ประกาศราชวิทยาลัยแพทย์ ออร์ โธปิ ดิกส์ แห่ งประเทศไทย
แนวทางปฏิบัตกิ ารทาหัตถการผ่ าตัดในสถานการณ์ COVID-19
-------------------------------------------------------------ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ ประกาศ COVID-19 ให้ เป็ นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558
ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์ โธปิ ดิกส์แห่งประเทศไทย โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ หารราชวิทยาลัยแพทย์ออร์ โธปิ ดกิ ส์
แห่งประเทศไทย มีความเห็นในการออกมาตรการการใช้ ห้องผ่าตัดเป็ นมาตรการในสถานการณ์ปัจจุบนั ดังนี ้
1. ขอให้ งด Elective case ทันที โดยกาหนดการผ่าตัดเฉพาะ Emergency case เท่านัน้ และควรจัดฝึ กอบรมแพทย์
ออร์ โธปิ ดิกส์ เพือ่ เตรี ยมพร้ อมในการดูแลผู้ป่วย COVID-19
2. ในกรณี Urgency case ให้ ขึ ้นอยู่กบั สภาวะของผู้ป่วยและดุลยพินิจผู้บริ หารของโรงพยาบาลร่วมกับแพทย์ที่ทาการ
รักษา
เอกสารอ้ างอิงจากประกาศแนวทางปฏิบัตกิ ารทาหัตถการผ่ าตัดในสถานการณ์ COVID-19 ของกรมการแพทย์
คานิยาม
Emergency: ภาวะเร่งด่วนฉุกเฉิน ถ้ าไม่ได้ รับการผ่าตัดจะเป็ นอันตรายต่อชีวิตหรือเกิดภาวะทุพพลภาพ
Urgency: ภาวะเร่งด่วน ไม่ถึงขันเป็
้ นอันตรายต่อชีวิต
Elective: ภาวะไม่เร่งด่วน
การผ่ าตัดผู้ป่วยในกลุ่มติดเชือ้ COVID-19, กลุ่ม PUI และกลุ่มผู้ป่วยทั่วไป
1. กลุ่มติดเชือ้ COVID-19 และกลุ่ม PUI
Emergency
กลุ่มผู้ป่วยที่เลื่อนการผ่าตัดไม่ได้
1. แจ้ งทีมผ่าตัดเพื่อเตรี ยมผ่าตัดตามบริ บทของแต่ละ
โรงพยาบาล
2. ก่อนการผ่าตัด เตรี ยม Pre-Operation lab และผู้ป่วยตาม
บริ บทของแต่ละโรงพยาบาล (ผู้ป่วยสวม Surgical mask)
3. บุคลากรทางการแพทย์ใส่อุปกรณ์ PPE ตามประกาศกรม
ควบคุมโรค
4. พิจารณาให้ มีการใช้ จานวนบุคลากร ยา เวชภัณฑ์และ
ครุภณ
ั ฑ์ให้ น้อยหรื อเท่าทีจ่ าเป็ น
5. การให้ ยาระงับความรู้สึกตามแนวทางที่ออกโดยราช
วิทยาลัยวิสญ
ั ญีแพทย์

Urgency & Elective
พิจารณางดการผ่าตัดจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงจาก
กระทรวงสาธารณสุข

6. หลังการผ่าตัด (Post-Operation) ผู้ป่วยไม่ต้องเข้ า
ห้ องพักฟื น้ ให้ นาเข้ าพักที่ห้องพักได้ โดยตรง
7. การทาความสะอาดหลังเสร็จสิ ้นการผ่าตัด ตามมาตรฐาน
ห้ องผ่าตัด
8.การเคลือ่ นย้ ายผู้ป่วย ให้ พิจารณาใช้ เตียงเคลือ่ นย้ ายแบบ
ป้องกันเชื ้อ แรงดันลบ ในกรณีที่ไม่มใี ห้ พิจารณาระวังป้องกัน
อย่างเต็มที่ ตามศักยภาพที่มี
2. กลุ่มผู้ป่วยทั่วไป
Emergency
กลุ่มผู้ป่วยที่เลื่อนการผ่าตัดไม่ได้

Urgency & Elective
พิจารณางดการผ่าตัดจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงจาก
กระทรวงสาธารณสุข

ผ่าตัดตามบริ บทของแต่ละรพ.
