
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

คู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการ 
ผู้ป่วยฉุกเฉิน (ER) 

โรงพยาบาลปากพะยูน 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

ระบบงานของโรงพยาบาลปากพะยูน จังหวัดพัทลงุ 
1. ระบบงานบริการผู้ป่วยฉุกเฉิน 

งานบริการผู้ป่วยฉุกเฉิน (Emergency Medical Services - ER) มีการจัดผังการไหลเวียนของงาน 19 ขัน้ตอน ดังนี้ 
1.1 การเตรียมพร้อมเพี่อรับผู้ป่วยฉุกเฉินและญาติ เป็นขั้นตอนแรกที่มีความส าคัญยิ่ง เพ่ือป้องกันความ

เสี่ยง/อันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากความไม่พร้อม ได้แก่ การเตรียมพร้อมด้านคน ทั้งด้านจ านวนและลักษณะทางร่างกายและ
จิตใจ การเตรียมพร้อมด้านสิ่งของ ได้แก่ เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุ ทั้งด้านจ านวนและความพร้อมในการใช้งาน การ
เตรียมพร้อมด้านเงิน ให้มีเพียงพอต่อการใช้งาน และการเตรียมพร้อมด้านระบบงาน ทั้งระบบงานบริการ ระบบสนับสนุน
งานบริการ ระบบการพัฒนางานบริการ และระบบบริหารงานบริการ ซึ่งจ าแนกการเตรียมพร้อมออกเป็นการเตรียมพร้อม
ก่อนเริ่มงานประจ าวัน/เวร และการเตรียมพร้อมก่อนผู้รับบริการมาถึง 

1.2 การต้อนรับ ณ จุดแรกที่มาติดต่อ โรงพยาบาลจะต้องท าให้ผู้มารับบริการเกิดความประทับใจ ทั้งในด้าน
สถานที่ ความสะอาด ความเรียบร้อย ความสวยงาม ความน่าไว้วางใจ และ ด้านพฤติกรรมของผู้ให้บริการ เช่น กริยา
มารยาท ท่าที แววตา วาจา และการกระท า ฯลฯ ตั้งแต่แรกเมื่อผู้ป่วยมาถึงจุดแรกที่มาติดต่อ ซึ่งอาจเป็นจุดของพนักงาน
รักษาความปลอดภัย พนักงานเวรเปล หรือพนักงานประชาสัมพันธ์ เป็นต้น    

1.3 การจัดท าเวชระเบียน เพ่ือให้ได้ข้อมูลของผู้ป่วยที่ถูกต้อง ครบถ้วน และรวดเร็ว ทั้งผู้ป่วยใหม่และผู้ป่วยเก่า 
1.4 การพาผู้ป่วยและญาติไปยังห้องฉุกเฉิน จากจุดแรกที่มาติดต่ออย่างรวดเร็วและไม่ก่อให้เกิดความตื่น

ตระหนกต่อผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย และผู้พบเห็น 
1.5 การต้อนรับผู้ป่วยและญาติ ณ ห้องฉุกเฉิน เพ่ือให้เกิดความอบอุ่นใจและเชื่อมั่นในบริการของโรงพยาบาล 
1.6 การตรวจวินิจฉัยและให้บริการที่รีบด่วน ตามลักษณะของผู้มารับบริการแต่ละคนอย่างเหมาะสมตามความ

ต้องการของผู้มารับบริการในทันทีในด้านการช่วยชีวิต การบรรเทาอาการปวด และการบรรเทาอาการตกใจเป็นต้น 
1.7 การน าผู้ป่วยฉุกเฉินและญาติ ไปยังห้องปฏิบัติการและห้องเอกซเรย์  เพ่ือให้ได้รับบริการอย่าง

รวดเร็ว น่าประทับใจ และอบอุ่นใจตลอดเวลา 
1.8 การให้บริการที่ห้องปฏิบัติการ ที่รวดเร็ว น่าประทับใจ และอบอุ่นใจตลอดเวลา 
1.9 การให้บริการที่ห้องเอกซเรย์ ที่รวดเร็ว น่าประทับใจ และอบอุ่นใจตลอดเวลา 
1.10 การน าผู้ป่วยฉุกเฉินและญาติกลับไปยังห้องฉุกเฉิน หลังจากรับบริการที่ห้องปฏิบัติการหรือห้องเอกซเรย์ 
1.11 การตรวจวินิจฉัยและให้การรักษาพยาบาลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ว่า ผู้ป่วยเป็นอะไร สมควรจะได้รับ

