
 

โรงพยาบาลละงู | จังหวัดสตูล 

คูมือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 

และภารกิจสนับสนุนของหนวยงาน 

 

  



๑ 
 

คํานํา 

ดวยกระทรวงสาธารณสุข ขับเคลื่อนมาตรการ ๓ ป. ๑ ค. (ปลูก/ปลุกจิตสํานึก ปองกัน 

ปราบปราม และเครือขาย) ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต มุงเนนการปองกันการทุจริตใหเขมแข็ง

และมีประสิทธิภาพ ผานกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน

ภาครัฐ ภายใตแผนงานยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป (ดานสาธารณสุข) ตามเปาหมายของกระทรวงสาธารณสุข 

(ประชาชนสุขภาพดี เจาหนาท่ีมีความสุข และระบบสุขภาพยั่งยืน) 

ในการนี้ ทางโรงพยาบาลละงู จังหวัดสตูล ไดจัดทําคูมือการปฏับัติงานตามภารกิจหลักและ

ภารกิจสนับสนุนของหนวยงาน ขับเคลื่อนการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาล เพ่ือนําผลการประเมินมา

พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและใหการบริหารราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล 

คณะกรรมการโรงพยาบาลคุณธรรมจริยธรรม 

โรงพยาบาลละงู 

  



๒ 
 

สารบัญ 

 

เรื่อง  หนา 

   

กระบวนการใหบรกิารงานผูปวยนอก โรงพยาบาลละงู  ๓ 

ตารางการใหบริการของคลินิกตางๆ  ๓ 

ข้ันตอนการรับบริการ  ๔ 

กิจกรรมพัฒนาในหนวยงานผูปวยนอก (3P)  ๖ 

ข้ันตอนการรับบริการตรวจสุขภาพประจําป  ๙ 

ข้ันตอนการรับบริการขอใบรับรองแพทย  ๙ 

ข้ันตอนการรับบริการหนวยงานเอกซเรย  ๑๑ 

กระบวนการทํางานของงานธุรการ  ๑๒ 

กระบวนการทํางานของงานการเงิน  ๑๓ 

กระบวนการทํางานของงานพัสดุ  ๑๔ 

 

  



๓ 
 

กระบวนการใหบริการงานผูปวยนอก 

โรงพยาบาลละงู 

ประเภทงานบริการ 

ลักษณะงานบริการดานหนา ไดมีการใหบริการแบบองครวมท้ังงานผูปวยนอก งานอุบัติเหตุ

และฉุกเฉิน งานหองคลอดงานทันตกรรม งานสงเสริมสุขภาพ งานกายภาพ แพทยแผนไทย โดยใหบริการตั้งแต

รับบัตรคิว ตรวจสอบสิทธิบัตร ใหบริการ ในหนวยงาน แลวสงมารับยา และหองการเงิน 

ตารางการใหบริการของคลินิกตางๆ ในโรงพยาบาลละงู 

วัน ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 

วันจันทร คลินิกแพทยแผนไทย 

คลินิกคัดกรองครรภเสี่ยง 

คลินิกกระดูกและขอ 

(ผูปวยท่ีแพทยกระดูกและขอนัด) 

คลินิกนรีเวช 

คลินิกโรคหอบ, หืด 

วันอังคาร คลินิกโรคเบาหวาน 

คลินิกอายุรกรรมพิเศษ 

คลินิกเด็กปวย (แพทยนัด) 

คลินิกผูสูงอายุ 

วันพุธ คลินิกเด็กท่ัวไป / คลินิกตา 

คลินิกยาตานไวรัส 

คลินิกผูสูงอายุ 

วันพฤหัสบดี คลินิกโรคความดันโลหิตสูง 

คลินิกนรีเวช 

คลินิกอายุรกรรมพิเศษ 

คลินิกเด็กปวย (แพทยนัด) 

คลินิกฝากครรภแนวใหม (เฉพาะผูปวยนัด) 

คลินิกผูสูงอายุ 

วันศุกร คลินิกกระดูกและขอ 

(ผูปวยท่ีแพทยกระดูกและขอนัด) 

คลินิกเด็กท่ัวไป / คลินิกตา 

คลินิกวัณโรค 

คลินิกเอวบางรางดี 

คลินิกกระดูกและขอ 

(ผูปวยรายใหมท่ีแพทยท่ัวไปนัดเขาคลินิกกระดูกและขอ) 

คลินิกเอวบางรางดี 

หมายเหตุ บริการตรวจรักษาโรคท่ัวไป ทันตกรรม แพทยแผนไทยและแพทยทางเลือก กายภาพบําบัด  

วันจันทร – ศุกร ในเวลาราชการ 

***นอกเวลาราชการรับเฉพาะผูปวยอุบัติเหตุ – ฉุกเฉิน*** 

- บริการคลินกิทันตกรรมนอกเวลา วันจันทร – ศุกร เวลา ๑๖.๓๐ – ๒๐.๓๐ น. 

