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สรุปการประชุมของกระทรวงมหาดไทย วันที่ 30 เมษายน 2563
ในการประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติตามข้อสั่งการเชิงนโยบาย ศบค.
ผ่านระบบ VCS ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ
กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และวิชาการ (STAG)
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 30 เมษายน 2563
วันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 15.30 น. ที่ห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติ
ราชการภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน โดยมี นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้บริหารระดับสูงของ
กระทรวงมหาดไทย หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมประชุม และเป็นการประชุม
ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจา
จังหวัดในสังกัดกระทรวงมหาดไทย คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด นายอาเภอ ปลัดอาเภอ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมประชุม
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา กล่าวว่า รัฐบาลโดยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (ศบค.) ได้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19 มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงได้ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่ว
ราชอาณาจักรออกไปอีกคราวหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 พ.ค. 2563 และเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563
นายกรัฐมนตรี ได้ออกข้อกาหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 4) ให้บรรดาประกาศหรือคาสั่งของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่า
ราชการจังหวัด เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อที่ได้ประกาศหรือสั่งไว้ก่อนวันที่
ข้อกาหนดนี้ใช้บังคับ ยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไปเช่นเดิม จนกว่าจะได้มีข้อกาหนด ประกาศ หรือคาสั่งเป็นอย่างอื่น
ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ มีอานาจในการ
ออกคาสั่ง ประกาศ แต่อย่างไรก็ตามเพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความสับสน ดังนั้นในการพิจารณาออกคาสั่ง/ประกาศ
ใด ๆ ให้รอฟังการสั่งการเชิงนโยบายจาก ศบค. และ ศบค.มท. เพื่อให้เกิดเอกภาพพร้อมกันทั่วประเทศ และมีข้อ
กฎหมายรองรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติ นอกจากนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19
ลดลง รัฐบาลจึงมีมาตรการผ่อนปรนใน 6 กิจการ/กิจกรรม เพื่อให้ประชาชนได้กลับมาใช้ชีวิตและทามาหากินได้
แต่ต้องเป็นไปตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทาความเข้าใจและสร้าง
การรับรู้ให้กับผู้ประกอบการใน 6 กิจกรรม/กิจการ ดังกล่าว
นายฉัตรชัย พรหมเลิศ กล่าวว่า ในขณะนี้ บรรดาคาสั่ง/ประกาศของจังหวัดที่มีผลใช้บังคับถึง 30
เมษายน 2563 ยังคงให้ถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะมีคาสั่งเปลี่ยนแปลงตามข้อกาหนดฯ (ฉบับที่ 4)
รวมทั้งในการพิจารณาออกคาสั่งหรือประกาศของจังหวัด ขอให้พิจารณากรอบนโยบายของศูนย์บริหาร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ศบค.) และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมพร้อมในการดาเนินตาม
มาตรการตามข้อกาหนดซึ่งจะมีการประกาศออกมาเป็นทางการ โดยให้ยึดมาตรฐานกลางของ ศบค. เป็นหลักใน
การปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ
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จากนั้น ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ได้นาเสนอกรอบแนวทางการปฏิบัติด้านต่างๆ ตาม
นโยบาย ศบค. และผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆ ได้รายงานสถานการณ์การดาเนินการแก้ไขปัญหาสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา ได้แจ้งสารจากนายกรัฐมนตรีต่อการเริ่มดาเนินการผ่อนปรน (30 เมษายน
2563) ดังนี้ (1) เน้นย้าว่า การดาเนินการในครั้งนี้ ถือเป็นความรับผิดชอบของคนไทยทั้งประเทศ ที่ได้ตัดสินใจ
จะร่วมมือแก้ปัญหาสถานการณ์การระบาดไวรัสโควิด 19 ไปด้วยกัน ทั้งในเรื่องการระบาด และผลกระทบทาง
เศรษฐกิจ โดยหากเราสามารถควบคุมสถานการณ์ทางด้านสาธารณสุขในระยะแรกนี้ได้ ก็จะมีการดาเนินมาตรการ
ผ่อนปรนในระยะต่อ ๆ ไป (2) ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนร่วมมือกันปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความเสียสละ ทาให้ประชาชน
ปลอดภัย บรรเทาความเดือดร้อนในเรื่องค่าครองชีพ ค่าใช้จ่าย วิถีชีวิตของประชาชน และป้องกันการแพร่ระบาด
ไม่ให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ประเทศเดินหน้าไปได้ หากเราควบคุมได้ไม่ดีทุกอย่างจะแย่ลง ทุกคนเข้าใจดีว่าภารกิจนี้
อาจเป็นงานที่ยาก ท้าทาย แต่หากเราทุกคนโดยเฉพาะผู้ประกอบการ ผู้รับบริการ ผู้อุปโภคบริโภค และประชาชน
ร่วมมือกันด้วยความตั้งใจ มุ่งเน้นการป้องกันตนเองและผู้อื่น มีสานึกในความรับผิดชอบต่อสังคมมีการพึ่งพาอาศัย
ซึ่งกันและกัน เผื่อแผ่แบ่งปันกัน ก็จะสาเร็จได้ (3) ต้องขอขอบคุณทุกคนที่มาร่วมในคณะกรรมการพิจารณา
มาตรการผ่อนปรน ซึ่งประกอบด้วยภาครัฐธุรกิจเอกชน ประชาชน ผู้ประกอบการ บุคลากรทางการแพทย์ ฯลฯ ที่
ได้ให้ข้อเสนอแนะและหามาตรการที่เหมาะสมในการดาเนินการมาอย่างรอบคอบ คงไม่ใช่เพราะคาสั่ง หรือการ
ตัดสินใจของนายกฯ เพียงคนเดียวและต่อจากนี้จะเป็นหน้าที่ของคนไทยทั้งประเทศต้องช่วยกัน ร่วมมือกัน
มาตรการครั้งนี้จึงจะสาเร็จได้
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา เน้นย้าว่า ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้เกี่ยวข้อง เร่งสร้างความเข้าใจกับพี่
น้องประชาชนเกี่ยวกับมาตรการต่างๆ ในทุกช่องทาง เพื่อให้เกิดการความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตนได้ถูกต้อง
รวมถึงสร้างความเข้าใจกับผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด รวมทั้งต้องดาเนินการกากับ
ติดตาม และประเมินการดาเนินการตามมาตรการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ตามมาตรฐานด้านสาธารณสุข ทั้งนี้ หาก
ทุกภาคส่วนปฏิบัติตามมาตรการนี้ การดาเนินชีวิตปกติแบบใหม่ หรือ New Normal จะเกิดขึ้นได้เร็ว โดยทุกคนมี
สุขภาพอนามัยดี ปลอดภัย และเศรษฐกิจของประเทศจะเดินต่อไปได้
(ร่าง) มาตรการผ่อนปรนใน 6 กิจการ/กิจกรรม จากการประชุมของกระทรวงมหาดไทย
วันที่ 30 เมษายน 2563 ในการประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติตามข้อสั่งการเชิงนโยบาย ศบค.
ประเภทที่ 1 ตลาด (ตลาดสด ตลาดนัด ตลาดน้า ตลาดชุมชน ถนนคนเดิน แผงลอย)
มาตรการควบคุมหลัก
1. ทาความสะอาดพื้น พื้นผิวสัมผัส
บ่อยๆ ทั้งก่อนและหลังการจัดกิจกรรม และ
ให้กาจัดขยะขยะมูลฝอยทุกวัน
2. ให้ผู้ประกอบการ ผู้ใช้บริการสวม
หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าเสมอ
3. ให้มีจัดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือ
แอลกอฮอล์เจล หรือน้ายาฆ่าเชื้อโรค
4. ให้เว้นระยะห่างของแผง หรือระยะ
นั่งหรือยืน ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร

