


 



คำนำ 

ปัจจุบันมีผู ้มารับบริการแผนกผู้ป่วยนอก ของโรงพยาบาลทั้ง 11 แห่ง ในสังกัดสำนักการแพทย์ 
กรุงเทพมหานคร เป็นจำนวนมาก ซึ ่งแต่ละโรงพยาบาลจะมีขั ้นตอนในการให้บริการที ่แตกต่างกันใน
รายละเอียด เพื่อให้การบริการตรงกับความต้องการของผู้มารับบริการ ด้วยวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด ตลอดจนสนอง
ความต้องการของหน่วยงานต่างๆ อันได้แก่ สำนักงานประกันสังคม สำนักงานประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
กรมบัญชีกลาง เป็นต้น และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งเป็น
โรคติดต่อที่แพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว จำนวนผู้ป่วยเข้ารับการรักษาเพ่ิมมากขึ้นตามระดับของการระบาด ทำให้
โรงพยาบาลทุกระดับมีความจำเป็นต้องปรับระบบบริการทางการแพทย์ใหม่ ทั้งในด้านการเตรียมพร้อมรองรับ
การดูแลผู้ป่วย การป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคระลอกใหม่ การบริหารจัดการวัคซีน การให้ความรู้
เรื่องการปฏิบัติตัวเพ่ือป้องกันการติดเชื้อ  เป็นที่มาของการวางแผนการจัดบริการทางการแพทย์วิถีใหม่ (New 
Normal Medical Service) อย่างเหมาะสมในระยะต่อไป 

ดังนั้น คณะทำงานการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานการให้บริการผู้ป่วยนอกจึ งได้จัดประชุม เพื่อหา
แนวทางในการปฏิบัติงานการให้บริการผู ้ป่วยนอกให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้สามารถประเมิน
ประสิทธิภาพการให้บริการได้อย่างถูกต้อง ได้มาตรฐาน สร้างความพึงพอใจให้กับผู้มารับบริการ และทันต่อ
สถานการณ์โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน อีกทั้งยังเป็นการบูรณาการทำงานระหว่างหน่วยงานให้
เป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว อันนำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดของทุกๆ ฝ่ายที่กล่าวมา 

คณะผู้จัดทำขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ 

คณะทำงานคู่มือปฏิบัติงานการให้บริการผู้ป่วยนอก 
 

 

 

 



สารบัญ 

หน้า 
คำนำ  
สารบัญ  
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร  

ความเป็นมาและความสำคัญของการจัดทำคู่มือ 2 
วัตถุประสงค์ 2 
ขอบเขตของงานบริการผู้ป่วยนอก 3-9 
กรอบแนวความคิด 10 
ข้อกำหนดที่สำคัญ 11 
คำจำกัดความ 11 
คำอธิบายสัญลักษณ์ 11 
หน่วยงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ 12 
แผนผังกระบวนการปฏิบัติงาน 

- การให้บริการผู้ป่วยนอก 13 
- การให้บริการอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 14 
- คลินิกโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ 15 
- นัดหมายผ่านศูนย์บริหารราชการฉับไว ใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear: BFC) 16 
- การให้บริการผู้ป่วยระบบโทรเวชกรรม (Telemedicine) 17 
- การให้บริการเจาะเลือดผู้ป่วยที่บ้าน (Mobile Lab) 18 

แผนผังกระบวนการให้บริการ 
- การให้บริการผู้ป่วยนอก 19-20 
- การให้บริการอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 21-22 
- คลินิกโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ 23-24 
- นัดหมายผ่านศูนย์บริหารราชการฉับไว ใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear: BFC) 25 
- การให้บริการผู้ป่วยระบบโทรเวชกรรม (Telemedicine) 26-27 
- การให้บริการเจาะเลือดผู้ป่วยที่บ้าน (Mobile Lab) 28 

 



สารบัญ (ต่อ) 

หน้า 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

- การให้บริการผู้ป่วยนอก 29-36 
- การให้บริการอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 37-40 
- คลินิกโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ 41-43 
- นัดหมายผ่านศูนย์บริหารราชการฉับไว ใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear: BFC) 44 
- การให้บริการผู้ป่วยระบบโทรเวชกรรม (Telemedicine) 45-46 
- การให้บริการเจาะเลือดผู้ป่วยที่บ้าน (Mobile Lab) 47-48 

 

เอกสารประกอบ 

− แนวทางปฏิบัติทางคลินิกเพ่ือป้องกันการพลัดตกหกล้ม 

 



บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

คู่มือการปฏิบัติราชการมีความสำคัญอย่างยิ่งในการปฏิบัติราชการ อันสอดคล้องกับการ
บริหารแบบธรรมาภิบาล ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และ
ตรวจสอบได ้

การพัฒนาระบบราชการต้องอาศัยการวิเคราะห์รอบด้านเพ่ือให้ได้ตามวิสัยทัศน์ของสำนัก
การแพทย์ “เป็นองค์กรให้บริการและดูแลระบบบริการทางการแพทย์ในพ้ืนที่ กทม. ด้วยเทคโนโลยีที่ชาญ
ฉลาด เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน” เพ่ือนำไปสู่การกำหนดวัตถุประสงค์ และยุทธศาสตร์ที่ถูกต้อง
สมบูรณ์ คู่มือการปฏิบัติราชการนอกจากเป็นกลไกสำคัญในการปฏิบัติราชการ ยังเป็นส่วนสำคัญเพ่ือให้ได้มา
ซึ่งข้อมูลอันมีค่า สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงค้นหา ประเมิน และจัดการความเสี่ยง หาจุดแข็ง จุดอ่อน 
ภาวะคุกคาม และโอกาส อันเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาระบบราชการและบริหารราชการ 

คู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการผู้ป่วยนอก เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้ผู้ให้บริการได้เข้าใจถึง
ภาระงาน ขอบเขตของงานที่สามารถพึงปฏิบัติ เพ่ือป้องกันการละเมิด และส่งผลให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ให้ผู้รับบริการได้รับบริการอันพึงประสงค์และมีความพึงพอใจสูงสุด 

 
คณะทำงานคู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการผู้ป่วยนอก 
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คู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการผู้ป่วยนอก 
 

1. ความเป็นมาและความสำคัญของการจัดทำคู่มือ 

สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร มีหน้าที่หลักในการให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วย พร้อมทั้ง
ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันการเกิดโรคของประชาชน อันเป็นหน้าที่ที่ภาคภูมิใจอย่างยิ่ง 

การให้บริการตรวจรักษาพยาบาล มีกระบวนการอันสลับซับซ้อน รวมถึงมีหน่วยงาน         
ทั้งภายนอกและภายในเกี่ยวข้องมากมาย ซึ่งส่งผลให้มีกฎระเบียบที่เก่ียวข้องหลายส่วน 

การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานบริการผู้ป่วยนอก จะส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานได้เข้าใจและรับทราบ
ขอบเขตในการปฏิบัติของตนเองและผู้อื่น ทราบถึงความเชื่อมโยงช่องทางในการสื่อสารระหว่างหน่วยงาน
ภายนอกและภายใน อันส่งผลต่อการบริการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ลดความเสี่ยงต่อการละเมิดผู้รับบริการ
และความขัดแย้งระหว่างองค์กรทั้งภายในและภายนอก 

 คู ่มือปฏิบัติงานการให้บริการผู ้ป่วยนอก เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ ่งในการพัฒนาระบบ     
ปฏิบัติราชการของสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 

2. วัตถุประสงค์ 
การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานบริการผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ 

กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 2.1 เพื ่อให้กระบวนการปฏิบัติงานบริการผู ้ป่วยนอก และผู ้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินของ

โรงพยาบาล ในสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เป็นระบบและมีมาตรฐานเดียวกัน 
 2.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน และผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงานบริการผู้ป่วยนอก และ

ผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน มีความรู้ ความเข้าใจ และใช้เป็นแนวทางในการนำกระบวนการปฏิบัติงานบริการผู้ป่วย
นอก และผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานครไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 
ชัดเจน ทำให้การปฏิบัติงานบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ป่วยได้รับการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ สะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย และเกิดความพึงพอใจ 

2.3 เพื ่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบาย  วิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายของ
โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 

 2.4 เพื่อให้มั ่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้อย่าง
สม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพ  

 2.5 เพ่ือให้ผู้บริหารติดตามงานได้ทุกขั้นตอน 
 2.6 เพ่ือใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการทำงาน 
 2.7 เพ่ือใช้เป็นสื่อในการประสานงาน 
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3. ขอบเขตของงานบริการผู้ป่วยนอก 
คู่มือการปฏิบัติงานบริการผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 

มีรายละเอียดเนื้อหาครอบคลุมถึงการจัดกระบวนการปฏิบัติงานบริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน 
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามข้อกำหนด และขั้นตอนของกระบวนการปฏิบัติงานบริ การผู้ป่วยนอก และ
ผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน ซึ่งประกอบด้วย 4 ระบบงานหลักดังต่อไปนี้ 

3.1 ระบบงานบริการผู้ป่วยนอก (OPD: Out-Patient Department) 
3.2 ระบบงานบริการผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน (ER: Emergency Room) 
3.3 ระบบงานบริการเมื่อมีโรคอุบัติใหม่/อุบัติซ้ำ 

3.3.1 ระบบงานบริการคลินิกโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ (ARI Clinic) 
3.4 ระบบบริการพิเศษ       

3.4.1 ระบบงานบริการนัดหมายผ่านศูนย์บริหารราชการฉับไว ใสสะอาด  
(ฺBangkok Fast & Clear: BFC) 

3.4.2 ระบบงานบริการผู้ป่วยระบบโทรเวชกรรม (Telemedicine) 
3.4.3 ระบบงานบริการเจาะเลือดผู้ป่วยที่บ้าน (Mobile Lab) 

หน้าที่ความรับผิดชอบและกระบวนการปฏิบัติงาน 
3.1 ระบบงานบริการผู้ป่วยนอก (OPD : Out-Patient Department) ได้แก่ 

3.1.1 จุดบริการเบ็ดเสร็จ (ระยะเวลา 5 นาที) 
- ผู้รับผิดชอบ เจ้าหน้าที่พยาบาล/พยาบาลวิชาชีพ, เจ้าหน้าที่เวชระเบียน และ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิ 
- หน้าที่ความรับผิดชอบ ตรวจสอบเพื่อระบุตัวตน โดยใช้บัตรประชาชน /ใบขับขี่/

Passport/บัตรข้าราชการ/สูติบัตร, ตรวจสอบและอนุมัติสิทธิโดยการลงระบบ
สารสนเทศของโรงพยาบาล, คัดแยกอาการและส่งห้องตรวจตามอาการ 
- ระบบติดตามประเมินผล อัตราการระบุตัวผู้ป่วยผิดพลาด, อัตราการคัดกรองผิดพลาด  

3.1.2 งานบริการพยาบาลก่อนพบแพทย์ (ระยะเวลา 10 นาที) 
- ผู้รับผิดชอบ เจ้าหน้าที่พยาบาล/พยาบาลวิชาชีพ 
- หน้าที่ความรับผิดชอบ ชั่งน้ำหนัก, วัดสัญญาณชีพ, ประเมินอาการตามความเร่งด่วน, 

ตรวจสอบความพร้อมของเอกสารก่อนเข้าพบแพทย์, ลงบันทึกสัญญาณชีพ  -
น้ำหนักส่วนสูง - อาการสำคัญ - ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต - การผ่าตัด -     
ความเสี่ยงการแพ้ยา - ประวัติการใช้สารเสพติด และให้บัตรคิวผู้ป่วยเข้าพบแพทย์  
- ระบบติดตามประเมินผล ระยะเวลาที่ผู้ป่วยได้รับบริการ, ระยะเวลารอคอยก่อนพบแพทย์ 
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3.1.3 งานบริการตรวจรักษาและประเมินอาการ 
- ผู้รับผิดชอบ แพทย์, พยาบาลวิชาชีพ / พยาบาลเทคนิค และผู้ช่วยเหลือคนไข้ 
- หน้าที่ความรับผิดชอบ การตรวจรักษาและวินิจฉัยโรค 

3.1.4 งานบริการพยาบาลหลังพบแพทย์ (ระยะเวลา 10 ถึง 30 นาที) 
- ผู ้ร ับผ ิดชอบ พยาบาลวิชาชีพ, เจ ้าหน้าที ่พยาบาล, เจ ้าหน้าที ่บ ันทึกข ้อมูล              

และผู้ช่วยเหลือคนไข้ 
- หน้าที ่ความร ับผิดชอบ ตรวจสอบคำสั ่งการรักษา ลงบันทึกการวิน ิจฉัย              

ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัว การนัดครั้งต่อไป ให้คำแนะนำในการทำหัตถการ (ถ้ามี) 
การนัดครั้งต่อไป 

3.1.5 การตรวจทางห้องปฏิบัติการงานชันสูตร (ระยะเวลา 60 นาที) 
- ผู้รับผิดชอบ นักเทคนิคการแพทย์, เจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์, เจ้าพนักงาน

วิทยาศาสตร์การแพทย์ และเจ้าหน้าที่ธุรการ 
- หน้าที่ความรับผิดชอบ รับคำร้องเจาะเลือด, เจาะเลือดและนำส่งสิ่งส่งตรวจ

หน่วยงานชันสูตรโรค, ทำการตรวจวิเคราะห์ และรายงานผลทางระบบสารสนเทศ
โรงพยาบาล 
- ระบบติดตามประเมินผล อัตราการวัดผลและรายงานคลาดเคลื่อน และระยะเวลารอคอย 

3.1.6 การตรวจทางรังสีวินิจฉัย (ระยะเวลา 60 นาที) 
- ผู้รับผิดชอบ รังสีแพทย์, นักรังสีการแพทย์, เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์, เจ้าหน้าที่

รังสีเทคนิคการแพทย์, เจ้าหน้าที่ธุรการ และคนงาน 
- หน้าที ่ความรับผิดชอบ รับใบส่งตรวจพร้อมบัตรประชาชนหรือบัตรผู ้ป่วย 

ตรวจสอบเพื่อระบุตัวผู้ป่วย ลงทะเบียนตรวจ แนะนำการปฏิบัติตัว ผู้ป่วยเข้าห้อง
ตรวจถ่ายภาพรังสี / ตรวจพิเศษทางรังสีร่วมกับฉีดสารทึบรังสี ส่งภาพรังสีเข้า
ระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล ตรวจสอบคุณภาพภาพรังสี แปลผลภาพรังสี 
สำเนาภาพรังสีลง CD ในรายนำออกนอกโรงพยาบาลและนำภาพรังสีจากภายนอก
เข้าระบบสารสนเทศ 
- ระบบติดตามประเมินผล อัตราการประกันเวลารอคอยเอกซเรย์ทั่วไปที่ต้องการ

รายงานด่วน (%) 
3.1.7 ส่งปรึกษาคลินิกอ่ืน (ระยะเวลา 30 นาที) 

- ผู้รับผิดชอบ เจ้าหน้าที่พยาบาล, พยาบาลวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
- หน้าที่ความรับผิดชอบ บันทึกส่งตรวจผู้ป่วยทางคอมพิวเตอร์ 
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3.1.8 การรับเป็นผู้ป่วยใน (ระยะเวลา 30 นาที) 
- ผู้รับผิดชอบ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์, พยาบาลวิชาชีพ, เจ้าหน้าที่พยาบาล, เจ้าหน้าที่

