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คาํนาํ 

 

             ปัจจบุนักลุม่การพยาบาลมีภารกิจในการกาํกบัดแูลหน่วยงานบรกิารทางการพยาบาลและ

หน่วยงานสนบัสนนุบริการจาํนวน 6 หน่วยงาน  มีบุคลากรทีอยู่ภายใตก้ารกาํกบัดแูลจาํนวนมาก ทงัส่วน

ขา้ราชการ  ลกูจา้งนกัเรียนทุน  ลกูจา้งประจาํ รวมทงับรรจแุต่งตงัและโยกยา้ยบุคลากรค่อนขา้งบ่อย ทาํใหต้อ้งมี

การควบคมุ กาํกบัดแูล ติดต่อประสานงานตลอดเวลา    ดงันันเพอืใหร้ะบบในการดแูล ควบคมุกาํกบัเกิด

ประสิทธิภาพ มีแนวทางในการปฏิบติัทีชดัเจน   จงึไดป้รบัปรุงคู่มือปฐมนิเทศขึนเพือใชใ้นหน่ยวงาน และ

ปฐมนิเทศเจา้หนา้ทีทีมาปฏิบติังานใหม่หรือโยกยา้ย รวมทงันกัศกึษาหลกัสตูรต่าง ๆ ทีมาฝึกงานและผูม้าศึกษา

ดงูานอืนๆ   หากพบขอ้บกพร่องในคู่มือเล่มนีกรุณาใหค้าํชีแนะ หรือขอ้เสนอแนะกบัคณะผูจ้ดัทาํดว้ย เพือจะได้

นาํไปแกไ้ขปรบัปรุงใหม้ีความสมบูรณย์งิขึนจะเป็นพระคณุ 
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ปรัชญา/ค่านิยม  

1.   ใหบ้ริการโดยยึดผูป่้วยเป็นศูนยก์ลาง คาํนึงถึงสิทธิผูป่้วย 

2.   ใหบ้ริการอย่างมีคุณภาพ  โดยยดึจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 

3.   ทาํงานเป็นทีมและเรียนรู้ร่วมกนัอยา่งต่อเนือง 

 

วิสัยทัศน์  

 บริการตามมาตรฐาน  ทาํงานเป็นสุข   ประสานทุกเครือข่าย 

 

พันธกจิ  

1. จดัระบบบริการพยาบาลตามมาตรฐานการพยาบาลภายใตจ้รรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ 

2. ใหก้ารดูแลสุขภาพแบบองค์รวม  ครอบคลุมทงัดา้นส่งเสริม ป้องกนั รักษา ฟืนฟูสภาพและคุม้ครอบ

ผูบ้ริโภค  โดยคาํนึงถึงสิทธิผูป่้วยและยดึผูป่้วยเป็นศูนยก์ลาง  ผูดู้แลและชุมชนมีส่วนร่วมในการ

จดัการระบบสุขภาพทีสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิต   

3. ส่งเสริมสนบัสนุนบุคลากรทางการพยาบาลใหม้ีความรู้/ทกัษะเชิงวิชาชีพ  มีสมรรถนะในการให้ 

บริการ  ทาํงานเป็นทีมร่วมกบัทีมสหวิชาชีพ   

4. พฒันาคุณภาพการบริหารจดัการทรัพยากรให้เพียงพอ  เหมาะสมกบัภาระงาน 

5. ประสานความร่วมมือกบัภาคีเครือข่ายสุขภาพในการจดับริการสุขภาพทีดี  

 

นโยบาย 

1. พฒันาคุณภาพบริการพยาบาลโดยบูรณาการมาตรฐานการพยาบาล QA และมาตรฐาน HA  

สอดคลอ้งกบันโยบาย ของโรงพยาบาล 

2. นโยบายความปลอดภยัในผูรั้บบริการและผูป้ฏิบติังาน( 2 P Safety ) ในทุกหน่วยงาน โดยยึดหลกั

มาตรการการป้องกนัความเสียงและมาตรการ New  Normal  

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

อตัราการเกิดภาวะแทรกซอ้นในกลุ่มโรคสําคญั และการขาดนดั 

4. เพิมประสิทธิภาพคุณภาพความสมบูรณ์เวชระเบียน และบนัทึกทางการพยาบาล โดยพฒันาการ

บนัทึกทางการพยาบาลแบบ Electronic Nurse Note  



 

5. เพิมประสิทธิภาพการดูแลผูป่้วยโรคเขม็มุ่งของโรงพยาบาลสอดคลอ้งกบั SERVICE PLAN เนน้การ

ดูแลใหค้รอบคลุมต่อเนืองในกลุ่มโรค  DM, HT, COPD, STROKE,  MI, SEPSIS, IMC, Palliative 

Care และ  CA  

6. พฒันาดา้นวิชาการ เนินการจดัทาํผลงานวิจยัอยา่งนอ้ย  เรือง และส่งเสริมการใชน้วตกรรมและ

งานวิจยัตามนโยบาย .  

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพือให้ผูรั้บบริการไดรั้บบริการพยาบาลทีมีคุณภาพและปลอดภยัตลอดเวลาทีอยูใ่นโรงพยาบาล 

2. เพือให้ผูรั้บบริการและญาติ มีความรู้และทกัษะสามารถดูแลตนเองอยา่งต่อเนือง   มีคุณภาพชีวิตทีดี 

3. เพือพฒันาระบบบริการพยาบาลเชิงรุกในเครือข่ายแบบบูรณาการ  

4. เพือใหผู้รั้บบริการเกิดความพึงพอใจ 

5. เพือพฒันาบุคลากรทางการพยาบาลให้มีความรู้ ทกัษะ และจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

6. เพือให้บุคลากรทางการพยาบาลมีขวญั กาํลงัใจ และพึงพอใจการปฏิบติังาน 

 

เป้าหมาย  GOAL 

1.   พฒันาคุณภาพบริการพยาบาลอยา่งต่อเนือง 

2.   ผูรั้บบริการปลอดภยั  ไดรั้บบริการพยาบาลทีมีมาตรฐาน 

2. บุคลากรทางการพยาบาลมีคุณภาพ มีความสุขและปลอดภยั 

3. ผา่นเกณฑม์าตรฐานคุณภาพทางการพยาบาล QA  และ HA    

4.  

ขอบเขต 

1. รับผิดชอบบริการพยาบาลในและนอกสถานบริการ  ไดแ้ก่  งานผูป่้วยนอก,  งานคลินิกโรคเรือรัง,  

งานผูป่้วยใน,  งานผูป่้วยอุบติัเหตุ-ฉุกเฉิน,  งานห้องคลอด, งานบริการหน่วยปฐมพยาบาล/

สาธารณสุขเคลือนที  และงานบริการตรวจสุขภาพเจา้หนา้ที & หน่วยราชการอืน ๆ 

2. รับผิดชอบงานสนบัสนุนบริการงาน  ไดแ้ก่  งานหน่วยจ่ายกลาง- ซกัฟอก, งานวสัดุ-ครุภณัฑ์

การแพทย,์ งานโภชนาการ 

3. จดัระบบและกาํกบัติดตามใหง้านบริการพยาบาลให้เป็นไปตามมาตรฐานการพยาบาลและตอบสนอง

ความตอ้งการของผูรั้บบริการ 

4. จดัอตัรากาํลงัทางการพยาบาลใหเ้พียงพอและเหมาะสมกบัภาระงาน 

5. พฒันาศกัยภาพและสร้างขวญักาํลงัใจแก่บุคลากรทางการพยาบาล 

6. ร่วมกบัสถาบนัการศึกษาจดัการเรียนการสอนและฝึกภาคปฏิบติัในคลินิกแก่นิสิต/นกัศึกษา 



 

 

การจัดระบบบริการพยาบาล  มีดงันี 

1.  กลุ่มการพยาบาล  มีหนา้ที  

1.1   กาํหนดนโยบายวางแผน  ควบคุม  กาํกบั  การปฏิบติัการพยาบาลให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

1.2   ควบคุมคุณภาพการพยาบาล  สนบัสนุนใหมี้การปรับปรุงคุณภาพการพยาบาลอยา่งต่อเนือง 

1.3   บริหารจดัการการใชท้รัพยากรในทุกหน่วยบริการทีรับผิดชอบอยา่งมีประสิทธิภาพ 

1.4   ประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากรและหน่วยงานหน่วยงานทีอยูใ่นความรับผิดชอบ   

1.5   พฒันาความรู้และทกัษะของบุคลากรทางการพยาบาลอย่างต่อเนือง   

1.6   พฒันางานสาธารณสุขแก่สถานบริการสาธารณสุขในเครือข่ายอาํเภอเนินมะปราง  

1.7   สนบัสนุนแก่หน่วยงานสาธารณสุขและหน่วยงานอืน ๆ ทีเกียวขอ้งตามทีร้องขอ 

 

