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 วิสัยทัศน์  (VISION) 

พันธกิจ  (MISSION)  

คติพจน์  (MOTTO)

โรงพยาบาลที�คุณเข้าถึงได้  
(HOSPITAL YOU CAN TOUCH)

อัตลักษณ์  ( IDENTITY)

เป�นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยคุณภาพ
แห่งล้านนาตะวันออก

บริการ  บริหาร  จัดการเรียนการสอน
และวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข  
ที�มีคุณภาพระดับชาติและนานาชาติ

เพื� อสุขภาวะที�ดี ที�สุดของทุกคน
(WELL-BEING FOR ALL)
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ค่านิยม (VALUE)
MORAL & SERVICE MIND

ENGAGEMENT

DEVELOPMENT

UNITY

P
PROFESSIONAL

เป�นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 
จิติอาสา จิตบริการ

ความผูกพันและภักดีต่อองค์กร

พัฒนาความรู ้ ความสามารถ

ทํางานเป�นทีม 
มีความรักและความสามัคคี

มีความสามารถ 
และเชี�ยวชาญทางวิชาชีพ

1

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์
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โครงสร้างองค์กรโครงสร้างองค์กร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
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โครงสร้างบริหารโครงสร้างบริหาร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
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9

ขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตัวเป�นที�สอง
ประโยชน์ของเพื� อนมนุษย์ เป�นกิจที�หนึ�ง

ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศ จะตกมาแก่ท่านเอง
ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ�

พระราชดํารัสในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศวร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก



ประวัติมหาวทิยาลัยพะเยาประวติัมหาวิทยาลัยพะเยา
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ประวัติโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยาประวติัโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
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ประวัติโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยาประวติัโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา



คณะผู้บริหารคณะผู้บริหาร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยาโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
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       ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธ์ุพิมานมาศ      
รักษาการแทนผู้อํานวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

      นางวิไลรัตน์ ป�งเมือง     
รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อํานวยการ
         ฝ� ายการพยาบาล        

  นายแพทย์กฤติน นาราเวชสกุล  
 รักษาการแทนรองผู้อํานวยการ  
 ฝ� ายพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 

      นางจิราพร เซี�ยงฉิน      
        หัวหน้าสํานักงาน       
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

     เภสัชกรธราดล โพธิษา     
รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อํานวยการ
     ฝ� ายการบริการปฐมภูมิ     

  แพทย์หญิงมัลลิกา ขวัญเมือง  
 รักษาการแทนรองผู้อํานวยการ 

   ฝ� ายการแพทย์และสหวิชาชีพ   

    แพทย์หญิงกิตติยา ไทยธวัช  
 รักษาการแทนรองผู้อํานวยการ 
          ฝ� ายอํานวยการ          
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          2.1. ภาพรวมการจัดซื�อจัดจ้างพัสดุ ประจาํป�งบประมาณ พ.ศ. 2564 ใน 

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา มีอัตรากําลังผู้รบัผิดชอบในการดาํเนินงาน จาํนวน 

5 คน โดยแบ่งภาระงานในการปฏิบัติหน้าที� ดังนี� 

รายงานการวเิคราะห์ผลการจัดซื�อจัดจ้างรายงานการวเิคราะห์ผลการจัดซื�อจัดจ้าง  
ประจาํป�งบประมาณ พ.ศ. 2564ประจาํป�งบประมาณ พ.ศ. 2564
โรงพยาบาลมหาวทิยาลัยพะเยาโรงพยาบาลมหาวทิยาลัยพะเยา  
คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยาคณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา

          โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร  ์ได้จัดทํารายงานการ 

วิเคราะห์ผลการจัดซื�อจัดจ้าง ประจาํป�งบประมาณ พ.ศ. 2564 จากข้อมูลการจัด 

ซื�อจัดจ้างทุกแหล่งงบประมาณ ทุกวิธีการที�ดาํเนินการโดยงานพัสดุ กลุ่มงาน 

อํานวยการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เพื�อให้การวิเคราะห์การจัดซื�อจัดจ้าง
ที�มีการดําเนินงานในป�งบประมาณที�ผ่านมา ทั�งนี�เพื�อเป�นการวิเคราะห์ความเสี�ยง 

ป�ญหาอุสรรค์ต่างๆ ในการดาํเนินงาน เพื�อนาํมาพัฒนาปรบัปรุงการดาํเนินงานและ 
ใช้เป�นข้อมูลในการวางแผนทําแผนปฏิบัติการจัดซื�อจัดจ้างในป�งบประมาณต่อไป 

อีกทั�งรายงานการวิเคราะห์การจัดซื�อจัดจ้างฉบับนี�ประกอบด้วยการดาํเนินงานจัด 

ซื�อจัดจ้างด้วยวิธีต่างๆ การจัดซื�อจัดจ้างตามหมวดเงินงบประมาณรายได้ และเงิน 

นอกงบประมาณ มีการวิเคราะห์เชิงปรมิาณและเชิงคุณภาพ สรุปป�ญหาอุปสรรค 

ข้อจาํกัดในการจัดซื�อจัดจ้าง และข้อเสนอแนวทางปรบัปรุงประสิทธิภาพของการ 

จัดหาพัสดุเพื�อให้หน่วยงานต่างๆ ที�เกี�ยวข้องในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 
นําไปใช้ประโยชน์ในการดาํเนินงาน ต่อไป 

งานพัสดุ กลุ่มงานอํานวยการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 
คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา

บทที� 1 บทนาํ

บทที� 2 สรุปผลการดําเนินการจัดหาพัสดุ 
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          ผู้รบัผิดชอบคนที� 1 รบัผิดชอบการจัดทําแผนการจัดซื�อจัดจ้าง และดาํเนิน 

การจัดซื�อจัดจ้างในค่าครุภัณฑ์สาํนักงาน,ค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครวั,ค่าครุภัณฑ์ 

คอมพิวเตอร ,์ค่าวัสดุสาํนักงาน,ค่าวัสดุงานบ้านงานครวั,ค่าวัสดุคอมพิวเตอร ,์ค่า 
วัสดุไฟฟ�าและวิทยุ และค่าวัสดุอื� นๆ รวมถึงการบรหิารสัญญา ควบคุมทะเบียน 

ครุภัณฑ์ การตรวจสอบพัสดุ รวมถึงจาํหน่ายพัสดุ
          ผู้รบัผิดชอบคนที� 2 รบัผิดชอบการจัดทําแผนการจัดซื�อจัดจ้าง และดาํเนิน 

การจัดซื�อจัดจ้างในค่าครุภัณฑ์สิ�งก่อสรา้ง, ค่าซ่อมแซม/ซ่อมบาํรุงรกัษา, ค่าวัสดุ 
เครื�องแต่งกาย และรายงานผลการจัดซื�อจัดจ้างรายเดือน รวมถึงการบรหิาร 

สัญญา 
          ผู้รบัผิดชอบคนที� 3 รบัผิดชอบดาํเนินการจัดซื�อจัดจ้างในค่าวัสดุเวชภัณฑ์ 

ยา, ค่าจ้างเหมาบรกิาร และดาํเนินการออกใบสั�งซื�อสั�งจ้าง ใบตรวจรบั ใบขอเบิก 

เงิน ในระบบ Microsoft Dynamic Ax และรายงานสรุปการรบัเข้า-เบิกจ่าย-คง 

เหลือของวัสดุ ประจาํเดือน
          ผู้รบัผิดชอบคนที� 4 รบัผิดชอบการจัดทําแผนจัดซื�อจัดจ้าง และดาํเนินการ 

จัดซื�อจัดจ้างในค่าครุภัณฑ์วิทยาศาสตรห์รอืการแพทย์, ค่าวัสดุวิทยาศาสตรห์รอื
การแพทย์ ค่าเวชภัณฑ์ที�มิใช่ยา รวมถึงควบคุมการเบิกจ่ายเวชภัณฑ์ที�มิใช่ยา
          ผู้รบัผิดชอบคนที� 5 รบัผิดชอบดาํเนินการจัดซื�อจัดจ้างในค่าวัสดุเชื�อเพลิง 

และหล่อลื�น, ค่าเช่ารายเดือน งานตรวจรบัต่าง ๆ และควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ 
สาํนักงาน, วัสดุงานบ้านงานครวั, วัสดุคอมพิวเตอร ,์ วัสดุไฟฟ�าและวิทยุ และวัสดุ 
อื� นๆ

บทที� 3 สรุปและวิเคราะห์ผลการจัดหาพัสดุ 

การจัดซื�อจัดจ้างพัสดุของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร  ์

มหาวิทยาลัยพะเยา ด้วยเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาํป�งบประมาณ พ.ศ.

