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ค าน า 

ปัจจุบันมีผู้มารับบริการแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพนมสารคาม เป็นจ านวนมาก 
โรงพยาบาลจะมีขั้นตอนในการให้บริการในรายละเอียด เพ่ือให้การบริการตรงกับความต้องการ
ของผู้มารับบริการ ด้วยวิธีปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด ตลอดจนสนองความต้องการของหน่วยงานต่างๆ อัน
ได้แก่ ส านักงานประกันสังคม ส านักงานประกันสุขภาพถ้วนหน้า กรมบัญชีกลาง เป็นต้น 

ดังนั้น คณะท างานการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานการให้บริการผู้ป่วยนอกจึงได้จัดประชุม 
เพ่ือหาแนวทางในการปฏิบัติงานการให้บริการผู้ป่วยนอกให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือให้
สามารถประเมินประสิทธิภาพการให้บริการได้อย่างถูกต้อง ได้มาตรฐานและสร้างความพึงพอใจ
ให้กับผู้มารับบริการ ตลอดท้ังหน่วยงานข้างต้นให้เป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว อันน ามาซึ่ง
ประโยชน์สูงสุดของทุกๆ ฝ่ายท่ีกล่าวมา 

คณะผู้จัดท าขอขอบคุณผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ 

คณะผู้จัดท า 
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ส าหรับผู้บริหาร 

คู่มือการปฏิบติัราชการมีความส าคญัอย่างยิ่งในการปฏิบติัราชการ อนัสอดคล้องกบัการ
บริหารแบบธรรมาภิบาล ให้ขา้ราชการและเจา้หน้าท่ีสามารถปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
และตรวจสอบได ้

การพฒันาระบบราชการตอ้งอาศยัการวิเคราะห์รอบดา้นเพื่อให้ไดต้ามวิสัยทศัน์ของส านกั
การแพทย ์“มุ่งมัน่ท่ีจะสร้างความพึงพอใจแก่ผูใ้ช้บริการผูป่้วยนอก” เพื่อน าไปสู่การก าหนดวตัถุประสงค ์
และยทุธศาสตร์ท่ีถูกตอ้งสมบูรณ์ คู่มือการปฏิบติัราชการนอกจากเป็นกลไกส าคญัในการปฏิบติัราชการ ยงั
เป็นส่วนส าคญัเพื่อให้ไดม้าซ่ึงขอ้มูลอนัมีค่า ส าหรับการวิเคราะห์ขอ้มูล รวมถึงคน้หา ประเมิน และจดัการ
ความเส่ียง หาจุดแข็ง จุดอ่อน ภาวะคุกคาม และโอกาส อนัเป็นพื้นฐานท่ีส าคญัในการพฒันาระบบราชการ
และบริหารราชการ 

คู่มือปฏิบติังานการให้บริการผูป่้วยนอก เป็นส่วนส าคญัท่ีช่วยให้ผูใ้ห้บริการไดเ้ขา้ใจถึง
ภาระงาน ขอบเขตของงานท่ีสามารถพึงปฏิบัติ เพื่อป้องกันการละเมิด และส่งผลให้การปฏิบติังานมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ใหผู้รั้บบริการไดรั้บบริการอนัพึงประสงคแ์ละมีความพึงพอใจสูงสุด 

คณะท างานคู่มือปฏิบติังานการใหบ้ริการผูป่้วยนอก 
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ตอนที ่1 

คู่มอืการปฏบัิติงานการให้บริการผู้ป่วยนอก (OPD) 
1. ความเป็นมาและความส าคัญของการจัดท าคู่มือ 

การบริการผู้ป่วยนอก มีหน้าท่ีหลกัในการให้บริการตรวจรักษาผูป่้วย พร้อมทั้งส่งเสริม
สุขภาพ ป้องกนัการเกิดโรคของประชาชน อนัเป็นหนา้ท่ีท่ีภาคภูมิใจอยา่งยิง่ 

การให้บริการตรวจรักษาพยาบาล มีกระบวนการอนัสลับซับซ้อน รวมถึงมีหน่วยงาน        
ทั้งภายนอกและภายในเก่ียวขอ้งมากมาย ซ่ึงส่งผลใหมี้กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งหลายส่วน 

การจดัท าคู่มือปฏิบติังานการให้บริการผูป่้วยนอก จะส่งผลให้ผูป้ฏิบติังานไดเ้ขา้ใจและ
รับทราบขอบเขตในการปฏิบติัของตนเองและผูอ่ื้น ทราบถึงความเช่ือมโยง ช่องทางในการส่ือสารระหวา่ง
หน่วยงานภายนอกและภายใน อนัส่งผลต่อการบริการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ลดความเส่ียงต่อการละเมิด
ผูรั้บบริการและความขดัแยง้ระหวา่งองคก์รทั้งภายในและภายนอก 

 คู่มือปฏิบติังานการใหบ้ริการผูป่้วยนอก เป็นส่วนส าคญัอยา่งยิ่งในการพฒันาระบบปฏิบติั
บติังานของตึกผูป่้วยนอก 

2. วตัถุประสงค์ 

การจดัท าคู่มือการปฏิบติังานบริการผูป่้วยนอก โรงพยาบาล มีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

 2.1 เพื่อใหก้ระบวนการปฏิบติังานบริการผูป่้วยนอก  เป็นระบบและมีมาตรฐานเดียวกนั 

 2.2 เพื่อใหผู้ป้ฏิบติังาน และผูเ้ก่ียวขอ้งกบักระบวนการปฏิบติังานบริการผูป่้วยนอก และ 

มีความรู้ ความเขา้ใจ และใชเ้ป็นแนวทางในการน ากระบวนการปฏิบัติงานบริการผูป่้วยนอก ไปใชไ้ดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง ชดัเจน ท าใหก้ารปฏิบติังานบรรลุผลอยา่งมีประสิทธิภาพ ผูป่้วยไดรั้บการรักษาพยาบาลท่ีมีคุณภาพ 
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั และเกิดความพึงพอใจ 

2.3 เพื่อใหก้ารปฏิบติังานสอดคลอ้งกบันโยบาย วสิัยทศัน์ ภารกิจ และเป้าหมายของ 

โรงพยาบาล 

 2.4 เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ไดมี้การปฏิบติัตามขอ้ก าหนด ระเบียบ หลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวอ้ยา่ง 

สม ่าเสมอและมีประสิทธิภาพ  
 2.5 เพื่อใหผู้บ้ริหารติดตามงานไดทุ้กขั้นตอน 

 2.6 เพื่อใชเ้ป็นเอกสารอา้งอิงในการท างาน 

 2.7 เพื่อใชเ้ป็นส่ือในการประสานงาน                                                             
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3. ขอบเขตของงานบริการผู้ป่วยนอก 

คู่มือการปฏิบติังานบริการผูป่้วยนอก มีรายละเอียดเน้ือหาครอบคลุมถึงการจดักระบวนการ
ปฏิบติังานบริการผูป่้วยนอก  เพื่อให้การปฏิบติังานเป็นไปตามขอ้ก าหนด และขั้นตอน ของกระบวนการ
ปฏิบติังานบริการผูป่้วยนอก   
หน้าทีค่วามรับผดิชอบและกระบวนการปฏิบัติงาน 

