
แนวทางปฏิบติัการใส่ท่อช่วยหายใจสาํหรบัผูป่้วย COVID-19  

ด้วย rapid sequence intubation 

 

 

บคุลากร  

1. ทมีวสิญัญ ีทัง้ในและนอกเวลาราชการ: วสิญัญแีพทย ์2 คน อยูใ่นหอ้ง (ใส่ชุด PAPR)  

                      วสิญัญพียาบาล 1 คนอยูน่อกหอ้ง (ใส่ชุด PPE) 

2. ทมีหอผูป่้วย - แพทยแ์ละพยาบาล อยูน่อกหอ้ง เฝ้าระวงัสาํหรบั emergency situation  

รถอปุกรณ์ 

1. ชุด PPE (จดุทีไ่ปใหบ้รกิารเป็นผูเ้ตรยีม)    2 ชุด  

2. ชุด PAPR วสิญัญโีทรขอที ่2255     2 ชุด  

3. แว่นตา       2 อนั 

4. ถุงมอื sterile (ไม่มแีป้ง) No. 6, 6.5, 7, 7.5, 8 อย่างละ   2 คู ่

5. ถุงมอืส ีGAMMEX non-latex sterile No. 6, 6.5, 7, 7.5, 8 (สเีขยีว) อยา่งละ  2 คู่  

6. ถุงมอื disposable size S     1 กล่อง 

7. Facemask No.3, 4 อย่างละ      1 อนั  

8. Bacteria filter เดก็, Bacteria filter ผูใ้หญ่อย่างหนา อยา่งละ   2 อนั  

(กรณใีหก้ารระงบัความรูส้กึใหใ้ช ้mechanical bacterial filter เตรยีมเพิม่)  

9. Video laryngoscope พรอ้ม blade No.3 และ stylet    1 ชุด  

10. Wrap Video laryngoscope และใชพ้ลาสตกิสาํหรบัหุม้สาย fiber  1 ชุด  

11. ดา้ม Direct laryngoscope และ blade No. 3    1 อนั  

12. Endotracheal tube No. 6.5, 7.0, 7.5, 8.0 อยา่งละ   2 อนั 

13. Stylet No. L, M, stethoscope อยา่งละ    1 อนั 

14. K-Y jelly      1 หลอด  

15. Self-inflating bag c reservoir bag c mask เพศหญงิใช ้No.3 เพศชายใช ้No.4 1 ชุด 

(จดุทีไ่ปใหบ้รกิารเป็นผูเ้ตรยีม) 

16. Sterile gel       4 ซอง  

17. Suction No. 14, 16 อยา่งละ      2 อนั  

18. Oral airway No. 3, 4 อยา่งละ      1 อนั  

19. Proseal LMA No. 3, 4 อย่างละ      1 อนั 

20. O2 cannula, O2 mask c bag อยา่งละ    1 อนั 

21. Gum elastic bougie       1 อนั  

22. Fixomull สาํหรบัตดิ Endotracheal tube และ Fixomull กล่อง  20 แผ่น,1 กล่อง  

23. กระดาษกาว      1 มว้น 
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24. In-line suction (close suction)     1 อนั  

25. Clamp        1 อนั  

26. ถุงขยะพลาสตกิใส ขนาด 12x19½, 6x9½, ถุงซปิลอ็ค 9x13   1, 2, 2 ถุง  

27. ถุงขยะแดง ขนาด 18x22     3 ถุง 

28. ถุงขยะแดง ขนาดใหญ่ (จุดทีไ่ปใหบ้รกิารเป็นผูเ้ตรยีม)    3 ถุง 

(ถุงที ่1 ทิง้ชุด PPE, ถุงที ่2 ใส่ hood, ถุงที ่3 ใส่เขม็ขดั blower battery/motor เพื่อส่งทาํความสะอาด)  

