










กําหนดการปฐมนิเทศเจาหนาที่ใหมโรงพยาบาลนครพิงค 

วันท่ี ๑๓ - ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

ณ โรงแรมกรีนเลครีสอรท เชียงใหม 

………………………………………………………………… 

 
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

08.30 - 09.00 น.  ลงทะเบียน 

09.00 น.    พิธีเปดการอบรม 

0๙.๑๕ - 10.๓๐ น.   บรรยายวิชาการ เรื่อง การปองกันผลประโยชนทับซอน 

    โดย นิติกร โรงพยาบาลนครพิงค 

10.๓๐ - 1๐.๔๕ น.   พักรับประทานอาหารวาง 

๑๐.๔๕ - ๑๒.๐๐ น.  บรรยายวิชาการแรงบันดาลใจในการทางานใหมีความสุข 

    โดย นพ.พิษณุ ขันติพงษ อดีตผูอํานวยการโรงพยาบาลนาน  

12.00 - 13.00 น.  พักรับประทานอาการกลางวัน 

13.00 - 14.30 น   บรรยายวิชาการแรงบันดาลใจในการทางานใหมีความสุข 

    โดย นพ.พิษณุ ขันติพงษ อดีตผูอํานวยการโรงพยาบาลนาน (ตอ) 

14.30 - 14.45 น   พักรับประทานอาหารวาง 

14.45- 16.30 น.   บรรยายวิชาการแรงบันดาลใจในการทางานใหมีความสุข 

    โดย นพ.พิษณุ ขันติพงษ อดีตผูอํานวยการโรงพยาบาลนาน (ตอ) 

 

วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

08.30 - 10.30 น.   สุนทรียสนทนา 

    โดยวิทยากรกลุม 

10.30 - 10.45 น.   พักรับประทานอาหารวาง 

10.45 - 12.00 น.   กิจกรรม “สี่ทิศ” 

    โดยวิทยากรกลุม 

12.00 - 13.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 - 14.30 น.   กิจกรรม “แมนาพิษ” 

    โดยวิทยากรกลุม 

14.30 - 14.45 น.   รับประทานอาหารวาง 

14.45 - 16.30 น.   กิจกรรม “รวมใจนองใหมนครพิงค” 

    โดยวิทยากรกลุม 



 

คู่มือประกอบการปฐมนิเทศบุคลากร 

โรงพยาบาลนครพิงค์ 

ปงีบประมาณ ๒๕๖๓ 

ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๔ สงิหาคม ๒๕๖๓ 

ณ โรงแรมกรนีเลค รสีอร์ท จังหวัดเชียงใหม่  
 

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 



 
ค ำน ำ 
  

บุคลากรถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดขององค์กร องค์กรจะด าเนินการให้บรรลุ สัมฤทธิ์ผล        
ได้ดีมากน้อยเพียงไร ล้วนขึ้นอยู่กับคุณภาพของทรัพยากรบุคคลขององค์กรนั้น 

 

 ด้วยเหตุนี้  โรงพยาบาลนครพิงค์ ในฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐที่ให้บริการสุขภาพ จึงจ าเป็นต้องมีกา
พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลที่ สามารถตอบสนองต่อพันธกิจและเป้าประสงค์              
ของโรงพยาบาล ตั้งแต่กระบวนการสรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีทัศนคติ ที่ดี เข้ามาเป็นทีมบริการ
สุขภาพของโรงพยาบาลทั้งในส่วนบริการผู้ป่วยและส่วนสนับสนุน อีกทั้งยังมีกระบวนการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากร เพ่ือให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงรวดเร็วของภัยสุขภาพ รวมถึงพัฒนากระบวนการสร้าง
ความรักความผูกพัน ความภักดีต่อองค์กร อันน าไปสู่ความทุ่มเท เสียสละและมุ่งมั่นในการปฏิบัติราชการ          
ได้อย่างมีประสิทธิผล 
 

 การปฐมนิเทศบุคลากร เป็นหนึ่งในกระบวนการให้ความรู้เกี่ยวกับทิศทาง เป้าหมายของโรงพยาบาล 
ตลอดจนให้ความรู้ ในกระบวนงานส าคัญต่างๆ เป็นการเตรียมบุคลากรทุกระดับ ให้มีความพร้อมส าหรับ           
การปฏิบัติงาน รวมถึงเสริมสร้างขวัญ ก าลังใจ เสริมสร้างทัศนคติที่ดี ก่อให้เกิดการปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ
  

 คู่มือฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนปฐมนิเทศบุคลากร โดยได้รวบรวมเนื้อหาทั่วไปของโรงพยาบาล, 
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของเจ้าหน้าที่,แนวทางการพัฒนาบุคลากร,โรงพยาบาลคุณธรรมและชมรมต่างๆ
ในโรงพยาบาล โดยได้รับความร่วมมือและอนุเคราะห์ข้อมูล จากวิทยากรผู้ร่วมบรรยาย จึงขอขอบพระคุณ 
ทุกๆ ท่านมา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งคู่มือปฐมนิเทศบุคลากรฉบับนี้ ว่าจะเป็นประโยชน์ส าหรับ
บุคลากรใหม่ทุกๆท่าน 
 
 
 
 
        กลุ่มงำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
         สิงหำคมคม ๒๕๖๓ 
 

 

 

 

 

คู่มือประกอบการปฐมนิเทศบุคลากร 

โรงพยาบาลนครพิงค์ 

ปงีบประมาณ ๒๕๖๒ 

ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๑ สงิหาคม ๒๕๖๒ 

ณ โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่  
 



 

สำรบัญ 
 

      เรื่อง      หน้า 
 
 แผนที่สังเขปจังหวัดเชียงใหม่   ๑ 

 ความเป็นมาของจังหวัดเชียงใหม่   ๒ 

 แนะน าโรงพยาบาลนครพิงค์     ๔ 

 การพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลนครพิงค์   ๗ 

 บุคคลากรของโรงพยาบาลนครพิงค์      ๑5 

 นโยบายด้านบริหารและสวัสดิการที่ควรทราบ    ๑8 

 สิทธิและประโยชน์ตอบแทนในการปฏิบัติราชการพิเศษหรือเพ่ิมข้ึนจากปกติ   42  

      การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต                                              48 

 แนวทางการด าเนินงานด้านพัฒนาบุคลากร    54 

 Happy MOPH    56 

 รายชื่อชมรม โรงพยาบาลนครพิงค์    59 

 ภาคผนวก    62 

  

     

 

 

 

 

 



๑ 

 

เอกสารปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่ ๒๕๖๓  กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล  โรงพยาบาลนครพิงค์      

 
 
 



๒ 

 

เอกสารปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่ ๒๕๖๓  กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล  โรงพยาบาลนครพิงค์      

จังหวัดเชียงใหม่  
ความเป็นมา  
 เชียงใหม่เป็นเมืองเก่าแก่และมีประวัติการสร้างอันน่าภาคภูมิใจ กษัตริย์ผู้ทรงสร้างนครเชียงใหม่ คือ 
“พญาเม็งรายมหาราช” ทรงรวบรวมบ้านเมืองบนแผ่นดินล้านนาไทย ทรงเห็นที่ราบอันอุดมสมบูรณ์ ริมฝั่ง
แม่น ้าปิง บริเวณป่าเชิงดอยสุเทพเป็นที่ราบกว้างใหญ่จึงด้าริที่จะสร้างเมืองใหม่ ณ ที่ราบเชิงดอยสุเทพ        
จึงร่วมกับพญาง้าเมืองแห่งเมืองพะเยา พญา-ร่วงแห่งกรุงสุโขทัย และพญาเม็งราย สร้างเมืองเชียงใหม่ เมื่อ
วันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ.๑๘๓๙ ลักษณะการวางผังเมือง สอดคล้องกับชัยภูมิและความเชื่อทางโหราศาสตร์คือ
คัมภีร์มหาทักษาโดยสร้างก้าแพงเมือง ด้านกว้าง ๘๐๐ วา ด้านยาว ๑,๐๐๐ วา มาบรรจบเป็นรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้าใช้เวลาการสร้าง ๔ เดือน จึงแล้วเสร็จสมบูรณ์ กษัตริย์ทั ง ๓ พระองค์จึงทรงขนานนามเมืองนี  ว่า 
“นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่” ในปี พ.ศ. ๒๑๐๑ ยุคปลายราชวงศ์เม็งราย พระเจ้าบุเรงนองกษัตริย์ของพม่าได้
ยกกองทัพมาโจมตีและยึดเมืองเชียงใหม่ไปเป็นเมืองขึ นนานร่วม  ๒๑๖ปี จนถึงสมัยพระเจ้าตากสินและ
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกได้ทรงช่วยเหลืออาณาจักรล้านนาไทย โดยให้พระยากาวิละ และพญา
จ่าบ้าน ท้าการขับไล่พม่าออกไปจากเมืองเชียงใหม่ และเชียงแสนได้ส้าเร็จ ทรงสถาปนาพระยากาวิละ            
เป็นเจ้าเมืองเชียงใหม่ ต่อมาป ีพ.ศ. ๒๔๗๖ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดปฏิรูปการปกครอง
หัวเมืองประเทศราช ยกเลิกการมีเมืองประเทศราชในภาคเหนือจัดตั งการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล  
เรียกว่า มณฑลพายัพเป็นจังหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่จึงมีฐานะเป็นจังหวัดจนถึงปัจจุบันนี   
 
ขนาดและท่ีตั้ง  
 จังหวัดเชียงใหม่ ตั งอยู่สูงกว่าระดับน ้าทะเลประมาณ ๑,๐๒๗ ฟุต (๓๑๐ เมตร) ตั งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 
๑๗ – ๒๑ องศาเหนือและเส้นแวงที่ ๙๘– ๙๙ องศาตะวันออก โดยมีส่วนกว้างที่สุดจากทิศตะวันออกถึง
ตะวันตก กว้างประมาณ ๑๓๘ กิโลเมตรและส่วนที่ยาวที่สุด คือ จากทิศเหนือถึงทิศใต้ ยาวประมาณ ๓๒๐ 
กิโลเมตร (ยาวมากที่สุดของประเทศ) และเป็นจังหวัดที่อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือประมาณ 
๗๕๐กิโลเมตร โดยทางรถไฟ และประมาณ ๗๒๐ กิโลเมตร โดยทางรถยนต์  
 
ค าขวัญประจ าจังหวัดเชียงใหม่  
 “ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า บุปผาชาติล้วนงามตา นามล ้าค่านครพิงค”์  
 
ตราประจ าจังหวัด  
รูปช้างเผือกหันหน้าตรงในเรือนแก้ว  
 ช้างเผือก หมายถึง ช้างที่เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่น้าทูลเกล้าถวายแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
นภาลัย และได้ขึ นระวางเป็นช้างเผือกเอกในรัชกาลพระองค์ ส่วนเรือนแก้ว หมายถึง ดินแดนที่พระพุทธศาสนา
ได้มาตั งมั่นเจริญรุ่งเรือง จนเคยเป็นสถานที่ส้าหรับท้าสังคายนา (คือการช้าระตรวจสอบความถูกต้อง)
พระไตรปิฎก เมื่อ พ.ศ. ๒๐๒๐ จังหวัดเชียงใหม่  ใช้อักษรย่อว่า "ชม"  
 
ดอกไม้และต้นไม้ประจ าจังหวัด  
 ชื่อดอกทองกวาว / ต้นทองกวาว  
 



๓ 

 

เอกสารปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่ ๒๕๖๓  กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล  โรงพยาบาลนครพิงค์      

อาณาเขตติดต่อ ดังนี้  
 ทิศเหนือ ติดประเทศเมียนมาร์ ซึ่งม ีพรมแดนยาวประมาณ ๒๒๗ กิโลเมตร  
 ทิศใต ้ติดจังหวัดล้าพูนและจังหวัดตาก  
 ทิศตะวันออก ติดจังหวัดเชียงราย จังหวัด ล้าปางและจังหวัดล้าพูน  
 ทิศตะวันตก ติดจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 

 

เอกสารปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่ ๒๕๖๓  กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล  โรงพยาบาลนครพิงค์      

แนะน ำโรงพยำบำลนครพิงค ์
 
 
 
 โรงพยาบาลนครพิงค์ เป็นโรงพยาบาลประจ้าจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตั งอยู่เลขที่ ๑๕๙ หมู่ที่ ๑๐ ต้าบลดอนแก้ว อ้าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ หลักกิโลเมตรที่ ๙ ถนนโชตนา 
(เชียงใหม่–ฝาง) ระยะทางจากกรุงเทพมหานคร ๖๙๖ กิโลเมตร และระยะทางจากจังหวัด ๑๕ กิโลเมตร 
โรงพยาบาลนครพิงค์ เดิมชื่อ “โรงพยาบาลเชียงใหม่” และได้เปลี่ยนเป็น โรงพยาบาลนครพิงค์ ตั งแต่วันที่  
๒๘ กันยายน ๒๕๓๓ เพ่ือลดความสับสนของผู้มารับบริการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระหว่างชื่อโรงพยาบาล
มหาราชนครเชียงใหม่  
 
อาณาเขตติดต่อมีดังนี้  
 ทิศเหนือ  ติดศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
    จังหวัดเชียงใหม่  
 ทิศใต ้   ติดกองพันพัฒนาที ่๓  
 ด้านหน้าทิศตะวันออก ติดถนนโชตนา  
 ด้านหลังทิศตะวันตก ติดสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์  
 
เนื้อที ่ 
 ปัจจุบันบริเวณโรงพยาบาลมีเนื อที่ประมาณ ๗๒ ไร่ ๓ งาน ๙๒.๕ ตารางวา  
 
เริ่มเปิดบริการ  
 โรงพยาบาลเปิดบริการทั งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๒๓ โดยในระยะแรก
บริการผู้ป่วย ๗๕ เตียง จากจ้านวนเตียง ๑๖๐ เตียง เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่จ้ากัด ต่อมาในวันที่ ๑ มิถุนายน 
๒๕๒๕ ได้เปิดตึกบริการผู้ป่วยเพิ่มเป็น ๑๓๐ เตียง  
 ปีงบประมาณ ๒๕๓๑   เปิดบริการ ๒๐๐ เตียง  
 ปีงบประมาณ ๒๕๓๒-๒๕๓๖  เปิดบริการ ๒๕๖ เตียง  
 ปีงบประมาณ ๒๕๓๗-๒๕๔๐  เปิดบริการ ๔๐๕ เตียง  
 ปีงบประมาณ ๒๕๔๑-๒๕๔๒  เปิดบริการ ๔๒๑ เตียง  
 ปีงบประมาณ ๒๕๔๓   เปิดบริการ ๔๗๖ เตียง  
 ปีงบประมาณ ๒๕๔๔–๒๕๔๘  เปิดบริการ ๕๒๔ เตียง  
 ปีงบประมาณ ๒๕๔๙-๒๕๕๑  เปิดบริการ ๕๑๙ เตียง  
 ปีงบประมาณ ๒๕๕๒   เปิดบริการ ๕๒๙ เตียง  
 ปีงบประมาณ ๒๕๕๓-๒๕๕๔  เปิดบริการ ๖๘๗ เตียง  
 ปีงบประมาณ ๒๕๕๕-๒๕๕๖  เปิดบริการ ๖๖๕ เตียง  
 ปีงบประมาณ ๒๕๕๖-๒๕๕๗  เปิดบริการ ๖๗๓ เตียง  
 ปีงบประมาณ ๒๕๕๗-๒๕๕๘  เปิดบริการ ๕๘๕ เตียง (ไม่รวม ICU)  
 ปีงบประมาณ ๒๕๕๙-๒๕๖3  เปิดบริการ ๖๐๙ เตียง (ไม่รวม ICU) 
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 ตลอดระยะเวลา ๓๗ ปี โรงพยาบาลนครพิงค์ ได้มีการพัฒนาคุณภาพบริการและยกระดับของ            
การให้บริการในทุกๆ ด้าน โดยได้ขยายขนาดเตียงให้บริการผู้ป่วยใน เป็น ๒๐๐ เตียง ในปี พ.ศ. ๒๕๓๑           
เพ่ิมเป็น 609 เตียง ในปี พ.ศ. ๒๕60 และเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ โรงพยาบาลนครพิงค์ ได้รับ
การยกฐานะจากโรงพยาบาลทั่วไป ให้เป็นโรงพยาบาลศูนย์ เพื่อรองรับการส่งต่อผู้ป่วยจาก โรงพยาบาล ในเขต
จังหวัดเชียงใหม่ ล้าพูนและแม่ฮ่องสอน นอกจากนี โรงพยาบาลนครพิงค์ ยังได้รับการ ๖ พัฒนาศักยภาพให้เป็น
ศูนย์ความเชี่ยวชาญระดับสูงด้านอุบัติเหตุ ที่สามารถบริการการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน , Trauma Fast Track          
การผ่าตัดสมอง, ศูนย์ความเชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจและหลอดเลือดที่มีศักยภาพในการผ่าตัดและสวนหัวใจ ,          
ศูนย์ความเชี่ยวชาญด้านทารกแรกเกิดที่มีศักยภาพในการดูแลทารกแรกเกิดท่ีมีภาวะวิกฤตและพัฒนาเครือข่าย
การดูแลทารกแรกเกิดในจังหวัดที่เข้มแข็ง, ศูนย์ความเชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็งสามารถให้เคมีบ้าบัดผู้ป่วย
โรคมะเร็ง การผ่าตัด และจะเปิดให้บริการรังสีรักษาในปี ๒๕๖๓ อาคารรังสีรักษา (อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง) 
ในพื นที่วัดลัฎฐิวันพระนอนขอนตาลศักดิ์สิทธิ์ ต้าบลริมใต้ อ้าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้รับบริจาคที่ดิน
จากพระณัฐศักดิ์ นวลศรี โรงพยาบาลนครพิงค์ ยังได้รับการพัฒนาให้เป็นโรงพยาบาลศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา 
(Hospital and Medical Center) ในปีพ.ศ. ๒๕๕๖ ได้จัดตั งศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั นคลินิกขึ น                    
ในโรงพยาบาล มีหน้าที่จัดการเรียนการสอนชั นคลินิกให้กับนิสิตแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
พะเยา ในโครงการผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบทและโครงการแพทย์แนวใหม่ (New Track) โดยระยะแรกรับ
นิสิตแพทย์ระดับคลินิก ชั นปีที่ ๔ - ๖ ปีละประมาณ ๑๐ คน เพ่ิมเป็นปีละ ๒๐ คน ส้าเร็จการศึกษาเป็น 
บัณฑิตแพทย์ รุ่นแรกในปีการศึกษา ๒๕๕๘ จ้านวน ๑๐ คน และได้พัฒนาเป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจ้า
บ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน กุมารเวชกรรม ศัลยกรรมกระดูกและอายุรกรรม โรงพยาบาลนครพิงค์ รองรับผู้มา
รับบริการและผู้ป่วยนอก วันละประมาณ ๒,๐๐๐ กว่าคน และรองรับผู้ป่วยใน ขนาด ๖๐๙ เตียง (ไม่นับรวม 
ICU 105 เตียง) โดยมีแพทย์และแพทย์เฉพาะทาง 184 คน สหวิชาชีพและอ่ืน ๆ รวม 2,141 คน ภายใต้
พันธกิจครอบคลุมในด้าน ๑. ให้การรักษา ส่งเสริม ฟ้ืนฟู ป้องกันโรค ครอบคลุมตั งแต่ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ 
ตติยภูมิ และ ระดับศูนย์ความเชี่ยวชาญ อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานในรูปแบบเครือข่ายบริการสุขภาพ 
ด้วยความ ใส่ใจเอื ออาทร ค้านึงถึง ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสืบสานประเพณี วัฒนธรรม ๒. ผลิตบัณฑิต
แพทย์ แพทย์ประจ้าบ้าน บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเพ่ือรับใช้สังคม 
 
