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นโยบายและวิธีปฏิบตั ิงาน ผูป้ ่ วยใน
3-1นโยบายและวิธีปฏิบตั ิ เรื่อง การให้เลือด
โรงพยาบาลเสนางคนิคม
หน้า : 1/1
นโยบายและวิธีปฏิบตั ิเลขที่ : WI: NUR:3- 1
ฉบับที่ :ก
เรื่ อง : การให้เลือด
วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2562
แผนก : ผูป้ ่ วยใน
แผนกที่เกี่ยวข้อง : ตึกผูป้ ่ วยใน
ผูจ้ ดั ทา : นางวงเดือน แก้วตา
ผูอ้ นุมตั ิ : นางสาวสมพร มีทองแสน
นโยบาย
การให้เลือดแก่ผปู ้ ่ วยต้องมีความถูกต้องและปลอดภัย ถูกต้องกับหมู่โลหิ ต ถูกคน
และให้อย่างถูกวิธี
วิธีปฏิบตั ิ

1. รับคาสั่งการรักษาจากแพทย์
2. เจาะเลือดผูป้ ่ วยรายนั้น เพื่อส่งไป Cross match ที่ ร.พ.อานาจเจริ ญ ภายในเวลา
12.00 น. ของวันนั้น
3. ตอนเย็น 18.00 น.ให้พนักงานขับรถไปรับเลือดที่ ห้อง Lab คลังเลือด ร.พ.อานาจเจริ ญ
4. หลังจากได้เลือดกลับมาถึงรพ.เสนางคนิคม ให้พนักงานขับรถนาเลือดนั้นไปให้ห้อง LAB
ตรวจสอบความถูก พยาบาล
ประจาตึกผูป้ ่ วยใน ติดตาม เพื่อให้เลือดกับผูป้ ่ วยภายในวันนั้น
5. ก่อนให้เลือด ให้ตรวจสอบชื่อผูป้ ่ วย หมู่โลหิตผูป้ ่ วยและหมู่โลหิตที่ถุงเลือดให้ตรงกัน
6. นาเลือด 1 ยูนิต ไว้ในอุณหภูมิปกติก่อนเพื่อไม่ให้เลือดไม่เย็นมาก
(ถ้ามีเลือด 2 ยูนิต ให้ 1 ยูนิตก่อน ส่วนอีก 1 ยูนิตที่เหลือ ให้เก็บไว้ในตูเ้ ย็นช่องธรรมดา)
7. นาเลือดให้กบั ผูป้ ่ วย ให้ถูกคน ให้ถูกหมู่โลหิต ในระหว่างให้เลือดต้องดูแลผูป้ ่ วยขณะ ให้เลือดดังนี้
7.1 ดูแลการให้เลือดโดย ขณะให้เลือด ให้ Mix ถุงเลือดบ่อย ๆ
7.2 ให้เลือด 1 ยูนิต ควรให้หมดภายในไม่เกิน 4 ชัว่ โมง
7.3 วัด Vital sign ดูแลการขับถ่ายปัสสาวะ
7.4 เจาะ Hct หลังให้เลือด ทันที และหลังให้เลือดประมาณ 6 ชัว่ โมง
7.5 ถ้ามีเลือด 2 ยูนิต ให้ 1 ยูนิตก่อน ส่วนอีก 1 ยูนิตที่เหลือให้หลังจากเจาะ Hct 6 ช.ม.
8. สังเกตอาการผิดปกติจากการให้เลือด พร้อมทั้งบันทึกในแบบบันทึกทางการพยาบาล
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นโยบายและวิธีปฏิบตั ิงาน ผูป้ ่ วยอุบตั ิเหตุฉกุ เฉิน
2-1 นโยบายและวิธีปฏิบตั ิ เรื่อง การ Admit ผูป้ ่ วยอุบตั ิเหตุฉกุ เฉิน
โรงพยาบาลเสนางคนิคม
หน้า : 1/4
นโยบายและวิธีปฏิบตั ิเลขที่ : WI: NUR: 2-1
ฉบับที่ :ก
เรื่ อง : การ Admit ผูป้ ่ วยอุบตั ิเหตุฉุกเฉิน
วันที่ : 28 ธันวาคม 2562
แผนก : ผูป้ ่ วยอุบตั ิเหตุและฉุกเฉิน
แผนกที่เกี่ยวข้อง : งานผูป้ ่ วยอุบตั ิเหตุและฉุกเฉิน
ผูจ้ ดั ทา : นายชัยพร สนิทนวล
ผูอ้ นุมตั ิ : นางสาวสมพร มีทองแสน
นโยบาย

ผูป้ ่ วยอุบตั ิเหตุและฉุกเฉิ นที่แพทย์ให้การรักษาประเภทผูป้ ่ วยใน ต้องได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการ
เจ็บป่ วยที่ถูกต้อง วิธีปฏิบตั ิตวั เกี่ยวกับโรคที่เป็ น รับทราบชื่อแพทย์ผรู ้ ักษา รวมทั้งได้รับการรักษาพยาบาลอย่าง
ต่อเนื่อง ที่ถูกต้อง รวดเร็ว ผูร้ ับบริ การปลอดภัยและพึงพอใจ
แนวทางปฏิบตั ิ การ Admit ผูป้ ่ วยผูป้ ่ วยอุบตั ิเหตุและฉุกเฉิน ดังนี้

แผนก
ผูป้ ่ วยอุบตั ิเหตุและฉุกเฉิ น

แนวทางการปฏิบตั ิ
1.แจ้งให้ผปู ้ ่ วยทราบว่าแพทย์ให้นอนรับการรักษาในโรงพยาบาล
2.บอกโรคที่ผปู ้ ่ วยเป็ นอยู่ (ตามขอบเขตที่พยาบาลบอกได้)
3.บอกชื่อแพทย์ที่ทาการรักษา
4.บอกแผนการรักษาของแพทย์ให้ผปู ้ ่ วยและญาติทราบ
5.แจ้งให้ผทู ้ ราบว่าหากผูป้ ่ วยยินยอมที่จะให้แพทย์ทาการรักษาและ
ยินยอมนอนรับการรักษาที่โรงพยาบาลเสนางคนิคม ให้ผปู ้ ่ วยลง
ลายมือชื่อในใบยินยอมให้การรักษา หากผูป้ ่ วยอายุต่ากว่า 18 ปี
หรื อผูป้ ่ วยไม่สามารถลงชื่อได้ ให้บิดา มารดา สามี ภรรยา หรื อ
ญาติลงชื่อให้คายินยอมแทนได้ ในกรณี ที่ไม่มีญาติให้ประทับ
ลายนิ้วมือแทน
6.โทรศัพท์แจ้งแผนกผูป้ ่ วยใน เพือ่ รายงาน Case โดยบอกรายละเอียด
คือ Case Admit ผูป้ ่ วยประเภท ชาย/หญิง อายุ มาด้วยอาการ…..
แพทย์วินิจฉัยโรคว่าเป็ นโรค……….. แผนการรักษาของแพทย์คือ…….
(ตาม Doctor Order ) ให้การดูแลรักษาผูป้ ่ วยอะไรบ้าง…..ส่วนที่เหลือ
ยังไม่ทาคืออะไรบ้าง……เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตึกผูป้ ่ วยในสามารถเตรี ยม
ความพร้อมเพื่อรับผูป้ ่ วยได้อย่างเหมาะสม
7.ลงข้อมูลผูป้ ่ วยใน ในChart Admit ให้เรี ยบร้อย ได้แก่ ชื่อ สกุล อายุ
HN .. ชื่อแพทย์ผรู ้ ักษา
8. นาสาเนาใบสั่งยายื่นที่ห้องยาเพื่อจัดยาให้ผปู ้ ่ วยเข้าไป Admit พร้อม Chart Admit ทั้ง
ชุด (Doctor Order+ OPD CARD +ใบยินยอมฯ)
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หน่วยงาน

แนวทางปฏิบตั ิ

9.ผูป้ ่ วยที่ On IV Fluid ให้ปรับอัตราการไหลให้ถูกต้องตามคาสั่งการ
รักษาของแพทย์ หรื อ On Heparin lock และเจาะ Lab ต่าง ๆ
ให้ส่งไปทาก่อนส่ ง Admit
10.ผูป้ ่ วยที่มีหตั ถการต่าง ๆ ให้ทาหัตถการที่ ER เสร็ จแล้วจึงส่ง Admit
11.ถ้าผูป้ ่ วยหายใจหอบต้องให้ออกซิเจนระหว่างนาส่งไปพร้อมกับรถเข็น
ผูป้ ่ วยและถ้าผูป้ ่ วยอาการหนักต้องมีพยาบาลดูแลระหว่างการเข้าไป
Admittedด้วย
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2-2นโยบายและวิธีปฏิบตั ิ เรื่อง การส่งต่อผูป้ ่ วยเพื่อรับการรักษาต่อ
โรงพยาบาลเสนางคนิคม
หน้า : 1/5
นโยบายและวิธีปฏิบัติเลขที่ : WI: NUR: 2-2
ฉบับที่ :ข
เรื่อง : การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรับการรักษาต่อ
วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2562
แผนก : ผู้ป่วยใน / ER
แผนกที่เกี่ยวข้อง : ตึกผู้ป่วยใน / งานผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน
ผู้จัดทำ : นายชัยพร สนิทนวล
ผู้อนุมัติ : นางสาวสมพร มีทองแสน
นโยบาย
โรงพยาบาลเสนางคนิคมมีการส่งผู้ป่วยเพื่อรับการรักษาต่อในรายที่เกินขีดความสามารถของ
โรงพยาบาล โดยคำนึงถึง ความรวดเร็ว และความปลอดภัยของผู้ป่วย
วิธีปฏิบัติ
การส่งต่อผู้ป่วยต้องเตรียมความพร้อมต่าง ๆ ก่อนส่ง ขณะส่งต่อ และหลังการส่งต่อดังนี้
1. ด้านผู้ป่วย
1.1 ผู้ป่วยที่ฉุกเฉินต้องได้รับการแก้ไขให้อยู่สภาพที่ปลอดภัยก่อนส่งต่อทุกราย เช่น
On ET tube On Oxygen ON IV Fluid เป็นต้น
1.2 แจ้งให้ผู้ป่วยทราบถึงขั้นตอนการรักษาและเหตุผลของการส่งต่อ
2. ด้านบุคลากร
2.1 รถ Refer ต้องเตรียมให้พร้อมและมารับผู้ป่วยภายใน 10 นาที มีออกซิเจนเพียงพออยู่บน
รถ Refer
2.2 พยาบาล On call ที่จะดูแลผู้ป่วยขณะส่งต่อ ต้องมาภายใน 10 นาที
2.3 พยาบาล On call ที่จะดูแลผู้ป่วยขณะส่งต่อ ต้องดูอาการผู้ป่วยพร้อมทั้งประเมินสภาพ
และเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมขณะที่ต้องดูและผู้ป่วยในขณะที่อยู่บนรถ Refer
2.4 ผู้ป่วยฉุกเฉินให้แพทย์โทรศัพท์แจ้งโรงพยาบาลที่จะรับผู้ป่วยให้ทราบก่อนทุกครั้ง
2.5 พยาบาล On call ต้องแต่งกายสุภาพ โดยแต่งชุดพยาบาล ชุดกางเกง เสื้อฟ้า -ขาว
หรือเสื้อขาว
3. ด้านเครื่องมือ
3.1 พยาบาล On call ที่จะดูแลผู้ป่วยขณะส่งต่อ ต้องเตรียมได้แก่ 1) ใบส่งต่อ
2) กระเป๋า Refer ซึ่งมีอุปกรณ์ต่าง ๆ ดังนี้ ถุงมือ Disposable , IV Fluid ,เครื่อง Suction
สาย Suction NSS
3.2 สายออกซิเจน Stethoscope

หลักเกณฑ์ในการ On call พยาบาล Refer
1. ผู้ป่วย On ET Tube , STEMI , Shock , GI Bleeding (active) ให้ On call พยาบาล Refer 2
คน ต่อผู้ป่วย 1 คน
2. ผู้ป่วยที่ On IV Fluid ให้ On call พยาบาล Refer 1 คน เพื่อดูแลผู้ป่วยขณะส่งต่อ หรือ
แพทย์พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ต้อง On call พยาบาล Refer ให้เปลี่ยน IV Fluid เป็น Heparin Lock
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3. ผู้ป่วยอาการไม่หนักแต่มีเหตุผลเหมาะสมที่จะต้องส่งต่อ เช่น previous C/S ฯลฯ ให้ On call
พยาบาล Refer 1 คน
4. ผู้ป่วยที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ทั้งหมด ให้แพทย์หรือพยาบาลหัวหน้าเวร ประเมินสภาพ
ผู้ป่วย แล้วเห็นว่าไม่เป็นอันตราย เช่น เกี่ยวกับโรคตา ไม่ต้อง On call พยาบาล Refer
5.ผู้ป่วยจิตเวชที่มีอาการคลุ้งคลั่ง On call พยาบาล Refer 1 คน และขออัตรากำลัง ตำรวจ
1 คนเพื่อดูแล ความปลอดภัยขณะส่งต่อ ไปโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ (ต้องโทรศัพท์ประสานงานกับ
ตำรวจเพื่อขอความร่วมมือ)
6. พยาบาล ผู้หญิง Refer กลางคืน ถ้า Refer รพ. สปส. หลัง 18.00-04.00 น.และ refer รพ.อำนาจฯ
หลัง 22.00น. -04.00 น. และ ผู้ป่วยอาการหนัก /On ET tube On call พยาบาล Refer 2 คน
7.การส่งต่อผู้ป่วยให้ยึดความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นหลัก ถ้ามีการ Refer หลายครั้งอัตรากำลัง
ไม่พอ ให้พยาบาลที่อยู่ในเวรหน่วยงานที่ refer ไป
8.พิจารณาให้ญาติ 1 คน ไปร่วมกับผู้ป่วย 1 คน หรือถ้ารถไม่แออัดให้ญาติไปด้วยไม่เกิน 2 คน
การเตรียมเครื่องมือ/อุปกรณ์ขณะส่งต่อผู้ป่วย
1. หัวหน้างาน ER มอบหมายให้ จพ.เวชกิจฉุกเฉิน ตรวจเช็คอุปกรณ์บนรถ Ambulance
ให้พร้อมใช้อยู่เสมอ ทุกวัน เวรเช้าตรวจเช็คประมาณเวลา 10.00 น.-10.30 น. เวรบ่าย ตรวจเช็ค
เวลา 16.00 – 16.30 น. เวรดึกตรวจเช็ดเวลา 06.00 -06.30 น.อุปกรณ์สำคัญที่ต้องตรวจเช็ค ได้แก่
ถังออกซิเจนเต็ม สายออกซิเจน เครื่องวัดความดันโลหิต ถุงมือ Disposable IV Fluid 0.9%NSS
RLS และ 5 – D –1/2 S เครื่องดูดเสมหะ สายดูดเสมหะ ไฟฉาย O2 sat
2. พยาบาล Refer ต้องตรวจเช็คเครื่องมือในกระเป๋า Refer ก่อนไป และหลังจาก Refer ให้เตรียม
ใส่ไว้ให้พร้อมเพื่อการใช้งานครั้งต่อไป ถ้ามีการใช้ออกซิเจนขณะ Refer ให้นำกระบอกออกซิเจนลงมาเปลี่ยนที่ห้อง
ER ทุกครั้งหลังจากกลับ Refer
3. พยาบาล Refer ต้อง มารับทราบอาการผู้ป่วย ก่อนส่งต่อ เพื่อวางแผนการพยาบาลและเตรียม
อุปกรณ์ให้พร้อมเช่น IV Fluid , ออกซิเจน เครื่อง Suction ambu bag ก็อส สำลี เป็นต้น หรือ
ช่วยให้การพยาบาลในกรณีที่ผู้ป่วยฉุกเฉิน ที่ยังไม่พร้อมส่งต่อ เพื่อให้ผู้ป่วยมีความปลอดภัยขณะส่งต่อ
การเตรียมผู้ป่วย
1. แพทย์และพยาบาลต้องแจ้งผู้ป่วยให้ทราบถึงแผนการรักษาที่ให้เกี่ยวกับโรคที่เป็นและการ
ปฏิบัติตัวของผู้ป่วยที่เหมาะสมทุกครั้ง
2. กรณีที่ต้องส่งไปรับการรักษาต่อ แพทย์และพยาบาลต้องแจ้งผู้ป่วยและญาติให้ทราบถึงแนวทางการ
รักษา และทราบสาเหตุที่ต้องได้รับการส่งต่อ ก่อนที่จะ Refer ทุกครั้ง
3. ถ้าผู้ป่วยอายุต่ำกว่า 18 ปี แพทย์และพยาบาลต้องแจ้งให้ผู้ปกครองของผู้ป่วยได้รับทราบถึงแนว
ทางการรักษาของแพทย์ก่อนทุกครั้ง
4. กรณีที่ต้องส่งไปรับการรักษาต่อ แต่ผู้ป่วยปฏิเสธการส่งไปรักษาต่อ ให้ลงผู้ป่วยหรือผู้ปกครองลง
ลายมือชื่อเป็นลายลักษณ์อักษรในแบบฟอร์มใบรับทราบและยินยอมการรักษา ด้านหลังว่า “ ผู้ป่วย/ผู้แทน
ระบุเหตุผล ไม่ยินยอมให้รับการรักษา/ปฏิเสธการส่งต่อ “ โดยให้ผู้ป่วยหรือผู้ปกครองลงลายมือชื่อ(เซ็น)เป็นลาย
ลักษณ์อักษร และพยาน ลงชื่อ(เซ็น) ไว้เป็นหลักฐานด้วยทุกครั้ง
5. ในกรณีที่ต้องส่งต่ออย่างเร่งด่วน ถ้าผู้ป่วยไม่รู้สึกตัว/ไม่มีญาติ สามารถ Refer กรณีฉุกเฉิน
ได้ทันทีตามสิทธิของผู้ป่วย โดยไม่ต้องรอญาติ
การเตรียมรถ Refer และ ON call พนักงานขับรถ Refer
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1. Refer ใน-นอกเวลาราชการ ให้ Incharge ทำหน้าที่ตามพนักงานขับรถ Refer โดยโทรศัพท์
แจ้งที่ หมายเลข 230 ที่ ศูนย์ยานพาหนะ ถ้าตามไม่ได้ ติดต่อหมายเลข 101 กลุ่มงานบริหาร
2. พนักงานขับรถ พร้อมรถ Refer ต้องพร้อมภายใน 10 นาที
3. ให้พนักงานขับรถนำเปลนอนรถ Refer ไปรับผู้ป่วยที่หน่วยงานส่งต่อ และรอให้พยาบาล Refer
มารับทราบอาการผู้ป่วยก่อนส่ง (OK case ) แล้วจึงเข็นเปลนอนผู้ป่วยไปพร้อมกับพยาบาล
4. ขณะนำส่งผู้ป่วยระหว่างทางถ้าอาการผู้ป่วยทรุดลง ให้แวะ รพ.ระหว่างทางดูแลให้อาการคงที่ก่อน
5. เมื่อรถ Refer ส่งผู้ป่วยถึงโรงพยาบาลที่รับส่งไป (รพ.อำนาจฯ) ให้พนักงานขับรถ Refer รอดู
ผู้ป่วยก่อนถ้าโรงพยาบาลนั้นรับไว้รักษาแล้วให้กลับได้ แต่ถ้าต้อง Refer ต่ออีก (รพ.สปส.) ในขณะนั้นให้ส่งต่อไป
อีกหรือถ้าผู้ป่วย Dead ให้รับผู้ป่วยและญาติกลับมาด้วย
6. การส่งต่อโดยไม่ต้องใช้รถ Refer เช่น ไปรับยาใกล้บ้าน หรือผู้ป่วยสามารถไปเองได้
การประสานงาน
1. การส่งผู้ป่วยเพื่อไปรับการรักษาต่อทุกราย โดยมีรถ Refer นำส่ง พยาบาล Inchargeจะเป็น
ผู้รับผิดชอบโทรศัพท์แจ้งอาการผู้ป่วยที่จะส่งต่อไปยังโรงพยาบาลที่รับ Referให้รับทราบข้อมูลของผู้ป่วยก่อน
ล่วงหน้า โดยใช้โทรศัพท์ที่ ER โทรออก แต่ถ้าเป็น ผู้ป่วยหนักให้แพทย์ประสานงานกับแพทย์ Staff รพ.อจ.เอง
2. การส่งผู้ป่วยเพื่อไปรับการรักษาต่อ รับยาใกล้บ้าน แพทย์จะเขียนใบ Refer เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติ
นำไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน ตามที่ระบุในใบ Refer โดย
แพทย์และพยาบาลต้องแจ้งให้ผู้ป่วยและญาติรับทราบ
การติดตาม Case Refer
1. ผู้ป่วย Refer ที่ งานผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน นอกเวลาราชการ ให้แจ้งหัวหน้างาน ER ทราบ
ในเวรเช้าวันถัดไปให้ เพื่อให้หัวหน้างาน ER เป็นผู้โทรศัพท์ติดตาม Case และให้มีการลงบันทึกอาการของผู้ป่วยว่า
ได้รับการรักษาอย่างไร เช่น Admit ส่งต่อ หรือ Dead เป็นต้น
2. ผู้ป่วย Refer ที่ งานผู้ป่วยใน นอกเวลาราชการ ให้แจ้งหัวหน้างานผู้ป่วยในรับทราบ ในวันถัดไปใน
วัน เวลาราชการ เพื่อให้หัวหน้างาน ผู้ป่วยใน เป็นผู้โทรศัพท์ติดตาม Case และให้มีการลงบันทึกอาการของ
ผู้ป่วยว่าได้รับการรักษาอย่างไร เช่น Admit ส่งต่อ หรือ Dead เป็นต้น
3.การส่งต่อในเวลาราชการให้หัวหน้างาน ER IPD ติดตามอาการผู้ป่วย
การบันทึก
1. แพทย์ผู้ที่ส่งต่อผู้ป่วยต้องบันทึก การซักประวัติ ผลการตรวจร่างกายและการรักษาก่อน Refer
ลงใน Hos xp ให้สมบูรณ์
2. พยาบาลลงทะเบียนการส่งต่อ ลง Refer link ให้ระบุจุดที่ส่งต่อด้วย เช่น OPD ER IPD
3. ในรายที่เป็นผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุจากรถ ให้แนบรายการค่ารักษาพยาบาลที่ใช้กับผู้ป่วยรายนั้นไป
ด้วย และให้งานER แฟล็กซ์ รายการค่ารักษาพยาบาล ไป รพ.ที่ส่งต่อ
4. พยาบาล Refer ให้ลงบันทึกอาการผู้ป่วยขณะส่งต่อในแบบฟอร์มการบันทึกการดูแลระหว่างส่งต่อ
5. พยาบาล Refer ลงบันทึกการส่งอุปกรณ์คืนตามจำนวนที่เหลือและเบิกเพิ่มในจำนวนที่ใช้ไปเพื่อคืน
กระเป๋า Refer
6. ให้พยาบาล Refer โทรศัพท์สอบถามอาการและการวินิจฉัยโรคเพิ่มเติม จากโรงพยาบาลที่
Refer ไป หลังส่งต่อ ภายใน 48 ช.ม. ในรายที่อุบัติเหตุ หรือฉุกเฉิน หรือในรายที่ส่งต่อเพื่อวินิจฉัยโรคเพิ่มเติม
(ถ้าไม่มี พยาบาล Refer ให้หน่วยงานที่ Refer เช่น หัวหน้า ER หรือ หัวหน้า Wardโทรศัพท์สอบถาม
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อาการและการวินิจฉัยโรคเพิ่มเติม ภายใน 48 ช.ม. ) โดยลงบันทึกในทะเบียน Refer ว่า การวินิจฉัยโรคครั้ง
สุดท้าย เป็นโรคอะไร

นโยบายและแนวทางปฏิบตั ิงานผูป้ ่ วยอุบตั เิ หตุฉกุ เฉิน
1-1นโยบายและวิธีปฏิบตั ิ เรื่อง การคัดกรองผูป้ ่ วยเข้า ER
1-1นโยบายและวิธีปฏิบัติ เรื่อง การคัดกรองผู้ป่วยรับบริการที่หน่วยงานต่าง ๆ ณ จุดคัดกรอง
โรงพยาบาลเสนางคนิคม
หน้า : 1/6
นโยบายและวิธีปฏิบัติเลขที่ : WI: NUR:1-1
ฉบับที่ :ปรับปรุงครั้งที่ 3
เรื่อง : การคัดกรองผู้ป่วยไปรับบริการที่หน่วยงานต่างๆ
วันที่ : 15 ตุลาคม 2562
แผนก : ER
แผนกที่เกี่ยวข้อง : งานผู้ป่วยนอก/งานผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน/NCD
ผู้จัดทำ : น.ส. กนิษฐา บุตรี
ผู้อนุมัติ : พญ.ปิยะธิดา สุดแสน (ประธาน PCT )
นโยบาย
การคัดกรองผู้ป่วยต้องคัดกรองให้ถูกต้องตามแผนก รวดเร็ว ผู้รับบริการปลอดภัยและพึงพอใจ
แนวทางปฏิบัติ การคัดกรองผู้ป่วยรับบริการที่ห้องฉุกเฉิน

แนวทางการคัดกรองผู้ป่วยเข้ ารับบริการที่ห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลเสนางคนิคม
กระบวนการคัดกรอง (Triage) ทาเพื่อให้ทรัพยากรทางการแพทย์ที่มีอยูถ่ ูกใช้กบั บุคคลที่ควร
ได้รับการช่วยเหลือด้วยบุคลากรทางการแพทย์ได้ทนั เวลาและสถานที่ที่เหมาะสม เพื่อลดการเสี ยชีวิต
ลดความรุ นแรงของโรค ลดความพิการ ลดความทรมาน ลดความไม่พอใจ และลดการร้องเรี ยน โดย
อิงตามกระบวนการคัดกรองของประเทศไทย (Thailand National Triage Guideline) MOPH ED.
Triage ร่ วมกับเกณฑ์การคัดกรองของโรงพยาบาล

คัดแยก ระดับ 1 ต้องได้รับความช่ วยเหลืออย่างทันที : เข้ า ER
1. Cardiac arrest (ภาวะหัวใจหยุดเต้น)
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ต้องใส่ ET tube
ต้องใส่ ICD
GCS ≤ 8
O2 sat < 90 %
Life threatening arrhythmia (ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะที่เป็ นอันตรายถึงชีวิต)
Shock (SBP < 90 หรื อ MAP < 60)
ชัก
Apnea (ภาวะหยุดหายใจ)

คัดแยก ระดับ 2 มีอาการเสี่ยง ซึม ปวด หรื อมีความเสี่ยงหากให้ รอ : เข้ า ER
1.
2.
3.
4.

เสี่ ยงต่อการฆ่าตัวตาย
GCS 9-12
ปวดมาก Pain score ≥ 7 ร่ วมด้วย V/S abnormality, ความสมเหตุสมผล, อวัยวะสาคัญ
Danger zone vital sign (BP PR วัดหลังนัง่ พัก 5-10 นาที)
O2 sat < 92 % ทั้งผูใ้ หญ่และเด็ก
ผูใ้ หญ่ BP ≥ 160/100 mmHg
PR < 60 bpm หรื อ > 100 bpm ร่ วมกับมีอาการ เช่น ไข้ ≥ 39๐c วิงเวียน ใจสั่น
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แน่นหน้าอก เหนื่อย
PR < 50 bpm หรื อ > 120 bpm ไม่มีอาการผิดปกติ
RR < 10 หรื อ > 28 ครั้งต่อนาที
เด็ก อายุ < 5 ปี มีประวัติไข้ชกั BT ≥ 38๐c
→ ส่ง ER เช็ดตัวและรับประทานยาลดไข้
อายุ < 5 ปี
BT ≥ 38.5๐c → ส่ง ER เช็ดตัวและรับประทานยาลดไข้
อายุ < 3 เดือน
PR > 180 ครั้งต่อนาที และ/หรื อ
RR > 50 ครั้งต่อนาที
อายุ 3 เดือน – 3 ปี
PR > 160 ครั้งต่อนาที และ/หรื อ
RR > 40 ครั้งต่อนาที
อายุ 3 ปี – 8 ปี
PR > 140 ครั้งต่อนาที และ/หรื อ
RR > 30 ครั้งต่อนาที
อายุ > 8 ปี
PR > 120 ครั้งต่อนาที และ/หรื อ
RR > 28 ครั้งต่อนาที
อายุ < 1 เดือน
SBP < 60 mmHg
อายุ 1 เดือน – 1 ปี
SBP < 70 mmHg
อายุ 1 ปี – 10 ปี
SBP < 70 mmHg + (2 x อายุเป็ นปี )
อายุ > 11 ปี
SBP < 90 mmHg
5. New onset alteration of conscious, confusion, lethargy

มีการเปลี่ยนแปลงของระดับความรู ้สึกตัว อาการสับสน อาการเซื่องซึม ที่พ่ ึงเป็ น
6. Signs of Stroke: ใช้แบบคัดกรอง Stroke
7. Signs of ACS (Acute coronary syndrome): ใช้แบบคัดกรอง ACS
8. Ob-Gyn:
หญิงตั้งครรภ์มีเลือดออกทางช่องคลอด หรื อ ลูกดิ้นลดลง
ภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกาหนด GA < 37 สัปดาห์
9. Psychiatric: ผูป้ ่ วยอาการทางจิตที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวรุ นแรง
10. Trauma พิจารณาประเมิน Pain score ร่ วมด้วย
ปวดมาก Pain score ≥ 7 ร่ วมด้วย V/S abnormality, ความสมเหตุสมผล, อวัยวะสาคัญ
• ผูป้ ่ วยมีแผลเลือดออก → ส่ งทาแผลก่อนพบแพทย์ทุกราย (กรณี ที่ส่งตรวจ OPD ได้)
• ผูป้ ่ วยสงสัยว่ามีกระดูกหัก (ทั้ง open และ close fracture)
• ผูป้ ่ วยมีแผล Burn 2nd – 3rd degree
• ผูป้ ่ วยบาดเจ็บดวงตาและสูญเสี ยการมองเห็น
• ผูป้ ่ วยมีประวัติสลบหรื อจาเหตุการณ์ไม่ได้
• ผูป้ ่ วยอุบตั ิเหตุตกจากที่สูง ≥ 2 เมตร
• ผูป้ ่ วยถูกไฟดูด หรื อฟ้าผ่า
• ผูป้ ่ วยถูกสัตว์ไม่ทราบชนิดหรื อถูกงูกดั
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11. ผูป้ ่ วยประวัติกินสารพิษ สารเคมี หรื อยาผิดชนิด/เกิดขนาดภายใน 1 ชัว่ โมงทุกราย
หรื อ มากกว่า 1 ชัว่ โมงร่ วมกับมีอาการผิดปกติ
12. บุคลากรทางการแพทย์ที่โดนเข็มตา

ผู้ป่วยอื่น ๆที่ต้องคัดกรองเข้ า ER
ผู้ป่วย NCD clinic
1. ผูป้ ่ วยเบาหวานมาตรวจตามนัดพบระดับน้ าตาลในเลือด < 60 mg% หรื อ > 400 mg%
หรื อ มีอาการเหนื่ อย เหงื่อออก ใจสั่น วิงเวียน ขณะรอตรวจ
2. ผูป้ ่ วยความดันโลหิตสูง BP ≥ 160/100 mmHg
3. ผูป้ ่ วย Asthma/COPD มีอาการเหนื่อยหอบ ฟังปอดได้เสี ยง Wheezing หรื อ Rhonchi
4. ผูป้ ่ วย Anemia ที่ Hct ≤ 20 % หรื อ มีอาการเหนื่อย วิงเวียน หน้ามืด วูบ
5. ผูป้ ่ วย Hyperkalemia ที่ serum K ≥ 6 mEq/L

อื่น ๆ
1.
2.
3.
4.
5.

ผูป้ ่ วยที่ตอ้ งใช้รถเข็นนอน (Stretcher)
ผูป้ ่ วยมีสิ่งแปลกปลอมเข้าตา หู จมูก หรื อ กินเข้าไป เช่น ของเล่น เหรี ยญ
ผูป้ ่ วยนัดมาทาหัตถการ เช่น Excision จี้หูด ผ่าไฝ ผ่าตาปลา ตัดเฝื อก
ผูป้ ่ วยนัดดูแผล ล้างแผล ตัดไหม พ่นยา ฉีดยา ฉีดวัคซีน
ผูป้ ่ วยเบิกอุปกรณ์ทาแผล ชุดทาแผล

นโยบายและแนวทางปฏิบตั ิงานผูป้ ่ วยนอก
1-1นโยบายและวิธีปฏิบัติ เรื่อง การคัดกรองผู้ป่วยรับบริการที่หน่วยงานต่าง ๆ ณ จุดคัดกรอง
โรงพยาบาลเสนางคนิคม
หน้า : 1/6
นโยบายและวิธีปฏิบัติเลขที่ : WI: NUR:1-1
ฉบับที่ :ปรับปรุงครั้งที่ 3
เรื่อง : การคัดกรองผู้ป่วยไปรับบริการที่หน่วยงานต่างๆ
วันที่ : 15 ตุลาคม 2562
แผนก : ผู้ป่วยนอก / ER
แผนกที่เกี่ยวข้อง : งานผู้ป่วยนอก/งานผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน
ผู้จัดทำ : น.ส. กนิษฐา บุตรี
ผู้อนุมัติ : พญ.ปิยะธิดา สุดแสน (ประธาน PCT )
นโยบาย
การคัดกรองผู้ป่วยต้องคัดกรองให้ถูกต้องตามแผนก รวดเร็ว ผู้รับบริการปลอดภัยและพึงพอใจ
แนวทางปฏิบัติ การคัดกรองผู้ป่วยรับบริการที่ห้องฉุกเฉิน
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การคัดกรองผู้ป่วยรับบริการที่หน่วยงานต่าง ๆ โรงพยาบาลเสนางคนิคม
แผนก/ฝ่าย/งาน ที่ส่งไป
ประเภทผู้รับบริการ
งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน
- ตามแนวทางคัดกรองผู้ป่วยเข้าห้องฉุกเฉิน รพ.เสนางคนิคม
งานผู้ป่วยนอก
- ผู้ป่วย/ผู้รับบริการทั่วไปที่มาตรวจโรคทั่วไป ขอใบรับรองแพทย์-ใบส่งตัว
- ANC refer มา U/S-พบแพทย์
ห้อง X-ray
- ส่งไป X Ray ตามแพทย์นัด
ฝ่ายทันตสาธารณสุข
- ผู้ที่มารับบริการทันตกรรม โดยวัด BT PR BP BW ส่วนสูง รอบเอว และ SBP
ไม่สูงเกิน 140 mmHg., DBP ไม่เกิน 90 mmHg.
ฝ่ายเวชปฏิบัติ
- ผู้รับบริการในเขตตำบลเสนางคนิคม
ครอบครัว
- ANC refer มาให้พบแพทย์ก่อน
- Case วางแผนครอบครัว
- ฉีดวัคซีนเด็ก 0-5 ปี (นอกเขต) ส่งไปที่ฝ่ายเวชปฏิบัติครอบครัว
แพทย์แผนไทย
- นัดตรวจที่แพทย์แผนไทยส่งไปได้เลย ส่วนกรณีที่ต้องการนวดโดยไม่มีนัด
พิจารณาตามเกณฑ์ดังนี้ โดยไม่ต้องพบแพทย์ (ปรับปรุงโดยคณะกรรมการ
PCT วันที่ 13 มีนาคม 2560)
ข้อบ่งชี้การส่งนวดประคบสมุนไพร
1. ผู้มารับบริการอายุน้อยกว่า 40 ปี
2. ไม่มีโรคประจำตัว
3. ไม่มีประวัติอุบัติเหตุภายใน 72 ชั่วโมง
4. ไม่มีอาการปวดเอวร้าวมาขาร่วมกับอาการมึนชา หรือสงสัยภาวะ
กระดูกพรุน
5. ไม่อยู่ในระหว่างให้ยาละลายลิ่มเลือด (Warfarin)
6. วัดความดันโลหิต < 150/100 mmHg และไม่มีอาการหน้ามืด ใจสั่น
ปวดศีรษะ คลื่นไส้อาเจียน วิงเวียน
7. ไม่มีโรคติดต่อ
8. ไม่เป็นโรคผิวหนัง
ข้อห้ามในการอบสมุนไพร
1. มีอาการไข้ หรือหลังฟื้นไข้ใหม่ๆ
2. โรคติดต่อร้ายแรงทุกชนิด เช่น วัณโรค ไวรัสตับอักเสบ เอดส์
3. โรคประจำตัว เช่น โรคไต โรคลมชัก โรคหัวใจ
4. สตรีขณะมีประจำเดือน
5. มีอาการอักเสบของแผลต่าง ๆ
6. อ่อนเพลีย อดอาหาร อดนอน
7. ปวดศีรษะ วิงเวียนศีรษะ คลื่นไส้
8. วัดความดันโลหิต > 150/100 mmHg หรือมีอาการหน้ามืด ใจสั่น
ปวดศีรษะ คลื่นไส้อาเจียน วิงเวียน
9. หลังรับประทานอาหารอิ่มใหม่ๆ (ควรรับประทานอาหารก่อน อบ
สมุนไพร 1-1.5 ชม.)
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แผนก/ฝ่าย/งาน ที่ส่งไป

งานกายภาพบำบัด
งานประกันสุขภาพ
งานบำบัดยาเสพติด
คลินิกบุษราคัม
ห้องคลอด

ห้องชันสูตรโรค
งานสุขภาพจิต

ประเภทผู้รับบริการ
ค่าบริการตามสิทธิการรักษาของผู้ป่วยในกรณีเบิกได้ นวดเฉพาะที่ 50 บาท
นวดทั้งตัว 120 บาท นวดทั้งตัวประคบ 150 บาท อบสมุนไพร 50 บาท
นวดฝ่าเท้า 200 บาท
นัดตรวจที่งานกายภาพไปรับบริการที่กายภาพได้เลย แต่กรณีที่รับส่งต่อหรือ
ต้องการมาทำกายภาพรายใหม่ต้องพบแพทย์ก่อนทุกราย
ผู้รับบริการสิทธิว่าง หรือสิทธิการรักษาต่าง ๆหมดอายุ สิทธิเบิกได้ยัง
ไม่ขึ้นทะเบียนจ่ายตรง มีหนังสือจากหน่วยงานอื่นขอประวัติการรักษา
ส่งไปที่คลินิกฟ้าใส ให้บริการแบบ one stop service
ส่งตรวจ Urine amphetamine ส่งไปคลินิกอดบุหรี่
ผู้ป่วย TB รับยาต่อเนื่อง/AIDS รับยาต่อเนื่อง/ผู้ป่วย TB รายใหม่
Anti-HIV positive รายใหม่/ผู้ป่วย TB+DM/ผู้ป่วย TB ร่วมกับโรคอื่น ๆ
1. ห้องบัตรลงทะเบียนผู้ป่วยแล้ว ส่ง 017 ER
2. พยาบาล Screen/ER ดูอาการผู้ป่วยว่าถ้าผู้ป่วยรอได้วัด Vital sign และซัก
ประวัติการตั้งครรภ์
• LMP EDC G P A L GA…wks.
• เริ่มเจ็บครรภ์เมื่อไหร่
• มี/ไม่มี น้ำเดิน
• ซักประวัติอาการนำก่อนมา รพ. ครั้งนี้
• ประวัติการผ่าตัด
• ฝากครรภ์ที่ไหน
• หรืออาการสำคัญอื่น ๆที่มา รพ. ระบุ .......ส่งแผนก (03) สูติกรรม
ส่งตรวจที่ห้อง (013) ผู้ป่วยใน สถานะรอตรวจ 00 บันทึก confirm
แพทย์นัดมาตรวจ LAB ก่อนพบแพทย์
เข้าเกณฑ์ที่ต้องส่งงานสุขภาพจิตและตามเกณฑ์ประเมินเข้ารับบริการ OSCC
รวมถึงผู้มารับบริการที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตอาการไม่สงบ

