รหัสเอกสาร QP-EMR-01
โรงพยาบาลแม่ เมาะ
ระเบียบปฏิบตั ิงานเรื่ อง : ระเบียบปฏิบตั ิเรื่ อง การบริ การงานอุบตั ิเหตุและฉุกเฉิน
วันที่ประกาศใช้ : o๕/o๑/๒๕๕๘
หน้า ๑/๖
วันที่ทบทวน: - ครั้งที่: 0
ผูท้ บทวน:คณะกรรมการคุณภาพ
ผูจ้ ดั ทา: นางนุจรี ร่ มโพธิ์
ผูอ้ นุมตั ิใช้:ผูจ้ ดั การคุณภาพ
ระเบียบปฏิบัติงานเรื่อง : ระเบียบปฏิบัติเรื่อง การบริการงานอุบัติเหตุและฉุ กเฉิน
1.0วัตถุประสงค์
ระเบียบปฏิบตั ิน้ ีจดั ทาขึ้นเพื่อเป็ นแนวทางในการดูแลผูป้ ่ วยที่มารับบริ การงานอุบตั ิเหตุและฉุ กเฉิน
เพื่อให้การรักษาพยาบาลดาเนินไปอย่างรวดเร็ วถูกต้อง ตามแผนการรักษา
2.0 ขอบเขต
เริ่ มตั้งแต่ผปู ้ ่ วยมาถึงห้องฉุ กเฉิ นและฉุ กเฉิ น ให้แผลการรักษาพยาบาลตามแผนการรักษาจนกระทัง่
รับเป็ นผูป้ ่ วยในหรื อจาหน่ายออกจากงานอุบตั ิเหตุและฉุ กเฉิ น
3.0 ความรับผิดชอบ
3.1 หัวหน้างานอุบตั ิเหตุและฉุกเฉิน ควบคุมการปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามระเบียบปฏิบตั ิ
3.2 แพทย์ ตรวจประเมินอาการและให้การักษาผูป้ ่ วย ทาหัตถการต่างๆ
3.3 พยาบาลหัวหน้าเวร ดูแลการปฏิบตั ิการของทีมพยาบาลในแต่ละเวร
3.4 พยาบาลเวร ประเมินอาการผูป้ ่ วย ดูแลให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้น ทาหัตถการ ตรวจ
รักษาผูป้ ่ วยที่มารับบริ การนอกเวลาราชการตามหลักวิชาการ และ CPG รายงาน
แพทย์ ในรายที่เกินขีดความสามารถ และปฏิบตั ิงานที่ได้รับมอบหมาย
3.5 ผูช้ ่วยเหลือคนไข้ จัดทา/ตรวจสอบแฟ้ มประวัติผปู ้ ่ วยนอก และปฏิบตั ิงานตามที่ได้รับ
มอบหมาย
4.0 คาจากัดความ
4.1 ผูป้ ่ วยอุบตั ิเหตุและฉุกเฉินหมายถึงผูป้ ่ วยที่มารับบริ การที่งานอุบตั ิเหตุและฉุกเฉิน
โรงพยาบาลแม่เมาะซึ่ งได้แก่ผปู ้ ่ วยดังต่อไปนี้
4.1.1 ผูป้ ่ วยวิกฤต(Resuscitation)
4.1.2 ผูป้ ่ วยฉุกเฉินมาก(Emergent) หมายถึง ผูป้ ่ วยที่จาเป็ นต้องการตรวจ
รักษา ทันทีมิฉะนั้นผูป้ ่ วยอาจเสี ยชีวติ หรื อพิการอย่างถาวรในเวลาไม่กี่วนิ าที
4.1.3 ผูป้ ่ วยฉุกเฉิน (Urgent) เป็ นภาวะที่ผปู ้ ่ วยต้องการความช่วยเหลือทางการ
รักษาพยาบาลจัดเป็ นอันดับรองจากกลุ่มแรก ผูป้ ่ วยประเภทนี้ถา้ ปล่อยทิ้งไว้
