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บทนา
Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) เป็ น ไวรั ส โคโรน่ า ชนิ ด ใหม่ ที่
เกิดขึ้นในปี 2019 และเป็นสาเหตุที่ทาให้เกิดโรค Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) [1, 2]
SARS-CoV-2 สามารถติดต่อได้ง่ายและแตกต่างจากไวรัสที่มีผลต่อระบบทางเดินหายใจกลุ่มอื่น ๆ คือ มี
ช่วงระยะเวลาในการติดต่อจากคนสู่คนในช่วง 2-10 วันก่อนที่จะแสดงอาการ [2-4] ไวรัสชนิดนี้ติดต่อผ่านคนสู่คน
ทางสารคัดหลั่งต่าง ๆ โดยติดมากับละอองฝอยขนาดใหญ่ที่ผ่านจากการไอ จาม หรือจากน้ามูกที่ติดอยู่บนพื้น
ผิวสัมผัสในระยะห่างโดยประมาณ 2 เมตร จากผู้ที่ติดเชื้อ
SARS-CoV-2 จะสามารถมีชีวิตอยู่บนพื้นผิวที่แข็งได้นานอย่างน้อย 24 ชั่วโมง หรืออาจมากกว่า 8 ชั่วโมง
บนผิวสัมผัสที่อ่อนนุ่ม [5] ไวรัสนี้จะติดจากคนสู่คนได้โดยการสัมผัส โดยเมื่อคนๆ นั้นไปสัมผัสกับพื้นผิวของวัตถุที่
มีเชื้ออยู่และนาไปสัมผัสกับอวัยวะต่า ง ๆ บนใบหน้า เช่น ปาก จมูก หรือ ตา นอกจากนั้นละอองฝอยที่มีเชื้อ
(aerosol airborne infected particles) ซึ่ ง เกิ ด จากการไอหรื อ จาม และเชื้ อ จะอยู่ ใ นอากาศได้ อ ย่ า งน้ อ ย 3
ชั่วโมง [5] และเมื่อละอองฝอยนี้เข้าสู่เยื่อบุดวงตาหรือมีการสูดหายใจเอาละอองฝอยเหล่านี้เข้าไปอาจทาให้บุคคล
นั้นติดเชื้อได้ ผู้ที่ติดเชื้อจะมีอาการคล้ายเป็นไข้หวัดทั่วไป และมีการติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจร่วมด้วย
อาการสาคัญ ได้แก่ มีไข้ (89%), ไอ (68%), เมื่อยล้าอ่อนเพลีย (38%), มีเสมหะ (34%) และหายใจลาบาก (19%)
[4] ความรุนแรงของโรคจะมีได้ตั้งแต่ไม่แสดงอาการ หรือมีอาการทางระบบหายใจเล็ กน้อย จนถึงมีการติดเชื้อที่
ปอดร่วมกับภาวะหายใจล้มเหลวหรืออาจเสียชีวิต ปัจจุบันมีรายงานประมาณการณ์ว่า 80% ของผู้ที่ติดเชื้อจะไม่
แสดงอาการหรือมีอาการเพียงเล็กน้ อย และ 15% จะมีอาการรุนแรงและต้องพึ่งออกซิเจน และอีก 5% จะมี
อาการหนักที่ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจหรืออุปกรณ์สนับสนุนอื่น ๆ เพื่อรักษาชีวิต [2]
รายงานในช่ ว งแรก ๆ แสดงให้ เ ห็ น ว่ า การถ่ า ยภาพ chest x-ray อาจมี ข้ อ จ ากั ด ในการวิ นิ จ ฉั ย โรค
COVID-19 [6] แพทย์อาจจาเป็นต้องดูผลจาก CT ของปอดเพื่อหาตาแหน่งรอยโรค ที่มีลักษณะทึบและไม่บดบัง
ส่วนของโครงสร้างภายในปอด (mottling and ground glass opacity) [7] และอาจมีการตรวจอัลตร้าซาวน์
ปอดร่วมด้วยเพื่อระบุตาแหน่งที่มีของเหลวคั่งค้าง (B-lines) ที่กระจายอยู่ตามกลีบปอดต่าง ๆ และตาแหน่งที่มี
lung consolidation [8]
จากข้อมูลในปัจจุบันพบว่าอัตราการเสียชีวิตจากการติดเชื้อจะอยู่ที่ 3-5% และอาจมากถึง 9% ตามการ
รายงานครั้งล่าสุด ซึ่งแตกต่างกับไข้หวัดใหญ่ที่พบเพียง 0.1% เท่านั้น [2] นอกจากนั้นพบว่าผู้ป่วย 5% ต้องได้รับ
การรักษาในหอผู้ป่วยวิกฤต [4] และประมาณครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยที่เข้ารักษาในโรงพยาบาล (42%) จะต้องได้รับการ
บาบัดรักษาด้วยออกซิเจน [4] จากข้อมูลที่เพิ่งพบใหม่ระบุว่าผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงสูงสุดที่จะมีระดับความรุนแรงของโรค
COVID-19 มากจนต้องรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล และ/หรือหอผู้ป่วยวิกฤต คือ ผู้สูงอายุ, เพศชาย, มีโรคประจาตัว
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อย่างน้อย 1 โรค, มีค่า illness score สูง (วัดจาก SOFA scores), มีค่าที่บ่งบอกถึงการมีลิ่มเลื อด (d-dimer)
เพิ่มขึ้น และ/หรือมีจานวนลิมโฟซัยต์น้อย (lymphocytopenia) [2, 4, 9-11]
จุดมุ่งหมาย
เอกสารฉบับนี้ถูกทาขึ้นเพื่อนาเสนอข้อมูลให้แก่นักกายภาพบาบัดและสถานพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยในระยะ
เฉียบพลัน และมีบทบาทในการดูแลจัดการผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยัน และ/หรือต้องสงสัยว่าติดเชื้อ COVID-19 ใน
โรงพยาบาล ซึ่ง COVID-19 เป็นโรคอุบัติใหม่ที่เกิดจากโคโรน่าไวรัส และส่งผลกระทบหลัก ๆ ต่อระบบทางเดิน
หายใจ โดยอาการของผู้ติดเชื้ออาจมีได้ตั้งแต่น้อยมากไปจนถึงมีอาการปอดอักเสบ ผู้ที่มีอาการน้อยจะสามารถหาย
ได้เองอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ผู้ติดเชื้อบางส่วนอาจมีภาวะการหายใจล้มเหลว และ/หรือถึงขั้นวิกฤตที่ต้องเข้ารับ
การรักษาในหอผู้ป่วยวิกฤต
นักกายภาพบาบัดเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่มีบทบาทในการดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อ และ/หรือต้องสงสัย
ว่าติดเชื้อในสถานพยาบาล กายภาพบ าบั ด เป็ นวิช าชี พ ที่ ก่ อ กาเนิ ด และมี อยู่ ทั่ว โลก โดยในออสเตรเลี ย และ
ต่างประเทศนักกายภาพบาบัดมักจะทางานในหอผู้ป่วยและหอผู้ป่วยวิกฤตของโรงพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยในระยะ
เฉียบพลัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรักษาทางกายภาพบาบัดในระบบหายใจและไหลเวียนโลหิต จะมุ่งเน้นจัดการ
ผู้ป่วยในระยะเฉียบพลัน, เรื้อรัง, และการฟื้นฟูสมรรถภาพภายหลังการเจ็บป่วย ดังนั้นกายภาพบาบัดอาจจะเป็น
ประโยชน์ในการรักษาทางระบบหายใจและการฟื้นฟูของผู้ป่วย COVID-19 ถึงแม้ว่าผู้ป่วยเหล่านี้มี ปัญหาเรื่อง
เสมหะเป็นส่วนน้อย (34%) [4] แต่การรักษาทางกายภาพบาบัดอาจจาเป็นถ้าผู้ป่วย COVID-19 มีเสมหะมากและ
ไม่สามารถขับออกได้เอง ซึ่งอาจต้องมีการประเมินผู้ป่วยเป็นกรณี ๆ ไป ผู้ป่วยที่มีปัจจัยเสี่ยงสูง เช่น มีโรคร่วมที่ทา
ให้เกิดเสมหะมาก หรือไอไม่มีประสิทธิภาพ (เช่น ผู้ป่วยทางระบบประสาท, ผู้ป่วยระบบหายใจ, cystic fibrosis,
หรืออื่น ๆ) การรักษาทางกายภาพบาบัดจะเกิดประโยชน์กับผู้ป่วยเหล่านี้ไ ด้ นักกายภาพบาบัดที่ต้องทางานในหอ
ผู้ป่วยวิกฤต อาจต้องใช้เทคนิคการระบายเสมหะเพื่อให้ผู้ป่วยหายใจได้ดีขึ้น และการช่วยจัดท่าทางในผู้ป่วยที่ มี
ภาวะหายใจล้มเหลวอย่างรุนแรงจาก COVID-19 เช่น ในท่านอนคว่าจะทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนก๊าซในปอดที่ดีขึ้น
[12]
การให้การรักษาทางการแพทย์สาหรับผู้ป่วย COVID-19 บางราย เช่น การใช้เครื่องช่วยหายใจ การให้ยา
นอนหลับ และการใช้ยาชนิด neuromuscular blocking อาจทาให้ผู้ป่วย COVID-19 มีความเสี่ยงสูงในการเกิด
ICU-acquired weakness [13] ซึ่ ง ส่ ง ผลให้ ผู้ ป่ ว ย COVID-19 มี ค วามผิ ด ปกติ แ ละอั ต ราการตายมากขึ้ น [14]
ดังนั้นจึงมีความจาเป็นอย่างมากในการดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยเมื่อพ้นระยะเฉียบพลันของ acute respiratory distress
syndrome (ARDS) โดยเร็ ว เพื่ อ ลดความรุ น แรงของการเกิ ด ICU-acquired weakness และส่ ง เสริ ม การ
ช่วยเหลือตนเองกลับคืนมาโดยเร็ว ซึ่งนักกายภาพบาบัดมีบทบาทในการให้ การออกกาลังกาย การเคลื่อนไหว
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ร่างกาย และการฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ผู้ป่วย COVID-19 ที่รอดชีวิตจากหอผู้ป่วยวิกฤต เพื่อให้สามารถกลับไปใช้
ชีวิตที่บ้านได้
ขอบเขต
เอกสารฉบับนี้จะมุ่งเน้นการดูแลผู้ใหญ่ที่ป่วยในระยะเฉียบพลันในสถานพยาบาล
ข้อเสนอแนะสาหรับนักกายภาพบาบัดรวมถึงข้อคาถามสุขภาพจะระบุในแนวทางปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
- หมวดที่ 1: การวางแผนกาลังคน และการเตรียมการตั้งรับ เช่น แนวทางการคัดกรองที่เกี่ยวข้องกับนัก
กายภาพบาบัด
- หมวดที่ 2: การรักษาทางกายภาพบาบัด ซึ่งครอบคลุมถึงระบบหายใจ การเคลื่อนไหวร่างกายและการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพ รวมทั้งอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อที่จาเป็น
พึงตระหนักเสมอว่าการรักษาทางกายภาพบาบัดมีความแตกต่างกันทั่วโลก ดังนั้นการใช้แนวทางปฏิบัตินี้
นักกายภาพบาบัดควรพิจารณาการรักษาให้เหมาะสมกับบริบทของสภาพแวดล้อม
จุดแข็งของแนวทางปฏิบัติฉบับนี้
แนวทางปฏิบัตินี้มีจุดแข็งหลายประการ คือ ตอบสนองต่อความต้องการคาแนะนาทางคลินิกสาหรับนัก
กายภาพบาบัดที่ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยในระยะเฉียบพลัน แนวทางปฏิบัตินี้มาจากแนวทาง
ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย COVID-19 ที่มีความเป็นปัจจุบันและเผยแพร่โดยองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือสูง องค์กร
กายภาพบาบัด และมาจากงานวิจัยที่ผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งมีการรายงานหลักฐานที่ใช้อย่าง
โปร่งใส นอกจากนี้จัดทาขึ้นจากกลุ่มตัวแทนของผู้เชี่ยวชาญทางคลินิกของกายภาพบาบัดระดับนานาชาติทั้งในหอ
ผู้ป่วยวิกฤตและหอผู้ป่วยทั่วไป คณาจารย์กายภาพบาบัดที่มีประสบการณ์ในเรื่องการเป็นผู้นา มีความชานาญใน
การทบทวนวรรณกรรมและการวิจัยทางคลินิกที่เป็นลักษณะ prospective cohort study และ การวิจัยแบบพหุ
สถาบันและการกาหนดแนวทางปฏิบัติทางคลินิก นอกจากนี้ยังได้รับการรั บรองจากองค์กรระดับนานาชาติทาง
กายภาพบาบัด
ข้อจากัดของแนวทางปฏิบัติฉบับนี้
แนวทางปฏิบัตินี้มีข้อจากัดด้วยเช่นกัน เนื่องจาก COVID-19 เป็นโรคอุบัติใหม่ แนวทางปฏิบัตินี้อาจมี
การเปลี่ยนแปลงเมื่อเราเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของโรคดังกล่าวมากขึ้น แนวทางปฏิบัตินี้อนุมานมาจากหลักฐาน
เชิงประจักษ์ที่ดีที่สุดสาหรับการจัดการผู้ป่วยวิกฤต และการติดตามผลระยะยาวในผู้ป่วยวิกฤตที่รอดชีวิต ไม่มีการ
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นาผู้ป่วยเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาแนวปฏิบัตินี้ เมื่อแนวทางปฏิบัติทางกายภาพบาบัดนี้ได้ถูกใช้ในคลินิก จึงมี
ความจาเป็นที่จะต้องมีการติดตามผลระยะยาวในผู้ป่วยที่รอดชีวิต
====================================
หมวดที่ 1: คาแนะนาในการวางแผนงานกาลังคนทางกายภาพบาบัดและการเตรียมการ
COVID-19 ทาให้เกิดความต้องการใช้ทรัพยากรทางสาธารณสุขเป็นอย่างมากทั่วโลก ตารางที่ 1 เป็นแนวทางที่จะ
ช่วยให้นักกายภาพบาบัดวางแผนและตอบสนองเรื่องอัตรากาลังคนเมื่ อสถานการณ์การระบาดรุนแรงขึ้น ตารางที่
2 และ 3 เป็นการให้ข้อเสนอแนะว่านักกายภาพบาบัดควรจะให้การรักษาหรือไม่เมื่อสงสัยว่าเป็น ผู้ป่วย COVID19 ตารางที่ 4 เป็นตัวอย่างการวางแผนการจัดการทรัพยากรตั้งแต่ในระดับปกติ (Tier 0) จนถึงเมื่อมีการระบาดใน
ระดับรุนแรงที่เป็นระดับฉุกเฉิน (Tier 4) สาหรับการจัดการในแต่ละพื้นที่ควรปรับตัวอย่างการวางแผนทรัพยากร
ให้เหมาะสมกับบริบทของของทรัพยากรและความเชี่ยวชาญของทรัพยากรบุคคลในแต่ละพื้นที่
ตารางที่ 1 การวางแผนงานกาลังคนทางกายภาพบาบัดและการเตรียมความพร้อม
1.1

