
เอกสารนีเ้ป็นสมบัติของโรงพยาบาลโพทะเล  ห้ามน าออกไปใช้ภายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ได้รับอนุญาต 

แนวทางการปฏิบัต ิ

เร่ือง การรับผู้ป่วยเข้ารักษาในโรงพยาบาล 

     
1.วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อใหที้มการดูแลผูป่้วยใชเ้ป็นแนวทางปฏิบติัในการรับผูป่้วยเขา้รักษาในโรงพยาบาล 
2. เพื่อใหผู้ป่้วยไดรั้บการรักษาตามแผนการรักษาของแพทยอ์ยา่งต่อเน่ือง 

2.ขอบข่าย 
 ระเบียบปฏิบติัน้ีใชค้วบคุมกระบวนการรับผูป่้วยเขา้รักษาในโรงพยาบาลของแพทยแ์ละพยาบาลและทีมการ
ดูแลผูป่้วยงานผูป่้วยนอก 
3.ค านิยามศัพท์ / ค าจ ากดัความ 

การรับผูป่้วยเขา้รักษาในโรงพยาบาล  หมายถึง  เม่ือแพทยมี์ค าสั่ง Admit ผูป่้วย เพื่อการดูแลรักษาท่ีต่อเน่ือง 
4.เอกสารอ้างองิ                     
 -    
5. หน้าทีค่วามรับผดิชอบ 

1. แพทยพ์ิจารณารับผูป่้วยเขา้รักษาในโรงพยาบาล  พร้อมทั้งใหข้อ้มูลแก่ผูป่้วยและญาติ 
2. พยาบาลประจ าการจดัการเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ Admit และประสานงานกบังานผูป่้วยในพร้อมทั้ง

ใหข้อ้มูลแก่ผูป่้วยและญาติ 
3. พนกังานเปล น าผูป่้วยไปยงัตึกผูป่้วยใน 

6.ระเบียบปฏิบัติ 
1. แพทยแ์จง้แก่ผูป่้วยและญาติถึงสาเหตุความจ าเป็นท่ีตอ้งรับผูป่้วยรักษาในโรงพยาบาล  แผนการรักษา 

และบนัทึกค าสั่งการรักษา  ผลการตรวจร่างกายในแบบฟอร์มรับใหม่ และเซ็นช่ือแพทยผ์ูต้รวจรักษาใน
ใบยนิยอมการรักษา 

2. พยาบาลประจ าการจดัการเอกสารรับใหม่ 
กรณีไม่มีตรวจพิเศษ 
- แจง้แก่ผูป่้วยและญาติวา่แพทยรั์บตวัเขา้รักษาในโรงพยาบาลทั้งใหข้อ้มูลการเจบ็ป่วย 
- โทรศพัทแ์จง้ขอ้มูลผูป่้วย (จากแฟ้มประวติั)  ตามแผนกท่ีผูป่้วย Admit โดยแจง้รายละเอียดดงัน้ี 

o ช่ือ – สกุล 
o อาย ุ
o HN 
o อาการ/อาการแสดง 
o แผนการรักษาของแพทย ์
o ช่ือแพทยเ์จา้ของไข ้
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- น าใบค าสั่งแพทย ์(ใบ Order) มาเขียน ช่ือ – สุกล,อาย ุของผูป่้วย , เลขท่ี HN , แผนก , ตึกและช่ือแพทย์

เจา้ของคนไข ้
- น าแฟ้มประวติัคนไข ้ ลงทะเบียน  Admit (เลขท่ี AN) และเขียนใน Summery 
- ตรวจสอบสิทธิการรักษาและบนัทึกลงในใบค าสั่งแพทยด์า้นหลงั 
- อธิบายใหผู้ป่้วย/ญาติ เขา้ใจถึงการยนิยอมเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาลและใหผู้ป่้วย/ญาติเซ็นยินยอม