1-2 นโยบายและวิธีปฏิบตั ิ เรื่อง การรายงานแพทย์ ผูป้ ่ วยใน
โรงพยาบาลเสนางคนิคม
หน้า : 1/2
นโยบายและวิธีปฏิบตั ิเลขที่ : WI: NUR:1-2
ฉบับที่ :ก
เรื่ อง : การรายงานแพทย์ผปู ้ ่ วยใน
วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2562
แผนก : ผูป้ ่ วยใน
แผนกที่เกี่ยวข้อง : งานผูป้ ่ วยใน/ ER
ผูจ้ ดั ทา : นางวงเดือน แก้วตา
ผูอ้ นุมตั ิ : นางสาวสมพร มีทองแสน
นโยบาย
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ผูป้ ่ วยที่มีอาการเปลี่ยนแปลงขณะนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล พยาบาลผูด้ ูแลผูป้ ่ วยต้องสังเกตอาการ
อย่างสม่าเสมอ เมื่อพบอาการผิดปกติตอ้ งรายงานแพทย์เวรเพื่อให้ผปู ้ ่ วยปลอดภัยและสามารถป้องกันโรคแทรก
ซ้อนได้
ข้อบ่ งชี้ในการรายงานแพทย์ IPD
1. มีภาวะหัวใจเต้นช้า< 50หรื อเร็ว>120ผิดปกติ
2. หายใจหอบมากขึ้น
3. มีภาวะ Air Hunger
4. ความดันโลหิตสูง  140 / 90 mmhg
5. ความดันโลหิตต่า  80 / 50 mmhg
6. O2 Sat drop
7. มีไข้สูง T > 40.0 0 C
8. มีภาวะหัวใจหยุดเต้น (Arrest)
9. Severe pain
10. เบาหวานที่มีอาการ Hypoglycemia DTX < 80 mgdl
11. เบาหวานที่มีอาการ Hyperglycemia DTX > 250 mgdl
12. มีอาการชักเกร็ง
13. หกล้ม ตกเตียง
14. Agitation ( ผูป้ ่ วยไม่อยูน่ ิ่ง/)
15. GCS / Concious เปลี่ยนแปลง
16. ผูป้ ่ วยไม่ยอมทาหัตถการ
17. ผล LAB เปลี่ยนแปลง
18. มีอาการข้างเคียงที่เกิดจากการใช้ยา
19. Active Bleeding
20. Hct เปลี่ยนแปลง
21. Observe Urine ออกน้อยกว่า 30 ซีซี
22. ผูป้ ่ วยไม่สมัครใจอยู่
23. ผูป้ ่ วยหนีกลับ
24. ให้ยาผิดหลัก 6 R
25. มีภาวะ Cyanosis
26. มีภาวะ Dyspnea
27. มีภาวะช็อค
28. แผลเกิด Phlebitis
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29. Retain foley cath ไม่ได้ /มี Active Bleeding หลัง Retain foley cath
30. Bladder Full เกิน 8 ช.ม.
31. นอนไม่หลับ
32. นอนราบไม่ได้
33.ตาม MEWS Score
MEWS Score
MEWS Score
Respiratory Rate
Oxygen saturation
Temperature
Heart Rate
Sedation Score
Urine measurement
for 4 hrs or
Urine measurement
for 24 hrs

3

2

1

0

≤8
≤ 84
≤ 34
≤ 40

85-89
34.1-35

< 80

80-119

9-20
≥93
36.1-37.9
51-99
0-1
120-800

< 480

480-714

720-4800

90-92
35.1-36
41-50

1
21-30

2
31-35

3
≥36

38-38.5 ≥38.6
100-110 111-130 >130
2
3
4
>800
>4800

1-3 นโยบายและวิธีปฏิบตั ิ เรื่อง การ Admit ผูป้ ่ วยนอกในเวลาราชการ
โรงพยาบาลเสนางคนิคม
หน้า : 1/2
นโยบายและวิธีปฏิบตั ิเลขที่ : WI: NUR:1-3
ฉบับที่ :ก
เรื่ อง : การ Admit ผูป้ ่ วยนอก
วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2562
แผนก : ผูป้ ่ วยนอก
แผนกที่เกี่ยวข้อง : งานผูป้ ่ วยนอก
ผูจ้ ดั ทา : นางเสถียร ภูวงศ์
ผูอ้ นุมตั ิ : นางสาวสมพร มีทองแสน
นโยบาย
ผูป้ ่ วยนอกที่แพทย์ให้การรักษาประเภทผูป้ ่ วยใน ต้องได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเจ็บป่ วย
ที่ถูกต้อง วิธีปฏิบตั ิตวั เกี่ยวกับโรคที่เป็ น รับทราบชื่อแพทย์ผรู ้ ักษา รวมทั้งได้รับการรักษาพยาบาล
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อย่างต่อเนื่อง ที่ถูกต้อง รวดเร็ว ผูร้ ับบริ การปลอดภัยและพึงพอใจ
แนวทางปฏิบตั ิ การ Admit ผูป้ ่ วยนอก ในเวลาราชการ ดังนี้

แผนก
งานผูป้ ่ วยนอก

หน่วยงาน

แนวทางการปฏิบตั ิ

1.แจ้งให้ผปู ้ ่ วยทราบว่าแพทย์ให้นอนรับการรักษาในโรงพยาบาล
2.บอกโรคที่ผปู ้ ่ วยเป็ นอยู่ (ตามขอบเขตที่พยาบาลบอกได้)
3.บอกชื่อแพทย์ที่ทาการรักษา
4.บอกแผนการรักษาของแพทย์ให้ผปู ้ ่ วยและญาติทราบ
5.แจ้งให้ผปู ้ ่ วยทราบว่าหากผูป้ ่ วยยินยอมที่จะให้แพทย์ทาการรักษาและ
ยินยอมนอนรับการรักษาที่โรงพยาบาลเสนางคนิคม ให้ผปู ้ ่ วยลง
ลายมือชื่อในใบยินยอมให้การรักษา กรณีผปู ้ ่ วยอายุต่ากว่า 18 ปี
หรื อผูป้ ่ วยไม่สามารถลงชื่อได้ ให้บิดา มารดา สามี ภรรยา หรื อ
ญาติลงชื่อให้คายินยอมแทนได้ ในกรณีที่ไม่มีญาติให้ประทับ
ลายนิ้วมือแทน และต้องมีญาติ ลงลายมือชื่อ เป็ นพยานด้านผูป้ ่ วย
6.โทรศัพท์แจ้งแผนกผูป้ ่ วยใน เพื่อรายงาน Case โดยบอกรายละเอียด
คือ Case Admit ผูป้ ่ วยประเภท ชาย/หญิง อายุ มาด้วยอาการ…..
แพทย์วินิจฉัยโรคว่าเป็ นโรค……….. แผนการรักษาของแพทย์คือ…….
(ตาม Doctor Order ) ให้การดูแลรักษาผูป้ ่ วยอะไรบ้าง…..ส่วนที่เหลือ
ยังไม่ทาคืออะไรบ้าง…สิ ทธิการรักษา กรณีที่นอนห้องพิเศษ ต้องได้รับ
อนุญาตจากแพทย์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตึกผูป้ ่ วยในสามารถเตรี ยม
ความพร้อมเพื่อรับผูป้ ่ วยได้อย่างเหมาะสม
7.ลงข้อมูลผูป้ ่ วยใน ในChart Admit ให้เรี ยบร้อย ได้แก่ ชื่อ สกุล อายุ
HN .. ชื่อแพทย์ผรู ้ ักษา
8. ติดป้ายชื่อข้อมือข้างขวา ระบุ ชื่อ-สกุล อายุ HN ให้ชดั เจน

แนวทางปฏิบตั ิ

9.ผูป้ ่ วยที่ On IV Fluid / On Heparin lock และเจาะ Lab ต่าง ๆ
ให้ส่งไปทาที่ WARD
10.ผูป้ ่ วยที่มีหตั ถการอื่น ๆ ที่แพทย์ระบุวา่ ส่ง ER ให้ส่งไปทาหัตถการ
ที่ ER เสร็จแล้วจึงส่ง Admit
11.โทรศัพท์แจ้งพนักงานเปลให้ทราบ เพื่อรับผูป้ ่ วย โดยต้องแจ้งด้วยว่า
ใช้รถเข็นหรื อเปลนอน หากมีการส่งฟิ ล์ม ให้โทรศัพท์แจ้งห้องเอกซเรย์
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เพื่อเอกซเรย์ก่อนเข้า Admit ทุกครั้ง เวลา 12.00 – 13.00 น. ตาม
นักงานเปล เจ้าหน้าที่ ER
12.นา Chart Admit ทั้งชุด (Doctor Order ใบยินยอมฯ) และให้ผปู ้ ่ วยนัง่
รถเข็น/เปลนอน พาเข้าไป Admit แยกตามอาการผูป้ ่ วย ซึ่งจะมีพยาบาล
นาส่งผูป้ ่ วย Admit ในกรณี 1) มีประวัติชกั มาจากที่บา้ นหรื อ โรคลมชัก
ที่มีอาการชักก่อนมา รพ. 3) สงสัยหรื อมีภาวะ shock 4) ผูป้ ่ วยที่มีปัญหา
ทางระบบหายใจ เช่น หอบมาก On oxygen ขณะนาส่ง Admit 5) DHF
ที่ให้ IV Fluid ที่ ER 6) มารดาเจ็บครรภ์คลอด GA > 36 wks
by correct U/S ในสมุดฝากครรภ์ หรื อ HF ≥ ¾ >ระดับสะดือ
13. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ IPD นาสาเนาใบ Doctor order แพทย์ ยืน่ ที่
ห้องยา รอรับยา

1-4 นโยบายและวิธีปฏิบตั ิ เรื่อง การซักประวัติผปู้ ่ วยนอก/ ER
โรงพยาบาลเสนางคนิคม
หน้า : 1/2
นโยบายและวิธีปฏิบตั ิเลขที่ : WI: NUR: 1-4
ฉบับที่ :ก
เรื่ อง : การซักประวัติผปู ้ ่ วยนอก
วันที่ : 16 ตุลาคม 2562
แผนก : ผูป้ ่ วยนอก / ER
แผนกที่เกี่ยวข้อง : งานผูป้ ่ วยนอก/งานผูป้ ่ วยอุบตั ิเหตุฉุกเฉิน
ผูจ้ ดั ทา : นางเสถียร ภูวงศ์
ผูอ้ นุมตั ิ : นางสาวสมพร มีทองแสน
นโยบาย

การซักประวัติผปู ้ ่ วยนอกให้ถูกต้องตามอาการที่เป็ นจริ ง และให้ได้ขอ้ มูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็ น
ประโยชน์ต่อการรักษา ผูร้ ับบริ การปลอดภัยและพึงพอใจ
แนวทางปฏิบตั ิ การซักประวัติผปู ้ ่ วยนอก/ER ดังนี้
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ประวัติการเจ็บป่ วย
สัญญาณชีพ BMI

CC : อาการสาคัญ

HPI:ประวัติการเจ็บป่ วยปัจจุบนั
ประวัติการรักษาที่ได้รับ ในการ
ป่ วยครั้งนี้

แนวทางการบันทึก

ชัง่ น้ าหนัก ทุกครั้ง และวัดความสู งทุกครั้งในรายที่อายุ < 18ปี
วัดรอบเอวทุกราย ยกเว้นหญิงตั้งครรภ์ และเด็ก อายุ ตากว่า 15 ปี
ผูป้ ่ วยที่มาด้วยอาการไข้ วัดอุณหภูมิร่างกายทุกราย
ผูป้ ่ วยอายุ 3 ปี ขึ้นไป วัดความดันโลหิ ตทุกราย
FBS ให้ copy จากผล Lab แล้วมา paste ที่ ค่า FBS หน้าซักประวัติ
การบันทึก : ได้แก่อาการ หรื อปัญหาที่ผปู ้ ่ วยต้องมาโรงพยาบาล
ระบุระยะเวลาเป็ นตั้งแต่เมื่อไหร่ (เป็ นก่อนมา ร.พ. .......นาที /
ชัว่ โมง/วัน/สัปดาห์/เดือน)
ตัวอย่าง
บาดแผลที่ขาซ้าย มีเลือดออก เป็ นมา 30 นาที
กระดูกข้อมือขวางอ ผิดรู ป ปวด บวม เป็ นมา 2 ชัว่ โมง
หายใจหอบ เหนื่อย เป็ นมา 30 นาที
ซึม ไข้สูงมาก วิงเวียนศีรษะมาก เป็ นมา 1 วัน
ปวดท้องมาก อาเจียนมาก เป็ นมา 2 ชัว่ โมง
เหนื่อยอ่อนเพลียมากช่วยเหลือตัวเองได้นอ้ ย/ไม่ได้ เป็ นมา 2 วัน
เป็ นลมหมดสติ เคลื่อนไหวแขนขาข้างซ้ายไม่ได้ เป็ นมา 20 นาที
มีอาการชักเกร็ง เจ็บหน้าอก เป็ นมา 20 นาที
สิ่ งแปลกปลอมเข้าจมูก/เข้าหู เป็ นมา 1 วัน
-กรณีที่มา รพ.เพื่อขอรับยาให้ระบุอาการ........... มาตามนัด /ไม่มา
ตามนัด รักษาโรค................
อาการแสดงในส่ วนของ เป็ นอะไรมา เป็ นตั้งแต่เมื่อไหร่ ไปทาอะไร
มา
มีอาการอย่างไร เริ่ มเป็ นที่ระบบใดของร่ างกาย บุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
การเจ็บป่ วยครั้งนี้ มีคนในครอบครัวเป็ นหรื อไม่ ความถี่ของอาการ
แสดง
(5 W 2 H ได้แก่ what , where , when , why , who , how , how
many)กรณีที่ได้รับการรักษามาแล้ว หรื อบันทึกประวัติการรักษาที่
ผ่านมา หรื อไม่ได้รักษาจากที่ใด
ตัวอย่าง
2 วันก่อน มีอาการไข้สูง ไอมีเสมหะ ไปรับการรักษาที่
รพ.สต.ได้ยา para (500) 2xprn ,bromhexine 1x3 pc อาการ ไม่ดีข้ นึ
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แนวทางการบันทึก

ประวัติการเจ็บป่ วย

PMH:ประวัติการเจ็บป่ วยในอดีต

FH: ประวัติการเจ็บป่ วยใน
ครอบครัว
ประวัติอื่น ๆ
-SH:social history
-ประวัติ growth development /
vaccination
-ประวัติประจาเดือนในผูห้ ญิงช่วง
อายุ 11 – 60 ปี
-ประวัติการแพ้ยาการแพ้อื่น ๆ
-ประวัติการใช้สารเสพติด การสูบ
บุหรี่ การดื่มสุรา ระบุจานวน
ความถี่ ระยะเวลาที่ใช้
เด็ก 0-14 ปี ให้ซกั ประวัติการใช้สาร
เสพติดของบุคคลในครอบครัว

1 วันก่อน รับประมาณอาหารรสเผ็ดจัด มีอาการปวดท้องบริ เวณ
ลิ้นปี่ ปวดตลอดเวลา
ประวัติการเจ็บป่ วยในอดีตที่สาคัญ และเกี่ยวกับปัญหา หรื อ
สอดคล้องกับปัญหาที่สงสัย ถ้าไม่มี ระบุ ไม่มี ถ้า มี ระบุ......
ประวัติการผ่าตัด ไม่เคย เคย ระบุ...........
ประวัติการเจ็บป่ วยในครอบครัว ที่เกี่ยวข้องกับการเจ็บป่ วยครั้งนี้
ตัวอย่าง
พัฒนาการ ปกติ , ไม่ปกติ
ได้รับวัคซีนตามเกณฑ์อายุ ครบ ไม่ครบ
LMP 20/10/55
ประวัติการตั้งครรภ์
ปฏิเสธการแพ้ยา แพ้ยา ระบุ.......
ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุรา
หรื อสูบบุหรี่ วันละ 5 มวน สูบมานาน10 ปี
ดื่มสุ ราเป็ นครั้งคราว

1-5 นโยบายและวิธีปฏิบตั ิ เรื่อง : แนวทางการออกรับเหตุฉกุ เฉิน
โรงพยาบาลเสนางคนิคม
หน้า : 1/5
นโยบายและวิธีปฏิบตั ิเลขที่ : WI: NUR: 1-5
ฉบับที่ :ข
เรื่ อง : แนวทางการออกรับเหตุฉุกเฉิน
วันที่ : 20 ตุลาคม 2562
แผนก : ER /ผูป้ ่ วยใน
แผนกที่เกี่ยวข้อง: งานผูป้ ่ วยอุบตั ิเหตุฉุกเฉิ น/ ตึกผูป้ ่ วยใน
ผูจ้ ดั ทา : นายชัยพร สนิทนวล
ผูอ้ นุมตั ิ : นางสาวสมพรมีทองแสน
นโยบาย
โรงพยาบาลเสนางคนิคมมีการปฏิบตั ิตามนโยบายการออกรับเหตุฉุกเฉิ นในเขตพื้นที่อาเภอเสนางคนิคม
เพื่อให้ผปู ้ ่ วยได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่ งด่วนโดยคานึงถึงความรวดเร็ วและความปลอดภัยของผูป้ ่ วย
วิธีปฏิบตั ิ

ออกรับเหตุฉุกเฉิ นต้องเตรี ยมความพร้อมต่างๆดังนี้
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ด้ านบุคลากร
1.1 รถAmbulance ต้องเตรี ยมให้พร้อมและออกรับเหตุ ภายใน2นาที
1.2 อัตรากาลัง จพ.เวชกิจฉุกเฉิ น ออกรับเหตุพร้อมรถAmbulance
1.3 ในกรณีที่เป็ นผูป้ ่ วยหนัก Arrest ไม่รู้สึกตัว เจ็บครรภ์คลอด เป็ นอุบตั ิเหตุจราจร
ให้พยาบาล MemberER ออกรับเหตุร่วมกับ EMT-I
1.4 กรณีที่ไม่มีจพ.เวชกิจฉุกเฉิ นไม่ข้ นึ ปฏิบตั ิงานถ้ามี Case ผูป้ ่ วยหนัก Arrest
ไม่รู้สึกตัว เจ็บครรภ์คลอด เป็ นอุบตั ิเหตุจราจรที่อาการหนัก ให้พยาบาล MemberER ออกรับเหตุร่วมกับ
พยาบาล MemberIPD
1.5 ถ้าเป็ นอุบตั ิเหตุจราจร/ อุบตั ิเหตุหมู่ ที่ผบู ้ าดเจ็บจานวนมากให้ประเมินสถานการณ์
และประเมินผูบ้ าดเจ็บ แล้วโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือให้รถAmbulanceอีก 1คัน พร้อมพยาบาล MemberIPD
ร่ วมกับผูช้ ่วยเหลือคนไข้ตามแผนอุบตั ิหมู่ที่กาหนดไว้
2.ด้านเครื่ องมือ
พยาบาลที่ออกรับเหตุฉุกเฉิ นต้องเตรี ยมอุปกรณ์ให้ครบตามสถานการณ์
ที่ได้รับแจ้งดังนี้ถุงมือ Disposable , IV Fluid ,เครื่ อง Suction สาย Suction NSS
Long spinal broad , Hard collar สายออกซิเจน Stethoscope ไฟฉาย ไม้ดามขนาดต่าง ๆ
เป็ นต้น
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1-6 นโยบายและวิธีปฏิบตั ิ เรื่อง การคัดกรองผูร้ บั บริการทันตกรรม
โรงพยาบาลเสนางคนิคม
หน้า : 1/2
นโยบายและวิธีปฏิบตั ิเลขที่ : WI: NUR:1- 6
ฉบับที่ :ก
เรื่ อง : การคัดกรองผูร้ ับบริ การทันตกรรม
วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2562
แผนก : ผูป้ ่ วยนอก
แผนกที่เกี่ยวข้อง : งานผูป้ ่ วยนอก/งานผูป้ ่ วยอุบตั ิเหตุฉุกเฉิน
ผูจ้ ดั ทา : นางรัตนพร เจริ ญรัตน์
ผูอ้ นุมตั ิ : นางสาวสมพร มีทองแสน
นโยบาย
การคัดกรองผูร้ ับบริ การทันตกรรมต้องคัดกรองให้ถูกต้อง รวดเร็ว ผูร้ ับบริ การปลอดภัยและพึงพอใจ
แนวทางปฏิบัติ การคัดกรองผู้รับบริการทันตกรรม
1. ยืน่ บัตร/เช็คสิ ทธิบตั รที่หอ้ งบัตร
2. คัดกรองผูป้ ่ วยไปรับบริ การทันตกรรม
ชัง่ น้ าหนัก

วัดความดันโลหิ ต
BP 90/60 – 140/80
ส่งห้องทันตกรรม

BP สูงเกิน 140/90
ให้นงั่ พัก 15 นาทีวดั BP ซ้ า

BP สูงไม่เกิน 140/90
ส่งห้องทันตกรรม

BP สูงเกิน 140/90
ส่งหน้าห้องตรวจโรค
พบแพทย์ ตรวจโรค ที่ OPD

ให้การรักษา (amoxy 5 วัน + para) หรื อยาลดความดันโลหิ ต
นัด F/U (5 วัน )
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มาตรวจตามนัด ครั้งที่ 2 พบแพทย์ก่อน
ส่งห้องทันตกรรม

1-7นโยบายและวิธีปฏิบตั ิ เรื่อง การให้บริการผูป้ ่ วยOSCC
โรงพยาบาลเสนางคนิคม

หน้า : 1/2

นโยบายและวิธีปฏิบตั ิเลขที่ : WI: NUR:1-7
ฉบับที่ :ก
วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2562
เรื่ อง : การให้ บริการผู้ป่วยOSCC
แผนก : ผูป้ ่ วยนอก
แผนกที่เกี่ยวข้อง : งานผูป้ ่ วยนอก
ผูจ้ ดั ทา : นางกิรณา กัลยบุตร
ผูอ้ นุมตั ิ : นางสาวสมพร มีทองแสน
นโยบาย
ขั้นตอนการให้ บริการผู้ป่วยถูกข่ มขืน
1 .แยกผูป้ ่ วยมารับบริ การเฉพาะในคลินิกให้คาปรึ กษา
2. ให้คาปรึ กษาผูป้ ่ วยและญาติการตรวจต่าง ๆ เช่น การตรวจภายใน ตรวจ Lab
Anti HIV / HbsAg HBsAb / VDRL / Acid Phosphatase /Wet smear sperm count /Preg test
3. ได้รับการตรวจตามช่องทางด่วน เพื่อพบแพทย์
4. แยกในรายที่ไม่ได้ถูกข่มขืนจริ งและรายที่ถูกข่มขืนจริ ง
ในรายที่ข่มขืนจริ ง ๆ ต้อง รายงานแพทย์ส่งตรวจภายใน เพื่อตรวจร่ างการและตรวจ Lab ต่าง ๆ ตามรายการ
-การเขียนถุงใส่ สิ่ งส่ งตรวจ Acid Phosphatase ด้านใน 1 ถุง ด้านนอก 1 ถุง และให้เขียน
สติ๊กเกอร์ชื่อ สกุล อายุ HN ผูป้ ่ วย ติดที่ถุงสิ่ งส่ งตรวจด้วย ใบส่ง LAB (แบบฟอร์มการส่งตรวจวัตถุพยานคดี
ความผิดทางเพศ ) อยูท่ ี่แฟ้มเซ็นยินยอมตรวจเลือดด้านหลัง โดยพยาบาลกรอกข้อมูลเบื้องต้น แล้วให้แพทย์ลงผล
การตรวจร่ างกาย
- ส่ งสิ่ งส่ งตรวจ ไปที่ห้อง Lab ได้แก่ Acid Phosphatase /Wet smear
sperm count และพาผูป้ ่ วยไปรับบริ การตรวจ Lab Anti HIV / HbsAg HBsAb / VDRL / และPreg test
5. ลงข้อมูลในเวชระเบียน OPD Card สี เขียว และลงทะเบียน ข้อมูลการตรวจรักษาทั้งหมด บันทึก
อาการสาคัญ ประวัติการเจ็บป่ วยปัจจุบนั LMP…….. และ การคุมกาเนิด
6. การเก็บเวชระเบียนในซองสี น้ าตาล หน้าเขียนหน้าซองระบุ HN.. CODE.. และวันที่ ..ที่มาตรวจ
ชื่อแพทย์.... แยกไว้ลิ้นซักโต๊ะหัวหน้า ER ชั้น 2 มีกุญแจล็อค ที่ ผูท้ ี่สามารถเข้าถึงได้ คือ แพทย์ พยาบาลที่
รับผิดชอบให้คาปรึ กษา
7 นัด F/U 1 เดือน ฟังผล Acid Phosphatase พร้อมรับใบชันสูตรฯ และ นัด 3 เดือน ตรวจ Anti
HIV ซ้ า
ผูร้ ับผิดชอบได้แก่ 1.นางเขษมสิ ริ กัลยบุตร 2. นางเกศกนก นาสื บ 3. นางสนอง นรารักษ์
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เวรนอกเวลาราชการ ผูร้ ับผิดชอบ ได้แก่ 1. Incharge ER หรื อ 2 Member ER ทาทุกขั้นตอน
ตามที่กาหนด
ขั้นตอนการให้ บริการผู้ป่วยที่ถูกข่ มขืน

ผูป้ ่ วย /ซักประวัติ

แยกไปห้องให้คาปรึ กษา

พบแพทย์

ตรวจภายใน

ส่งตรวจ LAB

27

แจ้งผล /นัด F/U
1-8 นโยบายและวิธีปฏิบตั ิ เรื่อง การให้บริการตรวจตาแก่ผปู้ ่ วยเบาหวาน
โรงพยาบาลเสนางคนิคม
หน้า : 1/2
นโยบายและวิธีปฏิบตั ิเลขที่ : WI: NUR:1-8
ฉบับที่ :ก
เรื่ อง : การให้บริ การตรวจตาแกผูป้ ่ วยเบาหวาน
วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2562
แผนก : ผูป้ ่ วยนอก
แผนกที่เกี่ยวข้อง : งานผูป้ ่ วยนอก
ผูจ้ ดั ทา : นางพรเพ็ญ แก้วยก
ผูอ้ นุมตั ิ : นางสาวสมพร มีทองแสน
นโยบาย
ผูป้ ่ วยเบาหวานควรจะได้รับการตรวจตาโดยจักษุแพทย์อย่างน้อย ปี ละ 1 ครั้ง เพื่อคัดกรอง
อาการผิดปกติของดวงตา ที่เกิดจากการโรคเบาหวาน ซึ่งถ้าพบว่าตาผิดปกติควรได้รับการรักษาตั้งแต่
เริ่ มต้น เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนเกี่ยวกับตา
แนวทางปฏิบตั ิ การให้บริ การตรวจตาโดยจักษุแพทย์หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญ แก่ผปู ้ ่ วยเบาหวาน
1. ประสานงานกับสานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดอานาจเจริ ญเพื่อนัดตรวจตาแก่ผปู ้ ่ วยเบาหวานอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
โดยทาแผนรวมกันทั้งจังหวัด
2. นัดผูป้ ่ วยเบาหวานเพื่อมาตรวจตาตามนัด
3. วันที่นดั ตรวจให้บริ การดังนี้ ( จัดห้องประชุม จัดสถานที่ เก้าอี้ ชั้นวางเครื่ องมือ และปลัก๊ ไฟให้พร้อม เตรี ยมเบิก
ยาชา ยาขยายรู ม่านตาเพื่อหยอดตาก่อนตรวจ)
3.1 ลงบันทึกน้ าหนัก และวัดความดันโลหิ ตทุกราย
3.2 วัดสายตาผูป้ ่ วยทุกรายโดย ใช้ E chart โดยให้ผปู ้ ่ วยยืนในระยะ 6 เมตร
3.2.1 ปิ ดตาข้างขวา ให้วดั ตาข้างซ้ายก่อนข้างขวา VA Lt = 20/30
RT = 20/30
เป็ นต้น
3.2.2 การอ่านผล ให้บนั ทึกแถวที่อ่านได้เกินครึ่ งหนึ่ ง ถ้าอ่านผิดเกินครึ่ ง ให้อ่านแถวบนต่อ และ
บันทึกแถวที่อ่านได้หมดหรื ออ่านได้เกินครึ่ ง 20/40 เป็ นต้น
3.2.3 ถ้าในระยะ 6 เมตรอ่านไม่ออกให้เลื่อนเข้ามาเป็ น 5 , 4 เมตร…3 2 1 เมตรตามลาดับจนกว่า
จะอ่านแถวบนได้ ลงผล RT = 20/200 ในระยะ 3 เมตร
3.3 นาผูป้ ่ วยมาเรี ยงลาดับเพื่อหยอดยาตา โดยหยอดยาชา Tetracaine hydrochloide ก่อน
รอประมาณ 5 นาทีให้หยอดยาขยายรู ม่านตาต่อ( mydricyl 1 %)ในผูป้ ่ วยรายนั้น ๆ
โดยการหยอดยาชา และยาขยายรู่ ม่านตาก่อนที่แพทย์จะตรวจตา
ประมาณ 30 นาที – 1 ชัว่ โมง ยาชาจะอยูไ่ ด้ประมาณ 4 ช.ม.
3.4 นาผูป้ ่ วยมาเรี ยงลาดับเพื่อขึ้นเตียงตรวจตา
3.5 หลังจากตรวจตาเสร็ จผูต้ รวจจะลงบันทึกผลการตรวจ โดยจัดเจ้าหน้าที่แจ้งผลการตรวจ
และนัดตรวจปี ละ 1 ครั้ง ผูป้ ่ วยที่มีอาการผิดปกติจะเขียนใบส่ งต่อ ไปรับการรักษา
โดยยิงเลเซอร์ที่ โรงพยาบาลลืออานาจ
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3.7 ลงทะเบียนผลการตรวจตาไว้เป็ นหลักฐานในระบบ LAN และสรุ ปผลการตรวจต่อไป

1-9 นโยบายและวิธีปฏิบตั ิ เรื่อง การพิจารณาเข้าพบแพทย์ก่อน
โรงพยาบาลเสนางคนิคม
หน้า : 1/1
นโยบายและวิธีปฏิบตั ิเลขที่ : WI: NUR:1-9
ฉบับที่ :ก
เรื่ อง : การพิจารณาเข้าพบแพทย์ก่อน
วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2562
แผนก : ผูป้ ่ วยนอก / ER
แผนกที่เกี่ยวข้อง : งานผูป้ ่ วยนอก
ผูจ้ ดั ทา : นางเสถียร ภูวงศ์
ผูอ้ นุมตั ิ : นางสาวสมพร มีทองแสน
นโยบาย
การพิจารณาผูป้ ่ วยเข้าพบแพทย์ก่อนในรายที่ไม่ฉุกเฉิ นมากเพื่อให้รับบริ การปลอดภัย
ผู้ป่วยที่มีความเร่ งด่ วนที่ต้องเข้ ารับการตรวจกับแพทย์ ก่อน ที่งานผู้ป่วยนอก
1.ผูป้ ่ วยที่อาการไม่คงที่
- ไข้สูง  39 0 C
- เด็กมีไข้  38 0 C และมีประวัติชกั
- ผูป้ ่ วยถ่ายอุจจาระเป็ นน้ าและอาเจียน เหนื่ อยอ่อนเพลีมมากขณะนัง่ รอตรวจ
- ผูป้ ่ วยที่มีปัญหาทางจิตก่อให้เกิดความราคาญ
- ผูป้ ่ วยที่มีความดันโลหิตสูง/ต่า
- ผูป้ ่ วยหญิงตั้งครรภ์ ที่มีอาการผิดปกติร่วมด้วยเช่น มีไข้ ปวดศีรษะ บวม จุกเสี ยดใต้ลิ้นปี่
- น้ าตาลในเลือดสู ง/ต่ากว่าปกติมาก
- ผูป้ ่ วยที่มีอาการเจ็บปวดมาก
- ผูป้ ่ วยที่เป็ นเหยือ่ ของการถูกทารุ ณกรรม ถูกทอดทิ้ง หรื อสงสัยว่ามีการใช้สารเสพติด
- ผูป้ ่ วยที่วิงเวียนศีรษะเสี่ ยงต่อการพลัดตกหกล้ม
2. ผูป้ ่ วยที่ส่งมาปรึ กษาแพทย์จากจุดอื่น ER ทันตกรรม เวชปฏิบตั ิ
3. พระภิกษุ – สามเณร – ชี
4. ผูป้ ่ วยนัง่ รถเข็น
5. ผูป้ ่ วยทารก 0-5 ปี /เด็กร้องกวน
6. ผูป้ ่ วยสู งอายุ 70 ปี ขึ้นไป
7. ผูป้ ่ วยทัว่ ไปตามลาดับคิว
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1-11นโยบายและวิธีปฏิบตั ิ เรื่อง การแยกผูป้ ่ วยไข้หวัดใหญ่
โรงพยาบาลเสนางคนิคม
หน้า : 1/2
นโยบายและวิธีปฏิบตั ิเลขที่ : WI: NUR:1-11
ฉบับที่ :ก
เรื่ อง : การแยกผูป้ ่ วยไข้หวัดใหญ่
วันที่ : 13 ตุลาคม 2562
แผนก : ผูป้ ่ วยนอก
แผนกที่เกี่ยวข้อง : งานผูป้ ่ วยนอก
ผูจ้ ดั ทา : นางเสถียร ภูวงศ์
ผูอ้ นุมตั ิ : นางสาวสมพร มีทองแสน
นโยบาย
โรงพยาบาลเสนางคนิคมให้การดูแลรักษาผูป้ ่ วยทัว่ ไปและผูป้ ่ วยที่ติดเชื้อ อย่างเท่าเทียมกัน
โดยคานึงถึงสิ ทธิของผูป้ ่ วยในการให้บริ การ แต่โรคบางอย่างที่สามารถติดต่อได้โดยทางเดินหายใจ
ต้องได้รับการแยกโรค และรักษาโดยเฉพาะและต้องคานึงถึงความปลอดภัยของผูป้ ่ วยและผูร้ ับบริ การ
อื่น ๆ ด้วย
วิธีปฏิบัติการแยกผู้ป่วยไข้ หวัดใหญ่
1. ผูป้ ่ วยที่เป็ นโรคซึ่งสามารถติดต่อได้โดยระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ มาด้วยอาการไข้ อาการ ไอ
เจ็บคอ หายใจหอบ และมีประวัติเดินทางมาจากพื้นที่ มีการระบาดของโรค หรื อมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผูป้ ่ วย
ไข้หวัดใหญ่ ในระหว่างรับบริ การจะให้ใช้ผา้ ปิ ดปากปิ ดจมูก โดยอธิบายเหตุผลของการใช้ Mask ให้ผปู ้ ่ วยและ
ญาติ
2. หน่วยคัดกรองผูป้ ่ วย OPD หรื อ ER ซักประประวัติ ถ้าสาเหตุการเจ็บป่ วยอาการสงสัยไข้หวัดใหญ่
จะให้ ผ้ ปู ่ วยใส่ Mask แล้ว ให้ รายงานแพทย์ ทราบทันที
3. ผูป้ ่ วยที่มีอาการสงสัยเข้าได้กบั โรคไข้หวัดใหญ่ จะแยกผูป้ ่ วยไปซักประวัติที่ดา้ นล่างข้างห้องบัตร
เพื่อตรวจร่ างกาย เก็บสิ่ งส่ งตรวจทางห้องปฏิบตั ิการเพิ่มเติม และดาเนินการสอบสวนโรค
4. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พยาบาลจุดคัดกรอง พนักงานเปล และแพทย์ ให้ใส่ ชุดป้องกัน โดยสวม
Mask 2) สวมถุงมือ
5. ให้บริ การ One Stop service ที่ขา้ งห้องบัตร โดยให้พนักงานเปล นาบัตรผูป้ ่ วยมารับยาที่หอ้ งยา แล้ว
ให้เภสัชกร ไปแนะนาวิธีการใช้ยา จึงให้ผปู ้ ่ วยกลับบ้าน
6. การให้คาแนะนา ผูป้ ่ วยที่ทางานหรื อนักเรี ยน ให้หยุดงาน/หยุดเรี ยน เป็ นเวลา 1 สัปดาห์
และงดกิจกรรมที่ทาร่ วมกับผูอ้ ื่น แยกของใช้ส่วนตัว ใส่ Mask เพื่อป้ องกันการแพร่ กระจายเชื้อ
7. ถ้าหากอาการไม่ดีข้ นึ ให้มาพบแพทย์ก่อนนัด
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แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคไข้ หวัดนก ( Avian Influenza )
มีแนวทางปฏิบัติดังนี้
ผูป้ ่ วย

แผนกเวชระเบียน

จุดคัดกรองประวัติผปู ้ ่ วย
รายงานแพทย์ และ
แจ้งฝ่ ายเวชปฏิบตั ิครอบครัว

(สงสัยให้ ผูป้ ่ วยใส่ MASK N95)

มาด้วยอาการไข้+อาการ URI เช่น ไอ เจ็บคอ มี
น้ ามูกไหล และมีประวัติขอ้ ใดข้อหนึ่ง ไข้มากกว่า 38
o
C
- สัมผัสสัตว์ปีกที่ป่วยตาย ในช่วง 7 วันที่ผา่ นมา
หรื อ
- สัมผัสผูป้ ่ วยปอดบวม ในช่วง 10 วันที่ผา่ นมา
หรื อ
- อาศัยในหมู่บา้ นที่มีไก่ป่วย/ตายในช่วง 14 วันที่
ผ่านมา
นาส่งผูป้ ่ วยตามเส้นทางที่

เจ้ าหน้ าที่ที่เกีย่ วข้ องในการดูแลผู้ป่วย 2 คน
ใส่อุปกรณ์ป้องกัน ได้แก่ 1. สวม Mask N 95
2.หมวก 3. สวมถุงมือ 4.สวมชุดกาวน์ป้องกัน
ไข้หวัดนก 5. ถุงมือ 6. Face Shield

กาหนด
พยาบาลจุดคัดกรอง รายงานแพทย์ โดยให้ X-ray
ก่อนส่ งไปห้องตรวจแยกโรคตึกผูป้ ่ วยใน
- ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ Lab
งานผูป้ ่ วยใน กลุ่มงานเวชศาสตร์ฯ
- แพทย์ซกั ประวัติตรวจร่ างกาย
- Investigate ตามที่เห็นสมควร

หาสาเหตุได้

หาสาเหตุไม่ ได้

รักษาตามสาเหตุ

ผล Chest X-ray

Chest X-ray ปกติ

Chest X-ray เข้าได้กบั ปอดอักเสบ รุนแรง ถ้าไม่
รุ นแรง
ขณะส่งต่อ จนท.
สวมชุดป้องกัน
อย่างเคร่ งครัด
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Rapid test/

ส่ ง ร.พ.อานาจเจริญ

Rapid test ผลลบ(CXR ปกติ)

Rapid test Flu B+
A+
(CXR ปกติ/ปอดอักเสบ)
อักเสบ)

- เก็บตัวอย่าง Throat swab /
- เก็บตัวอย่าง Acute Serum ตามด้วย
convalescent serum (หลังจาก serum แรก
14- 21 วัน ส่งตรวจที่ศูนย์วิทย์ ฯ อุบล ฯให้
การรักษาตามแนวทางปฏิบตั ิ

ให้ยา Antiviral Rx
รักษาตามความเหมาะสม
นัดติดตามผลการรักษา
หลังจาหน่าย 48 ช.ม.

