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โรงพยาบาลเวียงแกน 

อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย 



โรงพยาบาลเวียงแกน หนา 1/1 
มาตรฐานสําหรับวิธีการปฏิบัติเลขท่ี ………. ฉบับท่ี  3 
เรื่อง: การเรียกชื่อผูใชบริการ วันท่ี  01 มกราคม 2561 
แผนก  :   งานผูปวยนอก แผนกท่ีเกี่ยวของ :  ทุกหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
ผูจัดทํา :  งานผูปวยนอก อนุมัติ :  หัวหนางานผูปวยนอก 
 
รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
เจาหนาท่ีผูปวยนอกปฏิบัติตามรายละเอียดดังตอไปนี้ 
1.  เรียกชื่อ -  สกุลผูใชบริการตาม OPD Card และใบสั่งยาท่ีจัดเรียงไวตามลําดับคิวและตามใบนัดสลับกับ

ชวงบัตรคิวผูปวยประเภทดวนตามแนวทาง ไมเกิน 2 นาที 
2.  กรณีผูใชบริการอายุ 15 ป ข้ึน ไปใหใชสรรพนามแทนคํานําหนานามวา คุณ หรือ  ยศ/สมศักดิ์ (ถามี)  

หรือคํานําหนานามตามทองถ่ิน เชน ปา นา พออุย แมอุย ตามดวย ชื่อ-สกุล อยางชัดเจน 
3. กรณีผูใชบริการเปนเด็กใชสรรพนาม  ด.ญ / ด.ช ตามเพศตามดวย ชื่อ-สกุล 
4. การเรียกชื่อผูใชบริการใหเรียกชื่อ-สกุล 3 ครั้ง ดวยเสียงดัง  ฟงชัด  ผานไมโครโฟน  
5. กรณีเรียกตามขอ 4 แลว  ไมมาใหเรียกลําดับคิวบริการตามลําดับตอไป   รอเรียกอีกครั้งหลังจากซัก

ประวัติคนท่ีผานไป 
6. สําหรับถาเรียกอีกครั้ง  เกิน 3 ครั้งแลว ไมมาใหผูใชบริการมาติดตอดวยตนเองท่ีโตะซักประวัติ 
 
ผลลัพธท่ีคาดหวัง 
1. ผูใชบริการมีความพึงพอใจในงานบริการพยาบาลของเจาหนาท่ี 
2. ขอรองเรียนเรื่องพฤติกรรมบริการของเจาหนาท่ี ลดลง  ไมพบอุบัติการณ และการลัดคิวตรวจ 
3. ไมพบอุบัติการณการซักประวัติผิดคน การรักษาพยาบาลผิดคน และแฟมประวัติผิดคน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



โรงพยาบาลเวียงแกน หนา 1/1 
มาตรฐานสําหรับวิธีการปฏิบัติเลขท่ี ………. ฉบับท่ี 3 
เรื่อง: การบริการผูปวยนอกเขาพบแพทย วันท่ี  01 มกราคม 2561 
แผนก  :   งานผูปวยนอก แผนกท่ีเกี่ยวของ :  ทุกหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
ผูจัดทํา :  งานผูปวยนอก อนุมัติ :  หัวหนางานผูปวยนอก 
รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
1. เจาหนาท่ีผูปวยนอก เรียงลําดับ  OPD  Card  และใบสั่งตามลําดับคิว  
2. เจาหนาท่ีผูปวยนอกเรียกชื่อผูใชบริการเขาพบแพทย ดังนี้  

2.1 กรณีใชบริการท่ัวไป เรียงตามลําดับคิวท่ีมา เขาพบแพทย ไมเกิน 30 นาที 
2.2 กรณีผูใชบริการท่ีตองพบแพทยกอน ตามแนวทางจําแนกผูปวยดวน 

2.2.1 ดวน  A จัดลําดับใหตรวจทันที 
2.2.2 ดวน  B จัดลําดับใหตรวจแทรกกับผูปวยท่ัวไป ทุก  3  ราย 
2.2.3 ดวน  C จัดลําดับใหตรวจแทรกกับผูปวยท่ัวไป ทุก  5  ราย 

3. เจาหนาท่ีผูปวยนอกทวนสอบ  ชื่อ  –  สกุล  สิทธิดานการรักษาพยาบาลใหตรงกัน 
4. กรณีผูใชบริการมีอาการเปลี่ยนแปลงเขาสูภาวะฉุกเฉินตาง ๆ พิจารณาจัดสงไปหนวยงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน

ไมเกิน 4 นาที และหรือเขาพบแพทยกอนตาม แนวทางท่ีกําหนดไว   
5. กรณีพยาบาลผูปวยนอกเห็นสมควรสงตรวจชันสูตร กอนพบแพทยดังนี้  

5.1      ผูใชบริการท่ีมาตามนัดเดิม เห็นสมควรสงตรวจชันสูตร กอนพบแพทย 
5.2      สงตรวจทางหองปฏิบัติการพ้ืนฐานไดตามความเหมาะสมไดแก   U/A , UPT  , EKG 

