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การตรวจโดยผู้มิใช่แพทย์  ให้แบง่ผู้ ป่วยเป็น 3 กรณี คือ  
- ผู้ ป่วยท่ีสามารถตรวจโดยพยาบาลได้ 
- ผู้ ป่วยท่ีตรวจโดยพยาบาลได้ แตต้่องรายงานแพทย์ทราบ  
- ผู้ ป่วยท่ีแพทย์ต้องเป็นผู้ตรวจด้วยตนเอง 

 ส าหรับห้องฉุกเฉินและห้องตรวจผู้ป่วยนอก 
1. ผู้ ป่วยท่ีสามารถตรวจรักษาเบือ้งต้นโดยพยาบาลได้ ได้แก่ 

- ไข้หวดั ไอ เจ็บคอ น า้มกูไหล รวมถึง Otitis externa, lymphadenitis ท่ีอาการไมรุ่นแรง  
- Asthma, COPD ท่ี RR<30 ไม ่impending RS faillure 
- Cellulitis, abscess, infected wound 
- AGE , Food poisoning (mild - moderate dehydration) 
- Dyspepsia, constipation, dysmenorrhea 
- ปวดศีรษะหรือเวียนศีรษะ ท่ีไมรุ่นแรงและไมมี่neurodeficit และไมใ่ช ่immunocompromise host 
- ปวดเม่ือยกล้ามเนือ้คอ ไหล ่หลงัหรือขา ท่ีไมมี่ neurodeficitหรือdeformity 
- ผ่ืน, คนั หรือ Urticaria ท่ีการหายใจเป็นปกติ 
- Conjunctivitis, pterygium, hordeolumหรือ Corneal FB ท่ีเข่ียออกได้ง่าย 
- Anxiety, Insomnia, hyperventilation 
- Abrasion wound, laceration, minor accident ท่ีไมพ่บ deformity, head injuryท่ีผู้ ป่วยรู้สึกตวัดี,  
- สตัว์ไมมี่พิษกดั, สนุขัหรือแมวกดัท่ีบาดแผล Category AหรือB 
- Burn < 15% 

 โรคตอ่ไปนีส้ามารถสัง่ยากลบับ้าน แตใ่ห้นดัตรวจติดตามเป็นผู้ ป่วยนอก 
- ไข้ซึง่สงสยัไข้เลือดออกDF (fever, myalgia, N/V, TT positive), หรือผู้ ป่วยความเส่ียงสงู เชน่ DM, 

CHF ท่ีอาการทัว่ไปยงัดีอยู่ 
- ไข้เรือ้รัง,ไอเรือ้รัง น า้หนกัลด, เบื่ออาหาร 
- HT, DM กรณีผู้ ป่วยรายเก่า และไมมี่ภาวะฉกุเฉิน  
- Dysuria (symptomatic Rx), urinary retention (intermittent cath + observe), หรือpelvic painอ่ืนๆ 
- ปวดข้อท่ีมีข้ออกัเสบ(ปวด,บวม,แดง,ร้อน, limit ROM) 
- Otitis media 
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- 2nd degree burn involve face, hand 
ทัง้นี ้ให้พิจารณาให้การรักษาเบือ้งต้นตามท่ีเห็นสมควร โดยยึดตามแนวทางการรักษาของแตล่ะโรค

(ถ้ามี)  
2. ผู้ ป่วยท่ีสามารถตรวจรักษาโดยพยาบาล แตใ่ห้รายงานแพทย์ทราบ เพ่ือตดัสินใจสัง่การรักษาเพิ่มเตมิ 

หรือสง่ตรวจทางห้องปฏิบตัิการ หรือให้แพทย์ตรวจซ า้ด้วยตนเอง พิจารณาตามความเหมาะสมในแต่
ละราย  
- โรคท่ีเคยมาตรวจรักษาแล้วอาการไมดี่ขึน้ 
- Acute pyelonephritis 
- Cellulitis, infected wound ท่ีแผลตดิเชือ้รุนแรง ไข้สงู กินไมไ่ด้ หรือผู้ ป่วยความเส่ียงสงูเชน่ (DM, 

IHD) 
- Dyspepsia ในกลุม่ผู้ ป่วยU/DHeart Disease, DM with ชาย>45ปี หญิง>55ปี 
- อาเจียนท้องเสีย ท่ีมีอาการ severe dehydration 
- Syncope (เป็นลมหมดสติ ท่ีต่ืนขึน้มารู้ตวัดีอยู)่   
- HT ท่ี BP ≥  180/110 ท่ีไมมี่ปวดหวัซมึลงตาพร่ามวั อ้วกอาเจียนพุง่ เจ็บหน้าอก และไมไ่ชค่นไข้

