Flow Chart การให้บริการฝากครรภ์ กลุม่ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
ขั้นตอนการปฏิบตั ิ
รับผูป้ ่วย

รายละเอียดของงาน
- ตรวจสอบการระบุตวั ผูป้ ่ วย

การประเมินคัดแยก

-

การซักประวัติ

-

อ้ างอิง
- WI การระบุตวั ผูป้ ่ วย

พว. พชล

- WI การแยกประเภท

ผูป้ ่ วย
- WI การเคลื่อนย้าย

ผูป้ ่ วย
พว. พชล

-

ประเมินอาการเพื่อแยกประเภทหญิงตั้งครรภ์
เร่ งด่วน/ไม่เร่ งด่วน
Counseling ก่อนและหลังการเจาะเลือดฝาก
ครรภ์
ดาเนินกิจกรรมโรงเรี ยนพ่อ แม่/ ให้คาแนะนา
ให้การพยาบาลเบื้องต้น
ติดตาม เฝ้าระวังหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ ยง/
ต่ออาการไม่คงที่/เสี่ ยงต่อการเกิด
ภาวะแทรกซ้อนที่ป้องกันได้
บันทึกกิจกรรมการพยาบาล/ข้อมูลใน OPD
card และคอมพิวเตอร์
ทบทวนแผนการรักษาของแพทย์
ช่วยแพทย์ขณะทาหัตถการ

-

Amniocentesis, Cordocentesis
เฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนระหว่างตรวจ/ทา

-

-

-

- WI การระบุตวั ผูป้ ่ วย
- WI การแยกประเภท

ผูป้ ่ วย
- WI การบันทึกทางการ

Alb., Sug.
-

ตรวจวินิจฉัยและวาง
แผนการรักษา

แยกประเภทหญิงตั้งครรภ์ตามความเร่ งด่วน
แยกหญิงตั้งครรภ์ที่เสี่ ยงต่อการแพร่ กระจาย
เชื้อ
เคลื่อนย้ายหญิงตั้งครรภ์เพื่อรับบริ การตาม
ความเร่ งด่วน
จนท.เรี ยกหญิงตั้งครรภ์เข้ารับบริ การ
ตรวจสอบการระบุตวั ผูป้ ่ วย
ซักประวัติ วัด Vital signs ตรวจปั สสาวะ

ผู้รับผิดชอบ
พว. พชล

พยาบาล

( Focus

charting)

แพทย์ ,พว., พชล

- WI การช่วยแพทย์ทา

หัตถการ
- WI การช่วยแพทย์ใน
ห้องตรวจ
- WI การส่ งผูป้ ่ วยไป
ตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ

หัถตการ
ตรวจครรภ์หญิงตั้งครรภ์ที่ไม่มีภาวะเสี่ ยง
ฉี ด dT. Vaccine
ทา Non Stress Test
ตรวจภายใน/ช่วยแพทย์ตรวจภายใน
ทา
Ultrasound

-

ให้การรักษาพยาบาล

ส่งผูป้ ่ วยเพื่อรับการ Investigation ตาม
แผนการรักษาของแพทย์

ให้การพยาบาลตามแผนการรักษาของแพทย์
- เฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนหลังทาหัตถการ
บันทึกใน OPD card และคอมพิวเตอร์
- บันทึกทางการพยาบาล
-

พว. พชล

- WI การดูแลผูป้ ่ วยหลัง
ทาหัตถการ

การจาหน่าย

-

ทบทวนแผนการรักษาของแพทย์
การนัด
รับไว้นอนโรงพยาบาล
การส่งต่อ (Refer)
การส่งตรวจต่อต่างแผนกในโรงพยาบาล
การส่ง Consult
การให้สุขศึกษาสาหรับผูป้ ่ วยและญาติ
การบันทึกข้อมูลใน OPDCard /คอมพิวเตอร์

พว. พชล

- WI การนัด
- WI การรับผูป้ ่ วยไว้

นอน รพ.
- WI การ Refer
- WI การส่ งต่อต่าง
แผนก
- WI การ Consult

Flow Chart การให้บริการหู คอ จมูก กลุม่ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
ขั้นตอนการปฏิบตั ิ
รับผูป้ ่วย

