โรงพยาบาลพนมสารคาม
แบบปฐมนิเทศผู้ป่วยรับใหม่ และญาติ
หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤติ ( ไอ.ซี.ยู )
เมื่อผูป้ ่ วยต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล จึง
ขอให้คาแนะนาข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับสถานที่ในหอ
ผูป้ ่ วย ไอ.ซี.ยู ทั้งการปฏิบตั ิตวั ของผูป้ ่ วยและญาติ ดังนี้
1. ของใช้ ทวั่ ไปที่ผ้ ูป่วยต้ องเตรียมมาเอง
1.1 แปรงสี ฟัน ยาสี ฟัน สบู่ ผ้าเช็ดตัว
1.2 เสื้ อผ้าสาหรับใส่ วนั กลับบ้าน
2. ด้ านการบริการ
2.1 ท่านจะได้รับการตรวจสอบสิ ทธิการรักษาจากงาน
ผูป้ ่ วยนอกและงานประกันสุ ขภาพ
2.2 ท่านจะได้รับการแจ้งสิ ทธิปัจจุบนั และให้คาแนะนา
จากเจ้าหน้าที่
2.3 โรงพยาบาลมีบริ การอาหาร 3 มื้อ
2.4 มีน้ าร้อนและน้ าเย็นสาหรับดื่ม
2.5 เสื้ อผ้าวันละ 2 ชุด เช้า – เย็น และเมื่อเปื้ อน
2.6 กระโถนสาหรับใส่ ขยะชิ้นเล็กๆสาหรับผูป้ ่ วย
พร้อมถุงรองกระโถน สามารถขอใหม่ได้เมื่อขยะ
เต็มโดยขอที่เคาน์เตอร์พยาบาล
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2.7 มีอ่างล้างมือ น้ ายาล้างมือ และผ้าเช็ดมือ สาหรับ
ล้างมือก่อนและหลังเข้าเยีย่ มผูป้ ่ วยทุกครั้ง
3. ด้ านสิ่ งแวดล้อม
3.1 การทิ้งขยะ ให้ทิ้งขยะในที่ที่ทางตึกจัดไว้ให้ ดังนี้
3.1.1 ถังขยะสี เขียว สาหรับขยะทัว่ ไปและเศษ
อาหาร ห้ ามทิง้ ขยะออกนอกระเบียง
3.1.2 ถังขยะสี เหลือง สาหรับขยะขายได้ เช่น ขวด
น้ าพลาสติก กระป๋ องน้ าอัดลม
3.1.3 ถังขยะที่มีถุงสี แดง สาหรับทิ้งขยะติดเชื้ อ เช่น
ผ้าก๊อส สาลี ถุงมือยาง เสื้ อผ้าเปื้ อนเลือด
ห้ ามผู้ป่วยและญาตินาขยะส่ วนตัวใดๆ มาทิง้ ใน
ถุงขยะสี แดง
3.2 ขอความร่ วมมือในการช่วยกันประหยัดพลังงาน
ดังนี้
3.2.1 ให้ปิดไฟและพัดลมทุกครั้งหลังเสร็ จธุ ระแล้ว
3.2.2 ให้ปิดก็อกน้ าทุกครั้งหลังเสร็ จธุ ระแล้ว หรื อ
ช่วยปิ ดเมื่อเห็นว่ามีการเปิ ดก็อกน้ าทิ้งไว้
4. ด้ านกฎระเบียบ
4.1 กาหนดเวลาเยีย่ มผูป้ ่ วยได้ต้ งั แต่ 11.00 น. 20.00น. หลังจากนั้นให้ญาติเฝ้าได้ 1 คน แจ้ง

