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งานทันตกรรม 
  
 การให้บริการงานทันตกรรม  

 ให้บริการทันตกรรมแก่ผู้รับบริการในคลินิกทันตกรรมของโรงพยาบาล หน่วยบริการปฐมภูมิ และใน
หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ รวมถึงการส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากแก่ประชาชนตามกลุ่ม
วัย โดยมีศักยภาพในการให้บริการทันตกรรมครอบคลุมในด้านต่างๆ ประกอบด้วย  
 - ด้านการรักษาทันตกรรมขั้นพ้ืนฐานระดับโรงพยาบาลชุมชน ทั้งงานทันตกรรมทั่วไปและทันตก
รรมเฉพาะทาง ได้แก่ ทันตกรรมหัตถการ รักษาโรคเหงือก รักษารากฟันน้้านมและฟันแท้ งานทันตกรรม
จัดฟันเพ่ือป้องกัน และงานศัลยกรรมช่องปากที่ไม่ซับซ้อนมาก 
 - ด้านการส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก มีกิจกรรมส่งเสริมและป้องกันทางทันต
สุขภาพครอบคลุมทุกกลุ่มวัย 
 - ด้านการฟ้ืนฟูทันตสุขภาพ ให้บริการใส่ฟันเทียมท้ังประเภทถอดได้และติดแน่น  
 โดยมีการจัดระบบบริการ ดังนี้ 

1) บริการทันตกรรมทั่วไป ในเวลาราชการ เวลา 08.00-16.00 น. และนอกเวลาราชการ วัน
จันทร์-วันพุธ เวลา 16.00-20.00 น. วันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.00-12.00 น. 

2) บริการทันตกรรมเฉพาะทาง ในเวลาราชการ เวลา 13.00-16.00 น. และนอกเวลาราชการ 
วันจันทร์-วันพุธ เวลา 16.00-20.00 น. 

3) ให้บริการทันตกรรมทั่วไป งานส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากในกลุ่มวัย
ต่างๆ ในหน่วยบริการปฐมภูมิ และออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่นอกสถานบริการ 

เมื่อพิจารณาด้านข้อจ้ากัดในการให้บริการ พบว่า ยังมีข้อจ้ากัดในการให้บริการงานเฉพาะทาง 
เช่น งานศัลยกรรมใหญ่ในช่องปากและกระดูกขากรรไกร  งานทันตกรรมส้าหรับเด็กที่มีภาวะผิดปกติ
ทางด้านร่างกายและพัฒนาการ งานทันตกรรมรากเทียม เนื่องจากยังขาดแคลนทันตแพทย์เฉพาะทาง 
นอกจากนี้ยังมีข้อจ้ากัดที่ส้าคัญในส่วนของพ้ืนที่ห้องให้บริการทันตกรรมในโรงพยาบาลที่ค่อนข้างจ้ากัด 
ท้าให้ติดตั้งยูนิตท้าฟันได้เพียง 3 ยูนิต ซึ่งถือว่ายังมีจ้านวนน้อยเมื่อเทียบกับความ ต้องการของผู้รับบริการ 
แต่ได้มีการแก้ไขข้อจ้ากัดนี้ในเบื้องต้น โดยการขยายการให้บริการทันตกรรม ในหน่วยบริการปฐมภูมิเพิ่ม
มากขึ้นทั้งการให้บริการทันตกรรมทั่วไปและทันตกรรมเฉพาะทางด้าน ทันตกรรมประดิษฐ์ 
 
ขั้นตอนการรับบริการทันตกรรม  

1.ยื่นบัตร(ที่ห้องบัตร) 
2.รอเรียกชื่อ : จัดล ำดับคิว 

 คิวนัด (สีเขียว) 
 คิวฉุกเฉิน/ปรึกษา (สีเขียว/สีเหลือง/สีแดง) 
 คิวปกติ (สีม่วง) 

