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ประกาศกรมการแพทย์
เรื่อง แนวปฏิบัติการให้บริการคลินิกโสต ศอ นาสิก วิถีใหม่
ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
________________________

จากสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19)
กรมการแพทย์ตระหนักถึงความปลอดภัยในการให้บริการคลินิกโสต ศอ นาสิก ทั้งผู้รับบริการและบุคลากร
ทางการแพทย์ (2Psafety) ปั จ จุ บั น การให้ บริการคลิ นิกโสต ศอ นาสิ ก เป็นขั้นตอนที่จาเป็นในการตรวจ
คัดกรองการตรวจรักษาผู้ป่วย ตั้งแต่ตรวจดูความปกติของร่างกาย ความผิดปกติของอวัยวะหู คอ จมูก และ
เนื้ อ เยื่ อ ทุ ก ส่ ว นเพื่ อ วิ นิ จ ฉั ย โรคใช้ ใ นการหาแนวทางการรั ก ษา และเพื่ อ ติ ด ตามตรวจสอบอาการผู้ ป่ ว ย
ในแต่ละวันจึงมีผู้รับบริการการตรวจบริการคลินิกโสต ศอ นาสิกเป็นจานวนมาก ดังนั้นกรมการแพทย์ ร่วมกับ
ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย สมาคมแพทย์โรคจมูก (ไทย) สมาคมโสตสัมผัสวิทยาและ
แก้ไขการพูดแห่งประเทศไทย กรมสนับ สนุน บริก ารสุข ภาพ และโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุ ข
จัดทาแนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการตรวจบริการคลินิกโสต ศอ นาสิก วิถีใหม่ในสถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขึ้น เพื่อนาไปใช้ในการจัดระบบการให้บริการในการตรวจบริการคลิ นิก
โสต ศอ นาสิ ก วิถีใหม่ ขณะที่มี สถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งเป็น โรค
อุ บั ติ ใ หม่ ที่ ไ ม่ เ คยระบาดมาก่ อ น และอาจน าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ สถานการณ์ ก ารระบาดของโรคติ ด เชื้ อ
ทางเดินหายใจอื่น ๆ ในอนาคต เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและเหมาะสมยิ่งขึ้นภายหลังสถานการณ์การระบาดของโรค
โดยมีเป้าหมายหลัก 3 ด้าน ดังนี้
1. ความปลอดภัยต่อผู้รับบริการและผู้ปฏิบัติ (Patient and Personal safety: 2P Safety)
2. การลดความแออัด ลดการรอคอยในการเข้ารับบริการ (Non-crowded)
3. การลดความเหลื่อมล้า สร้างความเสมอภาคและความเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการ (Equity)
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่

สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสมศักดิ์ อรรฆศิลป์)
อธิบดีกรมการแพทย์
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คำนำ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กระทรวงสาธารณสุข
ตระหนักถึงความปลอดภัยในการให้บริการคลินิกโสต ศอ นาสิก วิถีใหม่ ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งผู้รับบริการและบุคลากรทางการแพทย์ (2P safety) จึงได้จัดทำแนวปฏิบัติการให้บริการ
คลิ น ิ กโสต ศอ นาสิ ก วิ ถ ี ใหม่ ข ึ ้ น โดยความร่ วมมื อจากราชวิ ทยาลั ยโสต ศอ นาสิ กแพทย์ แห่ งประเทศไทย
สมาคมแพทย์โรคจมูก (ไทย) สมาคมโสตสัมผัสวิทยาและแก้ไขการพูดแห่งประเทศไทย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และกรมการแพทย์ ร่วมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อให้ เกิด
ความครอบคลุมในการนำไปใช้งาน จัดระบบการให้บริการในการตรวจบริการคลินิกโสต ศอ นาสิก วิถีใหม่
ขณะที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่ที่ไม่เคยระบาดมาก่อน
และอาจนำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจอื่น ๆ ในอนาคต เพื่อให้เกิด
ความปลอดภัยและเหมาะสมยิ่งขึ้นภายหลังสถานการณ์การระบาดของโรค โดยมีเป้าหมายหลัก 3 ด้าน คือ 1)
ความปลอดภัยต่อผู้รับบริการและผู้ปฏิบัติ (Patient and Personal safety : 2P Safety) 2) การลดความแออัด
ลดการรอคอยในการเข้ารับบริการ (Non-crowded) และ 3) การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเสมอภาคและ
ความเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการ (Equity) ต่อไป
คณะผู้จัดทำขอขอบคุณคณะที่ปรึกษา และผู้ เชี่ยวชาญจากราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแห่งประเทศ
ไทย สมาคมแพทย์โรคจมูก (ไทย) สมาคมโสตสัมผัสวิทยาและแก้ไขการพูดแห่งประเทศไทย และกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และกรมการแพทย์ ที่ ใ ห้ ค วามอนุ เ คราะห์ พิ จ ารณา
รวบรวม และเรี ย บเรี ย งเนื ้ อ หาต่ า ง ๆ ของแนวปฏิ บ ั ต ิ ก ารให้ บ ริ ก ารคลิ น ิ ก โสต ศอ นาสิ ก วิ ถ ี ใ หม่
ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นี้ ใ ห้ มี ค วามถู ก ต้อ ง ครบถ้ ว น และขอน้ อ มรับ
ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพื่อเป็นประโยชน์ในการแก้ไขปรับปรุงครั้งต่อ ไป เพื่อพัฒนาคู่มือการดำเนิน
โครงการฉบั บ นี้ ใ ห้ มี คุ ณ ค่ า และเกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ต่ อ ผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และ
ประชาชนอย่างแท้จริง
คณะผู้จัดทำ
สิงหาคม 2564
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สารบัญ
หน้า
ด้านระบบและบุคลากร System and Staff New Normal ENT
- การดูแลผู้ป่วยหู คอ จมูก ที่แผนกผู้ป่วยนอกแบบวิถีใหม่
- แนวทางการดูแลผู้ป่วยในห้องผ่าตัดแบบวิถีใหม่
- แนวทางการดูแลผู้ป่วยในแบบวิถีใหม่
- เอกสารอ้างอิง

ด้านโครงสร้าง Structure New Normal ENT
- โครงสร้าง
- ระบบระบายอากาศ
- การตรวจสอบความพร้อมของห้องตรวจ (New Normal Checklist)
- นิยามศัพท์
- เอกสารอ้างอิง

ภาคผนวก
- แนวทางปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ป่วยใน (IPD) ในสถานการณ์การระบาดของ COVID-19
- แนวทางปฏิ บ ั ต ิ ก ารปรั บ รู ป แบบบริ ก ารการบริ ก ารดู แ ลรั ก ษาผู ้ ป ่ ว ยนอก (OPD)
ในสถานการณ์การระบาดของ COVID-19
- แนวปฏิบัติการทำหัตถการและการผ่าตัดในสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ฉบับที่ 2
- คำแนะนำการใช้ อ ุ ป กรณ์ ส ่ ว นบุ ค คลป้ อ งกั น การติ ด เชื ้ อ (Personal Protective
Equipment, PPE) ฉบับวันที่ 20 เมษายน 2563
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ด้านระบบและบุคลากร System and Staff New Normal ENT
ส่วนที่ 1 การดูแลผู้ป่วยหู คอ จมูก ที่แผนกผูป้ ่วยนอกแบบวิถีใหม่
สำหรับแนวทางการตรวจผู้ป่วยนอกทางหู คอจมูก ให้ใช้ แนวทางปฏิบัติการปรับรูปแบบบริการการ
บริการดูแลรักษาผู้ป่วยนอก (OPD) ในสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ฉบับวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563
ของกรมการแพทย์ โดยในแนวทางปฏิบัติดังกล่าวได้จัดให้ OPD ENT เป็น OPD high risk จึงจะมีส ่ว นที่
เพิ่มเติมจากแนวทางทั่วไปที่กำหนดไว้คือ ให้พิจารณาการใช้ อุปกรณ์ป้องกันตนเอง (Personal Protective
Equipment, PPE) สำหรับแพทย์และผู้ช่วยแพทย์ตามลักษณะของหัตถการ ซึ่งจะแบ่งหัตถการทางหู คอ จมูก
ออกเป็นหัตถการที่ก่อให้เกิดละอองฝอย (Aerosol generating medical procedure : AGMP) และ หัตถการ
ที่ไม่ก่อให้เกิดละอองฝอย (Non- Aerosol generating medical procedure : Non-AGMP) ตามตารางที่ 1
โดยในส่วนของ PPE นี้จะอิงการแบ่งกลุ่มตามคำแนะนำการใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง (personal protective
equipment) กรณีโควิด-19 ฉบับวันที่ 20 เมษายน 2563 ของกรมการแพทย์
ตารางที่ 1 การใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง (Personal Protective Equipment, PPE) สำหรับแพทย์และ
ผู้ช่วยแพทย์ตามลักษณะของหัตถการทางหู คอ จมูกที่แผนกผู้ป่วยนอก
Procedure
AGMP

NonAGMP

ความเสี่ยง
สูงมาก

Respiratory
protection

• Tracheostomy tube
care
• Nasal and sinus toilet
(suction)

N95/FFP2

ความเสี่ยง
สูง

• General ENT
examination (รวมการ
ตรวจ nasopharynx,
larynx, hypopharynx)
• Nasal endoscopy
• Fiberoptic laryngoscopy
(FOL)
• Stroboscope
• Nasal packing and
treatment of epistaxis
• Biopsy in aerodigestive
tract

ความเสี่ยง
ปานกลาง

• Ear and neck
examination
• Microscopic ear
examination
• FNA neck mass
• Speech Therapy (ควรมี
ฉากกั้น)

Gown

Head
cover

cover all protection gown

2 ชั้น

Goggle /
face shield

รองเท้าบูท/
leg cover/
shoe cover
รองเท้าบูท/
leg cover

Gloves

Goggle /
face shield

surgical
isolation gown

Head and
neck cover

N95/FFP2

surgical
isolation gown

Head and
neck cover

2 ชั้น

Goggle /
face shield

รองเท้าบูท/
leg cover

Surgical
mask

Isolation gown

Option

1 ชั้น

Option

Option
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หมายเหตุ
• AGMP: Aerosol generating medical procedure, Non-AGMP: Aerosol generating medical procedure
• Isolation gown = กาวน์ที่ทำด้วยพลาสติก CPE (chlorinated polyethelene) อาจเป็นแบบที่ปิดเฉพาะ
ด้านหน้าหรือปิดทั้งตัว
• Surgical gown = กาวน์กันน้ำได้เฉพาะตัวชุด แต่รอยต่ออาจจะกันน้ำได้ไม่สมบูรณ์
• Surgical isolation gown = กาวน์ที่กันน้ำได้ทั้งตัวชุด และรอยต่อ ส่วนใหญ่ควรใช้แบบที่คลุมรอบตัว มีสายรัดผูก
• Cover all protection gown = กาวน์กันน้ำ ปกปิดทั้งตัวและศีรษะ เสื้อกางเกงติดกัน (ชุดหมี)
• N95 = หน้ากาก N95 (มาตรฐาน NIOSH ของสหรัฐอเมริกา)
• FFP2 = หน้ากาก FFP2 (มาตรฐาน EN149 ของยุโรป)
• สามารถใช้หน้ากากที่มีมาตรฐานสูงกว่าที่แนะนำได้ ขั้นกับทรัพยากรของแต่ละโรงพยาบาล

ทั้งนี้การพิจารณาการใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง (Personal Protective Equipment, PPE) สำหรับ
การตรวจ General ENT examination อาจจะต้องพิจารณาร่วมกับระดับความรุนแรงของการระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่นั้นตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโควิด-19 ถ้าระดับความรุน แรงเป็นสีเขียวอาจจะพิจารณาใส่เป็น Surgical mask, Isolation gown,
head cover, ถุงมือ 1 ชั้น, Goggle/ face shield

ส่วนที่ 2 แนวทางการดูแลผู้ป่วยในห้องผ่าตัดแบบวิถีใหม่
สำหรับแนวทางการดูแลผู้ป่วยทางหู คอจมูก ในห้องผ่าตัดแบบวิถีใหม่ ให้ใช้แนวปฏิบัติการทำหัตถการ
และการผ่าตัดในสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ฉบับที่ 2 วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ของกรมการแพทย์
โดยจะมีส่วนที่เพิ่มเติมจากแนวทางทั่วไป คือ ให้พิจารณาการใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง (Personal Protective
Equipment, PPE) สำหรับแพทย์และผู้ช่วยแพทย์ตามลักษณะของหัตถการ ซึ่งจะแบ่งหัตถการทางหู คอ จมูก
ออกเป็นหัตถการที่ก่อให้เกิดละอองฝอย (Aerosol generating medical procedure : AGMP) และ หัตถการ
ทีไ่ ม่ก่อให้เกิดละอองฝอย (Non- Aerosol generating medical procedure : Non-AGMP) ตามตารางที่ 2
สำหรับการกำหนดลำดับความเร่งด่วนของโรคทางหู คอ จมูก ให้อ้างอิงตามแนวปฏิบัติการทำหัตถการ
และการผ่าตัดในสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ฉบับที่ 2 วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ของกรมการแพทย์
ซึ่งจะแบ่งลำดับความเร่งด่วนไว้เป็น ภาวะเร่งด่วนฉุกเฉิน (ถ้าไม่ได้รับการผ่าตัดภายใน 24 ชั่วโมง จะเป็น
อันตรายต่อชีวิตหรือเกิดภาวะทุพพลภาพ; Emergency) ภาวะเร่งด่วน (ไม่ถึงขั้นเป็นอันตรายต่อชีวิตทันทีแต่
ควรได้รับการผ่าตัดภายใน 72 ชั่วโมง; Urgency) และ ภาวะไม่เร่งด่วนที่สามารถนัดมาผ่าตัด (Elective case)
ตามตารางที่ 3
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ตารางที่ 2 การใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง (Personal Protective Equipment, PPE) สำหรับแพทย์และ
ผู้ช่วยแพทย์ตามลักษณะของหัตถการทางหู คอ จมูกในห้องผ่าตัด
Respiratory protection

Gown

Head cover

Gloves

Goggle / face
shield

รองเท้าบูท/ leg
cover/ shoe cover

NON-AGMP procedures
• Neck surgery
• Thyroid surgery
• Tympanoplasty and Myringotomy
Asymptomatic +
Covid negative or unknown
Symptomatic +
Covid negative
Symptomatic +
Covid positive or PUI

Surgical mask
Surgical mask
N95/FFP2

Surgical Isolation
Gown
Surgical Isolation
Gown
Surgical Isolation
Gown

Option

1 ชั้น

option

option

Option

1 ชั้น

option

option

Head and
neck cover

2 ชั้น

Goggle / face
shield

รองเท้าบูท +
leg cover

Goggle / face
shield
Goggle / face
shield
Goggle / face
shield
Goggle / face
shield

รองเท้าบูท/leg
cover
รองเท้าบูท/leg
cover
รองเท้าบูท/leg
cover
รองเท้าบูท
+leg cover

Goggle / face
shield

รองเท้าบูท
+leg cover

AGMP procedures
• Biopsy in aerodigestive
• Endoscopic sinus and skull base surgery
• Laryngeal surgery
• Tracheostomy
• Oropharyngeal surgery
• Mastoid surgery
Asymptomatic +
Covid negative
Asymptomatic +
Covid pending
Symptomatic +
Covid negative
Symptomatic +
Covid pending due to
urgency

N95/FFP2

Symptomatic +
Covid positive

PAPR or
N95/FFP2 + surgical
mask

N95/FFP2
N95/FFP2
PAPR or
N95/FFP2 + surgical
mask

Surgical Isolation
Head and
Gown
neck cover
Surgical Isolation
Head and
Gown
neck cover
Surgical Isolation
Head and
Gown
neck cover
Cover all protection gown
Surgical Isolation
Head and
Gown
neck cover
Cover all protection gown
Surgical Isolation
Head and
Gown
neck cover

2 ชั้น
2 ชั้น
2 ชั้น
2 ชั้น

2 ชั้น

AGMP: Aerosol generating medical procedure, Non-AGMP: Aerosol generating medical procedure

หมายเหตุ
•
•
•

Asymptomatic หมายถึง ไม่มีอาการที่เข้าเกณฑ์ของ COVID-19
Symptomatic หมายถึง มีอาการที่เข้าเกณฑ์ของ COVID-19
สามารถใช้หน้ากากที่มีมาตรฐานสูงกว่าที่แนะนำได้ ขั้นกับทรัพยากรของแต่ละโรงพยาบาล

ตารางที่ 3 การแบ่งลำดับความเร่งด่วนของการทำหัตถการโรคทางหู คอ จมูก
Priority level
Time of operation needed
1a Emergency
1b Urgency
2 Elective
3 Elective
4 Elective

Emergency – operation needed within 24 hours
Urgent – operation needed with 72 hours
Surgery that can be deferred for up to 4 weeks
Surgery that can be deferred for up to 3 months
Surgery that can be deferred for more than 3 months
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ทั้งนี้การพิจารณาการใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง (Personal Protective Equipment, PPE) สำหรับ
การทำหัตถการและผ่ าตัด ที ่ ก่ อ ให้ เ กิ ดละอองฝอย (Aerosol generating medical procedure : AGMP)
อาจจะต้องพิจารณาร่วมกับระดับความรุนแรงของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่นั้น
ตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ถ้าระดับความรุนแรง
เป็นสีเขียว และผู้ป่วยทั่วไปที่ไม่มีอาการทางเดินหายใจ อาจจะพิจารณาใส่เป็น Surgical mask, Surgical
Isolation gown, head cover, ถุงมือ 1 ชั้น, และ Goggle/ face shield
สำหรับการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด -19 ควรจะใช้วิธี RT-PCR จากการการเก็บตัวอย่างเชื้อโดยวิธี
Nasopharyngeal swab and oropharyngeal swab ซึ่งจะให้ความแม่นยำมากที่สุด ในกรณีที่ไม่มี RT-PCR
หรืออยากได้ผลด่วน สามารถใช้การตรวจหา Antigen ด้วยวิธี Rapid test จากการเก็บตัวอย่างเชื้อโดยวิธี
Nasopharyngeal swab หรือ nasal swab แต่วิธีนี้มีความแม่นยำในการตรวจหาเชื้อน้อยกว่าวิธี RT-PCR
ส่วนการเจาะเลือดเพื่อดู Antibody โดยเฉพาะด้วยวิธี Rapid test นั้นมีข้อดีที่ใช้เวลาตรวจไม่นาน และไม่มี
ปั ญ หาเรื ่ อ ง human error จากการ swab แต่ ย ั ง มี ค วามแม่ น ยำ ความไว และความจำเพาะน้ อ ยกว่ า
ทั้งวิธี RT-PCR และ Antigen rapid test
ในส่ ว นของผล RT-PCR และ Antigen rapid test ที ่ เ ป็ น Negative นั ้ น อาจจะมี โ อกาสที ่ เ ป็ น
false negative ได้ ดังนั้น จึงยั งแนะนำให้ใช้ห น้า กาก N95/FFP2 ในกรณีที่เ ป็ นหั ตถการและการผ่ า ตั ด
ที่ก่อให้เกิดละอองฝอย (AGMP)

ส่วนที่ 3 แนวทางการดูแลผู้ป่วยในแบบวิถีใหม่
สำหรับแนวทางการดูแลผู้ป่วยทางหู คอจมูก ในหอผู้ป่วยในแบบวิถีใหม่ ให้ใช้แนวทางปฏิบัติการดูแล
รักษาผู้ป่วยใน (IPD) ในสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ฉบับวันที่ 8 มิถุนายน 2563 ของกรมการแพทย์
โดยจะมีส่วนที่เพิ่มเติมจากแนวทางทั่วไป คือ
• ให้พิจารณาผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดการแพร่กระจายในลักษณะละอองฝอย เช่น ผู้ป่วยหลัง
ผ่าตัด tracheostomy ที่ยังไม่ได้รับการตรวจหรือรอผลการตรวจ COVID-19 ต้องแยกพื้นที่หรือห้อง
อย่างชัดเจน
• ถ้ า ต้ อ งมี ก ารทำหั ต ถการในหอผู ้ ป่ ว ยใน ให้ พ ิ จ ารณาการใช้ อุ ป กรณ์ ป ้ อ งกั น ตนเอง (Personal
Protective Equipment, PPE) สำหรับแพทย์และผู้ช่วยแพทย์ตามลักษณะของหัต ถการ ซึ่งจะแบ่ง
หัตถการทางหู คอ จมูก ออกเป็นหัตถการที่ก่อให้เกิดละอองฝอย (Aerosol generating medical
procedure : AGMP) และ หัตถการทีไ่ ม่ก่อให้เกิดละอองฝอย (Non- Aerosol generating medical
procedure : Non-AGMP) ตามตารางที่ 1
บุคลากรอื่นสามารถอ่านคำแนะนำสำหรับอุปกรณ์ป้องกันตนเอง (Personal Protective Equipment,
PPE) โดยใช้แนวทางของกรมการแพทย์ฉบับวันที่ 20 เมษายน 2563
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ด้านโครงสร้าง Structure New Normal ENT
เนื่องจากการดูแลผู้ป่วยทางหู คอ จมูก ตั้งแต่การตรวจร่างกายไปจนถึงการทำหัตถการต่าง ๆ อาจเกิด
การไอ จาม ที่ทำให้เกิดละอองฝอยฟุ้งกระจายเป็นความเสี่ยงต่อทีมบุคลากรที่เกี่ยวข้องต่อการติดต่อของ
โรคทางเดินหายใจ ได้แก่ COVID-19, TB เป็นต้น ซึ่งผู้ป่วยอาจเข้ามารับการดูแลรักษาโดยไม่มีอาการ ดังนั้น
ในการเขียนแนวทางนี้ได้มีการดัดแปลงห้องและสิ่งแวดล้อมของห้องตรวจ โดยการนำไปเป็นแนวทางแนะนำ
ตามความเหมาะสม ในด้ านงบประมาณและบริ บทของแต่ ล ะพื ้ นที ่ เพื ่ อช่ วยในการดู แลผู ้ ป ่ ว ยโรคติ ดต่ อ
ทางเดินหายใจ ให้ยังคงสามารถดำเนินการได้แม้กระทั่งในสถานการณ์ที่มีการระบาดของโรคติดต่อ และช่วยลด
ความเสี่ยงในการติดของโรคต่อบุคลากรให้น้อยที่สุด

หลักการ
1. โครงสร้างเป็นไปตามหลักการของแนวทางปฏิบัติการปรับรูปแบบบริการการดูแลรักษาผู้ป่วยนอก
(OPD) ในสถานการณ์การระบาดของ COVID-19
2. การระบายอากาศ ในพื้นที่ต่าง ๆ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
2.1 โถงพักคอยจะต้องมีการระบายอากาศที่พอเพียง เช่น การใช้อากาศธรรมชาติในการระบาย
หรือหากติดตั้งเครื่องปรับอากาศจะต้องมีการะบายอากาศไม่น้อยกว่า 2 ACH และมีความดันสัมพันธ์ต่ำกว่า
พื้นที่ข้างเคียง (วสท.031001-16)
2.2 พื้นที่ปฏิบัติงานจะต้องมีการระบายอากาศที่พอเพียง เช่น การใช้อากาศธรรมชาติในการ
ระบาย หรือหากติดตั้งเครื่องปรับอากาศจะต้องมีการะบายอากาศไม่น้อยกว่า 2 ACH (วสท.031001-16) และ
ต้องจัดให้อากาศไหลจากพื้นที่สะอาดไปพื้นที่ยังสกปรก อาจพิจารณาใช้เครื่องฟอกอากาศชนิดแผ่นกรอง
อากาศประสิทธิภาพสูง HEPA FILTER เกรดไม่ต่ำกว่า H13 โดยต้องจัดให้จุดดูดอากาศอยู่ ใกล้กับผู้ป่วย
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกรองอากาศ (ประสิทธิภาพแปรผันตรงกับ ACH) ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 ตัวอย่างการเพิ่มอัตราการหมุนเวียนอากาศผ่านแผ่นกรอง
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โดยเครื่องฟอกอากาศจะต้องเป็นระดับที่ใช้ในทางการแพทย์หรือห้องสะอาด ภายในบรรจุแผ่นกรอง
อากาศชั้นต้น และแผ่นกรองอากาศประสิทธิภาพสูงระดับไม่ต่ำกว่า H13 อยู่ภายในเป็นอย่างน้อย ตัวเครื่อง
จะต้องได้รับการทดสอบการรั่วตามมาตรฐาน ในเกณฑ์การยอมรับที่ไม่เกิน 0.03 % upstream concentration
หรือเทียบเท่า โดยจะต้องทำการทดสอบทุกเครื่องก่อนออกจากโรงงาน มีใบรับรองโดยผู้ทดสอบห้องคลีนรู ม
โดยเฉพาะ สามารถถอดเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศทั้งสองชุดได้ และระดับเสียงไม่ควรเกิน 65 DB
2.3 ทำการแยกห้องที่มีการทำหัตถการความเสี่ยงสูง Aerosol generating procedures (AGP)
ที่จะทำให้เกิดละอองลอยขนาดเล็กออกจากห้องหัตถการทั่วไป โดยจัดให้มีการระบายอากาศไม่ต่ำกว่า 12 ACH
มีความดันสัมพันธ์ต่ำกว่าพื้นที่ข้างเคียงไม่น้อยกว่า 2.5 PA และต้องจัดให้อากาศไหลจากพื้นที่สะอาดไปยัง
พื้นที่สกปรก โดยจุดทิ้งอากาศออกสู่ภายนอกจะต้องอยู่สูงกว่าอาคารข้างเคียงไม่น้อยกว่า 3 เมตร และอยู่ห่าง
จากอาคารข้างเคียงไม่ต่ำกว่า 8 เมตร ความเร็วลมปากปล่องโดยประมาณ 2500 FPM หากไม่สามารถทำตาม
ข้ อ กำหนดดั ง กล่า วได้จ ะต้อ งทำการกรองอากาศด้ว ยแผ่น กรองอากาศประสิท ธิ ภ าพสู ง HEPA FILTER
เกรดไม่ต่ำกว่า H13 ก่อนปล่อยทิ้งออกสู่ภายนอกอาคาร
สำหรับหน่วยงานที่มีความพร้อมและงบประมาณ ให้ยึดถือแนวทางจากห้องแยกโรคความดันลบ
AIIR (Airborne infection isolation room) ตามคำแนะนำของ WHO

