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นโยบายและวิธีปฏิบตัิงาน   ผูป่้วยใน 
3-1นโยบายและวิธีปฏิบตัิ  เรื่อง  การใหเ้ลือด 

โรงพยาบาลเสนางคนิคม หนา้  :  1/1 
นโยบายและวิธีปฏิบติัเลขท่ี :  WI: NUR:3- 1 ฉบบัท่ี :ก 
เร่ือง :  การให้เลือด วนัท่ี  :  2  พฤศจิกายน  2562 
แผนก :  ผูป่้วยใน  แผนกท่ีเก่ียวขอ้ง : ตึกผูป่้วยใน  
ผูจ้ดัท า : นางวงเดือน  แกว้ตา ผูอ้นุมติั : นางสาวสมพร   มีทองแสน 
นโยบาย 
 การใหเ้ลือดแก่ผูป่้วยตอ้งมีความถูกตอ้งและปลอดภยั  ถูกตอ้งกบัหมู่โลหิต  ถูกคน 
และใหอ้ยา่งถูกวิธี 
วิธีปฏิบติั 

1. รับค าสั่งการรักษาจากแพทย ์
2. เจาะเลือดผูป่้วยรายนั้น  เพื่อส่งไป  Cross   match ท่ี ร.พ.อ านาจเจริญ  ภายในเวลา    

12.00  น. ของวนันั้น 
3. ตอนเยน็ 18.00  น.ใหพ้นกังานขบัรถไปรับเลือดท่ี  ห้อง Lab คลงัเลือด ร.พ.อ านาจเจริญ 
4. หลงัจากไดเ้ลือดกลบัมาถึงรพ.เสนางคนิคม   ใหพ้นกังานขบัรถน าเลือดนั้นไปใหห้้อง  LAB  
       ตรวจสอบความถูก พยาบาล 

ประจ าตึกผูป่้วยใน ติดตาม  เพื่อใหเ้ลือดกบัผูป่้วยภายในวนันั้น   
5. ก่อนใหเ้ลือด  ใหต้รวจสอบช่ือผูป่้วย  หมู่โลหิตผูป่้วยและหมู่โลหิตท่ีถุงเลือดใหต้รงกนั  
6. น าเลือด 1  ยนิูต ไวใ้นอุณหภูมิปกติก่อนเพื่อไม่ใหเ้ลือดไม่เยน็มาก 

(ถา้มีเลือด  2 ยนิูต  ให ้1  ยนิูตก่อน  ส่วนอีก  1  ยนิูตท่ีเหลือ  ใหเ้ก็บไวใ้นตูเ้ยน็ช่องธรรมดา) 
7. น าเลือดใหก้บัผูป่้วย ใหถู้กคน  ใหถู้กหมู่โลหิต   ในระหว่างใหเ้ลือดตอ้งดูแลผูป่้วยขณะ      ใหเ้ลือดดงัน้ี 

7.1 ดูแลการใหเ้ลือดโดย ขณะใหเ้ลือด   ให ้ Mix  ถุงเลือดบ่อย ๆ 
7.2 ใหเ้ลือด  1  ยนิูต  ควรใหห้มดภายในไม่เกิน 4  ชัว่โมง 
7.3 วดั  Vital  sign  ดูแลการขบัถ่ายปัสสาวะ 
7.4 เจาะ  Hct  หลงัใหเ้ลือด ทนัที  และหลงัใหเ้ลือดประมาณ  6  ชัว่โมง 
7.5 ถา้มีเลือด  2 ยนิูต  ให ้1  ยนิูตก่อน  ส่วนอีก 1 ยนิูตท่ีเหลือใหห้ลงัจากเจาะ Hct  6 ช.ม. 

8. สังเกตอาการผิดปกติจากการใหเ้ลือด พร้อมทั้งบนัทึกในแบบบนัทึกทางการพยาบาล 
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นโยบายและวิธีปฏิบตัิงาน   ผูป่้วยอบุตัิเหตฉุกุเฉิน 
2-1 นโยบายและวธีิปฏิบตัิ  เรื่อง  การ  Admit  ผูป่้วยอบุตัิเหตฉุกุเฉิน 

โรงพยาบาลเสนางคนิคม หนา้  :  1/4 
นโยบายและวิธีปฏิบติัเลขท่ี :  WI: NUR: 2-1 ฉบบัท่ี :ก 
เร่ือง :  การ Admit  ผูป่้วยอุบติัเหตุฉุกเฉิน วนัท่ี  : 28  ธนัวาคม  2562     
แผนก :  ผูป่้วยอุบติัเหตุและฉุกเฉิน แผนกท่ีเก่ียวขอ้ง : งานผูป่้วยอุบติัเหตุและฉุกเฉิน 
ผูจ้ดัท า : นายชยัพร   สนิทนวล ผูอ้นุมติั :   นางสาวสมพร   มีทองแสน 
นโยบาย 

 ผูป่้วยอุบติัเหตุและฉุกเฉินท่ีแพทยใ์หก้ารรักษาประเภทผูป่้วยใน ตอ้งไดรั้บทราบขอ้มูลเก่ียวกบัการ
เจ็บป่วยท่ีถูกตอ้ง   วิธีปฏิบติัตวัเก่ียวกบัโรคท่ีเป็น รับทราบช่ือแพทยผ์ูรั้กษา  รวมทั้งไดรั้บการรักษาพยาบาลอยา่ง
ต่อเน่ือง  ท่ีถูกตอ้ง  รวดเร็ว   ผูรั้บบริการปลอดภยัและพึงพอใจ 
แนวทางปฏิบติั  การ  Admit ผูป่้วยผูป่้วยอุบติัเหตุและฉุกเฉิน  ดงัน้ี 

แผนก แนวทางการปฏิบติั 

ผูป่้วยอุบติัเหตุและฉุกเฉิน 1.แจง้ให้ผูป่้วยทราบว่าแพทยใ์หน้อนรับการรักษาในโรงพยาบาล 
2.บอกโรคท่ีผูป่้วยเป็นอยู ่(ตามขอบเขตท่ีพยาบาลบอกได)้ 
3.บอกช่ือแพทยท่ี์ท าการรักษา 
4.บอกแผนการรักษาของแพทยใ์ห้ผูป่้วยและญาติทราบ 
5.แจง้ให้ผูท้ราบว่าหากผูป่้วยยินยอมท่ีจะให้แพทยท์ าการรักษาและ 
   ยินยอมนอนรับการรักษาท่ีโรงพยาบาลเสนางคนิคม  ให้ผูป่้วยลง 
   ลายมือช่ือในใบยินยอมให้การรักษา  หากผูป่้วยอายตุ  ่ากว่า  18  ปี 
   หรือผูป่้วยไม่สามารถลงช่ือได ้ให้บิดา  มารดา   สามี  ภรรยา หรือ 
   ญาติลงช่ือให้ค  ายินยอมแทนได ้ในกรณีท่ีไม่มีญาติใหป้ระทบั 
   ลายน้ิวมือแทน 
6.โทรศพัทแ์จง้แผนกผูป่้วยใน เพือ่รายงาน Case  โดยบอกรายละเอียด 
   คือ Case  Admit ผูป่้วยประเภท ชาย/หญิง  อาย ุ  มาดว้ยอาการ….. 
   แพทยวิ์นิจฉยัโรคว่าเป็นโรค………..  แผนการรักษาของแพทยค์ือ……. 
   (ตาม  Doctor  Order ) ให้การดูแลรักษาผูป่้วยอะไรบา้ง…..ส่วนท่ีเหลือ 
   ยงัไม่ท าคืออะไรบา้ง……เพื่อให้เจา้หนา้ท่ีตึกผูป่้วยในสามารถเตรียม 
   ความพร้อมเพื่อรับผูป่้วยไดอ้ยา่งเหมาะสม 
7.ลงขอ้มูลผูป่้วยใน  ในChart  Admit  ให้เรียบร้อย ไดแ้ก่  ช่ือ สกุล  อายุ 
   HN .. ช่ือแพทยผ์ูรั้กษา   
8. น าส าเนาใบส่ังยาย่ืนท่ีห้องยาเพ่ือจดัยาใหผู้ป่้วยเขา้ไป Admit พร้อม Chart  Admit ทั้ง
ชุด  (Doctor  Order+ OPD  CARD +ใบยินยอมฯ) 
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หน่วยงาน แนวทางปฏิบติั 

 9.ผูป่้วยท่ี  On  IV  Fluid  ให้ปรับอตัราการไหลใหถู้กตอ้งตามค าสั่งการ
รักษาของแพทย ์ หรือ On  Heparin  lock  และเจาะ Lab ต่าง ๆ 
ใหส่้งไปท าก่อนส่ง Admit  
10.ผูป่้วยท่ีมีหตัถการต่าง ๆ ใหท้ าหตัถการท่ี ER เสร็จแลว้จึงส่ง Admit     
11.ถา้ผูป่้วยหายใจหอบตอ้งใหอ้อกซิเจนระหวา่งน าส่งไปพร้อมกบัรถเขน็
ผูป่้วยและถา้ผูป่้วยอาการหนกัตอ้งมีพยาบาลดูแลระหวา่งการเขา้ไป 
Admittedดว้ย  
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2-2นโยบายและวิธีปฏิบตัิ  เรื่อง  การสง่ต่อผูป่้วยเพื่อรบัการรกัษาตอ่ 
โรงพยาบาลเสนางคนิคม หน้า  :  1/5 
นโยบายและวิธีปฏิบัติเลขท่ี : WI: NUR: 2-2 ฉบับที่ :ข 
เรื่อง :  การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรับการรักษาต่อ วันที่  :   2  พฤศจิกายน  2562    
แผนก :  ผู้ป่วยใน / ER  แผนกที่เก่ียวข้อง : ตึกผู้ป่วยใน / งานผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน 
ผู้จัดทำ : นายชัยพร  สนิทนวล ผู้อนุมัต ิ: นางสาวสมพร  มีทองแสน 
นโยบาย 
 โรงพยาบาลเสนางคนิคมมีการส่งผู้ป่วยเพื่อรับการรักษาต่อในรายที่เกินขีดความสามารถของ 
โรงพยาบาล    โดยคำนึงถึง ความรวดเร็ว และความปลอดภัยของผู้ป่วย 
วิธีปฏิบัต ิ
 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  นาท ี มีออกซิเจนเพียงพออยู่บน

รถ  Refer   
2.2 พยาบาล On  call  ที่จะดูแลผู้ป่วยขณะส่งต่อ  ต้องมาภายใน  10  นาท ี
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  เพ่ือดูแลผู้ป่วยขณะส่งต่อ 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  คนเพ่ือดูแล 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.อุปกรณ์สำคัญท่ีต้องตรวจเช็ค 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 
ใส่ไว้ให้พร้อมเพ่ือการใช้งานครั้งต่อไป 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. แพทย์และพยาบาลต้องแจ้งผู้ป่วยให้ทราบถึงแผนการรักษาที่ให้เก่ียวกับโรคที่เป็นและการ 
ปฏิบัติตัวของผู้ป่วยที่เหมาะสมทุกครั้ง 
 2.  กรณีท่ีต้องส่งไปรับการรักษาต่อ  แพทย์และพยาบาลต้องแจ้งผู้ป่วยและญาติให้ทราบถึงแนวทางการ
รักษา  และทราบสาเหตุที่ต้องได้รับการส่งต่อ  ก่อนที่จะ Refer  ทุกครั้ง 
 3.  ถ้าผู้ป่วยอายุต่ำกว่า  18  ปี  แพทย์และพยาบาลต้องแจ้งให้ผู้ปกครองของผู้ป่วยได้รับทราบถึงแนว
ทางการรักษาของแพทย์ก่อนทุกครั้ง 
 4. กรณีท่ีต้องส่งไปรับการรักษาต่อ  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  นาท ี
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  เพ่ือให้ผู้ป่วยและญาติ
นำไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง ณ  สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน ตามที่ระบุในใบ Refer  โดย 
แพทย์และพยาบาลต้องแจ้งให้ผู้ป่วยและญาติรับทราบ 
การติดตาม Case  Refer  

1. ผู้ป่วย Refer  ที ่งานผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน  นอกเวลาราชการ ให้แจ้งหัวหน้างาน ER  ทราบ 
ในเวรเช้าวันถัดไปให้ เพ่ือให้หัวหน้างาน ER เป็นผู้โทรศัพท์ติดตาม Case  และให้มีการลงบันทึกอาการของผู้ป่วยว่า
ได้รับการรักษาอย่างไร  เช่น  Admit     ส่งต่อ   หรือ  Dead  เป็นต้น 
 2.  ผู้ป่วย Refer  ที ่งานผู้ป่วยใน  นอกเวลาราชการ ให้แจ้งหัวหน้างานผู้ป่วยในรับทราบ  ในวันถัดไปใน 
วัน  เวลาราชการ  เพ่ือให้หัวหน้างาน 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  ลงบันทึกการส่งอุปกรณ์คืนตามจำนวนที่เหลือและเบิกเพ่ิมในจำนวนที่ใช้ไปเพ่ือคืน
กระเป๋า  Refer   
 6. ให้พยาบาล  Refer  โทรศัพท์สอบถามอาการและการวินิจฉัยโรคเพ่ิมเติม จากโรงพยาบาลที่  
Refer  ไป  หลังส่งต่อ ภายใน  48  ช.ม. ในรายที่อุบัติเหตุ  หรือฉุกเฉิน หรือในรายที่ส่งต่อเพ่ือวินิจฉัยโรคเพ่ิมเติม   
(ถ้าไม่ม ี พยาบาล  Refer  ให้หน่วยงานที่   Refer  เช่น หัวหน้า  ER  หรือ หัวหน้า  Wardโทรศัพท์สอบถาม
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อาการและการวินิจฉัยโรคเพ่ิมเติม  ภายใน  48  ช.ม. ) โดยลงบันทึกในทะเบียน Refer  ว่า การวินิจฉัยโรคครั้ง
สุดท้าย เป็นโรคอะไร 

นโยบายและแนวทางปฏิบตัิงานผูป่้วยอบุตัเิหตฉุกุเฉิน 
1-1นโยบายและวิธีปฏิบตัิ  เรื่อง  การคดักรองผูป่้วยเขา้ ER 

1-1นโยบายและวิธีปฏิบัติ  เรื่อง  การคัดกรองผู้ป่วยรับบริการที่หน่วยงานต่าง ๆ ณ จุดคัดกรอง 
โรงพยาบาลเสนางคนิคม หน้า  :  1/6 
นโยบายและวิธีปฏิบัติเลขท่ี :  WI: NUR:1-1 ฉบับที่ :ปรับปรุงครั้งที่ 3  
เรื่อง :  การคัดกรองผู้ป่วยไปรับบริการที่หน่วยงานต่างๆ  วันที่  :  15  ตุลาคม  2562  
แผนก :  ER  แผนกที่เก่ียวข้อง : งานผู้ป่วยนอก/งานผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน/NCD 
ผู้จัดทำ : น.ส. กนิษฐา  บุตรี  ผู้อนุมัติ :  พญ.ปิยะธิดา  สุดแสน  (ประธาน PCT ) 
นโยบาย 
 การคัดกรองผู้ป่วยต้องคัดกรองให้ถูกต้องตามแผนก   รวดเร็ว  ผู้รับบริการปลอดภัยและพึงพอใจ 
แนวทางปฏิบัติ  การคัดกรองผู้ป่วยรับบริการที่ห้องฉุกเฉิน 

 
 

แนวทางการคดักรองผู้ป่วยเข้ารับบริการที่ห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลเสนางคนิคม 
 

กระบวนการคัดกรอง (Triage) ท าเพื่อใหท้รัพยากรทางการแพทยท่ี์มีอยูถู่กใชก้บับุคคลท่ีควร
ไดรั้บการช่วยเหลือดว้ยบุคลากรทางการแพทยไ์ดท้นัเวลาและสถานท่ีท่ีเหมาะสม เพื่อลดการเสียชีวิต 
ลดความรุนแรงของโรค ลดความพิการ ลดความทรมาน ลดความไม่พอใจ และลดการร้องเรียน โดย
อิงตามกระบวนการคดักรองของประเทศไทย (Thailand National Triage Guideline) MOPH ED. 
Triage ร่วมกบัเกณฑก์ารคดักรองของโรงพยาบาล 

 

 
 

 

คดัแยก ระดับ 1 ต้องได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท ี: เข้า ER 
1. Cardiac arrest (ภาวะหวัใจหยดุเตน้) 
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2. ตอ้งใส่ ET tube  
3. ตอ้งใส่ ICD  
4. GCS ≤ 8  
5. O2 sat < 90 % 
6. Life threatening arrhythmia (ภาวะหวัใจเตน้ผิดจงัหวะท่ีเป็นอนัตรายถึงชีวิต) 
7. Shock (SBP < 90 หรือ MAP < 60)  
8. ชกั  
9. Apnea (ภาวะหยดุหายใจ) 

 
 
 
 
 

 
        

คดัแยก ระดับ 2 มีอาการเส่ียง ซึม ปวด หรือมคีวามเส่ียงหากให้รอ : เข้า ER 
1. เส่ียงต่อการฆ่าตวัตาย 
2. GCS 9-12 
3. ปวดมาก Pain score ≥ 7 ร่วมดว้ย V/S abnormality, ความสมเหตุสมผล, อวยัวะส าคญั 
4. Danger zone vital sign (BP PR วดัหลงันัง่พกั 5-10 นาที)  

O2 sat < 92 % ทั้งผูใ้หญ่และเด็ก 
ผูใ้หญ่ BP ≥ 160/100 mmHg  

PR < 60 bpm หรือ > 100 bpm ร่วมกบัมีอาการ เช่น ไข ้≥ 39๐c วิงเวียน ใจสั่น  
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แน่นหนา้อก เหน่ือย 
 PR < 50 bpm หรือ > 120 bpm ไม่มีอาการผิดปกติ 
 RR < 10 หรือ > 28 คร้ังต่อนาที 
เด็ก  อาย ุ< 5 ปีมีประวติัไขช้กั  BT ≥ 38๐c  → ส่ง ER เช็ดตวัและรับประทานยาลดไข ้ 

อาย ุ< 5 ปี   BT ≥ 38.5๐c  → ส่ง ER เช็ดตวัและรับประทานยาลดไข ้
 อาย ุ< 3 เดือน   PR > 180 คร้ังต่อนาที และ/หรือ  RR > 50 คร้ังต่อนาที 

อาย ุ3 เดือน – 3 ปี  PR > 160 คร้ังต่อนาที และ/หรือ RR > 40 คร้ังต่อนาที 
อาย ุ3 ปี – 8 ปี   PR > 140 คร้ังต่อนาที และ/หรือ RR > 30 คร้ังต่อนาที 

  อาย ุ> 8 ปี  PR > 120 คร้ังต่อนาที และ/หรือ RR > 28 คร้ังต่อนาที 
 อาย ุ< 1 เดือน   SBP < 60 mmHg 

อาย ุ1 เดือน – 1 ปี   SBP < 70 mmHg  
อาย ุ1 ปี – 10 ปี   SBP < 70 mmHg + (2 x อายเุป็นปี) 

  อาย ุ> 11 ปี  SBP < 90 mmHg  
5. New onset alteration of conscious, confusion, lethargy 

มีการเปล่ียนแปลงของระดบัความรู้สึกตวั อาการสับสน อาการเซ่ืองซึม ท่ีพึ่งเป็น 
6. Signs of Stroke: ใชแ้บบคดักรอง Stroke 
7. Signs of ACS (Acute coronary syndrome): ใชแ้บบคดักรอง ACS 
8. Ob-Gyn:  

หญิงตั้งครรภมี์เลือดออกทางช่องคลอด หรือ ลูกด้ินลดลง 
ภาวะเจ็บครรภค์ลอดก่อนก าหนด GA < 37 สัปดาห์ 

9. Psychiatric: ผูป่้วยอาการทางจิตท่ีมีพฤติกรรมกา้วร้าวรุนแรง 
10. Trauma พิจารณาประเมิน Pain score ร่วมดว้ย  

ปวดมาก Pain score ≥ 7 ร่วมด้วย V/S abnormality, ความสมเหตุสมผล, อวัยวะส าคัญ 

• ผูป่้วยมีแผลเลือดออก → ส่งท าแผลก่อนพบแพทยท์ุกราย (กรณีท่ีส่งตรวจ OPD ได)้ 
• ผูป่้วยสงสัยวา่มีกระดูกหกั (ทั้ง open และ close fracture) 
• ผูป่้วยมีแผล Burn 2nd – 3rd degree  
• ผูป่้วยบาดเจ็บดวงตาและสูญเสียการมองเห็น 
• ผูป่้วยมีประวติัสลบหรือจ าเหตุการณ์ไม่ได้ 
• ผูป่้วยอุบติัเหตุตกจากท่ีสูง ≥ 2 เมตร 
• ผูป่้วยถูกไฟดูด หรือฟ้าผา่ 
• ผูป่้วยถูกสัตวไ์ม่ทราบชนิดหรือถูกงูกดั 
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11. ผูป่้วยประวติักินสารพิษ สารเคมี หรือยาผิดชนิด/เกิดขนาดภายใน 1 ชัว่โมงทุกราย  
หรือ มากกวา่ 1 ชัว่โมงร่วมกบัมีอาการผิดปกติ 

12. บุคลากรทางการแพทยท่ี์โดนเขม็ต า 
 

ผู้ป่วยอ่ืน ๆท่ีต้องคดักรองเข้า ER 
ผู้ป่วย NCD clinic 

1. ผูป่้วยเบาหวานมาตรวจตามนดัพบระดบัน ้าตาลในเลือด < 60 mg% หรือ > 400 mg%  
หรือ มีอาการเหน่ือย เหง่ือออก ใจสั่น วิงเวียน ขณะรอตรวจ  

2. ผูป่้วยความดนัโลหิตสูง BP ≥ 160/100 mmHg 
3. ผูป่้วย Asthma/COPD มีอาการเหน่ือยหอบ ฟังปอดไดเ้สียง Wheezing หรือ Rhonchi 
4. ผูป่้วย Anemia ท่ี Hct ≤ 20 % หรือ มีอาการเหน่ือย วิงเวียน หนา้มืด วูบ 
5. ผูป่้วย Hyperkalemia ท่ี serum K ≥ 6 mEq/L 

 
 
อ่ืน ๆ 

1. ผูป่้วยท่ีตอ้งใชร้ถเขน็นอน (Stretcher) 
2. ผูป่้วยมีส่ิงแปลกปลอมเขา้ตา หู จมูก หรือ กินเขา้ไป เช่น ของเล่น เหรียญ 
3. ผูป่้วยนดัมาท าหตัถการ เช่น Excision จ้ีหูด ผา่ไฝ ผา่ตาปลา ตดัเฝือก 
4. ผูป่้วยนดัดูแผล ลา้งแผล ตดัไหม พ่นยา ฉีดยา ฉีดวคัซีน 
5. ผูป่้วยเบิกอุปกรณ์ท าแผล ชุดท าแผล 

 
 

นโยบายและแนวทางปฏิบตัิงานผูป่้วยนอก 
1-1นโยบายและวิธีปฏิบัติ  เรื่อง  การคัดกรองผู้ป่วยรับบริการที่หน่วยงานต่าง ๆ ณ จุดคัดกรอง 

โรงพยาบาลเสนางคนิคม หน้า  :  1/6 
นโยบายและวิธีปฏิบัติเลขท่ี :  WI: NUR:1-1 ฉบับที่ :ปรับปรุงครั้งที่ 3  
เรื่อง :  การคัดกรองผู้ป่วยไปรับบริการที่หน่วยงานต่างๆ  วันที่  :  15  ตุลาคม  2562  
แผนก :  ผู้ป่วยนอก / ER  แผนกที่เก่ียวข้อง : 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. 
ฝ่ายเวชปฏิบัต ิ
ครอบครัว 

-  ผู้รับบริการในเขตตำบลเสนางคนิคม  
- ANC refer มาให้พบแพทย์ก่อน 
- Case วางแผนครอบครัว 
- ฉีดวัคซีนเด็ก 0-5 ปี (นอกเขต) ส่งไปที่ฝ่ายเวชปฏิบัติครอบครัว 

แพทย์แผนไทย - นัดตรวจที่แพทย์แผนไทยส่งไปได้เลย ส่วนกรณีที่ต้องการนวดโดยไม่มีนัด   
พิจารณาตามเกณฑ์ดังนี้ โดยไม่ต้องพบแพทย์ (ปรับปรุงโดยคณะกรรมการ 
PCT วันที่ 13 มีนาคม 2560) 
ข้อบ่งช้ีการส่งนวดประคบสมุนไพร   

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. ไม่เปน็โรคผิวหนัง 

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 ประเภทผู้รับบริการ 
ค่าบริการตามสิทธิการรักษาของผู้ป่วยในกรณีเบิกได้ นวดเฉพาะที่ 50 บาท  
นวดทั้งตัว 120 บาท นวดทั้งตัวประคบ 150 บาท อบสมุนไพร 50 บาท  
นวดฝ่าเท้า 200 บาท 

งานกายภาพบำบัด นัดตรวจที่งานกายภาพไปรับบริการที่กายภาพได้เลย แต่กรณีที่รับส่งต่อหรือ
ต้องการมาทำกายภาพรายใหม่ต้องพบแพทย์ก่อนทุกราย   

งานประกันสุขภาพ ผู้รับบริการสิทธิว่าง หรือสิทธิการรักษาต่าง ๆหมดอายุ สิทธิเบิกได้ยัง 
ไม่ข้ึนทะเบียนจ่ายตรง มีหนังสือจากหน่วยงานอ่ืนขอประวัติการรักษา  

งานบำบัดยาเสพติด ส่งไปที่คลินิกฟ้าใส ให้บริการแบบ one stop service 
ส่งตรวจ Urine amphetamine     ส่งไปคลินิกอดบุหรี่ 

คลินิกบุษราคัม ผู้ป่วย TB รับยาต่อเนื่อง/AIDS รับยาต่อเนื่อง/ผู้ป่วย TB รายใหม่    
Anti-HIV positive รายใหม่/ผู้ป่วย TB+DM/ผู้ป่วย TB ร่วมกับโรคอ่ืน ๆ  

ห้องคลอด   
 

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   
• หรืออาการสำคัญอ่ืน ๆที่มา รพ. ระบุ .......ส่งแผนก (03) สูติกรรม   

ส่งตรวจที่ห้อง (013) ผู้ป่วยใน สถานะรอตรวจ 00 บันทึก  confirm  
ห้องชันสูตรโรค แพทย์นัดมาตรวจ LAB ก่อนพบแพทย์ 
งานสุขภาพจิต  เข้าเกณฑ์ที่ต้องส่งงานสุขภาพจิตและตามเกณฑ์ประเมินเข้ารับบริการ  OSCC 

รวมถึงผู้มารับบริการที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตอาการไม่สงบ 
 

1-2 นโยบายและวธีิปฏิบตัิ  เรื่อง  การรายงานแพทย ์ผูป่้วยใน 
โรงพยาบาลเสนางคนิคม หนา้  :  1/2 
นโยบายและวิธีปฏิบติัเลขท่ี :  WI: NUR:1-2  ฉบบัท่ี :ก 
เร่ือง : การรายงานแพทยผ์ูป่้วยใน วนัท่ี  : 15 พฤศจิกายน  2562    
แผนก :  ผูป่้วยใน แผนกท่ีเก่ียวขอ้ง : งานผูป่้วยใน/ ER 
ผูจ้ดัท า : นางวงเดือน  แกว้ตา ผูอ้นุมติั :   นางสาวสมพร   มีทองแสน 
นโยบาย 
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 ผูป่้วยท่ีมีอาการเปลี่ยนแปลงขณะนอนพกัรักษาตวัในโรงพยาบาล  พยาบาลผูดู้แลผูป่้วยตอ้งสังเกตอาการ
อยา่งสม ่าเสมอ  เม่ือพบอาการผิดปกติตอ้งรายงานแพทยเ์วรเพื่อใหผู้ป่้วยปลอดภยัและสามารถป้องกนัโรคแทรก
ซอ้นได ้  
ข้อบ่งชี้ในการรายงานแพทย์ IPD 

1. มีภาวะหวัใจเตน้ชา้< 50หรือเร็ว>120ผิดปกติ 
2. หายใจหอบมากขึ้น 
3. มีภาวะ Air  Hunger 
4. ความดนัโลหิตสูง  140 / 90 mmhg 
5. ความดนัโลหิตต ่า   80 / 50 mmhg 
6. O2 Sat  drop 
7. มีไขสู้ง   T > 40.0 0 C   
8. มีภาวะหวัใจหยดุเตน้ (Arrest) 
9. Severe  pain 
10. เบาหวานท่ีมีอาการ  Hypoglycemia  DTX < 80 mgdl 
11. เบาหวานท่ีมีอาการ  Hyperglycemia  DTX > 250 mgdl 
12. มีอาการชกัเกร็ง 
13. หกลม้  ตกเตียง 
14. Agitation ( ผูป่้วยไม่อยูน่ิ่ง/) 
15. GCS  / Concious เปล่ียนแปลง 
16. ผูป่้วยไม่ยอมท าหตัถการ 
17. ผล LAB เปล่ียนแปลง 
18. มีอาการขา้งเคียงท่ีเกิดจากการใชย้า 
19. Active  Bleeding 
20. Hct เปล่ียนแปลง 
21. Observe  Urine ออกนอ้ยกวา่  30  ซีซี 
22. ผูป่้วยไม่สมคัรใจอยู่ 
23. ผูป่้วยหนีกลบั 
24. ใหย้าผิดหลกั 6 R 
25. มีภาวะ Cyanosis 
26. มีภาวะ Dyspnea 
27. มีภาวะช็อค 
28. แผลเกิด Phlebitis 
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29. Retain  foley  cath ไม่ได ้/มี Active  Bleeding หลงั Retain  foley  cath 
30. Bladder  Full เกิน 8 ช.ม. 
31. นอนไม่หลบั 
32. นอนราบไม่ได ้
33.ตาม MEWS Score 
 
MEWS Score 

MEWS Score 3 2 1 0 1 2 3 

Respiratory Rate ≤ 8   9-20 21-30 31-35 ≥36 

Oxygen saturation ≤ 84 85-89 90-92 ≥93    

Temperature  ≤ 34 34.1-35 35.1-36 36.1-37.9 38-38.5 ≥38.6  

Heart Rate  ≤ 40  41-50 51-99 100-110 111-130 >130 

Sedation  Score    0-1 2 3 4 

Urine measurement 
for  4 hrs or 

Urine measurement 
for  24 hrs 

< 80 
 
< 480 

80-119 
 
480-714 

 
 
 

120-800 
 
720-4800 

>800 
 
>4800 

  

 
 
 
 
 

1-3 นโยบายและวธีิปฏิบตัิ  เรื่อง  การ  Admit  ผูป่้วยนอกในเวลาราชการ 
โรงพยาบาลเสนางคนิคม หนา้  :  1/2 
นโยบายและวิธีปฏิบติัเลขท่ี :  WI: NUR:1-3 ฉบบัท่ี :ก 
เร่ือง :  การ Admit  ผูป่้วยนอก วนัท่ี  : 2  พฤศจิกายน  2562 
แผนก :  ผูป่้วยนอก  แผนกท่ีเก่ียวขอ้ง : งานผูป่้วยนอก 
ผูจ้ดัท า : นางเสถียร  ภูวงศ ์ ผูอ้นุมติั :  นางสาวสมพร  มีทองแสน 
นโยบาย 
 ผูป่้วยนอกท่ีแพทยใ์หก้ารรักษาประเภทผูป่้วยใน ตอ้งไดรั้บทราบขอ้มูลเก่ียวกบัการเจ็บป่วย 
ท่ีถูกตอ้ง   วิธีปฏิบติัตวัเก่ียวกบัโรคท่ีเป็น รับทราบช่ือแพทยผ์ูรั้กษา  รวมทั้งไดรั้บการรักษาพยาบาล 
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อยา่งต่อเน่ือง  ท่ีถูกตอ้ง  รวดเร็ว   ผูรั้บบริการปลอดภยัและพึงพอใจ 
แนวทางปฏิบติั  การ  Admit ผูป่้วยนอก   ในเวลาราชการ  ดงัน้ี 

แผนก แนวทางการปฏิบติั 

งานผูป่้วยนอก 1.แจง้ใหผู้ป่้วยทราบวา่แพทยใ์หน้อนรับการรักษาในโรงพยาบาล 
2.บอกโรคท่ีผูป่้วยเป็นอยู่ (ตามขอบเขตท่ีพยาบาลบอกได)้ 
3.บอกช่ือแพทยท่ี์ท าการรักษา 
4.บอกแผนการรักษาของแพทยใ์หผู้ป่้วยและญาติทราบ 
5.แจง้ใหผู้ป่้วยทราบวา่หากผูป่้วยยนิยอมท่ีจะใหแ้พทยท์ าการรักษาและ 
   ยนิยอมนอนรับการรักษาท่ีโรงพยาบาลเสนางคนิคม  ให้ผูป่้วยลง 
   ลายมือช่ือในใบยนิยอมให้การรักษา  กรณีผูป่้วยอายตุ ่ากวา่  18  ปี 
   หรือผูป่้วยไม่สามารถลงช่ือได ้ใหบิ้ดา  มารดา   สามี  ภรรยา หรือ 
   ญาติลงช่ือใหค้  ายนิยอมแทนได ้ในกรณีท่ีไม่มีญาติใหป้ระทบั 
   ลายน้ิวมือแทน และตอ้งมีญาติ ลงลายมือช่ือ เป็นพยานดา้นผูป่้วย 
6.โทรศพัทแ์จง้แผนกผูป่้วยใน เพื่อรายงาน Case  โดยบอกรายละเอียด 
   คือ Case  Admit ผูป่้วยประเภท ชาย/หญิง  อาย ุ  มาดว้ยอาการ….. 
   แพทยว์ินิจฉยัโรควา่เป็นโรค………..  แผนการรักษาของแพทยค์ือ……. 
   (ตาม  Doctor  Order ) ใหก้ารดูแลรักษาผูป่้วยอะไรบา้ง…..ส่วนท่ีเหลือ 
   ยงัไม่ท าคืออะไรบา้ง…สิทธิการรักษา   กรณีท่ีนอนห้องพิเศษ ตอ้งไดรั้บ
อนุญาตจากแพทย ์ เพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีตึกผูป่้วยในสามารถเตรียม 
   ความพร้อมเพื่อรับผูป่้วยไดอ้ยา่งเหมาะสม 
7.ลงขอ้มูลผูป่้วยใน  ในChart  Admit  ให้เรียบร้อย ไดแ้ก่  ช่ือ สกุล  อาย ุ
   HN .. ช่ือแพทยผ์ูรั้กษา   
8. ติดป้ายช่ือขอ้มือขา้งขวา ระบุ ช่ือ-สกุล  อาย ุ HN  ใหช้ดัเจน 
 

 
หน่วยงาน แนวทางปฏิบติั 

 9.ผูป่้วยท่ี  On  IV  Fluid /  On  Heparin  lock  และเจาะ Lab ต่าง ๆ 
    ใหส่้งไปท าท่ี  WARD  
10.ผูป่้วยท่ีมีหตัถการอ่ืน ๆ ท่ีแพทยร์ะบุวา่ส่ง ER ใหส่้งไปท าหตัถการ 
     ท่ี ER เสร็จแลว้จึงส่ง Admit       
11.โทรศพัทแ์จง้พนกังานเปลใหท้ราบ เพื่อรับผูป่้วย โดยตอ้งแจง้ดว้ยว่า 
   ใชร้ถเขน็หรือเปลนอน  หากมีการส่งฟิลม์  ใหโ้ทรศพัทแ์จง้หอ้งเอกซเรย ์
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   เพื่อเอกซเรยก่์อนเขา้   Admit ทุกคร้ัง    เวลา  12.00 – 13.00 น.  ตาม 
    นกังานเปล   เจา้หนา้ท่ี ER  
12.น า Chart  Admit ทั้งชุด  (Doctor  Order   ใบยนิยอมฯ) และใหผู้ป่้วยนัง่
รถเขน็/เปลนอน พาเขา้ไป Admit  แยกตามอาการผูป่้วย  ซ่ึงจะมีพยาบาล 
น าส่งผูป่้วย Admit  ในกรณี 1) มีประวติัชกัมาจากท่ีบา้นหรือ โรคลมชกั 
ท่ีมีอาการชกัก่อนมา รพ. 3) สงสัยหรือมีภาวะ shock  4) ผูป่้วยท่ีมีปัญหา 
ทางระบบหายใจ เช่น หอบมาก On oxygen ขณะน าส่ง Admit  5) DHF 
ท่ีให ้IV Fluid  ท่ี ER 6) มารดาเจ็บครรภค์ลอด GA > 36 wks  
by correct U/S  ในสมุดฝากครรภ ์หรือ HF ≥  ¾  >ระดบัสะดือ 
13. พนกังานช่วยเหลือคนไข ้IPD น าส าเนาใบ Doctor order แพทย ์ ยืน่ท่ี
หอ้งยา  รอรับยา 
 
      

 
 
 
 
 
 
 
 

1-4 นโยบายและวธีิปฏิบตัิ  เรื่อง  การซกัประวตัิผูป่้วยนอก/ ER 
โรงพยาบาลเสนางคนิคม หนา้  :  1/2 
นโยบายและวิธีปฏิบติัเลขท่ี :  WI: NUR: 1-4 ฉบบัท่ี :ก 
เร่ือง :  การซกัประวติัผูป่้วยนอก วนัท่ี  : 16  ตุลาคม 2562     
แผนก :  ผูป่้วยนอก / ER  แผนกท่ีเก่ียวขอ้ง : งานผูป่้วยนอก/งานผูป่้วยอุบติัเหตุฉุกเฉิน 
ผูจ้ดัท า : นางเสถียร  ภูวงศ ์ ผูอ้นุมติั : นางสาวสมพร   มีทองแสน 
นโยบาย 

 การซกัประวติัผูป่้วยนอกให้ถูกตอ้งตามอาการท่ีเป็นจริง และใหไ้ดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้ง ครบถว้นและเป็น
ประโยชน์ต่อการรักษา ผูรั้บบริการปลอดภยัและพึงพอใจ 
แนวทางปฏิบติั  การซกัประวติัผูป่้วยนอก/ER ดงัน้ี 
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ประวติัการเจ็บป่วย แนวทางการบนัทึก 

สัญญาณชีพ  BMI ชัง่น ้าหนกั ทุกคร้ัง และวดัความสูงทุกคร้ังในรายท่ีอาย ุ< 18ปี    
วดัรอบเอวทุกราย ยกเวน้หญิงตั้งครรภ ์และเด็ก อาย ุต ากว่า 15 ปี 
ผูป่้วยท่ีมาดว้ยอาการไข ้ วดัอุณหภูมิร่างกายทุกราย 
ผูป่้วยอาย ุ3 ปีขึ้นไป  วดัความดนัโลหิตทุกราย 
FBS  ให ้copy จากผล Lab  แลว้มา paste ท่ี ค่า FBS หนา้ซักประวติั 

CC : อาการส าคญั การบนัทึก :  ไดแ้ก่อาการ หรือปัญหาท่ีผูป่้วยตอ้งมาโรงพยาบาล  
ระบุระยะเวลาเป็นตั้งแต่เม่ือไหร่ (เป็นก่อนมา ร.พ. .......นาที  /
ชัว่โมง/วนั/สัปดาห์/เดือน) 
ตวัอยา่ง 
บาดแผลท่ีขาซา้ย มีเลือดออก  เป็นมา 30 นาที   
กระดูกขอ้มือขวางอ ผิดรูป  ปวด บวม เป็นมา 2 ชัว่โมง    
หายใจหอบ  เหน่ือย  เป็นมา 30 นาที  
ซึม   ไขสู้งมาก   วิงเวียนศีรษะมาก  เป็นมา  1  วนั 
ปวดทอ้งมาก    อาเจียนมาก   เป็นมา 2 ชัว่โมง    
เหน่ือยอ่อนเพลียมากช่วยเหลือตวัเองไดน้อ้ย/ไม่ได ้ เป็นมา 2 วนั    
 เป็นลมหมดสติ เคล่ือนไหวแขนขาขา้งซา้ยไม่ได ้   เป็นมา 20 นาที 
มีอาการชกัเกร็ง    เจ็บหนา้อก   เป็นมา 20 นาที 
ส่ิงแปลกปลอมเขา้จมูก/เขา้หู เป็นมา 1 วนั 
-กรณีท่ีมา รพ.เพื่อขอรับยาใหร้ะบุอาการ...........  มาตามนดั /ไม่มา 
ตามนดั รักษาโรค................ 

