การสงตอหญิงตั้งครรภ
1. หาภาวะเสี่ยงขณะตั้งครรภโดยเฉพาะโรคทางอายุรกรรม เชน โรคหัวใจ โรคไต โรคความดัน
สูง โรคเบาหวาน ถามีใหสงพบสูติแพทยและอายุรแพทย กรณีจํา LMP ไมไดใหรีบทํา U/S
เพื่อหา EDC ที่แนนอน กรณีมา ANC ชา คํานวณอายุครรภไดไมแนนอนอาจตองพิจารณาสง
พบสูติแพทยโดยเฉพาะกรณี Previous C/S
2. ถามีความเสี่ยงตอโรคเบาหวาน เชน มีประวัติญาติ แมพี่นองเปนโรคเบาหวาน,อายุเกิน 30 ป
,เคยคลอดบุตรน้ําหนักเกิน 3.5-4 กก.ขึ้นไป,DFIU ,พิการ หรือเคยเปนเบาหวาน ตรวจพบอวน
(BMI≥ 27 ) ความดันโลหิตสูง ภาวะน้ําคร่ํามากกวาปกติ ( Polyhydramnios มี AFI>25 ซม)
, Urine sugar >2+ ,2 ครั้งติดตอกัน
ใหสงทํา 50 GCT ถา > 140 mg% ใหสง OGTT (คาปกติ 105,190,165,145 mg%) ถามี
ความผิดปกติ 2 คาขึ้นไปถือวาเปน GDM (ใหสงพบสูติแพทยและอายุรแพทย กรณีเปน GDM
A2 คือ FBS>105mg% และ/หรือ 2 hr postprandial > 120 mg%)
3. GDM A1 ใหควบคุมอาหาร F/U FBS และ 2 hr postprandial เปนระยะ และทํา U/S
ดูรก ,AFI ,สอนนับเด็กดิ้นเริ่ม 28 อาทิตย ระวัง DFIU ถาดิ้นนอยกวา 10 ครั้ง ใหทํา U/S
หรือสงตอ
4. หญิงตั้งครรภทุกรายควรสอนนับเด็กดิ้นเริ่ม 28 อาทิตย ระวัง DFIU ถาดิ้นนอยกวา 10 ครั้ง
ใหทํา U/S หรือสงตอ
5. อายุครรภเกิน 40 wksให PV และทํา Membrane stripping ประเมิน Bishop score ,U/S
ดู AF index ทุกอาทิตย (ให Refer กรณี 40 wks PV แลว หัวสูงลอย,41 wks Bishop
score < 6,AFI <5 ประเมินน้ําหนักเด็กเกิน 3,500 กรัม หรือถา CPD score ≥10)
6. ถา AFI เกิน 5 เด็กดิ้นดี Bishop score <6 อาจรอถึง 41 wks แลวคอย refer ถาอายุครรภ
ไมแนนอน ไมแนใจวา 40 wks หรือไมอาจพิจารณาสงตอ
7. ทากน ,ทาขวาง, Previous C/S ครบ 36 wksใหโทรนัด ANC วันพฤหัสบดี - ศุกร (รพ.ชค.
054-451-300-1 ตอ 225 ,404 แพทยจรัล,แพทยณรงคฤทธิ์,แพทยไชยวัฒน)
8. Twins เมื่อพบครั้งแรกใหสงพบสูติแพทย ครั้งตอไปใหดูแลเหมือนปกติ เมื่อครบ 34 wks ให
โทรนัดตามขอ 7 รีบสงเมื่อมี Preterm หรือ U/S พบความผิดปกติอยางอื่น
9. Preterm labour (ใหหาภาวะเสี่ยง เชนมีประวัติคลอด Preterm ใหแนะนําคนไขเรื่องการ
เจ็บครรภคลอดรีบมารพ.ใหเร็วที่สุดเพื่อพิจารณาให DEXA ,Stop labour) ควรพิจารณาสง
ถา stop labour ไมได เชน PV >3 cm ควรพิจารณาสงกอนจะ fully dilate กรณีประเมิน
น้ําหนักเด็กเกิน 2,000 กรัม อาจใหคลอดที่รพช.ได
10. Mild preeclampsia (BP> 140/90,Albumin 1+ ,Urine protein > 300 mg/วัน) ถาให
พักแลว BP ยังสูงขึ้น ตั้งแต 160/110 ,Albumin > 2+ หรือมีอาการปวดศีรษะ ตามัว
จุกเสียดลิ้นป ให Refer
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11. Sever preeclampsia (BP > 160/110 ,Albumin >2+) หรือมีอาการปวดศีรษะ ตามัว จุก
เสียดลิ้นป ให Refer,ถามาคลอดควรทํา Urine albumin ถา >2+,ใหระวังภาวะ Eclampsia)
12. Chronic HT ไมควรใหยา Diuretic ,ACEI , B-block ถา BP สูงขึ้นกวาเดิม Urine protein >
เดิม ใหพิจารณา refer
13. แมเปนโรคหัวใจ คอพอกเปนพิษที่ไมไดรักษาหรือรักษาไดไมเต็มที่,SLE,DM ให refer
14. Partograph ถาอยูที่ Alert line ใหพิจารณาดูวา เจ็บครรภจริงหรือไม ( Contraction 3
ครั้ง/10 min, Duration 40-60 sec, Cervix dilate >3 cm) ถายัง ให PV ประเมิน Bishop
drip Synto ปรับตาม Contraction ,ทํา ARM ถาหัวเด็กลงมา Fix และใหรออีก 2 hrs ถาไม
Progress ให Refer ขณะอยูใ น Referral zone (ประเมินน้ําหนักเด็กถาเกิน 3,500 กรัมหัว
ลอย เชิงกรานแคบ ให refer ไดเลย) กรณีถา พบ Moderate/Thick meconium ใหรีบ
Consult ,Refer โดยให IV fluid,O 2 ตะแคงซาย ถา Drip Synto ให off
15. กรณีปอ งกัน PPH ใหคัดกรองกลุมเสี่ยง เพื่อให IV,G/M และปฏิบัติตาม CPG ในรายคลอด
ปกติ หลังคลอดรกทุกรายใหแมคลึงมดลูก,ใหยา Synto หรือ Methergin ดูรกวาครบหรือไม
ชองคลอดหรือปากมดลูกฉีดขาดหรือไม กรณี Atony ให Drip Nalador แลวรีบ Consult
ตามขอ 7
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การทํานายภาวะ CPD
ตัวชี้วัด
อายุ (ป)
<25
25-33
≥34
ความสูง(ชม)
<151
151-159
≥160
จํานวนที่ตั้งครรภ
ทองแรก
ทองหลัง