Rapid test Flu
(CXR ปกติ/ปอด

Admit ห้ องแยกโรค
ให้ ยา Antiviral Rx
รักษาตามอาการอย่างใกล้ชิด
นัดติดตามผลการรักษาหลัง
จาหน่ าย 48 ช.ม.

จุดคัดกรองผู้ป่วย ,ER ,OPD
โทรแจ้งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องก่อนเคลื่อนย้าย**
ย้อนกลับไปทางลาด
หน้าห้องผูป้ ่ วยอุบตั ิเหตุ

รอแพทย์ที่
ข้างห้องบัตร
ประวัติ และอาการ
ชัดเจนแพทย์เวรส่ง
เอ็กซ์เรย์ปอด

ทางลาดขึ้น
ทางเชื่อมข้างห้องยา

** หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นาส่งผูป้ ่ วย
- พยาบาลคัดกรอง(นอกเวลา พยาบาล
Member ER และพนักงานเปล : เพื่อเคลียร์
เส้นทางนาส่ง
- ward : เพื่อเตรี ยมรับผูป้ ่ วย.
- แพทย์เวรตรวจผูป้ ่ วยที่ห้องแยกโรค

ประวัติ และอาการไม่
ชัดเจนแพทย์เวรส่งไม่
เอ็กซ์เรย์ปอด

ไปตามถนนบริ เวณลานจอดรถ
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หมายเหตุ
ในกรณี ที่มีการส่งต่อ
ผูป้ ่ วยมาจาก
สถานีอนามัยให้ไป
จอกรถ
านข้
เจ้ าด้หน้
าทีางหน่
่ รับวผิยดชอบในการดูแลผู้ป่วยไข้ หวัดนก
จ่ายกลาง/ทางด้
ง แลผูป้ ่ วย
อัตรากาลังานหลั
ในการดู
ตึกผู1.ป้ ่ วยใน
แล้ผวเู เข้
แพทย์
้ กีา่ยวข้อง (แพทย์เวร)
ห้องแยกโรค

2. ในเวลาราชการ พยาบาลจุดคัดกรองและพนักงานเปล นาผูป้ ่ วยไป เอ็กซเรย์ จากนั้นส่ งไปตรวจที่
ห้องแยกโรค ตึกผูป้ ่ วยใน)
3. ถ้ามีจานวนผูป้ ่ วยหลายราย ให้พยาบาล OPD ที่รับผิดชอบซักประวัติผปู ้ ่ วยโรคทัว่ ไป มาช่วยนาส่ งผูป้ ่ วยไปที่
ตึกผูป้ ่ วยใน
นอกเวลาราชการ
พยาบาล ER Membe 1 / จพ.ฉุกเฉินทางการแพทย์ /เวร BD โดยให้มีรับผิดชอบทั้งเวรถึง 24.00 น.
3. พนักงานเปล ในเวลาราชการ
1. นายสุวชั ชัย นวลศรี
2. นายอุดมศักดิ์ โพสาราช
3. นายจตุรภัทร ชาวตระการ
4. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ER
5. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ชาย IPD
นอกเวลาราชการ ผูร้ ับผิดชอบ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ER
4. การส่งต่อผูป้ ่ วย
1. พนักงานขับรถ
2. พยาบาล On call Refer
5. ตึกผูป้ ่ วยใน ดูแลผูป้ ่ วยในห้องแยกโรค
1. พยาบาล IPD Member 1
6. ฝ่ ายเวชเวชปฏิบตั ิครอบครัว (งานสอบสวนโรค)
1. นายสัญญา อุสาหะวงค์
2. นางรักขณา มานะบุตร
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1-12นโยบายและวิธีปฏิบตั ิ เรื่อง การให้คาปรึกษาก่อนอุปสมบท
โรงพยาบาลเสนางคนิคม
หน้า : 1/2
นโยบายและวิธีปฏิบตั ิเลขที่ : WI: NUR:1-12
ฉบับที่ :ก
เรื่ อง : การให้คาปรึ กษาก่อนอุปสมบท
วันที่ : 18 ตุลาคม 2562
แผนก : ผูป้ ่ วยนอก
แผนกที่เกี่ยวข้อง : งานผูป้ ่ วยนอก
ผูจ้ ดั ทา : นางกิรณา กัลยบุตร
ผูอ้ นุมตั ิ : นางสาวสมพร มีทองแสน
นโยบาย
ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ได้มอบหมายให้ทางโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
รับผิดชอบออกใบรับรองแพทย์เพื่ออุปสมบท แก่ผมู ้ ารับบริ การ โรงพยาบาล
เสนางคนิคมจึงได้จดั ทาแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
ขั้นตอนการให้ คาปรึกษาก่ อนอุปสมบท
1.ลงทะเบียน ผูร้ ับบริ การที่ห้องบัตร ลงอาการสาคัญ ขอใบรับรองแพทย์เพื่ออุปสมบท
และส่งตรวจ Immunology - Anti HIV และ - Urine Amphetamine ส่ง 007 ห้องชันสูตร
2.พยาบาลให้คาปรึ กษา เขียนใบส่ง LAB เติมข้อความให้สมบูรณ์ / ส่ง Anti HIV และ
Other - Urine Amphetamine เขียน สติ๊กเกอร์ติด Tube
HN……………..
Code……………
Anti HIV

HN……………..
Code……………
Urine amphetamine

ลงทะเบียนผูร้ ับบริ การในสมุด ลง Code และข้อมูลอื่น ๆ ให้สมบูรณ์
3. ให้บริ การให้คาปรึ กษาก่อนตรวจเลือด โดยสอบถามผูป้ ่ วยว่าจะบวชเมื่อไหร่ รับประทานอาหารมาหรื อยัง
และผูป้ ่ วยแจ้งความประสงค์ มาขอใบรับรองแพทย์เพื่ออุปสมบท
4. แจ้งสิ ทธิการรักษา ว่าต้องจ่ายค่าบริ การครบ ประมาณ 380 บาท
5. แจ้งให้ผรู ้ ับบริ การทราบว่าต้องตรวจเลือดหาเชื้อโรคเอดส์ และตรวจปัสสาวะหายาบ้า เหตุผลของการตรวจ
เลือด เพื่อไม่ให้ผตู ้ ิดเชื้อ และผูต้ ิดสารเสพติดไปบวชแล้วเป็ นภาระของวัด
สอบถามความรู ้เกี่ยวกับเรื่ องโรคเอดส์ การติดต่อ ท่านเคยมีภาวะเสี่ ยงต่อการติดเชื้อโรคเอดส์หรื อไม่ ท่านเคย
เสพยาบ้าหรื อไม่ แล้วให้ผปู ้ ่ วยลงลายมือชื่อยินยอมตรวจเลือดตามแบบฟอร์มและการยินยอมตรวจปัสสาวะ
6.การรอผลเลือดและผลการตรวจปัสสาวะ ประมาณ 1 ชัว่ โมง แล้วจึงจะทราบผล
ขั้นตอนต่อไป ให้ไปวัดความดันโลหิ ต วัดสัญญาณชีพ และรอเข้าพบแพทย์ตามลาดับคิว
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เมื่อแพทย์ลงความเห็นให้แล้วให้ไปติดต่อยื่นบัตรที่ห้องยาและห้องจ่ายเงิน เมื่อชาระเงินเรี ยบร้อยแล้วจึงจะได้
ใบรับรองแพทย์ที่สมบูรณ์ จึงกลับบ้าน
6.การลงรหัส ICD 10
Z114
Z028
Z027
Z026
Z024
Z021
Z020

การตรวจคัดกรองไวรัส HIV
การตรวจก่อนแต่งงาน
การตรวจใบรับรองผูพ้ ิการ
การตรวจทาประกันชีวิต
การตรวจทาใบขับขี่
การตรวจจ้างงาน
การตรวจเข้าศึกษา
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3-3นโยบายและวิธีปฏิบตั ิ เรื่อง การให้เลือด
โรงพยาบาลเสนางคนิคม
หน้า : 1/1
นโยบายและวิธีปฏิบตั ิเลขที่ : WI: NUR:3- 3
ฉบับที่ :ก
เรื่ อง : การให้เลือด
วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2562
แผนก : ผูป้ ่ วยใน
แผนกที่เกี่ยวข้อง : ตึกผูป้ ่ วยใน
ผูจ้ ดั ทา : นางวงเดือน แก้วตา
ผูอ้ นุมตั ิ : นางสาวสมพร มีทองแสน
นโยบาย
การให้เลือดแก่ผปู ้ ่ วยต้องมีความถูกต้องและปลอดภัย ถูกต้องกับหมู่โลหิ ต ถูกคน
และให้อย่างถูกวิธี
วิธีปฏิบตั ิ

9. รับคาสั่งการรักษาจากแพทย์
10. เจาะเลือดผูป้ ่ วยรายนั้น เพื่อส่งไป Cross match ที่ ร.พ.อานาจเจริ ญ ภายในเวลา
12.00 น. ของวันนั้น
11. ตอนเย็น 18.00 น.ให้พนักงานขับรถไปรับเลือดที่ ห้อง Lab คลังเลือด ร.พ.อานาจเจริ ญ
12. หลังจากได้เลือดกลับมาถึงรพ.เสนางคนิคม ให้พนักงานขับรถนาเลือดนั้นไปให้ห้อง LAB
ตรวจสอบความถูก พยาบาล
ประจาตึกผูป้ ่ วยใน ติดตาม เพื่อให้เลือดกับผูป้ ่ วยภายในวันนั้น
13. ก่อนให้เลือด ให้ตรวจสอบชื่อผูป้ ่ วย หมู่โลหิตผูป้ ่ วยและหมู่โลหิตที่ถุงเลือดให้ตรงกัน
14. นาเลือด 1 ยูนิต ไว้ในอุณหภูมิปกติก่อนเพื่อไม่ให้เลือดไม่เย็นมาก
(ถ้ามีเลือด 2 ยูนิต ให้ 1 ยูนิตก่อน ส่วนอีก 1 ยูนิตที่เหลือ ให้เก็บไว้ในตูเ้ ย็นช่องธรรมดา)
15. นาเลือดให้กบั ผูป้ ่ วย ให้ถูกคน ให้ถูกหมู่โลหิต ในระหว่างให้เลือดต้องดูแลผูป้ ่ วยขณะ ให้เลือดดังนี้
15.1 ดูแลการให้เลือดโดย ขณะให้เลือด ให้ Mix ถุงเลือดบ่อย ๆ
15.2 ให้เลือด 1 ยูนิต ควรให้หมดภายในไม่เกิน 4 ชัว่ โมง
15.3 วัด Vital sign ดูแลการขับถ่ายปัสสาวะ
15.4 เจาะ Hct หลังให้เลือด ทันที และหลังให้เลือดประมาณ 6 ชัว่ โมง
15.5 ถ้ามีเลือด 2 ยูนิต ให้ 1 ยูนิตก่อน ส่วนอีก 1 ยูนิตที่เหลือให้หลังจากเจาะ Hct 6 ช.ม.
16. สังเกตอาการผิดปกติจากการให้เลือด พร้อมทั้งบันทึกในแบบบันทึกทางการพยาบาล
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1-9นโยบายและวิธีปฏิบตั ิ เรื่อง การวัดสัญญาณชีพ
โรงพยาบาลเสนางคนิคม
หน้า : 1/2
นโยบายและวิธีปฏิบตั ิเลขที่ : WI: NUR:1-9
ฉบับที่ :ก
วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2562
เรื่ อง : การวัดสัญญาณชีพ
แผนก : ผูป้ ่ วยนอก
แผนกที่เกี่ยวข้อง : งานผูป้ ่ วยนอก
ผูจ้ ดั ทา : นางเสถียร ภูวงศ์
ผูอ้ นุมตั ิ : นางสาวสมพร มีทองแสน
นโยบาย
การวัดสัญญาณชีพให้มีความถูกต้องแม่นยา สามารถคัดกรองและประเมินอาการเบื้องต้นได้
ก่อนให้ตรวจวินิจฉัย และสามารถให้การช่วยเหลือเบื้องต้นได้ทนั ท่วงที
หลักการ
วิธีการ

เครื่ องมือที่ใช้ วัดต้องผ่านการสอบเทียบมาตรฐานเครื่ องมือ

1. การวัดอุณหภูมิร่างกาย โดยตรวจสอบเทอร์ โมมิเตอร์ที่จะใช้ให้ถูกทาง ค่าอุณหภูมิก่อนวัดอยูท่ ี่ 00.0
ส่วนใหญ่จะวัด ทางรักแร้ โดยวางปรอทตรงกลางรักแร้ให้ผปู ้ ่ วยหุบรักแร้ วัดนาน 3 – 5 นาที หรื อเมื่อมีเสี ยง
เตือน ถ้าเป็ นเด็กเล็กให้วดั ปรอททางทวารหนัก โดยหล่อลื่อด้วยวาสลินค่อย ๆสอดเข้าช่องทวารหนักลึก 1
นิ้ว วัดนาน 1 – 2 นาที
2. การวัดความดันโลหิ ต ให้ผปู ้ ่ วยเหยียดแขนข้างที่จะวัดให้อยูใ่ นท่าที่สบายหงายมือขึ้น พับแขนเสื้ อข้าง
ที่จะวัดขึ้นเหนื อข้อศอก วางเครื่ องวัด BP อยู่ระดับเดียวกับหัวใจผูว้ ดั โดยอยูใ่ นท่านัง่ หรื อนอน
ไล่ลมผ้าพันแขนออกให้หมดปิ ดเกลียวที่ลูกยาง พันผ้าพันแขนเหนือข้อศอกขึ้นไป 1 นิ้ว พันให้พอดี คลาชีพ
จรที่ขอ้ พับแขน แล้ววางหูฟังลงตาแหน่งชีพจรที่คลาได้ บีบลูกยางด้วยอุง้ มือให้ลมเข้าไปในผ้าดันให้พนั แขนให้
ดันปรอทในเครื่ องวัดความดันโลหิตให้สูงกว่าค่าซีสโตลิคประมาณ 20 มม.ปรอท แล้วค่อย ๆ คลายเกลียวลูกสูบ
ยางออกให้ระดับปรอทค่อย ๆลดลงช้า ๆ และฟังเสียงเต้นของผนังเส้นเลือด เมื่อได้ยนิ เสี ยงตุ๊บแรกอยูต่ าแหน่งใด
ก็คือผลระดับความสูงสุดขณะที่หวั ใจบีบตัว เรี ยกว่า ซีสโตลิค ค่อย ๆปล่อยลมออกจากลูกยางต่อไปจะมีระยะ
หนึ่งเสี ยงจะเริ่ มเสี ยงฟู่ หรื อหยุดไปเลย เรี ยกว่า ไดแอสโตลิค ควรวัด 2 ครั้ง
แล้วนาค่าหารเฉลี่ยกันถ้าค่าการวัดไม่เท่ากัน ปล่อยลมออกจากแขนให้หมด เก็บเครื่ องวัดให้เรี ยบร้อย
3. การจับชีพจร โดยใช้นิ้วชี้ นิ้วกลางและนิ้วนางวางบนข้อมือด้านในจุดที่จบั ชีพจรได้ชดั ที่สุด นับการ
เต้นของชีพจรของผูป้ ่ วยที่มากระทบนิ้วทั้ง 3 นับครบ 1 นาทีเต็ม
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4. การนับการหายใจ ดูที่ทรวงอกของผูป้ ่ วยการขึ้น- ลง 1 ครั้ง คือการหายใจ 1 ครั้งนับครบ 1 นาที การ
นับการหายใจเพื่อไม่ให้ผปู ้ ่ วยรู ้สึกเกร็ งให้ใช้วิธียงั คงจับชีพจรค้างต่อไปก่อนจนนับการหายใจครบ จึงค่อยเอา
มือออก
5.การชัง่ น้ าหนัก ควรมีการบันทึกทุกราย ในเด็กจะนามาใช้คานวณขนาดการใช้ยา ประเมินภาวะทาง
โภชนาการ
ข้อห้ าม ไม่ให้วดั ปรอททางปากในเด็กเล็ก คนวิกลจริ ต ผูป้ ่ วยหายใจหอบ หายใจทางปาก ไอบ่อย ๆ ผูป้ ่ วยปาก
เป็ น แผล และผูป้ ่ วยหมดสติ
ข้อควรระวัง การใช้ผา้ พันแขนวัด BP ให้ถูกขนาดกับผูป้ ่ วย เช่นเด็กเล็ก เด็กโต ผูใ้ หญ่ และถ้าค่าผิดปกติเช่น
ค่าสูงเกิน 140/90 หรื อต่ากว่า 90/60 ต้องรี บให้การดูแลรักษา
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1-10นโยบายและวิธีปฏิบตั ิ เรื่อง การบันทึกการซักประวัตผิ ปู้ ่ วยโรคต่าง ๆ
โรงพยาบาลเสนางคนิคม
หน้า : 1/2
นโยบายและวิธีปฏิบตั ิเลขที่ : WI: NUR:1-10
ฉบับที่ :ก
เรื่ อง : แนวทางการซักประวัติผปู ้ ่ วยโรคต่าง ๆ
วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2562
แผนก : ผูป้ ่ วยนอก / ผูป้ ่ วยอุบตั ิเหตุ
แผนกที่เกี่ยวข้อง : ผูป้ ่ วยนอก / ผูป้ ่ วยอุบตั ิเหตุ
ผูจ้ ดั ทา : นางสาววราภรณ์ พินโย
ผูอ้ นุมตั ิ : นางสาวสมพร มีทองแสน
นโยบาย
การบันทึกการซักประวัติผปู ้ ่ วย ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ สามารถใช้สื่อสารในการ
รักษาพยาบาลและดูแลผูป้ ่ วยได้อย่างถูกต้อง
แนวทางปฏิบัติ การคัดกรองผู้ป่วย เพื่อรับบริการตามงานต่ าง ๆ ดังนี้
ประเภทผูป้ ่ วย
แนวทางการบันทึก
ผูป้ ่ วยนอกทัว่ ไป
การซักประวัติเป็ นอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร สาเหตุเกิดจากอะไร
และการบันทึกประวัติไม่ควรเขียนเป็ น Diag โรค เช่น เป็ นฝี หรื อ
เป็ นริ ดสี ดวงทวาร
ผูป้ ่ วยที่นดั ตรวจ Lab
จุดคัดกรองผูป้ ่ วยจะเขียนรายการ Lab ที่นดั ตรวจ
ให้ซกั ประวัติเพิม่ เติม คือในวันที่รับบริ การ ให้สอบถามว่ามีอาการ
อะไรบ้างที่ยงั มีอยู่ หรื อต้องการตรวจอะไรเพิ่มเติม
ผูป้ ่ วยที่รับRefer

ผูป้ ่ วยโรคคอพอก

ให้บนั ทึกการรับ Refer ว่าส่ งตัวมาจากที่ไหน โรคอะไร และให้การรักษา
ที่ให้ไว้แล้ว (ลอกตามใบRefer) และให้ซกั ประวัติเพิ่มเติม คือ
มารับบริ การวันนี้ มีอาการอะไรบ้าง หรื อต้องการตรวจอะไรเพิ่มเติม
นับชีพจรประมาณ ½ - 1 นาทีทุกครั้ง ให้ซกั ประวัติอาการ ใจสั่นมือสั่น

ผูป้ ่ วยความดันโลหิตสูง

ให้ซกั ประวัติอาการปวดศีรษะ เป็ นลม หน้ามืด วิงเวียน

ผูป้ ่ วยเบาหวาน

ให้ซกั ประวัติอาการอาการใจสั่นหวิวๆ (ภาวะ Hypoglycemia)
อาการแทรกซ้อนทางตา มีบาดแผลที่เท้าหรื อที่อื่น ๆ หรื อไม่
การซักประวัติเป็ นอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ ลักษณะอย่างไร สาเหตุเกิดจาก
อะไร การตรวจร่ างกายให้บนั ทึกบริ เวณที่เกิด แผลกว้าง ลึก ยาว
ลักษณะบาดแผลเช่นขอบเรี ยบ ขอบฉี กขาดกระรุ่ งกระริ่ ง

ผูป้ ่ วยอุบตั ิเหตุ
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ประเภทผูป้ ่ วย
ผูป้ ่ วยถูกสุนขั กัด

ขอใบรับรองแพทย์

แนวทางการบันทึก
สุนขั กัดที่ไหน เมื่อไร กัดกี่คน สาเหตุที่ถูกดั บริ เวณที่ถูกกัด ลักษณะ
บาดแผล เช่นแผลถลอก แผลมีเลือดซึม แผลฉีกขาด ลึก เป็ นต้น
และผูป้ ่ วยเคยฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนขั บ้าหรื อไม่ ฉีดมานานเท่าใด
เอาไปทาอะไร จานวนกี่ใบ

ขอรับยาเดิม

ให้ระบุยาว่ายาเดิมโรคอะไร อาการวันนี้เป็ นอย่างไร

มาตรวจตามนัด

ขอใบส่งต่อ
รับRefer

ผูป้ ่ วยไม่รอตรวจ

ผูป้ ่ วยนัดตรวจพิเศษ

รับบริ การที่ฝ่ายเวชปฎิบตั ิ
ครอบครัว

มาตรวจตามนัด ให้ ระบุโรคเดิมว่ าเป็ นโรคอะไร อาการเป็ นอย่ างไร เช่ น
ดีขึ้น ไม่ ดีขึ้น เป็ นมากขึ้น หรือหายแล้ว
ให้ระบุดว้ ยว่าขอใบส่งตัวไปที่ไหนเพราะอะไร มีอาการอย่างไร
ถ้าแพทย์นดั ตรวจให้แนบใบนัดด้วย
ให้ระบุวา่ รับ Referจากที่ไหน ด้วยอาการอะไร ส่งมาเพื่ออะไร
ถ้ารับReferจากรพ.อานาจฯ รพ.พระศรี มหาโพธิ์ หรื อ รพ.สรรพสิ ทธิ
ประสงค์ ให้ระบุ ว่ารับ Referจากที่ไหน ด้วยอาการอะไร ส่งมาเพื่ออะไร
การวินิจฉัยโรคอะไร……….การรักษาที่ให้ไว้แล้วคืออะไร……………..
ให้ระบุวา่ ผูป้ ่ วยมาด้วยอาการอะไร แนะนาอะไรไปแล้วบ้าง
ไม่รอตรวจเพราะอะไร
เช่น IVP หรื อการตรวจอื่น ๆที่ตอ้ งมีการเตรี ยมตัวก่อนการตรวจ
หลังจากแนะนาแล้วต้องบันทึกลงใน OPD CARD และลายมือชื่อ
ผูแ้ นะนา
ลงรายละเอียดการให้บริ การ ยาที่ให้ วันนัดครั้งต่อไป นัดมาทาอะไร
พิเศษ ลงลายมือชื่อผูใ้ ห้การรักษาทุกราย
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1-11นโยบายและวิธีปฏิบตั ิ เรื่อง การดูแลผูต้ ิดเชือ้ HIV และผูป้ ่ วยโรคเอดส์
โรงพยาบาลเสนางคนิคม
หน้า : 1/2
นโยบายและวิธีปฏิบตั ิเลขที่ : WI: NUR:1-11
ฉบับที่ :ก
เรื่ อง : การดูแลผูต้ ิดเชื้อ HIVและผูป้ ่ วยโรคเอดส์
วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2562
แผนก : ผูป้ ่ วยนอก/งานผูป้ ่ วยใน
แผนกที่เกี่ยวข้อง : งานผูป้ ่ วยใน / งานผูป้ ่ วยนอก
ผูจ้ ดั ทา : นางมยุรี ศรี สมบูรณ์
ผูอ้ นุมตั ิ : นางสาวสมพร มีทองแสน
นโยบาย
โรงพยาบาลเสนางคนิคมมีการดูแลรักษาผูต้ ิดเชื้อ HIV อย่างเท่าเทียมกัน โดยคานึงถึง การให้บริ การ
แบบองค์รวม ไม่เปิ ดเผยความลับของผูป้ ่ วย และการหาแหล่งช่วยเหลือผูป้ ่ วย
วิธีปฏิบตั ิ

การดูแลรักษาผูต้ ิดเชื้อ HIV ดังนี้
1. ผูป้ ่ วยยืน่ บัตรและลงทะเบียนการรับริ การ
2. ผูร้ ับบริ การขอใบรับรองแพทย์เพื่ออุปสมบทส่งไปห้องให้คาปรึ กษา เจาะเลือดตรวจ
Anti HIV และ Urine for Amphetamine ได้ผลการตรวจแล้วส่งไปหน้าห้องตรวจโรค ซักประวัติ
วัดสัญญาณชีพ เซ็นชื่อในใบรับรองแพทย์ เข้าพบแพทย์ตรวจร่ างกาย ไปห้องจ่ายยา จ่ายเงิน
กลับบ้าน
3. ผูร้ ับบริ การที่เสี่ ยงต่อการติดเชื้อ HIV และต้องการตรวจเลือด Anti HIV ส่งไปห้อง
ให้คาปรึ กษา เจาะเลือดตรวจ Anti HIV ได้ผลการตรวจแล้วส่งไปหน้าห้องตรวจโรค ซักประวัติ
วัดสัญญาณชีพ ส่ งเข้าพบแพทย์ตรวจโรค ตามขั้นตอน
4. ผูร้ ับบริ การที่เสี่ ยงต่อการติดเชื้อ HIV ส่ งตรวจโรคตามขั้นตอน ถ้าแพทย์ตอ้ งการตรวจเลือด
Anti HIV ส่งไปห้องให้คาปรึ กษา เจาะเลือดตรวจ Anti HIV ได้ผลการตรวจแล้ว ผลเลือด Positive
(บวก) Post Counseling ถ้าผูป้ ่ วยยอมรับ แนะนาเรื่ องการรับยาต้านไวรัส ส่งไปหน้าห้องตรวจโรค ส่งเข้าพบ
แพทย์ตรวจโรค ตามขั้นตอน นัดตรวจ CD4 วันจันทร์ เช้า ก่อน 09.00 น.(ตามวันนัด)
6. เมื่อผูป้ ่ วยมารับบริ การครั้งต่อไป ให้บริ การดังนี้
6.1 ลดขั้นตอนบริ การโดยลงทะเบียนแล้วไปรับบริ การที่ห้องบุษราคัม
6.2 ให้คาปรึ กษาประเมินความรู ้ความเข้าใจของผูป้ ่ วยเกี่ยวกับโรคเอดส์ การติดต่อ
การรักษาและแผนการดาเนินชีวิต
6.3 ให้ความรู ้และถามข้อมูลผูป้ ่ วย ครอบครัวและบุคคลใกล้ชิด ถ้าผูป้ ่ วยยังไม่เข้าใจ
ให้เสริ มข้อมูลต่าง ๆ เช่นเรื่ องอาหาร โภชนาการ การพักผ่อน การทากิจกรรมต่าง ๆ ผลของยาที่ใช้ใน
การรักษา ผลข้างเคียงของยา การรับประทานยาอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
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6.3 ให้คาแนะนาเกี่ยวกับการป้ องกันการติดเชื้อฉวยโอกาส เช่น การดูแลทาความ
สะอาดที่อยูอ่ าศัย การทาความสะอาดร่ างกาย การอยูใ่ นที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก การพักผ่อนให้เพียงพอ และ
หลีกเลี่ยงการใช้ยาเอง
6.4 ให้คาแนะนาเกี่ยวกับ วิธีการป้องกันการแพร่ กระจายเชื้อสู่ ผอู ้ ื่น เช่น การมี
เพศสัมพันธ์ให้ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง งดบริ จาคโลหิ ตและอวัยวะ
6.5 ให้คาแนะนาเกี่ยวกับแผนการรักษาของแพทย์ และการมาตรวจตามนัด
6.6 ส่งตรวจ LFT และ CD4 เมื่อรับประทานยา ครบ 3 เดือน
6.7 ประเมินระดับความวิตกกังวลและพฤติกรรมและคาพูดของผูป้ ่ วย หลีกเลี่ยงการให้
กาลังใจที่ไม่เป็ นจริ ง ส่งเสริ มให้มีความหวังตามความเป็ นจริ ง
6.8 ช่วยเหลือผูป้ ่ วยและหาแหล่งสนับสนุนทางสังคม ทั้งในโรงพยาบาลและในชุมชน
เพื่อให้การช่วยการเหลือแก่ผปู ้ ่ วยและญาติและผูด้ ูแลผูป้ ่ วย
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1-12นโยบายและวิธีปฏิบตั ิ เรื่อง การวัดสายตา
โรงพยาบาลเสนางคนิคม
หน้า : 1/2
นโยบายและวิธีปฏิบตั ิเลขที่ : WI: NUR: 1-12
ฉบับที่ :ก
เรื่ อง : การวัดสายตา
วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2562
แผนก : ผูป้ ่ วยนอก
แผนกที่เกี่ยวข้อง : งานผูป้ ่ วยนอก
ผูจ้ ดั ทา : นางมัณฑนา พิลาไชย
ผูอ้ นุมตั ิ : นางสาวสมพร มีทองแสน
นโยบาย
การวัดสายตา ใช้ตรวจวัดสายตาในผูป้ ่ วยที่การมองเห็นผิดปกติ
วิธีการ
1. ให้ผปู ้ ่ วยยืนห่างจาก snellen chart 20 ฟุต (6 เมตร) ในห้องที่สว่าง ใช้แผ่นทึบปิ ดตาผูป้ ่ วยทีละข้าง
โดยอ่านทีละข้าง
2. ให้อ่านตัวเลขจากแถวบนสุดลงมาเรื่ อย ๆ บันทึกผลแถวล่างสุดที่อ่านได้ตามตัวเลขเศษส่วนที่
ด้านขวาประจาแถวตัวเลข (แถวบนสุดเท่ากับ20/200 สายตาปกติ อ่านได้ถึงแถว 20 /20 ) เช่น VA 20/50
แสดงว่าผูป้ ่ วยยืนที่ 20 ฟุต เห็นตัวเลขที่คนปกติเห็นเมื่อยืนที่ 50 ฟุต แสดงว่าสายตาข้างนั้นผิดปกติ
3. กรณี ที่อ่านได้ไม่หมดทั้งแถวให้บนั ทึก + ตามจานวนตัวเลขของแถวถัดไปที่อ่านถูกแต่ไม่ถึงครึ่ งหนึ่ง
ของตังเลขทั้งแถว หรื อบันทึก - เขียนลบจานวนตัวเลขที่อ่านผิดในแถวนั้นแต่มีจานวนตัวเลขที่อ่านผิดน้อยกว่า
ครึ่ งของตัวเลขแถวนั้น เช่น 20/50 +2 แสดงว่าตาข้างนั้นอ่านได้ถึงแถวที่มีเลข 20 /50 กากับอยูแ่ ละอ่านเลขแถว
ถัดไปถูกอีก 2 ตัว
4. ถ้าผูย้ นื ที่ 20 ฟุตไม่เห็นแถวบนสุด 20 /200 ให้ค่อย ๆ เดินเข้ามาหา chart เช่นถึง 10 ฟุตเริ่ มเห็นแถว
บนสุด บันทึก VA 10/200 ถ้ายืนที่ 3 ฟุตแล้วมองไม่เห็นเขยิบเข้าที่ 2 ฟุต บันทึก VA Fc 2 ฟุต
ถ้ามองไม่เห็นอีกให้ขยับเข้ามาที่ 1ฟุต ให้นบั นิ้วมือ ถ้านับนิ้วไม่ได้ให้โบกมือเคลื่อนไหว บันทึกเป็ น HM
ข้อห้ าม
ห้ามกดตาข้างที่ปิดไว้
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1-12นโยบายและวิธีปฏิบตั ิ เรื่อง การ Admit หญิงเจ็บครรภ์คลอด
โรงพยาบาลเสนางคนิคม
หน้า : 1/2
นโยบายและวิธีปฏิบตั ิเลขที่ : WI: NUR:1-12
ฉบับที่ :ก
วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2562
เรื่ อง : การ Admit หญิงเจ็บครรภ์ คลอด
แผนก : ผูป้ ่ วยนอก
แผนกที่เกี่ยวข้อง : OPD/ER/LR/IPD
ผูจ้ ดั ทา : นางวงเดือน แก้วตา
ผูอ้ นุมตั ิ : นางสาวสมพร มีทองแสน
นโยบาย
โรงพยาบาลเสนางคนิคมมีการรับมารดาที่เจ็บครรภ์ เพื่อมาคลอดและรับการรักษาอย่างถูกต้องและปลอดภัย
การดูแลหญิงตั้งครรภ์ ที่เจ็บครรภ์คลอด

1. ห้องบัตรลงทะเบียนผูป้ ่ วยแล้ว ประเภท 03 (สูติกรรม) ส่งห้อง 017 (ER ) บันทึก
ขั้นตอนการซักประวัติและ Admit ผู้คลอด
2.พยาบาล ER สังเกตอาการผูค้ ลอดว่า ถ้าผูป้ ่ วยรอได้ วัด Vital sign และ และซักประวัติการ
ตั้งครรภ์ EDC……..….. G.. P.. A .. L.. เริ่ มเจ็บครรภ์เมื่อไหร่ ซักประวัติอาการนาก่อนมา รพ. ครั้งนี้
โดยให้ลงประวัติการเจ็บป่ วย อาการสาคัญ เจ็บครรภ์คลอด ก่อนมา .....นาที /ช.ม. มี หรื อ ไม่มี น้ าเดิน G..
P.. A .. L… GA ….. wks.
3.HPI (ประวัติการเจ็บป่ วยปัจจุบัน) - ....... ชัว่ โมงก่อน มีอาการเจ็บครรภ์ ยังไม่มีน้ าเดิน ไม่เคยผ่าท้องคลอด
ฝากครรภ์ที่ รพ.สต… หรื ออาการอื่น ๆ ที่มา รพ. ระบุ .......
ส่งแผนก (03) สูติกรรม ส่งตรวจที่หอ้ ง (013) ผูป้ ่ วยใน สถานะรอตรวจ 00 บันทึก confirm
บันทึกอีกครั้ง แล้วโทรรายงาน Case คลอด ตามขั้นตอนการ Admit ผู้คลอด
4. ส่งผูค้ ลอดไปห้องรอคลอดโดยเปลนอน และพยาบาล ER ติดตามเข้าไปด้วย
5.พยาบาลห้องคลอดประเมินอาการโดยการ PV ดูวา่ ปากมดลูกเปิ ดหรื อยัง ตั้งครรภ์ปกติ หรื อผิดปกติ เคยผ่า
ท้องคลอดหรื อไม่ ถ้าตรวจดูแล้วเข้าเกณฑ์ Admit ให้ เข้าหน้าต่าง งานผูป้ ่ วยใน รับ Admit โดย
ลง HN แล้ว enter ข้อมูลผูป้ ่ วยจะปรากฎขึ้น แล้วลงข้อมูลการมาคลอด ให้ครบถ้วน การวินิจฉัยโรค Z231 (มา
คลอด Pregnancy confirm) รับ Admit บันทึก
6.ถ้าปากมดลูกยังไม่เปิ ด consult แพทย์ หรื อ ในรายที่ตอ้ งส่งต่อไป รพ.อานาจเจริ ญ ให้บนั ทึกตามระบบการส่ง
ต่อโดยไม่ตอ้ งรับAdmit
ถ้าตรวจดูแล้วไม่มีความก้าวหน้าของการคลอด(ปากมดลูกยังไม่เปิ ด)ให้กลับบ้าน โดยตรวจเป็ น case OPD
ส่งกลับบ้าน ซึ่งงานผูป้ ่ วยในเป็ นผูล้ งข้อมูลการให้บริ การในระบบ ผูป้ ่ วยนอก ลงข้อมูล การตรวจรักษา
วินิจฉัยโรค ..ICD 10 O 470 (เจ็บครรภ์เทียมก่อน 37 wks ) O 471 (เจ็บครรภ์เทียมหลัง 37 wks ) การตรวจ
ร่ างกาย PV Vaginal cervix dilate …….cm FHS ….. ขา..ไม่บวม/บวม และการรักษา....
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ลงหัตถการ PV แล้วส่งผูป้ ่ วยไปห้องยา การเงิน กลับบ้าน ถ้าตรวจดูแล้วเข้าเกณฑ์ Refer ให้ส่งต่อไปรับการ
รักษาที่อื่น
7.ให้การรักษาพยาบาลผูค้ ลอดตามมาตรฐานการปฏิบตั ิ
8. เมื่อทารกคลอดแล้ว พยาบาลห้องคลอดเขียนรายละเอียด ตามแบบฟอร์ม...ทารกแรกเกิด คลอดปกติ คลอด
เวลา ...... เพศ...... นน. ........ กรัม T ……P ……R ……ยาว...........รอบศีรษะ..... รอบอก ........
มาให้ จนท.ห้องบัตรลงทะเบียนผูป้ ่ วย ลงการวินิจฉัยโรค Z 370 (เกิดมีชีพ) แล้วส่งแผนก (013)
งานผูป้ ่ วยใน ๆ ลง HN รับผูป้ ่ วย Admit ที่ตึกคลอด
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1-13นโยบายและวิธีปฏิบตั ิ เรื่อง การช่วยแพทย์ PV / D&C
โรงพยาบาลเสนางคนิคม
หน้า : 1/2
นโยบายและวิธีปฏิบตั ิเลขที่ : WI: NUR:1-13
ฉบับที่ :ก
วันที่ : 16 ตุลาคม 2562
เรื่ อง : การช่ วยแพทย์ PV / D&C
แผนก : ผูป้ ่ วยนอก / ER
แผนกที่เกี่ยวข้อง : งานผูป้ ่ วยนอก/งานผูป้ ่ วยอุบตั ิเหตุฉุกเฉิน
ผูจ้ ดั ทา : นางเสถียร ภูวงศ์
ผูอ้ นุมตั ิ : นางสาวสมพร มีทองแสน
นโยบาย
การเตรี ยมผูป้ ่ วยให้มีความพร้อมสาหรับการตรวจภายใน เป็ นสิ่ งที่พยาบาลต้องปฏิบตั ิตามแนวทางที่
กาหนด เพื่อให้ผปู ้ ่ วยเตรี ยมร่ างกายและจิตใจให้พร้อมก่อนการตรวจภายในและช่วยในการวินิจฉัยโรค
วิธีการ

