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หวัข้อบรรยาย

• รูจ้กัเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019

• วธิกีารแพร่กระจายเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019

• ค าแนะน าส าหรบัการป้องกนัการตดิเชือ้และการแพร่กระจายของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019
• ส าหรบัประชาชนทัว่ไป
• ส าหรบัผูท้ีม่อีาการของระบบทางเดนิหายใจ
• ส าหรบัผูท้ีม่คีวามเสีย่งต่อการตดิเชือ้ไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่

• ค าถามทีพ่บบ่อยเกีย่วกบัการป้องกนัและการตดิต่อของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019

• สรุปค าแนะน า



เช้ือไวรสัโคโรนา
• เชือ้ไวรสัทีพ่บในสตัวเ์ลีย้งลกูดว้ยนมและสตัวปี์ก

• เป็นทีไ่วรสัทีม่เีปลอืกเป็นไขมนัหุม้ (enveloped virus) 

• เป็นไวรสัชนิด RNA ขนาดใหญ่

• สามารถตดิเชือ้ในระบบทางเดนิหายใจของมนุษย์
• ไขห้วดัทัว่ไป CoV 229E, OC43, NL63, HKU1
• ไวรสัซารส์ SARS-CoV (ปี 2003)
• ไวรสัเมอรส์ MERS-CoV (ปี 2012-2020)
• ไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม ่Novel Coronavirus (ปี 2019 - ปัจจุบนั)



ความทนทานของเช้ือไวรสัโคโรนาเมื่อเทียบกบัเช้ืออ่ืนๆ

Novel Coronavirus 2019, Ebola 

CDC: Guideline for disinfection and sterilization in Healthcare Facilities, 2008 update May 2019

แอลกอฮอลเ์จล
และสบู่ ฆา่ได้



การแพร่กระจายเช้ือไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/about/transmission.html, Zhao et al IJID 20 Jan 2020

R0 SARS CoV = 2-3
R0 MERS CoV = 0.7

สตัว ์สู่ สตัว์ สตัว ์สู่ คน คน สู่ คน

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/about/transmission.html


การแพร่กระจายเช้ือไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ระหว่างคนสู่คน

• ละอองฝอยของเชือ้ ผ่านทางการไอ จาม เหมือนเชือ้กลุ่ม
ไข้หวดัใหญ่ (Droplets transmission)

• สมัผสัสิ่งของที่ปนเปือ้นสารคดัหลัง่ แล้วมาสมัผสับริเวณ
จมกู ปาก ตา (Contacts transmission)

เฉพาะการท าให้เกิด
ฝอยละอองขนาดเลก็ 
เช่น ดดูเสมหะ พ่นยา

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/about/transmission.html

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/about/transmission.html


การปฏิบติัตนเพ่ือป้องกนัการติดเช้ือและลดการ
แพร่กระจายของไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่

ผูท่ี้มีอาการของระบบทางเดินหายใจ
ไข ้ไอ น ้ามกู จาม เจบ็คอ

ประชาชนทัว่ไป
ผูท้ีไ่ม่มอีาการผดิปกติ

ผูท่ี้มีความเส่ียงต่อเช้ือไวรสัโคโรนา
สายพนัธุใ์หม่ แต่ยงัไม่มีอาการ



ที่มา อ.พญ.วรรษมน จนัทรเบญจกลุ 
โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์

ประวัติเดินทางกลบัจากประเทศเสี่ยง หรือ ประกอบอาชีพที่

สมัผสัใกลช้ิดนกัท่องเที่ยวที่มาจากพ้ืนที่เสี่ยง หรือ 

มีประวัติใกลช้ิดผูป่้วยติดเชื้อ



การป้องกนัการติดเช้ือไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่
1. หลกีเลีย่งการเดนิทางไปพืน้ที่เสีย่งทีม่กีารระบาด
2. หลกีเลีย่งการสมัผสัเยื่อบุบรเิวณใบหน้า (ตา จมกู ปาก) ดว้ย

มอืทีไ่มไ่ดล้า้ง
3. ลา้งมอืดว้ยสบู่และน ้า หรอืแอลกอฮอลเ์จล (อยา่งน้อย 60% 

แอลกอฮอล)์ อยา่งน้อย 20 วนิาที
• โดยเฉพาะหลงัไอ จาม, ก่อนสมัผสับรเิวณใบหน้า, หลงัเขา้หอ้งน ้า, 

