
 

 

 
 
โรงพยาบาลหางดง 
   กลุมการพยาบาล 

ขอกําหนดวิธีปฏิบัติ 
(Work  Instruction) 

เรื่อง การดูแลผูปวยฉุกเฉินเพื่อการสงตอผูปวยไปยังโรงพยาบาลท่ีมีศักยภาพสูงกวา 
 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหมีการเตรียมความพรอมในการสงตอผูปวยไปยังสถานพยาบาลปลายทาง 
 2. เพื่อใหผูนําสงผูปวย   
               - สามารถตัดสินใจใหการพยาบาลผูปวยฉุกเฉินบนรถขณะนําสงซึ่งเปนภาวะท่ีมีขอจํากัดใน  
                 การดูแลรักษา    
               - สามารถตรวจจับความผิดปกติของผูปวยและอุปกรณตางๆ ขณะสงตอไดทันทวงที     
               - สามารถแกไขปญหาตัดสินใจเฉพาะหนาได และใหการรักษาเบ้ืองตนท่ีอันตรายถึงแกชีวิตได      
               - สามารถแจงแกแพทยเจาของไข และโรงพยาบาลปลายทางเพิ่มเติมไดตรงประเด็น เมื่อมีการ  
                 เปล่ียนแปลงของอาการ      
             3. เพื่อใหมีเอกสาร  ขอมูลการตรวจรักษาท่ีสําคัญ  และบันทึกการใหการดูแลรักษาพยาบาลท่ี    
                ครอบคลุม  ครบถวน  สําหรับทีมสหสาขาวิชาชีพโรงพยาบาลปลายทางดูแลตอเนื่องอยางทันทวงที  
  4.  เพื่อใหมีการพัฒนาระบบการดูแลผูปวยสงตอ 
                             กระบวนการสงตอผูปวยไปยังสถานพยาบาลท่ีมีศักยภาพสูงกวา  (Refer out)   
              เปนกระบวนการสําคัญ ของกระบวนการรับ-สงตอ  และเปนภารกิจหลักของโรงพยาบาล     
โดยเฉพาะการสงตอผูปวยฉุกเฉิน     ซึ่งระหวางการนําสง   ผูปวยอาจมีอาการทรุดลง  เกิดภาวะแทรกซอน เกิด
ความพิการ  หรือ เสียชีวิตได            ดังนั้นจึงตองมีการปองกันไมใหเกิดภาวะฉุกเฉินและจัดการใหผูปวยไดรับ
การปฏิบัติการฉุกเฉินท่ีไดมาตรฐานหรือไดรบัการบําบัดรักษาเฉพาะอยางทันทวงที          ในข้ันตอนการปฏิบัติ 
ระหวางการสงตอ ( During transfer care)  ตองมีการใหการดูแลรักษาผูปวยฉุกเฉินตามมาตรฐานวิชาชีพและ
มาตรฐานการดูแลผูปวยระหวางสงตอรายโรค    มีการเฝาระวังและติดตามผลการดูแลท่ีเหมาะสมกับผูปวยฉุกเฉิน
แตละระดับ  พรอมท้ังมีการบันทึกรายงานระหวางสงตอเปนลายลักษณอักษร  ใหครอบคลุมทุกประเด็น   ดังนั้น
การสงตอผูปวยฉุกเฉินไปยังสถานพยาบาลท่ีมีศักยภาพสูงกวา     ผูดูแลผูปวยระหวางนําสงทุกวิชาชีพจึงตองมีการ
ดูแลผูปวยรายโรคตามมาตรฐานของวิชาชีพนั้นๆ    เพื่อใหผูปวยมีความปลอดภัยสูงสุดระหวางการเดินทางจนกวา
จะไดรับการดูแลรักษาจาก รพ . ปลายทาง      
               ระบบการสงตอผูปวยถือเปนกระบวนการรักษาพยาบาลอยางหนึ่ง   โดยเปนกระบวนการท่ีตองมีการ
ประเมินเพื่อแบงระดับผูปวย และการวางแผน และการดูแลอยางเหมาะสม  การประเมินสภาพผูปวยอยาง
ตอเนื่องจนถึงสถานบริการปลายทาง    ท้ังนี้การบันทึกการดูแลรักษาพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพมีความสําคัญ
มากเนื่องจากขอมูลท่ีบันทึก นํามาใชเพื่อการติดตอส่ือสารเกี่ยวกับภาวะและความกาวหนาในอาการผูรับบริการ
ระหวางบุคลากรในทีมสุขภาพ   นํามารวบรวม เปรียบเทียบและประเมินความตองการการดูแลของผูรับบริการ 
ชวยในการวางแผนการพยาบาลใหผูรับบริการไดรับการดูแลท่ีตอเนื่อง ทันการณ และเปนหลักฐานทางกฎหมาย 
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การดูแลผูปวยในปฏิบัติการสงตอผูปวยฉุกเฉินระหวางสถานพยาบาล 
 
                 หมายถึง  กระบวนการดูแลรักษาพยาบาลผูปวยฉุกเฉินจากสถานพยาบาลแหงใดแหงหนึ่งท่ีใหการ
ดูแลรักษาข้ันตน และมีความจํา เปนตองสงตอผูปวยไปยังสถานพยาบาลท่ีมีศักยภาพสูงกวาหรือสถานพยาบาลท่ีมี
ศักยภาพในการดูแลรักษา เพื่อใหผูปวยไดรับการดูแลท่ีไดมาตรฐาน และปลอดภัย โดยกระบวนการเริ่มตนต้ังแต 

