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บทน า 
เนื่องจากการพัฒนาระบบบริการผาตัดแบบวันเดียวกลับ (one day surgery; ODS) และการผาตัดแผล

เล็ก (minimally invasive surgery; MIS) เปนนโยบายสวนหนึ่งของแผนยุทธศาสตรประเทศไทย 4.0 ที่กระทรวง
สาธารณสุขมุงเนนและใหความสําคัญ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหประชาชนไดรับบริการเทคโนโลยีทางการแพทยขั้น
สูงที่มีคุณภาพ เขาถึงบริการไดอยางรวดเร็ว ลดระยะเวลาการรอคิวผาตัด ลดความแออัดในโรงพยาบาล  ลดภาระ
คาใชจายในการดูแลรักษาผูปวยของประเทศ ประหยัดเวลาของผูปวยและญาติ ดังนั้นเพ่ือใหระบบบริการ ODS 
และ MIS มีมาตรฐานและความปลอดภัยแกผูปวย จึงจําเปนตองมีหนวยงานหรือหองตรวจเปนคลินิกประเมินและ
เตรียมความพรอมผูปวยกอนการระงับความรูสึก (pre-anesthesia clinic; PAC) เพ่ือประเมินสุขภาพ ความเสี่ยง 
และเตรียมความพรอมผูปวยและญาติ ทั้งรางกายและจิตใจกอนผาตัด  

แนวทางเวชปฏิบัตินี้คณะผูจัดทําไดดําเนินการภายใตกํากับของราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทยแหงประเทศไทย  
แนวทางนี้อาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม  หากมีผลการศึกษายืนยันการรักษาที่แตกตาง  รวมถึงเทคโนโลยี
ใหมๆ ตอไปในอนาคต อนึ่ง คณะผูจัดทําไมมีผลประโยชนทับซอนในการจัดทําแนวทางเวชปฏิบัติแตอยางใด 

 
ค าจ ากัดความ 

คลินิกประเมินและเตรียมความพรอมผูปวยกอนการระงับความรูสึก  (pre-anesthesia clinic; PAC) 
หมายถึง หนวยงานที่ทําหนาที่ประเมินและเตรียมความพรอมผูปวยและญาติกอนการผาตัดหรือหัตถการโดย
บุคลากรทางวิสัญญี    

การผาตัดแบบวันเดียวกลับ (one day surgery; ODS) หมายถึง การรับผูปวยเขามาเพ่ือรับการรักษาทํา
หัตถการหรือผาตัดที่ไดมีการเตรียมการไวลวงหนา  และสามารถใหกลับบานในวันเดียวกันกับวันที่รับไวทํา
หัตถการหรือผาตัด  หรืออยูในโรงพยาบาลต้ังแต 2 ชั่วโมง ถึงเวลาจําหนายออกไมเกิน 24 ชั่วโมง 

กา รผ าตัดแผล เล็ ก (minimally invasive surgery; MIS) หมา ยถึง  การ ผ า ตัดผ า นกล อ ง  ได แก  
laparoscopic cholecystectomy, laparoscopic colectomy, laparoscopic hysterectomy, video-
assisted thoracic surgery  
 
วัตถุประสงค์ 

เปนแนวทางสําหรับการจัดต้ังและใหบริการของคลินิกประเมินและเตรียมความพรอมกอนการระงับ
ความรูสึกสําหรับการผาตัดแบบ ODS และ MIS เพ่ือลดอุบัติการณของการเลื่อนหรืองดผาตัดเนื่องจากผูปวยไม
พรอม  ลดระยะเวลาการนอนในโรงพยาบาลเพ่ือเตรียมความพรอมกอนผาตัด ลดการปรึกษาอายุรแพทยแบบ
รีบดวนกอนผาตัด ลดการเกิดภาวะแทรกซอนในชวงระหวางและหลังผาตัด  และเพ่ิมความพึงพอใจของผูปวยและ
ญาติ  
โครงสร้าง   

1. สถานท่ี อาจจัดต้ังเปนหองตรวจที่ตึกผูปวยนอกโดยมีมาตรฐานดานสถานที่และสิ่งแวดลอมเชนเดียวกับ
แผนกผูปวยนอก หรือใชพ้ืนที่บริเวณแผนกหองผาตัดจัดเปนสัดสวนในการใหบริการ 

