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บทคัดย่อ 
 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาการให้การพยาบาลผู้ปุวยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ที่มีภาวะการหายใจล้มเหลว โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี 
ศึกษาในผู้ปุวยแบบเฉพาะเจาะจงในผู้ปุวยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีภาวะการหายใจ
ล้มเหลวที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ปุวยแยกโรค โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี โดย
ศึกษาประวัติผู้ปุวย การรักษาพยาบาล รวบรวมข้อมูลจากผู้ปุวย ญาติและเวชระเบียนของผู้ปุวย มีการ
ประเมินสภาพ ซักประวัติ ตรวจร่างกาย เพ่ือให้ทราบปัญหาและความต้องการของผู้ปุวยโดยใช้แนวคิด
แบบประเมินผู้ปุวยตามแผนทางด้านสุขภาพ 11 แบบแผนของกอร์ดอน น าข้อมูลที่ได้มาวางแผนเพ่ือให้
การพยาบาลตามกระบวนการพยาบาล มีการก าหนดข้อวินิจฉัยการพยาบาลที่ครอบคลุมแบบองค์รวม 
ปฏิบัติการพยาบาล และการประเมินผลการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการวางแผนการจ าหน่าย 
จนกระท่ังจ าหน่ายกลับบ้าน 
 ผลการศึกษาพบว่า กรณีศึกษา เพศหญิงอายุ 59 ปี ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
ได้รับส่งตัวมารักษาต่อจากโรงพยาบาลชุมชน เชื้อไวรัสลงปอด มีฝูาขาวที่ปอดทั้งสองข้าง ส่งผลให้ระบบ
หายใจล้มเหลว ได้รับการให้ออกซิเจนอัตราการไหลสูง การจัดท่านอนคว่ า ให้การพยาบาลตาม
มาตรฐาน และการให้ยาต้านไวรัสอย่างรวดเร็ว ในหอผู้ปุวยแยกโรค ท าให้ผู้ปุวยไม่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ 
และสามารถพ้นจากภาวะวิกฤต สามารถหย่าออกซิเจนได้ รวมระยะเวลานอนโรงพยาบาล 10 วัน  
 
ค าสาคัญ : การพยาบาล โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภาวะการหายใจล้มเหลว 
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ABSTRACT 

 This study aimed to study the Nursing care of patients infected with 
Coronavirus 2019 (COVID-19) with Respiratory failure at Chaophraya Yommarat Hospital 
Suphanburi Province. Study in Specific Patients infected with Coronavirus 2019 (COVID-
19) with Respiratory failure be admitted in The Isolation Ward at Chaophraya Yommarat 
Hospital. Treatment collect data from patients Relatives and medical records of 
patients there was a condition assessment, history taking, physical examination to 
identify problems and patient needs using Gordon's 11 Health Plan Patient Assessment 
Concept. Take the information Let's come up with a plan for nursing in accordance 
with the nursing process. Comprehensive holistic nursing diagnosis has been 
established. Nursing practice and continuous nursing evaluation as well as sales 
planning until sold home. 
 The results showed that Case Study, a 59-year-old female Infected with 
coronavirus 2019 (COVID-19) was sent for treatment from a community hospital. Lung 
virus have white patches on both lungs resulting in respiratory failure. Get high flow 
rate oxygen prone position provide standardized nursing care and rapid antiretroviral 
therapy In the Isolation Ward, patients do not need to intubate and able to escape 
from the crisis. totaling the hospital stay for 10 days. 
 
