
โรงพยาบาลท่าแซะ จ.ชุมพร หนา้ :  1/7 
คู่มือคุณภาพ/นโยบายเลขท่ี : QM – PCT – 0014 ฉบบัท่ี 1 แกไ้ขคร้ังท่ี 1 
เร่ือง : การดูแลภาวะตวัเหลืองในทารกแรกเกิด วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2560 
ทีม/หน่วยงาน : ทีม PCT ผูท้บทวน : 

 
              (แพทยห์ญิงชนิกานต ์ ใจเยน็) 

ผูจ้ดัท า : คณะกรรมการ PCT    ผูอ้นุมติั :  
 
                 (นายแพทยอ์นุ  ทองแดง) 

   

 วตัถุประสงค์ 
1.เป็นแนวทางในการเฝ้าระวงั และใหก้ารดูแลทารกแรกเกิดท่ีมีภาวะตวัเหลืองไดอ้ยา่งรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และ

ไม่เกิดภาวะแทรกซอ้นจากภาวะตวัเหลือง 

2.เพื่อใหพ้ยาบาลมีแนวทางปฏิบติัท่ีเป็นเกณฑม์าตรฐานเดียวกนั 

ขอบเขต 

      ผู้รับบริการ : ทารกแรกเกิดท่ีมีภาวะตวัเหลืองท่ีเขา้รับบริการโรงพยาบาลทุกราย 

      ผู้ให้บริการ : พยาบาลงานหอ้งคลอดและงานผูป่้วยในท่ีใหบ้ริการดูแลทารกแรกเกิดท่ีมีภาวะตวัเหลือง 

ขั้นตอนปฏิบัติ 

1.พฒันา CPG of Neonatal jaundice 
2.เฝ้าระวงัทารกแรกเกิดท่ีมีความเส่ียงต่อภาวะตวัเหลือง และใหก้ารดูแลตาม CPG of Neonatal jaundice 
3.จดัระบบนดัติดตามทารกแรกเกิดท่ีเส่ียงต่อภาวะตวัเหลือง 

ตัวช้ีวดั  

 1.ทารกแรกเกิดท่ีมีภาวะตวัเหลืองไดรั้บการดูแลตาม CPG 

 2.อตัราการเกิดภาวะตวัเหลืองในทารกแรกเกิด 
 
 

 

 
 
 
 
 



แนวทางการดูแลภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกดิ 

1. แนวทาง/เกณฑ์ในการรักษาตัวเหลืองในทารกน า้หนักน้อยกว่า 2,500 กรัม 
BW  

( gram )  
ระดบับิลิรูบิน ( mg / dl )  

Phototherapy  Exchange transfusion  
Healthy  Sick * 

< 1000  5 – 7  
( Prophylaxis )  

4 – 6  
( Prophylaxis )  

13 -15  

1000 – 1500  7 – 10  6 – 8  
1501 – 2000  10 - 12  8 - 10  16 – 18  
2001 – 2500  12 – 15  10 – 12  18 – 20  

(Neonatal - Perinatal Medicine, Disiease of the fetus and infant. 8th; 2006 ) 
ใชใ้นทารกอาย ุ> 48 ชม. ถา้อายนุอ้ยกวา่ 48 ชม.พิจารณาส่องไฟต ่ากวา่เกณฑ์ 
*Sick infants: Hemolysis, sepsis, hypoxemia, acidosis, hypoalbuminemia (< 2.5 gm%) or other infants requiring 

intensive care  
หลกัเกณฑใ์นการ off Phototherapy  

พิจารณา off phototherapy เม่ือค่า TSB หรือ MB นอ้ยกวา่เกณฑส่์องไฟอยู ่2 – 3 mg/dl ร่วมกบัดุลยพินิจของแพทย ์

2. แนวทาง/เกณฑ์ในการ on phototherapy (term newborn)

 
  (Pediatrics. 2004)  
 ใหใ้ชค้่า total serum bilirubin (TSB) โดยไม่ตอ้งหกัค่า direct bilirubin ออกในการคิดพิจารณา 

 *Risk factor เช่นisoimmune hemolytic disease, G6PD deficienc, asphyxia, significant lethargy, temperature 
instability, sepsis, acidosis หรือ albumin < 3.0 g/dl  



แนวทางการปฏิบัติ 
1. ในโรงพยาบาลท่ีมีขอ้จ ากดัของการส่งตรวจ TSB ใหพ้ิจารณาใชค้่าmicrobilirubin (MB) แทน 
2. ทารกอายุ < 7 วนัใหส่้ง Jaundice work up คือ Blood gr , Rh , Indirect Coomb’s test (มารดา) , Direct Coomb’s test 

(ทารก) , G6PD และตรวจหาสาเหตุอ่ืนตามเหมาะสม 
3. ทารกอายุ > 7 วนัใหส่้ง Jaundice work up คือBl gr , Rh , Indirect Coomb’s test (มารดา) , Direct Coomb’s test (ทารก) , 

G6PD , TSB , DB และตรวจหาสาเหตุอ่ืนตามเหมาะสม 
4. ทารกท่ีมีประวติัหรืออาการติดเช้ือใหส่้ง Septic work up เช่น CBC , Hemocultureตามเหมาะสม 
5. ทารกท่ีมีน ้าหนกัลดลง>10 % ของน ้าหนกัแรกเกิดใหป้ระเมินภาวะ dehydration และพจิารณาให้ IV fluid และส่งตรวจ 

electrolyte , DTX ตามเหมาะสม 
6. ติดตามค่า MB หลงั on photo 4-6 ชัว่โมง(ในกรณีท่ีค่า bilirubin สูงใกลค้่าท า exchange transfusion) หากค่า MB มี

แนวโนม้ลดลงเร่ือยๆ repeat MB ตามเหมาะสม 

หลกัเกณฑใ์นการ off Phototherapy  
พิจารณา off photo เม่ือค่า MB ต ่ากวา่เกณฑส่์องไฟอยู ่2-3 mg% และ repeat MB อีก 24 ชัว่โมงตามเหมาะสม 

วธีิปฏิบติัในการท าphototherapy 

1. ใชผ้า้ทึบแสงปิดตาใหมิ้ดชิดป้องกนัอนัตรายต่อจอประสาทตา (retina) 
2. ใหท้ารกสวมเส้ือผา้ใหน้อ้ยช้ินเพื่อให ้ผิวหนงัไดส้ัมผสักบัแสงมากท่ีสุด 
3. วดัอุณหภูมิกายทุก 4 ชัว่โมง เฝ้าระวงัและแกไ้ขภาวะอุณหภูมิกายสูงหรือต ่ากวา่ปกติ 
4. ทารกควรไดรั้บนมหรือสารน ้าเพิ่มข้ึนกวา่ปกติประมาณร้อยละ 20-30 เพื่อชดเชยการเสียน ้าจากการระเหยทาง

ผวิหนงัและอุจจาระท่ีมากข้ึน พิจารณาใหส้ารน ้าทางเส้นเลือดด าในทารกท่ีมีอาการขาดน ้า(dehydrate) และกิน
ไดน้อ้ย 

5. ชัง่น ้าหนกัทารกทุกวนั ติดตามจ านวนคร้ังท่ีถ่ายอุจจาระเพื่อเฝ้าระวงัภาวะขาดน ้า 
6. ตรวจเลือดหาระดบั TSB ทุก 12-24 ชัว่โมงหรือบ่อยกวา่เป็นทุก 4-6 ชัว่โมงถา้ทารกมีระดบั TSB สูงใกลร้ะดบั

ท่ีจะตอ้งท าexchange transfusion เม่ือทารกไดรั้บ phototherapy แลว้ จะไม่สามารถใชก้ารประเมินระดบัTSB 
ดว้ยสายตาได ้เพราะระดบั bilirubin ท่ีผวิจะลดลง ท าใหดู้ทารกเหลืองนอ้ยลงกวา่ระดบัท่ีแทจ้ริง 

7. หลอดไฟท่ีใชใ้นเคร่ืองส่องไฟมีหลายชนิด ท่ีใชท้ัว่ไปและหาง่ายราคาถูกคือ daylight fluorescent ใช ้4-8 
หลอด วางทารกห่างแผงหลอดไฟประมาณ 30 ซม. แต่ประสิทธิภาพในการลดระดบัbilirubin นอ้ยกวา่หลอด 
special blue (F20 T12BB ของ GeneralElectrics , TL52/20 W ของ Phillips , FL18W / T8 / DB หรือ deep blue 
lamp ของ Toshiba  

8. Intensive phototherapy หมายถึงการส่องไฟทารกดว้ยหลอดไฟท่ีใหค้วามยาวคล่ืน 430-490nm ดว้ยระดบัความ
เขม้แสง30-35μw/cm2/nm ข้ึนไป เม่ือท าแลว้ควรช่วยลดระดบั serum total bilirubin ได ้อยา่งนอ้ย 0.5-1 
mg/dL/ชัว่โมงใน 4-8 ชัว่โมงแรก  



9. ตรวจความเขม้ของแสงจากเคร่ืองส่องไฟดว้ยใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีมากกวา่ 15-20μw/cm2/nm (standard 
phototherapy) หรือมากกวา่ 30μw/cm2/nm (intensive phototherapy) อยูเ่สมอ ถา้ไม่มีเคร่ืองวดัใหเ้ปล่ียน
หลอดไฟทุก 2,000 ชัว่โมงหรือทุก 3 เดือนหรือเม่ือสังเกตพบวา่ไม่สามารถลดระดบั bilirubin ไดดี้เท่าท่ีควร 

10. ตรวจสอบแผนพลาสติกท่ีรอบหลอดไฟ 

ภาวะแทรกซอ้นจาก phototherapy 

1. จอประสาทตาถูกท าลาย (retinal damage) 
2. ผา้ปิดตาเล่ือนไปปิดจมูกทารกท าใหห้ายใจไม่ได ้อาจถึงเสียชีวติได ้
3. ถ่ายเหลวแต่จะเป็นชัว่คราวและหายไปไดเ้ม่ือหยดุส่องไฟ 
4. การขาดน ้าจากการสูญเสียน ้าทางผวิหนงัและถ่ายเหลวมากข้ึน 
5. ผืน่แดงตามผวิหนงั (nonspecific erythematous rash) 
6. อุณหภูมิกายสูงหรือต ่า 
7. ผวิหนงัไหมจ้ากความร้อนของหลอดไฟ (burn) 
8. Bronze baby จากการส่องไฟในทารกท่ีเป็น direct hyperbilirubinemia 



3. แนวทาง/เกณฑ์ในการพจิารณา Total exchange transfusion (Term newborn)

 

(Pediatrics. 2004)  
 ใหใ้ชค้่า TSB โดยไม่ตอ้งหกัค่า DB ออกในการคิดพิจารณา 

*Risk factor เช่นisoimmune hemolytic disease, G6PD deficienc, asphyxia significant lethargy, temperature 
instability, sepsis, acidosis หรือ albumin < 3.0 g/dl  

แนวทางการปฏิบัติ 
1. พิจารณา total exchange transfusion ทนัที ไม่ควรรอดูผลของ phototherapy ก่อนในกรณีดงัต่อไปน้ี 

a. ทารกมีอาการ acute bilirubin encephalopathy ไดแ้ก่ hypertonia, ตวัเกร็ง, หลงัแอ่น, ร้องเสียงแหลม, มีไข ้
b. ค่า TSB สูงกวา่เกณฑเ์ปล่ียนเลือดถ่าย>5 mg/dl  
c. ค่า TSB ยงัสูงกวา่เกณฑเ์ปล่ียนเลือดถ่ายภายหลงั intensive phototherapy แลว้ 4-6 ชัว่โมง 

2. ทารกท่ีมีค่า TSB สูงกวา่เกณฑเ์ปล่ียนเลือดไม่เกิน 5 mg/dl แต่ไม่มีอาการ acute bilirubin encephalopathy ให ้intensive 
phototherapy ทนัทีและติดตามค่า TSB ทุก 3-4 ชัว่โมงร่วมกบัสังเกตอาการของ acute bilirubin encephalopathy  



4. แนวทาง/เกณฑ์ในการพจิารณาจ าหน่ายและนัด Follow up (Term newborn) 

 
(Pediatrics. 2004)  

แนวทางการปฏิบัติ 
(ทารกท่ียงัไม่ทราบผลการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการใหถื้อวา่มี risk factor ไปก่อนจนกวา่จะทราบผล)  
1. ทารกท่ีมีค่า MB ก่อนจ าหน่ายอยูใ่น High risk zone ควรแนะน าใหอ้ยูโ่รงพยาบาลต่อถา้จ าเป็นตอ้งจ าหน่ายตอ้งนดั

ติดตามค่า MB ภายใน 24 ชัว่โมง 

2. ทารกท่ีมีค่า MB ก่อนจ าหน่ายอยูใ่น High intermediate risk zone ใหน้ดัติดตามค่า MB ภายใน 24 - 48 ชัว่โมง 

3. ทารกท่ีมีค่า MB ก่อนจ าหน่ายอยูใ่น Low intermediate risk zone ใหน้ดัติดตามค่า MB ภายใน 48 ชัว่โมง 

4. ทารกท่ีมีค่า MB ก่อนจ าหน่ายอยูใ่น Low risk zone และจ าหน่ายหลงั 48 ชัว่โมงแนะน าใหม้ารดาสังเกตตวัเหลืองของ
ทารก 

5. ควรติดตามค่า MB หลงัจ าหน่ายในทารกท่ีมีภาวะเส่ียงดงัต่อไปน้ี 
 - เกิดก่อนก าหนด (< 37 สัปดาห์) 
 - น ้าหนกันอ้ย (< 2,500 กรัม)  
 



5. การติดตามทารกทีม่ีภาวะตัวเหลืองหลงัจ าหน่ายจากโรงพยาบาล 
1. ทารกท่ีจ าหน่ายจากโรงพยาบาลก่อนอายุ 48 ชัว่โมงควรไดรั้บการตรวจซ ้ าหลงัหรือเยีย่มบา้นภายใน 48 ชัว่โมงหลงั
ออกจากโรงพยาบาลเพื่อประเมินเร่ืองภาวะตวัเหลือง 
2. ทารกท่ีจ าหน่ายจากโรงพยาบาลหลงั 48 ชัว่โมงพิจารณาเป็นรายๆ ตามความเหมาะสม เช่น ในรายท่ีพบวา่มีตวั
เหลืองค่อนขา้งมากก่อนกลบับา้นควรนดัตรวจซ ้ าเม่ือเหลืองมาก ซึม ดูดนมไม่ดี ตวัเกร็งหรือเหลืองนานกวา่ปกติ 
3. ทารกท่ีตวัเหลืองจาก HDN หรือมีภาวะซีดควรนดัตรวจซ ้ าเม่ืออายุ 1 – 2 เดือนเน่ืองจากเมด็เลือดแดงของทารกจะ
ยงัมีการแตกท าลายต่อไปแมจ้ะไม่มีภาวะตวัเหลืองใหเ้ห็นเน่ืองจากตบัท าหนา้ท่ีไดดี้แลว้ก็ตาม 
4. ทารกท่ีมีตวัเหลืองมากจนตอ้งรับการรักษาดว้ยการถ่ายเลือดควรนดัตรวจการไดย้นิ ( Auditory brainstem evoke 
response ) หรือ ABER ก่อนอายคุรบ 6 เดือนเน่ืองจากระดบั bilirubin ท่ีสูงมากอาจท าใหเ้กิดการไดย้นิท่ีผิดปกติได ้

 
6. แนวทางในการส่งต่อทารกตัวเหลือง 
1. ทารกท่ีมีค่า MB สูงถึงเกณฑ ์phototherapy ควรอยูใ่นโรงพยาบาลท่ีสามารถตรวจค่า TSB  

หรือ MB ได ้
2. ทารกท่ีมีค่า MB สูงถึงเกณฑ ์total exchange transfusion ใหส่้งต่อโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศกัด์ิ 

 



CPG OF Pregnancy Induced Hypertension (PIH) (1 กมุภาพนัธ์ 2561) 

แนวทางการดูแลภาวะความดันโลหิตสูงจากการตั้งครรภ์ 

ค ำจ ำกดัควำม 

กำรมีควำมดนัโลหิต Systolic ท่ีมีระดบั 140 หรือ Diastolic 90 mmHg ข้ึนไป ซ่ึงไดจ้ำกกำรวดัอยำ่งนอ้ย 2 คร้ัง ภำยใน 

24 ชัว่โมงหลงัจำกกำรพกั เกิดข้ึนในระยะช่วงอำยคุรรภม์ำกกวำ่ 20 สัปดำห์ ร่วมกบัภำวะดงัต่อไปน้ี 

  Proteinuria มีโปรตีนในปัสสำวะ 300 มิลลิกรัม/วนัข้ึนไป (+1) หรือ 1 กรัมต่อลิตรข้ึนไปในปัสสำวะท่ีเก็บ 

เป็นคร้ังครำว 

  กรณีท่ีไม่มี Proteinuria แต่ตรวจพบควำมดนัโลหิตสูงในสตรีท่ีมีควำมดนัโลหิตปกติมำก่อนร่วมกบักำรตรวจ 

พบ New onset ของกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี 1 ขอ้ ถือวำ่มีอำกำร Severe pre – eclampsia 

- มีโปรตีนในปัสสำวะ 300 มิลลิกรัม/วนัข้ึนไป (+1) หรือ 1 กรัมต่อลิตรข้ึนไปในปัสสำวะท่ีเก็บเป็นคร้ังครำว 

- PLT < 100,000 cell/mm3 

- Cr > 1.10 mg/dl หรือข้ึนจำกเดิม 2 เท่ำ 

- AST, ALT > 70 unit 

- มีอำกำรทำงสมองระบบประสำท ปวดศีรษะ ตำพร่ำมวั จุกแน่นล้ินป่ี ชกั 

- Pulmonary edema (ควรฟัง Lung) 

ควำมแตกต่ำงระหวำ่ง Non severe pre eclampsia และ severe pre eclampsia 

ส่ิงทีต่รวจพบ Non severe pre - eclampsia Severe pre - eclampsia 
ควำมดนัโลหิต นอ้ยกวำ่ 160/110 mmHg ตั้งแต่ 160/110 mmHg ข้ึนไป 
ปวดศีรษะ ไม่มี มี 
ตำมวั ไม่มี มี 

จุกแน่นล้ินป่ี ไม่มี มี 
Oliguria (< 400 ml/24 hr) หรือ 

30 cc/hr, 100 cc/ 4 hr 
ไม่มี มี 

ชกั ไม่มี ไม่มี 
Serum creatinine ปกติ (≤ 1.10 mg/dl) สูงผดิปกติ(> 1.10) 

Platelet ปกติ ต ่ำกวำ่ 100,000 cell/mm3 

Liver enzyme ผดิปกติเล็กนอ้ย 
ผดิปกติชดัเจน  

(AST, ALT > 70 unit) 
ทำรกโตชำ้ในครรภ ์ ไม่มี มี 
Pulmonary edema ไม่มี มี 



ยำท่ีใชเ้พื่อป้องกนักำรชกัจำกภำวะควำมดนัโลหิตสูงจำกกำรตั้งครรภ ์

ช่ือสามัญ Magnesium  sulfate (MgSO4) 
ตัวอย่างขนาด 
และวธีิการให้ยา 

Magnesium  sulfate 10% (1 gm/amp) 
 Loading dose ใช ้MgSO4 10% 4 – 6 gm (4 – 6 amp) + 5% D/W หรือ 0.9% NSS 20 ml IV 

slowly push มำกกวำ่ 10 – 15 นำที เพื่อป้องกนักำรเกิดอำกำรขำ้งเคียง เช่น คล่ืนไส้ อำเจียน 
Magnesium  sulfate 50% (1 gm/amp) 
 Maintenance dose ผสม MgSO4 50% 20 gm (20 amp) + 5% D/W หรือ 0.9% NSS 460 ml IV 

drip 25 – 50 ml/hr (1 – 2 gm/hr) ผำ่น Infusion pump และครอบคลุม 24 ชัว่โมงหลงัคลอด 
กรณีทีชั่กขณะทีใ่ห้ MgSO4 อยู่แล้ว 
 Bolus MgSO4 2 gm IV slowly push แลว้ Maintenance dose ต่อ ตรวจติดตำมอำกำรและระดบั 

Mg ในเลือด ถำ้ยงัคงชกัหลงัให ้bolus แลว้ 2 คร้ัง ควรให้ยำกนัชกัชนิดอ่ืนท่ีเป็น Conventional 
anticonvulsant เช่น Phenytoin 125 mg IV slowly push 3 – 5 นำที หรือ Diazepam 5 mg IV 

การออกฤทธ์ิ เป็นยำป้องกนักำรชกัท่ีใชก้นัมำกท่ีสุดโดยออกฤทธ์ิท่ีระบบประสำทส่วนกลำงและลดกำรหลัง่ 
Acetylcholine ท่ี Motor end plate 

ข้อบ่งห้าม   1. Heart block (Parenteral administration) 
2. Myocardial damage (Parenteral administration) 
3. ใชอ้ยำ่งระมดัระวงัในผูป่้วย renal impairment เน่ืองจำกหำกมีกำรใหย้ำอยำ่งต่อเน่ือง อำจท่ำให้ 
เกิด magnesium toxicity ได ้

อาการข้างเคียง คล่ืนไส้อำเจียน, ทอ้งเสีย, Lethargy, Hyporeflexia, Weakness, Paralysis, Hypotension, CNS 
depression, Seizures, Respiratory depression 

การเฝ้าระวงั ยำชนิดน้ีขบัออกทำงไตและอำจท ำใหห้ยดุหำยใจได ้ตอ้งสังเกตอำกำรดงัต่อไปน้ี 
1. ปัสสำวะออกมำกกวำ่ 25 ml/hr 
2. ยำมี patellar reflex ตอ้ง ประเมิน Deep tendon reflex ทุก 1 – 4 ชัว่โมง ถำ้เท่ำกบั 0 ใหห้ยดุยำ 
3. อตัรำกำรหำยใจมำกกวำ่ 12 – 14 คร้ังต่อนำที 
4. กรณีท่ีค่ำ Cr ≥ 1.3 mg/dl ใหล้ดปริมำณยำ ใหอ้ตัรำ 1 g/hr และตรวจติดตำมระดบั Mg 
5. ตรวจ Mg level หลงัให ้loading dose 4 – 6 hr keep ท่ี 4.8 – 8.4 mg/dl ถำ้เกินตอ้งปรับลด
ปริมำณยำ Magnesium sulfate ลง 

 

 

 

 

 



ยำท่ีใชเ้พื่อลดควำมดนัโลหิตสูง 

โดยทัว่ไปหลงัจำกได ้ Magnesium sulfate แลว้ควำมดนัโลหิตอำจลดลงได ้เน่ืองจำกมีฤทธ์ิขยำยหลอดเลือดได้

เล็กนอ้ย วตัถุประสงคข์องกำรใหย้ำลดควำมดนัโลหิตเพื่อป้องกนักำรเกิด Cardiovascular accident ดงันั้นถำ้ Systolic BP > 

160 หรือ Diastolic BP > 110 มม.ปรอท ควรไดรั้บยำลดควำมดนัโลหิต แต่ไม่พยำยำมลดควำมดนัโลหิตมำกเกินไป 

เน่ืองจำกจะท ำให ้Uteroplacenta blood flow ลดลง และจะมีผลต่อทำรกได ้โดยทัว่ไปให ้Systolic BP อยูท่ี่  

140 – 150 mmHg หรือ Diastolic BP อยูท่ี่ 90 – 100 mmHg หรือลดควำมดนัโลหิตลงประมำณร้อยละ 20 จำกระดบัก่อน

ใหย้ำ 

ช่ือสามัญ Methyldopa (125 mg, 250 mg) 
ช่ือทางการค้า Aldomet 
ตัวอย่างขนาด 
และวธีิการให้ยา 

ใหใ้นรูปแบบรับประทำนเท่ำนั้น : รับประทำน 250 mg วนัละ 2 คร้ัง 
(ขนำดยำสูงสุดคือ รับประทำน 500 mg วนัละ 4 คร้ัง) 

การออกฤทธ์ิ ออกฤทธ์ิกระตุน้ตวัรับของร่ำงกำยท่ีมีช่ือวำ่ Alpha – adrenergic receptor ส่งผลต่อเน่ืองกบั
กระบวนกำรทำงเคมีของร่ำงกำย จึงท ำใหค้วำมดนัโลหิตลดลง 

ข้อบ่งห้าม   หำ้มใชก้บัผูป่้วยโรคตบั, โรคไต, ผูป่้วยท่ีมีภำวะโลหิตจำงเน่ืองจำกเม็ดเลือดแดงแตก (Hemolytic 
anemia), ผูป่้วยเน้ืองอกของต่อมหมวกไต 

อาการข้างเคียง มือและเทำ้บวม ซึมเศร้ำ อ่อนแรง กระสับกระส่ำย วงิเวยีน ปำกแหง้ ทอ้งเสียหรือทอ้งผกู ปวด
ศีรษะ ปวดกลำ้มเน้ือ หวัใจเตน้ชำ้ ควำมดนัโลหิตต ่ำ ตบัอกัเสบ ตบัอ่อนอกัเสบ โลหิตจำงจำกเมด็
เลือดแดงแตก 

การเฝ้าระวงั  กำรใชย้ำน้ีร่วมกบัวิตำมินท่ีมีธำตุเหล็กเป็นส่วนผสมอำจลดกำรดูดซึมของยำน้ี หำกไม่มีควำม
จ ำเป็นใดๆ ควรหลีกเล่ียงกำรรับประทำนยำพร้อมกนั 

First  line drugs 

ช่ือสามัญ Hydralazine 
ช่ือทางการค้า Apresoline 
ตัวอย่างขนาด 
และวธีิการให้ยา 

เร่ิมให ้Hydralazine 5 mg IV slowly push นำน 2 นำที และใหซ้ ้ ำได ้5 – 10 mg ทุก 20 นำที 

การออกฤทธ์ิ ออกฤทธ์ิโดยตรงต่อกำรคลำยตวัของกลำ้มเน้ือเรียบเส้นเลือดแดง 
ข้อบ่งห้าม   โรคหลอดเลือดหวัใจ, ล้ินโรคหวัใจรูมำติก Mitral  

อาการข้างเคียง ใจสั่น ปวดศีรษะ อำเจียน มีอำกำรผืน่ข้ึนตำมผวิหนงั ควำมดนัโลหิตต ่ำ กลำ้มเน้ือเป็นตะคริว 
การเฝ้าระวงั ระหวำ่งใหย้ำควรวดัควำมดนัโลหิตทุก 5 นำที ถำ้ Diastolic BP ลดต ่ำกวำ่ 90 mmHg ควรหยดุให้

ยำทนัที เพรำะจะท ำใหเ้กิดภำวะ Fetal distress ไดง่้ำย 
 

https://www.tabletwise.com/medicine-th/hydralazine
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B8%95%E0%B8%B2/
http://haamor.com/th/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87/
http://haamor.com/th/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B3/
http://haamor.com/th/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%81
http://haamor.com/th/%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A7


ช่ือสามัญ Nifedipine (10 mg) 
ช่ือทางการค้า Adalat 
ตัวอย่างขนาด 
และวธีิการให้ยา 

ใหใ้นรูปแบบรับประทำนเท่ำนั้น : รับประทำน 10 mg หำกควำมดนัโลหิตไม่ลดลงภำยใน 20 นำที 
พิจำรณำใหย้ำซ ้ ำ (ขนำดยำสูงสุดไม่เกิน 40 mg) 

การออกฤทธ์ิ ออกฤทธ์ิไดเ้ร็ว ไม่ท ำให ้Cardiac output ลดลง ไม่มีผลต่อทำรกในครรภ ์
ข้อบ่งห้าม   หำ้มใชก้บัผูมี้ภำวะหวัใจขำดเลือด ผูท่ี้มีภำวะช็อกดว้ยโรคหวัใจ ผูป่้วยเบำหวำน  

หยดุกำรใชย้ำน้ีทนัที หำกมีอำกำรเจบ็แน่นหนำ้อก (Ischemic pain) 
อาการข้างเคียง ปวดศีรษะ ใจสั่น ควำมดนัโลหิตต ่ำ 
การเฝ้าระวงั ยำน้ีควรใชอ้ยำ่งระมดัระวงั ถำ้ใชร่้วมกบั MgSO4 เพรำะมีฤทธ์ิ Synergistic 

 วดัควำมดนัโลหิตทุก 5 นำทีหลงัไดรั้บยำ (ระวงัภำวะ hypotension ในกรณีไดย้ำแบบ sublingual) 

First line therapy : พิจำรณำเลือกใชช้นิดใดชนิดหน่ึงตำมแนวทำงต่อไปน้ี 
(อำ้งอิงจำกแนวทำงเวชปฏิบติัของรำชวทิยำลยัสูตินรีแพทยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง Management of preeclampsia and 
eclampsia ปี 2558)(1) 
1.Hydralazine : เร่ิมท่ี 5 mg ทำงหลอดเลือดด ำ (IV) นำน 2 นำที จำกนั้นวดัควำมดนัโลหิตซ ้ ำใน 20 นำที  

หำกควำมดนัโลหิตยงัสูง > ให ้Hydralazine ซ ้ ำอีก 10 mg จำกนั้นวดัควำมดนัโลหิตซ ้ ำอีก 20 นำที 
หำกควำมดนัโลหิตยงัสูงปรึกษำอำยรุแพทยเ์พื่อใหย้ำชนิดอ่ืนเพิ่มเติม 

2.Nifedipine:ใหใ้นรูปแบบรับประทำน เร่ิมท่ี 10 mg oral จำกนั้นวดัควำมดนัโลหิตซ ้ ำใน 20 นำที  
หำกควำมดนัโลหิตยงัสูง > ให ้Nifedipine ซ ้ ำอีก 20 mg จำกนั้นวดัควำมดนัโลหิตซ ้ ำอีก 20 นำที 
หำกควำมดนัโลหิตยงัสูง > ให ้Nifedipine ซ ้ ำอีก 20 mg จำกนั้นวดัควำมดนัโลหิตซ ้ ำอีก 20 นำที 
หำกควำมดนัโลหิตยงัสูงปรึกษำอำยรุแพทยเ์พื่อใหย้ำชนิดอ่ืนเพิ่มเติม 

* ข้อควรระวงั: กำรใหร่้วมกบั MgSO4 จะเสริมฤทธ์ิกนัท ำใหค้วำมดนัโลหิตลดลงต ่ำมำก 

 

 

 

 

 

 

 

http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%81/
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%88
http://haamor.com/th/%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B3/


Second line drugs 

ช่ือสามัญ Nicardipine 
ช่ือทางการค้า Cardipine 
ตัวอย่างขนาด 
และวธีิการให้ยา 

ใช ้Cardipine (10 mg/10 ml) 1 amp + 0.9% NSS 90 ml IV 25 – 50 ml/hr ผำ่น Infusion pump 
ค่อยๆ titrate เพิ่มข้ึนคร้ังละ 2.5 mg/hr ทุก 15 ขนำดสูงสุดใหไ้ดไ้ม่เกิน 15 mg/hr จนไดค้วำมดนั
โลหิตท่ีตอ้งกำร (Diastolic 90 – 100 mmHg) 

การออกฤทธ์ิ ยำน้ีออกฤทธ์ิเร็วพอประมำณ ส่งผลใหห้ลอดเลือดขยำยตวั เป็นผลใหค้วำมดนัโลหิตกลบัมำเป็น
ปกติ 

ข้อบ่งห้าม    หำ้มใชใ้นกรณี Advanced aortic stenosis เพรำะอำจจะลด Myocardial oxygen balance 
เน่ืองจำกกำรลด After load 

 ระวงักำรใชร่้วมกบั Vecoronium เพรำะจะเพิ่มฤทธ์ิ Neuromuscular block 
 ระวงักำรใชร่้วมกบั Amiodarone เน่ืองจำกอำจท ำให้เกิด Bradycardia, Atreoventicular block 

และ/หรือ Sinus arrest 
 ระวงักำรใชร่้วมกบั Fentanyl เน่ืองจำกเส่ียงท่ีจะเกิด Severe hypotension 

อาการข้างเคียง บวมบริเวณ ใบหนำ้ ปำก ริมฝีปำกหรือล้ิน น่องหรือบริเวณท่ีฉีดยำ มีผืน่ผวิหนงั คนั เป็นลมพิษ 
แน่นหนำ้อก หำยใจล ำบำก สับสน มีไข ้หวัใจเตน้เร็ว หำยใจถ่ีหรือหำยใจมีเสียงดงัวดี (Wheezing) 
เสียดหนำ้อกหรือเจบ็หนำ้อกมำกข้ึน มีรอยช ้ำหรือเลือดออกโดยไม่ทรำบสำเหตุ 

การเฝ้าระวงั  เส้นเลือดด ำ ท่ีแขนควรเปล่ียนต ำแหน่งใหย้ำเม่ือครบ 12 ชัว่โมง 
 เส้นเลือดด ำ ใหญ่ควรเปล่ียนต ำแหน่งใหย้ำเม่ือครบ 24 ชัว่โมง 
 ตอ้งระวงัเม่ือใชย้ำฉีดแบบ IV bolus เน่ืองจำกควำมดนัโลหิตอำจตกลงไดม้ำกจนถึงขั้นก่อ 
ใหเ้กิดอนัตรำยได ้

การให้ยา STEROID และพจิารณายุติการตั้งครรภ์โดยให้พจิารณาจากอายุครรภ์เป็นเกณฑ์ 

GA < 24 wks ให ้Counseling โอกำสลูกเกิดรอดนอ้ย ไม่ Stable ให ้Terminate 
GA 24 – 34 wks ให ้Conservative + Counseling  ไม่ Stable ให ้Terminate 

Stable ให ้Steroid (ตำมควำมเหมำะสม) 
GA > 34 wks พิจำรณำใหก้ำรตั้งครรภส้ิ์นสุด  

หมายเหตุ 

 หลงัจำกกำรคลอดแลว้ ยงัคงตอ้งเฝ้ำดูแลผูป่้วยอยำ่งใกลชิ้ดไปอีกประมำณ 24 – 48 ชัว่โมงเพรำะวำ่อำกำรอำจจะ

รุนแรงต่อมำได ้รวมทั้งอำจจะยงัชกัซ ้ ำได ้แต่โดยทัว่ไปหลงัจำกทำรกคลอดออกมำแลว้ อำกำรต่ำงๆ จะค่อยๆ ดี

ข้ึน คือ โอกำสชกันอ้ยลง ควำมดนัโลหิตต ่ำลง ปัสสำวะออกมำกข้ึน ยบุบวมลง 

 ขอ้ตกลงของกำรดูแล Case จำก Non – severe  pre – eclampsia turn to severe ให ้Consult แพทยเ์วร 

http://haamor.com/th/%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84/
http://haamor.com/th/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%94/
http://haamor.com/th/%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84/
http://haamor.com/th/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%95
https://www.pobpad.com/ลมพิษ
https://www.pobpad.com/ไข้


โรงพยำบำลท่ำแซะ จ.ชุมพร หนำ้ :  1/7 
คู่มือคุณภำพ/นโยบำยเลขท่ี : QM – PCT – 0015 ฉบบัท่ี 1 แกไ้ขคร้ังท่ี 1 
เร่ือง : กำรดูแลภำวะควำมดนัโลหิตสูงจำกกำรตั้งครรภ ์ วนัท่ี 1 กุมภำพนัธ์ 2561 
ทีม/หน่วยงำน : ทีม PCT ผูท้บทวน : 

 
              (แพทยห์ญิงชนิกำนต ์ ใจเยน็) 

ผูจ้ดัท ำ : คณะกรรมกำร PCT    ผูอ้นุมติั :  
 
                 (นำยแพทยอ์นุ  ทองแดง) 

   

 วตัถุประสงค์ 
1.เพื่อคดักรองและวนิิจฉยัหญิงตั้งครรภท่ี์มีควำมเส่ียงต่อภำวะควำมดนัโลหิตสูงจำกกำรตั้งครรภไ์ดอ้ยำ่งรวดเร็ว 

 2.เพื่อใหก้ำรดูแลหญิงตั้งครรภท่ี์มีควำมเส่ียงต่อภำวะควำมดนัโลหิตสูงจำกกำรตั้งครรภไ์ดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ 

และลดภำวะแทรกซอ้นต่ำงๆ ท่ีจะเกิดข้ึนต่อทั้งมำรดำและทำรก 

3.เป็นแนวทำงในกำรดูแลหญิงตั้งครรภท่ี์มีภำวะควำมดนัโลหิตสูงขณะตั้งครรภไ์ดร้วดเร็ว มีประสิทธิภำพ และ

ไม่เกิดภำวะแทรกซอ้นท่ีเป็นอนัตรำยต่อชีวติ 

ขอบเขต 

      ผู้รับบริการ : หญิงตั้งครรภท่ี์มีภำวะควำมดนัโลหิตสูงขณะตั้งครรภท่ี์เขำ้รับบริกำรโรงพยำบำลทุกรำย 

      ผู้ให้บริการ : พยำบำลงำนหอ้งคลอด และงำนอุบติัเหตุและฉุกเฉินท่ีใหบ้ริกำรดูแลหญิงตั้งครรภท่ี์มีภำวะควำมดนั

โลหิตสูงขณะตั้งครรภ ์

ขั้นตอนปฏิบัติ 

1.หญิงตั้งครรภท่ี์มีภำวะเส่ียง PIH จะไดพ้บแพทยทุ์กคร้ังท่ีมำฝำกครรภ ์และส่งพบแพทยเ์ฉพำะทำงโรงพยำบำล
ชุมพรเขตรอุดมศกัด์ิ 1 คร้ังเพื่อประเมินและวำงแผนกำรรักษำ และเนน้ย  ้ำใหส้ังเกตอำกำรท่ีตอ้งมำโรงพยำบำลทนัที 
รวมทั้งครอบครัวมีส่วนร่วมในกำรดูแลหญิงตั้งครรภ ์

2.พฒันำ CPG of PIH 
3.หญิงรอคลอดท่ีมีภำวะเส่ียง PIH จะไดรั้บกำรตรวจรักษำตำม Order for PIH ตั้งแต่แรกรับ หำกพบควำมผดิปกติ

สำมำรถโทรศพัทป์รึกษำกบัแพทยเ์วรหรือหอ้งคลอด รพ.ชุมพร ตลอด 24 ชม. และส่งต่อทนัเวลำภำยใน 30 นำที 

ตัวช้ีวดั  

 1.หญิงรอคลอดทุกรำยไดรั้บกำรประเมินภำวะเส่ียง PIH 

 2.หญิงตั้งครรภท่ี์มีภำวะควำมดนัโลหิตสูงขณะตั้งครรภไ์ดรั้บกำรดูแลรักษำเบ้ืองตน้ไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ 

 3.อตัรำกำรเกิดภำวะควำมดนัโลหิตสูงขณะตั้งครรภ ์(รำย) 



แนวทางการดูแลภาวะความดันโลหิตสูงจากการตั้งครรภ์ 

หอ้งฝำกครรภ ์

 1. ใหค้วำมรู้เร่ืองภำวะควำมดนัโลหิตสูงจำกกำรตั้งครรภใ์นหญิงตั้งครรภทุ์กคนตำมหลกัสูตรโรงเรียนพ่อแม่ 

 2. คน้หำและคดักรองหญิงตั้งครรภท่ี์มีควำมเส่ียงต่อภำวะควำมดนัโลหิตสูงจำกกำรตั้งครรภ ์ถำ้ Non – severe pre 

– eclampsia ส่งพบแพทยทุ์กรำย 

 3. แนะน ำหญิงตั้งครรภมี์ควำมเส่ียงต่อภำวะควำมดนัโลหิตสูงจำกกำรตั้งครรภใ์หม้ำฝำกครรภอ์ยำ่งสม ่ำเสมอ โดย

นดัใหม้ำฝำกครรภทุ์ก 1 สัปดำห์ 

 4. แนะน ำหญิงตั้งครรภใ์หรั้บประทำนอำหำรท่ีมีโปรตีนสูง 

5. แนะน ำใหห้ญิงตั้งครรภมี์ควำมเส่ียงต่อภำวะควำมดนัโลหิตสูงจำกกำรตั้งครรภว์ดัควำมดนัโลหิตทุกวนัท่ีสถำน

บริกำรสุขภำพใกลบ้ำ้น และมำพบแพทยเ์ม่ือมีอำกำรหรือเม่ือวดัควำมดนัโลหิตได ้> 140/90 mmHg 

 6. ภำวะ Severe pre – eclampsia ใหรั้บเขำ้รักษำในหอ้งคลอดทุกรำย 

แผนภูมทิี ่1 : แนวทางการดูแลรักษาภาวะความดันโลหิตสูงจากการตั้งครรภ์ (ห้องฝากครรภ์) 

(Pregnancy Induced Hypertension) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใหค้วำมรู้เร่ืองภำวะควำมดนัโลหิตสูงจำกกำรตั้งครรภใ์นหญิงตั้งครรภทุ์กคนตำมหลกัสูตรโรงเรียนพอ่แม่ 
 

คน้หำและคดักรองหญิงตั้งครรภท่ี์มีควำมเส่ียงต่อภำวะควำมดนัโลหิตสูงจำกกำรตั้งครรภ ์

ถำ้ Non – severe pre – eclampsia ส่งพบแพทยทุ์กรำย 

แนะน ำหญิงตั้งครรภใ์หรั้บประทำนอำหำรท่ีมีโปรตีนสูง 

แนะน ำหญิงตั้งครรภมี์ควำมเส่ียงต่อภำวะควำมดนัโลหิตสูงจำกกำรตั้งครรภใ์หม้ำฝำกครรภอ์ยำ่งสม ่ำเสมอ 

โดยนดัใหม้ำฝำกครรภทุ์ก 1 สัปดำห์ 

แนะน ำใหห้ญิงตั้งครรภมี์ควำมเส่ียงต่อภำวะควำมดนัโลหิตสูงจำกกำรตั้งครรภว์ดัควำมดนัโลหิตทุกวนัท่ี

สถำนบริกำรสุขภำพใกลบ้ำ้น และมำพบแพทยเ์ม่ือมีอำกำรหรือเม่ือวดัควำมดนัโลหิตได ้> 140/90 mmHg 

ภำวะ Severe pre – eclampsia ใหรั้บเขำ้รักษำในหอ้งคลอดทุกรำย 



แผนภูมทิี ่2 : แนวทางการดูแลรักษา Non – severe pre – eclampsia (ห้องคลอด) 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

กำรพกัผอ่นร่ำงกำย 

กำรรับประทำนอำหำรโปรตีนสูง 

กำรประเมินสภำวะของมำรดำ 

กำรประเมินสุขภำพทำรกในครรภ์ 

 

วดัควำมดนัโลหิตทุก 4 ชม. ชัง่น ้ำหนกัตวัวนัละคร้ัง 

 
ตรวจหำอำกำรท่ีบ่งช้ีวำ่โรครุนแรงข้ึน เช่น อำกำรปวดหวั, 

อำกำรจุกแน่นล้ินป่ี, ตำพร่ำมวั เป็นตน้ 

กำรตรวจ lab ไดแ้ก่ กำรตรวจ Urine albumin วนัละคร้ัง, 

CBC, Platelet count, SGOT, SGPT สัปดำห์ละคร้ัง 

มำรดำนบัทำรกด้ินไดถู้กตอ้งทุกวนั 

NST สัปดำห์ละ 1 – 2 คร้ัง 

 
U/S ทุก 3 – 4 สัปดำห์เพื่อประเมินกำรเติบโตของทำรกและน ้ำคร ่ ำ กำรใหส้ิ้นสุดกำรตั้งครรภ ์

เม่ืออำยคุรรภ ์37 สัปดำห์ 

(แนะน ำใหแ้พทยท่ี์ ANC striping) 

กรณี Non - severe pre – eclampsia 

with indicated C/S, 

ท่ียงัมี persistent HT แนะน ำให ้

Terminate at GA 37 – 38 wks 



แผนภูมทิี ่3 : แนวทางการดูแลรักษา Severe pre – eclampsia (ห้องคลอด) 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Absolute bed rest 

งดน ้ำ – งดอำหำร (NPO) 

กำรประเมินสภำวะของมำรดำ 

กำรประเมินสุขภำพทำรกในครรภ์ 

 

วดัควำมดนัโลหิตทุก 1 ชม. ชัง่น ้ำหนกัตวัวนัละคร้ัง 

ตรวจหำอำกำรท่ีบ่งช้ีวำ่โรครุนแรงข้ึน เช่น อำกำรปวดหวั,อำกำรจุก

แน่นล้ินป่ี, ตำพร่ำมวั เป็นตน้ 

กำรตรวจ Lab ไดแ้ก่ กำรตรวจ Urine albumin วนัละคร้ัง, CBC, 

Platelet count, E’lyte, LFT, BS, BUN, Cr, UA 

 

FHS ทุก 1 ชม. 

NST 

 
U/S  

กำรใชย้ำป้องกนักำรชกั 

Magnesium sulfate 

กำรใชย้ำลดควำมดนัโลหิต 

เม่ือมีขอ้บ่งช้ี 

กำรใหส้ิ้นสุดกำรตั้งครรภ ์

กำรเตรียมรถ Emergency, 

ออกซิเจน, เคร่ือง suction, ไมก้ดล้ิน 

เฝ้ำระวงัอำกำรและอำกำรแสดงท่ี

จะเปล่ียนเป็น Eclampsia 

ปัจจุบนัใหดู้ GA ใหร้อถำ้รอได ้ควร Expectant และเป็น Individual 

decision making ถำ้ GA นอ้ยกวำ่ 34 wks แนะน ำให ้Dexamethasone 

อยำ่งนอ้ย 1 คร้ัง (ถำ้ทำรกยงัมีชีวติ) ถำ้อำกำรยงัรอได ้ให ้

Dexamethasone จนครบ 

 
พิจำรณำคลอดทำงช่องคลอดโดย Short second stage ตำมควำม

เหมำะสมหรือผำ่ตดัคลอดตำมขอ้บ่งช้ีทำงสูติศำสตร์  กรณี รพ.ชุมชน

แนะน ำส่งมำ รพ.ชุมพรเขตรอุดมศกัด์ิ เม่ือไดรั้บกำรวินิจฉยัผูป่้วย Pre 

– eclempsia มีโอกำสชกัระหวำ่งกำรคลอดไดสู้งและเพิ่มสูงข้ึนตำม

ควำมรุนแรงของโรคโดยเฉพำะ Severe pre – eclampsia, HELLP 

syndrome ระหวำ่งกำรคลอดควรไดรั้บกำรดูแลอยำ่งใกลชิ้ด 

 
กำรบรรเทำอำกำร

ปวดระหวำ่งกำรคลอด

เปล่ียนเป็น Eclampsia 

ระยะท่ี 2 ควรช่วยเหลือเพื่อลดระยะเวลำ 

โดยอำจใช ้Vacuum หรือ forceps 

เปล่ียนเป็น Eclampsia 



แผนภูมทิี ่4 : แนวทางการดูแลรักษา Eclampsia (ห้องคลอด) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

กำรเตรียมรถ Emergency, ออกซิเจน, เคร่ือง suction, อุปกรณ์ส ำหรับใส่ท่อช่วยหำยใจและ Airway 

กำรตรวจ Lab ไดแ้ก่ กำรตรวจ Urine albumin วนัละคร้ัง, CBC, Platelet count, UA,  

E’lyte, LFT, BS, BUN, Cr, Uric acid 

 
กำรใชย้ำป้องกนักำรชกั Magnesium sulfate 

ระวงัตกเตียง 

วดัควำมดนัโลหิตทุก 5 – 10 นำที 

กำรใชย้ำลดควำมดนัโลหิตเม่ือมีขอ้บ่งช้ี 

งดน ้ำ – งดอำหำร (NPO) 
 

เฝ้ำระวงัอำกำรและอำกำรแสดงท่ีชกัซ ้ ำ 

 

กำรใหส้ิ้นสุดกำรตั้งครรภ ์

 



DOCTOR’S ORDER for PIH โรงพยาบาลท่าแซะ จ.ชุมพร 

PROGRESS NOTE Date/Time ORDER FOR ONE DAY Date/Time 
ORDER FOR 

CONTINUATION 

 
 
 
PIH sign 
 ปวดศีรษะ ตำพร่ำมวั 
       จุกแน่นล้ินป่ี ชกั 
 BP ≥ 140/90 mmHg 
      วดั 2 คร้ังใน 24 ชม. 
 Urine Albumin 1+  
      ข้ึนไป 
 Plt. < 100,000 /mm3 

 Cr > 1.10 mg/dl 
 SGPT > 70 U/L 
      SGOT > 70 U/L 

 – Admit LR 
–  Urine Albumin, Urine Sugar 
–  CBC 
–  BUN, Cr 
–  Electrolyte 
–  LFT 
–  Blood Sugar 
–  UA 
–  U/S 
– NST monitor 
– Observe FHS q 1 hr 
–  MgSO4 10% 4 – 6 gm (4 – 6 
amp) + 5% D/W หรือ 0.9% NSS 20 
ml IV slowly push > 10 – 15 นำที 
Then MgSO4 50% 20 gm (20 amp) 
+ 5% D/W หรือ 0.9% NSS 460 ml 
IV drip 25 – 50 ml/hr ผำ่น Infusion 
pump และครอบคลุม 24 ชม.หลงั
คลอด 
– Other_____________________ 
  __________________________       
  __________________________ 
 
      แพทย_์___________________ 
      ลงช่ือ พยำบำล_____________ 
      วนัท่ี/เวลำ_________________ 
      แพทยล์งช่ือก ำกบั___________ 
 

 –  Low salt diet 
–  NPO at________________ 
– Record V/S q 1 - 4 hr 
– Record I/O q 8 hr 
– BW OD 
– Urine Albumin OD 
– NST monitor OD 
– CBC q 1 wk 
– SGOT, SGPT q 1 wk 
– Absolute bed rest 
 
Medication 
 None 
 Other___________________ 
      ________________________ 
      ________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
     แพทย_์__________________ 
      ลงช่ือ พยำบำล____________ 
      วนัท่ี/เวลำ________________ 
      แพทยล์งช่ือก ำกบั__________ 

          

                                                            ติดสติกเกอร์ 

ช่ือผูป่้วย 
 

แพทย์ 



แผนการจ าหน่ายผู้ป่วย Pregnancy Induced Hypertension (PIH) ตามหลกั D - METHOD 

ค ำช้ีแจง้ กรุณำท ำเคร่ืองหมำย ( / ) หนำ้ขอ้ควำมท่ีปฏิบติัแลว้            งำนหอ้งคลอด รพ.ท่ำแซะ 2561 

D - METHOD ผู้ให้ข้อมูล ผู้รับข้อมูล 

D : Disease  การเจบ็ครรภ์คลอดก่อนก าหนด 
- กำรวนิิจฉยั : กำรมีควำมดนัโลหิตท่ีมีระดบั ≥ 140/90 mmHg ไดจ้ำกกำรวดั 2 คร้ัง ภำยใน 24 ชัว่โมงหลงัจำกกำร
พกั เกิดข้ึนช่วงอำยคุรรภ ์> 20 สปัดำห์ร่วมกบัมีโปรตีนในปัสสำวะ หรือมีอำกำรปวดศีรษะ ตำพร่ำมวั จุกแน่นล้ินป่ี 

- แผนกำรรักษำ : ลดควำมดนัโลหิตสูงในขณะตั้งครรภใ์หอ้ยูใ่นระดบัปกติ คือ < 140/90 mmHg 

  

M : Medicine 

 Methyldopa_______________________________________________________________ ยำลดควำมดนัโลหิต ผลขำ้งเคียง 
ไดแ้ก่ วงิเวยีน ปำกแหง้ หวัใจเตน้ชำ้ ควำมดนัโลหิตต ่ำ โลหิตจำง หลีกเล่ียงรับประทำนยำพร้อมกบัวติำมินธำตุเหลก็ 

 Nifedipine ยำลดควำมดนัโลหิต  ผลขำ้งเคียง ไดแ้ก่ ปวดศีรษะ ใจสัน่ ควำมดนัโลหิตต ่ำ 

  

E : Environment & Economic 
- จดัส่ิงแวดลอ้มท่ีบำ้นใหเ้หมำะสมกบักำรพกัผอ่น และจดัวำงส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก ส่ิงของท่ีจ ำเป็นไวใ้กล้ๆ  
- หยดุพกังำนประจ ำ จนกวำ่แพทยจ์ะอนุญำตใหท้ ำต่อได ้
- ประสำนและส่งต่อไปโรงพยำบำลหรือ รพ.สต. ใกลบ้ำ้น 

  

T : Treatment 
- เป้ำหมำยกำรรักษำ : ลดควำมดนัโลหิตใหอ้ยูใ่นระดบั < 140/90 mmHg เพ่ือลดภำวะแทรกซอ้นท่ีอำจเกิดข้ึน 
- สงัเกตกำรด้ินของทำรกในครรภทุ์กวนั เพื่อประเมินภำวะสุขภำพของทำรกในครรภ ์
- สงัเกตอำกำรท่ีตอ้งรีบมำโรงพยำบำล เช่น ปวดศีรษะ ตำพร่ำมวั หรือจุกแน่นล้ินป่ี 

  

H : Health 
- กำรพกัผอ่น หญิงตั้งครรภค์วรมีกำรนอนหลบัพกัผอ่นอยำ่งเพียงพอ พกัผอ่นในท่ำตะแคงเพ่ือใหเ้ลือดไหลเวยีนไปท่ี
รก ส่งผลใหท้ำรกในครรภไ์ดรั้บออกซิเจนเพ่ิมข้ึน 
- ใหล้ดควำมเครียด โดยกำรผอ่นคลำยจิตใจ ท ำจิตใจใหส้บำย รวมทั้งวธีิเผชิญควำมเครียด 
- วดัควำมดนัโลหิต 2 คร้ังต่อสปัดำห์ หำกควำมดนัโลหิตมีระดบั ≥ 140/90 mmHg หรือมีอำกำรปวดศีรษะ ตำพร่ำมวั 
หรือจุกแน่นล้ินป่ี ใหรี้บมำตรวจก่อนนดั 

  

O : Out Patient Referral 
- มำตรวจครรภต์ำมแพทยน์ดัทุกคร้ัง และน ำสมุดบนัทึกสุขภำพมำรดำ บตัรโรงพยำบำล และบตัรสิทธิต่ำงๆ มำดว้ย 
- เม่ือกลบับำ้นหำกมีอำกำรผิดปกติ สำมำรถขอรับค ำปรึกษำไดท่ี้โรงพยำบำลหรือ รพ.สต. ใกลบ้ำ้น หรือโทรศพัท์
ปรึกษำไดต้ลอด 24 ชัว่โมงตำมเบอร์โทรศพัทท่ี์แจง้ในสมุดฝำกครรภ ์

  

D : Diet 
- อำหำรท่ีจ ำเป็นส ำหรับหญิงตั้งครรภเ์พ่ือป้องกนั ภำวะควำมดนัโลหิตสูงขณะตั้งครรภ ์คือ แคลเซียม ไดแ้ก่ นม เตำ้หู ้
ปลำท่ีรับประทำนไดท้ั้งกระดูก ผกัใบเขียว เช่น ผกัคะนำ้ ผกักำด ใบยอ ใบตั้งโอ๋ และอำหำรท่ีมีใยอำหำรสูง ไดแ้ก่ 
ขำ้วซอ้มมือ ขำ้วกลอ้ง ขำ้วโพดสุก ถัว่ต่ำงๆ ฟักทอง ฝร่ัง และแอปเป้ิล ด่ืมน ้ ำอยำ่งเพียงพอ วนัละ 8 – 10 แกว้ 
- หลีกเล่ียงอำหำรรสเคม็ ไม่ควรด่ืมชำ กำแฟ งดกำรสูบบุหร่ี ด่ืมแอลกอฮอล ์สำรเสพติดหรือกำรซ้ือยำรับประทำนเอง 

  

F/U วนัที่______________ ปัญหาทีต้่องติดตาม___________________________ ช่ือผู้บันทกึ_______________ต าแหน่ง______ 

 

 ติดสติกเกอร์ 

ช่ือผูป่้วย 
 

แพทย์ 

http://haamor.com/th/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B3/


 



 

วตัถปุระสงค:์ เพ่ือให้ผู้ป่วยที่ได้รับยาปฏิชีวนะในรูปแบบฉีดได้รับยาในขนาดที่เหมาะสมกับการท างานของไต 

ขั้นตอนการปฏบิตัิ: ติดตามค่าการท างานของไต (serum creatinine) ผู้ป่วยได้รับยาที่มีผลต่อไตทุก 3 วัน 

ตวัชีว้ดั: ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้ยากลุ่ม Aminoglycoside ได้รับการติดตามค่าการท างานของไตทุก 3 วัน 

 อุบัติการณ์เกิดพิษจากยากรณีได้รับยาในขนาดที่ไม่เหมาะสม 

การปรบัขนาดยากลุม่ Aminoglycoside ตามการท างานของไต 

แบบ Once daily  

ยา 
Creatinine Clearance (ml/min) 

≥ 60 40 – 60 30 – 40 20 – 30 10 – 20 < 10 
Dose q 24 hr (mg/kg) Dose q 48 hr (mg/kg) Dose q 72 hr 

Amikacin 15-20 7.5 4 7.5 4 3 
Gentamicin 4-7 3.5 2.5 4 3 2 
 

แบบ Conventional  

ยา 
dose 

mg/kg/dose 
Creatinine Clearance (ml/min) 

≥ 60 40 – 60 20-40 < 20 
Amikacin 5-7.5 q 8 hr q 12 hr q 24 hr Loading dose, then 

monitor level Gentamicin 1-2.5 q 8 hr q 12 hr q 24 hr 

 

เอกสารอ้างอิง 

1. The Sanford Guide to Antimicrobial Therapy 2010. 

2. Pharmacologic approach to renal insufficiency: ACP medicine 2007. 

 

โรงพยาบาลท่าแซะ จังหวัดชุมพร หน้า1/1 
ระเบียบปฏิบัติเลขท่ี “P-PCT-3” ฉบับที่1             แก้ไขครั้งที่: 

เรื่อง การปรับขนาดยากลุ่ม Aminoglycoside  
ตามการท างานของไต 

วันที่เริ่มใช้ 29 ธันวาคม 2560 

ทีม: PCT ผู้ทบทวน: (                                  ) 
นพ.ชุติพงศ์ ขวัญทอง ประธาน PCT 

ผู้จัดท า: คณะกรรมการ PCT ผู้อนุมัติ: (                                   ) 
นพ. อนุ  ทองแดง 



การปรับขนาดยาปฏิชีวนะอ่ืนๆ ที่มีในโรงพยาบาลท่าแซะตามการท างานของไต 

ยา Normal 
Half life (hr) 

Normal dose Adjustment for renal failure 
Estimated CrCl (ml/min) 

Amoxicillin/ 
Clavulanate 

1.3/5 - 20 ผู้ใหญ ่
1.2 gm q 8 hr 

CrCl 10–30: 600 mg  q 12 hr 
CrCl <10: 600 mg q 24 hr 

เด็ก  
30 mg/kg q 8 hr 

CrCl 10–30: 30 mg/kg q 12 hr 
CrCl <10: 30 mg/kg q 24 hr 

Ampicillin 1.0 ผู้ใหญ:่  500 mg - 3 g IV q 4-6 hr 
(Max 12 g/day) 

CrCl 30-50: same dose q8h 
CrCl <30: same dose q12h 

เด็ก:   
25-100 mg/kg IV q 6 h 

CrCl <10: same dose q12h 

Cefazolin 1.9 ผู้ใหญ:่  2 g IV q8h (All Gram-
negative infections, S. 
aureus bloodstream infections, 
moderatesevere 
infections, patients >80kg) 
1 g IV q8h (surgical prophylaxis for 
patients 
<80kg, simple urinary tract 
infections) 

CrCl10-50: same dose q 12 h 
CrCl <10: 1-2 g q 24 h 

เด็ก:  
16.7-50mg/kg IV q8h 

CrCl 10-30: same dose q12h 
CrCl <10: same dose q24h 

Cefotaxime 1.7 ผู้ใหญ ่
1-2 g IV q8h 

CrCl 10-50: same dose q12h 
CrCl <10: same dose q24h 

เด็ก:  
25-100mg/kg IV q6-8h 
(100-200mg/kg/day) 

CrCl <20: same dose q24h 

Ceftazidime 1.2 ผู้ใหญ ่
500 mg-2 g IV q 8-12 hr (Max 6 
g/day 

CrCl 10-30: same dose q12h 
CrCl <10: 1 gm q 24 h 

เด็ก: 30-50 mg/kg IV q8h CrCl 30-50: same dose q12h 
CrCl 10-29: same dose q24h 
CrCl <10: same dose q48h 

Ceftriaxone  ผู้ใหญ ่
2 g IV q 12-24 hr (Max 4 g/day) 

- 

เด็ก:  
25-100 mg/kg IV q 12-24 h 

- 



(50-100 mg/kg/day) 
Ciprofloxacin 3 – 6 ผู้ใหญ ่

400 mg IV q 8-12 hr (Max 1.2 g/day) 
CrCl <30: same dose q12 (for 
q8h regimen)-24h (for q12h 
regimen) 

เด็ก:  
10-15 mg/kg IV q8-12h 

No clear recommendations. 