29. ถุง Plastic ใสสาํหรบัคลุมตวัผูป่้วยขณะ CPR     1 ชิน้  

30. Alcohol ball       5 แผง  

31. Syringe ขนาด 3, 5, 10 mL อยา่งละ     5 อนั  

32. Syringe ขนาด 20 mL      2 อนั  

33. เขม็ฉีดยา No. 20, 18 อยา่งละ      10 อนั 

34. ถาดพลาสตกิสขีาว      2 อนั   

35. T-way        5 อนั  

36. สาํลแีหง้, gauze 3x3, Top gauze     2, 3, 2 ห่อ 

37. ชุดแทง IV fluid      1 ชุด 

38. IV catheter no.18, 20, 22 อยา่งละ    2 ชุด 

39. น้ํายา 70%alcohol, 2%chlorhexidine in 70%alcohol, alcohol gel อยา่งละ 1 ขวด 

40. Stickerยา ไดแ้ก่ Etomidate, Propofol, Midazolam, Fentanyl     

     Succinylcholine, Cis-atracurium, Atropine อยา่งละ    1 แผ่น 

36. กระดาน, ใบ record, ใบ PACU และปากกา    1 ชุด 

หมายเหต ุชุด PAPR Powered air-purifying respirator ประกอบดว้ย Hood และเขม็ขดั blower battery/motor           

            ชุด PPE ประกอบดว้ย รองเทา้บูท shoe cover disposable, ชุดหม ี, isolation gown    

               หน้ากาก N95 และ face shield  

*กรณีเดก็ ให้ใช้อปุกรณ์ในรถ emergency ท่ีหอผู้ป่วย ได้แก่  

1.  Self-inflating bag c reservoir bag เดก็  

2.  Facemask ชนิด round type No.0,1, 2  

3.  กล่อง Blade ชนิด single use (straight No. 0,1 และ curve No. 1, 2)  

4.  Endotracheal tube ชนิดuncuff No.4.0, 4.5, 5.0 และ Endotracheal tube ชนิดcuff No.5.0, 5, 5.5, 6.0, 6.5    

5.  Stylet No. S, M  

6.  Suction No. 8,10,12  

7.  Oral airway No. 0,1,2  

8.  Ambu LMA No. 1.0,1.5,2.0,2.5  

9.  Tuberculin syringe 1 mL  

 และต้องนํา Video laryngoscope และ blade No.1, 2 ไปเพ่ิมเติม  
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ยา  

 

1. Midazolam (5mg/mL) ขนาด 1 mL     2 amps  

2. Fentanyl (50mg/mL) ขนาด 2 mL     2 amps 

3. Atropine (0.6mg/mL) ขนาด 1 mL     2 amps  

4. Adrenaline (1mg/mL) ขนาด 1 mL     1 amp  

5. Sugamadex (100mg/mL) ขนาด 2 mL     5 amps 

(เกบ็ทีห่อ้งยา หากใช ้rocuronium ใหนํ้ามาไวท้ีร่ถอุปกรณ์)  

6. NSS ขนาด 100 mL       1 ขวด 

7. 5%D/W ขนาด 100 mL      1 ขวด 

 

ยาในตู้เยน็ยา หยิบเพ่ิมก่อนนํารถไปใช้งาน 

 

8. Etomidate (20mg/mL) ขนาด 10 mL     2 amps  

9. Propofol (10mg/mL) ขนาด 20 mL     1 amps  

10. Succinylcholine (50mg/mL) ขนาด 10 mL     1 amp 

11. Rocuronium (10mg/mL) ขนาด 5 mL     2 amps  

12. Cis-atracurium (2mg/mL) ขนาด 5 mL     2 amps  

13. Levophed (1mg/mL) ขนาด 4 mL     1 amp 
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การจดัเตรียมอปุกรณ์และยาท่ีนําเข้าห้อง negative pressure  