บันทึกข้อมูล และผู้ช่วยเหลือคนไข้ 
- หน้าที่ความรับผิดชอบ รับใบจองห้อง, ตรวจสอบเตียงว่าง และลงทะเบียนผู้ปว่ย

ตามหอผู้ป่วย 
3.1.9 ส่งตรวจเพิ่มเติมส่งรักษาต่อ รพ.อ่ืน (ระยะเวลา 30 นาที) 

- ผู้รับผิดชอบ เจ้าหน้าที่ประสานสิทธิ และพยาบาลวิชาชีพ 
- หน้าที่ความรับผิดชอบ ประสานกับพยาบาลศูนย์ Refer พร้อมใบสรุปประวัติ  

การร ักษาของแพทย์และข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนผู ้ป ่วย, ประสาน
โรงพยาบาลที่จะขอ Refer เมื่อได้รับการตอบรับ Refer พยาบาลหอผู้ป่วยหรือ
พยาบาลห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินที่ต้องการ Refer ชี้แจงผู้ป่วยและญาติให้ทราบ
เหตุผลที่จะส่งผู้ป่วยไปรักษาต่อพร้อมเตรียมเอกสารใบ Refer ผล lab x-ray และ
เอกสารบัตรประจำตัวประชาชน ประสานศูนย์นำส่ง (EMS) เพ่ือเตรียมความพร้อม
ของรถพยาบาลนำผู้ป่วยส่งยังโรงพยาบาลที่ระบุ 
- ระบบติดตามประเมินผล อัตราความสำเร็จในการส่งผู้ป่วยรักษาต่อ 

3.1.10 ห้องยา/การเงิน (ระยะเวลา 45 ถึง 60 นาที) 
- ผู้รับผิดชอบ 

• ห้องยา เภสัชกร และเจ้าพนักงานเภสัชกรรม 
• การเงิน เจ้าหน้าที่การเงิน 

- หน้าที่ความรับผิดชอบ 
• ห้องยา รับใบสั่งยาหรือใบนำทางจากผู้ป่วย, จัดลำดับคิวให้บริการ, คัดกรอง

ความถูกต้องและความเหมาะสมในการสั่งยา, จัดทำฉลากยาและจัดยา, 
ตรวจสอบรายการยาโดยเภสัชกร และส่งมอบยาพร้อมให้คำแนะนำการใช้
ยาโดยเภสัชกร 

• การเงิน ตรวจสอบค่าใช้จ่าย และรับชำระค่าใช้จ่าย 
- ระบบติดตามประเมินผล 

• ห้องยา ระยะเวลารอคอยในการรับยา, อัตราความคลาดเคลื่อนในการจ่ายยา และ
จำนวนอุบัติการณ์การจ่ายยาที่ผู้ป่วยแพ้ซ้ำ 

3.1.11 กลับบ้าน (ระยะเวลา 5 นาที) 
- ผู้รับผิดชอบ เจ้าหน้าที่เปลหรือเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 
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3.2 ระบบงานบริการผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน มีกระบวนการหลักสำคัญ ดังนี้ 
3.2.1 จุดบริการเบ็ดเสร็จ (ระยะเวลาตามความเร่งด่วน) 

- ผู้รับผิดชอบ เจ้าหน้าที่พยาบาล/พยาบาลวิชาชีพ, เจ้าหน้าที่เวชระเบียน และ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิ 
- หน้าที่ความรับผิดชอบ ตรวจสอบเพื่อระบุตัวตน โดยใช้บัตรประชาชน /ใบขับขี่/

Passport/บัตรข้าราชการ/สูติบัตร, ตรวจสอบและอนุมัติสิทธิโดยการลงระบบ
สารสนเทศของโรงพยาบาล, คัดแยกอาการและส่งห้องตรวจตามอาการ 
- ระบบติดตามประเมินผล อัตราการระบุตัวผู้ป่วยผิดพลาด, อัตราการคัดกรองผิดพลาด  

3.2.2 การบริการพยาบาลก่อนพบแพทย์ (ระยะเวลา 1-5 นาที) 
- ผู้รับผิดชอบ พยาบาลวิชาชีพ 
- หน้าที่ความรับผิดชอบ ชั่งน้ำหนัก, วัดสัญญาณชีพ, ประเมินอาการตามความเร่งด่วน, 

ตรวจสอบความพร้อมของเอกสารก่อนเข้าพบแพทย์, ลงบันทึกสัญญาณชีพ  -
น้ำหนักส่วนสูง - อาการสำคัญ - ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต - การผ่าตัด -     
ความเสี่ยงการแพ้ยา - ประวัติการใช้สารเสพติด และให้บัตรคิวผู้ป่วยเข้าพบแพทย์  
- ระบบติดตามประเมินผล ระยะเวลาที่ผู้ป่วยได้รับบริการ, ระยะเวลารอคอยก่อนพบแพทย์ 

3.2.3 การบริการตรวจรักษาและประเมินอาการ 
- ผู้รับผิดชอบ แพทย์, พยาบาลวิชาชีพ / พยาบาลเทคนิค  
- หน้าที่ความรับผิดชอบ การตรวจรักษา การทำหัตถการต่างๆ และการวินิจฉัยโรค 

3.2.4 การบริการพยาบาลหลังพบแพทย์ (ระยะเวลา 10 ถึง 30 นาที) 
- ผู้รับผิดชอบ พยาบาลวิชาชีพ, เจ้าหน้าที่พยาบาล 
- หน้าที่ความรับผิดชอบ ตรวจสอบคำสั่งการรักษา ลงบันทึกการวินิจฉัย              

ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัว การนัดครั้งต่อไป ให้คำแนะนำในการทำหัตถการ 

3.2.5 การตรวจทางห้องปฏิบัติการงานชันสูตรโรค (ระยะเวลา 30-60 นาที) 
- ผู้รับผิดชอบ นักเทคนิคการแพทย์, เจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์, เจ้าพนักงาน

วิทยาศาสตร์การแพทย์ และเจ้าหน้าที่ธุรการ 
- หน้าที่ความรับผิดชอบ รับคำร้องเจาะเลือด, เจาะเลือดและนำส่งสิ่งส่งตรวจ

หน่วยงานชันสูตรโรค, ทำการตรวจวิเคราะห์ และรายงานผลทางระบบสารสนเทศ
โรงพยาบาล 
- ระบบติดตามประเมินผล อัตราการวัดผลและรายงานคลาดเคลื่อน และระยะเวลารอคอย 
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3.2.6 การตรวจทางรังสีวินิจฉัย (ระยะเวลา 5-25 นาที) 
- ผู้รับผิดชอบ รังสีแพทย์, นักรังสีการแพทย์, เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์, เจ้าหน้าที่

รังสีเทคนิคการแพทย์, เจ้าหน้าที่ธุรการ และคนงาน 
- หน้าที่ความรับผิดชอบ รับใบส่งตรวจพร้อมบัตรประชาชนหรือบัตรผู้ป่วย ตรวจสอบ

เพ่ือระบุตัวผู้ป่วย ลงทะเบียนตรวจ แนะนำการปฏิบัติตัว ผู้ป่วยเข้าห้องตรวจถ่ายภาพ
รังสี / ตรวจพิเศษทางรังสีร่วมกับฉีดสารทึบรังสี ส่งภาพรังสีเข้าระบบสารสนเทศของ
โรงพยาบาล ตรวจสอบคุณภาพภาพรังสี แปลผลภาพรังสี สำเนาภาพรังสีลง CD       
ในรายนำออกนอกโรงพยาบาลและนำภาพรังสีจากภายนอกเข้าระบบสารสนเทศ 
- ระบบติดตามประเมินผล อัตราการประกันเวลารอคอยเอกซเรย์ทั่วไปที่ต้องการ

รายงานด่วน (%) 

3.2.7 การส่งปรึกษาคลินิกอื่น (ระยะเวลา 10 นาที) 
- ผู้รับผิดชอบ เจ้าหน้าที่พยาบาล, พยาบาลวิชาชีพ  
- หน้าที่ความรับผิดชอบ บันทึกส่งตรวจผู้ป่วยทางคอมพิวเตอร์ 

3.2.8 การรับเป็นผู้ป่วยใน (ระยะเวลา 30 นาที) 
- ผู้รับผิดชอบ พยาบาลวิชาชีพ, เจ้าหน้าที่พยาบาล, เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 
- หน้าที่ความรับผิดชอบ รับใบจองห้อง, ตรวจสอบเตียงว่าง และลงทะเบียนผู้ปว่ย

ตามหอผู้ป่วย/ส่งต่อข้อมูลการรักษาพยาบาล 

3.2.9 การส่งรักษาต่อ รพ.อื่น (ระยะเวลา 30 นาที) 
- ผู้รับผิดชอบ พยาบาลวิชาชีพ 
- หน้าที่ความรับผิดชอบ ประสานกับพยาบาลศูนย์ Refer พร้อมใบสรุปประวัติ  

การร ักษาของแพทย์และข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนผู ้ป ่วย, ประสาน
โรงพยาบาลที่จะขอ Refer เมื่อได้รับการตอบรับ Refer พยาบาลหอผู้ป่วยหรือ
พยาบาลห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินที่ต้องการ Refer ชี้แจงผู้ป่วยและญาติให้ทราบ
เหตุผลที่จะส่งผู้ป่วยไปรักษาต่อพร้อมเตรียมเอกสารใบ Refer ผล lab x-ray และ
เอกสารบัตรประจำตัวประชาชน ประสานศูนย์นำส่ง (EMS) เพ่ือเตรียมความพร้อม
ของรถพยาบาลนำผู้ป่วยส่งยังโรงพยาบาลที่ระบุ 
- ระบบติดตามประเมินผล อัตราความสำเร็จในการส่งผู้ป่วยรักษาต่อ 

3.2.10  ผู้ป่วยเสียชีวิต (ระยะเวลา 2 ชัว่โมง)  
- ผู้รับผิดชอบ แพทย์นิติเวช, พยาบาลวิชาชีพ, เจ้าหน้าที่พยาบาล, เจ้าหน้าที่ห้องนิรมัย 
- หน้าที่ความรับผิดชอบ ในกรณีการเสียชีวิตก่อนมาถึงโรงพยาบาลแพทย์ยืนยัน

การเสียชีวิต พยาบาลหน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินแจ้งตำรวจลงบันทึกรับแจ้ง
ติดต่อห้องนิรมัย กรณีผู้ป่วยเสียชีวิตที่หน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ถ้าสามารถ
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วินิจฉัยการเสียชีวิตด้วยโรคสามารถออกใบรับรองการเสียชีวิตได้แต่ถ้ามีการ
เสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุ การตายผิดธรรมชาติ การตายที่มีผลต่อการรับสินไหม
ทดแทน ต้องมีการชันสูตรโดยส่งที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจทางห้องนิรมัย
จะเป็นผู้ประสาน 

3.2.11  ห้องยา/การเงิน (ระยะเวลา 5-30 นาที) 
- ผู้รับผิดชอบ 

• ห้องยา เภสัชกร และเจ้าพนักงานเภสัชกรรม 
• การเงิน เจ้าหน้าที่การเงิน 

- หน้าที่ความรับผิดชอบ 
• ห้องยา รับใบสั่งยาหรือใบนำทางจากผู้ป่วย, จัดลำดับคิวให้บริการ, คัดกรองความ

ถูกต้องและความเหมาะสมในการสั่งยา, จัดทำฉลากยาและจัดยา, ตรวจสอบ
รายการยาโดยเภสัชกร และส่งมอบยาพร้อมให้คำแนะนำการใช้ยาโดยเภสัชกร 

• การเงิน ตรวจสอบค่าใช้จ่าย และรับชำระค่าใช้จ่าย 
- ระบบติดตามประเมินผล 

ห้องยา ระยะเวลารอคอยในการรับยา, อัตราความคลาดเคลื่อนในการจ่ายยา และ
จำนวนอุบัติการณ์การจ่ายยาที่ผู้ป่วยแพ้ซ้ำ 

3.2.12  กลับบ้าน (ระยะเวลา 15 นาที) 
ผู้รับผิดชอบ เจ้าหน้าที่เปล 

  3.3 ระบบงานบริการเมื่อมีโรคอุบัติใหม่/อุบัติซ้ำ 
 3.3.1 ระบบงานบริการคลินิกโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ (ARI Clinic) 

- ผู้รับผิดชอบ พยาบาลวิชาชีพ, เจ้าหน้าที่พยาบาล, ธุรการ, เจ้าหน้าที่เวชระเบียน, แม่บ้าน 
- หน้าที่ความรับผิดชอบ  

• คัดกรองผู้มีประวัติสัมผัส/เสี่ยงต่อการรับเชื้อ 
• วัดสัญญาณชีพ 
• ซักประวัติและให้คำแนะนำผู้ป่วย 
• นำผู้ป่วยเข้าพบแพทย์/ช่วยแพทย์ Swab 
• ส่งห้องยา / ติดต่อเภสัชกรเพ่ือรับยา 
• ให้คำแนะนำการดูแลตนเอง การแยกกักตัว การรับผล 
• บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ 

- ระบบติดตามประเมินผล  
• รายงานความเสี่ยงเกี่ยวกับคัดแยกผู้ป่วยผิดพลาด 
• แบบสำรวจความพึงพอใจ/ข้อร้องเรียนการบริการ 
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 3.4 ระบบบริการพิเศษ       
3.4.1 ระบบงานบริการนัดหมายผ่านศูนย์บริหารราชการฉับไว ใสสะอาด  

(ฺBangkok Fast & Clear : BFC) 
- ผู้รับผิดชอบ พยาบาลวิชาชีพ  
- หน้าที่ความรับผิดชอบ 

• ระบบนัดหมายล่วงหน้า  
• ให้บริการข้อมูลด้านสุขภาพ 
• รับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอคิดเห็น 

- ระบบติดตามประเมินผล  
• แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้บริการ 

3.4.2 ระบบงานบริการผู้ป่วยระบบโทรเวชกรรม (Telemedicine) 
- ผู้รับผิดชอบ แพทย์, พยาบาลวิชาชีพ, เจ้าหน้าที่พยาบาล, เภสัชกร,  การเงินและเวชระเบียน 
- หน้าที่ความรับผิดชอบ  

• คัดกรองผู้ป่วยที่สามารถรับยาโดยผ่านช่องทางที่กำหนดและใช้ application  
• ประสานผู้ป่วยตามวันและเวลาที่นัดหมายเพื่อพบแพทย์ 

- ระบบติดตามประเมินผล  
• ผู้ป่วยได้รับยาตามช่องทางที่เลือกครบถ้วน ถูกต้อง 

3.4.3 ระบบงานบริการเจาะเลือดผู้ป่วยท่ีบ้าน (Mobile Lab) 
- ผู้รับผิดชอบ พยาบาลวิชาชีพ, เจ้าหน้าที่เทคนิกการแพทย์, เจ้าหน้าที่เวชระเบียน

และผู้ช่วยเหลือคนไข้ 
- หน้าที่ความรับผิดชอบ  

• พยาบาลให้ข้อมูลการบริการเจาะเลือดที่บ้านเมื่อผู้ป่วยพบแพทย์แล้วและมี
นัดตรวจครั้งต่อไปพร้อมผลตรวจเลือด 

• ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ได้แก่ ใบยินยอมการเจาะเลือด ที่อยู่
และเบอร์โทรศัพท ์

