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คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร โรงพยาบาลโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ร่วมกันจัดท า “คู่มือการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร” เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติส าหรับบุคลากรของโรงพยาบาล ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหา
เกี่ยวกับ นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติงานที่ส าคัญ ในการดูแลผู้ป่วย และ
ระเบียบปฏิบัติที่ส าคัญของบุคลากร โดยมุ่งหวังให้เกิดมาตรฐานเดียวกันในการปฏิบัติงาน เสริมสร้างความมั่นใจ
ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งช่วยให้บุคลากรทุกคนสามารถน าไปวางแผนปฏิบัติงานให้เกิดความสอดคล้องกันทั่วทั้ง
องค์กร อันจะท าให้เกิดการประสานงานที่ดีและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้มารับบริการและบุคลากรทุกคน 

คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือนี้ จะเกิดประโยชน์ต่อบุคลากรทุกคน หากยังขาดความสมบูรณ์ 
และบุคลากรท่านใดมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเนื้อหาในส่วนใด ทางคณะผู้จัดท ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งและ
ขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย 
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ประวัติองค์กรและข้อมูลทั่วไป 

 โรงพยาบาลโพธิ์ชัย ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 252๗ เป็นโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง มีเนื้อที่ ๒๔ ไร่ ๓ งาน
เปิดด าเนินการตั้งแตป่ี พ.ศ. 2525 และขยายเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง ปี พ.ศ. 253๗ ประชากร
ในเขตพ้ืนทีจ่ านวน  ๕๙,๕๕๓ คน  มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ 

 ทิศเหนือ  ติดต่อกบัก่ิงอ ำเภอดอนจำน  จงัหวดักำฬสินธ์ุ 
 ทิศใต ้ ติดต่อกบัก่ิงอ ำเภอเชียงขวญั และอ ำเภอเสลภูมิ  จงัหวดัร้อยเอด็ 
ทิศตะวนัออก ติดต่อกบัอ ำเภอโพนทอง  จงัหวดัร้อยเอด็ 
ทิศตะวนัตก  ติดต่อกบัอ ำเภอร่องค ำ  จงัหวดักำฬสินธ์ุ 
การปกครองแบ่งพ้ืนที่ออกเป็น ๙ ต าบล ๑๑๒ หมู่บ้าน ดังนี้   
๑. ต าบลขามเปี้ย  รับผิดชอบ ๒๐  หมู่บ้าน 
๒. ต าบลเชียงใหม่ รับผิดชอบ ๑๒  หมู่บ้าน 
๓. ต าบลบัวค า  รับผิดชอบ ๑๑  หมู่บ้าน 
๔. ต าบลอัคคะค า รับผิดชอบ ๑๔  หมู่บ้าน 
๕. ต าบลค าพอุง  รับผิดชอบ ๑๓  หมู่บ้าน 
๖. ต าบลสะอาด  รับผิดชอบ ๑๔  หมู่บ้าน 
๗. ต าบลหนองตาไก้ รับผิดชอบ ๑๐  หมู่บ้าน 
๘. ต าบลดอนโอง รับผิดชอบ ๑๐  หมู่บ้าน 
๙. ต าบลโพธิ์ศรี  รับผิดชอบ ๘ หมู่บ้าน 
 
จ านวนสถานบริการ 
 โรงพยาบาล  1   แห่ง 
 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ  1  แห่ง 
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ๙  แห่ง 
 เทศบาลต าบล  ๒  แห่ง 
 องค์การบริหารส่วนต าบล ๘ แห่ง 

 
 
วิสัยทัศน์ (VISION) :  เป็นโรงพยาบาลคณุภาพ บริการเป็นเลศิด้วยจิตแหง่ความเป็นมนษุย์ สร้างเสริมสขุภาพ

ด้วยสิง่แวดล้อมที่ดี ในวิถีแหง่ความพอเพยีง  

ค่านิยม (values) :  สิง่ทีอ่งคก์รยดึถอืปฏบิตั ิ ใชต้ามค่านิยมของกระทรวงสาธารณสุข 4 ประการ 
หรอื MOPH ซึง่ประกอบดว้ย 

M : Mastery หรอืเป็นนายตนเอง คอืเป็นบุคคลทีห่มัน่ฝึกฝนตนเองใหม้ศีกัยภาพ ยดึมัน่ใน 
ความถูกตอ้ง มวีนิยั ปฏบิตัติามกฎระเบยีบ บนพืน้ฐานของการมสี านึก รบัผดิชอบ คุณธรรม และ
จรยิธรรม 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99


 
 

O : Originality หรอืเรง่สรา้งสิง่ใหม ่คอืสรา้งสรรคน์วตักรรม สิง่ใหม ่ทีเ่หมาะสมและม ี
ประสทิธภิาพ เพื่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ 

P : People centered หรอืใส่ใจประชาชน คอืตอ้งยดึประชาชนเป็นศูนยก์ลางในการท างาน 
เพื่อประโยชน์อนัดแีก่ประชาชน โดยใชห้ลกัเขา้ใจ เขา้ถงึ พึง่ได้ 

H : Humility หรอืถ่อมตนอ่อนน้อม คอืมสีมัมาคารวะ มนี ้าใจ ใหอ้ภยั รบัฟังความเหน็  
เสยีสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 

 
พันธกิจ ( MISSION) 

๑. ให้บริการสขุภาพครอบคลมุด้านการรักษาพยาบาล สง่เสริมสขุภาพ ปอ้งกนัโรคและฟืน้ฟสูภาพให้มี
คณุภาพอยา่งตอ่เน่ือง โดยเน้นการมีสว่นร่วมของชมุชน 

๒. ประเมิน ตรวจสอบประสิทธิภาพ พฒันา และเช่ือมโยงระบบท่ีส าคญั 

๓. พฒันา สิ่งแวดล้อม เพ่ือการเยียวยา และเอือ้ตอ่การเรียนรู้ 

๔. สง่เสริม การสร้างสรรค์ผลงานและนวตักรรมใหม่ๆ  
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 

1. ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ 
2. บริการเป็นเลิศ 
3. ก าลังคนด้านสุขภาพเป็นเลิศ 
4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล 

ความสามารถเฉพาะขององคก์ร (core competency) :  
๑. ระบบบริการฟืน้ฟมูารดาหลงัคลอดด้วยการแพทย์แผนไทยโดยการทบัหม้อเกลือ อบ/ประคบ

สมนุไพร มีการติดตามเย่ียมท่ีบ้านในระยะ 3 เดือนแรกหลงัคลอด  

๒. ระบบบริการดแูลสขุภาพผู้ ป่วยโรคเรือ้รังและด้อยโอกาสในชมุชน (ผู้ ป่วยมะเร็ง ผู้สงูอาย ุคนพิการ 
ผู้ ป่วยโรคเรือ้รัง ผู้ ป่วยระยะสดุท้าย) 

๓. ระบบการดแูลผู้ ป่วยเบาหวานใกล้บ้านใกล้ใจ (DMS) 

ลกัษณะโดยรวมของบคุลากร (workforce profile): 
การจ าแนกกลุ่มบุคลากร พรอ้มจ านวนในแต่ละกลุ่ม : จ าแนกบุคลากรเป็น 3 กลุ่ม 
๑. กลุ่มผูป้ฏบิตังิานวชิาชพีดา้นวทิยาศาสตรส์ุขภาพ  ประกอบดว้ย แพทย ์ทนัตแพทย ์พยาบาล 

เภสชักร นกัวชิาการสาธารณสุข กายภาพ นกัโภชนาการ แพทยแ์ผนไทย รวม 68 คน 
๒. กลุ่มผูป้ฏบิตังิานวชิาชพีอื่นๆ ประกอบดว้ย เจา้พนกังานการเงนิ เจา้พนกังานธุรการ และเวช

สถติ ิรวม 9 คน  
๓. กลุ่มผูป้ฏบิตังิานอื่นๆ เช่น พนกังานขบัรถ ผูช้่วยเหลอืคนไข ้เป็นตน้ จ านวน 46 คน 



 
 

 

จ าแนกตามระดบัการศึกษา: ระดบัการศกึษาของบุคลากรโรงพยาบาลโพธิช์ยั จ าแนกระดบั
การศกึษาเป็น 3 กลุ่ม 

๑. ระดบัปรญิญาโท จ านวน 5 คน  
๒. ระดบัปรญิญาตร ีจ านวน  59 คน 
๓. ระดบัต ่ากว่าปรญิญาตร ีจ านวน  76 คน 

ผูป้ฏิบติังานภายใต้การก ากบัดแูล :  
๑. พยาบาลวชิาชพี ทีป่ฏบิตังิานตรวจรกัษาทีง่านอุบตัเิหตุฉุกเฉิน นอกเวลาราชการภายใตก้าร

ก ากบัดแูลของแพทยเ์วร  
๒. ทนัตาภบิาล ภายใตก้ารก ากบัดแูลของทนัตแพทย ์
๓. เจา้พนกังานเภสชักรรม ภายใตก้ารก ากบัดแูลของเภสชักร 
 
เป้าประสงค์  ปี 2564 

1. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและฟ้ืนฟูสภาพ (1) 
2. มีระบบคุ้มครองผู้บริโภคทีมีประสิทธิภาพ (1) 
3. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสุขภาพอย่างยั่งยืน (1) 
4. ผู้รับบริการได้รับการบริการตามมาตรฐานวิชาชีพ (2)   
5. ผู้รับบริการพึงพอใจ (2) 
6. มีคุณภาพบริการตาม  service  plan (2) 
7. มีการพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพ (3) 
8. มีการพัฒนาด้านสารสนเทศ (4) 
9.   การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (4) 

ค่านิยม : SMART    
    เข็มมุ่ง : -  ECS ระดับ Advance 
    -  IMC ระดับ 5 
    -  จัดเก็บรายได้ ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา 
 

โครงสร้างการบริหารและองค์ประกอบ 
 คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล 

ประกอบด้วย  
 ผู้อ านวยการโรงพยาบาล 
 หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่ม 
 ตัวแทนหัวหน้างานฝ่ายการพยาบาล 
 ผู้ประสานงานคุณภาพ 

บทบาทหน้าที่ 
 ก าหนดนโยบายและแผนพัฒนาโรงพยาบาล 



 
 

 ถ่ายทอดนโยบายลงสู่ผู้ปฏิบัติ 
 วางระบบและจัดการแก้ไขปัญหาขององค์กร 
 ก ากับติดตามประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร 
 ร่วมรับผิดชอบในระบบการบริหารงานขององค์กร 

 คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 
ประกอบด้วย 

 ทีมน า ( GOV ) 
 ทีม Facilitator 
 ทีม PCT, RM, ENV, IC, HRD, IM, PTC 

การคัดเลือก 
 คณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งพิจารณาคุณสมบัติ   
 อนุมัติแต่งตั้งโดยผู้อ านวยการ 

 
องค์ประกอบ 

 มีตัวแทนหัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่ม 

บทบาทหน้าที่ 
 ตามข้อก าหนดของ HA  

 คณะกรรมการที่ปรึกษาโรงพยาบาล 
ประกอบด้วย  หัวหน้าส่วนราชการ  ข้าราชการเกษียณ  ประธานก านันและผู้ใหญ่บ้านและตัวแทนภาค

ประชาชน  รวม  22 คน 
  

 คณะกรรมการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ประกอบด้วย 

 ผู้อ านวยการ   
 คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล 

บทบาทหน้าที่ 
 พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรโรงพยาบาลโพธิ์ชัย 

รายช่ือหน่วยงานในโรงพยาบาล 
1. กลุ่มงานการแพทย์ 
2. กลุ่มงานทันตกรรม 
3. กลุ่มงานพยาบาล 

3.1 ศูนย์คุณภาพ 
3.2 งานพยาบาลผู้ป่วยนอก 
3.3 งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช 
3.4 งานพยาบาลผู้ป่วยใน 
3.5 งานการพยาบาลผู้คลอด 



 
 

3.6  งานการพยาบาลห้องผ่าตัดและวิสัญญีพยาบาล 
3.7 งานพยาบาลหน่วยควบคุมการติดเชื้อและงานจ่ายกลาง 

4.   กลุ่มงานรังสีวิทยา 
5.   กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 
6.   กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู 
7.   กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
8.   กลุ่มงานโภชนศาสตร์ 
9.   กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม 
10. กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
11. กลุ่มงานเภสัชและคุ้มครองผู้บริโภค 
12. กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ 

ทุกหน่วยงานมีหัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างานเป็นผู้ก ากับดูแล  



 
 

 

โครงสร้างการบริหารงานโรงพยาบาลโพธิ์ชัย 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาล 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ กลุ่มงานทันตกรรม 

กลุ่มงานเภสัช 

และคุ้มครองผูบ้ริโภค 

กลุ่มงานการแพทย ์ กลุ่มงานรังสีวิทยา 

กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟ ู

กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์
และสารสนเทศทางการแพทย ์

กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิ      
และองค์รวม 

กลุ่มงานพยาบาล 

คณะกรรมการที่ปรึกษาโรงพยาบาล คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล 

กลุ่มงานโภชนศาสตร ์

กลุ่มงานการแพทย์
แผนไทยและ

การแพทย์ทางเลือก 



 
 

หน่วยงานและขอบเขตหน้าที ่
 

1. กลุ่มงานการแพทย์ 
บริบท(Context) 
ก.หน้าที่และเป้าหมาย 
แพทย์ทุกคนในโรงพยาบาลร่วมกันด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อการบริการสาธารณสุขอย่างมีคุณภาพ 
และธ ารงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 
ข. ขอบเขตการให้บริการ 
1. ดูแลรักษาผู้ป่วย ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาลเขตอ าเภอโพธิ์ชัย 
2. การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรคท้ังในและนอกโรงพยาบาล 
3. การพัฒนาคุณภาพทางคลินิกบริการ 
4. การเป็นทีมน าในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 
5. การควบคุมแลรักษามาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพของแพทย์ 
6. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

2. กลุ่มงานทันตกรรม 
บริบท(Context) 
ก.หน้าที่และเป้าหมาย 
1.ให้บริการที่มีคุณภาพเป็นที่พึงพอใจของผู้มารับบริการ 
2.ให้บริการที่สะอาด ปราศจากเชื้อ ปลอดภัย 
3.เน้นการท างานเป็นทีม   
4.เน้นการส่งเสริมการเรียนรู้วิชาการ   และเทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง         
ข.ขอบเขตการให้บริการ  
              เป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านทันตกรรม    ส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพทุกกลุ่มอายุ   
บริการรักษาทางทันตกรรม  ฟ้ืนฟูสภาพช่องปาก   ส าหรับงานทันตกรรมทั่วไปและทันตกรรมเฉพาะ
ทางและมีการส่งต่อในกรณีเจ็บป่วยเกินขีดความสามารถในการรักษา 
การจัดให้บริการ 
1.ในสถานบริการ(คลินิกทันตกรรมในโรงพยาบาล) 

 ในเวลาราชการตั้งแต่ เวลา  8.00 – 16.00 น.  
 ให้บริการนอกเวลาราชการ  วันอังคาร  -  วันพฤหัสบดี เวลา16.00  -  20.00น. 
 วันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา    08.00 - 16.00    น.     

ข้อจ ากัด     
งานทันตกรรมส าหรับเด็ก  ไม่มีการดมยาสลบ      

2.นอกสถานบริการ (ทันตสาธารณสุขในชุมชน) 
 ให้บริการทันตกรรมเคลื่อนที่ในโรงเรียนประถมศึกษาทุกโรงเรียน   
 ให้บริการทันตกรรมเคลื่อนที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน 12 แห่ง 
 ให้บริการทันตกรรมเชิงรุกในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่ง 

 



 
 

3. กลุ่มงานเภสัชและคุ้มครองผู้บริโภค 
บริบท  (Context) 
หน้าที่และเป้าหมาย  
 ให้บริการเภสัชกรรม  แก่ผู้ป่วยที่มารับการรักษา  ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน  เพ่ือประสิทธิภาพ

การรักษาที่ดี  และปลอดภัยจากการใช้ยา 
 ให้บริหารจัดการคลังยา  ส าหรับสนับสนุนยา  ที่เพียงพอและมีคุณภาพ 
 ให้บริการวิชาการด้านเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วย  บุคลากรทางการแพทย์  เพ่ือสนับสนุนองค์ความรู้

ประกอบการรักษา  และพัฒนาองค์ความรู้ด้านเภสัชกรรมเพ่ือถ่ายทอดให้กับผู้ป่วย  และบุคลากร
ทางการแพทย์ 

 ให้บริการงานคุ้มครองผู้บริโภค  เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยจากผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีมี
คุณภาพและปลอดภัย 

     ข.  ขอบเขตการให้บริการศักยภาพ  ข้อจ ากัด 
 ให้บริการเภสัชกรรมในโรงพยาบาล  ครอบคลุมผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน  เปิดให้บริการจ่ายยา       

8.00 น.- 24.00 น. 
 ให้บริการคลินิกเฉพาะโรค  ดังนี้ 

  DM  ทุกวันจันทร์  พุธ - ศุกร์   เวลา  8.00-12.00 น.  แบบ  One Stop Service 
  ARV  ทุกวันจันทร์  เวลา  8.00-12.00 น.  แบบ  One Stop Service 

                  TB  ทุกวันอังคาร  เวลา   8.00-12.00 น.  แบบ  One Stop Service 
 สนับสนุนยาให้แก่หน่วยงานในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
 ให้บริการวิชาการด้านเภสัชกรรม  แก่ประชาชน  ผู้ป่วย  และบุคลากรทางการแพทย์  โดยมุ่งเน้น

วิชาชีพเภสัชกรรม   
 บริการเภสัชกรรมคลินิก  โดยการค้นหาปัญหา  (Drug-Related Problems)  เฝ้าระวัง  และ

ติดตามการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ  (Adverse Product Reaction ; APRs) 
 ประเมิน  วิเคราะห์  สถานการณ์การใช้ยาในโรงพยาบาล  พร้อมออกแบบกลวิธีในการส่งเสริมการ

ใช้ยาอย่างสมเหตุผล/ประหยัด  (DUE/DUR) 
 บริการงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข  เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานคุ้มครอง

ผู้บริโภคให้แก่ชุมชนในเขตอ าเภอโพธิ์ชัยเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
 

4. กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ 
บริบท (Context) 
 ก. หน้าที่และเป้าหมาย 
ให้บริการเกี่ยวกับสิทธิการรักษาพยาบาลของประชาชนตามโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เป็น
แหล่งข้อมูลเรื่องสิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาลที่ถูกต้องและทันสมัย ประสานงานเพ่ือให้ประชาชน
ได้รับบริการรักษาพยาบาลตามสิทธิ์ที่พึงมี และรักษาผลประโยชน์ของหน่วยงานที่พึงได้ 
ข. ขอบเขตการให้บริการ 
• ตอบปัญหาทั่วไป ในระบบหลักประกันสุขภาพ 
• ให้ค าปรึกษาแนะน า การใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และสิทธิอื่นๆ 



 
 

• รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์จากผู้รับและผู้ให้บริการ 
• ช่วยเหลือแก้ไขปัญหา  จากการที่ประชาชนไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ตามระเบียบ 
• อ านวยความสะดวกในการยื่นค าร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหาย 
  จากการรักษาพยาบาล  มาตรา 41 และขอรับเงินช่วยเหลือเพ่ือการชดเชย กรณีผู้ให้บริการได้รับ 
  ความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข  มาตรา 18 (4) 
• เรียกเก็บและจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ 
• ลงทะเบียนและเบิกค่ารักษาพยาบาลสิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง, อปท. , กทม. 
ศักยภาพ ข้อจ ากัด เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.00 -16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ 

 
5. กลุ่มงานพยาบาล 

บริบท (Context) 
หน้าที่และเป้าหมาย 

องค์กรพยาบาลมีหัวหน้าพยาบาลเป็นผู้ควบคุมก ากับดูแล มีหน้าที่บริหาร  ควบคุม  ก ากับ  
ให้มีการปฏิบัติการพยาบาลที่มีคุณภาพ จัดระบบบริหารรักษาพยาบาลและสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์
รวม ตามความต้องการและปัญหาประชาชนใน 4 มิติ ทั้งด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันรักษาและฟ้ืนฟู
สุขภาพ ทั้งเชิงรุกและเชิงรับตลอด 24 ชั่วโมง  บนพ้ืนฐานของจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
สร้างขวัญและก าลังใจแก่บุคลากรทางการพยาบาล  สนับสนุนการท างานเป็นทีมรวมทั้งการเก้ือกูล
องค์กรและสังคม  โดยมีเป้าหมาย คือ 

1) การบริหารการพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพ   
2) การบริการพยาบาลมีคุณภาพมาตรฐาน  
3) ผู้ใช้บริการได้รับบริการที่มีมาตรฐาน และมีความพึงพอใจ  
4) บุคลากรทางการพยาบาลมีความรู้ ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 

ข. ขอบเขตการให้บริการ ศักยภาพ ข้อจ ากัด 
รับผิดชอบการบริหารบุคคล  จัดสรรทรัพยากรและควบคุมคุณภาพการพยาบาล 
มีหน่วยงานในการควบคุมก ากับดูแลทั้งหมดหน่วยงานโดยแต่ละหน่วยงานมีหัวหน้างานก ากับดูแล 
ได้แก่ 

 1. ศูนย์คุณภาพ 
 2. งานพยาบาลผู้ป่วยนอก 
 3. งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช 
 4. งานพยาบาลผู้ป่วยใน 
 5. งานการพยาบาลผู้คลอด 
 6. งานการพยาบาลห้องผ่าตัดและวิสัญญีพยาบาล 
 7. งานพยาบาลหน่วยควบคุมการติดเชื้อและงานจ่ายกลาง 
 
 
 
 
 



 
 

6. ศูนย์คุณภาพ 
บริบท 
หน้าที่และเป้าหมาย 

 จัดเตรียมและสื่อสารในการท างานเป็นทีมเพ่ือให้เกิดวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมในการสื่อสารสอง
ทาง คือมีการฟังอย่างตั้งใจ และแสดงความคิดเห็นที่น่าเชื่อถือ  

 กระตุ้นให้ทีมเกิดการวางแผน จัดระบบ มีวินัย และมีการติดตามกิจกรรมของทีมอย่าง
สม่ าเสมอ 

 สร้างการเปลี่ยนแปลงให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร 
 ผลักดัน และติดตามการด าเนินงานของหน่วยงานตามแผนพัฒนาคุณภาพบริการ แผนการ

บริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร 
หน้าที่รับผิดชอบ 
1. กระตุ้นให้หน่วยงานมีการวิเคราะห์ วางแผนการพัฒนาคุณภาพบริการของแต่ละหน่วยงาน/ทีม/
องค์กร 
2. ก ากับ และติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบคุณภาพตามท่ีหน่วยงานได้ก าหนดไว้ 
3. รวบรวมข้อมูล และรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระบบคุณภาพให้คณะกรรมการบริหาร
โรงพยาบาลทราบเป็นระยะๆ  
4. วางแผนการรับตรวจประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
5. ติดต่อ ประสานงานกับผู้รับการตรวจประเมินของหน่วยงานและระบบมาตรฐานต่างๆ 
6. เป็นผู้ให้ค าปรึกษาในการพัฒนาคุณภาพให้แก่บุคลากร/หน่วยงาน/ทีมคุณภาพ 

7. งานพยาบาลผู้ป่วยใน 1 (IPD 1 ชั้น) 
บริบท (Context) 
หน้าที่และเป้าหมาย 
 ให้บริการด้านการดูแลรักษาพยาบาลแบบองค์รวม ตามมาตรฐานวิชาชีพ ผู้ใช้บริการ 
พึงพอใจ ปลอดภัย ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 
ขอบเขตการให้บริการข้อจ ากัด 

ให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วย ทุกเพศ ทุกวัย ทุกแผนกยกเว้นผู้ป่วยโรครื้อรังได้แก่
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจและโรคไตวาย ซึ่งต้องไม่มีโรคร่วมเป็น
วัณโรค,โรคเอดส์หรือโรคมะเร็งระยะสุดท้าย ส่วนผู้ป่วยคลอด รับเฉพาะกรณีเข้าห้องพิเศษ  

รับผู้ป่วยจ านวน   30  เตียง เป็นเตียงสามัญ 20 เตียง ห้องพิเศษ 4 ห้อง  ห้องแยกโรค  1 
ห้อง ( Negative) ห้องปลอดเชื้อ 1 ห้อง ( Positive) และปี 2556 เพ่ิมห้องแยกโรค อีก 2 ห้องโดย
กั้นห้องจากตึกสามัญ   

ผู้ป่วยกลุ่มโรคท่ีผู้ป่วยกลุ่มโรคท่ีส าคัญได้แก่  โรคปอดบวม  หอบหืดในเด็ก  ผู้ป่วยไข้ชัก  
ไข้เลือดออก  อุจจาระร่วง และวัณโรค เอดส์ ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย 

ให้บริการดูแลผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่รับใหม่ รับย้าย จนกระทั่งจ าหน่ายและส่งต่อไป
รักษาที่สถานพยาบาลอื่น 

เป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง  

 



 
 

8. งานพยาบาลผู้ป่วยใน 2 (ตึกผู้ป่วยมหาวีโร) 
หน้าที่และเป้าหมาย 

 ให้บริการด้านการดูแลรักษาพยาบาลแบบองค์รวม ตามมาตรฐานวิชาชีพ ผู้ใช้บริการ 
พึงพอใจ ปลอดภัย ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 

ขอบเขตการบริการ 
เปิดให้บริการดูแลผู้ป่วยในเขตอ าเภอโพธิ์ชัยและใกล้เคียง  โดยรับไว้นอนรักษา มีจ านวนเตียงสามัญ 

บริการ 18 เตียง พิเศษเดี่ยว 5 ห้อง พิเศษรวม 2 เตียง 1  ห้อง รักษาพยาบาลเน้นการดูแลเฉพาะรายที่มีโรค
เรื้อรังและ ผู้สูงอายุ เป็นหลัก  ยกเว้นผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อ HIV และTBให้บริการดูแลผู้ป่วยตลอด  24 ชั่วโมง  
สามารถดูแลผู้ป่วยประเภทหนักปานกลาง เจ็บป่วยเล็กน้อย และ ผู้ป่วยระยะพักฟ้ืน  กรณีผู้ป่วยหนัก จะส่งเข้า
รับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เนื่องจากไม่มีแพทย์เฉพาะทาง  

งานพยาบาลผู้ป่วยนอก 
บริบท 
หน้าที่และเป้าหมาย 
ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยนอกท่ัวไป  ในประชากรเขตอ าเภอโพธิ์ชัยเป็นหลัก  

โดยบริการการตรวจรักษาผู้ป่วยทั่วไป เปิดให้บริการทุกวันในเวลาราชการ  08.30-16.30 น. 
นอกเวลาราชการ ปิดให้บริการวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

ขอบเขตการให้บริการ 
มีการเปิดให้บริการคลินิกเฉพาะโรคในเวลาราชการ ตามวันเวลาดังนี้ 

 
ตารางคลินิกผู้ป่วยนอก 

วัน เช้า (8.00-12.00น.) บ่าย(13.00-16.00น.) คลินิกพิเศษ 
(13.00-16.00น.) 

