แนวทางการดูแลผู้ป่วยที2ตดิ เชื 8อ หรื อสงสัยว่าติดเชื 8อ COVID-19 ภายนอกโรงพยาบาลและที2
ห้ องฉุกเฉิน
แนวทางการรักษาผู้ป่วยนี 8เป็ นแนวทางการดูแลผู้ป่วยที2ตดิ เชื 8อ หรื อสงสัยว่าติดเชื 8อ COVID-19
ภายนอกโรงพยาบาลและที2ห้องฉุกเฉินของวิทยาลัยแพทย์ฉกุ เฉินแห่งประเทศไทย (Thai
College of Emergency Physicians) จัดทําขึ 8นเพื2อให้ เป็ นแนวทางเวชปฏิบตั แิ ก่แพทย์
พยาบาล และบุคลากรที2ปฏิบตั งิ านที2ห้องฉุกเฉิน และการบริ การการแพทย์ฉกุ เฉิน มิใช่เป็ น
ข้ อบังคับให้ ต้องปฏิบตั ติ าม ทังนี
8 8ขึ 8นกับบริ บทของแต่ละสถานที2 คณะอนุกรรมการแนวทางเวช
ปฏิบตั วิ ิทยาลัยแพทย์ฉกุ เฉินแห่งประเทศไทย ได้ จดั ทําแนวอ้ างอิงตามแนวทางการวินิจฉัยและ
รักษากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข แนวทางการดูแลผู้ป่วย COVID-19 สําหรับแพทย์
ฉุกเฉินประเทศสหรัฐอเมริ กา วิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ ฉกุ เฉินประเทศสหรัฐอเมริ กา
(American College of Emergency Physician) พ.ศ.stuv แนวทางการดูแลผู้ป่วย COVIDwx ภายนอกโรงพยาบาล ของ Centers for Disease Control and Prevention (CDC)
ประเทศสหรัฐอเมริ กาปี stuv แนวทางการรักษาและป้องกันโรค COVID-19 ของมหาวิทยาลัย
แพทย์ Zhejiang ประเทศจีน
คณะผู้จดั ทําขอขอบคุณภาควิชาเวชศาสตร์ ฉกุ เฉิน รพ. รามาธิบดี รศ.นพ.วินชนะ ศรี วิไลทน
ภาควิชาเวชศาสตร์ ฉกุ เฉินธรรมศาสตร์ ศนู ย์รังสิต และ พญ.สุภา นิรันตราย ภาควิชาเวชศาสตร์
ฉุกเฉินคณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล ในการเอื 8อเฟื อ8 ข้ อมูลเพิ2มเติม
ฉบับวันที2 sv มีนาคม uv (version 1)

พลอากาศตรี นายแพทย์เฉลิมพร บุญสิริ
ประธานวิทยาลัยแพทย์ฉกุ เฉินแห่งประเทศไทย

คณะผู้จดั ทํา

พล.อ.ต. นพ.เฉลิมพร บุญสิริ
ประธานวิทยาลัย / ประธาน คณก.บริหาร /
นายกวุฒิแพทย@ฉุกเฉิน
ผศ.นพ. บริบูรณ@ เชนธนากิจ
รองประธานวิทยาลัย / ประธาน คณก.เวช
บัณฑิตศึกษา /อุปนายกวุฒิบัณฑิตคนที่ ๑
รศ.พญ. ยุวเรศมคฐ@ สิทธิชาญบัญชา
ประธาน คณก.วิชาการ / อุปนายกวุฒิบัณฑิต
คนที่ ๒
น.ต.หญิง พญ.วราลี อภินิเวศ
เลขาธิการวิทยาลัย
ผศ.นพ. สุนทร ชินประสาทศักดิ์
รองเลขาธิการ
นพ. อิสระ อริยะชัยพาณิชย@
เหรัญญิก
ผศ.นพ. ดนุ เกษรสิริ
ประธาน คณอก.จริยธรรม
ผศ.พญ. จิตรลดา ลิ้มจินดาพร
ประธาน คณอก.วิจัย
รศ.พญ.จิราภรณ@ ศรีอTอน
ประธาน คณอก.พัฒนาวิชาชีพตTอเนื่อง / ประธาน
คณอก.แนวทางเวชปฏิบตั ิ การศึกษาตTอเนื่อง และ
การจัดการความรูW
น.ต.นพ.ชัชวาลย@ จันทะเพชร
ประธาน คณอก.ขWอมูลขTาวสาร สารสนเทศ
ประชาสัมพันธ@ และปฏิคม

สารบัญ
หน้ า
ระบาดวิทยา
ระบบบริ การการแพทย์ฉกุ เฉิน
คําแนะนําในการใส่ทอ่ ช่วยหายใจสําหรับผู้ป่วยที2สงสัยโรค COVID-19 หรื อผู้ป่วยที2เป็ นโรค
COVID-19 ที2ห้องฉุกเฉิน
ข้ อแนะนําเกี2ยวกับการช่วยฟื น8 คืนชีพขันสู
8 ง Cardiopulmonary resuscitation (CPR) ใน
ผู้ป่วยที2สงสัย COVID-19 หรื อเป็ นโรค COVID-19
ข้ อควรพิจารณาในกลุม่ พิเศษ (ผู้สงู อายุฉกุ เฉิน)
ประเมินความเสีย2 งของบุคลากรในห้ องฉุกเฉินภายหลังสัมผัสผู้ป่วย

