
เร่ิมต้น

สอบถาม

สอบถาม

สอบถาม

ค้นหาข้อมูลผู้ป่วย

ประวัตินัดหมาย

รายละเอียดการนัดหมาย

สอบถาม
ตรวจสอบตารางการออก

ตรวจแพทย์

ตรวจสอบข้อมูลนัดหมาย
ของแพทย์

สอบถาม
ตรวจสอบสภาพการครอง

เตียงในโรงพยาบาล

จบการท างาน

ระบบงานประชาสัมพันธ์



start

ย่ืนบัตร

ค้นหาผู้ป่วย Yes ให้รหัสสิทธิ Visit ห้องตรวจมีข้อมูล

ปร้ินใบน าทาง

No

ห้องตรวจ

ตรวจสอบสิทธิ

ไม่มีข้อมูล ติดต่อเวชระเบียน

กลับบ้าน นอนโรงพยาบาล

End

ระบบงานเวชระเบียน ระบบงานตรวจสอบสิทธิงานเวชระเบียน



ศูนย์ Amission

ผู้ป่วยนัด Admit
Nurse Manager

Tel. แจ้ง Pt. ติดตาม
แนะน า 1 – 2 วัน
ด่วน วัน Admit

ผู้ป่วย Admit
จาก OPD ต่างๆ
- พยาบาล OPD
Tel. ขอเลข AN.

ลงทะเบียน Admit ออกเลข AN
ศูนย์ 7 – 21 น.

ER 21 – 7 น. นอกเวลา

ตรวจสอบสิทธิ

ส่งผู้ป่วยเข้า Ward จองห้องพิเศษ

ระบบงานศูนย์รับผู้ป่วยใน



มี Case ขอ Refer In

ศูนย์ Refer/หน่วยงานท่ี
ได้รับมอบหมาย

รับแจ้งเร่ือง ตรวจสอบข้อมูล
และเอกสารท่ีได้รับ

ประสานงานแพทย์ท่ีปรึกษา
แผนกท่ีเก่ียวข้อง

การ
พิจารณา

case
No

แจ้ง.พ.
ท่ีขอ
Refer
เพ่ือ

ติดต่อ
ร.พ.อ่ืนๆ
ต่อไปYES

หน่วยงานรับผู้ป่วยใน

จอง
เตียง

ติดต่อกลับ
เม่ือได้เตียงNo

YES

-แจ้งกลับการตอบรับ Refer
-ประสานงานแจ้งหอผู้ป่วยและ
ประสานงานการรับส่งเวร
-ประสานงานแจ้ง ER มีการรับ Refer
-จัดท าเวชระเบียน
-ประสานงานเจ้าหน้าท่ีประกันสุขภาพ
อนุมัติสิทิและเก็บเอกสาร Refer

ลงบันทึกข้อมูล Refer In ใน
ระบบสารสนเทศของ รพ.

เร่ิมต้น

ระบบงานศูนย์รับ-ส่งตัว  Refer In



เร่ิมต้น

มี Case 
Refer Out

หน่วยงานผู้ปวยใน

โรงพยาบาลท่ีรับ Refer

ศูนย์ Refer  

Refer Out

ลงบันทึกข้อมูล
Refer Out ในระบบ
สาระสนเทศของ รพ.

ระบบงานศูนย์รับ-ส่งตัว Refer Out



เริ่มต้น

แสดง Dashboard

พิมพ์รายงาน

จบการท างาน

บันทึกลงรับแฟ้มผู้ป่วยใน

ต้องการยืมแฟ้มหรือไม่

No

บันทึกยืมแฟ้มYes

บันทึกรับคืนแฟ้ม

ส่ง Scan Code

ต้องการยืมแฟ้มหรือไม่

ลงบันทึก รหัสโรค/หัตถการ/สาเหตุการตาย

-รับแฟ้มคืน แล้วยังไม่ได้บันทึก
โรค 
-จ าหน่าย แต่ยังไม่ได้ดรับแฟ้ม
คืน เรียงตาม หอผู้ป่วย
-จ าหน่าย แต่ยังไม่ได้รับแฟ้มคืน 
เรียงตาม ชื่อแพทย์ผู้รักษา