**กรณีประกาศ Phase 3 ให้ ดาเนินการตามตารางกลุ่มติด
เชื ้อ COVID-19 และกลุ่ม PUI
การระงับความรู้สกึ โดยทีมวิสัญญี3
ทีมวิสญ
ั ญี ประกอบด้ วยบุคลากรอย่างน้ อย 2 คน (หลีกเลี่ยงบุคลากรทีอ่ ยู่ในระดับการศึกษาหรื อผึกอบรมในระดับ
under graduated)
บุคลากรคนที่ 1 เป็ นผู้ที่จะสัมผัสผู้ป่วยโดยตรง ทาหน้ าที่
1. ติดอุปกรณ์เฝ้าระวังผู้ป่วย ดูแล และนาส่งผู้ป่วยกลับหอผู้ป่วย หรื อ ไอ ซี ยู
2. ช่วยหายใจ และใส่ท่อหายใจ
3. ใช้ ยา สารน ้าต่างๆ และอุปกรณ์ต่างๆ บนโต๊ ะวางของที่กาหนดไว้ ที่สมั ผัสผู้ป่วยแล้ ว
บุคลากรคนที่ 2 เป็ นผู้ที่จะสัมผัสผู้ป่วย โดยให้ การดูแลและสนับสนุนคนที่ 1 ทาหน้ าที่
1. เตรี ยมยา อุปกรณ์ สาหรับการระงับความรู้สึกในรายนัน้
2. บันทึกข้ อมูลการระงับความรู้สึก
3. บริ หารจัดการเครื่ องดมยา อุปกรณ์เฝ้าระวังผู้ป่วย รวมถึงอุปกรณ์ให้ ยาอื่นๆ
4. เตรี ยมยา ส่งยา ของใช้ อุปกรณ์ต่างๆ เข้ าไปวางบนโต๊ ะวางของสาหรับใช้ กับผู้ป่วย
5. หลังเสร็จการผ่าตัด ทิ ้งพลาสติกคลุมเครื่ องและอุปกรณ์ดมยาใส่ในถังขยะติดเชื ้อ ทาความสะอาด
เช็ดรถดมยา เครื่ องเฝ้าระวัง รถยา ด้ วนผ้ าชุบน ้ายาฆ่าเชื ้อ (disinfectant wipes) เช่น 0.5%
โซเดียมไฮโปคลอไรท์
1. กรณีที่ใช้ เทคนิคการฉีดยาชาเฉพาะส่วนหรื อเฉพาะที่ ควรสวม surgical mask ให้ ผ้ ปู ่ วย ตลอดการทาหัตถการผ่าตัด

2. กรณีให้ การระงับความรู้สึกแบบ General anesthesia ควรปฏิบตั ิดงั นี ้
2.1 บุคลากรควรใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล นอกจากอุปกรณ์มาตรฐาน ได้ แก่ PAPR (Powered air-purifying
respirator) ถ้ าไม่มีให้ ใช้ Hood, หน้ ากาก N95 ตลอดเวลา, goggle หรือ face shield, ถุงคลุมเท้ า เสื ้อกาวน์ และถุงมือ
พิจารณาใส่ถงุ มือ 2 ชัน้ โดยเฉพาะในกรณีที่คาดว่าจะมีการปนเปื อ้ นสูง
2.2 ติดอุปกรณ์เฝ้าระวังผู้ป่วยตามมาตรฐานการระงับความรู้สึก
2.3 ใช้ ชุดอุปกรณ์ชว่ ยหายใจ (breathing system) แบบใช้ ครัง้ เดียวทิ ้ง และต่อ HEPA filter ระหว่างท่อช่วยหายใจกับ
circuit breathing และต่อสายวัด anesthetic agent หลังจากผ่าน filter แล้ ว
2.4 มอบหมายให้ บุคลากรที่มีความชานาญในการใส่ท่อช่วยหายใจ เป็ นผู้ใส่ท่อช่วยหายใจเท่านัน้
2.5 หลีกเลี่ยงการใส่ Awake fiberoptic intubation และการพ่นยา Atomized local anesthetic เนือ่ งจากเป็ นการเพิ่ม