6. ผูรับบริการท่ีนั่งรอพบแพทยนานเกิน 30 นาที แจงเจาหนาท่ี 
 

ผลลัพธท่ีคาดหวัง 
1.ไมมีอุบัติการณการเกิดการคัดกรองผูปวยผิดประเภท   หรืออาการฉุกเฉิน  นั่งรอตรวจท่ีงานผูปวยนอก  
อุบัติการณการเกิดคัดกรองผิดประเภท  ในหนวยงานเทากับ 0  
2.เกิดความความปลอดภัย กับผูรับบริการและผูใหบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



โรงพยาบาลเวียงแกน หนา 1/1 
มาตรฐานสําหรับวิธีการปฏิบัติเลขท่ี ………. ฉบับท่ี 3 
เรื่อง: แนวทางจัดใหบริการพบแพทยในชองทางดวน วันท่ี  01 มกราคม 2561 
แผนก  :   งานผูปวยนอก แผนกท่ีเกี่ยวของ :  ทุกหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
ผูจัดทํา :  งานผูปวยนอก อนุมัติ :  หัวหนางานผูปวยนอก 
วัตถุประสงค  
               เปนแนวทางสําหรับทีมทางการพยาบาลในการจัดการใหบริการชองทางดวน 
ขอบเขต 
              ผูปวยท่ีรับบริการในงานผูปวยนอกท่ีเขาเกณฑในการใชชองทางดวน 
ผูรับผิดชอบ 
              งานผูปวยนอก  ทีมทางการพยาบาลผูดูแลทุกคน 
แนวทางปฏิบัติ 
การจัดใหบริการในชองทางดวนมีกรณีดังตอไปนี้ 
1. ตามชองดวน   A  B  C  
2. ตามการคัดแยกของมาตรฐาน สพฉ .คือ Re -sucsitation  ,Emergecy,SemiUrgent, Urgent,Non 

Urgent 
 

ผลลัพธท่ีคาดหวัง 
              ผูปวยท่ีมีขอบงชี้ท่ีตองไดรับการตรวจอยางรวดเร็ว  และปลอดภัยในชองทางดวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



โรงพยาบาลเวียงแกน หนา 1/1 
มาตรฐานสําหรับวิธีการปฏิบัติเลขท่ี ………. ฉบับท่ี 3 
เรื่อง: แนวทางการใหการพยาบาลตาม 
ประเภทผูปวย 

วันท่ี  01 มกราคม 2561 

แผนก  :   งานผูปวยนอก แผนกท่ีเกี่ยวของ :  ทุกหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
ผูจัดทํา :  งานผูปวยนอก อนุมัติ :  หัวหนางานผูปวยนอก 
วัตถุประสงค 
      เพ่ือใหผูใชบริการไดรับการดูแลเหมาะสม ปลอดภัย 
ขอบเขต 
              ผูใชบริการท่ีมารับบริการผูปวยนอกทุกราย 
ผูรับผิดชอบ 
              พยาบาลวิชาชีพ/ผูชวยเหลือคนไข ท่ีปฏิบัติงานจุดคัดกรอง 
แนวทางปฏิบัติ 

ประเภทดวน ของงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน ใหปฏิบัติดังนี้ 
1. สงผูใชบริการเขาหองฉุกเฉินทันที ไมเกิน 4 นาที 
2. สงหลักฐานผูใชบริการใหหองเวชระเบียนคน OPD CARD กอน ตามประเภทของตะกรา 

ภายใน 1 นาที 
3. ใหการดูแลผูใชบริการตามมาตรฐานวิชาชีพท่ี ER ถากลุม ฉุกเฉิน มีอาการทุเลา คงท่ี อาจสง

ตอมาพบแพทย OPD โดยดุลพินิจของแพทยหรือพยาบาลเวร เพ่ือพบแพทยตามระบบ
ชองทางดวน ของ OPD 

ประเภทดวนของงานผูปวยนอก ใหปฏิบัติดังนี้ 
1. แนะนําผูใชบริการ นั่งรอเกาอ้ีรอตรวจหนา ทีวี โดยไมตองหยิบบัตรคิว ไดรับบริการภายใน 

30 นาที 
2. สงหลักฐานใหเวชระเบียน ตามประเภทตะกรา เพ่ือคน OPD  CARD ไมเกิน 2 นาที 
3. ดูแลใหไดรับบริการ ประเมินอาการแสดงเบื้องตน เขาหองตรวจ พบแพทย โดยสลับกับผูปวย

ท่ัวไป ทุก 1-5 ราย/ ดวน 1 ราย 
 

ผลลัพธท่ีคาดหวัง 
1. ไมพบอุบัติการณ ผูใชบริการเกิดอาการฉุกเฉินคุกคาม ขณะรอรับบริการ 
2. มีการคัดกรองประเภทผูรับบริการเหมาะสม ถูกตอง 

