
แนวทางการระงบัความรู้สกึผู้ ป่วยท่ียืนยนัการตดิเชือ้ COVID-19 และมารับการผา่ตดัศลัยกรรมกระดกูและข้อ

ศลัยแพทย์กระดกูและข้อโทร set case กบัทีมวิสญัญีและพยาบาลห้องผา่ตดั พร้อมแจ้งผล nasal swab (ถ้ามี)

ทีมแพทย์ผู้ดแูลวางแผนการรักษาร่วมกนั  เพื่อวิสญัญีแพทย์วางแผนการระงบัความรู้สกึดด้เหมาะสม 

วิสัญญีแพทย์เลือกเทคนิคการระงบัความรู้สึก

การเตรียมความพร้อมก่อนผู้ป่วยมาถงึห้องผ่าตดั
• สถานที่ผ่าตดั: ห้องผ่าตดั OT6 และติดป้าย COVID ประตทูางเข้าห้องผ่าตดั
• ผู้ ป่วยสวม surgical mask ตลอดระยะเวลาการ transfer จนถึงห้องผ่าตดั ตลอดการผ่าตดั (ในกรณีระงบัความรู้สกึเฉพาะสว่น) รวมถึง

ระยะเวลาทีผู่้ ป่วยกลบัจากห้องผ่าตดัดปยงัห้องพกัผู้ ป่วย
• เตรียมอปุกรณ์ ร่วมกบัตรวจสอบอปุกรณ์ ดด้แก่ monitor, anesthetic machine, ultrasound machine (ถ้าใช้) และเตรียมยาตาม 

Checklist (ปรับตามสภาพของผู้ ป่วย) อปุกรณ์ทกุชนิดคลมุด้วยพลาสตกิ**
• น า COVID anesthetic cart เข้ามาในห้องผ่าตดั และ COVID cart วางดว้หน้าห้องผ่าตดั
• ทีมวิสญัญี 2 คน (วิสญัญีแพทย์และแพทย์ประจ าบ้านวิสญัญี)  สวมชดุ Enhance PPE (PAPR หรือ N95+goggles/ faceshield) 

(โทรยืม 2255) กรณีเป็นเคสซบัซ้อนหรือผู้ ป่วยอาการดมค่งที่ ให้มีทีมวิสญัญีเพ่ิมเป็น 3 คน
• วิสญัญีพยาบาล 1 คนที่ชว่ยเหลืออยูภ่ายนอกห้องผ่าตดั สวมชดุ Standard PPE หากต้องเข้าห้องผ่าตดัใส ่Full / Enhance PPE 
• ทีมศลัยกรรมกระดกูและข้อ  พยาบาลห้องผ่าตดั ทีมวิสญัญี  พร้อมในห้องผ่าตดั

การดูแลผู้ป่วยเม่ือมาถงึห้องผ่าตดั
• Sign in โดยพยาบาลผู้ชว่ยผา่ตดั ศลัยแพทย์กระดกูและข้อ วิสญัญีแพทย์ เม่ือย้ายผู้ ป่วยมายงัเตียงผ่าตดั
• ติดอปุกรณ์ monitor ให้แก่ผู้ ป่วย และตรวจสอบน า้เกลือวา่ใช้งานดด้ดี
* หมายเหต:ุ ศลัยแพทย์ผู้ท าการผา่ตดัควรเป็นผู้ มีความช านาญระดบัสงู ทัง้นีเ้พ่ือลดระยะเวลาการสมัผสัเชือ้

การดูแลผู้ป่วยระหว่างและหลังการผ่าตดั
• ทีมวิสญัญีดแูลให้การระงบัความรู้สกึและติดตามเฝ้าระวงัผู้ ป่วยตามมาตรฐาน 
• กรณีทีมวิสญัญีต้องการยาหรืออุปกรณ์เพิ่มเติม โทรศพัท์ติดต่อวิสญัญีด้านนอก (เบอร์ 1632) ให้ด าเนินการและจัดส่งมายัง

circulating nurse ที่ประจ าอยูท่ี่หลงัห้องผา่ตดั OT5 (เบอร์ 0405) เพื่อสง่ตอ่ให้ที่ประตหูลงัห้องผา่ตดั OT6
• เมื่อผา่ตดัเสร็จสิน้ ทีมผา่ตดัช่วยย้ายผู้ ป่วยดปยงัเตียง stretcher ยกราวกนัเตียงขึน้และผกูผ้ารัดตวักนัผู้ ป่วยตกเตียง
• ทีมผา่ตดัออกจากห้องผา่ตดัทางประตดู้านหลงัห้องผา่ตดั OT6 ถอดชดุ PPE และชดุผา่ตดัลงในถงัที่เตรียมดว้ ถอดรองเท้าบทู

