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ค าน า 

 
 
 

             ปัจจุบนักลุ่มการพยาบาลมีภารกิจในการก ากบัดูแลหน่วยงานบริการทางการพยาบาลและ
หน่วยงานสนบัสนุนบริการจ านวน 6 หน่วยงาน  มีบุคลากรท่ีอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลจ านวนมาก ทั้งส่วน
ขา้ราชการ  ลูกจา้งนกัเรียนทุน  ลูกจา้งประจ า รวมทั้งบรรจุแต่งตั้งและโยกยา้ยบุคลากรค่อนขา้งบ่อย ท าใหต้อ้งมี
การควบคุม ก ากบัดูแล ติดต่อประสานงานตลอดเวลา    ดงันั้นเพื่อใหร้ะบบในการดูแล ควบคุมก ากบัเกิด
ประสิทธิภาพ มีแนวทางในการปฏิบติัท่ีชดัเจน   จึงไดป้รับปรุงคู่มือปฐมนิเทศขึ้นเพื่อใชใ้นหน่ยวงาน และ
ปฐมนิเทศเจา้หนา้ท่ีท่ีมาปฏิบติังานใหม่หรือโยกยา้ย รวมทั้งนกัศึกษาหลกัสูตรต่าง ๆ ท่ีมาฝึกงานและผูม้าศึกษาดู
งานอ่ืนๆ   หากพบขอ้บกพร่องในคู่มือเล่มน้ีกรุณาใหค้  าช้ีแนะ หรือขอ้เสนอแนะกบัคณะผูจ้ดัท าดว้ย เพื่อจะได้
น าไปแกไ้ขปรับปรุงใหมี้ความสมบูรณ์ยิง่ขึ้นจะเป็นพระคุณ 
 
 

ใกลรุ่้ง    เกตุพิจิตร 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 

หวัหนา้พยาบาล 
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ประวัติอ าเภอเนินมะปราง 
 อ าเภอเนินมะปราง เดิมเป็นก่ิงอ าเภออยูใ่นเขตการปกครองของอ าเภอวงัทอง  จงัหวดัพิษณุโลก  เน่ืองจาก
สถานการณ์ในขณะนั้นมีผูก่้อการร้ายคอมมิวนิสตเ์ขา้มาปลุกระดมมวลชนท าการแทรกซึมบ่อนท าลายซุ่มโจมตี
เจา้หนา้ท่ีและสถานท่ีราชการอยูเ่น่ือง ๆ ทางราชการจึงไดแ้ยกพื้นท่ีบางส่วนของอ าเภอวงัทองตั้งเป็นก่ิงอ าเภอเนิน
มะปรางเม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน 2519  และไดรั้บการยกฐานะเป็นอ าเภอเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2526 นบัเป็นอ าเภอท่ี 9 
ของจงัหวดพิษณุโลก 
  
 

ประวัติโรงพยาบาลเนินมะปราง 
ในปี 2527 คณะกรรมการพฒันาอ าเภอไดเ้ลือกท่ีดินซ่ึงไดรั้บบริจาคจากราษฎร 6 รายรวมประมาณ 45 ไร่ 

ตั้งอยูติ่ดถนนสายสากเหลก็ – บา้นมุง กิโลเมตรท่ี 19   โดยนายสืบ  รอดประเสรฐิ ผูว้่าราชการจงัหวดัพิษณโุลก 
รอ้ยตรีสมชาย  นวาวฒัน ์นายอ าเภอขณะนัน้ และ ดร.พิทยา   สิรวิรรโณภาส  ซึ่งด ารงต าแหน่งหวัหนา้สหกรณ์

นิคมวงัทอง  ไดม้ีสว่นในการติดต่อกบัราษฎรที่บรจิาคที่ดินจ านวน  6  ราย  รวมพื้นท่ีประมาณ 51 ไร่ อยูติ่ดถนน
สายสากเหลก็ – บา้นมุง กิโลเมตรท่ี 19  เพื่อขอสนบัสนุนงบประมาณจากกระทรวงสาธารณสขุในการด าเนินการ
ก่อสรา้งโรงพยาบาลเนินมะปรางซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาด  10  เตียง  โดยตัง้อยู่เลขที่ 364 หมู่ 2 ต าบลเนิน
มะปราง อ าเภอเนินมะปราง จงัหวดัพิษณโุลก  เขตที่ตัง้มีลกัษณะภมูิประเทศเป็นที่ราบเชิงเขาติดถนนสายสาก
เหล็ก-บา้นมงุ โดยระยะห่างจากตวัอ าเภอเนินมะปราง 1 กิโลเมตร ห่างจากตวัจงัหวดัพิษณโุลก 65 กิโลเมตร 
และห่างจากตวัจงัหวดัพิจิตร 37 กิโลเมตร 
 เดือนธนัวาคม 2526  - นายแพทยสุ์พจน์ ปัญญาโตนะ  ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลคนแรกไดน้ า 

   คณะเจา้หนา้ท่ีมาใหบ้ริการแก่ผูป่้วยนอกสัปดาห์ละ 3 วนั โดยมีโรง 
   พยาบาลวงัทองเป็นพี่เล้ียง 

20 มกราคม 2529 - เริ่มเปิดใหบ้ริการตรวจรกัษาโรคแก่ประชาชนอ าเภอเนินมะปราง โดยมี 
  เจา้หนา้ที่ปฏิบติังานเพียง 15 คน  แบ่งการบรหิารงานงานเป็นฝ่ายต่างๆ 
  และม“ีฝ่ายการพยาบาล”  รบัผิดชอบงานบรกิารพยาบาล   มีพยาบาล 
  วิชาชีพเป็นหวัหนา้ฝ่าย  ในระยะแรกเปิดบริการเฉพาะผูป่้วยนอก  เมื่อมี 
  อตัราก าลงัและสถานที่พรอ้มจึงเปิดรบัผูป่้วยในไวน้อนพกัรกัษาใน 
  โรงพยาบาลในเวลาต่อมา 

 พ.ศ. 2537  - ขยายเป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง  
 พ.ศ. 2539  - งานบริการพยาบาลปรบัเป็น”กลุม่งานการพยาบาล” ตามโครงสรา้งการ 
                                                    บริหารงานใหม่ 



 

 23 มกราคม 2541 - พิธีเปิดโรงพยาบาลขนาด 30 เตียงอย่างเป็นทางการ 
 พ.ศ. 2545  - งานบริการพยาบาลปรบัเป็น”กลุม่การพยาบาล” ตามโครงสรา้งใหม่ซึ่ง 
                                                    แบ่งตามภารกิจ  
 

ท าเนียบผู้อ านวยการโรงพยาบาลเนินมะปราง 
 1.  นายแพทยสุ์พจน์     ปัญญาโตนะ  พ.ศ. 2529 – 2530 
 2.  นายแพทยบ์ุญชยั     ธีระกาญจน์  พ.ศ. 2530 – 2532 
 3.  นายแพทยเ์ฉลิมศกัด์ิ     สุวิชยั   พ.ศ. 2532 -2534 
 4.  นายแพทยศิ์ริโรจน์     กิตติสารพงษ ์  พ.ศ. 2534 – 2535 
 5.  นายแพทยว์ีระศกัด์ิ     หล่อทองค า  พ.ศ. 2535 – 2536 

6.  นายแพทยโ์สภณ     โฆษิตวานิชย ์  พ.ศ. 2536 – 2537 
 7.  นายแพทยย์งสรร     วงศว์ิวฒัน์เสรี  พ.ศ. 2537 – 2538 
 8.  นายแพทยพ์งศเ์ทพ     ธีรวิทย ์  พ.ศ. 2538 – 2539 
 9.  นายแพทยสุ์รัตน์     ตั้งชยัสิน  พ.ศ. 2539 – 2541 
 10.  แพทยห์ญิงอจันา     เรืองภกัดี  พ.ศ. 2541 – 2542 
 11. นายแพทยช์ยานนัท ์    โภคณิตถานนท ์ พ.ศ. 2542 – 2545 
 12. นายแพทยศ์ราวุธ     นุกูลอุดมพานิชย ์ พ.ศ. 2545 - 2547 
 13. แพทยห์ญิงจนัทร์เพญ็    ขวญัศิริกุล  พ.ศ. 2547 – 2551 
 14. นายแพทยภ์ูวดล     พลพวก  พ.ศ. 2551 – 2557 
             16.น.ส.เพชรประภา            เพียรพานิชย ์               พ.ศ. 2557 –  2558 
              17.นายจตุพล                     ขนุมธุรส                      พ.ศ. 2558 – ปัจจุบนั 
 
 
ท ำเนียบหัวหน้ำพยำบำลโรงพยำบำลเนินมะปรำง   
1.  นางสดุารตัน ์       พิมพร์ะเบียบ   พยาบาลวิชาชีพ 3                         ตัง้แต่ พ.ศ. 2529 – พ.ศ. 2530 
2.  นางสาวอสุา        โทจ าปา     พยาบาลวิชาชีพ 4              ตัง้แต่ พ.ศ. 2530 – พ.ศ. 2533 
3.  นางสาวขนิษฐา    สระทองยอด   พยาบาลวิชาชีพ 5                         ตัง้แต่ พ.ศ. 2533 – พ.ศ. 2534 
4.  นางรตันาภรณ ์    พุ่มพวง     พยาบาลวิชาชีพ 7              ตัง้แต่ พ.ศ. 2534 – พ.ศ. 2546 
5.  นางสอน        ภู่ฟัก     พยาบาลวิชาชีพช านาญการ          ตัง้แต่ พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2555 
6.  น.ส.ใกลรุ้ง่          เกตพุิจิตร        พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ    ตัง้แต่  พ.ศ. 2555 – ปัจจบุนั    