รายละเอียดของงาน
- ตรวจสอบการระบุตวั ผูป้ ่ วย

การประเมินคัดแยก

-

การซักประวัติ

-

ตรวจวินิจฉัยและวาง
แผนการรักษา

-

ให้การรักษาพยาบาล
การจาหน่าย

-

แยกประเภทผูป้ ่ วย Urgent Non-urgent/
ตามสาขาโรค
แยกผูป้ ่ วยที่เสี่ ยงต่อการแพร่ กระจายเชื้อ
จนท.เรี ยกผูป้ ่ วยเข้ารับบริ การ
ตรวจสอบการระบุตวั ผูป้ ่ วย
ซักประวัติ วัด Vital signs
ประเมินอาการเพื่อแยกประเภทผูป้ ่ วยเร่ งด่วน/
ไม่เร่ งด่วน
ให้คาแนะนา/สุขศึกษาในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม
ให้การพยาบาลเบื้องต้น
ติดตาม เฝ้าระวังผูป้ ่ วยที่มีความเสี่ ยง/ต่ออาการ
ไม่คงที่/เสี่ ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่
ป้ องกันได้
บันทึกใน OPD card และคอมพิวเตอร์
ให้การช่วยเหลือแพทย์ขณะทาหัตถการ
เฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนระหว่างตรวจ/ทา
หัถตการ
ส่งผูป้ ่ วยเพื่อรับการ Investigation ตาม
แผนการรักษาของแพทย์

ให้การพยาบาลตามแผนการรักษาของแพทย์
เฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนหลังทาหัตถการ
บันทึกใน OPD card และคอมพิวเตอร์
ทบทวนแผนการรักษาของแพทย์
การนัด
รับไว้นอนโรงพยาบาล
การส่งต่อ (Refer)
การส่งตรวจต่อต่างแผนกในโรงพยาบาล
การส่ง Consult
การให้สุขศึกษาสาหรับผูป้ ่ วยและญาติ
การบันทึกข้อมูลใน OPDCard /คอมพิวเตอร์

ผู้รับผิดชอบ
พว. , พชล,พชบ.

อ้ างอิง
- WI การระบุตวั ผูป้ ่ วย

พว. พชล , พชบ.

- WI การแยกประเภท

ผูป้ ่ วย
พว. , พชล , พชบ.

- WI การระบุตวั ผูป้ ่ วย
- WI การแยกประเภท

ผูป้ ่ วย
- WI การบันทึกทางการ

พยาบาล

พว. พชล , พชบ.

พว. พชล ,พชบ.

พว. พชล ,พชบ.

- WI การช่วยแพทย์ทา

หัตถการ
- WI การช่วยแพทย์ใน
ห้องตรวจ
- WI การส่ งผูป้ ่ วยไป
ตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ
ตรวจทางรังสี / รังสี
พิเศษ / EKG / Echo
- WI การดูแลผูป้ ่ วยหลัง
ทาหัตถการ
- WI การนัด
- WI การรับผูป้ ่ วยไว้

นอน รพ.
- WI การ Refer
- WI การส่ งต่อต่าง
แผนก
- WI การ Consult

Flow Chart การให้บริการตรวจสอบภายในของห้องตรวจกระดูกและข้อ
ขั้นตอนการปฏิบตั ิ

รับผู้ป่วย

รายละเอียดของงาน
- ตรวจสอบการระบุตวั ผูป้ ่ วย

-

การประเมินคัดแยก
-

การซักประวัติ

-

-

ตรวจวินิจฉัย
และวางแผนการ
รักษา

-

-

ให้การ
รักษาพยาบาล

-

การจาหน่าย

-

ผู้รับผิดชอบ
พว. พชล

อ้ างอิง
- WI การระบุตวั ผูป้ ่ วย

แยกประเภทผูป้ ่ วย Urgent Non-urgent/
ตามสาขาโรคกระดูกและข้อ
แยกผูป้ ่ วยที่เสี่ ยงต่อการแพร่ กระจายเชื้อ
จนท.เรี ยกผูป้ ่ วยเข้ารับบริ การ
ตรวจสอบการระบุตวั ผูป้ ่ วย
ซักประวัติ วัด Vital signs
ประเมินอาการเพื่อแยกประเภทผูป้ ่ วยเร่ งด่วน/
ไม่เร่ งด่วน
ให้คาแนะนา/สุขศึกษา
ให้การพยาบาลเบื้องต้น
ติดตาม เฝ้าระวังผูป้ ่ วยที่มีความเสี่ ยง/ต่ออาการ
ไม่คงที่/เสี่ ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่
ป้ องกันได้
บันทึกทางการพยาบาล
ทบทวนแผนการรักษาของแพทย์
เฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนระหว่างตรวจ
ให้การพยาบาลตามแผนการรักษา
ส่งผูป้ ่ วยเพื่อรับการ Investigation ตาม
แผนการรักษาของแพทย์

