
แนวทางการรายงานแพทย์นอกเวลาราชการ  และ เกณฑ์การส่งต่อไป รพ หาดใหญ่ (ตตยิภูม)ิ 
โรงพยาบาลควนเนียง 

แบ่งเป็น 
1.เกณฑ์ทัว่ไป ในการรายงานแพทย์นอกเวลาราชการ   
2.เกณฑ์การรายงานแพทย์นอกเวลาราชการ  และ เกณฑ์การส่งต่อไป รพ หาดใหญ่ (ตติยภูมิ)  ตามโรคและกลุ่มโรค 

  เกณฑ์ทัว่ไป ในการรายงานแพทย์นอกเวลาราชการ   
1. Vital sign ผดิปกติ ตามเกณฑอ์าย ุไดแ้ก่ 

 

General Vital Signs and Guidelines 
 

AGE Heart Rate 
(beats / min) 

Blood Pressure 
(mmHg) 

Respiratory Rate 
(breaths / min) 

Premature 110 - 170 SBP 55 – 75        DBP 35 - 45  40 - 70 

0 – 3 months 110 - 160 SBP 65 – 85        DBP 45 - 55 35 - 55 

3 – 6 months 110 - 160 SBP 70 – 90        DBP 50 - 65  30 - 45 

6 – 12 months 90 - 160 SBP 80 – 100       DBP 55 - 65 22 - 38 

1 – 3 years 80 - 150 SBP 90 – 105        DBP 55 - 70 22 - 30 

3 – 6 years 70 - 120 SBP 95 – 110        DBP 60 - 75 20 - 24 
                        6– 12 years              60 - 110 SBP 100 – 120      DBP 60 - 75  16 - 22 

>12 years 60 - 100 SBP 110 – 135        DBP 65 - 85 12 - 20 
 



 
 

 เด็กอายไุม่เกิน 1 ปี   
 ชีพจรเร็วกวา่ค่าปกติท่ีมากท่ีสุด 
 ความดนัโลหิตไม่อยูใ่นช่วงปกติ 
 ค่าอตัราการหายใจมากกวา่ค่าปกติท่ีมากท่ีสุด 
 เด็กอาย ุ1 – 12 ปี  
 ชีพจรเร็วกวา่ค่าปกติท่ีมากท่ีสุด 10 เปอเซน 
 ความดนัโลหิตไม่อยูใ่นช่วงปกติ 
 ค่าอตัราการหายใจมากกวา่ค่าปกติท่ีมากท่ีสุด 20 เปอเซน 
 ผูใ้หญ่  อาย ุ12 ปี ข้ึนไป 
 BP นอ้ยกวา่ 90/55   
 PR นอ้ยกวา่ 45 หรือมากกวา่ 110 
 อตัราการหายใจมากกวา่ 28  หรือนอ้ยกวา่ 12 คร้ังต่อนาที 
 ค่า SpO2    นอ้ยกวา่ 92 

2.  GCS < 15 
3  Severe pain (pain score ≥ 7 ) 
4  SOS ≥ 4  หรือ SIRS ≥ 2 ขอ้ 
5.  ผูป่้วยท่ีมาตรวจซ ้ าดว้ยเร่ืองเดิมภายใน 48 ชัว่โมง ( Re-Visit)  
6.  Rape / Body assault  (การท าร้ายร่างกายท่ีโอกาสเป็นคดีความ) 

                                  7.  เกณฑอ่ื์นๆ ไดแ้ก่ 
 ชกั  
 ซึม สับสน หรือพฤติกรรมเปล่ียนแปลง  



 อุบติัเหตุท่ีมีมีแรงกระท าสูง ไดแ้ก่ ยานพาหนะ ตกจากท่ีสูงมากกวา่ 50 เซนติเมตร  อวยัวะผดิรูปหรือบวมกดเจบ็ ขยบัส่วนท่ีบาดเจบ็ไม่ได ้ โดนส่วน
ศีรษะและท าให ้GCS drop หรือมีอาเจียน   

 อุบติัเหตุถึงแก่ชีวิตได ้ ไดแ้ก่ จมน ้า ไฟฟ้าช็อต  ส าลกั  วตุัแปลกปลอมเขา้จมูกหรือกลืนเขา้ไป 
 แผลไหมม้ากกวา่ 10 % ของผวิหนงั 
 ผูป้กครองกงัวล 
 พยาบาลผูดู้แลไม่มัน่ใจ       