2564 มีรายละเอียดดังนี�

1.
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ตารางที� 1 แสดงงบประมาณดําเนินการจัดซื�อจัดจ้างภาพรวม 

ประจาํป�งบประมาณ พ.ศ. 2564  หมวดค่าวัสดุใช้สอย 

จากตารางที� 1 พบว่าในป�งบประมาณ พ.ศ. 2564 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 
ได้ดาํเนินการจัดซื�อจัดจ้างในหมวดค่าวัสดุใช้สอยต่าง ๆ ทั�งหมดเป�นเงินทั�งสิ�น 

21,904,606.33 บาท ประหยัดงบประมาณ 239,946.35 บาท คิดเป�นรอ้ยละ 
1.08 และค่าวัสดุที�มีการจัดซื�อจัดจ้างจาํนวนสูงที�สุด 3 ลําดับแรก ได้แก่
     1.ค่าวัสดุวิทยาศาสตรห์รอืการแพทย์ เป�นเงิน 7,318,593.89 บาท คิดเป�น
        รอ้ยละ 33.41

     2.ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ยา เป�นเงิน 4,768,881.54 บาท คิดเป�นรอ้ยละ 21.77

     3.ค่าซ่อมแซม/ค่าซ่อมบาํรุงรกัษา เป�นเงิน 3,786,605.57 บาท คิดเป�นรอ้ยละ 
        17.29
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          เมื�อนําข้อมูลที�ได้มาแสดงเป�นแผนภูมิภาพจะได้ดังนี�

แผนภูมิภาพ แสดงข้อมูลงบประมาณในการดําเนินงานภาพรวม 
ประจาํป�งบประมาณ พ.ศ. 2564 หมวดค่าวัสดุใช้สอย

ตารางที� 2 แสดงงบประมาณดําเนินการจัดซื�อจัดจ้างภาพรวม 

ประจาํป�งบประมาณ พ.ศ. 2564 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที�ดิน และสิ�งก่อสร้าง
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จากตารางที� 2 พบว่าในป�งบประมาณ พ.ศ. 2564 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 
ได้ดาํเนินการจัดซื�อจัดจ้างในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที�ดิน และสิ�งก่อสรา้ง ทั�งหมดเป�น 

เงินทั�งสิ�น 70,868528.00 บาท ประหยัดงบประมาณ 873,120.00 บาท คิดเป�น 

รอ้ยละ 1.22 และค่าครุภัณฑ์ ที�ดิน และสิ�งก่อสรา้ง ที�มีการจัดซื�อจัดจ้างจาํนวนสูง 

ที�สุด 3 ลําดับแรก ได้แก่
     1.ค่าครุภัณฑ์ระบบปรบัอากาศ และลิฟท์โดยสาร พรอ้มติดตั�ง จาํนวน 61    

        รายการ เป�นเงิน 62,829,000.00 บาท คิดเป�นรอ้ยละ 88.66

     2.ค่าครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (ห้องผ่าตัด) เป�นเงิน 2,524,130.00 บาท 

        คิดเป�นรอ้ยละ 3.93

     3.ค่าครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน) เป�นเงิน 

         2,524,130.00 บาท คิดเป�นรอ้ยละ 3.56
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          ในป�งบประมาณ พ.ศ. 2564 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดําเนินการ 

จัดซื�อจัดจ้าง เป�นจาํนวนทั�งสิ�น 477 รายการ พบว่า
 - จัดซื�อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จาํนวน 471 รายการ คิดเป�นรอ้ยละ 98.74

 - จัดซื�อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

   จาํนวน 6 รายการ คิดเป�นรอ้ยละ 1.26

          เมื�อนําข้อมูลที�ได้มาแสดงเป�นแผนภูมิภาพจะได้ดังนี�

แผนภูมิภาพ แสดงข้อมูลงบประมาณในการดําเนินงานภาพรวม 
ประจาํป�งบประมาณ พ.ศ. 2564 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที�ดิน และสิ�งก่อสร้าง

ตารางที� 3 แสดงร้อยละของจาํนวนรายการที�ดําเนินการจัดซื�อจัดจ้างแล้วเสร็จ 

ประจาํป�งบประมาณ พ.ศ. 2564 จาํแนกตามวิธีการจัดซื�อจัดจ้าง
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ตารางที� 4 แสดงร้อยละของจาํนวนงบประมาณที�ดําเนินการจัดซื�อจัดจ้างแล้ว 

เสร็จ ประจาํป�งบประมาณ พ.ศ. 2564 จาํแนกตามวิธีการจัดซื�อจัดจ้าง

           ในป�งบประมาณ พ.ศ. 2564 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดาํเนิน 

การจัดซื�อจัดจ้าง เป�นจาํนวนเงินทั�งสิ�น 93,886,200.68 บาท พบว่า
 - จัดซื�อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป�นเงิน 23,975,090.68 บาท คิดเป�นรอ้ยละ 
   25.54

 - จัดซื�อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

   เป�นเงิน 69,911,110.00 บาท คิดเป�นรอ้ยละ 74.46

หมายเหตุ : ได้แนบเอกสารรายงานผลการจัดซื�อจัดจ้างประจาํป�งบประมาณ 

                 พ.ศ. 2564 มาพรอ้มนี�

บทที� 4 วิเคราะห์ความเสี�ยง 

 ความเสี�ยง การจัดทําแผนจัดซื�อจัดจ้างบางหน่วยงานแจ้งความต้องการไม่ 
ชัดเจน ไม่ละเอียด ครบถ้วน และครอบคลุมความต้องการ ทําให้พัสดุ/ครุภัณฑ์ 

บางรายการไม่ได้พิจารณานาํมาบรรจุลงในแผนจัดหาพัสดุประจาํป� 

          จากรายงานสรุปผลการจัดซื�อจัดจ้าง ประจาํป�งบประมาณ พ.ศ. 2564     

ที�ผ่านมา พบว่า การจัดซื�อจัดจ้างเป�นไป ตามแผนจัดหาพัสดุประจาํป�งบประมาณ 

พ.ศ. 2564 โดยมีพัสดุบางประเภทสามารถควบคุมการจัดซื�อจัดจ้างได้ ทําให้ 
ประหยัดงบประมาณในการจัดซื�อจัดจ้างตามแผนการจัดหาพัสดุประจาํป� สาํหรบั 

ความเสี�ยงที�ยังคงพบอยู่ มีรายละเอียดดังนี� 
     1. กิจกรรมแผนจัดซื�อจัดจ้าง 
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 ความเสี�ยง การจัดทําแผนจัดซื�อจัดจ้างบางหน่วยงานแจ้งความต้องการไม่ 
ชัดเจน ไม่ละเอียด ครบถ้วน และครอบคลุมความต้องการ ทําให้พัสดุ/ครุภัณฑ์ 

บางรายการไม่ได้พิจารณานาํมาบรรจุลงในแผนจัดหาพัสดุประจาํป�
 การควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุที�มีอยู่ การจัดซื�อจัดจ้างประจาํป� และการ 

ปรบัปรุงแผนการจัดซื�อจัดจ้างรายไตรมาส เนื�องจากมีปรมิาณการใช้เพิ�มขึ�น 

จากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเชื�อไวรสัโคโรนา 2019 (โควิด-19)

 การประเมินแผนการจัดซื�อจัดจ้าง และรายงานวัสดุคงคลัง ณ สิ�นเดือน 

 ความเสี�ยงที�มีอยู่ ผู้ดาํเนินการปฏิบัติตามแผนการจัดซื�อจัดจ้างได้ดี แต่ยังมี 
บางรายการที�ผู้ใช้งาน มีความจาํเป�นต้องใช้พัสดุอย่างเรง่ด่วนแต่รายการที� 
ต้องการไม่ได้บรรจุในแผนจัดซื�อจัดจ้าง ทําให้ไม่สามารถที�จะดาํเนินการจัดซื�อ 

จัดจ้างได้ 
 การปรบัปรุง ดาํเนินการปรบัแผนการจัดซื�อจัดจ้างให้สอดคล้องกับปรมิาณ 

และความต้องการที�จะใช้จรงิ ปรบัแผนด้วยการลดรายการที�จะจัดซื�อ ทบทวน 

ปรมิาณที�ต้องการใช้งานจรงิ 

 ความเสี�ยง คณะกรรมการตรวจรบัขาดทักษะ/ความรู/้ความพรอ้มในเรื�องการ 

ตรวจรบัพัสดุ ครุภัณฑ์ และสิ�งก่อสรา้งในบางรายการที�มีรายละเอียดและความ 

ซับซ้อน 

 การควบคุมที�มีอยู่ คณะกรรมการตรวจรบัพัสดุต้องศึกษาและทําความเข้าใจ 

ในรายละเอียดของ คุณลักษณะของพัสดุแต่ละรายการ ตลอดจนสัญญา และ 
คณะกรรมการตรวจรบัพัสดุต้องปฏิบัติตาม พรบ. ระเบียบ ตลอดจนกฎ 

กระทรวง หนังสือเวียนต่างๆ ที�เกี�ยวข้องกับการตรวจรบัพัสดุ 

          จากรายงานสรุปผลการจัดซื�อจัดจ้าง ประจาํป�งบประมาณ พ.ศ. 2564     

ที�ผ่านมา พบว่า การจัดซื�อจัดจ้างเป�นไป ตามแผนจัดหาพัสดุประจาํป�งบประมาณ 

พ.ศ. 2564 โดยมีพัสดุบางประเภทสามารถควบคุมการจัดซื�อจัดจ้างได้ ทําให้ 
ประหยัดงบประมาณในการจัดซื�อจัดจ้างตามแผนการจัดหาพัสดุประจาํป� สาํหรบั 

ความเสี�ยงที�ยังคงพบอยู่ มีรายละเอียดดังนี� 
     1. กิจกรรมแผนจัดซื�อจัดจ้าง 

     2. กิจกรรมการตรวจรบั 
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การประเมิน ได้พัสดุ ครุภัณฑ์ และสิ�งก่อสรา้งที�ถูกต้อง ครบถ้วน ทันต่อการใช้ 
งาน 

ความเสี�ยงที�มีอยู่ คณะกรรมการตรวจรบัพัสดุขาดทักษะ ความรู  ้ความเข้าใจ 

ในการตรวจรบัพัสดุ ครุภัณฑ์ และสิ�งก่องสรา้งต่างๆ 

 - การปรบัปรุง รายงานผลความก้าวหน้า ป�ญหา อุปสรรค หรอืข้อขัดแย้ง 

เพื�อให้คณะกรรมการ ตรวจรบัพัสดุได้รบัทราบ พรอ้มทั�งให้คณะกรรมการ 

ตรวจรบัพัสดุทําความเข้าใจในสัญญา และทบทวนบทบาท หน้าที�ของคณะ 
กรรมการตรวจรบัพัสดุ

ความเสี�ยง มีการปรบัเปลี�ยนบุคลากรที�ปฏิบัติงานพัสดุใหม่ บุคลากรขาดความ 

รูทั้กษะเรื�อง พรบ. และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื�อจัดจ้างและ 
บรหิารพัสดุ พ.ศ. 2560 

การควบคุมที�มีอยู่ ส่งบุคลากรที�ปฏิบัติงานด้านพัสดุรว่มประชุม/อบรมในเรื�อง 

ที�เกี�ยวข้องกับ พรบ. และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื�อจัดจ้าง 

