
ข้อปฏิบัติในการส่งต่อผู้ป่วยทารกแรกเกดิ  
 

1. แพทย์ทีต้่องการส่งต่อผู้ป่วยทารกแรกเกดิป่วย ปฏิบัติดังนี ้ 

1.1 ผูป่้วยทารกแรกเกิดพิจารณาเขา้ตามเกณฑรั์บ ของ NICU หรือ Sick new born 

1.2 Tel. ติดต่อกบั กุมารแพทย ์ประจ าตึก ดงัน้ี  

- 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 ตามเกณฑ ์ admit ตอ้งติดต่อกบั 2 แห่ง คือใหโ้ทรศพัทติ์ดต่อกบั กุมาร
แพทย ์ประจ าตึก นั้น เม่ือยนิดีรับแลว้ ใหติ้ดต่อหวัหนา้เวร เพื่อเตรียมรับผูป่้วยทั้งน้ี
พิจารณารับ admit ตามจ านวนเตียงท่ีรับได ้ 

1.3 ขอ้มูลส าคญั ท่ีตอ้งแจง้กบัแพทยโ์รงพยาบาลชยัภูมิทางโทรศพัท ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือ – นามสกุลผูป่้วย  
อายท่ีุเกิดอาการและอาย ุขณะ refer 

อาการส าคญัและอาการหลงัคลอดอยา่งละเอียด  
สาเหตุท่ี refer 

โรคท่ีคาดวา่เจบ็ป่วย 

ประวติัการตั้งครรภ์ : GA,Labมารดา,ผลU/Sถา้มี  
  : โรคแทรกซอ้นของมารดา : GDM,placenta previa,Pre-eclamsia 

  :ยาท่ีมารดาไดรั้บขณะตั้งครรภแ์ละระหวา่งการคลอด 

ประวติัการคลอด : APGAR score, BW, meconium : thick/thin/clear ,PROM , คลอดยาก? 

การรักษาท่ีทารกไดรั้บ : การ resuscitation  

       : IV fluid : ชนิด,ปริมาณ 

      : ยาและ vaccine : vit K ,HBV  

ผล lab เบ้ืองตน้ : DTX(เจาะทุกราย) , CXR(ถา้มี)  
 
 
 
 
 
 
 

 
 



1.4 ตรวจวนิิจฉยัโรคและประเมินสภาพของทารกก่อนการส่งอยา่งละเอียด เพื่อใหก้ารรักษาอาการ

ใหค้งท่ีก่อนจะ refer  

1.5 Tel.ติดต่อ refer ก่อนท่ีผูป่้วยจะออกจาก รพ. เน่ืองจากบางรายอาจตอ้งปรึกษาและใหท้ าการ

รักษารีบด่วนก่อน และแจง้บอกเวลาท่ีผูป่้วยออกเดินทางจาก รพ . เพื่อท่ี รพ.ชยัภูมิจะไดเ้ตรียม

แพทย ์พยาบาล และเคร่ืองมือใหพ้ร้อมเม่ือผูป่้วยมาถึง  

1.6 ส่ิงท่ีควรน ามาพร้อมผูป่้วยคือ 

- ผลตรวจทางหอ้งปฏิบติัการเบ้ืองตน้ 

- สมุดฝากครรภข์องมารดา 

- ใบส่งตวั พร้อมแบบฟอร์มขอ้มูลส าคญัในการส่งตวั 

- ตอ้งมีเจา้หนา้ท่ีน าส่ง  

1.7 อธิบายปัญหาใหก้บั บิดาและมารดาหรือผูดู้แลโดยชอบธรรม ไดเ้ขา้ใจถึงสาเหตุเบ้ืองตน้ท่ีส่ง

ผูป่้วยมารักษาต่อ อนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนระหวา่งการเดินทาง และใหญ้าติติดต่อกบัแพทยแ์ละ

