ระยะ
เวลำ
(นำที)

10-30

จำนวน
ผู้ปฏิบัติ
งำนต่อ
ผู้ป่วย 1
คน

1

60

2-10

30

1

หน่วยงำน

ศูนย์เปล

หน่วย
ประชำสั
มพันธ์

หน่วยคัด
กรอง

ห้องเวช
ระเบียน

ห้องตรวจผู้ป่วยนอก

หน่วยงำน
รังสีวิทยำ

หน่วยงำน
ชันสูตรโรค
กลำง

ศูนย์Admit/
ศูนย์ Refer

คลินิกอื่นๆ

ห้องจ่ำย ห้อง
ยำ
เก็บเงิน

งำนบริกำร
พยำบำล
หลังพบแพทย์
เจำะเลือด/
ตรวจรังสีวินิจฉัย

ส่งตรวจ
เพิ่มเติม
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ระยะ
เวลำ
(นำที)

จำนวน
ผู้ปฏิบัติ
งำนต่อ
ผู้ป่วย 1
คน

45-60

5

5

2

หน่วยงำน

ศูนย์เปล

หน่วย
ประชำสั
มพันธ์

หน่วยคัด
กรอง

ห้องเวช
ระเบียน

ห้องตรวจผู้ป่วยนอก

หน่วยงำน
รังสีวิทยำ

หน่วยงำน
ชันสูตรโรค
กลำง

ศูนย์Admit/
ศูนย์ Refer

คลินิกอื่นๆ

ห้องจ่ำย ห้อง
ยำ
เก็บเงิน

ห้องยำ /
กำรเงิน

กลับบ้ำน
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12. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนกำรให้บริกำรผู้ป่วยนอก
ลำดั
บที่
1

แผนผังกระบวนกำร

ระยะ
เวลำ
5
นาที

รำยละเอียด
1. ผู้ป่วยมาเข้ารับบริการที่
หน่วยงานผู้ป่วยนอกของ
โรงพยาบาล

มำตรฐำนงำน

ระบบติดตำม
ประเมินผล

บริการผู้ป่วยให้มีความสะดวก
และรวดเร็ว

5
นาที

1. ตรวจสอบเพื่อระบุตัวตน
โดยใช้บัตรประชาชน/
ใบขับขี่/Passport/บัตร
ข้าราชการ/สูจิบัตร
2. ตรวจสอบและอนุมตั ิสิทธิ
โดยการลงระบบ
สารสนเทศของ
โรงพยาบาล
3. คัดแยกอาการและส่ง
ห้องตรวจตามอาการ
4. ค้นหาและส่งแฟ้มเวช
ระเบียนไปตามห้องตรวจ

แบบฟอร์ม

1. เจ้าหน้าที่
ประชาสัมพันธ์

แบบกรอกประวัติ

เอกสำรอ้ำงอิง

2. เจ้าหน้าที่เปล
3. เจ้าหน้าที่เวช
ระเบียน

2. บริการสัมพันธ์
2

ผู้รับผิดชอบ

1. คัดกรอง/ประเมินอาการ 1. ระยะเวลาทีผ่ ู้ป่วย
ผู้ป่วยอย่างถูกต้องภายใต้
ได้รับบริการ
ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ 2. อัตราการคัดกรอง
2. มีความถูกต้องของเวช
ผิดพลาด
ระเบียน และสิทธิของ
3. ระยะเวลาการส่ง
ผู้ป่วย
เวชระเบียนไปที่
คลินิกต่างๆ
4. อัตราการค้นประวัติ
ผิดพลาด

1. เจ้าหน้าที่พยาบาล/
พยาบาลวิชาชีพ
2. เจ้าหน้าที่เวช
ระเบียน
3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
สิทธิ