2. งานผู้ป่วยนอก  มีหนา้ที 

 2.1  บริการคดักรองผูป่้วย 

 2.2  บริการห้องตรวจโรคทวัไป 

              .   หอ้งสังเกตอาการ 

  2.4  บริการตรวจภายใน 

2.5  บริการศูนยเ์ปล  รับ – ส่ง  ผูป่้วย  

  2.6  บริการสุขศึกษา/ให้คาํแนะนาํก่อนกลบับา้น  

2.7  บริการรับผูป่้วยไวรั้กษาในโรงพยาบาล 

2.8  บริการส่งต่อผูป่้วย   

2.9  บริการชนัสูตรทางคดี 

2.10  บริการเวชระเบียนผูป่้วย 

2.11  บริการคลินิคพิเศษ 

 วนัองัคาร พฤหสับดี  ศุกร์  - คลินิคเบาหวาน-ความดนัโลหิตสูง 

 วนัจนัทร์                   - คลินิคโรคหอบหืด/ปอดอุดกนัเรือรัง 

 

.  งานอุบัติเหตุ – ฉุกเฉิน  มีหนา้ที 

3.1  บริการช่วยชีวิตผูป่้วยอุบติัเหต ุ– ฉุกเฉินทงัในสถานบริการ 

.   บริการรถพยาบาลฉุกเฉินช่วยเหลือผูป่้วย ณ จุดเกิดเหตุ (EMS) 

3.3  บริการตรวจรักษาเบืองตน้แก่ผูรั้บบริการนอกเวลาราชการ 

3.4  บริการห้องปฐมพยาบาล  ฉีดยา  ทาํแผล  ทาํหตัถการตามแผนการรักษาของแพทย ์



 

.   บริการรักษาพยาบาลทางวิทยุ/ ทางระบบไลน์ 

3.6  บริการหน่วยปฐมพยาบาลนอกสถานที 

3.7  งานสุขศึกษาและคาํแนะนาํแก่ผูป่้วยและญาติ 

3.8  การส่งต่อผูป่้วยเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาล 

3.9  การส่งต่อผูป่้วยเพือรับการรักษายงัสถานพยาบาลอืน 

3.10 บริการชนัสูตรทางคดี 

 

.  งานผู้ป่วยใน  มีหนา้ที 

4.1  บริการรักษาพยาบาลผูป่้วยทีมีคาํสังใหน้อนรักษาตวัในโรงพยาบาล 

4.2  บริการฉีดยา  ทาํแผล  ทาํหัตถการตามแผนการรักษาของแพทย ์ 

        4.3  บริการช่วยแพทยใ์นการตรวจวินิจฉยั/คน้หาสาเหตุของโรค เช่น  การส่ง X-ray  การเก็บสิงส่ง 

                    ตรวจต่าง ๆ เป็นตน้ 

       4.4  บริการประเมินอาการผิดปกติทีตอ้งใหก้ารช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉินขณะทีผูป่้วยกาํลงั Admit 

 .   บริการวางแผนจาํหน่ายผูป่้วย 

 .   บริการคาํแนะนาํและสุขศึกษาแก่ผูป่้วยและญาติ 

4.7  บริการส่งต่อผูป่้วยเพือรับการรักษาอยา่งต่อเนืองตามแผนการรักษาของแพทย ์

5.  งานห้องคลอด  มีหนา้ที  

            5.1   ใหบ้ริการดูแลหญิงตงัครรภท์ีปกติและมี ภาวะแทรกซ้อน     

            5.2   ใหบ้ริการทาํคลอดปกติ-ผิดปกติ  

            5.3   ใหก้ารดูแลหลงัคลอดทงัมารดาและทารกตลอด  ชวัโมง  

            5.4   ใหบ้ริการส่งเสริมสุขภาพและใหค้วามรู้ก่อนกลบับา้นเพือให้สามารถดูแลสุขภาพตนเองได ้

                     ถูกตอ้งเมือกลบัสู่ชุมชน 

            5.5   ใหบ้ริการส่งต่อยงัสถานบริการสุขภาพอืน   

            .    ให้บริการติดตามผูป่้วยเมือกลบัสู่ชุมชน 

 

6.  งานหน่วยจ่ายกลางและซักฟอก 

7.1  บริการเก็บรวบรวม - ขนส่งเครืองมือ – อุปกรณ์การแพทยแ์ละเครืองผา้ทีปนเปือนเชือจากหน่วยงาน

ต่าง ๆ เพือนาํมาเขา้กระบวนการทาํลายเชือ  และทาํใหป้ราศจากเชือทงัโรงพยาบาล ตามมาตรฐาน

การป้องกนัและควบคุมการติดเชือ 

7.2  ดาํเนินการทาํลายเชือและทาํใหป้ราศจากเชือตามมาตรฐานบริการ จดัเก็บตามมาตรฐาน 



 

7.3  ตรวจสอบคุณภาพผา้  ซ่อมแซมผา้ก่อนส่งคืนหน่วยงานทีใชบ้ริการ 

7.4  บริการแลกเปลียน/การส่งคืนเครืองมือ–อุปกรณ์ปราศจากเชือและเครืองผา้ยงัหน่วยบริการ 

       ผูป่้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงสร้างสายบังคับบญัชากลุ่มการพยาบาล 

 

 

                                                                                                    

 

 

       

 

 

 

 

 

               สายบงัคบับญัชา 

                                                                                                    สายประสานงาน 

 

 

 

หวัหนา้พยาบาล 

หน.งาน OPD 

-พยาบาลวิชาชีพ 

-พยาบาลเทคนิค 

-จพ. เวชสถิต ิ

หน.งาน IPD 

 

-พยาบาลวิชาชีพ 

 

หน.งาน LR/OR 

 

-พยาบาลวิชาชีพ 

หน.งาน ER 

 

-พยาบาลวิชาชีพ 

-จพ.เวชกิจฉุกเฉิน 

หน.งาน NCD 

 

-พยาบาลวิชาชีพ 

 

หน.งานจ่ายกลาง 

และซกัฟอก 

 

-พนกังานบริการ 

คณะกรรมการบริหารกลุ่มการพยาบาล คณะทาํงานประกนัคณุภาพการพยาบาล 

 

     ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาล 

ห้องบตัร/ ศูนยเ์ปล 
-ผูช่้วยเหลือคนไข ้
-พนกังานบริการ 

 
-ผูช่้วยเหลือคนไข ้
-พนกังานบริการ 

 
-ผูช่้วยเหลือคนไข ้
-พนกังานบริการ 

 
-ผูช่้วยเหลือคนไข ้
-พนกังานบริการ 

 
-พนกังานบริการ 

หน.งานโภชนาการ 

 

-นกัโภชนาการ 

-พนกังานบริการ 



 

โครงสร้างการพฒันาคุณภาพบริการพยาบาล 

 

 

                                                                                                    

 

 

       

               สายบงัคบับญัชา 

                                                                                                 สายประสานงาน 

 

 

 

 

 

 

 

รองหวัหนา้พยาบาลดา้นบริการ 

    นางนาํผึง  ไมตรีสิทธิกร 

รองหวัหนา้พยาบาลดา้นบริหาร 

 น.ส.เบญจวรรณ  อนิวิเชียร 

           หวัหนา้พยาบาล 

    น.ส.ใกลรุ้ง่      เกตพิุจิตร 

รองหวัหนา้พยาบาลดา้นวิชาการ 

   นายสมหวงั  ซอ้นงาม 

คณะกรรมการวิชาการ/ วิจยัและ 

นวตักรรม น.ส.เบญจวรรณ อินวิเชียร 

& นางสกุญัญา จารุอภินนัท ์

คณะกรรมการบริหารเวชภณัฑ ์

นางเออืมพร  มงิสว่าง 

 

คณะกรรมการบริหารความเสียง 

 น.ส.เบญจวรรณ อนิวิเชียร 

 

คณะกรรมการสารสนเทศ 

นางสกุญัญา จารุอภินนัท ์ / 

น.ส.ยวุณีย ์จนัทรส์่ง 

คณะกรรมการพฒันาคณุภาพQA 

 น.ส.ใกลรุ้ง่ เกตพิุจิตร 

คณะกรรมการบริหารอตัรากาํลงั 

น.สรตันาภรณ ์ บญุโสภา 

คณะกรรมการเวชระเบียน 

นางนาํผึง     ไมตรีสิทธิกร 

 

คณะกรรมการบริหารเครืองมือ 

ทางการแพทย ์/ 

นางการะเกต ู คาํส ี

คณะกรรมการจรยิธรรม/จรรยาบรรณ 

วิชาชีพและพฤติกรรมบริการ 

นางศิริธร  ผาพนัธุ ์

 



 

อตัรากาํลงักลุ่มการพยาบาล 

หน่วยงาน 

พยาบาล

วิชาชีพ 

ขรก.&ลจ. 

