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แนวทางการระงับความรูสึกของมารดาท่ียืนยันการติดเช้ือ COVID-19 และมารับการผาตัดคลอด 

I บุคลากร 

1) ทีมวิสัญญี 2 คน (วิสัญญีแพทย 1 คนและแพทยประจําบานวิสัญญี 1 คน) สวมชุด enhanced PPE (PAPR หรือ 

N95 + goggle/ face shield) กรณีเคสซับซอน หรือ ผูปวยมีอาการไมคงท่ี ใหมีทีมวิสัญญีเพ่ิมเปน 3 คน 

2) วิสัญญีพยาบาล 1 คนสวมชุด standard PPE หากตองเขาในหองผาตัดใส full/ enhanced PPE 

**หมายเหต:ุ ทีมพยาบาลหองผาตัด จะเปนผูติดตอหนวยอุปกรณและเครื่องมือแพทย (โทร 2255) เพ่ือขอยืมชุด PAPR 

จํานวน 9 ชุด (3 ชุด เปนของทีมวิสัญญี) โดยหากตองการชุดเพ่ิมสามารถแจงทีมหองผาตัดได 

**หมายเหต:ุ ชุด PPE และ N-95 และ PAPR 2 ชุด ไดจัดเตรียมไวสําหรับทีมวิสัญญีท่ีหองเครื่องมือวิสัญญีสูตินรีเวช 

II อุปกรณ 

1) ภายในหองผาตัด ประกอบดวย  

1) COVID anesthesia cart ซ่ึงไดจัดเตรียมไวสามารถหยิบใชไดท่ีหองเครื่องมือวิสัญญีสูตินรีเวช  

2) อุปกรณในการระงับความรูสึกและมีโตะแยกสําหรับวางของใชสําหรับผูปวย แบงอุปกรณตามหมวดหมูดังนี้ 

i. anesthetic machine & monitors ใชพลาสติกคลุมอุปกรณ เครื่องดมยา อุปกรณเฝาระวัง และ

อุปกรณอ่ืนๆ ถามีการใช เชน infusion pump  

ii. airways: video laryngoscope and stylet, laryngoscope no 3, oral airway no 3, ETT ท่ี

ตองการใชกับผูปวยและสํารองขนาดเล็กกวา 1 เบอร, stylet size L, clamp, suction No14, 16, 

viral filter ชนิด HME with mechanical filter x 1, viral filter ชนิด electrostatic filter x 2, 

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

iii. anesthetic drugs & resuscitating drugs: propofol, ketamine, succinylcholine, 

cisatracurium, fentanyl, morphine, midazolam, ephedrine, levophed, atropine, 

glycopyrrolate, adrenaline, chlorpheniramine, dexamethasone, metoclopramide, 

neostigmine, parecoxib, 2% xylocaine w/o adrenaline 

กรณีผาตัดคลอด: oxytocin, methergine (duratocin ทีมสูติแพทยเปนผูเตรียม) 

** หมายเหตุ: พิจารณาหยิบยาเพ่ิมเติมจากยาพ้ืนฐานท่ีจัดเตรียมตามความเหมาะสมของผูปวย**  
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iv. อุปกรณสําหรับใหสารน้ําและยาทางหลอดเลือดดํา: เข็ม no 18, 20, syringe 3, 5, 10, 20 ml, 

อุปกรณเปด IV (jelco no 18, 20, tourniquet, tegaderm IV, 3-way, IV set ท้ังแบบธรรมดาและ 

fresenius, ext 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, voluven (เก็บไวในรถ covid anesthetic 

cart) 

v. อุปกรณสําหรับการทํา neuraxial anesthesia: set block แบบ disposable, เข็ม spinal 

needle BD No 27, เข็ม No 18, 20, 25, syringe 3, 5, 10 ml, syringe tuberculin, 0.5% 

heavy marcaine 4 ml,  

2% chlorhexidine in alcohol, cotton ball, ถุงมือ sterile 

vi. อุปกรณอ่ืนๆ: ถุงมือ 10 คู, ถุงแดง 2 ถุง, ถุงซิปล็อค 1 ถุง, พลาสติกใส/ กลองอะคริลิค สําหรับคลุม

ผูปวยขณะถอดทอชวยหายใจ, anesthetic record, PACU record, webril, ผาผูกแขน, ปากกา, 

กระดาษ A4 สําหรับการสื่อสาร 

vii. อุปกรณในการขนสงผูปวย: กรณีผูปวยมีแผนไมถอดทอชวยหายใจภายหลังการระงับความรูสึก (เชน 

