
7 
 

 

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

 

แนวทางการรักษาโรค 

 

  เอกสารหมายเลข :  WI-110-CPG-                                                    พิมพค์รั้งที่  1 

 เรือ่ง    :  แนวทางการส่งต่อผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จังหวัดนครศรีธรรมราช  

 วันที่ใช้บังคับ   :      /กรกฎาคม ./2554                                                  หน้าที่ 1 จาก  2 

ผู้จัดท า : พญ.สมศรี   คชเวช   ผู้อนมุัติ :                                                                              (พญ.อัมพร   สูงสว่าง) 

แนวทางการส่งต่อผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จังหวัดนครศรีธรรมราช  

ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกโดยเฉพาะในเด็กอายุ < 15 ปี เป็นโรคที่มีอัตราการ admit ที่สูงอยู่ในล าดับที่ 1-3 

ของหอผู้ป่วยโรคติดเชื้อโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ในปีงบประมาณ 2553 มีอัตราการ admit และอัตรา

การเสียชีวิตสูงสุด โดยมีส่วนหนึ่งที่มีอาการรุนแรงเกิดภาวะแทรกซ้อนและเสี่ยงต่อการเสียชีวิต เสี่ยงต่อการถูก

ฟ้องร้อง โดยเฉพาะโรงพยาบาลชุมชนที่มีข้อจ ากัดของศักยภาพในการให้การดูแลผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง เช่น ช็อก 

น้ าเกิน เลือดออก อ้วนหรือมีโรคประจ าตัวเป็นต้น การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อไปรักษาต่อยังสถานพยาบาลที่มีศักยภาพสูง

กว่า เช่น โรงพยาบาลประจ าจังหวัดจึงเป็นสิ่งจ าเป็น เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับการบริการดูแลรักษาที่มีมาตรฐาน มีความ

ต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ ลดภาวะแทรกซ้อน และอัตราการเสียชีวิต ดังนั้นการมีแนวทางปฏิบัติในการส่งต่อผู้ป่วยโรค

ไข้เลือดออกเพ่ือใช้เป็นแนวทางส าหรับโรงพยาบาลชุมชน และเอกชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช จะท าให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดส าหรับผู้ป่วย และผู้ให้บริการสามารถใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการส่งต่อผู้ป่วย 

1. ข้อบ่งช้ีในการ Refer  

1.1  อายุน้อยกว่า 1 ปี 

1.2  มี underlying disease เช่น G-6-PD deficiency, Thalassemia, heart disease  

1.3  มีอาการช็อกเมื่อแรกรับที่โรงพยาบาลชุมชน (hypotension) ทั้ง grade III และ IV กรณีมีเพียง pulse 

pressure แคบ สามารถให้การดูแลเหมือนช็อกหลัง Admit  

1.4  มีอาการเลือดออก (External, Internal) 

1.5  unusual manifestation เช่น ชัก, เพ้อ, เอะอะโวยวาย, ไม่รู้สึกตัว  

1.6  มีอาการของน้ าเกิน (Volume overload เช่น หายใจเหนื่อย, แน่นหน้าอก, แน่นท้อง, rhonchi หรือ 

crepitation)  

1.7  ผู้ป่วยอ้วนที่มี weight for height > 95 เปอร์เซ็นต์ไทล์ (เอกสารแนบ 2) 

1.8  มีอาการช็อกหลัง Admit หลังให้การรักษาแล้วอาการช็อกไม่ดีขึ้นภายใน 1 ชั่วโมง หรือมีช็อกซ้ า 

 ครั้งที่ 2 

1.9 มีการเปลี่ยนแปลงของ vital sings ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน 

เช่น  HR > 140/min ในอายุ  1-3 ปี 

      > 130/min ในอายุ  3-6 ปี 

      > 120/min ในอายุ  6-15 ปี  

 RR  >  50/min ในอายุ  < 1 ปี 

      >   40/min ในอายุ > 1 ปี 
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1.10 ญาติมีความกังวลต้องการมารักษาต่อในโรงพยาบาลอ่ืน  

2.  การประสานงาน 

- แพทยเ์จ้าของไข้ติดต่อให้ข้อมูลกับแพทย์หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 1 / แพทย์เวร 

- พยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยติดต่อให้ข้อมูลกับพยาบาลประจ าหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 1 หลังกุมารแพทย์ตอบรับ

การส่งต่อผู้ป่วย 

รายละเอียดข้อมูลที่ส าคัญ 

- อายุ, BW, ideal BW (กรณีอ้วน) 

- VS 

- อาการเลือดออก 

- CBC แรกรับ และทุกครั้งที่มีการตรวจ (วันเวลา Hct, plt) 

