
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  โรงพยาบาลควนเนียง  อ าเภอควนเนียง  จังหวัดสงขลา  โทร. 0 7438 6646                                    

ที ่ สข 0033.304/11/พิเศษ   วันที ่ 14  ธันวาคม  2565 

เรื่อง  ประกาศเผยแพร่ข้อมูลพ้ืนฐานของโรงพยาบาลควนเนียง 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลควนเนียง  

  ด้วยกลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ ได้จัดท าข้อมูลพ้ืนฐาน
ทั่วไปของโรงพยาบาลควนเนียง ตามรายละเอียด ดังนี้ 

1.ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบันของหน่วยงาน ประกอบด้วย 
1.1 ผู้บริหารหน่วยงาน ประกอบด้วย ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง รูปถ่าย และหมายเลข

โทรศัพท ์
1.2 นโยบายผู้บริหาร 
1.3 โครงสร้างหน่วยงาน 
1.4 หน้าที่และอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน ตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ (Public Relations) เช่น ข้อมูลด้านสุขภาพ สถานการณ์โรค 

จ านวนผู้รับบริการ ข่าวสารทั่วไป ภาพข่าวกิจกรรม เรื่องแจ้งเตือน รวมถึงข่าวประกาศของหน่วยงาน เช่น 
ประกาศรับสมัครงาน 

1.7 ข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย ที่อยู่หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่
อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ แผนที่ตั้งหน่วยงาน 

1.8 ช่องทางรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกแสดงความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของ
หน่วยงาน 

2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH 
3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 
4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเมือง พ.ศ.2564 
5. ข้อก าหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564 
6. อินโฟกราฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจ าส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
7. ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม 
8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
9. แผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน 
10. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีของหน่วยงาน 
11. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของ

หน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน 
12. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียน เรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
13. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียน เรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบ 
14. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน 
15. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ 
16. รายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน การปฏิบัติงานหรือการให้บริการ 



17. รายงานการร้องเรียน เรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบ 
18. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย 

18.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจ าปีที่ผ่านมา(ปีงบประมาณ 
2565) 

18.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจ าปี 
18.3 ผลการด าเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจ าปี ตามรอบ

ระยะเวลาที่ก าหนดในกรอบแนวทาง 
18.4 ประกาศส านักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพ่ือตรวจสอบ

บุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ ในการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่  

18.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ ในแต่ละรอบเดือน ปี งบประมาณ  พ.ศ.2566  
(แบบ สขร.1) 
  กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ ขอเสนอข้อมูลพ้ืนฐาน
ทั่วไป เพ่ือพิจารณาดังนี้ 
  1. เพื่อทราบ 
  2. เผยแพร่ประกาศและค าสั่งดังกล่าวบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
http://www.knhospital.go.th 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา  
   
 

   (นางสาวลัดดาวรรณ นวลสงค์) 
   หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพฯ 

 
ได้ตรวจสอบแล้วสามารถเผยแพร่บนเว็บไซด์ของหน่วยงาน www.knhospital.go.th หรือสื่ออ่ืนๆของ
หน่วยงานได้ 
 

                               (นางสาวลัดดาวรรณ นวลสงค์) 
   หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพฯ 

 
ผลการพิจารณา  ( / ) อนุมัติ  (   ) ไม่อนุมัติ เนื่องจาก .................................................... 
  
 
 

    (นายพิสิฐ  ยงยุทธ์) 
   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลควนเนียง 

 
 

 

http://www.knhospital.go.th/


แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลควนเนียง 
ตามประกาศโรงพยาบาลควนเนียง  

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561  
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 
ชื่อหน่วยงาน : งานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ 
วัน/เดือน/ปี : 14 ธันวาคม 2565 
หัวข้อ : แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2561   
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

1.ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบันของหน่วยงาน ประกอบด้วย 
1.1 ผู้บริหารหน่วยงาน ประกอบด้วย ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง รูปถ่าย และหมายเลข

โทรศัพท ์
1.2 นโยบายผู้บริหาร 
1.3 โครงสร้างหน่วยงาน 
1.4 หน้าที่และอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน ตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ (Public Relations) เช่น ข้อมูลด้านสุขภาพ สถานการณ์โรค 

จ านวนผู้รับบริการ ข่าวสารทั่วไป ภาพข่าวกิจกรรม เรื่องแจ้งเตือน รวมถึงข่าวประกาศของหน่วยงาน เช่น 
ประกาศรับสมัครงาน 

1.7 ข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย ที่อยู่หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่
อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ แผนที่ตั้งหน่วยงาน 

1.8 ช่องทางรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกแสดงความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของ
หน่วยงาน 

2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH 
3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 
4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเมือง พ.ศ.2564 
5. ข้อก าหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564 
6. อินโฟกราฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจ าส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
7. ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม 
8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
9. แผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน 
10. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีของหน่วยงาน 
11. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของ

หน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน 
12. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียน เรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
13. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียน เรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบ 
14. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน 
15. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ 
16. รายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน การปฏิบัติงานหรือการให้บริการ 



17. รายงานการร้องเรียน เรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบ 
18. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย 

18.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจ าปีที่ผ่านมา(ปีงบประมาณ 
2565) 

18.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจ าปี 
18.3 ผลการด าเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจ าปี ตามรอบ

ระยะเวลาที่ก าหนดในกรอบแนวทาง 
18.4 ประกาศส านักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพ่ือตรวจสอบ

บุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ ในการจัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่  

18.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ ในแต่ละรอบเดือน ปี งบประมาณ พ.ศ.2566  
(แบบ สขร.1) 
Link ภายนอก : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
หมายเหตุ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
                ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                         ผู้อนุมัติรับรอง 
                                                                   
 
 
                 (นางสาวลัดดาวรรณ  นวลสงค์)                                (นายพิสิฐ  ยงยุทธ)์ 
       ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ                 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลควนเนียง 
             วันท่ี 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565                   วันที ่14 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565                   
 
 

 
ผู้รับผิดชอบการน าข้อมลูขึ้นเผยแพร่ 

 

 
 

                                                  (นางสาวสิรินาถ  เรืองนุ่น) 
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 

วันท่ี 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565      
             

 
 
 

 



ช่ือผู้รับผิดชอบ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน จุดควบคุมความเส่ียง

พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้จัดเตรียมสถานท่ีและ 30 นาที
อุปกรณ์เคร่ืองมือส าหรับการให้บริการผู้ป่วย

หอบหืดให้เพียงพอและพร้อมใช้งานเช่น เปิดไฟ

ส่องสว่าง พัดลมระบายอากาศ ภายในอาคาร

โดยด าเนินการแล้วเสร็จภายในเวลา 08.00 น.

ก่อนผู้ป่วยหอบหืดจะเข้ารับการรักษาหอบหืด 20 นาที
พยาบาลคัดกรอง คัดกรองผู้ป่วยหอบหืด ท่ีมี

อาการเหน่ือยหอบมากข้ึน   หลอดลมตีบแคบ 

จะส่งห้องฉุกเฉินทันที เพ่ือรับการประเมินและ

พ่นยา    ส่วนผู้ป่วยไม่มีอาการเหน่ือยหอบ

พยาบาลประจ าคลินิกหอบหืด  เรียกผู้ป่วยท่ีมา

รับบริการมาซักประวัติตามล าดับคิว ตาม

มาตรฐานและแนวทางการดูแลผู้ป่วยหอบหืด

ในผู้ป่วยหอบหืดทุกราย ต้องมีการเอกซเรย์

ปอดปีละ 1 คร้ัง  เภสัชกรประเมิน สอนการ

พ่นยาทุกคร้ังท่ีมารับบริการ  ผู้ป่วยท่ียังมีประวัติ

สูบบุหร่ี ส่งเข้าคลินิกอดบุหร่ี และนักกายภาพ

บ าบัด ฝึกการบริหารปอด ส่งพบแพทย์  

ในกรณีท่ีคลินิกประเมินว่าผู้ป่วยมีอาการเหน่ือย

หอบ ส่งพ่นยาท่ีห้องฉุกเฉินแพทย์ ณ ห้องฉุกเฉิน

เป็นผู้ประเมินผู้ป่วย กรณีท่ีพ่นยาแล้วอาการดีข้ึน

นัดเข้าคลินิกหอบหืดอีก  2 สัปดาห์  ส่วนผู้ป่วย

ส่วนผู้ป่วยท่ีพ่นยาอาการไม่ดีข้ึน Admit ท่ี

โรงพยาบาลเพ่ือรับการรักษาตัว

วัตถุประสงค์  :  เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับการบริการและการดูแลตามมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยหอบหืด

การให้บริการผู้ป่วยหอบหืด
กลุ่มงานพยาบาล (งานพยาบาลผู้ป่วยนอก) โรงพยาบาลควนเนียง

ในประเทศไทย พ.ศ. 2565

ระยะเวลา

1. เตรียมสถานที่
และอุปกรณ์เครื่องมือ

2. ประเมินผู้ป่วยและคัดแยกผู้ป่วย
ตามประเภทของการเข้ารับบริการ

พนักงาน
ผู้ช่วยเหลือคนไข้

พยาบาลวิชาชีพ



ช่ือผู้รับผิดชอบ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน จุดควบคุมความเส่ียง

วัตถุประสงค์  :  เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับการบริการและการดูแลตามมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยหอบหืด

การให้บริการผู้ป่วยหอบหืด
กลุ่มงานพยาบาล (งานพยาบาลผู้ป่วยนอก) โรงพยาบาลควนเนียง

ในประเทศไทย พ.ศ. 2565

ระยะเวลา

พยาบาลประจ าคลินิกและทีมสหวิชาชีพผู้รับผิด 15 นาที
ชอบงานหอบหืด ร่วมวางแผนการดูแล  ให้