มีภาวะปอดอักเสบรุนแรงกอนการผาตัดคลอด) ใหทีมวิสัญญีติดตอขอเครื่องชวยหายใจเคลื่อนท่ี 

(transport ventilator) พรอมถังออกซิเจน เขามาในหองผาตัดกอนผูปวยมาถึง เพ่ือทําการเตรียม

และตรวจสอบอุปกรณกอนการใชงาน (โทร 1311) 

III รายละเอียดข้ันตอนการระงับความรูสึก 

การเตรียมความพรอมกอนผูปวยมาถึงหองผาตัด 

1) สูติแพทยแจงทีมวิสัญญี เพ่ือ set การผาตัด โดยทีมพยาบาลหองผาตัด ใชเวลาในการจัดเตรียมสถานท่ีและ

ประสานงานในการรับคนไขประมาณ 20-30 นาที   

**หมายเหตุ 1: ควรวินิจฉัยและวางแผนการคลอดลวงหนา เพ่ือปองกันการผาตัดคลอดฉุกเฉิน** 

2) ผูปวยสวม surgical mask ตลอดระยะเวลา ตั้งแตรับผูปวยจากหอง negative pressure จนถึงหองผาตัด ตลอด

การผาตัด (ในกรณีระงับความรูสึกเฉพาะสวน) จนเคลื่อนยายผูปวยกลับจากหองผาตัดไปยังหองพักหลังผาตัด 

3) เคส COVID-19 เขารับการผาตัดในหองผาตัด OB 1 และติดปาย COVID ทุกประตูการเขาออก 

4) ทีมวิสัญญีนํารถ COVID anesthesia cart จากหองเครื่องมือ เพ่ือนําเขาใชภายในหองผาตัด และนํารถ 

anesthesia cart ท่ีอยูภายในหองผาตัดไวบริเวณหนาหองผาตัด ท้ังนี้กอนรับผูปวยทีมวิสัญญีควรตรวจสอบและ
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จัดเตรียมอุปกรณ/ยา ไดแก anesthetic machine, monitor และยาใหพรอมใชงาน โดยพิจารณาหยิบยา หรือ

เครื่องมือเพ่ิมเติมตามความเหมาะสมของผูปวย ท้ังนี้อุปกรณทุกชนิดควรคลุมดวยพลาสติก เพ่ือลดการปนเปอน

ของเชื้อ 

5) วิสัญญีแพทยและแพทยผูชวย สวมใสเสื้อ enhanced PPE (PAPR หรือ N95 + goggles/ face shield) ภายใน

หองผาตัด วิสัญญีพยาบาลสวมใสชุด standard PPE หากตองเขาในหองผาตัดใส enhanced PPE 

6) วิสัญญีแพทยวางแผนการรักษารวมกับทีมสูติแพทย และแจงทีมท่ีเก่ียวของในหองผาตัดถึงเทคนิคการระงับ

ความรูสึกท่ีผูปวยจะไดรับ (general anesthesia (GA) vs. neuraxial anesthesia (NA)) 

7) วิสัญญีแพทยและพยาบาลผูชวย เตรียมยาเพ่ือการระงับความรูสึก รวมถึง

ตรวจสอบอุปกรณทุกชนิด ตาม checklist โดยปรับใชตามความเหมาะสม

ของผูปวยแตละราย กรณีวิสัญญีแพทยเลือกเทคนิค GA ใหตอ circuit 

ดวย HME with mechanical filter ท่ีตําแหนง Y-piece และ 

electrostatic filter ท่ี expiratory limb ± inspiratory ของ circuit 

รวมกับตอ closed suction system พรอมใชงาน รวมท้ังตอสายวัด

คารบอนไดออกไซดในลมหายใจออก (ET-CO2) หลัง mechanical filter 

8) ทีมสูติแพทย ทีมกุมารแพทยอยูภายในหองผาตัด กอนผูปวยมาถึงหอง

ผาตัด สูติแพทยผูทําการผาตัดควรเปนผูมีความชํานาญระดับสูง ท้ังนี้เพ่ือ

ลดระยะเวลาการสัมผัสเชื้อและความเสี่ยงระหวางการผาตัด 

การดูแลผูปวยระหวางการผาตัด 

1) เม่ือผูปวยมาถึงหองผาตัด ทีมวิสัญญีรับผูปวยภายในหองผาตัด โดยมีพยาบาลผูชวยผาตัดและ PN ชวยยายผูปวย