• ประสานห้องชันสูตร 
• ติดต่อผู้ป่วยเมื่อถึงวันนัด 
• เจ้าหน้าที่ห้องชันสูตรเจาะเลือดและรายงานผลทางคอมพิวเตอร์ 

- ระบบติดตามประเมินผล  
• อัตราการคัดกรองผิดพลาด 
• จำนวนผู้ป่วยที่รับบริการ 
• ความถูกต้องและครบถ้วนของการรายงานผล 
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4. กรอบแนวความคิด 
กรอบแนวความคิดในการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการผู้ป่วยนอก ได้จากการค้นหา

ข้อกำหนดที่สำคัญโดยพิจารณาความต้องการของผู้เกี ่ยวข้องกับกระบวนการอันประกอบด้วย ผู้รับบริการ     
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงข้อกำหนดด้านกฎหมายที่สำคัญ ประสิทธิภาพของกระบวนการ และความคุ้มค่าของ
กระบวนการ 

คณะทำงานการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการผู้ป่วยนอก ได้ร่วมพิจารณาและ
กำหนดข้อกำหนดที่สำคัญดังนี้ 

ข้อกำหนดด้าน ผู้เกี่ยวข้อง ความต้องการที่ได้รับการเสนอ 
ความต้องการที่ได้รับคัดเลือก

ตามลำดับความสำคัญ 
ผู้รับบริการ  ผู้ป่วย 

 ญาติผู้ป่วย 
 ความรวดเร็วในการให้บริการ 
 ความถูกต้องในการให้บริการ 
 ความปลอดภัยในการให้บริการ 
 ความพึงพอใจในการให้บริการ 

 

 ความปลอดภัย 
 ความรวดเร็ว 
 ความพึงพอใจ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  กรมบัญชีกลาง 
 สำนักงานหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ 
 สำนักงานประกันสังคม 
 สำน ักงานค ุ ้มครอง

ผู้ประสบภัยจากรถ 
 

 ความถูกต้องในการส่งข้อมูล 
 ความรวดเร ็ ว ในการส่ ง

ข้อมูล (ครอบคลุมถึงความ
ครบถ้วนของข้อมูล) 

 มีช่องทางง่ายต่อการเข้าถึง 

 ความถูกต้องในการส่งข้อมูล 

ข้อกำหนดด้าน
กฎหมาย 

 กฎหมายสถานพยาบาล 
 แนวทางปฏิบัติในการ

ขอร ับค ่าใช ้จ ่ายเพ่ือ
บริการสารณสุข 2555 

 ปฏิบัติตามข้อกำหนด  ปฏิบัติตามข้อกำหนด 
 

ประสิทธิภาพของ
กระบวนการ 

 สถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล 
(องค์การมหาชน) 

 มาตรฐานของระบบ 
 บุคลากรมีคุณภาพ 
 ระบบการจัดการไม่ซ้ำซ้อน 
 เข้าถึงระบบได้ง่าย 

 ระบบการจัดการไม่ซ้ำซ้อน 

ความคุ้มค่า  ผู้ปฏิบัติงาน 
 ผู้บริหาร 

 เพิ่มงบประมาณเพิ่มประสิทธิภาพ
สูงสุด 

 คงงบประมาณตามที่ได้รับจดัสรร 
 ลดงบประมาณลงเพื ่อให้

เป็นไปตามสภาพเศรษฐกิจ 

 คงงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร 

คณะทำงานการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการผู้ป่วยนอก ได้พิจารณาความต้องการที่
สำคัญเพื่อกำหนดข้อกำหนดของกระบวนการ คือ  ผู้ป่วยได้รับบริการแบบผู้ป่วยนอกด้วยความปลอดภัย
ถูกต้อง รวดเร็ว และพึงพอใจ 
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5. ข้อกำหนดที่สำคัญ 

กระบวนการ ข้อกำหนดสำคัญ ตัวชี้วัด 

การให้บริการทางการแพทย์แก่ 
ผู้ป่วยนอก 

ผู้ป่วยได้รับความสะดวก รวดเร็ว 
ถูกต้อง และได้มาตรฐานในการรับ
บริการทางการแพทย์ 

- อัตราการคัดกรองถูกต้องมากกว่า 95 % 
- ระยะเวลารอคอย 45 นาที ตั้งแต่ยื่นบัตร

จนถึงพบแพทย ์
- อัตราผู ้ป่วยฉุกเฉินมากได้รับการตรวจ

ภายใน 5-30 นาท ี

6. คำจำกัดความ 
6.1 รับเป็นผู ้ป่วยใน (Admit) หมายถึง การรับผู ้ป่วยเข้าไว้รักษาตัวในโรงพยาบาลตาม

ความเห็นของแพทย ์
6.2 สัญญาณชีพ (Vital signs) หมายถึง การตรวจสอบอาการแสดงที่เป็นสิ่งบ่งชี้การมีชีวิต

ของคน โดยการจับชีพจร นับการหายใจ การวัดอุณหภูมิร่างกายและการวัดความดันโลหิต  
6.3 ทำหัตถการ หมายถึง กิจกรรมทางการแพทย์ที่กระทำต่อผู้ป่วย โดยผู้ทำหัตถการจะผ่าน

การฝึกทักษะและความชำนาญจนเกิดความเชี ่ยวชาญ เช่น การฉีดยาเข้ากล้ามเนื ้อ การทำแผลผ่าตัด           
การผ่าตัดไฝ การเจาะหลัง เป็นต้น 

6.4 การคัดกรองผู้ป่วย (Triage) หมายถึง การจำแนกประเภทผู้ป่วย ตามแนวทางการคัด
กรองและประเมินอาการ หรือปัญหาสำคัญที่นำมาโรงพยาบาล โดยจำแนกผู้ป่วยออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
ฉุกเฉิน, รีบด่วน และไม่รีบด่วน 

7. คำอธิบายสัญลักษณ์ 
  การเขียนแผนผังของกระบวนการมีสัญลักษณ์ที่ใช้เพื่อแสดงถึงกิจกรรมที่ดำเนินการ ทิศทางของ
การปฏิบัติ การตัดสินใจ ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และรายงานเอกสารต่างๆ ซึ่งมีคำอธิบายสัญลักษณ์ท่ีใช้ ดังต่อไปนี้ 

สัญลักษณ์ คำอธิบาย 
 

จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนการ 

 
กิจกรรมและการปฏิบัติงาน 

 
การตัดสินใจ (Decision) 
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สัญลักษณ์ คำอธิบาย 
 

ทิศทาง  การเคลื่อนไหวของงาน 

 ทิศทางการนำเข้า  ส่งออกของเอกสาร  รายงาน  
ฐานข้อมูล ที่อาจจะเกิดข้ึน 

 
8. หน่วยงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

หน่วยงานรับผิดชอบ หน้าที่ความรับผิดชอบ 

ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์  บังคับบัญชาและกำกับติดตามการปฏิบัติราชการของ
โรงพยาบาล 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล  บังคับบัญชาและกำกับติดตามการปฏิบัติงานแต่ละแผนก 

ฝ่ายการพยาบาล  คัดกรองผู้ป่วยเพื่อประเมินภาวะเร่งด่วนหรือฉุกเฉิน 
 คัดแยกผู้ป่วยเพื่อพบแพทย์ตามสาขา 
 ให้การพยาบาลผู้ป่วย 
 ให้คำแนะนำด้านการพยาบาล 
 จัดทำนัด 

ฝ่ายบริหาร  อำนวยความสะดวก ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วย 
 เคลื่อนย้ายผู้ป่วย 
 อำนวยความสะดวกด้านสถานที่ 

ฝ่ายการเงิน  จัดเก็บค่าบริการรักษาพยาบาล 
ฝ่ายวิชาการ  บันทึกข้อมูลผู้ป่วย 

 ตรวจสอบสิทธิเบื้องต้น 
 ค้นหาเวชระเบียนผู้ป่วยพร้อมใบสั่งยา 

ศูนย์ตรวจสอบสิทธิ  ตรวจสอบสิทธิและอนุมัติสิทธิ 
กลุ่มงานผู้ป่วยนอก  คัดกรองผู้ป่วยเพื่อประเมินภาวะเร่งด่วนหรือฉุกเฉิน 

 คัดแยกผู้ป่วยเพื่อพบแพทย์ตามสาขา 
 ให้การพยาบาลผู้ป่วย 
 ให้การวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วย 

กลุ่มงานเภสัชกรรม  จัดเตรียมยาสำหรับผู้ป่วย 
 ให้คำแนะนำสำหรับผู้ป่วย 

กลุ่มงานชันสูตรโรคกลาง  ตรวจวิเคราะห์และรายงานผลตรวจทางปฏิบัติการ 
กลุ่มงานรังสีวิทยา  ตรวจวิเคราะห์และรายงานผลทางรังสีวิทยา 

 ให้การรักษาทางรังสีวิทยา 
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9.  แผนผังกระบวนการปฏิบัติงาน 

9.1 แผนผังกระบวนการปฏิบัติงานการให้บริการผู้ป่วยนอก 
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9.2 แผนผังกระบวนการปฏิบัติงานการให้บริการอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
 

 
 

แพทย์ตรวจรักษา 

ผู้ป่วยเข้ารับ
บริการที่ ER 

OPD  
ให้การพยาบาลเบื้องต้น 

ก่อนพบแพทย์ 

เจาะเลือด/ตรวจรังสีวิทยา/
ตรวจพิเศษอ่ืนๆ 

พยาบาลคัดแยก 

รักษาและสังเกตอาการใน ER 
1) แพทย์/พยาบาลทำหัตถการตาม
แผนการรักษา  
2) ประเมินอาการซ้ำ  
3) ประสานงานหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

 

กิจกรรมหลังพบแพทย์ 
1) ให้คำแนะนำ 
2) นัด F/U 
3) ส่งปรึกษานักสังคม
สงเคราะห์ 
 

พนักงานเปลรับผู้ป่วยอุบัติเหตุ-
ฉุกเฉินขึ้นรถนั่ง/เปลนอน 

แพทย์อ่านผลตรวจ 

ห้องศพ  
(กรณีเสียชีวิต) 

ปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง/
OSCC 

รับไว้รักษาใน รพ. 

ส่งต่อ รพ. อ่ืน 

รับยากลับบ้าน 

OR 

คลินิกนิติเวช 

ESI 1-3/trauma  48 ชม. 

ESI 4-5/trauma > 48 ชม. 
ผู้ป่วยคดี 
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9.3 แผนผังกระบวนการปฏิบัติงานคลินิกโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลินิกโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ 
- วัด V/S + ชำระค่าบริการตามสิทธิ 

- ซักประวัต ิ

- บันทึกส่งตรวจเข้าพบแพทย ์

รับยากลับบ้าน / 
Admit 

เข้าพบแพทย์ Swab COVID-19 

พิจารณาตรวจ 
COVID-19 

จุดคัดกรอง/คัดแยก 

ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวน 
Corona Virus (PUI) 

คลินิกโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ 
(ARI : Acute Respiratory Infection)  

ส่ง PUI 

จุด Swab 

- วัด V/S 

- บันทึกส่งตรวจเข้าพบแพทย์ + ใบ Lab + สติกเกอร ์

- ตรวจสอบเอกสาร ใบ Novel + เอกสารสิทธิ 

- ให้คำแนะนำการดูแลตนเอง และการรับผลตรวจ 

กลับบ้าน+กักตัว 
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โทรสายตรง 
 “BFC  Call Center” 
นัดวัน เวลา พบแพทย ์

9.4 แผนผังกระบวนการให้บริการนัดหมายผ่านศูนย์บริหารราชการฉับไว ใสสะอาด  
(Bangkok Fast & Clear : BFC) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
*หมายเหตุ  

การให้บริการระบบนัดหมายล่วงหน้าเปิดให้บริการในวันและเวลาราชการ 
วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00 – 16.00 น.  

 

 

 

 

 

 

เข้ารับบริการตามวัน เวลานัดหมาย 

ผู้ป่วยทุกสิทธ ิ

 

เจ้าหน้าที่แจ้งวันนัด 
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 9.5 แผนผังกระบวนการปฏิบัติงานการให้บริการผู้ป่วยระบบโทรเวชกรรม (Telemedicine)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ป่วยเซ็นใบยินยอม (Consent Form) ลงทะเบียนล่วงหน้า 
1 สัปดาห ์

ส่งตรวจและอนุมัติสิทธิ  

พยาบาลซักประวัติและ
ประเมินอาการ 

แพทย์สอบถามอาการ / สั่งยา 

พยาบาลแนะนำการปฏิบัติตัว /             
นัดหมายครั้งถัดไป / ระบุช่องทางการรับยา  

 

เภสัชกรแนะนำข้อมูลยา/ 
ยืนยันช่องทางการรับยา  

 (โรงพยาบาล / ร้านยาใกล้บ้าน / ไปรษณีย์) 
 

ชำระเงินตามสิทธิการรักษา 

ผู้ป่วยเก่าทุกสิทธิ 

ส่งยาตามช่องทางท่ี
ระบุ/พร้อมติดตามผล 
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 9.6 แผนผังกระบวนการปฏิบัติงานการให้บริการเจาะเลือดผู้ป่วยท่ีบ้าน (Mobile Lab) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แพทย์นัดเจาะเลือดครั้งต่อไป 

ผู้ป่วยเข้ารับบริการ 

เจ้าหน้าที่เจาะเลือดตามนัด 

พบแพทย์ 

ผู้ป่วยเซ็นใบ Consent Form 

เจ้าหน้าที่พิมพ์ใบเจาะเลือด 
และส่งให้หน่วยงานชันสูตรโรค 

แจ้งผลทางคอมพิวเตอร์ 

พบแพทย์ตามวันนัด 
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 10. แผนผังกระบวนการให้บริการ 
  10.1 แผนผังกระบวนการให้บริการผู้ป่วยนอก 

ระยะ 
เวลา 
(นาที) 

จำนวน
ผู้ปฏิบัติงานต่อ
ผู้ป่วย 1 คน 

หน่วยงาน 

ศูนย์
เปล 

จุด 
คัดกรอง 

ห้องเวช
ระเบียน 

ห้องตรวจผู้ป่วย
นอก 

หน่วยงาน
รังสีวิทยา 

ห้อง 
เจาะเลือด 

ศูนย ์Admit/ 
ศูนย์ Refer 

คลินิกอ่ืนๆ ห้องจ่ายยา ห้องเก็บเงิน 

5 2 

 

        

5 
2 

 

 

       

10 1   

 

      
 

 

- 1    

 

 

 

  

 
 

 

 
 

 

 

 
 

กิจกรรมก่อน 
พบแพทย ์
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ระยะ 
เวลา 
(นาที) 

จำนวน
ผู้ปฏิบัติงานต่อ
ผู้ป่วย 1 คน 

หน่วยงาน 

ศูนย์
เปล 

จุด 
คัดกรอง 

ห้องเวช
ระเบียน 

ห้องตรวจผู้ป่วย
นอก 

หน่วยงาน
รังสีวิทยา 

ห้อง 
เจาะเลือด 

ศูนย ์Admit/ 
ศูนย์ Refer 

คลินิกอ่ืนๆ ห้องจ่ายยา ห้องเก็บเงิน 

10-30 
 
1   

  

  

     

60 2-10    

 

 

     

30 1           

45-60 5           

5 2           

 
 
 
 

เจาะเลือด/ 
ตรวจรังสีวินิจฉัย 

ฟังผลตรวจ 

ส่งตรวจ 

พบแพทย์ 

กลับบ้าน 
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10.2 แผนผังกระบวนการให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