3.1  ระบบงานบริการผู้ป่วยนอก ประกอบดว้ย 5  กระบวนหลกั ไดแ้ก่ 

3.1.1 จุดตรวจสอบสิทธิ(ระยะเวลา 10 นาที) 
- ผู้รับผดิชอบ  เจา้หนา้ท่ีเวช-ระเบียน และเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบสิทธิ 

- หน้าที่ความรับผิดชอบ  ตรวจสอบเพื่อระบุตัวตน โดยใช้บัตร
ประชาชน/ใบขบัข่ี/Passport/บตัรขา้ราชการ/สูจิบตัร, ตรวจสอบและ
อนุมัติสิทธิโดยการลงระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล, คัดแยก
อาการและส่ง  หอ้งตรวจตามอาการ, คน้หาและส่งแฟ้มเวชระเบียนไป
ตามหอ้งตรวจ 

- ระบบติดตามประเมินผล ระยะเวลาท่ีผูป่้วยไดรั้บบริการ, อตัราการคดั
กรองผิดพลาด, ระยะเวลาการส่งเวชระเบียนไปท่ีคลินิกต่างๆ, อตัรา
การคน้ประวติัผดิพลาด 

3.1.2 จุ ด วั ด สั ญ ญ า ณ ชี พ :ง า น บ ริ ก า ร พ ย า บ า ล ก่ อ น พ บ แ พ ท ย์                     
(ระยะเวลารอคอบ  10 นาที) 
- ผู้รับผดิชอบ  ผูช่้วยเหลือคนไข/้พยาบาลวชิาชีพ 

- หน้าทีค่วามรับผดิชอบ ชัง่น ้าหนกั, วดัสัญญาณชีพ, ประเมินอาการตาม
ความเร่งด่วน, ตรวจสอบความพร้อมของเอกสารก่อนเขา้พบแพทย,์       
ลงบันทึกสัญญาณชีพ -น ้ าหนักส่วนสูง-อาการส าคัญ-ประวัติการ
เจบ็ป่วยในอดีต-การผา่ตดั-ความเส่ียงการแพย้า-ประวติัการใชส้ารเสพ
ติด และใหบ้ตัรคิวผูป่้วยเขา้พบแพทย ์ 
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3.1.3 ซักประวตัิ    (ระยะเวลารอคอย 20 นาที) 

             ผู้รับผดิชอบ  พยาบาลวชิาชีพ 

 หน้าทีค่วามรับผดิชอบ  ประเมินอาการตามความเร่งด่วน, ตรวจสอบความพร้อมของเอกสารก่อนเขา้
พบแพทย,์     ตรวจสอบการลงบนัทึกสัญญาณชีพ-น ้ าหนกัส่วนสูง-อาการส าคญั-ประวติัการเจ็บป่วย
ในอดีต-การผา่ตดั-ความเส่ียงการแพย้า-ประวติัการใชส้ารเสพติด ส่งผูป่้วยเขา้พบแพทย ์ 

3.1.4 ตรวจพบแพทย์  (ระยะเวลารอคอย 30 นาที) 

   ผู้รับผดิชอบ   :        แพทย์   
หน้าทีค่วามรับผดิชอบ : การตรวจรักษาและวนิิจฉยัโรค 

 

3.1.5 ห้องยา/การเงิน (  15  นาที) 
- ผู้รับผดิชอบ 

  ห้องยา เภสัชกร และเจา้พนกังานเภสัชกรรม 

  การเงิน เจา้หนา้ท่ีการเงิน 

- หน้าทีค่วามรับผดิชอบ 

  ห้องยา รับใบสั่งยาหรือใบน าทางจากผูป่้วย, จดัล าดบัคิว
ใหบ้ริการ, คดักรองความถูกตอ้งและความเหมาะสมในการสั่ง
ยา, จดัท าฉลากยาและจดัยา, ตรวจสอบรายการยาโดยเภสัชกร 
และส่งมอบยาพร้อมใหค้  าแนะน าการใชย้าโดยเภสัชกร 

  การเงิน ตรวจสอบค่าใชจ่้าย และรับช าระค่าใชจ่้าย 

- ระบบติดตามประเมินผล 

  ห้องยา ระยะเวลารอคอยในการรับยา, อตัราความคลาดเคล่ือน
ในการจ่ายยา และจ านวนอุบติัการณ์การจ่ายยาท่ีผูป่้วยแพซ้ ้ า 
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3.2งานบริการพยาบาลหลงัพบแพทย์  
- ผู้รับผดิชอบ   พยาบาลวชิาชีพ,  
- หน้าทีค่วามรับผดิชอบ ตรวจสอบค าสั่งการรักษา        ให้ค  าแนะน าใน

การปฏิบติัตวั การนดัคร้ังต่อไป ให้ค  าแนะน าในการท าหตัถการ (ถา้มี) 
การนดัคร้ังต่อไป 

 

3.2 ส่งตรวจเพิม่เติมทางห้องปฏิบัติการงานชันสูตรโรคกลาง  
- ผู้รับผิดชอบ นักเทคนิคการแพทย์,  เจ้าหน้าท่ีเทคนิคการแพทย์,         

เจา้พนกังานวทิยาศาสตร์การแพทย ์และ เจา้หนา้ท่ีธุรการ 

- หน้าที่ความรับผิดชอบ รับค าร้องเจาะเลือด, เจาะเลือดและน าส่งส่ิงส่ง
ตรวจทางห้องปฏิบติัการ, ท าการตรวจวิเคราะห์ และรายงานผลทาง
ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล 

- ระบบติดตามประเมินผล อตัราการวดัผลและรายงานคลาดเคล่ือน และ
ระยะเวลารอคอย 

3.2.1 ส่งตรวจเพิม่เติมรังสีวนิิจฉัย    
- ผู้รับผดิชอบ รังสีแพทย,์ นกัรังสีการแพทย,์ เจา้พนกังานรังสีการแพทย์

, เจา้หนา้ท่ีรังสีเทคนิคการแพทย,์  
- หน้าที่ความรับผิดชอบ รับใบส่งตรวจ พร้อมบตัรประชาชนหรือบตัร

ผู ้ป่วย  ตรวจสอบเพื่อระบุตัวผู ้ป่วย  ลงทะเบียนตรวจทางรังสี ,      
แนะน าผูป่้วยเก่ียวกบัการเปล่ียนเส้ือผา้และถอดเคร่ืองประดบั,      เรียก
ผูป่้วยเขา้หอ้งตรวจรังสีวินิจฉยั, จดัท าและถ่ายภาพรังสี, สร้างภาพรังสี
บนฟิล์ม, ตรวจสอบคุณภาพฟิล์ม, จดัฟิล์มเพื่อส่งให้รังสีแพทยอ่์านผล 
(รายงานด่วน) หรือ ส่งให้ผูป่้วย (ฟิล์มด่วน), รายงานผลวินิจฉัยทาง
รังสีทางระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล, เยบ็ผล จดัฟิล์ม-ผลใส่ซอง
ฟิลม์ และลงทะเบียนยมืฟิลม์-ส่งมอบใหผู้ป่้วย 

