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ค�ำน�ำ
ประเทศไทยมีจ�ำนวนผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคมะเร็ง โรคทางระบบประสาท โรคหัวใจและ
หลอดเลือด กลุ่มโรคปอด โรคไตเรื้อรัง โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ซึ่งมีอัตราการมาโรงพยาบาล
สูงเพราะต้องมีการรักษาและติดตามอาการอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศโรคดังกล่าวให้เป็นโรคติดต่อ
อันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ จึงจ�ำเป็นต้องมีการลดการไปโรงพยาบาลในผู้ป่วย
ที่ไม่มีความเร่งด่วนเพื่อลดความแออัดของโรงพยาบาล ลดการรับและแพร่เชื้อของผู้ป่วยในโรงพยาบาล
และเป็นการเตรียมความพร้อมของทรัพยากรต่างๆ ให้พร้อมรับสถานการณ์การระบาดที่อาจรุนแรงขึ้น
กรมการแพทย์จึงจัดท�ำคู่มือแนวทางลดความแออัดในโรงพยาบาลเพื่อลดการแพร่กระจาย
COVID-19 ส�ำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคมะเร็ง โรคทางระบบประสาท โรคหัวใจและหลอดเลือด
กลุ่มโรคปอด โรคไตเรื้อรัง โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง เพื่อใช้เป็นแนวทางการด�ำเนินงานแก่
บุคลากรสาธารณสุขทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแนวทางที่พัฒนาขึ้นนี้จะช่วย
พัฒนากระบวนการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID-19) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
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แนวทางลดความแออัดในโรงพยาบาลเพื่อลดการแพร่กระจาย COVID-19 ส�ำหรับผู้ป่วย
กลุ่มโรคมะเร็ง
นพ.เอกภพ สิระชัยนันท์ รพ.รามาธิบดี
พญ.ณัษฐา พิภพไชยาสิทธิ์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

ผู้ป่วยกลุ่มโรคมะเร็งที่เข้ารับการรักษา แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มที่ 1: กลุ่มคัดกรองความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง
กลุ่มที่ 2: กลุ่มผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉิน
กลุ่มที่ 3: กลุ่มผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่
3.1 ผู้ป่วยที่ก�ำลังอยู่ในช่วงวินิจฉัย
3.2 ผู้ป่วยที่ก�ำลังอยู่ในช่วงเริ่มการรักษา
กลุ่มที่ 4: กลุ่มผู้ป่วยมะเร็งรายเก่า
4.1 กลุ่มผู้ป่วยที่ยังมีการรักษาต่อเนื่อง
4.1.1 กลุ่มที่ยังควบคุมโรคได้ไม่ดี
4.1.2 กลุ่มที่ควบคุมโรคได้ดี เช่น ผู้ป่วยได้การรักษาเสริมกลุ่มยาต้านฮอร์โมน,
ผู้ป่วยที่ได้ยากลุ่มยาพุ่งเป้าต่างๆ, ผู้ป่วยกลุ่มที่อยู่ในช่วงติดตามการกลับมาของโรค
4.2 กลุ่มผู้ป่วยระยะสุดท้าย
แนวทางการดูแลผู้ป่วยในแต่ละกลุ่ม มีดังนี้
1) กลุ่มที่ 1: กลุ่มคัดกรองความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง
เลื่อนหรือนัดผู้ป่วยมาโรงพยาบาลหลังสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 สามารถควบคุมได้
2) กลุ่มที่ 2: กลุ่มผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉิน
ให้ผู้ป่วยเข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาลตามแนวทางมาตราฐานการรักษาปกติ
3) กลุ่มที่ 3: กลุ่มผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่
ให้ผู้ป่วยเข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาลตามแนวทางมาตราฐานการรักษาปกติ โดยให้แพทย์ผู้รักษาพิจารณา
ปรับการรักษาตามความเหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อนและมีการคัดกรองซักประวัติ
ผู้ป่วยว่าไม่มีความเสี่ยงการติดเชื้อ COVID-19
4) กลุ่มที่ 4: กลุ่มผู้ป่วยมะเร็งรายเก่า
4.1) กลุ่มผู้ป่วยที่ยังมีการรักษาต่อเนื่อง
4.1.1) กลุ่มที่ยังควบคุมโรคได้ไม่ดี
- ให้ผู้ป่วยเข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาลตามแนวทางมาตราฐานการรักษาปกติ
โดยให้แพทย์ผู้รักษาพิจารณาปรับการรักษาตามความเหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงในการ
เกิดภาวะแทรกซ้อนและมีการคัดกรองซักประวัติผู้ป่วยว่าไม่มีความเสี่ยงการติดเชื้อ
COVID-19
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4.1.2) กลุ่มที่ควบคุมโรคได้ดี
		
- พิจารณาเลื่อนการนัดออกไปเป็น 3 - 6 เดือน
- มีระบบ refill ใบสั่งยาให้ผู้ป่วยโดยไม่ต้องพบแพทย์ที่โรงพยาบาล
- มีการจัดส่งยาทางไปรษณีย์เพื่อให้ผู้ป่วยหรือญาติ ไม่ต้องมารับยาเองที่โรงพยาบาล
- มีระบบการติดตามอาการผู้ป่วย ผ่าน Telemedicine
- มีการติดตามข้อมูลผลตรวจต่างๆ ผ่านระบบ Refer
4.2) กลุ่มผู้ป่วยระยะสุดท้าย
- พิจารณาส่งกลับไปรักษาโรงพยาบาลตามสิทธิ์การรักษา
- กรณีผู้ป่วยมีความจ�ำเป็นในการใช้ยาเสพติดที่ทางโรงพยาบาลตามสิทธิ์ ไม่มียา หรือ มียาไม่เพียงพอ
จะจัดระบบการ refill ใบสั่งยาให้ผู้ป่วย และมีการติดตามอาการของผู้ป่วยผ่าน telemedicine
(หมายเหตุ: การส่งยาเสพติดทางไปรษณีย์ ควรพิจารณาและค�ำนึงถึง เรื่องความปลอดภัยในการจัดส่ง)
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มาตรการในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19
.............................................................................
เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้ COVID-19 เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ
พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นการรองรับปัญหาที่จะเกิดขึ้นและเป็นการรักษาความมั่นคงระบบสาธารณสุขของประเทศ
กรมการแพทย์จึงขอออกมาตรการในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษา ดังนี้
1. ลดจ�ำนวนการตรวจผู้ป่วย หรือ นัดตรวจติดตามผู้ป่วยให้ห่างออกไป เพื่อลดความแออัดและลดความเสี่ยง
ของการติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือใช้ช่องทางอื่นๆในการตรวจติดตามแทน เช่น การใช้โทรศัพท์ การใช้
Telemedicine ตามความเหมาะสมและบริบทของโรงพยาบาล
2. พิจารณาเลือกเทคนิคและจ�ำนวนครั้งของการฉายรังสีที่เหมาะสมในผู้ป่วยแต่ละราย โดยค�ำนึงถึง
ประโยชน์และผลข้างเคียงจากการฉายรังสี เทียบกับความเสี่ยงของการติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19)*
3. พิจารณาเลือกการรักษาด้วยวิธีอื่นแทนการฉายรังสีหรือเลื่อนการฉายรังสีออกไปก่อน โดยค�ำนึงถึงอัตรา
การรอดชีวิต (Survival Benefit) ของผู้ป่วยแต่ละราย*
4. หากผู้ป่วยจ�ำเป็นต้องได้รับการฉายรังสี ต้องค�ำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ในขณะปฏิบัติงาน**
5. ไม่ควรฉายรังสีในกรณีที่สงสัยว่าผู้ป่วยจะติดเชื้อหรือพบว่าติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19)
* COVID-19: Global Radiation Oncology’s Targeted Response for Pandemic Preparedness;
จาก https://doi.org/10.1016/j.ctro.2020.03.009