Keywords : nursing, coronavirus disease 2019, respiratory failure 
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บทน า 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การระบาดของโรคติดเชื้อในประเทศไทยที่พบในอดีตมีหลายชนิด เช่น การระบาดของ
ไข้หวัดนก โรคไวรัสระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (Severe Acute Respiratory Syndrome : 
SARS) และโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เป็นโรคอุบัติใหม่ พบการระบาดมากที่สุดและเสียชีวิตมาก
ที่สุด องค์การอนามัยโลกได้รับแจ้งเมื่อเดือนธันวาคม 2562 ว่าพบกลุ่มผู้ปุวยมีอาการปอดบวมโดยไม่
ทราบสาเหตุ ในเมืองอู่ฮ้ัน มณฑลหูเปุย สาธารณรัฐประชาชนจีน ต่อมามีรายงานว่าเชื้อไวรัสโคโรนาสาย
พันธุ์ใหม่ หรือ Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus (SARS-CoV-2) มีล าดับนิวคลี
โอไทด์เหมือนไวรัสซาร์สที่เคยระบาดมาก่อนถึงร้อยละ 80 โดยเชื้อ SARS-CoV-2 ก่อโรคปอดบวม 
ผู้ปุวยมีอัตราการเสียชีวิตประมาณร้อยละ 3.4 ผู้มีโรคประจ าตัวเป็นปัจจัยเสี่ยงที่เพ่ิมความรุนแรงของ
โรคและเชื้อสามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้ (human to human transmission) จากนั้นการ
ระบาดของโควิด-19 เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วในหลายๆประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย เมื่อ
วันที่ 11 มีนาคม ค.ศ. 2020 องค์การอนามัยโลกประกาศสถานการณ์โควิด-19 ว่าเป็นการระบาดทั่วโลก 
ผู้ติดเชื้อมีทั้งแบบไม่แสดงอาการ และแบบแสดงอาการ อาการที่แสดงออกทางคลินิกมีตั้งแต่เล็กน้อยไป
จนถึงรุนแรง การก่อพยาธิสภาพของ SARS-CoV-2 ในผู้ปุวยคือท าให้เกิดความผิดปกติของทางเดิน
หายใจ ในรายที่มีอาการรุนแรง พบภาวะปอดอักเสบรุนแรง ระดับเม็ดเลือดขาวลิมโฟไซท์ในเลือดต่ า 
(lymphocytopenia)  ในรายที่มีอาการรุนแรง พบระดับเม็ดเลือดขาวนิวโทรฟิล, creatinine และ  
C-reactive protein (CRP) ในเลือดสูง (ซึ่งการพบนิวโทรฟิล และCRP สูงแสดงถึงภาวะอักเสบ
เฉียบพลัน) ลิมโฟไซท์ในเลือดต่ าอย่างต่อเนื่อง ภาวะปอดอักเสบรุนแรง (severe pneumonia) ตรวจ
พบ viral RNA ในเลือด (RNA aemia) ร่วมกับรอยโรคในปอดแบบฝูาขาว (ground-glass opacities) 
และการบาดเจ็บของหัวใจเฉียบพลัน   
 การรักษาในปัจจุบัน มีตั้งแต่รักษาตามอาการ และการให้ยาต้านไวรัสโคโรนา 2019 ร่วมกับ
ยาอ่ืนๆ ที่ปูองกันภาวะแทรกซ้อน การรักษาทางการแพทย์ในผู้ปุวยที่มีอาการเพียงเล็กน้อยและไม่พบ
ปัญหาสุขภาพอ่ืน ให้แยกกักกันตนเองหรือติดต่อให้ผู้ให้บริการทางการแพทย์เพ่ือเข้ากระบวนการ
สอบสวนโรค การปูองกันตัวเองและบุคคลในครอบครัว ยังต้องปฏิบัติเพ่ือปูองกันการแพร่ระบาด เช่น
การล้างมือด้วยสบู่ หรือเจลล์ที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ การรักษาระยะห่าง การปิดจมูกและปากด้วย
หน้ากากอนามัย เมื่อออกจากบ้านหรืออยู่ร่วมกับผู้อ่ืน ส าหรับผู้ปุวยที่มีอาการรุนแรงจะพบภาวะหายใจ
ล้มเหลวเฉียบพลัน (acute respiratory distress syndrome; ARDS) ท าให้ผู้ปุวยเกิดภาวะพร่อง
ออกซิเจนและเสียชีวิตในที่สุด ซึ่งผู้ปุวยต้องได้รับการบ าบัดทดแทนออกซิเจนให้เพียงพอ  
 ปัจจุบันการบ าบัดโดยใช้ออกซิเจนชนิดอัตราไหลสูง (High flow nasal canular ; HFNC) 
ได้รับความนิยมกันมากในผู้ปุวยที่มีภาวะหายใจล้มเหลว ร่วมกับมีภาวะพร่องออกซิเจนระดับรุนแรงปาน
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กลางถึงรุนแรงมาก จากสถิติของประเทศไทย (กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2565) มีผู้ติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 สะสมจ านวน 2.28 ล้านคน เสียชีวิต 21,850 ราย อัตราการเสียชีวิตร้อยละ 0.95 
ส่วนโรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี รับบริการผู้ปุวยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
สถิติการรับรักษาผู้ปุวย ปี พ.ศ. 2563, ปี พ.ศ. 2564 จ านวน 15 ราย, 1735 ราย ตามล าดับ จ านวน
ผู้ปุวยเสียชีวิต ปี พ.ศ. 2563 ไม่มีผู้เสียชีวิต ส าหรับใน ปี พ.ศ. 2564 เสียชีวิต 45 ราย อัตราการ
เสียชีวิตร้อยละ 2.59 (สถิติสารสนเทศ โรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี, 2564)  
ผู้ปุวยที่เข้าสู่ภาวะวิกฤตและเสียชีวิตนั้นก่อให้เกิดความกลัวและวิตกกังวลทั้งกับผู้ปุวย ญาติผู้ปุวยและ
ทีมสุขภาพ  
 ดังนั้นพยาบาลหนึ่งในทีมสุขภาพที่ต้องดูแลผู้ปุวยอย่างใกล้ชิดและตลอด 24 ชั่วโมง 
จ าเป็นต้องมีความรู้ ทักษะการให้การพยาบาลผู้ปุวยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ตลอดจนความเข้าใจ 
กลไกการท างานของเครื่องการบ าบัดด้วยออกซิเจนอัตราไหลสูง เข้าใจพยาธิสภาพของโรค เพ่ือน าไปสู่
การปฏิบัติการพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน  
 ผู้ศึกษาจึงสนใจศึกษากรณีศึกษาผู้ปุวยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มี
ภาวะการหายใจล้มเหลว ที่รับรักษาในหอผู้ปุวยแยกโรคติดเชื้อทางอากาศ ที่ได้รับการบ าบัดออกซิเจน
ด้วยชนิดอัตราไหลสูง High flow nasal canular (HFNC) โดยน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการ
พยาบาล ทฤษฏีทางการพยาบาล มาใช้ในการพยาบาลครอบคลุมปัญหาผู้ปุวยและองค์รวม เพ่ือให้
ผู้ปุวยปลอดภัย ปราศจากภาวะแทรกซ้อนที่ปูองกันได้ ตลอดจนกลับไปใช้ชีวิตในสังคมที่เป็นสุขและ
ปลอดภัย  
 
วัตถุประสงค ์ 
 1. เพ่ือการดูแลรักษาและกระบวนการพยาบาลผู้ปุวยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ที่มีภาวะระบบหายใจล้มเหลว  
 2. เพ่ือให้ผู้ปุวยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีภาวะระบบหายใจล้มเหลวที่
ได้รับการบ าบัดด้วยออกซิเจนอัตราการไหลสูง ได้รับการพยาบาลตามมาตรฐานและมีคุณภาพ  
 3. เพ่ือน าผลการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติการพยาบาลดูแลผู้ปุวยโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 
วิธีด าเนินการศึกษา  
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะกรณ ีผู้ปุวยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ที่มีภาวะระบบหายใจล้มเหลว ที่ได้รับการบ าบัดทดแทนออกซิเจนชนิดอัตราการไหลสูง High flow 
nasal canular (HFNC) ในหอผู้ปุวยแยกโรคติดเชื้อทางอากาศ โรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยายมราช 
จังหวัดสุพรรณบุรี ศึกษาแบบเฉพาะเจาะจง มีการเก็บรวบรวม ข้อมูล การประเมินสภาพ ซักประวัติ 
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การตรวจร่างกาย ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพ่ือให้ทราบปัญหาและความต้องการของผู้ปุวยโดย
การประเมินภาวะสุขภาพประเมินผู้ปุวยตามแบบแผนทางสุขภาพ 11 แบบของกอร์ดอน น าข้อมูลที่
ได้มาวางแผน เพ่ือให้การพยาบาล ก าหนดข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลตามกระบวนการพยาบาล มีการ
ก าหนดข้อวินิจฉัยการพยาบาลที่ครอบคลุมปัญหาและองค์รวม ปฏิบัติการพยาบาล มีการประเมินผล
การพยาบาลอย่างต่อเนื่อง จนกระท่ังจ าหน่าย 
กรณีศึกษา  
ข้อมูลทั่วไป ผู้ปุวยหญิงไทย อายุ 59 ปี เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย ศาสนาพุทธ สถานภาพสมรส  
จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  อาชีพรับจ้าง ภูมิล าเนา อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี  รับการ
รักษาที่โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2564  
อาการส าคัญ : หายใจเหนื่อยหอบ ก่อนมาโรงพยาบาล 5 วัน 

ประวัติการเจ็บปุวยปัจจุบัน :  มีไข้ ไอ มีน้ ามูก 1 วันก่อนไปโรงพยาบาลด่านช้าง ตรวจพบเชื้อโควิด-19 
รักษาที่โรงพยาบาลด่านช้าง 5 วัน อาการไม่ดีขึ้น หายใจหอบเหนื่อย ความเข้มข้นของอ็อกซิเจนในเลือด 
(O2 Satuation) ลดลง (< 90%)  จึงส่งตัวมารักษาต่อที่โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช 