ระ
ยะ

เว
ลา

 (น
าท

ี) 

จำ
นว

นผ
ู้ปฏ

ิบัต
ิงา

น
ต่อ

ผู้ป่
วย

 1
 ค

น 
หน่วยงาน 

ศูนย์เปล 
จุดคัดแยก 

แผนกอุบัติเหตุ 
และฉุกเฉิน 

ห้องตรวจ 
ผู้ป่วยนอก 

แผนกอุบัติเหตุ 
และฉุกเฉิน 

ห้องศพ 
 

หน่วย
ชันสูตร 
โรคกลาง 

หน่วย 
รังส ี

วิทยา ห้อ
งผ

่าต
ัด 

ศูน
ย์ 

ad
m

it 

ศูน
ย์ 

re
fe

r 

OS
CC

 

ห้อ
งย

า/
กา

รเง
ิน 

3-10 2-3 

 

 

  

 

 

          

2-5 1            

1-5 1-2     

 

       

 10 1            

5-60 2-10                   
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ระ
ยะ

เว
ลา

 (น
าท

ี) 

จำ
นว

นผ
ู้ปฏ

ิบัต
ิงา

น
ต่อ

ผู้ป่
วย

 1
 ค

น 
หน่วยงาน 

ศูนย์เปล 
จุดคัดแยก 

แผนกอุบัติเหตุ 
และฉุกเฉิน 

ห้องตรวจ 
ผู้ป่วยนอก 

แผนกอุบัติเหตุ 
และฉุกเฉิน 

ห้องศพ 
 

หน่วย
ชันสูตร 
โรคกลาง 

หน่วย 
รังส ี

วิทยา ห้อ
งผ

่าต
ัด 

ศูน
ย์ 

ad
m

it 

ศูน
ย์ 

re
fe

r 

OS
CC

 

ห้อ
งย

า/
กา

รเง
ิน 

10-30 1-4      

 

 

 

    

 

 

 

5 2-4    
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 10.3 แผนผังกระบวนการให้บริการคลินิกโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ 

ระยะ 
เวลา 
(นาที) 

จำนวน
ผู้ปฏิบัติงาน 

ต่อผู้ป่วย 1 คน 

หน่วยงาน 

จุดคัดกรอง คลินิก ARI คลินิก PUI 

5 3 

 
 
 
 
 

  

20 6 
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ระยะ 
เวลา 
(นาที) 

จำนวน
ผู้ปฏิบัติงาน 

ต่อผู้ป่วย 1 คน 

หน่วยงาน 

จุดคัดกรอง คลินิก ARI คลินิก PUI 

5 3 

 
 

 

 

 

 

15 3 

  

 

 

 

 

 

 
 

 



 

25 

 

  10.4 แผนผังกระบวนการให้บริการนัดหมายล่วงหน้าผ่านศูนย์บริหารราชการฉับไว ใสสะอาด (ฺBFC) 

ระยะเวลา 
(นาที) 

จำนวนผู้ปฏิบัติงาน 
ต่อผู้ป่วย 1 คน 

หน่วยงาน 

ศูนย์บริหารราชการฉับไว ใสสะอาด (ฺBFC) 
เข้าตรวจตามแผนกผู้ป่วยนอก 

(OPD) 

-  

 

 
 

 

5 1  
 
  

 

 

2 1   
  

≤ 60 1    
 

 

  

   

ผู้ป่วยทุกสิทธ ิ
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  10.5 แผนผังกระบวนการการให้บริการผู้ป่วยระบบโทรเวชกรรม (Telemedicine) 

ระยะเวลา 
(นาที) 

จำนวนผู้ปฏิบัติงานต่อ
ผู้ป่วย 1 คน 

หน่วยงาน 
ห้องตรวจ ห้องเวชระเบียน ห้องจ่ายยา 

10 1 
 
 

 

  

5-10 2 
 
 

 

  

5 1 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

5-10 1 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

5-10 3 

 
 
 
 

 

  

5-10 2 

 
 
 
 
 

  

ผู้ป่วยเซ็นใบยินยอม (Consent Form) 
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ระยะเวลา 
(นาที) 

จำนวนผู้ปฏิบัติงานต่อ
ผู้ป่วย 1 คน 

หน่วยงาน 
ห้องตรวจ ห้องเวชระเบียน ห้องจ่ายยา 

5-10 2 

  
 
 
 
 

 
 

 

5-10 1 

  
 

 
 

 

 

- 1 
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10.6 แผนผังกระบวนการการให้บริการเจาะเลือดผู้ป่วยท่ีบ้าน (Mobile Lab) 

ระยะเวลา 
(นาที) 

จำนวนผู้ปฏิบัติงานต่อ
ผู้ป่วย 1 คน 

หน่วยงาน 
ห้องตรวจ ห้องเจาะเลือด หน่วยรับสิ่งส่งตรวจ (ภายนอก) 

20 3 
 
 

 

  

5-10 3 

 
 

 

  

10 1 
 
 
 

  

5 3 

  
 

 

 

- 1 
   

 
 

60 1  
 
 

 

5-10 1 
   

เจ้าหน้าที่พิมพ์ใบเจาะเลือด 
และส่งให้หน่วยงานชันสูตรโรค 

พบแพทย์ 

แพทย์นัดเจาะเลือดครั้งต่อไป 

ผู้ป่วยเซ็นใบ Consent Form 

แจ้งผลทางคอมพิวเตอร์ 

พบแพทย์ตามวันนัด 

เจ้าหน้าที่เจาะเลือดตามนัด 
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 11. ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน 
  11.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงานการให้บริการผู้ป่วยนอก 

  No. แผนผังกระบวนการ 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียด มาตรฐานงาน 
ระบบติดตาม 
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ 
แบบฟอร์ม/แบบฟอร์ม

อิเล็กทรอนิกส ์
เอกสารอ้างอิง 

1  5 
นาที 

1. ผู้ป่วยมาเข้ารับบริการที่หน่วยงาน
ผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล 

2. บริการสัมพันธ์ 

บริการผู ้ป ่วยให้มีความ
สะดวก และรวดเร็ว 

 1. เจ้าหน้าที่ประชา 
สัมพันธ์ 

2. เจ้าหน้าท่ีเปล 
3. เจ้าหน้าท่ีเวช

ระเบียน 

 

บัตรประชาชน 
 

 

2 

 

5 
นาที 

1. ตรวจสอบเพื่อระบุตัวตน โดยใช้
บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง/
สตูบิัตร 

2. ตรวจสอบและอนุมตัิสิทธิโดยการ
ลงระบบสารสนเทศของ
โรงพยาบาลทีเ่วชระเบยีน 

1. คัดกรอง/ประเมิน
อาการผู้ป่วยอยา่ง
ถูกต้องภายใต้ข้อมูลที่
ครบถ้วนสมบรูณ ์

2. มีความถูกต้องของเวช
ระเบียน และสิทธิของ
ผู้ป่วย 

1. ระยะเวลาทีผู่้ป่วย
ได้รับบริการ 

2. อัตราการคดักรอง
ผิดพลาด 

3. ระยะเวลาการส ่ งเวช
ระเบียนไปที่คลินิกต่างๆ  

4. อัตราการค้นประวตัิ
ผิดพลาด 

1. เจ้าหน้าที่พยาบาล/
พยาบาลวิชาชีพ 

2. เจ้าหน้าท่ีเวช-
ระเบียน 

3. เจ้าหน้าท่ี
ตรวจสอบสิทธิ 

1. แบบฟอร ์ มการคั ด
กรองผู้ป่วย 

2. แนวทางการประเมิน
ผู้ป่วยภาวะเร่งด่วน / 
ฉุกเฉิน 

3. ใบคัดกรอง 
4. ใบนำส่งผู ้ป่วยเพื่อการ

บริการผู้ป่วยนอก 
5. บัตรประจำตัวผู้ป่วย 
6. บัตรประชาชน 
7. แบบฟอร์มร้องขอมีเวช

ระเบียนผู้ป่วยใหม่ 
 
 
 

 

วิธีปฏิบัติงานการ
คัดกรองผู้ป่วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

30 

 

  No. แผนผังกระบวนการ 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียด มาตรฐานงาน 
ระบบติดตาม 
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ 
แบบฟอร์ม/แบบฟอร์ม

อิเล็กทรอนิกส ์
เอกสารอ้างอิง 

3  10 
นาที 

 
 

1. นำใบนัดติดต่อเจ้าหน้าท่ี 
2. แยกผู้ป่วยตามประเภท 
3. ช่ังน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดสญัญาณ

ชีพ 
4. เรียกผู้ป่วยเข้ารับบัตรคิวเพื่อซัก

ประวัตติามเวลาที่ยื่นใบนัด 
5. เรียกซักประวัตผิู้ป่วยและประเมิน

อาการ (ในกรณีผูป้่วยมีอาการ
เร่งด่วนติดต่อประสานงานส่ง ER) 

6. ตรวจสอบความพร้อมของเอกสาร
ก่อนเข้าพบแพทย์ เช่น ผลชันสูตร
โรค x-ray EKG ผลตรวจอื่นๆ จาก
คอมพิวเตอร์ (Scan) /จากเวช
ระเบียน 

7. ลงบันทึกสัญญาณชีพ น้ำหนัก
ส่วนสูง อาการสำคัญ ประวัติการ
เจ็บป่วยในอดีต การผ่าตัด ความ
เสี่ยง การแพ้ยา ประวัติการใช้สาร
เสพติด ลงช่ือและเวลาผู้ประเมิน 
และลงบันทึกในคอมพิวเตอร ์

8. ให้บัตรคิวผู้ป่วยเข้าพบแพทย ์

1. ประเมินสภาพและ
อาการจากข้อมูลที่
เกี่ยวกับภาวะสุขภาพ
ของผู้ป่วย  โดยมุ่งเน้นท่ี
อาการสำคญัที่สดุของ
ผู้ป่วย 

2. มีความสะดวก และ
รวดเร็วในการบริการ
ผู้ป่วยฉุกเฉิน 

3. จัดให้ผู้ป่วยเข้ารับการ
ตรวจตามลำดับ 

1. ระยะเวลาทีผู่้ป่วย
ได้รับบริการ 

2. ระยะเวลารอคอย
ก่อนพบแพทย ์

1. เจ้าหน้าท่ี
พยาบาล/
พยาบาลวิชาชีพ 
 

1. แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ 
2. แบบฟอร์ม Drug use 

evaluation 
3. แบบฟอร์มยานอกบัญชี 
4. แบบฟอร์มขออนุมัติ

การรักษาตามสิทธิ 
5. แบบฟอร์มเหตุผลการ

ใช้ยานอกบัญช ี
6. แบบฟอร์มคำร้องตรวจ

ทางรังสีรักษาและเจาะ
เลือด, ตรวจหัวใจ 

7. แบบฟอร์มรับผู ้ป่วย
นอนโรงพยาบาล 

8. แบบฟอร์มจองห้องพิเศษ 
9. แบบฟอร์มส่งผู้ป่วยรักษา

ต่อตามโรงพยาบาล 
10. แบบฟอร ์มค ัดกรอง

ฝากครรภ์ 
11. แบบฟอร์มยินยอมรับการ

รักษาและทำหัตถการ 
12. แบบฟอร์มรับสูจิบัตร 
13. แบบฟอร์มคลินิกผู้สูงอาย ุ
14. ทะเบียนประวัติผู้ป่วย

กายภาพบำบัด 
15. แบบสอบถามความพึง

พอใจต่อการบริการ 
16. ใบนัดผู้ป่วย 

1. คู่มือการแยก
ประเภทผู้ป่วย
ตามความ
เร่งด่วน 

2. คู่มือการซัก
ประวัติคดัแยก
ผู้รับบริการ 

3. แนวปฏิบัติทาง
คลินิกเพ่ือป้อง 
กันการพลัดตก
หกล้ม 
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  No. แผนผังกระบวนการ 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียด มาตรฐานงาน 
ระบบติดตาม 
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ 
แบบฟอร์ม/แบบฟอร์ม

อิเล็กทรอนิกส ์
เอกสารอ้างอิง 

60 
นาที 

เจาะเลือดส่งตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ 
1. รับคำร้องเจาะเลือด 
2. เจาะเลือด และนำส่งสิ่งส่งตรวจ

ทางห้องปฏิบัติการ 
3. ทำการตรวจวเิคราะห ์
4. รายงานผลทางระบบสารสนเทศ

โรงพยาบาล 
 

ตรวจรังสีวินิจฉัย 
1. รับใบส่งตรวจพร้อมบัตรประชาชน

หรือบัตรผู้ป่วยเพื่อระบุตัวผู้ป่วย
และลงทะเบียนตรวจทางรังสี 

2. ให้คำแนะนำการปฏิบัติต ัวตาม
ประเภทการตรวจ 

3. ผู้ป่วยเข้าห้องตรวจ 
4. ถ่ายภาพรังสี/ตรวจพิเศษทางรังสี

ร่วมกับฉีดสารทึบรังสี 
5. ส่งภาพรังสีเข้าระบบสารสนเทศ

ของโรงพยาบาล 
6. ตรวจสอบคุณภาพภาพรังสี 
7. แปลผลภาพรังสี 
8. รายงานผลวินิจฉัยทางรังสีทาง

ระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล 
9. สำเนาภาพรังสีลง CD ในรายนำออก

นอกโรงพยาบาลและนำภาพรังสีจาก
ภายนอกเข้าระบบสารสนเทศ 

 
 
ตรวจประเมินและรายงาน
ผลทางห้องปฏิบัติการตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 
 
 
 
 
 
1. ผู้ป่วยได้รับการถ่ายภาพ

เอกซเรย์อย่างถูกต้อง ถูก
คน ถูกส่วน 

2. ผู ้ป ่วยที ่ต ้องการฟิล์ม
ด ่วนและรายงานด่วน
ได้ผลในเวลารวดเร็ว 

3. ผู้ป่วยได้รับการป้องกัน
อ ันตรายจากร ังส ีตาม
มาตรฐานผลการวินิจฉัย
ทางรังสีถูกต้อง 

 
 

1. อัตราการวดัผลและ
รายงาน
คลาดเคลื่อน 

2. ระยะเวลารอคอย 
 
 
 
 
อัตราการประก ันเวลา
เอกซเรย ์ท ั ่วไปท ี ่ต ้อง
รายงานด่วน ภายใน 45 
นาท ี

 
 

1. นักเทคนิคการแพทย ์
2. เจ้าหน้าท่ีเทคนิค

การแพทย์ 
3. เจ้าพนักงานวิทยา 

ศาสตร์การแพทย ์
4. เจ้าหน้าท่ีธุรการ 
 
 
 

 
 
 
 

1. รังสีแพทย ์
2. นักรังสีการแพทย์ 
3. พยาบาลรังส ี
4. ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 
5. ธุรการ 
6. คนงาน 

 
 

1. ใบส่งตรวจทางห้อง 
ปฏิบัติการ (LAB) 

2. ใบส่งตรวจทางห้อง 
ปฏิบัติการนอก รพ.           
(LAB นอก) 
 

 
 
 

1. แบบฟอร์มขอตรวจ
ทางรังสีวินิจฉัย     
(X-ray request) 

2. แบบฟอร์มอัลตราซาวด์ 
3. แบบฟอร์มเอกซเรย์

คอมพิวเตอร ์
 

 
 

60 นาที 
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  No. แผนผังกระบวนการ 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียด มาตรฐานงาน 
ระบบติดตาม 
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ 
แบบฟอร์ม/แบบฟอร์ม