1. แจ้งให้ผรู ้ ับบริ การทราบถึงขั้นตอนการตรวจภายใน
2. ให้ผปู ้ ่ วยเข้าห้องน้ า ปัสสาวะให้เรี ยบร้อยก่อนรบการตรวจ ล้างช่องคลอด และเปลี่ยน
ใส่ผา้ ถุง รพ.
3. จัดเตรี ยมอุปกรณ์เครื่ องมือให้พร้อมก่อนการตรวจ
4. ปิ ดม่านที่จะตรวจให้มิดชิดแล้วตามแพทย์เวรทาการตรวจ พร้อมทั้งเก็บตัวอย่างส่งตรวจ
ทางห้องปฏิบตั ิการให้ครบถ้วน
5. วัด Vital singn สังเกตอาการ ปวดท้อง สี ของ Discharge ที่ออกมา กลิ่น บันทึกอาการ
ผูป้ ่ วยลงในเวชระเบียน
5. เก็บอุปกรณ์พร้อมทั้งให้ผปู ้ ่ วยแต่งกายให้เรี ยบร้อย
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1-14นโยบายและวิธีปฏิบตั ิ เรื่อง การให้บริการคลินิกโรคเบาหวาน
โรงพยาบาลเสนางคนิคม
หน้า : 1/2
นโยบายและวิธีปฏิบตั ิเลขที่ : WI: NUR:1-14
ฉบับที่ :ก
เรื่ อง : การให้บริ การคลินิกโรคเบาหวาน
วันที่ : 15 ตุลาคม 2562
แผนก : ผูป้ ่ วยนอก
แผนกที่เกี่ยวข้อง : งานผูป้ ่ วยนอก
ผูจ้ ดั ทา : นางพรเพ็ญ แก้วยก
ผูอ้ นุมตั ิ : นางสาวสมพร มีทองแสน
นโยบาย
ผูป้ ่ วยเบาหวานที่แพทย์นดั รับการรักษา ในคลินิกเฉพาะโรค วันพุธ และพฤหัสบดี ให้ได้รับการ
รักษาอย่างต่อเนื่อง ปลอดภัยและสามารถป้องกันโรคแทรกซ้อนได้ โดยการรักษาแบบ
องค์รวมและครอบครัวมีส่วนร่ วมในการดูแลผูป้ ่ วย
แนวทางปฏิบตั ิ การให้บริ การคลินิกโรคเบาหวาน ดังนี้

1. ลดขั้นตอนการรับบริ การของผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน ดังนี้
1.1 ผูป้ ่ วยเบาหวานยืน่ บัตรที่หอ้ งบัตรแล้วไปวัดสัญญาณชีพ
1.2 ห้องบัตร ลงทะเบียนผูป้ ่ วยนัดไว้ ส่งไปห้องชันสูตร
1.3 ผูป้ ่ วยรับบริ การ เจาะเลือดตรวจ FBS ( BUN Creatinine lipid profile ตามแพทย์นดั )
1.4 ผูป้ ่ วยเบาหวานไปรับประทานอาหาร
1.5 ผูป้ ่ วยเบาหวานเข้ากลุ่ม ให้สุขศึกษา ออกกาลังกาย
1.6 ได้ผลการตรวจ FBS แล้วซักประวัติ รอพบแพทย์ ถ้าระดับน้ าตาลในเลือดสู งเกิน 200
mg/dl จะได้รับการให้คาแนะนารายบุคคล
1.7 เข้าพบแพทย์ ตรวจโรค
1.8 รับยา รับบัตรนัด กลับบ้าน
2. การเฝ้าระวังขณะรอตรวจ เมื่อพบอาการเปลี่ยนแปลง ที่บ่งถึงภาวะHypo-Hyperglycemia จะ
ให้บริ การก่อนและให้ไปรับประทานอาหาร เมื่อผลการตรวจFBS เสร็ จ ถ้า FBS70 mg/dl และ 
400 mg/dl จะพิจารณาให้พบแพทย์ก่อนเพื่อให้การรักษาที่ถูกต้องรวดเร็ ว ผูป้ ่ วยที่มีความดันโลหิ ต
สูง> 160/100 mmhg หรื อ< 90 /60 mmhg จะส่งไปที่งานผูป้ ่ วยอุบตั ิและฉุกเฉิ นเพื่อได้รับการรักษาที่
ถูกต้องและรวดเร็วต่อไป
3. การมีส่วนร่ วมของครอบครัวในการดูแลผูป้ ่ วยเบาหวานที่บา้ น โดยให้ญาติทราบการรักษา
โรคเบาหวานเพื่อจะได้ดูแลการรับประทานยาของผูป้ ่ วย
4. ลดภาวะแทรกซ้อนในผูป้ ่ วยเบาหวาน ป้ องกันน้ าตาลสู งหรื อต่าเกินไป
5. การจัดกลุ่มกิจกรรมบาบัด เช่นการออกกาลังกาย ไทเก็ก ให้สุขศึกษาทาให้ผปู ้ ่ วยสามารถ
ดูแลตนเองที่บา้ นได้

47
6. การติดตามเยี่ยมผูป้ ่ วยที่บา้ นในรายที่ระดับน้ าตาลตั้งแต่ 250 mg/dl ขึ้นไป ติดต่อกัน 2 ครั้ง โดยสหวิชาชีพ

7. ติดตามผูป้ ่ วยมารับบริ การตามนัด (ลดการขาดยา)
8. ตรวจจอประสาทตาผูป้ ่ วยเบาหวานปี ละ 1 ครั้ง
การดูแลผูป้ ่ วยเบาหวาน อย่างต่อเนื่อง ดังนี้

1. ให้มีติดตามผลระดับน้ าตาลในกระแสเลือดอย่างต่อเนื่ อง
2. อธิบายพยาธิสภาพของโรคและการดาเนินของโรคให้ผปู ้ ่ วยได้รับทราบ
3. แนะนาการประเมินอาการและอาการแสดงของระดับน้ าตาลในเลือดสู งหรื อต่า ถ้าเกิด
ภาวะน้ าตาลในเลือดต่าเช่น มีอาการเหนื่อย ใจสั่น หน้ามืดคล้ายจะเป็ นลม ควรรี บ อมขนมหวาน
ภาวะน้ าตาลในเลือดสู ง เช่น มีอาการปากแห้ง กระหายน้ า ซึม อ่อนเพลีย ควรรี บมาพบแพทย์
4. การรับประทานอาหารให้สัมพันธ์กบั ขนาดยา(แนะนาเรื่ องอาหารที่เหมาะสม) งดอาหารที่มี
รสหวาน มีไขมันและอาหารเค็ม แนะนาความสมดุลของปริ มาณอาหารที่ได้รับในแต่ละวัน
5. แนะนาการรับประทานยาเบาหวานอย่างต่อเนื่ อง ตามคาสั่งการรักษาของแพทย์ และการ
มาตรวจตามนัด ในกรณี ที่ผปู ้ ่ วยได้รับยาฉี ด ให้สอนวิธีฉีดยาแก่ผปู ้ ่ วยและญาติ
6. แนะนาการดูแลผิวหนังให้สะอาด โดยเฉพาะที่เท้า พร้อมทั้งการป้องกันอุบตั ิเหตุต่าง ๆ
เพื่อป้องกันการเกิดบาดแผล เพราะจะทาให้แผลหายช้า
7. แนะนาการออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ เพื่อควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดและการมี
สุขภาพที่แข็งแรง
8. ควรมาตรวจช่องปากและฟันและพบทันตแพทย์ ปี ละ 1 ครั้ง
9. ตรวจคัดกรองจอประสาทตา ส่งพบจักษุแพทย์ปีละ 1 ครั้ง
10.การตรวจและประเมินหน้าที่ของไต ปี ละ 1 ครั้งอธิบายพยาธิสภาพของโรคและการดาเนินของโรค
ให้ผปู ้ ่ วยได้รับทราบ
11. ตรวจเท้าปี ละ 1 ครั้ง

48

2-6นโยบายและวิธีปฏิบตั ิ เรื่อง บาดเจ็บกลุม่ ชน
โรงพยาบาลเสนางคนิคม
หน้า : 1/2
นโยบายและวิธีปฏิบตั ิเลขที่ : WI: NUR:15
ฉบับที่ :ก
เรื่ อง : บาดเจ็บกลุ่มชน
วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2562
แผนก : ผูป้ ่ วยนอก / ER
แผนกที่เกี่ยวข้อง : งานผูป้ ่ วยนอก/งานผูป้ ่ วยอุบตั ิเหตุฉุกเฉิน
ผูจ้ ดั ทา : นายชัยพร สนิทนวล
ผูอ้ นุมตั ิ : นางสาวสมพร มีทองแสน
นโยบาย
หลักการปฐมพยาบาลและการเคลื่อนย้ายผูบ้ าดเจ็บจานวนมากที่มีจานวนหลายคน ให้ถูกต้อง
ถูกวิธี รวดเร็ว ผูร้ ับบริ การปลอดภัยและพึงพอใจ
แนวทางปฏิบัติ
การพิจารณาช่วยเหลือผูบ้ าดเจ็บตามอาการหนักเบา และการจัดอันดับการปฐมพยาบาลในที่เกิดเหตุ มี
ดังนี้
1. ผูบ้ าดเจ็บหลายคนพร้อมกันนั้นย่อมประกอบไปด้วย
-ตายคาที่ พวกนี้ไม่ตอ้ งช่วยเหลือ
-บาดเจ็บมากจาเป็ นต้องช่วยเหลือ
-บาดเจ็บเล็กน้อย กลุ่มนี้จะช่วยตัวเองได้และช่วยผูอ้ ื่นได้
2.หลักในการพิจารณาช่วยเหลือผูบ้ าดเจ็บ
2.1รายที่ตอ้ งช่วยเหลืออย่างรี บด่วน ทันทีที่พบได้แก่
-ทางเดินหายใจและการหายใจขัดข้อง
-หัวใจหยุดเต้น
-เลือดออกมาก
-สมองบาดเจ็บมาก
-บาดแผลเปิ ดให้เห็นอวัยวะภายใน
-ผูร้ ับยาพิษและหัวใจวาย
2.2 รายที่ตอ้ งช่วยเหลือทันทีแต่อาจจะรอได้
-ไฟไหม้น้ าร้อนลวก
-กระดูกหักหลายแห่ง
-กระดูกสันหลังหัก
2.3 ในรายที่ตอ้ งช่วยเหลือแต่รอได้
-กระดูกหักหรื อบาดเจ็บเล็กน้อย
3. การประเมินการบาดเจ็บ
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3.1 สมองและไขสันหลังที่ได้รับบาดเจ็บ ให้ถามถึง การเคลื่อนไหวของแขนได้แต่ขาไม่ขยับ
แสดงว่ามีกระดูกหักระดับต่ากว่าคอลงมา ถ้าเคลื่อนไหวไม่ได้ท้ งั แขนและขาแสดงว่าคอหัก ต้องเคลื่อนย้ายอย่าง
ระมัดระวัง ลาตัว คอผูบ้ าดเจ็บจะต้องอยูใ่ นท่าตรงเสมอและไม่ขยับเขยื้อนระหว่างการเคลื่อนย้าย นอกจากนั้น
ให้ถามความรู ้สึก ถ้าชา หมดความรู ้สึก แสดงว่ามีการบาดเจ็บของกระดูก สันหลังเคลื่อนย้ายอย่าง
ระมัดระวัง ลาตัว คอผูบ้ าดเจ็บจะต้องอยูใ่ นท่าตรงเสมอและไม่ขยับเขยื้อนระหว่างการเคลื่อนย้าย
3.2 กระดูกหัก สังเกตบาดแผลและรุ )ร่ างที่ผิดปกติไปของส่ วนนั้น เมื่อเคลื่อนไหวของอวัยวะ
นั้น จะพบว่าเจ็บปวดมาก และมีการเคลื่อนไหวผิดธรรมชาติ ต้องเข้าเฝื อกชัว่ คราวให้เสมอ
อย่าดึงกระดูกที่โผล่เข้าที่
3.3 บาดแผล บาดแผลภายนอกต้องปิ ดด้วยผ้าสะอาด ต้องห้ามเลือด ถ้าลาไส้ออกมานอกท้อง
อย่าดันเข้า ให้ปิดด้วยผ้าสะอาดก็พอ
4.ข้อปฏิบตั ิในการช่วยเหลือผูบ้ าดเจ็บในที่เกิดเหตุ ต้องทาไปพร้อมกันเสมอ
4.1 คลาชีพจรที่ขอ้ มือผูบ้ าดเจ็บ
4.2 ถามผูบ้ าดเจ็บ ถ้าไม่ตอบหมดสติตอ้ งเคลื่อนย้ายผูบ้ าดเจ็บอย่างระมัดระวัง คิดว่าผูบ้ าดเจ็บมี
กระดูกคอหัก ถ้าตอบให้ถามถึงตาแหน่งที่บาดเจ็บ ต้องให้การปฐม
ก่อนการเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วย ต้องปฐมพยาบาลก่อน เช่น มีบาดแผลเลือดออก ให้หา้ มเลือดก่อนการ
เคลื่อนย้าย ถ้ากระดูกหักให้การปฐมพยาบาลกระดูกหักก่อน จึงเคลื่อนย้าย โดยการเข้าเฝื อกชัว่ คราว เช่น
กระดูกท่อนแขนปลายหัก กระดูกต้นแขนหัก กระดูกไหปลาร้าหัก กระดูกขาหักเช่น กระดูกหน้าแข้งหัก
กระดูกต้นขาหัก ตะโพกหัก หลังหัก ดามกระดูกหลังหัก ตะโพกหัก กระดูกคอหัก การดามคอ
การเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยขึ้นอยูก่ บั สถานการณ์ในขณะที่เกิดอุบตั ิเหตุน้ นั ๆ
1.การเคลื่อนย้ายโดยใช้อุปกรณ์ ได้แก่ เปลสนาม เปลตัก เปลในรถฉุกเฉิน หรื อใช้อุปกรณ์ดดั แปลงให้
เป็ นเปลชนิดต่าง ๆ
2.การเคลื่อนย้ายผูบ้ าดเจ็บด้วยมือเปล่า เป็ นการลาเลียงผูบ้ าดเจ็บอย่างรี บด่วนออกจากบริ เวณ
เกิดเหตุ การเคลื่อนย้าย 1 คน ได้แก่แบบห่วงสัมพันธ์ แบบขี่มา้ ส่งเมือง แบบท่าแบกถุงทะเล
ท่าแบกกระสอบ แบบประคองเดิน
การเคลื่อนย้าย 2 คน ไดแก่ บ่วงมือสัมพันธ์ เก้าอี้นายหรื อชิงช้า แบบเก้าอี้ การเคลื่อนย้ายด้วยเก้าอี้
การเคลื่อนย้าย 3 คน
การเคลื่อนย้าย 4 คน
การเคลื่อนย้าย ด้วยอุปกรณ์ เช่นอุปกรณ์ใช้ลากดึง เช่นนอนบนผ้าห่มแล้วลาก
การเคลื่อนย้าย ด้วยเปล เปลดัดแปลง เปลผ้าห่ม เปลหามผูป้ ่ วยสาเร็จ
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1-16นโยบายและวิธีปฏิบตั ิ เรื่อง การดูแลมารดาและทารกที่คลอดที่บา้ น
โรงพยาบาลเสนางคนิคม
หน้า : 1/1
นโยบายและวิธีปฏิบตั ิเลขที่ : WI: NUR: 1-16
ฉบับที่ :ก
เรื่ อง : การดูแลมารดาและทารกที่คลอดที่บา้ น
วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2562
แผนก : ผูป้ ่ วยใน / ER
แผนกที่เกี่ยวข้อง : ตึกผูป้ ่ วยใน / งานผูป้ ่ วยอุบตั ิเหตุฉุกเฉิ น
ผูจ้ ดั ทา : นางวงเดือน แก้วตา
ผูอ้ นุมตั ิ : นางสาวสมพร มีทองแสน
นโยบาย
โรงพยาบาลเสนางคนิคมมีการรับผูค้ ลอดที่คลอดที่บา้ นทั้งมารดาและทารก เพื่อรับการรักษาอย่าง
ถูกต้องและปลอดภัย
การดูแลมารดาและทารกที่คลอดที่บา้ นมารับการรักษาที่โรงพยาบาล

1.นามารดาและทารกที่คลอดที่บา้ น ลงทะบียนผูร้ ับบริ การ
2. ซักประวัติการคลอดของ มารดา G P A L วัด Vital sign และ Admit ตรวจ Perinium Check Tear
ฉีด Methrgin และการรักษาอื่น ๆ ตาม แผนการรักษาของแพทย์
3. ทารก ควรได้รับการ Admit และฉีดวัคซีน BCG Hb vaccineและ Vit K ที่ตึกผู้ป่วยใน
ทารกควรได้รับการเจาะเลือดที่ส้นเท้า ตรวจ TSH 2 วันหลังคลอด
4. ถ้ามารดาและทารกไม่ยอมเข้านอนรับการรักษาในโรงพยาบาล ก็ให้เซ็นไม่ยนิ ยอม
พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ตอ้ งอธิบายให้มารดาทราบการปฏิบตั ิตวั หลังคลอด
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1-22นโยบายและวิธีปฏิบตั ิ เรื่อง การล้างมือ
โรงพยาบาลเสนางคนิคม
หน้า : 1/2
นโยบายและวิธีปฏิบตั ิเลขที่ : WI: NUR:1-22
ฉบับที่ :ก
วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2562
เรื่ อง : การล้างมือ
แผนก : งาน IC
แผนกที่เกี่ยวข้อง : ทุกหน่วยงาน
ผูจ้ ดั ทา : นางสาวศิรินภา สุทธิพรชัย
ผูอ้ นุมตั ิ : นางสาวสมพร มีทองแสน
นโยบาย
มือเป็ นอวัยวะที่ตอ้ งใช้หยิบจับของที่สะอาดที่สุดจนถึงของที่สกปรกที่สุด ดังนั้นการแพร่ กระจายเชื้อ
ของเชื้อโรค จึงมีสาเหตุมาจากการหยิบจับเป็ นส่ วนใหญ่ วิธีป้องกันการแพร่ กระจายเชื้อที่ได้ผลดีอย่างหนึ่งคือ
การ ล้างมือ
วิธีการ การล้างมือแบ่งออกเป็ น 2 ชนิด
- ล้างมือแบบธรรมดา
- ล้างมือก่อนเข้าห้องผ่าตัด
ในที่น้ ีจะกล่าวถึงการล้างมือแบบธรรมดา ซึ่งมีวตั ถุประสงค์ เพื่อความสะอาดและควบคุมการแพร่ กระจายของ
เชื้อโรค
ขั้นตอนการล้างมือ
1.
ยืนห่างก๊อกน้ าพอควร เปิ ดน้ าให้ไหลช้าๆ
2.
ให้น้ าไหลผ่านมือและแขนถึงข้อศอกเพื่อให้มือเปี ยก
3.
กดน้ ายาล้างมือลงบนฝ่ ามือแล้วให้ทาการล้างมือ 7 ขั้นตอนต่อไปนี้
3.1 ฝ่ ามือถูฝ่ามือ
3.2 ฝ่ ามือถูหลังมือ และนิ้วถูซอกนิ้ว
3.3 ฝ่ ามือถูฝ่ามือ และนิ้วถูซอกนิ้ว
3.4 หลังมือถูฝ่ามือ
3.5 ถูหวั แม่มือโดยรอบด้วยฝ่ ามือ
3.6 ปลายนิ้วมือถูขวางฝ่ ามือ
3.7 ถูรอบข้อมือ
4.
ล้างมือด้วยน้ าเปล่าเพื่อเอาฟองน้ ายาล้างมือออกให้หมด อย่าให้มือถูกบริ เวณ
ภายในอ่าง และพยายามอย่าให้น้ ากระเด็นออกนอกอ่าง
5.
ปิ ดก๊อกน้ าโดยใช้ มือ ข้อศอก / หัวเข่าทั้งนี้ข้ นึ อยูก่ บั ชนิดของก๊อก
6.
เช็ดมือและแขนด้วยผ้าสะอาด หรื อใช้เครื่ องเป่ ามือให้แห้ง

52

1-24นโยบายและวิธีปฏิบตั ิ เรื่อง การป้ายยาตา
โรงพยาบาลเสนางคนิคม
หน้า : 1/2
นโยบายและวิธีปฏิบตั ิเลขที่ : WI: NUR: 1- 24
ฉบับที่ :ก
วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2562
เรื่ อง : การป้ายยาตา
แผนก : ผูป้ ่ วย ER /IPD
แผนกที่เกี่ยวข้อง : งานผูป้ ่ วยER/ IPD
ผูจ้ ดั ทา : นางสนอง นรารักษ์
ผูอ้ นุมตั ิ : นางสาวสมพร มีทองแสน
นโยบาย
การป้ายยาตาให้ได้รับการป้ายตาอย่างถูกวิธี
วิธีการ
1. อธิบายให้ผปู ้ ่ วยเข้าใจ จัดท่าผูป้ ่ วยให้นอนหงายหนุนหมอนต่า ๆ
2. ล้างมือให้สะอาด เช็ดมือให้แห้ง
3. ถ้ามีข้ ตี าต้องเช็ดตาให้สะอาดก่อนด้วยสาลีชุบ NSS 0.9 % เมื่อเช็ดตาเสร็ จแล้วต้องล้างมืออีกครั้ง
4. ให้ผปู ้ ่ วยลืมตาและเหลือบตาขึ้นด้านบน ผูป้ ้ายตาใช้มือข้างหนึ่งวางที่ขอบตาล่างและดึงหนังตาล่างลง
มืออีกข้างหนึ่งถือยาป้ายตา บีบยาป้ายตาลงไปจากหัวตาถึงไปหางตาจากนั้นปล่อยมือข้างที่กดหนังตาล่างออก
เพื่อให้หนังตาล่างปิ ดทับยาที่ป้ายไว้
5. ใช้มือคลึงหนังตาเบา ๆ เพื่อให้ยากระจายทัว่ ตา
6. จัดให้ผปู ้ ่ วยนอนในท่าที่สุขสบายและหลับตาไว้สักครู่
7. เก็บของใช้ไปทิง้ และเก็บเข้าที่ให้เรี ยบร้อย
8. ล้างมือให้สะอาด เช็ดมือให้แห้ง
9. ลงบันทึกใบบันทึกการให้ยาป้ายตาและบันทึกทางการพยาบาล
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1-25นโยบายและวิธีปฏิบตั ิ เรื่อง การตัดไหม (Stitches off)
โรงพยาบาลเสนางคนิคม
หน้า : 1/2
นโยบายและวิธีปฏิบตั ิเลขที่ : WI: NUR: 25
ฉบับที่ :ก
วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2562
เรื่ อง : การตัดไหม (Stitches off)
แผนก : ผูป้ ่ วย ER/ IPD
แผนกที่เกี่ยวข้อง : งานผูป้ ่ วย ER/ IPD
ผูจ้ ดั ทา : นางเรี ยม กุลสิ งห์
ผูอ้ นุมตั ิ : นางสาวสมพร มีทองแสน
นโยบาย
การตัดไหม (Stitches off) โดยใช้หลักการสะอาดปราศจากเชื้อ
วิธีการ
1. อธิบายให้ผปู ้ ่ วยเข้าใจ จัดท่าผูป้ ่ วยให้นอนหงาย ที่สบาย
2. แกะผ้าปิ ดแผลออกเพื่อประเมินสภาพแผล
3. ล้างมือให้สะอาดเช็ดให้แห้ง สวมถุงมือ disposable
4. เปิ ดชุดตัดไหมโดยใช้หลักปราศจากเชื้อ
5. ใช้สาลีแอลกอฮอล์ 70 % เช็ดขอบแผลให้สะอาด วนออกรอบนอกแผล
6. ใช้สาลีแอลกอฮอล์ 70 % เช็ดในแผลให้สะอาด
7. ใช้ปากคีมคีบไหมและใช้กรรไกรตัดไหมสอดเข้าใต้ผิวหนังและตัดใต้ปม เมื่อไหมขาดให้ใช้ปากคีบดึงไหม
ออก ขณะดึงให้ใช้กรรไกรวางแนบปากแผลตัดไปจนหมดไหมที่เย็บไว้ พร้อมสังเกตการติดกันของปากแผล

