
ขันตอนการรับบริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยอุบัตเิหตุและฉุกเฉิน ผ่านระบบ    

โรงพยาบาลดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 

 

 

 

 

ผู้รับบริการแจ้ง  

ศูนย์เวียงพิงค์รับแจ้งเหตุและสงัการ 

ห้องฉุกเฉินรับแจ้งจากศูนย์เวียงพิงค์/

ออกปฏิบัตกิาร 

กู้ชีพ นําส่งรพ.ดอยหล่อ / 

รพ.ใกล้เคียง 
ระบบการแพทย์ฉุกเฉินรพ.ดอยหล่อ 

รับบริการทีห้องฉุกเฉิน 

- คดักรองซําโดยพยาบาลวิชาชีพ 

- ตรวจวินิจฉยัโดยแพทย์ ตรวจร่างกาย สง่ตรวจเลอืด ปัสสาวะ เอกซเรย์ และตรวจพิเศษอนืๆ 

- วางแผนการรักษาพยาบาลโดยแพทย์ พยาบาล ผู้ ป่วย และญาต ิ

- ให้การรักษาตามระดบัความฉกุเฉิน 

 ผู้ ป่วยวิกฤตฉกุเฉิน  เช่น ไมรู้่สกึตวั หวัใจหยดุเต้น รับการตรวจรักษาทนัท ี

 ผู้ ป่วยฉกุเฉินกงึวิกฤต เช่น ซมึ หายใจเหนอืยหอบ อมัพาต ตรวจรักษาภายใน  นาที 

 ผู้ ป่วยฉกุเฉินเร่งดว่น เช่น กระดกูหกั ปวดท้องรุนแรง ผืนแพ้เฉียบพลนั ตรวจรักษา

ภายใน  นาที 

 ผู้ ป่วยฉกุเฉินไมเ่ร่งดว่น เช่น อบุตัิเหตบุาดเจ็บเลก็น้อย  สงิแปลกปลอมเข้าตา/จมกู 

ตรวจรักษาภายใน  นาที 

 ผู้ ป่วยทวัไป เช่น หวดั โรคกระเพาะ ความดนัโลหิตสงู  ฉีดยาตามนดั/ทําแผลเก่า ตรวจ

รักษาภายใน  นาที 

 

จาํหน่ายผู้ป่วยกลับบ้าน 

รับการรักษาเป็นผู้ป่วย

ส่งรักษาต่อ 



ผู้รับบริการ 

คัดกรองเบืองต้นโดย

เจ้าหน้าทีเวชกิจ

ฉุกเฉิน ทีผ่านการ

อบรม 

ขนัตอนการรับบริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  

โรงพยาบาลดอยหล่อ จังหวดัเชียงใหม่ 

 

 

 

 
รับบริการทีแผนกผู้ป่วย

นอก 
รับบริการทีห้องฉุกเฉิน 

- คดักรองซําโดยพยาบาลวิชาชีพ 

- ตรวจวินิจฉยัโดยแพทย์ ตรวจร่างกาย สง่ตรวจ

เลอืด ปัสสาวะ เอกซเรย์  และตรวจพิเศษอืนๆ 

- วางแผนการรักษาพยาบาลโดยแพทย์ พยาบาล 

ผู้ ป่วย และญาต ิ

- ให้การรักษาตามระดบัความฉกุเฉิน 

 ผู้ ป่วยวิกฤตฉกุเฉิน  เช่น ไมรู้่สกึตวั หวัใจ

หยดุเต้น รับการตรวจรักษาทนัที 

 ผู้ ป่วยฉกุเฉินกงึวิกฤต เช่น ซมึ หายใจ

เหนอืยหอบ อมัพาต ตรวจรักษาภายใน 

 นาที 

 ผู้ ป่วยฉกุเฉินเร่งดว่น เช่น กระดกูหกั ปวด

ท้องรุนแรง ผนืแพ้เฉียบพลนั ตรวจรักษา

ภายใน  นาที 

 ผู้ ป่วยฉกุเฉินไมเ่ร่งดว่น เช่น อบุตัิเหตุ

บาดเจ็บเล็กน้อย  สงิแปลกปลอมเข้าตา/

จมกู ตรวจรักษาภายใน  นาที 

 ผู้ ป่วยทวัไป เช่น หวดั โรคกระเพาะ ความ

ดนัโลหิตสงู  ฉีดยาตามนดั/ทําแผลเก่า 

ตรวจรักษาภายใน  นาที 

ประเมินซาํหลังการ

รักษาพยาบาล 

จาํหน่ายผู้ป่วยกลับบ้าน 

รับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน 

ส่งรักษาต่อ 

พยาบาลแผนกผู้ป่วยนอก

ประเมินซาํเข้าเกณฑ์ฉุกเฉิน 



ขนัตอนการรับบริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน   

โรงพยาบาลดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ สาํหรับผู้รับบริการทต้ีองได้รับการส่งต่อ 

 

 

 

ผู้ป่วยส่งต่อ 

 - บันทึกข้อมูลการส่งต่อใน

โปรแกรม และเอกสารพร้อม

ส่งต่อ 

-  ประสานการส่งต่อไปรพ.

แม่ข่าย ( รพ.จอมทอง ) 

รับการส่งต่อได้ 

รพ.ดอยหล่อนําส่งผู้ป่วยทันทพีร้อมเอกสาร 

รับการส่งต่อไม่ได้ 

- เตียงเต็ม 

- ผู้ ป่วยเกนิศักยภาพของรพ.จอมทอง  

ประสานศูนย์ประสานการส่งต่อ จังหวัดเชียงใหม่ 

เพอืตดิต่อรพ.อืน เช่น รพ.สันป่าตอง , รพ.นคร

พงิค์,  รพ.มหาราชนครเชียงใหม่  , รพ.ลําพูน 



ขั้นตอนการปฏบัิตเิมื่อเกดิอุบัตเิหตุสัมผัสเลอืดและสารคัดหลั่ง                                                           

งานปองกันและควบคุมการตดิเช้ือในโรงพยาบาล  โรงพยาบาลดอยหลอ จ.เชยีงใหม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บุคลากรเกดิอุบัติเหตุสัมผัสเลอืด

สารคัดหลั่งหรือของมคีมทิ่มตํา 

ปฐมพยาบาล 

รายงานผูบังคับบัญชา/หัวหนาเวร                     

เขยีนรายงาน 7500 

ประเมนิความเสี่ยงตอการติด

เชื้อและใหคําแนะนํา

คําแนะนํา 

ตรวจเลอืดผูปวยและบคุลากร 

ผูปวยมผีลเลือด HIV เปนลบ           

ไมรบัยา 

มคีวามเส่ียงตอการรับเชื้อ 

-ผูปวยมผีล HIV เปนบวก 

-ไมทราบวา source ตดิเชือ้ HIV หรอืไม หรือไมทราบ  source   

และสงสัยเปนการสัมผัสเลือดและสารคัดหลั่งของผูปวย HIV 

- มคีวามเส่ียงสูง 

พิจารณาใหยาตานไวรัสเพื่อปองกัน    

ตดิตามอาการและผลเลอืด   

สรุปรายงาน 



 

ขั้นตอนการปฏบิัตกิารรับผูปวยโรคอุบัตใิหม  อุบัตซิ้ํา  โรคตดิตอทางเดนิหายใจ 

งานปองกันและควบคุมการตดิเช้ือในโรงพยาบาล  โรงพยาบาลดอยหลอ จ.เชยีงใหม 

 