พยาบาล

เทคนิค 

จพ.เวชกิจ

ฉุกเฉิน 

จพ. 

เวชสถิติ 

ลูกจา้ง 

ประจาํ 

ลูกจา้ง

ชวัคราว/

พกส. 

ลูกจา้ง 

รายวนั 

 

รวม 

กลุ่มการพยาบาล 1             1 

   งานผูป่้วยนอก 7 1       
20 

-ผูช่้วยเหลือคนไข ้ 0 0 0 0 2 2 0 4 

-ห้องบตัร    1 1 2 0 4 

-ศูนยเ์ปล 0 0 0 0 0 3 0 3 

งานโรคไม่ติดตอ่

เรือรัง (NCD)  4 0 0  0 0 1 

 

5 

งานอุบติัเหตุ

ฉุกเฉิน 10   2     1(NA)   

 

13 

งานผูป่้วยใน 14 0   0    0 1 (แม่บา้น)   15 

งานห้องคลอด 6         1(NA)   7 

งานห้องผา่ตดั 0              

งานหน่วยจ่ายกลาง 1        1 5 2  9 

โรงครัว     1 2  3 

ผูช่้วยเหลือคนไข้

(หมุนเวียน)            5  3 

 

8 

 รวม 42 1 2 1 4 20 3 79 

                                                                                                         ขอ้มูล ณ  พฤศจิกายน   

       หมายเหตุ : ประเภทของพยาบาลวิชาชีพ  งาน OPD   ขรก. =  คน 

                                                                     งาน ER     ขรก. =    ลูกจา้งนร.ทุน = 2     

                                                                     งาน  NCD ขรก. = 4    

                                                                      งาน IPD   ขรก.= 11  ลูกจา้งนร.ทุน = 3          

                                                                      งาน LR    ขรก. =     ลูกจา้งนร.ทุน = 2    

                                       งานผูป่้วยนอก        บุคลากรห้องบตัร =  (ขรก.  ลจ.ปจ.  พกส. ) 

                                                                      บุคลากรเปล  =  3  (พกส. ) 

                                                                      Nurse aid = 4 (ลจ.ปจ.= 2  พกส. = 2)  



 

                                                                                                                                   

รายชือเจ้าหน้าทีกลุ่มการพยาบาล 

 

งานบริหารการพยาบาล   

      1. น.ส.ใกลรุ่้ง       เกตุพิจิตร          พยาบาลวิชาชีพชาํนาญการพิเศษ   หวัหนา้พยาบาล 

  

งานผู้ป่วยนอก 

1. นางนาํผึง              ไมตรีสิทธิกร พยาบาลวิชาชีพชาํนาญการ หวัหนา้งาน 

2. นางวลัภา              ล่อกา  พยาบาลวิชาชีพชาํนาญการ 

3. นางสาวิตรี                 วงศบ์ุรี      พยาบาลวิชาชีพปฏิบติัการ 

4. นางไพเราะ  ผดัแกว้  พยาบาลวิชาชีพชาํนาญการ 

5. นางพิมพใ์จ                      สมบูรณ์  พยาบาลวิชาชีพชาํนาญการ  

6. นายอาทิตย ์      ศรีสม           พยาบาลวิชาชีพชาํนาญการ 

7. นางสาวสุวธิดา                พนัธ์ผกู               พยาบาลวิชาชีพชาํนาญการ     

8. นางศศิธร  มนัแสวง พยาบาลเทคนิคชาํนาญงาน 

9. นางสาวมินตรา          รินลา        จพ. เวชสถิติชาํนาญงาน 

10. นางสาวอาทิตยา               แสนสุข               จพ.เวชสถิติ (ลูกจา้งนร.ทุน)           

11. นางดวงจนัทร์  พรมเกษ              ผูช่้วยเหลือคนไข ้              ปฏิบติังานหนา้ห้องตรวจ 

12. นางเตือนใจ                      ศรีปาน               ผูช่้วยเหลือคนไข ้             ปฏิบติังานหนา้ห้องตรวจ 

13. นางจิรวรรณ                    ละออง                 ผูช่้วยเหลือคนไข ้             ปฏิบติังานห้นา้หอ้งตรวจ   

14. นางมณีรัตน ์   จนัทรคณา ผูช่้วยเหลือคนไข ้ ปฏิบติังานหอ้งบตัร 

15. นายชญณฐั  ชาวบางมอญ คนงาน   ปฏิบตัิงานหอ้งบตัร 

16. นางมะลิวรรณ  ยศปัญญา พนกังานเปล               ปฏิบติังานหอ้งบตัร 

17. นางสาวพรทิพย ์              หอมชืน    ผูช่้วยเหลือคนไข ้             พนกังานหอ้งสังเกตอาการ     

18. นายอนนัตเ์มฆ         เปลียนสะอาด     พนกังานบตัร                   ปฏิบติังานเปล   

19. นายแพว้                          เอียมชาวนา         พนกังานรักษาความปลอดภยั ปฏิบติังานเปล 

20. นายเรวฒัน์                      ติณะมาศ             พนกังานเปล (ลูกจา้งรายคาบ) 

 

 

 

 



 

งานคลนีิคโรคเรือรัง 

1. นางสาวยวุณีย ์   จนัทร์ส่ง          พยาบาลวิชาชีพชาํนาญการ   หวัหนา้งาน 

2. นางสาววริษา             กิจสวน            พยาบาลวิชาชีพชาํนาญการ 

3. นางสุมาลี                   คาํไพร              พยาบาลวิชาชีพชาํนาญการ 

4. นางณฐัชา                  บวัดิษฐ์             พยาบาลวิชาชีพปฏิบติัการ   

5. นายธีรเมศ                        ชิตพรมราช      ผูช่้วยเหลือคนไข ้(ลูกจา้งรายคาบ)  

   

งานผู้ป่วยอุบัติเหตุ –ฉุกเฉิน 

1. นายสมหวงั                      ซอ้นงาม พยาบาลวิชาชีพชาํนาญการ หวัหนา้งาน 

2. นางศิริธร                    ผาพนัธุ์              พยาบาลวิชาชีพชาํนาญการ            รองหวัหนา้งาน 

3. นายธงชยั                  ปานเกิด       พยาบาลวิชาชีพปฏิบติัการ    

4. นางสาวนณัฐกานต ์   สินสุพรรณ      พยาบาลวิชาชีพปฏิบติัการ  

5. นางสาวยวุนารถ         คาํพาป้อง      พยาบาลวิชาชีพปฏิบติัการ  

6. นางสาวสายรุ้ง       ปานพลอย      พยาบาลวิชาชีพปฏิบติัการ   

7. นางสาวทดัดาว          นวลจาํปา      พยาบาลวิชาชีพปฏิบติัการ 

8. นายธีรวฒัน์               ภู่ฟัก           พยาบาลวิชาชีพปฏิบติัการ  

9. นางสาวนุจรินทร์             บางขาว      พยาบาลวิชาชีพปฏิบติัการ  

10. นายสถาปัตย ์                   กมลเชตุ  พยาบาลวิชาชีพปฏิบติัการ  

11. นายนราธร                       กลางจนัทรา        พยาบาลวิชาชีพ (ลูกจา้งนร.ทุน) 

12. น.ส.สุนิสา            เพชรแสงอ่อน จพ.เวชกิจฉุกเฉินปฏิบติังาน 

13. น.ส.ทนสันนัท ์      แกว้สมนึก      จพ.เวชกิจฉุกเฉินปฏิบติังาน     

14. นายเกรียงไกร                  จินะใจ                จพ.เวชกิจฉุกเฉิน (นร.ทุน) 

15. นางนพวรรณ์             ตวนพานิช ผูช่้วยเหลือคนไข ้

 

งานผู้ป่วยใน 

1. น.ส.เบญจวรรณ             อินวิเชียร   พยาบาลวิชาชีพชาํนาญการ   หัวหนา้งาน 

2. น.ส.รัตนาภรณ์               บุญโสภา              พยาบาลวิชาชีพชาํนาญการ    รองหวัหนา้งาน  