ไม่ให้การรักษาพยาบาลอย่างถูกต้องก็อาจทาให้สูญเสี ยชีวติ หรื อพิการได้
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โรงพยาบาลแม่ เมาะ
ระเบียบปฏิบตั ิงานเรื่ อง : ระเบียบปฏิบตั ิเรื่ อง การบริ การงานอุบตั ิเหตุและฉุกเฉิน
วันที่ประกาศใช้ : o๕/o๑/๒๕๕๘
หน้า ๒/๖
วันที่ทบทวน: - ครั้งที่: 0
ผูท้ บทวน:คณะกรรมการคุณภาพ
ผูจ้ ดั ทา: นางนุจรี ร่ มโพธิ์
ผูอ้ นุมตั ิใช้:ผูจ้ ดั การคุณภาพ
ภายในไม่กี่ชวั่ โมง
4.1.4 ผูป้ ่ วยเร่ งด่วน(Semi urgent)
4.1.5 ผูป้ ่ วยไม่ฉุกเฉิ น(Non urgent) เป็ นภาวะที่ผปู ้ ่ วยไม่จาเป็ นต้องพึ่งการ
ให้บริ การจากหน่วยงานอุบตั ิเหตุและฉุ กเฉิ นแต่ตอ้ งได้รับการตรวจรักษาโดย
การส่ งต่อไปตรวจ ณ แผนกผูป้ ่ วยนอก หรื อจัดลาดับความสาคัญในการตรวจ
รักษาเป็ นลาดับสุ ดท้าย
4.2 ผูป้ ่ วยใน หมายถึง ผูป้ ่ วยที่นอนพักรักษาในตึกผูป้ ่ วย โดยแพทย์สั่งให้รับไว้รับการ
รักษาที่
โรงพยาบาลและลงทะเบียนเป็ นผูป้ ่ วยใน
4.3 อุปกรณ์การแพทย์ หมายถึง เครื่ องมือ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการตรวจรักษาหรื อให้บริ การ
ผูป้ ่ วย
4.4 หัตถการ หมายถึง ปฏิบตั ิการด้านการรักษาโดยใช้เครื่ องมือหรื ออุปกรณ์การแพทย์โดย
แพทย์หรื อพยาบาลเวร
4.5 แพทย์ หมายถึง แพทย์ที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจรักษาผูป้ ่ วยทั้งในและนอกเวลา
ราชการ
4.6 พยาบาลเวร หมายถึง พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลเทคนิค ที่ข้ ึนปฏิบตั ิงานที่งานอุบตั ิเหตุ
และฉุกเฉิน
4.7 ทีมการพยาบาล หมายถึง พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลเทคนิค ผูช้ ่วยเหลือคนไข้
4.8 ผูป้ ่ วยคดี หมายถึง ผูม้ ารับบริ การที่ตารวจนาส่ งเพื่อตรวจร่ างกายหรื อตรวจหาสารเสพ
ติดหรื ออื่นๆตายโดยผิดธรรมชาติ มีแนวโน้มเป็ นคดีเช่น ให้ประวัติถูกทาร้ายร่ างกาย
ตรวจหาสารเสพติดในร่ างกายและอุบตั ิเหตุทางการจราจร ฯลฯ
5.0 ระเบียบปฏิบัติ
5.1 ทีมการพยาบาล เตรี ยมความพร้อมของวัสดุ อุปกรณ์ ของเครื่ องใช้และเวชภัณฑ์ต่างๆ
โดยปฏิบตั ิตามวิธีปฏิบตั ิงานเรื่ อง “การเตรี ยมอุปกรณ์การแพทย์งานอุบตั ิเหตุและ
ฉุกเฉิน”
