
โรงพยาบาลสูงเนิน รหัสเอกสาร SD-CQI01-01
คู่มือเร่ือง  ธรรมนูญโรงพยาบาลสูงเนิน
แก้ไขครั้งที่ RV  05 วันที่เริ่มใช้    15   มิถุนายน  2564

ผู้รับรอง ผู้อนุมัติ 

(นางสาวสุนันทา พันธุ)                     (นพ.วิชาญ  คิดเห็น)
หัวหน้าศูนย์พัฒนาคุณภาพ             ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสูงเนิน

ธรรมนูญโรงพยาบาลสูงเนิน

โรงพยาบาลสูงเนิน 
อ า เภอสู ง เนิ น  จั งหวั ดนครราชสีมา  ปี 2564



คำนำ 
 

 ธรรมนูญโรงพยาบาลสูงเนิน ปี 2564  เป็น ธรรมนูญองค์กร  ที่เป็นกฎเกณฑ์หรือกติกาที่ใช้
ร่วมกันภายในองค์กร  เพ่ือกำกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระดับต่าง ๆ ทั้งโรงพยาบาล  ให้ปฏิบัติงาน
เป็นแนวทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร  ที่มาของธรรมนูญองค์กรกำหนดโดยองค์กรบริหารสูงสุด ได้แก่       
ทีมนำ (Hospital Lead Team) โดยคณะกรรมการ คณะทำงานต่าง ๆ ได้ร่างแนวทางปฏิบัติในการ
ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจโรงพยาบาล และเป้าประสงค์ ในปีปัจจุบัน รวมทั้งสอดคล้อง
กับองค์กรนำภายนอก และสภาพแวดล้อมภายนอก โดยผ่านการพิจารณาเห็นชอบของกรรมการบริหาร
โรงพยาบาล โดย ผู้อำนวยการโรงพยาบาล อนุมัติให้ดำเนินการ เป็นอันดับสุดท้าย    
 

ด้านเนื้อหาที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ในภาพรวมจะเป็น นโยบายในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีการ
ปรับเปลี่ยนตามนโยบายของผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งสภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน
โรงพยาบาล ส่งผลให้บริบทของโรงพยาบาลมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ในปี  2562-2564  
โรงพยาบาลได้กำหนดวิสัยทัศน์ร่วมของภาคีเครือข่ายสุขภาพ และนำวิสัยทัศน์มาปรับในโรงพยาบาล 
จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ นำมาสู่ยุทธศาสตร์ และเข็มมุ่งของโรงพยาบาลในแต่ละปี นำมาสู่การจัดทำ
นโยบายต่าง ๆ และสื่อสารให้กับเจ้าหน้าที่ทุกระดับทราบเพ่ือไปปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน อีกท้ังยัง
ใช้เป็นกลไกในการกำกับติดตามผลการดำเนินงานในองค์กร 

 

“ธรรมนูญโรงพยาบาลสูงเนิน” ปี 2564 ฉบับนี้ ปรับปรุงเนื่องจากมีการปรับนโยบายให้
สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน ซึ่งธรรมนูญองค์กรคงได้ทำหน้าที่เป็นสิ่งชี้นำให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุก
ระดับปฏิบัติตาม กฎเกณฑ์ กติกา นโยบายต่างๆ ของโรงพยาบาลด้วยความเข้าใจและเต็มใจ เพราะ
คณะกรรมการคร่อมสายงานหลายท่านได้มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายกับผู้อำนวยการ ประโยชน์
ของธรรมนูญฯ จะเกิดขึ้นเมื่อทุกท่านได้หยิบธรรมนูญฯมาเปิดและใช้ในการปฏิบัติงาน ขอขอบคุณทุก
ท่านที่มีส่วนร่วมในการปรับปรุงธรรมนูญโรงพยาบาลสูงเนิน ให้สำเร็จ มา ณ โอกาสนี้ 
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        นายแพทย์เชี่ยวชาญ 
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                                                                          1 มิถนุายน 2564 



สารบัญ 
  
คำนำ                                                                                                                หน้า 
ข้อมูลทั่วไปของโรงพยาบาลสูงเนิน 

 ประวัติการก่อตั้งและการขยายตัว                                                                     1  

 พ้ืนที่รับผิดชอบและกลุ่มเป้าหมาย                                                                    4 

 ผังโครงสร้างการบริหารงาน                                                                            6 

 ผังโครงสร้างองค์กรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสูงเนิน                                    7 

 ผังโครงสร้างองค์กรแยกตามหน่วยงาน                                                               8 

 ผังโครงสร้างองค์กรแยกตามตำแหน่ง                                                                 9 

 กลไกการสื่อสารและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล                                    10 
นโยบายคุณภาพและเป้าหมายการดำเนินงานของโรงพยาบาล 

 นโยบายคุณภาพโรงพยาบาล ปี 62-64                                                               11 

 นโยบายของผู้อำนวยการ                                                                               11 

 วิสัยทัศน์โรงพยาบาล ปี 62-64                                                                        12 

 พันธกิจ (Mission)                                                                                       13 

 เข็มมุ่งโรงพยาบาลสูงเนิน ปี 62-64                                                                   13 

 ปรัชญา / ค่านิยม (Philosophy/Value)                                                             14  

 ขอบเขตของบริการ (Scope of service หรอื Function)                                         14 

 เป้าประสงค์กลยุทธ์ (ช่วงปี 62-64) (Goals)                                                         14 

 กลไกการสื่อสารและประสานนโยบายการพัฒนาคุณภาพ                                          17 
ธรรมนูญโรงพยาบาลสูงเนิน 
หมวดที่ 1 องค์กรบริหารสูงสุด(ทีมนำ / Hospital Lead Team)                                                  19  

1.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสูงเนิน                                     20  
1.2 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร                                                          20  
1.3 ระเบียบการประชุมคณะกรรมการบริหาร                                                        21  
1.4 กฏกติกามารยาทในที่ประชุม                                                                       21 

1.5 ที่มาของสมาชิกภาพคณะกรรมการบริหาร                                                             22  
หมวดที่ 2  บทบาทหน้าที่ของผู้อำนวยการโรงพยาบาล                                                              23 
หมวดที่ 3  โครงสร้างการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล                                                                23 
หมวดที่ 4  กรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสูงเนิน                                                                        31 



หมวดที่ 5  สมาชิกของโรงพยาบาลสูงเนิน                                                                             32  
หมวดที่ 6  บทบาทหน้าที่ของสมาชิกโรงพยาบาลสูงเนิน                                                            33 
หมวดที่ 7  หลักการทำงานร่วมกันของสมาชิกโรงพยาบาลสูงเนิน                                                  33 
หมวดที่ 8  จริยธรรมของเจ้าหน้าที่                                                                                     33 

    8.1 จริยธรรมต่อผู้รับบริการ 
     8.2 จริยธรรมต่อองค์กร 

    8.3 จริยธรรมต่อตนเอง 
หมวดที่ 9   จริยธรรมขององค์กร                                                                                       35  
หมวดที่ 10   การประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่                                                          35  
หมวดที่ 11   การพิทักษ์สิทธิผู้ป่วย                                                                                     36  
หมวดที ่12   การรักษาความลับของข้อมูล (ตามวิธีปฏิบัติเรื่องสิทธิผู้ป่วย)                                       37 
  
 



ภาคผนวก 
ภาคผนวก  
ระเบียบมาตรการและนโยบายโรงพยาบาลสูงเนิน 
- ระเบียบการใช้ Internet และสื่อสังคมออนไลน์                                                38 
- นโยบายนโยบายอนุรักษ์พลังงาน         41 
- มาตรการการใช้สาธารณูปโภคอย่างประหยัด     47 
- นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล       49 
- นโยบายการสร้างเสริมสุขภาพ       52 
- นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี       55 
- นโยบายต้านคอรร์ัปชั่น        57 
- นโยบายในการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน    59 
- นโยบายสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย     61 
- นโยบายการประหยัดน้ำ        64 
- กิจกรรม 10 ข้อ นโยบายประหยัดน้ำ      66 
- นโยบายและมาตรการด้านการป้องกันอัคคีภัย     68 
- นโยบายการใช้บรรจุภัณฑ์ ไบโอโฟม      70 
- นโยบายการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล    72 
- นโยบายการป้องกันการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ    74 
- นโยบายการป้องกันปอดอักเสบในโรงพยาบาล     76 
- นโยบายการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อดื้อยา    78 
- นโยบายการดูแลทารกแรกเกิดติดเชื้อ      79 
- นโยบายการทำความสะอาดมือ       80 
- นโยบายการป้องกันดูแลแผลฝีเย็บแยกและติดเชื้อ     81 
- นโยบายการรับ-ส่งต่อ และจำหน่ายผู้ป่วย      83 
- นโยบายการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก     85 
- นโยบายด้านระบบสารสนเทศและการจัดการการเรียนรู้    87 
- นโยบายความม่ันคงปลอดภัยในระบบสารสนเทศ     90 
- ระเบยีบร้านค้าสวัสดิการโรงพยาบาล      92 
- นโยบายบริหารจัดการความเสี่ยง       96 
  



 

 
ธรรมนญูองค์กร ปี 2564_โรงพยาบาลสูงเนิน  หน้าท่ี 1 

ข้อมูลทั่วไปของโรงพยาบาลสูงเนิน 
  
ประวัติการก่อตั้งและการขยายตัว 

โรงพยาบาลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เดิมเป็นสถานีอนามัยชั้น 2 ตั้งอยู่ในบริเวณ
ที่ว่าการอำเภอ แต่เนื่องจากสถานที่คับแคบยากที่จะขยายกิจการ คุณแม่นกแก้ว นิตยสุทธิ์ จึงบริจาคที่ดิน
ประมาณ 3 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา เพ่ือปลูกสร้างอาคารตามแบบแปลนกรมอนามัย ชื่อว่า “สถานีอนามัย
ชั้น 1 อำเภอสูงเนิน นกแก้ว นิตยสุทธิ์อนุสรณ์” และเปิดบริการประชาชน เมื่อ 1 เมษายน 2510 ต่อมา
กระทรวงสาธารณสุข ได้ยกฐานะเป็นศูนย์การแพทย์และอนามัยชนบท และเปลี่ยนเป็นโรงพยาบาลอำเภอ
ขนาด 10 เตียง ในปี  2520 

ต่อมาบริษัทแหลมทองอุตสาหกรรมจำกัด มีความประสงค์จะสร้างโรงพยาบาลพระยุพราชในท้องที่
ห่างไกลและกันดาร เพ่ือถวายความจงรักภักดีเนื่องในงานอภิเษกสมรสของ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  
สยามมกุฎราชกุมาร ซึ่งตรงกับวันที่ 3 มกราคม 2520 โดยระบุสร้างที่อำเภอสูงเนิน แต่เนื้อที่เดิมไม่เข้าเกณฑ์
ที่คณะกรรมการกำหนด  บริษัทจึงบริจาคที่ดินจำนวน 29 ไร่ และดำเนินการก่อสร้างตามแบบแปลน
โรงพยาบาลพระยุพราช  ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 5,480,880.90 บาท และเปิดดำเนินการแก่ประชาชน  โดย
ย้ายจากโรงพยาบาล 10 เตียงเดิม มาเมื่อวันที่  20   พฤศจิกายน  2521 และทำพิธีเปิดเป็นทางการ    โดย
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฏราชกุมารพร้อมด้วยพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรชายาได้เสด็จพระราช
ดำเนินมาทรงประกอบพิธีเปิด “โรงพยาบาลสูงเนิน”  เมื่อวันที่  25  เมษายน   2522  

หลังเปิดดำเนินการประมาณ 2-3 ปี ปริมาณผู้ป่วยที่มารับบริการทั้งภายในอำเภอและอำเภอ
ใกล้เคียง  มีปริมาณเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว อัตราครองเตียงเกินกว่า 100 %  คุณยงศักดิ์ คณาธนะวนิชย์  
ประธานกรรมการบริษัทแหลมทองสหการ  จึงได้บริจาคอาคารตึกผู้ป่วยใน ขนาด 30 เตียง เพ่ิมอีก 1 หลัง  
ราคาประมาณ 2,180,000 บาท  ใช้ชื่อว่า “อาคารแหลมทองอุตสาหกรรม 2” และทำพิธีเปิดอย่างเป็น
ทางการ โดย ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรี เม่ือ 13 มีนาคม 2525  และได้ยกฐานะเป็น
โรงพยาบาล 60 เตียง เรื่อยมา  
 ต่อมาคุณยงศักดิ์ คณาธนะวนิชย์  ประธานกรรมการบริษัทแหลมทองสหการ ได้สนับสนุนอาคาร
สำหรับให้บริการอนามัยแม่และเด็ก ทันตกรรมคลินิก และชันสูตร  เนื่องจากจุดให้บริการเดิมทาง
โรงพยาบาลเห็นว่าคับแคบ  การให้บริการประสบปัญหา โดยก่อสร้างต่อเติมจากอาคารผู้ป่วยนอกเดิม  เป็น
อาคาร 2 ชั้น ชื่อ “อาคารแหลมทองอุตสาหกรรม 3” ใช้งบประมาณท้ังสิ้น 3,000,000 บาท และทำพิธีเปิด
เมื่อ 31 พฤษภาคม 2534 

ปี 2537 คณะกรรมการบริหารและกรรมการที่ปรึกษาและอุปถัมภ์โรงพยาบาล  เห็นชอบในการ
จัดทำโครงการสร้างอาคารสงฆ์อาพาธ เพ่ือให้พระภิกษุสามเณรที่อาพาธ ได้มีสถานที่พักรักษาตัวที่เหมาะสม
เป็นสัดส่วน โดยจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี ได้ยอดเงินบริจาค 2,757,377.56 บาท แต่ในช่วงต่อมา ปี 2538 
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เสด็จสวรรคต คุณยงศักดิ์ คณาธนะวนิชย์  ได้ระบุความประสงค์
บริจาคอาคารผู้ป่วย 3 ชั้น เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล โดยใช้ชื่อว่า “อาคารสมเด็จย่า”  ใช้งบประมาณ
ก่อสร้างทั้งสิ้น 10,000,000 บาท  ส่วนเงินบริจาคจากการทอดผ้าป่า คณะกรรมการฯพิจารณาให้นำมา 
สมทบทุนในการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับอาคารหลังใหม่แทน โดยภายในตัวอาคารประกอบด้วยห้องผู้ป่วยหนัก 
ICU 1 ห้อง ห้องผู้ป่วยสำหรับพระภิกษุสงฆ์  ผู้ป่วยประกันสังคม  และห้องพิเศษขนาดต่าง ๆ  ทำพิธีเปิด
อาคารเมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2542  



 

 
ธรรมนญูองค์กร ปี 2564_โรงพยาบาลสูงเนิน  หน้าท่ี 2 

 เดือนมีนาคม 2544 ได้รับการยกฐานะเป็นโรงพยาบาล 90 เตียง ด้วยการพ่ึงพาตนเอง ไม่ขอรับการ
สนับสนุนด้าน วัสดุครุภัณฑ์จากภาครัฐ ปัจจุบันมีเตียงที่สามารถรับผู้ป่วยได้จริง 127 เตยีง 

ปีงบประมาณ 2546 – 47 ได้รับงบลงทุนในการขยายตึกผู้ป่วยนอก, ห้องคลอด , ห้องผ่าตัด ,        
ห้อง ER เพ่ือลดความแออัดและสามารถจัดระบบบริการที่มีประสิทธิภาพ เป็น One Stop Service  เริ่มเปิด
บริการอาคารใหม่เดือนสิงหาคม 2548  

ปีงบประมาณ 2552 -2553 ได้สร้างอาคารศรีจนาศะแทนอาคารโรงครัวเดิม เป็นอาคาร
เอนกประสงค์ ประกอบด้วย โรงครัวใช้ในการประกอบอาหารให้ผู้ป่วยในและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ห้อง
รับประทานอาหารของเจ้าหน้าที่รพ. ห้องยาชุมชนเพ่ือจำหน่ายยาสมุนไพรให้ผู้รับบริการ ห้องออกกำลังกาย 
และห้องสบาย สบาย เพ่ือให้เจ้าหน้าที่รพ.ได้ออกกำลังกาย และผ่อนคลายความเครียดใกล้บริเวณสำนักงาน 
ด้านบนเป็นห้องประชุมศรีจนาศะ ใช้ในการประชุมกิจกรรมของเจ้าหน้าที่รพ. อสม.และประชาชนและในปี 
2553 ได้ก่อสร้างอาคารพักพยาบาล(อาคารสูงเนินรวมหนึ่ง) 32 ยูนิต 4 ชั้น ขนาด 8.75x24 เมตร แบบเลขที่ 
8813  เพ่ือให้เจ้าหน้าที่รพ.ที่อยู่เวรให้บริการได้พักภายในบริเวณเดียวกับรพ. 

ปีงบประมาณ 2553-2554 ได้รับงบประมาณไทยเข้มแข็ง ในการก่อสร้างอาคารสร้างสุขภาพ (อโรค
ยาศาลา) ขนาด 35 x 39 เมตร พื้นที่ใช้สอย 678 ตารางเมตร เลขท่ี 9637 เพ่ือรองรับบริการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก (ฝังเข็ม) รวมทั้งกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพด้านอ่ืน เช่น คลินิก DEPAC, คลินิก
มิตรภาพบำบัด, การทำสมาธิบำบัด โยคะ ฯลฯ อาคารสร้างเสร็จในช่วงต้นปี 2554 และเปิดดำเนินการเมื่อ 
วันที่ 18 เมษายน 2555 

ปีงบประมาณ 2556-2557 สร้างอาคารพัสดุ-คลังเวชภัณฑ์ ตามแบบเลขท่ี 6853 (ขนาด 20*12 ม.) 
2 ชั้น  พ้ืนที่ใช้สอย 384 ตารางเมตร เพ่ือจัดทำเป็นคลังยา คลังวัสดุการแพทย์ และคลังวัสดุสำนักงาน อยู่ใน
อาคารเดียวกัน  ก่อสร้างเสร็จและตรวจรับอาคารเมื่อ 20 ส.ค.2557 

ปีงบประมาณ 2555 สร้างอาคารศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลสูงเนิน ตามแบบเลขท่ี 9565 ขนาด7 x 9 
เมตร 1 ชั้น บนพ้ืนที่ 1 ไร่ ตั้งอยู่ที่ชุมชนเสริมสุขพัฒนา หมู่ 8 ซึ่งบริจาคโดย คุณ วราภรณ์ ยนต์พิมาย 
ก่อสร้างเสร็จและตรวจรับอาคารเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2556 เพ่ือเปิดให้บริการประชาชนที่อยู่เขตอบต.สูงเนิน
และหมู่บ้านที่อยู่ฝั่งถนนมิตรภาพขาเข้ากรุงเทพฯ ที่ ไม่สะดวกในการเดินทางมารับบริการที่โรงพยาบาล 
ประกอบกับ ปี 2559 กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้จัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster 
: PCC) ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้สะดวก ดูแลแบบองค์รวม ติดตามเยี่ยมบ้านต่อเนื่อง มีแพทย์เวช
ศาสตร์ครอบครัวเป็นหัวหน้าทีม มีพยาบาล เภสัชกร ทันตแพทย์ กายภาพและแพทย์แผนไทยไปร่วม
ให้บริการ 

ปีงบประมาณ 2557 สร้างอาคารผลิตยาสมุนไพร ไม่มีเลขที่แบบ ขนาด 27 x 40 เมตร พ้ืนที่ใช้สอย 
1089 ตารางเมตร 1 ชั้น จากงบค่าเสื่อม ปี 2555 เพ่ือรองรับการผลิตยาสมุนไพรให้ผ่าน GMP และการ
ขยายบริการแพทย์แผนไทย ที่แผนกผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยในและโรงพยาบาลใกล้เคียง ก่อสร้างเสร็จเมื่อ22 
กันยายน 2558 ทำพิธีเปิดอาคารพร้อมกับอาคารแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (อโรคยาศาลา) เมื่อ
วันที่ 20 มิถุนายน 2560 
 ปีงบประมาณ 2559 สร้างอาคารพักพยาบาล 32 ยูนิต ตามแบบเลขที่  8813 ขนาด 8.75 x 27 
เมตร 4 ชั้น เพ่ือให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลที่ให้บริการผู้ป่วย ได้พักอาศัย สะดวกในการขึ้นปฏิบัติงานหมุนเวียน
ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังได้ก่อสร้างอาคารผลิตไฟฟ้า100-500 KW 1 ชั้น ตามแบบเลขที่ 9891 ขนาด
6 x 9 เมตร พ้ืนที่ใช้สอย 54 ตารางเมตร จากเงินบำรุงรพ. เพ่ือผลิตไฟฟ้ากรณีไฟฟ้าดับในอาคารให้บริการ
ผู้ป่วยและเขตบ้านพักเจ้าหน้าที่ 
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 ปีงบประมาณ 2560 สร้างอาคารเอนกประสงค์  (อาคารกีฬา) 1 ชั้น ขนาด 22x 48 เมตร พ้ืนที่
ก่อสร้าง 1056 ตารางเมตร กองแบบแผนตามเอกสารแบบแปลนเลขที่ ต.1/มกราคม 2554 ตามแบบอาคาร
เอนกประสงค์รพ.สีคิ้ว เพ่ือให้จนท.ได้มาออกกำลังกายเป็นการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรรพ.และเป็นที่จัด
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ แข่งขันกีฬา การประชุมอสม.ตำบลสูงเนิน 
 ปีงบประมาณ 2561 สร้างอาคารซักฟอกและจ่ายกลาง 2 ชั้น ตามแบบเลขที่ 9540 ขนาด 14x26.5
เมตร เพ่ือรองรับการให้บริการสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุทางการแพทย์ วัสดุประเภทผ้าต่างๆ ที่
ปราศจากเชื้อให้หน่วยงานต่างๆได้นำไปให้บริการผู้ป่วย และเนื่องจากอาคารเดิมทรุดโทรมและคับแคบ  
นอกจากนี้ยังได้ก่อสร้างอาคารถังสูง เพ่ือสำรองน้ำสำหรับใช้ในอาคารพักพยาบาลและอาคารซั กฟอกและ
จ่ายกลาง 

ปีงบประมาณ 2561 สร้างอาคารห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ สญจ.14/2561 งบค่าเสื่อม ปี 2561
เพ่ือให้สามารถให้บริการได้สะดวก รวดเร็ว ขยายการบริการเพ่ือเพ่ิมการเข้าถึงการบริการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ 

ปีงบประมาณ 2562 สร้างอาคารพักพยาบาล 24 ยูนิต เงินงบประมาณ ตามแบบเลขท่ี 8813 ขนาด 
8.75 x 27 เมตร 4 ชั้น เพ่ือให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลที่ให้บริการผู้ป่วย ได้พักอาศัย สะดวกในการขึ้น
ปฏิบัติงานหมุนเวียนตลอด 24 ชั่วโมง   

ปี 2562 การทำ MOU กับบริษัทเอกชนในการติดตั้งโซลาเซลล์ ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดย
ขอใช้พ้ืนที่ อาคารหน่วยจ่ายกลาง อาคารพักพยาบาล 2หลัง อาคารเอนกประสงค์ และอาคารผลิตยา
สมุนไพร  

ปีงบประมาณ 2563 (7 ส.ค.2563) ปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอกเป็นห้องตรวจสุขภาพ สญจ.5/2563 
ลง 8 พ.ค. 2563 งบค่าเสื่อม 450,000 บาท เพ่ือใช้เป็นหน่วยบริการพิเศษ ในการตรวจสุขภาพและออก
ใบรับรองแพทย์ต่าง ๆ  

ปีงบประมาณ 2563-2564 ปรับปรุงคลินิกทันตกรรม เงินบริจาค 500,000 บาท และงบค่าเสื่อม    
ปี2564 และเงินบริจาค เพ่ือให้ได้ตามมาตรฐานงานบริการทันตกรรม ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ  
 

ประวัติผู้อำนวยการโรงพยาบาลสูงเนิน 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสูงเนินจากอดีตจนถึงปัจจุบัน มีจำนวนทั้งหมด 12 ท่าน ดังนี้ 

 1.   นายทั่ง          บูรพาชน 
 2.   นพ.ศิริชัย         วิสิษฐ์อุดรการณ์ พ.ศ.  2512 – 2513 
 3.   นพ.ขุนแผน        ศรีกุลวงศ ์  พ.ศ.  2514 – 2516 

4. นพ.ประยงค์        เต็มชวาลา 
5. นพ.สุทธิพงษ์       สิทธิวราวงศ์ 
6. นพ.ปานเทพ        สุทธินนท์   พ.ศ. 2519 – 2520 
7. พญ. อุดมลักษณ์   แสงธิวงศ์  ต.ค. 2521 – มี.ค.  2522 
8. นพ.วิทยา          พิมพ์ปฏิมา  เม.ย. 2522 – พ.ย. 2522 
9. นพ.สำเริง           แหยงกระโทก พ.ย. 2522 – ก.ย.  2529 
10. นพ.วีรวัฒน์         พันธ์ครุฑ  ต.ค. 2529 – พ.ย.  2533 
11. พญ.นิลเนตร        วีระสมบัติ  พ.ย.  2533 –ก.ย .2560 
12. นพ.วิชาญ            คิดเห็น               9 ต.ค2560 –ปัจจุบัน 
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พื้นที่รับผิดชอบและกลุ่มเป้าหมาย 
  อำเภอสูงเนิน ตั้งอยู่บนที่ราบสูงโคราช อยู่ห่างจากตัวจังหวัดนครราชสีมา ประมาณ 36 กม. โดย

ทางรถยนต์ และอยู่ห่างจากตัวกรุงเทพฯ  222  กม.  โดยทางรถยนต์ 
 พื้นที่ทั้งหมด   768.50   ตารางกิโลเมตร 
 อาณาเขต      ทิศเหนือ        ติดต่อกับ  ตำบลด่านใน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 
     ทิศใต้            ติดต่อกับ  ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
     ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ   ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ และ 
                                                        ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
     ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ   ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 การปกครอง   ตำบล    11  ตำบล 
     หมู่บ้าน  127  หมู่บ้าน 
     เทศบาล     2  แห่ง 
   - เทศบาลสูงเนิน ครอบคลุม ตำบลสูงเนิน   6   หมู่ 
   - เทศบาลกุดจิก ครอบคลุม ตำบลกุดจิก    2   หมู่ 
     องค์การบริหารส่วนตำบล         11            แห่ง    
     หลังคาเรือน   32,423  หลังคาเรือน 
     ประชากรรวม   82,294  คน (ข้อมูล ณ ก.ค.63) 
   - ชาย   39,912  คน 
   - หญิง   42,282  คน 
     ความหนาแน่นประชากร              105           คน ต่อ ตารางกิโลเมตร 
     วัด, สำนักสงฆ์, ที่พักสงฆ ์      94    แห่ง 
     โรงเรียนประถมศึกษา                 43   แห่ง 
     โรงเรียนมัธยมศึกษา                  4  แห่ง 
     โรงงานอุตสาหกรรม                    114 แห่ง  (คนงาน 20,535 คน) 
     โรงสี  โรงเลื่อย                 26   แห่ง 

ข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุขในพื้นที่ 
 - โรงพยาบาลชุมชน   จำนวน  1 แห่ง 
 - สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ  จำนวน  1 แห่ง 
 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  จำนวน  15 แห่ง 
  - เขตท่ีตั้งของโรงพยาบาล    1 แห่ง 
  - ตำบลอื่น ขนาดใหญ ่(P1)   1 แห่ง    
       ขนาดกลาง (P2)           12 แห่ง 

    ขนาดเล็ก   (P3)   2 แห่ง 
 - คลินิกแพทย์    จำนวน  4 แห่ง 
 - คลินิกทันตกรรม   จำนวน  3 แห่ง 
 - คลินิกแพทย์แผนจีน(ฝังเข็ม)  จำนวน  1 แห่ง 
 - สถานพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง   จำนวน           9 แห่ง 
 - ร้ายขายยาบรรจุเสร็จ   จำนวน  8 แห่ง 
 - ร้านขายยาแผนโบราณ   จำนวน  2 แห่ง   
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 (3) ระดับตำบล1 
 ตำบลสูงเนิน มี                  15      หมู่บ้าน 
 จำนวนหลังคาเรือน       8,062     หลังคาเรือน (อ้างอิงจากบช.1ต.สูงเนิน) 
 ประชากร                 18,366      คน (ข้อมูล ณ มี.ค 64 HDC) 
 

 

 
1 เช่น ชุมชนในเขตทีต่ัง้ของโรงพยาบาลทีไ่ดร้บัมอบหมายใหจ้ดับรกิารผสมผสานครอบคลุมมากกว่าพืน้ทีท่ ัว่ไป 
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นโยบายคุณภาพและเป้าหมายการดำเนินงานของโรงพยาบาล 
 
นโยบายคุณภาพโรงพยาบาล  
 
 

 

 

 
 
 โรงพยาบาลสูงเนินมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพบริการตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยเน้นผู้รับบริการเป็น
ศูนย์กลาง (Customer Focus) และสร้างหลักประกันความปลอดภัยจากความเสี่ยงต่างๆ แก่ผู้ป่วย ผู้มารับ
บริการ ญาติ และเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลและเครือข่ายบริการสุขภาพ โดยมีมาตรการการป้องกันในทุกๆ ด้าน 
รวมทั้งการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง 
 
นโยบายของผู้อำนวยการ (เพิ่มเติม) 

1. เน้นการพัฒนาไปสู่การรับรองมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล(HA)  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
(HPH) และการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ  (รพ.สต.ติดดาว) ต่อเนื่อง  ตาม
แนวทางการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ 

2. เน้นการบริหารโรงพยาบาลและเครือข่ายบริการสุขภาพ แบบมีส่วนร่วม กับภาคีสุขภาพทุกภาคส่วน 
โปร่งใส  เป็นธรรม  สามารถตรวจสอบได้ (Good Governance) 

3. เน้นการทำกิจกรรมเชิงรุกที่เป็นการสร้างสุขภาพมากกว่าการซ่อมสุขภาพ การแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก คู่ขนานและผสมผสาน กับการให้บริการแผนปัจจุบัน  ภายในโรงพยาบาลและ
สถานบริการเครือข่าย 

4. เน้นการบริหารระบบการเงินและพัสดุของโรงพยาบาลและสถานบริการเครือข่าย ให้มี              
ประสิทธิภาพ  คุ้มทุน  และประหยัด  โดยเปรียบเทียบกับต้นทุนสุขภาพที่เป็นจริงของเครือข่าย
บริการ และสอดคล้องกับแนวทางหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

5. เน้นการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เหมาะสม สอดคล้อง กับบริบทของโรงพยาบาลและเครือข่ายบริการ 
สุขภาพมาช่วยในการบริหาร  พัฒนาระบบสารสนเทศ  ให้เอ้ือต่อการพัฒนาระบบบริการของ
โรงพยาบาลและสถานบริการเครือข่าย เชื่อมโยงกับบริการระดับจังหวัด ระดับกระทรวง และ
ระดบัประเทศ 

6. เน้นการสร้างความร่วมมือและการประสานงานทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน และ
ประชาสังคม 

7. สร้างวัฒนธรรมภายในองค์กรและสถานบริการเครือข่ายให้เข้มแข็ง  และเสริมสร้างความรัก ความ
สามัคคี ภายในองค์กร สถานบริการเครือข่าย และภาคีสุขภาพทุกภาคส่วน 

SYSTEM 

PROVIDER 

CUSTOMER
RR เจ้าหน้าที่ 

ระบบ 
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 วิสัยทัศนโ์รงพยาบาล (2562-2564) 
 
วิสัยทัศน์ของ CUP  สูงเนิน   

 “คนสูงเนิน มีสุขภาวะดี ทุกภาคีมีส่วนร่วม” 
 

วิสัยทัศน์โรงพยาบาลสูงเนิน  
   “โรงพยาบาลคุณภาพ เพ่ือสุขภาวะที่ดีของชุมชนคนสูงเนิน”  
 

 
 
ความหมายภาพสัญลักษณ์รพ. 
S  อักษรสีแดง  = ความมีพลัง การทำงานเป็นทีม และกระตือรือร้นในการสร้างสรรค์ 
    งานคุณภาพของเจ้าหน้าที่  (ตรงกับ  Core Value  คำย่อ  E , T , R) 
N อักษรสีน้ำเงิน  = ความนุ่มนวล  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีความมั่นคงใน 

อารมณ์ และมีเหตุผลของเจ้าหน้าที่(ตรงกับ Core Value คำย่อ M ,O,N) 
รปูโลกสีเขียว  = การพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย   การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพัฒนา 

ด้านอาชีวอนามัย มีการดำเนินชีวิตด้วยเศรษฐกิจแบบพอเพียง   
(ตรงกับ  Core Value  คำย่อ  K) 

ขีดถูกในกากะบาดแดง = การให้บริการที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ(ตรงกับ  Core Value  
คำย่อ  S , A) 

หลังคาทรงไทย = การพัฒนามาตรฐานงานแพทย์แผนไทย ให้ครอบคลุมและสู่ความเป็น  
เลิศ 

สัญลักษณ์เฉลวในหม้อยา = การเน้นงานสร้างสุขภาพเชิงรุก  ให้สามารถดูแลสุขภาพตนเอง 
ได้โรคภัยไข้เจ็บไมม่ากล้ำกราย (ตรงกับ Core Value คำย่อ  W) 
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ความหมายวิสัยทัศน์ใหม่ 
 

โรงพยาบาลคุณภาพ  หมายถึง การพัฒนาคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ ในทุก
มิติการให้บริการ มุ่งเน้นให้เกิดความปลอดแก่ผู้รับบริการและผู้ให้บริการ เพ่ิมศักยภาพการดูแลรักษา เพ่ิมขีด
ความสามารถ ในการแข่งขัน ยกระดับการบริการและการรักษา ปรับปรุงโครงสร้างและ สิ่งแวดล้อมปลอดภัย
และเอ้ือต่อการให้บริการทุกกลุ่มวัย พัฒนาระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล ให้ได้มาตรฐานงานสารสนเทศ 
และเพ่ือรองรับการให้บริการ ตามนโยบาย smart Hospital ส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรควบคู่กับยาแผน
ปัจจุบัน  
เพื่อสุขภาวะที่ดีของชุมชนคนสูงเนิน หมายถึง ประชาชนชาวอำเภอสูงเนิน มีสุขภาพดีทั้งร่างกาย จิตใจและ
จิตวิญญาณ มีจิตใจเบิกบาน มีภาคีเครือข่ายสุขภาพที่เข้มแข็งในการขับเคลื่อนสุขภาพดีทุกภาคส่วนทั้ง
เครือข่ายภาคประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท) ภาคเอกชน และภาครัฐ มีการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม  โรงงานอุตสาหกรรมปลอดมลพิษ  ส่งเสริมการใช้สมุนไพรปลอดภัย การใช้บริการแผนไทย/     
ภูมิปัญญาไทยทุกครัวเรือน ส่งผลให้ประชาชนชาวอำเภอสูงเนิน พึ่งตนเองในการสร้างสุขภาพ สู่สุขภาวะที่ดี 
 
พันธกิจ CUP สูงเนิน (ปี 2562-2564 ) 
"ให้บริการด้านสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษา ฟ้ืนฟู ทั้งในระดบั ปฐมภูมิและทุติยภูม"ิ   
 
พันธกิจโรงพยาบาลสูงเนิน  (ปี 2562-2564) 
“ ให้บริการด้านสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษา ฟื้นฟู ทั้งในระดับ ปฐมภูมิและทุติยภูมิ” 
 

กลยุทธ์รพ.สูงเนิน ปี 2562-2564 
1.บริหารการเงินการคลังให้มีประสิทธิภาพ 
2.ยกระดับความพึงพอใจผู้รับบริการ มุ่งเน้นสู่บริการที่เป็นเลิศ 
3. พัฒนาคุณภาพบริการเพ่ือยกระดับศักยภาพ และคุณภาพการรักษา 
4.พัฒนาบุคลากรให้เก่ง มีคุณค่า มีคุณธรรม มีความสุข มีสุขภาพดี 
5.พัฒนาโครงสร้างสิ่งแวดล้อมและปรับภาพลักษณ์เพ่ือรองรับการขยายตัวการเข้ารับบริการ 
6.พัฒนางานแพทย์แผนไทย แพทยท์างเลือกและการผลิตยาสมุนไพรสู่ความเป็นเลิศ 
7.พัฒนาบริการปฐมภูมิให้ประชาชนเข้าถึงบริการอย่างมีคุณภาพ และพัฒนาองค์ความรู้แก่ชุมชนเพ่ือ 
การพ่ึงตนเองด้านสุขภาพ 

 
เข็มมุ่งรพ.สูงเนิน ปี 2562-2563 

1.การบริหารจัดการสินทรัพย์โรงพยาบาล ให้อยู่ในสภาวะสมดุล 
- เพ่ิมรายรับ และควบคุมรายจ่ายของโรงพยาบาล 

2.ยกระดับการบริการ เพ่ิมความพึงพอใจผู้รับบริการ และ ปรับพฤติกรรมบริการบุคลากร 
2.1 ลดระยะเวลารอคอย เพ่ิมประสิทธิผลของกระบวนการดูแลผู้ป่วย 
2.2 ลดความแออัด(ส่งต่อบริการที่ รพ.สต.และPCC) 
2.3 บุคลากรเก่ง ดี มีความสุข(พัฒนาพฤติกรรมบริการเจ้าหน้าที่, ลดการติดเชื้อขณะปฏิบัติงานใน

เจ้าหน้าที่) 
2.4 พัฒนาสารสนเทศใช้ในการดูแลผู้ป่วย 
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3.พัฒนาคุณภาพการดูแลรักษา ยกระดับผลลัพธ์ด้านคลินิก(Clinical outcome)  
3.1 ลดป่วย ตายจาก Stroke/Sepsis/Trauma/ACS 
3.2 การควบคุมป้องกันโรค TB 
3.3 Maternal & Child SAFETY พัฒนาคุณภาพอนามัยแม่และเดก็ 
3.4 ลดป่วย DM/HT รายใหม่ มุ่งเน้นการควบคุม น้ำตาลในผู้ป่วย DM คุมควบความดันโลหิต HT 
3.5 ลดป่วย/ตาย ไข้เลือดออก 
3.6 พัฒนา ECS คุณภาพ 
3.7 ทันตสาธารณสุข 

4.พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาล (HAIT) 
 
เข็มมุ่งรพ.สูงเนิน ปี 2564 

1.ยกระดับความพึงพอใจผู้รับบริการ (Customer Satisfaction) ประเมินความต้องการผู้รับบริการ 
เพ่ือนำมาพัฒนาปรับปรุงระบบบริการ พัฒนาโครงสร้างให้สวยงาม และการจัด service ที่ดใีห้กับผู้รับบริการ 

2.บริหารสินทรัพย์ให้มั่นคง (Financial)เพ่ิมขีดความสามารถ ในการแข่งขัน ยกระดับการบริการและ
การรักษา พัฒนาระบบการใหบ้ริการเฉพาะเพ่ือทางเพ่ิม potential ของโรงพยาบาล 

3.พัฒนากระบวนการภายใน (Internal Process ) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ HA to Re-acc -5 , มุ่งเน้น
การเป็นโรงพยาบาลที่มีความปลอดภัยทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ (2P-safety Hospital) , พัฒนาระบบ
สารสนเทศของโรงพยาบาล (IT &สารสนเทศ, smart Hospital) 

4.พัฒ นาบุ คลากร (Human resource) พัฒ นาทีม  HR ส่ งเสริมการพัฒ นาศักยภาพ  ดู แล
ความก้าวหน้า 
บริหารค่าตอบแทนให้ตรงเวลา บริหารอัตรากำลัง 

5.การเติบโตขององค์กร (Learning & Growth) มุ่งเน้นการขยายบริการเฉพาะกลุ่ม เฉพาะโรค        
การพัฒนาด้านโครงสร้าง design smart เพ่ือรองรับการบริการ 

6.พัฒนาระบบการให้บริการปฐมภูมิ ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คลินิกหมอครอบครัว  
พัฒนาหน่วยบริการผ่านเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว   
 
ปรัชญา / ค่านิยม (Philosophy/Value)   
      “ปฏิบัติงานโดยยึดหลักสามัคคี มีประชาธิปไตยและคุณธรรม เน้นการมีส่วนร่วมในการบริหารงานอย่างมี
ระบบและประหยัด   มีความกระตือรือร้นในการพัฒนาศักยภาพของตนเองและทีมงาน   โดยเน้นการสร้าง
เสริมสุขภาพของตนเอง ผู้รับบริการ และชุมชน   มีความเคารพในศักดิ์ศรีและสิทธิของบุคคลอย่างเสมอภาค   
ตามข้อกำหนดของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน” 
 
 
 
 
 
 



 

 
ธรรมนญูองค์กร ปี 2564_โรงพยาบาลสูงเนิน  หน้าท่ี 15 

Core Value องค์กร 
        โรงพยาบาลมีการกำหนด Core Value องค์กร เพ่ือใช้เป็นแนวคิดหรือค่านิยมในการปฏิบัติงาน

ของเจ้าหน้าที่สู่องค์กรคุณภาพ โดยทีมแกนนำและตัวแทนเจ้าหน้าที่ทุกระดับเข้ามามีส่วนร่วม  ผ่านการมอง
คุณค่าของตนเอง คุณค่าเพ่ือนร่วมงาน และจุดแข็งขององค์กร  และรวบรวมออกมาเป็น  Core Value  คือ   
มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีจิตบริการ ทำงานเป็นทีม โดย กำหนด 10 ตัวด้วยกัน  คือ S-N-T-E-A-M-W-O-R-K  ซึ่งมี
ความหมายดังนี้ 
 S Strategic leadership and Standard Professional 

(การนำองค์กรเชิงกลยุทธ์และมาตรฐานวิชาชีพ) 
 N Normative Ethics  (จริยธรรม คุณธรรม) 
 T Teamwork    (การทำงานเป็นทีม) 
 E Empowerment     (การเสริมพลัง) 
 A Achievement  motivation (มุ่งเน้น  ผลสัมฤทธิ์) 
 M Man/Human relationship (มนุษยสัมพันธ์) 
 W Work on Health  (การสร้างสุขภาพ) 
 O Oriented Customer  (มุ่งเน้นลูกค้า) 
 R Responsibility   (ความรับผิดชอบ/ตรงเวลา) 
 K Knowledge  management (ใฝ่เรียนรู้) 
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บริการที่ดี (Service Mind) 

 วัตถุประสงค์ เพ่ือให้เกิดพฤติกรรมการแสดงออกท่ีเหมาะสม  ผู้รับบริการพึงพอใจ 

การกล่าวคำทักทาย :  สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ  

การใช้คำเรียกขาน  : กำหนดการใช้คำเรียกขานเป็นแนวทางเดียวกัน ใช้คำนำหน้า  คุณ เช่น คุณพ่ี   
                           คุณลุง  เป็นต้น 

                         : กรณีพระภิกษุ ใช้คำขึ้นต้น กราบนิมนต์พระภิกษุตามด้วยชื่อ......................... 

