
แนวทางการระงบัความรูส้กึของมารดาท่ียืนยนัการตดิเชือ้ COVID-19 และมารบัการผา่ตดัคลอด

มารดา admit ในหอ้ง negative pressure

สตูิแพทยป์ระเมินผูป่้วยมีขอ้บง่ชีใ้นการผา่ตดัคลอดและแจง้ทีมวสิญัญี
* หมายเหต:ุ ควรวินิจฉยัและวางแผนการคลอดลว่งหนา้ เพ่ือปอ้งกนัการผ่าตดัคลอดฉกุเฉิน

วิสญัญีแพทยเ์ลือกเทคนิคการระงบัความรูส้กึ

การเตรียมความพร้อมก่อนผู้ป่วยมาถึงหอ้งผ่าตัด
• สถานที่ผ่าตดั: หอ้งผ่าตดั OB1 และติดป้าย COVID ประตทูางเขา้หอ้งผ่าตดั
• ผูป่้วยสวม surgical mask ตลอดระยะเวลาการ transfer จากหอ้ง negative pressure จนถึงหอ้งผ่าตดั ตลอดการผ่าตดั (ในกรณี 

neuraxial anesthesia) รวมถึงระยะเวลาที่ผูป่้วยกลบัจากหอ้งผ่าตดัไปยงัวอรด์
• เตรยีมอปุกรณ ์รว่มกบัตรวจสอบอปุกรณ ์ไดแ้ก่ monitor, anesthetic machine และเตรยีมยาตาม checklist (ปรบัตามสภาพของผูป่้วย)

อปุกรณท์กุชนิดคลมุดว้ยพลาสติก (กรณี GA ทีมวิสญัญีขอ transport ventilator พรอ้มถงัออกซิเจนไวใ้น OR ก่อนผูป่้วยมาถึง (โทร 1311))
• น า COVID anesthetic cart เขา้มาใน หอ้งผ่าตดั และน า anesthetic cart ภายในหอ้ง วางไวห้นา้หอ้งผ่าตดั
• ทีมวิสญัญี 2 คน สวมชดุ enhanced PPE (PAPR หรอื N95 + goggle/face shield) กรณีเป็นเคสซบัซอ้นหรอืผูป่้วยอาการไมค่งที่ ใหมี้

ทีมวิสญัญีเพ่ิมเป็น 3 คน
• วิสญัญีพยาบาล 1 คนที่ชว่ยเหลืออยูภ่ายนอกหอ้งผ่าตดั สวมชดุ standard PPE หากตอ้งเขา้หอ้งผ่าตดัใส ่full/ enhanced PPE 
• ทีมวิสญัญีแพทย ์สตูิแพทย ์กมุารแพทย ์รอผูป่้วยภายในหอ้งผ่าตดัก่อนท าการรบัผูป่้วย

การดูแลผู้ป่วยเมื่อมาถึงหอ้งผ่าตัด
• sign in โดยวิสญัญีแพทย ์พยาบาลผูช้ว่ยผ่าตดั และ สตูิแพทย์
• ติดอปุกรณ ์monitor ใหแ้ก่ผูป่้วย และ ตรวจสอบน า้เกลือวา่ใชง้านไดด้ี
* หมายเหต:ุ สตูิแพทยผ์ูท้  าการผ่าตดัควรเป็นผูมี้ความช านาญระดบัสงู ทัง้นีเ้พ่ือลดระยะเวลาการสมัผสัเชือ้

การดูแลผู้ป่วยระหว่างและหลังการผ่าตดั
• ทีมวิสญัญีดแูลใหก้ารระงบัความรูส้กึและติดตามเฝา้ระวงัผูป่้วยตามมาตรฐาน
• กรณีทีมวิสญัญีตอ้งการยาหรอือปุกรณเ์พ่ิมเติม ใหโ้ทรศพัทต์ิดตอ่ทีมวิสญัญีดา้นนอก (เบอร ์2392) เพ่ือจดัสง่มายงัพยาบาลผูช้ว่ยภายในหอ้งผ่าตดั
• เม่ือทารกคลอดกมุารแพทยท์ีม 1 ประเมินเด็กและสง่ทารกใหก้มุารแพทยท์ีม 2 ที่รอนอกหอ้งผ่าตดั
• เม่ือผ่าตดัเสรจ็สิน้ ทีมสตูิแพทย ์sign out ชว่ยยา้ยผูป่้วยไปยงั stretcher ยกราวกนัเตยีงขึน้และผกูผา้รดัตวักนัผูป่้วยตกเตยีง บรเิวณแขนและขา
• กรณี GA: เม่ือทกุทีมออกจากหอ้งผ่าตดั วิสญัญีจงึท าการถอดทอ่ชว่ยหายใจ โดยใช ้surgical mask หรอื แผ่นพลาสติกคลมุบรเิวณใบหนา้ของผูป่้วย
• กรณีในการสง่ผูป่้วยที่มีทอ่ชว่ยหายใจ วิสญัญีแพทยใ์หย้านอนหลบัและยาหยอ่นกลา้มเนือ้ (muscle relaxant) ก่อนสง่ผูป่้วย เพ่ือป้องกนัไมใ่หมี้ self-

extubation ระหวา่งการสง่ตอ่ผูป่้วย รว่มกบัตอ่ HME with mechanical filter ที่ต  าแหน่ง Y-piece และตรวจสอบการท างานของเครือ่งชว่ยหายใจ
เคลื่อนที่ก่อนเคลื่อนยา้ยผูป่้วยออกจากหอ้งผ่าตดั (พรอ้ม clamp 2 อนั)