ระบบงานเวชสถิติ



Start

คัดแยกคัดแยก งานเวชระเบียน

ลงทะเบียนผู้ป่วยนอก/ตรวจสอบสิทธิ

พยาบาลคัดกรอง

พบแพทย์

กิจกรรม/หัตถการ ก่อนพบแพทย์
CXR.LAB.หัตถการ.การเงิน

กิจกรรม/หัตถการ หลังพบแพทย์
CXR.LAB.หัตถการ.การเงิน

การเงิน D/C

มีกิจกรรมต่อเน่ือง

พบพยาบาล

ส่งปรึกษาแผนกอ่ืนๆ

นัดคิวผ่าตัด

นัดเอ๊กซเรย์พิเศษ

Admit

ขอเลข AN

รับรองสิทธ์ิ

เข้า WARD

นัดการเงิน

D/C
การเงิน

ห้องยา

D/C

ระบบงานห้องตรวจผู้ป่วยนอก



Work Flow ระบบงานนัดหมาย (Appointment)Work Flow ระบบงานนัดหมาย (Appointment)

เจ้าหน้าที่ / พยาบาลเจ้าหน้าที่ / พยาบาลผู้ป่วยผู้ป่วย

ยื่นเอกสาร

กรอกข้อมูลผ ู้ป่วย

ตรวจสอบข้อมูล

แสดงข้อมูลผู้ป่วย

บันทึกข้อมูลการ
นัด

จบการท างาน

Yes

No ไม่พบข้อมูลผู้ป่วย

พิมพ์รายงาน

กรอกข้อมูลการนัด

สอบถาม

ตรวจสอบตารางแพทย์ออกตรวจ

ตรวจสอบรายช่ือแพทย์ออกตรวจ

ระบุวันเวลานัด

1.รายงานนัดผู้ป่วยจ าแนกตามห้องตรวจ
2.รายงานนัดผู้ป่วยจ าแนกตามแพทย์
3.รายชื่อผ ู้ป่วยนัดตามช ่วงเวลา
4.รายช่ือผ ู้ป่วยเล่ือนนัด

เอกสารใบนัดพิมพ์แบบฟอร์ม



ผู้ป่วย

ลงทะเบียนท่ีจุดลงทะเบียน ช้ัน 3 

เจ้าหน้าท่ีทันตกรรม

1. เจ้าหน้าท่ีทันตกรรมด่านหน้า

ทันตแพทย์

1.1 กรอกข้อมูลคัดกรองผู้ป่วย

1.2 จ าแนกผู้ป่วยให้เข้าพบทันตแพทย์ตาม
อาการส าคัญ

1.3 จัดเรียงผู้ป่วยให้เข้าพบทันตแพทย์
ตามล าดับเวลา

2. เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบสิทธ์ิและค่า
รักษาพยาบาล
2.1 เข้าคิวให้ผู้ป่วย

พบทันตแพทย์เพ่ือตรวจ

1. ตรวจและให้เข้าคิวเฉพาะทาง

2. ท าการรักษาและบันทึกเวชระเบียน
2.1 ออกใบรับรองแพทย์
2.2 ออกใบนัด
2.3 ออกใบสรุปการตรวจ
2.4 เอกสารช าระเงิน2.2 ตรวจสอบสิทธ์ิและค่ารักษาพยาบาลจุดช าระเงินของโรงพยาบาล

เคสฟันปลอม,รากเทียม,รักษาราก
น าเอกสารช าระเงินส่งคืนทันตแพทย์

3. ส่ง X-Ray panoramic

ผู้ป่วยกลับมาพบ ทพ.เฉพาะทาง

4. ส่ง Lab เจาะเลือด

ผู้ป่วยกลับมาพบ ทพ.เพ่ือวางแผนการ
รักษา

5. ปรึกษาแพทย์สาขาอ่ืน

แผนก X-Ray ช้ันใต้ดิน

แผนกเจาะเลือด ช้ันใต้ดิน

แผนกอายุรกรรม ช้ัน 2



รับเอกสาร

กรอกข้อมูลผู้ป่วย

ตรวจสอบข้อมูล
ผู้ป่วย

แสดงข้อมูลผู้ป่วย

สอบถามอาการ
ผู้ป่วย

ลงข้อมูลการตรวจ

บันทึกข้อมูลการตรวจ

Yes

Yes

พิมพ์แบบฟอร์ม

จบการท างาน

No ไม่พบข้อมูลผู้ป่วย

No ไม่พบอาการ

1. อาการและอาการแสดง (Symptom & Sign)
2. การวินิจฉัยโรค
3. รหัสโรค ICD10s และประเภทการวินิจฉัยโรค
4. บันทึกส่งตรวจ (Request) Lab และ X-Ray ได้
5. บันทึกค าสังงยาและเวภภัฑ์์
6. บันทึกสังงยาเคมีบ าบัดไปห้องผสมยาได้
7. บันทึกการแพ้ยา/ADR ได้
8. บันทึกนัดผู้ป่วยได้
9. บันทึกนัดผ่าตัดผู้ป่วยและบักทึก Set ผ่าตัดผู้ป่วยได้
10. บันทึกหัตถการท้ังแบบ Non-Or Procedure ผู้ป่วยนอก
และแบบ Operative Note ได้
11. บันทึกรายละอียดการฉายรังสีได้
12. บันทึกออกใบรับรอแพทย์ได้
13. บันทึก Consult
14. บันทึก Admit