รู ป ที ่ 2 ตั ว อย่ า งห้ อ งแยกโรค AIIR (Airborne infection isolation room) ที ่ ถ ู ก ต้ อ งตามมาตรฐาน
ASHRAE Standard 170 (ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนทำการปรับปรุง)
สำหรับหน่วยงานที่ยังไม่สามารถดำเนินการตามวิธีข้างต้นได้ให้ทำการพิจารณา ใช้ห้องที่มีเครื่อง
ฟอกอากาศชนิดแผ่น กรองอากาศประสิทธิ ภาพสูง HEPA FILTER เกรดไม่ต่ำกว่า H13 ปริมาณไม่ต่ ำ กว่า
12 ACH และมีความดันสัมพันธ์ต่ำกว่าพื้นที่ข้างเคียงไม่น้อยกว่า 2.5 PA โดยต้องจัดให้จุดดูดอากาศอยู่ใกล้กับ
ผู้ป่วย (ตามรูปที่ 1) และยกเลิกการใช้เครื่องปรับอากาศแบบหมุนเวียนเป็นการชั่วคราว เพื่อรอการปรับปรุง
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การตรวจสอบความพร้อมของห้องตรวจ (New Normal Checklist)
กระบวนการ
รายการ
OPD โครงสร้าง 1. จัดให้มีเครื่องวัดอุณภูมิ สถานที่ล้างมือหรือเจล Alcohol
อยู่ในบริเวณจุดคัดกรอง
2. จัดให้บริเวณหน้าจุดคัดกรองมีที่ยืนหรือเก้าอี้นั่งแบบ
เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร
3. พื้นที่ที่ทำงานของเจ้าหน้าที่แยกจากผู้ป่วยโดยใช้
ฉากพลาสติก/อะคริลิกกั้น
4. ระบบระบายอากาศ ในบริเวณที่พักคอย
5. ระบบระบายอากาศ บริเวณที่มีการตรวจรักษา
6. ระบบระบายอากาศ ในบริเวณที่มีการทำหัตถการ
ความเสี่ยงสูง
IPD โครงสร้าง 1. เตียง ต้องเว้นระยะห่างมากกว่า 1 เมตร
2. ภายในห้อง ควรมีการระบายอากาศ อย่างน้อย 2 ACH
โดยมีทิศทางการไหลของอากาศไปในทิศทางเดียว หรือให้
มีการเปิดระบายอากาศได้สะดวก
3. isolation Zone: ห้องที่มีการระบายอากาศ หรือเต็นท์
ที่เป็น negative pressure เมื่อผู้ป่วยออกมานอกเต็นท์
ต้องใส่ mask เมื่อจะออกมา

มี

ไม่มี

หมายเหตุ
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นิยามศัพท์
- ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (Ventilation system) หมายถึง การควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น
คุณภาพของอากาศ ความดัน อากาศทิศทางการไหล การหมุนเวียนของอากาศ และควบคุมการแพร่เชื้อ
โรคในพื้นที่ปฏิบัติงาน
- ACH ย่อมาจาก Air Change per Hour หมายถึง การเปลี่ยนถ่ายอากาศคิดเป็นจำนวณเท่าของ

ปริมาตรของห้องที่แนะนำ ต่อหนึ่งชั่วโมง
- แ ผ ่ น ก ร อ ง อ า ก า ศ HEPA ย ่ อ ม า จ า ก “ High Efficiency Particulate Air Filter” หมายถึ ง

ประสิทธิภาพในการกรองฝุ่นที่ส ูงกว่าแบบปกติ ซึ่ง ความแตกต่างของแผ่นกรองอากาศ HEPA Filter
แต่ละเกรดดูที่ตัวเลขที่ตามหลังตัวอักษร “H” ยิ่งตัวเลขที่ตามหลังจำนวนสูง คุณสมบัติในการกรองยิ่ง
สูงขึ้นตาม ในการเขียนแนวทางนี้แนะนำให้ใช้ HEPA FILTER ที่มีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่า H13 ตามมาตรฐาน
EN1822 ที่ 99.95%
เอกสารอ้างอิง
1. Aerosol Generating Procedures (AGPs) within the ENT clinic:
https://www.entuk.org/aerosol-generating-procedures-agps-within-ent-clinic (Tuesday, 9
June, 2020
2. ASHRAE Standard 170-2017 Ventilation of Health Care Facilities :
https://www.ashrae.org/technical-resources/standards-and-guidelines/standardsaddenda/ansi-ashrae-ashe-standard-170-2017-ventilation-of-health-care-facilities
3. กรมการแพทย์ (2563). แนวทางปฏิบัติการปรับรูปแบบบริการการบริการดูแลรักษาผู้ป่วยนอก (OPD) ใน
สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 สืบค้นจาก
https://covid19.dms.go.th/Content/Select_Landding_page?contentId=83
4. คณะอนุกรรมการปรับปรุงมาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ. มาตรฐานระบบปรับอากาศและ
ระบายอากาศ รหัสมาตรฐาน 031001-59 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3, พฤศจิกายน 2559
การขอคำปรึกษาการระบายอากาศ ได้ที่
- กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000
เว็บไซต์กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
http://dcd.hss.moph.go.th
- Email: kongbab001@gmail.com
-
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แนวทางปฏิ บั ติ
การดู แ ลรั ก ษาผู ้ ป ่ ว ยใน (IPD)
ในสถานการณ์การระบาดของ

COVID-19

2
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แนวทางปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ป่วยใน (IPD) ในสถานการณ์การระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
การเตรียมผู้ป่วยก่อนการ admit
• ผู้ป่วยต้องสวม surgical mask หรือหน้ากากผ้า ระหว่างที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
• เมื่อแพทย์พิจารณาแล้วว่าจะรับผู้ป่วยเข้ารักษาในหออภิบาล ให้เข้ากระบวนการคัดกรองประวัติทางคลินิกจากการ
ซักประวัติ ตรวจร่างกาย และข้อมูลอื่นๆ ตามแนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษาและป้องกันการติดเชื้อใน
โรงพยาบาลกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังตาราง
ประวัติ
• มีประวัตเิ ดินทางไปยัง หรือมาจากพืน้ ทีห่ รืออยูอ่ าศัยในพืน้ ทีเ่ กิดโรคระบาดต่อเนือ่ งของ COVID-19
• มีประวัตคิ นในครอบครัวปว่ ยเป น็ COVID-19
• สัมผัสกับผูป้ ว่ ย COVID-19 หรือสารคัดหลัง่ จากระบบทางเดินหายใจของผูป้ ว่ ย โดยไม่ได้ ใส่ อุปกรณ์ป ้องกันตนเองที่
เหมาะสม
• เป น็ ผูป้ ระกอบอาชีพทีเ่ กีย่ วข้องกับนักท่องเทีย่ ว สถานทีแ่ ออัด หรือติดต่อกับคนจ�ำนวนมาก
• มีประวัตไิ ปในสถานทีท่ ชี่ มุ ชน หรือสถานทีท่ มี่ กี ารรวมกลุม่ คน เช่น ตลาดนัด หา้ งสรรพสินค้า สถานพยาบาล
ขนส่งสาธารณะ
• เป น็ บุคลากรทางการแพทย์ทมี่ โี อกาสใกล้ชดิ / สัมผัสผูป้ ว่ ย COVID-19
อาการ และอาการแสดง (symptoms & sign)
• ไอ
• เจ็บคอ
• ไข้ อุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 0C
• น�้ำมูกไหล
• การสูญเสียการได้กลิ่น
• ปวดศีรษะ
• ปวดกล้ามเนื้อ
• หายใจเหนื่อย/ หายใจเร็ว
หลังจากที่ผู้ป่วยผ่านการคัดกรอง จะแบ่งผู้ป่วยออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ป่วยทั่วไป ผู้ป่วย PUI และผู้ป่วย COVID
โดยมีแนวทางปฏิบัติในการดูแลรักษาผู้ป่วยใน (IPD) ดังนี้
ก) แนวปฏิบัติในการดูแลรักษาผู้ป่วยใน (IPD) ในผู้ป่วยทั่วไป (Non-COVID patient)
ข) แนวปฏิบัติในการดูแลรักษาผู้ป่วยใน (IPD) ในผู้ป่วย PUI (Patient Under Investigation)
ค) แนวปฏิบัติในการดูแลรักษาผู้ป่วยใน (IPD) ในผู้ป่วย COVID (COVID patient)
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ก) แนวทางปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ป่วยใน (IPD) ในผู้ป่วยทั่วไป (Non-COVID patient)
1. เตียงผู้ป่วยต้องเว้นระยะห่างไม่ต�่ำกว่า 1 เมตร
2. ให้การดูแลตามมาตรฐานการรักษาตามอาการและพยาธิสภาพของโรค
3. ภายในหอผู้ป่วยใน ควรมีการแลกเปลี่ยนอากาศอย่างน้อย 6 air exchange/ชั่วโมง โดยให้มีทิศทางการไหล
ของอากาศไปในทิศทางเดียว แต่ถ้าเป็นหอผู้ป่วยเปิดที่ไม่ได้ใช้ระบบปรับอากาศ ควรเปิดประตูหน้าต่างให้
อากาศไหลเวียนได้สะดวก
4. ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดการแพร่กระจายในลักษณะ aerosol เช่น ใช้ high flow oxygenation หรือ
การพ่นยา หรือมีอาการด้านระบบทางเดินหายใจ ต้องแยกพื้นที่หรือห้องอย่างชัดเจน
5. ควรให้ผู้ป่วยใส่หน้ากากอนามัยทุกราย ถ้าผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการขาดออกซิเจน ให้ใช้ oxygen canular
และสวมหน้ากากอนามัยทับบน canular
6. ในกรณีผู้ป่วยที่ใส่เครื่องช่วยหายใจ พิจารณาใช้ inline suction
7. ถ้าต้องท�ำ intubation ให้ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำการใช้อุปกรณ์ส่วนบุคคลป้องกันการติดเชื้อ (personal protective
equipment) กรณีโควิด-19 ฉบับ วันที่ 20 เมษายน 2563
8. ผู้ป่วยที่อยู่ในหอผู้ป่วยถ้ามีอาการเปลี่ยนแปลงน่าสงสัย COVID-19 ต้องย้ายเข้า cohort/isolation ward และ
รีบส่งตรวจ rRT-PCR for SARS-CoV-2 ทันที รวมทั้งประเมินผู้ป่วยและการตรวจทางห้องปฏิบัติการ การตรวจ
ภาพถ่ายรังสีทรวงอกเพิ่มเติม ตามความเหมาะสม
9. มาตรการส�ำหรับญาติที่มาเยี่ยมไข้
- จ�ำกัดจ�ำนวนคนและจ�ำกัดเวลาการเยี่ยมไข้
- ผู้เข้าเยี่ยมทุกคนต้องผ่านการตรวจคัดกรองประวัติเสี่ยง วัดอุณหภูมิ ยึดหลัก social distancing ใส่ mask
และ hand hygiene
- มีการบันทึกชื่อ นามสกุล ผู้เข้าเยี่ยม
10. บุคลากรแต่งกายด้วยชุดปกติ ต้องใส่ surgical mask ตลอดเวลา ยึดหลัก social distancing และ hand
hygiene
11. บุคลากรควรรายงานหัวหน้าเมื่อมีอาการป่วยและไปรับการตรวจวินิจฉัย การรักษาที่เหมาะสมโดยเร็ว
12. บุคลากรที่ไม่ได้ปฏิบัติงานประจ�ำในหอผู้ป่วย (เช่น เจ้าหน้าที่เอ็กซเรย์) ให้บันทึกเวลาเข้าออกการปฏิบัติงาน
จากหอผู้ป่วย
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ข) แนวทางปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ป่วยใน (IPD) ในผู้ป่วย PUI (Patient Under Investigation)
1. ผู้ป่วย PUI ยังต้องรับการรักษาที่ isolation room และปฏิบัติตามแนวทางที่ก�ำหนด รีบส่งตรวจ rRT-PCR for
SARS-CoV-2 ทันที จนกว่าจะได้ผลตรวจ
2. ควรให้ผู้ป่วยใส่หน้ากากอนามัยทุกราย ยกเว้นผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการขาดออกซิเจน หรือมีการคั่งของ
คาร์บอนไดออกไซด์
3. ในกรณีผู้ป่วยที่ใส่เครื่องช่วยหายใจ พิจารณาใช้ inline suction
4. การดูแลผู้ป่วย ให้ดูแลตามอาการตาม ค) แนวทางปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ป่วยใน (IPD) ในผู้ป่วย COVID (COVID
patient) จนกว่าจะได้ผล PCR จึงแยกผู้ป่วยไปรักษาตามผลที่ได้
5. การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยให้ปฏิบัติตามหลัก standard precautions และ social distancing โดยต้องสวม surgical
mask ให้ผู้ป่วยตลอดเวลาในโรงพยาบาล
6. ภายในห้อง ควรมีการแลกเปลี่ยน อากาศอย่างน้อย 6-12 air exchange และอยู่ใกล้กับที่สามารถระบายอากาศ
ออกไปยังภายนอกได้
7. การเยี่ยมไข้ให้ผ่านช่องทางการสื่อสารที่โรงพยาบาลก�ำหนด
8. บุคลากรแต่งกายด้วยชุด PPE ตามค�ำแนะน�ำการใช้อุปกรณ์ส่วนบุคคลป้องกันการติดเชื้อ (personal protective
equipment) กรณีโควิด-19 ฉบับ วันที่ 20 เมษายน 2563 ให้การดูแลตามมาตรฐานการรักษาตามอาการและ
พยาธิสภาพของโรค โดยพยายามรักษาระยะห่างและสัมผัสกับผู้ป่วยให้น้อยที่สุด
9. บุคลากรควรรายงานหัวหน้าเมื่อมีอาการป่วยและไปรับการตรวจวินิจฉัย การรักษาที่เหมาะสมโดยเร็ว
10. พยาบาลที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วย PUI ไม่ควรปฏิบัติงานเกิน 8 ชั่วโมง/วัน
11. บุคลากรที่ไม่ได้ปฏิบัติงานประจ�ำในหอผู้ป่วย (เช่น เจ้าหน้าที่เอ็กซเรย์) ให้บันทึกเวลาเข้าออกการปฏิบัติงานจาก
หอผู้ป่วย

แนวทางปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ป่วยใน (IPD) ในสถานการณ์การระบาดของ COVID-19
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ค) แนวทางปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ป่วยใน (IPD) ในผู้ป่วย COVID (COVID patient)
1. ต้องรับการรักษาที่ cohort/isolation ward และปฏิบัติตามแนวทางที่ก�ำหนด
2. ภายในห้อง ควรมีการแลกเปลี่ยน อากาศอย่างน้อย 6-12 air exchange และอยู่ใกล้กับที่สามารถระบาย
อากาศออกไปยังภายนอกได้อย่างปลอดภัย
3. ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดการแพร่กระจายในลักษณะ aerosol เช่น ใช้ high flow oxygenation หรือ
การพ่นยา หรือมีอาการด้านระบบทางเดินหายใจ ต้องแยกพื้นที่อย่างชัดเจน
4. ในกรณีผู้ป่วยที่ใส่เครื่องช่วยหายใจ ให้ปฏิบัติตาม แนวทางปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยวิกฤตในสถานการณ์การ
ระบาดของ COVID-19
5. ให้ญาติเยี่ยมไข้ผ่านช่องทางการสื่อสารที่โรงพยาบาลก�ำหนด
6. บุคลากรแต่งกายด้วยชุด PPE ตามค�ำแนะน�ำการใช้อุปกรณ์ส่วนบุคคลป้องกันการติดเชื้อ (personal protective
equipment) กรณีโควิด-19 ฉบับ วันที่ 20 เมษายน 2563 ให้การดูแลตามมาตรฐานการรักษาตามอาการ
และพยาธิสภาพของโรค โดยพยายามให้รักษาระยะห่างและสัมผัสกับผู้ป่วยให้น้อยที่สุด
7. บุคลากรควรรายงานหัวหน้าเมื่อมีอาการป่วย และไปรับการตรวจวินิจฉัย การรักษาที่เหมาะสมโดยเร็ว
8. การจัดอัตราก�ำลัง ควรมีการบริหารทีมให้มีอย่างน้อย 2 ทีม ที่แยกกัน
9. พยาบาลที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วย COVID ไม่ควรปฏิบัติงานเกิน 8 ชั่วโมง/วัน
10. บุคลากรที่ไม่ได้ปฏิบัติงานประจ�ำในหอผู้ป่วย (เช่น เจ้าหน้าที่เอ็กซเรย์) ให้บันทึกเวลาเข้าออกการปฏิบัติงาน
จากหอผู้ป่วย
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แนวทางปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ป่วยใน (IPD) ในสถานการณ์การระบาดของ COVID-19

เอกสารอ้างอิง
1. กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข. (2563). แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการ
ติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับปรับปรุง 1 พฤษภาคม 2563:
https://covid19.dms.go.th/Content/Select_Landding_page?contentId=69
2. กรมการแพทย์ ร่วมกับคณะท�ำงานด้านการรักษาพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข คณะแพทย์จากมหาวิทยาลัย
และสมาคมวิชาชีพต่างๆ. ค�ำแนะน�ำการใช้อุปกรณ์ส่วนบุคคลป้องกันการติดเชื้อ (personal protective
equipment) กรณีโควิด-19 ฉบับ วันที่ 20 เมษายน 2563: http://covid19.dms.go.th/Content/Select_
Landding_page?contentId=63
3. กรมการแพทย์ ร่วมกับคณะท�ำงานองค์กรการแพทย์ต่างๆ. แนวทางปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยวิกฤตใน
สถานการณ์การระบาดของ COVID-19: https://covid19.dms.go.th/Content/Select_Landding_
page?contentId=73
4. กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข แบบปรับปรุงหอผู้ป่วย เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อ
COVID-19: https://dcd.hss.moph.go.th/web/index.php/news/relation/455-แบบปรับปรุงหอผู้ป่วย-

แนวทางปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ป่วยใน (IPD) ในสถานการณ์การระบาดของ COVID-19
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เอกสารแนบที่ 1

แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับปรับปรุง 1 พฤษภาคม 2563
ที่มา: คณะท�ำงานด้านการรักษาพยาบาลและการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรมการแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ คณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่างๆ .:
https://covid19.dms.go.th/Content/Select_Landding_page?contentId=69

ฉบับปรับปรุง วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 สาหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข
แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

แผนกเวชระเบียน/จุดคัดกรอง
- คัดกรองประวัติผู้ป่วย
- OPD หรือ ER

เฝ้าระวังในโรงพยาบาล
Fever & ARI clinic
แพทย์ซักประวัติ ตรวจร่างกาย

1. ผู้ป่วยที่มีอาการระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ไอ น้ามูก เจ็บคอ ไม่ได้กลิ่น หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย
หรือหายใจลาบาก และ/หรือมีประวัติไข้หรือวัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 37.5°C ขึ้นไป และมีประวัติในช่วง 14 วัน ก่อนวัน
เริ่มป่วยอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
1.1. มีประวัติเดินทางไปยัง หรือมาจาก หรืออยู่อาศัยในพื้นที่เกิดโรคของ COVID-19
1.2. ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยว สถานที่แออัด หรือติดต่อกับคนจานวนมาก
1.3. ไปในสถานที่ชุมชน หรือสถานที่ที่มีการรวมกลุ่มคน เช่น ตลาดนัด ห้างสรรพสินค้า สถานพยาบาล ขนส่ง
สาธารณะ
1.4. สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน หรือสารคัดหลั่งจากระบบทางเดินหายใจของผู้ป่วยยืนยัน COVID-19 โดยไม่ได้ใส่
อุปกรณ์ป้องกันตนเองที่เหมาะสม
2. ผู้ป่วยโรคปอดอักเสบที่ แพทย์ผู้ตรวจรักษาสงสัยว่าเป็น COVID-19
3. เป็นบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข ที่มอี าการระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ไอ น้ามูก
เจ็บคอ ไม่ได้กลิ่น หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลาบาก และ/หรือมีประวัติไข้หรือวัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 37.5°C
ขึ้นไป ที่แพทย์ผู้ตรวจรักษาสงสัยว่าเป็น COVID-19
4. พบผู้มีอาการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจเป็นกลุ่มก้อน ตั้งแต่ 5 รายขึ้นไป ในสถานที่เดียวกัน ในช่วงสัปดาห์เดียวกัน
โดยมีความเชื่อมโยงกันทางระบาดวิทยา
ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์

1) ให้ผู้ป่วยใส่หน้ากากอนามัย พักรอ ณ บริเวณที่จัดไว้ หรือให้รอฟังผลที่บ้านโดยให้คาแนะนาการปฏิบัติตัว หากมีข้อบ่งชี้ในการรับไว้เป็นผู้ป่วยใน ให้อยู่ใน
ห้องแยกโรคเดี่ยว (single room หรือ isolation room) โดยไม่จาเป็นต้องเป็น AIIR
2) บุคลากรสวม PPE ตามความเหมาะสม กรณีทั่วไปให้ใช้ droplet ร่วมกับ contact precautions [กาวน์ ถุงมือ หน้ากากอนามัย และกระจังกันหน้า
(face shield)] หากมีการทา aerosol generating procedure เช่น การเก็บตัวอย่าง nasopharyngeal swab ให้บุคลากรสวมชุดป้องกันแบบ
airborne ร่วมกับ contact precautions [กาวน์ชนิดกันน้า ถุงมือ หน้ากากชนิด N95 กระจังกันหน้า หรือแว่นป้องกันตา (goggle) และหมวกคลุมผม]#
3) ถ้ามีข้อบ่งชี้ในการถ่ายภาพรังสีปอด (film chest) แนะนาให้เป็น portable x-ray
4) ตรวจทางห้องปฏิบัติการพื้นฐาน พิจารณาตามความเหมาะสม (ไม่จาเป็นต้องใช้ designated receiving area ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานของห้องปฏิบัติการ)
5) การเก็บตัวอย่างส่งตรวจหาเชื้อไวรัส SARS-CoV-2
ก) กรณีผู้ป่วยไม่มีอาการปอดอักเสบ เก็บ nasopharyngeal swab หรือ oropharyngeal swab ในหลอด UTM หรือ VTM (อย่างน้อย 2 มล.)
จานวน 1 ชุด
ข) กรณีผู้ป่วยมีอาการปอดอักเสบ และไม่ใส่ท่อช่วยหายใจ
o เก็บเสมหะใส่ใน sterile container จานวน 1 ขวด หรือ ใส่ในหลอด UTM หรือ VTM จานวน 1 ชุด
o เด็กอายุ <5 ปี หรือผู้ที่ไม่สามารถเก็บเสมหะได้ ให้เก็บ nasopharyngeal swab หรือ oropharyngeal swab หรือ suction ใส่ในหลอด UTM
หรือ VTM จานวน 1 ชุด
ค) กรณีผู้ป่วยมีอาการปอดอักเสบ และใส่ท่อช่วยหายใจ เก็บ tracheal suction ใส่ในหลอด UTM หรือ VTM จานวน 1 หลอด
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แนวทางปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ป่วยใน (IPD) ในสถานการณ์
#ในกรณีก
ที่ทารระบาดของ
า swab ต่อเนื่อง ให้เปลีย่ COVID-19
นถุงมือทุกครั้งหลัง swab
ผลการตรวจหา SARS-CoV-2
ผู้ป่วยแต่ละราย ให้พิจารณาเปลีย่ นกระจังหน้าถ้าเปื้อน

