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 คูม่อืมาตรฐานการบริการพยาบาล ผูป่้วยอุบติัเหตุและฉกุเฉินน้ี จดัท าข้ึนเพื่อให้พยาบาลและเจา้หน้าท่ี
ผูป้ฏิบติังานอุดูแลผูป่้วยอุบัติเหตุและฉกุเฉินใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและควบคุมก  ากบัให้การบริการ
พยาบาลมคีณุภาพ ไดม้าตรฐาน สร้างความประทบัใจแกผู่ใ้ชบ้ริการ ดว้ยการสร้างจิตส านึกให้บุคลากรทุกระดบั
มพีฤติกรรมบริการท่ีอยูบ่นพื้นฐานของจริยธรรม การให้บริการท่ีค านึงถึงความปลอดภยั การคุม้ครองสุขภาพ
อนามยั และการป้องกนัผลกระทบท่ีอาจเกิดกบับุคคลและส่ิงแวดลอ้ม 
 
    คณะท างานคูม่อืการปฏิบติังาน / คูม่อืก  าหนดมาตรฐานการปฏิบติังาน  
              คปสอ.ช  านิ 
            ตุลาคม  2560 
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มาตรฐานที ่ 1    การตรวจและบ าบัดรักษาทางการพยาบาลบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 

                       ( Nursing  Therapeutic  in  Emergency Medical  Service ) 
การตรวจและบ าบดัรักษาทางการพยาบาลบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) เพื่อคดักรอง ชว่ยเหลือเบ้ืองตน้ และ
สง่ตอ่อยา่งถูกตอ้ง รวดเร็ว ครอบคลุมขอ้ก  าหนดของมาตรฐาน ตอ่ไปน้ี  

1. การคดักรอง (Triage ) เพื่อจดัล าดบัความเรง่ดว่นของการรักษาพยาบาล 
2. การชว่ยเหลือเบ้ืองตน้ จดัการและปฏิบติัการพยาบาล (ณ จุดเกดิเหตุ) ท่ีสอดคลอ้งกบัปัญหาการ
เจ็บป่วย/บาดเจ็บของผู้ป่วย 
3. การประเมนิผลการปฏิบติัการพยาบาลและจัดการการสง่ตอ่การรักษา 
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Flow  chart  
การตรวจและบ าบัดรักษาทางการพยาบาลบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

โรงพยาบาล   ช านิ 

 

วิธีปฏบัิติ work   instruction รหัสเอกสาร  : 

เร่ือง 1.1 การการคัดกรองผู้ป่วย 

                    ( Triage )              

แก้ไขคร้ังที ่ : ฉบับที ่ : หน้าที ่: 

วันทีป่ระกาศใช้  :     1  ตุลาคม  2560 

จัดท าโดย  : 

   งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

ตรวจสอบโดย  : 

 

อนุมัติโดย   : 

                  
         พยาบาลวชิาชีพ  รวบรวมขอ้มูลการเ จ็บป่วยและการประเมนิอาการส าคญั  เพื่อจดัล าดบัความเรง่ดว่นของ  

แนวทางการดูแลผูป่้วย   Pre – hospital Care 

- การคดักรอง ( Triage ) 
- การปฏบิตักิารชว่ยเหลือเบือ้งตน้ 

- การประเมินผล 

จ าหน่าย ส่งตอ่ เสียชวีติ 

แนวทางการจ าหน่ายผูป่้วย 

การให้ขอ้มูลและความรูด้า้นสุภาพ 

แนวทางการดูแลผูป่้วยระยะ
สุดทา้ย 

แนวทางการชนัสูตรพลิกศพ 

แนวทางการดูแลผูป่้วยตอ่เน่ือง 

แนวทางการดูแลผูป่้วยอุบตัเิหตแุละฉกุเฉนิ 

ผูป่้วยฉกุเฉนิ/อุบตัเิหต ุ  ณ   จุดเกดิเหต ุ
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การรักษาพยาบาล  ณ  สถานท่ีเกดิเหตุอยา่งมปีระสิทธิภาพ  ถูกตอ้ง  รวดเร็ว 
ความหมาย : 

           1.1  Triage    หมายถึง  การจดักลุม่ผูป่้วยเพื่อการจดัสง่ผูป่้วยท่ีเหมาะสม (Right Patient) ไปยงัท่ีท่ี 
เหมาะสม   (Right Place)   ในเวลาท่ีเหมาะสม (Right Time)   โดยบุคลากร EMS    เมือ่ท่ีเกดิเหตุปลอดภยัแลว้ 
         Triage sieve    หมายถึง   การคดัแยก/จดักลุม่ผู ้ป่วยท่ีจุดเกิดเหตุ  ปฏิบติัโดยบุคลากรของรถพยาบาล   เป็น  
                                 การคดัแยกคร้ังท่ี  1 
         Triage sort      หมายถึง   การคดัแยก/จดักลุม่ผูป่้วยท่ีจุดรักษาพยาบาล  โดยบุคลากรทางการแพทย์   เป็น 
                                 การคดัแยกคร้ังท่ี  2 
วัตถุประสงค์  :  
         1. เพื่อแยกประเภทผูป่้วยท่ีตอ้งการรักษาอยา่งรีบดว่น  
         2. เพื่อให้ผูป่้วยไดรั้บการบริการรักษาพยาบาลอยา่งเหมาะสม 
         3. เพื่อให้อาการส าคญัท่ีคกุคามชีวติของผู้ป่วย   (Life threatening) ไดรั้บการแกไ้ขอยา่งทนัทว่งที 
เป้าหมาย     :  
         1. ผูป่้วยปลอดภยัโดย 

1.1 ผูป่้วยไดรั้บการคดักรอง(Triage) ปัญหาการเจ็บป่วยอยา่งเหาะสม 
1.2 ผูป่้วยไดรั้บการรักษาพยาบาลตามล าดบัความรุนแรง/เรง่ดว่นของการเจ็บป่วย 
1.3 ผูป่้วยไมเ่กดิภาวะแทรกซอ้นท่ีป้องกนัได ้

         2. ผูป่้วย  ไดรั้บการบรรเทาอาการรบกวนตา่งๆ 
 
ผู้ปฏบัิติ :  พยาบาลวชิาชีพ ,  EMT-I ,  EMT-B   ,FR 
 
ตัวช้ีวัด  
         1. อตัราผูป่้วยท่ีมภีาวะคุกคามชีวิตไดรั้บการแกไ้ขทนัทีหรือภายใน 4 นาที    100% 
         2. อตัราการเกดิภาวะแทรกซอ้นท่ีป้องกนัได ้    0% 
         3. อตัราการคดัแยกผูป่้วยถูกต้อง     >  90% 
อุปกรณ์/เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้ / บุคลากร 

1. ป้ายแสดงระดบัการคดักรอง 
1.1 ป้ายเด่ียว (Single Card) 
1.2 ป้ายพบั (Folding Card / Cruciform Card ) 

2. กระเป๋าสะพาย 
3. ปากกา 
4. ป้าย Triage tag 
5. ป้าย สง่ผูป่้วยไปรพ.ตา่งๆ 
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6. ถุงมอื Disposable 
7. Mask 
8. เอ๊ียมพลาสติก 
9. โทรโขง่ 
10. วทิยุส่ือสาร 
11.  Long Spinal Board /อุปกรณ์เคล่ือนยา้ย 
12.  ทีมปฏิบติังาน 

1. Triage Officer     ไดแ้ก ่   RN / Dr. / EMTI /EMTB /FR 
2.  FR ทีมเคล่ือนยา้ย 

13.  เส้ือ Triage Officer  
14.  เส้ือสะทอ้นแสง 
 

แนวทางวิธีปฏบัิติ 
1. ตรวจสอบอุปกรณ์-เคร่ืองมอืกอ่นออกปฏิบัติการให้ครบพร้อมใช ้  
2. ออกปฏิบติัการเมือ่ประกาศใชแ้ผน /ไดรั้บค าส่ังจากศูนย์ส่ังการ  รวบรวมขอ้มูลจากศูนย์รับแจง้ 

เหตุเกีย่วกบัรายละเอียดของเส้นทาง    จ านวนผูป่้วย /  ผูบ้าดเจ็บ  ความรุนแรงของการเจ็บป่วย / บาดเจ็บ  และ
อาการเบ้ืองตน้ของผูป่้วย 
                       3. จดัทีมงานเพื่อออกปฏิบติัการ 

4. การปฏิบติัการบริการแพทย์ฉุกเฉินเมือ่ถึงท่ีเกิดเหตุ   โดยมกีารประเมนิสถานการณ์/ความ 
ปลอดภยัของจุดเกดิเหตุ  การประเมนิสภาพผูป่้วย / ผูบ้าดเจ็บ 

5. เจา้หน้าท่ีคดัแยกสวมเส้ือสะทอ้นแสงและอุปกรณ์ BSI เขา้สูจุ่ดเกดิเหตุ  เมือ่สถานการณ์/จุด 
เกดิเหตุปลอดภยั  โดย Triage Officer เป็นผู ้Triage และก  าหนดสี (Triage Sieve) ตามคูม่อืการคดัแยกผู้ป่วย 

6. FR  ชว่ยเอาป้ายสีแขวนตามระดับการคัดแยก 
7. FR  ชว่ยเคล่ือนยา้ยผูป่้วย / ผูบ้าดเจ็บไปจุดรักษาพยาบาล 
8. จุดรักษาพยาบาล  ประเมนิซ ้า โดยการคดัแยกคร้ังท่ี 2 (Triage Sort) ให้ระดบัความรุนแรงจาก 

คะแนน TRTS (Triage Revised Trauma Score) โดยดูจากการหายใจ ,Systolic Blood Presure,GCS  ตามคูม่อืการ 
Triage Sort  ก  าหนดสีและพบัป้าย 

9. Revised Trauma Score) โดยดูจากการหายใจ ,Systolic Blood Presure,GCS  ตามคูม่อืการ  
Triage Sort  ก  าหนดสีและพบัป้าย 

    10. ให้การรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้ตามสภาพการเจ็บป่วย / บาดเจ็บ  สง่รักษาตอ่ตามระดบัความ 
รุนแรงท่ีคดัแยกได ้  

 

                   11. ประสานกลบัมายงัศูนย์รับแจง้เหตุ / โรงพยาบาล  กรณีท่ีผูป่้วยมอีาการเจ็บป่วย  /  บาดเจ็บ
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รุนแรง  ท่ีตอ้งการการรักษาพยาบาลจากแพทย์  และ / หรือเมือ่ตอ้งการการสนับสนุนเพิ่มเติม 
ขั้นตอนการท า Triage 
1. Across the room assessment หรือ Primary assessment or Initial assessment 
2. Triage Physical Assessment 
3. Triage History 
4. Triage Decision 

ขั้นที ่1 Across the room assessment หรือ Primary assessment or Initial assessment  
 การประเมนิอาการเบ้ืองตน้หรือการประเมนิอาการอยา่งรวดเร็ว  เพื่อคน้หาปัญหาท่ีจะท าให้ผูป่้วย
เสียชีวติอยา่งรวดเร็ว ไดแ้ก ่

1. Airway โดยประเมนิวา่ผูป่้วยไดรั้บอากาศในการหายใจเพียงพอ ทางเดินหายใจไดรั้บการอุดก ัน้ 
หรือไม ่

2. Breathing ประเมนิวา่ผูป่้วยสามารถหายใจเองไดเ้พียงพอหรือไม ่ คน้หาอาการส าคญัท่ีมผีลตอ่การ 
หายใจ ไดแ้ก ่Tension pneumothorax, Flail chest เป็นตน้ 

3. Circulation and Bleeding ประเมนิสัญญาณชีพ การเตน้ของชีพจร ความดนัโลหิต คน้หาบริเวณจุด 
เลือดออกจากภายในและภายนอกอยา่งรวดเร็ว   

4. Brief Neurological Evaluation ประกอบดว้ย 
4.1 ประเมนิระดบัความรู้สึกตวั (Level of conscious) โดยใช ้Glasgow coma scale  
4.2 ตรวจสอบขนาดของรูมา่นตาและปฏิกริิยาตอ่แสง 
4.3 ประเมนิการบาดเจ็บบริเวณไขสันหลงั โดยเฉพาะผูป่้วยอุบติัเหตุ 

ขั้นที ่2 Triage Physical Assessment 
 โดยใชห้ลกัการประเมนิอาการและส่ิงผิดปกติตั้งแตแ่รก หากพบวา่มอีาการผิดปกติ ตอ้งเร่ิมปฏิบติัใน
ขั้นตอนน้ี ประเมนิปัญหาท่ีตรวจพบ พร้อมซกัประวติัอยา่งยอ่ๆ โดยให้ไดร้ายละเอียด ดงัน้ี 
 กรณีผูป่้วยอุบติัเหตุ(trauma) อาจซกัประวติัจากญาติ ผูน้ าสง่หรือผูป้ระสบเหตุ 

1. เกดิอะไรข้ึน เพื่อแยกวา่เป็น trauma หรือ non-trauma 
2. เจ็บท่ีไหน 
3. หายใจลึกๆไดห้รือไม ่
กรณีผูป่้วยฉกุเฉิน (non-trauma)  
1. What  ป่วยเป็นอะไร 
2. When เป็นมาเมือ่ไหร ่
3. Where เป็นบริเวณไหน 
4. Why ท าไมถึงเป็น 
5. How เป็นอยา่งไร 

หากมอีาการเจ็บหน้าอก ควรถามดว้ยวา่มอีาการร้าวไปไหน  
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ขั้นที ่3 Triage History 
การซกัประวติัเพื่อให้ขอ้มลูครบถว้น โดยเฉพาะผูป่้วยท่ีไมส่ามารถให้ประวติัได ้ ญาติ ผูน้ าสง่ 

ผูเ้ห็นเหตุการณ์จะเป็นบุคคลส าคญัท่ีจะให้ขอ้มลูการเจ็บป่วยอยา่งดีท่ีสุด โดยให้ครอบคลุม 
 อาการส าคญัท่ีท าให้มาโรงพยาบาล (Chief compliant)  

 ประวติัการแพย้า 
 ยาตา่งๆท่ีเคยไดรั้บ หรือการรักษาท่ีไดรั้บ 

ขั้นที ่4 Triage Decision 
เมือ่ไดพ้ิจารณาจากการประเมนิอาการรว่มกบัการซักประวติั  ให้จ าแนกผูป่้วยตามการคดักรองผูป่้วย

ออกเป็น 3 ประเภท คือ 
1. ผูป่้วยฉกุเฉินมาก (Emergent) 
2. ผูป่้วยฉกุเฉิน (Urgent) 
3. ผูป่้วยไม่ฉกุเฉนิ (Non-urgent) 

ผู้ป่วยฉุกเฉินมาก (Emergent) หมายถึง กลุม่ผูป่้วยท่ีตอ้งไดรั้บการรักษาพยาบาลทันทีท่ีมาถึงห้องฉุกเ ฉิน  
ถา้หากลา่ชา้อาจผลเสียหรืออนัตรายร้ายแรงถึงชีวติ หรือพิการอยา่งถาวรในเวลาไมก่ีน่าที     ไดแ้ก ่

1. หมดสติทนัทีและคล าชีพจรท่ีคอและขาหนีบไมไ่ด ้ ให้ถือวา่เป็นภาวะ “หัวใจหยุดเตน้” 
 Cardiac   arrest       ตอ้งท าการฟ้ืนคืนชีพทนัที  มฉิะนั้นผูป่้วยจะตาย หรือพิการอยา่งถาวรภายใน 3- 5 นาที 

2. ทางเดินหายใจและการหายใจติดขดัหรือหายใจล าบาก 
3. หยุดหายใจ ไมว่า่เกดิข้ึนทนัที หรือเกดิข้ึนชา้ๆ ตอ้งรีบชว่ยทนัที 
4. คล าชีพจรท่ีคอและขาหนีบไมไ่ด ้ แตผู่ป่้วยยงัหายใจอยู ่ ให้ถือวา่ผูป่้วยอยูใ่นภาวะช็อกอยา่งรุนแรง  
5. ภาวะชกั ชกัตลอดเวลา หรือชกัจนเขียว 
6. มกีารบาดเจ็บของกระดูกตน้คอ 
7. เจ็บหน้าอก มภีาวะหายใจล าบาก และอาจมอีาการตวัเขียวรว่มดว้ย 
8. ภาวะช็อก  เสียเลือดมากไมส่ามารถห้ามเลือดได ้
9. ไดรั้บบาดเจ็บรุนแรงท่ีศีรษะ 
10. ผูไ้ดรั้บสารพิษ 
11. มบีาดแผลท่ีทรวงอกหรือชอ่งทอ้ง 
12. บาดเจ็บหลายระบบ 
13. มไีขสู้ง มากกวา่ 40.5 องซาเซลเซียส 
14. ภาวะแทรกซอ้นของการตั้งครรภ์ เชน่เลือดออกจากชอ่งคลอด ภาวะชกั และการคลอดฉกุเฉิน 
15. Rape case เกดิเหตุภายใน 24 ช ัว่โมง 
ผู้ป่วยฉุกเฉิน (Urgent)   หมายถึง   ผูป่้วยตอ้งการการชว่ยเหลือทางการรักษาพยาบาลเป็นอนัดับรองจาก

กลุม่แรก  ผูป่้วยประเภทน้ีถา้ปลอ่ยท้ิงไวไ้มใ่ห้การดูแลรักษาอยา่งถูกต้อง กอ็าจท าให้สูญเสียชีวติ หรือพิการได้
ภายในเวลาไมก่ีช่ ัว่โมง ผูป่้วยประเภทน้ีจะมอีาการหรืออาการแสดงอยา่งใดอยา่งหน่ึง หรือหลายอยา่ง (ย่ิงมอีาการ
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หลายอยา่ง อาจจดัเป็นผูป่้วยฉกุเฉินมาก) ไดด้งัน้ี 
1. หายใจชา้กวา่ 10 หรือเร็วกวา่ 30 คร้ัง/นาที หายใจล าบากหรือหอบเหน่ือย โดยเฉพาะถา้รว่มกบั 

เสมหะเป็นฟองปนเลือด 
2. ชีพจรชา้กวา่ 40 หรือเร็วกวา่ 150 คร้ัง/นาที โดยเฉพาะถา้รว่มกบัอาการทางคลินิกอ่ืน 
3. ไมรู้่สึกตวั อมัพาต หรือตาบอด หูหนวกทนัที 
4. เจ็บหน้าอกรว่มกบัอาการ URI 
5. ผูบ้าดเจ็บจากไฟไหม ้ น ้ าร้อนลวก 
6. กระดูกหักหลายต าแหนง่ 
7. ระดบัสติสัมปชญัญะเปล่ียนแปลง (level of consciousness) 
8. บาดเจ็บบริเวณไขสันหลงั 
9. คล่ืนไส้ อาเจียน ทอ้งเสียรุนแรง 
10. เจ็บปวดรุนแรง ทุรนทุราย 
11. มไีขสู้ง 39 – 40.5 องสาเซลเซียส 
12. รับยาเกนิขนาด แพย้า 
13. ตกเลือด ซีดมาก หรือเขียว 
14. ภาวะจิตเวชฉกุเฉิน 
15. Rape case เกดิเหตุภายใน 7 วนั  
ผู้ป่วยไม่ฉุกเฉิน (Non-urgent)   หมายถึง   ผูป่้วยท่ีไมจ่ าเป็นท่ีตอ้งใชบ้ริการท่ีห้องฉกุเฉิน แตต่อ้งไดรั้บ

