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บทคัดย่อ 
 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
(COVID-19) วิธีการศึกษา: คัดเลือกผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) จากอาการส าคัญ 
ที่น ามาโรงพยาบาลจ านวน 2 ราย โดยคัดเลือกกรณีศึกษาแบบเฉพาะเจาะจง ที่เข้ารักษาในโรงพยาบาลบัวใหญ่ 
ช่วงเดือนกุมภาพันธ์- พฤษภาคม 2563 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย แบบบันทึกข้อมูลจาก 
เวชระเบียนผู้ป่วย การสัมภาษณ์ญาติและการสังเกต การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการศึกษา พยาธิสภาพ อาการและ
อาการแสดง การรักษา ประเมินปัญหาทางการพยาบาลด้วยแบบแผนสุขภาพ 11 แบบแผนของกอร์ดอน 
ก าหนดข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล ให้การพยาบาลประเมินผลลัพธ์การพยาบาล  และใช้กรอบแนวคิด PDCA 
ในการพัฒนางาน  ผลการศึกษา: กรณีศึกษาผู้ป่วยรายที่ 1 ชายไทยวัยผู้ใหญ่ อายุ 28 ปี มาด้วยอาการไข้ ไอ 
หอบ เป็นมา 1 ชม. แพทย์ให้การรักษาตามแนวทางผู้ป่วยที่สงสัยติดเชื้อโควิด 19 ระหว่างนอนโรงพยาบาล
ผู้ป่วยยังมีไข้สูงตลอดและหอบเหนื่อยมากขึ้น แพทย์ใส่ท่อช่วยหายใจ ส่งรักษาต่อที่โรงพยาบาลมหาราช
นครราชสีมา รวมระยะเวลารักษา 3 วัน จากกรณีศึกษาได้แนวทางการคัดกรองผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรน่า(COVID-19)แนวทางการจัดบริการในแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน แผนการช่วยฟื้นคืนชีพ   
และกรณีศึกษาผู้ป่วยรายที่ 2 ชายไทยอายุ 29 ปี มาด้วยอาการไข้ ไอมีเสมหะ น้ ามูกใส หายใจหอบ  
แรกรับแพทย์พิจารณาใส่ท่อช่วยหายใจ และส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ระหว่างรอส่งต่อ
ผู้ป่วย  ผู้ป่วยหยุดหายใจและเสียชีวิต จากกรณีศึกษานี้ได้แนวทางการช่วยแพทย์ใส่ท่อช่วยหายใจ การช่วยฟ้ืน
คืนชีพ แนวทางการส่งต่อ และแนวทางการดูแลผู้เสียชีวิต สรุป : การคัดกรอง และการมีระบบ แนวทางปฏิบัติ
ที่ชัดเจนในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) จะช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการช่วยเหลือ
แก้ไขภาวะวิกฤติตามความเร่งด่วน ส่งผลให้การรักษา การพยาบาลป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล
ได้มาตรฐาน  
 ค ำส ำคัญ : โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19), ระบบการดูแล 
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The development of the monitoring system of risk groups for COVID-19: 2 case study 
Punjanee Thongprong* 

 
This article aims to study and develop the Coronavirus risk patient monitoring system.  

Method : Selected 2 risk patients of COVID-19 with serious symptoms who visited Buayai 
hospital from February to May 2020. Research instruments consist of the patient medical 
record, relatives interview, observation and data analytic by studying pathology and symptom. 
Assess nursing problems by Gordon’s 11 functional health patterns, determine the nursing 
diagnosis, Provide nursing care and evaluation. Improve the process by applying the PCDA cycle. 
 Result: First case studied, a 28 years old man who has a fever, cough and dyspnea for an hour. 
During the stayed, The patient received medical care treatment as a risk group and fever 
remains high and getting more fatigue. The doctor put on the endotracheal tube and send to 
have medical treatment at Maharat Nakhon Ratchasima Hospital for 3 days. The result of the 
study case got the instruction for Coronavirus immune check for the risky group, instruction for 
accident and emergency service department and Cardiopulmonary Resuscitation plan.  
The second case studied a 29 years old man who has a fever, cough, phlegm, catarrhal stage, 
and dyspnea. The doctor decided to put on the endotracheal tube and send to have medical 
treatment at Maharat Nakhon Ratchasima Hospital. But he was stopped breathing on the way 
to Maharat Nakhon Ratchasima Hospital and die at the end. The result of the study case got 
the instruction for put on the endotracheal tube, Cardiopulmonary Resuscitation plan, and the 
instruction for sending the patient to another hospital. Conclusion : Instruction and process of 
Coronavirus immune check for the risky group of patient of the coronavirus which makes the 
patient getting the correct instruction to get help in the urgent crisis which causes the treatment 
nursing preventing of the spread of the coronavirus in the hospital as in the standardized. 
 Keyword:  Coronavirus disease (COVID-19), care system 
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บทน า 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Coronavirus disease 2019) หรือโรคโควิด-19 