3. น.ส.อารีย ์                       มีอารีย ์  พยาบาลวิชาชีพชาํนาญการ 

4. น.ส.สาลี                         สุ่มนาค      พยาบาลวิชาชีพชาํนาญการ 

5. น.ส.นงลกัษณ์                 ยศปัญญา    พยาบาลวิชาชีพปฏิบติัการ 

6. น.ส.วนิดา                       เขียวขจรเขต  พยาบาลวิชาชีพปฏิบติัการ 



 

7. น.ส.พรนภา                     อินทร์แผลง        พยาบาลวิชาชีพปฏิบติัการ 

8. นางนุชรินทร์                   คาํมูล                  พยาบาลวิชาชีพปฏิบติัการ 

9. น.ส.นฤมล                       แกว้ไชยะ           พยาบาลวิชาชีพปฏิบติัการ  

10. น.ส.นิสากร                    ทองงาม    พยาบาลวิชาชีพปฏิบติัการ  

11. น.ส.วรดา                        เหล็กฉิมมา          พยาบาลวิชาชีพ (ลูกจา้งรายคาบ) 

12. น.ส.เจนจิรา                    เถือนสุข               พยาบาลวิชาชีพ (ลูกจา้งรายคาบ) 

13. น.ส.กนกวรรณ              จนัทรวงษ ์            พยาบาลวิชาชีพ (ลูกจา้งนร.ทุน)  

14. นางนนัทสิ์นี               จอสูงเนิน      พนกังานประจาํตึก (ลูกจา้งชวัคราว)  

 

    งานห้องคลอด 

1. นางการะเกตุ        คาํสี  พยาบาลวิชาชีพชาํนาญการ หวัหนา้งาน 

2. นางเอือมพร     มิงสวา่ง  พยาบาลวิชาชีพชาํนาญการ            รองหัวหนา้งาน  

3. นางสาวฐิติมา            จอยวงศ ์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบติัการ   

4. นางสาววาทินี            ราชานนท ์    พยาบาลวิชาชีพปฏิบติัการ 

5. นางสาววทันวิภา         แกว้แสง        พยาบาลวิชาชีพปฏิบติัการ 

6. นางสาวพรทิพย ์         หุ่นนอนไพร       พยาบาลวิชาชีพปฏิบติัการ 

7. นางโสพิทย ์                 เมืองแพน     ผูช่้วยเหลือคนไข ้

 

งานหน่วยจ่ายกลางและซักฟอก 

1. นางสุกญัญา             จารุอภินนัท ์     พยาบาลวิชาชีพชาํนาญการ (ICN)  หวัหนา้งาน 

2. นางพชัรา  แสงแกว้ ลูกจา้งประจาํ 

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                   ลูกจา้งรายวนั     

9. นางสรวรรณ                    สามะเถือน           ลูกจา้งรายวนั/ รายคาบ 

10. นางสาวสมปอง                อินนวน               พนกังานกระทรวงสาธารณสุข   

      

 



 

ผู้ช่วยเหลือคนไข้  หมุนเวียนขึนปฏิบติังานทีงานอุบติัเหตุ – ฉุกเฉิน ,งานผูป่้วยใน และงานหอ้งคลอด 

1. นางพยอม        โสประดิษฐ์   ผูช่้วยเหลือคนไข ้    พนกังานกระทรวงสาธารณสุข 

2. น.ส.ณพฐัอร        สมจิตร  ผูช่้วยเหลือคนไข ้     พนกังานกระทรวงสาธษรณสุข 

3. น.ส.สุริยา         แสวงทรัพย ์ ผูช่้วยเหลือคนไข ้

4. น.ส.อุไรวรรณ                ซอ้นงาม  ผูช่้วยเหลือคนไข ้

5. น.ส.รจเรศ                       วงัคีรี                   ผูช่้วยเหลือคนไข ้ 

6. น.ส.กาญจนา                   ชมพู                   ผูช่้วยเหลือคนไข ้ (รายคาบ) 

7. น.ส.ปรางวิไล                  เกิดสุภา              ผูช่้วยเหลือคนไข ้(รายคาบ)   

    

  

กฎระเบียบการปฏิบตัิงานของกลุ่มการพยาบาล 

 

1. การลงชือและเวลาปฏิบัติงาน 

เวลาปฏิบตัิงานแบ่งออกเป็น เวรเชา้-เวรบา่ย – เวรดึก 

- เวรดึก   ปฏิบติัเวลา  . - .  น. 

- เวรเชา้  ปฏิบติังานเวลา  . - .  น. 

- เวรบ่าย ปฏิบติังานเวลา  .  - .  น. 

เจา้หนา้ทีทุกคนตอ้งแสกนลายนิวมือขึนปฏิบติังานและหลงัจากเสร็จสินเวลาปฏิบติังานแลว้ใน

เครืองแสกนลายนิวมือผูป้ฏิบติังานของโรงพยาบาลดว้ยตนเอง โดยเขียนชือ นามสกุล ให้ชดัเจน   การขึน

ปฏิบติังานตอ้งขึนก่อนเวลาอยา่งนอ้ย 15 นาทีเพือเตรียมขอ้มูล รับ/ส่งเวร 

 

2. การจัดอัตรากําลงั 

         กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลเนินมะปราง ตระหนกัถึงหลกัการให้บริการทีมีคุณภาพและปลอดภยัต่อผูป่้วย 

การลดความผิดพลาดหรือเกือบผิดพลาด รวมทงัอาจไม่ปลอดภยัต่อสุขภาพของพยาบาลเอง การเกิดความเหนือย

ลา้ ส่งผลใหผ้ลลพัธ์ของงานลดลง 

         ดังนันเพือให้สอดคลอ้งกับนโยบายชัวโมงการทาํงานเพือความปลอดภัยของผูป่้วย สภาการพยาบาล จึง

กาํหนดนโยบายการจดัอตัรากาํลงัเพือความปลอดภยัของกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลเนินมะปรางดงันี 

๑. ตระหนักว่าการทาํงานสัปดาห์ละ ๔๐ ชวัโมง เป็นเกณฑ์สากล การทาํงานล่วงเวลา หรือมากกว่า ๔๐ 

ชวัโมงต่อสัปดาห์ เป็นสิทธิของบุคคล และเป็นไปตามความจาํเป็นของหน่วยงาน 



 

๒. การจัดตารางการปฏิบัติงาน ต้องคาํนึงถึงชัวโมงรวมของการทาํงานของพยาบาล ไม่ควรเกิน ๑๒ 

ชวัโมง ใน ๑ วนั หรือไม่ควรเกิน ๔๘ ชวัโมงใน ๑ สัปดาห์ (นโยบายชวัโมงการทาํงานของพยาบาล

เพือความปลอดภยั) 

๓. เนืองจากมีขอ้จาํกดัดา้นอตัรากาํลงัทีไม่เพียงพอจาํเป็นทีตอ้งมีการทาํงานเกินกวา่ชวัโมงทีกาํหนด จะมี

แนวปฏิบติัดงันี 

๓.๑ สามารถจดัเวรขึนปฏิบติังานเวร  ติดต่อกนัได ้  เวร  เฉพาะเวร เชา้ และ เวรบ่าย ไม่เกิน  ครัง/   

        เดือน และไม่ใหจ้ดัขึนเวร บ่าย ต่อ กบัเวรดึก ยกเวน้ กรณีฉุกเฉิน เช่น การเจ็บป่วยกะทนัหนั หรือ   

        เกิดอุบติัเหตุ 

๓.๒ การจดัเวรปฏิบติังานของพยาบาลกาํหนดตอ้งขึนปฏิบติังานติดต่อกนัไดไ้ม่เกิน  เวร    

                   ๓.๓ แลกเปลียนเวรไดไ้ม่จาํกดัครังแต่ตอ้งเป็นความยนิยอมของทงัผูข้องผูแ้ลกเวรทงัสองฝ่าย 

                           แต่ทงันีตอ้งไม่ขดัต่อระเบียบการปฏิบติังาน ตามขอ้ ๓.๑ และ ๓.๒ ยกเวน้ กรณีฉุกเฉิน  

                           เช่น เจ็บป่วยหรือติดธุระจาํเป็นตอ้งแจง้ให้หัวหนา้งานหรือ ฝ่ายทราบก่อนขึนปฏิบติังาน 

                          อยา่งนอ้ย  ชวัโมง (เวน้ไม่สามารถติดต่อได)้ 

- เขียนใบแลกเวรทุกครังและไดรั้บอนุญาตก่อนจึงแลกเปลียนได ้

- ใชแ้บบฟอร์มและลงชือดว้ยตนเองทงัผูข้อแลกและผูย้ินยอมใหแ้ลก 

๔. องคก์รพยาบาลสนบัสนุน และส่งเสริมการดูแลสุขภาพของพยาบาล สุขอนามยัการนอนหลบั การ

