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แนวปฏิบัตใินการทาํความสะอาดอุปกรณห์ลังสิน้สุดการระงับความรู้สึกผู้ป่วย PUI, COVID 

-  เมื่อสิน้สดุการระงบัความรูส้กึ/ PACU case PUI, COVID และยา้ยผูป่้วยออกจากหอ้งผา่ตดัแลว้ ให ้

- ทีมวสิัญญีทีมที่ 1 ทิง้ syringe ยาท่ีเตรยีมไวท้กุชนิด ถอดชดุ PAPR/ Full PPE ตามแนวทางปฏิบตั ิลา้งมือดว้ย alcohol gel เปลีย่น

รองเทา้ก่อนออกจากบรเิวณหอ้งผา่ตดั ไปอาบนํา้ สระผม  

- ทีมวสิัญญีทีมที่ 2 รออยา่งนอ้ย 30 นาทีหลงัสง่ผูป่้วยออกจากหอ้ง (หรอืตามเวลาท่ีหอ้งผา่ตดักาํหนดใหเ้ขา้หอ้งผา่ตดัได)้ เขา้ไปทาํความ

สะอาดอปุกรณ ์ควรมีบคุลากรอยา่งนอ้ย 2 คน แตง่กายดว้ยชดุ PPE ประกอบดว้ย Isolate gown,  surgical mask, face shield, ถงุมือ 

disposable 1 คู ่(ถงุเทา้กนันํา้ถา้พืน้สกปรก)  

Anesthetic machine Monitor COVID-19 anesthesia cart 
1. ปลด corrugate ทิง้ลงถงัขยะตดิเชือ้สแีดง 

2. มว้นถงุพลาสติกท่ีคลมุ Anesthetic machine 

ออก โดยใหม้ว้นจากดา้นลา่ง ขึน้บน และมว้นให้

สว่นท่ีสกปรกอยูด่า้นใน เมื่อมว้นถึงดา้นบน ให้

จบัรวมกนัแลว้ทิง้ลงถงัขยะตดิเชือ้สแีดง 

3. ถอดถงุมือทิง้ลงถงัขยะตดิเชือ้สแีดง 

4. ลา้งมือดว้ย alcohol gel และสวมถงุมือคูใ่หม ่

5. ใชผ้า้ชบุนํา้ยา 0.5%Sodium hypochlorite 

เช็ดทาํความสะอาด 3 รอบ* เตรยีมผา้หลายผืน 

เปลีย่นผา้รอบละ 1 ผืน หา้มบิดผา้ในนํา้ยา

สะอาด (ถา้เขา้ทาํความสะอาด 3 คน ใหท้าํคน

ละชนิด แลว้หมนุเวียนกนั) 
     AM                   MO                   Cart 
     คนท่ี 1               คนท่ี 2               คนท่ี 3 

     คนท่ี 3               คนท่ี 1               คนท่ี 2 

     คนท่ี 2               คนท่ี 3               คนท่ี 1 

6. ถอดถงุมือทิง้ลงถงัขยะตดิเชือ้สแีดง 

7. ลา้งมือดว้ย alcohol gel  

8. ตอ่ชดุ corrugate ใหพ้รอ้มใช ้** 

(เป็นกระบวนการสดุทา้ย หลงัจากท่ีถอดชดุ PPE) 

1. มว้นถงุพลาสติกท่ีคลมุ monitor ออก 

โดยใหม้ว้นจากดา้นลา่งขึน้บน และมว้น

ใหส้ว่นท่ีสกปรกอยูด่า้นใน เมื่อมว้นถึง

ดา้นบน ใหจ้บัรวมกนัแลว้ทิง้ลงถงัขยะตดิ

เชือ้สแีดง 

2. ดงึถงุพลาสติกท่ีคลมุสาย cable จาก

สว่นบนท่ีติดกบัเครือ่งลงปลายสาย ทิง้ลง

ถงัขยะติดเชือ้สแีดง 

3. ถอดถงุมือทิง้ลงถงัขยะตดิเชือ้สแีดง 

4. ลา้งมือดว้ย alcohol gel 

5. สวมถงุมือคูใ่หม ่

6. ใชผ้า้ชบุนํา้ยา 0.5%Sodium 

hypochlorite เช็ดทาํความสะอาด  

3 รอบ* (เหมือน Anesthetic machine) 

