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ประกาศราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์ แห่ งประเทศไทย
ฉบับที่ ๓/๒๕๕๘
เรื่อง มาตรฐานการให้ ยาระงับความรู้ สึกชนิดฉีดโปรโปฟอล (propofol) พ.ศ. ๒๕๕๘
อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยราชวิทยาลัยวิสญ
ั ญีแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.
ั ญี
๒๕๓๕ หมวด ๓ ข้อ๕ (๗)และหมวด๑ ข้อ๓ (๑๐)และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ หารราชวิทยาลัยวิสญ
แพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๐/ ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ เห็นสมควรให้มีมาตรฐานการให้ยา
ระงับความรู ้สึกชนิดฉี ดโปรโปฟอล (propofol) ดังนี้
ยาโปรโปฟอล (propofol) เป็ นยากลุ่มระงับความรู ้สึกที่ใช้ในการระงับความรู ้สึกแบบทัว่ ไป (general
anesthesia) มีการนําไปใช้ระงับประสาทตั้งแต่ระดับปานกลางไปจนถึงระดับลึก ซึ่งโดยส่ วนใหญ่ผปู ้ ่ วยที่
ได้รับยามักจะหลับถึงระดับลึก และอาจถึงระดับการระงับความรู ้สึกแบบทัว่ ไปได้ ร่ วมกับยามีฤทธิ์กดการ
หายใจ ทําให้ความดันเลือดตํ่าและชีพจรช้าได้ จึงมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนทางระบบหายใจและไหลเวียน
เลือดได้สูงและเป็ นสาเหตุให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตได้ ผูใ้ ห้ยาจึงต้องมีความรู ้ ความสามารถและความชํานาญใน
การใช้และเฝ้ าระวัง พร้อมทั้งมีอุปกรณ์และยาสําหรับการกูช้ ีพ หากเกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้น
ราชวิทยาลัยวิสญ
ั ญีแพทย์แห่งประเทศไทยได้จดั ทํามาตรฐานการให้ยาโปรโปฟอล โดยกําหนดถึง
บุคลากร อุปกรณ์ และการเฝ้ าระวังต่าง ๆ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ ยงหรื ออันตราย และเพิ่มความ
ปลอดภัย ดังนี้
๑. ให้ผใู ้ ห้ยาปฏิบตั ิตามมาตรฐาน
๒. ให้สถานพยาบาลพัฒนาตามมาตรฐานอย่างถูกต้อง
มาตรฐานนี้จะทบทวนทุก ๕ ปี เพื่อให้ทนั กับสถานการณ์และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง ในกรณี ที่ยงั ไม่มีการ
ทบทวน ให้ถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานนี้
หมวด ๑
คําจํากัดความ
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ข้อ ๑ “ผูใ้ ห้ยา” หมายความว่า ผูบ้ ริ หารยาหรื อควบคุมการบริ หารยาโปรโปพอล
ข้อ ๒ “ผูด้ ูแลและเฝ้ าระวัง” หมายความว่า ผูด้ ูแลและสังเกตอาการและอาการแสดงของผูป้ ่ วย
ข้อ ๓ “ผูป้ ่ วย” หมายความว่า ผูม้ ารับการรักษา

หมวด ๒
องค์ ประกอบ
ข้ อ ๔ สถานที่
๔.๑ เป็ นสถานพยาบาลของรัฐ สถานพยาบาลในกํากับของรัฐ สถานพยาบาลของสภากาชาดไทย หรื อ
สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
๔.๒ เป็ นสถานพยาบาลที่มีความพร้อมทั้งบุคลากร อุปกรณ์เครื่ องมือและยาในการทําการกูช้ ีพ