• อปุกรณ์  

1. Wrap Video laryngoscope และใชพ้ลาสตกิสาํหรบัหุม้สาย fiber ใส่ถุงซปิลอ็คทีต่วั blade (ตรวจสอบ 

ซํ้าใหพ้รอ้มใชง้าน) ตัง้อยูมุ่มดา้นตดิกบัแพทยท์ีใ่ส่ ETT  

2.   Endotracheal tube (เตรยีมขนาดทีแ่พทยต์อ้งการ) 

เพศหญงิ (ขนาด 7.5) lubricate และใส่ stylet ของ video laryngoscope  

เพศชาย  (ขนาด 8.0) lubricate และใส่ stylet ของ video laryngoscope 

3. Self-inflating bag c reservoir bag c mask เพศหญงิใช ้No.3 เพศชายใช ้No.4ใหต่้อ bacteria filter แบบหนา  

4. Fixomull สาํหรบัตดิ ETT จาํนวน 4 แผ่น ไวด้า้นตดิแพทยท์ีใ่ส่ ETT 

5. Syringe ขนาด 10 mL สาํหรบั blow cuff  

6. T-way จาํนวน 3 ตวั 

7. ถุงซปิลอ็คใสขนาด 9x13 1 ถุง วางไวด้า้นขา้ง สาํหรบัใส่ blade ทีโ่ดนสารคดัหลัง่ของผูป่้วย 

8. Gauze ชุบน้ําใส่ถุงพลาสตกิ สาํหรบัใชเ้ชด็ blade  

9. ถุงขยะแดงขนาด 18x22 1 ถุง ตดิไวด้า้นตดิแพทยท์ีใ่ส่ ETT 

10. ถุงขยะแดงขนาด 18x22 1 ถุงวางไว ้สาํหรบัใชใ้ส่อุปกรณ์ทัง้หมดเมือ่เสรจ็เคส 

• ยา  

11. IV anesthetics (ถามจากแพทยท์ีใ่ส่ท่อช่วยหายใจ) เตรยีม  

     - Etomidate ใส่ Syringe 10 mL หรอื Propofol ใส่ Syringe 20 mL  

12. Muscle relaxant (ถามจากแพทยท์ีใ่ส่ท่อช่วยหายใจ) เตรยีม  

- Succinylcholine 200 mg ใส่ Syringe 5 mL หรอื Rocuronium 100 mg ใส่ Syringe 10 mL 

   - Cis-atracurium 10 mg ใส่ Syringe 5 mL 

13. Midazolam 5 mg ใส่ Syringe 5 mL 

  เตรยีม NSS ใส่ Syringe 10 mL จาํนวน 3 syringe ทีเ่ตรยีมสาํหรบั flush 

   

ยาอ่ืน ๆ เตรียมตามคาํสัง่แพทย ์เช่น 

14. Atropine 0.6 mg ใส่ Syringe 5 mL 

15. Ephedrine 30 mg ใส่ Syringe 10 mL 

16. Levophed ผสม 5% D/W (0.01 mg/mL) ใส่ Syringe 10 mL และขวด 100 mL ทีเ่หลอื 

17. Adrenaline (1:10,000) ใส่ Syringe 10 mL  
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การเตรียมสถานท่ี 

1.  Ventilator โดยแพทย ์

     - Check เครือ่งว่าไมร่ ัว่ และอยูใ่นสภาพพรอ้มใชง้าน  

     - ตัง้ ventilator setting และปรบัใหอ้ยูใ่น standby mode 

     - ต่อ circuit พรอม้ใชง้าน ไดแ้ก่ Breathing circuit → EtCO2 → HEPA filter (bacteria filter)  

(หากเป็น ventilator transfer)  

     → Swivel → In-line suction → เตรยีมไวต่้อกบั endotracheal tube ดงัรปูที ่1 และ 2  

 

2. Monitor  

    - สามารถ monitor ไดท้ัง้ EKG, SpO2, NIBP และ EtCO2 ในเครือ่งเดยีวกนั หากตอ้ง transfer สามารถใช ้

transfer ผูป่้วยต่อได ้และเชื่อมกบั central monitor หรอืหนัหน้าจอออกจากหอ้งใหค้นภายนอกเหน็ได ้ 

    - ตดิ monitor EKG 3 leads, SpO2, NIBP ทุก 5 min ตัง้แต่เริม่แรก และต่อ EtCO2 กบั bacteria filter แบบ

หนาหรอื breathing circuit ใหเ้รยีบรอ้ย  

    - กรณเีครือ่ง monitor เป็นเครือ่งเดยีวกบัเครือ่ง defibrillator ไมต่อ้งเตรยีมเครือ่ง defibrillator ไวห้น้าหอ้ง  