HPI:ประวติัการเจ็บป่วยปัจจุบนั  
ประวติัการรักษาท่ีไดรั้บ ในการ
ป่วยคร้ังน้ี 

อาการแสดงในส่วนของ เป็นอะไรมา เป็นตั้งแต่เม่ือไหร่ ไปท าอะไร
มา   
มีอาการอยา่งไร  เร่ิมเป็นท่ีระบบใดของร่างกาย  บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การเจ็บป่วยคร้ังน้ี  มีคนในครอบครัวเป็นหรือไม่ ความถี่ของอาการ
แสดง 
(5 W  2 H ไดแ้ก่ what ,  where  , when  , why , who , how , how  
many)กรณีท่ีไดรั้บการรักษามาแลว้ หรือบนัทึกประวติัการรักษาท่ี
ผา่นมา หรือไม่ไดรั้กษาจากท่ีใด 
ตวัอยา่ง   
     2 วนัก่อน มีอาการไขสู้ง ไอมีเสมหะ   ไปรับการรักษาท่ี  
รพ.สต.ไดย้า para (500) 2xprn ,bromhexine 1x3 pc อาการ ไม่ดีขึ้น 



22 
 

ประวติัการเจ็บป่วย แนวทางการบนัทึก 

    1 วนัก่อน รับประมาณอาหารรสเผด็จดั มีอาการปวดทอ้งบริเวณ
ลิ้นป่ี ปวดตลอดเวลา  

PMH:ประวติัการเจ็บป่วยในอดีต ประวติัการเจ็บป่วยในอดีตท่ีส าคญั และเก่ียวกบัปัญหา หรือ
สอดคลอ้งกบัปัญหาท่ีสงสัย  ถา้ไม่มี  ระบุ  ไม่มี   ถา้  มี  ระบุ...... 
ประวติัการผา่ตดั   ไม่เคย   เคย ระบุ........... 

FH: ประวติัการเจ็บป่วยใน
ครอบครัว 

ประวติัการเจ็บป่วยในครอบครัว ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเจ็บป่วยคร้ังน้ี 
  

ประวติัอ่ืน ๆ  
-SH:social  history  
-ประวติั growth development / 
vaccination 
-ประวติัประจ าเดือนในผูห้ญิงช่วง
อาย ุ11 – 60 ปี 
-ประวติัการแพย้าการแพอ่ื้น ๆ  
-ประวติัการใชส้ารเสพติด การสูบ
บุหร่ี การด่ืมสุรา  ระบุจ านวน 
ความถี่ ระยะเวลาท่ีใช ้ 
เด็ก 0-14 ปีใหซ้กัประวติัการใชส้าร
เสพติดของบุคคลในครอบครัว 

ตวัอยา่ง 
พฒันาการ     ปกติ , ไม่ปกติ   
ไดรั้บวคัซีนตามเกณฑอ์าย ุ   ครบ   ไม่ครบ 
LMP   20/10/55  
ประวติัการตั้งครรภ ์   
ปฏิเสธการแพย้า   แพย้า ระบุ....... 
ไม่สูบบุหร่ี   ไม่ด่ืมสุรา 
หรือสูบบุหร่ี วนัละ 5 มวน  สูบมานาน10 ปี 
ด่ืมสุราเป็นคร้ังคราว 
 

1-5 นโยบายและวธีิปฏิบตัิ  เรื่อง  :  แนวทางการออกรบัเหตฉุกุเฉิน 
โรงพยาบาลเสนางคนิคม หนา้  :  1/5 
นโยบายและวิธีปฏิบติัเลขท่ี : WI: NUR: 1-5 ฉบบัท่ี :ข 
เร่ือง :  แนวทางการออกรับเหตุฉุกเฉิน วนัท่ี  :   20  ตุลาคม  2562 
แผนก :  ER /ผูป่้วยใน แผนกท่ีเก่ียวขอ้ง: งานผูป่้วยอุบติัเหตุฉุกเฉิน/ ตึกผูป่้วยใน 
ผูจ้ดัท า : นายชยัพร  สนิทนวล ผูอ้นุมติั : นางสาวสมพรมีทองแสน 
นโยบาย 
 โรงพยาบาลเสนางคนิคมมีการปฏิบติัตามนโยบายการออกรับเหตุฉุกเฉินในเขตพื้นท่ีอ าเภอเสนางคนิคม  
เพื่อใหผู้ป่้วยไดรั้บการช่วยเหลืออยา่งเร่งด่วนโดยค านึงถึงความรวดเร็วและความปลอดภยัของผูป่้วย 
วิธีปฏิบติั 

 ออกรับเหตุฉุกเฉินตอ้งเตรียมความพร้อมต่างๆดงัน้ี 
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ด้านบุคลากร 
1.1 รถAmbulance ตอ้งเตรียมให้พร้อมและออกรับเหตุ  ภายใน2นาที 
1.2 อตัราก าลงั  จพ.เวชกิจฉุกเฉิน ออกรับเหตุพร้อมรถAmbulance 
1.3 ในกรณีท่ีเป็นผูป่้วยหนกั Arrest  ไม่รู้สึกตวั เจ็บครรภค์ลอด เป็นอุบติัเหตุจราจร 

ใหพ้ยาบาล MemberER  ออกรับเหตุร่วมกบั EMT-I    
1.4 กรณีท่ีไม่มีจพ.เวชกิจฉุกเฉินไม่ขึ้นปฏิบติังานถา้มี Case  ผูป่้วยหนกั Arrest  

ไม่รู้สึกตวั เจ็บครรภค์ลอด เป็นอุบติัเหตุจราจรท่ีอาการหนกั ใหพ้ยาบาล MemberER  ออกรับเหตุร่วมกบั  
พยาบาล MemberIPD 

1.5 ถา้เป็นอุบติัเหตุจราจร/ อุบติัเหตุหมู่ ท่ีผูบ้าดเจ็บจ านวนมากใหป้ระเมินสถานการณ์ 
และประเมินผูบ้าดเจ็บ แลว้โทรศพัทข์อความช่วยเหลือให้รถAmbulanceอีก 1คนั พร้อมพยาบาล MemberIPD
ร่วมกบัผูช่้วยเหลือคนไขต้ามแผนอุบติัหมู่ท่ีก  าหนดไว ้

2.ดา้นเคร่ืองมือ 
พยาบาลท่ีออกรับเหตุฉุกเฉินตอ้งเตรียมอุปกรณ์ใหค้รบตามสถานการณ์ 

ท่ีไดรั้บแจง้ดงัน้ีถุงมือ  Disposable ,  IV  Fluid  ,เคร่ือง Suction     สาย  Suction     NSS   
Long spinal broad , Hard collar   สายออกซิเจน     Stethoscope  ไฟฉาย ไมด้ามขนาดต่าง ๆ  
เป็นตน้ 
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1-6 นโยบายและวธีิปฏิบตัิ  เรื่อง  การคดักรองผูร้บับรกิารทนัตกรรม 
โรงพยาบาลเสนางคนิคม หนา้  :  1/2 
นโยบายและวิธีปฏิบติัเลขท่ี : WI: NUR:1- 6 ฉบบัท่ี :ก 
เร่ือง :  การคดักรองผูรั้บบริการทนัตกรรม วนัท่ี  : 2  พฤศจิกายน  2562  
แผนก :  ผูป่้วยนอก  แผนกท่ีเก่ียวขอ้ง : งานผูป่้วยนอก/งานผูป่้วยอุบติัเหตุฉุกเฉิน 
ผูจ้ดัท า : นางรัตนพร    เจริญรัตน์ ผูอ้นุมติั : นางสาวสมพร   มีทองแสน 
นโยบาย 
          การคดักรองผูรั้บบริการทนัตกรรมตอ้งคดักรองใหถู้กตอ้ง   รวดเร็ว  ผูรั้บบริการปลอดภยัและพึงพอใจ 
แนวทางปฏิบัติ  การคัดกรองผู้รับบริการทันตกรรม 
1. ยืน่บตัร/เช็คสิทธิบตัรท่ีหอ้งบตัร 
 
2.   คดักรองผูป่้วยไปรับบริการทนัตกรรม 
 

         ชัง่น ้าหนกั                                วดัความดนัโลหิต 
 
    BP  90/60 – 140/80                BP สูงเกิน  140/90 
 
                                                 ส่งหอ้งทนัตกรรม                       ใหน้ัง่พกั 15  นาทีวดั BP ซ ้า 
 
           BP สูงไม่เกิน  140/90            BP สูงเกิน  140/90 
 
     ส่งหอ้งทนัตกรรม  ส่งหนา้หอ้งตรวจโรค 
 
         พบแพทย ์ตรวจโรค ท่ี OPD 
 

                                                           ใหก้ารรักษา (amoxy  5 วนั  + para)  หรือยาลดความดนัโลหิต 
 
          นดั F/U (5 วนั ) 



25 
 

 
            มาตรวจตามนดั คร้ังท่ี  2  พบแพทยก่์อน 
         ส่งหอ้งทนัตกรรม 

1-7นโยบายและวิธีปฏิบตัิ  เรื่อง  การใหบ้รกิารผูป่้วยOSCC 
โรงพยาบาลเสนางคนิคม หนา้  :  1/2 

นโยบายและวิธีปฏิบติัเลขท่ี :  WI: NUR:1-7 ฉบบัท่ี :ก 
เร่ือง :  การให้บริการผู้ป่วยOSCC วนัท่ี  : 2  พฤศจิกายน  2562  
แผนก :  ผูป่้วยนอก  แผนกท่ีเก่ียวขอ้ง : งานผูป่้วยนอก 
ผูจ้ดัท า : นางกิรณา  กลัยบุตร ผูอ้นุมติั :  นางสาวสมพร  มีทองแสน 
นโยบาย 
ข้ันตอนการให้บริการผู้ป่วยถูกข่มขืน 

1 .แยกผูป่้วยมารับบริการเฉพาะในคลินิกใหค้  าปรึกษา 
2. ใหค้  าปรึกษาผูป่้วยและญาติการตรวจต่าง ๆ เช่น  การตรวจภายใน  ตรวจ Lab   

 Anti  HIV  / HbsAg   HBsAb  / VDRL  / Acid  Phosphatase /Wet smear sperm  count /Preg  test  
 3. ไดรั้บการตรวจตามช่องทางด่วน เพื่อพบแพทย ์ 
 4.  แยกในรายท่ีไม่ไดถู้กข่มขืนจริงและรายท่ีถูกข่มขืนจริง  
ในรายท่ีข่มขืนจริง ๆ ตอ้ง  รายงานแพทยส่์งตรวจภายใน เพื่อตรวจร่างการและตรวจ Lab ต่าง ๆ ตามรายการ 
  -การเขียนถุงใส่ ส่ิงส่งตรวจ  Acid  Phosphatase    ดา้นใน  1  ถุง  ดา้นนอก 1 ถุง  และใหเ้ขียน
สต๊ิกเกอร์ช่ือ สกุล   อาย ุ  HN  ผูป่้วย  ติดท่ีถุงส่ิงส่งตรวจดว้ย  ใบส่ง LAB (แบบฟอร์มการส่งตรวจวตัถุพยานคดี
ความผิดทางเพศ ) อยูท่ี่แฟ้มเซ็นยนิยอมตรวจเลือดดา้นหลงั โดยพยาบาลกรอกขอ้มูลเบ้ืองตน้ แลว้ใหแ้พทยล์งผล
การตรวจร่างกาย  

  - ส่งส่ิงส่งตรวจ  ไปท่ีห้อง Lab ไดแ้ก่ Acid  Phosphatase /Wet smear  
sperm  count  และพาผูป่้วยไปรับบริการตรวจ Lab   Anti  HIV  / HbsAg   HBsAb  / VDRL  / และPreg  test  
 5. ลงขอ้มูลในเวชระเบียน OPD  Card   สีเขียว  และลงทะเบียน ขอ้มูลการตรวจรักษาทั้งหมด บนัทึก
อาการส าคญั   ประวติัการเจ็บป่วยปัจจุบนั  LMP……..  และ การคุมก าเนิด  
 6. การเก็บเวชระเบียนในซองสีน ้าตาล  หนา้เขียนหนา้ซองระบุ  HN..  CODE..  และวนัท่ี ..ท่ีมาตรวจ  
ช่ือแพทย.์... แยกไวลิ้้นซกัโต๊ะหวัหนา้ ER  ชั้น 2  มีกุญแจลอ็ค ท่ี   ผูท่ี้สามารถเขา้ถึงได ้คือ แพทย ์พยาบาลท่ี
รับผิดชอบใหค้ าปรึกษา 
 7 นดั F/U  1  เดือน  ฟังผล Acid  Phosphatase  พร้อมรับใบชนัสูตรฯ   และ นดั  3  เดือน ตรวจ Anti  
HIV  ซ ้า  
ผูรั้บผิดชอบไดแ้ก่   1.นางเขษมสิริ  กลัยบุตร 2. นางเกศกนก  นาสืบ  3. นางสนอง  นรารักษ ์ 
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เวรนอกเวลาราชการ  ผูรั้บผิดชอบ ไดแ้ก่ 1. Incharge  ER  หรือ  2 Member  ER   ท าทุกขั้นตอน 
ตามท่ีก าหนด 
                                                                                                      

ข้ันตอนการให้บริการผู้ป่วยท่ีถูกข่มขืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูป่้วย /ซกัประวติั 

แยกไปหอ้งใหค้ าปรึกษา  

พบแพทย ์

ตรวจภายใน 

ส่งตรวจ  LAB 
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1-8 นโยบายและวธีิปฏิบตัิ  เรื่อง  การใหบ้รกิารตรวจตาแก่ผูป่้วยเบาหวาน 
โรงพยาบาลเสนางคนิคม หนา้  :  1/2 
นโยบายและวิธีปฏิบติัเลขท่ี :  WI: NUR:1-8 ฉบบัท่ี :ก 
เร่ือง : การใหบ้ริการตรวจตาแกผูป่้วยเบาหวาน วนัท่ี  : 2  พฤศจิกายน 2562  
แผนก :  ผูป่้วยนอก แผนกท่ีเก่ียวขอ้ง : งานผูป่้วยนอก 
ผูจ้ดัท า : นางพรเพญ็  แกว้ยก ผูอ้นุมติั :   นางสาวสมพร   มีทองแสน 
นโยบาย 
 ผูป่้วยเบาหวานควรจะไดรั้บการตรวจตาโดยจกัษุแพทยอ์ยา่งนอ้ย ปีละ 1 คร้ัง เพื่อคดักรอง 
อาการผิดปกติของดวงตา  ท่ีเกิดจากการโรคเบาหวาน ซ่ึงถา้พบวา่ตาผิดปกติควรไดรั้บการรักษาตั้งแต่ 
เร่ิมตน้ เพื่อลดภาวะแทรกซอ้นเก่ียวกบัตา 
แนวทางปฏิบติั การใหบ้ริการตรวจตาโดยจกัษุแพทยห์รือผูเ้ช่ียวชาญ แก่ผูป่้วยเบาหวาน    
1.  ประสานงานกบัส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัอ านาจเจริญเพื่อนดัตรวจตาแก่ผูป่้วยเบาหวานอยา่งนอ้ยปีละ  1  คร้ัง 
โดยท าแผนรวมกนัทั้งจงัหวดั 
2. นดัผูป่้วยเบาหวานเพื่อมาตรวจตาตามนดั  
3. วนัท่ีนดัตรวจใหบ้ริการดงัน้ี   ( จดัหอ้งประชุม จดัสถานท่ี  เกา้อ้ี  ชั้นวางเคร่ืองมือ และปลัก๊ไฟใหพ้ร้อม   เตรียมเบิก

ยาชา ยาขยายรูม่านตาเพื่อหยอดตาก่อนตรวจ) 
3.1 ลงบนัทึกน ้าหนกั  และวดัความดนัโลหิตทุกราย 
3.2 วดัสายตาผูป่้วยทุกรายโดย ใช ้  E  chart    โดยใหผู้ป่้วยยนืในระยะ 6 เมตร 

3.2.1 ปิดตาขา้งขวา  ใหว้ดัตาขา้งซา้ยก่อนขา้งขวา  VA   Lt =     20/30                    RT = 20/30  
เป็นตน้ 

3.2.2 การอ่านผล  ใหบ้นัทึกแถวท่ีอ่านไดเ้กินคร่ึงหน่ึง   ถา้อ่านผิดเกินคร่ึง ใหอ้่านแถวบนต่อ  และ
บนัทึกแถวท่ีอ่านไดห้มดหรืออ่านไดเ้กินคร่ึง   20/40  เป็นตน้ 

3.2.3 ถา้ในระยะ 6 เมตรอ่านไม่ออกใหเ้ล่ือนเขา้มาเป็น 5 , 4 เมตร…3  2  1  เมตรตามล าดบัจนกว่า
จะอ่านแถวบนได ้ ลงผล  RT =  20/200 ในระยะ 3 เมตร 

3.3 น าผูป่้วยมาเรียงล าดบัเพื่อหยอดยาตา  โดยหยอดยาชา Tetracaine  hydrochloide ก่อน 
รอประมาณ  5  นาทีใหห้ยอดยาขยายรูม่านตาต่อ(     mydricyl      1 %)ในผูป่้วยรายนั้น ๆ   
โดยการหยอดยาชา และยาขยายรู่ม่านตาก่อนท่ีแพทยจ์ะตรวจตา 
ประมาณ  30 นาที – 1 ชัว่โมง  ยาชาจะอยูไ่ดป้ระมาณ  4 ช.ม. 

3.4 น าผูป่้วยมาเรียงล าดบัเพื่อขึ้นเตียงตรวจตา 
3.5 หลงัจากตรวจตาเสร็จผูต้รวจจะลงบนัทึกผลการตรวจ  โดยจดัเจา้หนา้ท่ีแจง้ผลการตรวจ 

และนดัตรวจปีละ 1 คร้ัง ผูป่้วยท่ีมีอาการผิดปกติจะเขียนใบส่งต่อ ไปรับการรักษา  
โดยยงิเลเซอร์ท่ี โรงพยาบาลลืออ านาจ 

แจง้ผล /นดั F/U 
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 3.7  ลงทะเบียนผลการตรวจตาไวเ้ป็นหลกัฐานในระบบ LAN และสรุปผลการตรวจต่อไป 

1-9 นโยบายและวธีิปฏิบตัิ  เรื่อง  การพิจารณาเขา้พบแพทยก์่อน 
โรงพยาบาลเสนางคนิคม หนา้  :  1/1 
นโยบายและวิธีปฏิบติัเลขท่ี :  WI: NUR:1-9 ฉบบัท่ี :ก 
เร่ือง :  การพิจารณาเขา้พบแพทยก่์อน วนัท่ี  : 2  พฤศจิกายน 2562    
แผนก :  ผูป่้วยนอก / ER  แผนกท่ีเก่ียวขอ้ง : งานผูป่้วยนอก 
ผูจ้ดัท า : นางเสถียร  ภูวงศ ์ ผูอ้นุมติั : นางสาวสมพร   มีทองแสน 
นโยบาย 
 การพิจารณาผูป่้วยเขา้พบแพทยก่์อนในรายท่ีไม่ฉุกเฉินมากเพื่อใหรั้บบริการปลอดภยั 
ผู้ป่วยท่ีมีความเร่งด่วนท่ีต้องเข้ารับการตรวจกบัแพทย์ก่อน ท่ีงานผู้ป่วยนอก 
 1.ผูป่้วยท่ีอาการไม่คงท่ี 
  - ไขสู้ง  39 0 C    
  - เด็กมีไข ้ 38 0 C และมีประวติัชกั  
  - ผูป่้วยถ่ายอุจจาระเป็นน ้าและอาเจียน เหน่ือยอ่อนเพลีมมากขณะนัง่รอตรวจ 
  - ผูป่้วยท่ีมีปัญหาทางจิตก่อใหเ้กิดความร าคาญ 
  - ผูป่้วยท่ีมีความดนัโลหิตสูง/ต ่า 
  - ผูป่้วยหญิงตั้งครรภ ์ท่ีมีอาการผิดปกติร่วมดว้ยเช่น มีไข ้ ปวดศีรษะ  บวม จุกเสียดใตลิ้้นป่ี 
  - น ้าตาลในเลือดสูง/ต ่ากวา่ปกติมาก 
  - ผูป่้วยท่ีมีอาการเจ็บปวดมาก 
  - ผูป่้วยท่ีเป็นเหยือ่ของการถูกทารุณกรรม  ถูกทอดทิ้ง หรือสงสัยวา่มีการใชส้ารเสพติด 
  - ผูป่้วยท่ีวิงเวียนศีรษะเส่ียงต่อการพลดัตกหกลม้ 
 2. ผูป่้วยท่ีส่งมาปรึกษาแพทยจ์ากจุดอ่ืน  ER  ทนัตกรรม  เวชปฏิบติั  
 3. พระภิกษุ – สามเณร – ชี 
 4. ผูป่้วยนัง่รถเข็น 
 5. ผูป่้วยทารก 0-5 ปี  /เด็กร้องกวน  
 6. ผูป่้วยสูงอาย ุ70 ปีขึ้นไป 
 7. ผูป่้วยทัว่ไปตามล าดบัคิว 
 
 
 
 



29 
 

 

1-11นโยบายและวิธีปฏิบตัิ  เรื่อง  การแยกผูป่้วยไขห้วดัใหญ่ 
โรงพยาบาลเสนางคนิคม หนา้  :  1/2 
นโยบายและวิธีปฏิบติัเลขท่ี :  WI: NUR:1-11 ฉบบัท่ี :ก 
เร่ือง :  การแยกผูป่้วยไขห้วดัใหญ่ วนัท่ี  : 13  ตุลาคม  2562 
แผนก :  ผูป่้วยนอก  แผนกท่ีเก่ียวขอ้ง : งานผูป่้วยนอก 
ผูจ้ดัท า : นางเสถียร  ภูวงศ ์ ผูอ้นุมติั :  นางสาวสมพร  มีทองแสน 
นโยบาย 
 โรงพยาบาลเสนางคนิคมให้การดูแลรักษาผูป่้วยทัว่ไปและผูป่้วยท่ีติดเช้ือ   อยา่งเท่าเทียมกนั   
โดยค านึงถึงสิทธิของผูป่้วยในการใหบ้ริการ  แต่โรคบางอยา่งท่ีสามารถติดต่อไดโ้ดยทางเดินหายใจ 
ตอ้งไดรั้บการแยกโรค  และรักษาโดยเฉพาะและตอ้งค านึงถึงความปลอดภยัของผูป่้วยและผูรั้บบริการ 
อ่ืน ๆ  ดว้ย 
วิธีปฏิบัติการแยกผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ 
 1. ผูป่้วยท่ีเป็นโรคซ่ึงสามารถติดต่อไดโ้ดยระบบทางเดินหายใจ  ไดแ้ก่ มาดว้ยอาการไข ้     อาการ ไอ  
เจ็บคอ  หายใจหอบ และมีประวติัเดินทางมาจากพื้นท่ี มีการระบาดของโรค  หรือมีประวติัสัมผสัใกลชิ้ดกบัผูป่้วย
ไขห้วดัใหญ่    ในระหวา่งรับบริการจะใหใ้ชผ้า้ปิดปากปิดจมูก  โดยอธิบายเหตุผลของการใช ้Mask ใหผู้ป่้วยและ
ญาติ 
 2. หน่วยคดักรองผูป่้วย   OPD  หรือ ER   ซกัประประวติั  ถา้สาเหตุการเจ็บป่วยอาการสงสัยไข้หวัดใหญ่
จะให้ผู้ป่วยใส่ Mask   แล้ว ให้รายงานแพทย์ทราบทันที  
 3. ผูป่้วยท่ีมีอาการสงสัยเขา้ไดก้บัโรคไขห้วดัใหญ่  จะแยกผูป่้วยไปซกัประวติัท่ีดา้นล่างขา้งหอ้งบตัร 
เพื่อตรวจร่างกาย  เก็บส่ิงส่งตรวจทางหอ้งปฏิบติัการเพิ่มเติม และด าเนินการสอบสวนโรค 
 4. เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง  ไดแ้ก่ พยาบาลจุดคดักรอง  พนกังานเปล และแพทย ์ ใหใ้ส่ชุดป้องกนั   โดยสวม 
Mask    2) สวมถุงมือ       
 5.  ใหบ้ริการ One  Stop  service ท่ีขา้งหอ้งบตัร โดยใหพ้นกังานเปล น าบตัรผูป่้วยมารับยาท่ีหอ้งยา แลว้
ใหเ้ภสัชกร ไปแนะน าวิธีการใชย้า  จึงใหผู้ป่้วยกลบับา้น 
 6. การใหค้  าแนะน า  ผูป่้วยท่ีท างานหรือนกัเรียน ใหห้ยดุงาน/หยดุเรียน  เป็นเวลา  1 สัปดาห์ 
และงดกิจกรรมท่ีท าร่วมกบัผูอ่ื้น แยกของใชส่้วนตวั   ใส่ Mask เพื่อป้องกนัการแพร่กระจายเช้ือ  
 7. ถา้หากอาการไม่ดีขึ้นใหม้าพบแพทยก่์อนนดั 
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 แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคไข้หวัดนก     ( Avian  Influenza ) 
มีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

ผูป่้วย                           (สงสัยให้ ผูป่้วยใส่  MASK N95) 

 
         แผนกเวชระเบียน มาดว้ยอาการไข+้อาการ URI  เช่น ไอ  เจ็บคอ มี

น ้ามูกไหล และมีประวติัขอ้ใดขอ้หน่ึง ไขม้ากกวา่ 38 

oC 
          จุดคดักรองประวติัผูป่้วย - สัมผสัสัตวปี์กท่ีป่วยตาย ในช่วง 7 วนัท่ีผา่นมา

หรือ 
- สัมผสัผูป่้วยปอดบวม  ในช่วง 10 วนัท่ีผา่นมา

หรือ 
- อาศยัในหมู่บา้นท่ีมีไก่ป่วย/ตายในช่วง 14 วนัท่ี

ผา่นมา 
  

                                น าส่งผูป่้วยตามเส้นทางท่ี
ก าหนด 

 พยาบาลจุดคดักรอง  รายงานแพทย ์ โดยให้  X-ray 
ก่อนส่งไปหอ้งตรวจแยกโรคตึกผูป่้วยใน 

เจ้าหน้าท่ีท่ีเกีย่วข้องในการดูแลผู้ป่วย 2 คน 
ใส่อุปกรณ์ป้องกนั  ไดแ้ก่   1. สวม Mask  N  95  
 2.หมวก  3. สวมถุงมือ  4.สวมชุดกาวน์ป้องกนั 
 ไขห้วดันก 5. ถุงมือ  6. Face  Shield 

- ประสานงานกบัหน่วยงานต่าง ๆ ไดแ้ก่    Lab   
งานผูป่้วยใน    กลุ่มงานเวชศาสตร์ฯ 
-     แพทยซ์กัประวติัตรวจร่างกาย 
  -     Investigate  ตามท่ีเห็นสมควร 
 

  
หาสาเหตุได้ หาสาเหตุไม่ได้ 

  
รักษาตามสาเหตุ ผล Chest  X-ray 

  
Chest  X-ray  ปกติ   Chest  X-ray   เข้าได้กบัปอดอกัเสบ รุนแรง    ถา้ไม่

รุนแรง 
  

รายงานแพทย ์ และ 
แจง้ฝ่ายเวชปฏิบติัครอบครัว 

ขณะส่งต่อ  จนท.
สวมชุดป้องกนั 
อยา่งเคร่งครัด 
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Rapid   test/                 ส่ง ร.พ.อ านาจเจริญ 
 
 

 

Rapid test ผลลบ(CXR ปกติ) Rapid test Flu B+                               Rapid test Flu 
A+ 

 (CXR ปกติ/ปอดอกัเสบ)                  (CXR ปกติ/ปอด
อกัเสบ) 
 

- เก็บตวัอยา่ง  Throat  swab /  
- เก็บตวัอยา่ง Acute  Serum ตามดว้ย 

convalescent serum (หลงัจาก serum แรก 
14- 21 วนั ส่งตรวจท่ีศูนยว์ิทย ์ฯ  อุบล ฯให้
การรักษาตามแนวทางปฏิบติั 

                                                    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ให้ยา Antiviral  Rx 
รักษาตามความเหมาะสม 
นดัติดตามผลการรักษา
หลงัจ าหน่าย 48 ช.ม. 

Admit  ห้องแยกโรค 
ให้ยา Antiviral  Rx 

รักษาตามอาการอย่างใกล้ชิด 
นัดติดตามผลการรักษาหลัง
จ าหน่าย 48 ช.ม. 

จุดคัดกรองผู้ป่วย ,ER ,OPD 

โทรแจง้หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งก่อนเคล่ือนยา้ย** 

ยอ้นกลบัไปทางลาด 
หนา้ห้องผูป่้วยอุบติัเหตุ 

ประวติั และอาการ
ชดัเจนแพทยเ์วรส่ง 

เอก็ซ์เรยป์อด 

ประวติั และอาการไม่
ชดัเจนแพทยเ์วรส่งไม ่

เอก็ซ์เรยป์อด 
 

ทางลาดขึ้น 
ทางเช่ือมขา้งห้องยา 

ไปตามถนนบริเวณลานจอดรถ 

ไปตามถนนหนา้ศูนย ์

** หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง น าส่งผูป่้วย 
- พยาบาลคดักรอง(นอกเวลา พยาบาล 
Member  ER และพนกังานเปล : เพื่อเคลียร์
เส้นทางน าส่ง 
- ward : เพื่อเตรียมรับผูป่้วย. 
- แพทยเ์วรตรวจผูป่้วยท่ีห้องแยกโรค 
 

รอแพทยท่ี์ 
ขา้งห้องบตัร  
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เจ้าหน้าที่  รับผิดชอบในการดูแลผู้ป่วยไข้หวัดนก 
อตัราก าลงั  ในการดูแลผูป่้วย  
1.  แพทยผ์ูเ้ก่ียวขอ้ง (แพทยเ์วร) 
2. ในเวลาราชการ   พยาบาลจุดคดักรองและพนกังานเปล น าผูป่้วยไป เอก็ซเรย ์จากนั้นส่งไปตรวจท่ี 
หอ้งแยกโรค  ตึกผูป่้วยใน) 
3. ถา้มีจ านวนผูป่้วยหลายราย  ใหพ้ยาบาล OPD  ท่ีรับผิดชอบซกัประวติัผูป่้วยโรคทัว่ไป มาช่วยน าส่งผูป่้วยไปท่ี
ตึกผูป่้วยใน   
  
นอกเวลาราชการ 
           พยาบาล ER  Membe 1  / จพ.ฉุกเฉินทางการแพทย ์/เวร BD โดยใหมี้รับผิดชอบทั้งเวรถึง 24.00 น. 
3. พนกังานเปล ในเวลาราชการ 
 1. นายสุวชัชยั  นวลศรี 
 2. นายอุดมศกัด์ิ  โพสาราช 
 3. นายจตุรภทัร       ชาวตระการ 
 4. พนกังานช่วยเหลือคนไข ้ ER 
 5.  พนกังานช่วยเหลือคนไข ้ชาย  IPD 
 นอกเวลาราชการ    ผูรั้บผิดชอบ   พนกังานช่วยเหลือคนไข ้ ER 
4. การส่งต่อผูป่้วย 
 1.  พนกังานขบัรถ 
 2.  พยาบาล  On call  Refer 
5.  ตึกผูป่้วยใน ดูแลผูป่้วยในหอ้งแยกโรค 
 1. พยาบาล IPD   Member  1 
6.  ฝ่ายเวชเวชปฏิบติัครอบครัว  (งานสอบสวนโรค) 
 1. นายสัญญา   อุสาหะวงค ์
 2. นางรักขณา  มานะบุตร 
 
 

หมายเหต ุ
ในกรณีท่ีมีการส่งต่อ
ผูป่้วยมาจาก 
สถานีอนามยัให้ไป
จอกรถ ดา้นขา้งหน่วย
จ่ายกลาง/ทางดา้นหลงั 
ตึกผูป่้วยใน แลว้เขา้
ห้องแยกโรค 
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1-12นโยบายและวิธีปฏิบตัิ  เรื่อง  การใหค้  าปรกึษาก่อนอปุสมบท 
โรงพยาบาลเสนางคนิคม หนา้  :  1/2 
นโยบายและวิธีปฏิบติัเลขท่ี :  WI: NUR:1-12 ฉบบัท่ี :ก 
เร่ือง :  การให้ค  าปรึกษาก่อนอุปสมบท วนัท่ี  : 18  ตุลาคม  2562  
แผนก :  ผูป่้วยนอก  แผนกท่ีเก่ียวขอ้ง : งานผูป่้วยนอก 
ผูจ้ดัท า : นางกิรณา   กลัยบุตร ผูอ้นุมติั :  นางสาวสมพร  มีทองแสน 
นโยบาย 
 ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข  ไดม้อบหมายใหท้างโรงพยาบาลในสังกดักระทรวงสาธารณสุข  
รับผิดชอบออกใบรับรองแพทยเ์พื่ออุปสมบท  แก่ผูม้ารับบริการ โรงพยาบาล 
เสนางคนิคมจึงไดจ้ดัท าแนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 
ข้ันตอนการให้ค าปรึกษาก่อนอุปสมบท 
1.ลงทะเบียน ผูรั้บบริการท่ีห้องบตัร ลงอาการส าคญั  ขอใบรับรองแพทยเ์พื่ออุปสมบท  
และส่งตรวจ Immunology  - Anti  HIV  และ  - Urine  Amphetamine  ส่ง  007  หอ้งชนัสูตร 
2.พยาบาลใหค้ าปรึกษา เขียนใบส่ง LAB  เติมขอ้ความให้สมบูรณ์  / ส่ง Anti  HIV  และ 
Other  -  Urine  Amphetamine    เขียน สต๊ิกเกอร์ติด Tube   
 
 
                   
ลงทะเบียนผูรั้บบริการในสมุด   ลง Code  และขอ้มูลอ่ืน ๆ ใหส้มบูรณ์ 
3. ใหบ้ริการใหค้  าปรึกษาก่อนตรวจเลือด โดยสอบถามผูป่้วยวา่จะบวชเม่ือไหร่  รับประทานอาหารมาหรือยงั  
และผูป่้วยแจง้ความประสงค ์มาขอใบรับรองแพทยเ์พื่ออุปสมบท 
4. แจง้สิทธิการรักษา วา่ตอ้งจ่ายค่าบริการครบ  ประมาณ  380  บาท 
5. แจง้ใหผู้รั้บบริการทราบวา่ตอ้งตรวจเลือดหาเช้ือโรคเอดส์ และตรวจปัสสาวะหายาบา้  เหตุผลของการตรวจ
เลือด  เพื่อไม่ใหผู้ติ้ดเช้ือ และผูติ้ดสารเสพติดไปบวชแลว้เป็นภาระของวดั    
สอบถามความรู้เก่ียวกบัเร่ืองโรคเอดส์ การติดต่อ ท่านเคยมีภาวะเส่ียงต่อการติดเช้ือโรคเอดส์หรือไม่   ท่านเคย
เสพยาบา้หรือไม่ แลว้ให้ผูป่้วยลงลายมือช่ือยนิยอมตรวจเลือดตามแบบฟอร์มและการยนิยอมตรวจปัสสาวะ  
6.การรอผลเลือดและผลการตรวจปัสสาวะ ประมาณ  1 ชัว่โมง  แลว้จึงจะทราบผล 
ขั้นตอนต่อไป ใหไ้ปวดัความดนัโลหิต  วดัสัญญาณชีพ  และรอเขา้พบแพทยต์ามล าดบัคิว 

HN…………….. 
Code…………… 
Anti  HIV 

HN…………….. 
Code…………… 
Urine amphetamine 
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เม่ือแพทยล์งความเห็นใหแ้ลว้ใหไ้ปติดต่อยื่นบตัรท่ีห้องยาและหอ้งจ่ายเงิน  เม่ือช าระเงินเรียบร้อยแลว้จึงจะได้
ใบรับรองแพทยท่ี์สมบูรณ์  จึงกลบับา้น 
  
6.การลงรหสั ICD 10 
  Z114  การตรวจคดักรองไวรัส HIV 
 Z028  การตรวจก่อนแต่งงาน 
 Z027  การตรวจใบรับรองผูพ้ิการ 
 Z026  การตรวจท าประกนัชีวิต 
 Z024  การตรวจท าใบขบัขี่ 
 Z021  การตรวจจา้งงาน 
 Z020  การตรวจเขา้ศึกษา  
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3-3นโยบายและวิธีปฏิบตัิ  เรื่อง  การใหเ้ลือด 
โรงพยาบาลเสนางคนิคม หนา้  :  1/1 
นโยบายและวิธีปฏิบติัเลขท่ี :  WI: NUR:3- 3 ฉบบัท่ี :ก 
เร่ือง :  การให้เลือด วนัท่ี  :  2  พฤศจิกายน  2562 
แผนก :  ผูป่้วยใน  แผนกท่ีเก่ียวขอ้ง : ตึกผูป่้วยใน  
ผูจ้ดัท า : นางวงเดือน  แกว้ตา ผูอ้นุมติั : นางสาวสมพร   มีทองแสน 
นโยบาย 
 การใหเ้ลือดแก่ผูป่้วยตอ้งมีความถูกตอ้งและปลอดภยั  ถูกตอ้งกบัหมู่โลหิต  ถูกคน 
และใหอ้ยา่งถูกวิธี 
วิธีปฏิบติั 

9. รับค าสั่งการรักษาจากแพทย ์
10. เจาะเลือดผูป่้วยรายนั้น  เพื่อส่งไป  Cross   match ท่ี ร.พ.อ านาจเจริญ  ภายในเวลา  

12.00  น. ของวนันั้น 
11. ตอนเยน็ 18.00  น.ใหพ้นกังานขบัรถไปรับเลือดท่ี  ห้อง Lab คลงัเลือด ร.พ.อ านาจเจริญ 
12. หลงัจากไดเ้ลือดกลบัมาถึงรพ.เสนางคนิคม   ใหพ้นกังานขบัรถน าเลือดนั้นไปใหห้้อง  LAB  
       ตรวจสอบความถูก พยาบาล 

ประจ าตึกผูป่้วยใน ติดตาม  เพื่อใหเ้ลือดกบัผูป่้วยภายในวนันั้น   
13. ก่อนใหเ้ลือด  ใหต้รวจสอบช่ือผูป่้วย  หมู่โลหิตผูป่้วยและหมู่โลหิตท่ีถุงเลือดใหต้รงกนั  
14. น าเลือด 1  ยนิูต ไวใ้นอุณหภูมิปกติก่อนเพื่อไม่ใหเ้ลือดไม่เยน็มาก 

(ถา้มีเลือด  2 ยนิูต  ให ้1  ยนิูตก่อน  ส่วนอีก  1  ยนิูตท่ีเหลือ  ใหเ้ก็บไวใ้นตูเ้ยน็ช่องธรรมดา) 
15. น าเลือดใหก้บัผูป่้วย ใหถู้กคน  ใหถู้กหมู่โลหิต   ในระหว่างใหเ้ลือดตอ้งดูแลผูป่้วยขณะ      ใหเ้ลือดดงัน้ี 

15.1 ดูแลการใหเ้ลือดโดย ขณะใหเ้ลือด   ให ้ Mix  ถุงเลือดบ่อย ๆ 
15.2 ใหเ้ลือด  1  ยนิูต  ควรใหห้มดภายในไม่เกิน 4  ชัว่โมง 
15.3 วดั  Vital  sign  ดูแลการขบัถ่ายปัสสาวะ 
15.4 เจาะ  Hct  หลงัใหเ้ลือด ทนัที  และหลงัใหเ้ลือดประมาณ  6  ชัว่โมง 
15.5 ถา้มีเลือด  2 ยนิูต  ให ้1  ยนิูตก่อน  ส่วนอีก 1 ยนิูตท่ีเหลือใหห้ลงัจากเจาะ Hct  6 ช.ม. 