๑. แบบฟอร์มการคัด 1. วิธีปฏิบัติงาน
กรองผู้ป่วย
การคัดกรอง
ผู้ป่วย
๒. แนวทางการ
ประเมินผู้ป่วย
ภาวะเร่งด่วน /
ฉุกเฉิน
๓. ใบคัดกรอง
๔. ใบนาส่งผู้ป่วยเพื่อ
การบริการผู้ป่วย
นอก
๕. บัตรประจาตัว
ผู้ป่วย
๖. บัตรประชาชน
๗. แบบฟอร์มร้องขอ
มีเวชระเบียน
ผู้ป่วยใหม่
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ลำดั
บที่
3

แผนผังกระบวนกำร

ระยะ
เวลำ
10
นาที

รำยละเอียด
1. เรียกผู้ป่วยเข้ารับบัตรคิว
เพื่อพบแพทย์ตามเวลาที่
ผู้ป่วยยื่นบัตรนัด (กรณี
ผู้ป่วยที่มีนัด) และเวลาที่
ผู้ป่วยยื่นบัตร
1.1 ชั่งน้าหนัก วัด
สัญญาณชีพ

มำตรฐำนงำน

1.4 ลงบันทึกสัญญาณชีพ
น้าหนักส่วนสูง
อาการสาคัญ ประวัติ
การเจ็บป่วยในอดีต
การผ่าตัด ความเสี่ยง
การแพ้ยา ประวัติการ
ใช้สารเสพติด ลงชื่อ

ผู้รับผิดชอบ

1. ประเมินสภาพและอาการ 1. ระยะเวลาทีผ่ ู้ป่วย 1. เจ้าหน้าที่พยาบาล/
จากข้อมูลที่เกี่ยวกับภาวะ
ได้รับบริการ
พยาบาลวิชาชีพ
สุขภาพของผู้ป่วย โดย
2. ระยะเวลารอคอย
มุ่งเน้นที่อาการสาคัญ
ก่อนพบแพทย์
ที่สุดของผู้ป่วย
2. มีความสะดวก และ
รวดเร็วในการบริการ
ผู้ป่วยฉุกเฉิน

1.2 ประเมินอาการตาม
ความเร่งด่วน ในกรณี 3. จัดให้ผู้ป่วยเข้ารับการ
ผู้ป่วยมีอาการเร่งด่วน
ตรวจตามลาดับ
ติดต่อประสานงานส่ง
ER
1.3 ตรวจสอบความพร้อม
ของเอกสารก่อนเข้า
พบแพทย์เช่น ใบสั่ง
ยา เวชระเบียน ผล
ชันสูตรโรค x-ray
EKG ผลตรวจอื่นๆ

ระบบติดตำม
ประเมินผล

แบบฟอร์ม
1. แบบฟอร์ม
ใบรับรองแพทย์
2. แบบฟอร์ม Drug
use evaluation
3. แบบฟอร์มยานอก
บัญชี
4. แบบฟอร์มขอ
อนุมัติการรักษา
ตามสิทธิ

เอกสำรอ้ำงอิง
1. คู่มือการแยก
ประเภทผู้ป่วย
ตามความ
เร่งด่วน
2. คู่มือการซัก
ประวัติคดั แยก
ผู้รับบริการ

3. แนวปฏิบัติ
ทางคลินิกเพื่อ
5. แบบฟอร์มเหตุผล
ป้องกันการ
การใช้ยานอกบัญชี
พลัดตกหกล้ม
6. แบบฟอร์มคาร้อง
ตรวจทางรังสีรักษา
และเจาะเลือด,
ตรวจหัวใจ
7. แบบฟอร์มรับ
ผู้ป่วยนอน
โรงพยาบาล
8. แบบฟอร์มจองห้อง
พิเศษ
9. แบบฟอร์มส่ง
ผู้ป่วยรักษาต่อตาม
โรงพยาบาล
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ลำดั
บที่