1. การเตรียมความพรอมของสถานพยาบาลตนทาง  
          2. การเตรียมความพรอมเมื่อแพทยมีคําส่ังสงตอผูปวย 

   - การประเมินระดับความเฉียบพลันของอาการผูปวย  
   - การประสานงานและสงตอขอมูลผูปวยไปยังสถานพยาบาลปลายทาง  
   - การบริหารทรัพยากรในการสงตอ  
3. การดูแลกอนการสงตอ   
4. การดูแลผูปวยระหวางการสงตอ  

          5. การสงมอบผูปวยฉุกเฉินหลังการสงตอ  
6. การประเมินคุณภาพการดูแลผูปวยสงตอ 

       1. การเตรียมความพรอมของสถานพยาบาลตนทาง     
 1.1  การเตรียมความพรอมของบุคคลากร   รถพยาบาล   เครื่องมืออุปกรณ   ยาและเวชภัณฑตางๆ  
      - สมรรถนะบุคลากรท่ีจะปฏิบัติการสงตอผูปวย 
      - สมรรถนะพนักงานขับรถพยาบาล Ambulance 
      - มาตรฐานรถพยาบาล 
      - รายการเครื่องมืออุปกรณ 
      - รายการยาและเวชภัณฑตางๆ 
      - ระบบการตรวจเช็คความพรอมของรถพยาบาลเครื่องมืออุปกรณ   ยาและเวชภัณฑตางๆ 
 1.2 การเตรียมความพรอมของอัตรากําลังทีมสงตอ  เพื่อใหมีอัตรากําลังเพียงพอในการสงตอผูปวยอยาง 
               เหมาะสม ตลอด 24 ช่ัวโมง   รวมถึงระบบการจัดการใหเกิดความรวดเร็วของทีมสงตอ 
     - ชองทางการส่ือสาร ประสานงาน  เชน วิทยุส่ือสาร  โทรศัพท  ไลน 
     - ตารางเวรทีม Refer  
     - ตารางเวรสํารองทีม Refer 
     - ข้ันตอนปฏิบัติในการดูแลผูปวยระหวางการสงตอของพยาบาลและพนักงานขับรถ 
       2. การเตรียมความพรอมเม่ือแพทยมีคําสั่งสงตอผูปวย 
           หนวยงานท่ีมีการสงตอผูปวย  ปฏิบัติดังนี้ 
           2.1 การประเมินระดับความเฉียบพลันของอาการผูปวย   เพื่อเปนขอมูลในการจัดทีมสงตออยาง 
                เหมาะสม 
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ตารางเปรียบเทียบระดับการคัดกรองผูปวย 
 

Triage (ESI) Version 
2010 

Emergency Severity Index (ESI) 
Version 4 

Levels of Patient Acuity for 
Interfacility Transfer 

Resuscitation ผูปวยฉุกเฉินวิกฤต 1 I  =U : Unstable  
Emergency ผูปวยฉุกเฉินวิกฤต 2 II = H : Stable with High risk of 

deterioration   
Urgent ผูปวยฉุกเฉินเรงดวน III = M : Stable with Medium risk 

of deterioration 
Semi-urgent ผูปวยฉุกเฉินไมรุนแรง IV = L : Stable with Low risk of 

deterioration 
Non urgent ผูปวยท่ัวไปและผูรับบริการสาธารณสุขอื่น VI = N : Stable with no risk of 

deterioration 
          2.2 การประสานงานและสงตอขอมูลผูปวยไปยังสถานพยาบาลปลายทาง  
               การสงตอผูปวยฉุกเฉินควรมีการประสานงานไปยังโรงพยาบาลปลายทางทุกครั้ง ท้ังนี้เพื่อให
โรงพยาบาลปลายทางเตรียมความพรอมไมวาจะเปนดานบุคคลากร ยา/เวชภัณฑ เครื่องมืออุปกรณ ระบบทาง
ดวนพิเศษในการดูแลผูปวยฉุกเฉินใหไดการดูแลรักษาบัดเฉพาะท่ีรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย      ดังนั้น
ควรจะตองมีการประสานขอมูลผูปวยท่ีจะสงตอไปยัง รพ.ปลายทาง กอนท่ีผูปวยฉุกเฉินจะเดินทางไปถึงทุกราย  

• ระบบ Thai  Refer 

• การโทรศัพทประสานงานไปยังศูนยประสานงานการสงตอผูปวย หรือโรงพยาบาลปลายทาง 

• การใช LINE ,วิทยุส่ือสาร 
          การส่ือสารระหวางสหวิชาชีพท่ีมีประสิทธิภาพจะชวยเพิ่มความปลอดภัยและเพิ่มของพึงพอใจของผูปวย        
SBAR  เปนเทคนิคท่ีใชการกําหนดกรอบการสนทนา เพื่อใหขอมูลเกี่ยวกับผูปวยเปนขอมูลท่ีกระชับ รวบรัด 
ครอบคลุมส่ิงท่ีจําเปนและส่ือสารในรูปแบบเดียวกัน 
SBAR เทคนิคประกอบดวย  

1. S - Situation. สถานการณท่ีทําใหตองรายงาน 
2. B – Background ขอมูลภูมิหลังเกี่ยวกับสถานการณ 
3. A - Assessment. การประเมิน 
4. R - Recommendation. ขอเสนอแนะ 

