โรงพยาบาลบ้ านแพ้ว (องค์ การมหาชน)
เอกสารหน่ วยงาน

วิธีปฏิบัตงิ าน

เรื่อง : มาตรฐานการรับผู้ป่วยใหม่
รหัสเอกสาร : WI-NUR- 01

รายชื่อ

ชื่อ-สกุล

ผูจ้ ดั ทํา

ทีมงานผูป้ ่ วยใน

ผูร้ ับรอง

นางสุ รีพร ทองชั้น

ผูอ้ นุมตั ิ

นพ.สุ รพงษ์ บุญประเสริ ฐ

ตําแหน่ ง

ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการ
ด้านการพยาบาล
ผูอ้ าํ นวยการ
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว

สําเนาฉบับที่..................................
ฉบับปรับปรุ งแก้ไข
ครั้งที่ 2
วันที่บงั คับใช้ 1 สิ งหาคม 2557

ลายเซ็น

ระเบียบปฏิบัตเิ รื่อง : มาตรฐานการรับผู้ป่วยใหม่
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผปู ้ ่ วยคลายความวิตกกังวล
2. ผูป้ ่ วยได้รับการประเมินสภาพความเจ็บป่ วย ร่ างกาย อารมณ์ สังคม และเศรษฐกิจ วางแผนการ
พยาบาลได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย

ขั้นตอนการปฏิบัติ
การรับข้อมูลการ Admit จาก ER
OPD Admission

การเตรี ยมความพร้อมด้าน Unit
ชุดผูป้ ่ วย อุปกรณ์การรับใหม่และ
เอกสาร Admit
การประเมินผูป้ ่ วยแรกรับ
ให้คาํ แนะนํา/ Treatment

ผู้รับผิดชอบ

วิธีปฏิบตั ทิ เี่ กีย่ วข้ อง

เจ้าหน้าที่ทีมการพยาบาล Ward

WI- NUR-01

เจ้าหน้าที่ทีมการพยาบาล Ward

WI- NUR-01

เจ้าหน้าที่ทีมการพยาบาล Ward

WI- NUR-01

การรับข้ อมูลการ Admit จาก ER / OPD / Admission
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็ นแนวทางในการรับข้อมูล การ Admit ได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน

ขั้นตอนในการปฏิบัติ
1. ได้รับข้อมูลทางโทรศัพท์ จาก ER หรื อ OPDหรื อ Admissionว่าจะมีผปู ้ ่ วยมา Admit โดยแจ้งให้ทราบ
ชื่อ – สกุล อายุ ชื่อโรค สิ ทธิการรักษา และอุปกรณ์ที่ตอ้ งเตรี ยมในการรักษาผูป้ ่ วย

การเตรียมความพร้ อมด้ าน Unit ชุดผู้ป่วย อุปกรณ์ การรับใหม่ และเอกสาร Admit
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็ นแนวทางในการเตรี ยมความพร้อมในการ Admit ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์

ขั้นตอนในการปฏิบัติ
1. เตรี ยมความพร้อม Unit ผูป้ ่ วย อาทิเช่น เตรี ยมเตียง เปิ ดไฟให้แสงสว่าง เปิ ดแอร์ พัดลม เพื่อให้
อากาศถ่ายเทได้สะดวก เสี ยบปลัก๊ กระติกนํ้าร้อน ปลัก๊ ตูเ้ ย็น และดูแลความสะอาดทัว่ ไปภายในห้อง
และในห้องนํ้า
2. เตรี ยมชุดผูป้ ่ วยให้เหมาะสมกับสภาพผูป้ ่ วย
3. เตรี ยมความพร้อมด้านอุปกรณ์ในการประเมินรับผูป้ ่ วยใหม่และเอกสารการ Admit

การประเมิน ผู้ป่วยแรกรับ / ให้ คาํ แนะนํา/ Treatment
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานในการ Admit ผูป้ ่ วยได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์

ขั้นตอนในการปฏิบัติ
1. ผูป้ ่ วยมาถึง Ward โดยพนักงานเวรเปล
2. พยาบาล และผูช้ ่วยเหลือคนไข้ รับผูป้ ่ วยพร้อมกับสร้างสัมพันธภาพกับผูป้ ่ วยและญาติ โดยยิม้ ไหว้
ทักทาย สวัสดี ด้วยหน้าตายิม้ แย้ม สุ ภาพ อ่อนโยน
3. ผูช้ ่วยเหลือคนไข้ ดูแลเปลี่ยนเสื้ อผ้าให้ผปู ้ ่ วย พร้อมชัง่ นํ้าหนักทุกราย (ยกเว้นกรณี ผปู ้ ่ วยไม่สามารถยืน
ได้)
4. พยาบาลเป็ นผู ้ Check Vital Sign ซักถามอาการ ประวัติต่าง ๆ และเปิ ดโอกาสให้ผปู ้ ่ วยและญาติซกั ถาม
ปัญหาและข้อสงสัย
5. สอบถามผูป้ ่ วยและญาติเกี่ยวกับโรคประจําตัวของผูป้ ่ วย และยาที่ใช้ประจํา เพื่อแจ้งให้แพทย์ทราบ
6. ให้คาํ แนะนําแก่ผปู ้ ่ วยและญาติ เกี่ยวกับสถานที่เครื่ องใช้ต่าง ๆ ที่จาํ เป็ นในกิจวัตรประจําวัน หรื อ
เครื่ องใช้อื่น ๆ เช่น การเปิ ด ปิ ดแอร์ ตามเวลาการใช้สญ
ั ญาณกริ่ งเรี ยกพยาบาล เมื่อต้องการความช่วยเหลือ
- แนะนําผูป้ ่ วยและญาติเกี่ยวกับระเบียบของโรงพยาบาลในการใช้บริ การห้องพักพิเศษและสามัญตามคู่มือที่
มีไว้ประจําในแต่ละห้อง/ที่เตียงผูป้ ่ วย เป็ นต้น
- แนะนําเกี่ยวกับการเซ็นใบยินยอมการรักษาพยาบาล โดยอธิบายให้ผปู ้ ่ วยและญาติรับทราบและเข้าใจ
7. หลังจากพยาบาลซักประวัติแล้ว มีการบันทึกในแบบประเมินภาวะสุ ขภาพ และแบบ บันทึกทางการ
พยาบาล โดยประเมินสภาพผูป้ ่ วยแบบองค์รวม
8. ทํา Treatment ตามคําสัง่ แผนการรักษาของแพทย์
9. ดูแลผูป้ ่ วยตามกิจกรรมการพยาบาล