การตรวจรักษาโดยการสง่ตอ่ไปตรวจ ณ แผนกผูป่้วยนอก หรือจดัล าดบัความส าคญัในการตรวจรักษาเป็นล าดับ
สุดทา้ย เชน่ 

1. ปวดหลงัเร้ือรัง 
2. ปวดศีรษะ 
3. กระดูกหักชิ้นเล็ก ไมม่แีผลเปิดหรือมเีล็กน้อย 
4. บาดเจ็บเล็กน้อยอ่ืนๆ 
5. dead on arrival (DOA) 
ทั้งน้ีผูป่้วยประเภทน้ีกอ่นจะสง่ไปตรวจแผนกอ่ืน หรือรอรับการตรวจรักษา ควรมกีารตรวจวดัชีพจร 

เบ้ืองตน้ทุกราย 
 ในการตรวจรา่งกาย เพื่อคน้หาอาการและอาการแสดงท่ีบง่บอกถึงปัญหาการเจ็บป่วย กจิกรรมในการ
ตรวจรา่งกายประกอบด้วย 

1. การประเมนิระดบัความรู้สึกตวั 
2. การประเมนิสัญญาณชีพ 
3. การประเมนิอาการและอาการแสดง 

ในการตรวจรา่งกายผูป่้วยท่ีรู้สึกตัวดี ควรบอกให้ผูป่้วยรับทราบ  กอ่นท่ีจะกระท าตอ่ผูป่้วยทุกคร้ัง เพื่อให้เกดิ



 10 

ความรว่มมอืท่ีดีจากผูป่้วย 
การประเมินระดับความรู้สึกตัว    เป็นการประเมนิเพื่อดูปฏิกริิยาตอบสนองของผูป่้วยตอ่การตรวจ 

 โดยจ าแนกวา่ผูป่้วยรู้สึกตวัดีหรือสับสน หรือไมรู้่สึกตวัเลย ในผูป่้วยท่ีรู้สึกตวัดีผู ้ป่วยจะสนใจตอ่เหตุการณ์ท่ี
ด าเนินรอบตวั สามารถบอกไดว้า่เขาคือใคร ชื่ออะไร ขณะน้ีอยูท่ี่ไหน วนัน้ีวนัอะไร หรือสามารถตอบสนองได้
อยา่งรวดเร็วตอ่การซกัถาม การกระตุน้จากการตรวจ  ในการประเมนิระดบัความรู้สึกตวั Glasgow coma scale จะ
เป็นเคร่ืองมอืส าคญัในการประเมนิทางระบบประสาทในผู้ป่วยท่ีมีปัญหาทางระบบประสาททุกประเภท  โดยการ
ให้คะแนนตามการตอบสนองของผูป่้วย ซ่ึงคะแนนท่ีต ่าสุดเทา่กบั 3 และสูงสุดเทา่กบั 15 ดงัตารางท่ี  1 

ตารางที ่1  Glasgow coma scale 
Glasgow coma scale SCORE 

การลืมตา ลืมตาไดเ้อง 4 
 ลืมตาเมื่อเรียก 3 
 ลืมตาเมื่อเจ็บ 2 
 ไม่ลืมเลย 1 

การพูด พูดคยุไดไ้ม่สบัสน 5 
 พูดคยุไดแ้ตส่บัสน 4 
 พูดเป็นค  าๆ 3 
 ส่งเสียงไม่เป็นค  า 2 
 ไม่ออกเสียงเลย 1 

การเคล่ือนไหว ท  าตามค  าสัง่ 6 
 ทราบต  าแหน่งเจ็บ 5 
 ชกัแขนขาหนี 4 
 Flexion (abnorml) 3 
 Extension (abnormal) 2 
 ไม่เคล่ือนไหวเลย 1 

SCORE   7 are defined as coma 

การประเมนิการเปล่ียนแปลงระดบัความรู้สึกตัวในผูป่้วย โดยการใช ้Glasgow coma scale ควรท าเป็น
ระยะๆ เพื่อให้การชว่ยเหลือผูป่้วยไดอ้ยา่งทนัทว่งที ในกรณีท่ีมกีารเปล่ียนแปลงท่ีเลวลง  

1. การประเมินสัญญาณชีพ     ประกอบด้วย 

1.1 การประเมินอัตราและลักษณะการเต้นของชีพจร (Pulse)   ส่ิงท่ีตอ้งค านึงคือ อตัราและ 
ลกัษณะการเตน้  อตัราการเตน้นับเป็นจ านวนการเตน้ คร้ัง/นาที ซ่ึงจะบอกวา่ อตัราการเตน้ปกติ(Normal)  เร็วไป
(Tachycardia)  หรือชา้ไป(Bradycardia)  ข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายประการ เชน่ อายุ เพศ สภาพรา่งกาย การเสียเลือด 
หรือความเครียด ซ่ึงจะมผีลตอ่การเตน้ของชีพจรทั้งส้ิน  ส าหรับลกัษณะการเตน้ตอ้งประเมนิวา่สม า่เสมอหรือไม ่
ความแรงของชีพจรซ่ึงเป็นความดนัอนัเกิดจากการขยายตัวของหลอดเลือด ทั้งจงัหวะและความแรงของชีพจรจะ
เป็นตวัท่ีชว่ยบง่ชี้วา่ ลกัษณะของการเตน้ของชีพจรปกติหรือผิดปกติ 

ตารางที ่2  อัตราและลักษณะการเต้นของชีพจรทีแ่สดงถึงความผิดปกติของร่างกาย  
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อัตราการเต้นและลักษณะการเต้นของชีพจร ความน่าจะเป็นของการผิดปกติในร่างกาย 

เร็ว สม ่าเสมอ ชดัเจน  อาจไม่มีความผดิปกตอิะไร ผูป่้วยอาจมีอาการเหน่ือยลา้ หรือเกดิจากการ 

       ตกใจ มีไข ้ความดนัโลหิตสูง การไดร้บัยากระตุน้หัวใจ หรือเป็นอาการ 

       เบือ้งตน้ของการเสียเลือด 

เร็ว สม ่าเสมอ เบา  เป็นอาการของ shock ซึ่งมกัเกดิตามหลงัการเสียเลือดอย่างมาก 

เร็ว ไม่สม ่าเสมอ  การเตน้ของหัวใจทีผ่ดิปกต ิ เชน่ Atrial fibrilation, Heart block ฯลฯ 

ชา้  Head Injury, ฤทธ์ิจากยาพวก Barbiturate narcotics, พิษบางชนิด 

ไม่มีชพีจร  Cardiac Arrest 

 

ตารางที ่3 แสดงค่าปกติ / ผิดปกติของอัตราการเต้นของชีพจรในแต่ละวัย 
จ านวนคร้ัง / นาท ี(ขณะพกั) 

ผูใ้หญ ่ 60 – 0 ปกติ 
 100 เร็ว 
  60 ชา้ 

เด็กแรกเกดิ – ทารก 120 – 150 ปกติ 
  150 เร็ว 
 120 ชา้ 

เด็ก (1-5 ปี) 80 – 150 ปกติ 
  150 เร็ว 
  80 ชา้ 

เด็ก (5-12 ปี) 60 – 120 ปกติ 
  120 เร็ว 

  60 ชา้ 

1.2 อัตราการหายใจ และลักษณะการหายใจ (Respiratory Rate)  การหายใจ 1 คร้ัง  
ประกอบดว้ย การท่ีผูป่้วยสูดลมหายใจเขา้ ตามดว้ยการหายใจเอาลมออก  อตัราการหายใจ แบง่เป็น การหายใจ
ปกติ เร็ว และชา้ สว่นลกัษณะการหายใจ ไดแ้ก ่จงัหวะ ความลึก เสียงของการหายใจท่ีเขา้ออกแตล่ะคร้ัง  อตัรา
การหายใจท่ีปกติและผิดปกติท่ีต้องรีบแกไ้ข ในแตล่ะวยั ดงัตารางท่ี 4 

ตารางที ่4 แสดงค่าปกติและผิดปกติของอัตราการหายใจในแต่ละวัย 
จ านวนคร้ัง / นาท ี(ขณะพกั) 

ผูใ้หญ ่ 12 – 30 ปกติ 
 30 หรือ 10 ตอ้งรีบแกไ้ข 

เด็กทารก 30 – 70 ปกติ (คา่ท่ีมากกวา่ 60 ถือวา่เร็ว น้อยกวา่ 35 ถือวา่ชา้) 
 แรกเกดิ 30 – 70 ปกติ 
 อายุ 6 เดือน 30 ปกติ 
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 70 หรือ 30 ตอ้งรีบแกไ้ข 
เด็กอายุ 1 – 5 ปี 5 – 28 ปกติ 

 44  หรือ 20 ตอ้งรีบแกไ้ข 
เด็กอายุ 5 – 12 ปี 20 – 24 ปกติ 

 36 หรือ 16 ตอ้งรีบแกไ้ข 

 การหายใจผิดปกติสามารถประเมินได้จากส่ิงต่อไปนี้ 
 1.  อตัราการหายใจ 
 2.  ความต้ืนลึกของการหายใจ 
 3.  ความแรงของการหายใจ 
 4.  ลกัษณะการหายใจ 
 5.  อาการหอบ 
 6.  การหายใจไมส่ม า่เสมอ 
 7.  การหายใจล าบาก 
 8.  การหายใจขดั 

9. การหยุดหายใจ 

1.3 ความดันโลหิต (Blood Pressure) ในการวดัความดนัโลหิตเราไมส่ามารถทราบไดเ้ลยวา่ 
คา่ท่ีเราวดัได ้ เป็นคา่ปกติของคนๆนั้นหรือไม ่  ถา้ไมม่ปีระวติัเกา่ของผู้ป่วยอยู ่  นั่นคือเหตุผลวา่การอา่นคา่ความ
ดนัโลหิตเพียงคร้ังเดียวจะไมม่ีความหมายอะไรเลย  ดงันั้นระหวา่งท่ีผูป่้วยยงัอยูใ่นห้องฉกุเฉินและอุบติัเหตุ  
จะตอ้งมกีารตรวจวดัความดนัโลหิตเป็นระยะ  จ าไวเ้สมอวา่คา่ความดนัโลหิตท่ีเปล่ียนแปลงไปมีความหมายเสมอ  
ความดนัโลหิตในผูป่้วยอาจมคีา่ปกติในตอนตน้ของปัญหาการเจ็บป่วยท่ีรุนแรงและมกัเปล่ียนแปลงไปในทางท่ี
เลวลงในเวลาไมก่ีน่าที 
                    ภาวะความดนัโลหิตต ่าดูได้จากคา่ Systolic pressure ท่ี ต ่ากวา่ 90 mmHg  
                   ภาวะความดนัโลหิตสูง (Hypertension)  มคีา่ความดนัโลหิตท่ีสูงกวา่ 140/90 mmHg 

ในขณะท่ีผูป่้วยอยูใ่นห้องฉกุเฉินและอุบติัเหตุ ถา้คา่ความดนัโลหิตต ่าลงกวา่เดิมอาจเป็นอาการของ 
การเขา้สูภ่าวะ shock ได ้

 ในผูใ้หญ ่ คา่ความดนั Systolic ท่ี  180 mmHg หรือ  90 mmHg  
   คา่ความดนั Diastolicท่ี  104 mmHg หรือ  60 mmHg ตอ้งรีบแกไ้ข 

ในเด็ก 1 – 5 ปี  คา่ความดนั Systolic ท่ี  120 mmHg หรือ  70 mmHg  
   คา่ความดนั Diastolicท่ี   76 mmHg หรือ  50 mmHg ตอ้งรีบแกไ้ข 

ในเด็ก 5 – 12 ปี  คา่ความดนั Systolic ท่ี  150 mmHg หรือ  90 mmHg  
   คา่ความดนั Diastolicท่ี   86 mmHg หรือ  60 mmHg ตอ้งรีบแกไ้ข 

ส่ิงทีต้่องค านึงในการวัดความดันโลหิต คือ 
1. ขนาดของ cuff ตอ้งเลือกให้เหมาะสมกบัประเภทของผูป่้วย เพราะคา่ท่ีไดอ้าจสูง  
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หรือต ่ากวา่ความจริงได ้
2. เทคนิคในการวดั การพนั cuff ไมค่วรแนน่หรือหลวมจนเกนิไป 
3. เคร่ืองวดัความดนัโลหิต  

1.4 การประเมินอุณหภูมิร่างกาย     แบง่ออกเป็น 2 ลกัษณะ  
               1.การประเมินอุณหภูมิกาย(Temperature)  โดยใชเ้คร่ืองวดัเทอร์โมมเิตอร์ เพื่อคน้หา 

อาการไขใ้นผูป่้วย เน่ืองจากอาการไขเ้ป็นอาการน าและอาการแสดงของหลายกลุม่โรค จึงมปีระโยชน์ในการ
ประเมนิรว่มกบัขอ้มลูอ่ืนทางคลินิก 

   อาการไข ้หมายถึง การมอุีณหภูมกิายสูงกวา่ปกติ โดยทัว่ไปถือวา่ มอุีณหภูมท่ีิวดัทางปาก 
สูงเกนิ 37.5 0C 

         2. การประเมินอุณหภูมิของผิวหนัง    การประเมนิอุณหภูมผิิวหนังนอกจากจะบอกวา่ปกติ  
อุน่ ร้อน หรือเย็น ยงับอกลกัษณะของผิวหนังดว้ยวา่ เปียก ชื้น หรือแห้ง ผลของอุณหภูมผิิวหนังท่ีแตกตา่งกนั 
แสดงให้เห็นถึงความผิดปกติท่ีเกดิข้ึน เชน่ ตรวจพบวา่ล าตวัอุน่ แตแ่ขนซา้ยเย็น อาจมปัีญหาของระบบไหลเวยีน
โลหิต 

3.  การประเมินอาการและอาการแสดง 
อาการ (Symptoms) คือ ส่ิงท่ีผูป่้วยบอกวา่มส่ิีงผิดปกติเกดิข้ึนกบัตนเอง เชน่ เจ็บหน้า มนึงง 

           อาการแสดง (Sign) คือ ส่ิงท่ีผูท้ าการตรวจ เห็น ไดยิ้น รู้สึก สัมผสั โดยการใชป้ระสาทสัมผสัทั้ง 5 
ระหวา่งการตรวจรา่งกายผูป่้วย 
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TRIAGE SCALE 

ระดบัผูป่้วย Vital sign อาการ 

1. ผู้ ป่วยฉุกเฉินมาก (Emergent) กลุ่มผูป่้วยทีต่อ้งไดร้บัการ
รกัษาพยาบาลทนัททีีม่าถึงห้องฉกุเฉนิ  ถา้หากล่าชา้อาจ
ผลเสียหรืออนัตรายรา้ยแรงถึงชวีติ หรือพิการอย่างถาวรใน
เวลาไม่กีน่าท ี
 
 
 

 BP  200/140 mmHg ,   80/50 mmHg 

       P    150 ครั้ง/min ,   40 ครั้ง/min 

       R   35 ครั้ง/min ,  10 ครั้ง/min 

 V/S วดัไม่ได ้

 เด็กชพีจรเบา เร็ว 

 Semi Coma, Coma , GCS  9 

 Airway  Breathing Difficulties (Air Hunger , Apnea , หอบ
มาก) 

 Cardiac Arrest , Cyanosis 
 Severe Shock , Seizure states 
 Cervical spine Compromise 

 Chest pain  30 นาท ี
 Severe Behavior disorder 
 Pain scale 9-10 

2. ผู้ ป่วยฉุกเฉิน (Urgent)  เป็นภาวะทีผู่ป่้วยตอ้งการการ
ชว่ยเหลือทางการรกัษาพยาบาลเป็นอนัดบัรองจากกลุ่มแรก  
ผูป่้วยประเภทน้ีถา้ปล่อยทิง้ไวไ้ม่ให้การดูแลรกัษาอย่าง
ถูกตอ้ง กอ็าจท  าให้สูญเสียชวีติ หรือพิการไดภ้ายในเวลาไม่กี่
ช ัว่โมง 

 BP  180/120 mmHg ,   90/60 mmHg 

       P    100 ครั้ง/min ,   50 ครั้ง/min 

       R   26 ครั้ง/min 

       เด็ก  T   38.5 0C 

       ผูใ้หญ ่T  39  0C 
 

 ระดบัความรูสึ้กตวัเปล่ียนแปลง 

 หายใจไม่สะดวก หอบ 

 ประวตัเิกีย่วกบั trauma , non-trauma 
 Pain scale 7-8 

3. ผู้ ป่วยไม่ฉุกเฉิน (Non-urgent)  เป็นภาวะทีผู่ป่้วยที่
ไม่จ าเป็นทีต่อ้งใชบ้ริการทีห่้องฉกุเฉนิ แตต่อ้งไดร้บัการ
ตรวจรกัษาโดยการส่งตอ่ไปตรวจ ณ แผนกผูป่้วยนอก หรือ
จัดล าดบัความส าคญัในการตรวจรกัษาเป็นล าดบัสุดทา้ย 

 V/S ปกต/ิเปล่ียนแปลงจากคา่ปกต ิ หรือเปล่ียนแปลงจาก 
V/S เดิมเล็กน้อย                                              

 BP ระหวา่ง 90/60 -180/120 mmHg 

P ระหวา่ง 60-100 ครั้ง/นาท ี
T   38.5 0C 

 ระดบัความรูสึ้กตวัปกต ิ ไม่เปล่ียนแปลงจากเดิม 

 Minor Injuries 
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โรงพยาบาล   ช านิ 

 

วิธีปฏบัิติ    work  instruction รหัสเอกสาร  : 

เร่ือง 1.2 แนวทางการปฏบัิติการ  

        พยาบาลบริการการแพทย์  
              ฉุกเฉิน (EMS)    

แก้ไขคร้ังที ่ : ฉบับที ่ : หน้าที ่: 

วันทีป่ระกาศใช้  :      1  ตุลาคม   2560 

จัดท าโดย  : 

            งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

ตรวจสอบโดย  : 

                  

อนุมัติโดย    : 

                           
              พยาบาลวชิาชีพ  ปฏิบติัการพยาบาลท่ีสอดคลอ้งกบัปัญหาการเ จ็บป่วย  /  บาดเจ็บ  ของผูป่้วยอยา่งทนัที
ตอ่สถานการณ์ท่ีเกดิข้ึน      

 ขั้นตอนการปฏบัิติงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 

 

 

 เกิดอุบัติเหตุ  /  ฉุกเฉิน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         ประเมนิ 

                   สถานการณ์                          เตรียมพร้อม                       ส้ินสุดการปฏิบัติงาน 
                     ตัดสินใจ 

 

 

 

 

  

                                                                                                 น าส่งรพ. 
 

 

การแจ้งเหตุ 

ส่งรถพยาบาล รักษาพยาบาล 
ณ จุดเกิดเหตุ 

ประสานงาน               
ติดต่อ รพ. 