และ วันเสารเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

- คลินิกแพทยแผนไทย วันจันทร – วันศุกร เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๙.๓๐ น. 

และ วันเสาร เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

- คลินิกโรคไตวายเรื้อรัง ฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม (HD) วันจันทร – วันศุกร เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.  



๔ 
 

ข้ันตอนการรับบริการ งานผูปวยนอก โรงพยาบาลละงู 

ข้ันตอนการรับบริการ 

๑. รับการคัดกรองเบื้องตนจากพยาบาลจุดคัดกรอง เพ่ือประเมินภาวะฉุกเฉิน ความรุนแรง เรงดวน  

ความตองการมารับบริการ สงไปหนวยงานตางๆ 

๒. ผูรับบริการท่ัวไป รับบัตรคิว ๑ ชุด (๒ ใบ) แนบบัตรคิว ๑ ใบ กับบัตรประชาชน ในเด็กใชสําเนา 

ใบแจงเกิด พรอมบัตรนัด เพ่ือทราบคิวรอรับบริการ กรณีผูรับบริการท่ีอายุมากกวา ๗๐ ป รับบัตรคิว

ผูสูงอายุมากกวา ๗๐ ปเพ่ือใหบริการชองทางดวน 

๓. ผูใหญใหชั่งน้ําหนัก วัดความดันโลหิตใหพรอม เด็กใหชั่งน้ําหนักและวัดสวนสูง นั่งรอพยาบาลเรียกชื่อ 

ซักประวัติตามคิว กรณีมีใบนัด ใหยื่นใบนัดแกพยาบาล 

o ใหหยิบบัตรคิวท่ีหนาหองชันสูตร (หองหมายเลข ๕) หากงดน้ํา งดอาหารกอนเจาะเลือด หลังจาก

เจาะเลือดเสร็จ ใหรับประทานอาหาร น้ําใหเรียบรอย 

o ตรวจเอกซเรย ท่ีหองเอกซเรย (หมายเลข ๑๐) 

o ตรวจคลื่นหัวใจท่ีหองอุบัติเหตุฉุกเฉิน (หมายเลข ๑๔) 

๔. นั่งรอเรียกชื่อเพ่ือเขาหองตรวจ พบแพทยรับการรักษา 

๕. หลังพบแพทย ใหยื่นใบสั่งยา บัตรนัด ใบสงตัว หรือแพทยใหนอนรักษาในโรงพยาบาล ใหท่ีจุด

พยาบาลหลังตรวจ เพ่ือใหคําแนะนําตางๆ การรักษา การปฏิบัติตัว การสังเกตอาการผิดปกติตางๆ  

ท่ีตองมาพบแพทยและการมาตรวจรักษาตอเนื่อง 

๖. ยื่นใบสั่งยาท่ีหองยา (หมายเลข ๗) 

๗. ชําระเงินหองการเงิน กรณีมีคาบริการ หรือสิทธิชําระเงิน 

๘. รับยาหองยา พรอมรับคําแนะนําตัวยา การใชยา รับประทานยา ฯลฯ จากเภสัชกร 

๙. กลับบาน 

หมายเหต ุ

- ใหนํายาเดิมหรือยาท่ีเหลือมาดวย เพ่ือเพ่ิม – ลดยาตามแผนการรักษาของแพทย 

- โรงพยาบาลงดการใชถุงพลาสติกใสยากลับบาน ขอใหผูปวยนําถุงผาหรือกระเปาสําหรับใสยาดวยทุกครั้ง 

- ติดตอสอบถาม ๐ ๗๔๗๗ ๓๕๖๓ – ๘ งานผูปวยนอก ตอ ๑๔๔ 

  



๕ 
 

โรงพยาบาลละงู ใหบริการคลินิกโรคเรื้อรังตางๆ เชน คลินิกความดันโลหิตสูง คลินิกเบาหวาน 

