
SARI CRITICAL CARE TRAINING
การฝึกอบรมการรกัษาท่ีส าคญัในกลุ่มการติดเช้ือทางเดินหายใจรนุแรงเฉียบพลนั

การออกแบบสถานบ าบัดรักษากลุ่มการตดิเชือ้ทางเดนิหายใจรุนแรงเฉียบพลัน
SEVERE ACUTE RESPIRATORY INFECTION (SARI)

TREATMENT FACILITY DESIGN

หน่วยท่ี 1 : ภาพรวมการด าเนินงานเบือ้งต้น และ 
หลกัการป้องกนัและควบคมุการติดเช้ือ (IPC) ในสถานการณ์ COVID-19

แปลและเรียบเรียงโดย



วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู้

เมื่อส้ินสุดบทเรียนน้ี ผูศึ้กษาจะสามารถ

• อธบิายเป้าหมายดา้นสาธารณสขุในทุกระดบัของการเตรยีมการและการวางแผนตอบรบัสถานการณ์

• จ าแนกรปูแบบการระบายอากาศและวธิกีารจ ากดัอากาศเสยี ภายใตม้าตรฐานของงานป้องกนัและควบคุม
การตดิเชือ้ (IPC) ในสถานการณ์ COVID-19

• อธบิายความแตกต่างของการแพร่เชือ้รปูแบบต่าง ๆ และหลกัการปรบัใช้ PPE

แปลและเรียบเรียงโดย



หน่วยการเรียนรู้

ในบทเรียนน้ีแบ่งเป็นสามหน่วยย่อย

• 1A วตัถุประสงคด์า้นสาธารณสขุ และการก าหนดล าดบัความส าคญัของยุทธศาสตรต์ามสถานการณ์

• 1B การระบายอากาศและการก าจดัอากาศเสยีตามมาตรฐานงานป้องกนัและควบคุมการตดิเชือ้ (IPC) ใน
สถานการณ์ COVID-19

• 1C รปูแบบการแพร่เชือ้และหลกัการใชง้าน PPE

แปลและเรียบเรียงโดย



หน่วยการเรียนรู้ : 1A

หน่วย 1A
วตัถุประสงคด์า้นสาธารณสุข 

และการก าหนดล าดบัความส าคญัของยทุธศาสตรต์ามสถานการณ์

แปลและเรียบเรียงโดย



ระยะการแพร่กระจายของโรคระบาด

แนวการแทรกแซง
การแพร่ระบาด

ล าดบัขัน้ของ
การแพร่ระบาด

การคาดการณ์
สถานการณ์

การตรวจให้
พบโดยเรว็

การปิดกัน้พ้ืนท่ี

การก าเนิดข้ึนแบบค่อยเป็น
ค่อยไป หรือเกิดข้ึนอย่าง
ฉับพลนั

การติดต่อในชุมชน การแพร่กระจายเป็นวงกว้าง การแพร่กระจายลดลง

รปูแบบการแพร่กระจายท่ีพบ 4 รปูแบบและแนวทางการแทรกแซงการแพร่ระบาด :
• เกดิในประเทศทีไ่ม่เคยเกดิมาก่อน - การคาดการณ์สถานการณ์
• เกดิในประเทศทีเ่คยเกดิขึน้มาก่อน หรอื รบัมาจากพืน้ทีข่า้งเคยีง (การปรากฏประปราย) - การคาดการณ์สถานการณ์และการตรวจใหพ้บโดยเรว็
• เกดิในประเทศทีม่กีารตดิเชือ้ของพืน้ทีห่นึ่งในชว่งระยะเวลาหนึ่ง โดยเกดิในพืน้ทีปิ่ด  - การตรวจใหพ้บโดยเรว็และการปิดกัน้พืน้ที่
• เกดิในประเทศทีเ่กดิการแพร่ระบาดเป็นวงกวา้ง - การปิดกัน้พืน้ที่

