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บทน า 
 ภาควิชาวิสัญญีวิทยา ให้บริการระงับความรู้สึกผู้ป่วยเพื่อ
การผ่าตัดและเพื่อการวินจิฉัย ดูแลรักษาผู้ป่วยท่ีมีปัญหาทางระบบ
หายใจหลังผา่ตัด (inhalation) ดแูลรักษาผู้ป่วยผู้ป่วยวิกฤต 3IC ให้
การระงับปวดเฉียบพลัน (acute pain service :APS)และการระงับ
ปวดเรื้อรัง (chronic pain) ร่วมผลิตบุคลากรทางสาธารณสุขอย่างมี
คุณภาพ ในระดับภมูิภาคเอเชีย และสร้างสรรค์งานวิจัยท่ีสามารถเปน็
แนวทางแก้ปัญหาด้านสุขภาพของประเทศ 
 งานวิสัญญีจะเป็นการท าหัตถการที่ท าให้เกิดละอองฝอย 
(aerosol-generating procedure) เช่น การใส่และถอดท่อช่วย
หายใจ (intubation/extubation) การดูดเสมหะ (suctioning) การ
บ าบัดด้วยออกซิเจน (O2 therapy) การพ่นยา(neubulizer)  การ
ช่วยหายใจผ่านทางหน้ากาก (face mask ventilation) และ การ
ช่วยฟ้ืนคืนชีพ (CPR) จึงมีความเสี่ยงต่อโรคตดิเช้ือท่ีติดต่อผ่าน 
‘ละอองฝอย’ 
 

เนื้อหา 
 เมื่อมีการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ท่ีเกิดขึ้นทั่วโลกและคาดการณ์ว่าจะระบาดเข้ามาในประเทศไทย เราเป็น
สถาบันการแพทย์ช้ันน าของประเทศ มีพันธกิจดูแลสุขภาพ เพื่อสุขภาวะของสังคม  ที่ต้องดูแลรักษาผู้ป่วย COVID-19 จึงได้
วางแผนเรื่องการจดัซื้อชุดป้องกัน  PPE (ก่อนที่จะขาดแคลน) มอุีปกรณ์ video laryngoscope ส าหรับใช้การใส่ท่อช่วยหายใจ
เพียงพอในการใช้งาน (เป็นการเตรียมความพร้อมในการระงับความรู้สึกผูป้่วยท่ัวไป) จัดท า guideline intubation technique, 
VDO เรื่องการใส่ท่อช่วยหายใจ VDO เรื่องการใช้ PAPR (powered air-purifying respirator: อุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจ
แบบจ่ายอากาศบรสิุทธ์ิ) และใหง้านป้องกันและควบคุมการตดิเช้ือ ของคณะฯ มาให้ค าแนะน าบุคลากรเรื่องการใส่ enhanced 
PPE ที่ถูกต้องและ ให้อาจารย์วิสญัญีแพทย์ แพทย์ประจ าบ้านปีท่ี 3 ฝึกซ้อมใส่/ถอดชุดอย่างถูกวิธ ี
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 เมื่อมีการขอความช่วยเหลือจากทีมภาควิชาอ่ืน 
เรื่องการใส่ท่อช่วยหายใจ ด้วยความรับผิดชอบของวิชาชีพ 
ความเป็น professionalism เราเป็นผู้เช่ียวชาญที่สดุ เรา
จะปลอดภัยที่สดุ ทีมวิสญัญีจึงรับอาสาเป็นผู้ไปใส่ท่อช่วย
หายใจในผู้ป่วย PUI/ COVID-19 ทุกอาคาร (ยกเว้นท่ี ER) 
รวมถึงสถาบันการแพทยจ์ักรีนฤบดินทร์ ในการท างานได้
ก าหนดใหเ้ป็นอาจารย์วิสญัญีแพทย์ 2 คนเป็นผู้ไปใส่ท่อ
ช่วยหายใจท่ีหอผู้ป่วย จัดตารางการปฏิบัติงานทีมพเิศษ
ให้บริการทั้งในและนอกเวลาราชการ จัดอาจารย์วิสญัญี
แพทย์ 1 คนเป็นผู้ไปใส่ท่อช่วยหายใจท่ีสถาบันการแพทย์
จักรีนฤบดินทร์ โดยขออาสาสมัครและได้รับความร่วมมือ
จากทุกคนเป็นอย่างดี การไปใส่ทอ่ช่วยหายใจนอกห้อง

