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ระบาดวิทยา  
 การระบาดของโรคอุบัติใหม่โคโรน่าไวรัส เริ่มจากการค้นพบผู้ป่วยรายแรกที่ตลาด“wet market”     
เมืองอู่ฮ่ัน จังหวัดหูเป่ย ในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25621 ภายหลังจากนั้นได้เกิดการแพร่กระจายไปจนท าให้
ประเทศจีนต้องประกาศปิดเมือง และ องค์การอนามัยโลกได้ประกาศการระบาดใหญ่ (pandemic) ไปทั่วโลกเมื่อ
วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2563  
 โคโรน่าไวรัสเป็นโรคอุบัติใหม่ที่มีการแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว มีการแพร่กระจายแบบสารคัดหลั่ง 
(droplet) ยกเว้นกรณีท่ีมีการท าหัตถการที่มีการแพร่กระจายแบบฝอยละออง (aerosal generating procedure
) โดยไวรัสสามารถมีชีวิตอยู่ได้ในอากาศได้เป็นชั่วโมง และสามารถอยู่บนพ้ืนผิวได้เป็นวัน เช่น สารคัดหลั่งจากการ
ไอหรือจามไวรัสจะมีชีวิตอยู่ได้ประมาณ 3 ชั่วโมง พลาสติกอยู่ได้ประมาณ 3 วัน สแตนเลสสตีลอยู่ได้ประมาณ    3 
วันเป็นต้น2 

 

ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (Emergency Medical Services; EMS) 
 ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินเป็นด่านหน้าของการดูแลผู้ป่วยที่จะไม่เหมือนกับการดูแลในสถานพยาบาล
ทั่วไปที่สามารถควบคุมสภาพแวดล้อม และมีอุปกรณ์ท่ีพร้อมเพรยีง  
 ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมโดยหลักเกณฑ์การส่งต่อให้อ้างอิงตามที่
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินก าหนดข้อเสนอแนะอ่ืนๆนี้ อ้างอิงตาม Centers for Disease Control and 
Prevention (CDC) ฉบับวันที่ 10 มีนาคม 25633 อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ 
ข้อเสนอแนะส าหรับอุปกรณ์ป้องกัน (personal protective equipment; PPE) แก่ บุคลากร EMS ในกรณีที่
ต้องขนส่งผู้ป่วยที่ต้องสงสัยโรค โควิด 19 

1. N-95 หรือ respirator ที่สูงกว่า หรือ surgical mask (กรณีที่ไม่มี N-95 หรือ respirator) 
2. อุปกรณ์ป้องกันตา แว่นตา goggles หรือ face shield (แว่นสายตาหรือ contact lens ไม่ถือเป็น

อุปกรณ์ในการป้องกัน) 
3. ถุงมือแบบใช้แล้วทิ้ง ชุดกาวน์  
4. บุคลากรทุกคนไม่ควรสัมผัสหน้าตนเองขณะท างาน 

 
พนักงานขับรถ หากพนักงานขับรถต้องสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย เช่น ต้องยกผู้ป่วยให้แต่งชุดป้องกันตามแบบที่
แนะน าทั้งหมด ในกรณีที่รถเป็นแบบแยกส่วนคนขับและผู้ป่วยหากเสร็จสิ้นภารกิจในการดูแลผู้ป่วยแล้ว ก่อนขึ้น
รถให้คนขับถอดชุดและถุงมือ ล้างมือเพ่ือป้องกันการแพร่(contaminate บริเวณหน้ารถ) กรณีที่มิได้แยกส่วน 
คนขับและผู้ป่วย พนักงานขับรถควรจะถอดแว่นตา goggles แต่ใส่ face mask หรือ respirator ระหว่างขับรถ 
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ควรระมัดระวังในการท าหัตถการที่มีการแพร่กระจายแบบฝอยละออง (aerosal generating procedure)   
1. หากเป็นไปได้ควรจะปรึกษา medical commander ในกรณีที่จะมีการท าหัตถการที่มีการแพร่กระจาย

แบบฝอยละออง (aerosal generating procedure) 
2. BMVs และ อุปกรณ์ช่วยหายใจควรมีการติด HEPA filtration หรือ filter expired air  
3. บุคลากร EMS ควรตรวจเช็คกับบริษัทเครื่องมือก่อนว่าอุปกรณ์ที่ใช้สามารถกรองอากาศได้ในกรณีที่มีการ

