
แนวทางการระงบัความรู้สึกผู้ป่วยที7ยืนยันการตดิเชื >อ COVID-19 

ที7มารับการผ่าตัดศัลยกรรมกระดูกและข้อ 

บุคลากร 

1) ทีมวสิญัญี 2 คน (วสิญัญีแพทย์ 1 คนและแพทย์ประจําบ้านวิสญัญี 1 คน)  สวมชดุ Enhance PPE (PAPR หรือ N95 

และ goggles / faceshield)  กรณีเป็นเคสซบัซ้อนหรือผู้ ป่วยอาการไมค่งทีa ให้มีทีมวิสญัญีเพิaมเป็น 3 คน** 

2) วสิญัญีพยาบาล 1 คนสวมชดุ Standard PPE หากต้องเข้าในห้องผา่ตดัใส ่Full / Enhance PPE 

หมายเหต ุวสิญัญีพยาบาลตดิตอ่หนว่ยอปุกรณ์และเครืaองมือแพทย์ โทร 2255 เพืaอขอยืมชดุ PAPR จํานวน 2 ชดุ (หรือ 3 ชดุ) 

อุปกรณ์ 

1) COVID Intubation Cart ทีaจะวางอยู่หน้าห้องผ่าตดั โดยอุปกรณ์ทั mงหมดเป็นไปตามแนวทางปฏิบตัิการใส่ท่อช่วย

หายใจสําหรับผู้ ป่วย COVID-19 ด้วย Rapid Sequence Induction ประกอบด้วย laryngoscope, ETT, และยา     

***เพิaมเติมชดุ PPE 2 ชดุ, กลอ่ง resuscitate kit, self-inflating bag, ชดุ/กระบอกพน่ยา MDI ทั mงแบบให้ผู้ ป่วยสดูดม

เองและทีaตอ่เข้ากบัทอ่ชว่ยหายใจได้ และ Ventolin MDI  

2) ภายในห้องผ่าตดั ประกอบด้วย COVID anesthesia Cart อปุกรณ์ในการระงบัความรู้สกึและมีโต๊ะแยกสําหรับวาง

ของใช้สําหรับผู้ ป่วย แบง่อปุกรณ์ตามหมวดหมูด่งันี m 

i. Anesthetic machine & Monitors ใช้พลาสติกคลุมอุปกรณ์ เครืaองดมยา อุปกรณ์เฝ้าระวงั และอุปกรณ์

อืaนๆ ถ้ามีการใช้ เช่น infusion pump กรณีมีการใช้ ultrasound machine สวมพลาสติกคลุมทีaตวัเครืaอง

และใช้ camera sleeve คลมุหวัตรวจและสายทกุครั mง  

ii. Airways: Video laryngoscope and stylet, standard laryngoscope, oral airway no 3,4, ETT ทีaต้องการ

ใช้กับผู้ ป่วยและสํารองขนาดเล็กกว่า � เบอร์, stylet size L, clamp, suction No14, 16, viral filter ชนิด 

mechanical filter x 1 (สีaเหลีaยมหนา), HME with viral filter ชนิด electrostatic filter x 1 (กลมหนา), close 

suction system, fixomull strap tube, oxygen cannula, oxygen mask with bag 

iii. Anesthetic drugs & resuscitating drugs:  Propofol, Etomidate, Ketamine, Succinylcholine, 

Rocuronium, Cisatracurium, Fentanyl, Morphine, Midazolam, Ephedrine, Levophed, Atropine, 

Glycopyrrolate, Sugammadex, Adrenaline, CPM, Dexamethasone, Metoclopramide, Neostigmine, 

Parecoxib, 2% Xylocaine w/o adrenaline 

iv. อุปกรณ์สําหรับให้สารนํ >าและยาทางหลอดเลือดดํา: เข็ม No 18, 20, Syringe 3, 5, 10, 20 ml, 

อปุกรณ์เปิด IV (Jelco No 16, 18, 20, 22, Tourniquet, Tegaderm IV, 3-way, IV set ทั mงแบบธรรมดาและ 