แปลและเรียบเรียงโดย



ระยะการแพร่กระจายของโรคระบาดและมาตรการรบัมือ

แนวการแทรกแซง
การแพร่ระบาด

ล าดบัขัน้ของ
การแพร่ระบาด

การคาดการณ์
สถานการณ์

การตรวจให้
พบโดยเรว็

การปิดกัน้พ้ืนท่ี

การก าเนิดข้ึนแบบค่อยเป็น
ค่อยไป หรือเกิดข้ึนอย่าง
ฉับพลนั

การติดต่อในชุมชน การแพร่กระจายเป็นวงกว้าง การแพร่กระจายลดลง

1. จดัตัง้ศนูยค์ดักรองและหน่วยคดักรอง (Triage)
2. จดัตัง้แผนกใหมเ่พื่อรบัมอืเช้ือ COVID-19 ในสถาน

บริการทางสาธารณสุข

กรณีไม่เคยเกิดขึน้มาก่อน

แปลและเรียบเรียงโดย



แนวการแทรกแซง
การแพร่ระบาด

ล าดบัขัน้ของ
การแพร่ระบาด

การคาดการณ์
สถานการณ์

การตรวจให้
พบโดยเรว็

การปิดกัน้พ้ืนท่ี

การก าเนิดข้ึนแบบค่อยเป็น
ค่อยไป หรือเกิดข้ึนอย่าง
ฉับพลนั

การติดต่อในชุมชน การแพร่กระจายเป็นวงกว้าง การแพร่กระจายลดลง

1. จดัตัง้ศนูยค์ดักรองและหน่วยคดักรอง (Triage)
2. จดัตัง้แผนกใหมเ่พื่อรบัมอืเช้ือ COVID-19 ในสถาน

บริการทางสาธารณสุข
3. จดัตัง้ศนูยบ์  าบดัรกัษา COVID-19

การปรากฎขึน้แบบประปราย

ระยะการแพร่กระจายของโรคระบาดและมาตรการรบัมือ

แปลและเรียบเรียงโดย



แนวการแทรกแซง
การแพร่ระบาด

ล าดบัขัน้ของ
การแพร่ระบาด

การคาดการณ์
สถานการณ์

การตรวจให้
พบโดยเรว็

การปิดกัน้พ้ืนท่ี

การก าเนิดข้ึนแบบค่อยเป็น
ค่อยไป หรือเกิดข้ึนอย่าง
ฉับพลนั

การติดต่อในชุมชน การแพร่กระจายเป็นวงกว้าง การแพร่กระจายลดลง

1. จดัตัง้ศนูยค์ดักรองและหน่วยคดักรอง (Triage)
2. จดัตัง้แผนกใหมเ่พื่อรบัมอืเช้ือ COVID-19 ในสถาน

บริการทางสาธารณสุข
3. จดัตัง้ศนูยบ์  าบดัรกัษา COVID-19
4. การปรบัการใช้งานอาคารท่ีมีอยู่แล้วเป็นศนูย์

บ าบดัรกัษา
5. การปรบัใช้งานพื้นท่ีอาคารสาธารณะ

การปรากฎในพืน้ท่ีปิด

ระยะการแพร่กระจายของโรคระบาดและมาตรการรบัมือ

แปลและเรียบเรียงโดย



แนวการแทรกแซง
การแพร่ระบาด

ล าดบัขัน้ของ
การแพร่ระบาด

การคาดการณ์
สถานการณ์

การตรวจให้
พบโดยเรว็

การปิดกัน้พ้ืนท่ี

การก าเนิดข้ึนแบบค่อยเป็น
ค่อยไป หรือเกิดข้ึนอย่าง
ฉับพลนั

การติดต่อในชุมชน การแพร่กระจายเป็นวงกว้าง การแพร่กระจายลดลง

1. จดัตัง้ศนูยค์ดักรองและหน่วยคดักรอง (Triage)
2. จดัตัง้แผนกใหมเ่พื่อรบัมอืเช้ือ COVID-19 ในสถาน

บริการทางสาธารณสุข
3. ออกแบบพื้นท่ีส าหรบับ าบดัรกัษา COVID-19
4. การปรบัการใช้งานอาคารท่ีมีอยู่แล้วเป็นศนูย์