แผนผังกระบวนกำร

ระยะ
เวลำ

รำยละเอียด

มำตรฐำนงำน

ระบบติดตำม
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

และเวลาผู้ประเมิน
1.5 ให้บัตรคิวผู้ป่วยเข้า
พบแพทย์

4

-

พบแพทย์เพื่อการตรวจรักษา
และวินิจฉัยโรค

แบบฟอร์ม

เอกสำรอ้ำงอิง

10. แบบฟอร์มคัดกรอง
ฝากครรภ์
11. แบบฟอร์มยินยอม
รับการรักษาและ
ทาหัตถการ
12. แบบฟอร์มรับสูจิ
บัตร
13. แบบฟอร์มคลินิก
ผู้สูงอายุ
14. ทะเบียนประวัติ
ผู้ป่วย
กายภาพบาบัด
15. แบบสอบถามความ
พึงพอใจต่อการ
บริการ
16. ใบนัดผู้ป่วย
เอื้ออานวยให้กระบวนการ
ตรวจรักษาเป็นไปอย่างสะดวก
ปลอดภัย

1. แพทย์
2. ผู้ช่วยเหลือคนไข้

1. แบบฟอร์ม
ใบรับรองแพทย์

3. พยาบาลวิชาชีพ/
พยาบาลเทคนิค

2. แบบฟอร์ม Drug
use evaluation

แนวทางการดูแล
ผู้ป่วย

3. แบบฟอร์มยานอก
บัญชี
4. แบบฟอร์มขอ
อนุมัติการรักษา
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ลำดั
บที่

แผนผังกระบวนกำร

ระยะ
เวลำ

รำยละเอียด

มำตรฐำนงำน

ระบบติดตำม
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์ม

เอกสำรอ้ำงอิง

ตามสิทธิ
5. แบบฟอร์มเหตุผล
การใช้ยานอกบัญชี
6. แบบฟอร์มคาร้อง
ตรวจทางรังสีรักษา
และเจาะเลือด
7. แบบฟอร์มรับ
ผู้ป่วยนอน
โรงพยาบาล
8. แบบฟอร์มจองห้อง
พิเศษ
9. แบบฟอร์มส่ง
ผู้ป่วยรักษาต่อตาม
โรงพยาบาล
5

10
ถึง
30
นาที

1. ตรวจสอบคาสั่งการรักษา
ลงบันทึก การวินิจฉัย
คาแนะนา การปฏิบัติตัว การ
นัดครั้งต่อไป คาแนะนาใน
การทาหัตการ (ถ้ามี) การนัด
ครั้งต่อไป (ลงวันเดือนปี)
การเตรียมตัวสาหรับการนัด
ครั้งต่อไป
1.1 ในกรณีที่ต้องมีการ
ตรวจวินิจฉัยเพิ่มจะ

มอบบัตรนัด และอธิบาย
ความสาคัญของการมาตรวจ
ตามนัด วิธีการติดต่อเพื่อ
เลื่อนนัด และการมาตรวจ
ก่อนเวลาถ้ามีอาการกาเริบขึ้น
ก่อนวันนัด

1. เจ้าหน้าทีพ่ ยาบาล
2. พยาบาลวิชาชีพ

1. แบบฟอร์ม
ใบรับรองแพทย์

3. เจ้าหน้าที่บันทึก
ข้อมูล

2. แบบฟอร์ม Drug
use evaluation

4. ผู้ช่วยเหลือคนไข้

4. คู่มือการแยก
ประเภทผู้ป่วย
ตามความ
เร่งด่วน

3. แบบฟอร์มยานอก 5. คู่มือการซัก
ประวัติคดั แยก
บัญชี
ผู้รับบริการ
4. แบบฟอร์มขอ
อนุมัติการรักษา 6. แนวปฏิบัติ
ทางคลินิกเพื่อ
ตามสิทธิ
ป้องกันการ
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ลำดั
บที่

