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ประกาศราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย
ฉบับที่ ๔/๒๕๖๔

เรื่อง แนวทางเวชปฏิบัติสาหรับคลินิกประเมินและเตรียมความพร้อมผู้ป่วยก่อนการ
ระงับความรู้สึกที่ให้บริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับและการผ่าตัดแผลเล็ก
Pre-anesthesia clinic guideline for one day surgery and minimally
invasive surgery

๑

ประกาศราชวิทยาลัยวิสัญญี พทย หงประ ทศ ทย ฉบับที /

อกสารนี มสามารถ ชอางอิงทางกฎหมาย ด นืองจากการปฏิบัติตองปรับตามสถานการณ

บทนา
นืองจากการพั ฒนาระบบบริ การผาตัด บบวั น ดียวกลับ (one day surgery; ODS) ละการผาตัด ผล
ลก (minimally invasive surgery; MIS) ปนน ยบายสวนหนึงของ ผนยุทธศาสตรประ ทศ ทย 4.0 ทีกระทรวง
สาธารณสุขมุง นน ละ หความสาคัญ ดยมีวัตถุป ระสงค พือ หประชาชน ดรับ บริ การ ทค น ลยี ทางการ พทยขั น
สูงทีมีคุ ณภาพ ขาถึ งบริก าร ดอยางรวด รว ลดระยะ วลาการรอคิว ผาตัด ลดความ ออัด น รงพยาบาล ลดภาระ
คา ชจาย นการดู ลรั กษาผูปวยของประ ทศ ประหยัด วลาของผูปวย ละญาติ ดั งนัน พื อ หระบบบริการ ODS
ละ MIS มี มาตรฐาน ละความปลอดภัย กผูปวย จึงจา ปนตองมีหนวยงานหรือ หองตรวจ ปนคลินิก ประ มิน ละ
ตรี ยมความพรอมผูปวยกอนการระงับ ความรูสึ ก (pre-anesthesia clinic; PAC) พือประ มินสุ ขภาพ ความ สียง
ละ ตรียมความพรอมผูปวย ละญาติ ทังรางกาย ละจิต จกอนผาตัด
นวทาง วชปฏิบัตินีคณะผูจัดทา ดดา นินการภาย ตกากั บของราชวิ ทยาลัยวิสัญ ญี พทย หงประ ทศ ทย
นวทางนีอาจปรับ ปลียน ดตามความ หมาะสม หากมีผลการศึกษายืนยั นการรักษาที ตกตาง รวมถึง ทค น ลยี
หม ตอ ป นอนาคต อนึง คณะผูจัดทา มมีผลประ ยชนทับซอน นการจัดทา นวทาง วชปฏิบัติ ตอยาง ด
คาจากัดความ
คลิ นิ ก ประ มิ น ละ ตรี ย มความพรอมผู ปวยกอนการระงั บ ความรู สึ ก (pre-anesthesia clinic; PAC)
หมายถึง หนวยงานทีทาหนาที ประ มิ น ละ ตรีย มความพรอมผู ปวย ละญาติ ก อนการผาตัด หรือ หัต ถการ ดย
บุคลากรทางวิสัญญี
การผาตัด บบวัน ดียวกลับ (one day surgery; ODS) หมายถึง การรั บผูปวย ขามา พื อรับการรัก ษาทา
หัต ถการหรื อ ผาตั ด ที ดมี การ ตรี ยมการ วลวงหนา ละสามารถ หกลั บบาน นวัน ดี ยวกั นกั บ วั นที รั บ วทา