1. การเจ็บป่วยฉกุเฉินและการพบเหตุ   (Detection ) 
2. การแจง้เหตุขอความชว่ยเหลือ    ( Reporting ) 
3. การออกปฏิบติัการของหนว่ยการแพทย์ฉกุเฉิน  (Response) 
4. การรักษาพยาบาลฉกุเฉิน ณ จุดเกดิเหตุ   (On Scene Care ) 
5. การล าเลียงขนยา้ยและการดูแลระหวา่งน าสง่   (Care in Transit) 
6. การน าสง่สถานพยาบาลน าสง่ ( Transfer to Definitive  Care) 
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ความหมาย     

        1.2 การปฏบัิติการพยาบาลบริการการแพทย์ฉุกเฉิน  หมายถึง  การชว่ยเหลือเบ้ืองตน้ จดัการและปฏิบติัการ

พยาบา ณ  จุดเกดิเหตุ ท่ีสอดคลอ้งกบัปัญหาการเจ็บป่วย/บาดเจ็บของผู้ป่วย พร้อมทั้งประเมนิผลการปฏิบติัการ

พยาบาลและจดัการการสง่ตอ่การรักษา 

วัตถุประสงค์ 
          เพื่อปฏิบติัการพยาบาลท่ีสอดคลอ้งกบัปัญหาการเจ็บป่วย/บาดเจ็บของผู้ป่วยอยา่งทนัทีตอ่สถานการณ์ท่ี
เกดิข้ึน 

 
เป้าหมาย 
         1. ผูป่้วยท่ีมอีาการส าคัญท่ีคกุคามชีวติ ไดรั้บการแกไ้ขอาการอยา่งทนัทว่งที  
         2. ผูป่้วย/ผูบ้าดเจ็บไมเ่กิดภาวะแทรกซอ้นท่ีป้องกนัได ้

 

ตัวช้ีวัด 
        1. ร้อยละการปฏิบติัการท่ีถูกตอ้ง 
          -  ชว่ยหายใจ    ≥  80% 
          -  การให้สารน ้ า    ≥  80% 
          -  การดาม   ≥  80% 
          -  การห้ามเลือด    ≥  80% 
 
การประเมินผล  
         1. ประเมนิผลตามแบบฟอร์มการบนัทึกขอ้มูลการให้บริการในระบบบริการการแพทย์ฉกุเฉิน   
         2. ประเมนิผลทุกคร้ังท่ีออกเหตุโดยหัวหน้าเวร 
         3. ประเมนิผลโดยหัวหน้างาน  ทุก  1  เดือน 
 
แนวทางวิธีปฏบัิติ 
         1.  การออกปฏิบติัการของหนว่ยการแพทย์ฉุกเฉิน  ( Response )  หนว่ยปฏิบติัการแบง่ออกเป็น 2 ระดบั  คือ 
              -  ระดบั  Advanced  Life  Support 
              -  ระดบั  Basic  Life  Support 
              1.1 ศูนย์รับแจง้เหตุจะคดัแยกระดบัความรุนแรงหรือความตอ้งการของเหตุและส่ังการให้หนว่ยปฏิบติัการ
ท่ีเหมาะสมออกปฏิบติัการ 
              1.2  พยาบาลประจ าศูนย์รับแจง้เหตุ /พยาบาลหัวหน้าเวร/ เจา้พนักงานเวชกจิฉกุเฉิน  มหีน้าท่ี 
              -   รับโทรศพัท์แจง้เหตุหรือขอใชบ้ริการ 
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               -   บนัทึกขอ้มลูท่ีได้รับแจง้ ลงในแบบบนัทึกการรับแจง้เหตุและส่ังการของหนว่ยบริการ 
ตรวจสอบขอ้เท็จจริงของขอ้มูลกบัหนว่ยงานท่ีเกีย่วขอ้ง   ถา้พยาบาลประจ าศูนย์รับแจง้เหตุไมแ่นใ่จในข้อมลูท่ี
ไดรั้บวา่เกดิเหตุการณ์จริงหรือไมถ่า้ตอ้งการตรวจสอบขอ้มูลเพื่อยืนยันความถูกต้อง  กระท าไดโ้ดย 

 กรณีไดรั้บแจง้วา่มอุีบติัเหตุ  อาจจะติดตอ่ประสานงานกบัสถานีต ารวจและ /หรือมลูนิธิ 
  เพื่อขอทราบขอ้เท็จจริง หรือรับทราบขอ้มูล 

 กรณีท่ีเจ็บป่วยในบา้นพกัอาศยัท่ีแจง้หมายเลขโทรศพัท์อาจติดตอ่กลับไปเพื่อตรวจสอบ 
ขอ้มลูและให้ค าแนะน า 
              -  พิจารณาและตดัสินใจในการออกปฏิบติังาน ณ จุดเกดิเหตุ  เลือกใชที้มงาน   โดยพิจารณาตามความ
เหมาะสม   ทีมปฏิบติังานจดัไว ้  2  ทีม  คือ 
                                  ก. ทมี 1  ปฏิบติังานในสถานการณ์ทัว่ไป  ประกอบดว้ยพยาบาลวชิาชีพ ท่ีไดรั้บมอบหมาย
ตามการมอบหมายงานประจ าหนว่ยงานอุบติัเหตุและฉกุเฉิน จ านวน 1  คน พนักงานเปลจ านวน  1  คน    และ
พนักงานขบัรถจ านวน  1  คน 
                                  ข. ทมี 2  ปฏิบติังานในกรณีท่ีผูป่้วยอาการวกิฤติ อาจตอ้งชว่ยฟ้ืนคืนชีพขั้นสูงและให้การ
รักษาทนัที  โดยมแีพทย์เวร ER   จ านวน 1 คน รว่มเดินทางไปดว้ย โดยบุคลากรรว่มทีมจะเหมอืนกบัทีม 1 และ
ในขณะท่ีแพทย์เวรงานห้องอุบติัเหตุและฉกุเฉินออกไปปฏิบติัหน้าท่ีให้แพทย์เวรผูป่้วยในดูแลรับผิดชอบงานห้อง
อุบติัเหตุและฉกุเฉินแทน 
              -   ติดตอ่ประสานงานในการเตรียมออกปฏิบติังาน ขณะปฏิบติังานจนกระทัง่เสร็จส้ินการปฏิบติังาน  
         2. การรักษาพยาบาล  ณ  จุดเกดิเหตุ  ( On Scene  Care )   เมือ่ไปถึงท่ีเกดิเหตุหรือจุดนัดหมาย 
              2.1  การประเมนิสภาพแวดลอ้มเพื่อความปลดภยัของตนและคณะ พนักงานขบัรถจอดรถบริเวณท่ีสามารถ
ปฏิบติังานไดส้ะดวก  ปลอดภยั  หากสถานท่ีหรือบริเวณนั้นไมป่ลอดภยั  ควรติดตอ่เจา้หน้าท่ีต ารวจ  หนว่ยกูภ้ยั  
หรือหนว่ยงานท่ีเกีย่วขอ้ง  เพื่อชว่ยในการน าผูป่้วยออกจากจุดอนัตราย  เชน่  ผูป่้วยติดอยูใ่นรถ  ซากปรักหักพงั  
กองเพลิง  สงสัยวา่มวีตัถุอนัตราย หรือถูกท าร้ายรา่งกาย   
              2.2   ประเมนิสภาพผูป่้วยเพื่อให้การดูแลรักษาตามความเหมาะสม 
              2.3  วางแผนให้การชว่ยเหลือผูป่้วย ตามความรุนแรง เรง่ดว่น  
              2.4   ให้การชว่ยเหลือ แกไ้ขบรรเทาอาการ และแกไ้ขภาวะคกุคามชีวติทนัทีท่ีตรวจพบปัญหา   กรณีผูป่้วย
วกิฤต/หรือตอ้งใชอุ้ปกรณ์ชว่ยชีวิตจ านวนมาก ให้พนักงานขบัรถและพนักงานเปลชว่ยขนยา้ยผูป่้วยไปยงั
รถพยาบาลฉกุเฉิน  และให้การปฐมพยาบาลในรถ  หากมปัีญหาในการรักษาพยาบาลใชว้ทิยุส่ือสารหรือโทรศพัท์
ส่ือสารติดตอ่เพื่อขอค าปรึกษา /  ชว่ยเหลือ  จากแพทย์  /  พยาบาล  ประจ าหน ่วยบริการ 
              2.5   ประเมนิสภาพผูป่้วยอยา่งตอ่เน่ือง ตรวจสอบสัญญาณชีพ (Vital Signs) ตรวจสอบ ระดบัความ
รู้สึกตวัและระบบประสาท (Neurological Signs) ตาม คูม่อืการจ าแนกประเภทผูป่้วย  
              2.6   แจง้ศูนย์รับแจง้เหตุและส่ังการ ในกรณีท่ีอาการเจ็บป่วยรุนแรงมากข้ึน เพื่อประสานกบัแพทย์ ให้การ
รักษาเพิ่มเติม และให้การรักษาตามแผนการรักษาของแพทย์  
              2.7   แจง้อาการผูป่้วย/ผูบ้าดเ จ็บและการรักษาพยาบาล มายงัศูนย์รับแจง้เหตุและส่ังการ เพื่อประสานงาน
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ให้หนว่ยรับบริการ (โรงพยาบาลท่ีจะน าสง่) ทราบอาการและเตรียมรับผูป่้วยอยา่งถูกต้อง  
              จะไมเ่สียเวลา  ณ  จุดท่ีเกดิเหตุนานจนเป็นผลเสียตอ่ผู ้ป่วย  ผูบ้าดเจ็บจากอุบติัเหตุจะเน้นความรวดเร็วและ
วธีิการล าเลียงให้ถูกวธีิ 
         3.  การล าเลียงขนยา้ยและการดูแลระหวา่งน าสง่  (Care  in Transit ) 
              3.1  ไมท่ าให้เกดิการบาดเจ็บซ ้าเติมตอ่ผูเ้จ็บป่วย 
              3.2  ขณะขนยา้ยจะตอ้งมกีารประเมนิสภาพผูป่้วยเป็นระยะๆ  
              3.3  ปฏิบติัการบางอยา่งอาจกระท าบนรถในขณะล าเลียงน าสง่ได ้  เชน่  การให้สารน ้ า  การดาม 
              3.4  เฝ้าระวงั และดูแลผูป่้วย/ผูบ้าดเจ็บอยา่งใกลช้ิดจนถึงหนว่ยรับบริการ ตามมาตรฐานการดูแลระหวา่ง
น าสง่ 
        4. บนัทึกผลการติดตามอาการของผู้ป่วย และการรักษาพยาบาลท่ีผู ้ป่วยได้รับรักษาพยาบาลจากแพทย์ และ/
หรือพยาบาล   บนัทึกผลในแบบรายงานการให้บริการการแพทย์ฉกุเฉิน  
         5.  สง่มอบผูป่้วย   สง่ตอ่อาการและส่ิงท่ีเกีย่วขอ้งกบัผู ้ป่วยแกแ่พทย์  /  พยาบาล  ท่ีปฏิบติังานอยูใ่นหนว่ย
บริการ 
 

เอกสารอ้างอิง  แนวทางการปฏบัิติการพยาบาลบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)   

                                                    แนวทางปฏบัิติการดูแลผู้ป่วย  5  อันดับโรคทีพ่บบ่อย 
                            เอกสารทีเ่ช่ือมโยง  WI   แนวทางปฏบัิติ    Pre – Hospital  Care 
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โรงพยาบาล   ช านิ 

 

วิธีปฏบัิติ    work  instruction รหัสเอกสาร  : 

เร่ือง     แนวทางปฏบัิติ 

        Pre – Hospital Care 

แก้ไขคร้ังที ่ :  1 ฉบับที ่ :   1 หน้าที ่:  

วันทีป่ระกาศใช้  :    1    ตุลาคม   2560 

จัดท าโดย  : 
               งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

ตรวจสอบโดย  : 

 

อนุมัติโดย   : 

              
ความหมาย     

         Pre – Hospital  Care      เป็นการให้การรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้  ณ  จุดเกดิเหตุ  หรือกอ่นการน าสง่
โรงพยาบาล   และการดูแลระหวา่งสง่ตอ่มายงัโรงพยาบาล  ซ่ึงหากผูป่้วยท่ีอยูใ่นสภาวะบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย
ฉกุเฉิน  มไิดรั้บการรักษาพยาบาลอยา่งทนัทว่งทีและอยา่งถูกตอ้งแลว้  อาจเกดิอนัตรายตอ่ชีวติหรือการท างาน
ของระบบอวยัวะส าคญัท่ีจ าเป็นตอ่สุขภาพและการด ารงชีวิตได ้
 
วัตถุประสงค์ 
     1. เพื่อแกไ้ขภาวะคกุคามชีวติ 
     2. เพื่อบรรเทาอาการรบกวนและสง่เสริมความสุขสบายของผู้ป่วย 
     3. เพื่อให้ผูป่้วยไดรั้บการดูแลอยา่งถูกตอ้ง  และตอ่เน่ืองจนถึงโรงพยาบาล 

    4. เพื่อลดอตัราการตายจากการบาดเจ็บและป่วยฉุกเฉิน 
     4. เพื่อลดความเจ็บปวด  ทุกข์ทรมานทั้งกายและใจ  ของผูป่้วยและครอบครัว 
     5. เพื่อลดความพิการจากการบาดเจ็บ 
 
เป้าหมาย 
     1. ผูป่้วยปลอดภยั 
         -  ผูป่้วยท่ีมอีาการส าคญัท่ีคุกคามชีวติ ไดรั้บการแกไ้ขอาการอยา่งทนัทว่งที  
         -  ผูป่้วย  /  ผูบ้าดเจ็บไมเ่กดิภาวะแทรกซ้อนท่ีป้องกนัได ้
     2.  ผูป่้วย  /  ผูบ้าดเจ็บ  ไดรั้บบริการท่ีรวดเร็ว    ถูกตอ้งตามมาตรฐาน 
 
ตัวช้ีวัด 
     1. ผูป่้วยท่ีมภีาวะคกุคามชีวติได้รับการแกไ้ขทนัทีหรือภายใน 4 นาที  ร้อยละ 100  
     2. ผูป่้วยไดรั้บการดูแลรักษาพยาบาลตามแผนการรักษาและครบถว้นตามมาตรฐานการพยาบาล ร้อยละ 100 
     3. ผูป่้วยท่ีมอีาการรบกวน ไดรั้บการบรรเทาอาการรบกวน ร้อยละ 100  (เป้าหมาย : ความปวด  อาการคล่ืนไส้ 
อาเจียน ไข ้  ) 
     4. คณุภาพการดูแลขณะน าสง่ถูกตอ้งเหมาะสม (ทุกดา้น)    ร้อยละของการปฏิบติัการ 
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             4.1 คณุภาพการดูแลทางเดินหายใจถูกตอ้ง  ≥  80% 
             4.2  คณุภาพการห้ามเลือดถูกต้อง  ≥  80% 
          4.3  คณุภาพการให้สารน ้ า ถูกตอ้ง  ≥  80% 
            4.4  คณุภาพการดาม   ถูกตอ้ง  ≥  80%   
     5. ผูรั้บบริการมคีวามพึงพอใจ    ≥  80%   
 
การประเมินผล  
     1. ประเมนิผลตามแบบฟอร์มการบนัทึกขอ้มลูการให้บริการในระบบบริการการแพทย์ฉกุเฉิน   
     2. ระยะเวลาในการประเมนิ   ประเมนิผลทุกคร้ังท่ีออกให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน   
     3. พยาบาลหัวหน้าเวรหรือแพทย์เป็นผูป้ระเมนิผลการให้บริการ 
 
แนวทางวิธีปฏบัิติ 
         งานผูป่้วยอุบติัเหตุและฉกุเฉินโรงพยาบาลช  านิไดก้  าหนดแนวทางปฏิบติัการในการออกให้บริการผูป่้วย      
Pre – Hospital  Care    ตามขั้นตอนในการให้บริการ  ดงัน้ี 
ขั้นตอนที ่1   ก่อนออกให้บริการ   มแีนวทางปฏิบติั   คือ 
     1. รวบรวมขอ้มลูจากศูนย์รับแจง้เหตุและส่ังการเกี่ยวกบัรายละเอียดเส้นทาง  สถานท่ี  ประเภทของเหตุการณ์  
จ านวนผูป่้วย/ผูบ้าดเจ็บ  ความรุนแรงของการเจ็บป่วย  อาการเบ้ืองตน้ของผูป่้วย  และการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้  
     2. จดัทีมออกปฏิบติัการ ประกอบดว้ย  พยาบาล  1  คน หรือ EMT-I  1คน  ผูช้ว่ยเหลือคนไข ้  1  คน  และ
พนักงานขบัรถ  1  คน  ( มแีพทย์เป็นท่ีปรึกษาตลอด 24 ช ัว่โมง ) 
      3. แจง้ออกปฏิบติัการ   บนัทึกเลขไมล์และเวลาท่ีได้รับจากศูนย์รับแจง้เหตุและส่ังการในแบบบนัทึก  

ขั้นตอนที ่2   การให้บริการ  ณ  จุดเกิดเหตุ    
     เมือ่ไปถึงจุดเกดิเหตุแลว้  มแีนวทางปฏิบติั  คือ 
     1. ประเมนิสถานการณ์ (Scene Size Up)   เพื่อตรวจสอบวา่สถานท่ีเกิดเหตุปลอดภยัส าหรับผูช้ว่ยเหลือ  ผูอ้ยู ่
ในเหตุการณ์  หรือผูป่้วยหรือไม ่   เมือ่ประเมนิสถานการณ์แลว้ส่ิงส าคญัท่ีตอ้งพิจารณากอ่นท าการพยาบาล  คือ 
การเคล่ือนยา้ยผูบ้าดเจ็บ  /  ผูป่้วยออกมาสูส่ถานท่ีท่ีปลอดภยั   
     2. ประเมนิสภาพผูบ้าดเจ็บ / ผูป่้วยเบ้ืองตน้  (Initial  Assessment)  โดยม ี  5  ขั้นตอนหลกัท่ีตอ้งประเมนิ คือ 
          2.1  สภาพทัว่ไปของผูบ้าดเจ็บ  /  ผูป่้วย  โดยประเมนิจาก  ลกัษณะทัว่ๆไป  อาการส าคญั  อายุ  เพศ  ภาวะ
คกุคามตอ่ชีวติท่ีเดน่ชดั 
          2.2  ประเมนิระดบัความรู้สึกตวั  ( Response )  ประเมนิโดยใชห้ลกัของ  AVPU 
               -  A  =   Alert    รู้สึกตวัดี  รู้เวลา  รู้สถานท่ี 
               -  V  =   Responds  to  vocal  stimuli  ตอบสนองตอ่เสียงเรียก 
               -  P  =   Responds  to  painful  stimuli  ตอบสนองตอ่ความเจ็บปวด 
               -  U  =   Unresponsive  to  all  stimuli  ไมรู้่สึกตวั  ไมต่อบสนองตอ่ส่ิงกระตุน้ทุกชนิด 



 21 

          2.3  ประเมนิทางเดินหายใจ  ( Assess  the  Airway ) 
o ผูป่้วยรู้สึกตวั 
o ผูป่้วยไมรู้่สึกตวั           เปิดทางเดินหายใจ   