รายนามผู้อ านวยการโรงพยาบาลนครพิงค์  
 นายแพทย์อ้าพน  ศิริบุญมา  ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๒๓ – กุมภาพันธ์ ๒๕๓๓  
 นายแพทย์สละ   สุขตระกูล  ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๓๓ – พฤศจิกายน ๒๕๓๗  
 นายแพทย์สัมพันธ์  คหินทพงศ ์ ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๓๗ – กันยายน ๒๕๔๖  
 นายแพทย์ชัชวาลย์  ศิรินิรันดร์  ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๔๖ – กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘  
 แพทย์หญิงเขมรัศม ี ขุนศึกเม็งราย  ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๔๘ – มิถุนายน ๒๕๔๘  
 นายแพทย์ชัชวาลย์  ศิรินิรันดร์  ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๔๙ – กันยายน ๒๕๕๔  
 นายแพทย์วิรัช   พันธ์พานิช  ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๕๕ – กันยายน ๒๕๕๗  
 นายแพทย์ธ้ารง   หาญวงศ ์ ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๕๗ – กันยายน ๒๕๖๑ 
 นายแพทย์วรเชษฐ เต๋ชะรัก  ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๖๑ – ปัจจุบัน  
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รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ 
 

๑. นายชาญชัย พจมานวิพุธ  ต้าแหน่ง  นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมสาขาศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์)     
ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อ้านวยการฝ่ายการแพทย์คนที่ ๑ 
 
2. นางลดาวรรณ  หาญไพโรจน์  ต้าแหน่ง  นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมโสต ศอ นาสิก)  
ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อ้านวยการฝ่ายการแพทย์คนที่ 2 
 
 

หัวหน้ากลุ่มภารกิจ โรงพยาบาลนครพิงค์ 
 

๑. นายจ้ารูญ  ลิขิตวัฒนาสกุล  ต้าแหน่ง  นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมสาขาศัลยกรรม)  
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ 
 
๒. นางสาวนาฏยา เอื องไพโรจน์  ต้าแหน่ง  หัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพช้านาญการพิเศษ)  
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าภารกิจด้านการพยาบาล 
 
๓. นายธีรวัฒน์ วงค์ตัน ต้าแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ 
 
๔. นายศิริพจน์  ศรีบัณฑิตกุล  ต้าแหน่ง  นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมสาขาศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์)      
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ 
 
๕. นางพรสุดา  กฤติกาเมษ  ต้าแหน่ง  นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมสาขากุมารเวชกรรม)     
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าภารกิจด้านผลิตบุคลากรทางการแพทย์ 
 
6. นายอธิชาติ มูลฟอง ต้าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปช้านาญการพิเศษ 
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าภารกิจด้านอ้านวยการ 
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กำรพัฒนำคุณภำพ โรงพยำบำลนครพิงค์ 
 
 
 
 โรงพยาบาลนครพิงค์ ได้มีการพัฒนาคุณภาพตั งแต่ปี 2538 โดยเริ่มกิจกรรม 5 ส. ตามด้วยการ
พัฒนาองค์กร (Organization Development) การพัฒนาพฤติกรรมบริการสู่ความเป็นเลิศ (Excellent 
Service Behavior)  โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้บุคลากรมีความรัก สามัคคี เสียสละ พร้อมให้บริการลูกค้าและ
สร้างทีมที่มีพลังในการเปลี่ยนแปลงโรงพยาบาลได้น้าระบบคุณภาพ ISO 9002: 1994, มาเป็นพื นฐานใน
การพัฒนาคุณภาพพร้อมกับด้าเนินการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ( Continuous Quality 
Improvement: CQI) และการพัฒนาคุณภาพแบบองค์รวม (Total Quality Management) โรงพยาบาล
นครพิงค์ ได้เข้าสู่กระบวนการพัฒนาคุณภาพ โดยเข้าร่วมกับสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล น้าเอา
มาตรฐานโรงพยาบาล และบริการสุขภาพ มาพัฒนาคุณภาพพร้อมทั งน้าเอามาตรฐานความความปลอดภัยและ 
อาชีวอนามัย มอก.18001 มาใช้ให้คลอบคลุมทั งโรงพยาบาล และมาตรฐานวิชาชีพต่างๆ โรงพยาบาลมีความ
มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายผู้รับบริการ ผู้ให้บริการปลอดภัย 2P Safety 
โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพ เพ่ือเป็นหลักประกันด้านคุณภาพส้าหรับผู้รับบริการดังนี  
1. ISO 9002:1994 งานผู้ป่วยนอกและงานผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินเดือนตุลาคม 2544 
2. การรับรองคุณภาพโรงพยาบาล จากสถาบันรับรองคุณภาพ (องค์กรมหาชน) 
 - ครั งที่ 1 วันที่ 9 มีนาคม 2547 (Hospital Accreditation) 
 - ครั งที่ 2 วันที่ 12 มีนาคม 2550 (Re-Accreditation HA) 
 - ครั งที่ 3 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 (Re-Accreditation HA) 
 - ครั งที่ 4 วันที 17 พฤษภาคม 2556 (Re-Accreditation HA) 
 - ครั งที่ 5 วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 (Re-Accreditation HA) 
 - ครั งที่ 6 วันที่ 21 มกราคม 2563 (Re-Accreditation HA) 
3. การรับรองกระบวนการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 - ครั งที่ 1 วันที่ 26 พฤษภาคม 2549 
 - ครั งที่ 2 วันที่ 12 มีนาคม 2550 
 - ครั งที่ 3 วันที่ 18 มิถุนายน 2551 
 - ครั งที่ 4 วันที่ 25 ธันวาคม 2553 ผ่านการรับรองระบบจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย 
มอก.18001-1542 และ BS OHSAS 18001-2007 
 - ห้องปฏิบัติการผ่านการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO ๑๕๑๙๐:๒๐๐๓ ตั งแต่วันที่          
21 กุมภาพันธ์ 2563 – 20 กุมภาพันธ์ 2565 จากส้านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กระทรวงสาธารณสุข 
 - ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ผ่านการรับรองห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่มีระบบบริหารคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานห้องปฏิบัติทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ตั งแต่วันที่ ๙ กันยายน ๒๕60 -          
๘ กันยายน ๒๕๖3 
 - ห้องปฏิบัติการผ่านการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO ๑๕๑๘๙: ๑๐๑๒ ตั งแต่วันที่               
21 กุมภาพันธ์ 2563 – 20 กุมภาพันธ์ 2565 
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 - ได้รับการรับรองมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จากราชวิทยาลัย               
อายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ตั งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 - 30 มิถุนายน 2565 
 - ผ่านการตรวจประเมินเพ่ือขึ นทะเบียนหน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะด้านการท้าหัตถการรักษาโรค
หลอดเลือดโคโรนารีผ่านสายส่วน (Percutaneous Coronary Intervention: PCI) ในระบบหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ระดับ 1 ตั งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป จากส้านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
เขต 1 เชียงใหม่   
 - ผ่านการรับรองมาตรฐานจากสภาการพยาบาล ระดับดี  
 - ผ่านการรับรองมาตรฐานจากงานอนามัยแม่และเด็ก 
 - ได้รับรางวัลการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลภายใต้โครงการ GREEN & CLEAN 
Hospital ปี 2560 ในระดับดี จากกรมอนามัย  

- ได้รับรางวัลการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลภายใต้โครงการ GREEN & CLEAN 
Hospital ปี 256๒ ในระดับดมีาก จากกรมอนามัย 
 - ผ่ านการประเมินมาตรฐานสุขศึกษาจากส้ านักงานสนับสนุนบริ การสุ ขภาพเขตที่  1                
จังหวัดเชียงใหม่ ตั งแต่เดือนพฤษภาคม 2560 – เดือนพฤษภาคม 2563  
 
 โรงพยาบาลนครพิงค์ได้วางแผนกลยุทธ์ของโรงพยาบาล และก้าหนดนโยบายและผู้รับผิดชอบในการ
ก้ากับดูแลการด้าเนินงานตามนโยบาย ดังนี  
 
วิสัยทัศน์ (Vision)  
 ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ชั นน้าแห่งล้านนา ในปี 2565 
 
พันธกิจ (Mission)  
 ด้านการรักษาพยาบาล 
 ให้การรักษา ส่งเสริม ฟื้นฟู ป้องกันโรคครอบคลุมตั งแต่ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ และระดับศูนย์
ความเชี่ยวชาญอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานในรูปแบบเครือข่ายบริการสุขภาพ ด้วยความใส่ใจเอื ออาทร 
ค้านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสืบสาน ประเพณี วัฒนธรรม 
 ด้านผลิตบุคลากร 
 ผลิตบัณฑิตแพทย์ แพทย์ประจ้าบ้าน บุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข เพื่อรับใช้สังคม 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 4 ด้าน (Strategic Issue)  
 ๑. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion, Prevention & 
Protection Excellence) 
 ๒. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
 ๓. ด้านบุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 
 ๔. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 
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เป้าประสงค์ (Objective)  
 ๑. ประชาชนทุกกลุ่มวัย มีคุณชีวิตที่ดี ได้รับการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค ภัยสุขภาพ 
ที่มีคุณภาพ 
 ๒. โรงพยาบาลมีโครงสร้างพื นฐานและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน 
 ๓. ประชาชนเข้าถึงบริการและได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
 ๔. โรงพยาบาลมีอัตราก้าลังบุคลากรเพียงพอ และสอดคล้องกับภาระงาน 
 ๕. บุคลากรมีสุขภาพดี มีศักยภาพและท้างานอย่างมีความสุข 
 ๖. บัณฑิตแพทย์ แพทย์ประจ้าบ้าน บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข มีความรู้ คุณธรรม 
ทักษะชีวิต 
 ๗. โรงพยาบาลมีระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 ๘. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของผู้บริการ 
 ๙. โรงพยาบาลมีสภาพคล่องทางการเงินเพียงพอที่จะพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
 
เข็มมุ่ง ปี ๒๕๖3 

1. 2P Safety 
2. Smart Hospital 
3. Disease Specific Certification 
4. Research/Innovation 

 
ค่านิยมหลัก (Core Value) “MOPH” 
 M : Mastery เป็นนายตนเอง  
 O : Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่  
 P : People center ใสใจประชาชน  
 H : Humility ถ่อมตนอ่อนน้อม 
 
นโยบายพัฒนาคุณภาพ 
 1. ด้าเนินการและพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐานโรงพยาบาล และบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 
และมาตรฐานวิชาชีพ 
 2. ด้าเนินการและพัฒนาคุณภาพ โดยมีเป้าหมายส้าคัญเรื่องความปลอดภัย 2  P Safety ผู้ป่วย
ปลอดภัย บุคลากรปลอดภัย 
 3. ทุกหน่วยงานมีการเรียนรู้ความต้องการของผู้รับบริการ มีช่องทางส้าหรับเสนอแนะข้อคิดเห็น 
น้ามารวบรวมวิเคราะห์ เพ่ือใช้ปรับปรุงกระบวนการให้บริการและประเมินผลการด้าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
 4. สนับสนุนให้โรงพยาบาลเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และสร้างบรรยากาศแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือให้
บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน และสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ โดยมี Evidence base เป็น
พื นฐานในกิจกรรม 
 5. สนับสนุนและส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานมีการจัดวางระบบก้ากับ ติดตาม ประเมินผลและพัฒนา
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยทีมสหวิชาชีพ 
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 6. ด้าเนินการพัฒนาคุณภาพด้านบริหาร บริการ วิชาการ เพ่ือให้เกิดความมั่นคง และยั่งยืน เป็นที่
น่าเชื่อถือและไว้วางใจ สร้างวัฒนธรรมคุณภาพ 
 7. ส่งเสริม สนับสนุน ให้น้าเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพ 
 8. ให้การสนับสนุนทรัพยากรทั งในเรื่อง บุคลากร เวลา งบประมาณ การฝึกอบรมที่เหมาะสมและ
เพียงพอ 
 
ผลงานเด่น 
 ปี ๒๕๕๗ 
 1. ผลงานวิจัยเรื่องความเสี่ยงต่อการเกิดการอุดตันในวงจรไตเทียมระหว่างการฟอกเลือดโดยไม่ใช้ยา
ต้านการแข็งตัวของเลือด โดยนส.กิตติยา เสทธะยะ พว.ช้านาญการ งานไตเทียม ได้รับรางวัลชนะเลิศในการ
ประกวดผลงานวิจัยประเภทน้าเสนอด้วยวาจา เวทีเครือข่ายวิจัยภาคเหนือที่ จ.เพชรบูรณ์ และได้รับรางวัล
ชนะเลิศในการประชุมวิชาการ ๖๐ ปี โรงพยาบาลล้าพูน ประเภทโปสเตอร์ และได้รับรางวัล R๒R ดีเด่นใน
ระดับตติยภูมิ ของกระทรวงสาธารณสุขในปีเดียวกัน 
 2. ผลงานวิจัยเรื่องการพัฒนากระบวนการจ้าหน่ายและการเตรียมรับผู้ป่วยในหอผู้ป่วยพิเศษ ๑/๕                     
รพ.นครพิงค์ โดยนางสุดารัตน์ วรรณสาร พว.ช้านาญการ ได้รับรางวัลชมเชยในการน้าเสนอผลการวิจัย
เครือข่ายภาคเหนือที่ จ.เพชรบูรณ์ ประเภทโปสเตอร์ 
 3. ผลงานวิจัยเรื่อง ผ้าอนามัยเย็น ลดปวด และลดบวมแผลฝีเย็บ โดยนส.สุภาพร ปรารมภ์ พว.
ช้านาญการ ได้รับรางวัล นวัตกรรมดีเด่นประเภทโปสเตอร์ ในการประชุมวิชากร ๖๐ ปี รพ.ล้าพูน และได้รับ
รางวัลนวัตกรรมดีเด่นระดับกระทรวง 
 4. ผลงานวิจัยเรื่องNakornping mobile saloon โดย นางมัชฌิมา กิตติศรี พว.ช้านาญการ ได้รับ
รางวัลชนะเลิศประกวดนวัตกรรม showandshare ที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และได้รับ
รางวัลชมเชยในการประกวดนวัตกรรมทางการพยาบาลในการประชุมวิชาการประจ้าปีของสมาคมพยาบาล
แห่งประเทศไทยได้รับรางวัลจากพระเจ้าวรวงค์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  
 5. ได้รับการรับรองเป็นห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่มีระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการ                   
ตามมาตรฐานห้องปฏิบัติทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และข้อก้าหนดและเงื่อนไขการรับรองระบบ
บริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ๙ กันยายน ๒๕๕๗ - ๘ กันยายน ๒๕๖๐ 
 6. โรงพยาบาลนครพิงค์ได้สร้างห้องปฏิบัติการ Designated Receiving Area(DRA) มีความพร้อมใน
การปฏิบัติงานกับเชื อก่อโรคอันตรายร้ายแรง เมื่อวันที่  ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ได้รับการรับรองจาก
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ผ่านการประเมินผลการด้าเนินงานระบบบริการสุขภาพด้านมาตรฐานสุขศึกษาของ
โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป 
 7. ได้รับการรับรองเป็นห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่มีระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการ               
ตามมาตรฐานห้องปฏิบัติทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และข้อก้าหนดและเงื่อนไขการรับรองระบบ
บริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ๙ กันยายน ๒๕๕๗-๘ กันยายน ๒๕๖๐ 
 8. โรงพยาบาลนครพิงค์ ได้สร้างห้องปฏิบัติการ Designated Receiving Area(DRA) มีความพร้อม              
ในการปฏิบัติงานกับเชื อก่อโรคอันตรายร้ายแรง เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ได้รับการรับรองจาก
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ผ่านการประเมินผลการด้าเนินงานระบบบริการสุขภาพด้านมาตรฐานสุขศึกษาของ
โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป 
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 ปี ๒๕๕๘ 
 1. ผลงานวิจัยเรื่อง ผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกส้าหรับการจัดการกับความเจ็บปวดในผู้คลอด
ปกติ รพ.นครพิงค์ โดยนางอ้อมใจ สิทธิจ้าลอง พว.ช้านาญการ ได้รับรางวัลในการน้าเสนอผลงานวิชาการระดับ
เขต จ.เชียงราย 
 2. ผลงานวิจัยเรื่อง ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภาวะน ้าดีคั่งจากการได้รับสารอาหารทางหลอดเลือดใน
ทารกแรกเกิด โดย ภก.พงศธร ชิงชัย เภสัชกรช้านาญการ ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภท Poster Presentation 
ในงานสามัญประจ้าปีสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาลประจ้าปี ๒๕๕๘ 
 