หัตถการหรือผาตัด หรืออยู น รงพยาบาลตัง ต 2 ชัว มง ถึง วลาจาหนายออก ม กิน 24 ชัว มง
กา ร ผาตั ด ผล ลก (minimally invasive surgery; MIS) หมา ยถึ ง การ ผา ตั ด ผา นกลอง ด ก
laparoscopic cholecystectomy, laparoscopic colectomy, laparoscopic hysterectomy, videoassisted thoracic surgery
วัตถุประสงค์
ปน นวทางสาหรับ การจั ดตั ง ละ หบริก ารของคลิ นิก ประ มิน ละ ตรี ย มความพรอมกอนการระงั บ
ความรู สึกสาหรับการผาตั ด บบ ODS ละ MIS พื อลดอุบั ติก ารณของการ ลือนหรื องดผาตัด นืองจากผู ปวย ม
พรอม ลดระยะ วลาการนอน น รงพยาบาล พื อ ตรี ยมความพรอมกอนผาตัด ลดการปรึก ษาอายุร พทย บบ
รีบดวนกอนผาตัด ลดการ กิดภาวะ ทรกซอน นชวงระหวาง ละหลังผาตั ด ละ พิมความพึง พอ จของผูปวย ละ
ญาติ
โครงสร้าง
1. สถานที่ อาจจั ดตัง ปนหองตรวจทีตึ กผูปวยนอก ดยมีมาตรฐานดานสถานที ละสิง วดลอม ชน ดีย วกั บ
ผนกผูปวยนอก หรือ ชพืนทีบริ วณ ผนกหองผาตัดจัด ปนสัดสวน นการ หบริ การ
2. บุคลากร วิ สัญญี พทยหรือ วิสัญ ญีพยาบาล รวมกั บบุค ลากรการ พทยอื น ถาวิ สัญ ญีพยาบาล ปนผู
ประ มิน ควรสามารถขอปรึกษาวิสัญญี พทย ด
๒
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ขั้นตอนการส่งผู้ป่วยมาคลินิ กประเมินและเตรี ยมความพร้อมก่ อนการผ่า ตั ด (รูปที 1)
ขั้นตอนที่ 1 มือผูปวย ดรับการวาง ผน ห ขารั บการผาตัด พทย จาของ ขควรพิ จารณารวบรวมขอมูล บืองตน
ของผูปวยจากการซักประวัติ ตรวจรางกาย ละผลสงตรวจทางหองปฏิบัติการ
การสงตรวจทางหองปฏิบัติการที หมาะสม ควรพิจารณาจาก อายุ รค ละความผิดปกติต าง ยาทีผูปวย
ดรั บ ละชนิดการผาตัด ปจจุ บันราชวิ ทยาลัยวิ สัญญี พทย หงประ ทศ ทย ดออก นวทาง วชปฏิบัติ พือ ปน
ครืองมือสง สริมคุ ณภาพของการบริก ารดานสุขภาพอยางมีประสิทธิภ าพ ละคุมคา อยาง รกดี นวทาง วชปฏิบั ติ
นี ม ชขอบังคั บ ผู ปฏิบั ติงานสามารถปรั บ ปลียน ดขึ นอยู กับสถานการณ ละ หตุผลทีสมควร ดย ชวิ จารณญาณ
อยาง หมาะสม รงพยาบาล/สถานพยาบาลอาจปรั บ นวทาง วชปฏิบัติ ของราชวิ ทยาลั ยฯ พือ ปน นวทางหรื อ
ขอ นะนาการสงตรวจทางหองปฏิบัติก าร บืองตน ห ขากับบริบทของสถานพยาบาลนั น ตามคา นะนาของราช
วิทยาลั ยวิสัญญี พทย หงประ ทศ ทยป พ.ศ. 2562 ผูปวยทีมารับ การผาตัด บบวัน ดียวกลั บ สวน หญ ปนการ
ผาตัด ลกทีมีความ สียงตา จึงควรสงตรวจ ฉพาะทีมีขอบงชีจากปจจัยตัวผูปวย ตละราย
