
Stay อยา่ง Strong วถิี New Normal 

พน้วกิฤตกิารแพรร่ะบาดไวรัสโคโรนา 2019

นายแพทยเ์อกชยั  เพยีรศรวีชัรา

ส านกัสง่เสรมิสขุภาพ



ประเทศไทยจะคงอนัดบัที ่122 ไวไ้ดห้รอืไม ่?



การคาดการณ์ความเสีย่ง/ผลกระทบในกลุม่วัยตา่ง  ๆ

กลุม่แมแ่ละเด็ก

การถา่ยทอดเชือ้จากนมแม ่ในกรณีมารดาใหน้มบตุรมภีาวะมไีขจ้ากการตดิเชือ้ไวรัส (Viremia)

สถานที ่แหลง่ทีม่โีอกาสเสีย่งในการตดิเชือ้ ส าหรับเด็ก 0 – 6 ปี ไดแ้ก ่ศนูยเ์ด็กเล็ก สวนสนุกใน

หา้งสรรพสนิคา้



กลุม่เด็กวยัเรยีน

สถานที ่แหลง่ทีม่โีอกาสเสีย่งในการตดิเชือ้ ส าหรับเด็กนักเรยีน เชน่ รา้นเกมส ์ โรงเรยีนกวดวชิา 

รถโดยสาร รา้นคา้สหกรณ์โรงเรยีน  รา้นคา้สหกรณ์โรงเรยีน รา้นคา้ รถเร ่หนา้โรงเรยีน

พฤตกิรรมการใสห่นา้กาก (นอ้ย)

การคาดการณ์ความเสีย่ง/ผลกระทบในกลุม่วัยตา่ง  ๆ



วยัรุน่

แนวโนม้ตัง้ครรภว์ยัรุน่ การท ารา้ยรา่งกาย การท าแทง้เพิม่สงูขึน้

พฤตกิรรมการสวมหนา้กากนอ้ย และสถานทีเ่สีย่งในการรวมตวัของวยัรุน่

การคาดการณ์ความเสีย่ง/ผลกระทบในกลุม่วัยตา่ง  ๆ



กลุม่วยัท างาน

พฤตกิรรมเสีย่ง : การรวมกลุม่สงัสรรค ์การทอ่งเทีย่ว การกนิอาหารดว้ยกนั การพักรว่มกนั  การอยูแ่บบแคมป์

สถานประกอบการ/อาชพีทีต่อ้งรวมกลุม่กนัท างาน 

ผลกระทบทางสขุภาพ และพฤตกิรรม (พฤตกิรรมพงึประสงค ์: BMI, กจิกรรมทางกาย , โภชนาการ

การคาดการณ์ความเสีย่ง/ผลกระทบในกลุม่วัยตา่ง  ๆ



ผูส้งูอายุ

พฤตกิรรมและสถานทีเ่สีย่ง ผสอ. เชน่ รวมกลุม่ ผสอ.กนิขา้วนอกบา้น   ผสอ.ออกก าลงักายดว้ยกนั/กจิกรรมรว่มกนั

รปูแบบการจัดกจิกรรมส าหรับ ผสอ. Active aging เชน่ ชมรม ผสอ. สถานดแูลผูส้งูอายรุายวัน

ผลกระทบทางสขุภาพทีต่อ้งอยูบ่า้น (เหงา ซมึเศรา้)

การคาดการณ์ความเสีย่ง/ผลกระทบในกลุม่วัยตา่ง  ๆ



5 มาตรการ
หลกั

ลา้งเมือ่มอืผัสจดุรว่ม สวมหนา้กาก

ความสะอาดบอ่ย ๆ รักษาระยะหา่ง ลดความแออดั



สตรแีละเด็กปฐมวัย



ให้บริการฝากครรภ์แบบ ONE STOP SERVICE จ ากัดจ านวนบุคลากรที่ให้บริการ
ต่อรายให้น้อยที่สุด ลดเวลาขณะรับบริการของหญิงตั้งครรภ์ที่โรงพยาบาล และ
ปรับกิจกรรมการให้บริการรายบุคคลให้ครบภายในครั้งเดียว 

จัดให้มีกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ตามแผนเดิม โดยเน้นเรื่องการจ ากัดจ านวน
ผู้รับบริการ เพื่อเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล และให้ทางเลือกในการใช้
ช่องทางการสื่อสารผ่านดจิิทัลแพลตฟอร์มผ่านโปรแกรม  Save mom และ
Line@9yangth

หญิงตั้งครรภ์และผู้ติดตามต้องใส่หน้ากากอนามัยและเข้าสู่ระบบคัดกรองของหน่วย
บริการทุกครั้ง

จัดระบบการนัดหมายการมารับบริการเป็นช่วงเวลาที่ชัดเจน และจ ากัดจ านวน
ผู้ติดตามหญิงตั้งครรภ์ไม่เกิน 1 คน เพื่อลดความแออัด