ความรู้เก่ียวกับโรคหอบหืด และตอบสนอง

ความต้องการของผู้ป่วยให้เหมาะสมกับปัญหา

และสุขภาพของผู้ป่วยรายน้ันๆ เพ่ือเพ่ิมโอกาส

ของความส าเร็จ (Success rate) ของการรักษา

ผู้ป่วยหอบหืด อธิบายผู้ป่วยและญาติเพ่ือให้

เข้าใจแนวทางการรักษาท่ีถูกต้องอย่างชัดเจน 

และให้ก าลังใจเพ่ือลดความกังวล

พยาบาลประจ าคลินิกหอบหืดและทีมสหวิชาชีพ 10 นาที
ร่วมประเมิน  วางแผนการดูแลผู้ป่วย ให้ความรู้

เร่ืองหอบหืด การดูแลตนเอง การลดปัจจัยเส่ียง 

อาการผิดปกติท่ีต้องมาโรงพยาบาล  และวันนัด

คร้ังต่อไป และติดตามผู้ป่วยขาดนัดทุก 3 เดือน 

โดยการโทรติดตาม หรือ ส่งรายช่ือให้เครือข่าย

บริการสุขภาพ เป็นผู้ติดตาม 

พยาบาลประจ าคลินิกหอบหืดและทีมสหวิชาชีพ 10 นาที
ให้การดูแลผู้ป่วย และประเมินอาการอย่าง

ต่อเน่ืองโดยและเฝ้าระวังอาการเปล่ียนแปลงเพ่ือ

เพ่ือให้การช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีและบันทึก

ลงในฐานข้อมูลเวชระเบียนผู้ป่วยให้ครบถ้วน

ถูกต้อง

3. วางแผนการดูแลผู้ป่วย

ทีมสหวิชาชีพ

4. วางแผนจ าหน่ายผู้ป่วย

สหวิชาชีพ

5. ให้การดูแลผู้ป่วย

สหวิชาชีพ



ช่ือผู้รับผิดชอบ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน จุดควบคุมความเส่ียง

วัตถุประสงค์  :  เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับการบริการและการดูแลตามมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยหอบหืด

การให้บริการผู้ป่วยหอบหืด
กลุ่มงานพยาบาล (งานพยาบาลผู้ป่วยนอก) โรงพยาบาลควนเนียง

ในประเทศไทย พ.ศ. 2565

ระยะเวลา

พยาบาลประจ าคลินิกหอบหืดและทีมสหวิชาชีพ 10 นาที
ให้ความรู้เร่ืองหอบหืดกับผู้ป่วยและญาติให้

ครอบคลุมปัญหาและความต้องการของผู้ป่วย  

เช่น การดูแลรักษา ระยะเวลาท่ีรักษา การปฏิบัติ

ตัว    การลดปัจจัยเส่ียง หลีกเล่ียงส่ิงกระตุ้นท่ี

ส่งผลให้เกิดอาการหอบเหน่ือย และการมาตรวจ

ติดตามอาการตามนัด

พยาบาลประจ าคลินิกหอบหืด  ส่งต่อข้อมูลให้ 15 นาที
เครือข่ายบริการสุขภาพติดตามผู้ป่วย ในกรณีท่ี

ผู้ป่วยมีปัญหา  ควบคุมการหอบได้ไม่ดี  เพ่ือ

ประเมินสภาพแวดล้อม วิถีชีวิต ความพร้อมทาง

เศรษฐกิจและสังคมรอบข้าง รวมถึงการให้ความ

ช่วยเหลือเพ่ิมเติมกับผู้ป่วยและญาติ และการมา

ตรวจตามนัด  

รวมระยะเวลาท้ังหมด 110 นาที

7. ส่งต่อข้อมูลผู้ป่วย
ให้กับเครือข่ายบริการสุขภาพ

6. ให้ข้อมูลการดูแลตนเองและ
การเสริมพลังกับผู้ป่วยและญาติ

1. ทีมสหวิชาชีพ 
2. ผู้ป่วย 
3. ญาติผู้ป่วย

ทีมสหวิชาชีพ



ช่ือผู้รับผิดชอบ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน จุดควบคุมความเส่ียง

1. จัดเตรียมสถานท่ีและอุปกรณ์เคร่ืองมือ 30 นาที
ให้เพียงพอและมีความพร้อมส าหรับการใช้
งานให้แล้วเสร็จภายในเวลา 08.00 น. 
ของทุกวัน

1. ประเมินและคัดแยกผู้ป่วยให้เป็นไปตาม 20 นาที
ตามมาตรฐานและแนวทางการดูแลผู้ป่วย
วัณโรคในประเทศไทย พ.ศ. 2561 
อย่างเคร่งครัด
2. เฝ้าระวังและสังเกตอาการผู้ป่วยขณะ
รับบริการเป็นระยะๆ 

1. ทีมสหวิชาชีพต้องเข้าร่วมประเมิน 45 นาที
วางแผนการดูแลผู้ป่วยทุกคร้ัง
2. อธิบายผู้ป่วยและญาติเพ่ือให้เข้าใจ
แนวทางการรักษาท่ีถูกต้องอย่างชัดเจน 
3. วางแผนการตรวจคัดกรองผู้สัมผัส
ร่วมบ้าน/สัมผัสใกล้ชิด

1. วางแผนจ าหน่ายผู้ป่วยให้ครอบคลุม 30 นาที
ปัญหาและความต้องการของผู้ป่วย 
2. จ าหน่ายผู้ป่วยออกจากระบบ 
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด

วัตถุประสงค์  :  เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับการบริการและการดูแลตามมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยวัณโรค

การให้บริการผู้ป่วยวัณโรค
กลุ่มงานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาล ควนเนียง

    ในประเทศไทย พ.ศ. 2561

ระยะเวลา

1. เตรียมสถานที่
และอุปกรณ์เครื่องมือ

2. ประเมินผู้ป่วยและคัดแยกผู้ป่วย
ตามประเภทของการเข้ารับบริการ

พนักงาน
ผู้ช่วยเหลือคนไข้

3. วางแผนการดูแลผู้ป่วย

ทีมสหวิชาชีพ

4. วางแผนจ าหน่ายผู้ป่วย

พยาบาลคลนิกิ
วณัโรค

พยาบาลคลนิกิ
วณัโรค



ช่ือผู้รับผิดชอบ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน จุดควบคุมความเส่ียง

วัตถุประสงค์  :  เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับการบริการและการดูแลตามมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยวัณโรค

การให้บริการผู้ป่วยวัณโรค
กลุ่มงานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาล ควนเนียง

    ในประเทศไทย พ.ศ. 2561

ระยะเวลา

1. ปฏิบัติตามแนวทางการดูแลผู้ป่วย 30 นาที
วัณโรคในประเทศไทย พ.ศ. 2561 อย่าง
เคร่งครัด

1. ให้ข้อมูลและความรู้การดูแลสุขภาพ 30 นาที
กับผู้ป่วยและญาติให้ครอบคลุมปัญหาและ
และความต้องการของผู้ป่วย
2. ต้องท าการประเมินความเข้าใจของผู้ป่วยและญาติหลังจากการให้ข้อมูลทุก
คร้ัง

1. ส่งข้อมูลทาง E-mail/กลุ่มไลน์ ให้กับรพ.สต. 20 นาที
ไม่เกิน 3 วันท าการ
2. แจ้งการส่งข้อมูลให้กับเครือข่าย
บริการสุขภาพทราบทันทีหลังจากส่งข้อมูล
3. บันทึกข้อมูลลงในทะเบียน TB 01/ 
โปรแกรม NTIP ทันทีท่ีแจ้งการส่งข้อมูล

รวมระยะเวลาท้ังหมด 205 นาที

7. ส่งต่อข้อมูลผู้ป่วย
วัณโรคให้กับเครือข่ายบริการสุขภาพ

5. ให้การดูแลผู้ป่วย

6. ให้ข้อมูลการดูแลตนเองและ
การเสริมพลังกับผู้ป่วยและญาติ

1. ทีมสหวิชาชีพ 
2. ผู้ป่วย 
3. ญาติผู้ป่วย

ทีมสหวิชาชีพ

พยาบาลคลินิกวัณ
โรค



พิจารณาส่งต่อโรงพยาบาลอ่ืนๆ ดูแลตรวจสอบความเรียบร้อยของหนังสือส่งตัว สิทธิการรักษา กรณีที่ส่ง
ต่อโรงพยาบาลหาดใหญ่ ประสานห้องบัตรเพื่อจองวันนัดในคลินิกบริการนั้นๆของโรงพยาบาลหาดใหญ่ 
กรณีที่แพทย์พิจารณาเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล ตรวจสอบความเรียบร้อยของเอกสารAdmit 
ตรวจสอบสัญญาณชีพ ตรวจสอบการใช้ยาเดิมต่อเนื่องMed reconcile  ตรวจสอบสัญญาณชีพและ
อาการของผู้ป่วยก่อนย้ายเข้านอนที่ตึกผู้ป่วยใน  ตรวจระยะเวลาการด าเนินงานประมาณ 5-10 นาที 

ขั้นตอนที่ 5 ให้การดูแลผู้ป่วย   
  พยาบาลแผนกผู้ป่วยนอกร่วมกับทีมสหวิชาชีพให้การดูแลและประเมินอาการ โดยเฝ้า
ระวังอาการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้การช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที หากพบอาการเปลี่ยนแปลงจะส่งผู้ป่วยเข้า
รับการตรวจรักษาที่ห้องฉุกเฉิน หากมีสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ หรือส่งเอกซเรย์ ดูแลให้มีการส่ง
ตรวจก่อนพบแพทย์ และบันทึกลงในฐานข้อมูลเวชระเบียนผู้ป่วยให้ครบถ้วน ถูกต้อง ระยะเวลาการ
ด าเนินงานประมาณ 10 นาที 
  