และบรหิารพัสดุ พ.ศ. 2560 

การประเมิน บุคลากรที�ปฏิบัติงานด้านพัสดุมีความรูแ้ละทักษะในเรื�องที� 
เกี�ยวข้องกับ พรบ. และ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื�อจัดจ้างและ 
บรหิารพัสดุ พ.ศ. 2560 มากขึ�น และปฏิบัติงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพมาก 

ขึ�น 

ความเสี�ยงที�มีอยู่ ความมั�นคงและความเสี�ยงในด้านการปฏิบัติงานพัสดุของ 

บุคลากรพัสดุ 
การปรบัปรุง ทบทวนความรูด้้านพัสดุอยู่เสมอ เฝ�าระวังการปฏิบัติงานที�เสี�ยง 

ต่อละเมิดในเรื�อง การจัดซื�อจัดจ้าง

     3. กิจกรรมเจ้าหน้าที�พัสดุ 
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บทที� 5 วิเคราะห์ป�ญหาอุปสรรค/ข้อจาํกัด

การจัดซื�อจัดจ้างตามนโยบายของรฐับาลที�กําหนดระยะเวลาในการดาํเนินงาน 

แบบ เรง่ด่วน กระชั�นชิด ทําให้เกิดความเสี�ยงที�จะเกิดข้อผิดพลาดในกระบวน 

การจัดซื�อจัดจ้าง และส่งผลกระทบ ทําให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ 

คณะกรรมการดาํเนินการจัดซื�อจัดจ้างแต่ละคณะยังขาดความรูค้วามเข้าใจใน 

พรบ. กฎ ระเบียบ หรอืข้อบังคับที�เกี�ยวข้องกับการจัดซื�อจัดจ้างและการ 

บรหิารพัสดุภาครฐั พ.ศ. 2560 

การกําหนดราคากลางและการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุล่าช้า 
เนื� องจากไม่มีราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 

ต้องสืบราคาและคุณลักษณะจากผู้ขายตามท้องตลาด 

มีการปรบัแก้รา่งขอบเขตของงาน แบบรูปรายการ หรอืรายละเอียด 

คุณลักษณะเฉพาะ 
การกําหนดระยะเวลาส่งมอบพัสดุบางรายการให้เวลากับผู้ขาย/ผู้รบัจ้างนาน 

เกิน ทําให้หน่วยงานไม่ได้ใช้พัสดุตามเวลาอันสมควร 

การจัดซื�อยา ปรบัราคาขึ�น ปรมิาณการเพิ�มรายการจัดซื�อยาหรอืปรมิาณการ 

ใช้เพิ�มขึ�น และป�ญหายาเกินราคากลาง 

ระบบการจัดซื�อจัดจ้างภาครฐั e-GP มีป�ญหาการเข้าใช้งานในบางเวลาทําให้ 
การดาํเนินงานล่าช้า
การสาํรองคลังพัสดุเวชภัณฑ์ที�จาํเป�น เพื�อให้เพียงพอสาํหรบัใช้ในช่วง 

สถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเชื�อไวรสัโคโรนา 2019 (โควิด-19)

          ป�ญหาอุปสรรค และข้อจาํกัดในการจัดซื�อจัดจ้างที�พบมีดังนี� โรงพยาบาล 

มหาวิทยาลัยพะเยา ดาํเนินการจัดซื�อจัดจ้าง ประจาํป�งบประมาณ พ.ศ. 2564 ที� 
ผ่านมา พบว่า มี ป�ญหาและอุปสรรคในด้านการดาํเนินงานหลายด้าน ที�เกิดจากทั�ง 

ป�จจัยภายนอกและป�จจัยภายในองค์กรซึ�ง ส่งผลทําให้การดาํเนินงานไม่มี 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ�งก่อให้เกิด ความ 

เสี�ยงในกระบวนการจัดซื�อจัดจ้าง ดังนี� 
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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บทที� 5 แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื�อจัดจ้าง 

เจ้าหน้าที�พัสดุควรศึกษาหรอืเข้ารบัการอบรม พรบ.และระเบียบการจัดซื�อจัด 

จ้างและการบรหิารพัสดุภาครฐั พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง และระเบียบอื�นๆ ที� 
เกี�ยวข้อง เพื�อให้การปฏิบัติงานด้านการจัดซื�อจัดจ้างพัสดุเป�นไปอย่าง ถูก 

ต้อง ไม่เสี�ยงต่อความรบัผิดทางละเมิด 

ควรให้เจ้าหน้าที�พัสดุ โรงพยาบาลฯ ศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลอื�นๆ ที�มี 
ประสบการณ์ในการจัดซื�อจัดจ้างเพื�อนาํกลับมาพัฒนาขั�นตอนการจัดซื�อจัด 

จ้างต่อไป
เจ้าหน้าที�พัสดุ ต้องติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดาํเนินงานจัดซื�อ 

จัดจ้างต่อผู้บรหิารเป�นประจาํทุกเดือน

1.

2.

3.
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  กลุ่ มงานอํานวยการ



กลุ่มงานอํานวยการกลุ่มงานอํานวยการ
รบัผิดชอบการบรหิารจัดการทรพัยากรของกลุ่มงานบรหิารทั�วไป งานการเจ้าหน้าที� 
งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานโครงสรา้งพื�นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์ 
งานยุทธศาสตรแ์ละงบประมาณ และงานวิเทศสัมพันธ์ เพื�อสนับสนุนและอํานวย 

ความสะดวกในการให้บรกิารผู้ป�วย ให้สามารถดาํเนินการตามนโยบายและเป�าหมาย 

ของโรงพยาบาลที�กําหนดไว้

งานบรหิารทั�วไป รบัผิดชอบการบรหิารจัดการทั�วไป ได้แก่
 งานจัดการทั�วไป มีหน้าที�ประสานและเตรยีมการดาเนินการจัดงานพิธีการของ 

โรงพยาบาลดาเนินการจัดการประชุมของโรงพยาบาล การบรหิารจัดการห้อง 

ประชุม และการใช้พื�นที�ของโรงพยาบาลรวมทั�งประสานการเข้ารว่มกิจกรรมที� 
จัดโดยหน่วยงานภายนอก
งานสารบรรณและธุรการ มีหน้าที�ให้บรกิาร บรหิารจัดการด้านเอกสารของโรง 

พยาบาล ได้แก่ การจัดทาหนังสือภายในและภายนอก การรบั-ส่งหนังสือ 

ภายนอกและภายใน การจัดเก็บคาสั�ง ประกาศ ระเบียบ MOU ของโรง 

พยาบาล การผลิตเอกสาร และการรบั-ส่งไปรษณีย์ของโรงพยาบาล
ประชาสัมพันธ์และสื�อสารมวลชน มีหน้าที�ให้บรกิารประชาสัมพันธ์ทั�งภายใน 

และภายนอก ผลิตสื�อเพื�อประชาสัมพันธ์ การตลาด ดูแลเว็บไซต์และสื�อ 

ออนไลน์ จัดกิจกรรมพิเศษต่างๆ ของโรงพยาบาล ประสานงานดูแลสิทธิ 
ประโยชน์ผู้มีอุปการคุณและผู้บรจิาค งานผู้ป�วยสัมพันธ์ การประเมินความพึง 

พอใจผู้รบับรกิาร และการบรหิารจัดการเรื�องรอ้งเรยีน     

1.

หน่วยบริหารทั�วไปหน่วยบริหารทั�วไป
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งานการเจ้าหน้าที� รบัผิดชอบงานบรหิารบุคคล การประเมินผลพนักงาน 

พัฒนาบุคลากร สวัสดิการ ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์พนักงาน รวมถึง 

วินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพ ของพนักงานและผู้ที�ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล 

มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีรายละเอียดดังนี� 
บรหิารบุคคล มีหน้าที�รบัผิดชอบงานด้านการบรหิารบุคคล ได้แก่ การสรรหา 
การคัดเลือกและการบรรจุแต่งตั�ง การโอนย้าย การปรบัตาแหน่งงาน การ 

มอบหมายหน้าที� การวิเคราะห์และวางแผนอัตรากาลัง ทะเบียนประวัติ 

พนักงาน ข้อมูลระบบสารสนเทศของงานบรหิารบุคคล การลาของพนักงาน 

จัดทาบัตรพนักงาน
ประเมินผลการปฏิบัติงาน มีหน้าที�รบัผิดชอบงานด้านการประเมินผลการ 

ปฏิบัติงานของพนักงาน ได้แก่ ประเมินทดลองงาน ประเมินต่อสัญญาจ้าง 

ประเมินผลตามรอบป� ประเมินผลลูกจ้างชั�วคราว ประเมินผลผู้เกษียณอายุ
พัฒนาบุคลากร มีหน้าที�ความรบัผิดชอบงานด้านพัฒนาบุคลากร เพื�อให้ 
เพิ�มพูนสมรรถนะ และทักษะตรงตามตาแหน่งงานตามความจาเป�นของหน่วย 

งาน และตรงตามแผนพัฒนาบุคลากรของโรงพยาบาล รวมทั�งให้มีความรูแ้ละ 
ความสามารถ ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื�อลดขั�นตอนและให้เกิดความ 

สะดวก รวดเรว็ในการดาเนินงาน เพื�อพัฒนาคุณภาพการบรกิารและบรหิาร 

ต่าง ๆ ของโรงพยาบาล อย่างต่อเนื�อง ได้แก่ แผนพัฒนาบุคลากร ทุนการ 

ศึกษา การฝ�กอบรม (ภายนอก/ภายใน/on the job training) และการฝ�ก 

ปฏิบัติงานของนักศึกษา
สวัสดิการ ค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์พนักงาน มีหน้าที�ความรบัผิดชอบ 

งานด้านสวัสดิการ ค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้แก่พนักงาน และผู้ 
ปฏิบัติงานโรงพยาบาล ให้มีความเหมาะสม และจัดทาเอกสารการเงินที� 
เกี�ยวข้องกับงานบุคลากร ได้แก่ เงินเดือน บรหิารค่าตอบแทน สวัสดิการและ 
สิทธิประโยชน์ของพนักงาน

1.

2.

3.