1. ใบรับรองการตรวจ
2. ใบสรุปการตรวจ
3. ใบนัด
4. ใบรับรองแพทย์

ระบบงานห้องตรวจแพทย์



IPDIPD

Start

END

รับย้าย/
ย้ายไป

Admit
Ward/ICU/LR

ซักประวัติ ตรวจร่างกาย
วัด vital signs, Neuro signs ประเมินอาการ

ประเมิน Fall score, Barden score

รับเข้าเตียงในตึก
แพทย์สั่งการรักษา

ตรวจสอบสิทธิการรักษา

ห้องยาผู้ป่วยในโภชนาการ X-rayพัสดุ ห้อง labConsult
ระหว่าง
แผนก

(ปัจจุบันส่ง
ด้วยเอกสาร)

OR/CAG
ส่องกล้อง

ใบรับรองแพทย์ ท ากิจกรรม/
Intervention
หัตถการต่างๆ

ส่ังอาหาร

ห้องยาคีย์ยา จัดยา
ส่งยาให้ ward

ส่ังเวชภัณฑ์

เบิกวัสดุ

Request/
ส่ง X-ray Request lab

ส่ง Lab

สรุปค่ารักษาพยาบาล

การเงินผู้ป่วยใน กรณีช าระเงิน

จ าหน่าย

ออกใบนัดผู้ป่วย

ออกใบ Refer กรณีส่งต่อ

ออกใบตายกรณีผู้ป่วยเสียชีวิต



เร่ิมต้น

ตรวจสอบรายช่ือ ผูป่้วย

ลงบันทึกค่า X-Ray

ส่งตรวจ X-Ray
ล่วงหน้า

No

ลงบันทึกผลและค าอ่านผล X-Ray

ตรวจสอบผล X-ray

ดูภาพ X-Ray

พิมพ์แบบฟอร์ม

พิมพ์รายงาน

จบการท างาน

1. ใบ Soundex
2. Sticker Barcode ปิดของฟิลมื
3. ใบ Slip รายการค่า X-Ray

1. รายงานสรุปยอดบันทึกค่า X-Ray

ระบบงานห้อง X-Ray



Start

ระบบงานห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก

ย่ืนน ำใบ (ใบส่ังยำ)

บันทึกค ำส่ังแพทย์
ดึง VN แพทย์ (กรณีแพทย์คีย์

คอมพิวเตอร์) หรือ ห้องยำบันทึก
เข้ำ (ระบบกรณีแพทย์เขียน)

พิมพ์ฉลำกยำ

จัดยำตำมรำยกำร

ตรวจสอบยำ

Yes

ผู้ป่วยต้องติดต่อ
กำรเงินหรือไม่

ติดต่อกำรเงิน

จ่ำยยำให้ผู้ป่วยใน/
พร้อมให้ค ำแนะนะ

END

No

Yes

Yes
ลักษณะ

ควำมคลำดเคล่ือน

จัดยำผิด

ฉลำกผิด



ระบบงานห้องยาผู้ป่วยใน (แผ่น 1)ระบบงานห้องยาผู้ป่วยใน (แผ่น 1)

Start

END

Order แพทย์

รับใบส่ังยาจาก
จนท.ท่ีมาส่งหรือไม่

Yes

รับใบส่ังยา

รับจาก Fax/Scan Order

กดรับ Order และ Print

คิดราคา

บันทึกข้อมูลยาฝ่ัง
One Day

บันทึกข้อมูลยาฝ่ัง
Continue

Print สรุปรายการยา
Print Sticker/conoff

จัดยาตามรายการ

ตรวจสอบรายการยา

จ่ายยาให้ Ward หรือจ่าย
ยาให้ผู้ป่วยกลับบ้าน

แก้ไขรายการยา

บันทึกข้อมูลยาฝ่ัง
Continue

ส่งข้อมูลไป Robot จัดยา

Robot จัดยา

Print สรุปรายการยาและ
Print Sticker/Conoff

No

Yes

No



Work Flow ระบบงานทะเบียนยา (Drug Registration)Work Flow ระบบงานทะเบียนยา (Drug Registration)

