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9 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
คณะอนุกรรมการจัดทำแนวปฏิบัติการดูแลผูปวยหัวใจและหลอดเลือดแดงใหญ
1. รศ.นพ. วรวงศ ศลิษฏอรรถกร
2. นพ. จุล นำชัยศิริ
3. นพ. ปริญญา ลีลายนะ
4. ผศ. นพ. ธิติพงศ เทพสุวรรณ
5. นพ. ชวลิต วงศพุทธะ
6. นพ. ชนาพงษ กิตยารักษ
7. นพ. ปราโมทย ปรปกษขาม
8. นพ. วิทวัส พิบูลย
9. ผศ. นพ. วรวิทย จิตติถาวร
10.นพ. อังศุธร ชาติรังสรรค
11.นพ. ภราดร เจ็ดวรรณะ
12. นพ. ไผ บุญศิริ
13. นพ. วุฒิพงศ สรรพสิทธิ์วงศ
14. ผศ.นพ. ธีรพงศ โตเจริญโชค

ที่ปรึกษา
ประธานคณะอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

เนื่องดวยสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ไดแพรขยายในวงกวาง และกระทบกับความปลอดภัยใน
การรักษาผาตัดผูปวยโรคหัวใจและหลอดเลือดแดงใหญ ทั้งดานความพรอมของสถานที่ อุปกรณ เวชภัณฑ การสำรองเลือดและ
สวนประกอบของเลือด รวมถึงการแพรกระจายของเชื้อโรคสูบุคลากรทางดานสาธารณสุข ทั้งแพทย พยาบาล และเจาหนาที่ที่รวม
ดูแลผูปวย

สมาคมศัลยแพทยทรวงอกแหงประเทศไทยจึงจัดทำแนวทางเวชปฏิบัติ การดูแลผูปวยโรคศัลยกรรมหัวใจและหลอดเลือด
แดงใหญ เพื่อเปนแนวทางในการดูแลรักษาผาตัดใหมีความปลอดภัยสูงสุดแกผูปวยและ ลดการแพรกระจายเชื้อโรคสูบุคลากรที่ดูแล
รักษา โดยกำหนดเปนการพิจารณารักษาผาตัดใน 3 กลุมโรคใหญ คือ
1. การผาตัดผูปวยโรคหัวใจแตกำเนิด (Congenital cardiac surgery)
2. การผาตัดผูปวยโรคหัวใจที่เปนภายหลังเกิด (Acquired cardiac surgery)
3. การผาตัดผูปวยโรคหลอดเลือดแดงใหญ (Aortic surgery)
และพิจารณาตามภาวะเรงดวนของการรักษาในแตละกลุมโรค โดยจัดแบงความเรงดวนเปน 4 ระยะคือ
1. ภาวะฉุกเฉิน ( Emergency) คือ กลุมภาวะทีจ่ ำเปนตองรับการรักษาผาตัดทันที หรือภายใน 24 ชั่วโมง
2. ภาวะเรงดวน (Urgency) คือ กลุมภาวะที่จำเปนตองรับการรักษาผาตัดภายใน 2-3 วัน หลังการนอนรักษาตัวใน
โรงพยาบาล หรือ ตองรับการรักษาผาตัดโดยที่ไมสามารถใหออกจากโรงพยาบาลกอนได
3.
ภาวะไมรีบดวน (Elective) กลุม A คือ กลุมภาวะที่ควรไดรับการรักษาผาตัดภายใน 3 เดือน หลังการวินิจฉัย
4.
ภาวะไมรีบดวน (Elective) กลุม B คือ กลุมภาวะที่สามารถใหรอและเลื่อนการรักษาผาตัดนานกวา 3 เดือน หลังการ
วินิจฉัยได
กระบวนการดูแลรักษาจัดทำเปนแผนภูมิ เพื่อใหพิจารณาดูแลรักษาในสถานที่และสภาวะแวดลอมที่เหมาะสม ทั้งหอง
ผาตัด หอผูปวยวิกฤต หอผูปวยหลังผาตัด และการแตงกายของบุคลากร
1. การผาตัดผูปวยโรคหัวใจแตกำเนิด (Congenital cardiac surgery)
1.1 ภาวะฉุกเฉิน (Emergency) ไดแก
1. Life-threatening hypercyanosis; unresponsive to medical/interventional treatment
2. Ductal dependent systemic circulation with shock;
unresponsive to medical/interventional treatment
3. Pulmonary venous obstructive lesion with hypercyanosis;
unresponsive to medical/interventional treatment
4. Life-threatening complication of cardiac surgery/intervention
ตัวอยางโรค
- Severe Tetralogy of Fallot (TOF) spell; unresponsive to maximal medical treatment
- Infantile Coarctation of the aorta (CoA) with ductal closure-shock; PGE1 unresponsive
- Mitral atresia (MA) with restrictive interatrial septum (IAS); unresponsive to balloon
atrial septostomy (BAS)
- Cardiac tamponade following cardiac surgery

