
 

 

โรงพยาบาลหางดง 
   กลุมการพยาบาล 

ขอกําหนดวิธีปฏิบัติ 
(Work  Instruction) 

เรื่อง การรับผูปวยข้ึนหองพิเศษ 
 
วัตถุประสงค   

เพื่อใหผูปวยไดรับการดูแลอยางเหมาะสม 
เปาหมาย 

ผูปวยท่ีรับ  Admitted  หองพิเศษทุกราย 
แนวปฏิบัติ 

ผูปวยท่ีรับ Admitted  ท่ีหองพิเศษ พยาบาล ER OPD  IPD และ LR  ตองใชแบบประเมินแบบจําแนก
ประเภทผูปวยทุกครั้ง 
       ผูปวยท่ีมีอาการดังตอไปนี้   ไมควรรับไวในหองพิเศษ 
1. ผูปวยไมรูสึกตัว  /  ผูปวยท่ีมี Coma  Score  < 15  / ผูปวยเมาสุรา 
2. ผูปวยท่ีมีสัญญาณชีพไมปกติ เชน   BP < 90/60  ,  BP   >  180/100  HR > 120 ครั้ง/นาที 
   (ในกรณีท่ี load  IV มากอนควรใหผูปวย Observe หองสามัญอยางนอย  6- 8 ช่ัวโมง )  
3. ผูปวยเด็กอายุตํ่ากวา 5 ป มีไขสูงและมีประวัติ ชักเกร็ง มาโรงพยาบาล 
4. ผูปวยหายใจหอบเหนี่อย   RR >/= 28   ครั้ง /min   และ พนยาทุก 1-2 ช่ัวโมง  หรือแพทยวินิจฉัยเปน    
   Exacerbation   หรือ O2 Sat   <  90  %  
5. ผูปวยท่ีมีการบาดเจ็บทางศีรษะ (Head injury) ถึงแมจะมี  Coma  Score = 15  ก็ตาม ควรใหผูปวย  
   Observe  หองสามัญอยางนอย  4-6 ช.ม   
6. ผูปวยท่ีตอง Record  V/S  N/S  ทุก 1-2 ชม.  
7. ผูปวยท่ีมี  Pain  Score มากกวา หรือ เทากับ 7  
8. ผูปวยกลุมอาการ Chest  pain  ท่ีมีการทํา  EKG  และ ตรวจ Trop  I  อยู   
9. ผูปวยท่ี On  Monitor  EKG  
10. ผูปวย DM  ท่ีมาดวยอาการ Hypo - Hyperglycemia ควรใหสังเกตอาการท่ีหองสามัญ 6-8 ช่ัวโมงกอนยาย 
    ข้ึนหองพิเศษ  
11. ผูปวยท่ีไข ไอ หายใจเหนื่อยหอบ แพทยส่ัง AFB x 3 วัน ผล neg จึงจะยายข้ึนหองพิเศษได 
12. ผูปวยมี suicidal attempt 
13. พฤติกรรมผิดปกติมีแนวโนมการทํารายตนเอง/ ผูอื่น  
14 . ผูปวยท่ีมีภาวะ  Alcohol  Withdrawal   ,  depression   หรือ psychosis   
15. ผูปวย TB ท่ีอยูในระยะติดเช้ือหรือด้ือยา TB  ( ตองอยูหองแยกเทานั้น  )  
16. ผูปวยต้ังครรภท่ีมี  Contraction  / มี Muscous  bloody  show  /  Os  เปด  ตองอยูหองคลอดเทานั้น 
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ผูปวยดังตอไปนี ้

- ผูปวยท่ี  On  T-Tube จะตองมีญาติมาดูแลตลอดเวลา  
- ผูปวย  CVA   จะตองมีญาติมาดูแลตลอดเวลา 
- ผูปวยท่ีไมสามารถชวยเหลือตัวเองได จะตองมีญาติมาดูแลตลอดเวลา  

- ผูปวยระยะสุดทายท่ีญาติเขาใจพยาธิสภาพของโรค  และไมตองการ การชวยฟนคืนชีพ (CPR)   
กรณีท่ีแพทยประเมินแลวเห็นสมควรใหพักในหองพิเศษไดและจะตองมีญาติมาดูแลตลอดเวลา 

หมายเหตุ    
กรณีท่ีผูปวย  Admitted   หองพิเศษแลวมีอาการดังกลาวใหยายผูปวยลงหองสามัญ 
 
ตัวช้ีวัด  
    - จํานวนครั้งของอุบัติการณท่ีสงผูปวยไมเปนไปตามขอกําหนด 
 

ท้ังนี้ ใหยึดถือปฏิบัตินับต้ังแตวันท่ี  31   เดือน   มกราคม  พ.ศ. 2562     เปนตนไป 

 
 

ลงช่ือ     
                                                          (นางอุบล   สิงหแกว) 
                                                                                                  หัวหนากลุมการพยาบาล 
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โรงพยาบาลหางดง 

วิธีปฏิบัติท่ี : 

WI - NUR - 029 
เร่ือง :  การรับผูปวยเขาหองพิเศษ 

วันท่ีเร่ิมใช :   15  ธันวาคม  2553 วันท่ีแกไข  31 มกราคม  2562 

ผูจัดทํา  : 
คณะกรรมการ 

กลุมการพยาบาล 

สําเนาฉบับท่ี : 

1 

 

แกไขคร้ังท่ี :  2 

 

โรงพยาบาลหางดง 

 

ชื่อหนวยงาน  กลุมการพยาบาล 

ขอกําหนดวิธีปฏิบัติ 

(Work  Instruction) 

 

เร่ือง     การรับผูปวยเขาหองพิเศษ 

 

 

 

 

ตนฉบับ : ศูนยควบคุมเอกสารคุณภาพ 

สําเนา :  กลุมการพยาบาล               

 



 

 

 
 
 

เร่ือง    การรับผูปวยเขาหองพิเศษ 
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.     
24.     
25.     
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