5.2 ทีมการพยาบาลให้การต้อนรับ ซักถามอาการ ซักประวัติการเจ็บป่ วย ประเมินสภาพ

รหัสเอกสาร QP-EMR-01
โรงพยาบาลแม่ เมาะ
ระเบียบปฏิบตั ิงานเรื่ อง : ระเบียบปฏิบตั ิเรื่ อง การบริ การงานอุบตั ิเหตุและฉุกเฉิน
วันที่ประกาศใช้ : o๕/o๑/๒๕๕๘
หน้า ๓/๖
วันที่ทบทวน: - ครั้งที่: 0
ผูท้ บทวน:คณะกรรมการคุณภาพ
ผูจ้ ดั ทา: นางนุจรี ร่ มโพธิ์
ผูอ้ นุมตั ิใช้:ผูจ้ ดั การคุณภาพ
ผูป้ ่ วยตรวจร่ างกายและให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้น ตามวิธีปฏิบตั ิเรื่ อง “มาตรฐานการ
พยาบาลผูป้ ่ วยอุบตั ิเหตุและฉุกเฉิน” ตรวจสอบเอกสารกับผูป้ ่ วยหรื อญาติ ลงบันทึก
อาการผูป้ ่ วยในแฟ้ มประวัติ ผูป้ ่ วยนอก ตามวิธีปฏิบตั ิงานเรื่ อง “การบันทึกของงาน
อุบตั ิเหตุและฉุกเฉิน”ในกรณี ฉุกเฉิ นพยาบาลเวรแจ้งแพทย์เวรทันที และกรณี ส่งพบ
แพทย์ที่หอ้ งตรวจ ส่ งต่อพยาบาลหน้าห้องตรวจเพื่อปฏิบตั ิตามวิธีปฏิบตั ิงานเรื่ อง “การ
บริ การผูป้ ่ วยพบแพทย์”
5.3 แพทย์ทาการตรวจรักษาตามระเบียบปฏิบตั ิเรื่ อง “การควบคุมคุณภาพทางการแพทย์”
ทีมการพยาบาลดูแลผูป้ ่ วยตามแผนการรักษาของแพทย์
5.3.1 กรณี แพทย์สั่งทาหัตถการ พยาบาลเวรปฏิบตั ิตามหลักวิชาการและวิธีปฏิบตั ิงาน
“การ ทาหัตถการงานอุบตั ิเหตุและฉุกเฉินและบันทึกในแฟ้ ม ประวัติผปู้ ่ วยนอกกรณี มีการ
ทาแผลต่อเนื่อง ตัดไหม ฉี ดวัคซีน ฉีดยา ดูเฝื อกฯลฯ พยาบาลเวรให้คาแนะนาและ วิธี
ปฏิบตั ิตวั และนัดผูป้ ่ วยตามวิธีปฏิบตั ิงานเรื่ อง “การนัดผูร้ ับบริ การ”
5.3.2 กรณี แพทย์ตรวจหรื อพยาบาลเวรเห็นสมควรส่ งตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ พยาบาลเวร
อธิ บายให้ผปู ้ ่ วยหรื อญาติทราบ กรณี ขอผลด่วนแจ้งให้เจ้าหน้าที่หอ้ งปฏิบตั ิการ
ทราบเพื่อรับหรื อเก็บสิ่ งส่ งตรวจ การเก็บสิ่ งส่ งตรวจปฏิบตั ิตามเรื่ อง “คู่มือการเก็บ
รักษาและนาส่ งสิ่ งส่ งตรวจ” เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิการ ปฏิบตั ิตามระเบียบ
ปฏิบตั ิงาน เรื่ อง“การบริ การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ”
5.3.3 กรณี แพทย์สั่งถ่ายภาพรังสี แพทย์หรื อพยาบาลเวรอธิ บายให้ผปู ้ ่ วยหรื อญาติทราบ