การจ่ายยาบ ารุงครรภ์ ให้ครั้งละ 2 – 3 เดือน

การบริการฝากครรภร์ูปแบบวิถีใหม่



เน้นการดูแลหลังคลอดช่วงสัปดาห์แรกในหญิง
หลังคลอดทุกรายโดยให้เจ้าหนา้ที่หรือ อสม. 
เยี่ยมบ้านอย่างน้อย 1 ครั้ง

การบริการตรวจหลังคลอด

ใช้การสื่อสารผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มใน
การให้การปรึกษาและสอบถามอาการ
ผิดปกติ 

แนะน าให้จัดวันนัดหมายการตรวจหลัง
คลอดของแม่ และการนัดเข้าคลินิกเด็ก
สุขภาพดีของลูกใหอ้ยู่ในวันเดียวกัน

การจ่ายยาบ ารุงหลังคลอด ยาคุมก าเนิด 
แนะน าให้ครั้งละ 2 – 3 เดือน



• เน้นการดูแลติดตามและการสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์                         
อาทิ Line/ Messenger

• ผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่ควรสวมหน้ากากอนามัย
ตลอดเวลา ขณะรับบริการ

• การนัดหมายเข้ารับบริการเป็นช่วงเวลา เพื่อลดความแออัด• เช็ดท าความสะอาดร่างกายบริเวณเต้านม

• ล้างมือด้วยน้ าและสบู/่เจลแอลกอฮอล์ 70%
อย่างน้อย 20 วินาที

• สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในการให้นมหรือ                
บีบเก็บน้ านม

• ท าความสะอาดอุปกรณ์บีบเก็บน้ านมหลังการใช้งาน 

• กรณีแม่งดให้นมลูก แนะน าให้บีบระบายน้ านมทิ้งเพื่อ                    
คงสภาพการมีน้ านมและสามารถกลับมาเลี้ยงลูกด้วยนม
แม่ได้ 

• คลุมร่างกายด้วยผ้าสะอาดขณะสัมผัสทารก

• หลีกเลี่ยงการไอจามขณะให้นมหรอืบีบเก็บน้ านม

ร ูปแบบการ เลีย้งลกูดว้ยนมแม ่วถิ ใีหม  ่(New normal)

ขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานเพียงพอในการสนับสนุนว่าเชื้อสามารถผ่านทางน้ านมและเป็นสาเหตุให้ทารกติดเชื้อจากแม่ได้
การพิจารณาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ควรให้แม่และครอบครัวมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ โดยพิจารณาถึงความเสี่ยงและประโยชน์ท่ีได้รับ

• แม่และทารกต้องผ่านการคัดกรองตรวจวัดไข้                                 
ก่อนเข้ารับบริการทุกครั้ง

ข้อปฏิบัติในการให้นมหรือบีบเก็บน้ านม การบริการคลินิกนมแม่

• ส่งต่อการดูแลไปยัง อสม.นมแม่/กลุ่มอาสานมแม่ใน
ชุมชนเพื่อการดูแลแม่อย่างต่อเนื่อง โดยต้องปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันการติดเชื้ออย่างเคร่งครัดด้วย





ในกลุม่เด็กทีม่คีวามบกพรอ่งทาง
สมองหรอืระบบทางเดนิหายใจไมค่วร
สวมหนา้กาก เพราะเด็กไมส่ามารถ

ชว่ยเหลอืตวัเองได ้



แนวปฎบิตักิารป้องกนัการแพรร่ะบาดโควดิ 19
ในสถานศกึษา



เตรยีมความพรอ้มกอ่นเปิดภาคเรยีน



4



1+5
มาตรการหลกัการดแูลหลงัผอ่นคลายมาตรการ

การป้องกนัการแพรร่ะบาดของโควดิ 19 ในสถานศกึษา

เว้นระยะห่าง
Social distancing

: จัดพืน้ทีไ่ด้ตามปกติ
จัดระยะหา่งใหม้ากทีสุ่ด

เทา่ทีจ่ะท าได้
(ผ่อนคลายเว้นระยะหา่ง 1-2เมตร)

คัดกรองวัดไข้
Screening

: คัดกรองวัดไข้
สังเกตอาการเส่ียง

ซักประวัตเิส่ียงทุกคน
ก่อนเข้าสถานศึกษา

สวมหน้ากาก
Mask

: สวมหน้ากากผ้า
หรือหน้ากากอนามัย

ตลอดเวลาทีอ่ยู่ในสถานศึกษา

ล้างมือ
Hand Wash

: ล้างมือบ่อย ๆ 
ด้วยสบู่และน า้ นาน 20 วนิาที

หรือเจลแอลกอฮอล์
จุดบริการอย่างเพยีงพอ

ความสะอาด
Cleaning

: ความสะอาดห้องเรียน
บริเวณต่าง ๆ โดยรอบ

อุปกรณข์องใช้ พืน้ผิวสัมผัสร่วม
เปิดประตูหน้าต่าง

ลดแออัด
Reducing

: ลดการจัดกิจกรรม
รวมกลุ่มคนจ านวนมาก

หลีกเล่ียงการเข้าไปในทีแ่ออัด
ทีม่คีนจ านวนมาก

1 2 3

4 5 6



ประเด็นทีต่อ้งตดิตาม







การป้องกนัโควคิ 19 ในคนงานกอ่สรา้ง



การป้องกนัโควดิในกลุม่ผูส้งูอายุ

กลุม่ตดิสงัคม กลุม่ตดิบา้น กลุม่ตดิเตยีง

1. หา้มไมใ่หผู้ท้ีม่ไีขต้วัรอ้น หรอืมอีาการผดิปกติ
ทางระบบทางเดนิหายใจเขา้เยีย่มผูส้งูอายุโดย
เด็ดขาด