รายละเอียดของ SBAR เทคนิคแตละข้ันตอนมีดังนี้ 
1. S - Situation. ผูรายงานระบุสถานการณอยางส้ันๆ  
    ไดแก การระบุตัวผูรายงาน โดยเริ่มตนแจงช่ือโรงพยาบาล/ช่ือ ตําแหนงของตนเอง/ช่ือ – นามสกุลผูปวย /  
Diagnosis   / Underlying 
2. B – Background ขอมูลภูมิหลังเกี่ยวกับสถานการณ  
   ไดแก ประวัติการเจ็บปวยสําคัญ  ประวัติการเจ็บปวยท่ีนําสูการเจ็บปวยครั้งนี้/ประวัติ การแพยา/ประวัติ การ
รักษา ท่ีมีอยูเดิม/ระดับความรูสึกตัวของผูปวย    สภาพอาการและปญหาของผูปวยแรกรับ    หรือ  วันท่ีเขารับ
การรักษา การวินิจฉัยโรคตอนแรกรับการรักษา  การดูแลรักษาท่ีไดรับไปแลว   หัตถการท่ีทํากับผูปวยและผลการ
ทําหัตถการ    ผลตรวจทางหองปฏิบัติการ และวันเวลาท่ีทําการทดสอบ ผลการทดสอบครั้งท่ีแลวเพื่อเปรียบเทียบ
(ถามี) ขอมูลทางคลินิกอื่นๆ (ถามี) ขอมูลเกี่ยวกับญาติหรือการระบุตัวผูปวย        
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3. A - Assessment. การประเมิน  
   เปนการสรุปประเด็นปญหาของผูปวย กอนสงมอบผูปวย      ไดแก    ระดับความรูสึกตัว   สัญญาณชีพลาสุด   
การดูแลรักษาเมื่อผูปวยมีการเปล่ียนแปลงอาการและอาการแสดง        ผลการดูแลรักษาและทําหัตถการตาง  
เชน  Total  IV fluid    /  urine  out put   /  DTX    /  fluid จาก drain จาก Tube ตางๆ 
4.  R - Recommendation. ขอเสนอแนะ  
    ไดแก การใหความเห็นหรือขอเสนอแนะในการแกไขปญหาของผูปวย อะไรท่ีคิดวาจําเปนสําหรับผูปวย อะไรท่ี
คิดวาตองการจากแพทยในการชวยใหอาการของผูปวยดีข้ึน 

2.3 การบริหารทรัพยากรในการสงตอ     
        ระดับความเฉียบพลันของอาการผูปวย (Levels of Patient Acuity)  จะเปนส่ิงกําหนดประเภท
และจํานวนของบุคลากรในทีมสงตอผูปวย ดังนั้นจึงมีแนวทางการจัดทรัพยากรดานบุคลากรใหเหมาะสมกับสภาพ
ผูปวย 
 
          ● มาตรฐานการบุคคลากรในทีมปฏิบัติการสงตอผูปวยฉุกเฉินระหวางสถานพยาบาลของ สพฉ. 
 

Levels of Patient Acuity 
for Interfacility Transfer 

ทีมสงตอผูปวย 
จํานวน                                   ประเภทบุคคลากร 

U : Unstable  3 คน 1) หัวหนาทีม จํานวน 1 คน ไดแก พยาบาลวิชาชีพ ระดับ Advance 
(หากมีแพทยติดตามสงผูปวย ใหแพทยทําหนาท่ีเปนหัวหนาทีม) 
2) พยาบาลวิชาชีพ ระดับ Develop หรือ Doing จํานวน 1 คน 
3) พยาบาลวิชาชีพ ระดับ Basic จํา นวน 1 คน 

H : Stable with High risk of 
deterioration   

2 คน 1) หัวหนาทีม จํานวน 1 คน ไดแก พยาบาลวิชาชีพ ระดับ Develop 
2) พยาบาลวิชาชีพ ระดับ Doing จํานวน 1 คน 

M : Stable with Medium 
risk of deterioration 

2 คน 1) หัวหนาทีม จํานวน 1 คน ไดแก พยาบาลวิชาชีพ ระดับ Doing 
2) พยาบาลวิชาชีพระดับ Basic จํานวน 1 คน 

L : Stable with Low risk of 
deterioration 

1 คน พยาบาลวิชาชีพ ระดับ Basic จํานวน 1 คน 

N : Stable with no risk of 
deterioration 

1-0 คน  อาจนําสงโดยพยาบาลวิชาชีพ ระดับ Basic จํานวน 1 คน  หรือไมมีก็ได 

 
                                           ตารางสรุประดับสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ ของ สพฉ. 
 
ระดับ ประสบการณใน ER Minimum requirement for staff  qualification 
Basic 0-1 ป Basic Interfacility Ground Transportation Principle of 

Transportation+ BCLS 
Doing 1-3 ป Basic + ACLS +ACTN +ITLS 
Develop 3-5 ป Doing + PALS+ Neonatal resuscitation 
Advance มากกวา 5 ป Develop + critical care Transportation 
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แนวทางการจัดอัตรากําลังสงตอผูปวยฉุกเฉิน 

ประเภทผูปวย ตัวอยางกลุมโรค/โรค/กลุมอาการ การจัดอัตรากําลัง 

Level I : Unstable  
      หมายถึง      ผูปวยท่ีหลัง
ใหการ ดูแลรักษาอยางเต็มท่ี
แลว สัญญาณชีพยังไมคงท่ี ไร
เสถียรภาพ หรือมีความ
ตองการการ ดูแลท่ี
เฉพาะเจาะจงข้ันสูงเปนพิเศษ 