ท า positive-pressure ventilation  
4. หากเป็นไปได้กรณีท่ีท าหัตถการควรเปิดประตูรถด้านหลัง และควรท าห่างจากบริเวณท่ีมีผู้คนเดินผ่าน 

 
กรณีขนส่งผู้ป่วยท่ีต้องสงสัยโรค โควิด 19 มาที่โรงพยาบาล 

1. ติดต่อ รพ.ปลายทางให้ทราบเพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับผู้ป่วยรวมทั้งรายงานประวัติ อาการและ
อาการแสดง 

2. แยกผู้ป่วยออกจากคนอ่ืนให้มากท่ีสุดเท่าที่จะท าได้ 
3. ครอบครัวและบุคคลที่สัมผัสผู้ป่วยไม่ควรไปบนรถคันเดียวกันกับผู้ป่วย แต่หากไม่สามารถท าได้ให้บุคคล

เหล่านั้นใส่หน้ากาก  
4. แยกพนักงานขับรถและปิดหน้าต่างกั้นส่วนคนขับและผู้ป่วย ปิดก่อนที่จะน าผู้ป่วยขึ้นรถ 
5. หากมีพัดลมระบายอากาศ ให้ดูดอากาศในรถผ่านตัวผู้ป่วยและให้อากาศออกทางด้านหลังของรถ 
6. กรณีท่ีมีระบบแยกคนขับรถและผู้ป่วย ระหว่างขนส่งผู้ป่วยทั้งส่วนคนขับรถและผู้ป่วยควรจะเป็นระบบ

แบบ non-recirculated mode หรือเปิดหน้าต่างเพ่ือเพ่ิมการ แลกเปลี่ยนอากาศลดปริมาณเชื้อโรค
ภายในรถ แต่ไม่เปิดตรงช่องติดต่อระหว่างคนขับและผู้ป่วย 

7. อาจจะมีรถบางคันที่มีระบบ recirculating ventilation น าอากาศท้ังหมดผ่านเครื่องกรอง HEPA แล้ว
น าอากาศกลับเข้ามาสู่รถอีกครั้ง ข้อมูลเพ่ิมเติมที่ 
http://www.cdc.gov/niosh/hhe/reports/pdfs/1995-0031-2601.pdf. 

8. หากไม่มีระบบแยกคนขับและผู้ป่วย ให้เปิดกระจกด้านหน้าคนขับ และเปิดที่ดูดอากาศให้แรงที่สุดวิธีนี้จะ
เป็นการสร้างความดันลบบริเวณท่ีผู้ป่วยอยู่ 

 
การบันทึกข้อมูล 

1. การบันทึกข้อมูลผู้ป่วยให้ท าหลังจากที่ส่งผู้ป่วยเสร็จสิ้น ถอดชุด PPE และท าความสะอาดร่างกาย
เรียบร้อยแล้ว 

2. นอกจากข้อมูลของผู้ป่วยควรบันทึกจ านวนบุคลากรและลักษณะการสัมผัสผู้ป่วย รวมทั้งชุดป้องกันที่ใช้
ของแต่ละบุคคลไว้ด้วย 

 
 

 

http://www.cdc.gov/niosh/hhe/reports/pdfs/1995-0031-2601.pdf
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ข้อแนะน าการใช้ชุดขนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อแยกโรค (Mobile Patient Isolation Unit) 
หลักการ 

1. ชุดขนย้ายผู้ป่วยแยกโรคถูกผลิตมาเพ่ือเสริมการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคจากผู้ป่วยสู่สิ่งแวดล้อม

หรือผู้ท าการขนย้ายผู้ป่วย 

2. เนื่องจากเชื้อโควิด 19 ไม่สามารถอยู่ในสิ่งแวดล้อมตามสภาพอากาศประเทศไทยได้นาน และชุดขนย้าย

ผู้ป่วยแยกโรคมีราคาสูง ดังนั้นค าแนะน านี้จึงแนะน าข้อบ่งชี้จ าเป็น หากสถานพยาบาลของท่านสามารถ

หาชุดขนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อแยกโรคได้เท่านั้น 

3. ชุดขนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อแยกโรคที่เป็นมาตรฐานควรเป็นห้องปิดความดันลบและมีอากาศไหลเวียนทาง