8. ใช้สาลีแอลกอฮอล์ 70 %หรื อ น้ ายา เช็ดในแผลให้สะอาดอีกครั้ง
9. เปิ ดแผลหรื อ ปิ ดแผลด้วยผ้าก็อส ปิ ดพลาสเตอร์ให้สวยงาม ตามความเหมาะสม
10. จัดเสื้ อผ้าให้เรี ยบร้อย ให้คาแนะนาการปฏิบตั ิตวั หลังตัดไหม
11. เก็บอุปกรณ์ให้เรี ยบร้อย ล้างมือให้สะอาด และลงบันทึกทางการพยาบาล
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1-26นโยบายและวิธีปฏิบตั ิ เรื่อง การสวนอุจจาระ
โรงพยาบาลเสนางคนิคม
หน้า : 1/2
นโยบายและวิธีปฏิบตั ิเลขที่ : WI: NUR: 1- 26
ฉบับที่ :ก
วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2562
เรื่ อง : การสวนอุจจาระ
แผนก : ผูป้ ่ วย ER/ IPD
แผนกที่เกี่ยวข้อง : งานผูป้ ่ วย ER/ IPD
ผูจ้ ดั ทา : นางละมุน บุญยิง่
ผูอ้ นุมตั ิ : นางสาวสมพร มีทองแสน
นโยบาย
การสวนอุจจาระด้ วยน้ายาสวนสาเร็จรู ป
หลักการ
ใช้ หลักการ aseptic Technique
วิธีการ
1. ประเมินสภาพผูป้ ่ วย อธิบายให้ผปู ้ ่ วยเข้าใจ
2. เตรี ยมอุปกรณ์ เช่น ถุงมือใช้แล้วทิ้ง 1 คู่ น้ ายาสวนสาเร็ จรู ป และกระดาษชาระ
3. จัดท่าผูป้ ่ วยให้นอนตะแคงซ้าย ปลดผ้าถุงหรื อกางเกงเปิ ดส่วนทวารหนักโดย เอาผ้าคลุมไว้จะเปิ ด
เวลาสวนอุจจาระ
4. ล้างมือให้สะอาด เช็ดให้แห้ง ใส่ถุงมือ ค่อย ๆสอดหัวสวนสาเร็จรู ปเข้าทางทวารหนัก ลึกประมาณ 2
– 3 นิ้วในผูใ้ หญ่ และ 1 -2 นิ้วในเด็ก บีบน้ ายาสวนสาเร็ จรู ปให้หมดหลอด แนะนาให้ผปู ้ ่ วยหายใจเข้าออก ผ่อน
ลมหายใจออกช้า ๆ ไม่เบ่งอุจจาระ แนะนาให้ผปู ้ ่ วยขมิบก้นไว้สักครู่ และหายใจลึกยาว
เมื่อรู ้สึกอยากถ่ายอุจจาระให้ไปเข้าห้องน้ า ทาความสะอาดก้นตามปกติ
5. ล้างมือให้สะอาด เช็ดให้แห้ง
6. บันทึกรายงานปฏิบตั ิการพยาบาล
ข้อห้ าม - ห้ ามสวนในผู้ป่วยที่เป็ นโรคริดสี ดวงทวาร
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1-27 นโยบายและวิธีปฏิบตั ิ เรื่อง การหยอดยาตา
โรงพยาบาลเสนางคนิคม
หน้า : 1/1
นโยบายและวิธีปฏิบตั ิเลขที่ : 1- 27
ฉบับที่ : ก
วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2562
เรื่ อง : การหยอดยาตา
แผนก : ผูป้ ่ วย ER/ IPD
แผนกที่เกี่ยวข้อง : งานผูป้ ่ วย ER/ IPD
ผูจ้ ดั ทา : นางเรี ยม กุลสิ งห์
ผูอ้ นุมตั ิ : นางสาวสมพร มีทองแสน
นโยบาย
การหยอดยาตา
หลักการ
ให้ได้รับการหยอดตาอย่างถูกวิธี
วิธีการ
1. อธิบายให้ผปู ้ ่ วยเข้าใจ จัดท่าผูป้ ่ วยให้นอนหงายหนุนหมอนต่า ๆ
2. ล้างมือให้สะอาด เช็ดมือให้แห้ง
3. ถ้ามีข้ ตี าต้องเช็ดตาให้สะอาดก่อนด้วยสาลีชุบ NSS 0.9 % เมื่อเช็ดตาเสร็ จแล้วต้องล้างมืออีกครั้ง
4. ให้ผปู ้ ่ วยลืมตาและเหลือบตาขึ้นด้านบน ผูห้ ยอดตาใช้มือข้างหนึ่งวางที่ขอบตาล่างและดึงหนังตาล่าง
ลง มืออีกข้างหนึ่งถือขวดยา บีบน้ ายาลงบนตาขาว 1 – 2 หยด ถือขวดยาสู งประมาณ 1 นิ้ว
5. ภายหลังบีบน้ ายาลงบนตาขาวหรื อขอบตาด้านในแล้วให้ผปู ้ ่ วยกระพริ บตา ผูห้ ยอดตาใช้สาลีกดที่หวั
ตา บริ เวณรู เปิ ดท่อน้ าตา
6. จัดให้ผปู ้ ่ วยนอนในท่าที่สุขสบายและหลับตาไว้สักครู่
7. เก็บของใช้ไปทิ้งและเก็บเข้าที่ให้เรี ยบร้อย
8. ล้างมือให้สะอาด เช็ดมือให้แห้ง
9. ลงบันทึกใบบันทึกการให้ยาหยอดตาและบันทึกทางการพยาบาล
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1-28 นโยบายและวิธีปฏิบตั ิ เรื่อง การให้สารนา้ ทางหลอดเลือดดา
โรงพยาบาลเสนางคนิคม
หน้า : 1/2
นโยบายและวิธีปฏิบตั ิเลขที่ : 1- 28
ฉบับที่ :ก
วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2562
เรื่ อง : การให้ สารน้าทางหลอดเลือดดา
แผนก : ผูป้ ่ วย ER/ IPD
แผนกที่เกี่ยวข้อง : งานผูป้ ่ วย ER/ IPD
ผูจ้ ดั ทา : นางละมุน บุญยิง่
ผูอ้ นุมตั ิ : นางสาวสมพร มีทองแสน
นโยบาย
การให้ สารน้าทางหลอดเลือดดา
หลักการ
ใช้หลัก Sterile Technique
วิธีการ
1. การเตรียมผิวหนัง
- รัด tourniquet เหนือตาแหน่งที่จะแทงเข็ม ประมาณ 6 นิ้ว ให้เห็นหลอดเลือดชัดเจน
- เช็ดผิวหนังที่จะแทงเข็มด้วยสาลีแอลกอฮอล์ 70 % ทิ้งไว้ นาน ครึ่ ง – 1 นาที เพื่อลดจุลินทรี ยท์ ี่
ผิวหนัง โดยการเช็ดจากจุดกึ่งกลางวนออกด้านนอกเป็ นบริ เวณกว้าง เส้นผ่าศูนย์กลาง
ประมาณ 2 นิ้ว
2. การแทงเข็ม
เข็มที่ใช้ แทงให้ สารน้ามี 2 ชนิด คือ
การแทงเข็มให้ สารน้าด้วยเข็มแบบปี กผีเสื้ อ
ก่อนแทงเข็มให้เปิ ดที่ครอบเข็มไล่อากาศออกก่อน พับปี กผีเสื้ อเข้าหากัน แทงเข็มใน
ตาแหน่งที่ตอ้ งการทามุมการผิวหนัง 10 -30 องศา เมื่อปลายเข็มผ่านผนังหลอดเลือดจะมีเลือดไหลย้อน ให้หยุด
แทง แล้วค่อยๆสอดปลายเข็มไปตามแนวของหลอดเลือดดา เมื่อเข้าไปเรี ยบร้อยแล้วตรึ งเข็มอยูก่ บั ที่ เอายางรัด
ออกเบาๆ เปิ ด Clamp ให้สารน้ าหยดช้าๆแล้วยึดด้วย พลาสเตอร์
การแทงเข็มให้ สารน้าด้วยหลอดพลาสติก
เข็มพลาสติกประกอบด้วยหลอดพลาสติกชั้นนอก ชั้นในเป็ นโลหะเพื่อใช้เป็ นตัวนา ใน
การแทง เมื่อแทงเข้าแล้วต้องดึงเข็มที่เป็ นโลหะออกเหลือไว้แต่พลาสติก แทงเข็มทามุม 30 – 45 องศา เมื่อปลาย
เข็มเข้าหลอดเลือดดาจะมีเลือดไหลย้อนให้หยุดแทง แล้วดันส่วนที่เป็ นพลาสติกเข้าไปในหลอดเลือด ประมาฯ ½
- 2/3 ของความยาวเข็มที่แทง ปลดยางรัดเบาๆ เปิ ดหัวครอบสายชุดให้สารน้ าต่อเข้ากับหัวพลาสติก
การติดพลาสเตอร์ ยึดหัวเข็ม มี 3 วิธี คือ
แบบเชฟรอน ( Chevron method) แบบตัวยู (U- method) และการปิ ดตาแหน่งที่แทงเข็ม
ให้สารน้ าด้วยแผ่นโปร่ งใสสาเร็ จรู ป(Transparent semi permeable dressing)
ข้อควรระวัง หลังมือ ข้อมือ แขน ข้อเท้า หลังเท้า ที่มีแผลเหวอะวะ ไม่ควรให้สารน้ า
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1-29นโยบายและวิธีปฏิบตั ิ เรื่อง การฉีดยาเข้ากล้ามเนือ้
โรงพยาบาลเสนางคนิคม
หน้า : 1/2
นโยบายและวิธีปฏิบตั ิเลขที่ : 1- 29
ฉบับที่ :ก
วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2562
เรื่ อง : การฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ
แผนก : ผูป้ ่ วย ER/ IPD
แผนกที่เกี่ยวข้อง : งานผูป้ ่ วย ER/ IPD
ผูจ้ ดั ทา : นางละมุน บุญยิง่
ผูอ้ นุมตั ิ : นางสาวสมพร มีทองแสน
นโยบาย
การฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ
หลักการ
ใช้ หลัก Aseptic Technique
วิธีการ
1. ใช้หลัก 6 R ในการตรวจสอบ ก่อนลงมือฉี ดยา และสอบถามเกี่ยวกับประวัติการแพ้ยาทุกครั้ง
1. ถูกชนิดของยา(Right drug) 2. ถูกขนาดยา (Right dose)
3. ถูกทางที่ให้/ ถูกวิธี (Right route/ method) 4. ถูกเวลา (Right time)
5. ถูกผูป้ ่ วย (Right patient) 6. ถูกเทคนิค (Right technique)
2. เตรี ยมอุปกรณ์ ไดแก่ Syringe ขนาดเข็ม ตามสภาพผูป้ ่ วย และวิธีการฉี ด สาลีแห้ง ปราศจากเชื้อ
และ แอลกอฮอล์ 70 %
3. เตรี ยมผูป้ ่ วย
3.1 ถามชื่อ นามสกุล ของผูป้ ่ วยให้ตรงกับใบรายการยาฉี ด
3.2 อธิบายวัตถุประสงค์และวิธีการฉีดยาให้ผปู ้ ่ วยทราบ
3.3จัดท่าให้ผปู ้ ่ วยนอนตะแคงหรื อนอนคว่า
3.4 วัดหาตาแหน่งกล้ามเนื้ อตะโพกที่ตอ้ งการฉี ดยา ได้แก่ Gluteus medius , Gluteus minimus ,
Gluteus maximus โดยวัดจากปุ่ มกระดูก anterior superior iliac spine ถึงกระดูก Coccyx
แล้วแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน บริ เวณที่ฉีดอยู่ 1 ใน 3 รอยต่อส่วนที่ 1 กับส่วนที่ 2
3.5 จับกระบอกฉีดยาในแนวนอน หมุนหัวเข็มให้แน่น ให้ปลายตัดของเข็มอยูใ่ นแนวเดียวกับ
สเกลกระบอกฉี ดยา ยกกระบอกฉี ดยาขึ้นตั้งฉาก เพื่อไล่อากาศออกจากกระบอกฉี ดยา
3.6 ใช้สาลีชุบแอลกอฮอล์เช็ดตาแหน่งฉีดยา วนออกรอบนอก ดึงผิวหนังส่วนที่จะฉีดให้ตึง
ปี กเข็มทามุม 90 องศา กับกล้ามเนื้ออย่างรวดเร็ วโดยหันปลายตัดของเข็มซึ่งอยูแ่ นวเดียวกับสเกลเข้าหาผูฉ้ ี ด
เปลี่ยนมือข้างที่ดึงผิวหนังให้มาจับหัวเข็มให้แน่นกระบอกฉีดยา ทดสอบปลายเข็มว่าปักถูกเส้นโลหิตหรื อไม่
โดยการดึงลูกสู บขึ้น ถ้าไม่มีเลือดออกมาสามารถฉี ดได้ โดยดันยาเข้ากล้ามเนื้ อช้า ๆ จนหมด ดึงเข็มออกโดยเร็ ว
และกดบริ เวณแทงเข็มด้วยสาลีแห้งไว้สักครู่ (แต่ถา้ มีเลือดขึ้นมา ให้ดึงเข็มขยับขึ้นหรื อดันลงลึกกว่าเดิมแล้ว
ทดสอบใหม่จนไม่มีเลือดออกจึงฉีดได้ )
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3.7 จัดเสื้ อผ้าผูป้ ่ วยให้เรี ยบร้อยและจัดท่านอนให้สุขสบาย พร้อมทั้งให้คาแนะนา
ฤทธิ์ของยาที่ให้ เวลาที่คาดว่ายาจะออกฤทธิ์ วิธีการที่ตอ้ งปฏิบตั ิ ข้อห้าม ข้อควรระวัง
อาการที่อาจจะเกิดขึ้นต้องรี บมาพบแพทย์ และวิธีการแก้ไข ป้องกันเบื้องต้น
3.8 เก็บอุปกรณ์ให้เรี ยบร้อย ล้างมือให้สะอาด เช็ดให้แห้ง
4. บันทึกทางการพยาบาลลงในเวชระเบียน
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1-30 นโยบายและวิธีปฏิบตั ิ เรื่อง การฉีดยาเข้าในชัน้ ผิวหนัง
โรงพยาบาลเสนางคนิคม
หน้า : 1/2
นโยบายและวิธีปฏิบตั ิเลขที่ : 1-30
ฉบับที่ :ก
วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2562
เรื่ อง : การฉีดยาเข้าในชั้นผิวหนัง
แผนก : ผูป้ ่ วย ER/ IPD
แผนกที่เกี่ยวข้อง : งานผูป้ ่ วย ER/ IPD
ผูจ้ ดั ทา : นางละมุน บุญยิง่
ผูอ้ นุมตั ิ : นางสาวสมพร มีทองแสน
นโยบาย
การฉีดยาเข้าในชั้นผิวหนัง
หลักการ
ใช้ หลัก Aseptic Technique
วิธีการ
1. ใช้หลัก 6 R ในการตรวจสอบ ก่อนลงมือฉี ดยา และสอบถามเกี่ยวกับประวัติการแพ้ยาทุกครั้ง
2. ถูกชนิดของยา(Right drug) 2. ถูกขนาดยา (Right dose)
3. ถูกทางที่ให้/ ถูกวิธี (Right route/ method) 4. ถูกเวลา (Right time)
5. ถูกผูป้ ่ วย (Right patient) 6. ถูกเทคนิค (Right technique)
2. เตรี ยมอุปกรณ์ ไดแก่ Syringe ขนาดเข็ม ตามสภาพผูป้ ่ วย และวิธีการฉี ด สาลีแห้ง ปราศจากเชื้อ
และ แอลกอฮอล์ 70 %
3. เตรี ยมผูป้ ่ วย
3.1 ถามชื่อ นามสกุล ของผูป้ ่ วยให้ตรงกับใบรายการยาฉี ด
3.2 อธิบายวัตถุประสงค์และวิธีการฉีดยาให้ผปู ้ ่ วยทราบ
3.3จัดท่าให้ผปู ้ ่ วยนอนหรื อนัง่ ตามแต่จะฉี ดบริ เวณใด
3.4 บริ เวณที่ฉีดได้แก่ดา้ นข้างของแขนท่อนบนค่อนไปด้านหลังใต้กระดูกสะบัก หน้าอก
ส่วนบน หรื อด้านในของแขนท่อนล่างหรื อท้องแขน
3.5 จับกระบอกฉีดยาในแนวนอน หมุนหัวเข็มให้แน่น ให้ปลายตัดของเข็มอยูใ่ นแนวเดียวกับ
สเกลกระบอกฉี ดยา ยกกระบอกฉี ดยาขึ้นตั้งฉาก เพื่อไล่อากาศออกจากกระบอกฉี ดยา ยาที่ใช้ฉีด
มีปริ มาณ 0.1 – 0.2 ซีซี
3.6 ใช้สาลีชุบแอลกอฮอล์เช็ดตาแหน่งฉี ดยา วนออกรอบนอก ดึงผิวหนังส่วนที่จะฉีดให้ตึง
หลีกเลี่ยงบริ เวณที่มีเส้นโลหิ ต ปี กเข็มทามุม 15 องศา กับผิวหนังอย่างรวดเร็ วให้มิดปลายเข็ม แล้วคว่าปากเข็ม
ลง เปลี่ยนมือข้างที่ดึงผิวหนังให้มาจับหัวเข็มให้แน่นกระบอกฉี ดยา ดันน้ ายาเข้าในชั้นผิวหนังช้า ๆช้า ๆ จนหมด
ผิวหนังจะโป่ งขึ้นเล็กน้อย คล้ายมดกัด ดึงเข็มออกโดยเร็ วและกดบริ เวณแทงเข็มด้วยสาลีแห้งไว้สักครู่
3.7 จัดเสื้ อผ้าผูป้ ่ วยให้เรี ยบร้อยและจัดท่านอนให้สุขสบาย พร้อมทั้งให้คาแนะนา
ฤทธิ์ของยาที่ให้ เวลาที่คาดว่ายาจะออกฤทธิ์ วิธีการที่ตอ้ งปฏิบตั ิ ข้อห้าม ข้อควรระวัง
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อาการที่อาจจะเกิดขึ้นต้องรี บมาพบแพทย์ และวิธีการแก้ไข ป้องกันเบื้องต้น และการทดสอบทางผิวหนังจะทิ้ง
ไว้ประมาณ 15- 20 นาที กลับมาดูรอยฉี ด หากรอยฉีดไม่ขยายกว้างจากที่วงปากกาไว้แสดงว่าผูป้ ่ วยไม่แพ้ยาที่
ทดสอบ
3.8เก็บอุปกรณ์ให้เรี ยบร้อย ล้างมือให้สะอาด เช็ดให้แห้ง
4. บันทึกทางการพยาบาลลงในเวชระเบียน
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1-31 นโยบายและวิธีปฏิบตั ิ เรื่อง การฉีดยาเข้าใต้ผิวหนัง
โรงพยาบาลเสนางคนิคม
หน้า : 1/2
นโยบายและวิธีปฏิบตั ิเลขที่ : 1-31
ฉบับที่ :ก
วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2562
เรื่ อง : การฉีดยาเข้าใต้ผิวหนัง
แผนก : ผูป้ ่ วย ER/ IPD
แผนกที่เกี่ยวข้อง : งานผูป้ ่ วย ER/ IPD
ผูจ้ ดั ทา : นางละมุน บุญยิง่
ผูอ้ นุมตั ิ : นางสาวสมพร มีทองแสน
นโยบาย
หลักการ
ใช้ หลัก Aseptic Technique
วิธีการ
1. ใช้หลัก 6 R ในการตรวจสอบ ก่อนลงมือฉี ดยา และสอบถามเกี่ยวกับประวัติการแพ้ยาทุกครั้ง
3. ถูกชนิดของยา(Right drug) 2. ถูกขนาดยา (Right dose)
3. ถูกทางที่ให้/ ถูกวิธี (Right route/ method) 4. ถูกเวลา (Right time)
5. ถูกผูป้ ่ วย (Right patient) 6. ถูกเทคนิค (Right technique)
2. เตรี ยมอุปกรณ์ ไดแก่ Syringe ขนาดเข็ม ตามสภาพผูป้ ่ วย และวิธีการฉี ด สาลีแห้ง ปราศจากเชื้อ
และ แอลกอฮอล์ 70 %
3. เตรี ยมผูป้ ่ วย
3.1 ถามชื่อ นามสกุล ของผูป้ ่ วยให้ตรงกับใบรายการยาฉี ด
3.2 อธิบายวัตถุประสงค์และวิธีการฉีดยาให้ผปู ้ ่ วยทราบ
3.3จัดท่าให้ผปู ้ ่ วยนอนหรื อนัง่ ตามแต่จะฉี ดบริ เวณใด
3.4 บริ เวณที่ฉีดได้แก่ ด้านนอกของต้นแขน ด้านหน้าของต้นขา หน้าท้องส่ วนกลาง
ใต้กระดูกสะบักและตะโพกบนด้านหลัง
3.5 จับกระบอกฉีดยาในแนวนอน หมุนหัวเข็มให้แน่น ให้ปลายตัดของเข็มอยูใ่ นแนวเดียวกับ
สเกลกระบอกฉี ดยา ยกกระบอกฉี ดยาขึ้นตั้งฉาก เพื่อไล่อากาศออกจากกระบอกฉีดยา ยาที่ใช้ฉีด
มีปริ มาณ 0.5 – 1 ซีซี
3.6 ใช้สาลีชุบแอลกอฮอล์70 % เช็ดตาแหน่งฉี ดยา วนออกรอบนอก ดึงผิวหนังส่วนที่จะฉีดให้
ตึง พยายามหลีกเลี่ยงบริ เวณที่มีเส้นโลหิต ปี กเข็มทามุม 45 องศา กับผิวหนังอย่างรวดเร็ ว เปลี่ยนมือข้างที่ดึง
ผิวหนังให้มาจับหัวเข็มให้แน่นกระบอกฉี ดยาโดยดันยาเข้าใต้ผิวหนังอย่างช้า ๆ จนหมด ดึงเข็มออกโดยเร็วและ
กดบริ เวณแทงเข็มด้วยสาลีแห้งไว้สักครู่ (แต่ถา้ มีเลือดขึ้นมา ให้ดึงเข็มขยับขึ้นหรื อดันลงลึกกว่าเดิมแล้ว
ทดสอบใหม่จนไม่มีเลือดออกจึงฉีดได้ )
3.7 จัดเสื้ อผ้าผูป้ ่ วยให้เรี ยบร้อยและจัดท่านอนให้สุขสบาย พร้อมทั้งให้คาแนะนา
ฤทธิ์ของยาที่ให้ เวลาที่คาดว่ายาจะออกฤทธิ์ วิธีการที่ตอ้ งปฏิบตั ิ ข้อห้าม ข้อควรระวัง
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อาการที่อาจจะเกิดขึ้นต้องรี บมาพบแพทย์ และวิธีการแก้ไข ป้องกันเบื้องต้น
3.8เก็บอุปกรณ์ให้เรี ยบร้อย ล้างมือให้สะอาด เช็ดให้แห้ง
4. บันทึกทางการพยาบาลลงในเวชระเบียน
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1-32นโยบายและวิธีปฏิบตั ิ เรื่อง การฉีดยาเข้าหลอดโลหิตดาผ่านสายให้สารนา้
โรงพยาบาลเสนางคนิคม
หน้า : 1/2
นโยบายและวิธีปฏิบตั ิเลขที่ : 1- 32
ฉบับที่ :ก
วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2562
เรื่ อง : การฉีดยาเข้าหลอดโลหิตดาผ่านสายให้ สารน้า
แผนก : ผูป้ ่ วย ER/ IPD
แผนกที่เกี่ยวข้อง : งานผูป้ ่ วย ER/ IPD
ผูจ้ ดั ทา : นางละมุน บุญยิง่
ผูอ้ นุมตั ิ : นางสาวสมพร มีทองแสน
นโยบาย การฉี ดยาเข้าหลอดโลหิ ตดาผ่านสายให้สารน้ า
หลักการ
ใช้ หลัก Aseptic Technique
วิธีการ 1. ใช้หลัก 6 R ในการตรวจสอบ ก่อนลงมือฉี ดยา และสอบถามเกี่ยวกับประวัติการแพ้ยาทุกครั้ง
4. ถูกชนิดของยา(Right drug) 2. ถูกขนาดยา (Right dose)
3. ถูกทางที่ให้/ ถูกวิธี (Right route/ method) 4. ถูกเวลา (Right time)
5. ถูกผูป้ ่ วย (Right patient) 6. ถูกเทคนิค (Right technique)
2. เตรี ยมอุปกรณ์ ได้แก่ Syringe ขนาดเข็ม ตามสภาพผูป้ ่ วย และวิธีการฉี ด ยาฉีด สาลีแห้ง
ปราศจากเชื้อ และ แอลกอฮอล์ 70 %
3. เตรี ยมผูป้ ่ วย
3.1 ถามชื่อ นามสกุล ของผูป้ ่ วยให้ตรงกับใบรายการยาฉี ด
3.2 อธิบายวัตถุประสงค์และวิธีการฉีดยาให้ผปู ้ ่ วยทราบ
3.3จัดท่าให้ผปู ้ ่ วยนอนอยูใ่ นท่าที่สบาย
3.4 ทาความสะอาดสายยางชุดให้สารน้ าบริ เวณที่จะฉี ดด้วยสาลีชุบแอลกอฮอล์ 70 %
3.5 แทงเข็มเข้าสายยางทดสอบปลายเข็มว่าชุดให้สายน้ าอยูใ่ นเส้นเลือดหรื อไม่โดยดึงลูกสู บ
กระบอกฉี ดยาจะมีเลือดไหลตาม ปิ ดปุ่ มควบคุมสารน้ าชัว่ คราวแล้วฉี ดยาเข้าสายยางช้า ๆ จนหมด ระหว่าง
ฉีดสังเกตอาการผิดปกติไปด้วย เมื่อฉี ดเสร็ จให้เปิ ดปุ่ มควบคุมสารน้ า เหมือนเดิม ดึงเข็มออกใช้สาลีชุบ
แอลกอฮอล์ 70 %เช็ดรอยที่แทงเข็มเข้าสายยางอีครั้ง
3.7 จัดเสื้ อผ้าผูป้ ่ วยให้เรี ยบร้อยและจัดท่านอนให้สุขสบาย พร้อมทั้งให้คาแนะนา
ฤทธิ์ของยาที่ให้ เวลาที่คาดว่ายาจะออกฤทธิ์ วิธีการที่ตอ้ งปฏิบตั ิ ข้อห้าม ข้อควรระวัง
อาการที่อาจจะเกิดขึ้นต้องรี บมาพบแพทย์ และวิธีการแก้ไข ป้องกันเบื้องต้น
3.8เก็บอุปกรณ์ให้เรี ยบร้อย ล้างมือให้สะอาด เช็ดมือให้แห้ง
4. บันทึกทางการพยาบาลลงในเวชระเบียนใบให้ยา
ข้อควรระวัง ทดสอบยา ในกลุ่มยาปฏิชีวนะ เซรุ่ ม ก่อนฉี ดทุกครั้ง
จุดที่เด็ด
ผิวหนังที่จะฉีดต้องตึง ผิวหนังที่เช็ดแอลกอฮอล์ตอ้ งแห้ง รี บดึงเข็มออกทันที และใช้สาลี
แห้งสะอาด กดบริ เวณฉี ดทุกครั้ง
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1-33 นโยบายและวิธีปฏิบตั ิ เรื่อง การให้อาหารทางสายให้อาหาร
โรงพยาบาลเสนางคนิคม
หน้า : 1/1
นโยบายและวิธีปฏิบตั ิเลขที่ : 1-33
ฉบับที่ :ก
วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2562
เรื่ อง : การให้ อาหารทางสายให้ อาหาร
แผนก : ผูป้ ่ วย ER/ IPD
แผนกที่เกี่ยวข้อง : งานผูป้ ่ วย ER/ IPD
ผูจ้ ดั ทา : นางละมุน บุญยิง่
ผูอ้ นุมตั ิ : นางสาวสมพร มีทองแสน
นโยบาย
การให้ อาหารทางสายให้ อาหาร
หลักการ
ใช้ หลักการ aseptic Technique
วิธีการ
1. ประเมินสภาพผูป้ ่ วย อธิบายให้ผปู ้ ่ วยเข้าใจ
2. เตรี ยมอุปกรณ์ เช่น ชุดการให้อาหาร ชนิ ดอาหารและจานวนอาหารตามแผนการรักษาของแพทย์ น้ า
สะอาดประมาณ 50 – 100 ซี ซี แก้วใส่ น้ าเพื่อทดสอบปลายสายอาหาร สาลีชุบ NSS 0.9%
ชามรู ปไต โต๊ะคร่ อมเตียงใช้วางอุปกรณ์
3. จัดท่าผูป้ ่ วยให้นอนศีรษะสูง 45 องศา หากยกศีรษะไม่ได้ให้หนุนหมอนตามปกติโดยจัดท่า
ศีรษะสูงกว่ากระเพาะอาหาร
4. ล้างมือให้สะอาด เช็ดให้แห้ง เปิ ดชุดให้อาหาร จัดวางอาหารและน้ าให้เหมาะสม
5.ปูผา้ รองกันเปื้ อนบริ เวณหน้าอก เช็ดปลายสายด้วย สาลีชุบ NSS 0.9% แล้วจุ่มปลายสายลง
ในแก้วน้ าสะอาดเพื่อทดสอบตาแหน่งของสายยางว่าอยูใ่ นกระเพาะอาหาร
6.ต่อสายให้อาหารเข้ากับ Asepto Syringe อาจดูดน้ าย่อยเพื่อดูน้ าย่อยอีกครั้งก่อนให้อาหาร
ยก Asepto Syringe สูง 10 – 12 นิ้วฟุต เทอาหารครั้งละ 50 ซีซี ลงใน Asepto Syringe ให้อาหารอย่างช้า ๆ
สม่าเสมอ อาหารจะไหลเข้าสูกระเพาะตามแรงโน้มถ่วงของโลกจนอาหารหมด (ไม่เกิน 450 ซีซี/มื้อ)
ให้น้ าตาม 50 – 100 ซีซี ปิ ดสายอาหารด้วยปลอก เก็บผ้าคลุมกันเปื้ อน และจัดท่านอนศีรษะสู งไว้ประมาณ 30
นาที – 1 ช.ม. ให้คาแนะนาแก่ญาติ เก็บอุปกรณ์ให้เรี ยบร้อย
7. ล้างมือให้สะอาด เช็ดให้แห้ง
8. บันทึกรายงานปฏิบตั ิการพยาบาล
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1-34 นโยบายและวิธีปฏิบตั ิ เรื่อง การให้ออกซิเจนผ่านรูจมูก (Canula)
โรงพยาบาลเสนางคนิคม
หน้า : 1/1
นโยบายและวิธีปฏิบตั ิเลขที่ : 1-34
ฉบับที่ :ก
วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2562
เรื่ อง : การให้ ออกซิเจนผ่ านรู จมูก (Canula)
แผนก : ผูป้ ่ วย ER/ IPD
แผนกที่เกี่ยวข้อง : งานผูป้ ่ วย ER/ IPD
ผูจ้ ดั ทา : นางละมุน บุญยิง่
ผูอ้ นุมตั ิ : นางสาวสมพร มีทองแสน
นโยบาย
เพื่อให้ ผู้ป่วยที่มีภาวะขาดออกซิเจนให้ ได้ รับอย่ างเพียงพอ
หลักการ
ให้ผปู ้ ่ วยได้รับออกซิเจนตามต้องการ
วิธีการ
1. ประเมินสภาพผูป้ ่ วย และอธิบายให้ผปู ้ ่ วยและญาติเข้าใจ
2. จัดท่าผูป้ ่ วยให้เหมาะสม ควรนอนในท่าศีรษะสู งเล็กน้อยจะทาให้กระบังลมหย่อนตัว เพิ่มเนื้อที่ใน
ทรวงอกช่วยให้ปอดขยายตัวได้ดี ผูป้ ่ วยจะได้รับออกซิเจนทางสายยางที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
3. ล้างมือให้สะอาด เช็ดมือให้แห้ง
4. ต่อสายออกซิเจนเข้ากับแท้งค์บรรจุ ออกซิเจน เปิ ดออกซิเจน ผ่านกระเปาะน้ าโดยสังเกตฟอง
อากาศในน้ า
5. คล้องสาย Canula รอบศีรษะ ให้ปลายสายยางอยูใ่ นรู จมูกทั้ง 2 รู โดยให้ปลายโค้งชี้ไปทางส่ วนหลัง
ของช่องจมูก ปรับที่รัดสายให้พอเหมาะ
6.ปรับอัตราการให้ออกซิเจนตามคาสั่งการรักษาของแพทย์
7. สังเกตอาการเปลี่ยนแปลงของผูป้ ่ วย
8. เก็บอุปกรณ์ให้เรี ยบร้อย ล้างมือให้สะอาด และลงบันทึกทางการพยาบาล
ข้อห้ าม - ผูป้ ่ วย COPD ห้ามให้ออกซิเจนเกิน 3 /ลิตร/นาที
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1-35 นโยบายและวิธีปฏิบตั ิ เรื่อง การให้เลือด
โรงพยาบาลเสนางคนิคม
นโยบายและวิธีปฏิบตั ิเลขที่ : 1- 35
เรื่ อง : การให้เลือด
แผนก : ผูป้ ่ วยใน
ผูจ้ ดั ทา : นางเรณุกา มาตรศรี
นโยบาย
หลักการ
วิธีการ

หน้า : 1/1
ฉบับที่ :ก
วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2562
แผนกที่เกี่ยวข้อง : งานผูป้ ่ วยใน
ผูอ้ นุมตั ิ : นางสาวสมพร มีทองแสน

ให้ผปู ้ ่ วยได้รับเลือดถูกหมู่เลือด ถูกคน และป้องกันการปนเปื้ อน

1. ตรวจสอบชื่อ สกุลผูป้ ่ วย ให้ถูกต้อง แล้วอธิบายให้ผปู ้ ่ วยเข้าใจ ให้เข้าห้องน้ าปัสสาวะให้เรี ยบร้อย
จัดท่าผูป้ ่ วยให้นอนที่สุขสบาย ตรวจสอบสัญญาณชีพ และลงบันทึกใบรายงานก่อนให้เลือด ล้างมือให้สะอาด
เช็ดมือให้แห้ง
2. ต่อชุดให้เลือดกับถุงเลือดด้วยวิธีสะอาดปราศจากเชื้อ จัดให้เลือดจากถุงเลือดไหลเข้าสายต่อชุดให้
เลือด โดยไม่มีอากาศแทรก ปิ ด clamp ของชุดให้เลือด
3. แขวนถุงเลือดให้สูงกว่าระดับหัวใจประมาณ 3 -4 ฟุต
4. เลือกตาแหน่งหลอดโลหิ ตที่จะให้โลหิ ตแล้วรัดด้วยสายรัดเหนือบริ เวณที่จะแทงเข็ม ใช้สาลีชุบ
แอลกอฮอล์ 70 % เช็ดบริ เวณแทงเข็มให้สะอาด รอให้แห้ง แทงเข็มเข้าไปในหลอดเลือดดาแล้วปลอดสายรัด
ออกแล้วเปิ ด clamp ของสายชุดให้เลือดออก ใช้ผา้ ก็อสรองใต้หวั เข็ม ปิ ด พลาสเตอร์บริ เวณรอยต่อของเข็มกับ
ผิวหนัง และปิ ดพลาสเตอร์ตรึ งให้หวั เข็มและสายยางให้เลือดไม่ให้เลื่อนหลุด
5. ปรับอัตราการไหลของเลือดให้เป็ นไปตามการรักษา อาจเริ่ มประมาณ 15 – 20 หยดต่อนาที ในระยะ
15 นาทีแรก หากไม่มีปฏิกิริยาหนาวสั่น คลื่นไส้อาเจียน หัวใจเต้นเร็ ว หายใจเหนื่ อยหอบ มีผื่นขึ้น หรื อใจสั่น
ก็ปรับอัตราให้เร็ วขึ้น โดย 1 ยูนิตให้หมดภายใน ไม่เกิน 2- 4 ชัว่ โมง
6. ตรวจสอบสัญญาณชีพ ทุก 4 ชัว่ โมงหากเลือดหมดแล้วต้องตรวจสอบสัญญาณชีพภายใน 15 นาที
และเจาะ Hct ทันทีและหลังให้เลือด 6 ชัว่ โมง
7. เก็บอุปกรณ์ให้เรี ยบร้อย ล้างมือให้สะอาด และลงบันทึกใบบันทึกการให้เลือดและบันทึกทางการ
พยาบาล
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1-36 นโยบายและวิธีปฏิบตั ิ เรื่อง การถอดเล็บ (nail extraction)
โรงพยาบาลเสนางคนิคม
หน้า : 1/1
นโยบายและวิธีปฏิบตั ิเลขที่ : 1-36
ฉบับที่ :ก
วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2562
เรื่ อง : การถอดเล็บ (nail extraction)
แผนก : ผูป้ ่ วย ER/ IPD
แผนกที่เกี่ยวข้อง : งานผูป้ ่ วย ER/ IPD
ผูจ้ ดั ทา : นางสนอง นรารักษ์
ผูอ้ นุมตั ิ : นางสาวสมพร มีทองแสน
นโยบาย
หลักการ
ใช้หลักการสะอาดปราศจากเชื้อ
วิธีการ
1. อธิบายให้ผปู ้ ่ วยเข้าใจ ล้างมือให้สะอาดเช็ดมือให้แห้ง
2. เตรี ยมอุปกรณ์ให้พร้อมเพื่อใช้ถอดเล็บโดยใช้หลักปราศจากเชื้อ
3. ใช้น้ ายายนอรกราเช็ดเล็บให้สะอาด วนออกรอบนอก
4. ทา digital nerve block โดยฉีดยาชา2 ข้างของนิ้วซึ่ง nerve จะอยูต่ าแหน่งที่ 5 และ 7 นาฬิกา
โดยฉีดแบบ fan shape block dorsal nerve ของแต่ละข้าง
5. การทา total extraction ใช้ clamp แหวกใต้เล็บพยายามอย่าให้ tear nail bed แล้วบิด clamp
เอาเล็บบริ เวณ lateral nail fold ออกทีละข้างแล้วจึงเอา poximail nail fold ออก
6. ปิ ดแผลด้วย sofratulle และผ้าก็อส นัดล้างแผลวันละครั้ง แผลจะแห้ง ประมาณ 1 – 2 สัปดาห์
7. เก็บอุปกรณ์ให้เรี ยบร้อย ล้างมือให้สะอาด และลงบันทึกทางการพยาบาล
ข้อห้ าม - การใช้ยาชาห้ามใช้แบบ with adrenaline
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1-34 นโยบายและวิธีปฏิบตั ิ เรื่อง การดูดเสมหะ
โรงพยาบาลเสนางคนิคม
หน้า : 1/1
นโยบายและวิธีปฏิบตั ิเลขที่ : 1-37
ฉบับที่ :ก
วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2562
เรื่ อง : การดูดเสมหะ
แผนก : ผูป้ ่ วย ER/ IPD
แผนกที่เกี่ยวข้อง : งานผูป้ ่ วย ER/ IPD
ผูจ้ ดั ทา : นางสาวนัฑกานต์ โพธาริ นทร์
ผูอ้ นุมตั ิ : นางสาวสมพร มีทองแสน
นโยบาย
หลักการ
การดูดเสมหะเพื่อป้องกันทางเดินหายใจอุดกั้น
วิธีการ
1. ประเมินสภาพผูป้ ่ วย และอธิบายให้ผปู ้ ่ วยและญาติเข้าใจ
2. จัดท่าผูป้ ่ วยให้เหมาะสม ควรนอนในท่าศีรษะสู งเล็กน้อยจะทาให้กระบังลมหย่อนตัว เพิ่มเนื้อที่ใน
ทรวงอกช่วยให้ปอดขยายตัวได้ดี
3. ล้างมือให้สะอาด เช็ดมือให้แห้ง
4. สวมถุงมือปราศจากเชื้อหยิบสายยางดูดเสมหะออกจากซอง (สายที่ 1)
5. เปิ ดเครื่ องดูดเสมหะที่แรงดันประมาณ 80 -120 mmhg
6. ใส่สายดูดเสมหะในปากและกระพุง้ แก้ม หมุนสายยางรอบอุง้ ปากใช้มือปิ ดconnectorแล้วดูดเสมหะ
เมื่อดูดเสร็ จแล้วให้จุ่มปลายสายในขวด NSS เพื่อล้างเสมหะออกแล้วปลดสายยางออกแช่ในขวดน้ ายาที่เตรี ยมไว้
การดูดเสมหะในปากต้องดูดทุก 4 – 8 ชัว่ โมงและเมื่อจาเป็ น
7. สวมถุงมือปราศจากเชื้อหยิบสายยางดูดเสมหะออกจากซอง (สายที่ 2)ใส่ สายดูดเสมหะในจมูก ทีละ
ข้าง ใช้มือปิ ดconnectorแล้วดูดเสมหะ เมื่อดูดเสร็จแล้วให้จุ่มปลายสายในขวด NSS เพื่อล้างเสมหะออกแล้ว
ปลดสายยางออกแช่ในขวดน้ ายาที่เตรี ยมไว้ การดูดเสมหะในจมูกต้องดูดทุก 4 – 8 ชัว่ โมงและเมื่อจาเป็ น
8. สังเกตอาการเปลี่ยนแปลงของผูป้ ่ วย จัดท่าให้ผปู ้ ่ วยนอนในท่าที่สบาย
9. เก็บอุปกรณ์ให้เรี ยบร้อย ของที่ใช้แล้วที่ตอ้ งทิ้งไปให้ทิ้งให้ถูกต้อง ล้างมือให้สะอาด และลงบันทึก
ทางการพยาบาล
ข้อควรระวัง - ไม่ควรดูดเสมหะแต่ละครั้งนานเกิน 20 วินาที
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1-38 นโยบายและวิธีปฏิบตั ิ เรื่อง การสวมเสือ้ กาวน์หอ้ งแยกโรค
โรงพยาบาลเสนางคนิคม
หน้า : 1/1
นโยบายและวิธีปฏิบตั ิเลขที่ : 1-38
ฉบับที่ :ก
วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2562
เรื่ อง : การสวมเสื้ อกาวน์ ห้องแยกโรค
แผนก : ผูป้ ่ วย ER/ IPD/OPD
แผนกที่เกี่ยวข้อง : ทุกหน่วยงาน
ผูจ้ ดั ทา : นางสาวนัฑกานต์ โพธาริ นทร์
ผูอ้ นุมตั ิ : นางสาวสมพร มีทองแสน
นโยบาย
หลักการ
ป้องกันการสัมผัสเชื้อโรค
วิธีการ
1. ล้างมือให้สะอาดและเช็ดให้แห้ง
2. สวมหมวก
3. สวมผ้าปิ ดจมูก(Mask) และ สวมแว่นตา
4. จับคอเสื้ อกาวน์ออกจากที่วาง ทิง้ ชายเสื้ อลง ยกคอและแขนให้สูงระวังอย่าให้ตวั เสื้ อสัมผัสกับพื้น
5. สวมเสื้ อกาวน์โดยสอดแขนข้างขวาหรื อซ้ายตามถนัด เข้าในเสื้ อ แล้วอีกข้างหนึ่งทาตามพร้อม ๆ กัน
โดยระวังไม่ให้มือสองข้างสัมผัสภายนอกเสื้ อ
6. ผูกคอเสื้ อด้านหลังให้เรี ยบร้อย
7. แก้เชือกที่ผกู ไว้ดา้ นหน้าเสื้ อ อ้อมไปผูกด้านหลังให้มิดชิด เรี ยบร้อย
8. สวมรองเท้ามัดให้มิดชิด
9. สวมถุงมือชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 ตาม
10. เตรี ยมปฏิบตั ิกิจกรรมการพยาบาลต่อไป
ขั้นตอนการถอดชุด ทาดังนี้
1. ถอดถุงมือชั้นนอกก่อนทิ้งถังขยะติดเชื้อ
2. ถอดเสื้ อกาวน์โดยม้วนด้านอกเข้าด้านใน ทิ้งถังขยะติดเชื้อ
3. ถอดรองเท้า ถอดแว่นตา ถอดผ้าปิ ดจมูก(Mask) ถอดหมวก และถอดถุงมือสุดท้าย
ข้อควรระวัง - อย่าสัมผัสภายนอกเสื้ อโดยเด็ดขาด
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1-39 นโยบายและวิธีปฏิบตั ิ เรื่อง การทา Biopsy
โรงพยาบาลเสนางคนิคม
หน้า : 1/1
นโยบายและวิธีปฏิบตั ิเลขที่ : 1-39
ฉบับที่ :ก
วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2562
เรื่ อง : การทา Biopsy
แผนก : ผูป้ ่ วย ER/ IPD
แผนกที่เกี่ยวข้อง : งานผูป้ ่ วย ER/ IPD
ผูจ้ ดั ทา :นายชัยพร สนิทนวล
ผูอ้ นุมตั ิ : นางสาวสมพร มีทองแสน
นโยบาย
หลักการ เป็ นการตัดชิ้นเนื้ อเพื่อสารวจหาว่าผูป้ ่ วยเป็ นเนื้ อร้ายหรื อไม่
วิธีการ
1. เตรี ยม Set ให้พร้อม โดยใช้ Set Suture ซึ่งประกอบด้วย ถ้วยน้ ายา 2 ใบ , ผ้าสี่ เหลี่ยมเจาะกลาง 1 ผืน ,
ผ้าสี่ เหลี่ยมชั้นเดียว 1 ผืน , ก๊อส , สาลี และไม้พนั สาลี
2. เตรี ยมเครื่ องมือเพิ่มโดยคีบจาก Tray เครื่ องมือ ดังนี้
- Forceps มีเขี้ยว หรื อไม่มีเขี้ยว หรื อ Adson Forceps ถ้าเป็ นบริ เวณใบหน้า
- Allis 1 ตัว , ด้ามมีด , ใบมีด No.11 , Needle holder 1 ตัว
- กรรไกรตัดไหม 1 ตัว , Nylon 3/0 หรื อ 4/0
- Syring disposable 5 หรื อ 10 CC. เข็ม Disposible No. 18 , 24
3. บอกให้ผปู ้ ่ วยทราบ และจัดท่า จัดไฟ
4. เตรี ยมน้ ายาเช่นเดียวกับการทา Excision
5. เตรี ยมใบส่ งชิ้นเนื้อ กรอกรายละเอียด พร้อมกับให้แพทย์กรอกในส่ วนของแพทย์
6. เขียนใบส่ง Patho ให้ครบโดยกรอก วันที่ เดือน พ.ศ. HN ลักษณะของชิ้นเนื้ อที่ส่งจากส่วนใดของ
ร่ างกาย เขียนชื่อ สกุล อายุ ของผูป้ ่ วย
7. นาชิ้นเนื้ อที่ตดั ออกใส่ ในถุงพลาสติก แลเทน้ ายา 10 % Formalin ให้น้ ายาท่วมชิ้นเนื้ อ รัดปากถุงให้แน่น
แล้วนาถุงเปล่ามาซ้อนอีก 2 ใบ พร้อมใบส่ งชิ้นเนื้ อ
8. แนะนาผูป้ ่ วยเกี่ยวกับการนัดฟังผลชิ้นเนื้อ และการไปรับใบนัดตรวจ
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1-40นโยบายและวิธีปฏิบตั ิ เรื่อง การใส่สายสวนปัสสาวะ
โรงพยาบาลเสนางคนิคม
หน้า : 1/2
นโยบายและวิธีปฏิบตั ิเลขที่ : 1-40
ฉบับที่ :ก
วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2562
เรื่ อง : การใส่ สายสวนปัสสาวะ
แผนก : ผูป้ ่ วย ER/ IPD
แผนกที่เกี่ยวข้อง : งานผูป้ ่ วย ER/ IPD
ผูจ้ ดั ทา : นางสนอง นรารักษ์
ผูอ้ นุมตั ิ : นางสาวสมพร มีทองแสน
นโยบาย
หลักการ
ใช้ Sterile Technique
ข้อบ่ งชี้
ใส่ สายปัสสาวะสวนคาชั่วคราว เมื่อมีปัญหา ถ้าได้รับการแก้ไขสามารถถอดออกได้
ใส่ สายปัสสาวะสวนคาตลอดชีพ เช่ น อัมพาต
1. ปัสสาวะลาบากหลังผ่าตัด เช่น บริ เวณอุง้ เชิงกราน หรื อจากฤทธิ์ยาสลบ ความวิตก
กังวล ทางจิตใจ จะไป ยับยั้งการคลายตัวของหู รูดกระเพาะปัสสาวะ
2. ปัสสาวะไม่ออกเนื่องจากมีการปิ ดกั้นทางระบายปัสสาวะ เช่น ต่อมลูกหมากโตใน
ผูช้ ายสูงอายุ หรื อระบบประสาทควบคุมสูญเสี ย เช่นเป็ นอัมพาต
3. ปัสสาวะไม่ออก กลั้นปัสสาวะไม่ได้ กระสับกระส่าย หัวเหน่าโปร่ ง คลาได้
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อระบายปัสสาวะ ในรายที่ปัสสาวะคัง่ ไม่สามารถปัสสาวะออกมาได้ดว้ ยตนเอง
หรื อปัสสาวะไม่ได้เนื่ องจากกล้ามเนื้อกระเพาะปัสสาวะไม่ทาหน้าที่ตามปกติ
2. เพื่อการผ่าตัด เพื่อช่วยลดอาการเจ็บปวดจากการผ่าตัด
3. เพื่อการรักษา เช่น เลือดออกในระบบปัสสาวะ หรื อมีการอุดตันเฉียบพลัน
วิธีการ
1. ประเมินสภาพผูป้ ่ วย
2. เตรี ยมอุปกรณ์
ถุงมือ Sterile
Set สวน
สายสวน
3. การทาหัตถการ
ข้อควรระวัง ผูป้ ฏิบตั ิตอ้ งได้รับการสอนอย่างถูกต้อง และปฏิบตั ิตามหลัก Sterile Technique
อย่างเคร่ งครัด
ข้อแนะนา
การยึดสายสวนปัสสาวะด้วย พลาสเตอร์จะช่วยป้องกันมิให้สายสวนแกว่งไปมา ลดการ
ระคายเคืองต่อทางเดินปัสสาวะ ผูห้ ญิงยึดติดที่หน้าขา หรื อโคนขาด้านใน ผูช้ ายยึดติดที่
บริ เวณท้องน้อย หรื อโคนขาด้านนอก
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1-41 นโยบายและวิธีปฏิบตั ิ เรื่อง การช่วยฟื ้ นคืนชีพ
โรงพยาบาลเสนางคนิคม
หน้า : 1/4
นโยบายและวิธีปฏิบตั ิเลขที่ : 1-41
ฉบับที่ :ก
เรื่ อง : การช่วยฟื้ นคืนชีพ
วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2562
แผนก : ผูป้ ่ วยอุบตั ิเหตุฉุกเฉิ น
แผนกที่เกี่ยวข้อง : ER/OPD/IPD
ผูจ้ ดั ทา : นายชัยพร สนิทนวล
ผูอ้ นุมตั ิ : นางสาวสมพร มีทองแสน
นโยบาย
การช่วยฟื้ นคืนชีพเป็ นการช่วยเหลือผูป้ ่ วยที่มีภาวะหัวใจและการหายใจล้มเหลว เพื่อช่วยให้มี
ออกซิเจนไปเลี้ยงอวัยวะสาคัญต่าง ๆ ของร่ างกาย และลดอัตราการตายของผูป้ ่ วย
วัตถุประสงค์
1.เพื่อช่วยเหลือและลดอัตราการตายของผูป้ ่ วย ภาวะหัวใจและหรื อการหายใจล้มเหลว
2.เพื่อช่วยให้ออกซิเจนไปเลี้ยงอวัยวะสาคัญต่าง ๆ ของร่ างกาย เช่น สมอง หัวใจ และไต ในภาวะ
Cardiac และ Respiration arrest
3.เพื่อลดการทาลายของสมอง
4.เพื่อสามารถดูแลผูป้ ่ วยหลังฟื้ นคืนชีพระยะยาวได้
ผู้ปฏิบัติงาน
1. เวรเช้าและเวรบ่ายใช้อตั รากาลังปกติของ ER ได้แก่
- แพทย์ 1 คน คือ แพทย์ เวร
- พยาบาลวิชาชีพ 2 คน คือ Incharge แต่ละเวร และ Member
- ผูช้ ่วยเหลือคนไข้ 1 คน พนักงานบริ การ 1 คน
- เจ้าพนักงานเวชกิจ 1 คน
2. เวรดึกใช้อตั รากาลัง 2 คน
- แพทย์ 1 คน คือ แพทย์เวร
- พยาบาลวิชาชีพ 2 คน คือ Incharge เวร และ Member
- ผูช้ ่วยเหลือคนไข้ 1 คน พนักงานบริ การ 1 คน
- เจ้าพนักงานเวชกิจ 1 คน
อุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องใช้

1.
2.
3.
4.

Ambu bagและ Mask ผูใ้ หญ่และเด็ก อย่างละ 1 อัน
Set dry dressing พร้อมถาด 1 ชุด
Laryngoscope 1ชุด
ET Tube เบอร์ 2.5,3,3.5, 5,6,6.5,7,7.5,8,8.5 อย่างละ 2 อัน
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
10.
11.
12.