Fresenius, extension tube No 18), cotton ball, 0.9%NSS 100 ml  

IV fluid: Acetar 1 Litre (warm) x 2 

IV fluid สํารอง: Acetar 1 Litre, 0.9% NSS 1 litre, 5%D/N/2 1 litre,  Voluven (เก็บไว้ในกลอ่งโฟมวางทีa

ด้านหลงัห้องผา่ตดั OT6) 

v. อุปกรณ์สําหรับการทํา Neuraxial anesthesia: Set block แบบ disposable , เข็ม Spinal needle BD 

No 27 x 1, เข็ม No 18, 20, 25, Syringe 3, 5 ml, Syringe tuberculin, 0.5% Heavy Marcaine 4 ml หรือ 

0.5% Isobaric Marcaine 4 ml, 2%Chlorhexidine in alcohol, Cotton ball, ถงุมือ sterile no.6,6.5,7.0,7.5 



vi. อุปกรณ์สําหรับการทํา Peripheral nerve block : Set block แบบ disposable, เข็ม No 18, 20, 25, 

Syringe 3, 5, 10, 20 ml, Syringe tuberculin, 0.5% bupivacaine 20 ml, 2% lidocaine 20 mL, 2% 

Chlorhexidine in alcohol, Cotton ball, ถงุมือ sterile no.6,6.5,7.0,7.5  เครืaอง ultrasound สวมพลาสติก

คลมุทีaตวัเครืaองและใช้ camera sleeve คลมุหวัตรวจและสายทกุครั mง  

vii. อุปกรณ์อื7นๆ: ถงุมือ 10 คู,่ ถงุแดง 2 ถงุ, ถงุซิปลอ็ค 1 ถงุ, พลาสติกใส/ กลอ่ง Acrylic สําหรับคลมุผู้ ป่วย

ขณะถอดทอ่ชว่ยหายใจ, Anesthetic record, PACU record, Webril, ผ้าผกูแขน, ปากกา, กระดาษ A4 

 

รายละเอียดขั >นตอนการระงบัความรู้สึก 

การเตรียมความพร้อมก่อนผู้ป่วยมาถงึห้องผ่าตดั 

1) ศลัยแพทย์กระดกูและข้อ set ผ่าตดักับทีมวิสญัญี วางแผนการรักษาร่วมกันเพืaอทีมวิสญัญีเลือกเทคนิคการระงบั

ความรู้สกึ ศลัยแพทย์แจ้งทีมพยาบาลห้องผา่ตดั โดยใช้เวลาในการจดัเตรียมสถานทีaและประสานงานในการรับคนไข้

ประมาณ 30 นาที   

2) ผู้ ป่วยสวม surgical mask ตลอดระยะเวลา ตั mงแต่รับผู้ ป่วยจากห้องจนถึงห้องผ่าตดั ตลอดการผ่าตดั (ในกรณีระงบั

ความรู้สกึเฉพาะสว่น) จนเคลืaอนย้ายผู้ ป่วยกลบัจากห้องผา่ตดัไปยงัห้องพกัหลงัผา่ตดั 

3) เคส COVID-19 เข้ารับการผา่ตดัในห้องผา่ตดั OT6 และตดิปา้ย COVID ทกุประตกูารเข้าออก 

4) ทีมวิสญัญีเตรียมรถ COVID intubation cart วางไว้หน้าห้องผ่าตดั และรถ COVID anesthesia cart นําเข้าในห้อง

ผ่าตัด  เตรียมอุปกรณ์ ได้แก่ monitor, anesthetic machine, ยาตาม checklist โดยอุปกรณ์ทุกชนิดคลุมด้วย

พลาสตกิเพืaอลดการปนเปื mอน 

5) วิสญัญีแพทย์และแพทย์ผู้ชว่ย สวมใสเ่สื mอ Enhance PPE (PAPR หรือ N95 และ goggles / faceshield) ภายในห้อง

ผา่ตดั  วสิญัญีพยาบาลสวมใสช่ดุ Standard PPE หากต้องเข้าในห้องผา่ตดัใส ่Full / Enhance PPE 