- Head – chin lift 
- Jaw thrust maneuver 

          2.4  ประเมนิการหายใจ  ( Assess  the  Breathing ) 
          โดยการประเมนิลกัษณะหายใจ   หายใจเองไดห้รือไม ่ ,   อตัราการหายใจเทา่ไหร,่   ความลึกของการ
หายใจดีหรือไม,่   ผนังทรวงอกขยายตวัไดเ้ทา่กนัหรือไม,่    ผนังทรวงอกมรีอยแผลหรือรูเปิดหรือไม,่ มภีาวะ
ผิดปกติในการแลกเปล่ียนกา๊ซหรือไม ่ จากภาวะเขียว                         
          2.5  ประเมนิการไหลเวยีน  ( Assess  the  Circulation ) 
               -  Presence  of  pulse 
               -  Color  ,  temperature  ,  condition 
               -  Capillary  refill 
               -  Bleeding 
          2.6  การประเมนิการบาดเจ็บรว่มอ่ืนๆท่ีส าคญั   โดยการประเมนิรา่งกายตั้งแตศี่รษะจรดเทา้  เชน่  อวยัวะ
ผิดรูป  ช  ้า  แผลถลอก  แผลทะลุทะลวง   แผลถูกไฟไหม ้  น ้ าร้อนลวก  กดเจ็บ  บวม  โน 
              การประเมนิสภาพเบ้ืองตน้ท่ีดีควรจะใชเ้วลาไมเ่กนิ 1 นาทีท่ีพบผูป่้วย  หากพบความผิดปกติ  ตอ้งรีบ
แกไ้ขทนัที 
ขั้นตอนที ่ 3    เม่ือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยขึ้นรถ   Ambulance   แล้ว   /   ขณะน าส่งโรงพยาบาล  

 การซกัประวติัผูป่้วย   การตรวจรา่งกาย   และการประเมนิสภาพผูป่้วยอยา่งละเอียดจะประเมนิเมือ่
เคล่ือนยา้ยผูป่้วยข้ึนรถแลว้   ไมท่ า ณ. จุดเกดิเหตุ   มแีนวทางปฏิบติั   ดงัน้ี 
     1. เคล่ือนยา้ยผูป่้วย  /  ผูบ้าดเจ็บข้ึนรถ  อยา่งถูกวธีิตามมาตรฐาน  พร้อมดูแลอยา่งใกลช้ิด  ป้องกนั
ภาวะแทรกซอ้น   /   อุบติัเหตุจากการเคล่ือนยา้ย 
     2.  ซกัถามประวติั   โดยใชห้ลกัของ   ( SAMPLE )  
         -  S    =  Sign  and  symptoms 
         -  A   =  Allergies 
         -  M  =  Medication  currently  taken 
         -  P   =  Previous  illness  /  Past  illness 
         -  L   =  Last  meal 
         -  E   =  Event  /  Environment  relate  to  injury 
     3. ให้การบ าบดัทางการพยาบาล (Nursing Therapeutic) เพื่อบรรเทาอาการไมสุ่ขสบาย    เชน่    อาการปวด 
อาการหายใจไมส่ะดวก   คล่ืนไส้ อาเจียน    เป็นตน้  
     4. ประเมนิสภาพผูป่้วยอยา่งตอ่เน่ือง 
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          -  ประเมนิสภาพผูป่้วยอยา่งละเอียด ( Detail Assessment )  และให้การชว่ยเหลือตามสภาพปัญหาท่ีพบ 
         -   ตรวจสอบสัญญาณชีพ  ( Vital  Signs ) 
         -  ตรวจสอบระดบัความรู้สึกตวั  ระบบประสาท  ( Neurological  Signs )   ,   GCS  ตามสภาพผูป่้วย 
         -  ประเมนิการหายใจซ ้า   ถา้ผูป่้วยมคีวามผิดปกติดา้นการหายใจให้การชว่ยเหลือ  ดงัน้ี  
                      O   ถา้ผูป่้วยไมห่ายใจ  เปิดทางเดินหายใจ ชว่ยหายใจ ใชเ้คร่ืองชว่ย ให้ออกซิเจนทุกราย 
                      O   ถา้หายใจไมเ่พียงพอ เปิดทางเดินหายใจ ชว่ยหายใจ ใชเ้คร่ืองชว่ยเทา่ท่ีจ าเป็น ควรให้ออกซิเจน
ทุกราย 
                      O   ผูป่้วยไมรู้่สึกตัว และหายใจเพียงพอ  เปิดทางเดินหายใจ และให้ออกซิเจนความเขม้ขน้สูง  
                      O   ผูป่้วยรู้สึกตวั หายใจน้อยกวา่ 9 คร้ัง/นาที ; มากกวา่  29   คร้ัง/นาที ควรให้ออกซิเจน High flow 
O2 mash 10 L/M 
     5. วนิิจฉัยและวางแผนการพยาบาลตามความรุนแรงและเรง่ดว่น    โดยมกีารจ าแนกประเภทผู้ป่วยเพื่อ
จดัล าดบัความเรง่ดว่นในการชว่ยเหลือ  ดงัน้ี 
                      5.1 ผู้ ป่วยฉุกเฉินมาก  (Emergent)    คือ ผูป่้วยท่ีตอ้งการตรวจรักษาทนัที มฉิะนั้นผูป่้วยจะเสียชีวติ
หรือพิการอยา่งถาวรในเวลาไมก่ีน่าที   เชน่  
                      O  หมดสติทนัที จบัชีพจรไมไ่ด ้ (Cardiac arrest )  
                      O  หายใจไมอ่อก  
                      O  เสียเลือดมาก  
                      O  สงสัยช็อก เชน่ หน้าซีด เหง่ือออก ตวัเย็น ซึม  
                      O  ชกัตลอดเวลา หรือ ชกัจนเขียว 
                      5.2 ผู้ ป่วยฉุกเฉิน  (Urgent)    คือ  เป็นภาวะท่ีผูป่้วยตอ้งการความชว่ยเหลือทางการพยาบาลจัดเป็น
อนัดบัรองจากผูป่้วยฉกุเฉินมาก   ถา้ปลอ่ยท้ิงไวไ้มใ่ห้การดูแลรักษาอยา่งถูกต้อง  กอ็าจท าให้สูญเสียชีวติ  หรือ
พิการไดภ้ายในเวลาไมก่ีช่ ัง่โมง  เชน่  
                      O  หายใจชา้กวา่ 10   คร้ัง/นาที หรือเร็วกวา่  30  นาที/คร้ัง   
                      O  ชีพจรชา้กวา่  40   คร้ัง/นาที หรือ เร็วกวา่  150   คร้ัง/นาที 
                      O  อุณหภูมริา่งกายสูงกวา่  40   องศา หรือต ่ากวา่ 35  องศา 
                      O ไมรู้่สึกตวั ชกัอมัพาต ตาบอดหรือหูหนวกทนัที 
                      O  ตกเลือด ซึมมากหรือเขียว 
                      O  ถูกพิษ หรือ Drug over dose 
                      O ไดรั้บอุบติัเหตุโดยเฉพาะบาดแผลใหญม่ากและมหีลายแหง่ เชน่ Major multiple fracture Burn 
                        5.3 ผู้ป่วยไม่ฉุกเฉิน (Non – Urgent)   คือ   ผูป่้วยท่ีไดรั้บการดูแลโดยเร็ว แตไ่มเ่รง่ดว่น    เชน่ 
                      O  กระดูกแขน ขาหัก หรือไมม่กีารเสียเลือด 
                      O  ภาวะทางจิตใจ 
     6. ให้การชว่ยเหลือ แกไ้ขบรรเทาอาการ และแกไ้ขภาวะคกุคามชีวติทนัทีท่ีตรวจพบปัญหา      



 23 

     7.  แจง้อาการผูป่้วย  /  ผูบ้าดเจ็บ  และการรักษาพยาบาล  มายงัศูนย์รับแจง้เหตุและส่ังการ  เพื่อประสานงาน
ให้หนว่ยรับบริการ  ( โรงพยาบาลท่ีจะน าสง่ )   หรือแจง้กบัโรงพยาบาลท่ีจะน าสง่โดยตรง  ทราบอาการและ
เตรียมรับผูป่้วยอยา่งถูกต้อง 
     8. บนัทึกผลการติดตามอาการของผูป่้วย  การรักษาพยาบาลท่ีผูป่้วยไดรั้บและเวลาท่ีให้การรักษาในแบบ
บนัทึกการปฏิบติังาน       
     9.   แจง้อาการและอาการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน  พร้อมทั้งการรักษาพยาบาลท่ีผู ้ป่วยไดรั้บให้กบัผู ้ป่วยและ
ครอบครัวทราบเป็นระยะ 
     10. เฝ้าระวงัและดูแลผูป่้วย  /  ผูบ้าดเจ็บอยา่งใกลช้ิด จนถึงหนว่ยบริการ 
     ขั้นตอนที ่ 4   เม่ือถึงโรงพยาบาล  
     1. เคล่ือนยา้ยผูป่้วย / ผูบ้าดเจ็บลงจากรถ  พร้อมดูแลอยา่งใกลช้ิด  ป้องกนัภาวะแทรกซอ้น  / อุบติัเหตุจากการ
เคล่ือนยา้ย 
     2.  ปฏิบติัการพยาบาลในฐานะสว่นหน่ึงของทีมสุขภาพ  รายงานอาการ  /  การรักษาท่ีให้กบัพยาบาลและ
แพทย์ของหนว่ยรับบริการเพื่อประโยชน์ในการก  าหนดวธีิการรักษาท่ีถูกต้องแกผู่้ป่วยตอ่ไป 
     3.  สง่มอบเอกสาร  หลกัฐานท่ีเกีย่วขอ้งกบัผูป่้วยให้กบัหนว่ยท่ีรับดูแลผูป่้วยตอ่เน่ือง  
     4. หลงัจากออกเหตุเสร็จ จะตอ้งเขียนรายงานการออกปฏิบติัการ บนัทึกการปฏิบติัการในแบบบนัทึกการ
ปฏิบติังานบริการการแพทย์ฉกุเฉิน  และโทรศพัท์แจง้ผลการปฏิบัติงานกลบัไปยงัศูนย์รับแจง้เหตุและส่ังการเพื่อ
ออกหมายเลขปฏิบติัการ     
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แบบบันทกึการพยาบาลผู้ป่วยในการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
แบบบันทกึการพยาบาล    งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน    โรงพยาบาล............... ........... 

ช่ือ-สกุลผู้ ป่วย………………………………อายุ…………..HN………… 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

วัน/
เวลา 

T PR RR BP ปัญหาความต้องการ/
การวินจิฉัยการ

พยาบาล 

การให้ยา 
สารน  า้ 
หัตถการ 

การพยาบาล การประเมนิผล ผู้บนัทึก 

          
          

          

          

          

          

          
          

          

          

          

          

          
          

          

          

          

          
          

          

          

          

          

 

พยาบาลผู้ รับมอบผู้ป่วย....................................................................ต าแหน่ง...................................................... 
 

เวลาแรกรับ ........................................................น. 
สรุปอาการผู้ป่วยแรกรับ………………………………………………………………………………………......................... 
................................................................................................................................................................... ................................. 
Coma  Score      E..........V............M............... 
พยาบาลผู้บันทกึ...................................................................................ต าแหน่ง........................................................................ 
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โรงพยาบาล  ช านิ 

 

วิธีปฏบัิติ    work  instruction รหัสเอกสาร  : 

เร่ือง  1.3  แนวทางปฏบัิติการ

ประเมินผลและการส่งต่อการรักษา  
                      

แก้ไขคร้ังที ่ :  1 ฉบับที ่ :  1 หน้าที ่:   

วันทีป่ระกาศใช้  :     1   ตุลาคม    2560 

จัดท าโดย  : 

        งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

ตรวจสอบโดย  : 

 

อนุมัติโดย   : 

                      
        พยาบาลวชิาชีพ  ประเมนิการตอบสนองตอ่การรักษาพยาบาลของผูป่้วยอยา่งตอ่เน่ือง  ตลอดเวลาระหวา่ง
การน าสง่ผูป่้วยไปยงัโรงพยาบาลท่ีรับการดูแลตอ่เน่ือง  
ความหมาย     

1.3 การส่งต่อการรักษา  หมายถึง การสง่ตอ่ผูใ้ชบ้ริการเพื่อให้ไดรั้บการดูแลรักษาอยา่งถูกตอ้งและทนัทว่งที 
จากสถานท่ีเกดิเหตุไปยงัสถานบริการสุขภาพ  หรือจากสถานบริการสุขภาพแหง่หน่ึงไปยงัสถานบริการสุขภาพ
ท่ีมศีกัยภาพในการให้การรักษาพยาบาลท่ีดีกวา่และเหมาะสมกวา่  โดยมกีารจดัการและเตรียมความพร้อมของ
ผูป่้วย ครอบครัว ทีมสุขภาพกอ่นสง่ตอ่ ระหวา่งสง่ตอ่และการติดตามผลการสง่ตอ่ รวมทั้งการสรุปขอ้มลูผูป่้วย
และขอ้มลูการรักษาพยาบาล 
 
วัตถุประสงค์ 
          เพื่อประเมนิการตอบสนองตอ่การรักษาพยาบาลของผู้ป่วยอยา่งตอ่เน่ือง  ตลอดเวลาระหวา่งการน าสง่
ผูป่้วยมายงัโรงพยาบาลท่ีรับการดูแลตอ่เน่ือง 
 
เป้าหมาย 
     1.  ผูป่้วย/ผูบ้าดเจ็บไดรั้บการดูแลรักษาพยาบาลตอ่เน่ืองทนัทีท่ีถึงโรงพยาบาล 
     2.  ผูป่้วย/ผูบ้าดเจ็บไมเ่กดิภาวะแทรกซอ้นท่ีป้องกนัไดห้รือบาดเจ็บเพิ่มจากการเคล่ือนยา้ย 
     3.  การสง่ตอ่ขอ้มลูผูป่้วยและการปฏิบัติการรักษาพยาบาลท่ีส าคญักบัหน่วยงานท่ีรับสง่ตอ่ผูป่้วยมคีวาม
ครบถว้นถูกตอ้ง  
     4.  ผูป่้วย/ผูบ้าดเจ็บไมเ่กดิอาการทรุดลงระหวา่งสง่ตอ่ 
 
ตัวช้ีวัด 
     1.  ร้อยละของผูป่้วยท่ีสง่ตอ่ได้รับการดูแลตอ่เน่ืองทนัท่ีท่ีถึงโรงพยาบาล  100 % 
     2.  อตัราตายระหวา่งสง่ตอ่  0 % 
     3.  จ านวนอุบติัการณ์เกดิภาวะแทรกซ้อนท่ีป้องกนัได ้    0   คร้ัง 
     4.  จ านวนอุบติัการณ์  การบาดเจ็บเพิ่มจากการเคล่ือนยา้ย    0   คร้ัง 
     5.  ร้อยละของความเหมาะสมในการดูแลระหวา่งน าสง่  ≥  80%   
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การประเมินผล  
     1. ประเมนิผลตามแบบฟอร์มการบนัทึกขอ้มลูการให้บริการในระบบบริการการแพทย์ฉกุเฉิน   
     2. ประเมนิผลทุกคร้ังท่ีออกเหตุโดยหัวหน้าเวร 
     3. ประเมนิผลโดยหัวหน้างาน  ทุก  1  เดือน 
     4.  ตรวจสอบจากเอกสารรายงานอุบัติการณ์ 
 
    แนวทางวิธีปฏบัิติ 

1. ประเมนิระดบัความรู้สึกตวั  V/S  ,  GCS  
2. ให้การพยาบาลท่ีสอดคลอ้งกบัสภาวะการเจ็บป่วยของผู้ป่วยอยา่งตอ่เน่ือง  ตลอดเวลาระหวา่งการน าสง่ 

ผูป่้วยไปยงัโรงพยาบาล ตามCPG รายโรค   เชน่    SHOCK    C-SPINE 
3. ประเมนิผลและบนัทึกผลการปฏิบัติการพยาบาลและผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึน   ลงในแบบบนัทึกการปฏิบติั 

การบริการการแพทย์ฉกุเฉิน 
4. ระหวา่งน าสง่ ขอ ว7   กรณีเกนิขีดความสามารถ 
5. เคล่ือนยา้ยผูป่้วย/ผูบ้าดเจ็บลงจากรถ พร้อมดูแลอยา่งใกลช้ิด ป้องกนัภาวะแทรกซอ้น/อุบติัเหตุจากการ 

เคล่ือนยา้ย 
6. รายงานอาการ/การรักษาท่ีให้กบัพยาบาล/แพทย์ของหนว่ยรับบริการ 
7. บนัทึกการปฏิบติัการในแบบบนัทึกการปฏิบัติการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน  และสง่มอบเอกสาร  

หลกัฐานให้กบัหนว่ยท่ีรับดูแลผู้ป่วยตอ่เน่ือง 
 

เอกสารทีเ่ช่ือมโยง   WI    แนวทางปฏบัิติระบบการส่งต่อผู้ป่วย   
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โรงพยาบาล    ช านิ 

 

วิธีปฏบัิติ    work  instruction รหัสเอกสาร  : 

เร่ือง     แนวทางปฏบัิติระบบการ 

                     ส่งต่อผู้ ป่วย  

แก้ไขคร้ังที ่ :  1   ฉบับที ่ :  1 หน้าที ่:  

วันทีป่ระกาศใช้  :     1   ตุลาคม   2560 

จัดท าโดย  : 

            งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

ตรวจสอบโดย  : 

 

อนุมัติโดย   : 

                
วัตถุประสงค์    
         1.  เพื่อเป็นแนวทางปฏิบติัในการสง่ตอ่ผูป่้วยท่ีถูกตอ้ง  
         2.   เพื่อป้องกนัการความเส่ียงในระบบสง่ตอ่ผูป่้วยในดา้นตา่งๆ 

         3.  เพื่อให้ผูป่้วยไดรั้บการดูแลขณะสง่ตอ่ไดอ้ยา่งปลอดภยัและมีประสิทธิภาพ  
 

เป้าหมาย 
         ผูป่้วยไดรั้บบริการการสง่ตอ่อยา่งมีประสิทธิภาพ  สะดวกและปลอดภยั     

 

การประเมินผล   
         1. ประเมนิผลตามแบบฟอร์มการบนัทึกขอ้มูลการสง่ตอ่ผูป่้วย 
         2. ระยะเวลาในการประเมนิ   ประเมนิผลทุกคร้ังท่ีให้บริการ 
         3. พยาบาลหัวหน้าเวรประเมนิทุกเวร  หัวหน้างานประเมนิทุกวนั  หัวหน้ากลุม่การพยาบาลประเมนิเดือน
ละ1  คร้ังจากแบบบนัทึกรายงาน 
 
แนวทางวิธีปฏบัิติ 

การ Refer Out     (การส่งต่อผู้ป่วยไปรักษาต่อทีโ่รงพยาบาลอื่น) 

กรณผีู้ ป่วยไม่สามารถไปเองได้ 

             1.  ทีมการพยาบาลหนว่ยบริการท่ีจะสง่ตอ่ผูป่้วยประสานงานขอใชร้ถฉกุเฉินตามวธีิการปฏิบัติงาน  
เร่ือง  “การขอใชร้ถฉกุเฉิน”  ประสานงานตามพยาบาลประจ ารถฉุกเฉินโดยปฏิบติัตามวธีิปฏิบติังานเร่ือง  
“การจดัอตัราก  าลงัพยาบาลประจ ารถฉกุเฉิน 