- ระบบติดตามประเมินผล อตัราการประกนัเวลารอคอยเอกซเรยท์ัว่ไป
ท่ีตอ้งการรายงานด่วน (%)     
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3.2.2 ส่งปรึกษาคลนิิกอืน่ (ระยะเวลา 10 นาที) 
- ผู้รับผิดชอบ เจา้หนา้ท่ีพยาบาล, พยาบาลวิชาชีพ และเจา้หนา้ท่ีบนัทึก

ขอ้มูล 

- หน้าทีค่วามรับผดิชอบ บนัทึกส่งตรวจผูป่้วยทางคอมพิวเตอร์ 

-  

3.2.3 ส่งตรวจเพิม่เติมรับเป็นผู้ป่วยใน (ระยะเวลา 10 นาที) 
- ผู้รับผิดชอบ เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพนัธ์, พยาบาลวิชาชีพ, เจ้าหน้าท่ี

พยาบาล, เจา้หนา้ท่ีบนัทึกขอ้มูล และผูช่้วยเหลือคนไข ้

- หน้าที่ความรับผิดชอบ  รับใบจองห้อง, ตรวจสอบเตียงว่าง และ
ลงทะเบียนผูป่้วยตามหอผูป่้วย 

3.2.4 ส่งตรวจเพิม่เติมส่งรักษาต่อ รพ.อืน่ (ระยะเวลา 10 นาที) 
- ผู้รับผดิชอบ เจา้หนา้ท่ีประสานสิทธิ และพยาบาลวชิาชีพ 

- หน้าที่ความรับผิดชอบ ประสานกบัพยาบาลศูนย ์Refer พร้อมใบสรุป
ประวติัการรักษาของแพทยแ์ละขอ้มูลบตัรประจ าตวัประชาชนผูป่้วย, 
ประสานโรงพยาบาลท่ีจะขอ Refer เม่ือได้รับการตอบรับ Refer 

พยาบาลหอผูป่้วยหรือพยาบาลห้องอุบติัเหตุและฉุกเฉินท่ีต้องการ 
Refer ช้ีแจงผูป่้วยและญาติให้ทราบเหตุผลท่ีจะส่งผูป่้วยไปรับษาต่อ
พร้อมเตรียมเอกสารใบ Refer ผล lab x-ray และเอกสารบตัรประจ าตวั
ประชาชน ประสานศูนยน์ าส่ง (EMS) เพื่อเตรียมความพร้อมของ
รถพยาบาลน าผูป่้วยส่งยงัโรงพยาบาลท่ีระบุ 

- ระบบติดตามประเมินผล อตัราความส าเร็จในการส่งผูป่้วยรักษาต่อ 

โปรแกรม ไทรีเฟอร์ 
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4.กรอบแนวความคิด 

กรอบแนวความคิดในการจดัท าคู่มือการปฏิบติัการให้บริการผูป่้วยนอก ไดจ้ากการคน้หา
ขอ้ก าหนดท่ีส าคญัโดยพิจารณาความตอ้งการของผูเ้ก่ียวขอ้งกบักระบวนการอนัประกอบดว้ย ผูรั้บบริการ     
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย รวมถึง ขอ้ก าหนดดา้นกฎหมายท่ีส าคญั ประสิทธิภาพของกระบวนการ และความคุม้ค่า
ของกระบวนการ 

คณะท างานการจดัท าคู่มือการปฏิบติังานการให้บริการผูป่้วยนอก ได้ร่วมพิจารณาและ
ก าหนดขอ้ก าหนดท่ีส าคญัดงัน้ี 

 

ข้อก าหนดด้าน ผู้เกีย่วข้อง 
ความต้องการทีไ่ด้รับการ

เสนอ 

ความต้องการทีไ่ด้รับ
คัดเลอืกตามล าดับ

ความส าคัญ 

ผูรั้บบริการ  ผูป่้วย 

 ญาติผูป่้วย 

 ความรวดเร็วในการ
ใหบ้ริการ 

 ความถูกตอ้งในการ
ใหบ้ริการ 

 ความปลอดภยัในการ
ใหบ้ริการ 

 ความพึงพอใจในการ
ใหบ้ริการ 

 ความปลอดภยั 

 ความรวดเร็ว 

 ความพึงพอใจ 

ผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสีย 

 กรมบญัชีกลาง 

 ส านกังาน
หลกัประกนัสุขภาพ
แห่งชาติ 

 ส านกังาน
ประกนัสังคม 

 ส านกังานคุม้ครอง
ผูป้ระสบภยัจากรถ 

 ความถูกตอ้งในการ
ส่งขอ้มูล 

 ความรวดเร็วในการ
ส่งขอ้มูล(ครอบคลุม
ถึงความครบถว้นของ
ขอ้มูล) 

 มีช่องทางง่ายต่อการ
เขา้ถึง 

 ความถูกตอ้งในการส่ง
ขอ้มูล 

 

 

 

 

 



6 

 

 

ข้อก าหนดด้าน ผู้เกีย่วข้อง 
ความต้องการทีไ่ด้รับการ

เสนอ 

ความต้องการทีไ่ด้รับ
คัดเลอืกตามล าดับ

ความส าคัญ 

ขอ้ก าหนดดา้น
กฎหมาย 

 กฎหมาย
สถานพยาบาล 

 แนวทางปฏิบติัในการ
ขอรับค่าใชจ่้ายเพื่อ
บริการสารณสุข 2555 

 ปฏิบติัตามขอ้ก าหนด  ปฏิบติัตามขอ้ก าหนด 

 

ประสิทธิภาพของ
กระบวนการ 

 สถาบนัรับรอง
คุณภาพ
สถานพยาบาล 
(องคก์ารมหาชน) 

 มาตรฐานของระบบ 

 บุคลากรมีคุณภาพ 

 ระบบการจดัการไม่
ซ ้ าซอ้น 

 เขา้ถึงระบบไดง่้าย 

 ระบบการจดัการไม่
ซ ้ าซอ้น 

ความคุม้ค่า  ผูป้ฏิบติังาน 

 ผูบ้ริหาร 

 เพิ่มงบประมาณเพิ่ม
ประสิทธิภาพสูงสุด 

 คงงบประมาณตามท่ี
ไดรั้บจดัสรร 

 ลดงบประมาณลง
เพื่อใหเ้ป็นไปตาม
สภาพเศรษฐกิจ 

 คงงบประมาณตามท่ี
ไดรั้บจดัสรร 

คณะท างานการจดัท าคู่มือการปฏิบติังานการให้บริการผูป่้วยนอก ไดพ้ิจารณาความตอ้งการท่ี
ส าคญัเพื่อก าหนดขอ้ก าหนดของกระบวนการ คือ  ผูป่้วยไดรั้บบริการแบบผูป่้วยนอกดว้ยความปลอดภยั
ถูกตอ้ง รวดเร็วและพึงพอใจ 
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6.ค าจ ากดัความ 

6.1 รับเป็นผูป่้วยใน (Admit) หมายถึง การรับผูป่้วยเขา้ไวรั้กษาตวัในโรงพยาบาลตาม
ความเห็นของแพทย ์

6.2 สัญญาณชีพ (Vital signs) หมายถึง การตรวจสอบอาการแสดงท่ีเป็นส่ิงบ่งช้ีการมีชีวิต
ของคน โดยการจบัชีพจร นบัการหายใจ การวดัอุณหภูมิร่างกายและการวดัความดนัโลหิต  