ท้อง 
- งพูิษกดัหรือสตัว์ไมท่ราบชนิดกดัซึง่สงสยังพูิษ (ใช้แนวปฏิบตัเิร่ืองงกูดั), ตอ่ตอ่ย(จ านวนมากกวา่ 4 

ตวั) 
- Dog bite category C 
- ผู้ ป่วยท่ีต้องได้รับยาทางเส้นเลือดด า,กล้ามเนือ้ทกุราย 
- ผู้ ป่วยท่ี Qsofa Score >1 
- โรคอ่ืนๆ ซึง่ไมไ่ด้ระบไุว้ 

3. ผู้ ป่วยท่ีแพทย์ต้องเป็นผู้ตรวจด้วยตนเอง 
- Cardiac arrest, impending respiratory failure  
- Alteration of conscious, seizure, stroke 
- Angina chest pain, heart failure, arrhythmiaท่ีมีอาการ(ใจสัน่, หน้ามืด, เจ็บหน้าอก) 
- corneal FB,Corneal ulcer, ruptured eyeball, glaucoma, hyphema, รวมถึง sudden visual lossอ่ืนๆ 
- Epistaxis ซึง่supportive Rx แล้วไมห่ยดุ   
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- Irreducible hemorrhoid, hernia 
- Accident ท่ีบาดเจ็บรุนแรง, unconscious GCS≤ 13 หรือมี neurodeficit หรือสงสยั spine injury  
- บาดแผลท่ีมี muscle หรือ tendon tear, open fracture, massive bleeding 
- บาดแผลท่ีมากกวา่  10  ซม. 
- แผลบริเวณใบหน้าท่ีมีขนาดใหญ่และเส่ียงตอ่การสญูเสียภาพลกัษณ์ 
- บาดแผลท่ีมีการปนเปือ้นมาก 
- บาดแผลท่ีมีความชอกช า้มาก 
- Fracture or dislocation ท่ีมีการผิดรูปชดัเจน หรือ เอกซเรย์พบรอยแตก 
- 2 - 3  degree burn > 10% (หรือ >5% ในผู้ ป่วยอาย ุ<10yr, >50yr) หรือ burn involve eye, ear, 

mouth, genitalia หรือ circumferential burn (รอบแขน,รอบขา) 
- Electrical burn, chemical burn, inhalation burn 
- Intoxication, drug overdose, suicidal attempt, psychosis, depression 
- Rape 
- Hypoglycemia 
- Anaphylaxis 
- UGIB 
- Abdominal pain ซึง่สงสยัภาวะทางศลัยกรรม (tender, rebound, guarding) 
- Abnormal bleeding per vagina หรือสงสยัabortion หรือ ectopic pregnancy 
- ปวดศีรษะรุนแรง มีอาการคล่ืนไส้อาเจียน ตาพร่ามวั หรือมี neurodeficit 
- Asthma, COPD ซึง่พน่ bronchodilator 3 ครัง้แล้วยงัไมดี่ขึน้ หรือ impending RS faillure 
- ไข้สงู ซมึลง หรือมีคอแข็ง หรือไข้ท่ีสงสยัไข้เลือดออก DHF  
- V/S unstable (BP<90/60, HR>150) 
- Pneumonia (ไข้ ไอ หอบ RR>40) 
- Case คดีทกุราย 

 ส าหรับห้องคลอด 
1. ผู้คลอดท่ีสามารถตรวจและให้การรักษาเบือ้งต้นโดยพยาบาลได้ 

- Labor pain ซึง่ GA > 37 weeks และ EFW > 2500 g. หรือ PROM < 10 hours 
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- False labor pain 
- HIV patient 
- LBW < 2500g (Hct, DTX, early feeding ถ้ามีความผิดปกตใิห้รายงานแพทย์ทนัที) 

