สํานักการแพทย
กรุงเทพมหานคร

คูมือปฏิบัติงาน

ดานการใหบริการผูปวยนอก (OPD)

คำนำ
ปั จจุ บ ั นมี ผ ู ้ มารั บบริ การแผนกผู ้ ป ่ วยนอก ของโรงพยาบาลทั ้ ง 11 แห่ ง ในสั งกั ดสำนั กการแพทย์
กรุงเทพมหานคร เป็น จำนวนมาก ซึ่งแต่ล ะโรงพยาบาลจะมี ขั ้น ตอนในการให้บ ริ ก ารที ่ แตกต่ างกั น ใน
รายละเอียด เพื่อให้การบริการตรงกับความต้องการของผู้มารับบริการ ด้วยวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด ตลอดจนสนอง
ความต้องการของหน่วยงานต่างๆ อันได้แก่ สำนักงานประกันสังคม สำนักงานประกันสุขภาพถ้ว นหน้า
กรมบัญชีกลาง เป็นต้น และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งเป็น
โรคติดต่อที่แพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว จำนวนผู้ป่วยเข้ารับการรักษาเพิ่มมากขึ้นตามระดับของการระบาด ทำให้
โรงพยาบาลทุกระดับมีความจำเป็นต้องปรับระบบบริการทางการแพทย์ใหม่ ทั้งในด้านการเตรียมพร้อมรองรับ
การดูแลผู้ป่วย การป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคระลอกใหม่ การบริหารจัดการวัคซีน การให้ความรู้
เรื่องการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการติดเชื้อ เป็นที่มาของการวางแผนการจัดบริการทางการแพทย์วิถีใหม่ (New
Normal Medical Service) อย่างเหมาะสมในระยะต่อไป
ดังนั้น คณะทำงานการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานการให้บริการผู้ป่วยนอกจึ งได้จัดประชุม เพื่อหา
แนวทางในการปฏิบัติงานการให้บริการผู้ป่วยนอกให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้ส ามารถประเมิน
ประสิทธิภาพการให้บริการได้อย่างถูกต้อง ได้มาตรฐาน สร้างความพึงพอใจให้กับผู้มารับบริการ และทันต่อ
สถานการณ์โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ ที่เกิดขึ้นในปั จจุบัน อีกทั้งยังเป็นการบูรณาการทำงานระหว่างหน่วยงานให้
เป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว อันนำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดของทุกๆ ฝ่ายที่กล่าวมา
คณะผู้จัดทำขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้
คณะทำงานคู่มือปฏิบัติงานการให้บริการผู้ป่วยนอก
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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
คู่มือการปฏิบั ติราชการมีความสำคัญ อย่างยิ่งในการปฏิบัติราชการ อันสอดคล้ องกับการ
บริหารแบบธรรมาภิบาล ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้
การพัฒ นาระบบราชการต้องอาศัยการวิเคราะห์รอบด้านเพื่อให้ได้ตามวิสัยทัศน์ของสำนัก
การแพทย์ “เป็นองค์กรให้บริการและดูแลระบบบริการทางการแพทย์ในพื้นที่ กทม. ด้วยเทคโนโลยีที่ชาญ
ฉลาด เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน” เพื่อนำไปสู่การกำหนดวัตถุประสงค์ และยุทธศาสตร์ที่ถูกต้อง
สมบูรณ์ คู่มือการปฏิบัติราชการนอกจากเป็นกลไกสำคัญในการปฏิบัติราชการ ยังเป็นส่วนสำคัญเพื่อให้ได้มา
ซึ่งข้อมูลอันมีค่า สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงค้นหา ประเมิน และจัดการความเสี่ยง หาจุดแข็ง จุดอ่อน
ภาวะคุกคาม และโอกาส อันเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาระบบราชการและบริหารราชการ
คู่มือปฏิบัติงานการให้บริการผู้ป่วยนอก เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้ผู้ให้บริการได้เข้าใจถึงภาระ
งาน ขอบเขตของงานที่สามารถพึงปฏิบัติ เพื่อป้องกันการละเมิด และส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
สูงสุด ให้ผู้รับบริการได้รับบริการอันพึงประสงค์และมีความพึงพอใจสูงสุด
คณะทำงานคู่มือปฏิบัติงานการให้บริการผู้ป่วยนอก

ตอนที่ 1
คู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน
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คู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยอุบัติเหตุฉกุ เฉิน
1. ความเป็นมาและความสาคัญของการจัดทาคู่มือ
สำนักกำรแพทย์ กรุงเทพมหำนคร มีหน้ำที่หลักในกำรให้บริกำรตรวจรักษำผู้ป่วย พร้อมทั้ง
ส่งเสริมสุขภำพ ป้องกันกำรเกิดโรคของประชำชน อันเป็นหน้ำที่ที่ภำคภูมิใจอย่ำงยิ่ง
กำรให้ บ ริ ก ำรตรวจรั ก ษำพยำบำล มี ก ระบวนกำรอั น สลั บ ซั บ ซ้ อ น รวมถึ ง มี ห น่ ว ยงำน
ทั้งภำยนอกและภำยในเกี่ยวข้องมำกมำย ซึ่งส่งผลให้มีกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องหลำยส่วน
กำรจั ด ท ำคู่ มื อ กำรปฏิ บั ติ ง ำนบริ ก ำรผู้ ป่ ว ยนอก และผู้ ป่ ว ยอุ บั ติ เหตุฉุ ก เฉิ น จะส่ ง ผลให้
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง ำนได้ เ ข้ ำ ใจและรั บ ทรำบขอบเขตในกำรปฏิ บั ติ ข องตนเองและผู้ อื่ น ทรำบถึ ง ควำมเชื่ อ มโยง
ช่องทำงในกำรสื่อสำรระหว่ำงหน่วยงำนภำยนอกและภำยใน อันส่งผลต่อกำรบริกำรให้มีประสิทธิภำพสูงสุด
ลดควำมเสี่ยงต่อกำรละเมิดผู้รับบริกำรและควำมขัดแย้งระหว่ำงองค์กรทั้งภำยในและภำยนอก
คู่ มื อ ปฏิ บั ติ ง ำนกำรให้ บ ริ ก ำรผู้ ป่ ว ยนอก เป็ น ส่ ว นส ำคั ญ อย่ ำ งยิ่ ง ในกำรพั ฒ นำระบบ
ปฏิบัติรำชกำรของสำนักกำรแพทย์ กรุงเทพมหำนคร