ระบาดวิทยา
การระบาดของโรคอุบตั ใิ หม่โคโรน่าไวรัส เริ2 มจากการค้ นพบผู้ป่วยรายแรกที2ตลาด“wet
market” เมืองอูฮ่ นั2 จังหวัดหูเป่ ย ในวันที2 vw ธันวาคม พ.ศ. stus! ภายหลังจากนันได้
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เกิดการแพร่กระจายไปจนทําให้ ประเทศจีนต้ องประกาศปิ ดเมือง และ องค์การอนามัย
โลกได้ ประกาศการระบาดใหญ่ (pandemic) ไปทัว2 โลกเมื2อวันที2 ww มีนาคม พ.ศ. stuv
โคโรน่าไวรัสเป็ นโรคอุบตั ใิ หม่ที2มีการแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว มีการแพร่กระจายแบบ
สารคัดหลัง2 (droplet) ยกเว้ นกรณีที2มีการทําหัตถการที2มีการแพร่กระจายแบบฝอย
ละออง (aerosal generating procedure) โดยไวรัสสามารถมีชีวิตอยูไ่ ด้ ในอากาศได้ เป็ น
ชัว2 โมง และสามารถอยูบ่ นพื 8นผิวได้ เป็ นวัน เช่น สารคัดหลัง2 จากการไอหรื อจามไวรัสจะมี
ชีวิตอยูไ่ ด้ ประมาณ v ชัว2 โมง พลาสติกอยูไ่ ด้ ประมาณ v วัน สแตนเลสสตีลอยูไ่ ด้
ประมาณ v วันเป็ นต้ น"
ระบบบริการการแพทย์ ฉุกเฉิน (Emergency Medical Services; EMS)
ระบบบริ การการแพทย์ฉกุ เฉินเป็ นด่านหน้ าของการดูแลผู้ป่วยที2จะไม่เหมือนกับการดูแล
ในสถานพยาบาลทัว2 ไปที2สามารถควบคุมสภาพแวดล้ อม และมีอปุ กรณ์ที2พร้ อมเพรี ยง
ระบบบริ การการแพทย์ฉกุ เฉินจึงต้ องมีการเตรี ยมความพร้ อมโดยหลักเกณฑ์การส่งต่อให้
อ้ างอิงตามที2สถาบันการแพทย์ฉกุ เฉินกําหนดข้ อเสนอแนะอื2นอื2นนี 8 อ้ างอิงตาม Centers
for Disease Control and Prevention (CDC) ฉบับวันที2 wŠ มีนาคม stuv# อาจมีการ
เปลีย2 นแปลงได้ ขึ 8นอยูก่ บั สถานการณ์
ข้ อเสนอแนะสําหรับอุปกรณ์ปอ้ งกัน (personal protective equipment; PPE) แก่
บุคลากร EMS ในกรณีที2ต้องขนส่งผู้ป่วยที2ต้องสงสัยโรค COVID-19
1. N-95 หรื อ respirator ที2สงู กว่า หรื อ surgical mask (กรณีที2ไม่มี N-95 หรื อ
respirator)
2. อุปกรณ์ปอ้ งกันตา แว่นตา goggles หรื อ face shield (แว่นสายตาหรื อ contact
lens ไม่ถือเป็ นอุปกรณ์ในการป้องกัน)
3. ถุงมือแบบใช้ แล้ วทิ 8ง ชุดกาวน์
4. บุคลากรทุกคนไม่ควรสัมผัสหน้ าตนเองขณะทํางาน
พนักงานขับรถ หากพนักงานขับรถต้ องสัมผัสใกล้ ชิดกับผู้ป่วย เช่น ต้ องยกผู้ป่วยให้
แต่งชุดป้องกันตามแบบที2แนะนําทังหมด
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ในกรณีที2รถเป็ นแบบแยกส่วนคนขับและผู้ป่วย
หากเสร็จสิ 8นภารกิจในการดูแลผู้ป่วยแล้ ว ก่อนขึ 8นรถให้ คนขับถอดชุดและถุงมือ ล้ างมือ
เพื2อป้องกันการแพร่ (contaminate บริ เวณหน้ ารถ )
กรณีที2มิได้ แยกส่วน คนขับและผู้ป่วย พนักงานขับรถควรจะถอดแว่นตา goggles แต่ใส่
face mask หรื อ respirator ระหว่างขับรถ