นักวิชาการเภสัชกรนักวิชาการเภสัชกร

ลงทะเบียนใช้งาน

ก าหนดรหัสยาเวชภัณฑ์

ก าหนดรหัส้้คววรระวังในการใช้
ยา Default

ก าหนดรหัสสรรควณณ้คงยา
เวชภัณฑ์ Default

ก าหนดรหัสรูปแบบ้คงยา

ก าหนดรหัสหนววยงานทีสสาาารใใช้
รหัสยาเวชภัณฑ์

ก าหนดรหัสูู้ััดั าหนวายและราวา
ทีสั าหนวาย่วคหนววยนับ้คงรหัสยา

เวชภัณฑ์

ก าหนดสิทิิการรักาาและั านวน
เงินทีสสาาารใใช้สิทิิเรียกเก ็บ

ก าหนดั านวนทีสัะัวาย้ด้าากสณด
ในแ ว่ละสิทิิการร ักาา

ก าหนดสิทิิการรักาาและ้้คววาา
เ่ืคนในแ ว่ละสิทิิการรักาา

ก าหนดสิทิิ User ในการก าหนด
รหัสยาเวชภัณฑ์

คิาค์รายงาน
1.รายงานทะเบียนยาเวชภัณฑ์
2.รายชืสคยาเวชภัณฑ์ แบบแสดงราวาทณน, ้าว
แสดงราวาทณน, แสดงบริาัทั าหนวาย

ับการท างาน



OPD Ward

โทรแจ้ง ศูนย์แพ้ยา 

เภสัชกรประเมินอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา

ไม่แพ้ยา แพ้ยา

END บันทึกข้อมูลการแพ้ยาลงในระบบ
1. รายการยาท่ีแพ้
2. อาการไม่พึงประสงค์
3. กลุ่มยาท่ีแพ้/กลุ่มยาท่ีอาจแพ้
ข้ามกลุ่ม
4. ระดับการประเมิน
5. เภสัชกรผู้บันทึกข้อมูล
6. หน่วยงานท่ีแจ้ง
7. ประเภทผู้ป่วย (เก่า-ใหม่)
8. ผู้ให้ข้อมูลแพ้ยา
- ผุ้ป่วยเอง
- ร.พ.อ่ืนให้ข้อมูล
- ร.พ.พบการแพ้เอง

ออกบัตรแพ้ยาให้ผู้ป่วย

END

ระบบงานแพ้ยา



Work Flow ระบบงานห้องผ่าตัด (Operation Room)Work Flow ระบบงานห้องผ่าตัด (Operation Room)

พยาบาลห้องผ่าตัดพยาบาลห้องผ่าตัด

ลงทะเบียนเข ้าห้องผ่าตัด

ตรวจสอบรายการ Set ผ่าตัด

รับทราบค าขอ Set ผ่าตัด

ลงบันทึก Set ผ่าตัด

ลงบันทึกค่าผ่าตัด ผู้ป่วย
นอก/ผ ู้ป่วยใน

ลงบันทึกค่ายาเวชภัณฑ์ 
ผู้ป่วยนอก/ผู้ป่วยใน

ลงบันทึกข้อมูล Operative Note 
ผู้ป่วยนอก/ผู้ป่วยใน

พิมพ์รายงาน
1.รายงาน Set ผ่าตัด
2.รายงานสรุปการผ่าตัด
3.รายงานสถิติผู้ป่วยตามการท าหัตถการ(ICD9CM)

จบการท างาน



Ward ผู้ป่วยใน

ส่ังอาหาร

พิมพ์รายงาน

พิมพ์ฉลากอาหารประจ าวัน
เป็นม้ือ

อาหารเฉพาะโรค

อาหารทางสายยาง

จบการท างาน

- สรุปยอดอาหารประจ าวัน

- สรุปยอดอาหารแยกตามหอผู้ป่วย

- สรุปรายการอาหารแจกแจงม้ือ

- อาหารธรรมดา

- อาหารอ่อน 

- อาหารเฉพาะโรค

- อาหารทางสายยาง

- อาหารเหลว

ก าหนดสูตรอาหารเฉพาะโรค

ก าหนดสูตรอาหารทางสายยาง

ระบบงานห้องโภชนาการ



Work Flow ระบบงานการเงินผู้ป่วยนอก (Outpatient Finance) Work Flow ระบบงานการเงินผู้ป่วยนอก (Outpatient Finance) 

เจ้าหน้าที่การเงินเจ้าหน้าที่การเงินผู้ป่วยผู้ป่วย

ยื่นเอกสาร

พบข้อมูล No ไม่พบข้อมูลผู้ป่วย

Yes

พิมพ์แบบฟอร์ม

1.ใบเสร็จได้
2.ใบประกอบยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ
3.ใบแจกแจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามกลุ่ม
การเงิน
4.ใบแจ้งค่าใช้จ่าย
5.ใบเสร็จภาษาอังกฤษ