โอกาสการแพร่กระจายของเชื ้อไปสู่บรรยากาศ
2.6 ควรใส่ท่อช่วยหายใจด้ วยเทคนิค rapid sequence induction (RSI) ทุกราย เพื่อป้องกันการช่วยหายใจผ่าน
หน้ ากาก และเพิ่มโอกาสการแพร่กระจายของเชื ้อไวรัสไปสู่บรรยากาศ ควรหลีกเลี่ยงการใส่ supraglottic airway device
2.7 สาหรับ Pre-oxygenation ควรครอบหน้ ากากแบบแนบสนิทด้ วย O2 100% นาน 5 นาที
2.8 ในกรณีทใี่ ส่ทอ่ ช่วยหายใจไม่สาเร็จและจาเป็ นต้ องช่วยหายใจผ่านหน้ ากาก ควรใช้ Small tidal volumes โดยใช้ 2
hands ventilation
2.9 แนะนาให้ ใช้ video laryngoscope แบบแยกจอ ชนิด blade พลาสติก แบบ disposable
2.10 หากมีการใช้ Macintosh Laryngoscope ให้ ใช้ single use blade และเช็ดทาความสะอาด Laryngoscope
handle ที่ใช้ แล้ วด้ วย 70% alcohol ทันที ก่อนวางไว้ บน ถาดที่แยกสาหรับ อุปกรณ์ reuse เพื่อทาความสะอาดอีกครัง้
2.11 ให้ ใช้ ชุด closed suction ถ้ ากรณี remains intubated สามารถคาไว้ เพือ่ ใช้ ตอ่ ที่หอผู้ป่วยได้
2.12 ใช้ กระดาษจดบันทึกและอื่นๆ เท่าที่จาเป็ น ไม่นามาใช้ ทงเล่
ั ้ ม ปากกาทีใ่ ช้ ควรใช้ แล้ วทาความสะอาด และเก็บไว้ ที่
ห้ องผ่าตัด ไม่นาออกมานอกห้ องผ่าตัด
การเตรียมห้ องผ่ าตัด อุปกรณ์ การผ่ าตัด และอุปกรณ์ ให้การระงับความรู้สกึ
1. สารวจและเตรี ยมความพร้ อมห้ องผ่าตัดของโรงพยาบาลให้ ได้ มาตรฐานใกล้ เคียงกับห้ องผ่าตัดทีใ่ ช้ ผา่ ตัดโรคที่มีการ
แพร่กระจายทางระบบทางเดินหายใจ เช่น วัณโรค ซึ่งทาได้ 2 แบบ คือ
แบบที่ 1 ห้ องที่จะใช้ ผ่าตัดทาให้ เกิดภาวะ positive pressure น้ อยกว่าห้ องผ่าตัดห้ องอื่น และบริเวณระเบียงทางเดิน
หรื อห้ องกั ้น (Ante room) เพือ่ ให้ อากาศไม่ออกจากห้ องผ่าตัดไปรบกวนที่อื่น
แบบที่ 2 ทาห้ องกัน (Ante room) ให้ เกิดภาวะ positive pressure น้ อยกว่าหรื อ negative กว่าห้ องผ่าตัดที่ใช้ ในการ
ผ่าตัดและระเบียงทางเดิน เพื่อให้ อากาศโดนดึงมาที่ห้องกั ้น (Ante room) ทังอากาศสะอาดและสกปรกจะได้
้
ไม่ปนเปื อ้ นทีบ่ ริ เวณ
อื่น
2. มีการชี ้แจงข้ อมูล และซักซ้ อมโดยเฉพาะขันตอนการใส่
้
และถอดอุปกรณ์ ปอ้ งกันที่ถูกต้ องของบุคลากรที่เกี่ยวข้ องทังหมด
้
3. เคลื่อนย้ ายอุปกรณ์ครุภณ