 ปี ๒๕๕๙ 
 1. นางอ้อมใจ สิทธิจ้าลอง พยาบาลวิชาชีพช้านาญการ ได้รับรางวัลนวัตกรรมดีเด่น เรื่อง นวัตกรรม
ถุงช่วยชีวิต ในงานประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจ้าปี ๒๕๕๙และได้รับรางวัลนวัตกรรมดีเด่น                  
เรื่อง นวัตกรรมถุงช่วยชีวิต ในงานประชุมวิชาการชมรมเครือข่ายวิจัยโรงพยาบาล ประจ้าปี ๒๕๕๙ 
 2. นายพงศธร ชิงชัย เภสัชกรช้านาญการ ได้รับรางวัล Oral Presentation ดีเด่น เรื่อง ผลกระทบ
จากสัดส่วนของ Non-protein Calories:Nitrogen และปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั งหมดต่อการเกิดภาวะน ้าดีคั่งจาก
การได้รับสารอาหารทางหลอดเลือดในทารกแรกเกิด ณ โรงพยาบาลนครพิงค์ในงานประชุมวิชาการกระทรวง
สาธารณสุข ประจ้าปี ๒๕๕๙และได้รับรางวัล Oral Presentation ดีเด่น เรื่อง ผลกระทบจากสัดส่วนของ 
Non-protein Calories:Nitrogen และปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั งหมดต่อการเกิดภาวะน ้าดีคั่งจากการได้รับ
สารอาหารทางหลอดเลือดในทารกแรกเกิด ณ โรงพยาบาลนครพิงค์ในงานประชุมวิชาการชมรมเครือข่ายวิจัย
โรงพยาบาล ประจ้าปี ๒๕๕๙ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภท Oral Presentation เรื่อง ผลกระทบจากสัดส่วน
ของ Non-protein Calories:Nitrogen และปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั งหมดต่อการเกิดภาวะน ้าดีคั่งจากการได้รับ
สารอาหารทางหลอดเลือดในทารกแรกเกิด ณ โรงพยาบาลนครพิงค์จากสมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดด้า
ทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย (ศึกษาดูงานประเทศฟิลิปปินส์ ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๐) 
 3. นางสาวสุทธิพันธ์ ถนอมพันธ์ พยาบาลวิชาชีพช้านาญการ ได้รับรางวัล Oral Presentation ดีเด่น 
เรื่อง การใช้โปรแกรมพัฒนาศักยภาพตามบทบาทและสมรรถนะของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั นสูงในการดูแล
ผู้ป่วยติดเชื อดื อยาที่ควบคุมพิเศษในแผนกอายุรกรรมและศัลยกรรม โรงพยาบาลนครพิงค์ ในงานประชุม
วิชาการชมรมเครือข่ายวิจัยโรงพยาบาล ประจ้าปี ๒๕๕๙ 
 
 ปี ๒๕๖๐ 
 1. นางชนกพร อุตตะมะ พยาบาลวิชาชีพช้านาญการ ได้รับรางวัล Oral Presentation ดีเด่น เรื่อง 
ประสิทธิผลการใช้แนวปฏิบัติทางการพยาบาลในการถ่างขยายหลอดเลือดหัวใจของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื อหัวใจ
ขาดเลือดเฉียบพลัน โรงพยาบาลนครพิงค์ ในงานประชุมวิชาการชมรมเครือข่ายวิจัยโรงพยาบาล ประจ้าปี 
๒๕๖๐ 
 2. นางรัชนีย์วงค์แสน พยาบาลวิชาชีพช้านาญการ ได้รับรางวัล Oral Presentation ดีเด่น เรื่อง ผล
การส่งเสริมการปฏิบัติในการป้องกันการแพร่กระจายเชื อดื อยา ต่อความรู้และการปฏิบัติการป้องกันการ
แพร่กระจายเชื อดื อยาของพยาบาลวิชาชีพแผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลนครพิงค์ในงานประชุมวิชาการชมรม
เครือข่ายวิจัยโรงพยาบาลประจ้าปี ๒๕๖๐ 



๑๒ 

 

เอกสารปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่ ๒๕๖๓  กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล  โรงพยาบาลนครพิงค์      

 3. นายพงศธร ชิงชัย เภสัชกรช้านาญการ ได้รับรางวัล ผลงานวิชาการดีเด่น เรื่อง ปัจจัยเสี่ยงต่อการ
เกิดภาวะโลหิตจางชนิดปานกลางถึงขั นรุนแรงในผู้ป่วยมะเร็งรังไขที่ได้รับยาสูตร Paclitaxel ร่วมกับ 
Carboplatin  ณ โรงพยาบาลนครพิงค์ ในงานประชุมวิชาการประทรวงสาธารณสุขประจ้าปี ๒๕๖๐ 
 
 ปี 2561 
 ๑. นางชนกพร อุตตะมะ พยาบาลวิชาชีพช้านาญการ ได้รับรางวัล Oral Presentation ผลงานวิจัย
ดีเด่น เรื่อง ประสิทธิผลการพัฒนารูปแบบการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาการลดอุณหภูมิร่างกายในผู้ป่วย
หลังหัวใจหยุดเต้น ของหอผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจ โรงพยาบาลนครพิงค์ ในงานประชุมวิชาการชมรมเครือข่าย
วิจัยโรงพยาบาล ประจ้าปี 2561 ณ โรงพยาบาลล้าปาง จ.ล้าปาง 
 ๒. นางสาวกิตติยา เสทธะยะ พยาบาลวิชาชีพช้านาญการ ได้รับรางวัล Poster Presentation 
ผลงานวิจัยยอดเยี่ยม เรื่อง คุณภาพชีวิตและปัจจัยที่สัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยไตวายเรื อรังระยะสุดท้าย
ที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ในงานประชุมวิชาการชมรมเครือข่ายวิจัยโรงพยาบาล ประจ้าปี 
2561   ณ โรงพยาบาลล้าปาง จ.ล้าปาง 
 ๓. นางธิดารัตน์ กันทาแจ่ม แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ ได้รับรางวัล Poster Presentation 
ผลงานวิจัยดีเด่น  เรื่อง ศึกษาผลการนวดเพ่ือกระตุ้นการไหลของน ้านมในมารดาหลังคลอดที่น ้านมไม่ไหล ใน
งานประชุมวิชาการชมรมเครือข่ายวิจัยโรงพยาบาล ประจ้าปี 2561 ณ โรงพยาบาลล้าปาง จ.ล้าปาง 
 ๔. นายภัคดี แก้วแปงจันทร์ นายแพทย์ช้านาญการ ได้รับรางวัล Poster Presentation ผลงานวิจัย
ดีเด่น  เรื่อง ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาในการคลอดแต่ละระยะกับการติดเชื อของแผลฉีกขาด
บริเวณฝีเย็บที่เกิดจากการคลิดในหญิงตั งครรภ์ผ่านช่องคลอด ในงานประชุมวิชาการชมรมเครือข่ายวิจัย
โรงพยาบาล ประจ้าปี 2561 ณ โรงพยาบาลล้าปาง จ.ล้าปาง 
 ๕. นางชนกพร อุตตะมะ พยาบาลวิชาชีพช้านาญการ ได้รับรางวัล Poster Presentation ผลงานวิจัย
ดีเด่น เรื่อง ผลการใช้แบบจ้าลอง Easy EKG Model of AMI ร่วมกับการสอนโปรแกรมการสอนอ่าน EKG ต่อ
ความรู้ในการอ่านและแปลผล EKG ในผู้ป่วยกล้ามเนื อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ของพยาบาลวิชาชีพ 
โรงพยาบาลนครพิงค์ ในงานประชุมวิชาการชมรมเครือข่ายวิจัยโรงพยาบาล ประจ้าปี 2561 ณ โรงพยาบาล
ล้าปาง จ.ล้าปาง 
 ๖. นางกรณิการ์ แจ้งแจนกิจ พยาบาลวิชาชีพช้านาญการ ได้รับรางวัล Poster Presentation 
ผลงานวิจัยดีเด่น เรื่อง ตู้ระบายอากาศนอกห้อง (แบบพัดลมดูดอากาศ) ส้าหรับลดการฟุ้งกระจายของยาเคมี
บ้าบัดในขั นตอนการแทงเข็มลงจุกยางของสารน ้า ในงานประชุมวิชาการชมรมเครือข่ายวิจัยโรงพยาบาล 
ประจ้าปี 2561 
 ๗. นายฉันทวัฒน์ สุทธิพงษ์ นายแพทย์ช้านาญการ ได้รับรางวัลผลงานดีเด่นระดับเขต ปี 2561            
เรื่อง NCD Strong Book: NCD Summary Point for PCU ในงานประชุม NCD Clinic plus Award 2018  
 ๘.นางชนกพร อุตะมะ พยาบาลวิชาชีพช้านาญการ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น เรื่อง ประสิทธิผล
การใช้ชุดการดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ ในหอผู้ป่วยวิกฤตผู้ใหญ่ โรงพยาบาลนครพิงค์ ในงานประชุม
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลเขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน 
จ.เชียงใหม่ 
 



๑๓ 

 

เอกสารปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่ ๒๕๖๓  กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล  โรงพยาบาลนครพิงค์      

 ๙. นางจันทิมา อุตสุภา พยาบาลวิชาชีพช้านาญการ และนางจรรยา กาวีเมือง พยาบาลวิชาชีพ
ช้านาญการ ได้รับรางวัลการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องดีเยี่ยม เรื่อง พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมอง โรงพยาบาลนครพิงค์ ในงานประชุมเครือข่ายพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลเขตสุขภาพที่ 1 
ปีงบประมาณ 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน จ.เชียงใหม่ 

 ปี 2562 
๑. นางสาวจุฬาลักษณ์ ปินตา พยาบาลวิชาชีพช้านาญการ ได้รับรางวัล  Poster Presentation 

ผลงานวิจัยดีเด่น เรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันและเฝ้าระวังการเกิดแผลกดทับ หอผู้ป่วย             
ออร์โธปิดิกส์ชาย โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ ในงานประชุมวิชาการชมรมเครือข่ายวิจัยโรงพยาบาล 
ประจ้าปี 2562 ณ โรงแรมเทวราช จ.น่าน 

๒. นางสาวอัญชลี ชัยนวล นายแพทย์ช้านาญการ ได้รับรางวัล Oral Presentation ผลงานวิจัยดีเด่น 
เรื่อง การเปรียบเทียบความผิดปกติของชิ นเนื อปากมดลูกที่ผล Pap smear เป็น Low Grade Squamous 
Intraepithelial Lesion (LSIL) ในสตรีที่ติดเชื อ HIV กับสตรีที่มีผล HIV เป็นลบ ในงานประชุมวิชาการชมรม
เครือข่ายวิจัยโรงพยาบาล ประจ้าปี 2562 ณ โรงแรมเทวราช จ.น่าน 

3. นางสาวณัฐฐิกานต์ มีลาภ นายแพทย์ปฏิบัติการ ได้รับรางวัล Oral Presentation ผลงานวิจัยยอด
เยี่ยม เรื่อง ประสิทธิผลของการฝึกอบรมการใช้งานเครื่องฟ้ืนคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมั ติด้วยเครื่อง
ฝึกสอนที่แตกต่างกัน ในงานประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจ้าปี 2562 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ 
จอมเทียนพัทยา จ.ชลบุรี 

4. นางชนกพร อุตตะมะ พยาบาลวิชาชีพช้านาญการ ได้รับรางวัลน้าเสนอผลงานพัฒนาคุณภาพดีเด่น
ของ service plan เรื่อง การพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคกล้ามเนื อหัวใจขาดเลือด
เฉียบพลันของเครือข่ายโรคหัวใจ จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยแนวทาง 4 S, 2P Step care ดูแล STEMI ระหว่าง
วันที่ 9-12 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการ กรุงเทพฯ  

5. นางชนกพร อุตตะมะ พยาบาลวิชาชีพช้านาญการ ได้รับรางวัลผลงานพัฒนาคุณภาพการพยาบาล
เครือข่ายดีเด่น เรื่อง การพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคกล้ามเนื อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
แบบบูรณาการอย่างไร้รอยต่อของเครือข่ายบริการพยาบาลเขตสุขภาพที่ 1 ในการสัมมนาวิชาการครั งที่ 31 ปี 
2562 ระหว่างวันที่ 14- 16 ส.ค. 62 ของกองการพยาบาล  ณ ศูนย์ประชุมบางแสนเฮอริเทจ ชลบุรี 

6. นางชนกพร อุตตะมะ พยาบาลวิชาชีพช้านาญการ ได้รับรางวัลชนะเลิศผลงานวิจัย เรื่องผลการใช้
แบบจ้าลอง Easy EKG ของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันร่วมกับโปรแกรมการสอนอ่านและ
แปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลนครพิงค์ ในการประชุมวิชาการประจ้าปีของรพศ.
รพท. ปี 2562 เรื่อง Disruptive Innovations in Healthcare ในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ณ จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี 

7. กลุ่มงานโครงสร้างพื นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 1 เครื่องฟอกอากาศแบบประหยัด Nakornping Clean Air ในการประกวดนวัตกรรม Clean 
& Green Hospital ระดับเขต ประจ้าปี 2562 
 
 
 
 



๑๔ 

 

เอกสารปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่ ๒๕๖๓  กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล  โรงพยาบาลนครพิงค์      

แผนงานที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
๑. พัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะจากการเยี่ยมส้ารวจจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล เมื่อ

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ในประเด็นเร่งด่วน/ ประเด็นข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
๒. ทบทวนคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ และจัดตั งคณะกรรมการ Facilitator เพ่ิมเติม 
๓. กระตุ้น/ ส่งเสริม/ อบรมสร้างความตระหนักในด้านวัฒนธรรมความปลอดภัย 
๔. ส่งเสริม/ สนับสนุน ให้มีการรับรองเฉพาะโรคอย่างน้อย ๑ โรค 
๕. กระตุ้นให้ทุกหน่วยงาน ด้าเนินงานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน HA มาตรฐานวิชาชีพ/

มาตรฐานต่าง ๆ 
๖. เป็น Facilitator ในด้านระบบคุณภาพ เช่น การปรับ Profile, การน้า Trigger tools มาใช้,                 

การค้นหา AE, การท้า RCA ฯลฯ 
๗. ติดตามความก้าวหน้าการด้าเนินงานพัฒนาคุณภาพของทีมน้า และหน่วยงาน 
๘. ปรับ Service Profile ให้เป็นปัจจุบันและกรรมการ Monitor อย่างต่อเนื่อง 
๙. ก้าหนดให้ PCT น้าเครื่องมือ Trigger tools/Concurrent trigger tool มาใช้ในการทบทวน            

เวชระเบียน 
๑๐. ก้าหนดให้ทุกทีมน้าทบทวนเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ โดย RCA จาก AE ที่มีความรุนแรง G-I หรือ

ตามประเด็นความเสี่ยงส้าคัญและตามเข็มมุ่งโรงพยาบาล 
๑๑. ก้าหนดให้ทุก PCT ท้า Clinical tracer ให้ครอบคลุมกลุ่มโรคส้าคัญตามบริบทตนเอง 
๑๒. พัฒนาระบบการรายงานอุบัติการณ์ผ่านระบบ IT 
๑๓. ส่งเสริม สนับสนุน การด้าเนินการวิจัยของบุลากร รพ.และบุคคลภายนอก 
๑๔. ด้าเนินกิจกรรมเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาบริการรพ. ติดตามตัวชี วัดส้าคัญของ

โรงพยาบาลและตัวชี วัดผลการปฏิบัติราชการ ตามกระบวนงานที่ส้านักงาน กพร. คัดเลือก 
๑๕. พัฒนาการใช้ประโยชน์จากตัวชี วัดเปรียบเทียบระดับโรงพยาบาล (THIP) 

จัดให้มีเวทีน้าเสนอผลงานวิชาการ Knowledge sharing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 

 

เอกสารปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่ ๒๕๖๓  กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล  โรงพยาบาลนครพิงค์      

บุคลากรของโรงพยาบาลนครพิงค์ 
 

 โรงพยาบาลนครพิงค์มีบุคลากรปฏิบัติงานจริง ทั งสิ น 2,253 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 
2563) จ้าแนกเป็นบุคลากรประเภทต่างๆ ดังนี  
 

ล้าดับ สถานะ จ้านวน 
ลาศึกษา

ต่อ 
มาช่วย 
ราชการ 

ไปช่วย 
ราชการ 

ปฏิบัติงาน 
จริง 

1 ข้าราชการ 1,298 32 28 17 1,277 

2 ลูกจ้างประจ้า 64 - 1 - 65 

3 พนักงานราชการ 39 - - - 39 

3 พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 798 - - 4 794 

4 ลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) 3 - - - 3 

5 ลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 51 - - - 51 

รวม 2,253 32 29 21 2,229 
 
หมายเหตุ 
 1. ไม่รวมแพทย์เพ่ิมพูนทักษะปีที่ 1 ฝากฝึก 20 คน และนักวิชาการสาธารณสุข(แพทย์) 4 คน 

2. ไม่รวมลูกจ้างรายคาบที่เกษียณอายุราชการและพนักงานนวดแบบแบ่งรายได้ 
- ต้าแหน่งนายแพทย์ 30 คน 
- ต้าแหน่งทันตแพทย์ 1 คน 
- ต้าแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทยด้านการนวดไทย (แบ่งรายได้) 4 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 

 

เอกสารปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่ ๒๕๖๓  กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล  โรงพยาบาลนครพิงค์      

จ านวนบุคลากรจ าแนกตามสาขาวิชาชีพท่ีส าคัญ 
จ้านวนข้าราชการโรงพยาบาลนครพิงค์ 
 

ล้าดับ ต้าแหน่ง 
ปฏิบัติงาน 

จริง 
ล้าดับ ต้าแหน่ง 

ปฏิบัติงาน 
จริง 

1 นายแพทย์ 208 11 นักกิจกรรมบ้าบัด 5 
2 ทันตแพทย์ 30 12 นักสังคมสงเคราะห์ 2 
3 เภสัชกร 48 13 แพทย์แผนไทย 2 
4 พยาบาลวิชาชีพ 821 14 นักวิชาการสาธารณสุข 27 
5 นักเทคนิคการแพทย์ 24 15 นักจัดการงานทั่วไป 2 
6 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 7 16 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 
7 นักกายภาพบ้าบัด 10 17 นักวิชาการพัสดุ 1 
8 นักรังสีวิทยา 15 18 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 
9 นักจิตวิทยา 3 19 นักทรัพยากรบุคคล 1 

10 นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 4 20 อ่ืนๆ 665 

รวมทั้งสิ้น 1,277 

 
หมายเหตุ ต้าแหน่งนายแพทย์ นับรวมผู้อ้านวยการโรงพยาบาล และนักวิชาการสาธารณสุข(ปฏิบัติหน้าที่
แพทย์) 1 ราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 

 

เอกสารปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่ ๒๕๖๓  กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล  โรงพยาบาลนครพิงค์      

จ้านวนแพทย์แยกตามวุฒิบัตรเฉพาะทาง (ข้าราชการ) 

