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ประกาศราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทย 

แนวทางปฏิบัติกรณีตองผาตัดผูปวยติดเชื้อ COVID-19 

 

แนวทางปฏิบัตินี้มีวัตถุประสงคเพ่ือใหศัลยแพทยและบุคลากรที่เกี่ยวของใชเปนแนวทางปฏิบัติเพื่อปองกันการ

แพรกระจายของโรค COVID-19 กรณีผูปวยจําเปนตองเขารับการผาตัด 

แนวทางปฏิบัตินี้เปนเพียงคําแนะนํา ไมมีผลทางกฎหมาย  ศัลยแพทยและผูเก่ียวของจําเปนตองนําไปปรับใชให

เหมาะสมกับภาวะ (เหตุการณหรือการกระทําที่กําลังเกิดในขณะนั้นๆ) วิสัย (ปจจัยภายในตัวผูปวย) และ พฤติการณ

(ปจจัยภายนอกตัวผูปวยเชนทรัพยากร, เครื่องมือ, ศักยภาพของ รพ.) ที่เปนอยูในขณะนั้น 

COVID-19  เปนโรคอุบัติใหมความรูเกี่ยวกับโรค, การติดตอ และการดําเนินของโรคจึงมีอยางจํากัด  ไมมีใครมี

ประสบการณความชํานาญในการรักษาโรคนี้อยางเพียงพอ ความรูที่มีอยูในปจจุบันไดจากรายงานไมก่ีฉบับเก่ียวกับโรคนี้ 

รวมถึงตองประยุกตความรูที่ไดในขณะเกิดการระบาดของ SARs และ MERs ในอดีตมาใช   แนวทางปฏิบัตินี้จึงอาจ

เปลี่ยนแปลงตามความรูที่เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ  ผูปฏิบัติจึงจําเปนตองติดตามความรูความกาวหนาของรายงานการศึกษา COVID-

19 อยางสม่ําเสมอ 

COVID-19 เปน RNA virus  จนถึงปจจุบัน (มีนาคม 2563) เขาใจกันวาโรคสามารถแพรกระจายได 2 ทางหลัก

คือทาง respiratory droplets (จึงควรอยูหางจากแหลงแพรเชื้ออยางนอย 6 ฟุตหรือ 2 เมตรและควรใสหนากากอนามัยท่ี

มีประสิทธิภาพ) และ contact transmission (การสัมผัสกับ infectious secretions เชน sputum,  respiratory 

droplets)  ยังไมแนชัดวา COVID-19 สามารถติดตอทาง respiratory aerosol หรือไม   รวมถึงยังไมมีหลักฐานทาง

การแพทยที่ยืนยันการติดเชื้อผานทางการรับเลือดถึงแมจะตรวจพบเชื้อใน lymphocyte ก็ตาม  coronavirus ในตระกูล 

SARs และ MERs ไมถายทอดทางการรับเลือด   อยางไรก็ตามมีคําแนะนําผูปวย COVID-19 วาควรงดบริจาคเลือดอยาง

นอย 28 วันหลังจากหายขาดแลว  เนื่องจากขอมูลการติดตอทางเลือดยังไมแนชัด   ศัลยแพทยจึงควรใชมาตรการณ

ปองกันการติดตอทางเลือดเชนเดียวกับการผาตัดคนไขที่เปน AIDS 

 

การจัดการการควบคุมโรคของโรงพยาบาลในภาพรวม 

คําแนะนํา 

1)  จํากัดจํานวนผูปวยทั่วไป / แยกผูปวย acute respiratory illness ออกจากผูปวยอ่ืนๆ 

2)  ใช telemedicine หรือ technologies อื่นๆ ชวยในการ screen และ manage ผูปวย 

3)  จํากัดบุคลากรท่ีเกี่ยวของกับการรักษาผูปวย 

4)  หลีกเลียงการสนทนาแบบประจันหนา (face to face) ควรสนทนาผานกระจกกั้นหรือใช VDO conference 

5)  จํากัดจํานวนญาติ 

6)  จัดการใหผูปวยโรคเดียวกันอยูบริเวณเดียวกัน 

7)  ฝกอบรมใหบุคลากรทุกระดับที่เกี่ยวของ (รวมถึงเจาหนาที่รับ-สงผูปวยและเจาหนาที่ซักลางทําความสะอาด) ให 