2. วัตถุประสงค์
กำรจัดทำคู่มือกำรปฏิบัติงำนบริกำรผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินของโรงพยำบำล
ในสังกัดสำนักกำรแพทย์ กรุงเทพมหำนคร มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
2.1 เพื่ อ ให้ ก ระบวนกำรปฏิ บั ติ ง ำนบริ ก ำรผู้ ป่ ว ยนอก และผู้ ป่ ว ยอุ บั ติ เ หตุ ฉุ ก เฉิ น ของ
โรงพยำบำล ในสังกัดสำนักกำรแพทย์ กรุงเทพมหำนคร เป็นระบบและมีมำตรฐำนเดียวกัน
2.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงำน และผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนกำรปฏิบัติงำนบริกำรผู้ป่วยนอก และ
ผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และใช้เป็นแนวทำงในกำรนำกระบวนกำรปฏิบัติงำนบริกำรผู้ป่วย
นอก และผู้ป่วยอุบัติเหตุฉกุ เฉินของโรงพยำบำลในสังกัดสำนักกำรแพทย์ กรุงเทพมหำนครไปใช้ได้อย่ำงถูกต้อง
ชัดเจน ทำให้กำรปฏิบัติงำนบรรลุผลอย่ำงมีประสิทธิภำพ ผู้ป่วยได้รับกำรรักษำพยำบำลที่มีคุณภำพ สะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย และเกิดควำมพึงพอใจ
2.3 เพื่ อ ให้ ก ำรปฏิ บั ติ ง ำนสอดคล้ อ งกั บ นโยบำย วิ สั ย ทั ศ น์ ภำรกิ จ และเป้ ำ หมำยของ
โรงพยำบำลในสังกัดสำนักกำรแพทย์ กรุงเทพมหำนคร
2.4 เพื่อให้ มั่น ใจว่ำได้มีกำรปฏิบัติตำมข้อกำหนด ระเบียบ หลั กเกณฑ์ที่กำหนดไว้อย่ ำ ง
สม่ำเสมอและมีประสิทธิภำพ
2.5 เพื่อให้ผู้บริหำรติดตำมงำนได้ทุกขั้นตอน
2.6 เพื่อใช้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงในกำรทำงำน
2.7 เพื่อใช้เป็นสื่อในกำรประสำนงำน
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3. ขอบเขตของงานบริการผู้ป่วยนอก
คู่ มื อ กำรปฏิ บั ติ ง ำนบริ ก ำรผู้ ป่ ว ยนอก และผู้ ป่ ว ยอุ บั ติ เ หตุ ฉุ ก เฉิ นของโรงพยำบำลในสั งกัด
สำนักกำรแพทย์ กรุงเทพมหำนคร มีรำยละเอียดเนื้อหำครอบคลุมถึงกำรจัดกระบวนกำรปฏิบัติงำนบริกำร
ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมข้อกำหนด และขั้นตอนของกระบวนกำร
ปฏิบัติงำนบริกำรผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน ซึ่งประกอบด้วย 4 ระบบงำนหลักดังต่อไปนี้
3.1 ระบบงำนบริกำรผู้ป่วยนอก (OPD: Out-Patient Department)
3.2 ระบบงำนบริกำรผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน (ER: Emergency Room)
3.3 ระบบงำนบริกำรเมื่อมีโรคอุบัติใหม่/อุบัติซ้ำ
3.3.1 ระบบงำนบริกำรคลินิกโรคติดเชื้อทำงเดินหำยใจ (ARI Clinic)
3.4 ระบบบริกำรพิเศษ
3.4.1 ระบบงำนบริกำรนัดหมำยผ่ำนศูนย์บริหำรรำชกำรฉับไว ใสสะอำด
(Bangkok Fast & Clear: BFC)
3.4.2 ระบบงำนบริกำรผู้ป่วยระบบโทรเวชกรรม (Telemedicine)
3.4.3 ระบบงำนบริกำรเจำะเลือดผู้ป่วยที่บ้ำน (Mobile Lab)
หน้าที่ความรับผิดชอบและกระบวนการปฏิบัติงาน
3.1 ระบบงานบริการผู้ป่วยนอก (OPD : Out-Patient Department) ได้แก่
3.1.1 จุดบริการเบ็ดเสร็จ (ระยะเวลำ 5 นำที)
- ผู้รับผิดชอบ เจ้ำหน้ำที่พยำบำล/พยำบำลวิชำชีพ, เจ้ำหน้ำที่เวชระเบียน และ
เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบสิทธิ
- หน้าที่ความรับผิดชอบ ตรวจสอบเพื่อระบุตัวตน โดยใช้บัตรประชำชน /ใบขับขี่/
Passport/บัตรข้ำรำชกำร/สูติบัตร, ตรวจสอบและอนุมัติสิ ทธิโดยกำรลงระบบ
สำรสนเทศของโรงพยำบำล, คัดแยกอำกำรและส่งห้องตรวจตำมอำกำร
- ระบบติดตามประเมินผล อัตรำกำรระบุตัวผู้ป่วยผิดพลำด, อัตรำกำรคัดกรองผิดพลำด
3.1.2 งานบริการพยาบาลก่อนพบแพทย์ (ระยะเวลำ 10 นำที)
- ผู้รับผิดชอบ เจ้ำหน้ำที่พยำบำล/พยำบำลวิชำชีพ
- หน้าที่ความรับผิดชอบ ชั่งน้ำหนัก, วัดสัญญำณชีพ, ประเมินอำกำรตำมควำมเร่งด่วน,
ตรวจสอบควำมพร้อมของเอกสำรก่อ นเข้ ำพบแพทย์, ลงบันทึกสั ญญำณชีพ น้ำหนักส่วนสูง - อำกำรสำคัญ - ประวัติกำรเจ็บป่วยในอดีต - กำรผ่ำตัด - ควำม
เสี่ยงกำรแพ้ยำ - ประวัติกำรใช้สำรเสพติด และให้บัตรคิวผู้ป่วยเข้ำพบแพทย์
- ระบบติดตามประเมินผล ระยะเวลำที่ผู้ป่วยได้รับบริกำร, ระยะเวลำรอคอยก่อนพบแพทย์
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3.1.3 งานบริการตรวจรักษาและประเมินอาการ
- ผู้รับผิดชอบ แพทย์, พยำบำลวิชำชีพ / พยำบำลเทคนิค และผู้ช่วยเหลือคนไข้
- หน้าที่ความรับผิดชอบ กำรตรวจรักษำและวินิจฉัยโรค
3.1.4 งานบริการพยาบาลหลังพบแพทย์ (ระยะเวลำ 10 ถึง 30 นำที)
- ผู้รับผิดชอบ พยำบำลวิชำชีพ, เจ้ำหน้ำที่พยำบำล, เจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูล
และ
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
- หน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ ตรวจสอบค ำสั่ ง กำรรั ก ษำ ลงบั น ทึ ก กำรวิ นิ จ ฉั ย
ให้คำแนะนำในกำรปฏิบัติตัว กำรนัดครั้งต่อไป ให้คำแนะนำในกำรทำหัตถกำร (ถ้ำมี)
กำรนัดครั้งต่อไป
3.1.5 การตรวจทางห้องปฏิบัติการงานชันสูตร (ระยะเวลำ 60 นำที)
- ผู้รั บผิด ชอบ นั กเทคนิคกำรแพทย์, เจ้ำหน้ำที่เทคนิคกำรแพทย์, เจ้ำพนักงำน
วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ และเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร
- หน้า ที่ค วามรั บผิดชอบ รับคำร้องเจำะเลื อด, เจำะเลื อดและนำส่ งสิ่งส่งตรวจ
หน่วยงำนชันสูตรโรค, ทำกำรตรวจวิเครำะห์ และรำยงำนผลทำงระบบสำรสนเทศ
โรงพยำบำล
- ระบบติดตามประเมินผล อัตรำกำรวัดผลและรำยงำนคลำดเคลื่อน และระยะเวลำรอคอย
3.1.6 การตรวจทางรังสีวินิจฉัย (ระยะเวลำ 60 นำที)
- ผู้รับผิดชอบ รังสีแพทย์, นักรังสีกำรแพทย์, เจ้ำพนักงำนรังสีกำรแพทย์, เจ้ำหน้ำที่
รังสีเทคนิคกำรแพทย์, เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร และคนงำน
- หน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ รั บ ใบส่ ง ตรวจพร้ อ มบั ต รประชำชนหรื อ บั ต รผู้ ป่ ว ย
ตรวจสอบเพื่อระบุตัวผู้ป่วย ลงทะเบียนตรวจ แนะนำกำรปฏิบัติตัว ผู้ป่วยเข้ำห้อง
ตรวจถ่ำยภำพรังสี / ตรวจพิเศษทำงรังสีร่วมกับฉีดสำรทึบรังสี ส่งภำพรังสีเข้ำ
ระบบสำรสนเทศของโรงพยำบำล ตรวจสอบคุณภำพภำพรั งสี แปลผลภำพรังสี
สำเนำภำพรังสีลง CD ในรำยนำออกนอกโรงพยำบำลและนำภำพรังสีจำกภำยนอก
เข้ำระบบสำรสนเทศ
- ระบบติดตามประเมินผล อัตรำกำรประกันเวลำรอคอยเอกซเรย์ทั่วไปที่ต้องกำร
รำยงำนด่วน (%)
3.1.7 ส่งปรึกษาคลินิกอื่น (ระยะเวลำ 30 นำที)
- ผู้รับผิดชอบ เจ้ำหน้ำที่พยำบำล, พยำบำลวิชำชีพ และเจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูล
- หน้าที่ความรับผิดชอบ บันทึกส่งตรวจผู้ป่วยทำงคอมพิวเตอร์
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3.1.8 การรับเป็นผู้ป่วยใน (ระยะเวลำ 30 นำที)
- ผู้รับผิดชอบ เจ้ำหน้ำที่ประชำสัมพันธ์, พยำบำลวิชำชีพ, เจ้ำหน้ำที่พยำบำล, เจ้ำหน้ำที่
บันทึกข้อมูล และผู้ช่วยเหลือคนไข้
- หน้าที่ความรับผิดชอบ รับใบจองห้อง, ตรวจสอบเตียงว่ำง และลงทะเบียนผู้ป่วย
ตำมหอผู้ป่วย
3.1.9 ส่งตรวจเพิ่มเติมส่งรักษาต่อ รพ.อื่น (ระยะเวลำ 30 นำที)
- ผู้รับผิดชอบ เจ้ำหน้ำที่ประสำนสิทธิ และพยำบำลวิชำชีพ
- หน้า ที่ค วามรั บผิดชอบ ประสำนกับพยำบำลศูนย์ Refer พร้อมใบสรุปประวั ติ
กำรรั ก ษำของแพทย์ แ ละข้ อ มู ล บั ต รประจ ำตั ว ประชำชนผู้ ป่ ว ย, ประสำน
โรงพยำบำลที่จะขอ Refer เมื่อได้รับกำรตอบรับ Refer พยำบำลหอผู้ป่วยหรือ
พยำบำลห้องอุบัติเหตุ และฉุกเฉินที่ต้องกำร Refer ชี้แจงผู้ป่วยและญำติให้ทรำบ
เหตุผลที่จะส่งผู้ป่วยไปรับษำต่อพร้อมเตรียมเอกสำรใบ Refer ผล lab x-ray และ
เอกสำรบัตรประจำตัวประชำชน ประสำนศูนย์นำส่ง (EMS) เพื่อเตรียมควำมพร้อม
ของรถพยำบำลนำผู้ป่วยส่งยังโรงพยำบำลที่ระบุ
- ระบบติดตามประเมินผล อัตรำควำมสำเร็จในกำรส่งผู้ป่วยรักษำต่อ
3.1.10 ห้องยา/การเงิน (ระยะเวลำ 45 ถึง 60 นำที)
- ผู้รับผิดชอบ
• ห้องยา เภสัชกร และเจ้ำพนักงำนเภสัชกรรม
• การเงิน เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน
- หน้าที่ความรับผิดชอบ
• ห้องยา รับใบสั่งยำหรือใบนำทำงจำกผู้ป่วย, จัดลำดับคิวให้บริกำร, คัดกรอง
ควำมถูกต้องและควำมเหมำะสมในกำรสั่ งยำ, จัดทำฉลำกยำและจัดยำ,
ตรวจสอบรำยกำรยำโดยเภสัชกร และส่งมอบยำพร้อมให้คำแนะนำกำรใช้
ยำโดยเภสัชกร
• การเงิน ตรวจสอบค่ำใช้จ่ำย และรับชำระค่ำใช้จ่ำย
- ระบบติดตามประเมินผล
• ห้องยา ระยะเวลำรอคอยในกำรรับยำ, อัตรำควำมคลำดเคลื่อนในกำรจ่ำยยำ และ
จำนวนอุบัติกำรณ์กำรจ่ำยยำที่ผู้ป่วยแพ้ซ้ำ
3.1.11 กลับบ้าน (ระยะเวลำ 5 นำที)
- ผู้รับผิดชอบ เจ้ำหน้ำที่เปลหรือเจ้ำหน้ำที่ประชำสัมพันธ์
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3.2 ระบบงานบริการผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน มีกระบวนกำรหลักสำคัญ ดังนี้
3.2.1 จุดบริการเบ็ดเสร็จ (ระยะเวลาตามความเร่งด่วน)
- ผู้รับผิดชอบ เจ้ำหน้ำที่พยำบำล/พยำบำลวิชำชีพ, เจ้ำหน้ำที่เวชระเบียน และ
เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบสิทธิ
- หน้าที่ความรับผิดชอบ ตรวจสอบเพื่อระบุตัวตน โดยใช้บัตรประชำชน /ใบขับขี่/
Passport/บัตรข้ำรำชกำร/สูติบัตร, ตรวจสอบและอนุมัติสิ ทธิโดยกำรลงระบบ
สำรสนเทศของโรงพยำบำล, คัดแยกอำกำรและส่งห้องตรวจตำมอำกำร
- ระบบติดตามประเมินผล อัตรำกำรระบุตัวผู้ป่วยผิดพลำด, อัตรำกำรคัดกรองผิดพลำด
3.2.2 การบริการพยาบาลก่อนพบแพทย์ (ระยะเวลา 1-5 นาที)
- ผู้รับผิดชอบ พยำบำลวิชำชีพ
- หน้าที่ความรับผิดชอบ ชั่งน้ำหนัก, วัดสัญญำณชีพ, ประเมินอำกำรตำมควำมเร่งด่วน,
ตรวจสอบควำมพร้อมของเอกสำรก่อ นเข้ ำพบแพทย์, ลงบันทึกสั ญญำณชีพ น้ำหนักส่วนสูง - อำกำรสำคัญ - ประวัติกำรเจ็บป่วยในอดีต - กำรผ่ำตัด - ควำม
เสี่ยงกำรแพ้ยำ - ประวัติกำรใช้สำรเสพติด และให้บัตรคิวผู้ป่วยเข้ำพบแพทย์
- ระบบติดตามประเมินผล ระยะเวลำที่ผู้ป่วยได้รับบริกำร, ระยะเวลำรอคอยก่อนพบแพทย์
3.2.3 การบริการตรวจรักษาและประเมินอาการ
- ผู้รับผิดชอบ แพทย์, พยำบำลวิชำชีพ / พยำบำลเทคนิค
- หน้าที่ความรับผิดชอบ กำรตรวจรักษำ กำรทำหัตถกำรต่ำงๆ และกำรวินิจฉัยโรค
3.2.4 การบริการพยาบาลหลังพบแพทย์ (ระยะเวลำ 10 ถึง 30 นำที)
- ผู้รับผิดชอบ พยำบำลวิชำชีพ, เจ้ำหน้ำที่พยำบำล
- หน้าที่ความรับผิดชอบ ตรวจสอบคำสั่งกำรรักษำ ลงบันทึกกำรวินิจฉัย
ให้คำแนะนำในกำรปฏิบัติตัว กำรนัดครั้งต่อไป ให้คำแนะนำในกำรทำหัตถกำร
3.2.5 การตรวจทางห้องปฏิบัติการงานชันสูตรโรค (ระยะเวลา 30-60 นาที)
- ผู้รั บผิด ชอบ นั กเทคนิคกำรแพทย์, เจ้ำหน้ำที่เทคนิคกำรแพทย์, เจ้ำพนักงำน
วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ และเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร
- หน้า ที่ค วามรั บผิดชอบ รับคำร้องเจำะเลื อด, เจำะเลื อดและนำส่ งสิ่งส่งตรวจ
หน่วยงำนชันสูตรโรค, ทำกำรตรวจวิเครำะห์ และรำยงำนผลทำงระบบสำรสนเทศ
โรงพยำบำล
- ระบบติดตามประเมินผล อัตรำกำรวัดผลและรำยงำนคลำดเคลื่อน และระยะเวลำรอคอย
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3.2.6 การตรวจทางรังสีวินิจฉัย (ระยะเวลา 5-25 นาที)
- ผู้รับผิดชอบ รังสีแพทย์, นักรังสีกำรแพทย์, เจ้ำพนักงำนรังสีกำรแพทย์, เจ้ำหน้ำที่
รังสีเทคนิคกำรแพทย์, เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร และคนงำน
- หน้าที่ความรับผิดชอบ รับใบส่งตรวจพร้อมบัตรประชำชนหรือบัตรผู้ป่วย ตรวจสอบ
เพื่อระบุตัวผู้ป่วย ลงทะเบียนตรวจ แนะนำกำรปฏิบัติตัว ผู้ป่วยเข้ำห้องตรวจถ่ำยภำพ
รังสี / ตรวจพิเศษทำงรังสีร่วมกับฉีดสำรทึบรังสี ส่งภำพรังสีเข้ำระบบสำรสนเทศของ
โรงพยำบำล ตรวจสอบคุณภำพภำพรั งสี แปลผลภำพรั งสี ส ำเนำภำพรังสี ลง CD
ในรำยนำออกนอกโรงพยำบำลและนำภำพรังสีจำกภำยนอกเข้ำระบบสำรสนเทศ
- ระบบติดตามประเมินผล อัตรำกำรประกันเวลำรอคอยเอกซเรย์ทั่วไปที่ต้องกำร
รำยงำนด่วน (%)
3.2.7 การส่งปรึกษาคลินิกอื่น (ระยะเวลำ 10 นำที)
- ผู้รับผิดชอบ เจ้ำหน้ำที่พยำบำล, พยำบำลวิชำชีพ
- หน้าที่ความรับผิดชอบ บันทึกส่งตรวจผู้ป่วยทำงคอมพิวเตอร์
3.2.8 การรับเป็นผู้ป่วยใน (ระยะเวลำ 30 นำที)
- ผู้รับผิดชอบ พยำบำลวิชำชีพ, เจ้ำหน้ำที่พยำบำล,เจ้ำหน้ำที่ประชำสัมพันธ์
- หน้าที่ความรับผิดชอบ รับใบจองห้อง, ตรวจสอบเตียงว่ำง และลงทะเบียนผู้ป่วย
ตำมหอผู้ป่วย/ส่งต่อข้อมูลกำรรักษำพยำบำล
3.2.9 การส่งรักษาต่อ รพ.อื่น (ระยะเวลา 30 นาที)
- ผู้รับผิดชอบ พยำบำลวิชำชีพ
- หน้า ที่ค วามรั บผิดชอบ ประสำนกับพยำบำลศูนย์ Refer พร้อมใบสรุปประวั ติ
กำรรั ก ษำของแพทย์ แ ละข้ อ มู ล บั ต รประจ ำตั ว ประชำชนผู้ ป่ ว ย, ประสำน
โรงพยำบำลที่จะขอ Refer เมื่อได้รับกำรตอบรับ Refer พยำบำลหอผู้ป่วยหรือ
พยำบำลห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินที่ต้องกำร Refer ชี้แจงผู้ป่วยและญำติให้ทรำบ
เหตุผลที่จะส่งผู้ป่วยไปรับษำต่อพร้อมเตรียมเอกสำรใบ Refer ผล lab x-ray และ
เอกสำรบัตรประจำตัวประชำชน ประสำนศูนย์นำส่ง (EMS) เพื่อเตรียมควำมพร้อม
ของรถพยำบำลนำผู้ป่วยส่งยังโรงพยำบำลที่ระบุ
- ระบบติดตามประเมินผล อัตรำควำมสำเร็จในกำรส่งผู้ป่วยรักษำต่อ
3.2.10ผู้ป่วยเสียชีวิต (ระยะเวลา 2 ฃั่วโมง)
- ผู้รับผิดชอบ แพทย์นิติเวช, พยำบำลวิชำชีพ, เจ้ำหน้ำที่พยำบำล, เจ้ำหน้ำที่ห้องนิรมัย
- หน้าที่ความรับผิดชอบ ในกรณีกำรเสียชีวิตก่อนมำถึงโรงพยำบำลแพทย์ยืนยัน
กำรเสียชีวิต พยำบำลหน่วยงำนอุบัติเหตุและฉุกเฉินแจ้งตำรวจลงบันทึกรับแจ้ง
ติดต่อห้องนิรมัย กรณีผู้ป่วยเสียชีวิตที่หน่วยงำนอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ถ้ำสำมำรถ
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วินิ จ ฉัย กำรเสี ย ชีวิ ตด้ ว ยโรคสำมำรถออกใบรั บรองกำรเสี ยชีวิต ได้ แต่ ถ้ ำ มี ก ำร
เสียชีวิตไม่ทรำบสำเหตุ กำรตำยผิดธรรมชำติ กำรตำยที่มีผลต่อกำรรับสิ นไหม
ทดแทน ต้องมีกำรชันสูตรโดยส่งที่สถำบันนิติเวชโรงพยำบำลตำรวจทำงห้องนิรมัย
จะเป็นผู้ประสำน
3.2.11 ห้องยา/การเงิน (ระยะเวลำ 5-30 นำที)
- ผู้รับผิดชอบ
• ห้องยา เภสัชกร และเจ้ำพนักงำนเภสัชกรรม
• การเงิน เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน
- หน้าที่ความรับผิดชอบ
• ห้องยา รับใบสั่งยำหรือใบนำทำงจำกผู้ป่วย, จัดลำดับคิวให้บริกำร, คัดกรองควำม
ถูกต้องและควำมเหมำะสมในกำรสั่งยำ, จัดทำฉลำกยำและจัดยำ, ตรวจสอบ
รำยกำรยำโดยเภสัชกร และส่งมอบยำพร้อมให้คำแนะนำกำรใช้ยำโดยเภสัชกร
• การเงิน ตรวจสอบค่ำใช้จ่ำย และรับชำระค่ำใช้จ่ำย
- ระบบติดตามประเมินผล
ห้องยา ระยะเวลำรอคอยในกำรรับยำ, อัตรำควำมคลำดเคลื่อนในกำรจ่ำยยำ และ
จำนวนอุบัติกำรณ์กำรจ่ำยยำที่ผู้ป่วยแพ้ซ้ำ
3.2.12 กลับบ้าน (ระยะเวลำ 15 นำที)
ผู้รับผิดชอบ เจ้ำหน้ำที่เปล
3.3 ระบบงานบริการเมื่อมีโรคอุบัติใหม่/อุบัติซา
3.3.1 ระบบงานบริการคลินิกโรคติดเชือทางเดินหายใจ (ARI Clinic)
- ผู้รับผิดชอบ พยำบำลวิชำชีพ, เจ้ำหน้ำที่พยำบำล, ธุรกำร, เจ้ำหน้ำที่เวชระเบียน, แม่บ้ำน
- หน้าที่ความรับผิดชอบ
• คัดกรองผู้มีประวัติสัมผัส/เสี่ยงต่อกำรรับเชื้อ
• วัดสัญญำณชีพ
• ซักประวัติและให้คำแนะนำผู้ป่วย
• นำผู้ป่วยเข้ำพบแพทย์/ช่วยแพทย์ Swab
• ส่งห้องยำ / ติดต่อเภสัชกรเพื่อรับยำ
• ให้คำแนะนำกำรดูแลตนเอง กำรแยกกักตัว กำรรับผล
• บันทึกข้อมูลในระบบสำรสนเทศ
- ระบบติดตามประเมินผล
• รำยงำนควำมเสี่ยงเกี่ยวกับคัดแยกผู้ป่วยผิดพลำด
• แบบสำรวจควำมพึงพอใจ/ข้อร้องเรียนกำรบริกำร
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3.4 ระบบบริการพิเศษ
3.4.1 ระบบงานบริการนัดหมายผ่านศูนย์บริหารราชการฉับไว ใสสะอาด
(Bangkok Fast & Clear: BFC)
- ผู้รับผิดชอบ พยำบำลวิชำชีพ
- หน้าที่ความรับผิดชอบ
• ระบบนัดหมำยล่วงหน้ำ
• ให้บริกำรข้อมูลด้ำนสุขภำพ
• รับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอคิดเห็น
- ระบบติดตามประเมินผล
• แบบสอบถำมควำมพึงพอใจต่อกำรใช้บริกำร
3.4.2 ระบบงานบริการผู้ป่วยระบบโทรเวชกรรม (Telemedicine)
- ผู้รับผิดชอบ แพทย์, พยำบำลวิชำชีพ, เจ้ำหน้ำที่พยำบำล, เภสัชกร, กำรเงินและเวชระเบียน
- หน้าที่ความรับผิดชอบ
• คัดกรองผู้ป่วยที่สำมำรถรับยำโดยผ่ำนช่องทำงที่กำหนดและใช้ application
• ประสำนผู้ป่วยตำมวันและเวลำที่นัดหมำยเพื่อพบแพทย์
- ระบบติดตามประเมินผล
• ผู้ป่วยได้รับยำตำมช่องทำงที่เลือกครบถ้วน ถูกต้อง
3.4.3 ระบบงานบริการเจาะเลือดผู้ป่วยที่บ้าน (Mobile Lab)
- ผู้รับผิดชอบ พยำบำลวิชำชีพ, เจ้ำหน้ำที่เทคนิกกำรแพทย์, เจ้ำหน้ำที่เวชระเบียน
และผู้ช่วยเหลือคนไข้
- หน้าที่ความรับผิดชอบ
• พยำบำลให้ข้อมูลกำรบริกำรเจำะเลือดที่บ้ำนเมื่อผู้ป่วยพบแพทย์แล้วและมี
นัดตรวจครั้งต่อไปพร้อมผลตรวจเลือด
• ตรวจสอบควำมถู กต้ อ งของเอกสำร ได้แก่ ใบยินยอมกำรเจำะเลื อ ด ที่อ ยู่
และเบอร์โทรศัพท์
• ประสำนห้องชันสูตร
• ติดต่อผู้ป่วยเมื่อถึงวันนัด
• เจ้ำหน้ำที่ห้องชันสูตรเจำะเลือดและรำยงำนผลทำงคอมพิวเตอร์
- ระบบติดตามประเมินผล
• อัตรำกำรคัดกรองผิดพลำด
• จำนวนผู้ป่วยที่รับบริกำร
• ควำมถูกต้องและครบถ้วนของกำรรำยงำนผล
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4. กรอบแนวความคิด
กรอบแนวควำมคิดในกำรจัดทำคู่มือกำรปฏิบัติกำรให้บริกำรผู้ป่วยนอก ได้จำกกำรค้นหำ
ข้อกำหนดที่สำคัญโดยพิจำรณำควำมต้องกำรของผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนกำรอันประกอบด้วย ผู้รับบริกำร
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึง ข้อกำหนดด้ำนกฎหมำยที่สำคัญ ประสิทธิภำพของกระบวนกำร และควำมคุ้มค่ำ
ของกระบวนกำร
คณะทำงำนกำรจัดทำคู่มือกำรปฏิบัติงำนกำรให้บริกำรผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน
ได้ร่วมพิจำรณำและกำหนดข้อกำหนดที่สำคัญดังนี้
ความต้องการที่ได้รับคัดเลือก
ข้อกาหนดด้าน
ผู้เกี่ยวข้อง
ความต้องการที่ได้รับการเสนอ
ตามลาดับความสาคัญ
ผู้รับบริกำร
 ผู้ป่วย
 ควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำร
 ควำมปลอดภัย
 ญำติผู้ป่วย
 ควำมถูกต้องในกำรให้บริกำร
 ควำมรวดเร็ว
 ควำมปลอดภัยในกำรให้บริกำร
 ควำมพึงพอใจ
 ควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำร
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  กรมบัญชีกลำง
 ควำมถูกต้องในกำรส่งข้อมูล
 ควำมถูกต้องในกำรส่งข้อมูล
 สำนักงำนหลักประกัน
 ควำมรวดเร็ ว ในกำรส่ ง
สุขภำพแห่งชำติ
ข้อมูล (ครอบคลุมถึงควำม
 สำนักงำนประกันสังคม
ครบถ้วนของข้อมูล)
 ส ำนั ก งำนคุ้ ม ครอง
 มีช่องทำงง่ำยต่อกำรเข้ำถึง
ผู้ประสบภัยจำกรถ
ข้อกำหนดด้ำน
กฎหมำย
ประสิทธิภำพของ
กระบวนกำร