เดียวและมีช่องทางอากาศออกที่ผ่านไส้กรองชนิด HEPA filter 

4. ค าแนะน านี้ไม่ครอบคลุมถึงชุดขนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อที่ประดิษฐ์ขึ้นเอง 

 
ข้อบ่งช้ีที่จ าเป็นต่อการใช้ชุดขนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อแยกโรค 

1. ใช้ในการแยกผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 ที่อาการรุนแรงที่ไม่สามารถใส่หน้ากากอนามัยได้ เชน่ผู้ป่วยใส่ท่อ

ช่วยหายใจ 

2. ใช้ในการขนย้ายผู้ป่วยดังข้อ 1 ไปยังยานพาหนะต่าง ๆ เช่น รถพยาบาล เฮลิคอปเตอร์ เรือ เนื่องจาก

ผู้ป่วยจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมดังกล่าวในเวลานาน อาจท าให้เกิดการปนเปื้อนที่สิ่งแวดล้อมหรือยานพาหนะ

ได้ 

3. ใช้ในการแยกผู้ป่วยดังข้อ 1 ขณะรอการขนย้ายในโรงพยาบาล เช่น ห้องฉุกเฉินหรือหอผู้ป่วยที่ไม่มีห้อง

ความดันลบ และรวมไปถึงการใช้ในกรณีที่คิดว่าการขนย้ายในโรงพยาบาลอาจเกิดความล่าช้า ส่งผลให้

ผู้ป่วยต้องรอท่ีใดที่หนึ่งเป็นเวลานาน เช่น รอเข้าลิฟต์ อยู่ในลิฟต์ เป็นต้น 

 

ข้อสังเกตและข้อควรระวัง 
1. การใช้ชุดขนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อแยกโรคผู้ปฏิบัติงานยังคงต้องใส่ชุดป้องกันที่ได้มาตรฐานเหมือนเดิม ไม่

สามารถลดมาตรฐานลงเพราะผู้ป่วยอยู่ในชุดเคลื่อนย้ายนี้ได้ 

2. หากขนส่งโดนยานพหนะต่าง ๆ ก็ยังให้ท าความสะอาดยานพหนะตามมาตรฐานทุกครั้งเช่นเดิม 

3. การใช้ชุดขนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อแยกโรคต้องมีบุคลากรจ าเพาะ (specialized team) ที่ฝึกการใช้งานมา

ก่อน 

4. ชุดขนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อแยกโรคจะขนย้ายผู้ป่วยโดยท่านอนเท่านั้น 

5. ชุดขนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อแยกโรคไม่สามารถเข้าเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ได้ 
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6. ชุดขนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อแยกโรคส่วนใหญ่มีแต่ขนาดมาตรฐานหากผู้ป่วยขนาดตัวใหญ่เกินไปอาจจะไม่

เหมาะกับการใช้ชุดขนย้ายนี้ 

7. ผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่อาการไม่รุนแรงและสามารถใส่หน้ากากอนามัยได้ ไม่มีความจ าเป็นต้องใช้ชุดขนย้าย

ผู้ป่วยแยกโรค ให้ใส่หน้ากากอนามัยขณะเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 

 

ระบบบริการที่ห้องฉุกเฉิน  
 ระบบการคัดแยกผู้ป่วย เป็นจุดส าคัญของห้องฉุกเฉิน การคัดกรองผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงตามค าแนะของ          
กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข  วันที่  30 มีนาคม พ.ศ.  2563 หรือตามที่ประกาศครั้ งล่ าสุด
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index.php 
 
ข้อแนะน า 

1. โดยผู้คัดกรองต้องสวมใส่หน้ากาก facemask, face shield หรือแว่นตา goggles ถุงมือเป็นอย่างน้อย 
(ตารางที่ 1 แนวทางการใส่อุปกรณ์และเครื่องป้องกัน) โดยที่จะไม่ท าการแตะต้องผู้ป่วยก่อนที่จะได้
ประวัติ หรือหากเป็นไปได้ใช้ระบบโทรศัพท์ Facetime หรือ telehealth คัดกรอง 
1.1. กรณีท่ีสงสัยให้ผู้ป่วยใส่หน้ากาก facemask และแยกผู้ป่วย 