1.2

1.3
1.4

คาแนะนา
วางแผนงานในกรณีที่ความต้องการงานบริการด้านกายภาพบาบัดสูงมากขึ้น ตัวอย่างเช่น
 ควรเพิ่มกะเวลาทางานกาลังคนที่เป็น part-time
 บุคลากรสามารถที่จะยกเลิกการลางานได้
 รับสมัครเพื่อเพิ่มกาลังคน
 รับสมัครนักวิชาการหรือนักวิจัยที่เกษียณอายุหรือนักกายภาพบาบัดที่ไม่ได้ทางานทางคลินิก
 เปลี่ยนรูปแบบกะเวลาทางาน เช่น เป็น 12 ชั่วโมง หรือเพิ่มเวรรอบเย็น
วิเคราะห์ ส ภาพกาลั งคนในปั จ จุ บัน ที่มี ศักยภาพที่ส ามารถเข้า ไปช่ว ยในพื้น ที่ที่ มีผู้ ป่ว ย COVID-19
จานวนมาก เช่น ในหอผู้ป่วยโรคติดเชื้อ, หอผู้ป่วยวิกฤต, หอดูแลผู้ป่วยระดับพึ่งพาสูง (HDUs*) หรือ
บริเวณผู้ป่วยอาการเฉียบพลันอื่น ๆ โดยกลุ่มเป้าหมายแรกคือกาลังคนที่มีประสบการณ์ด้า นระบบ
ระบบหายใจและไหลเวียนโลหิต หรือมีประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยในระยะวิกฤต
ควรมีการกาหนดหรือระบุตัวนักกายภาพบาบัดที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ทักษะ และมีประสบการณ์
การทางานในหอผู้ป่วยวิกฤต [12]
สาหรับนักกายภาพบาบัดที่ไม่มีความเชี่ยวชาญด้านระบบหายใจและไหลเวียนโลหิต สามารถทางาน
สนับสนุนงานด้านอื่นๆ ของโรงพยาบาล เช่น ทางานด้านฟื้นฟู หรือทาระบบจาหน่ายสาหรับผู้ที่ไม่ได้
ป่วย COVID-19
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คาแนะนา
1.5 ควรให้นักกายภาพบาบัดที่มี ทักษะและประสบการณ์สูงในด้านระบบหายใจและไหลเวียนโลหิต เป็น
กาลังเสริมในการคัดกรองผู้ป่วย COVID-19 และคอยให้คาปรึ กษา กากับดูแลนักกายภาพบาบัดที่มี
ประสบการณ์น้ อยกว่าโดยเฉพาะกรณีที่อาการผู้ป่ว ยมีความซับซ้อน ทั้งนี้โรงพยาบาลควรระบุนั ก
กายภาพบาบัดที่เป็นหัวหน้างานนี้โดยเฉพาะ
1.6 สารวจแหล่งการเรียนรู้และจัดฝึกอบรมให้นักกายภาพบาบัดที่มีศักยภาพในการเข้าไปทางานในหอ
ผู้ป่วยวิกฤต อาทิเช่น
 eLearning package ผ่าน clinical skills development service for physiotherapy
and critical care management [18]
 การเตรียมความพร้อมของนักกายภาพบาบัดที่ทางานในหอผู้ป่วยวิกฤต
 ฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ
1.7 สื่ อ สารให้ บุ ค ลากรทุก คนในแผนกรั บทราบถึ ง แผนงานต่ า งๆ เพื่ อ ให้ ก ารท างานเป็ น ไปด้ ว ยความ
ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
1.8 นักกายภาพบาบัดที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ควรหลีกเลี่ยงไม่เข้าไปในบริเวณที่กั้นแยกสาหรับผู้ป่วย COVID-19
โดยกลุ่มที่มีความเสี่ยงที่จะป่วย COVID-19 ด้วยอาการรุนแรงมีดังนี้คือ
 หญิงตั้งครรภ์
 มีภาวะระบบทางเดินหายใจชนิดเรื้อรัง
 ได้รับการรักษาด้วยยากดภูมิคุ้มกัน
 ผู้สูงอายุมากกว่า 60 ปี
 มีภาวะสุขภาพเรื้อรัง เช่น โรคหัวใจ โรคปอด และเบาหวาน
 มี ภ าวะภู มิ คุ้ ม กั น บกพร่ อ ง เช่ น ภาวะเม็ ด เลื อ ดขาวต่ าหรื อ มะเร็ ง ระยะแพร่ ก ระจาย
( neutropenia, disseminated malignancy and conditions or treatments that
produce immunodeficiency) [12]
1.9 แนะนาให้หญิงมีครรภ์หลีกเลี่ยงโอกาสสัมผัส COVID-19 โดยภาวะตั้งครรภ์เพิ่มความเสี่ยงของการเกิด
ภาวะแทรกซ้อนของระบบทางเดินหายใจ เนื่องจากการเปลี่ ยนแปลงทางสรีรวิทยาที่เกิดขึ้น ขณะ
ตั้งครรภ์ ถึงแม้ว่าข้อมูลปัจจุบันยังไม่มีความแน่ชัดถึงผลของ COVID-19 โดยตรงต่อมารดาและบุตรใน
ครรภ์ก็ตาม
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1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17
1.18