มาตรการเสริม
1. มีการคัดกรองอาการ
ผู้ป่วย/ ไข้
2. ไม่อนุญาตการให้บริการ
เครื่องเล่นสาหรับเด็ก
3. อาจเพิ่มมาตรการใช้
แอพพลิเคชั่นติดตามตัวทาง
โทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ได้ตาม
ความเหมาะสมและความจาเป็น
หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการ

หน่วยงานรับผิดชอบ
1.จังหวัด, อาเภอ,
ตาบล, อปท. มีหน้าที่ตรวจ
กากับดูแล
2. สธ. ออกคู่มือการ
ปฏิบัติตามความเหมาะสม
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มาตรการควบคุมหลัก
มาตรการเสริม
5. ให้ควบคุมจานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม บันทึกข้อมูลและรายงานในบาง
มิให้แออัด หรือลดเวลาในการทากิจกรรมให้ พืน้ ที่
สั้นลงเท่าที่จาเป็น โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการ
ติดต่อสัมผัสระหว่างกัน

หน่วยงานรับผิดชอบ

ประเภทที่ 2 ร้านจาหน่ายอาหาร (ร้านอาหารทั่วไป ร้านเครื่องดื่ม ขนมหวาน ไอศรีม (นอกห้าง) ร้านอาหารริม
ทาง รถเข็น หาบเร่)
มาตรการควบคุมหลัก
1. ทาความสะอาดพื้น พื้นผิวสัมผัส
บ่อยๆ ได้แก่ พื้นโต๊ะ เก้าอี้ ทั้งก่อนและหลัง
การให้บริการ และให้กาจัดขยะมูลฝอยทุก
วัน
2. ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการผู้ที่
ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากาก
ผ้า
3. ให้มีจัดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือ
แอลกอฮอล์เจล หรือน้ายาฆ่าเชื้อโรค
4. ให้เว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะ และ
ระหว่างที่นั่ง รวมถึงระยะห่างระหว่างการ
เดิน อย่างน้อย 1 เมตร
5. ให้ควบคุมจานวนผู้ใช้บริการ มิให้
แออัด

มาตรการเสริม
หน่วยงานรับผิดชอบ
1. ลดเวลาในการทากิจกรรม
1.จังหวัด, อาเภอ,ตาบล
ให้สั้นลงเท่าที่จาเป็น โดยถือหลัก , อปท. มีหน้าที่ตรวจกากับ
หลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่าง ดูแล
กัน
2. สธ. ออกคู่มือการ
2. งดดื่มหรือจาหน่าย
ปฏิบัตติ ามความเหมาะสม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
3. จัดให้มีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่ง
หรือยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร
4. อาจเพิ่มมาตรการใช้
แอพพลิเคชั่นติดตามตัวทาง
โทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ได้ตาม
ความเหมาะสม หรือใช้มาตรการ
ควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและ
รายงานในบางพื้นที่ได้

ประเภทที่ 3 กิจการค้าปลีก-ส่ง (ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อบริเวณพื้นที่นั่ง/ ยืนรับประทาน
รถเร่หรือรถวิ่งขายสินค้าอุปโภคบริโภค ร้านค้าปลีกขนาดย่อม/ ร้านค้าปลีกชุมชน ร้านค้าปลีกธุรกิจสื่อสาร
โทรคมนาคม)
มาตรการควบคุมหลัก
1. ทาความสะอาดพื้น โดยการเช็ดทา
ความสะอาดพื้นผิวสัมผัสที่มีโอกาสสัมผัส
บ่อยอยู่เสมอ และให้กาจัดขยะมูลฝอยทุกวัน
2. พนักงานและผู้ใช้บริการสวมหน้ากาก
อนามัย หรือหน้ากากผ้า
3. ให้มีจัดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือ
แอลกอฮอล์เจล หรือน้ายาฆ่าเชื้อโรค
4. ให้เว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะ และ
ระหว่างที่นั่ง รวมถึงระยะห่างระหว่างการ

มาตรการเสริม
1. จัดให้มีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่ง
หรือยืน ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร
4. อาจเพิ่มมาตรการใช้
แอพพลิเคชั่นติดตามตัวทาง
โทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ได้ตาม
ความเหมาะสม หรือใช้มาตรการ
ควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและ
รายงานในบางพื้นที่ได้

หน่วยงานรับผิดชอบ
จังหวัด, อาเภอ,ตาบล,
อปท. มีหน้าที่ตรวจกากับ
ดูแล และออกคู่มือการ
ปฏิบัติตามความเหมาะสม
กับพื้นที่

4
มาตรการควบคุมหลัก
เดิน อย่างน้อย 1 เมตร
5. ให้ควบคุมจานวนผู้ใช้บริการ มิให้
แออัด หรือพิจารณากาหนดมาตรการลดเวลา
ในการใช้บริการให้สั้นลงเท่าที่จาเป็น โดยถือ
หลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน

มาตรการเสริม

หน่วยงานรับผิดชอบ

ประเภทที่ 4 กีฬา สันทนาการ (กิจกรามในสวนสาธารณะ ได้แก่ เดินราไทเก็ก สนามกีฬากลางแจ้งที่เป็นการออก
กาลังกาย โดยไม่ได้เล่นกีฬาเป็นทีมและไม่มีการแข่งขัน ได้แก่ เทนนิส ยิงปืน ยิงธนู จักรยาน กอล์มและสนาม
ซ้อม)
มาตรการควบคุมหลัก
1. ให้ทาความสะอาดโดยการเช็ดทา
ความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องเล่นออกกกาลัง
กายพื้นผิวสัมผัสของสถานที่ที่เกี่ยวข้องก่อน
และหลังการจัดกิจกรรม และให้กาจัดขยะมูล
ฝอยทุกวัน
2. ให้เจ้าหน้าที่ ผู้ร่วมกิจกรรม
ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากาอนามัย หรือ
หน้ากากผ้า
3. ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือ
แอลกอฮอล์เจล หรือน้ายาฆ่าเชื้อโรค
4. ให้เว้นระยะการทากิจกรรมอย่างน้อย
1 เมตร
5. ให้ควบคุมจานวนผู้ร่วมกิจกรรมมิให้
แออัดหรือลดเวลาในการทากิจกรรมให้สั้นลง
เท่าที่จาเป็น โดยถือหลีกหลีกเลี่ยงการติดต่อ
สัมผัสระหว่างกัน

