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ข้ันตอนการใหบริการแผนกตางๆของโรงพยาบาลหนองมะโมง 

 
1. งานบริการหองบัตร(เวชระเบียน) 
 ใหบริการจัดทําประวัติเวชระเบียนของผูรบับริการ บริการ คนหาและจัดเก็บเวชระเบียนผูปวยนอก 
รวมท้ังการจัดสงทะเบียนประวัติผูปวยไปตามจุดรับบริการ  

ขั้นตอนการใหบริการ 
ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา 

1 ยื่นบัตรประชาชนใหเจาหนาที่ทาํบัตร พรอมแจงความประสงคในการใช
บรกิาร หรืออาการความเจ็บปวย เพื่อใหเจาหนาท่ีจัดสงประวัติไปถูกจุด
รับบรกิาร 
 

ผูปวยเกา 1-5 นาที 
ผูปวยใหม 5-10 นาที 

2 เจาหนาที่หองบัตรตรวจสอบสิทธิผูรับบริการ พรอมท้ังแจงสิทฺธิแก
ผูรบับริการทุกครั้ง 
 

3 คนประวัติเวชระเบียนผูมารับบริการ ถาเปนผูปวยใหมตองจัดทํา
ทะเบียนประวัติใหม 
 

4 แกไขสิทธิของผูรับบริการใหถูกตอง 
 

5 สงประวัติผูรับบริการไปยังจุดรับบรกิารตางๆ และสงใบนําทางพรอม
แจงผูรับบริการใหไปยังจุดรบับริการนั้นๆ ยกเวนผูปวยมารับบริการหอง
อุบัติเหตุฉุกเฉิน  เจาหนาที่หองบัตรจะนําสงใบนําทางใหเองเพ่ือความ
รวดเร็วของการใหบริการผูปวยฉุกเฉิน 
 

6 แจงผูรับบริการใหชั่งนํ้าหนัก  วัดสวนสูง   และวัดความดันโลหิตเพื่อ
นําสงแกจุดบรกิาร 
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2.งานบริการผูปวยนอก 
 หมายถึง การใหบริการ งานการพยาบาลผูปวยนอก หรือ ผูใชบริการสุขภาพที่มารับบรกิารทุกมิติ  ให
การพยาบาลผูปวย  ผูใชบริการที่ไมตองพักรักษาตัวในโรงพยาบาลดวยการคดักรอง  การตรวจพิเศษ  การให
คําปรึกษาและสุขภาพจิต งานตรวจสุขภาพ งานคลินิกพิเศษ  งานโรคเร้ือรัง ศูนยรับผูปวย และงานการสงตอ  

ขั้นตอนการใหบริการ 
ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา 

1 พยาบาลซักประวัติ/คัดกรองเรียกควิผูปวยเพ่ือซักประวัติ โดย
ผูรบับริการจะตองจําคิวของตนเองซึ่งแสดงอยูที่ใบนําทาง (โตะซัก
ประวัติมี 4 โตะ ผูรับบรกิารจะตองเขาใหถูกโตะโดยฟงจากระบบเรียก
คิว ซึ่งจะมีแจงอยูแลวทุกครั้ง) 

10-60 นาที ขึ้นอยูกับ
จํานวนผูรับบริการแตละ
วัน 

2 พยาบาลซักประวัติ/คัดกรอง ทําการซักประวัติ ผูรับบรกิารจะตองแจง
อาการ ความเจ็บปวย และความตองการแกพยาบาลฯใหถูกตอง 
ครบถวน เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจรักษาของแพทย 
โดยลําดับการเขาตรวจจะเรียงลําดับดังนี้ 
1. ผูปวยที่มีอาการฉุกเฉิน ถาไมไดตรวจทันที จะมีผลตอความปลอดภัย
ของผูปวย ไดแก ไขสูงมากกวา 39 องศาเซลเซียส 
2. ผูที่สังคมควรชวยเหลือเกื้อกูล ไดแกผูสูงอายุที่อายุเกิน 70 ป ขึ้นไป/
พระภิกษุ และผูพิการ 
3. ตรวจตามลําดับคิว 

3 กรณีผูปวยโรคเร้ือรัง เชน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง  ไขมันในเลือดสูง 
ปอดอุดก้ันเรื้อรัง หอบหืด สุขภาพจิต และอื่นๆ ผูปวยตองนําสมุด
ประจําตัวมาดวยทุกครั้ง เพื่อใหพยาบาลซักประวัติ/คัดกรอง ลงวันนัด 
ลงผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ   และแพทยลงบันทึกผลการรักษา
ลงในสมุดดังกลาวเพ่ือความตอเนื่องในการรักษา 

4 ผูรับบริการเขาพบแพทยเพ่ือตรวจรกัษาตามลําดับ ควรปด
โทรศัพทมือถือกอนเขาพบแพทย เพื่อความรวดเร็วในการตรวจรักษา 

10-60 นาที ข้ึนอยูกับ
จํานวนผูรับบริการแตละวัน 

5 กรณีขอใบสงตัวหรือตองไปฉีดยา  ทําแผล  เอ็กซเรย ตรวจเลือด หรือ
แพทยสงตอแผนกอ่ืน ผูรับบริการจะตองพบพยาบาลประจําโตะ 4 เพ่ือ
ทําการประสานงานใหกอน 

5-30 นาที ขึ้นอยูกับ
จํานวนผูรับบริการแตละวัน 

6 รอรับยาที่หนาแผนกเภสัชกรรม  
หมายเหตุ  : ระหวางรอตรวจ หากมีอาการดังตอไปนี้ ตองแจงพยาบาลซักประวัติ/คัดกรองทันที 

1. เด็กมีไขสูง หนาวสั่น มากกวา 38 อาสาเซลเซียส หรือผูใหญอุณหภูมิมากกวา 40 องศา 
2. มีอาการปากเบี้ยว ลิ้นแข็ง พูดไมชัด 
3. ความดันโลหิตสูงมากกวา หรือเทากับ 180/100 มิลลิเมตรปรอท 
4. หายใจลําบาก หายใจเหนื่อยหอบ หายใจเร็ว เด็ก 1-5 ป มากกวา 40 ครั้ง/นาที , ผูใหญ 

มากกวา 30 ครั้ง/นาที 
5. ใจสั่น ใจเตนเร็วมากกวา ปกติ 
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6. เจ็บแนนหนาอก ราวไปกรามหรือหัวไหล 
7. เลือดออกมากกวาปกติ เชน ไอ อาเจียน ถายอุจจาระเปนเลือดสด หรือถายดํา ใจคอผิดปกติ 
8. ปวดศีรษะ ปวดทอง มากกวาปกติ ถายเหลวมากกวา 10 ครั้ง รวมกับคลื่นไส อาเจียนบอย ใจคอไมดี 
9. เด็กชักมาจากบานภายใน 24 ชั่วโมง ซึมลง 
10. ผื่นแพทั้งตัว แนนหนาอกหายใจไมออก 
11. ผูปวยเบาหวานมีอาการใจคอไมดี เหงื่อออก ตัวเย็น 
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3.งานบริการผูปวยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนติิเวช 
 หมายถึง งานการพยาบาลผูปวยอุบัติเหตุฉุกเฉิน  การพยาบาลเพ่ือชวยชีวิต  แกไขภาวะวิกฤตท่ี
คุกคามชีวิต  รวมทั้งการชันสูตรพลิกศพ 