 (COVID-19) เป็นโรคอุบัติใหม่ที่แพร่ระบาดได้ง่ายจากคนสู่คน จ านวนผู้ป่วยเพ่ิมขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก 
ความรุนแรงของโรคอาจแตกต่างกันขึ้นกับปัจจัยเฉพาะบุคคล ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่มีอาการไม่รุนแรง แต่ในรายที่มี
อาการรุนแรงจะมีภาวะแทรกซ้อนที่อาจท าให้เสียชีวิตได้1,2 อาการทั่วไปของโรคโควิด 19 คือ ไข้ ไอ และ
อ่อนเพลีย อาการที่พบน้อยกว่าแต่อาจมีผลต่อผู้ป่วยบางรายคือ ปวดเมื่อย คัดจมูก น้ ามูกไหล เจ็บคอ ท้องเสีย 
ลิ้นไม่รับรส จมูกไม่ได้กลิ่น2,3,4,5 อาการเหล่านี้มักจะไม่รุนแรงนักและค่อยๆเริ่มทีละน้อย บางรายติดเชื้อ 
แต่มีอาการไม่รุนแรง ผู้ป่วยส่วนมาก (ร้อยละ 80) หายป่วยได้โดยไม่ต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาล ประมาณ  
1 ใน 5 ของผู้ติดเชื้อโควิด19 มีอาการหนักและหายใจล าบาก ผู้สูงอายุและมีโรคประจ าตัว เช่นความดันโลหิตสูง 
โรคหัวใจ โรคเบาหวาน หรือมะเร็งมีแนวโน้มที่จะมีอาการป่วยรุนแรงกว่า อย่างไรก็ตามทุกคนสามารถติด 
โรคโควิด 19 ได้ และอาจป่วยรุนแรงได้ เมื่อคนทุกเพศทุกวัยที่มีอาการไข้ และ/หรือไอร่วมกับอาการหายใจ
ล าบาก ติดขัด เจ็บหน้าอก เสียงหาย หรือเคลื่อนไหวไม่ได้1  เมื่อมีการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไปทั่วโลกนอกจาก
ส่งผลกระทบต่อปัญหาด้านสุขภาพประชาชนเสียชีวิตเป็นจ านวนมาก แล้วยังส่งผลต่อปัญหาด้านทางสังคม  
และเศรษฐกิจ6  

การวินิจฉัยจ าเป็นต้องใช้การตรวจทางห้องปฏิบัติการเข้ามาช่วยในการวินิจฉัยโดยการเก็บสิ่งส่งตรวจ
เพ่ือตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อ SARS-CoV-2 ด้วยเทคนิค Real time PCR (Polymerase chain reaction) 
โดยต้องท าในห้องปฏิบัติการที่มี Bio safety level 3 ขึ้นไป การเก็บสิ่งส่งตรวจเป็นดังนี้ โดยกรณีผู้ป่วยไม่มี
อาการปอดอักเสบให้เก็บ Nasopharyngeal swab และ Throat swab ใส่ทั้ง 2 Swab ลงในหลอด Viral 
transport media (VTM) หลอดเดียวกัน (อย่างน้อย 2 มิลลิลิตร) จ านวน 1 ชุด กรณีผู้ป่วยมีปอดอักเสบแต่ไม่
ใส่ท่อช่วยหายใจ เก็บเสมหะใส่ใน Sterile container จ านวน 1 ขวด หรือใส่ลงในหลอด VTM 1 ชุด  
หรือผู้ที่ไม่สามารถเก็บเสมหะได้ให้เก็บ Nasopharyngeal swab และ Throat swab หรือ Suction  
ลงในหลอด VTM หลอดเดียวกัน กรณีผู้ป่วยมีปอดอักเสบและใส่ท่อช่วยหายใจเก็บ Tracheal suction  
ใส่ในหลอด VTM 1 หลอด ทราบผลการตรวจภายใน 4 ชั่วโมง5,7 

