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คํานํา
คูมือการใหบริการงานผูปวยนอก และงานผูปวยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ของโรงพยาบาลดอยหลอ
จัดทําขึ้น เพื่อเผยแพรกระบวนการอํานวยความสะดวก การใหบริการประชาชน เปนกรอบหรือแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อใหประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ สงผลใหเกิด
มาตรฐานและความเปนธรรมและเทาเทียมในการปฏิบัติงานและการใหบริการ
โรงพยาบาลดอยหลอ หวั งเปน อยา งยิ่งว าคูมื อเลม นี้จะเปนประโยชนแ กห น ว ยงานและ
ประชาชนผูมารับบริการ

โรงพยาบาลดอยหลอ

สารบัญ
หนา
1. ขั้นตอนการมารับบริการผูปวยนอก
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2. ขั้นตอนการรับบริการรักษาพยาบาลผูปวยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
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3. การรับบริการรักษาพยาบาลผูปวยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ผานระบบ1669
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4. ขั้นตอนการรับบริการรักษาพยาบาลผูปวยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
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สําหรับผูรับบริการที่ตองไดรับการสงตอ
6. ชองทางการรองเรียน

7

1
ขั้นตอนการมารับบริการงานผูปวยนอก โรงพยาบาลดอยหลอ
วัตถุประสงค
1.เพื่อใหผูรับบริการไดรับบริการตามขั้นตอน ถูกตอง รวดเร็ว
2.เพื่อลดระยะเวลาการรอคอยของผูใชบริการ
ชื่อผูรับผิดชอบ
-เจาหนาที่ประชาสัมพันธ
-พนักงานเปล
-เจาหนาที่หองบัตร
-พนักงาน รปภ..
-เจาหนาที่ OPD

ขั้นตอนการปฏิบัติ
จุดประชาสัมพันธ
- แจกบัตรคิว
- คิว 70 ป
-คิว ทั่วไป
ใบนัด
-มีเจาะเลือด
ไปหอง lab
-ไมมีเจาะเลือด
จุดรับบริการ
ทั้งคิว 70 ปและคิวทั่วไป (ใบนัดมีเจาะ
และไมมีเจาะเลือด)
จุด 1
-วัด V/S
จุด 2,3,4 - ซักประวัติ
จุด ตรวจ - หองแพทย 1,2,3
-มี X-ray ไป X-ray
-มี lab ไป หอง lab
จุด ศูนย - ออกใบนัด
- Refer
- ใหสุขศึกษา
- หองยา
- ER
-Admit

ระยะเวลา
10-15 นาที
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Flow OPD
70 ป

ประชาสัมพันธ์

บัตรคิว

ใบนัดมีเจาะเลือด

ทั่วไป

ใบนัดไม่มีเจาะเลือด

หองบัตร

ห้องตรวจ
1

No. 5 เจาะเลือด

จุดที่ 1
วัด v/s
จุดที่ 2
ซักประวัติ
จุดที่ 3
ซักประวัติ
จุดที่ 4
ซักประวัติ
สง pt เขาหองตรวจ

ห้องตรวจ
2

จุด 0

หองยา

- ออกใบนัด
- Refer

ER

- ใหสุขศึกษา

ห้องตรวจ
3

กรณี มี lab x-ray3

Admit

3

ขันตอนการรั บบริการรั กษาพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
โรงพยาบาลดอยหล่ อ จังหวัดเชียงใหม่
ผู้รับบริการ

รับบริการทีแผนกผู้ป่วย
นอก

คัดกรองเบืองต้ นโดย
เจ้ าหน้ าทีเวชกิจ
ฉุกเฉิน ทีผ่ านการ
อบรม

พยาบาลแผนกผู้ป่วยนอก
ประเมินซําเข้ าเกณฑ์ ฉุกเฉิน

ประเมินซําหลังการ
รักษาพยาบาล

รั บบริการทีห้ องฉุกเฉิน
- คัดกรองซําโดยพยาบาลวิชาชีพ
- ตรวจวินิจฉัยโดยแพทย์ ตรวจร่างกาย ส่งตรวจ
เลือด ปัสสาวะ เอกซเรย์ และตรวจพิเศษอืนๆ
- วางแผนการรักษาพยาบาลโดยแพทย์ พยาบาล
ผู้ป่วย และญาติ
- ให้ การรักษาตามระดับความฉุกเฉิน
 ผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน เช่น ไม่ร้ ู สกึ ตัว หัวใจ
หยุดเต้ น รับการตรวจรักษาทันที
 ผู้ป่วยฉุกเฉินกึงวิกฤต เช่น ซึม หายใจ
เหนือยหอบ อัมพาต ตรวจรักษาภายใน
นาที
 ผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน เช่น กระดูกหัก ปวด
ท้ องรุ นแรง ผืนแพ้ เฉียบพลัน ตรวจรักษา
ภายใน


นาที

ผู้ป่วยฉุกเฉินไม่เร่งด่วน เช่น อุบตั ิเหตุ
บาดเจ็บเล็กน้ อย สิงแปลกปลอมเข้ าตา/

จําหน่ ายผู้ป่วยกลับบ้ าน
รับการรักษาเป็ นผู้ป่วยใน

จมูก ตรวจรักษาภายใน


นาที

ผู้ป่วยทัวไป เช่น หวัด โรคกระเพาะ ความ
ดันโลหิตสูง ฉีดยาตามนัด/ทําแผลเก่า
ตรวจรักษาภายใน