2. ผู้คลอดท่ีสามารถตรวจรักษาโดยพยาบาล แตใ่ห้รายงานแพทย์ทราบและสัง่การทางโทรศพัท์ 
- ลกูดิน้น้อย แต ่FHS ยงัดี 
- ผู้คลอดท่ีมีลกัษณะการตดิเชือ้บริเวณช่องทางคลอด เชน่เริม หูดหงอนไก่ หรือมีตกขาวผิดปกติ 
- preterm labor GA < 37 weeks, EFW<2500g. 
- High risk pregnancy (เชน่ GDM, heart disease, anemia Hct <30%, uncontrolled asthma) 
- UTI in pregnancy (ปัสสาวะแสบขดั, หรือมีไข้ร่วมกบัอาการCVA tenderness) 
- Abnormal partograph 
- Postpartum hemorrhage ซึง่เลือดออกน้อยแล้ว 

3. ผู้คลอดท่ีต้องรายงานแพทย์เป็นผู้ตรวจด้วยตนเอง 
- preterm PROM 
- PROM > 10hr.(ท่ีมีแนวโน้มprogression of labor จะเกิน 12hr) หรือมีลกัษณะ chorioamnionitis 

(fever, uterine tenderness, FHS>160) 
- Preeclampsia (BR ≥  140/90และ urine albumin ≥  1+ หรือมีอาการปวดศีรษะ ตามวั จกุแนน่ลิน้

ป่ี) 
- Fetal distress(FHS <120, >160, deceleration>20bpm หรือนานกวา่ 60sec) 
- Prolapsed cord 
- Thin/Thick meconium AF 
- Postpartum hemorrhage ท่ี V/Sไม ่Stable (BP<90/60 HR>120) หรือยงัBleed อยูแ่ม้จะ Suture 

perineum แล้ว 
- Breech presentation, Prolong 2ndstage, shoulder dystocia 
- Retained placenta  
- LBW < 2000g. , APGAR ท่ี1นาที<7, ท่ี5นาที <9 

- Infant with vital sign change ( BT>37.8  C˚, RR> 60, retraction,เขียว, ซมึ, ไมด่ดูนม, DTX<50) 
 ส าหรับผู้ป่วยใน 
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1. อาการซึง่สามารถให้การรักษาเบือ้งต้นโดยพยาบาลได้ 
- อาการเจ็บป่วยเล็กน้อย เชน่ เวียนศีรษะ ไข้  
- อาการอ่ืนๆ เชน่ คล่ืนไส้อาเจียน ท้องเสีย ปวดศีรษะ ปวดหลงั นอนไมห่ลบั 

2. อาการซึง่ต้องรายงานแพทย์ทราบ 
- Vital sign เปล่ียนแปลง , neuro sign เปล่ียนแปลง (BP <90/60 RR>24 PR>120 GCS drop>2) 
- New onset BT >37.8 X 2 peak  
- หลงัให้การรักษาแล้วผู้ ป่วยอาการแยล่ง, complaint มาก, มี complication 
- การเปล่ียนแปลงอ่ืนๆ ตามท่ีแพทย์ระบุ 

 
 
หมายเหต ุ
1. การตรวจโดยผู้มิใชแ่พทย์ตามแนวปฏิบตันีิ ้ถือเป็นความรับผิดชอบของทีมงานทกุคนภายใต้การก ากบั

ควบคมุของแพทย์ 
2. กรณีท่ีท าการตรวจรักษาเบือ้งต้นแล้วผู้ ป่วยมีอาการรุนแรงมากขึน้ แพทย์จะต้องท าการตรวจด้วย

ตนเองซ า้ 
3. ในรายท่ีพยาบาลประเมินแล้วเห็นวา่เกินศกัยภาพให้โทรปรึกษาแพทย์เวรนัน้ ๆ  
4. ให้มีการตรวจประเมินการตรวจรักษาโดยผู้มิใชแ่พทย์ ทกุราย  
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การรายงานแพทย์ 
1. การพิจารณารายงานแพทย์ ให้แบง่ผู้ ป่วยโดยยึดตามแนวปฏิบตัิการตรวจโดยผู้มิใชแ่พทย์ดงักลา่ว

ข้างต้น 
2. เม่ือผู้ ป่วยมีปัญหาเป็นภาวะฉกุเฉินท่ีต้องรายงานแพทย์ ให้พยาบาลเป็นผู้รายงานให้แพทย์ทราบดงันี ้ 

- กรณีในเวลาราชการ (8.30น. – 16.00น.) 
o ห้องตรวจผู้ ป่วยนอก                             รายงานแพทย์ประจ าห้องตรวจ 
o คลินิกพิเศษ                             รายงานแพทย์ประจ าคลินิก 
o ห้องอบุตัเิหตแุละฉกุเฉิน/ห้องสงัเกตอาการ   รายงานแพทย์เวร 
o ห้องคลอด                                                     รายงานแพทย์เจ้าของไข้นอกเวลา

