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ระเบียบปฏิบติังานเร่ือง : ระเบียบปฏิบติัเร่ือง การบริการงานอุบติัเหตุและฉุกเฉิน 

วนัท่ีประกาศใช ้: o๕/o๑/๒๕๕๘                                    หนา้ ๑/๖ 
วนัท่ีทบทวน:    -         คร้ังท่ี: 0 ผูท้บทวน:คณะกรรมการคุณภาพ 
ผูจ้ดัท า: นางนุจรี   ร่มโพธ์ิ ผูอ้นุมติัใช:้ผูจ้ดัการคุณภาพ 
 

ระเบียบปฏิบัติงานเร่ือง : ระเบียบปฏิบัติเร่ือง การบริการงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

1.0วตัถุประสงค์ 
ระเบียบปฏิบติัน้ีจดัท าข้ึนเพื่อเป็นแนวทางในการดูแลผูป่้วยท่ีมารับบริการงานอุบติัเหตุและฉุกเฉิน 
เพื่อใหก้ารรักษาพยาบาลด าเนินไปอยา่งรวดเร็วถูกตอ้ง ตามแผนการรักษา 
2.0 ขอบเขต 
เร่ิมตั้งแต่ผูป่้วยมาถึงหอ้งฉุกเฉินและฉุกเฉิน ใหแ้ผลการรักษาพยาบาลตามแผนการรักษาจนกระทัง่
รับเป็นผูป่้วยในหรือจ าหน่ายออกจากงานอุบติัเหตุและฉุกเฉิน 

3.0 ความรับผดิชอบ 
 3.1 หวัหนา้งานอุบติัเหตุและฉุกเฉิน ควบคุมการปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามระเบียบปฏิบติั 
 3.2 แพทย ์ตรวจประเมินอาการและใหก้ารักษาผูป่้วย ท าหตัถการต่างๆ 
 3.3 พยาบาลหวัหนา้เวร ดูแลการปฏิบติัการของทีมพยาบาลในแต่ละเวร 

3.4 พยาบาลเวร ประเมินอาการผูป่้วย ดูแลใหก้ารรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้ ท าหตัถการ ตรวจ    
     รักษาผูป่้วยท่ีมารับบริการนอกเวลาราชการตามหลกัวชิาการ และ CPG     รายงาน
แพทย ์      ในรายท่ีเกินขีดความสามารถ และปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 3.5 ผูช่้วยเหลือคนไข ้จดัท า/ตรวจสอบแฟ้มประวติัผูป่้วยนอก และปฏิบติังานตามท่ีไดรั้บ 
                มอบหมาย 
4.0 ค าจ ากดัความ 
 4.1 ผูป่้วยอุบติัเหตุและฉุกเฉินหมายถึงผูป่้วยท่ีมารับบริการท่ีงานอุบติัเหตุและฉุกเฉิน 
                โรงพยาบาลแม่เมาะซ่ึงไดแ้ก่ผูป่้วยดงัต่อไปน้ี 
  4.1.1 ผูป่้วยวกิฤต(Resuscitation) 
  4.1.2 ผูป่้วยฉุกเฉินมาก(Emergent) หมายถึง ผูป่้วยท่ีจ าเป็นตอ้งการตรวจ            
รักษา       ทนัทีมิฉะนั้นผูป่้วยอาจเสียชีวติหรือพิการอยา่งถาวรในเวลาไม่ก่ีวนิาที 
  4.1.3 ผูป่้วยฉุกเฉิน (Urgent) เป็นภาวะท่ีผูป่้วยตอ้งการความช่วยเหลือทางการ 
         รักษาพยาบาลจดัเป็นอนัดบัรองจากกลุ่มแรก ผูป่้วยประเภทน้ีถา้ปล่อยทิ้งไว ้
                            ไม่ใหก้ารรักษาพยาบาลอยา่งถูกตอ้งก็อาจท าใหสู้ญเสียชีวติหรือพิการได ้
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                            ภายในไม่ก่ีชัว่โมง 
  4.1.4 ผูป่้วยเร่งด่วน(Semi urgent)  
  4.1.5 ผูป่้วยไม่ฉุกเฉิน(Non urgent) เป็นภาวะท่ีผูป่้วยไม่จ  าเป็นตอ้งพึ่งการ  
ใหบ้ริการจากหน่วยงานอุบติัเหตุและฉุกเฉินแต่ตอ้งไดรั้บการตรวจรักษาโดย 
                            การส่งต่อไปตรวจ ณ แผนกผูป่้วยนอก หรือจดัล าดบัความส าคญัในการตรวจ 
                            รักษาเป็นล าดบัสุดทา้ย 