ควรระมัดระวังในการทําหัตถการที2มีการแพร่กระจายแบบฝอยละออง
(aerosal generating procedure)
1. หากเป็ นไปได้ ควรจะปรึกษา medical commander ในกรณีที2จะมีการทําหัตถการที2มี
การแพร่กระจายแบบฝอยละออง (aerosal generating procedure)
2. BMVs และ อุปกรณ์ชว่ ยหายใจควรมีการติด HEPA filtration หรื อ filter expired air
3. บุคลากร EMS ควรตรวจเช็คกับบริ ษัทเครื2 องมือก่อนว่าอุปกรณ์ที2ใช้ สามารถกรอง
อากาศได้ ในกรณีที2มีการทํา positive-pressure ventilation
4. หากเป็ นไปได้ กรณีที2ทําหัตถการควรเปิ ดประตูรถด้ านหลัง และควรทําห่างจากบริ เวณที2
มีผ้ คู นเดินผ่าน
กรณีขนส่ งผู้ป่วยทีZต้องสงสัยโรค COVID-19 มาทีZโรงพยาบาล
1. ติดต่อ รพ.ปลายทางให้ ทราบเพื2อเตรี ยมความพร้ อมในการรับผู้ป่วยรวมทังรายงาน
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ประวัติ อาการและอาการแสดง
2. แยกผู้ป่วยออกจากคนอื2นให้ มากที2สดุ เท่าที2จะทําได้
3. ครอบครัวและบุคคลที2สมั ผัสผู้ป่วยไม่ควรไปบนรถคันเดียวกันกับผู้ป่วย แต่หากไม่
สามารถทําได้ ให้ บคุ คลเหล่านันใส่
8 facemask
4. แยกพนักงานขับรถและปิ ดหน้ าต่างกันส่
8 วนคนขับและผู้ป่วย ปิ ดก่อนที2จะนําผู้ป่วยขึ 8น
รถ
5. หากมีพดั ลมระบายอากาศ ให้ ดดู อากาศในรถผ่านตัวผู้ป่วยและออกทางด้ านหลังของ
รถ
6. กรณีที2มีระบบแยกคนขับรถและผู้ป่วย ระหว่างขนส่งผู้ป่วยทังส่
8 วนคนขับรถและผู้ป่วย
ควรจะเป็ นระบบแบบ non-recirculated mode หรื อเปิ ดหน้ าต่างเพื2อเพิ2มการ
แลกเปลีย2 นอากาศลดปริ มาณเชื 8อโรคภายในรถ แต่ไม่เปิ ดตรงช่องติดต่อระหว่างคนขับ
และผู้ป่วย
7. อาจจะมีรถบางคันที2มีระบบ recirculating ventilation นําอากาศทังหมดผ่
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านเครื2 อง
กรอง HEPA แล้ วนําอากาศกลับเข้ ามาสูร่ ถอีกครัง8 ข้ อมูลเพิ2มเติมที2
http://www.cdc.gov/niosh/hhe/reports/pdfs/1995-0031-2601.pdf.
8. หากไม่มีระบบแยกคนขับและผู้ป่วย ให้ เปิ ดกระจกด้ านหน้ าคนขับ และเปิ ดที2ดดู อากาศ
ให้ แรงที2สดุ วิธีนี 8จะเป็ นการสร้ างความดันลบบริ เวณที2ผ้ ปู ่ วยอยู่
การบันทึกข้ อมูล
1. การบันทึกข้ อมูลผู้ป่วยให้ ทําหลังจากที2สง่ ผู้ป่วยเสร็ จสิ 8น ถอดชุด PPE และทําความ
สะอาดร่างกายเรี ยบร้ อยแล้ ว
2. นอกจากข้ อมูลของผู้ป่วยควรบันทึกจํานวนบุคลากรและลักษณะการสัมผัสผู้ป่วย
รวมทังชุ
8 ดป้องกันที2ใช้ ของแต่ละบุคคลไว้ ด้วย

ระบบบริการทีZห้องฉุกเฉิน
ระบบการคัดแยกผู้ป่วย เป็ นจุดสําคัญของห้ องฉุกเฉิน การคัดกรองผู้ป่วยกลุม่ เสีย2 ง
ตามคําแนะของ กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข วันที2 sw มีนาคม พ.ศ. stuv
(ตารางที2 w) หรื อตามที2ประกาศครัง8 ล่าสุด
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index.php
1.1 โดยผู้คดั กรองต้ องสวมใส่ facemask, face shield หรื อแว่นตา goggles ถุงมือ
เป็ นอย่างน้ อย (ตารางที2 w แนวทางการใส่อปุ กรณ์และเครื2 องป้องกัน) โดยที2จะไม่
ทําการแตะต้ องผู้ป่วยก่อนที2จะได้ ประวัติ หรื อหากเป็ นไปได้ ใช้ ระบบโทรศัพท์
Facetime หรื อ telemed คัดกรอง
1.2 กรณีที2สงสัยให้ ผ้ ปู ่ วยใส่ facemask และแยกผู้ป่วย
2. พิจารณาการทําห้ องตรวจที2ไม่ปะปนกับผู้ป่วยปกติหรื อหากเป็ นไปได้ ควรจะแยก
บริ เวณ แยกห้ องตรวจทางห้ องปฏิบตั กิ าร, ห้ องสังเกตอาการ และห้ อง resuscitation
โดยอาจจัดแบ่งเป็ น v โซนคือ บริ เวณที2มีการปนเปื อ8 น (contaminate zone) บริ เวณที2
อาจจะปนเปื อ8 น (potentially contaminate zone) และบริ เวณสะอาด (clean zone)
อาจต้ องมีการซักซ้ อมแนวทางปฏิบตั ใิ นการบริ หารจัดการขึ 8นอยูก่ บั บริ บทของแต่ละ
โรงพยาบาล$
3. หากจําเป็ นต้ องทําหัตถการที2มีการแพร่กระจายแบบฝอยละออง (aerosal
generating procedure) ต้ องใส่ชดุ ป้องกัน Full PPE ให้ ครบถ้ วน หากเป็ นไปได้ ควร
ทําที2ห้องความดันลบ (negative pressure room)