16. สังเกตอาการผิดปกติจากการใหเ้ลือด พร้อมทั้งบนัทึกในแบบบนัทึกทางการพยาบาล 
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1-9นโยบายและวิธีปฏิบตัิ  เรื่อง  การวดัสญัญาณชีพ 
โรงพยาบาลเสนางคนิคม หนา้  :  1/2 
นโยบายและวิธีปฏิบติัเลขท่ี :  WI: NUR:1-9 ฉบบัท่ี :ก 
เร่ือง :  การวัดสัญญาณชีพ วนัท่ี  : 2  พฤศจิกายน  2562  
แผนก :  ผูป่้วยนอก  แผนกท่ีเก่ียวขอ้ง : งานผูป่้วยนอก 
ผูจ้ดัท า : นางเสถียร  ภูวงศ ์ ผูอ้นุมติั :  นางสาวสมพร  มีทองแสน 
นโยบาย 

การวดัสัญญาณชีพใหมี้ความถูกตอ้งแม่นย  า สามารถคดักรองและประเมินอาการเบ้ืองตน้ได ้
ก่อนใหต้รวจวินิจฉยั และสามารถใหก้ารช่วยเหลือเบ้ืองตน้ไดท้นัท่วงที 

 
หลกัการ  เคร่ืองมือท่ีใช้วัดต้องผ่านการสอบเทียบมาตรฐานเคร่ืองมือ 
วิธีการ  

1. การวดัอุณหภูมิร่างกาย โดยตรวจสอบเทอร์โมมิเตอร์ท่ีจะใชใ้หถู้กทาง ค่าอุณหภูมิก่อนวดัอยูท่ี่ 00.0  
ส่วนใหญ่จะวดั ทางรักแร้ โดยวางปรอทตรงกลางรักแร้ให้ผูป่้วยหุบรักแร้ วดันาน 3 – 5 นาที หรือเม่ือมีเสียง
เตือน ถา้เป็นเด็กเลก็ใหว้ดัปรอททางทวารหนกั โดยหล่อล่ือดว้ยวาสลินค่อย ๆสอดเขา้ช่องทวารหนกัลึก 1 
น้ิว วดันาน 1 – 2 นาที 

        2. การวดัความดนัโลหิต  ให้ผูป่้วยเหยยีดแขนขา้งท่ีจะวดัใหอ้ยูใ่นท่าท่ีสบายหงายมือขึ้น พบัแขนเส้ือขา้ง
ท่ีจะวดัขึ้นเหนือขอ้ศอก  วางเคร่ืองวดั BP อยู่ระดบัเดียวกบัหวัใจผูว้ดั  โดยอยูใ่นท่านัง่หรือนอน 
ไล่ลมผา้พนัแขนออกใหห้มดปิดเกลียวท่ีลูกยาง  พนัผา้พนัแขนเหนือขอ้ศอกขึ้นไป 1 น้ิว พนัใหพ้อดี       คล าชีพ
จรท่ีขอ้พบัแขน แลว้วางหูฟังลงต าแหน่งชีพจรท่ีคล าได ้บีบลูกยางดว้ยอุง้มือใหล้มเขา้ไปในผา้ดนัใหพ้นัแขนให้
ดนัปรอทในเคร่ืองวดัความดนัโลหิตใหสู้งกวา่ค่าซีสโตลิคประมาณ 20 มม.ปรอท แลว้ค่อย ๆ คลายเกลียวลูกสูบ
ยางออกใหร้ะดบัปรอทค่อย ๆลดลงชา้ ๆ และฟังเสียงเตน้ของผนงัเส้นเลือด เม่ือไดย้นิเสียงตุ๊บแรกอยูต่  าแหน่งใด 
ก็คือผลระดบัความสูงสุดขณะท่ีหวัใจบีบตวั เรียกวา่ ซีสโตลิค  ค่อย ๆปล่อยลมออกจากลูกยางต่อไปจะมีระยะ
หน่ึงเสียงจะเร่ิมเสียงฟู่ หรือหยดุไปเลย เรียกวา่ ไดแอสโตลิค ควรวดั 2 คร้ัง 
แลว้น าค่าหารเฉล่ียกนัถา้ค่าการวดัไม่เท่ากนั  ปล่อยลมออกจากแขนใหห้มด เก็บเคร่ืองวดัใหเ้รียบร้อย 

3. การจบัชีพจร โดยใชน้ิ้วช้ี น้ิวกลางและน้ิวนางวางบนขอ้มือดา้นในจุดท่ีจบัชีพจรไดช้ดัท่ีสุด นบัการ
เตน้ของชีพจรของผูป่้วยท่ีมากระทบน้ิวทั้ง 3 นบัครบ 1 นาทีเตม็ 
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 4. การนบัการหายใจ  ดูท่ีทรวงอกของผูป่้วยการขึ้น- ลง 1 คร้ัง คือการหายใจ 1 คร้ังนบัครบ 1 นาที การ
นบัการหายใจเพื่อไม่ใหผู้ป่้วยรู้สึกเกร็งใหใ้ชวิ้ธียงัคงจบัชีพจรคา้งต่อไปก่อนจนนบัการหายใจครบ     จึงค่อยเอา
มือออก 
 5.การชัง่น ้าหนกั  ควรมีการบนัทึกทุกราย ในเด็กจะน ามาใชค้  านวณขนาดการใชย้า ประเมินภาวะทาง
โภชนาการ 
ข้อห้าม  ไม่ใหว้ดัปรอททางปากในเด็กเลก็   คนวิกลจริต ผูป่้วยหายใจหอบ หายใจทางปาก ไอบ่อย ๆ ผูป่้วยปาก
เป็น แผล  และผูป่้วยหมดสติ 
ข้อควรระวัง การใชผ้า้พนัแขนวดั BP ใหถู้กขนาดกบัผูป่้วย เช่นเด็กเลก็ เด็กโต  ผูใ้หญ่ และถา้ค่าผิดปกติเช่น
ค่าสูงเกิน 140/90 หรือต ่ากวา่ 90/60 ตอ้งรีบใหก้ารดูแลรักษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



38 
 

 

1-10นโยบายและวิธีปฏิบตัิ  เรื่อง  การบนัทกึการซกัประวตัผิูป่้วยโรคต่าง ๆ 
โรงพยาบาลเสนางคนิคม หนา้  :  1/2 
นโยบายและวิธีปฏิบติัเลขท่ี :  WI: NUR:1-10 ฉบบัท่ี :ก 
เร่ือง :  แนวทางการซกัประวติัผูป่้วยโรคต่าง ๆ วนัท่ี  :  2  พฤศจิกายน 2562   
แผนก :  ผูป่้วยนอก / ผูป่้วยอุบติัเหตุ แผนกท่ีเก่ียวขอ้ง : ผูป่้วยนอก / ผูป่้วยอุบติัเหตุ 
ผูจ้ดัท า : นางสาววราภรณ์  พินโย ผูอ้นุมติั : นางสาวสมพร  มีทองแสน 
นโยบาย 
 การบนัทึกการซกัประวติัผูป่้วย ใหถู้กตอ้ง   ครบถว้น  สมบูรณ์  สามารถใชส่ื้อสารในการ 
รักษาพยาบาลและดูแลผูป่้วยไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
แนวทางปฏิบัติ  การคัดกรองผู้ป่วย เพ่ือรับบริการตามงานต่าง ๆ ดังนี ้

ประเภทผูป่้วย แนวทางการบันทึก 

ผูป่้วยนอกทัว่ไป การซกัประวติัเป็นอะไร  ท่ีไหน  เม่ือไหร่   อยา่งไร  สาเหตุเกิดจากอะไร 
และการบนัทึกประวติัไม่ควรเขียนเป็น Diag โรค เช่น เป็นฝี  หรือ 
เป็นริดสีดวงทวาร 

ผูป่้วยท่ีนดัตรวจ Lab จุดคดักรองผูป่้วยจะเขียนรายการ Lab ท่ีนดัตรวจ 
ใหซ้กัประวติัเพิ่มเติม  คือในวนัท่ีรับบริการ ใหส้อบถามว่ามีอาการ
อะไรบา้งท่ียงัมีอยู ่ หรือตอ้งการตรวจอะไรเพิ่มเติม 
 

ผูป่้วยท่ีรับRefer   ใหบ้นัทึกการรับ  Refer  วา่ส่งตวัมาจากท่ีไหน  โรคอะไร  และใหก้ารรักษา 
ท่ีใหไ้วแ้ลว้ (ลอกตามใบRefer) และใหซ้กัประวติัเพิ่มเติม  คือ 
มารับบริการวนัน้ี    มีอาการอะไรบา้ง     หรือตอ้งการตรวจอะไรเพิ่มเติม 

ผูป่้วยโรคคอพอก  นบัชีพจรประมาณ ½ - 1 นาทีทุกคร้ัง   ใหซ้กัประวติัอาการ  ใจสั่นมือสั่น   
 

ผูป่้วยความดนัโลหิตสูง ใหซ้กัประวติัอาการปวดศีรษะ  เป็นลม หนา้มืด  วิงเวียน 
 

ผูป่้วยเบาหวาน ใหซ้กัประวติัอาการอาการใจสั่นหวิวๆ (ภาวะ Hypoglycemia) 
อาการแทรกซอ้นทางตา   มีบาดแผลท่ีเทา้หรือท่ีอ่ืน ๆ หรือไม่ 

ผูป่้วยอุบติัเหตุ การซกัประวติัเป็นอะไร  ท่ีไหน  เม่ือไหร่   ลกัษณะอยา่งไร  สาเหตุเกิดจาก
อะไร   การตรวจร่างกายใหบ้นัทึกบริเวณท่ีเกิด แผลกวา้ง ลึก ยาว 
ลกัษณะบาดแผลเช่นขอบเรียบ ขอบฉีกขาดกระรุ่งกระร่ิง 
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ประเภทผูป่้วย แนวทางการบันทึก 

ผูป่้วยถูกสุนขักดั สุนขักดัท่ีไหน  เม่ือไร  กดัก่ีคน  สาเหตุท่ีถูกดั   บริเวณท่ีถูกกดั  ลกัษณะ
บาดแผล เช่นแผลถลอก  แผลมีเลือดซึม  แผลฉีกขาด  ลึก เป็นตน้ 
และผูป่้วยเคยฉีดวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขับา้หรือไม่ ฉีดมานานเท่าใด 

ขอใบรับรองแพทย ์
 

เอาไปท าอะไร      จ านวนก่ีใบ 
 

ขอรับยาเดิม 
 

ใหร้ะบุยาวา่ยาเดิมโรคอะไร  อาการวนัน้ีเป็นอยา่งไร 

มาตรวจตามนดั 
 

มาตรวจตามนัด  ให้ระบุโรคเดิมว่าเป็นโรคอะไร อาการเป็นอย่างไร เช่น  

ดีขึ้น  ไม่ดีขึ้น  เป็นมากขึ้น หรือหายแล้ว 
ขอใบส่งต่อ 
 

ใหร้ะบุดว้ยวา่ขอใบส่งตวัไปท่ีไหนเพราะอะไร มีอาการอยา่งไร 
ถา้แพทยน์ดัตรวจใหแ้นบใบนดัดว้ย 

รับRefer 
 
 

ใหร้ะบุวา่รับ Referจากท่ีไหน  ดว้ยอาการอะไร ส่งมาเพื่ออะไร 
ถา้รับReferจากรพ.อ านาจฯ   รพ.พระศรีมหาโพธ์ิ  หรือ รพ.สรรพสิทธิ
ประสงค ์ ใหร้ะบุ วา่รับ Referจากท่ีไหน  ดว้ยอาการอะไร ส่งมาเพื่ออะไร 
การวินิจฉยัโรคอะไร……….การรักษาท่ีใหไ้วแ้ลว้คืออะไร…………….. 

ผูป่้วยไม่รอตรวจ 
 
 

ใหร้ะบุวา่ผูป่้วยมาดว้ยอาการอะไร  แนะน าอะไรไปแลว้บา้ง 
ไม่รอตรวจเพราะอะไร 

ผูป่้วยนดัตรวจพิเศษ 
 
 

เช่น  IVP  หรือการตรวจอ่ืน ๆท่ีตอ้งมีการเตรียมตวัก่อนการตรวจ  
หลงัจากแนะน าแลว้ตอ้งบนัทึกลงใน  OPD  CARD และลายมือช่ือ 
ผูแ้นะน า 

รับบริการท่ีฝ่ายเวชปฎิบติั
ครอบครัว 
 

ลงรายละเอียดการใหบ้ริการ  ยาท่ีให ้ วนันดัคร้ังต่อไป  นดัมาท าอะไร
พิเศษ   ลงลายมือช่ือผูใ้หก้ารรักษาทุกราย 
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1-11นโยบายและวิธีปฏิบตัิ  เรื่อง  การดแูลผูต้ิดเชือ้  HIV และผูป่้วยโรคเอดส ์
โรงพยาบาลเสนางคนิคม หนา้  :  1/2 
นโยบายและวิธีปฏิบติัเลขท่ี :  WI: NUR:1-11 ฉบบัท่ี :ก 
เร่ือง :  การดูแลผูติ้ดเช้ือ  HIVและผูป่้วยโรคเอดส์ วนัท่ี  :   2  พฤศจิกายน  2562 
แผนก :  ผูป่้วยนอก/งานผูป่้วยใน  แผนกท่ีเก่ียวขอ้ง : งานผูป่้วยใน / งานผูป่้วยนอก 
ผูจ้ดัท า : นางมยรีุ   ศรีสมบูรณ์ ผูอ้นุมติั : นางสาวสมพร  มีทองแสน 
นโยบาย 
 โรงพยาบาลเสนางคนิคมมีการดูแลรักษาผูติ้ดเช้ือ  HIV อย่างเท่าเทียมกนั  โดยค านึงถึง   การใหบ้ริการ
แบบองคร์วม  ไม่เปิดเผยความลบัของผูป่้วย    และการหาแหล่งช่วยเหลือผูป่้วย 
วิธีปฏิบติั 

 การดูแลรักษาผูติ้ดเช้ือ  HIV ดงัน้ี 
1. ผูป่้วยยืน่บตัรและลงทะเบียนการรับริการ 
2. ผูรั้บบริการขอใบรับรองแพทยเ์พื่ออุปสมบทส่งไปหอ้งใหค้  าปรึกษา  เจาะเลือดตรวจ 

Anti  HIV  และ Urine  for   Amphetamine  ไดผ้ลการตรวจแลว้ส่งไปหนา้ห้องตรวจโรค ซกัประวติั 
วดัสัญญาณชีพ  เซ็นช่ือในใบรับรองแพทย ์ เขา้พบแพทยต์รวจร่างกาย  ไปหอ้งจ่ายยา  จ่ายเงิน 
กลบับา้น 

3. ผูรั้บบริการท่ีเส่ียงต่อการติดเช้ือ  HIV และตอ้งการตรวจเลือด Anti  HIV ส่งไปห้อง 
ใหค้  าปรึกษา  เจาะเลือดตรวจ Anti  HIV ไดผ้ลการตรวจแลว้ส่งไปหนา้หอ้งตรวจโรค ซกัประวติั    
วดัสัญญาณชีพ  ส่งเขา้พบแพทยต์รวจโรค ตามขั้นตอน 

4. ผูรั้บบริการท่ีเส่ียงต่อการติดเช้ือ  HIV ส่งตรวจโรคตามขั้นตอน  ถา้แพทยต์อ้งการตรวจเลือด  
Anti  HIV ส่งไปหอ้งใหค้  าปรึกษา  เจาะเลือดตรวจ Anti  HIV ไดผ้ลการตรวจแลว้  ผลเลือด Positive   
(บวก)  Post  Counseling   ถา้ผูป่้วยยอมรับ แนะน าเร่ืองการรับยาตา้นไวรัส  ส่งไปหนา้หอ้งตรวจโรค ส่งเขา้พบ
แพทยต์รวจโรค ตามขั้นตอน  นดัตรวจ  CD4  วนัจนัทร์  เชา้ ก่อน 09.00  น.(ตามวนันดั) 

6.  เม่ือผูป่้วยมารับบริการคร้ังต่อไป    ใหบ้ริการดงัน้ี 
6.1  ลดขั้นตอนบริการโดยลงทะเบียนแลว้ไปรับบริการท่ีห้องบุษราคมั 
6.2 ใหค้  าปรึกษาประเมินความรู้ความเขา้ใจของผูป่้วยเก่ียวกบัโรคเอดส์ การติดต่อ 

การรักษาและแผนการด าเนินชีวิต 
  6.3  ใหค้วามรู้และถามขอ้มูลผูป่้วย ครอบครัวและบุคคลใกลชิ้ด  ถา้ผูป่้วยยงัไม่เขา้ใจ   
ใหเ้สริมขอ้มูลต่าง ๆ เช่นเร่ืองอาหาร โภชนาการ  การพกัผอ่น การท ากิจกรรมต่าง ๆ ผลของยาท่ีใชใ้น 
การรักษา ผลขา้งเคียงของยา  การรับประทานยาอยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง 
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6.3 ใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัการป้องกนัการติดเช้ือฉวยโอกาส  เช่น   การดูแลท าความ 

สะอาดท่ีอยูอ่าศยั   การท าความสะอาดร่างกาย  การอยูใ่นท่ีอากาศถ่ายเทไดส้ะดวก  การพกัผอ่นให้เพียงพอ  และ
หลีกเล่ียงการใชย้าเอง 

6.4 ใหค้  าแนะน าเก่ียวกบั  วิธีการป้องกนัการแพร่กระจายเช้ือสู่ผูอ่ื้น  เช่น  การมี 
เพศสัมพนัธ์ใหใ้ชถุ้งยางอนามยัทุกคร้ัง   งดบริจาคโลหิตและอวยัวะ 

6.5 ใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัแผนการรักษาของแพทย ์และการมาตรวจตามนดั 
6.6 ส่งตรวจ LFT  และ  CD4 เม่ือรับประทานยา  ครบ 3 เดือน 
6.7 ประเมินระดบัความวิตกกงัวลและพฤติกรรมและค าพูดของผูป่้วย  หลีกเล่ียงการให้ 

ก าลงัใจท่ีไม่เป็นจริง  ส่งเสริมใหมี้ความหวงัตามความเป็นจริง 
6.8 ช่วยเหลือผูป่้วยและหาแหล่งสนบัสนุนทางสังคม  ทั้งในโรงพยาบาลและในชุมชน 

เพื่อใหก้ารช่วยการเหลือแก่ผูป่้วยและญาติและผูดู้แลผูป่้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



42 
 

1-12นโยบายและวิธีปฏิบตัิ  เรื่อง  การวดัสายตา   
โรงพยาบาลเสนางคนิคม หนา้  :  1/2 
นโยบายและวิธีปฏิบติัเลขท่ี :  WI: NUR: 1-12 ฉบบัท่ี :ก 
เร่ือง :  การวดัสายตา   วนัท่ี  : 2  พฤศจิกายน  2562 
แผนก :  ผูป่้วยนอก  แผนกท่ีเก่ียวขอ้ง : งานผูป่้วยนอก 
ผูจ้ดัท า : นางมณัฑนา  พิลาไชย ผูอ้นุมติั :  นางสาวสมพร  มีทองแสน 
นโยบาย 

การวดัสายตา  ใชต้รวจวดัสายตาในผูป่้วยท่ีการมองเห็นผิดปกติ 
วิธีการ  

1. ใหผู้ป่้วยยนืห่างจาก snellen  chart  20 ฟุต (6 เมตร) ในหอ้งท่ีสวา่ง  ใชแ้ผน่ทึบปิดตาผูป่้วยทีละขา้ง  
โดยอ่านทีละขา้ง 

        2. ใหอ่้านตวัเลขจากแถวบนสุดลงมาเร่ือย ๆ   บนัทึกผลแถวล่างสุดท่ีอ่านไดต้ามตวัเลขเศษส่วนท่ี
ดา้นขวาประจ าแถวตวัเลข (แถวบนสุดเท่ากบั20/200  สายตาปกติ อ่านไดถึ้งแถว 20 /20 ) เช่น VA  20/50 
แสดงวา่ผูป่้วยยนืท่ี 20 ฟุต เห็นตวัเลขท่ีคนปกติเห็นเม่ือยนืท่ี 50 ฟุต  แสดงว่าสายตาขา้งนั้นผิดปกติ 

3. กรณีท่ีอ่านไดไ้ม่หมดทั้งแถวใหบ้นัทึก + ตามจ านวนตวัเลขของแถวถดัไปท่ีอ่านถูกแต่ไม่ถึงคร่ึงหน่ึง
ของตงัเลขทั้งแถว  หรือบนัทึก -   เขียนลบจ านวนตวัเลขท่ีอ่านผิดในแถวนั้นแต่มีจ านวนตวัเลขท่ีอ่านผิดนอ้ยกวา่
คร่ึงของตวัเลขแถวนั้น เช่น 20/50 +2   แสดงวา่ตาขา้งนั้นอ่านไดถึ้งแถวท่ีมีเลข 20 /50 ก ากบัอยูแ่ละอ่านเลขแถว
ถดัไปถูกอีก 2 ตวั 
 4. ถา้ผูย้นืท่ี 20 ฟุตไม่เห็นแถวบนสุด  20 /200 ใหค้่อย ๆ เดินเขา้มาหา chart เช่นถึง 10 ฟุตเร่ิมเห็นแถว
บนสุด บนัทึก VA  10/200  ถา้ยนืท่ี 3 ฟุตแลว้มองไม่เห็นเขยบิเขา้ท่ี 2 ฟุต บนัทึก VA Fc 2 ฟุต 
ถา้มองไม่เห็นอีกใหข้ยบัเขา้มาท่ี 1ฟุต  ใหน้บัน้ิวมือ ถา้นบัน้ิวไม่ไดใ้หโ้บกมือเคล่ือนไหว  บนัทึกเป็น HM 
ข้อห้าม   หา้มกดตาขา้งท่ีปิดไว ้
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1-12นโยบายและวิธีปฏิบตัิ  เรื่อง  การ  Admit  หญิงเจ็บครรภค์ลอด 
โรงพยาบาลเสนางคนิคม หนา้  :  1/2 
นโยบายและวิธีปฏิบติัเลขท่ี :  WI: NUR:1-12 ฉบบัท่ี :ก 
เร่ือง :  การ  Admit  หญิงเจ็บครรภ์คลอด วนัท่ี  : 2  พฤศจิกายน  2562 
แผนก :  ผูป่้วยนอก  แผนกท่ีเก่ียวขอ้ง : OPD/ER/LR/IPD 
ผูจ้ดัท า : นางวงเดือน แกว้ตา ผูอ้นุมติั :  นางสาวสมพร  มีทองแสน 
นโยบาย 
โรงพยาบาลเสนางคนิคมมีการรับมารดาท่ีเจ็บครรภ ์ เพื่อมาคลอดและรับการรักษาอยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั 
การดูแลหญิงตั้งครรภ ์ท่ีเจ็บครรภค์ลอด 

1. หอ้งบตัรลงทะเบียนผูป่้วยแลว้  ประเภท  03 (สูติกรรม)   ส่งหอ้ง    017   (ER )    บนัทึก 
ขั้นตอนการซักประวัติและ Admit ผู้คลอด 
 2.พยาบาล  ER  สังเกตอาการผูค้ลอดวา่   ถา้ผูป่้วยรอได ้วดั  Vital   sign และ   และซกัประวติัการ 
ตั้งครรภ ์     EDC……..…..   G..  P..  A .. L..  เร่ิมเจ็บครรภเ์ม่ือไหร่   ซกัประวติัอาการน าก่อนมา  รพ. คร้ังน้ี 
โดยใหล้งประวติัการเจ็บป่วย   อาการส าคัญ     เจ็บครรภค์ลอด ก่อนมา  .....นาที /ช.ม. มี  หรือ ไม่มี น ้าเดิน  G..   
P..   A ..  L…      GA  ….. wks.  
3.HPI  (ประวัติการเจ็บป่วยปัจจุบัน) - ....... ชัว่โมงก่อน  มีอาการเจ็บครรภ ์ยงัไม่มีน ้าเดิน  ไม่เคยผา่ทอ้งคลอด  
ฝากครรภท่ี์ รพ.สต…  หรืออาการอ่ืน ๆ ท่ีมา รพ. ระบุ ....... 
ส่งแผนก (03) สูติกรรม   ส่งตรวจท่ีหอ้ง (013) ผูป่้วยใน  สถานะรอตรวจ  00     บนัทึก  confirm  
บนัทึกอีกคร้ัง    แล้วโทรรายงาน Case  คลอด ตามขั้นตอนการ Admit ผู้คลอด 
4. ส่งผูค้ลอดไปหอ้งรอคลอดโดยเปลนอน  และพยาบาล ER ติดตามเขา้ไปดว้ย 
5.พยาบาลหอ้งคลอดประเมินอาการโดยการ    PV  ดูวา่ปากมดลูกเปิดหรือยงั  ตั้งครรภป์กติ  หรือผิดปกติ  เคยผา่
ทอ้งคลอดหรือไม่  ถา้ตรวจดูแลว้เขา้เกณฑ ์Admit ให ้เขา้หนา้ต่าง   งานผูป่้วยใน  รับ Admit   โดย  
ลง HN แลว้ enter ขอ้มูลผูป่้วยจะปรากฎขึ้น แลว้ลงขอ้มูลการมาคลอด  ใหค้รบถว้น     การวินิจฉยัโรค Z231 (มา
คลอด   Pregnancy  confirm) รับ Admit  บนัทึก     
6.ถา้ปากมดลูกยงัไม่เปิด  consult แพทย ์ หรือ ในรายท่ีตอ้งส่งต่อไป รพ.อ านาจเจริญ ใหบ้นัทึกตามระบบการส่ง
ต่อโดยไม่ตอ้งรับAdmit 

ถา้ตรวจดูแลว้ไม่มีความกา้วหนา้ของการคลอด(ปากมดลูกยงัไม่เปิด)ใหก้ลบับา้น    โดยตรวจเป็น case  OPD  
ส่งกลบับา้น  ซ่ึงงานผูป่้วยในเป็นผูล้งขอ้มูลการใหบ้ริการในระบบ  ผูป่้วยนอก ลงขอ้มูล   การตรวจรักษา        
วินิจฉยัโรค ..ICD 10     O 470 (เจ็บครรภเ์ทียมก่อน 37 wks )  O 471 (เจ็บครรภเ์ทียมหลงั 37 wks )    การตรวจ
ร่างกาย PV   Vaginal cervix dilate …….cm   FHS …..   ขา..ไม่บวม/บวม และการรักษา....  
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ลงหตัถการ  PV  แลว้ส่งผูป่้วยไปหอ้งยา   การเงิน   กลบับา้น  ถา้ตรวจดูแลว้เขา้เกณฑ์ Refer  ใหส่้งต่อไปรับการ
รักษาท่ีอ่ืน 
7.ใหก้ารรักษาพยาบาลผูค้ลอดตามมาตรฐานการปฏิบติั 
8. เม่ือทารกคลอดแลว้  พยาบาลหอ้งคลอดเขียนรายละเอียด ตามแบบฟอร์ม...ทารกแรกเกิด คลอดปกติ คลอด
เวลา ...... เพศ......   นน.  ........ กรัม    T ……P ……R ……ยาว...........รอบศีรษะ.....  รอบอก ........    
มาให ้จนท.ห้องบตัรลงทะเบียนผูป่้วย  ลงการวินิจฉยัโรค  Z  370  (เกิดมีชีพ)  แลว้ส่งแผนก   (013) 
งานผูป่้วยใน ๆ ลง HN   รับผูป่้วย Admit ท่ีตึกคลอด 
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1-13นโยบายและวิธีปฏิบตัิ  เรื่อง  การช่วยแพทย ์PV / D&C 
โรงพยาบาลเสนางคนิคม หนา้  :  1/2 
นโยบายและวิธีปฏิบติัเลขท่ี :  WI: NUR:1-13 ฉบบัท่ี :ก 
เร่ือง :  การช่วยแพทย์ PV / D&C วนัท่ี  : 16  ตุลาคม 2562    
แผนก :  ผูป่้วยนอก / ER  แผนกท่ีเก่ียวขอ้ง : งานผูป่้วยนอก/งานผูป่้วยอุบติัเหตุฉุกเฉิน 
ผูจ้ดัท า : นางเสถียร ภูวงศ ์ ผูอ้นุมติั : นางสาวสมพร   มีทองแสน 
นโยบาย 
 การเตรียมผูป่้วยใหมี้ความพร้อมส าหรับการตรวจภายใน เป็นส่ิงท่ีพยาบาลตอ้งปฏิบติัตามแนวทางท่ี
ก าหนด เพื่อใหผู้ป่้วยเตรียมร่างกายและจิตใจใหพ้ร้อมก่อนการตรวจภายในและช่วยในการวินิจฉยัโรค 
วิธีการ 

 1.  แจง้ใหผู้รั้บบริการทราบถึงขั้นตอนการตรวจภายใน 
 2. ใหผู้ป่้วยเขา้หอ้งน ้า ปัสสาวะใหเ้รียบร้อยก่อนรบการตรวจ ลา้งช่องคลอด และเปล่ียน 

ใส่ผา้ถุง รพ. 
 3. จดัเตรียมอุปกรณ์เคร่ืองมือใหพ้ร้อมก่อนการตรวจ 
 4. ปิดม่านท่ีจะตรวจใหมิ้ดชิดแลว้ตามแพทยเ์วรท าการตรวจ  พร้อมทั้งเก็บตวัอยา่งส่งตรวจ 
      ทางหอ้งปฏิบติัการใหค้รบถว้น   
 5. วดั Vital singn สังเกตอาการ ปวดทอ้ง  สีของ Discharge ท่ีออกมา กล่ิน  บนัทึกอาการ   
     ผูป่้วยลงในเวชระเบียน 
 5. เก็บอุปกรณ์พร้อมทั้งให้ผูป่้วยแต่งกายใหเ้รียบร้อย 
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1-14นโยบายและวิธีปฏิบตัิ  เรื่อง  การใหบ้ริการคลนิิกโรคเบาหวาน 
โรงพยาบาลเสนางคนิคม หนา้  :  1/2 
นโยบายและวิธีปฏิบติัเลขท่ี :  WI: NUR:1-14 ฉบบัท่ี :ก 
เร่ือง : การใหบ้ริการคลินิกโรคเบาหวาน วนัท่ี  : 15  ตุลาคม  2562 
แผนก :  ผูป่้วยนอก แผนกท่ีเก่ียวขอ้ง : งานผูป่้วยนอก 
ผูจ้ดัท า : นางพรเพญ็  แกว้ยก        ผูอ้นุมติั :   นางสาวสมพร   มีทองแสน 
นโยบาย 
 ผูป่้วยเบาหวานท่ีแพทยน์ดัรับการรักษา   ในคลินิกเฉพาะโรค     วนัพุธ และพฤหสับดี  ใหไ้ดรั้บการ
รักษาอยา่งต่อเน่ือง  ปลอดภยัและสามารถป้องกนัโรคแทรกซอ้นได ้ โดยการรักษาแบบ 
องคร์วมและครอบครัวมีส่วนร่วมในการดูแลผูป่้วย 
แนวทางปฏิบติั การใหบ้ริการคลินิกโรคเบาหวาน   ดงัน้ี 

1. ลดขั้นตอนการรับบริการของผูป่้วยโรคเบาหวาน  ดงัน้ี 
1.1 ผูป่้วยเบาหวานยืน่บตัรท่ีหอ้งบตัรแลว้ไปวดัสัญญาณชีพ 
1.2 หอ้งบตัร ลงทะเบียนผูป่้วยนดัไว ้ส่งไปหอ้งชนัสูตร 
1.3 ผูป่้วยรับบริการ เจาะเลือดตรวจ   FBS   ( BUN   Creatinine  lipid profile   ตามแพทยน์ดั) 
1.4 ผูป่้วยเบาหวานไปรับประทานอาหาร 
1.5 ผูป่้วยเบาหวานเขา้กลุ่ม ใหสุ้ขศึกษา   ออกก าลงักาย 
1.6 ไดผ้ลการตรวจ FBS  แลว้ซกัประวติั รอพบแพทย ์ ถา้ระดบัน ้าตาลในเลือดสูงเกิน 200 

mg/dl จะไดรั้บการใหค้  าแนะน ารายบุคคล 
1.7 เขา้พบแพทย ์  ตรวจโรค 
1.8 รับยา    รับบตัรนดั    กลบับา้น 

2. การเฝ้าระวงัขณะรอตรวจ   เม่ือพบอาการเปล่ียนแปลง ท่ีบ่งถึงภาวะHypo-Hyperglycemia จะ
ใหบ้ริการก่อนและใหไ้ปรับประทานอาหาร เม่ือผลการตรวจFBS  เสร็จ ถา้ FBS70 mg/dl  และ  
400 mg/dl    จะพิจารณาใหพ้บแพทยก่์อนเพื่อใหก้ารรักษาท่ีถูกตอ้งรวดเร็ว  ผูป่้วยท่ีมีความดนัโลหิต
สูง> 160/100 mmhg หรือ<  90 /60 mmhg จะส่งไปท่ีงานผูป่้วยอุบติัและฉุกเฉินเพื่อไดรั้บการรักษาท่ี
ถูกตอ้งและรวดเร็วต่อไป 

3. การมีส่วนร่วมของครอบครัวในการดูแลผูป่้วยเบาหวานท่ีบา้น โดยให้ญาติทราบการรักษา 
โรคเบาหวานเพื่อจะไดดู้แลการรับประทานยาของผูป่้วย 

4.   ลดภาวะแทรกซอ้นในผูป่้วยเบาหวาน ป้องกนัน ้าตาลสูงหรือต ่าเกินไป 
5.   การจดักลุ่มกิจกรรมบ าบดั เช่นการออกก าลงักาย ไทเก็ก  ใหสุ้ขศึกษาท าใหผู้ป่้วยสามารถ 

ดูแลตนเองท่ีบา้นได ้
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6.   การติดตามเย่ียมผูป่้วยท่ีบา้นในรายท่ีระดบัน ้าตาลตั้งแต่  250  mg/dl ขึ้นไป ติดต่อกนั 2 คร้ัง โดยสหวิชาชีพ 

7.   ติดตามผูป่้วยมารับบริการตามนดั  (ลดการขาดยา) 
8.   ตรวจจอประสาทตาผูป่้วยเบาหวานปีละ 1 คร้ัง 

 
การดูแลผูป่้วยเบาหวาน  อยา่งต่อเน่ือง  ดงัน้ี 

1. ใหมี้ติดตามผลระดบัน ้าตาลในกระแสเลือดอยา่งต่อเน่ือง 
2. อธิบายพยาธิสภาพของโรคและการด าเนินของโรคใหผู้ป่้วยไดรั้บทราบ 
3. แนะน าการประเมินอาการและอาการแสดงของระดบัน ้าตาลในเลือดสูงหรือต ่า  ถา้เกิด 

ภาวะน ้าตาลในเลือดต ่าเช่น  มีอาการเหน่ือย  ใจสั่น  หนา้มืดคลา้ยจะเป็นลม  ควรรีบ อมขนมหวาน 
ภาวะน ้าตาลในเลือดสูง เช่น  มีอาการปากแหง้ กระหายน ้า ซึม  อ่อนเพลีย ควรรีบมาพบแพทย ์
 4.  การรับประทานอาหารให้สัมพนัธ์กบัขนาดยา(แนะน าเร่ืองอาหารท่ีเหมาะสม)  งดอาหารท่ีมี 
รสหวาน  มีไขมนัและอาหารเคม็   แนะน าความสมดุลของปริมาณอาหารท่ีไดรั้บในแต่ละวนั 
 5.  แนะน าการรับประทานยาเบาหวานอยา่งต่อเน่ือง  ตามค าสั่งการรักษาของแพทย ์ และการ 
มาตรวจตามนดั   ในกรณีท่ีผูป่้วยไดรั้บยาฉีด  ใหส้อนวิธีฉีดยาแก่ผูป่้วยและญาติ 
 6. แนะน าการดูแลผิวหนงัให้สะอาด โดยเฉพาะท่ีเทา้  พร้อมทั้งการป้องกนัอุบติัเหตุต่าง ๆ 
เพื่อป้องกนัการเกิดบาดแผล  เพราะจะท าใหแ้ผลหายชา้ 

7. แนะน าการออกก าลงักายอยา่งสม ่าเสมอ  เพื่อควบคุมระดบัน ้าตาลในเลือดและการมี 
สุขภาพท่ีแขง็แรง 
 8. ควรมาตรวจช่องปากและฟันและพบทนัตแพทย ์ปีละ 1 คร้ัง 
 9. ตรวจคดักรองจอประสาทตา  ส่งพบจกัษุแพทยปี์ละ 1 คร้ัง 
 10.การตรวจและประเมินหนา้ท่ีของไต ปีละ  1  คร้ังอธิบายพยาธิสภาพของโรคและการด าเนินของโรค
ใหผู้ป่้วยไดรั้บทราบ 
 11. ตรวจเทา้ปีละ 1 คร้ัง 
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2-6นโยบายและวิธีปฏิบตัิ  เรื่อง  บาดเจ็บกลุม่ชน 
โรงพยาบาลเสนางคนิคม หนา้  :  1/2 
นโยบายและวิธีปฏิบติัเลขท่ี :  WI: NUR:15 ฉบบัท่ี :ก 
เร่ือง :  บาดเจ็บกลุ่มชน วนัท่ี  : 2  พฤศจิกายน 2562     
แผนก :  ผูป่้วยนอก / ER  แผนกท่ีเก่ียวขอ้ง : งานผูป่้วยนอก/งานผูป่้วยอุบติัเหตุฉุกเฉิน 
ผูจ้ดัท า : นายชยัพร  สนิทนวล ผูอ้นุมติั : นางสาวสมพร   มีทองแสน 
นโยบาย 
 หลกัการปฐมพยาบาลและการเคล่ือนยา้ยผูบ้าดเจ็บจ านวนมากท่ีมีจ านวนหลายคน  ให้ถูกตอ้ง  
ถูกวิธี   รวดเร็ว  ผูรั้บบริการปลอดภยัและพึงพอใจ 
แนวทางปฏิบัติ 
 การพิจารณาช่วยเหลือผูบ้าดเจ็บตามอาการหนกัเบา  และการจดัอนัดบัการปฐมพยาบาลในท่ีเกิดเหตุ  มี
ดงัน้ี 