บ าบดัรกัษา
5. การปรบัใช้งานพื้นท่ีอาคารสาธารณะ
6. ก่อสร้างศนูยบ์  าบดัรกัษาเฉพาะโรค COVID-19

ระยะการแพร่กระจายของโรคระบาดและมาตรการรบัมือ

การแพร่ระบาดเป็นวงกว้างในสงัคม

แปลและเรียบเรียงโดย



แนวทางการด าเนินงาน

โรงพยาบาล (จดัตัง้หน่วยคดักรองและหอผู้ป่วย COVID-19)

สถานพยาบาลแบบปฐมภมิู (มีหน่วยคดักรองและห้องกกัโรคชัว่คราว)

ขึน้อยู่กบัสถานการณ์การแพร่ระบาดในช่วงเวลานัน้ ๆ :

• การปรากฏขึน้แบบประปราย (จุดเริม่ตน้การแพร่กระจาย)

• การปรากฏขึน้ในพืน้ทีปิ่ด : เกดิขึน้แบบไมต่่อเนื่องในทอ้งถิน่

แปลและเรียบเรียงโดย



แนวทางการด าเนินงาน

โรงพยาบาล (จดัตัง้หน่วยคดักรองและหอผู้ป่วย COVID-19)

สถานพยาบาลแบบปฐมภมิู (มีหน่วยคดักรองและห้องกกัโรคชัว่คราว)

ศนูยบ์ าบดัรกัษากลุ่มการติดเช้ือทางเดินหายใจรนุแรงเฉียบพลนั (SARI)

ขึน้อยู่กบัสถานการณ์การแพร่ระบาดในช่วงเวลานัน้ ๆ :

• เกดิการแพร่กระจายเป็นวงกวา้งในสงัคม : เกดิการแพร่
กระจายในทอ้งถิน่โดยทัว่กนั และไมส่ามารถระบุทีม่า
ของการแพร่กระจายได้

แปลและเรียบเรียงโดย



อาคารสาธารณะ

ปรบัใชอ้าคารสาธารณะเมือ่สถานบรกิารทางสาธารณสุขไมอ่าจรองรบัผูป่้วยเพิม่
ไดอ้กี โดยรองรบัผูป่้วยอาการเบาและอาการทัว่ไป หรอืใชเ้ป็นศนูยก์กักนัโรค
ส าหรบัผูป่้วยทีไ่มอ่ยู่ในเกณฑอ์าการรุนแรง (อายุต ่ากว่า 60 ปี และไมม่โีรคแทรก
ซอ้น) โดยอาจใชใ้นอาคาร เช่น สนามกฬีา, โรงพละ, โรงแรม หรอืเตน็ทส์นาม ซึง่
ตอ้งอยู่ใกลก้บัสถานพยาบาลหลกัทีส่ามารถรกัษาผูป่้วยอาการรุนแรงและวกิฤต
ได ้เพือ่สามารถใหก้ารบ าบดัรกัษาไดท้นัเวลา

แปลและเรียบเรียงโดย



การขยายหน่วยย่อยเพ่ือเพ่ิมอตัราการให้บริการ

การขยายหน่วยย่อย ตอ้งค านึงถงึ :
• การบรหิารทรพัยากรบุคคล โดยเฉพาะเจา้หน้าทีท่างการแพทย์
• วสัดุ, อุปกรณ์, ระบบขนส่ง และการเตมิทรพัยากร
• ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะดา้นส าหรบักลุ่มอาการวกิฤต
• การบรหิารทรพัยากรโดยภาพรวมของโรงพยาบาล เช่น พืน้ทีว่่างส าหรบัต่อ

ขยาย และอาคารสถานที่

การวางแผนส าหรบัการขยายหน่วยย่อย เพื่อเพิม่อตัราการใหบ้รกิาร ควรพจิารณาเผือ่การขยาย
ต่อเตมิในบางสถานการณ์ โดยก าหนดตวัชีว้ดัในการตดัสนิใจขยายพืน้ทีเ่ป็นระดบัต่าง ๆ