ประวัติเจ็บปุวยในอดีต : ไม่มีโรคประจ าตัว 

แรกรับ : ที่ตึกผู้ปุวยแยกโรคบรรหารแจ่มใส-2 แพทย์วินิจฉัยว่าเป็น Bacterial Pneumonia  on top 
Covid-19 รู้สึกตัวดี หายใจเหนื่อยหอบ อัตราการหายใจ 32 ครั้งต่อนาที  ความเข้มข้นของอ็อกซิเจนใน
เลือด (O2 Satuation) = 89% ต้องใช้เครื่องควบคุมการให้ออกซิเจนอัตราการไหลสูง  (O2 High Flow)  
FiO2 0.5 Flow 60 lit  Chest X-ray พบ Progress Positive เจาะ CBC พบ WBC 13560 cumm ให้ 
ยา Tazocin 4.5 gm iv q 8 hrs, Favipiravir (200) 9 tabs q 12 hrs x 1 day then 4 tabs q 12 
hrs x 4 day, Methylprednisolone 500 gm iv OD x 3 day, Dexamethasone 10 mg iv q 12 
hrs, Ropect 1 tab bidpc, Ativan (0.5) 1 x prn Hs จัดท่านอนคว่ า ลด FiO2 และ Flow ของ O2 
High Flow ลง จนสามารถหย่า O2 High Flow และเปลี่ยนมาให้เป็น O2 Canular ได้ อัตราการหายใจ 

อยู่ในช่วง 20-24 ครั้งต่อนาที ความเข้มข้นของอ็อกซิเจนในเลือด (O2 Satuation) > 95% ความดัน
โลหิตอยู่ในช่วง 100/60-130/70 mmHg  ชีพจรอยู่ในช่วง 60-78 ครั้งต่อนาที  อุณหภูมิร่างกาย อยู่
ในช่วง 36.2-37.2 องศาเซลเซียส ไม่มีไข้ ไมไ่อ ไม่มีอาการปวดศีรษะ หรือปวดเมื่อยตามร่างกาย 
รับประทานอาหารธรรมดาได้ดี ไม่มีคลื่นไส้หรืออาเจียน ไม่ถ่ายอุจจาระ 5 วัน (ตั้งแต่นอนโรงพยาบาล) 
ได้รับยา Dulcolax 2 tab Hs และให้ดื่มน้ ามากขึ้นหลังจากนั้นถ่ายอุจจาระได้ ไม่มีความวิตกกังวล ไม่
เกิดอาการกลัว เข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินของโรคและการรักษามากขึ้น ท า PCR For Covid ซ้ าอีกครั้ง 
ผล PCR For Covid ยังเป็นผลบวก (Positive) แพทย์อนุญาตให้จ าหน่ายกลับบ้านได้ หลังรับไว้รักษาใน
โรงพยาบาล 10 วัน เนื่องจากเห็นว่าเชื้อไม่สามารถแพร่กระจายไปสู่ผู้อ่ืนได้ มีการเตรียมความพร้อม
ก่อนการกลับไปกักตัวต่อท่ีบ้านและชุมชน ได้รับยากลับบ้านคือ Dexamethasone (4) 1 tab OD x 5 
วัน รวมวันนอนในโรงพยาบาลรวม 10 วัน 
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ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลและแผนการพยาบาล ผู้ศึกษาได้น าการประเมินภาวะสุขภาพโดยใช้ แนวคิด
แบบประเมินผู้ปุวยตามแบบแผนทางสุขภาพ 11 แบบแผนของกอร์ดอน สามารถน ามาเขียนปัญหา
ทางการพยาบาลให้ครอบคลุมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและจิตวิญญาณ ใช้กระบวนการ
พยาบาลในการดูแลผู้ปุวยวิกฤตที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีเปูาหมายเพื่อให้ผู้ปุวย
พ้นจากภาวะวิกฤต ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนและสามารถดูแลตนเองหลังจากกลับบ้านได้ 

ปัญหาข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลและกิจกรรมการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล กิจกรรมการพยาบาล 
1. มีภาวะพร่องออกซิเจน 
เนื่องจากประสิทธิภาพในการ
แลกเปลี่ยนก๊าซ และการระบาย
อากาศท่ีปอดลดลง จากเนื้อปอด
ถูกท าลายจากเชื้อโควิด-19 
เป้าหมายการพยาบาล 
 ผู้ปุวยไม่เกิดภาวะพร่องออกซิเจน 
เกณฑ์การประเมินผล 
1. อัตราการหายใจ < 35/min  
2. ความดันโลหิตเฉลี่ย (mean 
arterial pressure: MAP)  
> 65 mmHg  
3. ค่า SpO2 > 95%  
4. ไม่มีภาวะปอดแฟบ  
5. ไม่มีเสมหะอุดตันทางเดินหายใจ 
 
 

 

1. ประเมินและบันทึกลักษณะการหายใจ อัตราความลึกและเสียง
การหายใจ  
2. ประเมินการขยายตัวของทรวงอก การใช้กล้ามเนื้อช่วยในการ
หายใจ (accessory) ซึ่งแสดงถึงภาวะพร่องออกซิเจน  
3. จัดท่านอนคว่ า 4 ชั่วโมง สลับพัก 1 ชั่วโมง  
4. ดูแลให้ออกซิเจนอัตราการไหลสูง (High flow nasal 
cannula) ตามแผนการรักษา โดยการประเมินผู้ปุวยก่อนได้รับ 
HFNC ดูแลขณะให้ และดูแลการท างานของเครื่องให้ออกซิเจน
อัตราการไหลสูง ดังนี้  
4.1 ก่อนได้รับ HFNC 
   4.1.1 ประเมินอาการและอาการแสดงของผู้ปุวย ได้แก่ รูปแบบ
การหายใจ การเคลื่อนไหวของทรวงอก รวมถึงแรงขับเสมหะของ
ผู้ปุวย และสัญญาณชีพของผู้ปุวย ได้แก่อัตราการเต้นของหัวใจ 
อัตราการหายใจ ความดันโลหิต ความอ่ิมตัวของออกซิเจนในเลือด 
เสียงหายใจ เพ่ือพิจารณาถึงข้อบ่งชี้ในการใช้ HFNC (Drake, 
2018)  
   4.1.2 ประเมินระดับความรู้สึกตัวของผู้ปุวย ซึ่งควรมี GCS > 8 
คะแนน เนื่องจากระดับความรู้สึกตัวมีผลต่อความร่วมมือในการใช้ 
HFNC ตามแผนการรักษา 
    4.1.3 แพทย์และพยาบาลอธิบายความจ าเป็นและเหตุผลใน
การใช้ HFNC กับผู้ปุวย 
    4.1.4 จัดท่านั่งศีรษะสูงประมาณ 45 องศา (semi-seated 
position at 450) เพ่ือให้ทางเดินหายใจเปิดโล่งช่วยท าให้การ
แลกเปลี่ยนก๊าซมีประสิทธิภาพ  