3.เข้ารับบริการ (ตามล้าดับคิว) 
4.รับยา/ช้าระเงิน (ถ้ามี) 
5.รับบัตรคืน 

 
 



งานกายภาพบ าบัด 

หน่วยงานกายภาพบ้าบัด โรงพยาบาลเทพา เป็นกลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู เปิดให้บริการเมื่อ 17 
กันยายน 2550 ให้บริการด้านการตรวจรักษา ส่งเสริม ป้องกัน และ  ฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายและการ
เคลื่อนไหวแก่ผู้ป่วยในชุมชน และผู้พิการด้วยอุปกรณ์ เครื่องมือและวิธีการทางกายภาพบ้าบัดตามมาตรฐาน
วิชาชีพ โดยเน้นการให้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพ ผู้รับบริการได้รับความปลอดภัย และเกิดความพึงพอใจ  

ขอบเขตการให้บริการ 
- ให้บริการรักษาด้วยวิธีการทางกายภาพบ้าบัดแก่ผู้ป่วยในเขตเทพา ที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคทาง

ระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ , ระบบประสาท , ระบบทางเดินหายใจ  
- ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยวิธีการทางกายภาพบ้าบัดแก่ผู้พิการ 
- ให้บริการอุปกรณ์ช่วยเดิน และกายอุปกรณ์เสริม เช่น  walker , crutches  , cane  แก่ผู้ป่วย

และผู้พิการ รวมถึงสอนการใช้อุปกรณ์ช่วยเดิน 
- เยี่ยมบ้านผู้ป่วยและผู้พิการในชุมชน 
- ออกหน่วยกายภาพบ้าบัด ณ  รพ.สต.ต่างๆในอ้าเภอเทพา 
- คัดกรองภาวะแทรกซ้อนเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน 
- ให้บริการคลินิกหมอครอบครัว ณ PCU1  ทุกวันจันทร์  พุธ และวันศุกร์ 
- ให้บริการในเวลาราชการ  วันจันทร์ – วันศุกร์      เวลา   08.00 – 16.00 น. 

นอกเวลาราชการ (เริ่ม 8 พ.ย. 2553) วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี  เวลา  16.00 – 20.00 น 
ประสานงาน รับและส่งต่อผู้ป่วยระบบประสาทผู้ใหญ่ และผู้พิการสู่รพ.ทุติยภูมิ   

 
 