จันทร์ ตรวจโรคทั่วไป 
 

ตรวจโรคทั่วไป 
ขอใบรับรองแพทย์ 

คลินิกรวมใจ,โรคหอบหืด,โรคหัวใจ 
โรคลมชัก 

อังคาร ตรวจโรคทั่วไป 
คลินิกเบาหวาน 

น้ าตาลสูง 
คลินิกไตเรื้อรัง 

 
ตรวจโรคทั่วไป 

ขอใบรับรองแพทย์ 
 

 
คลินิกวัณโรค,คลินิกระยะประคับประคอง 

 

พุธ ตรวจโรคทั่วไป 
คลินิกเบาหวาน 

ตรวจโรคทั่วไป 
ขอใบรับรองแพทย์ 

คลินิกยาเสพติด 
ความดันโลหิตสูง 

พฤหัสบดี ตรวจโรคทั่วไป 
คลินิกเบาหวาน 

 

ตรวจโรคทั่วไป 
ขอใบรับรองแพทย์ 

ความดันโลหิตสูง,โรคคอพอก 
โรคธาลัสซีเมีย 

คลินิกเลิกบุหรี่-สุรา 
ศุกร์ ตรวจโรคทั่วไป 

 
 

ตรวจโรคทั่วไป 
ขอใบรับรองแพทย์ 

 

คลินิกยาเสพติด 
คลินิกระยะประคับประคอง 

 



 
 

10.งานพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช 
หน้าที่และเป้าหมาย 

     งานพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช โรงพยาบาลโพธิ์ชัย มีเปา้หมายให้บริการ 
รักษาพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ผู้ป่วยวิกฤต ตามปัญหาเร่งด่วนทั้งเชิงรุกและเชิงรับด้วยความปลอดภัย
ได้มาตรฐานตลอด 24  ชั่วโมง ผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อนเกินศักยภาพในการดูแลรักษาจะได้รับการส่งต่อการ
รักษาในโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าอย่างทันเวลา โดยมีทีมงานพยาบาลที่ได้รับการฝึกอบรมด้านอุบัติเหตุ 
ฉุกเฉินเฝ้าระวังดูแลอาการขณะเคลื่อนย้ายอย่างใกล้ชิดตลอดเส้นทาง ด้วยอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับสภาพ 
ความรุนแรงของอาการผู้ป่วย 
ขอบเขตการให้บริการ (Scope of service) 

1.บริการตรวจรักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินทุกประเภทตลอด 24 ชั่วโมง 
2.บริการรักษาพยาบาล ณ.จุดเกิดเหตุ EMS ในเขตรับผิดชอบ 
3.บริการท าหัตถการต่างๆ เช่นใส่เฝือก ท าแผล เย็บแผล ผ่าฝี ฉีดยา พ่นยา เช็ดตัวลดไข้ ตรวจ 
   คลื่นไฟฟ้าหัวใจ  รวมทั้งเป็นห้องสังเกตอาการกรณีผู้ป่วยความดันโลหิตสูง น้ าตาลในเลือดสูง 
4.บริการผู้ป่วยนอกเวลาราชการ บริการห้องบัตร ตรวจรักษา จัดจ่ายยา Admitted refer งาน 
   ชันสูตร 

       ผู้รับบริการส่วนใหญ่เป็นประชาชนในเขตพ้ืนที่อ าเภอโพธิ์ชัยและอ าเภอใกล้เคียง  
ศักยภาพ 

1.มีพยาบาลวิชาชีพ ประจ าที่ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง ในอัตราก าลังเวรเช้า 5 คน 
รวมหัวหน้างาน เวรบ่าย 4 คน และเวรดึก 3 คน (เวรเช้าวันหยุด เวรบ่าย / ดึก ใช้อัตราก าลังร่วมกับ
ห้องคลอด) 

2.ในเวลาราชการจนถึง 20.00 น. มีแพทย์เวรประจ าห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน และหลังจากนั้นเป็น
เวร on call  ซึ่งตามได้ตลอด 24ชั่วโมง 

3.มีแนวทางปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยวิกฤต ฉุกเฉิน และการบรรเทาอาการรบกวน (CPG โรคส าคัญ) 
4.มีเวชกิจฉุกเฉิน (EMT-I) จ านวน ๓ คน  
5.มีพนักงานเวชกิจฉุกเฉินเบื้องต้น (EMT-B) จ านวน 3 คน  ท าหน้าที่ผู้เป็นพนักงานขับรถ 
6.ให้บริการ  โดยแบ่งประเภทผู้ป่วยเป็น  5 ระดับ ได้แก่ 

 ประเภทที่ 1   วิกฤต  (Resuscitation) :   สีแดง 
 ประเภทที่ 2   ฉุกเฉินเร่งด่วน   (Emergency)    :   สีส้ม   
 ประเภทที่ 3   ฉุกเฉิน   (Urgent)    :   สีเหลือง 
 ประเภทที่ 4    ฉุกเฉินเล็กน้อย     (Semi – Urgent) :  สีเขียว 
 ประเภทที่ 5  ไม่ฉุกเฉิน   (Non – Urgent)  : สีขาว 

7.ให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) ในระดับสูง ( Advance life  support)  
8.มีเครือข่ายทีมกู้ชีพต าบล  จ านวน 10  แห่ง  

ข้อจ ากัด 
1.ความจ ากัดในพ้ืนที่ห้อง สามารถรองรับผู้ป่วยในห้องได้เพียง 4 เตียง และใช้เปลนอนสังเกต

อาการ (ไม่มีห้องสังเกตอาการ) มีห้องท าหัตถการส าหรับฉีดยา ตรวจคลื่นหัวใจและเช็ดตัวลดไข้ส าหรับ
ผู้ป่วย OPD  แยกออกต่างหาก  



 
 

2.สามารถรองรับผู้ป่วย Resuscitate นอกเวลาราชการได้เพียง 1 คน เนื่องจาก อัตราก าลัง
สามารถจัดทีม CPR ได้เพียง 1 ทีม คือ แพทย์ 1คน, RN 3 คน, ผู้ช่วยเหลือ / คนงาน 1คน วันราชการ
เวลา 16.00น.-20.00น.มีแพทย์ช่วยตรวจ วันหยุดราชการไม่มีแพทย์ประจ า เป็นเวร on call ซ่ึง
สามารถตามได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

11.งานการพยาบาลผู้คลอด 
บริบท  (Context)   
หน้าที่และเป้าหมาย 

ให้บริการสูติกรรมโดยยึดหลักองค์รวม เพ่ือผู้ใช้บริการอบอุ่นใจ ผู้ให้บริการมีความสุข 
ขอบเขตการให้บริการ 
1)ให้บริการพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 28 สัปดาห์ ขึ้นไปที่เจ็บครรภ์คลอดหรือ

ภาวะแทรกซ้อนทางสูติกรรม 
2)ให้บริการพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ระยะรอคลอด, ระยะคลอด ระยะหลังคลอด ทั้งมารดา และทารก

จนถึงจ าหน่าย รวมถึงการดูแลก่อนและหลังผ่าตัดท าหมัน 
3)ให้บริการท าคลอดในรายคลอดปกติ และช่วยคลอดในรายผิดปกติ ยกเว้นการผ่าตัดคลอด 
4)ให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิด 
5)บริการให้ค าปรึกษาและส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
6)ให้บริการส่องไฟทารกตัวเหลืองหลังคลอด    
7)ให้บริการยาต้านไวรัสแก่หญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวีและทารก เพ่ือป้องกันการติดเชื้อจากแม่สู่ลูก 
8)ให้บริการตรวจสุขภาพหลังคลอด ( นัดมารดาและทารกหลังคลอด 7-10 วันมาติดตามการติดเชื้อ

แผลฝีเย็บ ติดเชื้อที่ตา / สะดือ ) 
ศักยภาพ ข้อจ ากัด เป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียงให้บริการพยาบาลสูติกรรมตลอด 24 ชั่วโมงตาม

ศักยภาพของโรงพยาบาลทุติยภูมิระดับต้น ไม่มีแพทย์เฉพาะทาง ไม่มีพยาบาลที่ผ่านการอบรมการดูแลผู้ป่วย
เฉพาะทาง 
12.งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดและวิสัญญีพยาบาล 
บริบท (Context) 
หน้าที่และเป้าหมาย :   

ให้บริการผ่าตัดที่ได้มาตรฐาน  ภายใต้การให้ยาระงับความรู้สึกท่ีเหมาะสม  ผู้ใช้บริการปลอดภัย     
ขอบเขตการให้บริการ  

-  ให้บริการผ่าตัดภายใต้การให้ยาระงับความรู้สึกเฉพาะที่ เพ่ือตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคด้วยการผ่าตัด
แก่ผู้มาใช้บริการ ทั้งผ่าตัดเล็กและผ่าตัดใหญ่ที่ไม่มีภาวะเสี่ยงมาก และไม่ซับซ้อนยุ่งยาก   
13.กลุ่มงานรังสีวิทยา 
บริบท (Context) 
หน้าที่และเป้าหมาย 

หน่วยเอกซเรย์โรงพยาบาลโพธิ์ชัย ให้บริการทางถ่ายภาพอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์โดยใช้ 
รังสีเอกซ์ด้วยเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ขนาด 120kVp ,300 mA  พร้อมทั้งกระบวนการสร้างภาพด้วยระบบ
ดิจิตอล (PACS) เพ่ือประกอบการวินิจฉัยและรักษาโรคของแพทย์อย่างมีคุณภาพ ถูกต้อง รวดเร็วปลอดภัย 
ผู้รับบริการพึงพอใจ ตามมาตรฐานวิชาชีพ  
  



 
 

ขอบเขตการให้บริการ 
 ให้บริการถ่ายภาพทางรังสีทั่วไปตามค าสั่งของแพทย์ เวลาราชการช่วงเวลา 8.30–16.30 น. 
 จันทร์-ศุกร์ จัดตารางเวรเจ้าหน้าที่ขึ้นปฏิบัติงาน เวลา 08.30 -16.30น. 
 วันหยุด เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์  นอกเวลาราชการให้บริการตามเรียก On call  
         ตลอด 24ชั่วโมง 
 ให้บริการส่งต่อข้อมูลภาพรังสีแก่หน่วยงานภายนอกท่ีร้องขอ ส่งส่งข้อมูลภาพถ่ายรังสีแก่ผู้ป่วย 
        ถูกส่งต่อรักษาท่ีโรงพยาบาลอื่นๆ 
 ให้บริการสนับสนุนทางการแพทย์ เช่น เอกซเรย์ตรวจสุขภาพประจ าปีแก่บุคลากรทั้งในและ 
  นอกหน่วยงาน 
 ให้ข้อมูลวิชาการด้านรังสีแก่บุคลากรผู้เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ทาง Internet ของโรงพยาบาล 

           ให้ค าแนะน าข้อมูลความรู้เทคโนโลยีการตรวจพิเศษต่างๆทางรังสี แก่ แพทย์ พยาบาลและ 
           ผูส้นใจ 
 จัดเก็บข้อมูลภาพถ่ายทางรังสีดิจิตอลของผู้รับบริการทางรังสีในแต่ละวัน ตอบสนองการ 
         วินิจฉัยโรคของแพทย์ 

ศักยภาพ ข้อจ ากัด 
เครื่องมือ อุปกรณ์ ทางรังสีที่ทันสมัยต่อการปฏิบัติงานให้บริการทางด้านรังสีวินิจฉัยเต็มศักยภาพของ

โรงพยาบาลขนาด 30 เตียง  ห้องเอกซเรย์มีสถานที่ให้บริการทางด้านรังสีวินิจฉัยเอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
และการเข้าถึงการใช้บริการ แผนกเอกซเรย์มีพ้ืนที่แบ่งสัดส่วนของการให้บริการทางรังสี และพ้ืนที่ท างาน
เจ้าหน้าที่อย่างชัดเจน 
 มีนักรังสีการแพทย์ 1 คน ให้บริการทางด้านรังสีวินิจฉัย ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านรังสี โดยตรง 

ให้บริการทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ตลอด 24 ชั่วโมง 
 เครื่องเอกซเรย์ที่ได้มาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับอนุญาตครอบครองและผลิตพลังงาน

ปรมาณูจากเครื่องก าเนิดรังสีเอกซ์ จากส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยจากรังสี
รับรองและขึ้นทะเบียนจากส านักงานปรมาณู ตาม พ.ร.บ. พลังงานปรมาณู 2504 

 ให้บริการส่งต่อภาพทางรังสีดิจิตอลที่มีมาตรฐาน DICOM เดียวกันกับโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นระบบ 
PACS เดียวกัน 

14.กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 
บริบท(Context) 

 หน้าที่และเป้าหมาย 
 งานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์โรงพยาบาลโพธิ์ชัย ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 
เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับผลการตรวจวิเคราะห์ ที่ถูกต้อง แม่นย า น่าเชื่อถือและทันเวลา  พร้อมทั้งให้บริการโลหิต
ที่ปลอดภัย   
 ขอบเขตการให้บริการ 

1.ให้บริการตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจในสาขา โลหิตวิทยา  เคมีคลินิก  จุลทรรศน์ศาสตร์  คลินิก  จุล
ชีววิทยา  ภูมิคุ้มกันวิทยา   ธนาคารเลือด  งานตรวจพิเศษอ่ืนๆ  

2.บริการส่งต่อตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ในกรณีที่เกินศักยภาพและไม่คุ้มค่าในการเปิดตรวจ
วิเคราะห์เอง 



 
 

3.งานสนับสนุนบริการด้านสาธารณสุขในชุมชน เช่นงาน ตรวจคัดกรองเบาหวานในชุมชน ตรวจ
สุขภาพประจ าปีแก่บุคลากรทั้งในและนอกหน่วยงาน 

4.จัดหาและเตรียมเลือดที่ปลอดภัยให้ผู้ป่วย 
5.ให้ข้อมูลทางด้านวิชาการของห้องปฏิบัติการแก่ผู้ที่เก่ียวข้อง 
6.งานบริหารวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์แก่ศูนย์สุขภาพชุมชนในเครือข่ายจ านวน 12 หน่วยบริการ 
ศักยภาพ ข้อจ ากัด 
นักเทคนิคการแพทย์เป็นหัวหน้าห้องปฏิบัติการ    มีเครื่องมือวิเคราะห์อัตโนมัติที่ทันสมัย และเพียงพอ

ต่อการปฏิบัติงาน  ท าให้สามารถเปิดให้บริการในรายการตรวจวิเคราะห์ เต็มศักยภาพของโรงพยาบาลขนาด 
30 เตียง  ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์มีสถานที่ปฏิบัติงานที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน   โดยตั้งอยู่บริเวณพ้ืนที่
ไม่ได้แยกแผนกโดยชัดเจนแต่ได้อาศัยการจัดแบ่งสัดส่วนของการท างานให้เหมาะสมตามสภาพและความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน   โดยแยกพ้ืนที่ท างานเอกสารออกจากส่วนปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์อย่างชัดเจน      
เวลาเปิดให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ  ดังนี้ 

1.วันราชการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. มีบุคคลากรขึ้นปฏิบัติงาน  4  คน   
2. วันหยุด  เสาร์ – อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์   เวลา 08.30 – 16.30 น.  มีเจ้าหน้าที่ ขึ้น

ปฏิบัติงาน  1  คน 
3. เวลา 16.30 -  08.30  น. ของทุก เป็นเวรตามเจ้าหน้าที่ ( On call )   ให้บริการตรวจวิเคราะห์

ได้ทุกรายการที่เปิดตรวจ 
15.งกลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู 
บริบท (Context) 
หน้าที่และเป้าหมาย 

งานเวชกรรมฟ้ืนฟู โรงพยาบาลโพธิ์ชัย ให้บริการด้านการตรวจรักษา ส่งเสริม ป้องกันและฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ป่วย และผู้พิการด้วยเครื่องมือและวิธีการทางกายภาพบ าบัดตามมาตรฐานวิชาชีพโดยเน้นการ
ให้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพ ผู้รับบริการที่เหมาะสม ความปลอดภัย มีความพึงพอใจ และสามารถ
ด ารงชีวิตได้ใกล้เคียงภาวะปกติ 
ขอบเขตการให้บริการ 

ให้บริการกายภาพบ าบัดแก่ประชาชนทั่วไป ในเวลาราชการ เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ทั้ง OPD 
และ IPD โดยให้บริการตรวจประเมิน ส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ป่วยทางด้านกายภาพบ าบัด 
รวมถึงการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้พิการในชุมชน ให้บริการอุปกรณ์ช่วยเดิน และกายอุปกรณ์เสริมแก่ผู้ป่วยและผู้
พิการ อบรม/ให้บริการวิชาการแก่ผู้ป่วย/ผู้ที่เก่ียวข้องในและนอกสถานบริการ 

ศักยภาพ    
          บุคลากรของกลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู ประกอบด้วย นักกายภาพบ าบัด 2 ให้บริการกายภาพบ าบัดด้าน
ตรวจวินิจฉัย รักษา ฟื้นฟู และส่งเสริม สุขภาพแก่ผู้ป่วยและผู้พิการดังนี้ 

 งานตรวจรักษาทางกายภาพบ าบัด ได้แก่ รักษาผู้ป่วยกลุ่มอาการปวดต่าง ๆ เช่น ปวดหลัง  ปวดคอ  
ปวดไหล่  ปวดเข่า  ด้วยเทคนิคเครื่องมือทางกายภาพบ าบัดและออกก าลังกาย 

 งานฟ้ืนฟูทางกายภาพบ าบัดได้แก่  ฟ้ืนฟูสมรรถภาพในผู้พิการทางการเคลื่อนไหว เช่น ผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมอง  ผู้ป่วยแขน – ขาขาด ผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง  ผู้ป่วยเด็กสมองพิการ 

 งานกายภาพบ าบัดในชุมชน  การเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน (Home Health Care) มีการท างานร่วมกับ
ฝ่ายเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชนและกลุ่มการพยาบาล  เพ่ือให้บริการด้านการส่งเสริม  ป้องกัน  



 
 

รักษา  และฟ้ืนฟูแก่ผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บป่วยเรื้อรัง  ผู้พิการที่ต้องได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องที่บ้าน
ตลอดจนแนะน าวิธีการปฏิบัติตัวแก่ผู้ป่วยและญาติ 

 งานส่งเสริมสุขภาพทางกายภาพบ าบัดได้แก่  เข้าร่วมทีมสหวิชาชีพโครงการผู้ป่วยเบาหวานโดยให้
ความรู้เรื่อง  ให้ตรวจประเมินความเสี่ยงภาวะแทรกซ้อนที่เท้า  และแนะน าการดูแลสุขภาพเท้าใน
ผู้ป่วยเบาหวาน ,  การให้ความรู้เกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดในผู้ป่วย COPD , การออกก าลัง
กายก่อนคลอดในหญิงหลังคลอด 

16. กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
บริบท  งานธุรการ 
หน้าที่และเป้าหมาย 
ให้บริการสนับสนุนงานธุรการทั่วไปและงานสารบรรณ ในการบริการรับ - ส่งหนังสือ และอ านวย 

ความสะดวกในด้านการประสานงานบริการต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ให้มีความถูกต้องรวดเร็ว  
ขอบเขตบริการ 
 รับ – ส่ง หนังสือ 
 ร่างหนังสือ 
 พิมพ์หนังสือ / เสนอหนังสือ 
 บันทึกเสนอหนังสือ ตรวจทานหนังสือ 
 จัดเก็บเอกสารตามระบบหมวดหมู่ 
 การท าลายหนังสือ 
 งานบริการทั่วไป  
 การถ่ายเอกสาร 
 การส่งเอกสารทางเครื่องโทรสาร  
 การอัดส าเนาเอกสาร (Copy Print) 

บริบทงานพัสดุ 
หน้าที่และเป้าหมาย 

ให้บริการสนับสนุนงานด้านพัสดุ  บริหารจัดการเพ่ือให้ได้มาซึ่งพัสดุและบริการที่มีประสิทธิภาพ
เหมาะสมและการเบิกจ่ายพัสดุ  อย่างถูกต้อง  ครบถ้วน  มีคุณภาพ  ทันเวลา  โปร่งใส  ตรวจสอบได้  ตาม
ระเบียบนโยบายที่ก าหนด 
ขอบเขตบริการ 

 ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือสนับสนุนบริการให้กับหน่วยงานหรือฝ่ายต่างๆในโรงพยาบาลใน
การให้บริการแก่ประชาชนได้ตรงตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ถูกต้อง  ครบถ้วน   

 จัดท าระบบควบคุมและรักษาพัสดุเพื่อสนับสนุนงานบริการให้กับหน่วยงานหรือฝ่ายต่างๆใน
โรงพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ด าเนินการเบิกจ่ายพัสดุเพ่ือการสนับสนุนการบริการ  อย่างมีประสิทธิภาพ  ถูกต้อง   
 ด าเนินการจ าหน่ายพัสดุเมื่อพัสดุหมดสภาพหรือไม่เหมาะสมในการใช้งาน 

 
 



 
 

บริบท งานการเงินและบัญชี 
หน้าที่และเป้าหมาย 

ให้บริการด้านการเงินและบัญชี ด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ถูกต้องตามระเบียบ 
และผู้รับบริการพึงพอใจ 
ขอบเขตบริการ(Scope of Service)  

 ให้บริการการรับ – การจ่ายเงินทุกประเภท แก่เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล 
 ให้บริการการช าระหนี้แก่เจ้าหนี้ทุกประเภท 
 ให้บริการเรื่องค่าตอบแทนและสวัสดิการทุกประเภทแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล 
 จัดท าบัญชีเกณฑ์คงค้าง (พึงรับ – พึงจ่าย)  ของโรงพยาบาล 
 จัดท ารายงานฐานะเงินสด และตารางวิเคราะห์งบ ตารางวิกฤติระดับ 7 พร้อมจัดส่งข้อมูลให้กลุ่ม

ประกันสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 
 จัดท ารายงานรวมงบการเงินของสถานีอนามัย 12 แห่งพร้อมจัดส่งข้อมูล 

งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 
บริบท งานยานพาหนะ   

งานยานพาหนะเป็นหน่วยงานสนับสนุนงานบริการของโรงพยาบาล โดยให้บริการยานพาหนะในการ 
รับ- ส่งผู้ป่วยตลอด 24  ชั่วโมง โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้รับบริการถึงท่ีหมายด้วยความปลอดภัย 
 เป้าหมาย   ผู้รับบริการถึงที่หมายปลายทางอย่างปลอดภัย ทันเวลาและผู้รับบริการพึงพอใจ 
ขอบเขตบริการ 

 ให้บริการยานพาหนะตลอด  24  ชั่วโมง 
 ดูแลบ ารุงรักษารถยนต์ให้มีความพร้อมใช้ตลอดเวลา 
 ให้บริการ รับ – ส่ง ผู้ป่วยภายในจังหวัดและในเขตท่ีรับผิดชอบ  
 ให้บริการ รับ – ส่ง บุคลากรในหน่วยงานทั้งในและนอกเวลาราชการ 
 ส่งเอสารราชการ และ สิ่งส่งตรวจ ภายในจังหวัด 
 ดูแลบ ารุงรักษายานพาหนะของโรงพยาบาล 

17. กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม  
หน้าที่และเป้าหมาย  เจตจ านง/ความมุ่งหมายของหน่วยงาน (Purpose) มีดังนี้ 

ให้บริการสาธารณสุขแบบองค์รวมตามมาตรฐานวิชาชีพ  ครอบคลุมการรักษา ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน
ควบคุมโรค และฟ้ืนฟูสภาพ ผสมผสาน ต่อเนื่อง เชื่อมโยงโรงพยาบาลกับชุมชน เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพดี  
สามารถพึงตัวเองได้ในการดูแลสุขภาพเบื้องต้น 
ขอบเขตการให้บริการ ศักยภาพ ข้อจ ากัด 
 ให้บริการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคควบคุมโรค และฟ้ืนฟูสุขภาพประชาชนแบบองค์
รวมในพ้ืนที่รับผิดชอบประกอบด้วย 20  หมู่บ้าน  มี 3,837 หลังคาเรือน แบ่งเป็น เทศบาลโพธิ์ชัย 2,367 
หลังคาเรือน อบต.รอบเมือง 1,470  ประชากร 13,167 คน มีโรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง โรงเรียน
ประถมศึกษา จ านวน 4 แห่ง  โรงเรียนเอกชน 1 แห่ง วัด 10 แห่งส านักสงฆ์ 2 แห่ง ศูนย์เด็กเล็ก 5 แห่ง พื้นที่
มีลักษณะเป็นชุมชนเขตเมือง คือในเขตเทศบาล  3 หมู่บ้านและชุมชนชนบท อีก 12 หมู่บ้าน  มีการ
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การด าเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาสุขภาพแต่ละกลุ่มเป้าหมายและบริบทของพ้ืนที่ 



 
 

ภายใต้ข้อจ ากัดท้ังด้านบุคลากรสาธารณสุขและทรัพยากรอ่ืน ๆ  โดยเน้นการท างานเป็นทีมและสร้างเครือข่าย
บริการในชุมชน  แบ่งออกเป็น 
             1. งานบริการในคลินิก ได้แก่ งานบริการฝากครรภ์  คลินิกสุขภาพเด็กดี คลินิกวางแผนครอบครัว   
ยาเสพติด คลินิกเพ่ือนใจวัยรุ่นและงานโครงการพิเศษอ่ืนๆ ตามนโยบาย 

2. งานบริการเชิงรุกในชุมชน  
2.1 งานตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง ได้แก่  ตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง  ตรวจ

คัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม อัมพฤกษ์ อัมพาต คัดกรองวัณโรค ตรวจคัดกรองสุขภาพ
ผู้สูงอายุ ตรวจคัดกรองสุขภาพในเด็กนักเรียน ตรวจคัดกรองสุขภาพผู้น าชุมชน ตรวจเฝ้าระวังภาวะ
โภชนาการ พัฒนาการเด็ก ครอบคลุมทุกสิทธิ และงานโครงการพิเศษต่างๆ ฯลฯ  

2.2 งานระบาดวิทยา ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เช่น  โรคไข้เลือดออก อุจจาระร่วง 
อาหารเป็นพิษ มือ เท้า ปาก วัณโรค ไข้หวัดนก/ไข้หวัดใหญ่ โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ า โรคระบาดตาม
ฤดูกาล รวมทั้งโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง สอบสวน และรายงานโรค ฯลฯ 

2.3 งานเยี่ยมบ้าน เยี่ยมผู้ป่วยเรื้อรัง หลังคลอด ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส เด็กท่ีมีพัฒนาการล่าช้า
และผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อ ดูแลส่งเสริมสุขภาพประชาชนในเขตรับผิดชอบ  

2.4 งานบริการสุขภาพชุมชน ได้แก่ ชมรมสร้างสุขภาพ ชุมชนเข้มแข็ง ออกก าลังกาย สุขภาพ
ภาค -ประชาชน อบรมพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ประกวดอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่น 
รณรงค์โรคอ้วน เบาหวาน-ความดันโลหิตสูง ให้บริการงานสุขาภิบาลอาหาร อนามัยโรงเรียน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก วัด       

ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง ส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.)เชิงรุก 
ประกวดภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมไทย วัยผู้สูงอายุ ฯลฯ 

 2.5 งานอนามัยโรงเรียน สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เฝ้าระวังภาวะโภชนาการ ภาวะโลหิตจาง 
ตรวจประเมินสุขภาพ 10 ท่า พร้อมแก้ไขปัญหาสุขภาพท่ีพบ ตรวจหาไข่พยาธิในอุจจาระ ตรวจวัดสายตาและ
ตรวจคัดกรองเด็กสมาธิสั้น 
 3.กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพบุคลากรของโรงพยาบาล 
  3.1  จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเจ้าหน้าที่ 
  3.2  การประเมินคัดกรองกลุ่มปกติ  กลุ่มเสี่ยง  กลุ่มป่วยในบุคลากรของโรงพยาบาล 
  3.3  ดูแลระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล  และอาชีวอนามัย 
 4. งานวิชาการ 
 รวบรวมและจัดส่งรายงานผลการด าเนินงาน  จัดท าเอกสารประกอบการบรรยายการรับนิเทศติดตาม
งาน  เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสาร ฯลฯ 

ตารางคลินิกส่งเสริมสุขภาพ 
วัน เช้า บ่าย 

จันทร์ วางแผนครอบครัว วางแผนครอบครัว 

อังคาร ฝากครรภ์ ฝากครรภ์ 
พุธ เยี่ยมบ้าน เยี่ยมบ้าน 

พฤหัสบดี สุขภาพเด็กดี สุขภาพเด็กดี 
ศุกร์ ตรวจพัฒนาการเด็ก ผู้สูงอายุ 



 
 

 

18.งานพยาบาลหน่วยควบคุมการติดเชื้อและงานจ่ายกลาง 
บริบท (Context)งานจ่ายกลาง 
หน้าที่และเป้าหมาย 

หน่วยงานจ่ายกลางโรงพยาบาลโพธิ์ชัย เป็นหน่วยงานให้บริการจัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์การแพทย์ที่
ปราศจากเชื้อ ปลอดภัย และพร้อมใช้ 
ขอบเขตการให้บริการ ศักยภาพ ข้อจ ากัด 

ท าความสะอาดเครื่องมือปนเปื้อน น ามาผ่านกระบวนการท าให้ปราศจากเชื้อให้ เก็บรักษาให้คงสภาพ
ปราศจากเชื้อ และแจกจ่ายให้ทุกหน่วยงานในโรงพยาบาลในสภาพพร้อมใช้ 
อัตราก าลังเวรราชการจ่ายกลาง  6 คน  นอกเวลาราชการ 2 คน 
การให้บริการรับแลกอุปกรณ์ปราศจากเชื้อทุกวันในเวลาราชการและวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
ตั้งแต่เวลา  08.30 น- 09.30 น. และช่วงบ่ายเวลา  13.30- 14.00 น. 

 
เวลาขึ้นเก็บเครื่องมือ/อุปกรณ์ปนเปื้อน 

08.00 น.  รับเครื่องมือปนเปื้อน   ER  OR-LR   IPD  NCD   ทันตกรรมคลินิกพิเศษ 
11. 00 น. รับเครื่องมือปนเปื้อนจากจุดต่าง ER  OR-LR   IPD  NCD   ทันตกรรมคลินิกพิเศษ 
13.00น.รับเครื่องมือปนเปื้อนจากจุดต่าง ER  OR-LR   IPD  NCD   ทันตกรรมคลินิกพิเศษ 
บริการรับส่งเครื่องมือปราศจากเชื้อและปนเปื้อนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเครือข่าย 
 จ านวน 12  รพ.สต  โดยออกสัปดาห์ละ 2 วันใน วันจันทร์และวันอังคาร 
       วันจันทร์      รับส่งเครื่องมือปราศจากและและปนเปื้อน 6  รพ.สตช่วงเช้าเวลา08.30-12.00 น. 
       วันอังคาร  รบัส่งเครื่องมือปราศจากและและปนเปื้อน 6  รพ. สตช่วงเช้าเวลา08.30-12.00 น. 
    พร้อมรับมูลฝอยติดเชื้อเข้ามาจัดเก็บที่โรงพยาบาลทั้ง 12  รพ.สตช่วงเช้าเวลา 08.30-12.00 น. 
 