5 
 

ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล กิจกรรมการพยาบาล 
    4.1.5 เตรียมอุปกรณ์และเครื่อง HFNC ได้แก่ เลือก nasal 

cannula หรือ nasal prong ที ่เหมาะสมกับขนาดรูจมูกของ
ผู้ปุวย รวมทั้งตั้งค่าพารามิเตอร์ HFNC ได้แก่ ก าหนดอัตราไหล 
(flow rate) โดยเริ่มต้นที่ 40 -60 LPM และก าหนด FiO2 โดยเริ่ม
จาก 0.50 หรือ 50% พร้อมตั้งเครื่องท าความชื้น (humidifier) ที่
อุณหภูมิ 34-37 องศาเซลเซียส 
4.2 ขณะได้รับ HFNC  
   4.2.1 ประเมินและติดตามสัญญาณชีพของผู้ปุวยที่ได้รับ HFNC 
เป็นระยะๆ ทุก 15 นาที ติดต่อกัน 4 ครั้ง 30 นาที 2 ครั้ง และทุก 
1 ชั่วโมง จนสัญญาณชีพอยู่ในเกณฑ์ปกติ ซึ่งในทางปฏิบัติ 
พยาบาลเฝูาระวังและติดตามสัญญาณชีพและ SpO2 ตลอดเวลา 
พร้อมติดตามผลตรวจ วิเคราะห์ก๊าซในเลือดแดง (ABG) เพ่ือ
ประเมินการแลกเปลี่ยนก๊าซ ระดับปอด และเฝูาระวังภาวะพร่อง
ออกซิเจน  
   4.2.2 ประเมินอาการแสดงของผู้ปุวยที่บ่งชี้ถึงภาวะพร่อง
ออกซิเจน (hypoxemia) เช่น หายใจเหนื่อยหอบ อัตราการ
หายใจ > 35/min ความดันโลหิตเฉลี่ย (mean arterial 
pressure: MAP) ต่ ากว่า 65 mmHg หรือมีค่า SpO2 < 90% ให้
รีบรายงานให้แพทย์ทราบ เพ่ือหาสาเหตุของภาวะพร่องออกซิเจน 
เช่นปอดแฟบ หรือมีเสมหะอุดตันทางเดินหายใจ เป็นต้น  
    4.2.3 ประเมินเสียงหายใจ หากมีเสมหะในปอดจะท าให้ได้
เสียง rhonchi และถ้าผู้ปุวยมีแรงไอขับเสมหะน้อย พยาบาลควร
ช่วยดูดเสมหะผู้ปุวยอย่างน้อยทุก 2-4 ชั่วโมง เพ่ือปูองกันการอุด
กั้นทางเดินหายใจ พร้อมทั้งท าความสะอาดช่องปาก เพ่ือเพ่ิม
ความชุ่มชื้นให้กับเยื่อบุช่องปาก รวมถึงปูองกันการติดเชื้อในช่อง
ปากได้ 
   4.2.4 ปรับค่า FiO2 และอัตราไหล (flow rate) ตามแผนการ
รักษาของแพทย์ เพ่ือให้การแลกเปลี่ยนก๊าซ ระดับปอด และระดับ
เซลล์มีประสิทธิผล โดยพิจารณาจากค่า SpO2 > 92%  
   4.2.5 ปรับอุณหภูมิของน้ าในเครื่องท าความชื้น (heated 
humidifier) ที่อุณหภูมิ 34-37 องศาเซลเซียส เพื่อให้ออกซิเจนมี 
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ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล กิจกรรมการพยาบาล 
 ความชื้นที่เหมาะสมกับทางเดินหายใจ    

  4.2.6 อธิบายให้ผู้ปุวยปิดปากให้สนิทเวลาหายใจ หรือให้ผู้ปุวย
ใส่หน้ากากอนามัยไว้ที่ปาก และไม่ควรดึง nasal prong ออกจาก
จมูก  เพราะท าให้ได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
ร่างกายและน าไปสู่ภาวะพร่องออกซิเจนได้ อีกท้ัง HFNC ช่วยท า
ให้ปอดของผู้ปุวยมีความดันบวกหลังสิ้นสุดการหายใจออก (PEEP) 
เพ่ิมข้ึน ส่งผลให้มีการถ่างขยายถุงลมฝอยในปอด ท าให้การ
แลกเปลี่ยนก๊าซมีประสิทธิภาพ และช่วยลดของคั่งของน้ าและ
ของเหลวในถุงลมฝอย     
   4.2.7 ดูแลผู้ปุวย COVID-19 ที่ได้รับ HFNC ผู้ปุวยที่มีระดับ
ความรู้สึกตัวดีเปลี่ยนท่านอนคว่ าเพ่ือการรักษา (awake prone 
positioning) เพ่ือช่วยให้เลือดที่มีออกซิเจนกระจายไปยังปอดได้
ทั่วถึง โดยเฉพาะมีการขยายตัวของถุงลมบริเวณปอดด้านหลัง 
และปูองกันการเกิดปอดแฟบได้  
   4.2.8 เมื่อผู้ปุวยได้รับ HFNC ครบ 2 ชั่วโมง พยาบาลติดตาม
ผลตรวจวิเคราะห์ก๊าซในเลือดแดง (ABG) และรายงานผลให้
แพทย์ทราบ เพื่อวางแผนการรักษา และเฝูาระวังความล้มเหลวใน
การใช้ HFNC โดยค านวณ ROX index ทุก ๆ เวร - ถ้า ROX 
index > 4.88, ผล ABG ปกต,ิ P/F ratio > 200 mmHg ให้
ประเมินติดตามอาการ และอาการแสดงของภาวะพร่องออกซิเจน
และภาวะหายใจล้มเหลว แล้วบันทึกสัญญาณชีพผู้ปุวยต่อไปจน
ครบ 48 ชั่วโมง -ถ้า ROX index < 4.88 และ P/F ratio < 150 
mmHg ให้รายงานแพทย์ทราบ ส่วนพยาบาลเตรียมอุปกรณ์ใส่ท่อ
ช่วยหายใจและเครื่องช่วยหายใจให้พร้อมใช้งาน  
  5. ประเมินสัญญาณชีพทุก 1 ชั่วโมง เพ่ือประเมินอาการแสดง
ของภาวะพร่องออกซิเจน (hypoxemia) เช่น หายใจเหนื่อยหอบ 
อัตราการหายใจ > 35/min ความดันโลหิตเฉลี่ย (MAP) < 65 
mmHg หรือมีค่า SpO2 < 90% ให้รีบรายงานแพทย์  
 6. ดูแลให้ยากล่อมประสาท/ ยาหย่อนกล้ามเนื้อตามแผนการ
รักษา  
 7. ติดตามค่าความอ่ิมตัวของออกซิเจนปลายนิ้วผลการตรวจทาง  
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ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล กิจกรรมการพยาบาล 
 ห้องปฏิบัติการที่เก่ียวข้องเช่น ABG, Chest X-ray เป็นต้น 

ประเมินผล  
  หลังจากผู้ปุวยได้รับการพยาบาลตามมาตรฐานผู้ปุวยอาการดีขึ้น 
PF ratio ดีขึ้น ROX index > 5 คะแนน ออกซิเจนในร่างกายดี
ขึ้น สามารถหย่าออกซิเจนอัตราการไหลสูงได้ จนกระทั่งก่อน
จ าหน่าย สามารถ Room air ได ้

2. มีภาวะติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ในร่างกาย 
เป้าหมายการพยาบาล 
ผู้ปุวยไม่เกิดการติดเชื้อเพ่ิมขึ้น 
เกณฑ์การประเมินผล 
1. ผู้ปุวยสัญญาณชีพปกติ ไม่มีไข้ 
2. ผลเอกซเรย์ปอดปกติ 
3. ผลการตรวจค่า CRP ปกต ิ