- Post cardiac arrest  

- ผูปวยท่ีตองการ Intra-aortic balloon 

pump, Invasive monitoring  

- ผูปวย Multiple trauma ท่ีมี สัญญาณชีพไม

คงท่ีซึ่งตองการการรักษาจําเพาะในเวลาท่ี

จํากัด 

- ผูปวย  Fast tract Trauma  

- ผูปวยหลังทํา Cardio version 

- Eclampsia 

พยาบาลวิชาชีพ และเวช
กิจฉุกเฉิน 

Level II : Stable with High 
risk of deterioration  
        หมายถึง       ผูปวยมี
ประวัติเสถียรภาพตํ่าและหลัง
ใหการดูแลรักษาอยางเต็มท่ี
แลว สัญญาณชีพมี เสถียรภาพ    
แตมีความเส่ียงตอการทรุดลง
เฉียบพลันสูงระหวางการสงตอ
ผูปวย  

- Unstable  VT 

- STEMI/LBBB 

- Severe Metabolic acidosis HCO3 < 10 

พยาบาลวิชาชีพ และผู
ชวยเหลือคนไข 

- Severe HI with Multiple Injury 

- Anaphylaxis ท่ีมี Airway obstruct 

- post shock  

พยาบาลวิชาชีพ และผู
ชวยเหลือคนไข 

- ภาวะแทรกซอนของการคลอด เชน Cervix 

เปด ≥ 5 cm  

 

พยาบาลวิชาชีพและเวชกิจ
ฉุกเฉิน 

Level III : Stable with 
Medium risk of 
deterioration  
        หมายถึง    ผูปวยท่ีมี
ความจําเปนตองเฝาระวัง
สัญญาณชีพอยางใกลชิด
ระหวางสงตอ โดย การติดตาม
คล่ืนไฟฟาหัวใจ/การหายใจ/
ความอิ่มตัวของออกซิเจนใน
เลือด/ความ ดันโลหิต/ระดับ
ความรูสึกตัว ทุก 5-15 นาที
หรือผูปวยท่ีไดรับยาความเส่ียง
สูงทาง หลอดเลือดดํา ซึ่ง
จําเปนตองเฝาระวังอยาง

- Head injury GCS 9-13  

- GCS ≤ 8   On ET  tube 

- Stroke  GCS 9-10  

- Prolapse  cord 

พยาบาลวิชาชีพ 
พยาบาลวิชาชีพ/ผูชวย
เหลือคนไข 
พยาบาลวิชาชีพ /เวชกิจ
ฉุกเฉิน  

- ผูปวย ON ยา High alert drug  เชน KCL  

- Unstable angina/NSTEMI 

- On ICD 

- Head injury GCS ≤ 13  

- Stroke  GCS 11-13  

- Post Status epilepticus 

- ผูปวยมีภาวะ หัวใจเตนผิดจังหวะ  

- DHF มี clinical bleeding ,Plt.ตํ่า  

พยาบาลวิชาชีพ  
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ประเภทผูปวย ตัวอยางกลุมโรค/โรค/กลุมอาการ การจัดอัตรากําลัง 

ใกลชิดเชน Heparin, 
Nitroglycerineเปนตน  

- UGIH  with active bleeding 

- คลอดติดไหล  

- โรคจิตท่ีมีภาวะคลุมคล่ัง พิจารณาตามความ
เหมาะสม โดยคํานึงถึง
ความปลอดภัยของ
เจาหนาท่ี  

Level IV : Stable with 
Low risk of deterioration  
           หมายถึง    ผูปวยท่ี
จําเปนตองไดรับสารน้ําระหวาง
สงตอ  

- กระดูกตนขาหัก shaft 

- กระดูกเชิงกรานหัก  

- Stroke GCS=15 

-  Mild head injury GCS=15  

- STROKE GCS=14-15  

- Multiple Injury ท่ี V/S Stable 

- Bowel obstruction 

- Mild HI high risk GCS=14-15  

- Peritonitis 

- Snake bite 

เวชกิจฉุกเฉิน 

Level V : Stable with No 
risk of deterioration  
        หมายถึง   ผูปวยท่ีไม
จําเปนตองไดรับสารน้ําระหวาง
สงตอ อาจ on saline lock 
แตมีความ จําเปนตองสงไป
สถานพยาบาลท่ีมีศักยภาพสูง
กวา  

- ผูปวยไสต่ิงอักเสบ ท่ีไมได on iv 

-  Neck femur fracture ท่ีไมได on iv  

- Closed fracture เชน กระดูกแขนหัก 

- Fracture L-S spine 

เวชกิจฉุกเฉิน  
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3. การดูแลกอนการสงตอ  

   ● การเตรียมผูปวยและญาติ  
       มีการใหขอมูลการเจ็บปวย แผนการรักษา เหตุผลความจําเปนในการสงตอ และเปดโอกาสใหแกผูปวยและ
ญาติมีสวนรวมในการตัดสินใจสงตอใหขอมูลการเจ็บปวย   