ขั้นตอนการใหบริการ 
ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา 

1 เจาหนาที่หองบัตรสงใบนําทางของผูปวยแกพยาบาลหองอุบัติเหตุฯ 
 

15-120 นาที ขึ้นอยูกับ
จํานวนผูรบับริการแตละ
วัน 2 พยาบาลหองอุบัติเหตุฯ ทําการซักประวัติ คัดกรองตามระดับความ

รุนแรงเรงดวน โดยแบงเปน 5 ระดับ  
ระดับ 1 Resuscitation (สีแดง)ผูปวยฉุกเฉินวิกฤต  
จะไดรับการตรวจจากแพทยและพยาบาลทันที 
ระดับ 2 Emergency (สีชมพู) ผูปวยฉุกเฉิน  
รอตรวจภายใน 10 นาที  
ระดับ 3 Urgent (สีเหลือง) ผูปวยเรงดวน  
รอตรวจภายใน 30 นาที 
ระดับ 4 Semi-urgent (สีเขียว) ผูปวยฉุกเฉินไมรุนแรง  
รอตรวจภายใน 1 ชั่วโมง 
ระดับ 5 Non- urgent (สีขาว) ผูปวยทั่วไป  
รอตรวจภายใน 2 ชั่วโมง 
 

3 ตรวจรักษาและทําหัตถการ สังเกตอาการโดยแพทยและพยาบาล 
 

4 จําหนายโดยวิธีการดังตอไปนี้ 
- อาการทุเลา รับยา กลับบานได 
- อาการไมดีขึ้น เกินศักยภาพการรักษา มีความจําเปนตองตรวจรักษา
เพิ่มเติม ตองสงตอโรงพยาบาลแมขาย หรือโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกวา 
- ตองพักรักษาในโรงพยาบาล(นอนเตยีง) 
 

10-30 นาที 
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การจัดระดับความเรงดวน 

ระดับความเรงดวน อาการและอาการแสดง 
ระดับ 1 Resuscitation (สีแดง) 
ผูปวยฉุกเฉินวิกฤต คือ ผูปวยที่มีการเจ็บปวยหรือ
บาดเจ็บที่รนุแรงมากเสี่ยงตอการเสียชีวิต หรือมีระบบ
การทํางานของรางกายลมเหลว ควรไดรบัการตรวจ
จากแพทยและพยาบาลทนัที 

ไมรูสึกตัว  หยุดหายใจ  หัวใจหยุดเตน 
หายใจเปาปาก หอบเหนื่อย  ขณะกําลังชัก 
ภาวะช็อก  บาดเจ็บศีรษะและกระดูกคอรุนแรง 
เสียเลือดมาก ความดันโลหิตต่ํา 

ระดับ 2 Emergency (สีชมพู ) 
ผูปวยฉุกเฉิน คือ บุคคลที่ไดรับบาดเจ็บ / อาการปวย
ซึ่งมีภาวะเฉียบพลันมาก / เจ็บปวดรุนแรงอัน
จําเปนตองไดรับปฏิบัติการแพทยอยางรบีดวนมิฉะนั้น
จะทําใหการบาดเจ็บ / อาการปวยของผูปวยฉุกเฉิน
นั้นรุนแรงขึ้น หรือ เกิดภาวะแทรกซอนขึ้น  ซึ่งสงผล
ใหเสียชีวิต รอตรวจภายใน 10 นาที  

ซึมเรยีกรูสึกตัว  หายใจลําบากมาก 
เจ็บแนนหนาอกรวมกับซีดเหงื่อแตกตัวเย็น 
ไดรับสารพิษเกินขนาด งูกัด 
เจ็บครรภจริงใกลคลอด  ปวดทองนอยเฉียบพลันและ
เลือดออกทางชองคลอดในหญิงตั้งครรภ 
มีอาการทางจิตคลุมครั่งทํารายตนเองหรือผูอ่ืน 
บาดเจ็บศีรษะรุนแรง บาดเจ็บรุนแรงมกีารหักของ
กระดูกใหญ เชน กระดูกอุงเชิงกราน 
การหักผิดรปูของกระดูกแบบมีแผลเปด 
บาดเจ็บดวงตามีการสูญเสียการมองเห็นเฉียบพลัน 
ออนแรงคร่ึงซีกเฉียบพลัน 

ระดับ 3 Urgent (สีเหลือง) 
ผูปวยเรงดวน คือ บุคคลที่ไดรับบาดเจ็บ / อาการ
ปวยซึ่งมีภาวะเฉียบพลันไมรุนแรงรอรับปฏิบัติ
การแพทยไดในชวงระยะเวลาหนึ่ง  หรือ เดินทางมา
รับบรกิารไดดวยตนเอง และหากปลอยไวเกินเวลาอัน
สมควรแลวจะทําใหการบาดเจ็บ หรือ อาการปวยนั้น
รุนแรงขึ้น หรือเกิดภาวะแทรกซอนขึ้นได รอตรวจ
ภายใน 30 นาที 

หายใจลําบากเล็กนอย  เจ็บอกหลังการออกกําลังกาย 
บาดเจ็บศีรษะรูสึกตัวแตมีประวัติสลบ ผูปวยหลังชักที่
รูสึกตัวดี  อาเจียน/ถายเหลวจํานวนมากตดิตอกัน
รวมกับมีภาวะขาดน้ํา 
การหักผิดรปูของกระดูกแขนขาแบบไมมีแผลเปด 
บาดแผลฉีกขาด การตกเลือดที่มีอาการคงท่ี 

ระดับ 4 Semi-urgent (สีเขียว) 
ผูปวยฉุกเฉินไมรุนแรง คือ บุคคลที่เจ็บปวย / 
บาดเจ็บเล็กนอย แตไมใชผูปวยฉุกเฉิน ที่อาจรอรับ
หรอืเลือกสรรการบริการสาธารณสุขในเวลาทําการ
ตามปกติได รอตรวจภายใน 1 ชั่วโมง 

กลืนลําบากสําลักสิ่งแปลกปลอมแตมีการหายใจปกติ 
บาดเจ็บศีรษะรูสึกตัวดีไมมีประวัติสลบ 
ถูกแมลง/สตัวกัด  บาดแผลฉีกขาดไมรุนแรง บาดเจ็บ
ทรวงอกแตการหายใจปกติ 
สิ่งแปลกปลอมเขาตาแตการมองเห็นปกติ 
อุบัติเหตุภายใน 24 ชั่วโมง 

ระดับ 5 Non- urgent (สีขาว) 
ผูปวยทั่วไป คือ บุคคลท่ีมารับบริการสาธารณสุข  
หรอืบริการเพ่ือผูอ่ืนโดยไมจําเปนตองใชทรัพยากรมาก  
รอตรวจภายใน 2 ชั่วโมง 