สารล่อลื่น K – Y jelly 1 หลอด
ก้านลวด ( Guide Wire ) สามารถดัดรู ปได้ 2 อัน
ถุงมือ Sterile 3 คู่
เครื่ องดูดเสมหะ และ สาย Suction เบอร์ 8,12,16 อย่างละ 10 อัน
ออกซิเจน และสายต่อออกซิเจน 1 ชุด
พลาสเตอร์ผา้ สาหรับติด
ET Tube 1 ม้วน
ทิงเจอร์เบนซอยด์ 1 ขวด
Stethoscope 1 อัน
ยาที่จะใช้ช่วยฟื้ นคืนชีพ ได้แก่ Adrenaline , Dopamine, Atropine ( ยา 3 ชนิ ดนี้ อยูใ่ นตูเ้ ย็น )
Calcium gluconate , Magnesium sulphate, Lidocain, Sodium bicarbonate , Valium
13. เครื่ อง Defibrillator
14. Syringe 50 ml ,25 ml,10 ml,5 ml, 2 ml อย่างละ 5 อัน
15. Medicut เบอร์ 18 , 22 , 24 อย่างละ 5 อัน
16. Set IV ผูใ้ หญ่และเด็กอย่างละ 2 Set และ0.9% NSS 1000 cc, LRS 1000 cc อย่างละ 1 ขวด
17. Mouth gag เบอร์ 1,2,3 อย่างละ 2 อัน
18. แผ่นกระดานสาหรับรองหลัง 1 แผ่น
กรณีผปู ้ ่ วยได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะและต้นคอ เตรี ยม Hard collar เพิ่ม
กรณีผปู ้ ่ วยได้รับบาดเจ็บบริ เวณทรวงอก เตรี ยม Set ICD เพิ่ม
วิธีปฏิบัติ
ขั้นตอนการปฏิบัติ
1. พยาบาล Incharge ประเมินสภาพผูป้ ่ วยหมดสติหรื อไม่
โดยดูการหายใจหรื อเขย่าตัว คลาชีพจร วัดความดัน
โลหิต ภายใน 1 นาที
2. จัดท่าผูป้ ่ วย ในท่านอนหงายราบหน้าแหงน ตะแคงหน้า
ไปด้านใดด้านหนึ่ง
เปิ ดทางเดินหายใจให้โล่ง โดยเอาสิ่ งแปลกปลอม
ออกจากทางเดินหายใจและAmbu bag ครอบ Mask
ต่อออกซิเจน 10 LPM
3. พยาบาล Member รายงานแพทย์เวรทราบทันที
ภายใน 5 นาที
ผูช้ ่วยเหลือคนไข้เตรี ยมรถEmergencyและเครื่ อง

เหตุผล
เพื่อวางแผนการพยาบาลและปฏิบตั ิการช่วยฟื้ น
คืนชีพ
เพื่อเปิ ดทางเดินหายใจให้โล่ง
เพื่อลดการอุดกั้นทางเดินหายใจและ
ช่วยให้ออกซิเจนไปเลี้ยงอวัยวะสาคัญ
ของร่ างกาย
เพื่อปฏิบตั ิการช่วยฟื้ นคืนชีพที่รวดเร็ ว
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Defibrillation ช่วยรองแผ่นกระดาน
4. พยาบาล Member เปิ ดเส้นเลือดดา/เตรี ยมยา
On EKG Monitor ผูช้ ่วยเหลือคนไข้เตรี ยมอุปกรณ์
ในการดูดเสมหะ
วิธีปฏิบัติ ( ต่ อ )

ขั้นตอนการปฏิบัติ
5. พยาบาล Incharge เตรี ยมอุปกรณ์เพื่อใส่ ET Tube
โดยเตรี ยมอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างรี บด่วนดังนี้
(ในขณะเตรี ยมอุปกรณ์ แพทย์ช่วยบีบAmbu bag )
- เปิ ด Set Dressing ที่วางอยูบ่ นรถ Emergency
แล้วเตรี ยม Laryngoscope ET Tube สารล่อลื่น
K – Y jelly ก้านลวด( Guide Wire ) ถุงมือ Sterileให้
แพทย์ 1 คู่ และช่วยแพทย์ใส่ ET Tube โดยพยาบาล
Member ช่วย Suction เพื่อ Clear air way เมื่อแพทย์
ใส่ ET tube แล้วใช้ Stethoscope ฟังเสี ยงลมเข้า
ปอดหรื อไม่ เมื่อได้ตาแหน่ง พยาบาลIncharge
Blow cuff ติดพลาสเตอร์ใส่ Mouth gagในขณะนั้น
ผูช้ ่วยเหลือคนไข้ ต้องบีบ Ambu bag ที่ต่อออกซิเจน
เปิ ด 10 LPM ให้สัมพันธ์กบั การหายใจของผูป้ ่ วย
6. แพทย์สงั่ การรักษา พยาบาล Incharge ปฏิบตั ิตาม
แผนการรักษา ดูแลสัญญาณชีพ พยาบาล Member
ทาหน้าที่นวดหัวใจ
7. พยาบาลIncharge จดบันทึกรายละเอียดการใช้ยา
และอาการผูป้ ่ วยลง OPD Card พร้อมเตรี ยม Refer
ประสานงานกับญาติวา่ จะต้องส่งผูป้ ่ วยไปรับการ
รักษาที่ไหน และเตรี ยมพยาบาล Refer,รถ Refer
8. พยาบาลMember ช่วยแพทย์ CPR เมื่อแพทย์
ลงความเห็นว่าผูป้ ่ วยสามารถเคลื่อนย้ายหรื อส่งต่อ
ได้ช่วยเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยขึ้นรถ Refer
9. พยาบาล Referคนที่ 1 เตรี ยมอุปกรณ์บนรถ Refer

เหตุผล
เพื่อการปฏิบตั ิการที่ต่อเนื่องและผูป้ ่ วย
ได้รับออกซิเจนอย่างเพียงพอ

เพื่อการปฏิบตั ิการที่ต่อเนื่อง
ผูป้ ่ วยได้รับยาตามแผนการรักษา
เพื่อให้ทราบรายละเอียดการใช้ยาและอาการ
ผูป้ ่ วยขณะช่วยฟื้ นคืนชีพ
ในผูป้ ่ วยแต่ละราย
เพื่อให้ญาติรับอาการและแนวทางการรักษา
ต่อไป

เพื่อให้มีอุปกรณ์พร้อมช่วยเหลือผูป้ ่ วยได้
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ให้พร้อมเช่น ออกซิเจน , เครื่ องดูดเสมหะ , น้ าเกลือ
ตลอดเวลา
10. พยาบาล Refer คนที่ 2 เข้าช่วยแพทย์พร้อมรับส่งต่ออาการ เพื่อทราบอาการผูป้ ่ วยก่อนที่จะส่ งต่อยัง
ผูป้ ่ วย
สถานพยาบาลอื่น
วิธีปฏิบัติ ( ต่อ )
ขั้นตอนการปฏิบัติ
เหตุผล
กรณีผ้ ปู ่ วยไม่ ตอบสนองต่ อการ CPR
11. พยาบาลMember ช่วยแพทย์ CPR สลับกันCPRนาน เพื่อให้ญาติรับทราบการรักษาและ
30 นาทีหรื อจนกว่าแพทย์ลงความเห็นว่าควรหยุด ผลของการรักษา
CPR ได้แล้ว และแพทย์ตอ้ งอธิบายอาการและผล
ของการช่วยฟื้ นคืนชีพให้ญาติรับทราบและญาติ
ยอมรับได้ แพทย์จึงให้หยุด CPR ได้
หมายเหตุ

ในกรณี เวรดึกพยาบาล Incharge ต้องรายงานแพทย์เวรเองและพยาบาล Member
ที่มาช่วยจาก Ward เปิ ดเส้นให้น้ าเกลือและ On Monitor EKG
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1-42 นโยบายและวิธีปฏิบตั ิ : การ Debridement
โรงพยาบาลเสนางคนิคม
หน้า : 1/1
นโยบายและวิธีปฏิบตั ิเลขที่ : 1-42
ฉบับที่ :ก
วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2562
เรื่ อง : การ Debridement
แผนก : ผูป้ ่ วย ER/ IPD
แผนกที่เกี่ยวข้อง : งานผูป้ ่ วย ER/ IPD
ผูจ้ ดั ทา : นางสาววารุ ณี บุตรศิลาฤทธิ์
ผูอ้ นุมตั ิ : นางสาวสมพร มีทองแสน
นโยบาย
หลักการ Debridement เป็ นการตกแต่งแผล เป็ นแผลเปิ ดที่มีเนื้ อตายมากๆ หรื อแผลมีขอบดา โดย
ยึดหลัก Sterile technique
วิธีการ
1. เตรี ยม Set suture เหมือนทา Excision
2. คีบเครื่ องมือเพิ่ม เช่น Tooth forceps 1 ตัว , กรรไกรตัดเนื้ อ ( Mayo ) หรื อ Metzenbuam แล้วแต่ชนิด
ของแผล , Curettage 1 ตัว
3. อุปกรณ์ที่อาจต้องคีบเพิ่ม เช่น ด้ามมีด ,ใบมีด No.11 , สายจี้
4. เตรี ยมยาชา
5. จัดท่าผูป้ ่ วย จัดไฟส่องบริ เวณที่จะทา
6. เตรี ยมน้ ายาเหมือนการทา Excision
7. ปฏิบตั ิข้นั ตอนต่างๆเหมือนการทา Excision
8. เตรี ยมขวด C/S หรื อ G/S โดยเพิ่ม Cutton bud 2 อัน ใน Set ถ้าแพทย์ตอ้ งการส่งตรวจทาง
ห้องปฏิบตั ิการ พร้อมใบ Lab
9. แนะนาเกี่ยวกับการทาแผล Wet dressing
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1-43 นโยบายและวิธีปฏิบตั ิ เรื่อง การทาความสะอาดแผลปิ ด(dry dressing)
โรงพยาบาลเสนางคนิคม
หน้า : 1/1
นโยบายและวิธีปฏิบตั ิเลขที่ : 1-43
ฉบับที่ :ก
วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2562
เรื่ อง : การทาความสะอาดแผลปิ ด(dry dressing)
แผนก : ผูป้ ่ วย ER/ IPD
แผนกที่เกี่ยวข้อง : งานผูป้ ่ วย ER/ IPD
ผูจ้ ดั ทา : นางสนอง นรารักษ์
ผูอ้ นุมตั ิ : นางสาวสมพร มีทองแสน
นโยบาย
หลักการ
วิธีการ

การทาความสะอาดแผลปิ ดเพื่อป้องกันการติดเชื้อและการลดจานวนเชื้อโรคของบาดแผล
1. อธิบายให้ผปู ้ ่ วยเข้าใจ จัดท่าผูป้ ่ วยให้นอนหงาย ที่สบาย
2. แกะผ้าปิ ดแผลออกเพื่อประเมินสภาพแผล
3. ล้างมือให้สะอาด
4. เปิ ดชุดทาแผลโดยใช้หลักปราศจากเชื้อ
5. ใช้สาลีแอลกอฮอล์ 70 % เช็ดขอบแผลให้สะอาด วนออกรอบนอกแผล 2 ครั้ง
6. ปิ ดแผลด้วยผ้าก็อส ปิ ดพลาสเตอร์ให้สวยงาม
7. จัดเสื้ อผ้าให้เรี ยบร้อย ให้คาแนะนาการปฏิบตั ิตวั ขณะมีบาดแผลปิ ด
8. เก็บอุปกรณ์ให้เรี ยบร้อย ล้างมือให้สะอาด และลงบันทึกทางการพยาบาล
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1-44 นโยบายและวิธีปฏิบตั ิ เรื่อง การทาความสะอาดแผลเปิ ด (Wet dressing)
โรงพยาบาลเสนางคนิคม
หน้า : 1/2
นโยบายและวิธีปฏิบตั ิเลขที่ : 1-44
ฉบับที่ :ก
วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2562
เรื่ อง : การทาความสะอาดแผลเปิ ด (Wet dressing)
แผนก : ผูป้ ่ วย ER/ IPD
แผนกที่เกี่ยวข้อง : งานผูป้ ่ วย ER/ IPD
ผูจ้ ดั ทา : นางสนอง นรารักษ์
ผูอ้ นุมตั ิ : นางสาวสมพร มีทองแสน
นโยบาย
หลักการ
การทาความสะอาดแผลเปิ ดเพื่อลดจานวนเชื้อโรคของบาดแผลป้องกันการแพร่ กระจายเชื้อโรค
จากบาดแผล
วิธีการ
1. อธิบายให้ผปู ้ ่ วยเข้าใจ จัดท่าผูป้ ่ วยให้นอนหงาย ที่สบาย
2. แกะผ้าปิ ดแผลออกเพื่อประเมินสภาพแผล
3. ล้างมือให้สะอาดเช็ดให้แห้ง สวมถุงมือ disposable
4. เปิ ดชุดทาแผลโดยใช้หลักปราศจากเชื้อ
5. ใช้สาลีแอลกอฮอล์ 70 % เช็ดขอบแผลให้สะอาด วนออกรอบนอกแผล
6. ใช้ปากคีมคีบสาลีชุบ NSS 0.9 % เช็ดในแผลให้สะอาด หากแผลมีเนื้ อตามให้ขูดเนื้ อตามออก
แล้วเช็ดแผลให้สะอาด
7. เทน้ ายาใส่ แผลตามความเหมาะสมกับลักษณะของแผลใช้สาลีชุบน้ ายาเช็ดในแผล หรื ออาจใช้กอซชุบ
น้ ายาบิดพอหมาด ๆ ใส่ ในแผลไว้แต่อย่าให้แน่น
6. ปิ ดแผลด้วยผ้าก็อส ปิ ดพลาสเตอร์ให้สวยงาม
7. จัดเสื้ อผ้าให้เรี ยบร้อย ให้คาแนะนาการปฏิบตั ิตวั ขณะมีบาดแผลปิ ด
8. เก็บอุปกรณ์ให้เรี ยบร้อย ล้างมือให้สะอาด และลงบันทึกทางการพยาบาล
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1-45 นโยบายและวิธีปฏิบตั ิ เรื่อง การล้างกระเพาะอาหาร
โรงพยาบาลเสนางคนิคม
หน้า : 1/2
นโยบายและวิธีปฏิบตั ิเลขที่ : 1-45
ฉบับที่ :ก
วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2562
เรื่ อง : การล้างกระเพาะอาหาร
แผนก : ผูป้ ่ วย ER/ IPD
แผนกที่เกี่ยวข้อง : งานผูป้ ่ วย ER/ IPD
ผูจ้ ดั ทา : นางเสถียร ภูวงศ์
ผูอ้ นุมตั ิ : นางสาวสมพร มีทองแสน
นโยบาย
หลักการ
ใช้ หลัก Aseptic technique
วิธีการ
1. ประเมินผู้ป่วย
ความรู ้สึกตัว อาการ ความรุ นแรง
2. การเตรียมอุปกรณ์
ถุงมือใช้ครั้งเดียวทิ้ง แว่นตา ชุดล้างกระเพาะอาหาร ชามรู ปไต
สาย nasogastric tube เลือกขนาดตามต้องการ ตั้งแต่ เบอร์ 12 ถึงเบอร์ 18 ทุกขนาด ยาว 125 ซ.ม. น้ ายา
หล่อลื่น และSolutionที่จะใช้ลา้ งกระเพาะอาหาร
3. การใส่ อุปกรณ์
1. แจ้งให้ผปู ้ ่ วย และญาติ ทราบถึงการทาหัตถการและแสดงอุปกรณ์ให้ผปู ้ ่ วยดู แนะนา อธิบายถึงข้อ
บ่งชี้ ขั้นตอนการทาหัตถการ และภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ แล้วให้ผปู ้ ่ วย / ญาติลงนาม ในใบยินยอมก่อน
ทาหัตถการ
2. จัดท่าผูป้ ่ วยให้ผปู ้ ่ วยนอนราบ ศีรษะไม่หนุนหมอน ตะแคงหน้าผูป้ ่ วยไปทางซ้ายมือ คลุมผ้ากันเปื้ อน
บริ เวณหน้าอก วางชามรู ปไตไว้ขา้ งแก้ม
3. ตรวจสอบรู จมูกว่าผิดปกติ / อุดตัน หรื อไม่ ด้วยการส่องไฟฉาย เลือกข้างที่ปกติ เพราะถ้าเลือกข้าง
ผิดปกติอาจเกิดการบาดเจ็บได้
4. วัดความยาวของสาย nasogastric tube จากสันจมูก ไปใบหูจนถึงกึ่งกลางยอดอกกับสะดือ (กระดูก
Xyphoid) หรื อประมาณ 60 เซนติเมตร
5. หล่อลื่นปลายสายด้วยสารหล่อลื่นยาวประมาณ 2 -4 นิ้วก่อนใส่ สาย
6. ใส่สาย nasogastric tube ผ่านจมูก คอหอย หลอดอาหาร จนถึงกระเพาะอาหาร สังเกตว่าเมื่อใส่ถึง
คอหอย ผูป้ ่ วยอาจขย้อนได้อาจให้กม้ คอช่วย เมื่อแน่ใจว่าไม่มีการบาดเจ็บของกระดูกต้นคอ จะช่วยให้ใส่เข้าไป
ในหลอดอาหารได้ง่ายขึ้น ต้องแนะนาให้ผปู ้ ่ วยกลืนน้ าลายและใส่ ตามจังหวะการกลืนน้ าลาย
7. ตรวจสอบตาแหน่งของสายว่าเข้าในกระเพาะอาหารหรื อไม่ได้ 4 วิธี
7.1 ต่อสายปลายด้านนอกกับ Syringe แล้วดูด ถ้ามีเศษอาหารออกมาให้เชื่อถือได้วา่ ใส่ ถูกตาแหน่ง
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7.2 ดันลมประมาณ 20 -30 มิลลิลิตร เข้าทางสาย nasogastric tube แล้วฟังเสี ยงลมตรงลิ้นปี่
7.3 จุ่มปลายสายยางให้อาหารที่พนั ออกมาจากจมูกลงในแก้วน้ าเพื่อดูฟองอากาศ
8. ดูด gastric content ออกให้หมด สังเกตสี กลิ่น จานวน
9. ใส่ Solution (NSS 0.9 %) เข้าไปครั้งละ 50 ซีซี แล้วดูดออกมา ถ้าใส่ เข้าไปแล้วดูดไม่ออก ให้ใส่
เพิม่ เข้าไปครั้งละ 50 ซีซี ทาไปเรื่ อย ๆจนกว่าจะใส เมื่อสิ้ นสุ ดการล้างกระเพาะแล้วให้ทาความสะอาดช่องปาก
จัดท่าให้ผปู ้ ่ วยนอนในท่าที่สบายตามต้องการ
ข้อห้ าม

1. ผูป้ ่ วยที่ไม่มีกลไกป้องกันการสาลัก เช่น หมดสติ เว้นแต่ได้รับการใส่ท่อหายใจเรี ยบร้อย
แล้ว
2. ผูท้ ี่กลืนสารที่มีฤทธิ์กดั กร่ อน เช่นกรด หรื อ ด่าง
3. ผูท้ ี่กลืนสารประกอบประเภทไฮโดรคาร์บอน เช่น เบนซีน มีเธน
4. ผูป้ ่ วยที่ผา่ ตัดหลอดอาหาร หรื อกระเพาะอาหาร มาไม่นาน
5. ผูป้ ่ วยที่บาดเจ็บรุ นแรงที่ใบหน้า โดยเฉพาะผูป้ ่ วยที่สงสัยว่ามีรอยร้าวของฐานกะโหลกศีรษะ(
Fracture base off skull )

ข้ อควรระวัง การ ใส่ สายให้ อาหารให้ ทาด้ วยความนุ่มนวล และตามจังหวะการกลืนน้าลายของผู้ป่วย
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1-46 นโยบายและวิธีปฏิบตั ิ เรื่อง การใส่ N-G.TUBE
โรงพยาบาลเสนางคนิคม
หน้า : 1/2
นโยบายและวิธีปฏิบตั ิเลขที่ : 1-46
ฉบับที่ :ก
วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2562
เรื่ อง : การใส่ N-G.TUBE
แผนก : ผูป้ ่ วย ER/ IPD
แผนกที่เกี่ยวข้อง : งานผูป้ ่ วยนอก
ผูจ้ ดั ทา : นายชัยพร สนิทนวล
ผูอ้ นุมตั ิ : นางสาวสมพร มีทองแสน
วัตถุประสงค์ เพื่อใส่สายผ่านจมูก คอหอย หลอดอาหาร ลงไปในกระเพาะอาหาร เพื่อการวินิจฉัย เพื่อ
ป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากการระบายอาหารจากกระเพาะอาหาร เพื่อการรักษา เพื่อสร้างช่องทางให้อาหารหรื อ
ล้างกระเพาะอาหาร
หลักการ
ใช้ หลัก Aseptic technique
วิธีการ
1. ประเมินผู้ป่วย
ความรู ้สึกตัว
อาการ ความรุ นแรง
2. การเตรียมอุปกรณ์
ถุงมือใช้ครั้งเดียวทิ้ง
แว่นตา
สาย nasogastric tube เลือกขนาดตามต้องการ ตั้งแต่ เบอร์ 12 ถึงเบอร์ 18 ทุกขนาด ยาว 125 ซ.ม.
3. การใส่ อุปกรณ์
1. แจ้งให้ผปู ้ ่ วย และญาติ ทราบถึงการทาหัตถการและแสดงอุปกรณ์ให้ผปู ้ ่ วยดู แนะนา อธิบายถึงข้อ
บ่งชี้ ขั้นตอนการทาหัตถการ และภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ แล้วให้ผปู ้ ่ วย / ญาติลงนาม ในใบยินยอมก่อน
ทาหัตถการ
2. จัดท่าผูป้ ่ วยให้อยูใ่ นท่านัง่ หรื อ High fowler position คือท่าศีรษะสูงประมาณ 18 -20 นิ้ว หรื อท่านัง่
ก็ได้ ยกเข่าให้สูงด้วย เพื่อป้องกันการ สาลักจากการทาหัตถการ
3. ตรวจสอบรู จมูกว่าผิดปกติ / อุดตัน หรื อไม่ ด้วยการส่องไฟฉาย เลือกข้างที่ปกติ เพราะถ้าเลือกข้าง
ผิดปกติอาจเกิดการบาดเจ็บได้
4. วัดความยาวของสาย nasogastric tube จากสันจมูก ไปใบหูจนถึงกึ่งกลางยอดอกกับสะดือ (กระดูก
Xyphoid) หรื อประมาณ 60 เซนติเมตร
5. หล่อลื่นปลายสายด้วยสารหล่อลื่นยาวประมาณ 2 -4 นิ้วก่อนใส่ สาย
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6. ใส่สาย nasogastric tube ผ่านจมูก คอหอย หลอดอาหาร จนถึงกระเพาะอาหาร สังเกตว่าเมื่อใส่ถึง
คอหอย ผูป้ ่ วยอาจขย้อนได้อาจให้กม้ คอช่วย เมื่อแน่ใจว่าไม่มีการบาดเจ็บของกระดูกต้นคอ จะช่วยให้ใส่เข้าไป
ในหลอดอาหารได้ง่ายขึ้น ต้องแนะนาให้ผปู ้ ่ วยกลืนน้ าลายและใส่ ตามจังหวะการกลืนน้ าลาย
7. ตรวจสอบตาแหน่งของสายว่าเข้าในกระเพาะอาหารหรื อไม่ได้ 4 วิธี
7.1 ต่อสายปลายด้านนอกกับ Syringe แล้วดูด ถ้ามีเศษอาหารออกมาให้เชื่อถือได้วา่ ใส่ ถูกตาแหน่ง
7.2 ดันลมประมาณ 20 -30 มิลลิลิตร เข้าทางสาย nasogastric tube แล้วฟังเสี ยงลมตรงลิ้นปี่
7.3 จุ่มปลายสายยางให้อาหารที่พนั ออกมาจากจมูกลงในแก้วน้ าเพื่อดูฟองอากาศ
ข้อห้ าม

1. ผูป้ ่ วยที่ไม่มีกลไกป้องกันการสาลัก เช่น หมดสติ เว้นแต่ได้รับการใส่ท่อหายใจเรี ยบร้อย
แล้ว
2. ผูท้ ี่กลืนสารที่มีฤทธิ์กดั กร่ อน เช่นกรด หรื อ ด่าง
3. ผูท้ ี่กลืนสารประกอบประเภทไฮโดรคาร์บอน เช่น เบนซีน มีเธน
4. ผูป้ ่ วยที่ผา่ ตัดหลอดอาหาร หรื อกระเพาะอาหาร มาไม่นาน
5. ผูป้ ่ วยที่บาดเจ็บรุ นแรงที่ใบหน้า โดยเฉพาะผูป้ ่ วยที่สงสัยว่ามีรอยร้าวของฐานกะโหลกศรี ษะ(
Fracture base off skull )
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1 – 47 นโยบายและวิธีปฏิบตั ิ เรื่อง การ SUTURE
โรงพยาบาลเสนางคนิคม
หน้า : 1/1
นโยบายและวิธีปฏิบตั ิเลขที่ : 1-47
ฉบับที่ :ก
วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2562
เรื่ อง : การ SUTURE
แผนก : ผูป้ ่ วย ER/ IPD
แผนกที่เกี่ยวข้อง : งานผูป้ ่ วย ER/ IPD
ผูจ้ ดั ทา : นายนเรนทร์ ตาอุตร
ผูอ้ นุมตั ิ : นางสาวสมพร มีทองแสน
นโยบาย
หลักการ
Sterile Technique
วิธีการ
1. ประเมินสภาพบาดแผล
2. เตรี ยมอุปกรณ์
3. ปฏิบตั ิการ
- ล้างทาความสะอาดบาดแผลด้วย NSS ให้มากที่สุด ตรวจสอบแผลถ้ายังสกปรกให้ลา้ งต่อ จน
แผลสะอาด
- เย็บแผล มี 2 ประเภท ดังนี้
1. เย็บแผลโดยใช้ไหมผูกเป็ นปมแยกเป็ นอัน ๆ (interupted) ได้แก่ การเย็บธรรมดา (plain interupted) โดยใช้เข็ม
ตักเนื้ อใต้ผิวหนังที่จะเย็บเพียงครั้งเดียวและผูกไหมเป็ นปมไว้ดา้ นข้าง ซึ่งเป็ นวิธีที่นิยมใช้มาก หรื อการเย็บแบบ
สองชั้น (mattress interupted) โดยใช้เข็มตักเนื้อใต้ผิวหนังลึกจากขอบแผลข้างหนึ่งไปยังอีกข้างหนึ่ง แล้ว
ย้อนกลับมาตักขอบแผลตื้น ๆ ให้โผล่ใกล้ตาแหน่งที่ตกั ครั้งแรกจึงผูกปม วิธีน้ ีจะไม่มีเส้นไหมเย็บข้ามขอบแผล
2. เย็บแผลโดยใช้ไหมต่อเนื่อง (continuous interupted) โดยผูกปมเฉพาะเข็มแรกและเข็ม สุดท้ายมี 3 วิธีคือ
2.1 การเย็บต่อเนื่องด้วยวิธีธรรมดา (plain continuous)
2.2 การเย็บต่อเนื่ องชนิ ดสองชั้น (mattress continuous)
2.3 การเย็บต่อเนื่องชนิดพันทบ (blanket continuous) - ปิ ดแผลด้วยพลาสเตอร์
ข้อห้ าม

ห้ ามเย็บแผลที่ถูกสุ ขกัด ถ้ าแผลมีขนาดใหญ่ มาก ให้ เย็บห่ างๆ หลวมๆ เพื่อ Stop bleed
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1-48 นโยบายและวิธีปฏิบตั ิ เรื่อง การ Excision
โรงพยาบาลเสนางคนิคม
หน้า : 1/1
นโยบายและวิธีปฏิบตั ิเลขที่ : 1-48
ฉบับที่ :ก
วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2562
เรื่ อง : การ Excision
แผนก : ผูป้ ่ วยอุบตั ิเหตุฉุกเฉิ น
แผนกที่เกี่ยวข้อง : งานผูป้ ่ วยอุบตั ิเหตุฉุกเฉิ น/ IPD
ผูจ้ ดั ทา : นายนเรนทร์ ตาอุตร
ผูอ้ นุมตั ิ : นางสาวสมพร มีทองแสน
นโยบาย
หลักการ Excision เน้นการตัดออกใช้กบั การผ่าตัดเล็ก ๆ โดยใช้หลัก Sterile technique เช่น excision breast
mass , excision of lipoma
วิธีการ
1. เตรี ยม Set suture ภายในประกอบด้วย ถ้วยน้ ายา 2 ใบ , ผ้า สามเหลี่ยม 1 ผืน , ผ้าสามเหลี่ยมเจาะ
กลาง 1 ผืน ก๊อสและสาลี ,ไม้พนั สาลี
2. คีบเครื่ องมือที่น่ ึงฆ่าเชื้อแล้วเพิม่ เช่น Tooth forceps 1 ตัว , Clamp โค้ง 1-2 ตัว ,Allis 1 ตัว , Retractor
2 ตัว , ด้ามมีด , กรรไกรตัดเนื้อ ( Metzenbuam ), Needle holder , Syring disposable 5 หรื อ 10 ซีซี ,เข็ม
Disposible No.18,24 ใบมีด No.11 Nylon 3/0 1 เส้น , ก็อส อาจเตรี ยมสายจี้เพิ่มได้
3. เตรี ยมยาชา , Povidine และ Normal saline เมื่อแพทย์เปิ ด Set เทน้ ายา Povidine ใส่ถว้ ยใบเล็ก เท
Normal saline ใส่ถว้ ยใบใหญ่ และเสิ ร์ฟ ยาชาให้แพทย์
4. จัดท่าและบอกให้ผปู ้ ่ วยทราบ
5. จัดไฟให้ตรงบริ เวณที่จะทา Excision
6. ถ้าต้องใช้จ้ ี ให้ต่อจี้ให้แพทย์ก่อนเข้าช่วยแพทย์ ( กรณี ที่ทา Excision breast mass )
7. เมื่อแพทย์ทาหัตถการเสร็ จช่วย ปิ ดก๊อส – พลาสเตอร์
8. ให้คาแนะนาผูป้ ่ วยเกี่ยวกับการทาแผล และตัดไหม
9. ลงทะเบียนการทาหัตถการ
10. เขียนใบแนะนาการทาแผล Dry dressing และวันนัดตัดไหม
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1-49 นโยบายและวิธีปฏิบตั ิ เรื่อง การ Tap / Aspirate ในตาแหน่งต่าง ๆ
โรงพยาบาลเสนางคนิคม
หน้า : 1/1
นโยบายและวิธีปฏิบตั ิเลขที่ : 1-49
ฉบับที่ :ก
วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2562
เรื่ อง : การ Tap / Aspirate ในตาแหน่ งต่าง ๆ
แผนก : ผูป้ ่ วยอุบตั ิเหตุฉุกเฉิ น
แผนกที่เกี่ยวข้อง : งานผูป้ ่ วยอุบตั ิเหตุฉุกเฉิ น/IPD
ผูจ้ ดั ทา : นายชัยพร สนิทนวล
ผูอ้ นุมตั ิ : นางสาวสมพร มีทองแสน
นโยบาย
หลักการสาคัญ
1. เพื่อเป็ นการระบายของเหลว หรื อดูดเอาตัวอย่างของเหลวหรื อเซลล์ไปใช้ในการวินิจฉัย
2. เน้นหลัก sterile technique
วิธีการสาคัญ
1. ทาความสะอาดผิวหนังบริ เวณที่จะเจาะด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อ
2. ใช้เครื่ องมือที่ไม่ถนัดยึดก้อนหรื อบริ เวณที่ตอ้ งการการเจาะไม่ให้เลื่อนไปมาและตรึ งผิวหนังให้ตึง
3. ใช้มือขาที่ถนัดค่อย ๆ แทงเข็มเข้าไปในก้อนจนประหลาดเข็มเข้าไปในก้อนแล้วดึงการสู บของ Syringe

เพื่อสร้างแรงดันสุ ญญากาศให้ตวั อย่างเซลล์ถูกดูดเข้าไปในเข็ม ขยับเข้าออกหลาย ๆ ครั้งและขยับหลาย
ๆ ทิศทาง เพื่อให้ได้เพียงพอกับความต้องการในการดูดเอาตัวอย่างเซลล์
4. ถอนเข็มออกจากก้อน
5. ใช้ผา้ ก๊อกสะกดห้ามเลือดหรื อปิ ดแผลไว้ ในขณะเดียวกันต้องการตรวจวินิจฉัยเพิ่มก็รีบฉี ดพ่นเซลล์ที่ได้
ลงบนสไลด์ เพื่อนาไปย้อยและตรวจวินิจฉัยต่อไป
จุดทีเด็ด

เป็ นหัตถการที่ทาได้ง่ายและรวดเร็ว โอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนน้อย เนื่องจากเป็ นหัตถการที่ทาได้ง่ายและไม่
ทาให้เกิดแผล
ข้อจากัด

การวินิจฉัยโรคจากตัวอย่างเซลล์ที่เจาะได้น้ นั บางครั้งอาจไม่สามารถวินิจฉัยได้เนื่องจากตัวอย่างเซลล์ที่ดูด
ออกมานั้นเป็ นส่ วนเนื้ อตาย มีเลือดปนออกมามาก หรื อก้อนมีเนื้อเยือ่ พังผืดมากทาให้ดูดเซลล์ออกมาไม่เพียงพอ
สาหรับการตรวจวินิจฉัยได้
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1-50 นโยบายและวิธีปฏิบตั ิ เรื่อง การเก็บเลือดส่งตรวจ
โรงพยาบาลเสนางคนิคม
หน้า : 1/2
นโยบายและวิธีปฏิบตั ิเลขที่ : 1-50
ฉบับที่ :ก
วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2562
เรื่ อง : การเก็บเลือดส่ งตรวจ
แผนก : ผูป้ ่ วย ER/ IPD
แผนกที่เกี่ยวข้อง : งานผูป้ ่ วย ER/IPD
ผูจ้ ดั ทา : นางละมุน บุญยิง่
ผูอ้ นุมตั ิ : นางสาวสมพร มีทองแสน
นโยบาย
หลักการ
ใช้ หลัก Sterile technique
วิธีการ
1. ประเมินสภาพผูป้ ่ วย อธิ บายให้ผปู ้ ่ วยเข้าใจ และล้างมือก่อนเตรี ยมของใช้
2. การเตรี ยมอุปกรณ์ ได้แก่ ขวด/หลอดแก้วสะอาดปราศจากเชื้อ ใส่ สารป้องกันเลือดแข็งตัวตามชนิดการตรวจ ,
กระบอกฉีดยาและเข็มเจาะเลือดขนาดตามปริ มาณเลือดที่ตอ้ งการตรวจ สาลีแอลกอฮอล์ 70%
สาลีแห้ง สายยางรัดเหนือตาแหน่งเจาะเลือด กระดาษสติ๊กเกอร์เขียนชื่อ สกุล สิ่ งส่ งตรวจ วันที่ และหอผูป้ ่ วย
3. การปฏิบัติ
1. แจ้งให้ผปู ้ ่ วย และญาติ ทราบ จัดท่าผูป้ ่ วยให้ นอนหงาย หรื อนัง่ เก้าอี้ วางแขนบนโต๊ะ
2. ล้างมือให้สะอาด เช็ดให้แห้ง
3. เลือกเส้นเลือดที่จะเจาะ ส่วนใหญ่นิยมเจาะที่ขอ้ พับแขน แล้วรัดสายยางเหนือเส้นโลหิต
ใช้สาลีชุบแอลกอฮอล์ 70 % เช็ดเส้นโลหิ ตที่ตอ้ งการเจาะ
4. ปักเข็มก่อนถึงเส้นเลือด 0.5 ซ.ม.แล้วแทงปลายเข็มให้เข้าไปอยูใ่ นเส้นเลือด ดูดเลือดออกมาตาม
จานวนต้องการปลดสายยางรัดออก ใช้สาลีกดให้เลือดหยุด ดึงเข็มออกจากเส้นเลือด ให้ผปู ้ ่ วยพับแขนไว้
ประมาณ 2-3 นาที หรื อเลือดหยุดไหลจึงวางแขนออก ส่ วนเลือดที่ดูดออกมานั้นปลดเข็มออก แล้วใส่ ลงใน
ขวด/หลอดแก้วสะอาดปราศจากเชื้อที่เตรี ยมไว้ อย่าดันเลือดแรง ให้ปลายกระบอกฉี ดยาแตะที่ผนัง Tube
แล้วค่อย ๆ ดันเลือดออกจนหมด เก็บอุปกรณ์ให้เรี ยบร้อย ทิ้งในถังขยะติดเชื้อแยกขยะให้ถูกต้อง
5. เขียนชื่อ สกุล สิ่ งส่ งตรวจ วันที่ส่ง หอผูป้ ่ วย ที่กระดาษสติ๊กเกอร์ แล้วติดลงที่ขวดเก็บเลือด
ล้างมือให้สะอาด เช็ดให้แห้ง เขียนใบส่งเลือดไปตรวจ และบันทึกทางการพยาบาล
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1-53 นโยบายและวิธีปฏิบตั ิ เรื่อง การช่วยแพทย์เจาะ FNA
โรงพยาบาลเสนางคนิคม
นโยบายและวิธีปฏิบตั ิเลขที่ : 1-53
เรื่ อง : การช่ วยแพทย์เจาะ FNA
แผนก : ผูป้ ่ วย ER/ IPD
ผูจ้ ดั ทา : นางสนอง นรารักษ์
นโยบาย

หน้า : 1/1
ฉบับที่ :ก
วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2562
แผนกที่เกี่ยวข้อง : งานผูป้ ่ วยER / IPD
ผูอ้ นุมตั ิ : นางสาวสมพร มีทองแสน

หลักการสาคัญ
3. เพื่อเป็ นการหรื อดูดเอาตัวอย่างของเหลวหรื อเซลล์ไปใช้ในการวินิจฉัย
4. เน้นหลัก sterile technique
วิธีการสาคัญ
6. ทาความสะอาดผิวหนังบริ เวณที่จะเจาะด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อ
7. ใช้เครื่ องมือที่ไม่ถนัดยึดก้อนหรื อบริ เวณที่ตอ้ งการการเจาะไม่ให้เลื่อนไปมาและตรึ งผิวหนังให้ตึง
8. ใช้มือขาที่ถนัดค่อย ๆ แทงเข็มเข้าไปในก้อนจนประหลาดเข็มเข้าไปในก้อนแล้วดึงการสู บของ Syringe

เพื่อสร้างแรงดันสุ ญญากาศให้ตวั อย่างเซลล์ถูกดูดเข้าไปในเข็ม ขยับเข้าออกหลาย ๆ ครั้งและขยับหลาย
ๆ ทิศทาง เพื่อให้ได้เพียงพอกับความต้องการในการดูดเอาตัวอย่างเซลล์
9. ถอนเข็มออกจากก้อน
10. ใช้ผา้ ก๊อกสะกดห้ามเลือดหรื อปิ ดแผลไว้ ในขณะเดียวกันต้องการตรวจวินิจฉัยเพิ่มก็รีบฉี ดพ่นเซลล์ที่ได้
ลงบนสไลด์ เพื่อนาไปย้อยและตรวจวินิจฉัยต่อไป
จุดทีเด็ด
เป็ นหัตถการที่ทาได้ง่ายและรวดเร็วกว่า
ข้อจากัด
การวินิจฉัยโรคจากตัวอย่างเซลล์ที่เจาะได้น้ นั บางครั้งอาจไม่สามารถวินิจฉัยได้เนื่องจากตัวอย่างเซลล์ที่ดูด
ออกมานั้นเป็ นส่ วนเนื้ อตาย มีเลือดปนออกมามาก หรื อก้อนมีเนื้อเยือ่ พังผืดมากทาให้ดูดเซลล์ออกมาไม่เพียงพอ
สาหรับการตรวจวินิจฉัยได้
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1-54 นโยบายและวิธีปฏิบตั ิ เรื่อง การช่วยแพทย์ทา Cut Down
โรงพยาบาลเสนางคนิคม
นโยบายและวิธีปฏิบตั ิเลขที่ : 1-54
เรื่ อง : การช่ วยแพทย์ ทา Cut Down
แผนก : ผูป้ ่ วย ER/ IPD
ผูจ้ ดั ทา : นางละมุน บุญยิง่
นโยบาย

หน้า : 1/1
ฉบับที่ : ก
วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2562
แผนกที่เกี่ยวข้อง : งานผูป้ ่ วย ER/ IPD
ผูอ้ นุมตั ิ : นางสาวสมพร มีทองแสน

หลักการ เพื่อเปิ ดเส้นเลือดเส้นใหญ่ในผูป้ ่ วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับความดันต่า Shock
ไม่สามรถแทงเส้นเพื่อให้ IV fluid ได้ ใช้หลัก Sterile Technique
วิธีการ
1. เตรี ยมอุปกรณ์โดยเปิ ด set cut down ให้พร้อม และจัดท่าผูป้ ่ วยโดยนอนราบเหยียดแขนข้างที่จะทา
บนที่รองแขน
2. แพทย์ทาความสะอาดบริ เวณทา ปูผา้ สี่ เหลี่ยม ผ้าสี่ เหลี่ยมเจาะกลาง ช่วยเสริ ฟ์ยาชาเฉพาะที่ชนิด
without adrenaline
3. เตรี ยม IV fluid ไว้ใน syring 20 ml.
4. ช่วยแพทย์ทาด้วยการแหวกแผล สอดสาย cut down เข้าไปในเส้นเลือด แล้ว plush IV fluid ที่
เตรี ยมไว้เข้าไปในสาย cut down ช้าๆ เพื่อป้องกันการ clot
5. เมื่อสายอยูใ่ นตาแหน่งที่เหมาะสม ทาการเย็บสาย cut down กับผิวหนังเพื่อป้องกันการเลื่อนหลุด
และต่อสายกับ IV ที่เตรี ยมไว้
6. ปิ ดแผลด้วยผ้าก๊อสและพลาสเตอร์ให้แน่น
ข้อห้ าม การ push iv fluid ถ้ามีการ clot ของเส้นเลือด ห้ามพยายามดัน เนื่องจากอาจ
เกิดภาวะ Embolism ได้
ข้อพึงระวัง การหักพับงอของสายการดูดเลือด หรื อ push IV ขณะแพทย์แทงเส้นให้ทาสม่าเสมอ เพื่อไม่ให้เส้น
เลือด clot
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1-55 นโยบายและวิธีปฏิบตั ิ เรื่อง การช่วยแพทย์ทาหัตการ Lumbar Puncture
โรงพยาบาลเสนางคนิคม
หน้า : 1/1
นโยบายและวิธีปฏิบตั ิเลขที่ : 1-55
ฉบับที่ :ก
วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2562
เรื่ อง : การช่ วยแพทย์ ทาหัตการ Lumbar Puncture
แผนก : ผูป้ ่ วย ER/ IPD
แผนกที่เกี่ยวข้อง : งานผูป้ ่ วย ER/ IPD
ผูจ้ ดั ทา : นางละมุน บุญยิง่
ผูอ้ นุมตั ิ : นางสาวสมพร มีทองแสน
นโยบาย
หลักการ
ยึดหลักSterile technique
วิธีการ

1.
2.
3.
4.
5.