มาตรการเสริม
1. งดจาหน่ายสินค้า งด
รับประทานอาหารใน
สวนสาธารณะและสนามกีฬา
2. อาจเพิ่มมาตรการใช้
แอพพลิเคชั่นติดตามตัวทาง
โทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ได้ตาม
มาตรการควบคุมด้วยการบันทึก
ข้อมูลและรายงานในบางพื้นที่ก็ได้

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
จังหวัด, อาเภอ, ตาบล,
อปท. มีหน้าที่ตรวจกากับ
ดูแล และออกคู่มือการ
ปฏิบัติตามความเหมาะสม
กับพื้นที่

ประเภทที่ 5 ร้านตัดผม เสริมสวย (ร้านตัดผมเฉพาะตัด สระ ไดร์ผม)
มาตรการควบคุมหลัก
1. ให้ทาความสะอาดโดยการเช็ดทา
ความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของร้าน อุปกรณ์
ก่อนและหลังการให้บริการ และให้กาจัดขยะ
มูลฝอยทุกวัน
2. ให้ช่างตัดผมและผู้ใช้บริการสวม
หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า

มาตรการเสริม
1. ให้ช่างตัดผมและผู้ช่วย (ถ้า
มี) สวม face shield และเสื้อคลุม
แขนยาวทุกครั้งที่ให้บริการ
2. มีมาตรการคัดกรองอาการ
ผู้ป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด
ทั้งช่างตัดผม ผู้ช่วยและผู้ใช้บริการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
จังหวัด, อาเภอ, ตาบล,
อปท. มีหน้าที่ตรวจกากับ
ดูแล และออกคู่มือการ
ปฏิบัติตามความเหมาะสม
กับพื้นที่

5
มาตรการควบคุมหลัก
3. ให้มีการล้างมือด้วยสบู่ หรือ
แอลกอฮอล์เจล หรือน้ายาฆ่าเชื้อโรค
4. ให้เว้นระยะห่างระหว่างเก้าอี้ตัดผม
อย่างน้อย 1.25 เมตร
5. ให้พิจารณาควบคุมจานวนผู้ใช้บริการ
มิให้แออัด ด้วยการลดเวลาในการทากิจกรรม
ให้สั้นลงเท่าที่จาเป็น และงดรอรับบริการ
ภายในร้าน โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อ
สัมผัสระหว่างกัน

มาตรการเสริม
3. ให้มีการเปลี่ยนผ้าคลุมตัด
ผมทุกครั้งที่ให้บริการ
4. เพิ่มการจัดการให้มีการ
ระบายอากาศภายในร้านที่ดี
5. อาจเพิ่มมาตรการใช้
แอพพลิเคชั่นติดตามตัวทาง
โทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ได้ตาม
ความเหมาะสมและความจาเป็น
หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการ
บันทึกข้อมูลและรายงานในพื้นที่ก็
ได้

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ประเภทที่ 6 อื่นๆ (ร้านตัดขนสัตว์ ร้านรับเลี้ยงรับฝากสัตว์)
มาตรการควบคุมหลัก
1. ให้ทาความสะอาดโดยการเช็ดทาความ
สะอาดพื้นผิวสัมผัสของร้าน และให้กาจัดมูล
ฝอยทุกวัน
2. ให้ช่างตัดขนและผู้ใช้บริการสวม
หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าเสมอ
3. ให้มีการล้างมือด้วยสบู่ หรือ
แอลกอฮอล์เจล หรือน้ายาฆ่าเชื้อโรค
4. ให้พิจารณาควบคุมจานวนผู้ใช้บริการ
มิให้แออัด ด้วยการลดเวลาในการทากิจกรรม
ให้สั้นลงเท่าที่จาเป็น และงดรอรับบริการ
ภายในร้าน โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อ
สัมผัสระหว่างกัน

มาตรการเสริม
1. ให้ช่างตัดขนสัตว์และผู้ช่วย
(ถ้ามี) สวม face shield ถุงมือ
และเสื้อคลุมแขนยาวทุกครั้งที่
ให้บริการ
2. คัดกรองอาการป่วย ไข้
และงดให้บริการ เจ้าของสัตว์ที่มี
อาการป่วยทางเดินหายใจ
5. อาจเพิ่มมาตรการใช้
แอพพลิเคชั่นติดตามตัวทาง
โทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ได้ตาม
ความเหมาะสมและความจาเป็น
หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการ
บันทึกข้อมูลและรายงานในพื้นที่ก็
ได้

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
จังหวัด, อาเภอ, ตาบล,
อปท. มีหน้าที่ตรวจกากับ
ดูแล และออกคู่มือการ
ปฏิบัติตามความเหมาะสม
กับพื้นที่

อ้างอิง
1.กระทรวงมหาดไทย: เอกสารในการประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติตามข้อสั่งการเชิงนโยบาย ศบค.ผ่าน
ระบบ VCS ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ : 30 เมษายน 2563
2.กองสารนิเทศ สป.มท.: สรุปการประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติตามข้อสั่งการเชิงนโยบาย ศบค.ผ่าน
ระบบ VCS ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ : 30 เมษายน 2563

เอกสารแนบท้าย 2

ฉบับปรับปรุง วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 สาหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข
แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

แผนกเวชระเบียน/จุดคัดกรอง
- คัดกรองประวัติผู้ป่วย
- OPD หรือ ER

เฝ้าระวังในโรงพยาบาล
Fever & ARI clinic
แพทย์ซักประวัติ ตรวจร่างกาย

1. ผู้ป่วยที่มีอาการระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ไอ น้ามูก เจ็บคอ ไม่ได้กลิ่น หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย
หรือหายใจลาบาก และ/หรือมีประวัติไข้หรือวัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 37.5°C ขึ้นไป และมีประวัติในช่วง 14 วัน ก่อนวัน
เริ่มป่วยอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
1.1. มีประวัติเดินทางไปยัง หรือมาจาก หรืออยู่อาศัยในพื้นที่เกิดโรคของ COVID-19
1.2. ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยว สถานที่แออัด หรือติดต่อกับคนจานวนมาก
1.3. ไปในสถานที่ชุมชน หรือสถานที่ที่มีการรวมกลุ่มคน เช่น ตลาดนัด ห้างสรรพสินค้า สถานพยาบาล ขนส่ง
สาธารณะ
1.4. สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน หรือสารคัดหลั่งจากระบบทางเดินหายใจของผู้ป่วยยืนยัน COVID-19 โดยไม่ได้ใส่
อุปกรณ์ป้องกันตนเองที่เหมาะสม
2. ผู้ป่วยโรคปอดอักเสบที่ แพทย์ผู้ตรวจรักษาสงสัยว่าเป็น COVID-19
3. เป็นบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข ที่มีอาการระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ไอ น้ามูก
เจ็บคอ ไม่ได้กลิ่น หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลาบาก และ/หรือมีประวัติไข้หรือวัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 37.5°C
ขึ้นไป ที่แพทย์ผู้ตรวจรักษาสงสัยว่าเป็น COVID-19
4. พบผู้มีอาการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจเป็นกลุ่มก้อน ตั้งแต่ 5 รายขึ้นไป ในสถานที่เดียวกัน ในช่วงสัปดาห์เดียวกัน
โดยมีความเชื่อมโยงกันทางระบาดวิทยา
ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์

