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แพทย์ส่งปรึกษา
กายภาพบ าบดั 
-  

กายภาพบ าบดั 

- ซกัประวติั 

- ตรวจประเมิน 

- วนิิจฉยั 

- รักษา 
 

ให้ค าแนะน า / นัดรักษาต่อเน่ือง 

รับยา  / กลบับ้าน 

นัดรักษาต่อเน่ือง 
 

ส้ินสุดการรักษากายภาพบ าบัด 

เม่ือ  -  หาย / ดีข้ึน  
 -  อาการคงเดิม / แยล่ง 
-  ไม่มารับการรักษาต่อเน่ือง   
> 3    สัปดาห์ 

 -  แพทยส่์งต่อ รพ.อ่ืน 
 

ส่งปรึกษาต่อหน่วยอืน่ 



FLOW CHART งานชันสูตรโรค 
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LAB/ER/WARD/PCU/รพ.สต 

เก็บส่ิงส่งตรวจ 

ตรวจรับ 
ส่ิงส่งตรวจ 

เตรียมสิง่สง่ตรวจ 

ตรวจวเิคราะห์ได้
ใน ร.พ. 

ตรวจวเิคราะห์ 

ตรวจสอบผล
การวเิคราะห์ 

บนัทึกและรายงานผล 

การจดัเก็บและการท าลายสิง่สง่ตรวจ 

ส่งต่อ 

ORDER แพทย ์



 
ชือ่ผู้รับผิดชอบ ขัน้ตอนการปฏบิตัิงาน       จุดควบคุมความเสี่ยง

1. ใชต้าชั่งในโรงครัวตรวจรับความถกูต้อง
ของปริมาณวตัถดิบแต่ละชนิด

10 นาที

2. ตรวจเช็ควัตถุดิบใหไ้ด้ตรงตามส
เปก็อาหาร
3. มกีรรมการตรวจรับ

1. ค าส่ังประเภทอาหารจากแพทย์ 10  นาที

2. พยาบาลระบุจ านวนยอดผู้ป่วยลงใน
สมดุรับยอดอาหาร

1. เตรียมวตัถดิุบปริมาณยอดคนไข้ 60  นาที

2. เตรียมวตัถดิุบตามสมดุ Menu Cycle

3. ประกอบอาหาร 3 มื้อ

มื้อเชา้ 06.00 - 07.00 น.             มื้อ
กลางวนั 09.30 - 10.00 น.         มื้อ
เยน็ 14.30 - 15.00 น.

1. จดัถาดตามปริมาณยอดคนไขแ้ละ
ประเภทอาหาร อาหารธรรมดาใส่ถาดหลุม
ส่ีเหล่ียม อาหารเฉพาะโรคใส่ถาดหลุมกลม
 อาหารผู้ป้วยติดเชื้อใส่กล่องชานออ้ย
พร้อมทิ้ง

30 นาที

2.หัวหน้างานตรวจสอบเป็นระยะๆ

1. บริการอาหารตามขอ้มลูผู้ป่วยที่ติดอยู่
หน้าถาดอาหาร

30 นาที

๒. ก านดเวลาขึ้นบริการอาหารให้กบัผู้ป่วย
 มื้อเชา้ 07.30 - 08.00 น.             
มื้อกลางวนั 11.30 - 12.00 น.         มื้อ
เยน็ 15.30 - 16.00 น.

1. หัวหน้างานตรวจสอบเสร็จงาน 30 นาที

การปรุงประกอบและบริการอาหาร
ของกลุม่งานโภชนาการ หน่วยงานโภชนศาสตร์

ระยะเวลา

วัตถุประสงค์ : ผลิตและบริการอาหารผู้ปว่ยใหถู้กต้องตามหลักโภชนาการ โภชนบ าบดั หลักสุขาภบิาลอาหาร และ
สอดคล้องกับแผนการรักษาของแพทย์ มีปริมาณอาหารเพียงพอ และผู้รับบริการมีความพึงพอใจ

3. เตรียมวัตถุดิบและท าการประกอบ
อาหาร 

1 

5. ขึ้นบริการอาหารให้กับผู้ป่วย 
 

4. จัดถาดอาหาร 

นาง ก ขยันดี 

นาง ก ขยันดี 

นาง ก ขยันดี 

นาง ก ขยันดี 

นาง ก ขยันดี 1 
6. เก็บถาด ท าความสะอาดภาชนะ  

 