บอกวัตถุประสงค์การเจาะหลัง
จัดเตรี ยมอุปกรณ์ให้พร้อม
จัดท่าผูป้ ่ วยนอนตะแคงตัวงอเหมือนกุง้
หลังการทาLPแนะนาให้ผปู ้ ่ วยนอนราบ8- 12 ชม. ป้องกันภาวะแทรกซ้อนทาให้ปวดศีรษะได้
หลังจากทาหัตถการเสร็จให้วดั สัญญาณชีพทุกรายและให้เจาะ DTXหลัง LP ทุกรายป้องกัน
ภาวะแทรกซ้อนจากาการLP
ข้อพึงระวัง
การแนะนาให้ผปู ้ ่ วยนอนราบไม่หนุนหมอน8-12 ชม. เป็ นการป้องกันอาการแทรกซ้อนจากการ
ทา LPทาให้ปวดศีรษะได้จากกการที่น้ าในช่องไขสันหลังรั่วซึมได้
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1-56 นโยบายและวิธีปฏิบตั ิ เรื่อง การช่วยแพทย์ทาหัตการการช่วยแพทย์ On ET- Tube
โรงพยาบาลเสนางคนิคม
หน้า : 1/2
นโยบายและวิธีปฏิบตั ิเลขที่ : 1-56
ฉบับที่ :ก
วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2562
เรื่ อง : การช่ วยแพทย์ ทาหัตการการช่ วยแพทย์ On ET- Tube
แผนก : ผูป้ ่ วยER/ IPD
แผนกที่เกี่ยวข้อง : งานผูป้ ่ วย ER/IPD
ผูจ้ ดั ทา : นายชัยพร สนิทนวล
ผูอ้ นุมตั ิ : นางสาวสมพร มีทองแสน
นโยบาย
หลักการ

1. เปิ ดทางเดินหายใจป้องกันการการสาลักเข้าปอด

2. ช่วยหายใจ
3. Clear airway บริ เวณทางเดินหายใจส่วนบน
วิธีการที่สาคัญ

1. การเตรี ยมอุปกรณ์ Laryngosope ประกอบด้วย Haddle และ Blade ให้ไฟสว่างจ้า
ทุกครั้งที่ประกอบ กรณี ที่พบไฟอ่อนให้เปลี่ยนถ่านก้อนใหม่ทนั ที
2. ท่อช่วยหายใจ ควรใส่ให้เหมาะสมกับอายุและเพศผูใ้ หญ่ Fr = ( IDX4)+2 และใน
เด็กคานวณจาก ID = 4+year/4 และเตรี ยมท่อไว้ 3 ขนาดคือ ขนาดที่คานวณได้,ขนาดที่เล็กกว่าและใหญ่กว่า 1
เบอร์ ส่วนในผูใ้ หญ่จะเตรี ยม2 ขนาดคือขนาดที่ตอ้ งการและขนาดที่เล็กกว่า1 เบอร์
3. Stylet เป็ น Guide ช่วยให้ท่อช่วยหายใจแข็งแรงขณะใส่
4. Air way ช่วยในการป้องกันทางเดินหายใจอุดกั้นและป้องกันลิ้นตก
5. หลังจากที่เตรี ยมเครื่ องมือและอุปกรณ์พร้อม Mornitor EKG Mornitor Sat และ
ช่วยแพทย์ใส่ท่อช่วยหายใจ ใส่ลมเข้าใน Cuff พร้อมทั้งติดพลาสเตอร์เพื่อ Fix Tubeให้อยูต่ รงตาแหน่งที่ถูกต้อง
จุดสาคัญ
หลังใส่ ET Tube ควรจะส่งผูป้ ่ วย CXRทุกรายเพื่อดูวา่ Tube อยูใ่ นตาแหน่งที่
ถูกต้อง
จุดระวัง
ก่อนออกจากหน่วยงานให้Check Tube เพื่อป้องกันการเลื่อนหลุดระหว่าง
เคลื่อนย้ายผูป้ ่ วย
จุดทีเด็ด
ขณะช่วยใส่ท่อช่วยหายใจให้ค่อยถอย Guideออกเพราะถ้าไม่ระมัดระวังอาจจะทา
ให้เกิดการบาดเจ็บต่อ Tracheaได้
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1-57 นโยบายและวิธีปฏิบตั ิ เรื่อง การช่วยแพทย์ทาหัตถการ Defibrillation
โรงพยาบาลเสนางคนิคม
หน้า : 1/2
นโยบายและวิธีปฏิบตั ิเลขที่ : 1-57
ฉบับที่ :ก
วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2562
เรื่ อง : การช่ วยแพทย์ ทาหัตถการ Defibrillation
แผนก : ผูป้ ่ วยER/ IPD
แผนกที่เกี่ยวข้อง : งานผูป้ ่ วย ER/IPD
ผูจ้ ดั ทา : นายชัยพร สนิทนวล
ผูอ้ นุมตั ิ : นางสาวสมพร มีทองแสน
นโยบาย
หลักการ
เป็ นการใช้เครื่ องอย่างถูกต้องแม่นยาและผูป้ ่ วยปลอดภัย
วิธีการ

1. การเลือกค่าพลังงานแล้วหมุนปุ่ มไปยังค่าพลังงานที่ตอ้ งการ เครื่ อง Defribจะเปิ ดโดยอัตโนมัติ
2. เตรี ยมPaddle โดยใช้เจลทาให้ท ั่วPaddleข้างใดข้างหนึ่ งแล้วใช้ Paddleอี กข้างเกลี่ ยเจลให้ ท ั่ว
ขณะใช้งานแพทย์จะวางPaddleดังนี้ ข้างซ้ายจะวางบริ เวณSternum ด้านขวาของคนไข้ และ
Paddleอีกอันวางบริ เวณ Apexหน้าอกช้ายของคนไข้
3. Charge พลังงาน กดปุ่ ม Charge พลังงานหลังจากเลือกค่าได้ตามต้องการ รอสักครู่ จะมีเสี ยง
และไฟแสดงว่าพลังงานถึ งค่าที่ ได้ต้ งั ไว้แล้ว Moritor จะแสดงค่าพลังงานให้เห็น ซึ่ งใช้เวลา
ประมาณ 2-3 นาที
4. Shock แรงที่ กดลงบนหน้าอกทั้งสองข้าง และสังเกตุไฟบนPaddleจะปรากฏสี เขียวแสดงว่า
การสัมผัสดี แรงที่กดบริ เวณหน้าอกใช้แรงประมาณ 200 จูล ตรวจดูว่าในบริ เวณเตียงผูป้ ่ วยไม่
มีใครสัมผัสกับตัวผูป้ ่ วย พร้อมกับเตือนว่า Clear เพื่อป้ องกันไฟช็อต กดปุ่ ม Discharge ที่อยู่
บนPaddle 2 ข้างพร้อมๆกันเพื่อปล่อยพลังงานไปยังตัวผูป้ ่ วย
ข้อห้ าม ขณะที่ทาการ Shock ผูป้ ่ วย ห้ามคนอื่นถูกตัวผูป้ ่ วยโดยเด็ดขาด
ข้อควรระวัง ก่อนทาการวาง Paddle ควรทาเจลก่อนทุกครั้ง
ตัวผูป้ ่ วยไม่ควรสัมผัสกับ สแตนเลส หรื อตัวนาไฟฟ้า จะทาให้ BRUN ได้
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1-58 นโยบายและวิธีปฏิบตั ิ เรื่อง การช่วยแพทย์ทาหัตการใส่ Chest Drain
โรงพยาบาลเสนางคนิคม
หน้า : 1/1
นโยบายและวิธีปฏิบตั ิเลขที่ : 1-58
ฉบับที่ :ก
วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2562
เรื่ อง : การช่ วยแพทย์ ทาหัตการใส่ Chest Drain
แผนก : ผูป้ ่ วยER/ IPD
แผนกที่เกี่ยวข้อง : งานผูป้ ่ วย ER/IPD
ผูจ้ ดั ทา : นายชัยพร สนิทนวล
ผูอ้ นุมตั ิ : นางสาวสมพร มีทองแสน
นโยบาย
วิธีการ ยึดหลักSterile technique รวดเร็ วและถูกต้อง การใส่ท่อระบายทรวงอก หมายถึง การระบายเอา
ของเหลวเช่น เลือด หนอง ออกจากช่องเยือ่ หุม้ ปอด
วิธีการ

1. เตรี ยมอุปกรณ์ให้พร้อมทั้ง Set เจาะปอดและขวดใส่ ICD
2. เมื่อแพทย์แทงTroca Cathถูกตาแหน่งแล้วถอย Gide ออกให้ใช้ Clamp Clamp สายไว้ก่อนแล้วจึงต่อ
Troca Cath เข้ากับสายยางของขวด ICD
3. ปลด Clampเพื่อให้เลือดลมหรื อของเหลวระบายออกมาจากทรวงอก
4. เตรี ยมอุปกรณ์ในการ Suter Skin เพื่อยึดสาย Troca cath ให้อยูก่ บั ที่
5. อุดรู ต่างๆที่ลมสามารถผ่านเข้าไปได้ดว้ ยพลาสสเตอร์เหนียว
6. ต่อสาย Chest Drainตามรู ปภาพ มีท้ งั ชนิด1 ขวด 2 ขวดและ3 ขวดเพื่อระบายเลือด ลมหรื อหนองออก
จากช่องอก
7. ให้ Flim X- Ray ซ้ ากรณี ที่ผปู ้ ่ วยนอนพักในรพ.
ข้อห้ าม
เวลาClampสายขณะเคลื่อนย้ายหลังจากที่นาส่งผูป้ ่ วยถึงหอผูป้ ่ วยให้รีบคลาย
Clampออก เพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน
ข้อพึงระวัง
ขวดที่2 และขวดที่3 ที่ต่อกับ Suction ให้ใส่ ปริ มาณน้ าตามที่กาหนดเพื่อป้อง
ภาวะแทรกซ้อนจากการใส่ ICD

93

1-59 นโยบายและวิธีปฏิบตั ิ เรื่อง การช่วยแพทย์ทาหัตการTracheostomy
โรงพยาบาลเสนางคนิคม
หน้า : 1/1
นโยบายและวิธีปฏิบตั ิเลขที่ : 1-59
ฉบับที่ :ก
วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2562
เรื่ อง :การช่ วยแพทย์ ทาหัตการTracheostomy
แผนก : ผูป้ ่ วยER/ IPD
แผนกที่เกี่ยวข้อง : งานผูป้ ่ วย ER/IPD
ผูจ้ ดั ทา : นายชัยพร สนิทนวล
ผูอ้ นุมตั ิ : นางสาวสมพร มีทองแสน
นโยบาย
หลักการ การเจาะคอเป็ นวิธีการหนึ่งที่ทาให้สามารถใส่ท่อเข้าไปใน Trachea เพื่อประโยชน์ในการช่วยหายใจ
และดูดเสมหะในทางเดินหายใจได้ดีข้ ึน แม้ว่าการเจาะคอจะเป็ นสิ่ งที่มีประโยชน์แต่อาจมีภาวะแทรกซ้อน หรื อ
ผลเสี ยตามมาได้โดยเฉพาะถ้าทาในเวลารี บเร่ ง ดังนั้นจึงจาเป็ นต้องรู ้ขอ้ บ่งชี้ในการทา
ข้อบ่ งชี้
1. เพื่อดูดเสมหะได้ดี
2. กรณีที่มีปัญหาเรื่ อง Larynegal or Subglotic obstruction
3. กรณีที่ไม่สามารถใช้ Oral or Nasal intubation
4. ผูป้ ่ วยที่ตอ้ งใส่ ET tube ไว้นานกว่า 72-96 ชม.
5. เมื่อมีความจาเป็ นต้องลด Airway deaespace volume
วิธีการ
1. การเตรี ยมเครื่ องมือชุดผ่าตัดเล็ก และมี tracheostomy tube
2. เครื่ องดูดเสมหะ
3. ผูป้ ่ วย ถ้าไม่ใช่กรณีฉุกเฉินควรอธิบายให้ผปู ้ ่ วยฟัง
4. จัดท่าผูป้ ่ วย โดยเอาผ้าประมาณ 4 นิ้ว หนุนไต้ไหล่และควรมีผา้ รอง บริ เวณคอผูป้ ่ วยไว้ดว้ ย
ควรมีคนคอยดูอยูท่ างศีรษะผูป้ ่ วยที่คอยประคองไม่ให้ผปู ้ ่ วยหันไปมา incision ที่ลงเหนือ บริ เวณ supraternal
notcs 2 fingerbreaths ยาวเป็ นแนว tranverse ยาวประมาณ 4 ซม. ฉี ด ยาชาเฉพาะที่ บ ริ เวณ skin and
subcutaneous tissue ก่ อ นลง incision จากนั้ น ตัด ตามแนวขวางจะเห็ น anterior cervical musculature ใช้
blade dissection ไปตามแนว ventricle ทีละชิ้น ให้ตรง midline ซึ่ งจะเป็ นบริ เวณที่มีเส้นเลือดน้อยผ่านไปที่
ละชิ้ น โดยการใช้ retractor สอดเข้าไปที ล ะข้างจนในที่ สุ ด ถึ ง ชั้น pretracheal fascia ถ้าผ่ านชั้น นี้ จะเข้า สู่
visceral compartment ของ neck และเห็ น adipose mediastinal tissue ที่ คลุ ม trachea อยู่ใ ช้ blade dissection
จะเห็น trachea wall ทาง anterior ชัดเจน การลง incision trachea ,u 3 วิธี ที่นิยมและใช้กนั มานานคือ การลง
inverted U โดยวิธีใช้ silk เย็บ stay บริ เวณตรงกลาง anterior wall และ trachea ประมาณ ring ที่ 3 และใช้มีด
ตัด wall trachea เป็ นรู ป inverted U จะสามารถดึง U flap เป็ น stoma ที่ใส่ tracheostomy tube
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ได้ง่ า ยเมื่ อ เปิ ด stoma ควรจะรี บ suction secretion ออกและใส่ tracheostomy tube ลงไป silk ที่ เย็บ ติ ด
anterior wall ทาง trachea ควรทิ้งไว้ประมาณ 3 วัน ควรตัดออก
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1-60 นโยบายและวิธีปฏิบตั ิ เรื่อง การช่วยแพทย์ใส่เผือก
โรงพยาบาลเสนางคนิคม
หน้า : 1/1
นโยบายและวิธีปฏิบตั ิเลขที่ : 1-60
ฉบับที่ :ก
วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2562
เรื่ อง การช่ วยแพทย์ใส่ เผือก
แผนก : ผูป้ ่ วยER/ IPD
แผนกที่เกี่ยวข้อง : งานผูป้ ่ วย ER/IPD
ผูจ้ ดั ทา : นายชัยพร สนิทนวล
ผูอ้ นุมตั ิ : นางสาวสมพร มีทองแสน
นโยบาย
หลักการ
เพื่อช่วยพยุงกระดูกและกล้ามเนื้ อที่ได้รับบาดเจ็บ ลดปวด ลดบวม และลดกล้ามเนื้ อหดเกร็ ง
ป้องกันไม่ให้กระดูกที่จกั เข้าแล้วเกิดการเคลื่อนที่ผิดรู ปขึ้นอีก ซึ่งเฝื อกที่ใส่ อาจจะใส่ เป็ นเฝื อกชัว่ คราวหรื อเฝื อก
เต็มตัว ซึ่งเฝื อกชัว่ คราวมีความแข็งแรงน้อยกว่าเฝื อกแบบเต็มตัว
ชนิดของเฝื อก
1. เฝื อกปูนซึงเป็ นการนาปูนพลาสเตอร์มาเคลือบบนผ้าฝ้ายเมื่อใส่ก็จะมีสีขาวข้อดี
ราคาถูก ทาได้ง่าย ข้อเสี ย มีน้ าหนักข่อนค้างมาก แตกร้าวง่าย ระบายอากาศไม่ดี อาจทาให้คนั ได้เพราะความอับ
ชื้น ถูกน้ าเฝื อกจะเละเสี ยความแข็งแรง
2. เฝื อกพลาสติก เป็ นพลาสติกสงเคราะห์ ข้อดี น้ าหนักเบา ระบายอากาศได้ดี มี
สี สันสวยงาม มีความแข็งแรงสูง ข้อเสี ยราคาแพง การตัดทาได้ยาก
3. การช่วยแพทย์ใส่เฝื อกหลังจากเตรี ยมอุปกรณ์พร้อม แจ้งให้ผปู ้ ่ วยทราบ
การใส่ เฝื อก
1. แพทย์พนั สาลีรองเฝื อกก่อนที่จะพันเฝื อก เฝื อกจะต้องพันแน่นพอดีกบั แขน
หรื อขา โดยทัว่ ไปจะใส่ เฝื อกตั้งแต่ขอ้ ที่ต่ากว่ากระดูกที่หัก ถึงข้อที่อยูส่ ู งกว่ากระดูกที่หกั
2. เฝื อกชัว่ คราวระยะแรกจะมีอาการบวมอยู่ และเมื่ออาการบวมลดลงก็จะใส่เป็ น
เฝื อกเต็มตัวแทน หลังจากนั้น(ประมาณ4-6 อาทิตย์)กระดูกเริ่ มติดแล้ว
3.การดูแลเฝื อก ดูแลให้แห้งอยูเ่ สมอ หมัน่ สังเกตอาการ ถ้ามีอาการปวดบวมให้
รี บพบแพทย์
4.การเอาเฝื อกออก แพทย์จะใช้เลื่อยในการตัดเฝื อกเวลาใบเลื่อยถูกสาลีรองเฝื อก
ก็จะไม่ขาด ทาให้ผิวหนังไม่ได้รับอันตราย
ข้อพึงระวัง
อย่าให้ถูกน้ าจะเปื่ อยยุย่ ได้ง่าย
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1-61 นโยบายและวิธีปฏิบตั ิ เรื่อง การใช้เครื่องจี ้
โรงพยาบาลเสนางคนิคม
หน้า : 1/1
นโยบายและวิธีปฏิบตั ิเลขที่ : 1-61
ฉบับที่ :ก
วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2562
เรื่ อง การใช้ เครื่ องจี้
แผนก : ผูป้ ่ วยER/ IPD
แผนกที่เกี่ยวข้อง : งานผูป้ ่ วย ER/IPD
ผูจ้ ดั ทา : นายชัยพร สนิทนวล
ผูอ้ นุมตั ิ : นางสาวสมพร มีทองแสน
นโยบาย
หลักการ เพื่อ Stop bleed หรื อ ใช้ตดั โดยใช้หลัก Sterile technique
วิธีการ
1. วาง Plate บริ เวณน่อง หรื อต้นขา ทาด้วยเจลก่อนวาง
2. เสี ยบปลัก๊ ไฟแล้วกดปุ่ ม 1 เพื่อปิ ดเครื่ อง ( ON- OFF )
3. รอให้เครื่ องปรับไฟเล็กน้อย จะมีไฟเตือนที่ปุ่ม 2 เป็ นสัญญลักษณ์
4. กดปุ่ ม S เพื่อเลือกการใช้งาน ปกติจะใช้งานที่ปุ่ม Force Coag
5. กดเครื่ องหมาย เพื่อเพิ่ม หรื อลด กาลังไฟฟ้า ซึ่งปกติใช้ 30 – 34 W
6. ต่อสายจี้เข้าที่ปุ่ม 3
7. นา Foot Plate ไปไว้ในที่ไกล้แพทย์เพื่อเป็ น Foot Switch
8. เมื่อทาตามข้อ 1 – 7 แสดงว่าเครื่ องจี้พร้อมในการทางาน
9. ต่อสายจี้เข้ากับเครื่ องจี้ที่ปุ่มหมายเลข 3
ข้อห้ าม
– ไม่ควรใช้ปลัก๊ ไฟร่ วมกับเครื่ องมืออื่น
- ห้ามใช้ร่วมกับก๊าซดมยาสลบที่ระเบิดได้
- การใช้เครื่ องจี้ตอ้ งใช้โดยผูช้ านาญเท่านั้น
ข้อพึงระวัง
- ก่อนการใช้จ้ ีให้ผปู ้ ่ วยถอดเครื่ องประดับที่เป็ นโลหะออกให้หมด ใส่ เจลที่ Plate ให้มากพอควรเพราะถ้า
ใช้นอ้ ยอาจทาให้ผิวหนังผูป้ ่ วย Burn ได้ วาง Plate บริ เวณที่มีเนื้อมากๆ เช่น น่อง ต้นขา ไม่ควรวาง
Plate บริ เวณแขน , หลัง เพื่อป้องกันไฟฟ้าวิ่งผ่านหัวใจขณะเกิดไฟฟ้ารั่ว
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1-62 นโยบายและวิธีปฏิบตั ิ เรื่อง การส่งตรวจปัสสาวะ Amphetamine
โรงพยาบาลเสนางคนิคม
หน้า : 1/2
นโยบายและวิธีปฏิบตั ิเลขที่ : 1-62
ฉบับที่ :ก
วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2562
เรื่ อง : การส่ งตรวจปัสสาวะ Amphetamine
แผนก : ผูป้ ่ วยนอก (งานยาเสพติด)
แผนกที่เกี่ยวข้อง : งานผูป้ ่ วยนอก
ผูจ้ ดั ทา : นางเขษมสิ ริ กัลยบุตร
ผูอ้ นุมตั ิ : นางสาวสมพร มีทองแสน
นโยบาย
ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ได้มอบหมายให้ทางโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ให้บริ การกับเจ้าหน้าที่ตารวจที่นาผูต้ อ้ งสงสัยเข้ามารับการตรวจปัสสาวะเบื้องต้น ตลอด 24 ชัว่ โมง และให้ใช้
ใบรายงานผลการตรวจปัสสาวะเป็ นแนวทางเดียวกัน โรงพยาบาล
เสนางคนิคม จึงไดจัดทาแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
1. ตารวจผูน้ าสงผูต้ อ้ งสงสัยพร้อมปัสสาวะแจ้งชื่อที่ห้องบัตร
2. ถ้าเป็ นผูป้ ่ วยเก่าให้ลงทะเบียน ตาม HN เดิม ส่ วนผูป้ ่ วยใหม่ให้ข้ นึ ทะเบียนผูร้ ับบริ การใหม่ ออก HN
ใหม่ ส่งข้อมูลผูป้ ่ วยไปหน้าห้องตรวจ /นอกเวลาส่งไป ER ให้ใช้สิทธิบตั รตามที่ผูร้ ับบริ การมีสิทธิ
อยูใ่ นขณะนั้น โดยไม่ตอ้ งเก็บค่ารักษายกเว้นเบิกได้
3. เข้าโปรแกรมคัดกรองผูป้ ่ วยนอกหรื อโปรแกรมตรวจรักษา ER
4. วัดสัญญาณชีพ น้ าหนัก ส่ วนสู ง ชีพจร การหายใจ อุณหภูมิร่างกาย และวัดความดันโลหิ ต
5. ซักประวัติ โดยระบุ ว่า............ ตารวจนาส่งตรวจปัสสาวะเบื้องต้น
6. เลือก หน้าจอ การตรวจร่ างกาย เลือก รายการ LAB Immunology สั่ง LAB เลือก
 Urine Amphetamine บันทึก .......... บันทึก อีกครั้ง
7. เมื่อลงข้อมูลเสร็จให้นาปัสสาวะส่งห้อง LAB ………… รอผลการตรวจ
8. การรายงานผลการตรวจเบื้องต้น ให้สาเนา 2 ชุด โดยเติมขึ้นความลงในช่องว่าง แล้วผูต้ รวจลง
นามในใบรายงานผล ๆ ตัวจริ งให้ตารวจ พร้อมปัสสาวะ ส่ วนสาเนาเก็บไว้ที่ลิน้ ชัก ที่ 2 โต๊ะห้องให้คาปรึ กษา
(รอการพิจารณา) ห้องกลุ่มการพยาบาลเพื่อรวบรวมส่งให้
คุณวรรณศรี เพื่อส่ง สสจ. ทุกวันที่ 5 ของเดือน ต่อไป
9. ลงการวินิจฉัยโรค R 829 ในรายที่ผลตรวจปัสสาวะ positive (+ ve ) หรื อ Z017ในรายที่ผลตรวจ
ปัสสาวะ Negative (- ve ) แล้วส่งข้อมูลผูป้ ่ วยไปที่หอ้ งยา/ การเงิน เพื่อปิ ด การตรวจรักษา

98

1-63 นโยบายและวิธีปฏิบตั ิ เรื่อง การประเมินระดับความรูส้ กึ ตัวโดยใช้ GCS
โรงพยาบาลเสนางคนิคม
หน้า : 1/2
นโยบายและวิธีปฏิบตั ิเลขที่ : 1-63
ฉบับที่ :ก
วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2562
เรื่ อง : การประเมินระดับความรู้ สึกตัวโดยใช้ GCS
แผนก : ผูป้ ่ วย ER /IPD
แผนกที่เกี่ยวข้อง : งานผูป้ ่ วยER/ IPD
ผูจ้ ดั ทา : นางสนอง นรารักษ์
ผูอ้ นุมตั ิ : นางสาวสมพร มีทองแสน
นโยบาย : การพยาบาลผูป้ ่ วยที่ได้รับบาดเจ็บทางสมองเป็ น การช่วยเหลือผูป้ ่ วยที่ได้รับบาดเจ็บทางสมอง เพื่อช่วย
ให้ผปู ้ ่ วยปลอดภัยและลดอัตราการตาย ความพิการของผูป้ ่ วย
วัตถุประสงค์

เพื่อช่วยเหลือและให้การพยาบาลผูป้ ่ วยที่ได้รับบาดเจ็บทางสมองได้ถูกต้อง รวดเร็วและครอบคลุม
เพือ่ ลดอัตราการตายของผูป้ ่ วยที่มีภาวะบาดเจ็บทางสมอง
เพื่อสามารถดูแลผูป้ ่ วยหลังได้รับบาดเจ็บทางสมองได้
การประเมินระดับความรู้ สึกตัวโดยใช้ GCS ดังนี้
การประเมิน
การตอบสนอง
คะแนน
1.การลืมตา
- ลืมตาได้เอง
4
( Eye opening)
- ลืมตาเมื่อเรี ยก
3
“E“
- ลืมตาเมื่อเจ็บ
2
- ไม่ลืมตาเลย
1
2.การพูดที่ดีที่สุด
- พูดได้ไม่สับสน
5
( Verbal )
- พูดได้แต่สับสน
4
“V “
- พูดเป็ นคาๆ
3
- ส่งเสี ยงแต่ไม่เป็ นคาพูด
2
- ไม่ออกเสี ยงเลย
1
3.การเคลื่อนไหวที่ดีที่สุด
- ทาตามคาสั่งได้
6
( Motor response )
- ทราบตาแหน่งที่เจ็บ
5
“M”
- ชักแขน- ขาหนีเมื่อเจ็บ
4
- แขนงอเมื่อเจ็บ
3
- แขน-ขาเหยียดเกร็งเมื่อเจ็บ
2
- ไม่มีการเคลื่อนไหวเลย
1
ในคนปกติ
คะแนนเต็ม
15
หรื อ E4, V5, M6 =15 คะแนน
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คะแนนรวมทั้ง 3 หัวข้อจะบอกระดับความรุ นแรงได้ดงั นี้
13-15 คะแนน
แสดงว่า
ผูป้ ่ วยได้รับอันตรายเพียงเล็กน้อย
9-12 คะแนน
แสดงว่า
ผูป้ ่ วยได้รับอันตรายปานกลาง
3-8 คะแนน
แสดงว่า
ผูป้ ่ วยได้รับอันตรายรุ นแรง
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1-66 นโยบายและวิธีปฏิบตั ิ เรื่อง การให้คาปรึกษาตรวจ Anti HIV
โรงพยาบาลเสนางคนิคม
หน้า : 1/1
นโยบายและวิธีปฏิบตั ิเลขที่ : 1-66
ฉบับที่ :ก
เรื่ อง : การให้คาปรึ กษาตรวจ Anti HIV
วันที่ : 18 ตุลาคม 2562
แผนก : ผูป้ ่ วยนอก (งานสุขภาพจิต)
แผนกที่เกี่ยวข้อง : งานผูป้ ่ วยนอก
ผูจ้ ดั ทา : นางเขษมสิ ริ กัลยบุตร
ผูอ้ นุมตั ิ : นางสาวสมพร มีทองแสน
นโยบาย
การให้บริ การผูป้ ่ วยในกลุ่มที่เสี่ ยงต่อการติดเชื้อ HIV หน่วยงานควรมีการพิทกั ษ์สิทธิผปู ้ ่ วย
โรงพยาบาลเสนางคนิคม จึงได้จดั ทาแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
ขั้นตอนการให้ คาปรึกษาก่อนตรวจเลือด
1. ผูป้ ่ วยกลุ่มเสี่ ยง /ผูป้ ่ วยแจ้งความประสงค์ มาขอตรวจเลือด
2. ลงทะเบียน ผูร้ ับบริ การที่หอ้ งบัตร ไปหน้าห้องตรวจโรค 002 กลุ่ม อายุรกรรม 01
3. ให้บริ การให้คาปรึ กษาก่อนตรวจเลือด สร้างสัมพันธภาพ แนะนาตนเอง เป็ นผูร้ ับผิดชอบงาน
และจะเก็บความลับให้ผปู ้ ่ วย เพื่อให้ผรู ้ ับบริ การมัน่ ใจว่า ผลการตรวจเลือดจะไม่ถูกเปิ ดเผย แจ้งให้
ผูร้ ับบริ การทราบเหตุผลของการตรวจเลือด สอบถามความรู ้เกี่ยวกับเรื่ องโรคเอดส์ ภาวะเสี่ ยงต่อการติดเชื้อโรค
เอดส์ แล้วให้ผปู ้ ่ วยเซ็นยินยอมตรวจเลือด ตามแบบฟอร์ม สอบถามภาวะเสี่ ยงบันทึกในแบบฟอร์ม
ที่กาหนดไว้ หลังจากนั้นเขียนใบส่ ง LAB เติมข้อความให้สมบูรณ์ ส่ง Anti HIV เขียน สติ๊กเกอร์ ติด Tube
และลงบันทึกเวชระเบียนส่งตรวจ Immunology - Anti HIV
HN……………..
Code……………
Anti HIV

ลงทะเบียนผูร้ ับบริ การในสมุด ลง Code และข้อมูลอื่น ๆ ให้สมบูรณ์ เจาะเลือดส่งตรวจ
4. การรอผลการตรวจเลือด ประมาณ 1 ชัว่ โมง แล้วจึงจะแจ้งผลเลือด ขั้นตอนต่อไป ให้ไป
วัดสัญญาณชีพ วัดความดันโลหิต ลงบันทึกเวชระเบียน และรอเข้าพบแพทย์ตามลาดับคิว รับยา กลับบ้า
6.การลงรหัส ICD 10
Z114
การตรวจคัดกรองไวรัส HIV
Z024
การตรวจทาใบขับขี่
Z028
การตรวจก่อนแต่งงาน
Z021
การตรวจจ้างงาน
Z027
การตรวจใบรับรองผูพ้ ิการ
Z020
การตรวจเข้าศึกษา
Z026
การตรวจทาประกันชีวิต
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1-64 นโยบายและวิธีปฏิบตั ิ เรื่อง การดูแลรักษาผูป้ ่ วยวัณโรค
โรงพยาบาลเสนางคนิคม
หน้า : 1/2
นโยบายและวิธีปฏิบตั ิเลขที่ : 1-64
ฉบับที่ :ก
เรื่ อง : การดูแลรักษาผูป้ ่ วยวัณโรค
วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2562
แผนก : ผูป้ ่ วย OPD /ER
แผนกที่เกี่ยวข้อง : ผูป้ ่ วยOPD / ER/IPD
ผูจ้ ดั ทา : นางมยุรี ศรี สมบูรณ์
ผูอ้ นุมตั ิ : นางสาวสมพร มีทองแสน
นโยบาย
โรงพยาบาลเสนางคนิคมให้การดูแลรักษาผูป้ ่ วยทัว่ ไปและผูป้ ่ วยที่ติดเชื้อ อย่างเท่าเทียมกัน
โดยคานึงถึงสิ ทธิของผูป้ ่ วยในการให้บริ การ แต่โรคบางอย่างที่สามารถติดต่อได้โดยทางเดินหายใจ
ต้องได้รับการแยกโรค และรักษาโดยเฉพาะและต้องคานึงถึงความปลอดภัยของผูป้ ่ วยและผูร้ ับบริ การอื่น ๆ ด้วย
วิธีปฏิบตั ิ
1.ซักประวัติ อาการและอาการแสดง เช่นไอแห้ง ๆ มากกว่า 2 เดือน น้ าหนักลด 10 % ไข้ต่า ๆ
2. บันทึกสัญญาณชีพ
3. ผูป้ ่ วยที่เป็ นโรคซึ่งสามารถติดต่อได้โดยระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ โรควัณโรคในระยะติดต่อ
คือตรวจเสมหะพบเชื้อ และผูป้ ่ วยวัณโรคที่มีอาการไอมาก ให้ใส่ผา้ ปิ ดจมูกในระหว่างที่รอรับบริ การ
และอธิบายให้ผปู ้ ่ วยได้รับทราบถึงเหตุผลการใช้ผา้ ปิ ดปาก ปิ ดจมูก ( MASK)
4. ส่งเสมหะตรวจ ถ้าผลลบให้ส่งตรวจอีก 2 ครั้ง
5. ส่ง เอ็กซเรย์ปอด
6. ถ้าผูป้ ่ วยได้รับการวินิจฉัยโรคว่าเป็ นวัณโรคให้รับการรักษาวัณโรค 6 เดือน โดยใน 2
สัปดาห์แรกจะได้รับการAdmit ที่ ร.พ. ตามแผนการรักษาของแพทย์ และจะส่ งขึ้นทะเบียนคลินิกวัณโรค พร้อม
แนะนาการปฏิบตั ิตวั การรับประทานอาหาร การป้ องกันการติดเชื้อในครอบครัว การตรวจผูส้ ัมผัสร่ วมบ้าน การ
รับประทานยาให้อย่างสม่าเสมอและครบกาหนด ไม่หยุดยาเองและอธิบายผลข้างเคียงจากยา
7. แนะนาเรื่ องถ้วยชาม แก้วน้ า เพื่อป้ องกันการแพร่ กระจายเชื้อสู่ ผอู ้ ื่น จนกว่าจะรับประทานยาครบ 3 เดือน
8. แนะนาการปิ ดปากเวลาไอจาม ขากเสมหะใส่ถุง และแยกทาลายเชื้อ
9. แนะนาการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ พักผ่อนให้เพียงพอ และการออกกาลังกาย
10. แนะนาการนอนในห้องที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก การนาเสื้ อผ้า ผ้าห่ม ออกผึ่งแดดเสมอ ๆ
11. แนะนาการงดสูบบุหรี่ หรื องดดื่มสุรา
12.หลีกเลี่ยงไม่ไปอยูใ่ นที่แออัด เช่นตลาดนัด
13. ส่งตรวจ LFT เมื่อรับยาครบ 2 สัปดาห์
14. ส่งตรวจ CXR Sputum for AFB เมื่อรับประทานยาครบ 6 เดือน
15. แนะนาการตรวจ Anti HIV ทุกราย เพื่อรักษาโรคร่ วม

102

1-65 นโยบายและวิธีปฏิบตั ิ เรื่อง การ ป้องกันการได้รบั อุบตั ิเหตุจากการถูกเข็มหรือของมีคมทิ่มแทง
โรงพยาบาลเสนางคนิคม

หน้า : 1/3

นโยบายและวิธีปฏิบตั ิเลขที่ : 1-65
ฉบับที่ :ก
เรื่ อง : การป้องกันการได้รับอุบตั ิเหตุจากการถูกเข็มหรื อของมีคมทิ่มแทง
วันที่ : 15 ตุลาคม 2562
แผนก : ผูป้ ่ วยใน
แผนกที่เกี่ยวข้อง : ทุกหน่วยงาน
ผูจ้ ดั ทา : นางสาวศิรินภา สุทธิพรชัย
ผูอ้ นุมตั ิ : นางสาวสมพร มีทองแสน
การปฏิบัติ เพือ่ การป้ องกันการได้ รับอุบัติเหตุจากการถูกเข็มหรื อของมีคมทิ่มแทง
1. จัดเก็บอุปกรณ์ เครื่ องมือ ที่มีคมจากบริ เวณเตียงผูป้ ่ วย ทันทีที่ทาได้
2. จัดวางอุปกรณ์สาหรับทิ้งของมีคมที่ใช้แล้วไว้ในบริ เวณที่ปฏิบตั ิงานเพื่อสะดวกในการใช้
3. ปฐมนิเทศและให้ความรู ้ขณะปฏิบตั ิงานแก่บุคลากรอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง เกี่ยวกับวิธีการใช้อุปกรณ์
การน าสิ่ งส่ งตรวจ การท าลายเชื้ อ และควรมี ก ารฝึ กอบรมเฉพาะบุ ค ลากรใหม่ นัก ศึ ก ษาแพทย์ นัก ศึ ก ษา
พยาบาลและบุคลากรที่เพิ่งเข้าปฏิบตั ิงาน
4. ประเมินผลมาตรการในการป้องกันการได้รับอุบตั ิเหตุจากการปฏิบตั ิงาน
หากบุคลากรได้รับอุบตั ิเหตุจากการถูกเข็มทิ่มตา ถูกของมีคมบาด เสี ยเลือดหรื อสารคัดหลัง่
ของผูป้ ่ วยกระเด็นเข้าตา เข้าจมูก เข้าปาก หรื อมือมีบาดแผล สัมผัสกับเลือด หรื อสารคัดหลัง่ ของผูป้ ่ วย
บุคลากรควรปฏิบตั ิดงั นี้
เมื่อสัมผัสกับเลือดหรื อสารคัดหลัง่ ของผูป้ ่ วยบุคลากรควรปฏิบตั ิดงั นี้