4.
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งานยานพาหนะ มีหน้าที�รบัผิดชอบบรกิารยานพาหนะที�ใช้ในโรงพยาบาล และ 
รบั-ส่งผู้ป�วยเพื�อการรกัษาต่อ หรอืงานอื�น ๆ ที�ได้รบัมอบหมาย โดยทาหน้าที� 
บรกิารรถยนต์พรอ้มพนักงานขับรถยนต์ ให้ผู้รบับรกิารอย่างเหมาะสมและ 
เพียงพอ ตรวจสอบสภาพรถยนต์และบารุงรกัษาให้อยู่ในสภาพพรอ้มใช้งาน 

อยู่เสมอและมีความปลอดภัยต่อผู้รบับรกิาร จัดทารายงานการขอใช้รถยนต์ 

การใช้น้ามันเชื�อเพลิง การซ่อมบารุงเพื�อประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ทา 
การเบิกจ่ายค่าน้ามันเชื�อเพลิง จัดตารางการปฏิบัติงานของพนักงานขับ 

รถยนต์ และการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน และการเดินทางไปปฏิบัติ 

งาน โดยแบ่งเป�น 2 ประเภท ดังนี�
รถพยาบาลฉุกเฉิน สาหรบัปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน และการรบั-ส่งผู้ป�วย 

เพื�อการ รกัษาต่อ
รถตู้หรอืรถยนต์ทั�วไป ส่วนกลางสาหรบัปฏิบัติงานของโรงพยาบาล หรอื   

รบั-ส่ง เจ้าหน้าที�ในการปฏิบัติงาน ออกหน่วยแพทย์เคลื�อนที� การรบั-ส่ง 

เอกสารต่างๆ การ ออกเยี�ยมบ้าน
งานประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใส (ITA) มีหน้าที�ติดตามและรวบรวม 

ข้อมูลในส่วนงานที�เกี�ยวข้องกับการดาเนินงานประเมินคุณธรรมและความ 

โปรง่ใส (ITA) ภายในโรงพยาบาล รวมถึงการเป�ดเผยข้อมูลการดาเนินงาน 

ผ่านทางเว็บไชต์ของโรงพยาบาล (OIT)        

   5. วินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพ มีหน้าที�ความรบัผิดชอบงานด้านวินัยและจรรยา
       บรรณวิชาชีพที�เกี�ยวข้องกับพนักงาน และผู้ปฏิบัติงานโรงพยาบาล ได้แก่ 

       นิติกรรมและสัญญาพนักงาน วินัย การออกจากงาน จรรยาบรรณวิชาชีพ

1.

2.



สถิติการใช้ห้องประชุมโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 
ประจาํป�งบประมาณ 2564

สถิติการส่งหนังสือโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 
ประจาํป�งบประมาณ 2564

สถิติการใช้รถตู้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 
ประจาํป�งบประมาณ 2564
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การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

 1. โครงสร้างการบริหารงาน
          โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา มีภารกิจในการให้บรกิารรกัษาพยาบาล 

ประกอบด้วย ๕ กลุ่มงาน ดังนี�
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         1.1 กลุ่มงานอํานวยการ
 มีภารกิจดําเนินงานด้านงานสารบรรณ งานการเจ้าหน้าที� งานยานพาหนะ งานการ 

เงินและบัญชี งานพัสดุ งานแผนงานและงบประมาณ งานโครงสรา้งพื�นฐานและ 
วิศวกรรมทางการแพทย์ และงานวิเทศสัมพันธ์ เพื�อสนับสนุนและอํานวยความ 

สะดวกในการให้บรกิารผู้ป�วย ให้สามารถดาํเนินการตามนโยบายและเป�าหมายของ 

โรงพยาบาลที�กําหนดไว้

         1.2 กลุ่มงานการบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ 
ปฏิบัติงานในด้านงานการแพทย์เฉพาะทาง งานเภสัชกรรม งานเทคนิคการแพทย์ 
งานรงัสีวิทยา งานเวชกรรมฟ�� นฟู หน่วยธาลัสซีเมีย และงานโภชนาการ 

         1.3 กลุ่มงานการพยาบาล 

ปฏิบัติงานด้านการพยาบาลผู้ป�วยนอก งานการพยาบาลผู้ป�วยใน งานการพยาบาล 

ผู้ป�วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน งานการสูติ – นรเีวชกรรม งานการพยาบาลผู้ป�วย 

วิกฤต งานการพยาบาลห้องผ่าตัด งานการพยาบาลวิสัญญี งานการพยาบาลด้าน 

การควบคุมและป�องกันการติดเชื�อ และงานการพยาบาลคลินิกพิเศษ 

         1.4 กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและสร้างเสริมสุขภาพ 

 ปฏิบัติงานผู้ป�วยนอก คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ คลินิกแพทย์แผนจีน งาน 

เวชกรรมสังคม และงานชีวเวชกรรมและสิ�งแวดล้อม  

         1.5 กลุ่มงานพัฒนาและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพ 

 ปฏิบัติงานสารสนเทศทางการแพทย์ งานประกันสุขภาพ งานยุทธศาสตรแ์ละแผน 

งานโครงการ และงานพัฒนาคุณภาพบรกิารและมาตรฐาน 
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2. อัตรากําลังโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

จาํนวนแพทย์เฉพาะทาง

ข้อมูลอัตรากําลังโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
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จาํนวนพยาบาลเฉพาะทาง

ข้อมูลการลาศึกษาต่อและลาฝ�กอบรม



3. อัตราการลาออกป�งบประมาณ 2564

4. การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการศึกษาต่อระดับ 
บัณฑิตศึกษา และฝ�กอบรมเฉพาะทาง

49

  4.1 รายละเอียดการส่งบุคลากรฝ�กอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง จาํนวน 6 ราย

 4.2 รายละเอียดการส่งบุคลากรลาศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา จาํนวน 3 ราย



5. การวางแผนอัตรากําลังโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
            โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ได้บรหิารอัตรากําลังตามกรอบอัตรา 
กําลังที�มหาวิทยาลัยกําหนด โดยแบ่งผู้ปฏิบัติงานออกเป�น 3 ประเภท ได้แก่ ผู้ทรง 

คุณวุฒิและผู้มีความรูค้วามสามารถพิเศษ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้าง 

ชั�วคราว ประกอบกับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยาได้เสนอแผนอัตรากําลังโรง 

พยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ช่วงป�งบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2569 ต่อมหา 
วิทยาลัยพะเยา โดยมหาวิทยาลัยได้พิจารณาเป�นที�เรยีบรอ้ยแล้ว และอยู่ระหว่าง 

การพิจารณาของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีรายละเอียดอัตรากําลัง ดังนี�
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ผลการดําเนินงานที�สาํคัญและกิจกรรมที�สาํคัญ
           โครงการสานสัมพันธ์บุคลากร และจัดทําแผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาล 

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจาํป�งบประมาณ พ.ศ. 2564

          โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร  ์ดาํเนินโครงการสาน
สัมพันธ์บุคลากร และจัดทําแผนยุทธศาสตร  ์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 
ประจาํป�งบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที� 6 – 7 พฤศจิกายน 2564 ณ 

โรงแรมไชยนารายณ์ รเิวอรไ์ซด์ จังหวัดเชียงราย
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โล่เกียรติคุณ “คุณธรรมจรยิธรรม ประจาํป� 2564” จากแพทยสภา

รางวัลบุคลากรดีเด่น สายวิชาการ

รางวัลบุคลากรดีเด่น สายสนับสนุน (สาํนักงานคณะแพทยศาสตร)์

รางวัลบุคลากรดีเด่น สายสนับสนุน (สาํนักงานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา)

รางวัลบุคลากรดีเด่น สายสนับสนุน (บรกิารด้านวิชาชีพพยาบาล)

คณะแพทยศาสตรม์อบรางวัล เพื�อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคลากร นิสิต ที�ปฏิบัติงาน 

ด้วยความตั�งใจ อุทิศเวลา เสียสละ เพื�อประโยชน์ของคณะมาโดยตลอด และเพื�อเป�น 

ขวัญและกําลังใจแก่บุคลากรและนิสิต ที�ประพฤติปฏิบัติตนเป�นแบบอย่างที�ดี ดังนี�

   1. นายแพทย์จิตตพล เหมวุฒิพันธ์ อาจารย์แพทย์ ภาควิชาสูติศาสตรแ์ละ
   นรเีวชวิทยา ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั�นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา
   2. นายพิสุทธ์ สารมะโน นิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์

   1. นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี โล่รางวัล ระดับดีเยี�ยม
   2. นายแพทย์กฤติน นาราเวชสกุล เกียรติบัตร ระดับดีเด่น
   3. แพทย์หญิงเพ็ญนิภัท นภีรงค์ เกียรติบัตร ระดับดีเด่น

   1.นางสาวมนัสนันท์ ตันอารมณ์ โล่รางวัล ระดับดีเยี�ยม
   2. นายณัฐพงษ์ กีพงษ์ เกียรติบัตร ระดับดีเด่น
   3. นางสาวชไมพร ใหม่ไชยา เกียรติบัตร ระดับดีเด่น

   1. นางนันทกานต์ แสนรกัษ์ โล่รางวัล ระดับดีเยี�ยม
   2. นายกฤษณะ นามศร เกียรติบัตร ระดับดีเด่น
   3. นางสาวภาวิณี ชาวน่าน เกียรติบัตร ระดับดีเด่น

   1. นางสาวชนากานต์ นํ�าพี� โล่รางวัล ระดับดีเยี�ยม
   2. นางสาวนันทยา กลางหมู่ เกียรติบัตร ระดับดีเด่น
   3. นางสาวภัทราพร กัณหา เกียรติบัตร ระดับดีเด่น

ผลการดําเนินงานที�สาํคัญและกิจกรรมที�สาํคัญ
        มอบรางวัลเพื�อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคลากร นิสิต คณะแพทยศาสตร์
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        มอบรางวัลเพื�อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคลากร นิสิต คณะแพทยศาสตร์



โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัลผลประเมินคุณธรรมและความ 
โปร่งใส (UP ITA) ระดับหน่วยงาน ประจาํป�งบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับ A

           โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ได้รบัรางวัลผลประเมินคุณธรรมและ 
ความโปรง่ใส (UP ITA) ระดับหน่วยงาน ประจาํป�งบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับ A 

ด้วยผลคะแนน 86.93 จากอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ 
ดร.สุภกร พงศบางโพธิ� โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ 

คณบดีคณะแพทยศาสตร  ์และแพทย์หญิงกิตติยา ไทยธวัช รกัษาการแทนรองผู้ 
อํานวยการ ฝ�ายอํานวยการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เป�นผู้รบัมอบรางวัลฯ 

ในครั�งนี�
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หน่วยการคลังและพัสดุหน่วยการคลังและพัสดุ
รบัผิดชอบการจัดการด้านการจัดทําแผน งบประมาณ งานการเงินและบัญชี และ 
งานพัสดุของโรงพยาบาล โดยแบ่งหน้าที�ความรบัผิดชอบ ดังนี�
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งานงบประมาณ บรหิารจัดการงบประมาณของโรงพยาบาลให้เพียงพอต่อการ 

ดําเนินงาน
งานการเงิน รบัผิดชอบการเงิน การคลัง ของโรงพยาบาลเกี�ยวกับ
งานรบัเงิน มีหน้าที�ในการรบัเงินค่ารกัษาพยาบาลผู้ป�วยนอกและผู้ป�วยใน รบั 

เงินค่ารกัษาพยาบาล เงินเชื�อ รบัเงินค่าปรบั รบัเงินค่าประกันซองหรอืสัญญา 
ที�เป�นเงินสด และรายได้อื� น ๆ ของโรงพยาบาล
งานจ่ายเงิน มีหน้าที�ในการจ่ายเงินต่าง ๆ และการบรหิารจัดการเงินสาํรอง 

จ่ายโรงพยาบาล ได้แก่ เงินเดือนค่าจ้าง จ่ายเงินค่าตอบแทน จ่ายเงินค่า 
สวัสดิการค่ารกัษาพยาบาลหรอืสวัสดิการค่าเล่าเรยีนของพนักงาน การจ่าย 

เงินชาํระหนี�แก่เจ้าหนี�ของโรงพยาบาล รวมทั�งตรวจสอบหลักฐานเอกสาร 

ทางการเงิน ให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง ตามระเบียบการเบิกจ่าย
งานบัญชี รบัผิดชอบในการจัดทาบัญชี คือ จัดทําบัญชีเงินสด บัญชีแยก 

ประเภทแบบเกณฑ์คงค้าง รายงานงบการเงิน ได้แก่ งบดุล งบกําไร ขาดทุน
งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน วิเคราะห์งบกลางวันตาม 

ดัชนีตัวชี�วัดทางการเงิน
งานพัสดุ รบัผิดชอบการจัดการงานพัสดุของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 
ภายใต้ พระราชบัญญัติการจัดซื�อจัดจ้างและการบรหิารพัสดุภาครฐั 

พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื�อจัดจ้างและการ 

บรหิารพัสดุภาครฐั พ.ศ.2560 และหลักเกณฑ์แนวทางที�มหาวิทยาลัยหรอื 

หน่วยงานที�เกี�ยวข้องกําหนด ได้แก่

1.

2.



การจัดซื�อจัดจ้างพัสดุ มีหน้าที�จัดซื�อวัสดุ ครุภัณฑ์ เวชภัณฑ์ งานก่อสรา้ง จ้าง 

เหมาบรกิาร ค่าเช่าบรกิารต่างๆ หนังสือ และงานตรวจรบัพัสดุ
การบรหิารพัสดุ มีหน้าที�กําหนดรหัส ลงทะเบียนครุภัณฑ์ การเก็บรกัษาพัสดุ 
ควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ การตรวจนับและการจาํหน่ายพัสดุ

1.

2.

56

ผลการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานที�สาํคัญและกิจกรรมที�สาํคัญ

เข้ารว่มอบรมโครงการส่งเสรมิศักยภาพบุคลากรกองคลัง เรื�อง ระเบียน 

สาํนักนายกรฐัมนตรวี่าด้วยงานสารบรรณ วันที� 20 มีนาคม 2564 เวลา 
09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมบวร รตันประสิทธิ� ตึกอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยพะเยา

          โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา มีภารกิจในการให้บรกิารรกัษาพยาบาล 

ประกอบด้วย 5 กลุ่มงาน ดังนี�
1.



ผลการดําเนินงานที�สาํคัญและกิจกรรมที�สาํคัญ
   2. เข้ารว่มโครงการแลกเปลี�ยนเรยีนรูด้้านการเงินการคลัง (KM) ครั�งที� 
2/2564 วันจันทร  ์ที� 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.30 น. ผ่านสื�อ 

อิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Microsoft Teams

    3. โครงการทบทวนความรูด้้านการจัดซื�อจัดจ้างและการบรหิารพัสดุ วันที� 9 

กรกฎาคม 2564 เวลา 08.15 – 16.30 น. 

    4. เข้ารว่มโครงการเพิ�มศักยภาพบุคลากร เรื�อง “แนวทางปฏิบัติเกี�ยวกับวิธี 
การจัดซื�อจัดจ้างที�รฐัต้องการส่งเสรมิหรอืสนับสนุน และข้อควรระวังใน 

กระบวนการจัดซื�อจัดจ้างและการบรหิารพัสดุภาครฐั” วันศุกรที์� 20 สิงหาคม 

พ.ศ.2564 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ห้อง ICT 1103/1 อาคารเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื�อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

โครงการส่งเสรมิศักยภาพบุคลากรกองคลัง 
ในเรื�อง ระเบียบสาํนักนายกรฐัมนตรวี่าด้วยงานสารบรรณ
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โครงการเพิ�มศักยภาพบุคลากร เรื�อง “แนวทางปฏิบัติเกี�ยวกับวิธีการจัดซื�อจัดจ้าง
ที�รฐัต้องการส่งเสรมิหรอืสนับสนุน และข้อควรระวังในกระบวนการจัดซื�อจัดจ้าง

และการบรหิารพัสดุภาครฐั”

การปฏิบัติงานทางด้านพัสดุ อาทิ การบังคับใช้พระราชบัญญัติการจัดซื�อจัด 

จ้างและการบรหิารพัสดุภาครฐั พ.ศ.2560, ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย 

การจัดซื�อจัดจ้างและการบรหิารพัสดุภาครฐั พ.ศ. 2560 ซึ�งมีขั �นตอนการ 

ปฏิบัติที�ซับซ้อนหลากหลายขั�นตอน ต้องใช้ความเข้าใจค่อนข้างมาก เจ้าหน้าที� 
พัสดุยังขาดความรู ้ความเข้าใจในด้านนี� 
ความต้องการใช้พัสดุ กรณีเรง่ด่วนของหน่วยงานต่างๆ

1.

2.

ป�ญหาและอุปสรรค

แนวทางการแก้ไขป�ญหา
เข้ารว่มอบรม พระราชบัญญัติการจัดซื�อจัดจ้างและการบรหิารพัสดุภาครฐั 

พ.ศ.2560, ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื�อจัดจ้างและการบรหิาร 

พัสดุภาครฐั พ.ศ. 2560

นําเสนอแนวปฏิบัติต่อผู้บรหิาร เพื�อกําหนดเป�นนโยบายให้ทุกหน่วยงานมีการ 

วางแผนการจัดซื�อจัดจ้างล่วงหน้า 

1.

2.
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หน่วยโครงสร้างพื�นฐานหน่วยโครงสร้างพื�นฐาน
และวิศวกรรมทางการแพทย์และวิศวกรรมทางการแพทย์
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แผนกซ่อมบาํรุง มีหน้าที�ให้บรกิารซ่อมและบาํรุงรกัษาระบบสาธารณูปโภค 

ภายในโรงพยาบาล ได้แก่ ระบบไฟฟ�า/ระบบไฟฟ�าสาํรอง ระบบสื�อสาร ระบบ 

ประปาและสุขาภิบาล ระบบโยธาสถาป�ตย์ และระบบเครื�องกล ระบบสื�อสาร 

ระบบก๊าซทางการแพทย์ ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอด 24

ชั�วโมง
แผนผังแม่บทและพัฒนาอาคารสถานที� มีหน้าที�ให้บรกิารจัดทําแผนผังแม่บท 

และบรหิารงานก่อนสรา้งและออกแบบทางสถาป�ตยกรรมของโรงพยาบาล 

ได้แก่ การออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมงาน
เครื�องมือทางการแพทย์ มีหน้าที�ซ่อมแซมและบาํรุงรกัษา สอบเทียบระบบและ 
เครื�องมือทางการแพทย์ ให้ได้มาตรฐานและพรอ้มใช้งานในการให้บรกิารผู้ 
ป�วยตลอด 24 ชั�วโมง พัฒนาและบรหิารเครื�องมือทางการแพทย์ที�มีอยู่ให้ 
สามารถหมุนเวียนใช้ในการบรกิารผู้ป�วยอย่างพอเพียง รวมถึงการพัฒนาและ 
กําหนดคุณลักษณะเครื�องมือทางการแพทย์ในการจัดซื�อให้ตอบสนองต่อการ 

ใช้งาน
งานความปลอดภัยและสิ�งแวดล้อม รบัผิดชอบงานรกัษาความปลอดภัยและ 
สิ�งแวดล้อมภายในโรงพยาบาล ให้เกิดความปลอดภัยให้แก่ผู้ป�วยและบุคลากร 

ของโรงพยาบาล ได้แก่ 

ขอบเขตการให้บริการ ได้แก่

     1. งานรกัษาความปลอดภัย รบัผิดชอบดูแลรกัษาความปลอดภัยให้แก่ 

บุคลากร ผู้ใช้บรกิารรวมทั�งทรพัย์สินของโรงพยาบาล การอํานวยความสะดวกด้าน 

การจราจร และดูแลความสงบเรยีบรอ้ยทั�วไป



     2. งานบรกิารกลาง รบัผิดชอบงานบรกิารทั�วไป ได้แก่ การขนย้าย และการจัด 

สถานที�เพื�อจัดกิจกรรมของโรงพยาบาล
     3. งานภูมิทัศน์ รบัผิดชอบการจัดภูมิทัศน์ให้สะอาด สวยงามและเกิดความ 

ปลอดภัยให้แก่ผู้ป�วยและบุคลากรของโรงพยาบาล
     4. งานสิ�งแวดล้อมและความปลอดภัย รบัผิดชอบงานจัดการของเสียเกี�ยวกับ 

สิ�งแวดล้อมและความปลอดภัย จัดการของเสียในโรงพยาบาล ซึ�งต้องดาํเนินการ 

และพัฒนาการจัดการคุณภาพสิ�งแวดล้อมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เช่น 

ระบบบาํบัดนํ�าเสีย การคัดแยกและทําลายขยะมูลฝอยในโรงพยาบาล
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การปฏิบัติงานทางด้านพัสดุ อาทิ การบังคับใช้พระราชบัญญัติการจัดซื�อจัด 

จ้างและการบรหิารพัสดุภาครฐั พ.ศ.2560, ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย 

การจัดซื�อจัดจ้างและการบรหิารพัสดุภาครฐั พ.ศ. 2560 ซึ�งมีขั �นตอนการ 

ปฏิบัติที�ซับซ้อนหลากหลายขั�นตอน ต้องใช้ความเข้าใจค่อนข้างมาก เจ้าหน้าที� 
พัสดุยังขาดความรู ้ความเข้าใจในด้านนี� 
ความต้องการใช้พัสดุ กรณีเรง่ด่วนของหน่วยงานต่างๆ

1.