2. บุคลากร วิสัญญีแพทยหรือวิสัญญีพยาบาล รวมกับบุคลากรการแพทยอ่ืน ๆ  ถาวิสัญญีพยาบาลเปนผู
ประเมิน ควรสามารถขอปรึกษาวิสัญญีแพทยได 
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ขั้นตอนการส่งผู้ป่วยมาคลินิกประเมินและเตรียมความพร้อมก่อนการผ่าตัด (รูปที่ 1) 

ขั้นตอนท่ี 1 เม่ือผูปวยไดรับการวางแผนใหเขารับการผาตัด แพทยเจาของไขควรพิจารณารวบรวมขอมูลเบื้องตน
ของผูปวยจากการซักประวัติ ตรวจรางกาย และผลสงตรวจทางหองปฏิบัติการ  

การสงตรวจทางหองปฏิบัติการที่เหมาะสม ควรพิจารณาจาก อายุ โรคและความผิดปกติตาง ๆ ยาที่ผูปวย
ไดรับ และชนิดการผาตัด  ปจจุบันราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทยแหงประเทศไทยไดออกแนวทางเวชปฏิบัติเพ่ือเปน
เครื่องมือสงเสริมคุณภาพของการบริการดานสุขภาพอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา อยางไรก็ดีแนวทางเวชปฏิบัติ
นี้ไมใชขอบังคับ ผูปฏิบัติงานสามารถปรับเปลี่ยนไดขึ้นอยู กับสถานการณและเหตุผลที่สมควรโดยใชวิจารณญาณ
อยางเหมาะสม โรงพยาบาล/สถานพยาบาลอาจปรับแนวทางเวชปฏิบัติของราชวิทยาลัยฯ เพ่ือเปนแนวทางหรือ
ขอแนะนําการสงตรวจทางหองปฏิบัติการเบื้องตนใหเขา กับบริบทของสถานพยาบาลนั้น ๆ ตามคําแนะนําของราช
วิทยาลัยวิสัญญีแพทยแหงประเทศไทยป พ.ศ. 2562  ผูปวยที่มารับการผาตัดแบบวันเดียวกลับ สวนใหญเปนการ
ผาตัดเล็กที่มีความเสี่ยงตํ่า จึงควรสงตรวจเฉพาะที่มีขอบงชี้จากปจจัยตัวผูปวยแตละราย 

ขั้นตอนท่ี 2 แพทยเจาของไขสงปรึกษาคลินิกประเมินและเตรียมความพรอมฯ เพ่ือประเมิน เตรียมความพรอม 
และใหคําแนะนําผูปวยกอนการระงับความรูสึก รายละเอียดเพ่ิมเติมในหัวขอ “แนวปฏิบัติการประเมินและเตรียม
ความพร้อมผู้ป่วย” 

ขั้นตอนท่ี 3 คลินิกประเมินและเตรียมความพรอมฯ อาจพิจารณาสงตรวจทางหองปฏิบัติการเพ่ิมเติมในกรณีที่ มี
ขอบงชี้   เชน การตรวจคาการแข็งตัวของเลือด (coagulogram) ในผูปวยที่ มีประวัติเลือดออกผิดปกติหรือเลือด
หยุดยาก การตรวจคาการทํางานของตับ (liver function test) ในผูปวยที่ตรวจรางกายพบอาการตัวเหลือง ตา
เหลือง เปนตน  
 
ขั้นตอนท่ี 4 คลินิกประเมินและเตรียมความพรอมฯ อาจจะสงผูปวยปรึกษาแพทยเฉพาะทางดานอ่ืน ๆ ในกรณีที่ มี
ขอบงชี้  เชน ผูปวยที่ทํากิจวัตรประจําวันไมได มีโรคประจําตัวที่ยังควบคุมไดไมดี ตรวจรางกายพบ ความดันเลือด
มากกวา 180/110  มม.ปรอท ตรวจพบเสียงฟู ของหัวใจ  (murmur) เสีย งหายใจผิ ดปกติ ความรูสึกตัว 
(consciousness) ผิดปกติ หรือพบความผิดปกติของผลตรวจทางหองปฏิบัติการ เชน คาความเขมขนของเลือด  
(hematocrit)  จํานวนเกล็ดเลือด (platelet count) คลื่นไฟฟาหัวใจ (electrocardiogram) หรือภาพรังสีทรวง