1.2 ภาวะเรงดวน (Urgency) ไดแก
1. Severe hypercyanosis; temporarily stabilized with medical/interventional treatment
2. Ductal dependent systemic circulation with shock;
temporarily stabilized with medical/interventional treatment
3. Pulmonary venous obstructive lesion;
temporarily stabilized with medical/interventional treatment
4. Critical symptomatic coronary anomaly
5. Critical residual lesion after cardiac surgery/intervention
ตัวอยางโรค
- TOF spell on ventilator and paralyzed
- Critical infantile CoA on high dose PGE1
- Obstructed TAPVR post balloon angioplasty of vertical vein
- Infantile ALCAPA with AMI/CHF
- Post repair TOF with large VSD patch leakage and CHF
1.3 ภาวะไมรีบดวน (Elective) กลุม A ควรไดรับการรักษาผาตัดภายใน 3 เดือน ไดแก
1. Symptomatic left-sided obstructive lesion
2. Symptomatic right to left shunt, right-sided obstructive lesion
3. Infant with left-to-right shunt with refractory flow-related CHF/PHT
4. Infant with time-sensitive specific diagnostic group
5. Symptomatic coronary anomaly
6. Single ventricle with excessive PBF; unprotected lungs
7. Single ventricle with inadequate PBF; severe cyanosis
8. Symptomatic hemodynamic-significant residual lesion or progression of disease
after cardiac surgery/intervention
9. Other specific time-sensitive indication; unresponsive to medical/interventional treatment
ตัวอยางโรค
- Severe RV-PA conduit obstruction; unsuitable for intervention
- Post bidirectional cavo-pulmonary shunt (BCPS) with pulmonary AVM with progressive cyanosis
- Post epicardial pacemaker; pace-dependent with running out battery life
1.4 ภาวะไมรีบดวน (Elective) กลุม B สามารถรอรับการรักษาผาตัดภายหลัง 3 เดือน ไดแก โรคหัวใจแตกำเนิด
ชนิดอื่น ๆ โดยเฉพาะถาไมมีอาการ

2. การผาตัดผูปวยโรคหัวใจที่เปนภายหลังเกิด (Acquired cardiac surgery)
2.1 ภาวะฉุกเฉิน (Emergency) ไดแก
1. Cardiogenic shock or heart failure due to left main disease, Triple vessel disease
(TVD), severe valvular heart disease, intracardiac obstructive lesion or
cardiac compression
2. Acute myocardial infarction with complication (Ventricular septal rupture,
Papillary muscle rupture, free wall rupture)
3. Cardiogenic shock post cardiac intervention complication
4. Acute massive pulmonary embolism
5. Traumatic cardiac injury
2.2 ภาวะเรงดวน (Urgency) ไดแก

1.
2.
3.
4.

