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แนวทางเวชปฏิบัติการทำหัตถการทางอายุรศาสตร์  
ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 
 แนวทางเวชปฏิบัติการทำหัตถการทางอายุรศาสตร์ ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COronaVIrus Disease 2019, COVID-19) นี้ จัดทำขึ้นโดยราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศ
ไทยและสมาคมวิชาชีพด้านอายุรศาสตร์  เพ่ือใช้เป็นแนวทางเวชปฏิบัติในการปฏิบัติงานสำหรับอายุรแพทย์ 
แพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์ และแพทย์ทั่วไป ที่มีความจำเป็นในการทำหัตถการทางอายุรศาสตร์ (อ้างอิง
หัตถการในหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2562)1 ใน
สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 

หลักการทั่วไปของแนวทางเวชปฏิบัติการทำหัตถการทางอายุรศาสตร์ ในสถานการณ์การระบาดของ 
COVID-19 ได้แก่ 

1. แนวทางเวชปฏิบัตินี้เป็นเครื่องมือส่งเสริมการทำหัตถการทางอายุรศาสตร์อย่างเหมาะสมกับ
สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ภายใตท้รัพยากรและเงื่อนไขของสังคมไทย โดยหวังผลในการส่งเสริม
การทำหัตถการทางอายุรศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ ปลอดภัยทั้งผู้ให้บริการและผู้ป่วย  

2. ข้อแนะนำต่าง ๆ ในแนวทางเวชปฏิบัตินี้ไม่ใช่ข้อบังคับของการปฏิบัติ ผู้ใช้สามารถปฏิบัติแตกต่าง
จากข้อแนะนำนี้ได้ในกรณีที่สถานการณ์แตกต่างออกไป หรือมีข้อจำกัดของสถานบริการและทรัพยากร หรือมี
เหตุผลที่สมควรอื่น ๆ โดยใช้วิจารณญาณซึ่งเป็นที่ยอมรับอยู่ในพื้นฐานหลักวิชาการและจรรยาบรรณ 

3. เนื่องจากการระบาดของ COVID-19 เป็นโรคอุบัติใหม่ที่มีองค์ความรู้เพียงระยะสั้น จึงยังไม่มี
งานวิจัยเรื่องการทำหัตถการทางอายุรศาสตร์ที่เป็นระบบ แนวทางเวชปฏิบัตินี้จึงเป็นลักษณะของความเห็น
จากผู้เชี่ยวชาญ (คุณภาพหลักฐาน D, น้ำหนักคำแนะนำ I-II) โดยอ้างอิงข้อแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข 
องค์การอนามัยโลก และสมาคมวิชาชีพเป็นหลัก เมื่อองค์ความรู้ต่าง ๆ เพ่ิมขึ้น แนวทางเวชปฏิบัตินี้อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได้ 

4. ในกรณีท่ีมีแนวทางเวชปฏิบัติการทำหัตถการเฉพาะทางโดยสมาคมวิชาชีพด้านอายุรศาสตร์ และ
สมาคมวิชาชีพทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องโดยตรง ให้ยึดถือและปฏิบัติตามแนวทางโดยละเอียดของสมาคม
วิชาชีพเหล่านั้นเป็นหลัก โดยสามารถอ่านเพ่ิมเติมได้จาก link ในเอกสารอ้างอิงท้ายแนวทางเวชปฏิบัตินี้  
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แนวทางเวชปฏิบัติที่ 1 ข้อบ่งช้ีในการทำหัตถการ 
พิจารณาทำหัตถการทางอายุรศาสตร์ในสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 เมื่อมีข้อบ่งชี้ในการ

ทำหัตถการเท่านั้น บนพ้ืนฐานของการประเมินสถานการณ์การระบาดตามสถานภาพของโรงพยาบาล โดย
คำนึงถึงความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์ ทีมรักษาพยาบาล และผู้ป่วยรายอื่น ๆ ที่มารักษาใน
โรงพยาบาล2   
 