คาแนะนา
ควรวิเคราะห์ความต้องการกาลังคนในอนาคตหากเกิดการระบาดใหญ่ของโรค เช่น การใช้งานของ
อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ และการวางแผนกาลังคนสาหรับหน้าที่นอกเหนือจากงานทางคลินิก อาทิ
เช่น ขั้นตอนของงานการควบคุมการติดเชื้อ [12]
ควรพิจารณาการแบ่งกลุ่มงาน เป็นกลุ่มงานที่ต้องมีการบริหารจัดการเกี่ยวข้องกับ COVID-19 และ
กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องกับโรคที่ไม่ติดต่อ เพื่อลดและป้องกันการทางานสลับหน้าที่กัน โดยควรปรึกษาฝ่าย
ควบคุมการติดเชื้ออย่างใกล้ชิด
ควรจัดรูปแบบงานให้สอดคล้องกับนโยบายระดับประเทศและปฏิบัติงานตามข้อมูลในระดับชาติ และ/
หรือระดับโรงพยาบาล ชุมชน เช่น World Health Organization (WHO) " Guideline for infection
prevention and control during health care when novel coronavirus infection is
suspected" [19]
นักกายภาพบาบัดที่มีความชานาญควรมีส่วนร่วมในการให้คาแนะนาในการรักษาที่ เหมาะสมสาหรับ
ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงหรือได้รับผลยืนยันว่าป่วยด้วย COVID-19 ด้วยการปรึกษาอย่างใกล้ชิดกับแพทย์ที่
มีความชานาญตามแนวทางการส่งต่อนักกายภาพบาบัด
ควรศึกษาแผนปฏิบัติงานของโรงพยาบาลในการจัดสรรพื้นที่ หรือวัสดุตามความจาเป็นทางการแพทย์
เพื่อเตรียมความพร้อมในกรณีที่จาเป็น ยกตัวอย่างตาราง 4 แผนทรัพยากรสาหรับกายภาพบาบัดใน
หอผู้ป่วยวิกฤต
ควรศึกษาหาแหล่งทรัพยากรอื่น ๆ ที่อาจต้องใช้ในการรักษาทางกายภาพบาบัด และการจัดการความ
เสี่ยงในการส่งผ่านเชื้อผ่านทางอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์ที่ใช้ในระบบหายใจ อุปกรณ์สาหรับส่งเสริม
การเคลื่อนไหว อุปกรณ์ที่ใช้ในออกกาลังกายและการฟื้นฟูสมรรถภาพ รวมถึงสถานที่ที่เก็บอุปกรณ์
จัดทาบัญชีเครื่องใช้และการจัดเก็บของอุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษาระบบทางเดินหายใจ อุปกรณ์ที่ใช้ใน
ออกกาลังกายและการฟื้นฟู สมรรถภาพ และควรวางแผนเผื่อในกรณีที่มีการระบาดใหญ่ของโรค เช่น
ควรแยกการใช้งานอุปกรณ์ที่ไม่ปะปนกันระหว่างส่วนที่ติดเชื้อและไม่ติดเชื้อ
มีความเป็นไปได้ที่บุคลากรจะมีภาวะเครียด เนื่องจากการทางานที่หนักมากขึ้น ทั้งที่ทางานและที่บ้าน
[12] ซึ่งบุคลากรควรได้รับการช่วยเหลือและปรึกษาทางจิตวิทยาทั้งในระหว่างและก่อนที่จะเกิดอาการ
ควรพิ จ ารณาแนวทางในช่ ว ยการประคั บ ประคองทางด้ า นจิ ต ใจ ซึ่ ง อาจส่ ง ผลกระทบด้ า นลบ
เนื่ องมาจากงานที่ห นั กมากขึ้น ความกังวลเรื่องความปลอดภัยส่ วนบุคคลและสุ ขภาพของสมาชิก
ครอบครัว [12]

* High dependency unit (HDUs) คือ หอดูแลผู้ป่วยที่ต้องเฝ้าสังเกตอาการการรักษาและการพยาบาลอย่างมาก แต่อยู่ในระดับ
ที่น้อยกว่าหอผู้ป่วย ICU และมากกว่าหอผู้ป่วยทั่วไป ซึ่งมีในเฉพาะโรงพยาบาลบางแห่ง
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ตารางที่ 2 นักกายภาพบาบัดควรให้การรักษาใครบ้าง
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6
2.7

คาแนะนา
การติดเชื้อระบบทางเดินหายใจที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักจะแสดงอาการไอแห้งๆ
ไอไม่มีเสมหะ และมีการติดเชื้อในทางเดินหายใจส่วนล่าง โดยการติดเชื้อดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการเกิด
ภาวะปอดอักเสบ (pneumonitis) มากกว่าการเกิดภาวะที่มีหนองหรือของเหลวท่วมขังอยู่ภายในถุงลม
ปอด (exudative consolidation) [20] กรณีนี้ไม่มีข้อบ่งชี้ในการรักษากายภาพบาบัดทางระบบหายใจ
ผู้ป่วยที่สงสัยหรือได้รับการยืนยันว่าเป็นผู้ป่วย COVID-19 ที่อยู่ในหอผู้ป่วยหรือหอผู้ป่วยวิกฤต ควบคู่
กับมีภาวะที่มีหนองหรือของเหลวท่วมขังอยู่ภายในถุงลมปอด (exudative consolidation) มีเสมหะ
ปริมาณมาก และ/หรือมีความลาบากในการระบายเสมหะ ผู้ป่วยกลุ่มนี้อาจจะมีข้อบ่งชี้ในการดูแลรักษา
กายภาพบาบัดทางระบบหายใจ
ผู้ป่วยที่มีโรคร่วมส่งผลทาให้การเคลื่อนไหวลดลง และ/หรือผู้ที่มีความเสี่ยงในการเกิด ICU-acquired
weakness ในผู้ป่วยกลุ่มนี้นักกายภาพบาบัดจะมีบทบาทอย่างต่อเนื่องในการให้การรักษาเพื่อให้เกิด
การเคลื่อนไหวร่างกาย การออกกาลังกาย และการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ควรให้การรักษาทางกายภาพบาบัดเฉพาะกรณีที่มีข้อบ่งชี้ทางคลินิกเท่านั้น เพื่อให้นักกายภาพบาบัดที่
เข้ า ไปสั ม ผั ส ผู้ ป่ ว ย COVID-19 มี จ านวนน้ อ ยที่ สุ ด และการรั ก ษาทางกายภาพบาบั ด ในผู้ ป่ ว ยกลุ่ ม
ดังกล่าวที่ไม่จาเป็น ภายในพื้น ที่หรือห้ องแยกโรค จะทาให้เกิดผลกระทบต่อปริมาณการใช้อุป กรณ์
ป้องกันการติดเชื้อ
นักกายภาพบาบัดควรประชุมกับแพทย์ที่มีความชานาญอย่างสม่าเสมอ เพื่อกาหนดข้อบ่งชี้ในการดูแล
รักษาทางกายภาพบาบัด และคัดกรองตามแนวทางที่ได้กาหนด/ตกลงกัน (ดังแสดงในตารางที่ 3) ใน
ผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันหรือสงสัยว่าเป็น COVID-19
นักกายภาพบาบัดไม่ควรเข้าห้องแยกโรคหรือหอผู้ป่วยรวมของผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันหรือสงสัยว่าเป็น
COVID-19 เป็นประจา เพียงเพื่อจะคัดกรองสาหรับการทากายภาพบาบัด
ทางเลือกสาหรับวิธีการคัดกรองผู้ป่วยในเรื่องข้อมูลผู้ป่วยและการประเมินขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นวิธีการที่ไม่
ต้องสัมผัสโดยตรงกับผู้ป่วยและควรใช้วิธีการนี้ก่อนทุกครั้งที่ทาได้ เช่น โทรศัพท์หาผู้ป่วยในห้องแยกโรค
และทาการประเมินข้อมูลการเคลื่อนไหว และ/หรือให้ความรู้ในเรื่องของวิธีการระบายเสมหะ
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ระบบหายใจ

ตารางที่ 3 แนวทางการตรวจคัดกรองสาหรับการทากายภาพบาบัดที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19
ส่งต่อเพื่อทากายภาพบาบัด
ผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 (ได้รับการตรวจ
ยืนยันหรือสงสัยว่าน่าจะติดเชื้อ)
มีอาการเล็กน้อย ไม่มีปัญหาทางระบบหายใจ ไม่ จ าเป็ น ต้ อ งท ากายภาพบ าบั ด เพื่ อ ร่ อ นระบาย
เช่น มีไข้, ไอแห้ง, ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากการ เสมหะหรือการเก็บตัวอย่างเสมหะ [20]
ตรวจ chest x-ray
ไม่ต้องมีการทากายภาพบาบัดที่ต้องสัมผัสผู้ป่วย
มี ภ าวะปอดอั ก เสบ (pneumonia) ที่ แ สดง ไม่ จ าเป็ น ต้ อ งท ากายภาพบ าบั ด เพื่ อ ร่ อ นระบาย
ลักษณะ ดังนี้:
เสมหะ หรือการเก็บตัวอย่างเสมหะ
 มี ค วามต้ อ งการของการใช้ อ อกซิ เ จน
ช่วยเหลือในระดับต่า (เช่น oxygen flow ≤ ไม่ต้องมีการทากายภาพบาบัดที่ต้องสัมผัสผู้ป่วย
5 L/min for SpO2 ≥ 90%)
 ไอไม่มีเสมหะ
 หรือผู้ป่วยที่ไอและสามารถขับเสมหะได้เอง
มี อ าการเล็ ก น้ อ ย และ/หรื อ ร่ ว มกั บ มี ภ าวะ ส่งต่อทากายภาพบาบัด เพื่อร่อนระบายเสมหะ
ปอดอักเสบ (pneumonia)
และ มี ปั ญ หาทางระบบหายใจร่ ว ม หรื อ มี นักกายภาพบาบัดต้องใช้มาตรการป้องกันการติดเชื้อ
ปั ญ หาทางระบบประสาทและกล้ า มเนื้ อ แบบ airborne precaution
(neuromuscular) ร่ ว มด้ ว ย เช่ น Cystic
Fibrosis, neuromuscular disease, spinal หากเป็ น ไปได้ ค วรให้ ผู้ ป่ว ยสวมใส่ surgical mask
cord injury, bronchiectasis, COPD
ขณะเข้ารับการรักษาทางกายภาพบาบัด
และ ผู้ ที่ ปั จ จุ บั น มี ปั ญ หาหรื อ คาดว่ า จะมี
ปัญหาในการร่อนระบายเสมหะได้ยาก
มี อ าการเล็ ก น้ อ ย และ/หรื อ ร่ ว มกั บ มี ภ าวะ ส่งต่อทากายภาพบาบัด เพื่อร่อนระบายเสมหะ
ปอดอักเสบ (pneumonia)
นักกายภาพบาบัดต้องใช้มาตรการป้องกันการติดเชื้อ
และ มีหลักฐานของการเกิดภาวะที่มีหนองหรือ
แบบ airborne precaution
ของเหลวท่ ว มขั ง อ ยู่ ภ าย ใน ถุ งล ม ป อ ด
(exudative consolidation) ร่วมกับระบาย
เสมหะได้ยาก หรือไม่สามารถขับเสมหะได้เอง
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ผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 (ได้รับการตรวจ
ยืนยันหรือสงสัยว่าน่าจะติดเชื้อ)
เช่น อ่อนแรงไม่มีแรงไอ, ไอไม่มีประสิ ทธิภ าพ
และมีเสี ย งเสมหะ, พบ tactile fremitus หรือ
การสั่นสะเทือนที่บริเวณทรวงอกจากการคลา, มี
เสี ย งเสมหะ, ได้ยิ น เสี ย งหายใจที่ผิ ดปกติ จาก
การตรวจด้วยการฟัง
มี อ าการรุ น แรง และมี ภ าวะปอดอั ก เสบ
(pneumonia)/การติดเชื้อของระบบทางเดิน
หายใจส่ ว นล่ า ง (lower respiratory tract
infection) เช่ น มี ค วามต้ อ งการของการใช้
ออกซิเจนช่วยเหลือเพิ่มขึ้น, มีไข้, มีภาวะหายใจ
ล าบากถี่ขึ้น , มีความรุ น แรงของการไอ, ตรวจ
chest x-ray / lung ultrasound พ บ ก า ร
เปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกับการเกิดโพรงหนอง
(consolidation)

ส่งต่อเพื่อทากายภาพบาบัด
หากเป็นไปได้ควรให้ผู้ป่วยสวมใส่ surgical mask
ขณะเข้ารับการรักษาทางกายภาพบาบัด