Symptomatic left main disease, TVD
Severely symptomatic valvular heart disease
Symptomatic severe cardiac obstructive lesion, or cardiac compression
Infective endocarditis with heart failure due to valve defect, uncontrolled infection,
Periannular extension or vegetation with high embolic risk
5. Massive pericardial effusion
6. Severely symptomatic chronic pulmonary thromboembolism
2.3 ภาวะไมรีบดวน (Elective) กลุม A ควรไดรับการรักษาผาตัดภายใน 3 เดือน ไดแก

1. Severe left main disease or TVD
2. Moderately symptomatic valvular heart disease or depressed LV function or
LA thrombus with embolic risk
2.4 ภาวะไมรีบดวน (Elective) กลุม B สามารถรอรับการรักษาผาตัดภายหลัง 3 เดือน ไดแก

1. Stable coronary artery disease
2. Mildly symptomatic or asymptomatic severe valvular heart disease with
preserved LV function

3. การผาตัดผูปวยโรคหลอดเลือดแดงใหญ (Aortic surgery)
3.1 ภาวะฉุกเฉิน (Emergency) ไดแก
1. Acute aortic dissection or Intramural hematoma (IMH) or penetrating atherosclerotic
ulcer (PAU) Stanford type A
2. Acute complicated aortic dissection Stanford type B with ruptured, concealed rupture,
malperfusion, massive or progressive hemothorax
3. Ruptured or concealed rupture aortic aneurysm
4. Aortic fistula with septic shock, hemorrhagic shock or impending rupture
5. Traumatic aortic injury with hemorrhage or ischemia
6. Aortic occlusion with complication
3.2 ภาวะเรงดวน (Urgency) ไดแก

1. Acute complicated aortic dissection or IMH Stanford type B with persistent pain,
uncontrollable hypertension
2. Symptomatic penetrating atherosclerotic ulcer (PAU) Stanford type B
3. Symptomatic aortic aneurysm
4. Large aortic aneurysm > 8 cm
5. Infected aortic aneurysm
6. Prosthetic graft infection
7. Aortic fistula with sepsis or bleeding
8. Traumatic aortic injury with associated emergency associated injury
3.3 ภาวะไมรีบดวน (Elective) กลุม A ควรไดรับการรักษาผาตัดภายใน 3 เดือน ไดแก

1.
2.
3.
4.
5.

Acute uncomplicated aortic dissection Stanford type B with high risk features
Asymptomatic ascending, aortic arch, abdominal aortic aneurysm size 7- 8 cm
Asymptomatic descending aortic aneurysm size 7.5- 8 cm
Asymptomatic saccular aneurysm > 3 cm
Asymptomatic PAU > 1.5 cm

3.4 ภาวะไมรีบดวน (Elective) กลุม B สามารถรอรับการรักษาผาตัดภายหลัง 3 เดือน ไดแก

1. Asymptomatic ascending, aortic arch, abdominal aortic aneurysm 5.5- < 7cm
2. Asymptomatic descending aortic aneurysm size 6 - < 7.5 cm

แผนภูมิแนวทางการดูแลผูปวยผาตัดหัวใจและหลอดเลือด
แผนภูมิที่ 1 แนวทางการดูแลผาตัดผูปวยฉุกเฉินและเรงดวน ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อCOVID-19 สูง

แผนภูมิที่ 2 แนวทางการดูแลผาตัดผูปวยฉุกเฉินและเรงดวน ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อCOVID-19 ต่ำ

แผนภูมิที่ 3 แนวทางการดูแลผาตัดผูปวยไมฉุกเฉินกลุม A

แผนภูมิที่ 4 แนวทางการดูแลผูปวยภายหลังผาตัดจากหองผาตัดที่ผูปวยติดเชื้อหรือเสี่ยงตอการติดเชื้อ
COVID-19