1. ผูบ้าดเจ็บหลายคนพร้อมกนันั้นยอ่มประกอบไปดว้ย 
-ตายคาท่ี  พวกน้ีไม่ตอ้งช่วยเหลือ 
-บาดเจ็บมากจ าเป็นตอ้งช่วยเหลือ 
-บาดเจ็บเลก็นอ้ย  กลุ่มน้ีจะช่วยตวัเองไดแ้ละช่วยผูอ่ื้นได ้

 2.หลกัในการพิจารณาช่วยเหลือผูบ้าดเจ็บ 
  2.1รายท่ีตอ้งช่วยเหลืออยา่งรีบด่วน  ทนัทีท่ีพบไดแ้ก่   
   -ทางเดินหายใจและการหายใจขดัขอ้ง 
   -หวัใจหยดุเตน้  
   -เลือดออกมาก 
   -สมองบาดเจ็บมาก 
   -บาดแผลเปิดให้เห็นอวยัวะภายใน 
   -ผูรั้บยาพิษและหวัใจวาย 
  2.2 รายท่ีตอ้งช่วยเหลือทนัทีแต่อาจจะรอได ้
   -ไฟไหมน้ ้าร้อนลวก 
   -กระดูกหกัหลายแห่ง 
   -กระดูกสันหลงัหกั 
  2.3 ในรายท่ีตอ้งช่วยเหลือแต่รอได ้
   -กระดูกหกัหรือบาดเจ็บเลก็นอ้ย 

3. การประเมินการบาดเจ็บ  
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  3.1 สมองและไขสันหลงัท่ีไดรั้บบาดเจ็บ  ใหถ้ามถึง   การเคล่ือนไหวของแขนไดแ้ต่ขาไม่ขยบั
แสดงวา่มีกระดูกหกัระดบัต ่ากวา่คอลงมา  ถา้เคล่ือนไหวไม่ไดท้ั้งแขนและขาแสดงวา่คอหกั ตอ้งเคล่ือนยา้ยอยา่ง
ระมดัระวงั  ล าตวั คอผูบ้าดเจ็บจะตอ้งอยูใ่นท่าตรงเสมอและไม่ขยบัเขยื้อนระหวา่งการเคล่ือนยา้ย  นอกจากนั้น  
ใหถ้ามความรู้สึก   ถา้ชา หมดความรู้สึก  แสดงวา่มีการบาดเจ็บของกระดูก       สันหลงัเคล่ือนยา้ยอยา่ง
ระมดัระวงั  ล าตวั คอผูบ้าดเจ็บจะตอ้งอยูใ่นท่าตรงเสมอและไม่ขยบัเขยื้อนระหวา่งการเคล่ือนยา้ย   
  3.2 กระดูกหกั  สังเกตบาดแผลและรุ)ร่างท่ีผิดปกติไปของส่วนนั้น  เม่ือเคล่ือนไหวของอวยัวะ
นั้น  จะพบวา่เจ็บปวดมาก  และมีการเคล่ือนไหวผิดธรรมชาติ   ตอ้งเขา้เฝือกชัว่คราวใหเ้สมอ 
อยา่ดึงกระดูกท่ีโผล่เขา้ท่ี 
  3.3 บาดแผล   บาดแผลภายนอกตอ้งปิดดว้ยผา้สะอาด ตอ้งหา้มเลือด  ถา้ล าไส้ออกมานอกทอ้ง
อยา่ดนัเขา้  ใหปิ้ดดว้ยผา้สะอาดก็พอ 
 4.ขอ้ปฏิบติัในการช่วยเหลือผูบ้าดเจ็บในท่ีเกิดเหตุ  ตอ้งท าไปพร้อมกนัเสมอ  
  4.1 คล าชีพจรท่ีขอ้มือผูบ้าดเจ็บ 
  4.2 ถามผูบ้าดเจ็บ  ถา้ไม่ตอบหมดสติตอ้งเคล่ือนยา้ยผูบ้าดเจ็บอยา่งระมดัระวงั คิดวา่ผูบ้าดเจ็บมี
กระดูกคอหกั    ถา้ตอบใหถ้ามถึงต าแหน่งท่ีบาดเจ็บ ตอ้งใหก้ารปฐม 
  

ก่อนการเคล่ือนยา้ยผูป่้วย ตอ้งปฐมพยาบาลก่อน  เช่น  มีบาดแผลเลือดออก  ให้หา้มเลือดก่อนการ
เคล่ือนยา้ย    ถา้กระดูกหกัให้การปฐมพยาบาลกระดูกหกัก่อน  จึงเคล่ือนยา้ย  โดยการเขา้เฝือกชัว่คราว  เช่น 
กระดูกท่อนแขนปลายหกั    กระดูกตน้แขนหกั  กระดูกไหปลาร้าหัก   กระดูกขาหกัเช่น  กระดูกหนา้แขง้หกั   
กระดูกตน้ขาหกั ตะโพกหกั  หลงัหกั ดามกระดูกหลงัหกั ตะโพกหกั     กระดูกคอหกั  การดามคอ   
 
การเคล่ือนยา้ยผูป่้วยขึ้นอยูก่บัสถานการณ์ในขณะท่ีเกิดอุบติัเหตุนั้น ๆ 
 1.การเคล่ือนยา้ยโดยใชอุ้ปกรณ์ ไดแ้ก่  เปลสนาม  เปลตกั  เปลในรถฉุกเฉิน  หรือใชอุ้ปกรณ์ดดัแปลงให้
เป็นเปลชนิดต่าง ๆ 
 2.การเคล่ือนยา้ยผูบ้าดเจ็บดว้ยมือเปล่า เป็นการล าเลียงผูบ้าดเจ็บอยา่งรีบด่วนออกจากบริเวณ 
เกิดเหตุ    การเคล่ือนยา้ย  1 คน  ไดแ้ก่แบบห่วงสัมพนัธ์    แบบขี่มา้ส่งเมือง    แบบท่าแบกถุงทะเล    
ท่าแบกกระสอบ  แบบประคองเดิน 
 การเคล่ือนยา้ย 2 คน ไดแก่  บ่วงมือสัมพนัธ์  เกา้อ้ีนายหรือชิงชา้   แบบเกา้อ้ี  การเคล่ือนยา้ยดว้ยเกา้อ้ี 
 การเคล่ือนยา้ย 3 คน  
 การเคล่ือนยา้ย 4 คน  
การเคล่ือนยา้ย ดว้ยอุปกรณ์   เช่นอุปกรณ์ใชล้ากดึง  เช่นนอนบนผา้ห่มแลว้ลาก 
                                  การเคล่ือนยา้ย ดว้ยเปล  เปลดดัแปลง  เปลผา้ห่ม เปลหามผูป่้วยส าเร็จ 
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1-16นโยบายและวิธีปฏิบตัิ  เรื่อง  การดแูลมารดาและทารกที่คลอดที่บา้น 
โรงพยาบาลเสนางคนิคม หนา้  :  1/1 
นโยบายและวิธีปฏิบติัเลขท่ี : WI: NUR: 1-16 ฉบบัท่ี :ก 
เร่ือง :  การดูแลมารดาและทารกท่ีคลอดท่ีบา้น วนัท่ี  : 2  พฤศจิกายน  2562 
แผนก :  ผูป่้วยใน / ER  แผนกท่ีเก่ียวขอ้ง : ตึกผูป่้วยใน / งานผูป่้วยอุบติัเหตุฉุกเฉิน 
ผูจ้ดัท า : นางวงเดือน  แกว้ตา ผูอ้นุมติั : นางสาวสมพร   มีทองแสน 
นโยบาย 
 โรงพยาบาลเสนางคนิคมมีการรับผูค้ลอดท่ีคลอดท่ีบา้นทั้งมารดาและทารก  เพื่อรับการรักษาอยา่ง
ถูกตอ้งและปลอดภยั 
การดูแลมารดาและทารกท่ีคลอดท่ีบา้นมารับการรักษาท่ีโรงพยาบาล 

1.น ามารดาและทารกท่ีคลอดท่ีบา้น ลงทะบียนผูรั้บบริการ 
2. ซกัประวติัการคลอดของ มารดา  G P A L วดั  Vital   sign และ   Admit   ตรวจ      Perinium      Check   Tear   

ฉีด  Methrgin  และการรักษาอ่ืน ๆ  ตาม แผนการรักษาของแพทย ์
3.   ทารก ควรไดรั้บการ Admit   และฉีดวคัซีน  BCG  Hb vaccineและ Vit  K  ท่ีตึกผู้ป่วยใน 
      ทารกควรไดรั้บการเจาะเลือดท่ีส้นเทา้ ตรวจ  TSH   2  วนัหลงัคลอด 
4.    ถา้มารดาและทารกไม่ยอมเขา้นอนรับการรักษาในโรงพยาบาล  ก็ใหเ้ซ็นไม่ยนิยอม 
       พร้อมทั้งเจา้หนา้ท่ีตอ้งอธิบายใหม้ารดาทราบการปฏิบติัตวัหลงัคลอด 
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1-22นโยบายและวิธีปฏิบตัิ  เรื่อง  การลา้งมือ 
โรงพยาบาลเสนางคนิคม หนา้  :  1/2 
นโยบายและวิธีปฏิบติัเลขท่ี :  WI: NUR:1-22 ฉบบัท่ี :ก 
เร่ือง :  การล้างมือ วนัท่ี  : 15  พฤศจิกายน  2562  
แผนก :  งาน IC  แผนกท่ีเก่ียวขอ้ง : ทุกหน่วยงาน 
ผูจ้ดัท า : นางสาวศิรินภา  สุทธิพรชยั ผูอ้นุมติั :  นางสาวสมพร  มีทองแสน 
นโยบาย 

มือเป็นอวยัวะท่ีตอ้งใชห้ยบิจบัของท่ีสะอาดท่ีสุดจนถึงของท่ีสกปรกท่ีสุด  ดงันั้นการแพร่กระจายเช้ือ
ของเช้ือโรค  จึงมีสาเหตุมาจากการหยบิจบัเป็นส่วนใหญ่  วิธีป้องกนัการแพร่กระจายเช้ือท่ีไดผ้ลดีอยา่งหน่ึงคือ
การ  ลา้งมือ 

วิธีการ  การลา้งมือแบ่งออกเป็น  2  ชนิด  
 - ลา้งมือแบบธรรมดา 
 - ลา้งมือก่อนเขา้หอ้งผา่ตดั 

ในท่ีน้ีจะกล่าวถึงการลา้งมือแบบธรรมดา  ซ่ึงมีวตัถุประสงค ์ เพื่อความสะอาดและควบคุมการแพร่กระจายของ
เช้ือโรค 
 ขั้นตอนการล้างมือ 

1. ยนืห่างก๊อกน ้าพอควร  เปิดน ้ าใหไ้หลชา้ๆ 
2. ใหน้ ้าไหลผา่นมือและแขนถึงขอ้ศอกเพื่อใหมื้อเปียก 
3. กดน ้ายาลา้งมือลงบนฝ่ามือแลว้ใหท้ าการลา้งมือ 7 ขั้นตอนต่อไปน้ี 

3.1 ฝ่ามือถูฝ่ามือ 
3.2 ฝ่ามือถูหลงัมือ และน้ิวถูซอกน้ิว 
3.3 ฝ่ามือถูฝ่ามือ และน้ิวถูซอกน้ิว 
3.4 หลงัมือถูฝ่ามือ 
3.5 ถูหวัแม่มือโดยรอบดว้ยฝ่ามือ 
3.6 ปลายน้ิวมือถูขวางฝ่ามือ 
3.7  ถูรอบขอ้มือ 

      4.          ลา้งมือดว้ยน ้าเปล่าเพื่อเอาฟองน ้ายาลา้งมือออกใหห้มด  อยา่ใหมื้อถูกบริเวณ 
     ภายในอ่าง  และพยายามอยา่ใหน้ ้ากระเด็นออกนอกอ่าง 

      5.      ปิดก๊อกน ้าโดยใช ้ มือ  ขอ้ศอก /  หวัเข่าทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัชนิดของก๊อก 
     6.      เช็ดมือและแขนดว้ยผา้สะอาด หรือใชเ้คร่ืองเป่ามือใหแ้หง้ 
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1-24นโยบายและวิธีปฏิบตัิ  เรื่อง  การปา้ยยาตา 
โรงพยาบาลเสนางคนิคม หนา้  :  1/2 
นโยบายและวิธีปฏิบติัเลขท่ี : WI: NUR: 1- 24 ฉบบัท่ี :ก 
เร่ือง :  การป้ายยาตา วนัท่ี  : 2  พฤศจิกายน  2562 
แผนก :  ผูป่้วย ER /IPD แผนกท่ีเก่ียวขอ้ง : งานผูป่้วยER/ IPD 
ผูจ้ดัท า : นางสนอง  นรารักษ ์ ผูอ้นุมติั :  นางสาวสมพร  มีทองแสน 
นโยบาย 

การป้ายยาตาใหไ้ดรั้บการป้ายตาอยา่งถูกวิธี 
วิธีการ  
 1.  อธิบายใหผู้ป่้วยเขา้ใจ  จดัท่าผูป่้วยใหน้อนหงายหนุนหมอนต ่า ๆ    
 2.   ลา้งมือใหส้ะอาด   เช็ดมือใหแ้หง้    
 3.  ถา้มีขี้ตาตอ้งเช็ดตาใหส้ะอาดก่อนดว้ยส าลีชุบ NSS 0.9 % เม่ือเช็ดตาเสร็จแลว้ตอ้งลา้งมืออีกคร้ัง 
 4. ใหผู้ป่้วยลืมตาและเหลือบตาขึ้นดา้นบน  ผูป้้ายตาใชมื้อขา้งหน่ึงวางท่ีขอบตาล่างและดึงหนงัตาล่างลง  
มืออีกขา้งหน่ึงถือยาป้ายตา บีบยาป้ายตาลงไปจากหวัตาถึงไปหางตาจากนั้นปล่อยมือขา้งท่ีกดหนงัตาล่างออก 
เพื่อใหห้นงัตาล่างปิดทบัยาท่ีป้ายไว ้
 5. ใชมื้อคลึงหนงัตาเบา ๆ เพื่อใหย้ากระจายทัว่ตา 
 6.  จดัใหผู้ป่้วยนอนในท่าท่ีสุขสบายและหลบัตาไวส้ักครู่ 
 7. เก็บของใชไ้ปทิ้งและเก็บเขา้ท่ีใหเ้รียบร้อย 
 8. ลา้งมือใหส้ะอาด เช็ดมือให้แหง้ 
 9.   ลงบนัทึกใบบนัทึกการใหย้าป้ายตาและบนัทึกทางการพยาบาล 
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1-25นโยบายและวิธีปฏิบตัิ  เรื่อง  การตดัไหม   (Stitches  off) 
โรงพยาบาลเสนางคนิคม หนา้  :  1/2 
นโยบายและวิธีปฏิบติัเลขท่ี : WI: NUR: 25 ฉบบัท่ี :ก 
เร่ือง :  การตัดไหม   (Stitches  off) วนัท่ี  : 2  พฤศจิกายน  2562 
แผนก :  ผูป่้วย  ER/ IPD แผนกท่ีเก่ียวขอ้ง : งานผูป่้วย ER/ IPD 
ผูจ้ดัท า : นางเรียม  กุลสิงห์ ผูอ้นุมติั :  นางสาวสมพร  มีทองแสน 
นโยบาย 

การตดัไหม   (Stitches  off) โดยใชห้ลกัการสะอาดปราศจากเช้ือ 
วิธีการ  
 1.  อธิบายใหผู้ป่้วยเขา้ใจ  จดัท่าผูป่้วยใหน้อนหงาย ท่ีสบาย    
 2.  แกะผา้ปิดแผลออกเพื่อประเมินสภาพแผล    
 3.   ลา้งมือใหส้ะอาดเช็ดให้แหง้  สวมถุงมือ disposable 
 4.  เปิดชุดตดัไหมโดยใชห้ลกัปราศจากเช้ือ 
 5. ใชส้ าลีแอลกอฮอล ์70 % เช็ดขอบแผลใหส้ะอาด  วนออกรอบนอกแผล  
 6.  ใชส้ าลีแอลกอฮอล ์70 % เช็ดในแผลใหส้ะอาด  
 7.  ใชป้ากคีมคีบไหมและใชก้รรไกรตดัไหมสอดเขา้ใตผ้ิวหนงัและตดัใตป้ม เม่ือไหมขาดให้ใชป้ากคีบดึงไหม
ออก ขณะดึงใหใ้ชก้รรไกรวางแนบปากแผลตดัไปจนหมดไหมท่ีเยบ็ไว ้ พร้อมสังเกตการติดกนัของปากแผล 
 8. ใชส้ าลีแอลกอฮอล ์70 %หรือ น ้ายา  เช็ดในแผลใหส้ะอาดอีกคร้ัง 
 9.  เปิดแผลหรือ ปิดแผลดว้ยผา้ก็อส  ปิดพลาสเตอร์ใหส้วยงาม  ตามความเหมาะสม 
 10. จดัเส้ือผา้ใหเ้รียบร้อย ให้ค  าแนะน าการปฏิบติัตวัหลงัตดัไหม 
 11.  เก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อย ลา้งมือใหส้ะอาด และลงบนัทึกทางการพยาบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



54 
 

1-26นโยบายและวิธีปฏิบตัิ  เรื่อง  การสวนอจุจาระ 
โรงพยาบาลเสนางคนิคม หนา้  :  1/2 
นโยบายและวิธีปฏิบติัเลขท่ี : WI: NUR: 1- 26 ฉบบัท่ี :ก 
เร่ือง :  การสวนอุจจาระ วนัท่ี  : 2  พฤศจิกายน  2562 
แผนก :  ผูป่้วย  ER/ IPD แผนกท่ีเก่ียวขอ้ง : งานผูป่้วย ER/ IPD 
ผูจ้ดัท า : นางละมุน  บุญยิง่ ผูอ้นุมติั :  นางสาวสมพร  มีทองแสน 
นโยบาย 
 การสวนอุจจาระด้วยน ้ายาสวนส าเร็จรูป 
หลกัการ    ใช้หลกัการ  aseptic Technique   
วิธีการ 

1. ประเมินสภาพผูป่้วย   อธิบายใหผู้ป่้วยเขา้ใจ 
2. เตรียมอุปกรณ์   เช่น  ถุงมือใชแ้ลว้ทิ้ง  1 คู่    น ้ายาสวนส าเร็จรูป และกระดาษช าระ 
3. จดัท่าผูป่้วยใหน้อนตะแคงซา้ย  ปลดผา้ถุงหรือกางเกงเปิดส่วนทวารหนกัโดย   เอาผา้คลุมไวจ้ะเปิด

เวลาสวนอุจจาระ 
 4. ลา้งมือใหส้ะอาด เช็ดให้แหง้  ใส่ถุงมือ  ค่อย ๆสอดหวัสวนส าเร็จรูปเขา้ทางทวารหนกั ลึกประมาณ  2 
– 3 น้ิวในผูใ้หญ่ และ  1 -2  น้ิวในเด็ก  บีบน ้ายาสวนส าเร็จรูปใหห้มดหลอด  แนะน าใหผู้ป่้วยหายใจเขา้ออก ผ่อน
ลมหายใจออกชา้ ๆ ไม่เบ่งอุจจาระ   แนะน าให้ผูป่้วยขมิบกน้ไวส้ักครู่และหายใจลึกยาว 
เม่ือรู้สึกอยากถ่ายอุจจาระให้ไปเขา้หอ้งน ้า  ท าความสะอาดกน้ตามปกติ 
 5. ลา้งมือใหส้ะอาด  เช็ดให้แหง้   
 6. บนัทึกรายงานปฏิบติัการพยาบาล 
ข้อห้าม    -  ห้ามสวนในผู้ป่วยท่ีเป็นโรคริดสีดวงทวาร 
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1-27 นโยบายและวิธีปฏิบตัิ  เรื่อง  การหยอดยาตา 
โรงพยาบาลเสนางคนิคม หนา้  :  1/1 
นโยบายและวิธีปฏิบติัเลขท่ี : 1- 27 ฉบบัท่ี : ก 
เร่ือง :  การหยอดยาตา วนัท่ี  : 2  พฤศจิกายน  2562 
แผนก :  ผูป่้วย  ER/ IPD แผนกท่ีเก่ียวขอ้ง : งานผูป่้วย ER/ IPD 
ผูจ้ดัท า : นางเรียม  กุลสิงห์ ผูอ้นุมติั :  นางสาวสมพร  มีทองแสน 
นโยบาย 
การหยอดยาตา 
หลกัการ  ใหไ้ดรั้บการหยอดตาอยา่งถูกวิธี 
วิธีการ  
 1.  อธิบายใหผู้ป่้วยเขา้ใจ  จดัท่าผูป่้วยใหน้อนหงายหนุนหมอนต ่า ๆ    
 2.   ลา้งมือใหส้ะอาด   เช็ดมือใหแ้หง้    
 3.  ถา้มีขี้ตาตอ้งเช็ดตาใหส้ะอาดก่อนดว้ยส าลีชุบ NSS 0.9 % เม่ือเช็ดตาเสร็จแลว้ตอ้งลา้งมืออีกคร้ัง 
 4. ใหผู้ป่้วยลืมตาและเหลือบตาขึ้นดา้นบน  ผูห้ยอดตาใชมื้อขา้งหน่ึงวางท่ีขอบตาล่างและดึงหนงัตาล่าง
ลง  มืออีกขา้งหน่ึงถือขวดยา บีบน ้ายาลงบนตาขาว 1 – 2 หยด ถือขวดยาสูงประมาณ 1 น้ิว 
 5. ภายหลงับีบน ้ายาลงบนตาขาวหรือขอบตาดา้นในแลว้ใหผู้ป่้วยกระพริบตา ผูห้ยอดตาใชส้ าลีกดท่ีหวั
ตา  บริเวณรูเปิดท่อน ้าตา  
 6.  จดัใหผู้ป่้วยนอนในท่าท่ีสุขสบายและหลบัตาไวส้ักครู่ 
 7. เก็บของใชไ้ปทิ้งและเก็บเขา้ท่ีใหเ้รียบร้อย 
 8. ลา้งมือใหส้ะอาด เช็ดมือใหแ้หง้ 
 9.   ลงบนัทึกใบบนัทึกการใหย้าหยอดตาและบนัทึกทางการพยาบาล 
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1-28 นโยบายและวิธีปฏิบตัิ  เรื่อง  การใหส้ารน า้ทางหลอดเลือดด า 
โรงพยาบาลเสนางคนิคม หนา้  :  1/2 
นโยบายและวิธีปฏิบติัเลขท่ี : 1- 28 ฉบบัท่ี :ก 
เร่ือง :  การให้สารน ้าทางหลอดเลือดด า วนัท่ี  : 2  พฤศจิกายน  2562  
แผนก :  ผูป่้วย  ER/ IPD แผนกท่ีเก่ียวขอ้ง : งานผูป่้วย ER/ IPD 
ผูจ้ดัท า : นางละมุน  บุญยิง่ ผูอ้นุมติั :  นางสาวสมพร  มีทองแสน 
นโยบาย 
การให้สารน ้าทางหลอดเลือดด า 
หลกัการ  ใชห้ลกั Sterile  Technique 
วิธีการ 
       1.   การเตรียมผิวหนัง 
              -  รัด tourniquet เหนือต าแหน่งท่ีจะแทงเขม็ ประมาณ 6 น้ิว ใหเ้ห็นหลอดเลือดชดัเจน 

       -  เช็ดผิวหนงัท่ีจะแทงเข็มดว้ยส าลีแอลกอฮอล ์70 % ทิ้งไว ้นาน คร่ึง – 1 นาที  เพื่อลดจุลินทรียท่ี์ 
          ผิวหนงั  โดยการเช็ดจากจุดก่ึงกลางวนออกดา้นนอกเป็นบริเวณกวา้ง เส้นผา่ศูนยก์ลาง 
          ประมาณ 2 น้ิว 
2. การแทงเข็ม 

เข็มท่ีใช้แทงให้สารน ้ามี 2 ชนิด คือ 
การแทงเข็มให้สารน ้าด้วยเข็มแบบปีกผีเส้ือ 
 ก่อนแทงเขม็ให้เปิดท่ีครอบเขม็ไล่อากาศออกก่อน พบัปีกผีเส้ือเขา้หากนั  แทงเขม็ใน 

ต าแหน่งท่ีตอ้งการท ามุมการผิวหนงั 10 -30 องศา เม่ือปลายเขม็ผา่นผนงัหลอดเลือดจะมีเลือดไหลยอ้น ให้หยดุ
แทง แลว้ค่อยๆสอดปลายเข็มไปตามแนวของหลอดเลือดด า เม่ือเขา้ไปเรียบร้อยแลว้ตรึงเขม็อยูก่บัท่ี  เอายางรัด
ออกเบาๆ  เปิด Clamp ใหส้ารน ้าหยดชา้ๆแลว้ยดึดว้ย พลาสเตอร์ 

การแทงเข็มให้สารน ้าด้วยหลอดพลาสติก 
 เขม็พลาสติกประกอบดว้ยหลอดพลาสติกชั้นนอก ชั้นในเป็นโลหะเพื่อใชเ้ป็นตวัน า ใน 

การแทง  เม่ือแทงเขา้แลว้ตอ้งดึงเขม็ท่ีเป็นโลหะออกเหลือไวแ้ต่พลาสติก แทงเขม็ท ามุม 30 – 45 องศา  เม่ือปลาย
เขม็เขา้หลอดเลือดด าจะมีเลือดไหลยอ้นใหห้ยดุแทง แลว้ดนัส่วนท่ีเป็นพลาสติกเขา้ไปในหลอดเลือด ประมาฯ ½ 
- 2/3 ของความยาวเขม็ท่ีแทง  ปลดยางรัดเบาๆ  เปิดหวัครอบสายชุดใหส้ารน ้าต่อเขา้กบัหวัพลาสติก 

การติดพลาสเตอร์ยึดหัวเข็ม    มี 3 วิธี คือ 
 แบบเชฟรอน ( Chevron  method)    แบบตวัย ู(U- method)  และการปิดต าแหน่งท่ีแทงเขม็ 

ใหส้ารน ้าดว้ยแผ่นโปร่งใสส าเร็จรูป(Transparent  semi  permeable  dressing) 
ข้อควรระวัง  หลงัมือ  ขอ้มือ  แขน  ขอ้เทา้  หลงัเทา้  ท่ีมีแผลเหวอะวะ ไม่ควรใหส้ารน ้ า 
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1-29นโยบายและวิธีปฏิบตัิ  เรื่อง  การฉีดยาเขา้กลา้มเนือ้ 
โรงพยาบาลเสนางคนิคม หนา้  :  1/2 
นโยบายและวิธีปฏิบติัเลขท่ี : 1- 29 ฉบบัท่ี :ก 
เร่ือง :  การฉีดยาเข้ากล้ามเน้ือ วนัท่ี  : 2  พฤศจิกายน  2562  
แผนก :  ผูป่้วย  ER/ IPD แผนกท่ีเก่ียวขอ้ง : งานผูป่้วย ER/ IPD 
ผูจ้ดัท า : นางละมุน  บุญยิง่ ผูอ้นุมติั :  นางสาวสมพร  มีทองแสน 
นโยบาย 
การฉีดยาเข้ากล้ามเน้ือ 
หลกัการ  ใช้หลกั Aseptic  Technique 
วิธีการ  

1. ใชห้ลกั  6  R   ในการตรวจสอบ ก่อนลงมือฉีดยา  และสอบถามเก่ียวกบัประวติัการแพย้าทุกคร้ัง 
1. ถูกชนิดของยา(Right drug)     2. ถูกขนาดยา  (Right dose) 
3. ถูกทางท่ีให/้ ถูกวิธี  (Right route/ method)    4. ถูกเวลา  (Right  time) 

-                                   5. ถูกผูป่้วย  (Right  patient)    6. ถูกเทคนิค  (Right  technique) 
       2. เตรียมอุปกรณ์  ไดแก่  Syringe    ขนาดเขม็ ตามสภาพผูป่้วย และวิธีการฉีด   ส าลีแหง้ ปราศจากเช้ือ  
และ แอลกอฮอล ์70 % 
       3. เตรียมผูป่้วย  

  3.1 ถามช่ือ  นามสกุล ของผูป่้วยใหต้รงกบัใบรายการยาฉีด 
  3.2 อธิบายวตัถุประสงคแ์ละวิธีการฉีดยาใหผู้ป่้วยทราบ 
  3.3จดัท่าใหผู้ป่้วยนอนตะแคงหรือนอนคว ่า 
  3.4 วดัหาต าแหน่งกลา้มเน้ือตะโพกท่ีตอ้งการฉีดยา ไดแ้ก่ Gluteus medius , Gluteus minimus , 
Gluteus maximus  โดยวดัจากปุ่ มกระดูก anterior  superior iliac  spine  ถึงกระดูก  Coccyx 
แลว้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน บริเวณท่ีฉีดอยู ่1 ใน 3 รอยต่อส่วนท่ี 1 กบัส่วนท่ี 2 
  3.5 จบักระบอกฉีดยาในแนวนอน หมุนหวัเขม็ใหแ้น่น ให้ปลายตดัของเขม็อยูใ่นแนวเดียวกบั
สเกลกระบอกฉีดยา  ยกกระบอกฉีดยาขึ้นตั้งฉาก เพื่อไล่อากาศออกจากกระบอกฉีดยา 
  3.6  ใชส้ าลีชุบแอลกอฮอลเ์ช็ดต าแหน่งฉีดยา  วนออกรอบนอก  ดึงผิวหนงัส่วนท่ีจะฉีดใหตึ้ง  
ปีกเขม็ท ามุม 90 องศา  กบักลา้มเน้ืออยา่งรวดเร็วโดยหันปลายตดัของเขม็ซ่ึงอยูแ่นวเดียวกบัสเกลเขา้หาผูฉี้ด   
เปล่ียนมือขา้งท่ีดึงผิวหนงัให้มาจบัหวัเขม็ให้แน่นกระบอกฉีดยา   ทดสอบปลายเขม็วา่ปักถูกเส้นโลหิตหรือไม่
โดยการดึงลูกสูบขึ้น ถา้ไม่มีเลือดออกมาสามารถฉีดได ้โดยดนัยาเขา้กลา้มเน้ือชา้ ๆ จนหมด ดึงเขม็ออกโดยเร็ว
และกดบริเวณแทงเขม็ดว้ยส าลีแหง้ไวส้ักครู่    (แต่ถา้มีเลือดขึ้นมา ให้ดึงเขม็ขยบัขึ้นหรือดนัลงลึกกวา่เดิมแลว้
ทดสอบใหม่จนไม่มีเลือดออกจึงฉีดได ้) 
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  3.7 จดัเส้ือผา้ผูป่้วยใหเ้รียบร้อยและจดัท่านอนใหสุ้ขสบาย  พร้อมทั้งใหค้  าแนะน า 
ฤทธ์ิของยาท่ีให ้  เวลาท่ีคาดวา่ยาจะออกฤทธ์ิ  วิธีการท่ีตอ้งปฏิบติั  ขอ้หา้ม ขอ้ควรระวงั 
อาการท่ีอาจจะเกิดขึ้นตอ้งรีบมาพบแพทย ์และวิธีการแกไ้ข ป้องกนัเบ้ืองตน้ 
  3.8  เก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อย ลา้งมือใหส้ะอาด เช็ดให้แหง้ 
 4.  บนัทึกทางการพยาบาลลงในเวชระเบียน 
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1-30 นโยบายและวิธีปฏิบตัิ  เรื่อง  การฉีดยาเขา้ในชัน้ผิวหนงั 
โรงพยาบาลเสนางคนิคม หนา้  :  1/2 
นโยบายและวิธีปฏิบติัเลขท่ี :  1-30 ฉบบัท่ี :ก 
เร่ือง :  การฉีดยาเข้าในช้ันผิวหนัง วนัท่ี  : 2  พฤศจิกายน  2562 
แผนก :  ผูป่้วย  ER/ IPD แผนกท่ีเก่ียวขอ้ง : งานผูป่้วย ER/ IPD 
ผูจ้ดัท า : นางละมุน  บุญยิง่  ผูอ้นุมติั :  นางสาวสมพร  มีทองแสน 
นโยบาย 
การฉีดยาเข้าในช้ันผิวหนัง 
หลกัการ  ใช้หลกั Aseptic  Technique 
วิธีการ  

1. ใชห้ลกั  6  R   ในการตรวจสอบ ก่อนลงมือฉีดยา  และสอบถามเก่ียวกบัประวติัการแพย้าทุกคร้ัง 
2. ถูกชนิดของยา(Right drug)     2. ถูกขนาดยา  (Right dose) 
3. ถูกทางท่ีให/้ ถูกวิธี  (Right route/ method)    4. ถูกเวลา  (Right  time) 

-                                   5. ถูกผูป่้วย  (Right  patient)    6. ถูกเทคนิค  (Right  technique) 
       2. เตรียมอุปกรณ์  ไดแก่  Syringe    ขนาดเขม็ ตามสภาพผูป่้วย และวิธีการฉีด   ส าลีแหง้ ปราศจากเช้ือ  
และ แอลกอฮอล ์70 % 
       3. เตรียมผูป่้วย  

  3.1 ถามช่ือ  นามสกุล ของผูป่้วยใหต้รงกบัใบรายการยาฉีด 
  3.2 อธิบายวตัถุประสงคแ์ละวิธีการฉีดยาใหผู้ป่้วยทราบ 
  3.3จดัท่าใหผู้ป่้วยนอนหรือนัง่ตามแต่จะฉีดบริเวณใด 
  3.4 บริเวณท่ีฉีดไดแ้ก่ดา้นขา้งของแขนท่อนบนค่อนไปดา้นหลงัใตก้ระดูกสะบกั  หนา้อก
ส่วนบน หรือดา้นในของแขนท่อนล่างหรือทอ้งแขน 
  3.5 จบักระบอกฉีดยาในแนวนอน หมุนหวัเขม็ใหแ้น่น ให้ปลายตดัของเขม็อยูใ่นแนวเดียวกบั
สเกลกระบอกฉีดยา  ยกกระบอกฉีดยาขึ้นตั้งฉาก เพื่อไล่อากาศออกจากกระบอกฉีดยา   ยาท่ีใชฉี้ด 
มีปริมาณ 0.1 – 0.2 ซีซี 
  3.6  ใชส้ าลีชุบแอลกอฮอลเ์ช็ดต าแหน่งฉีดยา  วนออกรอบนอก  ดึงผิวหนงัส่วนท่ีจะฉีดใหตึ้ง 
หลีกเล่ียงบริเวณท่ีมีเส้นโลหิต  ปีกเขม็ท ามุม 15 องศา  กบัผิวหนงัอยา่งรวดเร็วใหมิ้ดปลายเขม็  แลว้คว ่าปากเขม็
ลง  เปล่ียนมือขา้งท่ีดึงผิวหนงัใหม้าจบัหวัเขม็ให้แน่นกระบอกฉีดยา ดนัน ้ายาเขา้ในชั้นผิวหนงัชา้ ๆชา้ ๆ จนหมด 
ผิวหนงัจะโป่งขึ้นเลก็นอ้ย คลา้ยมดกดั   ดึงเขม็ออกโดยเร็วและกดบริเวณแทงเขม็ดว้ยส าลีแหง้ไวส้ักครู่     
  3.7 จดัเส้ือผา้ผูป่้วยใหเ้รียบร้อยและจดัท่านอนใหสุ้ขสบาย  พร้อมทั้งใหค้  าแนะน า 
ฤทธ์ิของยาท่ีให ้  เวลาท่ีคาดวา่ยาจะออกฤทธ์ิ  วิธีการท่ีตอ้งปฏิบติั  ขอ้หา้ม ขอ้ควรระวงั 
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อาการท่ีอาจจะเกิดขึ้นตอ้งรีบมาพบแพทย ์และวิธีการแกไ้ข ป้องกนัเบ้ืองตน้  และการทดสอบทางผิวหนงัจะทิ้ง
ไวป้ระมาณ 15- 20 นาที กลบัมาดูรอยฉีด  หากรอยฉีดไม่ขยายกวา้งจากท่ีวงปากกาไวแ้สดงวา่ผูป่้วยไม่แพย้าท่ี
ทดสอบ     
  3.8เก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อย ลา้งมือใหส้ะอาด เช็ดใหแ้หง้ 
 4.  บนัทึกทางการพยาบาลลงในเวชระเบียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



61 
 

1-31 นโยบายและวิธีปฏิบตัิ  เรื่อง  การฉีดยาเขา้ใตผ้ิวหนงั 
โรงพยาบาลเสนางคนิคม หนา้  :  1/2 
นโยบายและวิธีปฏิบติัเลขท่ี :  1-31 ฉบบัท่ี :ก 
เร่ือง :  การฉีดยาเข้าใต้ผิวหนัง วนัท่ี  : 2  พฤศจิกายน  2562  
แผนก :  ผูป่้วย  ER/ IPD แผนกท่ีเก่ียวขอ้ง : งานผูป่้วย ER/ IPD 
ผูจ้ดัท า : นางละมุน  บุญยิง่ ผูอ้นุมติั :  นางสาวสมพร  มีทองแสน 
นโยบาย 
หลกัการ  ใช้หลกั Aseptic  Technique 
วิธีการ  

1. ใชห้ลกั  6  R   ในการตรวจสอบ ก่อนลงมือฉีดยา  และสอบถามเก่ียวกบัประวติัการแพย้าทุกคร้ัง 
3. ถูกชนิดของยา(Right drug)     2. ถูกขนาดยา  (Right dose) 
3. ถูกทางท่ีให/้ ถูกวิธี  (Right route/ method)    4. ถูกเวลา  (Right  time) 

-                                   5. ถูกผูป่้วย  (Right  patient)    6. ถูกเทคนิค  (Right  technique) 
       2. เตรียมอุปกรณ์  ไดแก่  Syringe    ขนาดเขม็ ตามสภาพผูป่้วย และวิธีการฉีด   ส าลีแหง้ ปราศจากเช้ือ  
และ แอลกอฮอล ์70 % 
       3. เตรียมผูป่้วย  