แปลและเรียบเรียงโดย



การขยายหน่วยย่อย - การจดักลุ่มตามความรนุแรงของอาการ

หอผู้ป่วยต่อขยายเพ่ือรองรบัผู้ท่ีแน่ใจว่าติดเช้ือ
แบบห้องพกัรวม

หอผู้ป่วยต่อขยายเพ่ือรองรบัผู้ท่ีแน่ใจว่าติดเช้ือ
แบบห้องกกัโรค

หอผู้ป่วยต่อขยายเพ่ือรองรบัผู้ท่ีแน่ใจว่าติดเช้ือ
แบบห้องพกัรวม

ห้องกกัโรคส าหรบัผู้ต้องสงสยัว่าติดเช้ือ

ห้องกกัโรคส าหรบัผู้ต้องสงสยัว่าติดเช้ือ
แบบห้องพกัรวม

ทางเข้าผู้ป่วย
ห้องพกัคอย
หน่วยคดักรอง
ห้องเกบ็ตวัอย่าง

แปลและเรียบเรียงโดย



การขยายหน่วยย่อย - การจดักลุ่มตามความรนุแรงของอาการ

การขยายหน่วยย่อย เพือ่เพิม่อตัราการใหบ้รกิาร :

หากจ าเป็น อาจใชพ้ืน้ทีอ่าคารขนาดใหญ่เพือ่จดัตัง้
เป็นหอผูป่้วยรุนแรง หรอืผูป่้วยวกิฤต เพือ่ท าการกกัโรค

แปลและเรียบเรียงโดย



หน่วยการเรียนรู้ : 1B

หน่วย 1B
การระบายอากาศและการก าจดัอากาศเสยี

ตามมาตรฐานงานป้องกนัและควบคุมการตดิเชือ้ (IPC) 
ในสถานการณ์ COVID-19

แปลและเรียบเรียงโดย



การระบายอากาศ

เป้าหมายของการระบายอากาศ เพือ่สรา้งอากาศทีด่ต่ีอการหายใจโดยการก าจดัอากาศเสยีดว้ยวธิกีารเจอืจาง (Dilute) และการกรอง
มลภาวะในอากาศออกจากอาคาร

การระบายอากาศในอาคารม ี3 ตวัแปร คอื :
• อตัราการระบายอากาศ – ปรมิาณอากาศภายนอกทีเ่ตมิเขา้มาในพืน้ทีห่นึ่ง และคุณภาพอากาศภายนอกอาคาร
• ทศิทางการไหลของอากาศ – ทศิทางการไหลโดยรวมของอากาศในอาคาร ควรไหลจากพืน้ทีส่ะอาดไปยงัพืน้ทีส่กปรก
• การก าจดัอากาศเสยีและรปูแบบการไหลของอากาศ – อากาศทีเ่ตมิเขา้มาในอาคารควรไหลไปยงัพืน้ทีต่่าง ๆ ไดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพ และสามารถก าจดัเชือ้โรคทีล่อยในอากาศ (Airborne) ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ

แปลและเรียบเรียงโดย



การระบายอากาศ

การระบายอากาศในอาคารม ี3 รปูแบบ :

การระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ
Natural Ventilation

การระบายอากาศโดยวิธีเชิงกล
Mechanical Ventilation

การระบายอากาศโดยวิธีผสม
Hybrid Ventilation

เกดิขึน้จากแรงธรรมชาต ิ(เช่น ลม) ผลกั
อากาศเขา้สู่พืน้ทีภ่ายในอาคารผ่านช่อง
เปิด เช่น หน้าต่าง, ประตู, ช่องลม 
เป็นตน้

เกดิขึน้จากพดัลม เช่น การตดิตัง้พดัลม
เตมิอากาศและดดูอากาศบนผนงัหอ้ง 
หรอืหน้าต่าง การตดิตัง้ท่อลมเพื่อส่ง
อากาศผ่านเครือ่งจกัรต่าง ๆ