ขั้นตอนที่ 2 พทย จาของ ขสงปรึก ษาคลิ นิก ประ มิ น ละ ตรีย มความพรอมฯ พือประ มิน ตรีย มความพรอม
ละ หคา นะนาผูปวยกอนการระงับ ความรูสึ ก รายละ อียด พิม ติ ม นหัว ขอ แนวปฏิบัติก ารประเมินและเตรีย ม
ความพร้อมผู้ป่วย”
ขั้นตอนที่ 3 คลิ นิก ประ มิน ละ ตรียมความพรอมฯ อาจพิจารณาสงตรวจทางหองปฏิบั ติการ พิ ม ติม นกรณีที มี
ขอบงชี ชน การตรวจคาการ ขงตัว ของ ลื อด (coagulogram) นผูปวยที มีป ระวั ติ ลือดออกผิด ปกติหรื อ ลือ ด
หยุด ยาก การตรวจคาการทางานของตับ (liver function test) นผูปวยทีตรวจรางกายพบอาการตั ว หลือง ตา
หลือง ปนตน
ขั้นตอนที่ 4 คลินิกประ มิน ละ ตรีย มความพรอมฯ อาจจะสงผูปวยปรึ กษา พทย ฉพาะทางดานอืน นกรณีที มี
ขอบงชี ชน ผูปวยทีทากิจวัต รประจาวัน ม ด มี รคประจาตัว ทียังควบคุม ด มดี ตรวจรางกายพบ ความดั น ลือ ด
มากกวา 180/110 มม.ปรอท ตรวจ พบ สี ย งฟู ของหั ว จ (murmur) สี ย งหาย จผิ ด ปกติ ความรู สึ ก ตั ว
(consciousness) ผิด ปกติ หรื อพบความผิด ปกติข องผลตรวจทางหองปฏิบั ติการ ชน คาความ ขมขนของ ลือ ด
(hematocrit) จานวน กลด ลือ ด (platelet count) คลืน ฟฟาหัว จ (electrocardiogram) หรือ ภาพรัง สีท รวง
อก (chest X-ray) ดยอาจพิ จารณาสงปรึกษาอายุร พทย รคหัว จ พือตรวจสมรรถภาพหั ว จขณะออกกาลังกาย
(exercise stress test) หรือบั นทึกภาพหัว จดวยคลื น สียงความถี สูงขณะกระตุนหัว จ ห กิดความ ครียด ( stress
echocardiography) อายุ พทย ร คปอด พื อตร วจสมรร ถภา พปอด ( pulmonary function test) หรื อ
ศัลย พทยหลอด ลือด พือตรวจหลอด ลือดดาดวย ครืองความถีสูง (vascular Doppler) ตามความ หมาะสม
อยาง รกดี คลิ นิก ประ มิน ละ ตรี ยมความพรอมฯ ตองคานึง ถึง ระยะ วลาทีตอง ลื อนการผาตั ดออก ป
ปรีย บ ทีย บกับประ ยชนทีจะ ดจากการสงตรวจทางหองปฏิบั ติการอืนหรื อปรึก ษา พทย ฉพาะทาง พิ ม ติม ดย
พิจารณาจากชนิด ละความรีบดวนของการผาตัด ความ สียง ละตัดสิน จอยาง หมาะสม
ขั้นตอนที่ 5 หากผู ปวย มมีข อบงชีของการสงตรวจทางหองปฏิ บัติก ารอืนหรือ ปรึกษา พทย ฉพาะทาง พิม ติม ก
สามารถสงผูปวยกลับ ปพบ พทย จาของ ข พือทราบผลการประ มินกอนผาตั ด ละนั ดผาตัด ด ปนลาดับถัด ป
๓
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อกสารนี มสามารถ ชอางอิงทางกฎหมาย ด นืองจากการปฏิบัติตองปรับตามสถานการณ

