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กลุ่มงานประกนัสุขภาพ ยุทธศาสตรแ์ละสารสนเทศทางการแพทย์ 

1.บริบท (Context ) 
 ก.หน้าท่ีและเป้าหมาย 
      กลุ่มงานประกนัสุขภาพ ยุทธศาสตรแ์ละสารสนเทศทางการแพทย ์    โรงพยาบาลเวยีงป่าเป้ามี
เจา้หน้าที ่  16  คน   รบัผดิชอบและใหบ้รกิารเวชระเบยีน, การประกนัสุขภาพ, การเรยีกเกบ็เงนิชดเชย
ค่าบรกิารทางการแพทย ์ และบรกิารขอ้มลูขา่วสารและสารสนเทศทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข ตลอด
จนถงึดแูลระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ส าหรบัเจา้หน้าทีเ่ครอืขา่ยบรกิารสุขภาพอ าเภอเวยีงป่าเป้า
ประชาชนอ าเภอเวยีงป่าเป้า และผูร้บับรกิารโรงพยาบาลเวยีงป่าเป้า 

ข.ขอบเขตการให้บริการ ศกัยภาพ ข้อจ ากดั 
1. บรกิารเวชระเบยีนใหผู้ร้บับรกิารทีม่ารบัการตรวจรกัษาตลอด  24 ชัว่โมง 
2. บรกิารตรวจสอบสทิธดิา้นการรกัษาพยาบาลแก่ผูร้บับรกิาร 
3. บรกิารขึน้ทะเบยีน 

3.1  บตัรประกนัสุขภาพถว้นหน้าแก่ประชาชนทีม่สีญัชาตไิทย ทีอ่าศยัอยู่ในเขต   
      อ าเภอเวยีงป่าเป้า  

          3.2  บตัรประกนัสุขภาพแก่แรงงานต่างดา้ว ทีอ่าศยัอยู่ในเขตอ าเภอเวยีงป่าเป้า 
      3.3  บตัรประกนัสุขภาพแก่บุคคลทีม่ปัีญหาสถานะและสทิธ ิ( กลุ่มคนืสทิธ ิ) ที่ 
             อาศยัอยู่ในเขตอ าเภอเวยีงป่าเป้า 
      3.4   โครงการเบกิจ่ายตรงสวสัดกิารขา้ราชการ/ อปท. 
4. บรกิารยา้ยสทิธปิระกนัสุขภาพ 

          4.1   บตัรประกนัสุขภาพถว้นหน้าแก่ประชาชนทีม่สีญัชาตไิทย ทีอ่าศยัอยู่ในเขต 
                 อ าเภอเวยีงป่าเป้า  

 4.2   บตัรประกนัสุขภาพแก่บุคคลทีม่ปัีญหาสถานะและสทิธ(ิกลุ่มคนืสทิธ)ิ ทีอ่าศยั    
        อยู่ในเขตอ าเภอเวยีงป่าเป้า 

5. เป็นศูนยบ์รกิารดา้นสทิธปิระโยชน์เกีย่วกบัการรกัษาพยาบาลเครอืขา่ยบรกิารสุขภาพอ าเภอ
เวยีงป่าเป้า 

6. ใหบ้รกิารรบัเรื่องราวรอ้งทุกขท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัหลกัประกนัสุขภาพถว้นหน้า เครอืขา่ยอ าเภอเวยีง
ป่าเป้า 

7. ตรวจสอบขอ้มลูเอกสารในการเรยีกเกบ็และเรยีกเกบ็/ตามจ่ายค่าบรกิารทางการแพทยข์อง
ผูป่้วยนอก และผูป่้วยใน สทิธบิตัรประกนัสุขภาพถว้นหน้า สทิธปิระกนัสงัคม บุคคลทีม่ปัีญหา
สถานะและสทิธ ิ(กลุ่มคนืสทิธ)ิ และสทิธบิตัรประกนัสุขภาพแรงงานต่างดา้ว  

8. บรหิารจดัการระบบขอ้มลูสารสนเทศ  และเทคโนโลยสีารสนเทศทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข 
9. นิเทศ ตดิตามงานประกนัสุขภาพเครอืขา่ยบรกิารสุขภาพอ าเภอเวยีงป่าเป้า 



 

 

ค.ผู้รบัผลงานและความต้องการท่ีส าคญั 
ผู้รบับริการภายใน ผู้รบับริการภายนอก 

งานเวชระเบยีน 
1.ไดร้บัแฟ้มประวตัผิูป่้วยทีถู่กตอ้ง ถูกคน รวดเรว็ 
ครบถว้น และทนัเวลา 
2.ไดเ้วชระเบยีนทีถู่กตอ้ง  ถูกคน ประวตัไิม่สญูหาย 
 

 
1.ไดร้บัแฟ้มประวตั/ิเวชระเบยีนทีถู่กตอ้ง 
2.ไดร้บับรกิารทีร่วดเรว็ 
3.ใหบ้รกิารตามความเร่งด่วนของผูร้บับรกิาร 
4.ไดร้บัความเอาใจใส ่พดูสุภาพและไพเราะ 
5.ไดร้บัค าแนะน าขัน้ตอนงานเวชระเบยีนที่
ชดัเจน 
6.ไดร้บัการพทิกัษ์สทิธผิูป่้วย 

งานประกนัสุขภาพ 
1.ไดร้บัความชดัเจนในเรื่องของสทิธกิาร
รกัษาพยาบาลของผูป่้วย 
2.ไดร้บัความสะดวกในดา้นสทิธกิารรกัษา 
3.อ านวยความสะดวกในการประสานสทิธกิบั
หน่วยงานภายนอกกรณีสง่ต่อผูป่้วย 

 
1.ไดร้บับรกิารตรวจสอบสทิธดิา้นการ
รกัษาพยาบาลทีถู่กตอ้ง  สะดวก และรวดเรว็ 
2.ไดร้บับรกิารขึน้ทะเบยีนตามสทิธอิย่างถูกตอ้ง 
รวดเรว็ 
3.ตอ้งการไดร้บัขอ้มลูดา้นสทิธปิระโยชน์ที่
ชดัเจน และเขา้ใจงา่ย 
4.ผูใ้หบ้รกิารมคีวามสุภาพ 

งานเรียกเกบ็เงนิชดเชยค่าบรกิารทางการแพทย์ 
1.มแีนวทางการบนัทกึขอ้มูลทีไ่ม่ยุ่งยากและหลาย
ขัน้ตอน  
2.ไดร้บัการประสานงานทีส่ะดวก 

 
1.ไดร้บัขอ้มลูประกอบการชดเชยค่าบรกิาร
ทางการแพทยท์ีค่รบถว้น ถูกตอ้งและทนัเวลา 

งานขอ้มลูขา่วสารและสารสนเทศทางการแพทย์ 
1.มคีวามชดัเจนในวธิกีารบนัทกึและการสง่ขอ้มลู 
2.สามารถน าขอ้มลูทีไ่ดบ้นัทกึไวไ้ปใชไ้ด้ 
3.มกีารวเิคราะหข์อ้มลูและน าเสนอผูเ้กีย่วขอ้ง เพือ่
ใชใ้นการตดิตามและประเมนิผลการด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง 

 
1.ขอ้มลูทีไ่ดร้บัมคีวามครบถว้น ถูกตอ้งและ
ทนัเวลา 

งานเทคโนโลยสีารสนเทศ   
1.ไดร้บัความสะดวกในการประสานงาน 
2.มคีอมพวิเตอรแ์ละโปรแกรมในการท างานทีพ่รอ้ม
ใชต้ลอดเวลา 
3.ตอ้งการบนัทกึขอ้มลูบรกิารในโปรแกรมต่าง ๆ ที่
ไม่ยุ่งยาก  

 
1.เวบ็ของโรงพยาบาลเวยีงป่าเป้ามขีอ้มลูทีเ่ป็น
ปัจจุบนั 



 

 

กลุ่มงานทนัตกรรม  

1.  บริบท  (Context) 

ก. หน้าท่ีและเป้าหมาย  (Purpose) 

 ให้บรกิารทนัตกรรม ในระดบัทุตยิภูม ิทัง้ด้านการส่งเสรมิ ป้องกนั และรกัษาสุขภาพช่องปาก 

ตามมาตรฐานวชิาชพี ยดึหลกัความปลอดภยั  ผูร้บับรกิารพงึพอใจ ผูใ้หบ้รกิารมคีวามสุข 

ข. ขอบเขตบริการ  (Scope of Service) 

 1.  ให้บรกิารส่งเสรมิป้องกนั  ได้แก่  การตรวจฟัน  ให้ทนัตสุขศึกษา  ฝึกทกัษะการท าความ

สะอาด  เคลือบฟลูออไรด์  เคลือบหลุมร่องฟัน รวมถึงกิจกรรมส่งเสรมิป้องกนัร่วมกบัภาคเีครอืข่าย 

 2.  ให้บรกิารรกัษา  ไดแ้ก่  การตรวจฟัน  อุดฟัน  ขูดหนิปูน  รกัษาโรคปรทินัต์เบื้องต้น ถอน

ฟัน ผ่าฟันคุด แต่งกระดูก รักษาการติดเชื้อในช่องปาก รักษาคลองรากฟัน การใส่ฟันปลอม  

ค. ความต้องการของผู้รบัผลงานส าคญั 

ผู้รบับริการ ความต้องการ 

ผูร้บับรกิาร และญาต ิ ต้องการหายจากโรค  และอาการเจ็บปวดการบรกิารที่มีคุณภาพและ

รวดเร็ว พร้อมทัง้ค าอธิบายในการรกัษาการบรกิารที่นุ่มนวล ,ไม่เจ็บ

สถานที/่สิง่แวดลอ้มขณะรอคอยทีด่ ี

 

ผู้ร่วมงาน ความต้องการ 

ผูอ้ านวยการโรงพยาบาล ตอ้งการใหใ้ชข้อ้มลู ในการท างาน  

แพทย ์ ใน case เด็กการส่ง consult ขอให้ส่งตวัผู้ป่วยมาดว้ย ต้องดูประวตัเิก่า 

ไม่ให้ใช้วธิีโทรศพัท์ และถ้าส่งจาก opd เด็ก มาทนัตกรรมขอให้ส่งเด็ก

กลบัคนืดว้ยเพราะตอ้งรบัยาต่อ 

ใน case ทัว่ไปที่ส่งมาห้องฟัน ถ้าจะให้กลบัมาพบแพทย์ OPD จะเขยีน

ก ากบัไวท้ีใ่สส่ง่ตวั 

OPD ผูป่้วยทีท่นัตกรรมส่งปรกึษาใหส้่งตรงไปพยาบาล OPD แลว้จะแทรกควิ

ให ้ถา้ชา้น่าจะเพราะรอผลแลป 

ER อยากได้ตารางทนัตแพทย์ consult นอกเวลา และกรณีเจ้าหน้าที่มารบั

บรกิารท าฟัน หากตอ้งเลื่อนนดัจากภาระกจิ ขอช่องทางนดัทีเ่ร่งด่วน  

IPD อยากให้เขียน ICD9 ICD10 ในหน้าสหวชิาชีพ และอยากให้มาดู case 



 

 

