
ผงัการปฏิบัติงานคลนิิกแพทย์แผนจีน    โรงพยาบาลบางน า้เปร้ียว 
ล าดบั กระบวนการ ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

1 ลงทะเบียน  
 
 
 

5 นาที งานประกนั 

2 ซกัประวติั 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

5 นาที คลินิกแพทย์
แผนจีน 

3 ตรวจร่างกาย  
 
 

 
 

15 นาที คลินิกแพทย์
แผนจีน 

4 รักษา 
 
 
 
 

 

 

 
 

30 นาที คลินิกแพทย์
แผนจีน 

5 นดัติดตาม 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

5 นาที คลินิกแพทย์
แผนจีน 

6 จ าหน่าย 
 

 
 
 
 
 

10 นาที การเงิน 

  

ผูรั้บบริการ 

ลงทะเบียน / ตรวจสอบสิทธ์ิ 

วดัความดนัโลหิต 

แพทย ์

รับบตัรคิว 

ไม่นดั 

นดั 

ซกัประวติั 

แพทย์

แผนจีน 

- ฝังเขม็ 

- กระตุน้ไฟฟ้า 

- ครอบแกว้ 

- รมยาจีน 

นดั 

ลงทะเบียนนดั 

กลบับา้น 

ช าระเงิน 

ปรึกษา 



ขั้นตอนการรับบริการงานแพทย์แผนจีน 

1ผูป่้วยลงทะเบียนท่ีจุดรับลงทะเบียนผูป่้วย ชัง่น ้าหนกัและวดัวดัส่วนสูง 

 

 

 

 

 

 

 

2.รับการท่ีคลินิกแพทยแ์ผนจีน 

 



3.ผูป่้วยรับบริการท่ี โตะ๊ 1  วดัความดนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.ยืน่บตัรนดัรับบตัรคิวโตะ๊ 3และซกัประวติั 

 



5.รอบรับบริการ

 

 

6.เจา้หนา้รับบริการตามบตัรคิว 

 

 



7.รับบริกาการฝังเขม็โดยแพทยแ์ผนจีน 

 

8.ช าระเงิน 

9.กลบับา้น 



ฉุกเฉินมาก 

ไม่ฉุกเฉิน 
ฉุกเฉิน/เร่งด่วน 

ไม่รอผล ใช่ 

ไม่ใช่ 

ใช่ ไม่ใช่ 

แผนผังการปฏิบัติงานให้บริการผู้ป่วยนอก 
 
 เข้าบริการที่ OPD 

คัดกรอง 

ผู้รับบริการ 

รับบัตรคิว ยื่นบัตร และตรวจสอบสิทธิ ผู้ป่วยนัด 

Vital signs และประเมิน
อาการเบื้องต้น 

ER 

พยาบาลซักประวัติ 

ตรวจสุขภาพสมัครงาน
ที่มีตรวจเลือด, X-ray 

ช าระ 
เงินสด 

นัดเจาะเลือด, X-ray 

เจาะเลือด 
X-ray 

รอผลตรวจ
ตรวจ 

พบแพทย์ตรวจ
รักษาและประเมิน

อาการ 

Consult 

Admit 

Refer 

ส่งแผนกอ่ืนตามข้ันตอน 

พบแพทย์เฉพาะทาง 

Admit มีนัด ไม่นัด 

ลงนัด 

ห้องจ่ายยา OPD 

ช าระเงิน 

ช าระเงิน รับใบเสร็จ รอรับยา ค าแนะน าการใช้ยา 

กลับบ้าน 
R-OPD-006 แก้ไขครั้งที่ 00 วันที ่9 พฤศจิกายน 2559 



แนวทางปฏิบัติเมื่อพบผูป้่วยสงสัยโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS) รพ.บางน้้าเปรี้ยว  
กรณีพบผู้ป่วยในชุมชน 

  ปรึกษาแพทย์เวร ER 038-581285, 
038-581780 ต่อ 162 

เฝ้าระวังที่บ้าน ให้มาโรงพยาบาล 

พยาบาล ER สวม PPE ล้างมือ Gown  หมวก N 95   
Face shield    ถุงมือ เตรียมอุปกรณ์ออกรับผู้ป่วย 

พบผู้ป่วยสงสัย MERS ในชุมชน 

แจ้งรถพยาบาล 
พนักงานขับรถ สวม Mask, ถุงมือ 

 แจ้ง Ward 1 ก่อนออกรถเพ่ือ
เตรียมห้อง 

ปิดกั้นเส้นทางหลังตึก ไปรับผู้ป่วยที่บ้าน 

ส่งผู้ป่วยทางด้านหลังตึก  
บริเวณหน่วยจ่ายกลาง เข้าห้อง 

Modify AIIR W1 

รายงานแพทย์เวรใน Ward 1 ตรวจร่างกาย 
พยาบาล Refer และพยาบาล Ward 1 ช่วย 

Ward 1 แจ้งลงทะเบียนประวัติผู้ป่วย  

แจ้ง LAB เตรียมกล่อง
อุปกรณ์การเก็บตัวอย่าง 

เข้าสู่แนวทางการตรวจรักษาในโรงพยาบาล 

รายงาน SRRT อ าเภอ 

แจ้งงานควบคุม
โรค สสจ. 

ด าเนินการทาง
ระบาดวิทยา 

    R-ICS-006.02  แก้ไขครั้งที่ 00 วันที่ 1 กันยายน 2559 



แนวทางการดูแล ผู้ป่วยสงสัยวัณโรค  โรงพยาบาลบางน้้าเปรี้ยว 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ป่วยสงสัย TB รายใหม่ 

Pulmonary Tuberculosis Screening 5 ข้อ 

1. ไอเรื้อรังเกิน 2 สัปดาห ์

2. ไอมีเสมหะ บางครั้งมเีลือดปน 

3. น้้าหนักลดลง 5% ใน 3 เดือน, 10% ใน  6 เดือน 

4. ไข้เรื้อรังเกิน 2 สัปดาห ์

5. ต่อมน้้าเหลืองที่คอโต ≥ 2 ซม´  

ผู้ป่วยสวม Surgical Mask / ล้างมือ 

เก็บเสมหะส่งตรวจ AFB & CXR 

นอน รพ. 

ไม่เป็น TB 

รักษาตาม

แผนการรักษา 

นอกเวลา ในเวลา 

เภสัชจ่ายยาถึงวันศุกร ์ เภสัชกรจ่ายยาที่

ห้องดอกมะลิ 

OPD นัดเข้าคลินิก      

TB วันศุกร ์
OPD แจ้งงานเวชฯ 

(คลินิก TB) 

ห้อง Modify AIIR Ward หรือห้องแยก Ward  หรือเตียงแยกรมิหน้าต่าง 

แจ้งฝ่ายเวชฯ ขึ้นทะเบียนคลินิก TB 

ผู้ป่วยจา้หน่าย ส่งเยี่ยมบ้าน (HHC) 

ผู้ใหญ ่ เด็ก 

AFB  3 ครั้ง + CXR AFB 3 ครั้ง + CXR 

เด็กเล็กท้า Morning gastric 

lavage ส่ง AFB 3 ครั้ง 

นัดท้า tuberculin test อังคารท่ี 

3 ของเดือน 

พบแพทย์ 

รอพบแพทย์ หอ้งดอกมะลิ 

Dx.TB 

รพ.สต.ค้นหาผู้

สัมผัสโรค 

กลับบ้าน 

    R-ICS-008  แก้ไขครัง้ที่ 00 วันที่ 31 ตุลาคม  2557 