** ค�ำแนะน�ำแนวทางการใช้อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ (Personal Protective Equipment; PPE)
จาก “แนวทางการวินิจฉัย ดูแลรักษาและการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลโรค COVID-19
ฉบับปรับปรุง วันที่ 7 เมษายน 2563”
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แนวทางลดความแออัดในโรงพยาบาลเพื่อลดการแพร่กระจาย COVID-19 ส�ำหรับผู้ป่วย
กลุ่มโรคทางระบบประสาท
พญ.ทัศนีย์ ตันติฤทธิศักดิ์ สถาบันประสาทวิทยา

ผู้ป่วยโรคทางระบบประสาทมักเป็นโรคเรื้อรังต้องทานยาเป็นประจ�ำและส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุการขาดยาหรือ
หยุดยาทันที อาจท�ำให้อาการแย่ลง หรือเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยได้ ผู้ป่วยโรคระบบประสาทควรดูแลตัวเองตามค�ำแนะน�ำ
และปฏิบัติตัวด้านสุขอนามัยเกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 ตามค�ำแนะน�ำขององค์การอนามัยโลกและ
กระทรวงสาธารณสุข โดยท่านต้องปฏิบัติตัวเพื่อการป้องการการติดเชื้ออย่างเคร่งครัด ได้แก่
- การล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และน�้ำ หรือ แอลกอฮอล์
- หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ดวงตาและจมูกและปาก
- ใช้ช้อนกลางในการรับประทานอาหาร และหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น
- หลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น
- พยายามอยู่แต่ในบ้านไม่ออกไปนอกบ้าน
- สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่อต้องออกจากบ้าน
- หลีกเลี่ยงการไปในที่ชุมชนหรือที่มีผู้คนแออัด แต่หากจ�ำเป็นต้องไปควรรักษาระยะห่างจากผู้อื่น
อย่างน้อย 1 เมตร
- หลีกเลี่ยงการเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะ แต่หากจ�ำเป็นควรรักษาระยะห่างจากผู้อื่น
อย่างน้อย 1 เมตร และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
- รับประทานยาประจ�ำอย่างต่อเนื่อง ไม่ควรหยุดยา
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โรคหลอดเลือดสมอง
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง มักจะต้องรับประทานยาต่อเนื่องตลอดชีวิตผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ผู้ป่วยส่วนใหญ่
มีอายุมาก เดินทางไม่สดวก แนะน�ำให้ไปรับยาใกล้บ้าน หรือให้ญาติมารับยาที่โรงพยาบาลแทน โดยสามารถนัดให้ห่างมาก
ขึน้ ประมาณ ๓ - ๖ เดือน การรับยารับประทานต่อเนือ่ ง ส่วนใหญ่จะเป็นไปตามการรักษาตามปัจจัยเสีย่ ง เช่น ความดันโลหิตสูง
เบาหวาน ซึ่งสามารถใช้ตามแนวทางการรักษาโรคเรื้อรังความดันโลหิตสูงและเบาหวานได้ ร่วมกับยาป้องกันการเกิดซ�้ำ เช่น
ยาต้านเกล็ดเลือด (antiplatelet) หรือยาป้องกันการแข็งตัวของเลือด (anticoagulant) จะแบ่งเป็น ๓ กลุ่ม คือ
กลุ่มที่ 1: กลุ่มที่มีอาการทางระบบประสาทคงที่ หมายถึง ผู้ป่วยมีอาการทางระบบประสาทคงที่ หรือมีอาการดีขึ้นกว่าเดิม
ผู้ป่วยกลุ่มเหล่านี้ สามารถรับยา refill medications ได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านหรือส่งข้อมูลให้ รพ.สต. ดูแลต่อตาม
แนวทางการรักษาโรคเรื้อรัง (เบาหวาน ความดันโลหิตสูง) หรือจะมารับยาที่สถานพยาบาลเดิมในกรณีที่โรงพยาบาล
ใกล้บ้านไม่มียาเดิม แนะน�ำให้ญาติมารับยาแทน โดยวัดความดันโลหิตพร้อมผลเลือดมาแสดงให้แพทย์วันที่มาตรวจ
แพทย์จะซักถามอาการหรือใช้ VDO call ถามอาการผู้ป่วยได้โดยตรงแทนการน�ำผู้ป่วยมาตรวจที่โรงพยาบาล เนื่องจาก
ผู้ป่วยส่วนใหญ่อายุมากและอาจมีความพิการ ท�ำให้มีความยากล�ำบากในการเคลื่อนย้าย และมีความเสี่ยงสูงต่อการ
ติดเชื้อ COVID-19 นัดได้ห่างประมาณ ๓-๖ เดือน ต่อครั้ง
1.1 กลุ่มที่ได้รับยาต้านเกล็ดเลือด หรือยาละลายลิ่มเลือดกลุ่มใหม่ ในกรณีที่อาการทั่วไปปกติดี ผู้ป่วยหรือ
ญาติสามารถรับพร้อมกับยาควบคุมปัจจัยเสี่ยงได้ตามปกติ
1.2 กลุ่มที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือด Warfarin ควรจะต้องมีการเจาะเลือดเพื่อตรวจวัดระดับการแข็งตัวของเลือด
(INR) เป็นระยะทุก 2-3 เดือน ในรายที่ผล INR ได้ระดับที่ต้องการ
กลุ่มที่ 2: กลุ่มที่มีอาการทางระบบประสาทไม่คงที่ หรือ มีอาการเกิดซ�้ำ หรือมีภาวะแทรกซ้อน หมายถึง ผู้ป่วยมีการทาง
ระบบเลวลง เช่น อ่อนแรงมากขึ้น หรือเกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น การติดเชื้อ เกิดแผลกดทับ การหดเกร็งของกล้ามเนื้อ
เลือดออก ซึมเศร้า ชัก หรือมีอาการเกิดเป็นซ�้ำ ให้รีบน�ำผู้ป่วยมาพบแพทย์ที่อยู่ใกล้ที่สุดโดยเร็ว
กลุ่มที่ 3: กลุ่มที่มีอาการฉุกเฉิน คือ มีอาการชา แขนขาอ่อนแรง ภายใน ๖-๑๒ ชั่วโมงแรก ให้รีบมาโรงพยาบาลทันที
พิจารณาให้การรักษาตามระบบ stroke fast track โดยการให้ยาละลายลิ่มเลือด ถ้าหลอดเลือดไม่เปิด พิจารณาให้การ
รักษาโดย endovascular treatment
**กรณีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองติดเชื้อ COVID-19 ซึ่งผู้ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมอง อยู่ในกลุ่มที่มีความ
เสี่ยงสูง ต่อการเกิดปอดอักเสบจ�ำเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และได้รับยาต้านไวรัสตามแนวทางการรักษา
ร่วมกันการเฝ้าระวังการเกิดภาวะแทรกซ้อน โดยเฉพาะปอดอักเสบ โดยการท�ำเอ็กซเรย์ปอดเป็นระยะ ส่วนยาต้านไวรัส
เช่น Hydroxychloroquine, chloroquine อาจจะท�ำให้เกิดภาวะหัวใจเต้นผิดปกติได้ ควรมีการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
การเฝ้าระวังอัตราการเต้นของหัวใจ หลีกเลี่ยงยาที่มีผลต่ออัตราการเต้นของหัวใจ เช่น beta-blocker, calcium channel
blocker
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โรคลมชัก
ผู้ป่วยโรคลมชักควรรับประทานยากันชักให้สม�่ำเสมอเพื่อป้องกันการชักซ�้ำ โดย
๑. ผู้ป่วยที่ไม่มีอาการชักเลยและยังมียาเหลืออยู่ให้รับประทานยาในขนาดเดิมต่อไป เมื่อยาใกล้จะหมด
และมีอาการสงบดีไม่มีอาการชัก สามารถโทรสอบถามสถานพยาบาลเดิมทางโทรศัพท์หรือช่องทางการสื่อสารอื่นๆ
เพื่อขอรับยาเดิมจากสถานพยาบาล เพื่อหลีกเลี่ยงการมาสถานพยาบาลโดยไม่จ�ำเป็น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาพการณ์