งานซักฟอก 

บริบท (Context) 
หน้าที่และเป้าหมายให้บริการผ้าสะอาดพร้อมใช้ 

 ขอบเขตการให้บริการ ศักยภาพ ข้อจ ากัด 
ให้บริการผ้าที่สะอาดแก่ทุกหน่วยงานในโรงพยาบาลทั้งในวันราชการและวันหยุดราชการจากเวลา 
08.00น.- 16.00 น. มีบุคลากรประจ าหน่วยงาน 2 คน คนงานชาย1 คนงานหญิง 1 คน 

19. กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
บริบท 
หน้าที่และเป้าหมาย  

ให้บริการนวด ประคบสมุนไพรอบสมุนไพร จ่ายยาสมุนไพรและให้ข้อมูลเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ 
สมุนไพรอย่างถูกต้อง ปลอดภัยและผู้รับบริการพึงพอใจ 
 
 
 



 
 

ขอบเขตบริการ 
ให้บริการแพทย์แผนไทยแก่ประชาชนทั่วไปในเวลาราชการทั้ง OPD และ IPD และหญิงหลังคลอด  

โดยให้บริการตรวจวินิจฉัยทางหัตถเวช รักษา ส่งเสริมป้องกัน และฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ป่วยด้านแพทย์แผนไทย
ให้บริการวิชาการแก่ผู้ป่วยและผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกสถานบริการและประชาสัมพันธ์งานแพทย์แผนไทยสู่
ชุมชน 
20.กลุ่มงานโภชศาสตร์ 
บริบท (Context) 
 หน้าที่และเป้าหมาย (Purpose) 

หน่วยงานโภชนาการเป็นสายงานที่จัดอยู่ในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์ เป็นการ 
ปฏิบัติงานที่มีลักษณะผสมผสานระหว่างงานบริหารจัดการ งานวิชาการและงานเทคนิคเฉพาะทาง การบริการ
อาหารและโภชนาการ ซึ่งมีบทบาทในการให้บริการทั้งส าหรับผู้ป่วยทั่วไป  ผู้ป่วยที่ต้องบ าบัดรักษาด้วยวิธีการ
ทางโภชนาการร่วมกับการบ าบัดรักษาอ่ืนๆ  โดยมีหน้าที่จัดหา  ผลิตและบริการอาหารที่สะอาด ปลอดภัย  
ถูกต้องตามหลักโภชนบ าบัด   รวดเร็วทันเวลามื้ออาหาร ให้มีปริมาณเพียงพอ  ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ  และ
สนับสนุนแผนการรักษาของแพทย์ 
 ขอบเขตบริการ (Scope of Service)   

บริการอาหารส าหรับผู้ป่วยใน ที่เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ทั้งผู้ป่วยสามัญ และผู้ป่วยห้องพิเศษ 3 
มื้อให้บริการอาหารปั่น ส าหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาการกลืน 

บริการน้ าสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ  ส าหรับผู้ป่วยคลินิกพิเศษทุกวันพุธ และวันศุกร์ 
บริการน้ าเต้าหู้ส าหรับหญิงตั้งครรภ์ทุกวันอังคาร 
บริการอาหารเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ชัยเวรบ่าย  
ให้สุขศึกษาด้านโภชนาการแก่ผู้ป่วยใน ญาติผู้ป่วย และผู้ป่วยคลินิกพิเศษ 
บริการอาหารศูนย์เด็กมื้อเที่ยงทุกวันจัทร์-ศุกร์ 
อาหารเช้า       เวลา  07.15  -  08.00 น. 
อาหารกลางวัน     เวลา  11.00  -  12.  15 น. 
อาหารเย็น            เวลา  17.00 – 17.30 น. 
อาหารว่าง (อาหารพิเศษ)  เวลา  14.00 – 14.30 น. 
คลินิกโภชนศึกษา       เวลา   08.00 – 16.00 น. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

นโยบายการพัฒนาบุคลากร 
โรงพยาบาลโพธิ์ชัย 

2563-2566 
 

1. มิติด้านความเพียงพอ 
1.1  มีกระบวนการสรรหาบุคลากรที่มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 
1.2  มีกระบวนการประเมินความสามารถของบุคลากรและการก าหนดอัตราก าลังที่สอดคล้องกับภาระ 

งาน 
2. มิติด้านความสามารถ 

2.1  บุคลากรมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 
2.2  บุคลากรได้รับการอบรม หรือ ฝึกทักษะที่จ าเป็นตาม Core competency และ Functional 

competency อย่างน้อย 10 ครั้ง/คน ต่อปี 
(แบ่งเป็น Core competency  6 ครั้ง/คนต่อปีและ และ Functional competency 4 ครั้ง/คน 
ต่อปี) 

2.3 บุคลากรได้รับการประเมินความรู้และทักษะที่จ าเป็นตาม Core competency และ Functional 
competency อย่างน้อย 2 ครั้ง/คนต่อปี 

3. มิติด้านความสุขและความผูกพัน 
3.1  บุคลากรทุกคนเป็นสมาชิกและส่วนร่วมในชมรมจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิต100 % 
3.2  บุคลากรทุกคน เลือก เข้าร่วมชมรมจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามความสมัครใจ 
3.3  บุคลากรทุกคนได้รับการประเมิน Happinometer และ ความผูกพันอย่างน้อยปีละครั้ง 
3.4  บุคลากรทุกคนได้รับสวัสดิการตามที่หน่วยงานจัดสรรอย่างเท่าเทียม 
3.5  บุคลากรทุกคนได้รับการดูแลเรื่องสภาพแวดล้อมในการท างานที่เหมาะสมและปลอดภัย 
3.6  บุคลากรทุกคนได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปีและค าแนะน าในการดูแลสุขภาพอย่างน้อย 

 ปีละครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ระเบียบการมาปฏิบัติราชการบุคลากร 

1. บุคลากรที่มาปฏิบัติงานในรอบเวร 8 ช.ม. 
เวรเช้า 08.30-16.30 น. 
เวรบ่าย 16.00-24.00น. 
เวรดึก 24.00-08.30น. 

 มารับเวรก่อน 15 นาที 
 

2. บุคลากรที่ต้องปฏิบัติงานเวลาพิเศษอ่ืน ได้แก่ 
1. เจ้าหน้าที่โรงครัว  ปฏิบัติงานเวลา 06.00-18.00 น. 
2. แม่บ้านท าความสะอาด ปฏิบัติงานเวลา 07.00-16.00 น. 
3. ยาม และเวรเปล  ปฏิบัติงาน เวร  Day     08.00 - 20.00 น. 

   เวร  Night   20.00 -08.00 น.  
 

ระเบียบการประชุมอบรมของบุคลากรโรงพยาบาลโพธิ์ชัย 
ภายในโรงพยาบาล 

เจ้าหน้าที่ทุกคนของโรงพยาบาลโพธิ์ชัย ต้องเข้าร่วมประชุม  6 ครั้ง/คน/ปี 100%    ในหัวข้อต่อไปนี้ 
1. ประชุมงานคุณภาพน าเสนอผลงานและนวตกรรม 
2. อบรมงานควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล 
3. อบรมทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพ 
4. อบรมการซ้อมแผนอัคคีภัย 
5. อบรมพฤติกรรมบริการ 
6. อบรมพฤติกรรมสุขภาพ 

 
การไปประชุม- อบรมนอกโรงพยาบาล 
มีเงื่อนไขดังนี้ 
 กรณีมีหนังสือราชการที่แจ้ง ให้ไปประชุมโดยระบุชื่อ  ให้ไปไม่จ ากัดจ านวนครั้ง และไม่จ ากัดสถานที่ 
 กรณีท่ัวไปอนุญาตให้อบรมนอกสถานที่ 1 ครั้ง/คน/ปี โดยต้องเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีใบประกอบวิชาชีพ

เท่านั้น ให้ล าดับความส าคัญของ Functional competency เนื้อหาตรงกับความต้องการของ
หน่วยงานก่อน 

 ครั้งที่ 2  จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษเท่านั้นที่มีความส าคัญและเร่งด่วนต่อหน่วยงานที่ขาดแคลน 
ทักษะด้านนั้นๆ หรือเป็นนโยบายเร่งด่วนของจังหวัด หรือ กระทรวง 

 จ ากัดการอบรมภายนอกเฉพาะ ภายในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางเท่านั้น 
ยกเว้นกรณีอบรม 4 สัปดาห์ขึ้นไป  
 
 
 

 



 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติกรณีไปอบรมทั่วไป 
1. เลือกหัวข้อการประชุมที่ตนเองสนใจเสนอหัวหน้างานให้รับทราบถึงหัวข้อที่สนใจเพ่ือพิจารณาเบื้องต้น 
2. กรอกแบบแสดงความจ านง เข้ารับการประชุม/อบรม/สัมมนา ยื่นต่อหัวหน้าฝ่ายเพื่อพิจารณา 

และน าเสนอต่อผู้อ านวยการเพ่ืออนุมัติ 
3. ด าเนินการลงทะเบียนและจองที่พักหรือขออนุมัติการใช้รถยนต์ของทางราชการ 
4. หลังการประชุม ต้องปฏิบัติดังนี้ 

 อบรมไม่เกิน 2 วัน 
 สรุปเนื้อหา การประชุมส่งหัวหน้าฝ่าย และ งาน HRD  
 เผยแพร่ เนื้อหาที่ส าคัญแก่เจ้าหน้าที่ทุกคนทาง website ของทางโรงพยาบาล  

และการประชุมประจ าเดือนของหน่วยงานเป็นอย่างน้อย 
 

 อบรม 3 วันขึ้นไปไม่เกิน 4 สัปดาห์ 
 สรุปเนื้อหา การประชุมส่งหัวหน้าฝ่าย และ งาน HRD  
 เผยแพร่ เนื้อหาที่ส าคัญแก่เจ้าหน้าที่ทุกคนทาง website ของทางโรงพยาบาล  
 จัดท านวตกรรมจากการประชุมหรือแผนพัฒนางาน 1 เรื่อง 

 
 อบรม 4 สัปดาห์ขึ้นไป 

 สรุปเนื้อหา การประชุมส่งหัวหน้าฝ่าย และ งาน HRD 
 เผยแพร่ เนื้อหาที่ส าคัญแก่เจ้าหน้าที่ทุกคนทาง website ของทางโรงพยาบาล  
 จัดท านวตกรรมจากการประชุม หรือ แผนพัฒนางาน 1 เรื่อง 
 จัดประชุมวิชาการให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลที่เกี่ยวข้อง 100 % 

 
นโยบายสื่อสารในองค์กร 

 
1. เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องยิ้มทักทายและยกมือไหว้ เมื่อพบหน้ากันในครั้งแรกของทุกวัน 
2. เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องยิ้มทักทายผู้ป่วยและยกมือไหว้และแนะน าตัว ก่อนการประชาสัมพันธ์ทุกครั้ง 
3. เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องสวมป้ายชื่อขณะปฏิบัติงานทุกครั้ง 
4. ทุกหน่วยงานต้องมีการประชุมประจ าเดือนทุกเดือน พร้อมส่งรายงานการประชุมที่ผู้อ านวยการ 

รายงานการประชุมต้องประกอบด้วยเนื้อหาหลักดังนี้ 
4.1 เรื่องแจ้งให้ทราบ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร 
4.2 แนวทางปฏิบัติ ระดับ GHI ในเดือน 
4.3 การทบทวน 12 กิจกรรม รวมทั้งความเสี่ยง ของหน่วยงาน 

5. ทุกจุดทุกหน่วยงานต้องมีป้ายหมายเลขประจ าจุดของตนเองเพ่ือสื่อสารให้ทราบเป็นแนวทาง  
             เดียวกัน ทั้งหมด 20 หน่วยงาน 20 หมายเลข 

6. ทุกจุดบริการที่เก่ียวข้องกับผู้รับบริการต้องมีป้ายขั้นตอนการให้บริการ 
7. โต๊ะที่มีการให้บริการต้องมีป้ายชื่อ แจ้งบริการทุกโต๊ะ 

 



 
 

ระเบียบการแต่งกายบุคลากร 
ระเบียบการแต่งกายบุคลากรโรงพยาบาลโพธิ์ชัย 

ล าดับ ประเภท/ต าแหน่ง ฟอร์ม จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส 
บดี 

ศุกร์ 

1 สายวิชาชีพ แพทย์ 
ทันตแพทย์  พยาบาล 

เภสัชกร 
 นักกายภาพ 

นักเทคนิคการแพทย์ 
นักรังสี  ฯลฯ 

ตามสาขาวิชาชีพของ
กระทรวงสาธารณสุข 

 

2 นักวิชาการสาธารณสุข ฟอร์มฟ้าขาวกระทรวง
สาธารณสุข 

 

3 ผู้ช่วยทันตแพทย์ ฟอร์มเสื้อสีม่วง 
ทันตกรรมกางเกง

กระโปรงสีด า หรือกรมท่า
ทรงสุภาพ 

กระโปรงยาวคลุมเข่า 

 

4. พนักงานห้องยา เสื้อเขียวขาวตามฟอร์ม
ของฝ่ายเภสัช/กางเกง

กระโปรงสีด า หรือกรมท่า 
กระโปรงยาวคลุมเข่า 

 

 ผู้ช่วยเหลือคนไข้หญิง เสื้อสีชมพู มีตรากระทรวง
สาธารณสุขปักท่ีหน้าอก

ซ้าย กางเกงกระโปรงสีด า 
หรือกรมท่า 

กระโปรงยาวคลุมเข่า 

 

 พนักงานเปล**ติด
ปลอกแขน“เวรเปล” 

พนักงานสวน 

เสื้อสีเทา 
มีตราสัญลักษณ์ตรา

กระทรวงสาธารณสุขหรือ
ตราโรงพยาบาลโพธิ์ชัยที่

หน้าอกซ้าย 
กางเกงทรงสุภาพสีด า 

หรือกรมท่า 

 

 พนักงานท าความ
สะอาด 

เสื้อสีเทา 
มีตราสัญลักษณ์ตรา

กระทรวงสาธารณสุขหรือ
ตราโรงพยาบาลโพธิ์ชัยที่

หน้าอกซ้าย 

 



 
 

ล าดับ ประเภท/ต าแหน่ง ฟอร์ม จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส 
บดี 

ศุกร์ 

กางเกงทรงสุภาพสีด า 
หรือกรมท่า**ขณะ

ปฏิบัติงานให้สวมชุดท า
ความสะอาด 

 พนักงานขับรถ 
EMTB 

เสื้อฟอร์ม EMTB /หรือ
เสื้อสีเทาทรงซาฟารี 

มีตรากระทรวงสาธารณสุข
หรือตราโรงพยาบาลโพธิ์

ชัยที่หน้าอกซ้าย 
กางเกงทรงสุภาพสีด า 

หรือกรมท่า 

 

 พนักงานรักษาความ
ปลอดภัย 

ชุดฟอร์ม รปภ.สีกรมท่า 
มีป้ายสัญลักษณ์ตรา

กระทรวงสาธารณสุขหรือ
ตราโรงพยาบาลโพธิ์ชัยที่

หน้าอกซ้าย 
 

 

***หมายเหตุ  ติดป้ายชื่อ/สัญลักษณ์บอกต าแหน่งทุกครั้งขณะปฏิบัติงาน 

สุภาพบุรุษ 

 ให้สวมเสื้อเชิ้ต คอปกฮาวาย แขนสั้น/แขนยาว ตัวเสื้อผ่าหน้าติดกระดุม 4-5 เม็ด  
 สวมกางเกงทรงสุภาพ ( สีด า กรมท่า สีน้ าตาลหรือสีกากี)  
 รองเท้า สวมรองเท้าหุ้มส้น (รองเท้าสีสุภาพ) 
 สุภาพบุรุษ ตัดผมทรงสุภาพ ขอบบนของปกเสื้อ จัดทรงผมให้เรียบร้อย ไม่ชี้ฟู 
 ไม่ไว้หนวดเครา 
 ไม่มีรอยสักท่ีสามารถมองเห็นได้ 

สุภาพสตรี  

 ให้สวมเสื้อสีฟ้า/สีขาว/ด า  ปกฮาวาย/ เทเล่อร์/คอบัว  
 สวมกางเกงทรงสุภาพ /วิชาชีพพยาบาลกระโปรงคลุมเข่าสีสุภาพ*** (สีด า กรมท่า 

น้ าตาล) 
 วิชาชีพอ่ืนกระโปรงสีสุภาพอนุโลมให้เลยเข่าไม่เกิน 1 นิ้ว 
 ไม่มีรอยสักท่ีสามารถมองเห็นได้ 

 



 
 

ทรงผม 
 จัดทรงผมให้เรียบร้อย กรณีผมยาวเกินขอบล่างของปกเสื้อ ให้เก็บรวบผมให้เรียบร้อย 
 ไม่ติดกิ๊บ หรือโบว์ ที่คาดผม ที่มีสีสันฉูดฉาด 
 ไม่ท าสีผมฉูดฉาดผิดธรรมชาติ/หรือหลากสี 

รองเท้า 
 สวมรองเท้าคัชชูหุ้มตลอดทั้งปลายเท้า /หรือรองเท้ารัดส้น สีด า ส าน้ าตาล หรือสี

สุภาพ 
 ไม่สวมรองเท้าแตะในสถานที่ท างาน ยกเว้นขณะปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการทาง

การแพทย์ 
 สุภาพสตรีที่สวมกระโปรง หากจ าเป็นต้องสวมถุงน่อง ให้ใส่ถุงน่องสีเนื้อ ไม่มีลวดลาย 
 ฟอร์มพยาบาล สวมรองเท้าคัชชูหุ้มตลอดทั้งปลายเท้าสีขาว 

 
ระเบียบการแต่งกายเฉพาะสายสนับสนุน 
กลุ่มบริหารงานทั่วไป  โรงพยาบาลโพธิ์ชัย 

วันจันทร์ 
 ข้าราชการ     ชุดเครื่องแบบสีกากีคอพับ 
 พนักงานราชการ   ชุดเครื่องแบบปกติพนักงานราชการ 
 พนักงานกระทรวงสาธารณสุข   ชุดเครื่องแบบปกติพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
 ลูกจ้างชั่วคราว   ชุดสูท กระโปรงด า เสื้อข้างในสีขาว เสื้อนอกสูทสีด า 

วันอังคาร 
 ข้าราชการ/พนักงานราชการ  พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราวชุดผ้าไทย 
     พ้ืนเมือง/ไหม 

วันพุธ 
 ข้าราชการ/พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข   และลูกจ้างชั่วคราว   

ชุดผ้าลายสาเกตุ  (ได้ทุกสี) 
วันพฤหัสบดี 

 ข้าราชการ /ลูกจ้างประจ า /พนักงานราชการ  พนักงานกระทรวงสาธารณสุขและ 
ลูกจ้างชั่วคราว  กางเกงสีด าเสื้อ สีส้ม 

วันศุกร์ 
 ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการ/พนักงานกระทรวงสาธารณสุข/   
     ลูกจ้างชั่วคราว – กระโปรงด า เสื้อสีม่วงดอกอินทนิลประจ าจังหวัดร้อยเอ็ด 

 

 

 



 
 

ระเบียบการแต่งกายของบุคลากรกลุ่มงานประกันสุขภาพฯ 
 วันจันทร์ พุธ ศุกร์   
 ข้าราชการให้แต่งฟอร์มฟ้าขาวโดยอนุโลม 
 ไม่ใช่ข้าราชการแต่งกายตามกลุ่มบริหารงานทั่วไป   

 วันอังคาร พฤหัสบดีชุดประจ ากลุ่มงานฯ 
 เสื้อสีฟ้า กระเป๋าปักตราโรงพยาบาลโพธิ์ชัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

นโยบายทีมการดูแลผู้ป่วย (PCT) 
ประจ าปี 256๔ 

 
 พัฒนาคุณภาพบริการทางคลินิกตามรอยโรค 

 ลดความเสี่ยงทางคลินิก 

 ทบทวน 12 กิจกรรมคุณภาพ 

 เพ่ิมการเข้าถึงบริการในกลุ่มโรค Fast track 

 เพ่ิมศักยภาพการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังร่วมกับเครือข่าย 
บทบาทหน้าที่ PCT 

 ก ากับดูแลการรักษาผู้ป่วยตามมาตรฐานวิชาชีพตามกลุ่มโรคส าคัญ เพ่ือความปลอดภัย ลด
ความรุนแรง    ของภาวะแทรกซ้อน 
 ท างานร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพเพ่ือการดูแลรักษา วางแผนการจ าหน่ายที่ครอบคลุม เพ่ือให้
ผู้ป่วยและ ญาติมีความรู้ในการดูแลสุขภาพ 
 ส่งเสริมเครือข่ายปฐมภูมิเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ ในเรื่องการป้องกัน เฝ้าระวัง
และ สามารถจัดการกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 

จุดเน้น ปี 253 – 2566 

 ลดความเสี่ยงและลดความรุนแรงภาวะแทรกซ้อนของโรคจากกระบวนการดูแลผู้ป่วยในกลุ่ม
โรค 

 โรคเสี่ยง: STEMI, Stroke, HI, Sepsis, PPH 
 โรคส าคัญ:DM, Pneumonia, DHF, PIH 
 การคัดแยกประเภทผู้ป่วย (Triage) 
 Patient Safety Goal 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

แนวทางปฏิบัติ การป้องกันการเสียชีวิตโดยมิได้คาดหมาย 
โรงพยาบาลโพธิ์ชัย 

วัตถุประสงค ์

1.เพ่ือเฝ้าระวังและติดตามประเมินสภาวะของผู้ป่วยและผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม 
2. เพื่อป้องกันการเกิดเหตุการณ์ผู้ป่วยเสียชีวิตโดยมิได้คาดหมาย 

ขั้นตอนการปฏิบัติ ติดตามประเมินตามแนวทาง  ดังนี้ 
Adult Warning Sign 

1. เจ้าหน้าที่ท่ีดูแลผู้ป่วยรู้สึกไม่สบายใจเกี่ยวกับอาการของผู้ป่วย 
2. อัตราการเต้นของหัวใจ < 40  หรือ > 130  ครั้งต่อนาที 
3. Systolic blood pressure < 90 mm.Hg 
4. อัตราการหายใจ <12  หรือ >28  ครั้งต่อนาที 
5. O2 Saturation < 90% ขณะได้รับ  oxygen แล้ว 
6. ระดับความรู้สึกตัวเปลี่ยนแปลง 
7. Urinary output < 50 ml ใน 4 ชั่วโมง 
ถ้าผู้ป่วยมีอาการ  1  ใน  7  ข้อ  ให้รายงานแพทย์ทันที 
ในกลุ่มท่ีส่งต่อ  ต้องเตรียมทีมส่งต่อโดยมี  พยาบาล 

กลุ่มที่สังเกตอาการ  ให้ใช้ MEW  (Modified Early Waning Score)   ทุกเวร 

Modified Early Warning Score (MEWS) 
 3 2 1 0 1 2 3 
SBP ≤70 71-80 81-100 101-

199 
 ≥200  

Pulse  ≤40 41-50 51-100 101-110 111-129 ≥130 
RR  ≤8 9-11 12-20 21-25 26-29 ≥30 
Temp  ≤35 35.1-

36 
36.1-
38 

38.1-
38.5 

≥38.6  

AVPU    Alert Responds 
to Voice 

Responds 
to Pain 

Unresponsive 

 

 

 

 

 

 



 
 

แนวทางปฏิบัติ การยุติช่วยฟื้นคืนชีพ 
มีแนวทางปฏิบัติดังนี้        
1.    ผู้ป่วยไม่สามารถตรวจพบสัญญาณชีพ (vital  sign) , ไม่รู้สึกตัว, คล าชีพจรที่ 
carotid  artery  ไม่ได้  ขณะมาถึงโรงพยาบาล (ในรายที่ไม่แน่ใจให้ท าการช่วยฟื้นคืนชีพไปก่อน ) 
2.    ขณะ CPR อย่างถูกต้องนั้น ECG เป็น    Asystole เป็นเวลา  30 นาทีหรือมากกว่า 
3.    ท าการ  CPR นานมากกว่า 30  นาทีแล้วไม่มีการไหลเวียนเลือดเองและไม่มีการตอบสนองทางระบบ
ประสาท 
4.    กรณีเกิด cardiopulmonary arrest  ขณะรับการรักษาในรพ.ให้ปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น 
5.    ทารกแรกคลอดให้เลิกท า  CPR เมื่อช่วยเป็นเวลานานมากกว่า 15 นาที แล้วไม่มีการไหลเวียนโลหิต 
6.   กรณีมีค าสั่ง  NO RESUCITATION  ORDER  อยู่แล้ว 
7.   หลัง CPR ส าเร็จแล้วแต่กลับมี cardiac arrest  ซ้ าอีกมากกว่าหรือเท่ากับ  2 ครั้งซึ่งแพทย์พิจารณาแล้วว่า
การ CPR ไม่เกิดประโยชน์ 
 
กรณีที่พิจารณาแล้วว่าไม่ควรท าการช่วยฟื้นคืนชีพ 
 1.  Death  คือ มีหลักฐานที่เชื่อได้ว่าเสียชีวิตแน่แล้ว  หรือไม่มีโอกาสฟื้นชีวิตแน่โดยดูจากสภาพร่างกาย
ภายนอก เช่น rigor  mortis , livor  mortis  , เนื้อหนังเน่าเปื่อย 
 2.  No  resuscitation  order  คือค าสั่งการรักษาของแพทย์ว่าไม่ให้เริ่มท า CPR  โดยแพทย์ได้ลงความเห็น
และสั่งการไว้ล่วงหน้าแล้ว  ที่ส าคัญก่อนท าต้องได้รับค ายินยอมจากญาติหรือผู้ดูแลผู้ป่วยก่อน 
 3.  สถานการณ์ที่ประเมินแล้วว่าท า CPR  แล้วจะสูญเปล่า  ไม่ได้ประโยชน์หรือไม่
ส าเร็จ  เช่น  Cardiac  arrest  ที่เกิดในผู้ป่วย  severe,  prolonged  cardiogenic  shock  หรือ  septic  
shock  ที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาเต็มที่มาตลอด 
หมายเหตุ 
- ก่อนที่จะมีการยุติการ  CPR  แพทย์ต้องคุยกับญาติผู้ดูแลให้พร้อมที่จะยอมรับให้มีการยุติการช่วยฟื้นคืนชีพ 
- ข้อบ่งชี้ของการเลิกท า   CPR   ไม่ได้รวมเอาภาวะ  Brain  death  เข้าไว้ด้วย   
- หลังจากผู้ป่วยเสียชีวิตแล้วตอ้งเก็บศพผู้เสียชีวิตไว้ในรพ.  2  ชม.   
แพทย์มีบทบาทในการตัดสินใจในการเขียนค าสั่ง  DO not resuscitation ตามแนวทางดังนี้ 
- แพทย์ประเมินอาการและวินิจฉัยว่าผู้ป่วยอยู่ในระยะสุดท้ายของโรค 
- แพทย์อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการด าเนินโรคการรักษาการพยากรณ์โรคให้ญาติทราบ 
- พยาบาลหัวหน้าเวรร่วมรับฟังเพ่ือประเมินปัญหาความต้องการของผู้ป่วยและญาติเพ่ือให้การช่วยเหลือตาม
ความเหมาะสม 
- กรณีต้องการให้แพทย์ตรวจเยี่ยมอาการให้พยาบาลรายงานแพทย์เยี่ยมอาการเพ่ือประคับประคองจิตใจ 
- พยาบาลให้ญาติเซ็นยินยอมกรณีญาติเข้าใจและยินยอม 
- ให้การรักษาตามกระบวนการพยาบาลผู้ป่วยระยะสุดท้ายของชีวิต 
- สมาชิกทีมการพยาบาลให้การพยาบาลผู้ป่วยตามกระบวนการพยาบาลผู้ป่วยที่อยู่ในระยะสุดท้ายของโรค / 
ชีวิต 
 
 
 



 
 

แนวทางการช่วยเหลือให้ข้อมูลให้ค าปรึกษาแก้ปัญหาหลังจากผู้ป่วยเสียชีวิต 
 
     แพทย์  เป็นผู้ลงความเห็นว่าผู้ป่วยเสียชีวิตและเป็นผู้แจ้งให้ญาติผู้ป่วยทราบว่าผู้ป่วยเสียชีวิตแล้วพร้อมทั้ง
เป็นผู้เขียนหนังสือรับรองการตาย 
     พยาบาลหัวหน้าเวร 
- เป็นผู้รายงานแพทย์เวรหรือแพทย์เจ้าของไข้ให้ทราบว่าผู้ป่วยเสียชีวิต 
- ตรวจทานความถูกต้องและครบถ้วนของใบรับรองการตาย 
- ติดต่อ / แจ้งญาติสายตรงหรือญาติท่ีใกล้ชิดกับผู้ป่วยเพื่อรับทราบจากแพทย์ว่าผู้ป่วยเสียชีวิตแล้ว 
- เป็นผู้ให้ค าปรึกษาประสานงานและอ านวยความสะดวกแก่ญาติ 
- เป็นผู้มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้กับสมาชิกทีมการพยาบาล,พนักงานช่วยเหลือคนไข้และพนักงานเปล 
      สมาชิกทีมการพยาบาล 
- ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากพยาบาลหัวหน้าเวร 
- ช่วยเหลืออ านวยความสะดวกและประสานงานแก่ญาติผู้ป่วยที่เสียชีวิต 
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 
- ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากพยาบาลหัวหน้าเวร 
- ช่วยเหลืออ านวยความสะดวกแก่ญาติผู้ป่วยที่เสียชีวิตตามความเหมาะสม 
- ช่วยเคลื่อนย้ายศพ 
พนักงานเปล 
- ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากพยาบาลหัวหน้าเวร 
- ช่วยเหลืออ านวยความสะดวกแก่ญาติผู้ป่วยที่เสียชีวิตตามความเหมาะสม 
- ช่วยเคลื่อนย้ายศพ 
                                   ขั้นตอนการปฏิบัติ 
 1.  กรณีผู้ป่วยเสียชีวิตฉุกเฉินหรือได้ปฏิบัติการช่วยเหลือชีวิตขั้นสูง (CPR) 
1.1  แพทย์เวรหรือแพทย์เจ้าของไข้ลงความเห็นว่าผู้ป่วยเสียชีวิตแล้ว 
1.2   พยาบาลหัวหน้าเวรแจ้งญาติสายตรงหรือญาติที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่เสียชีวิตแล้วมาพบแพทย์ 
1.3  แพทย์เวรหรือแพทย์เจ้าของไข้แจ้งข่าวการเสียชีวิตของผู้ป่วยให้ญาติทราบ 
1.4  กรณีท่ีมีการชันสูตรศพแพทย์เวรหรือแพทย์เจ้าของไข้จะเป็นผู้ท าการชันสูตร 
1.5  พยาบาลหัวหน้าเวรและสมาชิกทีมการพยาบาลรับฟังการแจ้งข่าวการเสียชีวิตของผู้ป่วยร่วมกับญาติ 
 2.   กรณีผู้ป่วยหมดหวังในการรักษา 
2.1  พยาบาลหัวหน้าเวรรายงานแพทย์เวรหรือแพทย์เจ้าของไข้ทราบว่าผู้ป่วยเสียชีวิตแล้ว 
2.2  พยาบาลหัวหน้าเวรแจ้งข่าวการเสียชีวิตของผู้ป่วยแก่ญาติสายตรงหรือญาติที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยทราบ 
          3. กรณีญาติไม่ยอมรับการเสียชีวิตของผู้ป่วยและแสดงกิริยาไม่พึงพอใจ เจ้าหน้าที่ทุกคนไม่แสดงกิริยา
ตอบโต้ เปิดโอกาสให้ญาติระบายความรู้สึก 
          4. พยาบาลหัวหน้าเวรและสมาชิกทีมการพยาบาลปลอบโยนให้ก าลังใจแสดงความเสียใจกับญาติผู้ป่วย
และแจ้งแพทย์เวรหรือแพทย์เจ้าของไข้ทราบ 
          5. แพทย์เวรหรือแพทย์เจ้าของไข้เขียนหนังสือรับรองการตาย 
6. พยาบาลหัวหน้าเวรหรือสมาชิกทีมการพยาบาลตรวจทานความถูกต้องและครบถ้วนของหนังสือรับรองการ
ตายพร้อมทั้งขอเลขท่ีหนังสือรับรองการตาย 



 
 

