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บทที่ ๑ 
บทน า 

โรงพยาบาลปะเหลียน 
 

  ในธรรมนญูฉบับนี้ ก าหนดให้ค าว่า “องค์กร”  หมายถึง  โรงพยาบาลปะเหลียน 
“สมาชิก”  หมายถึงหน่วยงานในโรงพยาบาลปะเหลียน 
  โรงพยาบาลปะเหลียน เป็นสถานพยาบาลท่ีด าเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
ต้ังอยู่เลขท่ี ๒๔๘/๒  หมู่ท่ี ๕  ต าบลท่าข้าม  อ าเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง 
 
  ให้การบริการภายใต้ภารกิจ หลัก ๗ ประการ คือ 
  ๑. ให้การรักษาพยาบาลและการดูแล ภายใต้ จรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพ 
  ๒. ให้การปูองกันการเกิดโรค 
  ๓. ให้การส่งเสริมสุขภาพผู้รับบริการ 
  ๔. ให้การฟื้นฟูสภาพร่างกาย จิตใจของผู้รับบริการ เพื่อให้สามารถด ารงชีวิตในสังคมได้  
               ตามปกติสุข 
  ๕. สนับสนุนการอบรม การเข้าร่วมประชุม ในหน่วยงานอย่างต่อเนื่องเพือ่พัฒนาบุคลากร 
     ในองค์การเพื่อให้มีความรู้และสมรรถนะท่ีเหมาะสมกับต าแหน่ง 
  ๖. สร้างขวัญก าลังใจ และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของเจ้าหน้าท่ี 
  ๗. พัฒนาและส่งเสริมการมีส่วมร่วมของเครือข่ายบริการสุขภาพ 
 
ประกอบด้วยหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้ 
  ๑. กลุ่มงานบริการทางการแพทย์ 
  ๒. กลุ่มการพยาบาล 
  ๓. กลุ่มภารกิจอ านวยการ 
  ๔. กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน 
  ๕. กลุ่มงานเทคนิคบริการ 
  ๖. กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ สารสนเทศทางการแพทย์ 
  ๗. งานสาธารณสุขชุมชน 
   

 
 
 
 
 
 



บทท่ี ๒ 
การน าองค์กร 

 
  โรงพยาบาลปะเหลียน ต้องมีการก าหนดยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ขอบเขตการให้บริการ 
เพื่อเป็นกลไกในการพัฒนาองค์กร โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการด าเนินการ ยึดถือผลประโยชน์ 
ท่ีผู้รับบริการได้รับและต้องแสดงให้เห็นว่ามีกลไกในการแสดงความรับผิดชอบ สามารถตรวจสอบได้ท้ังจาก 
หน่วยงานภายในและภายนอก โดยมีการทบทวนแผนการด าเนินงานทุก ๑ ปี 
 
วิสัยทัศน์ (VISION) 
  โรงพยาบาลของชุมชนท่ีให้บริการด้วยมาตรฐาน บริการประทับใจ ชุมชนมีส่วนร่วม 
 
พันธกิจ (MISSION) 
 ๑. จัดบริการแก่ผู้รับบริการแบบองค์รวม ด้านการรักษา ส่งเสริมสุขภาพปูองกันโรค และฟื้นฟูสภาพ 
     ด้วยบริการท่ีได้มาตรฐาน 
 ๒. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการและสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 
 ๓. บริหารการพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายบริการสุขภาพ และภาคีเครือข่ายในการจัดการ 
              ระบบสุขภาพที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชน 
 
เป้าประสงค์ (GOAL) 
 ๑. ประชาชนในอ าเภอปะเหลียนมีสุขภาพกายแข็งแรง สุขภาพจิตดี มีความปลอดภัย และเข้าถึง 
     บริการสุขภาพที่มีคุณภาพโดยไม่มีอุปสรรค 
 ๒. ภาคีเครือข่ายเป็นผู้น าการสร้างสรรค์พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โรงพยาบาลปะเหลียนมีนโยบาย ในการพัฒนาองค์กร ๑๐ ด้าน ดังนี้ 
 

 ๑. นโยบายด้านสิทธิผู้ปุวย 
 ๒. นโยบายด้านการศึกษา มาตรฐาน และจริยธรรมผู้ประกอบวิชาชีพ 
 ๓. นโยบายด้านการบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 ๔. นโยบายด้านเอกสาร การบันทึก และการรักษาความลับของข้อมูล 
 ๕. นโยบายด้านส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย และอาชีวอนามัยของบุคลากร 
 ๖. นโยบายด้านประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร 
 ๗. นโยบายด้าน การปูองกัน และจัดการความเส่ียง 
 ๘. นโยบายด้านการสร้างสรรค์คุณภาพบริการ 
 ๙. นโยบายด้านโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
 ๑๐. นโยบายสายใยรักแห่งครอบครัว 
 