และบริบทของสถานพยาบาลนั้น ๆ และไม่ควรหยุดยากันชักเองโดยเด็ดขาด
๒. ผู้ป่วยที่อาการไม่สงบและยังมีอาการชักอยู่ มีความจ�ำเป็นต้องมาที่สถานพยาบาลเพื่อพบแพทย์ และ
ท�ำการสืบหาสาเหตุและปรับยากันชักต่อไปเพื่อให้อาการสงบ
๓. กรณีที่ผู้ป่วยโรคลมชักมีการติดเชื้อ COVID-19 ให้รับการรักษาตามมารฐาน โดย
๓.๑ ในผู้ป่วยโรคลมชักที่ไม่จ�ำเป็นต้องได้รับยาต้านไวรัสร่วมกับ Hydroxychloroquine หรือ
Chloroquine ในการรักษาภาวะปอดอักเสบ ผู้ป่วยสามารถรับประทานยากันชักชนิดเดิมในขนาด
เดิมต่อไปได้
๓.๒ ในผู้ป่วยโรคลมชักที่จ�ำเป็นต้องได้รับยาต้านไวรัส ร่วมกับ Hydroxychloroquine หรือ
Chloroquine ในการรักษาโรคภาวะปอดอักเสบ ควรหลีกเลี่ยงยากันชักกลุ่ม Enzyme inducer
ได้แก่ยา Carbamaepine, Phenytoin, Phenobarbital เนื่องจากยาเหล่านี้จะไปลดประสิทธิภาพ
ของยา ต้านไวรัสได้ โดยสามารถปรับ หรือเปลี่ยนชนิดยากันชักได้ โดยยาที่แนะน�ำให้ใช้ ได้แก่
Levetiracetam, Lamotrigine, Topiramate, Valproic acid, Zonizamide, Perampanel และ
Lacosamide
๓.๓ ถ้าผู้ป่วยมีอาการชัก สามารถให้ยาฉีดเพื่อหยุดอาการชักได้ โดยยาที่แนะน�ำให้ใช้ ได้แก่
Levetiracetam, Valproic acid และLacosamide
**ทั้งนี้อาการป่วยมีไข้ อันเกิดจาก COVID-19 อาจเป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้ผู้ป่วยมีอาการชักได้ง่ายขึ้น
แพทย์อาจพิจารณาปรับเพิ่มขนาดยาขึ้นได้ตามความเหมาะสม ในช่วงเวลาที่ผู้ป่วยมีไข้เกิดขึ้น
และเมื่อหายจาก COVID-19 แล้ว สามารถกลับมารับประทานยาในขนาดเดิมได้
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โรคนิวโรมัยอิลัยติสออฟติกา (Neuromyelitis optica; NMO) และ
โรคมัลติเพิลสเคอโรสิส (Multiple sclerosis; MS)
ค�ำแนะน�ำส�ำหรับการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยโรคนิวโรมัยอิลัยติสออฟติกา
(Neuromyelitis optica; NMO) และ โรคมัลติเพิลสเคอโรสิส (Multiple sclerosis; MS) มีดังต่อไปนี้
๑. ผู้ป่วยที่ได้รับยากดภูมิคุ้มกัน (immunosuppressant) เช่น prednisolone, azathioprine,
mycophenolate, methotrexate, rituximab) หรือยาปรับภูมิคุ้มกัน (immunomodulating drugs เช่น
interferon-beta, teriflunomide, fingolimod, alemtuxumab) แนะน�ำให้ใช้ยาเดิมต่อไป และหากจะต้องหยุดยา
ควรปรึกษาแพทย์ผู้ให้การรักษาก่อนการหยุดยา ไม่ควรหยุดยาเอง
๒. ในกรณีที่มีการติดเชื้อ COVID-19 แล้ว ยังไม่มีข้อมูลว่า เชื้อดังกล่าวส่งผลต่อตัวโรค NMO หรือ MS อย่างไร
การใช้ยาต่อหรือการหยุดยา ควรอยู่ในการพิจารณาของแพทย์ที่ให้การรักษา
๓. ในกรณีที่เพิ่งได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรค NMO หรือ MS และมีข้อบ่งชี้ในการใช้ยารักษาแล้ว ยังแนะน�ำให้
ด�ำเนินการรักษาต่อ แต่จ�ำเป็นต้องมีการปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ถึงการเลือกชนิดของยาและการตรวจติดตามผลข้าง
เคียงของตัวยาที่อาจมีปฏิสัมพันธ์กัน
๔. ผู้ป่วยโรค NMO และ MS ในช่วงที่ไม่สบาย มีไข้ อาจท�ำให้อาการที่เคยเป็นอยู่แย่ลง เช่น อาการตามัวมาก
ขึ้นจากรอยโรคในเส้นประสาทตาเดิม หรือ อาการอ่อนแรงแขนขามากขึ้นจากรอยโรคในไขสันหลังเดิม อาการดังกล่าว
มักจะดีขึ้นได้เองเมื่ออาการไข้ลดลง (Pseusorelapse) อาจลองรับประทานยาลดไข้พาราเซตามอล
๕. ถ้าผู้ป่วยมีอาการของ COVID-19 หรือตรวจพบเชื้อ COVID-19 ให้พิจารณาตามความรุนแรงของการติด
เชื้อ ชนิดของยาที่ใช้ และ ปัจจัยเสี่ยงของคนไข้ที่จะเกิดอาการรุนแรง (อายุมากกว่า 60 ปี มีโรค COPD หรือโรคปอด
เรื้อรังอื่น ๆ โรคไตเรื้อรัง โรคหลอดเลือดหัวใจเรื้อรัง โรคหัวใจแต่ก�ำเนิด โรคหลอดเลือดสมอง ความดันโลหิตสูง เบา
หวาน ภาวะอ้วน (BMI ≥ 35) ตับแข็ง ภาวะภูมิคุ้มกันต�่ำและ lymphocyte < 1000 cells/mm3) การหยุดยาจ�ำเป็น
ต้องประเมินความเสี่ยงของการเป็นซ�้ำ ทั้งนี้การรักษาขึ้นกับอาการของคนไข้และจะต้องปรึกษากับแพทย์ผู้ดูแลรักษา
เป็นรายๆ ไป โดยมีข้อมูลเพื่อร่วมพิจารณาดังนี้
๕.๑ ในกรณีที่เป็นการติดเชื้อ Mild degree และไม่มีปัจจัยเสี่ยงข้างต้น อาจพิจารณาให้ยารักษาเดิมที่ใช้อยู่
ต่อ ทั้งนี้จะต้องคอยเฝ้าระวังอาการอย่างเคร่งครัด
๕.๒ ในกรณีที่เป็นการติดเชื้อ Mild degree และมีปัจจัยเสี่ยงข้างต้น กลุ่มนี้จะได้ยารักษา COVID-19
ตามค�ำแนะน�ำ ได้แก่ hydroxychloroquine, darunavir/ritonavir หรือ lopinavir/ritonavir
มีข้อพิจารณาดังนี้
1) ยา Hydroxychloroquine ไม่มี drug interaction กับยาดังต่อไปนี้ prednisolone,
azathioprine, mycophenolate, methotrexate, interferon-beta, rituximab แต่ยา
Hydroxychloroquine เมื่อให้ร่วมกับ fingolimod ที่เป็น first dose จะเกิด arrhythmia ได้มากขึ้น
และการให้ยา hydroxychloroquine ร่วมกับ teriflunomide จะมีผลให้เกิด marrow suppression
ได้มากขึ้นมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากขึ้น ซึ่งถึงแม้ว่าจะหยุดการให้ teriflunomide ในช่วงที่
ให้การรักษา COVID-19 ระดับยา active metabolite ของ teriflunomide จะยังอยู่ได้นาน
อาจจ�ำเป็นต้องเฝ้าระวัง marrow suppression โดยการ check CBC ถี่ขึ้นกว่า protocol
การรักษา COVID-19 ตามปกติ และเฝ้าระวังการติดเชื้ออื่น ๆ ร่วมด้วย
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2) ยาในสูตร darunavir/ritonavir หรือ lopinavir/ritonavir ไม่พบ drug interaction ใน
azathioprine, mycophenolate, rituximab แต่มี drug interaction กับยาดังต่อไปนี้
- Darunavir และ ritonavir เพิ่มระดับของ prednisolone แต่ไม่จ�ำเป็นต้องปรับขนาดยา
- Darunavir และ ritonavir มี moderate interaction กับ methotrexate ท�ำให้มี
liver toxicity มากขึ้น จ�ำเป็นต้องตรวจ LFT เป็น baseline ก่อนเริ่มยา และ เจาะซ�้ำอย่าง
น้อย 1 สัปดาห์หลังให้ยาร่วมกัน หลังจากนั้นให้ประเมินอาการ อาจจ�ำเป็นต้องเจาะถี่กว่า
protocol ตามปกติในช่วงที่ให้ยาคู่กัน
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กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด
พญ.อรวรรณ อนุไพรวรรณ สถาบันโรคทรวงอก

ผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจที่เข้ารับการรักษา แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มที่ 1: ผู้ป่วยเร่งด่วนฉุกเฉิน ได้แก่ ผู้ป่วย STEMI ในระบบ fast tract และผู้ป่วย Acute coronary syndrome
(ACS) ที่อาการไม่คงที่
กลุ่มที่ 2: คนไข้นอก (OPD) และผู้ป่วยคลินิกพิเศษเฉพาะโรค (Special clinic) ได้แก่ Heart failure clinic,
Warfarin clinic, PCI clinic, และ Pacemaker clinic เป็นต้น
กลุ่มที่ 3: ผู้ป่วยที่นัดมาท�ำหัตถการได้แก่ CAG/PCI, Device implantation, Electrophysiology study
(EP study) และการท�ำ Transesophageal echocardiography (TEE) เป็นต้น
แนวทางการดูแลผู้ป่วยในแต่ละกลุ่ม มีดังนี้
1) ผู้ป่วยในกลุ่มของ STEMI fast tract รับผู้ป่วยตามแนวทางปกติ แต่ปรับการ revascularization ให้ใช้
fibrinolysis เป็นอันดับแรก ยกเว้นในกรณีที่ผู้ป่วยอาการรุนแรง เช่น cardiogenic shock หรือไม่ตอบสนองต่อ
การให้ fibrinolysis จะพิจารณาท�ำ PCI
2) ผู้ป่วยกลุ่มคนไข้ OPD และคลินิกพิเศษเฉพาะโรค แบ่งออกเป็น
2.1) กลุ่มผู้ป่วยที่ควบคุมโรคได้ดี มีแนวทางการรักษา ดังต่อไปนี้
- ส่งตัวกลับรักษาโรงพยาบาลตามสิทธิการรักษา
- นัดผู้ป่วยมาติดตามนานขึ้น เช่น 4-6 เดือน
- กรณีที่ผู้ป่วยมารับยาและพบแพทย์ด้วยตัวเองไม่ได้ สามารถให้ญาติผู้ป่วยที่มีสุขภาพแข็งแรงมารับยาแทน
ผู้ป่วยได้ พร้อมกับผลการตรวจทางห้องปฏิบัติตามที่แพทย์ระบุไว้
- มีระบบ refill ใบสั่งยาให้ผู้ป่วยหรือญาติมารับยาโดยไม่ต้องพบแพทย์ที่รพ. หรือรับยาที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน
(ในกรณีที่โรงพยาบาลใกล้บ้านมีบัญชียาและสามารถจ่ายยาที่ผู้ป่วยควรได้รับได้อย่างครบถ้วน)
2.2) กลุ่มผู้ป่วยที่ควบคุมโรคไม่ดีและอาการไม่คงที่ให้แพทย์ผู้ที่รักษาผู้ป่วยพิจารณานัดติดตามการรักษา
ผู้ป่วยตามความเหมาะสมเป็นรายเคส
2.3) ในกลุ่มผู้ป่วยที่มีความซับซ้อนในการรักษา แนะน�ำให้มี Case manager เพื่อติดตามอาการผู้ป่วยและ
สามารถให้ค�ำปรึกษาเบื้องต้นให้กับผู้ป่วยได้
3) ผู้ป่วยที่นัดมาท�ำหัตถการ ให้มีการทบทวนประวัติและความเร่งด่วนในการท�ำหัตถการ
- ถ้าจ�ำเป็นต้องท�ำหัตถการ และซักประวัติผู้ป่วยว่าไม่มีความเสี่ยงการติดเชื้อ COVID-19 ให้นัดท�ำหัตถการตามปกติ
- ในกรณีไม่เร่งด่วนให้เลื่อนหรือนัดผู้ป่วยมาท�ำหัตถการหลังสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 สามารถควบคุมได้
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กลุ่มโรคปอด
พญ.เปี่ยมลาภ แสงสายัณห์ สถาบันโรคทรวงอก
พญ.วันดี ไตรภพสกุล รพ.เลิดสิน