ผูรั้บบริการ 

คดักรองโดยเวชกิจฉุกเฉิน

ประจาํจุดคดักรอง 

มอีาการระบบทางเดนิหายใจ

ไมเขาเกณฑตองแยกผูปวย 

ลูบมือดว้ย Alcohol hand rub 

ใหผู้ป่้วยสวม Mask 

สงตรวจผูปวยนอก 

สงสยัโรคตดิตอทางเดนิ

หายใจ (วัณโรค สุกใส หดั) 

เขาเกณฑสงสยัโรคตดิตออุบตัใิหม

หรือโรคตดิตอชนดิรายแรง 

ใหผู้ป่้วยสวม Mask 

ยา้ยผูป่้วยไปหอ้งแยกโรคแรงดนัลบ 

ลูบมือดว้ย alcohol hamd rub 

ใหผู้ป่้วยสวม Mask 

แยกผูปวยท่ีจุดแยกตรวจ

ผูปวยทางเดนิหายใจ 

ใหบริการแบบ One stop 

service 

แพทยเวรและพยาบาล

ที่ไดรับมอบหมายให

การดูแล 

ประเมนิผูปวย 

สงตอตามแนวทาง

ปฏบิัต ิ

รับไวรักษาในโรงพยาบาล 

-แยกผูปวยในหองแยกแรงดันลบ 

-สงตรวจการสงตรวจตามแนวทาง

ปฏบิัต ิ

-ดูแลตามแนวทางปฏบิัต ิ

ประเมนิซ้ํา ตดิตาม

ผลตรวจ 
สงตอตาม

แนวทางปฏบิตั ิ

รักษาในโรงพยาบาล โดย

ยกเลกิหรอืลดระดับในการ

เฝาระวัง 



Flow chart กระบวนการทํางานผู้ป่วยใน  โรงพยาบาลดอยหล่อ 

Flowchart ขนัตอนการปฏิบตัิงาน กิจกรรม 

  

.การดูแลผู้ป่วยแรกรับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระยะดูแลต่อเนือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.ประเมินปัญหาและความตอ้งการของผูป่้วยแรกรับ 

2.รายงาน หวัหนา้เวร 

3.ระบุตวัผูป่้วยถูกตอ้ง 

4.พยาบาลหวัหนา้เวร รายงานแพทยเ์มือพบภาวะวกิฤติ

ฉุกเฉิน 

.แนะนาํผูป่้วยและญาติให้สุขศึกษาวธีิการรักษาและการ

ปฏิบติัตวั 

.บนัทึกเวชระเบียน ทาํ Chart รับใหม่ ลงทะเบียนรับใหม่ 

   .  ซกัประวติั อาการสําคญัทีนาํมาโรงพยาบาล ประวติั

การเจบ็ป่วยปัจจุบนั และในอดีต  ประวติัการแพย้า /

สารอาหาร  การรับประทานอาหาร การใชย้าก่อนมา

โรงพยาบาล 

   .  ตรวจร่างกายขนัตน้ Focus ตามปัญหาของผูป่้วย 

   .  ตรวจ วดั สัญญาณชีพ  ชงันาํหนกั  

   .  ประเมินความเสียง ตกเตียง/เสียงตอ่การเกิดแผลกด

ทบั 

 

.ติดตามเฝ้าระวงัอาการ/ปัญหาของผูป่้วย 

.ประเมินปัญหาและความตอ้งการเพมิเติมเป็นระยะอยา่ง

ต่อเนือง 

.กาํหนดแผนการพยาบาลครอบคลุมการแกไ้ขปัญหาที

เกิดขึนแลว้ และปัญหาทีมีแนวโนม้จะเกิดขึน 

.ผูป่้วย Palliative Care ไดรั้บการดูแลตามแนวทาง 

Palliative Care ของ โรงพยาบาลดอยหล่อ 

ผูป่้วยทีเสียงตอ่การพลดัตกหกลม้ไดรั้บการดูแลตาม

แนวทาง 

.ผูป่้วยทีเสียงตอ่การเกิดแผลกดทบัไดรั้บการดูแลตาม

แนวทาง 

.ผูป่้วยทีจาํเป็นตอ้งผกูยดึมีการใชอุ้ปกรณ์ทีเหมาะสม/

การประเมิน

ผูปวย 

กระบวนการทํางาน

ผูปวยในใหไดตาม

มาตรฐาน 

การใหดูแล

พยาบาลตามระยะ 

การประเมินผล 

หลังใหการ

พยาบาล 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.ระยะจําหน่าย 

 

 

 

 

 

เฝ้าระวงัตรวจสอบการบาดเจ็บจากการผกูยดึ 

.ผูป่้วยเสียงตอ่การหลบหนี สูญหาย หรือทาํร้ายตนเอง มี

การดูแลและส่งต่อปลอดภยัอยา่งเหมาะสม 

.ช่วยเหลือและบรรเทาอาการรบกวนผูป่้วยอยา่งใกลชิ้ด 

.แผนการเตรียมความพร้อมผูป่้วยก่อนจาํหน่ายผูป่้วย

ตงัแต่แรกรับภายใน  ชวัโมงของการรับใหม่ 

11.ประเมินความพร้อมของผูป่้วยและผูดู้แลก่อนการ

สอน/ฝึกทกัษะ หรือปฏิบติักิจกรรมการฟืนฟูสภาพ 

.รวบรวมขอ้มูลจากการสังเกต ตรวจร่างกายและซกั

ประวติัเพมิเติมตามแบบประเมิน 

.ระบุปัญหาและจดัลาํดบัความสาํคญัเพอืตอบสนอง

ความตอ้งการของผูป่้วย 

.ดูแลความสุขสบายและตอบสนองปัญหาของผูป่้วย

ทนัที 

.รับคาํสงัการรักษา 

.ใหย้าและปฏิบติัการรักษาพยาบาล และ Start Order 

ภายในเวลาทีกาํหนด 

ใหข้อ้มูลผูป่้วย/ญาติ  

.ปฐมนิเทศผูป่้วย/ญาติตามแนวทางทีกาํหนด 

.อธิบายเหตุผลความจาํเป็นทีผูป่้วยตอ้งอยู่

รักษาพยาบาลในโรงพยาบาล 

.เก็บรักษาของมีค่า/คืนของมีค่าแก่ญาติ 

.ปฏิบติักิจกรรมตามแผนการเตรียมความพร้อมผูป่้วย

ก่อนจาํหน่ายตลอดระยะเวลาทีผูป่้วยอยูโ่รงพยาบาล 

.ประเมินความพร้อมของผูป่้วย/ผูดู้แลภายหลงัปฏิบติั

กิจกรรมตามแผนการเตรียมความพร้อม 

 

 

.ทวนซาํเนือหาทีสาํคญัหรือมอบเอกสาร คู่มือ/อุปกรณ์ที

จาํเป็นต่อการดูแลตนเอง 

.ประเมินความพร้อมในดา้นร่างกาย จิตใจความรู้ ความ

เขา้ใจและทกัษะทีจาํเป็น 



 

 
 

 

 

 

.ผูป่้วยทีมีความจาํเป็นทีตอ้งดูแลต่อเนืองทีบา้นส่งต่อทีม

HHC และ COC 

4.ผูป่้วยไม่สมคัรใจอยู ่อธิบายเหตุผลใหเ้ขา้ใจและรายงาน

ตามขนัตอนทีกาํหนด 

.ผูป่้วยถึงแก่กรรมมีการปฏิบติัการดูแลตามระเบียบ

ปฏิบติัทีกาํหนด 

.ผูป่้วยสูญหายหรือหนีกลบัมีการปฏิบติัการดูแลตาม

ระเบียบปฏิบติัทีกาํหนด 

.ผูป่้วยส่งต่อไปรักษาหน่วยงานอืนเตรียมความพร้อม

เพอืส่งต่อผูป่้วยอยา่งปลอดภยั 



Flow chart เรืองขนัตอนการมารับบริการท ีOPD   โรงพยาบาลดอยหล่อ 

วตัถุประสงค์ 

   1.เพอืให้ผูรั้บบริการไดรั้บบริการตามขนัตอน ถูกตอ้ง รวดเร็ว 

   2.เพอืลดระยะเวลาการรอคอยของผูใ้ชบ้ริการ 

ชือผู้รับผดิชอบ 

 

ขันตอนการปฏิบัติ 

 

จุดควบคุมความเสียง 

 

ระยะเวลา 

 

-เจา้หนา้ที

ประชาสัมพนัธ์ 

-พนกังานเปล 

-เจา้หนา้ทีห้องบตัร 

-พนกังาน รปภ.. 