โรงพยาบาลบ้ านแพ้ว (องค์ การมหาชน)
เอกสารหน่ วยงาน

วิธีปฏิบัตงิ าน

เรื่อง : การบริหารยาทางการพยาบาล
รหัสเอกสาร : WI-NUR- 03

รายชื่อ

ชื่อ-สกุล

ผูจ้ ดั ทํา

ทีมงานผูป้ ่ วยใน

ผูร้ ับรอง

นางสุ รีพร ทองชั้น

ผูอ้ นุมตั ิ

นพ.สุ รพงษ์ บุญประเสริ ฐ

ตําแหน่ ง

ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการ
ด้านการพยาบาล
ผูอ้ าํ นวยการ
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว

สําเนาฉบับที่..................................
ฉบับปรับปรุ งแก้ไข
ครั้งที่ 3
วันที่บงั คับใช้ 1 มีนาคม 2558

ลายเซ็น

ระเบียบปฏิบัตเิ รื่อง : การบริหารยาทางการพยาบาล
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การปฏิบตั ิในการบริ หารยาทางการพยาบาล เป็ นไปอย่างถูกต้องตามแนวทางที่กาํ หนด
2. เพื่อเฝ้ าระวังความคลาดเคลื่อนทางยา ที่เกิดจากการบริ หารทางการพยาบาล และป้ องกันความเสี่ ยงที่
อาจจะเกิดขึ้นได้

นโยบาย
พยาบาลให้การบริ หารยาทางการพยาบาลถูกต้องตามมาตรฐานและผูใ้ ช้บริ การมีความปลอดภัย

ขอบเขต
ใช้ในการบริ หารยาทางการพยาบาล ผูป้ ่ วยทุกรายในความรับผิดชอบขององค์กรพยาบาล โรงพยาบาลบ้าน
แพ้ว (องค์การมหาชน)

คําจํากัดความ
การบริ หารยาทางการพยาบาล หมายถึง การบริ หารยาที่เกิดจากการปฏิบตั ิของพยาบาล ตั้งแต่ การซัก
ประวัติการใช้ยา/ การแพ้ยา การรับคําสัง่ การรักษาของแพทย์ การบันทึกรายการยา การเก็บรักษายาในหอผูป้ ่ วย
การเตรี ยมยา การมอบยาให้ผปู ้ ่ วยจนถึงการเฝ้ าระวังอาการไม่พึงประสงค์ของยา

การปฏิบัติ
1. การรับแผนการรักษาของแพทย์
1.1 ตรวจสอบประวัติการแพ้ยาที่ใช้ในการบริ หารยามาก่อน
1.2 ระบุชื่อ-สกุล อายุ AN HN ของผูป้ ่ วยโดยการใช้ Sticker ติดที่ใบสัง่ การรักษาทุกแผ่น
1.3 พยาบาลผูร้ ับผิดชอบผูป้ ่ วยปฏิบตั ิ ดังนี้
1) ตรวจเยีย่ มผูป้ ่ วยในร่ วมกับแพทย์ เพื่อให้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์ในการรักษาแก่แพทย์ รับทราบ
แผนการรักษา รวมทั้งหารื อหรื อซักถามทันทีเมื่อมีขอ้ สงสัย
2) ตรวจสอบคําสัง่ การรักษา ต้องให้มีลายเซ็นแพทย์ผรู ้ ับผิดชอบ รวมทั้งหากมีการแก้ไขแผนการ
รักษาต้องมีลายเซ็นแพทย์กาํ กับในส่ วนที่แก้ไข
3) ตรวจสอบแผนการรักษา ในกรณี ผปู ้ ่ วยรับใหม่ / รับย้าย ที่มีแผนการรักษาของแพทย์มาพร้อม
ผูป้ ่ วยโดยพยาบาลต้องตรวจสอบ ชื่อยา รู ปแบบของยา ขนาด ความแรง วิธีใช้ หากไม่
ชัดเจน ไม่ครบถ้วน มีปัญหา / ข้อสงสัย ห้ ามคาดเดา ให้สอบถามแพทย์ผสู ้ งั่ การรักษาทันที
1.4 คัดลอกยาและวิธีบริ หารยาลงใน Medication Record แยกรายการยาตามคู่มือ การบันทึกยาใน
Medication Record โดยระบุเวลาที่วางแผนให้ยาไว้ในช่อง Time