 

1. ประเมินสัญญาณชีพทุก 1 ชั่วโมง  
2. ติดตามผลเอกซเรย์ปอดผู้ปุวยทุกวันพร้อมรายงานแพทย์  
3. ดูแลให้ผู้ปุวยได้รับยาต้านไวรัส ตามแผนการรักษา 
4. ติดตามผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ  
ประเมินผล  
   หลังจากให้การพยาบาลตามมาตรฐานการดูแล ผู้ปุวยสัญญาณ
ชีพปกติ ผลเอกซเรย์ปอด ผู้ปุวยเริ่มดีขึ้น ฝูาขาวที่ปอดลดลง ผล
การตรวจค่า CRP ปกติ  
 

3. เสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ต่อผู้อื่นในโรงพยาบาล 
เป้าหมายการพยาบาล 
ผู้ปุวยไม่เกิดการแพร่กระจายเชื้อ
ไปสู่ผู้อื่น 
เกณฑ์การประเมินผล 
1. ไม่พบการติดเชื้อในบุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ปุวย 
2. ไม่พบการติดเชื้อในผู้ปุวยอื่น 

 

1. วางแผนการปฏิบัติตามแนวทางการดูแลผู้ปุวยติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่แรกรับ และการให้การพยาบาลแต่
ละครั้ง  
2. เตรียมความพร้อมการใช้งานห้องความดันลบ โดยการ
ตรวจสอบระดับแรงดันลบ อุณหภูมิ และความชื้นของห้องแยกทุก
เวร เมื่อเกิดความผิดปกติ แจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งแก้ไข
โดยเร็ว 
3. ใส่และถอดชุด PPE และอุปกรณ์ปูองกันอย่างถูกต้องทุกครั้ง
ก่อนและหลังการให้การพยาบาล  
4. จ ากัดการปฏิบัติการพยาบาลผู้ปุวยเท่าที่จ าเป็นที่สุด โดยรวบ
การปฏิบัติกิจกรรมหลายอย่างที่สามารถปฏิบัติในเวลาเดียวกันได้ 
เพ่ือลดการสัมผัสผู้ปุวย 
5. ก าหนดเวลาการเก็บขยะและผ้าที่ใช้แล้วจากภายในหอผู้ปุวย 
และส่งต่อเจ้าหน้าที่ที่มารับโดยแจ้งเวลาและเขียนข้อความระบุว่า 
ปนเปื้อนผู้ปุวยโควิด 
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 ประเมินผล  

  ระบบห้องความดันลบใช้งานได้ปกติ ผู้ปฏิบัติสามารถ
ท างานได้ตามท่ีวางแผนไว้ 

 
4. อาจเกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ
ชนิด Paroxysmal Atrial Fibrillation 
เนื่องจากมีการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 (COVID-19) ในร่างกาย 
เป้าหมายการพยาบาล 
  ผู้ปุวยไม่เกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ
ชนิด Paroxysmal Atrial Fibrillation 
เกณฑ์การประเมินผล 
1. อัตราการเต้นของหัวใจสม่ าเสมอ 
และปกติ อยู่ในช่วง 72-80 ครั้ง/ นาที 
2. ไม่มีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิด 
Paroxysmal Atrial Fibrillation 
3. ค่าเอนไซม์ของหัวใจอยู่ในเกณฑ์ปกติ 
 

1. ประเมินคลื่นไฟฟูาหัวใจอย่างใกล้ชิด  
2. ประเมินอาการผู้ปุวย เช่น อาการใจสั่น เจ็บแน่นหน้าอก 
3. ประเมินสัญญาณชีพและอาการเปลี่ยนแปลง 
4. หากเกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ รายงานแพทย์พร้อมหา
สาเหตุ 
5. ตรวจและติดตามผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
ประเมินผล  
    ผู้ปุวยไม่มีอาการใจสั่น ไม่มีอาการเจ็บแน่นหน้าอก อัตรา
การเต้นของหัวใจสม่ าเสมอ 72-84 ครั้ง/ นาที 
 

5. อาจเกิดภาวะน้ าตาลในเลือด
เปลี่ยนแปลงเนื่องจากเกิดภาวะการติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใน
ร่างกาย 
เป้าหมายการพยาบาล 
  ผู้ปุวยไม่เกิดภาวะน้ าตาลในเลือด
เปลี่ยนแปลง 
เกณฑ์การประเมินผล 
1. ระดับน้ าตาลในเลือดอยู่ในเกณฑ์
ปกติ (80-180 mg%) 
2. ไม่มีภาวะ Hypo-Hyperglycemia 
 

1. เฝูาติดตามอาการของภาวะน้ าตาลในเลือดต่ า เช่น มึนงง 
ปวดศีรษะ อุณหภูมิร่างกายต่ า เหงื่อออก ตัวเย็น และน้ าตาล
ในเลือดสูง เช่น คอแห้ง ปากแห้ง หากพบอาการดังกล่าว 
รายงานแพทย์พร้อมตรวจระดับน้ าตาลในเลือด 
2. ปูองกันภาวะน้ าตาลในเลือดต่ า โดยระดับน้ าตาลต้องอยู่
ในช่วง 80 -180 mg% ถ้ามีภาวะน้ าตาลต่ า รายงานแพทย์
พิจารณาให้ดื่มน้ าหวาน หรือ Glucose  
ประเมินผล  
  ผู้ปุวยไม่มีอาการของภาวะน้ าตาลในเลือดต่ าหรือสูง 
รับประทานอาหารได้  
 

 

 



9 
 

ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล กิจกรรมการพยาบาล 
6. เสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) เนื่องจาก
ผู้ปุวยไอมีเสมหะ 
เป้าหมายการพยาบาล 
ผู้ปุวยไม่เกิดการแพร่กระจายเชื้อไปสู่
ผู้อื่น 
เกณฑ์การประเมินผล 
1. ไม่พบการติดเชื้อในบุคลากรและ
ผู้ปุวยรายอื่น 

 

1. ดูแลให้ผู้ปุวยใส่หน้ากากอนามัย เพื่อลดการกระจายของ
เชื้อโรค  
2. ดูแลให้ยาแก้ไอตามแผนการรักษา  
3. แนะน าผู้ปุวยรักษาระยะห่างจากผู้ปุวยคนอ่ืน เพ่ือปูองกัน
การได้รับเชื้อเพ่ิมข้ึน  
4. ล้างมือบ่อยๆ ด้วยเจลแอลกอฮอร์ที่เตรียมไว้ให้  
ประเมินผล  
  ไม่พบการติดเชื้อเพ่ิมจากผู้ปุวยไปหาเจ้าหน้าที ่ผู้ปุวยเข้าใจ
และปฏิบัติตนตามค าแนะน าอย่างเคร่งครัด  
 

7. เสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้น
ได้แก่ Acute Kidney injury : AKI 
เป้าหมายการพยาบาล 
   ผู้ปุวยไม่เกิดภาวะ AKI 
เกณฑ์การประเมินผล 
 1. ระดับโซเดียม โปตัสเซียมในเลือด
ปกติ 
 2. ไม่มีภาวะขาดน้ าหรือน้ าเกิน 
 

1. สังเกตอาการทางด้านร่างกาย เช่น ความตึงตัวของผิวหนัง 
ความชุ่มชื้นของเยื่อเมือก 
ต่าง ๆ เพื่อประเมินภาวะไม่สมดุลของสารน้ า  
2. สังเกตอาการและอาการแสดงของภาวะน้ าเกิน ได้แก่ 
อาการบวม หายใจเหนื่อยหอบ นอนราบไม่ได้  
3. ประเมินสัญญาณชีพทุก 1 ชั่วโมง  
4. บริหารยาด้วยความระมัดระวังตามหลัก 6R เพ่ือให้ผู้ปุวย
ปลอดภัย  
5. ดูแลให้สารน้ าผ่านเครื่องปรับหยดสารน้ า (Infusion 
pump)  
6. บันทึกสารน้ าเข้าออก พร้อมรายงานแพทย์  
7. ดูแลควบคุมปริมาณโซเดียม โปตัสเซียม  
8. ติดตามผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการได้แก่ BUN 
Creatinine Electrolyte Albumine magnesium 
phosphate calcium  
ประเมินผล  
   ผู้ปุวยไม่เกิดภาวะไตวายเฉียบพลัน 

8. ไม่สุขสบายเนื่องจากท้องผูกจากมี
การเคลื่อนไหวลดลงจากความเครียด
เกี่ยวกับโรคที่เป็นอยู่ 
 

1.sก าหนดการขับถ่ายอุจจาระของผู้ปุวย โดยถือเอาความ
ปกติของผู้ปุวยเป็นเกณฑ์ และจัดให้ผู้ปุวยได้ขับถ่ายอุจจาระ
ตามเวลาที่ก าหนด 
2.sเมื่อผู้ปุวยต้องการขับถ่ายอุจจาระต้องรีบเสริฟหม้อนอน  
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เป้าหมายการพยาบาล 
   ผู้ปุวยมีแบบแผนการถ่ายอุจจาระที่
เป็นปกติ สุขสบายมากข้ึน 

 

หรือพาผู้ปุวยไปเข้าห้องน้ าทันที ไม่ควรบอกให้ผู้ปุวยรอหรือ
พลัดเวลาออกไป  
3.sจัดสถานที่ในการขับถ่ายให้มิดชิด และไม่รบกวนผู้ปุวย
โดยไม่จ าเป็น 
4.sจัดให้ผู้ปุวยได้รับสารน้ า สารอาหารเพ่ือช่วยในการขับถ่าย 
และได้รับในปริมาณท่ีเพียงพอ 
5.sฝึกและกระตุ้นให้ผู้ปุวยออกก าลังกายกล้ามเนื้อหน้าท้อง 
และมีการเคลื่อนไหวร่างกายบ่อยๆ 
6.sการจัดท่าในการขับถ่าย ควรเป็นท่าปกติที่ผู้ปุวยเคยถ่าย
อุจจาระเป็นประจ า 
7.sให้ผู้ปุวยดื่มน้ าอุ่นๆ กระตุ้นการเคลื่อนไหวของล าไส้ 
8.sกระตุ้นให้ผู้ปุวยดื่มน้ าอย่างน้อยวันละ 2,000-3,000 ml. 
(หากไม่มีข้อห้าม) 
9.sให้ก าลังใจในการขับถ่ายอุจจาระ 
10.sหากผู้ปุวยยังไม่ถ่าย หลังจากท าตามกิจกรรมข้างต้น 
รายงานแพทย์รับทราบ เพ่ือให้การรักษาต่อ 
การประเมินผล 
   ผู้ปุวยไม่ถ่าย 5 วัน แพทย์พิจารณาให้ยา Senokot 2 tab 
oral h.s. หลังจากนั้นผู้ปุวยสามารถขับถ่ายอุจจาระได้ปกติ 
1 ครั้ง 

9. ผู้ปุวยและญาติมีความวิตกกังวล/ 
กลัว เนื่องจากขาดความรู้เกี่ยวกับโรค
และการดูแลตนเอง 
เป้าหมายการพยาบาล 
 ผู้ปุวยวิตกกังวลลดลง สีหน้าสดชื่นขึ้น 
เกณฑ์การประเมินผล 
1. ผู้ปุวยคลายความวิตกกังวล มีความรู้
เกี่ยวกับโรคและการดูแลตนเอง 
2. ผู้ปุวยมีท่าทีที่สงบ ผ่อนคลาย นอน
หลับพักผ่อนได้ตามปกติ 
3. ผู้ปุวยให้ความร่วมมือในการรักษา 

1. ประเมินความรู้สึกกลัว และวิตกกังวลของผู้ปุวย โดยการ
สังเกตพฤติกรรม สีหน้า ท่าทาง หรือจากการซักถามผู้ปุวย 
และญาต ิพร้อมทั้งประเมินสาเหตุความวิตกกังวล 
2. อธิบายให้ผู้ปุวยทราบถึงอาการ แนวทางการรักษา และ
ผลข้างเคียงของการรักษาท่ีเข้าใจง่าย ส่งข้อมูลที่ผู้ปุวยสนใจ 
และข้อมูลที่จ าเป็นให้ผู้ปุวยได้อ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
Line ให้ผู้ปุวยได้อ่านท าความเข้าใจ  
3. เปิดโอกาสให้ผู้ปุวยระบายความรู้สึก ส ารวจความคิด และ
สาเหตุของความวิตกกังวล พร้อมประเมินความสามารถใน
การเผชิญปัญหา ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเจ็บปุวย  
4. ยอมรับและเคารพผู้ปุวยในฐานะบุคคล เปิดโอกาสให้  
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 ผู้ปุวยและญาติได้ซักถามเก่ียวกับอาการที่เป็นอยู่ และการ

รักษาพยาบาล รวมทั้งข้อกังวลใจต่างๆเพ่ือระบายความวิตก
กังวล  
5. อธิบายให้ผู้ปุวยและโทรแจ้งญาติทราบเกี่ยวกับอาการของ
โรคที่เป็นอยู่เป็นระยะ พร้อมกับเปิดโอกาสให้ได้พูดคุยกับ
แพทย์ผู้ดูแลเพ่ือทราบแนวทางการรักษา 
6. บอกผู้ปุวยและอธิบายถึงเหตุผลในการให้การพยาบาลทุก
ครั้งเพ่ือความเข้าใจ และการให้ความร่วมมือที่ดี  
7. ให้ข้อมูลที่ญาติต้องการทราบอธิบายให้ญาติทราบเกี่ยวกับ
การวินิจฉัยโรค พยาธิสภาพของโรคการเจาะเลือด 
ระยะเวลา แนวทางการรักษาและการรักษาต่างๆ ตามความ
เหมาะสม เพ่ือความเข้าใจ เพ่ือลดความวิตกกังวล  
8. เปิดโอกาสให้ญาติและผู้ปุวยได้พูดถึงความรู้สึก ต้องการ
ความหวัง ต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเจ็บปุวย ต้องการ
ความมั่นใจในการรักษา ต้องการระบายความรู้สึก ต้องการ
ซักถามพูดคุยกับแพทย์ และอธิบายถึงเหตุผลที่ไม่สามารถให้
เข้าเยี่ยมได้  
9. อธิบายอาการปัจจุบันของผู้ปุวย การด าเนินโรค และ แนว
ทางการรักษา แนะน าการปฏิบัติตัว เมื่อกลับไปอยู่ที่บ้าน  
10. ทดสอบความเข้าใจของผู้ปุวยและญาติ โดยการถามกลับ
เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตัว  
ประเมินผล  
   ผู้ปุวยมีสีหน้าคลายความกังวล นอนหลับได้วันละ 4-5 
ชั่วโมง ผู้ปุวยให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมการ
พยาบาลอย่างดี 