คลินิกโรคไต คลินิกหอบหืด คลินิกโรคปอด คลินิกยาตานไวรัส สถานท่ีอยูบริเวณทางเขาโรงพยาบาล ตึกอาคาร

ศูนยองครวมของโรงพยาบาล โดยมีข้ันตอนการรับบริการ ดังนี้ 

๑. หยิบบัตรคิว ท่ีคลินิกโรคเรื้อรัง แนบบัตรนัด บัตรประชาชนและสมุดประจําตัวผูปวยคลินิกตางๆ  

ตามวันเวลาของคลินิกนั้นๆ 

๒. กรณีมีนัดเจาะเลือด ใหเอาใบนัด ไปหยิบบัตรคิวท่ีหนาหองชันสูตร (หองหมายเลข ๕) และรอเจาะ

เลือด ตรวจเอกซเรยท่ีหองเอกซเรย (หมายเลข ๘) กลับมารอตรวจคลื่นหัวใจท่ีคลินิกโรคเรื้อรัง  

กรณีงดน้ํา งดอาหารกอนเจาะเลือด หลังจากเจาะเลือดเสร็จ ใหรับประทานอาหาร น้ําใหเรียบรอย  

ท่ีคลินิกไดเลย 

๓. ชั่งน้ําหนัก วัดความดันโลหิตใหพรอม นั่งรอเรียกชื่อ ซักประวัติตามคิวบริเวณคลินิกโรคเรื้อรัง 

๔. รอเรียกชื่อเพ่ือเขาหองตรวจ พบแพทยรับการรักษา 

๕. ยื่นใบสั่งยา รอรับบัตรนัดและคําแนะนําจากพยาบาลหลังตรวจ 

๖. ยื่นใบสั่งยาท่ีหองยา (หมายเลข ๔) 

๗. ชําระเงินหองการเงิน กรณีมีคาบริการ หรือสิทธิบัตรชําระเงิน 

๘. รับยาหองยา พรอมรับคําแนะนําตัวยา การใชยา รับประทานยา ฯลฯ จากเภสัชกร 

๙. กลับบาน 

หมายเหต ุ

- ผูรับบริการท่ีเดินไมสะดวก รถเข็นนั่ง ใชไมเทา ญาติรับยาแทน รับบริการไดท่ีคลินิก ยกเวนมาผิดนัดคลินิก 

ใหติดตอรับบริการท่ีงานผูปวยนอก 

- ใหนํายาเดิมหรือยาท่ีเหลือมาดวย เพ่ือเพ่ิม – ลดยาตามแผนการรักษาของแพทย 

- โรงพยาบาลงดการใชถุงพลาสติกใสยากลับบาน ขอใหผูปวยนําถุงผา หรือกระเปาสําหรับใสยาดวยทุกครั้ง 

- ติดตอสอบถาม ๐ ๗๔๗๗ ๓๕๖๓ – ๘ งานผูปวยนอกคลินิกโรคเรื้อรัง ตอ ๑๗๖, ๑๗๐, ๑๗๑ 

  



๖ 
 

กิจกรรมพัฒนาในหนวยงานผูปวยนอก โรงพยาบาลละงู 

P1 เปาหมาย P2 การปรับปรุง P3 ผลการพัฒนาท่ีสําคัญ 

๑. เพ่ือใหงานบริการ 

สะดวก รวดเร็ว 

ไมรอนาน 

CQI การลดระยะเวลารอคอย 

๑. กําหนดเวลาการข้ึนปฏิบัติงาน ในชวงเชา 

๐๗.๓๐ น. การเขารับการตรวจเพ่ือลด

ความกังวลการรอคอยตรวจ 

๒. กรณีแพทยมีภารกิจ การตรวจลาชา จะ

ชี้แจง แจงผูรับบริการทราบเปนระยะๆ 

๓. ผูปวยท่ีมีใบนัด เม่ือรับบัตรคิว ใหสงผูปวย

ไปยังหองชันสูตร หรือ เอ็กซเรย หรือ EKG 

กอนโดยไมตองรอการซักประวัติท่ีจุดซัก

ประวัติ เนื่องจากบางคนไดคิวหลังๆ ทําให

ลาชารอซักประวัติและรอผลชันสูตร 

๔. ปรับเวลาผูปวยท่ีแพทยนัด กรณีท่ีไมตอง

งดอาหาร น้ํา (NPO) กอนเจาะเลือดใหนัด

มาชวงบาย 

๕. การนัดมาฟงผลชันสูตร ใหหองชันสูตรลง

ผลชันสูตร ใหครบถวนเม่ือไดผลจาก

หนวยงานท่ีสงตรวจ เพ่ือลดระยะเวลาการ

มานั่งรอฟงผลเม่ือพบแพทย 

๖. ประเมินเก็บระยะเวลาการรอคอยรับ

บริการในจุดตางๆ มีการประกันระยะเวลา

ในการรับบริการในข้ันตอนตางๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระยะเวลาในการใหบริการผูปวยนอก 