พว. พชล

- WI การแยกประเภท

ให้การพยาบาลตามแผนการรักษาของแพทย์
เตรี ยมยาฉี ดเข้าข้อ
การเจาะเข่า
การใส่เฝื อก/off wire ฯลฯ
ฉี ดยาทาแผล
เฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนระหว่างทาหัตถการ
บันทึกทางการพยาบาล

พว. พชล

ทบทวนแผนการรักษาของแพทย์
- การนัด
- รับไว้นอนโรงพยาบาล
- การส่ งต่อ (Refer) โรงพยาบาลมหาราชนคร

ผูป้ ่ วย
พว. พชล

- WI การระบุตวั ผูป้ ่ วย
- WI การแยกประเภท

ผูป้ ่ วย
- WI การบันทึกทางการ

พยาบาล

พว. พชล

พว. พชล

- WI การช่วยแพทย์ทา

หัตถการ
- WI การช่วยแพทย์ใน
ห้องตรวจ
- WI การส่ งผูป้ ่ วยไป
ตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ
ตรวจทางรังสี / รังสี
พิเศษ / EKG / Echo
- WI การดูแลผูป้ ่ วยหลัง
ทาหัตถการ

- WI การนัด
- WI การแยกรับผูป้ ่ วย

ไว้นอน รพ.
- WI การแยก Refer

เชียงใหม่ ,ศูนย์MRI
การส่งตรวจต่อต่างแผนกในโรงพยาบาล
- การส่ ง Consultแผนกต่างๆ
Pain clinic กายภาพบาบัด
-

การให้สุขศึกษาสาหรับผูป้ ่ วยและญาติ
- การบันทึกข้อมูลใน OPDCard /
คอมพิวเตอร์
-

- WI การส่ งต่อต่าง

แผนก
- WI การ Consult

Flow Chart การให้บริการคลินิกศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ
กลุม่ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
ขั้นตอนการปฏิบตั ิ
รับผูป้ ่วย

รายละเอียดของงาน
- ตรวจสอบการระบุตวั ผูป้ ่ วย

การประเมินคัดแยก

การซักประวัติ

-

ตรวจวินิจฉัยและวาง
แผนการรักษา

-

ให้การรักษาพยาบาล

-

การจาหน่าย

-

ผู้รับผิดชอบ
พว. พชล

อ้ างอิง
- WI การระบุตวั ผูป้ ่ วย

แยกประเภทผูป้ ่ วย Urgent Non-urgent/
ตามสาขาโรค
แยกผูป้ ่ วยที่เสี่ ยงต่อการแพร่ กระจายเชื้อ
จนท.เรี ยกผูป้ ่ วยเข้ารับบริ การ
ตรวจสอบการระบุตวั ผูป้ ่ วย
ซักประวัติ วัด Vital signs
ประเมินอาการเพื่อแยกประเภทผูป้ ่ วยเร่ งด่วน/
ไม่เร่ งด่วน
ให้คาแนะนา/สุขศึกษาในโรคที่เป็ น
ให้การพยาบาลเบื้องต้น
ติดตาม เฝ้าระวังผูป้ ่ วยที่มีความเสี่ ยง/ต่ออาการ
ไม่คงที่/เสี่ ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่
ป้ องกันได้
บันทึกใน OPD card และคอมพิวเตอร์
ให้การช่วยเหลือแพทย์ขณะทาหัตถการ
เฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนระหว่างตรวจ/ทา
หัถตการ
ส่งผูป้ ่ วยเพื่อรับการ Investigation ตาม
แผนการรักษาของแพทย์

