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วตัถุประสงคก์าร
ดูแลผูป่้วยดว้ย
ระบบ HI

เพ่ือประเมินอาการของผูป่้วยและครอบครวัและ
ช่วยเหลือใหผู้ป่้วยเขา้ถึงบรกิารท่ีจ าเป น

เพ่ือเป นการสรา้งความมั่นใจในการดแูลตนเองท่ี
บา้นของผูป่้วยและครอบครวั

เพ่ือเป นการใหค้  าปรกึษาในการระหวา่งการดแูล
ท่ีบา้นในดา้นตา่งๆ เช่น การดแูลตนเอง การเวน้
ระยะหา่ง การรายงานอาการท่ีจ าเป น 



รูปแบบการดูแลผา่นระบบ Tele med

• การเตรียมความพร้อม 

- อุปกรณ์สื่อสารทางไกล (Telemedicine) อาจเป็นโทรศัพท์ หรือเป็นอุปกรณ์ที่สามารถท า 
VDO call ได้เพื่อให้เห็นผู้ป่วย และสามารถประเมินอาการและสภาพแวดล้อมในบ้านได้

- บันทึกด้วย Paper Record หรือ Electronic Medical Record 

- คนไข้ควรมีรวมทั้งจ าเป็นต้องมีเทอร์โมมเิตอร์ และเครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในกระแสเลอืด 
(Oxymeter)

- การให้การบริการด้วยการแพทย์ทางไกล แพทย์ต้องด าเนินการตกลงบริการก่อนการ
ให้บริการ 



ขั้นตอนการใหบ้ริการ 

1.การระบตุวัผูร้บับรกิาร

2.การแนะน าตวัของผูใ้หบ้ริการ

3.แนะน ารูปแบบการใหบ้รกิารและตกลงบรกิาร

4.การประเมินอาการของผูป่้วยและครอบครวั

5.การใหค้  าแนะน าและขอ้มลูท่ีจ าเป น

6.การใหโ้อกาสในการซกัถาม

7.นดัหมายติดตาม

8.การมีช่องทางในการติดต่อกรณีผูป่้วยมีอาการเปลี่ยนแปลง หรอืกรณีฉกุเฉิน



Understanding COVID-19
การด าเนินโรคและอาการทางคลินิกของคนไข ้COVID-19

คนไขแ้บง่เป น 4 กลุม่ 

1. Asymptomatic 
2. Mild symptoms without risk factors* 
3. Mild symptoms with risk factor*
4. Pneumonia c desaturation sat<96

Risk Factors ส ำหรับกำรเกิดอำกำรรุนแรง

1. Age > 60 ปี

2. COPD, include chronic lung disease

3. CKD

4. Chronic Heart disease

5. CVA 

6. T2DM *

7. BMI > 30 or BW > 90 kg

8. Cirrhosis 

9. Immunocompromise 

10. Absolute lymphocyte < 1000 cell/mm3*



Understanding COVID-19
Diagnosis : Gold Standard RT-PCR 

ภาพ1 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่าง viral load อาการของคนไขแ้ละ การตรวจพบเช้ือ



Understanding COVID-19:การด าเนินโรคโควิด-19 ระยะต่าง ๆ 

ระยะฟักตวัใชเ้วลา 5 วนัก่อนเกิดอาการนบัตัง้แตไ่ดร้บัเชือ้ SARS-CoV2 คนสว่นใหญ่ที่ไดร้บัเชือ้ จะมีอาการเปลีย่นแปลงมากช่วงระยะที่ 1 ที่มีอาการของโรค (ซึง่เป นช่วงที่มีไวรสัมาก (peak in viral load) และมีการท างานของ
ภมูิคุม้กนัอยา่งมาก (Inflammatory response)  

- Mild COVID-19 ช่วงที่มีอาการมากจะเป นช่วงระยะที่ 1 ซึง่กลุม่นีจ้ะมีอาการไขต้  ่าๆปวดหวั ทอ้งเสยี 

-Severe COVID-19 จะ เกิด Hyperinflammatory Response ซึง่ท าใหเ้กิดการด าเนินโรครุนแรงไปสูร่ะยะที่ 2 และ 3 จนเกิด Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS), multiorgan 
failure, coagulation disorders ซึง่เป นสาเหตสุ  าคญัของการเสยีชีวติ