อิเล็กทรอนิกส ์
เอกสารอ้างอิง 

4 

 

- พบแพทย์เพื่อการตรวจรักษาและ
วินิจฉัยโรค 

เอื้ออำนวยให้กระบวนการ
ตรวจรักษาเป็นไปอยา่ง
สะดวกปลอดภยั 

 1. แพทย ์
2. ผู้ช่วยเหลือคนไข ้
3. พยาบาลวิชาชีพ/

พยาบาลเทคนิค 
 

1. แบบฟอร์มใบรับรอง
แพทย ์

2. แบบฟอร์ม Drug use 
evaluation 

3. แบบฟอร์มยานอกบัญชี 
4. แบบฟอร์มขออนุมัติ

การรักษาตามสิทธิ 
5. แบบฟอร์มเหตุผลการ

ใช้ยานอกบัญช ี
6. แบบฟอร ์ มคำร ้ อ ง

ตรวจทางร ังส ีร ักษา
และเจาะเลือด 

7. แบบฟอร์มรับผู ้ป่วย
นอนโรงพยาบาล 

8. แบบฟอร ์มจองห ้อง
พิเศษ 

9. แบบฟอร์มส่งผู้ป่วยรักษา
ต่อตามโรงพยาบาล 

แนวทางการดูแล
ผู้ป่วย 

60 

นาที 

เจาะเลือดส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
1. รับคำร้องเจาะเลือด 
2. เจาะเลือด และนำส่งสิ่งส่งตรวจ

ทางห้องปฏิบัติการ 
3. ทำการตรวจวเิคราะห ์
4. รายงานผลทางระบบสารสนเทศ

โรงพยาบาล 
 
 

 
ตรวจประเมินและรายงาน
ผลทางห้องปฏิบัติการตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 
 
 
 
 
 

 
1. อัตราการวดัผลและ

รายงาน
คลาดเคลื่อน 

2. ระยะเวลารอคอย 

 
 

 

 
1. นักเทคนิค

การแพทย์ 
2. เจ้าหน้าท่ีเทคนิค

การแพทย์ 
3. เจ้าพนักงานวิทยา 

ศาสตร์การแพทย์ 
4. เจ้าหน้าท่ีธุรการ 
 

 
 
 

 
1. ใบส่งตรวจทางห้อง 

ปฏิบัติการ (LAB) 
2. ใบส่งตรวจทางห้อง 

ปฏิบัติการนอก รพ. 
(LAB นอก) 
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  No. แผนผังกระบวนการ 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียด มาตรฐานงาน 
ระบบติดตาม 
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ 
แบบฟอร์ม/แบบฟอร์ม

อิเล็กทรอนิกส ์
เอกสารอ้างอิง 

ตรวจรังสีวินิจฉัย 
1. รับใบส่งตรวจพร้อมบัตรประชาชนหรือ

บัตรผู้ป่วยเพื่อระบุตัวผู้ป่วยและ
ลงทะเบียนตรวจทางรังสี 

2. ให้คำแนะนำการปฏิบัติต ัวตาม
ประเภทการตรวจ 

3. ผู้ป่วยเข้าห้องตรวจ 
4. ถ่ายภาพรังสี/ตรวจพิเศษทางรังสี

ร่วมกับฉีดสารทึบรังสี 
5. ส่งภาพรังสีเข้าระบบสารสนเทศ

ของโรงพยาบาล 
6. ตรวจสอบคุณภาพภาพรังสี 
7. แปลผลภาพรังสี 
8. รายงานผลวินิจฉัยทางรังสีทาง

ระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล 
9. สำเนาภาพรังสีลง CD ในรายนำออก

นอกโรงพยาบาลและนำภาพรังสีจาก
ภายนอกเข้าระบบสารสนเทศ 

1. ผู ้ป่วยได้รับการถ่ายภาพ
เอกซเรย์อย่างถูกต้อง ถูก
คน ถูกส่วน 

2. ผู ้ป ่วยที ่ต ้องการฟิล์ม
ด ่วนและรายงานด่วน
ได้ผลในเวลารวดเร็ว 

3. ผู้ป่วยได้รับการป้องกัน
อ ันตรายจากร ังส ีตาม
มาตรฐานผลการวินิจฉัย
ทางรังสีถูกต้อง 

อัตราการประกันเวลา
เอกซเรย์ทั ่วไปที่ต้อง
รายงานด่วน ภายใน 
45 นาที 

1. รังสีแพทย ์
2. นักรังสีการแพทย ์
3. พยาบาลรังส ี
4. ผู้ช่วยเหลือคนไข ้
5. ธุรการ 
6. คนงาน 

1. แบบฟอร ์มขอตรวจ
ทางรังสีวินิจฉัย (X-ray 
request) 

2. แบบฟอร์มอัลตราซาวด์ 
3. แบบฟอร์มเอกซเรย์

คอมพิวเตอร์ 

 

5 
 

 

10 
ถึง 
30 

นาที 

1. ตรวจสอบคำสั่งการรักษาให้คำแนะนำ 
การปฏิบ ัต ิต ัว การนัดคร ั ้งต ่อไป 
คำแนะนำในการทำหัตการ (ถ้ามี) การ
นัดครั ้งต่อไป (ลงวันเดือนปี) การ
เตรียมตัวสำหรับการนัดครั้งต่อไป  
1.1 ในกรณีที่ต้องมีการตรวจวินิจฉัย

เพิ่มจะส่งตรวจตามคำสั่งของการ
รักษาและเก็บแยกประวัติเพื่อเข้า
พบแพทย์อีกครั้ง 

มอบบัตรนัด  และอธิบาย
ความสำคัญของการมาตรวจ
ตามนัด  วิธีการติดต่อเพื่อ
เลื ่อนนัด และการมาตรวจ
ก่อนเวลาถ้ามีอาการกำเริบ
ขึ้นก่อนวันนัด 

 1. เจ้าหน้าที่พยาบาล 
2. พยาบาลวิชาชีพ 
3. เจ้าหน้าท่ีบันทึก

ข้อมูล 
4. ผู้ช่วยเหลือคนไข ้

1. แบบฟอร์มใบรับรอง
แพทย ์

2. แบบฟอร์ม Drug use 
evaluation 

3. แบบฟอร ์ มยานอก
บัญช ี

4. แบบฟอร์มขออนุมัติ
การรักษาตามสิทธิ 

1. คู่มือการแยก
ประเภทผู้ป่วย
ตามความเร่งด่วน 

2. คู่มือการซัก
ประวัติคดัแยก
ผู้รับบริการ 

3. แนวปฏิบัติทาง
คลินิกเพ่ือ
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  No. แผนผังกระบวนการ 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียด มาตรฐานงาน 
ระบบติดตาม 
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ 
แบบฟอร์ม/แบบฟอร์ม

อิเล็กทรอนิกส ์
เอกสารอ้างอิง 

1.2 การเตรียมตัวเอกสารการนัด
ครั้งต่อไป เช่น LAB หรือตรวจ
พิเศษอ่ืนๆ 

1.3 ในกรณีมีการส่งต่อแผนกต่าง  ๆ
จะส่งตรวจทางคอมพิวเตอร์และ
ติดต่อประสานงานยังหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องพร้อมใบส่งต่อ 

1.4 ในกรณีที่ส่งต่อห้องผ่าตัดเพื่อทำ
หัตถการและต้องมีการเตรียมตัว 
เช่น LAB EKG x-ray จะต้องให้
คำแนะนำและลงบันทึกการลง
ผ่าตัดทางคอมพิวเตอร์และส่ง
ผู้ป่วยไปยังห้องผ่าตัด 

1.5 ในกรณีที่รับรักษาตัวในโรงพยาบาล 
พยาบาลจะซักประวัติ ดูคำสั่งการ
รักษาของชุด admit ในกรณีที่
จะต้องให้การรักษา พยาบาลทันที
จะทำให้ก่อนและลงบันทึกแล้ว จึง
ติดต่อศูนย์ admit เพื ่อขอเตียง
ผู้ป่วย แล้วจึงติดต่อประสานงาน
ทางตึกเพื่อส่งผู้ป่วย admit 

1.6 ในกรณีรับยากลับบ้านจะพิมพ์ใบ
นำทางรับยาให้ผู้ป่วยไปติดต่อห้อง
ยา ถ้ามีนัดครั้งต่อไปจะพิมพ์ใบนัด
ให้กับผู้ป่วย 

5. แบบฟอร์มเหตุผลการ
ใช้ยานอกบัญช ี

6. แบบฟอร์มคำร้องตรวจ
ทางรังสีรักษาและเจาะ
เลือด, ตรวจหัวใจ 

7. แบบฟอร์มรับผู ้ป่วย
นอนโรงพยาบาล 

8. แบบฟอร ์มจองห ้อง
พิเศษ 

9. แบบฟอร์มส่งผู้ป่วย
รักษาต่อตาม
โรงพยาบาล 

10. แบบฟอร์มคัดกรอง
ฝากครรภ์ 

11. แบบฟอร์มยินยอม
รับการรักษาและทำ
หัตถการ 

12. แบบฟอร์มรับสูจิบัตร 
13. แบบฟอร ์มคล ินิก

ผู้สูงอาย ุ
14. ทะเบียนประวัติผู้ป่วย

กายภาพบำบัด 
15. แบบสอบถามความพึง

พอใจต่อการบริการ 
16. ใบนัดผู้ป่วย 

ป้องกันการ
พลัดตกหกล้ม 
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  No. แผนผังกระบวนการ 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียด มาตรฐานงาน 
ระบบติดตาม 
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ 
แบบฟอร์ม/แบบฟอร์ม

อิเล็กทรอนิกส ์
เอกสารอ้างอิง 

30 
นาที 

1. กรณีรับการรักษาตัวในโรงพยาบาล 
แพทย์วินิจฉยั กรณีต้องนอน
โรงพยาบาลจะส่งเข้าพักในหอผู้ป่วย 
1.1 รับใบจองห้อง 
1.2 ตรวจสอบเตียงว่าง 
1.3 ลงทะเบ ียนผู ้ป ่วยตามหอ

ผู้ป่วยนั้นๆ 
 

2. กรณีส่งตัวไปคลินิกอื่น 
   มีภาวะอื่นๆนอกเหนือจากโรค

ที่มาตรวจ ส่งไปตรวจต่อที่คลินิกอื่น
โดยบันทึกส่งตรวจทางคอมพิวเตอร์ 

3. กรณีส่งตัวไปโรงพยาบาลอื่น  
3.1 หน่วยงานที่ต้องการส่งต่อผู้ป่วย 

ประสานกับพยาบาลศูนย์ Refer 
พร้อมใบสรุปประวัติการรักษาของ
แพทย์และข้อมูลบัตรประจำตัว
ประชาชนผู้ป่วย 

3.2 ประสาน ร.พ. ที่จะขอ Refer 
3.3 เมื่อได้รับการตอบรับ Refer 

พยาบาลหอผู้ป่วยหรือพยาบาล
ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินที่
ต้องการ Refer ช้ีแจงผู้ป่วยและ
ญาติทราบเหตุผลที่จะส่งผู้ป่วย
ไปรักษาต่อพร้อมเตรียมเอกสาร
ใบ Refer ผล lab x-ray  และ
เอกสารบัตรประจำตัวประชาชน 

 
1. ประสานงานกับพยาบาลหอ

ผู้ป่วยเพื่อเตรียมความ
พร้อมในการรับผู้ป่วยใหม่ 

2. อธิบายขั้นตอนการรับ
บริการตรวจหรือวินิจฉยั
เพิ่มเตมิ 

 
 
ประสานงานส่งต่อผู้ป่วย
รักษาต่อตามคลินิกต่างๆ 
ในโรงพยาบาล 

 
- ประสานงานส่งผู้ป่วย

รักษาต่อยังสถานพยาบาล
ที่กำหนด 

- ประสานงานผู้ป่วยรักษา
ต่อยังสถานพยาบาลตาม
สิทธิรักษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
อัตราความสำเร็จใน
การส่งผู้ป่วยรักษาต่อ 
 

 
1. เจ้าหน้าท่ี

ประชาสมัพันธ์ 
2. พยาบาลวิชาชีพ 
3. เจ้าหนา้ที่พยาบาล 
4. เจ้าหน้าท่ีบันทึก

ข้อมูล 
5. ผู้ช่วยเหลือคนไข ้
 
1. เจ้าหน้าที่พยาบาล 
2. พยาบาลวิชาชีพ 
3. เจ้าหนา้ที่บันทึกข้อมลู 

 
1. เจ้าหน้าท่ี

ประสานสิทธ ิ
2. พยาบาลวิชาชีพ 

 
1. แบบฟอร ์ มการรับ

ผู้ป่วยเข้าโรงพยาบาล 
(ชุด admit) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
1. แบบฟอร์มส่งผู้ป่วยรักษา

ต่อตามสถานพยาบาลอื่น 
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  No. แผนผังกระบวนการ 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียด มาตรฐานงาน 
ระบบติดตาม 
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ 
แบบฟอร์ม/แบบฟอร์ม

อิเล็กทรอนิกส ์
เอกสารอ้างอิง 

3.4 ประสานศูนยน์ำส่ง (EMS) เพื่อ
เตรียมความพร้อมของรถพยาบาล
นำผู้ปว่ยส่งยังโรงพยาบาลที่ระบ ุ

7 

 

45 
- 

60 
นาที 

รับยา 
1. รับใบสั่งยาหรือใบนำทางจากผู้ป่วย 
2. จัดลำดับคิวให้บริการ 
3. คัดกรองความถูกต้องและความ

เหมาะสมในการสั่งยา 
4. จัดทำฉลากยาและจัดยา 
5. ตรวจสอบรายการยาโดยเภสัชกร 
6. ส่งมอบยาและให้คำแนะนำการใช้

ยาโดยเภสัชกร 
งานการเงิน 
1. ตรวจสอบค่าใช้จ่าย 
2. รับชำระค่าใช้จ่าย 

 
ผู้ป่วยได้รับยาอย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน และได้รับคำแนะนำ
ในการใช้ยาจากเภสัชกร ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ เภสัชกร
โรงพยาบาล 

 
1. ระยะเวลารอคอยในการ

รับยา 
2. อัตราความคลาดเคลื่อน

ในการจ่ายยา 
3. จำนวนอุบัติการณ์การ

จ่ายยาที่ผู้ป่วยแพ้ซ้ำ 

 
1. เภสัชกร 
2. เจ้าพนักงาน

เภสัชกรรม 
 
 
 
 
 
 
1. เจ้าหน้าท่ีการเงิน 

 
1. แบบฟอร์มบันทึกความ

คลาดเคลื่อนทางยา 
2. แบบฟอร์มบันทึกอาการ

ไม่พึงประสงค์จากการใช้
ยา 

 

8 

 

5 
นาที 

ผู้ป่วยกลับบา้น   1. เจ้าหน้าท่ีเปล/
เจ้าหน้าท่ี
ประชาสมัพันธ์ 
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11.2 แผนผังแสดงข้ันตอนการให้บริการหน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

No. แผนผังกระบวนการ 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดการปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ มาตรฐานงาน แบบฟอร์ม/เอกสารอ้างอิง 

1  3-10 
นาที 

1. ผู้ป่วยเข้ารับบริการที่หน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
2. พนักงานเปลรับผู้ป่วยในกรณีอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน หรือกรณีที่

มีความจำเป็นต้องใช้รถนั่งหรือเปลนอน  
3. ผู้ป่วยหรือญาติติดต่อเจ้าหน้าที่เวชระเบียนเพื่อทำประวัติ 