 

ยุทธศาสตร์การบริหารบริการพยาบาล   
    
ปรัชญา/ค่านิยม  

1.   ใหบ้ริการโดยยดึผูป่้วยเป็นศูนยก์ลาง ค านึงถึงสิทธิผูป่้วย 
2.   ใหบ้ริการอยา่งมีคุณภาพ  โดยยดึจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 
3.   ท างานเป็นทีมและเรียนรู้ร่วมกนัอยา่งต่อเน่ือง 

 
วิสัยทัศน์  
 บริการตามมาตรฐาน  ท างานเป็นสุข   ประสานทุกเครือข่าย 
 
พนัธกจิ  

1. จดัระบบบริการพยาบาลตามมาตรฐานการพยาบาลภายใตจ้รรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ 

2. ใหก้ารดูแลสุขภาพแบบองคร์วม  ครอบคลุมทั้งดา้นส่งเสริม ป้องกนั รักษา ฟ้ืนฟูสภาพและคุม้ครอบ
ผูบ้ริโภค  โดยค านึงถึงสิทธิผูป่้วยและยดึผูป่้วยเป็นศูนยก์ลาง  ผูดู้แลและชุมชนมีส่วนร่วมในการ
จดัการระบบสุขภาพท่ีสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิต   

3. ส่งเสริมสนบัสนุนบุคลากรทางการพยาบาลใหมี้ความรู้/ทกัษะเชิงวิชาชีพ  มีสมรรถนะในการให้ 

บริการ  ท างานเป็นทีมร่วมกบัทีมสหวิชาชีพ   

4. พฒันาคุณภาพการบริหารจดัการทรัพยากรให้เพียงพอ  เหมาะสมกบัภาระงาน 

5. ประสานความร่วมมือกบัภาคีเครือข่ายสุขภาพในการจดับริการสุขภาพท่ีดี  

 
นโยบาย 

1. พฒันาคุณภาพบริการพยาบาลโดยบูรณาการมาตรฐานการพยาบาล QA และมาตรฐาน HA  
สอดคลอ้งกบันโยบาย ของโรงพยาบาล 

2. นโยบายความปลอดภยัในผูรั้บบริการและผูป้ฏิบติังาน( 2 P Safety ) ในทุกหน่วยงาน โดยยดึหลกั
มาตรการการป้องกนัความเส่ียงและมาตรการ New  Normal  

3. พฒันาคุณภาพเชิงรุก เนน้ พฒันาระบบ Pre-Hospital  คน้หาผูป่้วยกลุ่ม NCD ในโรงพยาบาล, การลด
อตัราการเกิดภาวะแทรกซอ้นในกลุ่มโรคส าคญั และการขาดนดั 

4. เพิ่มประสิทธิภาพคุณภาพความสมบูรณ์เวชระเบียน และบนัทึกทางการพยาบาล โดยพฒันาการ
บนัทึกทางการพยาบาลแบบ Electronic Nurse Note  



 

5. เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผูป่้วยโรคเขม็มุ่งของโรงพยาบาลสอดคลอ้งกบั SERVICE PLAN เนน้การ
ดูแลใหค้รอบคลุมต่อเน่ืองในกลุ่มโรค  DM, HT, COPD, STROKE,  MI, SEPSIS, IMC, Palliative 
Care และ  CA  

6. พฒันาดา้นวิชาการ เนินการจดัท าผลงานวิจยัอยา่งนอ้ย 1 เร่ือง และส่งเสริมการใชน้วตกรรมและ
งานวิจยัตามนโยบาย 4.0 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อใหผู้รั้บบริการไดรั้บบริการพยาบาลท่ีมีคุณภาพและปลอดภยัตลอดเวลาท่ีอยูใ่นโรงพยาบาล 
2. เพื่อใหผู้รั้บบริการและญาติ มีความรู้และทกัษะสามารถดูแลตนเองอยา่งต่อเน่ือง   มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
3. เพื่อพฒันาระบบบริการพยาบาลเชิงรุกในเครือข่ายแบบบูรณาการ  
4. เพื่อใหผู้รั้บบริการเกิดความพึงพอใจ 
5. เพื่อพฒันาบุคลากรทางการพยาบาลใหมี้ความรู้ ทกัษะ และจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
6. เพื่อใหบุ้คลากรทางการพยาบาลมีขวญั ก าลงัใจ และพึงพอใจการปฏิบติังาน 

 
เป้าหมาย  GOAL 

1.   พฒันาคุณภาพบริการพยาบาลอยา่งต่อเน่ือง 
2.   ผูรั้บบริการปลอดภยั  ไดรั้บบริการพยาบาลท่ีมีมาตรฐาน 
2. บุคลากรทางการพยาบาลมีคุณภาพ มีความสุขและปลอดภยั 
3. ผา่นเกณฑม์าตรฐานคุณภาพทางการพยาบาล QA  และ HA    

ขอบเขต 
1. รับผิดชอบบริการพยาบาลในและนอกสถานบริการ  ไดแ้ก่  งานผูป่้วยนอก,  งานคลินิกโรคเร้ือรัง,  

งานผูป่้วยใน,  งานผูป่้วยอุบติัเหตุ-ฉุกเฉิน,  งานห้องคลอด, งานบริการหน่วยปฐมพยาบาล/
สาธารณสุขเคล่ือนท่ี  และงานบริการตรวจสุขภาพเจา้หนา้ท่ี & หน่วยราชการอ่ืน ๆ 

2. รับผิดชอบงานสนบัสนุนบริการงาน  ไดแ้ก่  งานหน่วยจ่ายกลาง- ซกัฟอก, งานวสัดุ-ครุภณัฑ์
การแพทย,์ งานโภชนาการ 

3. จดัระบบและก ากบัติดตามใหง้านบริการพยาบาลใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการพยาบาลและตอบสนอง
ความตอ้งการของผูรั้บบริการ 

4. จดัอตัราก าลงัทางการพยาบาลใหเ้พียงพอและเหมาะสมกบัภาระงาน 
5. พฒันาศกัยภาพและสร้างขวญัก าลงัใจแก่บุคลากรทางการพยาบาล 
6. ร่วมกบัสถาบนัการศึกษาจดัการเรียนการสอนและฝึกภาคปฏิบติัในคลินิกแก่นิสิต/นกัศึกษา 

 



 

การจัดระบบบริการพยาบาล  มีดงัน้ี 
1.  กลุ่มการพยาบาล  มีหนา้ท่ี  

1.1   ก าหนดนโยบายวางแผน  ควบคุม  ก ากบั  การปฏิบติัการพยาบาลใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย 
1.2   ควบคุมคุณภาพการพยาบาล  สนบัสนุนใหมี้การปรับปรุงคุณภาพการพยาบาลอยา่งต่อเน่ือง 
1.3   บริหารจดัการการใชท้รัพยากรในทุกหน่วยบริการท่ีรับผิดชอบอยา่งมีประสิทธิภาพ 
1.4   ประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากรและหน่วยงานหน่วยงานท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบ   
1.5   พฒันาความรู้และทกัษะของบุคลากรทางการพยาบาลอยา่งต่อเน่ือง   
1.6   พฒันางานสาธารณสุขแก่สถานบริการสาธารณสุขในเครือข่ายอ าเภอเนินมะปราง  
1.7   สนบัสนุนแก่หน่วยงานสาธารณสุขและหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ีร้องขอ 
 

2. งานผู้ป่วยนอก  มีหนา้ท่ี 
 2.1  บริการคดักรองผูป่้วย 
 2.2  บริการห้องตรวจโรคทัว่ไป 
              2.3  หอ้งสังเกตอาการ 

  2.4  บริการตรวจภายใน 
2.5  บริการศูนยเ์ปล  รับ – ส่ง  ผูป่้วย  

  2.6  บริการสุขศึกษา/ใหค้ าแนะน าก่อนกลบับา้น  
2.7  บริการรับผูป่้วยไวรั้กษาในโรงพยาบาล 
2.8  บริการส่งต่อผูป่้วย   
2.9  บริการชนัสูตรทางคดี 
2.10  บริการเวชระเบียนผูป่้วย 
2.11  บริการคลินิคพิเศษ 
 วนัองัคาร พฤหสับดี  ศุกร์  - คลินิคเบาหวาน-ความดนัโลหิตสูง 
 วนัจนัทร์                   - คลินิคโรคหอบหืด/ปอดอุดกั้นเร้ือรัง 
 

3.  งานอุบัติเหตุ – ฉุกเฉิน  มีหนา้ท่ี 
3.1  บริการช่วยชีวิตผูป่้วยอุบติัเหตุ – ฉุกเฉินทั้งในสถานบริการ 
3.2  บริการรถพยาบาลฉุกเฉินช่วยเหลือผูป่้วย ณ จุดเกิดเหตุ (EMS) 
3.3  บริการตรวจรักษาเบ้ืองตน้แก่ผูรั้บบริการนอกเวลาราชการ 
3.4  บริการห้องปฐมพยาบาล  ฉีดยา  ท าแผล  ท าหตัถการตามแผนการรักษาของแพทย  ์
3.5  บริการรักษาพยาบาลทางวิทยุ/ ทางระบบไลน์ 



 

3.6  บริการหน่วยปฐมพยาบาลนอกสถานท่ี 
3.7  งานสุขศึกษาและค าแนะน าแก่ผูป่้วยและญาติ 
3.8  การส่งต่อผูป่้วยเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาล 
3.9  การส่งต่อผูป่้วยเพื่อรับการรักษายงัสถานพยาบาลอ่ืน 
3.10 บริการชนัสูตรทางคดี 
 