การแต่งกาย   : บุคลากรทุกระดับแต่งกายตามมาตรฐานวิชาชีพ และนโยบายของโรงพยาบาล 

                  : ติดป้ายชื่อทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน 

การรับรู้ต่อการมาของผู้รับบริการ : รับรู้การมาของผู้รับบริการ โดย เดินไปถาม หรือแสดงถึงความใส่ใจ 

                                          : ถามความต้องการ โดย ใช้คำถาม วันนี้มารับบริการอะไรคะ หรือ  
                                            ถึงข้ันตอน การบริการอะไรแล้วคะ 

                                          : ให้บริการที่เป็นมิตร สุภาพ 

การให้ข้อมูล  : ให้ข้อมูลข่าวสาร ที่เกี่ยวข้องกับงานที่กำลังให้บริการอยู่ ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้รับบริการ  
                    แม้ว่า ผู้รับบริการ จะไม่ได้ถามถึง หรือไม่ทราบมาก่อน 

                  : ให้ข้อมูล ข่าวสารที่ถูกต้อง ชัดเจน แก่ผู้รับบริการ 

                  : แจ้งให้ผู้รับบริการทราบความคืบหน้าในการดำเนินเรื่อง หรือข้ันตอนงานต่างๆ ที่ให้บริการอยู่ 
                  : ประสานงานภายในหน่วยงาน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับ 

                    บริการที่ต่อเนื่องและรวดเร็ว 

                  : ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก้ผู้รับบริการ เพ่ือตอบสนองความจำเป็นหรือความต้องการที่ 
                    แท้จริง 

การแก้ไขปัญหา : รับเป็นธุระ ช่วยแก้ปัญหา หรือหาแนวทางแก้ปัญหาให้ผู้รับบริการอย่างรวดเร็ว ไม่บ่ายเบี่ยง 

                       ไม่ปัดภาระ 

                     : ดูแลให้ผู้รบับริการได้รับความพึงพอใจ และนำข้อขัดข้องใดๆ ในการให้บริการไปพัฒนาการ 

                       ให้บริการให้ดีขึ้น 

การรับโทรศัพท์  :  กำหนดแนวทางการรับโทรศัพท์เป็นแนวทางเดียวกัน เริ่มจากการกล่าวคำทักทาย สวัสดีค่ะ  
บอกชื่อสถานที่ เช่น โรงพยาบาลสูงเนิน หรือแผนก ชื่อผู้รับสาย  ยินดีให้บริการ และกล่าวหลังสิ้นสุดการ
สนทนา ขอบคุณ หรือ ด้วยความยินดีค่ะ 
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รอเพิ่มรายละเอียด การทำงานเป็นทีม/มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ขอบเขตของบริการ (Scope of service หรือ Function) 

1.ให้บริการขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพแก่ประชาชน เน้นการบริการแบบองค์รวม ผสมผสานด้านการรักษา 
   ส่งเสริม ป้องกัน และฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ทั้งทางร่างกาย จติใจและจิตวิญญาณ (Service & Support) 
2.ให้บริการด้านสาธารณสุขมูลฐานและสนับสนุนการพัฒนาเพื่อการพ่ึงตนเอง (Primary Health  
  Care) 
3.ทำหน้าที่เป็น Contracting Unit of Primary care (CUP) บริหารจัดการและดูแลเครือข่ายสถาน 
   บริการสุขภาพในอำเภอสูงเนิน 
4.เป็นสถานฝึกอบรม  พัฒนาบุคลากร  และ นักศึกษา ทางการแพทย์และสาธารณสุข (Medical  &    
   Paramedic Training) 
5.งานวิจัยจากงานประจำ (Routine to Research-R2R) 

 

เป้าประสงค ์ 
1) ประชาชน “คนสูงเนิน” สุขภาพดี 
2) เจ้าหน้าที่CUPสูงเนิน (รพ./สสอ./รพ.สต.) เก่ง  ดี  มีความสุข 
3) ระบบสุขภาพสูงเนินมีมาตรฐานโดยภาคีมีส่วนร่วม 

กลไกการสื่อสารและประสานนโยบายการพัฒนาคุณภาพ 
การสื่อสารประสานนโยบายและเชื่อมโยงกิจกรรมคุณภาพผ่านการประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ  ดังนี้ 

1. กรรมการบริหารโรงพยาบาล (Hospital Lead team)  ประชุมเดือนละ 1 ครั้ง และประชุม Small 
Talk  หัวหน้าฝ่าย เดือนละ 1 ครั้ง 

2. กรรมการประสานและพัฒนาคุณภาพ (HA/HPH)  ประชุมเดือนละ 1 ครั้ง 
3. การประชุมคณะทำงานติดตามและประเมินผล (Monitoring & Evaluation)  ทุก 1 เดือน เพ่ือ

ติดตามและวางแผนงานคุณภาพ  การรวบรวม วิเคราะห์งานบริหารจัดการความเสี่ยง และเสนอผล
ต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและแผนพัฒนา (RM)  ทุก 2 เดือน ในการพิจารณาวาง
มาตรการการแก้ไขอุบัติการณ์ความเสี่ยงในภาพรวม  ความเสี่ยงที่รุนแรง   หรือปัญหาความเสี่ยงที่
พบบ่อย ซ้ำซาก  

4. การประชุมคณะกรรมการคร่อมสายงานที่สำคัญ จะกำหนดให้มีการประชุมทุกเดือน เช่น กรรมการ 
PCT  กรรมการ IC  กรรมการ ENV  คณะทำงาน Med Error  ส่วนการประชุมคณะกรรมการ
คุณภาพและคณะทำงาน อ่ืนๆ อย่างน้อยทุก  2 – 3  เดือน/ครั้ง 

5. การประชุมคณะกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ (HPH)  ทุก 1 – 2  เดือน   เพ่ือติดตามแผนงานสร้าง
เสริมและการประเมินผลกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง 

6. การประชุมเจ้าหน้าที่ประจำเดือน  เดือนละ 1 ครัง้ 
7. การประชุมฝ่าย/หน่วยงาน หรือ Small Talk ฝ่าย  อย่างน้อยเดือนละ 1-2 ครั้ง โดยแต่ละฝ่าย

กำหนดแตกต่างกันตามลักษณะงานและความพร้อมของทีมงาน  เช่น  หน่วยงานด้านคลินิกของกลุ่ม
งาน  ทุกวันเช้าช่วงส่งเวร   ฝ่ายเภสัช/สสม. ทุกวันเช้าก่อนปฏิบัติงาน  ฝ่ายทันตสาธารณสุข 
สัปดาห์ละ 2 ครั้ง  ฝ่ายส่งเสริม/สุขา เดือนละ 1-2 ครั้ง  เป็นต้น โดยให้นำเสนอผลการประชุมให้
ผู้อำนวยการรับทราบทุกเดือนและใช้เป็นเกณฑ์หนึ่งในการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทน Work 
Point ของหัวหน้าฝ่ายด้วย 
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กลไกการสื่อสารและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสูงเนิน 
                   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชุมฝา่ย/หน่วยงาน 
(10 ฝ่าย, 17 หน่วยงาน) 

 ผู้อำนวยการ 
แจ้งนโยบาย/นโยบายจากจังหวัด 

กรรมการบริหารโรงพยาบาล(Hospital Lead team)  
(เดือนละ 1 ครั้ง) 

ประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที ่
(เดือนละ 1 ครั้ง) 

คณะทำงานตดิตามและประเมินผล  
(Monitoring & Evaluation) (เดอืนละ 1 ครั้ง) 

 

• กำหนดนโยบาย/แผนยุทธศาสตร ์
• ติดตามความก้าวหน้า/ประเมินผล 
• พิจารณาให้การสนับสนุนทรัพยากร 

• นำนโยบายแปรสู่การปฏิบตั ิ
• ผู้ประสาน/ติดตามงานคณุภาพในภาพรวม 
• สนับสนุนกระบวนการคุณภาพ 
•   

• ดำเนินงานตามนโยบาย 
• มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบตักิาร 
• รายงานผลการพัฒนา 

• รับทราบนโยบาย/แผนยุทธศาสตร์/แผน
เข็มมุ่ง/แผนปฏิบตัิการ 

• แจ้งความก้าวหน้างานคุณภาพ 
• ประสานงานคุณภาพสูผู่้ปฏิบตั ิ

กรรมการประสานและพัฒนาคณุภาพ
(HA/HPH)  (เดือนละ 1 ครั้ง) 

เจ้าหน้าที่ระดับปฏบิัติงานทุกคน  ในฝ่าย / หน่วยงาน 
(รวมลูกจ้างประจำ / ลูกจ้างช่ัวคราว /ลูกจ้างรายวัน) 

• รับทราบและปฏิบตัิตามนโยบาย                
/ แผนปฏิบตัิการ 

• สะท้อนข้อคิดเห็นสู่ผู้บริหาร 

• นำทีมกำหนดวิสยัทัศน์ร่วม/พันธกิจองค์กร 
• บริหารประสานงานในภาพรวมขององค์กร 
• จัดโครงสร้างระบบงานขององค์กร 

                  สายบังคับบัญชา 
                  สายประสานงาน/  
                  สะท้อนกลับ 

ประชุมทีมนำด้านระบบงาน / ทีมนำด้านคลินิก  /  องค์กรวิชาชีพ / ทีมนำด้านสร้างสุขภาพ 
                (7 ทีม)                     (16 ทีม)              (2 ทีม)  (4 ทีม) 
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ธรรมนูญโรงพยาบาลสูงเนิน 
 

หมวดที่ 1 องค์กรบริหารสูงสุด (ทีมนำ / Hospital  Lead Team) 
1.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสูงเนิน  

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล      ประธาน 
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์/ประธานองค์กรแพทย ์   กรรมการ 
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร/หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมฯ  กรรมการ 
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร/หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพฯ  กรรมการ 
หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย ์     กรรมการ 
หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม   กรรมการ 
หัวหน้าฝ่ายสุขาภิบาลและป้องกันโรค     กรรมการ 
หวัหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก   กรรมการ 
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล      กรรมการ 
ตัวแทนข้าราชการ       กรรมการ 
ตัวแทนพยาบาลวิชาชีพ      กรรมการ 
ตัวแทนลูกจ้างประจำ      กรรมการ 
ตัวแทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข/ลูกจ้างชั่วคราวทั่วไป  กรรมการ 
ตัวแทนลูกจ้างชั่วคราววิชาชีพ (พกส.+เงินบำรุง)   กรรมการ 
หัวหน้างานห้องคลอด      กรรมการ 
หัวหน้างานห้องผ่าตัด      กรรมการ 
หัวหน้างานห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน     กรรมการ 
หัวหน้าตึกผู้ป่วยในแหลมทอง 1     กรรมการ 
หัวหน้าตึกผู้ป่วยในแหลมทอง 2     กรรมการ 
หัวหน้าตึกผู้ป่วยในสมเด็จย่า      กรรมการ 
หัวหน้างานหน่วยจ่ายกลาง      กรรมการ 
หัวหน้างานคลินิกโรคเรื้อรัง       กรรมการ 
หัวหน้างานแผนกผู้ป่วยนอก      กรรมการ 
หวัหน้างานโภชนาการ      กรรมการ 
หัวหน้างานการเงินและพัสดุ      กรรมการ 
หัวหน้างานซ่อมบำรุง      กรรมการ 
หัวหน้างานกายภาพ       กรรมการ 
หัวหน้างานรังสี       กรรมการ 
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป     กรรมการและเลขาฯ 
หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม     กรรมการและผู้ ช่ วย เลขาฯ
หัวหน้างานธุรการ      กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
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1.2 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 
1) กำหนดทิศทางนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาล(Strategic Plan)ให้สอดคล้องกับ 

• แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนพัฒนาสาธารณสุขแห่งชาติ 
• นโยบายของรัฐบาลด้านสาธารณสุข 
• การปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ 
• แผนพัฒนาสาธารณสุขของอำเภอ   
• ปัญหาสุขภาพในท้องถิ่นระดับอำเภอและระดับตำบล ที่รับผิดชอบ 

2) จัดการแปรนโยบาย/แผนยุทธศาสตร์รพ./แผนเข็มมุ่งประจำปี ที่กำหนดไว้  ไปสู่การปฏิบัติที่เป็น
จริง โดยจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการประจำปีพร้อมสนับสนุนด้านบุคลากร ทรัพยากร  การอำนวย
ความสะดวกต่าง ๆ และประสานการดำเนินการกับหน่วยงานหรือคณะกรรมการคร่อมสายงานที่
เกี่ยวข้อง 

3) ควบคุมและกำกับให้มีการดำเนินการตามแผนอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ รวมทั้ง 
      การติดตามและประเมินผลเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง 
4) พิจารณางบประมาณแผนบริหารทรัพยากรโรงพยาบาล(แผนงบลงทุน)   ทั้งด้านการพัฒนา

โครงสร้าง/สิ่งแวดล้อม การจัดหาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ การวางแผนด้านบุคลากรและการ
ปรับปรุงระบบงาน  รวมทั้งการกระจายทรัพยากรให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  คุ้มทุน
โปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 

5) กำหนดนโยบาย  แนวทางการบริหารบุคคล (HRM)  หลักการการจัดอัตรากำลัง  การสรรหา  
คัดเลือก ประเมินผลบุคลากร  และการพิจารณาความชอบเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลเฉพาะ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลและหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย 

6) กำหนดแนวทางการจัดระบบบริการที่มีคุณภาพ การจัดทำแผนเข็มมุ่งในการพัฒนาแต่ละปี  โดย
ประสานการดำเนินงานกับคณะกรรมการประสานและพัฒนาคุณภาพงานโรงพยาบาล และมีการ
ติดตามผลอย่างต่อเนื่อง 

7) กำหนดแนวทางการสื่อสาร ประสานงาน และการแก้ไขปัญหาขององค์กรที่มีประสิทธิภาพ 
8) ตัวแทนเจ้าหน้าที่ทั้ง 5 ตำแหน่ง มีบทบาท โดยตรงดังนี้ 

8.1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเดือนละ 1 ครั้ง และสามารถอยู่ร่วมประชุมได้  
     ตลอด ระยะเวลาการประชุม ยกเว้น มีภารกิจทีจ่ำเป็นสามารถขออนุญาตออกกก่อน 
      สิ้นสุดการประชุมได้ 
8.2 สามารถเสนอความคิดเห็นในการบริหารหรือพัฒนางานขององค์กรได้ 
8.3 ไม่มีสิทธิในการพิจารณาความชอบของบุคลากร 
8.4 ให้คัดเลือกตัวแทนเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ปีละ  1 ครั้ง จำนวน 4 ตำแหน่ง เข้ามามีส่วนร่วม 
      เป็นคณะกรรมการบริหารก่อนหมดวาระ 
8.5 ให้หมุนเวียนตัวแทนเข้ารับทราบการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหาร เป็นคราวละ  
     1 ปี และสามารถกลับมาเป็นตัวแทนได้ซ้ำอีกไม่เกิน 1 วาระติดต่อกัน (เป็นตัวแทน 
     ติดต่อกันไม่เกิน  2 ปี) 
 
 
 



 

 
ธรรมนญูองค์กร ปี 2564_โรงพยาบาลสูงเนิน  หน้าท่ี 21 

1.3 ระเบียบการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
1) มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง  
2) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเป็นประธานในที่ประชุมโดยตำแหน่ง  เว้นเสียแต่ได้มอบหมายให้ผู้ใด

เป็นประธานแทน 
3) ผู้มีรายชื่อเป็นคณะกรรมการบริหาร  ถ้ามีเหตุขัดข้องไม่สามารถมาร่วมประชุมได้ ต้องส่งตัวแทน

เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง เว้นแต่เป็นการประชุมที่งดตัวแทน ต้องเข้าประชุมด้วยตนเอง 
4) ต้องมีการกำหนดวาระการประชุมชัดเจน  และคณะกรรมการบริหารสามารถแจ้งหัวข้อที่จะ

นำเสนอเพ่ิมเติมได้ที่หัวหน้าฝ่ายบริหาร  เพ่ือจะได้บรรจุในวาระและควรแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
อย่างน้อย 3 วันก่อนการประชุม   

5) การเสนอวาระที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้า ขึ้นกับดุลพินิจของประธานในที่ประชุม 
6) คณะกรรมการบริหารที่ได้รับการแต่งตั้งตามตำแหน่งมีสิทธิออกเสียงลงความเห็นในที่ประชุมท่าน

ละ 1 เสียง 
7) คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ต้องถ่ายทอดผลการประชุมที่ไม่เป็นความลับแก่สมาชิกในฝ่าย/ 

หน่วยงาน/กลุ่มตัวแทนของตนเอง 
8) คณะกรรมการบริหารต้องรักษากฎกติกามารยาทของการประชุม 
9) มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารถือว่าเป็นที่สิ้นสุด 
10) หัวหน้าศูนย์พัฒนาคุณภาพต้องเป็นผู้เสนอความก้าวหน้าของการพัฒนาคุณภาพในการประชุม

คณะกรรมการบริหารทุกครั้ง 
11) ผู้เข้าร่วมประชุมควรมีการเตรียมเนื้อหาการประชุมที่ต้องการปรึกษาคณะกรรมการมาล่วงหน้า 

นำเสนอเอกสารนำเข้ากับเลขาฯ ที่ประชุม 
12) ในกรณีประธานคณะทำงาน/คณะกรรมการต่างๆ/ตัวแทนข้าราชการและลูกจ้าง มีวาระนำเข้าที่

ประชุม สามารถเข้าที่ประชุมเพ่ือชี้แจงด้วยตนเองโดยจะกำหนดให้นำเสนอก่อนในวาระแรกๆ  
ของการประชุม 

13) ในกรณีประธาน/กรรมการบริหารมีวาระเกี่ยวข้องกับตัวแทนข้าราชการและลูกจ้างหรือเกี่ยวข้อง
กับคณะกรรมการ/คณะทำงานใด ให้เชิญตัวแทนและประธาน/รองประธาน/เลขา เข้าร่วมประชุม 
โดยจะเชิญเป็นครั้งๆไป 

 

1.4 กฎกติกามารยาทในที่ประชุม 
1) เริ่มและเลิกประชุมตรงเวลา 
2) กรณีเลิกหลัง  16.00 น. หรือผู้เข้าร่วมประชุมมีภาระกิจ สามารถขออนุญาตประธาน ขอแสดง

ความคิดเห็นล่วงหน้า หรือขออนุญาตออกจากที่ประชุมก่อนเสร็จสิ้นการประชุมโดยประธาน
อนุญาต 

3) ทุกคนมีสิทธิแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระและเท่าเทียมกัน 
4) ต้องช่วยกันรักษาบรรยากาศในการประชุมให้เป็นไปอย่างสร้างสรรค์ 
5) ใช้ข้อมูลและเหตุผลในการตัดสินใจร่วมกัน 
6) มติของที่ประชุมใช้ความเห็นร่วม หลีกเลี่ยงการลงคะแนนเสียง ยกเว้นจำเป็น 
7) กรณีข้อมูลไม่เพียงพอ ให้สิทธิ์ประธานมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบไปหาข้อมูลเพิ่มเติม 
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1.5 ทีม่าของสมาชิกภาพคณะกรรมการบริหาร 
1) ผู้อำนวยการ  จากการแต่งตั้งจากส่วนกลาง 
2) รองผู้อำนวยการ  จากการแต่งตั้งของผู้อำนวยการ 
3) หัวหน้าฝ่ายต่างๆ  จากการแต่งตั้งของผู้อำนวยการ 
4) รองหัวหน้าฝ่าย / หัวหน้างาน มาจากการเลือกตั้งของสมาชิกในฝ่าย โดยผ่านการเห็นชอบของ

ผู้อำนวยการ 
 

คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสูงเนิน ประกอบด้วยคณะทำงานย่อย 2  คณะทำงาน  ได้แก่ 
คณะทำงานบริหารทรัพยากร  เพ่ือพิจารณาประเด็นรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยากรด้านกำลังคนและครุภัณฑ์ที่
มีราคาแพง  และมีกลุ่มตัวแทนเจ้าหน้าที่ที่ได้รับเชิญเข้าที่ประชุมเพ่ือเสนอความเห็น และรั บฟังผลสรุป
ประเด็นงานบริหารที่สำคัญและต้องการการมีส่วนร่วม โดยจะเชิญเข้าร่วม ในช่วงต้นของการประชุม    
คณะทำงานย่อยมีรายนามและหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้  

 

1.  คณะทำงานบริหารทรัพยากร (Resource Management)  ซึ่งประกอบด้วย 
 1.   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสูงเนิน  ประธาน 
 2.   หัวหน้าฝ่ายทันตสาธารณสุข   รองประธาน 
 3.   หัวหน้าศูนย์พัฒนาคุณภาพฯ   ผู้ทำงาน 
 4.   รองหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล  ผู้ทำงาน 
 5.   หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป   ผู้ทำงานและเลขาฯ 
 6.   หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล   ผู้ทำงาน/ผช.เลขาฯ 

 

โดยให้คณะทำงานมีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
1. พิจารณาการจัดกำลังคนให้เพียงพอและเหมาะสมกับภาระงานในหน่วยงาน 
2. พิจารณาการสรรหาบุคลากรหรือวางมาตรการการแก้ไขปัญหา  กรณีขาดแคลนบางสาขาวิชาชีพ

หรือกำลังคนไม่เพียงพอ 
3. พิจารณาการเสริมกำลังคน  กรณีกำลังคนไม่เพียงพอหรือมีการปรับปรุงระบบบริการทั้ งในและ

นอกเวลาราชการ 
4. พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนกรณีพิเศษต่างๆ เช่น การอยู่เวร On Call,การปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการ   เป็นต้น   
5. พิจารณาการสรรหาและคัดเลือกเจ้าหน้าที่ให้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามตำแหน่ง 
6. พิจารณาความคุ้มทุนในการจัดจ้างบริษัทจำกัดมาปฏิบัติงานแทนที่บางหน่วยงานในโรงพยาบาล  

และการปรับเปลี่ยนหน้าที่รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานเดิมให้เหมาะสม 
7. การพิจารณาการขออนุมัติจัดซื้อ/จัดหา ครุภัณฑ์ราคาแพง หรือสิ่งก่อสร้าง ที่มีการนำเสนอ

เร่งด่วนระหว่างปีนอกเหนือแผนงบลงทุนที่กำหนดไว้ตั้งแต่ต้นปี  โดยพิจารณาด้านงบประมาณ  
ความเหมาะสม  ความจำเป็น  และการเกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการ 

8. ติดตามประเมินผลด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  และความคุ้มทุนอย่างต่อเนื่อง 
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2.  กลุ่มตัวแทนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล   ซึ่งประกอบด้วย ตัวแทนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล 5 คน ที่มาจากการ
คัดเลือกและแต่งตั้งโดยผู้อำนวยการ  ดังนี้ 

1. ตัวแทนข้าราชการกลุ่มงานการพยาบาล คัดเลือกจากข้าราชการกลุ่มงานการพยาบาลที่ไม่รวม
หัวหน้ากลุ่มงาน ฯ  รองหัวหน้าฝ่ายฯ   

2. ตัวแทนข้าราชการจากฝ่ายอ่ืนๆ  คัดเลือกจากกลุ่มข้าราชการฝ่ายอ่ืนๆทั้งหมด  ยกเว้นกลุ่มงาน
การพยาบาล  แพทย์  ทันตแพทย์  และหัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ  

3. ตัวแทนลูกจ้างประจำ  คัดเลือกจากกลุ่มลูกจ้างประจำทั้งหมดในโรงพยาบาล 
4. ตัวแทนลูกจ้างชั่วคราว  คัดเลือกจากกลุ่มลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และ 

ลูกจ้างชั่วคราวทั่วไป ทั้งหมดในโรงพยาบาล 
5. ลูกจ้างชั่วคราววิชาชีพ คัดเลือกจากกลุ่มพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สายวิชาชีพและลูกจ้าง

วิชาชีพ เงินบำรุง 
 

หมวดที่ 2  บทบาทหน้าที่ของผู้อำนวยการโรงพยาบาล 
1. กำหนดนโยบายในการบริหารโรงพยาบาลชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ  สอดคล้องกับนโยบายของ

รัฐบาล และการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ 
2. ร่วมกับทีมงานของโรงพยาบาลและระดับอำเภอในการกำหนด วิสัยทัศน์ร่วม  พันธกิจ ปรัชญาของ

โรงพยาบาล  เป้าหมายที่ชัดเจน  รวมทั้ งการวางแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการพัฒนา และ
ติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 

3. ดูแลด้านการจัดโครงสร้างองค์กรที่เอ้ือต่อการให้บริการที่มีคุณภาพและการจัดการทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

4. กำหนดกฎระเบียบ  ข้อตกลง  นโยบายเป็นลายลักษณ์อักษร  และมีกลไกการสื่ อสารประสานงาน
ภายในองค์กรและหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้องอย่างเป็นระบบ  

5. สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 
6. จัดระบบบริการที่มีคุณภาพและสนับสนุน ผลักดันให้เกิดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  

สม่ำเสมอทั้งในสถานบริการและในชุมชน 
7.  ร่วมกับทีมองค์กรแพทย์ในการบริการผู้ป่วยแบบองค์รวมและพัฒนาคุณภาพคลินิกบริการให้ได้ตาม

มาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
หมวดที่ 3  โครงสร้างการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 

3.1 คณะกรรมการประสานและพฒันาคุณภาพ ( HA/HPH )  จำนวน 24 คน ประกอบด้วย 
 1)   ผู้อำนวยการโรงพยาบาล   ประธาน 
 2)   หัวหน้าศูนย์พัฒนาคุณภาพงาน  รองประธาน 
 3)   หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล   รองประธาน 
 4)   หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ   รองประธาน 
 5)   ตัวแทนองค์กรแพทย์    กรรมการ 
 6)   หัวหน้าฝ่ายหรือตัวแทนฝ่ายทุกฝ่าย  กรรมการ 
 7)   หัวหน้างานกลุ่มงานการพยาบาลทุกคน กรรมการ 
 8)   เลขากรรมการ PCT    กรรมการ   



 

 
ธรรมนญูองค์กร ปี 2564_โรงพยาบาลสูงเนิน  หน้าท่ี 24 

 9)   ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาคุณภาพฯ  กรรมการและเลขา ฯ  
10) นักวิชาการสาธารณสุข   กรรมการและผช.เลขา ฯ 

 

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. นำทิศทางนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพองค์กรในภาพรวม ทั้ง HAและHPH 

ที่ได้รับมอบหมายจากทีมนำ แปรสู่การปฏิบัติตามแผนเข็มมุ่งประจำปีขององค์กรและหน่วยงาน 
2. ติดตามการดำเนินงานทีมนำด้านระบบงาน (System Risk) ทีมนำด้านคลินิก (Clinical Risk) ,

องค์กรวิชาชีพและทีมนำด้านสร้างสุขภาพพร้อมทั้ง การบริหารจัดการความเสี่ยงและแผนพัฒนา 
(RM) 

3. วางแผนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพ และจัดระบบงานบริการให้สอดคล้องกับความต้องการ
หรือความคาดหวังของผู้รับบริการ  และสอดคล้องกับบรรยากาศภายในองค์กร 

4. ดำเนินการวิเคราะห์กระบวนการ การให้บริการและจัดระบบประกันระยะเวลาการให้บริการให้
สอดคล้องกับบริบทของโรงพยาบาล พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการตามเกณฑ์ 

5. กำหนดกลไกการสื่อสารประสานงาน ประชาสัมพันธ์ และแนวทางการแก้ไขปัญหาขององค์กร /
หน่วยงานที่ชัดเจน  มีประสิทธิภาพ 

6. ติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าในการพัฒนา งานคุณภาพและระบบบริการ โดยประสาน
กับ Facilitator (หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน) คณะกรรมการและคณะทำงานคุณภาพอ่ืนๆ อย่าง
ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 

7. เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำด้านงานพัฒนาคุณภาพหรือด้านวิชาการ   แก่  Facilitator (หัวหน้า
ฝ่าย/หัวหน้างาน) คณะกรรมการและคณะทำงานทุกกลุ่มในโรงพยาบาล 

 

3.2 คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและแผนพัฒนา   (Risk  management :  RM)   ซ่ึง 
ประกอบด้วย  แพทย์ เป็นประธาน และตัวแทนจากทุกหน่วยงาน  และผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาคุณภาพเป็น
เลขา  รวมจำนวน  25  คน   

บทบาทหน้าที่รับผิดชอบ    
1. วางแผนงานและนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ในการควบคุมและป้องกันความเสี่ยง ในภาพรวมของ

โรงพยาบาล 
2. จัดระบบการบริหารความเสี่ยงและการประสานโปรแกรมความเสี่ยงกับทุกคณะกรรมการและ

คณะทำงานที่เก่ียวข้องทั้งทีมนำด้านคลินิคและทีมนำด้านระบบงาน 
3. วางมาตรการการแก้ไขอุบัติการณ์ความเสี่ยงและ Risk Profile ภาพรวม /หน่วยงาน 
4. พิจารณามาตรการการแก้ไขปัญหาของอุบัติการณ์ความเสี่ยงตามระดับความรุนแรงและแนว

ทางการแก้ไขปัญหาความเสี่ยงที่พบบ่อยหรือเกิดซ้ำซาก 
5. การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยประสานกับคณะทำงานติดตา ม

ประเมินผลอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ 
 

 คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและแผนพัฒนา (Risk  management :  RM)  ประกอบด้วย 
คณะทำงานย่อย  3  คณะทำงาน  ดังนี้ 

1) คณะทำงานติดตามและประเมินผล  (Monitoring  &  Evaluation)    มีแพทย์เป็นประธาน   
หัวหน้าศูนย์พัฒนาและทันตแพทย์   รองประธาน  คณะทำงานประกอบด้วย  หัวหน้ากลุ่มงาน   เลขา/
ตัวแทน PCT ICN   ENV  Med error  ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนา เลขา รวมประมาณ 10  คน     
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บทบาทหน้าที่รับผิดชอบ    
1. ประสานการแก้ไขปัญหาความเสี่ยงด้านคลินิกกับทีมงานพัฒนาคุณภาพด้านคลินิกบริการ และ

ความเสี่ยงด้านอ่ืนๆ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งการออกใบโอกาสพัฒนา และติดตามการ
ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

2. จัดระบบการสำรวจความเสี่ยงในเชิงรุกและประสานการควบคุมจัดการความเสี่ยงกับหน่วยงาน 
หรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 

3. สำรวจ  รวบรวม  วิเคราะห์ความเสี่ยง ตามรายงานอุบัติการณ์ แจ้งหน่วยงานทราบทุกเดือน 
4. วิเคราะห์ปัญหาอุบัติการณ์ความเสี่ยงและแนวโน้มของปัญหาพร้อมมาตรการการแก้ไขปัญหา  

หรือปัญหาความเสี่ยงที่พบซ้ำซาก เสนอต่อกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ฯ (RM) เพ่ือ
รับทราบมาตรการและหาแนวทางในการแก้ไขต่อไป 

5. ติดตามวิเคราะห์ ประเมินผล ตัวชี้วัดคุณภาพของทุกหน่วยงานโดยประสานกับกรรมการ
สารสนเทศ  และออกใบโอกาสพัฒนาเพื่อปรับปรุงแก้ไขตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 

6. วางแผนการพัฒนาองค์ความรู้ และจัดกิจกรรมกระตุ้นการเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ      
แก่เจ้าหน้าที่ในองค์กร 

7. เป็นผู้กระตุ้นให้ทีมงานคุณภาพแต่ละหน่วยงานเกิดการเรียนรู้ที่ถูกต้องและเห็นโอกาสในการ
พัฒนาและแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการ CQI อย่างต่อเนื่อง 

8. ติดตามเยี่ยมในพ้ืนที่ เพ่ือติดให้คำปรึกษาคณะทำงานด้านการพัฒนาคุณภาพและติดตาม
ความก้าวหน้าในการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงานและความครอบคลุมในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง โดยประสานกับคณะกรรมการและคณะทำงานอื่นๆ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 

9. วางแผนการพัฒนาคุณภาพ การกำหนดแผนเข็มมุ่ง แนวทางการทำแผนพัฒนาของหน่วยงาน
รวมทั้งประสานการจัดทำแผนปฏิบัติการสาธารณสุขระดับอำเภอและตำบล 

10. รวบรวม Risk  Profile ระดับองค์กรและระดับหน่วยงาน  เพ่ือเป็นแนวทางในการเฝ้าระวังและ
วางมาตรการป้องกันให้ครบถ้วน ครอบคลุม 
 

2) คณะทำงานไกล่เกลี่ยและจัดการข้อร้องเรียน   ซึ่งประกอบด้วย 
1. พญ.นิลเนตร  วีระสมบัต ิ  ผู้อำนวยการรพ.       ประธาน 
2. ทพ.มานิต     ประกอบกิจ  ทันตแพทย์ฯ(รองผอก.ด้านบริหาร)     รองประธาน 1 
3. นพ.ทวีพงศ ์   อนุสรณ์สุวรรณ นายแพทย(์รองผอก.ด้านการแพทย์)  รองประธาน 2 
4. นางชนาลัย    กาญจนขจรศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป      ผู้ทำงาน 
5. นางมณีรัตน์   อวยสวัสดิ์  หัวหน้าศูนย์พัฒนาคุณภาพ     ผู้ทำงาน 
6. นางวราภรณ์  ปทุมนุกูลศรี  หัวหน้าศูนย์เรียกเก็บค่ารักษาฯ     ผู้ทำงาน 
7. นางจำเนียร   ตัณฑจรรยา  หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล     ผู้ทำงานและเลขาฯ 
8. นส.สุนันทา    พันธุ   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ         ผู้ทำงาน/ผู้ช่วยเลขาฯ 

โดยให้คณะทำงาน มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
1. พิจารณาจัดการแก้ไขปัญหาความเสี่ยงที่รุนแรง หรือเสี่ยงต่อความเสียหายด้านชื่อเสียง/ 

ทรัพย์สินของโรงพยาบาล 
2. ช่วยแก้ไขปัญหาเบื้องต้นหน้างานโดยช่วยพูดคุยไกล่เกลี่ย และสรุปปัญหาพร้อมเสนอแนวทางการ

แก้ไขเบื้องตน้ต่อผู้อำนวยการ  เพ่ือลดความเสี่ยงต่อการถูกร้องเรียนของโรงพยาบาล 
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2.1 ปัญหาด้านคลินิก/ไม่พึงพอใจระบบบริการ ให้รายงาน หัวหน้ากลุ่มการ, หัวหน้าศูนย์เรียก   
      เก็บฯ ,หัวหน้าศูนย์พัฒนา, รองผอก.ด้านบริหาร ตามลำดับ 
2.2 ปัญหาด้านระบบสนับสนุน ให้รายงาน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป, รองผอก.ด้านบริหาร, 
     หัวหน้ากลุ่มการตามลำดับ 

3. พิจารณาปัญหาการถูกร้องเรียนด้านพฤติกรรมซ้ำซากของเจ้าหน้าที่ เพ่ือแก้ไขปัญหาให้ตรง
ประเด็นและเกิดความยุติธรรมแก่บุคลากรมากที่สุด 

4. พิจารณาปัญหาการร้องเรียนหรือความเสี่ยงของกลุ่มวิชาชีพที่สำคัญ เช่น แพทย์ ,ทันตแพทย์,         
เภสัชกร หรือกลุ่มหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน โดยรักษาข้อมูลให้เป็นความลับและไม่ให้เกิดผล
กระทบหรือความขัดแย้งในกลุ่มวิชาชีพ 