และตรวจสอบสิทธิการรักษา 

1. พนักงานเปล 
2. เจ้าหน้าท่ีเวชระเบียน 

1. ข้อมูลผู ้ป่วยและสิทธ ิการ
รักษาถูกต้อง 

2. ผู้ป่วยได้รับการยก
เคลื่อนย้ายอย่างถูกต้อง
รวดเร็ว และปลอดภยั 

 

2 
 

2-5 
นาที 

1. ประเมินภาวะคุกคามต่อชีวิตตามหลัก ABCDE 
2. ซักประวัติ และวัดสัญญาณชีพ 
3. จัดลำดับความเร่งด่วนในการตรวจรักษา ส่งต่อแผนกผู้ป่วย

นอกที่เกี ่ยวข้อง (เฉพาะเวลาราชการ) กรณีผู ้ป่วยมีความ
เร่งด่วนระดับ 4 หรือ 5 หรือได้รับอุบัติเหตุเกิน 48 ช่ัวโมง 

4. รายงานแพทย์และทีมผู้ปฏิบัติงานทราบ กรณีที่มีผู้ป่วย
ความเร่งด่วนระดับ 1 หรือ 2 

5. บันทึกข้อมูลผู ้ป่วยในระบบ e-phis เวชระเบียนผู้ป่วย 
และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

6. ส่งผู้ป่วยเข้าห้องตรวจตามลำดับความเร่งด่วน 
7. ประเมินอาการและอาการแสดงซ้ำหากผู้ป่วยมีระยะเวลา

รอคอยเกินระยะเวลามาตรฐาน 

พยาบาลวิชาชีพ 1. ใช้เวลาคัดแยกผู้ป่วยไม่เกิน 
2 นาทีต่อราย 

2. คัดแยกผู้ป่วยได้ถูกต้อง (คัด
แยกส ูงกว ่าเกณฑ์ไม ่เกิน 
15% และต่ำกว่าเกณฑ์ไม่
เกิน 5% ของผู้ป่วยท้ังหมด) 

 

1. เวชระเบียนผู้ป่วย 
2. แบบบันทึกทางการ

พยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุ
และฉุกเฉิน 

3. คู่มือการคัดกรองผู้ป่วย
หน่วยงานอุบัติเหตุและ
ฉุกเฉิน 

 

3 

 

1-5 
นาที 

ให้การพยาบาลเบื้องต้นก่อนพบแพทย์ตามกรณี เช่น การ
ห้ามเลือดหรือดามส่วนที่บาดเจ็บ การชำระล้างสารพิษ การ
จัดท่าผู้ป่วยหรือให้ออกซิเจน เป็นต้น 

พยาบาลวิชาชีพ - - 
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No. แผนผังกระบวนการ 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดการปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ มาตรฐานงาน แบบฟอร์ม/เอกสารอ้างอิง 

4 

 

 10 
นาที 

แพทย์ซักประวัติ ตรวจร่างกาย เขียนแผนการรักษา และทำ
หัตถการเฉพาะ เช่น การใส่ท่อช่วยหายใจหรือท่อระบาย
ทรวงอก การเจาะ Arterial Blood Gas หร ือ remove 
foreign body ฯลฯ 
กรณีที่ผู้ป่วยเสียชีวิต  

1) แพทย์ซักประวัติผู้ดูแล ญาติหรือผู้พบเห็นเหตุการณ์ 
2) พยาบาลแจ้งสถานีตำรวจในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
3) สังเกตอาการผู้ป่วย 2 ช่ัวโมงก่อนส่งต่อไปห้องศพ 
4) แนะนำญาติติดต่อห้องยา การเงิน ห้องศพเพื ่อรับ

หนังสือรับรองการตายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับใบ
มรณะบัตร ตามลำดับ 
กรณีส่งต่อไปแผนกผู้ป่วยนอก (เฉพาะเวลาราชการ)  

1) เตรียมเอกสารและเวชระเบยีนผู้ป่วย 
2) ประสานงานพนักงานเปลรับ-สง่ผู้ป่วยพร้อมเอกสารใน

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  

1. แพทย์  
2. พยาบาลวิชาชีพ 
3. พนักงานเปล 

1. ประสานงานหน่วยงานและ
บันทึกเอกสารที่เกี่ยวข้อง
อย่างถูกต้องละเอียด 
ครบถ้วน 

2. ผู้ป่วยได้รับการตรวจรักษา
ตามลำดับ ดังน้ี 

ผู้ป่วยวิกฤต < 4 นาที 
ผู้ป่วยฉุกเฉิน 10-15 นาที 
ผู้ป่วยเร่งด่วน 30 นาที 
ผู้ป่วยไม่ฉุกเฉิน 1-2 ชม. 
ผู้ป่วยท่ัวไป > 2 ชม. 

 

1. เวชระเบียนผู้ป่วย 
2. สมุดส่งเอกสารผู้ป่วย 
3. ใบสั่งยา 

5 

 

 

 

5-60 1. แพทย์พิจารณาส่งตรวจพิเศษเพิ่มเติมเพื่อการวินิจฉัย 
ได้แก่ ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
X-ray, CT-scan หรือ Ultrasound เป็นต้น 

2. พยาบาลทำหัตถการและประสานงานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องตามแผนการรักษา 

3. พยาบาลตดิตามผลการตรวจพิเศษและรายงานแพทย์
ทราบ 

1. แพทย์  
2. พยาบาลวิชาชีพ 
3. แม่บ้าน 

ผู ้ป ่วยได้ร ับการตรวจพิเศษ
ตามเวลามาตรฐาน  
- ผู้ป่วยสงสัย stroke fast track 

หรือ Head injury ได้รับการ
ทำ CT-scan ภายใน 30 นาที  
- ผู้ป่วยสงสัย STEMI ได้รับการ

ตรวจและอ่านผล EKG ภายใน 
10 นาที  
- ได้รับรายงานผลตรวจทาง

ห้องปฏิบัติการครบถ้วนและ
ถูกต้องภายใน 60 นาที 

1. แบบฟอร์ม X-RAY 
REQUEST หรือ 
IMAGING REQUEST 

2. ใบขอตรวจพิเศษโรคหัวใจ 
3. ใบส่งตรวจห้องปฏิบตัิการ 
4. ใบขอรับผล Anti-HIV 
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No. แผนผังกระบวนการ 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดการปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ มาตรฐานงาน แบบฟอร์ม/เอกสารอ้างอิง 

6 
 

10-30 1. แพทย์อ่านผลตรวจและพิจารณาแผนการรักษา ดังนี้ 
กรณีที่ผู้ป่วยต้องได้รับการผ่าตัดเร่งด่วน เตรียมผู้ป่วย จอง
เลือด ประสานงานพยาบาลห้องผา่ตัด และส่งเวรหอผู้ป่วย
ในตามสาขา  
กรณีที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล 

1) ประสานงานศูนย์รับผู้ป่วยใน และส่งเวรหอผูป้่วยใน
ตามสาขา  

2) จัดเตรียมเอกสารและประสานงานเจ้าหน้าที่        
เวชระเบียนเพื่อทำเอกสารนอนโรงพยาบาล 

กรณีที่ส่งต่อไปยังโรงพยาบาลอื่น 
1) จัดเตรียมใบสรุปอาการ และเอกสารอื่นๆ ที่

เกี่ยวข้อง  
2) ประสานงานศูนย์รับ-ส่งต่อผู้ป่วย 

กรณีรักษาและสังเกตอาการในหน่วยงานอุบัติเหตุและ
ฉุกเฉิน ทำหัตถการตามแผนการรกัษา ประเมินอาการและ
อาการแสดงซ้ำหลังให้การพยาบาล และรายงานแพทย์ทราบ 
2. ปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง เพื่อพิจารณาแผนการรักษาท่ี

เหมาะสมต่อไป หรือปรึกษา OSCC กรณผีู้ป่วยเด็กหรือ
สตรีทีส่งสัยว่าถูกทารุณกรรมทางเพศหรือถูกกระทำชำเรา 

3. บันทึกข้อมูลการทำหตัถการและกจิกรรมพยาบาลใน    
เวชระเบียนผู้ป่วย 

4. บันทึกข้อมูลหัตถการและการรักษาพยาบาลที่ให้ค่ารักษา 
การวินิจฉัยของแพทย์ สัญญาณชีพ การส่งต่อหน่วยงาน/
โรงพยาบาลอื่น และกิจกรรมการพยาบาลในระบบ        
e-phis ก่อนจำหนา่ย 

1. แพทย์  
2. พยาบาลวิชาชีพ 
3. พนักงานเปล 
4. เสมียน ward 
5. พนักงานเปล 
6. เจ้าหน้าที่ OSCC 
 

1. แพทย์วินิจฉัยโรคได้ถูกต้อง 
2. ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่

รวดเร็ว ถูกต้อง และ
ปลอดภัยตามมาตรฐานของ
หน่วยงาน 

 

1. แบบสำหรับรับส่งผู้ป่วยไป
รับการตรวจหรือรักษาต่อ 

2. แบบบันทึกข้อมูล
ผู้ใช้บริการศูนย์พิทักษ์
สิทธิเด็กและสตร ี

3. ชุด admit 
4. ใบจองห้องพิเศษ 
5. แบบขอรับบริการทาง

การแพทย์กรณีอุบัติเหตุ 
กรณีฉุกเฉิน 

6. แบบฟอร์มขอยืมภาพถ่าย
รังสีออกนอกโรงพยาบาล 

7. แบบบันทึกการปฏิบัติเรื่อง
Massive Transfusion 

8. แนวทางการเฝ้าระวังและ
วินิจฉัยภาวะ sepsis/ 
septic shock 

9. แนวทางการดูแลและการ
ส่งต่อผู้ป่วยภาวะหัวใจ
ขาดเลือดเฉียบพลัน 

10. แนวทางช่องทางด่วนการ
ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองตีบหรืออุดตัน 

11. แบบฟอร์ม Multiple 
Injury, CARE MAP 
HEAD INJURY 
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No. แผนผังกระบวนการ 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดการปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ มาตรฐานงาน แบบฟอร์ม/เอกสารอ้างอิง 

5. พยาบาลตดิตามและประเมินอาการผู้ป่วยหนักหรือผูป้่วย
กลุ่มเสี่ยงอย่างใกล้ชิดกรณีเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกนอก
หน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

6. ประสานงานพนักงานเปลส่งผู้ป่วยพร้อมเอกสารไปยัง
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

เอกสารอ้างอิง 
1. คู่มือการใช้แนวทางการ

ดูแลผูป้่วย Sepsis/ 
Severe Sepsis (Adult) 

2. แนวปฏิบัติสำหรับผู้ป่วย 
Pelvic Fracture 

3. แนวทางการดูแลผู้ป่วยท่ีมี
อาการเจ็บหน้าอก 

7 

 

5 กรณีที่แพทย์จำหน่ายผู้ป่วยกลับบ้าน 
1. ให้คำแนะนำการปฏิบัตตินเมื่อกลบับ้าน 
2. บันทึกนัดและอธิบายการกลับมาตรวจตามนดักรณีนัด

ผู้ป่วยครั้งต่อไป 
3. วัดสัญญาณชีพและประเมินอาการซ้ำก่อนจำหน่าย 
4. ส่งต่อห้องยาและชำระค่าบริการตามสิทธิการรักษา 
5. ปรึกษานักสังคมสงเคราะห์กรณผีูป้่วยไม่มญีาติ ไม่มี

หลักฐานยืนยันตัวตน มีปญัหาเรื่องค่ารักษาพยาบาล หรือ
เป็นผู้ป่วยไร้บ้าน 

1. พยาบาลวิชาชีพ 
2. เภสัชกร 
3. เจ้าหน้าท่ีการเงิน 
4. พนักงานเปล 
5. นักสังคมสงเคราะห ์

1. ผู้ป่วยได้รับคำแนะนำที่
ถูกต้องและเหมาะสมทั้งจาก
แพทย์ พยาบาล และเภสัชกร 

2. ผู้ป่วยทุกรายทีม่ีการนัดครั้ง
ต่อไปได้รับบันทึกนัดท่ี
ถูกต้อง 

 

1. ใบสั่งยา 
2. แบบฟอร์มขออนุมัติใช้ยา

บัญชี 2 
3. หนังสือเพื่อประกอบการ

เบิกจ่ายในกรณีผู้ป่วย
จำเป็นต้องใช้ยานอกบัญชี
หลักแห่งชาต ิ

4. อื ่น ๆ ได้แก่ ใบแนะนำ
การพบแพทย์ต ่อเน ื ่อง   
ใบนัดฉีดยาป้องกันโรค
บาดทะย ัก บ ัตรน ัดฉีด
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า ใบคำแนะนำการดูแล
บาดแผล และการดูแล
ผ ู ้ป ่วยท ี ่ ได ้ร ับบาดเจ็บ
บริเวณศีรษะ 
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11.3 ขั้นตอนการให้บริการคลินิกโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ 

ลำดับ
ที ่ แผนผังกระบวนการ 

ระยะ 
เวลา 

รายละเอียด 
มาตรฐาน

งาน 
ระบบติดตาม
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

1.  5 
นาท ี

1. ต้อนรับทักทาย 
2. สอบถามความต้องการ การรับบริการ 
3. ประเมินอาการเบื้องต้นเพื่อคัดแยกความเร่งด่วน 

(อาการหนักส่งเข้า ER ห้องความดันลบ)  
4. เจ้าหน้าที่ซักประวัติความเสี่ยงต่อการรับเชื้อ 

Covid - 19 

สะดวก
รวดเร็วและ
ความถูกต้อง 

รายงานความ
เสี่ยงเก่ียวกับ
แยกผู้ป่วย
ผิดพลาด 

1. พยาบาลจุด
คัดกรอง 

2. เจ้าหน้าที่เวช
ระเบียน 

3. พยาบาลคัด
กรอง ARI 

1. ใบคัดกรอง 
covid-19 

วิธ ีปฏิบัติงาน
เรื ่องแนวทาง
ปฏิบัติการบ่งชี้
ผู้ป่วย 
 

2  

 

20 
นาท ี

1. คัดกรองมีประวัติสัมผัส/เสี ่ยงต่อการรับเชื้อ 
Covid-19 ร่วมกับมีอาการทางเดินหายใจ ไม่มี
อาการเหนื่อยหอบ  

2. ให้ผู ้ป่วยกรอกแบบสอบสวนผู้ป่วยโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019  

3. ส่งข้อมูลให้แก่ธุรการ เจ้าหน้าที่บันทึกส่งตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการและบันทึกค่าใช้จ่าย 

4. ให้ผู้ป่วยชำระค่าบริการตามสิทธิการรักษา   
5. ส่งผู้ป่วยไปท่ีตู้ swab 

สะดวกรวดเร็ว
และความ
ถูกต้อง
ปลอดภัย 

 1. พยาบาลคั ด
กรอง ARI 

2. เจ้าหน้าที่แนะ 
นำการกรอก
แบบฟอร์ม 

1. แบบฟอร์ม 
Novel 3 

2. ใบยินยอม
ตรวจ 
Covid-19 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

จุดคัดกรอง/คัดแยก 
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ลำดับ
ที ่ แผนผังกระบวนการ 

ระยะ 
เวลา 

รายละเอียด 
มาตรฐาน

งาน 
ระบบติดตาม
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

3.  15 
นาท ี

1. สอบถามชื่อ-สกุล วัน เดือน ปี เกิด ผู้ป่วย ให้ตรงกับ
เวชระเบียนและใบ Novel 3 

2. วัดสัญญาณชีพ 
3. พยาบาลช่วยแพทย์ swab จัดเตรียมอุปกรณ์ ตรวจสอบ

เอกสาร แนะนำผู้ป่วยก่อนเข้ารับการตรวจ swab 
4. แนะนำการดูแลตนเอง การรับผล การแยกกักตัว 
 
 

ผู ้ป่วยตัดสินใจ
ตรวจ Covid-19 

1. แบบสำรวจ
ความพึงพอใจ 

2. ข้อร้องเรียน
การบริการ 

1. พยาบาลประจำ
คลินิก PUI 

2. ธ ุรการประจำ
คลินิก PUI 

3. แม่บ้านประจำ
คลินิก PUI 

1. หนังสือ
แสดง 
ความ
ยินยอม 

2  แบบ
สำรวจ       

   ความพึง
พอใจ 

1. วิธีปฏิบัติงาน
เรื่องแนวทาง
ปฏิบัติการ
บ่งชี้ผู้ป่วย 

2. คู่มือแนวทาง
ปฏ ิบ ัต ิ การ
พยาบาลเรื่อง
สิทธิผู้ป่วย     

      
 

4.  
 