 
 
 
 
 
 

 
 



โรงพยาบาลเวียงแกน หนา 1/2 
มาตรฐานสําหรับวิธีการปฏิบัติเลขท่ี ………. ฉบับท่ี 3 
เรื่อง: แนวทางการคัดกรองประเภทผูรับบริการ 
ประเภทเรงดวนของงานผูปวยนอก 

วันท่ี  01 มกราคม 2561 

แผนก  :   งานผูปวยนอก แผนกท่ีเกี่ยวของ :  ทุกหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
ผูจัดทํา :  งานผูปวยนอก อนุมัติ :  หัวหนางานผูปวยนอก 
วัตถุประสงค 
      เพ่ือใหผูใชบริการไดรับการจําแนกประเภทถูกตอง  เหมาะสม ปลอดภัย 
ขอบเขต 
              ผูใชบริการท่ีมารับบริการผูปวยนอกทุกราย 
ผูรับผิดชอบ 
              พยาบาลวิชาชีพ/ผูชวยเหลือคนไข ท่ีปฏิบัติงานจุดคัดกรอง 
แนวทางปฏิบัติ 

1. ประเภทดวน ของงานผูปวยนอก มีดังนี้ 
ดวน A 
ไดแก 
1. เด็ก 0- 3 เดือน วัดไข ได > 38 C 
2. เด็ก 3 เดือน - 5 ป วัดไข ได > 39 C 
3. วัดความดันโลหิต ครั้งท่ี 2 ได 160/100 – 179/109 mmHg 
4. Pain score 4 - 6  
5. เด็กมาตรวจดวยอาการไอ ฟงปอดไมโลง แตไมมีอาการหายใจเร็ว/หอบ 
/อกบุมหรือไมมีปกจมูกบาน  
ดวน B 
ไดแก 
1. ไอมากกวา 2 สัปดาห รวมกับมีอาการเจ็บอก ไข น้ําหนักลด สงสัย TB 
2. สงสัยอีสุกอีใส ตาแดง มือเทาปาก หัด คางทูม 
3. สงสัยไขหวัดนก คอตีบ ไขกาฬหลังแอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โรงพยาบาลเวียงแกน หนา 2/2 
มาตรฐานสําหรับวิธีการปฏิบัติเลขท่ี ………. ฉบับท่ี 3 
เรื่อง: แนวทางการคัดกรองประเภทผูรับบริการ 
ประเภทเรงดวนของงานผูปวยนอก 

วันท่ี  01 มกราคม 2561 

แผนก  :   งานผูปวยนอก แผนกท่ีเกี่ยวของ :  ทุกหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
ผูจัดทํา :  งานผูปวยนอก อนุมัติ :  หัวหนางานผูปวยนอก 

ดวน C 
ไดแก 
1. ผูปวยทรงตัวลําบาก นั่งลอเข็น  
2. โรคลมชัก มีประวัติชักบอยๆ นั่งรอนานไมได 
3. ทารกหลังคลอด ตัวเหลือง นัดตรวจ MB   
4. เด็กกวน รองให  ซึม  
5. นักเรียน พระภิกษุ ขาราชการในเครื่องแบบ 
ประเภทดวนของงานผูปวยนอก ใหปฏิบัติดังนี้ 

              1.แนะนําผูใชบริการ นั่งรอเกาอ้ีรอตรวจสังเกตอาการ 
              2.สงหลักฐานใหเวชระเบียน ตามประเภท เพ่ือคน OPD  CARD  
              3.ดูแลใหไดรับบริการ ประเมินอาการแสดงเบื้องตน เขาหองตรวจ พบแพทย โดยสลับกับผูปวย
ท่ัวไป ตามแนวทางปฏิบัติ 
 

ผลลัพธท่ีคาดหวัง 
               1.ไมพบอุบัติการณ ผูใชบริการเกิดอาการฉุกเฉินคุกคาม ขณะรอรับบริการ 
               2.คัดกรองประเภทผูรับบริการเหมาะสม ถูกตอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


	โรงพยาบาลเวียงแก่น
	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
	3. ไม่พบอุบัติการณ์การซักประวัติผิดคน การรักษาพยาบาลผิดคน และแฟ้มประวัติผิดคน
	โรงพยาบาลเวียงแก่น
	รายละเอียดการปฏิบัติงาน
	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

	โรงพยาบาลเวียงแก่น
	วัตถุประสงค์ 
	ขอบเขต
	ผู้รับผิดชอบ
	แนวทางปฏิบัติ
	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
	โรงพยาบาลเวียงแก่น
	วัตถุประสงค์
	ขอบเขต
	ผู้รับผิดชอบ
	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
	โรงพยาบาลเวียงแก่น
	วัตถุประสงค์
	ขอบเขต
	ผู้รับผิดชอบ
	โรงพยาบาลเวียงแก่น
	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