การเจ็บปวยทั่วไปที่มีอาการเล็กนอย/อาการคงท่ี 
การเจ็บปวยเรื้อรังมาตรวจตามนัด 
แผลฉีกขาดที่ไมจําเปนตองเย็บ รอยถลอก ฟกช้ํา  
ผูปวยนัดทาํแผล ฉีดวัคซีน 
อุบัติเหตุมากกวา 24 ชั่วโมง 
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4. การสงตอผูปวยเพื่อรักษาตอสถานพยาบาลอื่น 
 หมายถึง การสงตอผูปวยหรอืผูรับบรกิาร เพื่อ ขอรับบริการทางการแพทยและสาธารณสุขระหวาง
สถานบริการสาธารณสุข ตัง้แตกอนการสงตอ ขณะสงตอและรับการสงตอ เพ่ือใหผูปวยไดรบับริการทาง
การแพทยท่ีมีคณุภาพ เหมาะกับโรคของผูปวย 

ขั้นตอนการใหบริการ 
ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา 

1 เมื่อแพทยพิจารณาเห็นควรสงผูปวยไปรักษาตอสถานพยาบาลท่ีมี
ศักยภาพสูงกวา แพทยจะโทรศัพทปรึกษาและสงอาการผูปวยกับแพทย
ที่โรงพยาบาลปลายทางที่จะรับผูปวย 

5-30 นาที 

2 แพทยแจงเหตุผล ความจําเปนในการสงตอกับผูปวย/ญาติ  
 

3 พยาบาลหัวหนาเวรอุบัติเหตุฉุกเฉิน/ผูปวยใน โทรศัพทประสานงานสง
อาการ  การรักษาที่ไดใหไปแลวกับสถานพยาบาลที่จะสงตอ 

4 เตรียมผูปวยที่จะสงตอ เชน การใหยา การทําหัตถการทางการแพทยตางๆ 
ใหพรอมกอนสงตอ 

5 เตรียมเอกสารประกอบการสงตอ ดังตอไปนี้ 
- ใบสงตอผูปวย (พิมพออกจากระบบ Thai refer) 
- ใบบันทึกอาการระหวางสงตอ 
- ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ , ผลการตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจ ฯลฯ(ถามี) 
- ขอมูลเอ็กซเรย ทั้งภาพถายและ DVD (ถามี) 

6 เตรียมอุปกรณทางการแพทย เชน ความวัดความดันโลหิต เคร่ืองวัด
ปรมิาณออกซิเจนในเลือด เคร่ืองควบคุมการใหสารละลายทางหลอด
เลือดดํา ฯลฯ 

7 แจงพนักงานขับรถ พรอมทั้งจัดเตรียมอุปกรณบนรถพยาบาลสงตอ
ผูปวย เชน ออกซิเจน  เคร่ืองดูดเสมหะ เปนตน 

8 พยาบาลสงตอบันทึกอาการ  และสัญญาณชีพกอนนําสง 
9 เคลื่อนยายผูปวยขึ้นรถพยาบาลสงตอ 
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5. การพักรักษาตัวในโรงพยาบาล 
 หมายถึง การสงตอผูปวยหรอืผูรับบรกิาร เพื่อ ขอรับบริการทางการแพทยและสาธารณสุขระหวาง
สถานบริการสาธารณสุข ตัง้แตกอนการสงตอ ขณะสงตอและรับการสงตอ เพ่ือใหผูปวยไดรบับริการทาง
การแพทยท่ีมีคณุภาพ เหมาะกับโรคของผูปวย 

ขั้นตอนการใหบริการ 
ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา 

1 เมื่อแพทยพิจารณาวาผูปวยควรนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล แพทย
จะอธิบายเหุตผลความจําเปนที่ตองนอนโรงพยาบาล รวมท้ังแนวทาง
การรักษาแกผูปวยและญาติ 

5-30 นาที 

2 ผูปวยและญาติเซ็นยินยอมใหแพทยทําการรักษา/นอนโรงพยาบาล ใน
เวชระเบียนของโรงพยาบาล 

3 กรณีที่แพทยสั่งนอนเตยีงจากงานผูปวยนอก  พยาบาลคัดกรองโตะ 4 
จะโทรศัพทประสานงานสงขอมูล ชื่อ-สกุล อาการ และอาการแสดง 
การวินิจฉัยโรค  การรักษาท่ีไดใหไปแลวกับพยาบาลงานผูปวยใน 
ยกเวนกรณทีี่ผูปวยตองไดรบัการทําหัตถการที่จําเปนกอนเขานอนเตียง 
พยาบาลคดักรองโตะ 4 จะโทรศพัท ประสานงานสงขอมูลดังกลาว กับ
พยาบาลหัวหนาเวรอุบัติเหตุฉุกเฉิน เพ่ือทําหัตถการใหผูปวยกอน 

4 พยาบาลหัวหนาเวรอุบัติเหตุฉุกเฉิน/ผูปวยนอกแจงงานเวชระเบียนทํา
การตรวจสอบสิทธิและพิมพใบแสดงสิทธิจากระบบ  

5 พยาบาลหัวหนาเวรอุบัติเหตุฉุกเฉิน/ผูปวยนอกลงทะเบียนผูปวยใน ใน
ระบบคอมพิวเตอร  

6 พยาบาลงานอุบัติเหตุฉุกเฉินทําหัตถการ กรณีที่มีความจําเปนตองไดรบั
การรักษาทันที เชน การใหสารนํ้าทางหลอดเลือดดํา การใหยาบางชนิด 
เปนตน 

5-20 นาที 

7 พยาบาลหัวหนาเวรอุบัติเหตุฉุกเฉิน  โทรศัพทประสานงานสงขอมูล 
ชื่อ-สกุล อาการและอาการแสดง การวินิจฉัยโรค  การรักษาที่ไดใหไป
แลวกับพยาบาลงานผูปวยใน 

8 พยาบาลหัวหนาเวรอุบัติเหตุฉุกเฉิน/ผูปวยนอก สงเอกสารใบคําสั่งการ
รักษากรณีนอนโรงพยาบาลของผูปวยไปที่กลุมงานเภสัชกรรม เพ่ือ
จัดเตรียมยาตามแผนการรักษาของแพทย 

10-20 นาที 

9 พนักงานเปลนําสงผูปวยดวยรถเข็นนั่ง/นอน ตามสภาพผูปวย ไปตึก
ผูปวยในพรอมพยาบาลนําสง รวมทั้งยาและเวชภัณฑตางๆ 
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6.งานการพยาบาลผูปวยใน 
 หมายถึง งานการพยาบาล ผูปวยใน(นอนเตียง)ทุกประเภท ทุกสาขาบริการ 
ขั้นตอนการใหบริการ 

ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา 
1 พยาบาลผูปวยในพิจารณาจัดเตียงใหผูปวยตามระดับความรุนแรงของ

อาการผูปวย เชน ผูปวยที่อาการหนัก ตองเฝาระวังดูแลอยางใกลชิด จะ
พิจารณาจัดใหอยูเตียง 2 , 6 , 7 ทั้งฝงชายและหญิง ทั้งนี้เพ่ือให
พยาบาลสามารถมองเห็นไดตลอดเวลา 

5-10 นาที 

2 เตรียมความพรอมของเตยีง อุปกรณของใชประจําเตียงตามที่ไดรับแจง 
3 แรกรับประเมินสภาพผูปวยวัดสัญญาณชีพ  ซักประวัติ  อธิบายเกี่ยวกับโรค 