แพทย์เวร 
o ผู้ ป่วยใน                  รายงานแพทย์เจ้าของไข้ นอกเวลา

แพทย์เวร 
o ผู้ ป่วยท่ีท าหตัถการ                รายงานแพทย์ เจ้าของไข้ 
o การชนัสตูรพลิกศพ                                                    รายงานแพทย์เวร 

- กรณีตามแพทย์ไมไ่ด้ และผู้ ป่วยมีความจ าเป็นเร่งดว่น ให้รายงานแพทย์อ่ืนแทนได้ 
- กรณีนอกเวลาราชการ ให้รายงานแพทย์เวร หรือแพทย์อ่ืนตามความจ าเป็น 

3. รูปแบบการรายงาน ให้บรรยายลกัษณะผู้ ป่วย เพศ อาย ุโรคประจ าตวั อาการส าคญัท่ีมาโรงพยาบาล 
สญัญาณชีพ อาการแสดงท่ีตรวจพบ และปัญหาท่ีปรึกษา หากเป็นผู้ ป่วยในหรือผู้ ป่วยสงัเกตอาการท่ี
อาการเปล่ียนแปลง อาจระบผุลการตรวจเบือ้งต้นและการรักษาท่ีได้รับด้วย  

ถ้าเป็นภาวะฉกุเฉินให้รายงานอยา่งกระชบั เชน่ “หมอคะ มีconsultดว่นท่ี... เป็นผู้ ป่วยอาย.ุ.. มี
อาการ... (Arrest, MCA GCSdrop เหลือ...) ตอนนีก้ าลงั... (บีบambu, เปิดiv, CPR) อยู่คะ่ หมอรีบมา
ดว่นเลยนะคะ”     

4. กรณีแพทย์สัง่การรักษาทางโทรศพัท์ ให้พยาบาลท่ีรับค าสัง่ทวนกลบัค าสัง่การรักษาทกุครัง้   พร้อมทัง้
ลงช่ือในตอนท้าย และลง รคส....(ช่ือแพทย์) ก ากบัตอนท้ายทกุครัง้ และให้แพทย์เซ็นก ากบัภายหลงั
โดยเร็วท่ีสดุท่ีจะด าเนินการได้   

5. กรณีพยาบาลประจ าห้องฉกุเฉิน ตรวจประเมินสภาวะผู้ ป่วยแล้วสมควรรับไว้รักษาในโรงพยาบาล  
- กรณีผู้ ป่วยฉกุเฉิน ให้รายงานแพทย์เวรทนัที เพ่ือสัง่การรักษาเบือ้งต้น 
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เรื่อง แนวทางการปฏิบัติการตรวจสอบโดยผูม้ิใช่แพทย์ เลขที ่ WI-MED-001-00 
ผู้จัดท า องค์กรแพทย์ วันท่ีเริ่มใช้ 1 พ.ค. 2561 ผู้อนุมัต ิ นายสมยศ พนธารา 

 

- กรณีผู้ ป่วยไมฉ่กุเฉินและอาการไมรุ่นแรง ให้ท าการรักษาพยาบาลเบือ้งต้น ได้แก่ การให้สารน า้
ทางหลอดเลือดด า การให้ยารักษาตามอาการ โดยให้รับไว้เป็นผู้ ป่วยสงัเกตอาการหรือผู้ ป่วยในก็
ได้ ตามแตเ่ห็นสมควร 

6. กรณีพยาบาลประจ าตกึผู้ ป่วยใน ให้ลงช่ือรับค าสัง่การรักษา ระบ ุวนัเดือนปี ด้วยปากกาสีแดงพร้อม
ทัง้ลงเวลาบนัทกึการพยาบาล 

7. กรณีผู้ ป่วยคดี ให้พยาบาลประจ าห้องฉกุเฉินโทรตามแพทย์เวรลงรายละเอียดของบาดแผลให้ละเอียด
ครบถ้วนในบตัรผู้ ป่วยนอก และให้ลงช่ือแพทย์เวรก ากบัด้วยทกุครัง้ 

8. กรณีผู้ ป่วยขอใบรับรองแพทย์  ให้ลงใน OPD Card วา่ขอไปเพ่ืออะไร (ลางาน,เบกิ) ถ้าลางานให้ระบุ
ด้วยว่าจะลาก่ีวนัตามท่ีเห็นสมควร 

 
 