6) วิสญัญีแพทย์แจ้งทีมทีaเกีaยวข้องในห้องผ่าตดัถึงเทคนิคการระงบัความรู้สึกทีaผู้ ป่วยจะได้รับ (General anesthesia 

(GA) vs. Regional anesthesia (RA)) 

7) วิสญัญีแพทย์และแพทย์ผู้ช่วย เตรียมยาเพืaอการระงบัความรู้สกึ รวมถึงตรวจสอบอปุกรณ์ทกุชนิด ตาม Checklist 

โดยปรับใช้ให้เหมาะสมของผู้ ป่วยแต่ละราย กรณีวิสญัญีแพทย์เลือกเทคนิค GA ให้ต่อ circuit ด้วย HME with viral 

filter ชนิด electrostatic filter (กลมหนา) ทีaตําแหนง่ Y-piece และ viral filter ชนิด mechanical filter (สีaเหลีaยมหนา) 

ทีa expiratory limb ของ circuit ร่วมกบัตอ่ close suction system พร้อมใช้งาน รวมทั mงตอ่สายวดัคาร์บอนไดออกไซด์

ในลมหายใจออก (ET-CO2) หลงั filter 

8) ทีมศลัยแพทย์กระดกูและข้ออยู่ภายในห้องผ่าตดัก่อนผู้ ป่วยมาถึงห้องผ่าตดั ศลัยแพทย์ผู้ ทําการผ่าตดัควรเป็นผู้ มี

ความชํานาญระดบัสงู ทั mงนี mเพืaอลดระยะเวลาการสมัผสัเชื mอและความเสีaยงระหวา่งการผา่ตดั 

 

การดแูลผู้ป่วยระหว่างการผ่าตดั 

1) เมืaอผู้ ป่วยมาถงึห้องผา่ตดั ทีมห้องผา่ตดันําผู้ ป่วยเข้าห้องผา่ตดั ถอดชดุผู้ ป่วยทีaคลมุด้านนอกทิ mงในถงุแดง 

2) Sign in โดยพยาบาลผู้ชว่ยผา่ตดั ศลัยแพทย์ วสิญัญีแพทย์ เมืaอย้ายผู้ ป่วยขึ mนเตียงผา่ตดั 



3) วิสญัญีแพทย์ติดอปุกรณ์เฝา้ระวงัผู้ ป่วยตามมาตรฐานการระงบัความรู้สกึ ตรวจสอบนํ mาเกลือและเส้นทีaฉีดยาให้ใช้

งานได้ดี  อธิบายและแนะนําผู้ ป่วยถงึเทคนิคการระงบัความรู้สกึทีaจะได้รับ 

4) กรณีทาํ RA/ PNB ให้ผู้ ป่วยสวม surgical mask ตลอดเวลา พยาบาลผู้ชว่ยห้องผา่ตดัและศลัยแพทย์ผู้ชว่ยสามารถ

อยูภ่ายในห้องผา่ตดัได้ เพืaอเตรียมการจดัทา่ / ฟอกทําความสะอาดผิวหนงัหลงัจากทีaวิสญัญีแพทย์ทําหตัถการเสร็จ  

**หมายเหต:ุ  ในกรณีทีaใช้เทคนิคระงบัความรู้สกึเฉพาะส่วน วิสญัญีแพทย์ควรทดสอบระดับการชาว่าเพียงพอ

เหมาะสมสําหรับการผ่าตัดก่อนศลัยแพทย์เริaมผ่าตดั เพืaอลดโอกาสในการเปลีaยนเทคนิคระงับความรู้สึกแบบ

ฉกุเฉิน  โดยถ้ามีการเปลีaยนเทคนิคเป็นการระงบัความรู้สกึแบบทัaวตวั (GA) ให้แจ้งทีมผ่าตดัออกจากห้องผ่าตดั และ

เตรียมอปุกรณ์ anesthetic circuit ให้พร้อมสาํหรับการระงบัความรู้สกึแบบทัaวตวัในผู้ ป่วย COVID-19 

