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เพื่อใหบุคลากรทางการแพทยที่เกี่ยวของกับการดูแลและผาตัดผูปวยในระบบทรวงอก ใชเปนแนวทาง
ในการปฏิบัติเพี่อปองกันการติดโรคและการแพรกระจายของโรค COVID-19
ที่มาและเหตุผล
การผาตัดในชองทรวงอก เปนการผาตัดที่ทำใหเกิดการแพรกระจายละอองของเหลว (aerosol) ไดสูง
หากคนไขมีภาวะการติดเชื้อ COVID-19 ทั้งที่มีอาการ และไมมีอาการ โดยเฉพาะเมื่อมีการตัดหรือเปดเนื้อปอด
หลอดลมและหลอดคอ การผาตัดในชองทรวงอกจึงควรหลีกเลี่ยงในคนไข COVID-19 ที่มีการติดเชื้อในชอง
ปอด หากมีความจำเปนตองผาตัด ควรตองมีมาตรการลดการกอใหเกิดละอองของเหลว และปองกันการ
แพรกระจายมายังบุคลากรทางการแพทย อยางเขมงวดและสูงสุด

แนวทางการพิจารณาในการผาตัด
แนวทางการพิจารณาในการผาตัดขึ้นอยูกับสถานการณการรับคนไข COVID-19 เขามารับการรักษา
เปนผูปวยใน , ปริมาณผูปวยนอกที่มารับการตรวจคัดกรองและรักษา รวมกับสถานะของทรัพยากรของ
โรงพยาบาล โดยแบงสถานการณออกเปน ๓ แบบ (phase)
สถานการณที่ 1 สถานการณกึ่งเรงดวน (Semi-Urgent Setting: Preparation Phase)
มีจำนวนผูปวย COVID-19 นอย ทรัพยากรของโรงพยาบาลไมขาดแคลน มีหอผูปวยวิกฤต(ICU)
รองรับพอเพียง และการแพรกระจายของเชื้อโรคไวรัส COVID-19 ยังไมเปนวงกวาง ใหพิจารณาการรักษา
ผาตัดในผูปวยที่อาจไดรับผลกระทบตอการรอดชีวิต หากไมไดรับการรักษาภายใน 3 เดือน
กลุมผูปวยมะเร็งปอด
1. พิจารณาผาตัด ใหเร็วที่สุดเทาที่สามารถทำได ในภาวะดังตอไปนี้
1.1 ผูปวยที่มีกอนที่ปอด ลักษณะเปน กอนแข็ง(solid) หรือ คอนขางแข็ง (predominant
solid) เกินกึ่งหนึ่ง (>50%)
1.2 ผูปวยมะเร็งปอด ระยะ cT1cN0M0
1.3 ผูปวยมะเร็งปอด ระยะ c T1c -T2 N1M0
1.4 ผูปวยมะเร็งปอด ระยะ cT3N1 และ T4N0 (แตในกรณีที่มีการศึกษาวิจัย แนะนำใหเขา
การศึกษาวิจัย)
2. ผูปวยทีส่ ามารถใหเลื่อนการผาตัดออกไปไดประมาณ 1-2 เดือน ไดแก
2.1 ผูปวยที่มีกอนที่ปอด ลักษณะเปนกอนแข็ง(solid) หรือ คอนขางแข็ง (predominant
solid) ไมถึงกึ่งหนึ่ง
2.2 ผูปวยมะเร็งปอด ระยะ cT1a-1b N0M0
แนวทางเลือกในการรักษาดวยวิธีอื่น ๆ
1. Stereotactic body radiation therapy (SBRT)
สามารถเลือกทำไดใน มะเร็งปอดระยะ cT1a-b N0 M0 ทั้งนี้ควรไดรับการทำ PET CT เพื่อ
ประเมิน mediastinal lymph node และ metastatic lesion กอน
2. Induction Chemo or Chemo-radiation
พิจารณาใน กลุม N2 disease และ กลุม cT3 – T4 disease
สำหรับกลุมโรคทางทรวงอกอื่น ๆ พิจารณาวาสามารถเลื่อนผาตัด 1-2 เดือนไดหรือไม