เฉลี่ยไมเกิน ๙๐ นาที 

ผลการดําเนินงาน 

 ป ๒๕๖๑ เวลาเฉลี่ย ๑๐๕.๐๔ นาที 

 ป ๒๕๖๒ เวลาเฉลี่ย ๙๗.๑๔ นาที 

 ป ๒๕๖๓ เวลาเฉลี่ย ๙๐.๓๕ นาที 

 ป ๒๕๖๔ เวลาเฉลี่ย ๘๓.๐๓ นาที 

 ป ๒๕๖๕ เวลาเฉลี่ย ๘๑.๐๓ นาที 



๗ 
 

P1 เปาหมาย P2 การปรับปรุง P3 ผลการพัฒนาท่ีสําคัญ 

๒. เพ่ือใหผูรับบริการ 

เกิดความพึงพอใจและ

ประทับใจในบริการ 

๑. ประเมินระดับความพึงพอใจงานผูปวยนอก 

๒ ครั้ง/ป 

๒. จัดสิ่งแวดลอมภายในหนวยงาน ตามหลัก

สถานท่ีนาอยูนาทํางาน และหลัก ๕ส. 

๓. จัด Zone แบงพ้ืนท่ีจุดคัดแยกเฉพาะโรค 

๔. มีการอบรมประเมินศักยภาพจริยธรรมการ

ใหการบริการพยาบาล 

รอยละความพึงพอใจผูใชบริการ/ 

ผูมีสวนไดสวนเสียตอบริการพยาบาล 

ผลการดําเนินงาน 

 ป ๒๕๖๑ ความพึงพอใจรอยละ ๘๗.๓๙ 

 ป ๒๕๖๒ ความพึงพอใจรอยละ ๙๒.๒๘ 

 ป ๒๕๖๓ ความพึงพอใจรอยละ ๘๑.๗๗ 

 ป ๒๕๖๔ ความพึงพอใจรอยละ ๙๒.๖๓ 

 ป ๒๕๖๕ ความพึงพอใจรอยละ ๙๖.๖๓ 

 

อุบัติการณขอรองเรียนเรื่องการใชบัตรคิว 

ผลการดําเนินงาน 

ป ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ไมพบอุบัติการณ 

 

อุบัติการณขอรองเรียนพฤติกรรมบริการ 

ผลการดําเนินงาน 

 ป ๒๕๖๑ พบอุบัติการณ ๑ ครั้ง 

 ป ๒๕๖๒ พบอุบัติการณ ๑ ครั้ง 

 ป ๒๕๖๓ พบอุบัติการณ ๑ ครั้ง 

 ป ๒๕๖๔ พบอุบัติการณ ๑ ครั้ง 

 ป ๒๕๖๕ พบอุบัติการณ ๑ ครั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘ 
 

P1 เปาหมาย P2 การปรับปรุง P3 ผลการพัฒนาท่ีสําคัญ 

๓. ผูรับบริการปลอดภัย 

มีคุณภาพ ไดตาม

มาตรฐาน ปลอดภัย 

ดูแลตอเนื่อง ไมเกิด

ภาวะแทรกซอน 

ท่ีปองกันได 

๑. การพัฒนาระบบการคัดกรอง 

๒. มี Nurse round เปนระยะๆ 

๓. R2R การพัฒนาระบบคิว จัดทําบัตรคิว

แยกประเภทผูรับบริการ ท้ังประเภทผูปวย

ท่ัวไป ผูสูงอายุ ผูปวยอาการเรงดวน ผูมี

อุปการะคุณ พรอมจัดลําดับการ เขารับ

บริการ 

๔. CQI เสนทางดวนสําหรับผูปวยท่ีสงสัย TB 

๕. แนวทางดูแล OSCC กําหนดผูใหคําปรึกษา 

การเก็บขอมูล 

๖. การพัฒนาการติดตามผูปวยขาดนัด 

๗. Re-Visit ๔๘ ชัว่โมง วิเคราะหโรคท่ีมี

ปญหา นํามาปรับปรุง 

๘. สงเสริมศักยภาพผูรับบริการใหสามารถ

ดูแลสุขภาพตนเองได (Empowerment) 