    สามารถใชอุปกรณปองกันตัวไดอยางถูกตอง ทั้งการใส การถอด การทดสอบการรั่วของหนากากอนามัย และการ 

    ทําลายทิ้ง 
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8)  กรณีมีหนากาก N-95 จํากัด   ควรจัดลําดับวาใครควรใชบาง 

9)  บริเวณโถงนั่งคอยของผูปวยควรมีมานก้ันระหวางผูปวยแตละราย หรือหากมีพื้นที่เพียงพออาจเวนระยะหางระหวาง 

     ผูปวยแตละรายอยางนอย 2 เมตร 

10) ควรมีหองสําหรับผูปวยที่เปนโรคติดตอผานการหายใจ   ผูปวยทีไ่ดรับการพิสูจนวาติดเชื้อควรอยูใน AIIR  ในตึกที่จัด 

     ไวเพ่ือรักษาผูปวย COVID-19 โดยเฉพาะ 

11) ควรจัดฝกอบรมแพทยประจําหองฉุกเฉินเพ่ือเตรียมพรอมในการดูแลผูปวย COVID-19  

12) ควรเตรียมทีมปฏิบัติงานรวมกันซึ่งควรประกอบดวยศัลยแพทย, วิสัญญีแพทย,  อายุรแพทยทางเดินลมหายใจ  

     และ อายุรแพทยโรคติดเชื้อ 

13)  หลีกเลี่ยงการใชเครื่องปรับอากาศแบบรวม  (central air condition)  

 

ศัลยแพทยกับการจัดการทรัพยากรในภาวการณแพรกระจายในวงกวางของโรค 

 กรณีเกิดการแพรกระจายของโรคในวงกวาง  ศัลยแพทยจําเปนจะตองบริหารจัดการทรัพยากร (ทั้งคน, อุปกรณ

และเวชภัณฑ) ที่มีอยูอยางจํากัดใหพรอมรับสถานการณ 

 

คําแนะนํา 

1)  เลื่อนการผาตัด non-urgent operations ทั้งหมดออกไปอยางไมมีกําหนดหรือจนกวาสถานการณจะกลับสูภาวะปกติ 

     ควรทําหนังสือชี้แจงใหผูปวยท่ีถูกเลื่อนใหรับทราบถึงความจําเปน 

2)  ลดจํานวนผูปวยและความถี่ของการนัดที่ OPD ใหเหลือนอยที่สุด  เปลี่ยนไปใชการติดตามการรักษาโดยโทรศัพท 

     หรือ social media อ่ืนๆ   อาจใหผูปวยรับยาที่โรงพยาบาลใกลบาน 

3)  งดกิจกรรมท่ีมีการรวมตัวกันของคนจํานวนมากโดยเฉพาะศัลยแพทยสาขาเดียวกัน  เปลี่ยนไปใชการประชุมทางไกล   

     แทน 

4)  จํากัดจํานวนญาติ   เชนกําหนดผูปวย 1 คน/ญาติ 1 คน 

5)  ควรจัดทําตัวเลขจํานวน OR / ICU / ventilator / หองพัก, จํานวนเตียง/ เวชภัณฑตางๆ รวมถึงจํานวนบุคลากรทาง 

     การแพทยทีแ่ตละโรงพยาบาลมี เพ่ือการประเมินศักยภาพของแตละโรงพยาบาลและภาพรวมของประเทศ 

6)  ควรมีหองปฏิบัติการที่สามารถตรวจพิสูจนโรคไดเร็วและแมนยํา  ความลาชาในการตรวจพิสูจนโรคเปนการสิ้นเปลือง 

     คาใชจายในการกักกัน  ผลตรวจทางหองปฏิบัติการที่ถูกตองแมนยําจะชวยลดจํานวนผูปวยที่ตองเตรียมการแบบผูปวย    

     COVID-19 ลงได ประหยัดทั้งคาใชจายและกําลังคน 

7)  ควรจัดตั้งกองทุนรับบริจาคเพ่ือสูกับโรคเนื่องจากการสนบัสนุนจากภาครัฐจะไมเพียงพอ 

 

การรับ-สงผูปวย 

คําแนะนํา 

1)  ควรฝกเจาหนาที่รับ-สงผูปวยใหสามารถใช PPE ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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2)  จัดเจาหนาที่ดูแลเสนทางการขนสงผูปวย (รวมทั้งลิฟท) ไปหองผาตัด, ICU หรือกลับตึกผูปวย ควรใชเสนทางแยก 