-เจา้หนา้ที OPD 

 

จุดประชาสัมพนัธ์ 

  - แจกบตัรคิว 

       - คิว 70 ปี 

       -คิว ทวัไป 

ใบนัด 

       -มีเจาะเลือด        ไปหอ้ง lab 

       -ไม่มีเจาะเลือด 

จุดรับบริการ                              

ทงัคิว 70 ปีและคิวทวัไป (ใบนดัมี

เจาะและไม่มีเจาะเลือด) 

จุด 1        -วดั V/S 

จุด 2,3,4  - ซกัประวติั 

จุด ตรวจ  - ห้องแพทย ์1,2,3 

                       -มี X-ray ไป X-ray 

                       -มี lab ไป หอ้ง lab 

จุด ศูนย ์   - ออกใบนดั 

                 - Refer 

                 - ใหสุ้ขศึกษา 

   - หอ้งยา 

   - ER 

   -Admit 

 

 

-การรับบริการไม่ถูกขนัตอน 

-ระยะเวลารอนาน 

10-15 นาที 

 

 

 

 



Flow OPD 

                                                                          70 ปี 

                                                             ทวัไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บตัรคิว ประชาสัมพนัธ ์ ใบนดัมีเจาะเลือด 

ใบนดัไม่มีเจาะเลือด 

No. 5 เจาะเลือด 
   จุดที 1 

วดั v/s 

จุดที 2 

ซกัประวติั 

จุดที 3 

ซกัประวติั 

จุดที 4 

ซกัประวติั 

ส่ง pt เขา้หอ้งตรวจ 

หอ้งบตัร 

หอ้งตรวจ 

1 

หอ้งตรวจ 

2

หอ้งตรวจ 

3 

  จุด 0 

- ออกใบนดั 

- Refer 

-  ใหสุ้ขศึกษา 

กรณีมี lab x-ray 

ER 

Admit

หอ้งยา 



Flow chart การคดักรองผูป่้วยนอก 

วตัถุประสงค ์

     1 .เพอืให้ผูรั้บบริการไดรั้บการคดักรองถูกคน 

     2. เพอืให้ผูรั้บบริการไดรั้บการซกัประวติัและประเมินอาการถูกตอ้ง      

     3. เพอืให้ขอ้มูลครบถว้นถูกตอ้ง 

ชือผู้รับผดิชอบ 

 

ขันตอนการปฏิบัติ 

 

จุดควบคุมความ

เสียง 

 

ระยะเวล

า 

 

-ประชาสัมพนัธ์ 

-เจา้หนา้ OPD 

 

 

 

 

 

การคดักรองเบืองตน้ 

    1.ประเมินอาการเบืองตน้ 

   2. ซกัประวติั / วดั V/S 

   3. การจาํแนกประเภทผูป่้วยตามคิวและความเร่งด่วน 

ระดบั 1 ;วกิฤต (resuscitation) สีแดง 

•    หวัใจหยดุเตน้ (cardiac arrest) 

• หยดุหายใจ (respiratory arrest) 

• ภาวะหายใจลม้เหลว หรือกาํลงัหยดุหายใจ 

>>เขียว 

>>ผูใ้หญ่หายใจชา้ <10 ครัง/นาที,  > 36 ครัง/นาที 

>>ทารกแรกเกิด <30 ครัง/นาที, >80 ครัง/นาที 

>>อาย ุ2 เดือน-1 ปี < 20 ครัง/นาที, >50 ครัง/นาที 

>>อาย ุ1-5 ปี < 20 ครัง/นาที, > 40 ครัง/นาที 

>>อายมุากกวา่ 5 ปี เหมือนผูใ้หญ่ 

• ผูป่้วย shock 

>>ผูใ้หญ่ SBP < 90 mmHg 

>>ทารกครบกาํหนด mAP < 40 mmHg 

>>ทารกก่อนกาํหนด mAP < อายคุรรภ ์

>>เดก็อาย ุ1 เดือน-1 ปี mAP <  60mmHg 

>>เดก็อายมุากกวา่ 1 ปี SBP < (อายxุ2)+70  mmHg 

• Glasgow coma score < 8 

-การคดักรองผูป่้วย

ผดิผลาด 

 

 

 

 



• ภาวะชกั หรือไม่รู้สึกหลงัชกั 

• Hypothermia Temp < 35 ๐C,ในเดก็ BT < 36.5 ๐C 

• Hyperthermia Temp < 42 ๐C   

ระดบั 2 ฉุกเฉินหรือกึงวกิฤต (Emergency)สีชมพ ู           

• ผูป่้วยเสียงภาวะหายใจลม้เหลว 

>>ผูใ้หญ่หายใจเร็ว > 30แต่ > 36ครัง/นาที 

>>ทารกแรกเกิด > 60ครัง/นาทีแต่ > 80ครัง/นาที 

>>อาย ุ2 เดือน -1ปี > 50 ครัง/นาที 

>>อาย ุ1-5 ปี  40 ครัง/นาที 

>>อายมุากกวา่5ปี เหมือนผูใ้หญ ่

>>ใชa้ccessory muscle 

>>spO2 <95 % (ยกเวน้cyanotic heart diseaseทียงั

ไม่ไดผ้า่ตดั  spO 2< 75 % ) 