แผนการรกัษาของแพทย  การปฏิบัติตัวขณะนอนโรงพยาบาลและ
อาการผิดปกตทิี่ตองแจงใหเจาหนาที่ทราบ 

10-15 นาที 

4 ใหยาและทําหัตถการตามแผนการรักษาของแพทยแรกรับ  ดูแล
วางแผนการพยาบาล  ใหการพยาบาล ประเมินผลการพยาบาล 

30-60 นาที 

5 การดูแลผูปวยประจําวัน 
- พยาบาลใหการดูแลประเมนิสภาพผูปวย  วางแผนการพยาบาล  ให
การพยาบาล ประเมินผลการพยาบาล ใหยาและทําหัตถการ ตลอด 24 
ชั่วโมง 
- แพทยตรวจเยี่ยมอาการ ใหขอมูลผูปวยและญาติในเร่ืองโรค พยาธิ
สภาพของโรค แนวทางการรักษาแกผูปวยและญาติ และวางแผนการ
รักษารวมกับพยาบาล วันละ 1 ครั้ง และทุกครั้งที่มีผูปวยมีอาการ
เปลี่ยนแปลง 
-  เภสัชกรจัดยาตามแผนการรักษาของแพทย สงมอบใหงานผูปวยใน 
-  ผูปวยจะไดรบับริการทางกายภาพบําบัด และแพทยแผนไทย ในกรณี
ที่มีอาการและการแสดงที่ตองใหการรักษาแบบสหวิชาชีพ 
- วางแผนจําหนายเพื่อเตรียมความพรอมกอนจําหนายและการดูแล
ตอเนื่อง 

24 ชั่วโมง 

6 การจําหนาย 
- กรณีจําหนายกลับบาน  พยาบาลออกใบนัดใหญาตินําใบสั่งยาไปรับ
ยาที่กลุมงานเภสัชกรรม และสงตอไปยังหองเก็บเงินกรณีผูรับบรกิารมี
คาใชจายตองชําระ 
- กรณีสงตอ พยาบาลผูปวยในจะทําการประสานงานการสงตอกับ
โรงพยาบาลปลายทาง 
- กรณีเสียชีวิต แพทยจะออกหนังสือรับรองการตาย เพ่ือใหญาติไป
ดําเนินการแจงตายภายใน 24 ชั่วโมง  

30-60 นาที 
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7.งานการพยาบาลผูคลอด 
 หมายถึง การพยาบาลหญิงตั้งครรภในระยะกอนคลอด ขณะคลอด หลังคลอด 2 ชั่วโมง รวมทั้งการ
พยาบาลทารกแรกเกิด 

ขั้นตอนการใหบริการ 
ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา 

1 ยื่นบัตรประชาชนแกเจาหนาที่ทําบัตร  เพ่ือใหเจาหนาที่จัดสงประวัติไป
ยังงานบริการการคลอด 

5-10 นาที 

1 ผูรับบริการยื่นใบนําทาง 
 

3 พยาบาลหองคลอดซักประวัติเก่ียวกับขอมูลทั่วไป  อาการสําคัญที่มา
โรงพยาบาล ประวัติการตั้งครรภในปจจุบัน ประวัติการตั้งครรภและการ
คลอดในอดีต  ประวัติการเจ็บปวยในอดีตและปจจุบัน และประวัติการ
เจ็บปวยในครอบครัว 

10-15 นาที 

4 พยาบาลหองคลอด  ตรวจรางกายทั่วไป  ตรวจครรภตามข้ันตอน  
ตรวจภายใน ในรายที่ไมมีขอหาม และตรวจทางหองปฏิบัติการ ในกรณี
ที่หญิงตั้งครรภเปนโรคธาลัสซีเมียหรือดูแลวซีด จะเจาะเลือดหาความ
เขมขนของเลือดทุกราย รวมทั้งประเมินความเสี่ยงของผูปวยทุกราย 

30-60 นาที 

5 รายงานอาการรวมทั้งความเสี่ยงตางๆของผูปวยแกแพทยเวร เพ่ือวาง
แผนการรกัษา 

5-10 นาที 

6 แพทยตรวจเย่ียมอาการ อธิบายแนวทางการรักษา  
 

5-30 นาที 

7 การดูแลระยะรอคลอด 
1) ติดตามเฝาระวังและดูแลความกาวหนาของการคลอด  และอาการ
เปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง  เพ่ือวางแผนการดูแลใหเหมาะสมจากการ
ประเมิน 3 สวนดังนี้ 

       -  สภาพทารกในครรภ จากระยะและความแรงของ FHS 
และการดิ้น 
               -  ความกาวหนาของการคลอดจากระยะเวลาที่เร่ิมเจ็บครรภ  
ความถ่ีของการหดรัดตัวของมดลูก และตําแหนงของทารกที่สัมพันธกับ
อุงเชิงกราน 
               -  สัญญาณชีพของผูมาคลอดและความเพียงพอของสารน้ํา
และอาหาร 
2) ใหคําแนะนําการปฏิบัติตัวขณะอยูโรงพยาบาล การใหความรู
เก่ียวกับกระบวนการคลอด  การบรรเทาอาการเจ็บครรภ 
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ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา 
8 การดูแลระยะคลอด 

- ยายผูคลอดเขาสูหองทําคลอด 
- จัดทาผูคลอด 
- จัดเตรียมอุปกรณในการทําคลอด 
- แนะนําการปฏิบัติตัวขณะรอคลอด เชน การเบงคลอดอยางถูกวิธี 
- ทําคลอดตามมาตรฐานวิชาชีพ 
- ดูแลมารดาและทารกหลังคลอด 

10-60 นาที 

9 การจําหนายจากหองคลอด 
- กรณีมารดาและทารกมีภาวะปกติ ยายไปพักเตียงที่งานผูปวยใน 
- กรณีที่มารดาและทารกมีภาวะผิดปกติ ในทุกระยะของการคลอด
แพทยจะพิจารณาสงตอโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร 
- กรณีที่มารดาเจ็บครรภในลักษณะเจ็บครรภเตือน แพทยจะพิจารณา
ใหกลับบานได 

10-30 นาที 

 
 
8. งานบริการเภสัชกรรม 
 แผนกเภสัชกรรมชุมชนและคุมครองผูบริโภค ใหบริการเก่ียวกับยาและผลิตภัณฑสุขภาพสําหรับผูมา
รับบรกิาร ดังน้ี  

1. จายยาตามคําสั่งแพทยสําหรับผูปวยนอกและผูปวยใน 
2. ใหบริการตอบคําถาม/ขอสงสัยเกี่ยวกับยาและผลิตภัณฑสุขภาพ, ประเมินการแพยา 
3. ใหบริการตรวจสอบยาและผลติภัณฑสุขภาพที่สงสัยวาจะมีสารอันตราย เชน การตรวจสารส