   ● การเตรียมผูปวยฉุกเฉินกอนการสงตอ (Pre Transfer) 
      ผูปวยฉุกเฉินควรไดรับการดูแลรักษาตามมาตรฐานวิชาชีพในดานตาง ๆไดแก A B C D และมาตรฐานรายโรค
ตามความจําเปนของพื้นท่ี จนผูปวยฉุกเฉินมีเสถียรภาพและปลอดภัยกอนการสงตอ 
1. Airway & C-spine Protection 
   Airway : การประเมินทางเดินหายใจของผูปวยตองสังเกตอาการผิดปกติ  เชน ล้ินอุดกั้นในทางเดินหายใจ  ฟน
หักหลุดหาย มีส่ิงแปลกปลอมตางๆ เลือดออกในปากอาเจียน หรือมีเสมหะ ใบหนาบวมผิดรูป  การสํา ลักควันจาก
เปลวไฟ  การบวมของทางเดินหายใจ  ตองดูแลชวยเหลือใหมีความปลอดภัยกอนการสงตอ  หากมีการอุดกั้นใน
ทางเดินหายใจท่ีทําใหเกิดภาวะคุกคามตอชีวิต  ตองทําการชวยเหลือกอน  เชน การดูดเสมหะและสารคัดหล่ัง  
(Suction clear airway) การนําส่ิงแปลกปลอมออกจากทางเดินหายใจ (Remove Foreign Body) การใสทอชวย
หายใจ และการยึดตรึงใหอยูในตําแหนงท่ีเหมาะสม  ไมเล่ือนหลุด  หรือหักงอ  มีการตรวจสอบการรั่วซึมของ  Cuff     
ในกรณีผูปวยไมรูสึกตัวใหงดน้ําและอาหารทางปาก เพื่อปองกันการสําลัก 
    C-spine: มีการ protect c-spine ไดอยางถูกตองเหมาะสม  ในผูบาดเจ็บท่ีสงสัยหรือมีการบาดเจ็บท่ีกระดูก
สวนคอ ใหใส Hard collar อยางถูกตองเหมาะสมท้ังขนาดและวิธีการใส  และใช Head Immobilizer เพื่อให
ศีรษะอยูนิ่งหนาตรง และใหผูบาดเจ็บนอนบนกระดานแข็งพรอมอุปกรณรัดตรึงท่ีมีการใสอยางถูกวิธีเพื่อปองกัน
อุบัติเหตุ โดยสงตอผูบาดเจ็บดวยความระมัดระวัง รวมท้ังประเมิน Neuro deficit กอนและหลังการสงตอทุกครั้ง      
● ท้ังนี้ควรจะตองมีการเปล่ียนเส้ือผาผูปวย Leve l และ Level I ทุกราย    โดยเฉพาะในผูปวย Trauma    
สําหรับผูปวยท่ีตองใชเวลาเดินทางนานควรมีการใสผาออมซึมซับเพื่อความสะดวกในการจัดการอุจจาระ/ปสสาวะ
ระหวางการนําสง 
2. Breathing & Ventilation 
    Breathing: เปนการประเมินลักษณะการหายใจท่ีผิดปกติ  เชน ไมหายใจ  หายใจลําบาก  หายใจเร็วมาก  > 30 
ครั้ง/นาที หรือ หายใจชามาก  < 8 ครั้ง/นาที ทรวงอก  2 ขางขยายไมเทากัน  มีการบาดเจ็บจากของมีคมหรือถูก
กระแทกท่ีลําคอ  ทรวงอก  หลังและหนาทอง  เปนโรคหืดหอบ  ถุงลมปอดโปงพอง  โรคหัวใจ  ประเมินความอิ่มตัว
ของออกซิเจนในเลือดหากนอยกวา  90-92% ตองไดรับ  O2 Therapy อยางพอเพียง  การจัดทานอน  การชวย
หายใจดวยการใช  Ambu bag หรือเครื่องชวยหายใจในอัตราท่ีเหมาะสม   ในกรณีท่ีมีขอบงช้ีในการใสทอระบาย
ทรวงอก  (ICD) เชน  ผูปวยมีภาวะลมรั่วในเยื่อหุมปอด  (pneumothorax) และใช  positive pressure 
ventilation: ควรพิจารณาใสกอนการเคล่ือนยาย  พรอมยึดตรึงใหอยูในตําแหนงท่ีเหมาะสมในการใชเครื่องชวย
หายใจตองทดสอบและติดต้ังกับผูปวยกอนการสงตอรวมท้ังคํานวณปริมาณ  O2 ใหเพียงพอตลอดระยะการ
เดินทาง 
3. Circulation & bleeding control 
    Circulation: การประเมินระบบการไหลเวียนเลือด  และการทํางานของหัวใจโดยประเมินจากอัตราและ
ลักษณะการเตนของชีพจร ความดันโลหิต ประเมินการเสียเลือด  ประเมินระดับความรูสึกตัวซึ่งอาจซึมลงเนื่องจาก
ระบบไหลเวียนเลือดไมเพียงพอ   ประเมินภาวะซีด  เหงื่อออกตัวเย็น  โดยเฉพาะบนใบหนา  ฝามือ ฝาเทา หากมี
ภาวะเลือดออก  ตองทําการหามเลือดอยางถูกตอง     มีการพิจารณาใหสารน้ําในผูปวยท่ีมีขอบงช้ีอยางถูกตอง
เหมาะสมกับสภาพอาการ  ในกรณีท่ีผูปวยอยูในภาวะ  Shock ควรใหสารน้ําดวย  IV catheter ขนาดใหญ  No.16 
หรือ 18 และอาจจําเปนตองใหสารน้ํามากกวา   1 ตําแหนง  และยึดตรึงไมใหเล่ือนหลุด  กรณีผูปวยวิกฤตควร
พิจารณาเปดเสนเลือดไว 2  ตําแหนง  พิจารณาใหยาหรือใชเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟาในการรักษาเบ้ืองตนในผูปวย
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ท่ีมีการทํางานของหัวใจผิดปกติจนกวาจะปลอดภัยกอนการสงตอ และพิจารณาติดตามคล่ืนไฟฟาหัวใจในผูปวยท่ีมี
ขอบงช้ีตามสภาพอาการ 
4. Disability, Deformity, Drain, Drug 
    Disability: การประเมินระดับความรูสึกตัว  หากระดับความรูสึกตัวลดลง   GCS ≤ 8 ใหชวยเหลือดวยการใส
ทอชวยหายใจกอนจะมีการสงตอ  
    Deformity: ดามกระดูกแขน  ขาท่ีไดรับบาดเจ็บ  รวมกับประเมินระบบประสาทและระบบไหลเวียนท่ีสวน
ปลายของอวัยวะกอนและหลังดาม 
    Drain: ตรวจสอบและบันทึกปริมาณ ลักษณะตําแหนงและการทํางานของทอระบาย รวมท้ังยึดตรึงสายระบาย
ตาง ๆ ใหแนนหนา ขวดระบายทรวงอกอยูในตําแหนงท่ีตํ่ากวาทรวงอกเสมอ การจัดวางสาย venticulostomty  
    Drug : เตรียมยาท่ีตองใชในการสงตอใหเพียงพอท้ังชนิดและปริมาณยา  กรณีใหยาทางเสนเลือดใหติดปาย  
(label) กํา กับช่ือยาและขนาด ท้ังท่ีขวดและสายน้ําเกลือ     ยา high alert drug ใหบริหารยาผาน  syringe หรือ 
infusion pump เทานั้น     
● การเตรียมเอกสารท่ีเก่ียวของ 
    การปฏิบัติการสงตอผูปวยฉุกเฉินระหวางสถานพยาบาลอยางมีประสิทธิภาพนอกจากการเตรียมความพรอม
ดานผูปวยแลว  บุคลากรผูทําหนาท่ีในปฏิบัติการฉุกเฉินระหวางสถานพยาบาลควรมีการเตรียมความพรอมดาน
อื่นๆ ไดแก เอกสารใบสงตัว ประวัติการเจ็บปวย  การรักษา  ผลตรวจทางหองปฏิบัติการ  ผลตรวจพิเศษอื่นๆ  เชน 
CT, U/S, EKG, MRI   ใบเช็คสิทธิ์การรักษา  เปนตน รวมท้ังเอกสารแบบประเมินการดูแลผูปวยระหวางการนําสง    
ควรตรวจสอบใหมีความครบถวนและถูกตอง นําไปใหยังสถานพยาบาลปลายทางพรอมกับผูปวยเพื่อใหการรักษา
เปนไปอยางตอเนื่อง 
5. การดูแลผูปวยฉุกเฉินระหวางสงตอ (During Transfer) 
    วิธีการปฏิบัติ 