กฎหมำยสถำนพยำบำล
แนวทำงปฏิ บั ติ ในกำร
ขอรั บ ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยเพื่ อ
บริกำรสำรณสุข 2555
สถำบันรับรองคุณภำพ
สถำนพยำบำล
(องค์กำรมหำชน)








ควำมคุ้มค่ำ




ผู้ปฏิบัติงำน
ผู้บริหำร






ปฏิบัติตำมข้อกำหนด

มำตรฐำนของระบบ
บุคลำกรมีคุณภำพ
ระบบกำรจัดกำรไม่ซ้ำซ้อน
เข้ำถึงระบบได้ง่ำย
เพิ่มงบประมำณเพิ่มประสิทธิภำพ
สูงสุด
คงงบประมำณตำมที่ได้รับจัดสรร
ลดงบประมำณลงเพื่ อ ให้
เป็นไปตำมสภำพเศรษฐกิจ



ปฏิบัติตำมข้อกำหนด



ระบบกำรจัดกำรไม่ซ้ำซ้อน



คงงบประมำณตำมที่ได้รับจัดสรร

คณะทำงำนกำรจัดทำคู่มือกำรปฏิบัติงำนกำรให้บริกำรผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน ได้
พิจำรณำควำมต้องกำรที่สำคัญเพื่อกำหนดข้อกำหนดของกระบวนกำร คือ ผู้ป่วยได้รับบริกำรแบบผู้ป่วยนอก
ด้วยควำมปลอดภัยถูกต้อง รวดเร็ว และพึงพอใจ
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5. ข้อกาหนดที่สาคัญ
กระบวนการ

ข้อกาหนดสาคัญ

ตัวชีวัด

กำรให้บริกำรทำงกำรแพทย์แก่ ผู้ป่วยได้รับควำมสะดวก รวดเร็ว - อัตรำกำรคัดกรองถูกต้องมำกกว่ำ 95 %
ผู้ป่วยนอก
ถูกต้อง และได้มำตรฐำนในกำรรับ - ระยะเวลำรอคอย 45 นำที ตั้งแต่ ยื่นบัตร
บริกำรทำงกำรแพทย์
จนถึงพบแพทย์
- อั ต รำผู้ ป่ ว ยฉุ ก เฉิ น มำกได้ รั บ กำรตรวจ
ภำยใน 5-30 นำที

6. คาจากัดความ
6.1 รั บ เป็ น ผู้ ป่ ว ยใน (Admit) หมำยถึง กำรรับผู้ ป่ว ยเข้ ำ ไว้รั ก ษำตัว ในโรงพยำบำลตำม
ควำมเห็นของแพทย์
6.2 สัญญำณชีพ (Vital signs) หมำยถึง กำรตรวจสอบอำกำรแสดงที่เป็นสิ่งบ่งชี้กำรมีชีวิต
ของคน โดยกำรจับชีพจร นับกำรหำยใจ กำรวัดอุณหภูมิร่ำงกำยและกำรวัดควำมดันโลหิต
6.3 ทำหัตถกำร หมำยถึง กิจกรรมทำงกำรแพทย์ที่กระทำต่อผู้ป่วย โดยผู้ทำหัตถกำรจะผ่ำน
กำรฝึ ก ทั ก ษะและควำมช ำนำญจนเกิ ด ควำมเชี่ ย วชำญ เช่ น กำรฉี ด ยำเข้ ำ กล้ ำ มเนื้ อ กำรท ำแผลผ่ ำ ตั ด
กำรผ่ำตัดไฝ กำรเจำะหลัง เป็นต้น
6.4 กำรคัดกรองผู้ป่วย (Triage) หมำยถึง กำรจำแนกประเภทผู้ป่วย ตำมแนวทำงกำรคัด
กรองและประเมินอำกำร หรือปัญหำสำคัญที่นำมำโรงพยำบำล โดยจำแนกผู้ป่วยออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
ฉุกเฉิน, รีบด่วน และไม่รีบด่วน

7.คาอธิบายสัญลักษณ์
กำรเขียนแผนผังของกระบวนกำรมีสัญลักษณ์ที่ใช้เพื่อแสดงถึงกิจกรรมที่ดำเนินกำร ทิศทำงของ
กำรปฏิบัติ กำรตัดสินใจ ฐำนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และรำยงำนเอกสำรต่ำงๆ ซึ่งมีคำอธิบำยสัญลักษณ์ที่ใช้ ดังต่อไปนี้

สัญลักษณ์

คาอธิบาย
จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนกำร
กิจกรรมและกำรปฏิบัติงำน
กำรตัดสินใจ (Decision)
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สัญลักษณ์

คาอธิบาย
ทิศทำง กำรเคลื่อนไหวของงำน
ทิศทำงกำรนำเข้ำ ส่งออกของเอกสำร รำยงำน
ฐำนข้อมูล ที่อำจจะเกิดขึ้น

8. หน่วยงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ
หน่วยงานรับผิดชอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ผู้อำนวยกำรสำนักกำรแพทย์



ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำล



ฝ่ำยกำรพยำบำล







ฝ่ำยบริหำร





ฝ่ำยกำรเงิน
ฝ่ำยวิชำกำร






ศูนย์ตรวจสอบสิทธิ
กลุ่มงำนผู้ป่วยนอก







กลุ่มงำนเภสัชกรรม




กลุ่มงำนชันสูตรโรคกลำง
กลุ่มงำนรังสีวิทยำ





บังคับบัญชำและกำกับติดตำมกำรปฏิบัติรำชกำรของ
โรงพยำบำล
บังคับบัญชำและกำกับติดตำมกำรปฏิบัติงำนแต่ละแผนก
คัดกรองผู้ป่วยเพื่อประเมินภำวะเร่งด่วนหรือฉุกเฉิน
คัดแยกผู้ป่วยเพื่อพบแพทย์ตำมสำขำ
ให้กำรพยำบำลผู้ป่วย
ให้คำแนะนำด้ำนกำรพยำบำล
จัดทำนัด
อำนวยควำมสะดวก ประชำสัมพันธ์ให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วย
เคลื่อนย้ำยผู้ป่วย
อำนวยควำมสะดวกด้ำนสถำนที่
จัดเก็บค่ำบริกำรรักษำพยำบำล
บันทึกข้อมูลผู้ป่วย
ตรวจสอบสิทธิเบื้องต้น
ค้นหำเวชระเบียนผู้ป่วยพร้อมใบสั่งยำ
ตรวจสอบสิทธิและอนุมัติสิทธิ
คัดกรองผู้ป่วยเพื่อประเมินภำวะเร่งด่วนหรือฉุกเฉิน
คัดแยกผู้ป่วยเพื่อพบแพทย์ตำมสำขำ
ให้กำรพยำบำลผู้ป่วย
ให้กำรวินิจฉัยและรักษำผู้ป่วย
จัดเตรียมยำสำหรับผู้ป่วย
ให้คำแนะนำสำหรับผู้ป่วย
ตรวจวิเครำะห์และรำยงำนผลตรวจทำงปฏิบัติกำร
ตรวจวิเครำะห์และรำยงำนผลทำงรังสีวิทยำ
ให้กำรรักษำทำงรังสีวิทยำ
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9. แผนผังกระบวนการปฏิบัติงาน
9.1 แผนผังกระบวนการปฏิบัติงานการให้บริการผู้ป่วยนอก
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9.2 แผนผังกระบวนการปฏิบัติงานการให้บริการอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ผู้ป่วยเข้ารับ
บริการที่ ER
พนักงานเปลรับผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินขึนรถนั่ง/เปลนอน

ESI 4-5/trauma > 48 ชม.

พยาบาลคัดแยก

ผู้ป่วยคดี

คลินิกนิติเวช

ESI 1-3/trauma  48 ชม.
OPD

ให้การพยาบาลเบืองต้น
ก่อนพบแพทย์

ห้องศพ
(กรณีเสียชีวิต)

แพทย์ตรวจรักษา

รับยากลับบ้าน

เจาะเลือด/ตรวจรังสีวิทยา/
ตรวจพิเศษอื่นๆ

ปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง/
OSCC
OR

แพทย์อ่านผลตรวจ
รับไว้รักษาใน รพ.
กิจกรรมหลังพบแพทย์
1) ให้คำแนะนำ
2) นัด F/U
3) ส่งปรึกษำนักสังคม
สงเครำะห์

รักษาและสังเกตอาการใน ER
1) แพทย์/พยำบำลทำหัตถกำรตำม
แผนกำรรักษำ
2) ประเมินอำกำรซ้ำ
3) ประสำนงำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

ส่งต่อ รพ. อื่น
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9.3 แผนผังกระบวนการปฏิบัติงานคลินิกโรคติดเชือทางเดินหายใจ

จุดคัดกรอง/คัดแยก

ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวน
Corona Virus (PUI)
จุด Swab
-

วัด V/S
บันทึกส่งตรวจเข้ำพบแพทย์ + ใบ Lab + สติกเกอร์
ตรวจสอบเอกสำร ใบ Novel + เอกสำรสิทธิ
ให้คำแนะนำกำรดูแลตนเอง และกำรรับผลตรวจ

คลินิกโรคติดเชือทางเดินหายใจ
(ARI : Acute Respiratory Infection)
คลินิกโรคติดเชือทางเดินหายใจ
-

วัด V/S + ชำระค่ำบริกำรตำมสิทธิ
ซักประวัติ
บันทึกส่งตรวจเข้ำพบแพทย์

เข้าพบแพทย์

Swab COVID-19

กลับบ้าน+กักตัว

พิจารณาตรวจ
COVID-19

ส่ง PUI

รับยากลับบ้าน /
Admit
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9.4 แผนผังกระบวนการให้บริการนัดหมายผ่านศูนย์บริหารราชการฉับไว ใสสะอาด
(Bangkok Fast & Clear: BFC)

ผู้ป่วยทุกสิทธิ

โทรสายตรง
“BFC Call Center”
นัดวัน เวลา พบแพทย์
เจ้าหน้าที่แจ้งวันนัด

เข้ารับบริการตามวัน เวลานัดหมาย

*หมายเหตุ
กำรให้บริกำรระบบนัดหมำยล่วงหน้ำเปิดให้บริกำรในวันและเวลำรำชกำร
วันจันทร์ – ศุกร์ เวลำ 8.00 – 16.00 น.
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9.5 แผนผังกระบวนการปฏิบัติงานการให้บริการผู้ป่วยระบบโทรเวชกรรม (Telemedicine)

ผู้ป่วยเก่ำทุกสิทธิ

ผู้ป่วยเซ็นใบยินยอม (Consent Form)

ส่งตรวจและอนุมัติสิทธิ
พยำบำลซักประวัติและ
ประเมินอำกำร

แพทย์สอบถำมอำกำร / สั่งยำ
พยำบำลแนะนำกำรปฏิบัติตัว /
นัดหมำยครั้งถัดไป / ระบุช่องทำงกำรรับยำ
เภสัชกรแนะนำข้อมูลยำ/
ยืนยันช่องทำงกำรรับยำ
(โรงพยำบำล / ร้ำนยำใกล้บ้ำน / ไปรษณีย์)

ชำระเงินตำมสิทธิกำรรักษำ

ส่งยำตำมช่องทำงที่
ระบุ/พร้อมติดตำมผล

ลงทะเบียนล่วงหน้ำ
1 สัปดำห์
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9.6 แผนผังกระบวนการปฏิบัติงานการให้บริการเจาะเลือดผู้ป่วยที่บ้าน (Mobile Lab)

ผู้ป่วยเข้ารับบริการ

พบแพทย์

แพทย์นัดเจาะเลือดครั้งต่อไป

ผู้ป่วยเซ็นใบ Consent Form

เจ้าหน้าที่พิมพ์ใบเจาะเลือด
และส่งให้หน่วยงานชันสูตรโรค

เจ้าหน้าที่เจาะเลือดตามนัด

แจ้งผลทางคอมพิวเตอร์

พบแพทย์ตามวันนัด

10. แผนผังกระบวนการให้บริการ
10.1 แผนผังกระบวนการให้บริการผู้ป่วยนอก
ระยะ
เวลา
(นาที)

จานวน
ผู้ปฏิบัติงานต่อ
ผู้ป่วย 1 คน

5

2

5

10

-

หน่วยงาน
ศูนย์
เปล

จุด
คัดกรอง

ห้องเวช
ระเบียน

ห้องตรวจผู้ป่วย
นอก

หน่วยงาน
รังสีวิทยา

ห้อง
เจาะเลือด

ศูนย์Admit/
ศูนย์ Refer

คลินิกอื่นๆ

ห้องจ่ายยา ห้องเก็บเงิน

2

1

1

กิจกรรมก่อน
พบแพทย์
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ระยะ
เวลา
(นาที)