3. Self-inflating bag c reservoir bag  

    - ต่อกบั pipeline O2 พรอ้มใชง้าน  

    - ต่อ bacteria filter แบบหนาระหว่าง facemask และ valve ดงัรปูที ่3 

4. Suction       

    - ต่อ wall suction และ suction No. 16 พรอ้มใชง้าน  

5. รถอปุกรณ์ emergency ให้เตรียมไว้หน้าห้องใส่ท่อช่วยหายใจ  

    - Emergency cart  

    - Defibrillator  

6. ถงุขยะติดเช้ือสีแดง สาํหรบัถอดชุด  

ถุงที ่1 สาํหรบัทิง้ชุด PPE (ทิง้) 

ถุงที ่2 สาํหรบัใส่ชุด hood (นําไปทาํความสะอาด) 

ถุงที ่3 สาํหรบัใส่ เขม็ขดั blower battery/motor (นําไปทาํความสะอาด) 

รปูที ่2 การต่อ In-line suction เขา้กบั Breathing   

         circuit 

รปูที ่3 การต่อ Self-inflating bag 
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7. บคุลากรหน่วย IC เป็นผูแ้นะนําการใส่และถอดชุด PAPR (เฉพาะในเวลาราชการ) 

8. IV line  

   - สารน้ําเป็น NSS หรอื Acetar  

   - ตรวจสอบว่า IV line ใชง้านไดด้ ี 

   - ต่อ T-way ตดิกนั จาํนวน 3 ตวั 

9. ผู้ป่วย  

   - กรณผีูป่้วยไมไ่ด ้on O2 ให ้on O2 mask c bag 10 LPM ขณะรอทมีวสิญัญ ี 

   - จดัท่าผูป่้วยนอนหงาย ชดิขอบเตยีงดา้นศรีษะ 

   - นําหวัเตยีงดา้นบนออก และเวน้ทีบ่นขอบเตยีงใหส้ามารถยนืใส่ท่อช่วยหายใจได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูที ่4 ตวัอย่างแผนผงัการจดั

หอ้งสาํหรบัการใสท่่อชว่ยหายใจ 

Ward 
nurse 

I 

Anes 
nurse 

I 

โตะ๊ใหอ้ยูต่รงขา้มกับ

เคร่ืองช่วยหายใจ 
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ขัน้ตอนการใส่ท่อช่วยหายใจ  

      1.  แพทยค์นที ่1 ทาํหน้าทีใ่ส่ท่อช่วยหายใจ โดยใชเ้ทคนิค RSI แพทยค์นที ่2 ช่วยแพทยค์นที ่1 และทาํ

หน้าทีบ่รหิารยา เขา้ช่วยดา้นขวาของผูป่้วย   

      2.  Pre-oxygenation ดว้ย Self-inflating bag ทีต่ดิ bacteria filter แบบหนา flow 10 LPM โดยให ้mask แนบ

สนิทกบัหน้าผูป่้วย นาน 3- 5 นาท ี(เมือ่ใชเ้สรจ็ใส่ mask และ Self-inflating bag ในถุงเดมิ) 

      3.  วดั vital signs ทุก 5 นาท ี

      4.  แพทยค์นที ่2 ตรวจสอบเสน้ทีฉ่ีดยา ใชง้านไดด้ ีต่อ T-way ก่อนทาํการฉีดยา  

      5.  รออยา่งน้อย 1 นาท ีโดยผูป่้วยตอ้งอยูใ่นภาวะ full paralysis แพทยค์นที ่1 จงึทําการใส่ท่อช่วยหายใจ  

      6.  แพทยค์นที ่2 ดงึ stylet ใส่ในถุงซปิลอ็คที ่2 

      7.  แพทยค์นที ่1 วาง blade ใส่ในถุงซปิลอ็คที ่2 แพทยท์ัง้ 2 คนถอดถุงมอืออก 1 คู่หลงัใส่ท่อช่วยหายใจ