6.3 ท าหตัถการ หมายถึง กิจกรรมทางการแพทยท่ี์กระท าต่อผูป่้วย โดยผูท้  าหตัถการจะผา่น
การฝึกทักษะและความช านาญจนเกิดความเช่ียวชาญ เช่น การฉีดยาเข้ากล้ามเน้ือ การท าแผลผ่าตัด                    
การผา่ตดัไฝ การเจาะหลงั เป็นตน้ 

6.4 การคดักรองผูป่้วย (Triage) หมายถึง การจ าแนกประเภทผูป่้วย ตามแนวทางการคดั
กรองและประเมินอาการ หรือปัญหาส าคญัท่ีน ามาโรงพยาบาล โดยจ าแนกผูป่้วยออกเป็น 3 ประเภท     

ไดแ้ก่ ฉุกเฉิน, รีบด่วน และไม่รีบด่วน 
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หน่วยงานและหน้าทีค่วามรับผดิชอบ 

หน่วยงานรับผดิชอบ หน้าทีค่วามรับผดิชอบ 

ผูอ้  านวยการส านกัการแพทย ์  บงัคบับญัชาและก ากบัติดตามการปฏิบติัราชการของ
โรงพยาบาล 

ผูอ้  านวยการโรงพยาบาล  บงัคบับญัชาและก ากบัติดตามการปฏิบติังานแต่ละ
แผนก 

ฝ่ายการพยาบาล  คดักรองผูป่้วยเพื่อประเมินภาวะเร่งด่วนหรือฉุกเฉิน 

 คดัแยกผูป่้วยเพื่อพบแพทยต์ามสาขา 

 ใหก้ารพยาบาลผูป่้วย 

 ใหค้  าแนะน าดา้นการพยาบาล 

 จดัท านดั 

ฝ่ายบริหาร  อ านวยความสะดวก ประชาสัมพนัธ์ใหข้อ้มูลแก่
ผูป่้วย 

 เคล่ือนยา้ยผูป่้วย 

 อ านวยความสะดวกดา้นสถานท่ี 

ฝ่ายการเงิน  จดัเก็บค่าบริการรักษาพยาบาล 

งานประกนัสุขภาพ  กดบตัรคิว  จุดประชาสัมพนัธ์ 

 บนัทึกขอ้มูลผูป่้วยตรวจสอบสิทธิและอนุมติัสิทธิ 

 ตรวจสอบสิทธิเบ้ืองตน้ 

 คน้หาเวชระเบียน 

กลุ่มงานผูป่้วยนอก  คดักรองผูป่้วยเพื่อประเมินภาวะเร่งด่วนหรือฉุกเฉิน 

 คดัแยกผูป่้วยเพื่อพบแพทยต์ามสาขา 

 ใหก้ารพยาบาลผูป่้วย 

 ใหก้ารวนิิจฉยัและรักษาผูป่้วย 

กลุ่มงานเภสัชกรรม  จดัเตรียมยาส าหรับผูป่้วย 

 ใหค้  าแนะน าส าหรับผูป่้วย 

กลุ่มงานชนัสูตรโรค  ตรวจวเิคราะห์และรายงานผลตรวจทางปฏิบติัการ 

กลุ่มงานรังสีวทิยา  ตรวจวเิคราะห์และรายงานผลทางรังสีวทิยา 

 ใหก้ารรักษาทางรังสีวทิยา 
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ขั้นตอนการรับบริการ 

1.พยาบาลคดักรองผูป่้วย  การจ าแนกประเภทผูป่้วย ตามแนวทางการคดักรองและประเมินอาการ หรือ
ปัญหาส าคญัท่ีน ามาโรงพยาบาล โดยจ าแนกผูป่้วยออกเป็น 3 ประเภท     ไดแ้ก่ ฉุกเฉิน, รีบด่วน และไม่
รีบด่วน   ฉุกเฉิน ส่ง ตรวจ ER   รีบด่วนและมาตรวจตามปกติกดคิวตรวจท่ี OPD 

2. กดบตัรคิว   ผู้รับผดิชอบ : งานประกนัสุขภาพ 

คิว  A: นดัตรวจเลือด +    ผูป่้วยสูติกรรม      

คิว  B:  คิวคลินิกเฉพาะโรค   ศลัยกรรม/อายุรกรรม  /กระดูกและขอ้ /หอบหืด   

คิว  C:    ตรวจสุขภาพ/ขอใบรับรองแพทย ์   

คิว  D:  คิวผูป่้วยฉุกเฉิน /เจา้หนา้ท่ี   

คิว  E:พระภิกษุ ,เด็กอาย<ุ 1 ปี, ผูสู้งอาย>ุ 70 ปี ,ผูพ้ิการ   

คิว F:  คลินิก ความดนัโลหิตสูง/  คลินิกจิตเวช  

คิว  G : คิวผูป่้วยนดั (ไม่เจาะเลือด )  / ผูป่้วยนดัทัว่ไป : ทุก ร่วมกนัรับผดิชอบ   

คิว  P : คิวทนัตกรรม     กด 30 คิว  แลว้เชิญรับบริการชั้น2 

แผนกตรวจสอบสิทธิ /ท าประวัติ กดเรียกตามเวลาทีก่ดบัตรคิวในเวลาราชการ  

จุดวดัสัญญารชีพ 

คนที ่1 กด  A    E     C      กดหมดไม่ไปสามารถไปช่วยคนที ่ 2 

คนที ่2 กด  B    C    G       กดหมดไม่ไปสามารถไปช่วยคนที ่ 1  

คิว  F  ผู้ป่วยคลนิิก ความดันโลหิตวดัทีจุ่ดบริการ  คลนิิก  HT เน่ืองจากนัดมาคร้ังละ 80 คนขึน้ไป/คร้ัง 
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การให้บริการจุดซักประวตัิ 

จุดซกัประวติัท่ี1  คิว  A: นดัตรวจเลือด +    ผูป่้วยสูติกรรม      

จุดซกัประวติัท่ี2   คิว  B:  คิวคลินิกเฉพาะโรค   ศลัยกรรม/อายรุกรรม  /กระดูกและขอ้ /หอบหืด   

จุดซกัประวติัท่ี 3  คิว  C:    ตรวจสุขภาพ/ขอใบรับรองแพทย ์   

จุดซกัประวติัท่ี  4 คิว  D:  คิวผูป่้วยฉุกเฉิน /เจา้หนา้ท่ี   

จุดซกัประวติัท่ี   5  คิว  E:พระภิกษุ ,เด็กอาย<ุ 1 ปี, ผูสู้งอาย>ุ 70 ปี ,ผูพ้ิการ   

จุดซกัประวติัท่ี  6   คิว F:  คลินิก ความดนัโลหิตสูง/  คลินิกจิตเวช  

คิว  G : คิวผูป่้วยนดั (ไม่เจาะเลือด )  / ผูป่้วยนดัทัว่ไป : ทุก ร่วมกนัรับผดิชอบ   

    วธีิปฏิบติัเร่ือง   การคดักรอง ซกัประวติั ประเมินสภาพผูรั้บบริการ  

1. เพื่อใหเ้กิดความมัน่ใจวา่มีทรัพยากรพร้อมท่ีจะปฏิบติังานใหด้ าเนินไปไดด้ว้ยดี โดยการปฏิบติังาน
ในเวลาราชการ เวลา 8.00-16.00 น. มีเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังาน  ควบคุมการเตรียมอุปกรณ์  เคร่ืองมือ
เคร่ืองใชต่้าง ๆ ใหพ้ร้อมใชส้ าหรับใหบ้ริการผูรั้บบริการ  ดงัน้ี 