1. หากถู ก เข็ม หรื อของมี ค มที่ ใช้กับ ผูป้ ่ วยทิ่ ม แทงหรื อบาด หรื อเลื อด/สารคัดหลั่งของผูป้ ่ วยเขาทาง
ผิวหนังที่มีบาดแผล ผิวหนังแตก ให้บีบเค้นเลือดออกให้มากที่สุด ล้างแผลให้สะอาดทันที่ดว้ ยน้ าและสบู่ แล้ว
เช็ดด้วยแอลกอฮอล์ 70 % หากเลื อดหรื อสารคัดหลัง่ เข้าตาให้ลา้ งตาด้วยน้ าสะอาดหรื อน้ ายาล้างตาทันที หาก
กระเด็นเข้าปากให้บว้ นน้ าลายทิ้งให้เร็ วที่สุด แล้วบ้วนปากด้วยน้ าหลาย ๆ ครั้ง
2. บุคลาการที่ได้รับอุบตั ิเหตุควรรายงานผูบ้ งั คับบัญชาทราบ โดยบันทึกรายละเอียดการเกิด
อุบตั ิเหตุ ในแบบรายงานการได้รับอุบตั ิเหตุขณะปฏิบตั ิงาน
3. เจาะเลือดบุคลากรหลังจากได้รับอุบตั ิเหตุภายใน 72 ชัว่ โมง หรื อเจาะเลือดเก็บเป็ นซีรั่ม
ไว้สาหรับตรวจหาเชื้ อ เอช ไอ วี และเมื่อ 6 สัปดาห์ 3 เดือน และ 6 เดือนหลังได้รับอุบตั ิเหตุ ถ้าผลการ
ตรวจเลือดของบุคลากรเป็ นบวกตั้งแต่แรก แสดงว่าบุคลากรติดเชื้อ เอช ไอ วี ก่อนได้รับอุบตั ิเหตุ ในกรณี ที่
ผลเลือดที่เจาะภายใน 72 ชัว่ โมงหลังจากได้รับอุบตั ิเหตุเป็ นลบ แต่การเจาะเลือดครั้งต่อมาเป็ น ผลบวก แสดง
ว่าบุคลากรผูน้ ้ นั ไดรับเชื้อจากการได้รับอุบตั ิจากการปฏิบตั ิงาน
4. เจาะเลือดผูป้ ่ วยหลังจากได้รับอุบตั ิเหตุภายใน 72 ชัว่ โมง หากผูป้ ่ วยไม่ติดเชื้อ เอช ไอ วี โดยตรวจ
ไม่พบภูมคุม้ กันต่อเชื้อ HIV และ Anitgen HIV ในกระแสเลือดและผูป้ ่ วยไม่มีพฤติกรรมเสี่ ยง บุคลากรเพียง
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รายงานอุบตั ิเหตุให้ผบู ้ งั คับบัญชาทราบ หากไม่ทราบว่าผูป้ ่ วยติดเชื้อหรื อไม่ หรื อผูป้ ่ วยไม่ยินยอมให้เจาะเลือด
บุ ค ลากรที่ ไ ด้รับ อุ บ ัติเหตุ ค วรได้รับ การเจาะเลื อดและติ ดตามเป็ นระยะ ๆ ทั้งนี้ ขึ้ น อยู่กับ ความสมัค รใจของ
บุคลากรแต่ละคน
5. ถ้าเจาะเลือดผูป้ ่ วยหลังจากได้รับอุบตั ิเหตุภายใน 72 ชัว่ โมง หากผูป้ ่ วยติดเชื้อ เอช ไอ วี โดยตรวจ
พบAnit HIV positive บุคลากรควรปรึ กษาผูเ้ ชี่ยวชาญ และควรได้รับยา AZT ภายใน 2 ชัว่ โมง นอกจากนี้
ควร ได้รั บ ค าอธิ บ ายถึ ง อัต ราเสี่ ย งต่ อ การติ ด เชื้ อ เอช ไอ วี ข้อ ดี ข้อ เสี ย ของการใช้ ย า AZT รวมทั้ ง
ผลข้างเคียงของการใช้ยา AZT ต้องอยูภ่ ายใต้การควบคุมอย่างใกล้ชิดของแพทย์ผรู ้ ับผิดชอบ ก่อนรับยา
บุคลากรควรลงนามในใบยินยอมเจาะเลือดตรวจ CBC Platelet count และเจาะเลือดอีก 2 ครั้ง ใน วันที่ 14
และ 28 หลังได้รับยา
6. ขณะที่ยงั ไม่ทราบผลเลือด บุคลากรที่ได้รับอุบตั ิเหตุควรได้รับคาปรึ กษา แนะแนว ปลอบโยน และ
ให้กาลังใจ และบุคลากรผูน้ ้ นั ไม่ควรบริ จาคเลือด ควรหลีกเลี่ยงการตั้งครรภ์ ใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์
เมื่อสัมผัสกับเลือดหรื อสารคัดหลัง่ ของผูป้ ่ วยที่ติดเชื้อ เอช ไอ วี หรื อเป็ นโรคเอดส์
( รายละเอียดในเอกสารที่ สสจ.อานาจเจริ ญ ส่งแนวทางปฏิบตั ิมาให้ ตามที่แนบมาด้วยแล้ว)
เมื่อสัมผัสกับเลือดหรื อสารคัดหลัง่ ของผูป้ ่ วยที่ติดเชื้อ ไวรัสตับอักเสบ บี
1. หากถู ก เข็ม หรื อของมี ค มที่ ใช้กับ ผูป้ ่ วยทิ่ ม แทงหรื อบาด หรื อเลื อด/สารคัดหลั่งของผูป้ ่ วยเขาทาง
ผิวหนังที่มีบาดแผล ผิวหนังแตก ให้บีบเค้นเลือดออกให้มากที่สุด ล้างแผลให้สะอาดทันที่ดว้ ยน้ าและสบู่ แล้ว
เช็ดด้วยแอลกอฮอล์ 70 % หากเลื อดหรื อสารคัดหลัง่ เข้าตาให้ลา้ งตาด้วยน้ าสะอาดหรื อน้ ายาล้างตาทันที หาก
กระเด็นเข้าปากให้บว้ นน้ าลายทิง้ ให้เร็ วที่สุด แล้วบ้วนปากด้วยน้ าหลาย ๆ ครั้ง
2. หากบุคลากรไม่มีภูมคุม้ กันต่อโรคไวรัสตับอักเสบบี และไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคไวรัส
ตับอักเสบบี มาก่อน ควรให้วคั ซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี และHepatitis B immuglobulin( HBIG)
ภายใน 7 วันหลังสัมผัสเลือดหรื อสารคัดหลัง่ ของผูป้ ่ วย
3. หากบุคลากรเคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบีมาแล้ว ควรเจาะเลือดหา Anti - HBs
หากระดับภูมิคมุ ้ กันที่ตรวจพบไม่สูงพอ ให้วคั ซีน 1 เข็ม และ HBIG 1 เข็ม
4.หากผูป้ ่ วยไม่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและบุคลากรไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับ อักเสบ
บีมาก่อน ควรถือโอกาสนี้ให้วคั ซีนไปเลย
5. หากไม่ทราบว่าผูป้ ่ วยติดเชื้อไวรัสตับอักเสบหรื อไม่ ควรให้วคั ซี นแก่บุคลากรหากบุคลากรไม่เคยรับ
วัคซีน หากสงสัยว่าผูป้ ่ วยมีพฤติกรรมที่เสี่ ยงต่อการติดไวรัสตับอักเสบบี ควรให้ HBIG แก่บุคลากรด้วยทั้งนี้ ควร
พิจารณาเป็ นราย ๆ ไป
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นอกจากความเสี่ ยงจากการได้รับเชื้อขณะปฏิบตั ิงานแล้ว บุคลากรของโรงพยาบาลอาจเกิดการเจ็บป่ วย
หรื อมีปัญหาสุ ขภาพจากการสัมผัสกับสารเคมีที่ใช้ในโรงพยาบาลได้ จึงควรให้การดูแลบุคลากรเกี่ยวกับเรื่ องนี้
ด้วย
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1-66 นโยบายและวิธีปฏิบตั ิ เรื่อง การรายงาน Case แพทย์เวร
โรงพยาบาลเสนางคนิคม
หน้า : 1/2
นโยบายและวิธีปฏิบตั ิเลขที่ : 1-66
ฉบับที่ :ก
เรื่ อง : การรายงาน Case แพทย์เวร
วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2562
แผนก : ผูป้ ่ วยใน
แผนกที่เกี่ยวข้อง : งานผูป้ ่ วยนอก/IPD/ER
ผูจ้ ดั ทา : นางละมุน บุญยิง่
ผูอ้ นุมตั ิ : นางสาวสมพร มีทองแสน
นโยบาย
ผูป้ ่ วยที่มีภาวะฉุกเฉินควรจะได้รับการดูแลอย่างทันท่วงที ซึ่งพยาบาลที่อยูก่ บั ผูป้ ่ วยต้องสังเกตอาการ
อย่างใกล้ เมื่อผูป้ ่ วยมีอาการเปลี่ยนแปลง และมีอาการหนักขึ้นต้องรี บรายงานแพทย์ทนั ที
ข้อบ่งชี้ในการรายงานแพทย์ ผูป้ ่ วยใน
1. มีภาวะหัวใจเต้นช้าหรื อเร็ วผิดปกติ
2. หายใจหอบมากขึ้น
3. มีภาวะ Air Hunger
4. ความดันโลหิตสูง  140 / 90 mmhg
5. ความดันโลหิตต่า  80 / 50 mmhg
6. O2 Sat drop
7. มีไข้สูง T > 40.0 0 C
8. มีภาวะหัวใจหยุดเต้น (Arrest)
9. Severe pain
10. เบาหวานที่มีอาการ Hypoglycemia DTX < 80 mgdl
11. เบาหวานที่มีอาการ Hyperglycemia DTX > 250 mgdl
12. มีอาการชักเกร็ง
13. หกล้ม ตกเตียง
14. Agitation ( ผูป้ ่ วยไม่อยูน่ ิ่ง/)
15. GCS / Concious เปลี่ยนแปลง
16. ผูป้ ่ วยไม่ยอมทาหัตถการ
17. ผล LAB เปลี่ยนแปลง
18. มีอาการข้างเคียงที่เกิดจากการใช้ยา
19. Active Bleeding
20. Hct เปลี่ยนแปลง
21. Observe Urine ออกน้อยกว่า 30 ซีซี
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

ผูป้ ่ วยไม่สมัครใจอยู่
ผูป้ ่ วยหนีกลับ
ให้ยาผิดหลัก 6 R
มีภาวะ Cyanosis
มีภาวะ Dyspnea
มีภาวะช็อค
แผลเกิด Phlebitis
Retain foley cath ไม่ได้ /มี Active Bleeding หลัง Retain foley cath
Bladder Full เกิน 8 ช.ม.
นอนไม่หลับ
นอนราบไม่ได้

การรายงานแพทย์ตอ้ งรายงานตามขั้นตอนดังนี้
ผูป้ ่ วย ชาย/หญิง อายุ .......ปี มาด้วยอาการอะไร ....................................................
เป็ นที่ไหน....................................เมื่อไหร่ ..............................ลักษณะอย่างไร...................................
สาเหตุเกิดจากอะไร..............................................................
ตรวจร่ างกายพบอะไรผิดปกติ.............................................................ผล LAB ถ้ามี..........................
การรักษาที่ให้ไว้แล้ว...........................................................................................................................
จะให้การรักษาเบื้องต้นอะไรบ้าง.......................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
การรับคาสั่ง
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
การทวนคาสั่ง
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
แพทย์เวร/ผูส้ ั่งการรักษา................................................/พยาบาลผูร้ ับคาสั่ง…………………………
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1-67 นโยบายและวิธีปฏิบตั ิ เรื่อง การดูแลต่อเนื่องที่บา้ น
โรงพยาบาลเสนางคนิคม
หน้า : 1/2
นโยบายและวิธีปฏิบตั ิเลขที่ : 1-67
ฉบับที่ :ก
เรื่ อง : การดูแลต่อเนื่องที่บา้ น
วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2562
แผนก : ผูป้ ่ วยนอก
แผนกที่เกี่ยวข้อง : งานผูป้ ่ วยนอก/ER/NCD/IPD/เวชปฏิบตั ิฯ
ผูจ้ ดั ทา : นางมัณฑนา พิลาไชย
ผูอ้ นุมตั ิ : นางสาวสมพร มีทองแสน
นโยบาย
การดูแลผูป้ ่ วยเมื่อมีการดูแลที่โรงพยาบาลแล้วควรมีการดูแลต่อเนื่องที่บา้ นเพื่อติดตาม
ผลการรักษาและประเมินผลการให้คาแนะนาที่ได้ให้แก่ผปู ้ ่ วยขณะอยูที่โรงพยาบาล เพื่อให้ผปู ้ ่ วยสามารถดูแล
ตัวเองได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
กลุ่มเป้ าหมายที่ต้องเยี่ยมบ้ าน
1.ผู้ป่วยที่ต้องดูแลระยะสั้ น เป็ นผูท้ ี่ตอ้ งการดูแลในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน ได้แก่
1.1 ผูป้ ่ วยในภาวะฉุกเฉิ น ได้แก่ พยายามฆ่าตัวตาย ภาวะซึมเศร้าที่วิกฤติ
1.2 มารดาและทารกหลังคลอด
1.3 ผูป้ ่ วยที่มีปัญหาจากการรักษาหลังจากได้รับการให้คาปรึ กษาจากหน่วยงานต่าง ๆ แล้วเช่น
การฉี ด อินซูลิน โรคหื ดที่พ่นยา บ่อย ๆ ผูป้ ่ วยที่ตอ้ งดูแลแผลหรื อญาติยงั ไม่มนั่ ใจในการดูแล ผูป้ ่ วยที่กลับมา
รับการรักษาด้วยอาการเดิมบ่อย ๆ
2. ผู้ป่วยที่ต้องการดูแลระยะยาว เป็ นผูท้ ี่ตอ้ งการดูแลอย่างต่อเนื่องเกิน 3 เดือน ได้แก่
2.1 ผูพ้ ิการหรื อผูส้ ูงอายุที่มีปัญหาด้านสุขภาพหรื อสังคม
2.2 ผูป้ ่ วยโรคเรื้ อรังที่ Retained foley’s catheter , Tracheostomy , NG tube
2.3 ผูป้ ่ วย CVA Bed sudden , Spinal cord Injury
2.4 ผูป้ ่ วยโรค Chronic disease ที่มีภาวะ high risk ในกรณี
- DM ที่มีภาวะ FBS > 250 mg/dl ติดต่อกัน 2 ครั้ง
- DM ที่มีภาวะ FBS < 70 mg/dl cและขาดนัด
- DM ที่มีภาวะ Chronic ulcer หรื อ DM foot
- Asthma /COPD ที่มี Re- visit ที่ ER > 1 สัปดาห์
- HT ที่มีภาวะ uncontrollable BP > 160 /90 ติดต่อกัน 2 ครั้ง
- TB ในคลินิกนิรนามที่ขาดนัด
- ผูป้ ่ วยจิตเวชที่ขาดนัดไม่ยอมรับประทานยา
2.5 ผูป้ ่ วยโรค Chronic disease ที่ตอ้ งรักษาและกินยาต่อเนื่องที่ poor complication และไม่มี
ญาติดูแล
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3. ผู้ป่วยระยะสุ ดท้ าย ได้แก่ผปู ้ ่ วยโรคมะเร็ ง โรคเอดส์ ฯลฯ
การให้ บริการเยี่ยมบ้ าน
1. ในเขตตาบลเสนางคนิคม ยกเว้นหมู่9 บ้านหนองคล้า โดยส่งใบดูแลต่อเนื่องไปที่ฝ่ายเวชปฏิบตั ิ
ครอบครัว
2. นอกเขตตาบลเสนางคนิคม ส่งใบดูแลต่อเนื่องที่ สสอ. เพื่อส่งต่อให้สถานีอนามัยที่รับผิดชอบดูแล
3. หากเยีย่ มครั้งแรกพบปัญหา ส่ งปรึ กษาทีมสหสาขาวิชาชีพ
ทีมเยี่ยมบ้ าน ประกอบด้วย
1. เภสัชกร
2. พยาบาลวิชาชีพ 1 คน (จากงาน OPD หรื อ ER หรื อ IPD )
3. นักกายภาพบาบัด
4. นักโภชนากร
5. พยาบาลวิชาชีพ ฝ่ ายเวชปฏิบตั ิครอบครัว
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1-68 นโยบายและวิธีปฏิบตั ิ เรื่อง การป้องกันผูป้ ่ วยตกเตียง
โรงพยาบาลเสนางคนิคม
หน้า : 1/2
นโยบายและวิธีปฏิบตั ิเลขที่ : 1-68
ฉบับที่ :ก
เรื่ อง : การป้องกันผูป้ ่ วยตกเตียง
วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2562
แผนก : ผูป้ ่ วยใน
แผนกที่เกี่ยวข้อง : งานผูป้ ่ วยใน/OPD/ER
ผูจ้ ดั ทา : นางละมุน บุญยิง่
ผูอ้ นุมตั ิ : นางสาวสมพร มีทองแสน
นโยบาย
ผูป้ ่ วยที่นอนพักรักษาตัวที่ตึกผูป้ ่ วยในให้ได้รับความปลอดภัยจากการตกเตียง
แนวทางการปฏิบัติ
1. มีทบทวนความเสี่ ยงเรื่ องการตกเตียง
2. จัดทามาตรฐานการปฏิบตั ิร่วมกัน เรื่ องการป้องกันผูป้ ่ วยตกเตียงดังนี้
2.1 จัดหาเหล็กกั้นเตียงให้ครบทุกเตียง
2.2 จัดเหล็กขึ้น 2 ข้างทุกครั้งหลังให้การพยาบาล
2.3 จัดให้ผปู ้ ่ วยหนักอยูใ่ กล้บริ เวณ Nurse station
2.4 อนุญาตให้มีญาติเฝ้าดูผปู ้ ่ วยได้ตลอด 24 ชัว่ โมง
2.5 ผูป้ ่ วยเด็กต่ากว่า 5 ปี อนุญาตให้ญาตินอนบนเตียงร่ วมกับผูป้ ่ วย และจัดหมอนข้างผูกยึดไว้
กับเหล็กกั้นเตียงด้านที่ญาติไม่ได้นอน เพื่อป้องกันเด็กลอดตกเตียง
2.6 มีการรับส่ งเวรที่เตียงผูป้ ่ วยทุกครั้ง
2.7 ก่อนรับเวรมีการเดินตรวจเยีย่ มผูป้ ่ วยทุกเตียง
2.8 ตรวจเยีย่ มผูป้ ่ วยทุก 1 – 2 ชัว่ โมง
2.9 ถ้าพบความเสี่ ยงเกิดขึ้นให้เขียนรายงานความเสี่ ยงทุกครั้ง
2.10 มีการทบทวนปรึ กษาหาแนวทางแก้ไขทุกครั้งเมื่อเกิดอุบตั ิการณ์เพื่อป้องกันการเกิดซ้ า
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1-69 นโยบายและวิธีปฏิบตั ิ เรื่อง การวางแผนจาหน่ายผูป้ ่ วยใน
โรงพยาบาลเสนางคนิคม
หน้า : 1/2
นโยบายและวิธีปฏิบตั ิเลขที่ : 1- 69
ฉบับที่ :ก
วันที่ : 15 ตุลาคม 2562
เรื่ อง : การวางแผนจาหน่ ายผู้ป่วยใน
แผนก : ผูป้ ่ วยใน
แผนกที่เกี่ยวข้อง : งานผูป้ ่ วยใน
ผูจ้ ดั ทา : นางวงเดือน แก้วตา
ผูอ้ นุมตั ิ : นางสาวสมพร มีทองแสน
นโยบาย
เมื่อผูป้ ่ วยเข้ารับการรักษาที่ตึกผูป้ ่ วยใน จะต้องมีการเตรี ยมวางแผนจาหน่วยผูป้ ่ วยตั้งแต่แรกรับเพื่อ
จะได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผูด้ ูแลผูป้ ่ วยรวมทั้งการสอนผูป้ ่ วยและญาติ ในการให้การดูแล
ต่อเนื่องที่บา้ น
แนวทางปฏิบตั ิ การวางแผนการจาหน่ายผูป้ ่ วย

1.การประเมินผูป้ ่ วย
-ความต้องการอาหารเฉพาะโรค หรื อปัญหาเรื่ องอาหาร
-ยาที่ตอ้ งรับประทานต่อที่บา้ น
-การปรับตัวกับการรักษา
-ความสามารถในการปฏิบตั ิกิจกรรมประจาวัน
-ความจาเป็ นในการฝึ กทักษะเทคนิคการให้การรักษาบางอย่าง เช่น การดูแลแผล
การดูดเสมหะ การให้อาหารทางสายยาง การฉีดยา การดูแลท่ออุจจาระทางหน้าท้อง การดูแลท่อเจาะคอ
การให้การรักษาที่ซบั ซ้อนบางอย่าง เป็ นต้น
-ความจากัดในหน้าที่การทางานและกิจกรรมต่าง ๆ ของร่ างกาย
-การกลั้นปัสสาวะหรื ออุจจาระไม่ได้
-สภาพจิตใจเปลี่ยนแปลง
-ความต้องการการประคับประคองทางสังคม
-อาการและอาการแสดงที่จาเป็ นต้องรายงานให้แพทย์ทราบ
-ปัญหาหรื อความสนใจในสุ ขภาพ
-การเริ่ มรู ้จกั ใช้เครื่ องมือทางการแพทย์ เช่น เครื่ องพยุง การให้ออกซิเจน
2. สภาพแวดล้อมทางบ้าน ลักษณะบ้าน การติดต่อทางโทรศัพท์
3.การวินิจฉัยการพยาบาล เช่น ความเสี่ ยงต่อการเกิดภาวะแผลติดเชื้อ เนื่องจากมีแผลที่ขาและประวัติ
เป็ นโรคเบาหวาน เป็ นต้น
4. การวางแผนการพยาบาล โดยกระตุน้ ให้ผปู ้ ่ วยและครอบครัวมีส่วนร่ วมในการกาหนดแผนการ
ดูแลที่บา้ นโดยให้ผปู ้ ่ วยและครอบครัว ได้ฝึกฝนเรี ยนรู ้ปฏิบตั ิตวั ที่ถูกต้องก่อนจาหน่ายจากโรงพยาบาล
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5.การบันทึกแผนจาหน่ายผูป้ ่ วย โดยใช้แบบฟอร์มจาหน่ายผูป้ ่ วย
6.การนาแผนการจาหน่ายผูป้ ่ วยไปปฏิบตั ิ เช่น การเขียนแผนการปฏิบตั ิตวั อย่างชัดเจน
ในรู ปตารางการปฏิบตั ิ
7.การสอน ผูป้ ่ วยและครอบครัว คานึงถึงโอกาสการสอน ให้ผปู ้ ่ วยและครอบครัวมีส่วนร่ วม
สอนจากเรื่ องที่รู้หรื อคุน้ เคยก่อน เริ่ มจากสิ่ งที่ง่ายไปหายาก สอนให้สอดคล้องกับภูมิปัญญาและความถนัด
มีการกาหนดวัตถุประสงค์ การเรี ยนรู ้ สอนให้ปฏิบตั ิตวั ได้กบั สภาวะที่ประสบอยู่ ต้องประยุกต์ความรู ้ได้
เช่นการคิดเมนูอาหาร และบอกให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการปฏิบตั ิ
8.การบันทึกการสอนผูป้ ่ วย ในรายงานการพยาบาล
9. การส่ งต่อให้สถานบริ การสุ ขภาพในท้องถิ่น/ อสม.ที่รับผิดชอบ
10.สภาพผูป้ ่ วยและข้อปฏิบตั ิเมื่อกลับบ้าน อาจจะเขียนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้
11.การประเมินผล ว่าแผนจาหน่ายได้รับการปฏิบตั ิและเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามที่คาดหวัง
หรื อไม่
การวางแผนการจาหน่ายผูป้ ่ วย เป็ นกิจกรรมสาคัญที่พยาบาลมีบทบาทในการวางแผนการจาหน่ายผูป้ ่ วย
ตั้งแต่แรกรับจนกระทัง่ จาหน่าย โดยบันทึกให้ครอบคลุม D-METHOD
ข้อ 1 D = Disease โรคที่ผปู ้ ่ วยกาลังรักษาอยูใ่ นปัจจุบนั
ข้อ 2 M = Medicaton ผูป้ ่ วยได้รับความรู ้เกี่ยวกับยาที่ตนเองได้รับ สามารถการใช้ยาที่ถูกต้อง
เช่นยาพ่น หรื อ ยาฉีด
ข้อ 3 E = Environment & Economic ผูป้ ่ วยได้รับความรู ้ในการจัดการกับสิ่ งแวดล้อมให้เหมาะสมกับ
ภาวะสุขภาพ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในชุมชน การจัดการเกี่ยวกับปัญหาเศรษฐกิจ
ข้อ 4 T = Treatment ผูป้ ่ วยและครอบครัวเข้าใจเป้ าหมายการรัก ษา ระยะเวลาที่ ต้องได้รับการรั กษา
สามารถสังเกตอาการของตนเองอย่างเหมาะสมก่อนมาถึงสถานพยาบาล
ข้อ 5 H = Health ผูป้ ่ วยเข้าใจและครอบครัวเข้าใจในภาวะสุ ขภาพของตน เช่นข้อจากัด ผลกระทบการ
เจ็บป่ วยและสามารถปรับวิธีการดาเนินชีวิตประจาวันให้เหมาะสมกับข้อจากัดด้านสุ ขภาพ เอื้อต่อการฟื้ นฟูสภาพ
และป้อนกันภาวะแทรกซ้อน รวมทั้งการเสริ มพลังอานาจให้แก่ผปู ้ ่ วย
ข้อ 6 O = Outpatient referral ผูป้ ่ วยเข้าใจและทราบความสาคัญของการมาตามนัด การติดต่อขอความ
ช่วยเหลือเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งการส่ งต่อข้อสรุ ปผลการรักษาและแผนการดูแลผูป้ ่ วย ให้กบั หน่วยงานอื่นที่
จะรับ ช่ วงดู แลต่อ และมี เบอร์ โทรศัพ ท์ผูป้ ่ วยเพื่ อติ ดต่อเมื่อต้องการแจ้งผลการการตรวจทางห้องปฏิ บัติก าร
ภายหลัง
ข้อ 7 D = Diet ผูป้ ่ วยและญาติเข้าใจในการเลือกรับประทานอาหารได้อย่างเหมาะสมกับโรคที่เป็ นตาม
ข้อจากัดด้านสุขภาพ
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1-70 นโยบายและวิธีปฏิบตั ิ เรื่อง การใช้ยาในเด็ก
โรงพยาบาลเสนางคนิคม
หน้า : 1/1
นโยบายและวิธีปฏิบตั ิเลขที่ : 1-70
ฉบับที่ :ก
วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2562
เรื่ อง การใช้ ยาในเด็ก
แผนก : ผูป้ ่ วยER/ IPD
แผนกที่เกี่ยวข้อง : งานผูป้ ่ วย ER/IPD
ผูจ้ ดั ทา : ภญ.อุทุมพร ปริ ญญา สกุลวงศ์
ผูอ้ นุมตั ิ : นพ.จักรกฤษณ์ ภิญโญ
นโยบาย เพื่อให้มีการใช้ยาในเด็กที่ปลอดภัย
ขนาดการใช้ ยาในเด็ก (Pediatric Dose)
ฝ่ ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลเสนางคนิคม

ยา

ความแรง

ขนาดการใช้

การปรับขนาดยา
ในผู้ป่วยบางราย

Anti-infective
Albendazole

200 mg

ตัวกลม ไส้เดือน ปากขอ: 400 mg OD
Tapeworm:400 mg 1x2 take with high fat diet 3 day
Strongiroid: 400 mg/day x 3 day
Fluke : 400 mg/day x 3 day

อายุน้อยกว่ า 2 ปี ลดขนาด
ยาลงครึ่งหนึ่ง

Amoxycillin

Syr.125
mg/5ml
250,500 mg

<3 mo: 20-30 mg/kg/day แบ่งให้ทุก 12 ชม.
>3 mo & < 40 kg: 20-50 mg/kg/day แบ่งให้ทุก 8-12
ชม.
• Acute otitis media: 80-90 mg/kg/day divided q 12
hr
• Ear, nose, throat, genitourinary tract or skin
infection : 25-45 mg/kg/day q 12 hr
• Acute otitis media ที่ด้ือต่อ S. pneumoniae
:80-90 mg/kg/day 12 hr

Clcr10-30 ให้ 250-500 q
12 hr
Clcr<10 ให้ 250-500 q 24
hr
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Amoxycillin +
clavulonic acid

Tab 375 mg
(amoxy 250
mg/clav.125
mg)

< 3 mo: 30 mg/kg/day แบ่งให้ทุก 12 ชม.
< 40 kg :20-90 mg/kg/day แบ่งให้ทุก 8-12 ชม.
• Sinusitis: 45 mg/kg/day แบ่งให้ทุก 12 ชม.
• Otitis media: 90 mg/kg/day แบ่งให้ทุก 12 ชม. X 10
day
เด็กมากกว่า 16 ปี ใช้ dose ผู้ใหญ่ :
• Bacterial sinusitis: 2,000 mg x 2 x 10 วัน
• คนกัด/สัตว์กดั : 875 mg x2
• Diabetic foot: 2,000 mg x 2 x 7-14 วัน
• ฝี : 875 mg x 2
Inj 250,500 mg 100-200 mg/kg/day q 6 hr
max 12 g/day

Clcr<30 ไม่ควรใช้ขนาด
875 mg หรื อ extended
release
Clcr10-30 ให้ 250-500 q
12 hr
Clcr<10 ให้ 250-500 q 24
hr

Brompheniramine
Ceftazidime

Inj 1 g

Clcr 30-50 ให้q 12 hr
Clcr 10-30 ให้q 24 hr
Clcr<10 ให้q 24-48 hr

Ceftriaxone

Inj 1 g

Cefalexin
Cloxacillin
Dicloxacillin

Cap 250 mg
cao 250

50-100 mg/kg/day q 6 hr max 4 g/day
< 40 kg: 25-50 mg/kg/day q 6 hr max 2 g/day
> 40 kg:125-500 mg q 6 hr max 2 g/day

Doxycycline

cap 100 mg

Erythromycin

Dry syr 125
mg/5 ml
in 60
ml(estolate)
inj 80 mg/2ml

≥ 8 yr:2-4 mg/kg/day bid max 200 mg/day
30-50 mg/kg/day q 6-12 hr
max 2 g/day

Ampicillin

Gentamicin

0-4 wk ,1200 g: 100mg/kg/day q 12 hr
1-12 yr: 100-150 mg/kg/day q 12 hr
max 6 g/day
50 – 75 mg/kg/day q 12-24 hr
Acute Otitis media:50 mg/kg SD max 1 g

2-2.5 mg/kg/dose q 8 hr

Clcr10-30 ให้ q 6-12 hr
Clcr<10 ให้ q 12 hr

Clcr 40-60 ให้q 12 hr
Clcr 20-40 ให้q 24 hr
Clcr<20 ให้ขนาดยาปกติ
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Metronidazole

norfloxacin
ofloxacin
Penicillin G sodium

Roxithromycin
sulfamethoxazole+
trimethoprim

tetracycline
ยา

paracetamol

Inj 5 mg/ml
100 ml
Tab 200 mg
tab 200 mg
tap 100 mg
1.5 ล้านยูนิต
(1667
units=1g)
Tab.150 mg
tab 400
mg(SMX)+80
mg (TMP)
susp 200
mg(SMX)+40
mg (TMP)/ 5
ml 60 ml
cap 250
ความแรง

tab 325,500
syr 120mg/5ml

diazepam

tab 2,5 mg

cimetidine

tab 200 mg

Amebiasis : oral 35-50 mg/kg/day q 8 hr
0ther parasitic infection : oral 15-30 mg/kg/day q 8 hr
7.5 mg/kg/day q 12 hr max 400 mg/day
5 mg/kg/day q 8-12 hr หรื อ 10 mg/kg/day q 12 hr
100,000-250,000 units/kg/day q 4-6 hr
severe infection 250000-400000 units/kg/day q 4-6 hr
max 24 ล้าน units/day
2.5 mg/kg/dose
คานวณ TMP เป็ นหลัก
≥ 2 เดือน 6-12 TMP/kg/day q12 hr

➢ 8 yr:25-50 mg/kg/dose q 6 hr max 3 g/day
➢
ขนาดการใช้

ยังมีขอ้ จากัดการใช้ในเด็ก
ยังมีขอ้ จากัดการใช้ในเด็ก
Clcr10-30 ให้ q 8-12 hr
Clcr<10 ให้ q 12-18 hr

Clcr15-30 ให้ 50% ของ
ขนาดปกติ
Clcr<15 ไม่แนะนาให้ใช้ยา

การปรับขนาดยา
ในผู้ป่วยบางราย

analgesics/antipyretics
10-15 mg/kg/dose q 4-6 hr ไม่เกิน 5 ครั้งใน 24 hr
anti-epileptic drugs
febrile seizure prophylaxis: oral 1 mg/kg/day q 8 hr เริ่ ม
ตั้งแต่ทีไข้ จนไข้หายไป 24 ชัว่ โมง
anti-ulcer drugs
oral IM IV 20-40 mg/kg/day q 6 hr
Clcr >40 ให้ q 6 hr
Clcr 20-40 ให้ q 8 hr หรื อ
25% ของขนาดปกติ
Clcr<20 ให้ q 12 hrหรื อ

115

50% ของขนาดปกติ
Domperidone

bisacodyl

tab 50 mg
sus

antiemetics
2-5 yr: 12.5-25 mg q 6-8 hr max 75 mg/day
6-12 yr: 25-50 mg q 6-8 hr max 300 mg/day

tab 5 mg

≥ 12 yr: 50-100 mg q4-6 hr max 400 mg/day
Laxative
3-12 yr:5-10 mg หรื อ 0.3 mg/kg/dose OD

Lactulose

milk of magnesia

susp 7-8.5%
w/v

Unison Enema

sol 10 ml

Ibuprofen

tab 200 mg

trippolidine+
pseudoephredrine

syr 1.25+30
mg/ 5 ml tab
2.5+60 mg

salbutamol

Terbutaline

syr 2 mg/5 ml
tab 2 mg

≥ 12 yr:5-15 Mg/day SD max 30 mg
เด็ก 5 g/day (7.5 ml)
ผูใ้ หญ่ 15-30 ml สามารถเพิ่มเป็ น 60 ml/day แบ่งให้ 2
ครั้ง
< 2 yr:0.5 ml/kg/dose
2-5 yr: 5-15 ml/day วันละครั้งก่อนนอนหรื อแบ่งให้
6-11 yr: 15-30 ml/day วันละครั้งก่อนนอนหรื อแบ่งให้
> 12 yr: 30-60 ml/dayวันละครั้งก่อนนอนหรื อแบ่งให้
สวนทวารครั้งละ 10 ml แต่ใช้ได้ถึงครั้งละ 20 ml ถ้าผูก
มาก
NSAIDs
analgesic :4-10 mg/kg/dose q 6-8 hr
antipyretic: 5-10 mg/kg/dose q 6-8 hr
max 40 mg/kg/day
Nasal decongestants
pseudoephredrine 4 mg/kg/day 3-4 ครั้ง/วัน

anti-asthma
2-6 yr:0.1-0.2 mg/kg/dose tid max 4 mg วันละ 3 ครั้ง
6-12 yr:2 mg/dose tid-qid max 24 mg/day
>12 yr:2-4 mg/dose tid-qid max 32 mg/day
Bronchospasm
เด็ก < 12 yr: 0.05 mg/kg/dose 3 times/day (max 5

Clcr <25 ml/min ไม่ควรใช้
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mg/day)
> 12 yr and adult:
12-15 yr: 2.5 mg q 6 hr 3 times/day (max 7.5 mg/day)
> 15 yr: 5 mg/dose q 6 hr 3 times/day (max 15 mg/day
anti-tussive/Expectorants
dextromethophan HBr

ยา
mixture tussis
(Brown mixture)
bromhexine

tab 15 mg

ความแรง

≥2-6 yr: 2.5-7.5 mg q 4-8 hr max 30 mg/day
7-12 yr:5-10 mg q 4 hr หรื อ 15 mg q 6-8 hr max 60
mg/day> 12 yr: 10-30 mg q 4-8 hr max 60 mg/day
ขนาดการใช้

mixt

6-12 yr: 0.5-1 tsp tid

tab 8 mg
syr 4 mg/5 ml

<5 yr:2 mg/dose tid
5-10 yr: 4 mg/dose tid

Bromphreniramine C
glyceryl guaiacolate
(Guaifenesin) C

syr 50 mg/5
ml

Mixture squill ammon

mixt

CPM

syr 2 mg/5ml
tab 2,4 mg
inj 10 mg/ml

6 mo-2 yr: 25-50 mg q 4 hr max 300 mg/day
2-5 yr: 50-100 mg q 4 hr max 600 mg/day
6-11 yr: 100-200 mg q 4 hr max 1200 mg/day
>12 yr: 200-400 mg q 4 hr max 2.4 g/day
> 6 yr:1 tsp tid
antihistamine
<12 yr: 0.35 mg/kg/day q 4-6 hr

Cyproheptadine
hydroxyzine
loratadine
Cetirizine (B)

tab 10 mg
tab 10 mg

การปรับขนาดยา
ในผู้ป่วยบางราย

≥ 12 yr:4 mg q4-6 hr max 24 mg/day
Appetite stimulation
> 13 ปี และผูใ้ หญ่: 2 mg 3 times/day
2 mg/kg/day q 6-8 hr q 6-8 hr
2-5 yr: 5 mg OD
≥ 6 yr:10 mg OD
6-12 mo: 2.5 mg OD

ผูป้ ่ วยตับและ Clcr < 30
ml/min ให้วนั เว้นวัน
ห้ามให้ในเด็ก< 6 ปี
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Levocetirizine (B)
Diphenhydramine

12 mo-<2 yr:2.5 mg OD หรื อ 2.5 mg q 12 hr
2-5 yr: 2.5-5 mg OD หรื อ 2.5 mg q 12 hr
6-11 yr: 2.5 mg OD ตอนเย็น

Crcl< 11 ห้ามใช้

≥ 12 yr & adult:5 mg OD ตอนเย็น
Adult:
Motion sickness: 25-50 mg q 6-8 hr
Anti-tussive: 25 mg q 4 hr
ช่วยให้หลับ: 50 mg ก่อนนอน
เด็ก: แก่
2-<6 yr 6.25 mg q 4-6 hr
6-12 yr 12.5-25 mg q 4-6 hr
≥ 12 yr 25-50 mg q 4-6 hr, ช่วยให้หลับ: 50 mg ก่อน
นอน
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