5 
นาท ี

1.วัด V/S 
2.พยาบาลซักประวัติ อาการ  
3.ธุรการบันทึกส่งตรวจเข้าพบแพทย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

สะดวกรวดเร็ว
และถ ู กต ้ อง 
ปลอดภัย 
 
 
 

 1. พยาบาล
คลินิก ARI 

2. เจ้าหน้าที่
ธุรการ 

3. ผู้ช่วยเหลือ
คนไข้ 

  



 

43
 

 

ลำดับ
ที ่ แผนผังกระบวนการ 

ระยะ 
เวลา 

รายละเอียด 
มาตรฐาน

งาน 
ระบบติดตาม
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

5.  5 
นาท ี

1. พยาบาลซักประวัติความเสี ่ยงต่อการรับเชื้อ 
Covid-19 ลงบันทึกแบบสอบสวนผู้ป่วยโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

2. พยาบาลช ่วยแพทย ์ swab จ ัดเตร ียมอ ุปกรณ์ 
ตรวจสอบเอกสาร แนะนำผู้ป่วยก่อนเข้ารับการตรวจ 

 
 

สะดวกรวดเรว็
และถูกต้อง 

รายงานความเสี่ยง
เกี่ยวกับแยก
ผู้ป่วยผดิพลาด  

พยาบาลคลินิก ARI 1. แบบฟอร์ม 
Novel 3 
2. ใบย ินยอม
ตรวจ Covid-19 

 

6.  
 
 
 

10 
นาท ี

 
 

 
 

1. ผู้ป่วยเข้า swab 
2. แนะนำการดูแลตนเอง การรบัผล การแยกกักตัว 
 
 

สะดวกรวดเรว็
และถูกต้อง 
ปลอดภัย 

 - แพทย์/นักเทคนิค
การแพทย์ 
- พยาบาลคลินิก 

ARI 

คำแนะนำการ
แยกกักตัว 

 

7.  
 
 
 

10 
นาท ี

1. ผู้ป่วยเข้าพบแพทย์ 
2. แนะนำการดูแลตนเอง  
3. ส่งต่อห้องจ่ายยา เพ่ือรับยาและ  
   ชำระค่าบริการตามสิทธิการรักษา 
 
 
 

สะดวกรวดเร็ว
และถูกต้อง 

 รายงานความ
เสี่ยงเก่ียวกับ
แยกผู้ป่วย
ผิดพลาด  

- แพทย ์
- พยาบาลคลินิก 
ARI 
- เภสชักร 
- เจ้าหน้าที่การเงิน 

1. แบบฟอร์ม 
Novel 3 
2. ใบย ินยอม
ตรวจ Covid-19 
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 11.4 ขั้นตอนการปฏิบัติงานการให้บริการนัดหมายผ่านศูนย์บริหารราชการฉับไว ใสสะอาด (ฺBFC) 

No. แผนผังกระบวนการ 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียด มาตรฐานงาน 
ระบบติดตาม 
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ 
แบบฟอร์ม/แบบฟอร์ม

อิเล็กทรอนิกส ์
เอกสารอ้างอิง 

1 

 

5 นาท ี    โทร “BFC Call Center” 
(อย่างน้อย 1 วัน) 

ตามแนวทางการดำเนินงาน
ศูนย์ราชการสะดวก 

 พยาบาลวิชาชีพ - คู่มือปฏิบัติงาน
ผู้ป่วยนอก 

2 

 

2 นาที สามารถระบุวัน และเวลาที่ต้องการพบ
แพทย ์

  พยาบาลวิชาชีพ - คู ่ม ือปฏิบัต ิงาน
ผู้ป่วยนอก 

3  ≤ 60
นาที 

 
 

- ส่งตรวจ / ยื่นสิทธิที่เวชระเบียน  
- พบแพทย์ตามหน่วยงานที่นัดหมาย 
 

 แบบสอบถามความพึง
พอใจต่อการใช้บริการ 

- พยาบาลวิชาชีพ 
- เจ ้าหน ้าท ี ่ เวช
ระเบียน 

- คู่มือปฏิบัติงาน
ผู้ป่วยนอก 
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 11.5 ขั้นตอนการปฏิบัติงานการให้บริการผู้ป่วยระบบโทรเวชกรรม (Telemedicine) 

ลำดับ
ที ่

แผนผังกระบวนการ 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียด มาตรฐานงาน 
ระบบติดตาม 
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ 
แบบฟอร์ม/แบบฟอร์ม

อิเล็กทรอนิกส ์
เอกสารอ้างอิง 

1  10 
นาที 

รายชื่อผู้ป่วยเกา่เข้าร่วมโครงการ 
Telemedicine 

คัดกรองผู้ป่วยถูกต้อง   เจ้าหน้าที่ผูร้ับผดิชอบ 
โครงการ 
Telemedicine 

  

2  5-10 
นาที 

เจ้าหน้าที ่ผ ู ้ร ับผิดชอบ โครงการ 
Telemedicine โทรประสานงาน
ผู้ป่วย พร้อมแนะนำขั้นตอนการรับ
บริการโดยให้ผู้ป่วย scan QR code 
ผ่าน Application Line และลงใบ
ย ิ นยอมร ั บบร ิ ก า ร ผ ่ า น ร ะบ บ 
Telemedicine 

ผู้ป่วยได้รับคำแนะนำ
ถูกต้อง 

ระยะเวลาทีผู่้ป่วย
ได้รับบริการ  

1. เจ้าหน้าที่พยาบาล 
2. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิด 

ชอบโครงการ 

แบบฟอร ์มใบยินยอม
อ ิ เ ล ็ กทรอน ิกส์  / ใบ
ยินยอมเข้าร่วมโครงการ 

 

3  5 นาท ี
 

ตรวจสอบเพื ่อระบุตัวตน/ อนุมัติ
สิทธิโดยการลงระบบสารสนเทศของ
โรงพยาบาลที่เวชระเบียน 

ความถูกต้องของการระบุ
ตัวตนและสิทธิการรักษา
ของผู้ป่วย 

ระยะเวลาการส่งเวช
ระเบียนไปคลินิกต่างๆ 
/ อัตราการค้นประวัติ
ผิดพลาด 

เจ้าหน้าที่เวชระเบียน
ตรวจสอบสิทธ ิ

  

4  5-10 
นาที 

พยาบาลโทรสอบถามอาการซัก
ประวัติผู้ป่วยก่อนพบแพทย์ 

 1. ระยะเวลาที ่ผ ู ้ป่วย
ได้รับบริการ 

2. ระยะเวลารอคอย
ก่อนพบแพทย ์

เจ้าหน้าที่พยาบาล/ 
พยาบาลวิชาชีพ 

  
พยาบาลซักประวัติและ

ประเมินอาการ 

ส่งตรวจและอนุมัติสิทธิ  
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ลำดับ
ที ่

แผนผังกระบวนการ 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียด มาตรฐานงาน 
ระบบติดตาม 
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ 
แบบฟอร์ม/แบบฟอร์ม

อิเล็กทรอนิกส ์
เอกสารอ้างอิง 

5.  5-10 
นาที 

แพทย์สอบถามอาการ/วินิจฉัยโรค/
สั่งยา/ และนัดครั้งถัดไป 

สะดวกรวด เร ็ ว ในการ
ให้บริการ 

 1. แพทย ์
2. พยาบาลวิชาชีพ 
3. ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย 

1. แบบฟอร์มยา 
2. แบบฟอร์มคำร้องขอตรวจ

ทางรังสี /Lab / EKG 

 

6.  5-10 
นาที 

1. พยาบาลตรวจสอบเอกสารและ
การรักษาของแพทย์ 

2. แนะนำการปฏิบัติตัว 
3. แจ้งนัดครั้งถัดไป 
4. พิมพ์ใบยาและใบนัด 

  1. พยาบาลวิชาชีพ 
2. เจ้าหน้าที ่ธุรการ

บันทึกข้อมูล 

1. แบบฟอร์มยา 
2. แบบฟอรม์คำร้องขอตรวจ

ทางรังสี/ Lab / EKG 
3. แบบฟอร์มใบนัดครั้ง

ถัดไป 

 

7.  5-10 
นาที 

เจ้าหน้าที ่เภสัชรับใบสั ่งยาตรวจสอบ
ข้อมูลยาตามคำสั่งของแพทย์ แนะนำ
ผู้ป่วย เรื่องการรรับประทานยาและ
วิธีการรับยาแต่ละช่องทาง 
 

  1. เภสัชกร 
2. เจ้าพนักงาน  

เภสัชกร 

1. แบบฟอร์มบันทึกความ
คลาดเคลื่อนทางยา 

2. แบบฟอร์มบันทึกอาการ
ไม่พึงประสงค์ในการใช้ยา 

 

8.   1. ชำระเงินตามสิทธิการรักษา 
2. เภสัชกรจัดส่งยาตามช่องทางที่

ผู้รับบริการแจ้งความประสงค์ที่
สะดวกในการรับยา 

 
 
 

ผ ู ้ป ่วยได ้ร ับยาถ ูกต ้อง
ครบถ้วนสมบูรณ์ 

 1. เจ้าหน้าที่การเงิน 
2. เภสัชกร 
 

  

 

 

แพทย์สอบถามอาการ / สั่งยา 
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 11.6 ขั้นตอนการปฏิบัติงานการให้บริการเจาะเลือดผู้ป่วยท่ีบ้าน (Mobile Lab) 

ลำดับ
ที ่

แผนผังกระบวนการ 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียด มาตรฐานงาน 
ระบบติดตาม 
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ 
แบบฟอร์ม/แบบฟอร์ม

อิเล็กทรอนิกส ์
เอกสารอ้างอิง 

1  20 
นาที 

1. คัดกรอง/ประเมินอาการผู้ป่วย 
2. ตรวจสอบและอนุมตัิสิทธิ 
3. ซักประวัติและให้คิวรอพบแพทย์ 

1. คัดกรอง/ประเมินผู้ป่วย
อย่างถูกต้อง 

2. มีความถูกต้องของเวช
ระเบียนและสิทธ ิของ
ผู้ป่วย 

3. สะดวก รวดเร็วในการ
ให้บริการ 

1. อัตราการคดักรอง
ผิดพลาด 

2. ระยะเวลาทีผู่้ป่วย
ได้รับบริการ 

1. พยาบาลคัดกรอง 
2. เจ้าหน้าท่ีเวช-

ระเบียน 
3. พยาบาลแผนก

ผู้ป่วยนอก 

1. บัตรประชาชน 
2. แบบฟอร์มคัดกรองผู้ป่วย 
3. ใบนำส่งต่อผู้ป่วยเพื่อ

การรักษาผู้ป่วยนอก 

1. วิธีปฏิบัติงานคัด
กรองผู้ป่วย 

2. คู่มือการซัก
ประวัติคดัแยก
ผู้ป่วย 

2  5-10 
นาที 

พบแพทย์เพื่อการตรวจรักษาและ
วินิจฉัยโรค 

ให้การรักษาอย่างถูกต้อง 
ครอบคลุม ครบถ้วน 

 1. แพทย ์
2. พยาบาลวิชาชีพ/

พยาบาลเทคนิค 
3. ผู้ช่วยเหลือคนไข ้

ใบส่งตรวจทางห้อง 
ปฏิบัติการ 

แนวทางการดูแล
รักษาผู้ป่วย 

3  10 
นาที 

1. พยาบาลแนะนำเรื่องการเจาะ
เลือดที่บ้านและขอท่ีอยู่, เบอร์
โทรศัพท ์

2. ผู้ป่วยเซ็นต์ใบ Consent Form 

1. อธิบายความสำคัญของการ
เจาะเลือดที่บ้าน 

2. ความถูกต้องของใบ 
Consent Form ที่อยู่ 
และเบอร์โทรศัพท์ 

จำนวนผู ้ป่วยที่ได้รับ
การเจาะเลือดที่บ้าน 

พยาบาลวิชาชีพ/
พยาบาลเทคนิค 

 ใบ Consent Form คู่มือการให้บริการ
เจาะเลือดที่บ้าน 

4  5 นาที เจ้าหน้าท่ีพิมพ์ใบส่งตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ 

ความถูกต้องของเอกสาร จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการ
เจาะเลือดที่บ้าน 

1. พยาบาลวิชาชีพ/
พยาบาลเทคนิค 

2. ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 
3. เจ้าหน้าที ่บันทึก

ข้อมูล 

1. ใบส่งตรวจหน่วยงาน
ชันสูตรโรค 

2. แบบฟอร์มข้อมูล          
(ช่ือ,ท่ีอยู่, เบอร์
โทรศัพท์, รายการ
เจาะเลือด) 

คู่มือการให้บริการ
เจาะเลือดที่บ้าน 
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ลำดับ
ที ่

แผนผังกระบวนการ 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียด มาตรฐานงาน 
ระบบติดตาม 
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ 
แบบฟอร์ม/แบบฟอร์ม

อิเล็กทรอนิกส ์
เอกสารอ้างอิง 

5. 

 

- เจ้าหน้าที่ประสานผู้ป่วยเพื่อนัดวัน
เจาะเลือด 

เจาะเลือดตรงวันนัดและ
ระบุตัวตนถูกต้อง 

ร้อยละผู้ป่วยที่เข้าร่วม
โครงการได้รับการเจาะ
เลือดที่บ้านมากกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 70 

นักเทคนิคการแพทย์ ใบส่งตรวจงานทาง
ห้องปฏิบัติการ 

คู่มือการเจาะ
เลือดส่งตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ 

6. 