- พยาบาลวชิาชีพ  6  คน เป็นหวัหนา้งาน 1 คน  

- พนกังานผูช่้วยเหลือคนไข ้4  คน 

- แพทยป์ฏิบติังานประจ าหอ้งตรวจโรค ตามตารางการปฏิบติังานของแพทย ์

ในกรณีเจา้หนา้ท่ี และ/หรือ พยาบาลวชิาชีพ ลา/ไปราชการ/อบรม ให้เจา้หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย และ/หรือ 
พยาบาลวชิาชีพจากหน่วยงานอ่ืนท่ีไดรั้บการฝึกอบรมขณะปฏิบติังานจริงมาปฏิบติังานทดแทน 

ในกรณีพนกังานผูช่้วยเหลือคนไขล้า ใหพ้นกังานผูช่้วยเหลือคนไขจ้ากหน่วยงานอ่ืนท่ีไดรั้บการ 

ฝึกอบรมขณะปฏิบติังานจริงมาปฏิบติังานทดแทน 

2. กรณีตรวจโรคทัว่ไป  ผูรั้บบริการกดบตัรคิวท่ีเคร่ืองกดบตัรคิวผูป่้วยนอก พนกังานตรวจสอบสิทธ์ิ
ทุกราย  พนกังานผูช่้วยเหลือคนไข ้ / ทีมการพยาบาล เรียกผูรั้บบริการวดัสัญญาณชีพตามบตัรคิว 
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2.1 ชัง่น ้าหนกั/วดัส่วนสูงผูรั้บบริการทุกราย ยกเวน้ในรายท่ียนืไม่ได ้ตอ้งนัง่รถเขน็นัง่ 

2.2 วดัอุณหภูมิร่างกาย  ชีพจร และการหายใจ ผูรั้บบริการทุกราย      

2.3 วดัความดนัโลหิต  ทุกราย  ยกเวน้ ในเด็กอายุต  ่ากวา่ 4 ปี   

2.4  บนัทึกสัญญาณชีพ  น ้าหนกั ส่วนสูง  ดว้ยเคร่ืองอตัโนมติัท่ีสามารถบนัทึกไดใ้นประวติัผูป่้วย 

3.  ซกัประวติัการเจบ็ป่วยในปัจจุบนั  ในอดีต  และอาการส าคญั 

      จดัล าดบัการเขา้พบแพทยใ์นหอ้งตรวจโรค ก่อน-หลงั ตามล าดบั ยกเวน้ผูรั้บบริการท่ีไดรั้บ  การประเมิน
สภาพแลว้วา่ตอ้งไดรั้บการรักษาพยาบาลเร่งด่วน 

พยาบาลจะประเมินผูป่้วยท่ีมาดว้ยอาการอะไร โดยแยกประเภท เป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่  

       กลุ่มท่ี1 Urgent =ฉุกเฉิน รีบเร่ง  ตอ้งการการช่วยเหลือรีบด่วนหรือตอ้งพบแพทยท์นัที  

 แสดงสัญญาลกัษณ์สีแดง  

        ไดแ้ก่ผูป่้วยท่ีมีอาการ  อาการแสดง หรือภาวะเจบ็ป่วยดงัต่อไปน้ี  

          -ผูป่้วยท่ีมีความดนัโลหิตตวับน < 90 mmHg หรือ > 180 mmHg,ความดนัโลหิตตวัล่าง  

< 60 mmHg ร่วมกบัอาการทางคลินิกอ่ืน ๆ  

          -ผูป่้วยท่ีมีปัญหาทางดา้นจิตใจรุนแรง ควบคุมตวัเองไดน้อ้ย 

          -ผูป่้วยท่ีมีกลุ่มอาการเจบ็ปวดอวยัวะภายนอก / ภายใน รุนแรงเฉียบพลนั เช่น ปวดศีรษะ ปวดทอ้ง  

ปวดหลงัท่ี รุนแรง  คล่ืนไส้  อาเจียน หรือถ่ายทอ้งติดต่อกนั  สัญญาณชีพปกติ 

          -ผูป่้วยท่ีมีปัญหาทาง หู ตา คอ จมูก  ลูกตาแตก  ตามองไม่ชดั ตอ้หิน เลือดก าเดาไหล  

       กลุ่มท่ี2 Semi Urgent=ก่ึงรีบเร่ง  ผูป่้วยท่ีมีการเจบ็ป่วยเฉียบพลนัไม่มีภาวะวกิฤตตอ้งการ 

การวนิิจฉยัและรักษาอยา่งเหมาะสมโดยท่ีในขณะนั้นไม่มีภาวะฉุกเฉินรอไดจ้ะจดัใหพ้บแพทยภ์ายใน30

นาที แสดงสัญญาลกัษณ์สีเหลือง  
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ไดแ้ก่ผูป่้วยท่ีมีอาการ  อาการแสดง หรือภาวะเจบ็ป่วยดงัต่อไปน้ี  

           -กลุ่มอาการปวดไม่รุนแรง , ปวดเร้ือรัง เช่น ปวดศีรษะ ปวดหลงั ปวดกลา้มเน้ือ 

           -กลุ่มอาการไข ้ ไขห้วดัและทางเดินหายใจส่วนตน้อกัเสบ 

           -กลุ่มอาการปวดทอ้ง  ทอ้งเสียเร้ือรัง แต่ไม่รุนแรง 

           -กลุ่มผูป่้วยเร้ือรังท่ีอาการไม่รุนแรง เช่น HIV positive 

           -กลุ่มผูป่้วยท่ีตอ้งไดรั้บการป้องกนัการแพร่กระจายเช้ือ 

       กลุ่มท่ี3 Non urgent=ไมรี่บเร่ง รอตรวจตามคิว  แสดงสัญญาลกัษณ์สีเขียว 

กรณีผูรั้บบริการท่ีมาตรวจตามแพทยน์ดั 

4.1 ตรวจสอบใบนดัเพื่อดูรายละเอียดของการนดั 

4.2 ส่งตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ หรือส่งถ่ายภาพรังสีเอ็กซเรย ์ในกรณีท่ีแพทยร์ะบุใหส่้งตรวจก่อนพบแพทย ์ 
จากนั้นปฏิบติัตามกรณีตรวจโรคทัว่ไป 

กรณีส่งผูรั้บบริการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ ไดก่้อนทนัที ดงัน้ี 

5.1 ผูรั้บบริการตอ้งการตรวจปัสสาวะ เพื่อดูการตั้งครรภ ์

5.2 ตรวจหมู่เลือด 

5.3 ตรวจเลือด   ตรวจปัสสาวะและเอกซเรยป์อด  เพื่อขอใบรับรองแพทย ์ตรวจสุขภาพสมคัรงาน (F-OPD-

003) 

5.4 กรณี ตรวจเลือด หา Anti HIV เจา้หนา้ท่ีหน่วยบริการผูป่้วยนอก ปฏิบติัตามวธีิปฏิบติังานเร่ือง“การ
ใหบ้ริการปรึกษาก่อน-หลงัการตรวจเลือด” (WI-OPD-01.08) 