เกณฑ์การรายงานแพทย์นอกเวลาราชการ  และ เกณฑ์การส่งต่อไป รพ หาดใหญ่ (ตตยิภูม)ิ ตามโรคและกลุ่มโรค  
 

โรค หรือ กลุ่มโรค เกณฑ์รายงานแพทย์ เกณฑ์การส่งต่อไป รพ หาดใหญ่ (ตติยภูม)ิ  
DM 1.DTX > 350 หรือ >250 ท่ีมีอาการผดิปกติไป 

2.DTX < 70 ในผูป่้วย DM หรือ DTX < 55 ใน non-DM 
1.HHS 
2.DKA 
3.ผูป่้วย hypoglycemia ท่ีการรู้สึกตวัไม่ดีข้ึนหลงัจากให ้IV glucose 
หรือตรวจพบ Neuro deficit ชดัเจน หลงัจากระดบัน ้าตาลปกติแลว้ 
4. persistent hypoglycemia 

HT 1.Systolic BP ≥ 180 หรือ diastolic BP ≥ 110 mmHg 
2.หญิงตั้งครรภ ์Systolic BP ≥ 140 หรือ diastolic BP ≥ 
90mmHg 

1.HT Emergency ทุกราย 
2. Un control HT หลงัไดย้าขนาด max dose ทุกตวัท่ี รพ. 

Asthma 1. ผูป่้วยหอบคร้ังแรก ไม่เคยพน่ยา 
2. ผูป่้วย Asthma ท่ีมี chest retraction 
3. อาการหอบเหน่ือยพน่ยา 3 คร้ังแลว้ Lung ไม ่Clear 

หรือฟังปอดพบวา่มี crepitation ร่วมดว้ย 
4. ผูป่้วยท่ีมีอาการไขร่้วมดว้ยทุกราย 
5. SpO2 แรกรับหรือหลงัพน่ยา <92% 

1. Respiratory failure 
2. ผูป่้วย Asthma ท่ีไม่สามารถ controlled ไดด้ว้ยยาท่ีมีในรพ. 



โรค หรือ กลุ่มโรค เกณฑ์รายงานแพทย์  เกณฑ์การส่งต่อไป รพ หาดใหญ่ (ตติยภูม)ิ 
COPD 1. sat<88% 

2. RR > 28 คร้ัง / min  PR>120คร้ัง/min 
3. ผูป่้วย COPD ท่ีมี chest retraction 
4. อาการหอบเหน่ือยพน่ยา 3 คร้ังแลว้ ไม่หายเหน่ือย 
5. ผูป่้วยท่ีมีอาการไขร่้วมดว้ยทุกราย 

1. Respiratory failure 
2. ผูป่้วย COPD ท่ีไม่สามารถ controlled ไดด้ว้ยยาท่ีมีในรพ. 

Palliative 1. รับส่งต่อจากโรงพยาบาลหาดใหญ่/มอ. 
2. ผูป่้วยมีอาการรบกวนท่ีตอ้งจดัการ 
3. มีปัญหาเร่ืองผูดู้แล เช่น Care Giver Burden 

1. ผูป่้วยท่ีตอ้งท า symptom palliation เพิ่มเติม เช่น RT palliation 
2. ผูป่้วยและญาติ เปล่ียนแปลง Living will เช่น on ET tube , on inotrope, on 

CAPD 
ACS 1. เจบ็เเคน้อกสงสัยเกิดจากโรคหวัใจขาดเลือดเฉียบพลนั 

2. เจบ็เคน้อกรุนแรงติดต่อกนันานกวา่ 20  นาที 
3. เจบ็เคน้อกรุนแรงข้ึนกวา่ท่ีเคยเป็น 
4. ร่วมกบั ขอ้ต่อไปน้ีอยา่งนอ้ย 1 ขอ้ 
 อายมุากกวา่ 35 ปี 
 มีโรคประจ าตวัเป็น HT หรือ DM หรือ เคยเป็น MI 
 มีอาการเหง่ือออก และตวัหรือมือเทา้เยน็ และไม่มีอาการ