ตารางทีZ g แนวทางการสวมใส่ ชุดป้ องกันทีZห้องฉุกเฉิน
ระดับการปฏิบตั งิ าน

การป้องกันตา

พูดคุย ซักประวัติ บริ เวณ goggles/face shield
คัดกรอง
ตรวจร่างกายที2ต้องสัมผัส Full face shield
ผู้ป่วย
หัตถการที2ไม่ใช่ aerosal
generating procedure

Full face shield

หัตถการที2มี aerosal
generating procedure

Full face shield

ผู้ชว่ ยในทีมกู้ชีพ

Full face shield

หัตถการที2เป็ น very high Full face shield
aerosal generating
procedure

การป้องกันผิวหนัง
ชุดปกติ
หมวกคลุมผม
ถุงมือ s ชัน8
ชุดกาวน์กนั นํ 8า
หมวกคลุมผม
ถุงมือ s ชัน8
ชุดกาวน์กนั นํ 8า
หมวกคลุมผม
ถุงมือ s ชัน8
ชุดกาวน์กนั นํ 8า
Cover-all suit,
ถุงมือ หมวก
Leg cover
Boots
Cover-all suit,
ถุงมือ หมวก
Leg cover
Boots

การป้องกันการ
หายใจ
Face mask
Face mask
Face mask
N-95
N-95

Power air purifying
respirator หรื ออย่าง
น้ อย N-95

หมายเหตุ Aerosal generating procedure คือ Medical nebulization, Open airway suction การใช้
NIV หรื อ HFNC
Very high aerosal generating procedure คือ หัตถการ Tracheal intubation , tracheostomy,
Bronchoscopy และ Gastrointestinal endoscopy
อ้างอิ งจากแนวทางการสวมเครื \องป้องกันตนเองห้องฉุกเฉิ นโรงพยาบาลรามาธิ บดี

คําแนะนําในการใส่ ท่อช่ วยหายใจสําหรั บผู้ป่วยทีZสงสัยโรค COVID-19 หรื อผู้ป่วยทีZ
เป็ นโรค COVID-19 ทีZห้องฉุกเฉิน
บุคลากรในห้ องฉุกเฉินเป็ นกลุม่ เสีย2 งที2จะติดโรค COVID-19 โดยเฉพาะในกรณีที2มีการทํา
หัตถการที2เกิดฝอยละออง (aerosal generating procedure) ยกตัวอย่างเช่น การใช้ noninvasive ventilation, high flow nasal cannula (HFNC), bag-mask ventilation และการใส่
ท่อช่วยหายใจ แพทย์ผ้ ทู ี2จะทําการใส่ทอ่ ช่วยหายใจควรใส่ชดุ ป้องกัน% (Full PPE) แบบป้องกัน
การแพร่กระจายฝอยละออง (airborne protection)6 และควรจะได้ รับการทําหัตถการนี 8ในห้ อง
แยกความดันลบ (negative pressure room)
wŠ ข้ อแนะนํา'
1. การใส่ทอ่ ช่วยหายใจควรกระทําโดยแพทย์ที2มีความชํานาญสูงในการใส่ทอ่ ช่วยหายใจ
2. มีอปุ กรณ์สาํ รองเตรี ยมในการใส่ทอ่ ช่วยหายใจลําบาก
3. หลีกเลีย2 งการใช้ bag mask ventilation, HFNC (กรณีที2ไม่อยูใ่ นห้ องความดันลบ),
BiPAP
4. พิจารณาวิธี preoxygenation โดยการ ยกหัวเตียงสูงขึ 8นเพื2อให้ ศรี ษะผู้ป่วยสูงขึ 8น จัดท่า
เปิ ดทางเดินหายใจผู้ป่วย หากมีอปุ กรณ์ร่วมให้ ใช้ positive end expiratory pressure
valve
5. ติดตามรูปแบบของการหายใจ โดยใช้ continuous waveform capnography
6. หลีกเลีย2 งการใส่ทอ่ ช่วยหายใจแบบ awake intubation
7. พิจารณาใช้ วิธี rapid sequence intubation (RSI) โดยผู้เชี2ยวชาญบางท่านแนะนําให้
ใช้ ยาคลายกล้ ามเนื 8อ (muscle relaxant) rocuronium มากกว่า suxamethonium
เนื2องจากออกฤทธิ¤นาน ป้องกันการไอและอาเจียนที2อาจจะเกิดขึ 8นได้ เมื2อใช้ ยาที2ออก
ฤทธิ¤คลายกล้ ามเนื 8อ ระยะสัน8 หรื อใช้ วิธี drug assisted intubation กรณีที2มีข้อห้ ามใน
การใช้ ยาหรื อมี difficult airway
8. ในสถานที2ที2มีอปุ กรณ์ video laryngoscope (VL) ให้ พิจารณาใช้ ปลอก VL และ stylet
แบบใช้ แล้ วทิ 8ง
9. กรณีที2ใส่ทอ่ เข้ าหลอดลมแล้ วควรจะ inflate cuff อย่างรวดเร็ วเพื2อป้องกันการรั2วของลม
โดยที2ควรจะต่อท่อหลอดลมเข้ ากับเครื2 องช่วยหายใจโดยใช้ high efficiency
hydrophobic air (HEPA) filter และเครื2 องติดตาม waveform capnography
monitoring เพื2อที2จะให้ เชื2อมัน2 ได้ วา่ ใส่ทอ่ เข้ าหลอดลม
10. ข้ อควรระวัง ไม่ควรช่วยหายใจด้ วยการบีบ bag mask ventilation ขณะที2ยงั ไม่ได้
inflate cuff.