เตรียมความพร้อมก่อนการจ าหน่าย
ผู้ปุวย  
เป้าหมายการพยาบาล 
 ผู้ปุวยมีความพร้อมในการกลับไปอยู่ 
ที่บ้าน 
  

1. ใช้กระบวนการพยาบาลเป็นแนวปฏิบัติ คือเริ่มตั้งแต่
ประเมินความต้องการของผู้ปุวยครอบครัว น ามาวางแผน
เพ่ือน าสู่การปฏิบัติแผนการจ าหน่ายที่ใช้คือหลัก DMETHOD 
เพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถผู้ปุวยในการกลับไป
ด ารงชีวิตอยู่บ้าน  
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ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล กิจกรรมการพยาบาล 
เกณฑ์การประเมินผล 
 ผู้ปุวยและญาติเข้าใจ สามารถปฏิบัติ
ตัวได้ตามค าแนะน า 

 

 D : Disease ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคสาเหตุ และการปูองกัน
อธิบายถึงอาการและอาการแสดงที่ต้องมาพบแพทย์ เช่น ไข้
สูง 2-3วัน ไอเหนื่อย  
 M : Medication ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับเรื่องยาที่ผู้ปุวย
ได้รับกลับบ้าน แนะน าให้รับประทานยาตามแผนการรักษา
ของแพทย์ การเก็บรักษายาของผู้ปุวย การสังเกตอาการที่ไม่
พึงประสงค์ของยา แนะน าไม่ให้ซื้อยามารับประทานเองเมื่อมี
อาการเจ็บปุวย    
 E : Environment ดูแลสภาพแวดล้อมของผู้ปุวย เช่น 
ดูแลจัดสิ่งแวดล้อมให้สะอาด การดูแลเครื่องใช้ประจ าตัวของ
ผู้ปุวยให้สะอาดอยู่เสมอ ท าความสะอาดภาชนะ เก็บให้
มิดชิด กินร้อน ช้อนกลาง (ช้อนเรา) ล้างมือบ่อยๆ  
 T : Treatment ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการดูแลผู้ปุวย การ
พักผ่อนนอนหลับ ดูแลให้พักผ่อนเต็มที ่ไม่ไปสัมผัสกับผู้อื่น
หรือไปในทีชุ่มชนแออัด  ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการออกก าลัง
กาย โดยการเดินหรือขี่จักรยานอยู่กับที่วันละ 20-30 นาที 
หลังออกก าลังกายผู้ปุวยควรจะได้พักผ่อนอย่างพอเพียง  
 H : Health สุขอนามัย –แนะน าวิธีการอาบน้ า การดูแล
ความสะอาดปากและฟัน อย่างน้อยวันละ 2ครั้ง (ตื่นนอน
และก่อนนอน) ควรใช้แปรงสีฟันที่อ่อนนุ่ม ล้างปากและฟัน
ให้สะอาด เพ่ือปูองกันปากเป็นแผล และส่งเสริมให้มีน้ าลาย 
ความชื้นภายในช่องปาก และสระผมอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 
ครั้ง –แนะน าให้ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ปูองกันทุก
ครั้งที่ออกไปนอกบ้าน เพ่ือปูองกันการติดเชื้อซ้ า - หลีกเลี่ยง
กิจกรรมที่ต้องพบปะผู้คน -แนะน าให้ผู้ปุวยรับวัคซีนปูองกัน
โรคไวรัสโคโรน่า 2019 หลังจากหายปุวยแล้ว 3 เดือน  
O : Outpatient Referral การส่งต่อและการติดตามการ
รักษา - หลังจากได้รับยาฆ่าเชื้อครบตามแผนการรักษาของ
แพทย์ ถ้ามีนัดแนะน าให้ผู้ปุวยมาตรวจตามแพทย์นัด
ถึงแม้ว่าจะรู้สึกสบายดี ไม่มีอาการผิดปกติใดๆ ก็ตาม 
แนะน าอาการผิดปกติต่างๆ ที่ต้องมาพบแพทย์ก่อนนัด  
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ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล กิจกรรมการพยาบาล 
 ให้เบอร์โทรศัพท์สอบถามข้อสงสัยต่างๆ และบอกแหล่งของ

ความช่วยเหลือเมื่อมีปัญหาสุขภาพเกิดขึ้น –แนะน าให้ผู้ปุวย
มีการตรวจสุขภาพปอดประจ าปี 
 D : Diet  การเลือกรับประทานอาหารเหมาะสมกับโรค 
หลีกเลี่ยงหรืองดอาหารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เน้นการกิน
ร้อน ช้อนกลาง (ช้อนเรา) ล้างมือ 
ประเมินผล   
   ผู้ปุวยมีความเข้าใจวิธีการดูแลตนเองเม่ือกลับบ้าน 
 

 
 
สรุป  
 จากการศึกษากรณีศึกษา พบว่า ผู้ปุวยติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มี
ภาวะแทรกซ้อนคือภาวะการหายใจล้มเหลว จากเชื้อลงปอด ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส 
Favipiravir และ High dose steroid พร้อมกับการนอนคว่ า ร่วมกับการให้ออกซิเจนอัตราการไหลสูง 
(High flow nasal canular : HFNC) ผู้ปุวยมีความวิตกกังวลต่อการเป็นโรคและการรักษาค่อนข้างมาก 
เมื่อไดร้ับการรักษาและการพยาบาล พบว่าผู้ปุวยมีอาการดีขึ้น และภาวะจิตใจที่ดีข้ึน สามารถปรับตัว
และกลับไปอยู่กับสังคมได้ ในเรื่องการปูองกันการแพร่กระจายเชื้อ พบว่าไม่มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) เพ่ิมเติม รวมวันนอนในโรงพยาบาลรวม 10 วัน  

 