1) ให้ผู้ป่วยใส่หน้ากากอนามัย พักรอ ณ บริเวณที่จัดไว้ หรือให้รอฟังผลที่บ้านโดยให้คาแนะนาการปฏิบัติตัว หากมีข้อบ่งชี้ในการรับไว้เป็นผู้ป่วยใน ให้อยู่ใน
ห้องแยกโรคเดี่ยว (single room หรือ isolation room) โดยไม่จาเป็นต้องเป็น AIIR
2) บุคลากรสวม PPE ตามความเหมาะสม กรณีทั่วไปให้ใช้ droplet ร่วมกับ contact precautions [กาวน์ ถุงมือ หน้ากากอนามัย และกระจังกันหน้า
(face shield)] หากมีการทา aerosol generating procedure เช่น การเก็บตัวอย่าง nasopharyngeal swab ให้บุคลากรสวมชุดป้องกันแบบ
airborne ร่วมกับ contact precautions [กาวน์ชนิดกันน้า ถุงมือ หน้ากากชนิด N95 กระจังกันหน้า หรือแว่นป้องกันตา (goggle) และหมวกคลุมผม]#
3) ถ้ามีข้อบ่งชี้ในการถ่ายภาพรังสีปอด (film chest) แนะนาให้เป็น portable x-ray
4) ตรวจทางห้องปฏิบัติการพื้นฐาน พิจารณาตามความเหมาะสม (ไม่จาเป็นต้องใช้ designated receiving area ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานของห้องปฏิบัติการ)
5) การเก็บตัวอย่างส่งตรวจหาเชื้อไวรัส SARS-CoV-2
ก) กรณีผู้ป่วยไม่มีอาการปอดอักเสบ เก็บ nasopharyngeal swab หรือ oropharyngeal swab ในหลอด UTM หรือ VTM (อย่างน้อย 2 มล.)
จานวน 1 ชุด
ข) กรณีผู้ป่วยมีอาการปอดอักเสบ และไม่ใส่ท่อช่วยหายใจ
o เก็บเสมหะใส่ใน sterile container จานวน 1 ขวด หรือ ใส่ในหลอด UTM หรือ VTM จานวน 1 ชุด
o เด็กอายุ <5 ปี หรือผู้ที่ไม่สามารถเก็บเสมหะได้ ให้เก็บ nasopharyngeal swab หรือ oropharyngeal swab หรือ suction ใส่ในหลอด UTM
หรือ VTM จานวน 1 ชุด
ค) กรณีผู้ป่วยมีอาการปอดอักเสบ และใส่ท่อช่วยหายใจ เก็บ tracheal suction ใส่ในหลอด UTM หรือ VTM จานวน 1 หลอด

ผลการตรวจหา SARS-CoV-2

#ในกรณีที่ทา swab ต่อเนื่อง ให้เปลีย่ นถุงมือทุกครั้งหลัง swab
ผู้ป่วยแต่ละราย ให้พิจารณาเปลีย่ นกระจังหน้าถ้าเปื้อน

ไม่พบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (1 ห้องปฏิบัติการ)

ตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

1) พิจารณาดูแลรักษาตามความเหมาะสม
2) สามารถรักษาแบบผู้ป่วยนอกได้ ในกรณีที่ผู้ป่วยมีการสัมผัสโรคชัดเจน (เสี่ยงสูง)
ให้พิจารณา home-quarantine ต่อจนครบ 14 วันหลังการสัมผัสโรค
3) ถ้ามีอาการรุนแรง ให้พิจารณารับไว้ในโรงพยาบาลเพื่อการตรวจวินิจฉัย และรักษาตาม
ความเหมาะสม ให้ใช้ droplet precautions ระหว่างรอผลการวินิจฉัยสุดท้าย
4) กรณีอาการไม่ดีขึ้นภายใน 48 ชั่วโมง พิจารณาส่งตรวจหาเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ซ้า

1) รับไว้ในโรงพยาบาล ใน single isolation room หรือ cohort

ward (ที่มีเฉพาะผู้ป่วยยืนยัน) ที่ระยะห่างระหว่างเตียงอย่าง
น้อย 1 เมตร
2) กรณีอาการรุนแรง หรือต้องทา aerosol generating
procedure ให้เข้า AIIR
3) ให้การรักษาด้วยยาต้านไวรัสตามแนวทางการดูแลรักษา

แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สาหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข
โดย คณะทางานด้านการรักษาพยาบาลและการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ คณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่างๆ
(คณะกรรมการกากับดูแลรักษาโควิด-19) ฉบับปรับปรุง วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ฉบับปรับปรุง วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 สาหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข
แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
การรักษา COVID-19 แบ่งกลุ่มตามอาการได้เป็น 4 กรณี ดังนี้
1. Confirmed case ไม่มีอาการ (asymptomatic):
- แนะนาให้นอนโรงพยาบาล หรือในสถานที่รัฐจัดให้ 2-7 วัน เมื่อไม่มีภาวะแทรกซ้อน พิจารณาให้ไปพักต่อที่
โรงพยาบาลเฉพาะ (designated hospital/หอผู้ป่วยเฉพาะกิจ COVID-19) อย่างน้อย 14 วัน
- ปฏิบัติตามคาแนะนาการจาหน่ายผู้ป่วย
- ให้ดูแลรักษาตามอาการ ไม่ให้ยาต้านไวรัส เนื่องจากส่วนมากหายได้เอง รวมทั้งอาจได้รับผลข้างเคียงจากยา
2. Confirmed case with mild symptoms and no risk factors:
(ภาพถ่ายรังสีปอดปกติ ที่ไม่มีภาวะเสี่ยง/โรคร่วมสาคัญ)
- แนะนาให้นอนโรงพยาบาล 2-7 วัน ดูแลรักษาตามอาการ พิจารณาให้ยา 2 ชนิด นาน 5 วัน คือ
1) Chloroquine หรือ hydroxychloroquine ร่วมกับ
2) Darunavir + ritonavir หรือ lopinavir/ritonavir หรือ azithromycin
- เมื่ออาการดีขึ้นและผลถ่ายภาพรังสีปอดยังคงปกติ พิจารณาให้ไปพักต่อที่โรงพยาบาลเฉพาะ (designated
hospital/หอผู้ป่วยเฉพาะกิจ COVID-19) อย่างน้อย 14 วัน นับจากวันเริ่มป่วย
- ปฏิบัติตามคาแนะนาการจาหน่ายผู้ป่วย
- หากภาพถ่ายรังสีปอดแย่ลง (progression of infiltration) ให้พิจารณาเพิ่ม favipiravir เป็นเวลา 5-10 วัน
ขึ้นกับอาการทางคลินิก
3. Confirmed case with mild symptoms and risk factors:
ภาพถ่ายรังสีปอดปกติ แต่มีปัจจัยเสี่ยง/โรคร่วมสาคัญ ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ ได้แก่ อายุมากกว่า 60 ปี, โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) รวมโรคปอดเรื้อรังอื่นๆ, โรคไตเรื้อรัง (CKD), โรคหัวใจและหลอดเลือด รวมโรคหัวใจแต่กาเนิด, โรคหลอดเลือดสมอง, เบาหวานที่ควบคุมไม่ได้, ภาวะอ้วน (BMI ≥35 กก./ตร.ม.), ตับแข็ง, ภาวะภูมิคุ้มกันต่า และ lymphocyte
น้อยกว่า 1,000 เซลล์/ลบ.มม.
- แนะนาให้ใช้ยาอย่างน้อย 2 ชนิด นาน 5 วัน คือ
1) Chloroquine หรือ hydroxychloroquine ร่วมกับ
2) Darunavir + ritonavir หรือ lopinavir/ritonavir
อาจพิจารณาให้ยาชนิดที่ 3 ร่วมด้วยคือ azithromycin
- หากภาพถ่ายรังสีปอดแย่ลง (progression of infiltration) ให้พิจารณาเพิ่ม favipiravir เป็นเวลา 5-10 วัน
ขึ้นกับอาการทางคลินิก
4. Confirmed case with pneumonia หรือ ถ้าเอกซเรย์ปอดปกติ แต่มีอาการ หรืออาการแสดง เข้าได้กับ
pneumonia และ SpO2 ที่ room air น้อยกว่า 95%:
แนะนาให้ใช้ยาอย่างน้อย 3 ชนิด
1) Favipiravir เป็นเวลา 5-10 วัน ขึ้นกับอาการทางคลินิก ร่วมกับ
2) Chloroquine หรือ hydroxychloroquine เป็นเวลา 5-10 วัน ร่วมกับ
3) Darunavir + ritonavir หรือ lopinavir/ritonavir เป็นเวลา 5-10 วัน
อาจพิจารณาให้ยาชนิดที่ 4 ร่วมด้วยคือ azithromycin เป็นเวลา 5 วัน
- เลือกใช้ respiratory support ด้วย HFNC ก่อนใช้ invasive ventilation
- พิจารณาใช้ organ support อื่นๆ ตามความจาเป็น

แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สาหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข
โดย คณะทางานด้านการรักษาพยาบาลและการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ คณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่างๆ
(คณะกรรมการกากับดูแลรักษาโควิด-19) ฉบับปรับปรุง วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ฉบับปรับปรุง วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 สาหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข
แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
การรักษา COVID-19 ในผู้ป่วยเด็ก

1. Confirmed case with mild symptoms and no risk factors

ที่ไม่มีปัจจัยเสี่ยง/โรคร่วมสาคัญ และภาพถ่ายรังสีปอดปกติ
แนะนาให้ดแู ลรักษาตามอาการ และพิจารณาให้ยา 2 ชนิดร่วมกัน คือ chloroquine หรือ
hydroxychloroquine ร่วมกับ darunavir + ritonavir หรือ lopinavir/ritonavir หรือ azithromycin
นาน 5 วัน
2. Confirmed case with mild symptoms and risk factors
ที่มีปัจจัยเสี่ยง/โรคร่วมสาคัญ (อายุน้อยกว่า 5 ปี และภาวะอื่นๆ เหมือนเกณฑ์ในผู้ใหญ่)
แนะนาให้ยาอย่างน้อย 2 ชนิด นาน 5 วัน ได้แก่
- Chloroquine หรือ hydroxychloroquine ร่วมกับ
- Darunavir + ritonavir (ถ้าอายุมากกว่า 3 ปี) หรือ lopinavir/ritonavir (ถ้าอายุน้อยกว่า 3 ปี)
อาจพิจารณาให้ยาชนิดที่ 3 ร่วมด้วยคือ azithromycin
3. Confirmed case with pneumonia หรือ
ผู้ป่วยมีอาการ หรือ อาการแสดง เข้าได้กับปอดบวมโดยไม่พบรอยโรคแต่มี SpO2 ที่ room air น้อยกว่า 95%

แนะนาให้ยาอย่างน้อย 3 ชนิดคือ favipiravir เป็นเวลา 5-10 วัน และยาอีก 2 ชนิดตามข้อ 2 เป็นเวลา
5-10 วัน อาจพิจารณาให้ยาชนิดที่ 4 ร่วมด้วยคือ azithromycin เป็นเวลา 5 วัน

คาแนะนาอื่นๆ
-

-

-

ผู้ป่วยที่ได้ darunavir + ritonavir หรือ lopinavir/ritonavir พิจารณาตรวจ anti-HIV ก่อนให้ยา
และระวังผลข้างเคียงที่พบบ่อย คือ ท้องเสีย คลื่นไส้ และตับอักเสบ รวมถึงตรวจสอบ drug-drug
interaction ของยาที่ได้รว่ มกัน
ผู้ป่วยที่ได้ darunavir + ritonavir หรือ lopinavir/ritonavir นานกว่า 5 วัน ร่วมกับ azithromycin
ให้พิจารณาทา EKG วันที่ 5 ถ้ามี QTc >480 msec ให้พิจารณาหยุด darunavir + ritonavir หรือ
lopinavir/ritonavir หรือ azithromycin หรือแก้ไขภาวะอื่นที่ทาให้เกิด QTc prolongation
การใช้ favipiravir ในหญิงตั้งครรภ์ มีโอกาสเกิด teratogenic effect ควรระวังในการใช้ และต้องให้
คาแนะนาเพื่อให้ผู้ปว่ ยร่วมตัดสินใจ
หากสงสัยมีการติดเชือ้ SARS-CoV-2 ร่วมกับเชื้ออื่น พิจารณาให้ยาต้านจุลชีพอืน่ ร่วมด้วย ตามความ
เหมาะสม
ไม่แนะนาให้ใช้ steroid ในการรักษา COVID-19 ยกเว้นการใช้ตามข้อบ่งชี้อื่นๆ เช่น ARDS ให้พิจารณาตามดุลย
พินิจของแพทย์
สูตรยาที่แนะนาในแนวทางเวชปฏิบัติฯ นี้ กาหนดขึ้นจากหลักฐานเท่าที่มีในช่วงระยะแรกของการระบาดว่า
อาจจะมีประโยชน์ ซึ่งยังไม่มีงานวิจัยแบบ randomized control trials ที่รับรองยาชนิดใดๆ ดังนั้น
แพทย์ควรติดตามผลการรักษาอย่างใกล้ชิดและพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนการรักษา ข้อแนะนาการรักษาจะมี
การปรับเปลี่ยนไปตามข้อมูลที่มีเพิ่มขึ้นในระยะต่อไป

แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สาหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข
โดย คณะทางานด้านการรักษาพยาบาลและการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ คณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่างๆ
(คณะกรรมการกากับดูแลรักษาโควิด-19) ฉบับปรับปรุง วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ฉบับปรับปรุง วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 สาหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข
แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ตารางที่ 1 ขนาดยารักษา COVID-19 ที่แนะนาในผู้ใหญ่และเด็ก
ยา/ขนาดยาในผู้ใหญ่
Favipiravir (200 mg/tab)
วันที่ 1: 8 เม็ด วันละ 2 ครั้ง
วันต่อมา: 3 เม็ด วันละ 2 ครั้ง
ถ้า BMI ≥35 กก./ตร.ม.
วันที่ 1: 60 mg/kg/day (แบ่งให้วันละ 2 ครั้ง)
วันต่อมา: 20 mg/kg/day (แบ่งให้วันละ 2 ครั้ง)
Darunavir (DRV) (600 mg/tab) กินร่วมกับ
ritonavir (RTV) (100 mg/tab)
DRV และ RTV อย่างละ 1 เม็ด
ทุก 12 ชั่วโมง

Lopinavir/ritonavir (LPV/r)
(เม็ด 200/50 mg/tab, น้า 80/20 mg/mL)
2 เม็ด ทุก 12 ชั่วโมง

Chloroquine (250 mg/tab เท่ากับ
chloroquine base 150 mg/tab)
2 เม็ด วันละ 2 ครั้ง

ขนาดยาในผู้ป่วยเด็ก
วันที่ 1: 30 mg/kg/dose วันละ 2 ครั้ง
วันต่อมา: 10 mg/kg/dose วันละ 2 ครั้ง

ข้อควรระวัง/ผลข้างเคียงที่พบบ่อย
- มีโอกาสเกิด teratogenic effect ควรระวังการใช้ในหญิง
มีครรภ์หรือ ผู้ที่อาจตั้งครรภ์ และต้องให้คาแนะนาเพือ่ ให้
ผู้ป่วยร่วมตัดสินใจ
- อาจมีผลต่อการสร้างเม็ดเลือดแดง และการทางานของตับ

ขนาดยาต่อครั้งตามน้าหนักตัว
12-15 กิโลกรัม DRV 300 mg + RTV 50 mg
วันละ 2 ครั้ง
15-30 กิโลกรัม DRV 450 mg + RTV 100 mg เช้า
และ
DRV 300 mg + RTV 100 mg เย็น
30-40 กิโลกรัม DRV 450 mg + RTV 100 mg
วันละ 2 ครั้ง
40 กิโลกรัมขึ้นไป ขนาดยาเช่นเดียวกับผู้ใหญ่
อายุ 2 สัปดาห์-1 ปี 300/75 mg/m2/dose วันละ 2 ครั้ง
อายุ 1-18 ปี
230/57.5 mg/m2/dose วันละ 2
ครั้ง

- ไม่ควรใช้ยานี้ในเด็กอายุนอ้ ยกว่า 3 ปี หรือน้าหนักน้อย
กว่า 10 กิโลกรัม
- อาจทาให้ทอ้ งเสีย คลื่นไส้อาเจียน มีผื่นขึ้น
- ควรกินพร้อมอาหาร

ขนาดยาชนิดเม็ดตามน้าหนักตัว
15-25 กิโลกรัม 200/50 mg วันละ 2 ครั้ง
25-35 กิโลกรัม 300/75 mg วันละ 2 ครั้ง
35 กิโลกรัมขึ้นไป 400/100 mg วันละ 2 ครั้ง
8.3 mg/kg/dose (เท่ากับ chloroquine base 5
mg/kg/dose) วันละ 2 ครั้ง

Hydroxychloroquine (200 mg/tab เท่ากับ
chloroquine base 155 mg/tab)
วันที่ 1: 3 เม็ด วันละ 2 ครั้ง
วันต่อมา: 2 เม็ด วันละ 2 ครั้ง

วันที่ 1:

10 mg/kg/dose (เท่ากับ chloroquine
base 7.8 mg/kg/dose) วันละ 2 ครั้ง
วันต่อมา: 6.5 mg/kg/dose (เท่ากับ chloroquine
base 5 mg/kg/dose) วันละ 2 ครั้ง

Azithromycin (250 mg/tab, 200 mg/tsp)
วันที่ 1: 2 เม็ด วันละ 1 ครั้ง
วันที่ 2-5: 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง

วันที่ 1: 10 mg/kg/dose วันละ 1 ครั้ง
วันที่ 2-5: 5 mg/kg/dose วันละ 1 ครั้ง

- อาจทาให้ทอ้ งเสีย คลื่นไส้อาเจียน
- ยาน้าต้องแช่เย็น และควรกินพร้อมอาหารเพื่อช่วยการดูด
ซึม ยาเม็ดกินไม่จาเป็นต้องกินพร้อมอาหาร
- อาจทาให้หัวใจเต้นผิดจังหวะแบบ QT prolongation
- อาจทาให้ตบั อักเสบ หรือตับอ่อนอักเสบได้ (พบน้อย)

- อาจทาให้หัวใจเต้นผิดจังหวะแบบ QT prolongation,
Torsardes de Pointes, Atrioventricular block ควร
ตรวจ EKG, ตรวจ Serum K และ Mg ก่อนสั่งยา
อาจทาให้คลื่นไส้อาเจียน ท้องเสีย และเกิดผื่นคันตาม ตัว
ได้
- ควรตรวจภาวะ G6PD deficiency ด้วย*
- ควรกินพร้อมอาหาร
- ผลข้างเคียง คลื่นไส้อาเจียน ปวดแน่นท้อง ท้องเสีย คัน
ตามตัว ผื่นลักษณะไม่จาเพาะ ผิวหนังคล้าขึ้น
- ควรตรวจภาวะ G6PD deficiency ด้วย*
- ควรกินพร้อมอาหาร
- ถ้าเป็นชนิดเม็ด ให้กินก่อนอาหารอย่างน้อย 1 ชั่วโมง
หรือหลังอาหาร 2 ชั่วโมง
- ถ้าเป็นชนิดเม็ดและชนิดน้าให้กินพร้อมหรือไม่พร้อม
อาหารก็ได้
- ผลข้างเคียง คือ ปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน อุจจาระเหลว
ท้องเสีย ท้องอืด
- ระมัดระวังการใช้กับยาที่ทาให้เกิด QT prolongation
- ให้ใช้ยาด้วยความระมัดระวังในผู้ป่วยที่เป็นโรคตับ
(significant hepatic disease)