Clindamycin  ผู้ใหญ ่
600-900 mg IV q 8-12 hr (Max 4.8 
g/day) 

No adjustment necessary 

เด็ก:  
6.25-10 mg/kg IV q6-8h 
(25-40 mg/kg/day 

No adjustment necessary 

cloxacillin 0.5 ผู้ใหญ ่
2 g IV q 4-6 hr (Max 12 g/day) 

No adjustment necessary 

เด็ก: 
25-50 mg/kg q 6 h 

No adjustment necessary 

Metronidazole 6 – 14 ผู้ใหญ ่
500 mg IV q8h 

CrCl <10 or severe hepatic 
dysfunction:  50% at same 
interval 

เด็ก:  
3.75-16.7 mg/kg PO/IV q6-8h 
(15-50 mg/kg/day) 

CrCl <10 or severe hepatic 
dysfunction:  50% at same 
interval 

Penicillin G 0.5 ผู้ใหญ ่
0.5 – 4 MU q 4 h 

CrCl 10-50: 75% IV at same 
interval 
CrCl <10: 20 – 50% 

เด็ก:  
25,000-100,000 units/kg IV q4-6h 
(100,000-400,000 units/kg/day) 

CrCl 10-30: same dose q8h 
CrCl <10: same dose q12h 

เอกสารอ้างอิง 

1. The Sanford Guide to Antimicrobial Therapy 2010. 

2. Pharmacologic approach to renal insufficiency: ACP medicine 2007. 

 



 

วตัถปุระสงค:์ เพือ่ปรบัเวลาบรหิารยาฉดีเขา้รอบมาตรฐานหลงัจากเวลาเริม่ให ้dose แรก ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

ขอบเขต: การบรหิารยาฉดีในโรงพยาบาลทา่แซะ 

ขัน้ตอนการปฏบิตั:ิ ดูเวลาเริ่มต้นให้ยา dose แรก (ปรับให้เข้าตามช่ัวโมงข้างหน้า) จากนัน้เลือกเวลาทีค่วรให้ dose ถัดไป

ตามช่วงเวลาที่ต้องการใหย้า 

ตวัชี้วดั: อบุตักิารณก์ารไดร้บัยาฉดีในชว่งเวลาทีเ่หมาะสมหลงัจากเวลาเริม่ให ้dose แรก 

การบริหารยากลุ่ม Aminoglycosides ในผู้ป่วยไตบกพร่อง ยากลุ่มเสี่ยงสูง ยาที่มี therapeutic index แคบและ

การบริหารยาในผูป้่วยกลุม่เสีย่ง การบริหารยาอาจจะไม่เป็นไปตามตารางนี้ ซึ่งแพทย์ต้องพิจารณาตามสภาวะผู้ป่วยแต่ละราย 

ระยะเวลาทีน่้อยทีส่ดุทีต่้องหา่งจาก STAT Dose 

ยา ระยะเวลาทีน่อ้ยทีส่ดุระหวา่ง STAT และการใหย้าครัง้ที่ 2* 
Gentamicin 5 mg/kg IV : Once Daily 10 ช่ัวโมงหลังเริม่หยดยา 
Gentamicin 1.5 mg/kg IV : q 8 hr 6 ช่ัวโมงหลังเริ่มหยดยา 
Amikacin 15 mg/kg IV :  Once daily 10 ช่ัวโมงหลังเริม่หยดยา 
Amikacin 5 mg/kg IV : q 8 hr 6 ช่ัวโมงหลังเริ่มหยดยา 
หมายเหตุ: * เฉพาะผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่มีการท างานของไตปกตเิท่านั้น 
 

แนวทางการปรบัเวลาการบรหิารยาปฏชิวีนะชนดิฉดี (IV antibiotics) เขา้รอบมาตรฐาน 

หลงัจากมกีารบรหิารยาครัง้แรกทนัที (Stat dose) 

กลุ่มยาปฏิชีวนะชนิดฉีดที่สามารถบริหารยาตามแนวทางนี้ ได้แก่ ยาในกลุ่ม penicillins (รวมทั้ง 

iperacillin/tazobactam), cephalosporins, carbapenems, และ clindamycin ซึ่งจะเป็นยาทีม่คี่าครึ่งชีวิตสั้น (half-

life) จึงมีระยะห่างระหว่างการบรหิารยา (dosing interval) สั้น จ าเป็นต้องมีการบริหารยาวันละหลายครั้ง โดยจะบรหิารยา

ครั้งท่ี 2 โดยใช้หลักการ “ครึ่งหนึ่งของระยะห่างของการบริหารยา (Half way rules)”(ดังตารางข้างล่าง) ยกเว้น ยาในกลุ่ม 

aminoglycosides , fluoroquinolones, macrolides, และ colistin รวมทั้งในผู้ป่วยท่ีมีการท างานของไตบกพร่อง หรือ

ผู้ป่วยท่ีล้างไต (peritoneal dialysis/hemodialysis) ซึ่งในผู้ป่วยกลุ่มนี้ต้องพิจารณาการปรับยาตามสภาวะและความ 

เหมาะสมของผู้ป่วยแต่ละราย 

ตัวอย่างถ้าให้ยาปฏิชีวนะstat dose ที่เวลา 8:15 และยานั้นบริหาร Q4H ให้ดูตารางstat dose ที่เวลา 8:00 ดังนั้น

กรณีนี้เวลาบรหิาร ยาครั้งที่ 2 คือ 10:00 (ดูเวลาที่ใกล้กับการบริหารยาจริงที่สดุ หรือถ้า stat dose ที่เวลา 8:45 ให้ดูตาราง 

stat dose ที่เวลา 9:00 และการบริหารยาในครั้งท่ี 2 จะบริหารในเวลา 14:00 ยกเว้น ถ้าบริหารยาเวลา 8:30 ซึง่อยู่กึ่งกลาง

โรงพยาบาลท่าแซะ จังหวัดชุมพร หน้า1/1 
ระเบียบปฏิบัติเลขท่ี “P-PCT-4” ฉบับที่1             แก้ไขครั้งที่: 

เรื่อง ตารางการปรับเวลาบริหารยาฉีดเข้ารอบมาตรฐาน วันที่เริ่มใช้ 29 ธันวาคม 2560 
ทีม: PCT ผู้ทบทวน: (                                  ) 

นพ.ชุติพงศ์ ขวัญทอง ประธาน PCT 
ผู้จัดท า: คณะกรรมการ PCT ผู้อนุมัติ: (                                   ) 

นพ. อนุ  ทองแดง 



ระหว่าง 8:00 และ 9:00 จะดูเวลา stat dose ในช่ัวโมงถัดไป คือ 9:00 เพื่อไม่ให้ระยะห่างของการบริหารยาครั้งแรกและครั้ง

ที่ 2 ใกล้กันมากจนเกดิอาการไม่พงึประสงค์จากยา) การให้ยาครั้งท่ีสองอาจไมส่ามารถเข้าวงรอบได้ทนัที ให้ใช้ half way 

rule โดยเลือกเวลาที่ไม่ใกล้และไกลจากครั้งแรกจนท าให้ไดร้ะดับยาที่สูงเกินไป หรือต่ าเกินไป (หมายเหตุในตารางด้านลา่ง

ตัวเลขชุดหลังคือการให้ยาครั้งท่ี 3 ซึ่งจะมาทบตรงกับเวลาในวงรอบการให้ยา) 
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แนวทางการวินิจฉัยและดูแลรักษาผู้ป่วยโรคปอดอุดกัน้เรือ้รัง (COPD) 

โรงพยาบาลทา่แซะ จังหวัดชุมพร 

 

ค าจ ากัดความ 

โรคปอดอดุกัน้เรือ้รงั (COPD) เป็นโรคท่ีมีลกัษณะคือ มีการจ ากดัของทางเดนิหายใจ (airway 

limitation) อยา่งถาวร สง่ผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงของโครงสรา้งในปอด(structural changes) และท าให้

ทางเดนิหายใจเล็กลง ซึ่งการจ ากดัของทางเดนิหายจีจ้ะเกิดมากขึน้เรื่อยๆ สมัพนัธก์บัการอกัเสบเรือ้รงัท่ี

เกิดขึน้ในปอดเพ่ือตอบสนองกบัสารอนัตรายตา่งๆ(noxious particles) ท่ีเขา้มาในปอด สาเหตขุองการ

จ ากดัของทางเดนิหายใจในโรค COPD เกิดจากการท าลายเนือ้ปอดจากกระบวนการอกัเสบ สง่ผลใหค้วาม

ยืดหยุ่นของปอด (elastic recoil) ลดลง ท าใหค้วามสามารถของทางเดนิหายใจในการเปิดคงตวัระหวา่ง

ชว่งหายใจออกลดลง 

 

แนวทางการวินิจฉัยผู้ป่วยโรคปอดอุดกัน้เรือ้รัง 

ขั้นตอนที1่. การซักประวัต ิตรวจร่างกายและส่งตรวจเบือ้งต้น 

การซักประวัติ 

ในผูป่้วยอายมุากกวา่ 40 ปีและมีลกัษณะเขา้ไดก้บัสิ่งชีน้  าขอ้ใดขอ้หนึ่งดงัตอ่ไปนีแ้พทยค์วรจะ

สงสยัวา่ผูป่้วยมีโอกาสท่ีจะเป็นโรค COPD และพิจารณาสง่ผูป่้วยไปตรวจยืนยนัการวินิจฉยัโรคตอ่ไป 

1) หายใจเหน่ือย: ในผูป่้วยโรค COPD จะมีอาการหายใจเหน่ือยอย่างเรือ้รงัและความรุนแรงของ

อาการ เหน่ือยมากขึน้เรื่อยๆ ลกัษณะอาการหายใจเหน่ือยในผูป่้วยโรค COPD ท่ีพบบอ่ยคือรูส้กึตอ้งใชแ้รง

ในการหายใจมากขึน้/หายใจหนกัๆ หรือรูส้กึหายใจเฮือกเหมือนขาดอากาศหายใจ (air hunger) 

 2) อาการไอเรือ้รงั: มกัเป็นอาการน าแรกของผูป่้วยโรค COPD สว่นใหญ่โดยอาจไอแบบแหง้ๆ 

หรือไอแบบมีเสมหะก็ได ้ชว่งแรกของโรคอาจมีอาการไอเป็นๆหายๆ แตใ่นระยะหลงัของโรคจะมี อาการไอ

เกือบตลอดทัง้วนัของทกุวนั  



3) มีเสมหะ: ผูป่้วยโรค COPD มกัมีเสมหะสีขาว เหนียวปรมิาณเล็กนอ้ยหลงัไอ ถา้ไอมีเสมหะ 

ปรมิาณมาก อาจคิดถึงโรค bronchiectasis มากกว่า และถา้เสมหะเป็นสีเขียวเหลือง เป็นการบง่บอกถึง

การเพิ่มขึน้ของสารท่ีเก่ียวขอ้งงกบักระบวนการอกัเสบ และบง่บอกวา่อาจมีการตดิเชือ้แบคทีเรียแทรกซอ้น  

4) มีประวตัขิองการสมัผสักบัปัจจยัเส่ียงของโรค COPD: ไดแ้ก่ 

 4.1 การสบูบหุรี่หรือสมัผสัควนับหุรี่ (รวมทกุรูปแบบของการเตรียมยาสบูของแตล่ะพืน้ท่ีดว้ย เชน่ 

ใบจาก)  

4.2 การไดร้บัควนัจากการเผาไหมห้รือสารเคมีจากการท างานและสิ่งแวดลอ้ม 

 

การตรวจร่างกาย 

อาการแสดงของผูป่้วยโรค COPD อาจแบง่ตามระยะของผูป่้วยไดด้งันี ้

- ในระยะแรกของโรคอาจตรวจรา่งกายไมพ่บความผิดปกติ 

- ระยะตอ่มาท่ีมีการอดุกัน้ของหลอดลมมากขึน้ อาจตรวจพบลกัษณะของ airflow limitation และ 

air trapping เชน่ prolonged expiratory phase, increased chest AP diameter, hyper resonance on 

percussion , diffuse wheeze เป็นตน้ 

- ในระยะทา้ยของโรค อาจตรวจพบลกัษณะของหวัใจขวาลม้เหลว (cor pulmonale) เชน่ 

distended neck veins, Splitting of the second heart sound 

 

การส่งตรวจทางหอ้งปฏบิัตกิารเบือ้งต้น 

สิ่งท่ีควรสง่ตรวจคือ ภาพรงัสีทรวงอก ซึ่งมีความไวนอ้ยส าหรบัการวินิจฉยัโรค COPD แตมี่

ความส าคญัในการชว่ยแยกโรคอ่ืนออกก่อนท่ีจะสง่ผูป่้วยไปท าการตรวจสมรรถภาพปอดเพ่ือวินิจฉยัโรค 

COPD โดยเฉพาะโรคมะเรง็ปอด, วณัโรคปอด เป็นตน้  

โดยในผูป่้วยโรค COPD อาจตรวจพบภาพรงัสีทรวงอกปกตหิรือผิดปกตจิากโรค COPD ก็ไดเ้ชน่ 



- พบลกัษณะของ hyperinflation (กระบงัลมแบนราบและหวัใจมีขนาดเล็ก) 

- ในผูป่้วย cor pulmonale จะพบหวัใจหอ้งขวาและ pulmonary trunk มีขนาดโตขึน้และ 

peripheral vascular marking ลดลง 

 

ขั้นตอนที2่: การยนืยันการวินิจฉัยโรค COPD ด้วยการตรวจสมรรถภาพปอดด้วย 

Spirometry 

ผูป่้วยทกุรายท่ีสงสยัวา่จะเป็นโรค COPD ควรไดร้บัการส่งตรวจ spirometry เพ่ือยืนยนัการ 

วินิจฉยัโรคและจดัระดบัความรุนแรงของโรค โดยการตรวจ spirometry จะตอ้งตรวจเม่ือผูป่้วยมีอาการ 

คงท่ี (stable)และไมมี่อาการก าเรบิของโรคอยา่งนอ้ย 1 เดือน 

 - การสง่ตรวจ spirometry เพ่ือยืนยนัการวินิจฉัยโรค: ถือเป็นตรวจท่ี objective ท่ีสดุในการวดั 

airway limitation เพราะผูป่้วยท่ีมีอาการหอบหืดอาจเกิดจากสาเหตอ่ืุนไดเ้ชน่ asthma, viral induced 

hyperresponsiveness, bronchiectasis เป็นตน้ นอกจากนีก้ารสง่ตรวจ spirometry สามารถวนิิจฉัยโรค 

COPD ไดต้ัง้แตร่ะยะท่ีผูป่้วยยงัไมมี่อาการของโรคเลย 

 -  เกณฑก์ารวินิจฉยัโรค COPD คือคา่FEV1/FVC หลงัใหย้าขยายหลอดลมนอ้ยกวา่ รอ้ยละ70 

โดยคา่FEV1/FVC ratio ท่ียิ่งนอ้ยย่ิงบอกถึงการมี airflow limitation ท่ีมากขึน้ 

 

 

 

  

 

 



แนวทางการวินิจฉัยและดูแลรักษาโรคปอดอุดกัน้เรือ้รังในผู้ป่วยรายใหม่ (New case) 

 

 ผูป่้วยท่ีมาหอ้งตรวจผูป่้วยนอกหรือหอ้งฉุกเฉินดว้ยอาการหอบเหน่ือยหรือไอเรือ้รงัร่วมกับตรวจ

รา่งกายดว้ยการฟังปอดพบเสียง Wheezing หรือ Rhonchi เป็นครัง้แรกใหว้ินิจฉัยเป็นกลุ่มโรคท่ีหลอดลม

มีการอกัเสบเฉียบพลนั เช่น Acute bronchitis , Viral pneumonia และใหร้กัษาดว้ย bronchodilator และ

ยาปฏิชีวนะตามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้งให ้Corticosteroids ใดๆ  โดยในผูป่้วยท่ีมีอายุมากกว่า 40 ปี

และมีปัจจยัเส่ียงตอ่การเกิดโรค COPD (สบูบหุรี่ สมัผสัควนั/สารเคมีจากการท างานและสิ่งแวดลอ้ม) หรือ

มีประวตัิหอบมากกว่า 2 ครัง้ใน 1 ปี ใหน้ดัติดตามอาการ  1 – 2 สปัดาห ์พรอ้มส่งตรวจ film chest x-ray 

โดยในรายท่ียงัมีอาการหอบเหน่ือยหรือลกัษณะทางคลินิกอ่ืนๆ เขา้ไดก้บัโรค COPD ใหน้ดัผูป่้วยซ า้เพ่ือท า 

spirometry ภายใน 2 สปัดาห ์– 1 เดือน ทัง้นีอ้าจพิจารณาเริ่มให้ยาขยายหลอดลมฉุกเฉิน(Reliever) ใน

กลุ่ ม  short acting beta2 -agonists (SABA) ได้แก่  Salbutamol(Ventolin®) หรือยาในกลุ่ ม  SABA+ 

Anticholinergic ได้แก่  Ipratropium bromide/Fenoterol (Berodual®) ตัวใดตัวหนึ่ งในรูปแบบยาพ่น 

MDI ก่อนท า spirometry ได ้แต่ไม่ควรเริ่มยาพ่นชนิดควบคมุอาการ(Controller) ก่อนการท า spirometry 

ดงัแสดงในแผนผงัท่ี 1 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการวินิจฉยัและดแูลรกัษาโรคปอดอดุกัน้เรือ้รงัในผูป่้วยรายใหม ่  โรงพยาบาลทา่แซะ 

ผูป่้วยท่ีมีอายมุากกว่า 40 ปีและมีปัจจยัเส่ียงตอ่การเกิดโรค COPD  

หรือมีประวตัหิอบมากกว่า 2 ครัง้ใน 1 ปี 

ผูป่้วยมาดว้ยอาการหอบ หายใจมีเสียง wheezing/Rhonchi เป็นครัง้แรก 

- พิจารณาพน่ยา Bronchodilator ตามความ

เหมาะสม 

- พิจารณาให ้Antibiotic เฉพาะในรายที่มีไข ้

เสมหะสเีหลอืงขุน่หรอืมี evidence ของการ

ติดเชือ้ bacteria 

- ไมม่ีขอ้บง่ชีใ้นการใชย้า Corticosteroids 

- ไมว่ินิจฉยั COPD ในผูป่้วยที่หอบครัง้แรก 

Bronchodilator 

นดั F/U ติดตามอาการ 

1-2 สปัดาห ์

 

นดัท า Spirometry 2- 4 สปัดาห ์ 

(OPD โรคหอบวนัองัคาร) 

Spirometry > ดคูา่ post-bronchodilator FEV1/FVC 

 

- พิจารณาใหย้าพน่ Relievers Ventolin® or 

Berodual® MDI  ในผูป่้วยทีย่งัมีอาการ 

- ไมค่วรเริม่ใชย้าพน่ควบคมุอาการ 

(Controller) ก่อนกานวินจิฉยั 

 

FEV1/FVC < 0.7 FEV1/FVC > 0.7 

Dx COPD Dx อ่ืนๆ e.g. Chronic bronchitis, Bronchiectasis 

หรืออาจนดัผูป่้วยมาท า spirometry ซ า้  



แนวทางการดูแลรักษาและประเมินอาการผู้ป่วยโรคปอดอุดกัน้เรือ้รัง 

เป้าหมายการรักษา 

1. ปอ้งกนัหรือชะลอการด าเนินโรค 

2. บรรเทาอาการโดยเฉพาะอาการหอบเหน่ือย 

3. ท าให ้exercise tolerance ดีขึน้ 

4. ท าใหค้ณุภาพชีวิตดีขึน้ 

5. ปอ้งกนัและรกัษาภาวะแทรกซอ้น 

6. ปอ้งกนัและรกัษาภาวะอาการก าเริบ 

7. ลดอตัราการเสียชีวิต 

แผนการรักษาโรค COPD 

1. การลดปัจจยัเส่ียง: มาตรการในการเล่ียงปัจจยัเส่ียงท่ีส าคญั คือ 

- การชว่ยเหลือใหผู้ป่้วยเลิกสบูบหุรี่อยา่งถาวร โดยใชพ้ฤตกิรรมบ าบดัหรือรว่มกบัยาชว่ยเลิกบหุรี่ 

- หลีกเล่ียงหรือลดมลภาวะเชน่ เล่ียงการใชเ้ตาถ่านในท่ีอากาศถ่ายเทไมดี่ เปล่ียนงานท่ีสมัผสัฝุ่ น

และควนั เป็นตน้ 

2. การรกัษา stable COPD 

3. การประเมินและติดตามโรค 

4. การรกัษาภาวะก าเรบิเฉียบพลนัของโรค (acute exacerbation): ภาวะก าเรบิเฉียบพลนัของโรค

หมายถงึ ภาวะท่ีมีอาการเหน่ือยเพิ่มขึน้กวา่เดมิในระยะเวลาอนัสัน้ (เป็นวนัถึงสปัดาห)์ และหรือมีปรมิาณ

เสมหะเพิ่มขึน้หรือมีเสมหะเปล่ียนสีหรือน าไปสูก่ารใชย้าท่ีเปล่ียนไปจากเดมิ 

 

 



การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคปอดอุดกัน้เรือ้รังในระยะทีไ่ม่มีอาการ (OPD case) 

ประกอบดว้ย 2 ขัน้ตอน คือการประเมินความรุนแรงของโรคและการใหก้ารดแูลตามความรุนแรง

ของโรค 
 

ข้ันที1่: การประเมินความรุนแรงของโรค (Assessment of disease) 

การประเมินความรุนแรงของโรคก่อนการรกัษาและเพื่อดผูลการรกัษาควรมีการประเมินทัง้สอง

องคป์ระกอบรว่มกนั คือ 

1. อาการของผูป่้วย (subjective): ควรประเมินอาการของผูป่้วยทกุครัง้ท่ีผูป่้วยมาพบแพทยป์ระกอบดว้ย 3

องคป์ระกอบ คือ 

 1.1 ประเมินอาการของผูป่้วย (Assessment of symptoms in current level) โดยใชแ้บบสอบถาม

ไดแ้ก่ mMRC (modified British Medical Research Council) Questionnaire และ CAT (COPD 

Assessment Test) 

 1.2 ประเมินความเส่ียงของการเกิดภาวะก าเรบิเฉียบพลนั (assessment of exacerbation risk) 

 1.3 ประเมินโรคร่วมของผู้ป่วย (Assessment of comorbidities) โรคท่ีพบร่วมได้บ่อย คือโรค

ระบบหัวใจและหลอดเลือด, กล้ามเนื ้อลายท างานผิดปกติ, metabolic syndrome, กระดูกพรุน, โรค

ซึมเศรา้และมะเร็งปอด (เพราะมีปัจจยัเส่ียงเดียวกันคือ สูบบหุรี่) เป็นตน้ โรครว่มเหล่านีส้ามารถพบไดใ้น

ผูป่้วย COPD ทุกระดับความรุนแรงของ airway limitation มีผลต่ออัตราตายและการนอนโรงพยาบาล

รวมทัง้มีผลตอ่การพิจารณาใหก้ารรกัษาเฉพาะตามโรครว่มของผูป่้วยดว้ย 

 

2. ผลการตรวจ Spirometry (objective)  

จะท าการวดัค่า FEV1 หลงัจากพ่นยาขยายหลอดลมแลว้ (เพ่ือลดความไม่คงท่ีของการวัด) แลว้น าค่าท่ี

ไดม้าแบง่ระดบัความรุนแรงของ airflow limitation ในผูป่้วย COPDเป็น 4 ระดบั คือ 

 



Gold 1 Mild FEV1≥ 80% predicted 
Gold 2 Moderate 50% ≤ FEV1 80% predicted 
Gold 3 Severe 30% ≤ FEV1 50% predicted 
Gold 4 Very Severe FEV1 30% predicted 

 

ทัง้นีพ้บวา่มี airflow limitation ท่ีมากขึน้ มีการศกึษาพบวา่ มีความสมัพนัธก์บัการการเกิดภาวะ

ก าเรบิเฉียบพลนัของอาการหอบเหน่ือย (ความเส่ียงของการเกิดภาวะ exacerbation), อตัราการนอน

โรงพยาบาลและความเส่ียงตอ่การเสียชีวิต  

หลงัจากประเมินครบทัง้ 2 องคป์ระกอบแลว้  จะเอาทัง้หมดมาประยกุตใ์ชร้ว่มกนัในการประเมินผูป่้วย 

COPD โดยใช ้Combined COPD assessment ตาม GOLD guideline ซึ่งจะแบง่ผูป่้วยไดเ้ป็น 4 กลุม่

ตามความรุนแรง คือ A ถึง D ดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพ  แสดงการจ าแนก Category ของผูป่้วยโรค COPD ตาม Gold guideline 2017 

หมายเหต ุการแยก Risk ใหด้จูากประวตัิ Exacerbation เป็นหลกัโดยนบัรวมทัง้ ER visit และ admission 



ข้ันที ่2: การให้การดูแลรักษาผู้ป่วยในระยะ stable ตามความรุนแรงของโรค 

การรกัษาโรค COPD ประกอบดว้ย 2 องคป์ระกอบหลกัคือ การรกัษาดว้ยยาและการรกัษาโดยไมใ่ชย้า 

1. การรกัษาโดยไมใ่ชย้า (Non-pharmacologic treatment) 

Patient 
Group 

Essential Recommended 

A – B Smoking sensation -Physical activity 
-Flu vaccination 
-Pneumococcal  vaccination 

C – D  -Smoking sensation 
-Pulmonary rehabilitation 

 

2. การรกัษาดว้ยยา (Pharmacologic treatment)  

มีจดุประสงคเ์พ่ือบรรเทาอาการ, ลดความถ่ีและความรุนแรงของภาวะก าเริบเฉียบพลนัรวมทัง้เพิ่ม

คณุภาพชีวิตและความสามารถในการออกก าลงักายแตปั่จจบุนัยงัไมมี่ยาใดท่ีมีหลกัฐานชดัเจนว่าสามารถ

ลดอตัราการตายและชะลออตัราการลดลงของสมรรถภาพปอดได ้
 

แนวปฏิบตับิริการสาธารณสขุแนะน าแนวทางการเริ่มการรกัษา 

 

ระดบัท่ี 1 : Mild 
อาการทางคลินิก: 
-ไมมี่อาการหอบเหน่ือยขณะพกั 
-ไมมี่ exacerbation 
สมรรถภาพปอด 
: FEV1 80% ของคา่มาตรฐาน 

การรกัษา: 
-แนะน าและชว่ยใหเ้ลิกสบูบหุรี่ 
-ยาสดูขยายหลอดลมชนิดออกฤทธ์ิสัน้ 1 ชนิด 
ตามอาการ  
- ใหว้คัซีนปอ้งกนัไขห้วดัใหญ่ปีละ1 ครัง้ 

 

 

 



ระดบัท่ี 2 : Moderate 
อาการทางคลินิก: 
- มีอาการหอบเหน่ือยเล็กนอ้ย 
- มี exacerbationไมรุ่นแรง 
สมรรถภาพปอด 
: FEV1 50-79% ของคา่มาตรฐาน 

การรกัษา:  
-ยาขยายหลอดลมชนิดออกฤทธ์ิสัน้ 1-2 ชนิด ตาม
เวลา 
+sustained-release theophylline  
- เริ่ม rehabilitation เม่ือยงัมีการจ ากดัของกิจกรรม 
ประจ าวนัหลงัการใหย้า 
** ถา้ยงัควบคมุอาการไมไ่ดห้รือมีการก าเริบของโรค 
หลงัใหก้ารรกัษาแลว้ 2-3 เดือน ใหพ้ิจารณารกัษาตาม 
ระดบั 3 

ระดบัท่ี 3 : Severe 
อาการทางคลินิก: 
- มีอาการหอบเหน่ือยจนรบกวน
กิจวตัรประจ าวนั 
- มี exacerbationรุนแรงมาก 
สมรรถภาพปอด 
: FEV1 30-49% ของคา่มาตรฐาน 

การรกัษา: เหมือนระดบั 2 และ 
- เปล่ียนเป็นยาสดูขยายหลอดลมชนิดออกฤทธ์ิยาว 
1-2 ชนิด ตามเวลา และ/หรือ 
- ในกรณีท่ีมี severe exacerbation > 1 ครัง้ในระยะ
12 เดือน : เพิ่ม ICS หรือเปล่ียนเป็น combination 
LABA/ICS 
- ถา้ยงัควบคมุอาการไดไ้มดี่อาจพิจารณาใชย้าหลาย 
กลุม่รว่มกนั 
- พิจารณาใหก้ารบ าบดัดว้ยออกซิเจนระยะยาว 

ระดบัท่ี 4 : Very severe 
อาการทางคลินิก: 
- มีอาการหอบเหน่ือยตลอดเวลา 
- มี exacerbation รุนแรงมากและ
บอ่ย 
สมรรถภาพปอด : 
-FEV1 <30% ของคา่มาตรฐาน 
-FEV1 <50% ของคา่มาตรฐาน
รว่มกบัมีภาวะหายใจลม้เหลวเรือ้รงั 

การรกัษา: 
- เชน่เดียวกบัระยะท่ี 3 
- พิจารณาใหก้ารวางแผนชีวิตระยะสดุทา้ย 

 



ยาอื่นๆ :  

1. ยาละลายเสมหะ: แมว้า่ยานีอ้าจมีประโยชนใ์นผูป่้วยรายท่ีมีเสมหะในทางเดนิหายใจ แตใ่น

ปัจจบุนัยงัไมแ่นะน าใหใ้ชย้านีใ้นผูป่้วยทกุราย (Evidence D, น า้หนกัค าแนะน า +/-) 

2. ยาแก้ไอ: ถึงแมว้า่อาการไอจะเป็นอาการก่อใหเ้กิดความร าคาญตอ่ผูป่้วย แตก่ารไอถือเป็น

กลไกปอ้งกนัท่ีส าคญัของรา่งกาย ดงันัน้จงึไมแ่นะน าใหใ้ชย้าแกไ้ออยา่งตอ่เน่ืองในผูป่้วย stable COPD 

(Evidence D) 

3. ยา anti-oxidant เชน่ carbocysteine, N-acetylcysteine: มีรายงานจ านวนนอ้ยท่ีพบวา่ ยาใน

ขนาดสงูสามารถลดอาการก าเรบิได ้(Evidence B, คณุภาพหลกัฐาน 2, น า้หนกัค าแนะน า +/-) 

4. ยาปฏิชีวนะ: การศกึษาในปัจจบุนัพบวา่ การใชย้า azithromycin ระยะยาวมีประสิทธิภาพใน

การลดอตัราการเกิด exacerbation แตย่งัไมแ่นะน าใหใ้ชป้อ้งกนัภาวะก าเรบิเฉียบพลนัในรายท่ีไมมี่ขอ้ 

บง่ชีว้า่มีการตดิเชือ้แบคทีเรีย เพราะประโยชนอ์าจไมคุ่ม้กบัผลขา้งเคียงท่ีไดร้บั (EvidenceB) 

 

Home oxygen therapy 

การบ าบดัดว้ยออกซิเจน เป็นการรกัษาแบบ non-pharmacologic treatment ในผูป่้วย COPD 

stage III หรือ IV ซึ่งโรคมีความรุนแรงมาก เกิด arterial desaturation ในชว่ง stable stage เป็นการบ าบดั

ดว้ย oxygen ระยะยาวหรือ long term oxygen therapy (LTOT) 

ข้อบ่งชี ้Long term oxygen therapy (LTOT) 

ผูป่้วย stable stage COPD ท่ีไดร้บัการประเมินในขณะพกั (resting) ขณะออกก าลงักายหรือ

ขณะหลบั แลว้พบวา่มีคณุสมบตัขิอ้ใดขอ้หนึ่งดงัตอ่ไปนี ้

1) PaO2 < 55 mmHg หรือ SaO2 < 88% 

2) PaO2 56-59 mmHg หรือ SaO2 89% แตพ่บมีภาวะแทรกซอ้นจาก long standing hypoxia 

รว่มดว้ย เชน่ erythrocytosis(Hct > 55%), pulmonary hypertension, หรืออาการบวมจากหวัใจลม้เหลว 

เป็นตน้ 

 



แผนผังข้ันตอนการดูแลผู้ป่วยโรคปอดอุดก้ันเรือ้รังในระยะทีไ่ม่มีอาการ (OPD case) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูป่้วยรบัการคดักรองโดยพยาบาล ณ.จดุคดักรอง 

พยาบาลซักประวัต ิ 

 ประเมินอาการของผูป่้วย (CAT, mMRC) 

 ประเมินความเส่ียงของการเกิดภาวะก าเรบิเฉียบพลนั 

 ประเมินโรครว่มของผูป่้วย 

 ประเมินการสบูบหุรี่ 

เภสัชกร ประเมินการใชย้าพน่ Clinic ฟ้าใส advice เลิกสบูบหุรี่ 

ในรายท่ียงัสบูบหุรี่ 

พบแพทย ์

 ซกัประวตั ิตรวจรา่งกายเพ่ือประเมินอาการ 

 ปรบัยาตามความรุนแรงของโรค 

 แบง่ผูป่้วยไดเ้ป็น 4 กลุม่ตามความรุนแรง (A-D) 

 ใหค้  าแนะน า, นดัตดิตามอาการ 

ผูป่้วยในกลุม่ A และ B ผูป่้วยในกลุม่ C และ D 

พยาบาล ใหค้  าแนะน าและออกใบนดั 

พบนักโภชนากร ในรายท่ี BMI < 18.5 

 

ห้องยา จ่ายยาและใหค้  าแนะน าการใชย้า 

นักกายภาพบ าบัด  

 สอนวิธีการหายใจ 

 แนะน าวิธีการออกก าลงักายท่ีเหมาะสม 

 Pulmonary rehabilitation 

 

(นดั 2-3 เดือน) (นดั 1 เดือน) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หอบเหน่ือย ไอเสมหะมากขึน้/เปล่ียนสี ตรวจรา่งกายพบ Wheezing, Rhonchi, Poor air entry 

เคยรบัการวินิจฉยัเป็นโรค COPD - ไมเ่คยรบัการวินิจฉยัเป็นโรค COPD หรือ 

- มีอาการเจ็บหนา้อก ขาบวม รว่มดว้ย หรือ 

- มีโรคหวัใจหรือโรคไตวายเรือ้รงั (CKD IV-V) รว่มดว้ย 
 

Notify แพทยท์นัที 

Impending respiratory failure 

- RR > 40 /min or respiratory paradox 

- Alternation of consciousness 

- Hemodynamic instability 

- O2 sat room air < 90 % / cyanosis 
 

Dx COPD with AE (J441) 

มีอยา่งนอ้ย 1 ขอ้ 

Initial Treatment 

- Berodual Forte 1 NB q 5-15 min (3dose) 

- Dexamethasone 8 mg IV stat (ใหท้กุราย

กรณีไมมี่ contraindication) 

- On O2 cannula 2-3 LPM      

keep O2 sat 88 – 92 mg% 

 
 

ไมมี่ 

จ าหนา่ยผูป่้วยกลบับา้น  

ไมดี่ขึน้ 

ดีขึน้/ไมม่ี Criteria ในการ Admit 

Notify แพทย ์พิจารณา Criteria ในการ Admit 

- Dyspnea at rest /RR > 25 times/min 

- Accessory muscle used 

- HR > 120 bpm 

- O2 sat < 90 % room air 

- ซมึ สบัสน กระสบักระสา่ย 

- ผูป่้วยมีอาการหอบก าเริบบอ่ยและรุนแรง

(Category D)  

- มีภาวะอ่ืนท่ีรุนแรงรว่ม เชน่ pneumonia, 

CHF, cardiac arrhythmia 

- ไมส่ามารถรบัการดแูลอย่างเหมาะสมท่ีบา้นได ้

 

 
 

- ให ้Prednisolone(30 mg/day) รบัประทานตอ่

นาน 5 -10 วนั ทกุราย 

- ATBs ใหเ้ฉพาะในรายท่ีมีไข ้ไอ มีเสมหะ 

- เพิ่มขึน้หรือเปล่ียนสี 

- ใหค้  าแนะน าการพน่ยา/การดแูลตวัเองท่ีบา้น 

 

- O2 sat < 90 % room air / cyanosis 
 

Admit (ดตูาม care map 

admission for COPD) 

นดั F/U ติดตามอาการภายใน 2 สปัดาห ์

 

แผนผงัขัน้ตอนการดแูลผูป่้วยโรคปอดอดุกัน้เรือ้รงัท่ีมีภาวะหอบก าเรบิเฉียบพลนั (COPD with AE) 



แนวทางการจ าหน่ายกลับบ้านผู้ป่วยทีเ่ข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและห้องฉุกเฉิน 

ข้อบ่งชีเ้บือ้งต้นในการจ าหน่ายกลับบ้าน 

- ผูป่้วยมีอาการคงท่ีและไดร้บัการเฝา้ดแูลอยา่งนอ้ย 60 นาทีหลงัจากไดร้บัยาพน่ขยายหลอดลม

ครัง้สดุทา้ย 

- มีอาการแสดงท่ีดี ไดแ้ก่ ไมห่อบเหน่ือย, RR < 25 times/min ,ไมมี่  Accessory muscle used, 

ฟังปอดไมพ่บเสียง wheezing, O2 sat room air > 90 % 

- สามารถท ากิจวตัรประจ าวนัเบือ้งตน้ได ้เชน่ เดนิเขา้หอ้งน า้, รบัประทานอาหาร แลว้ไมมี่อาการ

หอบรุนแรง 

- ไดร้บัการแกไ้ขปัญหาหรือค าแนะน าถึงสาเหตท่ีุท าใหผู้ป่้วยมีอาการหอบก าเรบิเฉียบพลนัแลว้ 

- เขา้ใจวิธีการใชย้าพน่ชนิดควบคมุอาการและยาพน่ฉกุเฉินอยา่งถกูวิธี 

 

การให้ค าแนะน าก่อนการจ าหน่ายผู้ป่วยกลับบ้าน 

- ในผูป่้วยกลุม่ท่ีมีอาการก าเริบบอ่ยและรุนแรง (Category C และ D) ใหใ้ชย้าพน่ฉกุเฉินชนิด MDI 

หรือ Nebulizer (กรณีผูป่้วยมีเครื่องพน่ยาท่ีบา้น) โดยใหพ้น่ตามเวลาทกุ 4-6 ชั่วโมงติดตอ่กนัหลงั

กลบับา้นเป็นเวลา 3 วนั หลงัจากนัน้ใหพ้น่เฉพาะเวลามีอาการหอบตามปกติ  

- เนน้ย า้ผูป่้วยเรื่องการกินยา Prednisolone และ Antibiotic ตามท่ีแพทยส์ั่งใหค้รบ 

- แนะน าใหห้ลีกเล่ียงปัจจยัเส่ียงตา่งๆท่ีกระตุน้ใหเ้กิดอาการหอบก าเริบเฉียบพลนั 

- แนะน าอาการท่ีตอ้งมาโรงพยาบาลก่อนถึงวนันดั 

 

 

 

 

 



CPG of Birth Asphyxia 

แนวทางการดูแลภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกดิ 

ค ำจ ำกดัควำม 

 กำรขำดออกซิเจนในทำรกขณะเกิด (Birth Asphyxia) หมำยถึง ภำวะท่ีทำรกแรกเกิดมีชีพมีค่ำคะแนน APGAR 

score ท่ี  1 และ 5 นำที < 7 โดยแบ่งควำมรุนแรงเป็น 2 ระดบั คือ 

 1.ระดบัรุนแรง (Severe Birth Asphyxia) หมำยถึง คะแนน APGAR score 0 – 2 คะแนน 

 2.ระดบัอ่อนหรือปำนกลำง (Mild or Moderate Birth Asphyxia) หมำยถึง คะแนน APGAR score 3 – 7 คะแนน 

อาการ 0 1 2 
A = Appearance (Color) เขียวคล ้ำทัว่ร่ำงกำย เขียวปลำยมือปลำยเทำ้ สีชมพูทั้งตวั 
P = Pulse (Heart rate) ไม่มี < 100 คร้ัง/นำที > 100 คร้ัง/นำที 

G = Grimace (Reflex irritability) ไม่ตอบสนอง 
สีหนำ้แสยะหรือ 
ร้องเวลำดูดเสมหะ 

ไอ จำมหรือร้องเสียงดงั 

A = Activity (Muscle tone) อ่อนปวกเปียก แขนขำงอเล็กนอ้ย แขง็แรงเคล่ือนไหวไดดี้ 
R = Respiratory effort ไม่หำยใจ หำยใจชำ้ ไม่สม ่ำเสมอ ร้องเสียงดงัดี 

 

ปัจจยัเส่ียงต่อกำรคลอดทำรกแรกเกิดท่ีมีภำวะขำดออกซิเจน 

ปัจจัยเส่ียงก่อนคลอด 

   1.มำรดำอำยุนอ้ยกวำ่ 16 ปี หรือมำกกวำ่ 35 ปี 

   2.มำรดำอำยคุรรภต์ ่ำกวำ่ 33 สัปดำห์หรือคำดวำ่ทำรกจะมีน ้ำหนกัแรกเกิดต ่ำกวำ่ 1,500 กรัม 

   3.ไม่ไดฝ้ำกครรภ ์(No ANC) 

   4.เคยมีบุตรเสียชีวติในครรภห์รือหลงัคลอด 

   5.มีภำวะเลือดออกใน Trimester 2, 3 หรือมำรดำมีเลือดออกทำงช่องคลอดจ ำนวนมำกก่อนคลอด 

   6.ครรภแ์ฝด 

   7.มำรดำท่ีมีภำวะแทรกซอ้นทำงอำยรุกรรม, ศลัยกรรมร่วมดว้ย   

   8.ตรวจพบทำรกมีควำมผิดปกติท่ีรุนแรงจำกกำร Ultrasound เช่น ทำรกมี Congenital diaphragmatic hernia 

   9.ครรภเ์กินก ำหนด 

   10.มำรดำติดสำรเสพติด 

   11.มำรดำมีควำมดนัโลหิตต ่ำมำก 

   12.ทำรกมีอตัรำกำรเตน้ของหวัใจชำ้หรือเร็วผิดปกติ (< 110 คร้ัง/นำทีหรือ > 160 คร้ัง/นำที) 

   13.มำรดำชกัจำกครรภเ์ป็นพิษ 

ปัจจัยเส่ียงขณะคลอด 



   1.คลอดท่ำกน้ทำงช่องคลอด 

   2.คลอดก่อนก ำหนด 

   3.PROM มำกกวำ่ 18 ชัว่โมง 

   4.Fetal bradycardia 

   5.มำรดำไดรั้บ Sedate, analgesic drug ใน 4 ชัว่โมงก่อนคลอด 

   6.มีข้ีเทำขน้เหนียวปนในน ้ ำคร ่ ำ (Meconium stained) 

   7.สำยสะดือโผล่พน้ส่วนน ำ (Prolapsed cord) 

   8.มีกำรคลอดระยะท่ี 2 นำนมำกกวำ่ 2 ชัว่โมง 

   9.มำรดำมีภำวะติดเช้ือในถุงน ้ำคร ่ ำในกำรคลอดก่อนก ำหนด 

   10.มีภำวะ Dystocia 

   11.สูติศำสตร์หตัถกำรต่ำงๆ 

ขั้นตอนกำรช่วยฟ้ืนคืนชีพทำรกแรกเกิด 

ขณะอยู่ในครรภ์มารดา เม่ือพบว่าทารกมีภาวะขาดออกซิเจน 

1.นอนตะแคงซำ้ย 

2.ใหส้ำรน ้ำทำงหลอดเลือดด ำ RLS, 5% D/NSS/2 ถำ้มี Syntocinon ให ้Off ไวก่้อน 

3.On O2 canular 3 – 5 LPM 

4.ตรวจภำยในเพื่อประเมินวำ่ใกลค้ลอดหรือมีภำวะ Prolapsed cord หรือไม่ 

5.รำยงำนแพทยท์นัทีเม่ือพบทำรกมีควำมเส่ียงท่ีจะเกิดภำวะขำดออกซิเจน 

6.รำยงำนแพทยท์นัทีเม่ือพบทำรกมีภำวะขำดออกซิเจนในขณะแรกเกิด 

7.เตรียมอุปกรณ์และยำท่ีจ ำเป็นในกำรช่วยฟ้ืนคืนชีพใหใ้ชไ้ดร้วดเร็วและมีประสิทธิภำพ 

8.ปฏิบติัขั้นตอนกำรช่วยฟ้ืนคืนชีพดงัน้ี 

 

 

 

 

 

อุปกรณ์และยำท่ีจ ำเป็นในกำรช่วยฟ้ืนคืนชีพ 



1.Radiant warmer (โตะ๊พร้อมเบำะวำงทำรก หลอดใหค้วำมร้อนซ่ึงสำมำรถปรับระดบัควำมร้อนได ้หลอดไฟใหค้วำมสวำ่ง 

เทอร์โมมิเตอร์วดัอุณหภูมิใน Warmer ใหอ้ยูร่ะหวำ่ง 37 – 40 องศำเซลเซียส) 

2.อุปกรณ์ใน Suction (ลูกสูบยำง, Suction pipeline, สำย Suction เบอร์ 6, 8 และ 10, Meconium aspirator) 

3.อุปกรณ์ให้ออกซิเจน (Oxygen pipeline, Oxygen flow meter และท่อน ำออกซิเจนต่อเขำ้กบั Ambu bag) 

4.Ambu bag with reservoir bag ขนำด 250 ml 

5.Face mask ขอบน่ิม 2 ขนำด คือ ขนำดทำรกครบก ำหนดเบอร์ 01 และทำรกก่อนก ำหนดเบอร์ 00 

6.Laryngoscope พร้อม Blade ตรงเบอร์ 0 และเบอร์ 1 พร้อมใชง้ำน 

7.Endotracheal tube uncuffs ขนำดเส้นผำ่ศูนยก์ลำงดำ้นใน 2.5, 3.0, 3.5 และ 4 mm. 