หรอืท าหตัถการที่ward เพราะน าผูป่้วยเขา้รบับรกิารยาก และอยากให้มี

ทนัตแพทยร์บั consult นอกเวลา  

Lab ยงัไม่มี flow ค่าวกิฤตของทนัตกรรม และอยากให้ส่ง lab ผ่านการ key 

Computer 

X ray อยากให้เก็บข้อมูลฟิลม์เสีย+สาเหตุ  และอยากให้ computerระบบ

เอกซเรย ์ไม่มโีปรแกรมอื่นมารบกวน 

หอ้งจ่ายยา ถ้าทันตกรรมจ่ายเอง ให้เขียนหรือปัม๊ตราว่า “ผู้ป่วยรบัยาแล้ว” และ

เซน็ชื่อก ากบัดว้ย 

หอ้งบตัร ขอให้บอกผู้ป่วยมาเอาควิตัง้แต่ 6.00 น.เป็นต้นไป และเจ้าหน้าที่ปฏบิตัิ

ไม่เหมอืนกนัเกีย่วกบัเอกสาร COVID 19 

งานปฐมภูมฯิ อยากให้ไปช่วยดูผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง รวมถึงคดักรองผู้สูงอายุ และ

อยากใหม้เีจา้หน้าทีร่่วมออก WBC แม่ปนูหลวง (พุธที ่4ของเดอืน) 

งานประกนั  อยากให้กรอกเอกสาร ปกส.ให้ครบ ผู้รบับรกิารทัว่ไป keyข้อมูลให้ครบ

ก่อนวนัที ่5 และสง่เอกสารเบกิฟันปลอมใหท้นัเวลา 

งานการเงนิ ขอให้แจ้งผู้ป่วยที่ร ับยาแล้วจ่ายเงินแล้วให้กลับบ้าน ขอให้ออกจาก

หน้าจอผูป่้วยเมื่อส่งตวัมาการเงนิ  และผุูป่้วยสทิธเิบกิได ้จ่ายหรอืไม่จ่าย

ระบุใหช้ดั ขอใหย้กเลกิผูป่้วยเบกิไดท้ีไ่ม่ไดร้กัษา วนัต่อวนั 

หน่วยจ่ายกลาง อยากใหแ้ยกเครื่องมอืแต่ละประเภทใหช้ดัเจน ถาดพมิพป์ากขอช่วยแคะ

เศษวัสดุออกก่อน อยากให้ท าความสะอาดหลุมให้etching bonding 

เบือ้งตน้เพราะลา้งออกยาก และบางครัง้เจอ เขม็ มดี ยาชาตดิมา 

งานยานพาหนะ ถา้ขอรถด่วน ใหโ้ทรมาแจง้ก่อน ร่วมกบัเขยีนใบขอรถ 

งานพสัดุ อยากให้หวัหน้าเชค็การเบิกของให้stockได้ไม่เกิน 1 เดือน อยากให้ท า 

maximum stock และขอทีไ่ม่ไดใ้ชส้ามารถสง่คนืได ้

เพือ่นร่วมงานในฝ่าย อยากใหทุ้กคนช่วยกนัท างาน 

 

ความต้องการในการประสานงานภายในท่ีส าคญั กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน  เช่น  ผู้รบับรกิารหมดสต ิ  

ทางทนัตกรรมจะมปีุ่ มกดฉุกเฉินในการตดิต่อตรงกบัหอ้งอุบตัเิหตุฉุกเฉิน  และมกีารใชโ้ทรศพัท์ภายใน  

ในการตดิต่อ  ทัง้นี้  มอีุปกรณ์ช่วยชวีติเบือ้งตน้  และมกีารซอ้มแผนร่วมกบังานอุบตัเิหตุฉุกเฉินปีละครัง้ 



 

 

งานรงัสีวิทยา  

1. บริบท(Context)  
ก.หน้าท่ีและเป้าหมาย /ข.ขอบเขตการให้บริการ 
บรกิารงานรงัสวีทิยา   
          ใหบ้รกิารถ่ายภาพรงัสวีนิิจฉยัทัว่ไปทัง้ในและนอกเวลาราชการ มบีรกิารตรวจอลัตรา้ซาวด์
เบือ้งตน้โดยแพทยเ์ป็นผูต้รวจ นกัรงัสกีารแพทยเ์ป็นผูค้วบคุมดแูลเทคนิคการใชเ้ครื่องอลัตรา้ซาวด ์และ
การเตรยีมผูป่้วย 

ค.ผู้รบัผลงานและความต้องการท่ีส าคญั 
ความต้องการของผู้รบับริการภายนอก  

1. ไดร้บัการถ่ายภาพรงัสอีย่างถูกตอ้ง  แม่นย า  รวดเรว็ และปลอดภยั 
2. ไดภ้าพถ่ายทางรงัสทีีม่คีวามชดัเจน  
3. มเีครื่องมอืและเจา้หน้าทีพ่รอ้มทีจ่ะใหบ้รกิารตลอด 24 ชัว่โมง 
4. เจา้หน้าทีพ่ดูจาด ีใหค้ าแนะน าเกีย่วกบัการถ่ายภาพรงัส ี

ความต้องการของผู้รบับริการภายใน 
1. ไดร้บัภาพถ่ายรงัสทีีม่คีวามชดัเจน   
2. การประสานงานทีด่ ี รวดเรว็ 
3. การใหบ้รกิารทีส่ะดวก รวดเรว็   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย ์ 
 

1. บริบท (context )                                                                                   
ก.หน้าท่ีและเป้าหมาย  
 ใหบ้รกิารตรวจวเิคราะหเ์พือ่ช่วยการวนิิจฉัยโรค การพยากรณ์โรค ตดิตามการรกัษา และ
ประเมนิภาวะสุขภาพ รายงานผลทีถู่กตอ้ง แม่นย า เชื่อถอืไดแ้ละทนัต่อความตอ้งการ ปฏบิตังิาน 
ตามมาตรฐานของวชิาชพี   

ข.ขอบเขตการให้บริการ ศกัยภาพ ข้อจ ากดั 
หอ้งปฏบิตักิารมบีรกิารตรวจวเิคราะหท์างเทคนิคการแพทยท์ีจ่ าเป็นขัน้พืน้ฐานบรกิารตลอด 24 

ชัว่โมง ตัง้แต่ 06.00-24.00 น. และใหบ้รกิาร on call 0.00-06.00 น. ในกรณีฉุกเฉินจ าเป็นต่อการรกัษา 
ใหบ้รกิารการตรวจวเิคราะหท์ัง้ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ในสาขาโลหติวทิยา สาขาเคมี
คลนิิก สาขาจุลทรรศนศาสตรค์ลนิิก สาขาภูมคิุม้กนัวทิยา สาขาจุลชวีวทิยา และสาขาธนาคารเลอืด 
(ด าเนินการประสาน จดัหา จดัเตรยีมโลหติ/สว่นประกอบโลหติใหแ้ก่ผูป่้วย)  กรณีรายการตรวจ
วเิคราะหไ์ม่ไดเ้ปิดใหบ้รกิารสามารถสง่สิง่ส่งตรวจไปตรวจวเิคราะหย์งัหอ้งปฏบิตักิารอื่นไดอ้ย่าง
เหมาะสม 

ค.ผู้รบัผลงานและความต้องการท่ีส าคญั 
ผู้รบัผลงาน ความต้องการท่ีส าคญั 

1.ผูร้บับรกิารภายนอก 
- ผูป่้วย 
- ญาตผิูป่้วย 

1.รายงานผลการตรวจถูกต้อง ครบถว้น แม่นย า 
2.ความรวดเรว็ในการใหบ้รกิาร 
3.ไดร้บัโลหติอย่างปลอดภยั 

2.ผูร้บับรกิารภายใน 
- แพทย ์/ พยาบาล 
- เจา้หน้าทีป่ระจ าตกึผูป่้วย 

1.รายงานผลการตรวจถูกต้อง ครบถว้น แม่นย า 
2.ความรวดเรว็ในการรบับรกิาร 
3.รายงานค่าวกิฤตไิดท้นัเวลา 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

กลุ่มงานเภสชักรรมชุมชนและคุ้มครองผู้บริโภค 

1. บริบท (Context)   

ก.หน้าท่ีและเป้าหมาย 

 กลุ่มงานเภสชักรรมชุมชนและคุ้มครองผู้บรโิภค ให้บรกิารและบรบิาลทางเภสชักรรม  โดยใช้

มาตรฐานวชิาชพีเภสชักรรมโรงพยาบาลของสมาคมเภสชักรรมโรงพยาบาล(ประเทศไทย) และแนวทาง

ปฏิบัติที่ดีเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย (Thai Patient Safety Goals 2018 : SIMPLE) เป็นแนวทาง

หลกั ด้านงานบรหิารเวชภณัฑ์ตามพระราชบญัญัตกิารจดัซื้อจดัจ้างและการบรหิารพสัดุภาครฐั พ.ศ. 

2560  เพือ่ใหผู้ร้บับรกิารมคีวามปลอดภยั ไดร้บัยาอย่างเหมาะสมและมคีวามพงึพอใจในบรกิารทีด่ี 

ข. ขอบเขตการให้บริการ ศกัยภาพ ข้อจ ากดั 

งานบรหิารเวชภณัฑ ์ :  คดัเลอืก จดัซื้อ จดัหายาตามตามพระราชบญัญตักิารจดัซื้อจดัจา้งและ

การบรหิารพสัดุภาครฐั พ.ศ. 2560   ควบคุม เกบ็รกัษา จดัจ่าย และกระจายเวชภณัฑ์ยาแก่หน่วยงาน

ในโรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลในเครอืข่ายโรงพยาบาลเวยีงป่าเป้า จ านวน 10 

แห่ง จดัซือ้  มยีาเพยีงพอต่อการใชง้าน มลูค่าคงคลงัไม่เกนิ 1.5 เดอืน 

งานเภสชักรรมบริการ  :  เปิดให้บริการ 24 ชัว่โมง โดยใช้ห้องยาเบอร์ 10 เวลา  08.00 – 

24.00 น.  และใชห้อ้งยาเวรดกึ 00.00 – 08.00 น. 

งานบริบาลเภสัชกรรม  :  ติดตามการใช้ยา แก้ไขและป้องกันปัญหาจากการใช้ยา (Drug-

related problems) รวมทัง้ให้ค าแนะน าปรกึษาด้านยา แก่ทีมสหวชิาชีพ ผู้ป่วยและญาติ โดยยดึหลกั

ตามมาตรฐานของสมาคมเภสชักรรมโรงพยาบาล และ SIMPLE safety goal 2018  ดงันี้ 

• เฝ้าระวงัและตดิตามอาการไม่พงึประสงคจ์ากการใชย้าและผลติภณัฑส์ุขภาพ (ADR) 

• การเฝ้าระวงั และแกไ้ขความคลาดเคลื่อนทางยา (ME) 

• เฝ้าระวงัและตดิตามการใชย้าทีม่คีวามเสีย่งสงู (HAD) 

• ประเมนิและทบทวนการใชย้าอย่างสมเหตุสมผล (DUE) 

• การเฝ้าระวงัความคลาดเคลื่อนจากการสัง่ใชย้าเดมิ (MR) 

• การเฝ้าระวงัและตดิตามอนัตรกรยิาระหว่างยา (DI) 

• สง่เสรมิการใชย้าอย่างสมเหตุผล (RDU hospital) 

• การใหค้ าปรกึษาดา้นยา (Drug counseling) 

• การใหบ้รกิารขอ้มลูขา่วสารดา้นยา (Drug Information ) 

งานคุม้ครองผูบ้รโิภค :  ป้องกนัผูบ้รโิภคใหม้คีวามปลอดภยัในการบรโิภคผลติภณัฑย์า อาหาร 

เครื่องส าอาง น ้าดื่ม และชุมชนมคีวามปลอดภยัจากการใชย้าและผลติภณัฑส์ุขภาพ 



 

 

งานเภสชักรรมปฐมภูม ิ :  รบัผดิชอบดูแล ระบบยาของหน่วยบรกิารปฐมภูม ิ ดูแลภาพรวมการ

ใช้ยาตามบทบาทเภสชักรครอบครวั โดยออกปฏิบัติหน้าที่อย่างน้อย สปัดาห์ละ 1  วนั และดูแลให้