5. พิจารณาตัดสินความผิดด้านวินัยของเจ้าหน้าที่ หลังมีการสอบสวนเหตุการณ์ข้อร้องเรียนแล้ว 
6. เตรียมข้อมูลสำหรับการออกสื่อสาธารณะสำหรับผู้บริหาร 
3) คณะทำงานตรวจสอบระบบความปลอดภัยด้วยกล้องวงจรปิด   ซึ่งประกอบด้วย ผู้อำนวยการ   

เป็นประธาน ทันตแพทย์(รองผอก.ด้านบริหาร) รองประธาน    คณะทำงานประกอบด้วย หัวหน้าฝ่ายบริหาร
ทั่วไป  หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล   หวัหน้างานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน  นายช่างเทคนิค  จพ.รังสีการแพทย์ และ 
นวก.คอมพิวเตอร์ รวมประมาณ 8  คน 

บทบาทหน้าที่รับผิดชอบ   โดยให้คณะทำงานมีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
1. วางแผนในการจัดระบบเฝ้าระวังความเสี่ยงจุดที่สำคัญในโรงพยาบาล  โดยกำหนดจุดที่สมควร

ติดตั้งกล้องวงจรปิดให้ครบถ้วน 
2. ตรวจสอบระบบการทำงานของกล้องวงจรปิด  โดยสุ่มดูภาพเหตุการณ์โดยรวมจากทุกกล้องตาม

ช่วงเวลาที่กำหนดในวิธีปฏิบัติ  “ระบบกล้องวงจรปิด”  (WI-EQU11-01) 
3. จัดระบบการรายงานเหตุการณ์ความเสี่ยงที่ได้จากการบันทึกภาพเหตุการณ์ของกล้องวงจรปิด  

ทั้งกรณีฉุกเฉินและการสุ่มดูรายเดือน  ให้ระดับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 
4. ประสานการดำเนินการเฝ้าระวังความเสี่ยงผ่านระบบกล้องวงจรปิด  กับทีมรักษาความปลอดภัย

ของโรงพยาบาล  เพื่อช่วยกันสอดส่องดูแลเหตุการณ์ผิดปกติ 
5. กำหนดแนวทางการดูแลบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิดให้ทำงานมีประสิทธิภาพตลอด 24 ชม. 
6. ติดตามประเมินผลประสิทธิภาพของระบบเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง 

 

3.3  ทีมนำด้านระบบงาน (Systemic Risk)  รวม   7  ทีม  ประกอบไปด้วย 
1) คณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD)  ประกอบด้วย 5 คณะทำงานดังนี้ 

1.คณะทำงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาล      
2.คณะทำงานร้านค้าสวัสดิการโรงพยาบาล   
3.คณะทำงานห้องสมุด    
4.คณะทำงานกีฬา 
5.คณะทำงานสวัสดิการบ้านพักโรงพยาบาล      

2) คณะกรรมการสารสนเทศ (IM) ประกอบด้วย 3 คณะทำงานดังนี ้
1.คณะทำงานเวชระเบียน 
2.คณะทำงานการใช้งานระบบ HOSxP เพ่ือตอบสนองระบบรายงานโรงพยาบาล   
3.คณะทำงาน Intranet / Internet   
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3) คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ENV) ประกอบด้วย 5 
คณะทำงานดังนี้ 

1.คณะทำงานติดตาม  ควบคุม  ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย 
2.คณะทำงานติดตาม  ควบคุม  ดูแลระบบการจัดการขยะของโรงพยาบาลสูงเนิน   
3.คณะทำงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยหน่วยงานในโรงพยาบาลสูงเนิน   
4.คณะทำงานอนุรักษ์พลังงาน    
5.คณะทำงานธนาคารขยะรีไซเคิล   

4) คณะกรรมการบริหารจัดการเครื่องมือและอุปกรณ์ 
5) คณะกรรมการควบคุมภายใน(บริหารการเงินการคลัง) รพ.สูงเนิน (Contingency Found)

ประกอบด้วย 3 คณะทำงานดังนี้ 
1.คณะทำงานจัดทำแผนและติดตามการใช้งบประมาณตามแผนเงินบำรุงโรงพยาบาล   
2.คณะทำงานตรวจสอบงานการเงินและบัญชี   
3.คณะทำงานตรวจสอบวัสดุและเวชภัณฑ์และ e-GP 

6) คณะกรรมการพัฒนารูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (WP)ประกอบด้วย 1 
คณะทำงานดังนี้ 
1. คณะทำงานตรวจสอบและประเมินผล  work point    

7) คณะกรรมการตรวจสุขภาพและประเมินความเสี่ยงในการทำงานของบุคลากร 
     บทบาทหน้าที่รับผิดชอบ 

1.กำหนดเป้าหมายนโยบายและแผนการพัฒนาระบบงานที่รับผิดชอบ 
2.ประเมินตนเองตามระบบงานและหาโอกาสพัฒนาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
3.กำหนดคณะทำงานและมอบหมายผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตามแผน 
4.จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยทุก 2-3 เดือน เพ่ือติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาตาม   
   แผนอย่างต่อเนื่อง 
5.สนับสนุนและช่วยแก้ปัญหาให้กับทีมงาน 
6.รายงานผลความก้าวหน้าของการพัฒนาต่อคณะกรรมการประสานและพัฒนาคุณภาพ  
   (กรรมการ HA/HPH) อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ 

 

3.4 ทีมนำด้านคลินิก   รวม  17   ทีม  ประกอบด้วย 
1. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพด้านคลินิกบริการ (PCT) 
2. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพระบบการรักษาพยาบาลฉุกเฉินของโรงพยาบาล (EMS) ซึ่งม ี  
   คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 2 คณะกรรมการ ได้แก่ 

1.คณะกรรมการพัฒนาระบบส่งต่อ โรงพยาบาลสูงเนิน 
       2.ทีมปฏิบัติการช่วยเหลือทางการแพทย์เคลื่อนที่เร็ว  ในภาวะภัยพิบัติ (Diaster Medical  
                       Assistance Team:DMAT) 
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3. คณะกรรมการอนามัยแม่และเด็ก (MCH) โรงพยาบาลสูงเนิน ประกอบด้วย 4 คณะทำงาน  
   ดังนี้ 
     1.คณะทำงาน Teenage  Pangnancy 
     2.คณะทำงานการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะความดันโลหิตสูง (PIH) 
     3.คณะทำงานการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มภีาวะเบาหวาน (GDM) 
     4.คณะทำงานการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะตกเลือดหลังคลอด (PPH) 
4. คณะกรรมการควบคุมและป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
5. คณะกรรมการสุขภาพจิต  สารเสพติด  อำเภอสูงเนิน  ประกอบด้วย 2 คณะทำงาน ดังนี้ 
     1.คณะทำงานสารเสพติดบำบัดและให้คำปรึกษา     
     2.คณะทำงานสุขภาพจิตและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพอนามัย      

      และมีคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 1 คณะกรรมการ คือ คณะกรรมการช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้
ประสบภาวะวิกฤติ ( MCATT) อำเภอสูงเนิน 

6. คณะกรรมการควบคุมและป้องกันวัณโรคและโรคเอดส์ 
7. คณะกรรมการประสานบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประกอบด้วย 1
คณะทำงาน ดังนี้ 
     1.คณะทำงานคลินิกเวชกรรมไทย    
    และมีคณะกรรมการที่เก่ียวข้อง 1 คณะกรรมการ คือ กรรมการกองทุนยา 
8.  คณะกรรมการผลิตยาสมุนไพร 
9.  คณะกรรมการบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา (Pharmaceutical  Therapeutic  

Committee  :  PTC)  ประกอบด้วย 2 คณะทำงาน ดังนี้ 
       9.1  คณะทำงานความปลอดภัยด้านระบบยาโรงพยาบาลสูงเนิน (Medication Safety)       

9.2  คณะทำงานบริหารงบประมาณด้านเวชภัณฑ์โรงพยาบาลสูงเนิน 
10. คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC) 
11. คณะกรรมการประสานบริการด่านหน้า (OPD) 
12. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพงานบริการผู้ป่วยใน (IPD) 
13. คณะกรรมการการดูแลต่อเนื่อง  (Continuity of Care) (COC) 
14. คณะกรรมการบูรณาการปรึกษาทางเลือกกับศูนย์พ่ึงได้ (OSCC) 
15. คณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบำบัดและจิตอาสา ประกอบด้วย 1 คณะทำงานดังนี้ 
      1. คณะทำงานดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง(Palliative Care) 
16. คณะกรรมการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  และธรรมาภิบาล  โรงพยาบาลสูงเนิน   
     ประกอบด้วย 3 คณะทำงานดังนี้ 

1.คณะทำงานพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  องค์กรแพทย์   
2.คณะทำงานพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  องค์กรพยาบาล   
3.คณะทำงานพิจารณาคุณธรรม  จริยธรรม  ด้านวิชาการและงานวิจัยของโรงพยาบาล   

17. คณะกรรมการ Clinical Tracer (20  Tracer) อายุรกรรม 11 เรื่อง, ศัลยกรรม 2 เรื่อง,  
     สูติกรรม 4 เรื่อง, กุมารเวชกรรม 3 เรื่อง 
 
 



 

 
ธรรมนญูองค์กร ปี 2564_โรงพยาบาลสูงเนิน  หน้าท่ี 29 

บทบาทหน้าที่รับผิดชอบ 
1. วางแผนพัฒนาปรับปรุงคุณภาพบริการด้านคลินิก และจัดระบบบริการให้ได้ตามมาตรฐาน

และจริยธรรมวิชาชีพ 
2. ค้นหาปัญหาด้านคลิกบริการที่สำคัญ และจัดทำเป็นแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยที่เป็น

มาตรฐานเดียวกัน (Clinical Guidline) 
3. จัดระบบการทบทวนปัญหาความเสี่ยงด้านคลินิก (Clinical Risk) โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ ทั้ง

เชิงรับผ่านระบบอุบัติการณ์ความเสี่ยง และเชิงรุกผ่านการทบทวนเวชระเบียนตามกลุ่ม 
Trigger Tool และนำผลมาปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

4. กำหนดตัวชี้วัดด้านคลินิก  ประสานการจัดเก็บข้อมูลและติดตามวิเคราะห์ประเมินผลตัวชี้วัด
คุณภาพบริการด้านคลินิกอย่างสม่ำเสมอ 

5. ร่วมวางแผนและแก้ไขปัญหาความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมวิชาชีพ 
6. รายงานผลการพัฒนาต่อคณะกรรมการประสานและพัฒนาคุณภาพ  (HA/HPH) อย่าง

ต่อเนื่อง 
 
3.5  ทีมนำด้านองค์กรวิชาชีพ  2 ทีม ประกอบด้วย 

1) องค์กรแพทย์ (MSO) 
      บทบาทหน้าที่รับผิดชอบ 

1. จัดการประชุมองค์กรแพทย์อย่างสม่ำเสมอทุกเดือน เพ่ือแก้ปัญหาการปฏิบัติงาน และการ
ประสานงานกับหน่วยงานอื่นอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. กำหนดการดูแลรักษาผู้ป่วยตามมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 
3. กำหนดการดูแลรักษาผู้ป่วยตามแพทย์อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ และสอดคล้องกับปัญหาการ

ดูแลรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาล 
4. วางแผนการประเมิน และทบทวนการทำงานเป็นทีมในการดูแลรักษาผู้ป่วย และนำไป

ปรับปรุงให้มีคุณภาพ อย่างต่อเนื่อง 
5. เป็นผู้นำด้านการพัฒนาคุณภาพงานคลินิกบริการและการจัดทำมาตรฐานการดูแลผู้ป่วย

เป็นทีม รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะ ด้านวิชาการ แก่กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

6. เป็นอาจารย์พ่ีเลี้ยงนักศึกษาแพทย์ นักศึกษาพยาบาล และกลุ่มวิชาชีพอ่ืน ๆ ที่มาฝึก
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล 
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2) คณะกรรมการบริหารกลุ่มงานการพยาบาล (NSO) 
      บทบาทหน้าที่รับผิดชอบ 
      ก.ด้านการบริหาร 

1. จัดทำแผนและควบคุมกำกบังานของกลุ่มงานการพยาบาล 
2. กำหนดนโยบายเกี่ยวกับสิทธิผู้ป่วยและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมองค์กร 
3. กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายงานเจ้าหน้าที่ทุกระดับ 
4. กำหนดระเบียบการปฏิบัติงาน ด้านการลา  การแลกเปลี่ยนเวร การแต่งกาย 
5. กำหนดเกณฑ์และระบบเพ่ือประกอบการปฏิบัติงาน ด้านการเลื่อนระดับ การพิจารณา

ความดีความชอบ การประเมินผลเจ้าหน้าที่ การพิจารณาการสอบสวนลงโทษ 
6. 6.ควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามกฏระเบียบ และเกณฑ์ที่กำหนดโดย

อยู่บนพ้ืนฐานของจริยธรรม จรรยาบรรณ  และกฎหมาย 
7. พิจารณาจัดสรรเจ้าหน้าที่ทางการพยาบาล 
8. พิจารณาจัดสวัสดิการเกี่ยวกับ ห้องพักเวร ที่พักอาศัย 
9. ดำเนินการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน 

 

    ข.ด้านบริการ      
1. วางแผนและดำเนินการพัฒนางานบริการพยาบาล 
2. ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการพยาบาลตามมาตรฐานการพยาบาล 
3. วิเคราะห์และปรับปรุงเทคนิคบริการพยาบาล 
4. ควบคุมระบบการจัดบริการพยาบาลตลอด 24  ชั่วโมง 
5. จัดระบบบริการให้สอดคล้องกับสิทธิและจริยธรรมผู้ป่วย 

 

    ค.ด้านวิชาการ    
1. จัดทำมาตรฐานการพยาบาลและเกณฑ์การควบคุมคุณภาพการพยาบาล 
2. จัดทำคู่มือประกอบการปฏิบัติงาน 
3. จัดระบบการศึกษา – ดูงานทางการพยาบาล 
4. ดำเนินการประชุมวิชาการและฟ้ืนฟูความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
5. สร้างความตระหนักแก่เจ้าหน้าที่ทุกระดับในการให้บริการโดยเคารพในสิทธิผู้ป่วย 

 

    ง.ด้านการประสานงานทุกหน่วยงาน 
1. ประสานการดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพทั้งในและระหว่างหน่วยงาน 
2. ประสานข้อมูลต่าง ๆ ที่ส่งเสริมการดูแลสุขภาพตนเองอย่างต่อเนื่องของผู้ป่วย 

 

3.6  ทีมนำด้านสร้างสุขภาพ   จำนวน 4 ทีม ประกอบด้วย 
1) คณะกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ (HPH)   
2) คณะกรรมการประสานงานพัฒนาชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
3) คณะกรรมการผู้สูงอายุ อำเภอสูงเนิน 
4) คณะกรรมการสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์  ประกอบด้วย 1 คณะทำงานดังนี้ 

1.คณะทำงานปฏิคม    
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     บทบาทหน้าที่รับผิดชอบ 
1. วางแผนเพื่อหากลยุทธ์ในการดำเนินกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพของ รพ. และชุมชน 
2. ร่วมกันหาข้อมูล เพ่ือกำหนดเป็นนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพ ในรพ. 
3. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และบูรณาการงานแพทย์แผนไทยและ

การแพทย์ทางเลือก ของโรงพยาบาลและชุมชน 
4. จัดกิจกรรมสร้างเสริม  การมีส่วนร่วม ของชุมชน ในด้านสุขภาพ 
5. จัดกิจกรรมสร้างเสริมการพัฒนาทักษะส่วนบุคคลด้านสุขภาพบุคลากรในโรงพยาบาล  
6. และในชุมชนเสนอรูปแบบและแนวทางในการปรับเปลี่ยนการจัดบริการด้านสุขภาพ 
7. ควบคุมกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 

 

3.7  ทีมพัฒนาคุณภาพต่างๆ ระดับหน่วยงาน    
      บทบาทหน้าที่รับผิดชอบ 

1. กำหนดเป้าหมายการพัฒนางานของฝ่าย/หน่วยงาน 
2. ประเมินความเสี่ยงตามกระบวนการหลัก และคัดเลือกประเด็นปัญหาเพ่ือหาโอกาส

พัฒนา 
3. มอบหมายงานให้ทีมรับผิดชอบและช่วยสนับสนุนการพัฒนา 
4. ติดตามประเมินผลการพัฒนาและประเมินตัวชี้วัดคุณภาพหน่วยงาน อย่างสม่ำเสมอ

ต่อเนื่อง 
5. รายงานผลการพัฒนาต่อคณะกรรมการประสานและพัฒนาคุณภาพงานโรงพยาบาล   

 
หมวดที ่ 4  กรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสูงเนิน 

4.1 วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ  คือ 
- เพ่ือช่วยเหลือการบริการด้านสุขภาพอนามัยแก่ประชาชนในชนบท  เช่น การจัดหา             

เวชภัณฑ์อุปกรณ์การแพทย์ การสงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้ 
- เพ่ือการพัฒนาหมู่บ้านในชนบทที่ห่างไกล โดยเน้นการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาและพ่ึงตนเองในที่สุด 
- เพ่ือสนับสนุนร่วมมือกับกลุ่ม องค์กรการกุศลต่าง ๆ ในการดำเนินการพัฒนาชีวิตความ

เป็นอยู่ของประชาชนทั่วไป  อันเป็นสาธารณสุขประโยชน์ 
- ไม่เก่ียวข้องกับการเมือง 

 

4.2 ทุนทรัพย์  ทรัพย์สินและการได้มาซึ่งทรัพย์สิน 
- ทรัพย์สินของมูลนิธิเริ่มแรก คือ เงินสด  200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) 
- มูลนิธิอาจได้มาซึ่งทรัพย์สินโดยวิธีดังต่อไปนี้ 

1. เงินหรือทรัพย์สินจากผู้มีจิตศรัทธาบริจาค 
2. เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้โดยพินัยกรรมหรือนิติกรรมอ่ืน ๆ และมิได้มีเงื่อนไข

ผูกพันให้มูลนิธิรับผิดชอบในหนี้สินแต่ประการใด 
3. ดอกผลซึ่งเกิดจากทรัพย์สินของมูลนิธิเอง 
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4.3 คุณสมบัติและการพัฒนาตำแหน่งของกรรมการ 
กรรมการมูลนิธิต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

- มีอายุไม่ต่ำกว่า   20 ปี บริบูรณ์ 
- ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ 
- ไม่เป็นบุคคลต้องคำพิพากษาให้จำคุก เว้นแต่จะได้กระทำโดยประมาท  หรือความผิด             

ลหุโทษ 
กรรมการของมูลนิธิพ้นจากตำแหน่งเมื่อ 

- ออกตามวาระ 
- ตาย หรือ ลาออก 
- ขาดคุณสมบัติตามข้อ  7  
- เป็นผู้มีความประพฤติตนไม่เหมาะสมเป็นที่เสื่อมเสีย และคณะกรรมการมูลนิธิมีมติให้

ออกโดยมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการมูลนิธิ 
 

4.4 อำนาจหน้าที่คณะกรรมการมูลนิธิ 
คณะกรรมการมูลนิธิมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการของมูลนิธิตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ

และภายใต้ข้อบังคับของตราสารนี้ให้มีอำนาจหน้าที่ต่าง ๆ ดังนี้ 
1) กำหนดนโยบายของมูลนิธิและดำเนินตามนโยบายนั้น 
2) ควบคุมการเงินและทรัพย์สินต่างๆ ของมูลนิธิ 
3) เสนอรายงานกิจการ การเงินและบัญชีงบดุล รายจ่าย ต่อกระทรวงมหาดไทย 
4) ดำเนินการเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิและวัตถุประสงค์ของตราสาร 
5) ตราระเบียบเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของมูลนิธิ โดยไม่ขัดแย้งกับตราสารนี้ 
6) แต่งตั้งหรือถอดถอนคณะอนุกรรมการขึ้นคณะหนึ่งหรือหลายคณะ เพ่ือดำเนินการ

เฉพาะอย่างของมูลนิธิ ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการมูลนิธิ 
7) เชิญผู้ทรงคุณวุฒิหรือบุคคลที่ทำประโยชน์ให้มูลนิธิเป็นพิเศษ  เป็นกรรมการกิติมศักดิ์ 
8) เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการมูลนิธิ 
9) เชิญผู้ทรงเกียรติเป็นผู้อุปถัมภ์มูลนิธิ 
10) แต่งตั้งหรือถอดถอนเจ้าหน้าที่ประจำมูลนิธิ 
 

หมวดที่ 5  สมาชิกของโรงพยาบาลสูงเนิน  ประกอบด้วย 
    บุคคลที่ได้รับการบรรจุหรือแต่งตั้งหรือว่าจ้างอย่างเป็นทางการ  อันหมายถึง  ข้าราชการ  
ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว  ซึ่งจะสิ้นสุดสมาชิกภาพเม่ือ 

- เกษียณอายุราชการ 
- ลาออก 
- ถูกให้ออก 
- ถูกปลดออก 
- ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อีกต่อไป 
- ตาย 
- หมดสัญญาจ้าง 
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หมวดที่  6  บทบาทหน้าที่ของสมาชิกโรงพยาบาลสูงเนิน 
- ปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัยของข้าราชการ 
- ปฏิบัติตามจริยธรรมขององค์กรอย่างเคร่งครัด 
- ปฏิบัติตามนโยบาย และระเบียบวินัยขององค์กร อันได้แก่ นโยบายคุณภาพและธรรมนูญ

องค์กร ระเบียบปฏิบัติและวิธีปฏิบัติต่าง ๆ ขององค์กร 
 

หมวดที่ 7  หลักการทำงานร่วมกันของสมาชิกโรงพยาบาลสูงเนิน 
- ทำงานร่วมกันเป็นทีม เน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกระดับ 
- ปฏิบัติงานด้วยความรัก สามัคคี  ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
- สมาชิกทุกคนมีสิทธิในการแสดงความคดิเห็นเท่าเทียมกัน เป็นประชาธิปไตย 
- สมาชิกต้องกระตือรือร้นในการพัฒนาคุณภาพของตนเอง หน่วยงาน/ฝ่าย และโรงพยาบาล 
- สมาชิกต้องยอมรับและปฏิบัติตามผลสรุปในการประชุม 
- สมาชิกต้องใช้ข้อมูลและเหตุผลในการตัดสินใจ ไม่กล่าวโทษกันและกัน 
- ผู้บริหารทุกระดับเน้นการบริหารงานที่มีคุณธรรม   เสมอภาค โปร่งใส ตรวจสอบได ้

 
 
 

หมวดที่ 8 จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ 
     เจ้าหน้าที่ทุกคนของโรงพยาบาลต้องปฏิบัติตามหน้าที่  โดยคำนึงถึงจริยธรรมด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

 8.1จริยธรรมต่อผู้รับบริการ 
1. ให้บริการแก่ลูกค้าทั้งภายนอกและภายใน  โดยเคารพในสิทธิและศักดิ์ศรี  ให้ความเสมอภาค

เท่าเทียมกัน 
2. ปฏิบัติต่อผู้รับบริการเสมือนญาติตนเอง 
3. ให้บริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน  ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
4. ไม่เรียกร้องสินจ้างรางวัลต่อผู้รับบริการ นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ควรได้รับจากองค์กร 
5. ไม่โฆษณาชวนเชื่อหรือหลอกลวงผู้มารับบริการให้หลงเข้าใจผิดเพื่อประโยชน์ส่วนตน 
6. ไม่ออกใบรับรองที่เป็นเท็จโดยตั้งใจหรือให้ความเห็นโดยไม่สุจริต 
7. ไม่เปิดเผยความลับของผู้ป่วย เว้นแต่ได้รับคำยินยอมหรือต้องปฏิบัติตามกฎหมาย 
8. ไม่ปฏิเสธการรักษา หรือการให้บริการ  เมื่ออยู่ในฐานะท่ีสามารถกระทำได้ 

 

8.2 จริยธรรมต่อองค์กร 
1. รักองค์กร ช่วยกันพิทักษ์ชื่อเสียงและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร 
2. ปฏิบัติตามนโยบาย กฎระเบียบขององค์กร  และรักษาวินัยอย่างเคร่งครัด 
3. ไม่ทุจริตต่อทรัพยากรและเวลาของทางราชการ 
4. ไม่รายงานเท็จ หรือปกปิดในสิ่งที่ควรรายงาน 
5. รู้รัก สามัคคี และไม่สร้างความแตกแยกในหมู่คณะ 
6. การไมพ่ฤตกิรรมผิดวินัยข้าราชการ เชิงชู้สาว 
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8.3 จริยธรรมต่อตนเอง (อิงตามข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยจรรยา
ข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2553) 

8.3.1 ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ 
- ไมใ่ช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์เพ่ือตนเองหรือผู้อื่น 
- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดถือผลประโยชน์ทางราชการมากกว่าส่วนตน 
- มีความรับผิดชอบต่อผลงานที่ได้กระทำไปแล้ว 
- ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เสียสละและอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการจนงาน

สำเร็จถูกต้องตามมาตรฐานของงาน 
8.3.2  ยืนหยัดและยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง 

- ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือความถูกต้องตามหลักวิชาการ กฎหมาย และกรอบนโยบาย 
- ปกป้องผลประโยชน์ของชาติและประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของประชาชน 
- มีความกล้ายืนหยดในสิ่งที่ถูกต้อง 

8.3.3  ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและเสมอภาค 
- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ มีน้ำใจ เอ้ืออาทรและมีจิตบริการต่อผู้มารับบริการอย่าง

เท่าเทียม 
- บริการประชาชนด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม รวดเร็วและถูกต้อง 
- ไม่กระทำการใดอันเป็นการช่วยเหลือ อุปถัมภ์ หรือเลือกปฏิบัติอย่างไม่ยุติธรรม 
 

8.3.4 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
- เปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติงานตามกรอบของกฎหมาย 
- กำหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานของแต่ละขั้นตอน 
- เก็บหลักฐานการปฏิบัติงานไว้พร้อมสำหรับการตรวจสอบ 

8.3.5 มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
- ปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายโดยวิธีการ กระบวนการที่ถูกต้องและเป็นธรรม 
- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ใส่ใจ ระมัดระวัง รวดเร็ว ทันเวลา และมีคุณภาพ 
- พัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญ ในการปฏิบัติงาน       

มีความคิดริเริ่มที่ทันสมัยเพ่ือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ 
8.3.6 ดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

- ก่อนตัดสินใจดำเนินการใด ๆ ต้องมีเหตุผล  โดยคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ทั้งต่อ 
ส่วนรวมและตนเองอย่างรอบคอบ 

- ยึดถือและปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณขีองสังคม 
- นำคำสอนทางศาสนาที่ตนนับถือ  เป็นแนวทางในการดำรงชีวิต 
- เป็นตนแบบในการดำรงชีวิตด้วยความเรียบง่าย ประหยัด เหมาะสมกับฐานะของตนเอง 
- และสังคม 
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หมวดที่ 9  จริยธรรมขององค์กร 
1. มีมาตรฐานในการกำหนดค่าบริการเป็นแนวทางเดียวกัน แก่ผู้รับบริการทุกระดับ 
2. มีหลักประกันในการให้บริการสุขภาพที่เสมอภาค  และเท่าเทียมกัน 
3. มีแนวทางการยุติการช่วยฟื้นคืนชีพและยุติการรักษา  โดยยึดแนวปฏิบัติตามข้อกำหนดของ 

แพทยส์ภา 
4. มีมาตรฐานในการรับ-ส่งต่อ และจำหน่ายผู้ป่วย 
5. มีการจัดระบบประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลผู้รับบริการที่ถูกต้อง  อย่างสม่ำเสมอ ต่อเนื่อง 
6. มีกลไกการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ท่ีประสบปัญหาด้านจริยธรรม 
7. มีแนวทางการพิจารณาคุณธรรม  จริยธรรม  ด้านวิชาการและงานวิจัยของโรงพยาบาล   

โดยเฉพาะงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์   
 

หมวดที่  10  การประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
1. หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน จะได้รับการประเมินจากผู้อำนวยการ โดยใช้แบบประเมิน 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนสามัญ ปีละ 2 ครั้ง  
2. ผู้ใต้บังคับบัญชาที่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำจะได้รับการประเมิน

จากหัวหน้าฝ่าย โดยใช้แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการพลเรือนสามัญ ปีละ 2 ครั้ง 

3. พนักงานกระทรวงสาธารณสุขวิชาชีพ/ทั่วไป (พกส.) ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
ปีละ 2 ครั้ง  

4. ลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มวิชาชีพและทั่วไป (เงินบำรุง) จะได้รับการประเมินโดยใช้หลักการ
พิจารณาความดีความชอบแบบบัญชีเลื่อนขั้นเช่นเดียวกับลูกจ้างพกส.  

 
4.1 ช่วงทดลองงาน จะประเมินเมื่อทดลองงานครบ 2 เดือน ถ้าผลผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 จะ

ได้รับการอนุมัติจ้าง 
4.2 หลังการจ้างมีการประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ 2 ครั้ง โดยหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างานที่

รับผิดชอบ ถ้าผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 จึงจะได้ทำสัญญาจ้างต่อ (สัญญาจ้างทำปีต่อปี) 
5. การประเมินบรรยากาศองค์กร  เพ่ือประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายใน

องค์กร ปีละ 1 ครั้ง โดยแบ่งเป็น 5 ส่วนดังนี้ 
5.1 ประเมินความพึงพอใจในงานของบุคลากรสุขภาพ มี 2 หมวดย่อย ได้แก่ ความพึงพอใจ

ต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน และความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิต: ความ
สมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน 

5.2 การประเมินค่านิยม 10 ข้อ SNTEAMWORK ( Core  Value ) ของโรงพยาบาล  
5.3 ประเมินความผูกพันองค์กร  ด้านอารมณ์ความรู้สึก ด้านเล็งเห็นประโยชน์ และด้าน

บรรทัดฐาน 
5.4 ความพึงพอใจต่องาน WP : ความรู้สึกของเจ้าหน้าที่ต่อค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ที่แสดง

ถึงความแตกต่างที่เก่ียวข้องกับผลการปฏิบัติงาน 
5.5 ข้อเสนอแนะปลายเปิดด้านการบริหารงานของผู้บริหารระดับต่างๆ และความคิดเห็นต่อ

ระบบสวัสดิการของโรงพยาบาล 
 



 

 
ธรรมนญูองค์กร ปี 2564_โรงพยาบาลสูงเนิน  หน้าท่ี 36 

6. การประเมินจากผู้รับบริการโดยใช้การสัมภาษณ์ความพึงพอใจผู้รับบริการแผนกผู้ป่วยนอก
และผู้ป่วยใน ปีละ 2 ครั้ง และนำผลมาพัฒนาปรับปรุงคุณภาพงาน ส่วนหน่วยงานเฉพาะ
อ่ืนๆ เช่น ฝ่ายชันสูตร เภสัชกรรม ทันตกรรม นวดแผนไทย กายภาพบำบัดและPCUให้มีการ 
ดำเนินการ ปีละ 2 ครั้ง และเสนอผู้บริหารทราบพร้อมการแก้ไขเช่นกัน 

7. ผู้ปฏิบัติงานทุกคนจะได้รับการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อคุณภาพบริการจุด
ต่างๆผ่านตู้แสดงความคิดเห็นของผู้รับบริการได้ตลอดเวลา โดยจะเปิดตู้รับความคิดเห็นทุก
วันและออกใบโอกาสพัฒนาแก่ผู้ได้รับข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงตนเองและงานบริการให้ดีขึ้น 

 

หมวดที่ 11  การพิทักษ์สิทธิผู้ป่วย 
      เจ้าหน้าที่ทุกคนจักต้องให้บริการ  โดยเน้นการเคารพสิทธิผู้ป่วยขั้นพ้ืนฐาน 10 ประการ ดังนี้ 

1. ผู้ป่วยทุกคนมีสิทธิพื้นฐานที่จะได้รับบริการด้านสุขภาพตามท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 
2. ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้ รับบริการจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ 

เนื่องจากความแตกต่างด้านฐานะ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา สังคม  สิทธิการเมือง เพศ อายุ  
และลักษณะของความเจ็บป่วย 

3. ผู้ป่วยที่ขอรับบริการด้านสุขภาพ มีสิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลอย่างเพียงพอ และเข้าใจชัดเจน 
จากผู้ประกอบวิชาชีพ ด้านสุขภาพ เพ่ือให้ผู้ป่วยสามารถเลือกตัดสินใจในการยินยอมหรือไม่ 
ยินยอม ให้ผู้ประกอบวิชาชีพ ด้านสุขภาพปฏิบัติต่อตน เว้นแต่เป็นการช่วยเหลือรีบด่วน หรือ 
จำเป็น 

4. ผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายถึงชีวิต มีสิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือรีบด่วนจากผู้
ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพโดยทันที ตามความจำเป็นแก่กรณี  โดยไม่คำนึงว่าผู้ป่วยจะร้อง
ขอความช่วยเหลือหรือไม่ 

5. ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับทราบชื่อ สกุล และประเภทของผู้ประกอบวิชาชีพ ด้านสุขภาพท่ีเป็น 
ผู้ให้บริการแก่ตน 

6. ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะขอความเห็นจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพอ่ืน ที่มิได้เป็นผู้ให้บริการแก่
ตนและมีสิทธิในการขอเปลี่ยนผู้ให้บริการและสถานบริการได้ 

7. ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับการปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับตนเองจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ โดย 
เคร่งครัด เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้ป่วยหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย 

8. ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วน  ยกเว้นในการตัดสินใจเข้าร่วมหรือถอนตัวจาก
การเป็นผู้ถูกทดลองในการวิจัยของผู้ประกอบวิชาชีพ ด้านสุขภาพ 

9. ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูล  เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเฉพาะของตนที่ปรากฏใน         
เวชระเบียนเมื่อร้องขอ  ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวต้องไม่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนตัวของบุคคลอื่น 

10. บิดา มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม อาจใช้สิทธิแทนผู้ป่วย ที่เป็นเด็กอายุยังไม่เกินสิบแปด  
ปีบริบูรณ์  ผู้บกพร่องทางกายและจิตใจ   ซึ่งไม่สามารถใช้สิทธิด้วยตนเองได้ 
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หมวดที่ 12  การรักษาความลับของข้อมูล (ตามวิธีปฏิบัติเรื่องสิทธิผู้ป่วย) 
1. เวชระเบียนผู้ป่วย ( OPD Card ) ต้องจัดเก็บไว้ที่ห้องบัตรเท่านั้น 
2. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการค้นหา OPD Card เท่านั้นที่มีสิทธิ์ค้นหา  เว้นแต่กรณีที่ได้รับ

อนุญาตจากหัวหน้าหน่วยงาน 
3. ไม่ควรอนุญาตให้บุคคลที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ถือ OPD Card 
4. มีการกำหนด Password เฉพาะ User ที่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลเท่านั้น 
5. เวชระเบียนต้องจัดเก็บที่ห้องเก็บเวชระเบียนเท่านั้น 
6. เวชระเบียนของผู้ป่วยที่กำลังรักษา  ต้องอยู่ที่ Nurse Station เท่านั้น (ไม่ควรไว้ปลายเตียง)  

กรณีไว้ปลายเตียง ควรกำหนดเป็นช่วงสั้นไม่เกิน 5 นาที  ก่อนแพทย์ Round 
7. ผู้ป่วยเท่านั้นที่มีสิทธิ์ขอทราบรายละเอียดในเวชระเบียนตนเอง  เว้นแต่มีการมอบอำนาจโดย

สมบูรณ์ 
8. การขอยืมเวชระเบียนทุกครั้ง  ต้องกรอกแบบฟอร์มการยืม 
9. การขอถ่ายเอกสาร OPD Card และเวชระเบียนผู้ป่วยในต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่

โรงพยาบาลกำหนด 
10. ไม่เขียนชื่อโรคที่ปลายเตียงผู้ป่วย กระดานหน้าหอผู้ป่วย หรือหน้าห้องผู้ป่วยพิเศษ 
11. ข้อพึงปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ 

11.1 ไม่ตอบข้อมูลรายละเอียดทางโทรศัพท์ 
11.2 ไม่วิพากษ์วิจารณ์การเจ็บป่วยของผู้ป่วย 
11.3 ไม่ให้ข้อมูลการรักษาพยาบาลแก่ผู้ที่มิใช่ญาติสายตรง ยกเว้น ผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ

โดยสมบูรณ์จากผู้ป่วย เช่น เพ่ือน,นักข่าว หรือ  อ่ืนๆ 



 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก 

นโยบาย มาตรการและระเบียบต่าง ๆ 
โรงพยาบาลสูงเนิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ระเบียบโรงพยาบาลสูงเนิน 
เรื่อง“การใช้คอมพิวเตอร์  Internet และ ข้อปฏิบัติในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ 

สำหรับบุคลากร โรงพยาบาลสูงเนิน” 
 

 เนื่องจากโรงพยาบาลสูงเนินมีการจัดระบบคอมพิวเตอร์โดยกรรมการสารสนเทศ  เพ่ือให้บริการด้าน
คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต    มีการใช้รหัสผ่านส่วนตัวสำหรับเข้าเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไร้สาย  แก่เจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลสูงเนินทุกหน่วยงานและนักศึกษาฝึกงานในโรงพยาบาลทุกหลักสูตร  และปัจจุบันการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์กันอย่างกว้างขวาง   ทั้งในด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัว  ข้อคิดเห็นในการทำงาน ตลอดจนการ
ปรึกษาหารือปัญหาต่างๆผ่านสื่อดังกล่าว ซึ่งบางครั้งอาจเป็นการละเมิดสิทธิส่วนตัวของบุคคลที่สาม ทั้งตั้งใจ
หรือไมตั้งใจ โดยมีวัตถุประสงค์ 
 

1.เพ่ือให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า ทั้งแก่ผู้รับบริการและผู้ให้ 
  บริการ 
2.เพ่ือให้เกิดการรับ-ส่งข้อมูลรายงานต่างๆ รวมทั้งข้อมูลด้านวิชาการและงานคุณภาพ ผ่านระบบ  
  เครือข่ายทั้งภายในและภายนอกอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว 
3.เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยของระบบเครือข่าย Internet 
4.เพ่ือให้มีมาตรการกำหนดสิทธิการเข้าถึง/เรียนรู้ข้อมูลและการลงโทษกรณีผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติ  
  ตามระเบียบ 
5.เพ่ือให้การใช้สื่อสังคมออนไลน์สำหรับบุคลากรโรงพยาบาล นักศึกษาฝึกงานในโรงพยาบาลทุก 
  หลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย   
 

ทั้งนี้เพ่ือให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ ร่วมกันของ เจ้าหน้าที่และผู้ใช้บริการ  โรงพยาบาลสูงเนินจึง
ขอกำหนดระเบียบการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์  Internetและข้อปฏิบัติในการใช้สื่อสังคมออนไลน์สำหรับ
บุคลากรรพ.สูงเนิน  นักศึกษาฝึกงานในโรงพยาบาลทุกหลักสูตรดังนี้ 

 