เอกสารแนบที่ 2

ค�ำแนะน�ำการใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง (personal protective equipment) กรณีโควิด-19
1
ฉบับวันที่ 20 เมษายน 2563
ที่มา: กรมการแพทย์ ร่วมกับคณะท�ำงานด้านการรักษาพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข คณะแพทย์จากมหาวิทยาลัย
และสมาคมวิชาชีพต่างๆ.: http://covid19.dms.go.th/Content/Select_Landding_page?contentId=63
คาแนะนาการใช้อุปกรณ์ส่วนบุคคลป้องกันการติดเชื้อ (Personal Protective Equipment, PPE)
ฉบับวันที่ 20 เมษายน 2563
เนื่องจำกพบรำยงำนกำรแพร่กระจำยเชื้อในโรงพยำบำล (hospital setting) ในครอบครัว และ ผู้สัมผัส
ใกล้ชิด (family cluster and closed contact cluster) ของ COVID-19 เพื่อป้องกันกำรแพร่กระจำยเชื้อและ
กำรแยกผู้ป่วย (isolation precautions) องค์กำรอนำมัยโลกแนะนำกำรป้องกันกำรแพร่กระจำยเชื้อและแยก
ผู้ป่วย โดยใช้หลักกำร ดังต่อไปนี้
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

Standard precautions รวมถึง hand hygiene, respiratory hygiene and cough etiquettesและข้อ
ปฏิบัติอื่นๆ ควรทำควำมสะอำดมือด้วยสบู่และน้ำ หรือ แอลกอฮอล์เจล ทั้งก่อน/หลังสัมผัสผูป
้ ่วยสงสัย/เข้ำข่ำย
โรค COVID-19/ รวมถึงกำรล้ำงมือในทุกขั้นตอนของกำรถอดอุปกรณ์ PPE
โรคติดเชื้อทำงเดินหำยใจโดยทัว่ ไป ใช้ droplet precautions และ contact precautions กรณีของการติดเชื้อ
SAR-CoV-2 ติดต่อทาง droplet และ contact transmission เช่นเดียวกันเป็นส่วนใหญ่ โดยในสภำพปกติ
เชื้อจะแพร่ได้ในระยะ 1 - 2 เมตร รองไปคือกำรสัมผัสสำรคัดหลั่งจำกทำงเดินหำยใจ (contact) องค์กำรอนำมัย
โลกได้แนะนำให้ใช้วิธีกำรป้องกันแบบ droplet & contact precautions
COVID-19 อำจมีกำรแพร่กระจำยแบบ aerosol transmission ได้หำกผูป
้ ่วยไอมำก หรือมีกำรทำหัตถกำร ที่
ก่อให้เกิดละอองฝอยขนำดเล็ก (aerosol generating procedures) เช่น กำรใส่ท่อช่วยหำยใจ กำรส่องกล้อง
ทำงเดินหำยใจ กำรทำ CPR เป็นต้น องค์กำรอนำมัยโลก และ ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคแห่งชำติ สหรัฐอเมริกำ
(US-CDC) จึงแนะนำให้ป้องกันกำรแพร่กระจำยแบบ airborne precautions ในสถำนกำรณ์ดังกล่ำว
ควรจัดให้ผู้ป่วยอยู่ในห้องแยกเดี่ยว (single isolation room) ที่ปิดประตูตลอดเวลา หรืออาจอยู่ร่วมกับ
ผู้ป่วยยืนยันโรคนี้ในหอผู้ป่วยแยกโรค (cohort ward) โดยจัดให้มีการถ่ายเทอากาศ สู่ภายนอกอาคารที่โล่ง
หรือมีระบบบาบัดอากาศตามความเหมาะสมของบริบทแต่ละโรงพยาบาล ในกรณีใส่เครื่องช่วยหายใจหรือต้อง
ทาหัตถการที่ทาให้เกิดละอองฝอยขนาดเล็ก (airborne generating procedure) ควรจัดให้ผป
ู้ ่วยอยู่ในห้อง
airborne infection isolation room (AIIR) หรือ Modified AIIR) (ตำมข้อแนะนำของกรมสนับสนุนบริกำร
สุขภำพ)
ให้ผู้ป่วยสวมหน้ากากอนามัย ซึ่งใช้ครั้งเดียวทิ้ง ตลอดเวลาที่อยู่ในสถำนพยำบำล เพื่อไม่ให้ละอองน้ำมูก เสมหะ
ปนเปื้อนสิ่งแวดล้อม
กรณีที่ทา CPR หรือ เคลื่อนย้ายผู้ป่วยอาการหนักระหว่างโรงพยาบาล ให้สวมชุดกันน้ำ ชนิด cover all แทน
เสื้อคลุมแขนยำว (Protective gown) ชนิดกันน้ำเพื่อลดกำรปนเปื้อนในขณะเดินทำง
หลีกเลี่ยงกำรเคลื่อนย้ำยผูป
้ ่วยออกนอกห้องพักโดยไม่มีควำมจำเป็น กรณีที่มีกำรเคลื่อนย้ำยผูป
้ ่วยต้องดำเนินกำร
ตำมมำตรกำรกำรป้องกันกำรแพร่กระจำยเชื้อและให้แจ้งที่หมำยปลำยทำงรับทรำบล่วงหน้ำ
Protective gown หมำยควำมรวมถึง
8.1 Isolation gown กาวน์ที่ทาด้วยพลาสติก CPE (chlorinated polyethylene) อาจจะเป็นแบบที่ปิดเฉพาะ
ด้านหน้าหรือปิดรอบตัว
8.2 Surgical gown ซึ่งกันน้าได้เฉพาะตัวชุด แต่รอยต่ออาจจะกันน้าได้ไม่สมบูรณ์ และ
8.3 Surgical isolation gown ซึ่งกันน้าได้ทั้งตัวชุดและรอยต่อ ส่วนใหญ่ควรใช้แบบที่ปิดคลุมรอบตัว มีสายรัดผูก
ที่ด้านข้างเอว แต่บางกรณีเช่น ที่ ARI clinic ส่วนนอกห้องตรวจ อาจจะใช้ CPE แบบที่ปิดเฉพาะด้านหน้าได้

กรณีที่สวม Respirator เช่น N-95, N-99, N-100, P-99, P-100 ควรทา fit test ก่อนนามาใช้งาน และ ต้อง
ทา Fit check ทุกครั้งหลังการสวม mask ไม่วำ่ จะเป็น respirator หรือที่นำมำใช้ใหม่หลัง decontaminate
10. การสวม การถอด PPE ต้องทาให้ถูกขั้นตอน โดยให้ศึกษาจาก website ของ กระทรวงสาธารณสุข
9.

คำแนะนำกำรใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง (personal protective equipment) กรณี โควิด-19 ฉบับ วันที่ 20 เมษายน 2563
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11. หน้ากากทุกชนิดถ้าเปื้อนสารคัดหลั่งหรือเลือดชัดเจน ให้ทิ้งเป็นขยะติดเชื้อ ห้ามนากลับมาใช้ใหม่
12. การ reuse หน้ากาก N-95 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แนะนาวิธีการฆ่าเชื้อที่ปนเปื้อนบนหน้ากาก
มี 3 วิธี ดังนี้
A. การอบแห้ง
เครื่องมือ
- ตู้อบลมร้อน (hot air oven)
วิธีการ
- นำหน้ำกำกแขวนไว้ในตู้อบ หนีบด้วยไม้หนีบ
- ทำกำรอบด้วยอุณหภูมิ 70oc เป็นเวลำ 30 นำที
- ระวังอย่ำวำงหน้ำกำกใกล้หรือสัมผัสส่วนที่เป็นโลหะของเครื่องเพรำะอำจจะร้อน
เกินไปจนทำให้หน้ำกำกเสียหำยได้
B. การฉายรังสี UV-C
เครื่องมือ
- เครื่องทำให้ปรำศจำกเชื้อด้วยแสงอุลตร้ำไวโอเลต (Ultraviolet Germicidal
Irradiation)
วิธีการ
- วำงหรือแขวนหน้ำกำกให้แสง UV ส่องทั่วถึงทุกพื้นผิวของหน้ำกำก
- ฉำยแสง UV ด้วยปริมำณรังสีไม่น้อยกว่ำ 0.5 J/cm2 ทั้งสองด้ำนของหน้ำกำก โดย
กำรกลับด้ำนของหน้ำกำก นำนด้ำนละประมำณ 11 นำที
C. การรมฆ่าเชื้อด้วยไอไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
เครื่องมือ
- H202 Vapor generator ที่เชื่อมต่อกับ Chamber, Isolator หรือที่ใช้รมฆ่ำเชื้อห้อง
สะอำด และ
- น้ำยำ H202 30 % w/w
วิธีการ
- ทาการรมใน Pass box ของ Isolator ระยะเวลำฆ่ำเชื้อ 45 นำที (Weight 3 g/u)
- Gassing 20 นำที
- Contact 3 นำที
- Aeration 22 นำที
- ค่า ppm ที่เครื่องแสดงหลังรมเสร็จ 284 ppm. (เกณฑ์กำรยอมรับของเครื่อง
กำหนด ต้องมำกกว่ำ 200 ppm. สำมำรถลดเชื้อได้ 6 log)
ข้อ A และ ข้อ B อ้ำงอิงจำกวิธีของ คณะแพทยศำสตร์ โรงพยำบำลรำมำธิบดี
ข้อ A และ ข้อ C ผลกำรศึกษำโดย กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ และ มทร. ล้ำนนำ
13. กรณีที่เป็น respirator แบบ Industrial grade N95 ต้องปิด surgical mask ด้านนอกการเลือก PPE
ให้ดูลักษณะจาเพาะ (specification) ของ PPE ได้จากคู่มือของ สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข
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ตาราง การเลือกชนิดอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อโรคโควิด 19 สาหรับบุคลากรในสถานพยาบาล ฉบั บ วั น ที่ 20 เมษายน 2563
ระดับความเสี่ยง

ความเสี่ยงต่า คือ

ดูแลผู้ป่วยในระยะห่าง >1
เมตรหรือ ในกรณีน้อยกว่า 1
เมตร ต้องใช้ระยะเวลาสั้นมาก
(<5 นาที) และไม่สัมผัสผู้ป่วย/
สิ่งแวดล้อมที่ปนเปื้อนเชื้อ

รองเท้าบูท/
Protective gown/
Leg cover/
cover all
shoe cover

หมวก

Goggles หรือ
Face shield

Respiratory
protection

ถุงมือ

-

FS

Surgical mask

-

-

-

-

-

Surgical mask

+

-

-

-

-

Surgical mask

+

เสื้อกาวน์ปกติในห้อง
ปฏิบัติการ

-

-

-

Surgical mask

-

-

-

-

-

Surgical mask

-

-

-

6. พนักงานเปล

-

FS

Surgical mask

+

-

7. พนักงานซักผ้า

+

-

Surgical mask

+

(Protective gown
ถ้าต้องยกผู้ป่วย)
Protective gown

รองเท้าบูท

บุคลากรในสถานพยาบาล
1. เจ้าหน้าที่ที่ทาการคัดกรองทั่วไป
1.1 ทาการคัดกรองด้วยคาถามสั้นๆ
1.2 วัดปรอทด้วย thermo-scan
หรือวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยเครื่อง
อินฟราเรด (แบบยิงหน้าผาก)
และเข้าใกล้ผู้ป่วยระยะเวลาสัน้
2. บุคลากรที่นาส่งสิ่งส่งตรวจของผู้ป่วย
PUI/COVID-19 ไปที่ห้องปฏิบัติการ
หรือนาส่งศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
3. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทั่วไป
4. พนักงานรักษาความปลอดภัย
ในการปฏิบัติงานหรือการกั้นพื้นที่
ผู้ป่วยในระยะมากกว่า 1 เมตร*
5. พนักงานขับรถ Ambulance ซึ่งขับ
รถเพียงอย่างเดียว โดยรถมีห้อง
โดยสารเป็นแบบแยกส่วน*

-

4
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ระดับความเสี่ยง

บุคลากรในสถานพยาบาล

1. แพทย์และพยาบาลประจา ARI
clinic ซึ่งจะซักประวัติและตรวจ
ดูแลผู้ป่วยในระยะห่าง น้อยกว่า 1
ร่างกายโดยละเอียด โดยไม่ได้เก็บ
เมตร และไม่มีกิจกรรมที่เกิด ละออง
สิ่งส่งตรวจ
ฝอยทางเดินหายใจ ในขณะที่ดูแล

หมวก

Goggles หรือ
Face shield

Respiratory
protection

ความเสี่ยงปานกลาง คือ

-

(อาจใส่ถุงมือ

-

+

Surgical mask หากมีการสัมผัส

Protective gown

-

-

+

Surgical mask

-

Protective gown

-

-

+

Surgical mask

+

Protective gown

-

+

+

Surgical mask

+

Protective gown

-

+

+

Surgical mask

+

Protective gown

-

-

+

Surgical mask

+

Protective gown

-

non-intact skin
หรือ mucosa)

ผู้ป่วยและผู้ป่วยมีอาการไอไม่มาก

2. บุคลากรอื่นๆ ที่ปฏิบัติหน้าทีใ่ น
ARI clinic ที่อยู่ใกล้ผู้ป่วยน้อยกว่า
1 เมตร เช่น เภสัชกร แนะนาการ
กินยา
3. บุคลากรทาหน้าที่เคลื่อนย้ายผู้ป่วย
ในโรงพยาบาล
4. บุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแล
ผู้ป่วยในหอผู้ป่วยอาการไม่รุนแรง
(ไม่ได้on O2high flow, หรือ
ventilator)
5. เจ้าหน้าที่เก็บสิ่งส่งตรวจ อย่างอื่น
ที่ไม่ใช่สิ่งส่งตรวจระบบทางเดิน
หายใจ
6. นักรังสีเทคนิค/เจ้าหน้าที่ X-ray
ที่ต้องเข้าใกล้ตัวผู้ป่วย

ถุงมือ

รองเท้าบูท/
Protective gown/
Leg cover/
cover all
shoe cover
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รองเท้าบูท/
Protective gown/
Leg cover/
cover all
shoe cover

ระดับความเสี่ยง

บุคลากรในสถานพยาบาล

หมวก

Goggles หรือ
Face shield

Respiratory
protection

ถุงมือ

ความเสี่ยงปานกลาง (ต่อ)

7. พนักงานขับรถ Ambulance/
บุคลากรทางการแพทย์ ที่นั่งในรถ
ที่ห้องผู้โดยสารไม่ได้แยกส่วนกัน

+/-

+/-

Surgical mask

+

Protective gown

+

Protective gown
(ถ้าใส่ ET tube ให้
ผู้ป่วย บุคลากรสวม
Cover all)

ถุงมือแม่บ้าน
อย่างหนา

Protective gown

รองเท้าบูท

ถุงมือแม่บ้าน
อย่างหนา

Protective gown

รองเท้าบูท

+

Protective gown

รองเท้าบูท

8. แพทย์/พยาบาล/บุคลากรทาง
การแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วย
ในรถส่งต่อผู้ป่วย

+

+

9. พนักงานเก็บขยะ/เก็บผ้าเปื้อน
และพนักงานทาความสะอาดห้อง
ผู้ป่วย และ ARI clinic

+

+

10. บุคลากรทาหน้าที่ทาความสะอาด
รถพยาบาล หลังจากนาส่งผูป้ ว่ ย
แล้ว

+

+

11. เจ้าหน้าที่เก็บศพ

-

-

N-95
Surgical mask
(N-95 ถ้าต้องใช้
เวลานานหรือ
คาดว่าจะมีการ
ฟุ้งกระจาย)
Surgical mask
(N-95 ถ้าต้องใช้
เวลานานหรือ
คาดว่าจะมีการ
ฟุ้งกระจาย)
Surgical mask

-

(ถ้าใส่ ET
tube ให้ผู้ป่วย
บุคลากรสวม
leg cover)

6
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ระดับความเสี่ยง

บุคลากรในสถานพยาบาล

1. แพทย์/พยาบาล/บุคลากรทาง
การแพทย์ ที่ทา
ดูแลผู้ป่วยในระยะห่าง น้อยกว่า
nasopharyngeal swab**/พ่น
1 เมตร โดยมีกิจกรรมที่เกิดละออง
ยา/รวมถึงทันตแพทย์/ผู้ช่วยทันต
ฝอยทางเดินหายใจเล็กในขณะที่
แพทย์
ดูแลผู้ป่วยหรือกรณีผู้ป่วยไอมาก
2.
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบตั ิการที่ทาการ
หรือมีการทา invasive
ทดสอบสิ่งส่งตรวจจากทางเดิน
procedure
หายใจ
1.
แพทย์/พยาบาล/บุคลากรที่ทา
ความเสี่ยงสูงมาก
Bronchoscope หรือ
ใส่ท่อช่วยหายใจ

หมวก

Goggles หรือ
Face shield

Respiratory
protection

ถุงมือ

ความเสี่ยงสูง คือ

2. แพทย์/พยาบาล/บุคลากรทาง
การแพทย์ ที่ทา CPR
3. แพทย์/พยาบาล/บุคลากรทาง
การแพทย์ ที่เข้าไปดูแลผู้ป่วยใน
ICU เป็นเวลานาน
หมายเหตุ

รองเท้าบูท/
Protective gown/
Leg cover/
cover all
shoe cover
Leg cover

+

Goggles + FS

N-95, N-99,
N-100, P-100

+

Goggles + FS

N-95, N-99,
N-100, P-100

+

Goggles + FS

N-95, N-99,
N-100, P-100
PAPR (ถ้ามี)

+

+

N-95, N-99,
N-100, P-100
PAPR (ถ้ามี)

+

+

N-95, N-99,
N-100, P-100,
PAPR (ถ้ามี)

+

+
+
+

+

Protective gown
Cover all
Protective gown
หากมีตู้ชีวนิรภัย
Cover all/
(ถ้าไม่มีให้ใช้
Protective gown)
ผู้ปฏิบัติการ CPR
สวม Cover all
ผู้ช่วยอื่น
Protective gown
Cover all/
(ถ้าไม่มีให้ใช้
Protective gown)

(เฉพาะ
ทันตแพทย์และ
ผู้ช่วย
ทันตแพทย์)

Leg cover
Leg cover

Leg cover
Leg cover

*เตรียม face shield, protective gown, และถุงมือให้พร้อมใช้ทันทีถ้าต้องเข้าช่วยเหลือผู้ป่วยในระยะใกล้ชิด
**ถ้ามีห้องเก็บสิ่งส่งตรวจจากทางเดินหายใจทีอ่ อกแบบเฉพาะให้มีการกั้นผู้ป่วยกับแพทย์และผูช้ ่วยออกจากกัน มีการระบายอากาศแยกจากกันบุคลากรที่ทาหน้าที่ swab
ถือว่ามีความเสี่ยงต่าให้สวม surgical mask และถุงมือก็เพียงพอ ไม่ต้องใช้ PPE อื่น
คำแนะนำกำรใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง (personal protective equipment) กรณี โควิด-19 ฉบับวันที่ 20 เมษายน 2563
โดย กรมกำรแพทย์ ร่วมกับคณะทำงำนด้ำนกำรรักษำพยำบำล กระทรวงสำธำรณสุข คณะแพทย์จำกมหำวิทยำลัยและสมำคมวิชำชีพต่ำงๆ
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แนวทางปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ป่วยใน (IPD) ในสถานการณ์การระบาดของ COVID-19

เอกสารแนบที่ 3

แบบปรับปรุงหอผู้ป่วย เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อ COVID-19
ที่มา: กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข แบบปรับปรุงหอผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อ
COVID-19: https://dcd.hss.moph.go.th/web/index.php/news/relation/455-แบบปรับปรุงหอผู้ป่วย-

แนวทางปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ป่วยใน (IPD) ในสถานการณ์การระบาดของ COVID-19
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แนวทางปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ป่วยใน (IPD) ในสถานการณ์การระบาดของ COVID-19

แนวทางปฏิบัติการปรับรูปแบบบริการ
การบริการดูแลรักษาผู้ป่วยนอก (OPD)
ในสถานการณ์การระบาดของ COVID-19

สารบัญ
หน้า
คานา
ประกาศกรมการแพทย์

1

แนวทางปฏิบัติการปรับรูปแบบบริการการดูแลรักษาผู้ป่วยนอก (OPD)
คณะผู้จัดทา

การคัดกรองผู้ป่วยนอก (OPD) ในผู้ป่วยทั่วไป (Non-COVID-19 patient)
Key steps เพื่อรองรับรูปแบบบริการการดูแลรักษาผู้ป่วยนอก (OPD) วิถีใหม่
รูปแบบบริการการดูแลรักษาผู้ป่วยนอก (OPD) (New Normal OPD)
รายละเอียดการเตรียมการในจุดบริการต่าง ๆ

2
5
5
6
7

1

2
แนวทางปฏิบัติการปรับรูปแบบบริการการดูแลรักษาผู้ป่วยนอก (OPD) ในสถานการณ์การระบาดของ COVID-19
การคัดกรองผู้ป่วยนอก (OPD) ในผู้ป่วยทั่วไป (Non-COVID-19 patient)
การคั ด กรองโดยการซั ก ประวัติ เพื่ อ หาปั จ จั ย เสี่ ย ง (Social risk factor, physical/medical risk factor)
ควรดาเนินการตามแนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย การดูแล และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ร่วมกับการตรวจประเมินอาการ อาการแสดงก่อนการดูแลรักษาผู้ป่วยนอก
หากพบว่าผู้ป่วยที่นัดหมายมีประวัติ หรืออาการ อาการแสดงที่เข่าข่ายเฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) หรื อ กลุ่ ม ผู้ ป่ ว ยที่ ต้ อ งสอบสวนโรคติ ด เชื้ อ ไวรัส โคโรนา 2019 (Patient Under Investigation: PUI)
ให้แจ้งผู้ป่วยเลื่อนนัด และปฏิบัติต ามแนวทางปฏิบัติที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด การติดตามนัดหมายให้พิจารณา
ช่วงเวลาที่เหมาะสมครอบคลุมถึงระยะเวลาการกักตัวตามแนวทางปฏิบัติ
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แนวทางปฏิบัติการปรับรูปแบบบริการการดูแลรักษาผู้ป่วยนอก (OPD) ในสถานการณ์การระบาดของ COVID-19
ในการจัดบริการผู้ป่วยนอก (OPD) วิถีใหม่เป็นการนาประสบการณ์ ในสถานการณ์การระบาดของ COVID-19
มาปรับระบบบริการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ทั้งผู้มารับบริการและบุคลากร (2P safety) เพิ่มความสะดวกรวดเร็ว
ให้แก่ผู้มารับบริการ และ ลดความแออัดในหน่วยบริการ โดยทางคณะผู้จัดทาได้จัดทา key steps แยกเป็น 2 ชุด คือ
1) Key steps เพื่อรองรับรูปแบบบริการการดูแลรักษาผู้ป่วยนอก (OPD) วิถีใหม่ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา
ระบบเพื่ อ ใช้ ทั้ ง ในช่ ว งที่ มี ก ารระบาดและไม่ มี ก ารระบาดของ COVID-19 หรื อ โรคติ ด ต่ อ ทางเดิ น หายใจอื่ น ๆ
ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ในอนาคต และ 2) Key steps เพื่ อ รองรั บ ช่ ว งมี ก ารระบาดของโรคติ ด ต่ อ ทางเดิ น หายใจ
เพื่ อ เป็ น มาตรการเสริ ม ที่ ใช้ เฉพาะในระหว่ างที่ มี ก ารระบาดของ COVID-19 หรือ โรคติ ด ต่ อ ทางเดิ น หายใจอื่ น ๆ
ดังต่อไปนี้
Key steps เพื่อรองรับรูปแบบบริการการดูแลรักษาผู้ป่วยนอก (OPD) วิถีใหม่
1. มีจุดคัดกรองผู้มีอาการทางระบบทางเดินหายใจ
2. มีบริการคลินิกโรคทางเดินหายใจแยกจากคลินิกทั่วไป
3. ตรวจสอบให้ผู้มาใช้บริการ ที่มีอาการทางระบบทางเดินหายใจ สวมหน้าการอนามัยตลอดเวลาที่มารับบริการ
4. มีระบบลงทะเบียน online หรือ ผ่าน kiosk และ มีระบบสารองใช้แทนได้ทันทีที่ระบบ IT ขัดข้อง
5. มีระบบตรวจสอบ/เปิดสิทธิ์ online หรือ ผ่าน kiosk และ มีระบบสารองใช้แทนได้ทันทีที่ระบบ IT ขัดข้อง
6. มีระบบนัดหมาย online หรือ ผ่าน kiosk และ มีระบบสารองใช้แทนได้ทันทีที่ระบบ IT ขัดข้อง
7. มีระบบเรียกคิว online หรือ จัดคิวเหลื่อมเวลา เพื่อเข้าพบแพทย์ และมีระบบเตือนผู้ป่วยและเรียกคิวผู้ป่วย
เมื่อระบบเรียกคิว online ขัดข้อง
8. มีจุดล้างมือ หรือ alcohol gel ให้บริการให้เพียงพอ
9. มีระบบ telemedicine
10. แยกห้องหัตถการความเสี่ยงสูงที่ทาให้เกิด aerosol ออกจากห้องหัตถการทั่วไป โดย จัดให้มีระบบหมุนเวียน
อากาศ 6-12 Air Change/Hour (ACH)
11. มีระบบ fast tract ในการ refill ยา
12. มี ร ะบบจั ด ส่ ง ยาทางไปรษณี ย์ หรื อ ส่ ง ยาโดย อสม. หรื อ รั บ ยาที่ ร้ า นยาใกล้ บ้ า น หรื อ drive thru
(ในกรณีส่งยาทางไปรษณีย์ หรือโดย อสม. รพ. ต้องมีระบบตรวจสอบว่าผู้ป่วยได้รับยาถูกต้อง)
13. มีระบบจ่ายค่าบริการ และ ยา ด้วยการ scan QR code
Key steps เพื่อรองรับช่วงมีการระบาดของโรคติดต่อทางเดินหายใจ
1. ตรวจสอบให้ผู้มาใช้บริการทุกคนสวมหน้าการอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่มารับบริการ
2. จัดสถานที่ให้มีการเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร
3. ให้บุคลากรทางการแพทย์ และ เจ้าหน้าทีส่ วมหน้าการอนามัย (surgical mask) ตลอดเวลาที่ให้บริการ
4. ปรับปรุงส่วนพื้นที่ที่ทางานของเจ้าหน้าทีแยกจากผู้ป่วยโดยใช้ฉากพลาสติก/อะคริลิกกั้น หรือถ้าทาไม่ได้ให้
เจ้าหน้าที่ใส่ face shield
5. มีการเช็ดทาความสะอาดจุดเสี่ยงสัมผัสต่างๆด้วยน้ายาฆ่าเชื้อ เช่นลูกบิดประตู ราวบันได ราวจับ พนักเก้าอี้
ปุ่มลิฟต์ counter top อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง

5
รูปแบบบริการการดูแลรักษาผู้ป่วยนอก (OPD) (New Normal OPD)

หมายเหตุ การให้บริการคลินิกทันตกรรม และ การตรวจทางห้องปฏิบัติการ กรุณาศึกษารายละเอียดใน
• New Normal in Clinical Laboratory : แนวปฏิบัติใหม่เพื่อความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
• แนวทางปฏิบัติ การรักษาทางทันตกรรมในสถานการณ์การระบาดของ COVID-19
โดยสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทาง website กรมการแพทย์ http://covid19.dms.go.th/
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รายละเอียดการเตรียมการในจุดบริการต่าง ๆ
จุดบริการ
การเตรียมการ
ทุกจุด
• ตรวจสอบให้ ผู้ ม าใช้บ ริก ารสวมหน้ าการอนามัย หรือหน้ ากากผ้ าตลอดเวลา
ที่มารับบริการ
• จัดสถานที่ให้มีการเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร
• มีจุดล้างมือ หรือ alcohol gel ให้บริการ
• ให้ บุคลากรทางการแพทย์ และ จนท. สวมหน้าการอนามัย (surgical mask)
ตลอดเวลาที่ให้บริการ
• ปรับปรุงส่วนพื้นที่ที่ทางานของเจ้าหน้าทีแยกจากผู้ป่วยโดยใช้ฉากพลาสติก/
อะคริลิกกั้น หรือถ้าทาไม่ได้ให้เจ้าหน้าที่ใส่ face shield
• มีการเช็ดทาความสะอาดจุดเสี่ยงสัมผัสต่างๆด้วยน้ายาฆ่าเชื้อ เช่นลูกบิดประตู
ราวบันได ราวจับ พนักเก้าอี้ ปุ่มลิฟต์ counter top อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง
• อาจน าระบบอั ต โนมั ติ เข้ ามาช่ ว ย เช่ น ประตู อั ต โนมั ติ ที่ เปิ ด ประตู ด้ ว ยเท้ า
ที่กด alcohol gel อัตโนมัติ
จุดคัดกรอง respiratory
• อากาศถ่ายเทสะดวก เช่น อยู่นอกอาคาร หรือในอาคารที่เปิดโล่ งเปิดประตู
symptom
หน้าต่างให้มีอากาศถ่ายเทเพียงพอ (>2 ACH) และ/หรือ ใช้เครื่องกรองอากาศ
HEPA filter
• มีเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย
• มี แ บบ form คั ด กรอง respiratory symptom (ในกรณี ที่ ไม่ ได้ ท าคั ด กรอง
Online มา)
จุดให้บริการวัดความดัน
• มี alcohol gel ให้ เ ช็ ด ท าความสะอาดร่ า งกายส่ ว นที่ สั ม ผั ส กั บ เครื่ อ ง
โลหิต และ kiosk
ทั้งก่อนและหลังใช้เครื่อง
• เช็ ด ท าความสะอาดเครื่ อ งวั ด BP และ kiosk ด้ ว ยน้ ายาฆ่ า เชื้ อ อย่ า งน้ อ ย
วันละ 2 ครั้ง
OPD high risk
• จัดให้มีระบบหมุนเวียนอากาศ >2 ACH และอาจพิจารณาใช้เครื่องกรองอากาศ
OPD low immune
HEPA filter
• OPD low immune อาจพิจารณาทาเป็นห้อง positive pressure
ห้องหัตถการ
• แยกห้องหัตถการความเสี่ยงสูงที่ทาให้เกิด aerosol ออกจากห้องหัตถการทั่วไป
• ห้ องหั ตถการความเสี่ ย งสู ง จัด ให้ มีระบบหมุ น เวียนอากาศ 6-12 ACH และ
อาจพิจารณาทาเป็นห้อง negative pressure และ/หรือ ใช้เครื่องกรองอากาศ
HEPA filter
จุดจ่ายเงิน
• พิจารณาใช้ระบบจ่ายเงินผ่านทาง QR code
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รายชื่อคณะผู้จัดทา
1. นพ.วีรวุฒิ อิ่มสาราญ
2. นพ.สกานต์ บุนนาค
3. ศ.พญ.เสาวรส ภทรภักดิ์

รองอธิบดีกรมการแพทย์
ผู้อานวยการสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร
เพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์
ประธานราชวิทยาลัย ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์
แห่งประเทศไทย
นายกสมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย
นายกสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย
นายกสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย

4. ศ.นพ.อภิชาต สุคนธสรรพ์
5. ศ.เกียรติคุณ แพทย์หญิงวรรณี นิธิยานันท์
6. ผศ.นพ.กาธร มาลาธรรม
7. ผู้แทนสานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
8. นพ.สุรชัย โชคครรชิตไชย
ผู้แทนชมรมโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไป
9. พญ.สมพิศ จาปาเงิน
ประธานชมรมผู้อานวยการโรงพยาบาลชุมชนแห่งประเทศไทย
10. นพ.วิชัย อัศวภาคย์
ผู้อานวยการโรงพยาบาลน้าพอง
11. ผู้แทนโรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์
12. ผู้แทนโรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์
13. ผู้แทนโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี กรมการแพทย์
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แนวปฏิบัติการท�ำหัตถการและการผ่าตัดในสถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
คณะท�ำงานฯแนะน�ำให้มีการจัดระบบบริหารในโรงพยาบาลที่มีการท�ำหัตถการและผ่าตัดหลายสาขาเพื่อให้มี
เอกภาพ ความชัดเจนและความโปร่งใสในการท�ำงาน โดยควรมีคณะกรรมการกลางในการจัดระบบบริการและแนวทางการ
ท�ำหัตถการและผ่าตัด ท�ำความเข้าใจกับบุคคลกรที่เกี่ยวข้องทุกระดับถึงหลักการและเหตุผลในการบริหารจัดการต่างๆ ซึ่ง
อาจมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์เป็นระยะๆ การประเมินทรัพยากรที่มีอยู่ว่าจะให้บริการมากน้อยเพียงใดเป็นส่วนที่
ต้องมีการประเมินเบื้องต้นก่อน การให้บริการหัตถการและการผ่าตัดที่ไม่เร่งด่วน (elective surgery) ควรจะให้มีการจัด
ชั้นความจ�ำเป็นตามความเร่งด่วนของภาวะโรคจากมากไปน้อย ค�ำนึงถึงสมดุลย์การให้บริการกับจ�ำนวนของผู้ป่วยที่มีความ
จ�ำเป็นมาก และถูกชลอรอการรักษาสะสมตกค้างอยู่ก่อน เพื่อสงวนการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ไว้มากที่สุดที่จะท�ำได้ จนกว่า
สถานการณ์จะคลี่คลายกว่านี้ ก�ำหนดและเตรียมการห้องผ่าตัด หอผู้ป่วย หออภิบาลผู้ป่วยหนัก การบริหารทรัพยากร
บุคคล การคัดกรอง (triage) การ set การผ่าตัดที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และกลุ่มผู้ป่วย
Non-COVID และยังลดความขัดแย้งระหว่างผู้ป่วยกับบุคลากรทางการแพทย์ โดยอาจใช้ platform ที่ด�ำเนินการอยู่
แล้วมาปรับใช้ เช่น platform ODS1 ซึ่งประกอบไปด้วยบริหารจัดการการคัดกรอง การเตรียมความพร้อมผู้ป่วยโดย
pre-anesthetic clinic การ set ผ่าตัด รวมถึงการติดตามหลังการผ่าตัด การกระจายงานการผ่าตัดในเครือข่าย เพื่อ
ให้การบริหารจัดการการท�ำหัตถการและการผ่าตัดในสถานการณ์ที่มีความจ�ำกัดของทรัพยากร และบุคลากรภายในจังหวัด
และเขตสุขภาพให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ควรมีการประชุมร่วมกันในการท�ำงานเป็นเครือข่ายจัดแบ่งประเภทหน้าที่
โรงพยาบาลที่จัดเตรียมไว้เพื่อการท�ำหัตถการและการผ่าตัด elective ต่างๆ ให้เหมาะสมกับบริบท และความสมดุลย์ในเขต
ทั้งนี้ “แนวปฏิบัติการท�ำหัตถการและการผ่าตัดในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” นี้
จะมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามองค์ความรู้ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 ข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ทางการแพทย์
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แนวปฏิบัติในการท�ำหัตถการและการผ่าตัดในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ในการดูแลผู้ป่วยก่อนผ่าตัด ระหว่างผ่าตัด และหลังผ่าตัด ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 มีองค์ประกอบที่ส�ำคัญ ได้แก่
ก) แนวปฏิบัติในการท�ำผ่าตัดประเภท Emergency Urgency และ Elective case ในผู้ป่วยทั่วไป
(Non-COVID patient)
ข) แนวปฏิบัติในการท�ำผ่าตัดในกรณีผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID patient) หรือเข้าข่ายเป็นโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Patient Under Investigation: PUI)
ค) แนวปฏิบัติการเตรียมห้องผ่าตัดและอุปกรณ์การผ่าตัดในกรณีผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID patient) หรือเข้าข่ายเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Patient Under Investigation: PUI)
ง) แนวปฏิบัติการเตรียมการด้านระงับความรู้สึกในกรณีผู้ป่วยที่ติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID patient) หรือเข้าข่ายเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Patient Under Investigation: PUI)
จ) แนวทางในการดูแลผู้ป่วยในการท�ำหัตถการอื่นนอกห้องผ่าตัดรวมทั้งการตรวจทางรังสีวิทยาในสถานการณ์
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(**หลักการส�ำคัญที่ต้องท�ำความเข้าใจในเบื้องต้น คือการบริการ elective surgery ที่จ�ำเป็นในระยะแรก
ตั้งอยู่บนสมมติฐานเบื้องต้นว่าเป็นการให้บริการเฉพาะผู้ป่วยที่ไม่มีความเสี่ยงในการเป็น spreader ของ COVID-19
ก่อนเท่านั้น ตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในขณะนี้การคัดกรองทางคลินิกเป็นสิ่งที่ส�ำคัญที่สุด ที่ศัลยแพทย์ต้องใส่ใจมากที่สุด
ผู้ป่วยที่คัดกรองโดยการซักประวัติว่าเป็นกลุ่มไม่มีความเสี่ยงเหล่านี้มีความเป็นไปได้ที่จะเป็นพาหะน้อยมาก
** การตรวจคัดกรองทางห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยาโดยไม่จ�ำเป็นจะท�ำให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและการใช้
ทรัพยากรโดยไม่จ�ำเป็นอย่างมาก)

4

แนวปฏิบัติการท�ำหัตถการและการผ่าตัดในสถานการณ์การระบาดของ COVID-19

ก) แนวปฏิบัติในการท�ำผ่าตัดประเภท Emergency Urgency และ Elective case ในผู้ป่วยทั่วไป
(Non-COVID patient) (นิยามที่แนะน�ำนี้เป็นแนวในการท�ำความเข้าใจระหว่างผู้ปฏิบัติงานให้ตรงกันเท่านั้น)
1. การผ่าตัดประเภท Elective case
ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขณะที่มีความจ�ำกัดของทรัพยากรทางการแพทย์และ
ความปลอดภัยจากการติดเชื้อของบุคลากรทางการแพทย์ แนะน�ำให้ปรับสัดส่วนการให้บริการผ่าตัดโดยพิจารณาจาก
1) ล�ำดับความเร่งด่วนของโรค2 ได้แก่ ภาวะเร่งด่วนฉุกเฉิน (ถ้าไม่ได้รับการผ่าตัดภายใน 24 ชั่วโมงจะเป็น
อันตรายต่อชีวิตหรือเกิดภาวะทุพพลภาพ; Emergency) ภาวะเร่งด่วน (ไม่ถึงขั้นเป็นอันตรายต่อชีวิตทันทีแต่ควรได้รับ
การผ่าตัดภายใน 72 ชั่วโมง; Urgency) และ ภาวะไม่เร่งด่วนที่สามารถนัดมาผ่าตัด (Elective case) ตัวอย่างชนิดการ
ผ่าตัดแสดงในเอกสารแนบหมายเลข 1
2) สภาวะของผู้ป่วยที่จะเข้ารับการผ่าตัด
3) การใช้ทรัพยากรของโรงพยาบาล เช่น การใช้ระบบ scoring ที่เป็นปัจจัยด้านหัตถการ และควรพิจารณาวิธี
การรักษาโดยไม่ผ่าตัดเปรียบเทียบกับการรักษาแบบผ่าตัด สภาวะโรคของผู้ป่วย3 รวมทั้งจ�ำนวนผู้ป่วยที่รอรับการรักษาอยู่
(เอกสารแนบหมายเลข 2)
เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์ในการเลือกผ่าตัดประเภท Elective case ทีมรักษาพยาบาล
ทุกคนต้องให้ความส�ำคัญและร่วมการคัดกรองผู้ป่วยทุกรายในด้านความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นหนึ่ง
ในการประเมินทางการแพทย์ก่อนการผ่าตัด ดังต่อไปนี้
(1) การคัดกรองโดยการซักประวัติ (social risk factor, physical/medical risk factor)4 ตามแนวทาง
เวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
(เอกสารแนบหมายเลข 3) ร่วมกับการตรวจประเมินอาการ อาการแสดง ก่อนนัดผ่าตัด
ตารางที่ 1 การประเมินทางคลินิคก่อนนัดผ่าตัด โดยใช้การซักประวัติ อาการ อาการแสดง

ประวัติ

• มีประวัติเดินทางไปยัง หรือมาจากพื้นที่หรืออยู่อาศัยในพื้นที่เกิดโรคระบาดต่อเนื่องของ COVID-19
• มีประวัติคนในครอบครัวป่วยเป็น COVID-19
• สัมผัสกับผู้ป่วย COVID-19 หรือสารคัดหลั่งจากระบบทางเดินหายใจของผู้ป่วย โดยไม่ได้ใส่อุปกรณ์ป้องกัน
ตนเองที่เหมาะสม
• เป็นผู้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยว สถานที่แออัด หรือติดต่อกับคนจ�ำนวนมาก
• มีประวัติไปในสถานที่ที่ชุมชน หรือสถานที่ที่มีการรวมกลุ่มคน เช่น ตลาดนัด ห้างสรรพสินค้า สถานพยาบาล
ขนส่งสาธารณะ
• เป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่มีโอกาสใกล้ชิด/ สัมผัสผู้ป่วย COVID-19
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อาการ และอาการแสดง (symptoms & sign)
•
•
•
•
•
•
•
•

ไอ
เจ็บคอ
ไข้ อุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 C
น�้ำมูกไหล
การสูญเสียการได้กลิ่น
ปวดศรีษะ
ปวดกล้ามเนื้อ
หายใจเหนื่อย/ หายใจเร็ว