เกดิขึน้เมือ่แรงธรรมชาตไิมส่ามารถให้
อตัราการระบายอากาศทีต่อ้งการได ้จงึมี
การใชพ้ดัลมเขา้ช่วยในการเพิม่อตัราการ
ระบายอากาศ 

แปลและเรียบเรียงโดย



การระบายอากาศ

การเลอืกใชร้ปูแบบการระบาย
อากาศไม่ว่าจะเป็นการระบาย
อากาศโดยธรรมชาตหิรอืเชงิกล 
เพื่อการควบคุมและป้องกนัการตดิ
เชือ้ ควรค านึงถงึความตอ้งการ, 
งบประมาณ และทรพัยากร เพื่อให้
บรหิารความเสีย่งไดอ้ย่างเหมาะสม

พื้นท่ีให้บริการ ระบบระบายอากาศ การก าจดัอากาศเสีย

พืน้ทีเ่จา้หน้าที่ โดยวธิธีรรมชาติ เจอืจาง

หน่วยคดักรอง โดยวธิธีรรมชาติ เจอืจาง

หอ้งพกัคอย โดยวธิธีรรมชาติ เจอืจาง

หอ้งเกบ็ตวัอย่าง โดยวธิธีรรมชาติ
โดยวธิผีสม

เจอืจาง
ตดิตวักรอง HEPA

หอผูป่้วยเบาและทัว่ไป โดยวธิธีรรมชาติ เจอืจาง

หอผูป่้วยรุนแรงและวกิฤต โดยวธิธีรรมผสม
โดยวธิเีชงิกล

เจอืจาง
ตดิตวักรอง HEPA

พืน้ทีก่กัเกบ็ขยะ โดยวธิธีรรมชาติ เจอืจาง

หอ้งเกบ็ศพ โดยวธิธีรรมชาติ เจอืจาง

แปลและเรียบเรียงโดย



การระบายอากาศ - การระบายอากาศโดยวิธีผสม

การระบายอากาศระบบบนลงล่าง (ใชพ้ดัลม
ระบายอากาศร่วมกบัหอคอยลม)

การตดิตัง้พดัลมดดูอากาศจะช่วยใหเ้กดิการ
ควบคุมอตัราการระบายอากาศ ไดต้ามมาตรฐาน
การระบายอากาศ (ACH) ทีต่อ้งการ และมัน่ใจได้
ว่าอากาศจะไหลในทศิทางเดยีว คอื บนลงล่าง 
เสมอ*

1. อากาศสะอาดจากภายนอกอาคาร
2. หอคอยลม
3. อากาศท่ีผา่นห้องผูป่้วยและห้องน ้าแล้ว
4. พดัลมดดูอากาศ
5. อากาศเสียท่ีไหลออกจากห้อง

* ระบบระบายอากาศแบบบนลงล่าง 
เหมาะใช้ในเขตอากาศอบอุ่นและอากาศหนาวเท่าน้ัน

แปลและเรียบเรียงโดย



การติดตัง้พดัลมดดูอากาศ

ในเขตภมูอิากาศ “อบอุ่น”* จากอุณหภมูแิละ
แรงดนัอากาศ ทศิทางการไหลของอากาศจะ
เคลือ่นทีใ่นทศิตรงกนัขา้มเสมอ จงึจ าเป็นตอ้ง
ตดิตัง้พดัลมดดูอากาศในหอ้งทีใ่ชเ้ป็นหอ้งกกัโรค
เสมอ

1. อากาศสะอาดจากภายนอกอาคาร
2. หอคอยลม
3. อากาศท่ีผา่นห้องผูป่้วยและห้องน ้าแล้ว
4. พดัลมดดูอากาศ
5. อากาศเสียท่ีไหลออกจากห้อง