8.Umbilical catheter เบอร์ 5 ส ำหรับใส่ Umbilical vein เพือ่ใหย้ำหรือถำ้ทำรกตวัโตมำกมี Umbilical vein ใหญ่อำจตอ้งใช้

เบอร์ 8 แต่ถำ้ตอ้งกำรใส่ Umbilical artery เพื่อหำค่ำ Blood gas ตอ้งใส่เบอร์ 3.5 พร้อม Set cut down หรือ Set suture 

9.NG tube No.5, 8 

10.ยำต่ำงๆ ไดแ้ก่ 

- 1 : 1,000 Epinephrine (Adrenaline)   - Naloxone hydrochloride (Narcan) 

- 7.5 % Sodium bicarbonate    - 10% D/W, NSS, RLS 

11.Stethoscope เด็ก 

12.IV set, Syringe, Three ways, Needle 

13.เทปผำ้ส ำหรับยดึ ET tube กบัริมฝีปำก, กรรไกร 

ขณะทารกแรกเกดิ เม่ือพบว่าทารกมีภาวะขาดออกซิเจน 

กจิกรรม ระยะเฉียบพลนั ระยะต่อมา 
 
 
 
 
กำรเตรียมอุปกรณ์
ก่อนเด็กคลอดทุก

รำย 
 
 
 
 
 
 

- เปิด Radiant warmer เตรียมผำ้ส ำหรับเช็ดตวัทำรก 2 ผนื 
- ลูกสูบยำงขนำดเล็ก ส ำหรับดูดน ้ำคร ่ ำออกจำกปำกและจมูก เคร่ืองดูดเสมหะไฟฟ้ำ สำยดูด (Suction 
catheter) เบอร์ 6F, 8F และ 10F 
- Meconium aspirator และอุปกรณ์ใหอ้อกซิเจนพร้อมสำยต่อจำกท่อกบั bag 
- Ambu bag with reservoir เพื่อเพิ่ม FiO ใหเ้ป็น 1.0 หรือใช ้Self – inflation bag ขนำด 250 – 500 มล. 
- Face mask ซ่ึงมีขอบน่ิมตอ้งมี 2 ขนำด คือ ขนำดส ำหรับทำรกเกิดก่อนก ำหนด (เบอร์ 00) และทำรก
ครบก ำหนด (เบอร์ 01) 
- Laryngoscope พร้อม Blade ตรงเบอร์ 0, 1 ท่อช่วยหำยใจขนำด 2.5, 3.0, 3.5 และ 4 มม. 
- ชุดเคร่ืองมือส ำหรับใส่ Umbilical catheter พร้อมสำย 
- ยำต่ำงๆ ไดแ้ก่ 1 : 1,000 Adrenaline, 7.5% NaHCO3, Naloxone hydrochloride 0.4 มก.มล 
- สำรน ้ำ NSS, 10% D/W 
- NG tube No.5, 8 
- Stethoscope เด็ก 



กจิกรรม ระยะเฉียบพลนั ระยะต่อมา 
กำรเตรียมอุปกรณ์
ก่อนเด็กคลอดทุก

รำย 

- IV set, Syringe, Three ways, Needle 
- เทปผำ้ส ำหรับยดึ ET tube กบัริมฝีปำก, กรรไกร 

 
 
 
 
 
กำรช่วยเหลือ

ขั้นตน้ 
 
 
 
 

- ลดกำรสูญเสียควำมร้อนจำกร่ำงกำยโดยวำงทำรกใต ้
Radiant warmer เช็ดตวัใหแ้หง้ เอำผำ้เปียกออก จดัท่ำทำรก
ใหศี้รษะเหยยีดเล็กนอ้ย 
- ดูดน ้ำคร ่ ำออกจำกปำกและจมูกใหห้มด 
- ประเมินกำรหำยใจ ถำ้ทำรกหำยใจแผว่ๆ ไม่สม ่ำเสมอหรือ
หำยใจเป็นเฮือกๆ กระตุน้กำรหำยใจ โดยกำรตีหรือดีดฝ่ำเทำ้
หรือถูหลงัทำรก 1 – 2 คร้ัง ขณะท่ีกระตุน้กำรหำยใจควรให้
ออกซิเจนทำงสำยเขำ้ Face mask ในเวลำเดียวกนัหรือใช้
สำยต่อจ่อท่ีจมูกเด็กโดยเปิด Flow Os 5 ลิตร/นำที (กำร
กระท ำทั้งหมดไม่ควรเกิน 30 วนิำที) 
- ถำ้หำยใจไม่สม ่ำเสมอหรือไม่หำยใจ ให ้PPV 30 วนิำที 

หมายเหตุ ระหวำ่งกำรช่วยเหลือให้
คะแนนค่ำ APGAR score พร้อมหรือ
อำจจะใหผู้ช่้วยเป็นผูใ้หค้ะแนนท่ี 1, 5 
นำที และทุก 5 นำทีจนกวำ่คะแนนจะ 
> 7 

 
 
 
 

กำรให ้PPV 
(Positive Pressure 

Ventilation) 

- ควรเร่ิมให ้PPV ทำง Face mask ดว้ย 100% ออกซิเจน เม่ือ
ทำรกไม่หำยใจหรือหวัใจเตน้ชำ้กวำ่ 100 คร้ัง/นำที 
- จดัท่ำทำรกใหศี้รษะเหยยีดเล็กนอ้ย หรือใชผ้ำ้มว้นท่ีเป็น
ท่อหนำ 1 น้ิวหนุนไหล่ 
- เลือกขนำด Face mask ใหเ้หมำะกบัใบหนำ้ เม่ือครอบลง
ไปตอ้งคลุมตั้งแต่คำงถึงดั้งจมูก โดยไม่เลยคำงและไม่ครอบ
ถึงนยัน์ตำ จบั Mask ใหก้ระชดัแนบแน่นสนิทกบัใบหนำ้ 
- PPV คร้ังแรกดว้ยแรง 30 – 40 ซม.น ้ำ คร้ังต่อไปดว้ยแรง 
15 – 20 ซม.น ้ำ ในอตัรำ 40 คร้ัง/นำที นำนประมำณ 30 
วนิำที แลว้ประเมินทำรกใหม่ 

หยดุกำรท ำ PPV เม่ือหวัใจเตน้ > 100 
คร้ัง/นำที และหำยใจไดดี้ ให้ออกซิเจน
ทำงจมูกห่ำง 0.5 ซม. เม่ือดีข้ึนใหห่้ำง 1 
และ 2 ซม.ตำมล ำดบั 

 
 
 
กำรใส่ท่อช่วย

หำยใจ 

- ควรเลือกขนำดและควำมลึกท่ีเหมำะสมส ำหรับทำรกแรก
เกิด 

น ้ำหนกั (กรัม) ขนำดท่อ (มม.) ควำมลึก (ซม.) 
< 1,000 2.5 7 

1,000 – <2,000 3 8 
2,000 – <3,000 3.5 9 

3,000 และมำกกวำ่ 3.5 – 4.0 9  

หมายเหตุ ขอ้บ่งช้ีในกำรใส่ท่อช่วย
หำยใจ ไดแ้ก่ 
- มีข้ีเทำเหนียวขน้ในน ้ำคร ่ ำและยงัไม่
ร้อง 
- อำกำรไม่ดีข้ึนหลงัท ำ PPV 
- สงสัย Diaphragmatic hernia (ทอ้ง
แฟบ ท ำ PPV แลว้เขียวมำกข้ึน) 
 

 - ควรท ำกำรนวดหวัใจเม่ือได ้PPV ดว้ย 100 % ออกซิเจน - หยดุท ำ Chest compression เม่ือหวัใจ



กจิกรรม ระยะเฉียบพลนั ระยะต่อมา 
 
 
 
 
 
กำรนวดหวัใจ 

(Chest 
compression) 

 
 
 
 
 

ทำง Face mask หรือ ET – tube เป็นเวลำ 30 วนิำทีแลว้ 
หวัใจยงัเตน้ชำ้กวำ่ 60 คร้ัง/นำที วธีิท ำมี 2 วธีิ คือ Thumb 
technique และ Two finger technique 
- Thumb technique ใชมื้อ 2 ขำ้งโอบรอบทรวงอกทำรกให้
ฝ่ำมือแนบกบัแผน่หลงั หวัแม่มือ 2 ขำ้งวำงบนกระดูกสันอก 
(Sternum) โดยวำง 2 น้ิวชิดกนั วำงใตเ้ส้นสมมติท่ีลำก
ระหวำ่งหวันม 2 ขำ้งเล็กนอ้ย กดลึกประมำณ 1 ใน 3 ของ
ทรวงอกดว้ยอตัรำ 90 คร้ัง/นำที 
- Two finger technique วำงฝ่ำมือขำ้งหน่ึงท่ีใตแ้ผน่หลงัของ
ทำรก วำงน้ิวช้ีและน้ิวกลำงท่ีจดัปลำยน้ิวอยูใ่นระดบั
เดียวกนัของมืออีกขำ้งหน่ึงบนกระดูกสันอก 
- อตัรำส่วน Chest compression : PPV = 3 : 1 
- เทคนิคกำรนบั คือ “หน่ึง และ สอง และ สำม และ บีบ และ 
หน่ึง และ สอง และ สำม และ บีบ” 

เตน้มำกกวำ่ 60 คร้ัง/นำที 
- กรณีให ้PPV ทำง ET – tube ไม่
จ  ำเป็นตอ้งหยดุท ำ Chest compression 
ขณะให ้PPV 
- กรณีให ้PPV ทำง Face mask ควร
นวดหวัใจ 3 คร้ังสลบักบั PPV 1 คร้ัง 
อตัรำส่วน 3 : 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

กำรใหย้ำ 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Adrenaline (1 : 10,000) ขนำด 0.1 – 0.3 มล./กก. IV หรือ 
0.3 – 1 มล./กก. ทำง ETT เม่ือ HR < 60 คร้ัง/นำที หลงัจำก
ไดช่้วย PPV ดว้ย 100 % ออกซิเจนร่วมกบักำรนวดหวัใจ
เป็นเวลำ 30 วนิำทีแลว้ 
- NaHCO3 เม่ือตอ้งช่วยฟ้ืนคืนชีพเป็นเวลำนำน โดยให ้
7.5% NaHCO3 2 มล./กก. เจือจำงดว้ยน ้ำกลัน่ปรำศจำกเช้ือ 
ปริมำณเท่ำตวัใหท้ำง Umbilical venous catheter หรือ 
Peripheral vein โดยใหช้ำ้ๆ อยำ่งนอ้ย 2 นำที 
- Naloxone hydrochloride 0.1 มก./กก. ทำง IV/IM เม่ือ
พบวำ่ทำรกมี Respiratory depression และมำรดำไดรั้บยำ 
Narcotic ภำยใน 4 ชัว่โมง ก่อนคลอด 
- Volume expanders ไดแ้ก่ Normal saline/Ringer’s 
lactate/Acetar/Whole blood/5% Albumin จ  ำนวน 10 มล./
กก. IV ใน 5 – 10 นำที เม่ือมีหลกัฐำนหรือสงสัยวำ่มีกำรเสีย
เลือดมำกทนัทีหรือตรวจพบวำ่ทำรกมีอำกำรของภำวะขำด
น ้ำ เช่น ตวัยงัซีดอยูห่ลงัจำกได ้100% ออกซิเจนแลว้หรือชีพ
จรเบำขณะท่ีหวัใจเตน้ > 100 คร้ัง/นำที 
 

ใหส้ำรน ้ำ 10 % D/W 50 – 60 ml/kg/d 
ทำง Umbilical venous catheter/IV 
 
 
หมายเหตุ 
- ก่อนใหย้ำ ควรใหแ้น่ใจวำ่กำรช่วย
หำยใจ (Ventilation) และกำรนวด
หวัใจท ำไดดี้แลว้ 
- ยำและสำรน ้ำต่ำงๆ เหล่ำน้ีสำมำรถใช้
ซ ้ ำไดอี้กคร้ัง ถำ้ยงัไม่ดีข้ึน 
 

 - ระหวำ่งกำรท ำหตัถกำรต่ำงๆ ควรระวงัอุณหภูมิกำยทำรก - Keep warm ในตูอ้บเพื่อส่งผูป่้วยไป



กจิกรรม ระยะเฉียบพลนั ระยะต่อมา 
 
 
 
 
 

กำรดูแลรักษำ
ทัว่ไป 

 
 
 
 
 
 

ต ่ำดว้ย 
- กำรใหส้ำรน ้ำทำงหลอดเลือดด ำ หลงักำรใหย้ำต่ำงๆ ถำ้
เป็นไปไดค้วรจะใช ้Syringe pump เพื่อป้องกนักำรใหส้ำร
น ้ำเกินจนอำจเกิดอนัตรำยได ้
- หตัถกำรต่ำงๆ ท่ีท ำควรเคร่งครัดเร่ือง Universal 
precaution 

ยงัหอผูป่้วย NICU หรือหอผูป่้วยทำรก
แรกเกิด 
- กรณีตอ้งบีบ Ambu bag ขณะส่งต่อ 
ใหร้ะวงัท่อช่วยหำยใจเล่ือนหลุด 
- ใหผู้ช่้วยโทรศพัทแ์จง้หอผูป่้วยเตรียม
รับทำรก เตรียมออกซิเจน ตูอ้บ 
เคร่ืองช่วยหำยใจ 
- Mild asphyxia (APGAR 5 – 7) และ
ไม่มีปัญหำอ่ืนใหเ้ด็กอยูก่บัมำรดำได ้
ถำ้ทำรกร้องเสียงไม่ดงัหรือมีอำกำร
ผดิปกติใหรั้บไวท่ี้หอผูป่้วยทำรกแรก
เกิด 
- Moderate asphyxia (APGAR 3 – 4) 
หรือ Severe asphyxia (APGAR 0 – 2) 
ใหรั้บไวท่ี้ NICU หรือหอผูป่้วยทำรก
แรกเกิด 

 
กำรใหข้อ้มูลญำติ 

ควรใหข้อ้มูลเบ้ืองตน้แก่ญำติวำ่ทำรกเป็นอะไร ใหก้ำรรักษำ
อยำ่งไร ผลแทรกซอ้นท่ีอำจจะเกิดข้ึน และจ ำเป็นตอ้งไดรั้บ
กำรดูแลพิเศษต่อไปอยำ่งไร 

 

*หลงัจำกช่วยฟ้ืนคืนชีพเป็นเวลำ 5 – 10 นำที แลว้ทำรกไม่ตอบสนองต่อกำรช่วยฟ้ืนคืนชีพหรือตรวจพบวำ่ทำรกมีควำม

พิกำรแต่ก ำเนิดท่ีไม่สำมำรถมีชีวติอยูไ่ด ้ใหแ้พทยพ์ิจำรณำกำรรักษำต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการดูแลรักษาพยาบาลทารกหลงัการช่วยฟ้ืนคืนชีพจากภาวะขาดออกซิเจน 
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กำรประเมินและ
ติดตำม 

- วดัสัญญำณชีพทุก 1 ชัว่โมงจนคงท่ี จึงวดัทุก 1 
ชัว่โมง กรณีติดตำม Severe asphyxia/ช็อก พร้อม 
monitor ค่ำ O2 satไวด้ว้ย 
 กรณี Mild – Moderate asphyxia วดั

สัญญำณชีพทุก 2 ชัว่โมง 
 ถำ้ HR < 120 หรือ > 160 คร้ัง/นำที ให ้

monitor EKG วำ่มีควำมผดิปกติหรือไม่ 
 Intake/Output 

- วดัสัญญำณชีพทุก 2 – 4 ชัว่โมง เม่ือทำรกดีข้ึน
หรือไม่มีภำวะช็อกในช่วง 24 ชัว่โมงท่ีผำ่นมำ 
- วดัค่ำ O2 ทุก 4 – 6  ชัว่โมง ยกเวน้รำยท่ี
จ ำเป็นตอ้งใชเ้คร่ืองช่วยหำยใจหรือมีค่ำ O2 sat ใน
รอบ 24 ชัว่โมงท่ีผำ่นมำไม่คงท่ี 
- Intake/Output 

 
 
 
 
 
 
 

กำรรักษำพยำบำล 
 
 
 
 
 
 
 

- ใหค้วำมอบอุ่นแก่ทำรกดว้ยตูอ้บหรือ Radiant 
warmer พยำบำลรักษำอุณหภูมิกำยใหอ้ยูร่ะหวำ่ง 
36.8 – 37.4 ๐C 
 ใหส้ำรน ้ำทำงหลอดเลือดด ำ 10% D/W 50 – 

60 ml/kg/d 
 ให ้O2 box ในทำรกท่ีหำยใจเองได,้ หอบไม่

มำกและรักษำระดบั O2 ระหวำ่ง 92 – 95 % 
 ถำ้ทำรกมีอำกำรช็อกให ้NSS 10 มล./กก. 

ภำยใน 1 ชัว่โมง และเจำะ Hct พร้อม tube 
matching ถำ้มีประวติัเสียเลือดมำกหรือค่ำ 
Hct < 40 vol% ใหเ้ลือดเป็น PRC/FWB 5 – 
10 มล./กก. 

 Vitamin K 11 มก. IV 
 ให ้Inotropic drugs เช่น Dopamine, 

Dobutamine 5 – 20 ug/kg/min หลงัจำก 
load NSS 2 คร้ังแลว้ไม่ดีข้ึน 

- รักษำอุณหภูมิกำยทำรกให้คงท่ี 36.8 – 37.4 ๐C 
- กรณีน ้ำหนกันอ้ยกวำ่ 1,500 กรัม ควรให้อยูใ่น
ตูอ้บ 
- สำรน ้ำทำงหลอดเลือดด ำใหเ้พิ่มข้ึนเป็น 80, 
100, 120 และ150 ml/kg/d ในวนัท่ี 3 – 5 หลงัเกิด 
(รวมสำรน ้ำทุกชนิดทำงปำกและนมดว้ย) 
- หยดุกำรใหส้ำรน ้ำทำงหลอดเลือดด ำเม่ือทำรก
สำมำรถรับนมไดเ้ท่ำกบัจ ำนวนน ้ำท่ีตอ้งกำร 
- หยดุกำรให้ออกซิเจน เม่ือไม่มีอำกำรหอบ หยดุ
หำยใจหรือหำยใจเร็วกวำ่ปกติ (>60 คร้ัง/นำที) 
และรักษำระดบั O2 sat > 92 % 

 
 
 

กำรตรวจทำง
หอ้งปฏิบติักำร 

 
 
 
 

- Dextrostix (DTX) แรกรับ และทุก 4 – 8 ชัว่โมง 
- Blood electrolyte ในกรณี Severe asphyxia 
หรือมีทำรกมีกำรซึม ชกั 
- CBC ในกรณี Severe asphyxia หรือมีขอ้บ่งช้ี
อ่ืนๆ เช่น หอ้งปฏิบติักำรสงสัยมีภำวะติดเช้ือจำก
มำรดำร่วมดว้ย 
- ABG ในทำรก Severe asphyxia/ on ventilator/ 
สัญญำณชีพไม่ปกติหรือมีอำกำรซึมมำก/  
ไม่รู้สึกตวั 

- DTX กรณีท่ีทำรกน ้ำหนกัตวันอ้ยกวำ่ 2,500 
กรัมหรือมีค่ำน ้ำตำลในเลือดต ่ำ ใหเ้จำะทุก 4 – 6 
ชัว่โมง ใน 2 – 3 วนัแรก ถำ้พบวำ่ > 60 mg/dl 
เจำะทุก 8 – 12 ชัว่โมง 
- ABG ตำมควำมเหมำะสมและกรณี ท่ีอำกำร
ทำรกเลวลงหรือจ ำเป็นตอ้งปรับเพิ่ม Setting 
- Chest X-ray กรณีท่ีผูป่้วยมีอำกำรไม่ดีข้ึนหรือ
เลวลง และสงสัยวำ่จะมีปัญหำหรือพยำธิสภำพท่ี
ปอดซ่ึงจ ำเป็นตอ้งอำศยั CXR ในกำรช่วยวนิิจฉยั
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กำรตรวจทำง
หอ้งปฏิบติักำร 

 
 

 
 

- Chest X-ray กรณี Severe asphyxia/ on 
ventilator หอบ 
- Cr, Ca ++ กรณีท่ีไม่รู้สึกตวั ชกัหลำยคร้ัง 

และรักษำ 
- TSH และ PKU screening หลงัเกิด 48 ชัว่โมง – 
7 วนั 
- เจำะ Hct หลงั 1 สัปดำห์/ เม่ือตรวจพบวำ่มีภำวะ
ซีด เพื่อดูวำ่ซีดมำกนอ้ยเพียงใด 
- CBC, Electrolyte, Hemoculture กรณีท่ีสงสัยติด
เช้ือในกระแสเลือด ไม่รู้สึกตวั ชกั ไขสู้ง 
- U/S brain กรณี Severe asphyxia/ชกั/ไม่รู้สึกตวั 
- กรณีท่ีทำรกมีอำกำรหำยใจล ำบำก ไม่รู้สึกตวั 

 
 
 

กำรใหน้ม 

- งดนมและน ้ำ 24 ชัว่โมงแรก - กรณีท่ีทำรกมีอำกำรหำยใจล ำบำก ไม่รู้สึกตวั
หรือสัญญำณชีพไม่คงท่ี ใหง้ดนม 24 – 72 ชัว่โมง 
จะค่อยเร่ิมให้จ  ำนวนนอ้ยๆ ขนำด 10 – 20 มล./
กก./วนั ทุก 3 ชัว่โมง ก่อนและค่อยเพิ่มข้ึนชำ้ๆ 
- ถำ้ไม่สำมำรถใหน้มไดใ้นระยะ 3 วนั ให้
พิจำรณำให ้PPN หรือ TPN 

 
 
 
 
 
 

กำรรักษำอำกำร
ชกั 

- ระวงัอำกำรชกัในทำรก ซ่ึงจะแตกต่ำงกบัเด็กโต 
เช่น กำรกระตุกของตำ/ลืมตำโพลง และตำอยู่
น่ิงๆ/กระพริบตำบ่อย/หนงัตำกระตุก/ริมฝีปำก
และล้ินมีกำรเคล่ือนไหวเหมือนกำรดูดนม/กำร
เคล่ือนไหวของแขนขำเหมือนกบัวำ่ยน ้ำถีบ
จกัรยำนหรือร ำมวยไทย กำรรักษำอำกำรชกั 
- ถำ้ให ้Phenobarb 20 มก./ก. IV drip ใน 10 นำที 
แลว้ยงัไม่หยดุชกั ใหซ้ ้ ำในขนำด 10 มก./กก. IV 
ไม่เกิน 40 มก./กก. 
- ถำ้ไม่หยดุชกัให ้Phenytoin 20 มก./กก. IV drip 
ใน 30 นำที และใหซ้ ้ ำไดอี้ก 10 มก./กก. แต่ไม่
เกิน 40 มก./กก. ตอ้งผสมกบั NSS หำ้มผสมกบั 
Dextrose 

- ใหย้ำกนัชกัต่อ (Phenobarb 5 มก./กก./วนั แบ่ง
ทุก 12 ชัว่โมง) จนไม่มีอำกำรชกัอยำ่งนอ้ย 24 
ชัว่โมง จึงเปล่ียนเป็นยำกินถำ้ไม่มีขอ้หำ้ม จน
ผูป่้วยไม่มีอำกำรชกั 7 วนั และสำมำรถดูดนมไดดี้ 
จึงหยดุยำกนัชกัได ้
- กรณีชกัมำกท่ีตอ้งใชย้ำ 2 ขนำน ใหต่้อดว้ย 
Phenobarb 5 mg/kg/d + Phenytoin 5 mg/kg/d 

 
กำรใหค้  ำแนะน ำ 

 
 
 

- ใหข้อ้มูลกำรด ำเนินของทำรกเป็นระยะ 
- แนะน ำใหม้ำรดำบีบน ้ำนมเพื่อเตรียมใหท้ำรก
เม่ือพร้อม 

- ใหม้ำรดำมีส่วนร่วมในกำรดูแลทำรก ไดแ้ก่ ให้
ดูดนมบ่อยหรือบีบน ้ำนมเก็บไว ้ใหช่้วยเปล่ียน
ผำ้ออ้ม สัมผสัหรือบีบนวด พูดคุย ยกแขนยกขำ 
เป็นตน้ โดยใหล้ำ้งมือก่อนทุกคร้ัง 
- บนัทึกขอ้มูลในสมุดสุขภำพของทำรก 
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- จ  ำหน่ำยเม่ือทำรกหำยใจไดป้กติ และดูดนมไดดี้ 
พร้อมนดัตรวจติดตำมอีก 2 สัปดำห์ วนั HC และ
ตรวจพฒันำกำรเป็นระยะตำมระยะกำรฉีดวคัซีน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โรงพยำบำลท่ำแซะ จ.ชุมพร หนำ้ :  1/10 
คู่มือคุณภำพ/นโยบำยเลขท่ี : QM – PCT – 0013  ฉบบัท่ี 1 แกไ้ขคร้ังท่ี 1 
เร่ือง : กำรช่วยฟ้ืนคืนชีพทำรกแรกเกิด วนัท่ี 1 เมษำยน 2561 
ทีม/หน่วยงำน : ทีม PCT ผูท้บทวน : 

 
              (แพทยห์ญิงชนิกำนต ์ ใจเยน็) 

ผูจ้ดัท ำ : คณะกรรมกำร PCT    ผูอ้นุมติั :  
 
                 (นำยแพทยอ์นุ  ทองแดง) 

   

 วตัถุประสงค์ 
1.เพื่อใหพ้ยำบำลงำนหอ้งคลอดสำมำรถประเมินเบ้ืองตน้ (Initial assessment) แลว้ตดัสินใจช่วยฟ้ืนคืนชีพทำรก

แรกเกิดไดอ้ยำ่งรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ 

 2.เพื่อลดภำวะแทรกซอ้นหลงักำรช่วยฟ้ืนคืนชีพ 

 3.เพื่อลดอตัรำกำรตำยและควำมพิกำรของทำรกแรกเกิดจำกภำวะขำดออกซิเจน 

 4.เพื่อใหพ้ยำบำลมีแนวทำงปฏิบติัท่ีเป็นเกณฑม์ำตรฐำนเดียวกนั 

ขอบเขต 

      ผู้รับบริการ : ทำรกแรกเกิดท่ีมีภำวะ Birth Asphyxia ท่ีเขำ้รับบริกำรโรงพยำบำลทุกรำย 

      ผู้ให้บริการ : พยำบำลงำนหอ้งคลอด งำนห้องอุบติัเหตุและฉุกเฉิน และงำนผูป่้วยในท่ีใหบ้ริกำรดูแลทำรกแรกเกิดท่ีมี

ภำวะ Birth Asphyxia 

ขั้นตอนปฏิบัติ 

1.พฒันำ CPG of Fetal distress, CPG of Birth asphyxia, Early warning sign 
2.หญิงรอคลอดทุกรำยไดรั้บกำรเฝ้ำระวงัภำวะเส่ียง BA ตำม CPG of Fetal distress และไดส่้งขอ้มูลผล NST และ 

Parthograph ทำงไลน์หรือโทรศพัทป์รึกษำกบัแพทยเ์วรหรือห้องคลอด รพ.ชุมพร ตลอด 24 ชัว่โมง 
3.เม่ือพบ FHS ผดิปกติ ใหก้ำรดูแล Intrauterine resuscitation ทนัที 
4.จดัใหมี้กำรทบทวนเชิงปฏิบติักำรช่วยฟ้ืนคืนชีพทำรกแรกเกิด (NCPR) ทุก 3 เดือน 

ตัวช้ีวดั  

 1.หญิงรอคลอดทุกรำยไดรั้บกำรประเมินภำวะเส่ียง Birth Asphyxia 

 2.ทำรกแรกเกิดท่ีมีภำวะ Birth Asphyxia ไดรั้บกำรช่วยเหลือเบ้ืองตน้หรือช่วยฟ้ืนคืนชีพ 

 3.อตัรำกำรเกิดภำวะ Birth Asphyxia 
 



แนวทางการช่วยฟ้ืนคืนชีพทารกแรกเกดิ 

ค ำจ ำกดัควำม :  

  กำรขำดออกซิเจนในทำรกขณะเกิด (Birth Asphyxia) หมำยถึง ภำวะท่ีทำรกแรกเกิดมีชีพมีค่ำคะแนน APGAR 

score ท่ี  1 และ 5 นำที < 7 โดยแบ่งควำมรุนแรงเป็น 2 ระดบั คือ 

 1.ระดบัรุนแรง (Severe Birth Asphyxia) หมำยถึง คะแนน APGAR score 0 – 2 คะแนน 

 2.ระดบัอ่อนหรือปำนกลำง (Mild or Moderate Birth Asphyxia) หมำยถึง คะแนน APGAR score 3 – 7 คะแนน 

อาการ 0 1 2 
A = Appearance (Color) เขียวคล ้ำทัว่ร่ำงกำย เขียวปลำยมือปลำยเทำ้ สีชมพูทั้งตวั 
P = Pulse (Heart rate) ไม่มี < 100 คร้ัง/นำที > 100 คร้ัง/นำที 

G = Grimace (Reflex irritability) ไม่ตอบสนอง 
สีหนำ้แสยะหรือ 
ร้องเวลำดูดเสมหะ 

ไอ จำมหรือร้องเสียงดงั 

A = Activity (Muscle tone) อ่อนปวกเปียก แขนขำงอเล็กนอ้ย แขง็แรงเคล่ือนไหวไดดี้ 
R = Respiratory effort ไม่หำยใจ หำยใจชำ้ ไม่สม ่ำเสมอ ร้องเสียงดงัดี 

หนำ้ท่ีควำมรับผดิชอบ : พยำบำลผูป้ฏิบติังำนหอ้งคลอดทุกคน 

 1. ประเมินเบ้ืองตน้ (Initial assessment) ไดว้ำ่ทำรกในครรภมี์ภำวะเส่ียงต่อกำรขำดออกซิเจน 

 2. เม่ือพบทำรกท่ีมีภำวะเส่ียงต่อกำรขำดออกซิเจน ให้รำยงำนแพทยท์นัที 

 3. เตรียมควำมพร้อมของอุปกรณ์และยำท่ีจ ำเป็นในกำรช่วยฟ้ืนคืนชีพทำรกแรกเกิด 

 4. ปฏิบติัตำมขั้นตอนกำรช่วยกูชี้พทำรกแรกเกิดไดร้วดเร็วและมีประสิทธิภำพ 

 5. ประสำนงำนกบัหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อกำรส่งต่อผูป่้วยท่ีมีประสิทธิภำพ 

ขั้นตอนกำรช่วยฟ้ืนคืนชีพทำรกแรกเกิด 

ขณะอยู่ในครรภ์มารดา เม่ือพบว่าทารกมีภาวะขาดออกซิเจน 

1.นอนตะแคงซำ้ย 

2.ใหส้ำรน ้ำทำงหลอดเลือดด ำ RLS, 5% D/NSS/2 ถำ้มี Syntocinon ให ้Off ไวก่้อน 

3.On O2 canular 3 – 5 LPM 

4.ตรวจภำยในเพื่อประเมินวำ่ใกลค้ลอดหรือมีภำวะ Prolapsed cord หรือไม่ 

5.รำยงำนแพทยท์นัทีเม่ือพบทำรกมีควำมเส่ียงท่ีจะเกิดภำวะขำดออกซิเจน 

6.รำยงำนแพทยท์นัทีเม่ือพบทำรกมีภำวะขำดออกซิเจนในขณะแรกเกิด 

7.เตรียมอุปกรณ์และยำท่ีจ ำเป็นในกำรช่วยฟ้ืนคืนชีพใหใ้ชไ้ดร้วดเร็วและมีประสิทธิภำพ 

8.ปฏิบติัขั้นตอนกำรช่วยฟ้ืนคืนชีพดงัน้ี 



อุปกรณ์และยำท่ีจ ำเป็นในกำรช่วยฟ้ืนคืนชีพ 

1.Radiant warmer (โตะ๊พร้อมเบำะวำงทำรก หลอดใหค้วำมร้อนซ่ึงสำมำรถปรับระดบัควำมร้อนได ้หลอดไฟ 

   ใหค้วำมสวำ่ง เทอร์โมมิเตอร์วดัอุณหภูมิใน Warmer ใหอ้ยูร่ะหวำ่ง 37 – 40 องศำเซลเซียส) 

2.อุปกรณ์ใน Suction (ลูกสูบยำง, Suction pipeline, สำย Suction เบอร์ 6, 8 และ 10, Meconium aspirator) 

3.อุปกรณ์ให้ออกซิเจน (Oxygen pipeline, Oxygen flow meter และท่อน ำออกซิเจนไปต่อเขำ้กบั Ambu bag) 

4.Ambu bag with reservoir bag ขนำด 250 ml 

5.Face mask ขอบน่ิม 2 ขนำด คือ ขนำดทำรกครบก ำหนดเบอร์ 01 และทำรกก่อนก ำหนดเบอร์ 00 

6.Laryngoscope พร้อม Blade ตรงเบอร์ 0 และเบอร์ 1 พร้อมใชง้ำน 

7.Endotracheal tube uncuffs ขนำดเส้นผำ่ศูนยก์ลำงดำ้นใน 2.5, 3.0, 3.5 และ 4 mm. 

8.Umbilical catheter เบอร์ 5 ส ำหรับใส่ Umbilical vein เพื่อใหย้ำหรือถำ้ทำรกตวัโตมำกมี Umbilical vein ใหญ่อำจตอ้งใช้

เบอร์ 8 แต่ถำ้ตอ้งกำรใส่ Umbilical artery เพื่อหำค่ำ Blood gas ตอ้งใส่เบอร์ 3.5 พร้อม Set cut down หรือ Set suture 

9.NG tube No.5, 8 

10.ยำต่ำงๆ ไดแ้ก่ 

- 1 : 1,000 Epinephrine (Adrenaline)   - Naloxone hydrochloride (Narcan) 

- 7.5 % Sodium bicarbonate    - 10% D/W, NSS, RLS 

11.Stethoscope เด็ก 

12.IV set, Syringe, Three ways, Needle 

13.เทปผำ้ส ำหรับยดึ ET tube กบัริมฝีปำก, กรรไกร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ขณะทารกแรกเกดิ เม่ือพบว่าทารกมีภาวะขาดออกซิเจน 

กจิกรรม ระยะเฉียบพลนั ระยะต่อมา 
 
 
 
 
 
 
กำรเตรียมอุปกรณ์
ก่อนเด็กคลอดทุก

รำย 
 
 
 
 

 

- เปิด Radiant warmer เตรียมผำ้ส ำหรับเช็ดตวัทำรก 2 ผนื 
- ลูกสูบยำงขนำดเล็ก ส ำหรับดูดน ้ำคร ่ ำออกจำกปำกและจมูก เคร่ืองดูดเสมหะไฟฟ้ำ สำยดูด (Suction 
catheter) เบอร์ 6F, 8F และ 10F 
- Meconium aspirator และอุปกรณ์ใหอ้อกซิเจนพร้อมสำยต่อจำกท่อกบั bag 
- Ambu bag with reservoir เพื่อเพิ่ม FiO ใหเ้ป็น 1.0 หรือใช ้Self-inflation bag ขนำด 250 – 500 มล. 
- Face mask ซ่ึงมีขอบน่ิมตอ้งมี 2 ขนำด คือ ขนำดส ำหรับทำรกเกิดก่อนก ำหนด (เบอร์ 00) และทำรก
ครบก ำหนด (เบอร์ 01) 
- Laryngoscope พร้อม Blade ตรงเบอร์ 0, 1 ท่อช่วยหำยใจขนำด 2.5, 3.0, 3.5 และ 4 มม. 
- ชุดเคร่ืองมือส ำหรับใส่ Umbilical catheter พร้อมสำย 
- ยำต่ำงๆ ไดแ้ก่ 1 : 1,000 Adrenaline, 7.5% NaHCO3, Naloxone hydrochloride 0.4 มก.มล 
- สำรน ้ำ NSS, 10% D/W, RLS 
- NG tube No.5, 8 
- Stethoscope เด็ก, เทปผำ้ส ำหรับยดึ ET tube กบัริมฝีปำก, กรรไกร 
- IV set, Syringe, Three ways, Needle 

 
 
 
 
กำรช่วยเหลือ

ขั้นตน้ 
 
 
 
 
 

- ลดกำรสูญเสียควำมร้อนจำกร่ำงกำยโดยวำงทำรกใต ้
Radiant warmer เช็ดตวัใหแ้หง้ เอำผำ้เปียกออก จดัท่ำทำรก
ใหศี้รษะเหยยีดเล็กนอ้ย 
- ดูดน ้ำคร ่ ำออกจำกปำกและจมูกใหห้มด 
- ประเมินกำรหำยใจ ถำ้ทำรกหำยใจแผว่ๆ ไม่สม ่ำเสมอหรือ
หำยใจเป็นเฮือกๆ กระตุน้กำรหำยใจ โดยกำรตีหรือดีดฝ่ำเทำ้
หรือถูหลงัทำรก 1 – 2 คร้ัง ขณะท่ีกระตุน้กำรหำยใจควรให้
ออกซิเจนทำงสำยเขำ้ Face mask ในเวลำเดียวกนัหรือใช้
สำยต่อจ่อท่ีจมูกเด็กโดยเปิด Flow Os 5 ลิตร/นำที (กำร
กระท ำทั้งหมดไม่ควรเกิน30วนิำที) 
- ถำ้หำยใจไม่สม ่ำเสมอหรือไม่หำยใจ ใหP้PV30วนิำที 

หมายเหตุ ระหวำ่งกำรช่วยเหลือให้
คะแนนค่ำ APGAR score พร้อมหรือ
อำจจะใหผู้ช่้วยเป็นผูใ้หค้ะแนนท่ี 1, 5 
นำที และทุก 5 นำทีจนกวำ่คะแนนจะ 
> 7 

 
 

 
กำรให ้PPV 

(Positive Pressure 
Ventilation) 

- ควรเร่ิมให ้PPV ทำง Face mask ดว้ย 100% ออกซิเจน เม่ือ
ทำรกไม่หำยใจหรือหวัใจเตน้ชำ้กวำ่ 100 คร้ัง/นำที 
- จดัท่ำทำรกใหศี้รษะเหยยีดเล็กนอ้ย หรือใชผ้ำ้มว้นท่ีเป็น
ท่อหนำ 1 น้ิวหนุนไหล่ 
- เลือกขนำด Face mask ใหเ้หมำะกบัใบหนำ้ เม่ือครอบลง
ไปตอ้งคลุมตั้งแต่คำงถึงดั้งจมูก โดยไม่เลยคำงและไม่ครอบ
ถึงนยัน์ตำ จบั Mask ใหก้ระชดัแนบแน่นสนิทกบัใบหนำ้ 

หยดุกำรท ำ PPV เม่ือหวัใจเตน้ > 100 
คร้ัง/นำที และหำยใจไดดี้ ให้ออกซิเจน
ทำงจมูกห่ำง 0.5 ซม. เม่ือดีข้ึนใหห่้ำง 1 
และ 2 ซม.ตำมล ำดบั 



กจิกรรม ระยะเฉียบพลนั ระยะต่อมา 
- PPV คร้ังแรกดว้ยแรง 30 – 40 ซม.น ้ำ คร้ังต่อไปดว้ยแรง 
15 – 20 ซม.น ้ำ ในอตัรำ 40 คร้ัง/นำที นำนประมำณ 30 
วนิำที แลว้ประเมินทำรกใหม่ 

 
 
กำรใส่ท่อช่วย

หำยใจ 

- ควรเลือกขนำดและควำมลึกท่ีเหมำะสมส ำหรับทำรกแรก
เกิด 

น ้ำหนกั (กรัม) ขนำดท่อ (มม.) ควำมลึก (ซม.) 
< 1,000 2.5 7 

1,000 – <2,000 3 8 
2,000 – <3,000 3.5 9 

3,000 และมำกกวำ่ 3.5 – 4.0 9  

หมายเหตุ ขอ้บ่งช้ีในกำรใส่ท่อช่วย
หำยใจ ไดแ้ก่ 
- มีข้ีเทำเหนียวขน้ในน ้ำคร ่ ำและยงัไม่
ร้อง 
- อำกำรไม่ดีข้ึนหลงัท ำ PPV 
- สงสัย Diaphragmatic hernia (ทอ้ง
แฟบ ท ำ PPV แลว้เขียวมำกข้ึน) 

 
 
 
 
 
กำรนวดหวัใจ 

(Chest 
compression) 

 
 
 
 
 

- ควรท ำกำรนวดหวัใจเม่ือได ้PPV ดว้ย 100 % ออกซิเจน
ทำง Face mask หรือ ET – tube เป็นเวลำ 30 วนิำทีแลว้ 
หวัใจยงัเตน้ชำ้กวำ่ 60 คร้ัง/นำที วธีิท ำมี 2 วธีิ คือ Thumb 
technique และ Two finger technique 
- Thumb technique ใชมื้อ 2 ขำ้งโอบรอบทรวงอกทำรกให้
ฝ่ำมือแนบกบัแผน่หลงั หวัแม่มือ 2 ขำ้งวำงบนกระดูกสันอก 
(Sternum) โดยวำง 2 น้ิวชิดกนั วำงใตเ้ส้นสมมติท่ีลำก
ระหวำ่งหวันม 2 ขำ้งเล็กนอ้ย กดลึกประมำณ 1 ใน 3 ของ
ทรวงอกดว้ยอตัรำ 90 คร้ัง/นำที 
- Two finger technique วำงฝ่ำมือขำ้งหน่ึงท่ีใตแ้ผน่หลงัของ
ทำรก วำงน้ิวช้ีและน้ิวกลำงท่ีจดัปลำยน้ิวอยูใ่นระดบั
เดียวกนัของมืออีกขำ้งหน่ึงบนกระดูกสันอก 
- อตัรำส่วน Chest compression : PPV = 3 : 1 
- เทคนิคกำรนบั คือ “หน่ึง และ สอง และ สำม และ บีบ และ 
หน่ึง และ สอง และ สำม และ บีบ” 

- หยดุท ำ Chest compression เม่ือหวัใจ
เตน้มำกกวำ่ 60 คร้ัง/นำที 
- กรณีให ้PPV ทำง ET – tube ไม่
จ  ำเป็นตอ้งหยดุท ำ Chest compression 
ขณะให ้PPV 
- กรณีให ้PPV ทำง Face mask ควร
นวดหวัใจ 3 คร้ังสลบักบั PPV 1 คร้ัง 
อตัรำส่วน 3 : 1 

 
 
 
 

กำรใหย้ำ 
 
 
 

- Adrenaline (1 : 10,000) ขนำด 0.1 – 0.3 มล./กก. IV หรือ 
0.3 – 1 มล./กก. ทำง ETT เม่ือ HR < 60 คร้ัง/นำที หลงัจำก
ไดช่้วย PPV ดว้ย 100 % ออกซิเจนร่วมกบักำรนวดหวัใจ
เป็นเวลำ 30 วนิำทีแลว้ 
- NaHCO3 เม่ือตอ้งช่วยฟ้ืนคืนชีพเป็นเวลำนำน โดยให ้
7.5% NaHCO3 2 มล./กก. เจือจำงดว้ยน ้ำกลัน่ปรำศจำกเช้ือ 
ปริมำณเท่ำตวัใหท้ำง Umbilical venous catheter หรือ 
Peripheral vein โดยใหช้ำ้ๆ อยำ่งนอ้ย 2 นำที 

ใหส้ำรน ้ำ 10 % D/W 50 – 60 ml/kg/d 
ทำง Umbilical venous catheter/IV 
 
 
หมายเหตุ 
- ก่อนใหย้ำ ควรใหแ้น่ใจวำ่กำรช่วย
หำยใจ (Ventilation) และกำรนวด
หวัใจท ำไดดี้แลว้ 



กจิกรรม ระยะเฉียบพลนั ระยะต่อมา 
 
 
 
 

กำรใหย้ำ 
 

- Naloxone hydrochloride 0.1 มก./กก. ทำง IV/IM เม่ือ
พบวำ่ทำรกมี Respiratory depression และมำรดำไดรั้บยำ 
Narcotic ภำยใน 4 ชัว่โมง ก่อนคลอด 
- Volume expanders ไดแ้ก่ Normal saline/Ringer’s 
lactate/Acetar/Whole blood/5% Albumin จ  ำนวน 10 มล./
กก. IV ใน 5 – 10 นำที เม่ือมีหลกัฐำนหรือสงสัยวำ่มีกำรเสีย
เลือดมำกทนัทีหรือตรวจพบวำ่ทำรกมีอำกำรของภำวะขำด
น ้ำ เช่น ตวัยงัซีดอยูห่ลงัจำกได ้100% ออกซิเจนแลว้หรือชีพ
จรเบำขณะท่ีหวัใจเตน้ > 100 คร้ัง/นำที 

- ยำและสำรน ้ำต่ำงๆ เหล่ำน้ีสำมำรถใช้
ซ ้ ำไดอี้กคร้ัง ถำ้ยงัไม่ดีข้ึน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

กำรดูแลรักษำ
ทัว่ไป 

 
 
 
 
 
 

- ระหวำ่งกำรท ำหตัถกำรต่ำงๆ ควรระวงัอุณหภูมิกำยทำรก
ต ่ำดว้ย 
- กำรใหส้ำรน ้ำทำงหลอดเลือดด ำ หลงักำรใหย้ำต่ำงๆ ถำ้
เป็นไปไดค้วรจะใช ้Syringe pump เพื่อป้องกนักำรใหส้ำร
น ้ำเกินจนอำจเกิดอนัตรำยได ้
- หตัถกำรต่ำงๆ ท่ีท ำควรเคร่งครัดเร่ือง Universal 
precaution 

- Keep warm ในตูอ้บเพื่อส่งผูป่้วยไป
ยงัหอผูป่้วย NICU หรือหอผูป่้วยทำรก
แรกเกิด 
- กรณีตอ้งบีบ Ambu bag ขณะส่งต่อ 
ใหร้ะวงัท่อช่วยหำยใจเล่ือนหลุด 
- ใหผู้ช่้วยโทรศพัทแ์จง้หอผูป่้วยเตรียม
รับทำรก เตรียมออกซิเจน ตูอ้บ 
เคร่ืองช่วยหำยใจ 
- Mild asphyxia (APGAR 5 – 7) และ
ไม่มีปัญหำอ่ืนใหเ้ด็กอยูก่บัมำรดำได ้
ถำ้ทำรกร้องเสียงไม่ดงัหรือมีอำกำร
ผดิปกติใหรั้บไวท่ี้หอผูป่้วยทำรกแรก
เกิด 
- Moderate asphyxia (APGAR 3 – 4) 
หรือ Severe asphyxia (APGAR 0 – 2) 
ใหรั้บไวท่ี้ NICU หรือหอผูป่้วยทำรก
แรกเกิด 
 

 
กำรใหข้อ้มูลญำติ 

ควรใหข้อ้มูลเบ้ืองตน้แก่ญำติวำ่ทำรกเป็นอะไร ใหก้ำรรักษำ
อยำ่งไร ผลแทรกซอ้นท่ีอำจจะเกิดข้ึน และจ ำเป็นตอ้งไดรั้บ
กำรดูแลพิเศษต่อไปอยำ่งไร 

 

*หลงัจำกช่วยฟ้ืนคืนชีพเป็นเวลำ 5 – 10 นำที แลว้ทำรกไม่ตอบสนองต่อกำรช่วยฟ้ืนคืนชีพหรือตรวจพบวำ่ทำรกมีควำม

พิกำรแต่ก ำเนิดท่ีไม่สำมำรถมีชีวติอยูไ่ด ้ใหแ้พทยพ์ิจำรณำกำรรักษำต่อไป 

 



แนวทางการดูแลรักษาพยาบาลทารกหลงัการช่วยฟ้ืนคืนชีพจากภาวะขาดออกซิเจน 

กจิกรรม วนัแรก วนัที ่2 - 7 
 
 
 

กำรประเมินและ
ติดตำม 

- วดัสัญญำณชีพทุก 1 ชัว่โมงจนคงท่ี จึงวดัทุก 1 
ชัว่โมง กรณีติดตำม Severe asphyxia/ช็อก พร้อม 
monitor ค่ำ O2 sat ไวด้ว้ย 
 กรณี Mild – Moderate asphyxia วดั

สัญญำณชีพทุก 2 ชัว่โมง 
 ถำ้ HR < 120 หรือ > 160 คร้ัง/นำที ให ้

monitor EKG วำ่มีควำมผดิปกติหรือไม่ 
 Intake/Output 

- วดัสัญญำณชีพทุก 2 – 4 ชัว่โมง เม่ือทำรกดีข้ึน
หรือไม่มีภำวะช็อกในช่วง 24 ชัว่โมงท่ีผำ่นมำ 
- วดัค่ำ O2 ทุก 4 – 6  ชัว่โมง ยกเวน้รำยท่ี
จ ำเป็นตอ้งใชเ้คร่ืองช่วยหำยใจหรือมีค่ำ O2 sat ใน
รอบ 24 ชัว่โมงท่ีผำ่นมำไม่คงท่ี 
- Intake/Output 

 
 
 
 
 
 
 

กำรรักษำพยำบำล 
 
 
 
 
 
 
 

- ใหค้วำมอบอุ่นแก่ทำรกดว้ยตูอ้บหรือ Radiant 
warmer พยำบำลรักษำอุณหภูมิกำยใหอ้ยูร่ะหวำ่ง 
36.8 – 37.4 ๐C 
 ใหส้ำรน ้ำทำงหลอดเลือดด ำ 10% D/W 50 – 

60 ml/kg/d 
 ให ้O2 box ในทำรกท่ีหำยใจเองได,้ หอบไม่

มำกและรักษำระดบั O2 ระหวำ่ง 92 – 95 % 
 ถำ้ทำรกมีอำกำรช็อกให ้NSS 10 มล./กก. 

ภำยใน 1 ชัว่โมง และเจำะ Hct พร้อม tube 
matching ถำ้มีประวติัเสียเลือดมำกหรือค่ำ 
Hct < 40 vol% ใหเ้ลือดเป็น PRC/FWB 5 – 
10 มล./กก. 