พว. พชล

- WI การแยกประเภท

ให้การพยาบาลตามแผนการรักษาของแพทย์
เฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนหลังทาหัตถการ
บันทึกใน OPD card และคอมพิวเตอร์
ทบทวนแผนการรักษาของแพทย์
การนัด
รับไว้นอนโรงพยาบาล
การส่งต่อ (Refer)
การส่งตรวจต่อต่างแผนกในโรงพยาบาล
การส่ง Consult
การให้สุขศึกษาสาหรับผูป้ ่ วยและญาติ
การบันทึกข้อมูลใน OPDCard /คอมพิวเตอร์

พว. พชล

ผูป้ ่ วย
พว. พชล

- WI การระบุตวั ผูป้ ่ วย
- WI การแยกประเภท

ผูป้ ่ วย
- WI การบันทึกทางการ

พยาบาล

พว. พชล

พว. พชล

- WI การช่วยแพทย์ทา

หัตถการ
- WI การช่วยแพทย์ใน
ห้องตรวจ
- WI การส่ งผูป้ ่ วยไป
ตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ
ตรวจทางรังสี / รังสี
พิเศษ / EKG / Echo
- WI การดูแลผูป้ ่ วยหลัง
ทาหัตถการ
- WI การนัด
- WI การรับผูป้ ่ วยไว้

นอน รพ.
- WI การ Refer
- WI การส่ งต่อต่าง
แผนก
- WI การ Consult

Flow Chart การให้บริการงานห้องตรวจสุขภาพ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
ขั้นตอนการปฏิบตั ิ

รายละเอียดของงาน
จนท.เรี ยกผูเ้ ข้ารับบริ การตามคิว
- ตรวจสอบการระบุตวั ผูร้ ับบริ การ
-

รับผูร้ ับบริการ

การประเมินคัดแยก

การซักประวัติ
ตรวจวินิจฉัย
และวาง
แผนการรักษา

-

ให้การรักษาพยาบาล

-

การจาหน่าย
-

ผู้รับผิดช
อ้ างอิง
อบ
พว. พชล - WI การระบุตวั ผูป้ ่ วย
- WI การบริ การตรวจสุขภาพ

คัดกรองผูร้ ับบริ การตรวจสุขภาพอย่างถูกต้องครอบคุม พว. พชล
โดยคานึงถึงสิทธิ์ของผูร้ ับบริ การเป็ นสาคัญ
แยกประเภทผูร้ ับบริ การตามวัตถุประสงค์ความต้องการ
ในการตรวจ เช่น ตรวจสุขภาพประจาปี ตรวจสุขภาพ
ก่อนเข้าศึกษาต่อ/เข้างาน ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว
แรงงานไทยไปต่างประเทศ ขอใบรับรองแพทย์ ฯ
ซักประวัติ วัด Vital signs ชัง่ น้ าหนัก วัดส่วนสูง
พว. พชล
อธิบายโปรแกรมการตรวจสุขภาพ/ความต้องของผูร้ ับริ
การในการตรวจเพิ่มเติม/ตามแบบฟอร์มของแต่ละ
หน่วยงานกาหนด
แจ้งอัตราค่าบริ การตามสิ ทธิ์
แยกผูร้ ับบริ การที่เสี่ ยงต่อการแพร่ กระจายเชื้อ
บันทึกใน OPD card และคอมพิวเตอร์

- WI การแยกประเภทผูป้ ่ วย

เก็บสิ่ งส่งตรวจ
พว. พชล
ส่งตรวจห้องตรวจอื่นตามความต้องการตามโปรแกรม
ตรวจของผูร้ ับบริ การ
พบแพทย์ ฟังผลตรวจ/ใบรับรองแพทย์
ส่งผูป้ ่ วยเพื่อรับการ Investigation ตามแผนการรักษา
ของแพทย์
ให้การพยาบาลตามแผนการรักษาของแพทย์
พว. พชล
ให้คาแนะนา/สุขศึกษาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ติดตาม/เฝ้าระวัง ผูร้ ับบริ การที่มีความเสี่ ยงต่ออาการไม่
คงที่ เช่น ความดันโลหิ ตสูง
ส่งชาระเงินที่งานการเงิน
พว. พชล
ทบทวนแผนการรักษาของแพทย์ กรณี แพทย์ให้การ
รักษา
ออกบัตรนัด แนะนาการปฏิบตั ิตวั ก่อนพบแพทย์ครั้ง
ต่อไป
การส่งตรวจต่อต่างแผนก/การส่ง Consult
ในโรงพยาบาล
การให้สุขศึกษาสาหรับผูร้ ับบริ การ
การบันทึกข้อมูลใน OPDCard /คอมพิวเตอร์