แปลและเรียบเรียงโดย

* ระบบระบายอากาศแบบบนลงล่าง 
เหมาะใช้ในเขตอากาศอบอุ่นและอากาศหนาวเท่าน้ัน



การก าจดัอากาศเสีย

สามารถดดูอากาศภายในหอ้งออกสู่พืน้ทีภ่ายนอกไดโ้ดยตรงเนื่องจากตวัน าเชือ้โรคในรปูแบบ Droplet จะถูกเจอืจางโดยอากาศภายนอก 
แต่ควรก าหนดต าแหน่งปล่อยอากาศเสยีใหห้่างจากช่องเตมิอากาศใหมเ่ขา้ในอาคาร, บรเิวณทีม่ผีูค้น และสตัว์
หากไมส่ามารถท าไดเ้นื่องจากขอ้จ ากดัดา้นโครงสรา้ง ควรกรองอากาศเสยีดว้ยตวักรอง HEPA ทีก่รองตวัน าเชือ้รปูแบบ Droplet ได ้
99.97% ก่อนปล่อยอากาศเสยีออกไปยงัพืน้ทีภ่ายนอกอาคาร

แนะน าใหใ้ชร้ะบบการเจอืจาง
แต่ถา้ไมส่ามารถท าได้

แนะน าใหใ้ชต้วักรอง HEPA หรอื ระบบกรอง HEPA แบบพกพา

แปลและเรียบเรียงโดย



การก าจดัอากาศเสีย - HEPA

ตวักรอง HEPA เป็นตวักรองทีใ่ชร้่วมกบั
เครือ่งปรบัอากาศ โดยย่อจาก “High Efficiency 
Particulate Air [filter]” สามารถกรองอนุภาค
ขนาดเลก็ สงูสุด 99.97% สามารถกรองฝุ่ นละออง
, เชือ้รา, แบคทเีรยี และตวัน าเชือ้ประเภท
Airborne ทีม่ขีนาดใหญ่กว่า 0.3 ไมครอน

พดัลมดดูอากาศ

หอคอยลม

ตวักรอง HEPA
แปลและเรียบเรียงโดย

* ระบบระบายอากาศแบบบนลงล่าง 
เหมาะใช้ในเขตอากาศอบอุ่นและอากาศหนาวเท่าน้ัน



การก าจดัอากาศเสีย – ตวักรอง HEPA พกพา

เพือ่ลดความซบัซอ้นในการออกแบบ และลด
ระยะเวลาก่อสรา้ง อาจใชเ้ครือ่งปรบัอากาศที่
ตดิตัง้ตวักรอง HEPA โดยตดิตัง้ใหช้่องปล่อย
อากาศออกปล่อยอากาศไปภายนอกอาคาร เพือ่
สามารถสรา้งอตัราการระบายอากาศและการ
ก าจดัอากาศเสยีไดด้ี

หอคอยลม

ตวักรอง HEPA

* ระบบระบายอากาศแบบบนลงล่าง 
เหมาะใช้ในเขตอากาศอบอุ่นและอากาศหนาวเท่าน้ัน

แปลและเรียบเรียงโดย



การก าจดัอากาศเสีย – ระบบการฆ่าเช้ือด้วยรงัสี UV (UVGI)

UVGI เป็นระบบสนามแมเ่หลก็ทีจ่ะปล่อยรงัสเีพือ่
ท าลายความสามารถในการเพิม่จ านวนของเชื้อ
โรคโดยการท าใหเ้กดิกระบวนการ
Phorochemical change ใน Nucleic acids
ทัง้นี้ ไมแ่นะน าใหใ้ชเ้ฉพาะระบบ UVGI อย่าง
เดยีว แต่ควรใชร้่วมกบัตวักรอง HEPA ในกรณทีี่
มกีารหมนุเวยีนอากาศใชใ้นอาคาร

