แนวทางปฏิบัติเมื่อพบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวบโรค (PUI) กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19
(Coronavirus Disease 2019: COVID-19) โรงพยาบาลเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

เฝ้าระวังในโรงพยาบาล
( ในเวลาราชการ )

ผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (Patients under investigation: PU*) พิจารณาจากอาการ/
อาการแสดง ร่วมกับปัจจัยเสี่ยง นิยามผู้ป่วย (ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563) และบุคลากรสวม
PPE** ตามความเหมาะสม ดังเอกสารแนบท้าย

จุดคัดกรองหน้า ER หรือ OPD

โรคทั่วไป

ใช่

โรคทางเดินหายใจ

ไม่ใช่

Chest X Ray รอแพทย์
- แจก mask
- คัดกรองประวัติผู้ป่วย

รักษาตามมาตรฐาน

ห้องตรวจแยกผู้ป่วย(ศาลารวมใจ)
√ แพทย์ซักประวัติตรวจร่างกาย
√ Investigate ตามที่เห็นสมควร

นัดติดตามการรักษา

ตรวจวินิจฉัยโรค
√ ตรวจทางห้องปฏิบัติการตามความเหมาะสม
- CBC
- Chest X-ray
- ตรวจทางห้องปฏิบัติการตามความเหมาะสม

หาสาเหตุได้

แจ้งสอบสวนโรค
รพ.เขาสวนกวาง
หาสาเหตุไม่ได้
รายงาน
SAT สสจ.ขอนแก่น
ไม่มีอาการปอดอักเสบ
Admit ห้องแยกโรค

มีอาการปอดอักเสบ

รุนแรง
กรณีใส่ท่อช่วยหายใจ

ไม่รุนแรง
กรณีไม่ใส่ท่อช่วยหายใจ

Admit ห้องแยกโรคแรงดันลบ IPD VIP.6

- สุมาลี ง่อนชัย 0619288558
- วัฒนา นิลบรรพต 0874282191

Not Improve

ER

ประสาน Refer
เก็บตรวจอย่างส่งตรวจ
ตามแนวทางการดูแลรักษาของกรมการแพทย์
PCT-KSK ปรับปรุง 13.02.2563

แนวทางปฏิบัติเมื่อพบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวบโรค (PUI) กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19
(Coronavirus Disease 2019: COVID-19) โรงพยาบาลเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

เฝ้าระวังในโรงพยาบาล
( นอกเวลาราชการ )

ผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (Patients under investigation: PUI*) พิจารณาจากอาการ/
อาการแสดง ร่วมกับปัจจัยเสี่ยง นิยามผู้ป่วย (ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563) และบุคลากรสวม
PPE** ตามความเหมาะสม ดังเอกสารแนบท้าย

จุดคัดกรองหน้า ER หรือ OPD

โรคทั่วไป

ใช่

โรคทางเดินหายใจ

ไม่ใช่

Chest X Ray, CBC รอแพทย์
- แจก mask
- คัดกรองประวัติผู้ป่วย

รักษาตามมาตรฐาน

ห้องตรวจแยกผู้ป่วย ( Zone OPD )
√ แพทย์ซักประวัติตรวจร่างกาย
√ Investigate ตามที่เห็นสมควร

นัดติดตามการรักษา

ตรวจวินิจฉัยโรค
√ ตรวจทางห้องปฏิบัติการตามความเหมาะสม
- CBC
- Chest X-ray
- ตรวจทางห้องปฏิบัติการตามความเหมาะสม

หาสาเหตุได้

แจ้ง second
opinion

หาสาเหตุไม่ได้

รายงาน
SAT สสจ.ขอนแก่น
ไม่มีอาการปอดอักเสบ
Admit ห้องแยกโรค

มีอาการปอดอักเสบ

รุนแรง
กรณีใส่ท่อช่วยหายใจ

ไม่รุนแรง
กรณีไม่ใส่ท่อช่วยหายใจ

Admit ห้องแยกโรคแรงดันลบ IPD VIP.6

- สุมาลี ง่อนชัย 0619288558
- วัฒนา นิลบรรพต 0874282191

Not Improve

ER

ประสาน Refer
เก็บตรวจอย่างส่งตรวจ
ตามแนวทางการดูแลรักษาของกรมการแพทย์
PCT-KSK ปรับปรุง 13.02.2563