4.2 ผูป่้วยใน หมายถึง ผูป่้วยท่ีนอนพกัรักษาในตึกผูป่้วย โดยแพทยส์ั่งใหรั้บไวรั้บการ
รักษาท่ี 
      โรงพยาบาลและลงทะเบียนเป็นผูป่้วยใน 
 4.3 อุปกรณ์การแพทย ์หมายถึง เคร่ืองมือ อุปกรณ์ ท่ีใชใ้นการตรวจรักษาหรือใหบ้ริการ 
                ผูป่้วย 
 4.4 หตัถการ หมายถึง ปฏิบติัการดา้นการรักษาโดยใชเ้คร่ืองมือหรืออุปกรณ์การแพทยโ์ดย   
                แพทยห์รือพยาบาลเวร 
 4.5 แพทย ์หมายถึง แพทยท่ี์ไดรั้บมอบหมายใหต้รวจรักษาผูป่้วยทั้งในและนอกเวลา
ราชการ 
 4.6 พยาบาลเวร หมายถึง พยาบาลวชิาชีพ พยาบาลเทคนิค ท่ีข้ึนปฏิบติังานท่ีงานอุบติัเหตุ 
               และฉุกเฉิน 
 4.7 ทีมการพยาบาล หมายถึง พยาบาลวชิาชีพ พยาบาลเทคนิค ผูช่้วยเหลือคนไข ้
 4.8 ผูป่้วยคดี หมายถึง ผูม้ารับบริการท่ีต ารวจน าส่งเพื่อตรวจร่างกายหรือตรวจหาสารเสพ 
               ติดหรืออ่ืนๆตายโดยผดิธรรมชาติ มีแนวโนม้เป็นคดีเช่น ใหป้ระวติัถูกท าร้ายร่างกาย   
               ตรวจหาสารเสพติดในร่างกายและอุบติัเหตุทางการจราจร ฯลฯ 

5.0 ระเบียบปฏิบัติ 
 5.1 ทีมการพยาบาล เตรียมความพร้อมของวสัดุ อุปกรณ์ ของเคร่ืองใชแ้ละเวชภณัฑต่์างๆ  
               โดยปฏิบติัตามวธีิปฏิบติังานเร่ือง “การเตรียมอุปกรณ์การแพทยง์านอุบติัเหตุและ 

               ฉุกเฉิน” 

 5.2 ทีมการพยาบาลใหก้ารตอ้นรับ ซกัถามอาการ ซกัประวติัการเจบ็ป่วย ประเมินสภาพ 
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     ผูป่้วยตรวจร่างกายและใหก้ารรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้ ตามวธีิปฏิบติัเร่ือง “มาตรฐานการ 
     พยาบาลผูป่้วยอุบติัเหตุและฉุกเฉิน” ตรวจสอบเอกสารกบัผูป่้วยหรือญาติ ลงบนัทึก 

     อาการผูป่้วยในแฟ้มประวติั ผูป่้วยนอก ตามวธีิปฏิบติังานเร่ือง “การบนัทึกของงาน 

     อุบติัเหตุและฉุกเฉิน”ในกรณีฉุกเฉินพยาบาลเวรแจง้แพทยเ์วรทนัที และกรณีส่งพบ 

     แพทยท่ี์หอ้งตรวจ ส่งต่อพยาบาลหนา้หอ้งตรวจเพื่อปฏิบติัตามวธีิปฏิบติังานเร่ือง “การ  
     บริการผูป่้วยพบแพทย”์ 