มือหรือเทา้เกร็ง จีบ 

1. EKG 12 leads เขา้ไดก้บั ACS ( STEMI,  NSTEMI และ new LBBB) 
2. EKG 12 leads ปกติ แต่ Trop-T > 40 (พิจารณา consult) 
3. ไม่แน่ใจ เร่ืองแปลผล EKG ให ้Consult ทุกราย 

**มี Line Consult ACS กบั รพ หาดใหญ่** 

STROKE 1. มีอาการสงสัย Stroke อยา่งนอ้ย 1 ขอ้ 
 แขนขาอ่อนแรง 
 ปากเบ้ียวพูดไม่ชดั พูดไม่ได ้
 เวยีนศีรษะ เดินเซ 
 ตามวัขา้งหน่ึง ขา้งใดทนัที 

2. ปวดศีรษะท่ีมี Red Flag Sign (ตาม CPG รพ.ควนเนียง) 

Refer ทนัทีไม่ตอ้งรอ lab  โดยประสานขอ้มูลต่างๆ ผา่นไลน์กลุ่มตามแนวทางของ 
รพ หาดใหญ่ 

 



โรค หรือ กลุ่มโรค เกณฑ์รายงานแพทย์  เกณฑ์การส่งต่อไป รพ หาดใหญ่ (ตติยภูม)ิ 
SEPSIS มีประวติั และอาการแรกรับ  ดงัน้ี 

SIRS อยา่งนอ้ย 2 ขอ้ 
1. ไข ้> 38®C หรือ < 36®C 
2. ชีพจรเตน้เร็ว > 90 /นาที 
3. หายใจเร็ว > 20 คร้ัง/นาที 
4. CBC : WBC > 12,000 หรือ < 4,000 cell/cu.mm หรือ 
Band > 10% 
ไม่ตอ้งรอ CBC หากเขา้เกณฑอ่ื์น ≥ 2 ขอ้แลว้ 

1. ผูป่้วย Sepsis ท่ี MAP < 65 mmHg หรือ  SOS score ≥ 4 ร่วมกบั ปัสสาวะ < 0.5 
ml/kg/hr  
หรือมีภาวะหายใจลม้เหลว หรือ  GCS drop < 9 

2. ผูป่้วย ท่ีไม่ตอบสนองต่อ Antibiotic ท่ี รพช.ควนเนียง 
3. พิจารณา Counsult กรณีผูป่้วยมีประวติัติดเช้ือด้ือยาในช่วง 3 เดือนท่ีผา่นมา , ผล
เลือดมีภาวะ acidosis รุนแรง 
 

โรคทางสูติกรรม 1. ครรภเ์ส่ียงสูง 
2. มีเลือดหรือน ้าคร ่ าออกทางช่องคลอด 
3. ลูกไม่ด้ินหรือด้ินนอ้ย 
4. ประวติัหกลม้ หรือกระแทกท่ีทอ้ง 
5. GA < 37 wks ท่ีมีอาการเจบ็ครรภค์ลอด 
6. เจบ็ครรภค์ลอดท่ีมารดามีโรคร่วมเช่น DM HT Anemia 
7. No ANC 
8. Pathograph  เบ่ียงขวาจากAlert line 
9. Systolic BP ≥ 140 หรือ diastolic BP ≥ 90mmHg 
10. EFM มีลกัษณะผดิปกติ เช่น fetal HR< 110 หรือ >160 , 

repetitive DC 
11. น ้าคร ่ ามี meconium ปน 
12. Post partum bleeding :Blood loss > 300 ml หรือมี vital 

sign unstable เช่น PR > 120 

1. PPH : Blood loss > 500 ml ร่วมกบัไม่สามารถแกไ้ขสาเหตุของเลือดออก
ใหห้ยดุได ้

2. PPH with shock 
3. Fetal distress 
4. Prolong labour 
5. PIH  , Eclamsia 
6. CPD 
7. Preterm labor 
8. EFW > 3500 gms 
9. Placenta previa 
10. Abruptio placenta 
11. Post term 
12. Failed induction 

 



โรค หรือ กลุ่มโรค เกณฑ์รายงานแพทย์  เกณฑ์การส่งต่อไป รพ หาดใหญ่ (ตติยภูม)ิ 
Trauma 1. ทุกราย ท่ีเป็น case คดี 

