
หนึ่งฤทัย   โพธิ์ศรี

การพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มปีัญหา สุขภาพที่
ซับช้อนในระยะเฉียบพลันและเรื้อรังเกี่ยวกับ

โรคปอดและการหายใจ
- Pulmonary embolism (PE) 
- Pulmonary TB, Plural effusion 
- Acute &Chronic respiratory failure (ARDS)
- CA Lung, CA nasopharynx, CA larynx, Oral cancer
- Mode of ventilator and nursing care

Test Blueprint

Lung Anatomy Normal Lung Normal Alveoli



Respiratory  Function
Maintain  Adequate  Oxygenation 

and  Ventilation

:drive  
:pump
:gas  exchange

Provide oxygen for 
metabolism in the tissue

Remove carbon dioxide, 
the waste product of 
metabolism

•  

Lung Anatomy Gas Exchange Unit

Pulmonary gas 
exchange:
Diffusion

Perfusion

alveolar ventilation



กระบวนการหายใจเข้า กระบวนการหายใจออก

Principle role of respiratory system

 To make oxygen available to tissue for 
metabolism

 To remove the by‐product of that metabolism 
– Carbon dioxide

Ventilation and Perfusion

Pulmonary embolism: PE



Pulmonary embolism: PE

 ภาวะที่มอีุดตนัในหลอดเลือดแดงที่ปอดเป็นลิ่ม
เลือดหรือ Thrombus  โดยลิ่มเลือดจะเคลื่อนที่
จากหลอดเลือดดาํไปที่ปอด ทาํให้หลอดเลือดแดง
ทีป่อดอุดตนั

 PE is the most common 
preventable cause of death in 
hospitalized patients

 ~ 762,000  deaths/year
 80% of pulmonary emboli occur 

without prior warning signs or 
symptoms

 2/3 of deaths due to pulmonary 
emboli occur within 30 minutes of 
embolization

 Death due to massive PE is often 
immediate

 Diagnosis can be difficult
 Early treatment is highly effective

 Epidemiology

สาเหตุ Pulmonary embolism
• Previous or current DVT
• Immobilization
• Surgery within the last 3 months
• Stroke/paralysis
• Malignancy
• CHF 
• Autoimmune diseases
• Air travel *
• genetic thrombophilic disorders 

• In Women
• Obesity (BMI ≥29)
• Pregnancy
• Heavy cigarette smoking 

(< 25 cigarettes per day)
• Hypertension



พยาธิสรีรภาพ

• Embolus            venous 
circulation เข้าสู่หัวใจห้องล่างขวา

• Pulmonary artery      capillary 
ในปอด  เพิม่แรงต้านในปอด แลกเปลี่ยนก๊าชลดลง 

• hypoxia
• Loss of gas exchange surface also occurs 

(reduced diffusion limit of carbon dioxide) 

Symptoms

 Dyspnea 77% 
 Tachypnea 70% 
 Chest Pain 55% (usually pleuritic) 
 Tachycardia 43% 
 Cyanosis 18% 
 Hemoptysis 13% 
 Syncope 10% 
 Sudden cardiac arrest with pulseless 

electrical activity

Cough 43%
Leg Swelling 33%
Leg Pain 30%
Palpitations 12%
Wheezing 10%
Angina-like pain 5%

Symptoms are non-specific, not very sensitive; high suspicion must 
be maintained 

DIAGNOSTIC TESTS

 Contrast enhanced spiral CT  
Angiography **  
(ซักประวตัเิพิม่เตมิเรื่อง?)
 EKG
 Chest X-Ray

 ยากลุ่มAnti-Coagulation 
 Hepar in bolus 5000U - 10,000U (higher  for  large PE) 

then 1000-1500U / hour  , Warfar in
ยากลุ่ม Thrombolytic Therapy 
 Tissue plasminogen activator  (TPA) or  streptokinase
 ทําผ่าตัด Embolectomy

การรักษา



Pulmonary Tuberculosis  (วณัโรคปอด) Tuberculosis (TB)

• TB is spread from person to person through the air.
• TB is a disease caused by bacteria called Mycobacterium tuberculosis. 

The bacteria, or TB germs, usually attack the lungs. However, TB germs 
can attack any part of the body such as the kidney, spine, or brain.

• Pulmonary TB is TB in the lungs.

• Extrapulmonary TB is TB in places other than the lungs, such as the kidney, spine, or 
brain.