• ผูป่้วยเสียงภาวะshock 

>> ตวัลาย มือเทา้เยน็ เหงือแตก ใจสนั 

>> ผูใ้หญ ่PR < 50ครัง/นาที หรือ > 150 ครัง/นาที 

>>เดก็แรกเกิด -1 ปี PR < 60ครัง/นาที หรือ >220

ครัง/นาที 

>> เดก็1ขึนไป PR < 60 ครัง/นาที หรือ > 180ครัง/

นาที 

>> เสียเลือดมากกวา่  cc 

>> เดก็เสียเลือด < 150 cc/นาที หรือ < 

1.5ml/kg/min เป็นเวลา  นาที 

• Anaphylaxis 

• Glasgow coma score < 13 

• ผูป่้วยเจบ็หนา้อก สงสยัจากโรคหวัใจ 

• อ่อนแรง ปากเบียว พูดไม่ชดั 

• ไขสู้งในเดก็อายนุอ้ยกวา่  ปี  T > 40 ๐C 

• ผูป่้วยมีอาการปวด pain score > 7 ร่วมกบั Vital 

sign ผิดปกติ 

• ผูป่้วยทีมีภาวะนาํตาลตาํ DTX < 60mg/dl, < 80 

mg/dl และมีอาการ. ทารกแรกเกิด < 50  mg/dl, 

• Trauma ถูกกรดหรือด่างกระเด็นเขา้ตา    มีปัญหา

การมองเห็นจากอุบติัเหตุ 



• ผูป่้วยไดรั้บสารพิษ หรือยาเกินขนาด 

• ผูป่้วยทีถูกสัตวพิ์ษรุนแรงกดั 

• ผูป่้วยอุบติัเหตุ หรือบาดเจบ็รุนแรง เช่น แขน-ขา 

ขาด กระดูกชินใหญ่หกั 

• ผูป่้วยเจบ็ครรภค์ลอดในระยะ Active phase ภาวะ

ฉุกเฉินทางจิตเวช ( พฤติกรรมฆ่าตวัตาย โรคจิต

เฉียบพลนั พฤติกรรมกา้วร้าวรุนแรง เสียงต่อการ

บาดเจ็บของตนเอง มีภาวะฉุกเฉินทางจิตเวชเดก็  

ระดบั 3 เร่งด่วน( Urgency  ) สีเหลือง 

• ความดนัโลหิตสูง 

• >> SBP >  mmHg 

• >> DBP >  mmHg 

• >> BP > /  mmHg ร่วมกบัมีอาการปวดศีรษะ 

• ผูป่้วยทีมีอาการปวดปานกลาง pain score >   

ร่วมกบัมี vital signs ผิดปกติ 

• เสียเลือด >  cc 

• ผูป่้วยหลงัชกัรู้สึกตวัดี 

• ผูป่้วยทีมีภาวะขาดนาํ 

• ผูป่้วยทีมีอาการอาเจียนมากตลอดเวลา 

• ผูป่้วยบาดเจบ็ศีรษะทีมีประวติัสลบ/จาํเหตุการณ์

ไม่ได ้แต่รู้สึกตวัดี 

• ผูป่้วยแขนขาผิดรูป มีแผลขนาดใหญ่ ถูกทบั หรือ

กระแทกอยา่งแรง 

• ตาอกัเสบ สิงแปลกปลอมเขา้ตา แต่การมองเห็น

ปกติ 

• ผูป่้วยปวดทอ้งทีมีความเสียง 

                     >> อาย ุ>  ปี หรือ <  ปี 

>> สงสยัสาเหตุทีรุนแรง เช่น rupture AAA,                                         

ectopic  pregnancy 

• ผูป่้วยเจบ็ครรภค์ลอดในระยะ Latent phase 

 

 

 

                  



 

 

    

 

                  

   ระดบั 4 เฉียบพลนั (semi urgency ) สีเขียว 

    

• ผูป่้วยมีอาการปวดปานกลาง pain score 3-4 

• เสียเลือด < 500 cc 

• ผูป่้วยปวดศีรษะ หรือบาดเจบ็ศีรษะเลก็นอ้ยทีไม่มี

ประวติัสลบ 

• ผูป่้วยบาดเจบ็เลก็นอ้ย เช่น กลา้มเนืออกัเสบ 

บาดแผลขนาดเลก็ หรือสงสยักระดูชินเลก็หกั (มี

การทาํหตัถการ) 

• ผูป่้วยอาเจียน ถ่ายเหลว ทีไม่มีภาวะขาดนาํ 

• ผูป่้วยจิตเวช หรือพฤติกรรมเปลียนแปลง ที

สามารถสงัเกตอาการได ้ไม่เสียงต่อการทาํร้าย

ตนเองและผูอื้น 

• ผูป่้วยปวดทอ้งทีไม่ทราบสาเหตุชดัเจน แต่จากการ

ซกัประวติั ไม่มีความเสียง และไม่สงสยัสาเหตุที

รุนแรง 

• ผูป่้วยเจบ็ครรภค์ลอดทีเป็น False labor pain 

ระดบั 5 ไม่เร่งด่วน( Non-urgency) สีขาว 

• ผู้ ป่วยทีมีอาการปวดท้องเล็กน้อย pain score < 3 

• ผู้ ป่วยอบุตัิเหตเุล็กน้อย ( ทีไมมี่การทําหตัถการ ) 

• อาการเจ็บป่วยเล็กน้อย ทีไม่มคีวามรุนแรงขนึ 

• ผู้ ป่วยนดั/ทําแผล/ฉีดยา 

• มาขอรับบริการสาธารณสขุทวัไป เช่น ขอเบิก

อปุกรณ์ทําแผล, ขอใบสง่ตวั, ยาหมดขอรับยาต่อ 

ผู้ ป่วยทีถกูสง่มาทําหตัถการ จากแผนกอนื 

 



Flow chart 

 

  

                                                                                                  

                                                                                  

 

 

 

 

  

 

   

 

      

 

PT 

ประเมินอาการ 

วดั V/S 

ซกัประวติั 

ER 

       BP < 80/50 mmhg 

BP > 180/100 mmhg 

Pulse < 50 ครัง/นาที ใจสนั หนา้มืด 

Pulse >100 ครัง/นาทีในผูใ้หญ่  

หนา้มืด เวยีนศีรษะ คลา้ยจะวบู ใจสัน 

  ช่องทางด่วน 

ไขสู้ง มากกวา่ 39.5 C 

แน่นหนา้อก หายใจเหนือยหอบ 

วงิเวยีน ใจสัน ๆหววิ ๆ เหงือออก ตวัเยน็ 

ปวดทอ้งมาก 

 

เขา้คิวรอตรวจ 

ปวดทอ้งเล็กนอ้ย pain score <  

อุบติัเหตุเล็กนอ้ย 

อาการเจ็บป่วยเล็กนอ้ย ทีไม่มีความรุนแรง 

นดั 

รับยา 

ขอใบส่งควั/ใบรับรองแพทย/์เบิกอุปกรณ์ 



งานการเงิน 

หลักการปฏิบัติดานการจายเงิน 

1. จายเงินใหกับเจาหนี้โดยตรงหรือจายผานธนาคารตามคํารองขอ 

2. จายเงิน (ทุกประเภท) ใหกับขาราชการและลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราวโดยผานธนาคาร 

3. จายเงินที่เปนเงินสดที่มีเงินต่ํากวา 2,000 บาท หรือเช็คในกรณีที่จายเปนครั้งคราว 

4. การจายเงินดวยเช็คใหดําเนินการดังน้ี 

 4.1 จายใหกับเจาหนี้ในกรณีซื้อหรือเชาทรัพยสินหรือจางทําของใหออกเช็คส่ังจายในนามเจาหน้ี  

     ขีดฆาคําวา “หรือตามคําส่ัง” “หรือผูถือ” ออกและขีดครอมดวย  

 4.2  การจายเงินใหแกเจาหน้ีนอกจากกรณีตามขอ 4.1 ใหออกเช็คสั่งจายในนามเจาหนี้ ขีดฆาคําวา 

      “หรือผูถือ” “หรือตามคําสั่ง” ออกจะขีดครอมหรือไมก็ได 

4.3 ในกรณีส่ังจายเงิน เพื่อขอรับเงินสดมาจายใหออกเช็คส่ังจายในนามเจาหนาที่ของสวนราชการ และ 

 ขีดฆาคําวา “หรือตามคําส่ัง” “หรือผูถือ” ออก หามออกเช็คส่ังจายเงินสด 

4.4 กรณีผูขายหรือผูรับจางขายงานใหกับสถาบันการเงิน โดยสถาบันการเงินแจงใหหัวหนาสวนราชการให