 การด าเนินการพัฒนาองค์กรประกอบด้วย 
๑. การจัดท าแผนกลยุทธ์โรงพยาบาลให้สอดคล้องวิสัยทัศน์และพันธกิจ 
กลยุทธ์หลัก (SO) 
 ๑. การจัดบริการท่ีมีคุณภาพ เข้าถึงโดยไม่มีอุปสรรค     (SO1)  
 ๒. บริหารความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายร่วมจัดการสุขภาพในพื้นท่ี (SO2)    
กลยุทธ์ขยายงาน (ST) 
 ๓. ขยายงานทันตกรรมเชิงรุกสู่ชุมชน (ST1) 
กลยุทธ์การพัฒนา (WO) 
 ๔. พัฒนาระบบบริการท่ีได้มาตรฐาน และเข้าถึงได้ (WO1) 
 ๕. บริหารจัดการท่ีดีและสนับสนุนการจัดการระบบสุขภาพ (WO2)  
กลยุทธ์ปรับปรุงองค์การ (WT) 
 ๖. พัฒนาระบบบริการกลุ่มผู้ปุวยฉุกเฉินในพื้นท่ีเกาะ (WT1) 
๒. การปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กร ได้ก าหนดระเบียบ ดังต่อไปนี้ 
 ๒.๑ ระเบียบปฏิบัติในการปฏิบัติงาน 
 ๒.๒ ระเบียบปฏิบัติ เรื่องสิทธิผู้ปุวย 
 ๒.๓ การปฏิบัติตามระเบียบ วินัยของข้าราชการและลูกจ้าง 
 ๒.๔ มีการประเมินผลการปฎิบัติงานทุก ๖ เดือน 
 ๒.๕ ทุกคนจะต้องมีความรักและสามัคคีต่อองค์กร 
๓. การสนับสนุน ทรัพยากร และการเพิ่มประสิทธิภาพ สมาชิกจะต้องได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องและ          
    เพียงพอโดยไม่ขัดต่อระเบียบ แบบแผนการพัฒนา 
๔. การสนับสนุนให้บุคลากรมีสุขภาพกายแข็งแรงและมีสุขภาพจิตท่ีดีเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ 
๕. การสนับสนุนกิจกรรม และมีส่วนร่วมในชุมชนและมีสัมพันธภาพท่ีดีระหว่างงานราชการ 
๖. การพิทักษ์ รักษาส่ิงแวดล้อมในองค์กรและชุมชนให้มีความสวยงามปราศจากมลพิษและลดภาวะโลกร้อน 
 
 
 



บทท่ี ๓ 
โครงสร้าง, บทบาทหน้าท่ี 
 โครงสร้างการบริหารองค์กร 

 
 
 
 
 
 
     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
         
            
 
 
 
 
 
 
        
 
          
 
          
 
 

 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาล         คือ ผู้บังคับบัญชาสูงสุด 

         สายบังคับบัญชา           
         สายประสานงาน           

ผู้อ านวยการโรงพยาบาล 

คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ 

คณะกรรมการท่ีปรึกษาภาคเอกชน
ภาคเอกชน 

กลุ่มภารกิจอ านวยการ กลุ่มงานเทคนิคบริการ
บริการ 

กลุ่มงานบริการทางการแพทย์ กลุ่มการพยาบาล 

กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ สารสนเทศทางการแพทย์
ทางการ 

กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน 

งานสาธารณสุขชุมชน 



โครงสร้างคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
                  
 
 
 

 
 
 
บทบาทหน้าที ่
 ๑. ประเมินสถานการณ์วิเคราะห์จุดแข็ง/จุดอ่อนของการด าเนินงานแกไ้ขปัญหาและผลักดันการ   
     ด าเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 
 ๒. จัดท าแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลเพื่อให้เห็นภาพรวมและทิศทางของการพัฒนา 
 ๓. ก าหนดทิศทางนโยบาย ในการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล 

ประธานกรรมการ 

คณะกรรมการ 
กลุ่มการพยาบาล 

- หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล 
- หัวหน้างาน  OPD 
- หัวหน้างาน  IPD 
 

คณะกรรมการ 
กลุ่มบริการทางการแพทย์ 
- แพทย์ 
- หัวหน้ากลุ่มทันตกรรม 
 

คณะกรรมการ 
กลุ่มเทคนิคบริการ 

- หัวหน้ากลุ่มเภสัชกรรม 
 

คณะกรรมการ 
กลุ่มภารกิจอ านวยการ 

- หัวหน้า 
  กลุ่มภารกิจอ านวยการ 
 

คณะกรรมการ 
กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน 
- หัวหน้ากลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว 
  และชุมชน   
   
 

คณะกรรมการ 
กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ สารสนเทศทางการแพทย์ 
- หัวหน้างานประกันสุขภาพ 