2.ในขณะเขา้เยีย่ม ใสห่นา้กากทกุครัง้ ลดการ
สมัผัสและรักษาระยะหา่ง

3. ผส.หลกีเลีย่งการเขา้รว่มกจิกรรมทีม่คีน
หนาแน่น หากจ าเป็น ตอ้งป้องกนัตนเองโดย
ใชห้นา้กากผา้ เวน้ระยะหา่ง ลา้งมอืบอ่ยๆ

4. หลกีเลีย่งการใชอ้ปุกรณ์รว่มกนั หากจ าเป็น
ควรท าความสะอาดสม า่เสมอ

5. ลา้งมอืบอ่ยๆ ดว้ยน ้าและสบูอ่ยา่งนอ้ย 20 
วนิาท ีหรอืใชแ้อลกอฮอลเ์จลทกุครัง้ กอ่น
รับประทานอาหาร หลงัใชส้ว้ม หลงัจากไอ 
จามหรอืหลงัสมัผัสจดุเสีย่งทีม่กีารใชง้าน
รว่มกนั หลกีเลีย่งการใชม้อืสมัผัสใบหนา้ตา 
ปาก จมกู โดยไมจ่า้เป็น

1. หา้มไมใ่หผู้ท้ีม่ไีขต้วัรอ้น หรอืมอีาการผดิปกติ
ทางระบบทางเดนิหายใจเขา้เยีย่มผูส้งูอายุโดย
เด็ดขาด

2. ในขณะเขา้เยีย่ม ใสห่นา้กากทกุครัง้ ลดการ
สมัผัสและรักษาระยะหา่ง

3. งด/ลดการมาเยีย่มจากคนนอกบา้นใหน้อ้ย
ทีส่ดุ แนะน าใหใ้ชก้ารเยีย่มทางโทรศพัทห์รอื
สือ่สงัคมออนไลนต์า่งๆ แทน

4. หลกีเลีย่งการใชอ้ปุกรณ์รว่มกนั หากจ าเป็น
ควรท าความสะอาดสม า่เสมอ

5. ลา้งมอืบอ่ยๆ ดว้ยน ้าและสบูอ่ยา่งนอ้ย 20 
วนิาท ีหรอืใชแ้อลกอฮอลเ์จลทกุครัง้ กอ่น
รับประทานอาหาร หลงัใชส้ว้ม หลงัจากไอ 
จามหรอืหลงัสมัผัสจดุเสีย่งทีม่กีารใชง้าน
รว่มกนั หลกีเลีย่งการใชม้อืสมัผัสใบหนา้ตา 
ปาก จมกู โดยไมจ่า้เป็น

6. วางระบบในการตดิตอ่สือ่สารเพือ่ขอความ
ชว่ยเหลอืในภาวะฉุกเฉนิใหก้บัทมี Caregiver 
/อสม.ในการชว่ยเหลอืหรอืสง่ตอ่

1. หา้มไมใ่หผู้ท้ีม่ไีขต้วัรอ้น หรอืมอีาการผดิปกติ
ทางระบบทางเดนิหายใจเขา้เยีย่มผูส้งูอายโุดย
เด็ดขาด

2. ในขณะเขา้เยีย่ม ใสห่นา้กากทกุครัง้ ลดการ
สมัผัสและรักษาระยะหา่ง

3. งด/ลดการมาเยีย่มจากคนนอกบา้นใหน้อ้ย
ทีส่ดุ แนะน าใหใ้ชก้ารเยีย่มทางโทรศพัทห์รอื
สือ่สงัคมออนไลนต์า่งๆ แทน

4. หลกีเลีย่งการใชอ้ปุกรณ์รว่มกนั หากจ าเป็น
ควรท าความสะอาดสม า่เสมอ

5. วางระบบในการตดิตอ่สือ่สารเพือ่ขอความ
ชว่ยเหลอืในภาวะฉุกเฉนิใหก้บัทมี Caregiver 
/อสม.ในการชว่ยเหลอืหรอืสง่ตอ่

6. จัดภาชนะรองรับมลูฝอยทีเ่กดิจากการดแูล
หรอืใหก้ารพยาบาล เชน่ การท าแผล ใหแ้ยก
ทิง้ในภาชนะเฉพาะทีม่ฝีาปิดมดิชดิ และก าจัด
ตามค าแนะน าของเจา้หนา้ทีส่าธารณสขุ