5.3 แพทยท์ าการตรวจรักษาตามระเบียบปฏิบติัเร่ือง “การควบคุมคุณภาพทางการแพทย”์         
     ทีมการพยาบาลดูแลผูป่้วยตามแผนการรักษาของแพทย ์
5.3.1 กรณีแพทยส์ั่งท าหตัถการ พยาบาลเวรปฏิบติัตามหลกัวชิาการและวธีิปฏิบติังาน 
“การ ท าหตัถการงานอุบติัเหตุและฉุกเฉินและบนัทึกในแฟ้ม ประวติัผูป่้วยนอกกรณีมีการ
ท าแผลต่อเน่ือง ตดัไหม ฉีดวคัซีน ฉีดยา ดูเฝือกฯลฯ พยาบาลเวรใหค้  าแนะน าและ วธีิ
ปฏิบติัตวั และนดัผูป่้วยตามวิธีปฏิบติังานเร่ือง “การนดัผูรั้บบริการ” 

5.3.2 กรณีแพทยต์รวจหรือพยาบาลเวรเห็นสมควรส่งตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ พยาบาลเวร 
 

       อธิบายใหผู้ป่้วยหรือญาติทราบ กรณีขอผลด่วนแจง้ใหเ้จา้หนา้ท่ีหอ้งปฏิบติัการ  
       ทราบเพื่อรับหรือเก็บส่ิงส่งตรวจ การเก็บส่ิงส่งตรวจปฏิบติัตามเร่ือง “คู่มือการเก็บ  
       รักษาและน าส่งส่ิงส่งตรวจ” เพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ ปฏิบติัตามระเบียบ 

       ปฏิบติังาน เร่ือง“การบริการตรวจทางห้องปฏิบติัการ” 

5.3.3 กรณีแพทยส์ั่งถ่ายภาพรังสี แพทยห์รือพยาบาลเวรอธิบายใหผู้ป่้วยหรือญาติทราบ  
                  กรณีขอด่วนแจง้ใหเ้จา้หนา้ท่ีหอ้งปฏิบติังานรังสีทราบเพื่อให้เจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานตาม  
          ระเบียบปฏิบติังาน เร่ือง “การบริการถ่ายภาพรังสี” และแจง้ใหเ้จา้หนา้ท่ีหอ้งบตัรจดั 

        พนกังานเปลน าส่งผูป่้วย โดยพนกังานเปลปฏิบติัตามระเบียบปฏิบติังานเร่ือง การ   
        เคล่ือนยา้ยผูรั้บบริการ 
5.3.4 กรณีแพทยส์ั่งท าหตัถการในห้องผา่ตดั ทีมการพยาบาลแจง้ใหเ้จา้หนา้ท่ีหอ้งผา่ตดั   
        ทราบและปฏิบติัตามวธีิการปฏิบติังาน เร่ือง “การเตรียมผูป่้วยก่อนผา่ตดั” 
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5.3.5 กรณีแพทยใ์หผู้ป่้วยสังเกตอาการหรือนอนโรงพยาบาล แพทยห์รือพยาบาลเวร
อธิบาย 

        ใหผู้ป่้วยหรือญาติทราบ ตรวจสอบค าสั่งการรักษาของแพทยท่ี์ตอ้งปฏิบติัท่ีห้องอุบติ 
        เหตุฉุกเฉินและปฏิบติัตามแผนการรักษาและปฏิบติัตาม วธีิปฏิบติังานเร่ือง “การรับ  
        ค  าสั่งแพทย”์ และวธีิปฏิบติังานเร่ือง “การบริการผูป่้วยนอนโรงพยาบาล” 

5.4 กรณีเป็นผูป่้วยคดีพยาบาลเวรปฏิบติัตามวธีิปฏิบติังานเร่ือง“การปฏิบติัเก่ียวกบัผูป่้วย  
คดี” 

5.5 กรณีเป็นผูป่้วยไม่ทราบช่ือ ไม่รู้สึกตวัหรือเสียชีวติและไม่มีญาติ พยาบาลเวรปฏิบติั
ตาม   วธีิปฏิบติังานเร่ือง “การปฏิบติักรณีเป็นผูป่้วยไม่ทราบช่ือ ไม่รู้สึกตวัหรือเสียชีวิต
และไม่มี     ญาติ” 