หน่วยบรกิารปฐมภูม ิโดยใชร้ะบบยาตามเกณฑ ์รพ.สต.ตดิดาว 

ค. ผู้รบัผลงานและความต้องการท่ีส าคญั (จ าแนกตามกลุ่มผู้รบัผลงาน) 

ผู้รบัผลงาน ความต้องการท่ีส าคญั 

ผูป่้วย ได้รบัยาที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว มีคุณภาพ ได้รับค าแนะน าเรื่องยา

สุขภาพทีเ่กีย่วขอ้งกบัโรคทีจ่ าเป็นและเขา้ใจง่ายดว้ยบรกิารทีด่ี 

หน่วยงานภายนอก

โรงพยาบาล 

ได้รบัความสะดวกในการตดิต่อประสานงานด้านต่าง ๆ ได้รบัการสนับสนุน

ทางดา้นเวชภณัฑ์ยาอย่างเพยีงพอ ไดร้บับรกิารด้านขอ้มูลทีถู่กต้อง ชดัเจน 

ในเวลาทีร่วดเรว็ ไดร้บัความเป็นธรรม  

แพทย ์ มรีายการยาเหมาะสมและเพยีงพอ / ไดร้บัขอ้มูลเกี่ยวกบัยา, นโยบายจากที่

ประชุม PTC / ได้รบัทราบข้อมูลด้านยาที่ถูกต้อง  ทนัสมยัและเชื่อถือได้ / 

การท างานร่วมกนัเป็นทมี  

พยาบาล ได้รบัการสนับสนุนยาและเวชภณัฑ์ที่มคีุณภาพและเพยีงพอ / การบรกิาร, 

การประสานงานที่สะดวกและรวดเร็ว / ได้รบัทราบข้อมูลด้านยาที่ถูกต้อง  

ทนัสมยัและเชื่อถอืได ้/ มกีารท างานร่วมกนัเป็นทมี 

เจา้หน้าทีก่ารเงนิ ได้รับทราบเกี่ยวกับนโยบาย  ระเบียบปฏิบัติด้านยาที่เกี่ยวข้อง / การ

ประสานงานที่สะดวกและราบรื่น เอกสารการสัง่ซื้อยาถูกต้องตามระเบยีบที่

เกีย่วขอ้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บริการกายภาพบ าบดั 

1. บริบท (Context) 

ก. หน้าท่ีและเป้าหมาย  

บริการกายภาพบ าบัด โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า  ให้บรกิาร ส่งเสริม ป้องกัน  รกัษา ฟ้ืนฟู  

ในผู้ป่วย โดยให้บรกิารอย่างถูกต้อง ปลอดภยัตามมาตรฐาน มปีระสทิธภิาพ และเกดิความพงึพอใจ มี

นักกายภาพบ าบดั 4 คน ผู้ช่วยนักกายภาพบ าบดั 2 คน โดยให้บรกิารกายภาพบ าบดัแก่ผู้ป่วยระบบ

กระดูกและกล้ามเนื้อ ระบบประสาท  ระบบการหายใจและการไหลเวยีนโลหติ ทัง้ในและนอกสถาน

บรกิาร ในปี 2563 ไดใ้หบ้รกิารฟ้ืนฟูสภาพผูป่้วยระบบกระดูกและกลา้มเนื้อ คดิเป็น รอ้ยละ 95.21 และ

ระบบประสาท คดิเป็น รอ้ยละ 4.7 ซึ่งมโีรคที่ส าคญั คอื โรค L-spondylosis และ โรคหลอดเลอืดสมอง 

หตัถการ 3 ล าดบัทีส่ าคญัในหน่วยงานคอื Therapeutic exercise, Hot pack และ Ultrasound therapy  

ข. ขอบเขตการให้บริการ 

- ให้บรกิารรกัษาด้วยวิธีการทางกายภาพบ าบัด แก่ผู้ป่วยระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ระบบ

ประสาท  ระบบการหายใจและการไหลเวยีนโลหติ 

 - ให้บริการกายภาพบ าบัด ผู้ป่วย OPD และ IPD ในเวลาท าการ วันจันทร์-วันศุกร์ (8.00-

16.00น.) และนอกเวลาท าการ วนัจนัทร-์วนัศุกร ์(16.00-20.00น.) และวนัเสาร ์(8.00-16.00 น.) 

- ให้บริการกายภาพบ าบัดร่วมกับทีมเยี่ยมบ้านในวัน จันทร์ อังคาร และพฤหัสบดี (8.30-

12.00น.) 

 - ใหบ้รกิารกายภาพบ าบดัร่วมกบัคลนิิกพเิศษ(เบาหวาน ความดนัโลหติสงู ถุงลมโป่งพอง)  

 - คดักรองความพกิารดา้นร่างกายเพือ่ออกใบรบัรองความพกิาร 

 - ให้บริการคนพิการโดยประสานงานกับพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์ จังหวัด

เชยีงราย เพือ่ออกบตัรประจ าตวัคนพกิาร 

 - ใหบ้รกิารจดัหาอุปกรณ์ช่วยเดนิ รวมถงึสอนการใชอุ้ปกรณ์ 

 

 

 

 

 

 



 

 

ค. ผู้รบัผลงานและความต้องการท่ีส าคญั  

ลูกคา้ภายใน 

ฝ่าย / หน่วยงาน ความต้องการของผู้รบัผลงาน 

แพทย ์ ต้องการทราบข้อมูลการรกัษา ความก้าวหน้าในการรกัษาทางกายภาพบ าบัด 

และใหก้ารรกัษาผูป่้วยอย่างถูกตอ้ง และปลอดภยั 

IPD ตอ้งการใหบ้นัทกึขอ้มลูการรกัษา ความกา้วหน้าในการรกัษาทางกายภาพบ าบดั 

OPD ตอ้งการทราบขอ้มลูการรกัษา ความกา้วหน้าในการรกัษาทางกายภาพบ าบดั 

เวชระเบยีน ตอ้งการใหบ้นัทกึขอ้มลูสมบูรณ์ และสง่ใบตรวจการรกัษาคนืใหค้รบถว้น 

พนกังานเปล ตอ้งการใหป้ระสานงานโดยระบุอุปกรณ์ทีใ่หร้บัผูป่้วยและสถานทีร่บัผูป่้วย 

งานเยีย่มบา้น ตอ้งการใหอ้อกตดิตามการเยีย่มบา้นดว้ยทุกครัง้ 

งานประกนัสุภาพ ตอ้งการใหบ้นัทกึขอ้มูลสมบูรณ์ สง่เอกสารทนัเวลาและแนะน าสทิธกิารรกัษาแก่

ผูใ้ชบ้รกิารอย่างถูกตอ้ง 

 
ลูกคา้ภายนอก 

กลุ่มผู้รบับริการ ความต้องการของผู้รบัผลงาน 

ผูป่้วยระบบกระดกูและ

กลา้มเนื้อ 

- ตอ้งการลดปวด และมอีาการดขีึน้ 

 

ผูป่้วยระบบประสาท - ตอ้งการท ากจิวตัปิระจ าวนัใหใ้กลเ้คยีงปกต ิ

ญาต ิ - ตอ้งการทราบขอ้มลูเกีย่วกบัอาการ ขัน้ตอนการรกัษา วธิกีารรกัษา ค าแนะน า

ในการปฏบิตัติน ตลอดจนผลการรกัษาของผูป่้วย 

- ตอ้งการทราบวธิกีารช่วยเหลอืผูป่้วยหรอืวธิกีารฟ้ืนฟูสภาพผูป่้วยทีบ่า้น 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บริการการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก  

1.บริบท (Context) 

บรกิารการแพทย์แผนไทยและการแพทยท์างเลอืก มหีน้าทีใ่หบ้รกิารดา้นการตรวจ วนิิจฉัยโรค 

บ าบดัรกัษา ด้วยยาสมุนไพร การนวดรกัษา การอบสมุนไพร การประคบสมุนไพร การบรบิาลหญิง

ตัง้ครรภ์ หลังคลอด การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟ้ืนฟูสภาพ ด้านการแพทย์แผนไทย ตาม

มาตรฐานวชิาชพี  

ก. ความมุ่งหมาย (Purpose) 

 ให้บรกิารอย่างถูกต้อง ปลอดภัยตามมาตรฐานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

เพือ่ใหม้ปีระสทิธภิาพ และสง่เสรมิสุขภาพเพือ่สรา้งความพงึพอใจใหแ้ก่ผูใ้ชบ้รกิาร 

ข. ขอบเขตบริการ (Scope of service) 

งานการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก  

 - ให้บรกิารแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกทัง้ผู้ป่วย IPD  OPD และคลินิกคู่ขนาน

แพทยแ์ผนปัจจุบนัวนัจนัทร-์วนัศุกร ์(8.00-16.00น.)  

  - ให้บรกิารตรวจ วนิิจฉัยโรค  เวชกรรมไทย รกัษาด้วยหตัถบ าบดั  ประคบสมุนไพร และอบ

สมุนไพร  พอกยาสมุนไพร ยาสมุนไพร  

- ใหบ้รกิารคลนิิกญัชาทางการแพทย ์ทุกวนัศุกร ์เวลา 13.00น. - 16.00 น. 

- ใหบ้รบิาลหญงิตัง้ครรภ ์และหญงิหลงัคลอด  

 - ใหบ้รกิารแนะน ากายบรหิารฤๅษดีดัตน การยดืเหยยีดกลา้มเนื้อ และการจดัโครงสรา้งร่างกาย 

         - ให้ความรู้และค าแนะน าด้านการแพทย์แผนไทยให้ผู้ป่วยและญาตใินกลุ่มโรคติดต่อไม่เรื้อรงั

ร่วมกบัคลนิิกพเิศษ เบาหวาน ความดนัโลหติสงู โรคถุงลมโป่งพอง 

 - ใหบ้รกิารสง่เสรมิ รกัษาฟ้ืนฟู และป้องกนัโรคในชุมชน 

          - ออกเยีย่มบา้นผูป่้วยตดิบา้นตดิเตยีง 

 - ใหบ้รกิารฝังเขม็รกัษาโรคโดยแพทยแ์ผนปัจจุบนั วนัศุกร ์(13.00น. - 16.00 น.) 