กรณี ขอด่วนแจ้งให้เจ้าหน้าที่หอ้ งปฏิบตั ิงานรังสี ทราบเพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงานตาม
ระเบียบปฏิบตั ิงาน เรื่ อง “การบริ การถ่ายภาพรังสี ” และแจ้งให้เจ้าหน้าที่หอ้ งบัตรจัด
พนักงานเปลนาส่ งผูป้ ่ วย โดยพนักงานเปลปฏิบตั ิตามระเบียบปฏิบตั ิงานเรื่ อง การ
เคลื่อนย้ายผูร้ ับบริ การ
5.3.4 กรณี แพทย์สั่งทาหัตถการในห้องผ่าตัด ทีมการพยาบาลแจ้งให้เจ้าหน้าที่หอ้ งผ่าตัด
ทราบและปฏิบตั ิตามวิธีการปฏิบตั ิงาน เรื่ อง “การเตรี ยมผูป้ ่ วยก่อนผ่าตัด”
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ระเบียบปฏิบตั ิงานเรื่ อง : ระเบียบปฏิบตั ิเรื่ อง การบริ การงานอุบตั ิเหตุและฉุกเฉิน
วันที่ประกาศใช้ : o๕/o๑/๒๕๕๘
หน้า ๔/๖
วันที่ทบทวน: - ครั้งที่: 0
ผูท้ บทวน:คณะกรรมการคุณภาพ
ผูจ้ ดั ทา: นางนุจรี ร่ มโพธิ์
ผูอ้ นุมตั ิใช้:ผูจ้ ดั การคุณภาพ
5.3.5 กรณี แพทย์ให้ผปู้ ่ วยสังเกตอาการหรื อนอนโรงพยาบาล แพทย์หรื อพยาบาลเวร
อธิบาย
ให้ผปู ้ ่ วยหรื อญาติทราบ ตรวจสอบคาสั่งการรักษาของแพทย์ที่ตอ้ งปฏิบตั ิที่ห้องอุบติ
เหตุฉุกเฉินและปฏิบตั ิตามแผนการรักษาและปฏิบตั ิตาม วิธีปฏิบตั ิงานเรื่ อง “การรับ
คาสั่งแพทย์” และวิธีปฏิบตั ิงานเรื่ อง “การบริ การผูป้ ่ วยนอนโรงพยาบาล”
5.4 กรณี เป็ นผูป้ ่ วยคดีพยาบาลเวรปฏิบตั ิตามวิธีปฏิบตั ิงานเรื่ อง“การปฏิบตั ิเกี่ยวกับผูป้ ่ วย
คดี”
5.5 กรณี เป็ นผูป้ ่ วยไม่ทราบชื่ อ ไม่รู้สึกตัวหรื อเสี ยชีวติ และไม่มีญาติ พยาบาลเวรปฏิบตั ิ
ตาม วิธีปฏิบตั ิงานเรื่ อง “การปฏิบตั ิกรณี เป็ นผูป้ ่ วยไม่ทราบชื่อ ไม่รู้สึกตัวหรื อเสี ยชีวิต
และไม่มี ญาติ”
5.6 กรณี เป็ นผูร้ ับบริ การคลอดทีมการพยาบาลปฏิบตั ิตามวิธีปฏิบตั ิงานเรื่ อง“การดูแลก่อน
การคลอด”และกรณี เป็ นผูร้ ับบริ การคลอดก่อนถึงโรงพยาบาลทีมการพยาบาลปฏิบตั ิ
ตามวิธีปฏิบตั ิงานเรื่ อง“การดูแลผูร้ ับบริ การคลอดและทารกแรกเกิดก่อนถึงโรงพยาบาล”
5.7 กรณี ที่มีการจาหน่ายผูป้ ่ วย
5.7.1 แพทย์หรื อพยาบาลเวร บันทึกเวชภัณฑ์หรื อหัตถการลงในเครื่ องคอมพิวเตอร์หรื อ
ใบสั่งยาตามวิธีปฏิบตั ิงานเรื่ อง “การบันทึกข้อมูลผูร้ ับบริ การในคอมพิวเตอร์ ”