น้ําหนักที่เพิ่ม (Kg)
< 11.4
11.4-22.4
≥ 22.5
วัดความสูงของมดลูก
<34
34
≥35
รวมคะแนน

คะแนน
0
1-5
3
3
2
0
2.5
0

คะแนนที่ประเมินได

แนวทางปฏิบตั ิ
ความเสี่ยงต่ํา(คะแนน<5)
มีความเสี่ยงต่ําตอภาวะ C/S จาก CPD ใหลอง
คลอดทางชองคลอดใช Partograph
ความเสี่ยงปานกลาง(คะแนน 5-9.5)
ดูแลใกลชิดโดย Partograph
มีความเสี่ยงปานกลางตอ C/S จาก CPD
ความเสี่ยงสูง (คะแนน ≥ 10)
มีความเสี่ยงสูงตอการ C/S
ใหประเมิน และพิจารณาสงตอใหเร็วขึ้น
หรือดูจาก Partograph กรณีตัดผาน Alert
line

0
1.5
2.5
0
1
3.5
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การสงตอผูปวยอายุรกรรม

1. ปรับพื้นที่รับผิดชอบการใหบริการดังนี้
- โรงพยาบาลเชียงมวน ใหสงตอผูปวยอายุรกรรมไปที่โรงพยาบาลพะเยา
- โรงพยาบาลจุน ใหสงตอผูปวยอายุรกรรม รายละเอียดตามตาราง
โรงพยาบาลที่รับสงตอ
โรงพยาบาลพะเยา