1) กรณี คาํ สัง่ การรักษาของแพทย์มีการใช้ยาขนาดพิเศษ เช่น 2 เม็ด ¾ เม็ด 0.5 เม็ด 250 mg
เป็ นต้น ให้วงกลมรอบขนาดยาด้วยปากกาสี แดง
1.5 พยาบาลลงลายชื่อชื่อ พร้อมระบุวนั ที่และเวลารับคําสัง่ การรักษาทุกครั้ง
2. การเก็บรักษายาในหอผู้ป่วย
2.1 ยารับประทานให้เก็บในภาชนะ / กล่อง / ช่องเก็บยาของผูป้ ่ วย โดยตรวจสอบ ชื่อ นามสกุล
หมายเลขเตียง / ห้อง ให้ถูกต้อง
2.2 ยา Floor stock ให้จดั เก็บในส่ วนที่อยูบ่ ริ เวณเดียวกับที่จดั เตรี ยมยา และจัดเก็บให้เป็ นระเบียบ
และหมวดหมู่ตามระบบ FIFO (First in First out)
1) ยา High Alert Drug (HAD) ที่เป็ นยาฉี ดและยานํ้าให้แยกจัดเก็บในที่เฉพาะ และต้องระบุให้
ชัดเจนว่า “High Alert Drug ” และภายในที่จดั เก็บต้องมีการแยกเก็บยาให้เป็ นหมวดหมู่ โดยติด
สัญลักษณ์ HAD ที่บรรจุภณ
ั ฑ์ / กล่อง หรื อภาชนะที่หอผูป้ ่ วยจัดทําขึ้น
2) ยาเสพติด แยกเก็บต่างหาก มีกญ
ุ แจปิ ดเรี ยบร้อย ควบคุมการใช้โดยหัวหน้าทีมการพยาบาล
ภายใต้การกํากับดูแลของหัวหน้าหอผูป้ ่ วย / หัวหน้าหน่วย
2.3 ยา / สารละลาย / ยาที่ผสมจากห้องเภสัชกรรม เก็บให้ถูกต้องตามคู่มือการเก็บรักษายาเพื่อให้ยามี
ประสิ ทธิภาพคงที ดังนี้
1) ยาที่ตอ้ งเก็บในอุณหภูมิตเู ้ ย็น ต้องเก็บเข้าตูเ้ ย็นทันที และเก็บตามระบบ FIFO
2) ตรวจสอบอุณหภูมิตเู ้ ย็นทุกวัน วันละ 2 ครั้ง ในช่วงเช้าและเย็น (ห่างกันประมาณ 12 ชัว่ โมง)
ให้อุณหภูมิอยูร่ ะหว่าง 2-8 องศาเซลเซียส
3) ยาที่เก็บในอุณหภูมิหอ้ ง : อุณหภูมิหอ้ ง ต้องไม่เกิน 25 องศาเซลเซียส
4) ยาที่ตอ้ งเก็บพ้นแสง ให้เก็บในซองยาสี น้ าํ ตาล / กล่อง หรื อภาชนะปิ ดกระดาษไม่ให้แสงผ่านที่
หอผูป้ ่ วยจัดทําขึ้น
2.4 ในกรณี ยา้ ยเตียงให้ยา้ ยยาทุกชนิดของผูป้ ่ วยใส่ ในช่องเก็บยาให้ตรงกับเลขห้อง/เตียงใหม่พร้อม
ระบุชื่อ นามสกุล HN, AN หรื อติด Sticker ผูป้ ่ วย
3. การจัดเตรียมยา
3.1 จัดยาในสถานที่ที่เหมาะสม สะอาด มีแสงสว่างเพียงพอ ไม่มีสิ่งรบกวน อยูบ่ ริ เวณเดียวกับ
สถานที่เก็บยาของผูป้ ่ วย
3.2 จัดอุปกรณ์ช่วยการบริ หารยาให้เพียงพอในบริ เวณที่จดั ยา
3.3 ลดการรบกวนพยาบาลผูจ้ ดั เตรี ยมยา / แจกยา งดรับโทรศัพท์ระหว่างจัดยา
3.4 พยาบาลผูไ้ ด้รับมอบหมายให้ดูแลผูป้ ่ วย จัดยาผูป้ ่ วย ถ้าได้รับมอบหมายให้ดูแลผูป้ ่ วยมากกว่า 1
ราย เมื่อจัดยาเสร็ จ แต่ละรายการ ให้ลงลายมือชื่อกํากับทันทีในช่องเวลาด้านบนของรายการยา
3.5 พยาบาลผูไ้ ด้รับมอบหมายให้ดูแลผูป้ ่ วย ตรวจสอบรายการยาของผูป้ ่ วยในการดูแลทุกคนให้
ถูกต้อง พร้อมลงลายมือชื่อกํากับอย่างน้อยหนึ่งครั้งภายใน 24 ชัว่ โมง ในช่อง Confirm by (nurse’s
signature) ด้านล่างของ Medication Record

3.6 ยาฉีดที่ผสมหรื อบรรจุใน Syringe ให้มีการระบุ ชื่อผูป้ ่ วย ชื่อยา ความแรง บน Syringe และให้บรรจุ
ยาที่เตรี ยมทั้งหมดในถาดที่มีฝาปิ ด (Tray) ส่ วนยาที่ผสมใน Piggy bag ให้ติดชื่อผูป้ ่ วย ชื่อยา และ
ความแรงของยาให้ครบถ้วน
3.7 ยา Small dose ให้จดั เตรี ยมพิเศษเฉพาะราย หากเหลือใน Ampule ให้ทิ้งทั้งหมด เช่น Morphine,
Pethidine ฯลฯ
3.8 ในการเตรี ยมยา Multi-used drug ให้ใช้ตามคูม่ ือของ Infection control ในเรื่ องของการป้ องกันการ
ปนเปื้ อน และการเก็บรักษา ส่ วนระยะเวลาหลังการเปิ ดใช้ให้ปฏิบตั ิตามคู่มือของฝ่ ายเภสัชกรรม
3.9 กรณี ยาฉีดที่ผสมแล้วเก็บไว้ใช้ใน Dose ต่อไป (บรรจุใน Vial) ระบุรายละเอียด เตียง ชื่อสกุลผูป้ ่ วย
ความเข้มข้นของยา วันและเวลาผสม วันและเวลาหมดอายุหลังการผสม ชื่อ
ผูผ้ สม โดยบันทึกลงใน Sticker ชื่อผูป้ ่ วย (กําหนดเวลา และอุณหภูมิของการเก็บยา ให้ปฏิบตั ิตาม
คําแนะนําตามคู่มือ การเก็บรักษายาฝ่ ายเภสัชกรรม)
3.10 จัดยาที่บรรจุฟอยล์ แยกจากยาเม็ดเปลือย
3.11 ยานํ้าให้เทใส่ แก้วยาเมื่อจะนําไปให้ผปู ้ ่ วยเท่านั้นไม่เทไว้ก่อน
4. การแจกจ่ าย / และดูแลให้ ผู้ป่วยได้ รับยาอย่ างถูกต้ อง
4.1 พยาบาลผูร้ ับผิดชอบ ตรวจสอบก่อนให้ ยา ทุกครั้ง ต้อง Double check ขณะส่ งมอบยากับผูป้ ่ วย หากมี
ญาติหรื อผูด้ ูแลผูป้ ่ วยให้มีส่วนร่ วม เพื่อตรวจสอบร่ วมกัน (Right drug)
4.2 ระบุตัวผู้ป่วย ให้ถูกต้อง โดยถามชื่อ-สกุล ตรวจสอบป้ ายข้อมือ (Right patient / client)
4.3 ให้ ข้อมูลและคําแนะนํา เรื่ อง ชื่อ ประเภท ขนาด ลักษณะ วิธีการใช้ และผลข้างเคียงของยา แก่ผปู ้ ่ วย
/ ญาติ เพื่อให้ความสําคัญ และมีส่วนร่ วมในการบริ หารยา
4.4 ให้ผปู ้ ่ วยรับประทานยาต่อหน้าพยาบาลทันทีหากเป็ นไปได้ หาดผูป้ ่ วยไม่ได้รับประทานยาต่อหน้า
ให้พยาบาลนํายากลับมาก่อน หากไม่สามารถรอให้ผปู ้ ่ วยรับประทานยาได้ในขณะนั้นได้ อาจ
มอบหมายให้พยาบาลอื่นเป็ นผูด้ ูแลต่อ หลังจากผูป้ ่ วยรับประทานยาแล้วให้แจ้งพยาบาล
ผูร้ ับผิดชอบทราบ ทั้งนี้การส่ งมอบยาต้องอยูใ่ นช่วงเวลาที่เหมาะสม ไม่เกิดความคลาดเคลื่อนใน
เรื่ องเวลา (Right time) ยาที่บรรจุฟอยล์ให้ฉีกฟอยล์ออกก่อนส่ งมอบให้ผปู ้ ่ วยรับประทาน
4.5 ลงลายมือชื่อหลังมอบยาให้ผปู ้ ่ วยใน Medication Record ในแต่ละรายการทันที ให้ลงลายมือชื่อกํากับ
ทันทีในช่องเวลาด้านล่างของรายการยา (Right record) พร้อมลงเวลาใน ช่อง Real Time ให้ตรงกับ
เวลาจริ งที่มอบยาให้กบั ผูป้ ่ วย โดยเฉพาะยาปฏิชีวนะ ยาทีม่ ีความเสี่ ยงสู ง (HAD) และยาทีใ่ ห้ ทนั ที
(Stat)
4.6 กรณี นกั เรี ยนพยาบาล / นักศึกษาพยาบาล / พยาบาลที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพ บริ หารยาต้องอยู่
ภายใต้การกํากับดูแลของอาจารย์พยาบาล / พยาบาลวิชาชีพ ซึ่งผูก้ าํ กับดูแลเป็ นผูล้ งลายมือชื่อใน
การบริ หารยา
4.7 ติดตามผลข้างเคียงของยา ผลลัพธ์ที่เกิดจากยาต่าง ๆ และบันทึกการติดตามใน Nursing Progress
Note