- WI การช่วยแพทย์ในห้อง

- WI เรื่ องการบริ การตรวจ
สุขภาพและการตรวจสุขภาพ
แรงงานต่างด้าว

- WI การบันทึกทางการ

พยาบาล
- WI เรื่ องการบริ การตรวจ
สุขภาพและการตรวจสุขภาพ
แรงงานต่างด้าว
-WI การแยกประเภท
ผูร้ ับบริ การ

ตรวจ
- WI การส่งต่อแผนกต่างๆใน

โรงพยาบาล
-WI เรื่ องการตรวจแรงงาน
ต่างด้าว
- WI การดูแลผูร้ ับบริ การหลัง
ทาหัตถการ

- WI การนัด
- WI การรับผูร้ ับบริ การไว้

นอน รพ.
- WI การ Refer
- WI การส่งต่อต่างแผนก
- WI การ Consult

Flow Chart การให้ บริการแผนกศัลยกรรม กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
ขั้นตอนการปฏิบตั ิ
รับผูป้ ่วย

รายละเอียดของงาน
- ตรวจสอบการระบุตวั ผูป้ ่ วย

การประเมินคัดแยก

-

การซักประวัติ

-

ตรวจวินิจฉัยและวาง
แผนการรักษา

-

ให้การรักษาพยาบาล

-

การจาหน่าย

-

แยกประเภทผูป้ ่ วยตามความเร่ งด่วน
แยกผูป้ ่ วยที่เสี่ ยงต่อการแพร่ กระจายเชื้อ
เคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยเพื่อรับบริ การตามความ
เร่ งด่วน
บุคลากรเรี ยกผูป้ ่ วยเข้ารับบริ การ
ตรวจสอบการระบุตวั ผูป้ ่ วย
ซักประวัติ วัด Vital signs
ประเมินอาการเพื่อแยกประเภทผูป้ ่ วย เร่ งด่วน/
ไม่เร่ งด่วน
ให้การพยาบาลเบื้องต้นตามอาการผูป้ ่ วย
ติดตามเฝ้าระวังผูป้ ่ วยที่มีความเสี่ยง/ต่ออาการ
ไม่คงที่/เสี่ ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่
ป้ องกันได้
บันทึกกิจกรรมการพยาบาล/ข้อมูลใน OPD card
และคอมพิวเตอร์
ทบทวนแผนการรักษาของแพทย์
ช่วยแพทย์ขณะทาหัตถการ ในห้องตรวจ
เฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนระหว่างตรวจ/ทา
หัตถการ
ส่งผูป้ ่ วยเพื่อรับการ ตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม เจาะ
Lab ส่ ง X-ray ตามแผนการรักษาของแพทย์
ให้การพยาบาลตามแผนการรักษาของแพทย์
เฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนหลังทาหัตถการ
บันทึกใน OPD card และคอมพิวเตอร์
บันทึกทางการพยาบาล
ทบทวนแผนการรักษาของแพทย์
การนัดตรวจครั้งต่อไป
การรับไว้นอนโรงพยาบาล
การส่งต่อ (Refer)
การส่งตรวจต่อต่างแผนกในโรงพยาบาล
การส่งปรึ กษาแพทย์เฉพาะทางต่างแผนก
การให้สุขศึกษาสาหรับผูป้ ่ วยและญาติ
การบันทึกข้อมูลใน OPD Card /คอมพิวเตอร์

ผู้รับผิดชอบ
พว. พชล

พว. พชล

อ้ างอิง
- WI การระบุตวั ผูป้ ่ วย

- WI การแยกประเภท

ผูป้ ่ วย
- WI การเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วย
พว. พชล

- WI การระบุตวั ผูป้ ่ วย
- WI การแยกประเภท

ผูป้ ่ วย
- WI การบันทึ กทางการ
พยาบาล (Focus charting)

แพทย์ ,พว., พชล

- WI การช่วยแพทย์ทา

หัตถการ
- WI การช่วยแพทย์ใน
ห้องตรวจ
- WI การส่งผูป้ ่ วยไป
ตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ
พว. พชล