1.ผู้ใช้บริการ หมายถึง  เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลสูงเนินทุกคนและนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานใน  
  โรงพยาบาลทุกหลักสูตร 
2.ผู้ใช้บริการควรใช้คอมพิวเตอร์และเครือข่ายInternet ในการทำงานของโรงพยาบาลหรือ การ  
  ศึกษาหาข้อมูลทางวิชาการ  ข้อมูลทั่วไป การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านระบบInternetหรือทำ    
  รายงานต่างๆ ของกลุ่มนักศึกษา 
3.ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบในการใช้ Internet อย่างเหมาะสมตามนโยบาย  หา้มเล่นเกมส์ 
  ห้ามใช้ Internet เปิด เวปโป๊  เวปเกมส์ เวปแชท และ Downlaod ข้อมูลต่างๆที่ไม่เก่ียวข้อง 
  กับการทำงานโดยเด็ดขาด 
4.ห้ามทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ค่าของระบบ Network เช่น IP Address จากค่าที่ตั้งไว้โดย 
   เด็ดขาด 
5 .ห้ ามนำเครื่อง PC/Notebook ส่ วนตัว  มาเชื่ อมผ่ านสาย  LAN ในระบบ Network ของ   

โรงพยาบาล การใช้งาน ระบบ Wifi ของโรงพยาบาล ต้องได้รับการตั้งค่าระบบ โดยทีม Admin ของ
โรงพยาบาล เท่านั้น 



6.ห้ามติดตั้งโปรแกรม Bittorrent หรือโปรแกรมช่วยดาวน์โหลดไฟล์ในลักษณะเดียวกัน 
7.ผู้ใช้บริการ ห้ามดัดแปลงแก้ไขคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง  หรือเคลื่อนย้ายหรือทำการใดๆ  
  ต่อส่วนประกอบใดของเครือข่ายโดยพลการ   และห้ามนำโปรแกรมใด ๆ  มาลง หรือปรับเปลี่ยน 
  โปรแกรม  เช่น เปลี่ยน Wallpaper หรือ Screen saver หรือโยกย้าย  ลบ file ต่างๆ โดย   
  เด็ดขาด   
8.ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการ Save ข้อมูลลงในเครื่อง หากต้องการ Save  ให้นำ Flash Drive มาเอง   
  และแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบทราบทุกครั้ง 
9.ห้ามใช้เครือข่าย Internet เพ่ือประโยชน์ทางธุรกิจของตนเองหรือผู้อื่น ที่ไม่เก่ียวข้องกับ 

      โรงพยาบาล รวมถึงการซื้อ,จำหน่ายสินค้า การรับบริการค้นหาข้อมูลโดยคิดค่าบริการ การ 
      โฆษณาสินค้า เป็นต้น 
  10.ห้ามใช้เครือข่ายเพื่อกระทำการอันผิดกฎหมาย และหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน รวมทั้ง 
      การกระทำใดๆอันอาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานของผู้อ่ืนด้วย 
  11.ห้ามใช้เครือข่ายเพ่ือการข่มขู่ ก้าวร้าว ก่อกวน ก่อความรำคาญและเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับงานของผู้อื่น  
      เพ่ือการแสวงหา เพ่ือจัดเก็บหรือส่งข้อความหรือภาพซึ่งไม่สุภาพหยาบคายหรือลามกอนาจารรวม 
      ทั้งต้องไม่เปิดเผยหรือส่งข้อมูล ชื่อ-สกุล เลขประจำตัวผู้ป่วย ข้อมูลการเจ็บป่วย รูปภาพ ผลการ 
      ตรวจต่างๆรวมถึงคลิปวิดีโอการดูแลรักษาของผู้ป่วยทางสื่อสังคมออนไลน์       
  12.ห้ามคัดลอก เปิดเผยหรือถ่ายโอน ข้อมูล หรือ Soft ware  ในคอมพิวเตอร์ที่โรงพยาบาลจัดหา       
      ไว้ให้ใช้โดยมิได้รับอนุญาตจากโรงพยาบาล หรือผู้รับผิดชอบในการใหบ้ริการข้อมูล หรือ Soft  
      ware นั้น 
  13.ผู้ใช้บริการจะต้องไม่สร้างภาระงานในระบบจนส่งผลกระทบต่อผู้ใช้งานอ่ืน 
  14.ระมัดระวังในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัว เมื่อใช้สื่อสังคมออนไลน์ ควรแยกข้อมูลส่วนตัวและ

ข้อมูล 
      ด้านวิชาชีพในสื่อสังคมออนไลน์ออกจากกัน 
  15.ต้องรักษาขอบเขตระดับความสัมพันธ์กับผู้ป่วยให้เหมาะสมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  16.ควรมีส่วนร่วมในการจัดการและแก้ไขปัญหา เมื่อพบการใช้สื่อที่ไม่เหมาะสมบนสื่อสังคมออนไลน์  
      ได้แก่ การแจ้งผู้บังคับบัญชาตามลำดับ เพ่ือดำเนินการตามความเหมาะสม 
  17.พึงตระหนักว่าการกระทำที่ไม่เหมาะสมบนสื่อออนไลน์อาจส่งผลให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียง ทั้ง 
      ของตนเอง ของผู้ป่วย วิชาชีพ รวมทั้งองค์กรได้ 
  18.การนำเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์Hardwareอ่ืนใดเข้ามาเชื่อมต่อกับเครือข่ายของ

โรงพยาบาล  
      อันมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพเครือข่าย จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลระบบก่อน 
  19.เครือข่ายและทรัพยากรระบบของโรงพยาบาล เป็นสมบัติของทางราชการ ห้ามบุคคลภายนอกเข้า 
      ใช้งานโดยมิได้รับอนุญาต การเข้าใช้งานโดยพลการ ถือว่าเป็นการล่วงละเมิด  การไมป่ฏิบัติตาม 
      ข้อกำหนดของทางราชการ ต้องได้รับพิจารณาโทษจากโรงพยาบาล 
  20.กรรมการสารสนเทศจะไม่ประกันในคุณภาพของการเก็บ การรับส่งข้อมูลข่าวสาร และการไม่          
      สามารถใช้งานได้ของระบบบางส่วนหรือทั้งหมด และจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายของการใช้ 
      งานอันเนื่องมาจากวงจรสื่อสารชำรุด จานแม่เหล็กชำรุด ความล่าช้า แฟ้มข้อมูลหรือจดหมายส่งไป 
      ไม่ถึงปลายทาง หรือส่งผิดสถานที่ และความผิดพลาดในข้อมูลหรือความเสียหายอันเกิดจากการ 
      ล่วงละเมิดโดยผู้อ่ืน 
  21.กรรมการสารสนเทศ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะปฏิเสธการเชื่อมต่อรหัสผ่านส่วนตัวของผู้ใช้งานในการ    
      เชื่อมต่อระบบอินเตอร์ไร้สาย และหรือการใช้งาน และทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะยกเลิกหรือระงับการ       



      เชื่อมต่อ และหรือการใช้งานใดๆ ของผู้ใช้บริการที่ล่วงละเมิดหรือพยายามจะล่วงละเมิด        
      กฎระเบียบนี้ กรณีผู้ใช้บริการเป็นเจ้าหน้าที่และบุคลากรของโรงพยาบาลหรือนักศึกษาฯฝ่าฝืนและ 
     ไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ จะได้รับโทษตามลำดับการลงโทษ ดังต่อไปนี้ 

1.ผู้ดูแลระบบ ตักเตือน และ/หรือระงับสิทธิการใช้เครือข่าย  ตามความเหมาะสม 
2.กรณีเป็นนักศึกษา  แจ้งพ่ีเลี้ยงนักศึกษาและหรืออาจารย์ที่ปรึกษาทราบ เพ่ือดำเนินการ 
  พิจารณาโทษ 
3.ให้กรรมการสารสนเทศ/กรรมการบริหาร ดำเนินการพิจารณาโทษ ตามระเบียบของ 
  โรงพยาบาลต่อไป 

 
ทั้งนี้ให้ ทุกกลุ่มงาน ทุกหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ทุกคนถือปฏบิัติตามนโยบายดังกล่าวตั้งแต่บดันี้เป็นตน้ไป 

 
 

                     ประกาศ  ณ  วันที่   เมษายน 2564 
 
 

                      
       (นายวิชาญ  คิดเห็น) 
                                                       นายแพทย์เชี่ยวชาญ 
                     ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสูงเนิน 



 

 
   
 

ประกาศโรงพยาบาลสูงเนิน 
 เรื่อง  มาตรการอนุรักษ์พลังงาน   ปี 2564 

 

ตามโครงการสาธารณสุขรวมใจลดโลกร้อน หนึ่งในมาตรการสำคัญ ตามหลักการ Green คือ การลดการ
ใช้พลังงานของหน่วยงาน ซึ่งจะส่งผลทำให้ลดค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน และอนุรักษ์พลังงานด้วย ดังนั้นเพ่ือเป็นการ
ลดค่าใช้จ่าย จากการใช้พลังงานในโรงพยาบาลสูงเนิน โดยให้มีการควบคุมการใช้ไฟฟ้า น้ำประปา และพลังงาน
อ่ืน ๆ ที่ใช้เกินความจำเป็น โรงพยาบาลสูงเนินจึงขอประกาศนโยบาย เรื่องมาตรการอนุรักษ์พลังงานให้ถือปฏิบัติ 
ตามรายละเอียดดังนี้  
มาตรการประหยัดไฟฟ้า   
1. เครื่องปรับอากาศ  

1.1 อาคารผู้ป่วยนอก 2 ชั้น 
อาคารผู้ป่วยนอกชั้นล่าง 
1. ห้องตรวจแพทย์ OPD PCU NCD เปิดในช่วงเวลาที่มีผู้รับบริการ 
2. ห้องบัตร (ห้องทำงาน) ช่วงเช้าเปิด เวลา 09.00 – 11.45 น.  และช่วงบ่ายเวลา              

13.00 – 15.30 น.  
3. ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน  เวรเช้าเปิดเวลา 09.00 – 11.45 น  และ  13.00 – 15.30 น. โดยปิด

ฉากกั้นเฉพาะห้องทำแผล ฉีดยา กรณีผู้ป่วยเกิน 4 คน ให้เปิดฉากกั้นและเปิดแอร์เพ่ิมได้อีกตัว    
(ถ้าอากาศร้อนจัด ให้เปิดเวลา 9.30 น.ได้) 
- ห้องหัตถการ(Excision) เปิดกรณีมี Case เวรบ่าย เปิดเวลา 18.00– 20.00น. (เฉพาะหน้า

ร้อน ถ้าอากาศร้อนจัดมากให้เปิดต่อได้ไม่เกิน 2 ชั่วโมง และ ให้ปิดถ้าไม่มีผู้รับบริการ แต่ต้อง
ปิดนานมากกว่า 60 นาท ี(1 ชั่วโมง) จึงเปิดใหม่ได้ เพ่ือป้องกัน AIR เสีย)   

4. ห้องคลอด เปิดเมื่อมี Case คลอด 
- ห้องรอคลอด  ถ้ามีผู้ป่วยเปิดเวลา 9.00น เป็นต้นไป  และเปิดต่อเนื่องไม่เกิน 8 ชั่วโมง และ

ปิดพักเครื่อง ปรับอากาศเวลา 05.00 – 09.00 น. 
- ห้อง Attend คลอด ื เปิดเมื่อเวลามี Case มา Attend 

5. ห้องผ่าตัด เปิดเมื่อมี Case ผ่าตัด 
- ห้องพักพยาบาลวิสัญญี  เปิดเมื่อมีการประชุมของทีม OR / ฝ่าย 3 คนข้ึนไป 
- ห้องเก็บของ Sterile ของห้องผ่าตัด (OR) ตั้ง Timer อัตโนมัติ เปิดเวลา 05.00 น. และปิด

เวลา 23.00 น.  
6. ห้องชันสูตรฯ เปิด เวลา   10.00 – 11.45 น.  และ  13.00 – 15.30 น.  
7. ห้อง เอกซเรย์ (X-RAY) เปิดเฉพาะช่วงผู้ป่วยมากต่อเนื่อง เพ่ือดูแลเครื่องเอกซเรย์ปกติ ช่วงเช้า  

09.00 – 11.45 น. และ  13.00 – 15.30 น.  (ถ้าอากาศร้อนมากและมีผู้รับบริการต่อเนื่อง
เปิดต่อได้ไม่เกิน 17 .00 น.)   

8. ห้องจ่ายยา/ชำระเงิน เปิดเวลา 09.00 – 11.45 น.  และ  13.00 – 20.00 น. หรือขึ้นอยู่กับ
จำนวนผู้รับบริการ 

9. ห้องหัวหน้ากลุ่มงาน เปิด เวลา 10.00 – 11.45 น.  และ  13.00 – 15.30 น.   



 

10. คลินิ กอาชี วเวชศาสตร์  ช่ วงเช้ าเปิ ด  เวลา 09 .00 -11.45  และช่ วงบ่ ายเปิ ด เวลา          
13.00-15.30 น. ไม่เปิดเครื่องปรับอากาศทิ้งไว้ กรณีถ้าไม่มีผู้รับบริการในห้องตรวจยกเว้นห้อง
ที่มีเจ้าหน้าที่นั่งปฏิบัติงาน 

อาคารผู้ป่วยนอกชั้นบน 
1. ห้องผู้อำนวยการ    เปิด เวลา   10.00 – 11.45 น.  และ  13.00 – 15.30 น.   
2. ห้องฝ่ายบริหาร, การเงิน   เปิด เวลา   10.00 – 11.45 น.  และ  13.00 – 15.30 น.  
3. ห้องธุรการ       เปิด เวลา   10.00 – 11.45 น.  และ  13.00 – 15.30 น.  
4. ห้องประชุม ผอก    เปิดเฉพาะเวลาประชุม หรือ รับแขก 
5. ห้องคอมพิวเตอร์ (Server) เปิดไว้ เพื่อรักษาระบบ ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียสและปิดพัก

       เวลาชว่งเวลา 01.00-05.00 น. 
1.2 อาคารแหลมทอง 3 

อาคารแหลมทองช้ันบน 
1. ห้องศูนย์พัฒนาฯ เปิด เวลา   10.00 – 11.45 น.  และ  13.00 – 15.30 น.       
2. ห้องสมุด  เปิด เวลา   10.00 – 11.45 น.  และ  13.00 – 15.30 น.       
3. ศูนย์เรียนรู้              เปิดเวลา  11.00 – 13.00 น. (กรณีเจ้าหน้าที่ใช้บริการ 3 คนข้ึนไป   

หรือมีการประชุม  ให้สามารถเปิดได้ตามระยะเวลาที่ประชุม หรือ  
เปิดต่อได)้ หรือเปิดในช่วงเวลามีผู้มารับบริการ 

4. ห้องประชุมปรางค์เมืองแขก/ห้องประชุมเสมาธรรมจักร เปิดเมื่อมีการประชุม 
5. ห้องโสตทัศนูปกรณ์ เปิด เวลา 10.00 – 11.45 น. และ  13.00 – 15.30 น.       

อาคารแหลมทองช้ันล่าง 
1. คลินิก NCD 
- ห้องตรวจ NCD 1 ช่วงเช้าเปิดเวลา 09.00-11.45 น หรือถ้าไม่มีผู้รับบริการให้ปิดได้ 

ทันที ช่วงบ่ายถ้าไม่มีผู้รับบริการให้ปิดเครื่องปรับอากาศทุกครั้ง 
- ห้องทำงานเจ้าหน้าที่ NCD และห้องตรวจ NCD 2 ช่วงเช้าเปิดเวลา 09.00-11.45 น    

และช่วงบ่ายเปิดเวลา13.00-15.30 น 
2. คลินิกวัณโรค ให้เปิดระบบดูดอากาศก่อน 30 นาที จึงเปิดระบบปรับอากาศ เปิดทุกวันศุกร์ 

ช่วงเช้า เวลา 09.00-11.45 น. ชว่งบ่ายไม่เปิดบริการ ยกเว้นมีผู้ป่วยค้างจากช่วงเช้ามารอ
ตรวจ  

3. คลินิกทันตกรรม 
- ห้องบริการทันตกรรม  เปิดเวลา 08.15 – 12.00 น. หรือ เปิดตั้งแต่เริ่มเรียกผู้รับบริการ 

Screen (ปิดเครื่องปรับอากาศเม่ือพักกลางวัน) และ ภาคบ่ายให้เปิดเฉพาะช่วงบริการ
คนไข ้ หรือ จนกว่าจะหมดผู้รับบริการคนสุดท้าย ในช่วงบ่าย    

- คลินิกบริการทันตกรรมช่วงเย็น ในวัน อังคาร พุธ พฤหัสบดี เปิดเวลา 16.30-20.30 น 
หรือขึ้นอยู่กับจำนวนผู้รับบริการนัดหมายไว้ 

1.3 อาคารแหลมทอง 1 
- Nurse Station ของตึกผู้ป่วยใน (IPD) ทุกตึก      

เวรเช้า    เปิดเวลา 09.00 –11.45 น. และ 13.00 –15.30 น  
เวรบ่าย   เปิดเวลา 18.00 – 20.00 น. (เฉพาะหน้าร้อน ถ้าอากาศร้อนจัดมาก ให้เปิดต่อได้ไม่ 

เกิน 22.00 น.) 



 

เวรดึก  งดเปิด(กรณีอากาศร้อนจัดให้เปิดได้ไม่เกิน 2 ชั่วโมง  ให้ปิดในช่วงที่ลุกออกไปทำงานใน
ห้องผู้ป่วย ไม่มีคนนั่งในห้อง แต่ต้องปิดนานมากกว่า 60 นาที จึงเปิดใหม่ได้ เพื่อป้องกัน 
แอร์เสีย) 

- ห้องพิเศษ เปิดเวลา 09.00  น. เป็นต้นไป เปิดต่อเนื่องไม่เกิน 8 ชั่วโมง และปิดพัก
เครื่องปรับอากาศเวลา  05.00 – 09.00 น. 

1.4 อาคารแหลมทอง 2 
- Nurse Station ของตึกผู้ป่วยใน (IPD) ทุกตึก      

เวรเช้า   เปิดเวลา 09.00–11.45 น. และ 13.00 –15.30 น  
เวรบ่าย  เปิดเวลา 18.00–20.00 น. (เฉพาะหน้าร้อน ถ้าอากาศร้อนจัดมาก   
           ให้เปิดต่อได้ไม่ เกิน  22.00 น.) 
เวรดึก   งดเปิด(กรณีอากาศร้อนจัดให้เปิดได้ไม่เกิน 2 ชั่วโมง  ให้ปิดในช่วงที่ 
           ลุกออกไปทำงานในห้องผู้ป่วย  ไม่มีคนนั่งในห้อง แต่ต้องปิดนานมากกว่า 60 นาท ี
           จึงเปิดใหม่ได้ เพื่อป้องกัน แอร์เสีย) 

- ห้องพิเศษ   เปิดเวลา 09.00  น.เป็นต้นไป เปิดต่อเนื่องไม่เกิน 8 ชั่วโมง  และปิดพัก 
   เครื่องปรับอากาศเวลา  05.00 – 09.00 น. 

 
1.5 ตึกสมเด็จย่า 

- Nurse  Station ของตึกผู้ป่วยใน (IPD) ทุกตึก      
เวรเช้า  เปิดเวลา 09.00 –11.45 น. และ 13.00 –15.30 น  
เวรบ่าย  เปิดเวลา 18.00 –20.00 น. (เฉพาะหน้าร้อน ถ้าอากาศร้อนจัดมาก   
 ให้เปิดต่อได้ไม่ เกิน  22.00 น.) 
เวรดึก  งดเปิด(กรณีอากาศร้อนจัดให้เปิดได้ไม่เกิน 2 ชั่วโมง  ให้ปิดในช่วงที่ 
ลุกออกไปทำงานในห้องผู้ป่วย  ไม่มีคนนั่งในห้อง   แต่ต้องปิดนานมากกว่า 60 นาที  
จึงเปิดใหม่ได้ เพื่อป้องกัน แอร์เสีย) 

- ห้องพิเศษ   เปิดเวลา 09.00  น.เป็นต้นไป เปิดต่อเนื่องไม่เกิน 8 ชั่วโมง  และปิดพัก 
      เครื่องปรับอากาศเวลา  05.00 – 09.00 น. 

 
1.6 คลินิกสุขภาพประจำครอบครัว 

- PCU (ห้องคลินิกบริการ) เปิดเวลา 09.00 –11.45 น. ส่วนห้องตรวจพัฒนาการเด็ก /  
               ให้สุขศึกษารายกลุ่ม  ให้เปิดเมื่อมีการให้บริการเท่านั้น 

- PCU (ห้องทำงาน) ช่วงเช้าสามารถเปิดได้เวลา 09.00-11.45 น กรณีมีการติดต่อราชการ ของ 
ผู้ป่วย หรือผู้รับบริการอ่ืน  เช่น  เทศบาล  อบต  อสม. ผู้สูงอายุ และอ่ืนๆ กรณีไม่มีผู้มาติดต่อ
ราชการให้เปิดช่วงเช้าเวลา 10.00-11.45 น.  ชว่งบ่ายเปิดเวลา 13.30 –15.30 น. 

          -    ห้องประชุม PCU  เปิดเฉพาะเวลาประชุม หรือ รับแขก 
 
1.7 อาคารสร้างเสริมสุขภาพ (อาคารอโรคยาศาลา)  
          สสม.-ห้องนวด     ช่วงเช้า เปิดเวลา 09.00-11.45 น ช่วงบ่ายเวลา13.00 –15.30 น. ถ้าไม่มี 
                                  ผู้รับบริการให้ปิด 
          สสม.- ห้องทำงาน ช่วงเช้า เปิดเวลา 09.00 – 11.45 น. และ ช่วงบ่ายเวลา 13.00-15.30 น. 
          สสม-ห้องกองทุนยา ช่วงเช้า เปิดเวลา 09.00 – 11.45 น.และช่วงบ่ายเวลา 13.00-15.30 น. 



 

 ห้องประชุมพิกุล/บุนนาค/สารภีและห้องมะลิ (ห้องพระ)  เปิดเมื่อมีการประชุมหรือจัด  
          กิจกรรมในห้อง 
          อาคารผลิตยาสมุนไพร (ช่ัวคราว) –ห้องผลิตยา  ช่วงเช้าเปิดเวลา 08.30-12.00 น และช่วง 
          บ่ายเวลา 13.00-15.30 น. กำหนดอุณหภูมิห้องผลิต ไม่เกิน 20 องศาเซลเซียส 
 
1.8 อาคารหน่วยจ่ายกลาง 
- ห้องเก็บของ Sterile หน่วยจ่ายกลาง ตั้ง Timer อัตโนมัติ เปิด เวลา05.00 น และปิดเวลา 23.00 น  

 
1.9 อาคารศรีจนาศะ 
- ห้องอาหารเจ้าหน้าที่ เปิด 11.00-13.00 น. 
- ห้องอาหาร VIP, ห้อง Fitness และห้อง Entertain เปิดเมื่อมีผู้ใช้บริการ 
- ห้องประชุมศรีจนาศะ 1 ห้องประชุมศรีจนาศะ 2 เปิดเฉพาะเวลาประชุม หรือ รับแขก 

 
1.10 ห้องพักต่างๆ 
- ห้องพักพยาบาล (ข้างห้องหัวหน้ากลุ่มการฯ) เปิด 12.00 – 13.00 น.  และ 18.00 – 19.00 น. 

หรือถ้ามีการประชุมฯ สามารถเปิดได้ตลอดการประชุม 
- ห้องพักพยาบาล ตึกแหลมทอง 1-2  เปิด 12.00 – 13.00 น.และ18.00 – 19.00 น. หรือถ้ามีการ

ประชุมฯ สามารถเปิดได้ตลอดการประชุม 
- ห้องพักแพทย์ เปิด 13.00 – 16.00 น. และ  22.00 – 05.00น. 
- ห้องพักเวร พขร. เปิดเวลา 20.00 – 05.00 น.  เฉพาะช่วงนอนเวร 2 คน แต่ต้องสามารถพร้อมรับ

โทรศัพท์ในการตามออกปฏิบัติงานตลอดเวลา ส่วนวันรุ่งขึ้นหลังลงเวรมาต่อเวรเช้าสำรอง 1 ไม่อนุญาต
ให้ใช้ห้องพักเวรในการนอนพัก 
 

1.11 อาคารคลังยา-พัสดุ 
- ห้องคลังยาใหญ่ : เปิดตลอด 24 ชั่วโมง ควบคุมอุณหภูมิในห้องไม่เกิน 25 องศาเซลเซียส 
- ห้องคลังยา      :  ตั้ง Timer 3 ช่วงเวลา ช่วงแรก เปิด06.00-20.00น. ช่วงสอง เปิด 21.00- 

                      01.00 น. ช่วงสาม เปิด02.00-05.00 น.ทุกวัน โดยมีช่วงเวลาพักทุก  
1 ชั่วโมง จำนวน 3 รอบ  

- ห้องคลังวัสดุการแพทย์ :  ตั้ง Timer อัตโนมัติ ให้เปิดเวลา  05.00 น. และปิดเวลา 23.00 
(เครื่องปรับอากาศ 2 ตัว) 

- ห้องคลังกองทุนยา : ตั้ง Timer อัตโนมัติ ให้เปิดเวลา 05.00 น. และปิดเวลา 23.00  
- ห้องคลังวัตถุดิบสมุนไพร : ตัง้ Timer อัตโนมัติ ให้เปิดเวลา  05.00 น. และปิดเวลา 23.00 
- ห้องวัสดุชันสูตร : ตั้ง Timer อัตโนมัติ ให้เปิดเวลา  05.00 น. และปิดเวลา 23.00  
• ควบคุม อุณหภูมิห้องให้อยู่ระหว่าง 25-28 องศาเซลเซียส (เครื่องปรับอากาศ 1 ตัว) 

1.12  อาคารหน่วยซ่อมบำรุง และหน่วยยานยนต์ 
- หน่วยซ่อมบำรุง - ช่วงเช้า เปิดเวลา 10.00 -11.45 น. ช่วงบ่ายเปิดเวลา  13.00 - 15.30 น. 
- หน่วยยานยนต์ - ช่วงเช้า เปดิเวลา 10.00-11.45 น.   ช่วงบ่ายเปิดเวลา  13.00 - 15.30 น. 

กำหนดเปิดเฉพาะเวลามีเจ้าหน้าที่อยู่ในห้องทำงาน ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป  งดเปิดกรณีที่ไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่  และ
ถ้าอากาศเย็นช่วงเช้า ไม่ต้องเปิด และให้งดการตั้งเวลาอัตโนมัติเครื่องปรับอากาศไว้  



 

1.13 อาคารหน่วยจ่ายกลาง - ช่วงเช้า เปิดเวลา 10.00-11.45 น. ช่วงบ่ายเปิดเวลา 13.00-15.30 น. 
กรณีถ้าอากาศเย็นช่วงเช้า ไม่ต้องเปิด 
หมายเหตุ 

1. เครื่องปรับอากาศทุกเครื่อง ให้ตั้งอุณหภูมิคงท่ี ไว้ที่  25 องศาเซลเซียส ถ้าอากาศร้อนมากให้เปิดพัดลม 
เพ่ิม ถ้าห้องอับมากให้เปิดหน้าต่างระบายอากาศก่อนเปิดแอร์  

2.  ห้องท่ีมีผู้รับบริการ เปิดตลอด  7 ชั่วโมง ปิดพักเท่ียง เช่น ห้องตรวจแพทย์     
          OPD, NCD, PCU/ER, LR, OR, ANC, สสม.ห้องนวด, ห้องพิเศษ 

3. ช่วงอากาศเย็นไม่ให้เปิดเครื่องปรับอากาศ    และช่วงเวลา  15 นาที  ก่อนเที่ยงและก่อนเลิกงานให้
ประชาสัมพันธ์ประกาศเตือนการปิดไฟและปิดแอร์ 

4. จัดให้มีการล้างหน้ากากแอร์  ทุก 3 เดือน  
 

1. การใช้พัดลมดูดอากาศ 
ห้องทำงาน     เปิดครั้งละ 15-30 นาที และปิด (ผอก.,บริหาร,การเงิน,ธุรการ,ศูนย์คอมฯ, 
                  ศูนย์พัฒนาฯ) 
ห้องประชุม    เปิดครั้งละ 15-30 นาที และปิด มีคนมากขึ้นรู้สึกอึดอัด เปิดครั้งละ15 - 30    
                 นาทีและปิด/(ห้อง Fitness และห้อง Entertain ) 
ห้องรับประทานอาหาร   เปิดเวลา 11.00-13.00 น. ขณะที่จนท.มารับประทานอาหาร 
 

2. ตู้เย็น 
3.1 ให้ตู้เย็นที่ใช้แช่ อาหาร  เครื่องดื่ม และ น้ำดื่ม  ให้ตั้งความเย็นที่เลข 1 – 2  ได้แก่หน่วยงานต่อไปนี้ 

LAB, PCU NCD, Supply, ลท1, 2, สย., บริหาร,โรงครัว,สสม,ห้องพักพยาบาล 
บ้านพักเวร 

3.2    ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการแช่อาหารในตู้เย็น  ได้แก่ 
 น้ำดื่มไม่เกิน 6 ขวด 
 นม และ นมเปรี้ยว  ไม่เกินคนละ 1 กล่อง  หรือ  1 ขวด 
 น้ำผลไม้ไม่เกินคนละ 1 กล่อง 
 ผลไม้สุกไม่เกิน 1 จาน (กรณี ซื้อเป็นกิโลกรัม  ไม่ควรแช่ตู้เย็น  หรือผลไม้ท่ีมีผลใหญ่ เช่นแตงโม  
สับปะรด  หรือ  มะพร้าว) 

 อาหารที่เหลือจากการรับประทานถ้าจะเก็บแช่เย็น  ต้องใส่ถุงให้เรียบร้อย ก่อนแช่     อาหารที่ไม่
ควรแช่  ได้แก่ อาหารที่ส่งกลิ่นเหม็นทุกประเภท 

3. เครื่องทำน้ำเย็น 
ให้ถอดปลั๊กไฟ ก่อนกลับบ้าน ได้แก่  

- PCU, คลังยา, ตึกลท.3 (ทั้ง 2ชั้น),  สสม.,หน่วยยานยนต์  โรงอาหาร  ให้ถอดปลั๊กไฟเวลา
15.30 น. 

- OPD, ลท.2  ให้ถอดปลั๊กไฟ เวลา  24.00น. 
 

4. น้ำประปา 
- กำหนดการเปิดเครื่องพ่นฉีดน้ำรดต้นไม่ไม่ควรเกิน 10 นาที ต่อจุด 
- ห้ามล้างรถส่วนตัว 



 

6.  อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับงานให้บริการ 
 TV. กำหนดเวลาเปิด – ปิด ติดให้ทราบหน้าเครื่อง 
 น้ำพุสวนหย่อมที่ประดับในหน่วยงาน  ให้เปิด เวลา 8.00 – 16.00 น.เท่านั้น 
 กระติกต้มน้ำร้อน ถ้าเดือดแล้วให้ถอดปลั๊กออกไม่ควรเสียงปลั๊กท้ิงไว้ 
 เมื่อไม่จำเป็นต้องใช้ไฟเช่นระเบียงตึก/ทางเดิน ห้องน้ำให้ปิดทุกครั้ง 
 

7.   สวิทช์ไฟฟ้า สวิทช์ พัดลม   ติดสัญลักษณ์คู่ ตามที่กำหนด หรือมีผังควบคุม เพื่อใช้ในการ  
    เปิด – ปิด ให้ชัดเจน 
 
 ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดการประหยัดพลังงานอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน จะมีการสุ่มตรวจสอบในระบบ 5 ส. และ
การสำรวจเชิงรุกของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม หากพบว่าไม่ปฏิบัติตามมาตรการ จะมีการแจ้งเตือนหน่วยงาน
เป็นลายลักษณ์อักษรตามระบบการรายงานความเสี่ยงของโรงพยาบาล และให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตั้งแต่บัดนี้
เป็นต้นไป 
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                                                   (นพ.วิชาญ    คิดเห็น)           
                                                                          ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสูงเนิน 



 

 
 
 

ประกาศโรงพยาบาลสูงเนิน   
เรื่อง  มาตรการการใช้สาธารณูปโภคอย่างประหยัด 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมอย่างจริงจัง ในการลดค่าใช้จ่ายงบดำเนินงานของโรงพยาบาล ซึ่งมี

นโยบายของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขให้หน่วยงานลดค่าใช้จ่ายลงร้อยละ 20 จากค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ
เดิม โรงพยาบาลสูงเนินจึงขอกำหนดมาตรการให้ทุกหน่วยงานภายในโรงพยาบาลช่วยกันใช้สาธารณูปโภคอย่าง
ประหยัด  โดยขอความร่วมมือในการปฏิบัติ ดังนี้ 
1. การใช้น้ำประปา 

1.1 เปิดใช้น้ำประปาอย่างประหยัด ให้ใช้เฉพาะกรณีที่จำเป็น 
1.2 ไม่เปิดน้ำทิ้งไว้ ปิดน้ำทุกครั้งเมื่อเลิกใช้ นอกเวลาให้ยามช่วยเดินสำรวจดูแล 
1.3 ไม่เปิดน้ำประปาเพ่ือรดน้ำต้นไม้ทิ้งไว้โดยไม่มีผู้ดูแล 
1.4 หากพบท่อประปารั่ว ชำรุด ให้แจ้งช่างเพ่ือรีบซ่อมบำรุง 
1.5 กรณีน้ำประปาไม่ไหลหรือไหลไม่แรง การติดตามผู้เกี่ยวข้องให้มาเปิดระบบการใช้น้ำประปาจากถังสูง 

โดยในเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. หน่วยงานที่มีผลกระทบ แจ้งหัวหน้าบริหารหัวหน้า
บริหารแจ้งหัวหน้าฝ่ายสุขาฯ ให้ผู้รับผิดชอบมาทำการเปิดวาล์วน้ำจ่ายให้หน่วยงานในโรงพยาบาล
ทั้งหมด ยกเว้น แฟลตพยาบาลมีถังน้ำสำรอง บ้านพักเจ้าหน้าที่ไม่มีถังน้ำสำรอง นอกเวลาราชการ/
วันหยุดวันเสาร์ เวลา 8.00-12.00 น. หน่วยงานที่มีผลกระทบแจ้งหัวหน้าเวร ER หัวหน้าเวร  ER 
แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายสุขาฯที่อยู่เวร ให้ประสานคนงานฝ่ายสุขาฯที่ขึ้นเวรมาเปิดวาล์วน้ำหมายเลข 3 เพ่ือ
จ่ายน้ำให้กับหน่วยงานวันเสาร์เวลา 12.00น.เป็นต้นไปและวันอาทิตย์และวันหยุดอ่ืน ๆ หน่วยงานที่มี
ผลกระทบแจ้งหัวหน้าเวร ER หัวหน้าเวร ER แจ้งช่างคมสันต์ ให้มาเปิดวาล์วน้ำถ้าติดต่อไม่ได้ ให้ รปภ.
ไปตามที่บ้านพัก แต่ถ้าไม่ได้อีก ให้ รปภ. ไปเปิดวาวล์น้ำให้แทน และ รภป. แจ้งให้หัวหน้าเวร ER ทราบ
และบันทึกในสมุดเวรเรื่องตามช่างไม่ได้ เขียนใบ IR และ ER แจ้งหัวหน้าบริหารเพ่ือเขียนบันทึกเสนอ 
ผอก.ต่อไป รปภ. มีการบันทึกการเปิดลงในสมุด ของฝ่ายสุขาฯที่โรงสูบน้ำ 

2. การใช้ไฟฟ้า 
2.1 ไฟฟ้าส่องสว่าง 

- ก่อนเวลาเริ่มงาน 08.00 น. ให้เปิดไฟฟ้าสำนักงานได้เฉพาะเท่าที่จำเป็นสำหรับการทำความ
สะอาดสำนักงาน และสำหรับผู้ปฏิบัติงานก่อนเวลาเริ่มงานเท่านั้น 

- หลังเวลาเลิกงาน 16.00 น. ให้ปิดไฟฟ้าในสำนักงาน ยกเว้นสำหรับการทำความสะอาดและ
สำหรับผู้ปฏิบัติงานหลังเวลางานแล้ว ซึ่งให้เปิดไฟต่อไปได้เท่าที่จำเป็น 

- ระหว่างเวลาหยุดพักกลางวัน (12.00 – 13.00 น.) ให้ปิดไฟในสำนักงาน ยกเว้นสำหรับ
ผู้ปฏิบัติงานระหว่างหยุดพักกลางวัน ให้เปิดไฟได้เฉพาะเท่าท่ีจำเป็น 

- ระหว่างเวลาทำงานให้เปิดไฟสำนักงานได้ตามความจำเป็น หากผู้ปฏิบัติงานจะออกจากห้อง
ทำงานไปเป็นเวลานานให้ปิดไฟทุกครั้งด้วย กรณีห้องประชุมให้ปิดไฟเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม 

- ไฟทางเดิน เฉลียง ช่องบันไดและห้องสุขา ให้เจ้าหน้าที่ดูแลโดยให้เปิดไฟไว้เท่าท่ีจำเป็น 
- เครื่องใช้ไฟฟ้าในสำนักงาน เช่น พัดลม กาต้มน้ำไฟฟ้า เป็นต้น ให้ใช้ได้เฉพาะเมื่อมีความจำเป็น

จริง ๆ เท่านั้น เมื่อหมดความจำเป็นให้ดึงปลั๊กออกไม่ให้เสียบทิ้งไว้ 



 

- ห้องทำงานที่ติดผ้าม่านหน้าต่างไว้ ให้พยาบาลเปิดผ้าม่านในขณะปฏิบัติงานและเปิดไฟเท่าที่
จำเป็น 

- พยายามจัดห้องทำงานให้ได้รับแสงสว่างมากที่สุด ไม่ควรตั้งตู้เก็บเอกสารบังแสงหรือกั้นทึบ
จนเกินไป 

2.2 การใช้เครื่องปรับอากาศ 
- เปิดเครื่องปรับอากาศเท่าท่ีจำเป็นตามเวลาที่มาตรการกำหนด  และพักในเวลาพักกลางวัน 
- ให้ตั้งอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 25 องศาเซลเซียส (หากต่ำกว่าที่กำหนดค่ากระแสไฟฟ้าจะขึ้นร้อยละ 

10 ต่อองศา) และปรับโหมดของเครื่องปรับอากาศให้อยู่ที่  Cool ไม่ให้อยู่ที่  Fan เพ่ือให้
เครื่องปรับอากาศทำงานได้ตามระบบที่ถูกต้องเหมาะสม 

- ให้ปิดเครื่องปรับอากาศในห้องประชุมทันที และยกเบรคเกอร์เครื่องปรับอากาศลงทุกครั้ง เมื่อ
เสร็จสิ้นการประชุม 

 หมายเหตุ : รายละเอียดดูในมาตรการควบคุมการใช้เครื่องปรับอากาศ 
2.3 การใช้งานคอมพิวเตอร์ 

- เปิดคอมพิวเตอร์เมื่อจะใช้งาน ไมเ่ปิดคอมพิวเตอร์ทิ้งไว้รอ 
- หากไม่ใช้งานเกิน 30 นาท ีควรปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ 
- ช่วงที่ไม่ได้ใช้งานให้ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ 
- ให้เวรยามสำรวจและปิดไฟดวงที่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน 

3. การใช้โทรศัพท์ 
3.1 กรณีติดต่อภายใน ให้ใช้โทรศัพท์ภายในหรือสื่อสารทางระบบ รับ – ส่ง วิทยุ ไม่ควรใช้โทรศัพท์ภายนอก

หรือโทรศัพท์มือถือ 
3.2 ให้ใช้โทรศัพท์ภายนอก, โทรศัพท์ทางไกล เท่าที่จำเป็น เตรียมเนื้อหาที่จะพูดคุย ไม่คุยนานเกินความ  