5.7.2 ให้ผรู ้ ับบริ การหรื อญาติไปที่หอ้ งจ่ายยา เจ้าหน้าที่ห้องจ่ายยาปฏิบตั ิตามระเบียบ
ปฏิบตั ิ งานเรื่ อง “การจัดและจ่ายยาให้ผรู ้ ับบริ การ”
5.7.3 กรณี นอกเวลาราชการ พยาบาลเวรทาหน้าที่เรี ยกเก็บเงินและออกใบเสร็ จรับเงินให้
ผูร้ ับบริ การตามระเบียบปฏิบตั ิงานเรื่ อง การเก็บเงิน และทาการจัดและจ่ายยาให้
ผูร้ ับบริ การตามระเบียบปฏิบตั ิงานเรื่ อง การจัดและจ่ายยาให้ผรู้ ับบริ การ
5.7.4 กรณี แพทย์พิจารณาส่ งต่อผูป้ ่ วยไปรักษาสถานบริ การอื่น และมีความจาเป็ นในการใช้

รหัสเอกสาร QP-EMR-01
โรงพยาบาลแม่ เมาะ
ระเบียบปฏิบตั ิงานเรื่ อง : ระเบียบปฏิบตั ิเรื่ อง การบริ การงานอุบตั ิเหตุและฉุกเฉิน
วันที่ประกาศใช้ : o๕/o๑/๒๕๕๘
หน้า ๕/๖
วันที่ทบทวน: - ครั้งที่: 0
ผูท้ บทวน:คณะกรรมการคุณภาพ
ผูจ้ ดั ทา: นางนุจรี ร่ มโพธิ์
ผูอ้ นุมตั ิใช้:ผูจ้ ดั การคุณภาพ
รถฉุกเฉิน ทีมการพยาบาลปฏิบตั ิตามระเบียบปฏิบตั ิเรื่ อง “การบริ การรถฉุกเฉิน” และ
วิธี ปฏิบตั ิงานเรื่ อง “การรับส่ ง-ต่อผูป้ ่ วย”
5.7.5 กรณี ผปู ้ ่ วยหรื อญาติไม่สมัครใจรับการรักษา แพทย์หรื อพยาบาลเวรอธิ บายให้ผปู ้ ่ วย
หรื อญาติทราบถึงความจาเป็ นที่ตอ้ งรับการรักษาและอันตรายที่จะเกิดขึ้นถ้าผูป้ ่ วย
หรื อญาติยนื ยันจุดประสงค์เดิม พยาบาลเวรปฏิบตั ิตามวิธีปฏิบตั ิงานเรื่ อง “การ
จาหน่ายผูป้ ่ วยไม่สมัครใจรับการรักษา “
5.7.6 กรณี ผปู้ ่ วยเสี ยชีวติ แพทย์เวรเป็ นผูอ้ ธิบายให้ญาติผปู้ ่ วยทราบถึงสาเหตุของการ
เสี ยชีวติ พยาบาลเวรปฏิบตั ิตามวิธีปฏิบตั ิงานเรื่ อง “การจาหน่ายผูป้ ่ วยเสี ยชีวติ ”
5.8 กรณี ที่ผปู้ ่ วยได้รับอุบตั ิเหตุจากรถ พยาบาลเวรปฏิบตั ิตามวิธีปฏิบตั ิงานเรื่ อง “แนว
ทางการให้บริ การผูป้ ่ วยอุบตั ิเหตุจารถ”
5.9 กรณี ที่แพทย์สงั่ ให้ผปู ้ ่ วยไปรับการตรวจทาง ทันตกรรม พยาบาลเวรแจ้งให้เจ้าหน้าที่
ฝ่ าย ทันตกรรมทราบ เพื่อปฏิบตั ิตามระเบียบปฏิบตั ิงานเรื่ อง “การบริ การผูป้ ่ วยทันตก
รรม”
5.10กรณี ทาหัตถการผ่าตัดเล็กเช่นการผ่าฝี เลาะชิ้นเนื้ อ ฯลฯหรื อแพทย์สั่งให้ยาระงับ
ความรู ้สึกทัว่ ไปแก่ผปู ้ ่ วยที่ทาหัตถการพยาบาลอธิ บายให้ผปู ้ ่ วยหรื อญาติทราบพร้อมกับ
เซ็นยินยอมให้การรักษา