- WI การดูแลผูป้ ่ วยหลัง
ทาหัตถการ

พว. พชล

- WI การนัด
- WI การรับผูป้ ่ วยไว้นอน

รพ.
- WI การ Refer
- WI การส่งต่อต่างแผนก

- WI การส่งปรึ กษาแพทย์
เฉพาะทางต่างแผนก

Flow Chart การให้บริการอายุรกรรมทั่วไป กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
ขั้นตอนการปฏิบตั ิ
รับผูป้ ่วย

รายละเอียดของงาน
- ตรวจสอบการระบุตวั ผูป้ ่ วย

การประเมินคัดแยก

-

การซักประวัติ

-

ตรวจวินิจฉัยและวาง
แผนการรักษา

-

ให้การรักษาพยาบาล
การจาหน่าย

-

ผู้รับผิดชอบ
พว. พชล

อ้ างอิง
- WI การระบุตวั ผูป้ ่ วย

แยกประเภทผูป้ ่ วย Urgent Non-urgent/
ตามสาขาโรค
แยกผูป้ ่ วยที่เสี่ ยงต่อการแพร่ กระจายเชื้อ
จนท.เรี ยกผูป้ ่ วยเข้ารับบริ การ
ตรวจสอบการระบุตวั ผูป้ ่ วย
ซักประวัติ วัด Vital signs
ประเมินอาการเพื่อแยกประเภทผูป้ ่ วยเร่ งด่วน/
ไม่เร่ งด่วน
ให้คาแนะนา/สุขศึกษาในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม
ให้การพยาบาลเบื้องต้น
ติดตาม เฝ้าระวังผูป้ ่ วยที่มีความเสี่ ยง/ต่ออาการ
ไม่คงที่/เสี่ ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่
ป้ องกันได้
บันทึกใน OPD card และคอมพิวเตอร์
ให้การช่วยเหลือแพทย์ขณะทาหัตถการ
เฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนระหว่างตรวจ/ทา
หัถตการ
ส่งผูป้ ่ วยเพื่อรับการ Investigation ตาม
แผนการรักษาของแพทย์

พว. พชล

- WI การแยกประเภท

ให้การพยาบาลตามแผนการรักษาของแพทย์
เฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนหลังทาหัตถการ
บันทึกใน OPD card และคอมพิวเตอร์
ทบทวนแผนการรักษาของแพทย์
การนัด
รับไว้นอนโรงพยาบาล
การส่งต่อ (Refer)
การส่งตรวจต่อต่างแผนกในโรงพยาบาล
การส่ง Consult
การให้สุขศึกษาสาหรับผูป้ ่ วยและญาติ
การบันทึกข้อมูลใน OPDCard /คอมพิวเตอร์

พว. พชล

ผูป้ ่ วย
พว. พชล

- WI การระบุตวั ผูป้ ่ วย
- WI การแยกประเภท

ผูป้ ่ วย
- WI การบันทึกทางการ

พยาบาล

พว. พชล

พว. พชล

- WI การช่วยแพทย์ทา

หัตถการ
- WI การช่วยแพทย์ใน
ห้องตรวจ
- WI การส่ งผูป้ ่ วยไป
ตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ
ตรวจทางรังสี / รังสี
พิเศษ / EKG / Echo
- WI การดูแลผูป้ ่ วยหลัง
ทาหัตถการ
- WI การนัด
- WI การรับผูป้ ่ วยไว้

นอน รพ.
- WI การ Refer
- WI การส่ งต่อต่าง
แผนก
- WI การ Consult

Flow Chart การให้บริการคลินิกพิเศษอายุรกรรม กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
ขั้นตอนการปฏิบตั ิ
รับผูป้ ่วย