2.

ป�ญหาและอุปสรรค

แนวทางการแก้ไขป�ญหา
เข้ารว่มอบรม พระราชบัญญัติการจัดซื�อจัดจ้างและการบรหิารพัสดุภาครฐั 

พ.ศ.2560, ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื�อจัดจ้างและการบรหิาร 

พัสดุภาครฐั พ.ศ. 2560

นําเสนอแนวปฏิบัติต่อผู้บรหิาร เพื�อกําหนดเป�นนโยบายให้ทุกหน่วยงานมีการ 

วางแผนการจัดซื�อจัดจ้างล่วงหน้า 

1.

2.
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  กลุ่ มงานการบริการ
  ทุ ติยภูมิและตติยภูมิ



กลุ่มงานการบริการกลุ่มงานการบริการ
ทุติยภูมิและตติยภูมิทุติยภูมิและตติยภูมิ
  หมายถึง กลุ่มงานที�ปฏิบัติงานในด้านงานการแพทย์เฉพาะทาง งานเภสัชกรรม 

งานเทคนิคการแพทย์ งานรงัสีวิทยา งานเวชกรรมฟ�� นฟู หน่วยธาลัสซีเมีย และ 
งานโภชนาการ รายละเอียด ดังนี�
1.งานการแพทย์เฉพาะทาง มีหน้าที� ดังนี�
     สาขาอายุรศาสตร  ์รบัผิดชอบให้บรกิารตรวจ วินิจฉัย และรกัษาโรค แก่ผู้ป�วย 

ทางอายุรศาสตร  ์ซึ�งมีอายุ 15 ป�ขึ�นไป ที�รบัไว้ในโรงพยาบาล การบรกิารผู้ป�วย 

นอก การบรกิารผู้ป�วยใน การบรกิารคลินิกเฉพาะโรค งานเครื�องมือเทคนิค 

พิเศษ การให้คาปรกึษา งานสอน และฝ�กอบรม งานวิจัยและพัฒนา และเนื� อง 

ด้วยในสภาพป�จจุบันของสังคมไทยเป�นสังคมผู้สูงอายุ จึงมีความจาเป�นที�ต้อง 

จัดอัตราแพทย์ด้านอายุรศาสตรเ์พิ�มมากขึ�น เพื�อรบัรองความเจ็บป�วยของผู้สูง 

อายุ ซึ�งส่วนใหญ่เป�นโรคเรื�อรงั
     สาขาเวชศาสตรฉ์ุกเฉิน รบัผิดชอบให้บรกิารตรวจ วินิจฉัย รกัษาผู้ป�วยที�ได้ 
รบัอุบัติเหตุหรอืภยันตรายผู้ป�วยที�เจ็บอย่างกะทันหัน หรอืเจ็บป�วยอย่างรุนแรง 

ซึ�งต้องการรกัษาอย่างเรง่ด่วน
     สาขาศัลยศาสตร  ์รบัผิดชอบให้บรกิารตรวจ วินิจฉัย และบาํบัดรกัษาแก่ผู้ 
ป�วยทางศัลยกรรม โดยเฉพาะ การผ่าตัดรกัษาผู้ป�วย การบรกิารผู้ป�วย งาน 

คลินิกเฉพาะโรค งานห้องผ่าตัด การให้คําปรกึษา งานสอนและฝ�กอบรม งาน 

วิจัยและพัฒนา
     สาขาศัลยศาสตรอ์อรโ์ธป�ดิกส์ รบัผิดชอบให้บรกิารตรวจ วินิจฉัย และบาํบัด 

รกัษาผู้ป�วยเกี�ยวกับกระดูกและข้อกล้ามเนื�อ เส้นเอ็น และเส้นประสาท ทั�งที�เกิด 

จากอุบัติเหตุ และเกิดจากโรคทั�วไป
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     สาขาสูติศาสตร-์นรเีวชวิทยา รบัผิดชอบให้บรกิารตรวจ วินิจฉัย และรกัษา 
โรคทางสูติศาสตร-์นรเีวชกรรม และวางแผนครอบครวั ทั�งในและนอกโรง 

พยาบาล การบรกิารผู้ป�วยในและนอก การบรกิารฝากครรภ์ ห้องคลอด ห้อง 

ผ่าตัด สูติ-นรเีวชกรรม ตรวจหลังคลอด วางแผนครอบครวัตรวจพิเศษ การให้ 
คําปรกึษา งานสอน และฝ�กอบรม งานวิจัยและพัฒนา
     สาขาจักษุวิทยา รบัผิดชอบให้บรกิารตรวจ วินิจฉัย และรกัษาโรค ทางด้าน 

โรคตา รวมทั�งป�องกันและส่งเสรมิสุขภาพทางตาของประชาชน และฟ�� นฟูสภาพ 

สายตา เพื�อเพิ�มพูนคุณภาพชีวิตของประชาชน การบรกิารผู้ป�วยในและนอก ห้อง 

ผ่าตัดโรคตา คลินิกสายตา เครื�องมือพิเศษ การให้คําปรกึษา งานสอนและฝ�ก 

อบรม งานวิจัยและพัฒนา
     สาขาโสต ศอ นาสิก และลารงิซ์วิทยา รบัผิดชอบให้บรกิารตรวจ วินิจฉัย และ 
รกัษาโรคหู คอ จมูก รวมทั�งฟ�� นฟูสมรรถภาพ แก่ผู้ป�วยที�มีความผิดปกติเกี�ยว 

กับการพูดและการได้ยินเสียง โดยใช้ความสามารถ เครื�องมือพิเศษ และ 
เทคโนโลยีทันสมัย งานบรกิารผู้ป�วยนอกและใน งานห้องผ่าตัด หู คอ จมูก การ 

บรกิารคลินิกโสตสัมผัสและการพูด การให้คําปรกึษา งานสอนและฝ�กอบรม งาน 

วิจัยและพัฒนา
     สาขาวิสัญญีวิทยา รบัผิดชอบให้บรกิารตรวจ วินิจฉัย ให้ยาระงับความรูส้ึก 

บาํบัดรกัษาและพยาบาล ผู้ป�วยพักฟ�� น การจัดเก็บรกัษาเครื�องมือ การดูแลรกัษา 
พยาบาลผู้ป�วยหนัก การบาํบัดความเจ็บปวด การให้คําปรกึษา งานสอนและฝ�ก 

อบรม งานวิจัยและพัฒนา
     สาขาจิตเวชศาสตร  ์รบัผิดชอบให้บรกิารตรวจ วินิจฉัย และบาํบัดรกัษาผู้ป�วย 

โรคทางจิตเวช ติดสารเสพติด ป�ญหาสุขภาพจิต คู่สมรสหรอืป�ญหาครอบครวั 

ความบกพรอ่งทางบุคลิกภาพ ป�ญหาการปรบัตัวในวัยต่าง ๆ ทั�งในเด็ก วัยรุน่ 

และผู้ใหญ่ ตลอดจนการดาํเนินงานต่างๆ เพื�อป�องกันสุขภาพจิตและส่งเสรมิสุข 

ภาพจิตใจชุมชน เพื�อลดอัตราผู้ป�วยทางจิตเวชหรอืป�ญหาสุขภาพจิตในสังคม
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ให้บรหิารจัดการเชิงระบบ เพื�อให้ได้ซึ�งยาที�มีคุณภาพ พรอ้มใช้ พอเพียง 

ปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ และให้การบรบิาลทางเภสัชกรรม ในการส่ง 

เสรมิการรกัษาด้วยยาให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการรว่มทีมสหสาขาในการ 

ดูแลผู้ป�วยเพื�อให้ผลลัพธ์บรรลุผลตามเป�าหมายของการรกัษา
ให้การบรกิารทางเภสัชกรรมตามมาตรฐานวิชาชีพในการจัดการด้านยาที� 
ปลอดภัย เหมาะสม และได้ผล พรอ้มทั�งการจัดเตรยีมจัดหายาที�มีคุณภาพ 

สูง พรอ้มใช้สาหรบัผู้ป�วย ตลอดจนส่งเสรมิการใช้ยาอย่างสมเหตุผล บรกิาร 

ข้อมูล ข่าวสารด้านยา การศึกษาวิจัยด้านยา และเป�นแหล่งฝ�กอบรม ศึกษา 
ดูงาน แก่หน่วยงานของโรงพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และสาํนักวิชา 
ต่างๆ ภาระหน้าที�

2.งานเภสัชกรรม
1.

2.