เบอร์ โทรศัพท์ของญาติที่สามารถติดต่อได้
ตลอด 24 ชม. ให้พยาบาลทราบ
4.2 เปลี่ยนรองเท้าที่ทางโรงพยาบาลจัดไว้ให้ก่อน
เข้าเยีย่ มทุกครั้ง
4.3 เข้าเยีย่ มผูป้ ่ วยครั้งละ 2 คน เยี่ยมได้ครั้งละ 10
นาที
4.4 ล้างมือก่อนและหลังเข้าเยีย่ มผูป้ ่ วยทุกครั้ง
4.5 ไม่ส่งเสี ยงดังรบกวนผูป้ ่ วยขณะอยูใ่ นหอผูป้ ่ วย
4.6 ไม่สูบบุหรี่ ในเขตโรงพยาบาล
4.7 ไม่นาเครื่ องใช้ไฟฟ้ามาใช้ในหอผูป้ ่ วย
4.8 ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดภายในหอผูป้ ่ วย
และโรงพยาบาล
5.ด้ านความปลอดภัย เพื่อความปลอดภัยของตัว
ผูป้ ่ วย และทรัพย์สินของผูม้ ารับบริ การ ให้ปฏิบตั ิ
ดังนี้
5.1 เกีย่ วกับตัวผู้ป่วย
5.1.1 ผูป้ ่ วยสู งอายุควรมีญาติอยูด่ ว้ ย
ตลอดเวลาเมื่อถึงเวลาเยีย่ ม เพื่อช่วยเหลือกิจวัตร
ต่างๆ
5.1.2 ผูป้ ่ วยสู งอายุ ให้ดึงเหล็กข้างเตียงขึ้น
ทุกครั้งเมื่อญาติไม่อยูท่ ี่เตียงและควรสารวจเหล็ก
ข้างเตียงทุกครั้งที่ดึงขึ้นว่าลงล็อค / มัน่ คงดีแล้ว

5.1.3 ผูป้ ่ วยที่มีอาการสับสนหรื ออยูใ่ นช่วง
สภาวะทางจิตไม่ปรกติควรมีญาติอยูด่ ูแลตลอดเวลา
เมื่อถึงเวลาเยีย่ ม และต้องยกไม้ก้ นั เตียงขึ้น
ตลอดเวลาเช่นกัน
5.1.6 กรณี ญาติมีธุระต้องออกนอกตึกให้แจ้ง
พยาบาลเวรก่อน เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้หมัน่ มาดูผปู ้ ่ วย
ในช่วงที่ญาติไม่อยู่
5.2 ทรัพย์สินและของมีค่า
5.2.1 เมื่อเข้ามานอนในตึกให้เก็บสิ่ งของมีค่า
เช่น สร้อย แหวน นาฬิกา ฝากญาติกลับบ้าน เหลือ
ไว้แต่ของจาเป็ นต้องใช้จริ งๆและต้องนาติดตัวไว้
ตลอดเวลาไม่วางไว้ที่เตียงหรื อตูห้ วั เตียงหากมีการ
สู ญหายทางโรงพยาบาลจะไม่รับผิดชอบ (ทั้งของ
ผูป้ ่ วยและญาติ)
5.2.2 กรณี นารถส่ วนตัวมาให้ล็อคให้
เรี ยบร้อยเพื่อป้ องกันขโมย
5.3 กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ไฟไหม้ ให้ ปฏิบัติดังนี้
- เมื่อได้ยนิ เสี ยงแจ้งเหตุไฟไหม้ ให้รีบออกจาก
ห้อง ผูป้ ่ วยที่เดินได้พร้อมญาติให้เดินออกทาง
หนีไฟตามเครื่ องหมายที่แจ้งหน้าห้อง
ไปรวมกันที่โดมสนามกีฬาโรงพยาบาล เพื่อให้
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เจ้าหน้าที่ตรวจสอบชื่ อว่าท่านได้ออกจาก
อาคารอย่างปลอดภัยแล้ว ที่นี่จะมีทีมแพทย์
และพยาบาลคอยดูแลท่านได้อย่างปลอดภัย
- สาหรับผูป้ ่ วยที่เดินไม่ได้ ให้เปิ ดประตูเพื่อให้
ความสะดวกรถเข็นนัง่ /นอนให้เจ้าหน้าที่ได้
เคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยออกไปที่โดมสนามกีฬา

แบบปฐมนิเทศ
ผูป้ ่ วยและญาติ
หออภิบาลผูป้ ่ วยวิกฤติ
( ไอซี.ยู. )
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