โรคหรือภาวะที่สามารถเลื่อนการผาตัดไปกอนได ไดแก
1. Benign thoracic neoplasm เชน Thymoma, cystic lesion
2. ภาวะการติดเชื้อหรืออักเสบ เชน aspergilloma/ bronchiectasis ที่อาการไอปนเลือดไม
รุนแรง สวน ภาวะ chronic empyema อาจพิจารณารักษาดวย non-surgical
intervention ไปกอน เชน การใสทอระบายทรวงอก
3. ภาวะลมรั่วในชองปอด ( Pneumothorax ) ใหพิจารณา non-surgical treatment และ
เลื่อนการผาตัดเพื่อปองกันการกลับเปนซ้ำไปกอน
สถานการณที่ 2 สถานการณเรงดวน (Urgent Setting)
มีจำนวนผูปวย COVID-19 มาก ทรัพยากรของโรงพยาบาล เชน อุปกรณในหองผาตัด จำนวนหอ
ผูปวยวิกฤต(ICU)และเครื่องชวยหายใจ มีจำกัด และการแพรกระจายของเชื้อโรคไวรัส COVID-19 เปนวงกวาง
ใหพิจารณาการรักษาผาตัดเฉพาะผูปวยที่อาจจะเสียชีวิต หากไมไดรับการรักษาภายใน 2-3 วัน
งดการผาตัดแบบการนัดลวงหนาที่ไมรีบดวน( elective ) แตใหพิจารณาการผาตัดเฉพาะในกลุมผูปวย
1. ปอดอักเสบจากกอนเนื้องอกอุดกั้น (Obstructive pneumonitis from tumor)
2. ภาวะแทรกซอนที่เกิดจากการติดเชื้อในปอด หรือ การผาตัด เชน empyema thoracis ,
hemothorax
สถานการณที่ 3
ทรัพยากรของโรงพยาบาลขาดแคลน อุปกรณในหองผาตัด จำนวนหอผูปวยวิกฤต(ICU)และเครื่องชวยหายใจ
ไมเพียงพอ ใหพิจารณาการรักษาผาตัดเฉพาะผูปวยที่จะเสียชีวิต หากไมไดรับการรักษาภายใน 2-3 ชั่วโมง
งดการผาตัดทั้งหมด แตใหเลือกพิจารณาผาตัดเฉพาะในกรณี ที่ตองแกไขภาวะแทรกซอนจากการผาตัด ใน
กลุมผูปวยที่ สัญญาณชีพไมคงที่ เชน ภาวะเลือดออกที่ไมสามารถแกไขไดดวยวิธีการไมผาตัด หลอดลมฉีก
ขาด แผลเย็บรั่วและติดเชื้อรุนแรง
สำหรับการเตรียมความพรอม ในการผาตัดประกอบดวย
1. การเตรียมตัวกอนผาตัด
2. ในระหวางการผาตัด
3. หลังผาตัด
การประเมินผูปวยกอนการผาตัด
1. การประเมินสมรรถภาพของปอด

หลีกเลี่ยง การประเมินดวยการทำ lung function test ดวย spirometry แนะนำใหเลือกใช
clinical exercise test เชน stair climbing test หรือ shuttle walk test
2. หลีกเลี่ยงการทำ bronchoscopy
3. การประเมินระยะของโรค ดวย CT scan ซึ่งไมควรจะเกิน 1-2 เดือน และในสถานที่มี PET CT
แนะนำใหทำรวมดวย
4. ควรพิจารณาทำ CT Chest เพื่อตรวจ screen การติดเชื้อ covid-19 ในปอด ในกรณีที่ยังไมพบการ
ติดเชื้อ ไมเกิน ๑ สัปดาหกอนผาตัด
ขอแนะนำในระหวางการผาตัด
1. หลีกเลี่ยงการใชอุปกรณที่ทำใหเกิดควันในปริมาณสูง เชน harmonic , ligasure สวนการใช
เครื่องจี้ไฟฟา (cautery )ควรใชในปริมาณกระแสไฟแรงดันต่ำ เพื่อลดการเกิดควัน
2. เลือกใชอุปกรณตัดเย็บปอด หลอดลม และ หลอดเลือด แบบอัตโนมัติ
3. หลีกเลี่ยงการตรวจสอบลมรั่ว(air leakage test) และระหวางผาตัดใหมีการขยายตัวของปอดให
นอยที่สุด
4. พยายามดูดเสมหะเทาที่จำเปน และ ควรเปนระบบปด(closed system)
5. เมื่อเสร็จผาตัด ใหตอทอระบายเขากับระบบ drainage systemใหเร็วที่สดุ
การเตรียมความพรอมหลังผาตัด
1. หลีกเลี่ยงการใชเครื่องพนแบบมีละอองน้ำ( nebulization )
2. ในการตอทอระบายทรวงอก กรณีที่พบวามีลมรั่ว หรือ ไมแนใจ แนะนำใหตอสายเปนแบบระบบปด
โดยที่ตอดานระบายลมเขากับ wall suction โดยไมตองมีลิ้นนิรภัย(safety valve) และ ตัว wall
suction สุดทายของระบบตองตอผาน HEPA filter หรือคงใหเปนระบบเปด (open system) แตให
ตอดานระบายลมกับ HEPA- filter แบบที่ใชในกับการตอกับเครื่องชวยหายใจ
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