เสรจ็ทิง้ในถุงตดิเชือ้สแีดงที ่2  

      8. แพทยค์นที ่1 inflate cuff ปรมิาณ 10 mL แลว้ใส่ในถุงขยะตดิเชือ้สแีดงที ่2 (ค่อยวดั cuff pressure 

ภายหลงั)  

      9. แพทยค์นที ่1 ต่อเครือ่งช่วยหายใจกบัท่อช่วยหายใจโดยกด activate ใหเ้ริม่ช่วยหายใจหลงัต่อ breathing 

circuit กบัท่อช่วยหายใจแลว้เท่านัน้ เริม่ช่วยหายใจและสงัเกต chest movement และ EtCO2 เมือ่จาํเป็น 

     10. แพทยค์นที ่1 strap ท่อช่วยหายใจ 

     11. ไมป่ลดท่อช่วยหายใจออกจาก breathing circuit หากจาํเป็น ใหป้ลดเครือ่งช่วยหายใจหรอืเขา้  

standby mode ก่อน โดยรอใหห้ายใจออกสุด จงึ clamp ท่อช่วยหายใจ และ swivel connector ของ breathing 

circuit แลว้ค่อยทาํการปลดท่อช่วยหายใจออกจาก circuit  

     12. พจิารณาให ้Midazolam และ cisatracurium ระหว่างรอทมีแพทย ์ICU รบัดแูลต่อ ป้องกนั self-extubation 

    13.  Remind team ใหท้ํา physical restrain 
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• ในกรณทีีแ่พทยป์ระจาํบา้นหรอือาจารยเ์วร 1 ตามอาจารยค์นที ่2 ไมไ่ด ้ใหแ้จง้ไปทีห่วัหน้าภาควชิา 

• เวลาทีไ่ดร้บัโทรศพัทแ์จง้ใหไ้ปใส่ท่อหายใจ ถอืเป็นความรบัผดิชอบของอาจารย ์ณ ช่วงเวลานัน้ 

 

เม่ือมีการแจง้ผูป่้วยเคส PUI หรือ 

COVID ท่ีตอ้งใส่ท่อหายใจ 

วนัธรรมดา 

8.00-16.00

แจง้ท่ีธุรการภาควชิา

02-201-1513 (1523, 1552, 2970)

ธุรการแจง้ 

1. อาจารยท่ี์มีช่ือรับผิดชอบทั้ง 2 ท่าน

2. แจง้หวัหนา้วสิญัญีพยาบาล/วสิญัญีพยาบาล    

ท่ีไดรั้บหมอบหมาย

โทร 2255 ขอชุด PAPR

โทร 1261 แจง้หน่วย IC

หวัหนา้วสิญัญีพยาบาล/วสิญัญีพยาบาล

ท่ีไดรั้บมอบหมาย เตรียมรถอุปกรณ์

COVID-19 ไปท่ีหอผูป่้วย 

วนัธรรมดา

16.00-8.00

แจง้แพทยป์ระจาํบา้นหวัหนา้เวร

โทร 1503, 1593

แพทยป์ระจาํบา้นแจง้

1. อาจารยเ์วร 1 และ 2 ประจาํวนั

2.พยาบาลเวร โทร 2255 ขอชุด PAPR

พยาบาลเวร

เตรียมรถอุปกรณ์ COVID-19

ไปท่ีหอผูป่้วย 

วนัหยดุ เสาร์ อาทิตย์

และนกัขตัฤกษ ์

แจง้แพทยป์ระจาํบา้นหวัหนา้เวร

โทร 1503, 1593

แพทยป์ระจาํบา้นแจง้

1.อาจารยเ์วร 1 ประจาํวนั

2.อาจารยท่ี์ไดจ้ดัช่ือเพ่ิม

3. พยาบาลเวร โทร 2255 ขอชุด PAPR

พยาบาลเวร

เตรียมรถอุปกรณ์ COVID-19

ไปท่ีหอผูป่้วย 

แนวทางปฏิบติัเม่ือมีผูป่้วย PUI หรือ COVID 19 ต้องการใสท่อหายใจ 