*หากพบว่ามีภาวะ G6PD deficiency ยังสามารถให้ยา chloroquine หรือ hydroxychloroquine ได้ แต่ให้สงั เกตอาการอย่างใกล้ชดิ จากประสบการณ์
การใช้ยา chloroquine รักษามาลาเรียในผู้ป่วย G6PD deficiency ในประเทศไทย พบปัญหา hemolytic anemia น้อยกว่าร้อยละ 1

แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สาหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข
โดย คณะทางานด้านการรักษาพยาบาลและการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ คณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่างๆ
(คณะกรรมการกากับดูแลรักษาโควิด-19) ฉบับปรับปรุง วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ฉบับปรับปรุง วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 สาหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข
แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

คาแนะนาในการส่งต่อผู้ป่วย COVID-19

 หากผู้ป่วยมีอาการรุนแรงเกินกว่าที่โรงพยาบาลต้นทางจะดูแลได้ ควรส่งต่อไปยังโรงพยาบาลแม่ข่ายที่ศักยภาพสูงกว่า
 โรงพยาบาลต้นทาง ควรประสานการส่งต่อผู้ป่วยในระยะเริ่มแรก

พิจารณาจาก

 SpO2 ที่ room air <95%
 Rapid progressive pneumonia ใน 48 ชั่วโมง หลังรับรักษา

ตารางที่ 2 ระดับโรงพยาบาลในการรับผู้ป่วย
ผู้ป่วย COVID-19
1) Confirmed case ที่ไม่มีอาการ (asymptomatic)
2) Confirmed case with mild symptoms และภาพถ่ายรังสีปอด
ปกติ ที่ไม่มีภาวะเสี่ยง/โรคร่วมสาคัญ
3) Confirmed case with mild symptoms และภาพถ่ายรังสีปอด
ปกติ แต่มีปัจจัยเสี่ยง/โรคร่วมสาคัญ
4) Confirmed case with pneumonia หรือมี SpO2 ที่ room air
น้อยกว่า 95%

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลทุกระดับ
โรงพยาบาลระดับ
F1, M1, M2, S, A
โรงพยาบาลระดับ
M1, S, A, A+
โรงพยาบาลระดับ
M1, S, A, A+

อาการดีขึ้น
โรงพยาบาล/
hospitel
โรงพยาบาล/
hospitel
อยู่โรงพยาบาล
จนจาหน่าย
อยู่โรงพยาบาล
จนจาหน่าย

การจาหน่ายผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล กรณี mild case
1) พักในโรงพยาบาล 2-7 วัน หรือนานกว่าขึ้นกับอาการและความรุนแรงของโรค
2) เกณฑ์การพิจารณาจาหน่ายผูป้ ่วย

a) ผู้ป่วยที่มีอาการดีขึ้นและผลถ่ายภาพรังสีปอดไม่แย่ลง
b) อุณหภูมิไม่เกิน 37.8°C ต่อเนื่อง 48 ชั่วโมง
c) Respiratory rate ไม่เกิน 20 ครั้ง/นาที
d) SpO2 at room air 95% ขึ้นไป ขณะพัก
3) ย้ายไปหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ COVID-19 หรือโรงพยาบาลที่รฐั จัดให้ (designated hospital/hospitel) จนครบ 14 วัน
หากสภาพแวดล้อมของบ้านหรือที่พักอาศัยไม่เอื้ออานวยต่อการแยกตัวจากผู้อื่น อาจจะให้พักใน designated
hospital/hospitel จนครบ 30 วันนับจากเริ่มป่วย เมื่อกลับบ้านแล้วให้ปฏิบตั ิตาม คาแนะนาการปฏิบัตติ นเมื่อกลับ
บ้านข้างท้ายเอกสารนี้
4) เมื่ออาการดีขึ้น แพทย์จาหน่ายผู้ป่วยได้ โดยไม่ต้องทา swab ซ้า
5) หลังจากออกจากโรงพยาบาลแล้ว หากมีอาการให้พิจารณาตรวจหาสาเหตุ และให้การรักษาตามความเหมาะสม

การจาหน่ายจาก hospitel
1) ผู้ป่วยพักใน designated hospital/hospitel จนครบ 14 หรือ 30 วัน นับจากวันเริ่มป่วย ตามความเหมาะสม
2) ถ้าให้พักใน designated hospital/hospitel 14 วันแล้วให้กลับบ้าน ให้พักฟื้นทีบ่ ้าน จนครบ 30 วัน โดยนับจาก
วันเริ่มป่วย ระหว่างนี้ให้ปฏิบัติตนตามคาแนะนาเมื่อกลับบ้าน (home Isolation)
3) แนะนาให้สวมหน้ากากอนามัย และระมัดระวังสุขอนามัย
4) ออกจาก hospitel ได้ โดยไม่ต้องทา swab ซ้าก่อนจาหน่าย
5) หลังจากออกจาก designated hospital/hospitel แล้ว ไม่จาเป็นต้องทา swab ซ้า ถ้าไม่มีอาการ หากมีอาการ
ให้พิจารณาตรวจหาสาเหตุอื่นๆ และพิจารณาให้การรักษาตามความเหมาะสม
หมายเหตุ ในกรณีที่ผู้ป่วยขอใบรับรองแพทย์

ระบุ..ผู้ป่วยรายนี้ อาการดีขึ้นหายป่วยจากโรคโควิด-19 ……โดยพิจารณาจากอาการเป็นหลัก

แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สาหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข
โดย คณะทางานด้านการรักษาพยาบาลและการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ คณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่างๆ
(คณะกรรมการกากับดูแลรักษาโควิด-19) ฉบับปรับปรุง วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ฉบับปรับปรุง วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 สาหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข
แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
คาแนะนาการปฏิบัติตัวสาหรับผู้ป่วย COVID-19 หลังแพทย์จาหน่ายให้กลับไปพักฟื้นที่บ้าน
ผู้ป่วยโควิด-19 ส่วนใหญ่มีอาการไม่รุนแรงอาจอยู่โรงพยาบาลเพียงระยะสั้นๆ แล้วไปพักฟื้นต่อทีส่ ถานพักฟื้น ผู้ปว่ ยที่มีอาการ
เล็กน้อยจะค่อยๆ ดีขึ้นจนหายสนิท แต่ในช่วงปลายสัปดาห์แรก ผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการมากขึ้นได้ ผู้ป่วยที่มีอาการน้อยหรือ อาการ
ดีขึ้นแล้วนัน้ อาจจะยังตรวจพบสารพันธุกรรมของเชือ้ ไวรัสที่เป็นสาเหตุของโควิด-19 ในน้ามูก น้าลายของผู้ป่วยได้เป็นเวลานาน อาจจะ
นานถึง 50 วัน แต่มีการศึกษาพบเชื้อที่มีชีวิตอยูเ่ พียงประมาณ 8 วัน ดังนั้นสารพันธุกรรมที่ตรวจพบ อาจเป็นเพียงซากพันธุกรรมที่
หลงเหลือที่ร่างกายยังกาจัดไม่หมด นอกจากนี้การตรวจพบสารพันธุกรรมได้หรือไม่ได้ ยังอยู่ที่คุณภาพของตัวอย่างที่เก็บด้วย
ดังนั้นในแนวทางเวชปฏิบัตฯิ COVID-19 นี้ จะระบุว่าไม่ต้องทา swab ก่อนอนุญาตให้ผู้ปว่ ยออกจากสถานพยาบาล เพราะไม่มี
ผลเปลี่ยนแปลงการรักษา และการพบเชื้อมิได้หมายความว่าจะสามารถแพร่เชื้อต่อได้ ทั้งนี้แพทย์ผู้รักษาจะพิจารณาจากอาการเป็นหลัก
และคาดว่าหากให้การรักษาผู้ปว่ ยไว้ในสถานพยาบาลประมาณ 2 สัปดาห์หลังจากเริ่มป่วย และให้กลับไปพักที่สถานพักฟืน้ ที่เหมาะสม
จนครบ 30 วันนับจากเริ่มป่วยแล้ว เพื่อให้ร่างกายได้พักฟื้น สามารถสร้างภูมิต้านทานได้เต็มที่จะมีความปลอดภัยและไม่เสี่ยงต่อ
การแพร่เชื้อ สามารถดารงชีวิตได้ตามปกติ โดยปฏิบัติตนในการป้องกันการติดเชื้อเหมือนประชาชนทั่วไป จนกว่าจะควบคุมการ
แพร่ระบาดของโรคได้อย่างมั่นใจ คือ
1. การดูแลสุขอนามัย ให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เมือ่ ต้องอยู่รว่ มกับผู้อื่น
2. ล้างมือด้วยสบู่และน้าเป็นประจา โดยเฉพาะหลังจากถ่ายปัสสาวะหรืออุจจาระหรือถูมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ก่อนและหลัง
สัมผัสจุดเสี่ยงที่มีผู้อื่นในบ้านใช้ร่วมกัน เช่น ลูกบิดประตู ราวบันได มือจับตู้เย็น เป็นต้น
3. ไม่ใช้อุปกรณ์รับประทานอาหารและแก้วน้าร่วมกับผู้อื่น
4. ดื่มน้าสะอาดให้เพียงพอ รับประทานอาหารให้ครบถ้วนตามหลักโภชนาการ
กรณีที่ผู้ป่วยกลับบ้านก่อน 30 วัน หลังจากเริ่มป่วย ให้ปฏิบัติตัวดังนี้
1. หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับบุคคลอื่นในที่พักอาศัย โดยเฉพาะผูส้ ูงอายุ เด็กเล็ก ผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่างๆ ควรสวมหน้ากาก
อนามัยตลอดเวลาหากยังมีอาการไอจาม
2. หากจาเป็นต้องเข้าใกล้ผู้อื่นต้องสวมหน้ากากอนามัยและอยู่ห่างอย่างน้อย 1 เมตร
3. ในกรณีที่เป็นมารดาให้นมบุตร ยังสามารถให้นมบุตรได้ เนื่องจากไม่พบเชื้อในน้านม มารดาควรสวมหน้ากากอนามัยและ
ล้างมืออย่างเคร่งครัดทุกครั้งก่อนสัมผัสทารกหรือให้นมบุตร
4. แยกสิ่งของส่วนตัว ไม่ใช้ร่วมกับผู้อื่น เช่น จาน ชาม ช้อนส้อม แก้วน้า ผ้าเช็ดตัว โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์
5. ไม่ร่วมรับประทานอาหารกับผู้อนื่ ควรแยกรับประทานคนเดียว
6. แยกซักเสื้อผ้า ผ้าปูเตียง หรือผ้าขนหนู ฯลฯ ด้วยน้าและสบู่หรือผงซักฟอก
7. แยกถุงขยะของตนต่างหาก ผูกปากถุงให้สนิทก่อนทิ้งรวมกับขยะทั่วไปหลังจากนั้นต้องล้างมือด้วยน้าและสบู่ทุกครั้ง
8. ใช้ห้องน้าแยกจากผู้อื่น หากจาเป็นต้องใช้ห้องน้าร่วมกัน ให้ใช้เป็นคนสุดท้าย ให้ปิดฝาชักโครกก่อนกดน้าทาความสะอาด
9. ระหว่างการแยกตัว ควรทาความสะอาดพื้นที่ที่พักและวัสดุอุปกรณ์ที่มีการสัมผัสบ่อยๆ ได้แก่ เครื่องเรือน เครื่องใช้
(เช่น เตียง โต๊ะ เก้าอี้ โทรศัพท์บ้าน) ด้วยน้าและผงซักฟอกอย่างเหมาะสมกับวัสดุอุปกรณ์นั้นๆ
10. นอนพักผ่อนมากๆ ในห้องที่อากาศไม่เย็นเกินไปและมีอากาศถ่ายเทสะดวก
11. หากมีอาการป่วยเกิดขึ้นใหม่หรืออาการเดิมมากขึ้น เช่น ไข้สูง ไอมาก เหนื่อย แน่นหน้าอก หอบ หายใจไม่สะดวก
เบื่ออาหาร ให้รีบโทรศัพท์ติดต่อสถานพยาบาล หากต้องเดินทางมาสถานพยาบาล ไม่ใช้รถหรือเรือสาธารณะ แนะนา
ให้ใช้รถยนต์ส่วนตัวและให้เปิดหน้าต่างรถยนต์ไว้เสมอหรือขอรถพยาบาลมารับ
หลังจากครบ 30 วันนับจากเริ่มป่วย สามารถกลับเข้าทางานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ตามปกติ โดยต้องรักษาสุขอนามัย
ส่วนบุคคลเช่นเดียวกับคนทั่วไปเพื่อป้องกันการติดเชื้อซ้า
หากมีข้อสงสัยใดๆ สามารถโทรสอบถามได้ที่โรงพยาบาลที่ท่านไปรับการรักษา หรือสายด่วน 1422 หรือ 1668

แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สาหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข
โดย คณะทางานด้านการรักษาพยาบาลและการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ คณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่างๆ
(คณะกรรมการกากับดูแลรักษาโควิด-19) ฉบับปรับปรุง วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