ขั้นตอนที่ 6 ให้ข้อมูลการดูแลตนเองและการเสริมพลังกับผู้ป่วยและญาติ   
  พยาบาลแผนกผู้ป่วยนอกและทีมสหวิชาชีพให้ความรู้ เกี่ยวกับการดูแลตนเองที่ถูกต้อง
และเหมาะสมกับผู้ป่วยและญาติโดยครอบคลุมปัญหาและความต้องการของผู้ป่วย เช่น การดูแลรักษา 
การใช้ยาที่ถูกต้อง การปฏิบัติตัว หรือพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม   การลดปัจจัยเสี่ยง การมาตรวจ
ติดตามอาการตามนัด หรือการสังเกตอาการก่อนมารพ.ก่อนนัด ระยะเวลาการด าเนินงานประมาณ ๕ นาที 
 

ขั้นตอนที่ 7 ส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยให้กับเครือข่ายบริการสุขภาพ    
พยาบาลแผนกผู้ป่วยนอกส่งต่อข้อมูลให้เครือข่ายบริการสุขภาพ ในกรณีที่ผู้ป่วยมีปัญหา  ที่ต้อง

ดูแลและติดตามต่อเนื่อง  รวมถึงการให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมกับผู้ป่วยและญาติ และการมาตรวจตาม
นัด ผ่านการประสานช่องทางโทรศัพท์ และไลน์ ระยะเวลาการด าเนินงานประมาณ ๕  นาที  
 



วิธีปฏิบัตกิารใหบ้ริการผู้ป่วยวัณโรค 
กลุ่มงานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลควนเนียง 

วัตถุประสงค์ :   เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการบริการและการดูแลตามมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยวัณโรค 
ในประเทศไทย พ.ศ. 2561 

มีขั้นตอนการด าเนินงานจ านวน ๗ ขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 เตรียมสถานที่และอุปกรณ์เครื่องมือ 
  พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์เครื่องมือส าหรับการให้บริการผู้ป่วย
วัณโรคให้เพียงพอและพร้อมใช้งานโดยด าเนินการแล้วเสร็จภายในเวลา 08.00 น.  เช่น เปิดไฟส่องสว่าง การ
จัดเก้าอ้ีเว้นระยะห่าง เจลแอลกอฮอล์ล้างมือที่จุดบริการ เพ่ือลดโอกาสในการรับเชื้อโรคของผู้ให้บริการและ
ผู้รับบริการในคลินิก ระยะเวลาการด าเนินงานประมาณ 30 นาท ี

ขั้นตอนที่ 2 ประเมินผู้ป่วยและคัดแยกผู้ป่วยตามประเภทของการเข้ารับบริการ   
  พยาบาลผู้รับผิดชอบงานวัณโรคด าเนินการประเมินและคัดแยกผู้ป่วย     ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานและแนวทางการดูแลผู้ป่วยวัณโรคในประเทศไทย พ.ศ. 2561 อย่างเคร่งครัด         โดยประเมิน
จากการซักประวัติเบื้องต้นของผู้ป่วยที่มาติดตามอาการช่วงระยะเวลาต่างๆ ของการรักษาวัณโรค เพื่อเป็นการ
ป้องกันการรับเชื้ออ่ืนๆ เพ่ิมเติม ลดระยะเวลาที่ผู้ป่วยหรือญาติจะสัมผัสเชื้อวัณโรคเพ่ิมเติมจากผู้ป่วยรายอื่นๆ 
ที่ยังไม่ได้รับการรักษา และเฝ้าระวัง สังเกตอาการผู้ป่วยขณะรับบริการ          เป็นระยะๆ หากเกิดเหตุฉุกเฉินจะ
ได้ด าเนินการช่วยเหลือได้ทันท่วงที ระยะเวลาการด าเนินงานประมาณ 20 นาท ี

ขั้นตอนที่ 3 วางแผนการดูแลผู้ป่วย   
  ทีมสหวิชาชีพผู้รับผิดชอบงานวัณโรคเข้าร่วมประเมินวางแผนการดูแลและตอบสนองความ
ต้องการของผู้ป่วยให้เหมาะสมกับปัญหาและสุขภาพของผู้ป่วยรายนั้นๆ เพ่ือเพ่ิมโอกาส            ของ
ความส าเร็จ (Success rate) ของการรักษาผู้ป่วยวัณโรคในภาพรวมระดับโรงพยาบาลและระดับอ าเภอ 
อธิบายผู้ป่วยและญาติเพ่ือให้เข้าใจแนวทางการรักษาที่ถูกต้องอย่างชัดเจน และให้ก าลังใจเพ่ือลดความกังวล 
รวมทั้งวางแผนการตรวจคัดกรองวัณโรคในผู้สัมผัสร่วมบ้าน/สัมผัสใกล้ชิด  ระยะเวลาการด าเนินงานประมาณ 
45 นาท ี

ขั้นตอนที่ 4 วางแผนจ าหน่ายผู้ป่วย   
  พยาบาลผู้รับผิดชอบงานวัณโรค และสหสาขาวิชาชีพร่วมกันประเมิน   วางแผนการดูแล
ผู้ป่วย ให้ความรู้เรื่องโรควัณโรค และการรักษาที่โรงพยาบาลเพ่ือวางแผนการจ าหน่ายผู้ป่วยออกจากระบบ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด และร่วมกันค้นหาปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นพร้อมทั้งก าหนดแนวทางการป้องกัน
ปัญหาที่จะเกิดข้ึนในระหว่างการรักษาในอนาคต ระยะเวลาการด าเนินงานประมาณ 30 นาที 

ขั้นตอนที่ 5 ให้การดูแลผู้ป่วย   
  พยาบาลผู้รับผิดชอบงานวัณโรคร่วมกับทีมสหวิชาชีพให้การดูแลผู้ป่วย และประเมินอาการ
อย่างต่อเนื่องโดยและเฝ้าระวังอาการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้การช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที และบันทึกลงใน
ฐานข้อมูลเวชระเบียนผู้ป่วยให้ครบถ้วน ถูกต้อง ระยะเวลาการด าเนินงานประมาณ 30 นาที 



ขั้นตอนที่ 6 ให้ข้อมูลการดูแลตนเองและการเสริมพลังกับผู้ป่วยและญาติ   
  ทีมสหวิชาชีพผู้รับผิดชอบงานวัณโรคให้ความรู้เรื่องโรควัณโรคกับผู้ป่วยและญาติ       ให้
ครอบคลุมปัญหาและความต้องการของผู้ป่วย เช่น การดูแลรักษา ระยะเวลาที่รักษา การปฏิบัติตัว    เมื่อ
ผู้ป่วยกลับไปพักฟ้ืนรักษาตัวที่บ้าน การป้องกัน การควบคุมการแพร่กระจายเชื้อโรค และการมาตรวจติดตาม
อาการตามนัด ระยะเวลาการด าเนินงานประมาณ 30 นาท ี

ขั้นตอนที่ 7 ส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยวัณโรคให้กับเครือข่ายบริการสุขภาพ   
  พยาบาลผู้รับผิดชอบงานวัณโรคบันทึกข้อมูลลงในทะเบียน TB 01 โปรแกรม NTIP และ  
ส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยวัณโรคให้กับเครือข่ายบริการสุขภาพด าเนินการลงพ้ืนที่บ้านผู้ป่วยเพ่ือประเมิน
สภาพแวดล้อม วิถีชีวิต ความพร้อมทางเศรษฐกิจและสังคมรอบข้าง การท า DOT รวมถึงการให้ความ
ช่วยเหลือเพ่ิมเติมกับผู้ป่วยและญาติ และการมาตรวจตามนัด  ระยะเวลาการด าเนินงานประมาณ 20 นาท ี
 



ช่ือผู้รับผิดชอบ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน จุดควบคุมความเส่ียง

พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้จัดเตรียมสถานท่ีและ 30 นาที
อุปกรณ์เคร่ืองมือส าหรับการให้บริการผู้ติดเช้ือ

เอชไอวี ให้เพียงพอและพร้อมใช้งานเช่น เปิดไฟ

พัดลมระบายอากาศ ภายในอาคารคลินิกผู้ป่วยติด

เช้ือเอชไอวีให้อากาศถ่ายเท   จุดให้บริการมีความ

เป็นส่วนตัวแยกจากคลินิกบริการท่ัวไปเพ่ือลด

การตีตราตนเองของผู้ป่วย

พยาบาลผู้รับผิดชอบงานคลินิกยาต้านไวรัสฯ 20 นาที
ด าเนินการประเมินและคัดแยกตามแนวทางการ

แยกประเภทผู้ป่วยของโรงพยาบาล โดยประเมิน

จากการซักประวัติเบ้ืองต้นของผู้ป่วยท่ีมาตามนัด

หากมีอาการผิดปกติติดตามเป็นระยะๆ หากเกิด

เหตุฉุกเฉินจะได้ด าเนินการช่วยเหลือได้ทันท่วงที 

แยกผู้ป่วยทางเดินหายใจออกจากผู้ป่วยท่ัวไป

เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายเช้ือ 

ทีมสหวิชาชีพเข้าร่วมประเมินวางแผนการดูแลและ 45 นาที
ตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยให้เหมาะสมกับ

ปัญหาและสุขภาพของผู้ป่วยรายน้ันๆ เพ่ือให้ผู้ป่วย

มารับการรักษาอย่างต่อเน่ืองมากกว่าร้อยละ 95

และสามารถกดเช้ือไวรัสฯได้<50 copies/ml 

มากกว่าร้อยละ 95 อธิบายผู้ป่วยและญาติเพ่ือให้

เข้าใจแนวทางการรักษาท่ีถูกต้องอย่างชัดเจนและ

ให้ก าลังใจเพ่ือลดความกังวล 

พยาบาลผู้รับผิดชอบงานคลินิกและงานผู้ป่วยใน 30 นาที
ร่วมกับสหสาขาวิชาชีพร่วมกันประเมิน   วางแผน