 Vitamin K 11 มก. IV 
 ให ้Inotropic drugs เช่น Dopamine, 

Dobutamine 5 – 20 ug/kg/min หลงัจำก 
load NSS 2 คร้ังแลว้ไม่ดีข้ึน 

- รักษำอุณหภูมิกำยทำรกให้คงท่ี 36.8 – 37.4 ๐C 
- กรณีน ้ำหนกันอ้ยกวำ่ 1,500 กรัม ควรให้อยูใ่น
ตูอ้บ 
- สำรน ้ำทำงหลอดเลือดด ำใหเ้พิ่มข้ึนเป็น 80, 
100, 120 และ150 ml/kg/d ในวนัท่ี 3 – 5 หลงัเกิด 
(รวมสำรน ้ำทุกชนิดทำงปำกและนมดว้ย) 
- หยดุกำรใหส้ำรน ้ำทำงหลอดเลือดด ำเม่ือทำรก
สำมำรถรับนมไดเ้ท่ำกบัจ ำนวนน ้ำท่ีตอ้งกำร 
- หยดุกำรให้ออกซิเจน เม่ือไม่มีอำกำรหอบ หยดุ
หำยใจหรือหำยใจเร็วกวำ่ปกติ (>60 คร้ัง/นำที) 
และรักษำระดบั O2 sat > 92 % 

 
 
 

กำรตรวจทำง
หอ้งปฏิบติักำร 

 
 
 

- Dextrostix (DTX) แรกรับและทุก 4 – 8 ชัว่โมง 
- Blood electrolyte ในกรณี Severe asphyxia 
หรือมีทำรกมีกำรซึม ชกั 
- CBC ในกรณี Severe asphyxia หรือมีขอ้บ่งช้ี
อ่ืนๆ เช่น หอ้งปฏิบติักำรสงสัยมีภำวะติดเช้ือจำก
มำรดำร่วมดว้ย 
- ABG ในทำรก Severe asphyxia/ on ventilator/ 
สัญญำณชีพไม่ปกติหรือมีอำกำรซึมมำก/ไม่

- DTX กรณีท่ีทำรกน ้ำหนกัตวันอ้ยกวำ่ 2,500 
กรัมหรือมีค่ำน ้ำตำลในเลือดต ่ำ ใหเ้จำะทุก 4 – 6 
ชัว่โมง ใน 2 – 3 วนัแรก ถำ้พบวำ่ > 60 mg/dl 
เจำะทุก 8 – 12 ชัว่โมง 
- ABG ตำมควำมเหมำะสมและกรณี ท่ีอำกำร
ทำรกเลวลงหรือจ ำเป็นตอ้งปรับเพิ่ม Setting 
- Chest X-ray กรณีท่ีผูป่้วยมีอำกำรไม่ดีข้ึนหรือ
เลวลง และสงสัยวำ่จะมีปัญหำหรือพยำธิสภำพท่ี
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กำรตรวจทำง
หอ้งปฏิบติักำร 

 
 

 
 

รู้สึกตวั 
- Chest X-ray กรณี Severe asphyxia/ on 
ventilator หอบ 
- Cr, Ca ++ กรณีท่ีไม่รู้สึกตวั ชกัหลำยคร้ัง 

ปอดซ่ึงจ ำเป็นตอ้งอำศยั CXR ในกำรช่วยวนิิจฉยั
และรักษำ 
- TSH และ PKU screening หลงัเกิด 48 ชัว่โมง – 
7 วนั 
- เจำะ Hct หลงั 1 สัปดำห์/ เม่ือตรวจพบวำ่มีภำวะ
ซีด เพื่อดูวำ่ซีดมำกนอ้ยเพียงใด 
- CBC, Electrolyte, Hemoculture กรณีท่ีสงสัยติด
เช้ือในกระแสเลือด ไม่รู้สึกตวั ชกั ไขสู้ง 
- U/S brain กรณี Severe asphyxia/ชกั/ไม่รู้สึกตวั 
- กรณีท่ีทำรกมีอำกำรหำยใจล ำบำก ไม่รู้สึกตวั 

 
 
 

กำรใหน้ม 

- งดนมและน ้ำ 24 ชัว่โมงแรก - กรณีท่ีทำรกมีอำกำรหำยใจล ำบำก ไม่รู้สึกตวั
หรือสัญญำณชีพไม่คงท่ี ใหง้ดนม 24 – 72 ชัว่โมง 
จะค่อยเร่ิมให้จ  ำนวนนอ้ยๆ ขนำด 10 – 20 มล./
กก./วนั ทุก 3 ชัว่โมง ก่อนและค่อยเพิ่มข้ึนชำ้ๆ 
- ถำ้ไม่สำมำรถใหน้มไดใ้นระยะ 3 วนั ให้
พิจำรณำให ้PPN หรือ TPN 

 
 
 
 
 
 

กำรรักษำอำกำร
ชกั 

- ระวงัอำกำรชกัในทำรก ซ่ึงจะแตกต่ำงกบัเด็กโต 
เช่น กำรกระตุกของตำ/ลืมตำโพลง และตำอยู่
น่ิงๆ/กระพริบตำบ่อย/หนงัตำกระตุก/ริมฝีปำก
และล้ินมีกำรเคล่ือนไหวเหมือนกำรดูดนม/กำร
เคล่ือนไหวของแขนขำเหมือนกบัวำ่ยน ้ำถีบ
จกัรยำนหรือร ำมวยไทย กำรรักษำอำกำรชกั 
- ถำ้ให ้Phenobarb 20 มก./ก. IV drip ใน 10 นำที 
แลว้ยงัไม่หยดุชกั ใหซ้ ้ ำในขนำด 10 มก./กก. IV 
ไม่เกิน 40 มก./กก. 
- ถำ้ไม่หยดุชกัให ้Phenytoin 20 มก./กก. IV drip 
ใน 30 นำที และใหซ้ ้ ำไดอี้ก 10 มก./กก. แต่ไม่
เกิน 40 มก./กก. ตอ้งผสมกบั NSS หำ้มผสมกบั 
Dextrose 

- ใหย้ำกนัชกัต่อ (Phenobarb 5 มก./กก./วนั แบ่ง
ทุก 12 ชัว่โมง) จนไม่มีอำกำรชกัอยำ่งนอ้ย 24 
ชัว่โมง จึงเปล่ียนเป็นยำกินถำ้ไม่มีขอ้หำ้ม จน
ผูป่้วยไม่มีอำกำรชกั 7 วนั และสำมำรถดูดนมไดดี้ 
จึงหยดุยำกนัชกัได ้
- กรณีชกัมำกท่ีตอ้งใชย้ำ 2 ขนำน ใหต่้อดว้ย 
Phenobarb 5 mg/kg/d + Phenytoin 5 mg/kg/d 

 
กำรใหค้  ำแนะน ำ 

 

- ใหข้อ้มูลกำรด ำเนินของทำรกเป็นระยะ 
- แนะน ำใหม้ำรดำบีบน ้ำนมเพื่อเตรียมใหท้ำรก
เม่ือพร้อม 

- ใหม้ำรดำมีส่วนร่วมในกำรดูแลทำรก ไดแ้ก่ ให้
ดูดนมบ่อยหรือบีบน ้ำนมเก็บไว ้ใหช่้วยเปล่ียน
ผำ้ออ้ม สัมผสัหรือบีบนวด พูดคุย ยกแขนยกขำ 
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เป็นตน้ โดยใหล้ำ้งมือก่อนทุกคร้ัง 
- บนัทึกขอ้มูลในสมุดสุขภำพของทำรก 
- จ  ำหน่ำยเม่ือทำรกหำยใจไดป้กติ และดูดนมไดดี้ 
พร้อมนดัตรวจติดตำมอีก 2 สัปดำห์ วนั HC และ
ตรวจพฒันำกำรเป็นระยะตำมระยะกำรฉีดวคัซีน 
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ผงัการช่วยฟ้ืนคืนชีพทารกแรกเกดิ 

พยาบาล LR คนที ่2 
- กดหน้าอกเม่ือ HR < 60/min 
(หน่ึง และ สอง และ สำม และ บีบ 
และ) + O2 100% ครบ 60 วนิำที 
หยดุกดหนำ้อกระยะเวลำสั้นๆ และ
ประเมิน HR หาก HR > 60 /min 
ให้หยุดกดหน้าอก หำก HR < 
60/min ใหก้ดต่อไป 
หมำยเหตุ : เม่ือใส่ ET-tube ส ำเร็จ 
ผูก้ดหนำ้อกควรยำ้ยไปยนืหวัเตียง 
ผูท้  ำ PPV ยำ้ยมำยนืขำ้งเตียงแทน 

 

ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 

- ติดตำมอุณหภูมิทำรก 

- ช่ วยพยำบ ำล เต รียม

อุปกรณ์ฟ้ืนคืนชีพ 

 

พยาบาล LR คนที ่1 
- รับทำรกแรกเกิด น ำไปวำงใต ้Radiant warmer  
- ประเมิน Term Tone Cry, จดั Position, Suction clear 
airway, เช็ดตวักระตุน้ใหร้้อง ประเมิน Apgar score 
- ทำรกหยดุหำยใจ / ไม่หำยใจ / หำยใจเฮือก /  
HR < 100 /min -> จดัท่ำ Sniffing position   
ท า PPV 21 % (บีบ สอง สำม) (หลงั PPV 30 sec หำก
ทรวงอกไม่ขยบั HR ไม่เพิ่มข้ึน -> MR.SOPA) 
- ช่วยแพทย ์ + ให ้O2 tubing ขณะใส่ ET Tube 
- ท า PPV 100 % เม่ือใส่ ET–tube + กดหน้าอก 

พยาบาล ANC คนที ่1 / WARD 

- O2 saturation monitor เม่ือเร่ิม PPV 

- ติดตำม HR / กำรขยบัของทรวงอก

หลงัจำก PPV 15 วนิำที และประเมิน

ซ ้ ำอีก 15 วนิำที (หำกทรวงอกขยบั

แลว้แจง้พยำบำล LR คนท่ี 1 ใหช่้วย 

PPV ต่ออีก 30 วนิำทีและประเมิน 

HR ซ ้ ำ) เม่ือ HR > 100/min ใหแ้พทย์

พิจำรณำ แนวทำงกำรดูแล 

- บนัทึกขอ้มูลเวลำ กำรให ้IV, ยำ 
 

พยาบาล ANC คนที ่2 / ER 
- เตรียมอุปกรณ์ช่วยฟ้ืนคืนชีพ + เตรียม
อุปกรณ์ใส่ ET-tube และเตรียม suction กรณี
มี secretion ขณะแพทยใ์ส่ ET-tube 
- หลงัจำก PPV + กดหนำ้อกนำน 60 วนิำที
แลว้ HR < 60 /min ดูแลให้ยา Adrenaline 
(1:10,000) ขนาด 0.1 – 0.3 ml/kg IV หรือ 
0.3 – 1 ml/kg ETT 

แพทย์เวร 
- สั่งแผนกำรรักษำ 
- HR < 100 /min ช่วย PPV แลว้ตรวจสอบโดย 
MR.SOPA ทรวงอกไม่ขยบั/HR < 100/min 
พจิารณาใส่ ET–tube 
- HR < 60 /min ช่วย PPV 100 % + ใส่ ET–tube + 
กดหน้าอก 

- ใส่สายสวนหลอดเลือดด าทางสะดือหรือเส้นเลือด 

เป้าหมายของค่า O2 saturation 

ตามอายุหลงัเกดิ 

   1 นำที             60 % – 65 % 

   2 นำที             65 % – 70 % 

   3 นำที             70 % – 75 % 

   4 นำที             75 % – 80 % 

   5 นำที             80 % – 85 % 

   10 นำที             85 % – 95 % 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwif1ayjhdzWAhUJv7wKHYdgCLIQjRwIBw&url=http://www.manager.co.th/local/viewnews.aspx?NewsID=9570000109722&psig=AOvVaw0sEhp9vnp6eSj16Bnf5uRg&ust=1507380629706491


CPG of Postpartum Hemorrhage (PPH) (1 ธันวาคม 2560) 

แนวทางการดูแลมารดาตกเลือดหลงัคลอด 

ค ำจ ำกดัควำม 

 กำรมีเลือดออกมำกกวำ่ 500 มิลลิลิตรหลงักำรคลอดทำงช่องคลอด และมีเลือดออกมำกกวำ่ 1,000 มิลลิลิตร หลงั

กำรผำ่ตดัคลอด โดยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ 

1. Primary PPH : กำรตกเลือดหลงักำรคลอดระยะแรก เกิดภำยใน 24 ชัว่โมง 

2. Secondary PPH : กำรตกเลือดหลงัคลอดระยะหลงั เกิดภำยหลงั 24 ชัว่โมงจนถึง 6 สัปดำห์หลงัคลอด 

มำรดำท่ีมีควำมเส่ียงต่อภำวะตกเลือดหลงัคลอด ไดแ้ก่ 

 1. Overdistended uterus (ทำรกตวัโต : น ้ำหนกัทำรก > 3,500 gm, ครรภแ์ฝด, Polyhydramios) 

 2. Grand multipara (มำรดำ G4 ข้ึนไป) 

 3. Previous PPH (เคยตกเลือดมำก่อน) 

 4. Previous Precipitate labour (ระยะกำรคลอดเร็วเกินไป) 

 5. Previous C/S 

6. Uterine scar, Tumor, Anomalies (มีประวติัขดูมดลูก, มีกอ้นเน้ือในมดลูก, ทำรกผิดปกติ) 

 7. ประวติัรกคำ้ง, รกคลอดยำก 

 8. Abnormal placenta : Placenta previa or Placenta abruption (มีภำวะรกเกำะต ่ำ และใหค้ลอดทำงช่องคลอด) 

 9. Blood dyscrasia (ประวติัเก่ียวกบัโรคเลือด, Anemia Hct <  33 %, SLE, ITP) 

 10. Pre – eclampsia (ภำวะครรภเ์ป็นพิษ) 

 11. มีภำวะติดเช้ือในถุงน ้ำคร ่ ำ 

 12. Prolong labour, Augmented labour ( ระยะกำรคลอดยำวนำน, เร่งคลอด) 

 13. กำรใชห้ตัถกำรทำงสูติกรรม 

กำรวนิิจฉยั 

 พบวำ่มีปริมำณเลือดท่ีออกทำงช่องคลอดเท่ำกบั 500 มิลลิลิตรหรือมำกกวำ่โดยกำรคำดประมำณ จำกกรณีต่อไปน้ี

ร่วมดว้ย 

 1. มารดาซีด (Hct <  33 %) : ถึงแมว้ำ่ปริมำณเลือดท่ีออกอำจไม่ถึง 500 มิลลิลิตร ก็อำจจะตอ้งใหก้ำร

รักษำพยำบำลเหมือนกบัภำวะตกเลือดหลงัคลอด 

 2. ภาวะเลือดไม่แข็งตัว : ซ่ึงอำจน ำมำสู่ภำวะตกเลือดหลงัคลอด 



 กำรคะเนปริมำณกำรเสียเลือดนั้นมกัจะต ่ำกวำ่ควำมเป็นจริง จึงจ ำเป็นตอ้งอำศยัทกัษะทำงคลินิกในกำรประเมิน

ระดบัควำมรุนแรง โดยทัว่ไปอำกำรและอำกำรแสดงของกำรเสียเลือดมกัจะยงัไม่แสดงออกจนกวำ่จะเสียเลือดมำกกวำ่ 15 

% ของปริมำณเลือดทั้งหมดในร่ำงกำยหรือประมำณ 1,000 มิลลิลิตร 

ยำท่ีใชก้ระตุน้กำรหดรัดตวัของมดลูก 

 ยำกระตุน้กำรหดรัดตวัของมดลูกท่ีดี และปลอดภยัในกำรบริหำรยำมำกท่ีสุดคือ Oxytocin เพรำะสำมำรถลดควำม

เส่ียงต่อกำรเกิดภำวะตกเลือดหลงัคลอดระยะแรกไดม้ำกถึง 60 % จึงแนะน ำให้เลือกใชเ้ป็นล ำดบัแรก ส ำหรับยำอ่ืนๆ 

จ ำเป็นตอ้งใชด้ว้ยควำมระมดัระวงั 

ช่ือสามัญ Oxytocin* (10 unit/amp) 
ช่ือทางการค้า Syntocinon 
ตัวอย่างขนาด 

และวธีิการให้ยา 
 Syntocinon 10 unit IM 
 Syntocinon 10 – 40 unit in LRS/0.9 % NSS 1,000 ml IV drip 150 ml/hr ทั้งในกำรคลอดรำย

ปกติและกำรผำ่ตดัคลอด 
 Syntocinon 40 unit in LRS/0.9 % NSS 1,000 ml IV drip 125 ml/hr (กรณีมดลูกหดรัดตวัไม่ดี) 

ข้อบ่งห้าม   1. หำ้มใหย้ำในขนำดสูงฉีดเขำ้หลอดเลือดด ำอยำ่งรวดเร็วหรือกำรฉีดเขำ้เส้นเลือดแบบไม่ผสม 
เพรำะสำมำรถท ำใหเ้กิดภำวะแทรกซอ้นของระบบหวัใจและหลอดเลือด 

2. หำ้มใชใ้นผูป่้วยท่ีมีประวติักำรแพ ้
3. มีโอกำสเกิด Water intoxication ได ้หำกไดรั้บร่วมกบัสำรน ้ำปริมำณมำก 

อาการข้างเคียง ควำมดนัโลหิตต ่ำ หวัใจเตน้ผิดจงัหวะ กลำ้มเน้ือหวัใจขำดเลือด คล่ืนไส้อำเจียน ปวดศีรษะ และ
ร้อนวบู 

การเฝ้าระวงั 1. ฟังอตัรำกำรเตน้ของหวัใจทำรกทุก 30 นำที  (ในรำยท่ีไม่ใช่ High risk หรือทุก 15 นำที ในรำย
ท่ีเป็น High  risk)  

2. วดัควำมดนัโลหิต ชีพจรของผูค้ลอดทุก 1 ชัว่โมง ( ถำ้มี risk ควรตรวจทุก 30 นำที) 
3. วดัอุณหภูมิร่ำงกำยทุก 4 ชัว่โมง 
4. สังเกตอำกำรผิดปกติต่ำงๆ เช่น เลือดออกผิดปกติทำงช่องคลอด, Meconium   เป้ำหมำยคือ ให้

ได ้Uterine contraction  ท่ีพอเหมำะเพื่อใหมี้ควำมกำ้วหนำ้ของปำกมดลูก และกำรเคล่ือนลงมำ
ของส่วนน ำและหลีกเล่ียงกำรเกิด Uterine hyperstimulation และ  Fetal distress 

5. ถำ้ FHR  เป็นแบบ  Late deceleration  หรือ Significant variable deceleration ควรหยดุใหย้ำ 
และท ำ  Intrauterine resuscitation 

6. ถำ้มีกำรหดรัดตวัของมดลูกนำนกวำ่ 90 วนิำที หรือ ควำมถ่ีของกำรหดรัดตวัมำกกวำ่
ทุก  2  นำที (หรือมี 6 คร้ังใน 10 นำที) ถือวำ่เป็น Hyperstimulation  ใหห้ยดุให ้Oxytocin 
ทนัที  มิฉะนั้นจะเกิด Tetanic uterine contraction ซ่ึงเป็นอนัตรำยต่อทั้งมำรดำและทำรกใน
ครรภ ์ใหเ้ฝ้ำสังเกต Fetal heart rate pattern  และอำจพิจำรณำให ้Tocolytic drugs 

 



ยำท่ีใชก้ระตุน้กำรหดรัดตวัของมดลูก 

ช่ือสามัญ Methylergometrin** (0.2 mg/amp) 
ช่ือทางการค้า Methergin 
ตัวอย่างขนาด 

และวธีิการให้ยา 
 Methergin 0.2 mg IM 
 Methergin 0.2 mg IV slowly push 
 Methergin 0.2 mg IM/IV slowly push ทุก 2 – 4 ชัว่โมง (กรณีมดลูกหดรัดตวัไม่ดี) 
 บริหำรยำไม่เกิน 5 คร้ัง (1 mg) ใน 24 ชัว่โมง 

การออกฤทธ์ิ กรณีบริหำรยำทำง IM ออกฤทธ์ิภำยใน 3 – 5 นำที  
เม่ือบริหำรยำทำง IV ออกฤทธ์ิทนัที  

ข้อบ่งห้าม   1. หำ้มใชใ้นผูป่้วยโรคหวัใจ ไมเกรน ควำมดนัโลหิตสูงหรือโรคควำมดนัโลหิตสูงขณะตั้งครรภ ์
2. ผูป่้วยท่ีไดรั้บยำกลุ่ม Antiretroviral drugs, Macrolide, Antibiotic และ Azole antifungal drugs 
3. หำ้มใชใ้นผูป่้วยท่ีมีประวติักำรแพ ้

อาการข้างเคียง คล่ืนไส้อำเจียน ปวดศีรษะ ควำมดนัโลหิตสูง 
ส่วนนอ้ยอำจเกิดกำรตีบของหลอดเลือดแดง Renal และ Coronary กลำ้มเน้ือหวัใจขำดเลือด 
เพิ่มควำมเส่ียงของรกคำ้ง 

การเฝ้าระวงั 1.   ตรวจวดัควำมดนัโลหิตเป็นระยะๆ เน่ืองจำกอำกำรไม่พึงประสงคอ์ำจพบอยำ่งเฉียบพลนัและ
รุนแรง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ยำท่ีใชก้ระตุน้กำรหดรัดตวัของมดลูก 

ช่ือสามัญ Sulprostone*** (500 mcg/amp) 
ช่ือทางการค้า Nalador 
ตัวอย่างขนาด 

และวธีิการให้ยา 
 Nalador 500 mcg in 0.9 % NSS 500 ml IV drip 100 mcg/hr (17 drops/min) ถำ้ยงัไม่ไดผ้ล 

อำจจะเพิ่มอตัรำกำรใหไ้ดถึ้ง 80 drops/min ( 500 mcg/hr) ในขณะท่ีมีกำรปรับอตัรำกำรใหย้ำ
เพิ่ม ตอ้งคอยติดตำมอำกำรขำ้งเคียงของยำโดยเฉพำะท่ีอตัรำกำรให ้500 mcg/hr และถำ้
ผลกำรรักษำยงัไม่ไดผ้ลสำมำรถใหซ้ ้ ำอีกหลงัจำกส้ินสุดกำรใหค้ร้ังแรกไปแลว้ 12 – 24 ชัว่โมง 

 ขนำดยำสูงสุดท่ีใชต่้อวนัไม่เกิน 1,500 mcg 
 ไม่ใหติ้ดต่อกนันำนเกิน 10 ชัว่โมง 
 ไม่ควรฉีดยำทั้งหมดคร้ังเดียว เน่ืองจำกอำจท ำใหร้ะดบัยำในพลำสมำสูงอยำ่งรวดเร็ว ซ่ึงมี

อนัตรำยจำกกำรเพิ่มแรงดนัในกำรไหลเวยีนของเลือดจำกหวัใจไปปอด 
ข้อบ่งห้าม   1. แนะน ำใหบ้ริหำรยำแบบหยดทำงหลอดเลือดด ำเท่ำนั้น เน่ืองจำกมีผลขำ้งเคียงต่อระบบหวัใจ

และหลอดเลือดชนิดรุนแรงจำกกำรบริหำรยำ 
2. หำ้มใชใ้นหญิงตั้งครรภท่ี์เป็น Asthma, Hypertension, Cardiovascular disease, Renal disease, 

Hepatic disease. Thyrotoxicsis หรือมีประวติัสูบบุหร่ีภำยในระยะ 2 ปีท่ีผำ่นมำ 
อาการข้างเคียง คล่ืนไส้อำเจียน ไข ้ปวดทอ้ง ถ่ำยเหลว ควำมดนัโลหิตต ่ำ 

การเฝ้าระวงั 1. ควรมีกำรตรวจหวัใจและระบบไหลเวยีนเลือด เช่น ควำมดนัโลหิต อตัรำกำรเตน้ของหวัใจ 
อุณหภูมิ กำรหำยใจ ปริมำณเลือดท่ีออกมำทำงช่องคลอด อำกำรปวดทอ้ง คล่ืนไส้อำเจียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ยำท่ีใชก้ระตุน้กำรหดรัดตวัของมดลูก 

ช่ือสามัญ Misoprostol*** (200 mcg/tab) 
ช่ือทางการค้า Cytotec 
ตัวอย่างขนาด 

และวธีิการให้ยา 
 Cytotec 200 – 800 mcg รับประทำนหรืออมใตล้ิ้นหรือเหน็บทำงทวำรหนกัหรือทำงช่องคลอด 
 สำมำรถใหใ้นผูป่้วยโรคควำมดนัโลหิตสูง โรคหอบหืดได ้

การออกฤทธ์ิ ภำยใน 3 – 5 นำที   
ระยะเวลาในการ

ออกฤทธ์ิ 
ประมำณ 75 นำที 

ข้อบ่งห้าม   1. ไม่แนะน ำใหใ้ช ้หำกสำมำรถจดัหำยำ Oxytocin มำใชไ้ด ้
2. หำ้มใชใ้นผูป่้วยท่ีมีประวติัแพย้ำกลุ่ม Prostaglandins 

อาการข้างเคียง อำกำรขำ้งเคียงท่ีพบไดบ้่อย คือ ไข ้หนำวสั่น ระคำยเคืองระบบทำงเดินอำหำร 
การเฝ้าระวงั 1. Monitoring parameters คือ กำรบีบตวัของมดลูก อำกำรปวดเกร็งท่ีช่องทอ้ง ผลทำงระบบ

ทำงเดินอำหำร อตัรำกำรเตน้ของหวัใจ ควำมดนัโลหิต 
2. กำรรักษำเม่ือใชย้ำเกินขนำด ใหรั้กษำตำมอำกำร ไม่มีกำรรักษำท่ีจ ำเพำะเจำะจง 

 
หมำยเหตุ 

* แนะน ำใหเ้ลือกใชเ้ป็นยำล ำดบัท่ี 1 ในกำรรักษำ 
** แนะน ำใหเ้ลือกใชเ้ป็นยำล ำดบัท่ี 2 เม่ือยำ Oxytocin ไม่ไดผ้ล 
*** แนะน ำใหเ้ลือกใชเ้ป็นยำล ำดบัสุดทำ้ยโดยเลือกใชต้วัใดตวัหน่ึง และไม่ควรบริหำรยำร่วมกบัยำอ่ืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โรงพยำบำลท่ำแซะ จ.ชุมพร หนำ้ :  1/13 
คู่มือคุณภำพ/นโยบำยเลขท่ี : QM – PCT – 0012 ฉบบัท่ี 1 แกไ้ขคร้ังท่ี 1 
เร่ือง : กำรดูแลภำวะตกเลือดหลงัคลอด วนัท่ี 1 ธนัวำคม 2560 
ทีม/หน่วยงำน : ทีม PCT ผูท้บทวน : 

 
              (แพทยห์ญิงชนิกำนต ์ ใจเยน็) 

ผูจ้ดัท ำ : คณะกรรมกำร PCT    ผูอ้นุมติั :  
 
                 (นำยแพทยอ์นุ  ทองแดง) 

   

 วตัถุประสงค์ 
1.เป็นแนวทำงในกำรคน้หำมำรดำท่ีมีควำมเส่ียงต่อกำรตกเลือดหลงัคลอด 

 2.เป็นแนวทำงในกำรป้องกนั เฝ้ำระวงั และใหก้ำรดูแลผูค้ลอดท่ีมีควำมเส่ียงต่อภำวะตกเลือดหลงัคลอดไดอ้ยำ่ง

ถูกตอ้ง และปลอดภยั 

3.เป็นแนวทำงในกำรดูแลมำรดำตกเลือดหลงัคลอดไดร้วดเร็ว มีประสิทธิภำพ และไม่เกิดภำวะแทรกซอ้นท่ีเป็น

อนัตรำยต่อชีวติ 

ขอบเขต 

      ผู้รับบริการ : มำรดำท่ีมีภำวะตกเลือดหลงัคลอดท่ีเขำ้รับบริกำรโรงพยำบำลทุกรำย 

      ผู้ให้บริการ : พยำบำลงำนหอ้งคลอดท่ีใหบ้ริกำรดูแลมำรดำภำวะตกเลือดหลงัคลอด 

ขั้นตอนปฏิบัติ 

1.หญิงตั้งครรภท่ี์มำฝำกครรภไ์ดรั้บกำรประเมินควำมเส่ียง, U/S 2 คร้ัง, พบแพทยอ์ยำ่งนอ้ย 1 คร้ัง และเขำ้ร่วม
โรงเรียนพ่อแม่ทุกรำย หญิงตั้งครรภท่ี์มีภำวะซีด ตอ้งไดรั้บกำรแกไ้ขภำวะซีดตั้งแต่ฝำกครรภ ์

2.หญิงรอคลอดทุกรำยไดรั้บกำรเฝ้ำระวงัภำวะเส่ียง PPH หำกมีกำรเจบ็ครรภค์ลอดท่ียำวนำน จะส่งขอ้มูล NST 
และ Parthograph ทำงไลน์หรือโทรศพัทป์รึกษำกบัแพทยเ์วรหรือหอ้งคลอด รพ.ชุมพร ตลอด 24 ชม. 

3.พฒันำ CPG of PPH และ CQI of PPH 
4.ใชล้ ำโพง PPH เตือนมำรดำหลงัคลอดคลึงมดลูกทุก 15 นำที 
5.มำรดำท่ีมีภำวะตกเลือดหลงัคลอดท่ีมีอำกำรรุนแรงตอ้งส่งต่อทนัเวลำใน 30 นำที 

ตัวช้ีวดั  

 1.หญิงรอคลอดทุกรำยไดรั้บกำรประเมินภำวะเส่ียง PPH 

 2.มำรดำท่ีมีภำวะตกเลือดไดรั้บกำรดูแลรักษำเบ้ืองตน้ไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ 

 3.อตัรำกำรเกิดภำวะตกเลือดหลงัคลอด 
 



แนวทางการดูแลภาวะตกเลือดหลงัคลอด 

หอ้งฝำกครรภ ์ 

 1. ใหค้วำมรู้เร่ืองภำวะตกเลือดหลงัคลอดในหญิงตั้งครรภทุ์กคนตำมหลกัสูตรโรงเรียนพอ่แม่ 

2. คน้หำหญิงตั้งครรภท่ี์มีควำมเส่ียงต่อภำวะตกเลือดหลงัคลอด (รำยท่ีมี High risk แนะน ำพบแพทยทุ์กคร้ัง) 

 - Overdistended uterus (ทำรกตวัโต : น ้ำหนกัทำรก > 3,500 gm, ครรภแ์ฝด, Polyhydramios) 

 - Grand multipara (มำรดำ G4 ข้ึนไป) 

 - Previous PPH (เคยตกเลือดมำก่อน) 

 - Previous Precipitate labour (ระยะกำรคลอดเร็วเกินไป) 

 - Previous C/S 

 - Uterine scar, Tumor, Anomalies (มีประวติัขดูมดลูก, มีกอ้นเน้ือในมดลูก, ทำรกผิดปกติ) 

 - ประวติัรกคำ้ง, รกคลอดยำก 

 - Abnormal placenta : Placenta previa or Placenta abruption (มีภำวะรกเกำะต ่ำหรือรกลอกตวัก่อนก ำหนด) 

 - Blood dyscrasia (ประวติัเก่ียวกบัโรคเลือด, Anemia Hct <  33 %, SLE, ITP) 

 3. แกไ้ขปัญหำภำวะซีดก่อนคลอด (ถำ้มี) 

4. เม่ือพบหญิงตั้งครรภท่ี์มีควำมเส่ียงต่อภำวะตกเลือดหลงัคลอด ควรใหค้  ำแนะน ำเร่ืองกำรวำงแผนกำรคลอดใน

สถำนท่ีท่ีมีควำมพร้อม 

 5. ส่งต่อขอ้มูลหญิงตั้งครรภท่ี์มีควำมเส่ียงต่อภำวะตกเลือดหลงัคลอดใหที้มห้องคลอด เพื่อหลีกเล่ียงหรือรักษำ

ปัจจยัเส่ียง และใหก้ำรเฝ้ำระวงัเป็นพิเศษ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หอ้งคลอด 

 การดูแลแรกรับ 

  1. ซกัประวติัมำรดำเพื่อหำควำมเส่ียงต่อภำวะตกเลือดหลงัคลอด 

  2. ติดตำมควำมเขม้ขน้ของเม็ดเลือดแดง (Hematocrit), CBC, Cross match 

  3. เปิดเส้นส ำหรับใหส้ำรน ้ำทำงหลอดเลือด (LRS/0.9 % NSS/5 % D/N/2) ดว้ยเขม็เบอร์ 18 เม่ือปำกมดลูกเปิด 3 

เซนติเมตรหรือเม่ือเขำ้สู่ระยะ Active phase 

  4. ดูแลใหง้ดน ้ำงดอำหำร (NPO) 

  5. ดูแลท ำใหก้ระเพำะปัสสำวะวำ่ง เพื่อป้องกนั Uterine atony 

  6. ระมดัระวงักำรท ำหตัถกำรต่ำงๆ 

 การดูแลในระยะที ่3 และ 4 ของการคลอด 

** แนะน ำใหร้อ 1 นำทีก่อนท่ีจะตดัสะดือ (Delayed cord clamping) เพื่อลดภำวะซีดของทำรกแรกเกิดช่วงอำย ุ6 เดือน ** 

 ก่อนรกคลอด 

 กำรท ำ Active management of the third stage of labour (AMTSL) ประกอบดว้ยกระบวนกำรดงัน้ี 

 1. ผูช่้วยคลอดดูแลฉีด Syntocinon 10 unit เขำ้ Intramuscle ขณะไหล่บนคลอดหรือภำยใน 1 นำทีทุกรำย (แมว้ำ่มี 

Syntocinon IV อยูแ่ลว้, หำ้ม IV push) 

 2. ดูแลท ำใหก้ระเพำะปัสสำวะวำ่ง เพื่อป้องกนั Uterine atony 

 3. ท ำคลอดรกดว้ยวธีิ Controlled cord traction หรือ Modified crede maneuver 

 4. ถำ้พบวำ่รกยงัไม่คลอดภำยใน 20 นำที แต่มีภำวะตกเลือดก่อนคลอดรกใหร้ำยงำนแพทยก่์อน และเตรียมช่วยท ำ

หตัถกำรลว้งรกหรือปรึกษำสูติแพทยเ์พื่อพิจำรณำส่งต่อโรงพยำบำลท่ีมีควำมพร้อมมำกกวำ่ 

  5.ถำ้มี Active bleed จำกแผลฝีเยบ็ ให ้Clamp เส้นเลือดหรือเยบ็ผกูเส้นเลือด 

 หลังรกคลอด 

 1. ผูท้  ำคลอดคลึงมดลูกไวต้ลอดเวลำจนมดลูกหดรัดตวัดี และตรวจกำรหดรัดตวัของมดลูกทุก 15 นำทีใน 2 

ชัว่โมงแรก พร้อมแนะน ำมำรดำหลงัคลอดคลึงมดลูกบ่อยๆ ตำมควำมจ ำเป็น 

 2. ตรวจรก เคน้ Blood clot และประเมิน Blood loss 

 3. ตรวจดูช่องทำงคลอด 

 4. ติดตำมสัญญำณชีพทุก 15 นำที 4 คร้ัง, ทุก 30 นำที 2 คร้ัง และทุก 1 ชัว่โมง 2 คร้ัง 

 5. ดูแลเยบ็ซ่อมแซมแผลฝีเยบ็โดยเร็ว 

 6. ดูแลใหส้ำรน ้ำทำงหลอดเลือดไวต้ลอด จนยำ้ยไปแผนกหลงัคลอด 

   



 

  วิธีการค านวณ Blood loss 

  1. ใชถุ้งตวงเลือดรองรับเลือดท่ีออกจำกช่องทำงคลอดหลงัทำรกคลอดจนเยบ็แผลทำงช่องคลอดเสร็จ 

 2. 2 ชัว่โมงหลงักำรคลอด คะเนกำรเสียเลือดดงัน้ี 

ปริมาณการเสียเลือด 
Top gauze ปำนกลำง 35 ml 
Top gauze ชุ่มผนื 60 ml 
Tampon ปำนกลำง 20 ml 
Tampon ชุ่ม 35 ml 
ก๊อซ ชุ่ม 10 ml 
สำลี ชุ่ม 15 ml 

ผำ้อนำมยั ชุ่มผนื 130 ml 

ผำ้เป้ือนเลือด ชัง่น ้ำหนกั..........................gm    = ..............................ml 

EBL...........................ml 
   
 

 

  

 

การดูแลรักษาภาวะตกเลือดหลงัคลอดตามสาเหตุหลกั 4T’s 

 1. กำรหดรัดตวัของมดลูกไม่ดี (Uterine tone) 

     - กำรนวดคลึงมดลูก 

     - ลว้งกอ้นเลือดในช่องคลอด 

     - Bimanual uterine compression โดยใชมื้อหน่ึงวำงอยูท่ำงหนำ้ทอ้ง โดยพบัยอดมดลูกมำทำง pubic symphysis ให้

มำกดกบัมือท่ีอยูใ่นช่องคลอด 

     - กำรใชย้ำกระตุน้กำรหดรัดตวัของมดลูก (Uterotonic drugs) Syntocinon คือ ยำกระตุน้กำรหดรัดตวัของมดลูกท่ีดี

และปลอดภยัในกำรบริหำรยำมำกท่ีสุดจึงแนะน ำใหเ้ลือกใชเ้ป็นล ำดบัแรก ส ำหรับยำอ่ืนๆ จ ำเป็นตอ้งใชด้ว้ยควำม

ระมดัระวงั ยำท่ีแนะน ำใหใ้ชส้ ำหรับป้องกนักำรเกิดภำวะตกเลือดหลงัคลอดปฐมภูมิ ไดแ้ก่ 

   

** Early warning sign for PPH ** 

- Blood loss > 300 ml. 

- รกไม่คลอดใน 20 นำที 

- Unstable V/S : BP < 90/60 mmHg, HR > 100 bpm 



 

  Syntocinon (Oxytocin) ยำสำมำรถออกฤทธ์ิไดภ้ำยใน 2 – 3 นำที 

 Syntocinon 10 unit IM 

 Syntocinon 10 – 40 unit in LRS/0.9 % NSS/5 % D/N/2 1,000 ml IV drip 150 ml/hr ทั้งในกำรคลอดรำย

ปกติ 

 Syntocinon 40 unit in LRS/0.9 % NSS/5 % D/N/2 1,000 ml IV drip 125 ml/hr (กรณีมดลูกหดรัดตวัไม่ดี) 

  Methergin (Methylergometrin) บริหำรยำไม่เกิน 5 คร้ัง (1 mg) ใน 24 ชัว่โมง 

 Methergin 0.2 mg IM ยำออกฤทธ์ิภำยใน 3 – 5 นำที 

 Methergin 0.2 mg IV slowly push ยำออกฤทธ์ิทนัที 

 Methergin 0.2 mg IM/IV slowly push ทุก 2 – 4 ชัว่โมง (กรณีมดลูกหดรัดตวัไม่ดี) 

 2. รกไม่คลอด/คลอดไม่ครบ (Placenta tissue) 

 - ถำ้รกยงัไม่คลอด ใหล้ว้งรก (Manual removal of placenta) หำกไม่สำมำรถเซำะไดห้รือสงสัยวำ่รกติด ควรหยดุ 

 - ถำ้รกคลอดแลว้ แต่ไม่แน่ใจวำ่ครบหรือไม่ ควรเช็คดว้ยอลัตร้ำซำวด์วำ่มีเศษรกคำ้งหรือไม่ 

 - ถำ้รกคลอดไม่ครบหรือมีเศษรกคำ้ง ใหข้ดูมดลูก (แนะน ำใหใ้ช ้curettage ตวัใหญ่หรือ ring forceps และท ำดว้ย

ควำมระมดัระวงั) 

 - ถำ้รกยงัไม่คลอดหรือพิจำรณำลว้งรกแลว้ไม่ส ำเร็จ ควรปรึกษำสูติแพทยเ์พื่อพิจำรณำส่งต่อโรงพยำบำลท่ีมีควำม

พร้อมมำกกวำ่ (แพทยค์วรไปพร้อมผูป่้วย) 

     2.1 ใหส้ำรน ้ำทำงหลอดเลือด/เลือด/ยำกระตุน้กำรหดรัดตวัของมดลูก เพื่อรักษำสัญญำณชีพใหดี้ท่ีสุด 

     2.2 ใชม้ำตรกำรต่ำงๆ เพื่อใหมี้กำรเสียเลือดนอ้ยท่ีสุดระหวำ่งกำรส่งตวั เช่น กำรอดัแน่นในโพรงมดลูกหรือ 

Bimanual uterine compression (กำร pack ในช่องคลอดเพียงอยำ่งเดียวไม่มีประโยชน์ในกรณี Uterine atony) 

เทคนิคการอดัแน่นในโพรงมดลูก วธีิการ 
Gauze packing ใช ้Sponge stick ช่วยจดัเรียง gauze จำกมุมบน (Cornu) ดำ้นหน่ึงไปยงัอีกดำ้น

หน่ึง พบัทบไปมำใหใ้หแ้น่นในโพรงมดลูก และปล่อยชำยออกมำทำงปำกมดลูก 
Foley catheter ใส่สำยสวนปัสสำวะเขำ้ไปในโพรงมดลูก (อำจใชม้ำกกวำ่ 1 อนั) เติมน ้ำเกลือ 60 

– 80 ml. ในกระเปำะ 

 3. บำดเจบ็ช่องทำงคลอด/มดลูกปล้ิน (Genital tract trauma) 

     - เยบ็ซ่อมต ำแหน่งฉีกขำด (ควรใหย้ำระงบัปวดใหเ้พียงพอและใชเ้คร่ืองมือช่วยใหเ้ห็นต ำแหน่งท่ีฉีกขำดไดช้ดัเจน) 

     - มดลูกปล้ิน รำยงำนแพทยท์รำบ และควรปรึกษำสูติแพทยเ์พื่อพิจำรณำส่งต่อโรงพยำบำลท่ีมีควำมพร้อมมำกกวำ่ 

 4. กำรแขง็ตวัของเลือดผดิปกติ (Abnormal thrombin clotting time) 

     - ใหแ้กไ้ข และตอ้งให้เลือดทดแทน 



     - ปรึกษำอำยรุแพทย ์

การพยาบาลผู้ป่วยตกเลือดหลงัคลอดระยะแรก 

 กรณีท่ีเกิดภำวะตกเลือดหลงัคลอดปฐมภูมิ พยำบำลเป็นผูมี้บทบำทส ำคญัท่ีจะดูแลไม่ใหก้ำรตกเลือดหลงัคลอด

รุนแรงมำกข้ึน โดยมีแนวปฏิบติัดงัน้ี 

 1. ติดต่อประสำนกบับุคลำกรท่ีเก่ียวขอ้งทีมสหวชิำชีพ 

 2. ดูแลใหอ้อกซิเจนผำ่นหนำ้กำกออกซิเจน 10 ลิตรต่อนำที 

 3. เปิดเส้นส ำหรับใหส้ำรน ้ำทำงหลอดเลือดดว้ยเขม็เบอร์ 18 อีก 1 เส้น (รวมเป็น 2 เส้น) และใหส้ำรน ้ำทำงหลอด

เลือด (LRS/0.9 % NSS) ปริมำณ 2 ลิตรอยำ่งรวดเร็ว 

 4. จดัท่ำใหผู้ป่้วยนอนรำบ ไม่หนุนหมอน และรักษำควำมอบอุ่นให้ร่ำงกำยผูป่้วยอยูเ่สมอ 

 5. สวนปัสสำวะคำ้งไว ้

 6. ประสำนงำนกบัแพทยแ์ละคลงัเลือดเพื่อจองเลือด PRC ใหส้อดคลอ้งกบัปริมำณเลือดท่ีเสียไป 

 7. เจำะเลือดเพื่อส่งตรวจ CBC, Renal and Liver function, Coagulogram, Electrolytes ไวเ้ป็นพื้นฐำน 

 8. ดูแลใหย้ำกระตุน้กำรหดรัดตวัของมดลูก 

 9. เตรียม/ใหเ้ลือดหรือองคป์ระกอบของเลือดตำมแผนกำรรักษำ 

 10. เตรียมผูป่้วย เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ เพื่อตรวจช่องทำงคลอด / เยบ็แผล / ท ำหตัถกำร 

 11. ดูแลนวดมดลูกนำนอยำ่งนอ้ย 15 นำที หรือจนกวำ่มดลูกจะหดรัดตวัดี 

 12. ประเมินปริมำณกำรเสียเลือดเป็นระยะๆ เพื่อเตรียมพร้อมส ำหรับกำรรักษำขั้นต่อไป 

 13. ติดตำมสัญญำณชีพทุก 15 นำที 4 คร้ัง, ทุก 30 นำที 2 คร้ัง และทุก 1 ชัว่โมง 2 คร้ัง และติดตำมเป็นระยะอยำ่ง

ต่อเน่ือง 

แนวทางการช่วยชีวติผู้ป่วยตกเลือดหลงัคลอดระยะแรกชนิดรุนแรง 

 1. ประเมิน ABC (Airway, Breathing และ Circulation) 

 2. ดูแลใหอ้อกซิเจนผำ่นหนำ้กำกออกซิเจน 10 ลิตรต่อนำที 

 3. เปิดเส้นส ำหรับใหส้ำรน ้ำทำงหลอดเลือดดว้ยเขม็เบอร์ 18 อยำ่งนอ้ย 2 เส้น 

 4. จดัท่ำใหผู้ป่้วยนอนรำบ ไม่หนุนหมอน และรักษำควำมอบอุ่นให้ร่ำงกำยผูป่้วยอยูเ่สมอ 

 5. ใหเ้ลือดชนิด PRC โดยเร็วท่ีสุดเท่ำท่ีจะเป็นไปได ้

6. ในระหวำ่งรอเลือด PRC ดูแลใหส้ำรน ้ำอยำ่งรวดเร็วในรูป Crystalloid เช่น Acetar, 0.9 % NSS หรือ Colloid เช่น 

Haemaccel (ในทำงปฏิบติัใชเ้ลือดดีท่ีสุด) 

7. ให ้FFP 12 – 15 มิลลิลิตรต่อกิโลกรัมหรือ 1 ลิตรทุกๆ 4 Unit ของ PRC ท่ีใหไ้ป หรือเม่ือค่ำ PT/Activated 

thrombroplastin time มำกกวำ่ 1.5 เท่ำของปกติ 



8. ให ้Platelet concentrate เม่ือระดบัเกล็ดเลือดต ่ำกวำ่ 50,000 ตวัต่อไมโครลิตร 

 

แผนภูมทิี ่1 : แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยตกเลือดหลงัคลอด (ห้องฝากครรภ์) 

(Postpartum Hemorrhage) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใหค้วำมรู้เร่ืองภำวะตกเลือดหลงัคลอดในหญิงตั้งครรภทุ์กคนตำมหลกัสูตรโรงเรียนพ่อแม่ 

คน้หำหญิงตั้งครรภท่ี์มีควำมเส่ียงต่อภำวะตกเลือดหลงัคลอด (รำยท่ีมี High risk แนะน ำพบแพทยทุ์กคร้ัง) 

- Overdistended uterus (ทำรกตวัโต : น ้ำหนกัทำรก > 3,500 gm, ครรภแ์ฝด, Polyhydramios) 

- Grand multipara (มำรดำ G4 ข้ึนไป) 

- Previous PPH (เคยตกเลือดมำก่อน) 

- Previous Precipitate labour (ระยะกำรคลอดเร็วเกินไป) 

- Previous C/S 

- Uterine scar, Tumor, Anomalies (มีประวติัขดูมดลูก, มีกอ้นเน้ือในมดลูก, ทำรกผิดปกติ) 

- ประวติัรกคำ้ง, รกคลอดยำก 

- Abnormal placenta : Placenta previa or Placenta abruption (มีภำวะรกเกำะต ่ำหรือรกลอกตวัก่อนก ำหนด) 

- Blood dyscrasia (ประวติัเก่ียวกบัโรคเลือด, Anemia Hct <  33 %, SLE, ITP) 

 

แกไ้ขปัญหำภำวะซีดก่อนคลอด (ถำ้มี) 

เม่ือพบหญิงตั้งครรภท่ี์มีควำมเส่ียงต่อภำวะตกเลือดหลงัคลอด ควรให้ค  ำแนะน ำเร่ืองกำร

วำงแผนกำรคลอดในสถำนท่ีท่ีมีควำมพร้อม 

ส่งต่อขอ้มูลหญิงตั้งครรภท่ี์มีควำมเส่ียงต่อภำวะตกเลือดหลงัคลอดใหที้มหอ้งคลอด 

เพื่อหลีกเล่ียงหรือรักษำปัจจยัเส่ียง และใหก้ำรเฝ้ำระวงัเป็นพิเศษ 



 

 

แผนภูมทิี ่2 : แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยตกเลือดหลงัคลอด (ห้องคลอด) 

(Postpartum Hemorrhage) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การดูแลแรกรับ 

ซกัประวติัมำรดำเพื่อหำควำมเส่ียงต่อภำวะตกเลือดหลงัคลอด 

ติดตำมควำมเขม้ขน้ของเม็ดเลือดแดง (Hct, CBC, Cross match) 

เปิดเส้นให้ IV (LRS/0.9 % NSS/5 % D/N/2) ดว้ยเขม็เบอร์ 18 เม่ือปำกมดลูกเปิด 3 ซม. / เม่ือเขำ้สู่ระยะ Active phase + NPO 

ดูแลท ำใหก้ระเพำะปัสสำวะวำ่ง เพื่อป้องกนั Uterine atony 

ระวงัเร่ืองกำรท ำหตัถกำรต่ำงๆ 
 

การดูแลระยะที ่3 ของการคลอด 

ก่อนรกคลอด : ท ำ Active management of the third stage of labour 

ดูแลฉีด Syntocinon 10 unit IM ขณะไหล่บนคลอด (แมว้ำ่มี Syntocinon IV อยูแ่ลว้, หำ้ม IV push) 

ดูแลท ำใหก้ระเพำะปัสสำวะวำ่ง เพื่อป้องกนั Uterine atony 

ท ำคลอดรกดว้ยวธีิ Controlled cord traction หรือ Modified crede maneuver) 

ใชถุ้งตวงเลือดรองรับเลือดท่ีออกจำกช่องทำงคลอดหลงัทำรกคลอดจนเยบ็แผลทำงช่องคลอดเสร็จ 

ถำ้รกยงัไม่คลอดภำยใน 20 นำที แต่มีภำวะตกเลือดให้รำยงำนแพทยแ์ละเตรียมช่วยหตัถกำรลว้งรกหรือพิจำรณำ Refer 

ถำ้มี Active bleed จำกแผลฝีเยบ็ ให้ Clamp เส้นเลือดหรือเยบ็ผกูเส้นเลือด 

การดูแลระยะที ่4 ของการคลอด 

หลงัรกคลอด : ดูแลคลึงมดลูกจนมดลูกหดรัดตวัดี และตรวจกำรหดรัดตวัของมดลูกทุก 15 นำทีใน 2 ชัว่โมงแรก + 

แนะน ำมำรดำหลงัคลอดใหค้ลึงมดลูกบ่อยๆ 

ตรวจรก, เคน้ Blood clot และประเมิน Blood loss + ตรวจดูช่องทำงคลอด 

ติดตำม V/S ทุก 15 นำที 4 คร้ัง, ทุก 30 นำที 2 คร้ัง และทุก 1 ชัว่โมง 2 คร้ัง 

ดูแลเยบ็แผลฝีเยบ็โดยเร็ว 

2 ชัว่โมงหลงักำรคลอด คะเนจำกจ ำนวนผำ้อนำมยัท่ีชุ่มเลือด คิด 1 ช้ินเท่ำกบัเลือด 50 มิลลิลิตร 

** Early warning sign for PPH ** 

- Blood loss > 300 ml. 

- รกไม่คลอดใน 20 นำที 

- Unstable V/S : BP < 90/60 mmHg, HR > 100 bpm 



 

      

แผนภูมทิี ่3 : แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยตกเลือดหลงัคลอดตามสาเหตุหลกั 4T’s (ห้องคลอด) 

(Postpartum Hemorrhage) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

         

 

 

 

 

 

    

Uterine Tone 

กำรหดรัดตวัของมดลูกไม่ดี 

 

Placenta Tissue 

รกไม่คลอด/คลอดไม่ครบ  

Genital tract Trauma

บำดเจบ็ช่องทำงคลอด/

มดลูกปล้ิน  

 

Abnormal Thrombin 

clotting time 

กำรแขง็ตวัของเลือดผดิปกติ 

นวดคลึงมดลูก 

 
ลว้งกอ้นเลือด

ในช่องคลอด 

 
Bimanual 

compression 

 
ใชย้ำกระตุน้

กำรหดรัดตวั

ของมดลูก 

 

- Syntocinon 10 unit IM 

- Syntocinon 10 – 40 unit in LRS/0.9 % NSS/5 % D/N/2 

1,000 ml IV drip 150 ml/hr รำยคลอดปกติ 

- Syntocinon 40 unit in LRS/0.9 % NSS/5 % D/N/2 1,000 ml 

IV drip 125 ml/hr มดลูกหดรัดตวัไม่ดี 

 
- Methergin 0.2 mg IM 

- Methergin 0.2 mg IV slowly push 

- Methergin 0.2 mg IM/IV slowly push ทุก 2 – 4 ชัว่โมง 

(กรณีมดลูกหดรัดตวัไม่ดี) 

 
หำกไม่สำมำรถเซำะไดห้รือสงสัยวำ่รกติด ควรหยดุ! 