  3.1 ถามช่ือ  นามสกุล ของผูป่้วยใหต้รงกบัใบรายการยาฉีด 
  3.2 อธิบายวตัถุประสงคแ์ละวิธีการฉีดยาใหผู้ป่้วยทราบ 
  3.3จดัท่าใหผู้ป่้วยนอนหรือนัง่ตามแต่จะฉีดบริเวณใด 
  3.4 บริเวณท่ีฉีดไดแ้ก่ ดา้นนอกของตน้แขน  ดา้นหนา้ของตน้ขา  หนา้ทอ้งส่วนกลาง 
ใตก้ระดูกสะบกัและตะโพกบนดา้นหลงั 
  3.5 จบักระบอกฉีดยาในแนวนอน หมุนหวัเขม็ใหแ้น่น ให้ปลายตดัของเขม็อยูใ่นแนวเดียวกบั
สเกลกระบอกฉีดยา  ยกกระบอกฉีดยาขึ้นตั้งฉาก เพื่อไล่อากาศออกจากกระบอกฉีดยา   ยาท่ีใชฉี้ด 
มีปริมาณ 0.5 –  1  ซีซี 
  3.6  ใชส้ าลีชุบแอลกอฮอล7์0 % เช็ดต าแหน่งฉีดยา  วนออกรอบนอก  ดึงผิวหนงัส่วนท่ีจะฉีดให้
ตึง พยายามหลีกเล่ียงบริเวณท่ีมีเส้นโลหิต  ปีกเขม็ท ามุม 45 องศา  กบัผิวหนงัอยา่งรวดเร็ว เปล่ียนมือขา้งท่ีดึง
ผิวหนงัใหม้าจบัหวัเขม็ให้แน่นกระบอกฉีดยาโดยดนัยาเขา้ใตผ้ิวหนงัอยา่งชา้ ๆ จนหมด ดึงเขม็ออกโดยเร็วและ
กดบริเวณแทงเขม็ดว้ยส าลีแหง้ไวส้ักครู่    (แต่ถา้มีเลือดขึ้นมา ใหดึ้งเขม็ขยบัขึ้นหรือดนัลงลึกกวา่เดิมแลว้
ทดสอบใหม่จนไม่มีเลือดออกจึงฉีดได ้) 

  3.7 จดัเส้ือผา้ผูป่้วยใหเ้รียบร้อยและจดัท่านอนใหสุ้ขสบาย  พร้อมทั้งใหค้  าแนะน า 
ฤทธ์ิของยาท่ีให ้  เวลาท่ีคาดวา่ยาจะออกฤทธ์ิ  วิธีการท่ีตอ้งปฏิบติั  ขอ้หา้ม ขอ้ควรระวงั 
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อาการท่ีอาจจะเกิดขึ้นตอ้งรีบมาพบแพทย ์และวิธีการแกไ้ข ป้องกนัเบ้ืองตน้   
  3.8เก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อย ลา้งมือใหส้ะอาด เช็ดใหแ้หง้ 
 4.  บนัทึกทางการพยาบาลลงในเวชระเบียน 
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1-32นโยบายและวิธีปฏิบตัิ  เรื่อง  การฉีดยาเขา้หลอดโลหิตด าผา่นสายใหส้ารน า้ 
โรงพยาบาลเสนางคนิคม หนา้  :  1/2 
นโยบายและวิธีปฏิบติัเลขท่ี : 1- 32 ฉบบัท่ี :ก 
เร่ือง :  การฉีดยาเข้าหลอดโลหิตด าผ่านสายให้สารน ้า วนัท่ี  : 2  พฤศจิกายน  2562 
แผนก :  ผูป่้วย  ER/ IPD แผนกท่ีเก่ียวขอ้ง : งานผูป่้วย ER/ IPD 
ผูจ้ดัท า : นางละมุน  บุญยิง่ ผูอ้นุมติั :  นางสาวสมพร  มีทองแสน 
นโยบาย      การฉีดยาเขา้หลอดโลหิตด าผา่นสายใหส้ารน ้ า 
หลกัการ  ใช้หลกั Aseptic  Technique 
วิธีการ 1. ใชห้ลกั  6  R   ในการตรวจสอบ ก่อนลงมือฉีดยา  และสอบถามเก่ียวกบัประวติัการแพย้าทุกคร้ัง 

4. ถูกชนิดของยา(Right drug)     2. ถูกขนาดยา  (Right dose) 
3. ถูกทางท่ีให/้ ถูกวิธี  (Right route/ method)    4. ถูกเวลา  (Right  time) 

-                                   5. ถูกผูป่้วย  (Right  patient)    6. ถูกเทคนิค  (Right  technique) 
       2. เตรียมอุปกรณ์  ไดแ้ก่  Syringe    ขนาดเขม็ ตามสภาพผูป่้วย  และวิธีการฉีด   ยาฉีด   ส าลีแหง้ 
ปราศจากเช้ือ  และ แอลกอฮอล ์70 %  
       3. เตรียมผูป่้วย  

  3.1 ถามช่ือ  นามสกุล ของผูป่้วยใหต้รงกบัใบรายการยาฉีด 
  3.2 อธิบายวตัถุประสงคแ์ละวิธีการฉีดยาใหผู้ป่้วยทราบ 
  3.3จดัท่าใหผู้ป่้วยนอนอยูใ่นท่าท่ีสบาย 

  3.4 ท าความสะอาดสายยางชุดใหส้ารน ้าบริเวณท่ีจะฉีดดว้ยส าลีชุบแอลกอฮอล ์70 % 
  3.5 แทงเขม็เขา้สายยางทดสอบปลายเขม็วา่ชุดใหส้ายน ้าอยูใ่นเส้นเลือดหรือไม่โดยดึงลูกสูบ
กระบอกฉีดยาจะมีเลือดไหลตาม ปิดปุ่ มควบคุมสารน ้าชัว่คราวแลว้ฉีดยาเขา้สายยางชา้ ๆ จนหมด ระหวา่ง
ฉีดสังเกตอาการผิดปกติไปดว้ย  เม่ือฉีดเสร็จให้เปิดปุ่ มควบคุมสารน ้า เหมือนเดิม ดึงเข็มออกใชส้ าลีชุบ
แอลกอฮอล ์70 %เช็ดรอยท่ีแทงเขม็เขา้สายยางอีคร้ัง 
  3.7 จดัเส้ือผา้ผูป่้วยใหเ้รียบร้อยและจดัท่านอนใหสุ้ขสบาย  พร้อมทั้งใหค้  าแนะน า 

ฤทธ์ิของยาท่ีให ้  เวลาท่ีคาดวา่ยาจะออกฤทธ์ิ  วิธีการท่ีตอ้งปฏิบติั  ขอ้หา้ม ขอ้ควรระวงั 
อาการท่ีอาจจะเกิดขึ้นตอ้งรีบมาพบแพทย ์และวิธีการแกไ้ข ป้องกนัเบ้ืองตน้   
  3.8เก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อย ลา้งมือใหส้ะอาด เช็ดมือใหแ้ห้ง 
 4.  บนัทึกทางการพยาบาลลงในเวชระเบียนใบใหย้า 
ข้อควรระวัง ทดสอบยา ในกลุ่มยาปฏิชีวนะ  เซรุ่ม  ก่อนฉีดทุกคร้ัง    
จุดท่ีเด็ด  ผิวหนงัท่ีจะฉีดตอ้งตึง  ผิวหนงัท่ีเช็ดแอลกอฮอลต์อ้งแหง้  รีบดึงเขม็ออกทนัที และใชส้ าลี 

แหง้สะอาด กดบริเวณฉีดทุกคร้ัง 
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1-33  นโยบายและวธีิปฏิบตัิ  เรื่อง  การใหอ้าหารทางสายใหอ้าหาร 
โรงพยาบาลเสนางคนิคม หนา้  :  1/1 
นโยบายและวิธีปฏิบติัเลขท่ี :  1-33 ฉบบัท่ี :ก 
เร่ือง :  การให้อาหารทางสายให้อาหาร วนัท่ี  : 2  พฤศจิกายน  2562 
แผนก :  ผูป่้วย  ER/ IPD แผนกท่ีเก่ียวขอ้ง : งานผูป่้วย ER/ IPD 
ผูจ้ดัท า : นางละมุน  บุญยิง่ ผูอ้นุมติั :  นางสาวสมพร  มีทองแสน 
นโยบาย 
การให้อาหารทางสายให้อาหาร 
หลกัการ    ใช้หลกัการ  aseptic Technique   
วิธีการ 

1. ประเมินสภาพผูป่้วย   อธิบายใหผู้ป่้วยเขา้ใจ 
2. เตรียมอุปกรณ์   เช่น  ชุดการใหอ้าหาร ชนิดอาหารและจ านวนอาหารตามแผนการรักษาของแพทย ์ น ้า

สะอาดประมาณ 50 – 100 ซีซี  แกว้ใส่น ้าเพื่อทดสอบปลายสายอาหาร ส าลีชุบ NSS 0.9%   
ชามรูปไต  โต๊ะคร่อมเตียงใชว้างอุปกรณ์ 

3. จดัท่าผูป่้วยใหน้อนศีรษะสูง 45 องศา หากยกศีรษะไม่ไดใ้หห้นุนหมอนตามปกติโดยจดัท่า 
ศีรษะสูงกวา่กระเพาะอาหาร 
 4. ลา้งมือใหส้ะอาด เช็ดให้แหง้   เปิดชุดให้อาหาร  จดัวางอาหารและน ้าใหเ้หมาะสม 
 5.ปูผา้รองกนัเป้ือนบริเวณหนา้อก  เช็ดปลายสายดว้ย ส าลีชุบ NSS 0.9%  แลว้จุ่มปลายสายลง 
ในแกว้น ้าสะอาดเพื่อทดสอบต าแหน่งของสายยางวา่อยูใ่นกระเพาะอาหาร 
 6.ต่อสายใหอ้าหารเขา้กบั Asepto  Syringe อาจดูดน ้าย่อยเพื่อดูน ้ายอ่ยอีกคร้ังก่อนใหอ้าหาร  
ยก  Asepto  Syringe  สูง 10 – 12 น้ิวฟุต เทอาหารคร้ังละ 50 ซีซี ลงใน Asepto  Syringe  ใหอ้าหารอยา่งชา้ ๆ 
สม ่าเสมอ อาหารจะไหลเขา้สูกระเพาะตามแรงโนม้ถ่วงของโลกจนอาหารหมด (ไม่เกิน 450 ซีซี/ม้ือ) 
ใหน้ ้าตาม 50 – 100 ซีซี  ปิดสายอาหารดว้ยปลอก  เก็บผา้คลุมกนัเป้ือน และจดัท่านอนศีรษะสูงไวป้ระมาณ 30 
นาที – 1 ช.ม.  ใหค้  าแนะน าแก่ญาติ  เก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อย 
 7. ลา้งมือใหส้ะอาด  เช็ดให้แหง้   
 8. บนัทึกรายงานปฏิบติัการพยาบาล 
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1-34 นโยบายและวิธีปฏิบตัิ  เรื่อง  การใหอ้อกซิเจนผ่านรูจมกู (Canula) 
โรงพยาบาลเสนางคนิคม หนา้  :  1/1 
นโยบายและวิธีปฏิบติัเลขท่ี :  1-34 ฉบบัท่ี :ก 
เร่ือง :  การให้ออกซิเจนผ่านรูจมูก (Canula) วนัท่ี  : 2  พฤศจิกายน  2562 
แผนก :  ผูป่้วย  ER/ IPD แผนกท่ีเก่ียวขอ้ง : งานผูป่้วย ER/ IPD 
ผูจ้ดัท า : นางละมุน  บุญยิง่ ผูอ้นุมติั :  นางสาวสมพร  มีทองแสน 
นโยบาย  เพ่ือให้ ผู้ป่วยท่ีมีภาวะขาดออกซิเจนให้ได้รับอย่างเพียงพอ 
หลกัการ  ใหผู้ป่้วยไดรั้บออกซิเจนตามตอ้งการ 
วิธีการ  
 1.  ประเมินสภาพผูป่้วย และอธิบายใหผู้ป่้วยและญาติเขา้ใจ 
 2.  จดัท่าผูป่้วยใหเ้หมาะสม  ควรนอนในท่าศีรษะสูงเลก็นอ้ยจะท าใหก้ระบงัลมหยอ่นตวั เพิ่มเน้ือท่ีใน
ทรวงอกช่วยใหป้อดขยายตวัไดดี้   ผูป่้วยจะไดรั้บออกซิเจนทางสายยางท่ีสะดวก รวดเร็ว และปลอดภยั 
 3.   ลา้งมือใหส้ะอาด  เช็ดมือใหแ้หง้ 
 4.  ต่อสายออกซิเจนเขา้กบัแทง้คบ์รรจุ ออกซิเจน เปิดออกซิเจน ผา่นกระเปาะน ้าโดยสังเกตฟอง 
อากาศในน ้า 
 5. คลอ้งสาย Canula  รอบศีรษะ ใหป้ลายสายยางอยูใ่นรูจมูกทั้ง 2 รู โดยใหป้ลายโคง้ช้ีไปทางส่วนหลงั
ของช่องจมูก ปรับท่ีรัดสายใหพ้อเหมาะ   
 6.ปรับอตัราการใหอ้อกซิเจนตามค าสั่งการรักษาของแพทย ์
 7. สังเกตอาการเปล่ียนแปลงของผูป่้วย 
 8.  เก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อย ลา้งมือใหส้ะอาด และลงบนัทึกทางการพยาบาล 
 
ข้อห้าม    - ผูป่้วย COPD  หา้มใหอ้อกซิเจนเกิน 3 /ลิตร/นาที 
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1-35 นโยบายและวิธีปฏิบตัิ  เรื่อง  การใหเ้ลือด 
โรงพยาบาลเสนางคนิคม หนา้  :  1/1 
นโยบายและวิธีปฏิบติัเลขท่ี :  1- 35 ฉบบัท่ี :ก 
เร่ือง :  การให้เลือด วนัท่ี  : 2  พฤศจิกายน  2562 
แผนก :  ผูป่้วยใน  แผนกท่ีเก่ียวขอ้ง : งานผูป่้วยใน 
ผูจ้ดัท า : นางเรณุกา  มาตรศรี ผูอ้นุมติั :  นางสาวสมพร  มีทองแสน 
นโยบาย 
 
หลกัการ  ใหผู้ป่้วยไดรั้บเลือดถูกหมู่เลือด  ถูกคน และป้องกนัการปนเป้ือน 
วิธีการ  
 1.  ตรวจสอบช่ือ สกุลผูป่้วย ใหถู้กตอ้ง แลว้อธิบายใหผู้ป่้วยเขา้ใจ  ใหเ้ขา้ห้องน ้าปัสสาวะใหเ้รียบร้อย  
จดัท่าผูป่้วยใหน้อนท่ีสุขสบาย   ตรวจสอบสัญญาณชีพ และลงบนัทึกใบรายงานก่อนใหเ้ลือด   ลา้งมือใหส้ะอาด   
เช็ดมือให้แหง้    
 2. ต่อชุดให้เลือดกบัถุงเลือดดว้ยวิธีสะอาดปราศจากเช้ือ  จดัใหเ้ลือดจากถุงเลือดไหลเขา้สายต่อชุดให้
เลือด  โดยไม่มีอากาศแทรก  ปิด clamp ของชุดให้เลือด 
 3. แขวนถุงเลือดใหสู้งกวา่ระดบัหวัใจประมาณ 3 -4 ฟุต  
 4.  เลือกต าแหน่งหลอดโลหิตท่ีจะใหโ้ลหิตแลว้รัดดว้ยสายรัดเหนือบริเวณท่ีจะแทงเข็ม  ใชส้ าลีชุบ
แอลกอฮอล ์70 % เช็ดบริเวณแทงเขม็ใหส้ะอาด รอให้แหง้   แทงเขม็เขา้ไปในหลอดเลือดด าแลว้ปลอดสายรัด
ออกแลว้เปิด clamp ของสายชุดใหเ้ลือดออก  ใชผ้า้ก็อสรองใตห้วัเขม็ ปิด พลาสเตอร์บริเวณรอยต่อของเขม็กบั
ผิวหนงั และปิดพลาสเตอร์ตรึงใหห้วัเขม็และสายยางใหเ้ลือดไม่ใหเ้ล่ือนหลุด 
 5. ปรับอตัราการไหลของเลือดใหเ้ป็นไปตามการรักษา อาจเร่ิมประมาณ 15 – 20 หยดต่อนาที  ในระยะ 
15 นาทีแรก  หากไม่มีปฏิกิริยาหนาวสั่น  คล่ืนไส้อาเจียน หวัใจเตน้เร็ว  หายใจเหน่ือยหอบ   มีผ่ืนขึ้น หรือใจสั่น 
ก็ปรับอตัราใหเ้ร็วขึ้น โดย 1 ยนิูตใหห้มดภายใน ไม่เกิน 2- 4 ชัว่โมง  

6.  ตรวจสอบสัญญาณชีพ ทุก 4 ชัว่โมงหากเลือดหมดแลว้ตอ้งตรวจสอบสัญญาณชีพภายใน 15 นาที   
และเจาะ Hct  ทนัทีและหลงัใหเ้ลือด 6 ชัว่โมง 
 7.  เก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อย ลา้งมือใหส้ะอาด และลงบนัทึกใบบนัทึกการใหเ้ลือดและบนัทึกทางการ
พยาบาล 
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1-36 นโยบายและวิธีปฏิบตัิ  เรื่อง  การถอดเลบ็ (nail  extraction) 
โรงพยาบาลเสนางคนิคม หนา้  :  1/1 
นโยบายและวิธีปฏิบติัเลขท่ี :  1-36 ฉบบัท่ี :ก 
เร่ือง :  การถอดเลบ็ (nail  extraction) วนัท่ี  : 2  พฤศจิกายน  2562 
แผนก :  ผูป่้วย  ER/ IPD แผนกท่ีเก่ียวขอ้ง : งานผูป่้วย ER/ IPD 
ผูจ้ดัท า : นางสนอง  นรารักษ ์ ผูอ้นุมติั :  นางสาวสมพร  มีทองแสน 
นโยบาย 
หลกัการ  ใชห้ลกัการสะอาดปราศจากเช้ือ 
วิธีการ  
 1.  อธิบายใหผู้ป่้วยเขา้ใจ      ลา้งมือใหส้ะอาดเช็ดมือใหแ้หง้ 
 2.  เตรียมอุปกรณ์ใหพ้ร้อมเพื่อใชถ้อดเลบ็โดยใชห้ลกัปราศจากเช้ือ 
 3. ใชน้ ้ายายนอรกร าเช็ดเลบ็ใหส้ะอาด  วนออกรอบนอก  
 4.  ท า  digital  nerve  block  โดยฉีดยาชา2 ขา้งของน้ิวซ่ึง nerve จะอยูต่  าแหน่งท่ี 5 และ 7 นาฬิกา 
โดยฉีดแบบ fan  shape  block  dorsal  nerve ของแต่ละขา้ง 
 5.  การท า  total  extraction  ใช ้clamp  แหวกใตเ้ลบ็พยายามอยา่ให ้tear  nail  bed  แลว้บิด clamp   
เอาเลบ็บริเวณ  lateral  nail  fold   ออกทีละขา้งแลว้จึงเอา  poximail  nail  fold    ออก   
 6.  ปิดแผลดว้ย  sofratulle  และผา้ก็อส    นดัลา้งแผลวนัละคร้ัง    แผลจะแหง้ ประมาณ  1 – 2 สัปดาห์  
 7.  เก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อย ลา้งมือใหส้ะอาด และลงบนัทึกทางการพยาบาล 
ข้อห้าม    - การใชย้าชาหา้มใชแ้บบ with  adrenaline 
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1-34  นโยบายและวธีิปฏิบตัิ  เรื่อง  การดดูเสมหะ 
โรงพยาบาลเสนางคนิคม หนา้  :  1/1 
นโยบายและวิธีปฏิบติัเลขท่ี :  1-37 ฉบบัท่ี :ก 
เร่ือง :   การดูดเสมหะ วนัท่ี  : 2  พฤศจิกายน  2562  
แผนก :  ผูป่้วย  ER/ IPD แผนกท่ีเก่ียวขอ้ง : งานผูป่้วย ER/ IPD 
ผูจ้ดัท า : นางสาวนฑักานต ์ โพธารินทร์ ผูอ้นุมติั :  นางสาวสมพร  มีทองแสน 
นโยบาย 
หลกัการ  การดูดเสมหะเพื่อป้องกนัทางเดินหายใจอุดกั้น 
วิธีการ  
 1.  ประเมินสภาพผูป่้วย และอธิบายใหผู้ป่้วยและญาติเขา้ใจ 
 2.  จดัท่าผูป่้วยใหเ้หมาะสม  ควรนอนในท่าศีรษะสูงเลก็นอ้ยจะท าใหก้ระบงัลมหยอ่นตวั เพิ่มเน้ือท่ีใน
ทรวงอกช่วยใหป้อดขยายตวัไดดี้    
 3.   ลา้งมือใหส้ะอาด  เช็ดมือใหแ้หง้ 
 4.  สวมถุงมือปราศจากเช้ือหยบิสายยางดูดเสมหะออกจากซอง (สายท่ี 1) 
 5. เปิดเคร่ืองดูดเสมหะท่ีแรงดนัประมาณ 80 -120  mmhg 
 6. ใส่สายดูดเสมหะในปากและกระพุง้แกม้  หมุนสายยางรอบอุง้ปากใชมื้อปิดconnectorแลว้ดูดเสมหะ  
เม่ือดูดเสร็จแลว้ใหจุ่้มปลายสายในขวด NSS  เพื่อลา้งเสมหะออกแลว้ปลดสายยางออกแช่ในขวดน ้ายาท่ีเตรียมไว ้
การดูดเสมหะในปากตอ้งดูดทุก 4 – 8 ชัว่โมงและเม่ือจ าเป็น 
 7. สวมถุงมือปราศจากเช้ือหยบิสายยางดูดเสมหะออกจากซอง (สายท่ี 2)ใส่สายดูดเสมหะในจมูก ทีละ
ขา้ง  ใชมื้อปิดconnectorแลว้ดูดเสมหะ  เม่ือดูดเสร็จแลว้ใหจุ่้มปลายสายในขวด NSS  เพื่อลา้งเสมหะออกแลว้
ปลดสายยางออกแช่ในขวดน ้ ายาท่ีเตรียมไว ้การดูดเสมหะในจมูกตอ้งดูดทุก 4 – 8 ชัว่โมงและเม่ือจ าเป็น 
 8. สังเกตอาการเปล่ียนแปลงของผูป่้วย จดัท่าให้ผูป่้วยนอนในท่าท่ีสบาย 
 9.  เก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อย ของท่ีใชแ้ลว้ท่ีตอ้งทิ้งไปใหทิ้้งใหถู้กตอ้ง    ลา้งมือใหส้ะอาด และลงบนัทึก
ทางการพยาบาล 
ข้อควรระวัง    -   ไม่ควรดูดเสมหะแต่ละคร้ังนานเกิน  20 วินาที 
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1-38 นโยบายและวิธีปฏิบตัิ  เรื่อง  การสวมเสือ้กาวนห์อ้งแยกโรค 
โรงพยาบาลเสนางคนิคม หนา้  :  1/1 
นโยบายและวิธีปฏิบติัเลขท่ี :  1-38 ฉบบัท่ี :ก 
เร่ือง :  การสวมเส้ือกาวน์ห้องแยกโรค วนัท่ี  : 2  พฤศจิกายน  2562 
แผนก :  ผูป่้วย  ER/ IPD/OPD แผนกท่ีเก่ียวขอ้ง : ทุกหน่วยงาน 
ผูจ้ดัท า : นางสาวนฑักานต ์ โพธารินทร์ ผูอ้นุมติั :  นางสาวสมพร  มีทองแสน 
นโยบาย 
หลกัการ  ป้องกนัการสัมผสัเช้ือโรค 
วิธีการ  
 1.  ลา้งมือใหส้ะอาดและเช็ดใหแ้หง้    
 2.  สวมหมวก    
 3.   สวมผา้ปิดจมูก(Mask)  และ สวมแวน่ตา 
 4.  จบัคอเส้ือกาวน์ออกจากท่ีวาง  ทิ้งชายเส้ือลง  ยกคอและแขนใหสู้งระวงัอยา่ใหต้วัเส้ือสัมผสักบัพื้น 

5. สวมเส้ือกาวน์โดยสอดแขนขา้งขวาหรือซา้ยตามถนดั เขา้ในเส้ือ แลว้อีกขา้งหน่ึงท าตามพร้อม ๆ กนั 
โดยระวงัไม่ใหมื้อสองขา้งสัมผสัภายนอกเส้ือ 
 6. ผกูคอเส้ือดา้นหลงัใหเ้รียบร้อย 
 7.  แกเ้ชือกท่ีผกูไวด้า้นหนา้เส้ือ ออ้มไปผกูดา้นหลงัใหมิ้ดชิด เรียบร้อย  
 8. สวมรองเทา้มดัใหมิ้ดชิด  

9.  สวมถุงมือชั้นท่ี 1  และชั้นท่ี 2 ตาม 
10. เตรียมปฏิบติักิจกรรมการพยาบาลต่อไป 

ข้ันตอนการถอดชุด ท าดังนี้ 
1. ถอดถุงมือชั้นนอกก่อนทิ้งถงัขยะติดเช้ือ 
2. ถอดเส้ือกาวน์โดยมว้นดา้นอกเขา้ดา้นใน ทิ้งถงัขยะติดเช้ือ 
3. ถอดรองเทา้      ถอดแวน่ตา     ถอดผา้ปิดจมูก(Mask)   ถอดหมวก  และถอดถุงมือสุดทา้ย 

 ข้อควรระวัง    -  อยา่สัมผสัภายนอกเส้ือโดยเด็ดขาด 
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1-39 นโยบายและวิธีปฏิบตัิ  เรื่อง  การท า Biopsy 
โรงพยาบาลเสนางคนิคม หนา้  :  1/1 
นโยบายและวิธีปฏิบติัเลขท่ี :  1-39 ฉบบัท่ี :ก 
เร่ือง :  การท า Biopsy  วนัท่ี  : 2  พฤศจิกายน  2562  
แผนก :  ผูป่้วย  ER/ IPD แผนกท่ีเก่ียวขอ้ง : งานผูป่้วย ER/ IPD 
ผูจ้ดัท า :นายชยัพร  สนิทนวล ผูอ้นุมติั :  นางสาวสมพร  มีทองแสน 
นโยบาย 
หลกัการ   เป็นการตดัช้ินเน้ือเพื่อส ารวจหาวา่ผูป่้วยเป็นเน้ือร้ายหรือไม่ 
วิธีการ 

1. เตรียม  Set  ใหพ้ร้อม โดยใช ้ Set  Suture ซ่ึงประกอบดว้ย ถว้ยน ้ายา 2 ใบ , ผา้ส่ีเหล่ียมเจาะกลาง 1 ผืน , 
ผา้ส่ีเหล่ียมชั้นเดียว 1 ผืน  , ก๊อส , ส าลี และไมพ้นัส าลี 

2. เตรียมเคร่ืองมือเพิ่มโดยคีบจาก Tray เคร่ืองมือ ดงัน้ี  
- Forceps มีเขี้ยว หรือไม่มีเขี้ยว หรือ  Adson Forceps ถา้เป็นบริเวณใบหนา้ 
- Allis 1 ตวั , ดา้มมีด , ใบมีด No.11 , Needle  holder  1  ตวั 
- กรรไกรตดัไหม 1 ตวั , Nylon 3/0 หรือ 4/0 
- Syring  disposable 5 หรือ 10  CC. เขม็ Disposible No. 18 , 24 
3. บอกใหผู้ป่้วยทราบ และจดัท่า จดัไฟ 
4. เตรียมน ้ายาเช่นเดียวกบัการท า Excision 
5. เตรียมใบส่งช้ินเน้ือ  กรอกรายละเอียด  พร้อมกบัใหแ้พทยก์รอกในส่วนของแพทย ์
6. เขียนใบส่ง Patho ใหค้รบโดยกรอก วนัท่ี   เดือน  พ.ศ.  HN ลกัษณะของช้ินเน้ือท่ีส่งจากส่วนใดของ

ร่างกาย เขียนช่ือ  สกุล  อาย ุของผูป่้วย 
7. น าช้ินเน้ือท่ีตดัออกใส่ในถุงพลาสติก แลเทน ้ายา  10 % Formalin ใหน้ ้ายาท่วมช้ินเน้ือ รัดปากถุงใหแ้น่น 

แลว้น าถุงเปล่ามาซอ้นอีก 2  ใบ  พร้อมใบส่งช้ินเน้ือ  
8. แนะน าผูป่้วยเก่ียวกบัการนดัฟังผลช้ินเน้ือ และการไปรับใบนดัตรวจ 
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1-40นโยบายและวิธีปฏิบตัิ  เรื่อง  การใสส่ายสวนปัสสาวะ 
โรงพยาบาลเสนางคนิคม หนา้  :  1/2 
นโยบายและวิธีปฏิบติัเลขท่ี :  1-40 ฉบบัท่ี :ก 
เร่ือง :  การใส่สายสวนปัสสาวะ วนัท่ี  : 2  พฤศจิกายน  2562 
แผนก :  ผูป่้วย  ER/ IPD แผนกท่ีเก่ียวขอ้ง : งานผูป่้วย ER/ IPD 
ผูจ้ดัท า : นางสนอง  นรารักษ ์ ผูอ้นุมติั :  นางสาวสมพร  มีทองแสน 
นโยบาย 
หลกัการ    ใช้  Sterile  Technique   
ข้อบ่งชี้  ใส่สายปัสสาวะสวนคาช่ัวคราว  เม่ือมีปัญหา  ถ้าได้รับการแก้ไขสามารถถอดออกได้ 
  ใส่สายปัสสาวะสวนคาตลอดชีพ  เช่น อมัพาต 

1. ปัสสาวะล าบากหลงัผา่ตดั  เช่น บริเวณอุง้เชิงกราน  หรือจากฤทธ์ิยาสลบ  ความวิตก 
    กงัวล ทางจิตใจ จะไป ยบัย ั้งการคลายตวัของหูรูดกระเพาะปัสสาวะ 

       2. ปัสสาวะไม่ออกเน่ืองจากมีการปิดกั้นทางระบายปัสสาวะ  เช่น  ต่อมลูกหมากโตใน 
           ผูช้ายสูงอาย ุ หรือระบบประสาทควบคุมสูญเสีย เช่นเป็นอมัพาต 

  3. ปัสสาวะไม่ออก  กลั้นปัสสาวะไม่ได ้ กระสับกระส่าย  หวัเหน่าโปร่ง  คล าได ้  
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อระบายปัสสาวะ ในรายท่ีปัสสาวะคัง่  ไม่สามารถปัสสาวะออกมาไดด้ว้ยตนเอง   

    หรือปัสสาวะไม่ไดเ้น่ืองจากกลา้มเน้ือกระเพาะปัสสาวะไม่ท าหนา้ท่ีตามปกติ 
       2. เพื่อการผา่ตดั  เพื่อช่วยลดอาการเจ็บปวดจากการผ่าตดั 

  3. เพื่อการรักษา เช่น เลือดออกในระบบปัสสาวะ หรือมีการอุดตนัเฉียบพลนั 
วิธีการ 

1. ประเมินสภาพผูป่้วย 
2. เตรียมอุปกรณ์ 

ถุงมือ Sterile 
Set สวน 
สายสวน  

3. การท าหตัถการ 
ข้อควรระวัง ผูป้ฏิบติัตอ้งไดรั้บการสอนอยา่งถูกตอ้ง และปฏิบติัตามหลกั Sterile  Technique  

 อยา่งเคร่งครัด 
ข้อแนะน า การยดึสายสวนปัสสาวะดว้ย พลาสเตอร์จะช่วยป้องกนัมิใหส้ายสวนแกวง่ไปมา ลดการ 

ระคายเคืองต่อทางเดินปัสสาวะ  ผูห้ญิงยดึติดท่ีหนา้ขา หรือโคนขาดา้นใน  ผูช้ายยดึติดท่ี 
บริเวณทอ้งนอ้ย  หรือโคนขาดา้นนอก 
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1-41 นโยบายและวิธีปฏิบตัิ  เรื่อง  การช่วยฟ้ืนคืนชีพ 
โรงพยาบาลเสนางคนิคม หนา้  :  1/4 
นโยบายและวิธีปฏิบติัเลขท่ี :  1-41 ฉบบัท่ี :ก 
เร่ือง :  การช่วยฟ้ืนคืนชีพ วนัท่ี  : 2  พฤศจิกายน  2562 
แผนก :  ผูป่้วยอุบติัเหตุฉุกเฉิน  แผนกท่ีเก่ียวขอ้ง : ER/OPD/IPD 
ผูจ้ดัท า : นายชยัพร  สนิทนวล ผูอ้นุมติั :  นางสาวสมพร  มีทองแสน 
นโยบาย 
                  การช่วยฟ้ืนคืนชีพเป็นการช่วยเหลือผูป่้วยท่ีมีภาวะหวัใจและการหายใจลม้เหลว  เพื่อช่วยใหมี้
ออกซิเจนไปเล้ียงอวยัวะส าคญัต่าง ๆ ของร่างกาย และลดอตัราการตายของผูป่้วย 
วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อช่วยเหลือและลดอตัราการตายของผูป่้วย  ภาวะหวัใจและหรือการหายใจลม้เหลว 
2.เพื่อช่วยใหอ้อกซิเจนไปเล้ียงอวยัวะส าคญัต่าง ๆ ของร่างกาย  เช่น  สมอง  หวัใจ  และไต  ในภาวะ  

Cardiac  และ  Respiration  arrest 
3.เพื่อลดการท าลายของสมอง 
4.เพื่อสามารถดูแลผูป่้วยหลงัฟ้ืนคืนชีพระยะยาวได ้

ผู้ปฏิบัติงาน  
 1.   เวรเชา้และเวรบ่ายใชอ้ตัราก าลงัปกติของ ER ไดแ้ก่   
               -  แพทย ์  1  คน คือ  แพทย ์เวร  

       -  พยาบาลวิชาชีพ  2  คน   คือ  Incharge แต่ละเวร และ Member 
               -  ผูช่้วยเหลือคนไข ้      1  คน  พนกังานบริการ  1 คน 

- เจา้พนกังานเวชกิจ  1 คน 
2. เวรดึกใชอ้ตัราก าลงั   2  คน    
                   -  แพทย ์ 1  คน  คือ   แพทยเ์วร 

 -  พยาบาลวิชาชีพ  2  คน  คือ  Incharge เวร และ  Member 
 -  ผูช่้วยเหลือคนไข ้ 1  คน     พนกังานบริการ  1  คน 

- เจา้พนกังานเวชกิจ  1 คน 
อุปกรณ์  เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช ้

1. Ambu  bagและ Mask  ผูใ้หญ่และเด็ก อยา่งละ 1 อนั     
2. Set   dry  dressing    พร้อมถาด  1 ชุด 
3. Laryngoscope 1ชุด 
4. ET  Tube เบอร์  2.5,3,3.5, 5,6,6.5,7,7.5,8,8.5 อยา่งละ 2 อนั 
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5. สารล่อล่ืน  K – Y  jelly 1 หลอด 
6. กา้นลวด  ( Guide  Wire )  สามารถดดัรูปได ้ 2 อนั 
7. ถุงมือ   Sterile   3  คู่ 
8. เคร่ืองดูดเสมหะ  และ  สาย  Suction  เบอร์ 8,12,16  อยา่งละ 10 อนั   
9. ออกซิเจน   และสายต่อออกซิเจน  1 ชุด 
10.  พลาสเตอร์ผา้ส าหรับติด  ET Tube 1 มว้น 
10. ทิงเจอร์เบนซอยด ์    1 ขวด 
11. Stethoscope  1 อนั 
12. ยาท่ีจะใชช่้วยฟ้ืนคืนชีพ  ไดแ้ก่    Adrenaline  , Dopamine, Atropine  ( ยา 3 ชนิดน้ีอยูใ่นตูเ้ยน็ ) 

Calcium gluconate , Magnesium sulphate, Lidocain,  Sodium bicarbonate , Valium 
13. เคร่ือง  Defibrillator 
14. Syringe 50  ml  ,25 ml,10 ml,5 ml, 2 ml อยา่งละ  5 อนั   
15. Medicut เบอร์ 18 , 22 , 24 อยา่งละ 5 อนั 
16. Set  IV  ผูใ้หญ่และเด็กอยา่งละ 2  Set และ0.9% NSS 1000 cc, LRS 1000 cc อยา่งละ 1 ขวด 
17. Mouth  gag  เบอร์ 1,2,3  อยา่งละ  2 อนั 
18. แผน่กระดานส าหรับรองหลงั  1  แผน่ 
กรณีผูป่้วยไดรั้บบาดเจ็บท่ีศีรษะและตน้คอ  เตรียม  Hard collar เพิ่ม 
กรณีผูป่้วยไดรั้บบาดเจ็บบริเวณทรวงอก      เตรียม  Set ICD เพิ่ม 
 

  วิธีปฏิบัติ 
ขั้นตอนการปฏิบัติ เหตุผล 

1. พยาบาล Incharge  ประเมินสภาพผูป่้วยหมดสติหรือไม่  
โดยดูการหายใจหรือเขยา่ตวั  คล าชีพจร  วดัความดนั
โลหิต ภายใน 1 นาที 

2. จดัท่าผูป่้วย  ในท่านอนหงายราบหนา้แหงน  ตะแคงหนา้
ไปดา้นใดดา้นหน่ึง 

       เปิดทางเดินหายใจให้โล่ง  โดยเอาส่ิงแปลกปลอม                  
       ออกจากทางเดินหายใจและAmbu bag ครอบ Mask 
       ต่อออกซิเจน 10 LPM 
3.   พยาบาล Member   รายงานแพทยเ์วรทราบทนัที     
      ภายใน 5 นาที 
 ผูช่้วยเหลือคนไขเ้ตรียมรถEmergencyและเคร่ือง     

เพื่อวางแผนการพยาบาลและปฏิบติัการช่วยฟ้ืน
คืนชีพ 
 
เพื่อเปิดทางเดินหายใจใหโ้ล่ง 
 
เพื่อลดการอุดกั้นทางเดินหายใจและ 
ช่วยใหอ้อกซิเจนไปเล้ียงอวยัวะส าคญั 
ของร่างกาย 
เพื่อปฏิบติัการช่วยฟ้ืนคืนชีพท่ีรวดเร็ว 
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      Defibrillation   ช่วยรองแผน่กระดาน 
 4.  พยาบาล Member เปิดเส้นเลือดด า/เตรียมยา 
     On EKG Monitor  ผูช่้วยเหลือคนไขเ้ตรียมอุปกรณ์     
     ในการดูดเสมหะ    

 
 
 
 

 
วิธีปฏบิัติ  (  ต่อ ) 

ขั้นตอนการปฏิบัติ เหตุผล 
5.  พยาบาล Incharge เตรียมอุปกรณ์เพื่อใส่  ET  Tube     
    โดยเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ อยา่งรีบด่วนดงัน้ี 
     (ในขณะเตรียมอุปกรณ์ แพทยช่์วยบีบAmbu bag ) 
  -  เปิด  Set  Dressing ท่ีวางอยูบ่นรถ    Emergency   
     แลว้เตรียม Laryngoscope ET  Tube   สารล่อล่ืน 
     K – Y jelly กา้นลวด( Guide Wire ) ถุงมือ Sterileให ้  
     แพทย ์1 คู ่และช่วยแพทยใ์ส่ ET  Tube โดยพยาบาล    
     Member ช่วย Suction เพื่อ Clear air  way  เม่ือแพทย ์  
     ใส่  ET  tube  แลว้ใช ้  Stethoscope  ฟังเสียงลมเขา้ 
     ปอดหรือไม่  เม่ือไดต้ าแหน่ง  พยาบาลIncharge 
     Blow  cuff  ติดพลาสเตอร์ใส่ Mouth  gagในขณะนั้น  
     ผูช่้วยเหลือคนไข ้ตอ้งบีบ Ambu  bag ท่ีต่อออกซิเจน     
     เปิด 10 LPM ใหส้ัมพนัธ์กบัการหายใจของผูป่้วย 
6.   แพทยส์ั่งการรักษา พยาบาล Incharge ปฏิบติัตาม    
      แผนการรักษา ดูแลสัญญาณชีพ พยาบาล Member  
      ท าหนา้ท่ีนวดหวัใจ    
7. พยาบาลIncharge จดบนัทึกรายละเอียดการใชย้า   
       และอาการผูป่้วยลง OPD Card พร้อมเตรียม Refer 
       ประสานงานกบัญาติวา่จะตอ้งส่งผูป่้วยไปรับการ    
       รักษาท่ีไหน และเตรียมพยาบาล Refer,รถ Refer 
 