* ระบบระบายอากาศแบบบนลงล่าง 
เหมาะใช้ในเขตอากาศอบอุ่นและอากาศหนาวเท่าน้ัน

แปลและเรียบเรียงโดย



หน่วยการเรียนรู้ : 1C

หน่วย 1C
รปูแบบการแพรเ่ชือ้และหลกัการใชง้าน PPE

แปลและเรียบเรียงโดย



รปูแบบการแพร่เช้ือ

จากการแพร่ระบาดสู่การตดิเชือ้จะ
พบว่ามรีปูแบบเป็นห่วงโซ่ทีส่มัพนัธ์
กนั 
การท างานดา้นการป้องกนัและการ
ควบคุมการตดิเชือ้ (IPC) จงึมุง่เน้น
การตดัท าลายโซ่ เพือ่ตดักระบวนการ
แลกเปลีย่นเชือ้โรค

แปลและเรียบเรียงโดย



รปูแบบการแพร่เช้ือ

เชือ้โรคอาจเขา้สู่ร่างกายบุคคลไดห้ลายวธิ ีโดย
สามารถจ าแนกรปูแบบการแพร่กระจายของเชื้อ
โรคไดห้ลายรปูแบบ

เพือ่ใหเ้ขา้ใจถงึความเสีย่งและหลกัการใช้ PPE
จงึจ าเป็นทีจ่ะตอ้งเขา้ใจรปูแบบการแพร่เชือ้ดว้ย

ตดิต่อ
โดยตรง

ตดิต่อ
ทางออ้ม

การติดต่อ

การตดิต่อโดยตรง
แบบ Vertical

การตดิต่อโดยตรง
แบบ Horizonal

Airborne

Droplet

พาหะมีชีวิต

พาหะไม่มีชีวิต น ้า
อาหาร

จากแมสู่ลู่ก

การตดิต่อโดยตรงทางกายภาพระหวา่งผูม้คีวามเสยีงกบัผู้
ตดิเชือ้

การตดิต่อผา่นการสมัผสัพื้นผวิทีป่นเป้ือนเชือ้จาก
ผูต้ดิเชือ้

จากสิง่ทีเ่ขา้สูร่า่งกาย ทีม่ขีนาดเลก็ (<5 ไมครอน)
ซึง่สามารถลอยอยู่ในอากาศไดน้าน

จากละอองขนาดใหญ่ ซึง่สามารถตดิต่อในระยะใกล ้จาก
การไอหรอืจามของผูต้ดิเชือ้

จากการสมัผสั (ผา่นการกดั,ดดูเลอืด) ของแมลง, สิง่มชีวีติ
ขนาดเลก็ และปรสติต่าง ๆ ทีป่นเป้ือนเชือ้จากการไดร้บั
เลอืดของผูต้ดิเชือ้

การตดิต่อจากน ้าปนเป้ือน
การตดิต่อจากอาหารปนเป้ือน

แปลและเรียบเรียงโดย



รปูแบบการแพร่เช้ือ

ตดิต่อ
โดยตรง

ตดิต่อ
ทางออ้ม

การติดต่อ

การตดิต่อโดยตรง
แบบ Vertical

การตดิต่อโดยตรง
แบบ Horizonal

Airborne

Droplet

พาหะมีชีวิต

พาหะไม่มีชีวิต น ้า
อาหาร

จากแมสู่ลู่ก

การตดิต่อโดยตรงทางกายภาพระหวา่งผูม้คีวามเสยีงกบัผู้
ตดิเชือ้

การตดิต่อผา่นการสมัผสัพื้นผวิทีป่นเป้ือนเชือ้จาก
ผูต้ดิเชือ้

จากสิง่ทีเ่ขา้สูร่า่งกาย ทีม่ขีนาดเลก็ (<5 ไมครอน)
ซึง่สามารถลอยอยู่ในอากาศไดน้าน

จากละอองขนาดใหญ่ ซึง่สามารถตดิต่อในระยะใกล ้จาก
การไอหรอืจามของผูต้ดิเชือ้

จากการสมัผสั (ผา่นการกดั,ดดูเลอืด) ของแมลง, สิง่มชีวีติ
ขนาดเลก็ และปรสติต่าง ๆ ทีป่นเป้ือนเชือ้จากการไดร้บั
เลอืดของผูต้ดิเชือ้