จำเป็น 
4. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 

4.1 ให้พนักงานขับรถ ขับรถไม่เกินความเร็วที่กฎหมายกำหนดหรือไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ยกเว้น
กรณ ีรับ – ส่งผู้ป่วย  ฉุกเฉิน 

4.2 ไม่ติดเครื่องยนต์หรือเปิดเครื่องปรับอากาศทิ้งไว้ หากยังไม่ได้ออกเดินทาง ควรดับเครื่องทุกครั้งหากต้อง
จอดรอผู้ร่วมเดินทาง 

4.3 ดูแลบำรุงรักษารถตามมาตรฐานและคู่มือบำรุงรักษา 
 

ทั้งนี ้ ให้ทุกคนถือปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ตั้งแตบ่ัดนี้เป็นต้นไป 
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                         (นพ.วิชาญ  คิดเห็น)                                         
                                          ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสูงเนิน 
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ประกาศโรงพยาบาลสูงเนิน 

เรื่อง  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  

 เพ่ือให้โรงพยาบาลสูงเนินมีแนวทางปฏิบัติในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ชัดเจน และยึดถือ
ปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันทั้งองค์กร จึงขอประกาศนโยบายดังนี้ 

1. การสรรหาและคัดเลือกกำลังคน (Recruitment & Selection) 
- การวางแผนกำลังคน (HR Planning) ให้มีการจัดทำแผนความต้องการกำลังคน(3-5ปี)ของ

หน่วยงานและภาพรวมของโรงพยาบาลทุกปี โดยพิจารณาให้เหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะงาน
และปริมาณงาน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีความคุ้มทุน 

- การสรรหาและคัดเลือก บรรจุแต่งตั้งบุคลากร (Recruitment + Selection & Placement) ต้องมี
การดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนด ของโรงพยาบาล มีความโปร่งใส  ยุติธรรม  สามารถตรวจสอบ
ได ้

- การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรต้องมีการดำเนินการตามข้ันตอนที่กำหนดของโรงพยาบาล 
มีคณะกรรมการคัดเลือก สอบข้อเขียน การปฏิบัติตามความจำเป็นและสอบสัมภาษณ์ และมีความ
โปร่งใส  ยุติธรรม  สามารถตรวจสอบได้ 

- ให้ทุกหน่วยงานกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  (Job  Specification : JS) และหน้าที ่
ความรับผิดชอบ (Job Description: JD) ของเจ้าหน้าที่ทุกคน โดยปรับให้ เป็นปัจจุบัน และ
สอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบแต่ละปี 

- การขออัตรากำลังเพ่ิม ต้องมีการวิเคราะห์ปริมาณงาน /ภาระงาน ความคุ้มทุน และเหตุผลความ 
จำเป็น เปรียบเทียบกับกรอบอัตรากำลัง และ FTE ของกระทรวงสาธารณสุข  เสนอผ่าน
คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลพิจารณาเบื้องต้น  ก่อนเสนอกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติต่อไป 

- การเสริมอัตรากำลังของทุกหน่วยงาน  ต้องกำหนดเกณฑ์ที่ชัดเจนตาม Work Load และเหตุผล 
ในการเสริม เช่น ช่วงเทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์ และดำเนินการเสนอเพ่ืออนุมัติก่อนดำเนินการ
ทุกครั้ง หรือทำประกาศของโรงพยาบาลในช่วงเทศกาล 

2. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล  (Human   Resource  Development) 
- การพัฒนาศักยภาพบุคลากรต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์และเข็มมุ่ง 

แต่ละปขีองโรงพยาบาล 
- เจ้าหน้าที่ใหม่ก่อนประจำการทุกคนต้องผ่านการปฐมนิเทศในภาพรวมโรงพยาบาล เกี่ยวกับ 

นโยบาย ระเบียบวินัย สิทธิผู้ป่วย จริยธรรม งานพัฒนาคุณภาพ สวัสดิการ งานควบคุมและป้องกัน
การติดเชื้อ ระบบงานสำคัญของโรงพยาบาล รวมทั้งการปฐมนิเทศงานเฉพาะของหน่วยงาน 

- ให้มีการประเมินสมรรถนะรายบุคคลตาม Competency แต่ละวิชาชีพ  ตามปัญหาความเสี่ยงจาก 
การปฏิบัติงาน  และตาม Core Valueขององค์กร และจัดทำเป็นแผน Training Need รายบุคคล
และภาพรวมของโรงพยาบาลในประเด็นปัญหาที่ไม่ผ่านการประเมินร่วมกันทุกป ี

- ให้มีการประเมินความรู้ทักษะเฉพาะวิชาชีพและประเมินผลการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน 
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และนำผลมาพัฒนาปรับปรุงเพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเกิดผลดีต่อผู้รับบริการ  ในรูปแบบ
ต่างๆ ได้แก่ Show & share / KM รวบรวมเป็นคลังความรู้ต่อไป 

- บุคลากรในโรงพยาบาลทุกคนร่วมประเมินบรรยากาศและความผูกพันองค์กร และแบบประเมิน
อ่ืนๆตามนโยบาย พร้อมวางแผนการพัฒนา ปรับปรุง ระบบการบริหารองค์กรปีละ 1 ครั้ง  

3. การประเมินผลและการสร้างแรงจูงใจ (Compensation & Benefits) 
- เจ้าหน้าที่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ทุกคนต้องได้รับการประเมินผลตามเกณฑ์

ของ กพ. พนักงานกระทรวงสาธารณสุข (พกส) และลูกจ้างชั่วคราวต้องได้รับการประเมินตามเกณฑ์
ของกระทรวงสาธารณสุขทุก  6 เดือน (2 ครั้งต่อปี) นำผลไปประกอบการพิจารณาความชอบ และ
พัฒนาตนเองเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการและหน่วยงาน 

- ลูกจ้างชั่วคราวทั้งวิชาชีพ (ยกเว้นนักเรียนทุนกระทรวงสธ.) และทั่วไป ที่บรรจุใหม่ ก่อนประจำการ
ต้องได้รับการประเมินผลช่วงทดลองงาน 3 เดือน โดยผลการประเมินต้องผ่านเกณฑ์ 70 ขึ้นไป จำ
ดำเนินการอนุมัติจ้างเป็นรายปี 

- ลูกจ้างชั่วคราวทั้งวิชาชีพ (ยกเว้นนักเรียนทุนกระทรวงสธ.) และท่ัวไป ที่บรรจุใหม่ต้องทำสัญญา 
ค้ำประกันและจ่ายเงินค้ำประกัน ก่อนปฏิบัติงาน ต้องได้รับการประเมินผลช่วงทดลองงาน 2 เดือน
โดยผลการประเมินต้องผ่านเกณฑ์ 70 % ขึ้นไปจึงดำเนินการอนุมัติจ้างเป็นรายปี โดยจะได้รับเงิน
คืนในกรณีไม่ผ่านการทดลองงาน 2 เดือน กรณีผ่านการทดลองงาน ต้องปฏิบัติงานต่อเนื่อง เป็น
อย่างน้อย 2 ปี และได้รับเงินคืนเมื่อปฏิบัติงานครบกำหนด 

4. การดูแลสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่  (Safety & Health) 
- กำหนดให้มีการตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่ทุกคน ทั้งทางกาย และทางจิตใจ โดยสำรวจความเครียด 

ความสุข เป็นประจำปีทุก 1 ปีและตรวจตามเกณฑ์ความเสี่ยงแต่ละกลุ่มอายุและนำผลมาปรับปรุง
แก้ไขเพ่ือช่วยให้เจ้าหน้าที่มีสุขภาพที่ดีขึ้นกรณีพบปัญหาด้านสุขภาพต้องได้รับการดูแลรักษาและ
ติดตามผลอย่างต่อเนื่อง 

- ส่งเสริมสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการดูแลสุขภาพของบุคลากรกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง ให้มีการดูแล
สุขภาพของตนเองให้ปลอดภัยจากโรคอย่างสม่ำเสมอ เพ่ือสุขภาวะอนามัยที่ดีและยั่งยืน โดยจัด
โปรแกรมกิจกรรมต่างๆ ในการดูแลสุขภาพของบุคลากรในโรงพยาบาล  ส่วนบุคลากรกลุ่มป่วย 
จัดระบบให้มีการดูแลรักษาและติดตามอย่างต่อเนื่อง  

-   การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันของผู้ปฏิบัติงาน เช่น การให้วัคซีนเพื่อป้องกันโรค HBsAg ไข้หวัด  
- ให้มีการเฝ้าระวังความเสี่ยงคุกคามเชิงรุก  (Health Hazards) ทั้งทางด้านกายภาพ ด้านชีวภาพ 

ด้านเคมี และด้านเออร์โกโนมิค (Ergonomics) รวมทั้งความปลอดภัยตามเกณฑ์ด้านอาชีวอนามัย
และดำเนินการแก้ไขต่อเนื่องทุกป ี

- บุคลากรทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล และร่วม
เฝ้าระวังการบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการทำงาน และ ที่คาดว่าจะเกิดความเสี่ยงด้านบุคลากร 
รวมทั้งต้องเข้าร่วมซ้อมแผนการป้องกันสาธารณภัยต่างๆ ปีละ 1 ครั้ง  

5. การจัดตั้งกลุ่มลูกจ้าง  (Employee & Labor  Relation) 
-  มีการดูแลให้กลุ่มลูกจ้างได้รับผลประโยชน์ตามสิทธิที่ควรได้รับและจัดตั้งกองทุนลูกจ้างทั้งวิชาชีพ 

และท่ัวไป เพ่ือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และประสานงานกับกลุ่มผู้บริหารโรงพยาบาล 
-  ให้มีการประชุมกลุ่มลูกจ้างประจำปีทุกปีเพื่อชี้แจงนโยบายและรับทราบปัญหาเพ่ือนำมา 

ปรับปรุงแก้ไข 
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ทั้งนี ้  ให้ทุกคนถือปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป 
 
 
    ประกาศ  ณ  วันที่  16  มีนาคม  2564 
 
 
          (นายวิชาญ  คิดเห็น) 
          นายแพทย์เชี่ยวชาญ 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสูงเนิน 



 
ประกาศโรงพยาบาลสูงเนิน 

เรื่อง นโยบายการสร้างเสริมสุขภาพ 
 

 โรงพยาบาลสูงเนินมีนโยบายการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพให้ผู้รับบริการ บุคลากรและชุมชนให้มี 
สุขภาพดี ดังนี้ 

๑. นโยบายโรงพยาบาลสีขาว 
๑.๑ กำหนดทุกพ้ืนที่ในโรงพยาบาลเป็นเขต ห้ามสูบบุหรี่ โดยมีข้อความเตือนชัดเจนในจุดสำคัญได้แก่ ใน

สถานที่ทำงานทุกจุดโดยเฉพาะบริเวณท่ีมีผู้ป่วยและญาตินั่งอยู่และบริเวณพ้ืนที่อันตรายใกล้ถังออกซิเจน 
และถังแก๊ส  หน่วยซ่อมบำรุงและยานยนต์  

๑.๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกรณีที่มีการฝ่าฝืนได้แก่ กฎหมายมีโทษปรับ ๒,๐๐๐ บาท  
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข โดยมีการประกาศอย่างชัดเจนตามที่สาธารณะ 

๑.๓ กำหนดนโยบายช่วยเหลือให้เจ้าหน้าที่ ลด ละ เลิก สูบบุหรี่ โดยมีโครงการคลินิกอดบุหรี่ ๕ วัน ๕ 
ชั่วโมง/ ๑ วัน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง และ มีมาตรการส่งเสริมสนับสนุน ให้เพ่ิมทางเลือกในการ ลด  ละ 
เลิกบุหรี่ ได้แก่ ใช้สมุนไพรหญ้าดอกขาว หมากฝรั่ง นิโคตินแปะ และการฝังเข็ม 

๑.๔ กำหนดนโยบายเป็นโรงพยาบาลปลอดสุรา ห้ามดื่ม ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในโรงพยาบาล  
ห้ามเจ้าหน้าที่ดื่มสุราระหว่างอยู่เวรยามปฏิบัติงาน และงานเลี้ยงในโรงพยาบาล 

๒. นโยบายการสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมทางกายภาพในโรงพยาบาลให้สวยงาม มีบรรยากาศในการทำงานที่
ปลอดภัย และสร้างสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพ 
๒.๑ จัดให้มีพ้ืนที่พักผ่อนหย่อนใจ และสร้างเสริมสุขภาพ ได้แก่ สวนสุขภาพ สวนเด็กวัยใส สนามกีฬา ห้อง

ออกกำลังกาย (Fitness) ห้องสบายใจ (entertain) ห้องอบไอน้ำสมุนไพร ห้องพระสำหรับสวดมนต์/
สมาธิ (ห้องมะลิ) ห้องโยคะ(ห้องสารภี) และศาลาร้องเพลงของกลุ่มจิตอาสา     

    ๒.๒ ส่งเสริมให้การกำจัดขยะอย่างถูกวิธี โดยจัดให้มีถังขยะสำหรับแยกขยะ โดยแยกเป็นขยะทั่วไป และขยะ
ยัง  ใช้ได้ หรือนำกลับมาใช้ใหม่ รวมทั้งมีระบบธนาคารวัสดุรีไซเคิล 

      ๒.๓ กำหนดให้ใช้นโยบาย ๕ ส. เป็นหลักการสำคัญในจัดสถานที่ทำงานให้น่าอยู่น่าทำงานสะอาด ถูก
สุขอนามัย เหมาะสม สำหรับให้บริการแก่ผู้รับบริการ 

      ๒.๔ มีมาตรการการป้องกันอุบัติเหตุในโรงพยาบาลโดยกำหนดพื้นท่ีในโรงพยาบาลเป็นพ้ืนที่สวมหมวกกันน็อค 
  ร้อยละ ๑๐๐ คาดเข็มขัดนิรภัย เมื่อมารับบริการ โดยมีการเฝ้าระวังสุ่มตรวจสอบจากกล้องวงจรปิด
เจ้าหน้าที่ผู้ขับขีร่ถจักรยานยนต์เดือนละ ๑ ครั้ง โดยไม่ระบุวัน  

      ๒.๕ มีอุปกรณ์และเครื่องมือในการป้องกันอันตรายจากการทำงานที่ปลอดภัย ได้แก่ ให้ใช้ที่ครอบหู (Ear 
Muff) ขณะใช้เครื่องตัดหญ้าและปลั๊กอุดหู(Ear Plug) เมื่อใช้เครื่องปั่นฮีมาโตรคิต 

    ๒.๖ เน้นการให้บริการดุจญาติมิตร จัดการสิ่งแวดล้อมในรพ.  ให้ผู้มาใช้บริการเกิดความรู้สึกเป็นกันเอง
สามารถเข้าถึงบริการต่าง ๆ ได้ง่าย เกิดความเท่าเทียมกัน ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก  สะดวกและสบายใจ และ
สามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อเสนอแนะการบริการที่สอดคล้องกับความต้องการ 

๓. นโยบายส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อให้เป็นผู้นำด้านสุขภาพและแบบอย่างที่ดี 



๓.๑ กำหนดให้หน่วยงานภายในโรงพยาบาล เชิญชวนเจ้าหน้าที่และญาติผู้ป่วยมาร่วมออกกำลังกายในรูปแบบ
ต่าง ๆ ทุกวันพฤหัสบดี เวลา ๑๕.๓๐-๑๖.๓๐ น.ทุกสัปดาห์ ได้แก่ การเต้นแอโรบิค เต้นบาสโลบ เดิน วิ่ง 
โยคะ ฤาษีดัดตน และมีการกระตุ้นให้ออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๓ วัน วันละ ๓๐ นาท ี

     ๓.๒  มีอุปกรณ์ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย   เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะของร่างกายเจ้าหน้าที่ที่แผนกกายภาพบำบัด 
   ๓.๓ สนับสนุนให้มีการแข่งขันกีฬามหาชนคนโรงพยาบาลประจำปีอย่างต่อเนื่อง  และส่งเสริมการ แข่งขันกี

นอกหน่วยงาน 
๔. นโยบายด้านอาหารเพื่อสุขภาพ 

๔.๑  กลุ่มเจ้าหน้าที่  
 ๔.๑.๑ จัดบริการอาหารเพ่ือสุขภาพแก่เจ้าหน้าที่ได้แก่ ข้าวกล้อง ผักปลอดสารพิษ ผักพ้ืนบ้าน และจัด

เมนูสุขภาพโดยคำนวณพลังงานของอาหารแต่ละมื้อให้ผู้บริโภคทราบก่อนรับประทาน 
 ๔.๑.๒ จัดอาหารเพ่ือสุขภาพสำหรับผู้ปฏิบัติงานเวรบ่ายและดึก   โดยหลีกเลี่ยงอาหารประเภทบะหมี่กึ่ ง

สำเร็จรูปและกาแฟ โดยจัดเป็นนม  ไมโล  และขนมแทน  
 ๔.๑.๓ บริการอาหารว่างแก่ เจ้าหน้าที่ในการประชุม อบรมต่าง ๆ และศึกษาดูงาน โดยเน้นอาหารว่าง

เพ่ือสุขภาพและให้ข้อมูลด้านโภชนาการ 
     ๔.๒  กลุ่มผู้รับบริการ 
           ๔.๒.๑ จัดบริการอาหารเฉพาะโรคให้แก่ผู้ป่วยเบาหวานที่มาตรวจในคลินิกเบาหวานและPCUรพ.ทุกวัน  
                   ได้แก่ ข้าวต้มข้าวกล้อง น้ำสมุนไพรดอกคำฝอย 
           ๔.๒.๒ จัดบริการน้ำดื่มสมุนไพร แก่ผู้ป่วยและญาติที่แผนกผู้ป่วยนอกเป็นประจำทุกวัน 
   ๔.๒.๓ บริการอาหารแก่ผู้ป่วยในตึกผู้ป่วยที่นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล ได้แก่ ข้าวกล้อง ผลไม้ นมถั่ว   
                   เหลือง 
    ๔.๓  กลุ่มงานโภชนาการและร้านค้าสวัสดิการในโรงพยาบาล 

๔.๓.๑ ต้องได้รับการตรวจด้านสุขาภิบาลอาหารและสุ่มตรวจการปนเปื้อนมือผู้ปรุง อาหารปรุงสุกแล
ภาชนะ ทุก ๓ เดือน โดยฝ่ายสุขาภิบาลฯ 

          ๔.๓.๒ ต้องได้รับการตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหาร  โดยฝ่ายเภสัชกรรม ๖ เดือน/ครั้ง 
          ๔.๓.๓ ต้องมีเมนูชูสุขภาพ สำหรับผู้รับบริการ ผู้ป่วยในโรงพยาบาลและร้านค้าสวัสดิการ 
๕.  นโยบายการดูแลสุขภาพของบุคลากร 

๕.๑  ด้านร่างกาย 
 ๕.๑.๑  กำหนดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับเจ้าหน้าที่ ทุก ๑ ปี เพื่อเฝ้าระวังและควบคุมภาวะ 
          เสี่ยง 
 
๕.๑.๒  มีการตรวจสมรรถภาพร่างกายเชิงรุก เป็นประจำ เพ่ือให้มีการเฝ้าระวังสภาวะสุขภาพ ที่เหมาะสม 
         ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล โดยกำหนดผู้รับผิดชอบ (Miss Health) เป็นผู้บันทึกข้อมูลด้านสุขภาพ 
         รายเดือน มีรายละเอียดการตรวจประกอบด้วย 

- การเฝ้าระวัง BMI โดยการ ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดรอบเอว รอบสะโพกวัดความดันโลหิต 
ทุก ๑ เดือน 

- ตรวจภาวะความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ (Flexibility) ทุก ๑ ปีพร้อมการตรวจสุขภาพประจำปี 
- วัดสมรรถนะระบบหัวใจและไหลเวียน (Vo๒ max)  ทุก ๑ ปีพร้อมการตรวจสุขภาพประจำปี 

๕.๑.๓  วิเคราะห์ผลการตรวจสภาวะสุขภาพ และแจ้งผลรายบุคคลต่อเนื่องทุกปี 



๕.๑.๔ รักษากลุ่มที่ผิดปกติทางด้านร่างกาย  ติดตามการรักษาต่อเนื่องของกลุ่มเป็นโรคแล้วรวมทั้งเฝ้า
ระวังกลุ่มที่มีภาวะปกติ 

๕.๑.๕  ฟ้ืนฟูสภาพ กรณีมีการเจ็บป่วยเรื้อรัง เพ่ือให้กลับเข้ามาทำงานได้เร็ว 
๕.๑.๖ จัดโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพและโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ได้แก่ การออกกำลังกาย

ทุกวันพฤหัสบดี โครงการควบคุมน้ำหนักเจ้าหน้าที่ด้วยมาตรการ ๓ อ ๒ ส  
    ๕.๒   ด้านจิตใจ 

๕.๒.๑  มีการสำรวจและเฝ้าระวังภาวะเครียด สภาวะความสุข และหาแนวทางแก้ไขทุกปอีย่างต่อเนื่อง 
๕.๒.๑  มีการจัดตั้งชมรมสร้างสุขภาพ  ในการทำกิจกรรมทางด้านสุขภาพ    ร่างกายและจิตใจร่วมกัน  

ได้แก่    ชมรมจริยธรรม   มิตรภาพบำบัด   ชมรมโยคะ   
๖.   นโยบายพัฒนาทักษะในการทำงานสร้างเสริมสุขภาพ 

๖.๑  พัฒนาทักษะบุคลากรให้มีความสามารถในการเป็นผู้นำการออกกำลังกายหลายรูปแบบ  เช่น   แอโรบิค   
รำกระบอง  โยคะ ไท้เก๊ก  ฤาษีดัดตน  มณีเวช บาสโลบ 

   ๖.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างนวัตกรรมใน
การสร้างเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง 

   ๖.๓  พัฒนาทักษะในการทำงานในชุมชนให้แก่ทีมงานชุมชน เพ่ือประสิทธิภาพในการทำงานอย่างมีส่วน
ร่วมกับชุมชน 

๗. นโยบายบูรณาการงานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ 
      ๗.๑ วางแผนงานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายสร้างเสริมสุขภาพของโรงพยาบาล เพ่ือ

บูรณาการทั้ง คน เงิน ของ ในการทำงาน 
      ๗.๒ นำเสนออุบัติการณ์ของโรคติดต่อสำคัญที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ แก่เจ้าหน้าที่ ญาติ และผู้ป่วย ทางเสียงตามสาย 

ในโรงพยาบาลและส่งรายงานข้อมูลสำคัญให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความตระหนักและแก้ไข
ปัญหาร่วมกัน 

      ๗.๓ นำเสนอผลการประเมินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โดยใช้รูปแบบการสื่อสารหลากหลายที่
สอดคล้องกับบริบทชุมชน 

 
 

 ทั้งนี้  ให้ทุกคนถือปฏิบัติตามนโยบายตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
  
    ประกาศ  ณ วันที่   7   เมษายน   ๒๕๖4 
 
                          
 
      (นายวิชาญ  คิดเห็น) 
      นายแพทย์เชี่ยวชาญ 

     ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสูงเนิน 
 

 



             

 
ประกาศโรงพยาบาลสูงเนิน 

เรื่อง  นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖4 
........................................................ 

  โรงพยาบาลสูงเนิน ได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
  ๑.เพ่ือแสดงความมุ่งม่ันในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
  ๒.เพ่ือเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน สำหรับส่งเสริมธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นใน
หน่วยงานและสามารถนำไปปฏิบัติและติดตามผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 
  ๓.เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของหน่วยงานใน
โรงพยาบาลสูงเนิน ทั้งนี้เพ่ือไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน อันจะทำให้เกิดความสูญเสียต่อรัฐ สังคม
และสิ่งแวดล้อม ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย องค์กรและผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานในโรงพยาบาลสูงเนิน 
  ๔.เพ่ือสร้างการยอมรับ  ความน่าเชื่อถือ  ความมั่นใจ  และศรัทธาให้เกิดขึ้น   กับผู้รับบริการ
ประชาชนทั่วไปและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
  ดังนั้น เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว โรงพยาบาลสูงเนิน ขอประกาศนโยบายการกำกับดูแล
องค์กรที่ดี เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงานในโรงพยาบาลสูงเนินจัดทำมาตรการ แผนงาน/โครงการรองรับ จน
เกิดผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรม สามารถติดตามและประเมินผลงานได้อย่างชัดเจน ประกอบด้วยนโยบายสำคัญ ๕ 
ด้าน ดังนี้ 
  ๑.นโยบายด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม 
   นโยบายหลัก : มุ่งเน้นการลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นปัญหาต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
   แนวทางปฏิบัติ 
    ๑.ส่งเสริมสนับสนุนองค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพและสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชน 
    ๒.ลด ควบคุมและเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภค 
                                            ด้านสุขภาพ 
    ๓.สร้างความตระหนักของประชาชนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงต่อการ 
                                            เกิดโรค 
    ๔.สร้างความร่วมมือกับท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างสิ่งแวดล้อมที่ 
                                            ปลอดภัยและเอ้ือต่อการมีสุขภาพดี 
  ๒.นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
   นโยบายหลัก : มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพ่ือตอบสนองความต้องการสร้าง 
            ความศรัทธาและความเชื่อม่ันแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
   แนวทางปฏิบัติ 
    ๑.กำหนดแนวทางปฏิบัติในการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองอย่าง 
       รวดเร็วและต่อเนื่องแก่ผู้รับบริการและประชาชน 
    ๒.พัฒนาคุณภาพการให้บริการของสถานบริการทุกระดับให้เป็นไปตาม 
                                             มาตรฐานที่กำหนด 
    ๓.พัฒนานวัตกรรมในการให้บริการ เพ่ือสร้างความพึงพอใจผู้รับบริการ 
    ๔.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการและผู้ 
                                             มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 



  ๓.นโยบายด้านองค์กร 
   นโยบายหลัก : ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานในโรงพยาบาลสูงเนิน ดำเนินการตาม 
                                                  หลักธรรมาภิบาล 
   แนวทางปฏิบัติ 
    ๑.ส่งเสริมหน่วยงานดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความ 
                                             โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) 
    ๒.ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางองค์กรคุณธรรม 
    ๓.ส่งเสริมหน่วยงานดำเนินการตามเกณฑ์การควบคุมภายในและการบริหาร 
                                            ความเสี่ยง 
  ๔.นโยบายด้านผู้ปฏิบัติ 
   นโยบายหลัก : ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีความสุขในการทำงาน มีคุณธรรม จริยธรรมและ 
                                                  ความรับผิดชอบ 
   แนวทางปฏิบัติ 
    ๑.สนับสนุนให้บุคลากรมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
    ๒.สร้างสภาพแวดล้อมที่ดี ให้เกิดความผาสุกและความปลอดภัยในการทำงาน 
    ๓.สร้างเสริมทัศนคติเชิงบวกในการทำงานและการอยู่ร่วมกัน 
    ๔.อบรม ส่งเสริมและเชิดชู ความดีงาม คุณธรรม จริยธรรมและความ 
                                            รับผิดชอบของบุคลากร 
 

ทั้งนี ้ ให้ทุกคนถือปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
 
          สั่ง   ณ   วันที่  16  เมษายน 2564 
 
 
 
           (นายวิชาญ   คิดเห็น) 
           นายแพทย์เชี่ยวชาญ  
                        ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสูงเนิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



                  

 
 

ประกาศโรงพยาบาลสูงเนิน 
เรื่อง  นโยบายต้านคอร์รัปชั่น 

...................................................................... 
 โรงยาบาลสูงเนิน เป็นหน่วยงานสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข  ได้มีการนำหลักการดูแลองค์การภาครัฐตามธรรมาภิบาล  ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี(Good 
Governance) ๙  องค์ประกอบหลักท่ีสำคัญมาใช้ในการดำเนินงาน  ประกอบด้วย  ประสิทธิผล (Effectiveness) 
ประสิทธิภาพ (Efficiency)  การตอบสนอง (Responsiveness) ภาระรับผิดชอบ (Accountability) ความโปร่งใส 
(Transparency) การมีส่วนร่วม(Participation) การกระจายอำนาจ(Decentralization) นิติธรรม(Rule of Law) 
และความเสมอภาค(Equity) พร้อมกันนี้ โรงพยาบาลสูงเนิน ได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นและมีความ
มุ่งม่ันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการหน่วยงานให้เป็นไปตามหลักการกำกับ
ดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐ 
 โรงพยาบาลสูงเนิน จึงประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น เพ่ือให้ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ
รัฐในหน่วยงานย่อย โรงพยาบาลสูงเนิน ยึดถือและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานดังนี้ 
 ๑.ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ต้องไม่กระทำการใดๆหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชั่น
ทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม 
 ๒.ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐก่อนรับหรือใช้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากหรือแก่บุคคล
ใดๆต้องตรวจสอบให้แน่ชัดว่าเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช) 
เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นมดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐพ.ศ.๒๕๔๓ และระเบียบ 
สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๔ ห้ามผู้บริหาร ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลในครอบครัวเรียกร้องของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้รับเหมา ผู้รับเหมา
ช่วง ลูกค้า ผู้ค้าหรือผู้ขาย ผู้ร่วมทุน หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยงานไม่ว่ากรณีใดๆ 
 ๓.มีการรายงานทางการเงินที่โปร่งใสและถูกต้อง ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใต้พระราชบัญญัติ
การบัญชี พ.ศ.๒๕๔๓ 
 ๔.มีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
ตามท่ีภาครัฐกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด 
 ๕.หากพบเห็นพฤติกรรมบุคคลใดที่เก่ียวข้องกับการคอร์รัปชั่น สามารถร้องเรียนและแจ้งข้อมูลโดยตรง
ตามช่องทางการร้องเรียนที่โรงพยาบาลสูงเนิน กำหนดไว้ดังนี้ 
  ๕.๑ ทางเว็บไซต์ www.Sungnoenhospital.com 
  ๕.๒ ทางโทรสาร ๐๔๔-๒๘๖๔๒๔ 
  ๕.๓ ส่วนรับเรื่องร้องเรียน ศูนย์เรียกเก็บและหลักประกันคุณภาพ  โทร ๐๔๔-๒๘๖๗๑๔ ต่อ
๑๕๑  กลุ่มการพยาบาล  โทร ๐๔๔-๒๘๖๗๑๔ ต่อ ๑๐๒ ศูนย์พัฒนาคุณภาพ โทร ๐๔๔-๒๘๖๗๑๔ ตอ่ ๓๒๓ 
 ทั้งนี้ โรงพยาบาลสูงเนิน เปิดโอกาสให้ร้องเรียนและจะรับฟังทุกข้อร้องเรียน โดยจะดำเนินการอย่างเสมอ
ภาค  โปร่งใสและเอาใจใส่  รวมทั้งให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย   มีกำหนดระยะเวลาสอบสวนที่เหมาะสมชื่อผู้ร้อง 
เรียนและชื่อพยานจะถูกปิดเป็นความลับ  ผู้ร้องเรียนและพยานจะได้รับความคุ้มครองไม่ให้ถูกกลั่นแกล้ง     ทั้งใน
ระหว่างการสอบสวนและภายหลังการสอบสวน 
 

http://www.sungnoenhospital.com/


 
 ๖.การกระทำใดๆ   ที่ฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามประกาศฉบับนี้  ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม    จะได้รับการ
พิจารณาทางวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑   กำหนดไว้หรือมีโทษทางกฎหมาย
(แล้วแต่กรณี) 
 
           ทั้งนี ้ ให้ทุกคนถือปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
 
        สั่ง  ณ   วันที่   1  เมษายน   2564 
 
 
 
           (นายวิชาญ   คิดเห็น) 
           นายแพทย์เชี่ยวชาญ 
                        ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสูงเนิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



             
 

 
ประกาศโรงพยาบาลสูงเนิน 

เรื่อง  แนวนโยบายในการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน 
โรงพยาบาลสูงเนิน 

 

 แนวนโยบายในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ในทางราชการที่ได้ให้ความหมายของผลประโยชน์ทับ
ซ้อน ๗ กรณี คือ 
  ๑.การแสวงหาประโยชน์จากทางราชการที่มิชอบ 
  ๒.การรับผลประโยชน์จากทางราชการที่มิชอบ 
  ๓.การใช้อิทธิพลเรียกผลประโยชน์ 
  ๔.การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
  ๕.การใช้ข้อมูลลับของทางราชการ 
  ๖.การรับทำงานนอกองค์กร 
  ๗.การทำงานหลงออกจากตำแหน่ง 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

    ๑.กำหนดนโยบาย 
       สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ได้มอบนโยบายในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเผยแพร่ในการ
ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาในที่ประชุมประจำเดือน
โดยยึดมั่นในแนวนโยบายในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ตามแนวทางของสำนักงานกพ.และได้ชี้แจงให้
ผู้บริหารหน่วยงานย่อยที่เข้ารับการมอบนโยบายฯได้เข้าใจ และใช้เป็นแนวทางเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดได้
รับทราบและถือปฏิบัติเพื่อความโปร่งใสของหน่วยงานในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
 

    ๒.กำหนดหน้าที่รับผิดชอบการปรับปรุงข้ันตอนการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันการทุจริตและผล 
ประโยชน์ทับซ้อน 
       ตามนโยบายของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา  โรงพยาบาลสูงเนิน  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงหรือคณะกรรมการพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาลในทุกระดับ ทั้งหน่ วยงาน
บริหารและหน่วยงานบริการ ซึ่งคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ในการประชุมทบทวน
พิจารณาความเสี่ยงของทุกหน่วยงานทุก ๖ เดือน หากมีปัญหาหรืออุปสรรคในการดำเนินงานในกรณีต่างๆ
คณะกรรมการจำนะปัญหาหรือความเสี่ยงที่ตรวจพบ หรือมีข้อทักท้วงมากำหนดเป็นปัญหาของหน่วยงาน เพ่ือมา
เป็นข้อมูลแก้ไขปรับปรุงหรือพัฒนาต่อไป และแนวทางในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนทั้ง ๗ กรณี ก็เป็นส่วน
หนึ่งที่จะนำมาวิเคราะห์ในคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงมาจัดทำแผนการปรับปรุงพัฒนา
กระบวนการดำเนินงานในปี ๒๕๖๑ ต่อไป 
 

    ๓.ขั้นตอนการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
       โรงพยาบาลสูงเนิน ให้ทุหน่วยงานย่อยในสังกัด ได้ยึดหลักปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
พัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมแล้วโดยเคร่งครัดและให้หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงานได้กำชับให้
ผู้เกี่ยวข้องในการจัดหา ระมัดระวัง ไม่ให้มีกรณีการแสวงหาประโยชน์จากการรับสมัครงาน 
 
 



 
    ๔.ขั้นตอนการรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริตและมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
       โรงพยาบาลสูงเนิน ให้หัวหน้ากลุ่มงานทุกลุ่มงานได้รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายให้ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลสูงเนินได้รับทราบ และใช้เป็นข้อมูลในการวิ เคราะห์ผลการดำเนินงานตามระเบียบพัสดุและตามการ
ดำเนินงานตามตัวชี้วัด คำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัดนครราชสีมาและตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ในหาร
ตรวจราชการในเรื่องธรรมาภิบาล เรื่องการแก้ไขลงโทษการบริหารจัดการด้านการบริหารงานบุคลกร การบริหาร
งบประมาณและด้านการพัสดุ (คน  เงิน  ของ)  ซึ่งในการดำเนินงานตามนโยบายการป้องกันการทุจริต   และมีผล 
ประโยชน์ทับซ้อนที่ผ่านมา โรงพยาบาลสูงเนิน ได้รับการตรวจราชการของสำนักงานสาธารณสุข จังหวัด
นครราชสีมา ผลการดำเนินการได้ถูกต้อง 
 

    ๕.ขั้นตอนการนำข้อเสนอแนะจากรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริตและมีผลประโยชน์ทับ
ซ้อนไปปรับปรุงระบบการทำงาน 
        หน่วยงานย่อยในโรงพยาบาลสูงเนิน ได้นำรายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันการทุจริตและมีผลประโยชน์ทับ
ซ้อนของแต่ละหน่วยงาน ในเรื่องที่พบข้อร้องเรียน ข้อทักท้วง ในมูลกรณีผลประโยชน์ทับซ้อน หรือจ ากการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของโรงพยาบาล
สูงเนินแลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ได้นำผลจากการรายงานผลการปฏิบัติงานและการตรวจ
ราชการมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการทุจริตและมีผลประโยชน์ทับซ้อนมาปรับปรุงแก้ไขพัฒนา
ระบบการทำงานโดยให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสูงเนิน ได้กำชับในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสูง
เนินและแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานทราบ ให้ตระหนักและให้ดำเนินการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน ให้
ครอบคลุมทุกหน่วยงานและได้มีการกำหนดนโยบายให้ดำเนินงานโรงพยาบาลคุณธรรม  ตลอดจนกำชับให้
ข้าราชการในสังกัด ดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
 
              ทั้งนี ้ ให้ทุกคนถือปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
 

       สั่ง   ณ  วันที่  1   เมษายน   2564 
 

 
 

       (นายวิชาญ  คิดเห็น) 
                นายแพทย์เชี่ยวชาญ 

     ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสูงเนิน 
 
 
 
 

 



 
ประกาศโรงพยาบาลสูงเนิน 

เรื่อง นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย ปี ๒๕๖4 
....................................................................................................................................................................... 
 