หากผู้ป่วยอยู่ในข่ายสงสัย/เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามตารางที่ 1 ควรเลื่อนท�ำการผ่าตัด
elective ไปก่อน รอดูอาการที่บ้านจนครบอย่างน้อย 1 เดือน เพื่อพิจารณาเตรียมการผ่าตัดใหม่หรือส่งตรวจที่คลินิค
ไข้หวัดเพื่อตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(2) ในการประเมินทางการแพทย์ในรายนัดมาผ่าตัด โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ผ่าตัดโดยให้การระงับความรู้สึกแบบ
General Anesthesia หรือ Potential General Anesthesia ควรมีระบบการส่งประเมินและปรึกษาวิสัญญีแพทย์
หรืออายุรแพทย์ (ทั้งนี้ตามนโยบายของคณะกรรมการแต่ละโรงพยาบาล) โดยจัดให้จ�ำนวนครั้งการมาโรงพยาบาลและ
ใช้ระยะเวลาอยู่ในโรงพยาบาลให้น้อยที่สุด
การส่งท�ำ chest x-ray ให้ปฏิบัติตามข้อบ่งชี้ในการเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัดตามปกติ ไม่แนะน�ำการท�ำ
chest x-ray เพื่อวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-2 ในผู้ป่วยที่ไม่มีอาการ (asymptomatic patient)5
(3) แนะน�ำให้ตรวจคัดกรองทางห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยา โดยท�ำ nasopharyngeal และ throat swab
และส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการโดยวิธี realtime reverse transriptase polymerase chain reaction (rRT-PCR)
หรือ Nucleic Acid Amplification Test (NAAT) อื่นที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขรับรองในการ
ผ่าตัดที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ SARS-CoV-2 ต่อไปนี้
(3.1) การผ่าตัดที่ให้การระงับความรู้สึกแบบ General Anesthesia หรือ Potential General Anesthesia
เช่น Regional anesthesia: spinal block ที่อาจท�ำไม่ส�ำเร็จ
(3.2) การผ่าตัดหรือหัตถการที่เป็น high risk ส�ำหรับ droplet and aerosol generating procedures เช่น head & neck surgery, bronchoscopy, upper GI endoscopy, ENT surgery, thoracic surgery,
intraoral surgery6 แม้จะให้การระงับความรู้สึกโดยวิธี Local anesthesia
มาตรการการดูแลผู้ป่วยระหว่างที่รอผลตรวจคัดกรองทางห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยาให้เป็นไปตาม
นโยบายของแต่ละโรงพยาบาลที่ก�ำหนดตามแนวโน้มความชุกของพื้นที่ตั้งของโรงพยาบาล ทั้งนี้ต้องแนะน�ำผู้ป่วยให้
สวมหน้ากากอนามัยและระมัดระวังต่อพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ/กระจายเชื้อไปสู่ผู้อี่น
หากผลตรวจทางห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยาเป็นบวก และวินิจฉัยว่าผู้ป่วยเป็น Asymptomatic COVID
patient ให้รักษาโรคตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขและเลื่อนการผ่าตัด elective ไปก่อนจนหายอย่างน้อย 1 เดือน
นับจากวันที่ตรวจ เพื่อพิจารณาเตรียมการผ่าตัดใหม่โดยไม่จ�ำเป็นต้องมีการตรวจหาการติดเชื้อไวรัสซ�้ำ7
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(4) หากผลตรวจทางห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยาเป็นลบ ให้ด�ำเนินการผ่าตัดโดยเร็วไม่เกิน 7 วันหลังการตรวจ
เพื่อลดความเสี่ยงต่อการที่ผู้ป่วยจะติดเชื้อในระหว่างนี้ ระหว่างรอการผ่าตัดให้ค�ำแนะน�ำการปฏิบัติตัวก่อนการผ่าตัดแก่
ผู้ป่วยโดยเน้นให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ได้แก่ การรักษาระยะห่าง หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ที่มี
อาการเป็นไข้หวัด หลีกเลี่ยงการออกไปในที่ชุมชน งดพบปะกับญาติหรือบุคคลอื่นโดยเฉพาะคนที่มาจากต่างถิ่น
(5) ในวันที่มาผ่าตัด แพทย์และทีมรักษาพยาบาลควรคัดกรองซ�้ำอีกครั้งโดยการ ตรวจร่างกาย ซักประวัติเสี่ยง
และอาการของการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ป่วยปลอดจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ก่อนท�ำการผ่าตัด
ทั้งนี้ไม่ต้องท�ำการตรวจหาเชื้ออีกครั้ง
(6) การผ่าตัดและการดูแลหลังการผ่าตัดในผู้ป่วยที่ผลการตรวจคัดกรองทางห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยาเป็นลบ
รวมถึงผู้ป่วยอื่นที่ไม่เข้าเกณฑ์การคัดกรองด้วยห้องปฎิบัติการ ให้การผ่าตัดและการระงับความรู้สึกตามมาตรฐานการแพทย์
ทั่วไปโดย
(6.1) การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยให้ปฏิบัติตามหลัก standard precautions และ social distancing โดยต้อง
สวม surgical mask ให้ผู้ป่วยตลอดเวลาในโรงพยาบาล
(6.2) บุคลากรการแพทย์ทุกคนในห้องผ่าตัดให้ปฏิบัติตามหลัก standard precautions และ social distancing
จ�ำกัดจ�ำนวนบุคลากรในห้องผ่าตัดตามจ�ำเป็น ควรสวมอุปกรณ์ปกป้องแบบ Standard Personal Protective Equipment
ตามปกติ
(6.3) การเตรียมห้องผ่าตัด การท�ำความสะอาดและการดูแลห้องผ่าตัดจนเสร็จสิ้นการผ่าตัดให้ท�ำตาม
มาตรฐานทั่วไป
(7) การดูแลหลังการผ่าตัด
(7.1) ให้ดูแลผู้ป่วยที่ห้องพักฟื้นหรือบริเวณที่จัดให้ตามความเหมาะสมของสถานที่ สภาวะของผู้ป่วยตาม
บริบทของแต่ละโรงพยาบาล
(7.2) มีระบบติดตามผู้ป่วยในเรื่องการเปลี่ยนแปลงระบบทางเดินหายใจหรืออาการอื่นๆ ในระหว่างนอน
ในโรงพยาบาลจนถึงหลังการจ�ำหน่ายผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล
(7.3) หลังผ่าตัดควรจะต้องมี discharge planning ที่ชัดเจนและให้ผู้ป่วยกลับบ้านโดยเร็วที่สุด
(8) การนอนพักในโรงพยาบาลควรก�ำหนดนโยบายตามหลัก social distancing เช่น ลดการเข้าเยี่ยมจ�ำกัด
จ�ำนวนญาติที่มาเฝ้าไข้ ให้ผู้ป่วยและญาติใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาช่วงที่ญาติมาเฝ้าไข้
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2. การผ่าตัดประเภท Emergency และ Urgency เนื่องจากผู้ป่วยมีภาวะโรคที่ต้องการการผ่าตัดโดยเร็ว
ฉุกเฉินตามข้อบ่งชี้ รวมถึงการผ่าตัดคลอด (Caesarean section) แต่ประเทศยังอยู่ในสถานการณ์ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงมีแนวทางและกระบวนการเตรียมผู้ป่วยและการคัดกรองก่อนการผ่าตัด ดังต่อไปนี้
1) ทีมรักษาต้องคัดกรองผู้ป่วยทุกรายโดยการซักประวัติและตรวจประเมินอาการ อาการแสดงก่อนผ่าตัด
เช่นเดียวกับกรณี Elective surgery เพื่อให้ทราบถึงความเสี่ยงในการติดเชื้อ SARS-CoV-2 ของผู้ป่วย แนะน�ำให้สวม
surgical mask ให้ผู้ป่วยตลอดเวลา ตั้งแต่เริ่มเข้ารับการรักษาและตลอดกระบวนการรักษาพยาบาล
2) แนะน�ำส่งตรวจคัดกรองทางห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยาทุกราย ระหว่างที่รอผ่าตัดหรือที่ห้องผ่าตัดหลัง
ดมยาสลบ เพื่อให้ทราบผลและสามารถจัดการการดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดได้อย่างเหมาะสม
ในบางกรณีที่ผู้ป่วยฉุกเฉินมีเวลาในช่วงการเตรียมตัวก่อนส่งห้องผ่าตัด 4-6 ชั่วโมง และทราบผลการ
ตรวจคัดกรองทางห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยาแล้ว ให้ปรับกระบวนการของการให้ยาระงับความรู้สึกและการผ่าตัดตาม
สถานะการติดเชื้อของผู้ป่วยที่วินิจฉัยจากผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยา
กรณีท่ียังไม่ทราบผลการตรวจคัดกรองทางห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยาและต้องท�ำการผ่าตัดฉุกเฉินทันที
การด�ำเนินการผ่าตัดให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับการผ่าตัดในผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
3) การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ให้ปฏิบัติตามหลัก standard precautions และ social distancing ตั้งแต่เริ่ม
ก่อนเคลื่อนย้ายมาห้องผ่าตัด ระหว่างการผ่าตัด หลังการผ่าตัด จนถึงการเคลื่อนย้ายกลับหอผู้ป่วย
4) การผ่าตัดและการดูแลผู้ป่วยระหว่างการผ่าตัด
(1) เตรียมการห้องผ่าตัดและการระงับความรู้สึกตามค�ำแนะน�ำในข้อ ค) การเตรียมห้องผ่าตัดฯในกรณี
ผู้ป่วยที่ติดเชื้อ/สงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และ ข้อ ง) การเตรียมการด้านการระงับความรู้สึกฯในกรณีผู้ป่วยที่
ติดเชื้อ/สงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(2) บุคลากรการแพทย์ที่ร่วมการผ่าตัดให้ใช้หลักการ standard precautions และ social distancing
และจ�ำกัดจ�ำนวนบุคลากรในห้องผ่าตัดให้มีเท่าที่จ�ำเป็น โดยเฉพาะช่วงเวลาการใส่และถอดท่อช่วยหายใจ
(3) การระงับความรู้สึกให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับการผ่าตัดในผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามข้อ ง)
แนวปฏิบัติการเตรียมการด้านการระงับความรู้สึกในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ทีมวิสัญญีที่ใส่ท่อช่วยหายใจสวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลแบบ enhanced PPE ได้แก่ coverall with
head cover/surgical isolation gown (surgical gown ชนิดกันน�้ำได้ดี), N-95 respirator, goggles/face shield,
shoe covers ตลอดเวลา โดยเฉพาะช่วงเวลาการใส่และถอดท่อช่วยหายใจ (เอกสารแนบหมายเลข 5) ส�ำหรับการ
ใช้ Powered Air Purifying Respirator (PAPR) ในขณะที่ใส่ท่อช่วยหายใจ ขึ้นกับความพร้อมและการเตรียมการของ
แต่ละโรงพยาบาล
กรณีห้องผ่าตัดที่มี positive pressure แต่ไม่มี Ante room ตามข้อเสนอแนะของแนวปฏิบัติฯใน
ข้อ ง) หลังใส่ท่อช่วยหายใจในผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID patient) หรือเข้าข่ายเป็นโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (PUI) ให้รอ 6-15 นาทีแล้วจึงให้ทีมศัลยแพทย์เข้าท�ำการผ่าตัด
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(4) การผ่าตัด แนะน�ำให้หลีกเลี่ยงการผ่าตัดผ่านกล้อง (Laparoscopic & Thoracoscopic) แต่หาก
พิจารณาแล้วว่าจ�ำเป็นต้องผ่าตัดผ่านกล้อง แนะน�ำให้ท�ำด้วยความระมัดระวังโดยใช้ความดันแก๊สต�่ำ เลี่ยงการรั่วของ
แก๊สจากช่องท้องขณะท�ำการผ่าตัด และแนะน�ำให้ใช้อุปกรณ์กรองเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ (released CO2 filter) ที่
ออกจากช่องท้อง ทั้งนี้ขึ้นกับความพร้อมและการเตรียมการของแต่ละโรงพยาบาล
ในการผ่าตัดทั่วไป ทีมศัลยแพทย์สวมอุปกรณ์ป้องกันแบบ full PPE (surgical gown, N-95 respirator,
cap, goggles หรือ face shield และถุงมือ) แต่กรณีการผ่าตัดที่เกี่ยวข้องกับทางเดินหายใจและปอด ให้บุคลากรทุกคน
ในห้องผ่าตัดสวม enhanced PPE (ได้แก่ coverall with head cover/surgical gown, N-95 respirator, goggles/
face shield, shoe covers)
(5) หลังการผ่าตัด หากยังไม่ทราบผลการตรวจคัดกรองทางห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยาหรือผลการตรวจคัดกรอง
ทางห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยาแสดงว่าผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไม่ควรน�ำผู้ป่วยเข้าพักในห้องพักฟื้น
ให้ดูแลผู้ป่วยต่อในห้องที่ผ่าตัดหรือน�ำผู้ป่ วยน�ำไปพักที่ห้องพักเดี่ยว (isolation room) ที่ปิดประตูตลอดเวลา
และมีอากาศถ่ายเทไปสู่ภายนอกอาคารที่โล่งในกรณีที่ถอดท่อช่วยหายใจได้หรืออยู่ในห้อง airborne infection
isolation room (AIIR) หรือ Modified AIIR ในกรณีที่ใส่เครื่องช่วยหายใจ
แต่ถ้าผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยาก่อนเสร็จผ่าตัดเป็นลบ ให้น�ำผู้ป่วยเข้าพักที่ห้องพักฟื้น
ก่อนส่งไปหอผู้ป่วยที่เหมาะสมตามสภาวะผู้ป่วย
(6) การท�ำความสะอาดและการดูแลห้องผ่าตัดตลอดการผ่าตัดให้ท�ำตามมาตรฐานทั่วไปและเพิ่มเติมแนว
ปฏิบัติตามข้อ ค) แนวปฏิบัติการเตรียมห้องผ่าตัดฯในกรณีผู้ป่วยที่ติดเชื้อ/สงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยในผู้ป่วย
ที่ยังไม่ทราบผลการตรวจคัดกรองทางห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยาหรือผลการตรวจคัดกรองทางห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยา
แสดงว่าผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้ปิดประตูห้องผ่าตัดหลังเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากห้องผ่าตัด และเปิดระบบ
ระบายอากาศทิ้งไว้ 30 นาทีก่อนท�ำความสะอาดห้องผ่าตัด
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ข) แนวปฏิบัติในการท�ำผ่าตัดในผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID patient)
หรือ เข้าข่ายเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Patient Under Investigation: PUI)
ส�ำหรับการผ่าตัดในผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID patient) หรือเข้าข่ายเป็นโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (PUI) เป็นการผ่าตัดฉุกเฉิน (Emergency) หรือเร่งด่วน (Urgency) มีแนวทางแนะน�ำการเตรียมผู้ป่วย
การเตรียมห้องผ่าตัด และการเตรียมการผ่าตัด ดังต่อไปนี้
1. แนะน�ำให้สวม surgical mask ให้ผู้ป่วยตลอดเวลา ตั้งแต่เริ่มเข้าและตลอดกระบวนการรักษาพยาบาล
2. ในผู้ป่วยที่เข้าข่ายเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (PUI) ให้รีบตามผลการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ
ไวรัสวิทยาของผู้ป่วย เพื่อให้ทราบผลและสามารถจัดการการดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดได้ชัดเจนขึ้น
3. การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ให้ปฏิบัติตามหลัก standard precautions และ social distancing ตั้งแต่เริ่มก่อน
เคลื่อนย้ายมาห้องผ่าตัด ระหว่างการผ่าตัด หลังการผ่าตัด จนถึงการเคลื่อนย้ายกลับหอผู้ป่วย โดยทีมเคลื่อนย้ายสวม
อุปกรณ์ป้องกันแบบ standard PPE (isolation gown, surgical mask, face shield และถุงมือ)
4. การผ่าตัดและการดูแลผู้ป่วยระหว่างการผ่าตัด
4.1) เตรียมการห้องผ่าตัดและการระงับความรู้สึก ตามค�ำแนะน�ำในข้อ ค) การเตรียมห้องผ่าตัดฯในกรณี
ผู้ป่วยที่ติดเชื้อ/สงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และ ข้อ ง) การตรียมการด้านการระงับความรู้สึกฯในกรณีผู้ป่วยที่
ติดเชื้อ/สงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
4.2) บุคลากรการแพทย์ที่ร่วมการผ่าตัด ศัลยแพทย์ วิสัญญีแพทย์ และเจ้าหน้าที่ห้องผ่าตัด ให้ใช้หลักการ
standard precautions และ social distancing และ จ�ำกัดจ�ำนวนบุคลากรในห้องผ่าตัดให้น้อยที่สุด โดยเฉพาะช่วง
เวลาการใส่และถอดท่อช่วยหายใจ
ในการผ่าตัดทั่วไป ทีมศัลยแพทย์สวมอุปกรณ์ป้องกันแบบ full PPE (surgical gown, N-95 respirator, cap, goggles หรือ face shield และถุงมือ) แต่กรณีการผ่าตัดที่เกี่ยวข้องกับทางเดินหายใจและปอด ให้บุคลากร
ทุกคนในห้องผ่าตัดสวม enhanced PPE (ได้แก่ coverall with head cover/surgical gown, N-95 respirator,
goggles/face shield, shoe covers)
4.3) การระงับความรู้สึกให้ด�ำเนินการตามปฏิบัติเช่นเดียวกับการผ่าตัดในผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ตาม ข้อ ง) แนวปฏิบัติการตรียมการด้านการระงับความรู้สึกในกรณีผู้ป่วยที่ติดเชื้อ/สงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ทีมวิสัญญีที่ใส่ท่อช่วยหายใจสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลแบบ enhanced PPE ได้แก่ coverall
with head cover/surgical gown, N-95 respirator, goggles/face shield, shoe covers ตลอดเวลา โดยเฉพาะ
ช่วงเวลาการใส่และถอดท่อช่วยหายใจ (เอกสารแนบหมายเลข 5) ส�ำหรับการใช้ Powered Air Purifying Respirator
(PAPR) ขึ้นกับความพร้อมและการเตรียมการของแต่ละโรงพยาบาล
กรณีห้องผ่าตัดที่มี positive pressure แต่ไม่มี Ante room ตามข้อเสนอแนะของแนวปฏิบัติฯใน
ข้อ ง) หลังใส่ท่อช่วยหายใจในผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID patient) หรือเข้าข่ายเป็นโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (PUI) ให้รอ 6-15 นาทีแล้ว จึงให้ทีมศัลยแพทย์เข้าท�ำการผ่าตัด
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4.4) การผ่าตัด แนะน�ำให้หลีกเลี่ยงการผ่าตัดผ่านกล้อง (Laparoscopic & Thoracoscopic) แต่หาก
พิจารณาแล้วว่าจ�ำเป็นต้องผ่าตัดผ่านกล้อง แนะน�ำให้ท�ำด้วยความระมัดระวังโดยใช้ความดันแก๊สต�่ำ เลี่ยงการรั่วของ
แก๊สจากช่องท้องขณะท�ำการผ่าตัด และแนะน�ำให้ใช้อุปกรณ์กรองเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ (released CO2 filter) ที่
ออกจากช่องท้อง ทั้งนี้ขึ้นกับความพร้อมและการเตรียมการของแต่ละโรงพยาบาล
ในการผ่าตัดทั่วไป ทีมศัลยแพทย์สวมอุปกรณ์ป้องกันแบบ full PPE (surgical gown, N-95 respirator,
cap, goggles หรือ face shield และถุงมือ) แต่กรณีการผ่าตัดที่เกี่ยวข้องกับทางเดินหายใจและปอด ให้บุคลากรทุก
คนในห้องผ่าตัดสวม enhanced PPE (enhanced PPE ได้แก่ coverall with head cover/surgical gown, N-95
respirator, goggles/face shield, shoe covers)
4.5) หลังการผ่าตัดให้ดูแลผู้ป่วยต่อในห้องที่ผ่าตัดหรือน�ำผู้ป่วยน�ำไปพักที่ห้องพักเดี่ยว (isolation room)
ที่ปิดประตูตลอดเวลาและมีอากาศถ่ายเทไปสู่ภายนอกอาคารที่โล่งในกรณีที่ถอดท่อช่วยหายใจได้ อยู่ใน airborne infection
isolation room (AIIR) หรือ Modified AIIR ในกรณีที่ใส่เครื่องช่วยหายใจ โดยการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากห้องผ่าตัด
จะมีทีมบุคลากรอีกทีมที่สวม standard PPE รอรับผู้ป่วยที่ประตูด้านนอกห้องผ่าตัด (corridor) เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไป
ยังห้องผู้ป่วย ในกรณีผู้ป่วยต้องช่วยหายใจผ่านท่อช่วยหายใจขณะเคลื่อนย้าย ต้องมี HEPA filter ก่อนปล่อยลมออกสู่
ภายนอก
ส�ำหรับผู้ป่วยที่เข้าข่ายเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (PUI) หากทราบผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
ไวรัสวิทยาก่อนเสร็จผ่าตัด ให้เข้าพักที่หอผู้ป่วยที่เหมาะสมตามสถานะการติดเชื้อของผู้ป่วยรายนั้น
4.6) การท�ำความสะอาดและการดูแลห้องผ่าตัดตลอดการผ่าตัดให้ท�ำตามมาตรฐานทั่วไปและเพิ่มเติมแนว
ปฏิบัติตามข้อ ค) แนวปฏิบัติการเตรียมห้องผ่าตัดฯในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยหลัง
เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากห้องผ่าตัด ให้ปิดประตูห้องผ่าตัดและเปิดระบบระบายอากาศทิ้งไว้ 30 นาที ก่อนท�ำความ
สะอาดห้องผ่าตัด
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ค) แนวปฏิบัติการเตรียมห้องผ่าตัด อุปกรณ์การผ่าตัด และอุปกรณ์ให้การระงับความรู้สึก
ในกรณีผู้ป่วยที่ติดเชื้อ/สงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย บุคลากรทางการแพทย์ที่ท�ำหัตถการและการผ่าตัด และผู้ป่วยรายต่อไปที่จะ
รักษาในห้องผ่าตัดนั้นๆ แนะน�ำให้มีการเตรียมการห้องผ่าตัด อุปกรณ์การผ่าตัด และอุปกรณ์ให้การระงับความรู้สึกเพิ่ม
เติมจากแนวปฏิบัติตามมาตรฐานการแพทย์ ในกรณีผ่าตัดฉุกเฉิน (Emergency) การผ่าตัดเร่งด่วน (Urgency) กรณี
ผู้ป่วยที่เข้าข่ายเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (PUI) และกรณีผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้
1. ส�ำรวจและเตรียมความพร้อมห้องผ่าตัดของโรงพยาบาลให้ได้มาตรฐานใกล้เคียงกับห้องผ่าตัดที่ใช้ผ่าตัดโรคที่มี
การแพร่กระจายทางระบบทางเดินหายใจ เช่น วัณโรค อากาศที่ไหลวนกลับเข้ามาใช้ใหม่ในห้องผ่าตัด ควรผ่านแผ่นกรอง
ประสิทธิภาพสูง (High-efficiency particulate air filter, HEPA filter) และจัดการควบคุมความดันอากาศรวมทั้ง
ทิศทางการไหลของอากาศซึ่งท�ำได้ 2 แบบ คือ
แบบที่ 1 ห้องที่จะใช้ผ่าตัดท�ำให้เกิดภาวะ positive pressure น้อยกว่าห้องผ่าตัดห้องอื่น และบริเวณ
ระเบียงทางเดิน หรือห้องกั้น (Ante room) โดยมีการระบายอากาศออกสู่ภายนอกอาคารในจุดที่ไม่มีคน และมีการ
ป้องกันไม่ให้อากาศไหลย้อนกลับเข้าสู่อาคาร เพื่อให้อากาศไม่ออกจากห้องผ่าตัดไปรบกวนที่อื่น
แบบที่ 2 ท�ำห้องกั้น (Ante room) ให้เกิดภาวะ positive pressure น้อยกว่าหรือ negative กว่าห้องผ่าตัด
ที่ใช้ในการผ่าตัดและระเบียงทางเดินเพื่อให้อากาศไหลมาที่ห้องกั้น (Ante room) แล้วระบายออกสู่ภายนอกทั้งอากาศ
สะอาดและสกปรกจะได้ไม่ปนเปื้อนที่บริเวณอื่น
2. จัดให้มีการซักซ้อมกระบวนการส�ำคัญๆ ได้แก่
2.1) การใส่และถอดอุปกรณ์ป้องกันที่ถูกต้องของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งหมด บุคลากรที่เข้าห้องผ่าตัดเครื่อง
ใช้ส่วนตัวน�ำเข้าได้เฉพาะแว่นตา ไม่น�ำอุปกรณ์อื่น เช่น ปากกา โทรศัพท์ เข้าห้องผ่าตัดและต้องตระหนักเรื่อง Hand hygiene
โดยท�ำความสะอาดมือทุกครั้งก่อนและหลังสัมผัสผู้ป่วยแม้จะมีการสวมถุงมือป้องกัน
2.2) การจัดอุปกรณ์ครุภัณฑ์ให้เหลือเพียงสิ่งที่จ�ำเป็นในการผ่าตัดเท่านั้น รวมทั้งการจัดอุปกรณ์การผ่าตัด
เช่น กล่องบรรจุเครื่องมือที่จ�ำเป็นต้องใช้ เวชภัณฑ์ (ไหม ผ้าก๊อซ ผ้าปู) syringe pump, infusion pump เข้าห้อง
ผ่าตัดเท่าที่จ�ำเป็นจะต้องใช้เท่านั้น ในกรณีที่จ�ำเป็นต้องใช้เครื่อง Ultrasound, Echocardiogram ควรสวมพลาสติก
คลุมที่ตัวเครื่องและใช้ camera sleeve คลุมหัวตรวจและสายทุกครั้ง
2.3) จัดเตรียมเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ชนิด disposable
2.4) การจัดเตรียมมาตรการป้องกันการปนเปื้อนระหว่างผู้ป่วยและอุปกรณ์ในห้องผ่าตัด เช่น
- การใช้พลาสติกคลุมอุปกรณ์ เช่น anesthetic machine, monitors, syringe pump, infusion
pump, อุปกรณ์ที่ให้ความอบอุ่น เช่น S-line, Ranger ควรคลุมด้วยพลาสติกเพื่อป้องกันการปนเปื้อนในจุดที่ท�ำความ
สะอาดไม่ถึง (ไม่แนะน�ำให้ใช้ forced air warmer เนื่องจากอาจมีลมรั่วและท�ำให้เกิดการฟุ้งกระจาย)
- การท�ำความสะอาดอุปกรณ์หลังใช้โดยใช้ผ้าที่ชุบน�้ำยาฆ่าเชื้อโซเดียมไฮโปรคลอไรท์ท�ำความสะอาดตาม
มาตรฐานห้องผ่าตัดทุกครั้ง
- หลังเสร็จสิ้นกระบวนการผ่าตัดและย้ายผู้ป่วยออกจากห้องผ่าตัดให้เปิดระบบระบายอากาศและทิ้งห้อง
ผ่าตัดไว้อย่างน้อย 30 นาที จากนั้นจึงเริ่มกระบวนการท�ำความสะอาด เช่น ทิ้งพลาสติกคลุมฯลงในถังขยะติดเชื้อสีแดง
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ง) แนวปฏิบัติการตรียมการด้านการระงับความรู้สึกในกรณีผู้ป่วยโรคติดเชื้อ/สงสัยเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เพื่อความปลอดภัยของทีมวิสัญญีที่ให้การระงับความรู้สึกในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ในกรณีผ่าตัดฉุกเฉิน (Emergency) การผ่าตัดเร่งด่วน (Urgency) กรณีผู้ป่วยที่เข้าข่ายเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(PUI) และกรณีผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเฉพาะการให้ระงับความรู้สึกโดยการดมยาสลบที่เกิดละอองฝอย
ขนาดเล็กจากทางเดินหายใจในช่วงเวลาการใส่และถอดท่อช่วยหายใจ จึงแนะน�ำให้หลีกเลี่ยงการให้ระงับความรู้สึกโดย
การดมยาสลบ พิจารณาเป็นการระงับความรู้สึกเฉพาะที่หรือเฉพาะส่วนแทน มีแนวปฏิบัติการเตรียมการด้านวิสัญญีเพิ่ม
เติมจากแนวปฏิบัติตามมาตรฐานการแพทย์ในการระงับความรู้สึก ดังนี้
1. การจัดก�ำลังคน ทีมวิสัญญี ประกอบด้วยบุคลากรอย่างน้อย 2 คน (หลีกเลี่ยงบุคลากรที่ก�ำลังอยู่ในระดับการ
ศึกษาหรือฝึกอบรมในระดับปริญญาตรีหรือต�่ำกว่า)
บุคลากรคนที่ 1 เป็นผู้ที่จะสัมผัสผู้ป่วยโดยตรง ท�ำหน้าที่
1. ติดอุปกรณ์เฝ้าระวังผู้ป่วย ดูแล และน�ำส่งผู้ป่วยกลับหอผู้ป่วย หรือ ไอ ซี ยู
2. ช่วยหายใจและใส่ท่อหายใจ
3. ใช้ยา สารน�้ำต่าง ๆ และอุปกรณ์ต่างๆ บนโต๊ะวางของที่ก�ำหนดไว้ที่สัมผัสผู้ป่วยแล้ว
บุคลากรคนที่ 2 เป็นผู้ที่จะสัมผัสกับผู้ป่วย โดยให้การดูแลและสนับสนุนคนที่ 1 ท�ำหน้าที่
1. เตรียมยา อุปกรณ์ ส�ำหรับการระงับความรู้สึกในรายนั้น
2. บันทึกข้อมูลการระงับความรู้สึก
3. บริหารจัดการเครื่องดมยา อุปกรณ์เฝ้าระวังผู้ป่วย รวมถึงอุปกรณ์ให้ยาอื่นๆ
4. เตรียมยา ส่งยา ของใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ เข้าไปวางบนโต๊ะวางของส�ำหรับใช้กับผู้ป่วย
5. หลังเสร็จการผ่าตัด ทิ้งพลาสติกคลุมเครื่องและอุปกรณ์ดมยาใส่ในถังขยะติดเชื้อ ท�ำความ
สะอาด เช็ดรถดมยา เครื่องเฝ้าระวัง รถยา ด้วยผ้าชุบน�้ำยาฆ่าเชื้อ (disinfectant wipes)
เช่น 0.1 ถึง 0.5% โซเดียมไฮโปคลอไรท์
2. การตรียมการด้านเทคนิคการระงับความรู้สึก
2.1) กรณีที่ใช้เทคนิคการฉีดยาชาเฉพาะส่วนหรือเฉพาะที่ควรสวม surgical mask ให้ผู้ป่วยตลอดการท�ำ
หัตถการผ่าตัด
2.2) กรณีให้การระงับความรู้สึกแบบ General anesthesia ควรปฏิบัติดังนี้
(1) ทีมวิสัญญีให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลแบบ enhanced PPE ได้แก่ coverall with head
cover/surgical gown, N-95 respirator, goggles/face shield, shoe covers ตลอดเวลาโดยเฉพาะช่วงเวลาการใส่
และถอดท่อช่วยหายใจ (เอกสารแนบหมายเลข 5) ส�ำหรับการใช้ Powered Air Purifying Respirator (PAPR) ขึ้นกับ
ความพร้อมและการเตรียมการของแต่ละโรงพยาบาล
(2) ติดอุปกรณ์เฝ้าระวังผู้ป่วยตามมาตรฐานการระงับความรู้สึก
(3) ใช้ชุดอุปกรณ์ช่วยหายใจ (breathing system) แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง และต่อ HEPA filter ระหว่างท่อ
ช่วยหายใจกับ circuit breathing system และต่อสายวัด anesthetic agent หลังจากผ่าน filter แล้ว อาจต่อ filter
อีกตัวที่ขา expired limb ก่อนถึง expired valve
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(4) ขั้นตอน Pre-oxygenation ควรครอบหน้ากากแบบแนบสนิทด้วย O2 100% นาน 5 นาที
(5) มอบหมายให้บุคลากรที่มีความช�ำนาญในการใส่ท่อช่วยหายใจ เป็นผู้ใส่ท่อช่วยหายใจเท่านั้น
หลีกเลี่ยงการใส่ Awake fiberoptic intubation และการพ่นยา Atomized local anesthetic เนื่องจากเป็นการ
เพิ่มโอกาสการแพร่กระจายของเชื้อไปสู่บรรยากาศ ควรใส่ท่อช่วยหายใจด้วยเทคนิค rapid sequence induction
(RSI) ทุกราย เพื่อป้องกันการช่วยหายใจผ่านหน้ากาก และเพิ่มโอกาสการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสไปสู่บรรยากาศ
ควรหลีกเลี่ยงการใส่ supraglottic airway device
(6) ในกรณีที่ใส่ท่อช่วยหายใจไม่ส�ำเร็จและจ�ำเป็นต้องช่วยหายใจผ่านหน้ากากควรใช้ small tidal volumes
โดยใช้ 2 hands ventilation
(7) แนะน�ำให้ใช้ video laryngoscope แบบแยกจอ ชนิด blade พลาสติก แบบ disposable หากมี
การใช้ Macintosh Laryngoscope ให้ใช้ single use blade และเช็ดท�ำความสะอาด Laryngoscope handle ที่ใช้
แล้วด้วย 70% alcohol ทันที ก่อนวางไว้บนถาดที่แยกส�ำหรับอุปกรณ์ reuse เพื่อท�ำความสะอาดอีกครั้ง ทั้งนี้ขึ้นกับ
ความพร้อมและการเตรียมการของแต่ละโรงพยาบาล
(8) ให้ใช้ชุด closed suction ถ้ากรณี remain intubated สามารถคาไว้ เพื่อใช้ต่อที่หอผู้ป่วยได้
(9) ใช้กระดาษจดบันทึกและอื่นๆเท่าที่จ�ำเป็น ไม่น�ำมาใช้ทั้งเล่ม ปากกาที่ใช้ควรใช้แล้วท�ำความสะอาด
และเก็บไว้ที่ห้องผ่าตัด ไม่น�ำออกมานอกห้องผ่าตัด
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จ) แนวทางในการดูแลผู้ป่วยในการท�ำหัตถการนอกห้องผ่าตัด รวมทั้งการตรวจทางรังสีวิทยา
ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ส�ำหรับแนวปฏิบัติของการท�ำหัตถการอื่นๆนอกห้องผ่าตัด เช่น ห้องตรวจรักษาโดยส่องกล้อง ห้องสวนหัวใจ
ห้องหัตถการรังสีร่วมรักษา ห้องคลอด ที่มีการให้การระงับความรู้สึกทั้งแบบ Local anesthesia และแบบ General anesthesia
รวมทั้งการตรวจทางรังสีวิทยาที่ต้องใช้การระงับความรู้สึกแบบดมยาสลบ คณะท�ำงานฯแนะน�ำให้ใช้แนวทางปฏิบัติ
เช่นเดียวกับการท�ำการผ่าตัดในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การจัดเตรียมห้องหัตถการ
อุปกรณ์การแพทย์ อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย (Personal Protective Equipment; PPE)อุปกรณ์ให้การระงับความรู้สึก
และทีมงานที่เกี่ยวข้อง
อย่างไรก็ตามความเข้มงวดของมาตรการสามารถปรับมากขึ้นหรือน้อยลง ตามนโยบายของแต่ละโรงพยาบาล
ซึ่งจะพิจารณาตามความชุกของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ความจ�ำกัดของทรัพยากร และข้อเท็จจริง
เชิงประจักษ์เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
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เอกสารแนบหมายเลข 1
Clinical guide to surgical prioritisation during the coronavirus pandemic
ที่มา: NHS. Clinical guide to surgical prioritisation during the coronavirus pandemic :
https://www.england.nhs.uk/coronavirus/wp-content/uploads/sites/52/2020/03/C0221-specialty-guide-surgical-prioritisation-v1.pdf
Priority level
1a Emergency