การรักษา 
- เขียนป้ายขอ้มือผูป่้วยและผกูป้ายขอ้มือใหผู้ป่้วย 
- โทรศพัทแ์จง้แกพ้นกังานเปลเพื่อน าคนไขไ้ปส่งตามตึกผูป่้วยในพร้อมส าเนา Order แพทย ์
- น าใบ Oder copy และแฟ้มประวติัคนไข ้ ให้ญาติผูป่้วยน าไปรับยาท่ีหอ้งจ่าย  แต่ถา้ไม่มีญาติมาดว้ย  

ใหเ้จา้หนา้ท่ีน าไปใหห้อ้งยาเอง  พร้อมทั้งเขียนขอ้ความ “ไม่ญาติ” 
- ถา้มีการใหก้ารรักษาพยาบาล ท่ีท าใหผู้ป่้วยก่อน Admit ใหล้งในใบ Order ของแพทยด์ว้ย 

3. กรณี Order แพทยต์รวจพิเศษ ใหท้ าตามขอ้ 2.1 – 2.8 แลว้ปฏิบติัดงัน้ี 
 กรณีมี  X-ray 

-   ใหดึ้งแฟ้มประวติัคนไข ้และใบ Order แพทย ์ใหก้บัพนกังานเปลน าคนไขไ้ป X-ray ก่อนเขา้ตึก
ผูป่้วยใน 
-   ใหญ้าติยื่นใบสั่งยาหรือเจา้หนา้ท่ีไปรับยาท่ีห้องจ่ายยา 

 กรณีมีการใหส้ารน ้าทางหลอดเลือดด าและใหเ้ลือด ให้เขียนเบิกในใบสั่งยาดงัน้ี 
-   Set ใหส้ารน ้าทางหลอดเลือดด า หรือ Set ใหเ้ลือด 
-   Set medicut ระบุเบอร์และจ านวน 

 กรณีไม่มีการใหส้ารน ้าทางหลอดเลือดด า แต่ใหเ้ลือด หรือแพทยส์ั่งเจาะเลือดตรวจทาง
หอ้งปฏิบติัการ 
   -    ใหเ้ขียนเบิก Set ใหเ้ลือด ระบุจ านวน 
   -    ใหเ้ขียนเบิก Set  medicut  ระบุเบอร์และจ านวน 
   -    ใหพ้นกังานเปลน าคนไขไ้ปเจาะเลือดท่ีหอ้งชนัสูตรก่อนน าคนไขไ้ปตึกผูป่้วยใน 

 กรณีมีการตรวจคล่ืนไฟฟ้าหวัใจหรือท าหตัถการ 
-     ใหพ้นกังานเปลน าคนไขไ้ปหอ้งฉุกเฉินเพื่อตรวจคล่ืนไฟฟ้าหวัใจหรือท าหตัถการ ก่อนน า
คนไขไ้ปตึกผูป่้วยใน 

หมายเหตุ  การรักษาของแพทยท่ี์ใหผู้ป่้วยก่อน Admit ใหท้ าเคร่ืองหมายและลงเวลาในใบ Order แพทยท์ั้ง 2 ชุด 
7. ตัวช้ีวดั / เกณฑ์การตรวจสอบ 
 - 
8. ภาคผนวก  
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แนวทางการปฏิบัต ิ

เร่ือง การคดักรองผู้มารับบริการไปตามแผนกต่าง ๆ 

 
1.วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อจดัผูรั้บบริการไปรับบริการตามแผนกบริการต่างๆ 
2. เพื่อใหผู้รั้บบริการไดรั้บบริการอยา่งสะดวก รวดเร็ว  และถูกตอ้ง ปลอดภยัไม่เกิดภาวะฉุกเฉินขณะรอ

ตรวจ 
2.ขอบข่าย 
 ระเบียบปฏิบติัน้ีใชค้วบคุมกระบวนการรับผูป่้วยเขา้รักษาในโรงพยาบาลของแพทยแ์ละพยาบาลและทีมการ
ดูแลผูป่้วยงานผูป่้วยนอก 
3.ค านิยามศัพท์ / ค าจ ากดัความ 

การรับผูป่้วยเขา้รักษาในโรงพยาบาล  หมายถึง  เม่ือแพทยมี์ค าสั่ง Admit ผูป่้วย เพื่อการดูแลรักษาท่ีต่อเน่ือง 
4.เอกสารอ้างองิ                     
 -    
5. หน้าทีค่วามรับผดิชอบ 