คณะกรรมการ 
งานสาธารณสุขชุมชม 

- หัวหน้างานสาธารณสุขชุมชน 
 



บทบาทหน้าที่คณะกรรมการบริหาร 
 ๑. ก าหนดแนวนโยบายข้อตกลงการบริหารงานโรงพยาบาล 
 ๒. ถ่ายทอดแนวนโยบาย, ข้อตกลง, ระเบียบการบริหารโรงพยาบาลสู่ทีมน าพัฒนาเฉพาะด้าน,  
    ทีมน าพัฒนาระดับหน่วยงานและคณะกรรมการพัฒนาอื่น ๆ  
 ๓. ติดตามและประเมินผลการพัฒนาโรงพยาบาลในระดับต่าง ๆ ของโรงพยาบาล 
บทบาทหน้าทีอ่งค์กรแพทย์ 
 ๑. ก าหนดนโยบาย ขอบเขต เปูาหมายและวัตถุประสงค์ของการจัดบริการ 
 ๒. ก าหนดโครงสร้าง และกลไกเพื่อส่งเสริมการติดต่อส่ือสารและการแก้ปัญหาระหว่าง 
              ผู้ปฏิบัติงานหรือหน่วยงานอื่นและผู้รบับริการ 
 ๓. ค้นหาความเส่ียง/เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ทางการแพทย์รวบรวมบัญชีรายการจากทุกหน่วยงาน 
    มาเป็นบัญชีเดียวกันในระดับโรงพยาบาล (จัดท า Risk Profile) ทางด้านการแพทย์ของโรงพยาบาล 
 ๔. ประสานให้เกิดมาตรการปูองกันความเส่ียง/เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ทางการแพทย์ รวมท้ังการ
    จัดการกับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น 
 ๕. วางแผน ตัดสินใจท่ีเกี่ยวกับบริการทางการแพทย์ 
 ๖. จัดการ เรื่องการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการแพทย์ 
 ๗. ให้การดูแลผู้ปุวยด้วยความรับผิดชอบแห่งวิชาชีพ 
 ๘. ก าหนดเกณฑ์ช้ีวัดท่ีเกี่ยวข้องในการประเมินผลด้านคุณภาพ/รวบรวมข้อมูล/วิเคราะห์ข้อมูล 
 ๙. พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
 ๑๐. ประสานข้อมูลกับผู้ประสานงาน 
 ๑๑. เสนอขอรับการสนับสนุนทรัพยากรและงบประมาณท่ีจ าเป็นต่อทีมน า 
บทบาทหน้าที่คณะกรรมการองค์กรพยาบาล 
 ๑. ก าหนดเปูาหมาย/เจตจ านง ปรัชญาขอบเขต และวัตถุประสงค์ของการจัดบริการพยาบาล 
 ๒. จัดระบบบริหารการพยาบาลให้เอื้ออ านวยต่อพันธกิจท่ีก าหนดไว้ได้อย่างมีคุณภาพและ   
     ประสิทธิภาพ 
 ๓. ก าหนดบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของกลุ่มการพยาบาลของหัวหน้างานต่าง ๆ และ 
    ของพยาบาลทุกระดับ 
 ๔. ก าหนดกลไก แนวทางการปฏิบัติงาน การส่ือสาร และการแก้ปัญหาท่ีมีประสิทธิภาพ 
 ๕. จัดการ/พัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้สอดคล้องกับพันธกิจ 
 ๖. จัดท าคู่มือแนวทางปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร 
 ๗. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการน ากระบวนการพยาบาลไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
 ๘. สนับสนุนและประสานงานให้แต่ละหน่วยบริการในความรับผิดชอบ ก าหนดนโยบายและ 
    วิธีปฏิบัติท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพและตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ 
 ๙. ก าหนดระบบการนิเทศงาน สอนงาน ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 ๑๐. ตรวจสอบคุณภาพ และเฝูาระวังการปฏิบัติการพยาบาล ในแต่ละหน่วยบริการพยาบาล 
 ๑๑. ก าหนดเกณฑ์ช้ีวัดคุณภาพการพยาบาล เปูาหมายการพัฒนางานให้บรรลุเกณฑ์ช้ีวัดในแต่ละปี 
 ๑๒. ขอรับการสนับสนุนทรัพยากร/งบประมาณจากทีมน าตามความจ าเป็น 
 ๑๓. ประสานข้อมูลกับผู้ประสานงานคุณภาพ 
 



บทบาทหน้าที่ทีมน าพัฒนาคุณภาพ 
 ๑. ก าหนดทิศทางนโยบาย ในการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล 
 ๒. จัดท าแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล   ก าหนดเข็มมุ่งประจ าปี  เพื่อให้เห็นภาพรวมและทิศทางของ 
     การพัฒนา 
 ๓. ก าหนดโครงสร้างเบ้ืองต้น ขอบเขตหน้าท่ีและวิธีการท างานของทีมหลัก ๆ เพื่อด าเนินงานพัฒนา 
    โรงพยาบาล 
 ๔. เป็นแบบอย่างในเรื่องคุณภาพ สนับสนุน และเสริมพลังการท าหน้าท่ีของทีมหลักต่าง ๆ  
 ๕. ประเมินสถานการณ์  วิเคราะห์จุดอ่อน/จุดแข็งของการด าเนินงาน  แก้ไขปัญหาและผลักดันการ
    ด าเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 
 ๖. ติดตามความก้าวหน้าพิจารณาตอบสนองอย่างเหมาะสมและให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 
 