เช็ดจอmonitor กอ่นเช็ดสาย cable    

7. Monitor transfer ทาํความสะอาดก่อน

นาํไปเก็บท่ีหอ้งเครือ่งมือ 
 

(เตรยีมยาและเวชภณัฑเ์ทา่ท่ีจะใช)้ 

1. ทิง้ syringe ยาท่ีเตรยีมไวท้กุ

ชนิด 

2. ถอดถงุมือทิง้ลงถงัขยะตดิเชือ้ 

สแีดง 

3. ลา้งมือดว้ย alcohol gel 

4. สวมถงุมือคูใ่หม ่

5. ใชผ้า้ชบุนํา้ยา 0.5%Sodium 

hypochlorite เช็ดทาํความ

สะอาด หลอดยา อปุกรณ ์

เวชภณัฑท่ี์อยูใ่นซองพลาสตกิ 

Anesthesia covid cart ทกุ

ชัน้ทกุลิน้ชกัทาํ 3 รอบ* 

(เหมือน Anesthetic 

machine) 

6. เวชภณัฑท่ี์ทาํความสะอาดไมไ่ด้

ใหทิ้ง้ในถงัขยะตดิเชือ้สแีดง 

กรณีเป็นเขม็ ทิง้ในกลอ่งทิง้เข็ม 

Video laryngoscope และสาย fiber ใชผ้า้ชบุนํา้ยาทาํลายเชือ้ 0.5%Sodium hypochlorite ทาํความสะอาดพลาสติกท่ีหุม้เครือ่งก่อน

ถอดถงุพลาสติกออก ถอดถงุมือทิง้ลงถงัขยะตดิเชือ้สแีดง ลา้งมือดว้ย alcohol gel และสวมถงุมอืคูใ่หม ่เช็ด Video laryngoscope และสาย 

fiber โดยดว้ย 70% alcohol อีก 3 รอบ* Wrap Video laryngoscope และหุม้สาย fiber ใหพ้รอ้มใช ้

ลา้ง blade ตามแนวทางปฏิบตักิารลา้ง blade และนาํ blade ใสถ่งุซิปลอ็คใหพ้รอ้มใช ้

ใบ Anesthetic record/ PACU record เมื่อสิน้สดุการระงบัความรูส้กึ/ PACU ทีมวิสัญญีทีมที่ 1 วางใบไวใ้นหอ้งผา่ตดั  

ทีมวิสัญญีทีมที่ 2 เก็บใบ record ใสใ่นซองพลาสตกิใส ใสแ่ฟม้ (ใหอี้กคนเปิดถงุรอ)ใสใ่บละซอง ปิดถงุใหส้นิท ระวงัปนเป้ือนขณะใสซ่อง  

นาํซองใบดมยาและใบ PACU มาสแกนและพิมพอ์อกมา 2 ชดุ นาํสง่ท่ีหอผูป่้วยและทีม SR (ใบจริงใส่ถุงซิปล็อคอกีชัน้ เก็บไวท้ี่ภาควิชา ) 

-  เมื่อเสรจ็สิน้การความสะอาด ใหถ้อดชดุ PPE ทิง้ลงถงัขยะตดิเชือ้สแีดง ลา้งมือดว้ย alcohol gel เปลีย่นรองเทา้ก่อนออกจากบรเิวณหอ้ง

ผา่ตดั ไปอาบนํา้ สระผม  

ทีมวิสัญญีทีมที่ 1 หมายถงึ ทีมผูใ้หก้ารระงบัความรูส้กึในหอ้งผา่ตดั               ทีมวิสัญญีทีมที่ 2 หมายถงึ ทีม circulate นอกหอ้งผา่ตดั 