อก (chest X-ray) โดยอาจพิจารณาสงปรึกษาอายุรแพทยโรคหัวใจเพ่ือตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกําลังกาย 
(exercise stress test) หรือบันทึกภาพหัวใจดวยคลื่นเสียงความถี่สูงขณะกระตุนหัวใจใหเกิดความเครียด ( stress 
echocardiography) อายุ แพทย โร คปอดเพ่ือตร วจสมรรถภาพปอด (pulmonary function test)  หรื อ
ศัลยแพทยหลอดเลือดเพ่ือตรวจหลอดเลือดดําดวยเครื่องความถี่สูง (vascular Doppler) ตามความเหมาะสม  
 อยางไรก็ดีคลินิกประเมินและเตรียมความพรอมฯ ตองคํานึงถึงระยะเวลาที่ตองเลื่อนการผาตัดออกไป
เปรียบเทียบกับประโยชนที่จะไดจากการสงตรวจทางหองปฏิบัติการอ่ืนหรือปรึกษาแพทยเฉพาะทางเพ่ิมเติม โดย
พิจารณาจากชนิดและความรีบดวนของการผาตัด ความเสี่ยง และตัดสินใจอยางเหมาะสม 

ขั้นตอนท่ี 5 หากผูปวยไมมีขอบงชี้ของการสงตรวจทางหองปฏิบัติการอ่ืนหรือปรึกษาแพทยเฉพาะทางเพ่ิมเติม ก็
สามารถสงผูปวยกลับไปพบแพทยเจาของไขเพ่ือทราบผลการประเมินกอนผาตัดและนัดผาตัดไดเปนลําดับถัดไป  
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รูปท่ี 1 ขั้นตอนการส่งผู้ป่วยมาคลินิกประเมินและเตรียมความพร้อมก่อนการผ่าตัด 
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แนวปฏิบัติการประเมินและเตรียมความพร้อมผู้ป่วย 

1. ประเมินสภาพผูปวย ความสามารถในการทํากิจกรรม (functional capacity) ประวัติการผาตัดและการระงับ
ความรูสึก ปญหาและภาวะแทรกซอนที่เกิดขึ้นในอดีต เชน การใสทอชวยหายใจยาก  การคลื่นไสอาเจียนหลัง
ผาตัดมาก ประวัติการใชยา  อาหารเสริมและสมุนไพร การแพยา  การด่ืมเหลา  สูบบุหรี่   ประวั ติ
ภาวะแทรกซอนจากการระงับความรูสึกในครอบครัว เชน malignant hyperthermia   

2. ประเมินระดับความรุนแรง และภาวะแทรกซอนของโรคประจําตัว รวมทั้งการรักษาที่ไดรับ   
3. ประเมินความเสี่ยงของการเกิดภาวะแทรกซอน 

3.1. ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม เ สี่ ย ง ต า ม  American Society of Anesthesiologist (ASA) physical status 
classification (ภาคผนวก1)  

3.2. ประเมินความเสี่ยงของภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากอุดก้ัน (obstructive sleep apnea, OSA) เชน 
ใชแบบสอบถาม STOP-BANG เปนเครื่องมือคัดกรอง 

3.3. ประเมินทางหายใจ เพ่ือประเมินโอกาสใสทอชวยหายใจยาก 
3.4. ประเมินความเสี่ยงของการเกิดภาวะแทรกซอนระบบหัวใจและหลอดเลือด ในกลุมผูปวยที่ มีประวัติโรค

หลอดเลือดหัวใจหรือมีปจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจ  เชน ประเมินตามแนวทางของ ACC/AHA ป 
ค.ศ. 2014 หรือ ESC/ESA ป ค.ศ. 2014 