 

ลว้งรก 

 

ถำ้ไม่แน่ใจวำ่รกครบหรือไม่ ควรเช็คดว้ย U/S มีเศษรกคำ้งหรือไม่ 

ถำ้รกคลอดไม่ครบหรือมีเศษรกคำ้ง ใหข้ดูมดลูกดว้ย Curettage 

ถำ้รกยงัไม่คลอดหรือพิจำรณำลว้งรกแลว้ไม่ส ำเร็จ ควร Refer 

ดูแลให ้IV/PRC/ยำกระตุน้กำรหดรัดตวัของมดลูก เพื่อรักษำ V/S 

อดัแน่นในโพรงมดลูก : Gauze packing, Foley catheter 

เยบ็ต ำแหน่ง

ฉีกขำด 

 

ใหย้ำระงบัปวด + ใชเ้คร่ืองมือช่วยใหเ้ห็นต ำแหน่งฉีกขำดชดัเจน 

มดลูกปล้ิน 

 

รำยงำนแพทยท์รำบ และพิจำรณำ Refer 

ใหเ้ลือด

ทดแทน 

 
*** ถ้าไม่ตอบสนองต่อการ

รักษาเบื้องต้น พจิารณา Refer  



 

 

 

แผนภูมทิี ่4 : การพยาบาลผู้ป่วยตกเลือดหลงัคลอดระยะแรก (ห้องคลอด) 

(Primary Postpartum Hemorrhage) 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

ปรึกษำ 

อำยรุแพทย ์

 

ติดต่อประสำนกบับุคลำกรท่ีเก่ียวขอ้งทีมสหวชิำชีพ 

ดูแลให ้O2 mask with bag 10 LPM 

เปิดเส้นให ้IV (LRS/0.9 % NSS) ปริมำณ 2 ลิตรอยำ่งรวดเร็วดว้ยเขม็เบอร์ 18 อีก 1 เส้น (รวมเป็น 2 เส้น)  

จดัใหผู้ป่้วยนอนรำบ + รักษำควำมอบอุ่นใหร่้ำงกำยผูป่้วย 

Retain Foley’s cath with urine bag 

เจำะเลือดเพื่อส่งตรวจ CBC, Renal and Liver function, Coagulogram, Electrolytes ไวเ้ป็นพื้นฐำน + จอง PRC 

ดูแลใหย้ำกระตุน้กำรหดรัดตวัของมดลูก 

เตรียม/ใหเ้ลือดหรือองคป์ระกอบของเลือดตำมแผนกำรรักษำ 

เตรียมเคร่ืองมือเพื่อตรวจช่องทำงคลอด / เยบ็แผล / ท ำหตัถกำร 

ประเมินปริมำณกำรเสียเลือดเป็นระยะๆ 

ดูแลนวดมดลูกนำนอยำ่งนอ้ย 15 นำที หรือจนกวำ่มดลูกจะหดรัดตวัดี 

ติดตำม V/S ทุก 15 นำที 4 คร้ัง, ทุก 30 นำที 2 คร้ัง และทุก 1 ชัว่โมง 2 คร้ัง และติดตำมเป็นระยะอยำ่งต่อเน่ือง 

 



 

 

 

 

แผนภูมทิี ่5 : การพยาบาลผู้ป่วยตกเลือดหลงัคลอดระยะแรกชนิดรุนแรง (ห้องคลอด) 

(Primary Postpartum Hemorrhage) 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

  

  

 

  

    

 

 

 

ประเมิน ABC (Airway, Breathing และ Circulation) 

ดูแลให ้O2 mask with bag 10 LPM 

เปิดเส้นให ้IV (LRS/0.9 % NSS) ปริมำณ 2 ลิตรอยำ่งรวดเร็วดว้ยเขม็เบอร์ 18 อีก 1 เส้น (รวมเป็น 2 เส้น)  

จดัใหผู้ป่้วยนอนรำบ + รักษำควำมอบอุ่นใหร่้ำงกำยผูป่้วย 

ใหเ้ลือดชนิด PRC โดยเร็วท่ีสุดเท่ำท่ีจะเป็นไปได ้

ระหวำ่งรอเลือด PRC ดูแลให ้IV (Acetar, 0.9 % NSS หรือ Haemaccel) อยำ่งรวดเร็ว (แต่ใชเ้ลือดดีท่ีสุด) 

ให ้FFP 12 – 15 ml/kg หรือ 1 lite/ 4 Unit ของ PRC ท่ีใหไ้ปหรือเม่ือค่ำ PT/APTT มำกกวำ่ 1.5 เท่ำของปกติ 

ให ้Platelet concentrate เม่ือระดบั Plt. < 50,000 ตวั/microlite 



 

 



DOCTOR’S ORDER SHEET งานห้องคลอด แผนกสูติกรรม โรงพยาบาลท่าแซะ จ.ชุมพร 

PROGRESS NOTE 
Date/Time ORDER FOR ONE DAY Date/Time ORDER FOR 

CONTINUATION 

  1st of labour : Latent phase 
– Urine Albumin, Urine Sugar 
– Hct stat 
– Observe UC q 1 – 2 hr 
– Observe FHS q 1 – 2 hr 
– PV แรกรับ และ PV q 2 – 4 hr 
– NST monitor 
– Other_____________________ 
  __________________________    
      แพทย_์__________________ 
      ลงช่ือ พยำบำล____________ 
      วนัท่ี/เวลำ________________ 
      แพทยล์งช่ือก ำกบั__________ 
 

 1st of labour : Latent phase 
– Regular diet 
– Record V/S as usual c pain score 
– Routine Latent phase care 
 
Medication 
 None 
 Other____________________ 
      ________________________ 
      แพทย_์___________________ 
      ลงช่ือ พยำบำล_____________ 
      วนัท่ี/เวลำ_________________ 
      แพทยล์งช่ือก ำกบั__________ 
 

  1st of labour : Active phase 
– NPO วนัท่ี/เวลำ___________น.
 5% DN/2 1,000 ml IV 100 
ml/hr 
– Observe UC q 30 min – 1 hr 
– Observe FHS q 30 min – 1 hr 
   (q 15 – 30 min in High risk) 
– PV q 1 – 2 hr หรือตำมอำกำร 
– Other_____________________ 
  __________________________       
      แพทย_์__________________ 
      ลงช่ือ พยำบำล____________ 
      วนัท่ี/เวลำ________________ 
      แพทยล์งช่ือก ำกบั__________ 

 1st of labour : Active phase 
– Record V/S as usual c pain score 
– Routine Active phase care 
 
Medication 
 None 
 Other____________________ 
      _________________________ 
 
      แพทย_์___________________ 
      ลงช่ือ พยำบำล_____________ 
      วนัท่ี/เวลำ_________________ 
      แพทยล์งช่ือก ำกบั__________ 

 
 

 
 

ติดสติกเกอร์ 

ช่ือผูป่้วย 
 



DOCTOR’S ORDER SHEET งานห้องคลอด แผนกสูติกรรม โรงพยาบาลท่าแซะ จ.ชุมพร 
PROGRESS NOTE Date/Time ORDER FOR ONE DAY Date/Time ORDER FOR CONTINUATION 

  2nd of labour 
– NL with___________________ 
   __________________________ 
– Abnormal labour____________ 
   __________________________ 
– Other_____________________ 
  __________________________ 
       
      แพทยเ์วร_________________ 
      ลงช่ือ ผูท้  ำคลอด___________ 
      วนัท่ี/เวลำ________________ 
      แพทยล์งช่ือก ำกบั__________ 
 

 2nd of labour 
– Record V/S as usual c pain score 
– Routine 2nd of labour care 
 
Medication 
 None 
 Other____________________ 
      _________________________ 
      แพทย_์___________________ 
      ลงช่ือ พยำบำล_____________ 
      วนัท่ี/เวลำ_________________ 
      แพทยล์งช่ือก ำกบั___________ 

  Post partum 
 Syntocinon 10 unit IM stat 
 Cefazolin 1 – 2 gm IV stat 
 Clindamycin 600 – 900 mg IV 
stat 
– Suture with catgut 
– Observe vagina bleeding 
– Record V/S q 15 min*4, 
q 30 min*2, q 1 hr*2 until usual 
– Intermittent cath ถำ้ไม่ Void 
ภำยใน 8 hr 
– Other_____________________ 
  __________________________       
      แพทย_์__________________ 
      ลงช่ือ พยำบำล____________ 
      วนัท่ี/เวลำ________________ 
      แพทยล์งช่ือก ำกบั__________ 
 

 Post Partum 
– Regular diet 
– Record V/S as usual c pain score 
– Routine Post partum care 
 
Medication 
 FBC(200) 1 tab oral tid pc = 90 
 Paracetamol(500) 1 tab oral 
prn q 6 – 8 hr for fever or pain = 20 
 Amoxicillin (500) 2 cap oral 
bid pc                                       =___ 
 Other____________________ 
      _________________________ 
      แพทย_์___________________ 
      ลงช่ือ พยำบำล_____________ 
      วนัท่ี/เวลำ_________________ 
      แพทยล์งช่ือก ำกบั___________ 

 

 ติดสติกเกอร์ 

ช่ือผูป่้วย 
 



 



 

แนวทางการดแูลผู้ป่วย DHF 

การวินิจฉัยในระยะแรก 
การวนิิจฉยัตัง้แต่ระยะเริม่ต้นของโรคไขเัลอืดออก ในผูป่้วยทุกรายทีม่ไีขส้งูตอ้งท า 2 อยา่งต่อไป 
   1. ท า Tourniquet test 
   2. ส่งตรวจ Clinical blood count (CBC) 
ตดิตามอาการ ท า Tourniquet test ซ ้าถ้ายงัไดผ้ลลบ และส่งตรวจ CBC ซ ้า เพื่อด ูWBC, 
platelet count และ Hematocrit  

การท า Tourniquet test (ถา้ใหผ้ลบวกมโีอกาสตดิเชือ้เดงก ี63%) 
วิธีท า Tourniquet test คอื วดัความดนัโลหติดว้ยเครือ่งวดัทีม่ขีนาด cuff พอเหมาะกบั 
ขนาดต้นแขนส่วนบนของผูป่้วย คอืครอบคลุมประมาณ 2 ใน 3 ของตน้แขน บบีความดนัไวท้ี ่
กึง่กลางระหว่าง systolic และ diastolic pressure รดัคา้งไวป้ระมาณ 5 นาท ีหลงัจากนัน้จงึคลาย 
ความดนั รอ 1 นาท ีหลงัคลายความดนัจงึอ่านผลการทดสอบ ถา้ตรวจพบจุดเลอืดออกเท่ากบัหรอื
มากกว่า10 จดุต่อตารางนิ้ว ถอืว่าใหผ้ลบวก ใหบ้นัทกึผลเป็นจ านวนจดุต่อตารางนิ้ว ทัง้รายทีใ่หผ้ลบวก
และรายทีม่น้ีอยกว่า 10 จดุทนูิเกตจ์ะใหผ้ลบวกในวนัแรกของไขป้ระมาณรอ้ยละ 50 ในวนัที ่2 และ 3 
ของไขจ้ะใหผ้ลบวกเพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 80 และ 90 ตามล าดบั 
การท า Tourniquet test ถา้ใหผ้ลบวกมโีอกาสตดิเชือ้เดงก ี(Positive predictive value) 63%sensitivity 
98.7% specificity 74-78%ทนูิเกตจ์ะใหผ้ลบวกในวนัแรกของไขป้ระมาณรอ้ยละ 50 ในวนัที ่2 และ 3 
ของไขจ้ะใหผ้ลบวกเพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 80 และ 90 ตามล าดบั 
ผูป่้วยทีเ่ป็นไขเ้ลอืดออก บางครัง้อาจมผีลการตรวจทนูิเกตเ์ป็นลบได้ (false negative) ในกรณทีี ่
 - ก าลงัอยูใ่นภาวะชอ็ก 
 - ผูป่้วยอว้น 
 - ผูป่้วยผอม และ 
 -เมือ่เทคนิคการท าไมถู่กตอ้ง (แถบรดัความดนัไมไ่ดก้ดบรเิวณเสน้โลหติฝอย) 
การท า CBC จ าเป็นในการวนิิจฉยัโรคไขเ้ลอืดออกและไขเ้ดงก ีและทีส่ าคญัทีสุ่ดคอืผลของการตรวจจะ
ช่วยบอกระยะวกิฤตของโรค ซึง่ตอ้งใชเ้ป็นแนวทางในการดแูลรกัษาผูป่้วย และถา้ตรวจพบว่าผูป่้วยมี
อาการอ่อนเพลยี รบัประทานอาหารไมไ่ดต้ามปกต ิมอีาเจยีน หรอืปวดทอ้งรว่มกบัการเปลีย่นแปลง
ดงัต่อไปนี้ควรพจิารณารบัไวใ้นโรงพยาบาลเพื่อสงัเกตอาการ หรอืใหก้ารรกัษา 
โดยการเปลีย่นแปลงทีพ่บตามล าดบัระเมือ่ใกล้ระยะ หรอืเขา้สู่ระยะะวกิฤตของโรค คอื WBC  5,000 
เซล/ลบ.มม. รว่มกบัม ีLymphocyte และ atypical lymphocyte, เกลด็เลอืด ≤  100,000 เซล/ ลบ.มม. 
และHct เพิม่ขึน้จากเดมิ 10-20% 



การตดิตามผู้ป่วยที่สงสัยว่าเป็นไข้เลือดออกที่ตกึผู้ป่วยนอก 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไข้สูง/ หน้าแดง 
ส่วนใหญ่ไม่มีอาการอ่ืนร่วมด้วย 

ท า Touniquet test 

บวก 
ลบ 

1.ซักประวตัเิลือดออก เช่น เลือดก าเดา อาเจยีน/ถ่ายเป็นเลือด/ด า 
2. ตรวจร่างกาย : วดั Vital signs คล าตบั 
3.เจาะ CBC 
               -  Hematocrit 
                 - Platelet count 

 - WBC 
 - Differential count 
นัดตดิตาม อาการทุกวนั ตั้งแต่วนัที ่3 ของโรคเป็นต้นไป 
(แล้วแต่อาการ) 
แนะน าอาการทีต้่องมาโรงพยาบาลทนัท ี
-มอีาการเลวลงเม่ือไข้ลง 
-เลือดออกผดิปกต ิ
- อาเจยีนมาก. 
-ปวดท้องมาก 
-ซึม ไม่ด่ืมน า้ บางรายกระหายน า้มาก 
- มอีาการช็อก : กระสับกระส่าย เอะอะโวยวาย ร้องกวนมาก 
ในเดก็เลก็ ความประพฤตเิปลีย่นแปลง เช่นพูดไม่รู้เร่ือง 
เพ้อ ตวัเยน็ เหง่ือออก 
-ปัสสาวะน้อยลง 
-Cold, clammy or mottling skin. 
-Not passed urine for 4-6 hours. 

พยายามหาสาเหตุของไข้ 
- CBC/UA 
-นัดตรวจติดตาม ท า touniquet test ซ ้า 
ถ้าบวกท าตามด้านซ้าย 
- If touniquet test positive 

ใกล้ระยะวกิฤต 

-WBC < 5,000 cell/cu.mm. 
- Atypical lymphocyte 

Close observe/ Admit 
- Hct เท่าเดิม 
- Platelet < 100,000 cells/cumm 

Admit/พจิารณาให้ IV Fluid 
-Hct..rises 10-20% 
- Platelet < 100,000 cells/cumm 



 

 

 
เกณฑก์ารรายงานแพทย ์
ต้องรายงานให้แพทยท์ราบทันทเีพื่อการรักษาอย่างถูกต้องและรวดเร็ว มีดงัตอ่ไปนีคื้อ 

1.  มีการเปล่ียนแปลงของการรู้สติ เช่นสับสน กระสับกระส่าย เอะอะโวยวาย พูดจาหยาบคายไม่รู้สึกตวั 
2.  มีอาการช็อก ไดแ้ก่ 
3.  ตวัเยน็ช้ืน เหง่ือออก เขียว สีผวิคล ้าลง ตวัลายๆ 
4.  ชีพจรเบา เร็ว หรือ > 130/นาทีในเด็กโต/ ผูใ้หญ่ หรือ > 140/ นาที ในเด็กทารก 
5.  Pulse pressure แคบ ≤ 20 มม.ปรอท 
6.  ความดนัต ่า (hypotension) 
7.  การตรวจระบบไหลเวยีนของเส้นโลหิตฝอยท่ีบริเวณปลายมือปลายเทา้ไม่ดี (การตรวจโดยใชน้ิ้วกด 
     บริเวณปลายน้ิวมือ/ น้ิวเทา้แลว้ปล่อยทนัที ถา้ระบบไหลเวยีนไม่ดีบริเวณปลายน้ิวมือ/น้ิวเทา้ท่ีถูกกด           
     จะยงัคงซีดขาวอยูเ่ป็นเวลานานกวา่ 2 วนิาที (capillary refill > 2 วนิาที) 
8.  Oxygen saturation < 95% 
9.  มีเลือดออกมากประมาณ 10% ของ total blood volume (6-8 ซีซี/กก.) 
10. ชกั 
11. อาเจียน/ ปวดทอ้งมาก 
12. IV fluid leak และไม่สามารถเปิดเส้นใหม่ได ้
13. มีผลการตรวจทางห้องปฏิบติัการผดิปกติท่ีจ  าเป็นตอ้งไดรั้บการแกไ้ขอยา่งเร่งด่วน เช่นน ้าตาลต ่า                      
      แคลเซ่ียมต ่า โซเดียมต ่า มี metabolic acidosis ฯลฯ.  



 
Clinical monitoring for DHF  

Specific Clinical Risk Early Warning  signs  Initial management   ผูป่้วยกลุ่มเสีย่ง 
1. Early detection of 
shock 

อาการน าของชอ็กจะชว่ยในการวนิิจฉยัภาวะชอ็กไดอ้ย่างรวดเรว็ อาการดงั
กล่าวคอืมอีาการเลวลงเมื่อไขล้ง 
 1.เลอืดออกผดิปกต ิ
 2.อาเจยีนมาก/ ปวดทอ้งมาก 
 3. กระหายน ้าตลอดเวลา 
 4. ซมึ ไม่ดื่มน ้า ไม่รบัประทานอาหาร 
 5.มอีาการชอ็กหรอื impending shock คอื 
    - มอืเทา้เยน็ 
    - กระสบักระสา่ย รอ้งกวนมากในเดก็เลก็ 
    -ตวัเยน็ เหงื่อออก ตวัลาย กระสบักระสา่ย 
    -การตรวจระบบไหลเวยีนของเสน้โลหติฝอยทีบ่รเิวณปลายมอืปลายเทา้
ไม่ด ี[(การตรวจโดยใชน้ิ้วกดบรเิวณปลายนิ้วมอื/นิ้วเทา้แลว้ปลอ่ยทนัท ีถา้
ระบบไหลเวยีนไม่ดบีรเิวณปลายนิ้วมอื/นิ้วเทา้ทีถู่กกดจะยงัคงซดีขาวอยู่
เป็นเวลา นานกว่า 2 วนิาท ี(capillaryrefill > 2 วนิาท)ี] 
 6.pulse pressure ≤ 20 mmHg. โดยไมม่ ีhypotension เช่น 100/80, 
90/70 มม.ปรอท 
 7. ความดนัต ่า (ตามเกณฑอ์าย)ุ 
 8. ปัสสาวะน้อยลงหรอืไม่ปัสสาวะเป็นเวลานาน 4-6 ชม. 
 9. ความประพฤตเิปลีย่นแปลง เช่น พดูไม่รูเ้รื่องเพอ้ เอะอะโวยวาย 

1.ตดิตาม  Vital signs; BP. PR, 
RR and T ทุก 2-4 ชม. ถา้มกีาร
เปลีย่นแปลง ควรวดัทุก 1-2 ชม. ถา้
มภีาวะชอ็กตอ้งวดั vital signs ทุก 
15 นาทจีนกว่าจะ stable และวดัทุก 
1 ชม.ต่อไป จนพน้ระยะวกิฤต 24-
48 ชม. 
2. Hct เจาะทุก 4-6 ชม. แต่ถา้มี
อาการเลอืดออก หรอื unstable 
vital signใหเ้จาะถีก่ว่านี้ตามอาการ
ทางคลนิิก 
3.Record Intake/Output ทุก 8 ชม. 
ถา้ผูป่้วยชอ็กควร record เป็น ml 
ต่อ 8 ชม.ในผูป่้วยหนกัควร record 
เป็น ml ต่อ ชม.  
4..รายงานแพทยท์นัทเีมื่อเกดิ
อาการEarly Warning  signs 
 
 

1. ผูป่้วยทีม่ปีระวตัเิคยชกัมาก่อน 
2. ผูป่้วยทีม่อีาการคลื่นไสอ้าเจยีนมาก 
รบัประทานอาหารหรอืดื่มน ้าไมไ่ดเ้ลย 
โดยเฉพาะในผูป่้วยทีอ่ว้นๆ 
3. ผูป่้วยทีม่ปีระวตัเิลอืดออก เช่น เลอืด
ก าเดาไหล อาเจยีนเป็นเลอืดหรอืเป็นสดี า 
เป็นตน้ 
4. ผูป่้วยทีแ่สดงอาการทีบ่่งบอกถงึความไม่
สขุสบาย หรอืญาตมิคีวามวติกกงัวลมาก 



การส่งต่อผู้ป่วย DHF 
เนน้การส่งต่อผูป่้วยท่ีมีความเส่ียงสูงจากโรงพยาบาลชุมชนไปยงัโรงพยาบาลท่ีมีศกัยภาพในการดูแลผูป่้วย
โดยเร็ว ตั้งแต่เร่ิมสงสัยวา่จะมีการติดเช้ือเดงกี ไม่รอจนผูป่้วยมีโรคแทรกก่อน เพราะจะท าใหพ้ยากรณ์โรค
ไม่ดี และการรักษายุง่ยากเพิ่มข้ึน 
โรงพยาบาลท่ีมีศกัยภาพในการดูแลผูป่้วยหมายถึงโรงพยาบาลท่ีมี 
- กุมารแพทยห์รือแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญในการดูแลรักษาผูป่้วยโรคไขเ้ลือดออก 
- แพทย/์ พยาบาล/ เจา้หนา้ท่ีเพียงพอในการเฝ้าติดตามอาการผูป่้วย 
- ธนาคารเลือด 
- การตรวจทางหอ้งปฏิบติัการดงัต่อไปน้ีพร้อม Blood gas, blood electrolyte (Na, Ca), LFT,BUN/ 
Creatinine,     Coagulogram, Chest x-ray 
ผู้ป่วยทีค่วรส่งต่อไปโงพยาบาลทีม่ีศักยภาพสูงกว่าตั้งแต่ระยะแรกทีส่งสัยว่าจะเป็นไข้เลือดออก 
1. ผู้ป่วย grade IV ท่ีมีภาวะช็อกรุนแรงวดัความดนั/ จบัชีพจรไม่ได ้เน่ืองจากผูป่้วยมีโอกาสเกิดภาวะ 
แทรกซอ้น ซ่ึงการรักษายุง่ยาก โดยทัว่ไปโรงพยาบาลชุมชนไม่มีการตรวจทางห้องปฎิบติัการท่ีพร้อม 
และ/หรือไม่มีก าลงัเจา้หนา้ท่ีเพียงพอในการใหก้ารรักษาผูป่้วยหนกั 
2. มีอาการเลือดออก/มีประจ าเดือนมาก หรือคาดวา่อาจจะตอ้งการเลือดทดแทน (ไม่มี blood bank) 
3.ผู้ป่วยทีม่ีอาการแสดงผดิปกติ (unusual manifestations) เช่น มีอาการชกั, มีการเปล่ียนแปลงของ 
การรู้สติ, เอะอะโวยวาย, สับสน, ใชค้  าพูดไม่สุภาพ, ซึมมาก หรือไม่รู้สึกตวั 
4.ผู้ป่วยอายุน้อยกว่า 1 ปี 
5. ผู้ป่วยทีม่ีโรคประจ าตัว (underlying diseases) เช่น G-6-PD deficiency, Thalassemia, heart disease 
6. ผูป่้วยช็อก grade III ท่ี 

6.1 แกไ้ขดว้ย 5% D/NSS (หรือ 5%DLR หรือ 5%DAR) ปริมาณ 10 ซีซี/กก./ชม. เป็นเวลา 1 - 2 
ชม.ดูดีข้ึน แต่ไม่สามารถลด rate ใหต้ ่ากวา่ 7 - 10 ซีซี/กก./ชม. ไดใ้นระยะเวลา 3 - 4 ชม. ต่อมา(กรณีไม่มี 
colloidal solution) 

6.2 แกไ้ขดว้ย 5% D/NSS (หรือ 5%DLR หรือ 5%DAR) ปริมาณ 10 ซีซี/กก./ชม. เป็นเวลา1 - 2 ชม. 
แลว้ยงัไม่ดีข้ึน Hct ยงัสูงอยูห่รือสูงข้ึนกวา่เดิมอีก และให ้colloidal solution เช่นdextran-40 หรือ พลาสมา
ปริมาณ 10 ซีซี/กก./ชม.ไปแลว้ แต่ยงัไม่ดีข้ึนชดัเจน หรือดีข้ึนแลว้แต่กลบัมีอาการช็อกใหม่อีกคร้ัง 

6.3 มีอาการช็อกอีกคร้ัง หรือ ลด rate IV fluid ไม่ไดแ้มจ้ะได ้volume replacement ในปริมาณมาก
เพียงพอแลว้ และมี Hct ลดลงกวา่เดิมเช่นลดลงจาก 50% ลงมา 45% เป็น 40% ใหนึ้กถึงภาวะเลือดออก
ภายใน ควรประเมินผูป่้วยในระยะเวลาสั้นๆ ก่อนท่ีผูป่้วยจะไดรั้บ IV fluidมากเกินไปจนมีอาการของ fluid 
overload 
7. ผูป่้วยท่ีมีอาการบวม แน่นทอ้ง แน่นหนา้อก (เน่ืองจากมี massive ascites และ pleural effusion) หอบ
หายใจเร็วและหายใจไม่สะดวก (อาจฟังได ้rhonchi/ wheezing/ crepitation ท่ีปอด) 
8. เม่ือใหก้ารรักษาไดไ้ม่สะดวก/ ญาติมีความกงัวลใจ/ เจา้หนา้ท่ีไม่เพียงพอ 



  



CPG for Hypoglycemia 
 

สง่ตรวจ serum 
glucose+BUN/C

r, Electrolyte 

DTX < 70 mg/dl และ/ หรอืมอีาการ 

Alterative of consciousness / severe symptoms 

ตื่นด ี อาการไม่รนุแรง หมดสต ิ/ อาการรนุแรง 

รบัประทานน ้าหวาน (น ้าตาล 2 ชอ้น
โต๊ะ หรอื15 gm+ น ้า 1 แกว้)  1 แกว้ 

Repeat DTX next 30 min,         
Keep > 80 mg/dl 

Yes 
No แต่ <70 

mg/dl 

 กนิอาหารต่อ 
 เจาะ  DTX ซ ้าอกี 

 2 ชัว่โมง 
 Notify แพทย ์if < 80 

mg/dl 

On 5%D/N/2 IV rate  80 
ml/hr, DTX หลงัได ้IV 1 hr 
, notify if <80 mg/dl then  
DTX q 6 hr, Keep >80 
mg/dl 

50% glucose 50 ml IV push 

อาการดขีึน้เป็นปกต ิ 
ระหว่างให ้หรอืให้

เสรจ็ 

อาการดขีึน้เป็น
บางส่วนหรอืไมด่ขีึน้ 

Repeat DTX next     
15 min 

Repeat 50% 
glucose 50 ml IV 

push 

Repeat DTX stat 
and notify แพทย ์

< 80 mg/dl >180 mg/dl 

On 10% D/N/2 IV rate 80 
ml/hr 

On 5% D/N/2 IV rate 80 ml/hr On 5% D/N/2 IV rate 60 ml/hr 

DTX 2 hrหลงัได ้IV, notify if 
<80 mg/dl then DTXทุก 6 hr, 
keep>80 mg/hr 

* ผูป่้วยเบาหวานทีเ่จาะ FBS / DTX  เชา้< 80 mg/dl ใหง้ดยาเบาหวานทุกชนิด  พจิารณารอแพทยป์ระเมนิ 
**  กรณผีูป่้วยDTX 60-80 mg/dl พจิารณาใหด้ื่มน ้าหวาน 1 แกว้ ได ้

No 

80-180 mg/dl 

Yes 



แนวทางการรกัษาภาวะน ้าตาลในเลือดต า่ โรงพยาบาลท่าแซะ ปี 2558 

                    เกณฑก์ารวนิิจฉยั(Whipple’s Triad) มดีงันี้ 
1. Plasma glucose < 50 mg/dl 
2. ผูป่้วยมอีาการแสดงของภาวะน้ี (ตามตาราง) 
3. อาการทีเ่กดิจะหายไปอย่างรวดเรว็เมือ่แกไ้ขจนระดบั Plasma glucose  กลบัมาอยู่ในระดบัปกต ิ                            

อาการและอาการแสดง 
1. Autonomic symptomsไดแ้ก่ มอืสัน่ ใจสัน่ เหงือ่ออก  รอ้นวบูวาบ คลื่นไส ้ชา รูส้กึหวิ อ่อนเพลยี 

ตาลาย เป็นลม 
2. Neuroglycopenic symptomsไดแ้ก่ ปวดศรีษะ สบัสน พดูผดิปกต ิพฤตกิรรมเปลีย่นแปลง การ

เคลื่อนไหวผดิปกต ิ แขนขาอ่อนแรง ชกั หมดสต ิและเสยีชวีติได้ 

การวินิจฉัยและรกัษาภาวะน ้าตาลต า่ในเลือดในผู้ป่วยเบาหวานผู้ใหญ่ 
 

 
 

 

ผูป้ว่ยเบาหวานที่มภีาวะน า้ตาลต่้าในเลือด   
ระดบักลโูคสในเลอืด < 70 mg/dl และมีอาการ 

อาการของภาวะน ้าตาลต า่ในเลือดไม่รนุแรง  
หรือปานกลาง (ผู้ป่วยช่วยเหลือตวัเองได้) 

 อาการออโตโนมคิ ไดแ้ก ่ใจสัน่หวัใจเตน้เรว็ 
 รูส้กึหวิรูส้กึรอ้น เหงือ่ออก มอืสัน่ ความดนัเลอืด 
ซสิโตลคิสงู รูส้กึกงัวล คลื่นไส ้และชา 

 อาการสมองขาดกลโูคส ไดแ้ก ่ออ่นเพลยี 
 มนึงง  ปวดศรีษะ 

 

อาการของภาวะน ้าตาลต า่ในเลือดรนุแรง 
 (ผู้ป่วยช่วยเหลือตวัเองไม่ได้) 

 อาการสมองขาดกลโูคส ไดแ้ก ่ตาพรา่มวั พดูชา้ งว่ง
ซมึ ปฏกิริยิาตอบสนองชา้ลง ไมม่สีมาธ ิสบัสน การ
ท างานสมองดา้น cognitive บกพรอ่ง พฤตกิรรม
เปลีย่นแปลง ตวัเยน็ชืน้ หมดสต ิอมัพฤกษ์ อมัพาต 
และชกั 

 อาจตรวจพบอาการออโตโนมคิ ไดแ้ก ่เหงือ่ออก หวั
ใจเตน้เรว็ ความดนัเลอืดซสิโตลคิสงู 

การรกัษาภาวะน ้าตาลต า่ในเลือดท่ีมีอาการ 
 กนิอาหารประเภทคารโ์บไฮเดรตในปรมิาณ 15 

กรมั ไดแ้ก ่กลโูคสเมด็ 3 เมด็, น ้าสม้คัน้ 180 ml, 
น ้าอดัลม 180 ml, น ้าผึง้ 3 ชอ้นชา, ขนมปังปอนด ์
1 แผน่สไลด,์ นมสด 1 ถว้ย, ขา้วตม้หรอืโจ๊ก ½ 
ถว้ยชาม 

 ตดิตามระดบักลโูคสในเลอืดที ่15 นาท ี
 กนิคารโ์บไฮเดรตในปรมิาณ 15 กรมั ซ ้า  

ถา้ระดบักลโูคสในเลอืดยงัคง < 70 mg/dl 
 ถา้อาการดขีึน้และการตรวจวดัระดบักลโูคสใน

เลอืดซ ้าไดผ้ล > 80 mg/dl ใหร้บัประทานอาหาร
ทนัทเีมือ่ใกลห้รอืถงึเวลาอาหาร ถา้รอเวลาอาหาร
นานกว่า 1 ชัว่โมงใหร้บัประทานอาหารว่าง เชน่ 
นมสด 1 ถว้ย, ซาลาเปา1 ลกู หรอื แซนวชิ 1 ชิน้ 

 

การรกัษาภาวะน ้าตาลต า่ในเลือดระดบัรนุแรง 
 โดยบุคลากรการแพทยห์รอืญาตผิูป่้วย : บรหิารกลคูา

กอน (ถา้ม)ี  1 mg imหรอื sc 
 โดยบุคลการการแพทย ์: เปิดหลอดเลอืดด า เกบ็ตวัอยา่ง

เลอืดด าเพือ่สง่ตรวจเพิม่เตมิทีจ่ าเป็น และฉีดสารละลาย
กลโูคส 50% อยา่งเรว็ปรมิาณ 10-20 ml ทนัท ีแลว้จงึ
ฉีดสารละลายกลโูคส 50%ต่อเนื่องจนครบ 50 ml (อาจ
ฉีดสารละลายกลโูคส 50% ซ ้า ถา้อาการไมด่ขี ึน้ หรอื
ระดบักลโูคสในเลอืดยงัคง < 70 mg/dl)  แลว้หยด
สารละลายเดก็โตรส 10%  ต่อในอตัราทีใ่หเ้ดก็โตรส 
2mg/kg/min  

 ตดิตามระดบักลโูคสในเลอืดที ่15 นาท ี
 รกัษาระดบักลโูคสในเลอืดที ่> 80 mg/dl โดยปรบั

อตัราหยดสารละลายเดก็โตรส 10% ใหเ้หมาะสม 



  

Clinical monitoring for DM 

Specific Clinical Risk Early Warning  signs  Initial management   
1. Hypoglycemia 1.มีน ้ำตำลในเลือด นอ้ยกวำ่หรือเท่ำกบั 70 mg/dl 

2.อำจมีอำกำรเหง่ือแตก ใจสั่น หนำ้มืด เวยีนศีรษะ เป็นลม  
3.รำยท่ีมีน ้ำตำลในเลือดต ่ำมำก อำจชกั หรือหมดสติ หรือไม่
รู้สึกตวั 

- ถำ้ผูป่้วยยงัมีสติดี ใหด่ื้มน ้ำหวำนเขม้ขน้  2 ชอ้นโตะ๊ผสมกบัน ้ำเปล่ำ  

   ½-1 แกว้ 
- ถำ้ผูป่้วยมีระดบั consciousness ไม่ปกติ เช่น ซึม , หลบั หำ้มใหด่ื้ม
น ้ำหวำนแต่ให ้50 % glucose 50 cc  vein slow push stat และรำยงำน
แพทยท์นัที 
- ตรวจ DTX ซ ้ ำหลงัใหก้ำรรักษำ 15-30 นำที  

2. Hyperglycemia 1.น ้ำตำลในเลือดมำกกวำ่ 250 mg/dl 
2. เพลีย , คล่ืนไส้อำเจียน 
3.ปัสสำวะบ่อย 

- รำยงำนแพทย ์เพื่อปรับยำเบำหวำน ( ยำกิน / Insulin ) โดยพิจำรณำ
เป็นรำย กรณี 

3. Diabetic emergency 
(DKA , HNSS) 

1.  DKA   DTX ≥ 250  mg/dl   มีอำกำรดงัน้ี 
  - มีภำวะ  dehydration 
  -หำยใจหอบเหน่ือย ลกัษณะหอบเร็วลึก (Kusmaul 
breathing) 
  -  มี Ketone ใน ปัสสำวะ 
 2.  HNSS  DTX ≥ 600  mg/dl มีอำกำรดงัน้ี 
  - มีภำวะ dehydration 
  - Alteration of consciousness 
  - ซึม ชกั หมดสติ 
 

- รำยงำนแพทย ์ทนัที 
- เตรียม resuscitation  

 



แนวทางการส่งต่อผูป่้วยท่ีมีภาวะแทรกซ้อนทางไต  เครือข่ายจงัหวดัชมุพร 

 
 

 
ผูป่้วยเบาหวาน / ความดนัโลหติสงู

ตรวจภาวะแทรกซอ้น 

Stage 4 
Serum Cr >2  eGFR< 30 

 
Serum Cr > 3 

พบอายรุแพทย ์     
วนัพฤหสับด ี

พบอายรุแพทยไ์ต 
วนัพุธ 

ตดิต่อประสานผ่านศูนยส์่งต่อก่อนการส่งตวั 
ทีเ่บอรโ์ทร 077-503672-4 ต่อ 518 
ช่วงเชา้ เวลา 07.00 – 11.00 น. 

1. แพทยเ์ขยีนใบ refer (ชมพู-เหลอืง), การใชย้า, ผล lab 
2. สมดุประจ าตวัผูป่้วย 
3. น าญาตมิาดว้ย 
4. ส าเนาทะเบยีนบา้นและบตัรประชาชนผูป่้วย (ตวัจรงิ) 

1. ผูป่้วยยืน่บตัรทีจ่ดุคดักรองหน้าหอ้งบตัร 
2. รอรบัแฟ้มทีห่อ้งบตัร 
3. มาตดิต่อทีผู่ป่้วยนอกอายุรกรรม 



แนวทางเวชปฏิบัต ิ ผู้ป่วยสมองบาดเจบ็ โรงพยาบาลทา่แซะ 

แนวทางการดแูลและการส่งต่อผู้ป่วยสมองบาดเจบ็ 

 (Clinical Practice Guideline for  Traumatic Brain Injury) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิจารณา 
● O2 mask with bag 
●  IV fluid 
 

พิจารณา 
● Endotracheal intubation 
●  IV fluid 
●Hyperventilation of indicated 
●Mannitol /Hypertonic saline 
Therapy of indicated 
 

ดตูามแนวทางการดแูลและส่งต่อ

ผูป่้วยสมองบาดเจบ็ไม่รนุแรง 

 

 

Refer 

neurosurgeon / surgeon 

Trauma Patients 
 

ประเมนิ GCS 

 GCS 3-8 
Severe TBI 

 

GCS 9-12  
Moderate TBI 

 

 

 GCS 13-15 
Mild TBI 

 



 

แนวทางการดแูลและการส่งต่อผู้ป่วยสมองบาดเจบ็ไม่รนุแรง 

 (Clinical Practice Guideline for Mild Traumatic Brain Injury) 

 

 

 

 

 

 

 

……. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มท่ี 1 Low risk*  
1. Asymptomatic 
2. GCS score of 15 
3. No headache** 
4. Scalp injury - bruise  
or laceration21  
(มคีรบทกุขอ้) 

 

 

 

 

 

กลุ่มท่ี 2 Moderate risk* 
1. GCS score 13-14  
2. GCS score 15 และม ี 
● Vomiting (< 2 episodes)  
● Hx Loss of consciousness  
● Headache  
● Post-traumatic amnesia  
Transient loss of  
consciousness (seconds)  
● Risks of coagulopathy  
● Drug / alcohol intoxication  
(มอียา่งน้อย 1 ขอ้) 

 

กลุ่มท่ี 3 High risk* 
1. GCS score 13-14 หลงัสงัเกต  
อาการ 1-2 ชัว่โมง 
2. สงสยั open skull fracture และ/  
หรอื skull base fracture 
3. Vomiting (> 2 Episode) 
4. Decrease of score at least 2  
points, not clearly caused by  
seizures, drugs, decreased  
cerebral perfusion or metabolic  
factors 
5. Focal neurological signs 
6. Post-traumatic seizure  
 (มอียา่งน้อย 1 ขอ้) 

 

 

  รบัไว้ในรพ.เพื่อสงัเกตอาการ 
 

 

 

Refer หรือ ปรึกษา 

neurosurgeon / surgeon 

 

จ าหน่าย/ให้กลบับ้าน 
พรอ้มใบค าแนะน า 

Mild Traumatic Brain Injury (TBI) 
GCS 13-15 

 



แนวทางการดแูลผู้ป่วยสมองบาดเจบ็ท่ีไม่รนุแรงระดบั Moderate risk  

(Clinical Practice Guideline for Mild Traumatic Brain Injury – Moderate risk) 

 

                                            

                                

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Admit 

เพื่อสงัเกตอาการอยา่งน้อย 24ชัว่โมง 

 

ไม่มีอาการผิดปกติ 

 

 

 

มีอาการผิดปกติ 

If GCS   ≥2, M   ≥1,Pupil change, 

    Seizure, อาเจยีนพุ่ง,ปวดศรีษะมาก, 

   หายใจหอบเหนื่อย,SBP เพิม่ขึน้,Pulse  

   Pressureกวา้ง ≥ 60mmHg จ าหน่าย/ให้กลบับ้าน 

พร้อมใบค าแนะน า 

 

Refer หรือ ปรึกษา 

neurosurgeon / surgeon 



โรงพยาบาลท่าแซะ 

แผนการดแูลรกัษาผูป่้วยบาดเจบ็ทางศรีษะระดบัไม่รนุแรง 

( Order for Mild Head Injury : MHI > GCS 13-15) 

Indication 

1. GCS score 13-14 

2. GCS score 15และม ี

    Vomiting(< 2 episodes )             Hx Loss of consciousness         Headache      

     Drug / alcohol intoxication          Risk of coagulopathy               Post- traumatic amnemis 

Order for one day Order for continuation 
Date Order Date Order 

      Admit 

     Blood for………………………………… 

     Film……………………………………… 

     ผลอ่าน..................................................  

     0.9%Nacl 1000 ml IV rate……..ml/hr 

     observe neuro sign 

    If GCS ลดลง   ≥2, Moterลดลง  ≥1 

Pupil change,Seizure, อาเจยีนพุ่ง, 

ปวดศรีษะมาก, หายใจหอบเหนื่อย, SBP 

เพิม่ขึน้,Pulse Pressureกวา้ง≥ 60mmHg 

     On  O2 cannula 3 LPM 

     DTX  q 6 hr 

     other…………………………………... 

 

 

                     ลงชื่อ......................... 
 

      NPO  

     Record N/S 

     Record V/S 

     Record I/O  

     Dressing Wound,OD 
Medication 
1.Losec 40 mg IV OD 
2.ATB…………………………………. 
………………………………………… 
………………………………………… 
……………………………………….. 
3. other…………………………….… 
……………………………………….. 
……………………………………….. 

 
 

 
ลงชื่อ...................... 

 
            Name of patient…………………………………………………………………….. Age…………………… HN ………………… 

           Ward ………………………………………………………… Attending physician……………………………………………….. 

 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 



Clinical monitoring for Head injury  (Mild head injury)(Glassglowcorma score 13 -15) 

Specific Clinical Risk Early Warning  signs  Initial management   ผูป่้วยกลุ่มเส่ียง 
1.increase 
intracranial pressure  
2.Hypoglycemia 
 

1. GCS drop ≥ 2 or motor drop ≥ 1 
2. Cushing reflex (sign increase ICP):  Pupil change  
SBP > 160 mmHg  DBP > 110 mmHg,Pulse  Pressure 

กวา้ง ≥ 60mmHg , PR  <60 bpm ,RR>24 คร้ัง/นาทีหรือ
หายใจไม่สม ่าเสมอ 
3.ซึมลงกวา่เดิม หมดสติ 
4. กระสับกระส่าย การพูดผดิปกติเอะอะโวยวาย พฤติกรรม
เปล่ียน 
5. ชกัเกร็ง,กระตุก 
6. แขนขาอ่อนแรง 
7. มีไข ้≥ 38.5 0C 
8. มีอาเจียนมากกวา่ 2 คร้ัง 
9. ปวดศีรษะมากข้ึนรับประทานยาแกป้วดไม่ทุเลา 
10. มีน ้าใสหรือเลือดไหลออกจากจมูก หู หรือไหลลงคอ 
11. อาการน ้าตาลต ่า : อาการเหง่ือแตก ใจสั่น หนา้มืด เวยีน
ศีรษะ เป็นลม 

1.ติดตาม V/S และ N/S ทุก 1 
ชัว่โมง 
2.On  02canula 3 LPM  
3.นอนศีรษะสูง 30 องศา 
4. หากสงสัยวา่มีน ้าตาลต ่า ให้
เจาะ DTX ทนัที 
5.รายงานแพทยท์นัทีเม่ือเกิด
อาการEarly Warning  signs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Alcohol or drug intoxication  
2.ผูป่้วยอายนุอ้ยกวา่ 2 ปี 
3. ผูป่้วยประวติัรับยาจิตเวช 
4.ผูสู้งอายมุากกวา่ 6 0ปีข้ึนไป 
5.ผูป่้วยท่ีมีประวติัรับประทานยาละลาย
ล่ิมเลือด 
6.ผูป่้วยต่างดา้วและมีปัญหาดา้นการ
ส่ือสาร 
7.ญาติวิตกกงัวล 
 



เกณฑก์าร Refer หรือ ปรึกษา neurosurgeon / surgeon 

1.กลุ่ม Moderate to Severe Traumatic Brain Injury  

2.กลุ่ม  High risk มอียา่งน้อย 1 ขอ้ 

1. GCS score 13-14 หลงัสงัเกต อาการ 1-2 ชัว่โมง 

2. สงสยั open skull fracture และ/ หรอื skull base fracture$ 

3. Vomiting (> 2 Episode) 

4. Decrease of score at least 2 points, not clearly caused by seizures, drugs, decreased 
cerebral perfusion or metabolic factors 

5. Focal neurological signs 

6. Post-traumatic seizure  

เกณฑก์ารรายงานแพทย ์

1. GCS drop ≥ 2 or motor drop ≥ 1 
2. Cushing reflex (sign increase ICP):  Pupil change SBP > 160 mmHg  DBP >110 mmHg, 
Pulse  Pressureกวา้ง ≥ 60mmHg , PR  <60 bpm ,RR>24 ครัง้/นาทหีรอืหายใจไมส่ม ่าเสมอ 

3.ซมึลงกว่าเดมิ หมดสต ิ

4. กระสบักระส่าย การพดูผดิปกตเิอะอะโวยวาย พฤตกิรรมเปลีย่น 

5. ชกัเกรง็,กระตุก 

6. แขนขาอ่อนแรง 

7. มไีข ้≥ 38.5 0C 

8. มอีาเจยีนมากกว่า 2 ครัง้ 

9. ปวดศรีษะมากขึน้รบัประทานยาแก้ปวดไม่ทุเลา 

10. มนี ้าใสหรอืเลอืดไหลออกจากจมกู ห ูหรอืไหลลงคอ 

11. อาการน ้าตาลต ่า : อาการเหงือ่แตก ใจสัน่ หน้ามดื เวยีนศรีษะ เป็นลม



 



 

แบบบนัทึกผูป่้วยเจบ็หน้าอก 

 
ชื่อ...........................................................................อายุ....................ปี          เพศ      ช        ญ   HN……………….. 
วนัที.่.......................................ถงึ ER เวลา...........................น. เวลาคดักรอง...............น.  เวลารายงานแพทย.์............น. 
เวลาแพทยต์รวจ ................น.ระดบัความรุนแรง           แดง          ชมพ ู     เหลอืง      เขยีว       ขาว  
เริม่มอีาการตัง้แต่เวลา..........................น. ( onset   time )   Pain score……………… 

ปร
ะเม

นิภ
าว
ะเร

ง่ด
่วน

 

V/S: T…………….. C   P…………../min  R………………/min  BP………………….mmHg  DTX = …………..mg% 
O2sat……………..%  E………..V…………M………….   Pupil……………………………………….การแพย้า.................. 

Cardiac Chest pain 
(มอีาการเพยีง 1 ขอ้ รบีท า EKG ทนัท)ี 

Non   Cardiac Chest pain( ท า EKG ขึน้อยูใ่นดลุยพนิิจของแพทย ์) 
อาการ Cause 

 เจบ็หน้าอกเหมอืนมอีะไรมาทบั 
 เจบ็หน้าอกดา้นซ้ายหรอืลิน้ป่ีรา้วไปบรเิวณแขน คอ 
คาง กราม ไหล่ซา้ย 
 เจบ็นาน 20-30 นาท ีมอีาการเหงื่อแตก ตวัเยน็ 
 อาการดขีึน้ถา้พกั เจบ็มากขึน้เมื่อออกแรง     
 เคยมปีระวตัอิมยาแล้วดขีึน้    
 หน้ามดื เป็นลม      จกุแน่นลิน้ป่ีในผูป่้วย DM                                                                                                                                                                       

 จกุแน่นลิน้ป่ี แสบรอ้น 
 ไขไ้อหอบ เจบ็หน้าอกขณะหายใจ 
 บอกต าแหน่งกดเจบ็ชดัเจน 
 เจบ็อกทะลุหลงั กลนืแลว้เจบ็ 
 เจบ็หน้าอกแบบทนัททีนัได วดัความ
ดนัแขนซา้ย-ขวาไมเ่ท่ากนั 

GI cause 
Lung cause 
Costoconditis 
Esophageal cause 
Disecting aneurysm 
 

ปัจ
จยั

เส
ีย่ง

 
 

 เบาหวาน                     ความดนัโลหติสงู                  ไขมนัในเลอืดสงู                         โรคหวัใจขาดเลอืด 
 สบูบุหรี ่                      อว้น                                เครยีด                                     ประวตัโิรคหลอดเลอืดตบี 
ประวตักิารเจบ็ป่วยอื่นๆ...................................................................................................... ................................................ 
ประวตักิารผา่ตดั............................................................................................................. ..................................................... 

อา
กา
รแ
สด

ง 

อาการส าคญั.....................................................................................................................................................................  
ประวตักิารเจบ็ป่วยปัจจบุนั................................................................................................... .............................................. 
............................................................................................................................. ............................................................ 
.......................................................................................................................................................... .................................. 
อาการแรกรบั..................................................................................... .................................................................................... 
                                                                                             ผูบ้นัทกึ................................................................................... 

สง
สยั

 A
CS

 EKG    ครัง้ที ่1      เวลา.....................น.         ปกต ิ                  ผดิปกต ิระบุ
............................................................... 
EKG    ครัง้ที ่2    เวลา.....................น.          Troponi n T เวลา ................น.         บวก                   ลบ 

กา
รด
แูล

เบ
ือ้ง
ตน้

 เวลา............  น.     Absolute bed rest 
เวลา..............น.     On O2canular 3-5 l/min  
                                    Keep  O2sat >90% 
เวลา..............น.     ใหส้ารน ้า /On HL (เกบ็ Lab) 
 

เวลา..............น.     Isordil 5 mg 1 เมด็อมใต้ลิน้   
เวลา..............น.     ยา ASA gr V 1 เมด็เคีย้วกลนืทนัท ี  
เวลา..............น.     ใหย้า Plavix 4 เมด็รบัประทานทนัท ี
เวลา...............น.     ใหย้า Plavix 1เมด็ ( อายมุากกว่า 75 ปี) 
เวลา..........น.  Mo 3 mg + NSS  เป็น 10 cc IV  push ชา้ๆ 

กา
รต
ดิต

าม
 

การวนิิจฉัยโรค                 STEMI      NSTEMI      Unstable angina      R/O ACS        ACS 
 การรกัษาของแพทย.์............................................................................................................ ..................................................... 
............................................................................ ..................................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................................. 
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แบบบนัทึกสงัเกตอาการผูป่้วยเจบ็หน้าอก 
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 ผลการรกัษา   ส่งต่อ     เวลา...................น.       นอนโรงพยาบาล     กลบับา้น     เสียชีวิต   

CPR Progress Note 

Vital sings IV Push Action patient 
response 

Time Pulse RR O2sat BP Pupil Defrib ยาท่ีให้ IV fluid อาการตอบสนอง 
ต่อการรกัษา 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

Resuscitate    outcome 

  Successful  Transferal     to……………………….at…………………….น. 

  Un Successful Expired   at………………………น.            รวมเวลาในห้อง ER………………….นาที/ชม.                                



                                                                                                                       แพทย.์.....................................   ผูบ้นัทึก 

แนวทางเวชปฏิบัต ิ ผู้ป่วยโรค ACS โรงพยาบาลท่าแซะ 

Flow chart การดแูลผูป่้วยท่ีมาด้วยอาการเจบ็หน้าอก  

 

 

 

Onset  

Time (min) 

เจบ็แน่นหน้าอก สงสยั ACS 
- เจบ็แน่นบรเิวณหน้าอกเฉยีบพลนัเหมอืนโดนกดทบั  
- เจบ็รา้วไปกราม ไหล่ และแขนได ้เจบ็ นานประมาณ20-30นาท ี 
- มอีาการเหงื่อแตก ตวัเยน็ ใจสัน่ร่วมดว้ย 
 

Immediate treatment in EMS 
- ABS support 
- On O2NC 3LPM or other       keep O2set≥90% 
- Monitor EKG in severe patient 
- ±ASA gr V 1 tab เคีย้ว stat 
- ±Isordil (5) 1tab sublingual if severe chest pain 
 

มารพ. เอง 

Triage สง่เขา้ER 

      At ER or Ward (กรณีทีเ่ริม่มอีาการขณะ Admitใน ward) 
 
Immediate assessment                                       Immediate general treatment      
-Check V/S, O2set                                              -ABC support & O2 support keep O2set≥90% 
-IV access                - ASA gr V 1 tab เคีย้ว stat 

-12 lead EKG ±V3R,V4R1*   & ตามEKGเดมิ            - Isordil (5) 1tab sublingual if severe chest pain2* 

-Brief targeted Hx&PE                                         - Morphine 2-4 mg IV ( repeat 2 mg q 5-15 min for 
-  Cardiac marker ( Tn l or TnT)                            recurrent or persistent discomfort ) 
                          -Plavix ( 75)4 tab , Plavix ( 75)1 tabอายุ>75 ปี 

Review initial 12 iead EKG 
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Time (min) 

Review initial 12 lead EKG 

ST elevate or new LBBB 
Imp: STEMI 

ST   or dynamic T 
Imp: High risk UA /STEMI 

Non-diagnostic EKG 
Eg. ST    0.5-1 min 
T wave flattening 
Normal EKG 
 
 -Consult staff CCU& Fax EKG 

(เพื่อพจิารณา Fast track) 
-เขยีนใบ refer 
-แจง้ CCU or ER 

-เขยีนใบ refer 
- แจง้ER 
- Consult staffหากอาการรนุแรง 

R/O non ACS cause 
Eg. Pneumothorax,PE, 
Aortic dissection 

-สงสยัภาวะอืน่ทีไ่มใ่ช่ ACS 

 
-ไมแ่น่ใจสงสยั ACS ทีไ่มรุ่นแรงมาก 

 
-ยงัสงสยั ACS ทีอ่าการรุนแรงหรอื
ตอ้งการ Further Ix -ถงึER or CCU รพ. ชุมพร 

ควรได ้early assessment & 
EKG 12 lead 

ตดิตาม Dx,Rx&Progession 

-Admit observe clinical 
-Serial EKG 1/2- 6 hr 
(if hyperracute T        repeat 
EKG in 30-60 min 
 

ไมแ่น่ใจหรอือาการแยล่ง Clinical stable 

D/C planning 

Note 
1*พจิารณาท า V3R,V4Rใน Case Inferior Wall MI ทีม่ ีST elevate inV1 หรอื มภีาวะ Shock 
รว่มดว้ยหากพบ ST elevate in V3R,V4Rบอกว่าม ีRV infection รว่มดว้ย 
2*Contra- indication of NTG&MOในกรณทีีม่ ีRV infection 

Specific treatment 
Refer 

Refer 
Refer 

Refer 

<1
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Flowchart การดแูลผูป่้วยSTEMIโรงพยาบาลท่าแซะ 

ขัน้ตอนการดแูล กิจกรรมการพยาบาล ผูร้บัผิดชอบ 
 

ผูป่้วยมาถึงER 
1.การประเมินอาการแรกรบั 

 
 
 
 
 
 

 
 

2.การดแูลรกัษาตาม CPG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.  เตรียมการส่งต่อ 

 
 
 
 

 

 
1.1ซกัประวตัอิาการ Typical angina chest pain 

-เจบ็แน่นบรเิวณหน้าอกเฉียบพลนัเหมอืนโดนกดทบั 
อาจมรีา้วไปกราม ไหล่ และแขนได ้เจบ็นานประมาณ  20-30

นาท ีอาจมเีหงือ่แตก ตวัเยน็ ใจสัน่รว่มดว้ย 
 -มสีิง่กระตุน้ทีท่ าใหเ้กดิอาการ เช่น การออกแรง ภาวะเครยีด 
- อาการจะทุเลาลงหรอืดขีึน้เมือ่หยดุพกัหรอืพกัหรอืไดร้บัยา
nitroglycerin  
1.2 ประเมนิอาการแรกรบัโดยใชแ้บบบนัทกึการคดักรองผูป่้วย
ทีม่อีาการเจบ็หน้าอก 
1.3 วดั v/s ,O2  Sat 
 
2.1 รายงานแพทย ์
2.2 On O2cannula  4lit/min แม ้O2  Sat  จะด ี
2.3 EKG 12 Leadและ review EKG 12 Lead หลงั 15นาท ี
2.4 On HL / IV fluid 
2.5 Trop –I 
2.6 ASA gr V  1 tab เคีย้วทนัท ี
2.7 Plavix(75) 4 tab Oral stat 
- Plavix (75) 1 tab กรณอีาย ุ> 75 ปี 
2.8  ยาอื่นๆตามแผนการรกัษาของแพทย ์
2.9  เตรยีมDefib. พรอ้มใชง้าน 
2.10 ลงบนัทกึ V/S และอาการเปลีย่นแปลงของผูป่้วยทุก 5-
15 นาท ี
3.1 ถ่ายส าเนาเอกสาร EKG 1 ใบ 
3.2 เตรยีมใบส่งตวั 
3.3 แบบบนัทกึการดแูลผูป่้วยขณะส่งต่อ 
3.4 ตามเวรพยาบาลReferและพนกังานขบัรถ 
3.5 เตรยีมรถ Refer+อุปกรณ์ช่วยชวีติบนรถ. 
 