    เฉพาะไมปะปนใคร  และหามบุคคลที่ไมเกี่ยวของใชเสนทางนั้นในวันนั้นๆ 

3)  ผูปวยทุกคน(ท่ีไมไดใชเครื่องชวยหายใจ)ตองใสหนากากอนามัย 

4)  ควรแยก respirator ที่ใชกับผูปวย COVID-19 ออกจากผูปวยอ่ืนๆ 

 

หองผาตัด 

คําแนะนํา 

1)  ควรเปนหอง negative pressure แยกตางหากจากผูปวยท่ีไมติดเชื้อ COVID-19 ควรอยูมุมหางไกลจากหองอ่ืน ๆ 

2)  ควรคํานึงถึงทิศทางการไหลของอากาศใหไหลจากบริเวณอากาศสะอาดไปสูบริเวณที่อาจมีการปนเปอนของเชื้อโรค 

3)  ใชหองผาตัดและเครื่องมือดมยาซ้ําเฉพาะกรณผีูปวยรายถัดไปติดเชื้อ COVID-19 เชนกัน  ควรเพิ่ม HME filter ใสไวท่ี 

     expiratory limb ของ circuit ควรเปลี่ยน HME filter และ soda lime ทุก case 

4)  กอนเริ่มวิสัญญีแพทยควรจัดยาและเครื่องมือที่จะใชใสลอเครื่องมือใหพรอม  ลอเครื่องมือดมยาควรอยูประจําเฉพาะ   

    หอง (ไมควรลากไป-มาระหวางหอง) หากวิสัญญีแพทยตองการยาหรือเครื่องมือเพิ่มเติมระหวางดมยา ตองเปลี่ยนถุงมือ 

    และเช็ด alcohol กอนหยิบยาหรือเครื่องมือที่อยูในหองอื่นทุกครั้ง 

5)  ควรจัด airway equipment ใหเพียงพอที่จะใชและควรใช disposable airway equipment 

6)  หากจําเปนตองใช video-laryngoscope ตองใชดวยความระมัดระวัง  เม่ือใชแลวตองแชน้ํายาฆาเชื้อทุกครั้ง  ไม 

     ควรใชตอกัน 

7)  เครื่องมือที่มีจํานวนจํากัดเชน monitor,  infusion pump ตองเช็ดทําความสะอาดอยางดีทุกครั้งหลังใช 

 

หองนําสลบ (at induction room) 

คําแนะนํา 

1)  ปฏิบัติตาม “แนวทางปฏิบัติการดูแลผูปวยติดเชื้อหรือสงสัยวาจะติดเชื้อ COVID-19” ของราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย 

     แหงประเทศไทยเปนหลัก   ใชคําแนะนํานี้เปนแนวทางประกอบ 

2)  จํากัดจํานวนบุคลากรเฉพาะเทาที่จําเปน  ผูไมเกี่ยวของกับ procedure ที่จะทําควรอยูหางผูปวยอยางนอย 2 เมตร 

3)  ใส PAPR เชน N-95 โดยเฉพาะผูจะทํา procedure หากผูปวยมี tracheostomy ทุกคนในหองตองใส N-95  

4)  ถาเลือกไดควรใช regional anesthesia 

5)  หากจําเปนตองใช general anesthesia ควรระวังaerosol-generating procedure (เชนmanual ventilation  

    before intubation,  tracheal intubation,   non-invasive ventilation,  tracheostomy,    

    bronchoscopy,  CPR  etc.) 

6)  เพ่ือลด aerosol generation   การใส tube ควรทําโดยวิสัญญีแพทยที่มีความชํานาญ 
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7)  ในการ induction   ควร pre-oxygenation โดยใช 100% oxygen  และ rapid sequence induction (RSI)    