4. ประเมินการติดเชื้อทางหายใจสวนตนกอนผาตัดโดยเฉพาะผูปวยเด็ก เนื่องจากเปนปจจัยเสี่ยงที่ทําใหเกิด
ภาวะแทรกซอนทางหายใจ เชน หลอดลมตีบเกร็ง  หากตองใสทอชวยหายใจอาจชักนําใหเกิดการติดเชื้อสู
ปอด  ควรเลื่อนการผาตัดที่ไมเรงดวนออกไปอยางนอย 4 สัปดาห 

5. ประสานงานในการสงปรึกษาอายุรแพทยหรือแพทยเฉพาะทางดานอ่ืน ๆ  
5.1. เม่ือพบความผิดปกติจากการ ซักประวัติ ตรวจรางกายหรือผลตรวจทางหองปฏิบัติการผิดปกติ  เพ่ือรวม

ประเมินและพิจารณาสงตรวจพิเศษอ่ืน ๆ   
5.2. เพ่ือควบคุมโรคประจําตัวใหอยูในระดับที่เหมาะสมและแกไขภาวะผิดปกติอ่ืน ๆ เพ่ือใหผูปวยอยูในสภาพ

ที่พรอมกอนรับผูปวยไวในโรงพยาบาล เชน ควบคุมภาวะเบาหวานและความดันโลหิตสูง  ควบคุมโรค
ปอดอุดก้ันเรื้อรัง  แกไขภาวะซีด  ปรับสมดุลเกลือแรในรางกายใหปกติ 

6. แนะนําใหผูปวยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือลดความเสี่ยงการเกิดภาวะแทรกซอน ไดแก หยุดสูบบุหรี่กอนผาตัด 
4–8 สัปดาห   หยุดด่ืมสุรากอนผาตัด 2-8 สัปดาห  

7. ใหคําแนะนําดานการจัดการยาที่ผูปวยใช ดังนี้ 
7.1. ยาที่ควรใหจนถึงเชาวันผาตัด ไดแก ยากลุม beta-blocker ยากลุม calcium channel blocker  

7.2. ยาที่ควรงดเชาวันผาตัด ไดแก ยาเบาหวานกลุม sulfonylurea  ยา metformin ยากลุม angiotensin 
converting enzyme inhibitor (ACEI) และ angiotensin receptor blocker (ARB) ที่ทานเนื่องจาก
โรคความดันโลหิตสูง  และยาขับปสสาวะ    

7.3. ยาตานเกล็ดเลือด ยาตานการแข็งตัวของเลือด ยาควบคุมจังหวะการเตนของหัวใจ ควรพิจารณารวมกับ 
ศัลยแพทย  อายุรแพทย  ถึงขอบงชี้ของการใชยา ผลดีและผลเสียของการหยุดยาและการทานยาตอ 

7.4. ยาชนิดอ่ืน ๆ ควรปรึกษาแพทยผูรักษาหรือแพทยเฉพาะทางตามระบบที่ผูปวยมีปญหารวมพิจารณา 



เอกสารนี้ไมสามารถใชอางอิงทางกฎหมายไดเนื่องจากการปฏิบัติตองปรับตามสถานการณ 

๖ ประกาศราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทยแหงประเทศไทย ฉบับที่ ๔/๒๕๖๔ 

 

8. ใหขอมูลผูปวยเก่ียวกับการระงับความรูสึก  ตามแนวทางพัฒนาการใหขอมูลเก่ียวกับการระงับความรูสึก ของ
ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทยแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2562   

9. แนะนําการปฏิบัติตัวกอน  ระหวางและหลังการผาตัด แกผูปวยและญาติ  พรอมแจกเอกสารคําแนะนํา 
10. บันทกึขอมูลการประเมินผูปวยกอนการระงับความรูสึกลงในเวชระเบียน 

 

ค าแนะน าการคัดเลือกผู้ป่วยท่ีมารับการผ่าตัดแบบ ODS  

1. ปัจจัยจากตัวผู้ป่วย ควรพิจารณาเลือกผูปวยดังนี้ 
1.1. ASA class 1 หมายถึงผูปวยที่แข็งแรงดี ไมมีโรคประจําตัว  
1.2. ASA class 2 หมายถึง ผูปวยมีโรคประจําตัว แตสามารถควบคุมไดดีและไมมีการทําลายของอวัยวะ