ตรวจสอบข้อมูลผู้ป่วย

แสดงข้อมูลค่า
รักษาพยาบาล ผู้ป่วย

สรุปค่าร ักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก

กรอกข้อมูลผ ู้ป่วย

สอบถามค่า
รักษาพยาบาล

ช าระค่ารักษาพยาบาล

ลงบันทึกออกใบเสร็จ

จบการท างาน

พิมพ์รายงาน

รับใบเสร็จ
1.สรุปการออกใบเสร็จประจ าวัน
2.รายงานสรุปใบน าส่งเงิน
3.รายงานสรุปกลุ่มค่าใช้จ่ายที่ออกใบเสร็จ
4.รายงานสรุปรายการค่าใช้จ่ายท่ีออกใบเสร็จ
5.รายงานติดตามที่มียอดเงินสดค้างช าระ
6.รายงานสรุปผู้ป่วยนอกที่ไม่มีการช าระเงิน
7.รายงานสรุปรายได้ 
8.รายงานสรุปรายได้แบบแจกแจงรายละเอียด
9.รายงานสรุปรายได้แยกตามหน่วยส่ง
10.รายงานสถานภาพการก าเนิดรายได้ของหน่วย



Work Flow ระบบงานการเงินผู้ป่วยใน (Inpatient Finance) Work Flow ระบบงานการเงินผู้ป่วยใน (Inpatient Finance) 

เจ้าหน้าที่การเงินเจ้าหน้าที่การเงินผู้ป่วยผู้ป่วยพยาบาลพยาบาล

สรุปค่าร ักษาพยาบาล

พบข้อมูล No ไม่พบข้อมูลผู้ป่วย

Yes

พิมพ์แบบฟอร์ม

1.ใบเสร็จได้
2.ใบประกอบยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ
3.ใบแจกแจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามกลุ่ม
การเงิน
4.ใบแจ้งค่าใช้จ่าย
5.ใบเสร็จภาษาอังกฤษ

ตรวจสอบข้อมูลผู้ป่วย

แสดงข้อมูลค่า
รักษาพยาบาล ผู้ป่วย

สรุปค่าร ักษาพยาบาล
ผู้ป่วยนอก

กรอกข้อมูลผ ู้ป่วย

ชำาระค่า
รักษาพยาบาล

ลงบันทึกออกใบเสร็จ

จบการทำางาน

พิมพ์รายงาน

รับใบเสร็จ
1.สรุปการออกใบเสร็จประจำาวัน
2.รายงานสรุปใบนำาส่งเงิน
3.รายงานสรุปกลุ่มค่าใช้จ่ายที่ออกใบเสร็จ
4.รายงานสรุปรายการค่าใช้จ่ายท่ีออกใบเสร็จ
5.รายงานติดตามที่มียอดเงินสดค้างชำาระ
6.รายงานสรุปผู้ป่วยนอกที่ไม่มีการชำาระเงิน
7.รายงานสรุปรายได้ 
8.รายงานสรุปรายได้แบบแจกแจงรายละเอียด
9.รายงานสรุปรายได้แยกตามหน่วยส่ง
10.รายงานสถานภาพการกำาเนิดรายได้ของหน่วย

พิมพ?เอกสารใบสรุป
ค่ารักรักษาพยาบาล

รับเอกสารใบสรุปค่า
รักษาพยาบาล



ระบบงานเรียกเก็บผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน 

ผู้ป่วยในรับชาร์ตจาก DATA CENTER

ผู้ป่วยนอกถึงรายงานจากโปรแกรม

เร่ิมต้น

ตรวจสอบเอกสาร/ค่ารักษาพยาบาล

ข้อมูลถูกต้อง

เปิดงวดตามสิทธิ/เปิดสิทธิลูกตาม
กองทุน/ออก INVOCE

Export ข้อมูลส่งเบิกกรณีโปรแกรม
อิเล็กทรอนิกส์
พิมพ์แบบฟอร์ม 7102 กรณีเรียกเก็บเป็น
paper

น าเข้า REP ตอบกลับ

น าเข้าข้อมูลการจ่ายชดเชย

จบการท างาน

ข้อมูลไม่

ถูกต้อง

ประสานหน่วยงาน

เก่ียวข้องแก้ไข

แก้ไขข้อมูลท่ีไม่ผ่านการ ตรวจสอบ



Work Flow ระบบสังคมสงเคราะห์Work Flow ระบบสังคมสงเคราะห์

เจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์เจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์ผู้ป่วยผู้ป่วย

ยื่นค าร้อง

ค้นหาข้อมูลผู้ป่วย

ลงบันทึกขอลดหย่อน

YES

พิจารณาการ
ลดหย่อน

แสดงข้อมูล
ผู้ป่วย

ผู้ป่วยให้เหตุผลการ
ขอลดหย่อน

ตรวจสอบประวัติ
ผู้ป่วย

NO

พิมพ์รายงาน

จบการท างาน

1.สรุปประเภทส่วนลดทั้งหมด
2.สรุปส่วนลดแจงตามประเภทการเงิน
3.สรุปส่วนลดผู้ป่วยแจงตามหน่วยงานที่ขอ