มายังเตียงผาตัด พยาบาลผูชวยผาตัดถอดชุดผูปวย รวมถึงผาคลุมเตียงท้ิงในถุงแดงสําหรับท้ิงผา 

2) sign in โดยพยาบาลผูชวยผาตัด วิสัญญีแพทย และสูติแพทย กอนยายผูปวยข้ึนเตียงผาตัด 

3) วิสัญญีแพทยติดอุปกรณเฝาระวังผูปวยตามมาตรฐานการระงับความรูสึก ตรวจสอบ iv line วาทํางานไดดี  

4) กรณี GA ทีมสูติแพทยและทีมกุมารแพทยพรอมเพรียงภายในหองผาตัด พยาบาลผูชวยผาตัดใสสายสวนปสสาวะ 

ทําความสะอาดหนาทอง และปูผา พรอมสําหรับการผาตัด แลวจึงเริ่มใหการระงับความรูสึกใหแกผูปวย โดยไม

ควรเปดหองผาตัดกอน 15 นาทีภายหลังการใสทอชวยหายใจ เพ่ือลดความเสี่ยงตอการกระจายเชื้อจากภายในหอง

ออกสูภายนอกหองผาตัด 

5) หากวิสัญญีแพทยเลือกเทคนิคการระงับความรูสึกเฉพาะสวน เม่ือระงับความรูสึกเสร็จ ทีมสูติแพทยใสสายสวน

ปสสาวะ ทําความสะอาดหนาทอง กุมารแพทยทีม 1 เขามาภายในหองผาตัด 



 
 

 วันท่ี 30 สิงหาคม 2564 |  

**หมายเหตุ:  ในกรณีท่ีใชเทคนิคระงับความรูสึกเฉพาะสวน วิสัญญีแพทยควรทดสอบระดับการชาวาเพียงพอ

เหมาะสมสําหรับการผาตัดกอนสูติแพทยเริ่มผาตัด เพ่ือลดโอกาสในการเปลี่ยนเทคนิคระงับความรูสึกแบบฉุกเฉิน โดย

ถามีการเปลี่ยนเทคนิคเปนการระงับความรูสึกแบบท่ัวตัว (GA) ใหแจงทีมสูติแพทยและกุมารแพทย และเตรียมอุปกรณ 

anesthetic circuit ใหพรอมสําหรับการระงับความรูสึกแบบท่ัวตัวในผูปวย COVID-19  

6) เม่ือทุกทีมพรอมเพรียงในหองผาตัด พยาบาลหองผาตัดทําการ time-out และเริ่มการผาตัด 

7) ทีมสูติแพทยท่ีเขาผาตัดประกอบดวย แพทย 2 คน พยาบาล 1 คน และผูชวยภายในหองผาตัด (circulate) 

ประกอบดวยพยาบาล 1 คนและผูชวยพยาบาล 1 คน  

8) เม่ือทารกคลอด โทร 2392 (1419) เพ่ือติดตอสงทารกใหแกทีมกุมารแพทยชุดท่ี 2  

การดูแลผูปวยเม่ือเสร็จส้ินการผาตัด 

1) เม่ือการผาตัดเสร็จสิ้นสูติแพทยและพยาบาลผูชวยผาตัด ชวยทีมวิสัญญียายผูปวยมายังเตียง stretcher ยกราวกัน

เตียงข้ึนและผูกผารัดตัวกันตกเตียงบริเวณแขนและขาของผูปวย 

2) เม่ือทุกคนในทีมออกจากหองผาตัด วิสัญญีแพทยจึงถอดทอชวยหายใจแกผูปวย โดยคลุมใบหนาของผูปวยดวย

surgical mask หรือ แผนพลาสติก 

3) ในกรณีผูปวยมีขอบงชี้ในการใชทอชวยหายใจ สามารถสงผูปวยไดเลย โดยไมตองเฝาผูปวยภายหลังการระงับ

ความรูสึก โดยทีมวิสัญญีรวมสงผูปวยพรอมกับทีมสูติแพทย  

4) ในการสงผูปวยท่ีมีทอชวยหายใจ วิสัญญีแพทยใหยานอนหลับ และยาหยอนกลามเนื้อ ใหเพียงพอกอนการสง