บทบาทหน้าที่ทีมน าพัฒนาด้านบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย และคุณภาพ (Risk Safety and 
Quality Management) 
 ๑. รับนโยบายการบริหารความเส่ียงจากทีมน าเพื่อก าหนดแผนบริหารความเส่ียงในโรงพยาบาลน าไป
ประสานและด าเนินการให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 
 ๒. ทบทวนอุบัติการณ์และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อศึกษาแนวโน้มและจุดอ่อนในระบบ 
 ๓. ร่วมกับองค์กรแพทย์ องค์กรพยาบาลและหน่วยบริการทางการแพทย์ทุกจุด วางแผนระบบบริหาร
ความเส่ียงในระดับแผนก/หน่วยงาน 
 ๔. ประสานโปรแกรมบริหารความเส่ียงในภาพรวมระดับโรงพยาบาล เช่น การปูองกันอัคคีภัย ความ
ปลอดภัยด้านกายภาพและส่ิงแวดล้อม การปูองกันการติดเช้ือ เป็นต้น 
 ๕. ทบทวนประสิทธิผลของระบบปูองกันความเส่ียงท่ีส าคัญในโรงพยาบาล 
 ๖. ออกแบบและด าเนินการเพื่อจัดระบบการรายงานอุบัติการณ์/เหตุการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับความเส่ียง
ในโรงพยาบาล 
 ๗. จัดให้มีสถิติเกี่ยวกับความถ่ีและความรุนแรงของอุบัติการณ์ในโรงพยาบาล รวบรวมและกระจาย
ข้อมูลไปยังผู้เกี่ยวข้องและจัดท ารายงานทุก ๓ เดือน ให้แก่ผู้อ านวยการและคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล 
 ๘. วางแผน และด าเนินการให้มีการฝึกอบรมเรื่องการบริหารความเส่ียงแก่เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาล 
 

บทบาทหน้าที่ทีมน าพัฒนาด้านการปอ้งกัน และควบคุมการติดเชื้อ (Infection Prevention Control) 
 ๑. ก าหนดนโยบาย/กลวิธี/มาตรการปูองกัน/ควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาลและในหน่วยงาน 
 ๒. ก าหนดแผนแม่บท และแผนปฎิบัติงาน 
 ๓. ส่ือสารนโยบาย กลวิธี และมาตรการไปยังเจ้าหน้าท่ี และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๔. พัฒนาทรัพยากรบุคคลเกี่ยวกับการปูองกันและควบคุมการติดเช้ือ 
 ๕. ประสานการด าเนินงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และประสานงานร่วมกับศูนย์พฒันาคุณภาพ 
 ๖. ก าหนดเกณฑ์ช้ีวัดคุณภาพ/รวบรวมข้อมูล/ประเมินผลการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
 ๗. ขอรับการสนับสนุนทรัพยากร/งบประมาณจากทีมน าตามความจ าเป็น 
 
 
 
 



บทบาทหน้าที่ทีมพัฒนาโครงสร้างและสิ่งแวดล้อม ในการดูแลผู้ป่วย (Environment) 
 ๑. ก าหนดทิศทางในการพัฒนาคุณภาพในส่วนโครงสร้างกายภาพ ส่ิงแวดล้อม/การปูองกัน 
อัคคีภัย/ความปลอดภัย/การก าจัดของเสียและบ้านพักโรงพยาบาล 
 ๒. ค้นหาโอกาสพัฒนา โดยวิเคราะห์สถานการณ์/การประเมินตนเอง รวมท้ังรับฟูงเสียงสะท้อน 
จากผู้รับผลงาน 
 ๓. ก าหนดแผน กิจกรรมและก าหนดทีมรับผิดชอบ เพื่อพัฒนาคุณภาพในส่วนโครงสร้างกายภาพ/ 
ส่ิงแวดล้อม/การก าจัดของเสีย/การปูองกันอัคคีภัย/การจัดการด้านความปลอดภัย 
 ๔. ก าหนดตัวชี้วัดท่ีจ าเป็น เก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวัดและประเมินผลลัพธ์ 
 ๕. เป็นคณะกรรมการอ านวยการและมอบหมายความรับผิดชอบแก่คณะกรรมการ ๕ ส. 
 ๖. พิจารณาขอรับการสนับสนุนนโยบายและทรัพยากรจากทีมน า 
บทบาทหน้าที่ทีมพัฒนาด้านทรัพยากรบุคคล (Human Resource Development) 
 ๑. ก าหนดทิศทางในการพัฒนาคุณภาพ เรื่องการวางแผนทรัพยากรบุคคล การสรรหา คัดเลือก 
บรรจุ การจัดการทรัพยากรบุคคล การพัฒนาทรัพยากรบุคคล สวัสดิการและแรงจูงใจแก่เจ้าหน้าท่ี 
 ๒. ค้นหาโอกาสพัฒนา/ปัญหา   จากการวิเคราะห์สถานการณ์   ประเมินตนเองและรับฟัง 
เสียงสะท้อนจากผู้รับผลงาน 
 ๓. ก าหนดแผนงาน/กิจกรรม ในการพัฒนาคุณภาพตามทิศทาง ข้อท่ี ๑  
 ๔. ก าหนดตัวชี้วัดท่ีจ าเป็น เก็บและวิเคราะห์ข้อมูล ประเมินผลลัพธ์ 
 ๕. พิจารณาขอรับการสนับสนุน ทรัพยากรจากทีมน า/ทีมบริหารโรงพยาบาล 
บทบาทหน้าที่ทีมพัฒนาระบบเวชระเบียน (Medication Record System) 
 ๑. ก าหนดทิศทางในการพัฒนาคุณภาพ เรื่องระบบสารสนเทศ (ออกแบบระบบ)/การด าเนินงาน 
ระบบสารสนเทศ/บริการเวชระเบียน 
 ๒. ค้นหาโอกาสพัฒนา (ปัญหา) จากการวิเคราะห์สถานการณ์/การประเมินตนเองและจากเสียง 
สะท้อนของผู้รับผลงาน 
 ๓. ก าหนดแผนงาน/กิจกรรม ในการพัฒนาคุณภาพ ระบบสารสนเทศ (การวางแผนการใช้สารสนเทศ/ 
การออกแบบระบบสารสนเทศ, การด าเนินการระบบสารสนเทศ บริการเวชระเบียน) 
 ๔. ก าหนดตัวชี้วัดท่ีจ าเป็น เก็บและวิเคราะห์ข้อมูล ประเมินผลลัพธ์ 
 ๕. พิจารณาขอรับการสนับสนุน ทรัพยากรจากทีมน า/ทีมบริการโรงพยาบาล และอื่น ๆ  
บทบาทหน้าที่ทีมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
 ๑. ก าหนดทิศทางนโยบายและแนวทางการด าเนินงานการส่งเสริมสุขภาพให้สอดคล้องกับนโยบาย 
ของโรงพยาบาล 
 ๒. วางแผนการด าเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพทั้งในกลุ่มเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลและการเป็นผู้น า 
งานส่งเสริมสุขภาพในชุมชน 
 ๓. เป็นคณะกรรมการอ านวยการและมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบแก่กรรมการกลุ่มส่งเสริม 
สุขภาพกลุ่มต่าง ๆ ภายในโรงพยาบาล 
 ๔. ติดตามสนับสนุนและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงานของกลุ่มกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพ 
กลุ่มต่าง ๆ 
 ๕. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรท่ีจ าเป็นต่อทีมน าหรือหน่วยงานระดับสูงอื่น  
 