นโยบายสำคัญที่องค์กรต้องคำนึงถึง เพ่ือให้เป็นหลักประกันคุณภาพว่าผู้ป่วย ผู้รับบริการทั้งในสถาน
ประกอบการ แรงงานนอกระบบ แรงงานต่างด้าวจะได้รับการดูแลอย่างได้ผล มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย  
สะดวกสบาย และเป็นที่พึงพอใจ คือนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ประกอบกับโรงพยาบาลสูงเนิน 
จัดเป็นสถานประกอบการเช่นเดียวกับโรงงานอุตสาหกรรม ต่างกันตรงที่โรงพยาบาลเป็นสถานที่ให้บริการ
ทางการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งในการปฏิบัติงานบริการผู้ป่วยและผู้รับบริการของโรงพยาบาลนั้น มีโอกาส
สัมผัสกับภาวะเสี่ยงทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อมและความไม่ปลอดภัยทั้งสิ้น เพ่ือให้มีการธำรงไว้ซึ่งความปลอดภัย
สำหรับผู้ป่วย ผู้รับบริการ จากสถานประกอบการทั้งในระบบและนอกระบบ รวมถึงผู้ปฏิบัติงานของโรงพยาบาล  
ทางโรงพยาบาลสูงเนินจึงได้กำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ไว้ดังนี้ 
1. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลสูงเนินได้ยึดถือ นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมโดย 

1.1 กำหนดนโยบายด้านการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมไว้ว่าสิ่ งที่ ระบายสู่สิ่ งแวดล้อมและของเสียจาก 
โรงพยาบาลต้องผ่านการปรับปรุงสภาพเพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วย  ผู้รับบริการเจ้าหน้าที่         
ที่ปฏิบัติงานและชุมชนใกล้เคียงโดยต้องมีการปรับปรุงสภาพ สิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง  

1.2 เฝ้าระวังคุณภาพ น้ำทิ้ง และน้ำดื่ม โดยการส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง  (น้ำเสีย) และส่งตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพน้ำดื่มทุก ๔ เดือน เฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาในโรงพยาบาล โดยการตรวจหาค่า
คลอรีนอิสระในน้ำประปาบริเวณต้นทางและปลายทาง ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ และส่งตรวจวิเคราะห์
คุณภาพน้ำประปา ปีละ ๒ ครั้ง  

1.3 กำหนดให้มีการคัดแยกขยะออกเป็น ๓ ประเภท คือขยะทั่วไป ขยะติดเชื้อ และขยะอันตรายโดย
กำหนดให้มีการคัดแยกตั้งแต่แหล่งกำเนิด เพ่ือลดการแพร่กระจายเชื้อ  

1.4 ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมเพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพ และเยียวยาสำหรับผู้ป่วย ผู้รับบริการ เจ้าหน้าที่                         
เพ่ือให้ผู้ป่วย รู้สึกเสมือนอยู่ที่บ้าน ผู้รับบริการ และเจ้าหน้าที่ ได้รู้สึกผ่อนคลายขณะมาใช้บริการ 
และปรับปรุงห้องสุขาสำหรับผู้ป่วย ผู้รบับริการและเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  
HAS   

2. นโยบายด้านความปลอดภัย  โรงพยาบาลสูงเนินได้ยึดถือนโยบายด้านความปลอดภัย โดย 
2.1 กำหนดให้มีการตรวจสอบโครงสร้างอาคารสถานที่ ให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนดเพ่ือ ให้เอ้ือต่อ

ความปลอดภัย ของผู้ป่วย ผู้รับบริการ และเจ้าหน้าที่   
2.2 กำหนดให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยภายในโรงพยาบาล โดยการจัดให้มีพนักงานรักษาความ

ปลอดภัยตลอด ๒๔ ชั่วโมง และมีการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด ในทุกจุดของโรงพยาบาลทั้งนี้ เพ่ือ
ความปลอดภัยของผู้ป่วย  ผู้รับบริการและเจ้าหน้าที ่

2.3 กำหนดให้มีการอบรมเกี่ยวกับ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เช่น การอบรมการป้องกันและระงับ
อัคคีภัย ความปลอดภัยในการทำงานและอาชีวอนามัย อย่างน้อย ปี ละ ๑ ครั้ง หรือ ตามความ 
เหมาะสม 



2.4 กำหนดให้ทุกหน่วยงานของโรงพยาบาลต้องมีการจัดการดูแลสถานที่ ของหน่วยงานให้เหมาะสมตาม
หลักการ ๕ ส. และกำหนดให้มีการทำ Big Cleaning day  อย่างน้อย ปี ละ ๑ ครั้ง และหน่วยงาน
ร่วมทำ Mini cleaning day ในหน่วยงาน ทุก ๔ เดือน หรือตาม ความเหมาะสม 

2.5 กำหนดให้มีระบบการเตรียมความพร้อมในการจัดการกับภาวะฉุกเฉิน และระบบสาธารณูปโภคที่มี
โอกาสเกิดขึ้น ได้ โดยจัดให้การเตรียมระบบการจัดการและระบบสำรอง เช่น การเกิดอัคคีภัย ซึ่ง
กำหนดให้มีการซ้อมแผนรับสถานการณ์อัคคีภัยอย่างน้อย ปี ละ๑ ครั้ง ระบบ น้ำประปาไม่ไหลโดย
จัดให้มีระบบสำรองน้ำโดยการจัดให้มี มาตรการการสำรองน้ำ และถังน้ำ สำรองในหน่วยงาน ระบบ
แก๊สทางการแพทย์ โดยการฝึกซ้อมการใช้ถังสำรองกรณีระบบไปป์ไลน์มีปัญหา ระบบไฟฟ้าสำรอง  
โดยให้มีการซ้อมเพ่ือรองรับกรณี เครื่องกำเนิดไฟฟ้าไม่ทำงานอัตโนมัติ 

3. นโยบายด้านอาชีวอนามัย  โรงพยาบาลสูงเนิน ได้ยึดถือนโยบายด้านอาชีวอนามัย ดังนี 
3.1 กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงในการทำงานของบุ คลากรในโรงพยาบาล และตรวจวัด        

ความเสี่ยงด้วยเครื่องมืออาชีวสุขศาสตร์ อย่างน้อยปี ละ ๑ ครั้ง หรือตามความเหมาะสม 
3.2 กำหนดให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับต้องได้รับการตรวจสุขภาพก่อนประจำการ ภายหลังประจำการ และ

ตรวจสุขภาพประจำปี เพ่ือเฝ้าระวังสภาวะสุขภาพ รวมทั้งตรวจสมรรถภาพการได้ยิน สมรรถภาพ
การมองเห็น และสมรรถภาพ การทำงานของปอด ตามลักษณะความเสี่ยงในการทำงานของบุคลากร
ในโรงพยาบาล ด้วยเครื่องมืออาชีวสุขศาสตร์ทางด้านอาชีวอนามัยตาม ภาวะเสี่ยงในการปฏิบัติงาน
ทุก ๑ ปี เพ่ือเป็นการคัดกรองด้านสุขภาพและเฝ้าระวัง โรคจากการประกอบอาชีพ รวมไปถึงการให้
ภูมิคุ้มกันโรคตามภาวะเสี่ยงในการปฏิบัติงาน  

3.3 ส่งเสริมและสนับสนุน ให้บุคลากรที่ทำงานในแผนกที่มีภาวะเสี่ยง และไม่สามารถแก้ไขทางวิศวกรรม
ได้ให้ใช้อุปกรณ์ในการป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่จัดไว้ให้ ตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติงานที่มี
ภาวะเสี่ยงต่อสุขภาพ 

3.4 ส่งเสริมการป้องกันอุบัติเหตุในการทำงานและส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติทุกระดับมีจิตสำนึกด้านความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้วยการให้ความรู้และการฝึกอบรมทางด้านอาชีวอนามัย หรือด้านอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ เจ้าหน้าที่ ได้มีความตระหนักในการป้องกัน การเจ็บป่วยและอันตรายอัน
เนื่องมาจากการทำงานในทุกกรณ ี     

3.5 สำรวจสิ่งแวดล้อมเชิงรุกในสถานประกอบการที่อยู่ในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลและสถาน
ประกอบการในเขตอำเภอสูงเนิน เพ่ือค้นหาความเสี่ยงในการทำงานของพ นักงานในสถาน
ประกอบการ 

3.6 พร้อมทั้งสรุปเสนอผลการสำรวจ เสนอแนะแนวทางแก้ไข  แก่ผู้เกี่ยวข้องในสถานประกอบการ  
ส่งเสริม สนับสนุน และจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพตามความเสี่ยงในการทำงานให้กับพนักงานใน
สถานประกอบการ แรงงานนอกระบบ และคนงานต่างด้าว ที่อยู่ในพ้ืนที่รับผิดชอบของโรงพยาบาล
และสถานประกอบการเขตอำเภอสูงเนิน เพ่ือให้พนักงานในสถานประกอบการ แรงงานนอกระบบ 
และคนงานต่างด้าวมีสุขอนามัยที่ดี ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข 

3.7 จัดให้มีระบบป้องกัน ควบคุม โรคติดต่อ  โรคที่เกี่ยวเนื่องกับการทำงาน โรคจากการทำงานและ
อุบัติเหตุจากการทำงานในกลุ่มพนักงานที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ แรงงานนอกระบบ และ
แรงงานต่างด้าว เพ่ือลดการแพร่กระจายของโรคติดต่อ  ลดการสูญเสียสมรรถภาพทางกาย ให้
พนักงาน แรงงานนอกระบบ และแรงงานต่างด้าว มีสุขภาพและอนามัยที่ดี 

3.8 ติดตามเยี่ยมบ้านพนักงานในสถานประกอบการที่เกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน และยังไม่สามารถ 
กลับเข้าทำงานได้ เพ่ือติดตามอาการและเตรียมความพร้อมในการฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงาน 



3.9 ส่งเสริม สนับสนุน แนะนำเกี่ยวกับการฟ้ืนฟูสภาพ สิทธิแก่พนักงานในสถานประกอบการแรงงาน
นอกระบบและแรงงานต่างด้าวทีป่ระสบอุบัติเหตุเกิดโรคจากการทำงานและโรคอ่ืนๆที่อาจเกิดข้ึนได้ 

3.10 เพ่ือเป็นการลดภาวะทุพพลภาพแลการเข้าถึงสิทธิการรักษาและรับบริการที่ถูกต้องตามสิทธิ 
 
           ซึ่งนโยบายทั้ง ๓ ดังกล่าวทั้งหมด โรงพยาบาลสูงเนิน จะดำเนินการ เพ่ือให้เกิดผลดี ต่อผู้ป่วย 
ผู้รับบริการชุมชน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานในสถานประกอบการ แรงงานนอกระบบ แรงงานต่างด้าว   
อย่างเต็มกำลังความสามารถและต่อเนื่อง ต่อไป 
 

           ทั้งนี้ให้ถือปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
                                                        ประกาศ ณ วันที่   1   เมษายน  ๒๕๖๔ 
                                              

                                                                         
 
                                                                   (นพ.วิชาญ  คิดเห็น) 
                                                              ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสูงเนิน 
 



 
 

 
 

ประกาศโรงพยาบาลสูงเนิน 
เรื่อง นโยบายการประหยัดน้ำ โรงพยาบาลสูงเนิน 

......................................................................................................................................................................... 
ตามที่คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติเสนอโดยขอให้ทุกหน่วยงานภาครัฐร่วมกันประหยัดน้ำและลด

การใช้น้ำอย่างน้อย ร้อยละ 10 เพ่ือการประหยัดน้ำอย่างเป็นระบบ สร้างความตระหนัก ความร่วมมือในการใช้น้ำ
อย่างมีประสิทธิภาพ ให้รู้คุณค่า และช่วยบรรเทาปัญหาวิกฤติการขาดแคลนน้ำของประเทศ  ในการนี้โรงพยาบาล
สูงเนินซึ่งเป็นหน่วยงานราชการในส่วนภูมิภาค ได้เล็งเห็นความสำคัญในการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า และเป็นการ
ประหยัดน้ำประปาให้เพียงพอใช้ตลอดปี จึงขอกำหนดนโยบายมาตรการประหยัดน้ำของโรงพยาบาลสูงเนิน 
แบ่งเป็น มาตรการระยะสั้น และระยะยาว มีรายละเอียดดังนี้ 
มาตรการประหยัดน้ำระยะสั้น 
  ให้นำหลักการ 3 R คือการลดใช้น้ำ (Reduce) การใช้ซ้ำ (Reuse) การนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ไป
ปรับใช้ตามความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน  ดังนี้ 

1. ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำ และซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ในสภาพปกติอยู่เสมอ เมื่อมีการชำรุดให้เจ้าหน้าที่แจ้ง
บริหาร/หน่วยซ่อมบำรุง 

2. ปิดก๊อกน้ำให้สนิททุกครั้งหลังใช้เสร็จ 
3. ปิดน้ำในขณะแปรงฟัน ไม่จำเป็นต้องเปิดน้ำทิ้งให้ไหลตลอดเวลา เมื่อล้างหน้า แปรงฟัน เพราะถือเป็นการ

สิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ 
4. ไม่ทิ้งเศษอาหาร กระดาษ สารเคมีทุกชนิด ลงในชักโครก 
5. ไม่ทิ้งน้ำที่เหลือในแก้วโดยไม่เกิดประโยชน์อันใด อาจนำไปใช้รดน้ำต้นไม้ ใช้ชำระพ้ืนผิว หรือใช้ทำความ

สะอาดสิ่งต่าง ๆ 
6. ควรใช้คูลเลอร์ใส่น้ำ เหยือกน้ำกับแก้วเปล่าในการบริการน้ำดื่ม และควรดื่มให้หมดทุกครั้ง 
7. ล้างจาน / แก้ว ในภาชนะที่รองรับน้ำไว้ ไม่ควรล้างด้วยวิธีปล่อยให้น้ำไหลจากก๊อกตลอดเวลา โดยแยกอ่าง

ล้างจานเป็น 4 ใบ ใบแรกล้างหลังทิ้งเศษอาหารในถังขยะ ใบต่อมาขัดถูด้วยน้ำสบู่ และใบต่อมาล้างน้ำเปล่าที่ 
1 และ 2 

8. การล้างผักไม่ให้ล้างผักด้วยการใช้น้ำไหล ให้แช่และล้างผักลงในอ่างที่ปิดก้นอ่าง หรือในภาชนะท่ีรองรับน้ำไว้ 
9. การล้างรถยนต์ ให้ใช้ถังบรรจุน้ำและฟองน้ำล้างรถ โดยไม่ใช้สายยางเปิดน้ำให้ไหลตลอดเวลาขณะล้างรถ 

และให้ล้างเมื่อสกปรกตามความจำเป็น อย่างสม่ำเสมอ 
10. การรดน้ำต้นไม่ให้ใช้ Springer หรือฝักบัวรดน้ำต้นไม้ แทนการฉีดด้วยสายยาง ไม่เกิน 10 นาที / จุด และ

รดน้ำต้นไม้ในเวลาเช้าที่อากาศยังเย็นอยู่ การระเหยต่ำจะช่วยให้ประหยัดน้ำได ้
11. การใช้น้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์ วันปีใหม่ไทยของโรงพยาบาล ให้ใช้ถังบรรจุน้ำ 2 ถังใหญ่ ไม่ให้ใช้สาย

ยางฉีดน้ำ ให้ใช้ขันรดน้ำดำหัววันสงกรานต์ตามประเพณีไทย อย่างประหยัด 
12. ให้ประชาสัมพันธ์เรื่องขอความร่วมมือการประหยัดน้ำ ทางเสียงตามสาย ช่วงก่อนพักเที่ยง และก่อนเลิก

งาน พร้อมกับการอนุรักษ์พลังงาน โดยให้ฝ่ายสุขา ฯ จัดระบบการจูงใจและรางวัลให้กับหน่วยงาน / ผู้ที่
ปฏิบัติได้ดีเป็นตัวอย่างของโรงพยาบาล 

 
 



มาตรการประหยัดน้ำระยะยาว 
๑. รณรงค์ ส่งเสริม และจัดกิจกรรมปลูกฝังค่านิยมการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพและรู้คุณค่า เพ่ือให้เกิดการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้น้ำอย่างประหยัด 
2. ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ประหยัดน้ำทดแทนของเดิมที่ชำรุด เช่น ก๊อกน้ำ ฝักบัว หัวฉีด ชักโครก 

 
ให้ถือปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 
ประกาศ ณ  วันที่   1   เมษายน  2564 

      
 
 

(นพ.วิชาญ   คิดเห็น) 
                     ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสูงเนิน 



กิจกรรม 10 ข้อนโยบายประหยัดน้ำ 
 

(1) การอาบน้ำการใช้ฝักบัวจะสิ้นเปลืองน้ำน้อยที่สุด รูฝักบัว ยิ่งเล็ก ยิ่งประหยัดน้ำ และ
หากใช้อ่างอาบน้ำจะใช้น้ำถึง 110-200 ลิตร  
 
 

 
 

 

(2) การโกนหนวด โกนหนวดแล้วใช้กระดาษเช็ดก่อน จึงใช้น้ำ จากแก้วมาล้างอีกครั้ง ล้างมีดโกนหนวด
โดยการ จุ่มล้างในแก้ว จะประหยัดกว่าล้างโดยตรงจากก๊อก     
 

 
 
 (3) การแปรงฟัน การใช้น้ำบ้วนปากและแปรงฟันโดยใช้แก้ว จะใช้น้ำเพียง 0.5–1 ลิตร การ
ปล่อยให้น้ำไหล จากก๊อกตลอดการ แปรงฟัน จะใช้น้ำถึง 20–30 ลิตรต่อครั้ง  
 

 
 

 
(4) การใช้ชักโครก การใช้ชักโครกจะใช้น้ำถึง 8–12 ลิตร ต่อครั้ง เพ่ือการประหยัด ควรใช้ถุง
บรรจุน้ำมาใส่ในโถน้ำ เพื่อลดการใช้น้ำ โถส้วมแบบตักราดจะสิ้นเปลืองน้ำน้อยกว่าแบบชัก
โครกหลายเท่า หากใช้ชักโครก ควรติดตั้งโถปัสสาวะและโถส้วมแยกจากกัน    
 

 

 
 
(5) การซักผ้า ขณะทำการซักผ้าไม่ควรเปิดน้ำทิ้งไว้ตลอดเวลา จะเสียน้ำถึง 9 ลิตร/นาที 
ควรรวบรวมผ้าให้ได้ มากพอต่อการซักแต่ละครั้ง ทั้งการซักด้วยมือและเครื่องซักผ้า    
 
 

 
 

(6) การล้างถ้วยชามภาชนะ ใช้กระดาษเช็ดคราบสกปรก ออกก่อน แล้วล้างพร้อมกันในอ่างน้ำ 
จะประหยัดเวลาประหยัดน้ำ และให้ความสะอาดมากกว่าล้างจากก๊อกโดยตรง ซึ่งจะสิ้นเปลือง
น้ำ 9 ลิตร/นาที   
 
 
 
 

 

  



(7) การล้างผักผลไม ้ใช้ภาชนะรองน้ำเท่าท่ีจำเป็น ล้างผัก ผลไม้ ได้สะอาดและประหยัดกว่าเปิดล้างจากก๊อกโดยตรง 
ถ้าเป็น ภาชนะท่ียกย้ายได้ ยังนำน้ำไปรดต้นไม้ได้ด้วย  
 
 
(8) การเช็ดพ้ืน ควรใช้ภาชนะรองน้ำและซักล้างอุปกรณ์ใน ภาชนะก่อนที่จะนำไปเช็ดถู จะใช้น้ำ
น้อยกว่า การใช้สายยางฉีดล้างทำ ความสะอาดพ้ืนโดยตรง     
 

 
 
 
 (9) การรดน้ำต้นไม้ ควรใช้ฝักบัวรดน้ำต้นไม้แทนการใช้ สายยางต่อจากก๊อกน้ำโดยตรง 
หากเป็นพื้นที่บริเวณกว้าง ก็ควรใช้ สปริงเกลอร์ หรือใช้น้ำที่เหลือจากกิจกรรมอ่ืนมารด
ต้นไม้ ก็จะช่วย ประหยัดน้ำลงได้   
 

 
 
 
(10) การล้างรถ ควรรองน้ำใส่ภาชนะ เช่น ถังน้ำ แล้วใช้ผ้าหรือ เครื่องมือล้างรถจุ่มน้ำลงในถัง 
เพ่ือเช็ดทำความสะอาดแทนการ ใช้สายยางฉีดน้ำโดยตรง ซึ่งจะเสียน้ำเป็นปริมาณมากถึง 150-
200 ลิตร/ครั้ง หากสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นการใช้น้ำที่ควรใช้จริง อย่างถูกวิธี วิธีการ
อนุรักษ์น้ำไม่เปิดน้ำทิ้งระหว่างการใช้น้ำหรือปล่อยให้น้ำล้น จะ สามารถลดการใช้น้ำได้ถึง 20-
50 % ทีเดียว 
 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   1   เมษายน  2564 

                                                                 

      

                                (นพ.วชิาญ  คิดเห็น)                                         
                                                 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสูงเนิน 
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ประกาศโรงพยาบาลสูงเนิน 
เรื่อง นโยบายและมาตรการด้านการป้องกันอัคคีภัยโรงพยาบาลสูงเนิน 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

          โรงพยาบาลสูงเนินจัดเป็นสถานประกอบการเช่นเดียวกับโรงงานอุตสาหกรรม ต่างกันตรงประเภท
กิจการเนื่องจากโรงพยาบาลสูงเนินเป็นโรงพยาบาลที่ให้บริการทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข  โดยใน
กระบวนการทำงานจะเป็นการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขแก่ผู้ป่วยผู้ปฏิ บัติงานบริการผู้ป่วย  
ประกอบกับผู้รับบริการ ผู้ให้บริการมีโอกาสสัมผัสภาวะเสี่ยงเก่ียวกับความไม่ปลอดภัยในโรงพยาบาล ซึ่งอาจ
หลีกเลี่ยงได้หรือหลีกเลี่ยงไม่ได้  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความไม่ปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า ซึ่งเป็นอุบัติการณ์ที่อาจ
เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโดยไม่คาดคิดได้ทั้งสิ้น โรงพยาบาลสูงเนินเล็งเห็นความสำคัญของเรื่องการป้องกันการ
เกิดอัคคีภัยเทียบเท่าการให้บริการทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพ  มีประสิทธิภาพและ
ต่อเนื่อง   ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้รับบริการ   ผู้ให้บริการ   และเป็นการป้องกันความสูญต่อ
เสียชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งเป็นการเตรียมรับและป้องกันอัคคีภัยของโรงพยาบาลสูงเนิน  โดยนโยบายและ
มาตรการด้านการป้องกันอัคคีภัยโรงพยาบาลสูงเนิน ประกอบด้วย 
 

1. โรงพยาบาลจัดให้มีผู้ทำหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยจัดให้มีทีมอำนวยการ
ดับเพลิงและทีมปฏิบัติจากทุกหน่วยงาน เพ่ือปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยที
อาจเกิดขึน้ในหน่วยงานของโรงพยาบาล 

2. โรงพยาบาลจัดให้มีมาตรการด้านการป้องกันการเกิดอัคคีภัยในโรงพยาบาล ดังนี้ 
2.1   งดการสูบบุหรี่ในโรงพยาบาล 
2.2   ไม่เสียบปลั๊กกาต้มน้ำทิ้งไว้ 
2.3   ปิดพดัลม  แอร์  ทุกครั้งที่ไม่ใช้งาน 
2.4   ติดตั้งสายดินในอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกประเภท 
2.5   อุปกรณ์  สายไฟ สวิทซ์ไฟที่ชำรุด ให้ส่งซ่อมแซม 
2.6   ติดตั้งผังของสวิทซ์ไฟฟ้า และเบรกเกอร์ไฟฟ้าในทุกหน่วยงาน 
2.7   จัดเก็บสารเคมี วัตถุไวไฟอย่างถูกวิธีและมีป้ายเตือน 
2.8   การเผาขยะประเภทใบไม้ ต้องมีผู้ดูแลจนกว่าไฟจะดับหมด 
2.9   งดการตัดเชื่อมโลหะ ด้วยก๊าซหรือไฟฟ้า  ใกล้บริเวณท่ีมีวัตถุติดไฟง่าย 

3. โรงพยาบาลจัดให้มีระบบการป้องกันและระงับอัคคีภัย เกี่ยวกับวัตถุที่ติดไฟง่าย  วัตถุไวไฟ  
วัตถุระเบิด โดยใช้หลักการ 5 ส  มีระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าโดยการติดตั้งสายล่อฟ้าใน
อาคารที่ไม่อยู่ในรัศมีการป้องกันของสายล่อฟ้าจากอาคารอื่น  ระบบป้องกันการระเหย   

     รั่วไหลของระบบออกซิเจนเหลว  โดยโรงพยาบาลจัดให้มีป้ายเตือน และวิธีปฏิบัติติดบริเวณ 
     ที่เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายและจัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิงที่เหมาะสม ครอบคลุมทุกจุด รวมทั้ง 
     จัดให้มีทางหนีไฟที่เป็นสัญลักษณ์สากล ในทุกหน่วยงาน 
4. โรงพยาบาลจัดให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย  เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย การฝึกอบรม  การ

ตรวจตรา  การดับเพลิง  การอพยพหนี และการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยที่สามารถปฏิบัติได้ ในทุก
หน่วยงาน 
 



5. โรงพยาบาลจัดให้มีการฝึกซ้อมการใช้ถังดับเพลิงมือถือ และฝึกซ้อมการใช้แผนรับสถานการณ์
อัคคีภัย 
ในทุกหน่วยงานของโรงพยาบาล  อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

6. โรงพยาบาลจัดให้มีผังการเคลื่อนย้ายเมื่อเกิดอัคคีภัย ติดในทุกหน่วยงานของโรงพยาบาล 
 

นโยบายทั้ง 6 ประการ  โรงพยาบาลสูงเนินจะดำเนินการเพ่ือ ให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้รับบริการ 
และผู้ให้บริการ โดยการปลูกจิตสำนึกและสร้างความตระหนักในการป้องกันการเกิดอัคคีภัยทุกกรณี  อย่าง
เต็มกำลัง ความสามารถและต่อเนื่องต่อไป             

 
           ทั้งนี้  ให้ถือปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
 
                                            ประกาศ ณ วันที่  1   เมษายน  2564 
 
                                                         
                                                      (นพ.วิชาญ  คิดเห็น) 
                                                   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสูงเนิน 
 
 
 



 

   

                                             ประกาศโรงพยาบาลสูงเนิน 
เรื่อง นโยบายการใช้บรรจุภัณฑ์ “ไบโอโฟม” โรงพยาบาลสูงเนิน 

……………………………………………………………………………………………………………………….………… 
เนื่องจาก กรมอนามัยร่วมกับ 33 องค์กร ได้รณรงค์ ลด ละ เลิก ใช้โฟมบรรจุอาหาร 100% และ

รัฐมนตรีได้ประกาศให้ประเทศปลอดการใช้โฟมบรรจุอาหาร 100 % ทางโรงพยาบาลสูงเนินจึงมีนโยบาย  
ลด ละ เลิกการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร และมีมาตรการให้ใช้บรรจุภัณฑ์จาก “ ไบโอโฟม ” โดยกำหนด
มาตรการให้แผนกโภชนาการ และร้านค้าสวัสดิการที่จำหน่ายอาหารในโรงพยาบาลสูงเนิน ดำเนินการเรื่อง  
ให้ใช้ภาชนะบรรจุภัณฑ์ จาก“ วัสดุธรรมชาติ”หรือ“ไบโอโฟม” ซึ่งในปัจจุบันพบว่าผู้ประกอบการค้าอาหารมัก
นิยมใช้ภาชนะสำเร็จรูป ที่ทำจากโฟม เช่น จาน ถ้วย กล่องใช้บรรจุอาหารปรุงสำเร็จที่ร้อนจัด เช่น ข้าวผัด ผัด
กระเพรา กระเพาะปลา ก๋วยเตี๋ยว  ฯลฯ การนำโฟมมาบรรจุอาหารร้อน ต้องใช้อย่างระมัดระวัง หากโฟม
สัมผัสกับอาหารร้อนจัดเป็นเวลานานจะทำให้เสียรูปทรง และเกิดการหลอมละลายจนมีสารเคมีปนเปื้อนกับ
อาหารได้ โฟมเพ่ิมปริมาณขยะ ย่อยสลายยาก ต้องใช้เวลานานถึง 1 ,000 ปี เทียบกับภาชนะผลิตจากวัสดุ
ธรรมชาติต่างๆ ซ่ึงใช้เวลาย่อยสลายเพียง 45 วันเท่านั้น 

 
สารเคมีที่พบในโฟมบรรจุอาหาร 

1. สารสไตรีน (Styrene) เป็นสารก่อมะเร็ง เพ่ิมความเสี่ยงของมะเร็งเต้านม มะเร็งต่อมลูกหมาก และมี
ความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งตับ มีผลต่อสมองและเส้นประสาท ชาปลายมือปลายเท้า สมองเสื่อมง่าย 
สมาธิสั้น หงุดหงิดง่าย นอนหลับยาก ปัญหาต่อมไทรอยด์ และประจำเดือนในสตรีผิดปกติ  

2. สารเบนซิน (Benzene) ละลายได้ดีในน้ำมัน เมื่อเข้าสู่ร่างกายทำให้เกิดการวิงเวียน คลื่นไส้ อาเจียน 
หัวใจเต้นแรง หากได้รับสารนี้เป็นเวลานาน ทำให้เป็นโรคโลหิตจาง มะเร็งเม็ดเลือดขาว เนื่องจากสาร
เบนซินจะทำลายไขกระดูก ทำให้จำนวนเม็ดเลือดลดลง 

3. สารพทาเลท (Phthalate) เป็นสารที่มีพิษต่อระบบสืบพันธ์ ทำให้ผู้ชายเป็นหมัน หญิงมีครรภ์ลูกอาจมี
อาการดาวน์ (Down syndrome) และอายุสั้นได้ ทำลายไตและระบบทางเดินอาหาร 

 
การรับประทานอาหารกล่องโฟมทุกวัน วันละอย่างน้อย 1 มื้อ ติดต่อกันเป็นเวลา 10 ปี จะมีโอกาสเสี่ยง
เป็นมะเร็งสูงกว่าคนปกติ 6 เท่า โรงพยาบาลสูงเนิน จึงขอกำหนดรายละเอียดมาตรการในการ 
ดำเนินการดังต่อไปนี้   

1. โรงพยาบาลสูงเนิน เป็นองค์กรแบบอย่างแก่หน่วยงานราชการ ในเขตอำเภอสูงเนิน ในการดำเนิน
โครงการรณรงค์ลด ละ เลิกการใช้ ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร 

2. ให้แผนกโภชนาการโรงพยาบาลสูงเนินใช้ “ไบโอโฟม” ในการให้บริการอาหารผู้ป่วยห้องแยกโรค กรณี
เฉพาะโรค เช่น โรคเมอร์ส โรคซาร์ส ไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่ โรคโควิด-19 และโรคติดต่ออุบัติใหม่ 

3. ผู้ประกอบการร้านอาหารในโรงพยาบาลสูงเนิน ต้องใช้ภาชนะบรรจุอาหารที่ เป็นผลิตภัณฑ์            
“ไบโอโฟม” เท่านั้น 

4. ให้ผู้รับเหมาทำอาหารในกิจกรรมต่างๆของโรงพยาบาลสูงเนิน ใช้ภาชนะบรรจุอาหารที่เป็นผลิตภัณฑ์   
“ไบโอโฟม” เท่านั้น 



5. กรณีไม่ใช้ “ไบโอโฟม” ให้ใช้วัสดะรรมชาติอย่างอ่ืน เช่น ใบตอง ใบบัว หรือบรรจุอาหารในภาชนะ จาน 
ชาม ปิ่นโต  

   
    ทั้งนี้ให้ ทุกฝ่าย ทุกหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ทุกคนถือ ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป 
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   (นพ.วิชาญ  คิดเห็น)                                                                                                             
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสูงเนิน 



 
 

 
ประกาศโรงพยาบาลสูงเนิน 

เรื่อง นโยบายด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 
............................................................................................................................................................................ 

โรงพยาบาลสูงเนินเป็นสถานบริการทางด้านการแพทย์ และการสาธารณสุข ให้บริการผู้ป่วยทุกประเภท
ให้บริการรักษา ส่งเสริม ป้องกัน ฟ้ืนฟูสุขภาพ ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน  การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อใน
โรงพยาบาลเป็นสิ่งสำคัญ เพราะเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินเพ่ือประกันคุณภาพของโรงพยาบาล เนื่องจากโรคติด
เชื้อในโรงพยาบาลเป็นโรคที่พบบ่อย ส่งผลกระทบมากต่อสุขภาพและเศรษฐกิจ การป้องกันและควบคุมกาติดเชื้อใน
โรงพยาบาลโดยการประสานงานของบุคลากรทุกระดับจะสามารถลดผลกระทบได้อย่างคุ้มค่า การบริหารจัดการเพ่ือ
ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินการ การมีนโยบายที่ดี มีการวางแผน
งาน การดำเนินการที่เหมาะสม ส่งผลให้ผลลัพธ์การดำเนินงานอย่างเป็นระบบ และ ต่อเนื่อง ได้ประสิทธิภาพสูงสุด
และเพ่ือป้องกันความผิดพลาดที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากร จึงได้
กำหนดนโยบายการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อดังนี้ 
นโยบายที่ 1 จัดให้มีผู้รับผิดชอบทำหน้าที่ เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุม การติดเชื้อในโรงพยาบาลและเครือข่าย

รพ .สต 15 แห่ง  มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ICC และ CUP สูงเนิน โดยคณะกรรมการ
ประกอบด้วยสหวิชาชีพจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาล แพทย์
ผู้รับผิดชอบงาน IC (ID) พยาบาลผู้รับผิดชอบ IC ในภาพรวม (ICN) และแผนกบริการผู้ป่วยใน และ 
นอก (ICWN) ฝ่ายต่าง ๆ เพ่ือวางแผน ประสานงาน ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ  

นโยบายที่ 2 พัฒนาความรู้ และทักษะด้านการป้องกัน และควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลให้กับบุคลากรทุก
ระดับ และ เครือข่าย รพ.สต 15 แห่ง ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันโรคและควบคุมการติด
เชื้อ ที่สอดคล้องกับหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence based   practice : EBP) และจัดอบรม
ความรู้ของเจ้าหน้าที่ 1 ครั้ง /ปีจัดปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่ เพ่ือให้ทราบบทบาทและเตรียมความ
พร้อมก่อนปฏิบัติงาน และให้ความรู้เฉพาะเรื่องเช่นโรคอุบัติใหม่-อุบัติซ้ำ  

นโยบายท่ี 3 ดำเนินการเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาลในทุกหอผู้ป่วย  ทุกแผนก ครอบคลุมทุกพ้ืนที่บริการที่มี
ผลต่อผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ และผู้มาเยือน และ รวบรวม มีการนำข้อมูลที่ได้จากการเฝ้าระวังไปใช้เพ่ือ
การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ และเฝ้าระวังการติดเชื้อทางระบาดวิทยา 

นโยบายที่ 4 ดำเนินการเฝ้าระวังสุขภาพบุคลากรของโรงพยาบาลร่วมกับกรรมการ HRD/กรรมการตรวจสุขภาพ
เจ้าหน้าที่รพ. โดยตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่ตามความเสี่ยงทั้งเจ้าหน้าที่เก่าและใหม่ก่อนปฏิบัติงาน 
และตรวจสุขภาพประจำปีและส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคอย่างเหมาะสม  

นโยบายที่ 5 จัดทำระเบียบวิธีปฏิบัติ, มาตรการ และดำเนินการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลเพ่ือลดอุบัติการณ์
การติดเชื้อในโรงพยาบาล(Healthcare  associated  Infection) ให้ต่ำที่สุด การติดเชื้อที่ตำแหน่ง
จำเพาะ  หรือ การติดเชื้อเกี่ยงกับอุปกรณ์จำเฉพาะ เช่น การติดเชื้อแผลผ่าตัด    การติดเชื้อระบบ
ทางเดินหายใจการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะ ฯลฯ โดยจัดทำวิธีปฏิบัติ (WI) และกำหนดเป็น
นโยบายเฉพาะเรื่อง  การดูแลและป้องกันการติดเชื้อในผู้ป่วยที่มีภูมิต้านทานต่ำ  การป้องกันการ
สัมผัสเลือดและสารคัดหลั่งในระหว่างปฏิบัติงาน 

นโยบายที่ 6  มีการใช้น้ำยาทำลายเชื้อภายในโรงพยาบาลอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และมีการ
ควบคุมกำกับติดตามการใช้อย่างต่อเนื่อง 



 
 

นโยบายที่  7 พัฒนาคุณภาพการตรวจทางห้องปฏิบัติการ จัดทำ Antibiogram เฝ้าระวังเชื้อดื้อยาทาง
ห้องปฏิบัติการและควบคุมการใช้ยาต้านจุลชีพในโรงพยาบาลอย่างเหมาะสมร่วมกับทีม PCT, Med 
Safety กำหนดมาตรการ กำกับการใช้ยา เช่น RDU , DUE   และ รวบรวม วิเคราะห์ ปัญหา 

นโยบายที่ 8  กำหนดแผนการดำเนินงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลจากข้อมูลที่ได้จากการเฝ้า
ระวัง  ติดตามและประเมินผล  มาวิเคราะห์เพ่ือแก้ไขให้สอดคล้องกับปัญหาของโรงพยาบาลและ
ทรัพยากรที่มีอยู่ 

นโยบายที่ 9  จัดทำแนวทางปฏิบัติสำหรับโรคติดเชื้ออุบัติใหม่-อุบัติซ้ำ และมีการซ้อมแผนรับสถานการณ์กรณีมี
ผู้ป่วย รณรงค์ให้ความรู้ประชาชน ร่วมสอบสวนการระบาดกับทีม SRRT 

นโยบายที่ 10 มีระบบการควบคุมสิ่งแวดล้อม ให้เหมาะสมเพ่ือลดการแพร่กระจายเชื้อโรคและลดการปนเปื้อนใน
สิ่งแวดล้อม โดยการตรวจคุณภาพน้ำดื่ม  น้ำเสีย  และมีระบบการไหลเวียนอากาศที่ได้มาตรฐาน มี
ห้องแยกโรค และโซนการดูแลผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อ  การแยกพ้ืนที่สะอาดออกจาก
พ้ืนที่ปนเปื้อน  

นโยบายที่ 11 มีระบบสารสนเทศขององค์กรสนับสนุนระบบงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในการจัดเก็บข้อมูล 
มาวิเคราะห์ และประชาสัมพันธ์ หรือ กระตุ้นเตือน เช่นผู้ป่วยเชื้อดื้อยา ในโปรแกรม HOSxP 

นโยบายที่ 12 ส่งเสริม สนับสนุน จัดหาอุปกรณ์ป้องกันร่างกายตามระดับความเสี่ยงให้เพียงพอ   น้ำยาทำความ
สะอาดมือ  และให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และผู้รับบริการ ให้มีการล้างมือ อย่างถูกต้อง  7 ขั้นตอน 
และ 5 moment  เพ่ือลดการแพร่กระจายเชื้อ และมีการสุ่มประเมินการปฏิบัติ 

นโยบายที่ 13 ส่งเสริม สนับสนุนการทำวิจัยหรือนวัตกรรม ในการพัฒนางานป้องกัน และควบคุมการติดเชื้อใน
โรงพยาบาล 

นโยบายทั้ง 13 ประการ โรงพยาบาลสูงเนิน กำหนดขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยกับ
ผู้รับบริการและบุคลากรทุกระดับในหน่วยงานต่างๆ โดยการปลูกจิตสำนึกที่ดี พัฒนาให้มีความรู้ 
และส่งเสริมให้ บุคลากร ปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดอย่างต่อเนื่องและช่วยยกระดับคุณภาพการ
บริการส่งผลดีต่อโรงพยาบาลโดยส่วนรวม 

 
ทั้งนี้ใหทุ้กคนถือปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 
 
 
                          ประกาศ ณ วันที่  1  เมษายน  2564 
 
 
 
        (นพ.วิชาญ  คิดเห็น) 
                                                    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสูงเนิน 



 
 

ประกาศโรงพยาบาลสูงเนิน 
เรื่อง นโยบายการป้องกันการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะที่สัมพันธ์กับการใส่สายสวนปัสสาวะ 

(Catheter associated urinary tract infection : CAUTI) 
.......................................................................................................................................................................... 

การติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะที่สัมพันธ์กับการใส่สายสวนปัสสาวะ (CAUTI) เป็นปัญหาการติดเชื้อ
ที่สำคัญของโรงพยาบาล จากการทบทวน วิเคราะห์ สาเหตุ เกิดจากผู้ป่วยใส่สายสวนปัสสาวะนาน หมดข้อบ่งชี้
แล้วไม่ถอดสายสวนปัสสาวะ กลุ่มรับ refer back ไม่ได้ประเมินความจำเป็นในการใส่สายสวนปัสสาวะ ทำให้เสี่ยง
ต่อการติดเชื้อ ส่งผลกระทบให้ผู้ป่วยต้องนอนโรงพยาบาลนานขึ้นและเสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมมากขึ้นโรงพยาบาลสูงเนิน
จึงกำหนดให้มีนโยบายเพื่อให้บุคลากรปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ดังนี้ 
นโยบายที่ 1  บุคลากรทางการพยาบาลทุกคนมีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติเพ่ือป้องกันการติดเชื้ อระบบทางเดิน

ปัสสาวะจากการใส่สายสวนปัสสาวะ (CAUTI) และได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะอย่างต่อเนื่อง     
ปีละ 1 ครั้ง 

นโยบายที่ 2  มีระบบการเฝ้าระวังการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะจากการใส่สายสวนปัสสาวะมีการบันทึก
ต่อเนื่องและประเมินความจำเป็นในการใส่สายสวนทุกวัน 

นโยบายที่ 3  ระบบการสื่อสารติดป้ายเตือนหน้า Chart ผู้ป่วย “วันใส่สายสวนปัสสาวะ” และเตือนแพทย์ 3 วัน
หลังใส่สายสวนปัสสาวะ กรณีแพทย์พิจารณาแล้วผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องใส่สายสวนปัสสาวะต่อ 
ให้แพทย์ระบุข้อบ่งชี้ ใน Progress note และเขียนชื่อกำกับในใบเฝ้าระวัง 

นโยบายที่ 4  กรณีผู้ป่วยรับ Refer back  หากมีความจำเป็นต้องใส่สายสวนปัสสาวะต่อ ให้แพทย์ ระบุข้อบ่งชี้
ด้วยทุกครั้ง 

นโยบายที่ 5  บุคลากรทางการพยาบาลทุกคนปฏิบัติตามแนวทาง ชุดการดูแล (bundle of care) เพ่ือป้องกัน
การติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะที่สัมพันธ์กับการใส่สายสวนปัสสาวะดังนี้ 

1. ใส่สายสวนปัสสาวะตามข้อบ่งชี้และถอดออกโดยเร็วเมื่อหมดความจำเป็น 
2. เคร่งครัด Aseptic technique ในการใส่สายสวนปัสสาวะ 
3. การดูแลระบบระบายปัสสาวะให้เป็น Close system ตลอดเวลา 
4. เทปัสสาวะออกจาก urine bag อย่างน้อยทุก 6-8 ชม.หรือจำนวน Urine  1,500 cc 

นโยบายที่ 6  การติดตามกำกับ ประเมินผล การปฏิบัติตามแนวทางโดย หัวหน้าหน่วยงาน ICWN และวิเคราะห์
ข้อมูลเป็นรายเดือน รายปี 

   
                  ทั้งนี้ให้ทุกคนถือปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
 ประกาศ ณ  วันที่  1  เมษายน  2564 
 
 
 
                      (นพ.วิชาญ  คิดเห็น) 
                                            ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสูงเนิน    



 
 

ประกาศโรงพยาบาลสูงเนิน 
เรื่อง นโยบายการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุถูกเข็มของมีคมทิ่มตำหรือสัมผัสสารคัดหลั่งจากการปฏิบัติงาน 

...................................................................................................................................................................... 
การเกิดอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงานก่อให้เกิดผลกระทบทั้งต่อผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ทำให้มีโอกาสเกิด

การติดเชื้อได้ จากข้อมูลความเสี่ยงที่ผ่านมา พบจำนวนบุคลากรถูกเข็มทิ่มตำ จำนวนเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ จากการ
ทบทวนหาสาเหตุจาก บุคลากรขาดความระมัดระวัง หรือการปฏิบัติกิจกรรมอย่างรวดเร็ว การไม่สวมอุปกรณ์
ป้องกันร่างกายส่งผลให้ถูกเข็มทิ่มตำหรือสารคัดหลั่งกระเด็นเข้าตา 

โรงพยาบาลสูงเนินจึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยและกระตุ้นให้บุคลากรมี
จิตสำนึกท่ีจะป้องกันอุบัติเหตุตลอดเวลา ดังนี้ 
นโยบายที่ 1 บุคลากรทุกระดับได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ  การปฏิบัติงานที่ถูกต้องเพ่ือการป้องกันการเกิด

อุบัติเหตุถูกเข็มทิ่มตำหรือสารคัดหลั่งกระเด็นเข้าตาจากการปฏิบัติงานอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี และ
บุคลากรใหม่ทุกคนต้องได้รับการปฐมนิเทศให้ความรู้ก่อนปฏิบัติงาน 

นโยบายที่ 2 การปฏิบัติตามวิธีการ ขั้นตอน เมื่อบุคลากรได้รับอุบัติเหตุหรือสารคัดหลั่งกระเด็นเข้าตา  
นโยบายที ่3 สวมอุปกรณ์ป้องกันร่างกายแบบมาตรฐาน(Standard Precaution) อย่างเคร่งครัด 
นโยบายที ่4 ข้อปฏิบัติเพ่ือการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการถูกเข็มทิ่มตำดังนี้ 

1. จัดเก็บอุปกรณ์เครื่องมือมีคมจากบริเวณเตียงผู้ป่วยทันทีที่ปฏิบัติกิจกรรมเสร็จ 
2. การทำหัตการกับผู้ป่วยทุกรายให้นำรถจัดวางอุปกรณ์สำหรับทิ้งของมีคมที่ใช้แล้วไว้ในบริเวณ

ที่ปฏิบัติงานเพ่ือสะดวกในการใช้ 
3. ไม่สวมปลอกเข็มกลับให้ปลดด้วยอุปกรณ์ที่จัดสำหรับปลดเข็มโดยเฉพาะ หากจำเป็นให้สวม

ด้วยวิธีมือเดียว (One handed technique) 
นโยบายที่ 5 การติดตามประเมินผลมาตรการในการป้องกันการได้รับอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน โดย หัวหน้า

หน่วยงาน ICWN ICN และวิเคราะห์ข้อมูลเป็นรายเดือน    
   
                ทั้งนี้ให้ทุกคนถือปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
                                            ประกาศ  ณ  วันที่  1  เมษายน  2564 
 
 
 
                        (นพ.วิชาญ  คิดเห็น) 
                                                ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสูงเนิน   
  



 
ประกาศโรงพยาบาลสูงเนิน 

เรื่อง นโยบายเพื่อป้องกันปอดอักเสบในโรงพยาบาล 
( Hospital-Acquired Pneumonia [HAP] ) 

.......................................................................................................................................................................... 
 ปอดอักเสบเป็นการติดเชื้อในโรงพยาบาล ที่พบมากเป็นอันดับที่ 1 ผู้ป่วยที่เกิดปอดอักเสบในโรงพยาบาล
ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยที่มีอายุมาก ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาที่มีผลทำให้ภูมิต้านทานของร่างกายลดลง เช่น ผู้ป่วย 
COPD หรือกลุ่มผู้ป่วยที่มีระดับความรู้สึกตัวลดลง ผู้ป่วยที่มีภาวะกลืนลำบาก กลืนไม่ได้ ซึม เช่น ผู้ป่วย Sepsis    
AWSที่เสี่ยงต่อการเกิดปอดอักเสบเพ่ิมมากขึ้น โรงพยาบาลสูงเนินจึงกำหนด นโยบายการป้องกันปอดอักเสบใน
โรงพยาบาล เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติมีแนวทางการป้องกันการติดเชื้อได้อย่างถูกต้อง มีนโยบายการป้องกันการเกิดปอด
อักเสบดังนี้  
นโยบายที่ 1  บุคลากรทางการพยาบาลทุกคนมีความรู้เกี่ยวกับปฏิบัติเพ่ือป้องกันปอดอักเสบในโรงพยาบาล       

( Hospital-Acquired Pneumonia [HAP] ) และได้รับการฟื้นฟูความรู้ต่อเนื่อง ปีละ 1 ครั้ง 
นโยบายที่ 2  มีระบบการเฝ้าระวังปอดอักเสบจากเชื้อแบคทีเรียในผู้ป่วย กลุ่มเสี่ยงที่มีแนวโน้มจะเกิด HAP เช่น 

โรคลมชัก, AWS, Sepsis, COPD กลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการคลื่นไส้เจียน ให้ NPO ไว้ก่อน ควรให้สารน้ำ
ทางหลอดเลือดดำ ทุกครั้งเพ่ือป้องกันการสำลัก ประเมิน sedation score ≥ 2 คะแนน หรือ
พิจารณา ให้อาหารทางสายยาง หรือเปลี่ยนยากินเป็น ยาฉีด และส่งเสริมการทำความสะอาดเพ่ือ
ลดเชื้อโรคในช่องปากด้วยการทำ AM, PM care 

นโยบายที ่3  มีแนวทางป้องกันปอดอักเสบในโรงพยาบาลโดยปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
- การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ  (Prevention of Transmission of Microorganisms)   

ด้วยการล้างมือตามหลัก 5 moment อย่างเคร่งครัด 
- ป้องกันการปนเปื้อนระหว่างทำกิจกรรมตามหลัก Aseptic technique 
- ส่งเสริมการทำความสะอาดช่องปาก AM, PM care ด้วยการแปรงฟัน วันละ 2 ครั้ง ในรายที่

ทำได้ หรือ oral care ด้วยน้ำยา 0.12 % Chlorhexidine   
- ประเมินและบันทึกใบเฝ้าระวังการเกิดปอดอักเสบ ทุกวัน 

นโยบายที่ 4 ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันการเกิดปอกอักเสบในโรงพยาบาลโดย คณะกรรมการ 
การป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล  ICWN และหัวหน้าหน่วยงาน ทุกวัน 

   
         ทั้งนี ้ ให้ทุกคนถือปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 
                              ประกาศ  ณ วันที่   1  เมษายน   2564  
                            
 
           
                       (นพ.วิชาญ  คิดเห็น) 
                                                                ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสูงเนิน 
 



 
นโยบายการป้องกันการติดเชื้อท่ีตำแหน่งผ่าตัด  (SSI : Surgical Site Infection) 

....................................................................................................................................................................... 
โรงพยาบาลสูงเนินเป็นสถานบริการทางการแพทย์ที่ให้บริการผู้ป่วยทุกประเภท มีสูติ-นรีแพทย์

ให้บริการผ่าตัด ซึ่งแผลผ่าตัดมีโอกาสเสี่ยงติดเชื้อได้ โรงพยาบาลสูงเนินได้กำหนดนโยบายการป้องกันการติดเชื้อ
ที่ตำแหน่งผ่าตัด เพ่ือเป็นแนวทางในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดอย่างเป็นระบบ มีคุณภาพ และปลอดภัย 
ดังนี้ 
ระยะก่อนผ่าตัด 

1. บุคลากรมีความรู้ในเรื่องการป้องกันการติดเชื้อที่ตำแหน่งผ่าตัดเช่น การดูแลรักษาความสะอาดร่างกาย, 
การปฏิบัติตามเทคนิคปลอดเชื้ออย่างเคร่งครัด, การสวมเครื่องป้องกันร่างกายอย่างถูกต้องเหมาะสม 
เป็นต้น 

2. ดูแลสิ่งแวดล้อมในห้องผ่าตัดให้ถูกต้องตามมาตรฐาน รวมถึงการทำความสะอาดภายในห้องผ่าตัด 
3. กรณ ีElective case ค้นหาและรักษาการติดเชื้อทุกอย่างที่เกิดข้ึนห่างจากตำแหน่งที่จะผ่าตัด และเลื่อน

การผ่าตัดไปจนกว่าการติดเชื้อจะหมดไป ยกเว้นการผ่าตัดในกรณีฉุกเฉิน  
4. ไม่กำจัดขนก่อนผ่าตัด ยกเว้นว่าขนที่บริเวณผ่าตัดจะรบกวนต่อการทำผ่าตัด ถ้าต้องกำจัดขน ให้ทำ

ภายใน30 นาทีก่อนผ่าตัด และควรใช้ Electric clipper  
5. ทำความสะอาดร่างกายตามมาตรฐาน/เตรียมผิวหนัง/ผู้ป่วยได้รับความรู้การปฏิบัติตัวก่อนผ่าตัดทุกราย 
6. .มีการใช้ยาปฏิชีวนะเพ่ือป้องกันการติดเชื้อที่ตำแหน่งผ่าตัด (Prophylactic antibiotic) 

ระยะผ่าตัด 
1. ควบคุมสิ่งแวดล้อมภายในห้องผ่าตัดให้ถูกต้องและเหมาะสมตามมาตรฐาน 
2. ลดปัจจัยส่งเสริมภาวะเสี่ยงต่อการเกิดการติดเชื้อเช่น ระยะเวลาผ่าตัด, ความยาวของแผล, การบาดเจ็บ

ของเนื้อเยื่อและอวัยวะข้างเคียง, ทีมผ่าตัดพูดคุยให้น้อยที่สุด ลดการเคลื่อนไหว ไม่ออกจากห้องผ่าตัด
โดยไม่จำเป็น  

3. บุลากรปฏิบัติตัวถูกต้องตามหลักเทคนิคปลอดเชื้ออย่างเคร่งครัด 
ระยะหลังผ่าตัด 

1. ดูแลแผลหลังผ่าตัดอย่างถูกต้องเหมาะสม เช่น เปิดทำแผลตามเทคนิคปลอดเชื้ออย่าง, สวมอุปกรณ์
ป้องกันเปลี่ยนขวดน้ำยาฆ่าเชื้อตามเวลาที่กำหนด เป็นต้น 

2. ให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและญาติเกี่ยวกับการดูแลแผลผ่าตัด อธิบายอาการและอาการแสดงของการติดเชื้อที่
แผลผ่าตัด, การปฏิบัติตัวและการมาตรวจตามนัด 

3. ติดตามประเมินอาการของแผลผ่าตัด ขณะผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ภายใน 72 ชั่วโมง 
4. ติดตามเฝ้าระวังการติดเชื้อที่ตำแหน่งแผลผ่าตัด 7 วัน และติดตามเมื่อครบ 30 วันหลังผ่าตัด 
5. สรุปรายงานการเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล ส่งศูนย์พัฒนาทุก 1 เดือน 

 
  ทั้งนี ้  ให้ทุกคนถือปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
       
      ประกาศ ณ วันที่  1  เมษายน  2564 
 
 
                         (นพ.วิชาญ  คิดเห็น) 
         ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสูงเนิน 



 
 ประกาศโรงพยาบาลสูงเนิน 

เรื่อง นโยบายการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อดื้อยา 
............................................................................................................................................................................... 
 การติดเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาลเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 
ทำให้ผู้ป่วยต้องอยู่โรงพยาบาลนานขึ้น ต้องเสียค่ารักษาและค่าใช้จ่ายเพ่ิมมากข้ึน จากข้อมูลการรับผู้ป่วยกลุ่ม Refer 
back ที่ติดเชื้อดื้อยามีอัตราเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ โรงพยาบาลสูงเนินจึงได้กำหนดแนวทางในการป้องกันเ พ่ือป้องกันการ
แพร่กระจายเชื้อดื้อยาดังนี้ 
นโยบายที่ 1  บุคลากรของโรงพยาบาลได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อดื้อยา 1 ครั้ง/ปี 
นโยบายที่ 2  มีระบบการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาทางห้องปฏิบัติการ มีระบบ Lab Alert    
นโยบายที่ 3  การส่งเสริมและกำกับการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสม DUE (Drug Use Evaluation)  
นโยบายที่ 4 การดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการติดเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาลปฏิบัติตามหลัก Contract    
                Precautions อย่างเคร่งครัดดังนี้ 

- ปฏิบัติตามหลักการแพร่กระจายเชื้อจากการสัมผัส เน้น Hand hygiene, 5 moment 
- สวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal  Protective Equipment )  ตามข้อบ่งชี้ 
- แยกอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ ใช้เฉพาะราย 
- การควบคุมทำความสะอาดสิ่งแวดล้อม พื้น ผนัง ด้วย โซเดียมไฮโปรคลอไรด์  

นโยบายที่ 5  ระบบ Alert system การสื่อสาร ข้อมูลให้บุคลากรผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดทราบและผู้ป่วยและญาติ  
นโยบายที่ 6  ระบบการส่งต่อข้อมูลให้ รพ.สต และชุมชนทราบ เพื่อติดตามเยี่ยมบ้าน (Thai COC) 
นโยบายที่ 7  ประเมินติดตามการปฏิบัติตามมาตรการ โดยคณะกรรมการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อใน

โรงพยาบาล ทุกเดือน 
 

ทั้งนี ้ ให้ทุกคนถือปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
    

               ประกาศ ณ วันที่   1  เมษายน   2564 
  
 
 

                (นพ.วิชาญ  คิดเห็น) 
                   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสูงเนิน 



 
ประกาศโรงพยาบาลสูงเนิน 

เรื่อง นโยบายการดูแลทารกแรกเกิดติดเชื้อ 
....................................................................................................................................................................... 

โรงพยาบาลสูงเนินเป็นสถานบริการทางการแพทย์ที่ให้บริการผู้ป่วยทุกประเภทรวมถึงผู้รับบริการที่
ตั้งครรภ์  คลอด หลังคลอด และทารกแรกเกิด ซึ่งกลุ่มทารกแรกเกิดนี้เสี่ยงต่อภาวะติดเชื้อได้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์
มารดา  ระหว่างคลอด และหลังคลอด โรงพยาบาลสูงเนินจึงกำหนดให้มีนโยบายการดูแลทารกแรกเกิดติดเชื้อ 
เพ่ือให้มแีนวทางเฝ้าระวังทารกแรกเกิด อย่างเป็นระบบ มีคุณภาพ และปลอดภัย ดังนี้ 

1. หญิงตั้งครรภ์ได้รับการซักประวัติเจ็บป่วยขณะตั้งครรภ์ ขณะรอคลอด หลังคลอด รวมถึงประวัติการ
ตั้งครรภ์ที่ผ่านมา เพ่ือค้นหาและเฝ้าระวังภาวะเสี่ยง ต่อการติดเชื้อทารกในครรภ์   

2. แผนกฝากครรภ์หญิงตั้งครรภ์จะได้รับความรู้ในการดูแลตนเอง และการป้องกันไม่ให้เกิดปัจจัยเสี่ยงต่อ
การติดเชื้อของทารกในครรภ์  

3. มีการตรวจเยี่ยมประเมินสภาพมารดาและทารก ขณะรอคลอด ขณะคลอด โดยแพทย์ และพยาบาลห้อง
คลอด เพ่ือค้นหาปัจจัยเสี่ยงต่อการทำให้ทารกติดเชื้อ เช่น PROM >18 hr, Prolong Labour เป็นต้น 

4. มารดาและทารกได้รับการดูแลเมื่อมาคลอดตามมาตรฐานงานห้องคลอดตั้งแต่การเตรียมผู้คลอด  การ
ตรวจร่างกาย การทำคลอด และการดูแลทารกแรกเกิด 2 ชั่วโมงหลังคลอด การดูแลทารกที่มีภาวะเสี่ยง 
รวมถึงในรายที่คลอด BBA และเครื่องมือที่ในการทำคลอด สถานที่ อุณหภูมิห้องที่เหมาะสมกับทารก
แรกเกิด 

5. หลังคลอดทารกแรกเกิดได้รับการตรวจร่างกายโดยแพทย์ ทุกวัน และได้รับการประเมินอาการ
เปลี่ยนแปลงโดยพยาบาลตึกหลังคลอดทุกเวร และได้รับการดูแลตามมาตรฐานงานหลังคลอด รวมถึง
ความสะอาดอาคารสถานที่ อุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ อุณหภูมิห้องที่เหมาะสม มีการเฝ้าระวังป้องกันการ
ติดเชื้อตามหลัก IC โดยเฉพาะในทารกที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อ เช่น ทารกน้ำหนักน้อย ทารกคลอด
ก่อนกำหนด ทารกbirth asphyxia ทารก BBA 

6. มีการให้ความรู้มารดาหลังคลอดทุกรายเรื่องการดูแลทารกแรกเกิด และการป้องกันทารกติดเชื้อ 
7. ทารกแรกเกิดที่มีอาการแสดงการติดเชื้อจะได้รับการดูแลรักษาตามแนวทางการดูแล Neonatal sepsis 

โดยแพทย์เวร, พยาบาลหลังคลอด, พยาบาลตึกเด็กป่วย และมีการทบทวนหาสาเหตุการติดเชื้อ  
มาตรการป้องกัน โดย ทีม IC  

8. ส่งเสริมให้บุคลากรในห้องคลอด หลังคลอดและตึกเด็กป่วย มีความรู้ในเรื่องการป้องกันดูแลทารกแรก
เกิดติดเชื้อเพ่ือให้การดูแลเป็นแนวทางเดียวกันและให้นำมาตรการด้านการป้องกันการติดเชื้อที่มีอยู่ไป
ใช้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

                 ทั้งนี ้  ให้ทุกคนถือปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
                 ประกาศ ณ วันที่   1  เมษายน   2564 
 
 
 
             (นพ.วชิาญ  คิดเห็น) 
                         ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสูงเนิน 



 
ประกาศโรงพยาบาลสูงเนิน 

เรื่อง นโยบายการทำความสะอาดมือ (Hand Hygiene) 
.......................................................................................................................................................................... 

การติดเชื้อในโรงพยาบาลเป็นภาวะแทรกซ้อนที่ทำให้ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ได้รับความ
ทุกข์ทรมานทั้งร่างกายและจิตใจ ส่งผลกระทบให้ผู้ป่วยต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลนานขึ้น ทำให้  
โรงพยาบาลต้องสูญเสียค่าใช้จ่าย การติดเชื้อส่วนใหญ่เกิดจากการแพร่กระจายเชื้อโดยสัมผัสทางตรง  

การทำความสะอาดมืออย่างถูกวิธีเป็นวิธีการที่ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพที่สุดสามารถลดอัตราการติดเชื้อ
ได้ และยังเป็นมาตรการที่ได้ผลในการควบคุมการระบาด ลดการแพร่กระจายเชื้อดื้อยา และยังลดอุบัติการณ์ของ
การติดเชื้อในโรงพยาบาลในผู้ป่วยอย่างได้ผล ดังนั้นบุคลากรของโรงพยาบาลควรให้ความสำคัญและตระหนักกับ
การทำความสะอาดมือและปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยขององค์กร  โรงพยาบาลสูงเนินจึงได้กำหนด
นโยบายดังนี้ 
นโยบายที่ 1 บุคลากรล้างมืออย่างถูกวิธีด้วยน้ำและสบู่หรือน้ำยาฆ่าเชื้อ เมื่อมือสัมผัสเลือด หรือสารคัดหลั่ง หาก

มือไม่เปื้อนเลือดหรือสารคัดหลั่งอย่างเห็นได้ชัด ให้ทำความสะอาดมือด้วย Alcohol-based hand 
ประมาณ 3 CC ใช้เวลา 30 วินาที 

นโยบายที2่  ปฏิบัติตามหลัก 5ข้อบ่งชี้ทีค่วรล้างมือ (5 Moments for hand hygiene) 
1. ก่อนสัมผัสผู้ป่วย 
2. ก่อนทำหัตถการต่าง ๆ กับผู้ป่วย 
3. หลังสัมผัสเลือดหรือสารคัดหลั่งจากร่างกายผู้ป่วย 
4. หลังสัมผัสผู้ป่วย 
5. หลังสัมผัสสิ่งแวดล้อมรอบตัวผู้ป่วย 

นโยบายที่ 3 ส่งเสริมการให้ความรู้แก่บุคลากรเก่ียวกับการทำความสะอาดมือ ทุกปี ๆ ละ 1 ครั้ง 
นโยบายที่ 4 จัดหา Alcohol hand rub ทำความสะอาดมือไว้บริเวณท่ีให้การดูแลผู้ป่วยทุกรายเพ่ือให้

บุคลากรสามารถใช้ได้สะดวก  มีการตรวจสอบวันหมดอายุของน้ำยาตามท่ีกำหนด 
นโยบายที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ป่วยและ ครอบครัว ในการทำความสะอาดมือ 
นโยบายที่ 6 ติดตามการปฏิบัติของบุคลากรในการทำความสะอาดมือ โดยการสังเกตโดยตรงโดย ICWN และ

หัวหน้าหน่วยงาน และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่บุคลากร 
 

                ทั้งนี ้ ให้ทุกคนถือปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
                                ประกาศ ณ วันที่  1 เมษายน  2564 
 
 
 
                       (นพ.วิชาญ  คิดเห็น) 
                                                               ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสูงเนิน 



 
ประกาศโรงพยาบาลสูงเนิน 

เรื่อง นโยบายการป้องกันดูแลแผลฝีเย็บแยกและติดเชื้อ 
....................................................................................................................................................................... 

โรงพยาบาลสูงเนินเป็นสถานบริการทางการแพทย์ที่ให้บริการผู้ป่วยทุกประเภทรวมไปถึงผู้รับบริการที่
ตั้งครรภ์ คลอด หลังคลอด และทารกแรกเกิด ซึ่งกลุ่มที่คลอดปกติทางช่องคลอดนี้ เสี่ยงต่อภาวะแผลฝีเย็บแยก
และติดเชื้อได้  ระหว่างคลอดและหลังคลอด จากการเก็บข้อมูลปี 2559-2563 พบว่าแผลฝีเย็บแยกและติดเชื้อ
ของโรงพยาบาลสูงเนินมีแนวโน้มลดลง แต่ยังส่งผลต่อ ความเชื่อมั่นของมารดาคลอดบุตร สภาพจิตใจของมารดา
และญาติเพราะมารดาต้องนอนรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาล ทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาสูงขึ้น โรงพยาบาลสูง
เนินจึงกำหนดให้มี นโยบายการดูแลป้องกันแผลฝีเย็บแยกและติดเชื้อ เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติอย่างมีระบบ  
ได้มาตรฐาน และลดอัตราการเกิดแผลฝีเย็บแยกและติดเชื้อดังนี้ 
 

ขณะรับใหม่ 
1. หญิงตั้งครรภ์เมื่อรับใหม่ให้อาบน้ำทุกราย พร้อมเน้นให้ฟอกบริเวณช่องคลอดและสะดือทุกครั้งด้วยน้ำยา 

Hibi Scrub ยกเว้นในรายที่ฉุกเฉิน กรณียังไม่คลอดให้อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าวันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น 
2. ทำความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์ 
3. สวนอุจจาระในรายที่ไม่มีข้อห้ามในการสวนอุจจาระ เพ่ือป้องกันการปนเปื้อนแผลฝีเย็บ 
4. ประเมินภาวะเสี่ยงต่อการติดเชื้อ เช่น anemia , PROM , GDM, UTI, Low Resistant 

ขณะรอคลอด 
5. ระหว่างนอนรอคลอด กระตุ้นให้เข้าห้องน้ำ ปัสสาวะและล้างอวัยวะสืบพันธุ์ให้ถูกวิธี หรือ Flush ที่เตียง 

ตัดเล็บมือเล็บเท้าให้สั้น 
6. ไม่ตรวจภายในบ่อย ได้แก่ ในรายที่มีน้ำเดินหรืออยู่ในระยะ Latent phase และทุกครั้งที่ตรวจภายในให้

ล้างมือก่อน-หลังทุกครั้ง ถ้ากรณีฉุกเฉินให้ใช้ Alcohol Handrub และปฏิบัติตามหลักการปราศจากเชื้อ 
ขณะคลอด 

7. ก่อนทำคลอด Scrub vulva ด้วยน้ำยา Hibiscrubแล้วใช้ผ้าเขียว Sterile ซับให้แห้งและปูผ้าให้ถูกวิธี 
8. ทำคลอดและเย็บแผลโดยยึดหลัก Aseptic technique อย่างเคร่งครัด 
9. ก่อนเย็บแผลทำความสะอาดด้วย Hibiscrub อีกครั้งและทา Povidine solution ก่อนปูผ้าเจาะกลาง,

รองก้น Sterile  
10. ใช้ Cutgutติดเข็มเย็บแผลฝีเย็บ 
11. กรณีมีอุจจาระขณะเบ่งคลอดให้ใช้ Non-tooth Forceps คีบสำลีเช็ดทุกครั้ง และเปลี่ยนถุงมือกรณี

สัมผัสโดนอุจจาระหรือ Contaminate 
12. เช็คภายใน Rectum หลังเย็บแผลฝีเย็บเสร็จ เพ่ือป้องกันการเย็บทะลุถึง Rectum 

หลังคลอด 2 ชั่วโมง 
13. .เมื่อเย็บแผลเสร็จแล้วให้เปลี่ยนถุงมือคู่ใหม่เพ่ือไล่ Blood clot ตรวจเช็คแผลฝีเย็บให้เรียบร้อย เมื่อเย็บ

แผลเสร็จแล้ว ใช้สำลีชุบ Povidine Solution เช็ดในช่องคลอดและแผลฝีเย็บตามแนวเย็บ 
14. กรณีแผลฉีกขาดกระรุ่งกระริ่ง, แผลลึกตั้งแต่ 3rd Degree tear ขึ้นไป, แผลเย็บยาก,แผลเปื้อนอุจจาระ

,Contaminateขณะคลอด, มี Hematoma, เย็บแผลนานมากกว่า 30 นาที มีแนวโน้มที่จะติดเชื้อ 
รายงานแพทย์ทุกรายเพื่อให้ Antibiotic ตามแนวทาง 



15. ถ้าแผลลึกตั้งแต่ 3rd Degree tear ขึ้นไป ,แผลเย็บยาก ปรึกษาพยาบาลที่ชำนาญกว่า และรายงาน
แพทย์ตามลำดับ 

16. เจ้าหน้าที่ห้องคลอดอธิบายวิธีการดูแลแผลฝีเย็บพร้อมให้ทำแบบประเมินแผลฝีเย็บก่อน-หลัง และมีการ
ติดตามประเมินก่อนกลับบ้าน โดยเจ้าหน้าที่ห้องคลอด 

17. กรณีที่ผู้คลอดมีประวัติท้องผูก ถ่ายลำบาก ให้รายงานแพทย์พิจารณาให้ยาระบาย MOM 30 cc ก่อน
นอน หรือในรายที่เสี่ยงต่อการเกิดแผลฝีเย็บแยก ให้บันทึกใน Progress Note เพ่ือให้ตึกหลังคลอดเน้น
การสอนวิธีการดูแลเป็นพิเศษ 

18. ในรายที่เป็นชาวต่างชาติ เช่น พม่า จะอธิบายผ่านล่ามและให้ดูแผ่นพับการดูแลแผลฝีเย็บที่เป็นภาษา
เฉพาะชาติในช่วงหลังคลอดทุกราย 

19. แผนกตรวจหลังคลอดมีการประสาน ส่งต่อการเยี่ยมหลังคลอดผ่าน Thai COC ให้รพ.สต ในรายที่เสี่ยง
ต่อแผลฝีเย็บแยก,ติดเชื้อหรือต้องเฝ้าระวัง กรณีพบว่าเกิดแผลฝีเย็บแยกและติดเชื้อหลังคลอด 2 วันให้
เขียนใบ IR ส่งศูนย์พัฒนาตามแนวทาง 

ตรวจหลังคลอด 
20. กรณีมารดามาตรวจหลังคลอด แล้วพบว่ามีแผลฝีเย็บแยกมีการแจ้งห้องคลอดและเขียนใบ IR ส่งศูนย์

พัฒนาตามแนวทางและให้พิจารณาตามเกณฑ์แผลฝีเย็บแยกติดเชื้อ ได้แก่ มีหนอง แผลมีบวมแดง
อักเสบ มีFoul smell เพ่ือทำPus culture จำแนกเชื้อและพิจารณาแนวทางการรักษา พร้อมทั้งนัด
ติดตาม แจ้งผลตรวจ หลังให้การรักษาโดยแผนกส่งเสริมสุขภาพ 
 

 

ทั้งนี้  ให้ทุกคนถือปฏิบัติตามนโยบายตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
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                            (นพ.วิชาญ  คิดเห็น)                                                                
    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสูงเนิน 



 

 
ประกาศโรงพยาบาลสูงเนิน 

 เรื่อง นโยบายการรับ - ส่งต่อ และจำหน่ายผู้ป่วย 
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………… 

โรงพยาบาลสูงเนิน เป็นหน่วยบริการด้านสุขภาพที่มุ่งเน้นการพยาบาลให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพ มุ่งหวังให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพตามสิทธิที่ผู้ป่วยพึงได้รับ และเพ่ือความเป็นธรรมแก่ผู้รับ
และผู้ให้บริการ โรงพยาบาลสูงเนินจึงขอกำหนดนโยบายในการรับผู้ป่วยไว้รักษา การส่งต่อผู้ป่วยและการ
จำหน่ายผู้ป่วย ดังนี้ 
1. การรับผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 

1.1 เปิดบริการให้การรักษาพยาบาลและให้บริการแก่ประชาชนผู้เจ็บป่วยทุกประเภท ด้วยสภาพความ
พร้อมทั้งในด้านกำลังความสามารถและทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้ตลอด 24 ชั่วโมง 

1.2 พยาบาลแผนกผู้ป่วยนอกให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคและความเจ็บป่วยตลอดจนแผนการรักษาเบื้องต้น 
สิทธิการรักษาเพ่ือให้ผู้ป่วยและญาติมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

1.3 เมื่อผู้ป่วยเข้าพักในหอผู้ป่วย พยาบาลที่รับผู้ป่วยจะซักประวัติผู้ป่วย และให้ผู้ป่วยเซ็นยินยอม
รับทราบข้อมูลการรักษาหรือหากผู้ป่วยไม่รู้สึกตัว ยังไม่บรรลุนิติภาวะ สติฟ่ันเฟือน หรือ วิกลจริต 
จะต้องให้ญาติสายตรง เซ็นยินยอมให้การรักษาในใบยินยอมให้การรักษาโดยมีพยาบาลเซ็นชื่อเป็น
พยาน 2 คน พร้อมระบุตัวผู้รับบริการทุกราย 

2. การส่งต่อผู้ป่วย 
2.1 ในกรณีที่สภาพอาการเจ็บป่วยเกินขีดความสามารถที่จะให้การรักษาผู้รับบริการจะได้รับการส่งต่อ 

เพ่ือไปรับรักษาจากสถานพยาบาลในเครือข่ายที่มีความสามารถสูงกว่าโดยทันที ซึ่งมีแพทย์เจ้าของ
ไข้จะให้ข้อมูลผู้ป่วยก่อนส่งต่อทุกราย 

2.2 หากเป็นการส่งต่อแบบฉุกเฉิน จะมีการดูแลช่วยชีวิตอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาที่ส่งต่อโดยมีเจ้าหน้าที่
ไปส่งผู้ป่วยด้วยตนเองทุกครั้งตามเกณฑ์ที่กำหนด เช่น ผู้ป่วย Unstable ที่เสี่ยงต่ออาการทรุดลง
เฉียบพลันที่ต้องใส่ ET-Tube ให้มีเจ้าหน้าที่นำส่ง 2 คน พร้อมบันทึกอาการและสัญญาณชีพขณะ
นำส่ง กลุ่มผู้ป่วย Stable เสี่ยงต่ออาการทรุดลงไม่เฉียบพลัน (Emergency) ต้องเฝ้าระวังอาการ
ขณะนำส่ง ให้มีเจ้าหน้าที่นำส่ง 1 คน กลุ่มผู้ป่วย Stable ไม่เสี่ยงต่ออาการทรุดลง (Urgency) 
เป็นภาวะเร่งด่วนที่ไม่อันตรายถึงแก่ชีวิต รอได้แต่เกินศักยภาพของร.พ.ชุมชน ไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่
นำส่ง 

2.3 กรณีที่ส่งต่อร.พ.เทพรัตน์ และจำเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังอาการ ให้เจ้าหน้าที่ภายในเวรไป
เป็นอันดับแรก หรือตามบริบทในเวรนั้น ๆ ถ้าส่งต่อร.พ.มหาราชและจำเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่เฝ้า
ระวังอาการ ให้ตามเวร On Call ไป 

2.4 กรณีที่จำเป็นต้องมีการติดตามการดูแลอย่างต่อเนื่องจะมีการส่งต่อทีมเยี่ยมบ้านหรือระดับสถานี
อนามัย 

2.5 การส่งต่อผู้ป่วยทุกราย  กำหนดให้แพทย์เท่านั้นจะเป็นผู้เขียนใบส่งต่อ 
2.6 เมื่อผู้ป่วยและ/หรือญาติได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้ว ตัดสินใจไม่ไปรับการรักษาต่อ หากอยู่ในระยะ

สุดท้าย  พยาบาลจะแนะนำให้ญาติเซ็นชื่อในใบยุติการรักษา  ยกเว้นผู้ป่วยทั่วไปแพทย์และ
พยาบาลจะให้การดูแลรักษาต่อไป 



 

2.7 การส่งต่อในกลุ่มโรคที่ต้องมีการติดตามอย่างต่อเนื่องและต้องใช้ใบส่งตัวประกอบใช้สิทธิ์ ใบส่งตัว
มีอายุการใช้งาน 1 ปีงบประมาณ ในกรณีต้องการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลอ่ืน ที่อยู่นอกเครือข่าย  
เช่น โรงพยาบาลรามา ศิริราช ศรีนครินทร์ ส่งพบหัวหน้าศูนย์เรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลเป็นผู้
พิจารณาความจำเป็นก่อนการส่งต่อ 

3. การจำหน่ายผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลและการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง 
3.1 มีการประเมินความพร้อมในการจำหน่ายและผู้ป่วยต้องอยู่ในสภาวะที่ปลอดภัย  อาการเจ็บป่วย

ทุเลาหรือดีขึ้น          
3.2 ผู้ป่วยและ/หรือญาติ ควรได้รับคำแนะนำในการปฏิบัติตัวหรือดูแลตนเองต่อเนื่องที่บ้านทุกราย

ก่อนจำหน่าย 
3.3 ในกรณีแพทย์วินิจฉัยว่าจำเป็นต้องมีการติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง จะต้องมีการนัดมาตรวจและ

การติดตามนัด เพ่ือติดตามอาการ หรือได้รับการเยี่ยมบ้านเพ่ือติดตามและเฝ้าระวังพฤติกรรม
สุขภาพที่เหมาะสมต่อไป ตามเกณฑ์การเยี่ยมบ้านแต่ละกลุ่มโรคที่สำคัญ 

3.4 ในกรณีผู้ป่วย และ/หรือญาติผู้ป่วย ไม่สมัครใจอยู่ พยาบาล และ/หรือ แพทย์ จะให้ข้อมูลผู้ป่วย
เกี่ยวกับความเจ็บป่วย แผนการรักษา ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดและให้ญาติได้มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ แล้วให้เซ็นชื่อในใบไม่สมัครใจอยู่โรงพยาบาล 

 
      ทั้งนี ้  ให้ทุกคนถือปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
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              (นพ.วิชาญ  คิดเห็น) 
                                    ผูอ้ำนวยการโรงพยาบาลสูงเนิน 

 
 



 

 

 
ประกาศโรงพยาบาลสูงเนิน 

เรื่อง   นโยบายการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก โรงพยาบาลสูงเนิน 
....................................................................................................................................................................... 