จานวน
ผู้ปฏิบัติงานต่อ
ผู้ป่วย 1 คน

10-30

1

60

2-10

หน่วยงาน
ศูนย์
เปล

จุด
คัดกรอง

ห้องเวช
ระเบียน

ห้องตรวจผู้ป่วย
นอก

1

45-60

5

5

2

ห้อง
เจาะเลือด

ศูนย์Admit/
ศูนย์ Refer

คลินิกอื่นๆ

ห้องจ่ายยา ห้องเก็บเงิน

พบแพทย์

ฟังผลตรวจ
ส่งตรวจ

30

หน่วยงาน
รังสีวิทยา

เจาะเลือด/
ตรวจรังสีวินิจฉัย

กลับบ้าน

20

1-5

1-2

 10

1

5-60

2-10

ห้องศพ

หน่วย หน่วย
ชันสูตร รังสี
โรคกลาง วิทยา

ห้องยา/การเงิน

1

แผนกอุบัติเหตุ
และฉุกเฉิน

OSCC

2-5

ห้องตรวจ
ผู้ป่วยนอก

ศูนย์ refer

2-3

ศูนย์เปล

จุดคัดแยก
แผนกอุบัติเหตุ
และฉุกเฉิน

ศูนย์ admit

จานวนผู้ปฏิบัติงาน
ต่อผู้ป่วย 1 คน

3-10

หน่วยงาน

ห้องผ่าตัด

ระยะเวลา (นาที)

10.2 แผนผังกระบวนการให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
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หน่วย หน่วย
ชันสูตร รังสี
โรคกลาง วิทยา

ห้องยา/การเงิน

ห้องศพ

OSCC

2-4

แผนกอุบัติเหตุ
และฉุกเฉิน

ศูนย์ refer

5

ห้องตรวจ
ผู้ป่วยนอก

ศูนย์ admit

จานวนผู้ปฏิบัติงาน
ต่อผู้ป่วย 1 คน
1-4

ศูนย์เปล

จุดคัดแยก
แผนกอุบัติเหตุ
และฉุกเฉิน

ห้องผ่าตัด

ระยะเวลา (นาที)
10-30

หน่วยงาน
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10.3 แผนผังกระบวนการให้บริการคลินิกโรคติดเชือทางเดินหายใจ
ระยะ
จานวน
เวลา ผู้ปฏิบัติงาน
(นาที) ต่อผู้ป่วย 1 คน
5

3

20

6

หน่วยงาน
จุดคัดกรอง

คลินิก ARI

คลินิก PUI
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ระยะ
จานวน
เวลา ผู้ปฏิบัติงาน
(นาที) ต่อผู้ป่วย 1 คน
5

3

15

3

หน่วยงาน
จุดคัดกรอง

คลินิก ARI

คลินิก PUI
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10.4 แผนผังกระบวนการให้บริการนัดหมายล่วงหน้าผ่านศูนย์บริหารราชการฉับไว ใสสะอาด (BFC)

ระยะเวลา
(นาที)

หน่วยงาน

จานวนผู้ปฏิบัติงาน
ต่อผู้ป่วย 1 คน

ศูนย์บริหารราชการฉับไว ใสสะอาด (BFC)

เข้าตรวจตามแผนกผู้ป่วยนอก
(OPD)

ผู้ป่วยทุกสิทธิ

-

5

1

2

1

≤ 60

1
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10.5 แผนผังกระบวนการการให้บริการผู้ป่วยระบบโทรเวชกรรม (Telemedicine)
ระยะเวลา
(นาที)

จานวนผู้ปฏิบัติงานต่อ
ผู้ป่วย 1 คน

10

1

5-10

2

5

1

5-10

1

5-10

3

5-10

2

ห้องตรวจ

หน่วยงาน
ห้องเวชระเบียน

ห้องจ่ายยา

ผู้ป่วยเซ็นใบยินยอม (Consent Form)
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ระยะเวลา
(นาที)

จานวนผู้ปฏิบัติงานต่อ
ผู้ป่วย 1 คน

5-10

2

5-10

1

-

1

ห้องตรวจ

หน่วยงาน
ห้องเวชระเบียน

ห้องจ่ายยา
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10.6 แผนผังกระบวนการการให้บริการเจาะเลือดผู้ป่วยที่บ้าน (Mobile Lab)
ระยะเวลา
(นาที)

จานวนผู้ปฏิบัติงานต่อ
ผู้ป่วย 1 คน

20

3

ห้องตรวจ

หน่วยงาน
ห้องเจาะเลือด

หน่วยรับสิ่งส่งตรวจ (ภายนอก)

พบแพทย์
5-10

3

10

1

5

3

-

1

60

1

5-10

1

แพทย์นัดเจาะเลือดครั้งต่อไป
ผู้ป่วยเซ็นใบ Consent Form
เจ้าหน้าที่พิมพ์ใบเจาะเลือด
และส่งให้หน่วยงานชันสูตรโรค
เจ้าหน้าที่เจาะเลือดตามนัด
แจ้งผลทางคอมพิวเตอร์
พบแพทย์ตามวันนัด
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11. ขันตอนการปฏิบัตงิ าน
11.1 ขันตอนการปฏิบัติงานการให้บริการผู้ป่วยนอก
No.
1

2

แผนผังกระบวนการ

ระยะ
รายละเอียด
มาตรฐานงาน
เวลา
5 1. ผู้ป่วยมำเข้ำรับบริกำรที่หน่วยงำน บริ ก ำรผู้ ป่ ว ยให้ มี ค วำม
นำที
ผู้ป่วยนอกของโรงพยำบำล
สะดวก และรวดเร็ว
2. บริกำรสัมพันธ์

5
นำที

1. ตรวจสอบเพื่ อระบุ ตั วตน โดยใช้ บั ตร 1. คั ด ก ร อ ง /ป ร ะ เ มิ น
ประชำชน/หนังสือเดินทำง/สูตบิ ัตร
อ ำ ก ำ ร ผู้ ป่ ว ย อ ย่ ำ ง
2. ตรวจสอบและอนุมัติสิทธิโดยกำรลงระบบ ถู ก ต้ อ งภำยใต้ ข้ อ มู ล ที่
สำรสนเทศของโรงพยำบำลที่เวชระเบียน
ครบถ้วนสมบูรณ์
2. มี ค วำมถู ก ต้ อ งของเวช
ระเบี ย น และสิ ท ธิ ข อง
ผู้ป่วย

ระบบติดตาม
ประเมินผล

แบบฟอร์ม/แบบฟอร์ม
อิเล็กทรอนิกส์
1. เจ้ ำหน้ ำที่ ประชำ บัตรประชำชน
สัมพันธ์
2. เจ้ำหน้ำที่เปล
3. เจ้ำหน้ำที่เวชระเบียน
ผู้รับผิดชอบ

1. ระยะเวลำทีผ่ ู้ป่วย 1. เจ้ำหน้ำที่พยำบำล/
ได้รับบริกำร
พยำบำลวิชำชีพ
2. อัตรำกำรคัดกรอง 2. เจ้ำหน้ำที่เวชระเบียน
ผิดพลำด
3. เจ้ ำหน้ ำที่ ตรวจสอบ
3. ระยะเวลำกำรส่ งเวช สิทธิ
ระเบียนไปที่คลินิกต่ำงๆ
4. อัตรำกำรค้นประวัติ
ผิดพลำด

เอกสารอ้างอิง

1. แ บ บ ฟอร์ ม กำ ร คั ด วิ ธี ปฏิ บั ติ งำนกำร
กรองผู้ป่วย
คัดกรองผู้ป่วย
2. แนวทำงกำรประเมิน
ผู้ป่วยภำวะเร่งด่วน /
ฉุกเฉิน
3. ใบคัดกรอง
4. ใบน ำส่ งผู้ ป่ วยเพื่อกำร
บริกำรผู้ป่วยนอก
5. บัตรประจำตัวผู้ป่วย
6. บัตรประชำชน
7. แบบฟอร์ มร้องขอมีเวช
ระเบียนผู้ป่วยใหม่
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No.
3

แผนผังกระบวนการ

ระยะ
ระบบติดตาม
รายละเอียด
มาตรฐานงาน
เวลา
ประเมินผล
10 1. นำใบนัดติดต่อเจ้ำหน้ำที่
1. ประเมินสภำพและอำกำร 1. ระยะเวลำทีผ่ ู้ป่วย
นำที 2. แยกผู้ป่วยตำมประเภท
จำกข้ อ มู ลที่ เ กี่ ย วกั บ ได้รับบริกำร
3. ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดสัญญำณชีพ
ภำวะสุ ขภำพของผู้ ป่ วย 2. ระยะเวลำรอคอย
4. เรียกผู้ป่วยเข้ำรับบัตรคิวเพื่อซัก
โดยมุ่งเน้นที่อำกำรสำคัญ ก่อนพบแพทย์
ประวัตติ ำมเวลำที่ยื่นใบนัด
ที่สุดของผู้ป่วย
5. เรียกซักประวัตผิ ู้ป่วยและประเมิน 2. มี ค วำมสะดวก และ
อำกำร (ในกรณีผปู้ ่วยมีอำกำร
รวดเร็ ว ในกำรบริ ก ำร
เร่งด่วนติดต่อประสำนงำนส่ง ER)
ผู้ป่วยฉุกเฉิน
6. ตรวจสอบควำมพร้อมของเอกสำร 3. จั ด ให้ ผู้ ป่ ว ยเข้ ำ รั บ กำร
ก่อนเข้ำพบแพทย์เช่น ผลชันสูตร
ตรวจตำมลำดับ
โรค x-ray EKG ผลตรวจอื่นๆ จำก
คอมพิวเตอร์ (Scan) /จำกเวช
ระเบียน
7. ลงบันทึกสัญญำณชีพ น้ำหนัก
ส่วนสูง อำกำรสำคัญ ประวัติกำร
เจ็บป่วยในอดีต กำรผ่ำตัด ควำม
เสี่ยง กำรแพ้ยำ ประวัติกำรใช้สำร
เสพติด ลงชื่อและเวลำผู้ประเมิน
และลงบันทึกในคอมพิวเตอร์
8. ให้บัตรคิวผู้ป่วยเข้ำพบแพทย์

ผู้รับผิดชอบ
1. เจ้ำหน้ำที่
พยำบำล/
พยำบำลวิชำชีพ

แบบฟอร์ม/แบบฟอร์ม
เอกสารอ้างอิง
อิเล็กทรอนิกส์
1. แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ 1. คู่ มื อ กำรแยก
2. แบบฟอร์ ม Drug use ประเภทผู้ป่วยตำม
evaluation
ควำมเร่งด่วน
3. แบบฟอร์มยำนอกบัญชี 2. คู่ มื อ ก ำ ร ซั ก
4. แบบฟอร์ ม ขออนุ มั ติ ประวั ติ คั ด แยก
กำรรักษำตำมสิทธิ
ผู้รับบริกำร
5. แบบฟอร์มเหตุผลกำร 3. แนวปฏิ บั ติ ทำง
ใช้ยำนอกบัญชี
คลิ นิ กเพื่ อป้ อง
6. แบบฟอร์มคำร้องตรวจ กันกำรพลัดตกหก
ทำงรั งสี รั กษำและเจำะ ล้ม
เลือด, ตรวจหัวใจ
7. แบบฟอร์ ม รั บ ผู้ ป่ ว ย
นอนโรงพยำบำล
8. แบบฟอร์มจองห้องพิเศษ
9. แบบฟอร์มส่งผู้ป่วยรักษำ
ต่อตำมโรงพยำบำล
10. แบบฟอร์ ม คั ด กรอง
ฝำกครรภ์
11. แบบฟอร์มยินยอมรับกำร
รักษำและทำหัตถกำร
12. แบบฟอร์มรับสูจิบัตร
13. แบบฟอร์มคลินิกผู้สูงอำยุ
14. ทะเบี ยนประวัติผู้ป่วย
กำยภำพบำบัด
15. แบบสอบถำมควำมพึง
พอใจต่อกำรบริกำร
16. ใบนัดผู้ป่วย
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No.

แผนผังกระบวนการ

ระยะ
รายละเอียด
เวลา
60 เจาะเลือดส่งตรวจทาง
นำที ห้องปฏิบัติการ
1. รับคำร้องเจำะเลือด
2. เจำะเลือด และนำส่งสิ่งส่งตรวจ
ทำงห้องปฏิบัติกำร
3. ทำกำรตรวจวิเครำะห์
4. รำยงำนผลทำงระบบสำรสนเทศ
โรงพยำบำล

มาตรฐานงาน

ระบบติดตาม
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์ม/แบบฟอร์ม
อิเล็กทรอนิกส์

ตรวจประเมินและรำยงำน 1. อัตรำกำรวัดผลและ 1. นักเทคนิคกำรแพทย์ 1. ใบส่ งตรวจทำงห้ อง
ผลทำงห้องปฏิบัติกำรตำม รำยงำน
2. เจ้ำหน้ำที่เทคนิค
ปฏิบัติกำร (LAB)
มำตรฐำนวิชำชีพ
คลำดเคลือ่ น
กำรแพทย์
2. ใบส่ งตรวจทำงห้ อง
2. ระยะเวลำรอคอย 3. เจ้ ำพนั กงำนวิ ทยำ ปฏิ บั ติ กำรนอก รพ.
ศำสตร์กำรแพทย์
(LAB นอก)
4. เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร

ตรวจรังสีวินิจฉัย
1. รับใบส่งตรวจพร้อมบัตรประชำชน 1. ผู้ ป่ วยได้ รั บกำรถ่ ำยภำพ
หรื อ บั ต รผู้ป่ว ยเพื่ อ ระบุ ตัวผู้ป่วย เอกซเรย์อย่ำงถูกต้อง ถูก
และลงทะเบียนตรวจทำงรังสี
คน ถูกส่วน
2. ให้ ค ำแนะน ำกำรปฏิ บั ติ ตั ว ตำม 2. ผู้ ป่ ว ยที่ ต้ อ งกำรฟิ ล์ ม
ประเภทกำรตรวจ
ด่ ว นและรำยงำนด่ ว น
3. ผู้ป่วยเข้ำห้องตรวจ
ได้ผลในเวลำรวดเร็ว
4. ถ่ำยภำพรังสี/ตรวจพิเศษทำงรังสี 3. ผู้ป่วยได้รับกำรป้องกัน
ร่วมกับฉีดสำรทึบรังสี
อั น ตรำยจำกรั ง สี ต ำม
5. ส่ งภำพรั งสีเ ข้ ำระบบสำรสนเทศ มำตรฐำนผลกำรวิ นิจฉัย
ของโรงพยำบำล
ทำงรังสีถูกต้อง
6. ตรวจสอบคุณภำพภำพรังสี
7. แปลผลภำพรังสี
8. รำยงำนผลวิ นิ จ ฉั ย ทำงรั ง สี ท ำง
ระบบสำรสนเทศของโรงพยำบำล
9. สำเนำภำพรังสีลง CD ในรำยนำออก
นอกโรงพยำบำลและนำภำพรังสีจำก
ภำยนอกเข้ำระบบสำรสนเทศ

อั ตรำกำรประกั นเวลำ
เอกซเรย์ ทั่ วไปที่ ต้ อ ง
รำยงำนด่ วน ภำยใน 45
นำที

1. รังสีแพทย์
2. นักรังสีกำรแพทย์
3. พยำบำลรังสี
4. ผู้ช่วยเหลือคนไข้
5. ธุรกำร
6. คนงำน

เอกสารอ้างอิง

60 นำที

1. แบบฟอร์มขอตรวจ
ทำงรังสีวินิจฉัย
(X-ray request)
2. แบบฟอร์มอัลตรำซำวด์
3. แบบฟอร์มเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์
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No.
4

แผนผังกระบวนการ

ระยะ
เวลา

รายละเอียด

-

พบแพทย์เพื่อกำรตรวจรักษำและ
วินิจฉัยโรค

60

เจาะเลือดส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
1. รับคำร้องเจำะเลือด
2. เจำะเลือด และนำส่งสิ่งส่งตรวจ
ทำงห้องปฏิบัติกำร
3. ทำกำรตรวจวิเครำะห์
4. รำยงำนผลทำงระบบสำรสนเทศ
โรงพยำบำล

นำที

มาตรฐานงาน
เอื้ออำนวยให้กระบวนกำร
ตรวจรักษำเป็นไปอย่ำง
สะดวกปลอดภัย

ระบบติดตาม
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ
1. แพทย์
2. ผู้ช่วยเหลือคนไข้
3. พยำบำลวิชำชีพ/
พยำบำลเทคนิค

แบบฟอร์ม/แบบฟอร์ม
เอกสารอ้างอิง
อิเล็กทรอนิกส์
1. แบบฟอร์ ม ใบรั บ รอง แนวทำงกำรดูแล
แพทย์
ผู้ป่วย
2. แบบฟอร์ ม Drug use
evaluation
3. แบบฟอร์มยำนอกบัญชี
4. แบบฟอร์ ม ขออนุ มั ติ
กำรรักษำตำมสิทธิ
5. แบบฟอร์มเหตุผลกำร
ใช้ยำนอกบัญชี
6. แ บ บ ฟ อ ร์ ม ค ำ ร้ อ ง
ตรวจทำงรั ง สี รั ก ษำ
และเจำะเลือด
7. แบบฟอร์ ม รั บ ผู้ ป่ ว ย
นอนโรงพยำบำล
8. แบบฟอร์ ม จองห้ อ ง
พิเศษ
9. แบบฟอร์มส่งผู้ป่วยรักษำ
ต่อตำมโรงพยำบำล

ตรวจประเมินและรำยงำน 1. อัตรำกำรวัดผลและ 1. นักเทคนิคกำรแพทย์ 1. ใบส่ งตรวจทำงห้ อง
ผลทำงห้องปฏิบัติกำรตำม รำยงำน
2. เจ้ำหน้ำที่เทคนิค
ปฏิบัติกำร (LAB)
มำตรฐำนวิชำชีพ
คลำดเคลือ่ น
กำรแพทย์
2. ใบส่ งตรวจทำงห้ อง
2. ระยะเวลำรอคอย 3. เจ้ ำพนั กงำนวิ ทยำ ปฏิบัติกำรนอก รพ. (LAB
ศำสตร์กำรแพทย์
นอก)
4. เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร

60 นำที
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No.