5) กรณี GA ทีมวิสญัญีแจ้งทีมผา่ตดั เพืaอให้ทกุคนรออยูด้่านนอกห้องผา่ตดั  วิสญัญีแพทย์ทําการใสท่อ่หายใจโดย RSI 

และใช้ Video laryngoscope  

6) เมืaอทีมวิสญัญีใสท่อ่ชว่ยหายใจเสร็จ รอ complete air changing 15 นาที สง่สญัญาณให้ทีมผา่ตดัเข้าห้องได้ 

7) ทีมผ่าตดัเข้ามาจดัท่า และตรวจสอบอปุกรณ์ ทําการฟอกทําความสะอาดผิวหนงั  วางตําแหน่ง fluoroscope และ

เปิดเครืaองให้พร้อมใช้งาน  ศลัยแพทย์จึงถอด isolation gown หลงัห้องผ่าตดั OT6 และไปล้างมือเข้าผ่าตดั สวม 

gown แบบ fluid protective plus (level 4)  

8) พยาบาลห้องผ่าตดัล้างมือเข้ามาใส่ชดุ sterile เตรียมเครืaองมือโดยมี circulate nurse ช่วยเตรียมและเปิดเครืaองมือ 

sterile    

9) เมืaอทกุทีมพร้อมในห้องผา่ตดั Time out โดย circulating nurse และเริaมการผา่ตดั 

10) ทีมวิสญัญีดแูลให้การระงบัความรู้สกึและติดตามเฝา้ระวงัผู้ ป่วยตามมาตรฐาน  กรณีทีaทีมวิสญัญีต้องการ ยา / สาร

นํ mา / blood component / ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ให้โทรศัพท์ติดต่อทีมวิสัญญีด้านนอก (เบอร์ 1632) เพืaอ

ดําเนินการ  โดยยาและอุปกรณ์ต่างๆ จะถูกส่งมายงั circulating nurse (เบอร์ 0405) ทีaประจําอยู่หลงัห้องผ่าตดั 

OT5  เพืaอนําสง่ไปทีaประตหูลงัห้องผา่ตดั OT6 

การดแูลผู้ป่วยเมื7อเสร็จสิ >นการผ่าตดั 

1) เมืaอการผา่ตดัเสร็จสิ mน ศลัยแพทย์และพยาบาลผู้ชว่ยผา่ตดั ชว่ยทีมวิสญัญีย้ายผู้ ป่วยมายงัเตียง stretcher ยกราวกนั

เตียงขึ mนและผกูผ้ารัดตวักนัผู้ ป่วยตกเตียง 

2) ทีมศลัยแพทย์และพยาบาลผู้ช่วยผ่าตดัออกจากห้องผ่าตดับริเวณห้องหลงัประตดู้านหลงัห้องผ่าตดั ¡ เพืaอถอดชดุ 

PPE และชดุผ่าตดัลงในถงัทีaเตรียมไว้ รวมถึงถอดรองเท้าบทู และเปลีaยนรองเท้าเป็นรองเท้าแตะทีaเตรียมไว้สําหรับ

เดนิภายนอก 

3) เมืaอทกุคนในทีมออกจากห้องผา่ตดั วิสญัญีแพทย์จงึถอดทอ่ช่วยหายใจแก่ผู้ ป่วย โดยคลมุใบหน้าของผู้ ป่วยด้วยแผน่

พลาสตกิ หรือ กลอ่ง Acrylic 

4) วสิญัญีแพทย์เฝา้ผู้ ป่วยภายหลงัการระงบัความรู้สกึเป็นเวลาอยา่งน้อย 3¢ นาทีและผู้ ป่วยมีอาการคงทีa 

5) 15 นาทีก่อนถึงเวลาส่งผู้ ป่วย แจ้งทีม OR (เบอร์ 48982 / 1548) เพืaอให้ประสานงานแจ้งหน่วย รปภ. งานอาคาร

สถานทีaและทีมรับสง่  เพืaอรอสง่ผู้ ป่วยไปห้องพกั โดยจะมีศลัยแพทย์เจ้าของไข้ไปสง่ผู้ ป่วยด้วย 