- วันเวลาที่เริ่มเข้าระยะวิกฤต (plt.~ 100,000 cells/cumm.) / เวลาที่ช็อก 

- Hct. Base line/ Hct. เมื่อแรกรับ / Hct. ก่อนส่งต่อ 

- ชนิดของสารน้ าที่ให้/อัตราการให้ก่อน Refer  

- ปริมาณสารน้ า ที่ได้ในระยะวิกฤต (total / IV fluid / oral)  

- อ่ืนๆ เช่น ผล Lab ที่ส าคัญ 

เบอร์โทรศัพท์ Call center โรงพยาบาลมหาราช 088-448493 

          075-340295 -96 

  หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 075-340250 ต่อ 2101, 2102 

3. การเตรียมก่อนส่งต่อ 

3.1  คุยกับญาติถึงสาเหตุที่ต้องการส่งต่อ 

3.2 เอกสารประกอบที่ส่งมาพร้อมผู้ป่วย 

- ใบ Refer สีชมพู (เขียนสั้นๆ ) เพื่อใช้สิทธิการรักษา 

- Flow sheet (ตัวจริงหรือ copy) ที่มีข้อมูลครบถ้วน (เอกสารหมายเลข 1) 

- Summary sheet ที่มีข้อมูลครบถ้วน (เอกสารหมายเลข 3) 

3.3 บุคลากร  

- ดูแลให้ผู้ป่วยได้รับสารน้ าตามแผนการรักษาอย่างเคร่งครัด 

- ควรมีเบอร์โทรศัพท์ที่จะสื่อสารกับโรงพยาบาลที่รับส่งต่อเพ่ือขอค าแนะน าถ้ามีปัญหา 

- ควรศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับผู้ป่วยเพื่อสามารถให้ข้อมูลเพ่ิมเติมได้ 

- ส่งผู้ป่วยถึงหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 1 

4.  อ่ืน ๆ 

- ถ้าเป็นไปได้ควรส่งต่อในเวลาราชการ 

- ไม่ควร ส่งต่อระหว่าง 24.00-05.00 น. 
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ใบสรุปข้อมูลการส่งต่อผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 

เครือข่ายจังหวัดนครศรีธรรมราช 
โรงพยาบาลทีส่่งต่อ............................................โรงพยาบาลที่รับส่งตอ่............................................................... 

วัน / เดือน / ปี..............................เวลา...........................เหตุผลในการส่งต่อ..................................................... 

ช่ือผู้ป่วย....................................................อาย.ุ.............ปี น้ าหนัก.............kgs.  ส่วนสูง............cms.  

Ideal BW (กรณีอ้วน)=.................. kgs. 

วันท่ีเริ่มเข้าระยะวิกฤต/ช็อกวันท่ี.........................เวลาโดยประมาณ............................ 

CBC ครั้งท่ี 1 วันท่ี........................เวลา..............................Hct.=……………..% Plt =………………cells/cumm 

CBC ครั้งท่ี 2 วันท่ี........................เวลา..............................Hct.=……………..% plt =………………cells/cumm 

CBC ครั้งท่ี 3 วันท่ี........................เวลา..............................Hct.=……………..% Plt =………………cells/cumm  

CBC ครั้งท่ี 4 วันท่ี........................เวลา..............................Hct.=……………..% Plt =………………cells/cumm  
 แรกรับ ระยะ shock (ถ้ามี) ก่อนส่งต่อ 

วัน / เวลา วันที.่.........   เวลา………….. วันที.่......... / เวลา………….. วันที.่......... / เวลา………….. 

Consciousness    

BP    

T    

P    

R    

Hct    

Platelets    

Blood sugar/DTX    

อาการเลอืดออก    

อื่นๆ    

   
สารน้ า วันที่เริ่มให้/เวลา ถึงวันที่ / เวลา ปริมาณที่ได้รบั (cc) 

Hypotonic solutlon * 

ระบุ............................................. 

.................../...................... .................../......................  

Isotonic solution 

0.9%NSS/5%DNSS/5%DAR 

 

.................../...................... 

 

.................../...................... 

 

 

Dextran -40 .................../...................... .................../......................  

FWB, PRC, FFP . .................../...................... .................../......................  

Oral fluid ที่ได้รับในระยะวิกฤตก่อนการส่งต่อ = …………………cc 

IV fluid ที่ได้รับในระยะวิกฤตก่อนการส่งต่อ =………………………cc 

รวมปริมาณสารน้ าที่ได้รับเฉพาะในระยะวิกฤตก่อนส่งต่อ (oral+ IV) = ……………………….cc 

IV fluid ที่ให้ขณะส่งต่อ...........................อัตราการให้ ...........................cc/hr. 

* Hypotonic solution เช่น 5%D/W, 5%D/N/5, 5% D/N/4, 5%D/N/3, 5%D/N/2 

แพทย์ผู้ดูแลก่อนการส่งต่อ................................โทร………………………….. 

แพทย์ที่รับส่งต่อ................................................โทร........................ ........ 

เอกสารแนบ 2 
 