เชน การใส mask การลางมือ การเคาะ

ปอด เช็ดตัว ลดไข 

๙. การใหขอมูลเก่ียวกับโรค การปฏิบัติตัว 

๑๐. NCD การประสานงานสงตอ รพ.สต. 

๑๑. กิจกรรมทบทวน 

จํานวนอุบัติการณ การเกิดภาวะแทรกซอนท่ี

ปองกันไดของผูใชบริการท่ีอาการไมคงท่ีหรือ

เสี่ยงตอการเกิดอาการรุนแรงเฉียบพลัน 

ผลการดําเนินงาน 

 ป ๒๕๖๑ พบอุบัติการณ ๑ ครั้ง 

 ป ๒๕๖๒ พบอุบัติการณ ๑ ครั้ง 

 ป ๒๕๖๓ พบอุบัติการณ ๑ ครั้ง 

 ป ๒๕๖๔ พบอุบัติการณ ๑ ครั้ง 

 ป ๒๕๖๕ พบอุบัติการณ ๑ ครั้ง 
 

รอยละของผูใชบริการท่ีกลับมาตรวจรักษา

กอนกําหนดวันนัดเนื่องจากการปฏิบัติตัวไม

ถูกตอง (Re-Visit ๔๘ ชั่วโมงโดยไมได

วางแผน) 

ผลการดําเนินงาน 

ป ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ อยูในระดับ 
 

อัตราการไดรับขอมูล ความรู ความเขาใจ

เก่ียวกับการเจ็บปวยและการปฏิบัติตัว การ

สังเกตภาวะแทรกซอน อาการผิดปกติท่ีตอง

มาโรงพยาบาล 

ผลการดําเนินงาน 

 ป ๒๕๖๑ การรับรูขอมูลรอยละ ๘๖.๖๗ 

 ป ๒๕๖๒ การรับรูขอมูลรอยละ ๘๙.๑๓ 

 ป ๒๕๖๓ การรับรูขอมูลรอยละ ๘๖.๖๗ 

 ป ๒๕๖๔ การรับรูขอมูลรอยละ ๘๙.๑๓ 

 ป ๒๕๖๕ การรับรูขอมูลรอยละ ๙๑.๒๓ 

จํานวนขอรองเรียนเก่ียวกับการละเมิดสิทธิ

ของผูใชบริการ 

ผลการดําเนินงาน 

ป ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ไมพบอุบัติการณ 

  



๙ 
 

ข้ันตอนการรับบริการตรวจสุขภาพ 

กรณีท่ีแพทยนัด ใหผูมารับบริการยื่นใบนัดพรอมบัตรโรงพยาบาลแกเจาหนาท่ีหองบัตรตั้งแต

แรกรับท่ีหองบัตร เจาหนาท่ีหองบัตร แนะนําใหผูมารับบริการ ไปรับบริการตามใบนัดของแพทย ดังนี้ 

o หองหมายเลข ๕ เจาะเลือด ตรวจปสสาวะ ตรวจอุจจาระ ตรวจเสมหะ ฟงผลเลือด ฟงผล

ปสสาวะ ฟงผลอุจจาระ ฟงผลเสมหะ ตามใบนัดของแพทย 

o หองหมายเลข ๙ รับการเอกซเรย 

o หองหมายเลข ๑๔ รับการตรวจคลื่นหัวใจ 

กรณีท่ีผูมารับบริการตองการมาตรวจเอง โดยไมมีใบนัดของแพทย ผูมารับบริการ “ตอง

ชําระเงิน” 