สั่งจายในนามของสถาบันการเงิน โดยขีดฆาคําวา “หรือตามคําสั่ง” “หรือผูถือ” ออก 

5. จัดทําทะเบียนคุมเช็คไวเปนหลักฐาน โดยมีผูมีอํานาจส่ังจายลงนามทุกฉบับและผูรับลงลายมือชื่อรับ 

  พรอมกํากับวัน เดือน ป ที่รับเช็ค 

6. เรียกหลักฐานการจาย ทุกครั้งที่มีการจายเงิน ถาหลักฐานการจายท่ีใบเสร็จรับเงินอยางนอยจะตองมี 

    รายการ ดังน้ี 

    6.1 ชื่อ สถานที่อยู หรือที่ทําการของผูรับเงิน 

    6.2 วัน เดือน ป ที่รับเงิน 

    6.3 รายการแสดงการรับเงินระบุวาคาอะไร 

    6.4 จํานวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร 

    6.5 ลายมือชื่อผูรับเงิน 

7. ประทับตราจายเงินแลว ผูจายเงินลงลายมือช่ือรับรองการจาย ลงวัน เดอืนป ที่จายพรอมทั้งมีช่ือผูจายเงิน 

    ดวยตัวบรรจงกํากับไวในหลักฐานการจายทุกฉบับ 

8. จัดทําทะเบียนคุมหลักฐานการจายโดยใหเลขที่ตามระบบบัญชีเกณฑคงคางตลอดปงบประมาณ 

9. สงหลักฐานการจายเงินทุกประเภทใหกับเจาหนาบัญชี เพื่อทําการบันทึกรายการทางบัญชี และทะเบียนที่

เก่ียวของตอไป 

 

 



ระเบียบที่เก่ียวของ 

1. ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลังของสวนราชการ พ.ศ. 2520 และที่แกไข 

     เพิ่มเติม 

2.หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค. 0530.1/ว. 143 ลงวันท่ี 22 ธันวาคม 2543  

    เรื่อง  การจายเงินใหกับเจาหน้ีใหผานธนาคาร 

ผลลัพธที่ได  

1. การจายเงินเปนไปอยางมีประสิทธภิาพ ตรวจสอบไดทุกขั้นตอนและถูกตองตามระเบียบ    

     กฎหมายท่ีกําหนด 

 

วิธีปฏิบัติดานการจายเงินของโรงพยาบาลชุมชน 

1. กรณีการจายเงินหมวดคาใชจาย, วัสดุ, ครุภัณฑ, สิ่งกอสราง มีดังนี้ 

1. รับเอกสารการจัดซื้อ / จาง จากงานบัญชี / งานพัสดุ 

      2. ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารการจัดซื้อ / จาง 

3. เก็บเอกสารเขาแฟมเจาหน้ี 

4. จัดทําขออนุมัติจายเงิน  เมื่อครบกําหนดชําระเงิน โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป  

5. เสนอบันทึกขออนุมัติตอหัวหนาฝายบริหารทั่วไป พิจารณาใหความเห็น 

6. เสนอบันทึกขออนุมัติตอผูอํานวยการโรงพยาบาล พิจารณาอนุมัติจายเงิน 

7. พิมพเช็ค, ใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย  โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป  

8. บันทึกเช็ค ในทะเบียนคุมการจายเช็ค 

9. เสนอเช็ค, ทะเบียนคุมการจายเช็ค ตอ ผูมีอํานาจส่ังจาย เพื่อลงนาม 

10. แจงเจาหน้ีมารับเงิน 

11. ตรวจสอบหลักฐานการรับเงินของเจาหน้ี 

12. ออกใบเสร็จรับเงินคาภาษีหัก ณ ที่จาย 

13. จายเช็ค, ใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย และใบเสร็จรับเงินคาภาษีหัก ณ ท่ีจาย ใหเจาหน้ี 

14. เจาหน้ีลงลายมือชื่อรับเช็คที่ตนขั้ว และทะเบียนคุมการจายเช็ค 

15. บันทึกขอมูลการจายเงินในแบบสรุปการรับ – จายเงินประจําวัน สงงานบัญชี 

 

 

 



ผังภูมิแสดงการจายเงินหมวด คาใชสอย/วัสด/ุครุภัณฑ/ส่ิงกอสราง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แฟ้มเจา้หนี 

จดัทาํบนัทึกขออนุมติัจ่ายเงิน เมือครบกาํหนด 
ชาํระเงิน โดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูป  

ตรวจสอบเอกสารการจดัซือ / จา้ง 

รับเอกสารการจดัซือ / จา้ง 

หัวหน้าบริหารทวัไป พิจารณาให้ความเห็น 

ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาล พิจารณาลงนามอนุมติั 

พิมพเ์ช็ค, ใบรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่าย 

โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป  

ผูมี้อาํนาจสังจ่าย ลงนามในเช็ค /  
ทะเบียนคุมการจ่ายเช็ค 

แจง้เจา้หนีมารับเงิน 

ตรวจสอบหลกัฐานการรับเงิน 

ออกใบเสร็จรับเงินค่าภาษีหัก ณ ทีจ่าย 

เช็ค, ใบรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่าย 
ใบเสร็จค่าภาษีหัก ณ ทีจ่าย 

บนัทึกเช็คสังจ่ายใน

ทะเบียนคุมการจ่ายเช็ค 



ผังภูมิแสดงการจายเงินหมวด คาใชสอย/วัสดุ/ครุภัณฑ/ส่ิงกอสราง (ตอ) 

    

   

    

    

    

      

    

    

   

    

    

   

   

    

   

   

 

 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

  

เจา้หนี 

ลงลายมือชือรับเช็คทีตน้ขวัเช็ค, 

ทะเบียนคุมการจ่ายเช็ค 

งานบญัชี 
บนัทึกขอ้มูลการจ่ายเงินใน 
แบบสรุปการรับ – จ่ายเงิน

ประจาํวนั 



2.  กรณีการจายเงินยืม มีดังนี ้

 1.  ผูประสงคยืมเงินสงสัญญายืมเงิน จํานวน 2 ฉบับ พรอมโครงการหรือหนังสือราชการให      

เจาหนาท่ีการเงินลวงหนา 1 สัปดาหกอนวันที่ตองการใชเงิน 

 2.  เจาหนาท่ีการเงนิตรวจสอบสัญญายืมเงิน 

 3.  เสนอสัญญายมืเงิน ตอหัวหนาฝายบริหารท่ัวไป พิจารณาใหความเห็น 

 4.  เสนอสัญญายมืเงิน ตอผูอํานวยการโรงพยาบาลพิจารณาลงนาม 

 5.  กรณีอนุมัติ  เขียนเช็คส่ังจายและบันทึกขอมูลเช็คในทะเบียนคุมการจายเช็ค 

 6.  เสนอเช็ค / ทะเบียนคุมการจายเช็ค ตอผูมีอํานาจส่ังจายลงนาม 

 7.  จายเช็คใหผูยืม ผูยืมลงลายมือช่ือรับเช็คที่ตนขั้วเช็ค / ทะเบียนคุมการจายเช็ค 

 8.  บันทึกการจายเงินยืมในแบบสรุปการรับ – จายเงนิประจําวัน สงงานบัญชี 

 9.  กรณีไมอนุมัติ  แจงผูยืมรับทราบ 

 

ผังภูมิแสดงการจายเงินยืม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เจา้หนา้ทีการเงิน ตรวจสอบ 

ผูป้ระสงคย์มืเงิน 

หัวหนา้ฝ่ายบริหาร พิจารณาใหค้วามเห็น 

ส่งสัญญายมืเงิน  จาํนวน  ฉบบั (แนบโครงการ / หนงัสือราชการ) 

ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาล

พิจารณา ไม่อนุมตัิ 

อนุมตัิ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  กรณีการจายเงินหมวดคาตอบแทน มีดังนี้  

1. รับหลักฐานการเบิกเงินคาตอบแทนจากฝาย / งาน ตาง ๆ ระหวางวันท่ี 1 – 2 ของเดือน 

2.    ตรวจสอบหลักฐานการเบิกเงิน ระหวางวันที่ 3 – 4 ของเดือน 

 3.    จัดทําบันทึกขออนุมัติจายเงิน เสนอหัวหนาฝายบรหิารท่ัวไป พิจารณาใหความเห็น 

 4.     เสนอบันทึกขออนุมัติจายเงิน ตอผูอํานวยการโรงพยาบาลเพื่อพิจารณาลงนามอนุมัติ 

 5.    เขียนเช็คส่ังจายธนาคารเพื่อโอนเงินเขาบัญชีเจาหนาที ่และจัดพิมพรายละเอียดการโอนเงินเขา

บัญชีเจาหนาที่ 

 6.    บันทึกเช็คส่ังจายในทะเบียนคุมการจายเช็ค 

 7.    เสนอเช็ค / ทะเบียนคุมการจายเช็คใหผูมีอํานาจส่ังจายลงนาม 

 8.    นําเช็ค, รายละเอียดการโอนเงิน สงธนาคารในวันที่ 5 ของเดือน 

 9.   บันทึกขอมูลการจายเงินในแบบสรุปการรับ – จาย เงินประจําวันสงงานบัญชี 

เขียนเช็คสงัจ่าย 

ผูมี้อาํนาจสงัจ่ายลงนามในเช็ค/ ทะเบียนคุมการจ่ายเช็ค 

ผูย้มืลงลายมือชือในเช็ค / ทะเบียนคุมการจ่ายเช็ค 

จ่ายเช็คให้ผูย้มื 

งานบญัชี 

ทะเบียนคุมการจ่ายเช็ค 

บนัทึกการจ่ายเงินยมืในแบบสรุปการรับ - จ่ายเงินประจาํวนั 



ผังภูมิแสดงการจายเงิน  หมวดคาตอบแทน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตรวจสอบหลกัฐานการเบิกเงิน

วนัที  –  ของเดือน 

รับหลกัฐานการเบิกเงินค่าตอบแทน 

วนัที  –  ของเดือน 

จดัทาํบนัทึกขออนุมติัจ่ายเงิน 

หัวหนา้ฝ่ายบริหาร พิจารณาใหค้วามเห็น 

ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาล พิจารณาลงนามอนุมติั 

เขียนเช็คสงัจ่ายธนาคาร  
เพือโอนเงินเขา้บญัชีเจา้หนา้ที 

จดัทาํรายการโอนเงินเขา้บญัชีเจา้หนา้ที 

ผูม้ีอาํนาจสงัจ่ายลงนามในเช็ค 

/ ทะเบียนคุมการจ่ายเช็ค 

บนัทึกขอ้มูลการจ่ายเงินใน 
แบบสรุปการรับ – จ่าย เงินประจาํวนั 

นาํเช็ค, รายการโอนเงินส่งธนาคาร 
วนัที  ของเดือน 

บนัทึกเช็คสังจ่ายใน

ทะเบียนคุมการจ่ายเช็ค 

งานบญัชี 



4.  กรณีการจายเงินหมวดคาสาธารณูปโภค 

1. รับใบแจงหนี้คาสาธารณูปโภค 

      2. เก็บเอกสารเขาแฟมเจาหน้ี  และรวบรวมเอกสารท่ีเก่ียวของกับการใช เชน ใบขออนุมัติใชโทรศัพท

ทางไกล, ใบนําสงโทรสาร, ใบสรุปการใชไฟฟาบานพักเจาหนาที่ 

3. จัดทําขออนุมัติจายเงิน  เมื่อครบกําหนดชําระเงิน โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 

4. เสนอบันทึกขออนุมัติตอหัวหนาฝายบริหารทั่วไป พิจารณาใหความเห็น 

5. เสนอบันทึกขออนุมัติตอผูอํานวยการโรงพยาบาล พิจารณาอนุมัติจายเงิน 

6. พิมพเช็ค, ใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย  โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 

7. บันทึกเช็ค ในทะเบียนคุมการจายเช็ค 

8. เสนอเช็ค, ทะเบียนคุมการจายเช็ค ตอ ผูมีอํานาจส่ังจาย เพื่อลงนาม 

9. จายชําระหน้ีคาสาธารณูปโภค 

10. ตรวจสอบหลักฐานการรับเงินของเจาหน้ี 

11. ออกใบเสร็จรับเงินคาภาษีหัก ณ ที่จาย 

12. จายเช็ค, ใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย และใบเสร็จรับเงินคาภาษีหัก ณ ท่ีจาย ใหเจาหน้ี 

13. เจาหน้ีลงลายมือชื่อรับเช็คที่ตนขั้ว และทะเบียนคุมการจายเช็ค 

14. บันทึกขอมูลการจายเงินในแบบสรุปการรับ – จายเงินประจําวัน สงงานบัญชี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผังภูมิแสดงการจายเงินหมวด คาสาธารณูปโภค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จดัทาํบนัทึกขออนุมติัจ่ายเงิน เมือครบกาํหนด 
ชาํระเงิน โดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูป  

เก็บเอกสารเขา้แฟ้มเจา้หนี, รวบรวมเอกสาร 

รับใบแจง้หนีค่าสาธารณูปโภค 

หัวหน้าบริหารทวัไป พิจารณาให้ความเห็น 

ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาล พิจารณาลงนามอนุมติั 

พิมพเ์ช็ค, ใบรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่าย 

โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป  

ผูมี้อาํนาจสังจ่าย ลงนามในเช็ค /  
ทะเบียนคุมการจ่ายเช็ค 

จ่ายชาํระหนีค่าสาธารณูปโภค 

ตรวจสอบหลกัฐานการรับเงิน 

ออกใบเสร็จรับเงินค่าภาษีหัก ณ ทีจ่าย 

เช็ค, ใบรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่าย 
ใบเสร็จค่าภาษีหัก ณ ทีจ่าย 

บนัทึกเช็คสังจ่ายใน

ทะเบียนคุมการจ่ายเช็ค 



ผังภูมิแสดงการจายเงินหมวด คาสาธารณูปโภค 

    

   

    

    

    

      

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เจา้หนี 

ลงลายมือชือรับเช็คทีตน้ขวัเช็ค, 

ทะเบียนคุมการจ่ายเช็ค 

งานบญัชี 
บนัทึกขอ้มูลการจ่ายเงินใน 
แบบสรุปการรับ – จ่ายเงิน

ประจาํวนั 



ภูมิแสดงการย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินได หัก ณ ที่จาย 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

   

 

 

 

 

 

 

ใบรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่าย 
(แบบ บก. ) 

 

ลงทะเบียนคุมภาษีหัก ณ ทีจ่าย 

ณ วนัสินเดือน 
กรอกแบบฟอร์ม ภงด.  (สาํหรับบุคคลธรรมดา) 

ภงด.  (สาํหรับนิติบุคคล) ถ่ายสาํเนาเอกสาร  ชุด 

พิมพเ์ช็คโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป  

ผูมี้อาํนาจสังจ่าย ลงนามในเช็ค /  
ทะเบียนคุมการจ่ายเช็ค 

นาํส่งภาษีภายในกาํหนดเวลา 
พร้อมแบบ ภงด.  / ภงด.  