ข้ อแนะนําเกีZยวกับการช่ วยฟื l นคืนชีพขันl สูง Cardiopulmonary resuscitation (CPR) ใน
ผู้ป่วยทีZสงสัย COVID-19 หรื อเป็ นโรค COVID-19 8-12
1. Surveillance and Prevention คือกระบวนการตรวจหาและป้องกัน การเกิดภาวะหัวใจ
หยุดเต้ น (cardiac arrest)
การเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้ น (cardiac arrest) ในผู้ป่วยที2สงสัยหรื อยืนยันการเป็ น COVID-19
ส่วนใหญ่แล้ วมักจะเกิดขึ 8น ขณะที2ได้ รับการรักษาตัวใน โรงพยาบาล
1.1 ควรทําการตรวจหาผู้ป่วยที2มีความเสีย2 งต่อการที2อาการจะแย่ลงและทําการป้องกันหรื อ
แก้ ไขภาวะนันนั
8 นเพื
8 2อป้องกันการเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้ นตังแต่
8 แรก หากป้องกันได้ จะลด
อุบตั กิ ารณ์ที2ต้องทําการช่วยฟื น8 คืนชีพแบบไม่คาดคิด ที2อาจมีทงอุ
ั 8 ปกรณ์ปอ้ งกันและ
เจ้ าหน้ าที2ไม่เพียงพอ
1.2 พิจารณาใช้ ระบบ early warning system ต่างๆ เข่น NEWS มาใช้ ตดิ ตามอาการผู้ป่วยที2มี
แนวโน้ มจะแย่ลง
2. Early recognition คือการประเมินว่าผู้ป่วยอยูใ่ นภาวะหัวใจหยุดเต้ นหรื อไม่โดยการ
ประเมินดังนี 8
s.w อันดับแรกต้ องพิจารณาถึงความปลอดภัยของตนเองก่อนที2จะเข้ าไปประเมินผู้ป่วย ต้ องมี
การใส่ Full PPE
s.s ประเมินความรู้สกึ ตัว หากไม่ร้ ูสกึ ตัวประเมินการหายใจ อาจพิจารณาคลําชีพจร carotid
a.ได้ ในผู้ที2ได้ รับการฝึ กฝนมาแล้ ว ผู้ป่วยที2ไม่ร้ ูสกึ ตัว ไม่มีการหายใจหรื อการหายใจไม่ปกติและ/
หรื อไม่สามารถคลําชีพจร carotid a. ได้ ภายใน t-wŠ วินาที ให้ คดิ เสมอว่าผู้ป่วยเกิดภาวะ
หัวใจหยุดเต้ น ให้ ขอความช่วยเหลือ ขอเครื2 อง defibrillator และเริ2 มทํา chest compression
ข้ อห้ าม
ห้ ามทําการ listen หรื อ feel คือการเอาแก้ ม หรื อหูแนบหรื อเอาเข้ าไปใกล้ ผ้ ปู ่ วยเพื2อประเมิน
การหายใจ
3. Early chest compression การกดหน้ าอก.
v.w พิจารณาทําการกดหน้ าอกอย่างเดียว (chest compression only)
v.s หลีกเลีย2 งการช่วยหายใจผ่าน bag-mask ventilation ถ้ าสมาชิกในทีมมิได้ ใส่ชดุ Full PPE
v.v กรณีที2สมาชิกในทีมที2ใส่ชดุ Full PPE ทุกคนการช่วยหายใจผ่าน bag-mask ventilation
ให้ ทําเป็ น 2-person technique ร่วมกับการใช้ oropharyngeal airway เสมอ
v.§ ในสถานพยาบาลที2มีเครื2 อง automated mechanical chest compression devices
แนะนําให้ นํามาใช้ เพื2อลดความเสีย2 งของบุคลากรในการสัมผัสโรค
4. Early defibrillation