ล้าดับ สาขา 
ปฏิบัติงาน 

จริง 
ล้าดับ สาขา 

ปฏิบัติงาน 
จริง 

1 อายุรศาสตร์ทั่วไป 7 28 กุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อฯ 1 
2 อายุรศาสตร์โรคติดเชื อ 2 29 กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ 1 
3 อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติซ่ัม 1 30 กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา 1 

4 
อายุรศาสตร์ โรคระบบทางเดิน
อาหาร 1 

31 กุมารเวชศาสตร์พัฒนาการฯ 
1 

5 อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อฯ 1 32 โลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก 1 
6 อายุรศาสตร์เวชบ้าบัดวิกฤต 1 33 จักษุวิทยา 6 
7 อายุรศาสตร์โรคเลือด 2 34 โสต ศอ นาสิกวิทยา 7 
8 อายุรศาสตร์โรคไต 3 35 เวชศาสตร์ฟื้นฟู 1 
9 อายุรศาสตร์โรคหัวใจ 5 36 จิตเวชศาสตร์ 3 

10 อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา 1 37 จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น 1 
11 ประสาทวิทยา 2 38 นิติเวชศาสตร์ 2 
12 ตจวิทยา 1 39 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 7 
13 ศัลยศาสตร์ทั่วไป 10 40 รังสีวิทยาทั่วไป 2 

14 
ศัลยศาสตร์ล้าใส้ใหญ่และทวาร
หนัก 1 

41 รังสีวินิจฉัย 
5 

15 ประสาทศัลยศาสตร์ 3 42 ภาพวินิจฉัยระบบประสาท 1 
16 ศัลยศาสตร์ตกแต่ง 3 43 รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 2 
17 ศัลยศาสตร์หลอดเลือด 2 44 วิสัญญีวิทยา 7 
18 ศัลยศาสตร์ทรวงอก 2 45 วิสัญญีวิทยา การระงับปวด 1 
19 ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา 4 46 วิสัญญีวิทยาเพ่ือการผ่าตัดหัวใจฯ 1 
20 กุมารศัลยศาสตร์ 1 47 พยาธิวิทยาคลินิก 

 21 ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ 15 48 พยาธิวิทยากายวิภาค 3 
22 สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 10 49 เวชปฏิบัติทั่วไป 2 
23 มะเร็งนรีเวชวิทยา 2 50 เวชศาสตร์ครอบครัว 8 

24 
เวชศาสตร์มารดาและทารกใน
ครรภ์ 1 

55 
เวชศาสตร์ป้องกัน  
แขนงสุขภาพจิตชุมชน 

1 

25 กุมารเวชศาสตร์ 9 52 แพทย์ศาสตร์บัณฑิต (แพทย์พ่ีเลี ยง) 39 
26 กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดฯ 4 

53 
แพทย์ศาสตร์บัณฑิต (แพทย์พ่ีเลี ยง
เวชศาสตร์ตชครอบครัว) 

8 
27 

กุมารเวชศาสตร์ โรคระบบการ
หายใจ 1 

  
 

 
รวมทั้งสิ้น 207 

หมายเหตุ 1. ไม่รวมผู้อ้านวยการโรงพยาบาล 2. ไม่รวมแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ (ปีที่1) ที่ฝากฝึก 25 ราย 



๑๘ 

 

เอกสารปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่ ๒๕๖๓  กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล  โรงพยาบาลนครพิงค์      

นโยบำยด้ำนบริหำรและสวัสดิกำรที่ควรทรำบ 

 

 
 
 
การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
ระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
ข้าราชการ   
 ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ๖  เดือน  
 ขยายเวลาได้ ๓ เดือน ไม่เกิน ๒ ครั ง   (ไม่เกินระยะเวลา ๑ ปี) 
 
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ 
สิทธิเกี่ยวกับการลา 

ตารางเปรียบเทียบสิทธิประโยชน์การลาของข้าราชการ ลูกจ้างประจ้า พนักงานราชการ 
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราว 

สิทธิการลา 
 

ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงาน
ราชการ 

พนักงานกระทรวงฯ ลูกจ้างชั่วคราว 
(รายเดือน) 

ลาป่วย ๖๐ วันท้าการ ๖๐ วันท้าการ ๓๐ วันท้าการ 
เท่าท่ีป่วยจริง 
๔๕ วันท้าการ 

ปีแรก ๘ วันท้าการ 
ปีต่อไป ๑๕ วันท้าการ 

ลากิจส่วนตัว ๔๕ วันท้าการ ๔๕ วันท้าการ ๑๐ วันท้าการ 
ปีแรก ๖ วันท้าการ 
ปีต่อไป ๑๕ วันท้า

การ 

๑๕ วันท้าการ 
(โดยไม่ได้รับค่าจ้าง) 

ลาคลอดบุตร 
๙๐ วัน 

(นับรวมวันหยุด) 
๙๐ วัน 

(นับรวมวันหยุด) 

๙๐ วัน 
(ได้รับค่าจ้าง 

45 วัน) 
(นับรวม
วันหยุด) 

๙๐ วัน 
(ได้รับค่าจ้าง 45 

วัน) 
(นับรวมวันหยุด) 

๙๐ วัน 
(ได้รับค่าจ้าง 45 วัน) 

 
(นับรวมวันหยุด) 

ลาพักผ่อน 
(ปีแรกต้อง

ท างานครบ ๖ 
เดือน) 

๑๐ วันท้าการ ๑๐ วันท้าการ ๑๐ วันท้าการ ๑๐ วันท้าการ 

๑๐ วันท้าการ อายุราชการ < ๑๐ ปี สะสมได้ ๒๐ วัน 
อายุราชการ > ๑๐ ปี สะสมได้ ๓๐ วัน 

อายุราชการ > 
1ปี สะสมได้ 5 

วัน 

อายุราชการ > 1ปี 
สะสมได้ 5 วัน 

ลาอุปสมบท 
ไม่เกิน 120 วัน 

ท้าการ 
ไม่เกิน 120 วัน 

ท้าการ 

ไม่เกิน 120 วัน 
ท้าการ 

(ได้รับการจ้าง
งานไม่น้อยกว่า 

4 ปี) 

ไม่เกิน 120 วัน 
ท้าการ 

(ได้รับการจ้างงาน 
ไม่น้อยกว่า 4 ปี) 

ไม่เกิน 120 วัน 
ท้าการ 

(โดยไม่ได้รับค่าจ้าง
ระหว่างลา) 

 
 



๑๙ 

 

เอกสารปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่ ๒๕๖๓  กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล  โรงพยาบาลนครพิงค์      

สิทธิการได้รับค่าจ้างระหว่างการลา 
สิทธิการลา ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงฯ ลูกจ้างชั่วคราว 

(รายเดือน) 

ลาป่วย ๖๐ วัน ๖๐ วัน ๓๐ วัน ๔๕ วัน 
ปีแรก ๘ วันท้าการ 

ปีต่อไป ๑๕ วันท้าการ 

ลากิจส่วนตัว ๔๕ วัน ๔๕ วัน ๑๐ วัน 
ปีแรก ๖ วันท้าการ 
ปีต่อไป ๑๕ วันท้า

การ 
ไม่ได้รับค่าจ้าง 

ลาคลอดบุตร ๙๐ วัน ๙๐ วัน 45 วัน 

ลาพักผ่อน ๑๐ วัน ๑๐ วัน ๑๐ วัน ๑๐ วัน ๑๐ วัน 

ลาอุปสมบท 120 วันท้าการ 
ไม่เกิน 120 วันท้าการ 

(โดยได้รับการจ้างงานไม่น้อยกว่า 4 ปี) 
ไม่ได้รับค่าจ้าง 

ระหว่างลา 
ก าหนดวันเวลาท างานของลูกจ้างช่ัวคราว (รายเดือน) 
 ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก้าหนดวัน เวลาท้างานของลูกจ้างกระทรวงสาธารณสุข  พ.ศ. 
๒๕๒๗  ก้าหนดให้ลูกจ้างชั่วคราวมีเวลาท้างานปกติไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ ๓๕ ชั่วโมง  แต่ต้องไม่เกินสัปดาห์
ละ ๔๘ ชั่วโมง 
 โดยโรงพยาบาลนครพิงค์ ก้าหนดให้ลูกจ้างชั่วคราวมีเวลาท้างานปกติ  ไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ ๔๐ 
ชั่วโมง กรณีหน่วยงานที่ท้างานปกติตามก้าหนดเวลาราชการ เช่น ฝ่ายบริหารทั่วไป  ก้าหนดเวลาการท้างาน 
คือ ๐๗.๐๐-๑๖.๐๐ น. / ๐๗.๓๐-๑๖.๓๐ น. /๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. แล้วแต่หน่วยงานก้าหนด ส้าหรับหน่วยงาน
จัดตารางเวรเป็นผลัดให้ปฏิบัติตามก้าหนด 
  
วันหยุดประจ าสัปดาห์ 
 รวม ๒ วัน คือ วันเสาร์และวันอาทิตย์ เว้นแต่หัวหน้าหน่วยงานจะก้าหนดวันอ่ืนเป็นวันหยุดประจ้า
สัปดาห์ เพ่ือความเหมาะสมตามลักษณะของงาน 
 กรณีสัปดาห์ใดมีวันหยุดพิเศษและไม่ตรงกับวันหยุดประจ้าสัปดาห์ของลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างสามารถ
หยุดราชการได้ โดยไม่ต้องค้านึงว่าในสัปดาห์นั นจะค้านวณเวลาท้างานปกติครบ ๓๕ ชั่วโมงหรือไม่ และหาก
ต้องปฏิบัติงานในวันหยุดพิเศษให้ได้รับค่าท้าการล่วงเวลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 
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สิทธิและประโยชน์ตอบแทนในการปฏิบัติราชการ 
 
ระเบียบเรื่อง  อัตราเงินเดือน/ค่าจ้าง แรกบรรจุ 

ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ 
พนักงานกระทรวง

สาธารณสุข 
ลูกจ้างชั่วคราว 

ตามหนังสือส้านักงาน 
ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 
๑๐๐๘.๑/ว ๓๑ ลง

วันที่ ๑๗ ก.ย. ๒๕๕๓ 

ไม่มีการบรรจุ
เพ่ิมเติม 

ตามประกาศคณะ
กรรมการบริหารพนักงาน
ราชการ เรื่องค่าตอบแทน

ของพนักงานราชการ 
พ.ศ.๒๕๕๔ 

ตามประกาศคณะ
กรรมการบริหาร

พนักงานกระทรวง
สาธารณสุขพ.ศ.

2556 

ตามหนังสือส้านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 
สธ ๐๒๐๑.๐๓๔/ว ๑๐๑ ลง

วันที่ ๗ เม.ย. ๕๔ (กลุ่ม
วิชาชีพ) และท่ี สธ 

๐๒๐๑.๐๓๔/ว ๑๐๗ ลงวันที่ 
๑๒ เม.ย. ๕๔ (อ่ืนๆ) 

 
 
 
 



๒๑ 
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๒๒ 
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๒๓ 

 

เอกสารปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่ ๒๕๖๓  กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล  โรงพยาบาลนครพิงค์      

 



๒๔ 
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๒๕ 
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๒๖ 
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๒๗ 
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๒๘ 

 

เอกสารปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่ ๒๕๖๓  กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล  โรงพยาบาลนครพิงค์      

 



๒๙ 

 

เอกสารปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่ ๒๕๖๓  กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล  โรงพยาบาลนครพิงค์      



๓๐ 

 

เอกสารปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่ ๒๕๖๓  กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล  โรงพยาบาลนครพิงค์      

 
 



๓๑ 
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๓๒ 
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๓๓ 

 

เอกสารปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่ ๒๕๖๓  กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล  โรงพยาบาลนครพิงค์      
 



๓๔ 

 

เอกสารปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่ ๒๕๖๓  กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล  โรงพยาบาลนครพิงค์      
 



๓๕ 

 

เอกสารปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่ ๒๕๖๓  กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล  โรงพยาบาลนครพิงค์      

 



๓๖ 

 

เอกสารปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่ ๒๕๖๓  กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล  โรงพยาบาลนครพิงค์      

กองทุนส ารองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
 ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จ้ากัด (มหาชน) 
ได้จัดตั งกองทุนส้ารองเลี ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุขเพ่ือเป็นสวัสดิการการออมของพนักงานกระทรวง
สาธารณสุข  และเป็นหลักประกัน กรณีเสียชีวิต  ออกจากงานและเกษียณอายุ ให้แก่พนักงานกระทรวง
สาธารณสุข  เมื่อสมัครแล้วพนักงานจะต้องจ่ายเงินเข้ากองทุนฯ (หักผ่านบัญชี)  ในอัตราร้อยละ ๒ ของค่าจ้าง
ซึ่งเรียกว่า “เงินสะสม” และทางโรงพยาบาลนครพิงค์จะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนฯ ให้อีกในอัตราร้อยละ ๒ ของ
ค่าจ้าง ซึ่งเรียกว่า “เงินสมทบ” 
 ๑. โครงสร้างของกองทุน 
กองทุนส้ารองเลี ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 

 
  ๒. สิทธิประโยชน์ 
      ๒.๑  มีสิทธิได้รับเงินสะสมและผลประโยชน์เงินสะสม 
      ๒.๒  มีสิทธิได้รับเงินสมทบและผลประโยชน์เงินสมทบ 
      ๒.๓  สิทธิในการเข้าประชุมใหญ่และออกเสียงลงคะแนนใดๆ 
         ๒.๔  สิทธิในการตรวจดูข้อบังคับ บัญชีและเอกสารกองทุนฯ  
      ๒.๕  สิทธิในการระบุและเปลี่ยนแปลงผู้รับประโยชน์ 
      ๒.๖  สิทธิในการเลือกกรรมการกองทุนฯ ฝ่ายสมาชิก 
               ๒.๗  สิทธิในการเป็นกรรมการกองทุนฯ ฝ่ายสมาชิก 
      ๒.๘  สิทธิในการโอนย้ายเงินกองทุนไปยังหน่วยงานใหม่ได้ 
      ๒.๙  กรณีท่ีออกจากงานสามารถขอคงเงินไว้ในกองทุนได้ไม่เกิน ๑ ปี 
 
  ๓. การสมัคร 
    ๑. การสมัครเป็นไปด้วยความสมัครใจ 
    ๒. กรอกแบบใบสมัครและแบบประเมินความเสี่ยงที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
    3. หลักฐานประกอบการรับสมัคร ได้แก่ ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน จ้านวน 1 ฉบับ
และส้าเนาหน้าบัญชีธนาคาร (ธนาคารกรุงไทย) 
     
   

เงินสะสม ๒% 

ของเงินเดือน 
ผลประโยชน์ 

เงินสะสม 

เงินสมทบ ๒% 

ของนายจ้าง 

ผลประโยชน์ 

เงินสมทบ 



๓๗ 
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๓๘ 
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๓๙ 

 

เอกสารปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่ ๒๕๖๓  กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล  โรงพยาบาลนครพิงค์      



๔๐ 

 

เอกสารปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่ ๒๕๖๓  กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล  โรงพยาบาลนครพิงค์      

 



๔๑ 

 

เอกสารปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่ ๒๕๖๓  กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล  โรงพยาบาลนครพิงค์      

 



๔๒ 

 

เอกสารปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่ ๒๕๖๓  กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล  โรงพยาบาลนครพิงค์      

สิทธิและประโยชน์ตอบแทนในกำรปฏิบัติรำชกำรพิเศษหรือเพิ่มขึน้จำกปกติ 
 

 
 
 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
- ข้าราชการ ลูกจ้างประจ้า พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราวสามารถเบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราวได้ กรณีได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาให้ไปปฏิบัติราชการ ดังนี  
 * เบี ยเลี ยงเดินทาง 
 * ค่าเช่าที่พัก 
 * ค่าพาหนะ 
 * ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ้าเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ 
 
การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
 ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนให้เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ก้าหนดค่าตอบแทนให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในช่วงเวลานอกราชการในลักษณะ
ที่เป็นเวร/ผลัดและปฏิบัติงานติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๘ ชั่วโมง ให้ได้รับค่าตอบแทน ดังนี   
- แพทย์และทันตแพทย์ คนละ ๑,๐๘๐ บาท 
- เภสัชกร คนละ ๗๒๐ บาท 
- นักวิทยาศาสตร์ พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการทางด้านสาธารณสุข ทันตอนามัย คนละ ๖๐๐ บาท 
- พยาบาลเทคนิค เจ้าพนักงานสาธารณสุข และเจ้าพนักงานเทคนิค คนละ ๔๘๐ บาท 
- เจ้าหน้าที่พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่เทคนิค คนละ ๓๖๐ บาท  
- ข้าราชการอื่นๆ ให้เบิกในระดับเริ่มต้นของสายงานในต้าแหน่งที่ครองอยู่ คือ  
 * สายงานที่เริ่มต้นในระดับ ๑ คนละ ๓๖๐ บาท 
 * สายงานที่เริ่มต้นในระดับ ๒ คนละ ๔๘๐ บาท 
 * สายงานที่เริ่มต้นในระดับ ๓ คนละ ๖๐๐ บาท 
- ลูกจ้าง ต้าแหน่งอ่ืนๆ คนละ ๓๐๐ บาท 
 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
 ในกรณีที่ปฏิบัติงานที่ไม่เก่ียวข้องกับการรักษาพยาบาล สามารถเบิกจ่ายค่าตอบแทนได้ ดังต่อไปนี  
 ๑. กรณีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันท้าการ ให้เบิกค่าตอบแทนได้ไม่เกินวันละ ๔ ชม. ในอัตรา
ชั่วโมงละ ๕๐ บาท 
 ๒. กรณีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันหยุดราชการ ให้เบิกค่าตอบแทนได้ไม่เกินวันละ ๗ ชม. ใน
อัตราชั่วโมงละ ๖๐ บาท 
 
 
 
 
 



๔๓ 
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สิทธิและประโยชน์ตอบแทนเม่ือพ้นจากราชการ  
 
๑. บ าเหน็จ  คือ เงินค่าตอบแทนความชอบที่ได้รับราชการมา ซึ่งจ่ายเป็นเงินก้อนครั งเดียว โดยจ่ายให้แก่
ข้าราชการที่รับราชการ ๑๐ ปีขึ นไป 
 
วิธีค านวณแยกเป็น ๒ กรณี 
กรณีไม่ได้เป็นสมาชิก กบข. = เงินเดือนเดือนสุดท้าย  x จ้านวนปีเวลาราชการ 
กรณีเป็นสมาชิก กบข.       = เงินเดือนเดือนสุดท้าย  x เวลาราชการ 
 