ก่อนรบัประทานอาหาร
4. การใสห่น้ากากอนามยั 

• องคก์ารอนามยัโลกและ CDC ของสหรฐัอเมรกิาไม่ได้แนะน าใหผู้ท้ี่
สุขภาพแขง็แรงใส่หน้ากากอนามยัในสถานการณ์ทัว่ไป โดยแนะน า
เฉพาะเมื่อตอ้งเป็นผูดู้แลผูท้ีม่อีาการเจบ็ป่วย  

• ประเทศไทย แนะน าเพิม่ใหใ้ส่หน้ากากอนามยั ในกรณีทีม่โีอกาส
สมัผสัผูท้ีม่เีสีย่งต่อการตดิเชือ้
• ท างานทีม่คีวามเสีย่งต่อการรบัเชือ้ เช่น โรงพยาบาล สนามบนิคนขบัรถ 
• มโีอกาสตอ้งไปอยูใ่นทีท่ ีอ่าจใกลช้ดิผูป่้วย เช่น สถานทีแ่ออดั 

ประชาชนทัว่ไป
ผูท้ีไ่ม่มอีาการผดิปกติ

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/prevention-treatment.html



ประเภทของการล้างมือ

การลา้งมอืทัว่ไป
Normal hand washing

การลา้งมอืดว้ยแอลกอฮอลเ์จล
Alcohol gel handrub

การลา้งมอืดว้ยน ้ายาฆา่เชือ้
Hygienic hand washing

การลา้งมอืกอ่นท าหตัถการ 
Surgical hand washing

✓ สบู่กอ้นหรอืสบู่เหลว
✓ ลา้งมอืและนิ้วมอื
✓ ระยะเวลา 15-30 วนิาที
✓ เมือ่มสี ิง่สกปรก หรอืเชือ้โรคบนมอื
✓ ต้องมีอ่างล้างมอื และผา้เชด็มอื

✓ แอลกอฮอลเ์จล
✓ ลา้งมอืและนิ้วมอื
✓ ระยะเวลา15-20 วนิาทจีนแหง้
✓ เมือ่ไมม่สี ิง่สกปรกบนมอื
✓ ท่ีไหนกไ็ด้

✓ น ้ากบัสบู่ฆา่เชือ้ เชน่
chlorhexidine, iodine 

✓ ลา้งมอืและนิ้วมอื
✓ ระยะเวลาอย่างน้อย 15-30 

วนิาที

✓ น ้ากบัสบู่ฆา่เชือ้ เชน่
chlorhexidine, iodine 

✓ ลา้งจนถงึขอ้ศอก
✓ ระยะเวลาอย่างน้อย 2-6 นาที



การปฏิบติัตนของผูท่ี้มีอาการของระบบทางเดินหายใจ

1. ใส่หน้ากากอนามยั เพื่อป้องกนัการแพรก่ระจายเชือ้
2. เมื่อมอีาการไอหรอืจาม 

• ใหปิ้ดปากและจมกูดว้ยกระดาษช าระ แลว้ทิง้ในถงัขยะหรอืถุงพลาสตกิ หลงัจาก
นัน้ลา้งมอืทกุครัง้

• หากไมม่กีระดาษช าระให ้ใหใ้ชต้น้แขนแทน

3. ควรอยู่หา่งจากผูอ้ื่นอย่างน้อย 1 เมตร และอยู่ในทีอ่ากาศถ่ายเทสะดวก
4. ควรหยุดงาน/เรยีนอย่างน้อย 7-14 วนัขึน้กบัอาการ หรอืจนกว่าแพทย์

จะอนุญาต
5. ลา้งมอืดว้ยสบูแ่ละน ้า หรอืแอลกอฮอลเ์จลเป็นประจ า
6. ไมใ่ชส้ิง่ของส่วนตวัรว่มกบัผูอ้ื่น
7. ท าความสะอาดบรเิวณทีส่มัผสัเชน่ เตยีง โต๊ะ หอ้งน ้าดว้ย น ้ายาฟอก

ขาว (5% โซเดยีมไฮโปคลอไรท ์1 ส่วนต่อน ้า 99 ส่วน)
8. การท าความสะอาดเสือ้ผา้ และผา้อื่นๆ สามารถซกัดว้ยผงซกัฟอก

ธรรมดา หรอืดว้ยน ้ารอ้นทีอ่ณุหภูม ิ60-90 องศาเซลเซยีส
ผูท่ี้มีอาการของระบบทางเดินหายใจ