§.w ติด monitor ECG rhythm ด้ วยเครื2 อง defibrillator ให้ เร็ วที2สดุ เพื2อตรวจจังหวะการเต้ นของ
หัวใจว่า rhythm เป็ นชนิด shockable หรื อไม่ ถ้ าเป็ น shockable rhythm ให้ รีบทํา
defibrillation เร็ วที2สดุ การเกิด ROSC อย่างรวดเร็ วอาจจะลดความจําเป็ นในการเปิ ดทางเดิน
หายใจและการช่วยหายใจลง
§.s การทํา manual defibrillation จะเร็วกว่าการใช้ mode AED โดยสามารถทํา defibrillation
ด้ วย paddle หรื อติด pad ก็ได้ ขึ 8นกับว่าวิธีใดเร็ วที2สดุ
5. Airway and Ventilation
t.w เปิ ดทางเดินหายใจและใส่ทอ่ ช่วยหายใจโดยผู้ที2มีประสบการณ์และใส่ชดุ ป้องกัน (PPE)
แบบการป้องกันหัตถการที2มีการแพร่กระจายแบบฝอยละออง (aerosal generating
procedure) ดูคําแนะนําเรื2 องการใส่ทอ่ ช่วยหายใจ
t.s ใช้ endotracheal tube ชนิดที2มี cuff และใช้ pressure อย่างเหมาะสม
t.v การต่อท่อช่วยหายใจเข้ ากับ mechanical ventilator ระหว่างการทํา CPR จะลดการ
แพร่กระจายของเชื 8อได้ ดีกว่าการทํา manual ventilation ด้ วย ambubag อย่างไรก็ตามยังไม่มี
การศึกษาที2ดีพอถึงผลลัพธ์ความแตกต่างของ s วิธีนี 8
t.§ กรณีที2ต้อง suction ให้ พิจารณาทําแบบ closed suction system
6. Advanced life support
ขันตอนการปฏิ
8
บตั กิ ารและให้ ยาไม่ตา่ งจากผู้ป่วยที2มีหวั ใจหยุดเต้ นจากสาเหตุอื2น
7. Post resuscitation
การดูแลภายหลังภาวะหัวใจหยุดเต้ น ( post cardiac arrest care )ไม่ตา่ งจากภาวะหัวใจหยุด
เต้ นจากสาเหตุอื2น สิง2 สําคัญคือผู้ชว่ ยเหลือทุกคนต้ องถอดชุดป้องกันออกอย่างถูกวิธีเพื2อไม่ให้
เกิดการปนเปื อ8 นต่อตนเอง ล้ างมือทําความสะอาดร่างกายอย่างเหมาะสมและทําความสะอาด
อุปกรณ์อย่างเหมาะสม

ข้ อควรพิจารณาในกลุ่มพิเศษ (ผู้สูงอายุ)13
ผู้สูงอายุ
ผู้สงู อายุเป็ นกลุม่ ที2มีความเสีย2 งสูงต่อการติดโรค COVID-19 และมีความรุนแรงเนื2องจากการ
เปลีย2 นแปลงทางสรี รวิทยา ระบบภูมิค้ มุ กันโรค การมีโรคร่วมหลายอย่าง จากรายงานของ
องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) พบว่าอัตราการเสียชีวิตของ
ผู้สงู อายุที2อายุมากกว่า ©Š ปี ในประเทศจีนที2ตดิ เชื 8อ COVID-19 สูงถึงร้ อยละ sw.x ในขณะที2
ประเทศอิตาลี ซึง2 ประชาการถึง w ใน t อายุมากกว่า ut ปี และผู้เสียชีวิตร้ อยละ ©x เป็ นผู้ที2
อายุมากกว่า ªŠ ปี
ข้ อควรพิจารณาในผู้สงู อายุคืออาการไข้ ที2อาจไม่เป็ นไปตามปกติเหมือนกลุม่ คนทัว2 ไปโดย
คําแนะนําของ The Infectious Diseases Society of America นิยามไข้ ของผู้สงู อายุดงั นี 8
1. วัดครัง8 เดียวทางปากได้ มากกว่า vª.ª องศาเซลเซียส
2. วัดทางปาก s ครัง8 ได้ มากกว่า vª.s องศาเซลเซียส
3. หรื ออุณหภูมิขึ 8นมากกว่า Š.t องศาเซลเซียสจากอุณหภูมิพื 8นฐานของผู้ป่วย
ข้ อแนะนํา
1. แนะนําให้ มีการใช้ telehealth กับแผนกฉุกเฉินสําหรับผู้สงู อายุที2อยูบ่ ้ านหรื อสถานพัก
ฟื น8 คนชราที2มีอาการไม่มากเพื2อเป็ นการหลีกเลีย2 งการมาสัมผัสที2โรงพยาบาล
2. หากเป็ นไปได้ ควรแยกบริ เวณสําหรับผู้สงู อายุที2ไม่มีอาการทางเดินหายใจ มีโรคร่วม
หลายชนิด ผู้ป่วยมะเร็ง ออกเป็ นอีกบริ เวณเพื2อลดการติดโรค COVID-19
3. โดยทัว2 ไปผู้ป่วยสูงอายุที2มีโรคร่วมหลายชนิด หากมาที2ห้องฉุกเฉินด้ วยอาการไข้ ไอ ควร
ได้ รับการทดสอบไข้ หวัดใหญ่ (influenza) ก่อนเสมอ
4. กรณีที2ใส่ facemask ให้ ผ้ สู งู อายุและบุคลากรทางการแพทย์ ผู้สงู อายุจะไม่สามารถ
อ่านปากของคูส่ นทนาได้ ทําให้ การสือ2 สารอาจไม่ชดั เจน และอาจเป็ นการกระตุ้นให้
ผู้สงู อายุเกิดภาวะเพ้ อได้ (delirium) ควรพูดให้ ช้าช้ า และชัดชัด
5. สอบถามผู้ป่วยและญาติไว้ ถงึ จุดมุง่ หมายในการรักษา ถึงเวลาที2จะต้ องถามผู้สงู อายุทกุ
รายที2มาห้ องฉุกเฉิน เพราะหากมีการแพร่กระจายของโรคและมีผ้ ตู ดิ โรครุนแรงมากขึ 8น
จะได้ ทําการวางแผนการรักษาต่อไปได้ อย่างถูกต้ อง
6. ห้ องฉุกเฉินและโรงพยาบาลควรมีการจัดทําแนวทางการดูแล ส่งต่อผู้ป่วยสูงอายุสทู่ ี2พกั
หรื อสถานพักฟื น8 คนชราในกรณีที2มีการติดเชื 8อ COVID-19 แต่อาการไม่รุนแรงและ
สามารถสังเกตอาการและอยูแ่ ต่ในบริ เวณบ้ านได้