         7. พยาบาลหัวหน้าเวรหรือสมาชิกทีมการพยาบาลมอบหนังสือรับรองการตายให้กับญาติผู้ป่วยที่เสียชีวิต
แล้วและให้ญาติเซ็นรับหนังสือการตายทุกครั้ง 
         8. พยาบาลหัวหน้าเวรหรือสมาชิกทีมการพยาบาลให้ค าแนะน าเกี่ยวกับ 
         8.1  การจัดการศพ 
               -  การตกแต่งศพ  กรณีเหวอะหวะหรือบาดแผลฉกรรจ์ 
         8.2  การแจ้งตาย 
พยาบาลหัวหน้าเวรหรือสมาชิกทีมการพยาบาลแนะน าให้ญาติผู้ป่วยที่เสียชีวิตแล้ว 
ปฏิบัติดังนี้ 
             -  ให้น าหนังสือรับรองการตาย , บัตรประจ าตัวประชาชน , ทะเบียนบ้านของผู้เสียชีวิต , บัตร
ประจ าตัวประชาชน ของผู้แจ้งไปแจ้งตายที่  ที่ว่าการอ าเภอในวันเวลาราชการภายใน  24  ชั่วโมง 
            -  ในกรณีผู้ป่วยเสียชีวิตในวันหยุดราชการให้แจ้งท่ีผู้ใหญ่บ้าน / ก านันทราบภายใน  24  ชั่วโมง 
            -  เปิดโอกาสให้ญาติซักถามข้อสงสัยและให้ความช่วยเหลือตามความเหมำะสม 

 

แนวทางปฏิบัติ การขอรับค าปรึกษาจากสหวิชาชีพ 

วัตถุประสงค ์

ผู้ป่วยที่รับไว้รักษาท่ีตึกผู้ป่วยใน  ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมโดยมีส่วนร่วมของสหวิชาชีพ 
นิยามศัพท ์
 สหวิชาชีพที่ร่วมดูแลผู้ป่วย หมายถึง กลุ่มบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและมีทักษะเฉพาะด้านที่
แตกต่างกัน มาร่วมดูแลผู้ป่วย ได้แก่ แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ เภสัชกร กายภาพบ าบัดและแพทย์แผนไทย 

ขอบเขต        แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ เภสัชกร กายภาพบ าบัดและแพทย์แผนไทย 

ขั้นตอนการปฏิบัติ 
1. แพทย์และพยาบาล ร่วมกัน ประเมินอาการ และปัญหา ของผู้ป่วย 
2. กรณีพบว่าผู้ป่วยมีปัญหาต้องได้รับการดูแลจากสหวิชาชีพต่างๆ แพทย์ จะเป็นผู้เขียนใบ consult เพ่ือ

ขอรับค าปรึกษา 
3. พยาบาลเป็นผู้ประสานงานกับ สหวิชาชีพ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือร่วมดูแลผู้ป่วยดังนี้ 

3.1    ผู้ป่วยที่ใช้ยาไม่ถูกต้อง , ไม่เคยใช้ยาพ่นขยายหลอดลม,ไม่เคยใช้ยาฉีดอินสุลินหรือผู้ป่วยที่สงสัย
แพ้ยา ขอรับค าปรึกษา  จากเภสัชกร 

3.2   ผู้ป่วยที่พบปัญหาเกี่ยวกับโรคทางทันตกรรม ขอรับค าปรึกษาจากทันตแพทย์ร่วมดูแล 
3.3   กรณีผู้ป่วยไอ มีเสมหะมาก ขอรับค าปรึกษาจากนักกายภาพบ าบัด เพ่ือเคาะปอดและฝึกการ

หายใจ 
3.4   ผู้ป่วยที่มีปัญหากล้ามเนื้อลีบ ข้อติดแข็ง หรืออัมพาต ขอรับค าปรึกษาจากนักกายภาพบ าบัดเพื่อ

ช่วยฝึกก าลังกล้ามเนื้อและ ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
3.5   ผู้ป่วยที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อ เคล็ดขัดยอกซึ่งแพทย์วินิจฉัยแล้วว่าไม่สัมพันธ์กับโรคทาง       

ออร์โธปิดิกส์ ขอรับค าปรึกษาจากแพทย์แผนไทย 



 
 

4. สหวิชาชีพที่ร่วมดูแล รับทราบข้อมูลผู้ป่วย ประเมินอาการ ปัญหา แล้วให้การดูแลรักษา ติดตาม
ประเมินผล พร้อมทั้งร่วมวางแผนจ าหน่ายกับทีมสุขภาพ โดยมีการบันทึกข้อมูลรายละเอียดในใบ 
consult และแบบบันทึกการฝึกทักษะที่จ าเป็น( 2 Tick ) 

เครื่องชี้วัด 

       ผู้ป่วยที่รับไว้รักษาท่ีตึกผู้ป่วยใน  ได้รับการดูแลจากสหวิชาชีพตามความเหมาะสมร้อยละ 100 

 1.เพ่ือเป็นแนวทางในการดูแลรักษาผู้ป่วยในระยะสุดท้าย 
2.เพ่ือให้ผู้ป่วยในระยะสุดท้าย ได้รับการดูแลแบบองค์รวม และคงไว้ซึ่งความสามารถในการท า

หน้าที่  ส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่เหลืออยู่ให้มากที่สุด 
นิยามศัพท ์
ผู้ป่วยระยะสุดท้าย หมายถึง  “ผู้ป่วยที่มีชีวิตอยู่ระหว่างความเป็นและความตาย และตระหนักดีว่าจะมีชีวิต
อยู่อีกไม่นาน” 
                                                           “ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าโรคที่เป็นอยู่นั้นไม่
สามารถรักษาให้หายได้และมีอาการบ่งชี้ว่ามีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นานและอาการมีแนวโน้มว่าจะทรุดลงเรื่อยๆ”  
 การดูแลแบบองค์รวม  หมายถึง  การดูแลทางด้านร่างกาย, จิตใจและอารมณ,์ สังคม, จิตวิญญาณ 
 การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง(Palliative Care) หมายถึงแนวทางปฏิบัติในการดูแลแบบ
ประคับประคองที่มุ่งให้ผู้ป่วยมีความสุขสบายโดยให้ความส าคัญต่อศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ไม่พยายาม
เร่งรัดหรือเหนี่ยวรั้งการตายพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและญาติเพ่ือเผชิญกับปัญหาอันเกี่ยวเนื่องกับความ
เจ็บป่วยที่คุกคามชีวิตผ่านกระบวนการป้องกัน 
และบรรเทาความทุกข์ทรมานโดยใช้การตรวจพบแต่เนิ่นๆการประเมินและการรักษาอาการเจ็บป่วย
ครอบคลุมทั้งด้านร่างกายจิตใจสังคมและจิตวิญญาณ 
 อาการรบกวน(symptom) หมายถึงอาการทางกายและ/หรืออาการทางจิตใจที่ท าให้ผู้ป่วยรู้สึกไม่
สุขสบายเช่นอาการปวดหายใจล าบากนอนไม่หลับเหนื่อยล้าคลื่นไส้อาเจียนท้องผูกท้องเสียซึมเศร้าวิตกกังวล
เครียดเป็นต้น 
 Palliative performance scale version 2 (PPS v2) หมายถึงเครื่องมือประเมินระดับของ
ผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคองซึ่งแบ่งได้เป็น 3 ระยะดังนี้ 
ระยะคงที่ (stable)                                    มีค่า PPS v2 70 – 100 % 
ระยะเปลี่ยนผ่าน (transitional)                 มีค่า PPS v2 40 – 60 % 
ระยะวาระสุดท้ายของชีวิต (end of life)     มีค่า PPS v2 0 – 30 % (รายละเอียดดังภาคผนวก) 

ญาติหมายถึงญาติผู้ป่วยสายตรงและ/หรือผู้รับผิดชอบดูแลใกล้ชิด 
ขอบเขต   แพทย์  พยาบาลวิชาชีพ  ผู้ช่วยเหลือคนไข้ตึกผู้ป่วยใน 
ขั้นตอนการปฏิบัติ 

1. แพทย์เวร    
     1.1  ประเมินสภาวะ  และความสามารถของผู้ป่วยทางด้านร่างกาย สังคม และจิตวิญญาณร่วมกับ
ทีมดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย 
     1.2   การบอกความจริงกับผู้ป่วย  หรือปรึกษาร่วมกันกับทีมดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเพื่อให้ผู้ป่วยมี
เวลาในการรับรู้ และปรับตัวกับข้อเท็จจริงที่ได้รับ  วางแผนการช่วยเหลือ ปฏิกิริยาทางจิตใจ ต่อการ
ทราบข่าวร้ายของผู้ป่วย 



 
 

     1.3   ปรึกษากับผู้ป่วยครอบครัวของผู้ป่วย และผู้ดูแล เพ่ือวางแนวทางการดูแลรักษา 
     1.4   บันทึกการวินิจฉัยโรค การพยากรณ์โรค  ค าปรึกษาความสามารถ และความต้องการของ

ครอบครัว ข้อคิดเห็นอื่นหลังจากพูดคุย ชี้แจงประเมินร่วมกับทีมรักษาพยาบาล 
2. พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทางการพยาบาล ให้การดูแลแบบองค์รวมตามมาตรฐานการพยาบาล แต่

ละด้านและการดูแลระยะสุดท้ายตามหลัก7ประการ 
 
มาตรฐานการพยาบาล เกณฑ์กิจกรรมการประเมิน เกณฑ์ผลลัพธ์ของการ

พยาบาล 
1. ผู้ป่วยได้รับความ 
สุขสบายด้านร่างกาย 

 

1. ดูแลเช็ดตัวและเปลี่ยนเสื้อผ้าที่แห้ง
สะอาดทุกวันและทุกครั้งที่เปรอะเปื้อน 
2. ดูแลความสะอาดผมของผู้ป่วยและหวีให้
เรียบร้อย สระผมอาทิตย์ละครั้งตามสภาพ
ผู้ป่วย 
3. ดูแลความสะอาดของปากและฟันโดยเช็ด
ด้วย NNS วันละ 2 ครั้ง หรือภายหลัง
รับประทานอาหาร 
4. ดูแลความสะอาดของเล็บมือเล็บเท้า 
5. ดูแลความสะอาดของอวัยวะสืบพันธุ์วัน
ละ2ครั้งหรือภายหลังการขับถ่ายทุกครั้ง 
6. ดูแลความสะอาดของแผลเช้า-เย็น ตาม
มาตรฐานการท าแผล 
7. รักษาความสะอาดของเตียงและผ้าปูที่
นอนให้เรียบตึง 
8. ประเมินลักษณะการถ่ายอุจจาระและ
ปัสสาวะเพ่ือให้ความช่วยเหลือตามความ
เหมาะสม 

ผิวหนังสะอาดไม่มีกลิ่น 
หรือDischarge เปรอะ
เปื้อน ปากฟันสะอาด 

3. ผู้ป่วยพักผ่อนนอน
หลับอย่างเพียงพอ  
 
 

1. ประเมินอุปนิสัยการนอนหลับและ
ระยะเวลาที่ผู้ป่วยต้องการพักผ่อนในวัน
หนึ่งๆ เพ่ือสนับสนุนให้ได้พักผ่อนตาม
ต้องการ 
2. จัดสิ่งแวดล้อมให้เงียบ มีแสงสว่างพอควร
ก าหนดเวลาเปิดไฟหรี่ตั้งแต่เวลา 20.00น. 
3. สอนให้ผู้ป่วยใช้วิธีการก าหนดลมหายใจ
เข้า-ออก เพ่ือช่วยให้พักผ่อนนอนหลับได้ดี 
4. ช่วยเหลือให้ผู้ป่วยอยู่ในท่าที่สบาย 
5. ให้ยาสงบประสาทหรือยานอนหลับ ตาม
ความจ าเป็นตามแผนการรักษา 

ผู้ป่วยพักผ่อนนอนหลับ
เพียงพอ สีหน้าสดชื่น 
 
 



 
 

มาตรฐานการพยาบาล เกณฑ์กิจกรรมการประเมิน เกณฑ์ผลลัพธ์ของการ
พยาบาล 

4. ผู้ป่วยลดความทุกข์
ทรมานจากการปวด 
 
 

1. เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยได้ประเมินความ
เจ็บปวดทุกข์ทรมาน 
2. พูดปลอบโยนแสดงความเห็นอกเห็นใจ 
3. จัดท่านอนให้ผู้ป่วยอยู่ในท่าที่เหมาะ สม 
สุขสบาย 
4. ให้ยาแก้ปวดตามแผนการรักษา 
5.ประเมินระดับความเจ็บปวดของผู้ป่วย
หลังได้รับยาบรรเทาความเจ็บปวด 
6.แนะน าให้ผู้ป่วยเลือกปฏิบัติตามความ
เหมาะสมนอกเหนือจากการท ากิจวัติ
ประจ าวันตามปกติ เช่น การออกก าลัง  การ
ฟังเพลง การนวด   การฝังเข็ม  การท าสมาธิ 
การฝึกลมหายใจ  การประคบด้วยความร้อน
หรือความเย็น เป็นต้น   
7.บันทึกอาการและการจัดการในใบบันทึก
ทางการพยาบาล 

ผู้ป่วยได้บอกว่าระดับของ
ความเจ็บปวดลดลง 

5. ผู้ป่วยปลอดภัยจาก
โรคแทรกซ้อน เช่น แผล
กดทับ ปอดบวม 

1. กระตุ้นและช่วยให้ผู้ป่วยมีการเคลื่อน 
ไหวข้อต่างๆ 
2. ป้องกันปลายเท้าตกกระตุ้นการไหลเวียน
โลหิต 
3. ป้องกันไม่ให้เกิดแผลกดทับตามปุ่ม
กระดูก 
4.ดูแลผิวหนังให้แห้งสะอาด ผ้าปูแห้ง
สะอาดเรียบตึง 
5.ช่วยสอนและกระตุ้นให้ผู้ป่วยบริหารปอด 
โดยการหายใจและไออย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

ผู้ป่วยไม่มีแผลกดทับตาม
ปุ่มกระดูก กล้ามเนื้อแขน-
ขาไม่ลีบ 
 
 
 
 
 

6. ผู้ป่วยได้รับความ
ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ
และฆ่าตัวตาย 
 
 
 
 

1. กั้นไม้กั้นเตียงในผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเอง
ได้น้อยหรือไม่รู้สึกตัว 
2. ใช้เครื่องผูกมัดตามความเหมาะสมตาม
สภาพผู้ป่วยในกรณีจ าเป็น 
3. จัดของเครื่องใช้ที่จ าเป็นให้อยู่ในต าแหน่ง
ที่หยิบใช้ได้สะดวก 
4. วางสัญญาณกดขอความช่วยเหลือจาก
พยาบาลให้อยู่ในต าแหน่งที่หยิบใช้ได้สะดวก 

ผู้ป่วยไม่ตกเตียง ไม่หกล้ม 
หรือมีความคิดท าร้าย
ตนเอง 



 
 

มาตรฐานการพยาบาล เกณฑ์กิจกรรมการประเมิน เกณฑ์ผลลัพธ์ของการ
พยาบาล 

 
 
 
 
 
 
8. ผู้ป่วยพ้นความทุกข์
ทรมานและจากไปอย่าง
สงบ 

5. ตรวจเยี่ยมดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด 
6. ไม่มีของมีคมหรือเครื่องมืออื่นๆที่อาจใช้
ท าร้ายตนเองอยู่ที่ผู้ป่วย 
7. สังเกตประเมินพฤติกรรมผู้ป่วยจะฆ่าตัว
ตาย 
 
หลัก 7 ประการในการช่วยเหลือผู้ป่วย
ระยะสุดท้าย พระไพศาล วิสาโล 
ประการที่ 1การให้ความรัก ความเข้าใจ 

ผู้ป่วยใกล้ตายมักจะมีความกลัว
หลายอย่าง เช่นกลัวถูกทอดทิ้ง กลัวเป็น
ภาระกลัวตายคนเดียวซึ่งเราควรให้ความ
มั่นใจว่าจะไม่ทอดทิ้งเขาให้เขามั่นใจและมี
ก าลังใจที่จะข้ามพันความเจ็บปวดความทุกข์
ทางใจไปได้และอาจท าให้ความทุกข์ทางกาย
เบาบางไปได้ด้วยโดยญาติมิตรจะต้องมีความ
อดทนอดกลั้นมีสติ เมตตาไม่ฉุนเฉียวกับ
ปฏิกิริยาของผู้ป่วย 
ประการที่ 2ช่วยให้เขายอมรับความตายที่
จะมาถึง 

การพูดให้เขายอมรับความตายที่จะ
มาถึงการพูดจาให้เขายอมรับความตายเป็น
ศิลปะซ่ึงไม่สามารถท าได้ด้วยการเทศนา สั่ง
สอนว่าความตายเป็นของเที่ยงทุกคนต้อง
ตายและปล่อยวาง เพราะคนเราจะปฏิเสธไว้
ก่อน ไม่เชื่อว่าเป็นความจริงไม่ยอมรับสิ่ง
เหล่านี้ 

ดังนั้น จึงต้องอาศัยการซักถามให้
เขาเห็นตัวเองเช่นถามว่า ไม่อยากตายเพราะ
อะไร เขากลัวหรือกังวลอะไรเป็นต้น 
ประการที่ 3ช่วยให้เขาจดจ่อในสิ่งที่ดีงาม
เช่น ให้นึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
หรือความดี ความภาคภูมิใจที่เขาได้ท า 
เพ่ือให้จิตเป็นกุศลเกิดความอ่ิมเอิบใจมั่นใจ 
ไม่พลัดไปสู่กรรมนิมิตหรือคตินิมิตที่ไม่ดีและ
ที่ส าคัญจะท าจิตใจสงบไม่ทุรนทุราย 

 
 
 
 
 
 
ผู้ป่วยจิตใจสงบ 



 
 

มาตรฐานการพยาบาล เกณฑ์กิจกรรมการประเมิน เกณฑ์ผลลัพธ์ของการ
พยาบาล 

8. ผู้ป่วยพ้นความทุกข์
ทรมานและจากไปอย่าง
สงบ 
 
 
 
 
 
 
 

ประการที่ 4ช่วยให้เขาปลดเปลื้องสิ่งค้างคา
ใจสิ่งค้างคาใจนี้อาจหมายถึง การแบ่งมรดก
ความน้อยเนื้อต่ าใจคนใกล้ตัว ความโกรธ
แค้น ความรู้สึกถูกผิดฯลฯ ซึ่งเราควรช่วยจัด
สภาพแวดล้อมหรือหาโอกาสให้เขาได้ปลด
เปลื้องสิ่งค้างคาใจต่างๆ เหล่านั้นเพื่อให้เขา
จากไปอย่างเบาที่สุด 
ประการที่ 5ช่วยปล่อยว่างสิ่งต่าง ๆ 
แม้บางคนอาจไม่มีสิ่งค้างคาใจที่เป็นกุศลแต่
ก็ต้องปล่อยวางสิ่งต่างๆ ทั้งหมดเช่นกัน ทั้ง
รูปธรรมนามธรรมแม้แต่ความรักก็ต้องปล่อย
วางซึ่งการจะช่วยให้ผู้ป่วยเข้าใจเรื่องนี้อาจ
ต้องพิจารณาภูมิปัญญาหรือภูมิธรรมของเขา
ว่ามีแคไหนด้วย 
ประการที่ 6สร้างบรรยากาศที่เอื้อให้ใจสงบ 
เช่น การน าพระพุทธรูปที่เขานับถือมาให้
บูชาหรือบรรยากาศที่ญาติมิตรพร้อมเพรียง
กันช่วยกันสวดมนต์ท าสมาธิหรือถ้าเขาไม่
สนใจธรรมะ อาจเปิดเพลงที่เขาชอบเบา ๆ 
ก็ได้ 
ประการที่ 7กล่าวค าอ าลา 
หากเขาคิดว่าจะอยู่กับเราได้ไม่นาน ก็ควร
กล่าวค าอ าลาอาจพูดขอบคุณสิ่งดี ๆ ที่เขา
ท าให้กับทุกคนหรือแนะน าให้เขาปล่อยวาง
เตรียมตัวเตรียมใจ ระลึกถึงพระพุทธ พระ
ธรรม พระสงฆ์และขอขมาเจ้ากรรมนายเวร
ซึ่งการน าทางไปสู่สุคติเช่นนี้ลูกหลานญาติ
มิตรสามารถช่วยได้ 
 

ผู้ป่วยจิตใจสงบ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
แนวทางการประสานงานการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง 

 

 
เครื่องชี้วัด 
 1.  ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย 
 2.  ความพึงพอใจของผู้ป่วยและญาติ มากกว่าร้อยละ 85 
 

1.Case CA(รับบริการที่OPD, ER,รพ.สต.) 

2.Case อื่นๆที่แพทย์ลงความเห็นว่าอยู่ในระยะ

สุดท้าย 

-  ประสานทีมผู้ รับผิดชอบหลกัเพื่อขึน้ทะเบียน 

-  ตรวจรักษาโดยแพทย์วางแผนการดแูลร่วมกบัทีม 

-  กรณีที่ญาติต้องการปกปิดผู้ ป่วย  ปรึกษาทีมเพื่อ

ขึน้ทะเบียนไว้ และวางแผนการดแูลร่วมกบัญาติ 

Admit IPD 

- เซ็นยินยอมเข้าร่วม

กิจกรรม Palliative 

care 

-  กิจกรรม Palliative 

Care ตามแนวทาง

Deadที่รพ. 

- กิจกรรมอโหสกิรรมก่อนตาย 

- เอือ้อ านวยอปุกรณ์ พาหนะและร่วมพิธีกรรม ตาม

ประเพณีแตล่ะท้องถ่ิน 

D/Cกลับบ้าน 

- สง่ตอ่ข้อมลูแก่เจ้าหน้าที่ 

รพ.สต.,PCU วางแผนการ

เยี่ยมบ้าน 

- ให้ค าปรึกษา สอบถาม

อาการทางโทรศพัท์ 

-  การยืมอปุกรณ์การแพทย์ 

Refer 

- ประสานข้อมลูระหวา่ง

เครือขา่ย. 

- เยี่ยมบ้านหลงัจ าหนา่ย

จากรพ.แมข่า่ย 

-  กรณีเสยีชีวติ ดแูลหลงั

การสญูเสยี  



 
 

 
เอกสารอ้างอิง: 

รศ.นพ.ฉันชาย  สิทธิพันธุ์ , ผศ.นพ.พรเลิศ ฉัตรแก้ว และ รศ.พญ.สุปราณี นิรุตติศาสน์. เสริมพลัง
ก า ร ดู แ ลผู้ ป่ ว ย ร ะ ย ะสุ ด ท้ า ย  ( Empowering Palliative Care Team System, Service and 
Spirtuality).กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.2551  
 คู่มือผู้ให้บริการสาธารณสุข กฎหมายและแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยระยะ
สุดท้าย  ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 2553 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

แนวทางการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ป ี2564 
โรงพยาบาลโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
1. ค้นหาผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน/ติดเตียงโดย 

- หมอครอบครัวประจ าหมู่บ้าน 20 หมู่บ้าน 
- หมอประจ าบ้าน 20 หมู่บ้าน 
- ทีม OPD 
- ทีม ER 
- ทีม NCD 
- ทีม IPD 

2. เมื่อพบ Case แจ้ง พยาบาลวิชาชีพในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว  (Long Term Care)หรือ CM ที่
กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม  

3. พยาบาลวิชาชีพในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว  (Long Term Care) ออกติดตามประเมินผู้ป่วย
ร่วมกับหมอประจ าบ้าน เพ่ือแยกประเภทผู้สูงอายุ 

4. พยาบาลวิชาชีพ (CM) วางแผนการดูแลโดยจัดท า Care plan ในกลุ่มติดบ้าน/ ติดเตียง โดยให้ 
Care giver  ออกให้การดูแลตาม Care plan 

5. Care plan ออกติดตามดูแล ดังนี้ 
- กลุ่มติดบ้าน ออกติดตามดูแล/ติดตามเยี่ยม 1 ครั้ง/สัปดาห์ 
- กลุ่มติดเตียง ออกติดตามดูแล/ติดตามเยี่ยม 2 ครั้ง/สัปดาห์ 

6. เมื่อผู้สูงอายุมีการเปลี่ยนแปลง (ดีขึ้น/ลดลง) ให้แจ้งหมอประจ าบ้านทุกครั้ง 
7. หมอประจ าบ้านประสาน CM ในการติดตามดูแล และประเมินผลต่อไป 
8. หมอประจ าบ้านออกติดตามเยี่ยมผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน/ติดเตียง อย่างน้อย 1 ครั้ง/เดือน หรือ ตาม

ความเหมาะสม 
9. เมื่อติดตามเยี่ยมเสร็จ ให้รายงานการเปลี่ยนแปลงผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน/ติดเตียง ต่อ CM  
10. และลงข้อมูลการเยี่ยมบ้านกลุ่มติดบ้าน/ติดเตียงใน One stop service  ด้วยรหัส ICD 10 เป็น 

Z718 ทุกครั้ง 
11. กรณีผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน/ติดเตียง ระดับอ าเภอที่ได้รับการส่งผู้ป่วยจากข้อ 1 นั้น CM จะประสาน

ต่อให้กับ รพ.สต. ต่อไป 
 
 
 

 

 

 



 
 

 

นโยบายงานความเสี่ยง (Risk Management)ปี 2564 
โรงพยาบาลโพธิ์ชัย 

 
1. วัฒนธรรมความเสี่ยง “1 คน 1 ความเสี่ยง 1 วัน “ ลด ละ เลิก วัฒนธรรมการต าหนิกล่าวโทษ 
2. การบริหารความเสี่ยงเป้นความรับผิดชอบของบุคลากรทุกระดับต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการ

ปฏิบัติงาน 
3. ทุกหน่วยงานมีการค้นหาความเสี่ยงทั้งเชิงรุก เชิงรับและรายงานความเสี่ยงผ่านโปรแกรมความเสี่ยง

ออนไลน์ 
4. ทุกหน่วยงานมีการวิเคราะห์แนวโน้มความเสี่ยง ทบทวนทุกเดือนเพื่อป้องกันการเกิดซ้ า เพ่ือให้การ

แก้ไขเชิงระบบ สามารถด าเนินการให้เกิดความปลอดภัย ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  
5. ความเสี่ยงระดับ GHI ต้องมีการสรุปเป็นแนวทางปฏิบัติ และแจ้งให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องทราบทุก

หน่วยงานภายใน 1 เดือน 
6. ทุกหน่วยงานต้องมีการประชุมและแจ้งแนวทางปฏิบัติของความเสี่ยงระดับ GHI และบันทึกลงใน

รายงานการประชุมหน่วยงานประจ าเดือนและส่งผู้อ านวยการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

ประกาศโรงพยาบาลโพธิ์ชัย 
เรื่อง  Patient Safety Goal ประจ าปี 2564 

………………………………. 
ตามท่ีโรงพยาบาลโพธิ์ชัยได้มีการประกาศเข็มมุ่งของโรงพยาบาล ปี 2564 ไปแล้วนั้น เพ่ือให้   

โรงพยาบาลโพธิ์ชัย มีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี และปลอดภัย ดังนั้น โรงพยาบาลโพธิ์ชัย    จึงขอ
ประกาศ Patient Safety Goal ประจ าปี 2563จ านวน ๔ ข้อ เพื่อให้สอดคล้องกับเข็มมุ่งของโรงพยาบาล 
ดังต่อไปนี้ 
 ๑.ปลอดภัยจากการติดเชื้อในโรงพยาบาล(infection control) 
  ๑.๑การล้างมือ(Hand hygiene) 
 ๒.ปลอดภัยจากการและปลอดภัยจากการให้เลือด(Medication Safety) 
  ๒.๑การป้องกันความคลาดเคลื่อนทางยา 
  ๒.๒การป้องกันการให้ยาคลาดเคลื่อนจากคู่ยา LASA (Look-Alike Sound-Alike)  risk 
  ๒.๓กระบวนการประสานรายการยา(Medication Reconciliation) 
  ๒.๔การให้เลือด (Blood Safety)     high risk 
  ๓.ปลอดภัยจากกระบวนการการดูแลรักษา(Patient Care Process) 
  ๓.๑การระบุตัวผู้ป่วย(Patient  Identification) 
  ๓.๒การรายงานค่าวิกฤติ(Communicating Critical Test Results) 
  ๓.๓การพลัดตกหกล้ม(Preventing  Patient Fall) 
 ๔.ปลอดภัยจากการตอบสนองต่อภาวะวิกฤติ(Emergency  Respone) 
  ๔.๑การตอบสนองต่อภาวะวิกฤติ(RRT) 
  ๔.๒ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด(Sepsis) 
  ๔.๓ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด(STEMI) 
  ๔.๔ภาวะแทรกซ้อนในมารดาและทารก(PPH, E-clampsia, birth asphyxia) 
 
    ประกาศ  ณ  วันที่ ๓0 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖3 
 
 
 
      (นายสุพัตร  บุรณะเวช) 
                   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลโพธิ์ชัย 
 



 
 

 