5

แผนผังกระบวนการ

ระยะ
เวลา

10
ถึง
30
นำที

รายละเอียด
ตรวจรังสีวินิจฉัย
1. รับใบส่งตรวจพร้อมบัตรประชำชนหรือ
บั ตรผู้ ป่ วยเพื่ อระบุ ตั วผู้ ป่ วยและ
ลงทะเบียนตรวจทำงรังสี
2. ให้ ค ำแนะน ำกำรปฏิ บั ติ ตั ว ตำม
ประเภทกำรตรวจ
3. ผู้ป่วยเข้ำห้องตรวจ
4. ถ่ำยภำพรังสี/ตรวจพิเศษทำงรังสี
ร่วมกับฉีดสำรทึบรังสี
5. ส่ งภำพรั งสีเ ข้ ำระบบสำรสนเทศ
ของโรงพยำบำล
6. ตรวจสอบคุณภำพภำพรังสี
7. แปลผลภำพรังสี
8. รำยงำนผลวิ นิ จ ฉั ย ทำงรั ง สี ท ำง
ระบบสำรสนเทศของโรงพยำบำล
9. สำเนำภำพรังสีลง CD ในรำยนำออก
นอกโรงพยำบำลและนำภำพรังสีจำก
ภำยนอกเข้ำระบบสำรสนเทศ
1. ตรวจสอบค ำสั่ งกำรรั กษำให้
คำแนะนำ กำรปฏิบัติตัว กำรนัดครั้ง
ต่อไป คำแนะนำในกำรทำหัตกำร (ถ้ำ
มี) กำรนัดครั้งต่อไป (ลงวันเดือนปี)
กำรเตรียมตัวสำหรับกำรนัดครั้งต่อไป
1.1ในกรณีที่ต้องมีกำรตรวจวินิจฉัย
เพิ่มจะส่งตรวจตำมคำสั่งของกำร
รักษำและเก็บแยกประวัติเพื่อเข้ำ
พบแพทย์อีกครั้ง

ระบบติดตาม
ประเมินผล
1. ผู้ ป่ วยได้ รั บกำรถ่ ำยภำพ อัตรำกำรประกันเวลำ
เอกซเรย์อย่ำงถูกต้อง ถูกคน เอกซเรย์ ทั่ ว ไปที่ ต้ อ ง
ถูกส่วน
รำยงำนด่ ว น ภำยใน
2. ผู้ ป่ ว ยที่ ต้ อ งกำรฟิ ล์ ม 45 นำที
ด่ ว นและรำยงำนด่ ว น
ได้ผลในเวลำรวดเร็ว
3. ผู้ป่วยได้รับกำรป้องกัน
อั น ตรำยจำกรั ง สี ต ำม
มำตรฐำนผลกำรวิ นิจฉัย
ทำงรังสีถูกต้อง
มาตรฐานงาน

มอบบั ตรนั ด และอธิ บำย
ควำมสำคัญของกำรมำตรวจ
ตำมนั ด วิ ธี กำรติ ดต่ อเพื่อ
เลื่ อนนั ด และกำรมำตรวจ
ก่อนเวลำถ้ำมีอำกำรกำเริบ
ขึ้นก่อนวันนัด

ผู้รับผิดชอบ
1. รังสีแพทย์
2. นักรังสีกำรแพทย์
3. พยำบำลรังสี
4. ผู้ช่วยเหลือคนไข้
5. ธุรกำร
6. คนงำน

1. เจ้ำหน้ำที่พยำบำล
2. พยำบำลวิชำชีพ
3. เจ้ำหน้ำที่บันทึก
ข้อมูล
4. ผู้ช่วยเหลือคนไข้

แบบฟอร์ม/แบบฟอร์ม
อิเล็กทรอนิกส์
1. แบบฟอร์ ม ขอตรวจ
ทำงรังสีวินิจฉัย (Xray request)
2. แบบฟอร์มอัลตรำซำวด์
3. แบบฟอร์ ม เอกซเรย์
คอมพิวเตอร์

เอกสารอ้างอิง

1. แบบฟอร์ ม ใบรั บ รอง 1. คู่ มื อกำรแยก
แพทย์
ประเภทผู้ป่วยตำม
2. แบบฟอร์ ม Drug use ควำมเร่งด่วน
evaluation
2. คู่ มื อ ก ำ ร ซั ก
3. แ บ บ ฟอร์ ม ยำนอก ประวั ติ คั ด แยก
บัญชี
ผู้รับบริกำร
4. แบบฟอร์ ม ขออนุ มั ติ 3. แนวปฏิบัติทำง
กำรรักษำตำมสิทธิ
ค ลิ นิ ก เ พื่ อ
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แผนผังกระบวนการ

ระยะ
เวลา

รายละเอียด
1.2 กำรเตรี ย มตั ว เอกสำรกำรนัด
ครั้งต่อไป เช่น LAB หรือตรวจ
พิเศษอื่นๆ
1.3 ในกรณี มี กำรส่ งต่ อแผนกต่ ำงๆ
จะส่งตรวจทำงคอมพิวเตอร์และ
ติดต่อประสำนงำนยังหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องพร้อมใบส่งต่อ
1.4 ในกรณีที่ส่งต่อห้องผ่ำตัดเพื่ อทำ
หั ตกำรและต้ องมี กำรเตรี ยมตั ว
เช่ น LAB EKG x-ray จะต้ อ งให้
คำแนะนำและลงบันทึกกำรลงผ่ำน
ตัดทำงคอมพิวเตอร์และส่งผู้ป่วย
ไปยังห้องผ่ำตัด
1.5 ในกรณีที่รับรักษำตัวในโรงพยำบำล
พยำบำลจะซักประวัติดูคำสั่งกำร
รั กษำของชุ ด admit ในกรณี ที่
จะต้องให้กำรรักษำ พยำบำลทันที
จะทำให้ก่อนและลงบันทึกแล้วจึง
ติ ดต่ อศู นย์ admit เพื่ อขอเตี ยง
ผู้ ป่ วยแล้ วจึ งติ ดต่อประสำนงำน
ทำงตึกเพื่อส่งผู้ป่วย admit
1.6 ในกรณีรับยำกลับบ้ำนจะพิมพ์ใบนำ
ทำงรับยำให้ผู้ป่วยไปติดต่อห้องยำ
ถ้ ำมี นั ดครั้ งต่ อไปจะพิ มพ์ ใบนั ด
ให้กับผู้ป่วย

มาตรฐานงาน

ระบบติดตาม
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์ม/แบบฟอร์ม
อิเล็กทรอนิกส์
5. แบบฟอร์มเหตุผลกำร
ใช้ยำนอกบัญชี
6. แบบฟอร์มคำร้องตรวจ
ทำงรังสีรักษำและเจำะ
เลือด, ตรวจหัวใจ
7. แบบฟอร์ ม รั บ ผู้ ป่ ว ย
นอนโรงพยำบำล
8. แบบฟอร์ ม จองห้ อ ง
พิเศษ
9. แบบฟอร์มส่งผู้ป่วย
รักษำต่อตำม
โรงพยำบำล
10. แบบฟอร์ ม คั ด กรอง
ฝำกครรภ์
11. แบบฟอร์ ม ยิ น ยอม
รับกำรรักษำและทำ
หัตถกำร
12. แบบฟอร์มรับสูจิบัตร
13. แ บ บ ฟอร์ มคลิ นิ ก
ผู้สูงอำยุ
14. ทะเบียนประวัติผู้ป่วย
กำยภำพบำบัด
15. แบบสอบถำมควำมพึ ง
พอใจต่อกำรบริกำร
16. ใบนัดผู้ป่วย

เอกสารอ้างอิง
ป้ อ ง กั น ก ำ ร
พลัดตกหกล้ม
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No.

แผนผังกระบวนการ

ระยะ
รายละเอียด
มาตรฐานงาน
เวลา
30 1. กรณีรับการรักษาตัวในโรงพยาบาล
นำที
แพทย์ วิ นิ จ ฉั ย กรณี ต้ องนอน 1. ประสำนงำนกับพยำบำลหอ
โรงพยำบำลจะส่งเข้ำพักในหอผู้ป่วย ผู้ ป่ วยเพื่ อเตรี ยมควำม
1.1 รับใบจองห้อง
พร้อมในกำรรับผู้ป่วยใหม่
1.2 ตรวจสอบเตียงว่ำง
2. อธิ บ ำยขั้ น ตอนกำรรั บ
1.3 ลงทะเบี ย นผู้ ป่ ว ยตำมหอ บริ กำรตรวจหรื อวิ นิ จฉั ย
ผู้ป่วยนั้นๆ
เพิ่มเติม
2. กรณีส่งตัวไปคลินิกอื่น
มีภำวะอื่นๆนอกเหนือจำกโรค ประสำนงำนส่งต่อผู้ป่วย
ที่มำตรวจ ส่งไปตรวจต่อที่คลินิกอื่น รักษำต่อตำมคลินิกต่ำงๆ
โดยบันทึกส่งตรวจทำงคอมพิวเตอร์ ในโรงพยำบำล
3. กรณีส่งตัวไปโรงพยาบาลอื่น
3.1 หน่วยงำนที่ต้องกำรส่งต่อผู้ป่วย - ประสำนงำนส่ ง ผู้ ป่ ว ย
ประสำนกั บพยำบำลศู นย์ Refer รักษำต่อยังสถำนพยำบำล
พร้อมใบสรุปประวัติกำรรักษำของ ทีก่ ำหนด
แพทย์และข้อมูลบัตรประจำตัว - ประสำนงำนผู้ ป่ วยรั กษำ
ประชำชนผู้ป่วย
ต่ อยั งสถำนพยำบำลตำม
3.2 ประสำน ร.พ. ที่จะขอ Refer
สิทธิรกั ษำ
3.3 เมื่ อได้ รั บกำรตอบรั บ Refer
พยำบำลหอผู้ ป่ วยหรื อพยำบำล
ห้ องอุ บั ติ เหตุ และฉุ กเฉิ นที่
ต้ องกำร Refer ชี้ แจงผู้ ป่ วยและ
ญำติทรำบเหตุผลที่จะส่งผู้ป่วยไป
รักษำต่อพร้อมเตรียมเอกสำรใบ
Refer ผล lab x-ray และเอกสำร
บัตรประจำตัวประชำชน

ระบบติดตาม
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์ม/แบบฟอร์ม
อิเล็กทรอนิกส์

เอกสารอ้างอิง

1. เจ้ำหน้ำที่
1. แ บ บ ฟอร์ ม กำรรั บ
ประชำสัมพันธ์
ผู้ป่วยเข้ำโรงพยำบำล
2. พยำบำลวิชำชีพ
(ชุด admit)
3. เจ้ำหน้ำที่พยำบำล
4. เจ้ำหน้ำที่บันทึก
ข้อมูล
5. ผู้ช่วยเหลือคนไข้
อัตรำควำมสำเร็จใน
กำรส่งผู้ป่วยรักษำต่อ

1. เจ้ำหน้ำที่พยำบำล
2. พยำบำลวิชำชีพ
3. เจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูล
1. เจ้ำหน้ำที่
ประสำนสิทธิ
2. พยำบำลวิชำชีพ

1. แบบฟอร์มส่งผู้ป่วยรักษำ
ต่อตำมสถำนพยำบำลอื่น
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No.

แผนผังกระบวนการ

ระยะ
เวลา

รายละเอียด

มาตรฐานงาน

ระบบติดตาม
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์ม/แบบฟอร์ม
อิเล็กทรอนิกส์

เอกสารอ้างอิง

3.4 ประสำนศูนย์นำส่ง (EMS) เพื่อ
เตรียมควำมพร้อมของรถพยำบำล
นำผู้ป่วยส่งยังโรงพยำบำลทีร่ ะบุ
7

8

45
60
นำที

5
นำที

รับยา
1. รับใบสั่งยำหรือใบนำทำงจำกผู้ป่วย
2. จัดลำดับคิวให้บริกำร
3. คัดกรองควำมถูกต้องและควำม
เหมำะสมในกำรสั่งยำ
4. จัดทำฉลำดยำและจัดยำ
5. ตรวจสอบรำยกำรยำโดยเภสัชกร
6. ส่งมอบยำและให้คำแนะนำกำรใช้
ยำโดยเภสัชกร
งานการเงิน
1. ตรวจสอบค่ำใช้จ่ำย
2. รับชำระค่ำใช้จ่ำย
ผู้ป่วยกลับบ้ำน

ผู้ ป่ วยได้ รั บยำอย่ ำงถู กต้ อง 1. ระยะเวลำรอคอยในกำร 1. เภสัชกร
ครบถ้วน และได้รับคำแนะนำ รับยำ
2. เจ้ำพนักงำน
ในกำรใช้ ยำจำกเภสั ชกร ตำม 2. อัตรำควำมคลำดเคลื่อน
เภสัชกรรม
มำตรฐำนวิ ชำชี พ เภสั ชกร ในกำรจ่ำยยำ
โรงพยำบำล
3. จำนวนอุบัติกำรณ์กำร
จ่ำยยำที่ผู้ป่วยแพ้ซ้ำ

1. แบบฟอร์ มบั นทึ กควำม
คลำดเคลื่อนทำงยำ
2. แบบฟอร์มบันทึกอำกำรไม่
พึงประสงค์จำกกำรใช้ยำ

1. เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน
1. เจ้ำหน้ำที่เปล/
เจ้ำหน้ำที่
ประชำสัมพันธ์
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11.2 แผนผังแสดงขันตอนการให้บริการหน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
No.