รูปที่ 1 ขั้นตอนการส่งผู้ป่วยมาคลินิก ประเมิ นและเตรียมความพร้ อมก่อนการผ่า ตัด

๔

ประกาศราชวิทยาลัยวิสัญญี พทย หงประ ทศ ทย ฉบับที /
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แนวปฏิบัติการประเมินและเตรียมความพร้อมผู้ ป่วย
1. ประ มิ นสภาพผูปวย ความสามารถ นการทากิจกรรม (functional capacity) ประวัติก ารผาตั ด ละการระงั บ
ความรูสึก ปญหา ละภาวะ ทรกซอนที กิดขึน นอดีต ชน การ สทอชวยหาย จยาก การคลืน สอา จียนหลั ง
ผาตั ด มาก ประวั ติ ก าร ชยา อาหาร สริ ม ละสมุ น พร การ พยา การดื ม หลา สู บ บุ ห รี ประวั ติ
ภาวะ ทรกซอนจากการระงับความรูสึก นครอบครัว ชน malignant hyperthermia
2. ประ มินระดับความรุน รง ละภาวะ ทรกซอนของ รคประจาตัว รวมทังการรักษาที ดรับ
3. ประ มินความ สียงของการ กิดภาวะ ทรกซอน
3.1. ป ร ะ มิ น ค ว า ม สี ย ง ต า ม American Society of Anesthesiologist (ASA) physical status
classification (ภาคผนวก1)
3.2. ประ มิน ความ สียงของภาวะหยุด หาย จขณะหลับ จากอุด กัน (obstructive sleep apnea, OSA) ชน
ช บบสอบถาม STOP-BANG ปน ครืองมือคัดกรอง
3.3. ประ มินทางหาย จ พือประ มิน อกาส สทอชวยหาย จยาก
3.4. ประ มิน ความ สี ยงของการ กิดภาวะ ทรกซอนระบบหัว จ ละหลอด ลือ ด นกลุ มผูปวยที มีประวัติ รค
หลอด ลือ ดหัว จหรือมีปจจั ย สียงของ รคหลอด ลือ ดหัว จ ชน ประ มินตาม นวทางของ ACC/AHA ป
ค.ศ. 2014 หรือ ESC/ESA ป ค.ศ. 2014
4. ประ มิน การติ ด ชือทางหาย จสวนตนกอนผาตั ด ดย ฉพาะผู ปวย ดก นื องจาก ปนปจจัย สี ยงทีทา ห กิ ด
ภาวะ ทรกซอนทางหาย จ ชน หลอดลมตีบ กรง หากตอง สทอชวยหาย จอาจชักนา ห กิ ดการติ ด ชือสู
ปอด ควร ลือนการผาตัดที ม รงดวนออก ปอยางนอย 4 สัปดาห
5. ประสานงาน นการสงปรึกษาอายุร พทยหรือ พทย ฉพาะทางดานอืน
5.1. มือพบความผิด ปกติจากการ ซักประวั ติ ตรวจรางกายหรือ ผลตรวจทางหองปฏิบัติ การผิด ปกติ พือรวม
ประ มิน ละพิจารณาสงตรวจพิ ศษอืน
5.2. พือควบคุม รคประจาตัว หอยู นระดับที หมาะสม ละ ก ขภาวะผิดปกติ อืน พือ หผู ปวยอยู นสภาพ
ทีพรอมกอนรับผู ปวย ว น รงพยาบาล ชน ควบคุ มภาวะ บาหวาน ละความดัน ลหิ ตสู ง ควบคุม รค
ปอดอุดกัน รือรัง ก ขภาวะซีด ปรับสมดุล กลือ ร นรางกาย หปกติ
6. นะนา หผูปวยปรั บ ปลียนพฤติกรรม พือลดความ สียงการ กิด ภาวะ ทรกซอน ด ก หยุ ดสูบบุหรี กอนผาตั ด
4 8 สัปดาห หยุดดืมสุรากอนผาตัด 2-8 สัปดาห
7. หคา นะนาดานการจัดการยาทีผูปวย ช ดังนี
7.1. ยาทีควร หจนถึง ชาวันผาตัด ด ก ยากลุม beta-blocker ยากลุม calcium channel blocker
7.2. ยาที ควรงด ชาวั นผาตัด ด ก ยา บาหวานกลุม sulfonylurea ยา metformin ยากลุ ม angiotensin
converting enzyme inhibitor (ACEI) ละ angiotensin receptor blocker (ARB) ที ทาน นื องจาก
รคความดัน ลหิตสูง ละยาขับปสสาวะ
7.3. ยาตาน กลด ลือด ยาตานการ ขงตัว ของ ลือด ยาควบคุมจัง หวะการ ตนของหั ว จ ควรพิจ ารณารวมกั บ
ศัลย พทย อายุร พทย ถึงขอบงชีของการ ชยา ผลดี ละผล สียของการหยุดยา ละการทานยาตอ
7.4. ยาชนิดอืน ควรปรึกษา พทยผูรักษาหรือ พทย ฉพาะทางตามระบบทีผูปวยมีปญหารวมพิจารณา
๕