4.  งานผู้ป่วยใน  มีหนา้ท่ี 
4.1  บริการรักษาพยาบาลผูป่้วยท่ีมีค าสั่งใหน้อนรักษาตวัในโรงพยาบาล 
4.2  บริการฉีดยา  ท าแผล  ท าหตัถการตามแผนการรักษาของแพทย ์ 

        4.3  บริการช่วยแพทยใ์นการตรวจวินิจฉยั/คน้หาสาเหตุของโรค เช่น  การส่ง X-ray  การเก็บส่ิงส่ง 
                    ตรวจต่าง ๆ เป็นตน้ 
       4.4  บริการประเมินอาการผิดปกติท่ีตอ้งใหก้ารช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉินขณะท่ีผูป่้วยก าลงั Admit 
 4.5  บริการวางแผนจ าหน่ายผูป่้วย 
 4.6  บริการค าแนะน าและสุขศึกษาแก่ผูป่้วยและญาติ 

4.7  บริการส่งต่อผูป่้วยเพื่อรับการรักษาอยา่งต่อเน่ืองตามแผนการรักษาของแพทย์ 

5.  งานห้องคลอด  มีหนา้ท่ี  
            5.1   ใหบ้ริการดูแลหญิงตั้งครรภท่ี์ปกติและมี ภาวะแทรกซอ้น     
            5.2   ใหบ้ริการท าคลอดปกติ-ผิดปกติ  
            5.3   ใหก้ารดูแลหลงัคลอดทั้งมารดาและทารกตลอด 24 ชัว่โมง  
            5.4   ใหบ้ริการส่งเสริมสุขภาพและใหค้วามรู้ก่อนกลบับา้นเพื่อใหส้ามารถดูแลสุขภาพตนเองได ้
                     ถูกตอ้งเม่ือกลบัสู่ชุมชน 
            5.5   ใหบ้ริการส่งต่อยงัสถานบริการสุขภาพอ่ืน   
            5.6   ใหบ้ริการติดตามผูป่้วยเม่ือกลบัสู่ชุมชน 
 
6.  งานหน่วยจ่ายกลางและซักฟอก 

7.1  บริการเก็บรวบรวม - ขนส่งเคร่ืองมือ – อุปกรณ์การแพทยแ์ละเคร่ืองผา้ท่ีปนเป้ือนเช้ือจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ เพื่อน ามาเขา้กระบวนการท าลายเช้ือ  และท าใหป้ราศจากเช้ือทั้งโรงพยาบาล ตามมาตรฐาน
การป้องกนัและควบคุมการติดเช้ือ 

7.2  ด าเนินการท าลายเช้ือและท าใหป้ราศจากเช้ือตามมาตรฐานบริการ จดัเก็บตามมาตรฐาน 
7.3  ตรวจสอบคุณภาพผา้  ซ่อมแซมผา้ก่อนส่งคืนหน่วยงานท่ีใชบ้ริการ 



 

7.4  บริการแลกเปล่ียน/การส่งคืนเคร่ืองมือ–อุปกรณ์ปราศจากเช้ือและเคร่ืองผา้ยงัหน่วยบริการ 
       ผูป่้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โครงสร้างสายบังคับบัญชากลุ่มการพยาบาล 
 

 

                                                                                                    
 

 
       
 
 
 
 
 
               สายบงัคบับญัชา 

                                                                                          สายประสานงาน 

 
 

หวัหนา้พยาบาล 

หน.งาน OPD 
-พยาบาลวิชาชีพ 
-พยาบาลเทคนิค 
-จพ. เวชสถิต ิ
 

 

หน.งาน IPD 

 
-พยาบาลวิชาชีพ 
 

หน.งาน LR/OR 
 
-พยาบาลวิชาชีพ 

หน.งาน ER 
 
-พยาบาลวิชาชีพ 
-จพ.เวชกิจฉกุเฉิน 

 

หน.งาน NCD 
 
-พยาบาลวิชาชีพ 
 

หน.งานจ่ายกลาง 
และซกัฟอก 
 
-พนกังานบริการ 
 
จนท.หน่วยงาน 
 

คณะกรรมการบริหารกลุ่มการพยาบาล คณะท างานประกนัคณุภาพการพยาบาล 
 

     ผูอ้  านวยการโรงพยาบาล 

ห้องบตัร/ ศูนยเ์ปล 
-ผูช่้วยเหลือคนไข ้
-พนกังานบริการ 

 

-ผูช่้วยเหลือคนไข ้
-พนกังานบริการ 

 

-ผูช่้วยเหลือคนไข ้
-พนกังานบริการ 

 

-ผูช่้วยเหลือคนไข ้
-พนกังานบริการ 

 

-พนกังานบริการ 

หน.งานโภชนาการ 
 
-นกัโภชนาการ 
-พนกังานบริการ 



 

 
โครงสร้างการพฒันาคุณภาพบริการพยาบาล 

 
 

                                                                                                    
 

 
       
               สายบงัคบับญัชา 

                                                                                                 สายประสานงาน 

 
 
 
 
 
 

รองหวัหนา้พยาบาลดา้นบริการ 
    นางน า้ผึง้  ไมตรีสิทธิกร 

รองหวัหนา้พยาบาลดา้นบริหาร 
 น.ส.เบญจวรรณ  อินวิเชียร 
 
 
 
 

           หวัหนา้พยาบาล 
    น.ส.ใกลรุ้ง่      เกตพุิจิตร 
 

รองหวัหนา้พยาบาลดา้นวิชาการ 
   นายสมหวงั  ซอ้นงาม 

คณะกรรมการวิชาการ/ วิจยัและ 
นวตักรรม น.ส.เบญจวรรณ อิน
วิเชียร 
& นายสมหวงั ซอ้นงาม 
 
 
 

คณะกรรมการบริหารเวชภณัฑ ์
นางเอือ้มพร  ม่ิงสว่าง 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 น.ส.ใกลรุ้ง่ เกตพุิจิตร &  
น.ส.เบญจวรรณ อินวิเชียร 
 
 
 
 

คณะกรรมการสารสนเทศ 
นางสกุญัญา จารุอภินนัท ์ / 
น.ส.ยวุณีย ์จนัทรส์่ง 
                         
  
 
 
 

คณะกรรมการพฒันาคณุภาพQA 
 น.ส.ใกลรุ้ง่ เกตพุิจิตร &  
นางสกุญัญา จารุอภินนัท ์
 
 
 
 

คณะกรรมการบริหารอตัราก าลงั 
น.ส.รตันาภรณ ์ บญุโสภา 
 
 น.ส.นิภารรณ  เนินเพ่ิมพิสทุธิ์ 
 
 
 
 

คณะกรรมการเวชระเบียน 
นางน า้ผึง้  ไมตรีสิทธิกร 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริหารเครื่องมือ 
ทางการแพทย ์/ 
นางการะเกต ู ค าส ี
 
 
 
 
 

คณะกรรมการจริยธรรม/
จรรยาบรรณ 
วิชาชีพและพฤติกรรมบริการ 
นางศิริธร  ผาพนัธุ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

อตัราก าลงักลุ่มการพยาบาล 

หน่วยงาน 

พยาบาล
วิชาชีพ 
ขรก.+ลจ. 

พยาบาล
เทคนิค 

 
นกั

โภชนาการ 

จพ. 
เวชกิจ
ฉุกเฉิน 

จพ. 
เวชสถิติ 

ลูกจา้ง 
ประจ า 

ลูกจา้ง
ชัว่คราว/
พกส. 

ลูกจา้ง 
รายวนั 

 
รวม 

*กลุ่มการพยาบาล 1 -  - -   - - -   - 1 

  * งานผูป่้วยนอก 8 1 - -  - - - - 9 

    -ผูช่้วยเหลือคนไข ้ - - - - - 2 2 - 4 

   -หอ้งบตัร - - -  2 1 1 1 5 

   -ศูนยเ์ปล - - - - - - 1 2 3 

*งานโรคไม่ติดต่อ
เร้ือรัง (NCD)  4 - 

 
- - - - - 1 

 
5 

*งานอุบติัเหตุ
ฉุกเฉิน 9 -  

 
- 2  -   1(NA) -  

 
12 

*งานผูป่้วยใน 13 - 
 
-  -  - -  

1  
(แม่บา้น) -  

 
14 

*งานหอ้งคลอด 6  - - -      1(NA)   7 

*งานหอ้งผา่ตดั               - 

*งานหน่วยจ่ายกลาง 1 -  - -  -   1 6 1  9 

*โรงครัว   1   - 1 2 4 

*ผูช่้วยเหลือคนไข้
(หมุนเวียน)      

 
      5  2 

 
7 

 รวม 42 1 1 2 2 4 19 9 80 
                                                                                                                     ขอ้มลู ณ  ธนัวาคม  2565 

        
 
 
 
 
 
                                                                                                                                   



 

รายช่ือเจ้าหน้าท่ีกลุ่มการพยาบาล 
 
งานบริหารการพยาบาล   
      1. น.ส.ใกลรุ่้ง       เกตุพิจิตร          พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ   หวัหนา้พยาบาล 