    ไมควรทํา manual ventilation เพราะอาจทําใหเชื้อกระจาย    ถาจําเปนมากเชนผูปวย very high alveolar- 

    arterial oxygen gradient   หรือผูปวยที่ไมสามารถทนตอการหยุดหายใจประมาณ 30 วินาทีได   หรือมีขอหามใช 

    succinylcholine   ตองใช tidal volume ต่ําๆ 

8)  ไมควรใช awake fiber-optic intubation 

9)  ควรใช tracheal intubation   ไมควรใช laryngeal mask  

10)  นอกหองผาตัด   หากจําเปนควรใส tube    ไมควรใช non-invasive ventilator 

11) กรณี CPR  อยากดหนาอกขณะใส tube    ควรให neuromuscular blocker กอนใส tube 

 

เมื่อตองผาตัด (at operation) 

คําแนะนํา 

1)  ควรใชมาตรฐาน transmission-based precautions อันประกอบดวย 

 - หนากากอนามัยที่ไดมาตรฐาน (USA คือ N-95,  ยุโรปคือ FFP2) และควรเปนชนิดท่ีมี filter ของ inspire air 

             และควรมี updated respirator fit test 

 - อุปกรณปองกันตา(goggle หรือ face shield) 

 - เสื้อกราวดกันน้ํา(fluid resistance) 

 - ถุงมือ 

 - หากจําเปนตองทํา aerosol-generating procedure ควรทําใน AIRR 

 - กลุมศัลยกรรมกระดูกควรเพ่ิมความระมัดระวังพิเศษเพราะมีโอกาสกระจายเชื้อไดงาย 

2)  ควรเตรียมเครื่องมือใหพรอมตั้งแตกอนเริ่มผาตัด 

3)  ควรหลีกเลี่ยงวิธีการผาตัดที่ทําภายใตแรงดันเชน laparoscopic surgery,  robotic surgery  เพราะอาจเพ่ิมโอกาส 

    ที่ทําใหเชื้อโรคฟุงกระจาย 

4)  ควรหลีกเลี่ยงการนําสิ่งท่ีไมจําเปนเขาหองผาตัด (ฟลม, เวชระเบียน, โทรศัพทมือถือ ฯลฯ) 

5)  circulating nurse ควรอยูนอกหองที่ใชผาตัด   หากตองการเครื่องมือเพ่ิมควรเอาเครื่องมือวางบนลอ  

    (trolley) แลวเข็นลอวางเครือ่งมือนี้ไปไวใน ante room ใหคนในหองผาตัดออกมาเอาเครื่องมือเอง   การสง 

    (อะไรก็ตาม) ออกจากหองผาตัด (เชนชิ้นเนื้อ) ใหทํายอนทางกันกับการสงเขาหองผาตัด 

6)  ระหวาง case ควรมีเวลาอยางนอย 1 ชั่วโมงในการสงผูปวยกลับ ward  ทําความสะอาดพ้ืน, screen, key board, 

     cables, monitors และเครื่องดมยา 

7)  ตองถือวายาหรือเครื่องมือในหองผาตัดที่ไมไดใชแปดเปอนเชื้อโรค   ตองทิ้งหรือสงไปทําความสะอาด 
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เมื่อออกจากหองผาตัด 

คําแนะนํา 

1)  ถอด gown และถุงมือในหอง ante room ตองมี touch-free disposal bin ไวทิ้ง PPE 

2)  ลางทําความสะอาดมือและเช็ดมือดวยยาฆาเชื้อโรคกอนออกจากหอง ante room 

3)  ถอด PAPR นอก ante room  

4)  ถาผูปวยไมตองใช ICU  ควรใหผูปวย fully recover จนปลอดภัยในหองผาตัดแลวสงผานเสนทางที่กําหนดกลับ  

     isolated ward 

5)  หลังเสร็จภารกิจควรอาบน้ํา  สระผม  ชําระรางกายใหสะอาดโดยทันที 

 

น้ํายาที่ใชฆาเชื้อ 

คําแนะนํา 

1)  หองผาตัดควรใช hydrogen peroxide vaporizer ในการ decontaminate หองผาตัด 

2)  ถาเห็นสิ่งแปดเปอนชัดเจนควรลางดวยน้ําและสบูหรือผงซักฟอกจนสะอาด   ทําความสะอาดซ้ําดวย alcohol-based  

     hand rub (70% isopropyl alcohol) หรือ quaternary ammonium disinfectant หรือสารที่เปน potent  

     oxidizer การฆาเชื้อจะไดผลดีควรมีระยะเวลาสัมผัสชวงระหวาง 30 วินาทีไปจนถึง 10 นาทีขึ้นกับสารท่ีใช 