การดูแลผู้ป่วย ให้ความรู้เร่ืองโรคเอดส์ แนวทาง

การรักษาท้ังขณะท่ีนอนการรักษาท่ีโรงพยาบาล 

และเม่ือกลับไปอยูท่ีบ้าน เพ่ือวางแผนจ าหน่าย

ผู้ป่วย และร่วมกันค้นหาปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึน

พร้อมท้ังก าหนดแนวทางการป้องกันปัญหาท่ีจะ

เกิดข้ึนในระหว่างการรักษาในอนาคต 

วัตถุประสงค์  :  เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับการบริการและการดูแลตามมาตรฐานการดูแลผู้ติดเช้ือเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์

การให้บริการผู้ติดเช้ือเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์
กลุ่มงานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลควนเนียง

ในประเทศไทย พ.ศ. 256๖

ระยะเวลา

1. เตรียมสถานที่
และอุปกรณ์เครื่องมือ

2. ประเมินผู้ป่วยและคัดแยกผู้ป่วย
ตามประเภทของการเข้ารับบริการ

พนักงาน
ผู้ช่วยเหลือคนไข้

3. วางแผนการดูแลผู้ป่วย

ทีมสหวิชาชีพ

4. วางแผนจ าหน่ายผู้ป่วย

สหวิชาชีพ

พยาบาลวิชาชีพ



ช่ือผู้รับผิดชอบ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน จุดควบคุมความเส่ียง

วัตถุประสงค์  :  เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับการบริการและการดูแลตามมาตรฐานการดูแลผู้ติดเช้ือเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์

การให้บริการผู้ติดเช้ือเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์
กลุ่มงานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลควนเนียง

ในประเทศไทย พ.ศ. 256๖

ระยะเวลา

พยาบาลผู้รับผิดชอบร่วมกับทีมสหวิชาชีพให้การ 30 นาที
ดูแลผู้ป่วย ประเมินอาการ การรับประทานยาอย่าง

ต่อเน่ืองโดยการนับเม็ดยา ประเมิน adherence 

และประเมินอาการของโรคร่วมอ่ืนเฝ้าระวังการติด

เช้ือโรคฉวยโอกาสในผู้ป่วยท่ีมี CD4<200copies

/ml และบันทึกลงในฐานข้อมูลเวชระเบียนผู้ป่วย

ให้ครบถ้วน ถูกต้อง 

ทีมสหวิชาชีพผู้รับผิดชอบงานให้ความรู้เร่ืองโรค 30 นาที
เอดส์กับผู้ป่วยและญาติท่ีผู้ป่วยเปิดเผยผลเลือด

ให้ครอบคลุมปัญหาและความต้องการของผู้ป่วย 

เช่น การดูแลรักษา ระยะเวลาท่ีรักษา การปฏิบัติ

ตัว  การป้องกันการถ่ายทอดเช้ือให้แก่คู่ การเปิด

เผยผลเลือดกับคู่และการเจาะเลือดคู่ การมาตรวจ 

ติดตามอาการตามนัด 

พยาบาลผู้รับผิดชอบงานคลินิก ARVบันทึกข้อมูล 20 นาที
ลงในโปรแกรม NAP และ  ส่งต่อข้อมูลผู้เช้ือเอชไอ

วีให้กับเครือข่ายบริการสุขภาพกรณีผู้ป่วยย้ายท่ีอยู่ 

หรือเปล่ียนสิทธิเป็นประกันสังคมต้องไปรับยาตาม

สิทธิ กรณีผู้ป่วยเปิดเผยผลเลือดและมีปัญหาส่งต่อ

ข้อมูลให้ทีม HHC และรพ.สตรวมถึงการประสาน

การให้ความช่วยเหลือเพ่ิมเติมกับผู้ป่วยและญาติ

กับหน่วยงานภายนอก เช่น พมจ . 

รวมระยะเวลาท้ังหมด 205 นาที

7. ส่งต่อข้อมูลผูต้ดิเชือ้เอชไอวี
ใหก้บัเครอืขา่ยบรกิารสขุภาพ

5. ให้การดูแลผู้ป่วย

6. ให้ข้อมูลการดูแลตนเองและ
การเสริมพลังกับผู้ป่วยและญาติ

1. ทีมสหวิชาชีพ 
2. ผู้ป่วย 

พยาบาลวิชาชีพ
เครือข่ายบริการ

สุขภาพ

สหวิชาชีพ



ช่ือผู้รับผิดชอบ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน จุดควบคุมความเส่ียง

พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้จัดเตรียมสถานท่ี 30 นาที
และอุปกรณ์เคร่ืองมือส าหรับการให้บริการ

ให้เพียงพอและพร้อมใช้งานโดยด าเนินการ

เช่น เปิดไฟส่องสว่าง   เตรียมเคร่ืองวัด   

ความดันอัตโนมัติ   เคร่ืองช่ังน้ าหนัก  

โดยด าเนินการแล้วเสร็จภายในเวลา 08.00 น.

เจ้าหน้าท่ีห้องชันสูตรผู้รับผิดชอบงานตรวจ  20 นาที
ชันสูตร   เจาะเลือดFBS  ก่อนเวลา 08.00 น. 

และแนะน าให้ทานอาหารเน่ืองจากผู้ป่วย NPO  

กรณีผู้ป่วยเบาหวานเจาะเลือด FBS < 70 และ

มากกว่า 500แนบคิวทางด่วนให้มาห้องฉุกเฉิน

เพ่ือพบแพทย์ท่ีห้องฉุกเฉิน ตามแนวปฏิบัติท่ี

กันไว้ หลังจากเจาะเลือดเสร็จ  ให้มารอเรียก

ซักประวัติตามคิวท่ีแผนก OPD  และเฝ้าระวัง

สังเกตุอาการผู้ป่วยขณะรับบริการ เป็นระยะๆ 

หากเกิดเหตุฉุกเฉินจะได้ด าเนินการช่วยเหลือ 

ได้ทันท่วงที 

ทีมสหวิชาชีพผู้รับผิดชอบงานเบาหวานและ 20 นาที
ความดัน เข้าร่วมประเมินวางแผนการดูแล

และตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยให้เหมาะ

สมกับปัญหาและสุขภาพของผู้ป่วยรายน้ันๆ  

เช่น  ผู้ป่วยท่ีมีระดับน้ าตาล >  180 mg%

ส่งพบทีมสหสาขาวิชาชีพ  เช่น พบโภชนากร

ทบทวนเร่ือง การทานอาการ   ขาดยาทานยา

ไม่สม่ าเสมอ  ส่งพบเภสัช ทบทวนเร่ืองการทาน  

ยา  พยาบาลทบทวนเร่ือง การคัดกรองภาวะ

แทรกซ้อนเร้ือรัง เช่น ตรวจเลือดประจ าปี   

ตรวจตา ตรวจเท้า ตรวจฟัน ซักประวัติเร่ือง 

อาการ Hypoglycemia  - Hyperglycemia

อาการแทรกซ้อนเร้ือรัง ส าหรับผู้ป่วยเบาหวาน

วัตถุประสงค์  :  เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับการบริการและการดูแลตามมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ความดัน

การให้บริการผู้ป่วยเบาหวาน ความดัน
กลุ่มงานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลควนเนียง

ในประเทศไทย พ.ศ. 2561

ระยะเวลา

1. เตรียมสถานที่
และอุปกรณ์เครื่องมือ

2.ผู้ป่วยเบาหวาน เจาะเลือด FBS

พนักงาน
ผู้ช่วยเหลือคนไข้

3.ซกัประวตัแิละวางแผนการดแูล

ผูป่้วย

ทีมสหวิชาชีพ

เจ้าหน้าที่ห้อง
ชันสูตร



ช่ือผู้รับผิดชอบ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน จุดควบคุมความเส่ียง

วัตถุประสงค์  :  เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับการบริการและการดูแลตามมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ความดัน

การให้บริการผู้ป่วยเบาหวาน ความดัน
กลุ่มงานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลควนเนียง

ในประเทศไทย พ.ศ. 2561

ระยะเวลา
และความดันรายรายใหม่ ลงทะเบียนผู้ป่วย

เบาหวาน ความดันให้สมุดประจ าตัวเบาหวาน

ความดัน  แนะน าบริการของคลินิกเบาหวาน

ความดัน  คัดกรองภาวะแทรกซ้อนเร้ือรัง  เช่น

เจาะเลือดประจ าปี  ส่งพบโภชนากรทุกราย

เพ่ือแนะน าเร่ือง อาหารเฉพาะโรคเบาหวาน

ความดัน   พูดคุย เสริมสร้างความเข้าใจ

เก่ียวกับโรค  การแนวทางการรักษาของโรค

เบาหวาน และลงวันนัดคร้ังต่อไปเพ่ือให้ผู้ป่วย

เข้าใจแนวทางการรักษาท่ีถูกต้องอย่างชัดเจน

พยาบาลประจ าคลินิกเบาหวาน  ความดัน  5 นาที
และสหสาขาวิชาชีพร่วมกันประเมิน   วางแผน

การดูแลผู้ป่วย ให้ความรู้เร่ืองโรคเบาหวาน 

ความดัน และการรักษาท่ีโรงพยาบาล และวัน

นัดคร้ังต่อไป และติดตามการขาดทุก 4 เดือน

โดยส่งรายช่ือให้ เครือข่ายบริการสุขภาพ เป็นผู้

ติดตามผู้ป่วยให้

ทีมสหวิชาชีพผู้รับผิดชอบงานเบาหวาน ความ 5 นาที
ดัน   ให้ความรู้เร่ืองเร่ืองเบาหวาน  ความดัน

กับผู้ป่วยและญาติ ให้ครอบคลุมปัญหาและ

ความต้องการของผู้ป่วย เช่น การดูแลรักษา 

การปฏิบัติตัว    เม่ือผู้ป่วยกลับไปดูแลตนเอง

รักษาตัวท่ีบ้าน การควบคุมอาหาร การออกก า

ลังกาย เพ่ือควบคุมเบาหวานและความดัน และ

การมาตรวจติดตามอาการตามนัด

พยาบาลวิชาชีพผู้รับผิดชอบงานเบาหวาน 10 นาที
ความดัน จ าหน่ายข้อมูลลงในทะเบียน คลินิก