จดัการกบัความเครียด การออกกาํลงักาย รวมทงัการปรับปรุงสภาพแวดลอ้มในการทาํงานให้มีระบบ 

และทรัพยากรทีเอือต่อการทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพ  

๕.  กรณีมีการละเมิดไม่ปฏิบติัตามแนวทางและนโยบายเพือความปลอดภยัทีกาํหนด กลุ่มการพยาบาล

กาํหนดใหมี้การตกัเตือนดว้ยวาจา บนัทึกชีแจง หรือชดใชเ้วร โดยพิจารณาเหตุแห่งพฤติกรรมเป็น

กรณี ๆ ไป  

 

3. ระเบียบการลา 

ในการลาของเจา้หนา้ทีใหย้ดึระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการลาของขา้ราชการ พ.ศ 2555 

การนบัวนัลา - ใหน้บัตามปีงบประมาณ (  ต.ค. –  ก.ย.) ของปีถดัไป 

   - การนบัวนัลาใหน้บัเฉพาะวนัทาํการ ไดแ้ก่ การลากิจ การลาพกัผอ่น 

   - การลาป่วยหรือลากิจส่วนตวัซึงมีระยะเวลาต่อเนืองกนั จะเป็นปีเดียวกนั 

                                       หรือไม่ก็ตามใหน้บัเป็นการลาครังหนึง ถา้จาํนวนวนัลาในครังหนึงรวมกนั 

                                       แลว้ เกินกว่าอาํนาจของผูมี้อาํนาจอนุมติัได ้ใหเ้สนอต่อผูบ้งัคบับญัชาใน 



 

                                       ลาํดบัทีสูงขึนไปตามขนัตอน 

 การลาครึงวนั ใหน้บัตามประเภทการลานนัๆ 

 ผูข้อยกเลิกการลา ทียงัไม่ไดห้ยดุราชการ ให้เสนอขอถอนต่อผูม้ีอาํนาจอนุญาตและใหถื้อวา่หมดเขตเพียง

วนัทีขอถอนเท่านนั (ตอ้งขอถอนก่อนถึงวนัลานนั 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. ลาไปช่วยเหลือภริยาทีคลอดบุตร 

11. การลาไปฟืนฟูสมรรถภาพดา้นอาชีพ 

*** รายละเอียดเพิมเติมในส่วนภาคผนวก ก 

นโยบายของโรงพยาบาลในการลา 

การลาป่วย 

 จดัส่งใบลาต่อผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัจนถึงผูม้ีอาํนาจอนุญาต หรือในวนัทีลานนั หากมีกรณีจาํเป็นจะ

เสนอหรือจดัส่งใบลาในวนัแรกทีมาปฏิบตัิงานก็ได ้ถา้อาการป่วยมาก จนไม่สามารถลงลายมือชือใน

ใบลาได ้ก็ใหเ้สนอหรือจดัส่งใบลาโดยเร็ว 

 ถา้ลาป่วย 2 วนัขึนไปและตรวจทีอืนทีไม่ใช่โรงพยาบาลเนินมะปราง ตอ้งมีใบรับรองแพทยแ์นบใน

ใบลาทุกครัง และใหเ้ขียนใบลาในวนัแรกของการมาทาํงาน 

การลาคลอด 

 จดัส่งใบลาต่อผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัจนถึงผูมี้อาํนาจอนุญาต ถา้ไม่สามารถลงลายมือชือในใบลาได ้ก็

ใหเ้สนอหรือจดัส่งใบลาโดยเร็ว 

 ใหมี้สิทธิการลาคลอดได ้  วนัโดยไดรั้บเงินเดือน   ลูกจา้งชวัคราวทีมีประกนัสังคมให้ยดึตามระเบียบ

ลูกจา้งชวัคราว 



 

 ถา้การลาประเภทอืนยงัไม่ครบกาํหนดการลา และตอ้งลาคลอดบุตรในระหวา่งนนัใหถื้อวา่การลา

ประเภทนนัสินสุดลงโดยให้นบัเป็นวนัลาคลอดบุตร 

การลากจิส่วนตัว 

 เสนอหรือจดัส่งผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัล่วงหนา้อยา่งนอ้ย  วนั และตอ้งไดรั้บอนุญาตก่อนลาถา้ไป

ก่อนถือวา่ขาดราชการ 

 กรณีลากิจเร่งด่วนไม่สามารถปฏิบติัตามขา้งตน้ได ้ใหป้ฏิบตัิดงันี 

 แบบหลกัฐานการขอลาเร่งด่วน เช่น ขอ้ความโทรศพัท์ 

 กรณีพกัอยูท่ีพกัไม่ไดก้ลบัมาปฏิบติังานในวนัรุ่งขึนให้โทรศพัทม์าแจง้การลากบัผูอ้าํนวยการ

โรงพยาบาลโดยตรง 

 เมือกลบัมาปฏิบติังานในวนัแรกใหย้นืใบลาพร้อมบนัทึกชีแจง เหตผุลการลาเร่งด่วนในครัง

นนัๆดว้ยทุกครัง 

 การลากิจส่วนตวัเพือเลียงดูบุตรต่อเนือง มีสิทธิลาต่อจากการคลอดบุตรอีกไม่เกิน  วนัทาํการโดย

ไดรั้บเงินเดือน และในปีนนัยงัมีสิทธิลากิจส่วนตวัไดอี้กเท่ากบัจาํนวนวนัทีเหลือซึงรวมทงัสินไม่เกิน 

 วนันอกจากนนัยงัมีสิทธิลากิจเพือเลียงบุตรต่อไดอี้กไม่เกิน  วนัทาํการ โดยไม่ไดรั้บเงินเดือนใน

ระหวา่งลา 

 ในระหวา่งการลากิจส่วนตวั ทีไม่ใช่การลากิจส่วนตวัเพือเลียงดูบุตรต่อเนืองนนั และยงัหยุดราชการไม่

ครบกาํหนด ถา้มีราชการจาํเป็นเกิดขึนผูบ้งัคบับญัชา หรือผูม้ีอาํนาจอนุญาตจะเรียกตวักลบัมาปฏิบติั

ราชการก็ได ้

การลาพักผ่อน 

 มีสิทธิลาได ้  วนัต่อปีและสะสมวนัลาไดไ้ม่เกิน  วนัใน  ปี 

 ขา้ราชการทีรับราชการมาไม่ตาํกว่า  ปี ใหม้ีสิทธิสะสมวนัลาพกัผ่อนไดไ้ม่เกิน  วนัทาํการ 

 ใหย้นืใบลาพกัผอ่นล่วงหนา้  วนั 

ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลชุมชนในจงัหวดัพิษณุโลก มีอาํนาจในการพิจารณาหรืออนุญาต การ 

ลาของขา้ราชการ ลูกจา้งในสังกดัหรือใตบ้งัคบับญัชา ดงันี 

1. การลาคลอดบุตร 

2. การลาพกัผอ่น 

3. การลาป่วย 

4. การลากิจส่วนตวั 

5.  

 



 

4. การขออนุญาตออกนอกสถานที 

 หากมีธุระจาํเป็นจะตอ้งออกนอกสถานที ตอ้งขออนุญาตต่อหวัหนา้งานก่อนทุกครัง  หา้มออกนอก 

สถานทีก่อนไดรั้บอนุญาต เพราะถือไดว้า่ละทิงราชการ มีความผิดทางวินยัอยา่งร้ายแรง 

- ออกนอกสถานทีเกิน   นาทีตอ้งขออนุญาตต่อหวัหนา้กลุ่มการพยาบาลก่อน   

- ออกนอกสถานทีไปนานกว่า 30  นาทีแต่ไม่เกิน 2 ชวัโมง   ใหย้นืใบลากิจเผือไวก่้อน  เมือกลบัมา 

  ภายในเวลาทีกาํหนดก็สามารถยกเลิกใบลาได ้

- กรณีทีทีออกนอกบริเวณนานเกิน 2 ชวัโมง  ใหล้ากิจครึงวนั 

 

5. ระเบียบการแต่งกาย 

ขา้ราชการและลูกจา้งของฝ่ายการพยาบาล    ตอ้งใชเ้ครืองแบบตามทีกระทรวงกาํหนด  

และถือปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด ดงันี 

เครืองแบบพยาบาลหญิง ประกอบดว้ย 

1. หมวก หมวกพยาบาลสีขาวติดแถบกาํมะหยีสีดาํจาํนวน  1  แถบ 

- พยาบาลวิชาชีพ  ขนาด  1.5  เซนติเมตร ติดชิดขอบหมวก 

- พยาบาลเทคนิค  ขนาด  1  เซนติเมตร ติดชิดขอบหมวก 

 