ใบเสร็จรับเงินแนบเอกสารที

ถ่ายสาํเนาเก็บไว ้

บนัทึกเช็คสังจ่ายใน

ทะเบียนคุมการจ่ายเช็ค 

งานบญัชี 
บนัทึกขอ้มูลการจ่ายเงินใน 
แบบสรุปการรับ – จ่ายเงิน

ประจาํวนั 



Flow chart งานการเงิน   โรงพยาบาลดอยหลอ 

หลักการปฏิบัติดานการรับเงิน 

1. ออกใบเสร็จรับเงินเม่ือไดรับเงินสด หรือไดรับแจงการโอนเงินเขาบัญชีธนาคาร โดยระบุ ในใบเสร็จรับเงิน    

   วาเปนเงินประเภทใด 

2. กรณีใบเสร็จฉบับใดเขียนผิดใหเขียนคําวา “เลิกใชหรือยกเลิก” 

3. สรุปการรับเงิน โดยสลักหลังใบเสร็จรับเงินในแตละวันวารับเงนิตั้งแตใบเสร็จรับเงินเลขท่ีถึงเลขที่  

    จํานวนกี่ฉบับ เปนเงินเทาใด เมื่อสิ้นเวลารับเงิน                    

4. จัดทํารายงานเงินคงเหลือประจําวันโดยแยกประเภทเงินวาเปนเงินประเภทใดจํานวนเทาใด 

5. มอบเงินสดใหคณะกรรมการเก็บรักษาเงินพรอมลงลายมือชื่อในสมุดรายงานเงินคงเหลือประจําวัน 

6. มอบใบเสร็จรับเงินใหเจาหนาที่บัญชี เพ่ือบันทึกรายการทางบัญชี และทะเบียนที่เก่ียวของตอไป  

7. เสนอสมุดรายงานเงินคงเหลือประจําวันตอหัวหนาสวนราชการ 

ระเบียบที่เก่ียวของ 

ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลังของสวนราชการ พ.ศ. 2520 และท่ีแกไขเพิ่มเติม 

 

ผลลัพธที่ได  

1. การรับเงินเปนไปอยางถูกตองตามระเบียบท่ีกําหนด เปนระบบท่ีควบคุมได อยางปลอดภัย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วิธีปฏิบัติดานการรับเงินของโรงพยาบาลชุมชน 

1.   กรณีการรับเงินประจําวันจากหองเก็บเงินของโรงพยาบาล มีดังนี ้

       1.1  ตรวจสอบสําเนาใบเสร็จรับเงิน, ใบส่ังยา และตัวเงนิใหถูกตองตรงกับใบงบเงินประจําวัน 

       1.2  ลงลายมือชื่อผูรับเงินในใบงบเงินประจําวัน 

       1.3  บันทึกสรุปการรับเงินในแบบสรุปการรับ – จายเงินประจําวัน สงงานบัญช ี

       1.4  สงเงินสดและเอกสารแทนตัวเงิน ใหกรรมการเก็บรักษาเงิน 

 

                              ผังภูมิแสดงการรับเงินประจําวัน   จากหองเก็บเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตรวจสอบสาํเนาใบเสร็จรับเงิน, ใบสังยา 

ตรวจนบัตวัเงิน 

ใบงบเงินประจาํวนั 

ทุกวนัทาํการเวลา .  น. 

ผูรั้บเงิน , ผูส่้งเงิน  ลงลายมือชือ 
ในใบงบเงินประจาํวนั 

บนัทึกสรุปการรับเงินใน 
แบบสรุปการรับ - จ่ายเงินประจาํวนั 

งานบญัชี 

เงินสด / เอกสารแทนตวัเงิน  

ส่งกรรมการเก็บรักษาเงิน 



2.   กรณีการรับเงินจากบุคคลภายในและบุคคลภายนอกหนวยงาน มีดงันี ้

       2.1  ตรวจสอบหลักฐานการเรียกเก็บเงินจากลูกหน้ี / บุคคลภายนอก 

       2.2  ตรวจนับตัวเงิน/ตรวจเอกสารแทนตัวเงิน (เช็ค/ตั๋วแลกเงิน) ใหถูกตองตามจํานวนเงินที่เรียกเก็บ 

       2.3  ออกใบเสร็จรับเงินใหผูชําระเงิน 

       2.4  บันทึกสรุปการรับเงินในแบบสรปุการรบั – จายเงินประจําวัน สงงานบัญชี 

       2.5  สงเงินสดและเอกสารแทนตัวเงิน ใหกรรมการเก็บรักษาเงิน 

 

ภูมิแสดงการรับเงินจากบุคคลภายในและบุคคลภายนอกหนวยงาน 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตรวจสอบหลกัฐานการเรียกเก็บเงิน 
จากลูกหนี / บุคคลภายนอก 

ตรวจนบัเงิน / ตรวจเอกสารแทนตวัเงิน 

(เช็ค/ตวัแลกเงิน) 

ออกใบเสร็จรับเงิน 

บนัทึกสรุปการรับเงินในแบบสรุป 
การรับ - จ่ายเงินประจาํวนั 

งานบญัชี 

เงินสด / เอกสารแทนตวัเงิน  

ส่งกรรมการเก็บรักษาเงิน 



Flow chart งานธุรการ   โรงพยาบาลดอยหล่อ 

 

กระบวนการขันตอนการปฏิบัติงาน 

รับ / เวียนหนังสือราชการ 

 

 

รับหนงัสือ 

 

 

คดัแยกหนงัสือตามชนัความเร็ว 

 

 

 

 

                          หนงัสือเร่งด่วน             หนงัสือปกติ 

 

 

 

แจง้ดว้ยวาจา          เสนอหวัหนา้ฝ่ายบริหาร   เสนอหวัหนา้ฝ่ายบริหาร 

 

 

                  เสนอผูอ้าํนวยการ รพ.   เสนอผูอ้าํนวยการ รพ. 

 

 

                   แจง้ฝ่าย/งาน                        แจง้ฝ่าย/งาน 

                   ทีเกียวขอ้ง                         ทีเกียวขอ้ง 

 

 

 

 



Flow Chart  งานพสัดุ โรงพยาบาลดอยหลอ 

จัดซื้อจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

                                                                                  

 

 

 

 

จัดซื้อ/จาง  

วงเงินไมเกิน 100,000 บาท 

ไมตองจัดทําแผนจัดซื้อ/จาง 

ยกเวนตามมาตรา 11 (2) 

บันทึกรายงานขอซื้อ/จาง 

แตงตั้งผูตรวจรับพัสดุ 

ทําหนังสือใหผูคามาเสนอราคา 

บันทึกรายงานผลการพิจารณา 

และขออนุมัติซ้ือ/จาง 

พรอมออกใบสั่งซื้อ/จาง 

รายงานผลการตรวจรับพัสดุ 

โดยผูตรวจรับพัสดุ 

บันทึกขออนุมัติเบิกจายเงิน 

 

จัดซื้อ/จาง  

วงเงินเกิน 100,000 บาท 

แตไมเกิน 500,000 บาท 

ไมตองจัดทําแผนจัดซื้อ/จาง 

ยกเวนตามมาตรา 11 (2) 