• กรณีผูป่้วยสามารถถอดทอ่ชว่ยหายใจได ้ทีมวิสญัญีดแูลผูป่้วยระยะพกัฟ้ืนภายหลงัการระงบัความรูส้กึเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 30 นาที จนมีอาการคงที่
• 20 นาทีก่อนครบเวลาสง่ผูป่้วย แจง้ทีมพยาบาลหอ้งผ่าตดั (เบอร ์2392/ 1419) เพ่ือประสานงานหน่วย รปภ. งานอาคารสถานที่ และทีมสตูิแพทย ์เพ่ือ

สง่ผูป่้วย โดยผูป่้วยสวม surgical mask ตลอดระยะเวลาภายหลงัการถอดทอ่ชว่ยหายใจ จนเคลื่อนยา้ยกลบัไปยงัหอ้งพกัหลงัผา่ตดั
• ปิดถงุขยะใหมิ้ดชิดก่อนออกจากหอ้งผ่าตดั เพ่ือลดการปนเป้ือน
• วิสญัญีแพทยถ์อดชดุ PAPR ที่บรเิวณหอ้งซกัลา้งบรเิวณดา้นหลงัหอ้งผ่าตดั โดยทิง้ชดุในถงัขยะแยกทีร่ะบไุว ้

การท าความสะอาดชุด PAPR และอุปกรณท์างวิสัญญี
• ภายหลงัการผ่าตดั เปิดระบบระบายอากาศเป็นเวลา 30 นาที ก่อนเขา้ท  าความสะอาดหอ้งและอปุกรณ์
• ปลดถงุพลาสติกและท าความสะอาดอปุกรณท์กุชนิดดว้ย 0.5% Hypochlorite 3 ครัง้
• แจง้งานอาคารและสถานที ่(โทร 1310) เพ่ือท าความสะอาดชดุ PAPR บรเิวณทางเดินภายนอกหอ้งผ่าตดั (ดา้นหลงั)
• แจง้อปุกรณก์ารแพทย ์(โทร 2255) เพ่ือสง่คืนชดุ PAPR ที่ท  าความสะอาดแลว้
• ใบ anesthetic และ PACU record ใหท้ีมวิสญัญีที่เขา้ท  าความสะอาดหอ้ง เก็บใสซ่องพลาสติกใส ใบละซองปิดเทปใหส้นิท ใสแ่ฟ้ม และน าไป

สแกน พิมพอ์อกมา 2 ชดุ น าไปสง่ที่หอผูป่้วยและทีม SR ส าหรบัใบบนัทกึตน้ฉบบัใสถ่งุซิปล๊อคอีกชัน้ เก็บไวท้ี่ภาควิชาวิสญัญีวิทยา

Neuraxial anesthesia

• ผูป่้วยสวมใส ่surgical mask ตลอดการท าหตัถการและ
การผ่าตดั

• เม่ือท าการระงบัความรูส้กึเฉพาะสว่นเสรจ็ ทดสอบระดบั
การชา ใหไ้ดร้ะดบัเหมาะสมตอ่การผ่าตดั

• สตูิแพทยใ์สส่ายสวนปัสสาวะและท าความสะอาดหนา้
ทอ้ง

• กมุารแพทย ์เขา้มาภายในหอ้งผ่าตดั OB1
• time out ก่อนลงมีดผ่าตดั

General anesthesia

• เตรยีม anesthetic circuit ตอ่ HME with mechanical filter ที่ Y-piece และ 
electrostatic filter ตอ่ที่ expiratory ± inspiratory limb รว่มกบั closed 
suction system และ ETCO2 หลงั filter พรอ้มใชง้าน

• ทีมสตูิแพทยแ์ละทีมกมุารแพทยพ์รอ้มเพรยีงภายในหอ้งผ่าตดั 
• ใสส่ายสวยปัสสาวะ ท าความสะอาดหนา้ทอ้ง และปผูา้ ก่อนการระงบั

ความรูส้กึ
• ใสท่อ่ชว่ยหายในดว้ย RSI เม่ือใสท่อ่ชว่ยหายใจเสรจ็ ไมค่วรเปิดหอ้งผ่าตดั

ก่อนระยะเวลา 15 นาที เพ่ือลดการปนเป้ือนของเชือ้ออกจากหอ้งผ่าตดั
• Time out ก่อนลงมีดผ่าตดั
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