ให้พิจารณาส่งต่อทากายภาพบาบัด เพื่อร่อนระบาย
เสมหะ
การท ากายภาพบ าบั ด อาจจะยั ง มี ค วามจ าเป็ น
โดยเฉพาะในผู้ ป่ ว ยที่ ไ ม่ มี แ รงในการไอ, มี เ สมหะ
และ/หรือ มีหลักฐานแสดงว่าเป็น pneumonia จาก
การตรวจ chest x-ray และ/หรือมีการคั่งค้างของ
เสมหะ
นักกายภาพบาบัดต้องใช้มาตรการป้องกันการติดเชื้อ
แบบ airborne precaution
หากเป็ น ไปได้ ค วรให้ ผู้ ป่ว ยสวมใส่ surgical mask
ขณะเข้ารับการรักษาทางกายภาพบาบัด
แนะนาให้มีการรักษาที่เหมาะสมตั้งแต่เริ่มต้น ในช่วง
ที่ผู้ป่วยอยู่ในหอผู้ป่วยวิกฤต
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การเคลื่อนไหวร่างกาย, การออกกาลังกายและการฟื้นฟู
สมรรถภาพ

ผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 (ได้รับการตรวจ
ยืนยันหรือสงสัยว่าน่าจะติดเชื้อ)
ผู้ ป่ ว ยอื่ น ๆ ที่ มี ค วามเสี่ ย งสู ง ของการเกิ ด การ
จ า กั ด ก า ร ท า ง า น ห รื อ กิ จ ก ร ร ม ท า ง ก า ย
(functional limitations)
 เช่ น ผู้ ป่ ว ยกลุ่ ม เปราะบาง หรื อ มี โ รคร่ ว ม
หลายโรค ที่ส่งผลต่อการจากัดความสามารถ
ทางกาย
 เช่ น การเคลื่ อ นย้ า ย, การออกก าลั ง กาย,
และการฟื้ น ฟู ผู้ ป่ ว ยในหอผู้ ป่ ว ยวิก ฤต ที่ มี
การลดลงของการทางานหรื อกิจกรรมของ
ร่างกาย และ/หรือผู้ที่มีความความเสี่ ยงต่อ
การเกิดภาวะ ICU-acquired weakness

ส่งต่อเพื่อทากายภาพบาบัด
ส่งต่อทากายภาพบาบัด
นักกายภาพบาบัดควรใช้มาตรการป้องกันการติดเชื้อ
แบบ droplet precaution
นักกายภาพบาบัดควรใช้มาตรการป้องกันการติดเชื้อ
แบบ airborne precaution หากจาเป็นต้องใกล้ชิด
หรือสัมผัสกับผู้ป่วย หรือมีหัตถการใด ๆ ที่ทาให้เกิด
การแพร่กระจายของละอองฝอยในอากาศ (AGPs)
ในกรณีที่ผู้ป่วยไม่ได้ใช้เครื่องช่วยหายใจ หากเป็นไป
ได้ควรให้ผู้ป่วยสวมใส่ surgical mask ขณะเข้ารับ
การรักษาทางกายภาพบาบัดทุกครั้ง
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ตารางที่ 4 ตัวอย่างแผนทรัพยากรสาหรับกายภาพบาบัดในหอผู้ป่วยวิกฤต
ระยะ

ปริมาณความจุเตียง

รายละเอียดและ
สถานที่พักของผู้ป่วย

การจัดอัตรากาลังคน
ของกายภาพบาบัด

ระดับปกติ เช่น
เช่น
(Business หอผูป้ ่วยวิกฤตขนาด 22 เตียง ผู้ ป่ ว ยทั้ ง หมดที่ อ ยู่ ใ นส่ ว นของหอ 4 หน่ ว ยนั บ ภาระงานของ
as usual) หอดู แ ลผู้ ป่ ว ยระดั บ พึ่ ง พาสู ง ผู้ป่วยวิกฤต และหอดูแลผู้ป่วยระดับ บุคลากร (FTE#)
(HDUs) ขนาด 6 เตียง
พึง่ พาสูง (HDUs)

ระดับ เช่น
ที่ 1
การขยายด้วยการเพิ่มจ านวน ผู้ป่วยCOVID-19 น้อยกว่า 4 ราย
(Tier 1) เตียงจากเดิมที่มีอยู่ หรือการ
เปิ ด เตี ย งที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ สิ ท ธิ์ ก่ อ น
หน้านี้

เช่น
การเพิ่มกาลังคน 1 FTE ต่อ
จานวนเตียง 4 เตียงในหอ
ผู้ป่วยวิกฤต [21]
นักกายภาพบาบัดที่มีความ
ช านาญจะคั ด กรองผู้ ป่ ว ย

อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกายภาพบาบัด การ
ดูแลระบบทางเดินหายใจ การเคลื่อนไหว
ร่างกาย การออกกาลังกาย และการฟื้นฟู
สมรรถภาพ
เช่น
• เก้าอี้เคลื่อนย้ายและปรับท่าทาง
(transmotion/oxford chairs) จานวน 6 ตัว
• เก้าอี้นั่งพนักสูง 10 ตัว
• รถเข็นช่วยเดิน (rollators) 3 ตัว
• เตียงปรับระดับ (tilt table) 1 ตัว
• จักรยานปั่นอยู่กับที่ 2 ตัว
• Steps/blocks
• อุปกรณ์เสริมช่วยพยุง ปรับจัดท่าอื่น ๆ ตาม
ขนาดของร่างกาย (bariatric equipment)
หากจ าเป็ น ต้ อ งใช้ เ ก้ า อี้ เ คลื่ อ นย้ ายและปรับ
ท่าทางเพิ่มอีก 1 ตัว ต้องจัดสรรและแยกไว้ใช้
งาน
เตียงปรับระดับเพิ่ม 1 ตัว ต้องแยกไว้ใช้งาน
ส าหรับผู้ ป่ว ยกลุ่ มนี้ทาความสะอาดและแยก
เก็บไว้
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ผู้ป่วยCOVID-19 ที่ได้รับการจัดเตียง COVID-19 โดยปรึกษากับ เพิ่มเติมอุปกรณ์เกี่ยวกับระบบหายใจ
ในห้ อ งแยกที่ มี ร ะบบปรั บ การไหล ที่ ป รึ ก ษาทางการแพทย์
อากาศชนิด reverse flow
ของหอผู้ป่วยวิกฤต
ในโรงพยาบาลส่วนใหญ่ยังมีข้อจากัด
ในการมีห้อง reverse flow
ระดับ เช่น
จ านวนผู้ ป่ ว ยเกิ น ความพร้ อ มของ
ที่ 2
การขยายเพิ่มเติมจนถึงระดับ จานวนห้องแยก ดังนั้นการดูแลผู้ป่วย
(Tier 2) ความสามารถสู ง สุ ด ของหอผู้ ติดเชื้อนอกห้ องแยกโรคจาเป็ นต้ อง
ป่วยวิกฤต
ดูแลในขอบเขตของห้องแรงดันลบ

ผู้ป่วยจะได้รับการรักษาใน
ห้องแยกโรค
เช่น
อาจจาเป็นต้องใช้เก้าอี้เพิ่มเติมได้
การคานวณเพื่ อเพิ่ ม ก าลั ง
คนตาม FTE
จัดเตรียมเก้าอี้ เตียงปรับระดับแยกส่วนไว้
สาหรับผู้ป่วยทั้งที่ติดเชื้อและยังไม่ติดเชื้อ
หอผู้ป่วยวิกฤตที่ติดเชื้อจะ
ผู้ป่วยติดเชื้อจะได้รับการติดตามดูแล มีนักกายภาพบาบัดจัดสรร
รักษาจากหอผู้ ป่ว ยเปิ ดเพิ่ม ของหอ ไว้ ร วมกั บ มี นั ก กายภาพ
ผู้ป่วยวิกฤต
บาบัดที่มีความชานาญหนึ่ง
ท่าน
การเข้ารักษาตัวในหอผู้ป่วยวิกฤต
หอผู้ป่วยวิกฤตที่ไม่ติด เชื้อ
ภาวะปกติ/ผู้ป่วยที่ไม่ติดเชื้อจะอยู่ใน จะมี นั ก กายภาพบ าบัดจัด
ส่ ว นที่ แ ยกต่ า งหากของหอผู้ ป่ ว ย สรรไว้รวมกับมีนักกายภาพ
วิกฤต
บาบัดที่มีความชานาญหนึ่ง
ท่าน
21

นั ก กายภาพบ าบั ด ทั้ ง สอง
หน่วยจะจัดสรรไว้ตลอดแม้
ช่วงวันหยุด
ระดับ การเพิ่มจานวนเตียงภายนอก ผู้ ป่ว ย COVID-19 มากเกินขีดความ เช่น
ดังที่กล่าวมาข้างต้น
ที่ 3
พื้นที่หอผู้ป่วยวิกฤต เช่น พื้นที่ สามารถของพื้นที่ติดเชื้อที่ได้รับการ การคานวณเพื่ อเพิ่ ม ก าลั ง
(Tier 3) ส่วนของวิสัญญี
จัดสรร
คนตาม FTE
ก า ร จั ด ส ร ร เ ตี ย ง ส า ห รั บ ผู้ ป่ ว ย
COVID-19 จั ด สรรทั่ ว ทั้ ง หอผู้ ป่ ว ย
วิกฤต
หอผู้ป่วยวิกฤตที่ไม่ติดเชื้อ (Noninfectious satellite ICU) จะถูก
สร้างขึ้นในสถานที่แยกต่างหาก
เตียงเสริมที่เพิ่มขึ้นจะสร้างใน ภาวะฉุกเฉินขนาดใหญ่
พื้นที่ของคลินิกในส่วนอื่นของ
โรงพยาบาล เช่ น หน่ ว ยโรค
หัวใจ, ห้องปฏิบัติการผ่าตัด

ระดับ
ที่ 4 /
ระดับ
ฉุกเฉิน
(Tier 4)
# Full time equivalent (FTE) คือหน่วยนับภาระงานของบุคลากร