ผูปวย เพ่ือลดโอกาส self-extubation ระหวางการสงตอผูปวย รวมกับตอ HME with mechanical filter ท่ี

ตําแหนง Y-piece และตรวจสอบการทํางานของเครื่องชวยหายใจเคลื่อนท่ีกอนเคลื่อนยายผูปวยออกจากหอง

ผาตัด (พรอมclamp 2 อัน) 

5) เม่ือสงตอผูปวยไปยังหอผูปวย กอนปลดเครื่องชวยหายใจเคลื่อนท่ีใหใช clamp หนีบทอชวยหายใจฝงผูปวย และ

ปดเครื่องชวยหายใจ นํา clamp อีกอันหนีบทอชวยชวยหายใจฝงเครื่องชวยหายใจกอนปลดเครื่อง จากนั้นตอ

เครื่องชวยหายใจของหอผูปวยเขากับผูปวย 

6) หากผูปวยสามารถถอดทอชวยหายใจได วิสัญญีแพทยเฝาผูปวยภายหลังการระงับความรูสึกเปนเวลา 30 นาที 

และผูปวยมีอาการคงท่ี 

7) 20 นาทีกอนถึงเวลาสงผูปวย โทร 2392 (1419) เพ่ือพยาบาลหองผาตัดประสานงานแจงหนวย รปภ งานอาคาร

สถานท่ี และทีมสูติแพทย เพ่ือสงผูปวยไปยังหองพัก 

8) ปดถุงขยะใหมิดชิดกอนออกจากหองผาตัด เพ่ือลดการปนเปอนของเชื้อ  
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9) วิสัญญีแพทยถอดชุด PAPR หรือ N95, face shield/goggle ท่ีหองซักลางและท้ิงชุดไปยังถังขยะแดงท่ีเตรียมไว 

เพ่ือแยกนําไปทําความสะอาดตอไป 

10) ภายหลังผูปวยออกจากหองผาตัด เปดระบบระบายอากาศ 30 นาทีกอนเขาทําความสะอาดอุปกรณทุกชนิดดวย 

0.5% hypochlorite 3 ครั้ง 

11) วิสัญญีพยาบาลโทร 1310 แจงงานอาคารและสถานท่ีเพ่ือทําความสะอาดชุด PAPR และสงคืนชุด PAPR ให

เรียบรอย  

12) ใบ anesthetic record และ PACU record ใหทีมวิสัญญีท่ีเขาทําความสะอาดหอง เก็บใสซองพลาสติกใส ใบละ

ซองปดเทปใหสนิท ใสแฟม และนําไปสแกนพิมพออกมา 2 ชุด นําไปสงท่ีหอผูปวยและทีม SR สําหรับใบบันทึก

ตนฉบับใสถุงซิปลอคอีกชั้น เก็บไวท่ีภาควิชาวิสัญญีวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 วันท่ี 30 สิงหาคม 2564 |  

Checklist การเตรียมอุปกรณสําหรับการใหยาระงับความรูสึกผูปวย COVID-19 ท่ีมารับการผาตัดคลอดบุตร 

 monitors & ventilator 

 • standard monitoring & ETCO2 (หุมพลาสติก) 

 • oxygen & volatile agent analyzer (หุมพลาสติก) 

 • ตรวจสอบ anesthetic machine และ circuit พรอมใชงาน (หุมพลาสติกเครื่อง anesthetic 

machine) 

 • กรณีเลือกเทคนิค general anesthesia ใหตอ HME with viral filter ชนิด mechanical 

filter ท่ีบริเวณ Y-piece และ viral filter ชนิด electrostatic filter ท่ี expiratory and/or 

inspiratory limb รวมกับ closed suction system พรอมใชงาน 

 • vaporizer ท่ีเติมน้ํายา sevoflurane เต็ม พรอมใชงาน 

 • EKG x 4  

 airway  

 • video laryngoscope with stylet  

 • standard laryngoscope no 3 

 • intubating catheter 

 • laryngeal mask airway (Proseal) no 3 

 • facemask no 3, 4 

 • oral airway no 3 

 • endotracheal tube no 6.5, 7.0   

 • stylet size L x 1, sterile lubricant x 2 

 • syringe blow cuff x 1  

 • clamp (ชนิดมียาง) x 2 

 • suction no 14, 16 อยางละ 1 

• in-line suction 1 

 • Electrostatic filter x 2 
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• HME with mechanical filter x 1 