4.8 กรณี ที่ผปู ้ ่ วยมีอาการแพ้ยา ให้แจ้งแพทย์ทราบทันทีและประสานกับเภสัชกร เพื่อดําเนินการใน
ระบบการติดตามผลอันไม่พึงประสงค์จากยาต่อไป
4.9 กรณี บริ หารยาทาง Infusion pump ให้ปฏิบตั ิดงั นี้ (Right technique)
1) เยีย่ มผูป้ ่ วยและตรวจสอบอัตราการให้ยาเป็ นระยะสมํ่าเสมอ
2) ตรวจสอบปริ ม าณสารละลายยาที่ เหลื อ (กรณี ไ ม่ ใ ช้ Infusion pump ให้ ดู แ ถบเวลา) อย่า ง
สมํ่าเสมออย่างน้อยทุก 4 ชัว่ โมง และสรุ ปการบริ หารยาและผลจากการบริ หารยาใน Nursing
Progress Note
5. การรับคําสั่ งการรักษาทางโทรศัพท์
5.1 อ่านทวนสอบคําสั่งแพทย์กบั แพทย์ผสู ้ ั่งทันทีทุกครั้ง และบันทึกการสั่งในใบสั่งการรักษาและใน
Nursing Progress Note
5.2 ควรเปิ ด Speaker phone หรื อพูดทวนคําสัง่ การรักษาของแพทย์ให้พยาบาลที่อยูเ่ วรร่ วมรับทราบหรื อ
มีพยาบาลคู่เวรเป็ นพยาน
5.3 พยาบาลพูดทวนคําสัง่ การรักษาทางโทรศัพท์
5.4 บันทึก ชื่อแพทย์ วัน และเวลา ทีส่ ั่ งยา ในใบสัง่ การรักษา
5.5 ลงลายมือชื่อพยาบาล วันที่ เวลาทีร่ ับคําสั่ งการรักษา
5.6 ควรให้แพทย์เซ็นชื่อภายใน 24 ชัว่ โมง
5.7 กรณี ยามีความเสี่ ยงสู ง แพทย์ตอ้ งเขียนคําสั่งการรักษาเองหรื อลงชื่ อภายหลังการสั่งใช้ยา (ตามที่
องค์กรแพทย์กาํ หนด)
6. การจัดการยาทีผ่ ้ ูป่วยนํามาจากบ้ าน
พยาบาลนํายาเดิมผูป้ ่ วยมาเก็บไว้ในเคาน์เตอร์ พยาบาลเพื่อป้ องกันการรับประทานยาซับซ้อน/ยาที่
แพทย์สงั่ งด
7. ยาเคมีบําบัด
ให้ปฏิบตั ิตามวิธีการบริ หารยาเคมีบาํ บัด
8. การประกันคุณภาพการบริหารยา
หน่ วยปฏิ บตั ิ ให้ติดตามการปฏิ บตั ิ โดยการสุ่ มการปฏิ บตั ิ ของพยาบาลโดยใช้แบบประเมิ นการ
ปฏิบตั ิ การบริ หารยาทางการพยาบาล อย่างน้อย 1 ครั้ง/เดือน แล้วส่ งให้คณะกรรมการประกันคุณภาพการ
บริ หารยาทางการพยาบาลทุกเดือน
9. ตัวชี้วดั คุณภาพ
9.1 อัตราการเกิดความคลาดเคลื่อนในการบริ หารยาทางการพยาบาล
9.2 ร้อยละการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบริ หารยาทางการพยาบาล
10. กรณีมีปัญหาทางการบริหารยาสามารถปรึกษา หน่ วยงานเภสั ชกรรม ผู้ป่วยใน
ติดต่อได้ที่หอ้ งยาใน ตึกสมเด็จย่า 2 หมายเลข 1036 ตลอด 24 ชัว่ โมง