 - ประสานงานเครอืขา่ยหมอพืน้บา้นลา้นนา   อ. เวยีงป่าเป้า 

 - ประสานงานเครอืขา่ยบรกิารสุขภาพ อ. เวยีงป่าเป้า 

 

 

 

ค. ความต้องการของผู้รบัผลงานส าคญั 



 

 

 ผู้ใช้บรกิารได้รบัการตรวจทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยทราบข้อมูล

เกี่ยวกบัอาการ ขัน้ตอนการรกัษา วธิกีารรกัษา ค าแนะน าในการปฏบิตัติน ตลอดจนผลการรกัษา โดย

ได้รบัการบริการอย่างถูกต้อง ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพ รวมทัง้ญาติได้รับ

ค าแนะน าในการรกัษาฟ้ืนฟูและการปฏบิตัติวัของผู้ป่วย ด้วยพฤตกิรรมการบรกิารของเจา้หน้าที่ที่ด ีมี

ความสุภาพ อ่อนน้อม เอาใจใสผู่ม้ารบับรกิาร  

ลูกค้าภายใน 

ฝ่าย / หน่วยงาน ความต้องการของผู้รบัผลงาน 

แพทย ์ ต้องการทราบขอ้มูลการรกัษาดว้ยแพทยแ์ผนไทย การรกัษาผู้ป่วยอย่าง

ถูกตอ้ง และปลอดภยั   ความกา้วหน้าในการรกัษา และการสง่ต่อ 

IPD ตอ้งการใหไ้ปรบั case ทีต่กึผูป่้วยใน ในกรณีผูป่้วยตดิเตยีง และสง่มาให้

หตัถการที่แผนกในกรณีที่ผู้ป่วยสามารถมาได้ และต้องการทราบขอ้มูล

การรกัษา ความกา้วหน้าในการรกัษาดว้ยแพทยแ์ผนไทย 

OPD ต้องการรบัและส่งต่อผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องถูกชื่อ ถูกคน ต้องการทราบ

ข้อมูลการรกัษา  ความก้าวหน้าในการรกัษา อาการเปลี่ยนแปลงของ

ผูป่้วย   และประสานงาน  อย่างต่อเนื่อง 

เภสชักรรม ตอ้งการใหเ้บกิจ่ายยาสมุนไพรอย่างสมเหตุสมผลและเพยีงพอต่อการจดั

จ่ายยาสมุนไพรแก่ผูป่้วยทีร่กัษาทางดา้นการแพทยแ์ผนไทย 

หอ้งคลอด ตอ้งการใหบ้รบิาลหญงิหลงัคลอดดว้ยแพทยแ์ผนไทย 

งานบ าบดัยาเสพตดิ ต้องการให้ใช้การแพทย์แผนไทยในการบ าบดัและฟ้ืนฟูผู้บ าบดัสารเสพ

ตดิ 

คลนิิกโรคตดิต่อไม่เรือ้รงั ตอ้งการใหใ้ชก้ารแพทยแ์ผนไทยในการส่งเสรมิและป้องกนัโรคและฟ้ืนฟู

สภาพ 

งานเยีย่มบา้น ตอ้งการใหอ้อกบรกิารและตดิตามการฟ้ืนฟูผูป่้วยตดิบา้นตดิเตยีง 

เวชระเบยีน ตอ้งการใหบ้นัทกึขอ้มลูสมบูรณ์ และสง่ใบตรวจการรกัษาคนืใหค้รบถว้น 

พนกังานเปล ต้องการให้ประสานงานโดยระบุอุปกรณ์ที่ให้รบัผู้ป่วยและสถานที่รบั

ผูป่้วย  เขา้ใจงา่ย และรวดเรว็ 

งานการเงนิ ต้องการให้ลงค่ารกัษาและเก็บค่ารกัษาได้อย่างถูกต้องตามสิทธิของ

ผูป่้วย 

ฝ่ายบรหิาร ตอ้งการใหป้ระสานงานอย่างถูกตอ้งและไดร้บัขอ้มลูทีช่ดัเจน 



 

 

งานประกนัสุภาพ ต้องการให้บนัทกึขอ้มูลสมบูรณ์ ส่งเอกสารทนัเวลาและแนะน าสทิธกิาร

รกัษาแก่ผูใ้ชบ้รกิารอย่างถูกต้อง 

งานเวชศาสตร ์ ต้องการให้ความรู้และบรบิาลหญิงตัง้ครรภ์ด้วยศาสตร์การแพทย์แผน

ไทย 

 

 ลูกค้าภายนอก 

กลุ่มผู้รบับริการ ความต้องการของผู้รบัผลงาน 

ผู้ป่วย - ตอ้งการหายจากโรคทีเ่ป็นอยู่ หรอืมอีาการทุเลา 

- ต้องการรบัการตรวจทางแพทย์แผนไทย  ทราบข้อมูลเกี่ยวกบัอาการ 

ขัน้ตอนการรกัษา วิธีการรกัษา ค าแนะน าในการปฏิบัติตน ตลอดจน

ผลการรกัษา 

- ตอ้งการรบัการรกัษาอย่างถูกตอ้ง ปลอดภยั ไดม้าตรฐาน 

- ตอ้งการพฤตกิรรมการบรกิารของเจา้หน้าทีท่ีด่ ีมคีวามสุภาพ อ่อนน้อม 

เอาใจใสผู่ม้าใชบ้รกิาร 

 

ญาติ - ต้องการทราบทราบข้อมูลเกี่ยวกับอาการ ขัน้ตอนการรกัษา วธิีการ

รกัษา ค าแนะน าในการปฏบิตัติน ตลอดจนผลการรกัษาของผูป่้วย 

- ตอ้งการทราบวธิกีารช่วยเหลอืผูป่้วยหรอืวธิกีารฟ้ืนฟูสภาพผูป่้วยทีบ่า้น 

 

เค รื อ ข่ า ย บ ริ ก า ร

สุขภาพ 

ต้องการให้ความร่วมมอืกับระดบัท้องถิ่น และ รพ.สต.ในการให้ความรู้

แพทยแ์ผนไทยเพือ่สง่เสรมิและป้องกนัโรคในชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หน่วยงาน  ผู้ป่วยนอก  

1. บริบท (Cortext ) 

ก. หน้าท่ีและเป้าหมาย     

 ให้บริการคัดกรอง การช่วยเหลือพยาบาลเบื้องต้น การช่วยเหลือการตรวจรกัษา การดูแล

ต่อเนื่อง การใหค้วามรูแ้ละขอ้มลูดา้นสุขภาพ รามทัง้การสรา้งเสรมิ การป้องกนั การฟ้ืนฟูสุขภาพ ใหแ้ก่

ประชาชนทัว่ไปในเขตรบัผดิชอบ เขตใกลเ้คยีงและอื่นๆอย่างถูกตอ้ง ปลอดภยั ผูร้บับรกิารพงึพอใจ 

โดยบุคลากรทีม่สีมรรถนะและมคีวามสุข 

ข. ขอบเขตการให้บริการ 

  เริม่คดักรองผู้รบับรกิาร ประเมินอาการเบื้องต้นที่จุดคดักรองก่อน   วดัสัญญาณชีพ   ซัก

ประวตัปิระเมนิอาการซ ้า  จดัล าดบัควิ รบัการตรวจรกัษา  ส่งตรวจ Investigate   ใหค้ าแนะน า ออกใบ

นดั แก่ผูร้บับรกิารก่อนกลบับา้น ,ประสานงานเพื่อขอขอ้มูลต่างๆ , ส่งต่อโรงพยาบาลอื่น, บรกิารเขา้รบั

การรกัษาผู้ป่วยใน  โดยให้บรกิารแก่ผู้รบับรกิารทุกกลุ่มอายุ  ทุกเพศ ยกเวน้ผู้ป่วยฉุกเฉิน ตัง้แต่เวลา 

08.00 น.- 16.00 น. และ บรกิารนอกเวลาวนัหยุดราชการ ตรวจโดยพยาบาลเวชปฏิบตัิและพยาบาล

วชิาชพี เวลา 08.00 น – 16.00 น.    

ค. ผู้รบังานและความต้องการท่ีส าคญั 

ลูกค้าภายนอก 

กลุ่มผู้รบัผลงาน ความต้องการของผู้รบัผลงาน 

ผู้ใช้บริการ ดา้นเจา้หน้าที ่

- เพิม่แพทยใ์หม้ากขึน้ 

- ตอ้งการใหแ้พทยม์าตรวจเรว็กว่านี้ 

- เจา้หน้าทีพ่ดูจาด ียิม้แยม้  

ดา้นบรกิาร 

- ตอ้งการบรกิารทีร่วดเรว็ 

- ตอ้งการไดร้บัความรูเ้กีย่วกบัอาการเจบ็ป่วย 

- ตอ้งการทราบควิตรวจ 

ดา้นสถานที ่

- จดัใหม้ทีีน่ัง่รอตรวจเพิม่ เวน้ระยะ พอสมควร 

ความต้องการในการประสานงานภายในท่ีส าคญั   



 

 

ผู้รบัผลงาน ความต้องการ 

งานเวชระเบยีน - คดัแยกผูร้บับรกิารใหถู้กตอ้งก่อนสง่ตรวจ 

องคก์รแพทย ์ - ซักประวตัิผู้ป่วยอย่างถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ รวดเร็ว ได้

ใจความ 

งานอุบตัเิหตุฉุกเฉิน - การคดักรอง ประเมนิสภาพ และการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ส่งไป

รับบริการ รักษาพยาบาลที่งานอุบัติเหตุและฉุกเฉินถูกต้อง 

เหมาะสม  

งานหอ้งคลอด - คัดกรองผู้ป่วยไปรบับริการที่งานห้องคลอดได้ถูกต้อง ตาม

เกณฑ์ พรอ้มทัง้แจ้งใหเ้จา้หน้าที่หอ้งคลอด ทราบก่อนส่งผูป่้วย ,

ตอ้งการเขยีนชื่อแพทยผ์ูต้รวจใหช้ดัเจน 

งานผูป่้วยใน - ก่อนส่งผูป่้วยนอนมกีารแจง้ให้ทราบรายละเอยีดของผูป่้วยทาง 

โทรศพัท์ตามแนวทางSBAR - ลงขอ้มูลผู้ป่วยในเวชระเบยีน ได้

ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทัง้ ตรวจสอบความถูกต้องของ เอกสาร 

ใหค้รบถว้น  

- มกีารสง่ตรวจพเิศษ เช่น เอกซเรย ์ตรวจ EKG หรอืท าหตัถการ

ต่าง ๆ ก่อนAdmit ตาม แผนการรกัษา 

-ตรวจสอบรายการเจาะเลอืด หตัถการทีท่ าแลว้ใหเ้รยีบรอ้ย 

หอ้งยา - ต้องการ ประสานงานเรื่องของขอ้มูลผู้ป่วยอย่างถูกต้อง ,แนบ

ใบHAD ทุกครัง้,มกีารซกัประวตัแิพย้าทุกครัง้ 

งานNCD - ต้องการ การสื่อสาร ประสานงานเรื่องของข้อมูลผู้ป่วยอย่าง

ถูกตอ้ง 

-  นดัใหต้รงคลนิิกพเิศษ 

งานกายภาพบ าบดั - การบ่งชีถู้กคนและใหส้ง่คนไขไ้ปท ากายภาพก่อนสง่ไปรบัยา 

งานแพทยแ์ผนไทย - ตอ้งการ ประสานงานเรื่องของขอ้มลูผูป่้วยอย่างถูกตอ้ง 

งาน Lab  - การบ่งชีถู้กตอ้ง การคยีl์ab ล่วงหน้า 

- สง่ตรวจ Labใหถู้กตอ้ง ครบถว้น 

งาน X-ray - การประสานงานสง่ต่อขอ้มลูทีช่ดัเจน ครบถว้น ถูกคน 

- การบนัทกึค าสัง่การเอกซเรยถ์ูกตอ้งตรงอวยัวะ 

-การตามแพทย์ท าultrasound อย่ างรวด เร็ว ,การส่ งx-link 

กรณrีeferทุกราย 



 

 

งานเปล - การประสานงานทีช่ดัเจน,การประเมนิผูป่้วยนัง่ลอ้เขน็ เปลนอน

อย่างถูกตอ้ง 

งานสุขภาพจติ - การประเมินภาวะซึมเศร้า ,การประสานงานด้านสุขภาพจิต

อย่างถูกตอ้ง 

งานทนัตกรรม - การประสานส่งต่อผู้ร ับบริการที่ถูกต้อง ถูกคน ผู้ป่วยที่ส่ง

consult จากทนัตกรรมตอ้งการใหต้รวจอย่างรวดเรว็ 

งาน เว ช ป ฏิ บั ติ แ ล ะ

ครอบครวั 

- การคดักรองผู้รบับรกิารไปรบับรกิารที่ฝ่ายเวชปฏบิตัฯิ ให้ตรง

กับ คลินิก และถูกต้องตามความต้องการและปัญหา  ภาวะ

สุขภาพของผูร้บับรกิาร,มกีารประสานงาน ขอ้มลูถูกตอ้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บริการผู้ป่วยในชาย 