อายุมากกวา ๓๕ ป ใหงดน้ําและอาหารตั้งแตเวลา ๒๐.๐๐ น. (คืนกอนมาตรวจ) 

o อัตราคาบริการประมาณ ๑,๐๐๐ – ๑,๓๐๐ บาทตอราย 

อายุนอยกวา ๓๕ ป ไมตองงดน้ําและอาหาร 

o อัตราคาบริการประมาณ ๓๖๐ บาทตอราย 

ข้ันตอนการรับบริการขอใบรับรองแพทย 

เนื่องจากการขอใบรับรองแพทย ไมใชการรักษา ผูมารับบริการ “ตองชําระเงินเอง” ข้ันตอน

การรับบริการดังนี้ 

๑. ในกรณีผูมารับบริการเปนผูปวยรายเกา (มีบัตรโรงพยาบาลแลว) ใหยื่นบัตรประชาชนพรอม

บัตรโรงพยาบาลท่ีหองบัตร 

๒. ในกรณีผูมารับบริการเปนผูปวยรายใหม ใหแจงเจาหนาท่ีหองบัตรเพ่ือทําบัตรโรงพยาบาล

ใหม 

๓. แจงเจาหนาท่ีหองบัตรวา มาขอใบรับรองแพทยเพ่ือใชประกอบ…. (การทําใบขับข่ี/การสมัคร

งาน/การศึกษาตอ/การลาปวย แลวแตกรณี) 

๔. หลังไดรับบัตรคิว ใหไปวัดความดันโลหิตและชั่งน้ําหนักท่ีจุดใหบริการ 

๕. ใหผูมารับบริการรอพยาบาลซักประวัติ เรียกชื่อ – สกุล ตามลําดับคิว 

๖. หลังจากผูมารับบริการไดรับการซักประวัติจากพยาบาลซักประวัติใหนั่งรอพบแพทย

ตามลําดับคิว 

๗. ผูชวยเหลือคนไข/พยาบาล เรียกชื่อ – สกุล ผูปวยเขาพบแพทยตามลําดับคิว 

๘. หลังออกจากหองตรวจแพทย พยาบาลหลังพบแพทย/ผูชวยเหลือคนไข แนะนําใหผูรับบริการ

ตรวจสอบชื่อ – สกุล วาถูกตอง ใหตรงกับบัตรประจําตัวประชาชน 

๙. ไปยื่นท่ีหองชําระเงิน หมายเลข ๗ เพ่ือชําระเงิน และประทับตราโรงพยาบาลละงู 

 



๑๐ 
 

๑๐. จํานวนเงินท่ีตองชําระ 

 ในเวลาราชการ ๘๐ บาท (คาใบรับรองแพทย ๓๐ บาท คาบริการทางการแพทย ๕๐ 

บาท) 

 นอกเวลาราชการ ๑๑๐ บาท (คาใบรับรองแพทย ๓๐ บาท คาบริการทางการแพทย ๘๐ 

บาท) 

หมายเหตุ คลินิกนอกเวลาราชการ เสาร – อาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

ข้ันตอนการทําสุนัต 

เนื่องจากการทําสุนัต ไมใชเปนการรักษา ดังนั้น ผูรับบริการตองชําระเงิน ทุกราย คารักษา

ประมาณ ๒,๒๕๐ บาท (คาทําสุนัต ๒,๐๐๐ บาท คายา ๒๐๐ บาท คาบริการ ๕๐ บาท) แจงผูรับบริการเพ่ือ

ความสะดวกในการมารับบริการ ทางโรงพยาบาลละงู ขอแจงข้ันตอนดังนี้ 

๑. ผูรับบริการยื่นบัตรโรงพยาบาล พรอมบัตรประชาชน ท่ีหองบัตร 

๒. นั่งรอพยาบาลซักประวัติตามลําดับคิว 

๓. นั่งรอแพทยตามลําดับคิว 

๔. เขาหองตรวจแพทย 

๕. ออกจากหองตรวจแพทย พบพยาบาลหลังพบแพทย 

๖. พยาบาลหลังพบแพทย แจงวันท่ี – เวลาท่ีแพทยทําสุนัต และโทรประสานแจงพยาบาลหอง

ผาตัด 

๗. ผูรับบริการไปติดตอหองผาตัด หมายเลข ๙ เพ่ือเตรียมความพรอมและแนะนําข้ันตอนตอไป 

  



๑๑ 
 

ข้ันตอนการรับบริการหนวยงานเอกซเรย 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
  

๑. การเตรียมความพรอม 

หนวยงานสงเอกซเรย ๒. รับผูปวย, ลงทะเบียน 

๓. ทําการเอกซเรยผูปวย 

๔. สแกนและตรวจสอบ 

๕. รายงานผล สงภาพ 

ภายในเวลา ๑๐ นาที 



๑๒ 
 

กระบวนการทํางานของงานธุรการ 
 

 

 