1. พยาบาลประชาสัมพนัธ์ 08.00 – 16.30 น. 
2. เจา้หนา้ท่ีประชาสัมพนัธ์ 07.30 – 16.30 น. 
3. เจา้หนา้ท่ีหอ้งเวชระเบียน  12.00 -13.00 น. , 16.30 – 24.00 น. 
4. พยาบาลหอ้งอุบติัเหตุ – ฉุกเฉิน 06.00 – 08.00 น. 
5. เจา้หนา้ท่ีศูนยเ์ปล 06.00 – 08.00 น. 

6.ระเบียบปฏิบัติ 
1. การคดักรองผูม้ารับบริการของแผนกผูป่้วยนอก ยืน่บตัรจบัเบอร์คิวตั้งแต่เวลา 06.00 น. โดยมีพยาบาล 

ER และเจา้หนา้ท่ีศูนยเ์ปล แจกบตัรคิวแยกแผนกตรวจ โดยปฏิบติัตาม WI -01 การรับบตัร การจบัเบอร์
คิว  ซกัประวติั 

2. การคดักรองผูม้ารับบริการของพยาบาลประชาสัมพนัธ์,พยาบาล ER , เจา้หนา้ท่ีประชาสัมพนัธ์ ,
เจา้หนา้ท่ีหอ้งบตัร ,พนกังานเปล , ส าหรับผูป่้วยกลุ่มเส่ียงใหป้ฏิบติัตาม WI  การคดักรองผูรั้บบริการ
ตามแผนกห้อง ER 

3. การคดักรองผูรั้บบริการช่วง  12.00 -13.00  คดักรองโดยงานหอ้งบตัรหากไม่สามารถประเมินอาการได้
ใหแ้จง้พยาบาลหอ้ง ER มาประเมินและแยกแผนกตรวจ 

4. กรณีเกิดภาวะฉุกเฉินขณะรอตรวจตามแผนกตรวจโรคทัว่ไปใหป้ฏิบติัตาม แนวทางการคดักรองแยก
แผนกตรวจ ER/OPD (ตามภาคผนวก) 

5. การคดักรองผูรั้บบริการท่ีสงสัยติดเช้ือในระบบทางเดินหายใจ / การสัมผสั ใหป้ฏิบติัตาม  
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6. การคดักรองผูรั้บบริการแพทยน์ดัเจาะเลือด ผูป่้วยทัว่ไป/ผูป่้วยคลินิก DM คลินิก HT , คลินิก Asthma 

ไดป้ฏิบติัตาม WI -01 การรับบตัร การจบัเบอร์คิว  ซกัประวติั 
7. กรณีพยาบาล ปชส. ไม่ไดป้ฏิบติังาน (ลาพกัร้อน/ลากิจ) หรือมีภารกิจออกตรวจ PCU หากเจา้หนา้ท่ี

ประชาสัมพนัธ์ไม่สามารถประเมินอาการผูรั้บบริการแผนกตรวจตามแผนกได ้ใหต้ามพยาบาล OPD จุด
ซกัประวติัมาประเมินผูรั้บบริการ 

8. พยาบาลจุดซกัประวติัประเมินอาการผูป่้วยนอกหากพบวา่ผูรั้บบริการมี Cheft  Conglenin ท่ีตอ้งตรวจ
แผนกหอ้ง ER ใหแ้จง้ In chant ER รับทราบ Case พร้อมน าส่งไปยงัแผนกดงักล่าว/หรือใหพ้ยาบาล
ประชาสัมพนัธ์น าส่ง 