หมายเหตุ : จ านวนปีเวลาราชการ จะนับเวลาราชการที่เกินครึ่งปีให้ปรับเป็น ๑ ปี 
              เวลาราชการ จะนับเวลาตามจริงโดยไม่ปัดเศษ 
 
๒. บ านาญ  คือ เงินตอบแทนความชอบที่ได้รับราชการมา ซึ่งจ่ายเป็นรายเดือน  โดยจ่ายให้แก่ข้าราชการที่รับ
ราชการ ๒๕ ปีขึ นไป (โดยจะเลือกรับบ้าเหน็จหรือบ้านาญก็ได้) 
วิธีค้านวณแยกเป็น ๒ กรณ ี
- กรณีไม่ได้เป็นสมาชิก กบข. = เงินเดือนเดือนสุดท้าย x จ้านวนปีเวลาราชการ 
      ๕๐ 
- กรณีเป็นสมาชิก กบข.       =  เงินเดือนเฉลี่ย ๖๐ เดือนสุดท้าย x เวลาราชการ                                                                                             
      ๕๐ 
 
๓.  บ าเหน็จด ารงชีพ  คือ เงินที่จ่ายให้แก่ผู้รับบ้านาญเพ่ือช่วยเหลือการด้ารงชีพ  

บ้าเหน็จด้ารงชีพให้จ่ายในอัตราสิบห้าเท่าของบ้านาญรายเดือนที่ได้รับแต่ไม่เกินห้าแสนบาท โดยให้มี
สิทธิขอรับบ้าเหน็จด้ารงชีพด้ามวิธีการดังนี  

(๑) ผู้รับบ้านาญซึ่งมีอายุต่้ากว่าหกสิบห้าปี ให้มีสิทธิขอรับบ้าเหน็จด้ารงชีพไม่เกินสองแสนบาท 
2) ผู้รับบ้านาญซึ่งมีอายุตั งแต่หกสิบห้าปีขึ นไปถึงเจ็ดสิบปี ให้มีสิทธิขอรับเงินบ้าเหน็จด้ารงชีพได้ไม่

เกินสี่แสนบาท แต่ถ้าผู้บ้านาญนั นได้ใช้สิทธิตาม(๑) ไปแล้ว ให้ขอรับบ้าเหน็จด้ารงชีพได้ไม่เกิน
ส่วนที่ยังไม่ครบตามสิทธิของผู้นั น แต่รวมกันไม่เกินสี่แสนบาท 

3) ผู้รับบ้านาญซึ่งมีอายุตั งแต่เจ็ดสิบห้าปีขึ น ให้มีสิทธิขอรับบ้าเหน็จด้ารงชีพไม่ได้เกินห้าแสน
บาท แต่ถ้าผู้รับบ้านาญนั นได้ใช้สิทธิตาม (๑) หรือ(๒) ไปแล้ว ให้ขอรับบ้าเหน็จด้ารงชีพได้ไม่เกินส่วนที่ยังไม่
ครบตามสิทธิของผู้นั น แต่รวมกันแล้วไม่เกินห้าแสนบาท 
  
๔. บ าเหน็จตกทอด  คือ เงินที่จ่ายให้แก่ข้าราชการ,ข้าราชการบ้านาญ เมื่อเสียชีวิต 
(โดยความตายนั นมิได้เกิดจากการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงของตนเอง) 
วิธีการค้านวณแยกเป็น ๒ กรณ ี
- กรณีข้าราชการเสียชีวิต =  เงินเดือนเดือนสุดท้าย  x  เวลาราชการ 
- กรณีข้าราชการบ้านาญเสียชีวิต =  บ้านาญรายเดือน + เงินชคบ. x ๓๐ – บ้าเหน็จด้ารงชีพ 
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 ผู้ที่มีสิทธิได้รับบ้าเหน็จตกทอดเงินที่จ่ายให้แก่ทายาทโดยชอบด้วยกฎหมาย (ปรกอบด้วย บิดา/
มารดา/คู่สมรส/บุตร) จ่ายให้ครั งเดียวในกรณีที่สมาชิกหรือผู้รับบ้านาญถึงแก่ความตาย การจ่ ายบ้าเหน็จตก
ทอดให้แก่ทายาทของผู้รับบ้านาญให้จ่ายสามสิบเท่าของอัตราบ้านาญที่ผู้ตายมีสิทธิได้รับ โดยได้รับใน
อัตราส่วนเท่ากัน  
 ในกรณีที่ได้มีการรับบ้าเหน็จด้ารงชีพไปแล้ว เมื่อผู้รับบ้านาญถึงแก่ความตายการจ่ายบ้าเหน็จตกทอด
ตามวรรคหนึ่ง ให้หักเงินออกจากบ้าเหน็จตกทอดที่จะได้รับเท่ากับเงินบ้าเหน็จด้ารงชีพเสียก่อน 
 
หากไม่มีทายาทดังกล่าวจะจ่ายให้แก่บุคคลซึ่งผู้ตายได้แสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบ้าเหน็จตกทอด 
   
 
ระเบียบเงินกองทุนสวัสดิการโรงพยาบาลนครพิงค์ 
- เจ้าหน้าที่ซึ่งเจ็บป่วยเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลนครพิงค์รวมทั งการคลอดบุตร ให้ได้รับของ
เยี่ยม ในราคา ไม่เกิน ๕๐๐ บาท 
- ในกรณีเจ้าหน้าที่ถึงแก่กรรมให้จ่ายเงินเป็นเงินช่วยเหลืองานศพ รายละ  ๕,๐๐๐ บาท, ญาติสายตรงของ
เจ้าหน้าที่ ถึงแก่กรรมให้จ่ายเงินเป็นเงินช่วยเหลืองานศพ รายละ ๕,๐๐๐ บาท 
- เจ้าหน้าที่ผู้ใดประสบอัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย หรือสาธารณภัยอ่ืนใด เป็นเหตุให้เสียหายแก่ทรัพย์สินหรือ
ร่างกาย ให้จ่ายเงินช่วยเหลือรายละไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท 
 
สวัสดิการบ้านพักโรงพยาบาลนครพิงค์  
ผู้มีสิทธิ  ข้าราชการและลูกจ้างของโรงพยาบาลนครพิงค์  
  ผู้มีความประสงค์จะเข้าพักให้ยื่นความประสงค์ตามแบบค้าขอที่คณะกรรมการบ้านพักก้าหนดผ่าน 
ต้นสังกัดมายังคณะกรรมการบ้านพักฯ โดยคณะกรรมการบ้านพักฯจะจัดสรรให้เข้าพักตามหลักเกณฑ์ที่ก้าหนด 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
คุณสมบัติสมาชิก 
เป็นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างชั่วคราวสังกัดหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดเชียงใหม่          โดย
ข้าราชการและลูกจ้างประจ้าเป็นสมาชิกสามัญ ส้าหรับพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวเป็นสมาชิกสมทบ 
การสมัคร 
- ยื่นใบสมัครตามแบบฟอร์ม (ท่ีงานการเงิน) โดยมีสมาชิกสหกรณ์ฯ ไม่น้อยกว่า ๒ คนรับรอง 
- ค่าสมัคร คนละ ๕๐ บาท 
ค่าธรรมเนียม 
- ข้าราชการและลูกจ้างประจ้า ส่งค่าหุ้นรายเดือน ๖% ของเงินเดือน 
- พนักงานราชการ / พนักงานกระทรวง / ลูกจ้างชั่วคราว ส่งค่าหุ้นรายเดือนอย่างน้อยเดือนละ ๒๐๐ บาท 
และสูงสุดไม่เกินเงินเดือนรายเดือนท่ีสมาชิกได้รับ 
 
สิทธิในฐานะสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
- มีสิทธิฝากเงินกับสหกรณ์ 
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- สมาชิกสามัญมีสิทธิกู้เงินกับสหกรณ์ทั งกู้สามัญและกู้ฉุกเฉิน 
- สมาชิกสมทบมีสิทธิได้รับการกู้เงิน ไม่เกิน ๑๐๐:๙๐ ของมูลค่าหุ้น/เงินฝากที่มีอยู่ (ต้องเป็นสมาชิก 
  ไม่น้อยกว่า ๙ เดือน) 
- สมาชิกสามญัมีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ้าปี ส้าหรับสมาชิกสมทบมีสิทธิเข้าร่วม 
  สังเกตการณ์ในการประชุมใหญ่สามัญประจ้าปี 
- มีสิทธิได้รับเงินปันผลเมื่อสิ นปี 
 
 
 
 
สวัสดิการอ่ืนๆ ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข 
๑. สวัสดิการเพ่ือการสงเคราะห์เกี่ยวกับจัดการศพของสมาชิกหรือคู่สมรส บุตร บิดามารดาของสมาชิก 
(ก้าหนดตามอายุการเป็นสมาชิก) 
๒. สวัสดิการเพ่ือการสูญเสียชีวิตหรือทุพพลภาพจนเป็นเหตุให้ทางราชการมีค้าสั่งให้ออกจากราชการ จ้านวน
รายละ ๕๐,๐๐๐ บาท 
 
ฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข 
คุณสมบัต ิ 
๑. มีอายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ค้าขอสมัครส่งถึงส้านักงาน ฌกส. หรือหน่วยงานต้นสังกัดของผู้สมัคร 
(เพ่ือรับใบสมัครไว้ ยังไม่ได้รับเป็นสมาชิก) 
๒. มีอนามัยสมบูรณ์ ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนใกล้ขีดอันตราย 
๓. เป็นข้าราชการ พนักงานของรัฐ ลูกจ้าง หรือท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
๔. ลูกจ้างต้องแนบค้าสั่งจ้างฉบับปัจจุบัน และมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัดว่าได้ปฏิบัติงานมาแล้ว
มากกว่า ๑ ปี 
 
สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ 
- เมื่อสมาชิกเสียชีวิต ผู้มีสิทธิรับเงินตามที่สมาชิกผู้ตาย (ระบุ) หรือทายาท จะได้รับเงินสงเคราะห์ในการ
จดัการศพ และช่วยเหลือครอบครัวประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ บาท ขึ นไป ซึ่งอัตราเงินที่ได้รับจะผันแปรตามจ้านวน
สมาชิกท่ีมีอยู่ ณ วันที่สมาชิกผู้นั นเสียชีวิต ถ้ามีสมาชิกมากยอดเงินสงเคราะห์ที่ได้รับจะมากขึ น  
 
การสมัครสมาชิก 
สนใจเป็นสมาชิกติดต่อขอใบสมัครติดต่อขอใบสมัคร และยื่นใบสมัครได้ที่ งานการเงิน  อาคารอ้านวยการ 
ผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุและฉุกเฉิน ๗ ชั น (ชั น ๕) 
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มาตรการประหยัดการเบิกค่าใช้จ่าย 
ของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ที ่ รายการ มาตรการประหยัด 
๑. การเบิกค่าอาหาร ฝึกอบรมในสถานที่ของ

ส่วนราชการ (เฉพาะค่าอาหาร) 
๑.๑ การฝึกอบรมประเภท ก 
      ๑.๑.๑ จัดอาหารครบทุกมื อ    ไม่เกิน ๘๕๐ บาท/วัน/คน 
      ๑.๑.๒ จัดอาหารไม่ครบทุกมื อ ไม่เกิน ๖๐๐ บาท/วัน/คน 
๑.๒ การฝึกอบรมประเภท ข 
      ๑.๒.๑ จัดอาหารครบทุกมื อ    ไม่เกิน ๖๐๐ บาท/วัน/คน 
      ๑.๒.๒ จัดอาหารไม่ครบทุกมื อ ไม่เกิน ๔๐๐ บาท/วัน/คน 
อ้างถึงหนังสือ กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด 
ที่ กค ๐๔๐๖.๔/ว ๕ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖ 
๑.๓ การเบิกค่าอาหารมื อเดียว       ไม่เกิน ๑๕๐ บาท/มื อ/คน 
อ้างถึงหนังสือ ส้านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด 
ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๒๐๕ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 

๒. การเบิกค่าอาหาร ฝึกอบรมในสถานที่
เอกชน (เฉพาะค่าอาหาร) 

๒.๑ การฝึกอบรมประเภท ก 
      ๒.๑.๑ จัดอาหารครบทุกมื อ    ไม่เกิน ๑,๒๐๐ บาท/วัน/
คน 
      ๒.๑.๒ จัดอาหารไม่ครบทุกมื อ ไม่เกิน    ๘๕๐ บาท/วัน/
คน 
๒.๒ การฝึกอบรมประเภท ข 
      ๒.๒.๑ จัดอาหารครบทุกมื อ    ไม่เกิน    ๙๕๐ บาท/วัน/
คน 
      ๒.๒.๒ จัดอาหารไม่ครบทุกมื อ ไม่เกิน    ๗๐๐ บาท/วัน/
คน 
อ้างถึงหนังสือ กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด 
ที่ กค ๐๔๐๖.๔/ว ๕ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖ 
๒.๓ การเบิกค่าอาหารมื อเดียว       ไม่เกิน    ๔๐๐ บาท/วัน/
คน 
อ้างถึงหนังสือ ส้านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด 
ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๒๐๕ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๔๔๒ 
ทั งนี  หากส่วนราชการมีความจ้าเป็นที่จะต้องจัดฝึกอบรมใน
สถานที่เอกชนไว้ในโครงการด้วย 

  ๓.๑ สถานที่ราชการ                   ไม่เกิน     ๓๕ บาท/วัน/คน 
๓.๒ สถานที่เอกชน                    ไม่เกิน     ๕๐ บาท/วัน/คน 
อ้างถึงหนังสือ กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด 
ที่ กค ๐๔๐๖.๔/๘๔๐ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ 
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ที ่ รายการ มาตรการประหยัด 
๔. กา ร เบิ ก ค่ า อ าหา ร ในกา รจั ดปร ะชุ ม 

ในสถานที่ราชการและเอกชน 
๔. ค่าอาหาร  ไม่เกิน   ๑๒๐ บาท/วัน/คน 
อ้างถึงหนังสือ กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด 
ที่ กค ๐๔๐๖.๔/๘๔๐ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ 
โดยขอความร่วมมือให้จัดประชุมภายในสถานที่ราชการ 
อ้างถึงหนังสือ ส้านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด 
ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๒๐๕ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 

๕. การเบิกค่าโดยสารเครื่องบิน ๕.๑ ผู้ด้ารงต้าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (ปลัดกระทรวง
อธิบดี หรือเทียบเท่าผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ตรวจราชการรอง
ปลัดกระทรวง) ผู้ด้ ารงต้าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ
ทรงคุณวุฒิ ให้เดินทางภายในประเทศในชั นประหยัด และ
เดินทางต่างประเทศในชั นธุรกิจ 
๕.๒ ผู้ ด้ ารงต้ าแหน่ งประเภทบริหารระดับต้น ประเภท
อ้านวยการ ระดับสูง ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญให้
เดินทางทั งภายในประเทศ และ เดินทางต่างประเทศในชั น
ประหยัด 
อ้างถึงหนังสือ ส้านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด  
ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๕๔ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ 
 

 
หมายเหตุ  หากมีการออกกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค้าสั่ง มติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องกับ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นนี ในภายหน้า ให้ยึดถือตามระเบียบที่เปลี่ยนแปลง ต่อไป 
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การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต 
การต่อต้านการทุจริต 

“ทุจริต” หมายถึง แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบส้าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน 
โรงพยาบาลนครพิงค์ มีการต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต” หรือ Model STRONG 

S (Sufficiency) ความพอเพียง เจ้าหน้าที่และบุคลากรสามารถคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

T (Transparency) ความโปร่งใส เจ้าหน้าที่และบุคลากรเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติงานและสามารถ
ตรวจสอบได ้

R (Realize) ความตื่นรู้ เจ้าหน้าที่และบุคลากรมีความเข้าใจและตระหนักรู้ถึงปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบภายในหน่วยงาน สามารถวิเคราะห์และระบุถึงความเสี่ยงต่อการทุจริต  

O (Onward) มุ่งไปข้างหน้า เจ้าหน้าที่และบุคลากรมีแนวคิดมุ่งพัฒนาหน่วยงานให้เกิดความโปร่งใส
และร่วมสร้างวัฒนธรรมไม่ทนต่อการทุจริตให้เกิดขึ น  

N (Knowledge) ความรู้ เจ้าหน้าที่และบุคลากรมีการพัฒนาองค์ความรู้อย่างสม่้าเสมอเพ่ือให้ 
เท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริตของหน่วยงาน 

G (Generosity) ความเอ้ืออาทร เจ้าหน้าที่และบุคลากรมีความเอื ออาทรตามจริยธรรมและ 
จิตพอเพียง แต่สาเหตุของการเกิดการทุจริตมาจากระบบอุปถัมภ์ การช่วยเหลือครอบครัวและเครือญาติ  
ความเอื ออาทรในนิยามนั น มิได้ต้องการหวังผลตอบแทน 
 
ตัวอย่าง การไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและไม่เที่ยงธรรมและปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต  
 - วัสดุราชการเสื่อมสภาพ แต่เจ้าหน้าที่แจ้งว่าเสียและให้ประเมินราคาซ่อมสูงกว่าเป็นจริง 
 - เจ้าหน้าที่พยาบาล กรอกจ้านวนยาเพิ่มเติมจากที่แพทย์สั่ง เพ่ือน้ายาไปฉีดให้กับตนเอง เพ่ือบรรเทา
อาการปวดประจ้าเดือน  
 - เจ้าหน้าที่ลงลายมือชื่อรับรองเอกสารเป็นเท็จและรายงานเท็จจริงต่อผู้บังคับบัญชา เพ่ือประโยชน์
ของผู้อื่น 
 - เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ได้รับมอบฉันทะให้ถอนเงินของกองทุนหน่วยงานเพ่ือน้าไปซื อตั๋วแลกเงิน 
เมื่อถอนเงินแล้วไม่ได้มีการน้าเงินไปซื อตั๋วแลกเงิน แต่น้าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว  
 - เจ้าหน้าที่ปลอมแปลงเอกสารเพ่ือเรียกเก็บเงินจากราษฎร  
 - เจ้าหน้าที่เรียกเก็บเงินจากราษฎรเกินจริง และน้าเงินส่วนที่เกินไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว 

- เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ยักยอกเงินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว 
- เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินจากราษฎร เพ่ือตอบแทนในการที่ตนปฏิบัติหน้าที่ให้ 
- เจ้าหน้าที่ธุรการ รับเงินยืมจากทางราชการเพ่ือไปจ่ายศูนย์สงเคราะห์ประชาชน ระหว่างทางได้ขับ