การรักษา ไม่มียารักษาจ าเพาะ การรักษาที่ส าคัญจึงเป็นการรักษาแบบประคับประคองระบบ 
การหายใจ ยาที่หลายประเทศใช้ในการรักษา ได้แก่ 1) Chioroquine หรือ Hydroxychloroquine ซึ่งเป็นยา
รักษามาลาเลีย การรักษาในระยะแรกท่ีมีการระบาดของโรคได้มีการน ายานี้มาใช้รักษาแต่ผลการรักษาไม่ยืนยัน
ว่ายานี้ได้ผล ซึ่งปัจจุบันองค์การอนามัยโลกมีค าสั่งให้ระงับการทดลองใช้ยา Hydroxychioroquine เป็นการ
ชั่วคราวเนื่องจากมีผลวิจัยออกมาว่ามีแนวโน้มที่จะท าให้ผู้ป่วยโรคโควิด -19 เสียชีวิตมากขึ้น โดยมี
ภาวะแทรกซ้อนเกี่ยวกับหัวใจ เช่น หัวใจเต้นผิดจังหวะ 2) ยาต้านไวรัสเอดส์ เป็นยากลุ่มเสริม ที่มีสูตรผสม
ระหว่าง Lopinavir และ Ritonavir หรือ Darunavir และ Ritonavir แต่ยามีผลข้างเคียงค่อนข้างมาก ผลของ
การให้และไม่ให้ยาสูตรผสมระหว่าง Lopinavir และ Ritonavir ในรายที่เป็นโรคโควิดรุนแรง ผลไม่แตกต่างกัน 
3) Favipiravir เป็นยาที่ประเทศญี่ปุ่นคิดค้นขึ้นมา มีฤทธิ์ต้านไวรัสกลุ่มอาร์เอนเอของเชื้อไวรัสได้ ยาถูกดูดซึม
จากทางเดินอาหารได้ดี ผลข้างคียงและข้อควรระวัง คือ อาจมีผลต่อการสร้างเม็ดเลือดแดงและการท างานของ
ตับ ให้ระวังการใช้ยานี้กับผู้ที่อาจตั้งครรภ์หรือหญิงตั้งครรภ์เพราะอาจ เกิดความผิดปกติแก่ทารกได้ 
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(Teratogenic effect) ประเทศไทยได้มีการน ายานี้มาใช้ในผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่มีอาการรุนแรงและมีอาการ
ปอดอักเสบร่วมด้วย5,7,8  

จะเห็นได้ว่าการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 มีการแพร่รระบาดไปทั่วโลกอย่าง
รวดเร็ว และมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆส่งผลให้ผู้ป่วยเสียชีวิตเป็นจ านวนมาก เมื่อผู้ป่วยมารับบริการ การคัดกรอง
ที่จุดคัดกรองเป็นกระบวนการที่ส าคัญ ซึ่งจะช่วยคัดกรองผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไปสู่
คนอ่ืนๆ และผู้ป่วยได้รับการช่วยเหลือภาวะคุกคามชีวิตตามความเร่งด่วน ทางหน่วยงานมีแนวทางการคัดกรอง
โดยใช้เกณฑ์การคัดกรอง MOPH ED. Triage9,10 ซ่ึงพยาบาลที่อยู่จุดคัดกรองนั้นมีบทบาทส าคัญ จะต้องมี
ความรู้ ทักษะ มีความสามารถ กล้าตัดสินใจ และมีประสบการณ์ในการท างานอย่างน้อย 1 ปี และผ่านการ
อบรมการคัดกรอง11   

ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 นั้นเนื่องจากหน่วยงานมีผู้ป่วย 
ทุกกลุ่มโรค มารับบริการที่แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน แนวทางการคัดกรองผู้ป่วยจะใช้เกณฑ์การคัดกรอง 
MOPH ED. Triage ซ่ึงยังไม่มีแนวทางการคัดกรองหรือแนวทางการประเมินผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อ ภายหลัง
การคัดกรองผู้ป่วยที่ต้องได้รับการแก้ไข ภาวะวิกฤติ หรือคนไข้กลุ่มเสี่ยง จะได้รับการคัดกรองเข้าตรวจที่แผนก
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน ส่วนการจัดระบบการบริการในหน่วยงานยังไม่มีห้องหรือพ้ืนที่ให้บริการส าหรับกลุ่มเสี่ยง
ติดเชื้อ ไม่มีแนวทางการดูแลผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง การแก้ไขภาวะวิกฤติ เช่น การช่วยฟ้ืนคินชีพ แนวทางการส่งต่อ 
เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ในการสวมชุดป้องกันการติดเชื้อ และอุปกรณ์ในการป้องกันการติดเชื้อไม่เพียงพอ ซ่ึงใน
การดูแลผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อในช่วงการแพร่ระบาดนี้ได้ปรับจากแนวทางการจัดบริการการดูแลผู้ป่วยกลุ่ม
เสี่ยงติดเชื้อทั่วไป เช่น โรควัณโรค ไข้หวัดใหญ่ โดยแนวทางการดูแลผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงนี้จะได้รับการจัดไว้ในมุม
ห้อง ปิดเครื่องปรับอากาศ เปิดหน้าต่าง ซึ่งอาจส่งผลต่อการแพร่กระจายเชื้อไปสู่ผู้ป่วยคนอ่ืนๆ หรือเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงาน10 และในช่วงเดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ทางหน่วยงานได้รับการสนับสนุน แคปซูลความดันลบ
ส าหรับเคลื่อนย้าย เต็นท์ความดันลบที่ใช้ในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงที่แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  ซ่ึงเตน็ท์ 
ความดันลบค่อนข้างเล็ก ต้องจ ากัดจ านวนบุคลากรในการเข้าปฏิบัติงาน และไม่สามารถติดต้ังเครื่องปรับอากาศ
ภายในได้ จึงได้ปรับและติดตั้งเครื่องปรับอากาศในหน่วยงานเพิ่ม และปรับแนวทางการดูแลผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงโดย
จัดให้ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงติดเชื้ออยู่ในเต็นท์ความดันลบ10 เนื่องจากพยาบาลเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดและดูแลผู้ป่วย
โดยตรง ตั้งแต่แรกรับ ณ จุดคัดกรอง และรับเข้ามารักษาในหน่วยงาน มีการหมุนเวียนปฏิบัติงานตลอด  
24 ชั่วโมง มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน การที่มีระบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน ในการดูแล
ผู้ป่วยจะช่วยให้การรักษาพยาบาล การป้องกันแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาลได้มาตรฐาน ผู้ป่วยได้รับ 
การช่วยเหลือแก้ไขภาวะวิกฤติตามความเร่งด่วน ดังนั้นผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย
กลุ่มเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ส่งผลให้การดูแล
ผู้ป่วยได้มาตรฐาน เกิดผลลัพธ์ทางการพยาบาล สามารถป้องกัน ควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาลได้ 
โดยมีวัตถุประสงคเ์พ่ือศึกษาและพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)  
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วิธีกำรศึกษำ 
คัดเลือกกรณีศึกษาผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) จากอาการและอาการส าคัญ 

ที่น ามาโรงพยาบาล จ านวน 2 ราย โดยเลือกกรณีศึกษาแบบเฉพาะเจาะจง ที่เข้ารักษาในโรงพยาบาลบัวใหญ่ 
ช่วงเดือนกุมภาพันธ์- พฤษภาคม 2563 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย 1) แบบบันทึกข้อมูล 
จากเวชระเบียนผู้ป่วย 2) การสัมภาษณ์ญาติและการสังเกต การวิเคราะห์ข้อมูล พยาธิสภาพ อาการ 
และอาการแสดง การรักษา 3) แบบบันทึกทางการพยาบาลโดยใช้แนวคิดแบบแผนสุขภาพ 11 แบบแผน12  
เพ่ือน ามาก าหนดข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล ให้การพยาบาลและประเมินผลลัพธ์การพยาบาล ดังรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