พยาบาลท่ีโรงพยาบาลชยัภูมิใหเ้ร็วท่ีสุด  

1.8 แจง้ญาติเตรียมบตัรแสดงสิทธิหรือหลกัฐานด าเนินการท าบตัร ไดแ้ก่สูติบตัร ทะเบียนบา้น โดย

น าไปพร้อมผูป่้วย  

1.9 ถา้มารดาสามารถมาพร้อมกบัผูป่้วยไดใ้หม้ารดามาดว้ย โดยถา้มารดายงัตอ้งไดรั้บการดูแลหลงั

คลอดใหโ้ทรศพัท ์admit กบัทางสูติกรรม ในกรณีท่ีมารดาไม่ตอ้งไดรั้บการดูแลหลงัคลอดแลว้ 

ทางโรงพยาบาลชยัภูมิสามารถใหม้ารดาอยูเ่พื่อเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ได ้ 

1.10 รายงานอาการผูป่้วยกบัพยาบาล NICU กลุ่มงานกุมารเวชกรรม (083- 7388083, 

044 – 811005-6 ต่อ1925 )โดยพยาบาลผูติ้ดต่อ refer เก่ียวกบัขอ้มูลท่ีจ  าเป็นก่อนท่ีจะน าผูป่้วย
ออกจาก รพ.  

1.11 เขียนใบ refer โดยแพทยผ์ูต้อ้งการส่งต่อ และโทรศพัทแ์จง้อาการ- การรักษาเบ้ืองตน้ กบั

แพทยท่ี์รับส่งต่อ และลายมือช่ือแพทยอ่์านออกชดัเจน  

1.12 ส่งเลือดมารดาใส่หลอดแกว้(Clotted blood) ปริมาณ 5 cc ในกรณีท่ีมารดาไม่ไดม้าพร้อม

ทารก และใหบิ้ดาหรือผูแ้ทนโดยชอบธรรมมาพร้อมกบัทารกเพื่อเซ็นตช่ื์ออนุญาตใหท้ าการ

รักษา  

1.13 แจง้ใหโ้รงพยาบาลท่ีรับ refer ทราบทนัที ถา้ผูป่้วยเสียชีวติก่อนหรือระหวา่งเดินทาง หรือ

งดการขนยา้ย 



1.14 เตรียมความพร้อมของอุปกรณ์  

- ท า net วางบนถุงถัว่เขียวจดัใหอ้ยูใ่น crib , หมวกไหมพรม, ผา้ห่มและผา้ห่อตวัใหอุ่้น 

- อุปกรณ์เฝ้าระวงัสัญญาณชีพ (Pulse oximeter) 

- อุปกรณ์ดูแลทางเดินหายใจ  

- อุปกรณ์ใหส้ารน ้าทางหลอดเลือดด า  

1.15 รายละเอียดท่ีส าคญัของใบ refer และแบบฟอร์มขอ้มูลส าคญัในการส่งตวัผูป่้วยทารกแรก

เกิด ควรส่งมาพร้อมใบ refer เพื่อขอ้มูลท่ีครบถว้น  

2. การเตรียมผู้ป่วยทารกแรกเกดิก่อนการเดินทาง (Stabilizing the Infants) และระหวา่งการเดินทาง 

จุดประสงคเ์พื่อป้องกนัปัญหาท่ีเกิดข้ึน Hypothermia , Hypoxia , Hypovolumia , Hypoglycemia , 