  
งานผู้ป่วยนอก 

1. นางน ้าผ้ึง              ไมตรีสิทธิกร พยาบาลวิชาชีพช านาญการ หวัหนา้งาน 
2. นางวลัภา              ล่อกา  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
3. นางสาวิตรี                 วงศบ์ุรี      พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
4. นางไพเราะ  ผดัแกว้  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
5. นายอาทิตย ์      ศรีสม           พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
6. นางสาวสุวธิดา                พนัธ์ผกู               พยาบาลวิชาชีพช านาญการ    
7. นางสาวอารีย ์                  มีอารีย ์               พยาบาลวิชาชีพช านาญการ    
8. นางสาวยวุนารถ              ปชาโรจนจินดา  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ    
9. นางศศิธร  มัน่แสวง พยาบาลเทคนิคช านาญงาน 
10. นางสาวมินตรา          รินลา        จพ. เวชสถิติช านาญงาน 
11. นางสาวอาทิตยา               แสนสุข               จพ.เวชสถิติ (ลูกจา้งนร.ทุน)           
12. นางดวงจนัทร์  พรมเกษ              ผูช่้วยเหลือคนไข ้              ปฏิบติังานหนา้ห้องตรวจ 
13. นางเตือนใจ                      ศรีปาน               ผูช่้วยเหลือคนไข ้             ปฏิบติังานหนา้ห้องตรวจ 
14. นางจิรวรรณ                    ละออง                 ผูช่้วยเหลือคนไข ้             ปฏิบติังานหนา้หอ้งตรวจ   
15. นางมณีรัตน์    จนัทรคณา ผูช่้วยเหลือคนไข ้ ปฏิบติังานหอ้งบตัร 
16. นางมะลิวรรณ  ยศปัญญา พนกังานเปล               ปฏิบติังานหอ้งบตัร 
17. นางสาวสุธิดา                  ศีลละมยั               พนกังานบตัร                   ปฏิบติังานหอ้งบตัร 
18. นางสาวพรทิพย ์              หอมช่ืน    ผูช่้วยเหลือคนไข ้             พนกังานหอ้งสังเกตอาการ     
19. นายอนนัตเ์มฆ         เปล่ียนสะอาด     พนกังานบตัร                   ปฏิบติังานเปล   
20. นายเรวฒัน์                      ติณะมาศ             พนกังานเปล (ลูกจา้งรายคาบ) 
21. นายพิชิตชยั                      โมกขรัตน์          พนกังานเปล (ลูกจา้งรายคาบ) 

 
งานคลนีิคโรคเร้ือรัง 

1. นางสาวยวุณีย ์   จนัทร์ส่ง          พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   หวัหนา้งาน 
2. นางสาววริษา             กิจสวน            พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 



 

3. นางสุมาลี                   ค าไพร              พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
4. นางณฐัชา                  บวัดิษฐ์             พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   
5. นายธีรเมศ                        ชิตพรมราช      ผูช่้วยเหลือคนไข ้(ลูกจา้งรายคาบ)  

   
งานผู้ป่วยอุบัติเหตุ –ฉุกเฉิน 

1. นายสมหวงั                      ซอ้นงาม พยาบาลวิชาชีพช านาญการ หวัหนา้งาน 
2. นางศิริธร                    ผาพนัธุ์              พยาบาลวิชาชีพช านาญการ            รองหวัหนา้งาน 
3. นายธงชยั                  ปานเกิด       พยาบาลวิชาชีพช านาญการ                
4. นางสาวนณัฐกานต ์   สินสุพรรณ      พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ             
5. นางสาวทดัดาว          นวลจ าปา      พยาบาลวิชาชีพช านาญการ             
6. นางสาวสายรุ้ง                 ปานพลอย           พยาบาลวิชาชีพช านาญการ             
7. นายธีรวฒัน์               ภู่ฟัก           พยาบาลวิชาชีพปฏิบติัการ  
8. นางสาวนุจรินทร์             บางขาว      พยาบาลวิชาชีพปฏิบติัการ  
9. นายสถาปัตย ์                   กมลเชตุ  พยาบาลวิชาชีพปฏิบติัการ  
10. น.ส.สุนิสา            เพชรแสงอ่อน จพ.เวชกิจฉุกเฉินช านาญงาน 
11. น.ส.ทนสันนัท ์      แกว้สมนึก      จพ.เวชกิจฉุกเฉินปฏิบติังาน     
12. นางนพวรรณ์             ตวนพานิช ผูช่้วยเหลือคนไข ้

 
งานผู้ป่วยใน 

1. น.ส.เบญจวรรณ             อินวิเชียร   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   หวัหนา้งาน 
2. น.ส.รัตนาภรณ์               บุญโสภา              พยาบาลวิชาชีพช านาญการ    รองหวัหนา้งาน  
3. น.ส.สาล่ี                         สุ่มนาค      พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
4. น.ส.นงลกัษณ์                 ยศปัญญา    พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
5. น.ส.วนิดา                       เขียวขจรเขต  พยาบาลวิชาชีพปฏิบติัการ 
6. น.ส.พรนภา                     อินทร์แผลง        พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
7. นางนุชรินทร์                   ค  ามูล                  พยาบาลวิชาชีพปฏิบติัการ 
8. น.ส.นิศากร                    ทองงาม    พยาบาลวิชาชีพปฏิบติัการ  
9. น.ส.เจนจิรา                    เถ่ือนสุข               พยาบาลวิชาชีพปฏิบติัการ 
10. น.ส.บุศรา                      สุยะนา                  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
11. น.ส.พิชญาภา                  เปล่งเสียง             พยาบาลวิชาชีพปฏิบติัการ           
12. น.ส.กนกวรรณ              จนัทรวงษ ์            พยาบาลวิชาชีพ (ลูกจา้งนร.ทุน)  



 

13. น.ส.มาริสา                     บุญลอ้ม                พยาบาลวิชาชีพ (ลูกจา้งนร.ทุน)  
14. นางนนัทสิ์นี               จอสูงเนิน      พนกังานประจ าตึก (ลูกจา้งชัว่คราว)  

 
    งานห้องคลอด 

1. นางการะเกตุ        ค าสี  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ หวัหนา้งาน 
2. นางเอ้ือมพร     ม่ิงสวา่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ            รองหัวหนา้งาน  
3. นางสาวฐิติมา            จอยวงศ ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   
4. นางสาววาทินี            ราชานนท ์    พยาบาลวิชาชีพปฏิบติัการ 
5. นางสาววทันวิภา         แกว้แสง        พยาบาลวิชาชีพปฏิบติัการ 
6. นางสาวพรทิพย ์         หุ่นนอนไพร       พยาบาลวิชาชีพปฏิบติัการ 
7. นางโสพิทย ์                 เมืองแพน     ผูช่้วยเหลือคนไข ้

 
งานหน่วยจ่ายกลางและซักฟอก 

1. นางสุกญัญา             จารุอภินนัท ์     พยาบาลวิชาชีพช านาญการ (ICN)  หวัหนา้งาน 
2. นางพชัรา  แสงแกว้ ลูกจา้งประจ า 
3. นางนิตย ์  นาคองั  พนกังานกระทรวงสาธารณสุข 
4. นางจิตรวรรณ  แสวงทรัพย ์ พนกังานกระทรวงสาธารณสุข 
5. นางสุดใจ  เวียงวิเศษ พนกังานกระทรวงสาธารณสุข 
6. นางบงัอร                     ใจเพชร              พนกังานกระทรวงสาธารณสุข 
7. นางสุชานุช      เสนะ              พนกังานกระทรวงสาธารณสุข 
8. น.ส.ชลกญัญา                  เสนะ                   พนกังานกระทรวงสาธารณสุข     
9. นางสรวรรณ                    สามะเถ่ือน           ลูกจา้งรายวนั 
10. นางสาวสมปอง                อินนวน               พนกังานกระทรวงสาธารณสุข   

      
 
ผู้ช่วยเหลือคนไข้  หมุนเวียนขึ้นปฏิบติังานท่ีงานอุบติัเหตุ – ฉุกเฉิน ,งานผูป่้วยใน และงานหอ้งคลอด 

1. นางพยอม        โสประดิษฐ์   ผูช่้วยเหลือคนไข ้    พนกังานกระทรวงสาธารณสุข 
2. น.ส.ณพฐัอร        สมจิตร  ผูช่้วยเหลือคนไข ้     พนกังานกระทรวงสาธารณสุข 
3. น.ส.สุริยา         แสวงทรัพย ์ ผูช่้วยเหลือคนไข ้     พนกังานกระทรวงสาธารณสุข 
4. น.ส.อุไรวรรณ                ซอ้นงาม  ผูช่้วยเหลือคนไข ้     พนกังานกระทรวงสาธารณสุข 
5. น.ส.รจเรศ                       วงัคีรี                   ผูช่้วยเหลือคนไข ้      พนกังานกระทรวงสาธารณสุข 



 

6. น.ส.กาญจนา                   ชมพู                   ผูช่้วยเหลือคนไข ้ (รายคาบ) 
7. วราภรณ์                           แกว้คม               ผูช่้วยเหลือคนไข ้(รายคาบ)   

    
  

กฎระเบียบการปฏิบัติงานของกลุ่มการพยาบาล 
 

1. การลงช่ือและเวลาปฏิบัติงาน 
เวลาปฏิบติังานแบ่งออกเป็น เวรเชา้-เวรบ่าย – เวรดึก 
- เวรดึก   ปฏิบติัเวลา  00.30-08.30 น. 
- เวรเชา้  ปฏิบติังานเวลา  08.30-16.30 น. 
- เวรบ่าย ปฏิบติังานเวลา  16.30 - 00.30 น. 