9. กรณีผูรั้บบริการกลุ่มทัว่ไปใหจ้บัเบอร์ตรวจดงัต่อไปน้ี 
 เบอร์คิวสีเหลือง  คือ ผูรั้บบริการตรวจโรคทัว่ไปผูป่้วยนอก 
 เบอร์คิวสีชมพ ู คือ ผูรั้บบริการ  แพทยน์ดัมาเจาะเลือด/ดูอาการ 
 เบอร์คิวสีน ้าเงิน คือ ผูรั้บบริการทนัตกรรม 
 เบอร์คิวสีเขียว  คือ  ผูรั้บบริการแผนก PCU เช่น คลินิก ANC ,วางแผนครอบครัว , คลินิกเด็กดี 
 เบอร์คิวสีขาว ระบุแผนก  กายภาพ   คือผูรั้บบริการแผนกกายภาพ 
 เบอร์คิวสีขาว  ระบุแผนก แพทยแ์ผนไทย  คือ ผูรั้บบริการท่ีมีนดันวดแผนไทย  ,ประคบ

สมุนไพรหลงัคลอด 
 เบอร์คิวสีชมพอู่อน  ระบุ ตรวจเบาหวาน คือ ผูรั้บบริการตรวจโรคเบาหวาน 
 เบอร์คิวสีเขียวอ่อน  ระบุความดนัลิหิตสูง  คือ ผูรั้บบริการตรวจโรคความดนัโลหิตสูง 
 เบอร์คิวสีส้ม  คือ ผูรั้บบริการหอ้งคลอด 

 
7. ตัวช้ีวดั / เกณฑ์การตรวจสอบ 
 - 
8. ภาคผนวก  
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อายุรกรรม 

1. สัญญาณชีพอนัตราย 

 -  สัญญาณชีพอนัตราย DBP > 110 หรือ BP < 90/60 ร่วมกบัมี Pulse เบา < 60/min หรือ Pulse > 100  

 -  ในกรณี ไม่มีอาการผดิปกติหรือภาวะรบกวนใดๆ BP > 180/110 ตวัใดตวัหน่ึง ส่ง ER ได ้

 -  และในกรณี มีอาการรบกวน เช่น เวยีนศีรษะมากคล่ืนไส้อาเจียน ปวดศีรษะ ปวดเถาคอ BP > 140/90  

ส่ง ER ได ้

 -  HR > 120 หรือ < 50/min ในผูป่้วยท่ีมีความดนัปกติ 

(แต่ตอ้งมีการ วดัซ ้ าโดยใหพ้กั 15 นาที และวดัโดยพยาบาลคดักรอง + น าส่งหอ้ง ER โดยพยาบาล OPD ถา้พบ

อาการผดิปกติตามเกณฑ)์ 

2.  ผูป่้วยท่ีมีอาการรบกวนมาก 

 -  อาเจียนมาก (แสดงอาการอาเจียนคล่ืนไส้) 

 -  ปวดทอ้ง (ร้องครางตลอดเวลา เจบ็มากแมข้ยบัตวัเล็กนอ้ย) ร่วมกบั Pain Score > 6 

 -  ปวดศีรษะมาก (รู้สึกวา่บา้นหมุน/นัง่พกัเกา้อ้ีไม่ได ้ตอ้งทรุดตวัลงนอน ไม่ตอบค าถาม) 

3.  ซึมมาก (เรียกไม่ลืมตา  ไม่ขยบัแขนและขาตามค าสั่ง ไม่ตอบค าถาม) 

4.  เสียเลือด (อาเจียนเป็นเลือด ไอเป็นเลือดสดๆออกเป็นกอ้น) ถ่ายเหลวเป็นเลือดสดๆดูปริมาณ/risk ท่ีจะเส่ียงShock 

5.  ใหป้ระวติัโรคหวัใจท่ีอมยามาแลว้อาการไม่ดีข้ึนภายใน 24 ชัว่โมง 

6.  สับสนมีอาการ Acute Confuse 

7.  เขียว (Cyanosis) 

8.  พยายามฆ่าตวัตาย กระวนกระวายมาก 

9.  ผูป่้วยท่ีมาดว้ยอาการชกั ภายใน 24 ชัว่โมง 

10. ผูป่้วย Hypoglycemia FBS < 70 mg% ร่วมกบั Hypoglycemia Symptom (ตวัเยน็, เหง่ือแตก, ใจสัน่) 

11. ผูป่้วย Hyperglycemia FBS > 300 mg%  ร่วมกบั Hyperglycemia Symptom 

ในกรณีน ้าตาล > 300 mg%  ไม่มีอาการ Hyperglycemia Symptom ปฏิบติั ตาม CPG คดักรอง DM 