8.    พยาบาลMember ช่วยแพทย ์CPR เม่ือแพทย ์
        ลงความเห็นวา่ผูป่้วยสามารถเคล่ือนยา้ยหรือส่งต่อ     
       ไดช่้วยเคล่ือนยา้ยผูป่้วยขึ้นรถ Refer 
9. พยาบาล Referคนท่ี 1  เตรียมอุปกรณ์บนรถ Refer      

เพื่อการปฏิบติัการท่ีต่อเน่ืองและผูป่้วย 
ไดรั้บออกซิเจนอยา่งเพียงพอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เพื่อการปฏิบติัการท่ีต่อเน่ือง 
ผูป่้วยไดรั้บยาตามแผนการรักษา 
 
เพื่อใหท้ราบรายละเอียดการใชย้าและอาการ
ผูป่้วยขณะช่วยฟ้ืนคืนชีพ 
ในผูป่้วยแต่ละราย 
เพื่อใหญ้าติรับอาการและแนวทางการรักษา
ต่อไป 
 
 
 
เพื่อใหมี้อุปกรณ์พร้อมช่วยเหลือผูป่้วยได้
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       ใหพ้ร้อมเช่น ออกซิเจน , เคร่ืองดูดเสมหะ , น ้าเกลือ 
10. พยาบาล Refer คนท่ี 2 เขา้ช่วยแพทยพ์ร้อมรับส่งต่ออาการ

ผูป่้วย 

ตลอดเวลา 
เพื่อทราบอาการผูป่้วยก่อนท่ีจะส่งต่อยงั
สถานพยาบาลอ่ืน 

วิธีปฏิบัติ  (  ต่อ ) 

ขั้นตอนการปฏิบัติ เหตุผล 
    กรณีผู้ป่วยไม่ตอบสนองต่อการ CPR  
11. พยาบาลMember ช่วยแพทย ์CPR สลบักนัCPRนาน      
       30 นาทีหรือจนกวา่แพทยล์งความเห็นวา่ควรหยดุ 
       CPR ไดแ้ลว้ และแพทยต์อ้งอธิบายอาการและผล 
       ของการช่วยฟ้ืนคืนชีพใหญ้าติรับทราบและญาติ     
       ยอมรับได ้แพทยจึ์งให้หยดุ CPR ได ้

 
เพื่อใหญ้าติรับทราบการรักษาและ 
ผลของการรักษา 
 

     
       หมายเหต ุ        ในกรณี เวรดึกพยาบาล Incharge  ตอ้งรายงานแพทยเ์วรเองและพยาบาล Member 
                                  ท่ีมาช่วยจาก Ward เปิดเส้นใหน้ ้าเกลือและ On Monitor EKG  
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1-42 นโยบายและวิธีปฏิบตัิ  :  การ Debridement 
โรงพยาบาลเสนางคนิคม หนา้  :  1/1 
นโยบายและวิธีปฏิบติัเลขท่ี :  1-42 ฉบบัท่ี :ก 
เร่ือง :  การ Debridement  วนัท่ี  : 2  พฤศจิกายน  2562  
แผนก :  ผูป่้วย  ER/ IPD แผนกท่ีเก่ียวขอ้ง : งานผูป่้วย ER/ IPD 
ผูจ้ดัท า : นางสาววารุณี  บุตรศิลาฤทธ์ิ ผูอ้นุมติั :  นางสาวสมพร  มีทองแสน 
นโยบาย 

หลกัการ   Debridement   เป็นการตกแต่งแผล เป็นแผลเปิดท่ีมีเน้ือตายมากๆ หรือแผลมีขอบด า โดย 
   ยดึหลกั Sterile technique  

วิธีการ  
1. เตรียม  Set  suture เหมือนท า Excision 
2. คีบเคร่ืองมือเพิ่ม เช่น  Tooth forceps 1 ตวั , กรรไกรตดัเน้ือ ( Mayo ) หรือ Metzenbuam  แลว้แต่ชนิด

ของแผล , Curettage 1 ตวั 
3. อุปกรณ์ท่ีอาจตอ้งคีบเพิ่ม เช่น  ดา้มมีด  ,ใบมีด No.11 , สายจ้ี 
4. เตรียมยาชา  
5. จดัท่าผูป่้วย  จดัไฟส่องบริเวณท่ีจะท า 
6. เตรียมน ้ายาเหมือนการท า Excision 
7. ปฏิบติัขั้นตอนต่างๆเหมือนการท า Excision 
8. เตรียมขวด  C/S หรือ G/S  โดยเพิ่ม Cutton bud 2 อนั ใน  Set ถา้แพทยต์อ้งการส่งตรวจทาง

หอ้งปฏิบติัการ พร้อมใบ Lab 
9. แนะน าเก่ียวกบัการท าแผล Wet  dressing  
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1-43 นโยบายและวิธีปฏิบตัิ  เรื่อง  การท าความสะอาดแผลปิด(dry dressing) 
โรงพยาบาลเสนางคนิคม หนา้  :  1/1 
นโยบายและวิธีปฏิบติัเลขท่ี :  1-43  ฉบบัท่ี :ก 
เร่ือง :  การท าความสะอาดแผลปิด(dry dressing) วนัท่ี  : 2  พฤศจิกายน  2562  
แผนก :  ผูป่้วย  ER/ IPD แผนกท่ีเก่ียวขอ้ง : งานผูป่้วย ER/ IPD 
ผูจ้ดัท า : นางสนอง  นรารักษ ์ ผูอ้นุมติั :  นางสาวสมพร  มีทองแสน 
นโยบาย 
 
หลกัการ  การท าความสะอาดแผลปิดเพื่อป้องกนัการติดเช้ือและการลดจ านวนเช้ือโรคของบาดแผล 
วิธีการ  
 1.  อธิบายใหผู้ป่้วยเขา้ใจ  จดัท่าผูป่้วยใหน้อนหงาย ท่ีสบาย    
 2.  แกะผา้ปิดแผลออกเพื่อประเมินสภาพแผล    
 3.   ลา้งมือใหส้ะอาด 
 4.  เปิดชุดท าแผลโดยใชห้ลกัปราศจากเช้ือ 
 5. ใชส้ าลีแอลกอฮอล ์70 % เช็ดขอบแผลใหส้ะอาด  วนออกรอบนอกแผล 2 คร้ัง 
 6.  ปิดแผลดว้ยผา้ก็อส  ปิดพลาสเตอร์ใหส้วยงาม  
 7. จดัเส้ือผา้ใหเ้รียบร้อย ใหค้  าแนะน าการปฏิบติัตวัขณะมีบาดแผลปิด 
 8.  เก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อย ลา้งมือให้สะอาด และลงบนัทึกทางการพยาบาล 
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1-44 นโยบายและวิธีปฏิบตัิ  เรื่อง  การท าความสะอาดแผลเปิด  (Wet dressing) 
โรงพยาบาลเสนางคนิคม หนา้  :  1/2 
นโยบายและวิธีปฏิบติัเลขท่ี :  1-44 ฉบบัท่ี :ก 
เร่ือง :  การท าความสะอาดแผลเปิด  (Wet dressing) วนัท่ี  : 2  พฤศจิกายน  2562  
แผนก :  ผูป่้วย  ER/ IPD แผนกท่ีเก่ียวขอ้ง : งานผูป่้วย ER/ IPD 
ผูจ้ดัท า : นางสนอง  นรารักษ ์ ผูอ้นุมติั :  นางสาวสมพร  มีทองแสน 
นโยบาย 
หลกัการ  การท าความสะอาดแผลเปิดเพื่อลดจ านวนเช้ือโรคของบาดแผลป้องกนัการแพร่กระจายเช้ือโรค
จากบาดแผล 
วิธีการ  
 1.  อธิบายใหผู้ป่้วยเขา้ใจ  จดัท่าผูป่้วยใหน้อนหงาย ท่ีสบาย    
 2.  แกะผา้ปิดแผลออกเพื่อประเมินสภาพแผล    
 3.   ลา้งมือใหส้ะอาดเช็ดให้แหง้  สวมถุงมือ disposable 
 4.  เปิดชุดท าแผลโดยใชห้ลกัปราศจากเช้ือ 
 5. ใชส้ าลีแอลกอฮอล ์70 % เช็ดขอบแผลใหส้ะอาด  วนออกรอบนอกแผล  
 6.  ใชป้ากคีมคีบส าลีชุบ NSS 0.9 % เช็ดในแผลใหส้ะอาด หากแผลมีเน้ือตามใหขู้ดเน้ือตามออก 
แลว้เช็ดแผลใหส้ะอาด 
 7. เทน ้ายาใส่แผลตามความเหมาะสมกบัลกัษณะของแผลใชส้ าลีชุบน ้ายาเช็ดในแผล  หรืออาจใชก้อซชุบ
น ้ายาบิดพอหมาด ๆ ใส่ในแผลไวแ้ต่อยา่ใหแ้น่น 
 6.  ปิดแผลดว้ยผา้ก็อส  ปิดพลาสเตอร์ใหส้วยงาม  
 7. จดัเส้ือผา้ใหเ้รียบร้อย ใหค้  าแนะน าการปฏิบติัตวัขณะมีบาดแผลปิด 
 8.  เก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อย ลา้งมือใหส้ะอาด และลงบนัทึกทางการพยาบาล 
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1-45 นโยบายและวิธีปฏิบตัิ  เรื่อง  การลา้งกระเพาะอาหาร 
โรงพยาบาลเสนางคนิคม หนา้  :  1/2 
นโยบายและวิธีปฏิบติัเลขท่ี :  1-45 ฉบบัท่ี :ก 
เร่ือง :  การล้างกระเพาะอาหาร วนัท่ี  : 2  พฤศจิกายน  2562 
แผนก :  ผูป่้วย  ER/ IPD แผนกท่ีเก่ียวขอ้ง : งานผูป่้วย ER/ IPD 
ผูจ้ดัท า : นางเสถียร  ภูวงศ ์ ผูอ้นุมติั :  นางสาวสมพร  มีทองแสน 
นโยบาย 
หลกัการ  ใช้หลกั Aseptic  technique 
วิธีการ 
1.  ประเมินผู้ป่วย 
 ความรู้สึกตวั  อาการ ความรุนแรง 
2.  การเตรียมอุปกรณ์ 
 ถุงมือใชค้ร้ังเดียวทิ้ง  แวน่ตา  ชุดลา้งกระเพาะอาหาร  ชามรูปไต 

สาย nasogastric  tube เลือกขนาดตามตอ้งการ ตั้งแต่ เบอร์  12 ถึงเบอร์ 18 ทุกขนาด ยาว 125 ซ.ม.  น ้ายา
หล่อล่ืน  และSolutionท่ีจะใชล้า้งกระเพาะอาหาร 
3.  การใส่อุปกรณ์ 
 1. แจง้ใหผู้ป่้วย และญาติ ทราบถึงการท าหตัถการและแสดงอุปกรณ์ใหผู้ป่้วยดู  แนะน า อธิบายถึงขอ้
บ่งช้ี ขั้นตอนการท าหัตถการ และภาวะแทรกซอ้นท่ีอาจเกิดขึ้นได ้ แลว้ใหผู้ป่้วย / ญาติลงนาม ในใบยนิยอมก่อน
ท าหตัถการ 
 2. จดัท่าผูป่้วยใหผู้ป่้วยนอนราบ ศีรษะไม่หนุนหมอน  ตะแคงหนา้ผูป่้วยไปทางซา้ยมือ คลุมผา้กนัเป้ือน
บริเวณหนา้อก วางชามรูปไตไวข้า้งแกม้ 
 3. ตรวจสอบรูจมูกวา่ผิดปกติ / อุดตนั หรือไม่ ดว้ยการส่องไฟฉาย  เลือกขา้งท่ีปกติ  เพราะถา้เลือกขา้ง
ผิดปกติอาจเกิดการบาดเจ็บได ้
 4. วดัความยาวของสาย nasogastric  tube  จากสันจมูก ไปใบหูจนถึงก่ึงกลางยอดอกกบัสะดือ (กระดูก 
Xyphoid)  หรือประมาณ 60  เซนติเมตร 
 5. หล่อล่ืนปลายสายดว้ยสารหล่อล่ืนยาวประมาณ 2 -4 น้ิวก่อนใส่สาย 
 6. ใส่สาย  nasogastric  tube  ผา่นจมูก  คอหอย  หลอดอาหาร  จนถึงกระเพาะอาหาร   สังเกตวา่เม่ือใส่ถึง
คอหอย ผูป่้วยอาจขยอ้นไดอ้าจใหก้ม้คอช่วย เม่ือแน่ใจวา่ไม่มีการบาดเจ็บของกระดูกตน้คอ จะช่วยใหใ้ส่เขา้ไป
ในหลอดอาหารไดง้่ายขึ้น ตอ้งแนะน าใหผู้ป่้วยกลืนน ้าลายและใส่ตามจงัหวะการกลืนน ้าลาย 
 7. ตรวจสอบต าแหน่งของสายวา่เขา้ในกระเพาะอาหารหรือไม่ได ้4 วิธี 
 7.1 ต่อสายปลายดา้นนอกกบั Syringe แลว้ดูด ถา้มีเศษอาหารออกมาใหเ้ช่ือถือไดว้า่ใส่ถูกต าแหน่ง 
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 7.2 ดนัลมประมาณ 20 -30  มิลลิลิตร เขา้ทางสาย  nasogastric  tube   แลว้ฟังเสียงลมตรงลิ้นป่ี 
 7.3 จุ่มปลายสายยางใหอ้าหารท่ีพนัออกมาจากจมูกลงในแกว้น ้าเพื่อดูฟองอากาศ  
 8. ดูด gastric  content   ออกใหห้มด สังเกตสี กล่ิน จ านวน 
 9. ใส่ Solution (NSS 0.9 %)  เขา้ไปคร้ังละ 50 ซีซี แลว้ดูดออกมา ถา้ใส่เขา้ไปแลว้ดูดไม่ออก        ใหใ้ส่
เพิ่มเขา้ไปคร้ังละ 50 ซีซี ท าไปเร่ือย ๆจนกวา่จะใส  เม่ือส้ินสุดการลา้งกระเพาะแลว้ให้ท าความสะอาดช่องปาก  
จดัท่าใหผู้ป่้วยนอนในท่าท่ีสบายตามตอ้งการ 
 
ข้อห้าม         1. ผูป่้วยท่ีไม่มีกลไกป้องกนัการส าลกั เช่น หมดสติ  เวน้แต่ไดรั้บการใส่ท่อหายใจเรียบร้อย 
                          แลว้ 

2. ผูท่ี้กลืนสารท่ีมีฤทธ์ิกดักร่อน เช่นกรด หรือ ด่าง 
3. ผูท่ี้กลืนสารประกอบประเภทไฮโดรคาร์บอน เช่น  เบนซีน  มีเธน  
4. ผูป่้วยท่ีผา่ตดัหลอดอาหาร หรือกระเพาะอาหาร มาไม่นาน 
5. ผูป่้วยท่ีบาดเจ็บรุนแรงท่ีใบหนา้ โดยเฉพาะผูป่้วยท่ีสงสัยวา่มีรอยร้าวของฐานกะโหลกศีรษะ( 

Fracture  base  off  skull ) 
 
ข้อควรระวัง    การ ใส่สายให้อาหารให้ท าด้วยความนุ่มนวล และตามจังหวะการกลืนน ้าลายของผู้ป่วย 
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1-46 นโยบายและวิธีปฏิบตัิ  เรื่อง  การใส ่N-G.TUBE 
โรงพยาบาลเสนางคนิคม หนา้  :  1/2 
นโยบายและวิธีปฏิบติัเลขท่ี :  1-46 ฉบบัท่ี :ก 
เร่ือง :  การใส่ N-G.TUBE วนัท่ี  : 2  พฤศจิกายน  2562 
แผนก :  ผูป่้วย  ER/ IPD แผนกท่ีเก่ียวขอ้ง : งานผูป่้วยนอก 
ผูจ้ดัท า : นายชยัพร  สนิทนวล ผูอ้นุมติั :  นางสาวสมพร  มีทองแสน 
วัตถุประสงค์ เพื่อใส่สายผา่นจมูก  คอหอย  หลอดอาหาร  ลงไปในกระเพาะอาหาร  เพื่อการวินิจฉยั  เพื่อ
ป้องกนัภาวะแทรกซอ้นจากการระบายอาหารจากกระเพาะอาหาร  เพื่อการรักษา  เพื่อสร้างช่องทางใหอ้าหารหรือ
ลา้งกระเพาะอาหาร 
หลกัการ  ใช้หลกั Aseptic  technique 
วิธีการ 
1.  ประเมินผู้ป่วย 
 ความรู้สึกตวั   

อาการ ความรุนแรง 
2.  การเตรียมอุปกรณ์ 
 ถุงมือใชค้ร้ังเดียวทิ้ง 

แวน่ตา 
สาย nasogastric  tube เลือกขนาดตามตอ้งการ ตั้งแต่ เบอร์  12 ถึงเบอร์ 18 ทุกขนาด ยาว 125 ซ.ม. 

3.  การใส่อุปกรณ์ 
 1. แจง้ใหผู้ป่้วย และญาติ ทราบถึงการท าหตัถการและแสดงอุปกรณ์ใหผู้ป่้วยดู  แนะน า อธิบายถึงขอ้
บ่งช้ี ขั้นตอนการท าหัตถการ และภาวะแทรกซอ้นท่ีอาจเกิดขึ้นได ้ แลว้ใหผู้ป่้วย / ญาติลงนาม ในใบยนิยอมก่อน
ท าหตัถการ 
 2. จดัท่าผูป่้วยใหอ้ยูใ่นท่านัง่ หรือ High  fowler position  คือท่าศีรษะสูงประมาณ  18 -20 น้ิว หรือท่านัง่
ก็ได ้ยกเข่าใหสู้งดว้ย เพื่อป้องกนัการ ส าลกัจากการท าหตัถการ 
 3. ตรวจสอบรูจมูกวา่ผิดปกติ / อุดตนั หรือไม่ ดว้ยการส่องไฟฉาย  เลือกขา้งท่ีปกติ  เพราะถา้เลือกขา้ง
ผิดปกติอาจเกิดการบาดเจ็บได ้
 4. วดัความยาวของสาย nasogastric  tube  จากสันจมูก ไปใบหูจนถึงก่ึงกลางยอดอกกบัสะดือ (กระดูก 
Xyphoid)  หรือประมาณ 60  เซนติเมตร 
 5. หล่อล่ืนปลายสายดว้ยสารหล่อล่ืนยาวประมาณ 2 -4 น้ิวก่อนใส่สาย 
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 6. ใส่สาย  nasogastric  tube  ผา่นจมูก  คอหอย  หลอดอาหาร  จนถึงกระเพาะอาหาร   สังเกตวา่เม่ือใส่ถึง
คอหอย ผูป่้วยอาจขยอ้นไดอ้าจใหก้ม้คอช่วย เม่ือแน่ใจวา่ไม่มีการบาดเจ็บของกระดูกตน้คอ จะช่วยใหใ้ส่เขา้ไป
ในหลอดอาหารไดง้่ายขึ้น ตอ้งแนะน าใหผู้ป่้วยกลืนน ้าลายและใส่ตามจงัหวะการกลืนน ้าลาย 
 7. ตรวจสอบต าแหน่งของสายวา่เขา้ในกระเพาะอาหารหรือไม่ได ้4 วิธี 
 7.1 ต่อสายปลายดา้นนอกกบั Syringe แลว้ดูด ถา้มีเศษอาหารออกมาใหเ้ช่ือถือไดว้า่ใส่ถูกต าแหน่ง 
 7.2 ดนัลมประมาณ 20 -30  มิลลิลิตร เขา้ทางสาย  nasogastric  tube   แลว้ฟังเสียงลมตรงลิ้นป่ี 
 7.3 จุ่มปลายสายยางใหอ้าหารท่ีพนัออกมาจากจมูกลงในแกว้น ้าเพื่อดูฟองอากาศ  
 
ข้อห้าม         1. ผูป่้วยท่ีไม่มีกลไกป้องกนัการส าลกั เช่น หมดสติ  เวน้แต่ไดรั้บการใส่ท่อหายใจเรียบร้อย 
                          แลว้ 

2. ผูท่ี้กลืนสารท่ีมีฤทธ์ิกดักร่อน เช่นกรด หรือ ด่าง 
3. ผูท่ี้กลืนสารประกอบประเภทไฮโดรคาร์บอน เช่น  เบนซีน  มีเธน  
4. ผูป่้วยท่ีผา่ตดัหลอดอาหาร หรือกระเพาะอาหาร มาไม่นาน 
5. ผูป่้วยท่ีบาดเจ็บรุนแรงท่ีใบหนา้ โดยเฉพาะผูป่้วยท่ีสงสัยวา่มีรอยร้าวของฐานกะโหลกศรีษะ( 

Fracture  base  off  skull ) 
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1 – 47 นโยบายและวิธีปฏิบตัิ  เรื่อง  การ SUTURE 
โรงพยาบาลเสนางคนิคม หนา้  :  1/1 
นโยบายและวิธีปฏิบติัเลขท่ี :  1-47  ฉบบัท่ี :ก 
เร่ือง :  การ SUTURE วนัท่ี  : 2  พฤศจิกายน  2562  
แผนก :  ผูป่้วย  ER/ IPD แผนกท่ีเก่ียวขอ้ง : งานผูป่้วย ER/ IPD 
ผูจ้ดัท า : นายนเรนทร์  ตาอุตร ผูอ้นุมติั :  นางสาวสมพร  มีทองแสน 
นโยบาย 
หลกัการ  Sterile  Technique 
วิธีการ 
1. ประเมินสภาพบาดแผล 
2. เตรียมอุปกรณ์ 
3. ปฏิบติัการ 
      - ลา้งท าความสะอาดบาดแผลดว้ย  NSS  ใหม้ากท่ีสุด ตรวจสอบแผลถา้ยงัสกปรกใหล้า้งต่อ จน 
                 แผลสะอาด 

- เยบ็แผล มี 2 ประเภท ดงัน้ี 
1. เยบ็แผลโดยใชไ้หมผกูเป็นปมแยกเป็นอนั ๆ (interupted) ไดแ้ก่ การเยบ็ธรรมดา (plain interupted) โดยใชเ้ขม็
ตกัเน้ือใตผิ้วหนงัท่ีจะเยบ็เพียงคร้ังเดียวและผกูไหมเป็นปมไวด้า้นขา้ง ซ่ึงเป็นวิธีท่ีนิยมใชม้าก หรือการเยบ็แบบ
สองชั้น (mattress interupted) โดยใชเ้ขม็ตกัเน้ือใตผ้ิวหนงัลึกจากขอบแผลขา้งหน่ึงไปยงัอีกขา้งหน่ึง แลว้
ยอ้นกลบัมาตกัขอบแผลต้ืน ๆ ใหโ้ผล่ใกลต้ าแหน่งท่ีตกัคร้ังแรกจึงผกูปม วิธีน้ีจะไม่มีเส้นไหมเยบ็ขา้มขอบแผล 
2. เยบ็แผลโดยใชไ้หมต่อเน่ือง (continuous interupted) โดยผกูปมเฉพาะเขม็แรกและเข็ม สุดทา้ยมี 3 วิธีคือ  

2.1 การเยบ็ต่อเน่ืองดว้ยวิธีธรรมดา (plain continuous)  
2.2 การเยบ็ต่อเน่ืองชนิดสองชั้น (mattress continuous)  
2.3 การเยบ็ต่อเน่ืองชนิดพนัทบ (blanket continuous)     - ปิดแผลดว้ยพลาสเตอร์ 

ข้อห้าม  ห้ามเย็บแผลท่ีถูกสุขกดั  ถ้าแผลมีขนาดใหญ่มาก ให้เย็บห่างๆ  หลวมๆ เพ่ือ Stop  bleed 
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1-48 นโยบายและวิธีปฏิบตัิ  เรื่อง  การ Excision 
โรงพยาบาลเสนางคนิคม หนา้  :  1/1 
นโยบายและวิธีปฏิบติัเลขท่ี :  1-48 ฉบบัท่ี :ก 
เร่ือง :  การ Excision วนัท่ี  : 2  พฤศจิกายน  2562  
แผนก :  ผูป่้วยอุบติัเหตุฉุกเฉิน แผนกท่ีเก่ียวขอ้ง : งานผูป่้วยอุบติัเหตุฉุกเฉิน/ IPD  
ผูจ้ดัท า : นายนเรนทร์  ตาอุตร ผูอ้นุมติั :  นางสาวสมพร  มีทองแสน 
นโยบาย 
หลกัการ   Excision  เนน้การตดัออกใชก้บัการผา่ตดัเลก็ ๆ   โดยใชห้ลกั  Sterile  technique  เช่น excision   breast   
mass , excision  of  lipoma  
วิธีการ 

1. เตรียม Set  suture ภายในประกอบดว้ย ถว้ยน ้ายา  2 ใบ , ผา้ สามเหล่ียม  1  ผืน , ผา้สามเหล่ียมเจาะ
กลาง 1 ผืน ก๊อสและส าลี  ,ไมพ้นัส าลี   

2. คีบเคร่ืองมือท่ีน่ึงฆ่าเช้ือแลว้เพิ่ม เช่น  Tooth  forceps 1 ตวั , Clamp โคง้ 1-2 ตวั ,Allis 1 ตวั , Retractor 
2 ตวั , ดา้มมีด , กรรไกรตดัเน้ือ ( Metzenbuam ), Needle holder , Syring  disposable 5 หรือ 10 ซีซี ,เขม็ 
Disposible No.18,24 ใบมีด No.11  Nylon  3/0  1 เส้น , ก็อส อาจเตรียมสายจ้ีเพิ่มได ้

3. เตรียมยาชา  , Povidine และ Normal saline เม่ือแพทยเ์ปิด Set  เทน ้ายา Povidine ใส่ถว้ยใบเลก็  เท 
Normal saline ใส่ถว้ยใบใหญ่  และเสิร์ฟ ยาชาใหแ้พทย ์

4. จดัท่าและบอกใหผู้ป่้วยทราบ 
5. จดัไฟใหต้รงบริเวณท่ีจะท า  Excision 
6. ถา้ตอ้งใชจ้ี้ ใหต่้อจ้ีให้แพทยก่์อนเขา้ช่วยแพทย ์( กรณี ท่ีท า Excision  breast mass ) 
7. เม่ือแพทยท์ าหัตถการเสร็จช่วย ปิดก๊อส – พลาสเตอร์ 
8. ใหค้  าแนะน าผูป่้วยเก่ียวกบัการท าแผล และตดัไหม 
9. ลงทะเบียนการท าหตัถการ 
10. เขียนใบแนะน าการท าแผล  Dry dressing และวนันดัตดัไหม 
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1-49 นโยบายและวิธีปฏิบตัิ  เรื่อง  การ Tap / Aspirate ในต าแหน่งต่าง ๆ 
โรงพยาบาลเสนางคนิคม หนา้  :  1/1 
นโยบายและวิธีปฏิบติัเลขท่ี :  1-49 ฉบบัท่ี :ก 
เร่ือง :  การ Tap / Aspirate ในต าแหน่งต่าง ๆ วนัท่ี  : 2  พฤศจิกายน  2562  
แผนก :  ผูป่้วยอุบติัเหตุฉุกเฉิน  แผนกท่ีเก่ียวขอ้ง : งานผูป่้วยอุบติัเหตุฉุกเฉิน/IPD 
ผูจ้ดัท า : นายชยัพร  สนิทนวล ผูอ้นุมติั :  นางสาวสมพร  มีทองแสน 
นโยบาย 
หลกัการส าคญั 

1. เพื่อเป็นการระบายของเหลว หรือดูดเอาตวัอยา่งของเหลวหรือเซลลไ์ปใชใ้นการวินิจฉยั 
2. เนน้หลกั sterile  technique 

วิธีการส าคญั 

1. ท าความสะอาดผิวหนงับริเวณท่ีจะเจาะดว้ยน ้ายาฆ่าเช้ือ 
2. ใชเ้คร่ืองมือท่ีไม่ถนดัยดึกอ้นหรือบริเวณท่ีตอ้งการการเจาะไม่ใหเ้ล่ือนไปมาและตรึงผิวหนงัให้ตึง 
3. ใชมื้อขาท่ีถนดัค่อย ๆ แทงเข็มเขา้ไปในกอ้นจนประหลาดเข็มเขา้ไปในกอ้นแลว้ดึงการสูบของ  Syringe 

เพื่อสร้างแรงดนัสุญญากาศให้ตวัอย่างเซลลถ์ูกดูดเขา้ไปในเข็ม ขยบัเขา้ออกหลาย ๆ คร้ังและขยบัหลาย 
ๆ ทิศทาง เพื่อใหไ้ดเ้พียงพอกบัความตอ้งการในการดูดเอาตวัอยา่งเซลล์ 

4. ถอนเขม็ออกจากกอ้น 
5. ใชผ้า้ก๊อกสะกดหา้มเลือดหรือปิดแผลไว ้ ในขณะเดียวกนัตอ้งการตรวจวินิจฉยัเพิ่มก็รีบฉีดพ่นเซลลท่ี์ได้

ลงบนสไลด ์เพื่อน าไปยอ้ยและตรวจวินิจฉยัต่อไป 
จุดทีเดด็ 

เป็นหตัถการท่ีท าไดง้่ายและรวดเร็ว โอกาสเกิดภาวะแทรกซอ้นนอ้ย เน่ืองจากเป็นหัตถการท่ีท าไดง้่ายและไม่
ท าใหเ้กิดแผล 

ขอ้จ ากดั 

          การวินิจฉยัโรคจากตวัอยา่งเซลลท่ี์เจาะไดน้ั้นบางคร้ังอาจไม่สามารถวินิจฉยัไดเ้น่ืองจากตวัอยา่งเซลลท่ี์ดูด
ออกมานั้นเป็นส่วนเน้ือตาย มีเลือดปนออกมามาก หรือกอ้นมีเน้ือเยือ่พงัผืดมากท าให้ดูดเซลลอ์อกมาไม่เพียงพอ
ส าหรับการตรวจวินิจฉยัได ้
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1-50  นโยบายและวธีิปฏิบตัิ  เรื่อง  การเก็บเลือดสง่ตรวจ 
โรงพยาบาลเสนางคนิคม หนา้  :  1/2 
นโยบายและวิธีปฏิบติัเลขท่ี :  1-50 ฉบบัท่ี :ก 
เร่ือง :  การเกบ็เลือดส่งตรวจ วนัท่ี  : 2  พฤศจิกายน  2562 
แผนก :  ผูป่้วย ER/ IPD  แผนกท่ีเก่ียวขอ้ง : งานผูป่้วย ER/IPD 
ผูจ้ดัท า : นางละมุน  บุญยิง่ ผูอ้นุมติั :  นางสาวสมพร  มีทองแสน 
นโยบาย 
หลกัการ  ใช้หลกั Sterile   technique 
วิธีการ 
1.  ประเมินสภาพผูป่้วย  อธิบายใหผู้ป่้วยเขา้ใจ  และลา้งมือก่อนเตรียมของใช ้
2.  การเตรียมอุปกรณ์ ไดแ้ก่ ขวด/หลอดแกว้สะอาดปราศจากเช้ือ ใส่สารป้องกนัเลือดแขง็ตวัตามชนิดการตรวจ , 
กระบอกฉีดยาและเขม็เจาะเลือดขนาดตามปริมาณเลือดท่ีตอ้งการตรวจ  ส าลีแอลกอฮอล ์70%   
 ส าลีแหง้  สายยางรัดเหนือต าแหน่งเจาะเลือด  กระดาษสต๊ิกเกอร์เขียนช่ือ สกุล ส่ิงส่งตรวจ วนัท่ี และหอผูป่้วย 

   
3.  การปฏิบัติ 
 1. แจง้ใหผู้ป่้วย และญาติ ทราบ  จดัท่าผูป่้วยให ้นอนหงาย  หรือนัง่เกา้อ้ี วางแขนบนโต๊ะ     
 2. ลา้งมือใหส้ะอาด เช็ดให้แหง้   
 3. เลือกเส้นเลือดท่ีจะเจาะ ส่วนใหญ่นิยมเจาะท่ีขอ้พบัแขน  แลว้รัดสายยางเหนือเส้นโลหิต 
ใชส้ าลีชุบแอลกอฮอล ์70 % เช็ดเส้นโลหิตท่ีตอ้งการเจาะ 
 4. ปักเขม็ก่อนถึงเส้นเลือด 0.5 ซ.ม.แลว้แทงปลายเขม็ใหเ้ขา้ไปอยูใ่นเส้นเลือด ดูดเลือดออกมาตาม
จ านวนตอ้งการปลดสายยางรัดออก  ใชส้ าลีกดใหเ้ลือดหยุด ดึงเขม็ออกจากเส้นเลือด ใหผู้ป่้วยพบัแขนไว้ 
ประมาณ 2-3 นาที หรือเลือดหยดุไหลจึงวางแขนออก  ส่วนเลือดท่ีดูดออกมานั้นปลดเขม็ออก แลว้ใส่ลงใน 
ขวด/หลอดแกว้สะอาดปราศจากเช้ือท่ีเตรียมไว ้อยา่ดนัเลือดแรง  ใหป้ลายกระบอกฉีดยาแตะท่ีผนงั Tube 
แลว้ค่อย ๆ ดนัเลือดออกจนหมด   เก็บอุปกรณ์ใหเ้รียบร้อย ทิ้งในถงัขยะติดเช้ือแยกขยะใหถู้กตอ้ง 
 5. เขียนช่ือ สกุล  ส่ิงส่งตรวจ วนัท่ีส่ง หอผูป่้วย ท่ีกระดาษสต๊ิกเกอร์แลว้ติดลงท่ีขวดเก็บเลือด 
ลา้งมือใหส้ะอาด เช็ดให้แหง้  เขียนใบส่งเลือดไปตรวจ  และบนัทึกทางการพยาบาล 

 

 

 



87 
 

1-53 นโยบายและวิธีปฏิบตัิ  เรื่อง  การช่วยแพทยเ์จาะ FNA 
โรงพยาบาลเสนางคนิคม หนา้  :  1/1 
นโยบายและวิธีปฏิบติัเลขท่ี :  1-53  ฉบบัท่ี :ก 
เร่ือง :  การช่วยแพทย์เจาะ FNA วนัท่ี  : 2  พฤศจิกายน  2562 
แผนก :  ผูป่้วย ER/ IPD  แผนกท่ีเก่ียวขอ้ง : งานผูป่้วยER / IPD  
ผูจ้ดัท า : นางสนอง  นรารักษ ์ ผูอ้นุมติั :  นางสาวสมพร  มีทองแสน 
นโยบาย 
หลกัการส าคญั 

3. เพื่อเป็นการหรือดูดเอาตวัอยา่งของเหลวหรือเซลลไ์ปใชใ้นการวินิจฉยั 
4. เนน้หลกั sterile  technique 

วิธีการส าคญั 

6. ท าความสะอาดผิวหนงับริเวณท่ีจะเจาะดว้ยน ้ายาฆ่าเช้ือ 
7. ใชเ้คร่ืองมือท่ีไม่ถนดัยดึกอ้นหรือบริเวณท่ีตอ้งการการเจาะไม่ใหเ้ล่ือนไปมาและตรึงผิวหนงัให้ตึง 
8. ใชมื้อขาท่ีถนดัค่อย ๆ แทงเข็มเขา้ไปในกอ้นจนประหลาดเข็มเขา้ไปในกอ้นแลว้ดึงการสูบของ  Syringe 

เพื่อสร้างแรงดนัสุญญากาศให้ตวัอย่างเซลลถ์ูกดูดเขา้ไปในเข็ม ขยบัเขา้ออกหลาย ๆ คร้ังและขยบัหลาย 
ๆ ทิศทาง เพื่อใหไ้ดเ้พียงพอกบัความตอ้งการในการดูดเอาตวัอยา่งเซลล์ 

9. ถอนเขม็ออกจากกอ้น 
10. ใชผ้า้ก๊อกสะกดหา้มเลือดหรือปิดแผลไว ้ ในขณะเดียวกนัตอ้งการตรวจวินิจฉยัเพิ่มก็รีบฉีดพ่นเซลลท่ี์ได้

ลงบนสไลด ์เพื่อน าไปยอ้ยและตรวจวินิจฉยัต่อไป 
จุดทีเด็ด 

 เป็นหตัถการท่ีท าไดง้่ายและรวดเร็วกวา่ 
ข้อจ ากดั 
          การวินิจฉยัโรคจากตวัอยา่งเซลลท่ี์เจาะไดน้ั้นบางคร้ังอาจไม่สามารถวินิจฉยัไดเ้น่ืองจากตวัอยา่งเซลลท่ี์ดูด
ออกมานั้นเป็นส่วนเน้ือตาย มีเลือดปนออกมามาก หรือกอ้นมีเน้ือเยือ่พงัผืดมากท าให้ดูดเซลลอ์อกมาไม่เพียงพอ
ส าหรับการตรวจวินิจฉยัได ้
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1-54 นโยบายและวิธีปฏิบตัิ  เรื่อง  การช่วยแพทยท์ า Cut Down 
โรงพยาบาลเสนางคนิคม หนา้  :  1/1 
นโยบายและวิธีปฏิบติัเลขท่ี :  1-54 ฉบบัท่ี : ก 
เร่ือง :  การช่วยแพทย์ท า Cut Down  วนัท่ี  : 2  พฤศจิกายน  2562  
แผนก :  ผูป่้วย ER/ IPD  แผนกท่ีเก่ียวขอ้ง : งานผูป่้วย ER/ IPD 
ผูจ้ดัท า : นางละมุน  บุญยิง่  ผูอ้นุมติั :  นางสาวสมพร  มีทองแสน 
นโยบาย 

 
หลกัการ     เพื่อเปิดเส้นเลือดเส้นใหญ่ในผูป่้วยท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัความดนัต ่า Shock 

                 ไม่สามรถแทงเส้นเพื่อให ้ IV fluid ได ้   ใชห้ลกั   Sterile Technique 
วิธีการ 

1. เตรียมอุปกรณ์โดยเปิด  set cut down ใหพ้ร้อม และจดัท่าผูป่้วยโดยนอนราบเหยยีดแขนขา้งท่ีจะท า
บนท่ีรองแขน 

2. แพทยท์ าความสะอาดบริเวณท า  ปูผา้ส่ีเหล่ียม  ผา้ส่ีเหล่ียมเจาะกลาง ช่วยเสริฟ์ยาชาเฉพาะท่ีชนิด  
without adrenaline 

3. เตรียม IV fluid ไวใ้น syring 20 ml. 
4. ช่วยแพทยท์ าดว้ยการแหวกแผล  สอดสาย cut down  เขา้ไปในเส้นเลือด แลว้ plush IV fluid  ท่ี

เตรียมไวเ้ขา้ไปในสาย cut down  ชา้ๆ เพื่อป้องกนัการ clot 
5. เม่ือสายอยูใ่นต าแหน่งท่ีเหมาะสม ท าการเยบ็สาย cut down กบัผิวหนงัเพื่อป้องกนัการเล่ือนหลุด  