5.6 กรณีเป็นผูรั้บบริการคลอดทีมการพยาบาลปฏิบติัตามวิธีปฏิบติังานเร่ือง“การดูแลก่อน   
     การคลอด”และกรณีเป็นผูรั้บบริการคลอดก่อนถึงโรงพยาบาลทีมการพยาบาลปฏิบติั   
ตามวธีิปฏิบติังานเร่ือง“การดูแลผูรั้บบริการคลอดและทารกแรกเกิดก่อนถึงโรงพยาบาล” 

5.7 กรณีท่ีมีการจ าหน่ายผูป่้วย 
5.7.1 แพทยห์รือพยาบาลเวร บนัทึกเวชภณัฑห์รือหตัถการลงในเคร่ืองคอมพิวเตอร์หรือ   
       ใบสั่งยาตามวธีิปฏิบติังานเร่ือง “การบนัทึกขอ้มูลผูรั้บบริการในคอมพิวเตอร์” 

5.7.2 ใหผู้รั้บบริการหรือญาติไปท่ีหอ้งจ่ายยา เจา้หนา้ท่ีห้องจ่ายยาปฏิบติัตามระเบียบ  
ปฏิบติั      งานเร่ือง “การจดัและจ่ายยาใหผู้รั้บบริการ” 

5.7.3 กรณีนอกเวลาราชการ พยาบาลเวรท าหนา้ท่ีเรียกเก็บเงินและออกใบเสร็จรับเงินให ้
     ผูรั้บบริการตามระเบียบปฏิบติังานเร่ือง การเก็บเงิน และท าการจดัและจ่ายยาให ้ 
     ผูรั้บบริการตามระเบียบปฏิบติังานเร่ือง การจดัและจ่ายยาใหผู้รั้บบริการ 
5.7.4 กรณีแพทยพ์ิจารณาส่งต่อผูป่้วยไปรักษาสถานบริการอ่ืน และมีความจ าเป็นในการใช ้  
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       รถฉุกเฉิน ทีมการพยาบาลปฏิบติัตามระเบียบปฏิบติัเร่ือง “การบริการรถฉุกเฉิน” และ 
       วธีิ ปฏิบติังานเร่ือง “การรับส่ง-ต่อผูป่้วย” 

5.7.5 กรณีผูป่้วยหรือญาติไม่สมคัรใจรับการรักษา แพทยห์รือพยาบาลเวรอธิบายใหผู้ป่้วย   
       หรือญาติทราบถึงความจ าเป็นท่ีตอ้งรับการรักษาและอนัตรายท่ีจะเกิดข้ึนถา้ผูป่้วย   
       หรือญาติยนืยนัจุดประสงคเ์ดิม พยาบาลเวรปฏิบติัตามวธีิปฏิบติังานเร่ือง “การ  
       จ าหน่ายผูป่้วยไม่สมคัรใจรับการรักษา “ 

5.7.6 กรณีผูป่้วยเสียชีวติ แพทยเ์วรเป็นผูอ้ธิบายใหญ้าติผูป่้วยทราบถึงสาเหตุของการ 
       เสียชีวติ พยาบาลเวรปฏิบติัตามวธีิปฏิบติังานเร่ือง “การจ าหน่ายผูป่้วยเสียชีวติ” 

5.8 กรณีท่ีผูป่้วยไดรั้บอุบติัเหตุจากรถ พยาบาลเวรปฏิบติัตามวธีิปฏิบติังานเร่ือง “แนว 
     ทางการใหบ้ริการผูป่้วยอุบติัเหตุจารถ” 

5.9 กรณีท่ีแพทยส์ั่งใหผู้ป่้วยไปรับการตรวจทาง ทนัตกรรม พยาบาลเวรแจง้ให้เจา้หนา้ท่ี
ฝ่าย ทนัตกรรมทราบ เพื่อปฏิบติัตามระเบียบปฏิบติังานเร่ือง “การบริการผูป่้วยทนัตก
รรม” 