ผู้ป่วยกลุ่มโรคปอดที่เข้ารับการรักษา แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มที่ 1: ผู้ป่วยเร่งด่วนฉุกเฉิน ได้แก่ COPD Exacerbation, Asthmatic attack, Severe pneumonia,
Respiratory failure
กลุ่มที่ 2: คนไข้นอก (OPD) และผู้ป่วยคลินิกพิเศษเฉพาะโรค (special clinic) ได้แก่ COPD and
Asthma clinic, TB clinic, Chest Clinic, Sleep Clinic, IPF Clinic
กลุ่มที่ 3: ผู้ป่วยที่นัดมาท�ำหัตถการ ได้แก่ Bronchoscope, Sleep Lab, Pulmonary Function test
แนวทางการดูแลผู้ป่วยในแต่ละกลุ่ม มีดังนี้
1) ผู้ป่วยเร่งด่วนฉุกเฉิน
ให้ผู้ป่วยเข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาลตามแนวทางการรักษาปกติ
2) คนไข้นอก (OPD) และผู้ป่วยคลินิกพิเศษเฉพาะโรค (special clinic)
2.1) กลุ่มผู้ป่วยที่ควบคุมโรคได้ดี มีแนวทางการรักษาดังต่อไปนี้
- รักษาโรงพยาบาลตามสิทธิการรักษา
- นัดผู้ป่วยมาติดตามนานขึ้น เช่น 4-6 เดือน ยกเว้นผู้ป่วยวัณโรค ถ้าเป็นระยะ intensive phase หรือมี
อาการข้างเคียงจากยาให้นัดตามการรักษาปกติ แต่ถ้าอยู่ในระยะ maintenance phase ให้รับยา 2-4 เดือน
- มีระบบ refill ใบสั่งยาให้ผู้ป่วยหรือญาติมารับยาแทน หรือรับยาโรงพยาบาลใกล้บ้าน (ในกรณีที่โรงพยาบาล
ใกล้บ้านมีบัญชียาและสามารถจ่ายยาที่ผู้ป่วยควรได้รับได้อย่างครบถ้วน)
2.2) กลุ่มผู้ป่วยที่ควบคุมโรคไม่ดีและอาการไม่คงที่ ให้แพทย์ผู้ที่รักษาผู้ป่วยพิจารณานัดติดตามการรักษาผู้ป่วยตาม
ความเหมาะสมเป็นรายเคส
3) ผู้ป่วยที่นัดมาท�ำหัตถการ
3.1) ผู้ป่วยที่นัดมา Bronchoscope ให้มีการทบทวนประวัติและความเร่งด่วนในการท�ำ
- ถ้าจ�ำเป็นต้องท�ำหัตถการ และซักประวัติผู้ป่วยว่าไม่มีความเสี่ยงการติดเชื้อ COVID-19 ให้นัดท�ำหัตถการตามปกติ
- ในกรณีไม่เร่งด่วน ให้เลื่อนหรือนัดผู้ป่วยมาท�ำหัตถการหลังสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 สามารถควบคุมได้
3.2) การท�ำ PFT/การวัด Peak Flow เลื่อนหรือนัดผู้ป่วยมาท�ำหัตถการหลังสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19
สามารถควบคุมได้
3.3) การตรวจ Sleep test แนะน�ำในกรณีไม่เร่งด่วนให้เลื่อนหรือนัดผู้ป่วยมาท�ำหัตถการหลังสถานการณ์การติดเชื้อ
COVID-19 สามารถควบคุมได้
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กลุ่มโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
พญ.ปฐมพร ศิรประภาศิริ ที่ปรึกษากรมการแพทย์

ผู้ป่วยกลุ่มโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่เข้ารับการรักษา แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มที่ 1: กลุ่มควบคุมโรคได้ดี (Good Control) เป็นกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง ที่สามารถดูแลตนเองได้
ดีและมีผลลัพธ์ทางคลินิกที่ดี ประกอบด้วย ระดับน�้ำตาลสะสม (HbA1C) มีค่าอยู่น้อยกว่า 7.0%, ระดับความ
ดันโลหิตมีค่า (BP) น้อยกว่า 140/90 mmHg, ระดับน�้ำตาลในเลือด (FBS) มีค่าน้อยกว่า 130 mg/dL ไม่มี
โรคแทรกซ้อนทางตา ไต เท้า และไม่มีความเสี่ยง
กลุ่มที่ 2: กลุ่มควบคุมโรคพอใช้ได้ (Moderate Control) เป็นกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง ที่ดูแลตนเอง
ได้ปานกลาง และมีผลลัพธ์ทางคลินิกที่พอใช้ได้ ประกอบด้วย ระดับน�้ำตาลสะสม (HbA1C) มีค่าอยู่ระหว่าง
7.0-8.0% , ระดับความดันโลหิต(BP) มีค่าอยู่ระหว่าง 140-159/90-99 mmHg ,ระดับน�้ำตาลในเลือด
(FBS) มีค่าอยู่ระหว่าง 130-159 mg/dL ไม่มีโรคแทรกซ้อนตา ไต เท้า และมีความเสี่ยง
กลุ่มที่ 3: กลุ่มควบคุมโรคไม่ดี (Poor Control) เป็นกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงที่มีผลลัพธ์ทางคลินิกที่
ไม่ดี ประกอบด้วย ระดับน�้ำตาลสะสม (HbA1C) มีค่ามากกว่า 8.0%, ระดับความดันโลหิต(BP) มีค่ามากกว่า
160/100 mmHg, ระดับน�้ำตาลในเลือด (FBS) มีค่ามากกว่า 160 mg/dL และมีโรคแทรกซ้อนรุนแรง
แนวทางการดูแลผู้ป่วยในแต่ละกลุ่ม มีดังนี้
ใช้กระบวนการเติมยา (drug refilled/re-med) และการประเมินตนเองของผู้ป่วยในชุมชน (self-monitoring)
เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับยาต่อเนื่อง มีการด�ำเนินการดังนี้
1) ผู้ป่วย, ญาติ หรือ อสม. ตรวจน�้ำตาลปลายนิ้ว วัดสัญญาณชีพ น�้ำหนัก รอบเอว และบันทึกข้อมูลสุขภาพลงใน
Mobile Application โดยส่งผลระดับความดันโลหิต 7 วัน ก่อนรับยาเพื่อส่งข้อมูลเข้าระบบของหน่วยบริการ
		 กรณีผู้ป่วยที่ไม่มี Mobile Application หรือไม่สามารถใช้งาน Mobile Application ได้ ให้ผู้ป่วย, ญาติ, อสม.
หรือทีมเยี่ยมบ้านตรวจน�้ำตาลปลายนิ้ว วัดสัญญาณชีพ น�้ำหนัก รอบเอว จดบันทึกข้อมูลสุขภาพของผู้ป่วยแบบ
Offline และน�ำส่งข้อมูลที่หน่วยบริการ เพื่อน�ำเข้าระบบ
2) ระบบประมวลผลจากข้อมูลสุขภาพของผู้ป่วย แบ่งระดับความรุนแรงออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มควบคุมโรคได้ดี
กลุ่มควบคุมโรคพอใช้ได้ และ กลุ่มควบคุมโรคไม่ดี ในกรณีใช้งาน Mobile Application แบบ Offline ทีมเยี่ยมบ้าน
สามารถเปิดข้อมูลสุขภาพล่าสุดของผู้ป่วยเพื่อแบ่งระดับความรุนแรง
- กลุ่มควบคุมโรคได้ดี (Good Control) และกลุ่มควบคุมโรคพอใช้ได้ (Moderate Control) ที่แพทย์และพยาบาล
เวชปฏิบัติพิจารณาให้ Refilled ยา ผู้ป่วยไม่ต้องมารอตรวจและรับยาที่โรงพยาบาล โดยระบบจะแจ้งให้แพทย์
พยาบาลเวชปฏิบัติทราบเพื่อสั่ง Refilled ยา ผู้ป่วยสามารถไปรับยาได้ที่เครือข่ายที่เลือกไว้ ซึ่งแต่ละพื้นที่สามารถ
บริหารจัดการวิธีการจัดส่งยาให้ผู้ป่วยได้ตามความเหมาะสม เช่น จัดส่งยาไปที่บ้านโดย อสม. แจ้งผู้ป่วยรับยาที่
รพ.สต. ร้านยาคุณภาพ หรือจัดส่งยาทางไปรษณีย์ เป็นต้น
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- ก ลุ่มควบคุมโรคพอใช้ได้ (Moderate Control) ที่แพทย์และพยาบาลเวชปฏิบัติพิจารณาว่าให้มาตรวจที่
โรงพยาบาลและกลุ่มควบคุมโรคไม่ดี (Poor Control) ระบบจะแจ้งให้ผู้ป่วยมาตรวจและรับยาที่โรงพยาบาล
โดยระบบจะให้ผู้ป่วยเลือกวันนัดพบแพทย์ไม่เกินจ�ำนวนยาที่คงเหลือ ส�ำรับผู้ป่วยที่ไม่มี Mobile App หรือไม่
สามารถใช้งาน Mobile App ให้ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลตามคิวนัดเดิม หรือโทรสอบถามจากโรงพยาบาลที่
รักษา
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แนวทางลดความแออัดในโรงพยาบาลเพื่อลดการแพร่กระจาย COVID-19 ส�ำหรับผู้ป่วย
กลุ่มโรคไตเรื้อรัง
พญ.วรางคณา พิชัยวงศ์ รพ.ราชวิถี