ประวติัท่ีส าคญั

• 1.ระยะเวลาท่ีเป น DOI

• วนัท่ีมีอาการวนัแรก หรอืวนัท่ีตรวจเจอเชือ้กรณีไม่มีอาการ

• 2 ประวตัิความเส่ียง อาย ุและโรคประจ าตวั
• 3 ประวตัิท่ีมีผลต่อการยา โรคตบั การตัง้ครรภ ์อายุ
• โรคเบาหวาน ยาท่ีใช้

กลุม่ท่ีควรปรกึษาแพทย์
• กลุ่มเส่ียง
• หญิงตัง้ครรภ ์
• ผูป่้วยจิตเวชท่ีควบคมุอาการไม่ได้
• ผูป่้วยเด ก

• กลุ่มท่ีมีอาการปานกลาง ไขม้ากกว่า 3 วนั อ่อนเพลียมาก ไอจนแน่นหนา้อก
• กลุ่มท่ีมีอาการมาก มีภาวะออกซเิจนต ่านอ้ยกว่า 96 หรอื EIH <3 มีอาการหอบเหน่ือย  

กลุ่มเส่ียงทีจ่ะเกดิอำกำรรุนแรง
1. Age > 60 ปี
2. COPD, include chronic lung disease
3. CKD
4. Chronic Heart disease
5. CVA 
6. T2DM *

7. BMI > 30 or BW > 90 kg
8. Cirrhosis 
9. Immunocompromise 
10. Absolute lymphocyte < 1000 cell/mm3*





การประเมินการอาการแบ่งเป็นระดบัต่างๆตามท่ีกรมการแพทยก์ าหนด update 5 มกราคม 2565



การประเมินการอาการแบ่งเป็นระดบัต่างๆตามท่ีกรมการแพทยก์ าหนด update 5 มกราคม 2565



ขนาดยา Favipiravir



Patient Education: การใหค้  าแนะน าในการดูแลตนเอง
ส าหรับคนไข ้

◻ COVID-19 และการปอ้งกนัการเกิดการแพรก่ระจายของเชือ้

◻ อาการของ COVID-19

◻ เมื่อไหรค่วรปรกึษาแพทย์

◻ การจดัการกรณีเกิดเหตฉุกุเฉิน

◻ ขอ้ปฏิบตัิกรณีอยู่บา้นคนเดียว 

◻ ขอ้ปฏิบตัิส  าหรบัผูท่ี้ตอ้งกกัตวั กรณีอยู่รว่มกบัครอบครวั / พกัรว่มกบัผูอ้ื่น / อาคารชดุ

◻ ท าความเขา้ใจเสน้ทางการรกัษาโควิด-19 การดแูลตนเองส าหรบัผูท่ี้เป นเบาหวาน

◻ แนะน าวิธีดแูลเด กอย่างไรในช่วงโควิด-19

◻ **ใหแ้ผ่นค าแนะน า การแยกกกัตวัท่ีบา้น Home Isolation ใหก้บัผูป่้วย /ครอบครวั



การประเมินบา้น และความพร้อมของครอบครัวในการดูและคนไข้ : INHOMENESS 

• 1. Immobility Impairment ว่าอยู่ในภาวะพึง่พงิหรือไม่

• 2. Nutrition : โภชนาการ

• 3. Housing:  ภาวะแวดล้อมทั่วไปของบ้าน

• 4. Other people บุคคลอ่ืนที่เกีย่วข้อง

• 5. Medication การใช้ยา

• 6. Examination ตรวจร่างกาย

• 7. Safety ความปลอดภยั

• 8. Spiritual จติวญิญาณ ความเช่ือ หรือส่ิงยดึเหน่ียว

• 9. Service ความช่วยเหลือ



Home Care assessment:  Other People 

Evaluation Plan : Service Delivery
□ 1. other people with infection □1.  evaluation and provide treatment as a new case if 

not received  รวมทัง้ใหค้  าแนะน าเรื่องการป้อ้งกนัการแพรก่ระจายของเชือ้

□2. other people with high risk of developing severe 
COVID infection

□2 urgent referral for evaluation of COVID 19 infection

□3. Other people identified as PUI □3. suggestion/referral for testing   provide assessment 
as new case 

□4. other people in family need medical care □4. Provide medical care as a new case

□5. vulnerable group need support identified and need 
special support 

□5 referral for support □social worker □psychologist 
□long-term care team(rehabilitation/community nurse  
team) 
□อื่นๆ 