 

60 
นาที 

เจ้าหน้าท่ีเทคนิคการแพทย์ทำการ
ตรวจวิเคราะห์และรายงานผลทาง
ระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล 

ตรวจวิเคราะห์และ
รายงานผลการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

ร้อยละความสำเร็จของ
การเจาะเลือดผู้ป่วยที่
บ้านมากกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 90 

นักเทคนิคการแพทย ์ ผลการตรวจวิเคราะห์
ทางห้องปฏิบัติการ 

คู่มือการตรวจ
วิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการ 
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เอกสารประกอบ 
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แนวทางปฏิบัติทางคลินิกเพ่ือป้องกันการพลัดตกหกล้ม 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้พยาบาลสามารถประเมินความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้ม 
2. เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพ่ือป้องกันการพลัดตกหกล้ม 
3. เพื ่อให้สามารถบันทึกใบแบบประเมินความเสี ่ยง และบันทึกทางการพยาบาลเกี ่ยวกับ          

การป้องกันการเกิดพลัดตกหกล้ม 
ตัวช้ีวัด 

อัตราการเกิดพลัดตกหกล้ม  
เป้าหมาย ผู้ป่วยนอก = ระดับ C – I = 0 ครั้ง / 1,000 visit 

 ระดับ D – I = 0 ครั้ง / 1,000 visit 
นิยามศัพท์ 

การพลัดตกหกล้ม หมายถึง การเปลี่ยนตำแหน่งของร่างกายจากการลื่นไถล ถลา หรือตกไปสู่พ้ืนผิว
ที่ต่ำกว่า ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจและไม่สามารถควบคุมได้ อาจส่งผลต่อร่างกายของผู้ป่วยได้รับ
บาดเจ็บ หรือ ไม่ได้รับบาดเจ็บก็ตาม 

ระดับความรุนแรงของการบาดเจ็บจากการพลัดตกหกล้ม 
มีโอกาสที่จะเกิดอุบัติการณ์ (Near miss) 

A = มีสถานการณ์หรือสิ่งแวดล้อมที่อาจทำให้เกิดการพลัดตกหกล้ม 
B = มีสถานการณ์ที่ผู้ป่วยเกือบพลัดตกหกล้ม แต่สามารถช่วยเหลือไว้ได้ทัน 

เกิดอุบัติการณ์แต่ไม่ได้รับบาดเจ็บ 
C = ผู ้ป ่วยมีการพลัดตกหกล้ม แต่ไม่ได้ร ับบาดเจ็บ (none injury) ประเมินจากการ X-ray,         

CT scan หรือ การตรวจร่างกาย 
เกิดอุบัติการณ์และได้รับบาดเจ็บ 

D = ผู้ป่วยมีการพลัดตกหกล้ม และได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย (minor injury) ได้แก่ มีรอยช้ำ แผลถลอก 
ได้รับการทำความสะอาดแผล ประคบเย็น ยกแขนหรือขาสูง หรือได้รับยาทา 

E = ผู้ป่วยมีการพลัดตกหกล้ม และได้รับบาดเจ็บปานกลาง (moderate injury) ได้แก่ มีแผลฉีกขาด 
กล้ามเนื้อฉีกขาด มีความบกพร่องในการเคลื่อนไหว อันเนื่องมาจากการพลัดตกหกล้ม และ
แพทย์มีการรักษา เช่น เย็บแผล มีการใช้ steri-strips / skin glue หรือใส่ splint 

F = ผู ้ป่วยมีการพลัดตกหกล้ม และได้รับบาดเจ็บรุนแรง (major injury) มีกระดูกหักตั ้งแต่ 1 
ตำแหน่งขึ้นไป ศีรษะได้รับอันตราย มีเลือดออกในเยื่อหุ้มสมอง มีแผนการรักษา และทำให้เกิด
ความพิการชั่วคราว ต้องนอนพักรักษาในโรงพยาบาลนานขึ้น 

G = ผู้ป่วยมีการพลัดตกหกล้ม และได้รับบาดเจ็บรุนแรงมาก (major injury) ส่งผลให้เกิดความพิการถาวร 
H = ผู้ป่วยมีการพลัดตกหกล้ม และได้รับบาดเจ็บรุนแรงมาก (major injury) ต้องได้รับการรักษา

เพ่ือช่วยฟื้นคืนชีพ CPR 
I = ผู้ป่วยมีการพลัดตกหกล้ม และเสียชีวิต (death) 



51 

 

การเฝ้าระวังการเกิดพลัดตกหกล้มในงานผู้ป่วยนอก/ห้องฉุกเฉิน/หน่วยงานพิเศษต่างๆ 

(สถานะผู้ป่วยนอก เริ่มตั้งแต่ผู้ป่วยยื่นบัตรจนถึงรับยากลับบ้าน/สิ้นสุดการรับบริการ ไม่นับรวมญาติ หรือผู้ดูแล) 

ขั้นตอนการปฏิบัติ 

1. คัดกรองผู้ป่วยที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดพลัดตกหกล้ม เช่น ผู้ที ่เดินไม่สะดวก (มี/ไม่มีอุปกรณ์     
ช่วยพยุงหรือคนช่วยพยุง) ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต ผู้ป่วยสับสน ผู้ป่วยสูงอายุ ผู้ป่วยที่มีปัญหาการมองเห็น การได้ยิน 
วิงเวียนศีรษะ มึนงง ผู้ป่วยที่ได้รับยานอนหลับ ยาจิตเวช หยอดยาขยายม่านตา 

2. ติดสัญลักษณ์เพื่อเฝ้าระวังในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้ม และให้คําแนะนําแก่ผู้ป่วย  
ผู้ปกครอง และ/หรือญาติ ในการเฝ้าระวังการเกิดพลัดตกหกล้ม 

3. จดัผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงให้อยู่ในบริเวณท่ีเจ้าหน้าที่สามารถมองเห็นได้ชัด 
4. การจัดสถานที่ 

4.1 ดูแลบริเวณทางเดิน ที่พักผู้ป่วยและห้องตรวจให้มีแสงสว่างเพียงพอ และไม่มีสิ่งกีดขวาง 
4.2 ดูแลบริเวณพื้นทางเดินให้สะอาดและแห้งอยู่เสมอ กรณีพื้นเปียก หรือมีป้ายเตือนขณะ  

ทําความสะอาด เช่น “ระวังลื่นหกล้ม ห้ามผ่าน” 
4.3 ติดสติ๊กเกอร์สีเหลืองบริเวณพ้ืนต่างระดับ 
4.4 ในห้องที่มีเตียงตรวจ จัดให้มีที่เหยียบสําหรับขึ้น-ลงได้สะดวก 
4.5 จัดให้มีราวจับ / ที่ยึดเกาะในจุดที่ชั่งน้ำหนัก 

5. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีรับ – ส่งต่อผู้ป่วย 
6. ประสานงานกับศูนย์เปลเพื่อเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 
7. การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยรถเข็น 

7.1 จัดท่าผู้ป่วย ให้นั่งลําตัวตั้งตรง หลังชิดกับพนักพิงของรถเข็น 
7.2 แขน 2 ข้างต้องอยู่ภายในบริเวณรถเข็น ระวังอย่าให้ออกนอกบริเวณที่พักแขน 
7.3 เท้า 2 ข้างวางบนที่วางเท้าเสมอ ระวังอย่าให้ออกนอกท่ีวางเท้า 
7.4 กรณีผู้ป่วยทรงตัวไม่ดีรัดเข็มขัดนิรภัยให้เรียบร้อยก่อนเข็นรถ 
7.5 เข็นรถด้วยความระมัดระวัง และอาจต้องใช้ร่มกันฝน และกันแดด แล้วแต่สถานการณ์ 
7.6 ล็อคล้อรถเข็นขณะจอดตลอดเวลา 

8. การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยเปลนอน 
8.1 จัดท่านอนหงาย หนุนหมอน แขน 2 ข้างวางข้างลําตัว หรือหน้าอก ขา 2 ข้างเหยียดออก    

ไม่วางทับกัน ใช้ผ้าห่มคลุมลําตัวผู้ป่วยให้เรียบร้อย พร้อมทั้งรัดเข็มขัดนิรภัย 
8.2 ยกเหล็กกั้นข้างเปลขึ้นให้เรียบร้อยก่อนเคลื่อนย้าย 
8.3 เข็นเปลนอนด้วยความระมัดระวังและอาจต้องใช้ร่มกันฝนและกันแดด แล้วแต่สถานการณ์ 
8.4 ล็อคล้อเปลนอนขณะจอดตลอดเวลา 
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แบบประเมินความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้ม ผู้ป่วยนอก 

ข้อที่ ปัจจัยเสี่ยง 

1.  เดินเซ ไม่ม่ันคง / สูญเสียความสมดุลในการเดิน / วิงเวียนศีรษะ 

2.  แขน ขาอ่อนแรง 

3.  ความคิด ความจำ / การตัดสินใจ / การมองเห็นบกพร่อง 

4.  มีประวัติการพลัดตกหกล้ม 

5.  มีการใช้อุปกรณ์ช่วยเคลื่อนย้าย เช่น Wheel chair , Walker , ไม้ค้ำยัน 
 
การแบ่งระดับความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้มผู้ป่วยนอก 

1. ไม่มีความเสี่ยง (No Risk ) หมายถึง ไม่มีปัจจัยเสี่ยง ทั้ง 5 ข้อ 
2. มีความเสี่ยงระดับต่ำ ( Low Risk ) หมายถึง มีปัจจัยเสี่ยง 1 ใน 5 ข้อ 
3. มีความเสี่ยงระดับสูง (High  Risk) หมายถึง มีปัจจัยเสี่ยงตั้งแต่ 2 ข้อ ขึ้นไป 

การติดสัญลักษณ์เฝ้าระวังการพลัดตกหกล้มผู้ป่วยนอก 
ติดสัญลักษณ์รูปคนหกล้มบริเวณท่ีไหล่ของผู้ป่วยที่ประเมินว่ามีความเสี่ยง 
- เสี่ยงต่ำ ใช้สัญลักษณ์สีเหลือง - เสี่ยงสูง  ใช้สัญลักษณ์สีชมพู 

การบันทึกผลการประเมิน Fall risk ในระบบงานผู้ป่วยนอก 
หน้าซักประวัติ   

- บันทึกความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้มลงในระบบคอมพิวเตอร์ ในช่องของการประเมินอาการ 
chief  complain 
- ความเสี่ยงในการพลัดตกหกล้ม No risk, Low Risk, High Risk  
- ผู้ป่วยที่ใช้รถนั่งเปลนอน บันทึกลงในช่องการนำส่งผู้ป่วย  
- ให้คำแนะนำการป้องกันการพลัดตกหกล้ม ในช่องการพยาบาล 

การคํานวณอัตราการเกิดอุบัติการณ์พลัดตกหกล้ม ผู้ป่วยนอก 

1. อัตราการพลัดตกหกล้มของผู้ป่วยระดับ C - I 
 

จำนวนอุบัติการณ์พลัดตกหกล้มระดับ 𝐂 − 𝐈𝐱𝟏, 𝟎𝟎𝟎

จำนวนผู้ป่วยที่มาตรวจทั้งหมดภายในเดือนนั้น(จำนวน𝐯𝐢𝐬𝐢𝐭)
 

 
 

2. อัตราการพลัดตกหกล้มของผู้ป่วยระดับ D - I 
 

จำนวนอุบตัิการณ์พลัดตกหกล้มระดับ 𝐃 − 𝐈𝐱𝟏, 𝟎𝟎𝟎

จำนวนที่ผู้ป่วยมาตรวจทั้งหมดในเดือนนั้น (จำนวน𝐯𝐢𝐬𝐢𝐭)
 

หน่วยต่อ 1,000  visit 
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แผนผังการเฝ้าระวังดูแลผู้ป่วยท่ีมีภาวะเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้มผู้ป่วยนอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
         
                                                                           

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

คัดกรอง/ประเมิน 

ไม่มีความเสี่ยง ความเสี่ยงต่ำ ความเสี่ยงสูง 

- ปฏิบัติตามขั้นตอนการเฝ้าระวัง
การเก ิดพลัดตกหกล้มในงาน
ผู้ป่วยนอกฯ 
- ติดป้ายเตือนการเฝ้าระวังพลัด

ตกหกล้มสีชมพทูี่ไหล่ 

ปฏิบัติตามขั้นตอนการเฝ้า
ระวังการเกิดพลัดตกหกล้ม
ในงานผู้ป่วยนอกฯ 

- ปฏิบัติตามขั้นตอนการเฝ้าระวัง
การเก ิดพลัดตกหกล ้มในงาน
ผู้ป่วยนอกฯ 
- ติดป้ายเตือนการเฝ้าระวังพลัด

ตกหกล้มสีเหลืองที่ไหล่ 

 

อุบัติการณ์ 

รับยากลับบ้าน/Admit 

ให้การช่วยเหลือ 

ประเมินการบาดเจ็บ / ให้การพยาบาล 

บันทึก/รายงานอุบัติการณ์ภายใน 24 ชั่วโมง 

YES YES 
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แบบนิเทศการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันพลัดตกหกล้มผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลกลาง

หน่วยงาน .............................................................วันที่ประเมิน.................................................................... 

กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องท่ีประเมินตามความเป็นจริง 

ลำดับ หัวข้อประเมิน ปฏิบัติ 
ไม่

ปฏิบัติ 
ไม่มี

กิจกรรม 

ประเมินพยาบาลวิชาชีพ 

1. พยาบาลวิชาชีพประเมินและบันทึกความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้ม 
ในเวชระเบียนผู้ป่วยนอก (ตรวจเวชระเบียน) 

   

2. พยาบาลวิชาชีพอธิบายปัจจัยเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้ม (สัมภาษณ)์    

3. พยาบาลวิชาชีพอธิบายการแบ่งระดับความเสี่ยง (สัมภาษณ์)    

4. ติดสัญลักษณ์เฝ้าระวังการพลัดตกหกล้ม (สังเกต)    

5. พยาบาลวิชาชีพอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติในการป้องกันพลัดตกหกล้ม
(สัมภาษณ์) 

   

6. พยาบาลวิชาชีพอธิบายขั้นตอนการเขียนรายงานความเสี่ยง (สัมภาษณ์)    

7. ตรวจความเป็นปัจจุบันของกระดาน Know safety no fall  
(ตรวจกระดานและสัมภาษณ์) 

   

ประเมินบุคลากรอื่นๆ/แม่บ้าน 

1. อธิบายเหตุผลการติดสัญลักษณ์ fall (สัมภาษณ์)    

2. อธิบายขั้นตอนการปฏิบัติในการป้องกันการพลัดตกหกล้ม (สัมภาษณ์)    

3. มีการล็อครถนั่ง/เปลนอน ตลอดเวลา (เดินตรวจ)    

การปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันพลัดตกหกล้ม 

1. การติดสัญลักษณ์เฝ้าระวังในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้ม  
และให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยและญาติในการเฝ้าระวังการเกิดพลัดตกหกล้ม  
(สัมภาษณ์ผู้ป่วย/ญาติ) 

   

2. จัดผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงให้อยู่ในบริเวณท่ีเจ้าหน้าที่มองเห็นได้ชัด (สังเกต)    

3. การจัดสถานที่    

 3.1 บริเวณทางเดิน ที่พักผู้ป่วยและห้องตรวจดูแลให้มีแสงสว่างเพียงพอ     
พ้ืนทางเดินแห้งสะอาดอยู่เสมอ (สังเกต) 

   

 3.2 มีการติดป้ายเตือน “ระวังพ้ืนลื่น” กรณีพ้ืนเปียกหรือขณะทำความสะอาด 
(สัมภาษณ์ / ขอดูป้ายที่ใช้เตือน) 

   

 3.3 ติดสติ๊กเกอร์สีเหลืองบริเวณพ้ืนต่างระดับ (สังเกต)    

 3.4 ห้องตรวจจัดให้มีที่เหยียบสำหรับ ขึ้น-ลง ได้สะดวก (สังเกต)    

 3.5 จัดให้มีราวจับหรือท่ียึดเกาะในจุดชั่งน้ำหนัก    

  



 