รายการความเสี่ยง(Risk Profile) ปีงบ 2564 
โรงพยาบาลโพธิ์ชัย 

 
ระบบการดูแลผู้ป่วย (PCT)  
PC001 การสื่อสารให้ข้อมูลไม่ชัดเจน /ไม่เพียงพอ / ผู้ป่วยปฏิบัติตัวไม่ถูกต้อง   
PC002 ระบบการนัดผิดพลาด/ผู้ป่วยมาไม่ตรงนัด/ไม่ออกใบนัด  
PC003 ซักประวัติและ/หรือลงบันทึกข้อมูลคนไข้ไม่ครอบคลุม  
PC004 ป้ายสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วยไม่ถูกต้อง เช่น ป้ายชื่อ ป้ายเตียง ป้าย IV  
PC005 ระบุตัวผู้ป่วยให้บริการผิดคน  
PC006 การระบุตัว/เพศ/ทารกแรกเกิดไม่ถูกต้อง  
PC007 การไม่ประสานงานระหว่างผู้ให้บริการก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้ป่วย  
PC008 การคัดกรองประเภทผู้ป่วยไม่เหมาะสม  
PC009 ส่งผู้ป่วยผิดแผนก/ใส่บัตรคิวผิดแผนก/รายงาน Lab ผิดแผนก  
PC010 การเขียนใบน าส่งตรวจ ฉลากติดหลอดเลือดไม่ชัดเจน ไม่ครบถ้วน  
PC011 ส่งสิ่งส่งตรวจ ผิดคน/ผิดชนิด/ผิดต าแหน่ง  
PC012 รายงานผล Lab ไม่ถูกต้อง  
PL001 เก็บสิ่งส่งตรวจไม่เหมาะสม/ไม่ถูกต้อง  
PL002 สิ่งส่งตรวจหาย/ฟิล์มหาย/ลืมส่ง 
PL003 ไม่รายงานผล Lab ด่วนหลังพบความผิดปกติ/ไม่รายงานค่า Lab วิกฤติ  
PL004 มีการตรวจ Investigate ซ้ าเนื่องจากความผิดพลาดจากการตรวจ  
PL005 ผลการตรวจ Investigate สูญหาย  
PL006 ผู้ป่วยได้รับเลือดผิดกรุ๊ป  
PF001 ค าสั่งเบิกอาหารไม่ชัดเจน หรือ ไม่ถูกต้อง / ไม่เบิกอาหารเฉพาะโรค  
PF002 ไม่แขวนป้ายอาหาร / แขวนผิด  
PF003 แจกอาหารผิดพลาดเช่น ไม่ถูกคน ไม่ถูกโรค  
PF004 ได้รับอาหารไม่มีคุณภาพ เช่น ไหม้, บูดเน่า, มีสิ่งปนเปื้อน  
PF005 ผู้ป่วยไม่ได้รับอาหารตามเวลา  
PF006 อาหารไม่เพียงพอแก่ผู้รับบริการ 
PF007 การประกอบอาหารไม่เป็นไปตามมาตรฐานของกรมอนามัยและสุขาภิบาลอาหาร  
PF008 ผู้ป่วยได้รับอาหารไม่ถูกต้องตามแผนการรักษาของแพทย์  
PT001 วินิจฉัยผิดพลาด miss diagnosis  
PT002 ผู้ป่วยไม่รอตรวจ (ยังไม่ตรวจ)    
PT003 ผู้ป่วยไม่สมัครใจรับการรักษา /ผู้ป่วยไม่สมัครใจอยู่ (ตรวจแล้ว)  
PT004 ผู้ป่วยกลับมารักษาซ้ าด้วยอาการเดิม ภายใน 48 ชั่วโมง (ไม่ได้นัด) Re-visit  
PT005 ผู้ป่วยเกิดภาวะฉุกเฉินขณะรอตรวจ ไม่สามารถพบภาวะวิกฤติที่เกิดกับผู้ป่วยได้ทันท่วงที  
PT006 การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไม่ถูกต้อง  
PT007 การบ าบัดรักษาผู้ป่วยผิดคน  



 
 

PT008 ผู้ป่วยที่มีความรุนแรงไม่ได้รับการตรวจจากแพทย์ในเวลาที่เหมาะสม   
PT009 ไม่รายงานแพทย์ หรือรายงานแพทย์ล่าช้า 
PT010 ผู้ป่วยได้รับอันตราย/เสียชีวิตระหว่างการส่งต่อ  
PT011 Refer  ล่าช้าท าให้เกิดผลเสียต่อผู้ป่วย  
PT012 ความล่าช้า EMS/ตาม Refer/ไม่ประสานงานการ refer   
PT013 ผู้ป่วยไม่ได้รับการวินิจฉัยโรคที่ถูกต้อง แม้มาตรวจซ้ าหลายครั้ง   
PT014 เริ่มการกู้ชีวิตช้ากว่า 4 นาที  
PT015 แพทย์มากู้ชีวิตช้ากว่า 10 นาที  
PT016 การกู้ชีวิตผิดพลาดไม่ถูกวิธี  
PT017 รักษาช้า ท าให้เกิดผลเสียหายแม้ทราบผลการตรวจที่ผิดปกติแล้ว  
PT018 Refer ผู้ป่วยภายใน 2 ชั่วโมงหลัง Admit 
PT019 ผู้ป่วยเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการรักษา/หัตถการ/IV, IM (ซ้ า)  
PT020 กลับมา Admit ซ้ าด้วยโรคเดิม ภายใน 28 วัน Re-admit  
PT021 ผู้ป่วยได้รับอุบัติเหตุ หกล้ม ตกเก้าอ้ี เป็นลม ฯลฯ  
PT022 ให้การรักษาไม่ถูกต้องตามค าสั่งแพทย์  
PT023 เกิดแผลกดทับไม่ได้รับการเฝ้าระวังอย่างเพียงพอ  
PT024 ภาวะแทรกซ้อนจากหัตถการ (ซ้ า)  
PT025 ปฏิบัติไม่ตรงตามค าสั่งแพทย์ (ลืม อ่านไม่ออก ไม่ได้ดูorder)   
PT026 ผู้ป่วยมีอาการสับสน วุ่นวายหลังรับไว้ในการดูแลรักษา  
PT027 ผู้ป่วยพยายามฆ่าตัวตาย/ท าร้ายตนเอง  
PT028 ท าหัตถการโดยไม่มีใบยินยอม  
PT029 ท าหัตถการไม่ส าเร็จ  
PT030 ผู้ป่วยเสียชีวิตโดยไม่คาดหวัง    
PT031 ผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื้อรังไม่ได้รับการติดตามเยี่ยม  
PT032 ผู้ป่วย IPD หนีกลับ     
PT033 ผู้ป่วย/ทารกถูกลักพาตัว/สูญหาย  
PT034 ผู้ป่วยถูกท าร้ายร่างกายในบริเวณโรงพยาบาล  
PO001 ลืมวัสดุไว้ในช่องคลอดหรือร่างกายผู้ป่วย  
PO002 คลอดนอก Unit คลอด  
PO003 มีเจ้าหน้าที่ท าคลอดคนเดียว  
PO004 มารดาตกเลือดหลังคลอด  
PO005 Birth asphyxia  
PO006 ส่งมอบทารกไม่ตรงกับมารดา  
PO007 ผู้รับบริการตั้งครรภ์หลังฉีดยาคุมก าเนิด/ท าหมัน  
PD001 ถอนฟันผิดซี่ 
PD002 เลือดไหลไม่หยุดหลังการถอนฟัน  
PD003 เกิดการติดเชื้อหลังการถอนฟัน  
  



 
 

 
02 การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC)  
IC001 การติดเชื้อในโรงพยาบาล  
IC002 เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันการติดเชื้อหรือระเบียบปฏิบัติที่ก าหนดไว้  
IC003 เจ้าหน้าที่เกิดอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงาน เช่น ของมีคมทิ่มต าหรือสารคัดหลั่งกระเด็นเข้าตา  
IC004 เจ้าหน้าที่ไม่ใช้อุปกรณ์ป้องกันร่างกายขณะปฏิบัติงาน  
IC005 เจ้าหน้าที่ติดเชื้อจากการปฏิบัติงาน  
IC006 การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไม่เหมาะสม (การแยกผู้ป่วย)  
IC007 การคัดแยก/การก าจัดขยะติดเชื้อไม่ถูกต้อง 
IC008 พบเครื่องมือ/วัสดุการแพทย์ ปนไปกับผ้าเปื้อน  
IC009 การคัดแยก/การขนย้ายผ้า ไม่ถูกวิธี  
IC010 ผ้าใช้งานไม่เพียงพอ/ไม่พร้อมใช้/ไม่สะอาด/มีคราบเปื้อน (เครื่องผ้า)  
IC011 เซ็ท/ห่ออุปกรณ์ไม่พร้อมใช้ (ไม่ครบถ้วน/ไม่สะอาด/ส่งผิดหน่วยงาน)  
IC012 การท าให้ปราศจากเชื้อไม่มีคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน (ผลสปอร์เทส/โบวิดิกเทส เป็นบวก )  
IC013 Re-Sterile set ต่าง ๆ   
IC014 เครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์ไม่สะอาดหลังผ่านกระบวนการท าให้ปราศจากเชื้อแล้ว  
IC015 พบสัตว์พาหะน าโรค เช่น หนู แมว แมลงสาบ แมลงวัน ในโซนสะอาด/โซนปราศจากเชื้อ  
 
03 ระบบยา (PTC)  
ME101 สั่งยาที่ผู้ป่วยเคยแพ้ หรือสั่งยาที่มีปฏิกิริยาต่อกัน    
ME102 ให้ยา/สารน้ าทั้งที่มีข้อห้าม  
ME103 สั่งใช้ยาที่ผู้ป่วยไม่จ าเป็นต้องใช้  
ME104 ภาวะแทรกซ้อนจากการให้ยา เช่น Drug induce hepatitis  
ME201 ค าสั่งการรักษาสั่งยาไม่ครบ / ไม่ถูกต้อง    
ME202 พิมพ์ชื่อยาผิด /ติดฉลากยาคลาดเคลื่อน (ผิดชนิด/ตัว/ขนาด/วิธีใช้/พิมพ์ไม่ครบ)   
ME203 ฉลากแบ่งบรรจุยาข้อมูลไม่ครบถ้วน  
ME301 ลืมให้ยา /ให้ยาไม่ครบ/จัดยาเกิน 
ME302 บรรจุหรือจัดยาผิดชนิดหรือขนาด    
ME303 ยาขาดคลังยาในกลุ่ม vital หรือ life saving drugs หรือ essential  
ME304 เก็บยาและเวชภัณฑ์ไม่ถูกหลักวิชาการ  
ME401 ผู้ป่วยได้รับยาผิด ชนิด เวลา ขนาด วิธี    
ME402 ยาเสื่อมคุณภาพ   
ME403 ยาควบคุมพิเศษหายจากที่เก็บยา/หาไม่พบ   
ME404 ยาควบคุมพิเศษ/ยาเสพติด ไม่มีการติดตาม ตรวจสอบ  
ME405 ผู้ป่วยไม่เข้าใจวิธีการใช้ยา  
ME501 คัดลอกรายการในPMAR คลาดเคลื่อน/ไม่ครบ/เกินรายการ  
ME502 ไม่ลงลายมือชื่อให้ยาในใบ MAR  
 



 
 

 
04 การบริหารสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ENV)  
EN101 ถนนเป็นหลุมบ่อ (อาจ) เกิดอันตราย  
EN102 ระบบประปาไม่พร้อมใช้  เกี่ยวกับโรงประปา  
EN103 น้ าประปารั่วซึม อ่างล้างมือ/ล้างหน้า/ท่อ/ก๊อก หรืออุปกรณ์เก่ียวกับประปาช ารุด  
EN104 ลืมปิดน้ า/ไฟ/เครื่องปรับอากาศ/พัดลม  
EN105 ห้องน้ าสกปรก  
EN106 ความพร้อมใช้ / ความสะอาด อาคารสถานที่ทั่วไป  
EN107 อาคารหรือสิ่งยึดติดกับอาคาร ช ารุด เช่น ตู้ ประตู หน้าต่าง ฝ้าเพดาน 
EN108 หลังคารั่ว/ฝนสาด/ฝนซึม 
EN109 น้ าดื่มในโรงพยาบาลไม่เพียงพอต่อการบริโภค  
EN110 น้ าดื่มในโรงพยาบาลไม่ได้มาตรฐาน  
EN111 ป้ายประชาสัมพันธ์ไม่ชัดเจน  
EN112 จุด/พื้นที่ ที่ล่อแหลมต่อการก่ออาชญากรรม 
EN113 รถยนต์จอดกีดขวางเส้นทางการจราจร  
EN114 อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าช ารุด เช่น หลอดไฟ/สายไฟ/เครื่องปรับอากาศ/พัดลม/ทีวี/ตู้เย็น  
EN115 ระบบไฟฟ้า/ระบบส ารองไฟฟ้าขัดข้อง  
EN201 ระบบ Oxygen pipe line เกิดขัดข้อง /ไม่พร้อมใช้  
EN202 สูบบุหรี่ในเขตโรงพยาบาล  
EN203 แสงสว่างไม่เพียงพอ  
EN204 สิ่งแวดล้อมไม่เหมาะสม/เป็นอันตราย/ปนเปื้อน เช่น ปนเปื้อนสารพิษ ควัน ฝุ่น กลิ่นรุนแรง เสียงดัง 
แสงสว่างไม่เพียงพอ อุณหภูมิร้อนหรือเย็นจัด อับอากาศ เป็นต้น  
EN205 เจ้าหน้าที่พลัดตก หกล้ม 
EN206 เจ้าหน้าที่ได้รับอันตรายจากแก๊ส/ไอน้ าร้อน/ความร้อน  
EN207 เจ้าหน้าที่ได้รับอันตรายจากรังสี  
EN208 ผู้ป่วย หรือเจ้าหน้าที่ ถูกน้ าร้อนลวก/ไฟไหม้/ไฟฟ้าดูด/ไฟฟ้าช๊อต  
EN209 แก๊สรั่ว ท่อส่งแก๊สเป็นท่อยาง  
EN301 อุบัติเหตุจราจรในโรงพยาบาล  
EN302 ภัยธรรมชาติ เช่น น้ าท่วม, พายุ,ภัยแล้ง  
EN401 ระบบบ าบัดน้ าเสียไม่ได้มาตรฐาน/ขัดข้อง/ค่าพารามิเตอร์ไม่ผ่านเกณฑ์  
EN402 ท่อระบายอุดตัน /ส่งกลิ่นเหม็น ท่อระบายช ารุด  
EN501 กระบวนการจัดเก็บขยะทั่วไป/ขยะรีไซเคิลไม่ถูกต้อง ทิ้งขยะผิดที่/ผิดประเภท  
EN502 ถังขยะไม่เพียงพอ/ช ารุด  
EN601 เกิดอัคคีภัย 
EN602 เสี่ยงไฟฟ้าลัดวงจร  
EN603 ถังดับเพลิงไม่เพียงพอ/ช ารุด  
EN604 ไฟส่องสว่างฉุกเฉินช ารุด/ไม่เพียงพอ  
 



 
 

 
05 การบริหารเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์  
EQ001 พบวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์(สั่งซื้อจากบริษัท) ช ารุด/ฉีกขาด/มีสิ่งแปลกปลอมปนเปื้อน  
EQ002 เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ช ารุด/ไม่พร้อมใช้   
EQ003 ห่อเตรียมเครื่องมือ/อุปกรณ์ไม่ครบตามมาตรฐาน  
EQ004 ความไม่พร้อม หรือไม่เพียงพอของเวชภัณฑ์ ขาดสต๊อก หรือหมดอายุ  
EQ005 เครื่องมือ/ อุปกรณ์/เวชภัณฑ์ สูญหาย หรือถูกขโมย  
EQ006 ผู้ป่วยถูกลวก/ไหม้ จากเครื่องมือ/อุปกรณ์/น้ ายา  
EQ007 เครื่องมือ/อุปกรณ์/น้ ายาไม่พร้อมใช้งาน/ไม่ท างาน/ท างานผิดปกติ  
EQ008 เครื่องมือ/อุปกรณ์/น้ ายาที่จ าเป็นไม่มีใช้  
EQ009 เครื่องมือตกใส่/ทิ่มต าผู้ป่วย/เจ้าหน้าที่  
EQ010 เก็บรักษาไม่เหมาะสม  
EQ011 ใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์/น้ ายาผิดประเภท  
EQ012 หน่วยงานที่แจ้งซ่อมไม่ทราบผลการซ่อมบ ารุง  
EQ013 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์หาสาเหตุการซ่อมบ ารุงไม่ได้  
EQ014 ไม่มีการตรวจสอบ/บ ารุงรักษาเครื่องมือ/อุปกรณ์/น้ ายา  
EQ015 รถ refer เกิดอุบัติเหตุ/ช ารุด/พัง/เสียหาย/ไม่พร้อมใช้งานขณะน าส่งผู้ป่วย  
EQ016 รถนั่ง/เปลนอนช ารุด/พัง/เกิดความเสียหายขณะที่ให้บริการผู้ป่วย  
EQ017 ระบบเสียงตามสายในโรงพยาบาลช ารุด/ไม่ได้ยิน  
 
06 ระบบเวชระเบียนและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IM/IT)  
IM001 เวชระเบียนผิดคน    
IM002 สิทธิการรักษาผู้ป่วยผิด 
IM003 ข้อมูลผู้ป่วยมีไม่ครบถ้วน 
IM004 คืนเอกสารให้ผู้ป่วยผิดคน/ไม่ถูกต้อง  
IM005 ส่งรายงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน E-Claim 48 ชั่วโมงไม่ทัน  
IM006 รูปถ่ายผู้ป่วยในเวชระเบียน ไม่มี /ถ่ายผิดคน/ถ่ายไม่ชัด  
IM007 ไม่คืน OPD Card ที่ห้องบัตรตามก าหนดหรือข้อตกลง  
IM008 เวชระเบียนสูญหาย  
IM009 เก็บบัตรผิดช่อง  
IM010 หาเวชระเบียน ไม่พบ หรือ ไม่ทันเวลา   
IT001 ความไม่พร้อมของคอมพิวเตอร์  
IT002 การเข้าถึงข้อมูลที่ส าคัญ โดยผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง  
IT003 โปรแกรม HOSxP ไม่สามารถใช้งานได้ (แก้ไขไม่ได้ภายใน 30 นาที)  
IT004 เครื่อง Printer ช ารุด  
 
07 การบริหารทรัพยากรบุคคล (HUM)  
HR002 เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามคู่มือการใช้หรือแนวทางการดูแลรักษาเครื่องมือ /รักษาผู้ป่วย  



 
 

HR003 เจ้าหน้าที่ไม่พร้อมให้บริการผู้ป่วย   
HR004 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่เร่งด่วนแทนกันไม่ได้  
HR005 ไม่สามารถปฏิบัติตามค าสั่งแพทย์ได้  
HR006 ติดต่อ จนท.ระหว่างปฏิบัติงานไม่ได้  
HR007 เจ้าหน้าที่อยู่เวร on call แล้วตามไม่ได้  
HR008 อัตราก าลังเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการให้บริการ  
HR009 เจ้าหน้าที่ไม่มาปฏิบัติงาน  
HR010 ไม่ปฏิบัติตามระเบียบการลา  
HR011 เจ้าหน้าที่แต่งตัวไม่เรียบร้อย/ไมถูกระเบียบ/ไม่เหมาะสม  
HR012 เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมขณะปฏิบัติงาน  
HR013 พนักงานขับรถไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร  
HR999 อ่ืนๆ  
HR001 เจ้าหน้าที่ขาดทักษะในการดูแลผู้ป่วย(การใช้เครื่องมือ ความรู้ วิธีการ) 
  
08 ระบบสิทธิผู้ป่วย  
MR001 เปิดเผยความลับ/ข้อมูลของผู้ป่วยโดยไม่ได้รับอนุญาต   
MR002 ผู้รับบริการร้องเรียนด้วยวาจา/ลายลักษณ์อักษร/อ่ืนๆ  
MR003 ผู้ป่วยและญาติไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการที่มีทางเลือกในการรักษา  
MR004 ผู้ป่วย/ญาติปฏิเสธการรักษา  
MR005 ผู้ป่วยได้รับการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม ท าให้อับอาย เสียศักดิ์ศรี  
MR006 ไม่สมัครใจอยู่โรงพยาบาล  
MR007 การให้ข้อมูล/ค าแนะน าไม่ชัดเจน/ครบถ้วน  
MR008 การให้ข้อมูลที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อจิตใจผู้ป่วยและญาติ  
MR009 มีปัญหาในค่ารักษาพยาบาล  
 
09 งานบริหารทั่วไป  
M1001 เอกสารประกอบการจ่ายเงินไม่สมบูรณ์  
M1002 ไม่มีแผนงบประมาณการจ่ายประจ าปี  
M1003 จัดท ารายงานทางการเงินไม่ทันตามก าหนด  
M1004 โอน/หักเงินผิดบัญชี  
M1005 เก็บเงิน/ทอนเงินผิด/ไม่ได้เก็บเงิน 
M1006 การยืมเงินและส่งใช้เงินยืมไม่เป็นไปตามก าหนด  
M1007 มีการร้องเรียนเรื่องการใช้งบประมาณ/เงิน ไม่เหมาะสม  
M1008 ยอดเงินไม่ตรงกับเอกสาร  
M1009 เงินสูญหายระหว่างการน าเงินไปฝากธนาคาร  
M1010 เขียนเช็คผิดพลาด  
M2001 เอกสารหรือหนังสือราชการไม่ถึงผู้รับ หรือถึงล่าช้า  
M2002 เอกสาร/หนังสือราชการถึงผู้รับสูญหาย  



 
 

M2003 ส่งเอกสาร/หนังสือราชการผิดงาน 
M2004 เอกสาร/หนังสือราชการที่เก็บรักษาสูญหาย  
M2005 ท าลายเอกสารไม่ถูกต้อง 
M2006 โทรศัพท์ หรือเครื่อง FAX ช ารุด/ขัดข้อง  
M3001 ก าหนดคุณลักษณะ (Spec) ไม่ชัดเจนตามความต้องการ  
M3002 ระยะเวลาในการจัดซื้อ/จัดจ้างนานเกินไป  
M3003 พัสดุบางรายการยากต่อการควบคุม เช่น มีขนาดเล็ก เปลี่ยนจุดการใช้งานบ่อยครั้ง  
M3004 การเบิก-จ่ายพัสดุไม่เป็นไปตามวันเวลาที่ก าหนด  
M3005 ครุภัณฑ์ไม่มีเลขหรือทะเบียนคุม  
M3006 การจัดซื้อ/จัดจ้างในราคาแพง/คุณภาพต่ า  
M3007 การส่งมอบของ/ตรวจนับผิดพลาด ไม่ครบ ของเสียหาย  
M4001 รถไม่พร้อมใช้งาน  
M4002 รถไม่เพียงพอ  
M4003 ไม่ขออนุญาตการใช้รถราชการ  
M4004 รถไม่มี พรบ.ค้มครองผู้ประสบภัย  
M4005 รถประสบอุบัติเหตุ  
M4006 รถช ารุด/เสีย ขณะใช้งาน  
M5001 ตามช่างไม่ได้  
M5002 อุปกรณ์ที่ช ารุด ไม่ได้รับการซ่อมตามก าหนด  
M6001 พบขยะในสวนหญ้า/สวนหย่อม 
M6002 ต้นไม้/ดอกไม้/ไม้ประดับที่ปลูกไว้ตายหรือไม่ได้รับการดูแลรักษา  
M7001 โจรกรรม/การลักขโมย/ทรัพย์สินถูกท าลาย/สูญหาย  
M7002 การคุกคาม/ข่มขู่เจ้าหน้าที่  
M7003 การท าร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Clinic เหตุการณ์ 
A ไม่มีความคลาดเคลื่อนเกิดข้ึนแต่มีเหตุการณ์ท่ีอาจท าให้เกิดความคาดเคลื่อนได้ 

B 
มีความคลาดเคลื่อนเกิดข้ึนแต่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ป่วย/ผู้รับบริการ/เจ้าหน้าที่เนื่องจากความคลาดเคลื่อนไป
ไม่ถึงตัวผู้ป่วย /ผู้รับบริการ/เจ้าเหน้าที่ 

C 
มีความคลาดเคลื่อนเกิดข้ึนถึงตัวผู้ป่วย/ผู้รับบริการ/เจ้าหน้าที่แล้วแต่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ป่วย/ผู้รับบริการ/ 
เจ้าหน้าที่ 

D 
มีความคลาดเคลื่อนเกิดข้ึนถึงตัวผู้ป่วย/ผู้รับบริการ/เจ้าหน้าที่จ าเป็นต้องมีการติดตามผู้ป่วย/ผู้รับบริการ/
เจ้าหน้าที่ 

E 
มีความคลาดเคลื่อนเกิดข้ึนและเป็นอันตรายต่อผู้ป่วย/ผู้รับบริการ/เจ้าหน้าที่เพียงชั่วคราวรวมถึงจ าเป็นต้อง
ได้รับการรักษาหรือแก้ไข 

F 
มีความคลาดเคลื่อนเกิดข้ึนและเป็นอันตรายต่อผู้ป่วย/ผู้รับบริการ/เจ้าหน้าที่ต้องได้รับการรักษาใน
โรงพยาบาลหรือนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลนานขึ้น 

G มีความคลาดเคลื่อนเกิดข้ึนและเป็นอันตรายต่อผู้ป่วย/ผู้รับบริการ/เจ้าหน้าที่ ถาวร เกิดความพิการ 
H มีความคลาดเคลื่อนเกิดข้ึนและเป็นอันตรายต่อผู้ป่วย/ผู้รับบริการ/เจ้าหน้าที่ จนเกือบถึงแก่ชีวิต 
I มีความคลาดเคลื่อนเกิดข้ึนและเป็นอันตรายต่อผู้ป่วย/ผู้รับบริการ/เจ้าหน้าที่ จนถึงแก่ชีวิต/ถูกฟ้องร้อง 

Non 
clinic  

1 
ยังไม่มีความคาดเคลื่อนหรือผิดปกติแต่มีเหตุการณ์ท่ีอาจท าให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องมือ /อุปกรณ์/ 
ระบบงาน(ไม่มีผลกระทบด้านการเงิน) 

2 
มีความคลาดเคลื่อนผิดปกติ/ช ารุด/แตกหักของชิ้นส่วน/ระบบงานหรือเสียการท าหน้าที่เพียงเล็กน้อยไม่มี
ผลกระทบด้านการเงินแต่ผลกระทบด้านการเงินมูลค่าไม่เกิน 2,000 บาท 

3 

มีความคลาดเคลื่อนผิดปกติ/ช ารุด/แตกหักของชิ้นส่วน/ระบบงานหรือเสียการท าหน้าที่ปานกลางแต่ยัง
สามารถท าหน้าที่ต่อไปได้ไม่ส่งผลกระทบต่อระบบงานหลัก(ผลกระทบด้านการเงินมูลค่าไม่เกิน 2,001 - 
20,000 บาท) 

4 

มีความคลาดเคลื่อนผิดปกติ/ช ารุด/แตกหักของชิ้นส่วน/ระบบงานหรือเสียการท าหน้าที่มากมีผลท าให้
ระบบงานหลักหยุดชะงัก ถูกท าลาย ท างานต่อไปไม่ได้ระยะเวลาหนึ่ง (ผลกระทบด้านการเงินมูลค่า 20,001 
- 100,000บาท) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ระดับความรุนแรงของข้อร้องเรียนและข้อคิดเห็นจากตู้รับเรื่องร้องเรียน 

ระดับ  นิยาม ตัวอย่างเหตุการณ์ เวลาในการ
ตอบสนอง 

ผู้รับผิดชอบ 

1 ข้อคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ 

ผู้ร้องเรียนได้รับไม่ได้
รับความเดือดร้อนแต่
ติดต่อมาเพ่ือให้
ข้อเสนอแนะ/ให้
ข้อคิดเห็น/ชมเชย/ใน
การให้บริการ 

การเสนอแนะเกี่ยวกับ
การให้บริการสถานที่ของ
โรงพยาบาล 

 1 วัน หน่วยงาน 

2 ข้อร้องเรียน
เรื่องเล็ก 

ผู้ร้องเรียนได้รับความ
เดือดร้อน แต่มีการ
พูดคุยและสามารถ
แก้ไขได้โดยหน่วยงาน
เดียว 

-การร้องเรียนเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงาน  
-การร้องเรียนเกี่ยวกับ
คุณภาพการให้บริการ
ของหน่วยงาน 

1 วัน หน่วยงาน 

3 ข้อร้องเรียน
เรื่องใหญ่ 

-ผู้ร้องเรียนได้รับ
ความเดือดร้อน มีการ
โต้แย้งเกิดขึ้น ไม่
สามารถแก้ไขได้โดย
หน่วยงานเดียวต้อง
อาศัยทีมไกล่เกลี่ย
และอ านาจของคณะ
กรรมการบริหารใน
การแก้ไข 
-เรื่องท่ีสร้างความ
เสื่อมเสียต่อชื่อเสียง
ของโรงพยาบาล 

-การร้องเรียนคุณภาพ
การบริการของหน่วยงาน 
การร้องเรียนพฤติกรรม
บริการของเจ้าหน้าที่ 
-การร้องเรียนเกี่ยวกับ
ความผิดวินัยร้ายแรงของ
เจ้าหน้าที่ของ
โรงพยาบาล 
-การร้องเรียนความไม่
โปร่งใสของการจัดซื้อจัด
จ้าง 
-การร้องเรียนผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ ได้แก่ 
facebook E-mail, 
Website<กระทู้ต่างๆ
เป็นต้น 

ไม่เกิน 5 วันท า
การ 

-ทีมไกล่เกลี่ย 
-
คณะกรรมการ
บริหาร
โรงพยาบาล 

4 การฟ้องร้อง ผู้ร้องเรียนได้รับความ
เดือดร้อน และ
ร้องเรียน ต่อ
สื่อมวลชนหรือ

-การร้องเรียนคุณภาพ
การบริการของหน่วยงาน 
การร้องเรียนพฤติกรรม
บริการของเจ้าหน้าที่ 

ไม่เกิน 5 วันท า
การ 

-ทีมไกล่เกลี่ย 
-
คณะกรรมการ



 
 

ระดับ  นิยาม ตัวอย่างเหตุการณ์ เวลาในการ
ตอบสนอง 

ผู้รับผิดชอบ 

ผู้บังคับบัญชาระดับ
จังหวัด หรือมีการ
ฟ้องร้องเกิดข้ึน 

-การร้องเรียนเกี่ยวกับ
ความผิดทางวินัยร้ายแรง
ของเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาล 
-การร้องเรียนเกี่ยวความ
ไม่โปร่งใสของการจัดซื้อ
จัดจ้าง 
-การเรียกร้องให้
โรงพยาบาลชดเชย
ค่าเสียหายจาการ
ให้บริการที่ผิดพลาด 
 (ม.41) 

บริหาร
โรงพยาบาล 
-หน่วยงาน
ระดับสูงขึ้นไป 
เช่น สสจ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 
(Infectious Control : IC) 

นโยบาย 
1.มีระบบการเฝ้าระวังการป้องกันและควบคุมการติดเชื้ออย่างมีประสิทธิภาพ 
2.บุคลากรทุกระดับของโรงพยาบาลมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ 

และการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล 
3.ล้างมือก่อนปฏิบัติงานและก่อนกลับบ้านวันละ 3 นาที 
4.บุคลากรของโรงพยาบาลได้รับการดูแลสุขภาพ และได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันอย่างเหมาะสม 
5.มีการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อสู่ชุมชน 
6.บุคลากรทุกคนล้างมือก่อนปฏิบัติงานและก่อนกลับบ้าน 

 
ขอบเขตงาน IC 
- ดูแลผู้ป่วย 
- ดูแลเจ้าหน้าที่ 
- ดูแลสิ่งแวดล้อม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Airborne Precautions 
แนวทางการรับผู้ป่วยการเฝ้าระวังการแพร่กระจายเชื้อทางอากาศ 

( Airborne Precautions ) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
 
 

-   ป่วยด้วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ/่ มีอาการที่ซักประวัติได้ เข้ากับกลุ่มโรคต่อไปนี้  โรคหัด  
(Measles)  