เร้ือรัง และ D/C    ส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยเบาหวาน 

ความดันในกรณีท่ีผู้ป่วยควบคุม เบาหวาน 

4. วางแผนจ าหน่ายผู้ป่วย

1.พยาบาลวิชาชีพ
2.สหวิชาชีพ

5. ให้การดูแลผู้ป่วยและการเสรมิพลงั

กบัผูป่้วยและญาติ

6. สง่ตอ่ขอ้มลูผูป่้วยเบาหวาน  

ความดนั ใหก้บัเครอืขา่ยบรกิาร
สขุภาพ

1. พยาบาลวิชาชีพ 
2. เครือข่ายบริการ
3. ผู้ป่วย

1.สหวิชาชีพ
2.ผู้ป่วย
3.ญาติ



ช่ือผู้รับผิดชอบ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน จุดควบคุมความเส่ียง

วัตถุประสงค์  :  เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับการบริการและการดูแลตามมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ความดัน

การให้บริการผู้ป่วยเบาหวาน ความดัน
กลุ่มงานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลควนเนียง

ในประเทศไทย พ.ศ. 2561

ระยะเวลา
เบาหวาน ดันได้ดี   ไม่มีภาวะแทกซ้อนทางไต

และผู้ป่วยยินยอมไปรับยาต่อท่ีเครือข่ายบริการ 

โดยส่งต่อข้อมูลทางระบบ line   NCD

อ าเภอควนเนียง  เพ่ือพ้ืนท่ีรับทราบและติดตาม

ดูแลผู้ป่วยต่อเน่ือง  ถ้ามีปัญหาสามารถส่งกลับ

มาพบแพทย์ท่ีรพ. ได้

รวมระยะเวลาท้ังหมด 90 นาที

ความดนั ใหก้บัเครอืขา่ยบรกิาร
สขุภาพ



ช่ือผู้รับผิดชอบ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน จุดควบคุมความเส่ียง

1. จัดเตรียมสถานท่ีและอุปกรณ์ 30 นาที
เคร่ืองมือให้เพียงพอและมีความพร้อม
ส าหรับการใช้งานให้แล้วเสร็จภายใน
เวลา 08.00 น. ของทุกวัน

1. พยาบาลคัดกรองประเมินและคัดแยกผู้ป่วยให้เข้ารับบริการ ๑๕ นาที
๒. พยาบาลแผนกผู้ป่วยนอกเรียกคิวซักประวัติตามคิว 
จะมีคิวช่องทางด่วนส าหรับผู้ป่วยท่ีมีอาการเร่งด่วนพบแพทย์ รถเข็นน่ัง

๓. ประชาสัมพันธ์เพ่ือแจ้งเฝ้าระวังและสังเกตอาการผู้ป่วย
ขณะรับบริการหากมีอาการเปล่ียนแปลง
แจ้งพยาบาลทราบทันที
๔. กรณีผู้ป่วยนัดมีค าส่ังส่งตรวจLab , รังสีวินิฉัย, อ่ืนๆ 
ผู้ป่วยได้รับการส่งตรวจก่อนเข้าพบแพทย์

1. ทีมสหวิชาชีพเข้าร่วมประเมิน ๑๐ นาที
วางแผนการดูแลผู้ป่วย เช่น ผู้ป่วยสงสัยแพ้ยาส่งพบเภสัชกร
ผู้ป่วยมีปัญหาด้านจิตใจส่งพบงานสุขภาพจิต

2. อธิบายผู้ป่วยและญาติเพ่ือให้เข้าใจ
แนวทางการรักษาท่ีถูกต้องอย่างชัดเจน 

1. ดูแลให้ค าแนะน าครอบคลุม ๑๐ นาที
ปัญหาและความต้องการของผู้ป่วย 

๒.แนะน าการมาตรวจตามนัด การสังเกตอาการท่ีต้องมารพ.
   ๓.กรณีนอนเข้าพักรักษาตัวท่ีรพ.ตรวจสอบเอกสารเวชระเบียน 
อาการ สัญญาณชีพ การใช้ยาเดิมต่อเน่ืองให้เรียบร้อย
๔.กรณีส่งรักษาต่อสถานพยาบาลอ่ืนๆ ตรวจสอบเอกสาร
ให้เรียบร้อย กรณีรพ.หาดใหญ่ลงจองวันนัดและคลินิกบริการให้
ผู้ป่วย

วัตถุประสงค์  :  เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับการบริการและการดูแลตามมาตรฐาน

การให้บริการผู้ป่วยตรวจโรคท่ัวไป
กลุ่มงานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลควนเนียง

ระยะเวลา

1. เตรียมสถานที่
และอุปกรณ์เครื่องมือ

2. ประเมินผู้ป่วยและคัดแยกผู้ป่วย
ตามประเภทของการเข้ารับบริการ

พนักงาน
ผู้ช่วยเหลือคนไข้

3. วางแผนการดูแลผู้ป่วย

ทีมสหวิชาชีพ

4. วางแผนจ าหน่ายผู้ป่วย

พยาบาลวิชาชีพ

พยาบาลวิชาชีพ



ช่ือผู้รับผิดชอบ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน จุดควบคุมความเส่ียง

วัตถุประสงค์  :  เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับการบริการและการดูแลตามมาตรฐาน

การให้บริการผู้ป่วยตรวจโรคท่ัวไป
กลุ่มงานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลควนเนียง

ระยะเวลา

๑.พยาบาลร่วมกับทีมสหวิชาชีพให้การดูแลและประเมินอาการ ๑๐ นาที
๒. หากผู้ป่วยมีอาการเปล่ียนแปลงส่งตรวจห้องฉุกเฉิน

๓. หากมีการรักษาส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ รังสีวิจฉัย 
หรือหัตถการอ่ืนๆ ดูแลให้ได้รับการส่งตรวจเพ่ิมเติม

1. ให้ข้อมูลและความรู้การดูแลสุขภาพ ๕ นาที
กับผู้ป่วยและญาติให้ครอบคลุม
ปัญหาและความต้องการของผู้ป่วย

๕ นาที
พยาบาลส่งต่อข้อมูลให้กับเครือข่ายสุขภาพ

กรณีท่ีผู้ป่วยมีปัญหาท่ีต้องดูแลต่อเน่ือง
หรือต้องควบคุมการระบาดของโรคผ่านการประสานข้อมูลช่องทางโทรศัพท์และไลน์

รวมระยะเวลาท้ังหมด 85 นาที

7. ส่งต่อข้อมูลผู้ป่วย
ให้กับเครือข่ายบริการสุขภาพ

5. ให้การดูแลผู้ป่วย

6. ให้ข้อมูลการดูแลตนเองและ
การเสริมพลังกับผู้ป่วยและญาติ

1. ทีมสหวิชาชีพ 
2. ผู้ป่วย 
3. ญาติผู้ป่วย

ทีมสหวิชาชีพ

พยาบาลวิชาชีพ



ช่ือผู้รับผิดชอบ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน จุดควบคุมความเส่ียง

เตรียมคนไข้/ชุดAdmit ผู้ป่วย/ 5 นาที
โทรประสานกับพยาบาลท่ีตึกผู้ป่วยใน 
เพ่ือจะส่งคนไข้เข้า Admit

1.ประสานงาน (รับใหม่ ) 5 นาที

2. การส่งข้อมูลและรายละเอียด
เก่ียวกับผู้ป่วย

1. เตรียมสถานท่ีและอุปกรณ์ 
ตามสภาพของผู้ป่วยท่ี พยาบาลแจ้ง
ให้ครบพร้อมใช้ เช่นหัวเกย์ออกซิเจน
ท่ีนอนลม  เป็นต้น 10 นาที

1. ประเมินและคัดแยกผู้ป่วยให้เป็น
ไปตามมาตรฐานและแนวทางการดูแล
ผู้ป่วย เพ่ือเตรียมอุปกรณ์ให้ผู้ป่วย 10 นาที
ได้ถูกต้อง  เช่นถังออกซิเจน
2. เฝ้าระวังและสังเกตุอาการผู้ป่วย

ขณะเข็นผู้ป่วยไปตึกผู้ป่วยในเป็นระยะๆ 

สภาพอาการผู้ป่วย / 10 นาที
อาคารสถานท่ี

วัตถุประสงค์  :  เพ่ือให้ผู้ป่วยได้เข้าพักรักษาอย่างรวดเร็วและถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพ

การรับใหม่ผู้ป่วย
กลุ่มงานการพยาบาลโรงพยาบาล..ควนเนียง

ระยะเวลา

3. เตรียมสถานที่
และอุปกรณ์เครื่องมือ

พยาบาล ER/OPD

4.เตรียมอุปกรณ์ตามสภาพของผู้ป่วย

พนักงานเวรเปล

พยาบาล IPD

พนักงานช่วยเหลือ

1.เตรียมคนไข/้ชุดAdmit /โทรประสานกับ
พยาบาลท่ีตึกผู้ป่วยใน 

5. ถามชื่อ-สกุล ซักประวัติ/ประเมิน
สภาพ/ อาการ ผู้ป่วย /บันทึกข้อมูล

ต่างๆในเวชระเบียน

พยาบาล IPD
2. รับAdmit ในComputer
และอุปกรณ์เครื่องมือ             -
จัดสรรเตียงให้ผู้ป่วยตามความรุนแรง



ช่ือผู้รับผิดชอบ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน จุดควบคุมความเส่ียง

วัตถุประสงค์  :  เพ่ือให้ผู้ป่วยได้เข้าพักรักษาอย่างรวดเร็วและถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพ

การรับใหม่ผู้ป่วย
กลุ่มงานการพยาบาลโรงพยาบาล..ควนเนียง

ระยะเวลา
รวมระยะเวลาท้ังส้ิน 40นาที

ผู้ป่วยนอนพักใน รพ.