บทบาทหน้าที่ทีมน าพัฒนาระดับหน่วยงาน 
บทบาทหน้าที่ทีมน าพัฒนาระดับหน่วยงาน 
หน่วยงานผู้ป่วยนอก 
ทีมพัฒนาหน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
ทีมพัฒนาหน่วยงานห้องผ่าตัด 
ทีมพัฒนาหน่วยงานห้องคลอด 
ทีมพัฒนาหน่วยงานผู้ป่วยใน 
ทีมพัฒนาหน่วยงานจ่ายกลางและซักฟอก 
ทีมพัฒนาหน่วยงานทันตกรรม 
ทีมพัฒนาหน่วยงานเภสัชกร 
ทีมพัฒนาระบบการเงิน การคลัง 
ทีมพัฒนาหน่วยงานยานพาหนะ 
 

บทบาทหน้าที่ (ทีมพัฒนาคุณภาพในหน่วยงานต่างๆ) 
  ๑. ก าหนดทิศทางเปูาหมายในการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน 
  ๒. ค้นหาโอกาสพัฒนา  (ปัญหา)  ของหน่วยงาน โดยวิเคราะห์หน่วยงาน/การประเมนิตนเอง 
(ระยะเริ่มต้น, ระหว่างการพัฒนาและหลังการพัฒนา) รวมท้ังรับฟังเสียงสะท้อนจากผู้ใช้บริการและผู้รับผลงาน 
  ๓. ก าหนดแผน/กิจกรรมและทีมรับผิดชอบเพื่อพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน 
  ๔. ก าหนดมาตรฐานพฤติกรรมบริการ มาตรฐานการดูแลผู้ปุวย การวิเคราะห์ความเส่ียง การ 
จัดการความเส่ียง จัดท าคู่มือปฏิบัติงานท่ีจ าเป็นของหน่วยงาน 
  ๕. ทบทวนตัวชี้วัด (Indicator) ท่ีจ าเป็น เก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดและประเมินกิจกรรม 
ระบบผลลัพธ์ 
  ๖. ท ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (CQI) เพื่อพัฒนาคุณภาพภายในหน่วยงาน 
  ๗. ประสานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพร่วมกับผู้ประสานงานคุณภาพ 
  ๘. พิจารณาและขอรับการสนับสนุนนโยบายและทรัพยากรจากทีมบริการระดับสูงขึ้นไป 
 
บทบาทหน้าที่ทีมตรวจสอบประกอบการวินิจฉัย และการบริการที่เกี่ยวข้อง (Diagnostic) 
Investigation and Related Service) 
  ๑. ให้คณะกรรมการท่ีได้รับแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายให้ส าเร็จลุล่วง มี 
ประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดผลบรรลุตามวัตถุประสงค์ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

บทบาทหน้าที่ทีมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ของเจ้าหน้าที ่
  ๑. เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการพัฒนา 
คุณธรรม จริยธรรม 
  ๒. เพื่อส่งเสริมหน่วยงานในโรงพยาบาลให้มีโอกาสพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
  ๓. เพื่อขยายผลการด าเนินการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ไปยังเครือข่ายท้ังใน 
และนอกโรงพยาบาล 
 
 