โรงพยาบาลบ้ านแพ้ ว (องค์ การมหาชน)
เอกสารหน่ วยงาน

วิธีปฏิบัตงิ าน

เรื่อง : การเตรียมรับผู้ป่วยหลังผ่ าตัด
รหัสเอกสาร : WI-NUR-011

รายชื่อ

ชื่อ-สกุล

ผูจ้ ดั ทํา

ทีมงานผูป้ ่ วยใน

ผูร้ ับรอง

นางสุ รีพร ทองชั้น

ผูอ้ นุมตั ิ

นพ.สุ รพงษ์ บุญประเสริ ฐ

ตําแหน่ ง

ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการ
ด้านการพยาบาล
ผูอ้ าํ นวยการ
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว

สําเนาฉบับที่..................................
ฉบับปรับปรุ งแก้ไข
ครั้งที่ 2
วันที่บงั คับใช้ 1 สิ งหาคม 2557

ลายเซ็น

ระเบียบปฏิบัตเิ รื่อง : การเตรียมผู้ป่วยหลังผ่ าตัด
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผปู ้ ่ วยได้รับความสะดวกสบายและบรรเทาอาการปวด หลังผ่าตัด
2. เพือ่ ให้ถูกต้องตรงตามเกณฑ์มาตรฐานการดูแลผูป้ ่ วยหลังผ่าตัด

ขั้นตอนการปฏิบัติ

ผู้รับผิดชอบ

วิธีปฏิบัติทเี่ กีย่ วข้ อง

การเตรี ยมความพร้อมด้านสถานที่และ
อุปกรณ์ในการรับผูป้ ่ วย

บุคลากรในทีมการพยาบาล

WI-NUR- 011

การดูแลผูป้ ่ วยกลับจากห้องผ่าตัด

บุคลากรในทีมการพยาบาล

WI-NUR- 011

การพยาบาลผูป้ ่ วยหลังผ่าตัดตาม
แผนการรักษาของแพทย์

พยาบาลวิชาชีพ

WI-NUR- 011

การเตรียมความพร้ อมด้ านสถานทีแ่ ละอุปกรณ์ ในการรับผู้ป่วย
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผปู ้ ่ วยได้รับความปลอดภัย ไม่มีภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด

คํานิยามศัพท์
1. แผ่น Pat slide หมายถึง แผ่นกระดานที่ใช้สาํ หรับเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วย จากเตียงหนึ่งไปยังอีกเตียงหนึ่ง
โดยเกิดความกระทบกระเทือนต่อผูป้ ่ วยน้อยที่สุด

ขั้นตอนในการปฏิบัติ
1. เตรี ยมความพร้อมด้านสถานที่และอุปกรณ์ในการรับผูป้ ่ วยหลังผ่าตัด ดังนี้
1.1 เตรี ยมเตียง ให้อยูใ่ นสภาพพร้อมรับผูป้ ่ วย
1.2 เตรี ยมอุปกรณ์ในการรับผูป้ ่ วย เช่น ออกซิเจน ชามรู ปไต เป็ นต้น
2. ทีมพยาบาลห้องผ่าตัด/วิสญ
ั ญี โทร.ประสานงานพยาบาล Ward ว่าจะส่ งผูป้ ่ วยกลับห้องพัก
3. รับผูป้ ่ วยกลับจากห้องผ่าตัดเข้าห้องพัก
4. เคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยเปลี่ยนเตียงโดยใช้แผ่น Pat slide ด้วยความนุ่มนวล และระมัดระวังการ
กระทบกระเทือนบาดแผล รวมทั้งอุปกรณ์ที่ติดตัวผูป้ ่ วย

การดูแลผู้ป่วยกลับจากห้ องผ่ าตัดและการพยาบาลผู้ป่วยหลังผ่ าตัดตามแผนการรักษาของแพทย์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การดูแลผูป้ ่ วยหลังผ่าตัดเป็ นไปตามขั้นตอนการดูแลอย่างถูกต้องตามมาตรฐาน
2. เพือ่ ดําเนินการช่วยเหลือผูป้ ่ วยได้ทนั ท่วงที เมื่อมีภาวะผิดปกติเกิดขึ้นหลังผ่าตัด

ขั้นตอนในการปฏิบัติ
1. ดูแลให้การพยาบาลผูป้ ่ วยตามกิจกรรมการพยาบาล และตามแผนการรักษาของแพทย์ ดังนี้
1.1 Record vital sign q 15 นาที x 4 ครั้ง / q 30 นาที x 2 ครั้ง / q 1 ชัว่ โมง until stable
1.2 observe แผลผ่าตัดว่ามี discharge, bleeding ซึมหรื อไม่ ถ้าซึมมากผิดปกติให้รายงานแพทย์
เจ้าของไข้ทราบ
1.3 observe content ถ้าผูป้ ่ วย on vacuum drain และบันทึกจํานวนปริ มาณ ลักษณะ สี ลงในใบ
บันทึกการพยาบาล และฟอร์มปรอท
1.4 ประเมินระดับความปวด/ระดับความรู ้สึกตัวหลังได้ยาระงับความรู ้สึก
1.5 อธิบายวิธีปฏิบตั ิตวั หลังผ่าตัดให้ผปู ้ ่ วยและญาติทราบเช่น แนะนําการ NPO (ถ้าแพทย์มีคาํ สัง่
การรักษา) หรื อถ้าผูป้ ่ วยมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน หรื อคันตามร่ างกาย
1.6 ฉีดยาปฏิชีวนะหรื อยาอื่นๆ (ถ้าแพทย์มีคาํ สัง่ การรักษา) ตามแผนการรักษาของแพทย์
1.7 ดูแลการให้เลือด หรื อ IVF ให้ตรงตามที่แพทย์มีคาํ สัง่ การรักษา
1.8 Observe และ record จํานวนลักษณะ ปริ มาณ และสี ของ urine (ในรายที่มีการ retained Foley’s
catheter)
1.9 รายงานให้แพทย์เจ้าของไข้ทราบ ถ้าผูป้ ่ วยมีอาการผิดปกติ เช่น ปวดแผลมาก vital sign
ผิดปกติ เป็ นต้น
หมายเหตุ ข้อ 1.1-1.4 บันทึกลงในแบบประเมินผูป้ ่ วยหลังผ่าตัด