    สุกใส (Chickenpox)หรือ varicella zoster virus,วัณโรค (Tuberculosis )  

 

 

Admit 

- ห้องแยกโรค(Negative pressure) 

- แจ้งตึกผู้ป่วยใน 

- แพทย์ผู้รับผิดชอบพิจารณาให้การ 

รักษาตามความเหมาะสม 

- ติดตามอาการอย่างใกล้ชิด 

- แจ้งทีมระบาดวิทยา 

- แยกผู้รับบริการไปท่ีห้องแยกโรค  ( หน้าตึก OPD ) 

- รายงานแพทย์ ผู้รับผิดชอบ 

- ตรวจร่างกายตามระบบ รักษาแบบผู้ป่วยนอก 

-  Advice การปฎิบัติตัวแจกแผ่นพับ/Mask 

 

 - ตรวจรักษา/ จ่ายยาท่ีจุดบริการห้องแยกโรค 

- Advice 

- แจกแผ่นพับ/Mask 

- กลับบ้าน 

 

 

 



 
 

* หมายเหตุ  
 การดูแลให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติตามมาตรการ Airborne Precautions (ใส่  Mask, N.95 + ล้าง

มือด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อ ) หรือ พิจารณาใส่อุปกรณ์ป้องกันอื่นเพิ่มตามความเหมาะสม 
 
 

contact Precautions 
แนวทางการรับผู้ป่วยการเฝ้าระวังการแพร่กระจายเชื้อโดยการสัมผัส 

(contact Precautions) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
 
* หมายเหตุ  

-   ผู้ป่วยท่ีทราบหรือสงสัยว่ามีการติดเช้ือท่ีแพร่กระจายได้โดยการสัมผัส เช่น ผู้ป่วยติดเชื้อ
ดื้อยา MRSA, MDR, VRE, ESBL, A. baumannnii, P. aeruginosa, HFMD, Herpes 
simplex virus, Viral conjunctivitis, Scabies, Avian Influenza 

 

 

Admit 

- ห้องแยกโรค(Negative pressure) 

- แจ้งตึกผู้ป่วยใน 

- แพทย์ผู้รับผิดชอบพิจารณาให้การ 

รักษาตามความเหมาะสม 

- ติดตามอาการอย่างใกล้ชิด 

- แจ้งทีมระบาดวิทยา 

- แยกผู้รับบริการไปท่ีห้องแยกโรค  ( หน้าตึก OPD ) 

- รายงานแพทย์ ผู้รับผิดชอบ 

- ตรวจร่างกายตามระบบ รักษาแบบผู้ป่วยนอก 

-  Advice การปฎิบัติตัวแจกแผ่นพับ/Mask 

 

 - ตรวจรักษา/ จ่ายยาท่ีจุดบริการห้องแยกโรค 

- Advice 

- แจกแผ่นพับ/Mask 

- กลับบ้าน 

 

 

 



 
 

 การดูแลให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติตามมาตรการ contact Precautions ( ท าความสะอาดมือ + 
ล้างมือด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อ ) หรือ พิจารณาใส่อุปกรณ์ป้องกันอื่นเพิ่มตามความเหมาะสม 

 
 

Droplet Precautions 
 
แนวทางการรับผู้ป่วยการเฝ้าระวังการแพร่กระจายเชื้อจากฝอยละอองน้ ามูกน้ าลาย 

 (Droplet Precautions ) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
* หมายเหตุ  

-  ตัวอย่างโรคติดเชื้อท่ีแพร่กระจายเชื้อจากฝอยละอองน้ ามูกน้ าลายเช่น Pertussis, 
Rubella, Mumps 

Adrenovirus infection pharyngeal, Mycoplasma Pneumonia,Meningococcal 
infection 

 

 

Admit 

- ห้องแยกโรค(Negative pressure) 

- แจ้งตึกผู้ป่วยใน 

- แพทย์ผู้รับผิดชอบพิจารณาให้การ 

รักษาตามความเหมาะสม 

- ติดตามอาการอย่างใกล้ชิด 

- แจ้งทีมระบาดวิทยา 

- แยกผู้รับบริการไปท่ีห้องแยกโรค  ( หน้าตึก OPD ) 

- รายงานแพทย์ ผู้รับผิดชอบ 

- ตรวจร่างกายตามระบบ รักษาแบบผู้ป่วยนอก 

-  Advice การปฎิบัติตัวแจกแผ่นพับ/Mask 

 

 - ตรวจรักษา/ จ่ายยาท่ีจุดบริการห้องแยกโรค 

- Advice 

- แจกแผ่นพับ/Mask 

- กลับบ้าน 

 

 

 



 
 

 การดูแลให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติตามมาตรการ Droplet  Precautions (ใส่  Mask + ล้างมือให้
สะอาด) 

 หรือ พิจารณาใส่อุปกรณ์ป้องกันอื่นเพิ่มตามความเหมาะสม 
 

 

แบบรายงานการได้รับอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงาน 

ข้อมูลบุคลากร 
ช่ือ-สกุล............................................................... อายุ..................ปี  เพศ (  )ชาย  (  )หญิง 
ต าแหน่ง............................................................. สถานท่ีเกิดอุบัตเิหตุ........................................... 
วันท่ีได้รับอุบัตเิหตุ........................................... เวลา.............................. 
ลักษณะอุบัติเหตุที่ได้รับ 
(  ) ถูกเข็มแทง  (  ) ถูกของมีคมบาด (  ) เลือดหรือสารคัดหลั่งกระเด็นเข้าตา ปาก จมูก 
(  ) อ่ืนๆ ระบุ.......................................................................................................................................... 
ส่วนของร่างกายท่ีได้รับอุบัติเหตุ 
(  ) มือ   (  ) แขน   (  ) ตา   (  ) จมูก    
(  ) จมูก   (  ) ปาก   (  ) อ่ืนๆ ระบุ......................................................... 
เกิดอุบัติเหตุขณะปฏิบัติกิจกรรม 
(  ) ฉีดยาเข้ากล้าม   (  ) ฉีดยาเข้าเส้นเลือดหรือเข้าสายน้ าเกลือ 
(  ) เย็บแผล    (  ) ผ่าตัด 
(  ) ท้ิงเข็ม    (  ) สวมปลอกเข็มคืน 
(  ) CPR     (  ) ท าคลอด 
(  ) ใหส้ารน้ า    (  ) เจาะเลือด 
(  ) เก็บปัสสาวะหรือสารคัดหลั่งอื่นๆ  
(  ) อ่ืนๆ (เช่น เข็มแทงทะลุจากท่ีทิ้งเข็ม เข็มติดอยู่ในผ้า)ระบุ..................................................................... 
การแปดเป้ือนเลือดหรือสารคัดหลั่งของอุปกรณ์เครื่องมือท่ีท าให้เกิดอุบัติเหตุ 
(  ) เปื้อนเลือดหรือสารคัดหลั่งของผู้ป่วย 
(  ) ไม่เปื้อนเลือดหรือสารคัดหลั่งของผู้ป่วย 
(  ) ไม่ทราบ 
ความรุนแรงของอุบัติเหตุ 
(  ) เล็กน้อย : ถูกบาดหรือถูกแทงเพียงช้ัน superficial เป็นแผลถลอก ไม่มีเลือดออก 
(  ) ปานกลาง : ถูกแทงทะลุผิวหนงั มีเลือดออกเล็กน้อย 
(  ) รุนแรง : ถูกแทงลึก มีเลือดออกมาก 
 
การใช้อุปกรณ์ป้องกันร่างกายขณะเกิดอุบัติเหตุ 
(  ) ไม่ใช้ 
(  ) ใช้                      (  ) ถุงมือ  (  ) เสื้อคลุม  (  ) ผ้าปิดปากและจมูก 
(  ) หมวก  (  ) แว่นตา/หน้ากาก (  ) อ่ืนๆ............................ 
พ้ืนที่บริเวณที่เกิดอุบัติเหตุ 
(  ) เตียงผู้ป่วย  (  ) ห้องเตรียมยา   (  ) อ่างหรือบริเวณล้างเครื่องมือ 
(  ) อ่ืนๆ ระบุ........................................................................................................................... 



 
 

การดูแลตนเองหลังได้รับอุบัติเหตุ 
(  ) ล้างบริเวณที่ได้รับอุบัตเิหตดุ้วยน้ า    (  ) ล้างบริเวณที่ได้รับอุบัตเิหตดุ้วยน้ าและสบู ่
(  ) ล้างบริเวณที่ได้รับอุบัตเิหตดุ้วยน้ าและสบู่เช็ดด้วยแอลกอฮอล ์
(  ) อ่ืนๆ ระบุ............................................................................................................................. 
ผลเลือดผู้รับบรกิาร ณ วันเกิดอุบัติเหตุ 
Anti-HIV    (  ) บวก  (  ) ลบ  (  ) ไม่ทราบ 
HBsAg    (  ) บวก  (  ) ลบ  (  ) ไม่ทราบ 
Anti-HCV   (  ) บวก  (  ) ลบ  (  ) ไม่ทราบ 
บุคลากรทราบข้อดีเสียการตรวจ (  ) ใช่  (  ) ไม่ใช่ 
บุคลากรยินยอมตรวจเลือด  (  ) ใช่  (  ) ไม่ใช่ 
ผลเลือดบุคลากร ณ วันได้รับอุบัติเหตุ 
Anti-HIV    (  ) บวก  (  ) ลบ  (  ) ไม่ทราบ 
HBsAg    (  ) บวก  (  ) ลบ  (  ) ไม่ทราบ 
Anti-HCV   (  ) บวก  (  ) ลบ  (  ) ไม่ทราบ 
ผลเลือดบุคลากรในสัปดาห์ท่ี 6 หลังเกิดอุบัติเหตุ 
Anti-HIV    (  ) บวก  (  ) ลบ  (  ) ไม่ทราบ 
HBsAg    (  ) บวก  (  ) ลบ  (  ) ไม่ทราบ 
Anti-HCV   (  ) บวก  (  ) ลบ  (  ) ไม่ทราบ 
ผลเลือดบุคลากรในเดือนที่ 3 หลังเกิดอุบัติเหตุ 
Anti-HIV    (  ) บวก  (  ) ลบ  (  ) ไม่ทราบ 
HBsAg    (  ) บวก  (  ) ลบ  (  ) ไม่ทราบ 
Anti-HCV   (  ) บวก  (  ) ลบ  (  ) ไม่ทราบ 
บุคลากรยินยอมกินยาต้านไวรัส (  ) ใช่  (  ) ไม่ใช่ 
สูตรยาต้านไวรัส 
(  ) Zidovudine(AZT) ขนาดและปริมาณ............................................................................................................ 
(  ) Lamivudine(3TC) ขนาดและปริมาณ............................................................................................................ 
(  ) Stavudine (d4T) ขนาดและปริมาณ............................................................................................................ 
(  ) Tenofovir(TDF) ขนาดและปริมาณ................................................................................................................. 

(  ) .........................................ขนาดและปริมาณ.......................................................................................................... 

(  ) .........................................ขนาดและปริมาณ.......................................................................................................... 

(  ) .........................................ขนาดและปริมาณ.......................................................................................................... 

(  ) .........................................ขนาดและปริมาณ.......................................................................................................... 

(  ) .........................................ขนาดและปริมาณ.......................................................................................................... 

(  ) .........................................ขนาดและปริมาณ.......................................................................................................... 

ลงช่ือ.............................................  บุคลากร  ลงช่ือ............................................. แพทย์ผู้ดูแล 

(.......................................................)   (......................................................) 

ลงช่ือ.............................................  ผู้ให้ค าปรึกษา(ICN) ลงช่ือ............................................. ผู้อ านวยการ 



 
 

 (.......................................................)   (......................................................) 

 



 
 

พยาบาลประจ าจุดคดักรอง, 

คดักรองประวติั

ไม่เขา้ข่าย  - อาศัยหรือเดินทางหรือเป็นผู้สัมผัสของผู้ทีเ่ดินทาง

รักษาตามปกติ     จากประเทศแถบภูมิภาคตะวันออกกลาง, เกาหลี

 - เป็นบุคลากรทางการแพทย์ทีดู่แลผู้ป่วยปอดบวม,

   หรือเจ้าหน้าทีห้่องปฏบัิติการทีต่รวจตัวอย่างจาก

   ระบบทางเดินหายใจ

 - ผู้สัมผัสใกล้ชิด "ผู้ป่วยเข้าข่าย" หรือ "ผู้ป่วยยืนยัน"

   ไวรัสโคโรน่า  สายพันธ์ุใหม่  2012

 - ผู้ป่วยปอดบวมทีเ่กดิเป็นกลุ่มก้อนในชุมชนหรือที่

หาสาเหตุได้    ท างานเดียวกนั  หรือมีความเช่ือมโยงทางระบาดวิทยา

แต่ไม่สงสยัโรคอุบติัใหม่อุบติัซ ้า  - สัมผัสสัตว์ปีกโดยตรงในระยะ 7 วันก่อนวันเร่ิมป่วยหรือ

 - มีการตายของสัตว์ปีกอย่างผิดปกติในหมู่บ้านที่

 -  รักษาตามสาเหตุ    อาศัยอยู่ในรอบ  14  วันก่อนเร่ิมป่วย

 -  ให้สุขศึกษา  - อาศัยอยุ่หรือเดินทางมาจากพื้นทีท่ีพ่บผู้ป่วยไข้หวัด

 -  กลบับา้น    ใหญ่สายพันธ์ุทีร่ะบาดในเม็กซิโก  ในระยะ  7  วัน

 -  นดัติดตามการรักษา  48  ชม.   ก่อนเร่ิมป่วยจ าหน่ายเม่ือผลตรวจไม่พบเช้ือ  2 คร้ัง  หรือยืนยนัโรค

ป่วยดว้ยอาการไข>้38 องศา  และมีอาการโรคติดเช้ือเฉียบพลนัระบบทางเดินหายใจ

เช่น  ไอ  เจ็บคอ  มีน ้ามูก  หายใจเร็ว  เหน่ือย  หอบ และมีประวติัขอ้ใดขอ้หน่ึง**

เขา้ข่าย

พยาบาลจุดคดักรอง,  ให้ผา้ปิดปาก / จมูกผูป่้วย

พยาบาลจุดคดักรอง ส่งผูป่้วยมาข้ึนรถ Refer  เพ่ือไปซกัประวติัและตรวจรักษาต่อท่ีห้องแยกโรคตึก IPD

โทรประสานกบัเจา้หน้าท่ี  IPD  เพ่ือเตรียมรับ PT สงสยัโรคอุบติัใหม่อุบติัซ ้า

Throal  swab+Nasopharygeal  swab ส่ง PCR, CXR 

Admit

ห้องแยกโรคท่ี  IPD

เวชระเบียนจดัท า  OPD  Card

ผู้ป่วย

แนวทางการด าเนินงานคัดกรอง  รักษา  เฝ้าระวัง  และสอบสวนโรคติดเช้ือ  MERS COV,  Ebola, SARS,  ไข้หวัดนก

ซกัประวติัตรวจรักษา  Investigation  ตามท่ีเห็นสมควร

และสงสยัโรคอุบติัใหม่อุบติัซ ้า MERS COV,  Ebola, SARS,  ไขห้วดันก

หาสาเหตุไม่ได้

** หมายเหตุ



 
 

งานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมในการท างาน(ENV) 
นโยบาย 

เพ่ือให้โรงพยาบาลโพธิ์ชัย เป็นสถานบริการที่มีความปลอดภัย สะอาด สวยงาม เอ้ือต่อการท างานของ
เจ้าหน้าที่ ผู้รับบริการ และประชาชนทั่วไป โรงพยาบาลโพธิ์ชัย จึงมีนโยบายสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย   

  และอาชีวอนามัย ดังนี้ 
1.เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี 
2.ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้และทักษะในด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการท างาน 
3.ประเมินและวิเคราะห์แนวโน้มความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
4.จัดหาเครื่องมือให้พร้อมต่อการใช้งานและมีความปลอดภัยในการท างาน 
5.จัดโครงสร้างและสิ่งแวดล้อม ให้เอื้อต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการ 
6.จัดห้องส้วมให้ถูกสุขลักษณะ ตามมาตรฐาน HAS 
7.เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงาน 
8.ส่งเสริมให้บุคคลากรประหยัดพลังงานด้านน้ ามันเชื้อเพลิงในการเดินทาง 
9.ส่งเสริมให้บุคลากรประหยัดพลังงานไฟฟ้าเปิด-ปิดแอร์ตามเวลาที่ก าหนดและทุกครั้งที่เลิกใช้งาน 
9.ลดการใช้สารเคมีในการท าความสะอาดห้องน้ าด้วยการใช้น้ าหมักชีวภาพ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

    มาตรการประหยัดพลังงานและสาธารณูปโภค 
    โรงพยาบาลโพธิ์ชัย 
1. ไฟฟ้า 
 1.1 ไฟฟ้าที่ถนนริมรั้วและบริเวณโรงพยาบาล เปิดเวลา 18.00 น.ปิดเวลา 05.00 น. (เวรคนงาน
 ชาย, ยามรับผิดชอบ) 
 1.2 ไฟฟ้าที่ฝ่าย/กลุ่มงาน/ในโรงพยาบาล เปิด-ปิด ตามความเหมาะสม ในส านักงานถ้าเวลาพักเที่ยง
 ให้ปิดไฟทุกครั้ง โดยแต่ละหน่วยงานต้องมีผู้รับผิดชอบให้มีผู้เปิด-ปิดไฟฟ้า มีป้ายชื่อระบุไว้ชัดเจน 
 1.3 ตรวจสอบการปิดไฟฟ้าทุกจุดเมื่อเลิกใช้งาน 
 1.4 หากพบเห็นไฟฟ้าเปิดทิ้งไว้ไม่มีผู้ใช้งานให้ปิดและไฟฟ้าช ารุดให้แจ้งผู้รับผิดชอบทันที 
 
2. เครื่องปรับอากาศ 
 2.1 ภาคเช้า เปิดเวลา 09.๓0 น. ปิดเวลา 1๑.๓0 น.  
 ภาคบ่าย เปิดเวลา 13.00 น. ปิด 15.30 น.  โดยแต่ละหน่วยงานมีการระบุชื่อผู้รับผิดชอบ       
เปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศให้ชัดเจน 
 2.2 ทุกครั้งก่อนจะเปิดเครื่องปรับอากาศต้องพิจารณาถึงอุณหภูมิว่ามีความเหมาะสมที่จะเปิด 
       เครื่องปรับอากาศหรือไม่ อาจเปลี่ยนมาเป็นการเปิดพัดลมแทน 
 2.3 ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้อยู่ที่ 25 องศา 
3. เครื่องใช้ไฟฟ้า (เครื่องคอมพิวเตอร์, โทรทัศน์, พัดลม, เครื่องเสียง, กระติกน้ าร้อน, เตาไฟฟ้า, ตู้เย็นและ
เครื่องท าความเย็น) 
 3.1 เปิด – ปิด ตามความจ าเป็น เหมาะสมและประหยัด มีป้ายชื่อระบุผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 
 3.2 ทุกครั้งหลังเลิกใช้งานให้ท าการปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าและมีการตรวจสอบทุกครั้ง 
 3.3 เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีสัญลักษณ์ประหยัดไฟ 
4. น้ าประปา 
 4.1 ส ารองน้ าประปาไว้ใช้ในคราวจ าเป็น 
 4.2 มีผู้รับผิดชอบการเปิด – น้ าประปาในหน่วยงาน 
 4.3 หน่วยงานใดที่มีถังรองน้ าไว้ใช้งานให้เปิดน้ าแบบหยด 
 4.4 น าน้ าที่ผ่านการบ าบัดแล้วมาใช้รดน้ าต้นไม้ในโรงพยาบาล 
 4.5 ไม่ใช้น้ าประปาโรงพยาบาลล้างรถยนต์ส่วนตัว 
 4.6 หากพบเห็นท่อประปาแตก ช ารุด ให้แจ้งผู้รับผิดชอบทันที 
5.โทรศัพท์ 
 5.1 แจ้งความจ าเป็นในการใช้งานโทรศัพท์ทางไกลหรือโทรสาร และลงข้อมูลการใช้งานทุกครั้ง 
 5.2 ไม่ใช้โทรศัพท์ส่วนกลางติดต่อธุระส่วนตัว 
6.น้ ามันเชื้อเพลิง 
 6.1 แจ้งแผนการขอใช้รถยนต์ส่วนราชการล่วงหน้าอย่างน้อย  1 วัน 
 6.2 กรณีต้องเดินทางไปราชการเป็นคณะหรือสถานที่ใกล้กันนอกพ้ืนที่โรงพยาบาลให้ใช้รถคัน
 เดียวกัน 
 6.3 ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ส่วนราชการเป็นประจ า 
 6.4 ใช้รถคันเดียวในการขนส่งเครื่องมือและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ไปยัง รพ.สต. ทุกแห่ง  



 
 

7.คอมพิวเตอร์ 
 7.1 เมื่อไม่ได้ใช้งานให้ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ทันที 
 7.2 ปิดสวิทซ์อุปกรณ์เสริม เช่น ล าโพง สแกนเนอร์ หากไม่ใช้งาน 
8. การก ากับ ติดตาม และประเมินผล 
 8.1 ก ากับ ติดตามประจ าวันโดยหัวหน้าเวร/หัวหน้างาน 
 8.2 ก ากับ ติดตาม ประเมินผล โดยหัวหน้าฝ่ายและคณะกรรมการบริหาร 
 

*** 
1.การจัดการขยะในโรงพยาบาล 
1.1 ประเภทของขยะในโรงพยาบาล 
 - ขยะทั่วไป  General waste)  หมายถึง  ขยะที่เกิดจากหอพัก  โรงอาหาร  บริเวณสาธารณะและ
ส านักงานซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับบริการการตรวจวินิจฉัย  การดูแลรักษา  การให้ภูมิคุ้มกันโรค  การศึกษาวิจัย  ซึ่ง
ไม่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้อีก เช่น เศษเนื้อ  เศษผัก  เศษอาหาร  น้ า  เครื่องดื่มต่าง ๆ นอกจากนี้ยัง
รวมถึงใบไม้  ใบหญ้า  ขยะประเภทนี้เมื่อทิ้งไว้จะเน่าเสีย  ย่อยสลายได้   
 - ขยะติดเชื้อ  (Infection waste)  หมายถึง  ขยะทางการแพทย์ซึ่งมีเหตุอันควรให้สงสัยว่ามีหรือ
อาจมีเชื้อโรค ขยะที่สัมผัสหรือสงสัยว่าได้สัมผัสกับเลือดส่วนประกอบของเลือด (เช่น น้ าเหลือง เม็ดเลือดต่าง 
ๆ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเลือด)  สารน้ าจากร่างกาย (เช่น ปัสสาวะ เสมหะ น้ าลาย น้ าเหลือง หนอง) เป็นต้น 
 ขยะที่เป็นของเหลวหรือสารคัดหลั่ง เช่น เลือด  ส่วนประกอบของเลือด  ปัสสาวะ  อุจจาระ  น้ า
ไขสันหลัง  เสมหะ  สารคัดหลั่งต่าง ๆ  
 ขยะที่เป็นอวัยวะหรือชิ้นส่วนของอวัยวะ  เช่น ชิ้นเนื้อ  เนื้อเยื่อ  อวัยวะที่ได้จากการท าหัตถการ
ต่าง ๆ การตรวจทางห้องปฏิบัติการ  การตรวจศพ  ซากสัตว์ทดลอง  รวมทั้งวัสดุที่สัมผัสระหว่างการท า
หัตถการและการตรวจนั้น ๆ 
 ขยะของมีคมติดเชื้อที่ใช้แล้ว  เช่น เข็ม  สว่นปลายแหลมคมของชุดให้สารน้ าทางหลอดเลือดหรือ
ชุดให้เลือดและผลิตภัณฑ์ของเลือด  ใบมีด  หลอดแก้ว  กระบอกฉีดยาชนิดแก้ว  สไลด์  แผ่นกระจกปิดสไลด์  
เครื่องมือที่แหลมคมต่าง ๆ ที่ใช้กับผู้ป่วยแล้ว 
 ขยะจากกระบวนการเก็บและเพาะเชื้อ  เช่น เชื้อ  อาหารเลี้ยงเชื้อ  จานเลี้ยงเชื้อ  วัสดุอื่นและ
เครื่องมือที่ใช้เพาะเชื้อแล้ว 
 ขยะที่เป็นวัคซีน  ท าจากเชื้อโรคที่มีชีวิตและภาชนะบรรจุ  เช่น วัคซีนป้องกันวัณโรค  โปลิโอ  หัด  
หัดเยอรมัน  คางทูม  อีกสุกอีใส  ไข้รากสาดน้อยชนิดกิน  เป็นต้น 
 ขยะติดเชื้ออ่ืน ๆ ครอบคลุมถึง 
  -  วัสดุท าจากผ้า  เช่น  ส าล ี ผ้าก๊อซ  เสื้อคลุม  ผ้าต่าง ๆ  
  -  วัสดุท าจากพลาสติก  และยาง  เช่น ถุงมือใช้ครั้งเดียวทิ้ง  กระบอกฉีดยาชนิดพลาสติก  
ไปเปตพลาสติก  ท่อยาง  ถุงใส่ปัสสาวะ  ภาชนะพลาสติกรองรับสารคัดหลั่ง  และเสมหะ  ถุงเลือดและ
ผลิตภัณฑ์ของเลือด  
 -  วัสดุท าจากกระดาษ  เช่น กระดาษซับเลือด  เสื้อคลุมใช้ครั้งเดียวทิ้ง  ผ้าปิดปากและจมูก  เป็นต้น 
 - ขยะอันตราย (Hazardous waste) หมายถึง ขยะทางการแพทย์ที่มีพิษอาจก่อให้เกิดอันตรายกับ
มนุษย์และสภาพแวดล้อม ต้องการวิธีการท าลายเป็นพิเศษ ได้แก่ 
 ถ่านไฟฉาย หลอดฟลูออเรสเซนต์ แบตเตอร์รี่ กระป๋องสเปรย์ 



 
 

 ยา สารเคมีต่าง ๆ ขวดใส่ยาเคมีบ าบัด น้ ายาและสารเคมีจากห้องปฏิบัติการและจากหอผู้ป่วย
รวมทั้งยาที่หมดอายุ 
 - ขยะรีไซเคิล (Recycle waste) หมายถึง ขยะที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้หรือผ่านกระบวนการ
ผลิตใหม่ได้ เช่น กระดาษ โลหะ แก้ว พลาสติก ขวดน้ าพลาสติก ขวดแก้ว เป็นต้น 
มีการแยกขยะติดเชื้อตามค าจ ากัดความดังกล่าวออกจากขยะชนิดอื่น ๆ  
1.2 การเก็บรวบรวม 
 1.2.1 มีการแยกขยะติดเชื้อตามค าจ ากัดความดังกล่าวออกจากขยะชนิดอื่น ๆ  
 1.2.2 การเก็บขยะให้กระท าตรงแหล่งเกิดของขยะ  ห้ามเก็บรวมและน ามาแยกภายหลัง  เพราะอาจ
ท าให้เชื้อแพร่กระจายได้ 
 1.2.3 มีภาชนะท่ีใช้รองรับขยะติดเชื้อที่มีลักษณะเหมาะสม  ดังนี้  
  ถุงพลาสติก 
   ท าด้วยวัสดุที่มีคุณสมบัติพิเศษและเหมาะสม  เช่น  ถุงพลาสติกท่ีมีความ 
  ทนทานต่อสารเคมี เหนียว กันน้ าได้ 
   สีของถุงใส่ขยะติดเชื้อจะต้องมีลักษณะเด่นชัด เช่น สีแดงสดและทึบแสงและมี
  ค าเตือนเฉพาะ 
   ขนาดของถุงควรมีหลายขนาดให้เลือกใช้  และมีความจุเพียงพอส าหรับบรรจุ
  ขยะติดเชื้อไม่เกิน 1 วัน 
  กล่องหรือภาชนะที่ใช้บรรจุขยะติดเชื้อ  ประเภทของมีคม  เช่น เข็ม มีด  เศษแก้ว ฯลฯ  
จะต้องท าด้วยวัสดุที่แข็งทนทานต่อการแทงทะลุ  เช่น แกลลอนพลาสติกแข็งหรือกระดาษแข็งกันน้ าได้  ฝา
กล่องหรือถังสามารถปิดได้มิดชิดและป้องกันการรั่วไหลของของเหลวภายในถัง  และสามารถยกหรือหิ้วได้
โดยสะดวกโดยไม่สัมผัสกับขยะติดเชื้อที่อยู่ภายในสีของภาชนะดังกล่าว  จะต้องมีลักษณะเด่นชัดและมีค า
เตอืนเฉพาะ  เช่น  ควรใช้สีด าหรือขาวทั้งตัวถัง  และฝาถังมีข้อความ “ขยะติดเชื้ออันตราย”  หรือ  “ห้ามน า
กลับมาใช้อีก”  หรือ  “ห้ามเปิด” 
 1.2.4 การเก็บขยะในถุงไม่ควรให้มีปริมาณ  หรือน้ าหนักมากจนท าให้ถุงขาดทะลุ  หรือมัดถุงไม่ได้ 
 1.2.5 เมื่อบรรจุขยะได้ประมาณ สามในสี่ ของถุงแล้ว  ให้มัดปากถุงให้แน่นด้วยเชือกแล้วน าไปท้ิงลง
ถังขยะสีแดงในหน่วยงานเพ่ือรอการขนย้าย 
1.3 การคัดแยก 
 1.3.1 ขยะท่ัวไป  ให้ทิ้งในภาชนะรองรับสีเขียวที่ท าจากวัสดุแข็งแรงมีฝาปิดมิดชิดโดยจะต้องแยก
เศษอาหารที่เป็นน้ าออกก่อนทิ้งลงถังขยะ 
 1.3.2 ขยะติดเชื้อ 
 ขยะท่ีเป็นของเหลวหรือสารคัดหลั่งต่าง ๆ   เทส่วนที่เป็นของเหลวทิ้งในถังอะลูมิเนียมที่
จัดเตรียมไว้ให้แล้วน าไปทิ้งท่ีจุดทิ้งของเหลวติดเชื้อซึ่งมีท่อระบายไหลไปสู่โรงบ าบัดน้ าเสีย  ราดน้ าตามให้อ่าง
สะอาด  ภาชนะรองรับที่ใช้แล้วให้ท าความสะอาดทุกครั้งแล้วตากท้ิงไว้ 
 ขยะท่ีเป็นอวัยวะหรือชิ้นส่วนของอวัยวะ  ทิ้งในภาชนะรองรับที่ท าจากวัสดุแข็งแรง  มีฝาปิด
มิดชิด  ใช้เท้าเหยียบส าหรับปิดเปิด  หากเป็นชิ้นส่วนที่มีขนาดใหญ่  หรืออวัยวะได้แก่ แขน ขา ซึ่งไม่ต้องการ
ส่งตรวจทางพยาธิวิทยา  ให้ห่อให้มิดชิดก่อน  จากนั้นใส่หรือห่อด้วยถุงขยะติดเชื้อ  เขียนชื่อผู้ป่วย “ติดป้าย
ฝากทิ้ง”  ไปส่งให้กันเจ้าหน้าที่ห้องเก็บศพ  ควรน าส่งทันทีเพ่ือไม่ให้ชิ้นเนื้อหรืออวัยวะเน่า 
 ขยะมีคมติดเชื้อ  ทิ้งในภาชนะรองรับที่ท าจากวัสดุแข็งแรงไม่สามารถแทงทะลุ  มีฝาปิดมิดชิด  