Work Flow ระบบงานผู้ดูแลระบบ (Admin) Work Flow ระบบงานผู้ดูแลระบบ (Admin) 

UserUserเจ้าหน้าที่สารสนเทสเจ้าหน้าที่สารสนเทส

ลงทะเบียนใช้งาน

ตรวจสอบความถูก
ต้องข้อมูล

ส่งข้อมูลเพ่ือขอ User/
Password ใช้ระบบงาน

รับข้อมูลจาก User

No

YES

ก าหนดสิทธิการใช้งานระบบ

ส่งมอบ User/Password

ก าหนด Parameter

ก าหนดตัวจ่ายเลขที่ล าดับ

ตรวจสอบข้อมูลการเข้าใช้
งานระบบ

ตรวจสอบสิทธิการใช้งาน
ของ User

ตรวจสอบ Data dictionary

จบการท างาน



ลงทะเบียนใช้งาน

ระบบงานคลังยาและวัสดุ

คืนสินค้า

รับคืนสินค้า

งานลงบันทึกขอเบิก
สินค้า

งานลงบันทึกส่งสินค้า

ตรวจสอบ และ
ปรับปรุง Stock

พิมพ์รายงาน

บันทึกข้อมูลเสนอซ้ือ

พิมพ์เอกสาร

พิมพ์รายงาน

จบการท างาน



ระบบงานเวชกรรมฟ้ืนฟูระบบงานเวชกรรมฟ้ืนฟู

Start

ผู้ป่วยใหม่

มาเอง

ตรวจสอบสิทธิลงทะเบียน

กายภาพบ าบัด กิจกรรม กายอุปกรณ์

END

ผู้ป่วยเก่า

ส่งปรึกษาจากกลุ่มงานอ่ืนๆ

ส่งปรึกษาจากศัลยกรรมกระดูก
ใส่ orthosis ไม้ค้ ายันลละหัดเกิน เท่านั้น

สถิติ/เวชระเบียน 
กลุ่มงาน วฟ.//คัดกรอง

-รับนัดยา/ไม่นัด
-ออกเอกสารรับรองความ
พิการ
-นัดท าหัตถการ
-ส่ง refer

พบลพทย์ตรวจประเมิน



เริ่ม

ลงทะเบียนใช้งาน

ค้นหา

แสดงข้อมูล

    ตรวจสอบประวัติ Pt
    และสูตรยาเคมีบำาบัด

ไม่มี

ทำาประวัติ Pt + Sticker ช่ือ Pt

ม่ี

-รับใบคำาส่ังยา CMT
+ทวนสอบคำาส่ัง
-เตรียม Sticker แปะขวดยา
-เตรียมผสมยา CMT
-พิมพ์ใบส่ังยากลับบ้านของ Pt
-เตรียมยา Pre-Med
-นำาส่งท้ังยา Pre-Med
-ยาเคมีบำาบัดและใบส่ังยากลับบ้าน
 

-ให้ยาเคมีบำาบัด
-ให้ใบคำาส่ังรับยากลับบ้าน

สิ้นสุด

ระบบงานเคมีบ าบัด



ระบบงานห้องฉุกเฉินระบบงานห้องฉุกเฉิน

Start

END

ผู้ป่วยติดต่อเคาน์เตอร์คัดกรอง

จัดล าดับความฉุกเฉินเพ่ือรอตรวจ
ผู้ป่วยรอพบแพทย์ใน/นอก ER

ซักประวัต/ิวัดสัญญาณชีพ

ตรวจวินิจฉัย + ตรวจพิเศษเพ่ิมเติม
เช่น lab ,X-Ray ,EKG ,ฉีดยาobserve

พยาบาลด าเนินการตาม
ค าส่ังแพทย์

พบแพทย์ในห้องตรวจ ER

D/C
ผู้ป่วย+ ญาติรับใบสั่งยา,ใบนัด
ใบสังเกตการณ์ท่ีเคาน์เตอร์พยาบาล
-ติดต่อการเงินช าระเงิน(ถ้ามี)
-รับยา

No

กรณีผู้ป่วยฉุกเฉิน –วิกฤต ไม่ต้องผ่านเคาร์เตอร์คัดกรอง

บันทึกข้อมูลในคอมพิวเตอร์
และแฟ้มประวัติ

 

Consult
พยาบาลโทรประสานแผนกท่ีจะ
ส่งไป Consult แล้วส่งผู้ป่วย

ไป Consult กรณีฉุกเฉิน
แพทย์หรือพยาบาลโทรประสานแพทย์เวร
ตามแผนก มาดู Case ท่ี ER

Refer
- แพทย์เขียนใบ Refer และประสาน รพ.