การดูแลรักษาอย่างไร แล้วสั่งการรักษาอย่างเหมาะสมและครบถ้วน 
1.12 การรับไว้รักษาในโรงพยาบาล ในกรณีที่ผู้ป่วยต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล 
1.13 การให้ค าแนะน าและการนัดหมายมารับบริการครั้งต่อไปในกรณีที่ผู้ป่วยกลับบ้านได้  โดยการให้

ค าแนะน าและการนัดหมายอย่างชัดเจนและครบถ้วนแก่ผู้ป่วย/ญาติเพ่ือให้เข้าใจอย่างแท้จริง 
1.14 การน าผู้ป่วยและญาติไปจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล ด้วยความรู้สึกว่า ไม่แพงและคุ้มกับบริการที่ได้รับ 
1.15 การน าผู้ป่วยและญาติ ไปรับยา ด้วยความรู้สึกว่า เขาเป็นบุคคลส าคัญของโรงพยาบาล 
1.16 การสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ป่วย/ญาติขณะท่ีรอรับยา ให้เกิดความรู้สึกว่า ไม่นาน 
1.17 การจ่ายยาให้กับผู้ป่วย/ญาติอย่างถูกต้อง พร้อมค าแนะน าที่เหมาะสมและครบถ้วน 
1.18 การส่งผู้ป่วยและญาติออกจากโรงพยาบาล อย่างราบรื่น อบอุ่นใจ และเกิดความรู้สึกที่ดีต่อโรงพยาบาล 
1.19 การด าเนินการภายหลังผู้ป่วย/ญาติกลับออกไปแล้ว ได้แก่ การบันทึกข้อมูลลงในระเบียน/รายงาน 

การเก็บอุปกรณ์เข้าท่ี การท าความสะอาด การดูแลสถานที่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เพ่ือรองรับผู้มารับบริการราย
ต่อไป รวมทั้งการติดตามดูแลและให้บริการผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง  
 



 

 

 

แผนผังกระบวนการปฏิบัติงานการให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉิน 
 

1. การเตรียมพร้อมเพ่ีอรับผู้ป่วยฉุกเฉินและญาติ 
      ผู้ป่วยมาถึง 

2. การต้อนรับ ณ จุดแรกท่ีมาติดต่อ 
 

3. การจัดท าเวชระเบียน 
 

4. การพาผู้ป่วยและญาติไปยังห้องฉุกเฉิน 
 

5. การต้อนรับผู้ป่วยและญาติ ณ ห้องฉุกเฉิน 
 

6. การตรวจวินิจฉัยและให้บริการที่รีบด่วน 
 

7. การน าผู้ป่วยฉุกเฉินและญาติ ไปยังห้องปฏิบัติการและห้องเอกซเรย์ 
 

                         8. การให้บริการที่ห้อง Lab                                       9. การให้บริการที่ห้องเอกซเรย์ 
 

10. การน าผู้ป่วยฉุกเฉินและญาติกลับไปยังห้องฉุกเฉิน 
 

11. การตรวจวินิจฉัยและให้การรักษาพยาบาลที่ครบถ้วนสมบูรณ์        
 
          ผู้ป่วยกลับบ้านได้                               ต้องรับไว้รักษาในรพ. 

12. การรับไว้รักษาในโรงพยาบาล(IPD) 
 

13. การให้ค าแนะน าและการนัดหมายมารับบริการครั้งต่อไป                       
 

14. การน าผู้ป่วยและญาติไปจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล 
 

15. การน าผู้ป่วยและญาติ ไปรับยา 
 

16. การสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ป่วย/ญาติขณะที่รอรับยา 
 
 

17. การจ่ายยาให้กับผู้ป่วย/ญาติ 
 

18. การส่งผู้ป่วยและญาติออกจากโรงพยาบาล                    ผู้ป่วย/ญาติกลับออกไป 
 

19.  การด าเนินการภายหลังผู้ป่วย/ญาติกลับออกไปแล้ว 



 

 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลปากพะยูน 
ตามประกาศโรงพยาบาลปากพะยูน 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ชื่อหนว่ยงาน : โรงพยาบาลปากพะยูน 
วัน/เดือน/ปี : 1 ธันวาคม ๒๕๖3 
หัวข้อ : คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3 

          
Link ภายนอก :    - 
หมายเหตุ : ………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
………………………………………………………………………………………………………………………………........................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………........................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………........................... 
 

 
 
 
 

 
 

ผู้รับผิดชอบการให้ข ้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
 

 

 

(นางสภุารตัน์   เชาวลิต) (นายพิพัฒน์  พิพัฒน์รัตนเสรี) 
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลปากพะยูน 

วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563       วันที่ 1  เดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2563       
 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

 
 

(นายวิเชยีร  นุน่ศรี) 
ต าแหน่ง นักวชิาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 

วันที่ 1  เดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2563      
 

 

 