บทบาทหน้าที่ทีมพัฒนาสารสนเทศ 
  ๑. ก าหนดทิศทาง ในการพัฒนาคุณภาพ ด าเนินงานระบบสารสนเทศ/บริการเวชระเบียน 
  ๒. ค้นหาโอกาสพัฒนา(ปัญหา) จากการวิเคราะห์สถานการณ์/การประเมินตนเองและจาก 
     เสียงสะท้อนของผู้รับผลงาน 
  ๓. ก าหนดแผนงาน/กิจกรรม ในการพัฒนาคุณภาพ ระบบสารสนเทศ (การวางแผนการใช้ 
      สารสนเทศ/การออกแบบระบบสารสนเทศ,  การด าเนินการระบบสารสนเทศบริการ 
      เวชระเบียน) 
  ๔. ก าหนดตัวชี้วัดท่ีจ าเป็นและวิเคราะห์ข้อมูล ประเมินผลลัพธ์ 
  ๕. พิจารณาขอรับการสนับสนุนทรัพยากรจากทีมน า/ทีมบริหารโรงพยาบาล 
 
บทบาทหน้าที่ทีมส่งเสริมสุขภาพ 
  ๑. ก าหนดทิศทาง นโยบายและแนวทางการด าเนินงานการส่งเสริมสุขภาพให้สอดคล้อง 
      กับนโยบายของโรงพยาบาล 
  ๒. วางแผนการด าเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพทั้งในกลุ่มเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลและการ 
      เป็นผู้น างานส่งเสริมสุขภาพในชุมชน 
  ๓. เป็นคณะกรรมการอ านวยการและมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบแก่กรรมการกลุ่ม 
     ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มต่าง ๆ ภายในโรงพยาบาล 
  ๔. ติดตามสนับสนุนและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงานของกลุ่มกิจกรรมส่งเสริม 
      คุณภาพกลุ่มต่าง ๆ 
  ๕. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรท่ีจ าเป็นต่อทีมน าหรือหน่วยงาน 
      ระดับสูงอื่นๆ 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ ๔ 
ระเบียบวาระการประชุม 

 
การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล 
๑. การประชุมตามวาระปกติ 
 จัดให้มีการประชุมตามสาระปกติเป็นประจ าทุกเดือน ตามความเหมาะสม ณ ห้องประชุม 
โรงพยาบาลปะเหลียน เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  วาระประชุมประกอบด้วย 
   - เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   - เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 
   - เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแล้ว  
   - เรื่องท่ีเสนอให้ท่ีประชุมทราบ 
   - เรือ่งท่ีเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา 
   - เรื่องอื่น ๆ 
 

๒. องค์ประชุมประกอบด้วย 
 ประธาน คือผู้อ านวยการโรงพยาบาลปะเหลียน หรือผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังให้รักษาราชการแทน 
 กรรมการ คือ หัวหน้ากลุ่มงาน, หัวหน้าฝุาย, หัวหน้างาน 
 เลขานุการ คือ หัวหน้ากลุ่มงานภารกิจอ านวยการ 
การเปิดประชุม จะถือ ๓ ใน ๔ ของคณะกรรมการจึงสามารถเปิดประชุมได้ 
การลงมติเสียงในท่ีประชุม ถือ คะแนนเสียง ๓ ใน ๔ ของคณะกรรมการ 
 

๓. การประชุมวาระพิเศษ 
 ในกรณีมีสาเหตุจ าเป็น รีบด่วน หรือมีเรื่องส าคัญพิจารณา ประธานสามารถก าหนดวาระพิเศษได้ 
 

๔. การแจ้งประชุมวาระปกติ ต้องแจ้งวาระการประชุมต่อสมาชิกล่วงหน้า อย่างน้อย ๒ วัน เพื่อบรรจุเรื่อง 
เข้าวาระ 
 

๕. การรายงานการประชุม  เลขานุการจะต้องเป็นผู้บันทึกประเด็น  หรืออัดเสียงขณะประชุม  และจัดท า 
รายงานให้ชัดเจนเสนอต่อผู้อ านวยการโรงพยาบาลต่อไป 
 

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพและทีมน าต่าง ๆ 
 สามารถเปิดประชุมได้ตามความเหมาะสมและจะต้องบันทึกรายงานการประชุมไว้เป็นลายลักษณ์ 
อักษรเสนอต่อผู้อ านวยการโรงพยาบาลทุกครั้ง 
 ในกรณีไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้จะต้องน าเสนอปัญหา   เข้าสู่คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล 
ด าเนินการแก้ไขต่อไป 
 
 
 
 
 

 