เช่น
ดังที่กล่าวมาข้างต้น
การคานวณเพื่ อเพิ่ ม ก าลั ง
คนตาม FTE
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การจัดการทางการแพทย์
นักกายภาพบาบัดควรมีความตระหนักรู้ถึงกระบวนการจัดการทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย COVID-19 ด้วย
วัตถุประสงค์ของแนวทางในการปฏิบัตินี้ ได้มีการสรุปข้อเสนอแนะที่มาจากแนวปฏิบัติทางการแพทย์จากกลุ่ม
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา ดังมีรายละเอียดในหน้า 9
หั ต ถการที่ ท าให้ เ กิ ด การแพร่ ก ระจายของละอองฝอยในอากาศ (AGPs) ซึ่ ง ฝอยละอองนี้ ท าให้ เ กิ ด การ
แพร่กระจายของเชื้อ COVID-19 ครอบคลุมถึง
 การใส่และการถอดท่อช่วยหายใจ
 การส่องกล้องทางเดินหายใจ
 การใช้ high flow nasal oxygen
 การใช้ non-invasive ventilation (NIV)
 การใส่ท่อ tracheostomy tube
 การช่วยฟื้นคืนชีพก่อนการใส่ท่อช่วยหายใจ [12, 22]
อุปกรณ์กาเนิดละอองฝอยอื่น ๆ ที่สัมพันธ์กับการให้การรักษาทางกายภาพบาบัด มีดังนี้
High flow nasal oxygen (HFNO): HFNO ได้รับคาแนะนาให้ใช้ รักษาผู้ป่วย COVID-19 ที่มีปัญหาออกซิเจน
ต่า โดยที่ผู้ดูแลรักษาผู้ป่วยต้องใส่ชุดอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อแบบ airborne PPE [12]
เครื่อง HFNO (ตัวอย่างเช่น เปิดออกซิเจน ที่ระดับอัตราเร็ว 40-60 ลิตรต่อนาที) ทาให้เกิดความเสี่ยงต่อการติด
เชื้อทางฝอยละอองเพียงเล็กน้อย และความเสี่ยงของการติดเชื้อทางละอองฝอยจะลดลง หากผู้ปฏิบัติงานใส่ชุด
ป้องกันการติดเชื้อที่เหมาะสม ร่วมกับการใช้ มาตรการควบคุมการติดเชื้อ[23] ผู้ป่วยที่ใช้ HFNO ควรที่จะอยู่ใน
ห้องความดันลบ [12]
ผู้ ป่ ว ยที่ใช้อุป กรณ์ห รื อท่อช่ว ยหายใจร่ ว มกับ HFNO ควรจากัดให้ อยู่ในห้ องแยกเดี่ยวส าหรับ กลุ่ ม airborne
(airborne isolation room) เท่านั้น และควรจากัดอัตราการไหลของออกซิเจนในเครื่อง HFNO ไม่เกิน 30 ลิตร
ต่อนาที ซึง่ วิธีการนี้อาจช่วยลดการแพร่เชื้อไวรัสได้
Non-invasive ventilation (NIV): ไม่ ค วรใช้ NIV เป็ น ประจ ากั บ ผู้ ป่ ว ย COVID-19 [12] ที่ มี ภ าวะ hypoxic
respiratory failure ซึ่งสะท้อนถึงระดับของภาวะหายใจล้มเหลวที่สูง กรณีต้องใช้กับผู้ป่วย COPD หรือเพิ่งถอด
ท่อช่วยหายใจ ต้องมีการป้องกันด้วยการใช้มาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบ airborne PPE ทุกครั้ง [12]
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การใช้ออกซิเจนเพื่อการรักษา: การใช้ออกซิเจนเพื่อการรักษาขึ้นอยู่กับอาการแสดงของผู้ป่วย อันได้แก่
 ผู้ป่วยมี Severe respiratory distress, hypoxaemia หรือ shock, SpO2 ที่ต้องได้คือ > 94% [23]
 ถ้าผู้ป่วยอาการคงที่แล้ว SpO2 ที่ควรได้คือ > 90% สาหรับผู้ป่วยทั่วไป และในผู้หญิงตั้งครรภ์ ควรได้คือ
92-95% [23]
 สาหรับผู้ป่วย COVID-19 และมี acute hypoxaemic respiratory failure, SpO2 ที่ควรได้ไม่ควรสูงกว่า
96% [22]
การพ่นยา (Nebulisation): ไม่แนะนาการใช้ยาแบบพ่นสาหรับผู้ป่วย COVID-19 ที่ไม่ได้ใส่ท่อช่วยหายใจ เพราะ
จะเพิ่มความเสี่ยงของการแพร่กระจายและการติดเชื้อให้กับบุคลากรที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงทันที
ส่วนการใช้ยาสูดพ่น (metered dose inhalers/spacer) น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่า ถ้าจาเป็นต้องใช้เครื่องพ่นยา
ควรปฏิบัติตามแนวทางการใช้ของพื้นที่ เพื่อลดการเกิดฝอยละอองให้น้อยที่สุด เช่น ใช้เครื่องพ่นยาแบบ Pari
sprint ร่วมกับมีตัวกรองเชื้อไวรัสภายใน
การใช้ เ ครื่ อ งพ่ น ยา, NIV, HFNO และ spirometrys ควรหลี ก เลี่ ย ง และควรได้ รั บการดู แ ลจากบุ ค ลากรทาง
การแพทย์ ที่ มี ค วามช านาญ หากมี ค วามจ าเป็ น ที่ ต้ อ งใช้ ควรมี ม าตรการป้ อ งกั น การติ ด เชื้ อ แบบ airborne
precaution
สาหรับผู้ป่วยที่ต้องอยู่ในหอผู้ป่วยวิกฤตการดูแลจัดการได้ถูกรวบรวมสรุปไว้ด้านล่าง เมื่อมีผู้ป่วยระยะเฉียบพลัน
มากขึ้น ก็จะเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่กระจายของละอองฝอยไวรัสในสถานพยาบาลนั้น ๆ เนื่องจากเป็น
ธรรมชาติของความเจ็บป่วยในภาวะวิกฤต ปริมาณเชื้อไวรัสที่มาก และรวมถึงการทาหัตถการที่ ทาให้เกิดการ
แพร่กระจายของละอองฝอยในอากาศมากขึ้น ดังนั้นจึงแนะนาให้ใช้ มาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบ airborne
precaution เมื่อต้องดูแลผู้ป่วย COVID-19 ทุกรายที่อยูใ่ นหอผู้ป่วยวิกฤต [12]
การใส่ท่อและเครื่องช่วยหายใจ: ผู้ป่วยที่มีปัญหา hypoxia, hypercapnia, acidaemia, respiratory fatigue,
haemodynamic instability หรือมีการเปลี่ยนแปลงของระดับการรับรู้สติ ควรพิจารณาการใช้เครื่องช่วยหายใจ
แบบ invasive ตั้งแต่เริ่มต้น หากพิจารณาแล้วว่าเหมาะสม [12] เนื่องจากความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อ
จะลดลงถ้ามีการใส่ท่อช่วยหายใจร่วมกับเครื่องช่วยหายใจที่เป็นระบบปิด [12]
การช่วยหายใจโดยเพิ่มความดันปอดด้วย ambu bag (Recruitment manoeuvrs): ถึงแม้ว่าหลักฐานใน
ปัจจุบันไม่สามารถสนับสนุนการทา recruitment manoeuver ในผู้ป่วย non-COVID-19 ARDS ก็ตาม แต่อาจ
พิจารณาการใช้ในการรักษาผู้ป่วย COVID-19 เป็นกรณี ๆ ไป
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การจัดท่านอนคว่า: รายงานจาก international centres ในการจัดการกับผู้ป่วยวิกฤต COVID-19 จานวนมาก
ที่มี ARDS แนะนาให้จัดท่านอนคว่า เพราะจะช่วยให้ การระบายอากาศดีขึ้น [12] ในผู้ใหญ่ COVID-19 และมี
severe ARDS แนะนาว่าควรจัดท่านอนคว่าประมาณ 12-16 ชั่วโมงต่อวัน [22, 23] อย่างไรก็ตามการทาเช่นนี้
ต้องการจานวนคนที่ดูแลเพียงพอ มีความชานาญและต้องทาอย่างปลอดภัย เพื่อลดภาวะแทรกซ้อน เช่น เกิดการ
กดทับ (pressure areas) และภาวะแทรกซ้อนของทางเดินหายใจ
การส่องกล้องทางเดินหายใจ: การส่องกล้องทางเดินหายใจมีความเสี่ยงเป็นอย่างมากในการทาให้เกิดฝอยละออง
ขนาดเล็กและทาให้เกิดการแพร่เชื้อ ในทางคลินิกมักไม่ใช้หัตถการนี้ในผู้ป่วย COVID-19 ยกเว้นมีข้อบ่งชี้อื่น (เช่น
สงสัยว่าเป็นการติดเชื้อแบบฉวยโอกาสหรือมีการกดภูมิคุ้มกัน) แนะนาว่าควรหลีกเลี่ยงหัตถการนี้เป็นอย่างยิ่ง [12]
การดูดเสมหะ: ควรใช้การดูดเสมหะแบบระบบปิด (closed inline suction catheters) [12]
การเก็บตัวอย่างเสมหะ: ในผู้ป่วยที่ใส่เครื่องช่วยหายใจ ตัวอย่างที่ได้จาก tracheal aspirate เพียงพอที่จะใช้
วินิจฉัย COVID-19 และไม่มีความจาเป็นที่จะต้องทาการวินิจฉัยโดยการนาน้าเกลือฉีดลงในทางเดินหายใจส่วนล่าง
และดูดกลับคืนในระยะเวลาสั้นๆ หรือ bronchoalveolar larvage (BAL) [12] ไม่ควรถอดสายที่เชื่อมระหว่าง
ผู้ป่วยและเครื่องช่วยหายใจออก เนื่องจากจะเป็นการทาให้เกิด lung decruitment และฝอยละออง แต่หากมี
ความจาเป็นควรทาการ clamp endotracheal tube และหยุดการทางานของเครื่องช่วยหายใจก่อน (เพื่อป้องกัน
การเกิดฝอยละออง) [12]
การเจาะหลอดลม (tracheostomy): ควรพิจารณาการเจาะหลอดลมตั้งแต่เริ่มต้น ในผู้ป่วยที่เหมาะสม เพื่อช่วย
ให้การดูแลทางการพยาบาลทาได้ง่ายขึ้น และสามารถหย่าเครื่องช่วยหายใจได้เร็วขึ้น มีรายงานระบุว่ามีผู้ป่วยที่
ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจนาน ๆ สามารถฟื้นตัวหลังจากภาวะ ARDS อย่างไรก็ดีการทาหัตถการ percutaneous
tracheostomy โดยใช้ bronchoscopic guidance จะทาให้เกิดความเสี่ยงต่อการแพร่ของเชื้อ เนื่องจากเป็นการ
กระตุ้นให้เกิดฝอยละออง การใช้ surgical tracheostomy อาจจะเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยกว่า ถึงแม้ว่าจะยังมี
ความเสี่ยงในการแพร่เชื้อก็ตาม การทา tracheostomy ในผู้ป่วยที่มีภาวะการทางานของหลาย ๆ ระบบล้มเหลว
และ/หรือติดเชื้อในกระแสเลือด (sepsis) ควรพิจารณาผลดีผลเสียต่ออัตราการตายที่สูงของผู้ป่วย COVID-19 [12]
หมวดที่ 2: คาแนะนาสาหรับการส่งต่อเพื่อรักษาทางกายภาพบาบัด และอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อที่ต้องใช้
หลักการการจัดการทางกายภาพบาบัด – การดูแลระบบทางเดินหายใจ:
ตัวอย่างของการรักษาทางกายภาพบาบัดในระบบหายใจ หรือ chest physiotherapy จะครอบคลุมถึง
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 เทคนิ ค การระบายเสมหะ เช่ น การจั ด ท่ า , active cycle of breathing (ACBT), manual และ/หรื อ
ventilator hyperinflation, การเคาะปอดและการสั่ น ปอด, การรั ก ษาด้ ว ย positive expiratory
pressure (PEP), mechanical insufflation-exsufflation (MI-E)
 การใช้ Non-invasive ventilation (NIV) และ inspiratory positive pressure breathing (IPPB) เช่น
ใช้ IPPB กับผู้ป่วยที่มีกระดูกซี่โครงหัก, NIV อาจนามาประยุกต์ในการระบายเสมหะ หรือนามาใช้ในผู้ป่วย
ที่มีปญ
ั หาระบบหายใจล้มเหลว หรือใช้ในระหว่างการให้การออกกาลังกาย
 เทคนิคการกระตุ้นให้เกิดการขับเสมหะ เช่น การช่วยไอ หรือกระตุ้นให้ไอ และรวมถึงการดูดเสมหะ
 การให้โปรแกรมการออกกาลังกาย (exercise prescription) และการเคลื่อนไหวร่างกาย (mobilisation)
นอกจากนั้นนั กกายภาพบ าบั ดยั งมีบ ทบาทในการบูรณาการจัดการการรักษาแก่ผู้ ที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ
(tracheostomy) อีกด้วย
การให้การรักษาทางกายภาพบาบัดระบบหายใจแก่ผู้ป่วย COVID-19 ต้องคานึงถึงหัตถการที่ทาให้เกิด
การแพร่กระจายของละอองฝอยในอากาศ (AGPs) เป็นอย่างยิ่ง ตารางที่ 5 แสดงถึงข้อแนะนาในการให้การรักษา