เจา้หนา้ท่ีทุกคนตอ้งแสกนลายน้ิวมือขึ้นปฏิบติังานและหลงัจากเสร็จส้ินเวลาปฏิบติังานแลว้ใน
เคร่ืองแสกนลายน้ิวมือผูป้ฏิบติังานของโรงพยาบาลดว้ยตนเอง โดยเขียนช่ือ นามสกุล ใหช้ดัเจน   การขึ้น
ปฏิบติังานตอ้งขึ้นก่อนเวลาอยา่งนอ้ย 15 นาทีเพื่อเตรียมขอ้มูล รับ/ส่งเวร 

 
2. การจัดอตัราก าลงั 
         กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลเนินมะปราง ตระหนกัถึงหลกัการให้บริการท่ีมีคุณภาพและปลอดภยัต่อผูป่้วย 
การลดความผิดพลาดหรือเกือบผิดพลาด รวมทั้งอาจไม่ปลอดภยัต่อสุขภาพของพยาบาลเอง การเกิดความเหน่ือย
ลา้ ส่งผลใหผ้ลลพัธ์ของงานลดลง 
         ดังนั้นเพื่อให้สอดคลอ้งกับนโยบายชั่วโมงการท างานเพื่อความปลอดภัยของผูป่้วย สภาการพยาบาล จึง
ก าหนดนโยบายการจดัอตัราก าลงัเพื่อความปลอดภยัของกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลเนินมะปรางดงัน้ี 

๑. ตระหนักว่าการท างานสัปดาห์ละ ๔๐ ชัว่โมง เป็นเกณฑ์สากล การท างานล่วงเวลา หรือมากกว่า ๔๐ 

ชัว่โมงต่อสัปดาห์ เป็นสิทธิของบุคคล และเป็นไปตามความจ าเป็นของหน่วยงาน 

๒. การจัดตารางการปฏิบัติงาน ต้องค านึงถึงชั่วโมงรวมของการท างานของพยาบาล ไม่ควรเกิน ๑๒ 

ชัว่โมง ใน ๑ วนั หรือไม่ควรเกิน ๖๐ ชัว่โมงใน ๑ สัปดาห์ (นโยบายชัว่โมงการท างานของพยาบาล

เพื่อความปลอดภยั) 

๓. เน่ืองจากมีขอ้จ ากดัดา้นอตัราก าลงัท่ีไม่เพียงพอจ าเป็นท่ีตอ้งมีการท างานเกินกวา่ชัว่โมงท่ีก าหนด จะมี

แนวปฏิบติัดงัน้ี 

๓.๑ สามารถจดัเวรขึ้นปฏิบติังานเวร 8 ติดต่อกนัได ้2 เวร  เฉพาะเวร เชา้ และ เวรบ่าย ไม่เกิน 3 คร้ัง/   



 

        เดือน และไม่ใหจ้ดัขึ้นเวร บ่าย ต่อ กบัเวรดึก ยกเวน้ กรณีฉุกเฉิน เช่น การเจ็บป่วยกะทนัหนั หรือ   

        เกิดอุบติัเหตุ 

๓.๒ การจดัเวรปฏิบติังานของพยาบาลก าหนดตอ้งขึ้นปฏิบติังานติดต่อกนัไดไ้ม่เกิน 10 เวร    

                   ๓.๓ แลกเปล่ียนเวรไดไ้ม่จ ากดัคร้ังแต่ตอ้งเป็นความยนิยอมของทั้งผูข้องผูแ้ลกเวรทั้งสองฝ่าย 
                           แต่ทั้งน้ีตอ้งไม่ขดัต่อระเบียบการปฏิบติังาน ตามขอ้ ๓.๑ และ ๓.๒ ยกเวน้ กรณีฉุกเฉิน  
                           เช่น เจ็บป่วยหรือติดธุระจ าเป็นตอ้งแจง้ใหห้วัหนา้งานหรือ ฝ่ายทราบก่อนขึ้นปฏิบติังาน 
                          อยา่งนอ้ย 4 ชัว่โมง (เวน้ไม่สามารถติดต่อได)้ 

- เขียนใบแลกเวรทุกคร้ังและไดรั้บอนุญาตก่อนจึงแลกเปล่ียนได ้
- ใชแ้บบฟอร์มและลงช่ือดว้ยตนเองทั้งผูข้อแลกและผูย้นิยอมใหแ้ลก 

๔. องคก์รพยาบาลสนบัสนุน และส่งเสริมการดูแลสุขภาพของพยาบาล สุขอนามยัการนอนหลบั การ
จดัการกบัความเครียด การออกก าลงักาย รวมทั้งการปรับปรุงสภาพแวดลอ้มในการท างานใหมี้ระบบ 
และทรัพยากรท่ีเอ้ือต่อการท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ  

๕.  กรณีมีการละเมิดไม่ปฏิบติัตามแนวทางและนโยบายเพื่อความปลอดภยัท่ีก าหนด กลุ่มการพยาบาล
ก าหนดใหมี้การตกัเตือนดว้ยวาจา บนัทึกช้ีแจง หรือชดใชเ้วร โดยพิจารณาเหตุแห่งพฤติกรรมเป็น
กรณี ๆ ไป  

 
3. ระเบียบการลา 

ในการลาของเจา้หนา้ท่ีใหย้ดึระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการลาของขา้ราชการ พ.ศ 2555 
การนบัวนัลา - ใหน้บัตามปีงบประมาณ (1 ต.ค. – 30 ก.ย.) ของปีถดัไป 

   - การนบัวนัลาใหน้บัเฉพาะวนัท าการ ไดแ้ก่ การลากิจ การลาพกัผอ่น 
   - การลาป่วยหรือลากิจส่วนตวัซ่ึงมีระยะเวลาต่อเน่ืองกนั จะเป็นปีเดียวกนั 
                                       หรือไม่ก็ตามใหน้บัเป็นการลาคร้ังหน่ึง ถา้จ านวนวนัลาในคร้ังหน่ึงรวมกนั 
                                       แลว้ เกินกวา่อ านาจของผูมี้อ านาจอนุมติัได ้ใหเ้สนอต่อผูบ้งัคบับญัชาใน 
                                       ล าดบัท่ีสูงขึ้นไปตามขั้นตอน 
 การลาคร่ึงวนั ใหน้บัตามประเภทการลานั้นๆ 
 ผูข้อยกเลิกการลา ท่ียงัไม่ไดห้ยดุราชการ ให้เสนอขอถอนต่อผูมี้อ านาจอนุญาตและใหถื้อวา่หมดเขตเพียง
วนัท่ีขอถอนเท่านั้น (ตอ้งขอถอนก่อนถึงวนัลานั้น ๆ ) 
 
ประเภทการลา 

1. ลาป่วย 



 

2. ลาคลอดบุตร 
3. ลากิจส่วนตวั 
4. ลาพกัผอ่น 
5. ลาอุปสมบท หรือ ลาไปประกอบพิธีฮจัย ์
6. ลาเขา้รับการตรวจเลือก หรือ ลาเขา้รับการเตรียมพล 
7. ลาไปศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบติัการวิจยั 
8. ลาไปปฏิบติังานในองคก์ารระหวา่งประเทศ 
9. ลาติดตามคู่สมรส 
10. ลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตร 
11. การลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพดา้นอาชีพ 

*** รายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนภาคผนวก ก 

นโยบายของโรงพยาบาลในการลา 
การลาป่วย 

• จดัส่งใบลาต่อผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัจนถึงผูมี้อ  านาจอนุญาต หรือในวนัท่ีลานั้น หากมีกรณีจ าเป็นจะ
เสนอหรือจดัส่งใบลาในวนัแรกท่ีมาปฏิบติังานก็ได ้ถา้อาการป่วยมาก จนไม่สามารถลงลายมือช่ือใน
ใบลาได ้ก็ใหเ้สนอหรือจดัส่งใบลาโดยเร็ว 

• ถา้ลาป่วย 2 วนัขึ้นไปและตรวจท่ีอ่ืนท่ีไม่ใช่โรงพยาบาลเนินมะปราง ตอ้งมีใบรับรองแพทยแ์นบใน
ใบลาทุกคร้ัง และใหเ้ขียนใบลาในวนัแรกของการมาท างาน 

การลาคลอด 

• จดัส่งใบลาต่อผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัจนถึงผูมี้อ านาจอนุญาต ถา้ไม่สามารถลงลายมือช่ือในใบลาได ้ก็
ใหเ้สนอหรือจดัส่งใบลาโดยเร็ว 

• ใหมี้สิทธิการลาคลอดได ้90 วนัโดยไดรั้บเงินเดือน   ลูกจา้งชัว่คราวท่ีมีประกนัสังคมใหย้ดึตามระเบียบ
ลูกจา้งชัว่คราว 

• ถา้การลาประเภทอ่ืนยงัไม่ครบก าหนดการลา และตอ้งลาคลอดบุตรในระหวา่งนั้นใหถื้อวา่การลา
ประเภทนั้นส้ินสุดลงโดยให้นบัเป็นวนัลาคลอดบุตร 
 

 
การลากจิส่วนตัว 

• เสนอหรือจดัส่งผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 3 วนั และตอ้งไดรั้บอนุญาตก่อนลาถา้ไป
ก่อนถือวา่ขาดราชการ 



 

• กรณีลากิจเร่งด่วนไม่สามารถปฏิบติัตามขา้งตน้ได ้ใหป้ฏิบติัดงัน้ี 
➢ แบบหลกัฐานการขอลาเร่งด่วน เช่น ขอ้ความโทรศพัท์ 
➢ กรณีพกัอยูท่ี่พกัไม่ไดก้ลบัมาปฏิบติังานในวนัรุ่งขึ้นให้โทรศพัทม์าแจง้การลากบัผูอ้  านวยการ

โรงพยาบาลโดยตรง 
➢ เม่ือกลบัมาปฏิบติังานในวนัแรกใหย้ืน่ใบลาพร้อมบนัทึกช้ีแจง เหตุผลการลาเร่งด่วนในคร้ัง

นั้นๆดว้ยทุกคร้ัง 
• การลากิจส่วนตวัเพื่อเล้ียงดูบุตรต่อเน่ือง มีสิทธิลาต่อจากการคลอดบุตรอีกไม่เกิน 30 วนัท าการโดย