  2.  แพทย์หรือทีมการพยาบาลอธิบายเหตุผลในการสง่ตอ่ให้ผูป่้วยและหรือญาติทราบและเขา้ใจ 

  3.  ทีมการพยาบาลดูแลให้การรักษาพยาบาลกอ่นสง่ตอ่ตามแผนการรักษาอยา่งครบถ้วน  

  4.  ทีมการพยาบาลเตรียมแบบสง่ตอ่ผูป่้วยให้แพทย์ลงรายละเอียดในการรักษา  ผลการตรวจ  การ 
วนิิจฉัย  การรักษาเบ้ืองตน้  ผลการตรวจทางห้องปฏิบติัการ  ผลการตรวจพิเศษตา่ง ๆ  เหตุผลในการสง่ตอ่ 

และลงลายมอืชื่อแพทย์ผูส้ง่ตอ่ 

  -   ผูป่้วยทัว่ไปใชแ้บบส าหรับผู้ป่วยไปรับการตรวจหรือรักษาตอ่   
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  -   ผูป่้วยอุบติัเหตุทุกชนิดใชแ้บบบนัทึกการสง่ตอ่ผูป่้วยอุบัติเหตุไปรับการตรวจหรือรักษาตอ่     
  5.  ทีมการพยาบาลลงรายละเอียดขอ้มูลทั่วไปของผูป่้วยให้เรียบร้อย  ลงทะเบียนสง่ตอ่ผูป่้วยใน 

ทะเบียนสง่ตอ่ผูป่้วย          
  6.  ทีมการพยาบาลเตรียมส่ิงท่ีจะสง่ไปพร้อมกบัผู้ป่วย  เชน่  แบบสง่ตอ่  ฟิล์มเอ็กซเรย์   EKG  ใบ Lab 
 ผลการตรวจพิเศษตา่ง ๆ  ให้ครบถว้น 

  7.  ทีมการพยาบาลหนว่ยบริการท่ีสง่ตอ่ผูป่้วยลงรายละเอียดคา่รักษาพยาบาลและคา่บริการรถ 

ฉกุเฉิน    ลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร์หนว่ยบริการท่ีสง่ตอ่ผู ้ป่วย  ยกเวน้ในเวลาราชการงานผูป่้วยนอก 
แพทย์เป็นผูล้งรายละเอียด 
  8.  กรณีช  าระเงินทีมการพยาบาลแจง้ผูป่้วยหรือญาติ  ติดตอ่ช  าระเงินคา่รักษาพยาบาล  และ  

คา่บริการรถฉกุเฉิน 

              ในเวลาราชการ  ติดตอ่ช  าระเงินท่ีห้องการเงิน  เพื่อให้เจา้หน้าท่ีห้องการเงินปฏิบติัตามระเบียบปฏิบัติ
เร่ือง  “การเกบ็เงิน”   
              นอกเวลาราชการ    

                   -  เวลา  16.30 – 00.30  น.  แนะน าผูรั้บบริการติดตอ่ห้องเกบ็เงิน  เพื่อให้เจา้หน้าท่ีห้องเกบ็เงินปฏิบติั
ตามระเบียบปฏิบติั  เร่ือง  “การเกบ็เงิน”   
                   - เวลา  00.30 – 08.30  น.  ของวนัถดัไป  แนะน าผูรั้บบริการติดตอ่ห้องอุบติัเหตุ – ฉกุเฉิน  เพื่อให้
ทีมการพยาบาลงานอุบติัเหตุ – ฉกุเฉิน  ปฏิบติัตามวธีิปฏิบัติงานเร่ือง  “การเกบ็เงินงานอุบติัเหตุ – ฉกุเฉิน’’  
 9.  ทีมการพยาบาลแจง้ขอ้มลูผู ้ป่วย  มอบส่ิงท่ีจะสง่ไปพร้อมกบัผู้ป่วยให้แกพ่ยาบาลประจ ารถฉกุเฉิน         
 10.  เมือ่พร้อมเคล่ือนยา้ยผูป่้วย  คนงาน  พนักงานขบัรถ  พยาบาลประจ ารถฉกุเฉินเคล่ือนยา้ยผู้ป่วยข้ึน
รถฉกุเฉินโดยปฏิบติัตามคูม่อื  เร่ือง  “การเคล่ือนยา้ย”   
              11. หัวหน้าเวรโทรประสานโรงพยาบาลปลายทางเกีย่วกบัข้อมลูผู ้ป่วย อาการ เหตุผลในการสง่ตอ่ การ
ดูแลรักษาเบ้ืองตน้ให้ผูป่้วย 
          12. หัวหน้าเวรสง่ตอ่ Case Refer ให้ทีม Refer 
              13.  พยาบาล Refer สังเกตอาการผูป่้วยตอ่บนรถ และมกีารบนัทึกขอ้มูลอยา่งตอ่เน่ือง  

   เมือ่ถึงโรงพยาบาลปลายทาง พยาบาล Refer สง่ตอ่ผูป่้วยให้กบัเจา้หน้าท่ีโรงพยาบาลปลายทาง 
และรอประมาณ ๓๐ นาที ถา้ไมม่ปัีญหากส็ามารถกลบัได ้

   ทีม Refer กลบัถึงโรงพยาบาล และสง่ตอ่หรือสรุปขอ้มลูให้หัวหน้าเวรทราบเกี่ยวกบัการ 
Refer วา่มขีอ้ผิดพลาดอาการผูป่้วย ปัญหาอุปสรรคตา่งๆ กบัผูป่้วยและทีม Refer หรือไม ่  
กรณผีู้ ป่วยสามารถไปเองได้   
 เมือ่แพทย์วนิิจฉัยและให้สง่ตอ่ผูป่้วยเพื่อรักษาตอ่ทีมการพยาบาลปฏิบัติตามขอ้  2 – 8 

 -  ทีมการพยาบาลมอบแบบสง่ตอ่ , ส่ิงท่ีจะสง่ไปพร้อมกบัผู้ป่วยสง่ตอ่  เชน่  ฟิล์มเอ็กซเรย์  ผลการตรวจ
พิเศษตา่ง ๆ  และแนะน าให้ผูป่้วยน าไปโรงพยาบาลท่ีสง่ตอ่ภายในระยะเวลาท่ีก  าหนด 
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แนวทางปฏิบัติการส่งต่อผู้ป่วย   
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

ปฏิบติัตามวธีิปฏิบัติหลงั
การน าสง่โรงพยาบาลของ
แตล่ะโรงพยาบาลหนว่ย

สง่ 

ผูป่้วยท่ีจ าเป็นตอ้งสง่ตอ่ 

ประสานโรงพยาบาลหนว่ยรับ 

เตรียมกอ่นสง่ตอ่ ส ารวจความพร้อม 
1.  รถ/ อุปกรณ์ 

2.  พนักงานขบัรถ 
3.  เจา้หน้าท่ีน าสง่ 

โรงพยาบาลประสานงาน
กรณีฉกุเฉิน 

 โรงพยาบาลหนว่ยรับ 

 โรงพยาบาลผูน้ าสง่ 
 โรงพยาบาลใกลเ้คียง 

       ณ  จุดเกดิเหตุฉกุเฉิน 

ระหวา่งสง่ตอ่ 

โรงพยาบาลหนว่ยรับ 

 สง่มอบผูป่้วย  และเอกสาร 

โรงพยาบาลผูน้ าสง่ 

-  เตรียมผูป่้วย 
-  เตรียมเอกสาร 

 ขออนุญาตใช ้

รถยนต์พยาบาลสง่ผูป่้วย
เขา้รับการรักษาตอ่ 

 ใบสง่ตอ่และ 
เอกสารอ่ืนท่ีเกีย่วขอ้งกบั
การรักษาผูป่้วย 

 เอกสารสิทธิตา่งๆ 

เดินทางกลบั 
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 การดูแลขณะส่งต่อ 
เมือ่แพทย์วนิิจฉัยและให้สง่ตอ่ผูป่้วยเพื่อรักษาตอ่  พยาบาลประจ ารถฉกุเฉินปฏิบติั  ดงัน้ี  

1.    ประเมนิอาการและสัญญาณชีพผูป่้วยเป็นระยะ ๆ  ตามความเหมาะสมกบัความรุนแรงของการ
เจ็บป่วยตามประเภทผูป่้วย  ดงัน้ี 

-  ผูป่้วยฉกุเฉินมาก  (Emergent)  ประเมนิอาการและบนัทึกสัญญาณชีพอยา่งน้อย  4  คร้ัง  หรือ 
ประมาณ  15  นาที / คร้ัง 

ผูป่้วยฉกุเฉิน  (Urgent)  ประเมนิอาการและบนัทึกสัญญาณชีพอยา่งน้อย  3  คร้ัง  หรือ ประมาณ  30  
นาที / คร้ัง 

-  ผูป่้วยไมฉ่กุเฉิน  (Non  Urgent)  ประเมนิอาการและบนัทึกสัญญาณชีพอยา่งน้อย  1  คร้ัง  หรือ 
ประมาณ  1  ช ัว่โมง / คร้ัง 

โดยบนัทึกในแบบบนัทึกทางการพยาบาลตามสภาพผูป่้วยดงัตอ่ไปน้ี  
-   แบบบนัทึกกจิกรรมบริการสง่ตอ่ผู ้ป่วย 
-   กราฟชว่ยดูแลการเจ็บครรภ์คลอด   
2 .  พยาบาลประจ ารถฉกุเฉินดูแลผู้ป่วยขณะสง่ตอ่  ดงัตอ่ไปน้ี 

    2.1  ผูป่้วยรู้สึกตวัดี  บนัทึกสัญญาณชีพและระดบัความรู้สึกตวัเป็นระยะตามประเภทผูป่้วย 
    2.2  ผูป่้วยท่ีมปัีญหาของระบบทางเดินหายใจ  ให้การดูแลดงัน้ี 
         1 . กรณีผูป่้วยรู้สึกตัวดี  หายใจเองไดแ้ตไ่มเ่พียงพอ 

-  จดัทา่นอนผูป่้วยให้อยูใ่นทา่นั่งกึ่งนอน  หรือนอนศีรษะสูง 
-  ดูแลให้ออกซิเจนทางจมกู  ปริมาณ  1 – 6  ลิตร / นาที 

-  บนัทึกสัญญาณชีพ  และระดบัความรู้สึกตวั 
-  ดูแลให้สารน ้ าทางหลอดเลือดด า 

  2. กรณีผูป่้วยไมรู้่สึกตัว 
      -  จดัทา่นอนผูป่้วยให้อยูใ่นทา่นอนราบตะแคงหน้าไปดา้นใดดา้นหน่ึง 
      -  ดูแลให้ผูป่้วยหายใจสะดวกและเพียงพอ 

      -  บนัทึกสัญญาณชีพและระดบัความรู้สึกตัว 
      -  ดูแลให้สารน ้ าทางหลอดเลือดด า 
3. กรณีผูป่้วยหายใจเองไมไ่ด ้  แพทย์ใสท่อ่ชว่ยหายใจ 
      -  ชว่ยหายใจโดยการบีบ  Ambu  Bag ในอตัรา  8-12  คร้ัง / นาที  ในผูใ้หญต่อ่อกซิเจน 

ในปริมาณ  8 – 10  ลิตร / นาที 
                   -  ดูแลทางเดินหายใจให้โลง่ 
                   -  บนัทึกสัญญาณชีพ 

                   -  ดูแลให้ไดรั้บสารน ้ าทางหลอดเลือดด าและยาตามแผนการรักษา 
4. กรณีผูป่้วยหยุดหายใจขณะน าสง่  พยาบาลประจ ารถฉกุเฉิน  ชว่ยหายใจโดยการบีบ   
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Ambu  Bag  ตอ่  ออกซิเจนในปริมาณ  5 – 10  ลิตร / นาที  ติดตอ่ขอความชว่ยเหลือกบัโรงพยาบาล ท่ีใกลท่ี้สุด
ในระหวา่งสง่ตอ่ผูป่้วย 

5. กรณีหัวใจหยุดเตน้ (Cardiac  arrest) 
           -  Chest  compression  : บีบ Ambu  bag  =  30 : 2 
           -  ให้ Adrenaline 
    *  ผูใ้หญ ่ Adrenaline 1: 1,000  ให้  1amp.  IV  q  3-5  min 

                          *  เด็ก  Adrenaline 1: 10,000  ให้  0.1cc/kg  IV q  3-5  min 
2.3  ผูป่้วยท่ีมภีาวะความดนัโลหิตสูง 
       -  บนัทึกสัญญาณชีพ 

       -  ดูแลให้ยาลดความดนัโลหิตตามแผนการรักษา 
       -  สังเกตอาการแสดง  เชน่  ปวดศีรษะ  ตาพรา่มวั  กระสับกระสา่ย  อาการชกัหรือมหมดสติ 

               2.4  ผูป่้วยท่ีมอีาการทางระบบประสาทจากการบาดเจ็บท่ีศีรษะ 
             -  บนัทึกสัญญาณชีพ  ประเมนิสภาพทัว่ไป  และประเมนิอาการทางระบบประสาท  สมอง 
                          -  ดูแลให้สารน ้ าทางหลอดเลือดด า 
               2.5  ผูป่้วยช็อกจากสาเหตุตา่ง ๆ 

             -  ดูแลให้ผูป่้วยหายใจสะดวกและเพียงพอ 
             -  จดัทา่ผูป่้วยให้นอนราบ 

            -  ดูแลให้ไดรั้บสารน ้ าทดแทนทางหลอดเลือดด า 
            -  บนัทึกสัญญาณชีพ 

 2.6  ผูป่้วยชกั 
            - ใส ่ Air  way  ป้องกนัการกดัล้ิน 

            - ดูแลผูป่้วยให้หายใจสะดวกและเพียงพอ 

            - ดูแลให้สารน ้ าทางหลอดเลือดด า  และให้ยากนัชกัตามแผนการรักษา 
            - บนัทึกสัญญาณชีพและประเมนิระดบัความรู้สึกตัว 
 2.7  ผูป่้วยท่ีไดรั้บบาดเจ็บหลายระบบ  เชน่  บาดเจ็บท่ีทรวงอก  ชอ่งทอ้ง  ระบบทางเดินปัสสาวะ  

            - ดูแลผูป่้วยให้หายใจสะดวกและเพียงพอ 
            - ดูแลให้สารน ้ าทางหลอดเลือดด า 
            - บนัทึกสัญญาณชีพและประเมนิอาการ  เพื่อประเมนิภาวะช็อค 

            - ในรายท่ีใส ่ Chest  drain  สังเกตลกัษณะ , จ านวนเลือดท่ีออก 
            - ในรายท่ีใสส่ายสวนปัสสาวะคาสาย  สังเกตลกัษณะ , จ านวนปัสสาวะท่ีออก 

2.8  ผูป่้วยท่ีไดรั้บบาดเจ็บท่ีไขสันหลงั 
            - เคล่ือนยา้ยผูป่้วยพร้อมกนัทุกสว่นอยา่งถูกวธีิตามคูม่อื “การเคล่ือนยา้ยผูป่้วย”   
            - นอนราบบนพื้นกระดานท่ีเรียบแข็ง  ให้ศีรษะอยูน่ิ่ง 
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            - บนัทึกสัญญาชีพและระดบัความรู้สึกตวั 
 2.9  ผูป่้วยท่ีมภีาวะฉกุเฉินของกระดูกและขอ้ 

            - จดัทา่ผูป่้วยให้เหมาะสมและจ ากดัการเคล่ือนไหวบริเวณท่ีมพียาธิสภาพ 

            - บนัทึกสัญญาณชีพและประเมนิระดบัความรู้สึกตัว 
            - ดูแลให้สารน ้ าทางหลอดเลือดด า 
            - ถา้มแีผลเปิดเลือดออกมากดูแลห้ามเลือด 

 2.10  ผูป่้วยท่ีมบีาดแผล 
            - สังเกตภาวะเลือดออกถา้เลือดออกมากดูแลห้ามเลือด 

            - บนัทึกสัญญาณชีพ 

            - ดูแลให้สารน ้ าทางหลอดเลือดด า 
 2.11  ผูป่้วยแผลไหม ้
            - ดูแลให้สารน ้ าทดแทนทางหลอดเลือดด า 
            - ดูแลทางเดินหายใจให้โลง่โดยเฉพาะในรายท่ีสูดดมควนัหรือมบีาดแผลไมบ้ริเวณใบหน้า  ล าคอ  
ทรวงอก 
            - บนัทึกสัญญาณชีพ 

 2.12  ผูป่้วยภาวะฉกุเฉินในระบบทางเดินอาหาร 
            - ดูแลให้สารน ้ าทางหลอดเลือดด า 
  - บนัทึกสัญญาณชีพ 

  - ในรายท่ีใสส่าย  Nasogastric  tube  สังเกตลกัษณะ , จ านวน  Content 
 2.13  ผูป่้วยภาวะฉกุเฉินทางสูติ – นรีเวช 

  -  ดูแลผูป่้วยให้หายใจสะดวกและเพียงพอ 

  -  ดูแลให้สารน ้ าทางหลอดเลือดด า 
-  บนัทึกสัญญาณชีพ 

  -  ฟังเสียงหัวใจทารกและประเมนิความกา้วหน้าในการคลอดลงบนัทึกในกราฟชว่ยดูแล          
การเจ็บครรภ์คลอด  
  -  ถา้ใสส่ายสวนปัสสาวะคาสาย  สังเกตลกัษณะ , จ านวนปัสสาวะ  
  -  ในรายท่ีเลือดออกมาประเมนิสภาวะช็อก 
 กรณีผูป่้วยภาวะสายสะดือย้อย 
  -  จดัให้ผูป่้วยนอนชนัเขา่  ยกกน้สูงโดยใชห้มอนรองหรือไขเตียงให้กน้สูงใชถุ้งมอืปลอดเชื้อ      
ดนัศีรษะเด็ก  อยา่ให้ทบัสายสะดือ 

  -  ดูแลให้ออกซิเจนทางจมกู 
  -  ดูแลให้สารน ้ าทางหลอดเลือดด า 
 2.14  ผูป่้วยท่ีไดรั้บสารพิษ 
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  -  ดูแลผูป่้วยให้หายสะดวกและเพียงพอ 

  -  บนัทึกสัญญาณชีพและระดบัความรู้สึกตวั 
  -  ดูแลให้สารน ้ าทางหลอดเลือดด า 
 2.15  ผูป่้วยภาวะฉกุเฉินในเด็ก 
 ภาวะหายใจล าบากในเด็ก 
  -  ดูแลให้ผูป่้วยหายใจสะดวกและเพียงพอ 

  -  นอนหัวสูงหรืออยูใ่นทา่กึ่งนอน 

  -  ดูแลให้สารน ้ าทางหลอดเลือดด าตามแผนการรักษา 
  -  กรณีแพทย์ใสท่อ่ชว่ยหายใจ  ชว่ยหายใจโดยการบีบ  Ambu  bag  ตอ่  ออกซิเจนในปริมาณ       
5 – 10  ลิตร / นาที 

 2.16  กรณีทารกคลอดกอ่นก  าหนด 
  -  ดูแลทางเดินหายใจให้โลง่นอนตะแคงหน้าไปดา้นใดดา้นหน่ึง 
  -  รักษาอุณหภูมขิองรา่งกาย  โดยหอ่ตวัทารก 

  -  บนัทึกอตัราการหายใจและอตัราการเตน้ของหัวใจ 
-  สังเกตลกัษณะการหายใจ 

 3.  พยาบาลประจ ารถฉกุเฉินดูแลผูป่้วยระหวา่งสง่ตอ่และสง่มอบผูป่้วย  แจง้ขอ้มลูผูป่้วย  มอบเอกสาร
และส่ิงท่ีสง่ไปพร้อมกบัผูป่้วยแกที่มการพยาบาล  โรงพยาบาลท่ีรับผูป่้วยสง่ตอ่  โดยลงลายมอืชื่อผูส้ง่  ผูรั้บ  
ผูป่้วย  ลงในทะเบียนเคล่ือนยา้ยผูป่้วยสง่ตอ่และน ามาจดัเกบ็ไวบ้นรถฉุกเฉินพร้อมน าแบบบนัทึกกิจกรรม
บริการสง่ตอ่ผูป่้วยสง่ตามจุดท่ีสง่ตอ่ผู ้ป่วย 
 หมายเหตุ      กรณีผูป่้วยมปัีญหาฉกุเฉินให้พยาบาลประจ ารถฉกุเฉินติดตอ่ขอความชว่ยเหลือ   จาก
โรงพยาบาลท่ีใกลท่ี้สุดระหวา่งสง่ตอ่ผู ้ป่วย 
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1. ขอ้มูลท ัว่ไป        H.N. ……………… ชือ่-สกลุผูป่้วย…………………… วนัที.่.......................................... 
 การวนิิจฉยัโรค………………………………สิทธิการรกัษา………….……………………..……… 
2. ขอ้มูลการส่งตอ่ 
เวลาการส่งตอ่       เ ร่ิมตน้เวลา ………………….……… น.       ส้ินสุดเวลา ………………………. .น.  
แพทย์ผูป้ระสาน    แพทย์…………………………………………………………… 
 รบัไวร้กัษาตอ่       รบั                        ไม่รบั         Refer ตอ่ ร.พ……………………………… 
3.การเตรียมความพรอ้มในการส่งตอ่ 

รถRefer มีอุปกรณ์ชว่ยชวีติ  พรอ้ม     ไม่พรอ้ม………...................................... 
การเตรียมความพรอ้มผูป่้วย  พรอ้ม      ไม่พรอ้ม……………………………...... 