แนวทางเวชปฏิบัติที่ 2 การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ 
 การทำหัตถการทางอายุรศาสตร์ในสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ต้องยึดถือหลักการของ
มาตรฐานการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ (Standard precautions) อย่างเคร่งครัด3 ได้แก่ ทำความสะอาด
มือด้วยสบู่และน้ำ หรือ แอลกอฮอล์เจล ทั้งก่อน/หลังสัมผัสผู้ป่วย รวมถึงการล้างมือในทุกข้ันตอนของการถอด
อุปกรณ ์PPE ให้ผู้ป่วยสวมหน้ากาก surgical mask ซึ่งใช้ครั้งเดียวทิ้ง ตลอดเวลาการทำหัตถการ เพ่ือไม่ให้
ละอองน้ำมูก เสมหะปนเปื้อนสิ่งแวดล้อม และต้องปฏิบัติตามมาตรฐานของสภาพแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วย
และการกำจัดขยะติดเชื้อในโรงพยาบาลอย่างเคร่งครัด 
 
แนวทางเวชปฏิบัติที่ 3 การคัดกรองผู้ป่วย 

จัดให้มีระบบคัดกรองผู้ป่วยทุกรายในด้านความเสี่ยงต่อ COVID-19 เป็นหนึ่งในการประเมินทาง
การแพทย์ก่อนการทำหัตถการตามแนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อใน
โรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)4 หากผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ผู้ป่วยต้องสอบสวนโรค 
(Patient Under Investigation, PUI) ควรเลื่อนการทำหัตถการไปก่อน และเก็บตัวอย่างส่งตรวจหาเชื้อไวรัส
ที่ก่อให้เกิด COVID-19 (Severe Acute Respiratory Syndrome COronaVirus 2, SARS-CoV-2) ยกเว้น
ผู้ป่วยที่ต้องทำหัตถการแบบฉุกเฉินให้ทำหัตถการเสมือนกับผู้ป่วย COVID-19  
 
แนวทางเวชปฏิบัติที่ 4 การแบ่งประเภทผู้ป่วย 
 เมื่อมีการคัดกรองแล้ว ก่อนการทำหัตถการให้แบ่งผู้ป่วยเป็น 3 ประเภท4 ได้แก่  

1. ผู้ป่วยตรวจพบเชื้อ SARS-CoV-2 (ผู้ป่วย COVID-19) 
2. ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ต้องสอบสวนโรค (PUI) ที่รอผลการตรวจเชื้อ SARS-CoV-2 
3. ผู้ป่วยไม่เข้าเกณฑ์ต้องสอบสวนโรค (Non-PUI) หรือผู้ป่วย PUI ที่ไม่พบเชื้อ SARS-CoV-2 

 
แนวทางเวชปฏิบัติที่ 5 การแบ่งประเภทของหัตถการทางอายุรศาสตร์ 

ให้แบ่งหัตถการทางอายุรศาสตร์ตามความเสี่ยงต่อการแพร่ COVID-19 เป็น 2 ประเภท ตามตารางท่ี 
1 ได้แก่  

1. หัตถการที่ทำให้เกิดละอองลอย (Aerosol Generating Procedure, AGPs) ซึ่งมีความเสี่ยงต่อ
การแพร่กระจายเชื้อ SARS-CoV-2 สูง และ 

2. หัตถการที่ไม่ทำให้เกิดละอองลอย (Non-Aerosol Generating Procedures, Non-AGPs) ซึ่งมี
ความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อ SARS-CoV-2 ต่ำ 
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ตารางท่ี 1 ชนิดของหัตถการทางอายุรศาสตร์ที่ทำให้เกิดละอองลอยและไม่ทำให้เกิดละอองลอย (เรียง
ตามตัวอักษร)1 

หัตถการที่ทำให้เกิดละอองลอย (Aerosol 
Generating Procedure, AGPs) 

หัตถการที่ไม่ทำให้เกิดละอองลอย (Non-Aerosol 
Generating Procedures, Non-AGPs) 

Advanced cardiac life support5 Abdominal paracentesis 
Basic cardiac life support5 Arterial blood gas 
Bronchoscopy Arthrocentesis 
Chest tube placement Bone marrow aspiration/biopsy 
*Colonoscopy / sigmoidoscopy6 Cardiac catheterization 
Endoscopic Retrograde Cholangio-
Pancreatography6 

Central venous line placement 

Endoscopic ultrasound6 Closed biopsy of intra-abdominal mass 
*Enteroscopy via anal route6 Chemical destruction of skin lesion 
Enteroscopy via oral route6 Exercise stress test 
Endotracheal intubation7 Fine needle aspiration/biopsy 
Insertion of balloon tipped pulmonary 
catheter 