5.1. กอนเคล่ือนรถพยาบาลควรตรวจสอบสภาพความเรียบรอย  และความพรอมการใชงานของเครื่องมือ  
อุปกรณ และเวชภัณฑตางๆ  เชน  ตรวจเช็คระบบไฟ  และ Oxygen ในรถพยาบาลและแบงหนาท่ีความ
รับผิดชอบ ในกรณี 
• หัวหนาทีม   (พยาบาล ) 
1.1 เตรียมความพรอมกอนสงตอผูปวย ( Pre transfer ) 

         - รับสงขอมูลผูปวย และประเมินผูปวย โดยรับขอมูลจากหัวหนาเวร 
       - ประเมินอาการผูปวยและความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการสงตอพรอมท้ังซักซอมหลักเกณฑเงื่อนไข 
         การสงตอ  
       - กรณีผูปวย Triage level 1 และ 2 ( U และ H ) ตองไดรับการ Resuscitation , Post – 
         Resuscitation และPatient preparation กอนการสงตอเพื่อใหผูปวยมีเสถียรภาพ (Stable) 
         ท่ีสุดระหวางนําสง 

                 - ตรวจความพรอมของผูปวย/ญาติ บุคลากร อุปกรณ เอกสารและยานพาหนะ 
      - “ ไมปลอดภัย....ไมออกรถ ” โดยตรวจสอบหากพบวาพนักงานขับรถหรือยานพาหนะไมพรอม ให   
          รายงานหัวหนางานบริหารเพื่อขอเปล่ียนพนักงานขับรถหรือเปล่ียนยานพาหนะ 
     - “ไมลืมคาดเข็มขัดนิรภัย” และตรวจสอบใหทุกคนบนรถพยาบาลตองคาดเข็มขัดนิรภัย และจะ 
        ถอดเข็มขัดนิรภัยเมื่อรถพยาบาลจอดสนิทเทานั้น โดยหามญาตินั่งบริเวณสวนปฏิบัติการในการ
ดูแลผูปวย   
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   •    สมาชิกในทีม (พยาบาล /เวชกิจฉุกเฉิน/ผูชวยเหลือคนไข) 
- รวมประเมินและรับสงขอมูลผูปวย  
- บันทึกสัญญาณชีพ อาการเปล่ียนแปลง และ การรักษาระหวางสงตอ 
- ชวยเหลือทําหัตถการระหวางสงตอ 
-ชวยสงตอผูปวยเมื่อถึง โรงพยาบาลปลายทาง 

2. เมื่อนํา ผูปวยถึงรถพยาบาล ใหตรวจสภาพและดูแลผูปวย ตามการประเมิน  ABCD เชน 
   A) airway เชน การตรวจทอชวยหายใจ End tidal CO2 เปนระยะๆ 
   B) breathing เชน ตรวจเช็คปริมาณ oxygen tank ประเมินoxygen sat แล การทํางานของ chest drain 
      เปนตน 