บทที่ ๕ 
ระเบียบปฏิบัติ 

  
  เพื่อเป็นการสนับสนุนคุณภาพบริการของเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลปะเหลียน   และเพื่อเข้าสู่ 
การรับรองคุณภาพโรงพยาบาล คณะกรรมการบรหิารโรงพยาบาลและทีมน าพัฒนาคุณภาพบริการได้จัดท า 
กฎระเบียบของโรงพยาบาลให้ถือปฏิบัติดังนี้ 
๑. การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 
 - ก าหนดเวลาปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าท่ี 
  เช้า  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
  บ่าย ๑๖.๓๐ – ๐๐.๓๐ น. 
  ดึก  ๐๐.๓๐ – ๐๘.๓๐ น. 
 - ก าหนดเวลาปฏิบัติงานของลูกจ้าง 
  เช้า ๐๘.๑๕ – ๑๖.๓๐ น. 
๒. การแต่งกายของเจ้าหน้าท่ี ปฏิบัติตามคู่มือมาตรฐานพฤติกรรมบริการ 
 - เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างติดปูายช่ือทุกคน สวมรองเท้ารัดส้นหรือหุ้มส้นให้เรียบร้อย 
 - แพทย์ เภสัชกรรม ทันตกรรม ชันสูตร สวมกาวน์ส้ัน เวลาปฏิบัติงาน 
 - หน่วยงานท่ีให้บริการผู้ปุวย ชาย – หญิง ใช้แบบฟอร์มสาธารณสุขกางเกงหรือกระโปรงสีฟูา 
 - เจ้าหน้าท่ีฝุายบริหาร ใช้แบบฟอร์มสาธารณสุข กางเกง กระโปรงสีฟูาท้ังชุด 
 - เจ้าหน้าท่ีพยาบาล   ชุดฟอร์มสีขาวแบบฟอร์มสาธารณสุข   ขณะปฏิบัติงานในโรงพยาบาล  
เก็บผมให้เรียบร้อย สวมรองเท้าหุ้มส้นสีขาว 
 - เจ้าหน้าท่ีพยาบาลใส่ชุดฟอร์มสาธารณสุข กระโปรง กางเกง เมื่อปฏิบัติงานนอกสถานท่ีและ 
ใส่ชุดฟอร์มสาธารณสุข กระโปรง เมื่อเข้าร่วมประชุม 
 - ลูกจ้างชาย แบบฟอร์มเส้ือซาฟารีสีขาว  มีตรากระทรวงสาธารณสุข และแบบฟอร์มสีกรมท่า 
ลูกจ้างชายท่ีปฏิบัติงานภาคสนาม ใช้แบบฟอร์มสีกรมท่าหรือชุดปฏิบัติงานภาคสนาม กางเกงขายาวสีด า 
หรือสีกรมท่า 
 - ลูกจ้างหญิง  แบบฟอร์มเส้ือซาฟารีสีขาว  มีตรากระทรวงสาธารณสุข  กางเกง กระโปรง สีด า 
สีกรมท่า เก็บผมให้เรียบร้อย รองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้น 
๓. ก าหนดวันแต่งกายของเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลปะเหลียน 
 วันจันทร์ ชุดกากีหรือชุดปฏิบัติงาน 
 วันอังคาร ชุดผ้าไทย 
 วันพุธ  ชุดกีฬา 
 วันพฤหัสบดี ชุดผ้าไทย  
 วันศุกร ์  ชุดผ้าไทย  
๔. ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ ลูกจ้างช่ัวคราว  พนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ัวไปและ 
ลูกจ้างรายวัน  มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ทุก ๖ เดือน 
 
 
 



 ข้าราชการและลูกจ้างประจ า ผลการประเมิน ต่ ากว่า ๖๐% ไม่เล่ือนขั้นเงินเดือนให้ปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานลูกจ้างช่ัวคราว ผลการประเมิน ต่ ากว่า ๖๐% ไม่ต่อสัญญา 
 ข้าราชการและลูกจ้างประจ า ผลการประเมิน ต่ ากว่า ๖๐% ไม่เล่ือนขั้นเงินเดือนต้องปรับปรุง 
 พนักงานราชการ ผลการประเมิน ต่ ากว่า ๖๕% ไม่เล่ือนขั้นเงินเดือนต้องปรับปรุง 
 พนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ัวไปและลูกจ้างช่ัวคราว การให้คะแนนท้ัง ๒ รอบ การประเมินรวมกัน
ต้องมีคะแนนต้ังแต่ ๗๕ คะแนนขึ้นไป ถึงจะผ่านการประเมิน หากคะแนนต่ ากว่า ๗๕ คะแนน ให้ถือว่าส้ินสุด
สัญญาจ้าง 
๕. การลงช่ือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี ลูกจ้าง ให้ลงช่ือในสมุดลงเวลาปฏิบัติงานท่ีทางโรงพยาบาลจัดให้ 
และตรวจสอบจากกลุ่มภารกิจอ านวยการทุกวัน เพื่อตรวจสอบการมาปฏิบัติงาน ในกรณีไปราชการและ 
ขออนุญาตส่วนตัว ให้ลงช่ือและตรวจสอบจากสมุดขออนุญาตไปราชการเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับข้ัน 
๖. การลาประเภทต่าง ๆ   (ยกเว้นการลาพักผ่อน)   การมาสาย   จะมีผลต่อการประเมินสมรรถนะของ 
เจ้าหน้าท่ี 
  - การลาปุวย ๑๓ วัน ภายใน ๖ เดือน ของรอบปีงบประมาณ 
  - การลากิจ  ๑๐ วัน ภายใน ๖ เดือน  ของรอบปีงบประมาณ 
  - การลาพักผ่อนให้มีการยื่นใบลาล่วงหน้าหนึ่งอาทิตย์ 
  - การมาสาย ๘ ครั้ง ภายใน ๖ เดือน ของรอบปีงบประมาณ 
๗. กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี   ลูกจ้างภายในโรงพยาบาลให้หัวหน้ากลุ่มงานเสนอ 
เรื่องเพื่อเข้าสู่การพิจารณา หรือเรื่องท่ีคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเห็นว่ามีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ 
ของโรงพยาบาล น าปัญหาเข้าสู่คณะกรรมการบริหารเพื่อหาแนวทางแก้ไข และถือว่ามติของคณะกรรมการ 
บริหารโรงพยาบาลเป็นการส้ินสุดในการพิจารณา 
๘. การออกก าลังกายเจ้าหน้าท่ีทุกคนให้ถือปฏิบัติ เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
๙. การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลทุกวันท่ี ๗ ของเดือน 
๑๐. การประชุมเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลปะเหลียน ทุกวันท่ี ๒๐ ของเดือน 
 ระเบียบปฏิบัติดังกล่าวถือเป็นหน้าท่ีของทุกคน ในหน่วยงานจะต้องถือปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ต่อองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บทที่ ๖ 