1. ตรวจเช็ตวัตถุดิบ 

2. รับจ านวนยอดผู้ป่วยในและ
ประเภทอาหาร 
 

นาง ก ขยันดี 



1. หัวหน้างานตรวจสอบเสร็จงาน 30 นาที

รวมเวลาด าเนินการ  190 นาที

๗. ท าความสะอาดและดูแลความ
เรียบร้อยบริเวณรอบๆโรงครัว 

6. เก็บถาด ท าความสะอาดภาชนะ  
 

นาง ก ขยันดี 



 
ชือ่ผู้รับผิดชอบ ขัน้ตอนการปฏบิตัิงาน       จุดควบคุมความเสี่ยง

1. รับผู้ป่วยจากหน่วยต่างๆ 15  นาที

2. รับหนังสือจากคุมประพฤติ

   3. มชีอ่งทางการติตต่อผู้บ าบัด

1. สร้างสัมพันธภาพ 60 นาที

   2. สัมภาษณ์ขอ้มลูโดยละเอยีด

   3. แจง้ขอ้ตกลงและขอัห้ามในการบ าบัด

1. ซักประวติั 60  นาที

2. แพทยว์นิิจฉยั

3. ให้ค าแนะน าในการดูแลตัวเอง

    

  1. วัด Vital Sing 90 นาที

2.ตรวจปัสสาวะ

   3.ท ากลุ่มบ าบัด 12 คร้ัง

 

1. วางแผนการจ าหน่ายตามเกณฑ์ 60 นาที

   2. จ าหน่ายจากระบบบ าบัดเมื่อ

ครบระยะเวลา

1. ให้บันทึกผลการปฏิบัติทุกคร้ัง  45 นาที

หลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จ

2. หัวหน้างานตรวจสอบเป็นระยะๆ

รวมเวลาด าเนินการ  330 นาที

การบ าบัดยาเสพตดิ
ของกลุม่งานการพยาบาล หน่วยงานสุขภาพจิต และยาเสพตดิ โรงพยาบาลโคกเจริญ

วัตถุประสงค์ : บ าบดัยาเสพติดและลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด
                                

ระยะเวลา

1.รับผู้ป่วย 

 
2.ตกลงบริการ 

  

1 

๕.วางแผนการจ าหน่าย  

๓. ตรวจร่างกาย 

4. บ าบัด Matrix Program 

6. บันทึกผลการปฏิบัติงาน 

พยาบาลวิชาชีพ 

พยาบาลวิขาชีพ 

สหวิชาชีพ 

สหวิชาชีพ 

พยาบาลวิชาชีพ 

พยาบาลวิชาชีพ 



งานผู้ ป่วยนอก 

 

  

  

 

 

 

ตรวจโรคทัว่ไป 

ห้องบตัร 

 V/S, BW, รอบเอว 

พยาบาล 1 คน, ผู้ชว่ย

เหลือคนไข้ 1 คน 

  

 ซักประวัต,ิ บันทกึ  

พยาบาล 1 คน 

การตรวจพิเศษท่ีสัง่

ไว้ลว่งหน้าลว่งหน้า 

Admit Refer D/C, ลงนดั, ให้ค าแนะน า 

รับยา 

สง่พบแพทย์ Lab X-ray 

สง่ท าหตัถการท่ี ER 



 

แผนภูมิขั้นตอนการรับบริการแพทย์แผนไทย 

ยื่นบัตร/ใบนัด 

ซักประวัติ/ตรวจร่างกาย/วินิจฉัยโรค 
โดยแพทย์แผนไทยสาขาเวชกรรมไทย 

 

ไม่ผ่านเกณฑ์คัดกรอง 
 

ผ่านเกณฑ์การคัดกรอง 

การนวดไทย การประคบสมุนไพร การอบไอน้้าสมุนไพร การทับหม้อเกลือ 

ให้ค้าแนะน้า และนัดรักษาต่อเนื่อง 
-การบริบาลหลังคลอด 
-ผู้ป่วยที่มีอาการเรื้อรัง 

 

ยาสมุนไพร 

ประเมินผลการรักษาดีขึ้น ส่ง/ปรึกษาแพทย์แผนปัจจุบัน 

ช้าระค่าบริการ/กลับบ้าน 

ไม่ใช ่