• Not everyone infected with TB germs becomes sick.
• วณัโรคปอดมสีาเหตุมาจากเชือ้แบคทเีรยี Mycobacterium tuberculosis

• วณัโรคเป็นโรคตดิต่อเรือ้รงั ทาํใหม้กีารอกัเสบในปอด ซึง่ในผูใ้หญ่มกัจะพบสว่นใหญ่เป็นทีป่อด ในเดก็
อาจเป็นทีอ่วยัวะอืน่รว่มดว้ย เชน่ ต่อมนํ้าเหลอืง เยือ่หุม้สมอง กระดกู
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Risk factor Tuberculosis (TB) 

• People who live with individuals who have an active TB infection,
• poor or homeless people,
• foreign‐born people from countries that have a high prevalence of TB,
• nursing‐home residents and prison inmates,
• alcoholics and intravenous drug users,
• people with diabetes, certain cancers, and HIV infection (the AIDS 
virus),

• health‐care workers.
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Symptoms of TB

• At least 3 weeks: Productive prolonged cough
• Chest pain*

• Hemoptysis*

• Fever and chills
• Night sweats
• Fatigue
• Loss of appetite
• Weight loss
*Commonly seen in cases of pulmonary TB



Pathophysiology
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Evaluation for TB

• Medical history

• Physical examination

• Mantoux tuberculin skin test

• Chest x-ray

• Bacteriologic exam (smear and culture)

Mantoux Skin Test(PPD)
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Techniques to Decrease TB Transmission

• Instruct patient to:
– Cover mouth when coughing or sneezing
– Wear mask as instructed
– Open windows to assure proper ventilation
– Do not go to work or school until instructed by physician
– Avoid public places
– Limit visitors
– Maintain home or hospital isolation as ordered
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Treatment of TB Disease

• ระยะเวลารักษา ทั้งหมด 6 เดือน โดย 2 เดือนแรก รักษาด้วยยา 4 ตวั 
• Include four 1st-line drugs in initial regimen  
•  - Isoniazid (INH)

– Rifampin (RIF)
– Pyrazinamide (PZA)
– Ethambutol (EMB)

• Adjust regimen when drug susceptibility results become available or if patient 
has difficulty with any of the medications

• Never add a single drug to a failing regimen
• Promote adherence and ensure treatment completion

Pleural Effusion (ภาวะนํา้ในช่องเยื่อหุ้มปอด)

Pleural Effusion (ภาวะนํา้ในช่องเยื่อหุ้มปอด)

• Pleural effusion, sometimes referred to as “water on the 
lungs,” is the build‐up of excess fluid between the layers of 
the pleura outside the lungs.

• Normally, the pleural space contains a small amount of fluid 
(5 to 15 ml) 

• ภาวะทมีขีองเหลวปร ิมาณมากเกนิปกตใินพนืทรีะหว่างเยอืห ุม้ปอดและเยอื
ห ุม้ช ่องอก โดยปร ิมาณนาํทมีากขนึจะไปกดทบัปอด ส่งผลใหป้อดขยายตัว
ได้ไม่เตม็ท  ี

DEFINITION

 Pleural effusion: inflammation of the pleura, accompanied by 
collection of fluid in the pleural space.

Normal Pleural fluid: 0.3 
ml/kg BW
Protein: 1.5 g/dL
pH: alkaline (7.60)
Cells: 1700 cells/ml (75% 
macrophages, 
23% lymphocytes & 
2% mesothelial cells)



 Intrapulmonary 
pressure
-the pressure within 
the alveoli                               
-as the chest expands 
on inspiration the 
intrapulmonary 
pressure becomes 
more negative, 
which causes air to 
be sucked into the 
lungs.

 Intrapleural
pressure
-Negative pressure 
is created in the 
pleural space as the 
thoracic cage 
enlarges and the 
lungs recoil during 
normal inspiration                        
-negative pressure 
may be lost if fluid 
collects in the 
pleural space, 
making  the lung 
unable to expand 
fully.

 Fluid accumulates in the pleural space by three mechanisms:
 increased drainage of fluid into the space
 increased production of fluid by cells in the space
 decreased drainage of fluid from the space

Pleural Effusion two categories of Pleural Effusion

ของเหลวแบบใส (Transudate) เกดิจากแรงดันภายในหลอดเลอืดทมีากขนึหร ือ
โปรตนีในเลอืดมคี่าตาํ ทาํใหข้องเหลวร ัวไหลเข ้ามาในช่องเยอืห ุม้ปอด ซงึมักพบใน
ผู้ป่วยทมีภีาวะหวัใจล้มเหลว

• ของเหลวแบบขุ่น (Exudate) ส่วนใหญ่เกดิจากการอักเสบ มะเร ็ง หลอดเลอืดหร ือ
ทอ่นาํเหลอืงอุดตัน มักมอีาการทรีุนแรงและร ักษาได้ยากกว่าภาวะ Pleural 
Effusion ชนิดของเหลวแบบใส



symptoms of pleural effusion

• Chest pain
• Dry, nonproductive cough
• Dyspnea (shortness of breath, or difficult, labored breathing)
• Orthopnea (the inability to breathe easily unless the person is sitting 
up straight or standing erect)



CLINICAL FEATURES

Examination:
 Tracheal deviation to the opposite side
 Bulging chest wall on the affected side with reduced movement
 Decreased vocal fremitus
 Dullness to percussion 
 Decreased or absent breath sounds 
 Diminished whispering pectoriloquy & decreased vocal resonance
 Egophony-audible at the upper level of pleural effusion due to prtially collapsed 

underlying lung

Pleural effusion diagnosed

• Chest x‐ray
• Computed tomography (CT) scan of the chest
• Ultrasound of the chest
• Thoracentesis Pleural fluid analysis 