 

 

 

 

 
  

เตรียมความพรอม 

- จัดเตรียมเอกสารใหพรอม ตรวจสอบความครบถวน และบันทึกการสงทางไปรษณีย 

- ประสานงานกับพนักงานขับรถ 

- ศึกษาระเบียบสารบรรณ 

การรับหนังสือ/พัสดุ 

- ตรวจสอบความครบถวน ลงทะเบียนหนังสือรับและแยกประเภทหนังสือท่ีมีชั้นความเร็ว, ความลับ 

- เอกสาร/พัสดุของเจาหนาท่ีใหแยกดําเนินการตางหาก 

- สําเนาหนังสือท่ีมีชั้นความเร็ว รีบดําเนินการใหหนวยงาน (กรณีมีระยะเวลาดําเนินการ < ๓ วัน) 

- เสนอหนังสือหัวหนาฝายบริหารและผูอํานวยการตามลําดับ 

- ตรวจสอบเอกสารท่ีสงทางระบบ Internet ทุกวันราชการ เวลา ๐๙.๐๐ น. และ ๑๔.๐๐ น. 

การแจกจายใหหนวยงานภายใน 

- ดูหนวยงานผูรับหนังสือ สงมอบใหถูกตอง 

- สงหนังสือใหหนวยงานตางๆ และใหหนวยงานลงชื่อ วันเดือนป ท่ีรับ 

การสงเอกสารใหหนวยงานภายนอก 

- ประสานงานกับหนวยงานภายในใหสงหนังสอืกอนอยางนอย ๓ วันทําการ 

- พิมพเอกสารตอบโต ตรวจสอบความถูกตอง กอนเสนอผูอํานวยการเพ่ือลงนาม 

- เตรียมเอกสารและตรวจสอบใหถูกตอง ชื่อ – ท่ีอยูของผูรับ กอนเวลา ๐๘.๓๐ น. ของวันถัดไป 

- กรณีสงทางโทรสาร หรือระบบ Internet ใหประสานงานกับหนวยงานผูรับกอนสงและสอบถามซํ้า 

การจัดเก็บและการทําลายเอกสาร 

- จัดเก็บเอกสารตามแฟมเอกสารของหนวยงาน 

- แจงหนวยงานตางๆ ท่ีขอทําลายเอกสาร 

- ทุกสิ้นปดําเนินการขอทําลายเอกสารตามระเบียบ 



๑๓ 
 

กระบวนการทํางานของงานการเงิน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

เตรียมความพรอม 

- จัดทําแผนอบรมเรื่องระเบียบการเงินการคลัง รวมถึงระบบบัญชีเกณฑคงคาง 

- เตรียมเครื่องมือและอุปกรณ ไดแก ใบเสร็จรับเงิน, เครื่องคอมพิวเตอรใหพรอม 

การรับเงิน 

- เรียกท้ังชื่อ – สกุลของผูปวย ตรวจสอบสิทธิ์คารักษาฯ อธิบายรายละเอียดคารักษาฯ 

- เขียน/พิมพใบเสร็จรับเงินใหถูกตองครบถวน ตรวจสอบใบเสร็จกอนสงมอบใหกับผูรับบริการ 

- ตรวจนับเงินใหถูกตอง ท้ังการรับ/ทอน และแนะนําข้ันตอนการรับบริการตอไป 

- กรณีรับโอนมาจากหนวยงานอ่ืนหรือรับเช็ค ใหตรวจสอบขอมูลใหถูกตองกอนออกใบเสร็จรับเงิน 

- รายงานขอมูลและติดตามลูกหนี้คางจายตามเวลาท่ีกําหนด 

การจายเงิน 

- ตรวจสอบรายละเอียดท่ีตองจายใหถูกตอง ครบถวน ท้ังจํานวนเงินและรายชื่อผูรับ 

- เขียนเช็ค/จายเงิน ใหถูกตอง ครบถวน และถูกตองตามประเภทของเงินและผูรับเงิน 

- ใหผูขาย/รับจาง ลงชื่อผูรับใหถูกตอง 

การบันทึกทางบัญชีและการจัดเก็บรักษาเงิน 

- ตรวจสอบรายละเอียดการรับ – จายเงินประจําวันใหถูกตอง 

- บันทึกทางบัญชีใหถูกตอง ครบถวน ตามประเภทของเงิน/บัญชี กอนการบันทึก 

- จัดเก็บเงินไวตามระเบียบท่ีไดรับมอบ 

การตรวจสอบการรับ – จายเงิน 

- สงมอบบัญชีใหคณะกรรมการตรวจสอบการรับ – จายเงินทุกวันกอนเสนอผูอํานวยการ 

- จัดทํารายงานทางการเงินตามเวลาท่ีกําหนดและมีการเสนอขอมูลทางการเงินแกหัวหนาฝายบริหาร