5.11 กรณี แพทย์สั่งจ่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 พยาบาลทาตามระเบียบปฏิบตั ิงาน
เรื่ อง “การจัดและจ่ายยาให้ผรู ้ ับบริ การ”
5.12 กรณี ผปู ้ ่ วยอุบตั ิเหตุอุบตั ิภยั หมู่ ให้ทีมการพยาบาลปฏิบตั ิตามวิธีปฏิบตั ิงานเรื่ อง แผน
รับสถานการณ์อุบตั ิเหตุอุบตั ิภยั หมู่โรงพยาบาลแม่เมาะ
5.13 กรณี ผรู ้ ับบริ การหรื อญาติตอ้ งการใบรับรองแพทย์ประกันชีวติ หรื อต้องการใบรับรอง
การเจ็บป่ วย พยาบาลเวรประสานงานกับแผนกผูป้ ่ วยนอกหรื อแพทย์ผรู ้ ักษา เพื่อออก
ใบรับรองแพทย์ต่อไป หากเป็ นวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการให้พยาบาลเวร
นัด ผูร้ ับบริ การ ผูป้ ่ วยหรื อญาติ โดยปฏิบตั ิตามวิธีปฏิบตั ิงานเรื่ อง “การนัด
ผูร้ ับบริ การ”
5.14 อุปกรณ์การแพทย์ ผ้าที่ใช้ทาหัตถการหรื อบริ การผูป้ ่ วย วัสดุมูลฝอย สิ่ งปนเปื้ อนสาร
คัดหลัง่ ทีมการพยาบาลปฏิบตั ิงานเรื่ อง คู่มือการปฏิบตั ิงาน ป้ องกันและควบคุมโรคติด
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โรงพยาบาลแม่ เมาะ
ระเบียบปฏิบตั ิงานเรื่ อง : ระเบียบปฏิบตั ิเรื่ อง การบริ การงานอุบตั ิเหตุและฉุกเฉิน
วันที่ประกาศใช้ : o๕/o๑/๒๕๕๘
หน้า ๖ /๖
วันที่ทบทวน: - ครั้งที่: 0
ผูท้ บทวน:คณะกรรมการคุณภาพ
ผูจ้ ดั ทา: นางนุจรี ร่ มโพธิ์
ผูอ้ นุมตั ิใช้:ผูจ้ ดั การคุณภาพ
เชื้อในโรงพยาบาลและปฏิบตั ิตามระเบียบปฏิบตั ิงานเรื่ อง การบริ การจ่ายกลางและ ซักฟอก
5.15 การควบคุมการรับ การเก็บเวชภัณฑ์ และกรณี พบเวชภัณฑ์ที่เป็ นไปตามข้อกาหนด
ทีม การพยาบาลปฏิบตั ิตามระเบียบปฏิบตั ิงานเรื่ อง “การบริ หารคลังวัสดุ ”
5.16 แฟ้ มประวัติผปู ้ ่ วยนอก เมื่อใช้เสร็ จในแต่ละเวรให้เก็บรวบรวมไว้ที่เจ้าหน้าที่ห้องบัตร
ทา การจัดเก็บตามวิธีปฏิบตั ิงานเรื่ อง “การจัดเก็บเวชระเบียนผูร้ ับบริ การ”

ผูจ้ ดั ทา
…………………………………………..
( นางนุชจรี ร่ มโพธิ์ )
ตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพชานาญการ

ผูต้ รวจสอบ/ทบทวน
…………………………………………..
( นางวัลนิกา แก้วกาพล )
ตาแหน่งหัวหน้าฝ่ ายกลุ่มการพยาบาล

ผูอ้ นุมตั ิ
……………………………………………
( นางสุ เกศ สุ ภาศรี )
ตาแหน่งผูจ้ ดั การคุณภาพโรงพยาบาลแม่เมาะ