แผนผังกระบวนกำร

ระยะ
เวลำ

รำยละเอียด
ส่งตรวจตามคาสั่งของ
การรักษาและเก็บ
แยกประวัตเิ พื่อเข้า
พบแพทย์อีกครั้ง
1.2 ในกรณีมีการส่งต่อ
แผนกต่างๆ จะส่ง
ตรวจทาง
คอมพิวเตอร์และ
ติดต่อประสานงานยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พร้อมใบคาสั่ง
1.3 ในกรณีที่ส่งต่อห้อง
ผ่าตัดเพื่อทาหัตการ
และต้องมีการเตรียม
ตัว เช่น LAB EKG xray จะต้องให้
คาแนะนาและลง
บันทึกการลงผ่านตัด
ทางคอมพิวเตอร์และ
ส่งผู้ป่วยไปยังห้อง
ผ่าตัด
1.4 ในกรณีที่รับรักษาตัว
ในโรงพยาบาล
พยาบาลจะซักประวัติ
ดูคาสั่งการรักษาของ
ชุด admit ในกรณีที่

มำตรฐำนงำน

ระบบติดตำม
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์ม
5. แบบฟอร์มเหตุผล
การใช้ยานอก
บัญชี

เอกสำรอ้ำงอิง
พลัดตกหกล้ม

6. แบบฟอร์มคาร้อง
ตรวจทางรังสี
รักษาและเจาะ
เลือด, ตรวจหัวใจ
7. แบบฟอร์มรับ
ผู้ป่วยนอน
โรงพยาบาล
8. แบบฟอร์มจอง
ห้องพิเศษ
9. แบบฟอร์มส่ง
ผู้ป่วยรักษาต่อ
ตามโรงพยาบาล
10. แบบฟอร์มคัด
กรองฝากครรภ์
11. แบบฟอร์มยินยอม
รับการรักษาและ
ทาหัตถการ
12. แบบฟอร์มรับสูจิ
บัตร
13. แบบฟอร์มคลินิก
ผู้สูงอายุ
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ลำดั
บที่

แผนผังกระบวนกำร

ระยะ
เวลำ

รำยละเอียด

มำตรฐำนงำน

ระบบติดตำม
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

จะต้องให้การ
รักษาพยาบาลทันที
จะทาให้ก่อนและลง
บันทึกแล้วจึงติดต่อ
ศูนย์ admit เพื่อขอ
เตียงผู้ป่วยแล้วจึง
ติดต่อประสานงาน
ทางตึกเพื่อส่งผู้ป่วย
admit

แบบฟอร์ม

เอกสำรอ้ำงอิง

14. ทะเบียนประวัติ
ผู้ป่วย
กายภาพบาบัด
15. แบบสอบถาม
ความพึงพอใจต่อ
การบริการ
16. ใบนัดผู้ป่วย

1.5 ในกรณีรับยากลับ
บ้านถ้ามีนัดครั้งต่อไป
จะพิมพ์ใบนัดให้กับ
ผู้ป่วยการเตรียมตัว
เอกสารการนัดครั้ง
ต่อไป เช่น LAB หรือ
ตรวจพิเศษอื่นๆ
2. การลงบันทึกข้อมูลทาง
คอมพิวเตอร์จะลงบันทึกหน้า
ซักประวัติการวินิจฉัยโรคการ
นัดพบแพทย์ครั้งต่อไป
6

60
นาที

เจำะเลือดส่งตรวจทำง
ห้องปฏิบัติกำร
1. รับคาร้องเจาะเลือด
2. เจาะเลือด และนาส่งสิ่งส่ง
ตรวจทางห้องปฏิบัติการ

ตรวจประเมินและรายงานผล
ทางห้องปฏิบัติการตาม
มาตรฐานวิชาชีพ

1. อัตราการวัดผล
และรายงาน
คลาดเคลื่อน
2. ระยะเวลารอคอย

1. นักเทคนิค
การแพทย์
2. เจ้าหน้าที่เทคนิค
การแพทย์
3. เจ้าพนักงาน

1. ใบส่งตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ
(LAB)
2. ใบส่งตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ
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ลำดั
บที่