รถยนต์เฉี่ยวชนคน จึงน้าเงินราชการไปชดใช้ค่าเสียหาย 
- ปลอมแปลงใบเสร็จรับเงิน เบิกเงินเกินความเป็นจริงน้าไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว 

 
*เป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงมีโทษ ปลดออก ไล่ออก และอาจมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 
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การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest: COI) 

ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  
( Conflict of Interest : COI ) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ นและยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรค
ต่อการพัฒนาประเทศ (ความหมาย : ก.พ.) 
 สถานการณ์หรือการกระท้าของบุคคล (ไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองข้าราชการ พนักงานบริษัท ผู้บริหาร) 
มีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้อง จนส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต้าแหน่งนั น 
การกระท้าดังกล่าวอาจเกิดขึ นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั งเจตนาหรือไม่เจตนาหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกัน
มาจนไม่เห็นว่าเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใดพฤติกรรมเหล่านี เป็นการกระท้าความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ ที่ต้องค้านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค้านึงถึง
ประโยชน์ของตนเองหรือพวกน้อง 
 
มูลเหตุปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดจากการพัฒนาการทางการเมืองไทยที่เปลี่ยนไปจากเดิมที่นักการเมือง
และนักธุรกิจเป็นบุคคลคนละกลุ่ม กล่าวคือ ในอดีตนักธุรกิจต้องพ่ึงพิงนักการเมืองเพ่ือให้นักการเมือง
ช่วยเหลือสนับสนุนกิจของตนซึ่งในบางครั งสิ่งที่นักธุรกิจต้องการนั น มิได้รับการตอบสนองจากนักการเมืองทุก
ครั งเสมอไป นักธุรกิจก็ต้องจ่ายเงินจ้านวนมากแก่นักการเมือง ในปัจจุบันนักธุรกิจจึงใช้วิธีการเข้ามาเล่น
การเมืองเองเพ่ือให้ตนเองสามารถเข้ามาเป็นผู้ก้าหนดนโยบายและกฎเกณฑ์ต่างๆในสังคมได้และที่ส้าคัญคือท้า
ให้ข้าราชการต่างๆ ต้องปฏิบัติตามค้าสั่ง 
 
นิยามศัพท์และแนวความคิดส าคัญ 
  “ผลประโยชน์ส่วนตน ( Private interest)” “ผลประโยชน์” คือ สิ่งใดๆที่มีผลต่อบุคคล/กลุ่ม  
ไม่ว่าในทางบวกหรือลบ “ผลประโยชน์ส่วนตน” ไม่ได้ครอบคลุมเพียงผลประโยชน์ด้านการงานหรือธุรกิจของ
เจ้าหน้าที่ แต่รวมถึงคนที่ติดต่อสัมพันธ์ด้วย เช่น เพ่ือน ญาติ คู่ แข่ง ศัตรู เมื่อใดเจ้าหน้าที่ประสงค์จะให้ 
คนเหล่านี ได้หรือเสียประโยชน์ เมื่อนั นก็ถือว่ามีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนมาเกี่ยวข้อง ผลประโยชน์ส่วนตน  
มี ๒ ประเภท คือ ที่เก่ียวข้องกับเงิน (Pecuniary) และท่ีเกี่ยวกับการเงิน (Non-Pecuniary) 
 (๑.) ผลประโยชน์ส่วนตนที่เกี่ยวข้องกับเงิน ไม่ได้เกี่ยวกับการได้มาซึ่งเงินทองเท่านั น แต่ยังเกี่ยวกับ
การเพ่ิมพูนประโยชน์หรือปกป้องการสูญเสียของสิ่งที่มีอยู่แล้ว เช่น ที่ดิน หุ้น ต้าแหน่งในบริษัทที่รับงานจาก
หน่วยงาน รวมถึงการได้มาซึ่งผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรูปตัวเงิน เช่น สัมปทาน ส่วนลดของขวัญ หรือ
ของที่แสดงน ้าใจไมตรีอ่ืนๆ 
 (๒.) ผลประโยชน์ที่เกี่ยวกับเงิน เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ครอบครัว หรือกิจกรรมทาง
สังคมวัฒนธรรมอ่ืนๆ เช่น สถาบันการศึกษา สมาคม ลัทธิ แนวคิด มักอยู่ในรูปความล้าเอียง/อคติ/เลือกที่รัก
มักที่ชัง และมีข้อสังเกตว่าแม้แต่ความเชื่อ/ความคิดเห็นส่วนตัวก็จัดอยู่ในประเภทนี  
 “หน้าที่สาธารณะ (Public duty)” หน้าที่สาธารณะของผู้ที่ท้างานให้ภาครัฐคือ การให้ความส้าคัญ
อันดับต้นแก่ประโยชน์สาธารณะ (Public interest) คนเหล่านี ไม่จ้ากัดเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐทั งระดับท้องถิ่น
และระดับประเทศเท่านั น แต่ยังรวมถึงคนอ่ืนๆ ที่ท้างานภาครัฐ เช่น ที่ปรึกษา อาสาสมัคร 
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 “ผลประโยชน์สาธารณะ” คือประโยชน์ของชุมชนโดยรวม ไม่ใช่ผลประโยชน์ของปัจเจกบุคคล และ
ไม่ใช่ผลประโยชน์ของกลุ่มคน การระบุผลประโยชน์สาธารณะไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ในเบื องต้นเจ้าหน้าที่ภ าครัฐ
สามารถใช้ความส้าคัญอันดับต้นแก่สิ่งนี  โดย 

 ท้างานตามหน้าที่อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ 
 ท้างานตามหน้าที่ตามกรอบและมาตรฐานทางจริยธรรม 
 ระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนเองมีหรืออาจจะมีและจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ให้ความส้าคัญอันดับต้นแก่ผลประโยชน์สาธารณะ มีความคาดหวังว่าเจ้าหน้าที่ต้องจ้ากัด

ขอบเขตที่ประโยชน์ส่วนตนจะมามีผลต่อความเป็นกลางในการท้าหน้าที่ 
 หลีกเลี่ยงการตัดสินใจหรือการท้าหน้าที่ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 หลีกเลี่ยงการกระท้า/กิจกรรมส่วนตนที่อาจท้าให้คนเห็นว่าได้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน 
 หลีกลี่ยงการใช้ต้าแหน่งหน้าที่หรือทรัพยากรของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตน 
 ไม่ใช้ประโยชน์จากต้าแหน่งหรือข้อมูลภายในที่ได้ขณะอยู่ในต้าแหน่ง ขณะที่ไปหาต้าแหน่ง

งานใหม่ 
 

ประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อน  
ผลประโยชน์ทับซ้อน มี ๓ ประเภท คือ 

 (๑). ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ นจริง (Actual) มีความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
สาธารณะเกิดขึ น 
 (๒.) ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เห็น (Perceived & apparent) เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนที่คนเห็นว่ามีแต่
จริงๆ อาจไม่มีก็ได้ ถ้าจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนประเภทนี อย่างขาดประสิทธิภาพ ก็อาจน้ามาซึ่งผลเสีย  
ไม่น้อยกว่าการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ นจริง ข้อนี แสดงว่าเจ้าหน้าที่ไม่เพียงแต่จะต้องประพฤติตน
อย่างมีจริยธรรมเท่านั น แต่ต้องท้าให้คนอื่นๆรับรู้และเห็นด้วยว่าไม่ได้รับประโยชน์เช่นนั นจริง 
 (๓) ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้ (Potential) เป็นผลประโยชน์ส่วนตนที่มีในปัจจุบันอาจจะทับ
ซ้อนกับผลประโยชน์สาธารณะได้ในอนาคต 
 
หน้าที่ทับซ้อน (Conflict of duty) หรือผลประโยชน์เบียดซ้อนกัน (competing interests) 
 (1.) ประเภทแรก เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่ง เช่น เป็นเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานและเป็นคณะกรรมการด้านระเบียบวินัยประจ้าหน่วยงานด้วย ปัญหาจะเกิดเมื่อไม่สามารถแยกแยะ
บทบาทหน้าที่ทั งสองออกจากกันได้อาจท้าให้ไม่มีประสิทธิภาพ หรือแม้กระทั่งเกิดความผิดพลาดหรือผิด
กฎหมายปกติหน่วยงานมักมีกลไกป้องกันปัญหานี โดยแยกแยะบทบาทหน้าที่ต่างๆ  แต่ก็ยังมีปัญหาได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน่วยงานที่กลไกป้องกันปัญหานี โดยแยกแยะบทบาทหน้าที่ต่างๆให้ชัดเจน แต่ก็ยังมี
ปัญหาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน่วยงานที่ก้าลังคนน้อยหรือมีเจ้าหน้าที่บางคนเท่านั นที่สามารถท้างานท้างาน
บางอย่างที่คนอื่นๆท้าไม่ได้ คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยห่วงปัญหานี กันเพราะดูเหมือนไม่มีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนมา
เกี่ยวข้อง 
 (2.) ประเภทที่สอง เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่งบทบาท และการท้าบทบาท
หน้าที่ในหน่วยงานหนึ่งนั นท้าให้ได้ข้อมูลภายในบางอย่างที่อาจน้ามาใช้เป็นประโยชน์แก่การท้าบทบาทหน้าที่
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ให้แก่อีกหน่วยงานหนึ่งได้ ผลเสียคือ ถ้าน้าข้อมูลมาใช้ก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือความล้าเอียง/อคติต่อ
คนบางกลุ่ม 
 ควรถือว่าหน้าที่ทับซ้อนเป็นปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนด้วย เพราะว่ามีหลักการจัดการแบบเดียวกัน 
นั่นคือ การตัดสินใจท้าหน้าที่ต้องเป็นกลางและกลไกการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนก็สามารถน้ามาจัดการกับ
หน้าที่ทับซ้อนได ้
  
ลักษณะพฤติกรรมท่ีส่งผลให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
          รูปแบบพฤติกรรมที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน มีลักษณะต่างๆดังนี  

(1.) การได้รับผลประโยชน์  เป็นการได้รับของขวัญหรือผลประโยชน์ที่ส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่  
จึงท้าให้การตัดสินใจเอนเอียง เพ่ือเอื อประโยชน์แก่ฝ่ายที่ให้ผลประโยชน์กับตน 

(2.) การหาประโยชน์ให้ตนเอง (Self-Dealing)  คือการหาผลประโยชน์จากต้าแหน่งตัวเอง เช่น  
การจัดซื อจัดจ้างอุปกรณ์ต่างๆจากร้านที่ครอบครัวตนเอง 

(3.) การท้างานหลังเกษียร (Post-Employment) เป็นการใช้อิทธิพลทางด้านความรู้ ความสามารถ 
และอิทธิพลจากต้าแหน่งเดิมในการท้างานของตนเองหรือพวกพ้อง 

(4.) การท้างานพิเศษ (Outside Employment or Moonlighting) เช่นการใช้เครื่องมือของรัฐในการ
ท้างานพิเศษภายนอกที่ไม่ใช่อ้านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน 

(5.) การรับรู้ข้อมูลภายใน (Inside Information) คือการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปรับรู้ข้อมูลภายใน
หน่วยงาน แล้วน้าไปเปิดเผย เพ่ือรับสิ่งตอบแทนที่เป็นประโยชน์ทั งในรูปของเงินและสิ่งอ่ืนๆ 

(6.) การน้าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ชั่วคราวในกิจการที่เป็นส่วนตน เช่นการน้ารถยนต์มาขับเพ่ือ  
ให้ประโยชน์ส่วนตน ท้าให้ต้องเสียงบประมาณเพ่ือซื อน ้ามันเกินความจ้าเป็น 
  (7.) การใช้อิทธิพลจากต้าแหน่งหน้าที่ไปรับสิ่งตอบแทนจากพื นที่ที่ตนเองรับผิดชอบ เป็นท้านอง
เดียวกับเป็นไปเพื่อประโยชน์ด้านการเมือง 
 
มาตรการการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลนครพิงค์   

1. มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั นผู้ใหญ่หรือ ผู้บังคับบัญชาใน
เทศกาลปีใหม ่

2. มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล
ข้าราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 ที่ก้าหนดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่า
ด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข 
พ.ศ. 2557 

3. มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื อจัดจ้าง 
4. มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการรับเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค 
5. มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระท้าผิดวินัย เรื่อง การใช้รถราชการ มาตรการการเบิก

ค่าตอบแทน การจัดท้าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงานประชุมสัมมนา และการจัดหาพัสดุ 
6. มาตรการการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอ่ืนใดเพ่ิมเติมจากที่หน่วยงาน

ของรัฐก้าหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 
7. มาตรการการจัดสวัสดิการภายในของสถานพยาบาล 
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แนวทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 1.เจ้าหน้าที่สามารถให้หรือรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยากับบุคคลอ่ืนได้ หากราคา
หรือมูลค่าในการให้หรือรับกับบุคคลนั น แต่ละโอกาสไม่เกิน 3 ,000 บาท ทั งนี  ต้องเป็นการให้หรือ 
รับในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม หรือตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม 

2.ไม่ท้าการจัดซื อโดยหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุกประเภทจากคู่สัญญาที่ท้าการ
จัดซื อจัดจ้าง เข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล 

3.การจัดซื อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ต้องใช้งบประมาณแผ่นดินในการจัดซื อจัดจ้าง และถือว่าเป็น
การด้าเนินกิจการเพ่ือประโยชน์สาธารณะ หากเกิดประโยชน์ขึ นจากการจัดซื อจัดจ้าง เช่น ได้ส่วนลดหรือ 
ได้ส่วนแถม ประโยชน์ดังกล่าวต้องถือเป็นประโยชน์สาธารณะเช่นกัน ทั งนี  ต้องจัดให้ส่วนลดหรือส่วนแถมเป็นราคา
สุทธิ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งบประมาณแผ่นดิน  

4.มิให้เรียก รับ ยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดส้าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน จากผู้ขาย ผู้รับจ้าง 
คู่สัญญาของหน่วยงานหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพ่ือกระท้าการหรือไม่กระท้า
การและไม่ว่าการนั นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ก็ตาม 

5.ไม่น้าความสัมพันธ์ส่วนตัวมาประกอบการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติหน้าที่และไม่เปิดเผยข้อมูล
ภายในที่เป็นการเอื อประโยชน์ต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือพวกพ้องของตน 

6. การรับเงินบริจาคหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค ต้องพิจารณาถึงผลได้ผลเสียผลประโยชน์ที่หน่วยงาน
จะได้รับ อีกทั ง ต้องเป็นการบริจาคให้ด้วยความสมัครใจ ต้องไม่เป็นไปเพ่ือแลกผลประโยชน์ หรือมีเงื่อนไข
ผูกพันที่จะให้ประโยชน์แก่ผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะ 

7.การรับเงินบริจาคหรือทรัพย์สินบริจาค กรณีที่มีผู้บริจาคอาคารงานก่อสร้างหรือที่ดินหรืออาคาร 
งานก่อสร้างพร้อมที่ดิน ต้องตรวจสอบกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองภาระติดพัน ทั งต้องประเมินมูลค่าของ
อาคารงานก่อสร้าง ที่ดิน จากราคาประเมินงานของกรมที่ดินหรือราคากลางของทางราชการ 
 8. เจ้าหน้าที่ต้องด้าเนินการจัดซื อจัดจ้างภายใต้กฎหมาย พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ระเบียบและ
ประกาศท่ีเกี่ยวข้อง ทั งนี  จะก้าหนดเงื่อนไขส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพ่ิมเติมที่
ก้าหนดไว้ในขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ  เพ่ือเป็นเงื่อนไขหรือเป็นเกณฑ์ 
ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอไม่ได้ เมื่อด้าเนินการจัดซื อจัดจ้างจนได้ผู้ชนะการจัดซื อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับ 
การคัดเลือกแล้วหากผู้ยื่นข้อเสนอรายนั น ประสงค์ที่จะให้ส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วน
อ่ืนใดเพ่ิมเติมที่ก้าหนดไว้ในขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ให้เจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้
ยื่นข้อเสนอรายดังกล่าว ท้าหนังสือแสดงเจตนาในการให้ ทั งนี  ต้องไม่มีเงื่อนไขใดๆ ซึ่งเอกสารการส่งมอบพัสดุ
ตามสัญญา จะปรากฏส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอ่ืนใดเพ่ิมเติม มาในฉบับเดียวกัน 
หรอืแยกเป็นคนละฉบับก็ได้ 

9. พัสดุของโรงพยาบาลนครพิงค์ ไม่ว่าจะได้มาด้วยประการใด ให้จัดให้มีการควบคุมดูแลพัสดุที่อยู่ใน
ความครอบครอง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  

10.ให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกระดับในสังกัดโรงพยาบาลนครพิงค์  ยึดถือปฏิบัติตามระเบียบ
คณะอนุกรรมการสวัสดิการ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลนครพิงค์ ว่าด้วยการจ่าย
เงินกองทุนเงินสวัสดิการโรงพยาบาลนครพิงค์ พ.ศ.2562 เพ่ือรักษาสิทธิในการได้รับประโยชน์สวัสดิการต่างๆ 
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11.การใช้รถราชการ การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ 
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ค่าตอบแทนโดยไม่ท้าเวช
ปฏิบัติส่วนตัว และหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน ค่าเบี ยเลี ยงเหมาจ่ายและเงินเพ่ิมส้าหรับต้าแหน่งที่มี
เหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) การจัดท้าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม 
สัมมนา และการจัดหาพัสดุ  
 12.เจ้าหน้าที่ที่พบเห็นการกระท้าใดที่ไม่เป็นไปตามแนวปฏิบัตินี  ต้องรายงานให้ผู้อ้านวยการ
โรงพยาบาลนครพิงค์ ทราบผ่านผู้บังคับบัญชาตามล้าดับ 
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แนวทางการด าเนินงานด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 
ส านักงาน :  ชั้น ๗ อาคารอ านวยการ ผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุและฉุกเฉิน  โทร  ๙๒๑๗, ๖๕๐๑  
  เป็นหน่วยงานที่ท้าหน้าที่ในการ  ส่งเสริม  สนับสนุน ประสานงาน ด้านการพัฒนาบุคลากร , 
การธ้ารงรักษาบุคลากร, และสนับสนุนการร่วมผลิตบุคลากรทางการแพทย์ / สาธารณสุขและสาขาวิชาชีพอ่ืน
ร่วมกับสถาบันที่เก่ียวข้อง โดยมีเป้าหมายให้บุคลากร มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะ ที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพและความคาดหวังของผู้รับบริการ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ
โรงพยาบาล รวมทั งบุคลากรมีความสุข มีความพึงพอใจ เกิดความรักและความผูกพันในองค์กร    
จ านวนบุคลากร   
 ๑.  นายแพทย์     ๑    คน 
 ๒.  นักวิชาการสาธารณสุข ๒    คน 
 ๓.  เจ้าพนักงานธุรการ  ๑    คน 
  