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8. หขอมู ลผูปวย กียวกั บการระงับความรูสึ ก ตาม นวทางพัฒนาการ หขอมู ล กียวกับการระงับความรูสึ ก ของ
ราชวิทยาลัยวิสัญญี พทย หงประ ทศ ทย ป พ.ศ. 2562
9. นะนาการปฏิบัติตัวกอน ระหวาง ละหลังการผาตัด กผูปวย ละญาติ พรอม จก อกสารคา นะนา
10. บันทึกขอมูลการประ มินผูปวยกอนการระงับความรูสึ กลง น วชระ บียน
คาแนะนาการคัดเลือ กผู้ ป่วยที่มารับการผ่าตั ดแบบ ODS
1. ปัจจัยจากตัวผู้ป่วย ควรพิจารณา ลือกผูปวยดังนี
1.1. ASA class 1 หมายถึงผูปวยที ขง รงดี มมี รคประจาตัว
1.2. ASA class 2 หมายถึ ง ผู ปวยมี รคประจาตั ว ตสามารถควบคุ ม ดดี ละ มมีก ารทาลายของอวั ย วะ
ปาหมาย ( end organ damage) ชน ผู ปวย รคความดั น ลหิ ต สู ง ที ควบคุ ม ดดี (systolic blood
pressure <180 มม. ปรอท ละ diastolic blood pressure <110 มม.ปรอท) หรื อ รค บาหวานที
ควบคุม ดดี
1.3. มมีความ สียงสูง นการ หยาระงับความรูสึก ด ก การ สทอชวยหาย จยาก การ สียงสาลักอาหาร ขา
สู ปอด (pulmonary aspiration) การ กิ ด ภา วะหยุ ด หาย จขณะหลั บ จากการอุ ด กั น (obstructive
sleep apnea)
1.4. มมีประวัติ พยาชา พยาสลบ
1.5. มมีประวัติ malignant hyperthermia นครอบครัว
1.6. ดกทีมปร วตคลอดกอนก หนด จ ตองมอ ย postconceptual age (PCA) ม กกว 60 สปด ห
2. ปัจจัยจากการผ่าตัด การผาตัดที หมาะสาหรับทา บบวัน ดียวกลับควร ปน
2.1. ปนการผาตัดที สีย ลือดนอย
2.2. ปนการผาตัด ทีทา ห กิดความปวดหลังผาตัด ระดั บนอยถึง ปานกลาง ละสามารถระงับ ปวด ดดวยยา
รับประทาน
3. ปัจจัยด้านสังคม คือ
3.1. มีญาติหรือผูดู ลทีบาน
3.2. ผูปวย ละญาติสามารถสือสาร ดดี มีความ ขา จ นการปฏิบัติตัวกอน ละหลังการผาตัด
3.3. บาน มหาง กลกับสถานพยาบาล ละ ดินทาง ปมา ดสะดวก
3.4. มี ทรศัพท พือติดตอสือสาร นภาวะฉุก ฉิน
คาแนะนาการให้ข้อมูลผู้ป่วยและญาติ ที่มารับการระงับความรู้ สึกสาหรับการผ่า ตัดแบบ ODS และ MIS
การ หความรู กผูปวย ละญาติกอนการระงับ ความรูสึก ปนสวนสาคั ญ พือผูปวย ละญาติ ขา จ ละสามารถ
ปฏิบัติตัว ดอยางถูกตอง ลดความวิตกกังวล ทา ห กิ ดความปลอดภั ย กผูปวย ควรจัดทา ปน อกสาร จก หผูปวย
ละญาติประกอบคาอธิบาย สาระสาคัญควรประกอบดวย
1. ขอมู ล กียวกั บการระงับความรู สึก พือ หผูปวยทราบชนิด ของการ หความรู สึก ขอดี ขอจากัด ตลอดจน
ความ สียงหรือภาวะ ทรกซอนทีอาจ กิดขึน รวมทัง การฟนตัวจากการระงับความรูสึก
๖
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2. การ ตรี ยมตั วกอนการระงับ ความรู สึก ดย ฉพาะผูปวยที มารับ การผาตัด บบ ODS ที ผูปวย ละญาติต อง
ตรียมตัวกอนผาตัด อง
2.1. การงดนา ละอาหารกอนผาตัด พื อปองกั นการสู ดสาลั กนายอยหรือ ศษอาหารจากกระ พาะอาหาร ขา
ปสูปอดระหวางการ ดรั บยาระงับความรูสึก ควรระบุ วลา ละชนิดอาหารที หผูปวยงดตามบริบทของ
ผูปวย หชัด จน
ชนิดของน้าและอาหารที่รับประทาน
ของเหลวใส (clear fluids)
ด ก นา ปลา นาหวาน นาผล ม มมีกาก
นมแม่ (breast milk)
นมผง นมวัว นมชนิดต่าง ๆ (infant formula, nonhuman milk)
อาหารมื้อเบา (light meals)
ด ก ขนมปง ขาวตม ปลา มมี นือสัตว
อาหารมื้อหนัก (meat/fatty solid meals)
ด ก อาหารทีมี นือวัว นือหมู อาหารทอด อาหารทีมี ขมันสูง
รวมถึงการรับประทานอาหาร นปริมาณมาก