 

ภาพแสดงหมวกดา้นหน้าและด้านหลัง 

  



 

2. ชุดเครืองแบบ 

 2.1  ชุดเสือกระโปรงคนละท่อน 

เสือ  -ปกเสือฮาวายมน ฮาวายแหลม ปกเสือบวัมน บวัแหลม ตามแบบ 

- ตวัเสือเขา้รูป ความยาวตวัเสือคลุมสะโพก  ดา้นหนา้ผา่ตลอด รังดุมกุ๊นใชก้ระดุมสถาบนั ปักชือ และ

ตาํแหน่ง ดา้นซา้ยของอกเสือ  มีกระเป๋าเจาะ 2 ขา้ง  ดา้นหลงั มีเกร็ดซ้ายขวาไม่แยก  หรือผา่ดา้นล่างตรงกลาง แลว้

ป้ายทบัรอยผา่ซอ้นกนั  3  นิว  สูงระมาณ 6 นิว 

- แขนเสือสันเหนือขอ้ศอกเล็กนอ้ย 

กระโปรง มี 2 แบบ 

แบบที 1 ทรงตรง หรือทรง A ผา่หลงัป้ายทบักนั 

แบบที 2 ทรงทวิช ดา้นหลงั 

                            ความยาวของกระโปรงคลุมเข่า ยาวไม่เกิน 3 นิว 



 



 

 

2. ติดเขม็เครืองหมาย ของสถาบนัการศึกษาทีปกเสือดา้นซ้าย 

3. ติดป้ายชือ ตามขนาดทีกฎหมายวา่ดว้ยเครืองแบบราชการฝ่ายพลเรือนกาํหนด  หรือปักชือตวั  ชือ

สกุล และตาํแหน่งทีอกเสือดา้นซา้ยดว้ยดา้ยหรือไหมสีเขียว  โดยตวัหนงัสือมีขนาดสูง  1  เซนติเมตร 

4. กระดุมเสือให้ใชข้องกระทรวงสาธารณสุขหรือของสถาบนั 

5. สวมรองเทา้หุ้มส้นสีขาวเรียบไม่มีลวดลาย พนืยาง ปลายเทา้ปิด  และสวมถุงเทา้สันสีขาว  เวน้แต่ใน

การปฏิบติังานในหน่วยงานพิเศษ  ใหใ้ชร้องเทา้ทีเตรียมไวส้าํหรับทีนนั ๆ  กรณีงานพิธีใหส้วมถุง

น่องสีขาว 

 

ในขณะทีปฏิบติังานนอกหน่วยงาน  จะสวมเสือและกระโปรง 

ผม ทรงผมสุภาพ ถา้ผมยาวตอ้งรวบเก็บผมใหเ้รียบร้อยไม่ติดกิบสีฉูดฉาด 

เครืองประดับ ไม่ใส่เครืองประดบัทุกชนิด ยกเวน้นาฬิกา ถา้สวมสร้อยคอตอ้งอยู่ตาํกว่าระดบัคอเสือ 

ภาพแสดงหมวกด้านหน้าและด้านหลงั 

  
 

 

 

 

 



 

 

วินัยและโทษทางวินัย 

 
มาตรา  ขา้ราชการพลเรือนสามญัตอ้งรักษาวินยัโดยกระทาํการหรือไม่กรําการตามทีบญัญติัไวใ้นหมวดนีโดย

เคร่งครัดอยูเ่สมอในหมวดนีโดยเคร่งครัดอยูเ่สมอ 
ขา้ราชการพลเรือสามญัผูป้ฏิบติัราชการในต่างประเทศนอกจากตอ้งรักษาวินยัตามทีบญัญติัไวใ้นหมวดนีแลว้ ตอ้ง

รักษาวินยัโดยกระทาํการหรือไม่กระทาํการตามทีกาํหนดในกฎ ก.พ. ดว้ย 
มาตรา  ขา้ราชการพลเรือนสามญัตอ้งสนบัสนุนการปกครองระบบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็น

ประมุขดว้ยความบริสุทธิใจ 

มาตรา  ขา้ราชการพลเรือสามญัตอ้งกระทาํการอนัเป็นขอ้ปฏิบติัดงัต่อไปนี 
( ) ตอ้งปฏิบติัหนา้ทีราชการดว้ยความซือสัตย ์สุจริต และเทียงธรรม 
( ) ตอ้งปฏิบติัหนา้ทีราชการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ มติของคณะรัฐมนตรี นโยบาย

ของรัฐบาล  และปฏิบติัตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
( ) ตอ้งปฏิบติัหนา้ทีราชการใหเ้กิดผลดีหรือความกา้วหน้าแก่ราชการดว้ยความตงัใจอุตสาหะ เอาใจใส่ และรักษา

ประโยชน์ของทางราชการ 
( )ตอ้งปฏิบติัตามคาํสังของผูบ้งัคบับญัชาซึงสงัในหนา้ทีราชการโดยชอบดว้ยกฎหมายและระเบียบของทาง

ราชการ โดยไม่ขดัขืนหรือหลีกเลียง แต่ถา้เห็นวา่การปฏิบติัตามคาํสังนนัจะทาํใหเ้สียหายแก่ราชการ หรือจะเป็น

การไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการจะตอ้งเสนอความเห็นเป็นหนงัสือทนัทีเพือให้ผูบ้งัคบับญัชาทบทวนคาํสัง

นนั และเมือไดเ้สนอความเห็นแลว้ ถา้ผูบ้งัคบับญัชายนืยนัใหป้ฏิบติัตามคาํสังเดิม ผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาตอ้งปฏิบติั

ตาม 
( ) ตอ้งอุทิศเวลาของตนใหแ้ก่ราชการ จะละทิงหรือทอดทิงหนา้ทีราชการมิได ้
( ) ตอ้งรักษาความลบัของทางราชการ 
( ) ตอ้งสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามคัคีและตอ้งช่วยเหลือกนัในการปฏิบติัราชการระหวา่งขา้ราชการดว้ยกนั

และผูร่้วมปฏิบติัราชการ 
( ) ตอ้งตอ้นรับ ใหค้วามสะดวก ใหค้วามเป็นธรรม และใหก้ารสงเคราะห์แก่ประชาชนผูติ้ดตอ่ราชการเกียวกบั

หนา้ทีของตน 
( )ตอ้งวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบตัิหนา้ทีราชการและในการปฏิบติัการอืนทีเกียวขอ้งกบัประชาชน

กบัจะตอ้งปฏิบติัตามระเบียบของทางราชการวา่ดว้ยมารยาททางการเมืองของขา้ราชการดว้ย 
( ) ตอ้งรักษาชือเสียงของตน และรักษาเกียรติศกัดิของตาํแหน่งหนา้ทีราชการของตนมิใหเ้สือมเสีย 
( ) กระทาํการอืนใดตามทีกาํหนดในกฎ ก.พ. 

 



 

มาตรา   ขา้ราชการพลเรือนสามญัตอ้งไม่กระทาํการใดอนัเป็นขอ้ห้าม ดงัต่อไปนี 
. ตอ้งไม่รายงานเท็จต่อผูบ้งัคบับญัชา การรายงานโยปกปิดขอ้ความซึงควรตอ้งแจง้ถือวา่เป็นการรายงานเทจ็ดว้ย 
. ตอ้งไม่ปฏิบติัราชการอนัเป็นการกระทาํการขา้มผูบ้งัคบับญัชาเหนือตน เวน้แต่ผูบ้งัคบับญัชาเหนือตนขึนไป

เป็นผูส้ังใหก้ระทาํหรือไดรั้บอนุญาตเป็นพิเศษชวัครังคราว 
. ตอ้งไม่อาศยัหรือยอมใหผู้อื้นอาศยัตาํแหน่งหนา้ทีราชการของตนหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผูอื้น 
. ตอ้งไม่ประมาทเลินเล่อในหนา้ทีราชการ 
. ตอ้งไม่กระทาํการหรือยอมใหผู้อื้นกระทาํการหาผลประโยชน์อนัอาจทาํให้เสียความเทียงธรรมหรือเสือมเสีย

เกียรติศกัดิของตาํแหน่งหนา้ทีราชการของตน 
. ตอ้งไม่เป็นกรรมการผูจ้ดัการ หรือผูจ้ดัการ หรือดาํรงตาํแหน่งอืนใดทีมีลกัษณะงานคลา้ยคลึงกนันนัในห้าง

หุ้นส่วนหรือบริษทั 
. ตอ้งไม่กระทาํการอยางใดทีเป็นการกลนัแกลง้ กดขี หรือข่มเหงกนัในการปฏิบตัิราชการ 
. ตอ้งไม่กระทาํการอนัเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตามทีกาํหนดในกฎ ก.พ. 
. ตอ้งไม่ดูหมิน เหยยีดหยาม กดขี หรือข่มเหงประชาชนผูติ้ดต่อราชการ 

. ไมก่ระทาํการอืนใดตามทีกาํหนดในกฎ ก.พ. 

