SIMPLE

E1: Sepsis

• ใหสารน้ําทันทีดวย Normal
Saline
• ใหยาปฏิชีวนะทันทีโดยไมตองรอ
Hemoculture จนครบ 2 ขวด
• ใหออกซิเจนทันที
• รับเขาไวในโรงพยาบาลทันทีทม
่ี ี
เตียง
• ทําการตรวจหาสาเหตุการติดเชื้อ

สงสัยเมื่อ

1. มีประวัติของไข
2. อายุมากกวา 60 ป
3. เปนเบาหวาน,อัมพาตหรือชวยเหลือ
ตัวเองไมได
4. ซึมลงหรือปลุกไมคอ
 ยตื่น
5. Alcohol addict or abuse

ตรวจรางกายพบสาเหตุ
ของการติดเชือ
้

1. รักษาตามสาเหตุที่ตรวจพบ
2. ระวัง Hyper/Hypoglycemia, เจาะ
น้ําตาลปลายนิ้ว
3. ระวัง Hypokakemia (K+ต่ํา)
4. ระวังไตวายหากใหน้ํานอย
5. ระวังภาวะพรองออกซิเจน
6. ปรับยาปฏิชว
ี นะตามผลเพาะเชือ
้

Clinical Definition of Sepsis
Type

Characteristics

Moderate sepsis Body temperature >38 •c or <38 •c , Heart rate >90 beats/min
Respiratory rate >20 breaths/min or partial pressure of arterial CO2
<32 mm Hg , White-cell count >12,000/mm3, or >10 percent , Immature
band forms evidence of infection
Severe sepsis

Sepsis-associated lactic acidosis, oliguria , or acute alteration of mental
status

Septic shock

Sepsis-Induced hypotension ( i.e., systolic blood pressure <90 mmHg )
despite adequate fluid resuscitation. Patients treated with vasopressors
or Inotropic medications may not be hypotensive at the time of
measurement.
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E2: Safety Neonatal
การปองกันทารกแรกเกิดขาดออกซิเจน

วัตถุประสงค

เพื่อปองกันการเกิด

ภาวะการขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด

เปาหมาย

แนวทางปฏิบัติ

ไมเกิน 20 ตอพันการเกิดมีชีพ

1. คนหาภาวะเสี่ยงตั้งแตรับใหม ระยะกอน
คลอด ระยะคลอด
2. การเฝาคลอด

ระยะ Latent Phase
1. Record FHS & UT- Contraction ทุก
1 - 2 ชม. ถาพบอาการผิดปกติดงั นี้
- FHS >160
ครั้ง/นาที และ
<120 ครั้ง/นาที
- กรณีถงุ น้ําแตก
หรือ Leakage
พบ Meconium
Stain
- ถา I < 2 นาที ,
D>60 วินาที

1. On O 2 Canular 3
lit/min ,นอนตะแคง
ซาย
2. On Monitor FHS
3. ประเมิน FHS & UTContractionซ้ํา
ภายใน
5-10 นาที
4. ถาผิดปกติ Notify
แพทย ทันที

2. PV ทุก 4 ชั่วโมง หรือ ตามอาการเปลี่ยนแปลง
3. V/S ทุก 2-4 ชม., แนะนํานอนตะแคงซาย ,
หายใจเขาออกลึกๆยาวๆเพื่อผอนคลายและ
ไดรับ O 2

ระยะ Active Phase
( ถาพบอาการผิดปกติทําตามระยะ
Latent Phase)
1. Record FHS & UT - Contraction ทุก
1 /2-1ชม.
2. PV ทุก 2 ชั่วโมง หรือ ตามอาการ
เปลี่ยนแปลง
3. V/S ทุก 2 - 4 ชม. หรือตามอาการ
ผู
คลอด
4. ใช Pathograph บันทึกความกาวหนาการ
คลอด ถาผิดปกติ Notify แพทยทันที

ระยะเบง
1. Record FHS & UT - Contraction ทุก 15 นาที
2. จัด Position และสอนการเบงอยางถูกวิธี
3. ทําคลอดอยางถูกวิธ.ี
4. ครรภแรกเบงนานเกิน 30 ช.ม. และ ครรภหลังเบงนานเกิน 30 ช.ม. Notify แพทยทันที
5. เตรียมอุปกรณ Resuscitation และทีมแกเด็กใหพรอมทุกครั้ง
6. กรณีทไี่ มสามารถคลอดเองทางชองคลอดได และแพทยพิจารณาผาตัดทางหนาทอง
พยาบาล
หองคลอดสามารถเตรียมผูคลอดกอนผาตัดไดภายใน 20 - 30 นาที
7. เครื่องมือ และอุปกรณทางการแพทยอื่นๆ พรอมใชอยูเสมอ
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E3: Safety Maternal

