
แบบบันทึกการดูแลรักษาคนไข1โควิด-19 ท่ีบ1าน สำหรับแพทย@และทีมสุขภาพในเครือขIายบริการปฐมภูมิ 

(ฉบับ 14 กค 64) 

การลงทะเบียน 

คนไข%: ชื่อ `………………………………… นามสกุล……………………. วันเดือนป:เกิด   

เลขบัตรประชาชน  

เบอร@โทรศัพท@ที่ติดตFอได%  

หนFวยบริการที่ให%บริการ………………………………….. รหัสหนFวยบริการ(ถ%าม)ี…….………ผู%ให%บริการ ………………………………………… 

ประเมินคนไข4และการให4การดูแลรักษาขณะที่อยู?ที่บ4าน  

1. ซักประวัติประเมินอาการคนไข% :   

เริ่มต%นทำความเข%าใจคนไข% ด%วยการทักทายแนะนำตัวเอง และสอบถามอาการคนไข% ด%วยคำถามปลายเปUด จับ

ประเด็นจากข%อมูลที่คนไข%เลFาให%ฟXง  จับประเด็นฟXงข%อมูลทั้งอาการทางกาย โรคประจำตัว และผลกระทบที่เกิด

ขึ้นกับชีวิตประจำวัน รวมถึงการเลี้ยงชีพ ความรู%สึก ความคิดที่คนไข%มีตFอการเจ็บป[วย การถูกตีตราและความ

คาดหวัง  พร%อม ๆ กับการสังเกตอสีหน%าและอาการทางกาย  

□ อาการสำคัญ………………………………………………………………………………………………………………… 

□ กรณีคนไข%หญิงวัยเจิรญพันธ@ ประจำเดือนครั้งสุดท%าย (LMP: …………………….) 

□ สภาพจิตใจ feeling …………………………………………………… 

□ ผลกระทบของความเจ็บป่วยตอ่ชีวิตประจําวนั........................................ 

ประเมินภาวะซึมเศร%า 2 คำถาม (2Q) 

-ใน 2 สัปดาห@ที่ผFานมารวมวันนี้ทFานรู%สึกหดหูF เศร%า หรือท%อแท%สิ้นหวังหรือไมF   ใชF □    ไมFใชF□ 

-ใน 2 สัปดาห@ที่ผFานมารวมวันนี้ทFานรู%สึก เบื่อ ทำอะไรก็ไมFเพลิดเพลินหรือไมF   ใช ่□     ไมFใชF□ 

 

2. ประเมินวFาคนไข%มีอาการสำคัญที่บFงวFานFาจะเกิดอาการรุนแรง  

□ ไอเยอะ (sever cough)  

□ แนFนหน%าออก (chest tightness) มีอาการหายใจติด ๆ ขัดอยูFที่คอ หายใจแล%วจุกตรงกลาง หายใจแล%วสะดุด  

□ ทานอาหารไมFได% (poor appetite)  

□ อFอนเพลียมาก (fatigue)  

□ ไข%ตลอดทุกวันในชFวงที่มีอาการ (persistent fever) ตลอด 5-6 วันที่สังเกตอาการ  

      3.   ประเมินประวัติปXจจัยเสี่ยงตFอการเกิดอาการรุนแรง (Severe COVID-19) 

□ Age > 60 ป: 

□ COPD, include chronic lung disease 



□ CKD 

□ Chronic Heart disease 

□ CVA  

□T2DM * สFวนใหญFจะเกิดอาการรุนแรง จะมี pneumonia เกือบทุกคนในคนไข%ที่ติดเชื้อ ยกเว%นคนไข%ที่มี T2 DM 

แตFได%รับการฉีดวัคซีน  

□ BMI > 30 or BW > 90 kg 

□ Cirrhosis  

       □Immunocompromise  

       □Absolute lymphocyte < 1000 cell/mm3*ถ%าพบสFวนใหญFจะมีการเกิดอาการรุนแรง (หากได%ผลมากFอนแล%ว) 

4.  ตรวจวัด V/S และ Oxygen saturation  

Vital Sign BT……..องศาเซนเซียส  PR.........ครั้ง/นาที  RR……ครั้ง/นาที  BP…….mmHg  O2sat……   

BW……..…..kg HT………… cm 
Test   Exercise Induce Hypoxia test  SpO2 ก่อน ...............หลงั.................. 