C) circulation เชน การตรวจเช็คความดันโลหิต ชีพจร I/O, bleeding 
D) disability ประเมิน GCS/pupil ตามความเหมาะสม  
E) drain ปลดสาย drain ท่ี clamp และประเมินและบันทึกปริมาณสารคัดหล่ังท่ีออก 
F) Drug ตรวจเช็คการหยดของสารน้ําและยาท่ีใหทางเสนเลือด 

3. ระหวางนําสงใหเฝาระวังและบันทึกสัญญาณชีพตางๆตามระดับความเฉียบพลันของอาการผูปวย 
4. ใหการดูแลรายโรคตามคูมือการดูแลผูปวยระหวางสงตอ   
5. กรณีท่ีพบความผิดปกติในการเฝาระวังผูปวยขณะสงตอ,ไมแนใจ,ไมมั่นใจในการดูแลแกไขผูปวยท่ีมีอาการทรุด 
   ลงใหรายงานปรึกษาแพทย 
6. กรณีผูปวยมีภาวะของ Pre-arrest sign /ผูปวยเกิดอาการเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดอันตราย /มีขอบงช้ีท่ีจะตอง 
   ไดรับการดูแลจากทีมแพทยและพยาบาลอยางเรงดวน ใหรายงานแจงใหขอความชวยเหลือจากสถานพยาบาลท่ี  
   ใกลท่ีสุด โดยการประสานงานทางวิทยุผานศูนยส่ังการ (ศูนยเวียงพิงค) 
7. ติดตอประสานงานโรงพยาบาลปลายทาง ผานทางวิทยุผานศูนยส่ังการ (ศูนยเวียงพิงค) เปนระยะ เพื่อแจง 
   กําหนดเวลาและเตรียมความพรอมกอน ตามแนวทางหรือขอตกลงท่ีกําหนดไว 
8. เมื่อเกิดเหตุการณใดๆท่ีไมเกี่ยวของกับการดูแลรักษาผูปวยระหวางนําสง  ท่ีไมทราบจะทําอยางไร  หรือไมใช

เหตุการณตามปกติ  ใหโทรศัพทแจงหัวหนาเวรหนวยงานท่ีมีการสงตอผูปวยเพื่อพิจารณาประสานงานกับ
แพทยเวรและผูบังคับบัญชาตามลําดับข้ันตอไป  

9. หากเกิดเหตุการณไมนาไววางใจ เชนมีขาวการซุมโจมตีของคนราย หรืออุบัติเหตุจราจรถนนท่ีจะผาน หรือทาง
ขาด ใหประสานศูนยส่ังการ (ศูนยเวียงพิงค) เพื่อพิจารณาเปล่ียนเสนทาง ยอนกลับ เปล่ียนสถานพยาบาล
ปลายทาง หรือแวะพักในท่ีปลอดภัย 

10. “ ไมทําหัตถการ  ขณะรถเคลื่อนท่ี ” และหากจําเปนตองทําหัตถการหรือชวยฟนคืนชีพใหหยุดรถในท่ี
ปลอดภัย 

11. ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถ ไมขับยอนศร และหามฝาสัญญาณไฟแดงทุกกรณี และจํากัด
ความเร็วของรถพยาบาลไมเกิน 80 กิโลเมตร/ช่ัวโมง (หากไมมีผูปวยใหใชความเร็วตามท่ีกฏหมายกําหนด ) 

12. ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนของเอกสาร เครื่องมือ อุปกรณตางๆกอนถึงสถานพยาบาลปลายทาง 
13. ตรวจสอบสภาพผูปวย  สัญญาณชีพหรืออาการสําคัญ สารน้ํา  in take / out put  กอนถึงสถานพยาบาล

ปลายทางหรือกอนเคล่ือนยายผูปวยลงจากรถพยาบาล  พรอมท้ังบันทึกการดูแลผูปวยท่ีสําคัญใหครอบคลุม  
ครบถวน 

14. ใหคําแนะนําแกผูปวย ครอบครัวหรือญาติผูปวย 
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แนวทางการประเมินผูปวยตามระดับความรุนแรงของผูปวย 
 

Level of Patient Acuity Reassessing ระหวางการนําสง 

Level I : Unstable ทุก  5 นาที   อยางนอย 10  ครั้ง 

Level II : Stable with High risk of deterioration ทุก  10 นาที   อยางนอย 6 ครั้ง 

Level III : Stable with Medium risk of 
 

ทุก  15 นาที   อยางนอย 4 ครั้ง 

Level IV : Stable with Low risk of deterioration ทุก  30  นาที   อยางนอย 3 ครั้ง 

Level V : Stable with No risk of deterioration ตามสถานการณและตามความเหมาะสม  

 
6. การสงมอบผูปวยฉุกเฉินหลังการสงตอ (Post Transfer) 
    การสงมอบผูปวย 
   1. การสงมอบอาการและส่ิงท่ีสงมาดวยเมื่อมาถึงสถานพยาบาลปลายทาง 
   2. การรับทราบผลการประเมินคุณภาพการดูแลระหวางนําสง 
   3. การแลกคืนอุปกรณท่ีติดมากับผูปวย(ถามีในขอตกลง) 
   4. การสงหลักฐานสิทธิการรักษา (ถาม)ี 
ข้ันตอนการปฏิบัติหลังการสงตอ 

