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คำแนะนำทำงเวชปฏิบัติในกำรประเมินผู้ป่วยก่อนกำรระงับควำมรู้สึก
(Practice Advisory for Preanesthesia Evaluation)
คาแนะนาต่างๆ นี้มิได้เป็นข้อบังคับของการปฏิบัติ และไม่สามารถรับประกันผลลัพธ์ของการระงับ
ความรู้สึกได้ ผู้ปฏิบัติสามารถปฏิบัติแตกต่างไปจากคาแนะนานี้ได้ในกรณีที่สถานการณ์แตกต่างออกไป หรือมี
เหตุผลที่สมควร หรือตามแนวทางปฏิบัติของสถาบันนั้นๆ
คำจำกัดควำม
การประเมิ น ผู้ ป่ ว ยก่ อ นการระงั บ ความรู้ สึ ก (Preanesthesia evaluation) หมายถึ ง ขั้ น ตอน
กระบวนการตั้งแต่การทบทวนเวชระเบียน การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
และการส่งปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง
การระงับ ความรู้สึ ก หมายถึ ง การระงับ ความรู้สึ ก แบบทั่ ว ไป (General anesthesia) การระงั บ
ความรู้สึกเฉพาะส่วน (Regional anesthesia) และการเฝ้าระวังโดยบุคลากรทางวิสัญญีวิทยา (Monitored
Anesthesia Care; MAC) ทั้ งนี้อ้างอิงตามประกาศราชวิทยาลัยวิสัญ ญี แพทย์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๔/
๒๕๕๘ เรื่อง มาตรฐานการระงับความรู้สึก
วัตถุประสงค์
ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยได้จัดทาคาแนะนาทางเวชปฏิบัตินี้ เพื่อเป็นเครื่องมือ
ส่งเสริมคุณภาพของการบริบาลด้านวิสัญญีวิทยา ที่เหมาะสมกับทรัพยากรและเงื่อนไขของสังคมไทย
ขอบเขต
คาแนะนาทางเวชปฏิ บั ติ นี้ ใช้ส าหรับ วิ สัญ ญี แ พทย์ ผู้ ป ระกอบวิช าชี พ เวชกรรม หรือ วิสั ญ ญี
พยาบาล ในการประเมินผู้ป่วยก่อนการระงับความรู้สึก สาหรับสถานพยาบาลระดับต่างๆ ในประเทศไทย
บุคลากรมีหน้าที่ประเมินผู้ป่วยทั้งในกรณีการระงับ ความรู้สึกแบบวางแผนล่วงหน้า (elective)
และแบบฉุกเฉิน (emergency) ซึ่งในกรณีหลังอาจประเมินสภาวะของผู้ป่วยตามความจาเป็นเร่งด่วน
ขั้นตอน
1) การซักประวัติ
 ทบทวนเวชระเบียนผู้ป่วย
 การซักประวัติการเจ็บป่วยปัจจุบัน เพื่อประเมินและทราบความเสี่ยงที่อาจเกี่ยวข้อง
กับการระงับความ รู้สึก
 การซักประวัติอดีต ได้แก่ โรคประจาตัวและการรักษา การได้รับการระงับความรู้สึก
และการผ่าตัด ประวัติภาวะแทรกซ้อนจากการระงับความรู้สึกในครอบครัว
 ประวัติที่อาจเกี่ยวข้องกับการระงับความรู้สึก เช่น การงดน้างดอาหาร การแพ้ยา การ
ใช้ยา อาหารเสริมหรือสมุนไพร โอกาสการตั้งครรภ์ การดื่มเหล้า สูบบุหรี่ หรือการใช้
สารเสพติด เป็นต้น
2) การตรวจร่างกาย
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3)

4)
5)
6)
7)

 การประเมินทางหายใจ เพื่อประเมินโอกาสการช่วยหายใจยาก
(Difficult ventilation) และการใส่ท่อหายใจยาก (Difficult intubation)
 การตรวจร่างกายตามระบบ โดยให้ ความสาคัญ กับระบบหายใจ ระบบไหลเวีย น
เลือด และระบบที่มีอาการแสดงของโรค
การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
 การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ควรพิจารณาจาก อายุ โรค สภาวะความผิดปกติต่างๆ
ของผู้ป่วย ยาที่ได้รับ และชนิดการผ่าตัด
 ผลตรวจทางห้ อ งปฏิ บั ติก ารภายในระยะเวลาไม่ เกิ น ๖ เดื อนก่ อนการให้ การระงั บ
ความรู้ สึ ก สามารถใช้ ใ นการประเมิ น ได้ ในกรณี ที่ ผู้ ป่ ว ยมี อ าการคงที่ ไม่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงทางคลินิกที่สาคัญหรือรวดเร็ว หรือ เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของสถาบัน
นั้นๆ
เลือกส่งปรึกษาแพทย์เฉพาะทางหรือตรวจพิเศษอื่นๆ ตามความเหมาะสม เพื่ อให้ผู้ป่วยอยู่ใน
สภาวะที่เหมาะสมกับการผ่าตัดและการระงับความรู้สึ ก ลดโอกาสและความรุนแรงของการเกิด
ภาวะแทรกซ้อน
วางแผนให้การระงับความรู้สึกโดยพิจารณาข้อดีและความเสี่ยงของแต่ละวิธี ร่วมกับความ
ต้องการของผู้ป่วย
แนะนาวิธีปฏิบัติตัว เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยก่อนการระงับความรู้สึก และขอคายินยอม
(informed consent)จากผู้ป่วยหรือผู้แทนโดยชอบธรรม
บันทึกข้อมูลการประเมินผู้ป่วยก่อนการระงับความรู้สึกลงในเวชระเบียน
ตำรำงแนวทำงกำรเลือกส่งตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร
CBC
PT/
Electro- BUN/
Blood
LFT Chest
platelet PTT, INR lytes
Cr
sugar
X-ray
count

ชนิดกำรผ่ำตัด*
Low cardiac
risk surgery
Intermediate
Cardiac risk
surgery
High cardiac risk
surgery
อำยุ
< 45 ปี
45 ปีขึ้นไป

EKG

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

Associated
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Condition**
CVS
Pulmonary

+
+

Hepatobiliary

+

Renal
DM
Hematologic
(Bleeding
disorder,
anemia)
CNS

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+

+

+

+
+

+

+

คำชี้แจง กรณีที่ผู้ป่วยมีตั้งแต่ 2 เงื่อนไขขึ้นไป ส่งตรวจตามผลรวมของทุกเงื่อนไข
*ACC and AHA cardiac risk stratification for non-cardiac surgical procedure
High risk (reported cardiac risk of > 5%)
 Emergent major operation, particularly in older patients
 Aortic and other major vascular surgeries
 Peripheral vascular surgery
 Anticipated prolonged surgical procedure associated with large fluid shift, blood
loss, or both
Intermediate risk (reported cardiac risk of > 1% but < 5%)
 Carotid endarterectomy
 Head and neck surgery
 Intraperitioneal and intrathoracic surgery
 Orthopedic surgery
 Prostate surgery
Low risk (reported cardiac risk of < 1%)
 Endoscopic procedure
 Superficial surgery
 Cataract surgery
 Breast surgery
** Associated condition หมำยถึ ง มี โรคร่ ว มระบบต่ ำ งๆตำมนิ ย ำมของ International Statistical
Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD) version 10
บรรณำนุกรม
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