ขั้นตอนการรับบริการกายภาพบ าบัด 

 1.ผู้รับบริการ(นัด/รายใหม่) ยื่นบัตรประชาชนหรือบัตรโรงพยาบาลที่ห้องบัตร 
 2.ผู้รับบริการยื่นบัตรนัด(รายเก่า)/ใบน้าทางจากแพทย์(รายใหม่) ที่ห้องกายภาพ  
 3.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลผู้มารับบริการ  
 4.ซักประวัติ คัดกรอง ชั่งน้้าหนัก วัดความดัน  
 5.ตรวจประเมิน และให้การรักษาทางกายภาพบ้าบัด  
 6.ประเมินอาการหลังการรักษา  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
            งานแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืกโรงพยาบาลเทพาให้บริการแพทยแ์ผนไทยและ
แพทย์ทางเลือก เพ่ือการรักษา ฟื้นฟู ป้องกันและส่งเสริมสุขภาพด้วยวิธีทางแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก ให้เป็นไปอย่างถูกต้องและปลอดภัยตามมาตรฐานวิชาชีพ ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ มี
การบูรณาการทุกสหวิชาชีพและชุมชนมีส่วนร่วม มีจุดมุ่งหมายเพ่ือประชาชนมีสุขภาพที่ดี เจ้าหน้าที่มี
ความสุข เป็นระบบสุขภาพที่ยั่งยืน สอดคล้องกับ service plan สาขาแพทย์แผนไทยและนโยบายHerbal 
city 
  ขอบเขตการให้บริการ  
    งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกโรงพยาบาลเทพา ให้บริการ นวดรักษาโรค นวดฟ้ืนฟูเท้า
ผู้ป่วยเบาหวาน นวดฟ้ืนฟูมารดาหลังคลอด นวดเพ่ือสุขภาพ ประคบสมุนไพร อบไอน ้าสมุนไพร การให้สุข
ศึกษาด้านแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก การสอนมณีเวชและการราว์นวอร์ดผู้ป่วยในและจ่ายยา
สมุนไพรที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติและยาปรุงเฉพาะราย รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการขึ นทะเบียนที่
ถูกต้องแก่ผู้รับบริการทั งในเขตบริการและนอกเขตบริการ  เปิดบริการวันจันทร์ ถึง เสาร์ ( 08.00-16.00 
น) ซึ่งทุกเช้าวันอังคาร (08.30 - 11.30 น) จัดกิจกรรมบริการคลินิกหอบหืด ปอดอุดกั นเรื อรังที่ตึก
บริการผู้ป่วยนอกร่วมกับทีมสหวิชาชีพ ทุกเช้าวันพุธ (08.30 - 11.30 น) คลินิกดูแลเท้าเบาหวาน
บริการฟื้นฟูระบบประสาทส่วนปลายและจัดกิจกรรมฟื้นฟูที่ตึกบริการผู้ป่วยนอก ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ 
ทุกวันศุกร์(08.30 - 11.30 น) จัดกิจกรรมบริการความดันโลหิตสูงที่ตึกบริการผู้ป่วยนอกร่วมกับทีมสห
วิชาชีพ และทุกวันจันทร์ที่ 1 2 3 และอังคารที่2ของเดือน มีการออกหน่วยนอกสถานที่หรือให้บริการใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล  เยี่ยมบ้านและการดูแลรักษาร่วมทีมสหวิชาชีพและพัฒนางานแพทย์
แผนไทยและแพทย์ทางเลือกน้าร่องในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพวังใหญ่ ทุ่งโดน ตาแปด ท่าแมงลัก เกาะสะบ้าและสะกอม ตามล้าดับ  โดยในงานรับผิดชอบของ
แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจะให้บริการนวดประคบ นวดฟ้ืนฟูเท้าผู้ป่วยเบาหวาน นวดคอบ่า
ไหล่คลายเครียด(Muscle relax)ในผู้ป่วยกลุ่มความดันโลหิตสูง จ่ายยาสมุนไพรในการเลิกบุหรี่ด้วย
สมุนไพร การพอกยา แปะยาสมุนไพร การสูดดม/รมยาสมุนไพร ให้ความรู้เรื่องการดูแลตนเอง อาทิ 
แนะน้าการใช้ยาสมุนไพร การท้าสมาธิบ้าบัด การออกก้าลังกายด้วยฤาษีดัดตน โยคะ มณีเวช อาหาร
พื นบ้านในการดูแลรักษาโรค การบริบาลหญิงหลังคลอด เป็นต้น 
ศักยภาพ : แพทย์แผนไทย 3 คน ปฏิบัติหน้าที่คัดกรองผู้ป่วย ประเมินสภาพผู้ป่วย ตรวจวินิจฉัยวาง
แผนการรักษาตามวิธีแพทย์แผนไทย จ่ายยาสมุนไพร  ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 19 คน ปฏิบัติหน้าที่
ให้บริการผู้ป่วยด้วยการนวดเพ่ือการรักษา ประคบสมุนไพรเพื่อการักษา อบสมุนไพรเพื่อการรักษา 
บริบาลหญิงหลังคลอด 
ข้อจ้ากัด: บุคลกรไม่เพียงพอ ท้าให้การท้างานได้ไม่ครอบคลุมขอบเขตบริการและความรู้ยังไม่ครอบคลุม
การให้บริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขั้นตอนการรับบริการแพทย์แผนไทย 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ : 1.ผู้มารับบริการต้องคัดกรองโดยแพทย์แผนไทยก่อนรับบริการทุกครั้ง หากรอเกิน 15 นาที  
        กรุณาติดตอ่แพทยแ์ผนไทยท่ีห้องซักประวัติ  
      2.ผู้มารับบริการที่มีความเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อน อาจมีการนัดรักษาครั้งต่อไปแทน ขึ้นอยู่  
         กับการตรวจวินจิฉัยของแพทยแ์ผนไทย  
 