เปาหมาย (end organ damage) เชน ผูปวย โรคความดัน โลหิตสูงที่ควบคุมไดดี (systolic blood 
pressure <180 มม. ปรอท และ diastolic blood pressure <110 มม.ปรอท) หรือ โรคเบาหวานที่
ควบคุมไดดี  

1.3. ไมมีความเสี่ยงสูงในการใหยาระงับความรูสึก  ไดแก การใสทอชวยหายใจยาก  การเสี่ยงสําลักอาหารเขา
สูปอด (pulmonary aspiration) การเกิดภา วะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดก้ัน (obstructive 
sleep apnea) 

1.4. ไมมีประวัติแพยาชา แพยาสลบ   
1.5. ไมมีประวัติ malignant hyperthermia ในครอบครัว  
1.6. เด็กที่มีประวัติคลอดกอนกําหนด จะตองมีอายุ postconceptual age (PCA) มากกวา 60 สัปดาห 

2. ปัจจัยจากการผ่าตัด การผาตัดที่เหมาะสําหรับทําแบบวันเดียวกลับควรเปน   
2.1. เปนการผาตัดที่เสียเลือดนอย 
2.2. เปนการผาตัดที่ทําใหเกิดความปวดหลังผาตัดระดับนอยถึงปานกลาง  และสามารถระงับปวดไดดวยยา

รับประทาน 
3. ปัจจัยด้านสังคม คือ  

3.1. มีญาติหรือผูดูแลที่บาน 

3.2. ผูปวยและญาติสามารถสื่อสารไดดี มีความเขาใจในการปฏิบัติตัวกอนและหลังการผาตัด 
3.3. บานไมหางไกลกับสถานพยาบาล และเดินทางไปมาไดสะดวก 
3.4. มีโทรศัพทเพ่ือติดตอสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน 

 
ค าแนะน าการให้ข้อมูลผู้ป่วยและญาติท่ีมารับการระงับความรู้ สึกส าหรับการผ่าตัดแบบ ODS และ MIS  

การใหความรูแกผูปวยและญาติกอนการระงับความรูสึกเปนสวนสําคัญเพ่ือผูปวยและญาติเขาใจและสามารถ
ปฏิบัติตัวไดอยางถูกตอง ลดความวิตกกังวล ทําใหเกิดความปลอดภัยแกผูปวย ควรจัดทําเปนเอกสารแจกใหผูปวย
และญาติประกอบคําอธิบาย สาระสําคัญควรประกอบดวย 
1. ขอมูลเก่ียวกับการระงับความรูสึก เพ่ือใหผูปวยทราบชนิดของการใหความรูสึก  ขอดี  ขอจํากัด ตลอดจน

ความเสี่ยงหรือภาวะแทรกซอนที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้ง การฟนตัวจากการระงับความรูสึก  



เอกสารนี้ไมสามารถใชอางอิงทางกฎหมายไดเนื่องจากการปฏิบัติตองปรับตามสถานการณ 

๗ ประกาศราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทยแหงประเทศไทย ฉบับที่ ๔/๒๕๖๔ 

 

2. การเตรียมตัวกอนการระงับความรูสึก โดยเฉพาะผูปวยที่มารับการผาตัดแบบ ODS ที่ผูปวยและญาติตอง
เตรียมตัวกอนผาตัดเอง 
2.1. การงดน้ําและอาหารกอนผาตัด เพ่ือปองกันการสูดสําลักน้ํายอยหรือเศษอาหารจากกระเพาะอาหารเขา

ไปสูปอดระหวางการไดรับยาระงับความรูสึก   ควรระบุเวลาและชนิดอาหารที่ใหผูปวยงดตามบริบทของ
ผูปวยใหชัดเจน 
 

ชนิดของน้ าและอาหารท่ีรับประทาน ระยะเวลาก่อนการระงับความรู้สึก 

ของเหลวใส (clear fluids)  
ไดแก น้ําเปลา น้ําหวาน น้ําผลไมไมมีกาก 

ใหไดถึง 2 ชั่วโมง 

นมแม่ (breast milk) ใหไดถึง 4 ชั่วโมง 

นมผง นมวัว นมชนิดต่าง ๆ (infant formula, nonhuman milk) ใหไดถึง 6 ชั่วโมง 
อาหารมื้อเบา (light meals)  
ไดแก ขนมปง ขาวตมเปลาไมมีเนื้อสัตว  