ทางกายภาพบาบัดระบบหายใจแก่ผู้ป่วย COVID-19
ตารางที่ 5 คาแนะนาสาหรับการให้การรักษาทางกายภาพบาบัดระบบหายใจ
คาแนะนา
5.1 อุ ป กรณ์ ก ารป้ อ งกั น ติ ด เชื้ อ : การระมั ด ระวั ง เรื่ อ ง airborne ระหว่ า งการให้ ก ารรั ก ษาทาง
กายภาพบาบัดระบบหายใจ เป็นเรื่องที่แนะนาให้ทาอย่างจริงจัง (Strongly recommended)
5.2 มารยาทการไอ: ทั้งผู้ป่วยและบุคลากรควรได้รับการฝึกการไออย่างมีมารยาทและถูกสุขอนามัย ซึ่งใน
ระหว่างการให้ เทคนิ คทางกายภาพบาบัด อาจจะกระตุ้นให้ เกิด การไอ จึงควรให้ ความรู้แก่ผู้ ป่ว ย
เกี่ยวกับมารยาทการไอ ดังนี้
 ขอให้ผู้ป่วยหันหน้าหนีออกไปจากผู้อื่นขณะที่ไอหรือขับเสมหะ
 ผู้ป่วยควรใช้ทิชชู่ปิดปากตนเองขณะไอ ทิ้งทิชชู่และทาความสะอาดมือตนเอง ถ้าผู้ป่วยไม่
สามารถทาได้เองบุคลากรควรเข้าช่วยเหลือ
 นอกจากนี้ ถ้าเป็นไปได้นักกายภาพบาบัดควรอยู่ห่างจากผู้ป่วยอย่างน้อย 2 เมตร และอยู่
นอกแนวการกระจายของละอองฝอยจากการไอ (Blast zone)
5.3 เทคนิ คของการรั ก ษาทางกายภาพบ าบั ดระบบหายใจหลายเทคนิ ค เป็นหั ต ถการที่ ทาให้ เกิ ด การ
แพร่กระจายของละอองฝอยในอากาศ (AGPs) ได้ แต่ยังไม่มี หลักฐานเพียงพอที่จะยืนยันว่าการใช้
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คาแนะนา
เทคนิ คทางกายภาพบ าบั ด เหล่ านี้ [25] ร่ว มกับการไอเพื่อระบายเสมหะจะสามารถทาให้ เกิด การ
แพร่กระจายของละอองฝอยในอากาศได้ (AGPs) ทั้งนี้รวมถึง
 ขบวนการต่างๆ ที่ก่อให้เกิดการไอ เช่น การไอขณะให้การรักษาด้วยเทคนิคต่างๆ และการ
huffing
 การจัดท่า/การจัดท่าระบายเสมหะโดยอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลก และ manual techniques
เช่น การสั่นปอดขณะหายใจออก (expiratory vibrations) การเคาะปอด และ การช่วยไอ
ซึ่งอาจกระตุ้นการไอและการขับเสมหะ
 การใช้เครื่องช่วยหายใจที่เป็น positive pressure (เช่น IPPB), mechanical insufflationexsufflation (MI-E) devices, intra/extra pulmonary high frequency oscillation
devices (เช่น The Vest, MetaNeb, Percussionaire)
 PEP and oscillating PEP devices
 BubblePEP
 การดูดเสมหะทาง nasopharyngeal หรือ oropharyngeal suctioning เป็นต้น
 การฝึ ก กล้ า มเนื้ อ หายใจเข้ า (Inspiratory muscle training) โดยเฉพาะในผู้ ป่ ว ยที่ ใ ช้
เครื่องช่วยหายใจและจาเป็นต้องหย่าเครื่องช่วยหายใจออกขณะหนึ่ง
 การรั กษาทางกายภาพบ าบัดด้ว ยการเคลื่ อ นไหวร่า งกาย หรือเทคนิคการรัก ษาอื่ น ที่ จ ะ
ก่อให้เกิดการไอหรือขับเสมหะ
 Manual hyperinflation (MHI)
 Open suction
 Saline instillation via and open circuit / endotracheal tube
 Sputum inductions
ดังนั้ น ขณะให้ การรั กษาทางกายภาพบ าบัดระบบหายมจจึ งมี ความเสี่ ยงของการเกิ ด การ
แพร่ ก ระจายทางอากาศ (airborne transmission) ของ COVID-19 นั ก กายภาพบ าบั ด จึ ง ควร
พิจารณาประเมินระหว่างความเสี่ยงกับประโยชน์ของการรักษาด้วยเทคนิคต่างๆ และควรใช้มาตรการ
ป้องกันการติดเชื้อแบบ airborne precaution
5.4 ในกรณีที่จาเป็นต้องให้หัตถการที่ทาให้ก่อฝอยละอองในอากาศ (AGPs) ควรทาในห้อง negativepressure (ถ้ามี) หรือในห้องเดี่ยวที่ปิดประตูมิดชิด โดยควรมีบุคลากรจานวนน้อยที่สุดเท่าที่จาเป็น
และทุกคนต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ (ดังตารางที่ 7) การเข้า-ออกภายในห้องควรเกิดขึ้นน้อย
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ที่สุดระหว่างให้การรักษา [12] แต่อาจทาได้ยากเมื่อเป็นรูปแบบหอผู้ป่วยรวมเพราะมีผู้ป่วย COVID19 เป็นจานวนมาก
BubblePEP เป็ น สิ่ งที่ไม่ แนะน าส าหรั บผู้ ป่ว ย COVID-19 เพราะความคลุ ม เครื อ ในการก่ อให้ เ กิ ด
ละอองฝอยในอากาศซึ่งมีความคล้ายคลึงกับข้อควรระวังของ WHO ในการใช้ bubble CPAP [23]
ไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์สาหรับการใช้ incentive spirometry ในผู้ป่วย COVID-19
หลีกเลี่ยงการใช้เครื่อง MI-E, NIV, IPPB หรือ HFO
อย่างไรก็ตามถ้ามีข้อบ่งชี้ทางคลินิ กหรือหากการรักษาอื่นไม่มีประสิทธิภาพก็สามารถใช้เครื่ องมือ
ดังกล่ าวได้ ทั้งนี้ ก่อนการใช้เครื่ องมือดังกล่ าวต้องปรึกษาแพทย์ที่มีความช านาญและผู้ เชี่ยวชาญ
ทางด้ า นโรคติ ด เชื้ อ (Infection Prevention and Monitoring Services within local facilities)
ก่อนทุกครั้ง
โดยต้องแน่ใจว่าเครื่องมือสามารถฆ่าเชื้อได้หลังการใช้งาน เช่น การป้องกันเครื่องมือด้วยฟิลเตอร์
(viral filters) ทั้งด้านที่ต่อกับตัวเครื่องและด้านที่ต่อกับผู้ป่วย
 ต้องเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง (disposable circuits)
 ต้องมีการจดบันทึกการใช้อุปกรณ์ รวมถึงรายละเอียดของผู้ป่วยติดไว้กับอุปกรณ์นั้น เพื่อการ
ติดตามและเฝ้าระวังการติดเชื้อ (ถ้าจาเป็น)
 ใช้มาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบ airborne precaution
ในกรณีใช้อุปกรณ์เกี่ยวกับการหายใจ (respiratory equipment) ควรใช้สาหรับผู้ป่วยเพียงคนเดียว
(single patient use) หรือแบบใช้แล้วทิ้ง เช่น ใช้เครื่องมือ PEP ในผู้ป่วยเพียงคนเดียว ไม่ควรนา
อุปกรณ์เกี่ยวกับการหายใจมาใช้ซ้า (respiratory equipment) (ถ้าเป็นไปได้)
นั กกายภาพบ าบั ดไม่ควรใช้อุป กรณ์ที่ทาให้ เกิดความชื้น หรือ NIV หรือ หั ตถการที่ทาให้ เกิดการ
แพร่กระจายของละอองฝอยในอากาศ (AGPs) ก่อนได้รับความเห็นชอบจากแพทย์ที่มีความชานาญ
ไม่ควรใช้เทคนิคการทา Sputum inductions
ในกรณีที่ต้องการเก็บตัวอย่างเสมหะ
หากประเมินแล้วว่าผู้ป่วยสามารถไอขับเสมหะออกได้ด้วยตนเอง นักกายภาพบาบัดไม่จาเป็นต้องทา
การเก็บตัวอย่างเสมหะด้วยตนเอง
หากมีความจาเป็นต้องใช้วิธีการทางกายภาพบาบัด เช่น กระตุ้นการไอ เพื่อใช้ในการเก็บตัวอย่าง
เสมหะ ต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ
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การจัดการตัวอย่างเสมหะควรเป็นไปตามนโยบายของแต่ละที่ โดยทั่วไปแล้วเมื่อได้ตัวอย่างเสมหะมา
ควรปฏิบัติดังนี้
 ตั ว อย่ า งเสมหะทั้ ง หมดและใบส่ ง ตรวจเสมหะ ควรติ ด เครื่ อ งหมายอั น ตรายทางชีว ภาพ
(biohazard label) ไว้
 ตัวอย่างเสมหะควรอยู่ในถุงสองชั้น การบรรจุตัวอย่างเสมหะใส่ ถุงชั้นแรกต้องทาในห้องแยก
โดยบุคลากรที่สวมอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ
 การส่งตัวอย่างเสมหะไปยังห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ควรส่งมอบให้กับมือผู้เชี่ยวชาญที่
เข้าใจลักษณะของตัวอย่างเสมหะ ไม่ควรใช้ระบบส่งตามท่อ (Pneumatic tube systems)
Saline nebulization:
ไม่แนะนาให้ใช้ Saline nebulization แม้ว่าบางแนวทางของประเทศอังกฤษอนุญาตให้ใช้ Saline
nebulization ได้ แต่วิธีดังกล่าวไม่แนะนาในประเทศออสเตรเลีย
Manual hyperinflation (MHI):
เนื่องจากเทคนิค MHI จาเป็นต้องหย่าเครื่องช่วยหายใจออกขณะหนึ่ง ดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงการใช้
เทคนิค MHI โดยใช้เทคนิค ventilator hyperinflation (VHI) ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้ เช่น กรณีมีเสมหะ
และจาเป็นต้องทาหัตถการในหอผู้ป่วยวิกฤต
Positioning including gravity assisted drainage:
นักกายภาพบาบัดสามารถให้คาแนะนาในการจัดท่าทางและท่าระบายเสมหะให้แก่ผู้ป่วย
การจัดท่านอนคว่า:
นักกายภาพบาบัดมีบทบาทในการเป็นผู้นาการจัดท่านอนคว่าในหอผู้ป่วยวิกฤต ทั้งนี้รวมถึงการเป็น
ผู้นาทีมในการจัดท่าทางนอนคว่า และให้ความรู้แก่บุคลากรในการจัดท่านอนคว่า (เช่น การจาลอง
สถานการณ์) หรือการช่วยเหลือทีมหอผู้ป่วยวิกฤตในการเปลี่ยนท่าทางของผู้ป่วย
การบริหารจัดการ Tracheostomy:
การใส่ tracheostomy และขบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จะก่อให้เกิดการแพร่กระจายของฝอยละออง
ในอากาศ
 การทา Cuff deflation และการเปลี่ยนหรือทาความสะอาด inner tube สามารถก่อให้เกิด
การแพร่กระจายของละอองฝอยในอากาศได้
 แนะนา closed หรือ in-line suction
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 ไม่ควรฝึกกล้ามเนื้อหายใจเข้า (inspiratory muscle training), speaking valves และ
leak speech จนกว่าผู้ป่วยจะพ้นระยะเฉียบพลันและความเสี่ยงของการแพร่เชื้อลดลง
 แนะนาให้ใช้มาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบ airborne precaution
หลักการจัดการทางกายภาพบาบัด - การเคลื่อนไหวร่างกาย การออกกาลังกาย และการฟื้นฟูสมรรถภาพ
นักกายภาพบาบัดมีหน้าที่รับผิดชอบและจัดให้มีการฟื้นฟูระบบต่าง ๆ ได้แก่ ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ระบบ
ประสาท ระบบหายใจและไหลเวียนโลหิต อันประกอบด้วย
 การออกก าลั ง กายแบบ passive, active assisted, active หรื อ resisted เพื่ อ คงสภาพหรื อ เพิ่ ม
คุณลักษณะข้อต่อ การเคลื่อนไหวของข้อต่อและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
 การเคลื่อนไหวร่างกาย และการฟื้นฟูสมรรถภาพ เช่น การเคลื่อนที่บนเตียง (bed mobility), การนั่งข้าง
เตียง, การทรงตัวในท่านั่ง, การลุกขึ้นยืนจากท่านั่ง, การเดิน, การยืนบนเตียงปรับระดับ หรือ เครื่องช่วย
ยืน (standing hoists), การออกกาลังแขนขาด้วย ergometry และโปรแกรมการออกกาลังกายแบบอื่น
ๆ ตารางที่ 6 เป็นคาแนะนาการใช้กิจกรรมเหล่านี้กับผู้ป่วย COVID-19
ตารางที่ 6 ค าแนะน าส าหรั บ การกายภาพบ าบั ด ด้ ว ยการเคลื่ อ นไหว การออกก าลั ง กายและการฟื้ น ฟู
สมรรถภาพ
6.1