Chest x-ray Thoracentesis Pleural fluid analysis 



TREATMENT

Thoracentesis
 Diagnostic thoracentesis
 A needle is inserted into

the chest wall to remove the
collection of fluid 

 50-100ml of fluid is sent
for analysis; Determines the type of fluid (transudate or 
exudate)

 temporarily relieve symptoms
 Potential complications: bleeding, infection & pneumothorax

TREATMENT

1. Therapy should be aimed at the underlying disease

 Transudative effusion by fluid overload as in cardiac or renal failure: diuretics & 
fluid management

 Nephrotic syndrome and cirrhosis of liver: Albumin infusion

 Tubercular pleural effusion: Anti-tubercular drugs

TREATMENT

 Chylous pleural effusion: 
 Thoracocentesis or placement of ICD tube followed by feeding with MCT
 Continuous development: discontinuation of oral feeds and TPN
 Somatostatin & Octreotide
 Traumatic hemothorax: drainage of blood with proper replacement
 Recurrent pleural effusion due to malignancies: prolonged placement of catheter 

or pleurodesis

TREATMENT

Parapneumonic effusion
 Analgesia
 Supplemental oxygen 
 Systemic antibiotics 
 based on the in vitro sensitivities of the responsible organism 

(Staphylococcus, S. pneumoniae, and H. influenzae)
 Duration: 2 wk. With staphylococcal infections: systemic antibiotic 

therapy for 3-4 wk; anaerobic empyema-6-12 weeks
 Instillation of antibiotics into the pleural cavity does not improve 

results



RESPIRATORY  FAILURE

 ภาวะที่ระบบหายใจแลกเปลี่ยนก๊าชไม่เพยีงพอต่อความต้องการ
ของร่างกาย ทาํให้ระดบัออกซิเจนในเลือดแดงตํา่ 
(Hypoxemia) หรือ คาร์บอนไดออกไซด์คัง่ในเลือด 
(Hypercarbia)

RESPIRATORY  FAILURE
: Classification

•Type 1. Oxygenation  failure
    (Hypoxemic respiratory failure)

• Type 2. Ventilatory  failure
  (Hypercapnic respiratory failure

• and  mixed type

ความรุนแรงของ PaO2

Mild hypoxemia 60-80 มม.ปรอท

Moderate hypoxemia 40-60 มม.ปรอท

Severe hypoxemia < 40 มม.ปรอท



ภาวะที่มกีารพร่องของออกซิเจนในเลือดแดง 
(Hypoxemia) โดยม ีPaO2  < 60 mmHg หรือ 
คาร์บอนไดออกไซด์คัง่ (Hypercapnia) โดยม ี
PaCo2  > 50 mmHg เกิดขึน้อย่างรวดเร็ว (นาที
หรือชั่วโมง) 

    ภาวะที่มกีารพร่องของออกซิเจนในเลือดแดงและ 
คาร์บอนไดออกไซด์สูงขึน้อย่างค่อยเป็นค่อยไป โดย
เกิดหลัง 48- 72 ชม ร่างกายสามารถปรับชดเชยโดย
การสร้างเมด็เลือดแดงเพิม่ขึน้และไตชดเชยภาวะ 
การเป็นกรดด่างของร่างกายโดยการเก็บคาร์บอเนต
ไว้เพิม่ขึน้ มผีลให้  HCO3 - ในเลือดสูงขึน้

Copyright © 2007, 2004, 2000, Mosby, Inc., an affiliate of Elsevier Inc. All Rights Reserved.

Type 1. Oxygenation  failure

Hypoxemic respiratory failure
Hypoxemia

สาเหตุ hypoxemia

(A-a)O2 normal
    ออกซิเจนในถุงลมมนี้อยจึง  

แลกเปลี่ยนได้น้อย

(A-a)O2 Increase
ออกซิเจนในถุงลมมปีกตถิงึมากแต่

แลกเปลี่ยนได้น้อย

• Decrease FiO2
• CO2 retention

Diffusion defect
V/Q mismatch
True shunt
Alveolar Hypoventilation
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Diffusion Limitation
Diffusion defect

Fig. 68-5

Hypoxemic Respiratory FailureHypoxemic Respiratory Failure

Causes Diffusion limitations
– Severe emphysema
– Recurrent pulmonary emboli
– Pulmonary fibrosis
– Hypoxemia present during exercise 

Causes Diffusion limitations
– Severe emphysema
– Recurrent pulmonary emboli
– Pulmonary fibrosis
– Hypoxemia present during exercise 

Hypoxemic Respiratory FailureHypoxemic Respiratory Failure

Causes V/Q mismatch
– COPD
– Pneumonia
– Asthma
– Atelectasis
– Pulmonary embolus

Causes V/Q mismatch
– COPD
– Pneumonia
– Asthma
– Atelectasis
– Pulmonary embolus