ค�ำแนะน�ำส�ำหรับผู้ป่วยไตเรื้อรัง
จากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผู้ป่วยไตเรื้อรัง มีความเสี่ยงที่จะเกิดอาการ
รุนแรงจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังต้องลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ โดยปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ดังนี้
1. ถ้ามีอาการไอ หรือจาม ร่วมกับอาการไข้ และมีประวัติการเดินทางไปแหล่งที่มีการระบาดโรคหรือใกล้ชิดกับผู้ที่
เข้าข่ายยืนยันการติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ให้รีบแยกตัวออกจากบุคคลในครอบครัว และควรไปพบแพทย์
โดยแจ้งประวัติเสี่ยงทันที
2. หมั่นรักษาสุขอนามัยของตนเอง ล้างมือบ่อยๆ ทุกครั้งที่จับสิ่งของ ด้วยแอลกอฮอล์เจล (ความเข้มข้น
แอลกอฮอล์สูงกว่าร้อยละ 70) หรือน�้ำสบู่อย่างน้อย 20 วินาที
3. ให้เว้นระยะห่างจากบุคคลรอบข้างประมาณ 1 เมตร โดยเฉพาะผู้ที่มีอาการไอ หรือจาม ร่วมกับอาการไข้
4. หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสอวัยวะบนใบหน้าของตนเอง
5. รับประทานอาหารร้อน ใช้ช้อนกลางเฉพาะบุคคล หรือรับประทานอาหารจานเดี่ยว
6. ใช้กระดาษทิชชู่ปิดปากเวลาไอหรือจาม จากนั้นทิ้งลงในถังขยะ
7. ไม่ควรไปในที่ชุมชนหนาแน่น และไม่เข้าร่วมงานเทศกาลต่างๆ
8. หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วย หลีกเลี่ยงการไปเยี่ยมผู้ป่วยหรือการไปโรงพยาบาลโดยไม่จ�ำเป็น
9. ดูแลสุขภาพตนเอง ดื่มน�้ำ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกก�ำลังการตามเหมาะสม
10. ท�ำจิตใจให้ผ่องใส ไม่วิตกกังวลต่อสถานการณ์การระบาดมากจนเกินไป
ผู้ป่วยกลุ่มโรคไตเรื้อรังที่เข้ารับการรักษา แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มที่ 1: ผู้ป่วยเร่งด่วนฉุกเฉิน อาทิ ผู้ป่วยภาวะน�้ำเกิน (volume overload) หรือภาวะหัวใจล้มเหลว (congestive
heart failure) ผู้ป่วยภาวะยูรีเมีย (uremia) ผู้ป่วยภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด (septicemia) ผู้ป่วยไม่มีปัสสาวะ
(anuria) ผู้ป่วยที่มีความดันสูงแบบรีบด่วน (hypertensive urgency/emergency) เป็นต้น
กลุ่มที่ 2: คนไข้นอก (OPD) อาทิ ผู้ป่วยไตเรื้อรังระยะ 3-5 และหรือ ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง เบาหวาน ผู้ป่วยกลุ่ม
ไตอักเสบ ผู้ป่วยกลุ่มเนฟโฟรติก เป็นต้น
กลุ่มที่ 3: ผู้ป่วยที่นัดมาท�ำหัตถการ อาทิ การเจาะไต (kidney biopsy) การท�ำหลอดเลือดส�ำหรับฟอกเลือดด้วยเครื่อง
ไตเทียม (arterio-venous fistula/graft) ผู้ป่วยวางสายหน้าท้อง (tenckhoff catheter insertion) เป็นต้น
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แนวทางการดูแลผู้ป่วยในแต่ละกลุ่ม มีดังนี้
1) ผู้ป่วยเร่งด่วนฉุกเฉิน
ให้ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลตามแนวทางการรักษาปกติ
2) คนไข้นอก (OPD)
2.1) กลุ่มผู้ป่วยที่มีการท�ำงานของไตคงที่ หมายถึง ผู้ป่วยที่มีค่าการท�ำงานของไตอยู่ในระยะเดิม ค่าอัตราการ
กรองของไตไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก ไม่มีภาวะไตวายฉับพลันแทรกซ้อน มีแนวทางการรักษา ดังต่อไปนี้
- รักษาโรงพยาบาลตามสิทธิการรักษา
- ยืดระยะเวลาการติดตามผู้ป่วยนาน 4-6 เดือน
- มีระบบ refill ใบสั่งยา โดยให้ผู้ป่วยหรือญาติมารับยาแทน หรือรับยาที่โรงพยาบาล คลินิกเครือข่าย
ร้านยาใกล้บ้าน
- ติดตามอาการผู้ป่วย ผ่านระบบ Telemedicine หรือติดตามข้อมูลผลตรวจต่างๆ ผ่านระบบ Refer
2.2) กลุ่มผู้ป่วยที่มีการท�ำงานของไตลดลง หมายถึง ผู้ป่วยที่มีการเปลี่ยนแปลงระยะการท�ำงานของไต
มีภาวะไตวายฉับพลันแทรกซ้อน ให้แพทย์ผู้ที่รักษาผู้ป่วยพิจารณานัดติดตามการรักษาผู้ป่วย
ตามความเหมาะสมเป็นรายเคส
3) ผู้ป่วยที่นัดมาท�ำหัตถการ
ผู้ป่วยที่นัดมาท�ำหัตการ ให้ทบทวนประวัติและพิจารณาความเร่งด่วนในการท�ำ
3.1) ในกรณีเร่งด่วน จ�ำเป็นต้องท�ำและไม่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID-19 ให้นัดท�ำหัตถการตามปกติ
หากมีความเสี่ยงสงสัย COVID-19 ให้ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการหาเชื้อ COVID-19 ก่อนท�ำหัตถการ
3.2) ในกรณีไม่เร่งด่วน ให้เลื่อนหรือนัดผู้ป่วยมาท�ำหัตถการหลังสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 สามารถ
ควบคุมได้
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แนวทางการปรับภารกิจการบริการทางการแพทย์ในสถานการณ์การระบาดของ COVID-19
พญ.ปฐมพร ศิรประภาศิริ ที่ปรึกษากรมการแพทย์
1. การจัดกลุ่มผู้ป่วย
1) โรคทั่วไปที่จ�ำเป็นต้องใช้ทรัพยากร อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Personal Protection
Equipment; PPE) อาทิ ทันตกรรม การท�ำหัตการแบบไม่เร่งด่วน (elective surgery) การส่องกล้อง
ตรวจสุขภาพ เป็นต้น
2) โรคทั่วไปที่ไม่กระทบต่อทรัพยากรเวชภัณฑ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE)
3) โรคเรื้อรังอื่นๆ ที่จ�ำเป็นต้องรับยาต่อเนื่อง เช่น DM, HT, STEMI, Stroke, TB, COPD, AIDS, CA breast,
CA prostate, BPH เป็นต้น
4) โรคที่ระยะเวลารอคอยการรักษามีผลต่อชีวิต หรือ สาหัส เช่น ไตเทียม มะเร็ง
5) ภาวะวิกฤตฉุกเฉิน และการช่วยชีวิต
6) การรักษาและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ
2. แนวทางการปรับภารกิจการบริการทางการแพทย์
โรงพยาบาลศูนย์ ระดับ A และ
โรงพยาบาลทั่วไป ระดับ S