นาที

4
ส่ งรั กษาต่ อ
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การรั บบริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยอุบัตเิ หตุและฉุกเฉิน ผ่ านระบบ
โรงพยาบาลดอยหล่ อ จังหวัดเชียงใหม่
ผู้รับบริการแจ้ ง
ศูนย์ เวียงพิงค์ รับแจ้ งเหตุและสังการ

ห้ องฉุกเฉินรับแจ้ งจากศูนย์ เวียงพิงค์ /
ออกปฏิบัตกิ าร

นําส่ งรพ.ดอยหล่ อ /
รพ.ใกล้ เคียง

กู้ชีพ

ระบบการแพทย์ ฉุกเฉินรพ.ดอยหล่ อ

รั บบริการทีห้ องฉุกเฉิน
- คัดกรองซําโดยพยาบาลวิชาชีพ
- ตรวจวินิจฉัยโดยแพทย์ ตรวจร่างกาย ส่งตรวจเลือด ปั สสาวะ เอกซเรย์ และตรวจพิเศษอืนๆ
- วางแผนการรักษาพยาบาลโดยแพทย์ พยาบาล ผู้ป่วย และญาติ
- ให้ การรักษาตามระดับความฉุกเฉิน
 ผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน เช่น ไม่ร้ ู สกึ ตัว หัวใจหยุดเต้ น รับการตรวจรักษาทันที
 ผู้ป่วยฉุกเฉินกึงวิกฤต เช่น ซึม หายใจเหนือยหอบ อัมพาต ตรวจรักษาภายใน นาที
 ผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน เช่น กระดูกหัก ปวดท้ องรุนแรง ผืนแพ้ เฉียบพลัน ตรวจรักษา
ภายใน


นาที

ผู้ป่วยฉุกเฉินไม่เร่งด่วน เช่น อุบตั ิเหตุบาดเจ็บเล็กน้ อย สิงแปลกปลอมเข้ าตา/จมูก
ตรวจรักษาภายใน



จําหน่ ายผู้ป่วยกลับบ้ าน

นาที

ผู้ป่วยทัวไป เช่น หวัด โรคกระเพาะ ความดันโลหิตสูง ฉีดยาตามนัด/ทําแผลเก่า ตรวจ
รักษาภายใน

นาที

รับการรักษาเป็ นผู้ป่วย
ใน
ส่ งรั ก5ษาต่ อ
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ขันตอนการรั บบริการรั กษาพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
โรงพยาบาลดอยหล่ อ จังหวัดเชียงใหม่ สําหรั บผู้รับบริการทีต้ องได้ รับการส่ งต่ อ
ผู้ป่วยส่ งต่ อ

- บันทึกข้ อมูลการส่ งต่ อใน
โปรแกรม และเอกสารพร้ อม
ส่ งต่ อ
- ประสานการส่ งต่ อไปรพ.
แม่ ข่าย ( รพ.จอมทอง )

รับการส่ งต่ อได้
รพ.ดอยหล่ อนําส่ งผู้ป่วยทันทีพร้ อมเอกสาร

-

รั บการส่ งต่ อไม่ ได้
เตียงเต็ม
ผู้ป่วยเกินศักยภาพของรพ.จอมทอง

ประสานศูนย์ ประสานการส่ งต่ อ จังหวัดเชียงใหม่
เพือติดต่ อรพ.อืน เช่ น รพ.สันป่ าตอง , รพ.นคร
พิงค์ , รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ , รพ.ลําพูน
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โรงพยาบาลดอยหล่ อ
ขันตอนการรับบริการ
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ชองทางการรองเรียน
1. รองเรียนดวยตัวเอง โดยผูรองมารองเรียนกับเจาหนาที่ ณ จุดปฏิบัติงาน หรือรองกับเจาหนาที่รับเรื่อง
รองเรียนประจําศูนยรับเรื่องรองเรียน โดยเจาหนาที่ผูรับเรื่องรองเรียนจะบันทึกขอมูลตามแบบบันทึกขอ
รองเรียน หรือผูรองบันทึกขอมูลในแบบบันทึกขอรองเรียนดวยตัวเอง
2. รองเรียนทางโทรศัพทหมายเลข 053 267 396- 9
3. รองเรียนโดยเขียนสงในกลองรับเรื่องรองเรียนซึ่งติดไว ณ จุดบริการตางๆในโรงพยาบาลดอยหลอ และศูนย
สุขภาพชุมชน
4. รองเรียนโดยหนังสือหรือจดหมาย ถึง โรงพยาบาลดอยหลอ 511 ม.25 ตําบลดอยหลอ อําเภอดอยหลอ
จังหวัดเชียงใหม 50160
5. รองเรียนผานศูนยดํารงธรรมอําเภอดอยหลอ จังหวัดเชียงใหม สวนราชการตางๆ และผานทางชุมชุน
6. รองเรียนผานศูนยบริการหลักประกันสุขภาพภาคประชาชน ซึ่งมีศนู ยบริการในทุกอําเภอของจังหวัดเชียงใหม
7. รองเรียนผานเว็บไซตโรงพยาบาลดอยหลอ www.Doilohos.com