บริบท 

ก. เจตจ านง / ความมุ่งหมาย (Purpose) 

ให้บรกิารรกัษาพยาบาลที่รบัไว้นอนในโรงพยาบาลแบบองค์รวม ครอบคลุมทัง้ 4 มติิ อย่างมี

คุณภาพ ถูกต้อง ปลอดภยั ได้มาตรฐาน และเป็นที่พงึพอใจแก่ผู้ใช้บรกิาร ภายใต้การปฏบิตังิานของ

เจา้หน้าทีไ่ดม้าตรฐานวชิาชพี และม ีความสุขเพือ่ใหป้ระชาชนมสีุขภาพด ี

ข. ขอบเขตบริการ(Scope of Service) 

ให้บรกิารรกัษาพยาบาลผู้ป่วยทุกประเภททุกวยัเพศชาย ยกเวน้ทารกแรกคลอดและให้บรกิาร

ผูป่้วยหญงิในกรณีทีต่้องการหอ้งพเิศษทีพ่กัรกัษาตวัในโรงพยาบาล ตัง้แต่แรกรบัถงึจ าหน่าย ตลอด 24 

ชัว่โมง ยดึหลกัการดูแลแบบองค์รวม ตามมาตรฐานวชิาชพีมกีารประสานงานระหว่างสหสาขาวชิาชพี

และเชื่อมโยงเครอืข่ายทางการพยาบาลเพื่อให้ผู้ป่วยได้รบัการดูแลเอาใจใส่ทัง้ทางด้านร่างกาย จติใจ 

อารมณ์ สงัคม จิตวญิญาณรมทัง้ให้การสนับสนุนครอบครวัของผู้ป่วยในการดูแล  และส่งเสรมิการ

ช่วยเหลอืตนเองเมื่อกลบัไปอยู่ทีบ่า้นใหบ้รกิารและรบั - สง่ต่อ ไปยงัสถานพยาบาลอื่นอย่างมคีุณภาพ 

ค. ความต้องการของผู้รบัผลงานส าคญั 

ผู้รบับริการ ความต้องการของผู้รบับริการ 

ผูป่้วย ปลอดภยั พฤตกิรรมบรกิารที่ด ีความอบอุ่นใจ ให้การดูแลเอาใจใส่ที่ด ีได้รบั

ขอ้มลูเกีย่วกบัโรคทีเ่ป็น มสีว่นร่วมในการรกัษา 

ญาตผิูป่้วย ค าแนะน าในการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน ขอ้มูลเกี่ยวกบัโรค แนวทางการรกัษาของ

แพทย ์มสี่วนร่วมในการรกัษา การบรกิารทีร่วดเรว็ พฤตกิรรมบรกิารทีด่ ีสาน

ทีส่ะอาด ปลอดภยั 

ความต้องการในการประสานงานภายในท่ีส าคญั 

การประสานงานที่ดีทัง้การให้การาบรกิารและกิจกรรมระหว่างหน่วยงาน ให้ความร่วมมอืที่ดี

ปฏิบัติตาม แนวทางที่ก าหนดร่วมกันอย่างถูกต้อง ตลอดจนมีการสื่อสารที่ดีและมีความต้องการที่

เฉพาะเจาะจงจ าแนกไดด้งันี้ 

ผู้ร่วมงาน ความต้องการของผู้ร่วมงาน 

แพทย ์ - ปฏิบัติตามค าสัง่รักษาอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ครบถ้วน รายงานอาการ
เปลีย่นแปลง ภาวะผดิปกตขิองผูป่้วยไดถู้กตอ้ง รวดเรว็ ครอบคลุม 

เภสชักรรม - ตรวจสอบใบสัง่ยา และเขยีนใบคู่เบกิยา ถูกตอ้ง ชดัเจน ครบถว้น 



 

 

- สง่เบกิยา / รบัยา ตรงเวลา 

ชนัสตูร - สิง่ส่งตรวจถูกตอ้ง ตรงกบัใบสง่ตรวจ เกบ็สิง่สง่ตรวจถูกตอ้ง ปฏบิตัติามระบบที่

ร่วมกนัก าหนด 

งานผ่าตดั - เตรยีมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด ถูกต้อง ครบถ้วน ส่งผู้ป่วยตรงเวลา มีเจ้าหน้าที่ส่ง

ผูป่้วย 

หน่วยจ่ายกลาง - การรบัสง่อุปกรณ์ เครื่องมอื ถูกตอ้ง ครบถว้น ตรงเวลาตามหลกัเกณฑท์ีว่างไว้ 

- ลดปรมิาณของ Re-sterile 

งานผูป่้วยนอก - มกีารประสานงานในการรบัผู้ป่วย Admit / เตรยีมความพร้อมในการรบัผู้ป่วย

ถูกตอ้ง เหมาะสม 

- มกีารจดัเกบ็เอกสาร เวชระเบยีนตามระบบทีว่างไว ้

งานอุบตัเิหตุและ

ฉุกเฉิน 

- มกีารประสานงานในการรบัผูป่้วย Admit ตามระบบทีว่างไว ้

ทนัตกรรม - มีการประสานงานหน่วยทันตกรรมก่อนส่งผู้ป่วยและมีการส่งผู้ป่วยถูกคน 

รวดเรว็ ตรงเวลา 

ธุรการ/การเงนิ/พสัดุ - ประสานงานอย่างเป็นระบบในการตดิต่องานทีเ่กีย่วขอ้ง 

พนกังานขบัรถ - ประสานงานเกีย่วกบัการรบั – สง่ ผูป่้วย Refer ตามระบบ 

ซกัฟอก - แยกผา้เป้ือนไดอ้ย่างถูกตอ้ง ไม่มสีิง่ปะปนไปกบัผา้ทีส่ง่ซกั 

โภชนาการ - ระบุอาหารส าหรบัผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง ประสานงานเกี่ยวกบัอาหารส าหรบั

ผูป่้วยเฉพาะโรคล่วงหน้า เพือ่การเตรยีมทีถู่กตอ้ง 

ศูนยเ์ปล - เตรยีมเตยีงพรอ้มรบัผูป่้วย มกีารประสานงานรบัผูป่้วยสง่ต่อทีเ่หมาะสม 

 

ลกัษณะท่ีส าคญัของงานบริการและปริมาณ 

ให้การดูแลผู้ป่วยตลอด24 ชัว่โมง โดยมกีลุ่มโรคส าคญั 5 อนัดบั โรคแรกคอื ท้องร่วง โรค

ระบบทางเดนิหายใจ ส่วนต้นอกัเสบ โรคปอดอุดกัน้เรื้อรงั โรคปอดบวม โรคภูมคิุ้มกนับกพร่อง หอ

ผูป่้วยในชาย มเีตยีงรบัผูป่้วยทัง้หมดจ านวน 32 เตยีง (แบ่งเป็นเตยีงสามญั 26 เตยีง / ห้องพเิศษ 3 

หอ้ง ห้องสงฆ์ 1 หอ้งหอ้ง แยกโรค 2 ห้อง) และมเีตยีงเสรมิที่สามารถ รองรบัผู้ป่วยเพิม่อกี 10 เตยีง

ยอดผูป่้วยเฉลีย่ 26.36 คน/วนั อตัราการครองเตยีง 87.61 % ระยะวนันอนเฉลีย่ 4.01 วนั 

มแีพทยO์n Call ตลอด 24 ชัว่โมง พยาบาลวชิาชพีจานวน 11 คน ผู้ช่วยเหลอืคนไข้ 5 คน 

การจดัอตัราก าลัง บุคลากรพยาบาลสาหรบัให้การดูแลผู้ป่วยในแต่ละเวรดังนี้เวรเช้าวนัราชการ 

ประกอบด้วยหัวหน้าหอผู้ป่วย 1 คน พยาบาลวิชาชีพ  4 คน ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 2 คน เวรเช้า



 

 

วนัหยุดราชการประกอบด้วยพาบาลวิชาชีพ 4 คน ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 2 คน เวรบ่ายและเวรดึก 

ประกอบด้วยพยาบาลวชิาชพี 3 คน ผู้ช่วยเหลอืคนไข้ 1 คน มกีารบรหิารอตัราก าลงัใหเ้พยีงพอต่อ

ภาระ งาน โดยจดัอตัราเสรมิเมื่อ ยอดผูป่้วยมากกว่า 27 คนหรอืผลติภาพ เกนิ รอ้ยละ110 ซึ่งมกีาร

วเิคราะหค์วามต้องการ อตัราก าลงัในทุกเวรใหเ้ป็นปัจจุบนัมพียาบาลวชิาชพี เป็นหวัหน้าเวรทุกเวร 

และมตีวัแทนหน่วยงานเขา้ร่วมเป็น คณะกรรมการทมีน าเฉพาะดา้นต่างๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

งานบริการผู้ป่วยในหญิง 

1.บริบท 

ก. หน้าท่ี และเป้าหมาย  

ใหบ้รกิารดูแลรกัษา ป้องกนัและสง่เสรมิ ฟ้ืนฟูสุขภาพ แก่ผูป่้วยโดยมกีารท างานร่วมกนัของทมี

แพทย์ พยาบาล และทีมสหสาขาวิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยไม่เกิด

ภาวะแทรกซอ้นทีส่ามารถป้องกนัไดเ้พือ่ใหผู้ป่้วยเกดิความพงึพอใจสงูสุด       

ข.ขอบเขตบริการ 

 ให้บรกิารดูแลรกัษาพยาบาลผู้ป่วย ที่เป็นเพศหญิงทุกวยั  ยกเว้น รอคลอด ผู้ป่วยที่ต้องการ

ห้องพเิศษที่ได้รบัการแก้ไขภาวะฉุกเฉินแล้วเข้ารบัการรกัษาตวัในโรงพยาบาลและให้การดูแลอย่าง

ต่อเนื่องตลอด 24 ชัว่โมง โดยมเีตยีงรองรบัผู้ป่วยได้ทัง้หมด 37 เตียงเป็นเตยีงสามญั 25 เตียง ห้อง

พเิศษ 4 หอ้ง  หอ้งแยกโรค 2 หอ้ง เตยีงเสรมิ 6 เตยีง ม ีแพทยป์ระจ าหอผู้ป่วย 1 คน (สลบัหมุนเวยีน

ในแต่ละวนั)มพียาบาลวชิาชพี 11 คน 

ค. ความต้องการของผู้รบัผลงานท่ีส าคญั 

กลุ่มผู้รบัผลงาน ความต้องการของผู้รบัผลงาน 

ลูกค้าภายใน ตอ้งการการประสานงานทีด่บีรรยากาศการท างานเป็นกนัเอง 

ลูกค้าภายนอก ต้องการได้รบัการรกัษาพยาบาลอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ปลอดภัยตาม

มาตรฐานวิชาชีพ ต้องการได้รบัข้อมูลเกี่ยวกับโรค อาการที่เป็น การ

ปฏิบัติตัว รวมทั ้งการรักษาพยาบาลที่ ได้รับอย่างถูกต้อง เข้าใจ 

ครอบคลุมและต่อเนื่อง 

ความต้องการในการประสานงานท่ีส าคญั  

ลูกค้า/ผู้รบัผลงาน ความต้องการท่ีส าคญั/ความต้องการในการประสานงานท่ีส าคญั 

ผู้รบัมอบผลงานภายใน 

แพทย ์

 

ได้รบัความร่วมมือ ความสะดวกในการดูแลรกัษาและได้รบัทราบปัญหา 

ความตอ้งการของผูป่้วยและญาต ิ

ไดร้บัการช่วยเหลอืในการตรวจเยีย่มอาการผูป่้วย 

รบัค าสัง่ถูกตอ้งครบถว้น รวดเรว็ 

มอีุปกรณ์ทางการแพทยท์ีด่ ีพรอ้มใช ้เพยีงพอ และทนัสมยั 

ไดร้บัรายงานอาการเปลีย่นแปลง(แย่ลง)ของผูป่้วยในทนัท ี



 