สภาพผูป่้วยกอ่นการส่งตอ่...................................................................................................................................................... 
สภาพผูป่้วยขณะส่งตอ่  ........................................................................................................................................................... 
มี blood transfusion                 มี       ไม่มี            ใส่ ICD                  มี       ไม่มี  
ใชเ้คร่ืองชว่ยหายใจ         มี        ไม่มี             การดาม                       มี       ไม่มี 
 การ strop bleeding                 มี        ไม่มี             อ่ืนๆ............................... 
สารน ้ าทีใ่ห้ระหวา่งส่งตอ่     ………………………………………….…………………………………………… 
4.   การแจ้งญาต ิ     แจ้ง …………………………   ไม่แจ้ง  เพราะ……………….…………….................... 
5.   การปฏบิตัติามแนวทางทีก่  าหนดขณะส่งตอ่       
                       ครบถว้น          ไม่ครบถว้น         ไม่ปฏบิตั ิ
 
แบบบนัทกึการสงัเกตอาการขณะส่งตอ่ 

 
วนั / เวลา 

สญัญาณชพี  
กจิกรรมการพยาบาล 

 
อาการ 

 
จนท. T P R BP 

        
        
        
        
        
        
ประเมินผล 
...................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
   ผูบ้นัทกึ..............................................................................ผูร้ับ ................................................................................................. 
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แบบบันทกึการดูแลผู้ป่วยคลอด 
Progress  of  Labour  Examination 

Date/time BP PR Position FHS Dilation Cervix Membrane Station Type exam Character 
D&I 

Examinor 

            
            
            

 
กราฟชว่ยดูแลการเจ็บครรภ์คลอด 

ชือ่...................................ครรภ์ที.่....................วนัครบก  าหนด..........................อายุครรภ์................สัปดาห์ 
เลขรพ......................เจ็บครรภ์เมื่อวนัที.่............................เวลา.................น.  รบัไวห้้องคลอดวนัที.่.................เวลา............น. 
 

         ระยะ
เฉื่อย 

   ระยะเร่ง                 

                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

     1       2        3        4        5        6       7       8         9       10      11     12      13      14     15       16      17      18     19      20      21     22      23     24      
 
 
 
หัวใจทารก /นาที 
 
ความดันโลหิต 
 

ชพีจร/นาที 
 

อุณหภูม ิ

 
 
 
 
 
 
 
 

         
         
         
         

ระ
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ศีร
ษะ

ทา
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ใน
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เชงิ
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0 
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การรับผู้ป่วยกลับมารักษาต่อ (Refer In) 
         1. โรงพยาบาลตน้ทางประสานกบัศูนย์สง่ตอ่โรงพยาบาล......เกีย่วกบัข้อมูลผู้ป่วยท่ีรับกลับมารักษาตอ่ 
โดยให้ขอ้มลูดงัน้ี ชื่อ-สกลุ, อายุ, อาการปัจจุบนั, การวนิิจฉัยโรค, การรักษาตอ่ไป, ตึกผูป่้วย, เบอร์โทรศพัท์ 
         2. ศูนย์สง่ตอ่แจง้ขอ้มลูการรับกลบัให้พนักงานขับรถยนต์ทราบ และแจง้ทีม Refer ในแตล่ะหนว่ยงานท่ีม ี
Refer ในขณะนั้น 
         3.  ศูนย์สง่ตอ่ประสานกลบัโรงพยาบาลตน้ทางท่ีจะ Refer กลบั เพื่อให้โรงพยาบาลตน้ทางเตรียมผูป่้วย
กอ่นจ าหนา่ย 
         4. กอ่นรับผูป่้วยกลบัให้วดัสัญญาณชีพ ประเมนิอาการผูป่้วยกอ่นรับกลับข้ึนรถ Refer เพื่อประเมนิผูป่้วย
กอ่นรับกลบั 
         5.  สังเกตอาการผูป่้วยและบนัทึกอาการขณะอยูบ่นรถ Refer  
         6.  เมือ่ถึงโรงพยาบาลให้ทีมพยาบาลท่ี Refer สง่ตอ่ผูป่้วยให้พยาบาลดา่นหน้า คือ งานผูป่้วยนอก หรือ 
งานอุบติัเหตุและฉกุเฉิน เพื่อรายงานแพทย์ตอ่ไป 
           หมายเหตุ   เวลาในการรับผูป่้วยกลบัคือ ๐๘.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. โดยยึดเวลาท่ีถึงโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ใน
กรณีท่ีไมม่รีถ Refer เขา้ไปรับผูป่้วยกลบั โรงพยาบาลบุรีรัมย์อาจให้รถ Refer ในเครือขา่ยรับผูป่้วยมาให้ เชน่ 
โรงพยาบาลนางรอง , โนนดินแดง,  แลว้ให้ทีมโรงพยาบาลช  านิไปรับผู้ป่วยท่ีโรงพยาบาลนางรอง โดยมี
พยาบาลศูนย์สง่ตอ่ไปรับ Refer ผูป่้วย 
 
ขั้นตอนการปฏบัิติการรับ Refer จาก รพ.สต. 
         1. รพ.สต. ตน้ทางประสานกบัศูนย์สง่ตอ่ โดยให้ขอ้มลูดงัน้ี  ชื่อ-สกลุ, อายุ, อาการส าคญั, การตรวจ
เบ้ืองตน้, การวนิิจฉัย, การดูแลเบ้ืองตน้, ส่ิงท่ีตอ้งการความชว่ยเหลือ 
         2. ในกรณีฉกุเฉินตอ้งมทีีมการแพทย์ดูแล ศูนย์สง่ตอ่ประสานทีม EMS ออกรับ และให้เจา้หน้าท่ีประจ า 
รพ.สต. โทรแจง้ศูนย์แจง้เหตุ (1669) 
         3. ศูนย์สง่ตอ่ติดตอ่ท าบตัรและลงประวติัอาการส าคญัของผูป่้วย เพื่อวา่เมือ่ผูป่้วยมาถึงโรงพยาบาล
สามารถรายงานแพทย์ตรวจไดเ้ลย 
         4. เมือ่ผูป่้วยมาถึงโรงพยาบาล ในกรณีอุบติัเหตุฉกุเฉิน สามารถยา้ยผู้ป่วยเขา้ห้องอุบติัเหตุและฉกุเฉิน แต ่
ถา้ไมใ่ช ่Case ฉกุเฉินเรง่ดว่น สามารถสง่ตรวจท่ีงานผูป่้วยนอกได ้
         5.  ตรวจรักษาตามกระบวนการดูแลผูป่้วยของโรงพยาบาล 
 
การจัดอัตราก าลังพยาบาล  Refer 
        1. การจดัอตัราก  าลงั 
 - รับผิดชอบโดยหัวหน้ากลุม่การพยาบาล  หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย 
 -  จดัอตัราก  าลงัให้มพียาบาลประจ ารถฉกุเฉินตลอด  24  ช ัว่โมง    
 2.  ทีมการพยาบาลหนว่ยบริการท่ีสง่ตอ่ผูป่้วยตามพยาบาลประจ ารถฉุกเฉินยกเวน้ผูป่้วยจากงานผู้ป่วย
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นอก  ทีมพยาบาลงานอุบติัเหตุ – ฉกุเฉิน  เป็นพยาบาลประจ ารถฉกุเฉิน 
ในเวลาราชการ  ทีมการพยาบาลปฏิบัติดงัน้ี 
เวลา  08.30 – 16.30  น.    
 1.  ผูป่้วยฉกุเฉินมาก  ตามพยาบาล  2  คน     
 2.  ผูป่้วยฉกุเฉิน  ตามพยาบาลตามสภาพของผู้ป่วย  1  คน  ผูช้ว่ยเหลือคนไข ้  1  คน 
 3.  ผูป่้วยไมฉ่กุเฉิน  ตามพยาบาล  1  คน 
นอกเวลาราชการ 
วนัหยุดและวนัหยุดนักขตัฤกษ์  ทีมการพยาบาลตามพยาบาลประจ ารถฉุกเฉิน  ดงัน้ี  
เวลา  08.30 – 16.30  น.   
 จดัพยาบาลท่ีอยูป่ระจ าจุดอุบัติเหตุฉกุเฉิน  เป็นพยาบาล  Refer  คนท่ี  1   พยาบาลตึกผูป่้วยใน   เป็น
พยาบาล  Refer  คนท่ี  2   ยกเวน้ผูป่้วยจากงานผูป่้วยนอกและห้องคลอด  ทีมพยาบาลงานอุบติัเหตุ – ฉกุเฉิน  
เป็นพยาบาลประจ ารถฉกุเฉิน 
เวลา  16.30 – 8.30  น.   
 ทีมการพยาบาลหนว่ยบริการท่ีสง่ตอ่ผู ้ป่วยตามพยาบาลประจ ารถฉกุเฉิน   ยกเวน้ผูป่้วยจากงานผูป่้วย
นอกและห้องคลอด  ทีมพยาบาลงานอุบติัเหตุ – ฉกุเฉิน  เป็นพยาบาลประจ ารถฉกุเฉิน   โดยจดัทีม Refer ดงัน้ี  
 1.  ผูป่้วยฉกุเฉินมาก  ตามพยาบาล  2  คน     
 2.  ผูป่้วยฉกุเฉิน  ตามพยาบาลตามสภาพของผู้ป่วย  1  คน  ผูช้ว่ยเหลือคนไข ้  1  คน 
 3.  ผูป่้วยไมฉ่กุเฉิน  ตามพยาบาล  1  คน 

หมายเหตุ 
 กรณีพยาบาลประจ ารถฉกุเฉินไมส่ามารถอยูป่ฏิบัติงานได ้  ให้จดัหาผูรั้บผิดชอบแทนโดยเขียน  ใบ
แลกเปล่ียนเวรซ่ึงจดัเกบ็ไวท่ี้ห้องบัตร  และแจง้ทีมการพยาบาลตึกผูป่้วยทราบโดยเขียนเปล่ียนเวรและระบุชื่อ
ผูรั้บเปล่ียนเวรในตารางเวรกลาง  
 
การจัดอัตราก าลังพนักงานขับรถ 
การจัดเวร Refer ของพนักงานขับรถประจ าวัน 

เวร เวลา การจัดเวร 

ดึก 00.30-08.30 มเีวร Refer 1  , เวร Refer 2 , และ Refer 3 

บ่าย 16.30-00.30 มเีวร Refer 1   ,เวร Refer 2 , และ Refer 3 

เช้า 08.30-16.30 มเีวร Refer 1   ,เวร Refer 2 , และ Refer 3 
 

หมายเหตุ   Refer 1 เป็นพนักงานขบัรถ Refer คนท่ี1  
                  Refer 2 เป็นพนักงานขบัรถส ารอง ในกรณีท่ีพนักงานขบัรถคนท่ี 1 ยงัไมเ่สร็จภารกจิ 
     ในวนัท าการเวร ช2 และ  ช3  เขา้จงัหวดั / ตา่งจงัหวดั 
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     กรณี  Refer 1  และ Refer 2 ไป Refer ยงัไมก่ลบัมาให้ตามเวร  Refer 3  ในวนันั้น 
     เน่ืองจากการขบัข่ีรถให้ปลอดภยันั้นเป็นประเด็นท่ีมสี าคญัมากของหนว่ยงานน้ี  เพราะถา้หากเกดิ

อุบติัเหตุข้ึนมา จะท าให้เสียทั้งเวลาและทรัพย์สิน และอาจท าให้เสียชีวติได ้ ทางทีมงานยานพาหนะไดเ้ล็งเห็นถึง
ความส าคญัในจุดน้ี จึงไดม้มีาตรการในการป้องกนัโดย 

1.  มมีาตรการในการสง่ผูป่้วยในเวรบา่ยและดึก   ถา้สง่เกนิ 2 คร้ังจะให้เ รียกพนักงานขับรถส ารองข้ึน
ปฏิบติังานแทน 

2.  มมีาตรการในการขบัรถพยาบาลรับ-สง่ผู้ป่วย ให้ขับด้วยความระมดัระวงัและไมใ่ห้เ ร็วจนเกินไป 
โดยไมใ่ห้เกนิ 90  กโิลเมตรตอ่ช ัว่โมง 
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มาตรฐานที ่  2   การตรวจและบ าบัดรักษาทางการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
              ( Nursing  Therapeutic  in  Emergency  Department ) 

ขอ้ท่ี 15 การตรวจและบ าบดัรักษาทางการพยาบาลผูป่้วย ณ ห้องอุบติัเหตุและฉกุเฉินเพื่อผูป่้วยปลอดภยัจาก
ภาวะวกิฤติฉกุเฉิน ไมเ่กดิภาวะแรกซอ้นและบรรเทาความไมสุ่ขสบาย ครอบคลุมขอ้ก  าหนดมา ตรฐาน ตอ่ไปน้ี 

1. การคดัแยกผูป่้วย ( Comprehensive Triage ) เพื่อจดัล าดบัการรักษาพยาบาล 
2. การจดัการ แกปั้ญหาวกิฤติฉกุเฉิน และปฏิบติัการพยาบาลตามปัญหา ความตอ้งการของผู้ป่วย 

ชว่ยเหลือบรรเทาอาการรบกวน รวมถึงป้องกนัภาวะแทรกซอ้น  
3. การประเมนิอาการผูป่้วยอยา่งเป็นระบบและตอ่เน่ือง จดัการดูแลทนัตอ่การเปล่ียนแปลงของผู้ป่วย

ตลอดเวลาท่ีผูป่้วยอยูใ่นหนว่ยงาน 
มแีนวทางปฏิบติัในกลุม่ผู ้ป่วยท่ีมารับบริการในหนว่ยงานอยา่งน้อย 5 กลุม่ (high risk / high volume 

Flow  Chart 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

แนวทางการคดัแยกประเภทผูป่้วย 

การปฏบิตักิารพยาบาล 

แนวทางการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

In – hospital  Care 

1.การตรวจบ  าบดัทางการพยาบาล 2.การดูแลตอ่เน่ือง 3.การสรา้งเสริมสุขภาพ 

4.การคุม้ครองป้องกนัความเส่ียง 5.การให้ความรูแ้ละขอ้มูลดา้นสุขภาพ 6.การพิทกัษ์สิทธิผูป่้วย 

7.การบนัทกึทางการพยาบาล 

ประเมินผลการปฏบิตักิารพยาบาล 

จ าหน่ายผูป่้วย ส่งตอ่ผูป่้วย เสียชวีติ 

ส่งตอ่สถานพยาบาลอ่ืน Admit 

แนวทางปฏบิตักิารดูแลผูป่้วยขณะส่งตอ่
ตอ่ 

แนวทางปฏบิตักิารดูแลผูป่้วย  Admit 
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โรงพยาบาล   ช านิ 

 

วิธีปฏบัิติ    work  instruction รหัสเอกสาร  : 

เร่ือง  2.1  การคัดกรองผู้ป่วย 

    ( Comprehensive  Triage ) 

แก้ไขคร้ังที ่ :  1 ฉบับที ่ :  1 หน้าที ่:   

วันทีป่ระกาศใช้  :     1    ตุลาคม   2560 

จัดท าโดย  : 
          งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

ตรวจสอบโดย  : 

 

อนุมัติโดย   : 

                   
         พยาบาลวชิาชีพ  คดักรองการเจ็บป่วยส าคญัของผู้ป่วยท่ีมารับบริการ  ณ  หนว่ยงานอุบติัเหตุและฉกุเฉิน
ทุกรายและจดัล าดบัความเรง่ดว่นของการรักษาพยาบาล  ( Priorities  of  Care )  ตามสภาพปัญหาการเจ็บป่วย
ของผูป่้วยแตล่ะราย 
ความหมาย     
         2.1 การคัดกรองผู้ป่วย  (Comprehensive Triage)     คือ     การซกัประวติั และตรวจอยา่งรวดเร็ว เพื่อคดั
แยกผูป่้วยออกเป็นกลุม่หรือประเภท ตามล าดบัความรุนแรง ของการเจ็บป่วยนั้นๆ 
 
วัตถุประสงค์ 
         1.เพื่อให้ผูป่้วยปลอดภยัจากภาวะวิกฤติฉกุเฉิน ไมเ่กดิภาวะแรกซอ้นและบรรเทาความไมสุ่ขสบาย  

 2.เพื่อจดัล าดบัความเรง่ดว่น ของการรักษาพยาบาล  ( Priorities of Care)  ตามสภาพปัญหาการเจ็บป่วย 
ของผูป่้วยแตล่ะราย 

3.เพื่อการประเมนิตอ่เน่ือง การเฝ้าระวงัดูแลป้องกนัภาวะแทรกซ้อนตลอดเวลาขณะอยูใ่นหนว่ยงาน 
โดยเฉพาะกลุม่โรคท่ีเส่ียงสูง 
 
เป้าหมาย 
         1.  ผูป่้วยไดรั้บการคัดกรองปัญหาการเจ็บป่วย โดยพยาบาลวชิาชีพ  
         2.  ผูป่้วยไดรั้บการรักษาพยาบาลตามล าดับความรุนแรง/ความเรง่ดว่นของการเจ็บป่วย 
         3.  ผูป่้วยไดรั้บการแกไ้ข อาการส าคญัท่ีคกุคามชีวิต( Life Threatening ) อยา่งทนัทว่งที 
         4.  ผูป่้วยไมเ่กดิภาวะแทรกซอ้นท่ีป้องกนัได ้
 