โรงพยาบาลบ้ านแพ้ ว (องค์ กรมหาชน)
เอกสารหน่ วยงาน

วิธีปฏิบัตงิ าน

เรื่อง : การปฏิเสธการรักษา และไม่ สมัครใจอยู่โรงพยาบาล

รหัสเอกสาร : WI-NUR- 016

รายชื่อ

ชื่อ-สกุล

ผูจ้ ดั ทํา

องค์กรพยาบาล

ผูร้ ับรอง

นางสุ รีพร ทองชั้น

ผูอ้ นุมตั ิ

นพ.สุ รพงษ์ บุญประเสริ ฐ

ตําแหน่ ง

ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการ
ด้านการพยาบาล
ผูอ้ าํ นวยการ
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว

สําเนาฉบับที่..................................
ฉบับปรับปรุ ง
ครั้งที่ 2
วันที่บงั คับใช้ 1 สิ งหาคม 2557

ลายเซ็น

วัตถุประสงค์ : เพือ่ ใช้ เป็ นแนวทางปฏิบัตใิ นการดูแลผู้ป่วยปฏิเสธการรักษา
กรณีทผี่ ู้ป่วยหรือญาติขอกลับไปเสี ยชีวติ ทีบ่ ้ าน
1. กรณี ที่ญาติ หรื อตัวผูป้ ่ วย ไม่ตอ้ งการให้ผปู ้ ่ วยอยูโ่ รงพยาบาล
- พยาบาลประเมินความเชื่อของญาติหรื อผูป้ ่ วย โดยการพูดคุย ถึงเหตุผลที่ตอ้ งการให้ผปู ้ ่ วยกลับบ้าน
- พยาบาลคุยกับญาติ หรื อผูป้ ่ วย โดยบอกเหตุผล ความสําคัญของการที่ผปู ้ ่ วยยังต้องรักษาตัวอยูท่ ี่
โรงพยาบาล
- ถ้าญาติหรื อผูป้ ่ วยยังยืนยันต้องการนําตัวผูป้ ่ วยกลับ ให้รายงานแพทย์ และให้ญาติ หรื อผูป้ ่ วยเซ็นไม่
สมัครใจอยู่
2. กรณี ที่ญาติตอ้ งการนําไสยศาสตร์มารักษาผูป้ ่ วยในโรงพยาบาล
- พยาบาลประเมินวิธีการรักษาทางไสยศาสตร์ของผูป้ ่ วยก่อนว่ามีอนั ตรายต่อผูป้ ่ วยหรื อไม่ หรื อรบกวน
ผูป้ ่ วยอื่นหรื อไม่ ก่อนให้ขอ้ ตกลงกับญาติของผูป้ ่ วย หรื อพิจารณาสาเหตุความต้องการของญาติ และปรึ กษาแพทย์
เจ้าของไข้
- อาจพิจารณาให้ญาติทาํ พิธีกรรมบางอย่างได้ แต่อยูน่ อกหอผูป้ ่ วย
3. กรณี ญาติตอ้ งการเปลี่ยนแพทย์ประจําตัวผูป้ ่ วย ให้รายงานแพทย์
4. กรณี ผปู ้ ่ วยมีประวัติปฏิเสธการรักษา มีตวั อย่างเทคนิคการจัดการ ดังนี้
- ปรึ กษาทีมสหวิชาชีพ เพื่อวางแผนการดูแล
ให้ผปู ้ ่ วยเยีย่ มบ้านก่อนโดยค่อยๆ ๆ เพิ่มเวลามากขึ้นเป็ นลําดับ
กรณีผู้ป่วยปฏิเสธการรักษาขอย้ ายโรงพยาบาล
1.รายงานแพทย์เจ้าของไข้
2.แนะนําผูป้ ่ วยและญาติถึงขั้นตอนการขอย้ายโรงพยาบาล
3.เซ็นใบไม่ยนิ ยอมการรักษา
4.เตรี ยมเอกสาร
5.ติดต่อประสานงานกับโรงพยาบาลที่ผปู ้ ่ วยต้องการย้าย
กรณีผู้ป่วยปฏิเสธการรักษาขอกลับบ้ าน
1.อธิบายเหตุจาํ เป็ นในการรักษาตัวในโรงพยาบาลและผลเสี ยหรื อภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้น
2.รายงานแพทย์เจ้าของไข้
3.เซ็นใบไม่ยนิ ยอมการรักษา
4.ประสานงานหน่วยงาน HHC เพื่อติดตามดูแลผูป้ ่ วยอย่างต่อเนื่อง

วิธีปฏิบัตงิ าน
เรื่อง : แนวทางการระบุตวั ผู้ป่วย
รหัสเอกสาร : WI-NUR- 020
รายชื่อ

ชื่อ-สกุล

ตําแหน่ ง

ผูจ้ ดั ทํา

องค์กรพยาบาล

ผูร้ ับรอง

นางสุ รีพร ทองชั้น

ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการ
ด้านการพยาบาล

ผูอ้ นุมตั ิ

นพ.สุ รพงษ์ บุญประเสริ ฐ

ผูอ้ าํ นวยการ
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว

สํ าเนาฉบับที.่ .................................
ฉบับปรับปรุง
ครั้งที่ 1
วันทีบ่ ังคับใช้ 1 มิถุนายน 2558

ลายเซ็น

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพิ่มความแม่นยําในการระบุตวั ผูป้ ่ วยในกระบวนการดูแลรักษา
1.2 เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิสาํ หรับบุคลากรทางการพยาบาลในการระบุตวั บุคคล
1.3 เพื่อเป็ นหลักฐานทางกฎหมายและการติดตามญาติ
1.4 ป้ องกันไม่ให้เกิดอุบตั ิการณ์ในการดูแลรักษาผูป้ ่ วยผิดคน

2. ขอบข่ าย
2.1 การระบุตวั ผูป้ ่ วยที่ไม่รู้สึกตัว หรื อรู ้สึกตัวแต่สบั สนทุกราย
2.2 การระบุตวั ผูป้ ่ วยในการให้ยา ให้ปฏิบตั ิตาม WI-NUR-004
2.3 การระบุตวั ผูป้ ่ วยในการให้เลือด/ผลิตภัณฑ์ของเลือด ให้ปฏิบตั ิตาม WI-NUR-006
2.4 การระบุตวั ทารกแรกเกิด
2.5 การระบุตวั ของผูป้ ่ วยที่ OPD
2.6 การระบุตวั ผูป้ ่ วยห้องฉุกเฉินและห้องสังเกตอาการ

