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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    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 และหาแนวทางแก้ไขทุกปีอย่างต่อเนื่อง 
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       เมษายน   ๒๕๖4 
 
                          
 
      (นายวิชาญ  คิดเห็น) 
      นายแพทย์เชี่ยวชาญ 

     ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสูงเนิน 
 

 