 

มทีมีการพยาบาลทีม่คีวามรู ้ความสามารถ 

ทีมสหสาขาวิชาชีพ มกีารประสานงานทีด่แีละมขีอ้มลูผูป่้วยและญาตเิพยีงพอ 

เภสชักร ได้รบัค าสัง่ที่ชัดเจน ถูกต้อง บรหิารยาที่ถูกต้องมีการเฝ้าระวงัและแจ้ง

อาการไม่พงึประสงคจ์ากการใชย้า 

ห้องปฏิบติัการ สง่ตรวจ และเกบ็ Specimen ถูกตอ้ง 

มกีารประสานล่วงหน้าเมื่อตอ้งการ Lab ด่วน 

แผนกรงัสี เตรยีมผูป่้วยใหพ้รอ้ม 

แผนกเวชระเบียน เวชระเบยีนทีส่มบูรณ์ สง่คนืตามก าหนด 

โภชนากร ตดิป้ายอาหารถูกตอ้งมกีารประสานเมื่อมกีารเปลีย่นแปลงชนิดอาหาร 

ซกัฟอก ไม่มสีิง่ของตดิผา้ซกั แยกผา้เป้ือนกบัผา้ธรรมดาไดถู้กตอ้ง 

Supply ตรวจสอบอุปกรณ์สง่คนืครบ 

งานอบุติัเหตุฉุกเฉิน เตรยีมรบัผูป่้วยไดร้วดเรว็เหมาะสม 

ไดร้บัการช่วยเหลอืเมื่อเกดิอุบตัเิหตุฉุกเฉิน 

ผู้ป่วยนอก เตรยีมรบัผูป่้วยไดร้วดเรว็เหมาะสม 

นดัผูป่้วยตรงกบัวนัทมีcีlinic 

งานการเงิน ลงค่าใชจ่้ายถูกตอ้ง 

ผู้ ร ั บ ม อ บ ผ ล ง า น

ภายนอก 

ผู้ป่วยและญาติ 

พยาบาลยิม้แยม้แจ่มใส พุดเพราะ 

บรรยากาศทีส่งบไม่มเีสยีงดงัรบกวน 

หอ้งพกัและหอ้งน ้าสะอาด 

จ านวนหอ้งพเิศษมากกว่าเดมิ 

แยกผูป่้วยเดก็ออกจากผูป่้วยผูใ้หญ่ 

บรรยากาศและสิง่แวดลอ้มทีด่ ี

เครื่องมอืทางการแพทยท์ีเ่พยีงพอ 

การประสานงานทีร่าบรื่น 

 

 

 

 

 



 

 

บริการ/ทีม ห้องคลอด 

1. บริบท(context) 

ก. ความมุ่งหมาย (Purpose) 

         ให้บรกิารดูแลมารดาและทารก อย่างมคีุณภาพเพื่อให้ลูกเกดิรอด แม่ปลอดภยั ส่งเสรมิให้เกิด

สายใยรกัแห่งครอบครวั และผู้ป่วยทางนารเีวช ตลอด 24 ชัว่โมง โดยมีเป้าหมายคือให้บริการอย่าง

ถกูต้อง รวดเรว็ ปลอดภยัได้มาตรฐาน บรกิารดว้ยหวัใจแห่งความเป็นมนุษย ์

ข. ขอบเขตบริการ (Scope of Service) 

         1. ใหบ้รกิารดแูลมารดาก่อนคลอด ขณะคลอด หลงัคลอด  

         2. ใหบ้รกิารดแูลเดก็ทารกแรกเกดิ   

         3. ใหบ้รกิารดแูลเดก็ทีม่ภีาวะตวัเหลอืง ( Neonatal Jaundice) ที ่on phototherapy 

         4. ใหบ้รกิารดแูลผูป่้วยทางนรเีวช 

         5. ใหบ้รกิารผูป่้วยทีต่อ้งท า Ultrasound  

ค. ความต้องการของผู้รบัผลงานส าคญั  

          1. ไดร้บัการดแูลท าคลอดอย่างปลอดภยัทัง้แม่และลูก 

          2. มกีารแยกหอ้งเป็นสดัสว่นชดัเจน 

          3. เครื่องมอือุปกรณ์มพีรอ้มใชใ้นการรกัษา 

          4. ตดิเครื่องปรบัอากาศใหม้ารดาขณะรอคลอดและหลงัคลอด 

          5. เจา้หน้าทีม่พีฤตกิรรมบรกิารทีด่ ี     

ความต้องการในการประสานงานภายในท่ีส าคญั  

     1. ปฏิบัติตามแนวทางของแต่ละหน่วยงานให้ชัดเจน เช่น งานสุขภาพจิตจดัให้ห้อง คลอด

รบัผดิชอบ OSCC ร่วมกนัโดยเน้นนอกเวลาราชการ 

     2. ประชุมร่วมกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ปรบัปรุงพฒันางานใหด้ขีึน้ 

 

 

 

 

 

 



 

 

งานจ่ายกลาง 

บริบท 

 งานจ่ายกลางเป็นหน่วยงานด้านการสนับสนุนบรกิารเครื่องมอืทางการแพทย์ที่จ าเป็นต้องใช้

ซ ้า ใหเ้ขา้สูก่ระบวนการท าความสะอาด ท าลายเชื้อและท าใหป้ราศจากเชือ้ แก่หน่วยงานในโรงพยาบาล

และนอกโรงพยาบาล ทุกวนั ไม่เวน้วนัหยุดราชการ ตัง้แต่เวลา 07.30 น.-16.00 น. 

ผู้รบัผลงาน 

ล าดบั ผู้รบัผลงาน จ านวน/

หน่วยงาน 

ความต้องการท่ีส าคญั 

 

1. หน่วยงานภายใน

โรงพยาบาล 

15 หน่วยงาน • มัน่ใจวา่เคร่ืองมือผา่นกระบวนการการท าความสะอาด 
ท าลายเช้ือและท าใหป้ราศจากเช้ือ 

• เคร่ืองมือเพียงพอต่อการใช ้พร้อมใช ้ไม่ช ารุด 
2. หน่วยงาน

ภายนอก

โรงพยาบาล 

14 หน่วยงาน • มัน่ใจวา่เคร่ืองมือผา่นกระบวนการการท าความสะอาด 
ท าลายเช้ือและท าใหป้ราศจากเช้ือ 

• เคร่ืองมือเพียงพอต่อการใช ้พร้อมใช ้ไม่ช ารุด 

3. ผูป่้วย  • ตอ้งการปลอดภยัจากอุปกรณ์ เคร่ืองมือท่ีสะอาด 
ปราศจากเช้ือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

งานคลินิกพิเศษ(โรคไม่ติดต่อเรือ้รงั)  

1. บริบท(Context) 

ก. หน้าท่ีและเป้าหมาย 

 ให้บรกิารดูแลรกัษาผู้ป่วยเบาหวาน,ความดนัโลหติสูง,โรคไตเรือ้รงัและผู้ป่วยหลอดเลอืดหวัใจ

และสมอง ให้ได้ตามมาตรฐานครอบคลุมทัง้เครือข่าย รวมถึงการเฝ้าระวังและป้องกันการเกิด

ภาวะแทรกซอ้น 

ข. ขอบเขตการให้บริการ 

ใหบ้รกิารดูแลรกัษาผูป่้วยโรคเบาหวานและความดนัโลหติสูง ในวนัจนัทรถ์งึวันศุกร ์ตัง้แต่เวลา 

07.30 – 16.00 น.โดยมกีารจดัใหบ้รกิารดงันี้ 

1. ใหบ้รกิารผูป่้วยเบาหวาน วนัองัคารที ่2,4 ของสปัดาห ์(คลนิิกอนิซูลนิ)และทุกวนัพุธ ยอด 

2. ใหบ้รกิารผูป่้วยความดนัโลหติสงู ทุกวนัพฤหสับด ี 

3. ใหบ้รกิารผูป่้วยไตวายเรือ้รงั วนัองัคารที ่1 ของเดอืน  

4. ใหบ้รกิารผูป่้วย MI/Stroke วนัองัคารที ่3 ของเดอืน  

5. บรกิารตรวจตาและตรวจเทา้ผูป่้วยเบาหวาน ทุกวนัพุธ 

6. บรกิารเจาะเลอืดตรวจสุขภาพประจ าปีผูป่้วยเบาหวานและความดนัโลหติสงู ทุกวนัจนัทร์ 

7. บรกิารออกตรวจ ปรบัแผนการรกัษาผู้ป่วยเบาหวานและความดนัโลหติสูงที่รบับรกิารใน

โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบล ทุกวนัจนัทรห์รอืวนัศุกรส์ลบักบับรกิารตรวจตาและตรวจ

เท้า ผู้ป่วยเบาหวาน(โดยร่วมกับทีมตรวจเท้าจากโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอและ

บรษิทัฮวิเมอรกิ)โดยยดึหลกับรกิารใกลบ้า้นใกลใ้จ 

ค. ผู้รบัผลงานและความต้องการท่ีส าคญั 

1.ความต้องการของผู้รบับริการภายนอก 

ผูป่้วยและญาต ิสว่นใหญ่ตอ้งการบรกิารทีม่คีุณภาพ ไดม้าตรฐาน ต้องการหายจากโรคทีเ่ป็นอยู่

หรอืสามารถมชีวีติอยู่กบัโรคที่เป็นได้อย่างมคีวามสุขตามอตัภาพ และปลอดภยัจากภาวะแทรกซ้อน

ต่างๆ รวมไปถงึการไดร้บัการดูแลต่อเนื่องทีเ่หมาะสม เพือ่การฟ้ืนฟูสมรรถภาพของร่างกายใหก้ลบัคนืสู่

ภาวะปกตมิากทีสุ่ด  

 

 

 

2.ความต้องการของผู้รบับริการภายใน 



 

 

ตอ้งการการประสานงานทีด่แีละการส่งต่อขอ้มูลทีถู่กต้อง ชดัเจนเชื่อถอืได ้ระหว่างทมีสหสาขา

วิชาชีพ และได้รบัการสนับสนุนด้านวิชาการเพื่อพัฒนาความรู้ในการดูแลผู้ป่วยอย่างถูกต้องตาม

มาตรฐาน รวมไปถงึการสนบัสนุน ทัง้บุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมอืทีเ่อือ้ต่อการปฏบิตังิาน 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บริการรกัษาความปลอดภยั 
1.  บริบท  (Context) 
ก.  หน้าท่ีและเป้าหมาย 