รายละเอียดของงาน
- ตรวจสอบการระบุตวั ผูป้ ่ วย

การประเมินคัดแยก

การซักประวัติ

-

ตรวจวินิจฉัยและวาง
แผนการรักษา

-

ให้การรักษาพยาบาล

-

การจาหน่าย

-

ผู้รับผิดชอบ
พว. พชล

อ้ างอิง
- WI การระบุตวั ผูป้ ่ วย

แยกประเภทผูป้ ่ วย Urgent Non-urgent/
ตามสาขาโรค
แยกผูป้ ่ วยที่เสี่ ยงต่อการแพร่ กระจายเชื้อ
จนท.เรี ยกผูป้ ่ วยเข้ารับบริ การ
ตรวจสอบการระบุตวั ผูป้ ่ วย
ซักประวัติ วัด Vital signs
ประเมินอาการเพื่อแยกประเภทผูป้ ่ วยเร่ งด่วน/
ไม่เร่ งด่วน
ให้คาแนะนา/สุขศึกษาในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม
ให้การพยาบาลเบื้องต้น
ติดตาม เฝ้าระวังผูป้ ่ วยที่มีความเสี่ ยง/ต่ออาการ
ไม่คงที่/เสี่ ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่
ป้ องกันได้
บันทึกใน OPD card และคอมพิวเตอร์
ให้การช่วยเหลือแพทย์ขณะทาหัตถการ
เฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนระหว่างตรวจ/ทา
หัถตการ
ส่งผูป้ ่ วยเพื่อรับการ Investigation ตาม
แผนการรักษาของแพทย์

พว. พชล

- WI การแยกประเภท

ให้การพยาบาลตามแผนการรักษาของแพทย์
เฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนหลังทาหัตถการ
บันทึกใน OPD card และคอมพิวเตอร์
ทบทวนแผนการรักษาของแพทย์
การนัด
รับไว้นอนโรงพยาบาล
การส่งต่อ (Refer)
การส่งตรวจต่อต่างแผนกในโรงพยาบาล
การส่ง Consult
การให้สุขศึกษาสาหรับผูป้ ่ วยและญาติ
การบันทึกข้อมูลใน OPDCard /คอมพิวเตอร์

พว. พชล

ผูป้ ่ วย
พว. พชล

- WI การระบุตวั ผูป้ ่ วย
- WI การแยกประเภท

ผูป้ ่ วย
- WI การบันทึกทางการ

พยาบาล

พว. พชล

พว. พชล

- WI การช่วยแพทย์ทา

หัตถการ
- WI การช่วยแพทย์ใน
ห้องตรวจ
- WI การส่ งผูป้ ่ วยไป
ตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ
ตรวจทางรังสี / รังสี
พิเศษ / EKG / Echo
- WI การดูแลผูป้ ่ วยหลัง
ทาหัตถการ
- WI การนัด
- WI การรับผูป้ ่ วยไว้

นอน รพ.
- WI การ Refer
- WI การส่ งต่อต่าง
แผนก
- WI การ Consult

Flow Chart การให้บริการพยาบาลของกลุ่มการพยาบาลผู้ปว่ ยนอก ห้องตรวจสูติ-นรีเวชกรรม
ขั้นตอนการปฏิบัติ

รับผู้ป่วย
การประเมินคัดแยก

รายละเอียดของงาน
- ตรวจสอบการระบุตัวผู้ป่วย
- แยกประเภทผู้ป่วยตามความเร่งด่วน
-

การซักประวัติ

-

-

จนท.เรียกผู้ป่วยเข้ารับบริการ
ตรวจสอบการระบุตัวผู้ป่วย
ซักประวัติ วัด Vital signs
ประเมินอาการเพื่อแยกประเภทผู้ป่วย
เร่งด่วน/ไม่เร่งด่วน
ให้คาแนะนา/สุขศึกษา
ให้การพยาบาลเบื้องต้น
ติดตาม เฝ้าระวังผูป้ ่วยที่มีความเสี่ยง/ต่อ
อาการไม่คงที่/เสี่ยงต่อการเกิด
ภาวะแทรกซ้อนที่ป้องกันได้
บันทึกทางการพยาบาล
ให้ข้อมูลการเตรียมส่องกล้องให้ปัสสาวะ/
เปลี่ยนชุดตรวจภายใน
ทบทวนแผนการรักษาของแพทย์
เฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนระหว่างตรวจ
ให้การพยาบาลตามแผนการรักษา
ส่งผู้ปว่ ยเพื่อรับการ Investigation ตาม
แผนการรักษาของแพทย์

ตรวจวินิจฉัย
และวางแผนการ
รักษา

-

ให้การ
รักษาพยาบาล

- ให้การพยาบาลตามแผนการรักษาของแพทย์
- เฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนระหว่างทาหัตถการ
- บันทึกทางการพยาบาล