มาตรา   ขา้ราชการพลเรือนสามญัผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามขอ้ปฏิบตัิตามมาตรา  และ มาตรา  หรือฝ่าฝืนขอ้หา้ม

ตามมาตรา  ผูน้นัเป็นผูก้ระทาํผิดวินยั 

มาตรา   การกระทาํผิดวินยัในลกัษณะดงัต่อไปนี เป็นความผิดวินยัอยา่งร้ายแรง 
.ปฏิบติัหรืละเวน้การปฏิบติัหนา้ทีราชการโดยมิชอบเพือใหเ้กิดความเสียหายอยา่งร้ายแรงแก่ผูห้นึงผูใ้ด หรือ

ปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติัหนา้ทีราชการโดยทุจริต 
. ละทิงหรือทอดทิงหนา้ทีราชการ โดยไม่มีเหตุผลอนัสมควรเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง 
.ละทิงหนา้ทีราชการติดต่อในคราวเดียวกนัเป็นเวลาเกินสิบห้าวนัโดยไม่มีเหตุอนัสมควรหรือโยมีพฤติการณ์อนั

แสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบตัิตามระเบียบของทางราชการ 
. กระทาํการอนัไดชื้อวา่เป็นผูป้ระพฤติชวัอยา่งร้ายแรง 
. ดูหมิน เหยยีดหยาม กดขี ข่มเหง หรือทาํร้ายประชาชนผูต้ิดต่อราชการอยา่งร้ายแรง 
. กระทาํความผิดอาญาจนไดรั้บโทษจาํคุกหรือโทษทีหนักกว่าโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงทีสุดใหจ้าํคุกหรือให้

รับโทษทีหนกักวา่โทษจาํคุก เวน้แต่เป็นโทษสาํหรับความผิดทีไดก้ระทาํโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
. ละเวน้การกระทาํหรือกระทาํการใดๆ อนัเป็นการไม่ปฏิบติัตามมาตรา  หรือฝ่าฝืนขอ้หา้มตามมาตรา  อนั

เป็นเหตุใหเ้สียหายแก่ราชการอยา่งร้ายแรง 
. ละเวน้การกระทาํหรือกระทาํการใดๆ อนัเป็นการไม่ปฏิบติัตามมาตรา  วรรคสองและมาตรา  ( ) หรือฝ่า

ฝืนขอ้หา้มตามมาตรา  ( ) ทีมีกฎ ก.พ. กาํหนดใหเ้ป็นความผิดวนิยัอยา่งร้ายแรง 



 

มาตรา   กฎ ก.พ. ตามมาตรา  วรรคสอง มาตรา  ( ) มาตรา  ( ) และ ( ) และมาตรา  ( ) ใหใ้ช้

สาํหรับการกระทาํทีเกิดขึนภายหลงัจากทีกฎ ก.พ. ดงักล่าวใชบ้งัคบั 

มาตรา   ใหผู้บ้งัคบับญัชามีหนา้ทีเสริมสร้างและพฒันาใหผู้อ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชามีวินัยและป้องกนัมิใหผู้อ้ยูใ่ต้

บงัคบับญัชากระทาํผิดวินยั ทงันี ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการที ก.พ. กาํหนด 

มาตรา   ขา้ราชการพลเรือสามญัผูใ้ดกระทาํผิดวินยั จะตอ้งไดรั้บโทษทางวินยั เวน้แต่มีเหตุอนัควรงดโทษตามที

บญัญติัไวใ้นหมวด  การดาํเนินการทางวินยั 
โทษทางวินยัมี  สถาน ดงัต่อไปนี 

. ภาคทณัฑ ์

. ตดัเงินเดือน 

. ลดเงินเดือน 

. ปลดออก 

. ไล่ออก 

มาตรา   การลงโทษขา้ราชการพลเรือสามญัใหท้าํเป็นคาํสัง ผูส้งัลงโทษตอ้งสังลงโทษให้เหมาะสมกบัความผิด

และตอ้งเป็นไปดว้ยความยติุธรรมและโดยปราศจากอคติ โดยในคาํสังลงโทษให้แสดงวา่ผูถู้กโทษกระทาํผิดวินยั

ในกรณีใดและตามมาตราใด 
 

 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 ผูเ้ขา้รบัราชการใหม่ ประเมินผลการปฏิบติังานหลงัการทดลองงานครบ  เดือน 

 ขา้ราชการ ลกูจา้งประจาํ ประเมินผลการปฏิบติังาน  ครงั/ปี คือเดือนมีนาคม และเดือนสิงหาคม 

โดยใชแ้บบประเมินของกองการเจา้หนา้ที สาํนักงานปลดักระทรวง กระทรวงสาธารณสขุ และเกณฑ์

การประเมินผลของกลุม่การพยาบาลและคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล ตอ้งมีผลการประเมิน

คะแนนรวมไม่นอ้ยกว่า รอ้ยละ  

 ลกูจา้งชวัคราว พนกังานกระทรวงสาธารณสขุ ประเมินผลการปฏิบติังานปีละ  ครงั ในเดือน 

 สิงหาคม โดยใชแ้บบประเมินของกองการเจา้หนา้ที สาํนักงานปลดักระทรวง กระทรวงสาธารณสขุ 

และเกณฑก์ารประเมินผลของกลุม่การพยาบาลและคณะกรรมการบรหิารโรงพยาบาล ตอ้งมีผลการ

ประเมินคะแนนรวมไม่นอ้ยกว่า รอ้ยละ  

 

 

 



 

 

 

สวัสดิการ 
             โรงพยาบาลและกลุ่มพยาบาล เห็นความสาํคญัของเจา้หนา้ทีทีตอ้งปฏิบติังานดว้ยความเหน็ด

เหนือยจึงไดจ้ดัสวสัดิการใหด้งันี 

1. ทีพกัอาศยัสาํหรบัพยาบาลทีเป็นขา้ราชการและลกูจา้งนร.ทุน /ลกูจา้งเงินบาํรุง   สาํหรบักลุม่ลกูจา้งอืน

ทีตอ้งขึนปฏิบติังานเวรผลดัไดจ้ดัหอ้งพกัทเีป็น CENTER ให ้

2. ค่าเวรบ่าย-ดกึ จา่ย สาํหรบัผูช่้วยเหลือคนไข ้   บาท / เวร 

3. นอนหอ้งพิเศษเมือเจ็บป่วยจาํเป็นตอ้ง Admit (สิทธิเฉพาะตวั/ บิดา-มารดาและบุตร) 

4. ค่าเสือ/เครืองแบบ (ตามสภาพสถานการณเ์งินบาํรุง) 

5. ช่วยเหลือเมือถึงแก่กรรม (เฉพาะตวัเจา้หนา้ที  บิดา  มารดา  สามี ภรรยา บุตร) 

6. ศึกษาดงูานนอกสถานที 

7. บริการตรวจสขุภาพประจาํปี 

8. ระบบเคเบิลทีวี  สญัญาณไวเลท ใหส้าํหรบัทีพกัอาศยั 

9. จดัของเยียมเมือเจ็บป่วยตอ้ง Admit  หรือคลอดบุตร 

 

การลาศึกษาต่อและการอบรมระยะสัน 

1.  หลกัสตูรเฉพาะทาง 

- คอยติดตามเรือง คาํสงัอนุมติัใหไ้ปสอบได ้โดยตรวจสอบชือและลงชือรบัทราบดว้ยตนเองถา้

ไม่มีชอืจะตอ้งเขียนบนัทกึ เสนอยืนความจาํนงใหม่ ถา้ไม่ยืนความจาํนงใหม่จะไม่มีสิทธิขอศึกษาต่อในปี

นนั 

2. หลกัสตูรปรญิญาโท 

- เขียนใบยืนความจาํนงขอลาศึกษาต่อ ผ่านหวัหนา้งานและหวัหนา้กลุ่มการพยาบาล 

- ติดตามเรือง คาํสงัอนุมตัิใหไ้ปสอบได ้

- ผูท้ีสอบไดต้อ้งนาํหลกัฐานทีสอบไดแ้จง้ใหห้วัหนา้งาน  หวัหนา้กลุม่การพยาบาลและ

ผูอ้าํนวยการทราบ เพือดาํเนินการเกียวการลาศึกษาต่อ ต่อไป 

3. หลกัสตูรอบรมระยะสนั(ไม่เกิน  เดือน) 