บันทึกรายงานขอซื้อ/จาง 

แตงตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ/จาง 

และคณะกรรมการตรวจรับ 

ทําหนังสือใหผูคามาเสนอราคา 

บันทึกรายงานผลการพิจารณา 

และขออนุมัติซ้ือ/จาง 

พรอมออกใบสั่งซื้อ/จาง 

รายงานผลการตรวจรับพัสดุ 

โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสด ุ

บันทึกขออนุมัติเบิกจายเงิน 

 



ขั้นตอนการรับผา   หนวยงานซักฟอก   โรงพยาบาลดอยหลอ จ.เชียงใหม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

รับผาเปอนจาก

หนวยงาน 

 

ขนยายผาเปอนมาหนวยซักฟอก 

 

ชั่งน้ําหนักผาและนําเขาซักในเครื่องซักผา 
 

บันทกึปริมาณและจัดผา

เก็บเขา Stock 

ผาทั่วไปนาํเขาเคร่ืองอบผา 

ผาหมนําไปตากที่ลานตาก 
เอาผาออก

จากเคร่ือง

ตรวจสอบผา 

พับผา 



ขั้นตอนการสงผา   หนวยงานซักฟอก   โรงพยาบาลดอยหลอ จ.เชียงใหม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับใบบันทกึรายการ 

เคร่ืองมอืแพทย 

จัดเตรียมผาตามใบเบกิ 

นาํส่งผา้ใหห้น่วยงานต่าง ๆ ในโรงพยาบาล 

หน่วยงานตรวจเช็คและรับผา้ 



ขั้นตอนการรับเคร่ืองมอืแพทย   หนวยจายกลาง   โรงพยาบาลดอยหลอ จ.เชียงใหม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับเครืองมือแพทย์

สกปรก 

ตรวจเช็คและคดัแยกเคร่ืองมอืแพทย 

ขนยายเคร่ืองมือแพทยมายังหอง        

ชะลางหนวยจายกลาง 

กระบวนการทําใหปราศจากเช้ือ 

- ลางเครื่องมอืแพทย 

- เปาแหงเครื่องมอื 

- บรรจุหีบหอ 

- ทําใหปราศจากเช้ือโดย

เคร่ืองนึ่งไอน้ําสูญญากาศ 

บันทกึในใบรายการเคร่ืองมือแพทย 

จัดเก็บเครื่องมอืแพทย

ในหองเก็บเคร่ืองมือ

ปราศจากเชื้อ 



 

ขั้นตอนการสงเคร่ืองมอืแพทย   หนวยจายกลาง   โรงพยาบาลดอยหลอ จ.เชียงใหม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับใบบันทกึรายการ 

เคร่ืองมอืแพทย 

จัดเตรียมเคร่ืองมอืแพทยปราศจากเชื้อ

ตามใบบันทกึรายการเคร่ืองมอืแพทย 

จดัส่งเครืองมือแพทยใ์หห้น่วยงานต่าง ๆ ใน

โรงพยาบาล 

หน่วยงานตรวจรับเครืองมืแพทย ์



Flow รับใหม่ ห้องคลอด โรงพยาบาลดอยหล่อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นอนโรงพยาบาล  พบแพทย์ 

เจ็บครรภ์เตือน 

- No contraction 

-ไม่มีภาวะแทรกซอ้นใดๆ 

 

เจ็บครรภ์จริง 

- มี  contraction 

-รายงานแพทย ์

 

ตรวจร่างกาย 

-V/S  

-ตรวจหนา้ทอ้ง 

-ตรวจภายใน 

-ทาํ NST  

กลับบ้าน 

ซักประวตัิ 



 Flow  Labour  pain ห้องคลอด โรงพยาบาลดอยหล่อ 

Trur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เจ็บครรภ์จริง 

Active  phase 

- NPO เมือ Cx  เปิด  cms 

- V/S q  4  hr 

- Contraction , FHS q 30 – 60 นาที 

- PV q 2 hr 

- ARM เมือ Cx  >  3 cms หรือส่วนนาํ   

อยูต่าํกวา่  , +1 , +2 

 

Latent  phase 

- V/S q  4  hr 

- Contraction , FHS q 1 hr 

 

N/D , F/E , V/E 

True labour 

Cx  fully  dilate 

Refer 

Prolong labour > 1 hr 

บนัทึกเวชระเบียน 

D/C 

True labour False  labour 

บนัทึกเวชระเบียน 



Flow การดูแลการคลอดระยะท ี  และการป้องกนั/ดูแลภาวะตกเลือดหลงัคลอด ห้องคลอด โรงพยาบาลดอยหล่อ 

Clinical  Practice Quideline การป้องกนัและการรักษาภาวะ  Postpartum  hemorrhage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระยะที  ของการคลอด 

1. ซกัประวติั , ตรวจร่างกาย , ตรวจครรภ ์

2. NPO ผูป่้วยระยะคลอดทุกราย 

.ให ้IV  fluid ผา่นเขม็ No.18-20  

.active labour management ติดตาม   Partogram , Refer 

ใหเ้หมาะสม หลีกเลียง   Prolong labour 

ระยะที  ของการคลอด 

1. เลือกการคลอดตามขอ้บ่งชี (N/D , V/E , F/E) 

2. ให ้Oxytocin  10  ü  IM (หลงัคลอดไหล่หนา้/

หลงัทารกคลอด/หลงัรกคลอด) หรือ Methergin 

0.2 mg IM / IV หลงัรกคลอด หรือ Oxytocin 0-

0 ü + IV fluid 1000 ml IV drip 40-120  cc/hr 

นาน -  ชม. หลงัคลอด  

ระยะที  ของการคลอด 

Active  third stage  management  โดย 

1. Oxytocin  drug 

2. Early  cord  clamp (~  นาที) 

.ทาํคลอดรกโดย  control  cord  traction  

.Fundal  massage 

รกคลอด 

รกไม่ลอก/bleed มาก ประเมินการหดรัดตวัของมดลูก 

มดลูกหดรัดตวัดี 

ตรวจ Cervix  , รก 

เยบ็แผล Episiotomy ดูแลหลงัคลอด 

เตรียมลว้งรก 

มดลูกหดรัดตวัไม่ดี 
(uterine  atony) 

การรักษา  uterine  atony 

1. เรียกทีมช่วยเหลือ (ส่ง G/M ให ้IV อีก  เสน้ , เตรียมทีม Refer) 

2. นวดมดลูกอยา่งต่อเนือง 

3.ให ้Oxytocin 0- 0 ü + IV fluid 1000 ml IV drip  หยด/นาที ถา้เลือดหยุดให้

ต่อเนือง Oxytocin 0 ในสารนาํ  ml IV drip  หยด/นาทีจนกระทงัเลือดหยุด 

.Methergin 0.2 mg  IV  ซาํใหทุ้ก  นาที ( -  dose) 

.เปิดเส้น IV  fluid ผา่นเขม็ No.18-20  

.Resuscitate  ดว้ย  NSS ( -  Lite  ของ  NSS ต่อ blood loss 1 Lite ) 

6.O2  mask 8-10 LPM , Retained  Foley ‘ cath 

7.ส่งตรวจ Lab : CBC c  Plt  

ประเมินอาการ -  นาที โดยประเมินจาก V/S , O2 sat , การหดรัดตวัของ

มดลูก , Urine  output 

ให ้Narador  R  500  ug (แบ่ง  ug IV push อีก  ug  ผสม 

NSS 100  ml  และ Cytotec  200-800 mg  รับประทานหรือ SL Refer รพ.จอมทอง 

ไม่ดีขึน 

ขอ้ควรระวงั 

- methergin มีขอ้ควรระวงัในผูป่้วย  ความดนัโลหิตสูง , โรคหัวใจ 



 