1. ประเมินความพรอมและความปลอดภัยของผูปวยฉุกเฉินกอนสงมอบสถานพยาบาลปลายทาง  
2. สงมอบผูปวย    สงมอบขอมูลการเจ็บปวย การดูแลรักษาเบ้ืองตนในสถานพยาบาลตนทาง   อาการแสดงท่ี

เปล่ียนแปลง  และการดูแลรักษาระหวางการสงตอ      อาการปจจุบัน  พรอมสงมอบเอกสาร  เชน 
แบบฟอรมการบันทึกการดูแลระหวางสงตอ เอกสารประจําตัวผูปวย  เชน ผล LAB, EKG และ Film X-Ray 
เปนตน ใหกับแพทยหรือพยาบาลสถานพยาบาลปลายทาง 

3. สถานพยาบาลปลายทางรับมอบผูปวยฉุกเฉินและเอกสารขอมูลผูปวยพรอมท้ังประเมินผลคุณภาพการดูแล
ระหวางสงตอ 

4.ตรวจสอบอุปกรณ  แลกของหรือนําของกลับ  รพ.  เชน  ขวด ICD  , Hard collar   , ชุด Long spinal 
board 

5.รอรับผูปวยตามแนวทางท่ีกําหนด  เชน ผูปวย Refer back    ,  ผูปวยทํา CT scan 
   6. การประเมินคุณภาพการดูแลผูปวยสงตอ 
             หลังกลับจากสงตอผูปวย   เจาหนาท่ีจะตองลงเวลากลับจากการปฏบัิติงานพรอมท้ังเก็บสําเนาเอกสาร

บันทึกการดูแลระหวางสงตอและผลการประเมินคุณภาพการสงตอจากโรงพยาบาลปลายทาง   เพื่อนํามา
ทบทวนการดุแลผูปวยท้ัง 3 ข้ันตอน คือ  Pre transfer  , During transfer และ Post  transfer  เพื่อ
นําไปสูการพัฒนาระบบท่ีมีคุณภาพอยางตอเนื่อง 
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แนวทางการรายงานกรณีรถพยาบาลเกิดอุบัติเหตุ 
 

 
  
 

 เกณฑการทบทวนการดูแลผูปวยสงตอจากเวชระเบียน   
 

1.ผูปวยสงตอท่ีไดรับการ comment  จากสถานพยาบาลปลายทาง 
2.ผูปวยเสียชีวิตระหวางการสงตอ 
3.ผูปวยและญาติไมพึงพอใจในบริการสงตอ 
4.ผูปวยสงตอท่ีรพ.ปลายทางรับไมได  
5.ผูปวยท่ีมีปญหาการสงตอ เชน ไมสงตอรพ.ตามแนวทางสงตอ รพ.ปลายทางลาชาในการรับ 
...................................................................................................................................................... 

                          
ท้ังนี้ ใหยึดถือปฏิบัตินับต้ังแตวันท่ี  31   เดือน   มกราคม  พ.ศ. 2562     เปนตนไป 

 

ลงช่ือ     
                                                                              (นางอุบล  สิงหแกว ) 
                                                                            หัวหนากลุมการพยาบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวหนาหนวยงาน หัวหนาพยาบาล หัวหนาเวร พยาบาลสงตอ ผูอ้าํนวยการรพ. 
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โรงพยาบาลหางดง 

 

 
วิธีปฏิบัติท่ี : 

WI - NUR - 021 
 

เรื่อง :  การดูแลผูปวยฉุกเฉิน 
เพื่อการสงตอผูปวยไปยังโรงพยาบาล 

ท่ีมีศักยภาพสูงกวา   

 
วันท่ีเร่ิมใช :   15  ธันวาคม  2553 

 
วันท่ีแกไข  31 มกราคม  2562 

 
ผูจัดทํา  : 

คณะกรรมการ 
กลุมการพยาบาล 

สําเนาฉบับที่ : 

1 

 
แกไขคร้ังท่ี :  2 

 
 

โรงพยาบาลหางดง 
 

ชื่อหนวยงาน  กลุมการพยาบาล 
 

ขอกําหนดวิธีปฏิบัติ 
(Work  Instruction) 

 
เร่ือง การดูแลผูปวยฉุกเฉินเพื่อการสงตอผูปวยไปยังโรงพยาบาล 

ที่มีศักยภาพสูงกวา   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตนฉบับ : ศูนยควบคุมเอกสารคุณภาพ 
สําเนา :  กลุมการพยาบาล 
               
 



 
 
 
 
 
 

เร่ือง    การดูแลผูปวยฉุกเฉินเพื่อการสงตอผูปวยไปยังโรงพยาบาลท่ีมีศักยภาพสูงกวา   

สําเนาสงหนวยงาน 
 

ลําดับท่ี ช่ือหนวยงาน สําเนาฉบับท่ี ช่ือผูรับ 
1.  ศูนยพัฒนาคุณภาพ 1  
2.  กลุมการพยาบาล 2  
3.  งานผูปวยพิเศษ 3  
4.  งานผูปวยในหญิง 4  
5.  งานผูปวยในชาย 5  
6.  งานหองคลอด 6  
7.  งานหองผาตัด 7  
8.  งานเวชปฏิบัติและครอบครัว 8  
9.  งานปฐมภูม ิ 9  
10.  งานหองอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 10  
11.  ศูนยเคล่ือนยายผูปวย (ศูนยเปล) 11  
12.  งาน IC 12  
13.  งานผูปวยนอก 13  
14.     
15.     
16.     
17.     
18.     
19.     
20.     
21.     
22.     
23.     
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