แผนผังกระบวนกำร

ระยะ
เวลำ

รำยละเอียด

มำตรฐำนงำน

3. ทาการตรวจวิเคราะห์
4. รายงานผลทางระบบ
สารสนเทศโรงพยาบาล
ตรวจรังสีวินิจฉัย
1. ผู้ป่วยได้รับการถ่ายภาพ
1. รับใบส่งตรวจ พร้อมบัตร
เอกซเรย์อย่างถูกต้อง ถูก
ประชาชน หรือบัตรผู้ป่วย
คน ถูกส่วน
ตรวจสอบเพื่อระบุตัวผู้ป่วย 2. ผู้ป่วยที่ต้องการฟิลม์ ด่วน
ลงทะเบียนตรวจทางรังสี
และรายงานด่วนได้ผลใน
2. แนะนาผู้ป่วยเกี่ยวกับการ
เวลารวดเร็ว
เปลี่ยนเสื้อผ้าและถอด
3. ผู้ป่วยได้รับการป้องกัน
เครื่องประดับ (แล้วแต่การ
อันตรายจากรังสีตาม
ตรวจ)
มาตรฐาน
3. เรียกผู้ป่วยเข้าห้องตรวจ
รังสีวินิจฉัย

ระบบติดตำม
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์ม

วิทยาศาสตร์
การแพทย์

นอก รพ. (LAB
นอก)

4. เจ้าหน้าที่ธุรการ

3. ใบคาร้องขอตรวจ
ทางรังสีวินิจฉัย (Xray Request)

อัตราการประกันเวลา 1. รังสีแพทย์
รอคอยเอกซเรย์ทั่วไป 2. นักรังสีการแพทย์
ที่ต้องการรายงานด่วน
3. เจ้าพนักงานรังสี
(%)
การแพทย์

เอกสำรอ้ำงอิง

4. แบบฟอร์ม
Ultrasound

5. แบบฟอร์ม X-ray
Computer
4. เจ้าหน้าที่รังสีเทคนิค
การแพทย์
5. เจ้าหน้าที่ธุรการ
6. คนงาน

4. ผลการวินิจฉัยทางรังสี
ถูกต้อง

4. จัดทาและถ่ายภาพรังสี
5. สร้างภาพรังสีบนฟิลม์
6. ตรวจสอบคุณภาพฟิล์ม
7. จัดฟิล์มเพื่อส่งให้รังสีแพทย์
อ่านผล (รายงานด่วน) หรือ
ส่งให้ผู้ป่วย (ฟิล์มด่วน)
8. รายงานผลวินิจฉัยทางรังสี
ทางระบบสารสนเทศของ
โรงพยาบาล
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9. เย็บผล จัดฟิลม์ และผลใส่
ซองฟิล์ม
10. ลงทะเบียนยืมฟิล์มและ
ส่งมอบให้ผู้ป่วย
7

30
นาที

1. กรณีรับกำรรักษำตัวใน
1. ประสานงานกับพยาบาล
โรงพยำบำล แพทย์วินิจฉัย
หอผู้ป่วยเพื่อเตรียมความ
กรณีต้องนอนโรงพยาบาล
พร้อมในการรับผู้ป่วยใหม่
จะส่งเข้าพักในหอผู้ป่วย
2. อธิบายขั้นตอนการรับ
1.1 รับใบจองห้อง
บริการตรวจหรือวินิจฉัย
เพิ่มเติม
1.2 ตรวจสอบเตียงว่าง
1.3 ลงทะเบียนผู้ป่วย
ตามหอผู้ป่วยนั้นๆ

1. เจ้าหน้าที่
ประชาสัมพันธ์
2. พยาบาลวิชาชีพ
3. เจ้าหน้าที่พยาบาล
4. เจ้าหน้าที่บันทึก
ข้อมูล
5. ผู้ช่วยเหลือคนไข้

2. กรณีส่งตัวไปคลินิกอื่น
ประสานงานส่งต่อผู้ป่วยรักษา
มีภาวะอื่นๆนอกเหนือจาก ต่อตามคลินิกต่างๆ ใน
โรคที่มาตรวจ ส่งไปตรวจ โรงพยาบาล
ต่อทีค่ ลินิกอื่นโดยบันทึกส่ง
ตรวจทางคอมพิวเตอร์