ท่ีติดการ Refer
- พยาบาลช่วยแพทย์ประสาน Refer 
เตรียมเอกสาร Refer สรุปค่าใช้จ่าย 

เพ่ือให้ญาติช าระเงิน(ถ้ามี)

Yes

Admit
แพทย์เขียน Chart  Admit
พยาบาลประสาน Ward ท่ีจะ Admit

 

 

 

 

 

 

 

Dead

แพทย์ออกใบรับรองการตาย

ทราบสาเหตุการตาย 

ไม่ทราบสาเหตุการตาย 

- ผู้ป่วยคดี
- ตายผิดธรรมชาติ
-แจ้ง พ.นิติเวชชันสูตร

No

Yes

 



Work Flow ระบบรายงานของโรงพยาบาล (Hospital Online Report) Work Flow ระบบรายงานของโรงพยาบาล (Hospital Online Report) 

ลงทะเบียนใช้งาน

ก าหนดรหัสกลุ่มของรายงาน

ลงทะเบียนรายงานเข้าระบบ

ก าหนดสิทธิการเข้าใช้งานรายงาน

จบการท างาน



ระบบงานห้องคลอดระบบงานห้องคลอด

Start

ER

END

มาเอง OPD Refer

LR

ไม่ Admit

ไม่มีเลข HN เลข HN

ญาติไปลงทะเบียนห้อง
บัตร

โทรแจ้งให้สั่งซ้ือเข้า LR 
คัดกรอง

ช าระเงิน/รับยา/กลับบ้าน

Admit

ไม่มีเลข HN เลข HN

โทรแจ้งให้ Admit
ญาติไปลงทะเบียนห้อง

บัตร

ไม่คลอด

จ าหน่ายกลับบ้าน

คลอด

ดูแลในระยะรอคลอด

ดูแลในระยะคลอด

ดูแลในระยะรอคลอด – 2 ชม.

การดูแลในระยะย้ายไปหลังคลอด

กิจกรรมคู่ขนาน



ระบบงานห้องคลอด (ทารกแรกเกิด)ระบบงานห้องคลอด (ทารกแรกเกิด)

Start

END

ทารกปกติ ทารกผิดปกติ

การพยาบาลทารกแรกเกิดทันทีหลังคลอด
-ระบุตัวทารกทันทีหลังคลอด
-เคลื่อนย้ายทารกด้วย Transport Incubator
-ส่งต่อข้อมูลไปยังพยาบาลวิชาชีพผู้ดูแลอาการ

การพยาบาลทารกแรกเกิด

เตรียมอุปกรณ์พร้อมรับเด็ก

การพยาบาลทารกแรกเกิดทันทีหลังคลอด
-ระบุตัวทารกทันทีหลังคลอด
-ให้ Early Bonding
-Routine newborn care
-เคลื่อนย้ายทารกด้วยเปล (Crib) ไปสังเกตอาการ
-สื่อสารข้อมูลกับพยาบาลวิชาชีพผู้ดูแลอาการ 2 ชั่วโมง

ดูแลต่อหลังคลอด 2 ชม. SNB,NICU



ระบบงานวิสัญญีระบบงานวิสัญญี

Start

End

ผู้ป่วยมารับบริการที่วิสัญญี

ค้นหาข้อมูลผู้ป่วย

แสดงข้อมูลทั้งหมด 
Lab,EKG,CXR,การเงิน,สิทธิ,อ่ืนๆ

PRE-OP

INTRA-OP

PACU

POST-OP



กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาคกลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค

Start

ตรวจสอบส่ิงตรวจจากหน่วยงานต่างๆ ท้ัง
ภายในและภายนอกโรงพยาบาล

ให้หมายเลขกำากับและ
ลงทะเบียนรับส่ิงตรวจ

การเตรียมช้ินเนื้อด้วยน้ำายาเคมี
(Tissue processing)

การทำาาาราานนบลออกและตัดทำา
สไลด์ย้อมสีสไลด์

พายธิแพทย์อ่านผล
รายงานผลการตรวจ

ตรวจสอบพิเศษเพิ่มเติม
ทาง Molecular

รายงานผการตรวจ

การตรวจช้ินเนื้อ
จดบรรยายการตรวจช้ินเนื้อ

ย้อมสีพิเศษเพิ่มเติม
รายงานผลการตรวจ

END



งานเซลล์วิทยางานเซลล์วิทยา

Start

เขียนใบขอตรวจ

บันทึกลงทะเบียนขอตรวจ

เก็บส่ิงตรวจ

ต้องการชำาระ า่าตรวจ
หรือไมา ? 

