
 
 
 

 

 

 

ประกาศ ถาบันการแพทยฉุกเฉินแ งชาติ 
เรื่อง เกณฑการคัดแยกผูปวยฉุกเฉิน และจัดลำดับการบริบาล กลุมอาการท่ี ๒๖ 

กรณีโรคติดเชื้อไวรั โคโรนา 2019 รือโรคโควิด 19 ( Coronavirus  Disease 2019 
( COVID – 19 ) ) (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕   

    

โดยที ่เปนการ มควรใ มีการปรับปรุงแกไขเกณฑการคัดแยกผู ปวยฉุกเฉิน และจัดลำดับ               
การบริบาล กลุมอาการท่ี ๒๖ กรณีโรคติดเชื้อไวรั โคโรนา 2019 รือโรคโควิด 19  ( Coronavirus  Disease 
2019 ( COVID – 19 ) ) เพื่อใ  อดคลองและไปตาม ถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรั โคโรนา 

2019 รือโรคโควิด 19  ประกอบกับคณะรัฐมนตรีไดมีมติในการประชุม เมื่อวันที่  ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕               
ใ  ถาบันการแพทยฉุกเฉินแ งชาติ แกไขเพิ่มเติมประกาศ เกณฑการคัดแยกผูปวยฉุกเฉิน และจัดลำดับการ

บริบาล กลุมอาการที่ ๒๖ กรณีโรคติดเชื้อไวรั โคโรนา 2019 รือโรคโควิด 19 ( Coronavirus  Disease 
2019 ( COVID – 19 ) )  

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๙ มาตรา ๒๔  แ งพระราชบัญญัติการแพทยฉุกเฉิน                
พ.ศ. ๒๕๕๑ เลขาธิการ ถาบันการแพทยฉุกเฉินแ งชาติ จึงไดออกประกาศไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศ ถาบันการแพทยฉุกเฉินแ งชาติ เรื่อง เกณฑการคัดแยก

ผูปวยฉุกเฉิน และจัดลำดับการบริบาล กลุมอาการท่ี ๒๖ กรณีโรคติดเชื้อไวรั โคโรนา 2019 รือโรคโควิด 19 

( Coronavirus  Disease 2019 ( COVID – 19 ) ) (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ. ๒๕๖๕”   
       ขอ ๒ ประกาศนี้ใ ใชบังคับตั้งแตวันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เปนตนไป   
       ขอ ๓ ใ ยกเลิกเกณฑการคัดแยกผูปวยฉุกเฉิน และจัดลำดับการบริบาล กลุมอาการที่ ๒๖             
แนบทายประกาศ ถาบันการแพทยฉุกเฉินแ งชาติ เรื ่อง เกณฑการคัดแยกผูปวยฉุกเฉิน และจัดลำดับ                
การบริบาล กลุมอาการที่ ๒๖ กรณีโรคติดเชื้อไวรั โคโรนา 2019 รือโรคโควิด 19 ( Coronavirus  Disease 
2019 (COVID – 19 )) พ.ศ.๒๕๖๕ และใ ใชเกณฑการคัดแยกผูปวยฉุกเฉิน และจัดลำดับการบริบาล กลุม

อาการท่ี ๒๖ แนบทายประกาศนี้แทน 

  ประกาศ ณ วันท่ี   กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

              เรืออากาศเอก 
                 (อัจฉริยะ  แพงมา) 
           เลขาธิการ ถาบันการแพทยฉุกเฉินแ งชาติ 
     

 



เกณฑ์การคัดแยกผู้ปว่ยฉกุเฉิน และจัดล าดับการบริบาล กลุ่มอาการที่ ๒๖ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) 
แนบท้ายประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เร่ือง เกณฑ์การคัดแยกผู้ปว่ยฉกุเฉิน และจัดล าดับการบริบาล กลุม่อาการที ่๒๖ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) (ฉบับที ่๒) พ.ศ.๒๕๖๕ 
กลุ่มอาการที่ ๒๖ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)  

อาการหลัก หลักเกณฑ์การประเมิน เกณฑ์การคัดแยก ความหมาย 
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ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต 

26วิกฤต1 ตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และมอีาการ ไม่รู้สึกตัว หรอืไม่หายใจ หรือไมม่ีชีพจร หรือมีอาการหายใจเฮือก หรือมกีารช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR+AED) 

26วิกฤต2 
ตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และมอีาการ Airway obstruction เช่น มีเลือดหรือเสมหะปริมาณมากในปาก หายใจเสียงดังโครกคราก หรือ  
จ าเป็นต้องใส่ท่อช่วยหายใจเป็นต้น 

26วิกฤต3 
ตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และมอีาการ Severe respiration distress เช่น ต้องลุกนั่ง/พิงผนังหรือยืนเพื่อหายใจได้ พูดได้เพียงประโยคสั้นๆ หายใจมีเสียงดัง  
ซีดเหงื่อท่วมตัว หายใจเร็ว แรง และลึก ใช้กล้ามเน้ือช่วยหายใจ หรือ จ าเป็นต้องใส่ท่อช่วยหายใจ เป็นต้น  