 
 
 
 
 

ยื่นบัตร/แสดงสิทธิ์ตนเองที่ห้องบัตร 
 

งานแพทย์แผนไทย พบแพทย์ 
 

คัดกรอง/ตรวจซ้้า พบพยาบาลหลังตรวจ 
 

รับบริการด้วยการแพทย์แผนไทย 

ให้ค้าแนะน้า/ออกบัตรนัด 

ช้าระเงิน/รับยาสมุนไพร 



งานการเงินและบัญชี 

 ให้บริการงานการเงินแก่ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอก ด้วยความถูกต้อง  รวดเร็ว  โปร่งใส  
ทันเวลาพร้อมทั้งจัดท้าบัญชีและรายงาน เพ่ือน้าข้อมูลไปใช้ในการบริหารด้านการเงินการคลังได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได้ 
 
ขอบเขตการให้บริการ 
 งานการเงินและบัญชีให้บริการวันจันทร์-วันศุกร์ในเวลาราชการตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.และ
วันหยุดเสาร์-อาทิตย์  วันหยุดนักขัตฤกษ์  ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น. 
 
ขั้นตอนการรับบริการงานการเงิน 

 1.ยื่นใบน้าทาง/บัตรประชาชน ที่ตะกร้าห้องเก็บเงิน 
 2.รอเจ้าหน้าที่เรียกช้าระเงิน/รับใบเสร็จรับเงิน  
 3.กรณีผู้ป่วยนอกสิทธิเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง  ผู้รับบริการต้องยื่นบัตรประชาชนทุกครั้ง  
    เพ่ือรูดบัตรค่ารักษาพยาบาล  
 4.รอรับยา/กลับบ้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



งานรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลเทพา  

ให้บริการถ่ายภาพรังสีในผู้รับบริการที่มีค้าสั่งให้ถ่ายภาพรังสีจากแพทย์  ทันตแพทย์ โดย
ให้บริการถ่ายภาพรังสีทั่วไป  ถ่ายภาพรังสีฟัน ด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว  ทั้งผู้รับและผู้ให้บริการมีความ
ปลอดภัย  

ขอบเขตการให้บริการ ศักยภาพ ข้อจ ากัด : 
 ให้บริการถ่ายภาพรังสีในผู้รับบริการที่มีค้าสั่งให้ถ่ายภาพรังสีตลอด 24 ชั่วโมง  
 จัดระบบการรับและส่งต่อภาพถ่ายรังสีเพื่อการรักษาที่ต่อเนื่อง   

 
งานบริการถ่ายภาพรังสีจะให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง โดยในเวลาราชการจะปฏิบัติงานตามปกติ 

3 คน ส้าหรับการปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ์ละนอกราชการ จะมีการจัดตาราง
ปฏิบัติงานประจ้าเดือนมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบทราบ ซึ่งจะมีลักษณะการปฏิบัติงานดังนี้  

1. วันเสาร์     08.00น.-12.00น. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจ้าจุดบริการจ้านวน 2 คน 
  12.00น.-16.00น. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจ้าจุดบริการจ้านวน 1 คน 
  16.00น.-08.00น. ของวันถัดไปให้บริการลักษณะ on-call 

2. วันอาทิตย์    08.00น.-16.00น. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจ้าจุดบริการจ้านวน 1 คน 
  16.00น.-08.00น. ของวันถัดไปให้บริการลักษณะ on-call 