ั ฑ์ที่ไม่จาเป็ นในการผ่าตัดออกจากห้ องผ่าตัด ให้ เหลือเพียงสิ่งที่จาเป็ นเท่านัน้

4. นาอุปกรณ์การผ่าตัด เช่น กล่องบรรจุเครื่ องมือที่จาเป็ นต้ องใช้ เวชภัณฑ์ (ไหม ผ้ าก๊ อซ ผ้ าปู) syringe pump, infusion pump
เข้ าห้ องผ่าตัดเท่าที่จาเป็ นจะต้ องใช้ เท่านัน้ ให้ เตรี ยมกล่องบรรจุเครื่ องมือหรือเวชภัณฑ์เสริ มอื่นๆ ไว้ นอกห้ องเสมอ ไม่ให้ วาง
อุปกรณ์ดงั กล่าวเผื่อไว้ ในห้ อง
5. พิจารณาการใช้ อุปกรณ์เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ชนิด disposable
6. ควรมีการป้องกันการปนเปื อ้ นระหว่างผู้ป่วยและอุปกรณ์ในห้ องผ่าตัด โดย
6.1 ใช้ พลาสติกคลุมอุปกรณ์2 เช่น anesthetic machine, monitors, syringe pump, infusion pump, อุปกรณ์ที่ให้
ความอบอุน่ เช่น S-line, Ranger ควรคลุมด้ วยพลาสติก เพื่อป้องกันการปนเปื อ้ นในจุดที่ทาความสะอาดไม่ถึง (ไม่แนะนาให้ ใช้
forced air warmer เนื่องจากอาจมีลมรั่วและทาให้ เกิดการฟุง้ กระจาย)
6.2 หลังเสร็จสิ ้นกระบวนการผ่าตัดและย้ ายผู้ป่วยออกจากห้ องผ่าตัดให้ เปิ ดระบบระบายอากาศ และทิ ้งห้ องผ่าตัดไว้
อย่างน้ อย 30 นาที จากนันจึ
้ งเริ่ มกระบวนการทาความสะอาด เช่น ทิ ้งพลาสติกคลุมฯ ลงในถังขยะติดเชื ้อสีแดง
6.3 ทาความสะอาดอุปกรณ์หลังใช้ โดยใช้ ผ้าที่มีน ้ายาฆ่าเชื ้อ (disinfectant wipes) ทาความสะอาดตามมาตรฐานห้ อง
ผ่าตัดทุกครัง้
7. บุคลากรที่เข้ าห้ องผ่าตัดเครื่ องใช้ ส่วนตัวนาเข้ าได้ เฉพาะแว่นตา อุปกรณ์อื่นเช่น ปากกา โทรศัพท์ห้ามนาเข้ าห้ องผ่าตัด และ
ต้ องตระหนักเรื่อง Hand hygiene โดยทาความสะอาดมือทุกครัง้ ก่อนและหลังสัมผัสผู้ป่วย แม้ จะมีการสวมถุงมือป้องกัน ในกรณี
ที่ใส่ถุงมือ 2 ชัน้
8. ในกรณีที่จาเป็ นต้ องใช้ เครื่ อง C-arm ทีใ่ ช้ ทาการเอ็กซ์เร่ย์ ควรสวมพลาสติกคลุมที่ตวั เครื่ องและส่วนต่างๆที่ใกล้ กับผู้ป่วย
การทาผ่ าตัดหัตถการ
1. ต้ องทาการ briefing ทีมย่อยและทีมใหญ่ก่อนการผ่าตัดอย่างเคร่งครัดทุกกระบวนการ
2. จากัดให้ มีจานวนบุคลากรทีมผ่าตัดและพยาบาลห้ องผ่าตัดให้ น้อยที่สดุ หลีกเลี่ยงบุคลากรที่อยูใ่ นระดับการศึกษา under
graduation เข้ าห้ องผ่าตัด
3. ห้ ามผู้ไม่เกี่ยวข้ องผ่านเข้ าออกห้ องผ่าตัดโดยเด็ดขาด กาหนดให้ มีพยาบาลประสานงานอยู่ภายนอกห้ องเพื่อช่วยสนับสนุน