ไดรั้บเงินเดือน และในปีนั้นยงัมีสิทธิลากิจส่วนตวัไดอี้กเท่ากบัจ านวนวนัท่ีเหลือซ่ึงรวมทั้งส้ินไม่เกิน 
45 วนันอกจากนั้นยงัมีสิทธิลากิจเพื่อเล้ียงบุตรต่อไดอี้กไม่เกิน 150 วนัท าการ โดยไม่ไดรั้บเงินเดือนใน
ระหวา่งลา 

• ในระหวา่งการลากิจส่วนตวั ท่ีไม่ใช่การลากิจส่วนตวัเพื่อเล้ียงดูบุตรต่อเน่ืองนั้น และยงัหยดุราชการไม่
ครบก าหนด ถา้มีราชการจ าเป็นเกิดขึ้นผูบ้งัคบับญัชา หรือผูมี้อ  านาจอนุญาตจะเรียกตวักลบัมาปฏิบติั
ราชการก็ได ้

 
การลาพกัผ่อน 

• มีสิทธิลาได ้10 วนัต่อปีและสะสมวนัลาไดไ้ม่เกิน 20 วนัใน 2 ปี 
• ขา้ราชการท่ีรับราชการมาไม่ต ่ากวา่ 10 ปี ใหมี้สิทธิสะสมวนัลาพกัผอ่นไดไ้ม่เกิน 30 วนัท าการ 
• ใหย้ืน่ใบลาพกัผอ่นล่วงหนา้ 7 วนั 

ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลชุมชนในจงัหวดัพิษณุโลก มีอ านาจในการพิจารณาหรืออนุญาต การ 
ลาของขา้ราชการ ลูกจา้งในสังกดัหรือใตบ้งัคบับญัชา ดงัน้ี 

1. การลาคลอดบุตร 
2. การลาพกัผอ่น 
3. การลาป่วย 
4. การลากิจส่วนตวั 

 
4. การขออนุญาตออกนอกสถานที่ 

 หากมีธุระจ าเป็นจะตอ้งออกนอกสถานท่ี ตอ้งขออนุญาตต่อหวัหนา้งานก่อนทุกคร้ัง  หา้มออกนอก 
สถานท่ีก่อนไดรั้บอนุญาต เพราะถือไดว้า่ละทิ้งราชการ มีความผิดทางวินยัอยา่งร้ายแรง 

- ออกนอกสถานท่ีเกิน  30 นาทีตอ้งขออนุญาตต่อหวัหนา้กลุ่มการพยาบาลก่อน   
- ออกนอกสถานท่ีไปนานกว่า 30  นาทีแต่ไม่เกิน 2 ชัว่โมง   ใหย้ืน่ใบลากิจเผ่ือไวก่้อน  เม่ือกลบัมา 
  ภายในเวลาท่ีก าหนดก็สามารถยกเลิกใบลาได ้



 

- กรณีท่ีท่ีออกนอกบริเวณนานเกิน 2 ชัว่โมง  ใหล้ากิจคร่ึงวนั 
 
 
5. ระเบียบการแต่งกาย 

ขา้ราชการและลูกจา้งของฝ่ายการพยาบาล    ตอ้งใชเ้คร่ืองแบบตามท่ีกระทรวงก าหนด  
และถือปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด ดงัน้ี 
เคร่ืองแบบพยาบาลหญิง ประกอบดว้ย 

1. หมวก หมวกพยาบาลสีขาวติดแถบก ามะหยีสี่ด าจ านวน  1  แถบ 
- พยาบาลวิชาชีพ  ขนาด  1.5  เซนติเมตร ติดชิดขอบหมวก 
- พยาบาลเทคนิค  ขนาด  1  เซนติเมตร ติดชิดขอบหมวก 

 
 
 

ภำพแสดงหมวกดำ้นหน้ำและด้ำนหลัง 

  

 

2. ชุดเคร่ืองแบบ 
 2.1  ชุดเส้ือกระโปรงคนละท่อน 

เส้ือ  -ปกเส้ือฮาวายมน ฮาวายแหลม ปกเส้ือบวัมน บวัแหลม ตามแบบ 



 

- ตวัเส้ือเขา้รูป ความยาวตวัเส้ือคลุมสะโพก  ดา้นหนา้ผา่ตลอด รังดุมกุ๊นใชก้ระดุมสถาบนั ปักช่ือ และ
ต าแหน่ง ดา้นซา้ยของอกเส้ือ  มีกระเป๋าเจาะ 2 ขา้ง  ดา้นหลงั มีเกร็ดซา้ยขวาไม่แยก  หรือผา่ดา้นล่างตรงกลาง แลว้
ป้ายทบัรอยผา่ซอ้นกนั  3  น้ิว  สูงระมาณ 6 น้ิว 

- แขนเส้ือสั้นเหนือขอ้ศอกเล็กนอ้ย 
กระโปรง มี 2 แบบ 

แบบที ่1 ทรงตรง หรือทรง A ผา่หลงัป้ายทบักนั 
แบบที ่2 ทรงทวิช ดา้นหลงั 

                            ความยาวของกระโปรงคลุมเข่า ยาวไม่เกิน 3 น้ิว 

 



 

 
 



 

2. ติดเขม็เคร่ืองหมาย ของสถาบนัการศึกษาท่ีปกเส้ือดา้นซา้ย 
3. ติดป้ายช่ือ ตามขนาดท่ีกฎหมายวา่ดว้ยเคร่ืองแบบราชการฝ่ายพลเรือนก าหนด  หรือปักช่ือตวั  ช่ือ

สกุล และต าแหน่งท่ีอกเส้ือดา้นซา้ยดว้ยดา้ยหรือไหมสีเขียว  โดยตวัหนงัสือมีขนาดสูง  1  เซนติเมตร 
4. กระดุมเส้ือใหใ้ชข้องกระทรวงสาธารณสุขหรือของสถาบนั 
5. สวมรองเทา้หุม้ส้นสีขาวเรียบไม่มีลวดลาย พื้นยาง ปลายเทา้ปิด  และสวมถุงเทา้สั้นสีขาว  เวน้แต่ใน

การปฏิบติังานในหน่วยงานพิเศษ  ใหใ้ชร้องเทา้ท่ีเตรียมไวส้ าหรับท่ีนั้น ๆ  กรณีงานพิธีใหส้วมถุง
น่องสีขาว 

 
ในขณะท่ีปฏิบติังานนอกหน่วยงาน  จะสวมเส้ือและกระโปรง 

ผม ทรงผมสุภาพ ถา้ผมยาวตอ้งรวบเก็บผมใหเ้รียบร้อยไม่ติดก๊ิบสีฉูดฉาด 
เคร่ืองประดับ ไม่ใส่เคร่ืองประดบัทุกชนิด ยกเวน้นาฬิกา ถา้สวมสร้อยคอตอ้งอยูต่  ่ากว่าระดบัคอเส้ือ 
ภาพแสดงหมวกด้านหน้าและด้านหลงั 

  

 
 
 
 
 
 



 

วินัยและโทษทำงวินัย 
 

มาตรา 80 ขา้ราชการพลเรือนสามญัตอ้งรักษาวินยัโดยกระท าการหรือไม่กร าการตามท่ีบญัญติัไวใ้นหมวดน้ีโดย
เคร่งครัดอยูเ่สมอในหมวดน้ีโดยเคร่งครัดอยูเ่สมอ 
ขา้ราชการพลเรือสามญัผูป้ฏิบติัราชการในต่างประเทศนอกจากตอ้งรักษาวินยัตามท่ีบญัญติัไวใ้นหมวดน้ีแลว้ ตอ้ง
รักษาวินยัโดยกระท าการหรือไม่กระท าการตามท่ีก าหนดในกฎ ก.พ. ดว้ย 
มาตรา 81 ขา้ราชการพลเรือนสามญัตอ้งสนบัสนุนการปกครองระบบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็น
ประมุขดว้ยความบริสุทธ์ิใจ 
มาตรา 82 ขา้ราชการพลเรือสามญัตอ้งกระท าการอนัเป็นขอ้ปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

(1) ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีราชการดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต และเท่ียงธรรม 

(2) ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีราชการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ มติของคณะรัฐมนตรี นโยบาย
ของรัฐบาล  และปฏิบติัตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
(3) ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีราชการใหเ้กิดผลดีหรือความกา้วหนา้แก่ราชการดว้ยความตั้งใจอุตสาหะ เอาใจใส่ และรักษา
ประโยชน์ของทางราชการ 
(4)ตอ้งปฏิบติัตามค าสั่งของผูบ้งัคบับญัชาซ่ึงสั่งในหนา้ท่ีราชการโดยชอบดว้ยกฎหมายและระเบียบของทาง
ราชการ โดยไม่ขดัขืนหรือหลีกเล่ียง แต่ถา้เห็นวา่การปฏิบติัตามค าสั่งนั้นจะท าใหเ้สียหายแก่ราชการ หรือจะเป็น
การไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการจะตอ้งเสนอความเห็นเป็นหนงัสือทนัทีเพื่อให้ผูบ้งัคบับญัชาทบทวนค าสั่ง
นั้น และเม่ือไดเ้สนอความเห็นแลว้ ถา้ผูบ้งัคบับญัชายนืยนัใหป้ฏิบติัตามค าสั่งเดิม ผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาตอ้งปฏิบติั
ตาม 

(5) ตอ้งอุทิศเวลาของตนใหแ้ก่ราชการ จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหนา้ท่ีราชการมิได ้

(6) ตอ้งรักษาความลบัของทางราชการ 
(7) ตอ้งสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามคัคีและตอ้งช่วยเหลือกนัในการปฏิบติัราชการระหวา่งขา้ราชการดว้ยกนั
และผูร่้วมปฏิบติัราชการ 
(8) ตอ้งตอ้นรับ ใหค้วามสะดวก ใหค้วามเป็นธรรม และใหก้ารสงเคราะห์แก่ประชาชนผูติ้ดต่อราชการเก่ียวกบั
หนา้ท่ีของตน 

(9)ตอ้งวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบติัหนา้ท่ีราชการและในการปฏิบติัการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัประชาชน
กบัจะตอ้งปฏิบติัตามระเบียบของทางราชการวา่ดว้ยมารยาททางการเมืองของขา้ราชการดว้ย 
(10) ตอ้งรักษาช่ือเสียงของตน และรักษาเกียรติศกัด์ิของต าแหน่งหนา้ท่ีราชการของตนมิใหเ้ส่ือมเสีย 
(11) กระท าการอ่ืนใดตามท่ีก าหนดในกฎ ก.พ. 
 