2. พิจารณาการท าห้องตรวจที่ไม่ปะปนกับผู้ป่วยปกติหรือหากเป็นไปได้ควรจะแยกบริเวณ แยกห้องตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการ, ห้องสังเกตอาการ และห้อง resuscitation โดยอาจจัดแบ่งเป็น 3 โซนคือ บริเวณ
ที่มีการปนเปื้อน (contaminate zone) บริเวณท่ีอาจจะปนเปื้อน (potentially contaminate zone) 
และบริเวณสะอาด (clean zone) อาจต้องมีการซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการขึ้นอยู่กับ
บริบทของแต่ละโรงพยาบาล4 

3. หากจ าเป็นต้องท าหัตถการที่มีการแพร่กระจายแบบฝอยละออง (aerosal generating procedure) 
ต้องใส่ชุดป้องกัน (Full PPE) ให้ครบถ้วน หากเป็นไปได้ควรท าที่ห้องความดันลบ (negative pressure 
room)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index.php
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ตารางท่ี 1 แนวทางการสวมใส่ชุดป้องกันที่ห้องฉุกเฉิน  
ระดับการปฏิบัติงาน การป้องกันตา การป้องกันผิวหนัง การป้องกันการหายใจ 

พูดคุย ซักประวัติ บริเวณคัด
กรอง  

goggles/face shield ชุดปกต ิ Face mask 

ตรวจร่างกายที่ต้องสัมผัส
ผู้ป่วย 

Full face shield หมวกคลุมผม 
ถุงมือ 2 ชั้น  
ชุดกาวน์กันน้ า 

Face mask 

หัตถการที่ไม่ใช่ aerosal 
generating procedure 

Full face shield หมวกคลุมผม 
ถุงมือ 2 ชั้น  
ชุดกาวน์กันน้ า 

Face mask 

หัตถการที่มี aerosal 
generating procedure 

Full face shield หมวกคลุมผม 
ถุงมือ 2 ชั้น  
ชุดกาวน์กันน้ า 

N-95 

ผู้ช่วยในทีมกู้ชีพ 
 

Full face shield Cover-all suit,  
ถุงมือ หมวก 
Leg cover 
Boots  

N-95 

หัตถการที่เป็น very high 
aerosal generating 
procedure 

Full face shield Cover-all suit,  
ถุงมือ หมวก 
Leg cover 
Boots 

Power air purifying 
respirator หรืออย่าง
น้อย N-95 

 
หมายเหตุ Aerosal generating procedure คือ Medical nebulization, Open airway suction การใช้ NIV  
หรือ HFNC 
Very high aerosal generating procedure คือ หัตถการ  Tracheal intubation , tracheostomy, 
Bronchoscopy และ Gastrointestinal endoscopy 
อ้างอิงจากแนวทางการสวมเครื่องป้องกันตนเองห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลรามาธิบดี 
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ค าแนะน าในการใส่ท่อช่วยหายใจส าหรับผู้ป่วยที่สงสัยโรคโควิด 19 หรือผู้ป่วยท่ีเป็นโรคโควิด 19 ที่ห้อง
ฉุกเฉิน ให้อ้างอิงตามแนวทางเวชปฏิบัติที่ออกโดยราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยสมาคมเวช
บ าบัดวิกฤต และวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย 
  
ข้อแนะน าเกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง Cardiopulmonary resuscitation (CPR) ในผู้ป่วยที่สงสัย    
โควิด 19 หรือเป็นโรค โควิด 19 7-11    
   
1. Surveillance and Prevention  
 คือกระบวนการตรวจหาและป้องกัน การเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้น (cardiac arrest) การเกิดภาวะหัวใจ
หยุดเต้น (cardiac arrest) ในผู้ป่วยที่สงสัยหรือยืนยันการเป็น โควิด 19 ส่วนใหญ่แล้วมักจะเกิดขึ้น ขณะที่ได้รับ
การรักษาตัวใน โรงพยาบาล  
 1.1 ควรท าการตรวจหาผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการที่อาการจะแย่ลงและท าการป้องกันหรือแก้ไขภาวะนั้น
นั้นเพ่ือป้องกันการเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นตั้งแต่แรก หากป้องกันได้จะลดอุบัติการณ์ที่ต้องท าการช่วยฟ้ืนคืนชีพ
แบบไม่คาดคิด ที่อาจมีทั้งอุปกรณ์ป้องกันและเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ 
 1.2 พิจารณาใช้ระบบ early warning system ต่างๆ เข่น NEWS มาใช้ติดตามอาการผู้ป่วยที่มีแนวโน้ม
จะแย่ลง 
 