Time of operation needed
Emergency - operation needed within 24 hours

1b Urgency

Urgent - operation needed with 72 hour

2 Elective

Surgery that can be deferred for up to 4 weeks

3 Elective

Surgery that can be delayed for up to 3 months

4 Elective

Surgery that can be delayed for more than 3 months
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Haemorrhage
From
maxillary/
mandibular
trauma not
responsive to
conservative
Rx (reduction
and IR)
Reconstructive Major burns - Chemical burns – Necrotising
Soft tissue Revascularisation Washout open Removal of
Plastic surgery
Airway
especially Eye/ Fasciitis –
Infection –
/
wound/
prosthesis/
including burns management/ Hydrofluoric
any site
any site reimplantation/ fractures/
expander for
and hands
resuscitation/ acid >2%/
(especially failing free flap infected/
fulminant
escharotomies/
closed
any site
grossly
infection
amputations/
Compartments
contaminated
Toxic Shock
/joints) not
(human/animal/
responding to
contaminated)
conservative Rx
wounds -anysite

Oral and
faciomaxillary
surgery

Appendicectmy
IntraLaparotomy
Drainage of
Benign
Acute
abdominal
for post
localised
Perforated
airway
complicated/ trauma which operative sepsis/ necrosis oesophagus/ obstruction
unresponsive cannot be complications
if not
stomach to conservative managed
(eg
responding to
with
thyroid
Rx appendicitis conservatively anastomotic conservative Rx survivable
leaks/
(antibiotics/ mediastinitis/
bleeding)
Interventional peritonitis
radiology)
Dental Sepsis Orbital Jaw Dislocation
not responding Compartment
– not
to conservative Syndrome/ Responding to
Rx and
Muscle
Conservative
threatening life/ Entrapment
Rx
airway/sight/ - threatening
brain.
sight

General surgery Emergency
Emergency
(oesophagolaparotomy
laparotomy
gastric, HPB,
(peritonitis/
- bleeding
coloproctology, perforation/ Not responding
breast,
ischaemia/ to endoscopic
endocrine)
Necrotising / interventional
fasciitis)
radiology

Emergency - operation needed within 24 hours

ตารางที่ 1: Emergency - operation needed within 24 hours
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Dislocated
joints

Bladder
trauma
requiring
open
surgery

Compartment
syndrome

Genital
trauma/
amputation/
priapism
(24hrs)

Orbital
cellulitis

Fournier’s
gangrene

Haematuria/
uncontrolled
haemorrhage
causing
haemodynamic
instability and
unresponsive to
conservative Rx

Traumatic
Intra-cranial Acute raised Cauda Equina Acute spinal cord
spinal injury - haemorrhage - Intra cranial Syndrome - compression unsuitable for not responding pressure/
not
not suitable for
conservative to conservative hydrocephalus suitable for conservative
RX
RX
(recoverable conservative
Rx
stroke/ tumour)
Rx
- not suitable
for
conservative Rx

Neck trauma Nasal/earbutt
Life
With vascular/ on battery threatening
visceral/
removal
middle ear
airway injury
conditions

Septic arthritis
- natural/prosth
etic joint

Renal
Renal/ureteric
obstruction
trauma
with infection
requiring
– not
open surgery
responding to
conservative
Rx

Fractures –
Open/
Neurovascular
compromise/
Sk in
compromise/
Long Bone/
Pelvis/Spine/
Hip
ENT
Airway
obstruction Cancer/
Foreign
body/Sepsis
Neurosurgery
Traumatic
Brain injury unsuitable for
conservative
RX

Trauma and
orthopaedics

Urology

Emergency - operation needed within 24 hours
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Vascular
injury/
occlusion
(Limb
- including
compartment
syndrome
and GIT)
Neonatal
Malformations
needing
emergency
correction (life
threatening) Oesophageal
Atresia,
Gastroschisis,
Anorectal
Malformations

Vascular surgery

Paediatric
general and
urological
surgery

Ruptured
bronchus

Cardiothoracic
surgery
Empyema
with sepsis

Emergency
Neonatal
Laparotomy Necrotising
Entero- Colitis
(NEC),
Perforation,
Malrotation

Aortic
dissection

Acute
presentation
of ventricular
septal defect

Acute mitral
valve disease

Chest Trauma

Emergency
Emergency Laparotomy for Appendicectomy Thoracotomy / Laparotoy Strangul
Acute
Trauma
Trauma Removal Renal
laparotomy laparotomy post operative - complicated Chest Drain
for
ated
Scrotal Thoracotomy Laparotomy of Obstruction
(peritonitis/
- bleeding complications or unresponsive Insertion / intussuscept inguinal Exploration
Infected
with
perforation/ Not responding
(eg
to conservative
Video
tion
hernia (suspected
Central infection ischaemia/
To
anastomotic
Rx
Assisted
Testicular
Line
Not
Necrotising conservative
leaks/
Thorascopic
Torsion)
responding
fasciitis)
management bleeding)
Surgery (VATS)
to
for Empyema
Conservative
Rx

Uncontrolled Ruptured AAA
external
haemorrhage any site/source

Myocardial
infarction imminent death

Emergency - operation needed within 24 hours
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Laparotomy – Laparotomy Laparotomy –
Perianal abscess/
small bowel colectomy for bowel obstruction other infection - not
obstruction not acute severe
not suitable
responding to
ulcerative
responding to
for stenting.
conservative Rx.
colitis not
conservative Rx
responding to
conservative Rx
Urgent enteral
nutrition access

T&O

Urology

Upper urinary Renal stones Penile fracture Infected prosthesis penile/testicular/
tract
pain/
stent
obstruction impairment not
responsive to
conservative Rx
Unstable
Pelvis fractures- Tibial fracture - high
Fractures Lower limb frailty
unstable
energy/
articular
pathological
fractures
fractures that
(non-hip)
displaced,
will result in
requiring fixation
unstable shaft.
severe disability
for early
with
mobilization
conservative Rx

Facial fractures
- not
suitable for
conservative Rx
Reconstructive
Burns Burns- full
Burns- mid/deep Soft tissue infection Delayed primary
thickness/deep
dermal with
- any site (especially closure of open
requiring
plastic surgery
resuscitation.
dermal
exposure
Closed
wound/fracturerequiring
of
deep
structures
compartments/
any site
including burns
debridement
likely/ infection
joints) not
and hands
and closure
responding
to conservative Rx

OMS

General surgery

Primary
tendon/
nerve repair
-all sites.

Unstable
Secondary
closed
closure of
fractures or
washed out
joint
open wound/
injuries –
fracture
unsuitable for
- anysite
conservative
Rx

Failed
Breast sepsis
Upper GI
conservative
– without endoscopy for
management of
necrosis
foreign body
localised intra unresponsive
removal
peritoneal
to
infection
conservative
Rx

ตารางที่ 2: Urgent - operation needed with 72 hour
Urgent - operation needed with 72 hour

Finger tip/
nail bed
repair /
terminalisation

Major limb
trauma
reconstruction
unsuitable for
conservative Rx
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Empyema not
responding to
Rx

Acute on
chronic limb
Ischaemia
Neonatal
Malformations
needing urgent
correction Duodenal
Atresia, Small
bowel
obstruction,
Large bowel
obstruction,
Congenital

Cardiothoracic

Vascular surgery

surgery

and urological

Paediatric
general

surgery

Traumatic brain
injury - not
responding to
conservative Rx

Uncontrolled
epistaxis

Neurosurgery

ENT

Acute mastoiditis
Traumatic/
and other middle
cholesteotoma
ear conditions not
related
responding to
facial nerve palsy
conservative Rx (eg
Cholesteatomacomplicated)
Traumatic brain
Intracranial
Acute raised Intra
injury - not
haemorrhage – no cranial pressure/
responding to longer responding
hydrocephalus
conservative Rx
to
(recoverable stroke/
conservative Rx tumour) - no longer
neurological
responding to
compromise
conservative Rx
Coronary Artery Aortic Valve Disease Mitral Valve Disease
Disease - Deteriorating
- Deteriorating
Symptoms
/
Symptoms /
Unstable/ Rest
Haemodynamically
Haemodynamically
ECG changes
unstable
unstable
and not
reposing to
conservative Rx
Symptomatic
Amputation for
carotid
limb
disease
ischamia
Laparotomy –
Laparotomy Soft tissue infection
small bowel
Colectomy
- any site not
obstruction not
for colitis
responding to
responding to
conservative Rx
(Ulcerative
conservative Rx
Colitis /
Hirschsprung's)
not responding to
conservative Rx

Sinus surgery
for
impending
catastrophe

Lymph node
biopsy
- lymphoma
where core
biopsy
inadequate.

Head and
neck
sepsis - not
responding to
conservative
Rx.

Central Venous
Line
insertion for
Oncology/
Enteral nutrition/
Access for
antibiotics/
Dialysis

Drainage of
obstructed
renal tract

Myxoma - Emboli/ Chest Trauma
Haemodynamically
unstable

Malignant
tumour or
Lymph node
biopsy

Cauda Equina
Acute spinal
Battery
Syndrome - no
cord
change for
spinal/
longer responding compression deep
brain/
no
longer
to
epilepsy
conservative Rx responding to
conservative Rx stimulators/
pumps

Traumatic injury to
the pinna

Urgent - operation needed with 72 hour

Peritoneal
Dialysis
Catheter
Insertion

Resection of
Posterior
Urethral
Valves

Pyloromyotomy
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Please note

surgery

Orthopaedic

Paediatric

MDT Directed
Fractures Exposed metalwork
Suspected
Displaced
articular/
bone or soft
tissue malignant peri-articular/
Forearm/Femoral
tumours
Any delay in Other Specialist Safeguarding issues
treatment,
Surgery in must be considered
especially of
Paediatric
in all those
cancers, trauma patients is
attending
and life
included in the with trauma and
threatening
guidance
acute surgical
conditions, may
above.
problems
lead to adverse
(e.g. NAI/ domestic
outcomes.
violence/ abuse of
the vulnerable)

Diaphagmatic
Hernia,
Congenital
Pulmonary
Airway
Malformations
(CPAMS) respiratory
compromise
Slipped Upper
Femoral
Epiphysis

Urgent - operation needed with 72 hour
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and hands

including burns

plastic surgery

Reconstructive

OMS

General surgery

MDT Directed
hepatobiliary/
pancreatic/
oesophagogastric
cancer causing
obstruction (biliary/
bowel).

Goitre - mild
moderate
stridor

MDT Directed Thyrotoxicosis –Not Parathroidectomy - MDT Directed
thyroid/parathyroid responding to Calcium >3.0mmol/l adrenal cancer
cancer surgery
conservative Rx.
and/or not
surgery
(including orbital
responding
surgery for
to conservative Rx,
impending
especially
sight loss)
pregnancy/
post-transplant/
repeated admission.
MDT Directed
Facial Fractures
Mandibular/
Dental extractions - Craniofacial –
orpphayngeal/
Adult and
causing
Maxillary
ocular
diplopia/
occlusal
complication/
othrognathic
tonsil/
paediatric if
surgery - airway
problems
Raised
tongue cancer
unresponsive to
compromise
Intracranial
resection
conservative Rx
unresponsive to
Pressure
+/- reconstruction.
(severe pain/
conservative Rx
infection)
AND unsuitable for
tracheostomy adults
and children
Burns- Mid/
Removal of
BurnsMDT Directed Major MDT Directed Skin
prosthesis deep
reconstruction soft tissue tumour cancer resection dermal/
unresponsive to for severe eyelid resection (all sites)
All sites.
otherwise
closure
conservative Rx.
Melanoma/ Poorly
unhealed.
problems/
Differentiated
microstomia/joint
cancers/ nodal
and neck
disease/
contracture
compromise of
vital structures,
including the eye,
nose and ear.

Crohn’s disease stricture/fistula/
optimise
medication/
nutrition.

ตารางที่ 3: Surgery that can be deferred for up to 4 weeks
Surgery that can be deferred for up to 4 weeks
Adrenalectomy pathology not
responding to
medical
Rx (eg Cushing’s/
phaeochromocyto
m a)

MDT Directed
breast cancer
resection –
ER negative/
Her2+/
pre-menopausal
ER+ with
adverse biology
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EUA/biopsy for
malignancy hypopharynx/
larynx
MDT directed brain
tumour surgery
(including gamma
knife
for metasases)

AAA >7cms
diameter

MDT Directed renal
cancer surgery -not
bleeding.

MDT directed
upper tract
transitional cell
cancer surgery

MDT directed
MDT directed
Acute Urinary
Partial
bladder
Retention
Nephrectomy
inguinoscrotal
Cancer surgery -high sarcoma surgery
- Bladder neck
- single kidney
risk carcinoma-instenosis
situ.
post RARP.
Fractures Knee extensor
Tendon rupture - Locked joints - any
Nerve
Arthroplasty –
disruption
hamstring/displaced
site
Decompression displaced,
lower limb
intra- articular/peri(where
delay will
(including
Achilles/rotator cuff
any site (pain not
prosthetic/
fractured, displaced
responding to prejudice outcome)
osteochondral
patella)
conservative Rx)
defect/Ankle/Foot/
olecranon/Not
Otherwise Specified
MDT directed
MDT directed
Cochlear
Baro-trauma
Organic foreign
MDT directed
MDT directed
nasopharyngeal
oropharyngeal
treatment of treatment of sinus
implantation
perilymph
bodies
post meningitis.
fistula
in the ear.
surgery for
surgery for
small, high grade
cancers.
malignancy
malignancy
salivary cancers. Threatening sight
MDT directed spinal Spinal surgery - Acute/chronic pain
tumour surgery
degenerative/
syndromes progressive spinal
(e.g.trigeminal
syndromes with
neuralgia) impending
unresponsive to
neurological
conservative Rx
compromise.
Unstable Non ST
Aortic stenosis Unstable coronary Any deteriorating Pneumothorax not
elevated MI
heart condition
responding to
conservative Rx

MDT directed
MDT directed
penile
bladder
cancer surgery
cancer surgery including inguinal invading bladder
node surgery.
muscle.
MDT Directed Solitary metastasis MDT Directed
Sarcoma surgery - surgery - any site. destructive bone
any site
lesion
surgery with risk of
fracture (e.g Giant
cell
tumour)

MDT directed
testicular cancer
surgery - nonmetastatic.

MDT directed
treatment of
surgery
resectable
Non- Small Cell
Lung Cancer
Vascular surgery Chronic severe limb
ischaemia - no
neurology

Cardiothoracic

Neurosurgery

ENT

T&O

Urology

Surgery that can be deferred for up to 4 weeks

26

แนวปฏิบัติการท�ำหัตถการและการผ่าตัดในสถานการณ์การระบาดของ COVID-19

Please note

surgery

Orthopaedic

Paediatric

surgery

and urological

Paediatric
general

Meniscal repair

Infant with Billary
Inguinal hernia
Atresia - bladder under 3/12 of age
exstrophy

Any delay in
Other Specialist Safeguarding issues
treatment,
Surgery in
must be considered
especially
Paediatric
in all those
of cancers, trauma patients is included
attending
and life threatening in the guidance
with trauma and
conditions, may
above.
acute surgical
lead to adverse
problems
outcomes.
(e.g. NAI/ domestic
violence/ abuse of
the vulnerable)

Laparotomy or
Stoma Closure to
manage intestinal
failure with liver
disease /
complications
MDT Directed
Suspected,
aggressive benign
bone tumour

MDT Directed
Crohn’s Disease - Circumcision for
surgery for
stricture/fistula/
severe BXO
Nephroblastoma/
optimise
Neuroblastoma/ medication/nutrition
Rhabdomyosarcoma

Surgery that can be deferred for up to 4 weeks
Renal transplant

Renal Stent
Removal/Exchange
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Urology

and hands

including burns

plastic surgery

Reconstructive

OMS

General surgery
MDT directed
resection of
rectal cancer

MDT directed
prostate cancer
surgery - high/
intermediate risk

MDT Directed
penile
cancer surgery
(low grade and
premalignant).

MDT Directed MDT Directed Renal stones MDT directed
hepatobiliary/ thyroid cancer symptomatic,
adrenal
pancreatic/
surgery including
resections oesophagogastric including
sepsis not
intermediate
/ GI Stromal
diagnostic
responding
masses
tumour cancer lobectomy. to conservative Rx a) >4cm<6cm)
surgery
with
hypersecretion
(Cortisol/
androgen)
b) metastases progressing on
scan at 3/12.

Stent removal/ Haematuria - MDT directed
exchange
investigation for bladder cancer
surgery (not
non-visible
invading
muscle)

MDT directed
MDT directed
resection of head and
salivary
neck skin cancer - gland tumours
moderately/
(low grade).
well differentiates
with no metastases.
Burns- reconstruction
Limb
for eyelid closure/
contractures
microstomia/joint and
neck contracture

MDT directed
resection of colon
cancer

MDT directed Cholecystectomy
Hernia Parathroidectomy breast cancer – post acute
presenting with - symptomatic
renal
resection pancreatitis
complications
stones/Sepsis
not
prethat have
responding to
menopausal
settled with
conservative
Rx .
ER+
conservative Rx
without
adverse
biology

ตารางที่ 4: Surgery that can be delayed for up to 3 months
Surgery that can be delayed for up to 3 months
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Stable Non ST
Elevation MI

CSF fistula repair

Symptomatic Cochlear implant MDT directed
mucocoele
in pre-verbal
otological
(eg diplopia/
cancer surgery.
profound
hearing loss
recurrent
where
delay will
infection)
impact on long
term outcome.

Hip Avascular Necrosis Frozen shoulder
Tendon
Revision
MDT Directed
MDT Directed
(night pain/ collapse
reconstruction/ surgery for
Benign
primary
of the joint/ going off severe and not
tenodesis - loosening/imp bone/soft tissue
sarcoma
their feet)
responding to
biceps/
ending
lesion excision plus metastases
conservative Rx
hamstring
fracture.
biopsy - not
surgery
otherwise
specified

Vascular surgery

AAA >5.5cm and
<7cmin diameter
Paediatric general
Congenital
Inguinal hernia Gastrostomy for
Interval
Cholecystectomy
Malformations with 3-12 mths of Failure To Thrive appendicecto
and urological
delayed
Management
age
(FTT)
my for
surgery
- Hirschsprung's
recurrent
Disease initially
symptoms
managed with
washouts.
Paediatric Orthopae
Developmental
Congential
Limb length
Dislocation
of
the
Hip
Talipes
Equino
discrepancy/
dic surgery
(DDH) - Primary joint Varus (CTEV) - malalignment
stabilisation
Initial
management
including
tenotmies

Cardiothoracic
surgery

Neurosurgery

ENT

T&O
Arthroscopic
removal
of joint loose
body
(Reversible
symptoms
preventing
work)

Surgery that can be delayed for up to 3 months
Locked Knee ACL/ other
reconstruction
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Please note
Surgery in
Paediatric
patients is

treatment, especially

of cancers, trauma

and life threatening
attending

all those

considered in

issues must be

Safeguarding

of the
vulnerable)

violence/ abuse

domestic

(e.g. NAI/

problems

acute surgical

to adverse outcomes. guidance above. with trauma and

conditions, may lead included in the

Other Specialist

Any delay in

Surgery that can be delayed for up to 3 months
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All orthognathic
Surgery

Urology

and hands

including burns

Female urology
for Benign
conditions (eg
incontinence/
prolapse/Sacral
Nerve
Stimulator/
fistula/urethral
diverticulum/

scars

Rectal
Other
Transanal/ Salvage Pelvic
Multi- Cholecy Oesophago Other
prolapse proctology resection surgery exenteratio visceral/ stectom gastric
benign
procedures of benign
for
n
liver
y - after reflux upper UGI
rectal recurren
resection biliary
surgery conditions
polyps. t anal
– not
colic/
(eg
cancer
respondin cholecys
gallstones
g to
titis.
/other
conservat
Benign
ive Rx
disease).
Dental
MDT
PostBenign Temporoextractions Directed traumatic / dental mandibular
adult and
Salivary
Cancer
lesions joint
paediatric
Gland
Facial mandible/ surgery
Tumours - Deformity maxilla
benign.
Limb trauma
All breast All cleft lip Basal Cell Excision of
sequelae/ reconstructio
and
Carcinoma benign
scarring - other
n
palate
- any site
lesions
reconstruction
surgery
not
compromis
ing
vital
structures
Andrology/GU Endourology - MDT
MDT
Uncom
Uncom Bladder Benign
Surgery (surgery uncomplicated directed directed plicated
plicated outflow penoscrota
for erectile
stones/
prostate
bladder
small/
small/ surgery
l
dysfunction/ percutaneous cancer
cancer
interme intermediat
surgery
male fertility nephrolithoto surgery
surgery diate
e
surgery/urethral
my/
(low risk) superficial
renal
testicular
stricture/
pelviureteric
transitional lesions
lesions
gender
obstruction
cell cancer
reassignment.

All
Abdominal Hartmann’s Ileostomy
uncomplicated
wall
reversal
closure
hernias including reconstruction
hiatus/
incisional
hernia.