โรงพยาบาลทั่วไป ระดับ M1,
โรงพยาบาลชุมชน ระดับ M2 และ
โรงพยาบาลชุมชน ระดับ F
1. คงไว้ซึ่งภารกิจการรักษาโรคทั่วไปที่มีความส�ำคัญ
1. หยุดภารกิจการรักษาโรคทั่วไป ที่มีความส�ำคัญน้อย
น้อย ไม่จัดเป็นโรคระบาด และมีการใช้ทรัพยากร
ไม่จัดเป็นโรคระบาดและมีการใช้ทรัพยากร เวชภัณฑ์
เวชภัณฑ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์ป้องกันการติด
ทางการแพทย์และอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อส�ำหรับโรค
เชื้อส�ำหรับโรคระบาด (PPE)
ระบาด (PPE) โดยมอบหมายบุคลากรปฏิบัติภารกิจอื่น
2. ลด หรือถ่ายโอนภารกิจการรักษาโรคทั่วไปที่ไม่กระทบ 2. รับถ่ายโอนภารกิจการรักษาโรคทั่วไปที่ไม่กระทบ
ต่อทรัพยากร เวชภัณฑ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์
ต่อทรัพยากร เวชภัณฑ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) จากโรงพยาบาล
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ไปยังโรงพยาบาล
แม่ข่าย
เครือข่าย โรงพยาบาลระดับปฐมภูมิ โรงพยาบาลส่ง
เสริมสุขภาพประจ�ำต�ำบล
3. รับถ่ายโอนภารกิจการรักษาโรคเรื้อรังอื่นๆ ที่จ�ำเป็น
ต้องรับยาต่อเนื่องจากโรงพยาบาลแม่ข่าย รวมทั้ง
3. ลด หรือถ่ายโอนภารกิจการรักษาโรคเรื้อรังอื่นๆ ที่
การน�ำส่งยาให้ผู้ป่วยตามช่องทางต่างๆ
จ�ำเป็นต้องรับยาต่อเนื่อง ไปโรงพยาบาลเครือข่าย โรง
4. คงไว้ และรับถ่ายโอนภารกิจการรักษาโรคที่ระยะ
พยาบาลระดับปฐมภูมิ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ประจ�ำต�ำบล ร้านขายยา หรือ จัดส่งยาให้ผู้ป่วยที่บ้าน
เวลารอคอยการรักษามีผลต่อชีวิต หรือ สาหัส
หรือทางไปรษณีย์

24

แนวทางลดความแออัดในโรงพยาบาลเพือ่ ลดการแพร่กระจาย COVID-19

โรงพยาบาลศูนย์ ระดับ A และ
โรงพยาบาลทั่วไป ระดับ S

โรงพยาบาลทั่วไป ระดับ M1,
โรงพยาบาลชุมชน ระดับ M2 และ
โรงพยาบาลชุมชน ระดับ F
4. คงไว้ ลด หรือ ถ่ายโอนภารกิจการรักษาโรคที่ระยะเวลา 5. คงภารกิจการรักษาผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน และการช่วย
ชีวิต เช่น อุบัติเหตุ โรคหลอดเลือดสมอง
รอคอยการรักษามีผลต่อชีวิต หรือ สาหัส ไปให้บริการ
โรคหลอดเลือดหัวใจ และโรคติดเชื้ออื่นๆที่มีการแพร่
ในโรงพยาบาลเฉพาะทางที่เป็นเครือข่าย หรือแยกสถาน
กระจายได้ง่าย อัตราเสียชีวิตสูง เช่น ผู้ป่วยที่มีภาวะ
ที่และช่องทางเข้า-ออกจากผู้ป่วยติดเชื้อ หากไม่สามารถ
จัดได้ควรหยุดพักการให้บริการ หรืออาจก�ำหนดให้
sepsis ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงหากมีการติด
เชื้อไวรัสโครานา 2019
รพ.ทุติยภูมิที่มีศักยภาพให้การรักษาแยกจากสถาน
6. เตรียมรับ mild case และเตรียมความพร้อมด้าน
พยาบาลรักษาโรคระบาด
การควบคุมการติดเชื้อ (Infectious Control; IC)
5. คงภารกิจการรักษาผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน และการช่วย
ชีวิต เช่น อุบัติเหตุ โรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอด
และอาจปรับเป็น field hospital
เลือดหัวใจ และโรคติดเชื้ออื่นๆที่มีการแพร่กระจายได้
ง่าย อัตราเสียชีวิตสูง เช่น ผู้ป่วยที่มีภาวะ sepsis ซึ่งจัด
อยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงหากมีการติดเชื้อไวรัสโครานา
2019
6. เร่งรัดปฏิบัติภารกิจการรักษาและป้องกันการแพร่
กระจายของโรคระบาด
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กระบวนการลดความแออัดของผู้ป่วยโรคเรื้อรังในช่วงของการระบาดของ COVID-19
นพ.อรรถสิทธิ์ ศรีสุบัติ ที่ปรึกษากรมการแพทย์