 • อุปกรณยึดติดทอชวยหายใจ (fixomull) x 4 อัน, fixomull แผนยาว x 4 อัน 

 • oxygen mask with bag x 1 

 • oxygen cannula x 1 

 • self-inflating bag 

 anesthetic drug & resuscitate drugs  

 • ketamine x 1 (หยิบเพ่ิมในลิ้นชักยาควบคุมพิเศษ) 

 • fentanyl, morphine, midazolam อยางละ 1, ephedrine x 2 (หยิบเพ่ิมในลิ้นชักยาควบคุม

พิเศษ) 

 • propofol x 2 

 • succinylcholine x 1 

 • cisatracurium x 2 

 • ephedrine x 2 

 • levophed x 1 

 • adrenaline x 1 

 • chlorpheniramine x 1, dexamethasone x 2 

 • ondansetron x 2 

 • metoclopramide x 1 

 • atropine x 4  

 • glycopyrrolate x 2 

 • neostigmine x 2 

 • oxytocin x 4, methergine x 2 (duratocin เตรียมโดยทีมหองผาตัด) 

 • parecoxib x 1 (กรณีผูปวยไมมีประวัติแพยากลุม sulfa) 

 • tramadol x 1 

 • 2% xylocaine w/o adrenaline 20 ml x 1  

 • 0.9% NSS 100 ml x 1, 5%D/W 100 ml x 1 
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 อุปกรณฉีดยา และอุปกรณอ่ืนๆ  

 • เข็มดูดยา no.18 , no.20 อยางละ 1 แผง 

 • syringe 3, 5, 10 ml อยางละ 3   

• syringe 20 ml x 1 

 • อุปกรณเปดน้ําเกลือ:  

o IV set fresenius x 1 

o IV set ธรรมดา x 1 

o extension no 18, 42 

o 3-way x 3 

o jelco 18, 20 อยางละ 2 

o tournique x 1 

o tegaderm IV x 2 

o fixomull x 2 

 • alcohol cotton ball 2 แผง 

 • ถาดสําหรับสีขาว 2 ถาด สําหรับใสยาสะอาด และ ยาท่ีใชกับผูปวย 

 • acetar 1 litre (warm) x 2 

 **หมายเหตุ: เตรียม IV fluid (acetar, 0.9%NSS, voluven) สํารองในรถ covid anesthetic** 

 อุปกรณสําหรับ spinal anesthesia  

 • set spinal block disposable x 1 

 • เข็ม spinal BD no 27 x 2 

 • 0.5% heavy marcaine 4 ml x 1 

 • ถุงมือ 6.5, 7.0 อยางละ 1 คู (สําหรับใสทับ ชุด PARP เพ่ือทําหัตถการ) 

 • เข็มดูดยา no 18, 20, 25  อยางละ 1 อัน 

 • syringe 3, 5, 10 ml และ tuberculin อยางละ 1 อัน 

 • lidocaine ใชอันเดียวกับท่ีเตรียมใน anesthetic drugs & resuscitate drugs  

 • 2%chlorhexidine in alcohol x 1  

 • Alcohol cotton ball 1 แผง 

 • สําลีแหง x 1, gauze 3x3 x 1 
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 อุปกรณอ่ืนๆ 

 • anesthetic record, PACU record sheet, กระดาษ A4 สําหรับสื่อสาร, ปากกา, กรรไกร 

 • ถุงมือ 10 คู, alcohol gel 

 • กระดาษกาว, webril, ผาผูกแขน x 2 

 • ถุงแดง 2 ถุง  สําหรับ 1) ท้ิงขยะท่ัวไปขณะดมยา 2) อุปกรณหลังใสทอชวยหายใจ 

 • ถุงซิปล็อค สําหรับท้ิง blade และ stylet 

 • แผนพลาสติกใส หรือ กลองอะคริริค สําหรับคลุมหนาผูปวยขณะถอดทอชวยหายใจ 

 • กลองท้ิงของมีคม และ amp ยาท่ีใชแลว 

 • ขวดพลาสติกตัดครึ่ง เพ่ือใชรองอาเจียน 

 • half sheet 8 ผืน 

 

**หมายเหตุ: อุปกรณท่ีเตรียมไวปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของผูปวย รวมถึงความเห็นของวิสัญญีแพทยผูดูแล 