 
 

ติดป้าย “ของมีคมติดเชื้อ”  เห็นได้ชัดเจน 
 ขยะติดเชื้ออ่ืน ๆ   ทิ้งในภาชนะที่รองรับที่ท าจากวัสดุแข็งแรง  มีฝาปิดมิดชิด  ชนิดใช้เท้าเหยียบ
ส าหรับปิดเปิด 
 13.3ขยะอันตรายจัดบริเวณส าหรับเก็บขยะประเภทนี้โดยเฉพาะหรือจัดเก็บพักไว้ในถังขยะสีเทา
ภาชนะรองรับที่ท าจากวัสดุแข็งแรง  มีฝาปิดมิดชิดและมีป้ายระบุ“ขยะอันตราย”  ปิดไว้ในบริเวณท่ีจัดเก็บ
หรือที่ภาชนะให้เห็นได้ชัดเจน 
 1.3.4 ขยะรีไซเคิล   ทิ้งในถังขยะสีเขียวและภาชนะรองรับที่ท าจากวัสดุแข็งแรง  มีฝาปิดมิดชิด
ป้องกันพาหะน าโรค  โดยมีการเทน้ าหรือของเหลวออกจากขยะก่อนทิ้งลงถังขยะทุกครั้ง 
 1.4 การเคลื่อนย้ายและการรวบรวม 
 1.4.1 สวมถุงมือยางหนา หมวก หรือผ้าคลุมผมผ้าปิดปาก - จมูก ผ้ากันเปื้อนและรองเท้าบู๊ทที่ท า
ด้วยยาง  ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน 
 1.4.2 ปฏิบัติตามข้ันตอนอย่างถูกวิธี  เช่น ตรวจดูถุงขยะก่อนเคลื่อนย้ายว่าถุงไม่รั่ว  คอถุงผูกเชือก
เรียบร้อย  ยกและวางอย่างนุ่มนวล  โดยจับตรงคอถุง  ไม่ให้อุ้มถุง  เมื่อมีขยะตกหล่นห้ามหยิบด้วยมือเปล่า  
ใช้คีมเหล็กคีบหรือหยิบด้วยมือที่ใส่ถุงมือยางหนา  เก็บใส่ถุงขยะติดเชื้ออีกใบ  หากมีสารน้ าให้ซับด้วยกระดาษ
แล้วทิ้งกระดาษลงถุงขยะติดเชื้อแล้วจึงราดด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อก่อนเช็ดถูตามปกติ 
 1.4.3 เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจให้ถอดถุงมือ  และชุดปฏิบัติการและน าไปท าลายเชื้ออย่างถูกวิธีหลังจาก
นั้นให้ช าระล้างร่างกายก่อนปฏิบัติงานอื่นทุกครั้ง 
 1.4.5 การเคลื่อนย้ายขยะติดเชื้อ 
  ขนตามเวลาที่ก าหนด  โดยมีเส้นทางที่แน่นอน 
  ด าเนินการด้วยความระมัดระวังและนุ่มนวล  ห้ามโยน ลากถุงขยะ 
  ระหว่างเดินทางไปยังสถานที่เก็บกัก  ห้ามแวะหรือพักที่ใด 
  เมื่อมีขยะตกหล่น  ให้ปฏิบัติตาม 1.4.2 
  เมื่อเสร็จภารกิจในแต่ละวันให้ล้างรถขนขยะ  ให้สะอาดและผึ่งให้แห้ง 
 

2.ระบบบ าบัดน้ าเสียในโรงพยาบาล 
 2.1 ค านิยาม      น้ าเสีย หมายถึง น้ าที่ผ่านกระบวนการใช้แล้วและมีสิ่งเจือปนต่าง ๆ มากมาย 
จนกระทั่งกลายเป็นน้ าที่ไม่เป็นที่ต้องการและน่ารังเกียจของคนทั่วไป ไม่เหมาะสมส าหรับใช้ประโยชน์อีก
ต่อไปหรือถ้าปล่อยลงสู่ล าน้ าธรรมชาติก็จะท าให้คุณภาพน้ าของธรรมชาติเสียหายได้ 
 2.2 หลักการบ าบัดน้ าเสีย เป็นการลดปริมาณสารมลพิษ นิยมใช้การบ าบัดแบบชีวภาพ เพราะ
สามารถแยกตะกอนของสารอินทรีย์ที่มีขนาดเล็กๆซึ่งไม่สามารถตกตะกอนเองได้ โดยอาศัยแรงโน้มถ่วงของ
โลก สารอินทรีย์เหล่านี้จะถูกย่อยสลายโดยจุลินทรีย์และแฟคคัลเททิฟแบคทีเรียหรือแบคทีเรียไม่ใช้อากาศ 
 2.3 แหล่งก าเนิดน้ าเสียในโรงพยาบาล 
  ตึกผู้ป่วยนอก เป็นแหล่งที่ผู้ป่วยทั่วไปและผู้ป่วยฉุกเฉิน รวมทั้งญาติของผู้ป่วยมาใช้
 บริการ เช่น ห้องน้ า ห้องส้วม โรงอาหาร ร้านค้าต่างๆ 
  ตึกผู้ป่วยใน  IPD และNCD  ผู้ป่วยที่พามารักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ญาติพี่น้องและผู้
 มาเยี่ยมเยือนท าให้เกิดน้ าเสียที่มีลักษณะแตกต่างกัน เช่น การคลอดบุตร การผ่าตัด การท าหมัน  
 เป็นต้น รวมทั้งการใช้น้ ายาฆ่าเชื้อโรคต่างๆด้วย 



 
 

  ห้องคลอดห้องผ่าตัด  เลือดและยาฆ่าเชื้อโรคต่างๆ 
  ห้องปฏิบัติการ  เป็นแหล่งตรวจสอบและชันสูตรโรค ประกอบด้วย  
   ก.เชื้อโรคที่เพาะเลี้ยงในห้องปฏิบัติการ 
   ข.วัสดุที่ใช้เลี้ยงเชื้อโรค 
   ค.สารเคมีและยาฆ่าเชื้อโรค 
   ง.เลือดและสารคัดหลั่งต่างๆ 
  โรงครัวและโรงอาหาร  เป็นแหล่งประกอบอาหารที่มีการก่อก าเนิดขยะประเภท
 สารอินทรีย์จ านวนมาก เช่น เศษเนื้อ เลือดของสัตว์ เศษผัก ผลไม้ และยังมีไขมันที่ท าให้เกิดการอุด
 ตันและขวัดขวางการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ของท่อน้ าทิ้งได้ 
  โรงซักฟอก เป็นแหล่งที่มีการใช้สารเคมีในการท าความสะอาด เช่น ผงซักฟอก น้ ายาฆ่า
 เชื้อ น้ ายาฟอกผ้า เป็นต้น ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในกระบวนการซักฟอกเหล่านี้เมื่อไหลลงสู่ระบบบ าบัด
 น้ าเสียจะท าให้น้ าเน่าเสียได้ 
  อาคารที่ท าการต่างๆ เป็นแหล่งก่อก าเนิดน้ าเสียที่ใช้ในการอุปโภคและบริโภค เช่น 
 ห้องน้ า ห้องส้วม อ่างล้างมือ เครื่องท าความเย็น เป็นต้น ซึ่งอาจจะมีการปนเปื้อนสารอินทรีย์ที่เกิด
 จากการช าระล้างร่างกาย 
 2.4 ปริมาณการก่อก าเนิดน้ าเสียในโรงพยาบาลต่อวัน 
  ปริมาณน้ าเสียไหลลงสู่ระบบบ าบัดน้ าเสีย 
 กล่าวคือ โรงพยาบาลขนาด 30 เตียง จะมีปริมาณน้ าเสีย 
 = 30 × 1 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
 = 30 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
 2.5 การบ าบัดน้ าเสียในโรงพยาบาล 
 ระบบบ าบัดน้ าเสียในโรงพยาบาลโพธิ์ชัย ใช้ระบบ 2 แบบ ได้แก่ แบบใช้ออกซิเจน และแบบไม่ใช้
ออกซิเจน ซึ่งจะแบ่งออกเป็น  
 แบบใช้ออกซิเจน ได้แยกเป็นหน่วยย่อย ดังนี้ บึงประดิษฐ์แบบน้ าไหลบนดิน บึงประดิษฐ์แบบน้ า
ไหลใต้ดิน สระน้ าเติมอากาศ เป็นต้น 
 แบบไม่ใช้ออกซิเจน ได้แก่ หน่วยรวบรวมน้ าเสียตามอาคารที่มีจุลินทรีย์ช่วยย่อยสลาย และถัง
เกรอะกรองไร้อากาศเป็นตัวย่อยสลายสารอินทรีย์ที่ปนเปื้อนมากับน้ าเสีย 
 การใช้คลอรีนเม็ดในการฆ่าเชื้อโรคก่อนน าน้ าไปใช้ในการรดต้นไม้ในเขตพ้ืนที่โรงพยาบาลจตุร
พักตรพิมานและไม่มีการปล่อยออกนอกโรงพยาบาล 
2.6 การดูแลระบบบ าบัดน้ าเสีย 
 ระดับหน่วยงาน 
  ทุกหน่วยงานต้องคัดแยกของเหลวติดเชื้อลงในระบบบ าบัดเท่านั้น 
  ไม่ทิ้งเศษอาหารลงในอ่างล้างจาน ควรมีการแยกเศษอาหารก่อนทิ้งลงท่อระบายน้ า 
  หากทิ้งของเหลวที่มีอุณหภูมิสูงหรือมีความร้อน ให้ตั้งทิ้งไว้ให้เย็นแล้วค่อยเทลงท่อ 
 ระบายน้ า 
  ลดปริมาณการใช้สารเคมีในการท าความสะอาดพ้ืนห้อง ห้องน้ า เปลี่ยนมาใช้น้ าหมัก 
 ชีวภาพในการท าความสะอาดแทน 
  ห้องน้ าและอ่างล้างมือต้องมีตระแกรงกรองเศษขยะทุกหน่วยงาน 



 
 

  ไม่ทิ้งกระดาษช าระ ผ้าอนามัยหรือเศษวัสดุอ่ืนใดลงในชักโครก 
 ระดับผู้ดูแล/ผู้ควบคุมระบบ 
  มีการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดในโรงพยาบาลที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบ
 บ าบัดน้ าเสียในโรงพยาบาล 
  เฝ้าระวังคุณภาพน้ าเสียประจ าวัน 
  วิเคราะห์น้ าทิ้งทางห้องปฏิบัติการ ส่ง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 3 เดือน/ครั้ง  
  รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้งไปให้แก่บุคลากรรับทราบ 

3.การปฏิบัติตัวเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินในโรงพยาบาล 
 3.1 แผนอัคคีภัย 
 ค านิยาม  
  อัคคีภัย หมายถึง ภยันตรายอันเกิดจากไฟที่ขาดการควบคุมดูแล ท าให้เกิดการติดต่อลุกลามไปตาม
บริเวณ ที่มีเชื้อเพลิงเกิดการลุกไหม้ต่อเนื่อง สภาวะของไฟจะรุนแรงมากข้ึนถ้าการลุกไหม้ที่มีเชื้อเพลิงหนุน
เนื่อง หรือมี ไอของเชื้อเพลิงถูกขับออกมามากความร้อนแรงก็จะมากยิ่งขึ้น สร้างความสูญเสียให้ทรัพย์สินและ
ชีวิต 
 องค์ประกอบของไฟ  
  ออกซิเจน (Oxygen)ไม่ต่ ากว่า16 % (ในบรรยากาศปกติจะมีออกซิเจนอยู่ประมาณ 21 % 
 เชื้อเพลิง (Fuel)  ส่วนที่เป็นไอ (เชื้อเพลิงไม่มีไอ ไฟไม่ติด) 
  ความร้อน (Heat) เพียงพอท าให้เกิดการลุกไหม้ 
 ชนิดของไฟ 
  ไฟประเภท A คือไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่เป็นของแข็ง เช่น ไม้ กระดาษ ผ้า พลาสติกฯ 
  ไฟประเภท B คือไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่มีลักษณะเป็นของเหลว เช่น น้ ามัน เชื้อเพลิง 
 ไวไฟ /ไม่ไวไฟและก๊าซ 
  ไฟประเภท C คือไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่เป็นของแข็งที่มีกระแสไฟฟ้าไหลอยู่ เช่น   
 อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดและอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์  
  ไฟประเภท Dคือ ไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่เป็นสารเคมี เช่น ผงแมกนีเซียม อะลูมิเนียม 
 และโลหะท่ีให้ความร้อนสูง(ห้ามใช้น้ าดับเป็นอันขาด) 
   ไฟประเภท K คือไฟที่เกิดจากน้ ามันที่ติดไฟยาก เช่น น้ ามันท าอาหาร น้ ามันพืช ไขมัน 
 สัตว์ติดไฟ 
 ชนิดของถังดับเพลิงในโรงพยาบาล 
  ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง     ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งจะบรรจุในถังสีแดง ภายใน 
 จะมีผงเคมีแห้งและก๊าซไนโตรเจน  น้ ายาที่ฉีดออกมาจะเป็นฝุ่นละออง สามารถดับเพลิงไหม้ได้ทุกชนิดและมี
ประสิทธิภาพสูง ไม่อันตรายต่อมนุษย์หรือสิ่งมีชีวิตทุกประเภทเหมาะใช้ในที่โล่งแจ้ง บ้าน อาคารใหญ่ๆ 
โรงงาน อุตสาหกรรม โรงเรียน โดยมีลักษณะ ขนาด ให้เลือกคือ ขนาดตั้งแต่ 5 ปอนด์ , 10 ปอนด์ และ 15 
ปอนด์ 
   ถังดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนได้ออกไซด์ หรือ CO2    ถังดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนได้ 
 ออกไซด์ เป็นถังดับเพลิงชนิด CO2 เป็นถังสีแดง น้ ายาดับเพลิงเป็นน้ าแข็งแห้ง(Dry Ice)  



 
 

 บรรจุในถังแรงดันสูง มีกระบอกหรือกรวยฉีด เวลาฉีดจะมีน้ ายาออกมาเป็นหมอกหิมะ ที่สามารถไล่ความ
ร้อนและออกซิเจน ใช้กับไฟชนิด B และ C 
  ถังดับเพลิงชนิด BF 2000  เป็นถังดับเพลงประเภท BF 2000 บรรจุอยู่ในถังสีเขียว เป็น 
 น้ ายาที่เป็นสารละเหย ตัวถังดับเพลิงมีหูหิ้ว สารดับเพลิงไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมใช้ดับไฟประเภท A B 
C และ E BF 2000 (FE 369) น้ ายาหรือสารดับเพลิงไม่ท างายสิ่งของเครื่องใช้ใดๆ และสามรถใช้ดับเพลิงได้
หลายครั้ง เหมาะใช้กับสถานที่ที่ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สื่อสาร ในโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
เรือ และเครื่องบิน มีหลากหลายขนาดให้เลือก 
  ถังดับเพลิงชนิดน้ ายาโฟม   มีการบรรจุในถังสแตนเลส ซึ่งภายในมีน้ ายาโฟมโดยมี  
 แรงดันสูง มีการยิงโฟมผ่านหัวบัวพ่นออกมาให้เป็นฟองกระจายๆ ใช้กับเพลิงคือจะท าให้  เกิด
อับอากาศ ไฟขาดออกซิเจนและลดความร้อน  สามารถดับไฟชนิด A B เหมาะใช้  
 ส าหรับบ้านพักอาศัย ปั้มน้ ามัน ร้านขายสี หรืออาจจะใช้ในการดับไฟที่เกิดจากน้ ามันใน  โรง
ครัวหรือโรงอาหาร 
  ** หมายเหตุ ห้าม !! ใช้น้้ายาโฟมดับเพลิงที่เกิดจากระบบไฟฟ้าเด็ดขาด เพราะจะเป็นสื่อ 
 น้ากระแสไฟฟ้า 
 วิธีการใช้ถังดับเพลิง 
  ดึง  คือ ดึงสลักออก 
  ปลด  คือ การปลดหัวฉีดและปรับปลายสายไปที่ฐานของไฟ 
  กด  คือ กดคันบีบเต็มที่ 
  ส่าย  คือ  มือจับปลายสายให้แน่นและส่ายไปที่ฐานของไฟ ส่ายมือไปมา 
 วิธีการดับไฟ  
  ตัดออกซิเจน  เช่น  การฉีดโฟมคลุม เป็นต้น 
  ตัดเชื้อเพลิง  เช่น ถ่าย/ย้ายเชื้อเพลิงให้เหลือน้อยที่สุด 
  ลดความร้อน  เช่น  ฉีดน้ า (cooling) 

 การปฏิบัติตัวเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ 
  ผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ ควรปฏิบัติดังนี้ 
   - ตั้งสติและแจ้งเหตุด้วยสัญญาณเตือนภัยพร้อมกับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ให้คนรอบ  
 ข้างทราบ 
   - แจ้งเหตุเพลิงไหม้ต่อหน่วยระงับเหตุฉุกเฉินของโรงพยาบาล โดยแจ้งข้อมูลที่ส าคัญให้ทราบ
ดังนี้ 
   1.ประเภทของเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้น เช่น เพลิงไหม้ ระเบิด เป็นต้น 
   2.สถานที่เกิดเหตุฉุกเฉิน โดยระบุอาคารและบริเวณต าแหน่งที่เกิดเพลิงไหม้ให้  
 ชัดเจนเวลาทีเกิดเหตุ 
   3.สาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ (ถ้าทราบสาเหตุ) 
   4. แจ้งชื่อผู้แจ้งเหตุ สถานที่และหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้แจ้งเหตุ หรือหมายเลขที่ 
  สามารถติดต่อกลับได้ 
   - หยุดกิจกรรมหรืองานที่อาจก่อให้เกิดอันตราย 
  -ในกรณีเพลิงไหม้เล็กน้อย อาจใช้เครื่องดับเพลิงที่อยู่ใกล้เคียงระงับเหตุเพลิงไหม้  ที่



 
 

เกิดข้ึนหากท าได้โดยไม่เป็นอันตราย ทั้งนี้ ผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ควรได้รับการอบรม การใช้เครื่องดับเพลิง
มาแล้ว 
   -หากไม่สามารถดับเพลิงเบื้องต้นได้ ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทันที 
  การอพยพหนีไฟ  
  เมื่อได้รับทราบว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้น ให้อพยพออกจากบริเวณท่ีเกิดเหตุทันที และเพ่ือ 
 ความปลอดภัย ควรปฏิบัติดังนี้ 
  - อพยพออกจากท่ีเกิดเหตุไปตามเส้นทางหนีไฟที่ไปยังทางออกที่ใกล้ที่สุด  
  - อย่าน าสิ่งของขนาดใหญ่ติดตัวไปด้วย ขณะอพยพหนีไฟ 
  - อพยพออกจากท่ีเกิดเหตุอย่างเป็นระเบียบ อย่าวิ่ง หรือผลักกัน 
  - เมื่ออพยพออกจากท่ีเกิดเหตุให้ไปยังจุดรวมพล (บริเวณที่ปลอดภัย) ที่ก าหนดไว้ อย่ากลับ 
 เข้าไปที่เกิดเหตุอีกจนกว่าจะได้รับแจ้งว่าเหตุการณ์สงบและเข้าสู่สภาวะปกติ 
  -การเคลื่อนย้ายวัสดุอุปกรณ์ ควรพิจารณาของที่มีมูลค่าและสามารถเคลื่อนย้ายเองได้โดย 
 ใช้คนในการขนย้ายจ านวนน้อยและให้น าประเภทสีแดงออกมาก่อน 
  -การเคลื่อนผู้ป่วย ควรควรเคลื่อนย้ายผู้ป่วยประเภทสีเขียวออกมาเป็นอันดับแรก และตาม 
 ด้วยสีเหลือง สุดท้ายคือสีแดง 

 การแยกประเภท 
 ผู้ป่วย   สีเขียว หมายถึง  ผู้ป่วยที่อาการดีแล้ว พักฟ้ืน รอกลับบ้าน 
 สีเหลือง หมายถึง ผู้ป่วยที่เพ่ิงพ้นระยะวิกฤติ อาจมีสายสวนหรืออยู่ระหว่างการให้

สารน้ า 
 สีแดง หมายถึง ผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะวิกฤติ อาจต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ หรือ

ผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด 
 สิ่งของ  สีเขียว หมายถึง สิ่งของที่มมีูลค่าและอาจไม่ส่งผลกระทบต่อ งานหากได้รับความ

เสียหายจากไฟไหม้ ซึ่งสามารถเคลื่อนย้ายได้ด้วยคนจ านวนน้อย เช่น  
                                     พริ้นเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร หน้าจอคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
 สีเหลือง หมายถึง สิ่งของที่มีมูลค่า หากได้รับความเสียหายจากไฟไหม้อาจส่งผล 

  กระทบต่องานในระดับเล็กน้อยถึงปานกลางและสามารถใช้อุปกรณ์อ่ืน 
ทดแทนได้ เช่น เครื่องวัดความดันแบบดิจิตอล ปรอทวัดไข้ เครื่องเจาะ 
น้ าตาล คอมพิวเตอร์โน็ตบุ๊ค พีซียู คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

สีแดง หมายถึง สิ่งของที่มีมูลค่ามาก หากได้รับความเสียหายจากไฟไหม้อาจส่งผล
กระทบต่องานในระดับรุนแรง แต่ต้องสามารถเคลื่อนย้ายได้ด้วยคนจ านวน
น้อย เช่น เครื่องอัลตร้าซาวน์เครื่องตรวจคลื่นหัวใจ(EKG)  เครื่อง Fetal Hart 
Sound เครื่องกระตุกไฟฟ้า เครื่อง NST เป็นต้น 
   

 
 



 
 

แผนผังการปฏิบัติเม่ือเกิดอัคคีภัย 
โรงพยาบาลโพธิ์ชัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ: เมื่อควบคุมเพลิงได้แล้ว หัวหน้างาน/หัวหน้าเวรหรือเวรตรวจการ จะต้องปฏิบัติดังนี้ 
  1.สรุปความเสียหายในด้านคนและทรัพย์สิน 
  2.ท ารายงานการปฏิบัติงานเพ่ือรายงานต่อผู้บังคับบัญชา 

ไฟไหม ้

ผูเ้ห็นเหตุกำรณ์ 

หวัหนำ้เวร/หวัหนำ้งำน 

ควบคุมเพลิงเบ้ืองตน้ 

ควบคุมไม่ได ้ ควบคุมได ้

ประเมินสถำนกำรณ์ สรุปรำยงำนต่อ ผอก. 

ไฟไหมรุ้นแรง/ควบคุม

ไม่ได ้

ควบคุมได ้

ตรวจสอบ/สรุปรำยงำน 

   แจง้

ผูบ้งัคบับญัชำ 

-ผูอ้  ำนวยกำร 

รพ. 

-แพทยเ์วร/

หน.เวร 

-หน.ฝ่ำย

บริหำร 

แจง้

ประชำสัมพนัธ์ 

-ประกำศใชแ้ผน 

-กดสัญญำณแจง้

เหตุ/เปิด

ไฟสัญญำณแจง้

แหง้ดว้ยรถ

ฉุกเฉิน 

  แจง้ฝ่ำยบริหำร/ 

นอกเวลำรำชกำร

(ER) 

-ประสำนงำน

ดบัเพลิง 

-ประสำนงำน

เทศบำล 

-ประสานงานทีมกู้ภัย 
 
 

ตดัวงจรไฟฟ้ำ 

-ช่ำงไฟฟ้ำ 

-พนกังำนชำย 

-เจำ้หนำ้ท่ีประจ ำ

เวร 

เคล่ือนยำ้ยผูป่้วย/

ทรัพยสิ์น 

-พยำบำล 

-ผูช่้วยเหลือคนไข ้

-คนงำน, ยำม, 

พนกังำนขบัรถ 



 
 

4.อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของบุคลการทางการแพทย์ 
 4.1 ค านิยาม 
  ความปลอดภัยในการท างาน หมายถึง การกระท าหรือสภาพแวดล้อมในการท างานซึ่ง
 ปราศจากเหตุอันจะท าให้เกิดการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือความเดือดร้อนร าคาญอัน
 เนื่องจากการท างานหรือเกี่ยวกับการท างาน  
  โรคจากการท างาน หมายถึง โรคหรือความเจ็บป่วยที่เกิดข้ึนกับผู้ปฏิบัติงาน โดยมีสาเหตุ
 จากปัจจัยหลายอย่างประกอบกันและการท างานเป็นปัจจัยหนึ่งของการเกิดโรค ทั้งนี้ปัจจัยต่างๆที่
 อาจท าให้เกิดการเกิดโรค ได้แก่ พันธุกรรม พฤติกรรมสุขภาพ ท่าทางหรือลักษณะการท างานที่ไม่
 เหมาะสม 
  โรคจากการประกอบอาชีพ  หมายถึง โรคหรือความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงาน โดยมี
 สาเหตุจากการสัมผัสสิ่งคุกคามสุขภาพในที่ท างานหรือหลังจากการท างานเป็นเวลานานๆ และโรค
 บางอย่างอาจเกิดหลังจากหยุดการท างานหรือลาออกจากงานนั้นแล้ว ทั้งนี้ขึ้นอยู่ประเภทสิ่งคุกคาม
 และปริมาณท่ีได้รับ 
 4.2 สิ่งคุกคามในโรงพยาบาล 
  ทางกายภาพ ได้แก่ ผลจากการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ หรือ
 เครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น แสง รังสี ความร้อน เสียงดัง การท างานที่เคลื่อนไหวซ้ าซาก เป็นต้น 
  ทางเคมี ได้แก่ สารเคมีที่ใช้ในการบ าบัด รักษา จากการทดลองหรือฆ่าเชื้อโรคหรือท า
 ให้ปราศจากเชื้อ 
  ทางชีวภาพ ได้แก่ เชื้อโรคต่างๆที่มาจากผู้ป่วย เช่น เชื้อไวรัส เชื้อเอดส์  เชื้อแบคทีเรีย 
 เชื้อพาราสิต เชื้อวัณโรค หรือเชื้อ  Airborneเป็นต้น 
  ทางจิตวิทยาสังคม  เป็นสิ่งแวดล้อมการท างานที่ก่อให้เกิดความเครียดจากการท างาน 
 การเปลี่ยนแปลงทางสรีระอันเนื่องจากอารมณ์หรือจิตใจที่ได้รับความบีบคั้น เช่น ความเครียด โรค
 ประจ าตัว ภาระงาน เป็นต้น 
 4.3 ปัจจัยแห่งความเจ็บป่วย 
  4.3.1 ตัวบุคลากร และ พฤติกรรม 
  4.3.2 สิ่งคุกคามสุขภาพ 
  4.3.3 สภาพงาน 
 4.4 การเฝ้าระวังสิ่งคุกคาม 
  4.4.1 การส ารวจและเก็บตัวอย่างสิ่งคุกคามการท างาน โดยการใช้แบบส ารวจ (Check list)    
 การตรวจวัด จุดที่เก็บตัวอย่าง จ านวนตัวอย่าง เวลาที่ใช้ในการเก็บตัวอย่าง วิธีการเก็บตัวอย่าง กรณี
 ที่ไม่มีเครื่องมือตรวจวัดให้ประสานกับหน่วยงานอ่ืนที่สามารถให้การสนับสนุนการตรวจวัดได้ 
  4.4.2 การวิเคราะห์ตัวอย่าง ผลจากการวิเคราะห์ตัวอย่างให้น ามาเปรียบเทียบกับค่า
 มาตรฐานโดยทั่วไป  



 
 

  - ใช้มาตรฐานของประกาศกระทรวงมหาดไทย  
  - อ้างอิงค่ามาตรฐานตามกฎหมายต่างประเทศหรือตาม  ค่าที่แนะน าให้มีได้โดยหน่วยงาน 
 ดังเช่น OSHA, NIOSH, ACGIH เป็นต้น 
  4.4.3 การแปลผลข้อมูลพบว่า สิ่งคุกคามอยู่ในระดับสูงถึงขีดอันตรายจ าเป็นที่จะต้องมีการ
 หยุดและควบคุม โดยการแก้ไข ปรับปรุง ให้สภาพแสดล้อมการท างานดีขึ้น และให้มีการ
 ด าเนินการเก็บตัวอย่างสิ่งคุกคามการท างานใหม่ เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของระบบควบคุมท่ีได้
 ด าเนินการแก้ไขแล้ว ความถ่ีของการตรวจวัดขึ้นอยู่กับปริมาณสิ่งคุกคามที่มีอยู่ในบรรยากาศการ
 ท างาน ความรุนแรงของสิ่งคุกคาม ลักษณะงานที่ท า เป็นต้น 
  4.4.4 เก็บรวบรวมและบันทึกผลการตรวจวัด จัดท าข้อมูลเชิงสถิติ ดูแนวโน้มของปัญหา 
  4.4.5 การกระจายข้อมูลข่าวสาร 
 4.5 การเฝ้าระวังทางสุขภาพ (Health surveillance) 
  4.5.1 การตรวจสุขภาพประจ าปีและตามปัจจัยเสี่ยง 
  บุคลากรโรงพยาบาลโพธิ์ชัยต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปีดังนี้ 
   อายุไม่เกิน 35 ปี ได้แก่ ตรวจเลือด ปัสสาวะ อุจจาระ  เอ็กซเรย์ทรวง
 อก หมู่โลหิตและตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในกรณีท่ีสมรสแล้ว เป็นต้น 
   อายุ 35 ปี ขึ้นไป ได้แก่ ตรวจเพิ่มเติมจากกลุ่มอายุไม่เกิน 35 ปี ดังนี้ 
 น้ าตาลในเลือด ไขมัน การท างานของไต การท างานของตับ กรดยูริค เป็นต้น 