ระยะเวลาก่อนการระงับความรู้สึก
ห ดถึง 2 ชัว มง
ห ดถึง 4 ชัว มง
ห ดถึง 6 ชัว มง
ห ดถึง 6 ชัว มง
ห ดถึง 8 ชัว มง

2.2. นกรณี ผูปวยมี รคประจาตั ว ตอง จงยาทีตองงดกอนผาตั ด ละยาทีตองรั บประทานตอ นืองจนถึ งวั น
ผาตัด
2.3. ควรหยุดสู บบุหรี 4-8 สัป ดาห กอนผาตัด พื อชวย ห ยือบุหลอดลมทางาน ดดีขึน ขั บ สมหะดี ขึน ละลด
ภาวะ ทรกซอนทางระบบหาย จ
2.4. ควรหยุดดืมสุรา 2-8 สัปดาห กอนผาตัด
2.5. กรณีผูปวยมีอ าการ ข อ มี นามูก 2-4 สัป ดาห กอนวัน ผาตัด ควรติดตอคลินิก ประ มินความพรอม ละ
ตรียมผูปวยฯ พือประ มินวาจา ปนตอง ลือนการผาตัดหรือ ม
2.6. สาหรับ ผูปวยทีมารั บการผาตัด บบ ODS ตอง จง พิม ติม ห ตรี ยมญาติห รือ ผู ที สามารถดู ลผู ปวย
ขณะ ดินทางกลับบาน ละพักฟนทีบานดวย
3. การปฏิบัติตัว ละการดู ลหลังการระงับความรูสึก
3.1. การจัดการความปวดหลังผาตัด การทานอาหาร การ คลือน หวรางกาย พือชวย หฟนตัว รว การบริหาร
การหาย จ
3.2. สาหรับผูปวยทีมารับการผาตัด บบ ODS ตอง จงการปฏิบัติตัว พิม ติมดังนี
3.2.1.กรณี ดรั บการระงับความรูสึก บบทัว ป หรือ ดรั บยากลอมประสาท จะมี ผลตอการตัดสิน จ นชวง
24 ชัว มง รก ผูปวย มควรขั บรถ ทางาน กียวกับ ครืองยนต ตัดสิน จ กียวกับ อกสารทางกฎหมาย
ดืมสุราหรือสูบบุหรี
3.2.2.กรณี ดรับ การระงั บความรู สึก ฉพาะสวน ระหวางทียั งรู สึก ชาอยู ผูปวยควรปองกัน มิ หสวนของ
รางกายถูกกดหรือถูกของรอนจัด/ ยนจัด
๗
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3.2.3.อาการผิดปกติทีญาติควรติดตอสถานพยาบาล
- อาการปวดทีมากขึน ละ มสามารถบรร ทาดวยยา กปวดที ดรับ
- มีอาการคลืน ส อา จียนมากจน มสามารถกินอาหารหรือ ละดืมนา ด
- มสามารถถายปสสาวะ ด
- ผลมี ลือดออกชุมผาปด ผล
3.2.4. บอร ทรศัพทของสถานพยาบาลที มารับ การผาตัด ละสถานพยาบาล กลบานทีญาติจ ะสามารถ
ติดตอ ดถามีอาการผิดปกติหลังผาตัด
4. บอร ทรศั พทของคลิ นิก ประ มิ น ละ ตรี ยมความพรอมฯ พื อติ ดตอสอบถาม มือมีข อสงสัย นการ ตรีย มตั ว
กอนการระงับความรูสึก
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ภาคผนวก 1 การประ มินความ สียงตาม American Society of Anesthesiologist (ASA) physical status
(PS) classification
ASA