 

 
พยาบาลวิชาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แพทยเ์วร 
พยาบาลเวร 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

พยาบาล Refer 
 
 

 

 



Flow chart  การดแูลผู้ป่วยSTEMIโรงพยาบาลท่าแซะ     (ต่อ) 

ขัน้ตอนการดแูล กิจกรรมการพยาบาล ผูร้บัผิดชอบ 
4.การประสานงานการส่งต่อ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

5.การดแูลขณะส่งต่อ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
6.การติดตามผลการส่งต่อ 

4.1 พยาบาลหวัหน้าเวรส่งผลEKG เขา้Line  
กลุ่ม Fast tract ccu 
4.2 CCU ตอบกลบัทาง Line และใหร้ายงานแพทย ์
4.3 แพทยเ์วรโทร Consult แพทยเ์วร รพ ชุมพร โดยเวรเชา้
ในเวลาราชการ Consult แพทยป์ารชิาตโิดยตรงเบอร ์
081-5355479  และเวรนอกเวลาราชการ Consult แพทยเ์วร 
อายรุกรรม 
4.4 พยาบาลหวัหน้าเวรโทร OK Case กบัพยาบาลCCU ทาง
หมายเลขโทรศพัท ์077-503672-4 ต่อ 140 หรอื 077-511798 
 
5.1 เตรยีมยา MO 3mg IV,Dopamin(2:1)IV.และ NSS ขึน้ไป
บนรถReferเพื่อเตรยีมใหก้บัผูป่้วยกรณฉุีกเฉิน 
5.2 วดั V/S ทุก 5-15 นาท ี
5.3 On EKG monitor เพื่อตดิตามและเฝ้าระวงัอาการ 
5.4 กรณทีีผู่ป่้วยมอีาการรุนแรงมากขึน้ใหพ้ยาบาล Referโทร
Consult แพทยเ์วรเป็นระยะๆเพื่อปรบัแผนการรกัษาได้
ทนัท่วงท ี
5.5 พยาบาลReferโทรแจง้พยาบาลCCUทราบเมือ่รถไปถงึ
ทางแยกขา้มทางรถไฟเพื่อCCUเตรยีมรบัผูป่้วย 
5.6 รถRefer ไปส่งผูป่้วยทีห่ลงัตกึ CCU 
5.7 พยาบาลReferส่งต่ออาการผูป่้วยและขอ้มลูผูป่้วยกบั 
พยาบาลCCU 
5.8 พยาบาลRefer จดัเกบ็อุปกรณ์บนรถ Refer เขา้ที ่
และตรวจสอบใหพ้รอ้มใหใ้ชง้านและน าใบประเมนิ 
การส่งต่อผูป่้วยคนืใหก้บัแผนกทีส่่งต่อผูป่้วยทุกครัง้ 
 
6.1 พยาบาลหวัหน้าเวร ตดิตามผลการส่งต่อภายหลงัการส่ง
ต่อ 24 ชัว่โมง โดย โทรประสานกบั ccu ทาง Line  
กลุ่ม Fast tract  
6.2 ลงบนัทกึผลการตดิตาม case ในทะเบยีนการส่งต่อ 
 
 
 

พยาบาลหวัหน้าเวร 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

พยาบาล Refer 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
พยาบาลหวัหน้าเวร 

 

 



Clinical monitoring for   MI 

Specific Clinical Risk Early Warning  signs  Initial management   ปัจจยัเสีย่ง 
Cardiogenic shock 
 

1.แน่นหน้าอกเหมอืนถูกกดทบั 
2. มอีาการปวดรา้วขึน้กราม หรอืลงแขนซา้ย  
3. มอีาการเหงือ่แตก ใจสัน่ รว่มดว้ย 
ปลายมอืปลายเทา้เยน็ 
4. BP <  90/60 mmHg 
5. PR≥  100   bpm , PR≤  60   bpm. 
6. Sp 02<  92-95% 
 
 

1.ให ้ 02canula 3 LPM   
2. EKG 12 leads จากนัน้ monitor EKGดว้ย
เครือ่ง  
Defibrilator 
3.Access IV line 
4. เจาะ trop I  
5. รายงานแพทยท์นัท ี
6. ISDN (5) : อมใตล้ิน้ทนัท ี
7. DTX 
8. นอนศรีษะสงู 45 องศาเตรยีม CPR 

1.DM 
2.HT 
3.DLP 
4.อว้นลงพุง 
5.ดื่มสุรา 
6.สบูบุหรี ่  
7ประวตัโิรคหวัใจ 
8.เครยีด 
 

Heart Failure 1.หายใจหอบเหนื่อย 
2. RR > 24 /min 
3. spO2 < 92% 

1.ให ้O2 cannular 3 LPM   
2. monitor V/S 
3. รายงานแพทยท์นัท ี

 



 

 

แพทยซ์กัประวตัติรวจร่างกายและคลื่นไฟฟ้า(ภายใน 10นาท)ี 
ตรวจเลอืด(TROP-I)เพื่อท าการวนิิจฉยัแยกโรค 
  

 

 

 

โรคหวัใจขาดเลอืดเฉียบพลนั ไมใ่ชโ้รคหวัใจขาดเลอืดเฉียบพลนั 

 

ใหก้ารรกัษาตามมาตรฐาน ER 

-ASA.Gr.V 1tab เคีย้ว 

-Isordil 1tab SL (ในกรณีไมม่ีขอ้หา้มใช)้ 
-Clopidogrel 300mg ( Age≤ 75 ปี )** 

-Clopidogrel 75mg ( Age≥ 75 ปี )** 
 

ใหก้ารรกัษาตามสาเหต ุ    
 ถา้ไมด่ีขึน้พิจารณาการการสง่ตอ่ 

แนวทางการส่งต่อผู้ป่วย 

ท่ีไม่สามารถให้ยาละลายล่ิมเลือดและขยายหลอดเลือดหวัใจโรงพยาบาลท่าแซะ 

 

 

โรคหวัใจขาดเลอืดเฉียบพลนั 

ชนิด ST ยก 
โรคหวัใจขาดเลอืดเฉียบพลนั 

ชนิด ST ไมย่ก 

 

เวลาเริม่เจ็บหนา้อก 

มากที่สดุถึงรพ.นอ้ยกวา่ 

หรอืเทา่กบั 12 ชม. 

ใหก้ารรกัษาตามมาตรฐาน 

แนน่หนา้อกไมด่ีขึน้ 

หรอืมี 
ภาวะแทรกซอ้น 

นอ้ยกวา่12 

ชม. 

ระยะเวลาการ 
เดินทางนอ้ย 

กวา่ 90 นาท ี
สง่ตอ่รพ.ท่ีใกลเ้คียงทีใ่หย้าละลายลิม่เลอืด 

มากกวา่ 12 

ชม. 

สง่ตอ่ 

นอ้ยกวา่ 90นาที 

น าสง่โรงพยาบาล/สถาบนัท่ีสามารถ 

เพื่อสวนขยายหลอดเลอืดหวัใจ 

พิจารณาสง่ตอ่รพ.

ตามความเหมาะสม 

มากกวา่ 90นาที 

 

มาตรฐานการรกัษาโรคหวัใจขาดเลือดเฉียบพลนั สถาบนัโรคทรวงอก 



Care Map for  Acute bronchitis/ bronchiolitis/pneumonia  
 

Impression  …………………………………………………………………………………………………….. 
Physical examination  
Vital sign : BT…….   PR ……..  BP……..  RR……..  O2 sat RA…….%  Canula <…..LPM >…… %  
Accessory muscle use               Cyanosis           Agitation            
Lung ………………………………………… Heart ………………………… Ext  …………………………….. 
 

Orders for one day 
 

Orders for continue 

Date Orders 
 

Date orders 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Admit 
    
     on O2 ……… LPM  Keep o2  > 95 % 
 
      Ventolin (0.03ml/kg )……….ml  
 
     + NSS up to 4ml 1 NB stat q 15 min  
 
     X 3 dose then q ……. hr  
  
      IV fluid ……………… 
 
      Hydrocortisone(5mg/kg/dose)   
 
      Sig ……………………mg IV q 6 hr  
 
      CXR 
 
       CBC 
 
       ESR, ……………………….. 
 
       Observe clinical  
    
    - alteration of conscious / confusion 
 
     - abdominal paradox / accessory  
 
       respiratory muscle use 
 
     - o2 therapy  Spo2 < 85 % 
 
    If present pls. notify Doctor 
   
 

  
 

ลงชื่อ............................... 
 
 

 Diet  
          Regular  
 
          Record V/S , I/O  
 
           Chest PT 
 
Medication 
 
         Antibiotic 
 
     
………………………………………… 
 
     
………………………………………… 
      
       
 
 Supportive 
 
         Siltussis ……………po tid pc 
 
         Zyrtec ……………...po hs 
 
         Paracetamol .............po prn 
 
         for fever q 4-6 hr 
           
         Others   
 
 ……………………………………… 
 
………………………………………. 
 

 
 

ลงชื่อ............................... 
 

Name of Patient                                                                                 Age Hospital Number 
Department of Service Ward Attending Physician 
 
 

c

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 
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แนวทางปฏิบติัทางคลินิก เรื่อง ปอดบวม  
clinical practice guideline pneumonia  

การวินิจฉัยโรคปอดบวม 

(1). พบรอยโรคใหมใ่นเอกซเรยป์อด (new pulmonary infiltration) 
(2). ระยะเวลาทีเ่ป็นน้อยกว่า 2 สปัดาห ์(acute onset) 
(3). มอีาการและอาการแสดงของการตดิเชือ้ทางเดนิหายใจสว่นล่าง (lower respiratory tract infection) อยา่งน้อย 

3 ใน 5 ข้อได้แก่ 
 3.1. ไข ้(fever) จากการวดัอณุหภมูคิรัง้แรกทางปาก หรอืทางทวารหนัก (กรณีเดก็เลก็ หรอืมลีมชกั) 
 3.2. ไอ (cough), จะเป็นชนิดมเีสมหะ (sputum) หรอืไมก่ไ็ด ้
 3.3. หายใจล าบาก (dyspnea) 

3.4. อาการเจบ็เยือ่หุม้ปอด (pleuritic chest pain) 
3.5. ตรวจรา่งกายพบลกัษณะปอดบวม เชน่ consolidation, crackles (rale/crepitation) ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.เกณฑใ์นการพิจารณารบัผู้ป่วยไว้เป็นคนไข้ใน (IPD CASE ) 

(1). อายมุากกว่า 65 ปี 
(2). มโีรครว่ม 
. ไดแ้ก ่COPD, bronchiectasis, malignancy, DM, CRF,  CHF, chronic liver disease, chronic alcohol 

abuse, malnutrition, CVA, post-splenectomy (โดยเฉพาะรายทีอ่ายตุ ่ากว่า 7 ปี ซึง่ระบบภมูติา้นทานโรคยงั
พฒันาไมเ่ตม็ที)่, ป่วยหนกัจนตอ้งรบัเป็นผูป่้วยใน คดิเป็นระยะเวลาน้อยกว่า 1 ปี 
โรครว่มทีค่วรเฝ้าระวงั เนื่องจากเพิม่โอกาสเสยีชวีติมากเป็นพเิศษไดแ้ก ่malignancy, CRF, chronic liver 
disease & CVA 

(3). มอีาการแสดง (signs) ทีบ่ง่ช้ีถึงพยากรณ์โรคท่ีไม่ดี (increased morbidity, mortality)  
  ไดแ้ก ่RR > 30/min., systolic BP < 90, diastolic BP < 60, PR > 125/min., hypothermia 

(BT <35C), high fever (BP > 40C), alteration of consciousness, evidence of extrapulmonary infection 
site(s) การตรวจพบการตดิเชือ้นอกปอดพรอ้มกบัปอดบวม เพิม่เสีย่งการแพรก่ระจายเชือ้ทางหลอดเลอืด 



(4). ผลการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร (lab.) หรอืเอกซเรยท์ีบ่่งชีถ้งึพยากรณ์โรคทีไ่มด่ ี(increased morbidity, mortality) 
ไดแ้ก ่

(4.1). WBC < 4,000/mm.3,  > 30,000/mm.3, or absolute neutrophil < 1,000/mm.3 
(4.2). PaO2 < 60 mmHg or PaCO2 > 50 mmHg (room air); กรณี PaO2 < 60 mmHg เพิม่โอกาสเสยีชวีติ
ขึน้มาก 
(4.3). CR > 1.2 mg/dl or BUN > 20 mg/dl, unfavorable CXR: multi-lobar involvement, cavitation, rapid 
radiographic spreading (serial films), pleural fluid (กรณี pleural fluid เพิม่โอกาสเสยีชวีติขึน้มาก) 
(4.4). Hct < 30%, or Hb < 9 mg/dl 

(5). sepsis or organ dysfunction eg. Metabolic acidosis, coagulopathy, etc. 
(6). arterial pH < 7.35 

 
เกณฑท่ี์ควรพิจารณาส่งต่อ (referral) 
เกณฑท์ีค่วรพจิารณารบัไวใ้น ICU (กรณี รพช.ควรพจิารณาสง่ต่อ)  
ไดแ้ก ่มี 1 เกณฑห์ลกั (major criteria) หรือ 2 เกณฑร์อง (minor criteria) ขึน้ไป 
(1).เกณฑห์ลกั 

1.1 จ าเป็นตอ้งใชเ้ครือ่งชว่ยหายใจ 
1.2 Septic shock (มกีารตดิเชือ้ รว่มกบัความดนัเลอืดตกลงอยา่งน้อย 1 ชัว่โมง และตอ้งใชย้ากระตุน้ความดนั

เลอืด) 
(2). เกณฑร์อง 

2.1. Systolic BP < 90 mmHg 
2.2. Multilobar disease 
2.3. SpO2 < 90% with oxygen supplement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



การจ าแนกกลุ่มผูป่้วย (Patient stratifitication ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การสืบค้นเพ่ือน าไปสู่การวินิจสาเหตขุองโรคปอดอกัเสบชุมชน(Diagnostic 
investigation in CAP)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางการให้ยาปฏิชีวนะ 

(1). ใหภ้ายใน 4 ชัว่โมง นับตัง้แต่ผูป่้วยมาถงึโรงพยาบาล ลดอตัราตายไดด้กีว่าใหห้ลงั 4 ชัว่โมง 
(2). ใหย้าทีค่รอบคลุมเชือ้แบคทเีรยีทีพ่บบ่อยไดแ้ก่ S. pneumonia, H. influenza นานเฉล่ีย 7-10 วนั และเชือ้ 
ทีท่ าใหเ้กดิ atypical pneumonia (C. pneumoniae, M. pneumoniae) นานเฉลีย่ 10-14 วนั 
 กรณรีกัษาแบบผูป่้วยนอก และไมม่โีรครว่ม, ควรพจิารณาใหย้ากลุ่ม macrolides เช่น erythromycin, 

roxithromycin ฯลฯ 
 กรณรีกัษาแบบผูป่้วยนอก และมโีรคระบบปอด-หวัใจ (cardio-pulmonary diseases) ควรพจิารณาให้

ยากลุ่ม beta lactam ทางปาก เช่น amoxicillin, amoxicillin-clavulanate ฯลฯ + macrolides เช่น 
roxithromycin ฯลฯ 

 กรณรีกัษาแบบผูป่้วยใน ควรพจิาณาใหย้ากลุ่ม bata lactam เช่น ampicillin, ceftriaxone ฯลฯ ทาง
หลอดเลอืดด า +/- macrolides เช่น roxithromycin ฯลฯ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ติดตามผลการตอบสนองต่อการรกัษา (response to therapy)  
ไดแ้ก่ 
  (3.1). เหนื่อยน้อยลง ไอน้อยลง 
  (3.2). ไขล้งอยา่งน้อย 8 ชัว่โมง 
  (3.3). กนิอาหารและยาทางปากได ้ไม่มอีาการคลื่นไส้-อาเจยีน 

(3.4). ผลตรวจ CBC พบเมด็เลอืดขาวมแีนวโน้มลดลง หรอืเปลีย่นแปลงไปในทางทีด่ขี ึน้ 
 

ผูป่้วยทีต่อบสนองดตีัง้แต่ระยะแรกๆ (early clinical response) มกัจะมอีาการทางคลินิกคงท่ี หรือดี
ขึ้นภายใน 24-48 ชัว่โมงก่อน และอาจมผีลการตรวจเลอืดหรอืเอกซเรยด์ขีึน้ในวนัต่อๆ มา ควรพจิารณาเปลีย่น
ยาฉีดเป็นยากนิ และจ าหน่ายออกจากโรงพยาบาล โดยเลอืกยาทีค่รอบคลุมเชือ้ใกลเ้คยีงกบัยาฉีด 
 ผูป่้วยทีอ่าจพจิารณาสงัเกตอาการต่อหลงัเปลีย่นยาฉีดเป็นยากนิไดแ้ก่ ผูป่้วยสงูอาย ุมโีรครว่ม หรอืมี
ภาวะแทรกซอ้นจากปอดอกัเสบ เช่น pleural fluid ฯลฯ  



ไมค่วรเปลีย่นยาปฏชิวีนะใน 72 ชัว่โมงแรกของการรกัษา ยกเวน้มหีลกัฐานทีบ่่งชีว้่า เชือ้ดือ้ยา หรอื
เปลีย่นการวนิิจฉยัโรคเป็นโรคอื่น 
 
การฉีดวคัซีนในผูป่้วยกลุ่มเส่ียงต่อการเกิดโรคปอดอกัเสบชมชน 
Vaccination recommendation for the patient at risk fot CAP  
(1.) Influenza vaccine และ pneumococcal vaccine  
 มปีระโยชน์ในผูป่้วยสงูอาย ุ(อาย ุ> 65ปี) และมโีรคปอดเรือ้รงั ในการช่วยลดอตัราการเกดิปอดอกัเสบ 
ส่วน pneumococcal vaccine ยงัไมม่กีารศกึษาขอ้ดขีอ้เสยีในประชาชนไทย  
 
 

บรรณานุกรม 

1. สมาคมอรุเวชชแ์หง่ประเทศไทย, แนวทางการรกัษาโรคปอดอกัเสบชมุชนในประเทศไทย(ส าหรบัผูใ้หญ่), 
 พมิพค์รัง้แรก, 2544. 

 



Specific  Clinical  Risk Pneumonia 
Specific Clinical  Risk Warning  signs /Pre-Arrest  signs Initial management   

1.Respiratory failure 
 
 

1.เหนื่อยหอบมาก หายใจเรว็ นอนราบไมไ่ด ้(PR> 30 ครัง้/นาท)ี 
2. กลา้มเนื้อทีช่ายโครง หรอืเหนือไหปลารา้ยบุตวั ขึน้-ลง (Accessory muscle used) 
3.การเคลื่อนทีข่องอกและทอ้งไมส่มัพนัธก์นั ( Respiratory paradox) 
3. ไอมเีสมหะ แต่ไมส่ามารถขบัเสมหะออกได้ 
4. 02 sat  < 90 % 
5.กระสบักระส่าย ซมึ สบัสน หรอืหมดสต ิ

1.ให ้ 02canula 2  LPM or Ambu bag (ดดู
เสมหะ) 
2. maintain airway = ? 
3.เตรยีมอุปกรณ์ช่วยชวีติ 
4.รายงานแพทยท์นัท ี
 

2.Sepsis shock 
 

1.Clinical SIRS  >2/4 ข้อ 
- Temp >38 C or <36 C 
- HR >90 BPM 
-RR >20/min 
-CBC : WBC <4000/mm3 or >12000/mm3 or band >10% 
2. BP  <90/60 mmHg 
3. กระสบักระส่าย ซึม สบัสน หรือหมดสติ 

1. ให ้02 
2.เปิดเสน้เลอืดเตรยีมการใหส้ารน ้า 
Isotonic solution  
3. notify  แพทย ์
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เกณฑท่ี์ควรพิจารณาส่งต่อ  
มี 1 เกณฑห์ลกั (major criteria) หรือ 2 เกณฑร์อง (minor criteria) ขึ้นไป 
(1).เกณฑห์ลกั 

1.1 จ าเป็นตอ้งใชเ้ครือ่งช่วยหายใจ 
1.3 Septic shock (มกีารตดิเชือ้ รว่มกบัความดนัเลอืดตกลงอยา่งน้อย 1 ชัว่โมง และตอ้งใชย้า

กระตุน้ความดนัเลอืด) 
(2). เกณฑร์อง 

2.1. Systolic BP < 90 mmHg 
2.2. Multilobar disease 
2.3. SpO2 < 90% with oxygen supplement 

 
 



Sepsis blundle  
  .         

 

                      
                    Severe sepsis     septic shock                                           

                 3                    
1.                                                    (early recognition) 
2.                                                                               

                     (Early infection control, early resuscitation, and organ support) 
3.                                                                        

                                                                 

 

                            

1. Early 
recognition  
and Initial 
assessment 

1.    SIRS Criteria      SOS score                               sepsis 
2.                SIRS criteria                    2               SOS score 

        3                                                                    
                                           Sepsis 
3.                                    
4.     SOS score            vital signs                                  (   
           blood lactate level                         ) 
5.                  tissue hypoperfusion      organ dysfunction 
6.                        sepsis               tissue hypoperfusion      organ 
dysfunction                      Sepsis           SOS score         5         

     severe sepsis      septic shock 
                    

         SOS score                                                              
                            sepsis                 SOS score               
                         SOS score                                               
               

 
 



2.Initial Septic 
Workup    
                 
     sepsis 

 

1. ซ                                
2. ซ                                                 ศ                           
           
3.                ฏ                        

 Complete blood count 

 Urine analysis/culture 

 Blood culture 2 specimens 

 Chest x-rays 

           clot blood 10                                                    
serology                    

4.               ฏ                                  
 Serology test                        ฉ          
                                                  
                           ultrasound         ,             ,    ,            

                                      
              ธ                                  

5.                                                                              

3.Antibiotic 
therapy 

 

1.        ่       ฏ ช               จ          ่         ช   (hemoculture)      
     2                  Gram stain                 specimens         
                                      sepsis 
         ่ใ กรณี ุดว  ัย                                                          
                    ฏ                                                        
        ฏ                                      
2.       ฏ ช        intravenous    ่  ฤ   ์        ่                   ช     ่
                                                                              1 
ช ่ โ                                   จฉ           sepsis 
3.                                                ศ                         
                                                             ฏ       
4.   จ  ณ       ฏ ช       ่        combination                       ฤ ธ ์
                                
 



      ช             ฏ ช        combination 
 Neutropenia 
               prevalence                multi-drug resistant bacteria      

Pseudomonas, Acinetobacter, ESBL-producing organisms     
 Pseudomonas aeruginosa bacteremia               septic shock           

respiratory failure 
          Streptococcus pneumoniae         bacteremia     septic shock     

     

5.                                sepsis                                  
       exclude                                                              
                  
6.     จ               ช         จ  ณ          ่    ฏ ช         ฤ   ์จ      
 จ  จ    ่                                                           
specimens                                                                  
         (De-escalation) 
7.         ่        จ  ณ        ฏ ช               จ                      7-
10      
                           ฏ                                                       
-                       
-                                                            (undrainable 
focus of infection) 
-                            neutropenia         
 

4.Source control 1.                                                                                 
                                             12ช ่ โ      จ     ่        
    จฉ   
2.                                                       
3.                            (percutaneous drainage)          ศ                     
                       ศ       
 
 



5.Fluid therapy 1.        IV       18-20 จ      2                                                 
             

 load IV fluid           30 ml/kg จ      2       (          3     )     ณ 
   ่                    60            โ      จ โ             

 load IV fluid           30 ml/kg (          1.5     )     ณ    ่        
            60           โ      จ โ             

2.                                          10-15      โ   ฉ     ช    6 
ช ่ โ                                     ,              crepitation,CXR    
pulmonary edema                                                            
         
     ขอ้เสนอแนะเพิ่มเตมิ 

                             resuscitation            NSS           
colloid 

                                      IV peripheral                  
                           IV peripheral           2                    
                                                   ธ     

                                                                      
                                        (3       ช    3-6 ช .   ) 

                   pulmonary edema                             
            

                        500-1,000 ml                              
                                                                     
                                                                   shock 
ซ                                 severe sepsis     septic shock      
                                                                 

 

6. Vasopressor 
and inotropes 

1.              Norepinephrine      Dopamine                          
                       

        Dopamine        Dopamine         5%D/W(    NSS)         
Dopamine 250 mg   5%D/W 250 ml                              5 
μg/kg/min                  20μg/kg/min 



        Norepinephrine        NE    5%D/W (            NSS)      
    NE 4 mg    5%D/W 50-100 ml                         
syringe pump (                      central venous catheter)    
         Norepinephrine 4 mg   5%D/W 250ml                  
       infusion pump (                      peripheral venous 
catheter)                               septic shock                     
0.1-0.3 μg/kg/min                  2 μg/kg/min                  
             5 μg/kg/min  

               3-5                 MAP  ≥ 65 mmHg   
3.                        NIBP     3-5                                    
                                                                           
    15-30      
4.                                          MAP≥ 65   .                
Dopamine   /     Norepinephrine                                           
               Epinephrine                                    MAP≥ 65 
mmHg 
5.                                                                        
                             MAP≥ 65 mmHg               Hydrocortisone 
                                       200-300mg/day                8 
        

7. Monitoring 1.               MAP≥ 65mmHg                   15-30      
2.                          urine output            0.5 ml/kg/hr 
3.                                                               
           ซ                                  ซ                          
       pulse oximetry                95% 
4.     จ  ณ        sos score     care map      . 

8. Respiratory 
support 

1.                                                                               
                                                    oxygen 
2.                                                                                
                                                               oxygen      
nasal cannula 4-6             
3.                                                                                 



                                           respiratory paradox           
                         oxygen 
4.                               oxygen              pulse oxymeter         
 ๊ ซ       (arterial blood gases)           
5.             ช       จ        ช     ่  ช       จ     จ  ณ                 ่    
           ่         ICU 

9. Renal support                    ่             ฉ                                 จฉ            

   ่       cr     ่    1.5     จ                        ่               30          

   ช ่ โ                     6 ช ่ โ   
10. Glycemic 
control 

           DTX                                      (blood sugar) 
 Keep 80-180 mg% 
 If DTX < 60 mg%     50% glucose 50 ml iv slowly push then 5%D iv rate 

1 ml/kg               NSS          resuscitation 
 If DTX >  180 mg%     NSS          resuscitation        
                                          200 mg%            regular 

insulin ฉ                                              glucometer 
             1-2                                            regular 
insulin continuous intravenous infusion                            
                 80-180 mg% 

                               glycometer                         
      ซ               1               insulin infusion 

                     ฤ                       insulin      mixed split 
     premix ฉ                                                         
                                                      80-180 mg% 
 

11. Sedation 1.             sedation            hemodynamic            
2.                                             sedation 
 

12. Other 
supportive care 

1.Stress ulcer prophylaxis : Omeprazole 40 mg iv OD 
2.DVT prophylaxis                         DVT 
 



  ณฑ            
            .   
    

                                                ศ                         
                                                             ฏ       

                    ่             ฉ                                 จฉ         

      ่       cr     ่    1.5     จ                        ่               30 

            ช ่ โ                     6 ช ่ โ   
 



โรงพยาบาลท่าแซะ 

Order  การรกัษาผูป่้วย  sepsis  / severe sepsis 

progression  
 

                Date  

Order for One day and progression 
 

Order for Continuation 

Order 
 

Date Order Off 
      

Sign 
    H/C x2 

   CBC  BUN  Cr  E’lyte 
    PT,INR, LFT 
-Identify source of infection 
         UA,U/C 
          Sputum gram  ,C/S 
   Pus gram, C/S 
   CSF gram, C/S 
   CXR 
    EKG12leads 
- O2 therapy  keep O2sat≥90% 
       O2canular 
       O2 mask 
       ET- tube 
 - IV fluid…………………………    
 -Record V/S  q 30 min Until stable 
then q 1  hr keep MAP ≥65mmHg 
- Record urine out put q 1 hr  keep 
0.5 ml/kg/hr 
- DTX stat…….mg% Then  DTX  
q 6hr keep 80-180 mg% 
 
 

 
 

ลงชื่อ............................... 
 

 
 
 
 

 

  NPO 

  Record V/S   

  Record I/O 

  SOS Score 

 

Medication 
   Antibiotic (หลงั H/C) 
………………………. 
………………………. 
…………………………. 
………………………… 
…………………………. 
…………………………. 
  Omeprazole 40 mg iv OD 
 

 
 

                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
ลงชื่อ............................... 

 

Name of Patient                                                                                 Age Hospital Number 
Department of Service Ward Attending Physician 



แนวทางปฏบัิติการประเมนิสภาพผู้ป่วยโดยใช้ SOS score(search out severity score) 
score 3 2 1 0 1 2 3 

อุณหภูม ิ  ≤35 35.1-36 36.1-38 38.1-38.4 ≥38.5  

ความดนัโลหิต(ค่า
บน) 

≤80 81-90 91-100 101-180 181-199 ≥200 ให้ยากระตุ้น 
ความดนัโลหิต 

ชีพจร ≤40  41-50 51-100 100-120 121-139 ≥140 

หายใจ ≤8 ใส่
เคร่ืองช่วย

หายใจ 

 9-20 21-35 26-35 ≥35 

ความรู้สึกตวั 
 
 

 
 

 
 

สับสน 
กระสับกระส่าย 

ทีเ่พิง่เกดิขึน้ 

ต่ืนด ี
พูดคุยรู้เร่ือง 

 

ซึม 
แต่เรียกแล้ว 
ลืมตาสลมึ 

สลือ 

ซึมมาก 
ต้องกระตุ้น
จงึจะลืมตา 

ไม่รู้สึกตวั 
แม้จะกระตุ้น

แล้วกต็าม 

ปัสสาวะ/วนั 
ปัสสาวะ/8ชม 
ปัสสาวะ/4 ชม 
ปัสสาวะ/1 ชม 

 ≤500 
≤160 
≤80 
≤20 

501-999 
161-319 
81-159 
21-39 

≥1000 
≥320 
≥160 
≥40 

   

                              โ   ช  SOS score             โ               
      ่      BP  T   P* R MAP     

          
URIN SOS         

 

TOTAL 
 

                

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 ช่ือ-สกลุ......................... 

HN………………อาย.ุ....ปี 

*หมายเหต ุPulse ใหล้งบนัทกึลกัษณะความชดัเจน 

F= Full , M= Moderate ,W=Weak ,N= Not palpation 

 



                              โ   ช  SOS score             โ               

     ่      BP T P* R MAP     
          

URIN SOS         Total                 

              

              

              

              

              

              

              

              

              
              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              
              

ช่ือ-สกลุ......................... 

HN………………อาย.ุ....ปี 

*หมายเหต ุPulse ใหล้งบนัทกึลกัษณะความชดัเจน 

F= Full , M= Moderate ,W=Weak ,N= Not palpation 

 



โรงพยาบาลท่าแซะ 

แนวทางการดูแลรักษา (CPG )ผู้ป่วยผู้ใหญ่ทีม่ีภาวะ severe sepsis/septic shock 

                                                                           

  

Uncertain No 

ผูป่้วย       severe sepsis  septic shock (1)  
วินิจฉัยเวลา........................น.(โดยแพทย)์ 
Hemoculture………………น. 

 
 

  

                                                                                 

 

 วนัที่วินิจฉัย..................................... 

Hemodynamic  support 
ถา้ Map < 65mmHg (2) 

Source identification(3)+ control 

Adequate antibiotic(4) เวลาที่ให.้.............น. 
พิจารณา organ and metabolic support 
-Intubation and mechanical  ventilator 
(เม่ือมีภาวะ respiratory failure ) 
-Renal replacement  therapy 

 

 

ให ้volume 500-1,000 ml. in1/2 hr(1) 
        Yes                     No 
ประเมิน intravascular volume 

 

-Surgical drainage if indication 
      ปรกึษาศลัยกรรม/intervention 

  

1.Adequate 
    volume 

2.Acceptable BP (3) 
   เวลา..................น. 

ท า invasive monitoring  

(CVP) 
CVP> 10-15 cmH2O 

พิจารณาใหก้ารรกัษาตามล าดบัตอ่ไปนี ้   
 1.ถา้ไมใ่ส ่CVPใหท้  าการใส ่CVP และให ้
   สารน า้ใหไ้ด ้CVP 10-15 cmH2O 

2.ใหV้asopressor                                                         
 Dopamine 5-15 ug/kg/minหรอื    
 Norepinephrine 0.02-2ug/kg/mi                                
3.ถา้ Map<65mmHgหลงัให ้Vasopressor                            
- พิจารณาให ้Hydrocortisone 50 mg IV q 6 hr                            
และลดขนาดยาลงจนหยดุไดภ้ายใน 7 วนั                                                                                                  
4.ประเมิน intravascular volume statusซ า้ 

-ถา้Map>90mmHgใหล้ดขนาด Vasopressor ลง 

(keep คา่ Map65-90mmHg 
-Hct < 30% ใหเ้ลือดจนได ้Hct≥30% 
- Hct > 30%ให ้Dobutamine5-20ug/kg/min  

Name of patient                                                                             Age                                  Hospital Number 
Department of service                                             Word                                   Attending physician 

    Urine 0.5ml/kg/hr 
    SVC o2 set หรอื mixed venous o2 set>70% 
     เจาะserum lactate ( ในกรณีที่ SCV ) o2 set>80% 
 

3. Adequate 
  perfusion 

Goal achieved adequate tissue perfusion ภายใน 6 ชม. 
Preduent  assessment 

No 

Yes 

No 

NO 

 Yes 

Yes

s 

               Yes 
เวลา...........น. 
 
 



  ช่ือ-สกลุ..................................อาย.ุ......ปี HN………………. AN……………..วนัท่ี.............................      

Addessment and Management Sheet for sepsis and Septic shock 
Thasae Hospital,Chumphon 

Time to ER………………………Time to Dx………………………..Time to admit……………………. 
 

                  
 

1.Early Recognition and Initial assessment 
SOS score………………………………… 

Severe sepsis criteria  
     Sepsis wit hypotension (SBP≤90mmHg or MAP≤70 mmHg                                                   
      Blood lactate level>upper limits laboratory normal 
      Urine output<0.5ml/kg/hr for 2 hr 
      Creatinine>2.0 mg/dL(176.8µmol/L) 
      Bilirubin>2 mg/dL(34.2µmol/L) 
       Platelet  count<100,000µL 
      Coagulopathy (INR>1.5) 

 

 

 

 

 SIRs criteria (2ใน4 ขอ้) 
     Temperature>380c or<360c 
      Heart rate >90 bpm  
      Respiratory rate >20/min or       
      PaCO2<32mmHg 
      WBC >12,000/mm3,<4,000/mm3 or 

      Band form neutrophil>10% 
 
2. Initial septic Work up            Community- acquired 
     Souece identification            Hospital- acquired 
     Respiratory system               Genitourinary system 
     Gastrointestinal system         Skin/ soft tissue system 
     Nervous system                    Other…………………. 

Laboratory 
Hemoculture x………time of taking specimen……… 
CBC UA/UC Sputum G/S,C/S CXR 
Stool exam. C/S BUN, Cr , Electrolyte LFT  
Orther………………… 
 

 3.Antibiotic therapy 
Empirical antibiotic……………………………………Time of ordering……………….Time of administered………… 

4. Source control Procedure (Ex. I&D)......................................................................................................................... 

5.Resuscitation control Procedure 
BP………….mmHg MAP…….. mmHg RR………………/min HR…………bpm  BT…………0C DTX……..mg% 
Sao2………..% (on      RA      O2 mask with bag ………LPM       O2 cannular……LPM       ET Tube  )  
 
SaO2…………%(on    RA  O2 mask with bag ……lpm     O2cannular………….lpm  ET tube) DTX………mg% 
   Fluid therapy time…………….. 
           0.9%NaCl 1,000ml iv load……..ml(30ml/kg/dose x 2dose,1 dose in Heart disease or Kidney disease ขึน้กบัดลุยพินิจของแพทย)์ 
            Total………………………..ml  
           Colloid………..iv load………………ml  Total………………ml 
Post  fluid resuscitation BP ……………..mmHg   Time……….. 
   CVP monitoring site………CVP…………cmH2O ( goal MAP ≥ 65 mmHg , CVP 12-15 cmH2O ) 
 
 
    Vasopressor therapy time………….. 
            Norepinephrine (...... : ……) iv drip start at…….…ml/hr          
            Dopamine (2:1) iv drip start at…..………ml/hr   
     Result BP ………….mmHg MAP…………..mmHg 
    Urine output…………………ml ( ไมร่วม residual Urine) 
        

 

Summary Result 
ผล Hemoculture 
      Improve        Refer          Death 

รวมค่าใช้จ่าย..................................................บาท 

Recorded   by……………………………. 
Signed  by……………………………….M.D. 



แนวทางเวชปฏิบัต ิ ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลท่าแซะ 

Care map for Stroke 

            

            

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sudden onset of focal neurological deficit suspicious stroke  

Clinical 
- แขนขาชาหรืออ่อนแรงขา้งใดขา้งหน่ึงทนัที 

- พดูไม่ชดั พดูไม่ได ้ฟังไม่เขา้ใจ พดูซ ้ าๆ แบบไม่มีสาเหตุ
ทนัที 

- เดินเซร่วมกบัเวยีนศีรษะทนัที 

- ตาเห็นภาพซอ้น หรือมืดมวัขา้งใดขา้งหน่ึงทนัที  
- กลืนล าบากหรือไม่กลืน มีน ้ าลายไหลมุมปากตลอดทนัที 

- ระดบัความรู้สึกตวัลดลงทนัที 

- มีการเคล่ือนไหวผิดปกติของร่างกายซีกใดซีกหน่ึงทนัที 

At Emergency room  
- history taking and V/S record 
- Basic life support 
- DTX exclude hypoglycemia 
- On O2 therapy, keep O2 > 95%  
- EKG 12 leads 
- 0.9% NaCl 1000 ml IV rate 80 ml/hr  

- Basic life support 

- GCS < 9 / หรือมีแนวโนม้ score drop  

    intubation   
- general management  
- Initial treatment of IICP  
- consult MED for refer  
- Further RX if staff suggest 
  

- Refer to รพ.ชุมพร 

- monitor V/S 
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การดแูลทัว่ไป(General Management) 

1. เฝ้าระวงัไมใ่หเ้กดิภาวะพรอ่งออกซเิจน( O2satulation>92%) และการหายใจผดิปกต ิ
2. การใหย้าลดความดนัโลหติ 
 หลกัการใหย้าลดความดนัโลหติในผูป่้วยหลอดเลอืดสมองตบีหรอือุดตนัในระยะเฉียบพลนั 

 2.1 SBP ≤ 220 มลิลเิมตรปรอท หรอื DBP ≤120 มลิลเิมตรปรอท 
       ไมต่อ้งใหย้าลดความดนั ยกเวน้ในกรณดีงัต่อไปนี้ 

- ภาวะหวัใจลม้เหลว(congestive heart failure) 
  - หลอดเลอืดเอออตกิแตกเขาะ (aortic dissection) 
  - กลา้มเนื้อหวัใจขาดเลอืดเฉียบพลนั(acute myocardial ischemia) 
  - ไตวายเฉียบพลนั (acute renal failure) 
  - ภาวะ hypertensive encephalopathy) 

 2.2 SBP>220 มลิลเิมตรปรอท หรอื DBP ≤121-140 มลิลเิมตรปรอทหรอืทัง้ 2 อยา่ง โดยวดั    
        ห่างกนัอยา่งน้อย 20 นาท ี2 ครัง้ ใหก้ารรกัษา โดยมเีป้าหมายลดความดนัโลหติของเดมิลง  
        10-15  % ดงันี้ 

- Captopril 6.25 -12.5มลิลกิรมั ทางปาก ออกฤทธิภ์ายใน 15-30 นาท ีอยูไ่ดน้าน 4-6 
ชัว่โมง  หรอื 

- Nicardipine 5มลิลกิรมั/ ชัว่โมง ทางหลอดเลอืดด าในช่วงแรกให้ขนาด 2.5 มลิลกิรมั 
ทาง หลอดเลอืดด านาน 1-2 นาท ีแลว้ปรบัขนาดยาจนไดค้วามดนัตามเป้าหมาย โดยเพิม่ขนาด
ยาครัง้ละ2.5 มลิลกิรมั/ชัว่โมงทุก 15 นาท ีขนาดยาสูงสุดคอื 15 มลิลกิรมั/ชัว่โมง พจิารณาให ้
loading dose ในกรณทีีต่อ้งการลดความดนัอยา่งรวดเรว็หรอืก่อนให ้rt-PA 

- Labetalol 10มลิลกิรมัทางหลอดเลอืดด าชา้ๆใน1-2 นาท ีถ้ามลิลกิรมัต่อนาทคีวามดนั
โลหติไมล่งสามารถ ใหซ้ ้าไดอ้กีหนึ่งครัง้ หรอืหยดทางหลอดเลอืดด าขนาด 2-8 มลิลกิรมัต่อนาที
(ไมเ่กนิ 300มลิลกิรมัต่อวนั) ในกรณทีีไ่มม่ยีาในขอ้2.2 ใหเ้ลอืกใชย้าในขอ้2.3ดวัยความระวงั  

 ไมค่วรใหย้าNifedipineอมใตล้ิน้หรอืทางปาก  เนื่องจากไมส่ามารถทีจ่ะควบคุมขนาด หรอื 
         ผลของยาทีแ่น่นอนได ้และไมส่ามารถปรบัลดยาได ้หากเกดิภาวะความดนัโลหติต ่าตามมา 

2.3 DBP> 140 มลิลเิมตรปรอท ดว้ยการวดั 2 ครัง้ตดิต่อกนัใน 5 นาท ีให้ 
- Nitroprusside 0.5 ไมโครกรมั/กโิลกรมั/นาท ีทางหลอดเลอืดด าในช่วงต้นแลว้ตดิตาม

วดัความ  ดนัโลหติอย่างต่อเนื่อง ปรบัขนาดยาทลีะน้อย จนกระทัง่ไดร้ะดบัความดนัโลหติตาม
ตอ้งการ  (ลดลง 10-15%)ยาจะออกฤทธิ ์ภายใน 1- 5นาท ีหรอื 

  - Nitroprusside 0.5 มลิลกิรมัทางหลอดเลอืดด าตามดวัย 1-4 มลิลกิรมัหรอื 
  - ถา้ไมม่ยีาดงักล่าวขา้งต้นอาจพจิารณาการใชย้าในหวัขอ้ที ่2.2 แทนที่ 

หากผู้ป่วยมปีระวตัิความดนัโลหิตสุงอยู่เดิม และได้รบัการรกัษายามาก่อน สามารถหยุดยา
ทัง้หมดได้และใช้เกณฑ์การกัษา ตามรายละเอียดดงักล่าวข้างต้น ยกเว้นยากลุ่ม ฿–blocker 
ส าหรบัใชร้กัษากลา้มเนื้อหวัใจขาดเลอืด หวัใจเตน้ผดิจงัหวะ 



ส าหรบัการให้ยาลดความดนัโลหิตซึ่งเป็นการรกัษาระยะยาว จะพิจารณาเริม่ยาหลงัจากเกิด
ภาวะหลอดเลอืดสมองตบีหรอือุดตนัประมาณ 1- 4 สปัดาห์ โดยให้ยาลดความดนัโลหติอย่าง
ค่อยเป็นค่อยไป ขึน้กบัสภาวะของผูป่้วย 
ในกรณีที่ผู้ป่วยมคีวามดนัโลหติต ่า(SBP<100/DBP<70 มลิลเิมตรปรอท) ให้รกัษาตามสาเหตุ
และใหส้ารน ้าทดแทนดว้ย 0.9%NaClและพจิารณาใหย้าเพิม่ความดนัในกรณีทีร่กัษาดว้ยสารน ้า
แลว้ไมด่ขีึน้หรอืผูป่้วยตอ้งจ ากดัน ้า 

3. การให้สารน ้าทางหลอดเลือดด า ขึ้นอยู่กับภาวการณ์สมดุลของน ้าในร่างกาย แนะน าให้ Isotonic 
solution โดยเฉพาะ 0.9% NaClหลกีเลี่ยงการให้สารน ้าที่มนี ้าตาลหรอื Free water และควรให้ร่างกาย
อยูใ่นภาวะสมดุลของน ้า 
4. งดน ้าและอาหาร(NPO)เฉพาะกรณีทีผู่ป่้วยมอีาการดงัต่อไปนี้ 
 4.1 ซมึไม่รูส้กึตวั 
 4.2 สงสยัว่าม ีlarge infarction 
 4.3 ผูป่้วยทีม่แีนวโน้มทีจ่ะต้องไดร้บัการผ่าตดั 
 4.4 ผูป่้วยทีม่ ีintratentorial infarction 
5. ควบคุมระดบัน ้าตาลในเลอืด ใหอ้ยูร่ะหว่าง 80-140 มลิลกิรมั/เดซลิติร ในผูป่้วยปกต ิและอยูร่ะหว่าง 
140-180 มลิลกิรมั/เดซลิติรในผูป่้วยเบาหวาน 
6. ควบคุมอุณหภูมริ่างกายใหอ้ยูใ่นระดบัปกต ิถา้มไีข ้ควรรบีหาสาเหตุและรบีลดไขพ้รอ้มรกัษาสาเหตุ 
7. ในกรณทีีผู่ป่้วยมอีาการชกั แต่ไมแ่นะน าใหย้ากนัชกัส าหรบัป้องกนัในกรณทีีไ่ม่มกีารชกัเกดิขึน้ 
8. ควรรกัษาโรครว่มอื่นพรอ้มกนัไป เช่น หลอดเลอืดหวัใจตบี ภาวะเสยีสมดุลของเกลอืแรใ่นรา่งกาย 
9. ในผูป่้วยทีไ่มส่ามารถเคลื่อนไหวได ้มคีวามเสีย่งต่อการเกดิหลอดเลอืดด าทีข่าอุดตนั(deep vain 
thrombosis)ควรเฝ้าระวงัการเกดิภาวะน้ีและป้องกนัโดยการท า early mobilization 
10. ควรประเมนิการกลนืในผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมองทุกราย(Appendix 13)  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



การรกัษาภาวะความดนัในกะโหลกศีรษะสงู 
(Treatment of Increased Intracranial Pressure) 

การรกัษาภาวะความดนัในกะโหลกศรีษะสงูมปีระโยชน์ในการลดความดนัในกะโหลกศรีษะ แต่

ไมม่ผีลต่อ functional outcome หรอือตัรายาวในระยะยาว (+)ประกอบดว้ย 

1. ใส่ท่อช่วยหายใจและใชเ้ครือ่งช่วยหายใจ เมือ่มรีะดบัความรูส้กึตวัลดลงหรอืมกีารหายใจ

ผดิปกต ิ

2. ใหน้อนยกศรีษะและส่วนบนของร่างกายสงู 20-30 องศา 

3. จดัท่าใหค้อผูป่้วยตรง หลกีเลีย่ง การกดทบัของหลอดเลอืดด าทีค่อ (jugular vein) 

4. ให้ hyperventilationโดยให้ความถี่ของการหายใจประมาณ16-20 ครัง้/นาทเีพื่อให้ pCO2อยู่

ในระดบั 30-35มลิลเิมตรปรอท มปีระโยชน์ในการลดความดนัในสมอง ได้ในเวลาไม่กี่นาท ีแต่ได้ผล

ในช่วงสัน้ๆ ในระยะแรกเท่านัน้ (ประมาณ 1-3 ชัว่โมง) เนื่องจากร่างกายจะมกีารปรบัสมดุลกรด-ด่าง 

(correct acid –base balance) ห ากท าhyperventilation นาน เกิน  24 ชั ว่ โม งจะไม่ มีป ระโยช น์ 

นอกจากนัน้การหยดุ hyperventilation ทนัททีนัใดจะท าให ้pCO2 กลบัสู่ปกตโิดยเรว็ มผีลใหห้ลอดเลอืด

ขยายตวั ท าให้ความดนัในกะโหลกศีรษะสูงขึ้น เรยีกภาวะนี้ว่า rebound Intracranial  hypertension 

โดยทัว่ไปแนะน าให้ค่อยๆ ลดอตัราการหายใจ ลงชัว่โมงละ1-2 ครัง้/นาที  หรอืไม่ให้ pCO2 เพิ่มขึ้น

มากกว่า 2-3 มลิลเิมตรปรอท/ชัว่โมง 

5. หลกีเลีย่งภาวะขาดออกชเิจน  โดยใหม้รีะดบั oxygen saturation ≥ 92% 

6. หลกีเลีย่งภาวะน ้าเกนิและไมค่วรให ้hypotonic solution หรอืสารน ้าทีม่นี ้าตาล 

7. พจิารณาให ้osmotherapy 

7.1 20% Mannitol 1 กรมั/กโิลกรมั ทางหลอดเลอืดด า ใน 20-30 นาท ีตามดว้ย0.25-

0.5 กรมั/กโิลกรมั ทางหลอดเลอืดด าใน 10 นาท ี4- 6 ครัง้ต่อวนั(ไมเ่กนิ 2กรมั/กโิลกรมัต่อวนั)

นาน 24-48 ชัว่โมง ควรส่งตรวจ serumosmolarity ควบคุมใหไ้มเ่กนิ 320 มลิลโิมล/ลติร 

ขอ้หา้มใช ้Mannitol 

1. ภาวะ anuria with acute tubular necrosis 

2. ภาวะขาดน ้าอยา่งรนุแรง 

3. ภาวะน ้าท่วมปอด 

4. ภาวะชอ็คหรอื ความดนัโลหติต ่า 

7.2 10% glycerol 125 มลิลลิติร หยดทางหลอดเลอืดด าใน 30-60 นาทวีนัละ 4 ครัง้ 

8. ไมแ่นะน าให ้steroid ในการรกัษาภาวะสมองบวมจากการขาดเลอืดเนื่องจากไม่มปีระโยชน์

และอาจก่อใหเ้กดิภาวะแทรกซอ้น 

9. ปรกึษาประสาทศลัยแพทยพ์จิารณาท า decompressivec raniectomy โดยเรว็ทีสุ่ด  



 
การรกัษาในระยะเฉียบพลนั ( Acute treatment) ใน 48 ชัว่โมงหลงัมีอาการ 

1. ยาตา้นเกลด็เลอืด ( Antiplateiets )  
1.1 พจิารณาให ้aspirin 160-325 มลิกิรมัต่อวนัภายใน 48 ชัว่โมงเป็นตวัแรก 
1.2 ในกรณไีมส่ามารถให ้aspirin ไดอ้าจพจิารณาใช ้cilostazol 200 มลิกิรมัต่อวนั 
1.3 ในกรณทีีท่ีไ่ดร้บัยาละลายลิม่เลอืด ( thrombolytic therapy) หา้มให ้  aspirin 

หรอืยาตา้นเกลด็เลอืดอื่นๆ ภายใน 24 ชัว่โมงหลงัไดร้บัยา 
2. ยาตา้นการแขง็ตวัของเลอืด ( Anticoagulants ) 

2.1 แนะน าใหใ้ชใ้นกรณขีอง cardio-embolic stroke ยกเวน้ในกรณทีีม่ขีอ้หา้ม ไดแ้ก่ 
     - เนื้อสมองตายจากการขาดเลอืดทีม่ขีนาดใหญ่ หรอืภาวะสมองบวม 
     - มหีลกัฐานว่ามเีลอืดออกมเีลอืดออกทัง้ในและนอกกะโหลกศรีษะ 
2.2 ไมแ่นะน าใหใ้ชใ้นกรณขีอง Cardio- embolic stroke เนื่องจากหลกัฐานขอ้มลูยงัไม่
เพยีงพอยกเวน้ในกรณต่ีอไปนี้ต่อไปนี้คอื crescendo transient ischemic attack (TIA) 
,basilar artery thrombosis, extracranial arterial dissection และ cerebral venous 
thrombosis 

3. Neuroprotective agents 
ปัจจบุนัยงัไมม่ยีาตวัใดทีม่หีลกัฐานว่ามปีระโยชน์ 

4. ยาอื่นๆ 
พจิารณาใหต้ามสาเหตุ เช่น immunosuppressive drug ใน vasculitis เป็นตน้ 

5. พจิารณาให ้Intra- arterial thrombolytic และ/หรอื endovascular treatment ใน
สถานพยาบาลทีม่คีวามพรอ้ม ทัง้ทางร่างกายทีร่กัษาและรงัสวีทิยาหลอดเลอืด ในผูป่้วย
ภาวะหลอดเลอืดแดงขนาดใหญ่ในสมองตบีทีม่อีาการภายใน 6 ชัว่โมง 

6. รบัผูป่้วยไวร้กัษาใน stroke unit 
7. การผ่าตดั Early wide craniectomy ในmalignant MCA infarction หรอื cerebella 

infarction 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



การตรวจวินิจฉัยเพ่ือหาสาเหตขุองโรคหลอดเลือดสมอง 
( work up for etiology of stroke) 

 
การตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารพืน้ฐาน  

1. Blood test : FBS,CBC,lipid profile (total cholesterol ,triglyceride ,HDL ,LDL) ,BUN ,creatinine  
,electrolyte , prothrombin time(PT+INR),urine exam เพื่อประเมนิ baseline condition  
2. cardiac work up : chest x-rays,electrocardiogram(EKG) เพื่อคน้หาภาวะหวัใจเตน้ไมส่ม ่าเสมอ  
ในกรณทีีส่งสยัว่ามสีาเหตุมาจากลิม่เลอืดอุดตนัทีม่าจากหวัใจ  
3. electrocardiogram หรอื trans-esophageal echocardiogram  
4. ในกรณทีีส่งสยั paroxysmal AF ใหท้ าHolter monitoring (option) ในกรณทีีผู่ป่้วยอายนุ้อยกว่า 45 ปี  
และไมม่หีลกัฐานว่ามลีิม่เลอืดอุดตนัทีม่าจากหวัใจ และไม่มปัีจจยัเสีย่งทีส่ าคญัในการเกดิ 
athrosclerosisเช่น เบาหวาน ความดนัโลหติสงู การสบูบุหรี ่ใหพ้จิารณาตรวจเพิม่เตมิดงันี้ 
5. ESR 
6. ANAprofile  
7. พจิารณาส่งตรวจในรายทีส่งสยัตาม clinical เช่น protein C, protein S ,antithrombin III , 
anticardiolipin, lupus anticoagulant,homocystein,factor V Iaiden,prothrombin gene 
8. Anti HIV 
9. VDRL,LFT 
พจิารณา Vascular work up ในกรณทีีส่งสยัภาวการณ์ตบีแคบของหลอดเลอืดแดงส่วนภายนอกและ
ภายใน กะโหลกศรษีะเช่น ตรวจสอบ carotid brult,มปีระวตัติามดืมวัขา้งเดยีว
(Amouroxisfugax),lacunar infarction ทีม่คีวามพกิารมาก ( mRS>2) 
10. Carotid duplex ultrasonography 
11. Transracial Doppler ultrasonography 
12. Magnetic resonance angiography 
13. Computerized angiography 

 
 
 
 
 
 
 



 

  

แนวทางการรกัษาผูป่้วยฉุกเฉินโรคหลอดเลือดสมองตีบเฉียบพลนันานเกิน 3 ชัว่โมง 

โรงพยาบาลท่าแซะ จงัหวดัชุมพร 

(Non stroke fast track) 
 

สงัเกตพบอาการ หน้าเบี้ยว แขนขาอ่อนแรงครึ่งซีก  

ร่วมกบัพบว่าภาวะปกติล่าสดุนานเกิน 3 ชัว่โมง 

 

ตรวจประเมินผู้ป่วย 

TIA ท าเหมือน non stroke fast track ขณะ admit ถ้าเป็นซ า้ ให้ refer ทนัที 

 

 

 

รอผล CT (แล้วแต่ดลุยพินิจของแพทย)์ 

Admit รพ.ชุมพรหรือรพ.ท่าแซะกไ็ด้แล้วแต่ดลุยพินิจของแพทย ์

แพท

ย ์

พยาบา

ล 

- ประเมินผูป่้วย 

- V/S : BP ≤ 220/120 

mmHg 

         T < 38 C 

- DTX keep 60-180 mg% 

- O2sat ≥ 95% 

- EKG 

- 0.9% NSS 1000 cc IV  

 

- ส่งตรวจเลือดทาง

ห้องปฏิบติัการ  

Consult แพทยเ์วร med 

 Dx. Stroke 

V/S stable: Refer รพ.ชุมพร ส่งผูป่้วยท่ี ER 

ให้ญาติท่ีเหน็เหตุการณ์รวมถึงญาติสายตรงท่ีสามารถตดัสินใจในการรกัษาได้ไป

กบัรถ Refer 

รายงาน Case กบั ER รพ.