เตียรอยดในยาชุด, การตรวจสอบเลขใบอนุญาตยา อาหารเสริม เปนตน 

ขั้นตอนการใหบริการ 
ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา 

1 1.1 ผูท่ีตรวจกับแพทยในหองตรวจโรค ใหยื่นใบนําทางและยาเดิม(ถามี) ใน
ตะกรารับใบสั่งยา ท่ีหองจายยาเบอร9 
1.2 ผูท่ีมาจากหองฉุกเฉิน, หองฝากครรภ, คลินิกวัคซีนเด็ก, หองกายภาพ, 
หองแพทยแผนไทย, ตึกผูปวยใน ใหยื่นใบสั่งยาที่หองจายยาเบอร 9  

1 นาที 

2 ผูรับบริการนั่งรอรับยา ชวงเวลาปกติ รอไมเกิน 30 นาที 
คลินิกเบาหวาน(วันพุธเชา) ไมเกิน 1 ชั่วโมง 

10 – 60 นาที 

3 เภสัชกรเรียกรับยา อธิบายการใชยา ทบทวนความเขาใจ 2 – 5 นาที 
 
หมายเหตุ  กรณีขอรับบรกิารตอบคําถามดานยา, ตรวจสอบผลิตภัณฑสุขภาพ, ประเมินอาการแพยา ติดตอ
เจาหนาที่โดยตรงที่หองจายยาเบอร 9  
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9.งานบริการรังสีวิทยา 
 หมายถึงการใหบริการเอกซเรยอวัยวะตางๆ ตามคําสั่งแพทยทั้งในและนอกเวลาราชการ คนหาประวัติ
ฟลมเกา ตรวจสอบคุณภาพของภาพรังสี และใหบริการนัดหมายการสงตรวจพิเศษกับโรงพยาบาลแมขาย 
ขั้นตอนการใหบริการ 

ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา 
1 ผูมารับบริการยื่นใบนําทางที่ไดรับคําสั่งจากแพทยใหมาเอกซเรย ที่

ตะกราหนาหองเอกซเรยพรอมกับกดกริ่ง 1 ครั้ง (รอนานเกิน 15 นาที 
กดอีก 1 ครั้ง) 

5-15 นาที 

2 เจาหนาที่เอกซเรยรับใบนําทางท่ีมีคําสั่งแพทย พรอมกับทวนสอบขอมูล 
ชื่อ-นามสกุล สวนที่ตรวจ กับผูมารับบริการ และสอบถามการตั้งครรภ
ในหญิงวัยเจริญพันธุ (อายุ12-45ป)  

3 เจาหนาที่เอกซเรยลงทะเบียนขอมูลผูมารับบริการ 
4 เจาหนาที่เอกซเรยใหบริการเอกซเรยตามคําสั่งแพทย พรอมอธิบาย

ขั้นตอนการจัดทาใหผูมารับบริการทราบและทําตาม 
5 เจาหนาที่เอกซเรยนําแผนภาพรังสีไปลางภาพตามระบบ(1 แผนใชเวลา

ลาง 2 นาที ) ตรวจสอบคุณภาพของภาพรังสี และสงภาพเขาระบบ 
PACS ของโรงพยาบาลเพ่ือใหแพทยวินิจฉัย 

6 ประทับคําวา “เอกซเรยแลว “บนใบนําทางตรงคาํสั่งแพทย 
7 สงผูมารับบริการกลับไปพบแพทยท่ีหองตรวจเดิม 

 
10. งานเทคนิคการแพทย (Laboratory) 

หมายถึง การใหบริการเก็บตัวอยางสงตรวจจากรางกายมนุษย และการตรวจวิเคราะหทาง

หองปฏิบัติการเทคนิคการแพทย โดยวิธีทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการตรวจ ทดสอบ วิเคราะห และ

รายงานผล เพ่ือการวินิจฉัยโรค ติดตามการรักษา ประเมินภาวะสุขภาพ รวมถึงการใหบริการดานวิชาการทาง

หองปฏิบัติการเทคนิคการแพทยแกบุคลากรทางการแพทยทีเกี่ยวของ และประชาชนทั่วไป 

ขั้นตอนการใหบริการ 
ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา 

1 อธิบายวิธีการเก็บสิ่งสงตรวจแกผูรับบรกิาร /เจาะเลือด /ตรวจรับสิ่งสงตรวจ 3 นาที 
2 ลงทะเบียนในฐานขอมูล 1 นาที 
3 เตรียมตัวอยางกอนการวิเคราะห 5 นาที 
4 ดําเนินการตรวจวิเคราะหสิ่งสงตรวจ 20 นาที 
5 ลงผลตรวจวิเคราะหในฐานขอมูล 2 นาที 
6 ตรวจสอบผลขั้นสุดทายและสงรายงานผล 1 นาที 
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11. งานทันตกรรม 

หมายถึง การบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค สงเสริม และฟนฟูสภาพอวัยวะภายในชองปากใหการ

บําบัดรักษาโรคฟนและโรคในชองปาก เชน ตรวจฟน และสภาพเนื้อเยื่อรอบๆ ซี่ฟน ถอนฟน อุดฟน ใสฟน

เทียม ทําศัลยกรรมตกแตงเหงือกและกระดูกขากรรไกร ทําศัลยกรรมในชองปากเพื่อผาตัดถุงหนองและเน้ือเย่ือ

ตาง ๆ รักษาโรคฟน รากฟนอักเสบ เหงือกอักเสบ โรคปากเปอย โรคเลือดออกตามไรฟน งานทันตกรรมใน

โรงเรียนตั้งแตระดับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ประถมศกึษา และมัธยมศึกษา ใหขอมูล คําแนะนํา และใหคําปรึกษา

งานดานทันตสาธารณสุขรวมถึงงานออกหนวยทันตกรรมเคลื่อนท่ีตามพื้นที่ทุรกันดารที่หางไกลจาก

โรงพยาบาล 

ขั้นตอนการใหบริการ 
ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา(นาที) 

1 ย่ืนบัตรประชาชนกรณีผูปวยใหม และ/หรือใบนัดใหเจาหนาที่ทําบัตร 
เพ่ือใหเจาหนาที่จัดสงประวัติไปยังกลุมงานทันตกรรม 

5 นาที 

2 ชั่งน้ําหนัก  วัดสวนสูง  และวัดความดันโลหิตเพื่อนําสงแกกลุมงานทันตกรรม 5-10 นาที 

3 ผูรับบริการไปยังกลุมงานทันตกรรมและสงใบนําทางแกเจาหนาที่ 2 นาที 

4 รอซักประวัติและรับบัตรคิวที่เคานเตอรทันตกรรม รอเรยีกคิว(กรณีขอ
ใบรบัรองแพทย กรุณาแจงเจาหนาที่ประจําเคานเตอรแผนกทันตกรรม) 

5-10 นาที 

5 เขารับการตรวจรกัษา อุด ขูดหินปูน ถอนฟน ผาฟนคุด ตรวจทําฟนเทียม 15-45 นาที 

6 สงตอไปยังหองเก็บเงิน กรณีผูรบับริการมีคาใชจายที่ตองชําระ 5 นาที 
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12. งานเวชกรรมฟนฟู (กายภาพบําบัด) 
 หมายถึง การใหบริการ ทางดานการรกัษา สงเสริม ปองกันและฟนฟูสมรรถภาพผูปวยที่มีปญหาทาง
ระบบกระดูกและกลามเน้ือ ความผิดปกติทางระบบประสาท และระบบทางเดินหายใจ ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
เพื่อใหประชาชนไดรับบริการที่มีคุณภาพ 
ขั้นตอนการใหบริการ 

ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา 
1 ผูรับบริการยื่นบัตรประชาชนกรณผีูปวยใหม และ/หรือใบนัดให

เจาหนาที่ทําบัตร เพ่ือใหเจาหนาที่จัดสงประวัติไปยังกลุมงานเวชกรรม
ฟนฟู 

5-15 นาที 

2 - กรณีผูรับบริการนัดตอเนื่อง ใหชั่งนํ้าหนัก  วัดสวนสูง   และวัดความ
ดันโลหิตเพื่อนําสงแกกลุมงานเวชกรรมฟนฟู  
- กรณีผูรับบริการมารับบริการครั้งแรก ใหพบพยาบาลโตะ 4 เพ่ือซัก
ประวัติ/คัดกรองกอน 

3 ผูรับบริการไปยังกลุมงานเวชกรรมฟนฟู และสงใบนําทางแกเจาหนาที่ 
4 นักกายภาพบําบัดซักประวัติ ตรวจรางกาย และวางแผนการรักษาทาง

กายภาพบําบัด ตามลําดับการนัด ในกรณีเปนรายใหมจะแทรกตามคิวที่
ยื่นใบนําทาง 

5-10 นาที 

5 นักกายภาพบําบัดใหการรักษาทางกายภาพบําบัด และใหคําแนะนําใน
การดแูลตนเอง 

30-60 นาที 

6 นักกายภาพบําบัดนัดหมายครั้งถัดไป  
- ในกรณีมีรับยานักกายภาพบําบัดพิมพใบสั่งยาและรับยาที่หองเบอร 9  
- ในกรณีตองชําระเงินนักกายภาพบําบัดพิมพใบสั่งยาและชําระเงินที่
หองเบอร8 

5 นาที 
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13. กลุมงานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

หมายถึง การบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค สงเสริม และฟนฟูสภาพแบบไมนอนพักรักษาตัวใน

โรงพยาบาลดวยศาสตรการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก โดยผูประกอบวิชาชีพที่แพทยแผนไทย เชน 

การรักษาดวยยาสมุนไพร การนวด การประคบสมุนไพร การอบไอน้ําสมุนไพร การพอกยาสมุนไพร กิจกรรม

ฟนฟูมารดาหลังคลอด ทาฤาษีดัดตน อาหารตามธาตุ สมาธิบําบัด การทําหัตถการและใหคําแนะนําอ่ืนๆ ตาม

มาตรฐานวิชาชีพแพทยแผนไทย 

ขั้นตอนการใหบริการ 
ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา 

1 ยื่นบัตรประชาชนกรณีผูปวยใหม และ/หรือใบนัดใหเจาหนาที่ทําบัตร 
เพื่อใหเจาหนาที่จัดสงประวัติไปยังกลุมงานการแพทยแผนไทยฯ 

5-15 นาที 

2 - กรณีผูรับบริการนัดตอเนื่อง ใหชั่งนํ้าหนัก  วัดสวนสูง   และวัดความ
ดันโลหิตเพื่อนําสงแกกลุมงานการแพทยแผนไทยฯ  
- กรณีผูรับบริการมารับบริการครั้งแรก ใหพบพยาบาลโตะ 4 เพ่ือซัก
ประวัติ/คัดกรองกอน 

3 ผูรับบริการไปยังกลุมงานการแพทยแผนไทยฯ(หองพิเศษ 3) และสงใบ
นําทางแกเจาหนาที่ 

4 แพทยแผนไทยใหบริการซักประวัติ/คัดกรอง ตรวจรางกาย วินิจฉัยโรค
สั่งการรักษา และออกใบนัดกรณีรักษาตอเนื่อง 

5-10 นาที 

5 บําบัดรักษาโรค และฟนฟูสภาพ 
- กรณีผูรับบริการรบัยาสมุนไพร(หองพิเศษ 3) แพทยแผนไทยจะจาย
ยาสมุนไพรใหแกผูรับบริการ 
- กรณีผูรับบริการรบัหัตถการ(หองพิเศษ 4) จะตองเปลี่ยนเสื้อผา แช
เทาดวยน้ําอุน และรับบริการ 
ใหคําแนะนาํ ทากายบริหาร และการสงเสรมิสุขภาพตางๆ 

40-120 นาที 

6 สงตอไปยังหองเก็บเงิน กรณีผูรับบริการมีคาใชจายตองชําระ 5 นาที 
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14. งานบริการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค (EPI) 
 หมายถึง การใหบริการฉีดวัคซีนปองกันโรคตามชวงอายุตั้งแตแรกเกิด จนถึงอายุ 4 ป  

ขั้นตอนการใหบริการ 
ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา 

1 เจาหนาท่ีเรียกซักประวัติตามคิว ชั่งน้ําหนัก วัดความยาว (สวนสูง)     
วัดรอบศีรษะ วัดรอบอก  

2 นาที 

2 บันทึกขอมูลการรับบริการวัคซีนในบัตรอนามัยเด็กและสมุดบันทึก
สุขภาพแมและเด็ก (สมุดสีชมพู) พรอมท้ังลงวันนัดการใหบริการ
ครั้งตอไป 

2-5 นาที 

3 เจาหนาที่เรียกผูรับบริการตามคิวใบนําทางเขารับการฉีดวัคซีนตาม
ชวงอายุของผูรับบริการ เขียนใบสั่งยาลดไข/น้ําเสริมธาตุเหล็ก   
(อายุ 6 เดอืน ถึง 2 ป 6 เดือน) 

5 นาที 

4 หลังจากไดรบัวัคซีนแลวใหผูปกครองสังเกตอาการแพวัคซีน 30 นาที 

5 ผูปกครองยื่นใบสั่งยาใหกับเจาหนาที่หองยาและรอรับยา 5-10 นาที 

 
 

15.งานบริการตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก 
 หมายถึง การประเมินการเฝาระวังและการสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการท่ีสมวัยตามชวงอายุ ตั้งแต 
แรกเกิด จนถึงอายุ 5 ป ตามคูมอืเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM)  

ขั้นตอนการใหบริการ 
 

ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา 
1 ยื่นบัตรนัด เจาหนาที่ตรวจสอบการนัดหมาย 1-3 นาที 

2 เจาหนาที่เรียกซักประวัติ ชั่งน้ําหนัก วัดความยาว (สวนสูง) วัดรอบ
ศีรษะ วัดรอบอก 

2-5 นาที 

3 เจาหนาท่ีประเมินพัฒนาการกับผูมารับบริการตามชวงอายุ 9 ,18 
,30 ,42 และ 60 เดือน โดยใชวิธีการประเมินตามคูมือ DSPM 

30 นาที 

4 หลังจากประเมินพัฒนาการเสร็จแลวเจาหนาที่สรุปผลการประเมิน
ใหกับผูปกครอง หากพบพัฒนาการไมสมวัยจะนัดมากระตุนซ้ํา  
อีก 1 เดือน และถากระตุนแลวยังไมผานตามเกณฑ สงตอคลินิก
เฉพาะทาง 