Acidosis โดยใชห้ลกั STABLE Program  

STABLE เป็นค าย่อซ่ึงจะช่วยในการจ าข้อมูลและการจัดการดูแลช่วยเหลอืทารกแรกเกดิดังนี ้ 
 S = Sugar การดูแลภาวะสมดุลของระดบัน ้าตาลในเลือด  
 T = Temperaure การดูแลอุณหภูมิการใหป้กติ (T = 36.8 – 37.2 องศาเซลเซียส) 
 A= Artificial Breathing การดูแลทางเดินหายใจ เป็นการประเมินและแกไ้ขภาวะหายใจ
ล าบาก  
 B = Blood Pressure ครอบคลุมการประเมินและการรักษาภาวะช็อค  
 L= Lab work การวเิคราะห์และประเมินผลการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการต่างๆ ไดแ้ก่ การ
แปรผล CBC และอ่ืน ๆ  
 E = Emotional support การดูแลทางดา้นจิตใจ และอารมณ์ของครอบครัวและปฏิกิริยาท่ี
อาจเกิดช้ึนในช่วงวกิฤติของการเจบ็ป่วยของทารก  
 
ขอ้ปฏิบติัมีดงัน้ี  
2.1 รักษาอุณหภูมิกาย (keep warm) radiant warmer, incubator, ห่อดว้ยผา้อุ่น , ปิดแอร์  

2.2 ใหอ้อกซิเจนท่ีเหมาะสม : O2 hood , ET-Tube และบีบ ambu bag  

ประเมินโดยการวดั O2 sat . 
การติด ET-Tube ส าคญัมาก  

2.3 ใส่ OG-tube ต่อลงถุงหา้มปิดฝา OG tube  

2.4 ถา้สามารถวดั BP ไดค้วรวดัและบนัทึก และชีพจรถา้ไม่สามารถวดัไดค้วรประเมิน perfusion 

และชีพจร  



2.5 DTX ควรเจาะก่อน Refer เสมอ 

2.6 การใหส้ารน ้า ควรใส่ Umbilical catheter: Venous line (ไม่ควรตดั stamp สั้น ) 

สารน ้าท่ีใหใ้นวนัแรกคลอดเร่ิม 10 % DW จ านวน 65 cc/kg/day (Term) , 60 cc/kg/day 
(preterm)  
การใหส้ารน ้าตอ้งผา่น Infusion pump หรือ Syring pump เสมอ  ทั้งน้ีกาการใหส้ารน ้าอาจ
เปล่ียนแปลงไดแ้ลว้แต่ภาวะของผูป่้วย  

2.7 Case ท่ีไม่ stable ในขณะ refer เช่น post arrest ตอ้งประเมินอยา่งดีก่อนส่งมา และอาจตอ้ง

ปรึกษาแพทยเ์วรถึง condition ก่อนตดัสินใจส่งผูป่้วยมา และใหข้อ้มูลเก่ียวกบัอาการของทารก

กบับิดามารดาก่อนการส่งต่อ  

2.8 การเตรียมผูป่้วยเฉพาะกรณี  

- Pneumothorax ใหใ้ส่ chest drain มาก่อน  

- Case ท่ี refer เพื่อท า Exchange transfusion ใหเ้จาะ clotted blood ของมารดา 5 cc มา

ใหเ้สมอ  

3. การขนยา้ยผูป่้วยทารกแรกเกิดระหวา่งการเดินทาง (Transport procedure) ปฏิบติัตามขั้นตอนดงัน้ี  

3.1 การเตรียมความพร้อมของเคร่ืองมือ  

- Ambu bag ขนาดเหมาะสมพร้อม corrugate tube  

- อุปกรณ์ใหอ้อกซิเจน  

- Pulse oximeter  

- Infusion pump หรือ syring pump  

3.2 บุคลากร พยาบาลท่ีมา refer สามารถสังเกตอาการเปล่ียนแปลงอาการของทารกแรกเกิดและ

ดูแลท่อช่วยหายใจ และบีบ ambu bag ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