คาจากัดความ

ตัวอย่างในผู้ป่วยผู้ใหญ่

- Healthy, non-smoking,
no or minimal alcohol
use
ASA class 2 ผูปวยมี รคประจาตัว - Mild diseases only
อยู นระดับรุน รง
without substantive
นอย ละควบคุม ดดี functional limitations
- Current smoker
- Social alcohol drinker
- Obesity (30<BMI<40)
- Well-controlled DM/HTN
- Mild lung disease

ตัวอย่างในผู้ป่วยเด็ก

- Healthy (no acute or chronic
disease), normal BMI percentile
for age
- Asymptomatic congenital
cardiac disease
- Well controlled dysrhythmias
- Asthma without exacerbation
- Well controlled epilepsy
- Non-insulin dependent DM
- Abnormal BMI percentile for age
- Mild/moderate OSA
- Oncologic state in remission
- Autism with mild limitations
ASA class 3 ผูปวยมี รคประจาตัว - Substantive functional - Uncorrected stable congenital
อยู นระดับปานกลาง limitations
cardiac abnormality
ถึงรุน รง ควบคุม ด - Poorly controlled DM, - Asthma with exacerbation
มดี
HTN, COPD
- Poorly controlled epilepsy
- Morbid obesi (BMI 40) - insulin dependent DM
- Active hepatitis
- Morbid obesity
- Alcohol dependence or - Malnutrition
abuse
- Severe OSA
- Implanted pacemaker - Oncologic state
- Moderate reduction of - Renal failure
ejection fraction
- History of organ transplantation
- ESRD undergoing
- Brain/spinal cord malformation
regularly scheduled
- Symptomatic hydrocephalus
dialysis
- Premature infant PCA <60 weeks
- History (>3 months) of - Autism with severe limitations
MI, CVA, TIA, or
- Metabolic disease
CAD/stents
- Difficult airway
- Long term parenteral nutrition.
- Full infants <6 weeks of age.

ตัวอย่างในผู้ป่วยสูติกรรม

ASA class 1 ผูปวยที ขง รงดี
มมี รคประจาตัว

๙

- Normal pregnancy
- Well controlled
gestational HTN
- Diet-controlled
gestational DM
- Controlled preeclampsia
without severe features

- Preeclampsia with severe
features
- DM with complications or
high insulin requirements
- Thrombophilic disease
requiring anticoagulation
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ภาคผนวก 1 การประ มินความ สียงตาม American Society of Anesthesiologist (ASA) physical status
(PS) classification (ตอ)
ASA

คาจากัดความ

ตัวอย่างในผู้ป่วยผู้ใหญ่

ASA class 4 ผูปวยมี รคประจาตัว - Recent (<3 months) MI,
ทีมีความรุน รง
CVA, TIA or CAD/stents
- Ongoing cardiac
ischemia or severe
valve dysfunction
- Severe reduction of
ejection fraction
- Shock, sepsis, DIC, ARD
- ESRD not undergoing
regularly scheduled
dialysis