ผ่าตัดจะต้องจัดเตรียมรถส าหรับใส่ท่อช่วยหายใจ COVID-19 ประจ าทุกห้องผ่าตัดสามารถน าไปใช้ไดท้ันที พร้อมแนวทาง
ปฏิบัติการใส่ท่อช่วยหายใจส าหรบัผู้ป่วย 
 
 เชื้อไวรัส COVID-19 ติดต่อจากคนสู่คนผ่าน‘ละอองฝอย’ จึงปรับเปลี่ยนการให้ O2 therapy ในห้องพักฟื้น จากการใช้ 
O2 nebulizer มาใช้ O2 humidifier ตั้งแต่โรคยังไมไ่ด้ระบาดเข้าประเทศไทย  และจัดเตรยีม รถยาส าหรับใช้ในการระงับ
ความรูส้ึกผู้ป่วย PUI/COVID-19 ในห้องผ่าตัดทุกอาคาร จดัท าแนวทางการระงับความรู้สึกผู้ป่วย PUI / COVID-19 ท่ีมารับการ
ผ่าตัด, การเตรียมเครื่องดมยา, เครื่องเฝ้าระวัง, และการท าความสะอาดอุปกรณ์ให้ถูกต้องตามค าแนะน าของหน่วยงานป้องกันและ
ควบคุมการติดเชื้อของคณะฯ สื่อสารให้บุคลากรทุกระดับในภาคฯ รับทราบ มีการเปลี่ยนวิธีปฏิบตัิงานเช่น จ ากัดคนที่เกี่ยวข้อง 
(เพื่อให้มีผู้สมัผสัเชื้อน้อยที่สุด) ใหเ้ป็นผู้มีประสบการณ์ดูแลผู้ป่วย ใหห้ลีกเลี่ยงการใส่ Supraglottic airway device, mask 
ventilation, avoid suction, ใหใ้ช้ถุงพลาสติกคลุมขณะ extubation, ใหใ้ช้อุปกรณ์ disposable, ใหต้่อ bacterial/viral filter 
ที่เครื่องดมยาสลบเพิ่ม bacterial/viral filter ชนิด mechanical ที่ expire limb (ปกติใส่เฉพาะที่ Y piece) และฝึกสอน
พนักงานในการท าความสะอาดอปุกรณ์อย่างถูกต้อง 
 นอกจากการซ้อมใส/่ถอดชุดป้องกนั PPE,  PAPR, หน้ากาก N95 ให้ถูกวิธีแก่แพทย์ พยาบาล ทีมวิสัญญีได้ท าการซ้อม 
flow การผ่าตดัและการระงับความรู้สึกผู้ป่วย PUI / COVID-19 ร่วมกับห้องผ่าตดัและห้องหัตถการทกุจุด ตามนโยบายของคณะฯ 
ทุก 1 เดือน ในห้องผ่าตัดที่ก าหนดไว้ส าหรับใช้ในผู้ป่วยกลุ่มนี้ ต้องมี air exchange มากกว่า 15 รอบต่อนาที เพื่อท่ีจะก ำหนด
ระยะเวลำที่ปลอดภยั เมื่อทีมวสิญัญีใส่ท่อช่วยหายใจเสร็จ รอ complete air changing 15 นาที (ขึ้นอยู่กับ air change ของแต่
ละห้องผ่าตัด) ก่อนส่งสญัญาณ สือ่สารโดยการเขียนตัวอักษรให้ทีมผ่าตัดเข้าห้องได้ เมื่อมผีู้ป่วยฉุกเฉนิ ที่ยังไม่มีผล swab COVID-
19 เข้ารับการผ่าตัดพบปญัหาในการปฏิบัติงาน น าปญัหาที่หน้างานมาปรับแผนการท างาน ปรับปรุง anaesthesia cart ให้
เหมาะสม ปลอดภัยมากขึ้น  
 การปฏิบัติงานในห้องผ่าตัด ปรบัอัตราก าลังเจ้าหน้าท่ีให้เหมาะสมกบัภาระงาน โดยจดัสรรคบุคลากรแบ่งเป็น 2 ทีม ให้
หลีกเลี่ยงการอยูร่่วมกันเพื่อลดการแพร่กระจายเช้ือถ้ามีการระบาดในห้องผ่าตัด จดัสถานท่ี บรเิวณทีม่ีการใช้งานร่วมกันตาม
หลักการ social distancing policy เจ้าหน้าท่ีธุรการท างานด้านเอกสารให้ work from home  
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 อาจารย์วิสญัญีแพทย์ท่ีอาสาสมัครเป็นทีมใส่ท่อช่วยหายใจท่ีสถาบนัการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ 
standby คนละ 1 สัปดาห์ และอาจารย์วสิัญญีแพทย์ทีมวิกฤติและหอผู้ป่วย 3IC ย้ายไปดูแลผู้ป่วย 