     1) เภสัชกร ฝ�ายเภสัชกรรมบรกิาร คิดอัตรากําลัง โดยดูจากเป�าหมายบรกิาร 

ซึ�งห้องยาผู้ป�วยนอกเป�ดให้บรกิารทั�งสิ�น 5 ห้อง และภาระงาน
     2) เภสัชกร ฝ�ายเภสัชกรรมการบรบิาล คิดอัตรากาลัง โดยดูจากความ 

ต้องการด้านสุขภาพ และภาระงาน
     3) เภสัชกร ฝ�ายจัดซื�อและการบรหิารเภสัชภัณฑ์ คิดอัตรากําลัง โดยดูจาก 

การวิเคราะห์รายละเอียดงานและภาระงาน
     4) เภสัชกร ฝ�ายงานวิชาการ ดูจากเป�าหมายบรกิาร และการวิเคราะห์ราย 

ละเอียดงาน
     5) เภสัชกร ฝ�ายเภสัชกรรมการผลิต คิดอัตรากําลัง โดยดูจากภาระงาน และ 
เป�าหมายบรกิาร โดยมีห้องเตรยีมยาเป�ด บรกิาร 2 แผนก ได้แก่ แผนกยา 
เตรยีมปราศจากเชื�อ และยาเตรยีมเคมีบาํบัด
     6) เภสัชกร ฝ�ายงานเภสัชกรรมชุมชน คิดอัตรากําลัง โดยดูจากเป�าหมาย 

บรกิาร และการวิเคราะห์รายละเอียดงาน
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3. งานเทคนิคการแพทย์ มีหน้าที� ปฏิบัติงานทางด้านเทคนิคการแพทย์เกี�ยวกับ 

การตรวจ ทดสอบ วิเคราะห์ วิจัยสิ�งส่งตรวจที�ได้มาจากรา่งกายมนุษย์ โดยใช้วิธี 
การทางวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการ เพื�อนาํผลการวิเคราะห์มา 
ใช้ในการวินิจฉัย ค้นหาสาเหตุ วิเคราะห์ความรุนแรงและติดตามการรกัษาโรค 

การประเมินภาวะสุขภาพ การป�องกันโรค การส่งเสรมิสุขภาพ รวมทั�งการควบคุม 

และรกัษามาตรฐานทางห้องปฏิบัติการทางเทคนิคการแพทย์
     1) ตําแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ ภาระงานที�รบัผิดชอบ โดยแบ่งเป�นงาน 

ดังนี�
     - งานเคมีคลินิกและภูมิคุ้มกัน
     - งานโลหิตวิทยา
     - งานจุลทรรศนศาสตร์
     - งานอณูชีวโมเลกุล
     - งานธนาคารเลือด
     - งานเจาะเก็บและรบัสิ�งส่งตรวจ
     2) ตําแหน่ง นักวิทยาศาสตร  ์(ธนาคารเลือด) และเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร  ์

เนื�องจากได้ยุติการผลิตแล้วทุกแห่ง จึงปรบัตาแหน่งรวมเป�นนักเทคนิคการ 

แพทย์ในอัตราไม่เกินที�กําหนด เนื� องจากเป�นสายงานเดียวกัน และมีความจาํเป�น 

สาํหรบัปฏิบัติงานด้านระบบคุณภาพและมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการเพื�อให้ผู้ 
ป�วยและประชาชนได้รบับรกิารสุขภาพที�ได้มาตรฐานอย่างมีคุณภาพและมี 
ประสิทธิภาพ
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4. งานรงัสีวิทยา มีหน้าที�ให้บรกิารด้านรงัสีการแพทย์ในการตรวจวินิจฉัยทาง 

รงัสีวิทยา และตรวจสอบคุณภาพของงานตามมาตรฐานวิชาชีพ รงัสีเทคนิค เพื�อ 

ให้ผู้รบับรกิารได้รบัการตรวจรกัษาที�ถูกต้อง เหมาะสม ภาระงานที�รบัผิดชอบ 

โดยแบ่งเป�นงานดังนี�
 - ประจาํห้องเอกซเรย์ทั�วไป (General X-ray)

 - ตรวจสอบภาพเอกซเรย์หลังถ่ายภาพ (QA)

 - ประจาํเครื�องเอกซเรย์เคลื�อนที� (Portable X-ray)

 - ประจาํเครื�องตรวจเอกซเรย์เต้านม (Mammogram)

 - ประจาํเครื�องตรวจความหนาแน่นของกระดูก (BMD)

 - ประจาํห้องเอกซเรย์พิเศษ (Special X-ray)

 - ประจาํงานรงัสีรว่มรกัษา (Intervention)

 - ประจาํเครื�องฟลูออโรสโคป�ในงานผ่าตัด
 - ประจาํเครื�องการตรวจ Computer Tomography (CT)

 - ประจาํเครื�องการตรวจ Magnetic resonance imaging (MRI)

5. งานเวชกรรมฟ�� นฟูและกายภาพบาํบัด มีหน้าที� ให้บรกิารด้านเวชกรรมฟ�� นฟู 

ด้วยการสรา้งเสรมิสุขภาพ ป�องกัน รกัษา และฟ�� นฟูสมรรถภาพแก่ผู้มารบับรกิาร 

ตามมาตรฐานวิชาชีพ มีเป�าหมายในการป�องกันการเกิดความพิการทางกาย จิต 

สังคม และป�องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อน ทําให้ผู้มารบับรกิารเกิดความพึง 

พอใจ
6. หน่วยธาลัสซีเมีย มีหน้าที� รบัผิดชอบการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการ 

แพทย์ เพื�อวิเคราะห์โรคโลหิตจางธาลัสซีเมียให้แก่ผู้มารบับรกิาร มีหลักปฏิบัติ 

คือ การให้บรกิารตรวจวิเคราะห์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผลการตรวจวิเคราะห์ 
จากห้องปฏิบัติการต้องมีความถูกต้อง แม่นยาํ เชื�อถือได้ และทันเวลา โดยการ 

ยึดเอาความพึงพอใจของผู้มารบับรกิารเป�นสาํคัญ
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หน่วยเภสัชกรรมหน่วยเภสัชกรรม  

งานเภสัชกรรมผู้ป�วยนอก
งานเภสัชกรรมผู้ป�วยใน
งานบรหิารเวชภัณฑ์
งานเภสัชกรรมการผลิต
งานวิชาการเภสัชกรรม

          หน่วยเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ประกอบด้วยบุคลากร 

ทั�งหมด 6 คน แบ่งเป�น เภสัชกร 5 คน และผู้ช่วยพยาบาล (ปฏิบัติหน้าที�เจ้า 
พนักงานเภสัชกรรม) 1 คน รบัผิดชอบในการบรหิาร จัดการ และให้บรกิารด้าน 

ยาและเวชภัณฑ์แก่ผู้มารบับรกิารทั�งแผนกผู้ป�วยนอก และผู้ป�วยใน โดยแบ่ง 

โครงสรา้งการทํางานได้ 5 ส่วนงาน ดังนี�

68



บริการวิชาการ

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ
          *         ระยะเวลารอคอยเฉลี�ยระหว่างดือน มกราคม – กันยายน 2562
          **         ระยะเวลารอคอยเฉลี�ย เดือน ตุลาคม 2562

ผลการดําเนินงานที�สาํคัญและกิจกรรมที�สาํคัญ

1.เป�นแหล่งฝ�กปฏิบัติงานแก่นิสิตเภสัชศาสตร์
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ผลการดําเนินงานที�สาํคัญและกิจกรรมที�สาํคัญ

2.เป�นวิทยากรให้ความรูด้้านยาแก่องค์ภายในและภายนอก จาํนวน 1 ครั�ง ดังนี�

      โครงการ :  การอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์               
                       ขั�นพื�นฐาน (Emergency Medical Responder: EMR) 

      หน้าที� : วิทยากร เรื�อง หลักการเบื�องต้นในการใช้ (ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ)

      เวลา : ระหว่างวันที� 17-21 กันยายน 2564 

      สถานที� : สาํนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

การพัฒนาระบบการให้บริการ

พัฒนาระบบการทําการประสานรายการยา (Medication reconciliation; 

MR) 

พัฒนาระบบการติดตามการใช้ยาความเสี�ยงสูง (High Alert Drug; HAD)

พัฒนาระบบการประเมินการใช้ยาปฏิชีวนะ (Drug Use Evaluation; DUE)

รว่มพัฒนาและออกแบบการให้บรกิาร Stroke Fast Track รว่มกับทีมสห 

วิชาชีพ
การให้การบรบิาลเภสัชกรรมผู้ป�วยนอก คลินิกโรคไม่ติดต่อเรื�อรงั        

(Non-Communicable Diseases; NCDs) รว่มกับคณะเภสัชศาสตร  ์

มหาวิทยาลัยพะเยา 
การให้บรกิารทางเภสัชกรรม ประจาํศูนย์ฉีดวัคซีน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย 
พะเยา
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ผลการดําเนินงานที�สาํคัญและกิจกรรมที�สาํคัญ

 บุคลากรในหน่วยเภสัชกรรม มีไม่เพียงพอต่อการให้บรกิารในส่วนงานต่างๆ 

ของโรงพยาบาล
 งบประมาณในการจัดซื�อยามีอยู่อย่างจาํกัด
 พบป�ญหาเรื�องยาขาดคลัง จากการบรกิารคลังที�ยังไม่มีประสิทธิภาพ
 งานเภสัชกรรมยังขาดการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้ความสามารถเฉพาะ 
ทาง เพื�อตอบสนองต่อการให้บรกิารของโรงพยาบาล
 หน่วยบรกิารผลิตยาไม่พรอ้มให้บรกิาร ทําใหเป�นอุปสรรคในการพัฒนาระบบ 

การให้บรกิารใหม่ๆ

1.

2.

3.

4.

5.