โรงพยาบาลเชียงคํา

-

เขตพื้นที่สงตอ
ตําบลหวยขาวก่ํา
ตําบลพระธาตุขิงแกง
ตําบลจุน

-

ตําบลทุง รวงทอง
ตําบลหงสหิน
ตําบลลอ
ตําบลหวยยางขาม

อนึ่ง ใหโรงพยาบาลพะเยาและโรงพยาบาลเชียงคํา คํานึงถึงความตองการของผูปวยเปนสําคัญ ใน
ระยะเปลี่ยนผานขอใหยืดหยุนในการรับ-สงตอผูปวย เพื่อความสะดวกของผูปวยและภาพลักษณที่ดีของ
องคกร
2. ในการสงผูปวยกลับไปยังโรงพยาบาลเดิมเพื่อรักษาตอเนื่องใหระบุรายละเอียดในการปฏิบัติใหชัดเจน
3. การสงตอผูปวยเพื่อรักษาตอที่โรงพยาบาลชุมชนใหคํานึงถึงสภาพและความพรอมของผูปวยเปนหลัก
รวมถึงจัดสงกลับในชวงเวลาที่เหมาะสม (ตัวอยางเชน จัดใหผูปวยกลับเวลา 02.00 น. เมื่อมีรถจาก
โรงพยาบาลในพื้นที่มาสงผูปวยอีกรายหนึ่ง)
4. การสงตรวจ Lab กอนสงตอผูปวยใหระบุในใบ Refer วาสงที่ไหน เมื่อไหร เพื่อที่จะไดติดตามผล Lab ได
ถูกตอง (ควรสง Lab โรงพยาบาลที่จะสงตอผูปวย)
5. กรณีฉุกเฉินที่ตองใชเลือดและพบวาไมมีเลือดที่โรงพยาบาลทั่วไปที่รับสงตอ ใหโรงพยาบาลนั้นประสาน
โรงพยาบาลที่มีเลือด หากไมไดตองแจงใหโรงพยาบาลชุมชนแจงญาติใหไปบริจาคเลือด ซึ่งโรงพยาบาล
ทั่วไปตองจัดระบบ On call ของเจาหนาที่เพื่อทํา Matching กรณีฉกุ เฉิน (เปน Life threatening) หาก
ไมฉุกเฉินใหสงตอในเวลาราชการ
6. แจงใหทราบวา โรงพยาบาลเชียงคําสามารถทําการตรวจ Echocardiograms ได และโรงพยาบาลพะเยา
สามารถตรวจ Gastro scope, Bronchoscope, Echocardiograms ได
7. การสงตอผูปวยวิกฤติ ถา Call center แจงวาหอง ICU เต็ม หรือมีการปฏิเสธการรับผูปวยใหแพทย
เจาของไขติดตอกับแพทยเวรหรือ Staff ตามลําดับ เพื่อหาแนวทางการรักษารวมกัน

และขอความ

รวมมือแพทยเวรใหเปดโทรศัพทมือถือในชวงอยูเวร
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แนวทางการสงตอผูปวย Neurological case
ขอบงชี้ในการสง CT Brain ในผูปวย Head injury
1.1 ผูปวย Moderate to severe head injury (Glasgow Coma Score 3-13) ควรสง
CT Brain ทุกราย
1.2 ผูปวย Mild head injury (Glasgow Coma Score 14-15) ควรสง CT Brain ทุกราย
ในกลุม High risk ไดแก
ก. มี clinical sign of skull fracture
ข. มี Neurological sign
ค. มี Penetrating skull injury
ง. มี Glasgow Coma Score 14 แตไมสามารถอธิบายไดจาก Drug or alcohol
intoxication, decreased cerebral perfusion or metabolic factors
จ. อาเจียน ≥2 ครั้ง โดยแตละครั้งมีระยะหางกันพอสมควร
ผูปวย Neurological case ควรไดรับการทํา CT Brain กอนจะ Consult Neurosurgeon
ทุกราย โดยการสงทํา CT ที่ รพ.พะเยา หรือเชียงคํา ควรยึดหลักภูมิประเทศเปนหลัก
ผูปวย Neurological case หลังทํา CT เสร็จแลว
ก. ถาผูปวยทํา CT ที่ รพ.พะเยา ให Consult general surgeon รพ.พะเยา-พ.อมรทัตรพ.เชียงรายประชานุเคราะห-เชียงใหม ตามลําดับ
ข. ถาผูปวยทํา CT ที่ รพ.เชียงคํา ใหรพ.เชียงคํา ติดตอ Refer รพ.เชียงรายฯ-พ.อมรทัตเชียงใหม ตามลําดับ
ในกรณี Life threatening condition รพช.สามารถสงผูปวยไป รพท. ตามความใกลไกลของ
ภูมิประเทศ โดยไมตองรอขออนุญาตจาก รพท. กอนเพียงแตโทรศัพทบอก Call center วาจะสง
ผูปวยไปเทานั้น
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