6) หากไม่ extubate ผู้ ป่วย ทีมวิสญัญีทําการติดต่อทีมวิสญัญีนอก OR มารอรับผู้ ป่วยส่ง ICU พร้อมกับศลัยแพทย์

เจ้าของไข้ 

7) ทีมวสิญัญีถอดชดุ PAPR ใสใ่นถงั แยกสว่นทีaเป็น Hood และเข็มขดัลงถงัทีaจดัเตรียมไว้  

8) ถอดรองเท้าบทูลงในถงัทีaเตรียมไว้ และเปลีaยนเป็นรองเท้าแตะทีaเตรียมไว้สาํหรับเดนิภายนอก 



9) ภายหลงัผู้ ป่วยออกจากห้องผ่าตดั เปิดระบบระบายอากาศ 30 นาทีก่อนเข้าทําความสะอาดอุปกรณ์ทุกชนิดด้วย 

0.5% Hypochlorite 3 ครั mง ทีมวิสญัญีทิ mงพลาสตกิทีaใช้คลมุอปุกรณ์วิสญัญีและคลมุเครืaองดมยาในถงัขยะตดิเชื mอ 

10) วสิญัญีพยาบาลโทร 1310 แจ้งงานอาคารและสถานทีaเพืaอมาทําความสะอาดชดุ PAPR  และสง่คืนชดุ PAPR ให้

เรียบร้อย 

11) ใบ anesthetic record และ PACU record ให้ทีมวิสญัญีทีaเข้าทําความสะอาดห้อง เก็บใสซ่องพลาสตกิใส ใบละซอง 

ปิดเทปให้สนิท ใสแ่ฟม้ และนําไปสแกนพิมพ์ออกมา 2 ชดุ นําไปสง่ทีaหอผู้ ป่วยและทีม SR  สาํหรับใบบนัทกึต้นฉบบั

ใสถ่งุซปิลอ็คอีกชั mน เก็บไว้ทีaภาควิชาวิสญัญีวิทยา 

 

 

 

 

Checklist การเตรียมอุปกรณ์สาํหรับการให้ยาระงบัความรู้สกึผู้ป่วย COVID-19 

ที7มารับการผ่าตดัศัลยกรรมกระดกูและข้อ 

 Monitors & Ventilator 

 • Standard monitoring & ETCO2 (หุ้มพลาสตกิ) 

 • Oxygen & volatile agent analyzer (หุ้มพลาสตกิ) 

 • ตรวจสอบ Anesthetic machine และ circuit พร้อมใช้งาน  
(หุ้มพลาสตกิเครืaอง anesthetic machine) 

 • กรณีเลือกเทคนิค General anesthesia ให้ตอ่ HME with viral filter (กลมหนา) ทีaบริเวณ Y-piece 
และ HEPA filter (สีaเหลีaยมหนา) ทีa expiratory limb ร่วมกบั close suction system พร้อมใช้งาน 

 • Vaporizer  sevorane / desflurane ทีaเตมิยาดมสลบไอระเหยเตม็ พร้อมใช้งาน 

 • EKG x 4  
 Airway  

 • Video laryngoscope with stylet 

 • Standard laryngoscope 
 

 • Oral airway no 3, 4 

 • Endotracheal tube no 7.0, 7.5, 8.0   

 • Stylet size L x 1, sterile lubricant x 2 

 • Syringe blow cuff x 1  



 • Clamp x 1 

 • Suction No 14, 16 อยา่งละ 2 

 • อปุกรณ์ยดึตดิทอ่ชว่ยหายใจ (Fixomull) x 4 อนั, Fixomull แผน่ยาว x 4 อนั 
 • Oxygen cannula และ Oxygen mask with bag อยา่งละ 1 อนั 