2.เบิกยาให้ผู้ป่วยกลับบ้าน
3.อธิบายการรับประทานยา
4.แนะน าการปฏิบัติตัวท่ีบ้าน



ช่ือผู้รับผิดชอบ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน วิธีการปฏิบัติงาน จุดควบคุมความเส่ียง

วัตถุประสงค์  :  Flow chart ให้บริการคลินิกบริการในกลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม

การให้บริการผู้รับบริการกลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม
กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลควนเนียง

ระยะเวลา

1. ให้ค าแนะน าการส่งเสริม แจ้งผู้รับบริการให้ติดต่อ 5 นาที
สุขภาพ เจ้าหน้าท่ีการการเงินทุกคร้ัง
2. รับบัตรนัด รักษาต่อเน่ือง หลังจากส้ินสุดการรับบริการท่ี 5 นาที
3. ติดต่อการเงิน สิทธิ UC/ประกัน กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ 1 นาที
สังคม
4. แสกนบัตรประชาชน สิทธิจ่าย
ตรง

5. วางแผนจ าหน่ายผู้ป่วย
1.กลุ่มงานบริการ
ด้านปฐมภูมิ
2.แพทย์

6. กลับบ้าน



ช่ือผู้รับผิดชอบ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน จุดควบคุมความเส่ียง

3 นาที

3 นาที

5 นาที

1 นาที

การบันทึกข้อมูลผู้ประสบภัยจากรถ
กลุ่มงานหลักประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์

วัตถุประสงค์ : เพ่ือบันทึกข้อมูลผู้ประสบภัยจากรถ

ระยะเวลา

คนไข้อุบัติเหตุจากรถมารับบริการ

1.เจ้าหน้าที่ลงบันทึกข้อมูลไว้ในแฟ้ม
ผู้ประสบภัยจากรถ

2.เชคประวัติข้อมูลจากแฟ้ม
ผู้ประสบภัยจากรถ

อรุณวรรณ

3.บันทึกข้อมูลใน HOSxp จากศูนย์
ตรวสอบสิทธิบริษัทกลางฯ

อรุณวรรณ

4.ส่งเรื่องตรวจสอบคุ้มครอง บันทึก
เลข E-claim

อรุณวรรณ

เจ้าหน้าที่รับบัตร 1.บันทึกข้อมูลในแฟ้มได้ถูกต้อง
ครบถ้วน

2.ตรวจสอบทุกๆวัน

3.บันทึก ชื่อ HN ตามแฟ้มผู้ประสบภัย
จากรถได้ถูกต้อง

4.จดเลข E-claim ได้ถูกต้อง



ช่ือผู้รับผิดชอบ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน จุดควบคุมความเส่ียง

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับบริการท่ีถูกต้องตรงตามจุดประสงค์ท่ีมารับบริการ

การรับบัตร  ออกคิว  ส่งข้อมูลให้แก่ผู้มารับบริการ
กลุ่มงานหลักประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์

ระยะเวลา

1.เวลา 07:30น.จนท.เวชระเบียน 
จ านวน 2 ท่าน รอรับบัตรผู้ป่วย 

โดยเรียกตามล าดับคิวรวม (คิวรวม

2. จนท.ที่ท่านแรกรับบัตรประชาชน
ผู้ป่วยให้คิว แยกตามแผนกต่างๆ 

ด้วยระบบฮุกกะ

เจ้าหน้าที่งานเวช
ระเบียน

นางจ าเนียร
นางปทุมทิพย์  
นางสุภาพร 
นางสาวอรุณวรรณ

3. จนท.ท่านที่ 2 ส่งข้อมูลโดยตู้ 
Kiosk แผนกที่ส่งตู้ได้แก่ แผนกผู้ป่วย

นอก แยกย่อยได้ดังนี้ 
-ตรวจโรคทั่วไป -เบาหวาน 

ความดัน -หอบหืด

จนท.งานเวช
ระเบียนสลับกัน

4. การส่งข้อมูลโดยตู้ kiosk เจ้าหน้าท่ี
ท่านที่สองต้องดูเรื่องสิทธิ์การรักษา

จนท.งานเวช
ระเบียนสลับกัน

5. หลังจากส่งข้อมูลโดยตู้ kiosk
เจ้าหน้าท่ีแยกผู้ป่วยท่ีมีรายการเจาะ

เลือด แนะน าไปติดต่อเจาะเลือดท่ีกลุ่ม
งานเทคนิคทางการแพทย์ ห้องเบอร1์5

จนท.งานเวช
ระเบียน

จนท.งานเวช
ระเบียนสลับกัน

1.เจ้าหน้าที่รับบัตรตรวจสอบบัตร
ประชาชน สมุดประจ าตัวคนไข้ และ

เอกสารอื่น ๆ เพื่อระบุตัวตนของ
ผู้ป่วยให้ถูกต้อง

2.เรียงล าดับก่อน - หลังตามคิว

1. การให้คิวผู้รับบริการต้องให้คิว
ถูกต้องตรงกับชื่อผู้รับบริการ ถูก

แผนก ตามความประสงค์ของผู้มารับ
บริการ

1.ส่งชื่อถูกคน ถูกแผนก

1.สิทธิ์การรักษาถูกต้อง

1.ดูรายการเจาะเลือด และสอบถาม
ผู้ป่วยอีกครั้ง เพื่อความถูกต้อง

ระยะเวลาการ
ให้บริการ 7:30 

น.-8:30 น. 
ผู้รับบริการอยู่ที่
ประมาณ 60
คน เฉลี่ยแล้ว
1 คน/ 1 นาที 
ให้บริการรวม

ตั้งแต่ ขั้นตอนที่ 
1 - 6 (เป็นช่วง
ระยะเวลาวิกฤติ

คนไข้รอรับ
บริการเยอะ)



ช่ือผู้รับผิดชอบ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน จุดควบคุมความเส่ียง

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับบริการท่ีถูกต้องตรงตามจุดประสงค์ท่ีมารับบริการ

การรับบัตร  ออกคิว  ส่งข้อมูลให้แก่ผู้มารับบริการ
กลุ่มงานหลักประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์

ระยะเวลา

7. เจ้าหน้าที่รับบัตรผู้ป่วยให้บัตร
คิวห้องฉีดยา ท าแผล 

เลือด แนะน าไปติดต่อเจาะเลือดท่ีกลุ่ม
งานเทคนิคทางการแพทย์ ห้องเบอร1์5

6. เจ้าหน้าที่แยกเอกสารผู้ป่วยท่ีไม่
สามารถส่งข้อมูลกับตู้ได้ส่งต่อให้เวช
ระเบียนส่งข้อมูลได้แก่ นวดแผนไทย 
ทันตกรรม กายภาพ กลุ่มงานเวชฯ 

สุขภาพจิต ฟ้าใส และสิทธิ์ที่ตู้ kiosk
ส่งไม่ได้

จนท.งานเวช
ระเบียน

จนท.งานเวช
ระเบียน

7. ตรวจสอบสิทธิ์การรักษาผู้ป่วย
และส่งข้อมูลผู้ป่วยไปยังห้องฉีดยา

ท าแผล

จนท.งานเวชระเบียน

ผู้ป่วยอีกครั้ง เพื่อความถูกต้อง

1.เจ้าหน้าที่ต้องท างานด้วยความ
รอบคอบเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด

1.ให้บัตรคิวถูกแผนก
2.สิทธิ์การรักษาถูกต้อง
3.แนะน าผู้ป่วยรอตรงแผนกฉีดยา
ท าแผล (ผู้ป่วยบางรายไปนั่งรอ
หน้าห้องฉุกเฉิน เนื่องจากครั้งแรก
บริการที่หน้าห้องฉุกเฉิน)

ระยะเวลาการ
ให้บริการห้องฉีด
ยา-ท าแผลไม่เกิน

3 นาที/
ผู้รับบริการ 1
คน (บางกรณี
ต้องเช็คสิทธิ์

พรบ.รถกับศูนย์
สิทธ์ิหรือรอคิว
หากคนไข้รอยื่น
บัตรมากกว่า 1

คิว



ช่ือผู้รับผิดชอบ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน จุดควบคุมความเส่ียง

1. ผู้รับผิดชอบงานตรวจสอบเอกสาร 20 นาที
ทุกฉบับท่ีเก่ียวข้องกับแรงงานต่างด้าว
เพ่ือยืนยันตัวตนและใช้ประกอบในการ
ซ้ือประกันสุขภาพ

1. ประสานกับพยาบาลผู้รับผิดชอบ 10 นาที
งานตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว
เพ่ือระบุวันนัดตรวจสุขภาพ
2. ออกใบนัดแก่แรงงานต่างด้าว

1. แรงงานต่างด้าวย่ืนบัตรเพ่ือรับคิว 2 ชม.
ตรวจท่ีห้องบัตร
2. แรงงานต่างด้าวรับบริการตรวจ
สุขภาพตามข้อก าหนด
3. ออกใบรับรองแพทย์แก่แรงงาน
4. แรงงานช าระเงินค่าตรวจสุขภาพ
และค่าบัตรประกันสุขภาพ

1. ข้ึนทะเบียนสิทธิบัตรประกันสุขภาพ 20 นาที
กรณีผลตรวจสุขภาพผ่านเกณฑ์
ผ่านเวปไซด์ https://fwf.moph.go.th/
2. พิมพ์บัตรประกันสุขภาพให้แก่แรง
งานต่างด้าว

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้แรงงานต่างด้าวท่ีเข้าประเทศถูกต้องได้มีหลักประกันสุขภาพ

การให้บริการหลักประกันสุขภาพกลุ่มแรงงานต่างด้าว
กลุ่มงานหลักประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์

ระยะเวลา

1. ตรวจสอบเอกสารของแรงงาน
ต่างด้าวที่มาซื้อประกันสุขภาพ

2. ประสานขอวันนัดตรวจสุขภาพ
และออกใบนัด

ลัดดาวรรณ นวลสงค์

3. แรงงานต่างด้าวเข้ารับบริการ
ตรวจสุขภาพตามนัดหมาย

พยาบาลวิชาชีพ

4. ขึ้นทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพ
แรงงานต่างด้าว

ลัดดาวรรณ นวลสงค์

ลัดดาวรรณ นวลสงค์



ช่ือผู้รับผิดชอบ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน จุดควบคุมความเส่ียง

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้แรงงานต่างด้าวท่ีเข้าประเทศถูกต้องได้มีหลักประกันสุขภาพ

การให้บริการหลักประกันสุขภาพกลุ่มแรงงานต่างด้าว
กลุ่มงานหลักประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์

ระยะเวลา

1 ชม.
1. จัดท าบันทึกข้อความเพ่ือส่งเงิน

แก่ผู้รับผิดชอบงานการเงิน
(หมายเหตุ : จัดท าทุกส้ินเดือน)

1. สแกนเอกสารการน าส่งเงินเข้าสู่ 30 นาที
เวปไซด์ https://fwf.moph.go.th/
   2. บันทึกข้อมูลลงทะเบียนคุม

รวมระยะเวลาท้ังหมด 4.2 ชม.

