ข้ อปฏิบัติในการส่ งต่ อผู้ป่วยทารกแรกเกิด
1.

แพทย์ ทตี่ ้ องการส่ งต่ อผู้ป่วยทารกแรกเกิดป่ วย ปฏิบัติดังนี้
1.1 ผูป้ ่ วยทารกแรกเกิดพิจารณาเข้าตามเกณฑ์รับ ของ NICU หรื อ Sick new born
1.2 Tel. ติดต่อกับ กุมารแพทย์ ประจาตึก ดังนี้
- NICU 044 – 836195, 044 – 811005-6ต่อ 1925* , 083 – 7388083 ทั้งในและนอกเวลา
ราชการ
- Sick NB 044 – 836195, 044 – 811005-6 ต่อ 1415* , 083 – 7388083 ทั้งในและนอก
เวลาราชการ
Case NICU ตามเกณฑ์ admit ต้องติดต่อกับ 2 แห่ง คือให้โทรศัพท์ติดต่อกับ กุมาร
แพทย์ ประจาตึก นั้น เมื่อยินดีรับแล้ว ให้ติดต่อหัวหน้าเวร เพื่อเตรี ยมรับผูป้ ่ วยทั้งนี้
พิจารณารับ admit ตามจานวนเตียงที่รับได้
1.3 ข้อมูลสาคัญ ที่ตอ้ งแจ้งกับแพทย์โรงพยาบาลชัยภูมิทางโทรศัพท์
ชื่อ – นามสกุลผูป้ ่ วย
อายุที่เกิดอาการและอายุ ขณะ refer
อาการสาคัญและอาการหลังคลอดอย่างละเอียด
สาเหตุที่ refer
โรคที่คาดว่าเจ็บป่ วย
ประวัติการตั้งครรภ์ : GA,Labมารดา,ผลU/Sถ้ามี
: โรคแทรกซ้อนของมารดา : GDM,placenta previa,Pre-eclamsia
:ยาที่มารดาได้รับขณะตั้งครรภ์และระหว่างการคลอด
ประวัติการคลอด : APGAR score, BW, meconium : thick/thin/clear ,PROM , คลอดยาก?
การรักษาที่ทารกได้รับ : การ resuscitation
: IV fluid : ชนิด,ปริ มาณ
: ยาและ vaccine : vit K ,HBV
ผล lab เบื้องต้น : DTX(เจาะทุกราย) , CXR(ถ้ามี)

1.4 ตรวจวินิจฉัยโรคและประเมินสภาพของทารกก่อนการส่ งอย่างละเอียด เพื่อให้การรักษาอาการ
ให้คงที่ก่อนจะ refer
1.5 Tel.ติดต่อ refer ก่อนที่ผปู ้ ่ วยจะออกจาก รพ. เนื่องจากบางรายอาจต้องปรึ กษาและให้ทาการ
รักษารี บด่วนก่อน และแจ้งบอกเวลาที่ผปู ้ ่ วยออกเดินทางจาก รพ. เพื่อที่ รพ.ชัยภูมิจะได้เตรี ยม
แพทย์ พยาบาล และเครื่ องมือให้พร้อมเมื่อผูป้ ่ วยมาถึง
1.6 สิ่ งที่ควรนามาพร้อมผูป้ ่ วยคือ
- ผลตรวจทางห้องปฏิบตั ิการเบื้องต้น
- สมุดฝากครรภ์ของมารดา
- ใบส่ งตัว พร้อมแบบฟอร์ มข้อมูลสาคัญในการส่ งตัว
- ต้องมีเจ้าหน้าที่นาส่ ง
1.7 อธิ บายปั ญหาให้กบั บิดาและมารดาหรื อผูด้ ูแลโดยชอบธรรม ได้เข้าใจถึงสาเหตุเบื้องต้นที่ส่ง
ผูป้ ่ วยมารักษาต่อ อันตรายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง และให้ญาติติดต่อกับแพทย์และ
พยาบาลที่โรงพยาบาลชัยภูมิให้เร็ วที่สุด
1.8 แจ้งญาติเตรี ยมบัตรแสดงสิ ทธิ หรื อหลักฐานดาเนินการทาบัตร ได้แก่สูติบตั ร ทะเบียนบ้าน โดย
นาไปพร้อมผูป้ ่ วย
1.9 ถ้ามารดาสามารถมาพร้อมกับผูป้ ่ วยได้ให้มารดามาด้วย โดยถ้ามารดายังต้องได้รับการดูแลหลัง
คลอดให้โทรศัพท์ admit กับทางสู ติกรรม ในกรณี ที่มารดาไม่ตอ้ งได้รับการดูแลหลังคลอดแล้ว
ทางโรงพยาบาลชัยภูมิสามารถให้มารดาอยูเ่ พื่อเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้
1.10