ใหไดถึง 6 ชั่วโมง 

อาหารมื้อหนัก (meat/fatty solid meals)  
ไดแก อาหารที่มีเนื้อวัว เนื้อหมู  อาหารทอด  อาหารที่มีไขมันสูง   
รวมถึงการรับประทานอาหารในปริมาณมาก 

 
ใหไดถึง 8 ชั่วโมง 

 
2.2. ในกรณีผูปวยมีโรคประจําตัว ตองแจงยาที่ตองงดกอนผาตัดและยาที่ตองรับประทานตอเนื่องจนถึงวัน

ผาตัด  
2.3. ควรหยุดสูบบุหรี่ 4-8 สัปดาห กอนผาตัด เพ่ือชวยใหเยื่อบุหลอดลมทํางานไดดีขึ้น ขับเสมหะดีขึ้นและลด

ภาวะแทรกซอนทางระบบหายใจ  
2.4. ควรหยุดด่ืมสุรา 2-8 สัปดาห กอนผาตัด  
2.5. กรณีผูปวยมีอาการ ไข ไอ มีน้ํามูก 2-4 สัปดาห กอนวันผาตัด ควรติดตอคลินิกประเมินความพรอมและ

เตรียมผูปวยฯ เพ่ือประเมินวาจําเปนตองเลื่อนการผาตัดหรือไม 
2.6. สําหรับผูปวยที่มารับการผาตัดแบบ ODS  ตองแจงเพ่ิมเติม ใหเตรียมญาติหรือผูที่สามารถดูแลผูปวย

ขณะเดินทางกลับบานและพักฟนที่บานดวย 
3. การปฏิบัติตัวและการดูแลหลังการระงับความรูสึก  

3.1. การจัดการความปวดหลังผาตัด การทานอาหาร การเคลื่อนไหวรางกายเพ่ือชวยใหฟนตัวเร็ว การบริหาร
การหายใจ 

3.2. สําหรับผูปวยที่มารับการผาตัดแบบ ODS ตองแจงการปฏิบัติตัวเพ่ิมเติมดังนี้ 
3.2.1.กรณีไดรับการระงับความรูสึกแบบทั่วไป หรือไดรับยากลอมประสาท จะมีผลตอการตัดสินใจในชวง 

24 ชั่วโมงแรก ผูปวยไมควรขับรถ ทํางานเก่ียวกับเครื่องยนต ตัดสินใจเก่ียวกับเอกสารทางกฎหมาย 
ด่ืมสุราหรือสูบบุหรี่  

3.2.2.กรณีไดรับการระงับความรูสึกเฉพาะสวน ระหวางที่ยังรูสึกชาอยู ผูปวยควรปองกันมิใหสวนของ
รางกายถูกกดหรือถูกของรอนจัด/เย็นจัด 



เอกสารนี้ไมสามารถใชอางอิงทางกฎหมายไดเนื่องจากการปฏิบัติตองปรับตามสถานการณ 

๘ ประกาศราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทยแหงประเทศไทย ฉบับที่ ๔/๒๕๖๔ 

 

3.2.3.อาการผิดปกติที่ญาติควรติดตอสถานพยาบาล   
- อาการปวดที่มากขึ้นและไมสามารถบรรเทาดวยยาแกปวดที่ไดรับ   
- มีอาการคลื่นไส อาเจียนมากจนไมสามารถกินอาหารหรือและด่ืมน้ําได     
- ไมสามารถถายปสสาวะได 
- แผลมีเลือดออกชุมผาปดแผล 

3.2.4.เบอรโทรศัพทของสถานพยาบาลที่มารับการผาตัดและสถานพยาบาลใกลบานที่ญาติจะสามารถ
ติดตอไดถามีอาการผิดปกติหลังผาตัด 