6.2

คาแนะนา
การใช้อุปกรณ์ป้องกันการติ ดเชื้อ : การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อจากฝอยละอองน้ามูกน้าลาย
(droplet precautions) ควรมีการจัดเตรียมให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่นักกายภาพบาบั ดเข้าไป
รักษาด้วยการเคลื่อนไหวร่างกาย การออกกาลังกายและการฟื้นฟูสมรรถภาพ เช่น นักกายภาพบาบัด
สวมใส่หน้ากาก N95 เมื่อให้การรักษาด้วยการเคลื่อนไหวร่างกาย การออกกาลังกาย และการฟื้นฟู
สมรรถสภาพในผู้ป่วยที่ต้องได้รับการช่วยเหลือ เนื่องจากการเคลื่อนไหวร่างกาย และการออกกาลัง
กายอาจจะส่งผลให้ผู้ป่วยเกิดการไอ หรือขับเสมหะออกมา
ในกรณีนี้ขึ้นอยู่กับคาแนะนาของแต่ละหน่วยงานและความสามารถที่จะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกนอกห้อง
แยกโรค และให้ผู้ป่วยสวม surgical mask ทุกครั้งเมื่อทาการเคลื่อนย้ายออกนอกห้องแยกโรค
การตรวจคัดกรอง: นักกายภาพบาบัดจะตรวจคัดกรองเมื่อได้รับการส่งปรึกษาทางกายภาพบาบัดเพื่อ
การเคลื่อนไหวร่างกาย การออกกาลังกาย และการฟื้นฟูสมรรถภาพ
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แนะนาให้ทาการปรึกษากับพยาบาล ผู้ป่วยหรือญาติ (ทางโทรศัพท์) ก่อนที่นักกายภาพบาบัดจะเข้าไป
ในห้องแยกโรคของผู้ป่วย เพื่อลดจานวนเจ้าหน้าที่ที่สัมผัสกับผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น COVID19 นั กกายภาพบ าบั ดควรประเมินการใช้อุป กรณ์ห รื อวิธีการช่ว ยเหลื อ ที่เหมาะส มกับผู้ ป่ว ย เช่น
พยาบาลที่ ป ระจ าอยู่ ใ นห้ อ งแยกโรคให้ ก ารปฏิ บั ติ กั บ ผู้ ป่ ว ยที่ ต้ อ งได้ รั บ การช่ ว ยเหลื อ โดยมี นั ก
กายภาพบาบัดให้คาแนะนาการปฏิบัติอยู่ภายนอกห้องแยกโรค
ในกรณีที่ผู้ ป่ ว ยมีการจ ากั ดกิ จ กรรมทางกาย เช่น ผู้ ป่ว ยที่มีความเสี่ ยงต่ อการเกิด ICU-acquired
weakness ผู้ ป่ ว ยที่ มี ภ าวะเปราะบาง (Frailty) ผู้ ป่ ว ยที่ มี โ รคร่ ว มหลายโรคและผู้ ป่ ว ยสู ง อายุ
ควรพิจารณาให้การรักษาทางกายภาพบาบัด
ส่งเสริมให้มีการเริ่มให้การเคลื่อนไหวโดยเร็ว (Early mobilisation): สามารถทาได้เมื่อผู้ป่วยอยู่ใน
สภาวะปลอดภัยที่จะสามารถเคลื่อนไหวได้ [23]
ส่งเสริมให้ผู้ป่วยเคลื่อนไหว เพื่อรักษาสมรรถภาพของผู้ป่วยที่สามารถทาได้ในห้องผู้ป่วย เช่น
 การเคลื่อนย้าย ออกนั่งนอกเตียงของผู้ป่วย
 การออกกาลังกายอย่างง่ายๆและปฏิบัติกิจวัตรประจาวันด้วยตนเอง
การรักษาด้วยการเคลื่อนไหวร่างกาย และการให้โปรแกรมการออกกาลังกาย: ควรพิจารณาอย่าง
รอบคอบจากสภาวะของผู้ป่วย เช่น ประเมินจากอาการคงที่ทางคลินิก ประเมินจากอาการคงที่ของ
ระบบทางเดินหายใจและระบบไหลเวียนโลหิต [26,27]
อุปกรณ์สาหรับการเคลื่อนไหว และการออกกาลัง (Mobility and exercise equipment): การ
ใช้อุปกรณ์ควรพิจารณาและปรึกษากับหน่วยควบคุมการติดเชื้อของแต่ละหน่วยงานก่อนการใช้กับ
ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น COVID-19 เพื่อมั่นใจได้ว่าอุปกรณ์จะได้รับการทาความสะอาดได้อย่าง
ถูกต้องและสามารถลดการปนเปื้อนของเชื้อได้
ควรเป็นอุปกรณ์ที่สามารถใช้ได้กับผู้ป่วยเพียงคนเดียว เช่น การใช้ยางยืดออกกาลังกายแทนการใช้
อุปกรณ์ชุดยกน้าหนัก
อุปกรณ์ขนาดใหญ่ (เช่น อุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย ergometer เก้าอี้ เตียงปรับระดับ ) ควรจะต้อง
สามารถทาความสะอาดและลดการปนเปื้อนได้ง่าย หลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ที่ไม่จาเป็นต่อการใช้งาน
พื้นฐาน เช่น การใช้เก้าอี้เคลื่อนย้ายผู้ป่วย (Transmotion chair) หรือเตียงปรับระดับ ซึ่งอุปกรณ์
เหล่านี้สามารถเพิ่มความก้าวหน้าของผู้ป่วยให้สามารถนั่งหรือยืน และยังสามารถทาความสะอาดได้
และลดการปนเปื้อนเชื้อได้
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ทาการรักษาด้วยการเคลื่อนไหวร่างกาย การออกกาลังกายและการฟื้นฟูสรรถสภาพเมื่อ
 มีการวางแผนที่ดี
o ระบุจานวนเจ้าหน้าที่ที่น้อยที่สุดที่จะสามารถทาการปฏิบัติได้อย่างปลอดภัย [26]
o แน่ใจว่ามีอุปกรณ์ที่ต้องการใช้ครบถ้วน และพร้อมใช้งานก่อนเข้าไปในห้องของผู้ป่วย
 อุปกรณ์ทั้งหมดได้รับการทาความสะอาด/ลดการปนเปื้อน อย่างเหมาะสม
o ในกรณีที่ต้องมีการใช้อุปกรณ์ร่วมกันระหว่างผู้ป่วย จะต้องทาความสะอาด และทา
การฆ่าเชื้อระหว่างการใช้ในผู้ป่วยแต่ละราย [23]
o จัดอบรมเจ้าหน้าที่ที่ทาความสะอาดอุปกรณ์ในห้องแยกโรค
 หลีกเลี่ยงการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ระหว่างพื้นที่ติดเชื้อและพื้นที่ไม่ติดเชื้ อ
(ในกรณีที่สามารถทาได้)
 จั ด เก็ บ อุ ป กรณ์ ที่ จ าเป็ น เฉพาะส าหรั บ ผู้ ป่ ว ยไว้ ใ นพื้ น ที่ แ ยกโรค และ
หลีกเลี่ยงการเก็บอุปกรณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องไว้ในห้องผู้ป่วย
 ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีความปลอดภัยขณะให้การรักษาผู้ป่วยที่ใส่เครื่องช่วยหายใจ หรือผู้ป่วย
ที่เจาะคอ (Tracheostomy) เช่น การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ระวังการเลื่อนหลุดของข้อต่อ หรือท่อ
ที่ต่อกับเครื่องช่วยหายใจ