เปลีย่นเป็นรองเท้าแตะที่เตรียมดว้ส าหรับเดินภายนอก
• กรณีGA เมื่อทกุทีมออกจากห้องผ่าตดั ทีมวิสญัญีจึงท าการถอดท่อช่วยหายใจ โดยใช้พลาสติกหรือกลอ่งอะคริลิคคลมุบริเวณ

ใบหน้าผู้ ป่วย
• ทีมวิสญัญีดแูลผู้ ป่วยระยะพกัฟืน้ภายหลงัการระงบัความรู้สกึเป็นเวลาอยา่งน้อย 30 นาทีและผู้ ป่วยมีอาการคงที่
• ก่อนครบเวลาสง่ผู้ ป่วย 15 นาที  แจ้งทีมพยาบาลห้องผา่ตดั (เบอร์ 48982/1548) เพื่อประสานงานหนว่ย รปภ. งานอาคารสถานที่ 

และศลัยแพทย์เพื่อรอสง่ผู้ ป่วยดปห้องพกัผู้ ป่วย **กรณีที่ดมถ่อดทอ่ช่วยหายใจ มีทีมวิสญัญีแพทย์นอกห้องผา่ตดัร่วมสง่ผู้ ป่วยด้วย
• ทีมวิสญัญีแพทย์ถอดชุด PAPR ใส่ในถัง แยกส่วนที่เป็น hood และเข็มขดั ถอดรองเท้าบูท เปลี่ยนเป็นรองเท้าแตะที่เตรียมดว้

ส าหรับเดินภายนอก

การท าความสะอาดชุด PAPR และอุปกรณ์ทางวิสัญญี
• ภายหลงัการผา่ตดัเปิดระบบระบายอากาศเป็นเวลา 30 นาที ก่อนเข้าท าความสะอาดห้องและอปุกรณ์
• ทิง้ถงุพลาสติกที่ใช้คลมุอปุกรณ์ดมยาในถงัขยะติดเชือ้ และท าความสะอาดอปุกรณ์ทกุชนิดด้วย 0.5% Hypochlorite 3 ครัง้
• แจ้งงานอาคารและสถานท่ี (เบอร์ 1310) เพื่อมาท าความสะอาดชดุ PAPR และสง่คืนชดุ PAPR

Regional Anesthesia / PNB

• ผู้ ป่วยสวมใส ่surgical mask ตลอดการท าหตัถการและ
การผา่ตดั

• พยาบาลผู้ช่วยผา่ตดั/ ศลัยแพทย์สามารถอยู่ภายในห้อง
ผา่ตดัดด้ เพื่อเตรียมจดัทา่ / ฟอกท าความสะอาดผิวหนงั

• เมือวิสญัญีแพทย์ท าการระงบัความรู้สกึเฉพาะสว่นเสร็จ 
ทดสอบระดับการชาให้ดด้ระดบัเหมาะสมตอ่การผา่ตดั

• ทีมผ่าตัดจัดท่าผู้ ป่วย ฟอกท าความสะอาดผิวหนัง 
เตรียม fluoroscope ให้พร้อมใช้งาน

• ทีมผา่ตดัล้างมือเข้ามาใสช่ดุ sterile 
• Time-out เมื่อทกุทีมอยูใ่นห้องผา่ตดั

General anesthesia

• เตรียม anesthetic circuit ตอ่ HME with viral filter ชนิด 
electrostatic filter (กลมหนา) ที่ Y-piece และ viral filter ชนิด
mechanical filter (สีเ่หลีย่มหนา) ตอ่ที่ expiratory limb 
ร่วมกบั close suction system, ETCO2 หลงั filter

• วิสญัญีแพทย์แจ้งทีมผา่ตดั ให้ทุกคนรอด้านนอกห้องผา่ตดั 
• ใสท่อ่ช่วยหายใจด้วย RSI และใช้ Video laryngoscope
• หลงัการใสท่่อช่วยหายใจเสร็จ 15 นาที แจ้งทีมผ่าตดัเข้าห้อง

ผา่ตดัดด้  ศลัยแพทย์ท าการจดัทา่ ฟอกท าความสะอาดผิวหนงั 
เตรียม fluoroscope ให้พร้อมใช้งาน

• ทีมผา่ตดัล้างมือเข้ามาใสช่ดุ sterile
• Time-out เมื่อทกุทีมอยูใ่นห้องผา่ตดั