3 นาที 

5 เจาหนาที่ใหคําแนะนํา รบัใบนัด กลับบาน 1-3 นาที 
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16.งานคลินิกวัณโรค 
 คลินิกวัณโรค  ใหบริการผูปวยที่มีผลเสมหะพบเชื้อวัณโรค หรือมีผลเอกซเรยปอดผิดปกติเขาไดกับวัณ
โรค  หรือไดรับการตรวจพิเศษทางการแพทยพบเชื้อวัณโรค  และแพทยไดวินิจฉัยปวยเปนวัณโรคแลว    จะสง
ตอผูปวยเขาคลินิกวัณโรคเพ่ือใหการดูแลรักษา กํากับ  ติดตาม การกินยาอยางตอเนื่อง เปนเวลา 6-9 เดือน โดย
คลินิกเปดใหบริการทุกวันศุกร เวลา 08.00 – 12.00 น. สถานที่ คลินิกรักษปอด (ศาลาดานลาง) 

ขั้นตอนการใหบริการ 
ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา 

1. ผูปวยวัณโรคแสดงตนพรอมหลักฐานท่ีหองบัตรและรับหนากากอนามัย
สวมใสใหปดปากและจมูก รับบัตรควิและไปรอตรวจที่คลินิกรักษปอด 

3-5 นาที 

2. พยาบาลเรยีกคิวผูปวยเพ่ือซักประวัติ  ชั่งนํ้าหนัก วัดความดันโลหิต พรอม
ประเมินสภาพผูปวย (ใหคําปรึกษาการตรวจเลือด ครั้งแรกที่เขาคลินิก) 

10-15 นาที 

3. ตรวจเสมหะ หลังกินยาครบเดือนท่ี 2,5,6 และเอกซเรยปอด เดือนที่ 6   
เพื่อประเมินผลการรักษา  พยาบาลสอนสุขศึกษาแกผูปวยและญาติ 

45-60 นาที 

4.   แพทยตรวจผูปวยที่คลินิกรักษปอด และสั่งจายยาตามแผนการรักษา 5-10 นาที 

5. พยาบาลใหใบนัดตรวจคร้ังตอไป 3-5 นาที 

6. เภสัชกรจายยาและใหคําปรึกษาดานยาแกผูปวยวัณโรค 10-15 นาที 

7. ผูปวยรับยา กลับบาน 
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17.งานคลินิกฝากครรภ 
 หมายถึง  การใหบริการฝากครรภในหญิงตั้งครรภ โดยผานการคัดกรองและประเมินความเสี่ยง
ทางดานอายุรกรรม  พรอมไดรับความรูตามมาตรฐานโรงเรียนพอแม  ซักประวัติ ตรวจรางกาย ตรวจทาง
หองปฏิบัติการ ไดรับยาวิตามินธาตุเหล็ก ไอโอดีน แคลเซียม ฯลฯ ตามสิทธิประโยชน  หญิงตั้งครรภที่ไดรับ
การประเมินไมอยูในกลุมเสี่ยงไดมาฝากครรภตามนัดจํานวน 5 ครั้ง ดังนี้ 

การนัดครั้งที่ 1   เมื่ออายุครรภ ≤ 12 สัปดาห 
การนัดครั้งที่ 2   เมื่ออายุครรภ 13 - 18 สัปดาห 
การนัดครั้งที่ 3   เมื่ออายุครรภ 19 - 26 สัปดาห 
การนัดครั้งที่ 4   เมื่ออายุครรภ 27 - 32 สัปดาห 
การนัดครั้งที่ 5   เมื่ออายุครรภ 33 - 38 สัปดาห 

คลินิกเปดใหบริการทุกวันจันทร – วันอังคาร เวลา 08.00 – 16.00 น. สถานท่ี คลินิกฝากครรภ 

ขั้นตอนการใหบริการ 
ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา 

1. ยื่นบัตรประชาชนกรณีผูปวยใหม และ/หรือใบนัดใหเจาหนาที่ทําบัตร 
เพื่อใหเจาหนาที่จัดสงประวัติไปยังแผนกฝากครรภ 

3-5 นาที 

2. พยาบาลเรยีกคิวผูปวยเพ่ือซักประวัติ  ชั่งนํ้าหนัก วัดความดันโลหิต พรอม
ประเมินสภาพผูปวย 

5-10 นาที 

3. ตรวจปสสาวะ และตรวจโลหิตในการฝากครรภคร้ังท่ี 1 และ 4 10-15 นาที 

4.   ตรวจรางกาย ตรวจครรภ 4 ทาตามมาตรฐาน 5-10 นาที 

5. เขาโรงเรียนพอแม  10-15 นาที 

6. สงตรวจฟน 10-15 นาที 

7. ตรวจอัลตราซาวดประเมินทารกในครรภ (ในการฝากครรภครั้งที่ 2 และ 5) 15-20 นาที 

8. ตรวจภายในหญิงต้ังครรภที่ในการฝากครรภคร้ังที่ 2 
เพื่อคัดกรองความผิดปกติ 

15-20 นาที 

9. พยาบาลใหใบนัดตรวจครั้งตอไป 5-10 นาที 

10. หญิงตั้งครรภรับยา กลับบาน 
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18.งานลงทะเบียนบัตรประกนัสุขภาพถวนหนา(บัตรทอง) 
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการย่ืนคําขอ 

 ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2545 มาตรา 5 กําหนดให บุคคลทุกคนที่มี
สิทธิไดรับบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ ตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติ ซึ่งบุคคลในที่นี้
หมายถึง บุคคลที่มีสัญชาติไทย 

 ดังนั้น ผูมีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา คือ บุคคลท่ีมีสัญชาติไทย มีเลขประจําตัว
ประชาชน 13 หลัก และไมมีสวัสดิการดานการรักษาพยาบาลอ่ืนใดท่ีรัฐจัดให  ไดแก 

1. ผูมีสิทธิตามกฎหมายวาดวยประกันสังคม 
2. ขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ ผูมีสิทธิเบิกไดกรมบัญชีกลาง 

3. พนักงาน หรือลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

4. พนักงานหรือลูกจางของรัฐวิสาหกิจ 

5. ครูเอกชน 

6. บิดา มารดา คูสมรส บุตรหรือบุคคลอื่นใดที่ไดรับสวัสดิการการรักษาพยาบาลโดยอาศัยสิทธิของบุคคล
ตาม ขอ 2, 3 และ 4 ยกเวน บิดา มารดา คูสมรสและบุตรที่ชอบดวยกฎหมายของบุคคลตาม ขอ 5 
สามารถใชสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนาได 

7. ขาราชการการเมือง ไดแก นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการ รัฐมนตรีชวย 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งรัฐไดจัดหาสวัสดิการดานการรักษาพยาบาลใหอยู
แลว 

8. คนไทยที่อาศัยอยูในตางประเทศมากกวา 3 เดือน หรือผูที่ลงทะเบียนเลือกตั้งในตางประเทศ 

 ผูมีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา จะตองยื่นแสดงความจํานง ในการขอลงทะเบียนบัตร
ลวงหนาหากมีการยายที่อยูกอน เขารับบริการ ณ สถานพยาบาลของรัฐ 