Yes

No

รับชำาระเงินจากผู้ป่วย (ระบบงานรับ
เงิน า่ารักษาพยาบาลผู้ป่วย)

บันทึกส่ิงสางตรวจ

พิมพ์ใบขอตรวจ
พิมพ์สติ๊กเกอร์ติดส่ิงสางตรวจ

ประเภทการตรวจ
-Gynecological
-Non Gynecological

ตรวจสอบ/รับส่ิงสางตรวจ

11

ต้องการพิมพ์สติ๊กเกอร์ติดส่ิงสาง
ตรวจเพิ่มเตืมหรือไมา ? 

Yes

พิมพ์สติ๊กเกอร์ติดส่ิงสางตรวจเพ่ิมเติม

No



งานเซลล์วิทยา ต่องานเซลล์วิทยา ต่อ

อาานผลตรวจ

พิมพ์สติ๊กเกอร์สไลด์

พิมพ์ผลการตรวจ

11

บันทึกวันท่ี เวลาท่ีแพทย์อาานผล

 บันทึกวันท่ี เวลาท่ีพิมพ์ผล

บันทึกยืนยันผลตรวจ

พิมพ์ผลการตรวจ

END



งานผลิตยาเฉพาะรายงานผลิตยาเฉพาะราย

Start

งานผลิตยาเฉพาะราย

ประเมินค าส่ังใช้ยา

จัดยา//อุปกรณ์ท่ีต้องใช้เตรียมยา /
เอกสารก ากับการผลิต

ต้องการเตรียมยา
หรือไม่ ? 

Yes

No

จัดเตรียมยา

ต้องการบรรจุยา
หรือไม่ ? 

Yes

No

บรรจุยา

พิมพ์

ปิดฉลาก

ส่งมอบแก้ผู้ป่วย

ต้องการจัดยา
หรือไม่?

No

Start



งานผลิตยาปริมาณมากงานผลิตยาปริมาณมาก

Start

งานผลิตยาปริมาณมาก

จัดท าเอกสารก ากับการพิมพ์ พิมพ์

จัดเตรียมวัตถุดิบ (ช่ังตรวง
สาร) ภาชนะบรรจุฉลากยา

ต้องการจัดเตรียมวัตถุดิบ
หรือไม่ ? 

Yes

No

จัดเตรียมยา

ต้องการบรรจุลงภาชนะ
หรือไม่ ? 

Yes

No

บรรจุลงภาชนะ

พิมพ์ฉลาก

ปิดฉลาก

ส่งเข้าคลัง

END



Work Flow ระบบงานบัญชี  

 
 

 
 

 
 



 
 
 



 
 
 
 



 
 

 
 

 



 
 
 



 



งานระบบ Cobas IT 5000งานระบบ Cobas IT 5000

Start

END

HIS แสดงผลการตรวจ

HIS ส่งรายการตรวจ
เข้า CobasIT5000 (LIS)

CBC Chem Imm Micros Molec Special

LIS ส่งรายการตรวจ
เข้าเครื่องอัตโนมัติ

เครื่องอัตโนมัติรายงาน
ผลตรวจเข้าระบบ LIS

LIS รายงานผลตรวจเข้า
ระบบ HIS

ผล Lab
ปกปิด

HIS ปกปิดการ
ผลตรวจโดยแสดงเป็น

สัญลักษณ์ ****

Yes

No



งานระบบ HIS ห้องปฏิบัติการงานระบบ HIS ห้องปฏิบัติการ

ผู้ป่วยนอกผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยนอกผู้ป่วยนอก

Start

LAB Online
Key Order lap
ผ่านใบส่งตรวจ

No

Lab ล่วงหน้า

Yes

รับรายการตรวจ

กรอก H.N. ตรวจสอบ
- ช่ือ - สกุล ผู้ป่วย
- ว/ด/ป ท่ีต้องการส่งตรวจ Lab
- รายการตรวจ Lab + ค่าใช้จ่าย
- สิทธิผู้ป่วย

Yes

No

รับรายการตรวจ

ระบบ
ABS

ติด barcode ท่ี
Specimen
manual

ติด barcode ที่
Specimen
manual

เครื่อง Select ประมวลผล
ติด barcode อัตโนมัติ

**ผู้ติด barcode
-จนท. ห้องตรวจ/ห

อผู้ป ่วย
-จนท.ห้อง Lab

No
Yes

รายการตรวจ
เข้าระบบ LIS

MLAB CobaslT5k HosLab

CBC Chem Imm Micros Molec Special

END
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