แผนภูมิที่ 5 แนวทางการดูแลผูปวยภายหลังผาตัดจากหองผาตัดผูปวยทั่วไป

หมายเหตุ
1. High risk ในแผนภูมิ หมายถึง ผูปวยที่มีความเสี่ยงติดเชื้อไวรัส COVID-19 สูง เชน Patient under investigation
(PUI), ผูปวยที่มีประวัติสัมผัสหรือใกลชิดผูที่ติดเชื้อ COVID-19
2. Low risk ในแผนภูมิ หมายถึง ผูปวยที่มีความเสี่ยงติดเชื้อไวรัส COVID-19 ต่ำ
3. COVID track หมายถึง แนวทางการดำเนินงานที่เตรียมสำหรับผูปวยติดเชื้อหรือเสี่ยงติดเชื้อไวรัส COVID-19
โดยหองผาตัดควรมีคุณสมบัติความดันภายในหองเปนลบ และมี High efficiency particulate air(HEPA) filter,
บุคลากรใช Personal protective equipment (PPE) ที่เปนการปองกันระดับ 3 ไดแก ใสหนากากอนามัยชนิด N-95,
สวมface shield, สวมแวนตาปองกันละออง, ใสหมวกคลุม, ใสชุดปองกัน และถุงคลุมรองเทาชนิดกันน้ำ ถุงมือยาง
(ตารางประกอบ 1) มีกระบวนการทำงานแบบปองกันการแพรกระจายเชื้อไวรัส COVID-19 อยางเครงครัด
4. Standard trackหมายถึง แนวทางการดำเนินงานที่เตรียมสำหรับผูปวยทั่วไป และ บุคลากรแตงกายแบบการผาตัด
ในภาวะปกติ,สวมface shield, สวมแวนตาปองกันละออง และถุงคลุมรองเทาชนิดกันน้ำ มีกระบวนการทำงาน
แบบปองกันการแพรกระจายเชื้อ ไวรัส COVID-19 อยางเครงครัด
5. ผูปวย high risk ที่ไมมีผลตรวจ หรือไมทราบผล COVID-19 กอนการผาตัด หรือ ถาชนิดการผาตัดนั้นมีความเสี่ยง
การกระจายเชื้อแบบ aerosol เชนการผาตัดเขาโพรงเยื่อหุมปอดหรือเนื้อปอด แนะนำใหบุคลากรใสหนากากอนามัย
ชนิด N-95 ขณะผาตัด
6. การเตรียมหองผาตัดและการแตงกายของบุคลากรในหองผาตัด ในแตละโรงพยาบาลอาจแตกตางกัน ขึ้นกับความเอื้อ
อำนวยของสถานที่ เวชภัณฑ ความเปนไปไดจริงในการปฏิบัติงาน และสถานการณการแพรระบาดของโรคในแตละทองที่
ทั้งนี้ใหคำนึงถึงความปลอดภัยของผูปวยและลดการแพรกระจายยังบุคลากรใหมากที่สุด
7. ผูปวยที่อยูในกลุมภาวะไมรีบดวน (Elective) กลุม B ควรเลื่อนผาตัดในภาวะที่มีการแพรระบาดของเชื้อโรคไปกอน
8. หลีกเลี่ยงหัตถการที่กอใหเกิด aerosol เชน การใช blower, การใช CO2 พนในขณะผาตัด, การใช harmonic scalpel

9. Antiseptic ที่แนะนำใหใช คือ 70% alcohol, Povidone iodine solution, alcoholic chlorhexidine
gluconate (2% Chlorhexidine gluconate in 70% alcohol)
10. แนวทางในการคัดกรองผูปวย หรือ การปฏิบัติในหองผาตัด อางอิงตามประกาศกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข
หรืออาจขึ้นกับนโยบายปฏิบัติในแตละโรงพยาบาล ตามปจจัยและความเอื้ออำนวยของสถานที่นั้น ๆ
11. การปรับเปลี่ยนจำนวน ประเภทการผาตัด พิจารณาตามสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อในแตละพื้นที่
และความเอื้ออำนวยของทรัพยากร บุคลากร และอุปกรณการรักษา ในแตละสถาบัน
ตารางประกอบ 1

อนุมตั ใิ หใชตั้งแตวันที่ 13 พฤษภาคม 2563
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