ข้อเสนอแนะ  
 การการดูแลรักษาผู้ปุวยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะต้องใช้ความรู้ 
ความสามารถในเรื่องโรค การปูองกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ ประสบการณ์ตัดสินใจที่ดี การ
ประเมินอย่างรอบด้านและเป็นองค์รวม เพ่ือให้ผู้ปุวยได้รับการดูแลได้ครอบคลุมทั้งร่างกาย และจิตใจ  
จึงมีข้อเสนอแนะไว้ ดังนี้  
       1. ด้านบริหาร ควรมีการก าหนดสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพในการดูแลผู้ปุวยโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมทั้งมีการนิเทศติดตามอย่างสม่ าเสมอ และต่อเนื่อง  
      2. ด้านบริการพยาบาล ควรมีการจัดท าแนวทางการดูแล ผู้ปุวยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ให้เป็นปัจจุบันและถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพ เพ่ือใช้ในโรงพยาบาล        

     3. ด้านวิชาการ ควรมีการจัดประชุมวิชาการให้ความรู้ เกี่ยวกับการดูแลผู้ปุวยโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฝึกการใส่ ถอดชุด PPE อย่างสม่ าเสมอ  เพ่ือให้พยาบาลเกิดความ
มั่นใจ และเกิดความรวดเร็วในการให้การพยาบาลแก่ผู้ปุวย 
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     4. ด้านอ่ืนๆ ควรมีการปรับระบบการสื่อสารในห้องผู้ปุวย และห้องเจ้าหน้าที่ให้ชัดเจน 
ปรับโครงสร้าง cohort ward ให้ได้มาตรฐาน เพ่ือความปลอดภัยของผู้ให้บริการ ควรมีการใช้
เทคโนโลยี นวัตกรรมในการดูแลผู้ปุวยโดยใช้หุ่นยนต์ ในการถ่าย X-ray ส่งอาหาร จ่ายยาให้กับผู้ปุวย 
ควรมีการจัดเตรียมอุปกรณ์ ปูองกันที่มีประสิทธิภาพให้เพียงพอ 
      นอกจากนี้ อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนภายหลังการปุวยเป็นผู้ปุวยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) (Post Covid syndrome) หรือ ภาวะ Long Covid เป็นอาการที่ผู้ปุวยผู้ปุวยโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มักพบภายหลังจากรักษาหายแล้ว ซึ่งอาการที่เกิดขึ้นมีความ
หลากหลายและอาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล โดยอาจเป็นอาการที่เกิดขึ้นใหม่  หรือเป็นอาการที่
หลงเหลืออยู่หลังรักษาหาย ซึ่งสามารถเกิดได้ในทุกระบบของร่างกาย ตั้งแต่ระบบทางเดินหายใจ ระบบ
หัวใจและหลอดเลือด ระบบประสาท ระบบภูมิคุ้มกันและสุขภาพจิต โดยมักพบมีอาการภายหลังได้รับ
เชื้อ 4 ถึง 12 สัปดาห์ โดยอาการที่พบสามารถดีขึ้นหรือแย่ลงเมื่อเวลาผ่านไปได้หรือมีการกลับเป็นซ้ า
ใหม่ได้  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 
 

 

เอกสารอ้างอิง 
 

กระทรวงสาธารณสุข ส านักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค. (2557). คู่มือการปฏิบัติงานป้องกัน
ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ส าหรับบุคลากรทางการแพทย์และ
สาธารณสุข. นนทบุรี : กระทรวงสาธารณสุข.  

กระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค. (2563). โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19). ค้นจาก
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข. แนวทางปฏิบัติในการดูแลรักษาผู้ปุวยโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ชนิดรุนแรง สมาคมเวศบ าบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย.  

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) แนวทางเวชปฏิบัติ 
การวินิจฉัย ดูแล รักษากรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19). เข้าถึงเมื่อวันที่ 3 
ธันวาคม 2564 ค้นจาก https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index.php. 

กรมควบคุมโรค (2563). ข้อมูลส าหรับการป้องกันตัวเองจากไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019. สืบค้นเมื่อ
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 จากhttps://ddc.moph.go.th  

แบบแผนสุขภาพ. (2562). 11 แบบแผนสุขภาพของกอร์ดอน.ค้นเมื่อ ๒๕ ธันวาคม 2562, จาก 
www.mindmeister.com.  

ปรีชา ธ ารงไพโรจน์ (2561). การนอนคว่ าในผู้ป่วยกลุ่มอาการหายใจล าบากเฉียบพลัน. พิมพ์ครั้งที่ 1. 
กรุงเทพฯ : บริษัทปริ้นเอเปิ้ลจ ากัด.  

พจนา ปิยะปกรณ์ชัย. (2563). การพยาบาลผู้ป่วยท่ีได้รับการบ าบัดด้วยออกซิเจนและเครื่องช่วย
หายใจ. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : บริษัทธนาเพรสจ ากัด.  

พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. (2558). แนวเวชปฏิบัติการวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อ
ในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเช้ือ.   

มณฑิรา มณีรัตนะพร และคณะ. (2561). อายุรศาสตร์ทันยุค 2561. กรุงเทพฯ :  บริษัทปริ้นเอเปิ้ล
จ ากัด.  

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช. (2564). สถิติสารสนเทศประจ าปีงบประมาณ 2564. สุพรรณบุรี : ศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร  ฝุายแผนงานและสารสนเทศ. 

วิจิตรา กุสุมภ์ และคณะ. (2560). การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤตแบบองค์รวม. กรุงเทพฯ : ห้าง
หุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล สหประชาพาณิชย์.  

ศูนย์บริหารสถานการณ์การระบาดโควิด-19 (ศบค.) [cited 2020 July 15]. Available from: 
http://www.moicovid.com/09/07/2020 /uncategorized/1519/  

เอกรินทร์ ภูมิพิเชฐ และไชยรัตน์ เพ่ิมพิกุล. (2560). Critical Care; At Difficult Time. กรุงเทพฯ: 
บียอนด์ เอ็น เทอร์ไพรซ์.  

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index.php
http://www.mindmeister.com/
http://www.moicovid.com/09/07/2020%20/uncategorized/1519/


16 
 

Wikipedia. Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 [cited 2020 July 9]. 
Available from: https://en.wikipedia.org/wiki/Severe_ 
acute_respiratory_syndrome_coronavirus_2 

Hui DS, Chow BK, Lo T, Tsang OTY, Ko FW, Ng SS, et al. Exhaled air dispersion during 
high-flow nasal cannula therapy versus CPAP via different masks. Eur Respir J 
2019; 53: 1802339 .  

World Health Organization. Q&A on coronaviruses (Covid-19). (Internet). (Cited 2021 
Nov29). Availablefrom: http://emergencies/diseses/novel-coronavirus-
2019/question-and-answershub/q-a-de-tail/q-a-coronaviruses. 

 World Health Organization. Clinical management of severe acute respiratory infection 
(SARI) when COVID-19 disease is suspected Interim guidance. (Internet). 
(Cited 2021 Nov 29). Available from : http://www.who.int/docs/default-
source/coronaviruse/clinical-management-ofnovel-cov.pdf. 

 

 
 

 

http://emergencies/diseses/novel-coronavirus-2019/question-and-answershub/q-a-de-tail/q-a-coronaviruses
http://emergencies/diseses/novel-coronavirus-2019/question-and-answershub/q-a-de-tail/q-a-coronaviruses