5. จัดท าเอกสารน าส่งเงิน
แก่งานการเงิน

6. น าเอกสารการส่งเงินสแกนเข้าระบบ

ลัดดาวรรณ นวลสงค์

ลัดดาวรรณ นวลสงค์



ช่ือผู้รับผิดชอบ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน จุดควบคุมความเส่ียง

1. ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเคร่ืองลูกข่าย อุปกรณ์ต่อพ่วง 20 นาที

หรืออุปกรณ์เครือข่ายท่ีขัดข้อง

2. กรณีมีการแก้ไขมากกว่า 20 นาที หรือต้องส่งซ่อมบริษัทภายนอก

ให้แจ้งหัวหน้าฝ่าย

1. กรณีเจา้หนา้ทีแ่จง้ซอ่มผา่นโทรศัพท ์ตอ้งบันทกึขอ้มลูการแจง้ซอ่มผา่น5 นาที

ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ (http://192.168.5.251/jobs_com/) ย้อนหลัง

2. บันทึกรายละเอียดการแก้ไขผ่านระบบแจ้งซ่อมออนไลน์

รวมระยะเวลาท้ังหมด 25 นาที

การปฏิบัติกรณีเคร่ืองลูกข่าย/อุปกรณ์เครือข่ายขัดข้อง
กลุ่มงานหลักประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์

วัตถุประสงค์ : เพ่ือเบิกค่าบริการฝากครรภ์จากสปสช. ผ่านเว็บ E-Claim

ระยะเวลา

1. เจ้าหน้าที่ รพ. แจ้งซ่อมผ่านช่องทาง 
โทรศัพท์หรือระบบแจ้งซ่อมออนไลน์

2. ตรวจสอบและแก้ไขปัญหา
เจ้าหน้าที่ IT

3. บันทึกข้อมูลการแจ้งซ่อม

เจ้าหน้าที่ IT



ช่ือผู้รับผิดชอบ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน วิธีการปฏิบัติงาน จุดควบคุมความเส่ียง

1. ผู้รับบริการรายใหม่น าบัตร 1. แจ้งผู้รับบริการรายใหม่ 5 นาที
ประชาชนย่ืนเจ้าหน้าท่ีห้องบัตร เพ่ือ น าบัตรประชาชนย่ืนห้องบัตร
ท าบัตรและเช็คสิทธิการรักษา ทุกคร้ัง
๒. ผู้ท่ีมีบัตรนัดย่ืนท่ีคลินิก 2. แจ้งผู้รับบริการน าบัตรนัด
แพทย์แผนไทย มาทุกคร้ัง

1. วัด vital sign/ซักประวัติ/ ยึดหลักแนวทางการ 10 นาที
ตรวจร่างกาย ปฏิบัติการแพทย์แผนไทย

(CPG)

1. รักษาด้วยวิธีการนวดรักษา มีแนวทางในการรักษาโดย 5 นาที
2. ประคบสมุนไพร ยึดหลักแนวทางการปฏิบัติ
๓. อบไอน้ าสมุนไพร การแพทย์แผนไทย (CPG)
4. การส่ังจ่ายยาสมุนไพร

1. รักษาด้วยวิธีการนวดรักษา มีแนวทางในการรักษาโดย 60 นาที
2. ประคบสมุนไพร ยึดหลักแนวทางการปฏิบัติ
๓. อบไอน้ าสมุนไพร การแพทย์แผนไทย(CPG)
4. การส่ังจ่ายยาสมุนไพร

วัตถุประสงค์  :  Flow chart ให้บริการบ าบัดรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย

การให้บริการผู้รับบริการแพทย์แผนไทย
กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลควนเนียง

ระยะเวลา

1. บัตรนัด/
ย่ืนบัตรที่ห้องบัตร

2. ซักประวัติ
และตรวจร่างกาย

1. ห้องบัตร
2. แพทย์แผนไทย

3. การวินิจฉัยโรค/
วางแผนการรักษา

1. แพทย์แผนไทย

5. วางแผนจ าหน่าย
ผู้ป่วย

แพทย์แผนไทย

1. แพทย์แผนไทย
2. ผู้ช่วยแพทย์
แผนไทย



ช่ือผู้รับผิดชอบ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน วิธีการปฏิบัติงาน จุดควบคุมความเส่ียง

วัตถุประสงค์  :  Flow chart ให้บริการบ าบัดรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย

การให้บริการผู้รับบริการแพทย์แผนไทย
กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลควนเนียง

ระยะเวลา
1. ให้ค าแนะน าการส่งเสริม แจ้งผู้รับบริการให้ติดต่อ 5 นาที
สุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย เจ้าหน้าท่ีการเงินทุกคร้ังหลัง 5 นาที
2. รับบัตรนัด รักษาต่อเน่ือง จากส้ินสุดการรับบริการท่ี 1 นาที
3. ติดต่อการเงิน สิทธิ UC/ คลินิกแพทย์แผนไทย
ประกันสังคม
4. แสกนบัตรประชาชน สิทธิจ่ายตรง

1. แพทย์แผนไทย
2. เจ้าหน้าที่
การเงิน 6. กลับบ้าน

4. ขั้นตอนการรักษา



Flow Chart กระบวนการปฏิบตัิงานตาม พรบ. การจัดซ้ือจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
 

ขั้นตอนการจัดท าแผนจัดซ้ือ/จ้าง ประจ าป ี

ล าดับ/ 
ข้ันตอน 

วิธีการปฏิบัติงาน 
 

ข้ันตอนการปฏิบัตงิาน 
 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รบัผิดชอบ 

1 เม่ือหน่วยงานของรัฐได้รับความ
เห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ใน
การจัดซ้ือจัดจ้างจากหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง หรือผู้มีอ านาจในการ
พิจารณางบประมาณแล้ว 

   

2 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
วิเคราะห์แผนความต้องการจัดซ้ือจัด
จ้างประจ าปี 
เสนอผู้มีอ านาจอนุมัติผ่านหัวหน้า
เจ้าหน้าที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - เจ้าหน้าที่  
- หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
 
 
 
 
- หัวหน้าหน่วยงาน 

3 จัดท าแผนการจัดซ้ือจัดจ้างเสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความ
เห็นชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -เจ้าหน้าที่ 
-คณะกรรมการวิเคราะห์
จัดท าแผน 
 
 
 
- หัวหน้าหน่วยงาน 

4 บันทึกแผนการจัดซ้ือจัดจ้างในระบบ
เว็บไซต์กรมอนามัย 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
-เจ้าหน้าที่ 
 

5 ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างตามแผน 

- บันทึกข้อมูลผลการจัดซ้ือจัดจ้างใน
ระบบเว็บไซต์กรมอนามัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
-เจ้าหน้าที่ 
 

 

แต่งตัง้คณะกรรมการวิเคราะห์
จดัท าแผนการจดัซือ้จดัจ้าง 

เสนอผู้ มีอ านาจเห็นชอบ

เห็นชอบ 

ได้รับจัดสรรงบประมาณ
ส าหรับการจดัซือ้จดัจ้าง 

บนัทกึแผนการจัดซือ้จัดจ้าง 

ในระบบเว็บไซต์กรมอนามัย 

จดัท าแผนการจดัซือ้จดัจ้าง 

อนมุติั 

บนัทกึผลการจดัซือ้จดัจ้าง 

ในระบบเว็บไซต์กรมอนามัย 



ข้ันตอนการจัดซื้อ/จางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจางฯ ม.56 วรรคหน่ึง (2) (ข) วงเงินไมเกิน 500,000.- บาท 

ลําดับ/ 
ข้ันตอน 

วิธีการปฏบัิติงาน ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

ผูรับผิดชอบ 

1.  แตงตั้งคณะกรรมการ/เจาหนาท่ี/บุคคล 
เพ่ือจัดทํารางขอบเขตของงาน (TOR) 
(ระเบียบฯ ขอ 21)  
(กรณีวงเงินเกิน 100,000.- บาท) 
 

 1 เจาหนาท่ี/ 
คณะกรรมการฯ 

2.  จัดทํารายงานขอซ้ือ/จางตามขอ 22 
เสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐ ผาน
หัวหนาเจาหนาท่ีเพ่ือขอความเห็นชอบ 
(ระเบียบฯ ขอ 22 และขอ 78) 
 