ขั้นสู ง (advanced cardiac life support; ACLS)
ข้ อ 5 บุคลากร
สถานพยาบาลตามข้อ ๑ มีหน้าที่จดั หาบุคลากรที่มีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้ให้ครบถ้วน
๕.๑ บุคลากรผูใ้ ห้ยา เป็ นบุคลากรในข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
(๑) ผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรม ที่ได้รับวุฒิบตั รหรื อหนังสื ออนุมตั ิสาขาวิสญ
ั ญีวิทยา หรื อ
ผ่านการฝึ กอบรมหลักสู ตรระยะสั้นเรื่ องการให้ยาสงบระงับประสาท (sedation) เพื่อทํา
หัตถการที่แพทยสภารับรอง
(๒) ผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรมที่มีทกั ษะในการให้ยาอย่างน้อย ๓ ปี ก่อนประกาศนี้ใช้
บังคับ ทั้งนี้ให้มีการขึ้นทะเบียนและปฏิบตั ิตามเกณฑ์ที่ราชวิทยาลัยวิสญ
ั ญีแพทย์แห่ง
ประเทศไทยกําหนด
(๓) ผูไ้ ด้รับประกาศนียบัตรการศึกษา หรื อการอบรมในหลักสู ตรวิสญ
ั ญีพยาบาล ซึ่งอนุมตั ิ
โดยราชวิทยาลัยวิสญ
ั ญีแพทย์แห่งประเทศไทย จากกระทรวง ทบวง กรม
กรุ งเทพมหานครหรื อ สถาบันการศึกษาของรัฐ โดยปฏิบตั ิงานภายใต้การควบคุมของ
บุคคลตามข้อ ๕.๑(๑) ในสถานพยาบาลของรัฐ สถานพยาบาลในกํากับของรัฐ และ
สถานพยาบาลของสภากาชาดไทย
5.๒ บุคลากรผูด้ ูแลและเฝ้ าระวัง เป็ นบุคลากรในข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
(๑) บุคลากรตามข้อ ๕.๑
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(๒) พยาบาลวิชาชีพที่ผา่ นการอบรมการกูช้ ีพพื้นฐาน (basic life support; BLS) มี
ความสามารถเฝ้ าระวังภาวะแทรกซ้อนของระบบหายใจและระบบไหลเวียนเลือด
รวมทั้งสามารถดูแลทางเดินหายใจได้
ข้ อ ๖ อุปกรณ์ และเครื่องมือ
สถานพยาบาลตามข้อ 4 มีหน้าที่จดั หาอุปกรณ์ทางการแพทย์และยา อย่างน้อยดังต่อไปนี้
๖.๑ จุดจ่ายออกซิเจนและอุปกรณ์การให้ออกซิเจน
๖.๒ อุปกรณ์การช่วยหายใจ เช่น self-inflating bag, mask, oropharyngeal airway, nasopharyngeal
airway, laryngoscope, endotracheal tube เป็ นต้น
๖.๓ อุปกรณ์ที่ใช้ในการดูดเสมหะ
๖.๔ เครื่ องเฝ้ าระวัง ที่สามารถตรวจวัดได้อย่างต่อเนื่องและมีเสี ยงเตือนเมื่อเกิดความผิดปกติ
ได้แก่ เครื่ องวัดความดันเลือด, เครื่ องตรวจคลื่นไฟฟ้ าหัวใจ (electrocardiogram) และเครื่ องวัด
ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (pulse oximeter)
๖.๕ เครื่ องกระตุกไฟฟ้ าหัวใจ (defibrillator) พร้อมให้เรี ยกใช้
๖.๖ ยาที่จาํ เป็ นในการกูช้ ีพ เช่น epinephrine, atropine, lidocaine, amiodarone เป็ นต้น
๖.๗ สารนํ้าพร้อมชุดให้สารนํ้าเข้าหลอดเลือดดํา
ข้ อ ๗ ขั้นตอนการให้ ยาและดูแลผู้ป่วย ประกอบด้วย
๗.๑ การประเมินและเตรี ยมผูป้ ่ วยก่อนให้ยา
(๑) ผูป้ ่ วยต้องได้รับการประเมินก่อนให้ยาตามวิธีการประเมินก่อนการให้ยาระงับความรู ้สึก