ชุมพร 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการรกัษาผูป่้วยฉุกเฉิน โรคหลอดเลือดสมองตีบเฉียบพลนัภายในเวลา 3 

ชัว่โมง โรงพยาบาลท่าแซะ จงัหวดัชุมพร 

(Stroke fast track) 

สงัเกตพบอาการ หน้าเบี้ยว แขนขาอ่อนแรงครึ่งซีก  

ร่วมกบัพบว่าภาวะปกติล่าสดุอยู่ภายใน 3 ชัว่โมง 

- ตรวจประเมินผู้ป่วย 

- ประเมิน stroke fast track network 

guideline 

- ประเมิน NIHSS 

- ประเมินผูป่้วย 

- V/S : BP ≤ 185/110 

mmHg 

         T < 38 C 

- DTX keep 60-180 mg% 

- O2sat ≥ 95% 

- EKG 

- 0.9% NSS 1000 cc IV  

 

- ส่งตรวจเลือดทาง

ห้องปฏิบติัการ  
V/S stable: Refer รพ.ชุมพร ส่งผูป่้วยท่ี ER 

ให้ญาติท่ีเหน็เหตุการณ์รวมถึงญาติสายตรงท่ีสามารถตดัสินใจในการรกัษาได้ไป

กบัรถ Refer 

เกบ็ประวติัผู้ป่วยไว้ใน

ล้ินชกั 

 

 

 

 

พยาบาล แพทย ์

 Dx. Stroke 

รายงาน Case กบั ER รพ.

ชุมพร 

หมายเหตุ:  ระยะเวลาตัง้แต่ผู้ป่วยมาถึง ER จนแพทยวิ์นิจฉัย stroke ไม่เกิน 10 

นาที 

     ระยะตัง้แต่ผู้ป่วยมาถึง ER จน Refer ไม่เกิน 45 นาที 

 

Consult staff รพ.ชุมพร 

ในเวลา: แพทย์พรพงศ์ 

นอกเวลา: แพทย์เวร med 



 



Stroke fast track network guideline 
พย

าบ
าล

 

ชื่อ..............................................................อายุ................ปี HN…………………………….... วนัที่................................... 
ถึง ER เวลา..............น. เวลาคัดกรอง................น. เวลารายงานแพทย์..............น. เวลาแพทย์ตรวจ.................น.  
เวลาครั้งสุดท้ายที่พบเห็นผู้ป่วยปกติ.....................น.  
อาการส าคัญ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ประวัติการเจ็บป่วยปัจจุบัน……………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต……………………………………………………………………………………………………………………………… 
ประวัติการผ่าตัด……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ประวัติการแพ้ยา......................................................ประวัติการได้รับยาละลายลิ่มเลือด........................ ........................ 
อาการแรกรับ................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
GCS E……..V…..…M……… pupil Rt……….min Lt………..min 

เวลา..................น.  
(standing order) 

1. V/S : T…..….. C P………. /min R……….. /min BP ……..………………mmHg  
2. DTX……….mg%   3. O2sat…….%   4. EKG เวลา............น. ผล........................................... 

เวลา..................น. 0.9% NSS 1000 cc IV rate………………….cc/hr ON HL.         ON O2…………..LPM 
เวลา..................น. แพทย์วินิจฉัย stroke ---------->             fast track            non fast track 

แพ
ทย

์ 
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มิน
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(ท
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รณ
ี fa

st 
tra

ck
) 

.......... 1. อาการผิดปกติไม่ดีขึ้นอย่างรวดเร็ว (R/O TIA) 
…………2. NIHSS =…………….คะแนน (ต้อง>4คะแนนและต้อง<25คะแนน) 
............3. ไม่มีลักษณะเป็น subarachnoid hemorrhage (PE: stiff neck +/eye ground = 
subhyaloid hemorrhage) 
…………4. ไม่มี head trauma/stroke/MI ภายใน 3 เดือนก่อน 
............5. ไม่มีเลือดออกทางเดินปัสสาวะและทางเดนิอาหารภายใน 21 วันก่อน 
............6. ไม่ได้ท าการผ่าตัดใหญ่ภายใน 14 วันก่อน 
............7. ไม่ได้ท า lumbar puncture/Abd.tapping/chest tapping/ICD/bone marrow biopsy 
หรือหัตถการโดยการเจาะในต าแหน่งที่ไม่ได้สามารถกดเลือดให้หยุดได้ภายใน 7 วนั 
............8. ไม่มีประวัติเลือดออกในสมองมาก่อน 
............9. ไม่มีประวัติชักเกร็งร่วมกับอาการอ่อนแรงหลังชักในช่วง 3 ชั่วโมงนี้ 
............10. ไม่มีหลักฐาน active bleed/acute trauma (fracture)ในขณะประเมิน 
............11. DTX>50mg% 
…………12. BP<185/110 mmHg 
…………13. อายุ<80ป ี
............14. ไม่เคยเป็น DM ร่วมกับ Old CVA มาก่อน 
...........15. ไม่ได้กิน anticoagulant ในขณะนัน้ 



Re
fe

r 
เวลา................น. Consult แพทย์......................................................... 

เวลา................น.ประสานงาน ER รพ.ชุมพร เวลา................น.   Refer รพ.ชุมพร 
รวมเวลาใน ER ………………..ชั่วโมง....................นาที รวมเวลาตั้งแต่มีอาการจนRefer  ..…….ชั่วโมง.............นาที 

 

ลงชื่อ..........................................พยาบาลผูบ้ันทึก          ลงชื่อ........................................แพทย์ผู้ตรวจ 

การตรวจร่างกาย การรักษา 
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แบบบนัทกึสงัเกตอาการผูป้ว่ย Stroke 

เวลา T P R BP O2sat ปัญหา/การพยาบาล/ประเมินผล ผู้บันทึก 

        

        

        

        

        

        

        

        



        

        

        

        

        

ผลการรักษา     Refer   สิ่งที่ต้องเตรียม Refer 

     Admit   ………1. ส าเนา OPD card และแบบประเมิน NIHSS 

   เสียชีวิต   .........2. ใบ Refer ลงบันทึก V/S และผล DTX 

      .........3. ส าเนา EKG 

      ………4. ญาติสายตรงที่สามารถร่วมตัดสินใจให้การรักษา 

แบบประเมิน NIHSS STROKE  SCALE โรงพยาบาลท่าแซะ 
โปรดใส่คะแนนในช่องภายหลงัประเมนิสภาพผูป่้วยแต่ละครัง้ NIHSS   scale   range  0-42คะแนน 

คะแนน 0-4=mild severity, 5-15 =moderate severity,>16-42= servere severity 
หวัขอ้ประเมนิ วนัที ่

….. 
วนัที ่
…… 

วนัที ่
…… 

วนัที ่
…… 

วนัที ่
…… 

1a.ระดบัความรู้สึกตวั 
0.รูส้กึตวัปกต ิตอบสนองไดด้ ี     
1. ปลุกตื่นดว้ยการกระตุน้เพยีงเบาๆตอบค าถามได้  
2. ปลุกตื่นแต่ตอ้งใชก้ระตุน้แรงๆหรอืกระตุน้ซ ้าๆ  
3. ไมต่อบสนองหรอืตอบสนองโดย reflex 

     

1b.ถาม’’เดือน “และ”อายุ”ใช้ค าตอบแรกท่ีผูป่้วยตอบ 
0 ตอบไดถู้กทัง้สองค าถาม 1. ตอบถูกหนึ่งค าถาม 2. ตอบไมถู่กเลย 
*ให ้UN=ในกรณพีดูไมไ่ดจ้ากการใส่ท่อช่วยหายใจหรอืพดูไมช่ดัอย่างมาก
จากสาเหตุใดกต็ามหรอืมปัีญหาดา้นสื่อสารทีไ่มไ่ดเ้กดิจาก aplasia เช่น 
เป็นชาวต่างชาตฟัิงภาษาไทยไมไ่ด้ 

     

1c.ให้หลบัตา ลืมตา และก ามือ แบมือ 
0 ท าถูกทัง้หมด   1.ท าถูกหนึ่งอยา่ง 2. ท าไมถู่กเลย 

     

2.การกลอกตา ดตู าแหน่งของตาทัง้ 2 ข้างและให้ผู้ป่วยกลอกตาไปมา
มอง ซ้ายขวา 
0 กรอกตาไดทุ้กทศิทาง     
1.ตาขา้งใดขา้งหนึ่งหรอืสองขา้งเหลอืบไปมองดา้นขา้งไดแ้ต่ไมสุ่ด 
2.เหลอืบตามองดา้นขา้งไม่ไดเ้ลยหรอืตามองไปดา้นใดดา้นหนึ่งจนสุดจนไม่
สามารถแกไ้ขดว้ยoculoccphalic maneuverได ้

     

3.การมองเหน็ โดยให้ผูป่้วยมองน้ิวผูต้รวจ ตรวจconfrontation test      



หรือใช้น้ิวกระตุ้นตาตามvisual feild แล้วดกูารกระพริบตาตอบสนอง 
0.กรอกตาไดทุ้กทศิทาง         
1. มองไมเ่หน็เป็นบางส่วนทัง้  2 ขา้ง 
2.มองไมเ่หน็ครึง่ซกีทัง้ 2 ขา้ง   
3.มองไมเ่หน็เลยทัง้ 2 ขา้ง   
4.การมีหน้าเบีย้ว ตรวจโดยให้ผู้ป่วยหลบัตาและยิงฟัน ในผูป่้วยไม่
ร่วมมือให้สงัเกต facial grimace เม่ือกระตุ้นด้วยpain 
0. ไมม่ใีบหน้าเบีย้ว 
1.หน้าเบีย้วเลก็น้อยเวลายงิฟันจะเหน็ว่าใบหน้า    2 ขา้งไมเ่ท่ากนั 
 2.หน้าเบีย้วมากไมส่ามารถขยบัมมุปากไดแ้ต่ยงัหลบัตา ยกัคิว้ได้ 
 3.ไมส่ามารถเคลื่อนไหวใบหน้าครึง่ซกี หลบัตาไมส่นิทยงิฟันไมไ่ด้ 
 

  
 
 

 

   

แบบประเมิน NIHSS STROKE SCALE โรงพยาบาลท่าแซะ 
โปรดใสค่ะแนนในช่องภายหลงัประเมนิสภาพผูป่้วยแต่ละครัง้ NIHSS   scale   range  0-42คะแนน 

คะแนน 0-4=mild severity, 5-15 =moderate severity,>16-42= severe severity 
หวัขอ้ประเมนิ วนัที ่ วนัที ่ วนัที ่ วนัที ่ วนัที ่

5.ก าลงักล้ามเน้ือแขน ให้ผูป่้วยนัง่(ถ้านัง่ได้)ให้ผู้ป่วยเหยียดแขน
ออกไปด้านหน้าจนสดุค้างไว้ 10วินาทีในท่าคว า่มือโดยท ามมุ 90 
องศาในท่านัง่และ45องศาในท่านอน 
0  แขนคา้งในต าแหน่งทีต่อ้งการไดต้ลอด 10 วนิาท ี
1. สามารถคงแขนไวใ้นต าแหน่งทีต่อ้งการไดไ้มถ่งึ 10 วนิาท ีโดยทีแ่ขน
ไมต่กบนเตยีง 
2. ยกแขนไดแ้ต่ไมส่ามารถคงไวใ้นต าแหน่งทีต่อ้งการ ยกเวน้แขนตกลง
บนเตยีง 
3. ไมส่ามารถยกขาไดข้ยบัได ้เฉพาะในแนวราบหรอืแค่กระดกิ 
4. ไมม่กีารเคลื่อนไหวของกลา้มเนื้อขาเลย 
* UN=แขนขาพกิารหรอืถูกตดัหรอืมขีอ้ยดึท าใหไ้มส่ามารถแปลผลได้ 
ขอ้5a      แขนซา้ย     ขอ้5b       แขนขวา 
ตอ้งประเมนิทัง้ 2 ขา้งแลว้คะแนนทัง้ 2 ขา้งบวกกนั 

     
 

6..ก าลงักล้ามเน้ือขา ตรวจในท่านอนเสมอให้ผู้ป่วยยกขาท่ีละข้างสงู
ท ามมุ 30  องศา ในท่าเหยียดค้างไว้นาน 5 วินาที 
   0.ยกขาคา้งในต าแหน่งทีต่อ้งการไดต้ลอด  5วนิาท ี 
 1. สามารถคงขาไวใ้นต าแหน่งทีต่อ้งการไดไ้มถ่งึ 5 วนิาท ีโดยทีข่าไมต่ก
บนเตยีง 
 2. ยกขาไดแ้ต่ไมส่ามารถคงขาไวใ้นต าแหน่งทีต่อ้งการยกขาแลว้ตกลง
บนเตยีง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 



 3. ไมส่ามารถยกขาได ้ขยบัได ้ในแนวราบหรอืแค่กระดกิ 
 4. ไมม่กีารเคลื่อนไหวของกลา้มเนื้อขาเลย 
* UN=ขาพกิารหรอืถูกตดัหรอืมขีอ้ยดึท าใหไ้มส่ามารถแปลผลได้ 
ขอ้5a          ขาซา้ย   ขอ้5b        ขาขวา 
ตอ้งประเมนิทัง้ 2 ขา้งแลว้คะแนนทัง้ 2 ขา้งบวกกนั 
7.อาการเสียการประสานงานของกล้ามเน้ือ(ataxia)แขนตรวจด้วย
finger to nose to finger ขาตรวจด้วย knee to heel 
 0. ไมม่กีารเสยีการประสานงานของกลา้มเนื้อ   
 1. มคีวามผดิปกตทิีแ่ขนหรอืขาขา้งเดยีว      
 2. มคีวามผดิปกตทิีแ่ขนหรอืขา 2 ขา้ง 
*ให ้UN= แขนหรอืขาพกิารหรอืถกูตดัหรอืขอ้ยดึ ท าใหไ้มส่ามารถแปลผลไดใ้ห้
ถอืว่าใชพ่บataxiaในผูป่้วยแขนขาออ่นแรงรนุแรงจนขยบัไมไ่ดห้รอืในผูป่้วยที่
ไมเ่ขา้ใจค าสัง่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมิน NIHSS STROKE  SCALE โรงพยาบาลท่าแซะ 
โปรดใส่คะแนนในช่องภายหลงัประเมนิสภาพผูป่้วยแต่ละครัง้ NIHSS   scale   range  0-42คะแนน 

คะแนน 0-4=mild severity, 5-15 =moderate severity,>16-42= servere severity 
 

หวัขอ้ประเมนิ. 
 

วนัที ่
……… 

วนัที ่
……….. 

วนัที ่
……….. 

วนัที ่
……….. 

วนัที ่
……… 

8.การรบัความรู้สึก 
0. ปกตไิม่มอีาการชา   
1. มอีาการชาเลก็น้อยหรอืปานกลางเมือ่ใชข้องแหลมทดสอบจะรูส้กึน้อย
กว่าปกตหิรอืรูส้กึว่าไมแ่หลม 
2. มกีารชามากหรอืไมรู่ส้กึเลยว่ามขีองแหลมมาทิม่หรอืมกีารสมัผสั 
***ในกรณทีีส่ญูเสยีความรูส้กึตวัหรอืมaีphasia อาจใหค้ะแนน 0 หรอื 1 

     

9.การใช้ภาษา   ประเมินความสามารถในการส่ือสารและความ
เข้าใจภาษาโดยดจูากการตอบสนองต่อค าสัง่ท่ีใช้การตรวจร่างกาย 
การพดูส่ือสาร การพดูตาม การอ่านประโยค การเรียกช่ือส่ิงของ
ต่างๆ 
0. ปกต ิ       
1. มคีวามผดิปกตทิางภาษาเลก็น้อย พดูตะกุกตะกกัหรอืไมเ่ขา้ใจรปูภาพ  
    บา้ง   
2. มคีวามผดิปกตทิางภาษาอยา่งรุนแรงพูดตะกุกตะกกัมากตอ้งอาศยั
ผูต้รวจช่วยเดาความหมายไมเ่ขา้ใจภาษาพดู 
 3. ไมพ่ดูเลย ไมส่ามารถเขา้ใจภาษา(Global aphasia)***กรณใีส่ท่อช่วย
หายใจใหป้ระเมนิโดยการเขยีน 

     



10. เสียงพดู 
 0. ปกต ิ              
1. เสยีงพดูปกตเิลก็น้อย พูดไมช่ดัแต่ฟังรูเ้ร ือ่ง  
2. เสยีงผดิปกตอิยา่งมาก ฟังไมรู่เ้ร ือ่ง   
3. ใส่ท่อช่วยหายใจหรอืมภีาวะอื่นทีท่ าใหไ้มส่ามารถพดูได ้* ให้UN =ใส่
ท่อช่วยหายใจ หรอืมปัีญหาทางกายทีม่ผีลต่อการเปล่งเสยีงเช่น neck 
injury 
11.ภาวะการไม่สนใจร่างกายซีกใดซีกหน่ึง 
0. ไมม่คีวามผดิปกตเิลย   
1. มคีวามผดิปกต ิไมส่นใจซกีใดซกีหนึ่งของร่างกายเลก็น้อยไมว่่าจะเป็น
ลานสายตา การสมัผสั 
2. มคีวามผดิปกตอิยา่งรุนแรงไมส่นใจซกีใดซกีหนึ่งของรา่งกาย 

 
 
 
 
 

    



เกณฑก์ารรายงานแพทย ์

1. แขนขาชาอ่อนแรงขา้งใดขา้งหนึ่งทนัท ี

2. พดูไมช่ดั พดูไมไ่ด ้ฟังไม่เขา้ใจ พดูซ ้าๆแบบไม่มสีาเหตุทนัที 

3. เดนิเซรว่มกบัเวยีนศรีษะทนัท ี

4. ตาเหน็ภาพซอ้น หรอืมดืมวัขา้งใดขา้งหนึ่งทนัท ี

5. กลนืล าบากหรอืไมก่ลนื มนี ้าลายมุมปากตลอดทนัท ี

6. ระดบัความรูส้กึตวัลดลง 

7. มกีารเคลื่อนไหวผดิปกตขิองรา่งกายซกีใดซกีหนึ่ง 

 



คูม่ือการปฏบิตังิานตามมาตรการการใช้รถราชการ  

และมาตรการการจดัหาพัสดขุองโรงพยาบาลทา่แซะ 

 

1. ที่มามาตรการการใช้รถราชการ 

 โรงพยาบาลท่าแซะ เป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล ดังนั้น รถราชการของโรงพยาบาล  
ทุกคัน จึงเป็นรถยนต์ส่วนกลาง ไม่มีรถประจ าต าแหน่ง สืบเนื่องจากการกระท าความผิดวินัย ที่มีมูลมาจากการใช้
รถราชการที่ผิดระเบียบ เป็นข่าวแพร่หลายในทุกช่องทางการสื่อสาร และหรือเป็นตัวอย่างการกระท าผิดวินัย   
ของทุกส่วนราชการ จึงได้มีการก าหนดมาตรการในเรื่องดังกล่าวเป็นแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
โดยมีวัตถุประสงค์ให้มีการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวให้ถูกต้องตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ 
พ.ศ.2523 ซึ่งมาตรการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในครั้งนี้มุ่งเน้นในเรื่องการใช้รถให้ถูกต้อง         ตาม
ระเบียบ เนื่องจากการใช้รถราชการอาจเป็นมูลเหตุของการทุจริตเงินค่าน้ ามันของราชการในปฏิบัติงานของ   
บุคลากรของงานยานพาหนะ ถือว่ามีความส าคัญในระดับหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นการดูแลรักษา การปฏิบัติหน้าที่       
การเตรียมความพร้อมของบุคลากรผู้ปฏิบัติ ตลอดจนการเตรียมความพร้อมของรถให้พร้อมใช้งานและปลอดภัย
อยู่ตลอดเวลา สิ่งที่บุคลากรควรปฏิบัติจะต้องค านึงถึง คือ ความปลอดภัยของผู้โดยสารและการบริการที่มีคุณภาพ 
จึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะต้องมีแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นรูปแบบและมีหลักการในการปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน 

 คู่มือหลักการปฏิบัติในการใช้รถราชการ งานพัสดุและบริหารยานพาหนะ กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
โรงพยาบาลท่าแซะ ได้รวบรวมคุณสมบัติ การบ ารุงรักษา การให้บริการ หน้าที่ความรับผิดชอบ รวมไปถึง 
กฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยานพาหนะ อันจะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรงานยานพาหนะทุกคนทั้งที่
เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ใหม่และท าหน้าที่อยู่แล้ว จะได้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น โดยเน้นถึงความปลอดภัย การตรง    
ต่อเวลา และผู้รับบริการพึงพอใจเป็นส าคัญ 
 
1. วัตถุประสงค์(Objectives) 
 เพ่ือควบคุมกระบวนงานยานพาหนะ โรงพยาบาลท่าแซะ 
 
2. ขอบเขต(Scope) 
 -  ให้บริการยานพาหนะ รับ-ส่งต่อผู้ป่วย และรับส่งบุคลากรในการติดต่อราชการ ประชุม สัมมนา    
ทั้งในและนอกเวลาราชการ ให้บริการยานพาหนะ รับส่งทั้งในจังหวัด รวมทั้งต่างจังหวัด 
 
3. ค าจ ากัดความ(Definition) 
 ยานพาหนะ หมายถึง รถยนต์ราชการของโรงพยาบาลท่าแซะ ที่มีไว้จัดให้บริการแก่ผู้ป่วยและบุคลากร  
 
4.ความรับผิดชอบ(Responsibilities) 



 -  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลท่าแซะ 
 -  ทุกฝ่ายและกลุ่มงาน 
 -  บุคลากรทุกคน 
 
 
5.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure) 
 5.1 การขอใช้บริการ 
  -  ผู้ขอใช้เขียนใบอนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง (แบบ 3) เสนอผู้อ านวยการหรือผู้มีอ านาจ      
ลงนามอนุมัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถยนต์ราชการ พ.ศ.2545 
  -  กรณีท่ีต้องเดินทางไปต่างจังหวัดผู้ขอใช้รถยนต์ต้องท าบันทึกเสนอผู้มีอ านาจลงนามอนุมัติ 
  -  กรณีใช้บริการยานพาหนะส่งต่อผู้ป่วยไปรับผู้ป่วย ให้เสนอแบบค าขอใช้รถยนต์ ผ่าน
หัวหน้าเวร หรือหัวหน้างานอุบัติเหตุ หรือหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล 
 5.2 การให้บริการ 
  -  พนักงานขับรถรับใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง (แบบ 3) ที่ได้รับการอนุมัติในการเดินทาง 
  -  เตรียมพร้อมให้บริการ 
  -  รับผู้ขอใช้รถและขับรถไปยังที่หมายตามท่ีระบุใบอนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง (แบบ 3) 
  -  น ารถกลับมาที่จอด 
  -  บันทึกการใช้รถยนต์ 
 5.3  การบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
  -  พนักงานขับรถท าความสะอาดรถยนต์ตามก าหนด 
  -  น ารถยนต์เข้าตรวจสภาพเมื่อถึงระยะทางที่ก าหนด โดยเขียนรายละเอียดการซ่อมบ ารุง
แจ้งให้ผู้มีอ านาจลงนามรับทราบ 
  -  พิจารณาและเปลี่ยนยางเมื่อรถวิ่งได้ในระยะทางที่ก าหนดและตามสภาพความเป็นจริงของ
ยางในขณะนั้น 
  -  จัดท ารายละเอียดการซ่อมบ ารุง 
 
6.เอกสารอ้างอิง (Reference Document) 
 -  ระเบียบส านักนายกรัฐมาตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 
 -  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ (บทท่ี 4) พ.ศ.2538 
 -  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ (บทท่ี 6) พ.ศ.2545 
 
7.แบบฟอร์ม (Form) 
 -  ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง 
 -  บันทึกการใช้รถ 
 -  รายงานการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์ราชการ 



 -  ใบเบิกค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษ 
 
8.เอกสารบันทึก (Record) 
 

ชื่อเอกสาร ผูร้บัผดิชอบ สถานทีจ่ัดเก็บ ระยะเวลา วธิกีารจดัเกบ็ 
1. ใบขออนุญาตใช้รถยนต์
ส่วนกลาง 

หัวหน้างานพัสดุและ
ยานพาหนะ 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป การเงิน อย่างน้อย 10 ปี เรียงตามวันเดือนปี 

2. รายละเอียดการเบิกจ่ายค่า
น้ ามันเชื้อเพลิง 

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป อย่างน้อย 10 ปี เรียงตามวันเดือนปี 

 
 
๒. ที่มามาตรการการจัดหาพัสดุ 
 การจัดหาพัสดุ เป็นมาตรการที่เสี่ยงต่อการทุจริตมากที่สุด เนื่องจากมีผู้เกี่ยวข้องกับความส าเร็จ     
ของงานหลายฝ่าย หลายขั้นตอน ซึ่งเสี่ยงต่อการทุจริตทุกขั้นตอน และบางขั้นตอนเป็นการท าทุจริตที่ถูกต้อง
ตามกฎหมาย ซึ่งหากไม่พิจารณา วิเคราะห์ การกระท าให้ถี่ถ้วน จะไม่อาจทราบได้ว่า มีการทุจริตแอบแฝงอยู่ 
ซึ่งมีค าที่เรียกกันอย่างคุ้นเคยว่า “ผลประโยชน์ทับซ้อน” ในบางกรณี เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ไม่มีความรู้เรื่อง
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน ซึ่งเสี่ยงในการเป็นเครื่องมือของการทุจริตได้ ดังนั้น เพ่ือเป็นการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในเรื่องดังกล่าว จึงได้มีการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลท่าแซะให้ทราบ
ถึงขั้นตอนในการปฏิบัติ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเสริมสร้างความรู้ให้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง และรู้   
เท่าทันการทุจริต 
 เนื่ องจากการปฏิบัติ งานด้านพัสดุ  มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบั งคับ มติครม. และมาตรการ             
ของคณะกรรมการด้านบริหารการพัสดุภาครัฐ เกี่ยวข้องจ านวนมาก จึงไม่อาจก าหนดหลักเกณฑ์เฉพาะใน    
การปฏิบัติงานแก่บุคลกรทั่วไปได้ โรงพยาบาลท่าแซะ จึงใช้กระบวนการฝึกอบรมให้แก่เจ้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับ      
การบริหารพัสดุ เป็นระยะและต่อเนื่อง เพ่ือสร้างองคค์วามรู้ความเข้าใจในการจัดหาพัสดุ 
 
5. บทก าหนดโทษเกี่ยวกับการทุจริต 
 สิ่งที่ควรมุ่งเน้นในมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอีกหนึ่งประการส าคัญ คือ การได้รับรู้   
บทก าหนดโทษของการทุจริต เพ่ือสร้างจิตส านึกว่าการทุจริตเป็นการกระท าผิดที่ร้ายแรง 

 
ล าดับ กฎหมาย ผูถู้กบังคบัใช ้ บทลงโทษ 

1 พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต  
พ.ศ.2524 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ

เจ้าหน้าที่รัฐที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ประกาศก าหนดต าแหน่ง
และการกระท าของคู่สมรสให้ถือว่า
เป็นการกระท าของเจ้าหน้าที่   

เป็นความผิดฐาน ทุจริต
ต่อหน้าที่ จ าคุกไม่เกิน
สามปีหรือปรับไม่เกิน
หกหมื่นบาทหรือ ทั้งจ า



ที่ 2) มาตรา 100  มาตรา 103 ของรัฐ ทั้งปรับ 
2 ประมวลจริยธรรมของ

เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผิดวินัย 

3 วินัยข้าราชการพลเรือน     
ตาม พ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือน 

 ปลดออก/ไล่ออก 

 การด าเนินการตามแผนได้ด าเนินการตามขั้นตอนที่วางไว้โดยมี 1 มาตรการ ดังนี้ 
 มาตรการที่ 1 การเสริมสร้างองค์ความรู้ โดยการจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
เนื่องจาก การจัดซื้อจัดจ้างเป็นกระบวนการที่มีระเบียบ กฎหมาย มาเกี่ยวข้องในทุกขั้นตอน และใน         
บางขั้นตอนอาจเป็นช่องทางให้มีการทุจริตได้ ดังนั้น ถ้าเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับขบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีความรู้
ในระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง จะท าให้มีการจัดซื้อจัดจ้างอย่างถูกต้องตามระเบียบ
กฎหมายโปร่งใส ลดความเสี่ยงต่อการทุจริตเพ่ิมมากข้ึน 

 

 

 
ปัญหาและอุปสรรค 
 1. บุคลากรยึดติดกับการท างานในรูปแบบเดิม  ๆ ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงของการมีระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท างานเพิ่มมากข้ึน 
 2. การจัดหาวิทยากรที่มีความรู้และความสามารถในการมาสนับสนุนอบรมเป็นเรื่องที่ยาก 
 
แนวทางการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค 
 ในแผนป้องกันและปราบปรามทุจริต ปีงบประมาณ 2562 ให้จัดมาตรการการสร้างพ้ืนฐาน        องค์
ความรู้ในด้านระเบียบกฎหมายไว้เป็นมาตรการต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดการยอมรับการเปลี่ยนแปลง 

 
กลุม่งานบรหิารทัว่ไป 

โรงพยาบาลทา่แซะ 
7 กุมภาพนัธ ์2562 
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ค าน า 
 

คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ได้รวบรวมหลักการและ
แนวคิดที่เป็นสากลพร้อมข้อเสนอแนะแนวทางการประยุกต์ใช้เพ่ือการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน และ
ผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ กล่าวคือ เป็นสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่
ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และได้ใช้อิทธิพลตามอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ เพ่ือให้เกิดประโยชน์
ส่วนตัวโดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนร่วม มีหลากหลายรูปแบบ ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงิน หรือ
ทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สิน 

คู่มือเล่มนี้ สะท้อนให้เห็นถึงหลักการ แนวคิด พร้อมข้อเสนอแนะแนวทางเพ่ือการประยุกต์ใช้ในการ
บริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน มิให้เกิดปัญหาการทุจริตประพฤติชอบ และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลัก
ธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อ 
ผู้ตรวจสอบภายในของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงครามทุกคน ผู้บริหารหน่วยงาน และผู้ปฏิบัติ
ราชการที่สนใจศึกษาแนวทางเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการบริหาร  และ
เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงสุด ต่อไป 
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สารบญั 
หนา้ 

๑. ความหมายผลประโยชน์ทับซ้อน         5 
๒. บทที่ ๑ การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน         6 

- นิยามศัพท์และแนวคิดส าคัญ         6 
- หลักการ ๔ ประการส าหรับการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน      8 
- แนวทางการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน         9 

๓. บทที่ ๒ การเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ         ๑๑ 
- การเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ         ๑๑ 

๔. บทที่ ๓ การให้ – การรับของขวัญและผลประโยชน์        ๑๕ 
- แนวพิจารณาในทางปฏิบัติ          1๗ 

๕. บทสรุป             ๑๙ 
๖. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง            ๑๙ 
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เกริน่น า 
 

การมีผลประโยชน์ทับซ้อน ถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชันประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์
ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมาย หรือจริยธรรม ด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซงการใช้
ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนท าให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่
สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม ส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของ
ส่วนรวม และท าให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์
สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึง
คุณค่าอ่ืน ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม ตัวอย่างเช่น การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ประกอบการ เพ่ือแลกเปลี่ยนกับการอนุมัติการออกใบอนุญาต
ประกอบกิจการใด ๆ หรือแลกเปลี่ยนกับการละเว้น การยกเว้น หรือการจัดการประมูลทรัพย์สินของรัฐ       
เพ่ือประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และพวกพ้อง เป็นต้น อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่จงใจกระท าความผิดยังพบ
ผู้กระท าความผิดโดยไม่เจตนา หรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจ านวนมาก จนน าไปสู่การถูกกล่าวหา
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ร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญาผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม(Conflic of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐ      
ในปัจจุบัน เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาด
หลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ คู่มือฉบับส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม 
ได้ก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม ดังเช่น              

๑. การยึดถือตามคุณธรรม ๔ ประการ ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม 

ข้อ ๔ ก าหนดว่า “ข้าราชการส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงครามพึงยึดถือคุณธรรมสี่ประการ
ตาม   พระบรมราโชวาท เป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งในการประพฤติตนและปฏิบัติหน้าที่” ดังนี้ 

(๑) การรักษาความสัจ ความจริงใจต่อตัวเองท่ีจะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ และเป็นธรรม 
(๒) การรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจ ความดีเท่านั้น 
(๓) การอดทน อดกลั้น และอดออม ที่จะไม่ประพฤติล่วงความสัจสุจริต ไม่ว่าด้วยเหตุประการใด 
(๔) การรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต และรู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตน เพ่ือประโยชน์      

ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง 
๒. การยึดถือหลักในการครองตน และครองงาน ตามค่านิยมสร้างสรรค์ 5 ประการ 
ก าหนดว่า “ข้าราชการที่ดี ควรมุ่งมั่นปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด ด้วยหัวใจที่รักประชาชนเพื่อ

ประชาชน โดยยึดมั่นในพระบรมราโชวาทที่พระราชทานให้แก่ข้าราชการพลเรือนเป็นหลัก และแนวทาง
ประพฤติปฏิบัติซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน สังคม ประเทศชาติ” ดังนี้ 
 (1) กล้ายืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง หมายถึง ยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม ชอบธรรม เสียสละ อดทน   
ยึด หลักวิชาและจรรยาวิชาชีพ ไม่ยอมโอนอ่อนตามอิทธิพลใด ๆ  
 (2) ซึ่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบ หมายถึง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตรงไปตรงมา มีหลักธรรม แยก
เรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อประชาชน ต่อผลการปฏิบัติงาน ต่อองค์กร 
และต่อการพัฒนาปรับปรุงระบบราชการ 
 (3) โปร่งใส ตรวจสอบได้ หมายถึง ปรับปรุงกลไกการท างานขององค์กรให้มีความโปร่งใส              
ให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องได้ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายใต้กรอบของกฎหมาย 
 (4) ไม่เลือกปฏิบัติ หมายถึง การบริการประชาชนด้วยความเสมอภาพ ไม่เลือกที่รักมักที่ชังในการ
ให้บริการ ปฏิบัติต่อผู้มารับบริการด้วยความมีน้ าใจเมตตา เอ้ือเฟ้ือ 
 (5) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน หมายถึง ท างานให้แล้วเสร็จตามก าหนด ท างานให้เกิดผลดีแก่หน่วยงาน
และส่วนรวม ใช้ทรัพยากรของทางราชการให้คุ้มค่า เสมือนหนึ่งการใช้ทรัพยากรของตนเอง เน้นการท างานโดย
ยึดผลลัพธ์เป็นหลัก 
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 ในคู่มือเล่มนี้ จะสะท้อนหลักการและแนวคิดที่เป็นสากลพร้อมข้อเสนอแนะแนวทางการประยุกต์ใช้
เพ่ือการป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทักซ้อน โดยมีสาระส าคัญเป็น 3 บท ได้แก่ 
 บทที่ 1 การบริหารเพ่ือป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
 บทที่ 2 การเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ 
 บทที่ 3 การให้รับของขวัญและประโยชน์อื่นใด 
  

ความหมายผลประโยชน์ทบัซอ้น 
ค าว่า Conflict of Interests มีการใช้ค าในภาษาไทยไว้หลายค า เช่น “ผลประโยชน์ทับซ้อน” 

“ผลประโยชน์ขัดกัน” “ผลประโยชน์ขัดแย้ง” หรือ “การขัดกันแห่งผลประโยชน์” ถ้อยค าเหล่านี้ถือเป็น
รูปแบบหนึ่งของการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ อันเป็นการกระท าที่ขัดต่อหลักคุณธรรม จริยธรรม และ
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) โดยทั่วไปเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึง 
“ความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ” กล่าวคือ เป็นสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่และได้ใช้อิทธิพลใน
อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม มี
หลากหลายรูปแบบไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงิน หรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่ในรูป
ตัวเงินหรือทรัพย์สิน มีลักษณะ ๗ ประการ ดังนี้ 

๑. หาประโยชน์ให้ตนเอง คือ การใช้อ านาจหน้าที่เพ่ือตนเอง เช่น ข้าราชการใช้อ านาจหน้าที่ท าให้
บริษัทตัวเองได้งานรับเหมาจากรัฐ หรือฝากลูกหลานเข้าท างาน เป็นต้น 

๒. รับผลประโยชน์ คือ การรับสินบนหรือรับของขวัญ เช่น เป็นเจ้าพนักงานสรรพากรแล้วรับเงินจาก 
ผู้มาเสียภาษี หรือเป็นเจ้าหน้าที่จัดซื้อแล้วรับไม้กอล์ฟเป็นของก านัลจากร้านค้า เป็นต้น 

๓. ใช้อิทธิพลเป็นการเรียกผลตอบแทนในการใช้อิทธิพลในต าแหน่งหน้าที่เพ่ือส่งผลที่เป็นคุณแก่ฝ่าย
ใดฝ่ายหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรม 

๔. ใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตน เช่น การใช้รถยนต์ หรือคอมพิวเตอร์ของ
ราชการท างานส่วนตัว เป็นต้น 

๕. ใช้ข้อมูลลับของทางราชการ เช่น รู้ว่าราชการจะสร้างถนนใหม่จึงรีบไปซื้อที่ดินในบริเวณดังกล่าว
ล่วงหน้าไว้ก่อน เป็นต้น 

๖. รับงานนอก ได้แก่ การเปิดบริษัทท าธุรกิจซ้อนกับหน่วยงานที่ตนเองท างานอยู่ เช่น เป็นนักบัญชี 
แต่รับงานส่วนตัวจนไม่มีเวลาท างานบัญชีในหน้าที่ให้กับหน่วยงาน เป็นต้น 

๗. ท างานหลังออกจากต าแหน่ง คือการไปท างานให้กับผู้อ่ืนหลังออกจากที่ท างานเดิม โดยใช้ความรู้
หรืออิทธิพลจากที่เดิมมาชิงงาน หรือเอาประโยชน์โดยไม่เป็นธรรม เช่น เอาความรู้ในนโยบายและแผนของ
ธนาคารประเทศไทยไปช่วยธนาคารเอกชนอื่น ๆ หลังจากเกษียณ เป็นต้น 
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หลักส าคัญของการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 

• ชุมชนคาดหวังให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม โดยให้ผลประโยชน์ของสาธารณะมีความส าคัญ
ในอันดับต้น 

• ความซื่อตรงต่อหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ยังเป็นรากฐานของหลักนิติธรรม (ประชาชนทุกคนเสมอภาค
ภายใต้กฎหมาย และต้องได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม) 
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บทที ่๑ 
การบรหิารเพือ่ปอ้งกนัเรือ่งผลประโยชนท์บัซอ้น 

 
ถ้าไม่มีการบริหารเพ่ือป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างมีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่ของรัฐก็จะ

ละเลยประโยชน์สาธารณะและให้ความส าคัญกับประโยชน์ส่วนตน หรือของคนบางกลุ่มแทน ซึ่งจะมีผลต่อการ
ปฏิบัติงานและอาจน าไปสู่การประพฤติมิชอบในที่สุด เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของรัฐก็มีชีวิตส่วนตน มีบางครั้งที่
ผลประโยชน์ส่วนตนจะมาขัดแย้งกับการท าหน้าที่ราชการ แต่ประเด็นคือต้องเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนที่มี
อย่างโปร่งใสและยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นเรื่องหลักหน่วยงานภาครัฐต้องจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนอย่าง
โปร่งใส และพร้อมรับผิดชอบมิฉะนั้นจะบั่นทอนความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน 
ปัจจุบันขอบเขตของผลประโยชน์ทับซ้อนขยายมากกว่าเดิม เนื่องจากมีการร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน 
รวมถึงระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ท าให้มีความสัมพันธ์ซับซ้อน/ซ้อนทับ มากขึ้น หน่วยงานควรตระหนักว่า
ผลประโยชน์ทับซ้อนจะเกิดขึ้นในการท างานและต้องพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมการระบุและเปิดเผย
ผลประโยชน์ทับซ้อน หน่วยงานต้องสร้างความเข้าใจที่ว่าผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นเรื่องผิดในตัวมันเอง มิฉะนั้น
คนก็จะพยายามปกปิด จนท าให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐและส่วนรวม เมื่อเกิดผลประโยชน์      
ทับซ้อนเป็นปัจจัยที่เข้ามามีอิทธิพลในการท างานหรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ ราชการของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ น าไปสู่การใช้อ านาจหน้าที่ในทางมิชอบ หรือแม้แต่การทุจริตคอร์รัปชัน หรือฉ้อราษฎร์บังหลวง ดังนั้น 
การจัดให้มีแนวทางการบริหารเพ่ือป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนจะสร้างประโยชน์มากมายแก่หน่วยงาน
ของรัฐในด้านต่างๆ เช่น 

- ลดการทุจริตประพฤติมิชอบ 
- สามารถแก้ข้อกล่าวหาเรื่องความล าเอียงได้ง่าย 
- แสดงความยึดมั่นในหลักธรรมมาภิบาล 

  - ประชาชนเชื่อมั่นว่าหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม และไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง 
 

นิยามศัพท์และแนวคิดส าคัญ* 
ผลประโยชน์ส่วนตน (private interest) 

 “ผลประโยชน์” คือ สิ่งใด ๆ ที่มีผลต่อบุคคล/กลุ่ม ไม่ว่าในทางบวกหรือลบ “ผลประโยชน์ส่วนตน” 
ไม่ได้ครอบคลุมเพียงผลประโยชน์ด้านการงานหรือธุรกิจของเจ้าหน้าที่ แต่รวมถึงคนท่ีติดต่อสัมพันธ์ด้วย เช่น 
เพ่ือน ญาติ คู่แข่ง ศัตรู เมื่อใดเจ้าหน้าที่ประสงค์จะให้คนเหล่านี้ได้หรือเสียประโยชน์ เมื่อนั้นก็ถือว่ามีเรื่อง 
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ผลประโยชน์ส่วนตนมาเกี่ยวข้อง 
ผลประโยชน์ส่ วนตน มี  ๒  ประเภท คือ ที่ เกี่ยวกับ เงิน  (pecuniary) และที่ ไม่ เกี่ ยวกับ เงิน

(nonpecuniary) 
– ผลประโยชน์ส่วนตนที่เกี่ยวกับเงิน ไม่ได้เกี่ยวกับการได้มาซึ่งเงินทองเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับการ

เพ่ิมพูนประโยชน์หรือปกป้องการสูญเสียของสิ่งที่มีอยู่แล้ว เช่น ที่ดิน หุ้น ต าแหน่งในบริษัทที่รับงานจาก
หน่วยงานรวมถึงการได้มาซึ่งผลประโยชน์อ่ืน ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรูปตัวเงิน เช่น สัมปทาน ส่วนลด ของขวัญ หรือ
ของที่แสดงน้ าใจไมตรีอ่ืน ๆ 
 
 

– ผลประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับเงิน เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ครอบครัว หรือกิจกรรมทาง
สังคมวัฒนธรรมอ่ืน ๆ เช่น สถาบันการศึกษา สมาคม ลัทธิ แนวคิด มักอยู่ในรูปความล าเอียง/อคติ/เลือกที่รัก
มักที่ชัง และมีข้อสังเกตว่าแม้แต่ความเชื่อ/ความคิดเห็นส่วนตัวก็จัดอยู่ในประเภทนี้  หน้าที่สาธารณะ     
(public duty) หน้าที่สาธารณะของผู้ที่ท างานให้ภาครัฐคือ การให้ความส าคัญอันดับต้นแก่ประโยชน์
สาธารณะ (public interest) คนเหล่านี้ไม่จ ากัดเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ
เท่านั้น แต่ยังรวมถึงคนอ่ืน ๆ ที่ท างานให้ภาครัฐ เช่น ที่ปรึกษา อาสาสมัคร  ผลประโยชน์สาธารณะ คือ
ประโยชน์ของชุมชนโดยรวม ไม่ใช่ผลรวมของผลประโยชน์ของปัจเจกบุคคล และไม่ใช่ผลประโยชน์ของกลุ่มคน 
การระบุผลประโยชน์สาธารณะไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ในเบื้องต้นข้าราชการส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
สมุทรสงคราม    ทุกคนสามารถให้ความส าคัญอันดับต้นแก่สิ่งนี้ โดย 

- ท างานตามหน้าที่อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ 
- ท างานตามหน้าที่ตามกรอบและมาตรฐานทางจริยธรรม 
- ระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนเองมีหรืออาจจะมีและจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
- ให้ความส าคัญอันดับต้นแก่ผลประโยชน์สาธารณะ มีความคาดหวังว่าเจ้าหน้าที่ต้องจ ากัด 

ขอบเขตที่ประโยชน์ส่วนตนจะมามีผลต่อความเป็นกลางในการท าหน้าที่ 
- หลีกเลี่ยงการตัดสินใจหรือการท าหน้าที่ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
- หลีกเลี่ยงการกระท า/กิจกรรมส่วนตนที่อาจท าให้คนเห็นว่าได้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน 
- หลีกเลี่ยงการใช้ต าแหน่งหน้าที่หรือทรัพยากรของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตน 
- ป้องกันข้อครหาว่าได้รับผลประโยชน์ที่ไม่สมควรจากการใช้อ านาจหน้าที่ 
- ไม่ใช้ประโยชน์จากต าแหน่งหรือข้อมูลภายในที่ได้ขณะอยู่ในต าแหน่ง ไปหาผลประโยชน์ในต าแหน่ง

หรือในงานใหม ่
 

ผลประโยชน์ทับซ้อน มี ๓ ประเภท คือ 
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- ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริง (actual) มีความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
สาธารณะเกิดข้ึน 

- ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เห็น (perceived & apparent) เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนที่คนเห็นว่ามี      
แต่จริง ๆ อาจไม่มีก็ได้ ถ้าจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนประเภทนี้อย่างขาดประสิทธิภาพ ก็อาจน ามาซึ่งผลเสีย
ไม่น้อยกว่าการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริง ข้อนี้แสดงว่าเจ้าหน้าที่ไม่เพียงแต่จะต้องประพฤติตน
อย่างมีจริยธรรมเท่านั้น แต่ต้องท าให้คนอื่น ๆ รับรู้และเห็นด้วยว่าไม่ได้รับประโยชน์เช่นนั้นจริง 

- ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้ (potential) ผลประโยชน์ส่วนตนที่มีในปัจจุบันอาจจะทับซ้อนกับ
ผลประโยชน์สาธารณะได้ในอนาคตหน้าที่ทับซ้อน (conflict of duty) หรือผลประโยชน์เบียดซ้อนกัน 
(competing interests) ๒ ประเภท 

 ประเภทแรก เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่ง เช่น เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
และเป็นคณะกรรมการด้านระเบียบวินัยประจ าหน่วยงานด้วย ปัญหาจะเกิดเมื่อไม่สามารถแยกแยะบทบาท
หน้าที่ทั้งสองออกจากกันได้อาจท าให้ท างานไม่มีประสิทธิภาพ หรือแม้กระทั่งเกิดความผิดพลาดหรือผิด
กฎหมาย ปกติหน่วยงานมักมีกลไกป้องกันปัญหานี้โดยแยกแยะบทบาทหน้าที่ต่าง ๆ ให้ชัดเจน แต่ก็ยังมีปัญหา
ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน่วยงานที่มีก าลังคนน้อยหรือมีเจ้าหน้าที่บางคนเท่านั้นที่สามารถท างานบางอย่างที่
คนอ่ืน ๆ ท าไม่ได้คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยห่วงปัญหานี้กันเพราะดูเหมือนไม่มีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนมาเกี่ยวข้อง 
  ประเภทที่สอง เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่งบทบาท และการท าบทบาทหน้าที่
ในหน่วยงานหนึ่งนั้น ท าให้ได้ข้อมูลภายในบางอย่างที่อาจน ามาใช้เป็นประโยชน์แก่การท าบทบาทหน้าที่ให้แก่
อีกหน่วยงานหนึ่งได้ ผลเสียคือ ถ้าน าข้อมูลมาใช้ก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือความล าเอียง/อคติต่อคน
บางกลุ่มควรถือว่าหน้าที่ทับซ้อนเป็นปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนด้วย เพราะว่ามีหลักการจัดการแบบเดียวกัน
นั่นคือการตัดสินใจท าหน้าที่ต้องเป็นกลางและกลไกการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนก็สามารถน ามาจัดการกับ
หน้าที่ทับซ้อนได ้
 

หลักการ ๔ ประการส าหรับการป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน* 
- ปกป้องผลประโยชนส์าธารณะ : การท าเพ่ือผลประโยชน์ของสาธารณะเป็นหน้าที่หลักท่ีต้องตัดสินใจ

และให้ค าแนะน าภายในกรอบกฎหมายและนโยบาย จะต้องท างานในขอบเขตหน้าที่พิจารณาความถูกผิดไป
ตามเนื้อผ้า ไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตนมาแทรกแซง รวมถึงความเห็นหรือทัศนคติส่วนบุคคล ปฏิบัติต่อแต่ละ
บุคคลอย่างเป็นกลาง ไม่มีอคติล าเอียงด้วยเรื่องศาสนา อาชีพ จุดยืนทางการเมือง เผ่าพันธุ์ วงศ์ตระกูล ฯลฯ 
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ไม่เพียงปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น แต่ต้องมีจริยธรรมด้วย 

- สนับสนุนความโปร่งใสและความพร้อมรับผิด : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนต้องอาศัย
กระบวนการแสวงหา เปิดเผยและจัดการที่โปร่งใส นั่นคือ เปิดโอกาสให้ตรวจสอบ และมีความพร้อมรับผิดมี
วิธีการต่าง ๆ เช่นจดทะเบียนผลประโยชน์ โยกย้ายเจ้าหน้าที่จากต าแหน่งที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
การเปิดเผยผลประโยชน์ส่วนตนหรือความสัมพันธ์ที่อาจมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ถือเป็นขั้นตอนแรกของการ



คู่มือ : ประมวลจริยธรรมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลท่าแซะ 

 หน้า 11 

 

จัดการผลประโยชน์ทับซ้อน การใช้กระบวนการอย่างเปิดเผย ทั่วหน้า จะท าให้เจ้าหน้าที่ร่วมมือและสร้างความ
เชื่อมั่นแก่ประชาชน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสีย 

- ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง : การแก้ปัญหาหรือจัดการ 
ผลประโยชน์ทับซ้อนจะสะท้อนถึงความยึดหลักคุณธรรมและความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าที่และองค์กรการ
จัดการต้องอาศัยข้อมูลน าเข้าจากทุกระดับในองค์กร ฝ่ายบริหารต้องรับผิดชอบเรื่องการสร้างระบบและ
นโยบาย และเจ้าหน้าที่ก็มีความรับผิดชอบต้องระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนมี เจ้าหน้าที่ต้องจัดการกับเรื่อง
ส่วนตนเพื่อหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ ทับซ้อนมากที่สุดเท่าที่ท าได้ และหัวหน้าหน่วยงานก็ต้องเป็นแบบอย่างด้วย 

- สร้างวัฒนธรรมองค์กร : หัวหน้าหน่วยงานต้องสร้างสภาพแวดล้อมเชิงนโยบายที่ช่วยสนับสนุน  การ
ตัดสินใจในเวลาที่มีประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้น และการสร้างวัฒนธรรมแห่งความซื่อตรงต่อหน้าที่ซึ่ง
ต้องอาศัยวิธีการดังนี้ 

- ให้ข้อแนะน าและการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และการปฏิบัติ 
รวมถึงการใช้กฎเกณฑ์ท่ีมีในสภาพแวดล้อมการท างาน 

- ส่งเสริมให้มีการสื่อสารอย่างเปิดเผยและมีการเสวนาแลกเปลี่ยนเพ่ือให้เจ้าหน้าที่สบายใจในการ
เปิดเผยและหารือเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในที่ท างาน 

- ป้องกันไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่เจ้าหน้าที่เปิดเผยเพ่ือมิให้มีผู้น าไปใช้ในทางท่ีผิด 
- ให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการผลประโยชน์ทับ

ซ้อนเพื่อให้รู้สึกเป็นเจ้าของและปฏิบัติตามในเวลาเดียวกันก็ต้องสร้างระบบโดยการพัฒนาในเรื่องต่อไปนี้ 
- มาตรฐานในการส่งเสริมความซื่อตรงต่อหน้าที่โดยรวมไว้ในข้อก าหนดทางจริยธรรม 
- กระบวนการระบุความเสี่ยงและจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
- กลไกความพร้อมรับผิดทั้งภายในและภายนอก 
- วิธีการจัดการ (รวมถึงการลงโทษ) ที่ท าให้เจ้าหน้าที่ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของตนเองที่จะต้อง 

ท าตามกฎระเบียบและมาตรฐาน 

* บทที่ ๔ การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน,  คูม่อื: การพฒันาและสง่เสรมิการปฏบิตัติามมาตรฐานทางจรยิธรรม 
ข้าราชการพลเรือนส าหรับคณะกรรมการจริยธรรม, ๒๕๕๔ 

แนวทางการบริหารเพื่อป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน* 
- วางกรอบการท างาน เป็นวิธีการกว้าง ๆ ไม่จ ากัดอยู่กับรายละเอียดข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องสามารถ

น าไปพัฒนาเป็นรูปแบบการจัดการตามบริบทขององค์กรและกฎหมายได้ มี ๖ ขั้นตอน ส าหรับการพัฒนาและ
การปฏิบัติตามนโยบายการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 

๑) ระบุว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนแบบใดบ้างที่มักเกิดขึ้นในองค์กร 
๒) พัฒนานโยบายที่เหมาะสม รวมถึงกลยุทธ์การจัดการและแก้ไขปัญหา 
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๓) ให้การศึกษาแก่เจ้าหน้าที่และผู้บริหารระดับต่าง ๆ รวมถึงเผยแพร่นโยบายการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนให้ทั่วถึงในองค์กร 

๔) ด าเนินการเป็นแบบอย่าง 
๕) สื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้รับบริการ ผู้สนับสนุนองค์กร และชุมชนทราบถึงความมุ่งมั่นในการ

จัดการเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
๖) บังคับใช้นโยบายและทบทวนนโยบายสม่ าเสมอ 
 

รายละเอียดในการปฏิบัติตามแนวทางการบริหารเพื่อป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน  
๑) การระบุผลประโยชน์ทับซ้อน 
ขั้นตอนแรก คือ การระบุว่าในการท างานของหน่วยงาน มีจุดใดบ้างที่เสี่ยงต่อการเกิดผลประโยชน์    