Ineffective alveolar ventilation 
: too large dead space

1 VT

Dead space



อาการและอาการแสดง
• ทางสมอง :กระสับกระส่าย แขนขาอ่อนแรง เวยีนศีรษะ  
หยุดหายใจ

• ระบบหัวใจและหลอดเลือด: ระยะแรกชีพจรเต้นเร็ว 
ความดนัโลหิตสูง หัวใจเต้นช้า ระยะหลังความดนัโลหิต
ตํ่าและหยุดหายใจ

• ระบบหายใจ : หายใจเร็วตื้น 
• ระบบผวิหนัง: cyanosis 

Cyanosis

Copyright © 2007, 2004, 2000, Mosby, Inc., an affiliate of Elsevier Inc. All Rights Reserved.

Type 2. Ventilatory failure

Hypercapnic respiratory failure
Hypercarbia
Hypercapnia

Hypercapnic Respiratory Failure
Etiology and Pathophysiology

Hypercapnic Respiratory Failure
Etiology and Pathophysiology

• Imbalance between ventilatory supply 
and demand

• Occurs when CO2 is increased

• Imbalance between ventilatory supply 
and demand

• Occurs when CO2 is increased



Causes Hypercapnic
Respiratory Failure

1. Abnormalities of the airways and alveoli- air 
flow obstruction and air trapping:
• Asthma, COPD, and cystic fibrosis

2. Abnormalities of the CNS- suppresses drive 
to breathe:
drug OD, narcotics, head injury, spinal cord 
injury

Respiratory   Function

Maintain  Adequate  Oxygenation 
 and  Ventilation

:drive  
:pump
:gas exchange

Causes Hypercapnic
Respiratory Failure

3. Abnormalities of the chest wall
• Flail chest, morbid obesity

4. Neuromuscular Conditions- respiratory muscles are 
weakened:
Guillain-Barre, muscular dystrophy, myasthenia 

gravis   and  multiple sclerosis

Signs Hypercapnia

Dyspnea to respiratory depression- if too high CO2 narcosis
Headache-vasodilation- Increases ICP 
Papilledema
Tachycardia  and inc. B/P
Drowsiness and coma
Respiratory acidosis



สาเหตุ
Hypoxemic (Type I)
COPD
ปอดอักเสบ
เนื้อเยื่อปอดบวมนํา้
หอบหืด
ลมในช่องปอด
Pulmonary embolism
หัวใจพกิารแต่กําเนิด
ถุงลมโป่งพอง
ARDS/ALI

      สาเหตุ
Hypercapnic (Type II)
• Fail chest
• หอบหืด
• ยาเกินขนาด
• สารพษิ
• Myasthenia gravis
• โปลิโอ
• เนื้อเยื่อปอดบวมนํา้
• ARDS/ALI
• บาดทะยกั

พยาธิสรีรภาพ

Hypercapnic respiratory 
failure (type II)

Ventilation 

Hypoxemic respiratory
failure (Type I)

Acute respiratory failure

โรคปอดต่าง  ๆ
COPD, Pneumonia, 

Pulmonary edema etc. 

Pao2

Hypoxia, shunt, V/Q 
mismatch

Gas Exchange
Perfusion 

PaCo2 

Respiratory acidosis

Fail chest
severe  asthma , Head 

and cervical cord injury 
etc.

Respiratory Failure
Diagnostic Studies

Respiratory Failure
Diagnostic Studies

• Physical assessment
• ABG analysis
• Chest x-ray
• CBC
• ECG

• Physical assessment
• ABG analysis
• Chest x-ray
• CBC
• ECG

Treatment Goals

O2 therapy
Mobilization of secretions
Positive pressure ventilation(PPV)

• เตรียมอุปกรณ์เพื่อใส่ ET Tube, ventilator



Acute respiratory distress 
syndrome (ARDS) • ภาวะการหายใจถูกกดอย่างเฉียบพลัน  (ARDS) หมายถงึ 

ภาวะที่หายใจไม่เพยีงพออย่างรุนแรง  
•      หรือภาวะออกซิเจนในเลือดตํ่า (hypoxemia)
•              มกัเกิดขึน้ภายใน 72 ชม
     สาเหตุ 
•            ปอดมกีารอักเสบ (inflammation) and  ALI
•  

Acute respiratory distress syndrome (ARDS)

Direct Causes

Pneumonia* 
Aspiration of gastric 
contents* 
Pulmonary 
contusion 
Near drowning 
Inhalation injury

Sepsis* (most common) 
Severe trauma with shock 
state that requires 
multiple blood 
transfusions* 
Drug overdose 
Acute pancreatitis  

Indirect Causes พยาธิสรีรภาพ ARDS



Pathophysiologic Stages in ARDS 

Injury or Exudative- 1-7 days
• Interstitial and alveolar edema and atelectasis
• Refractory hypoxemia and stiff lungs

Reparative or Proliferative-1-2 weeks after
• Dense fibrous tissue, and pulmonary hypertension occurs

Fibrotic-2-3 week after
• Diffuse scarring and fibrosis, decreased surface area, decreased 

compliance and pulmonary hypertension 

Copyright © 2007, 2004, 2000, Mosby, Inc., an affiliate of Elsevier Inc. All Rights Reserved.