5.5 กรณีผูป่้วยประวติัไขมนัในเลือดสูง รับยาประจ า ใหเ้จาะตรวจไขมนัในเลือดได ้ทุก 6 เดือน ประวติั 
ธาลสัซีเมีย เจาะ Hct  ซ ้ า ทุก 3 เดือน (ถา้ผูป่้วยซีด และ/หรือ มีอาการเวยีนศีรษะ มึนงง) 

5.6 กรณีท่ีตอ้งการตรวจเลือด เพื่อน าผลการตรวจเลือดไปรักษาต่อท่ีโรงพยาบาลอ่ืน   
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5.7 แพทยน์ดัมาตรวจพร้อมสั่งส่งตรวจทางห้องปฏิบติัการ และ/หรือ ส่งถ่ายภาพรังสีเอก็ซเรยก่์อนพบแพทย ์

5.8 บนัทึกรายการตรวจในเวชระเบียนผูป่้วยนอก แลว้ส่งผูรั้บบริการ และเวชระเบียนผูป่้วยนอก (F-COM-

001) ไปยงัหอ้งปฏิบติัการ และ/หรือ หอ้งถ่ายภาพรังสี ต่อไป 

กรณีผูรั้บบริการส่งมาจากหน่วยบริการอ่ืน ๆ ตรวจสอบประวติั และประเมินสภาพผูรั้บบริการ  

ส่งพบแพทยต์รวจตามล าดบัขณะนั้น 

กรณีผูรั้บบริการกลบัจากการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ และ/หรือ การถ่ายภาพรังสี  ส่งพบแพทยต์รวจไดเ้ลย 

กรณีผูรั้บบริการขอใบรับรองแพทย ์

กรณีขอใบรับรองแพทยเ์พื่อสมคัรงาน (F-OPD-003) ท าใบขบัข่ี  บวช  สมคัรฌกส. 

      - ซกัประวติั และประเมินสภาพผูรั้บบริการ เช่นเดียวกบัผูรั้บบริการตรวจโรคทัว่ไป 

      - ส่งตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ และ/หรือ ถ่ายภาพรังสี ก่อนพบแพทย ์ในกรณีท่ีตอ้งการ         

     -  จดัล าดบัผูรั้บบริการเขา้พบแพทย ์ตามล าดบัก่อน-หลงั  

     -  เม่ือแพทยต์รวจสุขภาพ และบนัทึกรายละเอียดในแบบฟอร์มใบรับรองแพทยใ์นคอมพิวเตอร์  ลงผล
การตรวจในใบรับรองแพทย(์F-OPD-003) ลงลายมือช่ือแพทยผ์ูต้รวจ และใหผู้รั้บบริการน าใบรับรองแพทย ์
(F-OPD-003) ไปหอ้งจ่ายยาเพื่อประทบัตราโรงพยาบาลพนมสารคาม ตรงบรรทดัท่ีลงลายมือช่ือแพทย์
ผูต้รวจ และช าระเงินค่าบริการท่ีหอ้งจ่ายเงิน 

กรณีผูรั้บบริการตอ้งการใบรับรองแพทย ์(F-MED-003) เพื่อลาหยดุงาน 

       แพทยบ์นัทึกรายละเอียดในแบบฟอร์มใบรับรองแพทยใ์นคอมพิวเตอร์  ลงลายมือช่ือแพทยผ์ูต้รวจและ
ใหผู้รั้บบริการน าไปประทบัตราโรงพยาบาลพนมสารคามตรงบรรทดัท่ีลงลายมือช่ือแพทยผ์ูต้รวจท่ีหอ้ง
จ่ายเงิน   
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1. เร่ือง   การคดักรอง ซักประวตัิ ประเมนิสภาพผู้รับบริการ 

เพื่อให้เกิดความมัน่ใจวา่มีทรัพยากรพร้อมที่จะปฏิบตังิานให้ด าเนนิไปได้ด้วยดี โดยการปฏิบตัิงานในเวลาราชการ เวลา 
8.00-16.00 น. มีเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน  ควบคมุการเตรียมอปุกรณ์  เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ตา่ง ๆ ให้พร้อมใช้ส าหรับให้บริการ
ผู้ รับบริการ  ดงันี ้

- พยาบาลวิชาชีพ  6  คน เป็นหวัหน้างาน 1 คน  

- พนกังานผู้ ช่วยเหลอืคนไข้ 4  คน 

- แพทย์ปฏิบตัิงานประจ าห้องตรวจโรค ตามตารางการปฏิบตังิานของแพทย์ 

ในกรณีเจ้าหน้าที่ และ/หรือ พยาบาลวิชาชีพ ลา/ไปราชการ/อบรม ให้เจ้าหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย และ/หรือ พยาบาล
วิชาชีพจากหนว่ยงานอ่ืนที่ได้รับการฝึกอบรมขณะปฏิบตังิานจริงมาปฏิบตัิงานทดแทน 

ในกรณีพนกังานผู้ ช่วยเหลอืคนไข้ลา ให้พนกังานผู้ ช่วยเหลอืคนไข้จากหนว่ยงานอ่ืนที่ได้รับการ 

ฝึกอบรมขณะปฏิบตัิงานจริงมาปฏิบตัิงานทดแทน 

กรณีตรวจโรคทัว่ไป  ผู้ รับบริการกดบตัรควิท่ีเคร่ืองกดบตัรควิผู้ ป่วยนอก พนกังานตรวจสอบสทิธ์ิทกุราย  พนกังานผู้
ช่วยเหลอืคนไข้  / ทีมการพยาบาล เรียกผู้ รับบริการวดัสญัญาณชีพตามบตัรคิว 

2.1 ชัง่น า้หนกั/วดัสว่นสงูผู้ รับบริการทกุราย ยกเว้นในรายทีย่ืนไมไ่ด้ ต้องนัง่รถเข็นนัง่ 

2.2 วดัอณุหภมูิร่างกาย  ชีพจร และการหายใจ ผู้ รับบริการทกุราย      

2.3 วดัความดนัโลหิต  ทกุราย  ยกเว้น ในเดก็อายตุ ่ากวา่ 4 ปี   

2.4  บนัทกึสญัญาณชีพ  น า้หนกั สว่นสงู  ด้วยเคร่ืองอตัโนมตัิทีส่ามารถบันทกึได้ในประวตัิผู้ ป่วย 

2.4 กรณีเคร่ืองวดัสญัญาณชีพขดัข้อง  วดัด้วยมือ     ลงบนัทกึในแบบบนัทกึสญัญาณชีพ          (F-OPD-012) แนบพร้อม
บตัรคิว  เพื่อให้พยาบาลบนัทกึลงในเวชระเบียน 

ทีมการพยาบาล  เรียกผู้ รับบริการตามบตัรคิว 

3.1 ซกัประวตัิการเจ็บป่วยในปัจจบุนั  ในอดีต  และอาการส าคญั 

3.2 จดัล าดบัการเข้าพบแพทย์ในห้องตรวจโรค ก่อน-หลงั ตามล าดบั ยกเว้นผู้ รับบริการท่ีได้รับ  การประเมินสภาพแล้ววา่
ต้องได้รับการรักษาพยาบาลเร่งดว่น 
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-พยาบาลจะประเมินผูป่้วยท่ีมาดว้ยอาการอะไร โดยแยกประเภท เป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่  