ไข ้ไอ น ้ามกู จาม เจบ็คอ

World Health Organization: Home care for patients with suspected novel coronavirus infection presenting with mild symptoms and management of contact Interim guidance 20 January 2020



ชนิดของหน้ากากอนามยั

หน้ากากผ้า หน้ากากอนามยั หน้ากาก N95 หน้ากาก N95 และมีวาลว์

ขนาดของสิง่ทีก่รอง > 10 ไมครอน ขึน้กบัชนิดของผา้ > 5 ไมครอน 0.3 ไมครอน กรองได ้95% 0.3 ไมครอน กรองได ้95%

การใชง้าน หลายครัง้ ครัง้เดยีว ครัง้เดยีว อาจใชไ้ด ้2-5 ครัง้
ขึน้กบัการใชง้าน

ครัง้เดยีว อาจใชไ้ด ้2-5 ครัง้
ขึน้กบัการใชง้าน

ราคา หลกัหน่วย-สบิ หลกัหน่วย-สบิ หลกัสบิ-รอ้ย หลกัรอ้ย

แนะน าส าหรบั ผูท้ีไ่ม่ป่วย 
ตอ้งซกับ่อยๆ

ผูป่้วย และผูท้ีม่คีวามเสีย่ง
ต่อการรบัเชือ้

บุคคลากรทางการแพทย์ บุคคลากรทางการแพทย์

คณุสมบติัของหน้ากากอนามยั 
1. กนัน ้า
2. กรองอนุภาคและแบคทเีรยีขนาดเลก็ได้
3. สามารถหายใจผ่านได้



วิธีใส่หน้ากากอนามยัให้ถกูต้อง

กรมควบคมุโรค และ รพ.จฬุาลงกรณ์



วิธีใส่หน้ากาก N95 ให้ถกูต้อง

• แนะน าเฉพาะบุคลากรทางการแพทยท์ีต่อ้งดแูล
ผูป่้วยอย่างใกลช้ดิ และมโีอกาสทีเ่ชือ้จะเปลีย่นเป็น
ลกัษณะละอองฝอยขนาดเลก็ (airborne 
transmissions)

• ตอ้งท า fit test ก่อนการใสเ่พื่อประเมนิขนาดของ
หน้ากากทีเ่หมาะสม

• ตอ้งท า fit check ทุกครัง้

• ตอ้งใสแ่ละถอดอย่างถกูตอ้งเสมอ
Fit checkFit test



สขุลกัษณะเมื่อไอหรือจาม

www.cdc.gov/cdctv/diseaseandconditions/influenza/cover-coughs-kids.html



สารท าความสะอาดท่ีสามารถฆ่าเช้ือไวรสัโคโรนา

• 70% ethyl alcohol
• Sodium hypochlorite (0.1-0.5%) สารฟอกขาว เชน่ 

Clorox, Haiter
• 1% povido-iodine
• 0.12% Chloroxylenol
• 50% isopropanol
• 0.05% benzalkonium chloride (quaternary 

ammonium compound)
• 50ppm iodine in iodophor
• 0.23% sodium chlorite
• 1% cresol soap (sodium alkyl-benzene sulfonate)
• 0.5-7.0% hydrogen peroxide

National Environment Agency: Interim List of household products and active ingredients for disinfection on Novel Coronavirus 08 Feb 2020

Novel Coronavirus 2019, Ebola 

CDC: Guideline for disinfection and sterilization in Healthcare Facilities, 2008 update May 2019



ค าแนะน าส าหรบัการลดการแพร่กระจายเช้ือไวรสั
โคโรนาสายพนัธุใ์หม่

• เฝ้าระวงัตนเอง อย่างน้อย 14 วนั

• หากมอีาการ ไข ้ไอ น ้ามกู เจบ็คอ ควรไปพบแพทย ์โดย
ระหว่างเดนิทาง ให้
• ใส่หน้ากากอนามยั
• เดนิทางดว้ยรถส่วนตวั และเปิดหน้าต่าง (หากเป็นไปได)้
• เมือ่ไปถงึโรงพยาบาล ใหแ้จง้เจา้หน้าทีว่่ามปีระวตัเิสีย่งเพือ่ทีจ่ะ
ไดแ้ยกไปยงัจุดแยกโรคของแต่ละโรงพยาบาล