1

แผนผังกระบวนการ

ระยะ
เวลา
3-10
นำที

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบ

มาตรฐานงาน

1. ผู้ป่วยเข้ำรับบริกำรที่หน่วยงำนอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
1. พนักงำนเปล
2. พนักงำนเปลรับผู้ป่วยในกรณีอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน หรือกรณีที่ 2. เจ้ำหน้ำที่เวชระเบียน
มีควำมจำเป็นต้องใช้รถนั่งหรือเปลนอน
3. ผู้ป่วยหรือญำติติดต่อเจ้ำหน้ำที่เวชระเบียนเพื่อทำประวัติ
และตรวจสอบสิทธิกำรรักษำ

1. ข้ อ มู ล ผู้ ป่ ว ยและสิ ท ธิ ก ำร
รักษำถูกต้อง
2. ผู้ ป่ ว ย ไ ด้ รั บ ก ำ ร ย ก
เคลื่ อ นย้ ำ ยอย่ ำ งถู ก ต้ อ ง
รวดเร็ว และปลอดภัย

แบบฟอร์ม/เอกสารอ้างอิง

2

2-5
นำที

1. ประเมินภำวะคุกคำมต่อชีวิตตำมหลัก ABCDE
พยำบำลวิชำชีพ
2. ซักประวัติ และวัดสัญญำณชีพ
3. จัดลำดับควำมเร่งด่วนในกำรตรวจรักษำ ส่งต่อแผนกผู้ป่วย
นอกที่เกี่ยวข้ อง (เฉพำะเวลำรำชกำร) กรณีผู้ป่วยมี ควำม
เร่งด่วนระดับ 4 หรือ 5 หรือได้รับอุบัติเหตุเกิน 48 ชั่วโมง
4. รำยงำนแพทย์และทีมผู้ปฏิบัติงำนทรำบ กรณีที่มีผู้ป่วย
ควำมเร่งด่วนระดับ 1 หรือ 2
5. บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ผู้ ป่ ว ยในระบบ e-phis เวชระเบี ย นผู้ ป่ วย
และเอกสำรที่เกี่ยวข้อง
6. ส่งผู้ป่วยเข้ำห้องตรวจตำมลำดับควำมเร่งด่วน
7. ประเมินอำกำรและอำกำรแสดงซ้ำหำกผู้ป่วยมีระยะเวลำ
รอคอยเกินระยะเวลำมำตรฐำน

1. ใช้เวลำคัดแยกผู้ป่วยไม่เกิน 1. เวชระเบียนผู้ป่วย
2 นำทีต่อรำย
2. แบบบันทึกทำงกำร
2. คัดแยกผู้ป่วยได้ถูกต้อง (คัด พยำบำลผูป้ ่วยอุบัติเหตุ
แยกสู ง กว่ ำ เกณฑ์ ไ ม่ เ กิ น และฉุกเฉิน
15% และต่ ำกว่ ำ เกณฑ์ ไ ม่ 3. คู่มือกำรคัดกรองผู้ป่วย
เกิน 5% ของผู้ป่วยทั้งหมด) หน่วยงำนอุบัติเหตุและ
ฉุกเฉิน

3

1-5
นำที

ให้กำรพยำบำลเบื้องต้นก่อนพบแพทย์ตำมกรณี เช่น กำร พยำบำลวิชำชีพ
ห้ำมเลือดหรือดำมส่วนที่บำดเจ็บ กำรชำระล้ำงสำรพิษ กำร
จัดท่ำผู้ป่วยหรือให้ออกซิเจน เป็นต้น

-

-
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No.

4

5

แผนผังกระบวนการ

ระยะ
เวลา
 10
นำที

5-60

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบ

มาตรฐานงาน

แบบฟอร์ม/เอกสารอ้างอิง

แพทย์ซักประวัติ ตรวจร่ำงกำย เขียนแผนกำรรักษำ และทำ 1. แพทย์
หัตถกำรเฉพำะ เช่น กำรใส่ท่อช่วยหำยใจหรือท่อระบำย 2. พยำบำลวิชำชีพ
ทรวงอก กำรเจำะ Arterial Blood Gas หรื อ remove 3. พนักงำนเปล
foreign body ฯลฯ
กรณีที่ผู้ป่วยเสียชีวิต
1) แพทย์ซักประวัติผู้ดูแล ญำติหรือผู้พบเห็นเหตุกำรณ์
2) พยำบำลแจ้งสถำนีตำรวจในพื้นที่รับผิดชอบ
3) สังเกตอำกำรผู้ป่วย 2 ชั่วโมงก่อนส่งต่อไปห้องศพ
4) แนะน ำญำติ ติ ด ต่ อ ห้ อ งยำ กำรเงิ น ห้ อ งศพเพื่ อ รั บ
หนังสือรับรองกำรตำยและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อรับใบ
มรณะบัตร ตำมลำดับ
กรณีส่งต่อไปแผนกผู้ป่วยนอก (เฉพำะเวลำรำชกำร)
1) เตรียมเอกสำรและเวชระเบียนผู้ป่วย
2) ประสำนงำนพนักงำนเปลรับ-ส่งผู้ป่วยพร้อมเอกสำรใน
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

1. ประสำนงำนหน่วยงำนและ 1. เวชระเบียนผู้ป่วย
บั น ทึ ก เอกสำรที่ เ กี่ ย วข้ อ ง 2. สมุดส่งเอกสำรผู้ป่วย
อ ย่ ำ ง ถู ก ต้ อ ง ล ะ เ อี ย ด 3. ใบสัง่ ยำ
ครบถ้วน
2. ผู้ป่วยได้รับกำรตรวจรักษำ
ตำมลำดับ ดังนี้ผู้ป่วยวิกฤต
< 4 นำที
ผู้ป่วยฉุกเฉิน 10-15 นำที
ผู้ป่วยเร่งด่วน 30 นำที
ผู้ป่วยไม่ฉุกเฉิน 1-2 ชม.
ผู้ป่วยทั่วไป > 2 ชม.

1. แพทย์พิจำรณำส่งตรวจพิเศษเพิ่มเติมเพื่อกำรวินิจฉัย
ได้แก่ ส่งตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร ตรวจคลื่นไฟฟ้ำหัวใจ
X-ray, CT-scan หรือ Ultrasound เป็นต้น
2. พยำบำลทำหัตถกำรและประสำนงำนหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องตำมแผนกำรรักษำ
3. พยำบำลติดตำมผลกำรตรวจพิเศษและรำยงำนแพทย์
ทรำบ

ผู้ ป่ ว ยได้ รั บ กำรตรวจพิ เ ศษ
ตำมเวลำมำตรฐำน
- ผู้ป่วยสงสัย stroke fast track
หรื อ Head injury ได้ รั บกำร
ทำ CT-scan ภำยใน 30 นำที
- ผู้ป่วยสงสัย STEMI ได้รับกำร
ตรวจและอ่ำนผล EKG ภำยใน
10 นำที
- ได้ รั บ รำยงำนผลตรวจทำง
ห้องปฏิบัติกำรครบถ้วนและ
ถูกต้องภำยใน 60 นำที

1. แพทย์
2. พยำบำลวิชำชีพ
3. แม่บ้ำน

1. แบบฟอร์ม X-RAY
REQUEST หรือIMAGING
REQUEST
2. ใบขอตรวจพิเศษโรคหัวใจ
3. ใบส่งตรวจห้องปฏิบตั ิกำร
4. ใบขอรับผล Anti-HIV
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No.

6

แผนผังกระบวนการ

ระยะ
เวลา
10-30

รายละเอียดการปฏิบัติงาน
1. แพทย์อ่ำนผลตรวจและพิจำรณำแผนกำรรักษำ ดังนี้
กรณีที่ผู้ป่วยต้องได้รับการผ่าตัดเร่งด่วน เตรียมผู้ป่วย จอง
เลือด ประสำนงำนพยำบำลห้องผ่ำตัด และส่งเวรหอผู้ป่วย
ในตำมสำขำ
กรณีที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล
1) ประสำนงำนศูนย์รับผู้ป่วยใน และส่งเวรหอผูป้ ่วยใน
ตำมสำขำ
2) จัดเตรียมเอกสำรและประสำนงำนเจ้ำหน้ำที่เวช
ระเบียนเพื่อทำเอกสำรนอนโรงพยำบำล
กรณีที่ส่งต่อไปยังโรงพยาบาลอื่น
1) จัดเตรียมใบสรุปอำกำร และเอกสำรอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง
2) ประสำนงำนศูนย์รับ-ส่งต่อผู้ป่วย
กรณีรักษาและสังเกตอาการในหน่วยงานอุบัติเหตุและ
ฉุกเฉิน ทำหัตถกำรตำมแผนกำรรักษำ ประเมินอำกำรและ
อำกำรแสดงซ้ำหลังให้กำรพยำบำล และรำยงำนแพทย์ทรำบ
2. ปรึกษำแพทย์เฉพำะทำง เพื่อพิจำรณำแผนกำรรักษำที่
เหมำะสมต่อไป หรือปรึกษำ OSCC กรณีผู้ป่วยเด็กหรือ
สตรีทสี่ งสัยว่ำถูกทำรุณกรรมทำงเพศหรือถูกกระทำชำเรำ
3. บันทึกข้อมูลกำรทำหัตถกำรและกิจกรรมพยำบำลในเวช
ระเบียนผู้ป่วย
4. บันทึกข้อมูลหัตถกำรและกำรรักษำพยำบำลที่ให้ค่ำรักษำ
กำรวินิจฉัยของแพทย์ สัญญำณชีพ กำรส่งต่อหน่วยงำน/
โรงพยำบำลอื่น และกิจกรรมกำรพยำบำลในระบบ ephis ก่อนจำหน่ำย

ผู้รับผิดชอบ
1. แพทย์
2. พยำบำลวิชำชีพ
3. พนักงำนเปล
4. เสมียน ward
5. พนักงำนเปล
6. เจ้ำหน้ำที่ OSCC

มาตรฐานงาน

แบบฟอร์ม/เอกสารอ้างอิง

1. แพทย์วินิจฉัยโรคได้ถูกต้อง 1. แบบสำหรับรับส่งผู้ป่วยไป
2. ผู้ป่วยได้รับกำรรักษำที่
รับกำรตรวจหรือรักษำต่อ
รวดเร็ว ถูกต้อง และ
2. แ บ บ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล
ปลอดภัยตำมมำตรฐำนของ
ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ำรศู น ย์ พิ ทั ก ษ์
หน่วยงำน
สิทธิเด็กและสตรี
3. ชุด admit
4. ใบจองห้องพิเศษ
5. แบบขอรั บ บริ ก ำรทำง
กำรแพทย์ ก รณี อุ บั ติ เ หตุ
กรณีฉุกเฉิน
6. แบบฟอร์มขอยืมภำพถ่ำย
รังสีออกนอกโรงพยำบำล
7. แบบบันทึกกำรปฏิบัติเรื่อง
Massive Transfusion
8. แนวทำงกำรเฝ้ำระวังและ
วิ นิ จ ฉั ย ภ ำ ว ะ sepsis/
septic shock
9. แนวทำงกำรดูแลและกำร
ส่ ง ต่ อ ผู้ ป่ ว ยภำวะหั ว ใจ
ขำดเลือดเฉียบพลัน
10. แนวทำงช่องทำงด่วนกำร
ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองตีบหรืออุดตัน
11. แบบฟอร์ม Multiple
Injury, CARE MAP
HEAD INJURY
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No.

แผนผังกระบวนการ

ระยะ
เวลา

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบ

5. พยำบำลติดตำมและประเมินอำกำรผู้ป่วยหนักหรือผูป้ ่วย
กลุ่มเสี่ยงอย่ำงใกล้ชิดกรณีเคลื่อนย้ำยผู้ป่วยออกนอก
หน่วยงำนอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
6. ประสำนงำนพนักงำนเปลส่งผู้ป่วยพร้อมเอกสำรไปยัง
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

7

5

กรณีที่แพทย์จาหน่ายผู้ป่วยกลับบ้าน
1. ให้คำแนะนำกำรปฏิบัตติ นเมื่อกลับบ้ำน
2. บันทึกนัดและอธิบำยกำรกลับมำตรวจตำมนัดกรณีนัด
ผู้ป่วยครั้งต่อไป
3. วัดสัญญำณชีพและประเมินอำกำรซ้ำก่อนจำหน่ำย
4. ส่งต่อห้องยำและชำระค่ำบริกำรตำมสิทธิกำรรักษำ
5. ปรึกษำนักสังคมสงเครำะห์กรณีผปู้ ่วยไม่มญ
ี ำติ ไม่มี
หลักฐำนยืนยันตัวตน มีปญ
ั หำเรื่องค่ำรักษำพยำบำล หรือ
เป็นผู้ป่วยไร้บ้ำน

1. พยำบำลวิชำชีพ
2. เภสัชกร
3. เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน
4. พนักงำนเปล
5. นักสังคมสงเครำะห์

มาตรฐานงาน

แบบฟอร์ม/เอกสารอ้างอิง

เอกสารอ้างอิง
1. คู่มือกำรใช้แนวทำงกำร
ดูแลผูป้ ่วย Sepsis/
Severe Sepsis (Adult)
2. แนวปฏิบัติสำหรับผู้ป่วย
Pelvic Fracture
3. แนวทำงกำรดูแลผู้ป่วยที่มี
อำกำรเจ็บหน้ำอก
1. ผู้ป่วยได้รับคำแนะนำที่
1. ใบสั่งยำ
ถูกต้องและเหมำะสมทั้งจำก 2. แบบฟอร์มขออนุมัติใช้ยำ
แพทย์ พยำบำล และเภสัช
บัญชี 2
กร
3. หนังสือเพื่อประกอบกำร
2. ผู้ป่วยทุกรำยทีม่ ีกำรนัดครั้ง
เบิกจ่ำยในกรณีผู้ป่วย
ต่อไปได้รับบันทึกนัดที่
จำเป็นต้องใช้ยำนอกบัญชี
ถูกต้อง
หลักแห่งชำติ
4. อื่ น ๆ ได้ แ ก่ ใบแนะน ำ
กำรพบแพทย์ ต่ อ เนื่ อ ง
ใบนั ด ฉี ด ยำป้ อ งกั น โรค
บำดทะยั ก บั ต รนั ด ฉี ด
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้ำ ใบคำแนะนำกำรดูแล
บำดแผล และกำรดู แ ล
ผู้ ป่ ว ยที่ ไ ด้ รั บ บำดเจ็ บ
บริเวณศีรษะ
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11.3 ขันตอนการให้บริการคลินิกโรคติดเชือทางเดินหายใจ
ลาดับ
ที่

แผนผังกระบวนการ

1.
จุดคัดกรอง/คัดแยก

2

ระยะ
เวลา

รายละเอียด

5 1. ต้อนรับทักทำย
นำที 2. สอบถำมควำมต้องกำร กำรรับบริกำร
3. ประเมินอำกำรเบื้องต้นเพื่อคัดแยกควำมเร่งด่วน
(อำกำรหนักส่งเข้ำ ER ห้องควำมดันลบ)
4. เจ้ำหน้ำที่ซักประวัติควำมเสี่ ยงต่ อ กำรรั บ เชื้ อ
Covid - 19
20 1. คั ด กรองมี ป ระวั ติ สั ม ผั ส /เสี่ ย งต่ อ กำรรั บ เชื้ อ
นำที Covid-19 ร่วมกับมีอำกำรทำงเดินหำยใจ ไม่มี
อำกำรเหนื่อยหอบ
2. ให้ ผู้ ป่ว ยกรอกแบบสอบสวนผู้ป่วยโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนำ 2019
3. ส่งข้อมูลให้แก่ธุรกำร เจ้ำหน้ำที่บันทึกส่งตรวจ
ทำงห้องปฏิบัติกำรและบันทึกค่ำใช้จ่ำย
4. ให้ผู้ป่วยชำระค่ำบริกำรตำมสิทธิกำรรักษำ
5. ส่งผู้ป่วยไปที่ตู้ swab

มาตรฐาน
งาน

ระบบติดตาม
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง

สะดวกรวดเร็ ว รำยงำนควำม 1.พ ย ำ บ ำ ล จุ ด 1. ใบคั ดกรอง
แ ล ะ ค ว ำ ม เสี่ ยงเกี่ ยวกั บ คัดกรอง
covid-19
ถูกต้อง
แ ย ก ผู้ ป่ ว ย 2.เจ้ ำ หน้ ำ ที่ เ วช
ผิดพลำด
ระเบียน
3.พ ย ำ บ ำ ล คั ด
กรอง ARI
สะดวกรวดเร็ว
1. พยำบำลคัดกรอง 1. แบบฟอร์ ม
Novel 3
และควำม
ARI
ถูกต้อง
2. เจ้ ำหน้ ำที่ แนะ 2. ใบยินยอม
ปลอดภัย
น ำกำรกรอก ตรวจ
Covid-19
แบบ ฟอร์ม

วิ ธี ป ฏิ บั ติ ง ำน
เรื่ อ งแนวทำง
ปฏิบัติกำรบ่งชี้
ผู้ป่วย
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ลาดับ
ที่

แผนผังกระบวนการ

ระยะ
เวลา

รายละเอียด

มาตรฐาน
งาน

ระบบติดตาม
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง

3.