รายงานอาการผูป้ ่ วยกับพยาบาล NICU กลุ่มงานกุมารเวชกรรม (083- 7388083,

044 – 811005-6 ต่อ1925 )โดยพยาบาลผูต้ ิดต่อ refer เกี่ยวกับข้อมูลที่จาเป็ นก่อนที่จะนาผูป้ ่ วย
ออกจาก รพ.
1.11 เขียนใบ refer โดยแพทย์ผตู ้ อ้ งการส่ งต่อ และโทรศัพท์แจ้งอาการ- การรักษาเบื้องต้น กับ
แพทย์ที่รับส่ งต่อ และลายมือชื่อแพทย์อ่านออกชัดเจน
1.12

ส่ งเลือดมารดาใส่ หลอดแก้ว(Clotted blood) ปริ มาณ 5 cc ในกรณี ที่มารดาไม่ได้มาพร้อม

ทารก และให้บิดาหรื อผูแ้ ทนโดยชอบธรรมมาพร้อมกับทารกเพื่อเซ็นต์ชื่ออนุญาตให้ทาการ
รักษา
1.13

แจ้งให้โรงพยาบาลที่รับ refer ทราบทันที ถ้าผูป้ ่ วยเสี ยชีวติ ก่อนหรื อระหว่างเดินทาง หรื อ

งดการขนย้าย

1.14

เตรี ยมความพร้อมของอุปกรณ์
- ทา net วางบนถุงถัว่ เขียวจัดให้อยูใ่ น crib , หมวกไหมพรม, ผ้าห่มและผ้าห่อตัวให้อุ่น
- อุปกรณ์เฝ้ าระวังสัญญาณชีพ (Pulse oximeter)
- อุปกรณ์ดูแลทางเดินหายใจ
- อุปกรณ์ให้สารน้ าทางหลอดเลือดดา

1.15

รายละเอียดที่สาคัญของใบ refer และแบบฟอร์ มข้อมูลสาคัญในการส่ งตัวผูป้ ่ วยทารกแรก

เกิด ควรส่ งมาพร้อมใบ refer เพื่อข้อมูลที่ครบถ้วน
2.

การเตรียมผู้ป่วยทารกแรกเกิดก่ อนการเดินทาง (Stabilizing the Infants) และระหว่างการเดินทาง
จุดประสงค์เพื่อป้ องกันปั ญหาที่เกิดขึ้น Hypothermia , Hypoxia , Hypovolumia , Hypoglycemia ,
Acidosis โดยใช้หลัก STABLE Program
STABLE เป็ นคาย่ อซึ่งจะช่ วยในการจาข้ อมูลและการจัดการดูแลช่ วยเหลือทารกแรกเกิดดังนี้
S = Sugar การดูแลภาวะสมดุลของระดับน้ าตาลในเลือด
T = Temperaure การดูแลอุณหภูมิการให้ปกติ (T = 36.8 – 37.2 องศาเซลเซียส)
A= Artificial Breathing การดูแลทางเดินหายใจ เป็ นการประเมินและแก้ไขภาวะหายใจ
ลาบาก
B = Blood Pressure ครอบคลุมการประเมินและการรักษาภาวะช็อค
L= Lab work การวิเคราะห์และประเมินผลการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการต่างๆ ได้แก่ การ
แปรผล CBC และอื่น ๆ
E = Emotional support การดูแลทางด้านจิตใจ และอารมณ์ของครอบครัวและปฏิกิริยาที่
อาจเกิดชึ้นในช่วงวิกฤติของการเจ็บป่ วยของทารก
ข้อปฏิบตั ิมีดงั นี้
2.1 รักษาอุณหภูมิกาย (keep warm) radiant warmer, incubator, ห่อด้วยผ้าอุ่น , ปิ ดแอร์
2.2 ให้ออกซิเจนที่เหมาะสม : O2 hood , ET-Tube และบีบ ambu bag
ประเมินโดยการวัด O2 sat .
การติด ET-Tube สาคัญมาก
2.3 ใส่ OG-tube ต่อลงถุงห้ามปิ ดฝา OG tube
2.4 ถ้าสามารถวัด BP ได้ควรวัดและบันทึก และชีพจรถ้าไม่สามารถวัดได้ควรประเมิน perfusion
และชีพจร

2.5 DTX ควรเจาะก่อน Refer เสมอ
2.6 การให้สารน้ า ควรใส่ Umbilical catheter: Venous line (ไม่ควรตัด stamp สั้น )
สารน้ าที่ให้ในวันแรกคลอดเริ่ ม 10 % DW จานวน 65 cc/kg/day (Term) , 60 cc/kg/day
(preterm)
การให้สารน้ าต้องผ่าน Infusion pump หรื อ Syring pump เสมอ ทั้งนี้กาการให้สารน้ าอาจ
เปลี่ยนแปลงได้แล้วแต่ภาวะของผูป้ ่ วย
2.7 Case ที่ไม่ stable ในขณะ refer เช่น post arrest ต้องประเมินอย่างดีก่อนส่ งมา และอาจต้อง
ปรึ กษาแพทย์เวรถึง condition ก่อนตัดสิ นใจส่ งผูป้ ่ วยมา และให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับอาการของทารก
กับบิดามารดาก่อนการส่ งต่อ
2.8 การเตรี ยมผูป้ ่ วยเฉพาะกรณี
- Pneumothorax ให้ใส่ chest drain มาก่อน
- Case ที่ refer เพื่อทา Exchange transfusion ให้เจาะ clotted blood ของมารดา 5 cc มา
ให้เสมอ
3.