5.10กรณีท าหตัถการผา่ตดัเล็กเช่นการผา่ฝี เลาะช้ินเน้ือ ฯลฯหรือแพทยส์ั่งใหย้าระงบั       
ความรู้สึกทัว่ไปแก่ผูป่้วยท่ีท าหตัถการพยาบาลอธิบายใหผู้ป่้วยหรือญาติทราบพร้อมกบั      
เซ็นยนิยอมใหก้ารรักษา 
5.11 กรณีแพทยส์ั่งจ่ายยาเสพติดใหโ้ทษในประเภท 2 พยาบาลท าตามระเบียบปฏิบติังาน 
       เร่ือง “การจดัและจ่ายยาใหผู้รั้บบริการ” 
 5.12 กรณีผูป่้วยอุบติัเหตุอุบติัภยัหมู่ ใหที้มการพยาบาลปฏิบติัตามวธีิปฏิบติังานเร่ือง แผน   
       รับสถานการณ์อุบติัเหตุอุบติัภยัหมู่โรงพยาบาลแม่เมาะ 
5.13 กรณีผูรั้บบริการหรือญาติตอ้งการใบรับรองแพทยป์ระกนัชีวติหรือตอ้งการใบรับรอง   
       การเจบ็ป่วย พยาบาลเวรประสานงานกบัแผนกผูป่้วยนอกหรือแพทยผ์ูรั้กษา เพื่อออก 
       ใบรับรองแพทยต่์อไป หากเป็นวนัหยดุราชการและนอกเวลาราชการใหพ้ยาบาลเวร
นดั       ผูรั้บบริการ ผูป่้วยหรือญาติ โดยปฏิบติัตามวธีิปฏิบติังานเร่ือง “การนดั
ผูรั้บบริการ” 

5.14 อุปกรณ์การแพทย ์ผา้ท่ีใชท้  าหตัถการหรือบริการผูป่้วย วสัดุมูลฝอย ส่ิงปนเป้ือนสาร   
       คดัหลัง่ทีมการพยาบาลปฏิบติังานเร่ือง คู่มือการปฏิบติังาน ป้องกนัและควบคุมโรคติด    



 
 

 
 

โรงพยาบาลแม่เมาะ 
รหัสเอกสาร  QP-EMR-01 

ระเบียบปฏิบติังานเร่ือง : ระเบียบปฏิบติัเร่ือง การบริการงานอุบติัเหตุและฉุกเฉิน 

วนัท่ีประกาศใช ้: o๕/o๑/๒๕๕๘                                    หนา้ ๖ /๖ 
วนัท่ีทบทวน:    -         คร้ังท่ี: 0 ผูท้บทวน:คณะกรรมการคุณภาพ 
ผูจ้ดัท า: นางนุจรี   ร่มโพธ์ิ ผูอ้นุมติัใช:้ผูจ้ดัการคุณภาพ 
      
  เช้ือในโรงพยาบาลและปฏิบติัตามระเบียบปฏิบติังานเร่ือง การบริการจ่ายกลางและ       ซกัฟอก 

5.15 การควบคุมการรับ การเก็บเวชภณัฑ ์และกรณีพบเวชภณัฑท่ี์เป็นไปตามขอ้ก าหนด
ทีม        การพยาบาลปฏิบติัตามระเบียบปฏิบติังานเร่ือง “การบริหารคลงัวสัดุ” 

5.16 แฟ้มประวติัผูป่้วยนอก เม่ือใชเ้สร็จในแต่ละเวรใหเ้ก็บรวบรวมไวท่ี้เจา้หนา้ท่ีห้องบตัร
ท า        การจดัเก็บตามวธีิปฏิบติังานเร่ือง “การจดัเก็บเวชระเบียนผูรั้บบริการ” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
                                                       
 
 
 
 
 

ผูต้รวจสอบ/ทบทวน 
 

………………………………………….. 

(    นางวลันิกา แกว้ก าพล     ) 
ต าแหน่งหวัหนา้ฝ่ายกลุ่มการพยาบาล 

 
 
 

ผูอ้นุมติั 
 

…………………………………………… 

(      นางสุเกศ สุภาศรี     ) 
ต าแหน่งผูจ้ดัการคุณภาพโรงพยาบาลแม่เมาะ 

 

 
 
 

ผูจ้ดัท า 
 

………………………………………….. 

(   นางนุชจรี ร่มโพธ์ิ   ) 
ต าแหน่งพยาบาลวชิาชีพช านาญการ 