ทับซ้อน และผลประโยชน์ทับซ้อนที่จะเกิดขึ้นได้นั้นมีประเภทใดบ้าง เป้าหมายส าคัญคือ องค์กรต้องรู้ว่าอะไร
คือผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริงและที่เห็นการมีส่วน
ร่วมของเจ้าหน้าที่มีส่วนส าคัญ เพราะจะท าให้ระบุจุดเสี่ยงได้ครอบคลุมและท าให้เจ้าหน้าที่รู้สึกเป็นเจ้าของ
และร่วมมือกับนโยบาย การระบุผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ต้องพิจารณานิยามและข้อก าหนดทางกฎหมายที่
เกี่ยวข้องประกอบด้วย 

- ตัวอย่างของผลประโยชน์ส่วนตน เช่น ผลประโยชน์ทางการเงิน/เศรษฐกิจ (เช่นหนี้) ธุรกิจส่วนตัว/ 
ครอบครัว ความสัมพันธ์ส่วนตัว (ครอบครัว ชุมชน ชาติพันธุ์ ศาสนา ฯลฯ) ความสัมพันธ์กับองค์กรอ่ืน      
(เอ็นจีโอ สหภาพการค้า พรรคการเมือง ฯลฯ) การท างานเสริม ความเป็นอริ/การแข่งขันกับคนอ่ืน/ กลุ่มอ่ืน 

- ตัวอย่างของจุดเสี่ยง เช่น การปฏิสัมพันธ์กับภาคเอกชน การท าสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจตรา
เพ่ือควบคุมคุณภาพมาตรฐานของการท างานหรืออุปกรณ์ในภาคธุรกิจ การออกใบอนุญาต การให้บริการที่    
อุปสงค์มากกว่าอุปทาน การกระจายงบราชการ การปรับการลงโทษ การให้เงิน/สิ่ งของสนับสนุนช่วยเหลือ     
ผู้เดือดร้อน การตัดสินข้อพิพาท ฯลฯ ทั้งนี้ รวมถึงงานที่สาธารณะหรือสื่อมวลชนให้ความสนใจเป็นพิเศษ 

๒) พัฒนากลยุทธ์และตอบสนองอย่างเหมาะสม 
องค์ประกอบประการหนึ่งในการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนก็คือ ความตระหนักของผู้บริหารและ

เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับวิธีการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน รวมถึงความรับผิดชอบของแต่ละคน ดังนั้น กฎเกณฑ์
เกี่ยวกับการจัดการต้องแยกให้ชัดระหว่างความรับผิดชอบขององค์กรและความรับผิดชอบของสมาชิกในองค์กร 
และยังต้องท าให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สามารถรู้ได้ว่าเมื่อใดมีผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้นและในแบบใด (แบบ
เกิดขึ้นจริง แบบที่เห็น หรือแบบเป็นไปได้ เปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนและบันทึกกลยุทธ์ต่างๆ ที่ใช้เพ่ือการ
จัดการ ติดตามประสิทธิภาพของกลยุทธ์ที่ใช้ 
 

๓) ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และหัวหน้างานระดับสูง 
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เพ่ือให้การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนมีประสิทธิภาพ ต้องมีการให้ความรู้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่
เจ้าหน้าที่ในองค์กร เอกชนที่มาท าสัญญา อาสาสมัคร หัวหน้างานระดับสูง และกรรมการบริหาร การให้ความรู้
จะเริ่มตั้งแต่การปฐมนิเทศ และมีอย่างต่อเนื่องในระหว่างท างาน เจ้าหน้าที่ทุกคนควรสามารถเข้าถึงนโยบาย
และข้อมูลที่จะช่วยให้พวกเขาสามารถระบุและเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน ส่วนตัวผู้บริหารเองก็ต้องรู้วิธี
จัดการผลประโยชน์ทับซ้อนขั้นตอนแรกของการให้ความรู้ คือ สร้างความเข้าใจว่าอะไรคือผลประโยชน์ทับซ้อน 
ผลประโยชน์ทับซ้อนใดเกิดขึ้นบ่อยในองค์กร อะไรคือจุดเสี่ยงที่ระบุในนโยบาย รวมถึงความแตกต่างของความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายของผู้มีต าแหน่งหน้าที่ต่างกัน ควรให้เอกสารบรรยายพร้อมตัวอย่างที่
ชัดเจนส าหรับการระบุและจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน โดยเน้นตรงที่เป็นจุดเสี่ยงมาก ๆ เช่น การติดต่อ การ
ร่วมท างานกับภาคเอกชน การแลกเปลี่ยนบุคลากรกับภาคเอกชน การแปรรูป การลดขั้นตอนและกระจาย
อ านาจ ความสัมพันธ์กับเอ็นจีโอ และกิจกรรมทางการเมือง เป็นต้นนอกจากการให้ความรู้แล้ว ความตื่นตัวและ
เอาใจใส่ของผู้บริหาร รวมถึงกลยุทธ์การจัดการที่มีประสิทธิภาพจะมีส่วนอย่างส าคัญในการช่วยให้เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติตาม การสร้างความตื่นตัวและความเอาใจใส่จะช่วยในการแสวงหาจุดเสี่ยงและพัฒนาวิธีการป้องกัน
ปัญหาที่จะเกิดขึ้นต่อไป 

๔) ด าเนินการเป็นแบบอย่าง 
การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนที่มีประสิทธิภาพ จ าเป็นต้องอาศัยความทุ่มเทของผู้ที่อยู่ในต าแหน่ง

ระดับบริหาร ซึ่งต้องแสดงภาวะผู้น า สนับสนุนนโยบายและกระบวนการอย่างแข็งขันสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่
เปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน และให้ความช่วยเหลือแก้ไข ผู้บริหารมีความส าคัญเนื่องจากเจ้าหน้าที่มักจะ
ค านึงถึงสิ่งที่ผู้บริหารให้ความสนใจ โดยผู้บริหารต้อง 

(๑) พิจารณาว่ามีข้อมูลเพียงพอที่จะชี้ว่าหน่วยงานมีปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่ 
(๒) ชั่งน้ าหนักประโยชน์ขององค์กร ประโยชน์ส่วนบุคคล และประโยชน์สาธารณะ และพิจารณาว่า 

อะไรคือวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการหรือแก้ไขผลประโยชน์ทับซ้อน และ 
(๓) พิจารณาปัจจัยอ่ืน ๆ รวมถึงระดับและลักษณะของต าแหน่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 

รวมถึงลักษณะของผลประโยชน์ทับซ้อน 
๕) สื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย 
ประเด็นส าคัญคือ ภาพลักษณ์ขององค์กรในการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสีย เนื่องจากไม่ว่าจะสามารถ

จัดการกับผลประโยชน์ทับซ้อนได้ดีเพียงใด ถ้าผู้มีส่วนได้เสียรับรู้ เป็นตรงกันข้าม ผลเสียที่เกิดขึ้นก็เลวร้าย     
ไม่แพ้กันการท างานกับองค์กรภายนอกไม่ว่าเป็นเอ็นจีโอหรือภาคธุรกิจองค์กรต้องระบุจุดเสี่ยงของผลประโยชน์
ทับซ้อนก่อน และพัฒนาวิธีป้องกัน ไม่ว่าเป็นเรื่องข้อมูลภายใน หรือโอกาสการใช้อ านาจหน้าที่ เพ่ือ
ผลประโยชน์ และต้องแจ้งแก่องค์กรภายนอกให้ทราบนโยบายการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนและผลที่ตามมา
หากไม่ปฏิบัติตามนโยบาย เช่น ยกเลิกสัญญา หรือด าเนินการตามกฎหมาย บางองค์กรภาครัฐจะอาศัย
จริยธรรมธุรกิจเพ่ือสื่อสารเกี่ยวกับหน้าที่และความพร้อมรับผิดที่ผู้ท าธุรกิจมีกับหุ้นส่วนและผู้ท าสัญญาด้วย
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นอกจากนี้ ควรสื่อสารแบบสองทางกับองค์กรภายนอก อาจใช้วิธีต่าง ๆ เช่น ให้มีส่วนร่วมในการระบุจุดเสี่ยง
และร่วมกันพัฒนากลไกป้องกันแก้ไขปัญหา ขอรับฟังความเห็นต่อร่างนโยบายการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
ร่วมทบทวนและปรับปรุงกลไกการแสวงหาและแก้ไขผลประโยชน์ทับซ้อน วิ ธีเหล่านี้จะท าให้ได้นโยบายที่
สอดคล้องความคาดหวังสาธารณะและได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ในการร่วมกันจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้มีส่วนได้เสียนี้ องค์กรภาครัฐต้องท าให้การตัดสินใจทุกขั้นตอนโปร่งใสและตรวจสอบ
ได ้

 
๖) การบังคับใช้และทบทวนนโยบาย 
ระบบการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนต้องได้รับการทบทวนประสิทธิภาพสม่ าเสมอโดยสอบถามข้อมูล

จากผู้ใช้ระบบ และผู้มีส่วนได้เสียอ่ืน ๆ เพื่อให้ระบบใช้ได้จริง และตอบสนองต่อสภาพการท างาน รวมถึงสภาพ
สังคม เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง อีกทั้งยังสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของและความร่วมมือ นอกจากนี้ ยังอาจเรียนรู้
จากองค์กรอ่ืน ๆ การแสวงหาการเรียนรู้เช่นนี้ยังเป็นการสื่อสารว่าองค์กรมีความมุ่งมั่นในการจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อนอีกด้วย การทบทวนควรครอบคลุมจุดเสี่ยงและมาตรการและผลการทบทวนหรือมีการ
เปลี่ยนแปลงต้องสื่อสารให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติให้เข้าใจ และปรับเปลี่ยนการท างานให้สอดคล้องกัน โดยอาจ
พัฒนาระบบสนับสนุนเพื่อช่วยพัฒนาทักษะและการให้ค าปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ 
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บทที ่๒ 
การเปดิเผยผลประโยชนส์าธารณะ 

การเปิดเผยและรายงานข้อสงสัยเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบและการบริหารที่บกพร่อง/อคติ         
ของภาครัฐเป็นรากฐานของความถูกต้องเป็นธรรม (integrity) และการยึดมั่น ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง 

ผู้เปิดเผยผลประโยชน์ : ผู้เปิดเผยเป็นผู้ที่รายงานข้อมูลที่เป็นจริงเก่ียวกับพฤติกรรมที่มิชอบที่ร้ายแรง
ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่กระท าโดยมิใช่เพ่ือผลประโยชน์สาธารณะหลายหน่วยงานขาดการสนับสนุนผู้เปิดเผย
การกระท าผิดของเจ้าหน้าที่ โดยแทนที่จะยกย่องชมเชยเจ้าหน้าที่ที่เปิดเผยการประพฤติมิชอบ คดโกง ทุจริต 
หรือพฤติกรรมอาชญากรรมกลับวิพากษ์วิจารณ์ทางลบท าให้สูญเสียความก้าวหน้าในอาชีพและแม้แต่สูญเสีย
งานหลักของการปกป้องคุ้มครองพยาน ใช้หลักแห่งความรับผิดชอบและการแสดงออกซึ่งความพร้อมรับผิด
ให้แก่สาธารณชน การเปิดเผยที่เหมาะสม คือ เมื่อเกิดการท าผิดที่ร้ายแรงหรือเป็นปัญหาความเสี่ยงสาธารณะ
การรายงานการกระท าผิดภายในองค์กรหรือภายนอกองค์กรต่อสาธารณชนเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด โดยเฉพาะ
เมื่อช่องทางภายในและกระบวนการบริหารภายในใช้การไม่ได้ หรือขาดประสิทธิภาพ 

ท าไมการเปิดเผยจึงท าได้ยาก : การศึกษาวิจัยพบว่า แม้จะมีการสนับสนุน มีช่องทาง วิธีการผลักดัน
เจ้าหน้าที่ของรัฐในการสืบเสาะการคดโกงและการกระท าผิด แต่มีหลายองค์ประกอบที่ท าให้การเปิดเผยการ
กระท าผิดเป็นเรื่องยากส าหรับเจ้าหน้าที่ปัญหาส าคัญคือ การขัดแย้งกันระหว่างความเที่ยงตรง ของบุคคลกับ
พันธะสัญญาที่มีต่อส่วนรวม และกับความภักดีต่อเพ่ือนหรือองค์กรซึ่งเป็นวัฒนธรรมขององค์กรภาครัฐการ
เปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะการยึดมั่นในสิ่งถูกต้องและเป็นธรรม ความเท่ียงตรงส่วนบุคคลเป็นค่านิยมที่เป็น
หลักคุณธรรมในมาตรฐานทางจริยธรรม (Code of Conduct) แต่ในทางตรงกันข้าม ความจงรักภักดีเป็น
สัญญาที่มีต่อกลุ่มคนและสังคมที่ให้ความส าคัญว่า บุคคลจะผิดสัญญาหรือทรยศต่อเพ่ือนไม่ได้ในยามจ าเป็น
ปัจจัยส าคัญอีกประการที่ท าให้บุคคลไม่กล้ารายงานการกระท าผิดคือ ข้อมูลที่เปิดเผยและผู้เปิดเผยจะต้องเป็น
ข้อมูลที่เป็นความลับ ได้รับการปกป้อง แต่ในทางปฏิบัติผู้เปิดเผยข้อมูลการกระท าผิดมักได้รับการปฏิบัติในทาง
ตรงกันข้ามการตัดสินใจที่จะเปิดเผยควรจะเป็นเรื่องพ้ืนฐานง่าย ๆ หลักคือจะต้องปฏิบัติอย่างโปร่งใส มีการ
เปิดเผยการกระท าผิดพร้อมทั้งการปกป้องข้อมูลที่รายงานให้เกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจได้ 

การส่งสาสน์ขององค์กร : องค์กรจะต้องขับเคลื่อน/ผลักดันให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเปิดเผยพฤติกรรมที่ผิด
จริยธรรมและคดโกงว่าเป็นสิ่งที่ภาครัฐต้องการและข้อมูลของผู้เปิดเผยจะต้องได้รับความเชื่อมั่นว่าถูกปกปิด 
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ต้องมีค าแนะน าแก่เจ้าหน้าที่ว่าจะบริหารข่าวสารข้อมูลอย่างไร และจะจัดการอย่างไร เมื่อเผชิญกับกรณี
เกี่ยวกับจริยธรรมที่มีแนวโน้มจะท าให้เกิดการกระท าผิด 

กฎหมาย ระเบียบ และนโยบาย : รากฐานของการเปิดเผยการกระท าผิดมาจากกรอบกฎหมาย 
มาตรฐานทางจริยธรรมรวมทั้งนโยบายขององค์กร ในมาตรฐานทางจริยธรรมจะก าหนดพฤติกรรมที่เป็น
มาตรฐานและข้อแนะน าพฤติกรรมที่ยอมรับให้ปฏิบัติและไม่ยอมรับให้ปฏิบัติ รวมทั้งต้องมีการรายงานการ
กระท าที่เบี่ยงเบนจากมาตรฐานด้วยการเปิดเผยการกระท าผิดเพ่ือป้องกันการละเมิดหลักคุณธรรม ต้องมีกลไก
การรายงานและการตรวจสอบที่เป็นอิสระ การเปิดเผยการกระท าผิดภายใต้กฎหมายต่าง ๆ นั้นต้องอธิบายได้
ด้วยว่าจะมีการด าเนินการอย่างไรและองค์กรต้องแน่ใจว่าการเปิดเผยจะต้องได้รับการคุ้มครองพยานอย่าง
เต็มที ่

องค์กรควรจะท าอย่างไร : วิธีที่ดีที่สุด หน่วยงานต้องมีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดเผยการ
กระท าผิด จัดช่องทางอ านวยความสะดวก สนับสนุน และคุ้มครองผู้เปิดเผยการกระท าผิด รวมทั้งคนอ่ืน ๆ ที่
จะได้รับผลกระทบ 

วัตถุประสงค์ของการปกป้องผู้เปิดเผยการกระท าผิดและการคุ้มครองพยาน คือ 
- สนับสนุนให้บุคคลเปิดเผยการกระท าผิด 
- เพ่ือให้แน่ใจว่าการเปิดเผยจะได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม 
- เพ่ือให้แน่ใจว่าจะต้องมีการปกป้องคุ้มครองพยานที่เหมาะสมในทุกกรณี 
ปกติการรายงานหรือเปิดเผยการประพฤติมิชอบ จะใช้การรายงานตามกระบวนการทางการบริหารซึ่ง

เป็นช่องทางปกติ โดยสามารถรายงานให้กับกลุ่มบุคคลต่างๆ เช่น หัวหน้า ผู้อ านวยการ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
(เช่น กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม) ผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการจริยธรรม หรือองค์กรจริยธรรมภายนอกการ
รายงานหรือเปิดเผยการประพฤติมิชอบนั้น ข้อมูลที่เปิดเผย ควรประกอบด้วย 

- การประพฤติมิชอบในหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ 
- การบริหารที่เป็นอคติ หรือ (ล้มเหลว) 
- การละเว้น ละเลย เพิกเฉย เลินเล่อ หรือการบริการที่ไม่เหมาะสม ท าให้สูญเสียเงินของแผ่นดิน 
- การกระท าที่ เป็นเหตุให้เป็นอันตรายต่ออนามัยสาธารณะ ความปลอดภัย หรืออันตรายต่อ

สิ่งแวดล้อม 
ส่วนกระบวนการจะแยกต่างหากจากกระบวนการร้องทุกข์หรือร้องเรียน เช่น ในกรณีการขู่คุกคาม

หรือการดูหมิ่นเหยียดหยามกันในที่ท างาน องค์กรควรก าหนดกระบวนการเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะและ
ประกาศใช้อย่างชัดเจนประโยชน์ของกระบวนการ คือ บุคคลจะทราบว่าเมื่อมีความจ าเป็นต้องรายงาน/
เปิดเผย จะต้องท าอย่างไร เพ่ือให้แน่ใจว่าหน่วยงานจะสนับสนุนและปกป้อง กลไกจะต้องเป็นกลไกเชิงรุก 
ตอบสนองต่อการเปิดเผยการกระท าผิดในกรอบของหน่วยงานในทางปฏิบัติ ตัวอย่างเช่น ทุกคนจะต้องรับรู้โดย
ทันที (อย่างเป็นสัญชาติญาณ) ว่าเมื่อเกิดข้อสงสัยว่าเกิดการคดโกง ประพฤติผิด ควรต้องรายงานทันทีต่อ
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หัวหน้า ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ได้รับมอบหมาย และผู้บริหารระดับสูง หรือคณะกรรมการจริยธรรมขององค์กร
การเปิดเผยการกระท าผิดเป็นสิ่งส าคัญ และผู้รับรายงานควรให้ค าแนะน าผู้เปิดเผยถึงการตรวจสอบ และสิ่งที่
หน่วยงานจะสนับสนุนและคุ้มครองเจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถเปิดเผยการกระท าผิด ได้ ดังนี้ 

๑) การประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย ป.ป.ช. 
๒) การบริการที่ผิดพลาดโดยกระทบกับผลประโยชน์ของผู้อื่น 
๓) การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือบริหารโดยมิชอบโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ องค์กรของรัฐหรือผู้รับจ้าง

จากรัฐเป็นผลให้งบประมาณถูกใช้สูญเปล่า 
๔) การกระท าของบุคคลเป็นผลให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ความปลอดภัยกับสาธารณะ หรือกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อมการเปิดเผยการกระท าผิดบางประเภทอาจจะไม่ได้ รับการคุ้มครอง เช่น การเปิดเผยต่อ
สื่อมวลชนการเปิดเผยที่ก่อให้เกิดค าถามต่อความเป็นธรรมของรัฐบาล การเปิดเผยนโยบายของหน่วยงาน หรือ
การเปิดเผยเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษทางวินัย 
 

นโยบายและกระบวนการในการเปิดเผย จะต้องครอบคลุม : 
  - เนื้อหาในการเปิดเผย 

- การเปิดเผยจะท าได้ที่ไหน เมื่อไร และอย่างไร 
- ใครบ้างที่จะเป็นผู้เปิดเผย 
- เปิดเผยต่อใคร 
- เครื่องมือทดสอบและการตรวจสอบการเปิดเผย 
- กลไกในการสนับสนุนและปกป้อง 
- กระบวนการตรวจสอบ 
- บทบาทในการบริหารและความรับผิดชอบ 
การให้ความส าคัญกับการรายงานและวิธีการรายงานที่ยืดหยุ่น :  มาตรฐานทางจริยธรรมต้อง

ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเปิดเผยข้อสงสัยเกี่ยวกับการคดโกง หรือการให้บริการที่ไม่เป็นธรรม การจัดการ
เกี่ยวกับการรายงานควรยืดหยุ่น เช่น การรายงานต่อผู้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ผู้ รับผิดชอบ หรือ
คณะกรรมการจริยธรรม ที่สามารถไปพบปะหรือรายงานได้นอกสถานที่ หรือรายงานต่อองค์กรอิสระ เช่น 
ป.ป.ช. ปปท. ผู้ตรวจการแผ่นดิน 

การผลักดันให้เป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ :  หน่วยงานต้องรับผิดชอบในทางปฏิบัติให้การเปิดเผย
ผลประโยชน์สาธารณะได้รับการคุ้มครองอย่างเชื่อมั่นได้ และข้อมูลบุคคลต้องเก็บเป็นความลับ ปกติหน่วยงาน
ต้องพัฒนานโยบาย/กระบวนการในการให้ค าแนะน าต่อผู้บริหารให้ตระหนักในความส าคัญ สนับสนุนและ
ปกป้องคุ้มครองพยาน และควรมีการอบรมพิเศษแก่หัวหน้าและผู้บังคับบัญชา 
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เบื้องหลังความส าเร็จ : ประสิทธิภาพในการเปิดเผยการกระท าผิดที่ดีที่สุดคือ วัฒนธรรมการยึดถือ
ความถูกต้องขององค์กรองค์กรที่มีพฤติกรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบ รวมทั้งให้ความส าคัญกับการ
ป้องกันปราบปรามการประพฤติมิชอบที่ชัดเจน จะท าให้เกิดบรรยากาศจริยธรรมเชิงบวก วัฒนธรรมเกิดจาก
การเสริมสร้างการเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ การปกป้องพยานและภาวะผู้น าต่อความส าคัญในการ
เปิดเผยการกระท าผิดของเจ้าหน้าที่ และผลักดันการเปิดเผยอย่างแข็งแกร่งการปกป้องสิทธิของบุคคลใด ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยเป็นเรื่องที่ส าคัญมาก หน่วยงานจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าจะให้การดูแลอย่างเหมาะสม มี
การบริหารกระบวนการอย่างเท่าเทียม ซึ่งจะท าให้เจ้าหน้าที่เกิดความเชื่อมั่นและพัฒนาความรับผิดชอบในการ
รายงาน 

ดัชนีวัดความส าเร็จ พิจารณาได้จาก : 
- มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรงหรือมีเครือข่ายสนับสนุน 
- มีโปรแกรมเฉพาะส าหรับการสนับสนุนภายในองค์กรและการปกป้องคุ้มครอง 
- ให้การฝึกอบรมการตรวจสอบสืบสวนแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
- การให้ค าปรึกษาแนะน าหรือการสนับสนุนทางจิตใจ/อารมณ์แก่ผู้เปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ 
- มีเครือข่ายสนับสนุนอย่างไม่เป็นทางการ ผ่านการพบปะ สนทนากับผู้เปิดเผยคนอ่ืน ๆ 

บทบาทส าคัญของการบริหาร : ผู้บริหารระดับล่างมีบทบาทส าคัญต่อกระบวนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
(Public InformationDisclose : PID) ช่วยให้เกิดความตระหนักรู้ขององค์กร และให้เห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคใน
การรายงานของผู้เปิดเผยผู้อ านวยการจะเป็นผู้ได้รับข้อมูลและจัดการกับการร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับผลการ
ตรวจสอบ และรับผิดชอบโดยตรงต่อผลที่จะเกิดต่อทีมงาน บทบาทส าคัญที่สุดที่ได้จากการวิจัย คือการ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการต่อการรายงานสัมพันธภาพระหว่างเจ้าหน้าที่ หลังจากรายงานการกระท า
ผิดและภาวะผู้น าเป็นเรื่องส าคัญมาก ในการสร้างบรรยากาศในที่ท างาน ผู้บริหารจะต้องสามารถคาดการณ์
การตอบสนองของข้าราชการและผลที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบต่าง ๆ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ต้องไม่คุกคาม
หรือท าให้ผู้เปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะกลายเป็นเหยื่อ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องปกป้องและรักษาความ
เชื่อมั่นให้แก่บุคคลที่เปิดเผย หรือผู้ต้องสงสัยในการเปิดเผย ให้ความเชื่อมั่นว่าข้อมูลที่ได้จะเป็นความลับซึ่งเป็น
ปัจจัยที่ส าคัญต่อการลดแรงต่อต้าน หากสิ่งที่เปิดเผยบางส่วนหรือทั้งหมดรั่วไหลออกไปเป็นสิ่งส าคัญที่ต้องเข้า
ไปจัดการโดยเร็ว เพื่อลดปฏิกิริยาทางลบและป้องกันผู้ต่อต้านเท่าท่ีจะท าได้บทบาทอ่ืน ๆ คือ 

- ลดความเครียดของผู้เปิดเผยและสนับสนุนในทางที่เหมาะสมแก่ผู้เปิดเผย 
- ปรับกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงเพ่ือจัดการกับสิ่งที่จะเกิดจากการเปิดเผย 
- พัฒนาโครงสร้างผู้น าแก่ลูกน้องที่ท างานขณะมีการตรวจสอบ 
- ท างานอย่างใกล้ชิดร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบหรือกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมเพ่ือให้แน่ใจว่าได้รับ

การสนับสนุนและป้องกันพยานที่ดี 
- ปกป้องข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการเปิดเผยที่เป็นหลักฐาน 
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- ให้เวลาและข้อมูลที่ย้อนกลับต่อทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จะต้องสามารถจัดการกับบุคคลที่ต่อต้านการเปิดเผย โดยให้ค าปรึกษาแนะน า

ต่อผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ให้ท าผิดและตื่นตัวต่อการรับรู้ต่อการกระท าผิด การคดโกงและทุจริตที่อาจเกิดขึ้น และ
ตรวจสอบข้อมูลอย่างระมัดระวัง ต้องแสดงบทบาทอย่างยุติธรรม เป็นกลาง ไม่เข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสีย และ
ตรงไปตรงมา ไม่ว่าจะยากเพียงไรผู้บริหารต้องท าให้ผู้เปิดเผยมั่นใจตั้งแต่แรกในขณะรายงานว่าจะได้รับการ
ปฏิบัติอย่างเป็นความลับเชื่อมั่นในกระบวนการเปิดเผยและผลที่เกิดจากการเปิดเผยข้อมูลที่ได้รับจากผู้เปิดเผย
จะต้องเป็นเอกสารที่สมบูรณ์ หากมีการรายงานด้วยวาจาจะต้องสรุปรายละเอียดเป็นเอกสาร ผู้บริหารจะต้อง
ระงับไม่ให้การกระท าใด ๆ ของตนเข้าไปก้าวก่าย มีอิทธิพลต่อการตรวจสอบ หรือท าให้ผู้อ่ืนรับรู้ได้ว่าท าเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน หรือท าให้รับรู้ได้ว่า มีอิทธิพลต่อการตรวจสอบ 

การพัฒนาการตระหนักรู้และทักษะการสนับสนุน : จัดโปรแกรมการพัฒนาข้าราชการส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม เพ่ือให้ตระหนักในความส าคัญและผลักดันให้เกิดทัศนคติทางบวกต่อการ
เปิดเผยข้อมูล โดยอธิบายว่า ท าไม ต้องเปิดเผย และ อะไร จะเกิดขึ้นเมื่อข้าราชการเปิดเผยการกระท าผิดจัด
ให้มีการฝึกอบรม/พัฒนา การตัดสินใจเชิงจริยธรรม (ethical decision making) แก่ข้าราชการ หรือเมื่อ
ข้าราชการได้เลื่อนต าแหน่งเป็นหัวหน้า/ผู้บริหาร รวมทั้งต้องได้รับการฝึกอบรมทักษะเฉพาะ ในการรับข้อ
ร้องเรียน การรายงาน การเปิดเผย และจัดการกับการเปิดเผยข้อมูล รวมทั้งทักษะในการสนับสนุนและปกป้อง
คุ้มครองพยาน 

เป้าหมายเพื่อการบริหารจัดการที่ดี (Best- practice target) : 
- หน่วยงานควรสร้างกลไกในการสนับสนุนและปกป้องคุ้มครองผู้เปิดเผยข้อมูล มีนโยบายและ

กระบวนการเพ่ือลดกฎเกณฑ์ที่มากเกินไป และส่งเสริมให้คนกล้าเปิดเผยและรายงานข้อสงสัยเกี่ยวกับการ
บริหารที่ไม่เป็นธรรมหรือการคดโกงและการทุจริต 

- จัดกลไกสนับสนุน (robust support) เพ่ือลดการรายงานและการรับรู้ที่ผิดพลาด ให้ค าปรึกษาการ
เปิดเผยพฤติกรรมการกระท าผิดที่เหมาะสม และปกป้องการต่อต้านที่จะมีต่อผู้เปิดเผย 

- โครงสร้างการรายงาน หรือเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ ควรเหมาะสมกับโครงสร้าง ธรรมชาติ 
และขนาดขององค์กร 

- นโยบาย โครงสร้างและกระบวนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ต้องได้รับทราบโดยทั่วกัน 
- มีหลักสูตรการฝึกอบรมเพ่ือให้แน่ใจว่าการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะจะได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสม

กับผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา ข้าราชการทั่วไป เพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 
บทที ่๓ 

การให้การรบัของขวญัและผลประโยชน์ 
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หลักการและแนวคิดนี้สามารถประยุกต์ใช้ประกอบการด าเนินการตามนโยบายการให้และรับของขวัญ 

และผลประโยชน์ของข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ในประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการของส่วนราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
และประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ 

เจตนารมณ์ 
เนื่องจากความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐว่า 

จะต้องตัดสินใจและกระท าหน้าที่ โดยยึดผลประโยชน์สาธารณะเป็นหลัก ปราศจากผลประโยชน์ส่วนบุคคล 
หากข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐคนใดรับของขวัญและผลประโยชน์ที่ท าให้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ และ
การกระท าหน้าที่ถือว่าเป็นการประพฤติมิชอบ ย่อมท าลายความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชน กระทบต่อ
ความถูกต้องชอบธรรมที่องค์กรภาครัฐยึดถือในการบริหารราชการรวมทั้งกระทบต่อกระบวนการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย 

อะไรคือของขวัญและประโยชน์อื่นใดที่ใช้ในความหมายนี้ 
- ของขวัญและประโยชน์อ่ืนใด หมายถึง สิ่งใด ๆ หรือบริการใด ๆ (เงิน ทรัพย์สินสิ่งของ บริการหรือ

อ่ืน ๆที่มีมูลค่า) ที่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐให้และหรือได้รับที่นอกเหนือจากเงินเดือน รายได้ และ
ผลประโยชน์จากการจ้างงานในราชการปกติ 

- ของขวัญและผลประโยชน์อื่นใด สามารถตีค่าตีราคาเป็นเงิน หรืออาจไม่สามารถตีค่าตีราคาได้ 
- ของขวัญที่สามารถคิดราคาได้ (Tangible gifts) หมายรวมถึง สินค้าบริโภค ความบันเทิง การ

ต้อนรับ ให้ที่พัก การเดินทาง อุปกรณ์เครื่องใช้ เช่น ตัวอย่างสินค้า บัตรของขวัญ เครื่องใช้ส่วนตัว บัตรก านั ล 
บัตรลดราคาสินค้าหรือบริการ และเงิน เป็นต้น 

- ของขวัญและประโยชน์อื่นใดที่คิดเป็นราคาไม่ได้(Intangible gifts and benefits) หมายถึง สิ่งใด ๆ
หรือบริการใด ๆ ที่ไม่สามารถคิดเป็นราคาที่จะซื้อขายได้ อาทิเช่น การให้บริการส่วนตัว การปฏิบัติด้วย
ความชอบส่วนตน การเข้าถึงประโยชน์ หรือการสัญญาว่าจะให้หรือการสัญญาว่าจะได้รับประโยชน์มากกว่าคน
อ่ืน ๆ 
รายละเอียดต่อจากนี้เป็นข้อเสนอแนะในการพิจารณาเก่ียวกับการให้-รับของขวัญและหรือผลประโยชน์อื่นใด 
ในทางปฏิบัติ 

- เราจะจัดการอย่างไร 
การจะรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใด ๆ มี ๓ ค าถาม ที่ใช้ในการตัดสินใจว่าจะรับหรือไม่รับ

ของขวัญและหรือผลประโยชน์ คือ 
๑) เราควรรับหรือไม่ 
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๒) เราควรรายงานการรับหรือไม่ 
๓) เราสามารถเก็บไว้เป็นของตนเองได้หรือไม่ 
เราควรรับหรือไม่ 
ตามหลักการทางจริยธรรมแม้ว่าเราจะไม่ควรรับ แต่มีหลายโอกาสที่เราไม่สามารถปฏิเสธได้ หรือเป็น

การรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม
อย่างไรก็ตาม มีหลายโอกาสที่ไม่เป็นการเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะรับ 

๑) ถ้าเป็นการให้เงิน ท่านจะต้องปฏิเสธ ไม่ว่าจะเป็นโอกาสใด ๆ การรับเงินสดหรือสิ่งใด ๆ ที่สามารถ 
เปลี่ยนกลับมาเป็นเงิน เช่น ล็อตเตอรี่ หุ้น พันธบัตร เป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม และอาจเข้าข่ายการรับ 
สินบน การถูกเสนอสิ่งใด ๆ นอกเหนือจากเงินนั้น สิ่งที่ควรน ามาเป็นเหตุผลในการตัดสินใจ คือ 

- ท าไมเขาจึงเสนอให้ เช่น ให้แทนค าขอบคุณ การเสนอให้มีผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติตนหรือไม่ 
- ความประทับใจของท่านต่อของขวัญและหรือผลประโยชน์ที่จะส่งผลต่อการท างานในอนาคต ถ้าท่าน

ท างานอยู่ในกลุ่มเสี่ยง อ่อนไหว หรืออยู่ในข่ายที่ต้องได้รับความไว้วางใจเป็นพิเศษ เช่น งานตรวจสอบภายใน 
และงานตรวจคุณภาพต่าง ๆ การจัดซื้อจัดจ้าง การออกใบอนุญาตหรือการอนุมัติ/อนุญาตต่าง ๆ ฯลฯ ท่าน
จะต้องปฏิบัติตามนโยบายและหลักจริยธรรมเรื่องนี้ มากกว่าบุคคลกลุ่มอ่ืน  

๒) การรับก่อให้เกิดการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมหรือไม่ หากการ
รับก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมแล้วผลประโยชน์ส่วนตนที่
ได้รับกลายเป็นมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือก่อให้เกิดข้อสงสัยต่อสาธารณชนว่าเป็นการประพฤติ
โดยมิชอบการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการประพฤติ 
มิชอบ และการทุจริตคอร์รัปชัน ในแต่ละส่วนราชการควรก าหนดนโยบายการรับของขวัญและผลประโยชน์ของ 
ตนเอง โดยส่วนราชการที่อยู่ในกลุ่มปฏิบัติหน้าที่ที่เสี่ยงต่อการประพฤติมิชอบ ควรก าหนดนโยบายด้านนี้อย่าง
เคร่งครัดมากกว่าหน่วยงานอ่ืน ๆ หลักการการปฏิบัติงานในภาครัฐอยู่บนพ้ืนฐานที่ว่า “การกระท าและการ
ตัดสินใจใด ๆ จะต้องกระท าด้วยความเป็นกลาง ปราศจากการมีส่วนได้ส่วนเสียในการให้บริการ และปกป้อง
ผลประโยชน์ของสังคมไทยโดยรวม” ดังนั้น องค์กรหรือบุคคลใด ๆ ไม่ควรใช้ของขวัญหรือผลประโยชน์มา
แสวงหาความชอบ ผลประโยชน์ให้กับองค์กรของตนหรือตนเอง เหนือองค์กรหรือบุคคลอ่ืน ท าให้เกิดความ
สั่นคลอนความเชื่อถือไว้วางใจที่ประชาสังคมมีต่อภาครัฐ และท าให้เกิดความไม่เป็นธรรมในสังคมประการ
ส าคัญ สมาชิกท้ังหมดในสังคมต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ภาครัฐมีพันธะผูกพันที่จะต้องปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม โดยกระท าและแสดงออกโดยยึดมาตรฐาน
ความโปร่งใส ความพร้อมรับผิดชอบ และแสดงพฤติกรรมที่ถูกต้อง เที่ยงธรรมตลอดเวลาที่มีอาชีพรับ
ข้าราชการเราต้องรายงานหรือไม่ การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ตัดสินจากหลักการ ต่อไปนี้ 

๑) ธรรมชาติของผู้ให้ : พิจารณาตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ รวมทั้งนโยบายของหน่วยงาน เช่น การห้ามรับของขวัญหรือ
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ประโยชน์จากคู่สัญญา/องค์กรหรือบุคคลที่ก าลังจะมาท าการค้า การสัญญาว่าจะให้-รับกับองค์กรหรือบุคคลที่
จะขอท าใบอนุญาตหรือรับการตรวจสอบด้านต่าง ๆ ฯลฯ หน่วยงานควรก าหนดนโยบายด้านนี้ให้เคร่งครัดและ
มีกระบวนการที่ช่วยให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐสามารถจัดการเรื่องนี้ได้อย่างเหมาะสม การรายงานการ
รับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใด ๆ ต้องมีการลงทะเบียนรับอย่างเป็นทางการ 

๒) บทบาทหน้าที่ของท่านในองค์กร : ถ้าข้าราชการนั้น ๆ ท างานในขอบข่ายที่อ่อนไหวและต้องการ
ความเชื่อถือไว้วางใจเป็นพิเศษ และหรือกลุ่มที่เกี่ยวกับการได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์ทั้งจากระดับองค์กร
และระดับบุคคล อาทิเช่น งานตรวจสอบ งานจัดซื้อจัดจ้าง การให้ใบอนุญาต/ยึดใบอนุญาต ฯลฯ ควรให้แน่ใจ
ที่สุดว่าตัวท่านและองค์กรมีความเที่ยงธรรม และจะไม่ถูกตั้งข้อสงสัย แม้ว่าหน่วยงานของท่านมิได้ก าหนด
นโยบายเกี่ยวกับการห้ามรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใด ๆ และมิได้ก าหนดให้รายงานการรับของขวัญและ
ผลประโยชน์ท่านควรด ารงความถูกต้องด้วยการรายงานหรือปฏิเสธที่จะรับของขวัญและหรือผลประโยชน์นั้น 
ๆหลักการการก าหนดว่าของขวัญและผลประโยชน์อ่ืนใดควรต้องรายงานหรือไม่ ควรจะต้องให้องค์กรเก็บรกัษา
ไว้หรือไม่ หรือควรตกเป็นของข้าราชการ ให้เทียบกับค่าตามราคาตลาดโดยต้องมีค่าน้อยกว่า      ๓,๐๐๐.- 
บาท ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การ
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 

ไม่ว่าของขวัญและหรือผลประโยชน์นั้นจะมีค่าเพียง 
เล็กน้อยก็ไม่ควรรับ เพราะก่อให้เกิดความรู้สึกผูกพัน 
หรือพันธะกับผู้ให้ และอาจก่อให้เกิดความ 
เสื่อมศรัทธาต่อประชาชน 

 
แนวพิจารณาในทางปฏิบัติ 
ของขวัญทั้งหมดที่มีค่าทางวัฒนธรรมหรือประวัติศาสตร์ เช่น งานศิลปะ พระพุทธรูปเครื่องประดับ

โบราณ ฯลฯ แม้จะมีขนาดเล็กหรือเป็นเรื่องเล็กน้อย ของขวัญนั้น ๆ ย่อมเป็นทรัพย์สินขององค์กรไม่ว่าจะมีค่า
ราคาเท่าใด ของขวัญหรือผลประโยชน์ที่ได้รับเมื่อเทียบกับราคาตลาด มีค่าน้อยกว่า ๓,๐๐๐.- บาท ไม่ต้อง
รายงานและอาจเก็บเป็นของตนเองได้ ของขวัญหรือผลประโยชน์ใด ๆ เมื่อเทียบกับราคาตลาดมีค่าเกิน 
๓,๐๐๐.- บาท ต้องรายงานหน่วยงานและลงทะเบียนไว้ และเจ้าหน้าที่มีความจ าเป็นต้องรับ ให้องค์กรโดย
หัวหน้าส่วนราชการตัดสินว่าสมควรให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคนนั้น ๆ รับทรัพย์สินดังกล่าวหรือไม่ 
หรือ ให้ส่งมอบเป็นทรัพย์สินขององค์กร เพ่ือใช้ประโยชน์สาธารณะและหรือตามความเหมาะสม องค์กรอาจ
พิจารณาอนุญาตให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเก็บรักษาของไว้เป็นกรณีไป เช่น ของขวัญในการย้าย
หน่วยงานในขณะด ารงต าแหน่งเดิมของขวัญในโอกาสเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากงาน ของขวัญหรือ
ผลประโยชน์ที่เพ่ือนร่วมงานให้เมื่อเจ็บป่วย ฯลฯ  ถ้าในปีงบประมาณใด ๆ คุณค่ารวมของขวัญและหรือ
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ผลประโยชน์ที่ได้รับจากผู้ให้คนเดียวกันกลุ่มเดียวกัน หรือผู้ให้มีความสัมพันธ์กันหลาย ๆ ครั้ง เมื่อรวมกันทั้งปี
มีค่ามากกว่า ๓,๐๐๐.- บาท ต้องรายงานของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่างที่ได้รับ ถ้าในปีงบประมาณใด ๆ 
ได้ของขวัญและหรือผลประโยชน์จากผู้รับบริการ แม้จะต่างคนต่างกลุ่มเพ่ือเป็นการขอบคุณในการให้บริการที่ดี 
แต่เมื่อรวมกันแล้วมีค่ามากกว่า ๓,๐๐๐.- บาท ต้องรายงานของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่างนั้น ของขวัญ
และหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รับเพ่ือเป็นการขอบคุณจากผู้รับบริการ (ประชาชนองค์กรเอกชน) ที่ได้อย่าง
สม่ าเสมอ บ่อยครั้ง อาจท าให้เกิดข้อสงสัยจากประชาชนว่ามีอิทธิพลบิดเบือน ก่อให้เกิดอคติในการให้บริการ
ของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หรืออาจก่อให้เกิดความรู้สึกชอบ และคาดหวังว่าจะได้รับของขวัญและ
หรือผลประโยชน์เมื่อมีผู้มารับบริการ ควรปฏิเสธการรับ 

เงินสดหรือสิ่งใด ๆ ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ (ตัวอย่างเช่น หุ้น พันธบัตร ล็อตเตอรี่)  ต้องปฏิเสธไม่
รับไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใด ๆ เราจะเก็บรักษาไว้เองได้หรือไม่ ปกติสามารถเก็บรักษาไว้เอง หากมีค่าไม่เกิน 
๓,๐๐๐.- บาท ถ้าเกินกว่านี้ ส่วนราชการต้องพิจารณาตัดสินว่า ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐนั้น ๆ จะเก็บ
ไว้เองได้หรือไม่ หรือเป็นทรัพย์สินของส่วนราชการ และส่วนราชการพิจารณาตัดสินว่าจะใช้ประโยชน์อย่างไร
การฝ่าฝืนกฎนี้มีโทษอย่างไร การฝ่าฝืนนโยบายว่าด้วยการรับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้น และพร้อมฝ่าฝืน
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอาจถูกลงโทษตักเตือน ตัดเงินเดือน จนกระทั่งถึงไล่ออก ขึ้นกับความร้ายแรง
ของการฝ่าฝืนนอกจากนั้น หากการรับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้น ๆ เข้าข่ายการรับสินบน ฉ้อฉลทุจริต และ
สามารถพิสูจน์ได้ว่า ข้าราชการและหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐนั้น ๆ รับของขวัญหรือผลประโยชน์ซึ่งมีผลต่อความ
เป็นธรรม ก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ผู้ให้โดยมิชอบ หากถูกตัดสินว่าผิดจริง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนอาจมีส่วน
ร่วมในการรับโทษทางอาญาด้วย 

การรับของขวัญและผลประโยชน์ : กุญแจแห่งความเสี่ยง 
การรับของขวัญและผลประโยชน์ใด ๆ เป็นสาเหตุให้สาธารณชนรับรู้ว่ามีการปฏิบัติอย่างมีอคติมี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ก่อให้เกิดการท าลายความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนต่อ
ภาครัฐและต่อข้าราชการกุญแจแห่งความเสี่ยง ๒ ประการที่ส าคัญ คือ 

๑. ความพยายามที่จะหลบเลี่ยงกฎเกณฑ์ โดยตีค่าราคาของขวัญและหรือผลประโยชน์น้อยกว่าความ
เป็นจริง การตีค่าราคาต่ ากว่าความเป็นจริงนั้น บุคคลอาจจูงใจตนเองหรือจูงใจผู้อ่ืนให้คิดว่าของขวัญและหรือ
ผลประโยชน์นั้นๆ มีค่าต่ ากว่าที่เป็นจริง เพ่ือหลีกเลี่ยงการรายงาน การกระท าดังกล่าวนับว่าเป็นการคดโกง
และหลอกลวงซึ่งเข้าข่ายฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม 

๒. การเพิกเฉยมองข้ามความผิดและละเลยต่อผลที่เกิดขึ้นการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใด ๆ 
อาจท าให้ติดเป็นนิสัยอย่างรวดเร็วและก่อให้เกิดความคาดหวังเสมอว่าจะได้รับของขวัญและหรือผลประโยชน์
ใด ๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ท าให้เกิดความรู้สึกชอบหรืออยากปฏิบัติต่อผู้รับบริการ หรือผู้รับงาน -
รับจ้าง-รับเหมา ฯลฯ ที่เป็นผู้ให้ของขวัญและหรือผลประโยชน์โดยอิทธิพลของความชอบหรือประโยชน์ตอบ
แทนที่ได้รับท าให้มีการปฏิบัติตอบแทนเกินกว่ามาตรฐานที่ก าหนดในสถานการณ์เช่นนี้ ผู้รับจ้าง ผู้รับเหมา 
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และหรือผู้รับจัดซื้อ อาจรับรู้ผิดพลาดและเข้าใจว่าการรับจ้างต่าง ๆ ไม่ต้องท าในระดับมาตรฐานหรือลดคุณค่า
การบริการนอกจากนั้น หากเกิดการปฏิบัติเป็นวัฒนธรรมการท างานขององค์กร ข้าราชการ และหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐจะมีพฤติกรรมเคยชินกับ “การรับรางวัล”จากการปฏิบัติหน้าที่ และละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยความ
รับผิดชอบ ซึ่งจัดได้ว่าเป็นการรับสินบน 

สถานการณ์ตัวอย่าง 
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบน้ าหนักรถยนต์รับค่าตอบแทน จ านวน ๒๗ ครั้ง เป็นเงินรวมหนึ่งแสนหนึ่งพันบาท

ถ้วน เพ่ือให้การอนุญาตรถบรรทุกที่บรรทุกสินค้าที่มีน้ าหนักเกินกว่าที่กฎหมายก าหนดให้ขนส่งสินค้าได้ กรณี
เช่นนี้นอกจากจะเป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ผิดวินัยขั้นไล่ออกจากราชการแล้วยังมีโทษทางอาญาแผ่นดิน
ด้วยในการพิจารณาวินิจฉัยโทษทางอาญา ผู้พิพากษาได้ระบุเหตุผลว่าการกระท าของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น 
ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อสาธารณชน ท าลายทรัพย์สินสาธารณะ(ถนน) เป็นการสมยอมของเจ้าหน้าที่ 
ยอมให้ผู้รับบริการกระท าผิดกฎหมาย และเป็นการให้ผลประโยชน์ ในทางมิชอบต่อบริษัทที่เป็นเจ้าของกิจการ
รถบรรทุก รวมทั้งเจ้าของสินค้าและสั่งลงโทษจ าคุกเป็นเวลา ๑ ปี โดยไม่รอลงอาญา 
 

การแสวงหาเหตุผลเพื่อบิดเบือนความจริง มีแนวโน้มที่เป็นไปได้มากที่เราจะรับของขวัญและ
ผลประโยชน์โดยเฉพาะสิ่งที่ถูกใจเรา บุคคลอาจสงสัยว่าการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ ใด ๆ ถือได้ว่า
เป็นความผิด แต่ผู้รับมักจะหาเหตุผลเข้าข้างตนเอง ดังนี้ 

“ฉันรู้ว่าไม่ควรรับของดังกล่าว แต่ด้วยมารยาทจึงไม่กล้าจะปฏิเสธน้ าใจ หรือหากไม่รับจะเป็นการ
ท าลายสัมพันธภาพระหว่างผู้ให้กับองค์กรหรือกับตนเอง” 

“คนอ่ืน ๆ ก็ท าเช่นนี้ ท าไมฉันจะท าบ้างไม่ได้” 
“ดูซิ ฉันอุทิศเวลานอกเวลาราชการท างาน ดังนั้น มันเป็นการยุติธรรมที่เราจะได้รางวัลผลประโยชน์

พิเศษบ้าง” 
“เพราะฉันเป็นคนพิเศษจริง ๆ ดังนั้น ผู้บังคับบัญชาจึงชมฉัน และเป็นเรื่องธรรมดาที่ฉันมักเป็น      

คนแรกเสมอท่ีได้รับโอกาสให้ไปฝึกอบรม/สัมมนา” 
 
“มันเป็นแค่ตัวอย่างฟรีให้ทดลองใช้ และฉันก็ไม่คิดว่าหน่วยงานของฉันจะสั่งสินค้าชนิดนี้ แม้ว่า 

ฉันจะให้ค าแนะน าก็ตาม” 
“ฉันไม่เห็นมีกฎ ระเบียบใด ๆ เกี่ยวกับการให้ของขวัญ ดังนั้น ฉันก็ไม่ได้ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ใดๆ” 

ท่านต้องระลึกอยู่ เสมอว่า เหตุผลที่ท่านใช้กล่าวอ้างเช่นนี้  ไม่สามารถปกป้องท่านจากการถูก
ด าเนินการทางวินัย หากการกระท าของท่านเป็นการกระท าที่มิชอบ 
 

สถานการณ์ตัวอย่าง 
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หน่วยงานภาครัฐหนึ่ง ส่งนักทรัพยากรบุคลที่ท าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง ให้เข้าร่วมสัมมนาด้านทรัพยากร
บุคคล เจ้าหน้าที่ผู้นั้นได้รับรางวัลมูลค่า ๗,๐๐๐ บาท จากการเป็นผู้เข้าร่วมสัมมนาที่มีบุคลิกเป็น personnel 
planner ซึ่งบริจาคโดยโรงงานผลิตสินค้าที่เป็นคู่ค้ากับหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ได้เก็บของรางวัลนั้นไว้โดยไม่ได้
รายงานหน่วยงานเนื่องจากคิดว่าเป็นรางวัลที่ตนชนะจากการเข้าร่วมกิจกรรมการสัมมนา ผู้บังคับบัญชา
ตระหนักถึงความหมายที่อาจแอบแฝงมาจากการให้ และตัดสินใจว่าจะต้องมีการรายงานของรางวัลนั้นและ
ลงทะเบียนเป็นของหน่วยงาน โดยให้เหตุผลว่าการปรากฏตัวของเขาในการเข้าร่วมสัมมนาเป็นเพราะได้รับการ
สนับสนุนจากหน่วยงาน ดังนั้น เป็นความชอบธรรมของหน่วยงานที่จะตัดสินว่าจะจัดการอย่างไรกับรางวัลชิ้นนี้
เนื่องจากราคาของของรางวัลและบทบาทในหน้าที่มีความเสี่ยงในเรื่องผลประโยชน์ ในที่สุดเจ้าหน้าที่จึงถูก
ขอร้องให้สละรางวัลแก่หน่วยงานเพื่อใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม 
 

โมเดลส าหรับการตัดสินใจ 
ประเด็น การตัดสินใจ 

เจตนารมณ์ : อะไรเป็นเจตนาของการให้ของขวัญและหรือผลประโยชน์ 
กฎ ระเบียบ : มีกฎ ระเบียบ หรือนโยบายอะไรที่เกี่ยวกับการให้ของขวัญและหรือผลประโยชน์ 
ความเปิดเผย : มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนเพียงใด 
คุณค่า : ของขวัญและหรือผลประโยชน์มีค่าราคาเท่าใด 
หลักจริยธรรม : มีหลักจริยธรรมที่เกี่ยวกับการรับของขวัญหรือไม่และมีอะไรบ้าง 
อัตลักษณ์ : ผู้ให้มีอัตลักษณ์เพ่ืออะไร 
เวลาและโอกาส : เวลาและโอกาสในการให้คืออะไร 

 
 
 
 
 

บทสรปุ 
ความเชื่อถือไว้วางใจ และจริยธรรมเป็นรากฐานของการบริหารภาครัฐที่ดี เมื่อท่านเป็นข้าราชการและ

หรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐไม่ว่าจะสังกัดหน่วยงานใด ท่านถูกคาดหวังให้ปฏิบัติหน้าที่และตัดสินใจ โดยปราศจาก
อคติท่านถูกคาดหวังไม่ให้แสวงหารางวัลหรือผลประโยชน์ในรูปแบบใด ๆ  นอกเหนือจากเงินเดือนและ
ผลประโยชน์ที่รัฐจัดให้แม้ว่านโยบายของหน่วยงานหลายแห่งจะอนุญาตให้รับของขวัญได้ ซึ่งถือว่าเป็นของที่
ระลึกในโอกาสที่เหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามควรมีขอบเขตในการรับเสมอ การฝ่าฝืนขอบเขตด้วยการรับ
ของขวัญหรือผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสม จะน าไปสู่ความเสี่ยงต่อการทุจริต และท าลายชื่อเสียงของท่าน 
รวมทั้งองค์กรของท่านเอง 
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไข 

เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๐-๑๐๓ 
 