เช่น โรคประจําตัว ประวัติการแพ้ยา ไข่ ถัว่ เหลือง และตรวจร่ างกาย รวมทั้งการประเมิน
ทางเดินหายใจ
(๒) ผูป้ ่ วยต้องได้รับการจําแนกตามเกณฑ์ของสมาคมวิสญ
ั ญีแพทย์อเมริ กา (American Society
of Anesthesiologists Physical Status)
(๓) ในการทําหัตถการที่ไม่ฉุกเฉิ น ผูป้ ่ วยต้องงดอาหารและนํ้าก่อนการให้ยาตามเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
- นํ้าหรื อของเหลวไม่มีกาก (clear liquid) เป็ นเวลาอย่างน้อย ๒ ชัว่ โมง
- นมแม่ (breast milk)
เป็ นเวลาอย่างน้อย ๔ ชัว่ โมง
- นมอื่น ๆ ที่ไม่ใช่นมแม่ (non-human milk) เป็ นเวลาอย่างน้อย ๖ ชัว่ โมง
- อาหาร
เป็ นเวลาอย่างน้อย ๖-๘ ชัว่ โมง
(๔) ผูป้ ่ วยต้องได้รับฟังคําอธิบายผลดีผลเสี ยของการให้ยาพร้อมทั้งลงนามรับทราบและยินยอม
(๕) ผูป้ ่ วยต้องได้รับการเปิ ดหลอดเลือดดําพร้อมให้ยา
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๗.๒ การให้ยาและเฝ้ าระวังผูป้ ่ วย
(๑) ผูใ้ ห้ยาตามข้อ ๕.๑ ต้องไม่ใช่ผทู ้ าํ หัตถการหรื อช่วยทําหัตถการ
(๒) ผูป้ ่ วยต้องได้รับการเฝ้ าระวังอย่างต่อเนื่อง โดยบุคลากรผูห้ นึ่งผูใ้ ดตามข้อ ๕ อย่างน้อย ๑
คนต่อผูป้ ่ วย ๑ ราย และเครื่ องเฝ้ าระวังตามข้อ ๖.๔ รวมทั้งมีการบันทึกรายละเอียดการให้
ยาและสัญญาณชีพเป็ นระยะ จนสิ้ นสุ ดการให้ยาและทําหัตถการ
(๓) การเฝ้ าระวังประกอบด้วย
- สภาวะการหายใจและออกซิเจนในร่ างกาย ได้แก่ สังเกตการขยายของทรวงอก อัตราการ
หายใจ ฟังเสี ยงหายใจ สี ผวิ หนัง ริ มฝี ปาก เล็บและเลือด รวมทั้งความอิ่มตัวของออกซิเจน
ในเลือดอย่างต่อเนื่อง
- สภาวะการไหลเวียนเลือด ได้แก่ สังเกตคลื่นไฟฟ้ าหัวใจและชีพจรอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง
ความดันเลือด
(๔) ผูป้ ่ วยต้องได้รับออกซิ เจนผ่านทางอุปกรณ์ให้ออกซิเจนต่าง ๆ ตามความเหมาะสม ตลอด
การให้ยา ถ้าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดตํ่ากว่าร้อยละ ๙๔ และอาจต้องใช้อุปกรณ์
เปิ ดทางเดินหายใจร่ วมด้วย
(๕) ผูป้ ่ วยต้องได้รับการดูแลและเฝ้ าระวังตามข้อ (๓) และบันทึกสัญญาณชีพต่อ หลังสิ้ นสุ ดการ
ให้ยาและการทําหัตถการในห้องพักฟื้ น โดยบุคลากรตามข้อ ๕.๑ หรื อ ๕.๒ หรื อผู ้
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม เป็ นเวลาอย่างน้อย ๑ ชัว่ โมง รวมทั้งต้องผ่านตามเกณฑ์การพัก
ฟื้ นและจําหน่ายผูป้ ่ วย ก่อนจําหน่ายผูป้ ่ วยกลับหอผูป้ ่ วยหรื อบ้าน
(๖) ผูป้ ่ วยที่ผา่ นเกณฑ์การพักฟื้ นและจําหน่ายผูป้ ่ วยแล้ว ต้องได้รับคําแนะนําในการปฏิบตั ิตวั
หลังได้รับยาและหลังผ่าตัด ก่อนจําหน่ายผูป้ ่ วยกลับหอผูป้ ่ วยหรื อบ้าน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

ลงชื่อ
(ศาสตราจารย์นายแพทย์เทวารักษ์ วีระวัฒกานนท์)
ประธานราชวิทยาลัยวิสญ
ั ญีแพทย์แห่งประเทศไทย
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