ระยะเวลา  : ใชระยะเวลาทั้งสิ้น ไมเกิน 30 วันทําการ 

 

ขั้นตอนการใหบริการ 
กรณี : สิทธิวางมาตรา 8 และสิทธิวางเด็กแรกเกิด 
กรณี : เปลี่ยนประเภทบัตร / ตออายุบัตร 

ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา 
1. ยื่นเอกสาร 5 นาที 

2. ตรวจสอบเอกสาร 
3. ลงทะเบียนบัตรทอง ทุกวันที่ 10 และ 22 ของเดือน 

4. อนุมัติการลงทะเบียน ทุกวันที่ 15 และ 28 ของเดือน 
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กรณี : ลงทะเบียนเปล่ียนหนวยบริการ ขามจังหวัด 

ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา 

1 ยื่นเอกสาร 5 นาที 

2 ตรวจสอบเอกสาร 

3 ออกเอกสารยืนยันการขอขึ้นทะเบียนบัตร 

4 ลงทะเบียนบัตรทอง ทุกวันที่ 10 และ 22 ของเดือน 

5 รอผลการอนุมัติการลงทะเบียน ทุกวันที่ 15 และ 28 ของเดือน 

 
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

กรณี : ทะเบียนบานในเขต อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท (หมู 1 , 2 และ 12) จํานวน 
1.แบบคํารองลงทะเบียนผูมีสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา 1 ฉบับ 
2.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หากเปนเด็กอายุต่ํากวา 7 ป ใหใชสําเนาสูติบัตร 
(ใบเกิด) 

1 ฉบับ 

3.สําเนาทะเบียนบาน 1 ฉบับ 
 

กรณี : ทะเบียนบานตางจังหวัด จํานวน 
1.แบบคํารองลงทะเบียนผูมีสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา 1 ฉบับ 
2.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หากเปนเด็กอายุต่ํากวา 7 ป ใหใชสําเนาสูติบัตร 
(ใบเกิด) ผูขอ 

1 ฉบับ 

3.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ของเจาบาน ท่ีผูขออาศัยอยูในเขต อ.หนองมะโมง 
จ.ชัยนาท 

1 ฉบับ 

4.สําเนาทะเบียนบาน ของเจาบาน ที่ผูขออาศัยอยูในเขต อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท 1 ฉบับ 
  

 **หรอืใชสําเนาใบเสร็จรับเงินการชําระคาไฟฟา คาโทรศัพท คาเชาบาน หรือคาน้ําประปา แทนขอ 3
และ 4 ได 
กรณี : เด็กแรกเกิด จํานวน 
1.แบบคํารองลงทะเบียนผูมีสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา 1 ฉบับ 
2.สําเนาใบสูติบัตร (ใบเกิด) 1 ฉบับ 
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19. งาน พ.ร.บ คุมครองผูประสบภัยจากรถ 
ปจจุบันการใชยวดยานบนทองถนนมีกฎหมายบังคับใหทํา พ.ร.บ. กันทุกคันเพราะถาเกิดอุบัติเหตุจาก

การใชรถผูปวยจะไมสามารถใชสิทธิการรักษาอ่ืนได  ตองใชเฉพาะ พ.ร.บ. เทานั้นและถารถไมมี พ.ร.บ.ผูปวย

ตองชําระเงินคารักษาเองดังนั้นโรงพยาบาลจึงมีขั้นตอนในการใหบริการผูปวยจากการเกิดอุบัติเหตุจากรถ

ดังตอไปนี้ 

ขั้นตอนการใหบริการ 
ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา 

1 ย่ืนเอกสาร พ.ร.บ. ที่ศูนยจัดเก็บรายได ชั้น2 อาคารผูปวยนอก 5  นาที 
2 ย่ืนเอกสารดังน้ี 

กรณีท่ีเปนเจาของรถคนัท่ีเกิดเหตุเองและขับคว่ําเองคนเดียวใหเตรียม
เอกสารดังตอไปนี้ (เซ็นรับรองสําเนาถูกตองทุกแผน) 
   1. สําเนาทะเบียนรถ  
   2. สําเนา พ.ร.บ.  
   3. สําเนาบัตรประชาชน  
   4. สําเนาทะเบียนบาน 
กรณีท่ีผูประสบภัยไมไดเปนเจาของรถเองใหเตรียมเอกสารดังนี้ (เซ็น
รับรองสาํเนาถูกตองทุกแผน) 
   1. สําเนาทะเบียนรถ  
   2. สําเนา พ.ร.บ.  
   3. สําเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบานผูรับบาดเจ็บ  
   4. สําเนาบัตรประชาชนเจาของรถ  
กรณีท่ีผูปวยเปนผูโดยสาร(เซ็นรบัรองสําเนาถูกตองทุกแผน) 
   1. สําเนาทะเบียนรถ  
   2. สําเนา พ.ร.บ.  
   3. สําเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบานผูรับบาดเจ็บ  
   4. สําเนาบัตรประชาชนเจาของรถ  
   5. กรณีที่ไมไดเปนคนในครอบครัว(พอ/แม/ลูก)ตองใชบันทึก
ประจําวันตํารวจในทองที่ๆเกิดเหตุ  
กรณีท่ีมีคูกรณี(เฉี่ยวชนกัน) 
   1. สําเนาทะเบียนรถ  
   2. สําเนา พ.ร.บ.  
   3. สําเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบานผูรับบาดเจ็บ  
   4. สําเนาบัตรประชาชนเจาของรถ  
   5. บันทึกประจําวันของตํารวจ 
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ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา 
 กรณีท่ีผูปวยขับรถที่ไดรับการยกเวนเชน จักรยาน รถไถนา เฉี่ยวชน

กับรถท่ีทํา พ.ร.บ ใหใช เอกสารของรถคนัที่เฉ่ียวชนดังนี้คือ  
   1. สําเนาทะเบียนรถคันที่เฉี่ยวชน 
   2. สําเนา พ.ร.บ. คันที่เฉี่ยวชน 
   3. สําเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบานผูรบับาดเจ็บ  
   4. สําเนาบัตรประชาชนเจาของรถ  
   5. บันทึกประจําวันของตํารวจทั้งบันทึกเบื้องตน และเปรียบเทียบปรับ 
ใชไดกรณีที่รักษาไมเกิน 20วัน 
 
  

 

 
 
20. การรับคืนเงินมัดจํา พรบ. 

ขั้นตอนการใหบริการ 
ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา 

1 ยื่นเอกสาร  ที่หองเก็บเงิน(เบอร 8) ดังตอไป  
- เอกสาร พ.ร.บ. ที่ไดรับการตรวจสอบจากเจาหนาที่ศูนยจัดเก็บรายได
วาถูกตองครบถวนแลว 
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูรับเงิน/ผูมอบฉันทะ 
- ใบมอบฉันทะ (กรณีรับเงินแทน) 
- ใบเสร็จรบัเงิน 
- ผูมารับเงินคืนกรอกขอมูลพรอมเซ็นชื่อในใบสําคัญรับเงิน 
 

5-10 นาที 

2 เจาหนาที่การเงนิคืนเงินใหกับผูมารับบริการ  

 