- ยนืความจาํนงต่อหวัหนา้งานหรือหวัหนา้กลุ่มการพยาบาล 

- ติดตามคาํสงัอนมุัติ 

- รายละเอยีดเหมือนหลกัสตูรปรญิญาโท 



 

4. การเขา้รบัการอบรม/ฟังวิชาการทีจดัขึนในโอกาสต่างๆ 

- ยนืความจาํนงต่อหวัหนา้งานหรือหวัหนา้กลุ่มการพยาบาล 

- จะไดร้บัการพิจารณาตามความเหมาะสมเป็นกรณี ๆ ไป 

หลักเกณฑใ์นการพิจารณา 

1. หลกัสตูรทเีลือกตรงกบังานทีปฏิบตัิ 

2. มีบคุลิกเหมาะสม มีคณุธรรมและจรยิธรรม 

3. มีแนวโนม้ทจีะเป็นผูน้าํทีดี 

4. มคีวามรูแ้ละทกัษะในงานทีรบัผิดชอบ 

5. เป็นตวัอย่างทดีีแก่เพอืนรว่มงาน 

6. สขุภาพกาย-จิตสมบูรณ ์ไม่เป็นอปุสรรคต่อการศึกษา 

7. พฒันาตนเองอยู่เสมอและมีแนวคิดทางการพยาบาลทีกวา้งไกล 

8. มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู ้

9. ประสบการณใ์นการทาํงาน 

10. ความจาํเป็นของหน่วยงาน 

 

 

จรรยาบรรณวชิาชีพการพยาบาล 
 

จรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาลต่อประชาชน 

1. ประกอบวิชาชีพดว้ยความมีสติ ตระหนกัในคณุค่าและศักดิศรีของความเป็นมนุษย ์

2. ปฏิบตัิต่อประชาชนดว้ยความเสมอภาคตามสิทธิมนษุยชน โดยไม่คาํนึงถึงเชือชาติ  ศาสนา และ

สถานภาพของบุคคล 

3. ละเวน้การปฏิบติัทีมีอคติและการใชอ้าํนาจหนา้ทีเพอืผลประโยชนส์่วนตน 

4. พึงเก็บรกัษาเรืองส่วนตวัของผูม้ารบับริการใหเ้ป็นความลบั เวน้แต่ดว้ยความยินยอมของผูน้ันหรือ

เมอืตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย 

5. พึงปฏิบตัิหนา้ทีโดยใชค้วามรู ้ความสามารถอย่างเต็มที ในการวินิจฉัยและการแกไ้ขปัญหา

สขุภาพอนามยัอย่างเหมาะสมแก่สภาพของบุคคล ครอบครวั และชมุชน 

6. พึงป้องกนัภยนัตรายอนัจะมีผลต่อสขุภาพอนามยัของประชาชน 

 

 



 

 

จรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาลต่อสังคมและประเทศชาติ 

1. พึงประกอบกิจแห่งวิชาชีพใหส้อดคลอ้งกบันโยบายอันยงัประโยชนแ์ก่สาธารณชน 

2. พึงรบัผิดชอบร่วมกับประชาชนในการริเรมิ สนบัสนุนในกิจกรรมทีก่อใหเ้กิดสนัติสขุ และยกระดบั

คณุภาพชีวิต 

3. พึงอนุรกัษ์และสง่เสรมิศิลปวฒันธรรมประจาํชาติ 

4. พึงประกอบวิชาชีพโดยมุ่งหวงัส่งเสรมิความมันคงของชาติ ศาสนา และสถาบนัฯ 

 

จรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาลต่อวิชาชีพ 

1. พึงตระหนกัและถือปฏิบติัในหนา้ทีความรบัผิดชอบ ตามหลกัการแห่งวิชาชีพพยาบาล 

2. พฒันาความรูแ้ละวิธีปฏิบตัิใหไ้ดม้าตรฐานแห่งวิชาชีพ 

3. พึงศรทัธาสนบัสนุนและใหค้วามรว่มมือในกิจกรรมแห่งวิชาชีพ 

4. พึงสรา้งและดาํรงไวซ้งึสิทธิอนัชอบธรรม ในการประกอบวิชาชีพพยาบาล 

5. พงึเผยแพรช่อืเสียง และคณุค่าแห่งวิชาชีพใหเ้ป็นทีปรากฏแก่สงัคม 

 

จรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาลต่อผู้ร่วมวิชาชีพและผู้ประกอบวิชาชีพอืนๆ 

1. ใหเ้กียรติ เคารพในสิทธิและหนา้ทีของผูร้ว่มวิชาชีพและผูอื้น 

2. เห็นคณุค่าและยกย่องผูม้ีความรู ้ความสามารถในศาสตรส์าขาต่างๆ 

3. พึงรกัษาไวซ้งึสมัพนัธอ์นัดี กับผูร้ว่มงานทงัในและภายนอกวิชาชีพ 

4. ยอมรบัความตอ้งการพืนฐานของมนุษย ์ และชกันาํใหป้ระพฤติปฏิบติัในทางทีถกูทีควร 

5. พึงอาํนวยความสะดวกและใหค้วามร่วมมือแก่ผูร่้วมงานในการปฏิบติัภารกิจอนัชอบธรรม 

6. ละเวน้การส่งเสริมหรือปกป้องผูป้ระพฤติผิด เพือผลประโยชนแ์ห่งตนหรือผูก้ระทาํการนนัๆ 

 

จรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาลต่อตนเอง 

1. ประพฤติตนและประกอบกิจแห่งวิชาชีพ โดยถกูตอ้งตามกฎหมาย 

2. ยดึมนัในคณุธรรมและจรยิธรรมแห่งวิชาชีพ 

3. ประพฤติปฏิบติัตนใหเ้ป็นแบบอย่างทีดี ทงัในดา้นการประกอบกิจแห่งวิชาชีพและส่วนตวั 

4. ใฝ่รูพ้ฒันาแนวคิดใหก้วา้งและยอมรบัการเปลียนแปลง 

5. ประกอบกิจแห่งวิชาชีพดว้ยความเต็มใจและเต็มกาํลงัความสามารถ 

6. ปฏิบตัิหนา้ทีดว้ยความมีสติ รอบรู ้เชือมนัและมีวิจารณญาณอนัรอบคอบ 



 

 

จรรยาบรรณพยาบาล  ข้อ 

. พยาบาลรบัผิดชอบต่อประชาชน ผูต้อ้งการพยาบาลและบรกิารสขุภาพ 

. พยาบาลประกอบวิชาฃีพดว้ยความเมตตา กรุณา เคารพในคณุค่าของชีวิต ความมีสขุภาพดี และความผาสกุ

ของเพือนมนษุย ์

. พยาบาลมีปฏิสมัพนัธท์างวิชาชีพกยัผูใ้ชบ้ริการ ผูร้ว่มงาน และประชาชน ดว้ยความเคารพในศกัดิศรี  

    และสิทธิมนุษยชนของบุคคล 

. พยาบาลยดึหลกัความยุติธรรม และความเสมอภาคในสงัคมมนษุย ์

. พยาบาลประกอบวิชาชีพโดยมุ่งความเป็นเลิศ 

. พยาบาลพงึป้องกนัอนัตรายต่อสขุภาพและชีวิตของผูใ้ชบ้รกิาร 

. พยาบาลรบัผิดชอบในการปฏิบติัใหส้งัคม เกิดความเชือถือ ไวว้างใจต่อพยาบาลและต่อวิชาชีพการ 

    พยาบาล 

. พยาบาลพงึรว่มในการทาํความเจริญ กา้วหนา้ใหแ้ก่วิชาชีพการพยาบาล 

. พยาบาลพงึรบัผิดชอบต่อตนเอง เช่นเกียวกบัรบัผิดชอบต่อผูอื้น 

 

จริยธรรม  ประการ คือ 

. สิทธิของผูป่้วยในการตดัสินใจอย่างเป็นอิสระ (Autonomy) 

2. การกระทาํเพือประโยชนข์องผูป่้วยเป็นสาํคญั (Beneficence) 

3. การกระทาํเพือหลีกเลียงสาเหต ุหรืออนัตรายทีอาจเกิดขึน (Normal efficiency) 

. การกระทาํดว้ยความซือสตัยต์ามพนัธะสญัญาของวิชาชีพ (Fidelity) 

. การกระทาํต่อผูป่้วยและครอบครวัดว้ยความยตุิธรรม (Justice) 

6. การบอกความจรงิ (Veracity) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