15 1. สอบถำมชื่อ-สกุล วัน เดือน ปี เกิด ผู้ป่วย ให้ตรงกับ ผู้ ป่ วยตั ดสิ นใจ 1. แบบส ำรวจ 1. พยำบำลประจำ 1. หนังสือแสดง 1. วิ ธี ปฏิ บั ติ งำน
ตรวจ Covid-19 ควำมพึงพอใจ คลินิก PUI
ควำมยินยอม เรื่ องแนวทำง
นำที เวชระเบียนและใบ Novel 3
2.วัดสัญญำณชีพ
2. ข้ อ ร้ อ งเรี ย น 2. ธุ รกำรประจ ำ 2 แบบสำรวจ ปฏิบัติกำรบ่งชี้
3. พยำบำลช่วยแพทย์ swab จัดเตรียมอุปกรณ์ ตรวจสอบ
กำรบริกำร
คลินิก PUI
ควำมพึงพอใจ ผู้ป่วย
เอกสำร แนะนำผู้ป่วยก่อนเข้ำรับกำรตรวจ swab
3. แม่บ้ำนประจ ำ
2. คู่ มื อแนวทำง
4. แนะนำกำรดูแลตนเอง กำรรับผล กำรแยกกักตัว
คลินิก PUI
ปฏิ บั ติ กำร
พยำบำลเรื่อง
สิทธิผู้ป่วย

4.

5 1.วัด V/S
นำที 2.พยำบำลซักประวัติ อำกำร
3.ธุรกำรบันทึกส่งตรวจเข้ำพบแพทย์

สะดวกรวดเร็ว
และถู กต้ อง
ปลอดภัย

1.พยำบำล
คลินิก ARI
2.เจ้ำหน้ำที่
ธุรกำร
3. ผู้ช่วยเหลือ
คนไข้
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ลาดับ
ที่

แผนผังกระบวนการ

ระยะ
เวลา

รายละเอียด

มาตรฐาน
งาน

ระบบติดตาม
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

5.

5 1. พยำบำลซั ก ประวั ติ ค วำมเสี่ ย งต่ อ กำรรั บ เชื้ อ สะดวกรวดเร็ว รำยงำนควำมเสี่ยง พยำบำลคลินิก ARI
นำที Covid-19 ลงบันทึกแบบสอบสวนผู้ป่วยโรคติด และถูกต้อง เกี่ยวกับแยก
เชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
ผู้ป่วยผิดพลำด
2. พยำบำลช่ ว ยแพทย์ swab จั ดเตรี ยมอุ ปกรณ์
ตรวจสอบเอกสำร แนะนำผู้ป่วยก่อนเข้ำรับกำรตรวจ

6.

10 1. ผู้ป่วยเข้ำ swab
นำที 2. แนะนำกำรดูแลตนเอง กำรรับผล กำรแยกกักตัว

สะดวกรวดเร็ว
และถูกต้อง
ปลอดภัย

7.

10 1. ผู้ป่วยเข้ำพบแพทย์
นำที 2. แนะนำกำรดูแลตนเอง
3. ส่งต่อห้องจ่ำยยำ เพื่อรับยำและ
ชำระค่ำบริกำรตำมสิทธิกำรรักษำ

สะดวกรวดเร็ว รำยงำนควำม - แพทย์
และถูกต้อง
เสี่ยงเกี่ยวกับ - พยำบำลคลินิก
แยกผู้ป่วย
ARI
ผิดพลำด
- เภสัชกร
- เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน

แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง
1. แบบฟอร์ ม
Novel 3
2. ใบยิ นยอม
ตรวจ Covid-19

- แพทย์/นักเทคนิค คำแนะนำกำร
แยกกักตัว
กำรแพทย์
- พยำบำลคลินิก
ARI
1. แบบฟอร์ ม
Novel 3
2. ใบยิ นยอม
ตรวจ Covid-19
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11.4 ขันตอนการปฏิบัติงานการให้บริการนัดหมายผ่านศูนย์บริหารราชการฉับไว ใสสะอาด (BFC)
No.

1

แผนผังกระบวนการ

ระยะ
เวลา
5 นำที

รายละเอียด
โทร “BFC Call Center”
(อย่ำงน้อย 1 วัน)

2

2 นำที สำมำรถระบุวัน และเวลำที่ต้องกำรพบ
แพทย์

3

≤ 60
นำที

- ส่งตรวจ / ยื่นสิทธิที่เวชระเบียน
- พบแพทย์ตำมหน่วยงำนที่นัดหมำย

มาตรฐานงาน
ตำมแนวทำงกำรดำเนินงำน
ศูนย์รำชกำรสะดวก

ระบบติดตาม
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ
พยำบำลวิชำชีพ

แบบฟอร์ม/แบบฟอร์ม
เอกสารอ้างอิง
อิเล็กทรอนิกส์
คู่มือปฏิบัติงำน
ผู้ป่วยนอก

พยำบำลวิชำชีพ

-

คู่ มื อปฏิ บั ติ งำน
ผู้ป่วยนอก

แบบสอบถ ำมควำมพึง - พยำบำลวิชำชีพ
พอใจต่อกำรใช้บริกำร - เจ้ ำ หน้ ำ ที่ เ วช
ระเบียน

-

คู่ มื อ ปฏิ บั ติงำน
ผู้ป่วยนอก
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11.5 ขันตอนการปฏิบัติงานการให้บริการผู้ป่วยระบบโทรเวชกรรม (Telemedicine)
ลาดับ
ที่
1

แผนผังกระบวนการ

2

3

ส่งตรวจและอนุมัติสิทธิ

4

พยำบำลซักประวัติและ
ประเมินอำกำร

ระยะ
รายละเอียด
เวลา
10 รำยชื่อผู้ป่วยเก่ำเข้ำร่วมโครงกำร
นำที Telemedicine

5-10 เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ โครงกำร
นำที Telemedicine โทรประสำนงำน
ผู้ป่วย พร้อมแนะนำขั้นตอนกำรรับ
บริกำรโดยให้ผู้ป่วย scan QR code
ผ่ ำ น Application Line และลงใบ
ยิ น ย อ ม รั บ บ ริ ก ำ ร ผ่ ำ น ร ะ บ บ
Telemedicine
5 นำที ตรวจสอบเพื่ อ ระบุ ตั ว ตน/ อนุ มั ติ
สิทธิโดยกำรลงระบบสำรสนเทศของ
โรงพยำบำลที่เวชระเบียน
5-10 พยำบำลโทรสอบถำมอำกำรซั ก
นำที ประวัติผู้ป่วยก่อนพบแพทย์

มาตรฐานงาน
คัดกรองผู้ป่วยถูกต้อง

ผู้ป่วยได้รับคำแนะนำ
ถูกต้อง

ระบบติดตาม
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์ม/แบบฟอร์ม
อิเล็กทรอนิกส์

เอกสารอ้างอิง

เจ้ำหน้ำที่ผรู้ ับผิดชอบ
โครงกำร
Telemedicine
ระยะเวลทีผ่ ู้ป่วยได้รับ 1. เจ้ำหน้ำที่พยำบำล แบบฟอร์ มใบยิ นยอม
บริกำร
2. เจ้ำหน้ำที่ผู้รับ ผิด อิเล็กทรอนิกส์ / ใบยินยอม
ชอบโครงกำร
เข้ำร่วมโครงกำร

ควำมถูกต้องของกำรระบุ ระยะเวลำกำรส่ งเวช เจ้ำหน้ำที่เวชระเบี ยน
ตั ว ตนและสิ ท ธิ ก ำรรักษำ ระเบียนไปคลินิกต่ำงๆ ตรวจสอบสิทธิ
ของผู้ป่วย
/ อัตรำกำรค้นประวัติ
ผิดพลำด
1. ระยะเวลำที่ ผู้ ป่ ว ย เจ้ำหน้ำที่พยำบำล/
ได้รับบริกำร
พยำบำลวิชำชีพ
2. ระยะเวลำรอคอย
ก่อนพบแพทย์
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ลาดับ
ที่
5.

แผนผังกระบวนการ

แพทย์สอบถำมอำกำร / สั่งยำ

ระยะ
รายละเอียด
มาตรฐานงาน
เวลา
5-10 แพทย์สอบถำมอำกำร/วินิจฉัยโรค/ สะดวกรวดเร็ ว ในกำร
นำที สั่งยำ/ และนัดครั้งถัดไป
ให้บริกำร

ระบบติดตาม
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ
1. แพทย์
2. พยำบำลวิชำชีพ
3. ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย

แบบฟอร์ม/แบบฟอร์ม
อิเล็กทรอนิกส์
1. แบบฟอร์มยำ
2. แบบฟอร์มคำร้องขอตรวจ
ทำงรังสี /Lab / EKG

6.

5-10 1. พยำบำลตรวจสอบเอกสำรและ
กำรรักษำของแพทย์
นำที
2. แนะนำกำรปฏิบัติตัว
3. แจ้งนัดครั้งถัดไป
4. พิมพ์ใบยำและใบนัด

1. พยำบำลวิชำชีพ 1. แบบฟอร์มยำ
2. เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ธุ ร กำร 2. แบบฟอร์มคำร้องขอตรวจ
บันทึกข้อมูล
ทำงรังสี/ Lab / EKG
3. แบบฟอร์มใบนัดครั้งถัดไป

7.

5-10 เจ้ ำหน้ ำที่ เภสั ชรั บใบสั่ งยำตรวจสอบ
นำที ข้อมูลยำตำมคำสั่งของแพทย์ แนะน ำ
ผู้ป่วย เรื่องกำรรรับประทำนยำและ
วิธีกำรรับยำแต่ละช่องทำง

1. เภสัชกร
2. เจ้ำพนักงำนเภสัชกร

8.

1. ชำระเงินตำมสิทธิกำรรักษำ
ผู้ ป่ วย ไ ด้ รั บ ยำถู ก ต้ อ ง
2. เภสั ชกรจั ดส่ งยำตำมช่ องทำงที่ ครบถ้วนสมบูรณ์
ผู้รับบริกำรแจ้งควำมประสงค์ที่สะดวก
ในกำรรับยำ

เอกสารอ้างอิง

1. แบบฟอร์ มบั นทึ กควำม
คลำดเคลื่อนทำงยำ
2. แบบฟอร์มบันทึกอำกำร
ไม่พึงประสงค์ในกำรใช้ยำ

1. เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน
2. เภสัชกร
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11.6 ขันตอนการปฏิบัติงานการให้บริการเจาะเลือดผู้ป่วยที่บ้าน (Mobile Lab)
ลาดับ
ที่
1

ระยะ
รายละเอียด
เวลา
20 1. คัดกรอง/ประเมินอำกำรผู้ป่วย
นำที 2. ตรวจสอบและอนุมตั ิสิทธิ
3. ซักประวัติและให้คิวรอพบแพทย์

ระบบติดตาม
ประเมินผล
1. คัดกรอง/ประเมินผู้ป่วย 1. อัตรำกำรคัดกรอง
อย่ำงถูกต้อง
ผิดพลำด
2. มี ค วำมถู ก ต้ อ งของเวช 2. ระยะเวลำทีผ่ ู้ป่วย
ระเบี ย นและสิ ท ธิ ข อง ได้รับบริกำร
ผู้ป่วย
3. สะดวก รวดเร็ ว ในกำร
ให้บริกำร

แบบฟอร์ม/แบบฟอร์ม
เอกสารอ้างอิง
อิเล็กทรอนิกส์
1. พยำบำลคัดกรอง 1. บัตรประชำชน
1. วิธีปฏิบัติงำนคัด
2. เจ้ำหน้ำที่เวชระเบียน 2. แบบฟอร์มคัดกรองผู้ป่วย กรองผู้ป่วย
3. พยำบำลแผนก 3. ใบนำส่งต่อผู้ป่วยเพื่อ 2. คู่ มื อ ก ำ ร ซั ก
ผู้ป่วยนอก
กำรรักษำผู้ป่วยนอก
ประวั ติ คั ดแยก
ผู้ป่วย

2

5-10 พบแพทย์เพื่อกำรตรวจรักษำและ
นำที วินิจฉัยโรค

ให้กำรรักษำอย่ำงถูกต้อ ง
ครอบคลุม ครบถ้วน

1. แพทย์
2. พยำบำลวิชำชีพ/
พยำบำลเทคนิค
3. ผู้ช่วยเหลือคนไข้

3

10
นำที

4

แผนผังกระบวนการ

มาตรฐานงาน

1. พยำบำลแนะน ำเรื่ อ งกำรเจำะ 1. อธิบำยควำมสำคัญของกำร
เลื อ ดที่ บ้ ำ นและขอที่ อ ยู่ , เบอร์ เจำะเลือดที่บ้ำน
โทรศัพท์
2. ควำมถู ก ต้ อ งของใบ
2. ผู้ป่วยเซ็นต์ใบ Consent Form
Consent Form ที่ อยู่
และเบอร์โทรศัพท์
5 นำที เจ้ ำ หน้ ำ ที่ พิ ม พ์ ใ บส่ ง ตรวจทำง ควำมถูกต้องของเอกสำร
ห้องปฏิบัติกำร

ผู้รับผิดชอบ

จ ำนวนผู้ ป่ ว ยที่ ไ ด้ รั บ พยำบำลวิชำชีพ/
กำรเจำะเลือดที่บ้ำน พยำบำลเทคนิค

ใ บ ส่ ง ต ร ว จ ท ำ ง ห้ อ ง แนวทำงกำรดู แ ล
ปฏิบัติกำร
รักษำผู้ป่วย

ใบ Consent Form

คู่มือกำรให้บริกำร
เจำะเลือดที่บ้ำน

จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับกำร 1. พยำบำลวิชำชีพ/ 1. ใบส่งตรวจหน่วยงำน คู่มือกำรให้บริกำร
เจำะเลือดที่บ้ำน
พยำบำลเทคนิค
ชันสูตรโรค
เจำะเลือดที่บ้ำน
2. ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 2. แบบฟอร์มข้อมูล
3. เจ้ ำ หน้ ำ ที่ บั น ทึ ก (ชือ่ ,ที่อยู่, เบอร์
ข้อมูล
โทรศัพท์, รำยกำร
เจำะเลือด)
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ลาดับ
ที่
5.

6.

แผนผังกระบวนการ

ระยะ
ระบบติดตาม
รายละเอียด
มาตรฐานงาน
ผู้รับผิดชอบ
เวลา
ประเมินผล
เจ้ำหน้ำที่ประสำนผู้ป่วยเพื่อนัดวัน เจำะเลือ ดตรงวั นนัดและ ร้ อยละผู้ ป่ วยที่ เข้ ำร่วม นักเทคนิคกำรแพทย์
เจำะเลือด
ระบุตัวตนถูกต้อง
โครงกำรได้ รั บกำรเจำะ
เลือดที่บ้ำนมำกกว่ำหรือ
เท่ำกับร้อยละ 70

แบบฟอร์ม/แบบฟอร์ม
เอกสารอ้างอิง
อิเล็กทรอนิกส์
ใ บ ส่ ง ต ร ว จ งำนทำง คู่ มื อ ก ำ ร เ จ ำ ะ
ห้องปฏิบัติกำร
เลือดส่งตรวจทำง
ห้องปฏิบัติกำร

60
นำที

ผลกำรตรวจวิ เ ครำะห์ คู่ มื อ ก ำ ร ต ร ว จ
ทำงห้องปฏิบัติกำร
วิ เ ค ร ำ ะ ห์ ท ำ ง
ห้องปฏิบัติกำร