สิทธิผู้ป่วย 
 
  เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลปะเหลียน จะต้องให้บริการโดยค านึงถึง สิทธิผู้ปุวย  
๑๐ ประการดังต่อไปนี ้
 
สิทธิผู้ป่วยข้อที่ ๑ 
 ผู้ปุวยมีสิทธิพื้นฐานท่ีจะได้รับบริการด้านสุขภาพ 
 
สิทธิผู้ป่วยข้อที่ ๒ 
 มสิีทธิพื้นฐานท่ีจะได้รับบริการด้านสุขภาพ โดยไม่เลือกปฏิบัติ เนื่องจากความแตกต่างฐานะ 
เช้ือชาติ สัญชาติ ศาสนา สังคม สิทธิการเมือง เพศ อายุ และลักษณะความเจ็บปุวย 
 
สิทธิผู้ป่วยข้อที่ ๓ 
 ผู้ปุวยมีสิทธิและถ้าเป็นไปได้แพทย์ควรท่ีจะได้รับทราบข้อมูลอย่างเพียงพอและเข้าใจชัดเจนจาก 
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพื่อให้ผู้ปุวยสามารถเลือกตัดสินใจในการยินยอมให้ผู้ประกอบวิชาชีพด้าน 
สุขภาพปฏิบัติต่อตน เว้นแต่เป็นการช่วยเหลือรีบด่วนหรือจ าเป็น 
 
สิทธิผู้ป่วยข้อที่ ๔ 
 ผู้ปุวยท่ีอยู่ในภาวะเส่ียงอันตรายถึงชีวิตมีสิทธิที่จะได้รับการช่วยรีบด่วนจากผู้ประกอบวิชาชีพ 
โดยทันทีตามความจ าเป็นแก่กรณี โดยไม่ค านึงว่าผู้ปุวยจะร้องขอความช่วยเหลือหรือไม่ 
 
สิทธิผู้ป่วยข้อที่ ๕ 
 ผู้ปุวยมีสิทธิจะได้รับทราบช่ือ – สกุล และประเภทของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพที่เป็นผู้ให้ 
บริการแก่ตน 
 
สิทธิผู้ป่วยข้อที่ ๖ 
 ผู้ปุวยมีสิทธิท่ีจะขอความเห็นจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพอื่นท่ีมิได้เป็นผู้ให้บริการแก่ตน 
และมีสิทธิในการขอเปล่ียนผู้ให้บริการและสถานบริการได้ 
 
สิทธิผู้ป่วยข้อที่ ๗ 
 ผู้ปุวยมีสิทธิท่ีจะได้รับการปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับตนเองจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ 
 
สิทธิผู้ป่วยข้อที่ ๘ 
 ผู้ปุวยมีสิทธิท่ีจะได้รับทราบข้อมูลอย่างครบถ้วนในการตัดสินใจเข้าร่วมหรือถอนตัวจากการ 
เป็นผู้ถูกทดลองในการท าวิจัยของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ 
 



 
สิทธิผู้ป่วยข้อที่ ๙ 
 ผู้ปุวยมีสิทธิท่ีจะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเฉพาะของตนท่ีปรากฏในเวชระเบียน 
เมื่อร้องขอ ท้ังนี้ข้อมูลดังกล่าวต้องไม่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนตัวของบุคคลอื่น 
 
สิทธิผู้ป่วยข้อที่ ๑๐ 
 บิดา  มารดาหรือผู้แทนโดยชอบธรรมอาจใช้สิทธิแทนผู้ปุวยท่ีเป็นเด็กอายุยังไม่เกินสิบแปดปีบริบูรณ์ 
ผู้บกพร่องทางกายหรือจิต ซึ่งไม่สามารถใช้สิทธิด้วยตนเอง 
 (ปูายสิทธิผู้ปุวย  ๑๐  ประการ  ติดประกาศไว้  ๓  จุด   คือ ๑. แผนกผู้ปุวยนอก ๒. แผนกผู้ปุวยใน  
๓. ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลปะเหลียน) 
 
 

…………………………………………….. 
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