1 หัวหนา
เจาหนาท่ี/
เจาหนาท่ี 

3. หัวหนาหนวยงานของรัฐเห็นชอบ 
-เจาหนาท่ีเจรจาตกลงราคากับ
ผูประกอบการท่ีมีอาชีพขายหรือรับจาง
นั้นโดยตรง และรายงานผลการพิจารณา
ตอหัวหนาเจาหนาท่ี 
-หัวหนาเจาหนาท่ีซ้ือหรือจางภายใน
วงเงินท่ีเห็นชอบ (ตามระเบียบฯขอ 79) 
(หัวหนาเจาหนาท่ีอนุมัติใหสั่งซ้ือหรือ
จาง/ลงนามในสัญญาหรือขอตกลงเปน
หนังสือได โดยไมตองเสนอหัวหนา
หนวยงานของรัฐอนุมัติ/ลงนามอีกครั้ง) 
และดําเนินการตามระบบ e-GP  
(ขนมชั้นท่ี 1-4) 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวหนาเจาหนาท่ี 
/เจาหนาท่ี 

 
 
 

หัวหนาเจาหนาท่ี 
/เจาหนาท่ี 

 
 
 

หัวหนาเจาหนาท่ี 
/เจาหนาท่ี 

 

4. หัวหนาเจาหนาท่ีจัดทําประกาศผลผู
ชนะ(หัวหนาหนวยงานของรัฐหรือผูรับ
มอบอํานาจลงนาม) ในระบบ e-GP 
เว็บไซตกรมบัญชีกลางและเว็บไซตกรม
อนามัย และใหปดประกาศท่ีหนวยงาน
(3 ชองทาง) และแจงผูเสนอราคาทุก
รายทราบผานทาง e-mail (ระเบียบฯ 
ขอ 81 ประกอบ ขอ 42) 

1 หัวหนาเจาหนาท่ี 

จัดทํารางขอบเขตของงาน 

(TOR) 

จัดทํารายงานขอซ้ือ/จาง 

เสนอหัวหนาหนวยงานของ

รัฐเห็นชอบ 

เห็นชอบ 

เจรจาตกลงราคากับ

ผูประกอบการท่ีมีอาชีพ

ขายหรือรับจางโดยตรง 

ดําเนินการซ้ือหรือจาง

ภายในวงเงินท่ีเห็นชอบ 

จัดทําประกาศผลผูชนะ 



2 
 

ลําดับ 
ข้ันตอน 

วิธีการปฏบัิติงาน ข้ันตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

ผูรับผิดชอบ 

5. จัดทําสัญญา/ลงนามในสัญญาหรือ
ขอตกลงเปนหนังสือ (วิธีเฉพาะเจาะจง
ยกเวนไมตองรออุทธรณ ตาม ม. 66 
วรรคสอง ประกอบ ระเบียบฯขอ 161) 
(วงเงินไมเกิน 1 แสนบาท ไมจัดทํา
ขอตกลงเปนหนังสือไวตอกันก็ได แต
ตองมีหลักฐานในการจัดซ้ือ/จางนั้น) 
และดําเนินการ e-GP (ขนมชั้นท่ี 5- 7) 
 

 
 

5 หัวหนาเจาหนาท่ี 
/เจาหนาท่ี 

 
 

6. เจาหนาท่ีพัสดุสรางขอมูลหลักผูขาย/
ผูรับจางตามระบบ GFMIS โดยใช
แบบฟอรม ผข.01 ตรวจสอบกับ
เอกสารขอมูลผูขาย/ผูรับจาง แลวนําสง
ในระบบ GFMIS Web Online เพ่ือสง
กรมบัญชีกลางอนุมัติและยืนยันขอมูล
ผูขาย (กรณีผูขายรายใหม) 
 

1/2 หัวหนาเจาหนาท่ี 
/เจาหนาท่ี 

 

7. เจาหนาท่ีพัสดุบันทึกขอมูลการจัดซ้ือ/
จาง (PO) ตามระเบียบ GFMIS 
Webonline โดยใชฟอรม บส.01 หรือ 
บส.04 แลวแตกรณี  โดยอางอิงขอมูล
จาก e-GP มาตรวจสอบกับเอกสาร
จัดซ้ือ/จาง แลวนําสงในระบบ GFMIS 
Web Online/พิมพรายงานจากระบบ 
GFMIS Web Online แนบเรื่อง 
 

1/2 เจาหนาท่ี 

8. ผูขาย/ผูรับจางจัดสงของ หรือสงมอบ
งาน โดยระบุจํานวน ราคา ชนิด ขนาด 
หรือความสําเร็จของงานใหชัดเจน ท้ังนี้
ตองมีลายมือชื่อผูสงของหรือผูสงงาน 
และผูรับของใหถูกตองตามใบบันทึกขอ
อนุมัติซ้ือ/จาง และกําหนดระยะเวลา
การตรวจรับตรงตามระเบียบการตรวจ
รับหรือตรวจการจาง  
(ระเบียบฯขอ 175 และขอ 176) 
 
** ขั้นตอนท่ี 8 – 9 (5 วันทําการ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจาหนาท่ี 

ลงนามในสัญญาหรือ

ขอตกลงเปนหนังสือ 

สรางขอมูลหลักผูขาย/ผูรับ

จางตามระบบ GFMIS 

บันทึกขอมูลการจัดซ้ือ/จาง 

(PO) 

ผูขาย/ผูรับจางจัดสงของ 

หรือสงมอบงาน 



3 
 

ลําดับ 
ข้ันตอน 

วิธีการปฏิบัติงาน ข้ันตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

ผูรับผิดชอบ 

9. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผูตรวจรับ
พัสดุท่ีไดรับการแตงตั้งตามรายงานขอ
ซ้ือ/จาง ดําเนินการตรวจรับพัสด ุ 
-กรณีตรวจแลวผาน คณะกรรมการ
ตรวจรับ/ผูตรวจรับพัสดุสงมอบพัสดุ
ใหกับเจาหนาท่ี /ตรวจการรับประกัน/
ตรวจหลักประกัน 
-กรณีตรวจแลวไมผาน เจาหนาท่ีแจงให
ผูขาย/ผูรับจางทราบ เพ่ือแกไข และ
ดําเนินการตามระบบ e-GP  
(ขนมชั้นท่ี 8) 
 
 

 5 เจาหนาท่ี/
คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ/
ผูตรวจรับพัสดุ 

10. เจาหนาท่ีดําเนินการรับพัสดุและจัดทํา
รายงานการตรวจรับพัสดุ/รายงานตรวจ
การจาง พรอมท้ังจัดทําเรื่องขอเบิก
จายเงินใหแกผูขาย/ผูรับจาง 

1 เจาหนาท่ี 

11. จัดทําบันทึกรายงานผลการพิจารณา
(จัดเก็บสําเนาใบกรรมการตรวจรับและ
ใบสงของ/ใบแจงหนี้/ใบกํากับภาษี/
ใบเสร็จรับเงิน/(ถามี) รวมท้ัง
รายละเอียดตางๆ ท้ังหมดท่ีเก่ียวของ ) 
(ม.12 ประกอบระเบียบฯ ขอ 16) 
 

1 เจาหนาท่ี 

 

รวมระยะเวลา ขอ 1-9 เปนเวลา  16 วันทําการ 

 

จัดทําบันทึกรายงานผล

การพิจารณา 

รับพัสดุและจัดทํารายงาน

การตรวจรับพัสดุ/รายงาน

ตรวจการจาง/เบิกจายเงิน 

ไมผาน ผาน 

แจงผูขาย/ผูรับจาง

 ่  

ตรวจรับพัสดุ 

 

ตรวจการรับประกัน/ตรวจ

หลักประกัน 

 



วิธีเฉพาะเจาะจง ไม่จ าต้อง
รอให้พ้นระยะเวลาอุทธรณ์ 

(มาตรา 66) 
 

จัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้าง 
(พรบ. มาตรา 11 + ระเบียบฯ ข้อ 11) 

ยกเว้น กรณีซ้ือ/จ้าง ตาม
มาตรา 56 (2)(ข)(ง) หรือ 
(ฉ) ไม่ต้องจัดท าแผน 
(พรบ.มาตรา 11) 
 

จัดท ารายงานขอซื้อขอจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
(ข้อ 78 ประกอบ ข้อ 22) 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบ 
รายงานขอซื้อขอจ้าง 

กรณีตาม ม.56 (2) (ก) (ค) (ง) (ฉ) (ช) คณะกรรมการซ้ือ
หรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดท าหนังสือเชิญชวนส่งไป
ยังผู้ประกอบการที่มีคณุสมบัติตามที่ก าหนด (ข้อ 78 (1)) 

คณะกรรมการ จัดท ารายงานผลการพิจารณา ข้อเสนอ/
ต่อรองราคา ตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณ ี

คณะกรรมการ รายงานผลการพิจารณาและข้อเสนอ
ความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (อนุโลมข้อ 55(4))
ประกอบ ข้อ 78(2) 

 
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอ านาจอนุมัติซื้อหรือจ้าง

เห็นชอบผลการคัดเลือก (ข้อ81) 
(ข้อ 81) 

กรณีตาม ม.56 (2) (ข) (ไม่เกิน 500,000 บาท) 
เจ้าหน้าท่ี เจรจาตกลงราคากับผูป้ระกอบการที่มีอาชีพ
หรือรับจ้างน้ันโดยตรง (ข้อ 79) 

หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี ซื้อหรือจ้างภายในวงเงินท่ีได้รับ
ความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (ข้อ 79) 

Workflow วิธีเฉพาะเจาะจง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเชิญชวน 

/เจรจาตอ่รอง 
 

-เจ้าหน้าทีพ่ัสด ุ

-คณะกรรมการ/เจ้าหนา้ที่พัสดุ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย จัดท าร่างขอบเขตของงาน (ข้อ 21) 

ประกาศผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือก 
การจัดซื้อจดัจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

(ข้อ 81) 

ลงนามในสัญญาตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายก าหนด หรือข้อตกลง 

(มาตรา 66 และระเบียบฯ ข้อ 161) 

-กรณีตาม มาตรา 56 (2) (ข) ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ  
 ด าเนินการ (เหมอืนวธิีตกลงราคา) 
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