Implantation of automatic cardioverter 
defibrillator 

Nasogastric intubation Incision and drainage of skin lesions 
Needle decompression of tension 
pneumothorax 

Injection of therapeutic substances into joint 
or ligament 

Peak flow measurement8 Insertion of indwelling urinary catheter 
Percutaneous gastrostomy6 Insertion of catheter for peritoneal dialysis9 
Pleural biopsy Insertion of temporary pacemaker 
*Proctoscopy Liver biopsy 
Sengstaken Blakemore tube insertion Lumbar puncture 
Upper GI endoscopy6 Lymph node aspiration 
 Percutaneous ablation of liver lesion or tissue 
 Pericardial tapping 
 Placement of arterial lines 
 Prostigmine test 
 Renal biopsy9 
 Therapeutic phlebotomy 
 Thoracentesis 
 Trans-arterial oily chemoembolization 
 Tzanck smear 
 Venous catheterization for hemodialysis9 
 Venous cutdown 
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หมายเหตุ * ถึงแม้เป็น AGPs ในส่วนของ lower part และมีการพบ RNA ของ SARS-CoV-2 ใน feces แต่
ยังไม่มีรายงานการติดต่อของ COVID-19 แบบ fecal-oral  transmission การทำหัตถการดังกล่าวจึงสามารถ
ทำได้โดยควรพิจารณาข้อมูลด้านอื่นประกอบด้วย โดยเฉพาะความชุกของการระบาด และความพร้อมของ 
PPE ในขณะนั้น 
 
แนวทางเวชปฏิบัติที่ 6 การทำหัตถการ AGPs ในผู้ป่วย COVID-19  
 ควรทำโดยผู้ชำนาญที่สุดในโรงพยาบาล ในห้อง airborne infection isolation room (AIIR) หรือ 
Modified AIIR ในกรณีที่ไม่มีอาจทำในห้องแยกเดี่ยว (single isolation room) ที่ปิดประตูตลอดเวลา และ
จัดให้มีการถ่ายเทอากาศสู่ภายนอกอาคารที่โล่งหรือมีระบบบำบัดอากาศตามความเหมาะสมของบริบทแต่ละ
โรงพยาบาล ด้วยเครื่องมือที่มีความพร้อม หลีกเลี่ยงการเรียนการสอนทำหัตถการในผู้ป่วย เพ่ือให้สามารถทำ
หัตถการในเวลาน้อยที่สุด ผู้ทำหัตถการควรใช้อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อ SARS-CoV-2  
โดยให้ถือว่าเป็นหัตถการที่มีความเสี่ยงสูงมาก ผู้ทำหัตถการควรสวมหมวก ใส่ goggles และ face shield ใส่
หน้ากาก N-95, N-99, N-100 หรือ P-100 สวม protective gown สวมถุงมือ และ leg cover ในกรณีการ
ทำหัตถการแบบรุกล้ำที่ระบบทางเดินหายใจโดยตรงอาจพิจารณาสวม PAPR แทนหน้ากาก (ถ้ามี) และใส่ 
cover all (ถ้าไม่มีให้ใช้ protective gown)3  
 
แนวทางเวชปฏิบัติที่ 7 การทำหัตถการ Non-AGPs ในผู้ป่วย COVID-19  
 ควรทำโดยผู้ชำนาญที่สุดในโรงพยาบาล ในห้องแยกเดี่ยว (single isolation room) ที่ปิดประตู
ตลอดเวลา และจัดให้มีการถ่ายเทอากาศสู่ภายนอกอาคารที่โล่งหรือมีระบบบำบัดอากาศตามความเหมาะสม
ของบริบทแต่ละโรงพยาบาล ด้วยเครื่องมือที่มีความพร้อม หลีกเลี่ยงการเรียนการสอนทำหัตถการในผู้ป่วย 
เพ่ือให้สามารถทำหัตถการในเวลาน้อยที่สุด ผู้ทำหัตถการควรใช้อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อและแพร่กระจาย
เชื้อ SARS-CoV-2 โดยให้ถือว่าเป็นหัตถการที่มีความเสี่ยงปานกลาง ผู้ทำหัตถการควรสวมหมวก ใส่ goggles 
และ face shield ใส่หน้ากาก surgical mask สวมถุงมือ ใส่ protective gown3 

