
Rajavithi Preanesthetic Evaluation Infographic Guideline 
การสังตรวจ laboratory investigation ก่อนผ่าตดั 

พิจารณาจาก 

1. ความเสยีงในการผา่ตดั 

2. โรคประจําตวัและความเสยีงของคนไข้ 

3. ยาทีคนไข้รับประทานเป็นประจํา 

 

 

  

   

1.ความเสียงในการผา่ตดั 

Low/intermediate risk procedure สงั lab ตามโรคประจําตวัของคนไข้ 

Major risk procedure  สงั lab ตามโรคประจําตวัของคนไข้ ร่วมกบั CBC และ EKG 

ตวัอย่าง Major risk procedure: Aortic, Cardiac, Major vascular surgery, การผา่ตดัฉกุเฉิน, การ

ผา่ตดัทีมีระยะเวลานาน, การผา่ตดัทีมีความเสยีงตอ่การเสยีเลอืดปริมาณมาก, รวมไปถึงการผา่ตดัทีต้อง

มี invasive monitoring, โอกาสใช้ ICU, ต้องรับเลอืด และมีการรบกวน physiology เป็นอยา่งมาก เป็นต้น 

กรณีมีผลตรวจทางห้องปฏิบตักิารแล้ว สามารถ

นํามาใช้ได้เมือ: 

Laboratory result: ใช้ได้ถงึ 6 เดือน หากผลการตรวจ

ปกติและ clinical ไมเ่ปลยีนแปลง 

CXR: ใช้ได้ถงึ 6 เดือน หาก clinical ไมเ่ปลยีนแปลง 

ECG: ผลเดิมปกต ิใช้ได้ถึง 6 เดอืน 

ผลเดิมไม่ปกติหรือผู้ป่วย CAD ใช้ได้ถงึ 3 

เดือน หากอาการไมเ่ปลยีนแปลง 

การขอตรวจ Echocardiography เพิมเติม 

พิจารณาเมือ: 

1. มีอาการโรคหวัใจ หรือมี heart murmur 

2. Signs and symptoms of heart failure 

3. เพือประกอบการดูแลผู้ป่วยระหว่าง

ผ่าตัดของวิสัญญีแพทย์หรือศัลยแพทย์ 

 

ASA physical status classification system 

ASA 1 A normal healthy patient 

ASA 2 A patient with mild systemic disease 

ASA 3 A patient with severe systemic disease 

ASA 4 A patient with severe systemic disease that is a 

constant threat to life 

ASA 5 Moribund patient 

ASA 6 An organ donor (Brain death ) 

2.โรคประจําตวัและความเสียงของคนไข้ 

พิจารณาตามตารางในตารางภาคผนวก ก และสงัเพิมเติมได้ตามความเหมาะสมของคนไข้ 

3.ยาทีคนไข้รับประทานเป็นประจํา 

พิจารณาตามตารางในตารางภาคผนวก ก และสงัเพิมเติมได้ตามความเหมาะสมของคนไข้ 

การส่งปรึกษาวิสัญญีแพทย์ 

x ในกรณีผลการตรวจทางห้องปฏิบตัิการผิดปกติ

แม้มีการแก้ไขแล้ว 

x มีโอกาสรักษาใน ICU 

x มีอาการ/โรคเปลียนแปลงกะทนัหนั 

x ต้องการการดแูลหลงัผ่าตดัเป็นพิเศษ 

x คนไข้มีความเสียงสงู 

x อืนๆ  
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Medication preparation on the day of surgery 

รับประทานยาเดมิตอ่เนืองยกเว้นยาดงัตอ่ไปนี: 

1. Aspirin/Plavix  ตามการตดัสนิใจของแพทย์ผู้เกียวข้อง 

2. Warfarin  หยดุ 3 วนัก่อนผา่ตดั 

3. Diabetic medications (Oral )  หยดุยากินทกุชนดิในวนัผา่ตดั 

4. Insulin/diabetic patients 

a. Insulin pump users:  ลด basal rate 10% 

b. Insulin NPH users:  ให้เพียง 75% ในเช้าวนัผา่ตดั 

c. Insulin : regular users:  งด RI เดิมในวนัผา่ตดัและปรับตามระดบันําตาล 

5. Diuretics  หยดุในวนัผา่ตดั 

6. Heparin / LMWH(enoxaparin) 

a. Heparin  หยดุ 4-6 ชม.ก่อนผา่ตดั 

b. LMWH  หยดุ 24 ชม.ก่อนผา่ตดั 

7. Herbal medications and supplements/Vitamin E หยดุ 7 วนักอ่นผา่ตดั 

8. Diet pills: Fenfluramine, Dexfenfluramine, Phenteramine หยดุอยา่งน้อย 2 สปัดาห์ก่อนผา่ตดั 

9. MAOi   หยดุ 3 สปัดาห์ก่อนผา่ตดั 

10. Topical medications หยดุชนดิรับประทาน แตย่าหยอดตาให้หยอดตอ่ 

11. Vitamins/ Iron  หยดุในวนัผา่ตดั 

12. ยาสเตียรอยด์  สง่ปรึกษาแพทย์ผู้ เกียวข้อง 

13. ACEI, ARB  หยดุในวนัผา่ตดัหากกินยาความดนัตวัอืนร่วม หากกินตวัเดยีวและกรณีความดนัควบคมุได้ยากพจิารณาสง่ปรึกษาแพทย์ 

14. Mood stabilizer(lithium) ตามการตดัสนิใจของแพทย์ผู้ เกียวข้อง 

 

 

 

การหยุดบุหรีก่อนผ่าตัด 
ให้ผู้ป่วยทุกคนหยุดบุหรีก่อนผ่าตัดให้นานทสุีดเท่าททีาํได้ 

หยดุ 8 สปัดาห์  ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางปอด 

หยดุ 2 สปัดาห์  ลดเสมหะ 

หยดุ 2 วนั  ลด carboxyhemoglobin 