ผูท่ี้มีความเส่ียงต่อเช้ือไวรสัโคโรนา
สายพนัธุใ์หม่ แต่ยงัไม่มีอาการ



ค าแนะน านักศึกษาและสถานศึกษาท่ีผูเ้ดินทาง
กลบัมาจากพืน้ท่ีระบาด

ก่อนเดินทางกลบัมาจากพืน้ท่ีระบาด

1. หลกีเลีย่งการเขา้ไปในพืน้ทีแ่ออดั หรอืชุมชน
สาธารณะทีม่คีนอยู่เป็นจ านวนมาก และหลกีเลีย่ง
การคลุกคลใีกลช้ดิกบัผูป่้วยระบบทางเดนิหายใจ

2. ควรลา้งมอืบ่อยๆ ดว้ยน ้าและสบู่ หรอืแอลกอฮอล์
เจล

3. หากมอีาการป่วย ใหส้วมหน้ากากอนามยั และ
หลกีเลีย่งการคลุกคลกีบัผูอ้ื่น หากอาการไม่ด ีให้
ไปพบแพทย์

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/file/introduction/introduction14.pdf

หลงัเดินทางกลบัมายงัประเทศไทย
1. ใหค้วามร่วมมอืปฏบิตัติามขัน้ตอนการคดักรอง   

ผูเ้ดนิทาง และมาตรการป้องกนัควบคุมโรคของ
กระทรวงสาธารณสขุ

2. สงัเกตอาการป่วยของตนเอง ภายใน 14 วนั หาก
มอีาการผดิปกต ิควรรบีไปพบแพทย ์โดยใหส้วม
หน้ากากอนามยัและแจง้ประวตัเิดนิทาง

3. ควรงดออกไปในทีชุ่มชนสาธารณะทีม่คีนอยู่กบั
จ านวนมาก 

4. งดการใชส้ิง่ของร่วมกบัผูอ้ื่น



ค าแนะน าระดบัองคก์ร/สถานศึกษา

1. ใหค้วามรู ้ค าแนะน า หรอืจดัหาสือ่ประชาสมัพนัธเ์กีย่วกบัการป้องกนัการแพร่กระจายเชื้อในหน่วยงาน

2. จดัหาแอลกอฮอลเ์จล หรอืสถานทีส่ าหรบัลา้งมอื บรเิวณทางเขา้ต่างๆ และหอ้งน ้า

3. จดัใหม้กีารท าความสะอาดในพืน้ทีท่ีใ่ชง้านบ่อยๆ ถีม่ากขึน้ เช่นประตู ลฟิท ์และแนะน าใหท้ าความสะอาด
สิง่ของต่างๆ เช่น โต๊ะท างาน คอมพวิเตอร์

4. ควรมหีอ้งพยาบาลแยกกบัผูอ้ื่น และมเีจา้หน้าที ่เพื่อประสานงาน และจดัท าบนัทกึขอ้มูลการป่วย และใหก้าร
ดแูลรกัษาเบือ้งตน้ รวมทัง้มแีนวทางการในการคดัแยกผูป่้วยและสง่ต่อ

5. คดักรองพนกังานก่อนท างาน หากพบว่าป่วย ควรใหห้ยุดงาน เพื่อป้องกนัการแพร่กระจายของเชือ้

6. หากมผีูป่้วยจ านวนมากในสถานทีห่นึ่ง ควรปิดการท างานชัว่คราว

7. พจิารณาเลื่อนหรอืงดการจดักจิกรรมทีต่อ้งชุมชนุมคนจ านวนมาก

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/file/introduction/introduction14.pdf



ค าถามเก่ียวกบัไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)

Q: การรบัสนิคา้ทีส่ง่มาจากประเทศจนี ปลอดภยัไหม สามารถตดิเชือ้ไดห้รอืไม่

A: ปลอดภยั การรบัสนิคา้ทีส่ง่มาจากประเทศจนี ไม่มคีวามเสีย่งต่อการตดิเชือ้

จากการศกึษาก่อนหน้า พบว่าไวรสัโคโรนา ไม่สามารถมชีวีติอยูบ่นสิง่ของไดน้าน

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters



ค าถามเก่ียวกบัไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)