ภารกิจการให้บริการบุคลากรของโรงพยาบาล 
๑. งานฝึกอบรม  
 ๑.๑  ประสานการจัดท้าแผนพัฒนาบุคลากร ตาม Training Needs  ของแต่ละฝ่าย/กลุ่มงาน และ 
ควบคุม ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณด้านการพัฒนาบุคลากร 
 ๑.๒  งานประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมต่าง ๆ จากภายนอกและภายในโรงพยาบาล 
๑.๓ การส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการประชุม / อบรมระยะสั น (ระยะเวลาไม่เกิน ๖ เดือนใช้งบประมาณ ไม่เกิน 
๕๐,๐๐๐ บาท) 
 ๑.๔ การส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการประชุม / อบรม / สัมมนา ตามนโยบายและแผนพัฒนาบุคลากร 
ภายนอกโรงพยาบาล ร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพ 
 ๑.๕ จัดโครงการฝึกอบรมส้าหรับบุคลากรที่เข้าปฏิบัติงานใหม่ในโรงพยาบาล 
 ๑.๖ ร่วมด้าเนินการจัดประชุม / อบรม / สัมมนา / บรรยายวิชาการ ทั งภายในและภายนอก 
๒. งานข้อมูลประวัติการฝึกอบรม / ประชุมวิชาการ 
 ๒.๑ การบันทึกและประมวลผลข้อมูลประวัติการฝึกอบรมทั งภายในและภายนอกของเจ้าหน้าที่ 
 ๒.๒ การบันทึกและประมวลผลข้อมูลการสนับสนุนวิทยากรของโรงพยาบาลให้กับหน่วยงานต่าง ๆ 
 ๒.๓ การบันทึกประมวลผลการให้การสนับสนุนหน่วยงานอื่นในการเป็นแหล่งศึกษาดูงาน / 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 ๒.๔ การบันทึกและประมวลข้อมูลด้านการสนับสนุนสถานศึกษาในการเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ 
ต่าง ๆ 
๓. งานตรวจสอบ 
 ๓.๑ งานตรวจสอบและประมวลผลงบประมาณด้านการพัฒนาบุคลากรของแต่ละหน่วยงาน 
 ๓.๒ งานตรวจสอบโครงการด้านพัฒนาบุคลากร 
 ๓.๓ งานตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณด้านการพัฒนาบุคลากร 
 
๔. งานสนับสนุนแหล่งศึกษาดูงาน (จากหน่วยงานภายนอก) 



๕๕ 

 

เอกสารปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่ ๒๕๖๓  กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล  โรงพยาบาลนครพิงค์      

 ๔.๑ รับการศึกษาดูงาน เยี่ยมชมจากหน่วยงานภายนอก ทั งภาครัฐและเอกชน 
 ๔.๒ รับการศึกษาดูงานจากสถาบันการศึกษาต่างๆ  
๕. งานส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
 ๕.๑ งานคัดเลือกบุคคลดีเด่นโรงพยาบาลนครพิงค์  
 ๕.๒ งานคัดเลือกบุคคลดีเด่น แต่ละสาขาวิชาชีพโรงพยาบาลนครพิงค์ เพ่ือเสนอเข้าคัดเลือกในระดับ
จังหวัด / เขต / ระดับชาติ 
๖. งานผลิตและร่วมผลิตบุคลากรทางการแพทย์ / สาธารณสุข และสาขาวิชาชีพอื่น 
 ๖.๑ นักศึกษาทันตแพทย์ศาสตร์ 
 ๖.๒ นักศึกษาเภสัชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ 
 ๖.๓ นักศึกษาพยาบาล 
 ๖.๔ นักเรียน-นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
๗. งานประเมินผล 
 ๗.๑ งานประเมินผลการพัฒนาบุคลากร   
 ๗.๒ งานประเมินผลความพึงพอใจในความผาสุกของบุคลากรภาครัฐ โรงพยาบาลนครพิงค์ 
๘. งานแผนงาน โครงการ 
 ๘.๑ งานจัดท้าแผนกลยุทธ์ด้านพัฒนาบุคลากร  
 ๘.๒ งานจัดท้าแผนพัฒนาบุคลากรประจ้าปี 
๙. งานธุรการ / สารบรรณ 
 ๙.๑ งานรับ / หนังสือราชการ ภายใน / ภายนอก 
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กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแห่งความสุข 
Happy MOPH 
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รายช่ือชมรม โรงพยาบาลนครพิงค์ 
 
 
๑. ชมรมแอโรบิค   ประธานชมรม   : นางกรรณิการ์  ไตรเดช 
     ผู้ประสานงาน   : นางสุดารัตน์  วรรณสาร 
     ที่ตั งส้านักงาน  : อาคารโภชนาการชั น ๒ 
     โทร              : ๒๒๑๗,๑๑๗๙ 
 
๒. ชมรมปาเป้า    ประธานชมรม   : นางกาญจนากร  วิเศษภัทรางกูร 
     ผู้ประสานงาน   : นางกาญจนากร  วิเศษภัทรางกูร 
     ที่ตั งส้านักงาน  : ทางเชื่อมระหว่างอาคารหน่วยจ่าย      
          กลางกับอาคารโภชนาการชั น ๑  
     โทร              : ๙๒๔๒,๓๓๑๑ 
 
๓. ชมรมเทนนิส    ประธานชมรม   : นางนารถฤดี  วัชรศิษย ์
     ผู้ประสานงาน   : นางนารถฤดี  วัชรศิษย์ 
     ที่ตั งส้านักงาน  : งานจิตเวช (เป็นหลัก) 
     โทร              : ๐๘๑ - ๙๙๔๖๘๕๘ 
 
๔. ชมรมลีลาศ    ประธานชมรม    : นพ.บูรณินทร์  ชีวสกุลยง 
     ผู้ประสานงาน : นางอรศิลป์  ชื่นกุล 
     ที่ตั งส้านักงาน : - 
     โทร            : ๒๓๐๐,๐๘๙ – ๖๓๒๙๗๙๗ 
 
๕. ชมรมดนตรีพื้นเมือง "ก๋าหลง"  ประธานชมรม   : พญ.พนิดา  คณาพันธ์ 
     ผู้ประสานงาน   : คุณฟองแก้ว  บัวลูน 
     ที่ตั งส้านักงาน  : อาคารโภชนาการ ชั น ๒ (รับรองเสด็จ) 
     โทร              : ๐๘๗ - ๑๘๘๗๑๘๖ 
 
๖. ชมนักวิทยุสมัครเล่นรพ.นครพิงค์ ประธานชมรม   : นายเกียรติศักดิ์  บุญตัน 
     ผู้ประสานงาน   : นายธนวันต์  กัลยาธิ   
     ที่ตั งส้านักงาน  : งานกายอุปกรณ์ 
     โทร              : ๒๒๘๔,๐๘๙ - ๗๐๐๗๒๗๐ 
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๗. ชมรมฟิตเนส    ประธานชมรม  : นายเนต  ใจฟอง 
     ผู้ประสานงาน   : นายเนต  ใจฟอง 
     ที่ตั งส้านักงาน  : อาคารสันทนาการ 
     โทร              : ๙๒๘๒ 
 
๘. ชมรมงัดข้อ    ประธานชมรม  : นายพิชัย  ปาพันธ์ 
     ผู้ประสานงาน   : นายสมศักดิ์  วงศ์เหมรัตน์ 
     ที่ตั งส้านักงาน  : งานกายภาพบ้าบัด 
     โทร              : ๙๒๘๒ 
 
๙. ชมรมกรีฑา    ประธานชมรม  : นพ.ศิริพจน์  ศรีบัณฑิตกุล 
     ผู้ประสานงาน   : น.ส.สุทธีรา  กุนสง 
     ที่ตั งส้านักงาน  : - 
     โทร              : ๙๒๓๗ , ๐๘๗-๗๘๘๗๕๑๘ 
 
๑๐. ชมรมมวยส มัครเล่น    ประธานชมรม  : นพ.จิรวัฒน์  โชตยะกุล 
     ผู้ประสานงาน   : นายประวิทย์  ปัญญาวุฒิ 
     ที่ตั งส้านักงาน  : อาคารสันทนาการ 
     โทร              : ๒๘๑๑ 
 
๑๑. ชมรมเปตอง   ประธานชมรม   : น.ส.สินีนาถ  แซ่ตั ง 
     ผู้ประสานงาน   : คุณธนวันต์  กัลยาธิ 
     ที่ตั งส้านักงาน  : ข้างแฟลตลูกจ้าง 
     โทร              : ๓๓๕๓ 
 
๑๒. ชมรมวอลเลย์บอล   ประธานชมรม    : นายธิติพัทธ์  ธีรานันท์พงษ์ 
     ประสานงาน : คุณโชคชัย  วงศ์บุญยิ่ง 
     ที่ตั งส้านักงาน  :  -  
     โทร              : ๑๑๖๖ 
 
๑๓. ชมรมคนเชียงใหม่รักษ์หัวใจ  ประธานชมรม    : นพ.ขรรค์ชัย  ศิริวัฒนา 
     ผู้ประสานงาน : นางชนกพร  อุตตะมะ 
       : น.ส.วชิรา  เทพมงคล 
     ที่ตั งส้านักงาน  : หอผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจ ชั น ๘/๕ 
     โทร  : ๒๘๐๕,๒๘๑๘ 
 



๖๑ 
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๑๔. ชมรมจริยธรรม     ประธานชมรม : สมยศ  กิติสุภรณ์พันธ์ 
     ผู้ประสานงาน : ภญ.พรรณี  คลอวุฒิวัฒน์ 
     ที่ตั งส้านักงาน  :  
     โทร  : ๐๘๑ - ๘๘๑๒๒๔๓ 
 
๑๕. ชมรมโยคะ    ประธานชมรม : พญ.เพ็ญพักตร์  รัตนะรังรอง 
     ผู้ประสานงาน : น.ส.อัจฉรา  แสนไชย 
     ที่ตั งส้านักงาน  : อาคารพิเศษ ๖ ชั น ๔ 
     โทร  : ๐๘๙ - ๖๓๗๒๗๒๙ 
 
๑๖. ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพ รพ.นครพิงค์ ประธานชมรม : นายสมบูรณ์  ขันเมือง 
      ผู้ประสานงาน : นางผ่องพรรณ  เผ่าเพ็ชร 
      ที่ตั งส้านักงาน  : กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม 
      โทร  : ๙๒๑๖, ๐๘๙ – ๕๖๐๐๗๘๐ 

 
๑๗. ชมรมว่ิงเพื่อสุขภาพ รพ.นครพิงค์ ประธานชมรม : นพ.ศิริพจน์  ศรีบัณฑิตกุล 
      Nakornping Running Club ผู้ประสานงาน : นางพิมพินันท์  ค้ามาวัน 
     ที่ตั งส้านักงาน  : อาคาร Fit for Life 
     โทร  : ๐๙๕ – ๖๙๘๒๔๖๑ 

     
๑๘. ชมรมฟุตบอล   ประธานชมรม : นพ.สมบูรณ์  ไพรจิตรวิเชียร 
     ผู้ประสานงาน : นายประพัฒน์  สิทธิโลก 
     ที่ตั งส้านักงาน  :  -  
     โทร  : ๐๘๖ – ๑๙๓๔๖๗๒ 
 
๑๙. ชมรมฟุตซอล   ประธานชมรม : นพ.ประพัทธ์  เปี่ยมอนันต์ 
     ผู้ประสานงาน : นายมนตรี  นรสิงห์ 
     ที่ตั งส้านักงาน  :  -  
     โทร  : ๐๘๑ – ๔๔๐๙๕๕๐ 
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Flow Chart กระบวนการท างาน 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจา้หนา้ท่ีพบความเส่ียง / อุบติัการณ์ 

ประเมินความรุนแรงความเส่ียง/อุบติัการณ์ 

Level A-D 

รายงาน IR ภายใน 7 วนั 
Level G,H,I 

รายงาน โดยวาจาทนัที 

รายงาน IR  ภายใน 24 ชม. 

 

Level E-F 

รายงาน IR ภายใน  3 วนั 

 

Level A-D 

ปัญหาเชิงระบบ 

Level G,H,I 

 จนท.รายงานผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัชั้น 
 พยาบาลรายงาน in charge  /หวัหนา้ตึก / หวัหนา้สาขา

ฯ / หวัหนา้พยาบาล / RM/  ผอก 
 แพทยร์ายงานหัวหนา้กลุ่มงาน/รองแพทย/์RM/ผอก 

Level E-I 

งานความเส่ียง/RMC/RMT/หวัหนา้ฝ่าย/กลุ่มงาน/ทีมน า ท่ีเก่ียวขอ้งร่วมแกไ้ข

ปัญหา 

 

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งวิเคราะห์สาเหตุของ

ปัญหาและก าหนดแนวทางแกไ้ขป้องกนั

ส่งกลบังานความเส่ียงภายใน 30 วนั 

Level G,H,I ท า RCA โดย RMT และ

หน่วยงานงานท่ีเก่ียวขอ้ง ส่งกลบังานความเส่ียง

ภายใน    7 วนั 

 

Level A-D ท่ีเป็นปัญหาเชิงระบบและ Level 

E-F ท า RCA โดย RMT และหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้ง ส่งกลบังานความเส่ียงภายใน 15 วนั 

 น าเสนอ CLT 

รายงานรองฯ พรส 

ท า Risk profile 

งานความเส่ียงประสานหน่วยงาน/

คณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือ

ด าเนินการทบทวนและส่งกลบั

ภายใน 7 วนั 

RM พิจารณา 

 

Yes No 

Yes No 

รายงาน In charge/หวัหนา้ เพ่ือด าเนินการแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ 

งานบริหารความเส่ียงรับรายงาน IR พิจารณาขอ้มูล ส่งประเด็นแกไ้ข ทบทวนให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

งานความเส่ียงรับขอ้มูล  และวิเคราะห์ขอ้มูล IR เสนอ RMC 
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ความรู้ที่จ าเป็นในการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลและ   การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ 
การล้างมือ 
เป็นวิธีปฏิบัติที่สามารถป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของเชื อโรค เป็นสิ่งที่บุคลากรควรค้านึงถึงและ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตามหลักการขั นตอนต่อไปนี  
หลักการ 5 moments เป็นหลักการที่ก าหนดโดย WHO เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อบุคลากร และผู้มา
รับบริการ เน้น เมื่อไหร่ควรจะล้างมือ 
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ขั้นตอนการปฏิบัติ 
 
ล้างมือตามข้อบ่งชี้ในกรณีต่อไปนี้เพิ่มเติม 
ก่อนช่วย/ท้าหัตถการต่าง ๆ ทุกชนิด 
      1.2 ก่อนสัมผัสผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันต่้า ทารกแรกเกิด ผู้ป่วยสูงอายุ หรือผู้ที่เสี่ยงต่อการติดเชื อ 
      1.3 ก่อนและหลังการสัมผัสแผลต่าง ๆ รวมทั งอุปกรณ์ท่ีสอดใส่ไว้ในร่างกายผู้ป่วย  
      1.4 ภายหลังการสัมผัสเลือด ปัสสาวะ  อุจจาระ น ้ามูกน ้าลาย หรือสารคัดหลั่งจากร่างกาย       
ผู้ป่วย 
      1.5 ภายหลังการดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื อ หรือผู้ป่วยที่มีเชื อโรคอยู่ในตัวที่ดื อต่อยาปฏิชีวนะมาก หรือ
เชื อที่มีความรุนแรง 
      1.6  ก่อนและหลังการดูแล  สัมผัสผู้ป่วยแต่ละราย  โดยเฉพาะในหน่วยงานที่มีความเสี่ยงต่อการ
ติดเชื อสูง เช่น ผู้ป่วยแต่ละเตียงในหออภิบาล 
      1.7  ก่อนสวมและหลังถอดถุงมือ 
 