การปองกันการตกเลือดหลังคลอด

วิธีปฏิบัติ
1. ประเมินสภาพผูคลอด และคนหาภาวะ
เสี่ยงตอการตกเลือด เฝาระวังภาวะตก
เลือดหลังคลอดอยางใกลชิด
2. ระยะ Active Phase
1) NPO
2) on 5% D/N/2 1000 c.c. IV
drip 120 c.c./hr
3) Hct Stat ทุกราย
3. ตัดแผล Perineum และทําคลอดอยาง
ถูกวิธี
4. Intermittent cath กอนและหลังรก
คลอดทุกราย
5. ประเมิน Signs ลอกตัวของรก
6. ทําคลอดรกอยางถูกวิธี ถารกไมคลอด
ภายใน 30 นาที หลังเด็กคลอด Notify
แพทย
7. ตรวจสอบรก และเยื่อหุมรกวาคลอดครบ
หรือไม ถาไมครบ Notify แพทยทันที
8. ตรวจสอบมดลูกหลังรกคลอดวาแข็งตัวดี
หรือไม ,คลึงมดลูกไล Blood Clot
ประเมินการสูญเสียเลือดทางชองคลอด
พรอมตรวจสอบชองทางคลอดอยาง
ละเอียด ( มีการ Tearหรือไม )
9. วัด BP หลังคลอดศีรษะทารก
— B.P. >130/90 mm.Hg.
= Add synto 20 ū ใน IV เดิม
— B.P. <130/90 mm.Hg.
= Methergin 1 amp IV
10. เย็บซอมแซมแผล Perineum อยางถูกวิธี

11.วัด V/S ทุก 15 นาที 4 ครั้ง , 30 นาที 2
ครั้ง และ ทุก1 ช.ม. จนกวาจะ Stable
( ขณะทีป
่ ระเมิน V/S มีการประเมิน มดลูก
หดรัดตัว แผลฝเย็บ จํานวนและลักษณะ
เลือดที่ออก มาทางชองคลอดดวย ) ถา
V/S ผิดปกติ เชน BP drop, Active
Bleeding
— นอนราบไมหนุนหมอน On O2 Mask
with bag 10 lit/min
— On IV เปน RLS หรือ 0.9% NSS
1,000 ml. อีก 1 เสน Load 200 ml.
— จอง WB 2 ū, PRC 2 ū , FFP 4 ū
— Notify แพทยทันที
12.คลึงมดลูกไล Blood Clot , ตรวจสอบการ
ฉีกขาดของ Cervix และ Perinium
ประเมิน Blood lossอีกครั้ง
13.On pad observe bleeding per
vagina
14. คลึงมดลูกบอยๆ และสอนมารดาหลังคลอด
คลึงมดลูกใหแข็งตัวอยูเสมอจนพนระยะ
48 ชั่วโมงหลังคลอด
15. กระตุน Breast Feeding เพื่อชวยสงเสริม
การหดรัดตัวของมดลูก
16. ดูแลมารดาหลังคลอด
— ประเมินการหดรัดตัวของมดลูก
— กระตุน Void ภายใน 2 ชั่วโมงหลัง
คลอด ถาVoid ไมได Intermittent
Cath ใหทุกราย
— วัดสัญญาณชีพ
— สังเกตจํานวนเลือดที่ออก และ ลักษณะ
เลือดที่ออกทางชองคลอดพรอมลง
บันทึก
— สังเกตแผลฝเย็บ
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E4: Simple Chest Pain Management
คิดถึง Acute Coronary Syndrome เสมอเมื่อผูปวยมาดวย
- แนนหรือเจ็บหนาอก
- บนหายใจไมออก
- เหงื่อออกมาก พูดไมมเี สียง
- Adult Cardiac Arrest
ตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจทันทีหากมีอาการขางตน หรือตรวจพบดังตอไปนี้
- Systolic blood pressure > 165 mmHg
- Systolic blood pressure < 90 mmHg
- Diastolic blood pressure > 110 mmHg
- Diastolic blood pressure < 60 mmHg
- Heart rate > 120 or < 50 beats per minute
- Irregular pulse
- Sweating
- Shortness of breath, respiratory rate > 40 /min
หากคลื่นไฟฟาหัวใจผิดปกติ
1. ใหตามอายุรแพทยทันที (หรือ Cardiologist หากมี)
2. ให MONA
a. Oxygen (ทางจมูก) 4 L/min
b. Nitrate (อมใตลิ้น)
c. Aspirin gr V เคี้ยวแลวกลืน
d. Morphine intravenous injection หากยังมีอาการปวด
ตองถามประวัติแพยากอนจะให
3. เจาะเลือดสง Troponin
4. ถามประวัติถายอุจจาระดํา (ระวังการเสียเลือดหลังใหยา)
5. เตรียมสงตอ

มีขอใดขอหนึ่งจาก Criterion A
- มีประวัติของ Coronary Heart Disease
- มีประวัติเปนเบาหวานมากกวา 10 ป
- สูบบุหรี่ หรือเคยสูบมากอน
- มีประวัตไิ ขมันในเลือดสูง
และมีขอใดขอหนึ่ง Criterion B
- อาการเปนนานกวา 5 นาที
- Pain score > 6 (VAS from 0 – 10)
ทั้งนี้อาการดังกลาวเพิ่งเปนมานอยกวา 2 สัปดาห
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