Stages of Edema Formation in Stages of Edema Formation in 
ARDSARDS

AA, Normal alveolus and , Normal alveolus and 
pulmonary capillary pulmonary capillary 

BB, Interstitial edema , Interstitial edema 
occurs with increased occurs with increased 
flow of fluid into the flow of fluid into the 
interstitial space interstitial space 

CC, Alveolar edema , Alveolar edema 
occurs when the fluid occurs when the fluid 
crosses the bloodcrosses the blood--gas gas 
barrierbarrier

Fig. 68Fig. 68--88
NEJM 2000;342:1334-1349



NEJM 2000;342:1334-1349

อาการและอาการแสดง
• ระยะแรก  เกิดขึน้ 6-48 ชม
• เสียง Stridor
•   กระสับกระส่าย หงุดหงดิ ระดบัความรู้สึกตัวลดลง
• หายใจหอบเหนื่อย
• Respiratory acidosis
• หัวใจเต้นเร็ว

อาการและอาการแสดง
• ระยะหลัง  เกิดขึน้หลัง 48 ชม
• PaO2 ลดลง
• ซีด
• หัวใจเต้นเร็ว
• เขยีว ซึม สับสน
• หายใจหอบเหนื่อยอย่างรุนแรง

หลักในการวนิิจฉัย ARDS

• 1. มอีาการหอบเหนื่อยอย่างรวดเร็ว
• 2. x-ray ปอด พบ infiltration
• 3. ขาดออกซิเจน อย่างรุนแรง hypoxia
• 4. ไม่มคีวามผดิปกติของหัวใจ ใช้แยก CHF



Diagnostic Tests

ABG-review
CXR
Pulmonary Function Tests- dec. compliance and dec
vital capacity
Hemodynamic Monitoring- (Pulmonary artery 
pressures) to rule out  pulmonary edema

Treatment 
 No specific treatment
 Mainstay of treatment: supportive care
The ventilatory support 
 Avoid iatrogenic complications
 Treat the underlying cause
 Maintain adequate oxygenation
Purse lip breathing for Increased ventilation

Supportive Care
 Prevention of deep vein thrombosis, 

gastrointestinal bleeding, and pressure 
ulcers

 Semi-recumbent position (Elevation 
head 30-45 degree)

 Enteral nutrition
 Infection control
 Goal-directed sedation practice
 Glucose control 



COVID-19

The most likely ecological reservoirs for 
coronaviruses are bats, but it is believed that 
the virus jumped the species barrier to 
humans from another intermediate animal 
host. 

Severe acute respiratory syndrome 
coronavirus 2 (SARS-CoV-2) is a new strain 
of coronavirus that has not been previously 
identified in humans.

Human Coronavirus Origins

Corona viruses
Coronaviruses belong to the Coronaviridae 
family in the Nidovirales order

Corona represents crown-like spikes on the 
outer surface of the virus; thus, it was 
named as a coronavirus

Clinical Excellence Commission

COVID-19 Timeline



COVID สายพนัธุ์ Omicron (B.1.1.529) 

- ถูกรายงานว่าพบครั้งแรก ในตอนใต้ของทวปีแอฟริกาใต้ ที่ประเทศบอตสวานา
- นักวทิยาศาสตร์ชาวแอฟริกา โดยพบว่ามกีารแพร่ระบาดไปตามจุดต่าง  ๆทั่วโลก หลายประเทศ

ตรวจพบผู้ตดิเชื้อสายพนัธุ์นีภ้ายในไม่กี่วนั โดยพบผู้ตดิเชื้อจากทั้งคนที่เคยไปแอฟริกา และไม่
เคยไปแอฟริกา 

- ปัจจุบันพบผู้ตดิเชื้อในกว่า 90 ประเทศทั่วโลก ทั้งยุโรป อเมริกา และเอเชีย 
(ข้อมูลจาก WHO ณ วนัที่ 9 ธันวาคม 2564)

- การกลายพนัธุ์ของเชื้อไวรัสโควดิ-19 ในครั้งนี ้เนื่องจากมกีารกลายพนัธุ์ของยนีมากถงึ 50 กว่า
ตาํแหน่ง 
- โดย 32 ตาํแหน่งเกิดขึน้บนโปรตนีหนามแหลม หรือที่เรียกว่า Spike Protein ซึ่งเป็น

โปรตนีที่ไวรัสใช้ในการเข้าสู่เซลล์ของร่างกายมนุษย์ 
- ซึ่งพบมากกว่าทุกสายพนัธุ์ และมากกว่าสายพนัธุ์เดลตา ถงึ 2 เท่า 
- และพบการกลายพนัธุ์ที่ส่วนตวัรับ ซึ่งไวรัสใช้จับยดึกับเซลล์ของคนเราถงึ 10 ตาํแหน่ง