12. ผูป่้วยกรณีน ้าตาล > 500 mg%  ไม่มีอาการ ส่ง ER  

13. มีไขสู้ง ปวดศีรษะมาก นัง่รอไม่ไดต้อ้งนอนรถนอน มีอาการ chill หนาวสั่น ส่ง ER 

14. ปวดทอ้งนอ้ยขา้งขวากดเจบ็ เดินตวังอ  ร่วมกบั Pain Score > 6 ตรวจ ER 

15. ผูป่้วย O2 Sat นอ้ยกวา่ 90 เขา้ตรวจ ER (จบั Sat >  1 นาที) 

 

 



เอกสารนีเ้ป็นสมบัติของโรงพยาบาลโพทะเล  ห้ามน าออกไปใช้ภายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ได้รับอนุญาต 

กุมารเวช 

 ในเด็กอาย ุ< 5 ปี หอบมาก RR > 40 min และในเด็กอาย ุ> 5 ปี RR > 25 หรือ ฟัง Lung มีเสียงผดิปกติ (ปีก

จมูกบานใชก้ลา้มเน้ือหนา้ทอ้งหายใจและมีหนา้อกบุ๋ม) 

ศัลยกรรม 

 1. Foreign body เขา้หู / ตา / คอ จมูก คาดวา่ตอ้ง Remove ส่ง ER (“อาการรบกวน” ปวดตามาก เห็นแสงไม่ไดลื้มตา

ไม่ข้ึน น ้าตาไหลตลอด) 

2. ฝีทุกชนิด (ท่ีคาดวา่ตอ้ง I/D) ใชดุ้ลพินิจของพยาบาลประชาสัมพนัธ์ 

3. แผลทุกชนิดท่ีจะตอ้งท าแผลโดยเฉพาะอุบติัเหตุไม่ยดึเวลา (ถา้ไม่มีบาดแผลยดึ 24 ชัว่โมง) 

4. ไดรั้บสารพิษ (กินยา) แพส้ารพิษ ยาฆ่าหญา้,ยาฆ่าแมลง , แพย้ากิน/ยาฉีด แพแ้บบลมพิษ (articaria) 

5. ผูป่้วยคดีท่ีมาตรวจคร้ังแรกและถือใบคดีหรือแจง้ความเรียบร้อยแลว้ ยกเวน้กรณีไม่มีบาดแผลและเคยมาตรวจแลว้

ตรวจกบัแพทยค์นเดิมท่ีตรวจ OPD ได ้

6. Rape ทุกกรณี (รายใหม่ กรณีนดัใหไ้ปตาม line) 

7. กรณีขอใบส่งตวัแต่มีแผลดว้ย กรุณาใหไ้ปขอรับยาโรคประจ าตวั+ขอใบ Refer ก่อน แลว้ถึงส่งมาท าแผล ER 

(ยกเวน้ขอใบส่งตวัเร่ืองแผล) 

8. กรณีตากุง้ยงิ ถา้มองไม่เห็นเป็นขาวคลา้ยหนอง ถา้แค่แดงๆส่ง OPD หรือไม่แน่ใจวา่จะ I&D ใหส่้ง OPD 

ผู้ป่วยสูติ+Gyn 

1. ผูป่้วย Bleeding per Vagina ท่ีคาดวา่ตอ้ง PV (pregnancy และ Non pregnancy) ส่ง LR 

2. ผูป่้วย Pregnancy เด็กไมด้ิ้น, ด้ินนอ้ย, มี Contraction ผดิปกติ ส่ง Screen by LR และตรวจโดยแพทย ์ER 

3. หญิง Pregnancy อายคุรรภ ์> 41 สัปดาห์ ใหส่้งหอ้งคลอด เพื่อ PV / จบั Contraction 

4. Case pregnancy Screen by OPD พบ BP > 140/90 mmHg มีอาการร่วมหรือไม่ก็ตามใหส่้ง Bed rest ท่ี ER ตรวจ

โดยแพทย ์ER 

 

 
 