กรณีศึกษารายที่ 1  ผู้ป่วยชายไทย วัยผู้ใหญ่ อายุ 28 ปี รูปร่างผอม ผิวด าแดง มารับการรักษาท่ี 
โรงพยาบาลบัวใหญ่ วันที่  19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. ด้วยอาการไข้ ไอ หอบ เป็นมา 1 ชม. แรกรับที่
ห้องอุบัติเหตุ–ฉุกเฉิน ผู้ป่วยรู้สึกตัวดี ไข้  สัญญาณชีพ อุณหภูมิ 39.9 องศาเซลเซียส ชีพจร 140 ครั้ง/นาที 
อัตราการหายใจ 20 ครั้ง/นาที  ความดันโลหิต 104/54 มิลลิเมตรปรอท น้ าหนัก 49 กก. ส่วนสูง 160 ซม  
O2 saturation room air 98% ได้ให้การพยาบาลตามแนวทางการรักษาผู้ป่วย โดยการรายงานแพทย์เวร  
On 0.9%NSS 1000ml iv load 500 ml then  80 cc/hr ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ปรึกษาทีมสอบสวน
โรคให้ตรวจหาเชื้อ COVID-19 การวินิจฉัยครั้งแรก Sub acute fever with Patient Under Investigation 
(PUI ) มีข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลดังนี้ 1) มีภาวะพร่องออกซิเจนเนื่องจากพ้ืนที่ในการแลกเปลี่ยนก๊าซลดลง 
2) มีภาวะติดเชื้อที่ปอด 3) ไม่สุขสบายเนื่องจากไข้ 4) ญาติวิตกกังวลเกี่ยวกับการด าเนินของโรค การรักษาและ
การพยากรณ์โรคหลังจากให้การพยาบาลผู้ป่วยตามปัญหา พบว่าผู้ป่วยได้รับการดูแลแก้ไขปัญหาตาม
วัตถุประสงค์การพยาบาล ผู้ป่วยยังมีไข้สูงตลอดและหอบเหนื่อยมากข้ึน วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
เวลา 23.00 น. มีไข้สูง หายใจหอบ สัญญาณชีพ อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส  ชีพจร 122 ครั้ง/นาที อัตราการ
หายใจ 36 ครั้ง/นาที  ความดันโลหิต 146/68  มิลลิเมตรปรอท O2 saturation room air 79%  แพทย์ตรวจ
เยี่ยมอาการ พิจารณาใส่ท่อช่วยหายใจ ส่งรักษาต่อที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา มีพยาบาลน าส่ง 2 คน 
วินิจฉัยโรคครั้งสุดท้าย Tuberculosis with respiratory failure ญาติยังมีสีหน้ากังวลกลัวลูกเสียชีวิต 

กรณีศึกษารายที่ 2 ลักษณะทั่วไป ชายไทย วัยผู้ใหญ่อายุ 29 ปี รูปร่างผอม ผิวด าแดง  มารับการรักษา
ที่โรงพยาบาลบัวใหญ่ วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 16.50 น. ด้วยอาการ 3 สัปดาห์ก่อนมา เหนื่อย
เพลีย ทานได้น้อย น้ าหนักลด 7 กก. ไม่ได้รักษาที่ไหน 7 วันก่อนมา ไข้ มีเสมหะสีขาว นอนราบได้ กลางคืนไม่มี
หอบเหนื่อย เหนื่อยเพลีย ทานได้น้อย ไม่อาเจียน ไม่มีถ่ายเหลว ปัสสาวะปกติ ไม่ได้รักษาที่ไหน      
4 ชั่วโมงก่อนมา ไข้ ไอมีเสมหะ น้ ามูกใส หายใจหอบ พ่นยา 2 ครั้ง ไม่ทุเลา เจ้าหน้าที่เรือนจ าน าส่งโรงพยาบาล  
ในเรือนจ าไม่มีคนป่วยด้วยไข้หวัดใหญ่ ไข้เลือดออก ปฏิเสธการสัมผัสผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ  แรกรับที่ห้อง
อุบัติเหตุ–ฉุกเฉิน ผู้ป่วยรู้สึกตัวดี ไข้ หายใจหอบ สัญญาณชีพ  อุณหภูมิ 38.3 องศาเซลเซียส   
ชีพจร 144 ครั้ง/นาที อัตราการหายใจ 56 ครั้ง/นาที  ความดันโลหิต 106/63 มิลลิเมตรปรอท น้ าหนัก 60 กก. 
ส่วนสูง 173 ซม O2 saturation room air 98%  ได้ให้การพยาบาลตามแนวทางการรักษาผู้ป่วย โดยการ
รายงานแพทย์เวร จัดผู้ป่วยอยู่ในเต็นท์ความดันลบที่ใช้ในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง ซ่ึงเต็นท์ความดันลบ 
ค่อนข้างเล็ก ต้องจ ากัดจ านวนบุคลากรในการเข้าปฏิบัติงาน On 0.9%NSS 1000ml iv load 500 ml then  
80 cc/hr ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ  ฟิล์มเอกซเรย์ แพทย์ปรึกษาแพทย์อายุรกรรมโรงพยาบาลมหาราช
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นครราชสีมา ให้เป็น Case patient under investigation (PUI )  ใส่ท่อช่วยหายใจ และส่งต่อไปรักษาที่รพ.
มหาราช ยาที่ได้รับ Ceftriazone 2 gm iv, Ceftazidime 2 mg iv, Acetate 1000ml iv, Co-trimaxazone 
3 amp +5%D/W 100 ml iv drip, Fentanyl 10:1 5 ml /hr, Propofol 200 mg iv, Levophed 4:100 
10ml/hr, Adrenaline 1 mg iv ทุก 3 นาที การวินิจฉัยครั้งแรก Pneumonia มีข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล
ดังนี้ 1) มีภาวะพร่องออกซิเจนเนื่องจากพ้ืนที่ในการแลกเปลี่ยนก๊าซลดลง 2) มีภาวะหัวใจหยุดเต้น หลังจากให้
การพยาบาลผู้ป่วยตามปัญหา พบว่าเวลา 19.27น. ผู้ป่วยหยุดหายใจ วัดสัญญาณชีพไม่ได้ เริ่มต้นกดนวดหัวใจ 
ให้การรักษาตามแนวทางการช่วยฟื้นคืนชีพ แพทย์ได้คุยเกี่ยวกับอาการ การพยากรณ์โรค กับเจ้าหน้าที่เรือนจ า 
ติดต่อญาติไม่ได้ และยุติการกดนวดหัวใจ เวลา 19.32 น. วินิจฉัยโรคครั้งสุดท้าย Pneumonia with cardiac 
arrest แนะน าการจัดการดูแล เตรียมเอกสารรับศพแก่เจ้าหน้าที่เรือนจ า 
กรอบแนวคิดที่ใช้ในกำรพัฒนำงำน  

ในภาวะปกติการจัดบริการในแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ส าหรับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อ เมื่อผู้ป่วย 
เข้ารับบริการมีแนวทางการปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

การจ าหน่ายผู้ป่วย 

 

จุดคัดกรอง 
-ผู้รับบริการผา่นการคดักรองทุกรายใช้เกณฑ์การคัดกรอง MOPH Triage 
-ผู้ป่วยตามเกณฑ์ MOPH Triage ประเภท 1 ,2 จะได้รับการคัดกรองเข้ารับ
บริการที่แผนกฉุกเฉินในแผนกอุบตัิเหตุ ฉุกเฉิน 

 

ในแผนกอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน 
-ผู้ป่วยจะได้รบัการจดัให้อยู่ในมุมห้อง ปิดเครื่องปรับอากาศ เปดิหน้าต่าง   
-ให้การรักษาพยาบาลตามแนวปฏบิัติของแต่ละกลุ่มโรค 

-บุคลากรให้การรักษาพยาบาล สวมชุดป้องกันตามมาตรฐานการปอ้งกันการ
ติดเชื้อ 

 

เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล 
–ปฏิบัติแนวทางการเข้ารับการ
รักษาตัวในโรงพยาบาลส าหรับ
ผู้ป่วยกลุม่เสีย่งติดเช้ือ 
 

ส่งผู้ป่วยไปรักษาต่อโรงพยาบาลทีม่ี
ศักยภาพ 

-ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานการสง่
ต่อของโรงพยาบาล 
 

ผู้ป่วยเสียชีวิต 

-แนวทางการดูแลผูเ้สยีชีวิตใน
โรงพยาบาล 
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เนื่องจากอยู่ในช่วงแพร่ระบาดของโรค ผู้ศึกษาได้พิจารณาสภาพปัญหาการให้บริการผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง
ติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ที่แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  โดยน ากรอบแนวคิด PDCA13 มาใช้
ในการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ตั้งแต่กระบวนการคัดกรอง 
การจัดบริการให้แผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน จนกระทั่งถึงกระบวนการจ าหน่าย ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 ระยะ ดังนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระยะที่ 1 ขั้นกำรวำงแผน( Plan)  
1.วิเคราะห์สถานการณ์และประเมินสภาพปัญหา ศึกษากรณี
ผู้ป่วย และสรุปภาพรวมของปัญหา 
2.จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อน าปัญหาที่ได้มา ร่วมกันก าหนด
แผนปฏิบัติการและก าหนดแนวทางในการพัฒนา 
3. วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของผู้รับบริการ 
และผู้ให้บริการ  
4. วางแผนจัดเตรียมการให้ความรู้ทางวิชาการเรื่องโรคไวรัส
โคโรน่า (COVID-19) การพัฒนาแนวทางการคัดกรองผู้ป่วย
กลุ่มเสี่ยง แนวทางการส่งต่อ แนวทางการช่วยฟื้นคืนชีพ และ
แนวทางการจัดการศพ 
 