COVID สายพนัธุ์ Omicron (B.1.1.529) 

สายพนัธุ์โอมคิรอนนีม้กีารกลายพนัธุ์หลายตําแหน่ง โดยมตีาํแหน่งที่สําคญัอยู่ 2 ตาํแหน่ง คือ
- การกลายพนัธุ์บริเวณ Spike Protein หรือตาํแหน่งโปรตนีตรงส่วนหนามบนผวิของไวรัส ซึ่งมคีวาม
คล้ายคลึงกับการกลายพนัธุ์ของสายพนัธุ์เบต้า Beta (B.1.351) ทําให้โควดิสายพนัธุ์โอมคิรอนสามารถ
หลบเลี่ยงภูมคิุ้มกันและจบักับเซลล์ของมนุษย์ได้ง่ายขึน้
ซึ่งคาํว่า “หลบเลี่ยงภูมคิุ้มกัน” ในที่นี ้หมายถงึ คนที่เคยตดิเชื้อโควดิ-19 มาแล้ว ร่างกายจะมกีารสร้างภูมคิุ้มกันตาม
ธรรมชาตขิึน้มา (Innate Immunity) แต่ก็ยงัสามารถตดิเชื้อโควดิสายพนัธุ์นีไ้ด้

- การกลายพนัธุ์บริเวณนอก Spike Protein พบการกลายพนัธุ์ที่ส่วนตัวรับ (Receptor-
binding Domain: RBD) การกลายพนัธุ์ที่ตําแหน่งนีม้คีวามคล้ายคลึงกันกับสายพนัธุ์เดลต้า 
(B.1.617.2) ทําให้เชื้อไวรัสเข้าสู่เซลล์ได้ง่ายขึน้ แบ่งตวัเก่งขึน้ อีกทั้งยงัพบปริมาณความเข้มข้นของเชื้อ
ไวรัสในระบบทางเดนิหายใจเพิม่มากขึน้ ซึ่งการกลายพนัธุ์ที่ตําแหน่งนีส้่งผลให้โควดิสายพนัธุ์โอมคิรอนสามารถ
แพร่กระจายได้ง่ายและไวขึน้กว่าสายพนัธุ์เดลต้า

COVID สายพนัธุ์ Omicron (B.1.1.529) Clinical criteria
No symptom 

Mild Symptoms of acute upper respiratory tract infection (fever, fatigue, myalgia, cough, 

sore throat, runny nose, sneezing) or digestive symptoms (nausea, vomiting, abdominal 

pain, diarrhea) Loss of smell or taste

Moderate Pneumonia (frequent fever, cough) with no obvious hypoxemia, chest CT with 

lesions.

Severe Pneumonia with hypoxemia (SpO2 < 92%)

Critical Acute respiratory distress syndrome (ARDS), may have shock, encephalopathy, 

myocardial injury, heart failure, coagulation dysfunction and acute kidney injury.



โดยพบว่าผู้ป่วยที่มกีารตดิเชื้อสายพนัธุ์โอไมครอน จมูกยงัสามารถได้กลิ่น ลิน้รับรสได้ด ีไม่ค่อยมไีข้ แต่พบว่า
มอีาการ อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย ปอดอักเสบ (ซึ่งอาการคล้ายกับสายพนัธุ์เดลต้า) ปัจจุบันข้อมูลยงัไม่เพยีง
พอที่จะสามารถสรุปได้ว่าอาการจะรุนแรงกว่าหรือไม่?

อาการ COVID สายพนัธุ์ Omicron (B.1.1.529) 
COVID-19 transmission
Generally, SARS CoV-2 is spread by 
larger respiratory particles of liquid 
referred to as droplets. These larger 
droplet particles tend to fall on adjacent 
surfaces (e.g. floor, tabletop) relatively 
quickly and do not travel long distances. 

Travelling over long distances on air 
currents is generally not a significant 
factor in the spread of this infection.

Contact and droplet precautions

 Addition of airborne precautions for 
respiratory AGPs

 Hand hygiene

 Environmental cleaning

 Cleaning of shared patient care 
equipment

ภาวะปอดอกัเสบรนุแรง การบาดเจ็บ
ของหวัใจเฉียบพลนั ซงึคาดวา่เกดิ
จากผลของการหลงัของไซโตไคนท์ี
เกยีวขอ้งกบัการอกัเสบอยา่งมากมาย 
ซงึเรยีกวา่ cytokine storm 
syndrome หรอืกลุม่อาการพายไุซโต
ไคน ์นําไปสูก่ารเกดิภาวะหายใจ
ลม้เหลวเฉียบพลนั (acute 
respiratory distress syndrome, 
ARDS) และเสยีชวีติในทสีดุ