2. Head injury กรณี MHI c moderate - high risk  และmoderate 
to severe Head injury 
3.หายใจเขา้แลว้เจบ็หนา้อก หรือหอบเหน่ือย แน่นหายใจไม่
ออก  ,SpO2< 92 % 
4. มี Blunt abdominal trauma เห็นรอยช ้าชดัเจน 
5. Penetrating wound ท่ีไม่ใช่ต าแหน่ง แขนและขา 
6.บริเวณ trauma บวม หรือผิดรูป หรือ limit ROM สงสัย 
Fracture หรือ dislocation 
7.สงสัย tendon injury เช่นมือตก น้ิวตก น้ิวยดืตรงไม่ได ้น้ิวก า
ไม่ได ้

1. Head injury กรณี MHI c  high risk  และmoderate to severe Head injury 
2. Unstable vital sign 
3. Hemothorax, Pneumothorax, Flail Chest 
4. FAST positive 
5. Penetrating wound at Chest, abdomen , Neck 
6. Fracture/ dislocation กรณี : -Open Fracture 

- Closed Fracture ท่ีไม่ stable ไดแ้ก่ หกัตรง shaft , both bones ,proximal 
limbs 
- Joint Dislocation ท่ี Fail Reduction  
-Tendon injury c fail to repair หรือในต าแหน่งส าคญั 

โรคทางเดินอาหาร 
 

1.ผูป่้วยทอ้งเสียท่ีมีอาการถ่ายปนมูกเลือด หรือ ถ่ายเป็นสี
อุจจาระท่ีผดิปกติ เช่น เป็นน ้ าซาวขา้ว หรือถ่ายด า ทุกราย 
2.อุจจาระมีเลือดปน  อาเจียนมีเลือดปน  อาเจียนเป็นอุจจาระ 
3.ปวดทอ้งขวาล่าง 
4.ปวดทอ้ง  PS  ≥ 7 
5.ทอ้งอืดหรือทอ้งมานแบบเห็นไดช้ดั 
6.คล าไดก้อ้นผดิปกติ 
7.มี sign of peritonitis (rebound tenderness, guarding) 
8.สงสัย Hernia 
9.ตรวจพบภาวะ ซีด , เหลือง 
10. ประวติักลืนสารพิษ หรือ ส่ิงแปลกปลอม 

1. AGE with shock ท่ี correct ไดด้ว้ยการใหส้ารน ้าแลว้ SBP < 90 
2. มีภาวะ Septic shock 
3. Acute Appendicitis 
4. UGIH 
5. มีภาวะ Peritonitis 
6. มีภาวะ Ascites 
7. Film มีลกัษณะของ free air 

 
 
 
 



โรค หรือ กลุ่มโรค เกณฑ์รายงานแพทย์  เกณฑ์การส่งต่อไป รพ หาดใหญ่ (ตติยภูม)ิ 
Dengue infection 1. ผูป่้วยท่ีมาดว้ยอาการไขม้ากกวา่ 3 วนัทุกราย (OPD, ER) 

2. ผูป่้วย Dengue ท่ี Hct rising > 10% จาก baseline (ward) 
3. ผูป่้วยท่ี Pulse pressure < 20 หรือ Urine sp.gr > 1.030 
4. มีประวติัเลือดออกผดิปกติร่วมดว้ย 
 
 
 
 
 
 

1. Plt < 20,000 ทุกราย 
2. เด็กอายนุอ้ยกวา่ 1 ปี 
3. มีโรคประจ าตวั เช่น โรคตบั โรคไต โรค thalassemiaโรคหวัใจ โรคทางสมอง 
BMI> 28 
4. มีประวติัเลือดออก เช่น ถ่ายด า อาเจียนเป็นเลือด 
5. หญิงตั้งครรภ ์
6. DHF with impending shock ท่ีอาการไม่ดีข้ึนหลงัใหส้ารน ้ า 
7. DHF with shock ทุกราย 
8. มีภาวะน ้าเกิน (pleural effusion, ascites) 

Psychosis ประเมินโดยแพทยทุ์กราย 1. ไม่สามารถหาสาเหตุของอาการได ้จากการ investigation เบ้ืองตน้ไม่มัน่ใจใน
การวนิิจฉยัอาการรุนแรงท่ีอาจเป็นอนัตรายต่อผูป่้วยเอง และบุคคลรอบขา้ง 
2. ผูป่้วยไร้ญาติ 

 
 
 