       กลุ่มท่ี1 Urgent =ฉุกเฉิน รีบเร่ง  ตอ้งการการช่วยเหลือรีบด่วนหรือตอ้งพบแพทยท์นัที  

 แสดงสัญญาลกัษณ์สีแดง  

        ไดแ้ก่ผูป่้วยท่ีมีอาการ  อาการแสดง หรือภาวะเจบ็ป่วยดงัต่อไปน้ี  

          -ผูป่้วยท่ีมีความดนัโลหิตตวับน < 90 mmHg หรือ > 180 mmHg,ความดนัโลหิตตวัล่าง  

< 60 mmHg ร่วมกบัอาการทางคลินิกอ่ืน ๆ  

          -ผูป่้วยท่ีมีปัญหาทางดา้นจิตใจรุนแรง ควบคุมตวัเองไดน้อ้ย 

          -ผูป่้วยท่ีมีกลุ่มอาการเจบ็ปวดอวยัวะภายนอก / ภายใน รุนแรงเฉียบพลนั เช่น ปวดศีรษะ ปวดทอ้ง  
ปวดหลงัท่ี รุนแรง  คล่ืนไส้  อาเจียน หรือถ่ายทอ้งติดต่อกนั  สัญญาณชีพปกติ 

          -ผูป่้วยท่ีมีปัญหาทาง หู ตา คอ จมูก  ลูกตาแตก  ตามองไม่ชดั ตอ้หิน เลือดก าเดาไหล  

       กลุ่มท่ี2 Semi Urgent=ก่ึงรีบเร่ง  ผูป่้วยท่ีมีการเจบ็ป่วยเฉียบพลนัไม่มีภาวะวกิฤตตอ้งการ 

การวนิิจฉยัและรักษาอยา่งเหมาะสมโดยท่ีในขณะนั้นไม่มีภาวะฉุกเฉินรอไดจ้ะจดัใหพ้บแพทยภ์ายใน30
นาที แสดงสัญญาลกัษณ์สีเหลือง  

        ไดแ้ก่ผูป่้วยท่ีมีอาการ  อาการแสดง หรือภาวะเจบ็ป่วยดงัต่อไปน้ี  

           -กลุ่มอาการปวดไม่รุนแรง , ปวดเร้ือรัง เช่น ปวดศีรษะ ปวดหลงั ปวดกลา้มเน้ือ 

           -กลุ่มอาการไข ้ ไขห้วดัและทางเดินหายใจส่วนตน้อกัเสบ 

           -กลุ่มอาการปวดทอ้ง  ทอ้งเสียเร้ือรัง แต่ไม่รุนแรง 

           -กลุ่มผูป่้วยเร้ือรังท่ีอาการไม่รุนแรง เช่น HIV positive 

           -กลุ่มผูป่้วยท่ีตอ้งไดรั้บการป้องกนัการแพร่กระจายเช้ือ 

       กลุ่มท่ี3 Non urgent=ไมรี่บเร่ง รอตรวจตามคิว  แสดงสัญญาลกัษณ์สีเขียว 
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กรณผู้ีรับบริการทีม่าตรวจตามแพทย์นัด 

4.1 ตรวจสอบใบนดัเพื่อดูรายละเอียดของการนดั 

4.2 ส่งตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ หรือส่งถ่ายภาพรังสีเอก็ซเรย ์ในกรณีท่ีแพทยร์ะบุใหส่้งตรวจก่อนพบแพทย ์ 
จากนั้นปฏิบติัตามกรณีตรวจโรคทัว่ไป 

กรณีส่งผูรั้บบริการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ ไดก่้อนทนัที ดงัน้ี 

5.1 ผูรั้บบริการตอ้งการตรวจปัสสาวะ เพื่อดูการตั้งครรภ ์

5.2 ตรวจหมู่เลือด 

5.3 ตรวจเลือด   ตรวจปัสสาวะและเอกซเรยป์อด  เพื่อขอใบรับรองแพทย ์ตรวจสุขภาพสมคัรงาน (F-OPD-

003) 

5.4 กรณี ตรวจเลือด หา Anti HIV เจา้หนา้ท่ีหน่วยบริการผูป่้วยนอก ปฏิบติัตามวธีิปฏิบติังานเร่ือง“การ
ใหบ้ริการปรึกษาก่อน-หลงัการตรวจเลือด” (WI-OPD-01.08) 

5.5 กรณีผูป่้วยประวติัไขมนัในเลือดสูง รับยาประจ า ใหเ้จาะตรวจไขมนัในเลือดได ้ทุก 6 เดือน ประวติั 
ธาลสัซีเมีย เจาะ Hct  ซ ้ า ทุก 3 เดือน (ถา้ผูป่้วยซีด และ/หรือ มีอาการเวยีนศีรษะ มึนงง) 

5.6 กรณีท่ีตอ้งการตรวจเลือด เพื่อน าผลการตรวจเลือดไปรักษาต่อท่ีโรงพยาบาลอ่ืน   

5.7 แพทยน์ดัมาตรวจพร้อมสั่งส่งตรวจทางห้องปฏิบติัการ และ/หรือ ส่งถ่ายภาพรังสีเอก็ซเรยก่์อนพบแพทย ์

5.8 บนัทึกรายการตรวจในเวชระเบียนผูป่้วยนอก แลว้ส่งผูรั้บบริการ และเวชระเบียนผูป่้วยนอก (F-COM-

001) ไปยงัหอ้งปฏิบติัการ และ/หรือ หอ้งถ่ายภาพรังสี ต่อไป 

กรณีผูรั้บบริการส่งมาจากหน่วยบริการอ่ืน ๆ ตรวจสอบประวติั และประเมินสภาพผูรั้บบริการ  

ส่งพบแพทยต์รวจตามล าดบัขณะนั้น 

กรณีผูรั้บบริการกลบัจากการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ และ/หรือ การถ่ายภาพรังสี  ส่งพบแพทยต์รวจไดเ้ลย 
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กรณผู้ีรับบริการขอใบรับรองแพทย์ 

1 กรณีขอใบรับรองแพทยเ์พื่อสมคัรงาน (F-OPD-003) ท าใบขบัข่ี  บวช  สมคัรฌกส. 