Pathophysiological COVID-19

การรัวของสารนําและโปรตนีรวมกบัเซลลอ์กัเสบ 

การตรวจวนิจิฉยัเพอืหาผูต้ดิเชอื

- การตรวจหารหสัพันธกุรรมของเชอื สามารถตรวจพบไดจ้ากสงิคดัหลงัในทางเดนิหายใจ  
(Swab)
- สว่นการตรวจหาแอนตบิอดชีนดิ IgM จะใชไ้ดเ้มอืผูป้่วยเรมิแสดงอาการของโรคแลว้
เทา่นัน การตรวจจะใหผ้ลลบลวงไดใ้นผูท้อียูใ่นระยะฟักตวัของโรคหรอืผูท้ไีมแ่สดงอาการ
ใด ๆ



การร ักษา 
การรักษาตามแตล่ะสถานพยาบาล

1. ผูส้งสยัตดิเชอืและผูต้ดิเชอืควรรักษาในหอ้งปลอดเชอืของโรงพยาบาลทมีรีะบบหอ้งแยกปลอดเชอืและ
ระบบป้องกนัทมีปีระสทิธภิาพ

2.ผูป้่วยทมีกีลุม่อาการวกิฤตควรรบีสง่รักษาใน ICU

การรักษาโดยพนืฐาน

นอนพักบนเตยีง  เนน้ใหก้ารรักษาแบบประคบัประคอง 

ตรวจ CBC, Urine analysis, CRP การตรวจสารชวีเคมอีนืๆ 

รบีใหก้ารรักษาดว้ยออกซเิจนใหเ้พยีงพอทนัท ีทงัแบบใหผ้า่นสายยางและแบบผา่นหนา้กากดว้ยความเร็ว
สงู (high flow oxygen) 

4. การรกัษาโดยการตา้นไวรสั :

ยาฟาวพิริาเวยีร ์(Favipiravir) ขนาดยาทใีชส้ําหรับผูใ้หญท่านครังละ 9 เม็ด ทกุ ๆ 12 ชวัโมงในวนัแรก 
วนัตอ่มาลดเหลอืครังละ 4 เม็ด ทกุ ๆ 12 ชวัโมง (ระยะเวลาการรักษาไมเ่กนิ 10 วนัตอ่ 1 คอรส์การรักษา

Lopinavir / ritonavir (ผูใ้หญ ่ขนาดเม็ดละ 200mg/50mg ครังละ 2 เม็ด วนัละ 2 ครัง ระยะเวลาการรักษาไม่
เกนิ 10 วนัตอ่ 1 คอรส์การรักษา)

Ribavirin (แนะนําใหใ้ชคู้ก่บั IFN หรอื lopinavir / ritonavir ผูใ้หญค่รังละ 500 mg i.v.gtt วันละ 2 -3ครัง)

Chloroquine phosphate (ผูใ้หญ ่อาย ุ18-65ปี นําหนักเกนิ 50kg ครังละ 500mg วนัละ 2 ครัง ระยะเวลาคอร์
สการรักษา 7 วนั  นําหนักนอ้ยกวา่ 50 kg 2 วันแรกครังละ 500 mg วนัละ 2 ครัง วนัท ี3-7 500 mg วันละ 1 
ครัง )

Arbidol (ผูใ้หญ ่200mg วนัละ 3 ครัง ระยะเวลาการรักษาไมเ่กนิ 10 วนัตอ่ 1 คอรส์การรักษา)

การร ักษา 

การรกัษา 
(3) การรักษาผูป้่วยกลุม่อาการหนักและกลุม่อาการวกิฤต

การชว่ยหายใจ Respiratory support

การใหอ้อกซเิจนแบบ  Non- invasive positive pressure ventilator หรอื NIPPV :

การใหอ้อกซเิจนแบบ  Invasive positive pressure ventilator หรอื  IPPV ใช ้วธิ ี Lung Protective 
Ventilation Strategy ตงัเครอืงชว่ยหายใจโดยใชป้รมิาตรปอดตํา low tidal volume ( 6-8 ml/kg 
predicted body weight) เพอืลดการเกดิการบาดเจ็บของปอดจากเครอืงชว่ยหายใจ สามารถใช ้higher 
PEEP รักษาระดบัอณุหภมูแิละความชนืภายในทางเดนิหายใจ 

หลกีเลยีงการอยูเ่ฉยๆ เป็นระยะเวลานานๆ ควรรบีปลกุผูป้่วยและใหผู้ป้่วยฟืนฟสูมรรถภาพปอด 

การร ักษา 
Salvage therapy : ผูป้่วย ARDS ทมีอีาการรนุแรงแนะนําใหท้ํา recruitment maneuver หากมบีคุคลากร
เพยีงพอ ใหผู้ป้่วยนอนควํามากกวา่ 12 ชวัโมงตอ่วนั (ขณะใชเ้ครอืงชว่ยหายใจ) สําหรับผูป้่วยทใีชว้ธินีอน
ควําไมไ่ดผ้ล ใหร้บีใช ้ Extracorporeal Membrane Oxygenation, ECMO 
Circulatory support : fluid resuscitation สงัเกตความดนั อตัราการเตน้ของหวัใจ ปรมิาณปัสสาวะ และ
ปรมิาณของ Lactic acid, Base excess ใน arterial blood gas อยา่งใกลช้ดิ
ไตวายและการรักษาทดแทนไต  
พลาสมาบําบดั (Convalescent plasma therapy) 
การฟอกเลอืด (Blood purification treatment) 