3. วันหยุดนักขัตฤกษ์ 08.00น.-16.00น.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจ้าจุดบริการจ้านวน 2 คน 
  16.00น.-08.00น. ของวันถัดไปให้บริการลักษณะ on-call         

4. วันจันทร์-วันศุกร์  16.00น.-20.00น. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจ้าจุดบริการจ้านวน 1 คน 
  20.00น.-08.00น. ของวันถัดไปให้บริการลักษณะ on-call 

 
 ขั้นตอนการรับบริการ  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

หมายเหตุ : หำกรอนำนเกิน 30 นำที กรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำที ่

ยื่นบัตรเอ็กซเรย์ 

นั่งรอเรียกชื่อ 

เข้ารับบริการเอ็กซเรย์ 

เอ็กซเรย์เสร็จนั่งรอรับบัตร 

กลับจุดบริการเดิมหรือถัดไป 



 ขั้นตอนการด าเนินงาน จุดควบคุม ระยะเวลาในการให้บริการ 

กระบวนการให้บริการถ่ายภาพรังสีทั่วไป 

ค าสั่งแพทย ์

 

อธิบายวิธีปฏิบัติตัวในการรับบริการ 

ให้บริการถ่ายภาพรังสีตามค าสั่ง 

Scan ภาพจากแผ่น Plate 

 

ส่งภาพถ่ายรังสีเข้าระบบ 

แพทย์พิจารณา 

ส่งต่อภาพถ่ายรังสีไปสถานบริการ สิ้นสุดกระบวนการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

ส่งต่อ ไม่ส่งต่อ 

- ตรวจสอบความถูกต้องช่ือ – สกุล 
- ตรวจสอบความถูกต้อง ค าสั่งแพทย ์

- ตรวจสอบความถูกต้องในการเตรียมตัวของผู้รับบริการ 

- ตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมให้บริการของเครื่องมือ อุปกรณ ์
- ตรวจสอบค่าปริมาณรังสีที่ใช้ในการถ่ายภาพรังส ี
- ตรวจสอบความถูกต้องของ position ที่ถ่ายให้ตรงตามค าสั่งแพทย ์

- ตรวจสอบความถูกต้อง ช่ือ –สกุล ผู้ป่วย 
- ตรวจสอบความครบถ้วนของรายการ สแกนภาพกับ order หรือค าสั่งแพทย ์
- ตรวจสอบความถูกต้องของแผ่น plate กับรายการสแกนบนเครื่องให้ตรงกัน 

- ตรวจสอบคุณภาพของภาพถ่ายทางรังส ี
- ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของภาพถ่ายทางรังส ี

- ตรวจสอบความถูกต้องของช่ือ – สกุล ผู้ป่วย 
- ตรวจสอบความครบถ้วนของรายการสั่งตรวจ 

- ตรวจสอบความถูกต้องของช่ือ – สกุล ผู้ป่วย 
- ตรวจสอบความถูกต้องของ รพ.ที่ส่งต่อ 
- ตรวจสอบความครบถ้วน ภาพถ่ายรังสีของผู้ป่วย 

จนท.ประจ าเคาเตอร ์

จนท.ให้บริการถ่ายภาพ 

ตรวจสอบ 
คุณภาพภาพถ่าย 

ตรวจสอบค าสั่ง
ถ่ายภาพ/ชื่อ – สกุล 

จนท.ให้บริการถ่ายภาพ 

จนท.ประจ าเคาเตอร ์

จนท.ให้บริการถ่ายภาพ 

จนท.ให้บริการถ่ายภาพ 

จนท.ให้บริการถ่ายภาพ 

จนท.ให้บริการถ่ายภาพ 

จนท.ให้บริการถ่ายภาพ 

1 นาที 

2 นาที 

3 นาที/ภาพ 

3 นาที/ภาพ 



 

ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลเทพา 

ให้บริการด้านเภสัชกรรมตามมาตรฐานวิชาชีพ ที่ถูกต้อง ปลอดภัย และรวดเร็ว  แก่ผู้ใช้บริการ 

 

ขอบเขตการให้บริการ  (Scope of Service)  :ให้บริการงานด้านเภสัชกรรม 
ในเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์  08.00- 16.00  น.  
นอกเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 16.00- 24.00 น.  
ส้าหรับวันเสาร์- อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์  ให้บริการเวลา   08.00- 24.00 น.   
บริการด้านเภสัชกรรม ประกอบด้วยงานดังนี้ 
1. งานบริการจ่ายยา 
2. งานบริหารเวชภัณฑ์ 
3. งานบริบาลทางเภสัชกรรม  
4. งานพัฒนาสถานบริการระดับปฐมภูมิ   
5. งานเภสัชกรรมชุมชนและคุ้มครองผู้บริโภค   
 

กระบวนการจ่ายยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเตรียมยาให้พร้อมก่อนจ่ายยา 

การพิมพ์ฉลากยา 
 

การรับค้าสั่งและพิมพ์ฉลากยา 

การจัดยา 

การจ่ายยาให้ผู้รับบริการ 



ขั้นตอนการรับบริการเภสัชกรรม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยื่นใบน้าทาง/บัตรประชาชน/สมุดประวัติผู้ป่วย 

เจ้าหน้าท่ีตรวจเช็คยา/รอเรียกชื่อ 

เจ้าหน้าท่ีอธิบายการรับประทาน
ยา/ทบทวนรายการยา 

รับยา/กลับบ้าน 



งานผู้ป่วยนอก OPD 
     
       ให้บริการ คัดกรองเบื้องต้น ตรวจรักษา ส่งเสริม ป้องกัน ฟ้ืนฟูสภาพ และให้การปรึกษา
ด้านสุขภาพอนามัย ผู้ป่วยที่มารับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและโรคเรื้อรังที่ไม่ฉุกเฉิน 
ให้ได้รับบริการสุขภาพที่ถูกต้อง รวดเร็ว ปลอดภัย  ภายใต้มาตรฐานวิชาชีพโดย ผู้รับบริการได้รับการ
พิทักษ์สิทธิ และมีความพึงพอใจในการให้บริการ 

       ขอบเขตการให้บริการ (ถ้าเป็นหอผู้ป่วยให้ระบุกลุ่มโรคส้าคัญในหน่วยงานนี้ด้วย)  
ศักยภาพ ข้อจ ากัด 
       ขอบเขตการให้บริการ 
             1.ให้บริการผู้ป่วยนอกที่มารับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและโรคเรื้อรังที่ไม่ฉุกเฉินในวันและ
เวลาราชการ   วันเสาร์-วันอาทิตย์ ช่วงเวลา 08.00 – 12.00 น.และวันหยุดนักขัตฤกษ์  ตั้งแต่เวลา  
08.00 –16.00 น. 
             2. ให้บริการตรวจรักษาพยาบาลคลินิกโรคเรื้อรัง ดังนี้ 
                           -   คลินิกหอบหืด ทุกวันอังคาร เวลา 8.00 – 16.00 น. 
                           -   คลินิกเบาหวาน  ทุกวันพุธ เวลา 7.00 – 15.00 น. 