Reconstructive Burns- other
plastic surgery contractures/

OMS

surgery

General

ตารางที่ 5: Surgery that can be delayed for more than 3 months
Surgery that can be delayed for more than 3 months
Other
benign
thyroid/p
arathyroid
disease uncompli
cated

Other
adrenal
disease uncomp
licated

MDT
directed
breast
cancer
resection
(postmenopa
usal
ER+)

All
benign
breast
surgery
including
risk
reducing
surgery.
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surgery

general and
urological

Paediatric

surgery

Vascular

Thoracic outlet Claudication
syndrome

Anoplasty /
Inguinal hernia Orchidopexy Fundoplica Splenec Cholecystec Hypospadias Pyelop
Posterior Sagital over 12 mths of for Untion for tomy for
tomy repair
lasty
Ano-Rectoplasty age and other Descended Gastro- haemoglobi after biliary
for
(PSARP) – after uncomplicated
Testis Oesophageal nopathy
colic/
Pelvicobstruction
hernias
Reflux
cholecystitis
Ureteric
relieved
(umbilical,
Junction
epigastric etc)
obstruct
tion

Vein surgery

Surgical Stoma
treatment Closure
of
Vesicoureteric
reflux

Benign Bladder
Upper
Vesicolesion Augmentation urinary tract ureteric
excision
obstruction reflux

Arthroplasty/
Hand and
Metalware
arthrodesis - not
Upper
removal
otherwise
limb surgery specified,
Not
otherwise
specified
All other Rhinology Cholesteatoma - Chronic All Ossicular Tympanopas Grommets Meatoplasty Vestibu Non-organic Cochlear Uncomplic
ENT
uncomplicated. suppurative Surgery/
ty
lar
foreign Implants - ated
otitis media Middle ear
Surgery body
other
Nasal
implants
(except
fracture
button
batteries)
Neurosurgery Degenerative spinal Movement Lesioning/epile Normal Slow growing Slow growing Gamma knife
disease - no disorder implants psy surgery pressure
brain
spinal radiosurgery
neurological
hydrocephal tumours - no tumours - (benign
compromise/
us
neurological
no
intracranial
refractory pain
compromise neurological arteriovenous
compromise malformation
s/tumours) –
no
neurological
compromise
Cardiothoracic Stable coronary
disease
surgery

T&O

Surgery that can be delayed for more than 3 months

Bladder
dysfunc
tion
(Spina
Bifida)

BXO

Undes Gen
cended der
testis dysp
horia
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Developmental
Congential
Spasticity Corrective Reconstruc Metalware
Dislocation
of
the
Talipes
Equino
management
surgery for tion for
removal
Orthopaedic
Hip (DDH) Varus
established established
surgery
Secondary joint (CTEV) - Late
deformity
joint
reconstruction
presenting/
instability
relapsed
(e.g. ACL/
Lateral
ligament)
Any delay in Other Specialist Safeguarding
Please note
treatment,
Surgery in
issues must
especially of
Paediatric
be
cancers, trauma
patients
considered in
and life
is included in
all those
threatening
the guidance
attending
conditions, may
above.
with trauma
lead to adverse
and
outcomes.
acute surgical
problems
(e.g. NAI/
domestic
violence/
abuse of the
vulnerable)

Paediatric

Surgery that can be delayed for more than 3 months
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Obstetric and Gynecology

Condition
Benign c complication

Elective surgery (Within 4 weeks) Malignancy or Suspected
เป็นหัตถการที่เลื่อนการผ่าตัดแล้วส่งผล malignancy
ต่อการพยากรณ์โรค หรืออัตราการรอด
ชีวิต
• คำแนะนำ ไม่ควรเลื่อนการผ่าตัด
แต่ควรพิจารณาตามความ
เหมาะสมและศักยภาพของแต่ละ
โรงพยาบาล

Priority of operation
Emergency Suddenly
• คำแนะนำ การพิจารณาผ่าตัด
เป็นไปตามความเหมาะสมและ
ศักยภาพของแต่ละโรงพยาบาล

โรคทางสูตินรีเวชที่ควรได้รับการรักษาในสถานการณ์การระบาด COVID-19
Diseases and procedures
ectopic pregnancy
Spontaneous abortion
Adnexal torsion
Ruptured tubal ovarian abscess
Tubal ovarian abscess c medical failure
Acute and severe vaginal bleeding
Emergency C/S
Emergency cerclage of cervix
Ovarian, Tubal or peritoneal cancer
Endometrial cancer or Endometrial
intraepithelial
neoplasia
Cervical cancer
Valvar cancer
Vaginal cancer
Gestational Trophoblastic neoplasia
อื่นๆ เช่น D&C หรือ Hysteroscopy ในรายที่สงสัย
มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก
- Excision of precancerous or possible cancerous
lesion of vulva
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Priority of operation
Condition
Elective surgery (Within 4 weeks) Benign condition
เป็นหัตถการที่เลื่อนการผ่าตัดแล้วส่งผล
ต่อการพยากรณ์โรค หรืออัตราการรอด
ชีวิต
• คำแนะนำ ไม่ควรเลื่อนการผ่าตัด
แต่ควรพิจารณาตามความ
เหมาะสมและศักยภาพของแต่ละ
โรงพยาบาล
Elective surgery (within 12 weeks
or more depend on clinical
presentation)
• คำแนะนำ สามารถเลื่อนการ
ผ่าตัดได้ แต่ควรพิจารณาตาม
ความเหมาะสม อาการของ
ผู้ปว่ ย และศักยภาพของแต่ละ
โรงพยาบาล

1. เอกสารแนะนำแนวทางการผ่าตัดทางสูตินรีเวชกรรมในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19
2. เอกสารแนวทางการดูแลผู้ปุวยมะเร็งนรีเวชในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19

เอกสารอ้างอิง

Obstetric and Gynecology

Surgery for fibroids: Myomectomy, Hysterectomy
Surgery for endometriosis or pelvic pain
Surgery for pelvic floor prolapse
Surgery for adnexal mass (benign)
Surgery for urinary and /or fecal incontinence
Therapeutic D&C or hysteroscopy (benign)
Infertility procedures
Genital plastic surgery
Excision condyloma accuminata (benign)
Sterilization

Diseases and procedures
Cerclage of cervix ป้องกัน preterm labor
Elective Cesarean section
Pregnancy termination
Chorionic villus sampling (CVS)/amniocentesis
Painful endometriosis

เอกสารแนบหมายเลข 2

เอกสารแนบหมายเลข 2

Medically-Necessary,
Time-Sensitive
Procedures:
A Scoring
System
to Ethically
Medically-Necessary,
Time-Sensitive
Procedures:
A Scoring
System
to Ethically
andand
Efficiently
Efficiently
Manage
Resource
ScarcityRisk
andDuring
Provider
During Pandemic
the COVID-19 Pandemic
Manage
Resource
Scarcity
and Provider
theRisk
COVID-19
ที่มา: Prachand VN, Milner R, Angelos P, Posner MC, Fung JJ, Agrawal N, Jeevanandam V, Matthews
ที่มา: Prachand VN, Milner R, Angelos P, Posner MC, Fung JJ, Agrawal N, Jeevanandam V, Matthews JB.
JB. Medically-Necessary, Time-Sensitive Procedures: A Scoring System to Ethically and Efficiently
Medically-Necessary, Time-Sensitive Procedures: A Scoring System to Ethically and Efficiently Manage
Manage Resource Scarcity and Provider Risk During the COVID-19 Pandemic. Journal of the American
Resource Scarcity and Provider Risk During the COVID-19 Pandemic. Journal of the American College of
College of Surgeons (2020) : https://www.journalacs.org/article/S1072-7515(20)30317-3/pdf
Surgeons (2020) : https://www.journalacs.org/article/S1072-7515(20)30317-3/pdf
ตารางที่ 1: Procedure Factors
OR Time
Estimated Length of
Stay
Post-Op ICU need
Anticipated Blood
Loss
Surgical Team Size
Intubation Probability
Surgical Site

1
< 30 min
Outpatient

2
30-60 min
23hrs

3
60-120 min
24-48 hrs

4
120-180 min
≤ 3d

5
≥ 180 min
> 4d

Very Unlikely
< 100cc

< 5%
100-250cc

5-10%
250-500cc

10-25%
500-750cc

≥ 25%
≥ 750cc

1
≤ 1%
None of the
following

2
3
4
>4
1-5%
5-10%
10-25%
≥ 25%
Abdominopelvic Abdominopelvic Abdominopelvic OHNS/Upper
MIS Surgery
Open Surgery, Open Surgery, GI/Thoracic
Infraumbilical Supraumbilical

ตารางที่ 2: Disease Factors
Non-Operative Treatment
Option EFFECTIVENESS

1
None

2
Available,

3
Available, 40-

4
Available,

5
Available,

available

<40% as

60% as

60-95% as

equally

effective as

effective as

effective as

effective

surgery

surgery

surgery

Somewhat
worse

Equivalent

Somewhat
better

Significantly
Better

Worse

Moderately

Slightly

No worse

worse

worse

Moderately
worse

Slightly
worse

Non-Operative Treatment
Option RESOURCE/

Significantly
worse/not

EXPOSURE RISK

applicable

Impact of 2wk delay in

Significantly

DISEASE outcome
Impact of 2wk delay in
SURGICAL difficulty/risk

worse
Significantly
worse

Worse

No worse
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ตารางที่ 2: Disease Factors
Non-Operative Treatment
Option EFFECTIVENESS

1
None
available

2
Available,
<40% as

3
Available, 4060% as

4
Available,
60-95% as

5
Available,
equally

effective as

effective as

effective as

effective

surgery

surgery

surgery

Equivalent

Somewhat

Significantly

better

Better

Moderately

Slightly

No worse

worse

worse

Moderately

Slightly

worse

worse

Non-Operative Treatment

Significantly

Somewhat

Option RESOURCE/
EXPOSURE RISK

worse/not
applicable

worse

Impact of 2wk delay in

Significantly

Worse

DISEASE outcome

worse

Impact of 2wk delay in

Significantly

SURGICAL difficulty/risk

worse

Impact of 6wk delay in
DISEASE outcome

Significantly
worse

Worse

Moderately
worse

Slightly
worse

No worse

Impact of 6wk delay in

Significantly

Worse

Moderately

Slightly

No worse

SURGICAL difficulty/risk

worse

worse

worse
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Worse

No worse

แนวปฏิบัติการท�ำหัตถการและการผ่าตัดในสถานการณ์การระบาดของ COVID-19

ตารางที่ 3: Patient Factors
Age
Lung Disease
(asthma, COPD, CF1)
Obstructive Sleep
Apnea
CV Disease
(HTN, CHF,CAD)
Diabetes
Immunocompromised2
ILI3 Sx’s (fever,
cough,sore throat,
bodyaches, diarrhea)
Exposure to known
COVID-19 positive
person in past 14 days

1
<20 yo
None

2
20-40yo

3
40-50yo

Not present
None

Minimal
(no meds)

Mild
(≤1 med)
Mild
(no meds)

Probably
Not

Possibly

None
No
None
(Asymptomatic)
No

4
50-65yo
Minimal
(rare inhaler)
Mild/Moderate
(no CPAP)
Moderate
(2 meds)
Moderate
(PO meds only)
Moderate

Probably

5
>65yo
> Minimal
On CPAP
Severe
(≥ 3 meds)
> Moderate
(insulin)
Severe
Yes

Yes

แนวปฏิบัติการท�ำหัตถการและการผ่าตัดในสถานการณ์การระบาดของ COVID-19

37

เอกสารแนบหมายเลข 3
แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับปรับปรุง 1 พฤษภาคม 2563:
ที่มา: กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข. (2563). แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อใน
โรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับปรับปรุง 1 พฤษภาคม 2563:
https://covid19.dms.go.th/Content/Select_Landding_page?contentId=69
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เอกสารแนบหมายเลข 4
ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง แนวทางปฏิบัติการท�ำหัตถการผ่าตัดสถานการณ์ COVID-19 :
ที่มา: กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข. (2563). ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง แนวทางปฏิบัติการท�ำหัตถการผ่าตัด
สถานการณ์ COVID-19 : http://covid19.dms.go.th/Content/Select_Landding_page?contentId=33
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ค�ำนิยาม
• Emergency: ภาวะเร่งด่วนฉุกเฉิน ถ้าไม่ได้รับการผ่าตัดจะเป็นอันตรายต่อชีวิตหรือเกิดภาวะทุพพลภาพ
• Urgency: ภาวะเร่งด่วน ไม่ถึงขั้นเป็นอันตรายต่อชีวิต
• Elective: ภาวะไม่เร่งด่วน
หัตถการผ่าตัด หมายความรวมถึง การผ่าตัด หรือหัตถการต่างๆ ที่จ�ำเป็นต้องใช้สถานที่ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์
เทียบเท่ากับการผ่าตัด แม้ในสถานการณ์ปกติอาจใช้สถานที่นอกห้องผ่าตัด เช่น การส่องกล้อง การสวนหัวใจ การใส่
สายสวนหลอดเลือดสมอง เป็นต้น
การผ่าตัดผู้ป่วยในกลุ่ม COVID-19, กลุ่ม PUI และกลุ่มผู้ป่วยทั่วไป
1. กลุ่ม COVID-19 และกลุ่ม PUI
Emergency
กลุ่มผู้ป่วยที่เลื่อนการผ่าตัดไม่ได้

Urgency & Elective

พิจารณางดการผ่าตัดจนกว่าจะมี
ประกาศเปลี่ยนแปลงจากกระทรวงสาธารณสุข

1. แจ้งทีมผ่าตัดเพื่อเตรียมผ่าตัดตามบริบทของแต่ละโรง
พยาบาล
2. ก่อนการผ่าตัด เตรียม Pre-Operation lab และผู้
ป่วยตามบริบทของแต่ละโรงพยาบาล (ผู้ป่วยสวม
surgical mask)
3. บุคลากรทางการแพทย์ใส่อุปกรณ์ PPE ตามประกาศ
กรมควบคุมโรค
4. พิจารณาให้มีการใช้จ�ำนวนบุคลากร ยา เวชภัณฑ์และ
ครุภัณฑ์ให้น้อยหรือเท่าที่จ�ำเป็น
5. การให้ยาระงับความรู้สึกตามแนวทางที่ออกโดยราช
วิทยาลัยวิสัญญีแพทย์
6. หลังการผ่าตัด (Post-Operation) ผู้ป่วยไม่ต้องเข้า
ห้องพักฟื้น ให้น�ำเข้าพักที่ห้องพักได้โดยตรง
7. การท�ำความสะอาดหลังเสร็จสิ้นการผ่าตัดตาม
มาตรฐานห้องผ่าตัด
2. กลุ่มผู้ป่วยทั่วไป
Emergency
กลุ่มผู้ป่วยที่เลื่อนการผ่าตัดไม่ได้

Urgency & Elective
พิจารณางดการผ่าตัดจนกว่าจะมี
ประกาศเปลี่ยนแปลงจากกระทรวงสาธารณสุข

ผ่าตัดตามบริบทของแต่ละรพ.
**กรณีประกาศ phase 3 ให้ด�ำเนินการตาม
ตารางกลุ่ม COVID-19 และกลุ่ม PUI
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การระงับความรู้สึกโดยทีมวิสัญญี
ทีมวิสัญญี ประกอบด้วยบุคลากรอย่างน้อย 2 คน (หลีกเลี่ยงบุคลากรที่อยู่ในระดับการศึกษาหรือฝึกอบรมใน
ระดับ undergraduated)
บุคลากรคนที่ 1 เป็นผู้ที่จะสัมผัสผู้ป่วยโดยตรง ท�ำหน้าที่
			
1. ติดอุปกรณ์เฝ้าระวังผู้ป่วย ดูแล และน�ำส่งผู้ป่วยกลับหอผู้ป่วย หรือ ไอ ซี ยู
			
2. ช่วยหายใจ และใส่ท่อหายใจ
			
3. ใช้ยา สารน�้ำต่าง ๆ และอุปกรณ์ต่างๆ บนโต๊ะวางของที่ก�ำหนดไว้ที่สัมผัสผู้ป่วยแล้ว
บุคลากรคนที่ 2 เป็นผู้ที่จะสัมผัสกับผู้ป่วย โดยให้การดูแลและสนับสนุนคนที่ 1 ท�ำหน้าที่
			
1. เตรียมยา อุปกรณ์ ส�ำหรับการระงับความรู้สึกในรายนั้น
			
2. บันทึกข้อมูลการระงับความรู้สึก
			
3. บริหารจัดการเครื่องดมยา อุปกรณ์เฝ้าระวังผู้ป่วย รวมถึงอุปกรณ์ให้ยาอื่นๆ
			
4. เตรียมยา ส่งยา ของใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ เข้าไปวางบนโต๊ะวางของส�ำหรับใช้กับผู้ป่วย
5. หลังเสร็จการผ่าตัด ทิ้งพลาสติกคลุมเครื่องและอุปกรณ์ดมยาใส่ในถังขยะติดเชื้อ ท�ำความ
สะอาด เช็ดรถดมยา เครื่องเฝ้าระวัง รถยา ด้วยผ้าชุบน�้ำยาฆ่าเชื้อ (disinfectant wipes)
เช่น 0.5% โซเดียมไฮโปคลอไรท์
1. กรณีที่ใช้เทคนิคการฉีดยาชาเฉพาะส่วนหรือเฉพาะที่ ควรสวม surgical mask ให้ผู้ป่วย ตลอดการท�ำหัตถการผ่าตัด
2. กรณีให้การระงับความรู้สึกแบบ General anesthesia ควรปฏิบัติดังนี้
2.1 บุคลากรควรใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล นอกจากอุปกรณ์มาตรฐาน ได้แก่ PAPR (powered air-purifying respirator)
ถ้าไม่มีให้ใช้ Hood, หน้ากาก N-95 ตลอดเวลา, goggle หรือ face shield, ถุงคลุมเท้า เสื้อกาวน์ และถุงมือ
พิจารณาใส่ถุงมือ 2 ชั้น โดยเฉพาะในกรณีที่คาดว่าจะมีการปนเปื้อนสูง
2.2 ติดอุปกรณ์เฝ้าระวังผู้ป่วยตามมาตรฐานการระงับความรู้สึก
2.3 ใช้ชุดอุปกรณ์ช่วยหายใจ (breathing system) แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง และต่อ HEPA filter ระหว่างท่อช่วยหายใจกับ
circuit breathing system และต่อสายวัด anesthetic agent หลังจากผ่าน filter แล้ว
2.4 มอบหมายให้บุคลากรที่มีความช�ำนาญในการใส่ท่อช่วยหายใจ เป็นผู้ใส่ท่อช่วยหายใจเท่านั้น
2.5 หลีกเลี่ยงการใส่ Awake fiberoptic intubation และการพ่นยา Atomized local anesthetic เนื่องจาก
เป็นการเพิ่มโอกาสการแพร่กระจายของเชื้อไปสู่บรรยากาศ
2.6 ควรใส่ท่อช่วยหายใจด้วยเทคนิค rapid sequence induction (RSI) ทุกราย เพื่อป้องกันการช่วยหายใจผ่าน
หน้ากาก และเพิ่มโอกาสการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสไปสู่บรรยากาศ ควรหลีกเลี่ยงการใส่ supraglottic airway
device
2.7 ส�ำหรับ Pre-oxygenation ควรครอบหน้ากากแบบแนบสนิทด้วย O2 100% นาน 5 นาที
2.8 ในกรณีที่ใส่ท่อช่วยหายใจไม่ส�ำเร็จและจ�ำเป็นต้องช่วยหายใจผ่านหน้ากาก ควรใช้ small tidal volumes โดยใช้
2 hands ventilation
2.9 แนะน�ำให้ใช้ video laryngoscope แบบแยกจอ ชนิด blade พลาสติก แบบ disposable
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2.10 หากมีการใช้ Macintosh Laryngoscope ให้ใช้ single use blade และเช็ดท�ำความสะอาด Laryngoscope
handle ที่ใช้แล้วด้วย 70% alcohol ทันที ก่อนวางไว้บน ถาดที่แยกส�ำหรับอุปกรณ์ reuse เพื่อท�ำความ
สะอาดอีกครั้ง
2.11 ให้ใช้ชุด closed suction ถ้าต้องคาท่อช่วยหายใจไว้ เพื่อใช้ต่อที่หอผู้ป่วยได้
2.12 ใช้กระดาษจดบันทึกและอื่น ๆ เท่าที่จ�ำเป็น ไม่น�ำมาใช้ทั้งเล่ม ปากกาที่ใช้ควรใช้แล้วท�ำความสะอาด และเก็บไว้
ที่ห้องผ่าตัด ไม่น�ำออกมานอกห้องผ่าตัด
การเตรียมห้องผ่าตัด อุปกรณ์การผ่าตัด และอุปกรณ์ให้การระงับความรู้สึก
1. ส�ำรวจและเตรียมความพร้อมห้องผ่าตัดของโรงพยาบาลให้ได้มาตรฐานใกล้เคียงกับห้องผ่าตัดที่ใช้ผ่าตัดโรคที่มีการ
แพร่กระจายทางระบบทางเดินหายใจ เช่น วัณโรค อากาศที่ไหลวนกลับเข้ามาใช้ใหม่ในห้องผ่าตัด ควรผ่านแผ่นกรอง
ประสิทธิภาพสูง (High-efficiency particulate air filter, HEPA filter) และจัดการควบคุมความดันอากาศรวมทั้ง
ทิศทางการไหลของอากาศซึ่งท�ำได้ 2 แบบ คือ
		 แบบที่ 1 ห้องที่จะใช้ผ่าตัดท�ำให้เกิดภาวะ positive pressure น้อยกว่าห้องผ่าตัดห้องอื่น และบริเวณระเบียง
ทางเดิน หรือห้องกั้น (Ante room) โดยมีการระบายอากาศออกสู่ภายนอกอาคารในจุดที่ไม่มีคน และมีการป้องกันไม่
ให้อากาศไหลย้อนกลับเข้าสู่อาคาร เพื่อให้อากาศไม่ออกจากห้องผ่าตัดไปรบกวนที่อื่น
		 แบบที่ 2 ท�ำห้องกั้น (Ante room) ให้เกิดภาวะ positive pressure น้อยกว่าหรือ negative กว่าห้องผ่าตัดที่
ใช้ในการผ่าตัดและระเบียงทางเดิน เพื่อให้อากาศไหลมาที่ห้องกั้น (Ante room) แล้วระบายออกสู่ภายนอกทั้งอากาศ
สะอาดและสกปรกจะได้ไม่ปนเปื้อนที่บริเวณอื่น
2. มีการชี้แจงข้อมูล และซักซ้อมโดยเฉพาะขั้นตอนการใส่และถอดอุปกรณ์ป้องกันที่ถูกต้องของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด
3. เคลื่อนย้ายอุปกรณ์ครุภัณฑ์ที่ไม่จ�ำเป็นในการผ่าตัดออกจากห้องผ่าตัด ให้เหลือเพียงสิ่งที่จ�ำเป็นเท่านั้น
4. น�ำอุปกรณ์การผ่าตัด เช่น กล่องบรรจุเครื่องมือที่จ�ำเป็นต้องใช้ เวชภัณฑ์ (ไหม ผ้าก๊อซ ผ้าปู) syringe pump, infusion
pump เข้าห้องผ่าตัดเท่าที่จ�ำเป็นจะต้องใช้เท่านั้น ให้เตรียมกล่องบรรจุเครื่องมือหรือเวชภัณฑ์เสริมอื่น ๆ ไว้นอกห้อง
เสมอ ไม่ให้วางอุปกรณ์ดังกล่าวเผื่อไว้ในห้อง
5. พิจารณาการใช้อุปกรณ์เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ชนิด disposable
6. ควรมีการป้องกันการปนเปื้อนระหว่างผู้ป่วยและอุปกรณ์ในห้องผ่าตัด โดย
6.1 ใช้พลาสติกคลุมอุปกรณ์2 เช่น anesthetic machine, monitors, syringe pump, infusion pump, อุปกรณ์ที่
ให้ความอบอุ่น เช่น S-line, Ranger ควรคลุมด้วยพลาสติก เพื่อป้องกันการปนเปื้อนในจุดที่ท�ำความสะอาดไม่ถึง
(ไม่แนะน�ำให้ใช้ forced air warmer เนื่องจากอาจมีลมรั่ว และท�ำให้เกิดการฟุ้งกระจาย)
6.2 หลังเสร็จสิ้นกระบวนการผ่าตัดและย้ายผู้ป่วยออกจากห้องผ่าตัดให้เปิดระบบระบายอากาศ และทิ้งห้องผ่าตัดไว้
อย่างน้อย 30 นาที จากนั้นจึงเริ่มกระบวนการท�ำความสะอาด เช่น ทิ้งพลาสติกคลุมฯ ลงในถังขยะติดเชื้อสีแดง
6.3 ท�ำความสะอาดอุปกรณ์หลังใช้ โดยใช้ผ้าที่มีน�้ำยาฆ่าเชื้อ (disinfectant wipes) ท�ำความสะอาดตามมาตรฐาน
ห้องผ่าตัดทุกครั้ง
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7. บุคลากรที่เข้าห้องผ่าตัดจะน�ำเครื่องใช้ส่วนตัวเข้าได้เฉพาะแว่นตา ห้ามน�ำอุปกรณ์อื่นเช่น ปากกา โทรศัพท์เข้าห้อง
ผ่าตัด และต้องตระหนักเรื่อง Hand hygiene โดยท�ำความสะอาดมือทุกครั้งก่อนและหลังสัมผัสผู้ป่วย แม้จะมีการ
สวมถุงมือป้องกัน คือต้องท�ำความสะอาดมือก่อนใส่และหลังถอดถุงมือทุกครั้ง
8. ในกรณีที่จ�ำเป็นต้องใช้เครื่อง Ultrasound, Echocardiogram ควรสวมพลาสติกคลุมที่ตัวเครื่องและใช้ camera
sleeve คลุมหัวตรวจและสายทุกครั้ง