1. เจ้าหน้าที่พยาบาล
2. พยาบาลวิชาชีพ
3. เจ้าหน้าที่บันทึก
ข้อมูล

3. กรณีส่งตัวไปโรงพยำบำล - ประสานงานส่งผู้ป่วยรักษา อัตราความสาเร็จใน
อื่น
ต่อยังสถานยาบาลที่
การส่งผู้ป่วยรักษาต่อ
3.1 หน่วยงานที่ต้องการ
กาหนด
ส่งต่อผู้ป่วย
- ประสานงานผู้ป่วยรักษาต่อ
ประสานกับ
ยังสถานพยาบาลตามสิทธิ
พยาบาลศูนย์
รักษา
Refer พร้อมใบสรุป

1. เจ้าหน้าที่ประสาน
สิทธิ
2. พยาบาลวิชาชีพ

1. แบบฟอร์มการรับ
ผู้ป่วยเข้า
โรงพยาบาล (ชุด
admit)

1. แบบฟอร์มส่งผู้ป่วย
รักษาต่อตาม
สถานพยาบาลอื่น
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ประวัติการรักษา
ของแพทย์และ
ข้อมูลบัตรประจาตัว
ประชาชนผู้ป่วย
3.2 ประสาน
โรงพยาบาลที่จะขอ
Refer
3.3 เมื่อได้รับการตอบ
รับ Refer พยาบาล
หอผู้ป่วยหรือ
พยาบาลห้อง
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ที่ต้องการ Refer
ชี้แจงผู้ป่วยและ
ญาติทราบเหตุผลที่
จะส่งผู้ป่วยไปรักษา
ต่อพร้อมเตรียม
เอกสารใบ Refer
ผล lab x-ray และ
เอกสารบัตร
ประจาตัวประชาชน
3.4 ประสานศูนย์นาส่ง
(EMS) เพื่อเตรียม
ความพร้อมของ
รถพยาบาลนา
ผู้ป่วยส่งยัง
โรงพยาบาลทีร่ ะบุ
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รำยละเอียด

มำตรฐำนงำน

รับยำ
1. รับใบสั่งยาหรือใบนาทาง
จากผู้ป่วย
2. จัดลาดับคิวให้บริการ
3. คัดกรองความถูกต้องและ
ความเหมาะสมในการสั่งยา
4. จัดทาฉลาดยาและจัดยา
5. ตรวจสอบรายการยาโดย
เภสัชกร
6. ส่งมอบยาและให้คาแนะนา
การใช้ยาโดยเภสัชกร
งำนกำรเงิน

ผู้ป่วยได้รับยาอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน และได้รับคาแนะนา
ในการใช้ยาจากเภสัชกร ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ เภสัชกร
โรงพยาบาล

1.ตรวจสอบค่าใช้จ่าย

ระบบติดตำม
ประเมินผล
1. ระยะเวลารอคอย
ในการรับยา
2. อัตราความคลาด
เคลื่อนในการจ่าย
ยา

ผู้รับผิดชอบ
1. เภสัชกร
2. เจ้าพนักงานเภสัช
กรรม

แบบฟอร์ม

เอกสำรอ้ำงอิง

1. แบบฟอร์มบันทึก
ความคลาดเคลื่อน
ทางยา
2.แบบฟอร์มบันทึก
อาการไม่พึง
ประสงค์จากการใช้
ยา

3. จานวนอุบัติการณ์
การจ่ายยาทีผ่ ู้ป่วย
แพ้ซ้า

1. เจ้าหน้าที่การเงิน

2.รับชาระค่าใช้จ่าย
9

5
นาที

ผู้ป่วยกลับบ้าน

1. เจ้าหน้าที่เปล/
เจ้าหน้าที่
ประชาสัมพันธ์
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11. เอกสำรประกอบ
11.1 คู่มือการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ฉบับที่ 3
Medical Audit). (กรมบัญชีกลาง สานักมาตรฐานค่าตอบแทนและสวัสดิการ)
11.2 คู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรั บค่าใช้ จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุ ข
งบประมาณ 2555 (สานักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ)