 

 

ระยะที่ 2 ขั้นปฏิบัตกิำร (Do) 
ด าเนินการตามแนวทางและแผนปฏิบัติการที่ก าหนดไว้ข้ันท่ี 1  
1.ประชุมชี้แจงบุคลากรให้มีความรู้ การใช้แบบประเมินคัดกรอง
ผู้ป่วยกลุม่เสีย่งติดเช้ือไวรัสโคโรนา่ (COVID-19) ณ จุดคัดกรอง แนว
ทางการดูแลรักษาพยาบาล แผนการช่วยฟ้ืนคืนชีพ และวิธีการสวม
ชุดป้องกันการติดเชื้อ แนวทางการส่งต่อ และแนวทางการจัดการศพ  
2.พัฒนาแบบประเมินคัดกรองผู้ปว่ยกลุ่มเสี่ยงตดิเช้ือไวรสัโคโรน่า 
(COVID-19) แนวทางการดูแลรักษาพยาบาล แผนการช่วยฟ้ืนคืนชีพ 
3. น าแบบประเมินคัดกรองผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรสัโคโรน่า 
(COVID-19) แนวทางการดูแลรักษาพยาบาล แผนการช่วยฟ้ืนคืนชีพ 
แนวทางการจัดการศพ และแนวทางการส่งต่อ มาปฏิบัต ิ
 

ระยะที่ 4 ขั้นกำรปรับปรุง (Act) 
1. การสะท้อนผลจากการปฏิบตัิงาน น ามาวิเคราะห์ เพื่อ
น าไปสู่การตดัสินใจร่วมกันในการวางแผนพัฒนาใหม่ 
2.วิเคราะหจ์ุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงแก้ไข จุดแข็งที่ต้องสร้าง
เสรมิพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จะท าให้ได้แผนท่ีปรับแล้ว น าไปสู่
การปฏิบัติ และมีการปรับปรุงในรอบต่อไป 

 

ระยะที่ 3 ขั้นกำรติดตำมและกำรประเมินผล (Check) 
1.ทบทวนเวชระเบียนผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรสัโคโรน่า (COVID-
19) ที่มารับบริการที่แผนกอุบตัิเหตุและฉุกเฉินทุกราย ตั้งแตร่ะบบ
การคัดกรอง แบบประเมินผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง กระบวนการดูแลรักษาใน
แผนกอุบัติเหตุและเฉิน จนกระทั่งจ าหน่าย 
2.สรุปผลการดูแลรักษาพยาบาลผูป้่วยกลุ่มเสี่ยงตดิเช้ือไวรสัโคโรน่า 
(COVID-19) 

 

ระบบการดูแลผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
(COVID-19) 

-แบบประเมินคัดกรองผูป้่วยกลุม่เสี่ยงติดเชื้อไวรสัโคโรน่า 
(COVID-19)  
-แนวทางการดูแลรักษาพยาบาล  
-แนวทางการช่วยฟื้นคืนชีพ 
-แนวทางการส่งต่อ 
-แนวทางการจัดการศพผู้เสยีชีวิต 
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สรุปวิจำรณ์ 
จากกรณีศึกษาผู้ป่วยรายที่ 1 ชายไทยอายุ 28 ปี มาด้วยอาการไข้ ไอ หอบ ในช่วงที่มีการแพร่ระบาด

ของโรค มีประวัติเดินทางมาจากประเทศเกาหลีใต้ แพทย์ให้การรักษาตามแนวทางผู้ป่วยที่สงสัยติดเชื้อโควิด 19 
แพทยพิ์จารณาให้นอนรงพยาบาล ระหว่างนอนโรงพยาบาลผู้ป่วยยังมีไข้สูงตลอดและหายใจหอบเหนื่อย 
มากขึ้น แพทย์ใส่ท่อช่วยหายใจ ส่งรักษาต่อที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รวมระยะเวลารักษา  3 วัน จาก
กรณีศึกษาผู้ป่วยรายนี้ได้มีการทบทวน และพัฒนาแนวทางการคัดกรองเพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)และสอดคล้องกับบริบทของโรงพยาบาล14  พัฒนาแนวทาง
การจัดบริการในแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน และได้วางแผนพัฒนาเพ่ือเตรียมรองรับการช่วยเหลือภาวะวิกฤติ
ส าหรับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง ทั้งด้านบุคลากร ระบบ งบประมาณ สถานที่  เช่น แนวทางการเตรียมและช่วยแพทย์ใส่
ท่อช่วยหายใจ แผนการช่วยฟื้นคืนชีพ  