ตรวจตามปัจจัยเสี่ยงในการท างาน  ได้แก่ สมรรถภาพปอด  สมรรถภาพการได้
ยิน สมรรถภาพการมองเห็น ตรวจหาภูมิคุ้มกัน HB ตรวจหาเชื้อ TB ตรวจ HIV ในกรณีสัมผัสสารคัด
หลั่งผู้ป่วย เป็นต้น 
 4.5.2 การเสริมสร้างภูมิต้านทาน (immunization) 
 บุคลากรโรงพยาบาลโพธิ์ชัยที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการสัมผัสเลือดและสารคัดหลั่งจะต้อง
ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคต่อไวรัสตับอักเสบชนิด B   
 บุคลากรของโรงพยาบาลโพธิ์ชัยที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการสัมผัสผู้รับบริการโรคติดต่อ
ร้ายแรง จะได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันตามโรคร้ายแรงตามระยะของการระบาด เช่น โรคไข้หวัดนก 
วัณโรค โรคไข้หวัดใหญ่ เป็นต้น 
  บุคลากรของโรงพยาบาลที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดเกิดอุบัติเหตุ  จะได้รับการเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันโรคเพ่ิมเติม  ได้แก่  วัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก 
 4.6 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 
 บุคลากรในโรงพยาบาลโพธิ์ชัยจะต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลทุกครั้งเมื่อ
ต้องปฏิบัติงานสัมผัสสิ่งคุกคามต่างๆในการปฏิบัติงาน 
 ปลั๊กอุดหูลดเสียงหรือที่ครอบหูลดเสียง ได้แก่ งานทันตกรรม งานสวน งานซักฟอก 
 แว่นตานิรภัย  ได้แก่  งานทันตกรรม  งานสวน  งานซักฟอก  งานจ่ายกลาง งานช่างและ
ซ่อมบ ารุง งานเก็บรวบรวมขยะ งานดูแลระบบบ าบัดน้ าเสีย งานท าความสะอาด 
 หน้ากากอนามัย N 95 ได้แก่ ผู้ให้บริการผู้ป่วยโรควัณโรค ไข้หวัดนก SAR หรือโรค



 
 

ระบาดทางเดินหายใจ ไอละออง หรือฟูมจากโลหะ และจากสารเคมี 
 ถุงมือกันสารเคมี  ไก้แก่  งานซักฟอก  งานจ่ายกลาง  งานช่าง  งานดูแลระบบบ าบัดน้ า
เสีย งานเก็บรวบรวมขยะ และงานท าความสะอาด รวมทั้งงานที่ต้องปฏิบัติสิ่งคุกคาม   
จากสารเคมี หรืองานที่สัมผัสเชื้อโรคในกรณีเกิดการระบาด เป็นต้น 
 รองเท้าบู๊ท  ได้แก่  งานซักฟอก งานจ่ายกลาง  งานสวน  งานดูแลระบบบ าบัดน้ าเสีย  
งานเก็บรวบรวมขยะ และงานท าความสะอาด รวมทั้งงานที่ต้องปฏิบัติสิ่งคุกคามจาก สารเคมี หรือ
งานที่สัมผัสเชื้อโรคในกรณีเกิดการระบาด เป็นต้น 
 ชุดกันสารเคมี/ผ้ากันเปื้อนกันสารเคมี ได้แก่ งานซักฟอก งานจ่ายกลาง  งานสวน   งาน
ดูแลระบบบ าบัดน้ าเสีย  งานเก็บรวบรวมขยะ และงานท าความสะอาด รวมทั้งงานที่ต้องปฏิบัติสิ่ง
คุกคามจากสารเคมี หรือ งานที่สัมผัสเชื้อโรคในกรณีเกิดการระบาด 
 หน้ากากอนามัย บุคลากรโรงพยาบาลโพธิ์ชัย ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อต้อง
ปฏิบัติงานกับผู้ป่วยเพื่อป้องกันการแพรกระจายเชื้อโรค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4.7 แนวทางปฏิบัติเม่ือเกิดโรค/อุบัติเหตุจากการท างาน 
 

 

 

   

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5.การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล 
 5.1 กิจกรรม 5 ส. 
 สะสาง (การท าให้เป็นระเบียบ) คือ การแยกระหว่างของที่จ าเป็นต้องใช้กับของ 
 ที่ไม่จ าเป็นต้องใช้ขจัดของที่ไม่จ าเป็นต้องใช้ทิ้งไป 
 สะดวก(วางของในที่ที่ควรอยู่) คือ การจัดวางของที่จ าเป็นต้องใช้ให้เป็นระเบียบสามารถหยิบ
 ใช้งานได้ทันที  
 สะอาด (ท าความสะอาด) คือการปัดกวาดเช็ดถูสถานที่ สิ่งของ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องจักร ให้
 สะอาดอยู่เสมอ  
 สุขลักษณะ (รักษาความสะอาด) คือ การรักษาและปฏิบัติ 3ส ได้แก่ สะสาง สะดวก และสะอาด
 ให้ดีตลอดไป  
 สร้างนิสัย (ฝึกให้เป็นนิสัย) คือ การรักษาและปฏิบัติ4 ส หรือสิ่งที่ ก าหนดไว้แล้วอย่างถูกต้อง
 จนติดเป็นนิสัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลข หน่วยงาน

1 OPD 1.ถา้ไดย้นิเสียงดงัจากจุดไหนให้กด Reset 

2 รอคลอด 2.พยาบาล1คน พร้อมแพทย ์ให้รีบไปยงัจุดนั้นๆ

3 LR 3.กรณีมีเหตุท่ีจุดทนัตกรรม กลุ่มงานเวช

4 OR ให้พนักงานเปลเขน็เปลพร้อมดว้ยแผน่ spinal board 

5 กายภาพ 4.ถา้จุดเกิดเหตุอยูก่ายภาพ และแพทยแ์ผนไทย

6 ห้องพกังานสุขภาพชุมชน ให้พนักงานขบัรถ refer ไปดว้ย

7 ห้อง X-Ray

8 ห้องทนัตะกรรม

9 IPD

10 ห้อง Lab 1.ให้กดจุดท่ีตอ้งการเรียก จะมีไฟสีเหลืองข้ึนจุดท่ีเรากด

11 คลินิก DM 2.ใช้กรณีผูป่้วยภาวะ Cardiac arrest เทา่นั้น

12 NCD  กรณ่ือ่ืนๆ ให้ใช้โทรศพัท์

13 คลินิกกลุ่มงานสุขภาพชุมชน

14 แพทยแ์ผนไทย

15  คลินิก COPD ,palliative

กรณต้ีองการการขอความช่วยเหลือ 

แนวทางการใช ้Emergency call 
 หมายเหตุ 



 
 

การบริหารจัดการอุบัติเหตุ – อุบัติภัย รพ.โพธิ์ชัย 
 
1. รับแจ้งข่าว 

รับข่าว  ถามรายละเอียดเกี่ยวกับ 
       (หัวหน้าเวร) 1.  ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุ 

2.  ระยะทางถึงโรงพยาบาล, เวลาที่ใช้ในการ 
เดินทาง 

  3.  คาดว่าจ านวนผู้บาดเจ็บ, มีอาการหนักเท่าไร 
  4.  ต้องการความช่วยเหลืออะไรบ้าง 

 
แจ้งแพทย์เวร / ผู้อ านวยการ 

 
 
 
 

ประกาศใช้แผนอุบัติเหตุ 
 
 
 
 

แผนที่ 1    แผนที่ 2    แผนที่ 3 
 

-  ผู้บาดเจ็บ  <   10  คน  -  ผู้บาดเจ็บ  10-15  คน  -  ผู้บาดเจ็บ  15  
คนข้ึนไป 
-  มีบาดเจ็บหนัก  1-3  คน  -  มีบาดเจ็บหนัก  ~ 5  คน  -  มีบาดเจ็บหนัก  > 
5 คน 
 
2. การตามเจ้าหน้าที่ 
ในเวลาประกาศเสียงตามสาย นอกเวลากด Emergency  call ที่ห้อง ER  และขับรถ  Refer  เปิดไซเล็นวิ่ง
รอบบริเวณบ้านพัก 
 
 
 
 
 
 



 
 

3. ผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาล  
3.1  คัดกรอง / คัดแยก (โดยหัวหน้าเวร / แพทย์เวร)  ดังนี้ 
 
 

         ประเภทผู้ป่วย 
 
 
 
     ผู้ป่วยหนัก       บาดเจ็บปานกลาง  บาดเจ็บเล็กน้อย  เสียชีวิต/หมดหวัง 
 
-  เข้า ER ได้ 3 คน   - ข้าง Clinic พิเศษ       -หน้า Clinic พิเศษ  - ข้างห้องคลินิก TB  
 
 

3.2 ปฏิบัติการรักษาพยาบาล 
- คนที่ดูแลผู้ป่วยคนแรกให้ผูกป้ายข้อมือเขียน V/S, อาการแรกรับและการรักษาพยาบาลคร่าว ๆ

ได้ 
- ใส่หมายเลข (Number)  ที่ป้ายผูกข้อมือและ OPD Card  ให้ตรงกัน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
 

ตารางแสดงสถานที่รับผู้ป่วย ผู้รับผิดชอบ บทบาท อุปกรณ์ในสถานการณ์อุบัติเหตุกลุ่มชน 

ฝ่าย สถานที่ ผู้รับผิดชอบ บทบาท อุปกรณ์ 

 
 
 

1.กอง
อ านวยการ 

  
  
  
  
  

 ผู้อ านวยการ  -ตัดสินใจประกาศใช้แผนและ
สิ้นสุดแผน 

 -ป้ายคล้องคอ 

 หัวหน้าบริหาร  -บัญชาการการปฏิบัติการภายใน
โรงพยาบาล 

สีต่างๆแสดงจุด 

 หัวหน้ากลุ่ม
การ 

 -รายงานสถานการณ์ต่อส่วนกลาง ที่รับผิดชอบ 

    -ตัดสินใจและสั่งการขอรับการ
สนับสนุนจาก 

 -ใบสรุป
รายละเอียด 

   องค์การภายนอกหรือการส่งต่อ
ผู้ป่วย 

ผู้ป่วยแต่ละ
Zone 

 
 
 
 
 

2.จุดคัดกรอง 
 
 
 
 
 

ข้างจุดคัด
กรอง 

 -ผู้อ านวยการ  -คัดกรองผู้ป่วยผูกป้ายข้อมือ  -ป้ายผูกข้อมือ 

  -หัวหน้า OPD  -ดูแลการส่งผู้ป่วยไปยังจุดต่างๆ   

  -เวชระเบียน  -คัดกรองผู้ป่วยอื่นที่เจ็บป่วย
ฉุกเฉินที่มา 

  

  -หัวหน้ากลุ่ม
การ 

โรงพยาบาลในขณะที่อยู่ใน
สถานการณ์ 

  

   ฉุกเฉินพร้อมทั้งประสานZone 
ต่างๆ 

  

   ที่เก่ียวข้องเพ่ือดูแลผู้ป่วย   

3.Zone A 
บาดเจ็บ
เล็กน้อย 

 
  
  

บริเวณหน้า
คลินิก 

 -จนท.Clinic 
พิเศษ 

 -ดูแลผู้ป่วยที่บาดเจ็บเล็กน้อย  -อุปกรณ์ท า
แผล 

พิเศษ    -เฝ้าสังเกตติดตามดูแลผู้ป่วยที่อาจ
มี 

 -ยาแก้ปวด 

   อาการเลวลง   -แบบสรุป
สถาน- 

    -สรุปสถานการณ์ประจ าบริเวณส่ง
ผู้ 

การณ์ประจ า
บริเวณ 

   ประสานงาน   

 
 

4. Zone B
บาดเจ็บ 

บริเวณข้าง
คลินิก 

 -พยาบาลIPD  -ดูแลผู้ป่วยที่บาดเจ็บปานกลาง  -อุปกรณ์เย็บ
แผล 

พิเศษ  -พยาบาลNCD  -เฝ้าสังเกตติดตามดูแลผู้ป่วยที่อาจ
มี 

 -Splint, Slab 



 
 

ตารางแสดงสถานที่รับผู้ป่วย ผู้รับผิดชอบ บทบาท อุปกรณ์ในสถานการณ์อุบัติเหตุกลุ่มชน 

ฝ่าย สถานที่ ผู้รับผิดชอบ บทบาท อุปกรณ์ 

ปานกลาง 
 
 

   อาการเลวลง  -แบบสรุป
สถาน- 

    -สรุปสถานการณ์ประจ าบริเวณส่ง
ผู้ประสานงาน 

การณ์ประจ า
บริเวณ 

 
 
 
5. Zone C 
บาดเจ็บหนัก 
  
  
  
  

บริเวณห้อง 
ER 

 -แพทย์เวร  -ดูแลผู้ป่วยหนัก  -อุปกรณ์ 
ช่วยชีวิต 

  -พยาบาล ER  -รับผิดชอบรวบรวมทรัพย์สินของ
ผู้ป่วย 

 -แบบสรุป
สถาน- 

  -พยาบาลOPD  -ดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินอื่นๆในER การณ์ประจ า
บริเวณ 

    -ดูแลความเรียบร้อย ER เมื่อ
สิ้นสุดแผน 

  

    -สรุปสถานการณ์ประจ าบริเวณส่ง
ผู้ 

  

   ประสานงาน   

 
 
 

6. Zone D 
เสียชีวิต 

 
 
 
 
 

ข้างหลังห้อง
บัตร 

 -พยาบาล OR-
LR 

 --บันทึกบาดแผลซักประวัติให้
ละเอียด 

  -แบบฟอร์ม
บันทึก 

    -รวบรวมบันทึกทรัพย์สินของ
ผู้เสียชีวิต 

ผู้ป่วยเสียชีวิต 

    -แจ้งและอ านวยความสะดวกแก่
ญาติ 

 -แบบสรุป
สถาน- 

    -จัดเตรียมหนังสือรับรองการตาย
พร้อม 

การณ์ประจ า
บริเวณ 

   ทะเบียนให้ญาติเซ็นต์รับ   

    -สรุปสถานการณ์ประจ าบริเวณส่ง
ผู้ 

  

   ประสานงาน   

 
 

7.จุดรับผู้ป่วย
ใน 

  
  
  

ตึกผู้ป่วยใน  -พยาบาล  -เตรียมเตียง ชุดรับใหม่ เสา
น้ าเกลือ 

เตียงรับผู้ป่วย 

IPD,NCD  -ผู้ช่วยเหลือ
คนไข้ 

 เสาน้ าเกลือ 

  -เจ้าหน้าที่
ซ่อม 

 ชุดรับใหม่ 

 บ ารุงช่วยงาน    



 
 

ตารางแสดงสถานที่รับผู้ป่วย ผู้รับผิดชอบ บทบาท อุปกรณ์ในสถานการณ์อุบัติเหตุกลุ่มชน 

ฝ่าย สถานที่ ผู้รับผิดชอบ บทบาท อุปกรณ์ 

   เคลื่อน-ย้าย    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.เวชระเบียน 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 -จุดคัด
กรอง 

 -เจ้าหน้าที่จาก  -ผูกป้ายข้อมือติดบัตรคัดกรอง   -กล่องรับ
สถานการณ์ 
 

 -ห้องเวช
ระเบียน 

เวชระเบียน  -ลงทะเบียนรวบรวมรายชื่อผู้ป่วย ฉุกเฉิน 

    -ท าสมุดบันทึกประวัติผู้ป่วยทุก
รายลงข้อมูล 

 -ป้ายผูกข้อมือ 

   ให้ครบเหมือนปกติ(ถ้าไม่ทราบชื่อ
ให้ใช้รหัส) 

  

   เพ่ือไม่ให้ท าบัตรซ้ าซ้อนและให้
ความส าคัญ 

  

   กับผู้ป่วยป้ายสีแดงก่อนผู้ป่วย
ประเภทอ่ืน 

  

    -ถ้าเป็นผู้ป่วยเก่าให้ใช้ HN เดิมใส่
บัตรตรวจ 

  

   โรคกรณีฉุกเฉินใช้ใบน าพา   

    -ลงทะเบียนรวบรวมรายชื่อผู้ป่วย
ส่งฝ่าย 

  

   ประสานงาน   

    -ประสานประชาสัมพันธ์ติด
ประกาศรายชื่อผู้ป่วย 

  

 
 
 
 
 

9.ประชา 
สัมพันธ์ 

 
 
 
 
 
 

 -ห้องบัตร
ประกัน 

เจ้าหน้าที่ห้อง  -ประกาศใช้แผนและประกาศ
สิ้นสุดแผน 

  

สุขภาพ หลักประกัน  -ระดมบุคลากรเข้าร่วมปฏิบัติการ
ตามค าสั่ง 

  

 กายภาพบ าบัด  -ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน   

   ภายนอกเพ่ือขอรับการสนับสนุน   

    -ประสานงานกับเวชระเบียนเพ่ือ
รวบรวม 

  

   ข้อมูลน าเสนอ ผู้อ านวยการเพ่ือ
แถลงข่าวและติดประกาศ 

  



 
 

ตารางแสดงสถานที่รับผู้ป่วย ผู้รับผิดชอบ บทบาท อุปกรณ์ในสถานการณ์อุบัติเหตุกลุ่มชน 

ฝ่าย สถานที่ ผู้รับผิดชอบ บทบาท อุปกรณ์ 

 
 
 
 

10.ฝ่าย
ประสานงาน 

 
 
 
 
 

ตึกผู้ป่วย
นอก 

 -หัวหน้า
บริหาร 

 -อธิบายสถานการณ์กับญาติและ
ผู้รับบริการ 

  

  -หัวหน้ากลุ่ม
การ 

อ่ืนๆ   

  -เจ้าหน้าที่ห้อง  -รับโทรศัพท์ให้ข้อมูลเบื้องต้น   

    -ประสานงานระหว่างจุดต่างๆ   

    -จัดให้มีบริการอาหารว่างแก่
เจ้าหน้าที่ 

  

   โรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่อ่ืนที่มา
ช่วยงาน 

  

   ตามความเหมาะสม   

11.หน่วยเปล
รับส่งผู้ป่วย 
  

 -ศูนย์เปล เจ้าหน้าที่เวร
เปล 

 -เคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากจุดคัดกรอง
ไปยัง 

 -เปลส่งผู้ป่วย 

 คนงานชาย  Zoneต่างๆ  -รถเข็นผู้ป่วย 

 ภาคสนาม  -ส่งผู้ป่วยไป Admitที่ตึกต่างๆ   

      -เก็บอุปกรณ์คืนที่เดิมและท าความ
สะอาด 

  

     ตามจุดต่างๆเมือสิ้นสุดแผน   

 
12.ฝ่ายเภสัช
กรรมชุมชน  

 -ห้องยา  -เภสัชกร  -บริการจัดยาและลงรายละเอียด
ในใบสั่งยา 

 -ยาและ
เวชภัณฑ์ 

  -เจ้าพนักงาน
เภสัช 

ให้ครบถ้วนทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วย
ใน 

ต่างๆ 

  -การเงิน    

 
 
 
 

13.ฝ่าย
ชันสูตร 

สาธารณสุข 
 
 
 
 

 -ห้อง Lab เจ้าหน้าที่ฝ่าย  -ไปช่วยห้องฉุกเฉินกรณีแพทย์สั่ง   

 -ห้องX-Ray ชันสูตร เจาะเลือดด่วน   

    -เตรียมอุปกรณ์เอกซเรย์ให้พร้อม   

    -เอกซเรย์ตามค าสั่งแพทย์โดยให้
ความส าคัญ 

  

   กับผู้ป่วยป้ายสีแดงก่อนผู้ป่วย
ประเภทอ่ืน 

  

   ใช้หมายเลขบนป้ายข้อมือแทนชื่อ
และจุด 

  

   กรณีท่ียังไม่ทราบชื่อผู้ป่วย   



 
 

ตารางแสดงสถานที่รับผู้ป่วย ผู้รับผิดชอบ บทบาท อุปกรณ์ในสถานการณ์อุบัติเหตุกลุ่มชน 

ฝ่าย สถานที่ ผู้รับผิดชอบ บทบาท อุปกรณ์ 

 

 
 
 

14.ฝ่ายยาน 
พาหนะ 

  
  
  
  
  

หน้าตึก
อุบัติเหตุ 

 -พนักงานขับ
รถ 

 -น ารถRefer ไปรับผู้บาดเจ็บ ณ 
จุดเกิดเหตุ 

รถ Refer 

    -น ารถ Refer มาจอดรอส่งผู้ป่วย   

   หน้าตึกอุบัติเหตุ   

    -ช่วยงานฝ่ายเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
จนกว่าจะมี 

  

   ค าสั่งเคลื่อนย้ายรถ   

15.งานซ่อม
บ ารุง 

  
  

โรงไฟฟ้า  -ช่างซ่อม ช่าง
ไฟ 

 -ตรวจเช็คเครื่องก าเนิดไฟฟ้าให้
พร้อมใช้ 

  

ประปา    -สูบน้ าประปาให้พร้อมใช้งาน   

    -ช่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและอุปกรณ์
ทีI่PD 

  

16.จ่ายกลาง
และ 

ซักฟอก 
 

ห้องจ่าย
กลาง 

เจ้าหน้าที่จ่าย
กลาง 

 -เตรียม Setและเครื่องมือส ารอง 
เมือได้รับ 

 -Set ต่างๆ 

และซักฟอก และซักฟอก การประสานให้น าส่งให้จุดต่างๆ
ตามท่ีร้องขอ 

และเครื่องมือ 

    นอก Set 

 
 
 

17.ฝ่ายโรง
ครัว 

 
 
 

โรงครัว โภชนากรและ
เจ้า 

 -เตรียมอุปกรณ์และวัสดุที่ใช้
ประกอบอาหาร 

  

 หน้าที่โรงครัว ส าหรับผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่   

    -ดูแล เสิรฟ์อาหารเครื่องดื่มให้
เจ้าหน้าที่ 

  

   และบุคลากรที่มาช่วยงานตาม
ความเหมาะสม 

  

 
 

18.ฝ่าย
สนับสนุน 
และบริการ 

 

ตึกผู้ป่วย
นอก 

 -เจ้าหน้าที่
บริหาร 

 -ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จาก
หน่วยงานอื่นๆ 

  

   -เจ้าหน้าที่
บริการ 

ที่มาดูแลและให้ความช่วยเหลือ   

  สุขภาพชุมชน  -บริการเครื่องดื่มและอาหารว่าง
แก่เจ้าหน้าที่ 

  



 
 

ตารางแสดงสถานที่รับผู้ป่วย ผู้รับผิดชอบ บทบาท อุปกรณ์ในสถานการณ์อุบัติเหตุกลุ่มชน 

ฝ่าย สถานที่ ผู้รับผิดชอบ บทบาท อุปกรณ์ 

    ที่ปฏิบัติงานและให้ความช่วยเหลือ   

19.ฝ่ายดูแล
ญาติ 
ผู้ป่วย 

 

ตึกผู้ป่วย
นอก 

 -เจ้าหน้าที่ฝ่าย  -ให้ความช่วยเหลือและช่วยติดต่อ
ประสานงาน 

  

  ทันตกรรม อ านวยความสะดวกให้แก่ญาติ   

  และแพทย์แผน
ไทย 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

ทีม SRRT อ าเภอโพธิ์ชัย 

เก็บรวบรวมข้อมูล และประมวลผล 

เฝ้าระวังต่อเนื่องตามระบบปกต ิ

วิเคราะห์ข้อมูล และแปรผลรายสัปดาห์  

เปรียบเทียบกับช่วงเวลาที่ผ่านมา และมัธยฐาน 5 ปี 

ปกติ 

ผิดปกติจริง 

แก้ไขข้อมูล 

ผิดปกต ิ

ตรวจสอบ ข้อมูลจากแหล่งอื่น 

เกิดความผิดพลาด 

จากการรายงาน 

สอบสวนโรค 

Flow chart แนวทางการเฝ้าระวังโรคอ าเภอโพธิ์ชัย 



 
 

แผนผังการด าเนินงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา  และเครือข่ายในชุมชน 
 



 
 

*โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 
 

- ตรวจสอบข้อมูลระดับอ าเภอ 
- รวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูล 
- ประเมินสถานการณ์ 
- แจ้งเตือนภัยในพ้ืนที่ 
- ออกสอบสวนโรคร่วมกับพ้ืนที่  

กรณีเหตุการณ์ผิดปกติ/ฉุกเฉิน 

- รายงานผลเสนอผู้บริหาร 

ศูนย์ระบาดวิทยา 

อ าเภอโพธิ์ชัย 

โรงพยาบาลโพธิ์ชัย 

โรงเรียน เครือข่าย SRRT ในชุมชน 

รายงานโรคเร่งด่วน 

ศูนย์ระบาดวิทยา 

สสจ.ร้อยเอ็ด 

*โรงพยาบาลเอกชน 
รายงานโรคเร่งด่วน 

- ตรวจสอบข้อมลูในพื้นที่ 
- ออกสอบสวนโรคร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่ 
- ประชาสมัพันธ์เหตุการณ์ในพื้นที่แต่ละต าบล 
- รายงานผลเสนอผู้บรหิาร 

อสม. 
อบต. ผู้น าชุมชน 

SRRT ระดับต าบล 

ทั้ง  9 ต าบล 



 
 

 



 
 

 

การเฝ้าระวังโรค 

- โรคท่ีมีความส าคัญสูงระดับประเทศ 

- โรคท่ีเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 

สัญญาณเตือนภัยส าหรับตรวจจับการระบาดในพื้นที่ 

ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค 

อ าเภอจตุพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 
การเฝ้าระวังเหตุการณ์ 

- ข่าวลือต่างๆท่ีชัดเจนว่าเป็นเรื่องผิดปกติ 

- ข่าวจากสื่อมวลชน 

สัญญาณภัย สัญญาณภัย 

แจ้งเตือน 

เตือนภัยทางสาธารณสุข 

- หาข่าว 
- กรองข่าว เพ่ือก าจัด

ข่าวลือที่ไม่ถูกต้อง 
 

- ประเมินสถานการณ์ว่าภาวะฉุกเฉินหรือไม ่
- เป็นเหตุการณ์เร่งด่วนหรือไม่ 
- กลุ่มเสี่ยงเป็นใคร มีจ านวนเท่าใด 
- ศักยภาพของทีม 

 

ความถูกต้อง ตรวจสอบเพื่อยืนยันข่าวที่ได้รับจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ 

ระดับเตือนภัย 

- โรคที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในพื้นท่ี 
- โรคที่การเสียชีวิตแสดงถึงความผิดปกติ 
- มีจ านวนผู้ป่วยมากกว่าค่ามัธยฐานย้อนหลัง 

5 ปี ในช่วงเวลาเดียวกัน 



 
 

คณะกรรมการบริหารศูนย์ปฏิบัติการ 

เฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและแก้ไขปัญหา 

สุขภาพระดับอ าเภอ 

แผนภูมิการบริหารศูนย์ปฏิบัติการ 
เฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและแก้ไขปัญหาสุขภาพอ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 

ประธานกรรมการ  : สสอ. 

เลขานุการ    : ผช..สสอ. 

ผู้ช่วยเลขานุการ   : ผู้รับผิดชอบงานระบาด   

คณะท างานสนับสนุน 

และเตรียมความพร้อม 

คณะกรรมการบริหารศูนย์ปฏิบัติการ 

เฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและแก้ไข
ปัญหาสุขภาพระดับต าบล 

ประธานกรรมการ  :  ผอ.รพ.สต. 
เลขานุการ    :  นวก.งานระบาดวิทยา/ 
ควบคุมโรค 

ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและ
แก้ไขปัญหาสุขภาพส านักงานสาธารณสุข 

อ าเภอโพธิ์ชัย 

ประธาน  :  ประธาน PCT 

เลขานุการ:  หัวหน้าฝ่ายเวชฯ 

ที่ปรึกษา 

- นายอ าเภอ 

- หัวหน้าส่วนราชการ 

คณะท างาน 

ทีม SRRT 

หัวหน้าทีม  :  ผช.สสอ. 

เลขานุการ  :  ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง 

คณะท างาน 

ศูนย์ปฏิบัติการ 

ประธาน :  ผู้อ านวยการ   
                 โรงพยาบาล 
เลขานุการ : สสอ. 

 



 
 

แผนผังการปฏิบัติเม่ือเกิดอัคคีภัยโรงพยาบาลโพธิ์ชัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ: เมื่อควบคุมเพลิงได้แล้ว หัวหน้างาน/หัวหน้าเวรหรือเวรตรวจการ จะต้องปฏิบัติดังนี้ 
1.สรุปความเสียหายในด้านคนและทรัพย์สิน 

 2.ท ารายงานการปฏิบัติงานเพ่ือรายงานต่อผู้บังคับบัญชา 
 

ไฟไหม้ 

ผู้เห็นเหตุการณ์ 

หัวหน้าเวร/หัวหน้างาน 

ควบคุมเพลิงเบื้องต้น 

ควบคุมไม่ได้ ควบคุมได้ 

ประเมินสถานการณ์ สรุปรายงานต่อ ผอก. 

ไฟไหม้รุนแรง/ควบคุม
ไม่ได้ 

ควบคุมได้ 

ตรวจสอบ/สรุปรายงาน 

   แจ้งผู้บังคับบัญชา 
-ผู้อ านวยการ รพ. 
-แพทย์เวร/หน.เวร 
-หน.ฝ่ายบริหาร 

แจ้งประชาสัมพันธ์ 
-ประกาศใช้แผน 
-กดสัญญาณแจ้งเหตุ/
เปิดไฟสัญญาณแจ้ง
แห้งด้วยรถฉุกเฉิน 

แจ้งฝ่ายบริหาร/ 
นอกเวลาราชการ(ER) 
-ประสานงานดับเพลิง 
-ประสานงานเทศบาล 
-ประสานงานทีมกู้ภัย 
 
 

ตัดวงจรไฟฟ้า 
-ช่างไฟฟ้า 
-พนักงานชาย 
-เจ้าหน้าที่ประจ าเวร 

เคลื่อนย้ายผู้ป่วย/
ทรัพย์สิน 
-พยาบาล 
-ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 
-คนงาน, ยาม, พนักงาน
ขับรถ 