มาตรา 83  ขา้ราชการพลเรือนสามญัตอ้งไม่กระท าการใดอนัเป็นขอ้หา้ม ดงัต่อไปน้ี 



 

1. ตอ้งไม่รายงานเทจ็ต่อผูบ้งัคบับญัชา การรายงานโยปกปิดขอ้ความซ่ึงควรตอ้งแจง้ถือวา่เป็นการรายงานเทจ็ดว้ย 
2. ตอ้งไม่ปฏิบติัราชการอนัเป็นการกระท าการขา้มผูบ้งัคบับญัชาเหนือตน เวน้แต่ผูบ้งัคบับญัชาเหนือตนขึ้นไป
เป็นผูส้ั่งใหก้ระท าหรือไดรั้บอนุญาตเป็นพิเศษชัว่คร้ังคราว 
3. ตอ้งไม่อาศยัหรือยอมใหผู้อ่ื้นอาศยัต าแหน่งหนา้ท่ีราชการของตนหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผูอ่ื้น 

4. ตอ้งไม่ประมาทเลินเล่อในหนา้ท่ีราชการ 
5. ตอ้งไม่กระท าการหรือยอมใหผู้อ่ื้นกระท าการหาผลประโยชน์อนัอาจท าให้เสียความเท่ียงธรรมหรือเส่ือมเสีย
เกียรติศกัด์ิของต าแหน่งหนา้ท่ีราชการของตน 

6. ตอ้งไม่เป็นกรรมการผูจ้ดัการ หรือผูจ้ดัการ หรือด ารงต าแหน่งอ่ืนใดท่ีมีลกัษณะงานคลา้ยคลึงกนันั้นในหา้ง
หุน้ส่วนหรือบริษทั 

7. ตอ้งไม่กระท าการอยางใดท่ีเป็นการกลัน่แกลง้ กดขี่ หรือข่มเหงกนัในการปฏิบติัราชการ 
8. ตอ้งไม่กระท าการอนัเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตามท่ีก าหนดในกฎ ก.พ. 
9. ตอ้งไม่ดูหม่ิน เหยยีดหยาม กดขี่ หรือข่มเหงประชาชนผูติ้ดต่อราชการ 
10. ไม่กระท าการอ่ืนใดตามท่ีก าหนดในกฎ ก.พ. 
มาตรา 84  ขา้ราชการพลเรือนสามญัผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามขอ้ปฏิบติัตามมาตรา 81 และ มาตรา 82 หรือฝ่าฝืนขอ้หา้ม
ตามมาตรา 83 ผูน้ั้นเป็นผูก้ระท าผิดวินยั 
มาตรา 85  การกระท าผิดวินยัในลกัษณะดงัต่อไปน้ี เป็นความผิดวินยัอยา่งร้ายแรง 
1.ปฏิบติัหรืละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ีราชการโดยมิชอบเพื่อใหเ้กิดความเสียหายอยา่งร้ายแรงแก่ผูห้น่ึงผูใ้ด หรือ
ปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ีราชการโดยทุจริต 

2. ละทิ้งหรือทอดทิ้งหนา้ท่ีราชการ โดยไม่มีเหตุผลอนัสมควรเป็นเหตุใหเ้สียหายแก่ราชการอยา่งร้ายแรง 
3.ละทิ้งหนา้ท่ีราชการติดต่อในคราวเดียวกนัเป็นเวลาเกินสิบหา้วนัโดยไม่มีเหตุอนัสมควรหรือโยมีพฤติการณ์อนั
แสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบติัตามระเบียบของทางราชการ 
4. กระท าการอนัไดช่ื้อวา่เป็นผูป้ระพฤติชัว่อยา่งร้ายแรง 
5. ดูหม่ิน เหยยีดหยาม กดขี่ ข่มเหง หรือท าร้ายประชาชนผูติ้ดต่อราชการอยา่งร้ายแรง 
6. กระท าความผิดอาญาจนไดรั้บโทษจ าคุกหรือโทษท่ีหนกักวา่โทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุกหรือให้
รับโทษท่ีหนกักวา่โทษจ าคุก เวน้แต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

7. ละเวน้การกระท าหรือกระท าการใดๆ อนัเป็นการไม่ปฏิบติัตามมาตรา 82 หรือฝ่าฝืนขอ้หา้มตามมาตรา 83 อนั
เป็นเหตุใหเ้สียหายแก่ราชการอยา่งร้ายแรง 
8. ละเวน้การกระท าหรือกระท าการใดๆ อนัเป็นการไม่ปฏิบติัตามมาตรา 80 วรรคสองและมาตรา 82 (11) หรือฝ่า
ฝืนขอ้หา้มตามมาตรา 83 (10) ท่ีมีกฎ ก.พ. ก าหนดใหเ้ป็นความผิดวินยัอยา่งร้ายแรง 
มาตรา 86  กฎ ก.พ. ตามมาตรา 80 วรรคสอง มาตรา 82 (11) มาตรา 83 (8) และ (10) และมาตรา 85 (8) ใหใ้ช้
ส าหรับการกระท าท่ีเกิดขึ้นภายหลงัจากท่ีกฎ ก.พ. ดงักล่าวใชบ้งัคบั 



 

มาตรา 87  ใหผู้บ้งัคบับญัชามีหนา้ท่ีเสริมสร้างและพฒันาใหผู้อ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชามีวินยัและป้องกนัมิใหผู้อ้ยูใ่ต้
บงัคบับญัชากระท าผิดวินยั ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ี ก.พ. ก าหนด 

มาตรา 88  ขา้ราชการพลเรือสามญัผูใ้ดกระท าผิดวินยั จะตอ้งไดรั้บโทษทางวินยั เวน้แต่มีเหตุอนัควรงดโทษตามท่ี
บญัญติัไวใ้นหมวด 7 การด าเนินการทางวินยั 
โทษทางวินยัมี 5 สถาน ดงัต่อไปน้ี 

1. ภาคทณัฑ ์

2. ตดัเงินเดือน 

3. ลดเงินเดือน 

4. ปลดออก 

5. ไล่ออก 
มาตรา 89  การลงโทษขา้ราชการพลเรือสามญัใหท้ าเป็นค าสั่ง ผูส้ั่งลงโทษตอ้งสั่งลงโทษใหเ้หมาะสมกบัความผิด
และตอ้งเป็นไปดว้ยความยติุธรรมและโดยปราศจากอคติ โดยในค าสั่งลงโทษใหแ้สดงวา่ผูถู้กโทษกระท าผิดวินยั
ในกรณีใดและตามมาตราใด 

 
 

กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 

• ผูเ้ขา้รบัราชการใหม่ ประเมินผลการปฏิบติังานหลงัการทดลองงานครบ 6 เดือน 

• ขา้ราชการ ลกูจา้งประจ า ประเมินผลการปฏิบติังาน 2 ครัง้/ปี คือเดือนมีนาคม และเดือนสิงหาคม 
โดยใชแ้บบประเมินของกองการเจา้หนา้ที่ ส  านกังานปลดักระทรวง กระทรวงสาธารณสขุ และเกณฑ์
การประเมินผลของกลุม่การพยาบาลและคณะกรรมการบรหิารโรงพยาบาล ตอ้งมีผลการประเมิน
คะแนนรวมไม่นอ้ยกว่า รอ้ยละ 60 

• ลกูจา้งชั่วคราว พนกังานกระทรวงสาธารณสขุ ประเมินผลการปฏิบติังานปีละ 1 ครัง้ ในเดือน 

• สิงหาคม โดยใชแ้บบประเมินของกองการเจา้หนา้ที่ ส  านกังานปลดักระทรวง กระทรวงสาธารณสขุ 
และเกณฑก์ารประเมินผลของกลุม่การพยาบาลและคณะกรรมการบรหิารโรงพยาบาล ตอ้งมีผลการ
ประเมินคะแนนรวมไม่นอ้ยกว่า รอ้ยละ 60 
 
 
 
 
 



 

สวัสดิกำร 
             โรงพยาบาลและกลุ่มพยาบาล เห็นความส าคญัของเจา้หนา้ที่ที่ตอ้งปฏิบติังานดว้ยความเหน็ด
เหนื่อยจึงไดจ้ดัสวสัดิการใหด้งันี ้

1. ที่พกัอาศยัส าหรบัพยาบาลที่เป็นขา้ราชการและลกูจา้งนร.ทนุ /ลกูจา้งเงินบ ารุง   ส  าหรบักลุม่ลกูจา้งอ่ืน
ที่ตอ้งขึน้ปฏิบติังานเวรผลดัไดจ้ดัหอ้งพกัที่เป็น CENTER ให ้

2. ค่าเวรบ่าย-ดกึ จ่าย ส าหรบัผูช้่วยเหลือคนไข ้ 40  บาท / เวร 

3. นอนหอ้งพิเศษเมื่อเจ็บป่วยจ าเป็นตอ้ง Admit (สิทธิ์เฉพาะตวั/ บิดา-มารดาและบุตร) 