การขนย้ายผูป้ ่ วยทารกแรกเกิดระหว่างการเดินทาง (Transport procedure) ปฏิบตั ิตามขั้นตอนดังนี้
3.1 การเตรี ยมความพร้อมของเครื่ องมือ
- Ambu bag ขนาดเหมาะสมพร้อม corrugate tube
- อุปกรณ์ให้ออกซิเจน
- Pulse oximeter
- Infusion pump หรื อ syring pump
3.2 บุคลากร พยาบาลที่มา refer สามารถสังเกตอาการเปลี่ยนแปลงอาการของทารกแรกเกิดและ
ดูแลท่อช่วยหายใจ และบีบ ambu bag ได้อย่างถูกต้อง
3.3 การดูแลผูป้ ่ วยทารกแรกเกิดขณะเดินทางนาส่ ง
- วัด V/S เช่น HR อย่างน้อย 15-30 นาที
- สังเกตการเปลี่ยนแปลงของอาการ ตลอดการเดินทาง เช่น สี ผวิ ,tone
- การดูแลท่อช่วยหายใจและการบีบ ambu bag ที่ถูกต้อง
- Monitor O2 satตลอดเวลา
- การให้สารน้ าต้องผ่าน Infusion pump หรื อ Syring pump เสมอ และบันทึกจานวน
สารน้ าก่อนออกมา refer และมาถึงที่ refer

- ควบคุมอุณหภูมิโดย
-ห่อตัวแบบ mummy ด้วยผ้าอุ่นและหนา วางใส่ crib / plastic
-สวมถุงมือ หมวก ให้เด็ก
- ไม่เปิ ดเครื่ องทาความเย็นในรถ
- ขณะนาส่ งหากทารกเกิดมีอาการเปลี่ยนแปลงสู่ ภาวะวิกฤติ ให้ช่วยเหลือเบื้องต้น หรื อขอ
ความช่วยเหลือตามระบบ และนาส่ งโรงพยาบาลที่อยูใ่ กล้สุด
4. การส่ งผู้ป่วย
4.1 ผูป้ ่ วยที่ติดต่อ admit NICU ให้ส่งผูป้ ่ วยได้ที่ NICU ตึกเด็ก 3 ชั้น 2 ได้เลย โดยไม่ตอ้ งบีบ ambu
bag หรื อ On O2 hood ต้องมี Oxygen tang ขึ้นไปด้วยเสมอ
4.2 ผูป้ ่ วยที่ติดต่อ admit Sick NB
- ในเวลาราชการให้พยาบาล นาผูป้ ่ วยไปที่ OPD เด็กก่อนแล้วจึงขึ้น SNB
- นอกเวลาราชการให้พยาบาลนาผูป้ ่ วยไปที่ ห้องฉุกเฉิน ER ก่อนแล้วจึงขึ้น SNB
4.3 หลังจากส่ งผูป้ ่ วยที่หอผูป้ ่ วยทั้ง NICU และ SNB พยาบาล refer รอคุยกับแพทย์ พยาบาล เพื่อ
สอบถามข้อมูลผูป้ ่ วยและอาการระหว่างเดินทาง และพยาบาลเป็ นผูท้ า OPD card ให้กบั ผูป้ ่ วยเพื่อทาใบ
admission
4.4 Case ที่ไม่ทราบผล serology ของมารดา และมารดาไม่ได้มากับผูป้ ่ วย ให้ทาการเจาะ serology
มารดา และโทรศัพท์แจ้งผลให้ทราบภายใน 48 ชม.

แนวปฏิบัติในการส่ งต่ อผู้ป่วยทารกแรกเกิด
Guiline refer newborn

กุมารแพทย์ Tel. 083-7388083
หอผูป้ ่ วยเด็ก 1. Tel. 085-3029170 (BW>2,000)
044-811005-6 ต่อ 1413
หอผูป้ ่ วยเด็ก 3.Tel. 083-7388083
044-836195 , 044-811005-6ต่อ 1925(NICU)
ต่อ
1415 (SNB -BW≤ 2,000)

New born Refer
1.Tel.ประสานกลุ่มงานกุมารเวชกรรม
แจ้งข้อมูลสาคัญ และ ผล Lab
2. Tel. แจ้งศูนย์ Refer รพ. ชัยภูมิ

ทารกวิกฤติ

ทารกไม่วกิ ฤติ (

NICU
พยาบาลคนที่ 1 พาผูป้ ่ วยไปที่ NICU พร้อมญาติ
พยาบาลคนที่ 2 ทาบัตรใหม่

SNB)
พยาบาลพาผูป้ ่ วยไปที่ OPD (ในเวลา)
พยาบาลพาผูป้ ่ วยไปที่ ER (นอกเวลา)

Admit
Ward เด็ก 3 (BW ≤2,000gms)
Ward เด็ก 1 (BW > 2,000)