Q: ไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ อยู่ในสิง่แวดลอ้มไดน้านเท่าไหร่
A: ยงัไม่มขีอ้มลูของไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม ่
ขอ้มลูของเชือ้เมอรส์ ซึง่เป็นไวรสัโคโรนาสายพนัธุห์นึ่ง พบว่า 
- อยู่บนพืน้ผวิของโลหะได ้48 ชัว่โมง ทีอุ่ณหภูม ิ20 องศาเซลเซยีส และความชืน้ 40%
- อยู่บนพืน้ผวิของโลหะได ้8-24 ชัว่โมง ทีอุ่ณหภูม ิ30 องศา แต่หากอุณหภูมสิงูขึน้จะมชีวีติสัน้ลง
เชือ้ไวรสันี้ ถูกท าลายเมื่อโดนความรอ้น รงัสอีลัตรา้ไวโอเลต น ้ายาท าความสะอาด 
ถูกท าลายดว้ย 62-70% แอลกอฮอล ์ภายใน 1 นาที

van Doremalen N, Bushmaker T, Munster VJ. Stability of Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) 
under different environmental conditions. Eurosurveillance. 2013;18(38):20590.
https://www.ecdc.europa.eu/en/factsheet-health-professionals-coronaviruses
Kampf G. JHI 2020

https://www.ecdc.europa.eu/en/factsheet-health-professionals-coronaviruses


ค าถามเก่ียวกบัไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)

Q: ไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ สามารถตดิต่อผ่านทางอุจจาระไดห้รอืไม่

A: มรีายงานพบเชือ้ไวรสัโคโรนาในอุจจาระได้ และอาจจะมโีอกาสแพร่จากอุจจาระได้

ดงันัน้ เวลากดชกัโครก ใหปิ้ดฝา และลา้งมอืทุกครัง้

NEJM doi:10.1056/NEJMoa2001191, Am J Infect Control. 2013 Mar:41(3):254-258



ค าถามเก่ียวกบัไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)

Q: สตัวเ์ลีย้งสามารถแพร่เชือ้ไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ไดไ้หม

A: ขณะน้ียงัไม่มหีลกัฐานว่า สตัวเ์ลีย้ง (สนุขัและแมว) สามารถตดิเชือ้ได ้

แต่ การลา้งมอืหลงัสมัผสัสตัวเ์ลีย้ง เป็นสิง่ทีค่วรท า เน่ืองจากสามารถป้องกนัเชื้อแบคทเีรยีอื่นๆได้

และ แนะน าไม่ใหใ้กลห้รอืรบัประทานสตัวท์ีเ่สยีชวีติ

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters



ค าถามเก่ียวกบัไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)

Q: วคัซนีป้องกนัปอดอกัเสบสามารถป้องกนัไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ไดห้รอืไม่
A: ไม่สามารถป้องกนัได ้ขณะน้ีวคัซนียงัอยู่ระหว่างการพฒันา 
อย่างไรกต็ามวคัซนีป้องกนัไขห้วดัใหญ่ และป้องกนัปอดอกัเสบจากเชือ้แบคทเีรยีนิวโมคอคคสั มปีระโยชน์
ในเดก็ ผูส้งูอายุ และผูป่้วยกลุ่มเสีย่งทมีโีรคประจ าตวั เช่น โรคปอด โรคหวัใจ โรคตบั โรคไต โรคภูมคิุม้กนั
บกพร่อง

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters



ค าถามเก่ียวกบัไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)

Q: การลา้งจมกูหรอืบว้นปากสามารถป้องกนัการตดิเชือ้ไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หมไ่ดห้รอืไม่

A: ไม่สามารถป้องกนัได ้

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters



ค าแนะน าส าหรบัการป้องกนัการติดเช้ือไวรสัโคโรนา
สายพนัธุใ์หม่ 2019

ผู้ท่ีมีอาการของระบบทางเดินหายใจ
ไข ้ไอ น ้ามกู จาม เจบ็คอ

สวมหน้ากากอนามยั และล้างมือบ่อยๆ
งดเดินทางไปท่ีชุมชน อยู่ห่างกบัผู้อ่ืนอย่างน้อย 1 เมตร

ประชาชนทัว่ไป
ผูท้ีไ่ม่มอีาการผดิปกติ

ล้างมือบ่อยๆ โดยเฉพาก่อนสมัผสัใบหน้า

ผู้ท่ีมีความเส่ียงต่อเช้ือไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่
แต่ยงัไม่มีอาการ

ให้เฝ้าสงัเกตอาการ 14 วนั

ผู้ท่ีควรใส่หน้ากากอนามยั คือ
1. ผู้ท่ีมีอาการทางเดินหายใจ
2. ผู้ท่ีดแูลผู้ท่ีมีอาการทางเดินหายใจ
3. ผู้ท่ีมีโอกาสใกล้ชิดผู้ท่ีเป็นโรค เช่น ท างานใน

โรงพยาบาล ขบัรถ หรืออยู่ในสถานท่ีแออดั



ขอบคณุค่ะ