อุปกรณ์และเวชภัณฑ์แพทย์ที่จาเป็ นให้ กับทีมผ่าตัด
4. ทาผ่าตัดอย่างระมัดระวัง ใช้ เวลาการผ่าตัดให้ สนที
ั ้ ่สดุ
5.ระมัดระวังการฟุ้งกระจาย การปนเปื อ้ น สิ่งคัดหลัง่ การผ่าตัดที่ใช้ น ้าจานวนมาก เช่น debridement ให้ ทาด้ วยความระมัดระวัง
6. เปิ ดเครื่ องมือและอุปกรณ์เท่าที่จาเป็ นเท่านัน้ เช่น ผ้ าก๊ อซ ไหมผูก ไหมเย็บ เป็ นต้ น
7. พิจารณาการใช้ อุปกรณ์เวชภัณฑ์ disposable ในการผ่าตัด
8. ขยะที่เกิดขึ ้นในห้ องผ่าตัด เป็ นขยะติดเชื ้อทังหมด
้
ต้ องทิ ้งในถุงขยะสีแดงติดเชื ้อเท่านัน้
9. ไม่นาเวชระเบียนผู้ป่วย ซองฟิ ล์ม และเอกสารที่ไม่จาเป็ นเข้ าในห้ องผ่าตัด
10. หลังเสร็จสิ ้นกระบวนการผ่าตัด ให้ ถอดชุดป้องกันในห้ องผ่าตัด ทิ ้งในถุงขยะติดเชื ้อ และถอดหน้ ากากในส่วนที่จดั เตรี ยมไว้
11. บุคลากรทุกคนต้ องอาบน ้า ชาระร่างกาย เปลี่ยนเครื่ องแต่งกายทันทีหลังจากเสร็จสิ ้นกระบวนการดูแลผู้ป่วย

การใช้ อุปกรณ์ ป้องกันร่ างกาย (Personal Protective Equipment; PPE)
บุคลากรให้ ปฎิบตั ิตามมาตรฐานการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื ้อแบบ Droplet precautions (DP) Contact
precautions (CP) และแบบ Airborn precaution (AP) ในกรณีที่ทาหัตถการที่จะก่อให้ เกิดฝอยละอองขนาดเล็ก (aerosol) หรื อ
ผู้ป่วยไอมาก ดังนี ้
1. แพทย์ผ่าตัดและพยาบาลส่งเครื่ องมือผ่าตัดให้ สวม Hood, N 95, สวมถุงมือผ่าตัด, Goggle หรื อ face shield เสื ้อคลุมแขน
ยาว (gown) และถุงคลุมเท้ า แล้ วจึงสวมชุดคลุมผ่าตัดและถุงมือปลอดเชื ้อ
2.บุคลากรอืน่ ที่ปฏิบตั ิหน้ าทีใ่ นห้ องผ่าตัด สวมหมวก, เสื ้อคลุมแขนยาว (gown), N 95, Goggle หรือ face shield, ถุงมือ,ถุง
คลุมเท้ า
3.ในกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง หรือก่อให้ เกิดฝอยละอองขนาดเล็ก (aerosol) ได้ แก่ การใส่ท่อหายใจการดูดเสมหะ การพ่นยา
หรื อ การปฏิบตั ิการช่วยชีวิต ให้ ใช้ N-100/P100 PAPR (Powered air-purifying respirator) ถ้ าไม่มีให้ ใช้ N95 mask เป็ นอย่าง
น้ อย รวมทังสวม
้
Hood, Goggle หรือ Face shield ถุงมือ 2 ชัน้ เสื ้อคลุมแขนยาว (gown) และถุงคลุมเท้ า
4.ใส่ surgical mask ให้ กบั ผู้ป่วยขณะรู้ตวั และหายใจเอง
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