3.3 การดูแลผูป่้วยทารกแรกเกิดขณะเดินทางน าส่ง 

- วดั V/S เช่น HR อยา่งนอ้ย 15-30 นาที  

- สังเกตการเปล่ียนแปลงของอาการ ตลอดการเดินทาง เช่น สีผวิ,tone  

- การดูแลท่อช่วยหายใจและการบีบ ambu bag ท่ีถูกตอ้ง  

- Monitor O2 satตลอดเวลา  

- การใหส้ารน ้าตอ้งผา่น Infusion pump หรือ Syring pump เสมอ  และบนัทึกจ านวน 

สารน ้าก่อนออกมา refer และมาถึงท่ี refer  



- ควบคุมอุณหภูมิโดย  

-ห่อตวัแบบ mummy ดว้ยผา้อุ่นและหนา วางใส่ crib / plastic  
-สวมถุงมือ หมวก ใหเ้ด็ก 
- ไม่เปิดเคร่ืองท าความเยน็ในรถ  

  - ขณะน าส่งหากทารกเกิดมีอาการเปล่ียนแปลงสู่ภาวะวกิฤติ ใหช่้วยเหลือเบ้ืองตน้ หรือขอ
ความช่วยเหลือตามระบบ และน าส่งโรงพยาบาลท่ีอยูใ่กลสุ้ด 
 4. การส่งผู้ป่วย  
 4.1 ผูป่้วยท่ีติดต่อ admit NICU ใหส่้งผูป่้วยไดท่ี้ NICU ตึกเด็ก 3 ชั้น 2 ไดเ้ลย โดยไม่ตอ้งบีบ ambu 
bag หรือ On O2 hood ตอ้งมี Oxygen tang ข้ึนไปดว้ยเสมอ  
 4.2   ผูป่้วยท่ีติดต่อ admit Sick NB  
  - ในเวลาราชการใหพ้ยาบาล น าผูป่้วยไปท่ี OPD เด็กก่อนแลว้จึงข้ึน SNB 
  - นอกเวลาราชการใหพ้ยาบาลน าผูป่้วยไปท่ี หอ้งฉุกเฉิน ER ก่อนแลว้จึงข้ึน SNB  
 4.3 หลงัจากส่งผูป่้วยท่ีหอผูป่้วยทั้ง NICU และ SNB พยาบาล refer รอคุยกบัแพทย ์พยาบาล เพื่อ
สอบถามขอ้มูลผูป่้วยและอาการระหวา่งเดินทาง และพยาบาลเป็นผูท้  า OPD  card ใหก้บัผูป่้วยเพื่อท าใบ 
admission  
 4.4 Case ท่ีไม่ทราบผล serology ของมารดา และมารดาไม่ไดม้ากบัผูป่้วย ใหท้  าการเจาะ serology
มารดา และโทรศพัทแ์จง้ผลใหท้ราบภายใน 48 ชม.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวปฏิบัติในการส่งต่อผู้ป่วยทารกแรกเกดิ  
Guiline refer newborn 

 
  

New born Refer  
 
1.Tel.ประสานกลุ่มงานกุมารเวชกรรม 
แจง้ขอ้มูลส าคญั และ ผล Lab  
2. Tel. แจง้ศูนย ์Refer รพ. ชยัภูมิ  

 
 
 
ทารกวกิฤติ                ทารกไม่วกิฤติ ( SNB) 
 

                            NICU    พยาบาลพาผูป่้วยไปท่ี OPD (ในเวลา) 

พยาบาลคนท่ี 1 พาผูป่้วยไปท่ี NICU พร้อมญาติ  พยาบาลพาผูป่้วยไปท่ี ER (นอกเวลา) 
พยาบาลคนท่ี 2 ท าบตัรใหม่  

         
 

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

 
 

 

กุมารแพทย ์ Tel. 083-7388083 

หอผูป่้วยเด็ก 1. Tel. 085-3029170 (BW>2,000) 
  044-811005-6 ต่อ 1413 

หอผูป่้วยเด็ก 3.Tel. 083-7388083 

 044-836195 , 044-811005-6ต่อ 1925(NICU) 
 ต่อ 1415 (SNB -BW≤ 2,000) 