4. เบอรโทรศัพทของคลินิกประเมินและเตรียมความพรอมฯ เพ่ือติดตอสอบถามเม่ือมีขอสงสัยในการเตรียมตัว
กอนการระงับความรูสึก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารนี้ไมสามารถใชอางอิงทางกฎหมายไดเนื่องจากการปฏิบัติตองปรับตามสถานการณ 

๙ ประกาศราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทยแหงประเทศไทย ฉบับที่ ๔/๒๕๖๔ 

 

ภาคผนวก 1 การประเมินความเสี่ยงตาม American Society of Anesthesiologist (ASA) physical status 
(PS) classification  

ASA   ค าจ ากัดความ ตัวอย่างในผู้ป่วยผู้ใหญ่ ตัวอย่างในผู้ป่วยเด็ก ตัวอย่างในผู้ป่วยสูติกรรม 
ASA class 1  ผูปวยท่ีแข็งแรงดี  

ไมมีโรคประจําตัว 
 

- Healthy, non-smoking, 
no or minimal alcohol 
use 

- Healthy (no acute or chronic 
disease), normal BMI percentile 
for age 

 

ASA class 2 ผูปวยมีโรคประจําตัว
อยูในระดับรุนแรง
นอยและควบคุมไดดี  

- Mild diseases only 
without substantive 
functional limitations  
- Current smoker  
- Social alcohol drinker  
- Obesity (30<BMI<40) 
- Well-controlled DM/HTN 
- Mild lung disease 

- 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 

- Normal pregnancy  
- Well controlled 

gestational HTN  
- Diet-controlled 

gestational DM 
- Controlled preeclampsia 

without severe features 

ASA class 3 ผูปวยมีโรคประจําตัว 
อยูในระดับปานกลาง
ถึงรุนแรง ควบคุมได
ไมดี 

- Substantive functional 
limitations 
- Poorly controlled DM, 

HTN, COPD 
- Morbid obesity (BMI ≥40) 
- Active hepatitis 
- Alcohol dependence or 

abuse 
- Implanted pacemaker 
- Moderate reduction of 

ejection fraction 
- ESRD undergoing 

regularly scheduled 
dialysis 
- History (>3 months) of 

MI, CVA, TIA, or 
CAD/stents 

- Uncorrected stable congenital 
cardiac abnormality 
- Asthma with exacerbation 
- Poorly controlled epilepsy 
- insulin dependent DM  
- Morbid obesity 
- Malnutrition 
- Severe OSA 
- Oncologic state 
- Renal failure 
- History of organ transplantation 
- Brain/spinal cord malformation  
- Symptomatic hydrocephalus 
- Premature infant PCA <60 weeks 
- Autism with severe limitations  
- Metabolic disease  
- Difficult airway 
- Long term parenteral nutrition.  
- Full infants <6 weeks of age. 

- Preeclampsia with severe 
features  
- DM with complications or 

high insulin requirements 
- Thrombophilic disease 

requiring anticoagulation 
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๑๐ ประกาศราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทยแหงประเทศไทย ฉบับที่ ๔/๒๕๖๔ 

 

ภาคผนวก 1 การประเมินความเสี่ยงตาม American Society of Anesthesiologist (ASA) physical status 
(PS) classification (ตอ)  

ASA   ค าจ ากัดความ ตัวอย่างในผู้ป่วยผู้ใหญ่ ตัวอย่างในผู้ป่วยเด็ก ตัวอย่างในผู้ป่วยสูติกรรม 
ASA class 4 ผูปวยมีโรคประจําตัว

ท่ีมีความรุนแรง 
- Recent (<3 months) MI, 

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 

- 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 

- Preeclampsia with severe 
features complicated by 
HELLP or other adverse 
events 
- Peripartum 

cardiomyopathy with EF 
<40 
- Uncorrected/ 

decompensated acquired 
or congenital heart 
disease,  

ASA class 5 ผูปวยท่ีมีอาการ
รุนแรงมากและมี
โอกาสเสียชีวิต ถา
ไมไดรับการผาตัด 

- 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 

- 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 

- Uterine rupture 

ASA class 6 ผูปวยภาวะสมองตาย
ท่ีรอการบริจาค
อวัยวะ 

  -   -   

 

 * การเพ่ิม “E" หมายถึงการผาตัดฉุกเฉิน 
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