นอนหงายแล%วปX�นขาแบบปX�นจักรยาน นาน 3 นาที หรือเดินข%างเตียงนาน 3 นาทีขึ้นไป แล%ว SpO2 drop > 3 

 

5. ประเมินการเคลื่อนไหวรFางกายในการที่จะต%องทำ Home Isolate วFาอยูFในภาวะพึ่งพิงหรือไมF  

          ไมFม ี                มี         ระบุ.................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................. 

6. Other people (บุคคลอื่นที่เกี่ยวข%อง)  

ผู%ดุแล (Care giver) ชื่อ – สกุล........................................................อายุ............ป:  

ความสัมพันธ@กับผู%ป[วย..................................................................ภาวะสุขภาพและโรคประจําตัว  

สมาชิกในครอบครัวที่อยูFบ%านหลังเดียวกันหรือสัมผัสผู%ป[วย มีจำนวน..............คน ได%แกF  

1. ..........................................................มีความสัมพันธ@กับผู%ป[วย ............................................................   

    ติดเชื้อ      ไมFติดเชื้อ 

    มปีXญหาสุขภาพที่เสี่ยงตFอการติดเชื้อรุนแรง      ไมFมี        

2...........................................................มีความสัมพันธ@กับผู%ป[วย ............................................................   

ติดเชื้อ      ไมFติดเชื้อ  

    มปีXญหาสุขภาพที่เสี่ยงตFอการติดเชื้อรุนแรง      ไมFมี        

3..........................................................มีความสัมพันธ@กับผู%ป[วย ............................................................   

    ติดเชื้อ      ไมFติดเชื้อ 



    มปีXญหาสุขภาพที่เสี่ยงตFอการติดเชื้อรุนแรง      ไมFมี        

4...........................................................มีความสัมพันธ@กับผู%ป[วย ............................................................   

ติดเชื้อ      ไมFติดเชื้อ  

    มปีXญหาสุขภาพที่เสี่ยงตFอการติดเชื้อรุนแรง      ไมFมี        

 

ผู%ดูแลผู%ป[วยคือ....................................... 

 

7. ประเมินวFาคนไข%เป�นกลุFมใดของระดับความรุนแรงของโรคและจัดการประสานงานเพื่อให%การดูแลตามความรุนแรง  

 

8. สั่งยารักษาตามระดับความรุนแรงของโรค   

Medication  

Level 1 (green) ¨ ฟ�าทะลายโจร แคปซูล      9 tabs po tid ac # 135 tabs    

¨ Paracetamol (500)      1 tab po prn q 6 hrs for fever      # 20 tabs   

¨ Dextromethorphan     1  tab po tid pc # 20 tabs   

¨ CPM      1 tab po tid pc # 10 tabs  

¨ Lorazepam (0.5)   1  tab po prn/hs for insomnia      # 10 tabs  

¨ ยาคนไข%ที่จำเป�นต%องสั่งเพิ่ม  

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….        

 Level 1 no risk factor, mild symptom or 

asymptomatic 

Home Isolation >Home Assessment, Self-care 

assessment และให%การดูแลคนไข%ตFอเนื่อง 

 Level 2 +ve risk factor(s), significant 

symptoms 

 (High grade of fever, chest 

tightness, coughing, hemoptysis) 

ประสานสFงตFอโรงพยาบาล และ 1330  

หากยังไมFมีเตียงดำเนินประสาน mobile : CXR  

¨ CXR 

และให%การดูแลคนไข%ตFอเนื่อง 

 Level 3 hypoxemia ประสานสFงตFอโรงพยาบาล หากยังไมFมีเตียง 

และให%การดูแลคคนไข%ตFอเนือFง 



Level 2 

(yellow) 
 

¨ Favipiravia (200 mg/tab) 9 tab po bid pc day1, then    4 tabs po bid pc x 4 

days  

If BW > 90 kgs,  

¨ Day 1 : 12 tabs po bid pc 

¨ Day………….., 5 tabs po bid pc  

Level 3  

(Red)  

¨ prednisolone 40 mg/day  Prednisolone (5 mg) 4x2 pc 
 

Level 4  Patient Need Palliative Care  

PPS  ……………….. 

symptom 

¨หายใจไมFอิ่ม  

¨ไอ  

¨ปวด   

¨นอนไมFหลับ  

¨ สับสน  

¨อาการอื่น......... 