เจ้ ำ หน้ ำที่ เทคนิค กำรแพทย์ทำกำร ตรวจวิเครำะห์และรำยงำนผล ร้ อยละควำมส ำเร็ จของ นักเทคนิคกำรแพทย์
ตรวจวิเครำะห์และรำยงำนผลทำง กำรตรวจทำงห้ องปฏิ บั ติกำร กำรเจำะเลื อดผู้ ป่ วยที่
ระบบสำรสนเทศของโรงพยำบำล
ตำมมำตรฐำนวิชำชีพ
บ้ำนมำกกว่ำหรือเท่ำกับ
ร้อยละ 90
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เอกสารประกอบ
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แนวทางปฏิบัติทางคลินิกเพื่อป้องกันการพลัดตกหกล้ม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้พยำบำลสำมำรถประเมินควำมเสี่ยงต่อกำรพลัดตกหกล้ม
2. เพือ่ เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติเพื่อป้องกันกำรพลัดตกหกล้ม
3. เพื่ อ ให้ ส ำมำรถบั น ทึ ก ใบแบบประเมิ น ควำมเสี่ ย ง และบั น ทึ ก ทำงกำรพยำบำลเกี่ ย วกั บ
กำรป้องกันกำรเกิดพลัดตกหกล้ม
ตัวชีวัด
อัตรำกำรเกิดพลัดตกหกล้ม
เป้ำหมำย ผู้ป่วยนอก = ระดับ C – I = 0 ครั้ง / 1,000 visit
ระดับ D – I = 0 ครัง้ / 1,000 visit
นิยามศัพท์
กำรพลัดตกหกล้ม หมำยถึง กำรเปลี่ยนตำแหน่งของร่ำงกำยจำกกำรลื่นไถล ถลำ หรือตกไปสู่พื้นผิว
ที่ต่ำกว่ำ ซึ่งเป็นเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจและไม่สำมำรถควบคุมได้ อำจส่งผลต่อร่ำงกำยของผู้ป่วยได้รับ
บำดเจ็บ หรือ ไม่ได้รับบำดเจ็บก็ตำม
ระดับความรุนแรงของการบาดเจ็บจากการพลัดตกหกล้ม
มีโอกาสที่จะเกิดอุบัติการณ์ (Near miss)
A = มีสถำนกำรณ์หรือสิ่งแวดล้อมที่อำจทำให้เกิดกำรพลัดตกหกล้ม
B = มีสถำนกำรณ์ที่ผู้ป่วยเกือบพลัดตกหกล้ม แต่สำมำรถช่วยเหลือไว้ได้ทัน
เกิดอุบัติการณ์แต่ไม่ได้รับบาดเจ็บ
C = ผู้ป่วยมีกำรพลัดตกหกล้ม แต่ไม่ได้รับบำดเจ็บ (none injury) ประเมินจำกกำร X-ray,
CT
scan หรือ กำรตรวจร่ำงกำย
เกิดอุบัติการณ์และได้รับบาดเจ็บ
D = ผู้ป่วยมีกำรพลัดตกหกล้ม และได้รับบำดเจ็บเล็กน้อย (minor injury) ได้แก่ มีรอยช้ำ แผลถลอก
ได้รับกำรทำควำมสะอำดแผล ประคบเย็น ยกแขนหรือขำสูง หรือได้รับยำทำ
E = ผู้ป่วยมีกำรพลัดตกหกล้ม และได้รับบำดเจ็บปำนกลำง (moderate injury) ได้แก่ มีแผลฉีกขำด
กล้ำมเนื้อฉีกขำด มีควำมบกพร่องในกำรเคลื่อนไหว อันเนื่องมำจำกกำรพลัดตกหกล้ม และ
แพทย์มีกำรรักษำ เช่น เย็บแผล มีกำรใช้ steri-strips / skin glue หรือใส่ splint
F = ผู้ ป่ ว ยมี ก ำรพลั ด ตกหกล้ ม และได้ รั บ บำดเจ็ บ รุ น แรง (major injury) มี ก ระดู ก หั ก ตั้ ง แต่ 1
ตำแหน่งขึ้นไป ศีรษะได้รับอันตรำย มีเลือดออกในเยื่อหุ้มสมอง มีแผนกำรรักษำ และทำให้เกิด
ควำมพิกำรชั่วครำว ต้องนอนพักรักษำในโรงพยำบำลนำนขึ้น
G = ผู้ป่วยมีกำรพลัดตกหกล้ม และได้รับบำดเจ็บรุนแรงมำก (major injury) ส่งผลให้เกิดควำมพิกำรถำวร
H = ผู้ป่วยมีกำรพลัดตกหกล้ม และได้รับบำดเจ็บรุนแรงมำก (major injury) ต้องได้รับกำรรักษำ
เพื่อช่วยฟื้นคืนชีพ CPR
I = ผู้ป่วยมีกำรพลัดตกหกล้ม และเสียชีวิต (death)
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การเฝ้าระวังการเกิดพลัดตกหกล้มในงานผู้ป่วยนอก/ห้องฉุกเฉิน/หน่วยงานพิเศษต่างๆ
(สถำนะผู้ป่วยนอก เริ่มตั้งแต่ผู้ป่วยยื่นบัตรจนถึงรับยำกลับบ้ำน/สิ้นสุดกำรรับบริกำร ไม่นับรวมญำติ หรือผู้ดูแล)
ขันตอนการปฏิบัติ
1. คัดกรองผู้ ป่ ว ยที่มีโ อกำสเสี่ ยงต่อกำรเกิดพลั ดตกหกล้ ม เช่น ผู้ ที่เดินไม่ส ะดวก (มี /ไม่มีอุปกรณ์
ช่วยพยุงหรือคนช่วยพยุง) ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพำต ผู้ป่วยสับสน ผู้ป่วยสูงอำยุ ผู้ป่วยที่มีปัญหำกำรมองเห็น กำรได้ยิน
วิงเวียนศีรษะ มึนงง ผู้ป่วยที่ได้รับยำนอนหลับ ยำจิตเวช หยอดยำขยำยม่ำนตำ
2. ติดสัญลักษณ์เพื่อเฝ้ำระวังในผู้ป่วยที่มีควำมเสี่ยงต่อกำรพลัดตกหกล้ม และให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วย
ผู้ปกครอง และ/หรือญำติ ในกำรเฝ้ำระวังกำรเกิดพลัดตกหกล้ม
3. จัดผู้ป่วยที่มีควำมเสี่ยงสูงให้อยู่ในบริเวณที่เจ้ำหน้ำที่สำมำรถมองเห็นได้ชัด
4. กำรจัดสถำนที่
4.1 ดูแลบริเวณทำงเดิน ที่พักผู้ป่วยและห้องตรวจให้มีแสงสว่ำงเพียงพอ และไม่มีสิ่งกีดขวำง
4.2 ดูแลบริเวณพื้นทำงเดินให้สะอำดและแห้งอยู่เสมอ กรณีพื้นเปียก หรือมีป้ำยเตือนขณะ
ทำควำมสะอำด เช่น “ระวังลื่นหกล้ม ห้ำมผ่ำน”
4.3 ติดสติ๊กเกอร์สีเหลืองบริเวณพื้นต่ำงระดับ
4.4 ในห้องที่มีเตียงตรวจ จัดให้มีที่เหยียบสำหรับขึ้น-ลงได้สะดวก
4.5 จัดให้มีรำวจับ / ที่ยึดเกำะในจุดที่ชั่งน้ำหนัก
5. ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกรณีรับ – ส่งต่อผู้ป่วย
6. ประสำนงำนกับศูนย์เปลเพื่อเคลื่อนย้ำยผู้ป่วย
7. กำรเคลื่อนย้ำยผู้ป่วยด้วยรถเข็น
7.1 จัดท่ำผู้ป่วย ให้นั่งลำตัวตั้งตรง หลังชิดกับพนักพิงของรถเข็น
7.2 แขน 2 ข้ำงต้องอยู่ภำยในบริเวณรถเข็น ระวังอย่ำให้ออกนอกบริเวณที่พักแขน
7.3 เท้ำ 2 ข้ำงวำงบนที่วำงเท้ำเสมอ ระวังอย่ำให้ออกนอกที่วำงเท้ำ
7.4 กรณีผู้ป่วยทรงตัวไม่ดีรัดเข็มขัดนิรภัยให้เรียบร้อยก่อนเข็นรถ
7.5 เข็นรถด้วยควำมระมัดระวัง และอำจต้องใช้ร่มกันฝน และกันแดด แล้วแต่สถำนกำรณ์
7.6 ล็อคล้อรถเข็นขณะจอดตลอดเวลำ
8. กำรเคลื่อนย้ำยผู้ป่วยด้วยเปลนอน
8.1 จัดท่ำนอนหงำย หนุนหมอน แขน 2 ข้ำงวำงข้ำงลำตัว หรือหน้ำอก ขำ 2 ข้ำงเหยียดออก
ไม่วำงทับกัน ใช้ผ้ำห่มคลุมลำตัวผู้ป่วยให้เรียบร้อย พร้อมทั้งรัดเข็มขัดนิรภัย
8.2 ยกเหล็กกั้นข้ำงเปลขึ้นให้เรียบร้อยก่อนเคลื่อนย้ำย
8.3 เข็นเปลนอนด้วยควำมระมัดระวังและอำจต้องใช้ร่มกันฝนและกันแดด แล้วแต่สถำนกำรณ์
8.4 ล็อคล้อเปลนอนขณะจอดตลอดเวลำ
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แบบประเมินความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้ม ผู้ป่วยนอก
ข้อที่
1.
2.
3.
4.
5.

ปัจจัยเสี่ยง
เดินเซ ไม่มั่นคง / สูญเสียควำมสมดุลในกำรเดิน / วิงเวียนศีรษะ
แขน ขำอ่อนแรง
ควำมคิด ควำมจำ / กำรตัดสินใจ / กำรมองเห็นบกพร่อง
มีประวัติกำรพลัดตกหกล้ม
มีกำรใช้อุปกรณ์ช่วยเคลื่อนย้ำย เช่น Wheel chair , Walker , ไม้ค้ำยัน

การแบ่งระดับความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้มผู้ป่วยนอก
1. ไม่มีควำมเสี่ยง (No Risk )
หมำยถึง
2. มีควำมเสี่ยงระดับต่ำ ( Low Risk ) หมำยถึง
3. มีควำมเสี่ยงระดับสูง (High Risk) หมำยถึง

ไม่มีปัจจัยเสี่ยง ทั้ง 5 ข้อ
มีปัจจัยเสี่ยง 1 ใน 5 ข้อ
มีปัจจัยเสี่ยงตั้งแต่ 2 ข้อ ขึ้นไป

การติดสัญลักษณ์เฝ้าระวังการพลัดตกหกล้มผู้ป่วยนอก
ติดสัญลักษณ์รูปคนหกล้มบริเวณที่ไหล่ของผู้ป่วยที่ประเมินว่ำมีควำมเสี่ยง
- เสี่ยงต่ำ ใช้สัญลักษณ์สีเหลือง
- เสี่ยงสูง ใช้สัญลักษณ์สีชมพู
การบันทึกผลการประเมิน Fall risk ในระบบงานผู้ป่วยนอก
หน้ำซักประวัติ
- บันทึกควำมเสี่ยงต่อกำรพลัดตกหกล้มในลงในระบบคอมพิวเตอร์ ในช่องของกำรประเมินอำกำร
chief complain
- ควำมเสี่ยงในกำรพลัดตกหกล้ม No risk, Low Risk, High Risk
- ผู้ป่วยที่ใช้รถนั่งเปลนอน บันทึกลงในในช่องกำรนำส่งผู้ป่วย
- ให้คำแนะนำกำรป้องกันกำรพลัดตกหกล้ม ในช่องกำรพยำบำล
การคานวณอัตราการเกิดอุบัติการณ์พลัดตกหกล้ม ผู้ป่วยนอก
1. อัตรำกำรพลัดตกหกล้มของผู้ป่วยระดับ C - I
จำนวนอุบัติกำรณ์พลัดตกหกล้มระดับ 𝐂 − 𝐈𝐱𝟏, 𝟎𝟎𝟎
จำนวนผู้ป่วยที่มำตรวจทั้งหมดภำยในเดือนนั้น(จำนวน𝐯𝐢𝐬𝐢𝐭)

2. อัตรำกำรพลัดตกหกล้มของผู้ป่วยระดับ D - I
จำนวนอุบตั ิกำรณ์พลัดตกหกล้มระดับ 𝐃 − 𝐈𝐱𝟏, 𝟎𝟎𝟎
จำนวนที่ผู้ป่วยมำตรวจทั้งหมดในเดือนนั้น (จำนวน𝐯𝐢𝐬𝐢𝐭)

หน่วยต่อ 1,000 visit
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แผนผังการเฝ้าระวังดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้มผู้ป่วยนอก

คัดกรอง/ประเมิน

ไม่มีควำมเสี่ยง

ควำมเสี่ยงต่ำ

ควำมเสี่ยงสูง

ปฏิบัติตำมขั้นตอนกำรเฝ้ำ
ระวังกำรเกิดพลัดตกหกล้ม
ในงำนผู้ป่วยนอกฯ

- ปฏิบัติตำมขั้นตอนกำรเฝ้ ำระวัง
กำรเกิ ด พลั ด ตกหกล้ ม ในงำน
ผู้ป่วยนอกฯ
- ติ ด ป้ ำ ยเตื อ นกำรเฝ้ ำ ระวั ง พลั ด
ตกหกล้มสีเหลืองที่ไหล่

- ปฏิบัติตำมขั้นตอนกำรเฝ้ำระวัง
กำรเกิ ด พลั ด ตกหกล้ ม ในงำน
ผู้ป่วยนอกฯ
- ติดป้ำยเตือนกำรเฝ้ ำระวั ง พลั ด
ตกหกล้มสีชมพูที่ไหล่

YES

อุบัติกำรณ์

ให้กำรช่วยเหลือ
ประเมินกำรบำดเจ็บ / ให้กำรพยำบำล
บันทึก/รำยงำนอุบัติกำรณ์ภำยใน 24 ชั่วโมง

รับยำกลับบ้ำน/Admit

YES
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แบบนิเทศการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันพลัดตกหกล้มผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลกลาง
หน่วยงาน .............................................................วันที่ประเมิน....................................................................
กรุณาทาเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ประเมินตามความเป็นจริง
ลาดับ

หัวข้อประเมิน
ประเมินพยาบาลวิชาชีพ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

พยำบำลวิชำชีพประเมินและบันทึกควำมเสี่ยงต่อกำรพลัดตกหกล้ม
ในเวชระเบียนผู้ป่วยนอก (ตรวจเวชระเบียน)
พยำบำลวิชำชีพอธิบำยปัจจัยเสี่ยงต่อกำรพลัดตกหกล้ม (สัมภำษณ์)
พยำบำลวิชำชีพอธิบำยกำรแบ่งระดับควำมเสี่ยง (สัมภำษณ์)
ติดสัญลักษณ์เฝ้ำระวังกำรพลัดตกหกล้ม (สังเกต)
พยำบำลวิชำชีพอธิบำยขั้นตอนกำรปฏิบัติในกำรป้องกันพลัดตกหกล้ม
(สัมภำษณ์)
พยำบำลวิชำชีพอธิบำยขั้นตอนกำรเขียนรำยงำนควำมเสี่ยง (สัมภำษณ์)
ตรวจควำมเป็นปัจจุบันของกระดำน Know safety no fall
(ตรวจกระดำนและสัมภำษณ์)
ประเมินบุคลากรอื่นๆ/แม่บ้าน

1.
2.
3.

อธิบำยเหตุผลกำรติดสัญลักษณ์ fall (สัมภำษณ์)
อธิบำยขั้นตอนกำรปฏิบัติในกำรป้องกันกำรพลัดตกหกล้ม (สัมภำษณ์)
มีกำรล็อครถนั่ง/เปลนอน ตลอดเวลำ (เดินตรวจ)
การปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันพลัดตกหกล้ม

1.
2.
3.

กำรติดสัญลักษณ์เฝ้ำระวังในผู้ป่วยที่มีควำมเสี่ยงต่อกำรพลัดตกหกล้ม
และให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยและญำติในกำรเฝ้ำระวังกำรเกิดพลัดตกหกล้ม
(สัมภำษณ์ผู้ป่วย/ญำติ)
จัดผู้ป่วยที่มีควำมเสี่ยงสูงให้อยู่ในบริเวณที่เจ้ำหน้ำที่มองเห็นได้ชัด (สังเกต)
กำรจัดสถำนที่
3.1 บริเวณทำงเดิน ที่พักผู้ป่วยและห้องตรวจดูแลให้มีแสงสว่ำงเพียงพอพื้น
ทำงเดินแห้งสะอำดอยู่เสมอ (สังเกต)
3.2 มีกำรติดป้ำยเตือน “ระวังพื้นลื่น” กรณีพื้นเปียกหรือขณะทำควำมสะอำด
(สัมภำษณ์ / ขอดูป้ำยที่ใช้เตือน)
3.3 ติดสติ๊กเกอร์สีเหลืองบริเวณพื้นต่ำงระดับ (สังเกต)
3.4 ห้องตรวจจัดให้มีที่เหยียบสำหรับ ขึ้น-ลง ได้สะดวก (สังเกต)
3.5 จัดให้มีรำวจับหรือที่ยึดเกำะในจุดชั่งน้ำหนัก

ปฏิบัติ

ไม่
ไม่มี
ปฏิบัติ กิจกรรม