      - ซกัประวติั และประเมินสภาพผูรั้บบริการ เช่นเดียวกบัผูรั้บบริการตรวจโรคทัว่ไป 

      - ส่งตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ และ/หรือ ถ่ายภาพรังสี ก่อนพบแพทย ์ในกรณีท่ีตอ้งการ         

     -  จดัล าดบัผูรั้บบริการเขา้พบแพทย ์ตามล าดบัก่อน-หลงั  

     -  เม่ือแพทยต์รวจสุขภาพ และบนัทึกรายละเอียดในแบบฟอร์มใบรับรองแพทยใ์นคอมพิวเตอร์  ลงผล
การตรวจในใบรับรองแพทย(์F-OPD-003) ลงลายมือช่ือแพทยผ์ูต้รวจ และใหผู้รั้บบริการน าใบรับรองแพทย ์
(F-OPD-003) ไปหอ้งจ่ายยาเพื่อประทบัตราโรงพยาบาลพนมสารคาม ตรงบรรทดัท่ีลงลายมือช่ือแพทย์
ผูต้รวจ และช าระเงินค่าบริการท่ีหอ้งจ่ายเงิน 

2 กรณีผูรั้บบริการตอ้งการใบรับรองแพทย ์(F-MED-003) เพื่อลาหยดุงาน 

       แพทยบ์นัทึกรายละเอียดในแบบฟอร์มใบรับรองแพทยใ์นคอมพิวเตอร์  ลงลายมือช่ือแพทยผ์ูต้รวจและ
ใหผู้รั้บบริการน าไปประทบัตราโรงพยาบาลพนมสารคามตรงบรรทดัท่ีลงลายมือช่ือแพทยผ์ูต้รวจท่ีหอ้ง
จ่ายเงิน   

 

     2. เร่ือง   การนัดผู้รับบริการ 

1.เพื่อใหผู้รั้บบริการท่ีไดรั้บการนดั  ไดรั้บขอ้มูลครบถว้นและมารับบริการไดถู้กตอ้ง และไดรั้บการดูแล
รักษา อยา่งต่อเน่ือง โดยมีระบบการนดัท่ีมีคุณภาพ  

2.ผูรั้บบริการท่ีจ าเป็นตอ้งไดรั้บการดูแลรักษาอยา่งต่อเน่ือง จะไดรั้บการนดั โดยออกบตัรนดัผูป่้วย 
โรงพยาบาลพนมสารคาม (F-OPD-002) ใหก้บัผูรั้บบริการ และท าบนัทึกการนดัลงในคอมพิวเตอร์   พร้อม
อธิบายใหผู้รั้บบริการทราบและเขา้ใจในหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

2.1   วนัท่ีนดัและเวลานดั 

2.2   เหตุท่ีนดั - นดัเพื่อจุดประสงคใ์ด 
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2.3   ติดต่อท่ี - สถานท่ี ท่ีใหผู้รั้บบริการมาติดต่อในวนันดั 

2.4   ผูน้ดั - พบผูใ้หบ้ริการคนใด ( ถา้ตอ้งมีเฉพาะ ) 

2.5   การเตรียมตวัก่อนนดั 

2.6   ขอ้แนะน า อ่ืน ๆ ถา้มี  

ส าหรับการนดัต่อเน่ืองกรณีอ่ืน ๆ  ใหใ้ชบ้ตัรนดัเฉพาะของงานนั้น ๆ  และแนะน ารายละเอียด 

การนดัใหผู้รั้บบริการทราบ 

เม่ือมีผูรั้บบริการมาตรวจตามนดั ท่ีหน่วยงานท่ีนดั  ใหบ้ริการผูรั้บบริการตามนดั 

     3.เร่ือง   การใหบ้ริการปรึกษาก่อน-หลงัการตรวจเลือด 

1.เม่ือผูรั้บบริการตอ้งการตรวจเลือด Anti HIV หรือแพทยส์ั่งส่งตรวจ Anti HIV  ทีมการพยาบาลใหบ้ริการ
ปรึกษาก่อนการตรวจเลือด ตามคู่มือ “แนวทางการใหบ้ริการปรึกษาแนะแนวเก่ียวกบั 

โรคเอดส์” แลว้บนัทึกลงใน “แบบบนัทึกการปรึกษาก่อนการตรวจเลือด” (F-OPD-009) ส่งผูรั้บบริการไปยงั
หอ้งปฏิบติัการชนัสูตร เพื่อใหห้อ้งปฏิบติัการชนัสูตร ปฏิบติัตาม ระเบียบปฏิบติั เร่ือง “การบริการทาง
หอ้งปฏิบติัการ”  

2.เม่ือไดรั้บผลเลือด  ทีมการพยาบาล ใหบ้ริการปรึกษาหลงัการตรวจเลือด ตามคู่มือ “แนวทาง 

การใหบ้ริการปรึกษาแนะแนวเก่ียวกบัโรคเอดส์” แลง้บนัทึกลงใน “แบบบนัทึกการปรึกษา 

หลงัการตรวจเลือด” (F-OPD-010)  

    4. เร่ือง   การบริการตรวจภายใน 

การตรวจภายในเป็นการตรวจเพื่อใชป้ระกอบการวินิจฉยัโรค 

เตรียมเตียงตรวจภายใน ปูผา้ยางส าหรับรองกน้   ผา้ปิดตา   ถงัขยะใส่ถุงแดง   เพื่อแยกขยะ 

 เตรียม Set  PV. ประกอบดว้ย ขนั  ส าลีส าหรับท าความสะอาดอวยัวะสืบพนัธ์ุ  Speculum 

 ส าหรับตรวจภายใน   ไมพ้นัส าลี   ขวดใส่ NSS ส าหรับส่ง Specimen        
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 เตรียมน ้ายาท่ีใช ้  เช่น   Savlon 1:100 , NSS 

 เตรียมอุปกรณ์ส าหรับส่งส่ิงส่งตรวจ (ถา้มี)  เช่น  แผน่สไลด ์  แผน่กระดาษกรอง  ฯลฯ 

 โคมไฟส าหรับส่องตรวจภายใน 

 เคร่ืองมือเพิ่มเติม ถา้ใช ้ เช่น   Sponge  ฯลฯ 

เม่ือผูรั้บบริการไดรั้บการวนิิจฉยัจากแพทย ์ใหท้  าการตรวจภายในทีมการพยาบาล และ/หรือ พนกังานผู ้
ช่วยเหลือคนไข ้ปฏิบติัดงัน้ี 

1 น าผูป่้วยเขา้ห้องตรวจภายในน าผูป่้วยเขา้ห้องตรวจภายใน   อธิบายใหผู้ป่้วยทราบถึงวธีิการตรวจภายใน   
แนะน าใหผู้ป่้วยเขา้หอ้งน ้า   เปล่ียนสวมผา้ถุงโรงพยาบาล   ถอดกางเกงชั้นใน   และท าความสะอาดอวยัวะ
สืบพนัธ์ุภายนอกดว้ยน ้าสะอาด 

2 จดัท่านอน ใหผู้ป่้วยนอนหงายท่าข้ึนขาบนขาหยัง่   ปิดตาผูป่้วย 

3 เตรียมอุปกรณ์ตามขอ้ 1  

4 ช่วยแพทยใ์นระหวา่งการตรวจภายใน 

5 แพทยต์รวจภายใน และอธิบายในส่ิงท่ีตรวจพบใหผู้ป่้วยทราบ และแนะน าแนวทางการรักษา 

6 กรณีมีส่ิงส่งตรวจ  น าส่ิงส่งตรวจไปส่งหอ้งปฏิบติัการชนัสูตร  เพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีหอ้งปฏิบติัการ ชนัสูตร
ปฏิบติัตามระเบียบปฏิบติั เร่ือง “การบริการทางห้องปฏิบติัการ” (SP-LAB-01)  

7 อธิบายและแนะน าผูป่้วยตามสภาพการเจบ็ป่วยและใหผู้ป่้วยเปล่ียนเส้ือผา้เป็นของตนเอง  

8 แพทย ์ลงบนัทึกผลการตรวจภายในลงเวชระเบียนผูป่้วยในคอมพิวเตอร์ 
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