2. Early recognition คือการประเมินว่าผู้ป่วยอยู่ในภาวะหัวใจหยุดเต้นหรือไม่โดยการประเมินดังนี้ 
 2.1 อันดับแรกต้องพิจารณาถึงความปลอดภัยของตนเองก่อนที่จะเข้าไปประเมินผู้ป่วย ต้องมีการใส่    
Full PPE  
 2.2 ประเมินความรู้สึกตัว หากไม่รู้สึกตัวประเมินการหายใจ อาจพิจารณาคล าชีพจร carotid a.ได้ในผู้ที่
ได้รับการฝึกฝนมาแล้ว ผู้ป่วยที่ไม่รู้สึกตัว ไม่มีการหายใจหรือการหายใจไม่ปกติและ/หรือไม่สามารถคล าชีพจร 
carotid a. ได้ภายใน 5-10 วินาที ให้คิดเสมอว่าผู้ป่วยเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้น ให้ขอความช่วยเหลือ ขอเครื่อง 
defibrillator และเริ่มท า chest compression 
ข้อห้าม ห้ามท าการ listen หรือ feel คือการเอาแก้ม หรือหูแนบหรือเอาเข้าไปใกล้ผู้ป่วยเพื่อประเมินการหายใจ  
 
3. Early chest compression การกดหน้าอก                                                       
 3.1 พิจารณาท าการกดหน้าอกอย่างเดียว (chest compression only)                                                                  
 3.2 หลีกเลี่ยงการชว่ยหายใจผา่น bag-mask ventilation ถ้าสมาชิกในทีมมิได้ใส่ชุด Full PPE  
 3.3 กรณีท่ีสมาชิกในทีมทีใ่ส่ชุด Full PPE ทุกคนการช่วยหายใจผ่าน bag-mask ventilation ให้ท าเป็น 
2-person technique ร่วมกับการใช้ oropharyngeal airway เสมอ 
 3.4 ในสถานพยาบาลที่มีเครื่อง automated mechanical chest compression devices แนะน าให้
น ามาใช้เพื่อลดความเสี่ยงของบุคลากรในการสัมผัสโรค   
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4. Early defibrillation                                                                                       
 4.1 ติด monitor ECG rhythm ด้วยเครื่อง defibrillator ให้เร็วที่สุดเพ่ือตรวจจังหวะการเต้นของหัวใจว่า 
rhythm เป็นชนิด shockable หรือไม่ ถ้าเป็น shockable rhythm ให้รีบท า defibrillation เร็วที่สุด การเกิด ROSC 
อย่างรวดเร็วอาจจะลดความจ าเป็นในการเปิดทางเดินหายใจและการช่วยหายใจลง 
 4.2 การท า manual defibrillation จะเร็วกว่าการใช้ mode AED โดยสามารถท า defibrillation ด้วย 
paddle หรือติด pad ก็ได้ ขึ้นกับว่าวิธีใดเร็วที่สุด 
 
5. Airway and Ventilation 
 5.1 เปิดทางเดินหายใจและใส่ท่อช่วยหายใจโดยผู้ที่มีประสบการณ์และใส่ชุดป้องกัน (PPE) แบบการ
ป้องกันหัตถการที่มีการแพร่กระจายแบบฝอยละออง (aerosal generating procedure) ดูค าแนะน าเรื่องการใส่
ท่อช่วยหายใจ                                                         
 5.2 ใช้ endotracheal tube ชนิดที่มี cuff และใช้ pressure อย่างเหมาะสม 
 5.3 การต่อท่อช่วยหายใจเข้ากับ mechanical ventilator ระหว่างการท า CPR จะลดการแพร่กระจาย
ของเชื้อได้ดีกว่าการท า manual ventilation ด้วย ambubag อย่างไรก็ตามยังไม่มีการศึกษาที่ดีพอถึงผลลัพธ์
ความแตกต่างของ 2 วิธีนี้ 
 5.4 กรณีท่ีต้อง suction ให้พิจารณาท าแบบ closed suction system 
 