ลักษณะของผู้ป่วย
โรคเรื้อรัง

เครือข่ายบริการ
และสถานที่

รพ.เฉพาะทาง และ
รพ.ตติยภูมิ

รพ.ทุติยภูมิ
บริบทชุมชนเมือง

รพ.ปฐมภูมิ
พื้นที่ชนบท

การบริหารจัดการ

ควบคุมโรคไม่ดี
(รับปรึกษาจาก
ปฐมภูมิ)
ควบคุมโรคได้ดี
(ผู้ป่วยในพื้นที่)
โรงพยาบาล
ร้านขายยาเครือข่าย

ควบคุมโรคไม่ดี
(รับปรึกษาจาก
ปฐมภูมิ)
ควบคุมโรคได้ดี
(ผู้ป่วยในพื้นที่)
โรงพยาบาล
ร้านขายยาเครือข่าย

ควบคุมโรคได้ดี

ผู้ป่วยควบคุมโรคได้ดี
นอกพื้นที่ ให้ท�ำการส่ง
กลับ

ทีมเยี่ยมบ้าน และ ประสานสร้างความเข้าใจ
อสม./ รพช. /คลินิก แนวทางการจัดบริการ
หมอครอบครัว/
แบบเครือข่าย
รพ.สต.

ผู้ป่วยควบคุมโรคได้ดี แจ้งแนวทางลดความเสี่ยงของผู้ป่วยและญาติในการมารับยาที่ รพ. ใน
ไม่ต้องมารับยาที่ รพ. ช่วงของการระบาดของโรคระบบทางเดินหายใจ (ลดความเสี่ยงในการรับ
เชื้อ ลดความแออัดทุกจุดบริการ) ให้ผู้ป่วยเลือกเครือข่ายรับยาต่อเนื่อง
ผู้ป่วยส่งข้อมูลผ่าน Application หรือ เครือข่ายบริการ
ให้ผู้ป่วยส่งข้อมูล
สุขภาพมาคลินิก
ตามที่ก�ำหนด
ก่อนถึงวันนัด
- ผลการควบคุมโรคด้วยตนเองดี ผู้ป่วยไม่ต้องมารอตรวจและรับยา
คลินิกประมวลผล
- ผลการควบคุมโรคด้วยตนเองไม่ดี ผู้ป่วยมารอตรวจและรับยาตามปกติ
ข้อมูลสุขภาพ
กรณีผลอยู่ในเกณฑ์
ควบคุมโรคได้
รพ.ด�ำเนินการ ดังนี้
-สร้าง VN
- รพ.จัดส่งยาไปยังเครือข่ายที่ผู้ป่วยเลือกไว้
-บันทึกข้อมูลสุขภาพ - แจ้งผู้ป่วยรับยาผ่านเครือข่าย
และการประมวลผล - หากผู้ป่วยไม่มารับยาต้องมีกระบวนการติดตามให้มารับยา
-บันทึกวินิจฉัย
- กรณี รพ.ตติยภูมิรับส่งต่อไม่สามารถส่งผู้ป่วยกลับไปยังตนสังกัด
-Remed/Refilled
ท�ำการตรวจสอบสิทธิก่อนสร้าง VN หากสิทธิหมดอายุไม่สามารถสร้าง
VN ได้
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กรณีปกติให้เป็นไปตาม
ความสมัครใจของผู้ป่วย
ประสานร้านขายยา
เป็นจุดบริการส่งข้อมูล
สุขภาพ
SP/COE ก�ำหนดแนวทาง
มาตรฐานการตรวจ
ติดตาม และสั่งการรักษา
จ่ายยา และการตรวจ
ประจ�ำปี
ขอความยินยอมจาก
กองทุนประกันสุขภาพ

แนวทางลดความแออัดในโรงพยาบาลเพือ่ ลดการแพร่กระจาย COVID-19

รพ.เฉพาะทาง และ
รพ.ตติยภูมิ

รพ.ทุติยภูมิ
บริบทชุมชนเมือง

รพ.ปฐมภูมิ
พื้นที่ชนบท

จัดเตรียมยา
(รายคน)

เภสัชกร รพ. จัดส่งยาไปยังเครือข่ายที่ผู้ป่วยเลือกไว้ ก่อนวันนัด
Model 1 จัดยาส่งเป็นชุดส�ำหรับผู้ป่วยแต่ละราย
Model 2 เครือข่ายจัดยาส�ำหรับผู้ป่วย
จ่ายยาให้ผู้ป่วย
เภสัชกรทีมเยี่ยมบ้าน
บุคลากรของ รพ.สต. หรือ อสม.
ส่งไปรษณีย์ (มีค่าส่ง)
เภสัชกรร้านขายยา
ตรวจสอบการ
จ่ายยาโดย อสม. หรือ
น�ำส่งยาถึงผู้ป่วย
ส่งไปรษณีย์ ให้เภสัชกรจัดท�ำค�ำแนะน�ำการใช้ยาเป็นเอกสาร
ให้ค�ำแนะน�ำการใช้ยา หรือ QR code ที่มีข้อมูลภาพเสียงให้ค�ำแนะน�ำการใช้ยา
และช่องทางที่ผู้ป่วยต้องติดต่อกลับ รพ. เพื่อยืนยันการได้รับยา
และบันทึกใน HIS

การบริหารจัดการ
ด�ำเนินการตามนโยบาย
รับยาร้านขายยา
- ค่าตอบแทนการบริการ
โดยร้านขายยา
- ค่าส่งไปรษณีย์
รพ.ทุกระดับ ก�ำหนด
แนวทางมาตรฐาน
ความปลอดภัย ลดความ
เสี่ยงของการจัดบริการ
ตามบริบท และ HA

เรียกเก็บค่ารักษา
ด�ำเนินการตามแนวทางของส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ,
พยาบาล อ้างอิง VN ส�ำนักงานประกันสังคม, กรมบัญชีกลาง
และข้อมูลใน HIS

แนวทางลดความแออัดในโรงพยาบาลเพื่อลดการแพร่กระจาย COVID-19
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กลุ่มงานพัฒนานโยบายวิชาการแพทย์
กองวิชาการแพทย์ กรมการแพทย์
โทร 0-2590-6285
Email: policydms@gmail.com