การจาหน่าย

-

ทบทวนแผนการรักษาของแพทย์
การนัด
รับไว้นอนโรงพยาบาล
การส่งต่อ/Refer
การส่งตรวจต่อต่างแผนกในโรงพยาบาล
การส่ง Consult/ส่งวิสัญญีเตรียมก่อนผ่าตัด
การให้สุขศึกษาสาหรับผู้ปว่ ยและญาติ
การบันทึกข้อมูลใน OPD CARD /
คอมพิวเตอร์

ผู้รับผิดชอบ
พว. พชล

อ้างอิง
-WI การระบุตัวผูป้ ่วย

พว. พชล

-WI การแยกประเภท
ผู้ป่วย

พว. พชล

-WI การระบุตัวผูป้ ่วย
-WI การแยกประเภท
ผู้ป่วย

แพทย์/ พว.

พว.

พว. พชล

-WI การรับผู้ป่วยไว้
นอน รพ.
-WI Refer

Flow Chart การให้บริการคลินิกโรคเรื้อรัง กลุม่ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
ขั้นตอนการปฏิบตั ิ
รับผูป้ ่วย

รายละเอียดของงาน
- ตรวจสอบการระบุตวั ผูป้ ่ วย

การประเมินคัดแยก

การซักประวัติ

-

ตรวจวินิจฉัยและวาง
แผนการรักษา

-

ให้การรักษาพยาบาล

-

การจาหน่าย

-

ผู้รับผิดชอบ
พว. พชล

อ้ างอิง
- WI การระบุตวั ผูป้ ่ วย

แยกประเภทผูป้ ่ วย Urgent Non-urgent/
ตามสาขาโรค
แยกผูป้ ่ วยที่เสี่ ยงต่อการแพร่ กระจายเชื้อ
เจ้าหน้าที่เรี ยกผูป้ ่ วยเข้ารับบริ การ
ตรวจสอบการระบุตวั ผูป้ ่ วย
ซักประวัติ วัด Vital signs
ประเมินอาการเพื่อแยกประเภทผูป้ ่ วยเร่ งด่วน/
ไม่เร่ งด่วน
ให้คาแนะนา/สุขศึกษาในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม
ให้การพยาบาลเบื้องต้น
ติดตาม เฝ้าระวังผูป้ ่ วยที่มีความเสี่ ยง/ต่ออาการ
ไม่คงที่/เสี่ ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่
ป้ องกันได้
บันทึกใน OPD card และคอมพิวเตอร์
ให้การช่วยเหลือแพทย์ขณะทาหัตถการ
เฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนระหว่างตรวจ/ทา
หัตถการ
ส่งผูป้ ่ วยเพื่อรับการ Investigation ตาม
แผนการรักษาของแพทย์

พว. พชล

- WI การแยกประเภท

ให้การพยาบาลตามแผนการรักษาของแพทย์
เฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนหลังทาหัตถการ
บันทึกใน OPD card และคอมพิวเตอร์
ทบทวนแผนการรักษาของแพทย์
การนัด
รับไว้นอนโรงพยาบาล
การส่งต่อ (Refer)
การส่งตรวจต่อต่างแผนกในโรงพยาบาล
การส่ง Consult
การให้สุขศึกษาสาหรับผูป้ ่ วยและญาติ
การบันทึกข้อมูลใน OPD Card /คอมพิวเตอร์

พว. พชล

ผูป้ ่ วย
พว. พชล

- WI การระบุตวั ผูป้ ่ วย
- WI การแยกประเภท

ผูป้ ่ วย
- WI การบันทึกทางการ

พยาบาล

พว. พชล

พว. พชล

- WI การช่วยแพทย์ทา

หัตถการ
- WI การช่วยแพทย์ใน
ห้องตรวจ
- WI การส่ งผูป้ ่ วยไป
ตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ
ตรวจทางรังสี / รังสี
พิเศษ / EKG / Echo
- WI การดูแลผูป้ ่ วยหลัง
ทาหัตถการ
- WI การนัด
- WI การรับผูป้ ่ วยไว้

นอน รพ.
- WI การ Refer
- WI การส่ งต่อต่าง
แผนก
- WI การ Consult
ปรับปรุงแก้ไข พฤษภาคม 2562