ข้อควรพิจารณาในการใส่อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ
ผู้ ป่ ว ยที่ ต้ อ งสงสั ย หรื อ ติ ด เชื้ อ COVID-19 แล้ ว นั้ น จะต้ อ งใช้ ม าตรการป้ อ งกั น การติ ด เชื้ อ แบบ droplet
precaution หรือ airborne precaution โดยผู้ป่วยจะถูกนาตัวแยกไปพักในห้องเดี่ยว การกักกันตามนโยบายของ
โรงพยาบาลนั้นเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อผ่าน droplets หรือ airborne ให้อยู่ในวงจากัด อย่างไรก็ตาม
ด้วยจานวนผู้ป่วยที่สามารถรับได้ในห้องความดันลบมีอยู่อย่างจากัด แม้กระทั่งในออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์ [12]
ดังนั้นการแยกตัวผู้ป่วยในห้องเดี่ยวอาจเป็นไปได้ยาก หากมีจานวนผู้ป่วย COVID-19 เพิ่มขึ้นมาก
Class N room เป็นห้องความดันลบซึ่งแยกผู้ป่วยให้อยู่เพียงลาพัง เพื่อลดการแพร่เชื้อทาง airborne และมีส่วน
ของพื้นที่ที่กันไว้สาหรับการใส่และถอดอุปกรณ์และชุดป้องกันการติดเชื้อ ซึ่งมีอุปกรณ์ที่ป้องกันการติดเชื้อที่เกิด
จาก airborne ได้ ถึงแม้ว่าห้องจะกันพื้นที่บางส่วนในการถอดชุดได้ แต่อาจมีระเบียบหรือข้อแนะนาที่แตกต่างกัน
ในแต่ละที่ เช่น ในบางสถานพยาบาลแนะนาให้ถอดชุดป้องกัน และถุงมือในห้องผู้ป่วย และถอด face shield/
แว่นตา และหน้ากากอนามัยนอกห้องผู้ป่วย เป็นต้น
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Class S room เป็นห้องมาตรฐานทั่วไปที่สามารถใช้แยกผู้ป่วยติดเชื้อที่สามารถแพร่ผ่าน droplet หรือการสัมผัส
โดยห้องประเภทนี้ไม่ได้มีความดันลบ ดังนั้นจึงไม่มีการควบคุมทางวิศวกรรมแต่อย่างใด
โดยหลักการ มีการแนะนาให้ผู้ป่วย COVID-19 ต้องพักรักษาในห้องความดันลบตามลาพัง แต่ถ้าหากไม่
สามารถหาห้องความดันลบได้ ก็ควรเป็นห้องแบบมาตรฐานเดี่ยว และมีพื้นที่สาหรับเปลี่ยนหรือถอดชุดป้องกัน
อย่างไรก็ตามถ้ามีการขาดแคลนห้องพักทั้งสองแบบ ผู้ป่วยจาเป็นต้องถูกส่งไปพักรักษายังหอผู้ป่วยรวมที่มีการแยก
พื้นที่สาหรับผู้ป่วย COVID-19 และพื้นที่สาหรับผู้ป่วยที่ไม่เป็น COVID-19 สาหรับหอผู้ป่วยวิกฤตแบบเปิด หรือ
หอผู้ป่วยรวมจะมีผู้ ป่วยมากกว่าหนึ่ งคนในบริเวณดังกล่ าว บุคลากรจาเป็นต้องมีการป้องกันการติดเชื้ อแบบ
airborne precaution จากตารางที่ 4 ได้อธิบายถึงการพัฒนาของสถานการณ์ที่ทาให้มีการแยกผู้ป่วยในห้ อง
ความดันลบจนถึงพื้นที่หอผู้ป่วยรวมซึ่งอาจกินพื้นที่ในหอผู้ป่วยวิกฤต
ทั้งนี้สิ่งที่มีความจาเป็นอย่างยิ่ง คือ นักกายภาพบาบัดควรมีความเข้าใจในเรื่องของมาตรการในแต่ละที่
และตระหนักถึงการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ COVID-19 และควรปฏิบัติตามข้อควรปฏิบัติที่ระบุไว้ใน
ตารางที่ 7
ตารางที่ 7 คาแนะนาในการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อสาหรับนักกายภาพบาบัด
7.1

7.2

7.3
7.4

คาแนะนา
บุคลากรทุกคนจะได้รับการฝึกการสวมใส่และถอดอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้ออย่างถูกต้อง รวมไปถึงการ
ทาการทดสอบความแนบสนิทของหน้ากากกับใบหน้า (fit checking) เมื่อสวมใส่หน้ากาก N95 สาหรับ
บุคลากรที่ได้รับการฝึกฝนแล้วควรมีการรักษามาตรฐานในการสวมใส่อยู่เสมอ
แนะนาให้มีการทดสอบความแนบสนิทของหน้ากากกับใบหน้า (fit testing) เมื่อทาได้ แต่จากฐานข้อมูล
เกี่ยวกับการทดสอบความแนบสนิทของหน้ากากกับใบหน้าอย่างมีประสิทธิภาพนั้นมีข้อจากัดเนื่องจาก
มีความหลากหลายของรูปแบบหน้ากาก N95 ทาให้ยากต่อการนาวิธีการทดสอบไปปรับใช้ได้จริง [12]
บุคลากรที่มีหนวดเคราควรโกนออกเพื่อให้มั่นใจว่าหน้ากากจะแนบสนิทไปกับใบหน้าอย่างดี [24]
สาหรับผู้ป่วยที่ต้องสงสัยหรือได้รับการยืนยันวินิจฉัยแล้ว อย่างน้อยจะต้องใช้ มาตรการป้องกันการติด
เชื้อแบบ droplet precaution โดยบุคลากรจะต้องสวมใส่อุปกรณ์ ดังนี้
- หน้ากากอนามัย (surgical mask)
- เสื้อกาวน์แขนยาวกันน้า (fluid resistant long-sleeved gown)
- แว่นตากันกระเด็นหรือหน้ากากป้องกันใบหน้า (goggles/face shield)
- ถุงมือ (gloves) [22]
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7.7

7.8
7.9
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7.11

คาแนะนา
สาหรับบุคลากรที่ต้องเข้าไปทาหัตถการใกล้ชิ ดกับผู้ป่วย COVID-19 และทาหัตถการที่ทาให้ เกิดการ
แพร่กระจายของละอองฝอยในอากาศ (AGPs) ในกรณีนี้ควรเป็น มาตรการป้องกันการติดเชื้ อ แบบ
airborne precautions โดยเจ้าหน้าที่จะต้องสวมใส่อุปกรณ์ ดังนี้
- หน้ากากที่มีระดับการป้องกัน N95 หรือ P2
- เสื้อกาวน์แขนยาวกันน้า (fluid resistant long-sleeved gown)
- แว่นตากันกระเด็นหรือหน้ากากป้องกันใบหน้า (goggles/face shield)
- ถุงมือ (gloves) [24]
อาจมีการพิจารณาเพิ่มเติม ดังนี้
- การใส่หมวกคลุมผมสาหรับ หัตถการที่ทาให้เกิดการแพร่กระจายของละอองฝอยในอากาศ
(AGPs)
- รองเท้าที่มีคุณสมบัติกันของเหลวซึมผ่านและสามารถเช็ดทาความสะอาดได้
ไม่แนะนาให้ใช้ถุงคลุมรองเท้าซ้า เนื่องจากการใส่เข้าออกจะทาให้เพิ่มความเสี่ยงของเจ้าหน้าที่ต่อการ
ปนเปื้อนเชื้อโรคมากขึ้น [12]
อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อควรจัดวางและสวมใส่อย่างถูกต้องในช่วงเวลาที่มีการสัมผัสกับบริเวณที่
อาจจะมีการปนเปื้อน อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อโดยเฉพาะหน้ากากไม่ควรมีการปรับระหว่างให้การ
รักษาผู้ป่วย [24]
ควรสวมใส่และถอดอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อตามขั้นตอนของแนวทางปฏิบัติ [24]
ตรวจสอบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการซักชุดเครื่องแบบ และ/หรือ การใส่ชุดเครื่องแบบออกไปข้างนอก
เมื่อสัมผัสกับผู้ป่วย COVID-19 เช่น แนวปฏิบัติส่วนใหญ่แนะนาให้เปลี่ยนเป็นชุดห้องผ่าตัดและถอด
ออกเมื่อถึงเวลาเลิกงาน จากนั้นให้นาชุดทางานที่ใส่แล้ วใส่ในถุงพลาสติกอีกครั้งก่อนนาไปซักทาความ
สะอาดที่บ้าน
เพื่อเป็นการลดผลกระทบที่อาจจะเกิดในสถานที่ทางาน อุปกรณ์ส่วนตัวทั้งหมดควรถูกถอดออกก่อนที่
จะเข้าบริเวณให้การรักษาและก่อนที่จะสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ ทั้งนี้รวมไปถึงต่างหู นาฬิกา
สายคล้องคอ โทรศัพท์มือถือ กระดาษ ปากกา และอื่น ๆ
หูฟังทางการแพทย์ควรใช้ให้น้อย [12] หากจาเป็นให้ใช้หูฟังทางการแพทย์ในบริเวณที่จาเพาะ [19, 23]
ควรมัดผมไม่ให้มาปิดบังใบหน้าและดวงตา [24]
บุคลากรที่ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อตลอดเวลา เช่น ผู้ป่วยอยู่ในบริเวณ
พื้นที่แยกส่วนตัวที่เป็นห้องเปิด บุคลากรที่ทางานอยู่ในบริเวณนั้นถึงแม้ว่าจะไม่ได้เข้าไปทาหัตถการ
ให้กับผู้ป่วยโดยตรงก็ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ
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คาแนะนา
เมื่อในหน่วยงานมีการดูแลผู้ป่วยที่คาดการณ์หรือได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น COVID-19 แล้วนั้น ควรมีการ
ฝึกอบรมการสวมใส่ และถอดอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้ออย่างเหมาะสมให้แก่เจ้าหน้าที่ [12]
ระมัดระวังการใช้อุปกรณ์ร่วมกัน อย่างไรก็ดีควรใช้อุปกรณ์ที่ใช้เพียงครั้งเดียว
ใส่ชุดกันเปื้อนเพิ่มเติมหากมีการสัมผัสของเหลว (สารคัดหลั่ง) มากกว่าที่คาดไว้ [24]
หากมีการใช้อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อซ้า เช่น แว่นตากันกระเด็น ควรมีการทาความสะอาดและฆ่าเชื้อ
ก่อนนามาใช้ซ้า [24]
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