6. Advanced life support  
 ขั้นตอนการปฏิบัติการและให้ยาไม่ต่างจากผู้ป่วยที่มีหัวใจหยุดเต้นจากสาเหตุอื่น 
 
7. Post resuscitation  
 การดูแลภายหลังภาวะหัวใจหยุดเต้น ( post cardiac arrest care )ไม่ต่างจากภาวะหัวใจหยุดเต้นจาก
สาเหตุอ่ืน สิ่งส าคัญคือผู้ช่วยเหลือทุกคนต้องถอดชุดป้องกันออกอย่างถูกวิธีเพ่ือไม่ให้เกิดการปนเปื้อนต่อตนเอง 
ล้างมือท าความสะอาดร่างกายอย่างเหมาะสมและท าความสะอาดอุปกรณ์อย่างเหมาะสม 
 
ข้อควรพิจารณาในกลุ่มพิเศษ (ผู้สูงอายุ)12 

ผู้สูงอายุ  
 ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดโรค โควิด 19 และมีความรุนแรงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
ทางสรีรวิทยา ระบบภูมิคุ้มกันโรค การมีโรคร่วมหลายอย่าง จากรายงานขององค์การอนามัยโลก (World Health 
Organization: WHO) พบว่าอัตราการเสียชีวิตของผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า 80 ปีในประเทศจีนที่ติดเชื้อ โควิด 19 
สูงถึงร้อยละ 21.9 ในขณะที่ประเทศอิตาลี ซึ่งประชาการถึง 1 ใน 5 อายุมากกว่า 65 ปี และผู้ เสียชีวิตร้อยละ 89 
เป็นผู้ที่อายุมากกว่า 70 ปี  
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 ข้อควรพิจารณาในผู้สูงอายุคืออาการไข้ที่อาจไม่เป็นไปตามปกติเหมือนกลุ่มคนทั่วไปโดยค าแนะน าของ             
The Infectious Diseases Society of America นิยามไข้ของผู้สูงอายุดังนี้ 

1. วัดครั้งเดียวทางปากได้มากกว่า 37.7 องศาเซลเซียส 
2. วัดทางปาก 2 ครั้งได้มากกว่า 37.2 องศาเซลเซียส 
3. หรืออุณหภูมิขึ้นมากกว่า 1.1 องศาเซลเซียสจากอุณหภูมิพ้ืนฐานของผู้ป่วย 

 
ข้อแนะน า 

1. แนะน าให้มีการใช้ telehealth กับแผนกฉุกเฉินส าหรับผู้สูงอายุที่อยู่บ้านหรือสถานพักฟ้ืนคนชราที่มี
อาการไม่มากเพ่ือเป็นการหลีกเลี่ยงการมาสัมผัสที่โรงพยาบาล 

2. หากเป็นไปได้ควรแยกบริเวณส าหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีอาการทางเดินหายใจ มีโรคร่วมหลายชนิด ผู้ป่วย
มะเร็ง ออกเป็นอีกบริเวณเพื่อลดการติดโรค โควิด 19 

3. โดยทั่วไปผู้ป่วยสูงอายุที่มีโรคร่วมหลายชนิด หากมาที่ห้องฉุกเฉินด้วยอาการไข้ ไอ ควรได้รับการทดสอบ
ไข้หวัดใหญ่ (influenza) ก่อนเสมอ 

4. กรณีท่ีใส่ facemask ให้ผู้สูงอายุและบุคลากรทางการแพทย์ ผู้สูงอายุจะไม่สามารถอ่านปากของคู่สนทนา
ได้ ท าให้การสื่อสารอาจไม่ชัดเจน และอาจเป็นการกระตุ้นให้ผู้สูงอายุเกิดภาวะเพ้อได้ (delirium) ควรพูด
ให้ช้าช้า และชัดชัด 

5. สอบถามผู้ป่วยและญาติไว้ถึงจุดมุ่งหมายในการรักษา ถึงเวลาที่จะต้องถามผู้สูงอายุทุกรายที่มาห้องฉุกเฉิน 
เพราะหากมีการแพร่กระจายของโรคและมีผู้ติดโรครุนแรงมากขึ้นจะได้ท าการวางแผนการรักษาต่อไปได้
อย่างถูกต้อง  

6. ห้องฉุกเฉินและโรงพยาบาลควรมีการจัดท าแนวทางการดูแล ส่งต่อผู้ป่วยสูงอายุสู่ที่พัก หรือสถานพักฟ้ืน
คนชราในกรณีที่มีการติดเชื้อ โควิด 19 แต่อาการไม่รุนแรงและสามารถสังเกตอาการและอยู่แต่ในบริเวณ
บ้านได้  