4. ค่าเสือ้/เครื่องแบบ (ตามสภาพสถานการณเ์งินบ ารุง) 
5. ช่วยเหลือเมื่อถึงแก่กรรม (เฉพาะตวัเจา้หนา้ที่  บิดา  มารดา  สามี ภรรยา บุตร) 

6. ศกึษาดงูานนอกสถานที่ 
7. บรกิารตรวจสขุภาพประจ าปี 

8. ระบบเคเบิลทีวี  สญัญาณไวเลท ใหส้  าหรบัที่พกัอาศยั 
9. จดัของเยี่ยมเมื่อเจ็บป่วยตอ้ง Admit  หรือคลอดบตุร 

 
กำรลำศึกษำต่อและกำรอบรมระยะส้ัน 

1.  หลกัสตูรเฉพาะทาง 
- คอยติดตามเรื่อง ค าสั่งอนุมติัใหไ้ปสอบได ้โดยตรวจสอบชื่อและลงชื่อรบัทราบดว้ยตนเองถา้

ไม่มีชื่อจะตอ้งเขียนบนัทกึ เสนอยื่นความจ านงใหม่ ถา้ไม่ยื่นความจ านงใหม่จะไม่มีสิทธิขอศึกษาต่อในปี
นัน้ 

2. หลกัสตูรปรญิญาโท 

- เขียนใบยื่นความจ านงขอลาศกึษาต่อ ผ่านหวัหนา้งานและหวัหนา้กลุม่การพยาบาล 

- ติดตามเรื่อง ค าสั่งอนมุติัใหไ้ปสอบได ้
- ผูท้ี่สอบไดต้อ้งน าหลกัฐานที่สอบไดแ้จง้ใหห้วัหนา้งาน  หวัหนา้กลุม่การพยาบาลและ

ผูอ้  านวยการทราบ เพื่อด าเนินการเก่ียวการลาศึกษาต่อ ต่อไป 

3. หลกัสตูรอบรมระยะสัน้(ไม่เกิน 4 เดือน) 
- ยื่นความจ านงต่อหวัหนา้งานหรือหวัหนา้กลุม่การพยาบาล 

- ติดตามค าสั่งอนมุติั 
- รายละเอียดเหมือนหลกัสตูรปรญิญาโท 

4. การเขา้รบัการอบรม/ฟังวิชาการท่ีจดัขึน้ในโอกาสต่างๆ 



 

- ยื่นความจ านงต่อหวัหนา้งานหรือหวัหนา้กลุม่การพยาบาล 

- จะไดร้บัการพิจารณาตามความเหมาะสมเป็นกรณี ๆ ไป 
หลักเกณฑใ์นกำรพิจำรณำ 

1. หลกัสตูรที่เลือกตรงกบังานที่ปฏิบติั 
2. มีบคุลิกเหมาะสม มีคณุธรรมและจรยิธรรม 

3. มีแนวโนม้ที่จะเป็นผูน้  าที่ดี 

4. มีความรูแ้ละทกัษะในงานที่รบัผิดชอบ 
5. เป็นตวัอย่างที่ดีแก่เพื่อนรว่มงาน 

6. สขุภาพกาย-จิตสมบรูณ ์ไม่เป็นอปุสรรคต่อการศกึษา 
7. พฒันาตนเองอยู่เสมอและมีแนวคิดทางการพยาบาลที่กวา้งไกล 

8. มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู ้
9. ประสบการณใ์นการท างาน 

10. ความจ าเป็นของหน่วยงาน 
 
 

จรรยำบรรณวิชำชีพกำรพยำบำล 
 

จรรยำบรรณวิชำชีพกำรพยำบำลต่อประชำชน 

1. ประกอบวิชาชีพดว้ยความมีสติ ตระหนกัในคณุค่าและศกัดิ์ศรีของความเป็นมนุษย ์
2. ปฏิบติัต่อประชาชนดว้ยความเสมอภาคตามสิทธิมนษุยชน โดยไม่ค านึงถึงเชือ้ชาติ  ศาสนา และ

สถานภาพของบุคคล 

3. ละเวน้การปฏิบติัที่มีอคติและการใชอ้  านาจหนา้ที่เพื่อผลประโยชนส์่วนตน 
4. พงึเก็บรกัษาเรื่องสว่นตวัของผูม้ารบับริการใหเ้ป็นความลบั เวน้แต่ดว้ยความยินยอมของผูน้ัน้หรือ

เมื่อตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย 

5. พงึปฏิบติัหนา้ที่โดยใชค้วามรู ้ความสามารถอย่างเต็มที่ ในการวินิจฉัยและการแกไ้ขปัญหา
สขุภาพอนามยัอย่างเหมาะสมแก่สภาพของบคุคล ครอบครวั และชมุชน 

6. พงึปอ้งกนัภยนัตรายอนัจะมีผลต่อสขุภาพอนามยัของประชาชน 
 

 
 



 

จรรยำบรรณวิชำชีพกำรพยำบำลต่อสังคมและประเทศชำติ 

1. พงึประกอบกิจแห่งวิชาชีพใหส้อดคลอ้งกบันโยบายอนัยงัประโยชนแ์ก่สาธารณชน 
2. พงึรบัผิดชอบรว่มกบัประชาชนในการรเิริ่ม สนบัสนุนในกิจกรรมที่ก่อใหเ้กิดสนัติสขุ และยกระดบั

คณุภาพชีวิต 

3. พงึอนรุกัษแ์ละสง่เสรมิศิลปวฒันธรรมประจ าชาติ 
4. พงึประกอบวิชาชีพโดยมุ่งหวงัสง่เสรมิความมั่นคงของชาติ ศาสนา และสถาบนัฯ 

 
จรรยำบรรณวิชำชีพกำรพยำบำลต่อวิชำชีพ 

1. พงึตระหนกัและถือปฏิบติัในหนา้ที่ความรบัผิดชอบ ตามหลกัการแห่งวิชาชีพพยาบาล 

2. พฒันาความรูแ้ละวิธีปฏิบติัใหไ้ดม้าตรฐานแห่งวิชาชีพ 
3. พงึศรทัธาสนบัสนุนและใหค้วามรว่มมือในกิจกรรมแห่งวิชาชีพ 

4. พงึสรา้งและด ารงไวซ้ึ่งสิทธิอนัชอบธรรม ในการประกอบวิชาชีพพยาบาล 
5. พงึเผยแพรช่ื่อเสียง และคณุค่าแห่งวิชาชีพใหเ้ป็นที่ปรากฏแก่สงัคม 

 
จรรยำบรรณวิชำชีพกำรพยำบำลต่อผู้ร่วมวิชำชีพและผู้ประกอบวิชำชีพอื่นๆ 

1. ใหเ้กียรติ เคารพในสิทธิและหนา้ที่ของผูร้ว่มวิชาชีพและผูอ่ื้น 

2. เห็นคณุค่าและยกย่องผูม้ีความรู ้ความสามารถในศาสตรส์าขาต่างๆ 
3. พงึรกัษาไวซ้ึ่งสมัพนัธอ์นัดี กบัผูร้ว่มงานทัง้ในและภายนอกวิชาชีพ 

4. ยอมรบัความตอ้งการพืน้ฐานของมนษุย ์ และชกัน าใหป้ระพฤติปฏิบัติในทางที่ถกูที่ควร 

5. พงึอ านวยความสะดวกและใหค้วามร่วมมือแก่ผูร้ว่มงานในการปฏิบติัภารกิจอนัชอบธรรม 
6. ละเวน้การสง่เสรมิหรือปกปอ้งผูป้ระพฤติผิด เพื่อผลประโยชนแ์ห่งตนหรือผูก้ระท าการนัน้ๆ 

 
จรรยำบรรณวิชำชีพกำรพยำบำลต่อตนเอง 

1. ประพฤติตนและประกอบกิจแห่งวิชาชีพ โดยถกูตอ้งตามกฎหมาย 

2. ยดึมั่นในคณุธรรมและจรยิธรรมแห่งวิชาชีพ 
3. ประพฤติปฏิบติัตนใหเ้ป็นแบบอย่างที่ดี ทัง้ในดา้นการประกอบกิจแห่งวิชาชีพและสว่นตวั 

4. ใฝ่รูพ้ฒันาแนวคิดใหก้วา้งและยอมรบัการเปลี่ยนแปลง 
5. ประกอบกิจแห่งวิชาชีพดว้ยความเต็มใจและเต็มก าลงัความสามารถ 

6. ปฏิบติัหนา้ที่ดว้ยความมีสติ รอบรู ้เชื่อมั่นและมีวิจารณญาณอนัรอบคอบ 
 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
โรงพยาบาลเนินมะปราง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 

ตามประกาศโรงพยาบาลเนินมะปราง 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2565 

สำหรับหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค โรงพยาบาลเนินมะปราง 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค          
โรงพยาบาลเนินมะปราง 

 
ชื่อหน่วยงาน  : กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเนินมะปราง  โทร 0 5539 9055 - 6 
วัน/เดือน/ปี  :    1 ธันวาคม 2565 
หัวข้อ  :  ขออนุญาตเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงานผ่านทาง
เว็บไซต์ฯ ของหน่วยงาน 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
                    - ตามเอกสารที่แนบ  
Link ภายนอก  :  ไม่มี 
หมายเหตุ  : …………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
     
                   ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                 ผู้อนุมัติรับรอง 

                                                                
                     (นางซ่อนกลิ่น   โพธิ์รุ้ง)                              (นายจตุพล  ขุนมธุรส) 
                 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ                       นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ         
                  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป                  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเนินมะปราง 
             วันที่ 1  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2565            วันที่ 1  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565                    
 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
(นายสุรพันธ์  โยธา) 

                                       ตำแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
                                           วันที่ 1  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2565    

 

 
 
 
 

 