ประเมินความเสีZยงของบุคลากรในห้ องฉุกเฉินภายหลังสัมผัสผู้ป่วย14,15
การประเมินนี 8อ้ างอิงตาม Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ฉบับวันที2 ª
มีนาคม stuv อาจมีการเปลีย2 นแปลงได้ ขึ 8นอยูก่ บั สถานการณ์
• ความเสีZยงสูง บุคลากรทางการแพทย์มีการสัมผัสใกล้ ชดิ กับผู้ป่วย
Covid-wx โดยไม่ได้ ใส่ facemask หรื ออยูภ่ ายในห้ องที2มีการทําหัตถการที2อาจมีการ
แพร่กระจายของสารคัดหลัง. หรื อฝอยละออง (aerosal generating procedure) เช่น
การช่วยฟื น8 คืนชีพ (cardiopulmonary resuscitation;CPR), การใส่ทอ่ ช่วยหายใจ ,
Bronchoscopy, Nebulizer therapy, sputum induction โดยไม่ได้ ปอ้ งกันตา จมูก
ปาก
• ความเสีZยงปานกลาง บุคลากรทางการแพทย์มีการสัมผัสใกล้ ชดิ กับผู้ป่วย
Covid-wx ใส่อปุ กรณ์ปอ้ งกัน facemask อย่างเดียวหรื อ การทําหัตถการที2อาจมีการ
แพร่กระจายของสารคัดหลัง2 หรื อ ฝอยละออง และผู้ทําหัตการสวมใส่แว่นตา goggles,
gown, facemask (surgical mask) (ในความเป็ นจริ งต้ องใช้ respirator ซึง2 กําหนดว่า
n-xt อยูใ่ นกลุม่ นี 8) ถุงมือ
• ความเสีZยงตํZา บุคลากรทางการแพทย์มีปฏิสมั พันธ์กบั ผู้ป่วย COVID-wx ในช่วงเวลา
สันสั
8 น8 หรื อ บุคลากรทางการแพทย์มีการสัมผัสใกล้ ชดิ กับผู้ป่วยในกรณีที2มีการ
แพร่กระจายของสารคัดหลัง2 แต่ใส่แว่นตา goggles, gown, facemask หรื อกรณีที2มี
การทําหัตถการแพร่กระจายแบบฝอยละอองแต่สวมใส่แว่นตา goggles, gown,
respirator (n-xt) ถุงมือ
• การสัมผัสใกล้ ชดิ หมายถึง: ก.อยูก่ บั ผู้ป่วย COVID-wx ในระยะ u ฟุตเป็ นระยะ
เวลานาน (เช่นดูแล เยี2ยมผู้ป่วยในห้ องในระยะ u ฟุตหรื อบริ เวณที2รอ) หรื อ ข.ไม่มีการ
ป้องกันและสัมผัสโดยตรง สารคัดหลัง2 ของผู้ป่วยที2ตดิ เชื 8อ (ไอ หรื อจับมือเปล่า)

ตารางทีZ g ข้ อแนะนําสําหรั บบุคลากรทางการแพทย์ ในห้ องฉุกเฉินภายหลังจากทีZ
สัมผัสผู้ป่วย
ความเสี(ยง