 
ประเมินความเสี่ยงของบุคลากรในห้องฉุกเฉินภายหลังสัมผัสผู้ป่วย13,14   
 การประเมินนี้อ้างอิงตาม Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ฉบับวันที่ 7 มีนาคม 
2563 อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ 

• ความเสี่ยงสูง บุคลากรทางการแพทย์มกีารสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย 
โควิด 19 โดยไม่ได้ใส่ facemask หรืออยู่ภายในห้องที่มีการท าหัตถการที่อาจมีการแพร่กระจายของสาร
คัดหลัง.หรือฝอยละออง (aerosal generating procedure) เช่น การช่วยฟื้นคืนชีพ (cardiopulmonary 
resuscitation;CPR), การใส่ท่อช่วยหายใจ , Bronchoscopy, Nebulizer therapy, sputum induction 
โดยไม่ได้ป้องกันตา จมูก ปาก 

• ความเสี่ยงปานกลาง บุคลากรทางการแพทย์มกีารสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย 
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โควิด 19 ใส่อุปกรณ์ป้องกัน facemask อย่างเดียวหรือ การท าหัตถการที่อาจมีการแพร่กระจายของสาร
คัดหลั่ง หรือ ฝอยละออง และผู้ท าหัตการสวมใส่แว่นตา goggles, gown, facemask (surgical mask) 
(ในความเป็นจริงต้องใช้ respirator ซึ่งก าหนดว่า n-95 อยู่ในกลุ่มนี้) ถุงมือ 

• ความเสี่ยงต่ า บุคลากรทางการแพทย์มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ป่วย โควิด 19 ในช่วงเวลาสั้นสั้น หรือ บุคลากร
ทางการแพทย์มีการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยในกรณีที่มีการแพร่กระจายของสารคัดหลั่งแต่ใส่แว่นตา 
goggles, gown, facemask หรือกรณีที่มีการท าหัตถการแพร่กระจายแบบฝอยละอองแต่สวมใส่แว่นตา 
goggles, gown, respirator (n-95) ถุงมือ  

• การสัมผัสใกล้ชิดหมายถึง: ก.อยู่กับผู้ป่วย โควิด 19 ในระยะ 6 ฟุตเป็นระยะเวลานาน (เช่นดูแล เยี่ยม
ผู้ป่วยในห้องในระยะ 6 ฟุตหรือบริเวณที่รอ) หรือ ข.ไม่มีการป้องกันและสัมผัสโดยตรง สารคัดหลั่งของ
ผู้ป่วยที่ติดเชื้อ (ไอ หรือจับมือเปล่า) 

 
ตารางที่ 1 ข้อแนะน าส าหรับบุคลากรทางการแพทย์ในห้องฉุกเฉินภายหลังจากที่สัมผัสผู้ป่วย 

ความเสี่ยง ระดับความ
เสี่ยง 

แนะน าให้ติดตาม 
จนกระทั่ง 14 วัน
ภายหลังสัมผัส 

หยุดงานส าหรับบุคลากรทาง
การแพทย์ที่ไม่มีอาการ 

สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย โควิด 19 เป็นระยะเวลานาน ผู้ป่วยสวม Facemask 

ไม่ได้ป้องกัน ปานกลาง ท า โดยการติดตาม
ของหน่วยโรคติดเชื้อ 
รพ. 

หยุดงาน 14 วันภายหลังสัมผัส 

ป้องกันบางส่วนแต่ไม่ใส่ facemask หรือ 
respiratora 

ปานกลาง ท า โดยการติดตาม
ของหน่วยโรคติดเชื้อ 
รพ. 

หยุดงาน 14 วันภายหลังสัมผัส 

ป้องกันบางส่วนแต่ไม่สวมเครื่องป้องกันตา 
แว่นตา goggles หรือ face shield 

ต่ า ท าโดยตนเองภายใต้
การควบคุม 

ไม่หยุดงาน 

ป้องกันบางส่วนแต่ไม่ใส่ ชุดกาวน์ หรือถุงมือ ต่ า ท าโดยตนเองภายใต้
การควบคุม 

ไม่หยุดงาน 

ป้องกันทุกอย่างแต่ใส่ facemask แทนที่ 
respirator 

ต่ า ท าโดยตนเองภายใต้
การควบคุม 

ไม่หยุดงาน 

สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย COVID-19 เป็นระยะเวลานาน ผู้ป่วยไม่สวม Facemask 

ไม่ได้ป้องกัน สูง ท า โดยการติดตาม
ของหน่วยโรคติดเชื้อ 
รพ. 