หากผู้ป่วยมีอาการไอมากหรือต้องทำหัตถการที่ต้องใช้เวลานานให้ถือว่าเป็นหัตถการที่มีความเสี่ยงสูง
มาก และปฏิบัติตามแนวทางเวชปฏิบัติที่ 6 การทำหัตถการ AGPs ในผู้ป่วย COVID-19 
  
แนวทางเวชปฏิบัติที่ 8 การทำหัตถการ AGPs ในผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ต้องสอบสวนโรค (PUI) ที่รอผลการ
ตรวจเชือ้ SARS-CoV-2 
 ควรเลื่อนการทำหัตถการไปก่อน2 จนกว่าจะได้ผลการตรวจหาเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ยกเว้นผู้ป่วยที่
ต้องทำหัตถการ AGPs แบบฉุกเฉินให้ทำหัตถการตามแนวทางเวชปฏิบัติที่ 6 การทำหัตถการ AGPs ในผู้ป่วย 
COVID-19  
 
แนวทางเวชปฏิบัติที่ 9 การทำหัตถการ Non-AGPs ในผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ต้องสอบสวนโรค (PUI) ที่รอผล
การตรวจเชื้อ SARS-CoV-2 
 ควรเลื่อนการทำหัตถการไปก่อน2 จนกว่าจะได้ผลการตรวจหาเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ยกเว้นผู้ป่วยที่
ต้องทำหัตถการ Non-AGPs แบบฉุกเฉินให้ทำหัตถการแบบเดียวกับแนวทางเวชปฏิบัติที่ 7 การทำหัตถการ 
Non-AGPs ในผู้ป่วย COVID-19 
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แนวทางเวชปฏิบัติที่ 10 การทำหัตถการ AGPs ในผู้ป่วยไม่เข้าเกณฑ์ต้องสอบสวนโรค (Non-PUI) หรือ
ผู้ป่วย PUI ที่ไม่พบเชื้อ SARS-CoV-2 
 สามารถทำหัตถการที่จำเป็นได้ รวมถึงการเรียนการสอนหัตถการในผู้ป่วย โดยใช้หลักการของ
มาตรฐานการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ (Standard precautions)3  ให้ถือว่าเป็นหัตถการที่มีความเสี่ยงต่ำ 
ผู้ทำหัตถการควรสวมหมวก ใส่ goggles และ face shield ใส่หน้ากาก surgical mask สวมถุงมือ และใส่ 
protective gown 
 
แนวทางเวชปฏิบัติที่ 11 การทำหัตถการ Non-AGPs ในผู้ป่วยไม่เข้าเกณฑ์ต้องสอบสวนโรค (Non-PUI) 
หรือผู้ป่วย PUI ที่ไม่พบเชื้อ SARS-CoV-2 
 สามารถทำหัตถการที่จำเป็นได้ รวมถึงการเรียนการสอนหัตถการในผู้ป่วย โดยใช้หลักการของ
มาตรฐานการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ (Standard precautions)3  ให้ถือว่าเป็นหัตถการที่มีความเสี่ยงต่ำ 
ผู้ทำหัตถการควรสวมหมวก ใส่ goggles และ face shield ใส่หน้ากาก surgical mask สวมถุงมือ และใส่ 
protective gown 
 

 
บทสรุปแนวทางเวชปฏิบัติการทำหัตถการทางอายุรศาสตร์ 

ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ผู้ป่วยมีข้อบ่งช้ีในการทำหัตถการ
ทางอายุรศาสตร ์

คัดกรองความเสี่ยง COVID-19 

เข้าเกณฑ์ PUI ไม่เข้าเกณฑ์ PUI 

ส่งตรวจหาเชื้อ SARS-CoV-2 

ตรวจพบเชื้อ ตรวจไม่พบเช้ือ 

หัตถการ AGP หัตถการ Non-AGP 

หัตถการ AGP 

หัตถการ Non-AGP 

ความเสีย่งสูงมาก ความเสีย่งปานกลาง 

ความเสีย่งต่ำ 

ความเสีย่งต่ำ 

เลื่อนการทำหตัถการยกเว้นฉุกเฉนิ 
ให้ปฏิบัติเสมือนผูป้่วยตรวจพบเช้ือ 
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