และต่อสายกบั IV ท่ีเตรียมไว ้
6. ปิดแผลดว้ยผา้ก๊อสและพลาสเตอร์ใหแ้น่น 

ข้อห้าม        การ push iv fluid ถา้มีการ  clot ของเส้นเลือด หา้มพยายามดนั  เน่ืองจากอาจ 
 เกิดภาวะ Embolism ได ้
ข้อพงึระวัง   การหกัพบังอของสายการดูดเลือด หรือ push IV ขณะแพทยแ์ทงเส้นให้ท าสม ่าเสมอ เพื่อไม่ใหเ้ส้น
เลือด  clot 
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1-55 นโยบายและวิธีปฏิบตัิ  เรื่อง การช่วยแพทยท์ าหตัการ   Lumbar Puncture 
โรงพยาบาลเสนางคนิคม หนา้  :  1/1 
นโยบายและวิธีปฏิบติัเลขท่ี :  1-55 ฉบบัท่ี :ก 
เร่ือง :  การช่วยแพทย์ท าหัตการ   Lumbar Puncture  วนัท่ี  : 2  พฤศจิกายน  2562  
แผนก :  ผูป่้วย  ER/ IPD แผนกท่ีเก่ียวขอ้ง : งานผูป่้วย ER/ IPD 
ผูจ้ดัท า : นางละมุน  บุญยิง่ ผูอ้นุมติั :  นางสาวสมพร  มีทองแสน 
นโยบาย 
หลกัการ  ยดึหลกัSterile technique 
วิธีการ  

1. บอกวตัถุประสงคก์ารเจาะหลงั 
2. จดัเตรียมอุปกรณ์ใหพ้ร้อม 
3. จดัท่าผูป่้วยนอนตะแคงตวังอเหมือนกุง้ 
4. หลงัการท าLPแนะน าใหผู้ป่้วยนอนราบ8- 12 ชม. ป้องกนัภาวะแทรกซอ้นท าใหป้วดศีรษะได ้
5. หลงัจากท าหตัถการเสร็จใหว้ดัสัญญาณชีพทุกรายและใหเ้จาะ DTXหลงั LP ทุกรายป้องกนั

ภาวะแทรกซอ้นจากาการLP 
ข้อพงึระวัง การแนะน าใหผู้ป่้วยนอนราบไม่หนุนหมอน8-12 ชม. เป็นการป้องกนัอาการแทรกซอ้นจากการ
ท า LPท าใหป้วดศีรษะไดจ้ากกการท่ีน ้าในช่องไขสันหลงัร่ัวซึมได ้
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1-56 นโยบายและวิธีปฏิบตัิ  เรื่อง การช่วยแพทยท์ าหตัการการช่วยแพทย ์On  ET- Tube 
โรงพยาบาลเสนางคนิคม หนา้  :  1/2 
นโยบายและวิธีปฏิบติัเลขท่ี : 1-56 ฉบบัท่ี :ก 
เร่ือง :  การช่วยแพทย์ท าหัตการการช่วยแพทย์ On  ET- Tube วนัท่ี  : 2  พฤศจิกายน  2562 
แผนก :  ผูป่้วยER/ IPD แผนกท่ีเก่ียวขอ้ง : งานผูป่้วย ER/IPD 
ผูจ้ดัท า : นายชยัพร  สนิทนวล ผูอ้นุมติั :  นางสาวสมพร  มีทองแสน 
นโยบาย 
หลักการ  1. เปิดทางเดินหายใจป้องกนัการการส าลกัเขา้ปอด 

  2. ช่วยหายใจ 
  3. Clear airway  บริเวณทางเดินหายใจส่วนบน 
วิธีการท่ีส าคญั 

1. การเตรียมอุปกรณ์  Laryngosope ประกอบดว้ย  Haddle และ Blade ใหไ้ฟสวา่งจา้ 
ทุกคร้ังท่ีประกอบ  กรณีท่ีพบไฟอ่อนใหเ้ปล่ียนถ่านกอ้นใหม่ทนัที 

2. ท่อช่วยหายใจ ควรใส่ใหเ้หมาะสมกบัอายแุละเพศผูใ้หญ่ Fr =  ( IDX4)+2  และใน 
เด็กค านวณจาก ID = 4+year/4 และเตรียมท่อไว ้ 3 ขนาดคือ  ขนาดท่ีค านวณได้,ขนาดท่ีเล็กกว่าและใหญ่กว่า1 
เบอร์  ส่วนในผูใ้หญ่จะเตรียม2 ขนาดคือขนาดท่ีตอ้งการและขนาดท่ีเลก็กวา่1 เบอร์ 

3. Stylet เป็น Guide ช่วยใหท้่อช่วยหายใจแขง็แรงขณะใส่ 
4. Air way ช่วยในการป้องกนัทางเดินหายใจอุดกั้นและป้องกนัลิ้นตก 
5. หลงัจากท่ีเตรียมเคร่ืองมือและอุปกรณ์พร้อม Mornitor EKG  Mornitor Sat และ 

ช่วยแพทยใ์ส่ท่อช่วยหายใจ ใส่ลมเขา้ใน Cuff พร้อมทั้งติดพลาสเตอร์เพื่อ Fix Tubeใหอ้ยูต่รงต าแหน่งท่ีถูกตอ้ง 
จุดส าคัญ หลงัใส่ ET Tube ควรจะส่งผูป่้วย CXRทุกรายเพื่อดูวา่ Tube  อยูใ่นต าแหน่งท่ี 

               ถูกตอ้ง 
จุดระวัง  ก่อนออกจากหน่วยงานใหC้heck Tube เพื่อป้องกนัการเล่ือนหลุดระหวา่ง 

               เคล่ือนยา้ยผูป่้วย 
จุดทีเด็ด  ขณะช่วยใส่ท่อช่วยหายใจใหค้่อยถอย Guideออกเพราะถา้ไม่ระมดัระวงัอาจจะท า 

               ใหเ้กิดการบาดเจ็บต่อ Tracheaได ้
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1-57 นโยบายและวิธีปฏิบตัิ  เรื่อง การช่วยแพทยท์ าหตัถการ Defibrillation 
โรงพยาบาลเสนางคนิคม หนา้  :  1/2 
นโยบายและวิธีปฏิบติัเลขท่ี : 1-57 ฉบบัท่ี :ก 
เร่ือง :  การช่วยแพทย์ท าหัตถการ Defibrillation วนัท่ี  : 2  พฤศจิกายน  2562 
แผนก :  ผูป่้วยER/ IPD แผนกท่ีเก่ียวขอ้ง : งานผูป่้วย ER/IPD 
ผูจ้ดัท า : นายชยัพร  สนิทนวล ผูอ้นุมติั :  นางสาวสมพร  มีทองแสน 
นโยบาย 
หลกัการ   เป็นการใชเ้คร่ืองอยา่งถูกตอ้งแม่นย  าและผูป่้วยปลอดภยั 
วิธีการ 

1. การเลือกค่าพลงังานแลว้หมุนปุ่ มไปยงัค่าพลงังานท่ีตอ้งการ เคร่ือง Defribจะเปิดโดยอตัโนมติั 
2. เตรียมPaddle  โดยใช้เจลทาให้ทั่วPaddleข้างใดข้างหน่ึงแล้วใช้ Paddleอีกข้างเกล่ียเจลให้ทั่ว 

ขณะใช้งานแพทยจ์ะวางPaddleดงัน้ี  ขา้งซ้ายจะวางบริเวณSternum   ด้านขวาของคนไข ้ และ
Paddleอีกอนัวางบริเวณ Apexหนา้อกชา้ยของคนไข ้

3. Charge  พลงังาน  กดปุ่ ม Charge พลงังานหลงัจากเลือกค่าไดต้ามตอ้งการ  รอสักครู่จะมีเสียง
และไฟแสดงว่าพลงังานถึงค่าท่ีไดต้ั้งไวแ้ลว้  Moritor จะแสดงค่าพลงังานให้เห็น  ซ่ึงใช้เวลา
ประมาณ 2-3  นาที 

4. Shock   แรงท่ีกดลงบนหน้าอกทั้งสองขา้ง  และสังเกตุไฟบนPaddleจะปรากฏสีเขียวแสดงว่า 
การสัมผสัดี แรงท่ีกดบริเวณหนา้อกใชแ้รงประมาณ 200  จูล  ตรวจดูว่าในบริเวณเตียงผูป่้วยไม่
มีใครสัมผสักบัตวัผูป่้วย  พร้อมกบัเตือนว่า Clear เพื่อป้องกนัไฟช็อต  กดปุ่ ม  Discharge  ท่ีอยู่
บนPaddle 2  ขา้งพร้อมๆกนัเพื่อปล่อยพลงังานไปยงัตวัผูป่้วย 

ข้อห้าม      ขณะท่ีท าการ Shock ผูป่้วย หา้มคนอ่ืนถูกตวัผูป่้วยโดยเด็ดขาด 
ข้อควรระวัง   ก่อนท าการวาง Paddle ควรทาเจลก่อนทุกคร้ัง 
            ตวัผูป่้วยไม่ควรสัมผสักบั สแตนเลส หรือตวัน าไฟฟ้า จะท าให ้BRUN ได ้
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1-58 นโยบายและวิธีปฏิบตัิ  เรื่อง การช่วยแพทยท์ าหตัการใส ่Chest Drain  
โรงพยาบาลเสนางคนิคม หนา้  :  1/1 
นโยบายและวิธีปฏิบติัเลขท่ี : 1-58 ฉบบัท่ี :ก 
เร่ือง : การช่วยแพทย์ท าหัตการใส่ Chest Drain วนัท่ี  : 2  พฤศจิกายน  2562 
แผนก :  ผูป่้วยER/ IPD แผนกท่ีเก่ียวขอ้ง : งานผูป่้วย ER/IPD 
ผูจ้ดัท า : นายชยัพร  สนิทนวล ผูอ้นุมติั :  นางสาวสมพร  มีทองแสน 
นโยบาย 
วิธีการ ยดึหลกัSterile  technique  รวดเร็วและถูกตอ้ง การใส่ท่อระบายทรวงอก  หมายถึง  การระบายเอา
ของเหลวเช่น  เลือด  หนอง  ออกจากช่องเยือ่หุม้ปอด 
วิธีการ  

1. เตรียมอุปกรณ์ใหพ้ร้อมทั้ง Set เจาะปอดและขวดใส่ ICD 
2. เม่ือแพทยแ์ทงTroca Cathถูกต าแหน่งแลว้ถอย Gide ออกใหใ้ช ้Clamp Clamp สายไวก่้อนแลว้จึงต่อ  

Troca Cath เขา้กบัสายยางของขวด ICD  
3. ปลด Clampเพื่อใหเ้ลือดลมหรือของเหลวระบายออกมาจากทรวงอก 
4. เตรียมอุปกรณ์ในการ Suter Skin เพื่อยดึสาย Troca cath ใหอ้ยูก่บัท่ี 
5. อุดรูต่างๆท่ีลมสามารถผา่นเขา้ไปไดด้ว้ยพลาสสเตอร์เหนียว 
6. ต่อสาย Chest Drainตามรูปภาพ  มีทั้งชนิด1 ขวด  2 ขวดและ3 ขวดเพื่อระบายเลือด ลมหรือหนองออก

จากช่องอก 
7. ให ้Flim X- Ray  ซ ้ากรณีท่ีผูป่้วยนอนพกัในรพ.   

ข้อห้าม  เวลาClampสายขณะเคล่ือนยา้ยหลงัจากท่ีน าส่งผูป่้วยถึงหอผูป่้วยใหรี้บคลาย  
  Clampออก  เพื่อป้องกนัการเกิดภาวะแทรกซอ้น 

ข้อพงึระวัง ขวดท่ี2 และขวดท่ี3 ท่ีต่อกบั Suction ใหใ้ส่ปริมาณน ้าตามท่ีก าหนดเพื่อป้อง 
ภาวะแทรกซอ้นจากการใส่ICD 
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1-59 นโยบายและวิธีปฏิบตัิ  เรื่อง การช่วยแพทยท์ าหตัการTracheostomy  
โรงพยาบาลเสนางคนิคม หนา้  :  1/1 
นโยบายและวิธีปฏิบติัเลขท่ี : 1-59 ฉบบัท่ี :ก 
เร่ือง :การช่วยแพทย์ท าหัตการTracheostomy วนัท่ี  : 2  พฤศจิกายน  2562 
แผนก :  ผูป่้วยER/ IPD แผนกท่ีเก่ียวขอ้ง : งานผูป่้วย ER/IPD 
ผูจ้ดัท า : นายชยัพร  สนิทนวล ผูอ้นุมติั :  นางสาวสมพร  มีทองแสน 
นโยบาย 
หลักการ     การเจาะคอเป็นวิธีการหน่ึงท่ีท าให้สามารถใส่ท่อเขา้ไปใน  Trachea  เพื่อประโยชน์ในการช่วยหายใจ 
และดูดเสมหะในทางเดินหายใจไดดี้ขึ้น  แมว้่าการเจาะคอจะเป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์แต่อาจมีภาวะแทรกซ้อน หรือ
ผลเสียตามมาไดโ้ดยเฉพาะถา้ท าในเวลารีบเร่ง  ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งรู้ขอ้บ่งช้ีในการท า 
ข้อบ่งชี้ 

1. เพื่อดูดเสมหะไดดี้ 
2. กรณีท่ีมีปัญหาเร่ือง  Larynegal  or  Subglotic obstruction 
3. กรณีท่ีไม่สามารถใช ้Oral or Nasal intubation 
4. ผูป่้วยท่ีตอ้งใส่  ET tube ไวน้านกวา่ 72-96 ชม. 
5. เม่ือมีความจ าเป็นตอ้งลด Airway deaespace volume 

วิธีการ 
1. การเตรียมเคร่ืองมือชุดผา่ตดัเลก็ และมี tracheostomy tube 
2. เคร่ืองดูดเสมหะ 
3. ผูป่้วย ถา้ไม่ใช่กรณีฉุกเฉินควรอธิบายใหผู้ป่้วยฟัง 
4. จดัท่าผูป่้วย โดยเอาผา้ประมาณ 4 น้ิว หนุนไตไ้หล่และควรมีผา้รอง บริเวณคอผูป่้วยไวด้ว้ย  
ควรมีคนคอยดูอยูท่างศีรษะผูป่้วยท่ีคอยประคองไม่ให้ผูป่้วยหนัไปมา  incision ท่ีลงเหนือ บริเวณ supraternal 
notcs  2  fingerbreaths  ยาวเป็นแนว tranverse  ยาวประมาณ 4 ซม .  ฉีดยาชาเฉพาะท่ีบริเวณ  skin and 
subcutaneous tissue  ก่อนลง incision จากนั้ นตัด  ตามแนวขวางจะเห็น anterior cervical musculature ใช ้
blade dissection  ไปตามแนว ventricle ทีละช้ิน ให้ตรง midline ซ่ึงจะเป็นบริเวณท่ีมีเส้นเลือดน้อยผ่านไปท่ี
ละช้ินโดยการใช้  retractor สอดเข้าไปทีละข้างจนในท่ีสุดถึงชั้น pretracheal fascia ถ้าผ่านชั้นน้ีจะเข้าสู่ 
visceral compartment ของ neck และเห็น adipose mediastinal tissue  ท่ีคลุม trachea อยู่ใช้ blade dissection 
จะเห็น  trachea wall  ทาง anterior ชดัเจน  การลง incision trachea ,u 3 วิธี ท่ีนิยมและใชก้นัมานานคือ การลง 
inverted U โดยวิธีใช ้ silk เยบ็ stay บริเวณตรงกลาง anterior wall และ trachea  ประมาณ ring ท่ี 3 และใชมี้ด
ตดั wall trachea เป็นรูป inverted U จะสามารถดึง U flap เป็น stoma ท่ีใส่ tracheostomy tube  
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ได้ง่ายเม่ือเปิด  stoma ควรจะรีบ suction  secretion ออกและใส่  tracheostomy tube ลงไป silk ท่ี เย็บติด 
anterior wall ทาง  trachea  ควรทิ้งไวป้ระมาณ 3 วนั ควรตดัออก 
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1-60  นโยบายและวธีิปฏิบตัิ  เรื่อง  การช่วยแพทยใ์สเ่ผือก 
โรงพยาบาลเสนางคนิคม หนา้  :  1/1 
นโยบายและวิธีปฏิบติัเลขท่ี : 1-60 ฉบบัท่ี :ก 
เร่ือง  การช่วยแพทย์ใส่เผือก วนัท่ี  : 2  พฤศจิกายน  2562 
แผนก :  ผูป่้วยER/ IPD แผนกท่ีเก่ียวขอ้ง : งานผูป่้วย ER/IPD 
ผูจ้ดัท า : นายชยัพร  สนิทนวล ผูอ้นุมติั :  นางสาวสมพร  มีทองแสน 
นโยบาย 
หลกัการ  เพื่อช่วยพยุงกระดูกและกลา้มเน้ือท่ีไดรั้บบาดเจ็บ  ลดปวด  ลดบวม  และลดกลา้มเน้ือหดเกร็ง 
ป้องกนัไม่ให้กระดูกท่ีจกัเขา้แลว้เกิดการเคล่ือนท่ีผิดรูปขึ้นอีก  ซ่ึงเฝือกท่ีใส่อาจจะใส่เป็นเฝือกชัว่คราวหรือเฝือก
เตม็ตวั  ซ่ึงเฝือกชัว่คราวมีความแขง็แรงนอ้ยกวา่เฝือกแบบเตม็ตวั 

ชนิดของเฝือก 
1. เฝือกปูนซึงเป็นการน าปูนพลาสเตอร์มาเคลือบบนผา้ฝ้ายเม่ือใส่ก็จะมีสีขาวขอ้ดี   

ราคาถูก ท าไดง้่าย  ขอ้เสีย  มีน ้าหนกัข่อนคา้งมาก แตกร้าวง่าย  ระบายอากาศไม่ดี  อาจท าใหค้นัไดเ้พราะความอบั
ช้ืน  ถูกน ้าเฝือกจะเละเสียความแขง็แรง 

2. เฝือกพลาสติก  เป็นพลาสติกสงเคราะห์  ขอ้ดี  น ้าหนกัเบา  ระบายอากาศไดดี้ มี 
สีสันสวยงาม  มีความแขง็แรงสูง  ขอ้เสียราคาแพง  การตดัท าไดย้าก 

3. การช่วยแพทยใ์ส่เฝือกหลงัจากเตรียมอุปกรณ์พร้อม แจง้ใหผู้ป่้วยทราบ 

การใส่เฝือก 
1.  แพทยพ์นัส าลีรองเฝือกก่อนท่ีจะพนัเฝือก  เฝือกจะตอ้งพนัแน่นพอดีกบัแขน 

หรือขา  โดยทัว่ไปจะใส่เฝือกตั้งแต่ขอ้ท่ีต ่ากวา่กระดูกท่ีหัก ถึงขอ้ท่ีอยูสู่งกวา่กระดูกท่ีหกั 
2.  เฝือกชัว่คราวระยะแรกจะมีอาการบวมอยู ่ และเม่ืออาการบวมลดลงก็จะใส่เป็น 

เฝือกเตม็ตวัแทน หลงัจากนั้น(ประมาณ4-6 อาทิตย)์กระดูกเร่ิมติดแลว้ 
        3.การดูแลเฝือก ดูแลให้แหง้อยูเ่สมอ หมัน่สังเกตอาการ ถา้มีอาการปวดบวมให้ 

รีบพบแพทย ์
4.การเอาเฝือกออก  แพทยจ์ะใชเ้ล่ือยในการตดัเฝือกเวลาใบเล่ือยถูกส าลีรองเฝือก 

ก็จะไม่ขาด  ท าใหผ้ิวหนงัไม่ไดรั้บอนัตราย 
ข้อพงึระวัง อยา่ใหถู้กน ้าจะเป่ือยยุย่ไดง้่าย 
 
 
 



96 
 

1-61  นโยบายและวธีิปฏิบตัิ  เรื่อง   การใชเ้ครื่องจี ้
โรงพยาบาลเสนางคนิคม หนา้  :  1/1 
นโยบายและวิธีปฏิบติัเลขท่ี : 1-61 ฉบบัท่ี :ก 
เร่ือง การใช้เคร่ืองจี ้ วนัท่ี  : 2  พฤศจิกายน  2562 
แผนก :  ผูป่้วยER/ IPD แผนกท่ีเก่ียวขอ้ง : งานผูป่้วย ER/IPD 
ผูจ้ดัท า : นายชยัพร  สนิทนวล ผูอ้นุมติั :  นางสาวสมพร  มีทองแสน 
นโยบาย 
หลกัการ  เพื่อ Stop bleed  หรือ ใชต้ดั โดยใชห้ลกั  Sterile  technique  
วิธีการ 

1. วาง  Plate บริเวณน่อง หรือตน้ขา  ทาดว้ยเจลก่อนวาง 
2. เสียบปลัก๊ไฟแลว้กดปุ่ ม 1 เพื่อปิดเคร่ือง ( ON- OFF ) 
3. รอให้เคร่ืองปรับไฟเลก็นอ้ย  จะมีไฟเตือนท่ีปุ่ ม 2  เป็นสัญญลกัษณ์ 
4. กดปุ่ ม  S  เพื่อเลือกการใชง้าน ปกติจะใชง้านท่ีปุ่ ม  Force  Coag  
5. กดเคร่ืองหมาย    เพื่อเพิ่ม หรือลด ก าลงัไฟฟ้า ซ่ึงปกติใช ้30 – 34 W 
6. ต่อสายจ้ีเขา้ท่ีปุ่ ม  3  
7. น า Foot  Plate ไปไวใ้นท่ีไกลแ้พทยเ์พื่อเป็น  Foot  Switch 
8. เม่ือท าตามขอ้ 1 – 7  แสดงวา่เคร่ืองจ้ีพร้อมในการท างาน 
9. ต่อสายจ้ีเขา้กบัเคร่ืองจ้ีท่ีปุ่ มหมายเลข  3 

ข้อห้าม  
      –     ไม่ควรใชป้ลัก๊ไฟร่วมกบัเคร่ืองมืออ่ืน 

- หา้มใชร่้วมกบัก๊าซดมยาสลบท่ีระเบิดได้ 
- การใชเ้คร่ืองจ้ีตอ้งใชโ้ดยผูช้  านาญเท่านั้น 

ข้อพงึระวัง 
- ก่อนการใชจ้ี้ใหผู้ป่้วยถอดเคร่ืองประดบัท่ีเป็นโลหะออกใหห้มด ใส่เจลท่ี Plate ใหม้ากพอควรเพราะถา้

ใชน้อ้ยอาจท าใหผ้ิวหนงัผูป่้วย Burn ได ้วาง Plate บริเวณท่ีมีเน้ือมากๆ เช่น  น่อง  ตน้ขา  ไม่ควรวาง 
Plate บริเวณแขน , หลงั  เพื่อป้องกนัไฟฟ้าว่ิงผา่นหวัใจขณะเกิดไฟฟ้าร่ัว 
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1-62 นโยบายและวิธีปฏิบตัิ  เรื่อง  การสง่ตรวจปัสสาวะ   Amphetamine 
โรงพยาบาลเสนางคนิคม หนา้  :  1/2 
นโยบายและวิธีปฏิบติัเลขท่ี :  1-62 ฉบบัท่ี :ก 
เร่ือง :  การส่งตรวจปัสสาวะ   Amphetamine วนัท่ี  : 2  พฤศจิกายน  2562 
แผนก :  ผูป่้วยนอก (งานยาเสพติด) แผนกท่ีเก่ียวขอ้ง : งานผูป่้วยนอก 
ผูจ้ดัท า : นางเขษมสิริ  กลัยบุตร ผูอ้นุมติั :  นางสาวสมพร  มีทองแสน 
นโยบาย 
 
 ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข  ไดม้อบหมายใหท้างโรงพยาบาลในสังกดักระทรวงสาธารณสุข 
ใหบ้ริการกบัเจา้หนา้ท่ีต ารวจท่ีน าผูต้อ้งสงสัยเขา้มารับการตรวจปัสสาวะเบ้ืองตน้  ตลอด  24  ชัว่โมง  และใหใ้ช้
ใบรายงานผลการตรวจปัสสาวะเป็นแนวทางเดียวกนั  โรงพยาบาล 
เสนางคนิคม  จึงไดจดัท าแนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 

1. ต ารวจผูน้ าสงผูต้อ้งสงสัยพร้อมปัสสาวะแจง้ช่ือท่ีห้องบตัร  
2. ถา้เป็นผูป่้วยเก่าใหล้งทะเบียน ตาม HN เดิม  ส่วนผูป่้วยใหม่ใหข้ึ้นทะเบียนผูรั้บบริการใหม่ ออก HN 

ใหม่  ส่งขอ้มูลผูป่้วยไปหนา้หอ้งตรวจ /นอกเวลาส่งไป ER  ใหใ้ชสิ้ทธิบตัรตามท่ีผูรั้บบริการมีสิทธิ
อยูใ่นขณะนั้น  โดยไม่ตอ้งเก็บค่ารักษายกเวน้เบิกได ้

3. เขา้โปรแกรมคดักรองผูป่้วยนอกหรือโปรแกรมตรวจรักษา ER    
4. วดัสัญญาณชีพ  น ้าหนกั  ส่วนสูง  ชีพจร  การหายใจ  อุณหภูมิร่างกาย และวดัความดนัโลหิต 
5. ซกัประวติั  โดยระบุ วา่............   ต ารวจน าส่งตรวจปัสสาวะเบ้ืองตน้ 
6.  เลือก หนา้จอ การตรวจร่างกาย   เลือก  รายการ LAB   Immunology   สั่ง  LAB   เลือก 

         Urine  Amphetamine    บนัทึก       ..........  บนัทึก  อีกคร้ัง 
 7.  เม่ือลงขอ้มูลเสร็จใหน้ าปัสสาวะส่งหอ้ง LAB  ………… รอผลการตรวจ 
 8.  การรายงานผลการตรวจเบ้ืองตน้  ใหส้ าเนา  2  ชุด   โดยเติมขึ้นความลงในช่องวา่ง  แลว้ผูต้รวจลง
นามในใบรายงานผล  ๆ   ตวัจริงใหต้ ารวจ   พร้อมปัสสาวะ  ส่วนส าเนาเก็บไวท่ี้ลิ้นชกั ท่ี 2 โต๊ะห้องใหค้  าปรึกษา 
(รอการพิจารณา) ห้องกลุ่มการพยาบาลเพื่อรวบรวมส่งให้ 
คุณวรรณศรี   เพื่อส่ง สสจ.  ทุกวนัท่ี  5  ของเดือน ต่อไป 
 9.  ลงการวินิจฉยัโรค  R  829  ในรายท่ีผลตรวจปัสสาวะ  positive  (+ ve )    หรือ  Z017ในรายท่ีผลตรวจ
ปัสสาวะ  Negative (- ve )    แลว้ส่งขอ้มูลผูป่้วยไปท่ีหอ้งยา/ การเงิน เพื่อปิด การตรวจรักษา  
 
 



98 
 

1-63  นโยบายและวธีิปฏิบตัิ  เรื่อง  การประเมินระดบัความรูส้กึตวัโดยใช ้GCS 
โรงพยาบาลเสนางคนิคม หนา้  :  1/2 
นโยบายและวิธีปฏิบติัเลขท่ี :  1-63 ฉบบัท่ี :ก 
เร่ือง :  การประเมินระดับความรู้สึกตัวโดยใช้ GCS วนัท่ี  : 2  พฤศจิกายน  2562  
แผนก :  ผูป่้วย ER /IPD  แผนกท่ีเก่ียวขอ้ง : งานผูป่้วยER/ IPD  
ผูจ้ดัท า : นางสนอง  นรารักษ ์ ผูอ้นุมติั :  นางสาวสมพร  มีทองแสน 
นโยบาย : การพยาบาลผูป่้วยท่ีไดรั้บบาดเจ็บทางสมองเป็น การช่วยเหลือผูป่้วยท่ีไดรั้บบาดเจ็บทางสมอง เพื่อช่วย
ใหผู้ป่้วยปลอดภยัและลดอตัราการตาย ความพิการของผูป่้วย 
วตัถุประสงค ์

เพื่อช่วยเหลือและใหก้ารพยาบาลผูป่้วยท่ีไดรั้บบาดเจ็บทางสมองไดถู้กตอ้ง รวดเร็วและครอบคลุม 
เพือ่ลดอตัราการตายของผูป่้วยท่ีมีภาวะบาดเจ็บทางสมอง 
เพื่อสามารถดูแลผูป่้วยหลงัไดรั้บบาดเจ็บทางสมองได ้

การประเมินระดับความรู้สึกตัวโดยใช้ GCS ดงัน้ี 
การประเมิน การตอบสนอง คะแนน 

1.การลืมตา 
( Eye opening) 
“ E “  
 
2.การพูดท่ีดีท่ีสุด 
( Verbal ) 
  “V “ 
 
 
3.การเคล่ือนไหวท่ีดีท่ีสุด 
( Motor response ) 
  “M” 

- ลืมตาไดเ้อง 
- ลืมตาเม่ือเรียก 
- ลืมตาเม่ือเจ็บ 
- ไม่ลืมตาเลย 
- พูดไดไ้ม่สับสน 
- พูดไดแ้ต่สับสน 
- พูดเป็นค าๆ  
- ส่งเสียงแต่ไม่เป็นค าพูด 
- ไม่ออกเสียงเลย 
- ท าตามค าสั่งได ้
- ทราบต าแหน่งท่ีเจ็บ 
- ชกัแขน- ขาหนีเม่ือเจ็บ 
- แขนงอเม่ือเจ็บ 
- แขน-ขาเหยยีดเกร็งเม่ือเจ็บ 
- ไม่มีการเคล่ือนไหวเลย 

4 
3 
2 
1 
5 
4 
3 
2 
1 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

ในคนปกติ คะแนนเตม็ 15 
หรือ E4, V5, M6 =15 คะแนน 
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คะแนนรวมทั้ง 3 หวัขอ้จะบอกระดบัความรุนแรงไดด้งัน้ี 
 13-15 คะแนน  แสดงวา่  ผูป่้วยไดรั้บอนัตรายเพียงเลก็นอ้ย 
 9-12 คะแนน  แสดงวา่  ผูป่้วยไดรั้บอนัตรายปานกลาง 
 3-8 คะแนน  แสดงวา่  ผูป่้วยไดรั้บอนัตรายรุนแรง 
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1-66 นโยบายและวิธีปฏิบตัิ  เรื่อง  การใหค้  าปรกึษาตรวจ Anti HIV 
โรงพยาบาลเสนางคนิคม หนา้  :  1/1 
นโยบายและวิธีปฏิบติัเลขท่ี :  1-66 ฉบบัท่ี :ก 
เร่ือง :  การให้ค  าปรึกษาตรวจ Anti HIV วนัท่ี  : 18  ตุลาคม  2562 
แผนก :  ผูป่้วยนอก (งานสุขภาพจิต) แผนกท่ีเก่ียวขอ้ง : งานผูป่้วยนอก 
ผูจ้ดัท า : นางเขษมสิริ  กลัยบุตร ผูอ้นุมติั :  นางสาวสมพร  มีทองแสน 
นโยบาย 
 การใหบ้ริการผูป่้วยในกลุ่มท่ีเส่ียงต่อการติดเช้ือ HIV หน่วยงานควรมีการพิทกัษสิ์ทธิผูป่้วย   
โรงพยาบาลเสนางคนิคม  จึงไดจ้ดัท าแนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 
ขั้นตอนการให้ค าปรึกษาก่อนตรวจเลือด 

1. ผูป่้วยกลุ่มเส่ียง /ผูป่้วยแจง้ความประสงค ์มาขอตรวจเลือด 
2. ลงทะเบียน ผูรั้บบริการท่ีหอ้งบตัร ไปหนา้หอ้งตรวจโรค 002   กลุ่ม  อายรุกรรม  01 
3. ใหบ้ริการใหค้  าปรึกษาก่อนตรวจเลือด สร้างสัมพนัธภาพ   แนะน าตนเอง  เป็นผูรั้บผิดชอบงาน  

 และจะเก็บความลบัใหผู้ป่้วย เพื่อใหผู้รั้บบริการมัน่ใจวา่ ผลการตรวจเลือดจะไม่ถูกเปิดเผย   แจง้ให้ 
ผูรั้บบริการทราบเหตุผลของการตรวจเลือด  สอบถามความรู้เก่ียวกบัเร่ืองโรคเอดส์  ภาวะเส่ียงต่อการติดเช้ือโรค
เอดส์   แลว้ใหผู้ป่้วยเซ็นยนิยอมตรวจเลือด ตามแบบฟอร์ม  สอบถามภาวะเส่ียงบนัทึกในแบบฟอร์ม 
ท่ีก าหนดไว ้  หลงัจากนั้นเขียนใบส่ง LAB  เติมขอ้ความใหส้มบูรณ์  ส่ง Anti  HIV  เขียน สต๊ิกเกอร์ติด Tube  
 และลงบนัทึกเวชระเบียนส่งตรวจ Immunology  - Anti  HIV      
 
 
 ลงทะเบียนผูรั้บบริการในสมุด   ลง Code  และขอ้มูลอ่ืน ๆ ใหส้มบูรณ์ เจาะเลือดส่งตรวจ 

4. การรอผลการตรวจเลือด ประมาณ  1 ชัว่โมง  แลว้จึงจะแจง้ผลเลือด ขั้นตอนต่อไป ให้ไป 
วดัสัญญาณชีพ  วดัความดนัโลหิต ลงบนัทึกเวชระเบียน และรอเขา้พบแพทยต์ามล าดบัคิว  รับยา  กลบับา้ 
6.การลงรหสั ICD 10 
  Z114  การตรวจคดักรองไวรัส HIV                 Z024  การตรวจท าใบขบัขี่ 
 Z028  การตรวจก่อนแต่งงาน    Z021  การตรวจจา้งงาน                                     
 Z027  การตรวจใบรับรองผูพ้ิการ   Z020  การตรวจเขา้ศึกษา 
 Z026  การตรวจท าประกนัชีวิต 
 
 
 

HN…………….. 
Code…………… 
Anti  HIV 
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1-64 นโยบายและวิธีปฏิบตัิ  เรื่อง  การดแูลรกัษาผูป่้วยวณัโรค 
โรงพยาบาลเสนางคนิคม หนา้  :  1/2 
นโยบายและวิธีปฏิบติัเลขท่ี :  1-64 ฉบบัท่ี :ก 
เร่ือง :  การดูแลรักษาผูป่้วยวณัโรค วนัท่ี  :   2  พฤศจิกายน  2562     
แผนก :  ผูป่้วย OPD /ER  แผนกท่ีเก่ียวขอ้ง : ผูป่้วยOPD / ER/IPD  
ผูจ้ดัท า : นางมยรีุ   ศรีสมบูรณ์ ผูอ้นุมติั : นางสาวสมพร  มีทองแสน 
นโยบาย 
 โรงพยาบาลเสนางคนิคมให้การดูแลรักษาผูป่้วยทัว่ไปและผูป่้วยท่ีติดเช้ือ   อยา่งเท่าเทียมกนั   
โดยค านึงถึงสิทธิของผูป่้วยในการใหบ้ริการ  แต่โรคบางอยา่งท่ีสามารถติดต่อไดโ้ดยทางเดินหายใจ 
ตอ้งไดรั้บการแยกโรค  และรักษาโดยเฉพาะและตอ้งค านึงถึงความปลอดภยัของผูป่้วยและผูรั้บบริการอ่ืน ๆ  ดว้ย 
วิธีปฏิบติั 
 1.ซกัประวติั  อาการและอาการแสดง เช่นไอแหง้ ๆ มากกวา่ 2 เดือน  น ้าหนกัลด  10 % ไขต้ ่า ๆ   
 2. บนัทึกสัญญาณชีพ 
 3. ผูป่้วยท่ีเป็นโรคซ่ึงสามารถติดต่อไดโ้ดยระบบทางเดินหายใจ  ไดแ้ก่ โรควณัโรคในระยะติดต่อ 
คือตรวจเสมหะพบเช้ือ  และผูป่้วยวณัโรคท่ีมีอาการไอมาก  ใหใ้ส่ผา้ปิดจมูกในระหวา่งท่ีรอรับบริการ   
และอธิบายใหผู้ป่้วยไดรั้บทราบถึงเหตุผลการใชผ้า้ปิดปาก  ปิดจมูก  ( MASK) 
 4. ส่งเสมหะตรวจ  ถา้ผลลบใหส่้งตรวจอีก 2 คร้ัง 

5. ส่ง เอก็ซเรยป์อด   
6. ถา้ผูป่้วยไดรั้บการวินิจฉยัโรควา่เป็นวณัโรคให้รับการรักษาวณัโรค  6  เดือน โดยใน 2  

สัปดาห์แรกจะไดรั้บการAdmit ท่ี ร.พ.  ตามแผนการรักษาของแพทย ์และจะส่งขึ้นทะเบียนคลินิกวณัโรค   พร้อม
แนะน าการปฏิบติัตวัการรับประทานอาหาร   การป้องกนัการติดเช้ือในครอบครัว การตรวจผูส้ัมผสัร่วมบา้น การ
รับประทานยาให้อยา่งสม ่าเสมอและครบก าหนด  ไม่หยดุยาเองและอธิบายผลขา้งเคียงจากยา 
     7. แนะน าเร่ืองถว้ยชาม  แกว้น ้า เพื่อป้องกนัการแพร่กระจายเช้ือสู่ผูอ่ื้น  จนกวา่จะรับประทานยาครบ  3  เดือน 
 8. แนะน าการปิดปากเวลาไอจาม    ขากเสมหะใส่ถุง  และแยกท าลายเช้ือ 
 9. แนะน าการรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์     พกัผอ่นใหเ้พียงพอ และการออกก าลงักาย 
 10. แนะน าการนอนในหอ้งท่ีอากาศถ่ายเทไดส้ะดวก  การน าเส้ือผา้  ผา้ห่ม  ออกผึ่งแดดเสมอ ๆ 
 11. แนะน าการงดสูบบุหร่ีหรืองดด่ืมสุรา 
 12.หลีกเล่ียงไม่ไปอยูใ่นท่ีแออดั  เช่นตลาดนดั 
 13. ส่งตรวจ LFT  เม่ือรับยาครบ  2  สัปดาห์ 
 14. ส่งตรวจ  CXR   Sputum  for AFB   เม่ือรับประทานยาครบ  6  เดือน 
 15.  แนะน าการตรวจ    Anti   HIV  ทุกราย  เพื่อรักษาโรคร่วม 
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1-65 นโยบายและวิธีปฏิบติั  เรื่อง  การ ปอ้งกนัการไดร้บัอบุติัเหตจุากการถกูเข็มหรือของมีคมทิ่มแทง 
โรงพยาบาลเสนางคนิคม หนา้  :  1/3 

นโยบายและวิธีปฏิบติัเลขท่ี :  1-65 ฉบบัท่ี :ก 
เร่ือง : การป้องกนัการไดรั้บอุบติัเหตจุากการถูกเขม็หรือของมีคมท่ิมแทง วนัท่ี  : 15  ตุลาคม  2562     
แผนก :  ผูป่้วยใน แผนกท่ีเก่ียวขอ้ง : ทุกหน่วยงาน 
ผูจ้ดัท า : นางสาวศิรินภา  สุทธิพรชยั       ผูอ้นุมติั :   นางสาวสมพร   มีทองแสน 

