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แนวทางการปฏบิัตกิารใส่ทอ่ช่วยหายใจสาํหรับผู้ป่วย COVID-19 

แพทยค์นที ่1 แพทยค์นที ่2 วิสัญญีพยาบาลคนที ่1 
แต่งกาย 
 ใช้ PAPR*  

 ถา้ไม่มีใส่หน้ากาก 
N95 

 Face shield/แวน่ตา 

 ชุดกาวนก์นันํ้า 

 ถุงมือ 3 ชัน้ 
 ถุงหุ้มเท้า 

 รองเท้าบทู 

เป็นผูท่ี้สมัผสัผูป่้วยโดยตรง 

ทาํหนา้ท่ีใสท่อ่ช่วยหายใจ 

ใชเ้ทคนิค RSI 

1.Pre-oxygenation ดว้ย 

Self-inflating bag ท่ีติด 

bacteria filter แบบหนา

นาน 3- 5 นาที 

2.ใช ้Video 

laryngoscope ใสท่อ่ชว่ย

หายใจ หลงั full paralysis 

3.หลงัใสท่อ่ชว่ยหายใจ นาํ 

blade ท่ีใชแ้ลว้ใสใ่นถงุซิป

ลอ็คท่ี 2 

4. ถอดถงุมือชัน้นอกสดุ

ออก ทิง้ถงุขยะติดเชือ้สแีดง

ท่ี 2 

5.inflate cuff ปรมิาณ 

10 mL แลว้ทิง้ syringe 

ในถงุขยะตดิเชือ้สแีดงท่ี 2   

6.ตอ่เครือ่งชว่ยหายใจ (ตัง้ 

setting ไวแ้ลว้ ก่อนนาํเขา้

มาในหอ้ง) 

7.strap ทอ่ชว่ยหายใจ 
 

แต่งกาย 
เหมือนแพทยค์นที่ 1 

เป็นผูท่ี้สมัผสัผูป่้วย

โดยตรง สนบัสนนุแพทย์

คนท่ี 1 ทาํหนา้ท่ี 

1.ตรวจสอบเสน้เลอืดดาํ

ท่ีฉีดยา ใชง้านไดด้ี ตอ่  

T-way ก่อนทาํการฉีดยา  

2.บรหิารยานาํสลบ ยา

หยอ่นกลา้มเนือ้และยา

อ่ืน ๆ 

3.ช่วยดงึ stylet ใสใ่นถงุ

ซิปลอ็คท่ี 2 

4.ถอดถงุมือชัน้นอกสดุ

ออก ทิง้ถงุขยะติดเชือ้สี

แดงท่ี 2  

5.ตรวจสอบและปรบั 

setting ventilatorให้

เหมาะสมกบัผูป่้วย 

6.ปิดเครือ่ง Video 
laryngoscope 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นผูท่ี้ไมส่มัผสัผูป่้วยโดยตรง รออยูด่า้นนอกหอ้ง สนบัสนนุวิสญัญีแพทย ์ทาํหนา้ท่ี 

1.เตรยีมรถใสท่อ่ช่วยหายใจสาํหรบัผูป่้วย COVID-19 และกลอ่งยาไปท่ีหอผูป่้วย 

2.Wrap Video laryngoscope และใชพ้ลาสติกสาํหรบัหุม้สาย fiber นาํ blade 

ใสถ่งุซิปลอ็คท่ี 1 

3.เตรยีมทอ่ชว่ยหายใจ ใส ่stylet, In-line suction, syringe blow cuff 

4.เตรยีมยา, T-way 3 ตวั ใสถ่าดพลาสติกสขีาว ถงุขยะตดิเชือ้สแีดงท่ี 1  

5.เตรยีม Self-inflating bag c reservoir bag c mask ตอ่ Bacteria filter แบบ

หนา 

6.เตรยีม Top gauze ชบุนํา้ใสถ่งุพลาสติก เพ่ือใชเ้ช็ดคราบนํา้ลายท่ี blade  

7. เตรยีม Top gauze ชบุ 70% alcohol ใสถ่งุพลาสติกเพ่ือใชเ้ช็ดทาํความสะอาด 

Video laryngoscope และสายfiber วางบนโต๊ะสาํหรับวางของใช้ในห้องผู้ป่วย 

8.เตรยีมถงุซิปลอ็คท่ี 2 สาํหรบัใส ่blade, stylet หลงัใชง้านและถงุขยะติดเชือ้สแีดง