แนวทางการปฏิบัติเมื่อพบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวบโรค (PUI) กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19
(Coronavirus Disease 2019: COVID-19) สาหรับ รพ.สต. / คลินิก/ ศูนย์บริการสาธารณสุข

ผู้ป่วยสงสัย PUI* Walk in

จุดคัดกรอง

- ผู้ป่วย+ ญาติให้ใส่หน้ากากอนามัย
- หลีกเลี่ยงการสัมผัส หรือใกล้ชิด ผู้ป่วย
- พยาบาลคัดกรองใส่หน้ากาก อนามัย/หลีกเลี่ยง
การสัมผัสหรือ ใกล้ชิดผู้ป่วย/ล้างมือบ่อยๆ

เข้าเกณฑ์ PUI*

Yes

NO

ประสาน รพ.
กรณีที่ต้องส่งต่อมารับการรักษา

1. รักษาตามอาการ
2. เฝ้าระวัง/ติดตามอาการ Pt.

จนท.รพ ออกรับผู้ป่วย
และบุคลากรสวม PPE** ตามความเหมาะสม

ตรวจรักษา /วินิจฉัย /ส่งต่อ
ตามแนวทางการปฏิบัติของทางของโรงพยาบาล

PCT-KSK ปรับปรุง 13.02.2563

นิยามผู้ป่วย (ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563)
ผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ( Patients under investigation: PUI ) พิจารณาจากอาการ/ อาการ
แสดง ร่วมกับปัจจัยเสี่ยง ดังนี้
กรณีที่ 1 การเฝ้าระวังที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ผู้ป่วยมีอาการ และอาการแสดง ดังนี้
อุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ร่วมกับมีอาการของระบบทางเดินหายใจ อย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ ไอ น้้ามูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อย หรือ หายใจล้าบาก
กรณีที่ 2 การเฝ้าระวังที่สถานพยาบาล ผู้ป่วยมีอาการ และอาการแสดง ดังนี้
2.1 อุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือให้ประวัติว่ามีไข้ในการป่วยครั้งนี้ ร่วมกับ
มีอาการของระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ไอ น้้ามูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อย หรือหายใจ
ล้าบาก
2.2 ผู้ป่วยโรคปอดอักเสบที่หาสาเหตุไม่ได้ ทั้ง 2 กรณี ให้ ร่วมกับ มีประวัติในช่วงเวลา 14 วันก่อน
วันเริ่มป่วยอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
1) มีประวัติเดินทางไปยัง หรือ มาจาก หรืออยู่อาศัยในพื้นที่ที่มีรายงานการระบาดต่อเนื่องของ
โรคไวรัสโคโรนา 19
2) เป็นผู้ที่ประกอบอาชีพที่สัมผัสใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวที่มาจากพื้นที่ที่มีรายงานการระบาด
ต่อเนื่องของโรคไวรัสโคโรนา 19
3) มีประวัติใกล้ชิดหรือสัมผัสกับผู้ป่วยเข้าข่ายหรือยืนยันโรคไวรัสโคโรนา 19
กรณีที่ 3 การเฝ้าระวังที่สถานพยาบาล ผู้ป่วยมีอาการ และอาการแสดง ดังนี้ ผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ หรือ
สงสัยปอดอักเสบที่หาสาเหตุไม่ได้ ที่มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย โรคปอดอักเสบที่หาสาเหตุไม่ได้
กรณีที่ 4 ผู้ป่วยเสียชีวิตจากโรคปอดอักเสบเฉียบพลันรุนแรงที่หาสาเหตุไม่ได้

Personal protective equipment (PPE)

เก็บตรวจอย่างส่งตรวจตามแนวทางการดูแลรักษาของกรมการแพทย์
ในการเก็บตรวจอย่างส่งตรวจตามแนวทางการดูแลรักษาของกรมการแพทย์ ให้เก็บตัวอย่าง
หลังจากที่รายงานต่อ SAT สสจ.ขอนแก่น (สุมาลี ง่อนชัย 0619288558 ,วัฒนา นิลบรรพต
0874282191)

ไม่มีอาการปอด
อักเสบ

มีอาการปอด
อักเสบ