    ผูร้บับรกิารและเจา้หน้าทีม่คีวามปลอดภยั  อ านวยความสะดวกระบบการจราจรภายใน 

ตรวจสอบ เฝ้าระวงัทรพัยส์นิดว้ยความใสใ่จ บรกิารใหข้อ้มลูเบือ้งตน้ของโรงพยาบาล  

ข.  ขอบเขตการให้บริการ 

        1.  ดแูล และรกัษาความปลอดภยัเกีย่วกบัทรพัยส์นิของโรงพยาบาล อาคาร 

                   สถานที ่ผูร้บับรกิารและเจา้หน้าทีต่ลอด 24 ชัว่โมง 

      2.  ดแูลและอ านวยความสะดวกระบบจราจรภายในโรงพยาบาล  ใหม้คีวาม 

                   คล่องตวัและปลอดภยั 

      3.  บรกิารตอ้นรบัและใหข้อ้มลูเบือ้งตน้แก่ผูม้ารบับรกิาร 

      4.  ดแูลรกัษา ตรวจสภาพระบบออกซเิจน และถงัออกซเิจนใหพ้รอ้มใชง้าน 

      5.  เฝ้าระวงัผูม้พีฤตกิรรมตอ้งสงสยั ทีอ่าจเป็นอนัตรายต่อชวีติและทรพัยส์นิ 

                 ของเจา้หน้าทีแ่ละ     ผูม้ารบับรกิาร 

      6.  ควบคุมผูป่้วยจติเวชทีอ่าจก่อใหเ้กดิอนัตรายต่อชวีติและทรพัยส์นิของ 

                  โรงพยาบาล เจา้หน้าทีแ่ละผูร้บับรกิาร ตามค ารอ้งขอของแพทย/์พยาบาล 

                  เจา้ของไข ้หรอืผูร้บัผดิชอบ 

    7.  ใหบ้รกิาร CPR ผูป่้วยฉุกเฉินเมื่อเจา้หน้าทีห่น่วยงานต่างๆ ขอความ 

        ช่วยเหลอื ตามขอบเขตทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นงานรกัษาความปลอดภยั 

8. ดแูลรกัษาศพ และจ าหน่ายศพทีพ่ านกัภายในโรงพยาบาล 
 

ค. ผู้รบัผลงานและความต้องการท่ีส าคญั 

กลุ่มผู้รบับริการ ความต้องการของผู้รบับริการ 

- ผูป่้วยและญาต ิ - มคีวามปลอดภยัต่อชวีติและทรพัยส์นิ 
- มคีวามสะดวกเกีย่วกบัระบบจราจร และ

สถานทีจ่อดรถ 
- บรกิารขอ้มลูเกีย่วกบัสถานทีแ่ละขอ้มลู

เบือ้งตน้ของโรงพยาบาล  
 

- หน่วยงานผูร้บับรกิารภายในโรงพยาบาล - มคีวามปลอดภยัต่อชวีติและทรพัยส์นิ 



 

 

- มคีวามสะดวกเกีย่วกบัระบบจราจร และ
สถานทีจ่อดรถ 

- ผูบ้รหิาร - ความปลอดภยัต่อชวีติและทรพัยส์นิของ
ราชการและผูม้ารบับรกิาร 
- ความรูเ้กี่ยวกบัการช่วยเหลอื ดแูล ควบคุม

ผูป่้วย 
- การใหบ้รกิารดว้ยหวัใจบรกิาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

งานธรุการ 

บริบท 

 งานธุรการ  กลุ่มบรหิารงานทัว่ไป โรงพยาบาลเวยีงป่าเป้า เป็นหน่วยงานสนับสนุนในดา้นการ

ใหบ้รกิารทัง้ในหน่วยงานและบุคคลภายนอกหน่วยงาน และผูม้ารบับรกิารในการรกัษาพยาบาล ทัง้ใน

อ าเภอเวยีงป่าเป้า และบางต าบลของอ าเภอใกลเ้คยีง ของอ าเภอเวยีงป่าเป้า   ให้บรกิารอย่างรวดเรว็ 

ถูกต้อง ทนัเวลา ให้ค าแนะน า ปรกึษาในงานที่เกี่ยวขอ้ง และไม่ผดิพลาด ในด้านการให้บรกิาร เสมอ

ภาค ทดัเทียมกนั และมคีุณภาพ กบัผู้รบับรกิาร ไม่มกีารละเว้นด้านการบรกิาร   โดยผู้มารบับรกิาร

ไดร้บับรกิารพงึพอใจ 

 ผู้รบับริการเป็นหน่วยงานต่าง ๆ ในโรงพยาบาล จ านวน  36 หน่วยงาน และหน่วยงานใน

เครอืข่ายบรกิารสุขภาพอ าเภอเวยีงป่าเป้าจ านวน 10 หน่วยงาน   โดยให้บรกิารแก่ผู้รบับรกิารแต่ละ

ประเภท ทัง้ในเวลาราชการคอื 

ด้านเอกสาร การบรกิารถ่ายเอกสารท าส าเนา ให้กบับุคคลภายนอกผู้มารบับรกิาร เกี่ยวกับเอกสาร 

หลกัฐาน ในการตดิต่อกบัหน่วยงาน รวมถงึเอกสารที่มคีวามจ าเป็นในการใชง้านของหน่วยงานภายใน

ขององคก์ร   เช่น  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ,ส าเนาทะเบยีนบา้น ฯลฯ 

ความต้องการของผู้รบับริการซ่ึงเป็นบุคคลภายนอก คือ 

1. ผูป่้วย / ญาตผิูป่้วย ต้องการการใหบ้รกิารทีสุ่ภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส อธัยาศยัดคีวามถูกต้อง  
รวดเรว็   ทนัเวลา โปร่งใสตรวจสอบได ้

2. สว่นราชการ / หน่วยงานต่าง ๆ  ต้องการการใหบ้รกิารทีสุ่ภาพ  ยิม้แยม้แจ่มใส อธัยาศยัด ี 
มคีวามถูกตอ้ง  รวดเรว็  ทนัเวลา   โปร่งใสตรวจสอบได้ 

3. แนะน า และให้ขอ้มูลที่ถูกต้องเกี่ยวกบั ระเบียบ การติดต่อ การจดัเตรยีม เอกสารในการ
ตดิต่อกบัหน่วยงาน  

ความต้องการของผู้รบับริการ ซ่ึงเป็นบุคคลภายใน คือ  เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาล     
1. ความมอีธัยาศยัด ีรวดเรว็ ถูกตอ้ง ทนัเวลา เสมอภาคในการบรกิาร 
2. ใหค้ าแนะน า เกีย่วกบั เอกสาร หลกัฐาน การรอ้งขอ ทีเ่กีย่วขอ้งกบังานเอกสาร ประวตักิาร

ท างาน การลาทุกชนิด การเลื่อนขัน้ การโอนย้าย การปรบัต าแหน่ง และงานอื่นใดที่
เกีย่วขอ้งกบังานธุรการทัง้หมด  

 
 

ก.  หน้าท่ีและเป้าหมาย 



 

 

 งานธุรการทัว่ไปและงานสารบรรณ และงานการเจ้าหน้าที่   มหีน้าที่หลกัในการสนับสนุนและ

อ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ เพื่อให้งานบรกิารแก่หน่วยงานภายในและภายนอก  ผู้รบับรกิาร  

เจา้หน้าทีโ่รงพยาบาล  บรรลุเป้าหมายอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล  โดยมเีป้าหมายดงันี้  

1. ใหก้ารบรกิารทีค่รอบคลุม  ผูร้บับรกิารไดร้บัความสะดวก รวดเรว็  ถูกตอ้ง   
ตามระเบยีบราชการ 

 2.  พฒันาระบบคุณภาพบรกิารและพฤตกิรรมบรกิารอย่างต่อเนื่อง 

 3.  มุ่งเน้นการท างานเป็นทมี 

 4.  สรา้งความพงึพอใจใหก้บัผูร้บับรกิารทัง้ภายในและภายนอก 

ข.  ขอบเขตการให้บริการ 

 งานธุรการ  ให้บรกิารแก่หน่วยงานภายในโรงพยาบาล   เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล  ผู้ป่วยและ

ญาต ิ ผูม้ารบับรกิารรวมถงึหน่วยงานภายนอก  ซึง่ประกอบไปดว้ยหน่วยงาน  ดงัต่อไปนี้ 

 1.  หน่วยงานธุรการทัว่ไป ได้แก่  งานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านบริการทัว่ไป  งาน

เลขานุการ  งานสวสัดกิาร   

 2.  งานสารบรรณ  ไดแ้ก่  งานรบั – สง่หนังสอื   งานผลติหนงัสอื งานเกบ็รกัษา ยมืและท าลาย

หนงัสอื 

 3. งานการเจ้าหน้าที่ ได้แก่ การจดัท าทะเบียนประวัติของบุคลากร การควบคุมวนัลา การ

โอนย้าย การเก็บเอกสารที่เกี่ยวขอ้ง ทัง้ประวตั ิการประชุม อบรม ของบุคลากร การสรรหาบุคคลเข้า

ท างาน การแจง้เขา้/ออกประกนัสงัคมของเจา้หน้าที ่ประเภท พกส.และลูกจา้งชัว่คราวรายเดอืน รายวนั   

ค.  ผู้รบัผลงานและความต้องการท่ีส าคญั  (จ าแนกตามกลุ่มผู้รบัผลงาน) 

ผู้รบัผลงาน ความต้องการท่ีส าคญั 

1.  หน่วยงานภายใน/เจา้หน้าทีโ่รงพยาบาล 1. ไดร้บัการสนับสนุนบรกิาร  รวมถงึการอ านวยความ
สะดวกในดา้นต่าง ๆ ของงานบรกิารอย่างมี
ประสทิธภิาพและมปีระสทิธผิล 

2. ไดร้บัเอกสาร ข่าวสารทีถู่กตอ้ง รวดเรว็ทนัเวลา 
3. สภาพแวดลอ้มในการท างานสะอาด สดัสว่น  

กวา้งขวาง  ปลอดภยั 
4. ใหบ้รกิารดว้ยความสุภาพ  ยิม้แยม้ 
5. ไดร้บัสารดา้นการประชุม / อบรม / การศกึษา

ต่อเนื่องรวดเรว็ ถูกตอ้ง  ทนัเวลา 
2.  ผูป่้วย/ญาต/ิผูร้บับรกิาร 1. ไดร้บัการบรกิารทีด่มีคีุณภาพ  สะดวก  รวดเรว็  เป็น

กนัเอง 



 

 

2. มสีภาพแวดลอ้มทีส่ะอาด  สวยงาม  มสีิง่อ านวย
ความสะดวกทีพ่อเพยีง 

3. ไดร้บับรกิารตรงตามความตอ้งการทีร่ะบุมา และ
ไดร้บั 
ความสะดวกในการประสานงาน 

3.  หน่วยงานภายนอก 1. ไดร้บัความร่วมมอื  การประสานงานทีด่ ี สะดวก 
รวดเรว็  ทนัเหตุการณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

งานพสัด ุ
1.บริบท (Context) 
 ก.  หน้าท่ีและเป้าหมาย 

 การบรหิารงานพสัดุใหป้ระโยชน์สงูสุดแก่หน่วยงาน และสอดคลอ้งกบัหลกัการ คุม้ค่า โปร่งใส มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได้ ผู้รบับริการได้รบัพัสดุตรงกับความต้องการ ทัน เวลา 
ครบถว้นถูกตอ้งตามพระราชบญัญตักิารจดัซือ้จดัจา้งและบรหิารพสัดุภาครฐั พ.ศ.2560 

ข.  ขอบเขตการให้บริการ 
  ครอบคลุมให้บรกิารด้านการจดัหาพสัดุทัว่ไป  ยกเว้นยาและเวชภณัฑ์  ให้แก่ทุกหน่วยงาน

ภายในโรงพยาบาล  ตัง้แต่การจดัหา เก็บรกัษา ควบคุม เบิกจ่าย จ าหน่ายพสัดุ   ด้วยความทนัเวลา 
ครบถว้น และถูกตอ้งตามพระราชบญัญตักิารจดัซือ้จดัจา้งและบรหิารพสัดุภาครฐั พ.ศ.2560  

 ค.  ผู้รบัผลงานและความต้องการท่ีส าคญั (จ าแนกตามกลุ่มผู้รบัผลงาน) 
  ผูร้บัผลงาน ความตอ้งการทีส่ าคญั 

เจา้หน้าทีห่น่วยงาน
ภายนอก 

ท าเอกสารเบกิ - จ่าย ใหก้บับรษิทั, หา้ง,รา้น ดว้ยความถูกตอ้ง และทนัเวลา 

เจา้หน้าทีห่น่วยงาน
ภายใน 

1. ไดร้บับรกิารทีร่วดเรว็  ครบถว้น  ถูกตอ้งตามความต้องการ 
2. เจา้หน้าทีม่มีนุษยส์มัพนัธด์ ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

งานการเงินและบญัชี 

1.บริบท 

ก .หน้าท่ีและเป้าหมาย 

งานการเงินและบัญชี  กลุ่มงานบริหารงานทัว่ไป โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า เป็นหน่วยงาน

สนับสนุนในดา้นการให้บรกิารทัง้หน่วยงานภายในและบุคคลภายนอกหน่วยงาน ตลอดจนในเครอืข่าย

บรกิารสุขภาพอ าเภอเวยีงป่าเป้า   ให้บรกิารรบัเงนิ  การจ่ายเงนิ  การบนัทึกบญัช ีการเก็บรกัษาเงนิ  

และการจดัท ารายงานทางการเงนิที่ถูกต้อง   ครบถ้วน ทนัเวลา  ตรวจสอบได้ ผูร้บับรกิารพงึพอใจโดย

มุ่งเน้นความพงึพอใจของผูร้บับรกิารเป็นศูนยก์ลาง 

ข.ขอบเขตบริการ 

ผูร้บับรกิารเป็นหน่วยงานต่าง ๆ  ในโรงพยาบาล จ านวน    70  หน่วยงาน (ตามหน่วยต้นทุน

ใน โรงพยาบาล) ,หน่วยงานในเครอืข่ายบรกิารสุขภาพอ าเภอเวยีงป่าเป้า   จ านวน  10 หน่วยงาน (รพ.