3)  คณะเภสัชศาสตร   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   มีแนวทางทําความสะอาดในสถานที่ที่ไมใชสถานพยาบาล แต 

    สามารถนํามาประยุกตใชในโรงพยาบาลไดดังนี ้(ประกาศเดอืนมีนาคม 2563 ) 

 

น้ํายา ความเขมขน ใชสําหรับ ขอควรระวัง 

น้ํายาฟอกขาว                 

(Sodium  

hypochloride) 

0.05%                                     

(1 สวน/น้ํา 99 สวน) 

พ้ืนผิวท่ัวไป กลิ่นฉุน   มีฤทธิ์กัดกรอน 

ระคายผิวหนัง 

น้ํายาฟอกขาว                 

(Sodium 

hypochloride) 

0.5%                               

(1 สวน/น้ํา 9 สวน) 

พ้ืนผิวท่ีมนี้ํามูก  น้ําลาย  

สารคดัหลั่ง  โถสวม  (ราด

ทิ้งไวอยางต่ํา 15 นาท)ี 

กลิ่นฉุน   มีฤทธิ์กัดกรอน 

ระคายผิวหนัง 

Alcohol 70% ผิวโลหะ ระคายผิวหนังเปนสนิม 

4.8% Chloroxylenol 

(Dettol) 

2.5% (1 สวน/น้ํา 39 

สวน) 

ซักผา  เช็ดผิวพ้ืน (ทิ้งไว

อยางต่ํา 5 นาท)ี 

ระคายผิวหนัง 

4.8% Chloroxylenol 

(Dettol) 

5% (1 สวน/70% 

alcohol 19 สวน) 

เครื่องใชครวัเรือน (แชไว

อยางต่ํา 5 นาท)ี 

ระคายผิวหนัง   

ผงซักฟอก ผสมน้ํา 70 องศา

เซลเซียส 

ซักผา ระคายผิวหนัง   
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 - ควรปดกั้นบริเวณพ้ืนที่ที่จะทําความสะอาด 

 - ควรสวมใส PPE ท่ีเหมาะสม 

 - เลือกใชอุปกรณทําความสะอาดที่มีดามจับ 

 - เปดประตู  หนาตาง  ใหอากาศระบายไดดี 

 - ผาควรซักที่น้ําอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียสเปนเวลาอยางนอย 25 นาที 

 - ฆาเชื้ออุปกรณทําความสะอาดท่ีตองนํากลับมาใชใหม 

 - ทําความสะอาดพ้ืนผิวโดยการใชผาชุบน้ํายาเช็ด  ไมควรฉีดพนดวยเครื่องฉีดแรงดันเพราะจะทําใหเชื้อโรค 

             ฟุงกระจาย 

 - กําจัดขยะติดเชื้ออยางถูกตองและเหมาะสม 

 

คํายอ 

AIIR = Air borne Infection Isolation Room 

HME = Heat + Moisture Exchanger 

PAPR = Powered Air-Purifying Respirator เชน N-95 

PPE = Personal Protective Equipment   ไดแกหนากากอนามัยที่เหมาะสม, แวนตาชนิดครอบทั้งหมดหรือ face  

         shield,  เสื้อ gown กันน้ํา,  ถุงมือ   รองเทาบูท 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แนวทางปฏิบัตินีเ้รียบเรียงโดย นพ.ไพศิษฎ   ศิริวทิยากร  ในนามราชวทิยาลัยศลัยแพทยแหงประเทศไทย  โดยอาศัยขอมูลจาก   

1) คําแนะนําของ National Health Service (NHS) ของประเทศอังกฤษ     

2) รายงานของ Kah L. และคณะเรือ่ง What we do when a COVID-19 patient needs an operation:  

    Operating room preparation and guidance ตีพิมพใน Canadian Journal of Anesthesia 2020.    

3) รายงานของ Peng P.W.H. และคณะเรือ่ง Outbreak of a new coronavirus: What anesthetists should know?     

    ตีพิมพใน British Journal of Anesthesia; February 2020.   

4)  บทความเรื่อง “เชือ้นองโควิด-19 ติดทางเลือดไดไหม?”  โดย ศ.ดร. นพ. วิปร  วิประกษิต ภาควิชากุมารเวชศาสตร 

     คณะแพทยศาสตรศิรริาชพยาบาล 
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