26วิกฤต4 

ตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และมอีาการ Shock โดยมีอาการ อย่างน้อย 2 ข้อ : 
 • เหง่ือทว่มตัว   • ซีดและผิวเย็นชืด  • หมดสติชั่ววูบ/เกอืบหมดสติชั่ววูบเมื่อนัง่/ยืน • มกีารโหลดสารน้ า • ใหย้าเพิ่มความดัน ร่วมกับ 
 • SBP <90 mmHg, MAP < 65 mmHg ในผู้ใหญ่/เด็กโต(>10ปี)  หรือ                                                          
 • SBP <70+(อายxุ2) ในเด็กอายุ 1-10  ปี หรือ 
 • SBP <70 mmHg ในเด็กอายุ < 1 ป ี

26วิกฤต5 ตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และมอีาการ Coma/Semi-coma หรือ GCS ≤ 8 หรือก าลังชักเมื่อแรกรับทีจุ่ดคัดแยก 

26วิกฤต6 

ตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และมอีาการ ไข้สูงกว่า 39 องศาเซลเซียส หรือ Oxygen Saturation แรกรับ Room Air น้อยกวา่ 94 % หรอืในเด็ก  
หากมีอาการหายใจล าบาก ซึมลง กินไดน้้อย มภีาวะขาดน้ า หรอืมีอาการปอดอกัเสบ เหนื่อยหอบ หายใจเร็ว รว่มกับมปีัจจัยเส่ียงอาการรุนแรงหรือมีโรคร่วม ดังนี้  
(1) อายุมากกว่า 60 ปี (2) โรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง รวมปอดเรื้อรังอื่นๆ (3) ไตเรื้อรัง (4) โรคหัวใจและหลอดเลือด รวมโรคหัวใจแต่ก าเนิด (5) โรคหลอดเลือดสมอง  
(6) มะเร็ง (7) เบาหวานที่คุมไม่ได้ (8) ภาวะอ้วนน้ าหนกัเกิน 90 กโิลกรัม (9) ตับแข็ง (10) ภาวะภูมิคุ้มกันต่ า หรือผู้ปว่ยที่มีความเส่ียงสูง ตามดุลยพินิจของแพทย ์

ผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน 

26เร่งด่วน1 

ตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และอยูใ่นช่วงอายุ : 
  • อายุ > 8 ปี : HR>100, RR>20                                                                                                                                      
  • อายุ 3-8 ปี : HR>140, RR>30   
  • อายุ 3 เดือน-3 ปี: HR >160, RR>40  
  • อายุ < 3เดือน: HR >180, RR>50  * SpO2 <96% (ในทุกช่วงอายุ)        

26เร่งด่วน2 ตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และมอีาการ Alteration of consciousness โดยมีอาการซึมลง เมื่อเทียบกับระดับความรู้สึกตัวเดิม 

26เร่งด่วน3 ตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และมอีาการ ปวดมาก กระสับกระส่าย pain scale > 7 

26เร่งด่วน9 
ตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และมอีาการ บาดเจ็บหรือมีอาการเจ็บปว่ยซ่ึงมีภาวะเฉียบพลันมากหรือเจ็บปวดรุนแรงอันจ าเป็นต้องได้รับปฏิบัติการแพทยอ์ย่างรีบด่วน  
มิฉะนั้นจะท าให้การบาดเจ็บหรืออาการป่วยของผู้ป่วยฉุกเฉินนั้นรุนแรงขึ้นหรือเกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้น ซ่ึงส่งผลให้เสียชีวิตหรือพิการในระยะตอ่มาได้  
หรือตามดุลยพินจิทางการแพทย ์

ผู้ป่วยฉุกเฉินไม่รุนแรง 26ไม่รุนแรง9 
ตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และมอีาการบาดเจ็บหรือมอีาการป่วยซ่ึงมีภาวะเฉียบพลันไม่รุนแรง อาจรอรับปฏิบัตกิารแพทย์ได้ระยะเวลาหนึ่ง  
หรือเดินทางไปรับบริการสาธารณสุขด้วยตนเองได้ แต่จ าเป็นต้องใช้ทรัพยากร และหากปล่อยไว้เกินเวลาอันสมควรแลว้จะท าให้การบาดเจ็บหรืออาการของผูป้่วยฉกุเฉิน

รุนแรงขึ้นหรือเกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้นได ้หรือ ตามดุลยพินิจของผู้คัดแยก 

ผู้ป่วยทั่วไป 26ทั่วไป9 
ตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และมอีาการเจ็บป่วยแต่ไม่ใช่ผู้ป่วยฉุกเฉิน ซ่ึงอาจรอรับหรือเลือกสรรการบริการสาธารณสุขในเวลาท าการปกติ โดยไม่กอ่ให้เกิดอาการ

รุนแรงขึ้นหรือภาวะแทรกซ้อนตาม หรอืตามดุลยพินิจของผู้คัดแยก 
ผู้รับบริการสาธารณสุขอ่ืน 26อื่น ๆ 9  ตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ในบุคคลที่มารับบริการสาธารณสุขหรือบริการอื่น โดยไม่จ าเป็นตอ้งใช้ทรัพยากร หรอืตามดุลยพินิจของผู้คัดแยก 

 