3. ความรับผิดชอบ
บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการรักษา

4. คํานิยามศัพท์
4.1 รู ปพรรณสัณฐาน หมายถึง ลักษณะรู ปร่ างทรวดทรงและสี ผวิ
4.2 พยานบุคคล หมายถึง ผูร้ ู ้เห็นเหตุการณ์หรื อสิ่ งที่ใช้อา้ งเป็ นหลักฐาน เพื่อพิสูจน์ขอ้ เท็จจริ ง

5. วิธีปฏิบัติ
1. การระบุตัวผู้ป่วยทีไ่ ม่ รู้สึกตัว หรือ รู้สึกตัวแต่ สับสนทุกราย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อใช้ในการระบุ ตัวบุคคล
2. เพื่อใช้ในการติดตามประวัติการรักษา และติดตามญาติผปู ้ ่ วยในกรณี ที่ผปู ้ ่ วยไม่สามารถให้ประวัติได้
ขั้นตอนการปฏิบัติ
1. ประเมินอาการแรกรับของผูป้ ่ วย เช่น วัดสัญญาณชีพ ระดับความรู ้สึกตัว
2. ประเมินสภาพแรกรับและจดบันทึกลักษณะรู ปพรรณ สัณฐาน ของผูป้ ่ วย เช่น เครื่ องแต่งกาย เสื้ อผ้า
รอยสักหรื อรอยแผลเป็ นต่างๆ
3. ถ่ายรู ปผูป้ ่ วย และทําการจัดเก็บไว้ในประวัติเวชระเบียนของผูป้ ่ วย เพื่อช่วยในกรณี ญาติมาติดตาม
สอบถามผูป้ ่ วยภายหลัง
4. การลงประวัติผปู ้ ่ วยกรณี ไม่ทราบชื่อ และนามสกุล ให้ลงประวัติดงั ตัวอย่าง เช่น ชายไม่ทราบนามสกุล
วันที่ 29/3/54 เวลา 11.00 น.
5. จัดทําป้ ายติดข้อมือระบุชื่อ นามสกุล ตามที่ลงทะเบียน
6. กรณี มีของมีค่าของผูป้ ่ วยให้เก็บในซอง หรื อถุงพลาสติก ลงทะเบียนในสมุดบันทึกของมีค่าและส่ งต่อไป
ที่ตึกพร้อมผูป้ ่ วย ทําการตรวจสอบซํ้า และเซ็นชื่อผูต้ รวจสอบและรับเอกสารทุกครั้ง

กรณีผ้ ูป่วยไม่ ร้ ูสึกตัว ,รู้สึกตัวแต่ สับสนและไม่ มีญาติ
1. ใส่ ป้ายข้อมือระบุเลขประจําตัวผูป้ ่ วย (HN)/ให้ตรงกับแฟ้ มประวัติ จนกว่าจะทราบข้อมูลการบ่งชี้ตวั
ผูป้ ่ วยที่ถูกต้อง เพื่อให้การรักษาพยาบาลได้ถูกตัวบุคคล
2. บันทึกรายละเอียดต่างๆ / เกี่ยวกับผูป้ ่ วยลงในบันทึกทางการพยาบาล เช่น เพศ วัย อายุ โดยประมาณ
ส่ วนสู ง นํ้าหนัก เชื้อชาติ รู ปพรรณสัณฐาน ตําหนิต่างๆ เสื้ อผ้าและทรัพย์สินที่ติดมากับผูป้ ่ วย
3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ สถานีตาํ รวจ เพื่อค้นหาญาติหรื อผูเ้ กี่ยวข้อง ภายใน 2 วัน ถ้า
ยังไม่มีญาติมาติดต่อประสานงานซํ้า
4. ถ้าไม่มีญาติมาติดต่อให้ประสานงานกับงานบริ หารเพื่อติดต่อสังคมสงเคราะห์ให้ดาํ เนินการต่อไป
5. กรณี เสี ยชีวิตให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ตาํ รวจเพื่อชันสู ตรพลิกศพ
- บันทึกรวบรวมเอกสารส่ งมอบเจ้าหน้าที่เวชระเบียนพร้อมเซ็นรับ
- รวบรวมหลักฐานและทรัพย์สิน ส่ งมอบเจ้าหน้าที่ตาํ รวจพร้อมเซ็นรับและมีพยานบุคคล กรณี มีญาติ
มอบทรัพย์สินให้ญาติพร้อมเซ็นรับและมีพยานบุคคล
- เมื่อญาติมาติดต่อให้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานที่ญาตินาํ มาแสดง
กรณีผู้ป่วยไม่ รู้สึกตัว แต่ มญ
ี าติ
1. ปฏิบตั ิตามข้อ1.- 2. (กรณี ผปู ้ ่ วยไม่รู้สึกตัว ,รู ้สึกตัวแต่สบั สนและไม่มีญาติ)
2. ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานที่ญาตินาํ มาแสดงให้ถูกต้องครบถ้วน
กรณีผ้ ูป่วยรู้สึกตัว
1. ทําบัตร แจ้งชื่อ โดยใช้บตั รประชาชน/พาสปอร์ต
2.ไม่มีบตั ร สอบถาม ชื่อ-นามสกุล/อายุ/ชื่อมารดา/ชื่อบิดา/บ้านเลขที่
2. การระบุตัวผู้ป่วยในการให้ ยา
ให้ปฏิบตั ิตามแนวทาง การบริ หารยารหัสเอกสาร : WI –NUR-004
3. การระบุตวั ผู้ป่วยในการให้ เลือดหรือผลิตภัณฑ์ ของเลือด
ให้ปฏิบตั ิตามแนวทาง การบริ หารการให้เลือดและส่ วนประกอบของเลือดรหัสเอกสาร : WI-NUR-006
4. การระบุตัวทารกแรกเกิด
แนวทางการระบุตัวทารกแรกเกิด
วัตถุประสงค์
1. เพื่อความแม่นยําในการระบุตวั ทารกในกระบวนการดูแลรักษา
2. เพื่อเป็ นแนวทางการปฏิบตั ิสาํ หรับบุคลากรทางการพยาบาลในการระบุตวั บุคคล
3. เพื่อเป็ นหลักฐานทางกฎหมายและการติดตามญาติ
4. ป้ องกันไม่ให้เกิดอุบตั ิการณ์ในการดูแลรักษาทารกผิดคน
ขอบข่ าย : การระบุตวั ทารกแรกเกิดทุกราย