การตดิต่อจากน ้าปนเป้ือน
การตดิต่อจากอาหารปนเป้ือน

COVID-19

แปลและเรียบเรียงโดย



รปูแบบการแพร่เช้ือ

ตดิต่อ
โดยตรง

ตดิต่อ
ทางออ้ม

การติดต่อ

การตดิต่อโดยตรง
แบบ Vertical

การตดิต่อโดยตรง
แบบ Horizonal

Airborne

Droplet

พาหะมีชีวิต

พาหะไม่มีชีวิต น ้า
อาหาร

จากแมสู่ลู่ก

การตดิต่อโดยตรงทางกายภาพระหวา่งผูม้คีวามเสยีงกบัผู้
ตดิเชือ้

การตดิต่อผา่นการสมัผสัพื้นผวิทีป่นเป้ือนเชือ้จาก
ผูต้ดิเชือ้

จากสิง่ทีเ่ขา้สูร่า่งกาย ทีม่ขีนาดเลก็ (<5 ไมครอน)
ซึง่สามารถลอยอยู่ในอากาศไดน้าน

จากละอองขนาดใหญ่ ซึง่สามารถตดิต่อในระยะใกล ้จาก
การไอหรอืจามของผูต้ดิเชือ้

จากการสมัผสั (ผา่นการกดั,ดดูเลอืด) ของแมลง, สิง่มชีวีติ
ขนาดเลก็ และปรสติต่าง ๆ ทีป่นเป้ือนเชือ้จากการไดร้บั
เลอืดของผูต้ดิเชือ้

การตดิต่อจากน ้าปนเป้ือน
การตดิต่อจากอาหารปนเป้ือน

COVID-19

เกดิเป็น Airborne เมือ่เกดิ Aerosol-generation procedure เชน่ 
การสอดทอ่เขา้หลอดลม, การใสเ่ครือ่งชว่ยหายใจ

แปลและเรียบเรียงโดย



หลกัการใช้ PPE

ลดความจ าเป็น
ในการใช้ PPE

ใช้ PPE ให้
เหมาะสม

ประสานงานกบั
ผู้ผลิต PPE

ปรบัใช้ PPE ให้มี
ประสิทธิภาพ

การใชแ้ผงกัน้ทางกายภาพจะช่วยลดการปะทะกบัไวรสั เช่น การใช้
หน้าต่างกระจก หรอื พลาสตกิใส โดยสามารถปรบัใชใ้นทกุพืน้ที ่ทีม่ ี
การปะทะกบัผูต้ดิเชือ้ เช่น หน่วยคดักรอง, เคาน์เตอรเ์วชระเบยีน, 
ในแผนกฉุกเฉิน หรอืช่องจ่ายยา เป็นตน้

แปลและเรียบเรียงโดย



หลกัการใช้ PPE

ลดความจ าเป็น
ในการใช้ PPE

ใช้ PPE ให้
เหมาะสม

ประสานงานกบั
ผู้ผลิต PPE

ปรบัใช้ PPE ให้มี
ประสิทธิภาพ

ควรก าหนดมาตรการไม่ใหเ้จา้หน้าทีท่างการแพทยท์ีไ่ม่ไดม้สีว่น
เกีย่วขอ้งกบัการบ าบดัรกัษาสว่นนัน้ ๆ เขา้ไปในหอ้งผูป่้วยตดิเชือ้กลุ่ม
SARI และก าหนดวธิกีารท างานเพื่อลดความจ าเป็นและความถี่ในการ
เขา้ไปในหอ้งผูป่้วย (เช่น การตรวจสญัญาณชพี, การเสริฟ์อาหาร, 
กจิกรรมอื่น ๆ ขา้งเตยีงผูป่้วย)

แปลและเรียบเรียงโดย
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แปลและเรียบเรียงโดย



คณะผูจ้ดัท า

ผูแ้ปล นายศิรทชั วงษ์เกษม

เรียบเรียงโดย นายแพทยส์มพร  ค าผง
อาจารยอ์รรณพ   ก่ิงขจี
ผศ. ชูเกียรติ  แซ่ตัง้