การร ักษา 



ยดึหลัก D-M-H-T-T-A กรมควบคุมโรค
D : Distancing เว้นระยะหา่ง 1-2 เมตร  เลยีงการอยู่ในทแีออัด
M : Mask wearing สวมหน้ากากผ้าหร ือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
H : Hand washingล้างมอืบ่อยๆ  ด้วยนาํและสบู่ หร ือเจลแอลกอฮอล ์
T : Temperature การตรวจวัดอุณหภมูแิละตรวจหาเชอืโควดิ 19 ในกรณีทมีอีาการเข ้าข ่าย
T : Testing ตรวจหาเชอืโควดิ 19  
A : Application ตดิตังและใช้แอปพลเิคชัน “ไทยชนะ” และ “หมอชนะ” ก่อนเข ้า-ออกสถานท ี
ท ุกคร ัง

ประเภทของวัคซนี Covid-19
โดยวธิีการใช้ผลิตวคัซีน มทีั้งหมด 4 ชนิดดงันี้
1. mRNA Vaccine ย่อมาจาก messenger Ribonucleic Acid:  Pfizer และ Moderna
หร ือวัคซนีชนิดสารพนัธุกรรม วัคซนีกลุ่มนี ใช้เทคโนโลยใีหม่สังเคราะหส์ารพนัธุกรรมเอม็อารเ์อน็
เอ  (messenger RNA: mRNA) ทเีฉพาะเจาะจงกับเชอืไวร ัส วัคซนีจะทาํหน้าทพีา mRNA เข ้าเซลล  ์
และ กาํกับใหเ้ซลลผ์ลิตสารโปรตนีสไปคข์องเชอืไวร ัส ซงึโปรตนีนีจะกระตุน้ระบบภมูคิุ้มกันของ
ร ่างกายใหส้ร ้างแอนตบิอดขีนึมาตอ่ตา้นเชอื

2. วัคซนีทใีช ้ไวร ัสเป็นพาหะ Recombinant Viral vector vaccine: Johnson & Johnson และ Oxford –
AstraZeneca, Sputnik V
โดยใช้ไวร ัสทถีูกทาํใหอ้ ่อนฤทธิ (ไม่ทาํใหเ้ราป่วย) หร ือไม่สามารถแบ่งตวัไดอ้กี แล้วตดัแตง่
พนัธุกรรมเพอืใช้เป็นพาหะ โดยฝากสารพนัธุกรรมของเชอืไวร ัสซารส์-โคว-ี2 (SARS-CoV-2) เข ้าไป 
ทาํใหร้ ่างกายสร ้างภมูคิุ้มกันตอ่เชอืไวร ัสขนึมา วัคซนีประเภทนีสามารถกระตุน้การสร ้างภมูคิุ้มกัน
ไดด้  ีเนืองจากเลียนแบบใหใ้กล้เคยีงกับการตดิเชอืตามธรรมชาติ

ประเภทของวัคซนี Covid-19
3. วัคซนีททีาํจากโปรตนีส่วนหนึงของเชอื  (Protein subunit vaccine):  Novavax 
วัคซนีทผีลิตโดยเทคโนโลยนี ี ทวัโลกมคีวามคุ้นเคยมานาน เพราะใช้ในการผลิตวัคซนีหลายชนิด เช ่น 
วัคซนีป้องกันไข ้หวัดใหญ่ วัคซนีป้องกันไวร ัสตบัอ ักเสบบี ผลิตโดยการ  สร้างโปรตนีของเชอืไวร ัส แล้ว
นาํมาผสมกับสารกระตุน้ภมู  ิเมอืฉ ีดเข ้าสู่ร ่างกายจะกระตุน้ใหร้ ่างกายสร ้างแอนตบิอดตีอ่ตา้นโปรตนีส
ไปคข์องไวร ัสโรคโควดิ-19

4. วัคซนีชนิดเชอืตาย (Inactivated vaccine): SinoVac
การนาํเชอืไวร ัสโควดิ19 มาขยายจาํนวนใหม้ากขนึ และนาํมาทาํใหเ้ชอืตาย แล้วทาํใหส้ะอาด เพอืนาํมา
ฉ ีดทาํเป็นภมูคิุ้มกันไวร ัสในตวัเรา เสมอืนร ่ายกายไดร้ ับเชอืไวร ัสโดยตรงแตไ่ม่ทาํใหเ้กดิโรค เพราะเชอื
ตายแล้ว  เทคโนโลยนี ีมวีธิ ีการทาํมานานแล้ว ครับ แตเ่นืองจากการเพาะเลียงไวร ัสตอ้งใช้ความ
ระมัดระวังมาก ทาํใหผ้ลิตไดช้ ้าและมรีาคาแพง