 กรณีศึกษาผู้ป่วยรายที่ 2 ชายไทยอายุ 29 ปี มาด้วยอาการไข้ ไอมีเสมหะ น้ ามูกใส หายใจหอบ  
แรกรับแพทย์พิจารณาใส่ท่อช่วยหายใจ และส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ระหว่างรอส่งต่อ 
ผู้ป่วยหยุดหายใจและเสียชีวิต เนื่องจากกรณีศึกษารายนี้มีเตน็ทค์วามดันลบที่ใช้ในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง 
ติดเชื้อ ผู้ป่วยได้รับการจัดการดูแลรักษาพยาบาลอยู่ภายในเต็นท์ความดันลบ จากการศึกษาทบทวนการดูแล
ผู้ป่วยรายนี้พบว่าเมื่อผู้ป่วยเกิดภาวะวิกฤติพบปัญหาในการดูแลช่วยเหลือในเรื่องการเข้าช่วยฟ้ืนคืนชีพ 
เนื่องจากต้องจ ากัดบุคลากรในการเข้าช่วยเหลือ สถานที่เต็นท์ความดันลบคับแคบ อากาศไม่ถ่ายเท และได้มี
การทบทวนการดูแลร่วมกันระหว่างทีม มีการปรับแผนการช่วยฟ้ืนคืนชีพ  แนวทางการส่งต่อผู้ป่วย และปรับ
แนวทางการดูแลผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงเสียชีวิต  

จากข้อมูลผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) มารับบริการที่แผนกอุบัติเหตุและ
ฉุกเฉิน ทั้งสองกรณีศึกษา จะเห็นได้ว่าอาการส าคัญที่น าผู้ป่วยมาโรงพยาบาลนั้นมีความคล้ายคลึงกัน ในช่วงที่มี
การแพร่ระบาดไปทั่วโลกนั้นกระบวนการดูแลตั้งแต่ผู้ป่วยเข้ารับบริการ คือการคัดกรองผู้ป่วย ซ่ึงจะช่วยให้ 
คัดกรองผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID-19) เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ ผู้ป่วยได้รับ 
การช่วยเหลือภาวะคุกคามตามความเร่งด่วนของผู้ป่วย บ่อยครั้งที่ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงเข้ารับบริการที่แผนกอุบัติเหตุ
และฉุกเฉิน ไม่มีห้องแยก หรือพ้ืนที่ ส าหรับการดูแลผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง ซึ่งจะท าให้บุคลากรและผู้มารับบริการ  
มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อ เพราะฉะนั้นการที่มีระบบการดูแลผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อในแผนกอุบัติเหตุและ
ฉุกเฉิน ตั้งแต่กระบวนการคัดกรองที่มีประสิทธิภาพ14 มีแนวทางการคัดกรองการประเมินผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง  
มีกระบวนการดูแลผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง กระบวนการช่วยเหลือในภาวะวิกฤติ กระบวนการช่วยฟื้นคืนชีพ  
แนวทางการส่งต่อ แนวทางการดูแลผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงเสียชีวิต การมีอุปกรณ์ป้องกันส าหรับบุคลากรทาง
การแพทย์ที่ให้บริการ การมีพ้ืนที่ส าหรับการดูแลรักษา  และมีการทบทวนวิเคราะห์ปัญหา ปรับปรุงแนวทาง
ต่างๆ เป็นระยะๆ เพ่ือให้เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค จะช่วยป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ
ไปสู่บุคคลอ่ืนๆ15ส่งผลให้ผู้มารับบริการปลอดภัยจากภาวะคุกคาม ผู้รับบริการและผู้ให้บริการมีความพึงพอใจ
ในการบริการ   
ข้อเสนอแนะ 
1. น าระบบการดูแลผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ไปบูรณาการในการดูแลผู้ป่วยกลุ่ม
เสี่ยงโรคติดเชื้ออุบัติใหมอ่ื่น 
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2.  เนื่องจากแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินไม่มีพ้ืนที่ หรือห้องแยกส าหรับให้บริการผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อ เห็นควร
เสนอผู้บริหาร เพ่ือจัดท าแผนหรือหาโอกาสพัฒนา ต่อไป 
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