สืบเนื่องจากอำเภอสูงเนินมีการระบาดของโรคไข้เลือดออกติดต่อกันอย่างต่อเนื่อง โดยใน ปี 2563     
มีจำนวนผู้ป่วย 355 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 422.36 ต่อแสนประชากร และจากการสุ่มสำรวจค่าความชุกของ
ภาชนะที่พบลูกน้ำยุงลาย พบค่า CI =0% (ค่าปกติ =0)ในการนี้เพื่อให้โรงพยาบาลสูงเนิน เป็นเขตปลอดลูกน้ำ
ยุงลายอย่างต่อเนื่อง ไม่เป็นแหล่งแพร่กระจายโรคให้กับผู้ป่วย ผู้รับบริการ ญาติและบุคลากรทางการแพทย์  
โรงพยาบาลสูงเนินจึงขอกำหนดนโยบายการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ดังนี้ 
1. นโยบายป้องกันการเกิดโรค แจ้งให้เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลและบ้านพักทุกหลัง รวมแฟลตควบคุมลูกน้ำ

ยุงลายป้องกันยุงลายวางไข่ และตัดวงจรการเกิดยุงลาย  โดยกำหนดใช้มาตรการ 5 ป 2 ข 3 ก          
ตามรายละเอียดดังนี้ 
1.1 มาตรการ 5 ป ๒ ข 3 ก. 

1.1.1 ป.ที่ 1 ปิด ปิดภาชนะน้ำดื่มน้ำใช้น้ำขังทุกชนิดให้มิดชิดป้องกันยุงลายลงไปวางไข่  
1.1.2 ป.ที่ 2 ปล่อย ปล่อยปลากินลูกน้ำ เช่นปลาหางนกยูง ในภาชนะถาวร เช่นโอ่งน้ำ ถังน้ำ

บ่อน้ำ หรืออ่างน้ำ อ่างบัว 
1.1.3 ป.ที่ 3 เปลี่ยน เปลี่ยนน้ำในแจกัน ดอกไม้ และภาชนะใส่น้ำภายในบ้านเรือน ทุก 7 วัน 
1.1.4 ป.ที่ 4 ปรับปรุงปรับปรุงสิ่งแวดล้อมท้ังภายในหน่วยงาน บ้านพัก เขตบ้านพักให้เจ้าหน้าที่

ที่อาศัยดูแลรอบบ้านพักของตนเองรัศมี 1 เมตร นอกบ้านพักระยะเกิน 1 เมตร ให้คนงาน
ของฝ่ายสุขาภิบาลฯดูแลตามโซนที่รับผิดชอบไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  

1.1.5 ป.ที่ 5 ปฏิบัติ ปฏิบัติตามมาตรการ 4 ป คือ ปิด เปลี่ยน ปล่อย ปรับปรุง ทุก 7 วัน  
1.ข : ขัด ขัดขัดภาชนะก่อนเปลี่ยนน้ำ เพ่ือกำจัดไข่ยุงลาย บริเวณขอบภาชนะ และทิ้งน้ำ
ที่ขัดล้างเพ่ือให้ไข่แห้งตาย ทุก 7 วัน 
2.ข:  ขยะ จัดการขยะเพ่ือลดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย 

1.2 มาตรการ 3 เก็บ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย โดย 
1) เก็บขยะ เศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 
2) เก็บบ้าน ให้ปลอดโปร่งไม่ให้ยุงลายเกาะพัก  
3) เก็บน้ำ ให้มิดชิดปิดไม่ให้ยุงลายวางไข่ และเสริมด้วยการขัดล้างไข่ยุงลายตามขอบภาชนะ

ใส่น้ำด้วย 
2. นโยบายมาตรการ การตรวจสอบและควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยกำหนดให้มีการดำเนินการดังนี้ 

1.1 บนโรงพยาบาล ตรวจสอบหน้างานโดยหัวหน้าฝ่าย หัวตึก หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ฝ่าย
สุขาภิบาลฯทุกวันและตรวจสอบซ้ำทุกบ่ายวันศุกร์ที่3ของเดือนกรณีพบลูกน้ำยุงลายให้
มอบหมาย ให้แม่บ้านปฏิบัติตามมาตรการ 5 ป 1 ข และ 3 ก อย่างเคร่งครัด 

1.2 เขตบ้านพัก ตรวจสอบแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย สำรวจค่า CI ทุกบ่ายวันศุกร์ที่ 3 ของเดือน
ร่วมกับ คณะกรรมการบ้านพัก พร้อมทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย โดยเจ้าหน้าที่และ
คนงานฝ่ายสุขาภิบาลฯกรณีพบลูกน้ำยุงลายในภาชนะท่ีอยู่รัศมี 1 เมตร จากบ้านพักเจ้าหน้าที่
หลังที่พัก คณะกรรมการบ้านพักขอให้ผู้อาศัยอยู่ในบ้านพักปฏิบัติตามมาตรการ 5ป 2 ข และ3 
ก ในเขตบ้านพักอย่างเคร่งครัด 



1.3 รณรงค์พ่นหมอกควันก่อนการระบาดของโรคในเขตบ้านพักอย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง ทุกวันศุกร์
สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน  

1.4 ให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก ผ่านเสียงตามสาย บอร์ดให้ความรู้ ผ่านในที่ประชุมประจำเดือน 
3. นโยบายขณะเกิดการระบาดของโรค ให้ดำเนินการตามมาตรการ 331 คือ  

1.1. การรายงานโรคภายใน 3 ชั่วโมง 
1.2. ผู้เกี่ยวข้อง อสม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำภายใน 3 ชั่วโมง 
1.3 ควบคุมโรคในพ้ืนที่ ภายใน1 วัน 

 
            นโยบาย ทั้ง 3 ประการดังกล่าว  ให้ถือปฏิบัติ ตั้งแต่ บัดนี้ เป็นต้นไป 
 

                                                      ประกาศ  ณ วันที่   1   เมษายน  2564 
 
 
 

                              (นพ.วิชาญ   คิดเห็น) 
                               ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสูงเนิน 

 



 

 
ประกาศโรงพยาบาลสูงเนิน 

เรื่อง นโยบายด้านระบบสารสนเทศและการจัดการการเรยีนรู้ 
_____________________ 

หลักการ 
 1.ระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลต้องสอดคล้องกับเป้าประสงค์ด้านผู้รับบริการ เจ้าหน้าที่และกลยุทธ์  
             หรือยุทธศาสตร์ขององค์กร 

2.ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศท่ีจำเป็นสำหรับผู้ป่วยและบุคลากรหรือผู้รับผลงาน      ต้องมีความถูก 
  ต้อง  น่าเชื่อถือ  ปลอดภัย  และพร้อมใช้งานและมีระบบสำรองข้อมูล   เมื่อเกิดปัญหาระบบล่มหรือใช้ 
  การไม่ได้ต้องมีระบบ Information Down Time ภายใน 15 นาที 
3.เจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงข้อมูลและนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วยและนำไป  พัฒนาคุณภาพ 
  งาน 
4.ให้มีระบบการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพ  โดยมีศูนย์รวบรวมข้อมูลความรู้ของบุคลากร  การแลก     
   เปลี่ยนความรู้ และผลงานวิจัยต่างๆในองค์กร  และเจ้าหน้าที่ทุกระดับสามารถเข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้    
   และนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการและหน่วยงาน 

นโยบาย 
1.ระบบฐานข้อมูลของโรงพยาบาลต้องเป็นระบบ DBMS (Database management System) โดยใช้ 
   โปรแกรม HOSxP ที่มีศูนย์รวมของข้อมูลอยู่ท่ีเดียวกันและกระจายข้อมูลสู่หน่วยงานต่างๆ  โดย    
   ผู้รับผิดชอบหลัก/รอง ร่วมกันคัดเลือกฐานข้อมูล 
2.การพัฒนาระบบสารสนเทศ การคัดเลือก Software 
      2.1  ต้องเน้นการมีส่วนร่วมของทีมงานที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับความต้องการขององค์กรและ
ผู้ใช้งานต้องมีการกำหนดฐานข้อมูลขั้นต่ำตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข และกำหนดค่ารักษา
หรือค่าบริการให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐาน  เช่น เกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง  เกณฑ์ผู้ประสบภัยจาก
รถ ฯ และให้สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายจริงในปัจจุบัน  และควรมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน
อย่างน้อยทุก 1-2  ปี 
     2.2  ต้องมีการวางแผนด้าน Hardware ที่สอดคล้องกับ Software ที่ใช้ และให้ครอบคลุมหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องอย่างเพียงพอและมีการ Upgrade ตามความจำเป็นใน การใช้งานพร้อมระบบการบำรุงรักษา 
     2.3  ต้องมีการทบทวนและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้สอดคล้องกับการใช้งานในปัจจุบันและความ
ต้องการของผู้ใช้งานอย่างต่อเนื่อง  โดยส่วนหนึ่งประสานการ  Upgrade  ระบบกับบริษัทที่ออกแบบ
Software และส่วนหนึ่งพัฒนาโดยทีมผู้ดูแลระบบ 
3.การเข้าถึงข้อมูล เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยและรักษาความลับของข้อมูล   จำเป็นต้องมีการแบ่งระดับ  
  เจ้าหน้าที่ท่ีสามารถเข้าถึงข้อมูลอย่างชัดเจน  โดยกำหนด Password แต่ละระดับชั้น  ดังนี้ 

3.1  ที่ปรึกษา  คือ ผู้อำนวยการ หรือรองผู้อำนวยการ ในกรณีที่มีปัญหาในการดำเนินงานให้เป็น 
ตามระบบ 

3.2  ผู้ดูแลระบบ(Administrator) คือผู้ที่ สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลได้ทั้ งหมดมีสิทธิในการ
กำหนดการ 



 

3.3  ตั้งค่าต่างๆ การกำหนดรหัสผ่าน และแก้ไขฐานข้อมูลได้และรับผิดชอบในการลงทะเบียนระบบ 
(Register) 

3.4  ผู้ควบคุมระบบคือผู้ที่สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลได้ เพ่ือช่วยในการดึงข้อมูลทำรายงานระจำเดือน 
หรือการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าตามชุดคำสั่งที่กำหนด  โดยอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลอย่าง
ใกล้ชิดของ Admin  ไม่มีสิทธิในการนำข้อมูลของโรงพยาบาลไปใช้หรือกระทำให้เกิดความ
เสียหายต่อหน่วยงาน  ไม่ว่าระหว่างการทำงานหรือหลังจากออกจากโรงพยาบาลแล้วก็ตาม ซึ่ง
จะถือเป็นความผิด แต่ถ้าเกิดความเสียหายโดยไม่ตั้งใจ/ไม่เจตนา  ต้องแจ้งให้ผู้ดูแลระบบทราบ
ทันที เพ่ือช่วยแก้ไขตามลำดับชั้นโดยด่วน และไม่ถือเป็นความผิด 

3.5  ผู้ใช้งาน  คือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ  ซึ่งจะได้รับการกำหนดรหัสประจำตัว แต่ละ
บุคคล  และกำหนดการเข้าถึง Module และการใช้งานตามหน้าที่รับผิดชอบและลักษณะงานที่
เกี่ยวข้อง เช่น  เจ้าหน้าที ่OPD สามารถใช้หน้าจอเวชระเบียน ห้องจ่ายยาและห้องเก็บเงินได ้

3.6  เวชระเบียนต้องจัดเก็บในห้องที่แยกเป็นสัดส่วน เพ่ือเป็นการรักษาความลับของข้อมูล ห้ามผู้ไม่
เกี่ยวข้องเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาต  โดยเฉพาะเวชระเบียนที่เกี่ยวข้องกับคดีหรือถูกล่วงเกินทาง
เพศ ต้องจัดเก็บแยกและมีระบบล๊อคกุญแจ และจัดเก็บเอกสารอย่างน้อย 20 ปี 

3.7  ขอประวัติข้อมูลการรักษาของผู้ป่วย ต้องยื่นแบบฟอร์มขอข้อมูลที่ห้องบัตร และอนุมัติผ่าน
ผู้อำนวยการทุกครั้ง 

 4.การครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลและการนำไปใช้ประโยชน์ 
4.1 ให้มีระบบการสุ่มตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและปรับปรุงแก้ไขอย่าง ต่อเนื่อง 
4.2 ข้อมูลจากการบันทึกเวชระเบียน  ให้คณะกรรมการเวชระเบียนสุ่มตรวจสอบตามเกณฑ์  

 มาตรฐานทุก 1  เดือน  และเสนอแนวทางการปรับปรุงแก้ไข 
4.3 ข้อมูลจากระบบ LAN  ให้มีระบบการสุ่มตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเชิงรุก  เป็นระยะ 

ต่อเนื่อง  เช่น การลงรหัส DRG  สุ่มความครบถ้วนการลงค่ารักษาพยาบาล  การตรวจสอบ 
ความครบถ้วนของข้อมูลก่อนส่งเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลสิทธิต่างๆ เป็นต้น และกรณีพบมี
ความผิดพลาดขณะปฏิบัติงานให้เข้าระบบการรายงานความเสี่ยงและทบทวนแนวทางการแก้ไข 

4.4  การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์จัดระบบสำรวจความต้องการการใช้ประโยชน์ของฐานข้อมูลจาก  
ระบบเครือข่ายจากทุกหน่วยงานและสนับสนุนตามความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลตามระยะเวลา 
ทีก่ำหนด  เช่น ข้อมูลในการจัดทำรายงาน  ข้อมูลผู้ป่วยขาดนัด ข้อมูลผู้ป่วยที่มา Admit แยก 

            รายตึก เป็นต้น 
4.5 ทีมสารสนเทศ ต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงรุกที่สำคัญให้คณะกรรมการ PCTนำไปทบทวนหา

สาเหตุเพ่ือเป็นโอกาสพัฒนา เช่น  กลุ่มผู้ป่วยในตาย กลุ่ม Refer 48 ชม.  Re-Admit 28  
วัน กลุ่มค่าใช้จ่ายสูง  กลุ่มนอนนานเกินวันนอนมาตรฐาน ฯ 

4.6 กรณีต้องการข้อมูลอ่ืนๆเพ่ิมเติม  เช่น การจัดอันดับโรค  การจัดทำ KPI  ข้อมูลเป็นกลุ่มโรคที่
สำคัญ   ฯ  หน่วยงานต้องเสนอขอล่วงหน้าอย่างน้อย 1 อาทิตย์  ยกเว้นกรณีเร่งด่วน สามารถ
สนับสนุนให้ได้ภายใน 1-2 วัน 

 5. ระบบการพัฒนาบุคลากรและการจัดการการเรียนรู้ 
 5.1 ให้มีระบบในการพัฒนาองค์ความรู้ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องทุกปี  และ   
      ระบบปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่ที่ชัดเจน     ทั้งองค์ความรู้ด้านระบบเครือข่าย  การใช้โปรแกรม 
      คอมพิวเตอร์ต่างๆ ในการพัฒนาคุณภาพงาน  การใช้ Internet  



 

5.2 มีระบบการรวบรวมผลงานคุณภาพ   และความรู้ที่ ได้รับการอบรมของเจ้าหน้าที่   ผ่าน
ระบบ Website  ของโรงพยาบาล เพ่ือให้เกิดการ Share ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ภายในองค์กร   ทั้งในรูปแบบของงานคุณภาพ CQI นวัตกรรม ต่างๆเรื่องเล่าความดีในรูปแบบ 
E-Book 
ผลงานวิจัย  เอกสารการอบรมทั้งภายในและภายนอก งานสร้างเสริมสุขภาพ และความรู้ทั่วไปฯ
ซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถเข้าไปเปิดอ่านหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่าน ในระบบ  Internet ของ
โรงพยาบาล 

5.3 จัดระบบสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น  ระบบคอมพิวเตอร์
และ Internet  รวมสื่อวิชาการที่ทันสมัยสำหรับเจ้าหน้าที่หรือนักศึกษาฝึกงาน   ในศูนย์เรียนรู้ที่
ห้องสมุด 

5.4 มีระบบการประเมินผลการใช้สื่อคอมพิวเตอร์และระบบการจัดการการเรียนรู้ที่ชัดเจน 
  6.ความม่ันคงและปลอดภัยระบบสารสนเทศ ให้ปฏิบัติตามระเบียบนโยบายความม่ันคงและปลอดภัย 
             ระบบสารสนเทศ 
  

            ทั้งนี ้   ให้ทุกคนถือปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
  

ประกาศ  ณ  วันที่  16  เมษายน   2564 
   
  
 
                                                                          (นายวิชาญ  คิดเห็น) 

          นายแพทย์เชี่ยวชาญ                                                          
   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสูงเนิน 

 



 
นโยบายความม่ันคงปลอดภัยในระบบสารสนเทศ 

โรงพยาบาลสูงเนิน นครราชสีมา 
................................... 

         นโยบายความมั่นคงปลอดภัยในระบบสารสนเทศฉบับนี้ จัดทำขึ้น เพ่ือให้ระบบสารสนเทศของ
โรงพยาบาลสูงเนิน มีความปลอดภัย  ไม่ให้มีผู้ใดกระทำให้ระบบสารสนเทศ ไมสามารถทำงานตามคำสั่งที่
กำหนดไว หรือใชวิธีการใด ๆ เขาลวงรูขอมูล แกไข หรือทําลายขอมูล ของบุคคลอ่ืนในระบบสารสนเทศโดยมิ
ชอบหรือใชระบบ  สารสนเทศเพ่ือเผยแพรขอมูลอันเป็นเท็จหรือมีลักษณะอันลามกอนาจาร ซึ่งอาจกอใหเกิด
ความเสียหายแก โรงพยาบาลสูงเนิน และเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.  2550  โดยให้มีสาระสำคัญดังนี้ 
 
1.ระบบความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ทางกายภาพ และสิ่งแวดลอม  
   1.1 จัดทําบัญชีเครื่องคอมพิวเตอร์ วัสดุอุปกรณ์ของระบบสารสนเทศ  โดยมีการบริหารจัดการอยา่ง 
        ชัดเจน  มีระบบการเบิกจ่ายวัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ  
   1.2 กําหนดใหหองServer เปนบริเวณท่ีตองรักษาความปลอดภัย และจัดใหมีการควบคุมการเขา-ออก  
        เฉพาะผูไดรับอนุญาต      
   1.3 ดูแลอุปกรณระบบเครือขายคอมพิวเตอรที่ใชงาน เชนสายไฟ สายสื่อสารและสายสัญญาณ  ตองได 
        รับการปองกันการเขาถึงโดยไมไดรับอนุญาต เพ่ือลดความเสี่ยงของการเสียหายต่อสายสัญญาณ  
        หรืออุปกรณระบบเครือขาย 
   1.4 ตรวจสอบความเหมาะสมของขอมูลที่เผยแพรออกสูสาธารณะ ตองไมขัดตอกฎหมายที่ เกี่ยวขอ้ง 
        และมีกลไกปองกันการเขาไปแกไขขอมูลโดยไมไดรับอนุญาต   
   1.5 จัดระบบสำรองข้อมูลเพิ่มเติมจากระบบที่มีอยู่ด้วยการ Backupข้อมูลลง CD และแยกเก็บไว้ที่ศูนย ์
        เรียกเก็บ เพ่ือความปลอดภัยกรณีมีปัญหาที่ห้อง Server  
2.ระบบความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ด้านการใช้งาน  
   2.1 จัดระบบการป้องกันภัยคุกคามจาก ไวรัส  เวิรม  โทรจัน  สปายแวร รวมทั้งอันตรายที่เกิดข้ึนจาก 
        โปรแกรมท่ีไมประสงคดี์ อย่างเหมาะสม  
   2.2 ติดตั้งระบบ Restore ที่เครื่องลูกข่าย ในระบบ HOSxP  
   2.3 ติดตั้งโปรแกรม anti-virus ทีเ่ครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง ของโรงพยาบาล 
   2.4 ติดตั้งระบบกระจายสัญญาณWirelessให้ครอบคลุมพ้ืนที่โรงพยาบาลเพื่อลดการเชื่อมต่อระบบด้วย 
        สายสัญญาณซึ่งเป็นช่องทางที่ไวรัสระบาดโดยง่าย 
   2.5 การติดตั้งโปรแกรมเพ่ิมเติมในทุกเครื่องต้องทำโดยทีมผู้ดูแลระบบเท่านั้น 
   2.6 ผูใชงานระบบเครือข่าย มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 

2.6.1 ผู้ใช้งานในระบบอินเตอร์เนตและ HOSxP ทุกคนจะมี username และ password  
       ประจำตัว 

 2.6.2 ผู้ใช้งานในระบบอินเตอร์เนตและ HOSxP ต้องรับผิดชอบในการจัดเก็บและรักษา 
        รหัสผานของตนเองใหเป็นความลับและเปลี่ยนรหัสผานของตนเองทันที หลังจากไดรับ 

       รหัสผานจากผูดูแลระบบ  
2.6.3 ห้าม ผูใชงานนําเอาฮารดแวรหรือ ซอฟตแวรมาติดตั้ง เปลี่ยนแปลง ทําซ้ำหรือตอเติม 
        โดยไมไดรับอนุญาต 



2.6.4 หามใชงานระบบเครือขายคอมพิวเตอร  เพ่ือกระทําสิ่งที่ผิดกฎหมาย 
2.6.5 รบัผิดชอบ หมั่นตรวจตราเครื่องคอมพิวเตอรของตนเองด้วย โปรแกรม Anti-virus เพ่ือ่ให      
        มั่นใจวาปลอดภัยจากโปรแกรมที่ไมประสงคดีหรือ ไวรัส  เวิรม โทรจัน สปายแวร 
2.6.6 หามใชชื่อและรหัสผานของผูใชงานคนอ่ืน   
2.6.7 หามเผยแพรขอมูล หรือสารสนเทศท่ีเป็นเท็จ หรือ ดําเนินการใด ๆ ที่จะสงผลใหเกิด 
        ความเสียหาย แกผูอ่ืนหรือโรงพยาบาล 
2.6.8 หามเผยแพร หรือจัดเก็บขอมูลที่มีลักษณะลามก อนาจาร และขัดตอศีลธรรมอันดี และ หาม   
        เผยแพรขอมูลภาพตัดตอ เติม หรือดัดแปลงภาพของบุคคลอื่น ดวยวิธีการใดๆ ซึ่ง 
        จะทําใหผูอ่ืน เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือไดรับความอับอาย   
2.6.9 หามใช้บริการในระบบเครือขาย เพ่ือประกอบธุรกิจส่วนตัว    
2.6.10 หามกระทําการอันมีลักษณะ เปนการละเมิดทรัพยสินทางปญญาของผูอ่ืน     

 2.6.11 หามทําลาย หรือ พยายามทําลายระบบรักษาความปลอดภัยของระบบเครือขาย   
      2.6.12  หามลักลอบดักจับขอมูลในระบบเครือขาย      
 2.7 จัดทำระบบเก็บขอมูลจราจรคอมพิวเตอรตาม พรบ.วาดวยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ด้วย  
     ระบบ Authen  โดยผู้ใช้งานระบบ อินเตอร์เนต ต้องแสดงตัวตนก่อนเข้าใช้งาน และข้อมูลที่ใช้งานจะ   
     ถูกเก็บไว้ที่ server อย่างน้อย 90 วัน 
 

ทั้งนี้ให้ ทุกกลุ่มงาน ทุกหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ทุกคนถือปฏบิัติตามนโยบายดังกล่าวตั้งแต่บดันี้เป็นตน้ไป 
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          (นายวิชาญ  คิดเห็น) 
           นายแพทย์เชี่ยวชาญ 
              ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสูงเนิน 



 
 

 
 

ประกาศโรงพยาบาลสูงเนิน 
เรื่อง   ระเบียบร้านค้าสวัสดิการโรงพยาบาลสูงเนิน พ.ศ. 2564 

................................................................................................................................................................................. 
โรงพยาบาลสูงเนินได้ปรับปรุงร้านค้าสวัสดิการ เพ่ือให้มีการจำหน่ายสินค้าอุปโภค - บริโภค ให้กับเจ้าหน้าที่,

ผู้ป่วยและบุคคลทั่วไป โดยจะเปิดให้ผู้เข้ามาประกอบการจำหน่ายสินค้า อุปโภค - บริโภค และเพ่ือให้การดำเนินกิจการ
ของผู้ประกอบร้านค้าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงวางระเบียบไว้ดังนี้  
 
หมวดสถานที่ ค่าเช่า และ บริการ 

1. ร้าน/บริเวณ ที่จัดให้ประกอบการ มีทั้งหมด 5 ร้าน 
1.1 ร้านที่ 1 เป็นห้องกว้าง 4 เมตร ยาว 4.7 เมตร จำนวน 1 ห้อง 
1.2 ร้านที่ 2-3  เป็นห้องกว้าง 2 เมตร ยาว 4.7 เมตร จำนวน 2 ห้อง 
1.3 ร้านที่ 4  เป็นห้องกว้าง 2.5 เมตร ยาว 4.7 เมตร จำนวน 2 ห้อง 
1.4 ร้านแผงลอยบริเวณรั้วหน้าร้านค้า พ้ืนกว้าง 2 เมตรยาว 2-3 เมตรจำนวน 4 ห้อง 

2. ประเภทของร้านและการบริการ 
2.1 ร้านที่ 1 : ให้จำหน่ายอาหาร 
2.2 ร้านที่ 2 : ให้จำหน่าย น้ำปรุงรส เครื่องดื่ม และผลไม้  
2.3 ร้านที่ 3 : จำหน่ายของใช้จำเป็นของผู้ป่วย   
2.4 ร้านที่ 4 : จำหน่ายอาหาร 
2.5 บริเวณรั้วโรงพยาบาลหน้าร้านค้า จำหน่ายสินค้าได้ทุกประเภท ที่สอดคล้องกับนโยบายของโรงพยาบาล 

ทั้งโรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลสีขาว โรงพยาบาลสายใยรักครอบครัว และนโยบาย
คุ้มครองผู้บริโภค 

3. อัตราค่าเช่า 
3.1 ร้านที่ 1    อัตราเช่า 2,000 บาท ต่อเดือน 
3.2 ร้านที่ 2,3  อัตราเช่า   900 บาท ต่อเดือน 
3.3 ร้านที่ 4     อัตราเช่า  2,200 บาท ต่อเดือน 
3.4 ร้านแผงลอย อัตราเช่าห้องล่ะ  50 บาท ต่อวัน 

อัตราค่าเช่าสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะเศรษฐกิจและมติของกรรมการ โดยได้รับอนุมัติจาก
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ทั้งนี้ไม่รวมค่าน้ำค่าไฟ ซึ่งผู้ประกอบการต้องชำระเองตามอัตราการใช้งานจริง  

4. การคิดค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า จะคิดจากปริมาณการใช้จริงที่ปรากฏจากมิเตอร์วัด โดยอิงจากระบบค่าน้ำค่าไฟฟ้าของ
บ้านพักโรงพยาบาล 

5. เวลาประกอบการ  ต้องจำหน่าย 6.30 -17.00 น.หรือมากกว่า 
6. วันประกอบการ ต้องจำหน่าย 6 วัน ต่อสัปดาห์หรือมากกว่า  

6.1 ร้านอาหารสลับหยุด เสาร์-อาทิตย์  
6.2 ร้าน น้ำ และเบ็ดเตล็ด เลือกวันหยุดวันอาทิตย์ 
6.3 วันเทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์ ให้หยุดได้ตามเหมาะสม 
6.4 วันหยุดฉุกเฉิน ต้องแจ้งกรรมการให้ทราบและติดป้ายบอกวันหยุดที่หน้าร้านทุกครั้ง 



7. ทุกร้านสามารถ แสดงสินค้าของตนเองในพ้ืนที่บริเวณหน้าร้านของตนได้ไม่เกิน 1 เมตร 
8. การทำความสะอาด ผู้ประกอบการต้องดูแลรักษาความสะอาด 

8.1 โต๊ะ เก้าอ้ี ให้บริการ ต้องทำความสะอาดทันทีท่ีผู้รับบริการใช้บริการเรียบร้อยแล้ว 
8.2 อ่างล้างภาชนะ ตะแกรงรองเศษขยะ เครื่องดูดควัน ท่อระบายน้ำทิ้ง ทุกวัน  
8.3 ผนังห้อง ประตู ล้าง/เช็ด เดือนล่ะครั้ง  
8.4 กวาดบริเวณหน้าร้านอาหาร ใต้ชายคากิ่งต้นไม้ใหญ่ เช้า-เย็น 
8.5 ขยะที่เกิดจากร้านให้รวบรวมไปทิ้งบริเวณที่เก็บขยะ ข้างเตาเผาขยะ ด้านหลังโรงพยาบาล 
8.6 ห้ามล้างอุปกรณ์/ภาชนะบริเวณหน้าร้านโดยเด็ดขาด ให้ทำบริเวณท่ีจัดไว้ให้เท่านั้น 

9. ไม่อนุญาตให้แก้ไขดัดแปลงโครงสร้างของร้าน หากต้องการปรับปรุงสถานที่ให้เอ้ือต่อการจำหน่ายให้บันทึกขอ
ดำเนินการต่อคณะทำงานร้านค้าสวัสดิการ และจะกระทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้อำนวยการเท่านั้น 

10. สินค้าท่ีนำมาจำหน่ายต้องสอดคล้องกับนโยบายของโรงพยาบาล ทั้งโรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพ 
โรงพยาบาลสีขาว โรงพยาบาลสายใยรักครอบครัว และนโยบายคุ้มครองผู้บริโภค ได้แก่ 
10.1 ให้จำหน่ายสินค้าตามประเภทของร้านที่ประกอบการ (ข้อ 2) 
10.2 ห้ามจำหน่าย 

10.2.1 สินค้าผิดกฎหมายทุกชนิด 
10.2.2 บุหรี่ สุรา และสารเสพติดอ่ืน ๆ 
10.2.3 นมผงเด็กทารก ขวดนมและจุกนมยาง 
10.2.4 เครื่องดื่มชูกำลังทุกประเภท 

10.3 อาหารทุกประเภทต้องสะอาด ปลอดสารพิษ และถูกสุขลักษณะด้านโภชนาการผ่านการประเมิน
มาตรฐานCFGT และได้รับรองป้ายอาหารปลอดภัย 

10.4 ควรจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มท่ีเน้นการสร้างเสริมสุขภาพ แก่ผู้บริโภคเป็นส่วนใหญ่  
10.5 สินค้าเบ็ดเตล็ด ควรจำหน่ายของใช้ที่จำเป็นของผู้ป่วยใน เช่น สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ยาสระผม แป้ง

โรยตัว ผ้าเช็ดตัว-หน้า เสื้อผ้า รองเท้า ผ้าอ้อมเด็ก-ผู้ใหญ่ ผ้าอนามัย นมกล่องยกแพ็ค ของเยี่ยมคนไข้ 
บัตรเติมเงินโทรศัพท์  และเบ็ดเตล็ด  

10.5.1 มี อย.  
10.5.2 กำหนดวันผลิต วันหมดอายุ 
10.5.3 ติดราคาจำหน่ายที่สินค้าทุกชิ้น  
10.5.4 สิ้นค้าสะอาด ไม่มีฝุ่นหรือรอยฉีกขาด 
10.5.5 สินค้าทุกประเภทให้มีหลากหลายยี่ห้อและจำนวนที่เพียงพอ 

10.6 น้ำเปล่าให้จำหน่ายได้ทุกร้าน  
10.7  ขนม ทุกร้านสามารถนำมาจำหน่ายได้ โดย 

10.7.1 มี อย.  
10.7.2 กำหนดวันผลิต วันหมดอายุ 
10.7.3 ติดราคาจำหน่ายที่สินค้าทุกชิ้น  
10.7.4 สิ้นค้าสะอาด ไม่มีฝุ่นหรือรอยฉีกขาด 
10.7.5 เป็นขนมปรุงสุกใหม่  

 
 



10.8 ร้านค้าแผงลอยสามารถนำสินค้ามาจำหน่าย อาจซ้ำประเภทกับผู้ประกอบการได้ แต่ไม่อนุญาตให้ตั้งเตา
ประกอบอาหาร เว้นเป็นเตาประกอบสำเร็จในรถเข็นจำหน่าย  

11. ให้จำหน่ายและแสดงสินค้า เฉพาะในบริเวณท่ีทางโรงพยาบาลจัดให้เท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำ สินค้าไปเร่ขายใน
ตึกผู้ป่วย สถานที่ทำงานของเจ้าหน้าที่และบริเวณบ้านพักของโรงพยาบาลโดยเด็ดขาด  แต่สามารถบริการ
จัดส่งให้เจ้าหน้าที่บนตึกได้โดยบรรจุกล่องให้เรียบร้อย 

หมวดผู้ประกอบการ 
1. คุณสมบัติผู้ประกอบการ และผู้ร่วมประกอบการ 

1.1  สัญชาติไทย มีที่อยู่ บ้านเลขที่ ในประเทศไทย 
1.2  มีภูมิลำเนา อำเภอสูงเนิน สามารถมาเปิดร้านได้ทันเวลาที่กำหนด 
1.3  ไม่เป็นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลสูงเนิน หรือ ญาติสายตรง หรือญาติที่อยู่บ้านร่วมกับเจ้าหน้าที่

โรงพยาบาลสูงเนิน 
2. เอกสารประกอบการของผู้ประกอบการและผู้ร่วมประกอบการ 

2.1  รูปถ่าย      1 ใบ 
2.2  สำเนาทะเบียนบ้าน     1 ใบ 
2.3  สำเนาบัตรประชาชน     1 ใบ 
2.4  ใบรับรองแพทย์ออกโดยโรงพยาบาลสูงเนิน  1 ชุด 

2.4.1 Anti –HAV Total (รอผล 1 สัปดาห์)  
2.4.2 Stool C/S (รอผล 1 สัปดาห)์  
2.4.3 CXR 
2.4.4 ใบรับรองแพทย์ 

2.5  ใบสมัครตามแบบฟอร์มที่กำหนด    1 ใบ 
2.6  รายการสินค้าและราคา    1 ชุด 

3  ผู้ประกอบการทั่วไป สัญญาดำเนินการมีระยะ 1 ปี  
3.1  ครบปีสัญญา ต่อสัญญาเมื่อผ่านเกณฑ์ประเมินของ จนท.มากกว่า 70 %  
3.2  ครบสัญญา 3 ปี รับสมัครผู้ประกอบการใหม่  

4 ผู้ประกอบการคู่ค้าของโรงพยาบาลสูงเนิน 
4.1 เป็นผู้ประกอบการทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 3 ปี  
4.2  ได้รับคะแนนประเมินจาก จนท. ในรอบ 3 ปี ไม่ต่ำกว่า 80 %ในแต่ละปี 
4.3  ได้รับการประเมินจากกรรมการ ในประเด็น  

4.3.1 บริการดี พฤติกรรมดี 
4.3.2 สินค้าดี รดชาดดี  
4.3.3 ปริมาณ จำนวนเพียงพอ 
4.3.4 รูปแบบการนำเสนอบริการ การแต่งกาย เหมาะสมต่อโรงพยาบาล  

5 ร้านค้าที่ผ่านการรับเลือก จะต้องวางเงินประกันวัสดุอุปกรณ์จำนวน 3,000 บาท/ห้อง และจะได้เงินคืนเมื่อยกเลิก
สัญญา  

6 ผู้ประกอบการไม่ควรนำเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี มาเลี้ยงหรือเล่นบริเวณร้านค้า 
7 ให้ผู้ประกอบการใช้สุขาได้ที่อาคารแหลมทอง 3  
 



หมวดข้อห้าม  
1 ห้ามผู้ประกอบการนำสัตว์เลี้ยงทุกประเภท เข้ามาบริเวณร้านค้า 
2 ไม่อนุญาตให้ผู้ประกอบการพักค้างที่ร้าน  
3 ผู้ประกอบการต้องให้ลูกค้าเป็นผู้ตัดสินใจเลือกรับบริการเองต้องไม่เชื้อเชิญหรือจูงใจผู้รับบริการจน เป็นเหตุให้

ผู้รับบริการเกิดความรำคาญใจ 
4 การจำหน่ายสินค้าจะต้องไม่ค้ากำไรเกินควร ต้องแสดงรายการสินค้าและบริการตามแบบรายการที่ยื่นต่อกรรมการ

ไว้ ห้ามมีการเปลี่ยนแปลงประเภทสินค้าและราคาที่จำหน่ายก่อนได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการร้านค้า และ
จะต้องจัดทำป้ายแสดงรายการสินค้าและบริการพร้อมราคาอย่างชัดเจน  

5 ผู้ให้บริการร้านค้า ต้องผ่านการตรวจสุขภาพเกี่ยวกับโรคติดต่อระบบทางเดินอาหาร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ถ้ามี
ความเสี่ยงอาจไม่พิจารณาให้ดำเนินการต่อและยกเลิกสัญญาเช่า  

6 ผู้ร่วมประกอบการ ผู้เสริฟอาหาร หากมาอยู่ทำงาน นานเกินกว่า 1 เดือน ต้องตรวจสุขภาพทุกครั้ง 
7 ผู้ประกอบการทุกคนจะได้รับการอบรมสุขาภิบาลอาหารจากโรงพยาบาลก่อนเปิดดำเนินการ 
8 ห้ามผู้ประกอบการทุกคนทะเลาะ วิวาท หรือ แสดงกิริยาที่ไม่สุภาพกับลูกค้าทุกประเภททั้งเด็กและผู้ใหญ่ หาก

ผู้ประกอบการทะเลาะวิวาทกัน จะทำการตักเตือน 1 ครั้ง หากยังเกิดขึ้นอีกจะยกเลิกสัญญาและไม่คืนเงินประกั น 
การตัดสินของกรรมการและผู้อำนวยการถือเป็นเด็ดขาด 

9 ร้านค้าต้องจัดให้มีระบบบริการเพ่ือสนับสนุนการจัดหาอาหารและเครื่องดื่มของระบบสวัสดิการโรงพยาบาล ตาม
ระบบของสวัสดิการโรงพยาบาล 

10 ให้เจ้าหน้าที่ซื้อสินค้าทุกประเภทด้วยเงินสด ยกเลิกระบบการซื้อเงินเชื่อ กรณีมีการซื้อเงินเชื่อโดยเป็นข้อตกลงนอก
ระบบ รวมถึงกรณีการฝากขายสินค้าของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล  ทางโรงพยาบาลจะไม่รับผิดชอบในการติดตามทวง
หนี้หรือหักเงินใดๆ ทั้งสิ้น  

11 กรณีร้านค้ามีความจำเป็นจะปิดร้านชั่วคราวให้ติดป้ายแจ้งให้ลูกค้าทราบและแจ้งวันกำหนดเปิดให้ทราบ โดย
ชัดเจน 

12 ผู้ประกอบการต้องดูแลทรัพย์สินของโรงพยาบาล หากเกิดความเสียหาย ผู้ประกอบการต้องรับผิดชอบ 
13 หากผู้ประกอบการไม่ดำเนินกิจการต่อไป ต้องแจ้งขอลาออกจากกรรมการเท่านั้น จะตกลงกับบุคคลอ่ืนมาดำเนิน

กิจการแทนไม่ได้  หากฝ่าฝืน จะยกเลิกสัญญาและรบเงินประกัน  
14 ห้ามร้านค้านำสินค้ามาเร่ขายในตึกท่ีทำงาน ยกเว้นเป็นการส่งสินค้าตามท่ีเจ้าหน้าที่สั่งมา 
15 ผู้ประกอบการต้องยินยอมให้คณะกรรมการร้านค้าสวัสดิการโรงพยาบาล ตรวจและประเมินร้านค้าทุก 3 เดือน 

หรือตามท่ีกรรมการจะเห็นสมควร 
16 ผู้ประกอบการมีสิทธิ์ร้องขอความเป็นธรรม หากถูกกลั่นแกลง/กดดันจากผู้จำหน่ายอ่ืนๆและมีพยานเด่นชัด ทั้งนี้

ต้องรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการร้านค้าสวัสดิการ 
 

ประกาศ  วันที่   1   เมษายน  2564  
 
 
 
 

        (นพ.วิชาญ คิดเห็น) 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสูงเนิน 