COVID-19 ทีส่ถาบันการแพทย์จกัรีนฤบดินทร์ ทั้ง 2 ทีม บุคลากรทุกคนสามารถปฏิบัติงานภายใต้
ทรัพยากรอันจ ากัด เพื่อให้ผู้ป่วยปลอดภัย และบุคลากรไมม่ีใครตดิเช้ือ 
ช่วงเริ่มการระบาดของโรค พบเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ 3 เรื่องคือ 1. เรื่องชุด PAPR แบตเตอรี่หมดขณะ
ปฏิบัติงานและมไีม่เพียงพอในการเข้าไปใส่ท่อช่วยหายใจ 2 คน (มีแค่ 1 ชุด) 2. การไปใส่ท่อช่วยหายใจ
ที่ ICU หลังอาจารย์วิสญัญีแพทยอ์อกจากห้องผู้ป่วยและถอดชดุ PAPR พบว่า ventilator หยุดท างาน
เพราะแบตเตอรี่หมด (ไม่เปดิสวติช์สะพานไฟ)  3. อุปกรณ์ที่น าออกไปใช้ใส่ท่อช่วยหายใจ มีการ
ปนเปื้อน ต้องหาวิธีป้องกันและท าความสะอาดอย่างถูกต้อง ส่วนการท างานในห้องผ่าตัดไม่พบเหตุการณผ์ิดปกต ิ
จุดเด่น ของภาควิชาฯ คือบุคลากรให้ความร่วมมือ ช่วยท าหัตถการที่มีความเสี่ยงใส่ท่อช่วยหายใจทุกอาคาร จัด workshop เรื่อง 
RSI และการใช้ video laryngoscope ให้หน่วยงานอ่ืนและนักศึกษาแพทย์ปี 6 ที่ก าลังจบการศึกษาไปเป็นแพทย์ใช้ทุน เตรียม
ความพร้อมในการดูแลผู้ป่วย COVID-19 วางแผนเชิงรุกท าให้มีชุดป้องกัน PPE และอุปกรณ์ video laryngoscope เพยีงพอ 
จุดด้อย ผู้ป่วย COVID-19 รักษาอยู่ท่ีสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดนิทร์ อัตราก าลังคนอยู่ทีโ่รงพยาบาลรามาธิบดี เขตพญาไทมี
ปัญหาเรื่องระยะทางระหว่างสถาบัน จึงต้องจัดอัตราก าลังบางส่วนย้ายมาประจ าสถาบันการแพทยจ์กัรีนฤบดินทร์ พบปัญหาเรื่องที่
พักของทีมอาจารย์แพทย์ ซึ่งต้องแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้ผ่านลุล่วงดว้ยด ี
บทส่งท้าย 
 ความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรทกุคนท าให้คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ประสบความส าเร็จในการดูแล
รักษาผู้ป่วย COVID-19 ภาควิชาวิสัญญีวิทยาเป็นเพียงส่วนหนึ่งของทีม ด้วยความเป็นผู้เชี่ยวชาญจึงรบัท าหัตถการใส่ท่อช่วย
หายใจที่มีความเสี่ยงสูง บุคลากรภายในภาคฯ ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ท างานเป็นทีม ตามนโยบายของคณะฯ และขับเคลื่อนไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
 หากเกิด second wave แนวปฏบิัติที่ได้จดัท าไว้ การจัดซื้ออุปกรณ์มาทดแทนส่วนท่ีช ารุด รวมถึงทรัพยากรบุคคลที่มี
ประสบการณ์ จะสามารถรับมือไดเ้มื่อเกิดการระบาดใหม่อีกครั้ง 
 
ข้อค้นพบใหม่ที่ได้จากเร่ือง  

1. วิธีการท างานเรื่องการ preoxygenation technic ด้วย self-inflating bag เพื่อให้ได้ CPAP ที่เหมาะสม 

2. ได้เรียนรู้ชุด PAPR  ศึกษาและเขา้ใจระบบเพื่อเลือกชนิดให้ถูกต้อง 
3. สร้างอุปกรณ์บีบ self-inflating bag แบบอัตโนมัติ สามารถก าหนด tidal volume, rate ได้ส าเร็จ 

 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ  

1. Team working 

2. Good leadership 

3. Effective communication 
4. Professionalism 