ระดับความ
เสี(ยง

แนะนําให้ ตดิ ตาม หยุดงานสําหรั บบุคลากรทาง
จนกระทั(ง <= วัน
การแพทย์ ท( ไี ม่ มีอาการ
ภายหลังสัมผัส
สัมผัสใกล้ ชดิ กับผู้ป่วย COVID-19 เป็ นระยะเวลานาน ผู้ป่วยสวม Facemask
ไม่ ได้ ป้องกัน
ปานกลาง
ทํา โดยการติดตาม หยุดงาน >? วันภายหลังสัมผัส
ของหน่วยโรคติดเชื :อ
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ทํา โดยการติดตาม หยุดงาน >? วันภายหลังสัมผัส
a
respirator
ของหน่วยโรคติดเชื :อ
รพ.
ป้ องกันบางส่ วนแต่ ไม่ สวมเครื( องป้ องกันตา ตํDา
ทําโดยตนเองภายใต้ ไม่หยุดงาน
แว่ นตา goggles หรื อ face shield
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ป้ องกันบางส่ วนแต่ ไม่ ใส่ ชุดกาวน์ หรื อถุง ตํDา
ทําโดยตนเองภายใต้ ไม่หยุดงาน
มือ
การควบคุม
ป้ องกันทุกอย่ างแต่ ใส่ facemask แทนที(
ตํDา
ทําโดยตนเองภายใต้ ไม่หยุดงาน
respirator
การควบคุม
สัมผัสใกล้ ชดิ กับผู้ป่วย COVID-19 เป็ นระยะเวลานาน ผู้ป่วยไม่ สวม Facemask
ไม่ ได้ ป้องกัน
สูง
ทํา โดยการติดตาม หยุดงาน >? วันภายหลังสัมผัส
ของหน่วยโรคติดเชื :อ
รพ.
ป้ องกันบางส่ วนแต่ ไม่ ใส่ facemask หรื อ
สูง
ทํา โดยการติดตาม หยุดงาน >? วันภายหลังสัมผัส
respirator
ของหน่วยโรคติดเชื :อ
รพ.
ป้ องกันบางส่ วนแต่ ไม่ สวมเครื( องป้ องกันตา ปานกลาง
ทํา โดยการติดตาม หยุดงาน >? วันภายหลังสัมผัส
แว่ นตา goggles หรื อ face shield
ของหน่วยโรคติดเชื :อ
รพ.
ป้ องกันบางส่ วนแต่ ไม่ ใส่ ชุดกาวน์ หรื อถุง ตํDา
ทําโดยตนเองภายใต้ ไม่หยุดงาน
มือ
การควบคุม
ป้ องกันทุกอย่ างแต่ ใส่ facemask แทนที(
ตํDา
ทําโดยตนเองภายใต้ ไม่หยุดงาน
respirator
การควบคุม

หมายเหตุ a= Respirator ในทีDนี :ขันตํ
: Dาคือหน้ ากากชนิด N-95
>. เครืD องป้องกันตาในทีDนี :ไม่รวมแว่นสายตาทีDสวมใส่ธรรมดา
[. ในกรณีทีDบคุ ลากรทางการแพทย์สวมใส่ชดุ ป้องกันครบ คือ facemask (เช่น surgical mask แต่ไม่ใช่
respirator) ชุดกาวน์ แว่นตา goggles และถุงมือ แต่ทําหัตถการทีDทําให้ เกิดฝอยละออง (aerosalgenerating procedure) ให้ พิจารณาเพิDมระดับความเสียD งอีก > ขัน:
m. บุคลากรทางการแพทย์ทีDมีปฏิสมั พันธ์กบั ผู้ป่วยในระยะเวลาสันสั
: นแต่
: ใส่อปุ กรณ์ปอ้ งกัน facemask เช่น
ตรงคัดกรองทีDไม่มีการสัมผัสผู้ป่วยโดยตรง ไม่มีการสัมผัสสารคัดหลังD ของผู้ป่วยถือว่าเป็ นกลุม่ ความเสียD ง
ตํDา
?. บุคลากรทางการแพทย์ ทีDเดินผ่านผู้ป่วย ทีDไม่มีปฏิสมั พันธ์กบั ผู้ป่วย ไม่มีการสัมผัสสารคัดหลังD ของผู้ป่วย
ถือว่าเป็ นกลุม่ ทีDไม่สามารถพิจารณาความเสียD ง
p. กรณีทีDยงั ไม่ทราบผลการตรวจโรค หากบุคลลากรใส่ชดุ ป้องกันครบให้ ถือว่าอยูใ่ นกลุม่ ความเสียD งตํDา

ทําโดยการติดตามของหน่ วยโรคติดเชือl รพ. หมายถึงมีการติดตามบุคลากรทางการแพทย์
ที2มีการสัมผัสใกล้ ชิดผู้ป่วยโรค COVID-19 ความเสีย2 งปานกลางถึงสูงมีระบบติดตามอาการไข้
และอาการทางระบบทางเดินหายใจที2เป็ นระบบ มีระบบการตรวจเช็ครายวัน อย่างน้ อยวันละ w
ครัง8 โดยเจ้ าหน้ าที2ของคณะกรรมการดูแลโรคติดเชื 8อขึ 8นอยูก่ บั บริ บทของแต่ละโรงพยาบาล
ทําโดยตนเองภายใต้ การควบคุม หมายถึง มีการติดตามบุคลากรทางการแพทย์ที2มีการ
สัมผัสใกล้ ชิดผู้ป่วยโรค COVID-19 ความเสีย2 งตํ2า สามารถมาปฏิบตั งิ านได้ โดยอาจทําการวัด
ไข้ หรื อเช็คอาการทางระบบทางเดินหายใจก่อนที2จะเข้ าทํางาน ด้ วยตนเอง ในที2นี 8อาจเป็ นการ
โทรศัพท์หรื อใช้ อินเตอร์ เน็ตเพื2อติดต่อสือ2 สารแก่เจ้ าหน้ าที2ของคณะกรรมการดูแลโรคติดเชื 8อ
ขึ 8นอยูก่ บั บริ บทของแต่ละโรงพยาบาล
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