ความรับผิดชอบ : บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการดูแล รักษา
ขั้นตอนปฏิบตั ิ
การเกิด
1. พยาบาลห้องคลอดตรวจสอบชื่อ- สกุลมารดาให้ถูกต้องตามบัตรประชาชนของผูป้ ่ วยที่แจ้งกับ
โรงพยาบาล
2. เตรี ยมป้ ายข้อมือชื่อ – นามสกุล ทารก จํานวน 2 ชุด ซึ่งระบุขอ้ มูลดังนี้
- เพศ ทารก
- ชื่อ – นามสกุลที่ทารกใช้(ตามที่แจ้งไว้ในสมุดสี ชมพู)
- วัน เดือน ปี ที่เกิดของทารก
- เวลาเกิด
** โดย 1 ชุด ใช้ป้ายข้อเท้าสี ขาว จํานวน 1 อันผูกติดไว้ที่ขอ้ มือขวาของมารดา และจะเปลี่ยนมา
ผูกที่ขอ้ เท้าขวาของทารกหลังจากทารกคลอดแล้ว
** ป้ ายข้อมืออีก 1 ชุดจํานวน 1 อัน จะระบุสีดงั นี้ เพศหญิง ใช้ป้ายสี ชมพู เพศชายใช้ป้ายสี ฟ้า
โดยผูกที่ขอ้ เท้าซ้ายทารก
3. ก่อนย้ายทารกออกจากห้องคลอดให้ตรวจสอบข้อมูลซํ้า ดังนี้
- ตรวจสอบชื่อมารดา นามสกุลทารก เพศ วันที่ เวลา ให้ตรงกับเวชระเบียน
- มีผตู ้ รวจสอบซํ้า
4 . ในกรณี ที่มารดารู ้สึกตัวดี นําป้ ายข้อเท้าทารกและนําตัวทารกไปให้มารดาดู
ตัวอย่ างป้ายข้ อเท้ าสี ขาว
ด..............บุตรคุณใจดี ดีใจ
เกิด.......เดือน.........พ.ศ. ............เวลา.........

ตัวอย่ างป้ายข้ อเท้ าสีชมพู/ฟ้า
ด.ญ.บุตรคุณ ใจดี ดีใจ
เกิด3 มิ.ย. 2558 เวลา 10.10น.

การคลอด
1. แจ้งเพศทารกพร้อมทั้งอุม้ ทารกให้มารดาดูดูเพศทันทีหลังคลอด
2. ระบุ ชื่อ- นามสกุล และ HN ของมารดาตาม OPD card เวลาคลอด วัน เดือน ปี ที่คลอด ลงบน
ป้ ายข้อเท้า
3. เจ้าหน้าที่ 2 คน คือ เจ้าหน้าที่ผทู ้ าํ คลอด และผูป้ ่ วย ตรวจสอบความถูกต้องป้ ายข้อเท้าพร้อมกัน และ
นําไปให้มารดาตรวจสอบซํ้าก่อนนําไปผูกที่ขอ้ เท้าขวาของทารกให้แน่นหนา
4. ให้มีการตรวจสอบชื่อ – นามสกุล มารดา เพศทารก โดยเจ้าหน้าที่ผสู ้ ่ ง หรื อ พยาบาลผูต้ รวจสอบ
ขณะที่มีการส่ งมอบทารกย้ายไปหน่วยงานอื่น

5. การระบุตัวผู้ป่วยที่ OPD
5.1 ตรวจสอบชื่อ นามสกุล อายุ โดยการสอบถามผูป้ ่ วยทุกครั้ง ก่อนให้บริ การ และ ตรวจสอบกับประวัติใน
เวชระเบียนให้ตรงกัน
5.2 พยาบาลลงข้อมูลผูป้ ่ วยในระบบคอมพิวเตอร์ให้ครบถ้วน
6. การระบุตัวผู้ป่วยทีห่ ้ องฉุกเฉินและห้ องสั งเกตอาการ
การระบุตัวผู้ป่วยทีห่ ้ องฉุกเฉิน
6.1 กรณี รอตรวจ/ ส่ งต่อจาก แผนกอื่นๆ => ป้ ายแขวนระบุแผนกที่รอตรวจ พร้อมติดสติกเกอร์ชื่อผูป้ ่ วย
6.2 กรณี ทาํ หัตการ => ตรวจสอบ ชื่อ-นามสกุล อายุ => จากใบส่ งต่อระหว่างหน่วยงาน
6.3 กรณี ตรวจโรคทัว่ ไป => เวชระเบียนทําบัตร => พยาบาลตรวจสอบ ถามชื่อ – นามสกุล อายุ ก่อนซัก
ประวัติลงคอมพิวเตอร์
6.4 กรณี อุบตั ิเหตุหมู่เขียนป้ ายข้อมูลผูป้ ่ วย โดยระบุชื่อ-นามสกุลและแขวนป้ ายชื่อผูป้ ่ วยไว้ที่เตียง / รถนัง่
โดยแบ่งผูป้ ่ วยเป็ น 3 กลุ่มตามระดับความรุ นแรงและลักษณะการบาดเจ็บ โดยPrint สติ๊กเกอร์ปิดที่ป้ายข้อมูลตามสี
ดังนี้
- Emergency –แดง
- Urgency – เหลือง
- Non Urgency– เขียว
โดยในทุกกรณี เน้นยํ้าการสอบถามชื่อ – นามสกุล ของผูป้ ่ วยให้ตรงกันกับเวชระเบียนก่อนให้บริ การทุกครั้ง
การระบุตัวผู้ป่วยทีห่ ้ อง สั งเกตอาการ
ใช้แนวทางเดียวกับการระตัวผูป้ ่ วยที่หอ้ งฉุกเฉิน