การใช้พลาสติกคลุมอุปกรณ์เพื่อ
ป้องกันการปนเปื้อนอุปกรณ์ในห้องผ่าตัด

การเตรียมอุปกรณ์ผ่าตัด

การท�ำผ่าตัดหัตถการ
1. ต้องท�ำการ briefing ทีมย่อยและทีมใหญ่ก่อนการผ่าตัดอย่างเคร่งครัดทุกกระบวนการ
2. จ�ำกัดให้มีจ�ำนวนบุคลากรทีมผ่าตัดและพยาบาลห้องผ่าตัดให้น้อยที่สุด หลีกเลี่ยงการให้บุคลากรที่อยู่ในระดับการ
ศึกษา under graduate เข้าห้องผ่าตัด
3. ห้ามผู้ไม่เกี่ยวข้องผ่านเข้าออกห้องผ่าตัดโดยเด็ดขาด ก�ำหนดให้มีพยาบาลประสานงานอยู่ภายนอกห้องเพื่อช่วย
สนับสนุนอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ที่จ�ำเป็นให้กับทีมผ่าตัด
4. ระมัดระวังการฟุ้งกระจาย การปนเปื้อน สิ่งคัดหลั่ง หลีกเลี่ยงการผ่าตัดที่ใช้แก๊สมาก เช่น laparoscopy เป็นต้น
5. เปิดเครื่องมือและอุปกรณ์เท่าที่จ�ำเป็นเท่านั้น เช่น ผ้าก๊อซ ไหมผูก ไหมเย็บ เป็นต้น
6. พิจารณาการใช้อุปกรณ์เวชภัณฑ์ disposable ในการผ่าตัด
7. ขยะที่เกิดขึ้นในห้องผ่าตัด เป็นขยะติดเชื้อทั้งหมด ต้องทิ้งในถุงขยะสีแดงติดเชื้อเท่านั้น
8. ไม่น�ำเวชระเบียนผู้ป่วย ซองฟิล์ม และเอกสารที่ไม่จ�ำเป็นเข้าในห้องผ่าตัด
9. หลังเสร็จสิ้นกระบวนการผ่าตัด ให้ถอดชุดป้องกันในห้องผ่าตัด ทิ้งในถุงขยะติดเชื้อ และถอดหน้ากากนอกห้องผ่าตัด
ในส่วนที่จัดเตรียมไว้
10. บุคลากรทุกคนต้องอาบน�้ำ ช�ำระร่างกาย เปลี่ยนเครื่องแต่งกายทันทีหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการดูแลผู้ป่วย
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การใช้อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย (Personal Protective Equipment; PPE)
ให้บุคลากรปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อแบบ Droplet precautions (DP) Contact
precautions (CP) และแบบ Airborne precaution (AP) ในกรณีที่ท�ำหัตถการที่จะก่อให้เกิดฝอยละอองขนาดเล็ก
(aerosol) หรือผู้ป่วยไอมาก ดังนี้
1. แพทย์ผ่าตัดและพยาบาลส่งเครื่องมือผ่าตัดให้สวม Hood, N-95 respirator, สวมถุงมือผ่าตัด, Goggle หรือ Face
Shield เสื้อคลุมแขนยาว (gown) และถุงคลุมเท้า แล้วจึงสวมชุดคลุมผ่าตัดและถุงมือปลอดเชื้อ
2. บุคลากรอื่นที่ปฏิบัติหน้าที่ในห้องผ่าตัด สวมหมวก, เสื้อคลุมแขนยาว (gown), N-95 respirator, Goggle หรือ Face
Shield, ถุงมือ, ถุงคลุมเท้า
3. ในกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง หรือก่อให้เกิดฝอยละอองขนาดเล็ก (aerosol) ได้แก่ การใส่ท่อช่วยหายใจ การดูดเสมหะ
การพ่นยา หรือ การปฏิบัติการช่วยชีวิต ให้ใช้ N–100/P 100 PAPR (powered air-purifying respirator) ถ้าไม่มีให้
ใช้ N-95 respirator เป็นอย่างน้อย รวมทั้งสวม Hood, Goggle หรือ Face Shield ถุงมือ 2 ชั้น เสื้อคลุมแขนยาว
(gown) และถุงคลุมเท้า
4. ใส่ surgical mask ให้กับผู้ป่วยขณะรู้ตัว และหายใจเอง
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เอกสารแนบหมายเลข 5
ค�ำแนะน�ำการใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง (personal protective equipment) กรณีโควิด-19
ฉบับวันที่ 20 เมษายน 2563
ที่มา: กรมการแพทย์ ร่วมกับคณะท�ำงานด้านการรักษาพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข คณะแพทย์จากมหาวิทยาลัยและ
สมาคมวิชาชีพต่างๆ. ค�ำแนะน�ำการใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง (personal protective equipment) กรณีโควิด-19 ฉบับ
วันที่ 20 เมษายน 2563 : http://covid19.dms.go.th/Content/Select_Landding_page?contentId=63
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คาแนะนาการใช้อุปกรณ์ส่วนบุคคลป้องกันการติดเชื้อ (Personal Protective Equipment, PPE)
ฉบับวันที่ 20 เมษายน 2563
เนื่องจำกพบรำยงำนกำรแพร่กระจำยเชื้อในโรงพยำบำล (hospital setting) ในครอบครัว และ ผู้สัมผัส
ใกล้ชิด (family cluster and closed contact cluster) ของ COVID-19 เพื่อป้องกันกำรแพร่กระจำยเชื้อและ
กำรแยกผู้ป่วย (isolation precautions) องค์กำรอนำมัยโลกแนะนำกำรป้องกันกำรแพร่กระจำยเชื้อและแยก
ผู้ป่วย โดยใช้หลักกำร ดังต่อไปนี้
1. Standard precautions รวมถึง hand hygiene, respiratory hygiene and cough etiquettesและข้อ
ปฏิบัติอื่นๆ ควรทำควำมสะอำดมือด้วยสบู่และน้ำ หรือ แอลกอฮอล์เจล ทั้งก่อน/หลังสัมผัสผูป้ ่วยสงสัย/เข้ำข่ำย
โรค COVID-19/ รวมถึงกำรล้ำงมือในทุกขั้นตอนของกำรถอดอุปกรณ์ PPE
2. โรคติดเชื้อทำงเดินหำยใจโดยทัว่ ไป ใช้ droplet precautions และ contact precautions กรณีของการติดเชื้อ
SAR-CoV-2 ติดต่อทาง droplet และ contact transmission เช่นเดียวกันเป็นส่วนใหญ่ โดยในสภำพปกติ
เชื้อจะแพร่ได้ในระยะ 1 - 2 เมตร รองไปคือกำรสัมผัสสำรคัดหลั่งจำกทำงเดินหำยใจ (contact) องค์กำรอนำมัย
โลกได้แนะนำให้ใช้วิธีกำรป้องกันแบบ droplet & contact precautions
3. COVID-19 อำจมีกำรแพร่กระจำยแบบ aerosol transmission ได้หำกผูป้ ่วยไอมำก หรือมีกำรทำหัตถกำร ที่
ก่อให้เกิดละอองฝอยขนำดเล็ก (aerosol generating procedures) เช่น กำรใส่ท่อช่วยหำยใจ กำรส่องกล้อง
ทำงเดินหำยใจ กำรทำ CPR เป็นต้น องค์กำรอนำมัยโลก และ ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคแห่งชำติ สหรัฐอเมริกำ
(US-CDC) จึงแนะนำให้ป้องกันกำรแพร่กระจำยแบบ airborne precautions ในสถำนกำรณ์ดังกล่ำว
4. ควรจัดให้ผู้ป่วยอยู่ในห้องแยกเดี่ยว (single isolation room) ที่ปิดประตูตลอดเวลา หรืออาจอยู่ร่วมกับ
ผู้ป่วยยืนยันโรคนี้ในหอผู้ป่วยแยกโรค (cohort ward) โดยจัดให้มีการถ่ายเทอากาศ สู่ภายนอกอาคารที่โล่ง
หรือมีระบบบาบัดอากาศตามความเหมาะสมของบริบทแต่ละโรงพยาบาล ในกรณีใส่เครื่องช่วยหายใจหรือต้อง
ทาหัตถการที่ทาให้เกิดละอองฝอยขนาดเล็ก (airborne generating procedure) ควรจัดให้ผปู้ ่วยอยู่ในห้อง
airborne infection isolation room (AIIR) หรือ Modified AIIR) (ตำมข้อแนะนำของกรมสนับสนุนบริกำร
สุขภำพ)
5. ให้ผู้ป่วยสวมหน้ากากอนามัย ซึ่งใช้ครั้งเดียวทิ้ง ตลอดเวลาที่อยู่ในสถำนพยำบำล เพื่อไม่ให้ละอองน้ำมูก เสมหะ
ปนเปื้อนสิ่งแวดล้อม
6. กรณีที่ทา CPR หรือ เคลื่อนย้ายผู้ป่วยอาการหนักระหว่างโรงพยาบาล ให้สวมชุดกันน้ำ ชนิด cover all แทน
เสื้อคลุมแขนยำว (Protective gown) ชนิดกันน้ำเพื่อลดกำรปนเปื้อนในขณะเดินทำง
7. หลีกเลี่ยงกำรเคลื่อนย้ำยผูป้ ่วยออกนอกห้องพักโดยไม่มีควำมจำเป็น กรณีที่มีกำรเคลื่อนย้ำยผูป้ ่วยต้องดำเนินกำร
ตำมมำตรกำรกำรป้องกันกำรแพร่กระจำยเชื้อและให้แจ้งที่หมำยปลำยทำงรับทรำบล่วงหน้ำ
8. Protective gown หมำยควำมรวมถึง
8.1 Isolation gown กาวน์ที่ทาด้วยพลาสติก CPE (chlorinated polyethylene) อาจจะเป็นแบบที่ปิดเฉพาะ
ด้านหน้าหรือปิดรอบตัว
8.2 Surgical gown ซึ่งกันน้าได้เฉพาะตัวชุด แต่รอยต่ออาจจะกันน้าได้ไม่สมบูรณ์ และ
8.3 Surgical isolation gown ซึ่งกันน้าได้ทั้งตัวชุดและรอยต่อ ส่วนใหญ่ควรใช้แบบที่ปิดคลุมรอบตัว มีสายรัดผูก
ที่ด้านข้างเอว แต่บางกรณีเช่น ที่ ARI clinic ส่วนนอกห้องตรวจ อาจจะใช้ CPE แบบที่ปิดเฉพาะด้านหน้าได้

9. กรณีที่สวม Respirator เช่น N-95, N-99, N-100, P-99, P-100 ควรทา fit test ก่อนนามาใช้งาน และ ต้อง
ทา Fit check ทุกครั้งหลังการสวม mask ไม่วำ่ จะเป็น respirator หรือที่นำมำใช้ใหม่หลัง decontaminate
10. การสวม การถอด PPE ต้องทาให้ถูกขั้นตอน โดยให้ศึกษาจาก website ของ กระทรวงสาธารณสุข
คำแนะนำกำรใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง (personal protective equipment) กรณี โควิด-19 ฉบับ วันที่ 20 เมษายน 2563
โดย กรมกำรแพทย์ ร่วมกับคณะทำงำนด้ำนกำรรักษำพยำบำล กระทรวงสำธำรณสุข คณะแพทย์จำกมหำวิทยำลัยและสมำคมวิชำชีพต่ำงๆ
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11. หน้ากากทุกชนิดถ้าเปื้อนสารคัดหลั่งหรือเลือดชัดเจน ให้ทิ้งเป็นขยะติดเชื้อ ห้ามนากลับมาใช้ใหม่
12. การ reuse หน้ากาก N-95 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แนะนาวิธีการฆ่าเชื้อที่ปนเปื้อนบนหน้ากาก
มี 3 วิธี ดังนี้
A. การอบแห้ง
เครื่องมือ
- ตู้อบลมร้อน (hot air oven)
วิธีการ
- นำหน้ำกำกแขวนไว้ในตู้อบ หนีบด้วยไม้หนีบ
- ทำกำรอบด้วยอุณหภูมิ 70oc เป็นเวลำ 30 นำที
- ระวังอย่ำวำงหน้ำกำกใกล้หรือสัมผัสส่วนที่เป็นโลหะของเครื่องเพรำะอำจจะร้อน
เกินไปจนทำให้หน้ำกำกเสียหำยได้
B. การฉายรังสี UV-C
เครื่องมือ
- เครื่องทำให้ปรำศจำกเชื้อด้วยแสงอุลตร้ำไวโอเลต (Ultraviolet Germicidal
Irradiation)
วิธีการ
- วำงหรือแขวนหน้ำกำกให้แสง UV ส่องทั่วถึงทุกพื้นผิวของหน้ำกำก
- ฉำยแสง UV ด้วยปริมำณรังสีไม่น้อยกว่ำ 0.5 J/cm2 ทั้งสองด้ำนของหน้ำกำก โดย
กำรกลับด้ำนของหน้ำกำก นำนด้ำนละประมำณ 11 นำที
C. การรมฆ่าเชื้อด้วยไอไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
เครื่องมือ
- H202 Vapor generator ที่เชื่อมต่อกับ Chamber, Isolator หรือที่ใช้รมฆ่ำเชื้อห้อง
สะอำด และ
- น้ำยำ H202 30 % w/w
วิธีการ
- ทาการรมใน Pass box ของ Isolator ระยะเวลำฆ่ำเชื้อ 45 นำที (Weight 3 g/u)
- Gassing 20 นำที
- Contact 3 นำที
- Aeration 22 นำที
- ค่า ppm ที่เครื่องแสดงหลังรมเสร็จ 284 ppm. (เกณฑ์กำรยอมรับของเครื่อง
กำหนด ต้องมำกกว่ำ 200 ppm. สำมำรถลดเชื้อได้ 6 log)
ข้อ A และ ข้อ B อ้ำงอิงจำกวิธีของ คณะแพทยศำสตร์ โรงพยำบำลรำมำธิบดี
ข้อ A และ ข้อ C ผลกำรศึกษำโดย กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ และ มทร. ล้ำนนำ
13. กรณีที่เป็น respirator แบบ Industrial grade N95 ต้องปิด surgical mask ด้านนอกการเลือก PPE
ให้ดูลักษณะจาเพาะ (specification) ของ PPE ได้จากคู่มือของ สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข

คำแนะนำกำรใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง (personal protective equipment) กรณี โควิด-19 ฉบับ วันที่ 20 เมษายน 2563
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ตาราง การเลือกชนิดอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อโรคโควิด 19 สาหรับบุคลากรในสถานพยาบาล ฉบั บ วั น ที่ 20 เมษายน 2563
ระดับความเสี่ยง

ความเสี่ยงต่า คือ
ดูแลผู้ป่วยในระยะห่าง >1
เมตรหรือ ในกรณีน้อยกว่า 1
เมตร ต้องใช้ระยะเวลาสั้นมาก
(<5 นาที) และไม่สัมผัสผู้ป่วย/
สิ่งแวดล้อมที่ปนเปื้อนเชื้อ

บุคลากรในสถานพยาบาล
1. เจ้าหน้าที่ที่ทาการคัดกรองทั่วไป
1.1 ทาการคัดกรองด้วยคาถามสั้นๆ
1.2 วัดปรอทด้วย thermo-scan
หรือวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยเครื่อง
อินฟราเรด (แบบยิงหน้าผาก)
และเข้าใกล้ผู้ป่วยระยะเวลาสัน้
2. บุคลากรที่นาส่งสิ่งส่งตรวจของผู้ป่วย
PUI/COVID-19 ไปที่ห้องปฏิบัติการ
หรือนาส่งศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
3. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทั่วไป
4. พนักงานรักษาความปลอดภัย
ในการปฏิบัติงานหรือการกั้นพื้นที่
ผู้ป่วยในระยะมากกว่า 1 เมตร*
5. พนักงานขับรถ Ambulance ซึ่งขับ
รถเพียงอย่างเดียว โดยรถมีห้อง
โดยสารเป็นแบบแยกส่วน*

ถุงมือ

Protective gown/
cover all

รองเท้าบูท/
Leg cover/
shoe cover

Surgical mask

-

-

-

-

Surgical mask

+

-

-

-

-

Surgical mask

+

เสื้อกาวน์ปกติในห้อง
ปฏิบัติการ

-

-

-

Surgical mask

-

-

-

-

-

Surgical mask

-

-

-

หมวก

Goggles หรือ
Face shield

Respiratory
protection

-

FS

-

-

6. พนักงานเปล

-

FS

Surgical mask

+

(Protective gown
ถ้าต้องยกผู้ป่วย)

-

7. พนักงานซักผ้า

+

-

Surgical mask

+

Protective gown

รองเท้าบูท

คำแนะนำกำรใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง (personal protective equipment) กรณี โควิด-19 ฉบับวันที่ 20 เมษายน 2563
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ระดับความเสี่ยง

บุคลากรในสถานพยาบาล

1. แพทย์และพยาบาลประจา ARI
clinic ซึ่งจะซักประวัติและตรวจ
ดูแลผู้ป่วยในระยะห่าง น้อยกว่า 1
ร่างกายโดยละเอียด โดยไม่ได้เก็บ
เมตร และไม่มีกิจกรรมที่เกิด ละออง
สิ่งส่งตรวจ
ฝอยทางเดินหายใจ ในขณะที่ดูแล

หมวก

Goggles หรือ
Face shield

Respiratory
protection

ความเสี่ยงปานกลาง คือ

รองเท้าบูท/
Leg cover/
shoe cover

Protective gown

-

(อาจใส่ถุงมือ
หากมีการสัมผัส
non-intact skin
หรือ mucosa)

-

+

Surgical mask

-

+

Surgical mask

-

Protective gown

-

-

+

Surgical mask

+

Protective gown

-

+

+

Surgical mask

+

Protective gown

-

+

+

Surgical mask

+

Protective gown

-

-

+

Surgical mask

+

Protective gown

-

ผู้ป่วยและผู้ป่วยมีอาการไอไม่มาก

2. บุคลากรอื่นๆ ที่ปฏิบัติหน้าทีใ่ น
ARI clinic ที่อยู่ใกล้ผู้ป่วยน้อยกว่า
1 เมตร เช่น เภสัชกร แนะนาการ
กินยา
3. บุคลากรทาหน้าที่เคลื่อนย้ายผู้ป่วย
ในโรงพยาบาล
4. บุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแล
ผู้ป่วยในหอผู้ป่วยอาการไม่รุนแรง
(ไม่ได้on O2high flow, หรือ
ventilator)
5. เจ้าหน้าที่เก็บสิ่งส่งตรวจ อย่างอื่น
ที่ไม่ใช่สิ่งส่งตรวจระบบทางเดิน
หายใจ
6. นักรังสีเทคนิค/เจ้าหน้าที่ X-ray
ที่ต้องเข้าใกล้ตัวผู้ป่วย

ถุงมือ

Protective gown/
cover all

คำแนะนำกำรใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง (personal protective equipment) กรณี โควิด-19 ฉบับวันที่ 20 เมษายน 2563
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ระดับความเสี่ยง

บุคลากรในสถานพยาบาล

หมวก

Goggles หรือ
Face shield

ความเสี่ยงปานกลาง (ต่อ)

7. พนักงานขับรถ Ambulance/
บุคลากรทางการแพทย์ ที่นั่งในรถ
ที่ห้องผู้โดยสารไม่ได้แยกส่วนกัน

+/-

+/-

8. แพทย์/พยาบาล/บุคลากรทาง
การแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วย
ในรถส่งต่อผู้ป่วย

+

+

9. พนักงานเก็บขยะ/เก็บผ้าเปื้อน
และพนักงานทาความสะอาดห้อง
ผู้ป่วย และ ARI clinic

+

+

10. บุคลากรทาหน้าที่ทาความสะอาด
รถพยาบาล หลังจากนาส่งผูป้ ว่ ย
แล้ว

+

+

11. เจ้าหน้าที่เก็บศพ

-

-

Respiratory
protection
Surgical mask

N-95
Surgical mask
(N-95 ถ้าต้องใช้
เวลานานหรือ
คาดว่าจะมีการ
ฟุ้งกระจาย)
Surgical mask
(N-95 ถ้าต้องใช้
เวลานานหรือ
คาดว่าจะมีการ
ฟุ้งกระจาย)
Surgical mask

ถุงมือ

Protective gown/
cover all

รองเท้าบูท/
Leg cover/
shoe cover

+

Protective gown

-

+

Protective gown
(ถ้าใส่ ET tube ให้
ผู้ป่วย บุคลากรสวม
Cover all)

ถุงมือแม่บ้าน
อย่างหนา

Protective gown

รองเท้าบูท

ถุงมือแม่บ้าน
อย่างหนา

Protective gown

รองเท้าบูท

+

Protective gown

รองเท้าบูท

คำแนะนำกำรใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง (personal protective equipment) กรณี โควิด-19 ฉบับวันที่ 20 เมษายน 2563
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leg cover)
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ระดับความเสี่ยง

บุคลากรในสถานพยาบาล

1. แพทย์/พยาบาล/บุคลากรทาง
การแพทย์ ที่ทา
ดูแลผู้ป่วยในระยะห่าง น้อยกว่า
nasopharyngeal swab**/พ่น
1 เมตร โดยมีกิจกรรมที่เกิดละออง
ยา/รวมถึงทันตแพทย์/ผู้ช่วยทันต
ฝอยทางเดินหายใจเล็กในขณะที่
แพทย์
ดูแลผู้ป่วยหรือกรณีผู้ป่วยไอมาก
2. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบตั ิการที่ทาการ
หรือมีการทา invasive
ทดสอบสิ่งส่งตรวจจากทางเดิน
procedure
หายใจ
1. แพทย์/พยาบาล/บุคลากรที่ทา
ความเสี่ยงสูงมาก
Bronchoscope หรือ
ใส่ท่อช่วยหายใจ

หมวก

Goggles หรือ
Face shield

Respiratory
protection

ถุงมือ

Protective gown/
cover all

ความเสี่ยงสูง คือ

2. แพทย์/พยาบาล/บุคลากรทาง
การแพทย์ ที่ทา CPR
3. แพทย์/พยาบาล/บุคลากรทาง
การแพทย์ ที่เข้าไปดูแลผู้ป่วยใน
ICU เป็นเวลานาน
หมายเหตุ

รองเท้าบูท/
Leg cover/
shoe cover
Leg cover

+
+
+
+
+

Goggles + FS

N-95, N-99,
N-100, P-100

Goggles + FS

N-95, N-99,
N-100, P-100

+

Goggles + FS

N-95, N-99,
N-100, P-100
PAPR (ถ้ามี)

+

+

N-95, N-99,
N-100, P-100
PAPR (ถ้ามี)

+

+

N-95, N-99,
N-100, P-100,
PAPR (ถ้ามี)

+

+

Protective gown

(เฉพาะ
ทันตแพทย์และ
ผู้ช่วย
ทันตแพทย์)

Cover all
Protective gown
Leg cover
หากมีตู้ชีวนิรภัย
Cover all/
(ถ้าไม่มีให้ใช้
Leg cover
Protective gown)
ผู้ปฏิบัติการ CPR
สวม Cover all
Leg cover
ผู้ช่วยอื่น
Protective gown
Cover all/
Leg cover
(ถ้าไม่มีให้ใช้
Protective gown)

*เตรียม face shield, protective gown, และถุงมือให้พร้อมใช้ทันทีถ้าต้องเข้าช่วยเหลือผู้ป่วยในระยะใกล้ชิด
**ถ้ามีห้องเก็บสิ่งส่งตรวจจากทางเดินหายใจที่ออกแบบเฉพาะให้มีการกั้นผู้ป่วยกับแพทย์และผูช้ ่วยออกจากกัน มีการระบายอากาศแยกจากกันบุคลากรที่ทาหน้าที่ swab
ถือว่ามีความเสี่ยงต่าให้สวม surgical mask และถุงมือก็เพียงพอ ไม่ต้องใช้ PPE อื่น
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คำแนะนำกำรใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง (personal protective equipment) กรณี โควิด-19 ฉบับวันที่ 20 เมษายน 2563
โดย กรมกำรแพทย์ ร่วมกับคณะทำงำนด้ำนกำรรักษำพยำบำล กระทรวงสำธำรณสุข คณะแพทย์จำกมหำวิทยำลัยและสมำคมวิชำชีพต่ำงๆ