ASA class 5 ผูปวยทีมีอาการ
รุน รงมาก ละมี
อกาส สียชีวิต ถา
ม ดรับการผาตัด

- Ruptured abdominal/
thoracic aneurysm
- Massive trauma
- Intracranial bleed with
mass effect
- Ischemic bowel in the
face of significant
cardiac pathology or
multiple organ/system
dysfunction

ASA class 6 ผูปวยภาวะสมองตาย
ทีรอการบริจาค
อวัยวะ

ตัวอย่างในผู้ป่วยเด็ก

ตัวอย่างในผู้ป่วยสูติกรรม

- Symptomatic congenital cardiac
abnormality
- Congestive heart failure
- Active sequelae of prematurity
- Acute hypoxic-ischemic
encephalopathy
- Shock, sepsis, DIC
- Automatic implantable
cardioverter-defibrillator
- Ventilator dependence
- Endocrinopathy
- Severe trauma
- Severe respiratory distress
- Advanced oncologic state
- Massive trauma, intracranial
hemorrhage with mass effect
- Patient requiring ECMO
- Respiratory failure or arrest
- Malignant hypertension
- Decompensated congestive
heart failure
- Hepatic encephalopathy
- Ischemic bowel or multiple
organ/system dysfunction
-

- Preeclampsia with severe
features complicated by
HELLP or other adverse
events
- Peripartum
cardiomyopathy with EF
<40
- Uncorrected/
decompensated acquired
or congenital heart
disease,

- Uterine rupture

-

* การ พิม E" หมายถึงการผาตัดฉุก ฉิน

๑๐
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อกสารนี มสามารถ ชอางอิงทางกฎหมาย ด นืองจากการปฏิบัติตองปรับตามสถานการณ

คณะผู้จัดทาแนวทางเวชปฏิ บัติสาหรับคลิ นิกประเมิน และเตรียมความพร้อมผู้ป่ วยก่ อนการระงับความรู้สึก
ที่ให้บริการผ่าตัดแบบวั นเดียวกลับและการผ่า ตัดแผลเล็ก
1. ศ.พญ.สุวรรณี สุร ศรณีวงศ
2. พญ.ประภา รัตน ชย
3. รศ.พญ.สุวิมล ตางวิวัฒน
4. รศ.พญ.มิงขวัญ วงษยิงสิน
5. ผศ.พญ.ฐิติกัญญา ดวงรัตน
6. ศ.นพ.สมบูรณ ทียนทอง
7. ผศ.พญ.อุมจิต วิทยา พ รจน
8. ผศ.พญ.พรอรุณ จริญราช
9. รศ.พญ.วัลภา อานันทศุภกุล
10. รศ.พญ.นุชนารถ บุญจึงมงคล
11. รศ.พญ.พนารัตน รัตนสุวรรณ
12. นพ.ปณณวิชญ บญจวลียมาศ
13. ผศ.นพ.สุดสยาม มานุวงศ
14. พญ.อรกัญญา ฉิมพาลี
15. พญ.สุจิตรา ทองทิพย
16. นพ.พงศพัฒน สัต ยภาส

ประธานราชวิทยาลัย ละทีปรึกษา
รงพยาบาลหาด หญ
คณะ พทยศาสตรศิริราชพยาบาล
คณะ พทยศาสตรศิริราชพยาบาล
คณะ พทยศาสตรศิริราชพยาบาล
คณะ พทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอน กน
คณะ พทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอน กน
คณะ พทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
คณะ พทยศาสตร รงพยาบาลรามาธิบดี
คณะ พทยศาสตร มหาวิทยาลัย ชียง หม
คณะ พทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอน กน
คณะ พทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
คณะ พทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
รงพยาบาลพลพยุห สนา
รงพยาบาลอุดรธานี
รงพยาบาลนครพิงค

ประกาศนี ชตัง ตวันทีประกาศ ปนตน ป
ประกาศ ณ วันที

กุมภาพันธ

ลงชือ
(ศาสตราจารย พทยหญิงสุวรรณี สุร ศรณีวงศ)
ประธานราชวิทยาลัยวิสัญญี พทย หงประ ทศ ทย
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