ไมเกินวันท่ี ๑๐ ของเดือนถัดไปเพ่ือรายงานในท่ีประชุมกรรมการบริหาร 



๑๔ 
 

กระบวนการทํางานของงานพัสดุ 
 

ผังกระบวนการ รายละเอียดของงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

 
 

 

กลุมงานตางๆ ที่ตองการใชพัสดุ 

จัดทําแผนโครงการ เสนอผูมีอาํนาจ

ลงนามอนุมัติ 

– 
กลุมงานตางๆ 

ที่ตองการพัสดุ 

กลุมงานตางๆ ที่ตองการใชพัสดุ 

จัดทําหนังสือบันทึกขออนุมัติหลักการ

จัดซ้ือจัดจางและรายละเอียด

คุณลักษณะงาน (TOR) เสนอผูมี

อํานาจลงนามอนุมัติ 

๑ วันทําการ 
กลุมงานตางๆ 

ที่ตองการพัสดุ 

 
 

    

งานพัสดุ จัดทําหนังสือบันทกึขอ

ความเห็นชอบจัดซ้ือจัดจางตาม

ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการ

จัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ พรอมแตงต้ัง

คณะกรรมการ เสนอผูมีอํานาจ

อนุมัติ/นําขอมูลเขาระบบ e-GP 

(e-bidding) 

๑๕ วันทําการ 

 

เฉพาะเจาะจง 

๓ วันทําการ 

งานพัสดุ 

 

กลุมงานบริหารงานทั่วไป งานพัสดุ 

จัดทําหนังสือบันทึกรายงานผลการ

พิจารณาและขออนุมัติจัดซ้ือจัดจาง/

นําขอมูลเขาระบบ e-GP 

๑ วันทําการ งานพัสดุ 

 

กลุมงานบริหารงานทั่วไป งานพัสดุ 

จัดทําหนังสือบันทึกขออนุมัติลงนาม

ใบส่ังซ้ือส่ังจาง/สัญญา/นําขอมูลเขา

ระบบ e-GP 

๑ วันทําการ งานพัสดุ 

 

เมื่อถึงกําหนดสงมอบพัสดุ เจาหนาที่

พัสดุนัดหมายใหคณะกรรมการตรวจ

รับพัสดุมาตรวจรับพัสดุรวมกัน/

ลงทะเบียนกรณีเปนวัสดุครุภัณฑ/นํา

ขอมูลเขาระบบ e-GP 

๒ วันทําการ 

งานพัสดุ 

กลุมงานตางๆ 

ที่ตองการพัสดุ 

คณะกรรมการ

ตรวจรับพัสดุ 

 

เจาหนาที่พัสดุจัดทาํหนังสือบันทึกขอ

อนุมัติเบิกจายคาพัสดุ เสนอผูมี

อํานาจลงนามอนุมัติ/นําขอมูลเขา

ระบบ e-GP 

๑ วันทําการ งานพัสดุ 

 

สําเนาเร่ืองสงใหงานคลังดําเนินการ

เบิกจายตอไป 
๑ วันทําการ งานพัสดุ 

 

บันทึกขออนุมัติจัดซ้ือจัด

จางตามแผน/โครงการ 

แผนงาน/โครงการที่ตองจัดซ้ือ/

จัดจาง 

วงเงินไมเกนิ ๕ แสนบาท 

ดําเนนิการดวย 

วิธีเฉพาะเจาะจง 

วงเงินเกนิ ๕ แสนบาท 

ดําเนนิการดวย 

วิธ ีe-bidding 

ดําเนินการจัดซ้ือ/จัดจาง ตามระเบียบ

กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รายงานผลการพจิารณา 

และขออนุมัติจัดซ้ือ/จัดจาง 

ขออนุมัติลงนามใน 

ใบส่ังซ้ือ/สัญญา 

สงมอบพุสดุและตรวจรับ 

ขออนุมัติเบิก

จายเงินคาวัสดุ 

สําเนาเร่ืองและสงคลัง 