ท่ี 2 สาํหรบัทิง้ถงุมือติดดา้นขา้งโต๊ะพรอ้มใชง้าน 

9.ขอใหพ้ยาบาลในหอ้ง anteroom เช็ดทาํความสะอาดตามขอ้ 6 เก็บ blade, 

stylet ใสถ่งุซิปลอ็คท่ี 1 ทาํความสะอาดตามขอ้ 7 และรวบรวมอุปกรณท์ั้งหมดใส่

ถุงขยะติดเชือ้สีแดงที ่1 ส่งใหว้ิสัญญีพยาบาลนอกหอ้ง 

10.เตรยีมถงุขยะติดเชือ้สแีดงท่ี 3 สาํหรบัใสอุ่ปกรณท์ั้งหมดในถุงขยะติดเชือ้สี

แดงที่ 1 อีก 1 ชัน้ เพ่ือนาํกลบัหอ้งเครือ่งมือวิสญัญี  

11.หอ้งเครือ่งมือวิสญัญีหรอืวิสญัญีพยาบาลท่ีปฏิบตังิานนอกเวลา  

-ทาํความสะอาดลอ้รถยาดว้ย 70% alcohol   

-ปลด blade ปิดท่ีหวัขอ้ตอ่สาย fiber ของตวั blade ก่อนทาํความสะอาด blade 

และ stylet ตามแนวทางปฏิบตักิารลา้ง blade 

-ทาํความสะอาดพลาสติกท่ีหุม้เครือ่ง Video laryngoscope และสาย fiber โดยใช้

ผา้ชบุนํา้ยาทาํลายเชือ้ 0.5% โซเดียมไฮโปคลอไรท ์(ไวรูแลก็ซ ์1 ซองผสมนํา้ 1,000 

มล. หรอื เวอรก์อน 5 กรมัผสมนํา้1,000 มล.) ก่อนถอดถงุพลาสติกออก 

-ทาํความสะอาดตวัเครือ่ง Video laryngoscope และสาย fiber โดยดว้ย 70% 

alcohol  อีกครัง้ 

-Wrap Video laryngoscope และใชพ้ลาสตกิสาํหรบัหุม้สาย fiber นาํ blade ใส่

ถงุซิปลอ็คท่ี 1 ใหพ้รอ้มใชเ้หมือนเดิม 

-ถา้ใชแ้วน่ตา ใหท้าํความสะอาดดว้ย 70% alcohol  ก่อนเก็บคืนท่ีรถยา 

-ทาํความสะอาดรถยาดว้ย 70% alcohol   

-เตมิเวชภณัฑใ์หค้รบมาตรฐานรถ COVID-19 

กรณีในห้องผ่าตดั 1.วสิัญญีโทร 2255  หน่วยอุปกรณก์ารแพทย ์ขอชุด PAPR 2 ชุด  2.ใช้งานเสร็จโทร 1310 ให้เจ้าหน้าที่มาทาํ

ความสะอาดชุด PAPR ก่อนสง่คืน 3.โทร 2255  ใหม้ารับชุดคืน (ยงัมีชุด PAPR สาํรองอกี 1 ชุดทีห่้อง lab virus โทร 1470) 

ตระหนกัเร่ืองอนามยัของมือ (hand hygiene) โดยทาํความสะอาดมือทุกคร้ังก่อน การใส่และถอด PPE  

PAPR* Powered air-purifying respirator (หน้ากากกรองอากาศ)   