หยุดงาน 14 วันภายหลังสัมผัส 
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ป้องกันบางส่วนแต่ไม่ใส่ facemask หรือ 
respirator 

สูง ท า โดยการติดตาม
ของหน่วยโรคติดเชื้อ 
รพ. 

หยุดงาน 14 วันภายหลังสัมผัส 

ป้องกันบางส่วนแต่ไม่สวมเครื่องป้องกันตา 
แว่นตา goggles หรือ face shield 

ปานกลาง ท า โดยการติดตาม
ของหน่วยโรคติดเชื้อ 
รพ. 

หยุดงาน 14 วันภายหลังสัมผัส 

ป้องกันบางส่วนแต่ไม่ใส่ ชุดกาวน์ หรือถุงมือ ต่ า ท าโดยตนเองภายใต้
การควบคุม 

ไม่หยุดงาน 

ป้องกันทุกอย่างแต่ใส่ facemask แทนที่ 
respirator 

ต่ า ท าโดยตนเองภายใต้
การควบคุม 

ไม่หยุดงาน 

 
หมายเหตุ a= Respirator ในที่นี้ขั้นต่ าคือหน้ากากชนิด N-95 
1. เครื่องป้องกันตาในที่นี้ไม่รวมแว่นสายตาที่สวมใส่ธรรมดา 
2. ในกรณีที่บุคลากรทางการแพทย์สวมใส่ชุดป้องกันครบ คือ facemask (เช่น surgical mask แต่ไม่ใช่ 
respirator) ชุดกาวน์ แว่นตา goggles และถุงมือ แต่ท าหัตถการที่ท าให้เกิดฝอยละออง (aerosal-generating 
procedure) ให้พิจารณาเพิ่มระดับความเสี่ยงอีก 1 ขั้น 
3. บุคลากรทางการแพทย์ที่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ป่วยในระยะเวลาสั้นสั้นแต่ใส่อุปกรณ์ป้องกัน facemask เช่น           
ตรงคัดกรองที่ไม่มีการสัมผัสผู้ป่วยโดยตรง ไม่มีการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยถือว่าเป็นกลุ่มความเสี่ยงต่ า 
4. บุคลากรทางการแพทย์ ที่เดินผ่านผู้ป่วย ที่ไม่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ป่วย ไม่มีการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยถือว่า
เป็นกลุ่มที่ไม่สามารถพิจารณาความเสี่ยง 
5. กรณีท่ียังไม่ทราบผลการตรวจโรค หากบุคลลากรใส่ชุดป้องกันครบให้ถือว่าอยู่ในกลุ่มความเสี่ยงต่ า 
 

ท าโดยการติดตามของหน่วยโรคติดเชื้อ รพ. หมายถึงมีการติดตามบุคลากรทางการแพทย์ที่มีการสัมผัสใกล้ชิด
ผู้ป่วยโรคโควิด 19 ความเสี่ยงปานกลางถึงสูงมีระบบติดตามอาการไข้ และอาการทางระบบทางเดินหายใจที่เป็น
ระบบ มีระบบการตรวจเช็ครายวัน อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง โดยเจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการดูแลโรคติดเชื้อขึ้นอยู่
กับบริบทของแต่ละโรงพยาบาล 

 

ท าโดยตนเองภายใต้การควบคุม หมายถึง มีการติดตามบุคลากรทางการแพทย์ที่มีการสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโรค   
โควิด 19 ความเสี่ยงต่ า สามารถมาปฏิบัติงานได้โดยอาจท าการวัดไข้หรือเช็คอาการทางระบบทางเดินหายใจ
ก่อนที่จะเข้าท างาน ด้วยตนเอง ในที่นี้อาจเป็นการโทรศัพท์หรือใช้อินเตอร์เน็ตเพ่ือติดต่อสื่อสารแก่เจ้าหน้าที่ของ
คณะกรรมการดูแลโรคติดเชื้อขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละโรงพยาบาล 
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