การรับรู%ตFอการเจ็บป[วย¨ ยอมรับ ¨ไมFยอมรับ  

การรับรู%ของครอบครัว ¨ยอมรับ  ¨ไมFยอมรับ 

ความเข%าใจของผู%ป[วยและครอบครัวตFอโรคที่เป�นอยูF................................... 

Advance care plan ผู%ป[วยและญาติคิดอยFางไรกรณีอาการรุนแรงมากขึ้น 

……………………………………............................................................................................. 

¨  ขอปรึกษาทีม palliative 

  
 

 

9. สรุปปEญหาและการวินิจฉัยอื่นๆ 

Other Medical Diagnosis Plan 

  

  

  

  

  

  



  

 

Psychological problem Plan Support  

¨Depression   

¨ความวิตกกังวล  

¨ Self-Stigma:   

¨ Social -Stigma: ถูกเลือกปฏิบัติ  

 ต4องการ ปรึกษา¨ จิตแพทยk ¨ นักจิตบำบัด 

 

ปEญหาเศรษฐานะ และการดูแลด4านสังคม Plan 

ด4านการจัดเตรียมอาหาร 

□ สามารถในการจัดหาอาหารในระหวFางการทำ HI  

□ สามารถในการจัดหาอาหารในระหวFางการทำ HI ได%บาง

มื้อ 

□ ไมFสามารถในการจัดหาอาหารในระหวFางการทำ HI 

 

¨ ประสานทีมชุมชนในการจัดส?งอาหาร 

การจัดการอื่นๆ 

 

 

ด4านเศรษฐานะ 

 

 

 ต4องการประสาน ¨นักสังคมสงเคราะหk 

 

10. ประเมินบ%านสิ่งแวดล%อมภายในบ%าน  

  

ปEญหาเศรษฐานะ และการดูแลด4านสังคม Plan 

ด4านการจัดเตรียมอาหาร 

□ มีห%องน้ำในห%องสFวนตัว/มีห%องน้ำแยกจากผู%อื่น 

□ การจัดพื้นที่ให%หFางจากสมาชิกในบ%านมากกวFา 2 

เมตร หรือมีห%องสFวนตัว 

□ การจัดพื้นที่รับประทานอาหารแยกจากสมาชิก

ในครอบครัว รวมถึงการแยกภาชนะ 

         □ สามารถแยกขยะติดเชื้อได% 

¨ ประสานทีมชุมชนในการแก4ปEญหา ระบุประเด็น

ดำเนินการ………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………..…………… 

การจัดการอื่นๆ 

 

 

ด4านเศรษฐานะ  



 

 ต4องการประสาน ¨นักสังคมสงเคราะหk 

 

11. เตรียมยาและอุปกรณ@เพื่อสFงตFอให%ผู%ป[วย มีเช็ค list 

¨ ปรอทวัดไข4 

¨ เครืองวัดออกซิเจนปลายนิ้ว 

¨ เครื่องผลิตออกซิเจน 

¨ เครื่องพ?นยา 

¨ ยา 

¨หน4ากากอนามัย  

¨ถุงแดง 

 

 

12. Patient Education:  

¨ การปwองกันการติด COVID19  

¨ อาการของ COVID19 

¨ เมื่อไหร?ควรปรึกษาแพทยk 

¨ การจัดการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

¨ ข4อปฏิบัติกรณีอยู?บ4านคนเดียว  

¨ ข4อปฏิบัติสําหรับผู4ที่ต4องกักตัว กรณีอยู?ร?วมกับครอบครัว / พักร?วมกับผู4อื่น 

¨ ข4อปฏิบัติของคนในครอบครัว ข4อปฏิบัติสําหรับผู4ที่ต4องกักตัวกรณีอยู?ในอาคารชุด  

¨ ทําความเข4าใจเส4นทางการรักษาโควิด-19 การดูแลตนเองสําหรับผู4ที่เป~นเบาหวาน 

¨ แนะนําวิธีดูแลเด็กอย?างไรในช?วงโควิด-19 

¨ ให4แผ?นคำแนะนำ การแยกกักตัวที่บ4าน Home Isolation ให4กับผู4ป�วย /ครอบครัว¨ ไม?ได4ให4   

เพราะ………………………………………………………… 

 

 

 

 



 

  



การติดตามและประมินอาการตIอเน่ือง ดำเนินการตIอเน่ืองทุกวันจนครบ 14  

Patient การรักษา 

ว/ด/ป……………………………………......... 