ตัวช้ีวัด 
         1.  ผูป่้วยไดรั้บการคัดกรอง (Triage) ปัญหาการเจ็บป่วยโดยพยาบาลวชิาชีพ  100 % 
        2. ผูป่้วยไดรั้บการรักษาพยาบาลตามล าดับความรุนแรง  /  เรง่ดว่นของการเจ็บป่วยถูกตอ้ง 100%    
( High Risk 5 อนัดบัโรคแรก ) 
               2.1 AMI + MI   ไดรั้บการดูรักษาภายใน    (Door to EKG ,Drug, Refer 10,15,30 นาที)    100 % 
               2.2 Stroke refer    ภายใน 30 นาที     100 %  
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         3.  ผูป่้วยไดรั้บการแกไ้ขอาการส าคัญท่ีคกุคามชีวติ (Life Threatening) ภายใน 4  นาที    100% 
         4.  จ านวนอุบติัการณ์เกดิภาวะแทรกซ้อนท่ีป้องกนัได ้    0  คร้ัง 

 
การประเมินผล  
         1. ประเมนิผลตามแบบฟอร์มการบนัทึกขอ้มูลการให้บริการในผูป่้วย  High  Risk 
         2. ประเมนิผลทุกคร้ังท่ีมกีารประเมนิผูป่้วย High  Risk โดยหัวหน้าเวร  /  หัวหน้างาน 
         3. ประเมนิผลโดยหัวหน้างาน  ทุก  1  เดือน 
 
แนวทางวิธีปฏบัิติ 

1. แนวทางการจ าแนกประเภทผูป่้วย       
2. แนวทางการปฏิบติัการพยาบาล 
3. แนวทางการบนัทึกขอ้มลู 
4. คดักรองประเภทผูป่้วย 

 
แนวทางการจ าแนกประเภทผู้ป่วย 
ในการจ าแนกประเภทผูรั้บบริการ  เพื่อเขา้รับการตรวจรักษานั้น  ไดจ้ าแนกประเภทตามกลุม่ดงัน้ี 
         1.  จ าแนกผูป่้วยตามกลุม่อาการ  และประเภทของการบริการ  โดยอาศยัแนวทาง ABCDE ในการประเมนิ 
         2.  ผูช้ว่ยเหลือคนไข/้ เจา้พนักงานเวชกจิฉกุเฉิน /พยาบาลคดักรองจ าแนกตามกลุม่อาการ ฉกุเฉิน  เรง่ดว่น  
และไมเ่รง่ดว่น  โดยใชเ้กณฑ์การดูแลผูรั้บบริการในการประเมนิ    ดงัน้ี 

              2.1  การประเมินสัญญาณชีพ 
                   -  อุณหภูม ิ (Body Temperature) 
                   -  อตัราการเตน้ของชีพจร   ( Pulse  Rate ) 
                   -  นับอตัราการหายใจ   ( Respiratory  Rate ) 
                   -  วดัความดนัโลหิต    (  Blood  Pressure  ) 
              2.2  การจ าแนกประเภทผู้ป่วย   ( ABCDE ) 

                   -  ประเมนิการหายใจ     Airway and  C- Spine control 

 Emergent ไมห่ายใจ 

 Urgent               หายใจผิดปกติ 
 Ac. Illness   /  Non- Urgent           หายใจปกติ 

              2.3   การประเมินการหายใจ    Breathing  and  Ventilation  
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 Emergent 

อัตราการหายใจ 
   < 12 คร้ัง/นาที 
     >  40  คร้ัง/นาทีในผูใ้หญ ่
     >  50  คร้ัง/นาทีในเด็ก 
ลักษณะการหายใจ 
-   ทางเดินหายใจอุดกนัจนมอีาการหน้าเขียว เล็บเขียว 
-    หยุดหายใจ 
-    มลีกัษณะหายใจล าบาก กระสับกระสา่ย เหง่ือออก ตวั
เย็น 

การดูแลเบ้ืองตน้ 

-   จดั  Position /Clear air way 
-   Ventilation  c Ambu bag c Oxygen  100 
% 
-    Notify 
-    วดั V/S,  จบั O2Sat 
-    เตรียมใส ่ET-Tube 

 Urgent    

อัตราการหายใจ 
-    อตัราการหายใจผิดจากอตัราปกติแตไ่มถึ่ง  Emergent 
ลักษณะการหายใจ 
-    มเีสียงผิดปกติในปอด 
-    มลีกัษณะหายใจล าบากแตย่งัไมม่ีอาการหน้าเขียว 
-    ลกัษณะทรวงอกขยายไมเ่ทา่กนั 

การดูแลเบ้ืองตน้ 

-   จดั  Position /Clear air way 
-   วดั V/S, จบั O2Sat 
-   ให้ O2 40-60 % 
-    ให้ Salbutamal   1  NB    กรณี lung 
Wheezing, Rhonchi ยกเวน้ ผูป่้วยโรคหัวใจ 
-    Notify 

 Ac. Illness     /  Non- Urgent          
อัตราการหายใจ 
-  ผูใ้หญ ่16-24 คร้ัง/นาที 
-  แรกเกดิ-6เดือน=30-50คร้ัง/นาที 
-  6wk-1ปี = 20-30 คร้ัง/นาที 
-  1-3 ปี =18-30 คร้ัง/นาที 
-  4-8 ปี = 12-30 คร้ัง/นาที 
-  10-14 ปี =12-20 คร้ัง/นาที 
ลักษณะการหายใจ 
-   สม า่เสมอ 
-   เสียงปอดปกติเทา่กนัทั้ง 2ขา้ง  (ยกเวน้มปีระวติั  COPD, 
Asthma) 
 - ไมม่ลีกัษณะหายใจล าบาก 
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 2.4   ประเมินระบบไหลเวียนโลหิต    Circulation      

 Emergent 
 1.  ชพีจรเบาเร็ว > 120 BPM 
 2.  ชพีจรแรงแตเ่ร็ว > 150 BPM 
 3.  ชพีจรหยุดเตน้ 
 4.   BP ต  า่กวา่  60/40mmHg 
 5.   BP สูงกวา่  200 /110 mmHg 
 6.   Unstable Angina 
 7.   ซดี  Hct < 15 % 
 8.   VCT > 20 นาท ี
 9.   มีภาวะกระสบักระส่าย เหงื่อออกตวัเย็น 
 10. O2Sat < 80 % 

การดูแลเบือ้งต้น 

1.  ถ ้าคล าชพีจรไม่ได ้BLS= Notify 
2.   on IVF, DTX , monitor O2Sat 
3.   ถา้มี bleeding = Stop bleed  
4.  On O2 100%  
5.  Monitor EKG 
6.  Notify 
 

 Urgent 
1.  ชพีจรปกตแิตไ่ม่ > 150BPM และไม่<50BPM 
2.  BP ต  า่กวา่ปกตแิตช่พีจรเตน้แรง สม ่าเสมอดี 
 3.  มีภาวะวงิเวยีน หน้ามืด 
 4.  ภาวะ Active bleed แตส่ามารถควบคมุได ้
 5.  ภาวะ Stable Angina 
 6.   BP สูงกวา่ปกตแิต ่ systolic>200mmHg,  diastolic >110mmHg 
 7.  มีภาวะซดี  Hct < 30 % 
 8.  VCT มากกวา่ปกต ิ  แตไ่ม่  > 20นาท ี
 9.  ชพีจรเตน้ไม่สม ่าเสมอ 
 10.  O2 sat < 92 % 

การดูแลเบือ้งต้น 

1. จัด Position ให้เหมาะสม 
2. Stop bleed (ถา้มี bleed) 
3. วดั V/S,O2Sat monitor, DTX 
4. Notify 
 

 Ac. Illness  /  Non- Urgent     
1. ชพีจร  BP ปกต ิ

                 ชพีจร(BPM)                    B.P(mmHg) 
-   แรกเกดิ            140-150              70/40 
-  6wk-1ปี             120-145                80/50 
-  1-3 ปี                 100-120              95/60 
-  4-8 ปี                 100                           100/60 
-   10-14 ปี            80               115/60 
-   Adult               60 -80         90/60-130/90 
2.  ไม่มีภาวะใจสัน่  หน้ามืด 
3.   มีเลือดออกแต ่Active Bleed 
4.  ไม่มีภาวะซดี 
5.  VCT ปกต ิ  (5-15นาท)ี 
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  2.5  ประเมินระดับความสามารถ      Disability  ( Glasgow  Coma Score ) 

Emergent                   =     Coma, Semicoma          GCS  < 8 คะแนน 
การดูแลเบ้ืองต้น 

1.  จดั Position  ----Head tilt chin lift 
      ----Head tilt  jaw trust 

2.  Clear air way 
3.   ON O2 Mask c Bag c O2 100 % 
4.   เตรียมใส ่ET - Tube 
5.   ให้ IVF, จบั O2Sat, DTX 
6.    Notify 

Urgent                     =     Stupor, Drowsiness      GCS    8-13   คะแนน      

การดูแลเบ้ืองต้น 

1.  จดั Position, Clear air way 
2.  เจาะ DTX , V/S, จบั O2Sat 
3.  ON O2 Mask c Bag 
4.  Notify 

Non- Urgent                =     Alert                             GCS    14-15  คะแนน 
              2.6  ประเมินสภาวะภายนอกและส่ิงแวดล้อม    Environment  and  Exposure  

Emergent Urgent Non – urgent  

1.  มอีาการอมัพาตของแขนและ
ขาเฉียบพลนัรว่มกบัมภีาวะทาง
สมอง + (  BP อยูใ่น  E ) 
2. Major Burn 
 -  2  Burn  >  25 – 30 %  BSA  
ในผูใ้หญ ่
 -  2  Burn  >  20 %  BSA  ใน
เด็ก 
 -   3  Burn  >  10 %  BSA 
 -   3  Burn  บริเวณอวยัวะท่ี
ส าคญั  เชน่ มอื เทา้  
ขาหนีบ อวยัวะสืบพนัธ์ และ
ขอ้ใหญ ่

3. Open chest wound ลึกถึง

1.   มอีาการอมัพาตของแขนและ
ขา 
 (  BP อยูใ่น  U ) 
2. Moderate Burn  

- 1  Burn  >  50 – 75 %  BSA   
- 2  Burn  >  15 – 30  %  

BSA  ในผูใ้หญ ่
        >  10  %  BSA  ในเด็ก     
3. แผลเปิดขนาดใหญท่ี่ทรวงอก

และชอ่งทอ้ง 
4. Organ Amputation 
5. Wound c Tear tendon 
6. FX Both bone c No active 

bleed 

1. Know case paralysis , 
    Old CVA ไมม่อีาการเพิ่ม 
 2.   minor Burn 

- 1  Burn  <  20%  BSA   
- 2  Burn  <  15 %  BSA   
- 3  Burn  <   2 %  BSA 

 3.  Trauma 
 - ขอ้เคล็ด 
 - ปวดกลา้มเน้ือ 
 - Contusion  c V/S ปกติ 
 -  แผลถลอก 
 -  แผลฉีกขาดยาว  < 10 cms no 
 Active Bleed 
4.  DBA (Dead before arrival) 
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ปอด 
4. Open  abdominal wound  

ลึกถึงชอ่งทอ้ง 
5. หน้าทอ้งแข็งตึง  กดเจ็บ 
 6.    Organ Amputation  c  
Shock 
 7.    Fracture  of  Femur ,  
Pelvis  
8. ภาวะ Fail  chest , Mutiple  

trauma 
9. Fracture รว่มกบัมี

Compartment  syndrome 
10. Open Fracture รว่มกบัมี

ภาวะ Shock 
11. Fracture rib แลว้กระดูก

สว่นท่ีหักท่ิมแทงอวยัวะ
สว่นท่ีส าคญั 

12   Snake bite 
 -  งูเหา่  งูจงอางกดั 
 -  งูเขียวหางไหมก้ดัรว่มกบัมี
อาการบวมแดง  ผล VCT ปกติ  
> 20 Min  
-  ถูกงูพิษ  พน่พิษใสต่าแลว้มี
อาการ  รบกวนการมองเห็น 
และมองไมเ่ห็น มตีาพรา่มวั 
มองไมช่ดั 
 - Animal bite or Insect bite  ท่ีมี
อาการคนั บวมแดง แบบรุนแรง 
รว่มกบัมภีาวะ Anaphylactic  
Shock 
 13.  ภาวะทางตา : สารเคมเีขา้
ตา, Rupture Eye Ball, FX floor 
of Orbit 

7. Close Fx.  Clavicle  
8. Closed Fracture ท่ี  V/S 

Stable 
9. กระดูกเคล่ือน 
10. Opened FX   ท่ีไมม่ภีาวะ 

Shock 
11. แผลฉีกขาดบริเวณท่ีส าคญั  

ไดแ้ก ่  ตา จมกู ใบหน้า 
12. แผลฉีกขาดท่ีอ่ืน ๆ ยาว

มากกวา่ 10 cms 
13. แผลฉีกขาดยาว < 10 cms c 

Active Bleed 
14. งูเขียวหางไหม ้มอีาการบวม 
ผล VCT ปกติ     (> 20 Min ) 
15.  ถูกงูพิษ  พน่พิษใสต่าท่ี
มองเห็นปกติ 
16.  Animal bite or Insect bite  ท่ี
มอีาการคนั บวมแดง แบบรุนแรง 
แตย่งัไมม่ภีาวะ Anaphylactic  
Shock 
17.  งูมพีิษทุกชนิดกดั  (แมไ้มม่ี
อาการผิดปกติ) 
 18..ภาวะทางตา : แผลท่ีทอ่น ้ าตา 
, ตาด าถลอก, เลือดออก ชอ่งหน้า
ลูกตา, Retina หลุดออกหรือฉีก
ขาด, Orbital  Cellulitis, FB in 
EYE, กระดูกพื้นเบา้ตาแดก (FX 
floor of orbit) 
 19.  ภาวะทางหู : สูญเสียการได้
ยินอยา่เฉียบพลนั 
20.  ทางคอ :  การบาดเจ็บตอ่
กลอ่งเสียง, ส่ิวแปลกปลอมเขา้สู ่
กลอ่งเสียง หรือหลอดลม 

5 .งูไมม่พีิษกดั 
6. Animal bite or Insect bite  
 ท่ีไมม่อีาการคนั  บวมแดง ปกติ 
7.  ตอ้หินเร้ืองรัง 
8.  เคืองตา ไมม่ส่ิีงแปลกปลอม 
9. ไข ้< 38.5 Cไมม่ภีาวะแทรก 
ซอ้นอ่ืน  
10..เจ็บกลา้มเน้ือหน้าอก  ไมม่อีาการ 
บวมแดง 
11. ทอ้งเสีย  ไมม่ภีาวะขาดน ้ า 
12.  อาเจียนเป็นน ้ าลาย  ไมม่อีาการ 
ออ่นเพลีย  
13. ปวดทอ้งพอทน หน้าทอ้งกด 
นุม่ดี ไมม่อีาการรว่มอ่ืนๆ 
14.  ปวดศีรษะ  ไมม่อีาการผิด 
ปกติ 
15.  ปวดหลงั ไมม่อีากรผิดปกติร่วม 
16.  ผ่ืนแพ ้–มผ่ืีนแพเ้ฉพาะท่ีไมม่อีา 
การแทรกซอ้นอ่ืน เชน่  บวม หอบ 
17.  มปีระวติัภาวะทางจิต แตไ่มอ่าการ
ก  าเริบ  
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14.  ภาวะทางคอ : ทางเดิน
หายใจถูกอุดก ัน้ 
 15.  มเีลือดก  าเดาไหลไมห่ยุด  
แมท้ า  Anterior nasal  Packing 
แลว้  
16.  เจ็บแนน่หน้าอก  รว่มกบัมี
อาการใจส่ัน   หายใจเร็ว  
กระสับกระสา่ย   นอนราบ
ไมไ่ด ้
17. ทอ้งเสีย  รว่มกบัมภีาวะ 
Severe Dehydration  
18.  มชีกัเกร็ง  น ้ าลายฟูมปาก  
ตวัเขียว 
19.  มภีาวะคลุม้คลัง่ ประสาท
หลอนรุนแรง  พยายามฆา่ตวั
ตาย  ท าร้ายตนเองหรือผูอ่ื้น 
20.  ภาวะทางสูติกรรม 
- Case Preg  รว่มกบัมอีาการ

ชกั, Severe HT 
- BBA ทารก APGAR  < 7 
 

21.ไข ้>38.5 C 
22. ไข ้<38.5 C รว่มกบัมภีาวะ 
เชน่  ชกั มภีาวะเลือดออกผิดปกติ 
(มจุีดเลือดออกตามตัว  เลือดออก
ตามล าตวั , เพอ้)  
23.  เจ็บแนน่หน้าอก  แตไ่มม่ี
อาการใจส่ัน ไมก่ระสับกระสา่ย 
23.  ทอ้งเสีย  รว่มกบัมภีาวะ Mild  
-Moderate Dehydration และถา่ย
เป็นเลือด 
24.  อาเจียน   มอีาการออ่นเพลีย
มาก รว่มกบัมภีาวะ Mild  -
Moderate Dehydration 
 -อาเจียนเป็นเลือด ,ไอเป็นเลือด 
25. มปีระวติัชกักอ่นมา
โรงพยาบาล 
26.  ปวดทอ้ง มอีาการรว่มดงัน้ี 
 - ไข,้ ตวัเหลือง, ตาเหลือง , 
คล่ืนไส้อาเจียนทอ้งอืด ตึงแข็ง  
แข็งเกร็ง กดเจ็บ 
27.  ปวดศีรษะรว่มกบัมอีาการ
ผิดปกติ เขน่ ตาลาย ,ตาพรา่มวั, หู
อ้ือ ,คล่ืนไส้อาเจียนบา้นหมนุ ,
เดินเซ ,แขนขาออ่นแรง , พดูไม ่
ชดั ,ปากเบ้ียว ,คอแข็ง 
28.  ปวดหลงัมากจนเดินไมไ่หว ,
ปวดหลงัรว่มกบัมอีาการชา แขน
ขาออ่นแรง 
29.  ผ่ืนลุกลามทัว่ตวั 
-  ผ่ืนแพร้ว่มกบัมอีาการ  หอบ
เหน่ือย  หายใจล าบาก ตาบวม 
30.  มภีาวะเอะอะโวยวาย  
ประสาทหลอนไมรุ่นแรง  หูแวว่ 
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ซึมเศร้า  Hyperventilation 
31.  ภาวะทางสูติกรรม 
- Case BBA  ทั้งมารดาและ

ทารก  
- เจ็บครรภ์คลอด  
- เจ็บครรภ์กอ่นก  าหนด 
- Preg รว่มกบั  มอีาการปวด

ศีรษะ  ตาพรา่มวั 
- มเีลือดออกทางชอ่งคลอด

หรือ น ้ าเดินกอ่นก  าหนด 
- ถูกกระท าช  าเรา 
32. ปัสสาวะไมอ่อก (Urinary 
distention) 
33. ด่ืมหรือกนิสารพิษตา่ง ๆ ,
กนิยาผิด(ยกเวน้วติามนิตา่งๆ ท่ี
ปริมาณไมม่ากเกนิก  าหนดตอ่วนั)  