 
 Anesthetic drug & resuscitate drugs  
 • Propofol x 2 

 • Etomidate x 1 
 • Ketamine x 1 

 • Fentanyl, Morphine, Midazolam, Ephedrine อยา่งละ 2 amp 

 • Succinylcholine x 1 

 • Rocuronium x 2 

 • Cisatracurium x 2 
 • Levophed x 1 

 • Adrenaline x 1 

 • CPM, Dexamethasone อยา่งละ 1 amp 

 • Ondansetron x 2 

 • Metoclopramide x 1 

 • Atropine x 4, glycopyrrolate x 2 

 • Neostigmine x 2 

 • Sugammadex  x 1 
 • Parecoxib x 1 (กรณีผู้ ป่วยไมมี่ประวตัแิพ้ยากลุม่ Sulfa) 

 • 2% Xylocaine w/o ADR 20 ml x 1  
 • 0.9% NSS 100 ml x 1 

 อุปกรณ์ฉีดยา และอุปกรณ์อื7นๆ  

 • เข็มดดูยา no.20 , no.18 อยา่งละ 1 แผง 
 • Syringe 3, 5, 10 ml อยา่งละ 3   

• Syringe 20 ml x 1 

 • อปุกรณ์เปิดนํ mาเกลือ:  



o IV set Fresenius x 1 
o IV set ธรรมดา x 1 
o Blood transfusion set x 1 
o 3-way x 3 
o Extension no.18 x 2 
o Jelco 16,18, 20, 22 อยา่งละ 2 
o Tourniquet x 2 
o Tegaderm IV x 2 
o Fixomull x 2 

 • Alcohol cotton ball 2 แผง 
 • Acetar 1 Litre (warm) x 2 
 หมายเหต:ุ เตรียม IV fluid (Acetar, 0.9%NSS, Voluven) สํารองในกลอ่งโฟมวางทีaด้านหลงัห้องผา่ตดั OT6

หากทีมวิสญัญีต้องการใช้ ให้แจ้งแก่ circulating nurse เพืaอหยิบให้ 

 อปุกรณ์สําหรับ spinal anesthesia /  PNB 
 • Set spinal block disposable x 1 

 • เข็ม spinal BD no 27 x 1   /  เข็มสาํหรับทํา PNB ขนาด ¤¤ G/ 50 , 80, 100 mm (ตามแพทย์) 
 • 0.5% isobaric หรือ hyperbaric bupivacaine 4 ml x 1   
 • 0.5% bupivacaine 20 mL / 2% lidocaine 20 mL อยา่งละ � (PNB) 
 • Tegaderm แผน่ใหญ่ x 1,  sterile gel x1  (PNB) 

 • ถงุมือ sterile ขนาด 6.5, 7.0, 7.5 อยา่งละ 1 คู ่ 

 • เข็มดดูยา No 18, No 20, No 25  อยา่งละ � อนั 
 • Syringe 3, 5,10, 20 mL และ tuberculin อยา่งละ � อนั 
 • Lidocaine ใช้อนัเดียวกบัทีaเตรียมใน Anesthetic drugs & resuscitate drugs  
 • 2%Chlorhexidine in alcohol x 1  
 • Alcohol cotton ball 1 แผง 
 อปุกรณ์อืaนๆ 
 • Anesthetic record, PACU record sheet, กระดาษเปลา่ A4 สาํหรับเขียนสืaอสาร, ปากกา 
 • ถงุมือ 10 คู ่
 • กระดาษกาว, webril, ผ้าผกูแขน x 2 
 • ถงุแดง 2 ถงุ  สาํหรับ 1) ทิ mงขยะทัaวไปขณะดมยา 2) อปุกรณ์หลงัใสท่อ่ชว่ยหายใจ 
 • ถงุซปิลอ็ค สาํหรับทิ mง blade และ stylet 
 • แผน่พลาสตกิใส หรือ กลอ่ง Acrylic สาํหรับคลมุหน้าผู้ ป่วยขณะถอดทอ่ชว่ยหายใจ 

  

หมายเหตุ:  อุปกรณ์ที1เตรียมไว้สามารถปรับเปลี1ยนตามความเหมาะสมของผู้ป่วย รวมถงึความเหน็ของวสัิญญี

แพทย์ผู้ดแูล 