อาการ¨ เหนื่อย  ¨  ไอ  

        ¨ ไข% 

        ¨เจ็บหน%อก 

         อื่นๆ................................................................. 

ความทุกข@ความกังวล (illness)......................................................... 

......................................................................................................... 

O:Vital Sign BT……..องศาเซนเซียส PR.........ครั้ง/นาที              

RR……ครั้ง/นาที  BP…….mmHg  O2sat……… 

 Exercise Induce Hypoxia test O2sat ก่อน .........หลงั............. 

A : ……………………………………………….. 

P : ……………………………………………….. 

 

ว/ด/ป………………………………............... 

¨ O2 therapy……………………………. 

¨ นอนคว่ำ 12-16 ชั่วโมง/วัน  

¨ Favipiravia (200 mg/tab) 9 tab po bid pc day1, 

then    4 tabs po bid pc x 4 days  

¨ medication อื่นๆ................................................ 

....................................................................................... 

¨ ประสานสFงตFอ¨ นักสังคม  

¨ นักจิต ¨จิตแพทย@̈  ทีมpalliative 

¨COVID19 with moderate symptom 

ข%อบFงชี้อื่นๆ............................................................. 

Patient การรักษา 

ว/ด/ป……………………………………......... 

อาการ¨ เหนื่อย  ¨  ไอ  

        ¨ ไข% 

        ¨เจ็บหน%อก 

         อื่นๆ................................................................. 

ความทุกข@ความกังวล (illness)......................................................... 

......................................................................................................... 

O:Vital Sign BT……..องศาเซนเซียส PR.........ครั้ง/นาที              

RR……ครั้ง/นาที  BP…….mmHg  O2sat……… 

 Exercise Induce Hypoxia test O2sat ก่อน .........หลงั............. 

A : ……………………………………………….. 

P : ……………………………………………….. 

 

ว/ด/ป………………………………............... 

¨ O2 therapy……………………………. 

¨ นอนคว่ำ 12-16 ชั่วโมง/วัน  

¨ Favipiravia (200 mg/tab) 9 tab po bid pc day1, 

then    4 tabs po bid pc x 4 days  

¨ medication อื่นๆ................................................ 

....................................................................................... 

¨ ประสานสFงตFอ¨ นักสังคม  

¨ นักจิต ¨จิตแพทย@̈  ทีมpalliative 

¨COVID19 with moderate symptom 

ข%อบFงชี้อื่นๆ............................................................. 

Patient การรักษา 

ว/ด/ป……………………………………......... 

อาการ¨ เหนื่อย  ¨  ไอ  

ว/ด/ป………………………………............... 

¨ O2 therapy……………………………. 



        ¨ ไข% 

        ¨เจ็บหน%อก 

         อื่นๆ................................................................. 

ความทุกข@ความกังวล (illness)......................................................... 

......................................................................................................... 

O:Vital Sign BT……..องศาเซนเซียส PR.........ครั้ง/นาที              

RR……ครั้ง/นาที  BP…….mmHg  O2sat……… 

 Exercise Induce Hypoxia test O2sat ก่อน .........หลงั............. 

A : ……………………………………………….. 

P : ……………………………………………….. 

 

¨ นอนคว่ำ 12-16 ชั่วโมง/วัน  

¨ Favipiravia (200 mg/tab) 9 tab po bid pc day1, 

then    4 tabs po bid pc x 4 days  

¨ medication อื่นๆ................................................ 

....................................................................................... 

¨ ประสานสFงตFอ¨ นักสังคม  

¨ นักจิต ¨จิตแพทย@̈  ทีมpalliative 

¨COVID19 with moderate symptom 

ข%อบFงชี้อืน่ๆ............................................................. 

 

 