การบันทกึข้อมูล  
1. บนัทึกขอ้มลูผูป่้วยครบถ้วน 
2. บนัทึกสัญญาณชีพ   ประวติั  อาการส าคญั   การตรวจรา่งกาย  การสง่ตรวจชนัสูตร 
3. บนัทึกกจิกรรมการพยาบาล   ระดบัความรุนแรงของภาวะความเจ็บป่วย  ( Acuity  Level )  อาการ 

เปล่ียนแปลงท่ีตอ้งรายงานแพทย์    และบนัทึกการประเมนิผล หลงัปฏิบติักจิกรรมการพยาบาล 
       4.    บนัทึกระดบัความรู้สึกตวั  หรือสัญญาณทางระบบประสาท  ( Neurological  Sign )  กรณีผูป่้วยไม ่
รู้สึกตวัหรือไดรั้บบาดเจ็บทางสมอง 

4. บนัทึกการให้ค าแนะน าและบริการปรึกษา 
5. บนัทึกการสง่ซกัประวติัแพย้าและผลท่ีไดรั้บ 
6. บนัทึกขอ้มลูการดูแลหลงัตรวจไดแ้ก ่  ค าแนะน าเร่ืองโรคและการปฏิบติัตวั  การนัดผา่ตดันัด  Admit 

นัดพบแพทย์การให้ขอ้มลูการสง่ตอ่รวมทั้งขอ้มูลการประสานงานกบัจุดบริการอ่ืนบนัทึกชื่อผู ้คดักรอง / เวลาท่ี
เสร็จส้ิน 

7. บนัทึกสภาพอาการผูป่้วยกอ่นจ าหนา่ยและระบุประเภทการจ าหนา่ยให้ชดัเจน  
 
 
 
 



 48 

โรงพยาบาล   ช านิ 

 

วิธีปฏบัิติ    work  instruction รหัสเอกสาร  : 

เร่ือง  2.2   แนวทางการประเมิน 

     อาการผู้ป่วยอย่างเป็นระบบ 
          (Secondary Survey) 

แก้ไขคร้ังที ่ :  1 ฉบับที ่ :  1 หน้าที ่:   

วันทีป่ระกาศใช้  :     1   ตุลาคม   2560 

จัดท าโดย  : 

         งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

ตรวจสอบโดย  : 

 

อนุมัติโดย   : 

                 
              การประเมินอาการผู้ป่วยอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง (Secondary Survey and Ongoing Assessment)  
พยาบาลวชิาชีพ  ประเมนิปัญหาผูป่้วยเพิ่มเติม  ( Secondary  Survey )  และประเมนิซ ้าเป็นระยะอยา่งงตอ่เน่ือง  
( Ongoing  Assessment )  ตามความเหมาะสมกบัสภาวะการเจ็บป่วยตลอดเวลาท่ีผูป่้วยอยูใ่นหนว่ยงาน  
ความหมาย     
            Secondary Survey   คือ  การประเมนิผูบ้าดเจ็บอยา่งละเอียดในระบบตา่งๆเพื่อให้การวนิิจฉัยและการ
รักษาพยาบาลเฉพาะเจาะจง 
 
วัตถุประสงค์ 
              เพื่อให้หนว่ยงานมรีะบบการคดักรองการเจ็บป่วยส าคญัของผู้ป่วยท่ีมารับบริการ ณ หนว่ยงานอุบติัเหตุ
และฉกุเฉินทุกราย  และจดัล าดบัความเรง่ดว่นของการรักษาพยาบาล  (Priorities of  Care)  ตามสภาพปัญหา
การเจ็บป่วยแตล่ะราย รวมทั้งการประเมนิตอ่เน่ือง การเฝ้าระวงัดูแลป้องกนัภาวะแทรกซอ้นตลอดเวลาขณะอยู ่
ในหนว่ยงาน โดยเฉพาะกลุม่โรคท่ีเส่ียงสูง 
 
เป้าหมาย 
              1.  ผูป่้วยไดรั้บการเฝ้าระวงัภาวะเส่ียง  /  อาการผิดปกติตลอดเวลาท่ีอยูใ่นหนว่ยงาน  
              2.  ผูป่้วยไดรั้บการแกไ้ขอาการส าคญัท่ีคุกคามชีวิต อยา่งทนัทว่งที 
 

ตัวช้ีวัด 
              1. ร้อยละของผูป่้วยอุบติัเหตุและฉกุเฉินไดรั้บการเฝ้าระวงัความเส่ียง/อาการเปล่ียนแปลงอยา่งตอ่เน่ือง
ขณะอยูใ่นห้องอุบติัเหตุและฉกุเฉิน   100% 
              2.  ผูป่้วยไดรั้บการแกไ้ขอาการส าคญัท่ีคุกคามชีวิต (Life Threatening) ภายใน 4นาที  100% 
 
การประเมินผล  
              1. ประเมนิผลจากแบบฟอร์มการบนัทึกขอ้มูลการให้บริการผู้ป่วย  /  เวชระเบียน 
              2. ประเมนิผลทุกคร้ังท่ีมีการให้บริการโดยหัวหน้าเวร/หัวหน้างาน 
              3. ประเมนิผลโดยหัวหน้างาน  ทุก  1  เดือน 
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แนวทางวิธีปฏบัิติ 
              1. ประเมนิอาการโดยใชห้ลกั Primary Survey กอ่นการประเมนิ Secondary Survey  
              2. ประเมนิอาการผูป่้วยเพิ่มเติมตามหลกั Secondary Survey   เพื่อคน้หาปัญหาวเิคราะห์ปัญหาอยา่ง
เป็นระบบ   ดงัน้ี  
                   2.1 ประเมนิอาการและส่ิงผิดปกติตั้งแตศี่รษะจรดปลายเทา้ ( Head to Toe ) 
                   2.2 กลไกการบาดเจ็บ( mechanism of injury ) เชน่ ความเร็วของรถ การกระเด็นออกนอกรถ  
                   2.3 การใชย้า / การแพย้า  
                   2.4 ประวติัการเจ็บป่วยในอดีต  
                   2.5 อาหารท่ีรับประทานมือ้สุดทา้ย ( last  meal ) 
               3. ประเมนิอาการตอ่เน่ือง (Ongoing Assessment) และดูแลความเจ็บป่วยตามภาวะของโรคหรือการ
เจ็บป่วย ตลอดระยะเวลาท่ีผูป่้วยอยูใ่นหนว่ยงานอุบัติเหตุและฉกุเฉิน  จนจ าหนา่ยออกจากหนว่ยงาน  
                   3.1 ผูป่้วยฉกุเฉินมาก (Emergent) ไดรั้บการประเมนิ:ซ ้าทุก 10 - 15 นาที  
                   3.2 ผูป่้วยฉกุเฉิน (Urgent) ไดรั้บการประเมนิซ ้าทุก 30 นาที  
                   3.3 ผูป่้วยไมฉ่กุเฉิน (Non-urgent) ไดรั้บการประเมนิซ ้าทุก 2 – 4 ช ัว่โมง ถา้อาการเลวลงให้ปฏิบติั
ตามขอ้ 3.1 – 3.2 หรือตามแนวทางปฏิบติัในการดูแลเฉพาะโรค/กลุม่อาการ  
                   3.4 ผูป่้วยท่ีมปัีญหาระบบประสาทหรือไดรั้บบาดเจ็บท่ีศีรษะ ตอ้งประเมนิ Glasgow Coma ทุกราย 
              4. บนัทึกผลการประเมนิอาการและอาการแสดงท่ีส าคัญท่ีตรวจพบ ลงในแบบบนัทึกหรือบตัรตรวจ
โรค และรายงานอาการผิดปกติแกแ่พทย์เพื่อการรักษาตอ่เน่ือง   
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โรงพยาบาล   ช านิ 

 

วิธีปฏบัิติ    work  instruction รหัสเอกสาร  : 

เร่ือง   2.3  การปฏบัิติการ  

                   พยาบาล  

แก้ไขคร้ังที ่ :  1 ฉบับที ่ :  1 หน้าที ่:   

วันทีป่ระกาศใช้  :      1   ตุลาคม   2560 

จัดท าโดย  : 
           งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

ตรวจสอบโดย  : 

 

อนุมัติโดย   : 

                   
              พยาบาลวชิาชีพ  ปฏิบติัการพยาบาลตามแผนการพยาบาลและการรักษาท่ีสอดคลอ้งกบัปัญหาการ
เจ็บป่วยของผูป่้วย  บรรเทาอาการรบกวนตา่งๆ  และสง่เสริมความสุขสบายของผูป่้วย 
 ความหมาย 
              ปฏบัิติการพยาบาล   หมายถึง    การกระท าการพยาบาลโดยตรงแกผู่ใ้ชบ้ริการ  ซ่ึงตอ้งอาศยัความ
ช  านาญและทกัษะการพยาบาลในการจดัระบบการดูแลผูป่้วยท่ีมีประสิทธิภาพ  
 
วัตถุประสงค์ 
              1.  เพื่อให้ผูป่้วยไดรั้บการแกไ้ขอาการส าคัญท่ีคกุคามชีวติ อยา่งทนัทว่งที  
              2.  เพื่อให้ผูป่้วยไดรั้บการรักษาพยาบาลครบถ้วนตามแผนการรักษา  
              3.  เพื่อให้ผูป่้วยไดรั้บการบรรเทาอาการรบกวนตา่ง ๆ และสง่เสริมความสุขสบายระหวา่งอยูใ่น
หนว่ยงาน  
              4.  เพื่อให้ผูป่้วยไดรั้บการเตรียมความพร้อมทั้งรา่งกายและจิตใจเพื่อการรักษาตอ่เน่ือง/สง่ตอ่การรักษา  
              5. เพื่อให้ผูป่้วยจ าหนา่ยไดรั้บการเตรียมความพร้อมปฏิบติักจิกรรมการดูแลสุขภาพตนเองและเฝ้าระวงั
อาการท่ีส าคญัได ้
 
เป้าหมาย 
              1.บุคลากรในหนว่ยงาน   ปฏิบติัการพยาบาลตามแผนการพยาบาลและการรักษาท่ีสอดคลอ้งกบัปัญหา
การเจ็บป่วยของผูป่้วย บรรเทาอาการรบกวนตา่ง ๆ และสง่เสริมความสุขสบายของผูป่้วย  
              2. ผูป่้วยไดรั้บการประเมนิผลการตอบสนองตอ่การรักษาพยาบาลตลอดเวลาท่ีผู ้ป่วยอยูใ่นหนว่ยงาน  
              3. ผูป่้วยไดรั้บการรักษาพยาบาลตามการตอบสนองตอ่การรักษาพยาบาลของผู้ป่วยแตล่ะราย  
 
ตัวช้ีวัด 
              1. ร้อยละของผูป่้วยท่ีอยูใ่นภาวะคุกคามชีวิตไดรั้บการแกไ้ขทนัทีภายใน   4  นาที  100 % 
              2. จ านวนอุบติัการณ์เกดิภาวะแทรกซอ้นท่ีป้องกนัได ้   0 ราย 
              3. จ านวนอุบติัการณ์การกลบัมารักษาซ ้าใน 48 ชม.   0  ราย 
              4. อุบติัการณ์ผูป่้วยท่ีมอีาการทรุดลงระหวา่งสง่ตอ่   0  ราย 



 51 

              5. ผูป่้วยท่ีมอีาการรบกวน ไดรั้บการบรรเทาอาการรบกวน ร้อยละ 100 %   (เป้าหมาย : ความปวด  
อาการคล่ืนไส้ อาเจียน ไข ้) 
 
การประเมินผล  
              1.ประเมนิผลตามแบบฟอร์มการบนัทึกขอ้มูลการให้บริการผู้ป่วย   /  เวชระเบียน 
              2. ประเมนิผลทุกคร้ังท่ีมีการให้บริการโดยหัวหน้าเวร/หัวหน้างาน 
              3. ประเมนิผลโดยหัวหน้างาน  ทุก  1  เดือน 
 
แนวทางวิธีปฏบัิติ 
              1. วนิิจฉัยและวางแผนการพยาบาลตามความรุนแรงและเรง่ดว่น   
              2. ให้การชว่ยเหลือ แกไ้ขบรรเทาอาการ และแกไ้ขภาวะคกุคามชีวติทนัทีท่ีตรวจพบปัญหา  
              3. ให้การพยาบาลเพื่อตอบสนองความตอ้งการดา้นรา่งกายและจิตใจระหวา่งอยูใ่นหนว่ยงาน   
              4. ให้การบ าบดัทางการพยาบาล (Nursing Therapeutic) เพื่อบรรเทาอาการไมสุ่ขสบาย เชน่ อาการปวด 
อาการหายใจไมส่ะดวก คล่ืนไส้ อาเจียน เป็นตน้  
              5. ให้การพยาบาลเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้ป่วยและญาติ กรณีการเตรียมผา่ตัดฉกุเฉิน  
              6. กรณีสง่ตอ่หรือจ าหนา่ย เตรียมความพร้อมของผู้ป่วยและครอบครัว และประเมนิสัญญาณชีพ อาการ
และอาการแสดงซ ้า ถา้อาการเลวลงจะตอ้งแกไ้ขตามมาตรฐานวธีิปฏิบัติในการดูแลเฉพาะโรค/กลุม่อาการของ
หนว่ยงาน  
              7. แจง้อาการและอาการเปล่ียนแปลงท่ีเกดิข้ึน พร้อมทั้งการรักษาพยาบาลท่ีให้กบัผู ้ป่วยและครอบครัว 
เป็นระยะ  
              8. ปฏิบติัการพยาบาลในฐานะสว่นหน่ึงของทีมสุขภาพ รายงาน/ให้ขอ้มลูแพทย์ตามขั้นตอนการ 
ปฏิบติังานของหนว่ยงาน  เพื่อประโยชน์ในการก  าหนดวธีิการรักษาพยาบาลท่ีถูกต้องแกผู่้ป่วย 
              9. ประเมนิผลการตอบสนองตอ่การรักษาพยาบาลของผูใ้ชบ้ริการอยา่งตอ่เน่ือง 
             10. เปิดโอกาสให้ผูใ้ชบ้ริการและครอบครัวมีสว่นร่วมในการรับรู้การประเมนิการตอบสนองตอ่การ
ปฏิบติัการพยาบาล 
              11. บนัทึกการปฏิบติัการรักษาพยาบาลและเวลาท่ีให้ ลงในแบบบนัทึกหรือเวชระเบียน 
 
 
 
 

เอกสารทีเ่ช่ือมโยง    คู่ มือ Pain Management / แนวทางการส่งต่อ / แนวทางปฏบัิติเม่ือผู้ ป่วยถึงแก่กรรม / 
แนวทางการประสานงาน / การติดตามเยี่ยมบ้าน 
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โรงพยาบาล   ช านิ 

 

วิธีปฏบัิติ    work  instruction รหัสเอกสาร  : 

เร่ือง   2.4  การประเมินผลการ

ปฏบัิติการพยาบาลและผลลัพธ์ 
            การพยาบาล  

แก้ไขคร้ังที ่ :  1 ฉบับที ่ :  1 หน้าที ่:   

วันทีป่ระกาศใช้  :     1   ตุลาคม   2560 

จัดท าโดย  : 

           งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

ตรวจสอบโดย  : 

                       

อนุมัติโดย   : 
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              พยาบาลวชิาชีพ  ประเมนิการตอบสนองตอ่การรักษาพยาบาลของผูป่้วย  ท่ีสัมพนัธ์กบัการรักษา 
พยาบาลท่ีให้และผลลพัธ์ท่ีคาดหวงั 
ความหมาย 
              การประเมินผลการปฏบัิติการพยาบาล   (Evaluation)   หมายถึง   เป็นการประเมนิวา่ผูใ้ชบ้ริการไดรั้บ
การดูแลและมกีารพฒันาไปสู่จุดมุง่หมายท่ีวางไวต้ามเกณฑ์ท่ีก  าหนดหรือไม ่   พยาบาลและผูใ้ชบ้ริการตอ้ง
ตดัสินรว่มกนัวา่แผนการพยาบาลได้ผลหรือไม ่    มปัีจจยัใดท่ีมผีลท าให้บรรลุผลหรือล้มเหลว   ถา้พบวา่การ
พยาบาลท่ีปฏิบติัไมบ่รรลุเป้าหมาย   จ าเป็นตอ้งปรับแผนการพยาบาลใหม ่   จนสามารถบรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว ้
วัตถุประสงค์ 
         1.  เพื่อให้ผูป่้วยไดรั้บการประเมนิผลการตอบสนองตอ่การรักษาพยาบาลตลอดเวลาท่ีผูป่้วยอยูใ่น
หนว่ยงาน  
         2.  เพื่อให้ผูป่้วยไดรั้บการรักษาพยาบาลตามการตอบสนองตอ่การรักษาพยาบาลของผูป่้วยแตล่ะราย 
เป้าหมาย 
              พยาบาลวชิาชีพ ประเมนิการตอบสนองตอ่การรักษาพยาบาลของผู้ป่วย ท่ีสัมพนัธ์กบัการรักษาพยาบาล
ท่ีให้และผลลพัธ์ท่ีคาดหวงั  
ตัวช้ีวัด 
         1.  อุบติัการณ์ผูป่้วยมอีาการทรุดลงขณะอยูใ่นหนว่ยงาน     0  ราย 
         2.  ผูป่้วยไดรั้บการประเมนิผลการตอบสนองตอ่การรักษาพยาบาลขณะอยูใ่นห้องอุบัติเหตุและฉกุเฉิน  
100% 
การประเมินผล  
         1. ประเมนิผลตามแบบฟอร์มการบนัทึกขอ้มูลการให้บริการในเวชระเบียนผูป่้วย   
         2. ประเมนิผลทุกคร้ังท่ีมกีารให้บริการผู้ป่วย โดยหัวหน้าเวร 
         3. ประเมนิผลโดยหัวหน้างาน  ทุก  1  เดือน 
แนวทางวิธีปฏบัิติ 
         1. ประเมนิผลการตอบสนองตอ่การรักษา  พยาบาลของผูป่้วยอยา่งตอ่เน่ือง บนพื้นฐานผลลพัธ์ท่ีพึง
ประสงค์ของการรักษาพยาบาลและ  สอดคลอ้งกบัสภาวะการเจ็บป่วยของผู้ป่วย  
         2. เปิดโอกาสให้ผูใ้ชบ้ริการและครอบครัว มสีว่นรว่มในการรับรู้การประเมนิการ ตอบสนองตอ่การ
ปฏิบติัการพยาบาลและผลลพัธ์ท่ีคาดหวงั  
          3. ปรับเปล่ียนแผนการพยาบาล บนพื้นฐานการตอบสนองตอ่การรักษาพยาบาลของ  ผูป่้วย  
         4. บนัทึกการประเมนิผลการปฏิบติัการพยาบ 
าลและผลลพัธ์ท่ีเกดิข้ึน ลงในแบบบนัทึกหรือบตัรตรวจโรค และรายงานอาการผิดปกติ/เปล่ียนแปลงแกแ่พทย์
เจา้ของไขเ้พื่อการรักษาตอ่เน่ือง 

 