      -   คลินิกความดันโลหิตสูง ทุกวันศุกร์ เวลา 7.00 – 15.00 น. 
             3. ให้บริการฉีดยา – ท้าแผล เฉพาะในเวลาราชการ 
             4. ให้ข้อมูลและค้าแนะน้าในการปฏิบัติตัวแก่ผู้ป่วยและญาติ 
             5. ให้บริการรักษาต่อ/รับปรึกษา ให้กับหน่วยบริการปฐมภูมิในอ้าเภอเทพา  

 
 ขั้นตอนการรับบริการ  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ยื่นบัตร 

ชั่งน้้าหนัก/วัดความดัน 

ซักประวัติ 

พบแพทย์ 

พบพยาบาลที่จุดบริการหลังพบแพทย์ 



 
งานการพยาบาลผู้คลอด 

ให้บริการมารดาและทารกตามมาตรฐานวิชาชีพ ปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนทั้งมารดาและ
ทารก ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 

  ขอบเขตการให้บริการ   
 ให้บริการตลอด ๒๔ ชั่วโมง ตามศักยภาพโรงพยาบาลทุติยภูมิ แบ่งประเภทผู้รับบริการดังนี้    
                          ๑ .  บริการหญิงตั้งครรภ์และผู้คลอดท่ีมีอายุครรภ์  28 สัปดาห์ขึ้นไปทั้งภาวะปกติ
และภาวะผิดปกติ เพ่ือพิจารณา รับไว้รักษาในหอผู้ป่วยใน   หรือพิจารณา ส่งต่อ กรณีมีภาวะแทรกซ้อน
และ/ หรือไม่สามารถยับยั้งการคลอดได้   
                          ๒. ตรวจประเมินหญิงตั้งครรภ์ครบก้าหนดที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอด เพื่อประเมิน
ความเสี่ยง  กรณีผู้คลอดมีภาวะแทรกซ้อนหรือมีความเสี่ยงสูงต้องได้รับการดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทาง  
พิจารณาส่งต่อในระดับตติยภูมิ   กรณีผู้คลอดทั่วไปรับไว้ในห้องคลอด  ให้บริการคลอดปกติและการ
คลอดโดยใช้เครื่องดูดสุญญากาศ จนกระทั่งบริบาลมารดา ทารกในระยะ ๒ ชั่วโมงแรกหลังคลอด   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

งานเทคนิคการแพทย์ 
 
            ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางพยาธิวิทยาในด้านโลหิตวิทยา เคมีคลินกิ ภูมิคุ้มกันวิทยา จุล
ชีววิทยา จุลทรรศน์ศาสตร์ และธนาคารเลือด โดยให้ผลการตรวจที่มีคุณภาพ รวดเร็วเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้รับบริการและพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
 
             ขอบเขตการให้บริการ 

           1.ให้บริการตรวจวิเคราะห์ในผู้รับบริการที่มีค้าสั่งให้ตรวจวิเคราะห์ ตลอด 24 ชั่วโมง 
           2.จัดระบบการรับและส่งต่อหน่วยงานภายนอกกรณีด้าเนินการเองไม่ได้ 
 
              ขั้นตอนการรับบริการห้องเจาะเลือด 

             1.กดรับบัตรคิว “ปุ่มสีส้ม” บนเครื่องพิมพ์บัตรคิว 
             2.นั่งรอเรียกตามล้าดับคิว 
             3.เข้ารับบริการเจาะเลือด/เก็บปัสสาวะ/อุจจาระ ฯลฯ 
             4.รับบริการ ณ จุดบริการถัดไปตามที่ระบุในใบน้าทาง 
 
             .....ไม่ต้อนั่งรอผลการตรวจหน้าห้องเจาะเลือด...... 
 
 
หมายเหตุ : ผู้รับบริการที่ไม่ต้องกดบัตรคิว 
 
            1.หญิงตั้งครรภ์ที่ตรวจคัดกรองภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์ หลังจากกินน้้าตาลเสร็จแล้วให้ยื่น
สมุดประจ้าตัวให้เจ้าหน้าที่แล้วนั่งรอเรียกชื่อ 
            2.ญาติหรือผู้ป่วยที่มาส่งตัวอย่างเลือด/ปัสสาวะ ฯลฯ จากหน่วยบริการอื่น ให้วางตัวอย่างใน
ถาดส้าหรับวางสิ่งตรวจโดยไม่ต้องนั่งรอผลการตรวจ 