 2. เลือกวิธีการล้างมือให้เหมาะสมกับกิจกรรมที่จะปฏิบัติดังนี้ 
      2.1 การล้างมือทั่วไป ( normal handwashing ) เป็นการล้างมือเพ่ือสุขอนามัยที่ดี เช่น ก่อน
การปฏิบัติงาน ก่อนหยิบและรับประทานอาหาร ก่อนป้อนอาหารให้ผู้ป่วย ภายหลังเข้าห้องน ้า หรือ         มือ
เปื้อน การล้างมือทั่วไปจะใช้น ้าและสบู่ธรรมดา โดยล้างมือตามขั นตอน 7 ขั นตอนจนครบโดยใช้เวลาในการ
ฟอกมืออย่างน้อย 10 วินาที 
      2.2 การล้างมือเพื่อหัตถการเล็ก  ( hygienic handwashing )  จะใช้ในกรณีช่วยท้าหัตถการ
เล็กที่ใช้เทคนิคปลอดเชื อ หรือช่วยการปฏิบัติที่ต้องสอดใส่อุปกรณ์เข้าสู่ร่างกายผู้ป่วย ก่อนให้การดูแล      
ผู้ป่วยที่มีความไวรับต่อการติดเชื อ และหลังการดูแลผู้ป่วยติดเชื อเช่นเชื อดื อยา MRSA หรือสัมผัสสิ่งปนเปื้อน 
เช่น อุจจาระ หนอง สิ่งคัดหลั่งต่าง ๆ โดยล้างมือตามขั นตอน 7 ขั นตอนจนครบโดยใช้น ้ายาฆ่าเชื อ เช่น 4 % 
chlorhexidine gluconate และใช้เวลาในการฟอกมืออย่างน้อย 30 วินาที ในกรณีที่มือไม่เปื้อน อาจใช้น ้ายา
ท้าลายเชื อที่มีแอลกอฮอล์ถูมือให้ทั่วแทน  
      2.3 การล้างมือเพื่อหัตถการในห้องผ่าตัดและการท าคลอด(surgical handwashing) ให้ล้าง
มือด้วยสบู่ยาฆ่าเชื อเช่นเดียวกับการล้างมือเพ่ือหัตถการเล็ก แต่เพ่ิมการใช้แปรงที่ปราศจากเชื อท้าความสะอาด
บริเวณเล็บมือเท่านั น(ไม่ต้องแปรงมือ) และแปรงเฉพาะการล้างมือครั งแรกในแต่ละวันในการล้างมือ ฟอกมือ
ตามขั นตอน 7 ขั นตอน โดยใช้เวลาอย่างน้อย 2-3 นาที และใช้ผ้าแห้งที่ปลอดเชื อซับมือ หลังการล้างมือให้ใช้
น ้ายาท้าลายเชื อที่มีแอลกอฮอล์ 10 มล. ถูมือให้ทั่วจนถึงข้อศอกจนน ้ายาแห้งเพ่ือท้าลายหรือยับยั ง resident 
skin flora 
 3. ล้างมืออย่างถูกต้องตามข้ันตอนต่อไปนี้ 
      3.1  ก่อนการล้างมือควรถอดแหวน หรือ เครื่องประดับต่าง ๆ ออกก่อน 
      3.2  เปิดน ้าราดมือทั งสองข้างถึงข้อมือ  หรือข้อศอก  ถ้าก๊อกน ้าเป็นแบบก๊อกหางปลาไม่ควรใช้
มือเปิดก๊อก ควรใช้ศอกเปิด และระวังอย่าให้น ้ากระเด็นแรงเกินไป 
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      3.3  ฟอกสบู่ให้ทั่ว ถ้าใช้สบู่เหลวใช้สบู่ 1 มิลลิลิตร ถ้าเป็นสบู่ฆ่าเชื อใช้ 3-5 มิลลิลิตร และฟอก
มือตามขั นตอน 7 ขั นตอนดังนี  
หันฝ่ามือเข้าหากันฟอกถูฝ่ามือให้ทั่ว 
ฝ่ามือข้างหนึ่งถูหลังมืออีกข้างหนึ่งและกางนิ วมือเพ่ือถูนิ วมือ 
หันฝ่ามือเข้าหากันและถูระหว่างซอกนิ วมือ 
ท้ามือลักษณะจับล็อคกัน ใช้ฝ่ามือถูหลังนิ วมือ และนิ วมือถูนิ วมือ 
มือข้างหนึ่งจับหัวแม่มือฟอกหมุนไปมา 
ขยุ้มปลายนิ วมือถูวนไปมาบนฝ่ามืออีกข้างหนึ่ง 
ถูวนรอบข้อมือ      

 3.4 ล้างสบู่ออกด้วยน ้าที่ไหลผ่านตลอด โดยล้างจากปลายนิ วมือไปข้อมือพร้อมขัดถูมือให้ทั่วทุกด้านหลังจาก
ล้างสบู่ออกจากมือหมดแล้วให้ชูปลายนิ วมือเพ่ือป้องกันน ้าไหลย้อนจากบริเวณสกปรกมาสะอาด 
      3.5  ซับมือให้แห้งด้วยกระดาษ หรือผ้าเช็ดมือ 
      3.6  ใช้กระดาษ หรือผ้าเช็ดมือเดิมจับก๊อกปิดก๊อกน ้า 
4. การใช้แอลกอฮอล์ล้างมือในกรณีที่มีความจ้ากัดทางด้านสถานที่ อุปกรณ์ในการล้างมือ หรือความรีบเร่งใน
การปฏิบัติงาน ให้ล้างมือโดยใช้น ้ายาฆ่าเชื อท่ีมีแอลกอฮอล์ (Alcohol based product) ประมาณ 5 มล. ทาถู
มือให้ทั่วแทนการล้างมือ แต่การล้างมือแบบนี มือจะต้องแห้งและไม่เปื้อนมาก รวมทั งจะเป็นวิธีการที่ใช้ชั่วคราว
เท่านั น ไม่ใช้เป็นสิ่งทดแทนการล้างมือด้วยน ้าอย่างถาวร 
 5. การเตรียมน้ ายาฆ่าเชื้อ  และอุปกรณ์ในการล้างมือ   ควรใส่ลงในภาชนะที่สามารถใช้       
ข้อศอก หรือข้อมือกดให้น ้ายาไหลออกมาได้ และควรเตรียมน ้ายาให้เพียงพอส้าหรับการใช้ใน 1-3 วันเท่านั น 
ก่อนเติมน ้ายาลงไปใหม่จะต้องล้างภาชนะให้สะอาดและผึ่งให้แห้งก่อน ยกเว้นห้องผ่าตัด และ       ห้องคลอด
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ให้อบฆ่าเชื อก่อน สบู่ก้อนให้ใส่ในภาชนะที่ไม่ขังน ้า และล้างท้าความสะอาดเสมอ อุปกรณ์     เช็ดมือให้ใช้
กระดาษหรือผ้า  1 ผืน ต่อการเช็ดมือ 1 ครั ง 
การแยกผู้ป่วยในโรงพยาบาล  ( Isolation  precautions ) 
 เป็นการป้องกันการแพร่กระจายเชื อโรคจากผู้ป่วยที่มีการติดเชื อไปสู่บุคคลอ่ืน ซึ่งอาจเป็นผู้ป่วยอ่ืน 
บุคลากร หรือผู้มาเยี่ยมผู้ป่วย  โดยมีวิธีปฏิบัติตามหลักการ 2 หลักการ คือ 
 1.  การป้องกันที่เป็นมาตรฐาน(Standard precautions)  เป็นหลักการที่ใช้ปฏิบัติกับผู้ป่วยทุกคน
เหมือนกัน โดยปฏิบัติกับเลือด สารคัดหลั่งในร่างกายทุกชนิด น ้าที่หลั่งออกจากอวัยวะ สิ่งขับถ่าย ยกเว้นเหงื่อ 
โดยที่ยังไม่ทราบวิถีทางแพร่กระจายของเชื อ 
 2.  การป้องกันเมื่อทราบวิถีทางแพร่กระจายของเชื อ(Transmission - based precautions) เป็น
หลักการที่ใช้กับผู้ป่วยที่ทราบ หรือสงสัยว่าจะมีการ ติดเชื อที่แพร่กระจายเชื อได้ทางอากาศ ทางฝอยละออง
ขนาดใหญ่ หรือทางการสัมผัส 
การป้องกันที่เป็นมาตรฐาน(Standard  precautions) ให้ใช้หลักการนี้ กับผู้ป่วยทุกราย ตามรายละเอียด
ดังนี้ 

1.1.1  ล้างมือ ก่อนและหลังสัมผัสเลือด สารคัดหลั่ง น ้าที่หลั่งออกจากอวัยวะ สิ่งขับถ่าย และ
ของที่ใช้ที่มีการปนเปื้อน 
       1.1.2  สวมถุงมือ โดยปฏิบัติดังนี  
      -  ให้สวมถุงมือที่สะอาดเมื่อสัมผัสกับเลือด สารคัดหลั่ง น ้าที่ออกจากอวัยวะสิ่งขับถ่าย 
และของใช้ที่มีการปนเปื้อน 
      -  เปลี่ยนถุงมือที่ปลอดเชื อก่อนที่จะสัมผัสกับเยื่อบุ และผิวหนังที่มีรอยแยก 
      -  เปลี่ยนถุงมือทันทีหลังการใช้อย่างระมัดระวัง 
      -  เปลี่ยนถุงมือเมื่อให้การดูแลผู้ป่วยรายใหม่ 
      - เปลี่ยนถุงมือในผู้ป่วยรายเดียวกัน เมื่อเปลี่ยนกิจกรรม หากมีการปนเปื้อน 
       1.1.3  ใช้เครื่องป้องกันส่วนบุคคลได้แก่ ผ้าปิดปาก - จมูก และหรือเครื่องป้องกันตา หรือ        
ผ้าพลาสติกกันเปื้อน ระหว่างการช่วยท้าหัตถการและกิจกรรมกับผู้ป่วยที่มีแนวโน้มว่าอาจมีการพุ่งกระเด็นของ
เลือด สารคัดหลั่ง น ้าที่หลั่งออกจากอวัยวะ และสิ่งขับถ่าย 
       1.1.4  อุปกรณ์/เครื่องมือที่ใช้ในการดูแลผู้ป่วย ให้จัดการภายหลังการใช้อย่างถูกวิธี   
       1.1.5  ควบคุมดูแลสิ่งแวดล้อม โดยท้าความสะอาด และท้าลายเชื อในสิ่ งแวดล้อม เตียง ที่กั น
เตียง โต๊ะและอ่ืนๆ  ของผู้ป่วยอย่างถูกต้อง 
      1.1.6 หลีกเลี่ยงป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากของมีคม เช่นเข็มแทง มีดบาด โดยปฏิบัติดังนี  
การเก็บเข็มฉีดยา เข็มเจาะเลือดชนิดใช้ครั งเดียวทิ ง  ห้ามสวมปลอกเข็มกลับโดยใช้มือ 2 ข้าง แต่ให้ใช้ วิธีสวม
กลับโดยใช้ มือข้างเดียว และปลดเข็มทิ งได้ต่อเมื่อมีปลอกเข็มสวมอยู่เรียบร้อยแล้ว  กรณีไม่ต้องสวมปลอกเข็ม 
ให้ทิ งเข็มและ กระบอกฉีดยาลงในภาชนะบรรจุเช่นกระป๋องพลาสติก หรือแกลลอน 
เข็มที่น้ากลับมาใช้ซ ้า (re-used)หลังการใช้ให้ดูดน ้าเปล่าล้างรูเข็มแล้วถอดหัวเข็มออกใส่ตะกร้าโปร่ง ส่วนการ
น้าเข็มขึ นห้ามใช้มือหยิบเข็มโดยตรง ให้ยกทั งตะกร้า 
การเก็บเข็มเย็บแผล ต้องใช้คีมจับเข็มเสมอ เพ่ือป้องกันการทิ่มต้าตนเองและผู้อ่ืน 
การถอดใบมีดออกจากด้าม ให้ใช้คีมที่มีที่ล็อค จับใบมีดดึงออก ก่อนทิ งลงในภาชนะส้าหรับทิ งของมีคม 
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การหักหลอดยา (ampule) ให้ใช้ส้าลีหรือผ้าสะอาดรอง หลอดยาที่ใช้แล้วให้บรรจุในภาชนะทิ งแก้ว/ขวดแก้ว
ทั่วไปที่ป้องกันการแทงทะลุ  
หลอดปั่นฮีมาโตคริต (hematocrit tube) และเศษแก้วที่แตกทุกชนิด หากปนเปื้อนเลือดหรือสารน ้าจาก
ร่างกายผู้ป่วยให้ทิ งในภาชนะส้าหรับทิ งของมีคม  หากไม่ปนเปื้อนให้ทิ งในภาชนะทิ งแก้ว/ขวดแก้วทั่วไป 
 
 1.2  ปฏิบัติตามหลักการการป้องกันเม่ือทราบวิถีทางแพร่กระจายของเชื้อ ( Transmission - 
based precautions) เมื่อทราบวิถีทางแพร่กระจายเชื้อโรค  ดังนี้ 
      1.2.1 Airborne precautions เป็นการปฏิบัติเพ่ือลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื อทาง     
ฝอยละอองอากาศขนาดเล็ก (< 5 µ) หรือทางละอองฝุ่นที่สามารถกระจายไปกับกระแสอากาศและลอยอยู่ใน
อากาศได้เป็นเวลานาน ใช้หลักการนี กับผู้ป่วยที่เป็นโรคซึ่งสามารถแพร่กระจายเชื อทางอากาศเช่น    โรคหัด 
อีสุกอีใส และวัณโรค เป็นต้น 

การจัดห้องให้ผู้ป่วย ควรจัดให้ผู้ป่วยอยู่ในห้องแยกที่มีการระบายอากาศดี โดยต้องปิดประตู
ห้องเสมอแต่ถ้าไม่มีห้องแยกให้ผู้ป่วยอยู่ห้องเดียวกันกับผู้ป่วยที่    ติดเชื อชนิดเดียวกัน 
ให้สวมอุปกรณ์ป้องกันการหายใจที่มีประสิทธิภาพกรองสูงทุกครั งที่เข้าไปในห้อง     ผู้ป่วย 

      1.2.2 Droplet precautions เป็นหลักปฏิบัติเพ่ือลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื อโรค
ทางฝอยละอองอากาศขนาดใหญ่ (> 5 µ) ซึ่งเกิดจากผู้ที่เป็นแหล่งโรคไอ จาม หรือพูด และระหว่างการท้า 
หัตถการบางอย่างกับผู้ป่วย เช่น การดูดเสมหะ การใส่ท่อหลอดลมคอ การแพร่กระจายเชื อโรค โดยวิถีทางนี  
ผู้รับเชื อจะต้องอยู่ใกล้กับผู้ที่เป็นแหล่งโรค เนื่องจากฝอยละอองนี แขวนตัวในอากาศได้ไม่นาน และจะกระจาย
ไปทางอากาศห่างจากผู้ที่เป็นแหล่งโรคในระยะสั นไม่เกิน 3 ฟุต หลักการนี จะใช้กับผู้ป่วยที่เป็นโรคที่สามารถ
แพร่เชื อทางฝอยละอองขนาดใหญ่ เช่น Diphtheria, Pertussis, Mycoplasma pneumonia, 
Haemophilus influenzae type b disease, Neisseria meningitidis disease, Streptococcus 
pharyngitis, Pneumonia, และโรคติดเชื้อไวรัส Adenovirus, Influenza, Mumps, Parvovirus B 
19, Rubella เป็นต้น ให้ปฏิบัติดังนี  

การจัดห้องควรจัดให้ผู้ป่วยอยู่ห้องแยก หรือจัดให้ผู้ป่วยอยู่ห้องเดียวกันกับผู้ป่วยที่ติดเชื อโรค
ชนิดเดียวกันโดยไม่มีการติดเชื อโรคอ่ืนด้วย แต่ถ้าไม่มีห้องแยกและจ้าเป็นต้องให้ผู้ป่วยอยู่
รวมกับผู้ป่วยอื่นๆให้จัดเตียงห่างกันอย่างน้อย 3 ฟุต 
บุคลากรสวมผ้าปิดปาก - จมูกทุกครั งเมื่อปฏิบัติงานให้ใกล้ชิดกับผู้ป่วยในระยะห่างน้อยกว่า 
3 ฟุต หรือเม่ือเข้าไปในห้องแยก 
การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย  ควรท้าเมื่อมีความจ้าเป็น ระหว่างการเคลื่อนย้ายให้ผู้ป่วยสวมผ้าปิด
ปาก – จมูกด้วย 

      1.2.3 Contact precautions เป็นการปฏิบัติเพ่ือลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื อ
ทางการสัมผัสทั งทางตรงและทางอ้อม โดยใช้หลักการนี กับผู้ป่วยโรคติดเชื อที่ผิวหนัง ทางเดินหายใจ ผิวหนัง
หรือบาดแผลที่ดื อต่อยาหลาย ๆ ชนิด และโรคติดเชื อในทางเดินอาหารด้วยเชื อที่สามารถมีชีวิตอยู่ใน             
สิ่งแวดล้อมได้นาน เช่น E.coli, Shigella, Hepatitis A, Rotavirus โรคติดเชื้อในทารกและเด็กที่เกิดจาก
เชื้อ Respiratory syncytial virus, Parainfluenza virus Enterovirus โรค Viral/hemorrhagic 
conjunctivitis 
จัดผู้ป่วยแยกออกจากผู้ป่วยโรคอ่ืน 
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ล้างมือก่อนและหลังให้การดูแลผู้ป่วย 
สวมถุงมือสะอาดเมื่อให้การดูแลผู้ป่วย   และถอดถุงมือทันทีหลังท้ากิจกรรมกับ       ผู้ป่วย 
สวมเสื อคลุม เมื่อเข้าห้องผู้ป่วย และท้ากิจกรรมที่อาจท้าให้เสื อผ้าของบุคลากรสัมผัสกับผู้ป่วย  สิ่งแวดล้อม  
หรือของใช้ในห้องผู้ป่วย  เช่น  เมื่อผู้ป่วยเป็นโรค     ท้องร่วง 
แยกของใช้ของผู้ป่วย  ส้าหรับอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับผู้ป่วยอ่ืน ให้ท้าความสะอาด ท้าลายเชื ออย่างถูกต้องก่อนที่
จะน้าไปใช้กับผู้ป่วย 
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ดับขั้นตอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            
 
 
                          
                                                    
 
 
 
 

ล ำดบัขัน้ตอนกำรปฏบิตัเิมือ่พบเหตผุู้ปว่ยไม่รูส้กึตวั  (งำนผูป้ว่ยนอก ร.พ.นครพงิค)์ 

พบเหตุผู้ป่วยไม่รูส้ึกตัว 

แจง้เพือ่นรว่มงำนขอควำมชว่ยเหลอื/หวัหน้ำ/ผู้ทีอ่ยู่ใกล้เคยีง 

กด “0” แจง้โอเปอเรเตอร์ 

“เกดิเหต ุCPR ทีแ่ผนก...........ชัน้........ชือ่ผูแ้จง้..........” (2 ครัง้ตดิตอ่กนั) 

(โอเปอเรเตอรแ์จง้ทมี ER มำชว่ยเหลอื) 

 โอเปอเรเตอรป์ระกำศเสียงตำมสำย 

“โปรดทรำบเกดิเหตุ CPR ที่แผนก............ชัน้...........” 

( ประกำศ 3 ครัง้ หำ่งกนัไมเ่กนิ 3 วนิำที ) 

 

 - ประเมนิอำกำรผูป้ว่ย,กำรหำยใจ และกำรเตน้ของหวัใจ 

 - ใชเ้วลำในกำรประเมนิไมเ่กนิ 10 วนิำท ี

 - ท ำ Head tilt ขณะคล ำชพีจร 

จัดผู้ป่วยให้อยู่ในที่ปลอดภัย / ย้ำยเข้ำโซน CPR 

หำยใจผดิปกตคิล ำชพีจรไมไ่ด้ 

- ชว่ยเปดิทำงเดนิหำยใจ  

ท ำ Head tilt – chin lift 

     Start  CPR 

4.ทมี ER มำถงึใหก้ำรชว่ยเหลอื 

เตรยีมเคลือ่นยำ้ย 

1.เริม่กดหนำ้อก 30 ครัง้  

ตอ่ชว่ยหำยใจ 2 ครัง้ 

2.ตดิเครือ่ง AED   3.กด shock เมือ่เครือ่ง AED อำ่นผล ให ้shock 

และ CPR  ตอ่อกี 2 นำท ีจนกวำ่ เครือ่งประเมนิ 

กำรเตน้ของหวัใจอกีครัง้ 