การปฏิบัติ     เพือ่การป้องกันการได้รับอุบัติเหตุจากการถูกเข็มหรือของมีคมท่ิมแทง 
 1.  จดัเก็บอุปกรณ์  เคร่ืองมือ  ท่ีมีคมจากบริเวณเตียงผูป่้วย  ทนัทีท่ีท าได้ 
 2.  จดัวางอุปกรณ์ส าหรับทิ้งของมีคมท่ีใชแ้ลว้ไวใ้นบริเวณท่ีปฏิบติังานเพื่อสะดวกในการใช ้
 3.  ปฐมนิเทศและใหค้วามรู้ขณะปฏิบติังานแก่บุคลากรอยา่งนอ้ยปีละ  1  คร้ัง  เก่ียวกบัวิธีการใชอุ้ปกรณ์  
การน าส่ิงส่งตรวจ   การท าลายเช้ือ  และควรมีการฝึกอบรมเฉพาะบุคลากรใหม่  นักศึกษาแพทย์  นักศึกษา
พยาบาลและบุคลากรท่ีเพิ่งเขา้ปฏิบติังาน 
 4.  ประเมินผลมาตรการในการป้องกนัการไดรั้บอุบติัเหตุจากการปฏิบติังาน 
 หากบุคลากรไดรั้บอุบติัเหตุจากการถูกเขม็ท่ิมต า  ถูกของมีคมบาด  เสียเลือดหรือสารคดัหลัง่   
ของผูป่้วยกระเด็นเขา้ตา  เขา้จมูก  เขา้ปาก  หรือมือมีบาดแผล  สัมผสักบัเลือด  หรือสารคดัหลัง่ของผูป่้วย   
บุคลากรควรปฏิบติัดงัน้ี 
 
เม่ือสัมผสักบัเลือดหรือสารคดัหลัง่ของผูป่้วยบคุลากรควรปฏิบติัดงัน้ี 

 1.  หากถูกเข็มหรือของมีคมท่ีใช้กับผูป่้วยท่ิมแทงหรือบาด หรือเลือด/สารคัดหลั่งของผูป่้วยเขาทาง
ผิวหนงัท่ีมีบาดแผล  ผิวหนงัแตก  ให้บีบเคน้เลือดออกให้มากท่ีสุด  ลา้งแผลให้สะอาดทนัท่ีดว้ยน ้ าและสบู่  แลว้
เช็ดดว้ยแอลกอฮอล์  70 % หากเลือดหรือสารคดัหลัง่เขา้ตาให้ลา้งตาดว้ยน ้ าสะอาดหรือน ้ ายาลา้งตาทนัที  หาก
กระเด็นเขา้ปากใหบ้ว้นน ้าลายทิ้งใหเ้ร็วท่ีสุด  แลว้บว้นปากดว้ยน ้าหลาย ๆ คร้ัง 
 2.  บุคลาการท่ีไดรั้บอุบติัเหตุควรรายงานผูบ้งัคบับญัชาทราบ  โดยบนัทึกรายละเอียดการเกิด 
อุบติัเหตุ  ในแบบรายงานการไดรั้บอุบติัเหตุขณะปฏิบติังาน 
 3.  เจาะเลือดบุคลากรหลงัจากไดรั้บอุบติัเหตุภายใน  72  ชัว่โมง  หรือเจาะเลือดเก็บเป็นซีร่ัม 
ไวส้ าหรับตรวจหาเช้ือ  เอช  ไอ  วี  และเม่ือ  6  สัปดาห์  3  เดือน  และ  6  เดือนหลงัไดรั้บอุบติัเหตุ  ถา้ผลการ
ตรวจเลือดของบุคลากรเป็นบวกตั้งแต่แรก  แสดงวา่บุคลากรติดเช้ือ เอช  ไอ  วี  ก่อนไดรั้บอุบติัเหตุ  ในกรณีท่ี 
ผลเลือดท่ีเจาะภายใน  72  ชัว่โมงหลงัจากไดรั้บอุบติัเหตุเป็นลบ  แต่การเจาะเลือดคร้ังต่อมาเป็น   ผลบวก  แสดง
วา่บุคลากรผูน้ั้นไดรับเช้ือจากการไดรั้บอุบติัจากการปฏิบติังาน 
 4. เจาะเลือดผูป่้วยหลงัจากไดรั้บอุบติัเหตุภายใน  72  ชัว่โมง  หากผูป่้วยไม่ติดเช้ือ  เอช ไอ วี  โดยตรวจ
ไม่พบภูมคุม้กนัต่อเช้ือ HIV และ Anitgen  HIV ในกระแสเลือดและผูป่้วยไม่มีพฤติกรรมเส่ียง บุคลากรเพียง   
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รายงานอุบติัเหตุให้ผูบ้งัคบับญัชาทราบ  หากไม่ทราบว่าผูป่้วยติดเช้ือหรือไม่  หรือผูป่้วยไม่ยินยอมให้เจาะเลือด 
บุคลากรท่ีได้รับอุบัติเหตุควรได้รับการเจาะเลือดและติดตามเป็นระยะ ๆ ทั้ งน้ีขึ้นอยู่กับความสมัครใจของ
บุคลากรแต่ละคน 

5.   ถา้เจาะเลือดผูป่้วยหลงัจากไดรั้บอุบติัเหตุภายใน  72  ชัว่โมง  หากผูป่้วยติดเช้ือ  เอช ไอ วี  โดยตรวจ
พบAnit  HIV   positive   บุคลากรควรปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญ  และควรไดรั้บยา  AZT  ภายใน  2  ชัว่โมง  นอกจากน้ี
ควร   ได้รับค าอธิบายถึงอัตราเส่ียงต่อการติดเช้ือ  เอช  ไอ  วี  ข้อดี  ข้อเสียของการใช้ยา  AZT   รวมทั้ ง
ผลขา้งเคียงของการใชย้า AZT    ตอ้งอยูภ่ายใตก้ารควบคุมอยา่งใกลชิ้ดของแพทยผ์ูรั้บผิดชอบ  ก่อนรับยา 
บุคลากรควรลงนามในใบยินยอมเจาะเลือดตรวจ  CBC  Platelet   count  และเจาะเลือดอีก 2  คร้ัง  ใน   วนัท่ี  14  
และ  28  หลงัไดรั้บยา 
 6.  ขณะท่ียงัไม่ทราบผลเลือด  บุคลากรท่ีไดรั้บอุบติัเหตุควรไดรั้บค าปรึกษา  แนะแนว  ปลอบโยน  และ
ใหก้ าลงัใจ  และบุคลากรผูน้ั้นไม่ควรบริจาคเลือด  ควรหลีกเล่ียงการตั้งครรภ ์ ใชถุ้งยางอนามยัเม่ือมีเพศสัมพนัธ์ 

 
เม่ือสัมผสักบัเลือดหรือสารคดัหลัง่ของผูป่้วยท่ีติดเช้ือ  เอช ไอ วี หรือเป็นโรคเอดส์ 

 ( รายละเอียดในเอกสารท่ี  สสจ.อ านาจเจริญ  ส่งแนวทางปฏิบติัมาให ้ตามท่ีแนบมาดว้ยแลว้) 
 

  เม่ือสัมผสักบัเลือดหรือสารคดัหลัง่ของผูป่้วยท่ีติดเช้ือ  ไวรัสตบัอกัเสบ บี 
 1.  หากถูกเข็มหรือของมีคมท่ีใช้กับผูป่้วยท่ิมแทงหรือบาด หรือเลือด/สารคัดหลั่งของผูป่้วยเขาทาง
ผิวหนงัท่ีมีบาดแผล  ผิวหนงัแตก  ให้บีบเคน้เลือดออกให้มากท่ีสุด  ลา้งแผลให้สะอาดทนัท่ีดว้ยน ้ าและสบู่  แลว้
เช็ดดว้ยแอลกอฮอล์  70 % หากเลือดหรือสารคดัหลัง่เขา้ตาให้ลา้งตาดว้ยน ้ าสะอาดหรือน ้ ายาลา้งตาทนัที  หาก
กระเด็นเขา้ปากใหบ้ว้นน ้าลายทิ้งใหเ้ร็วท่ีสุด  แลว้บว้นปากดว้ยน ้าหลาย ๆ คร้ัง 
 2. หากบุคลากรไม่มีภูมคุม้กนัต่อโรคไวรัสตบัอกัเสบบี  และไม่เคยไดรั้บวคัซีนป้องกนัโรคไวรัส 
ตบัอกัเสบบี  มาก่อน  ควรใหว้คัซีนป้องกนัโรคไวรัสตบัอกัเสบบี  และHepatitis  B  immuglobulin( HBIG) 
ภายใน  7  วนัหลงัสัมผสัเลือดหรือสารคดัหลัง่ของผูป่้วย 
 3. หากบุคลากรเคยไดรั้บวคัซีนป้องกนัโรคไวรัสตบัอกัเสบบีมาแลว้  ควรเจาะเลือดหา  Anti - HBs 
หากระดบัภูมิคุม้กนัท่ีตรวจพบไม่สูงพอ  ใหว้คัซีน 1 เขม็ และ HBIG  1  เขม็ 
 4.หากผูป่้วยไม่ติดเช้ือไวรัสตบัอกัเสบบีและบุคลากรไม่เคยไดรั้บวคัซีนป้องกนัโรคไวรัสตบั         อกัเสบ
บีมาก่อน  ควรถือโอกาสน้ีใหว้คัซีนไปเลย 
 5. หากไม่ทราบว่าผูป่้วยติดเช้ือไวรัสตบัอกัเสบหรือไม่  ควรให้วคัซีนแก่บุคลากรหากบุคลากรไม่เคยรับ
วคัซีน  หากสงสัยว่าผูป่้วยมีพฤติกรรมท่ีเส่ียงต่อการติดไวรัสตบัอกัเสบบี ควรให้ HBIG แก่บุคลากรดว้ยทั้งน้ีควร
พิจารณาเป็นราย ๆ  ไป 
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 นอกจากความเส่ียงจากการไดรั้บเช้ือขณะปฏิบติังานแลว้  บุคลากรของโรงพยาบาลอาจเกิดการเจ็บป่วย
หรือมีปัญหาสุขภาพจากการสัมผสักบัสารเคมีท่ีใชใ้นโรงพยาบาลได ้ จึงควรให้การดูแลบุคลากรเก่ียวกบัเร่ืองน้ี
ดว้ย 
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1-66 นโยบายและวิธีปฏิบตัิ  เรื่อง  การรายงาน Case แพทยเ์วร 
โรงพยาบาลเสนางคนิคม หนา้  :  1/2 
นโยบายและวิธีปฏิบติัเลขท่ี :  1-66 ฉบบัท่ี :ก 
เร่ือง :  การรายงาน Case แพทยเ์วร วนัท่ี  : 2  พฤศจิกายน  2562  
แผนก :  ผูป่้วยใน แผนกท่ีเก่ียวขอ้ง : งานผูป่้วยนอก/IPD/ER 
ผูจ้ดัท า : นางละมุน  บุญยิง่ ผูอ้นุมติั :  นางสาวสมพร  มีทองแสน 
นโยบาย 
 ผูป่้วยท่ีมีภาวะฉุกเฉินควรจะไดรั้บการดูแลอยา่งทนัท่วงที  ซ่ึงพยาบาลท่ีอยูก่บัผูป่้วยตอ้งสังเกตอาการ
อยา่งใกล ้เม่ือผูป่้วยมีอาการเปล่ียนแปลง และมีอาการหนกัขึ้นตอ้งรีบรายงานแพทยท์นัที 
ขอ้บ่งช้ีในการรายงานแพทย ์ ผูป่้วยใน 

1. มีภาวะหวัใจเตน้ชา้หรือเร็วผิดปกติ 
2. หายใจหอบมากขึ้น 
3. มีภาวะ Air  Hunger 
4. ความดนัโลหิตสูง  140 / 90 mmhg 
5. ความดนัโลหิตต ่า   80 / 50 mmhg 
6. O2 Sat  drop 
7. มีไขสู้ง   T > 40.0 0 C   
8. มีภาวะหวัใจหยดุเตน้ (Arrest) 
9. Severe  pain 
10. เบาหวานท่ีมีอาการ  Hypoglycemia  DTX < 80 mgdl 
11. เบาหวานท่ีมีอาการ  Hyperglycemia  DTX > 250 mgdl 
12. มีอาการชกัเกร็ง 
13. หกลม้  ตกเตียง 
14. Agitation ( ผูป่้วยไม่อยูน่ิ่ง/) 
15. GCS  / Concious เปล่ียนแปลง 
16. ผูป่้วยไม่ยอมท าหตัถการ 
17. ผล LAB เปล่ียนแปลง 
18. มีอาการขา้งเคียงท่ีเกิดจากการใชย้า 
19. Active  Bleeding 
20. Hct เปล่ียนแปลง 
21. Observe  Urine ออกนอ้ยกวา่  30  ซีซี 
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22. ผูป่้วยไม่สมคัรใจอยู่ 
23. ผูป่้วยหนีกลบั 
24. ใหย้าผิดหลกั 6 R 
25. มีภาวะ Cyanosis 
26. มีภาวะ Dyspnea 
27. มีภาวะช็อค 
28. แผลเกิด Phlebitis 
29. Retain  foley  cath ไม่ได ้/มี Active  Bleeding หลงั Retain  foley  cath 
30. Bladder  Full เกิน 8 ช.ม. 
31. นอนไม่หลบั 
32. นอนราบไม่ได ้

 
การรายงานแพทยต์อ้งรายงานตามขั้นตอนดงัน้ี 
 ผูป่้วย  ชาย/หญิง  อาย ุ.......ปี   มาดว้ยอาการอะไร .................................................... 
เป็นท่ีไหน....................................เม่ือไหร่..............................ลกัษณะอยา่งไร................................... 
สาเหตุเกิดจากอะไร.............................................................. 
ตรวจร่างกายพบอะไรผิดปกติ.............................................................ผล LAB ถา้มี.......................... 
การรักษาท่ีใหไ้วแ้ลว้........................................................................................................................... 
จะใหก้ารรักษาเบ้ืองตน้อะไรบา้ง....................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
การรับค าสั่ง 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
การทวนค าสั่ง 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
แพทยเ์วร/ผูส้ั่งการรักษา................................................/พยาบาลผูรั้บค าสั่ง………………………… 
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1-67 นโยบายและวิธีปฏิบตัิ  เรื่อง  การดแูลตอ่เนื่องที่บา้น 
โรงพยาบาลเสนางคนิคม หนา้  :  1/2 
นโยบายและวิธีปฏิบติัเลขท่ี :  1-67 ฉบบัท่ี :ก 
เร่ือง :  การดูแลต่อเน่ืองท่ีบา้น วนัท่ี  : 2  พฤศจิกายน  2562 
แผนก :  ผูป่้วยนอก  แผนกท่ีเก่ียวขอ้ง : งานผูป่้วยนอก/ER/NCD/IPD/เวชปฏิบติัฯ 
ผูจ้ดัท า : นางมณัฑนา  พิลาไชย ผูอ้นุมติั :  นางสาวสมพร  มีทองแสน 
นโยบาย 
 การดูแลผูป่้วยเม่ือมีการดูแลท่ีโรงพยาบาลแลว้ควรมีการดูแลต่อเน่ืองท่ีบา้นเพื่อติดตาม 
ผลการรักษาและประเมินผลการใหค้  าแนะน าท่ีไดใ้ห้แก่ผูป่้วยขณะอยท่ีูโรงพยาบาล เพื่อใหผู้ป่้วยสามารถดูแล
ตวัเองไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม  
กลุ่มเป้าหมายท่ีต้องเย่ียมบ้าน 
 1.ผู้ป่วยท่ีต้องดูแลระยะส้ัน  เป็นผูท่ี้ตอ้งการดูแลในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน  ไดแ้ก่ 
  1.1  ผูป่้วยในภาวะฉุกเฉิน  ไดแ้ก่ พยายามฆ่าตวัตาย  ภาวะซึมเศร้าท่ีวิกฤติ 
  1.2 มารดาและทารกหลงัคลอด 
  1.3 ผูป่้วยท่ีมีปัญหาจากการรักษาหลงัจากไดรั้บการใหค้  าปรึกษาจากหน่วยงานต่าง ๆ แลว้เช่น
การฉีด อินซูลิน   โรคหืดท่ีพ่นยา บ่อย ๆ   ผูป่้วยท่ีตอ้งดูแลแผลหรือญาติยงัไม่มัน่ใจในการดูแล  ผูป่้วยท่ีกลบัมา
รับการรักษาดว้ยอาการเดิมบ่อย ๆ  
 2. ผู้ป่วยท่ีต้องการดูแลระยะยาว  เป็นผูท่ี้ตอ้งการดูแลอยา่งต่อเน่ืองเกิน 3 เดือน  ไดแ้ก่ 
  2.1 ผูพ้ิการหรือผูสู้งอายท่ีุมีปัญหาดา้นสุขภาพหรือสังคม 
  2.2 ผูป่้วยโรคเร้ือรังท่ี  Retained  foley’s catheter , Tracheostomy , NG tube 
  2.3 ผูป่้วย  CVA  Bed sudden  , Spinal  cord  Injury  
  2.4  ผูป่้วยโรค Chronic  disease  ท่ีมีภาวะ high  risk ในกรณี   
   - DM  ท่ีมีภาวะ FBS > 250  mg/dl ติดต่อกนั 2 คร้ัง 
   - DM  ท่ีมีภาวะ FBS < 70  mg/dl cและขาดนดั 
   - DM  ท่ีมีภาวะ Chronic  ulcer  หรือ DM  foot 
   - Asthma /COPD ท่ีมี Re- visit  ท่ี ER  > 1 สัปดาห์ 
   - HT ท่ีมีภาวะ uncontrollable  BP > 160 /90  ติดต่อกนั 2 คร้ัง 
   - TB ในคลินิกนิรนามท่ีขาดนดั 
   - ผูป่้วยจิตเวชท่ีขาดนดัไม่ยอมรับประทานยา 
  2.5 ผูป่้วยโรค  Chronic  disease  ท่ีตอ้งรักษาและกินยาต่อเน่ืองท่ี poor  complication และไม่มี
ญาติดูแล 
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 3. ผู้ป่วยระยะสุดท้าย ไดแ้ก่ผูป่้วยโรคมะเร็ง  โรคเอดส์ ฯลฯ 
 
การให้บริการเยี่ยมบ้าน 
 1. ในเขตต าบลเสนางคนิคม  ยกเวน้หมู่9  บา้นหนองคลา้ โดยส่งใบดูแลต่อเน่ืองไปท่ีฝ่ายเวชปฏิบติั
ครอบครัว 
 2.  นอกเขตต าบลเสนางคนิคม ส่งใบดูแลต่อเน่ืองท่ี  สสอ. เพื่อส่งต่อใหส้ถานีอนามยัท่ีรับผิดชอบดูแล 
 3. หากเยีย่มคร้ังแรกพบปัญหา ส่งปรึกษาทีมสหสาขาวิชาชีพ 
ทีมเยี่ยมบ้าน ประกอบด้วย 
 1. เภสัชกร 
 2. พยาบาลวิชาชีพ  1 คน (จากงาน OPD  หรือ ER  หรือ IPD  ) 
 3. นกักายภาพบ าบดั 
 4. นกัโภชนากร 
 5. พยาบาลวิชาชีพ ฝ่ายเวชปฏิบติัครอบครัว 
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1-68 นโยบายและวิธีปฏิบตัิ  เรื่อง  การปอ้งกนัผูป่้วยตกเตียง 
โรงพยาบาลเสนางคนิคม หนา้  :  1/2 
นโยบายและวิธีปฏิบติัเลขท่ี :  1-68 ฉบบัท่ี :ก 
เร่ือง :  การป้องกนัผูป่้วยตกเตียง วนัท่ี  : 2  พฤศจิกายน  2562  
แผนก :  ผูป่้วยใน  แผนกท่ีเก่ียวขอ้ง : งานผูป่้วยใน/OPD/ER 
ผูจ้ดัท า : นางละมุน  บุญยิง่ ผูอ้นุมติั :  นางสาวสมพร  มีทองแสน 
นโยบาย 

 ผูป่้วยท่ีนอนพกัรักษาตวัท่ีตึกผูป่้วยในใหไ้ดรั้บความปลอดภยัจากการตกเตียง 
 
แนวทางการปฏิบัติ 
  1. มีทบทวนความเส่ียงเร่ืองการตกเตียง 
 2. จดัท ามาตรฐานการปฏิบติัร่วมกนั เร่ืองการป้องกนัผูป่้วยตกเตียงดงัน้ี 
  2.1 จดัหาเหลก็กั้นเตียงใหค้รบทุกเตียง   
  2.2  จดัเหลก็ขึ้น 2 ขา้งทุกคร้ังหลงัใหก้ารพยาบาล 
  2.3  จดัใหผู้ป่้วยหนกัอยูใ่กลบ้ริเวณ  Nurse  station  

2.4  อนุญาตใหมี้ญาติเฝ้าดูผูป่้วยไดต้ลอด  24  ชัว่โมง 
2.5  ผูป่้วยเด็กต ่ากวา่ 5 ปี อนุญาตให้ญาตินอนบนเตียงร่วมกบัผูป่้วย และจดัหมอนขา้งผกูยดึไว้

กบัเหลก็กั้นเตียงดา้นท่ีญาติไม่ไดน้อน เพื่อป้องกนัเด็กลอดตกเตียง 
  2.6 มีการรับส่งเวรท่ีเตียงผูป่้วยทุกคร้ัง 
  2.7  ก่อนรับเวรมีการเดินตรวจเยีย่มผูป่้วยทุกเตียง 
  2.8  ตรวจเยีย่มผูป่้วยทุก 1 – 2  ชัว่โมง 
  2.9  ถา้พบความเส่ียงเกิดขึ้นใหเ้ขียนรายงานความเส่ียงทุกคร้ัง 
  2.10  มีการทบทวนปรึกษาหาแนวทางแกไ้ขทุกคร้ังเม่ือเกิดอุบติัการณ์เพื่อป้องกนัการเกิดซ ้า 
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1-69 นโยบายและวิธีปฏิบตัิ  เรื่อง   การวางแผนจ าหนา่ยผูป่้วยใน   
โรงพยาบาลเสนางคนิคม หนา้  :  1/2 

นโยบายและวิธีปฏิบติัเลขท่ี :  1- 69 ฉบบัท่ี :ก 
เร่ือง :   การวางแผนจ าหน่ายผู้ป่วยใน     วนัท่ี  : 15  ตุลาคม  2562 
แผนก :  ผูป่้วยใน แผนกท่ีเก่ียวขอ้ง : งานผูป่้วยใน 
ผูจ้ดัท า : นางวงเดือน  แกว้ตา ผูอ้นุมติั :   นางสาวสมพร   มีทองแสน 
นโยบาย 

 เม่ือผูป่้วยเขา้รับการรักษาท่ีตึกผูป่้วยใน จะตอ้งมีการเตรียมวางแผนจ าหน่วยผูป่้วยตั้งแต่แรกรับเพื่อ 
จะไดป้ระสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและผูดู้แลผูป่้วยรวมทั้งการสอนผูป่้วยและญาติ  ในการใหก้ารดูแล
ต่อเน่ืองท่ีบา้น 
แนวทางปฏิบติั   การวางแผนการจ าหน่ายผูป่้วย 

 1.การประเมินผูป่้วย 
-ความตอ้งการอาหารเฉพาะโรค หรือปัญหาเร่ืองอาหาร 

  -ยาท่ีตอ้งรับประทานต่อท่ีบา้น 
  -การปรับตวักบัการรักษา 
  -ความสามารถในการปฏิบติักิจกรรมประจ าวนั 
  -ความจ าเป็นในการฝึกทกัษะเทคนิคการใหก้ารรักษาบางอยา่ง  เช่น การดูแลแผล 
การดูดเสมหะ   การใหอ้าหารทางสายยาง   การฉีดยา  การดูแลท่ออุจจาระทางหนา้ทอ้ง  การดูแลท่อเจาะคอ 
การใหก้ารรักษาท่ีซบัซอ้นบางอยา่ง เป็นตน้ 
  -ความจ ากดัในหนา้ท่ีการท างานและกิจกรรมต่าง ๆ ของร่างกาย 
  -การกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได ้
  -สภาพจิตใจเปลี่ยนแปลง 
  -ความตอ้งการการประคบัประคองทางสังคม 
  -อาการและอาการแสดงท่ีจ าเป็นตอ้งรายงานใหแ้พทยท์ราบ 
  -ปัญหาหรือความสนใจในสุขภาพ 
  -การเร่ิมรู้จกัใชเ้คร่ืองมือทางการแพทย ์เช่น   เคร่ืองพยงุ  การใหอ้อกซิเจน 
 2. สภาพแวดลอ้มทางบา้น  ลกัษณะบา้น  การติดต่อทางโทรศพัท์ 

3.การวินิจฉยัการพยาบาล  เช่น ความเส่ียงต่อการเกิดภาวะแผลติดเช้ือ เน่ืองจากมีแผลท่ีขาและประวติั
เป็นโรคเบาหวาน เป็นตน้ 

4. การวางแผนการพยาบาล  โดยกระตุน้ใหผู้ป่้วยและครอบครัวมีส่วนร่วมในการก าหนดแผนการ 
ดูแลท่ีบา้นโดยใหผู้ป่้วยและครอบครัว ไดฝึ้กฝนเรียนรู้ปฏิบติัตวัท่ีถูกตอ้งก่อนจ าหน่ายจากโรงพยาบาล 
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5.การบนัทึกแผนจ าหน่ายผูป่้วย  โดยใชแ้บบฟอร์มจ าหน่ายผูป่้วย 
6.การน าแผนการจ าหน่ายผูป่้วยไปปฏิบติั   เช่น การเขียนแผนการปฏิบติัตวัอยา่งชดัเจน 

ในรูปตารางการปฏิบติั 
7.การสอน ผูป่้วยและครอบครัว ค านึงถึงโอกาสการสอน  ใหผู้ป่้วยและครอบครัวมีส่วนร่วม 

สอนจากเร่ืองท่ีรู้หรือคุน้เคยก่อน  เร่ิมจากส่ิงท่ีง่ายไปหายาก  สอนใหส้อดคลอ้งกบัภูมิปัญญาและความถนดั 
มีการก าหนดวตัถุประสงค ์การเรียนรู้   สอนใหป้ฏิบติัตวัไดก้บัสภาวะท่ีประสบอยู ่  ตอ้งประยกุตค์วามรู้ได้ 
เช่นการคิดเมนูอาหาร  และบอกใหท้ราบถึงความกา้วหนา้ในการปฏิบติั   

8.การบนัทึกการสอนผูป่้วย ในรายงานการพยาบาล  
9.  การส่งต่อใหส้ถานบริการสุขภาพในทอ้งถ่ิน/ อสม.ท่ีรับผิดชอบ 
10.สภาพผูป่้วยและขอ้ปฏิบติัเม่ือกลบับา้น อาจจะเขียนเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ 
11.การประเมินผล  วา่แผนจ าหน่ายไดรั้บการปฏิบติัและเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามท่ีคาดหวงั

หรือไม่ 
 การวางแผนการจ าหน่ายผูป่้วย เป็นกิจกรรมส าคญัท่ีพยาบาลมีบทบาทในการวางแผนการจ าหน่ายผูป่้วย
ตั้งแต่แรกรับจนกระทัง่ จ าหน่าย โดยบนัทึกใหค้รอบคลุม D-METHOD 
 ขอ้ 1  D = Disease    โรคท่ีผูป่้วยก าลงัรักษาอยูใ่นปัจจุบนั  

ขอ้ 2 M = Medicaton ผูป่้วยไดรั้บความรู้เก่ียวกบัยาท่ีตนเองไดรั้บ สามารถการใชย้าท่ีถูกตอ้ง 
เช่นยาพ่น หรือ ยาฉีด  

ขอ้ 3 E = Environment & Economic ผูป่้วยไดรั้บความรู้ในการจดัการกบัส่ิงแวดลอ้มให้เหมาะสมกบั
ภาวะสุขภาพ การใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรในชุมชน การจดัการเก่ียวกบัปัญหาเศรษฐกิจ 

ขอ้ 4 T = Treatment ผูป่้วยและครอบครัวเข้าใจเป้าหมายการรักษา ระยะเวลาท่ีต้องได้รับการรักษา  
สามารถสังเกตอาการของตนเองอยา่งเหมาะสมก่อนมาถึงสถานพยาบาล 

ขอ้ 5  H = Health  ผูป่้วยเขา้ใจและครอบครัวเขา้ใจในภาวะสุขภาพของตน เช่นขอ้จ ากดั ผลกระทบการ
เจ็บป่วยและสามารถปรับวิธีการด าเนินชีวิตประจ าวนัให้เหมาะสมกบัขอ้จ ากดัดา้นสุขภาพ เอ้ือต่อการฟ้ืนฟูสภาพ
และป้อนกนัภาวะแทรกซอ้น รวมทั้งการเสริมพลงัอ านาจใหแ้ก่ผูป่้วย 

ขอ้ 6 O = Outpatient referral ผูป่้วยเขา้ใจและทราบความส าคญัของการมาตามนัด การติดต่อขอความ
ช่วยเหลือเม่ือเกิดภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งการส่งต่อขอ้สรุปผลการรักษาและแผนการดูแลผูป่้วย ใหก้บัหน่วยงานอ่ืนท่ี
จะรับช่วงดูแลต่อ  และมีเบอร์โทรศัพท์ผูป่้วยเพื่อติดต่อเม่ือต้องการแจ้งผลการการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
ภายหลงั 

ขอ้ 7 D = Diet ผูป่้วยและญาติเขา้ใจในการเลือกรับประทานอาหารไดอ้ย่างเหมาะสมกบัโรคท่ีเป็นตาม
ขอ้จ ากดัดา้นสุขภาพ 
 
 



112 
 

 
 

1-70  นโยบายและวธีิปฏิบตัิ  เรื่อง   การใชย้าในเดก็ 
โรงพยาบาลเสนางคนิคม หนา้  :  1/1 
นโยบายและวิธีปฏิบติัเลขท่ี : 1-70 ฉบบัท่ี :ก 
เร่ือง การใช้ยาในเด็ก วนัท่ี  : 10  พฤศจิกายน  2562 
แผนก :  ผูป่้วยER/ IPD แผนกท่ีเก่ียวขอ้ง : งานผูป่้วย ER/IPD 
ผูจ้ดัท า : ภญ.อุทุมพร ปริญญา สกุลวงศ ์ ผูอ้นุมติั :  นพ.จกัรกฤษณ์  ภิญโญ 
                     นโยบาย   เพื่อใหมี้การใชย้าในเด็กท่ีปลอดภยั 
 

ขนาดการใช้ยาในเด็ก (Pediatric Dose) 

ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลเสนางคนิคม 

ยา ความแรง ขนาดการใช้ การปรับขนาดยา 
ในผู้ป่วยบางราย 

Anti-infective 

Albendazole 200 mg ตวักลม 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  

อายุน้อยกว่า 2 ปี ลดขนาด
ยาลงคร่ึงหนึ่ง 

Amoxycillin  Syr.125 
mg/5ml 
250,500 mg 

<3 mo: 20-30 mg/kg/day แบ่งใหทุ้ก 12 ชม. 
>3 mo & < 40 kg: 20-50 mg/kg/day แบ่งใหทุ้ก 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 ท่ีด้ือต่อ S. pneumoniae  
:80-90 mg/kg/day 12 hr  

Clcr10-30 ให ้250-500 q 
12 hr 
Clcr<10 ให ้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 แบ่งใหทุ้ก 12 ชม. 
< 40 kg :20-90 mg/kg/day แบ่งใหทุ้ก 8-12 ชม. 
• Sinusitis: 45 mg/kg/day แบ่งใหทุ้ก 12 ชม. 
• Otitis media: 90 mg/kg/day แบ่งใหทุ้ก 12 ชม. X 10 

day 
เด็กมากกว่า 16 ปีใช้ dose ผู้ใหญ่ : 

• Bacterial sinusitis: 2,000 mg x 2 x 10 วนั 
• คนกดั/สัตวก์ดั: 875 mg x2 
• Diabetic foot: 2,000 mg x 2 x 7-14 วนั 
• ฝี: 875 mg x 2 

Clcr<30 ไม่ควรใชข้นาด 
875 mg หรือ extended 
release 
Clcr10-30 ให ้250-500 q 
12 hr 
Clcr<10 ให ้250-500 q 24 
hr 

Ampicillin Inj 250,500 mg 100-200 mg/kg/day q 6 hr  
max 12 g/day 

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

Brompheniramine    
Ceftazidime Inj 1 g 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 

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

Ceftriaxone Inj 1 g 50 – 75 mg/kg/day q 12-24 hr 
Acute Otitis media:50 mg/kg SD max 1 g     

 

Cefalexin    
Cloxacillin Cap 250 mg 50-100 mg/kg/day q 6 hr max 4 g/day  
Dicloxacillin cao 250 < 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 ≥ 8 yr:2-4 mg/kg/day bid max 200 mg/day  

Erythromycin Dry syr 125 
mg/5 ml           
in 60 
ml(estolate) 

30-50 mg/kg/day q 6-12 hr   
max 2 g/day 

 

Gentamicin inj 80 mg/2ml 2-2.5 mg/kg/dose q 8 hr 
 
 

Clcr 40-60 ใหq้ 12 hr 
Clcr 20-40 ใหq้ 24 hr 
Clcr<20 ใหข้นาดยาปกติ 
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Metronidazole Inj  5 mg/ml  
100 ml 
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 

 

norfloxacin tab 200 mg 7.5 mg/kg/day q 12 hr max 400 mg/day ยงัมีขอ้จ ากดัการใชใ้นเด็ก 
ofloxacin tap 100 mg 5 mg/kg/day q 8-12 hr หรือ 10 mg/kg/day q 12 hr ยงัมีขอ้จ ากดัการใชใ้นเด็ก 
Penicillin G sodium 1.5 ลา้นยนิูต 

(1667 
units=1g) 

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 

Clcr10-30 ให ้q 8-12 hr 
Clcr<10 ให ้q 12-18 hr 

Roxithromycin Tab.150 mg 2.5 mg/kg/dose  
sulfamethoxazole+  
trimethoprim 

tab 400 
mg(SMX)+80 
mg (TMP) 
susp 200 
mg(SMX)+40 
mg (TMP)/ 5 
ml 60 ml 

ค านวณ TMP เป็นหลกั 

≥ 2 เดือน 6-12 TMP/kg/day q12 hr 

Clcr15-30 ให ้50% ของ
ขนาดปกติ 
Clcr<15 ไม่แนะน าใหใ้ชย้า 

tetracycline cap 250 ➢ 8 yr:25-50 mg/kg/dose q 6 hr max 3 g/day 
➢  

 

ยา ความแรง ขนาดการใช้ การปรับขนาดยา 
ในผู้ป่วยบางราย 

analgesics/antipyretics 
paracetamol  tab 325,500 

syr 120mg/5ml 
10-15 mg/kg/dose q 4-6 hr ไม่เกิน 5 คร้ังใน 24 hr  

anti-epileptic drugs 
diazepam tab 2,5 mg febrile seizure prophylaxis: oral 1 mg/kg/day q 8 hr เร่ิม

ตั้งแต่ทีไข ้จนไขห้ายไป 24 ชัว่โมง 
 

anti-ulcer drugs 
cimetidine tab 200 mg oral IM IV 20-40 mg/kg/day q 6 hr Clcr >40 ให ้q 6 hr 

Clcr 20-40 ให ้q 8 hr หรือ 
25% ของขนาดปกติ 
Clcr<20 ให ้q 12  hrหรือ 
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50% ของขนาดปกติ 
antiemetics 

Domperidone tab 50 mg 
sus  

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 

≥ 12 yr: 50-100 mg q4-6 hr max 400 mg/day 

 

Laxative 
bisacodyl tab 5 mg 3-12 yr:5-10 mg หรือ 0.3 mg/kg/dose OD 

≥ 12 yr:5-15 Mg/day SD max 30 mg 

 

Lactulose  เด็ก 5 g/day (7.5 ml) 
ผูใ้หญ่ 15-30 ml สามารถเพิ่มเป็น 60 ml/day แบ่งให ้2 
คร้ัง 

 

milk of magnesia susp 7-8.5% 
w/v 

< 2 yr:0.5 ml/kg/dose 
2-5 yr: 5-15 ml/day วนัละคร้ังก่อนนอนหรือแบ่งให้ 
6-11 yr: 15-30 ml/day วนัละคร้ังก่อนนอนหรือแบ่งให้ 
> 12 yr: 30-60 ml/dayวนัละคร้ังก่อนนอนหรือแบ่งให้ 

Clcr <25 ml/min ไม่ควรใช ้

Unison Enema sol 10 ml สวนทวารคร้ังละ 10 ml แต่ใชไ้ดถึ้งคร้ังละ 20 ml ถา้ผกู
มาก 

 

NSAIDs 
Ibuprofen tab 200 mg 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 
trippolidine+ 
pseudoephredrine 

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

pseudoephredrine 4 mg/kg/day 3-4 คร้ัง/วนั  

anti-asthma 

salbutamol syr 2 mg/5 ml 
tab 2 mg 

2-6 yr:0.1-0.2 mg/kg/dose tid max 4 mg วันละ 3 คร้ัง 
6-12 yr:2 mg/dose tid-qid max 24 mg/day 
>12 yr:2-4 mg/dose tid-qid max 32 mg/day 

 

Terbutaline  Bronchospasm 
เด็ก < 12 yr: 0.05 mg/kg/dose 3 times/day (max 5 
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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 tab 15 mg ≥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 หรือ 15 mg q 6-8 hr max 60 
mg/day> 12 yr: 10-30 mg q 4-8 hr max 60 mg/day 

 

ยา ความแรง ขนาดการใช้ การปรับขนาดยา 
ในผู้ป่วยบางราย 

mixture tussis 
(Brown mixture) 

mixt 6-12 yr: 0.5-1 tsp tid  

bromhexine 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 

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 

 

Mixture squill ammon mixt > 6 yr:1 tsp tid  
antihistamine 

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

<12 yr: 0.35 mg/kg/day q 4-6 hr 

≥ 12 yr:4 mg q4-6 hr max 24 mg/day 

   

Cyproheptadine  Appetite stimulation 
> 13 ปี และผูใ้หญ่: 2 mg 3 times/day 

 

hydroxyzine tab 10 mg 2 mg/kg/day q 6-8 hr q 6-8 hr  
loratadine tab 10 mg 2-5 yr: 5 mg OD 

≥ 6 yr:10 mg OD 

ผูป่้วยตบัและ Clcr < 30 
ml/min ให้วนัเวน้วนั 

Cetirizine (B)  6-12 mo: 2.5 mg OD หา้มใหใ้นเด็ก< 6 ปี 
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12 mo-<2 yr:2.5 mg OD หรือ 2.5 mg q 12 hr 
2-5 yr: 2.5-5 mg OD หรือ 2.5 mg q 12 hr 

Crcl< 11 หา้มใช ้

Levocetirizine (B)  6-11 yr: 2.5 mg OD ตอนเยน็ 

≥ 12 yr & adult:5 mg OD ตอนเยน็ 

 

Diphenhydramine  Adult: 
Motion sickness: 25-50 mg q 6-8 hr 
Anti-tussive: 25 mg q 4 hr 
ช่วยใหห้ลบั: 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, ช่วยใหห้ลบั: 50 mg ก่อน
นอน 
 

 

ภญ.ทศันีย ์เขียวขจี และคณะ. Pediatric Dose.กลุ่มงานเภสัชกรรม สถาบนัสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี.พิมพ์
คร้ังท่ี 1, 2547. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 