สต.)และ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวยีงเป้า   การใหบ้รกิารทุกวนัท าการในเวลา 08.00 น. – 16.00 

น. เวน้วนัหยุดราชการ และ วนัหยุดนักขตัฤิกษ์ และให้บรกิารรบัเงนิค่ารกัษาพยาบาลทุกวนัท าการไม่

เว้นวนัหยุดราชการ วนัหยุดนักขตัฤิกษ์(ห้องการเงนิ NO.11) ในเวลา 08.00 – 24.00 น. งานการเงนิ

และบญัชใีหบ้รกิารงานต่าง ๆ ดงันี้ 

 ด้านการรบัเงินให้บริการรบัเงินค่ารกัษาพยาบาลจากผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน, รบัเงินจาก

กองทุนต่าง ๆ  เช่น เงินโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  ,เงินประกันสังคม  ,เงิน พรบ .

ผูป้ระสบภยัจากรถ, เงนิค่ารกัษาพยาบาลจากหน่วยงานราชการและรฐัวสิาหกจิต่าง ๆ 

  ดา้นจ่ายเงนิ  ใหบ้รกิารจ่ายเงนิแก่ผูร้บับรกิารแต่ละประเภท   ในเวลาราชการ คอืจ่ายเงนิคนืค่า

รกัษาพยาบาลแก่ผูป่้วย, จ่ายเงนิช าระหนี้ให้แก่เจา้หนี้  บรษิทั  หา้งรา้นต่าง ๆ , จ่ายเงนิเดอืน  ค่าจา้ง

ประจ า   ค่าจา้งชัว่คราว  ค่าตอบแทน  เงนิสวสัดกิารต่างๆ  แก่เจา้หน้าที ่  และเงนิอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

ดา้นการจดัท าบญัช ี  ด าเนินการจดัท าบญัชรีะบบเกณฑค์งคา้ง ในส่วนของโรงพยาบาล ส าหรบั

ในส่วนโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลเครอืข่ายเวยีงป่าเป้า  จ านวน   10  รพ.สต.    จดัท าโดยให้

ขอ้มูล ค าแนะน า ตรวจสอบ แก้ไขระบบบญัชเีกณฑค์งคา้ง ดา้นการเกบ็รกัษาเงนิ ด าเนินการเกบ็รกัษา

เงนิให้เป็นไปตามระเบยีบของทางราชการดา้นการจดัท ารายงานทางการเงนิ ด าเนินการ จดัท ารายงาน

ทางการเงิน  โดยใช้ข้อมูลจากระบบบัญชีเกณฑ์คงค้างโดยจัดท ารายงานงบการเงินงบทดลองให้

ส านักงานพฒันาการเงนิการคลงักระทรวงสาธารณสุข และจดัท างบทดลองเงนินอกงบประมาณเข้า

ระบบ GFIMS โดย บช 11 จดัส่งใหจ้ดัเชยีงรายทุกเดอืน ภายในวนัที ่8 ของเดอืน ถดัไป     รวมถงึการ

จดัท ารายงานวเิคราะหส์ถานการณ์ทางการเงนิเสนอผูบ้รหิารโรงพยาบาลทุกเดอืน 



 

 

 ด้านการจัดท าระบบค้างช าระ   ด าเนินการจัดท าสัญญาค้างช าระผู้ป่วยสิทธิช าระเงินเอง,       

ทะเบยีนคุมลูกหนี้, ทะเบยีนคุมผู้ป่วย  พรบ.ผู้ประสบภยัจากรถ     รวมถงึการตดิตามทวงหนี้ส าหรบั

ผู้ป่วยที่ได้ท าสญัญาค้าง ช าระไว ้และผู้ป่วยที่เรยีกเก็บ เช่น ค่ารกัษา UC OPD นอก CUP ในจงัหวดั 

และอื่นๆ 

 ด้านการวเิคราะห์ต้นทุนหน่วยบรกิารแบบ Quick Method จากด าเนินงานด้านบญัชี/รวบรวม

ขอ้มลูดา้นบรกิารค านวณตน้ทุนแบบไวทุกปี 

ค. ผู้รบัผลงานและความต้องการท่ีส าคญั 

งานการเงินและบญัชี  

ความตอ้งการของผูร้บับรกิารซึง่เป็นบุคคลภายนอกคอื 

1. ผู้ป่วย / ญาติผู้ป่วย   ต้องการได้รบัความสะดวก รวดเรว็ และถูกต้องขณะมาใช้บรกิาร, รู้

สทิธปิระโยชน์ของผูป่้วยอย่างถูกตอ้ง และใหบ้รกิารด ีมไีมตร ียิม้แยม้แจ่มใส 

2. สว่นราชการ / หน่วยงานต่าง ๆ   ตอ้งการการใหบ้รกิารทีสุ่ภาพ  ยิม้แยม้แจ่มใส  อธัยาศยัด ี  

3. ผูแ้ทนเกบ็เงนิจากบรษิทั ห้างรา้นต่าง ๆ ต้องการใหบ้รกิารดว้ยความยิม้แยม้ แจ่มใส เต็มใจ

ใหบ้รกิาร, ทราบขัน้ตอน ก าหนดเวลาในการช าระเงนิ และไดร้บัความสะดวก รวดเรว็ในการ

ตดิต่อรบัเงนิ 

ความตอ้งการของผูร้บับรกิารซึง่เป็นบุคคลภายในหน่วยงานคอื 

1.เจา้หน้าทีโ่รงพยาบาล     

- เจา้หน้าทีง่านพสัดุ  ตอ้งการการประสานงานทีด่ใีนการจดัสง่เอกสาร 

หลกัฐานการขอเบกิจ่ายเงนิค่าพสัดุต่าง ๆ และจ่ายเงนิใหเ้จา้หนี้อย่างถูกต้อง ครบถว้น ทนัเวลา บรกิาร

ยิม้แยม้ แจ่มใส          

- เจา้หน้าทีง่านผูป่้วยใน/งานผูป่้วยนอก/กลุ่มงานเภสชักรรม/กลุ่มงาน 

เทคนิคบรกิาร/x-rayประสานงานทีด่ใีนการคดิ   ค่ารกัษาพยาบาลค่าหตัถการต่าง ๆ และการจดัเกบ็เงนิ 

อย่างถูกตอ้ง ครบถว้น รวดเรว็ ตรวจสอบได้ 

- เจา้หน้าทีห่น่วยงานอื่น ๆ   ทีม่าตดิต่อ    ตอ้งการการใหบ้รกิารที 

เตม็ใจ  สุภาพ   เป็นกนัเอง 

2. ผู้บรหิาร   ต้องการได้รบัทราบขอ้มูลรายงานทางการเงนิที่   ถูกต้อง   ครบถ้วน   ทนัเวลา    

ตรวจสอบได ้เพือ่ใชป้ระกอบในการตดัสนิใจ และวางแผนการบรหิารงานของโรงพยาบาล  

 

 



 

 

หน่วยงานซกัฟอก  

บริบท 

ก.หน้าท่ีและเป้าหมาย 

งานซกัฟอก  มหีน้าทีห่ลกัในการใหบ้รกิารผา้สะอาดแก่หน่วยงานบรกิารผูป่้วย  งานจดัการผ้า

ทีใ่ชแ้ลว้  และงานตดัเยบ็-ซ่อมแซมผา้ช ารุดเพือ่ใหม้ผีา้ทีส่ะอาด เพยีงพอ และพรอ้มใช้ 

เป้าหมายของงานซกัฟอก  คือ 

1. ใหบ้รกิารผา้สะอาด  เพยีงพอ  พรอ้มใช ้ เป็นทีพ่งึพอใจ 
2. เจา้หน้าทีม่คีวามปลอดภยัในการท างาน  และไม่เป็นการท าลายสิง่แวดล้อม 

ข.ขอบเขตการให้บริการ 

1. การให้บรกิารผา้สะอาด  บรกิารน าส่งผ้าสะอาดให้หน่วยงานบรกิารผู้ป่วยทุกวนั  วนัละ 1 ครัง้ 
เวลา 14.00 น. – 15.00 น. ทุกหน่วยงานในโรงพยาบาล   

2. การจดัการผา้ทีใ่ชแ้ลว้  โดยเจา้หน้าทีข่ึน้ไปเกบ็ผา้ตามหน่วยงานต่างๆ เวลา 06.00 น.-07.00น.  
และเวลา11.00 -12.00 น. และแยกประเภทของผา้  เพื่อน าเขา้เครื่องซกัผา้ให้ถูกต้อง เป็นการ
ประหยดัผงซกัฟอกและพลงังาน พรอ้มสะดวกในการปฏบิตังิานของเจา้หน้าทีใ่นการรบัผา้ เพื่อ
อบผา้ หรอืน าไปตากแดด และสะดวกในการพบัผา้ จดัเกบ็และสง่ผา้ไดง้า่ยและถูกตอ้ง 

ค.ผู้รบัผลงานและความต้องการ     

1. ผูป่้วยและญาต ิมคีวามตอ้งการดงันี้ 

 ต้องการผ้าที่สะอาด    มกีลิน่หอม  ไม่มคีราบสกปรก  ผ้าไม่บางเกนิไป  ไม่ช ารุด  ขนาดของ

เสือ้ผา้มขีนาดทีเ่หมาะสมกบัผูป่้วย  และมปีรมิาณเพยีงพอ  ส าหรบัผูร้บับรกิาร 

2. ผูร้่วมงานในโรงพยาบาล มคีวามตอ้งการดงันี้ 

        ผา้ทีม่คีุณภาพ  เหมาะแก่การใชง้าน  เพยีงพอต่อความต้องการ  และความร่วมมอืในการแก้ไข

ปัญหา  การประสานงานที่รวดเรว็  ส่วนผูบ้รหิารต้องการให้ใชท้รพัยากรอย่างคุม้ค่า  ประหยดั  และได้

ประโยชน์สงูสุด  โดยใหเ้กดิความสะดวก  และปลอดภยัแก่ผูป้ฏบิตังิาน 

 

 

 

 

 

 