ป�ญหาและอุปสรรค

71



แนวทางการแก้ไขป�ญหา
ขอความอนุเคราะห์จากคณะเภสัชศาสตร ์ในการให้อาจารย์ประจาํภาควิชา 
บรบิาลเภสัชกรรม เข้ามาช่วยปฏิบัติหน้าที�
มีการประเมินการใช้ยาในแต่ละไตรมาส เพื�อรประมาณการงบประมาณในการ 

จัดซื�อยา
ทบทวนหารากของป�ญหา และวางแผนในการบรหิาร จัดการคลังให้มี 
ประสิทธิภาพมากขึ�น
จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร และส่งเสรมิให้เกิดการเรยีนรูข้องบุคลากร เพื�อให้ 
มีความรูที้�ถูกต้อง ทันสมัย พรอ้มในการให้บรกิาร
ตัดทําแผนจัดตั�ง พัฒนา และปรบัปรุงส่วนให้บรกิารต่างๆของหน่วย 

เภสัชกรรม เพื�อให้มีอุปกรณ์ สถานที�พรอ้มในการให้บรกิาร

1.

2.

3.

4.

5.
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งานตรวจทางโลหิตวิทยาคลินิก (Clinical Hematology)

งานตรวจทางจุลทรรศน์ศาสตรค์ลินิก (Clinical Microscopy)

งานตรวจทางเคมีคลินิก (Clinical Chemistry)

งานตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยา (Clinical Immunology)

งานตรวจทางจุลชีววิทยาคลินิก (Clinical Microbiology)

งานแล็บส่งต่อ 

งานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ประกอบด้วยบุคลากร 

ทั�งหมด 3 คน เป�นนักเทคนิคการแพทย์ 3 คน รบัผิดชอบในการให้บรกิารตรวจ 

วิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการแก่ผู้รบับรกิารในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 
และหน่วยงานภายนอก โดยภายในหน่วยงานแยกออกเป�น 6 สาขาหลัก ได้แก่

1.

2.

3.

4.

5.

6.

หน่วยเทคนิคการแพทย์หน่วยเทคนิคการแพทย์
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ผลการดําเนินงาน

จาํนวนการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ

* ขอ้มูลไมค่รบถ้วนเนื�องจากมกีารเปลี�ยนแปลงระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล

ตัวชี�วัดของหน่วยงาน
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บุคลากรในงานเทคนิคการแพทย์มีไม่เพียงพอต่อการให้บรกิารในส่วนงาน 

ต่าง ๆ ของโรงพยาบาล
งานเทคนิคการแพทย์ยังขาดการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้ความสามารถ       

เฉพาะทาง และการพัฒนาความรูอ้ย่างต่อเนื�องเพื�อตอบสนองต่อการให้ 
บรกิารของโรงพยาบาล
งบประมาณในการจัดซื�อครุภัณฑ์ นํ�ายา และอุปกรณ์ในการตรวจวิเคราะห์มี 
อยู่อย่างจาํกัด
พบป�ญหาเรื�องนํ�ายาและอุปกรณ์การตรวจวิเคราะห์ไม่เพียงพอ 

พบป�ญหาเรื�องโลหิตคงคลังไม่เพียงพอ
งานบรกิารโลหิตยังไม่สามารถให้บรกิารได้ครบทุกส่วนงาน เนื�องจากขาด 

ครุภัณฑ์ที�จาํเป�นในการเก็บรกัษาส่วนประกอบโลหิตและการจัดเตรยีมโลหิต
งานจุลชีววิทยายังไม่สามารถเป�ดให้บรกิารได้ เนื�องจากขาดครุภัณฑ์และ 
บุคลากร ทําให้ต้องส่งตรวจวิเคราะห์ต่อกับหน่วยงานภายนอก ส่งผลให้เกิด 

ความล่าช้าในกระบวนการการตรวจวิเคราะห์และรายงานผล
ความพรอ้มด้านอาคารสถานที� ยังไม่เพียงพอต่อการให้บรกิาร เช่น ไฟฟ�า 
สาํรอง ระบบฝ�าระบบท่อนํ�าทิ�ง

ป�ญหาและอุปสรรค

ผลการดําเนินงานที�สาํคัญและกิจกรรมที�สาํคัญ
รว่มใหบ้รกิารตรวจคัดกรองโควิด–19 เชงิรุก ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
ให้บรกิารตรวจสุขภาพพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ประจาํป� 2564

รว่มพัฒนาและออกแบบการให้บรกิาร Stroke Fast Track รว่มกับทีม        

สหวิชาชีพ
เข้ารว่มโครงการอบรมมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ และเครื�องมือสาํคัญ 

ในการพัฒนาคุณภาพ
พัฒนาระบบการบรกิารโลหิต
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จัดทําแผนอัตรากําลัง เพื�อเสนอพิจารณารบับุคลากรใหม่
จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรและส่งเสรมิให้เกิดการเรยีนรูข้องบุคลากร เพื�อให้มี 
ความรูที้�ถูกต้อง ทันสมัย พรอ้มในการให้บรกิาร
มีการประเมินการสั�งตรวจทางห้องปฏิบัติการในแต่ละไตรมาส เพื�อประมาณการ 

งบประมาณในการจัดซื�อนํ�ายา และอุปกรณ์การตรวจวิเคราะห์
ประสานกับหน่วยงานที�ให้บรกิารด้านโลหิต เช่น โรงพยาบาลพะเยา, ภาคบรกิาร 

โลหิตแห่งชาติที� 10 จังหวัดเชียงใหม่, ปรกึษาแนวทางการเบิกจ่ายโลหิต และ 
หาโลหิตทดแทนจากญาติผู้ป�วย เพื�อให้สามารถทําการเบิกจ่ายโลหิตแก่ผู้ป�วยได้
จัดทําแผนจัดตั�ง พัฒนา และปรบัปรุงส่วนให้บรกิารต่าง ๆ ของงานเทคนิค  

การแพทย์ เพื�อให้มีอุปกรณ์ สถานที�พรอ้มในการให้บรกิาร

แนวทางการแก้ไขป�ญหา
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หน่วยรังสีวิทยาหน่วยรังสีวิทยา
สาขาวิชารังสีวินิจฉัย
Division of Diagnostic Radiology

ผลการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานที�สาํคัญและกิจกรรมที�สาํคัญ
 เป�ดให้บรกิารด้วยเครื�องมือทางการแพทย์

       เครื�องเอกซเรย์ทั�วไประบบดิจิตอล 1 เครื�อง
       เครื�องตรวจอวัยวะด้วยคลื�นเสียงความถี�สูง 1 เครื�อง
       เครื�องเอกซเรย์เคลื�อนที� 1 เครื�อง
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ผลการดําเนินงานที�สาํคัญและกิจกรรมที�สาํคัญ

เครื�องเอกซเรย์เคลื�อนที� เครื�อง Ultrasound

เครื�องเอกซเรย์ทั�วไป
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การบรหิารทรพัยากรด้านอัตรากําลัง ประกอบด้วย

เป�ดให้บริการถ่ายภาพทางรังสีวิทยาสาํหรับผู้ป�วยนอก ผู้ป�วยใน และผู้ป�วย
อุบัติเหตุ–ฉุกเฉินตลอด 24 ชั�วโมง โดยมีรังสีแพทย์ปฏิบัติงานประจาํ            
ในเวลาราชการ
ให้บรกิารตรวจสุขภาพแก่หน่วยงานต่างๆ ทั�งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
รวมถึงนิสิตและบุคคลทั�วไป
ให้คําแนะนําและความรูเ้กี�ยวกับการป�องกันอันตรายจากรงัสีแก่บุคลากร         

ในโรงพยาบาล ผู้ป�วย ญาติผู้ป�วย และบุคคลทั�วไปตามหลักวิชาชีพ

      - รงัสีแพทย์ 2 อัตรา
      - นักรงัสีการแพทย์ 2 อัตรา

ผลการดําเนินงานที�สาํคัญและกิจกรรมที�สาํคัญ

ได้นาํระบบจัดเก็บ และรบัส่งข้อมูล 

ภาพทางการแพทย์ PACS (Picture 

Archiving and Communication 

System) และโปรแกรมการบรหิาร 

จัดการข้อมูลภายในแผนกรงัสีวิทยา 
(RIS) มาใช้ในการจัดการรบัส่งข้อมูล 

ผ่านทางระบบเครอืข่ายคอมพิวเตอร  ์

โดยแพทย์และเจ้าหน้าที�สามารถดูภาพ 

ผ่านระบบ PACs

รงัสีแพทย์อ่านผลการตรวจ
ทางรงัสีวิทยาผ่านโปรแกรม 

ENVISION
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ผลการดําเนินงานที�สาํคัญและกิจกรรมที�สาํคัญ

สามารถส่งภาพถ่ายทางรงัสีผ่านระบบ 
Wifi ได้ทันที ในกรณีเอกซเรย์เคลื�อนที�

มีการบาํรุงรกัษาเครื�องมือ ประจาํวัน ทุกๆ 3 เดือน และประจาํป� จากเจ้าหน้าที� 
ปฏิบัติงาน และบรษัิทผู้ผลิต
เป�นวิทยากรพิเศษบรรยายให้กับนิสิต คณะสหเวชศาสตร ์สาขากายภาพบาํบัด 

ชั�นป�ที� 3 ในหัวข้อเรื�องการตรวจวินิจฉัยทางรงัสีวิทยาในผู้ป�วยระบบประสาท
มีการติดตั�งระบบ Internet LAN และ Wi-Fi ทําให้สามารถเชื�อมต่อระหว่าง 

หน่วยงาน ค้นหาข้อมูล รวมทั�งสามารถส่งภาพในการให้บรกิารถ่ายภาพรงัสี 
เคลื�อนที�ผ่านระบบ Wi-Fi เพื�อการวินิจฉัยได้อย่างรวดเรว็
จัดทําโปสเตอร  ์แสดงขั�นตอนการตรวจเอกซเรย์ปอด ให้แก่ผู้ป�วย covid-19 

ใน Cohort Ward

จัดทําโปสเตอร  ์แสดงขั�นตอน
การตรวจเอกซเรย์ปอด
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ป�ญหาและอุปสรรค

แนวทางการแก้ไขป�ญหา

ป�จจุบันยังไม่สามารถเป�ดให้บรกิารการตรวจพิเศษบางประเภท เช่น MRI, 

Mammogram เป�นต้น เนื� องจากยังไม่มีเครื�องมือการตรวจซึ�งกําลัง 

ดําเนินการจัดซื�อ
การให้บรกิารแบบ 24 ชั�วโมงยังทําได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ เนื�องจากอัตรากําลัง 

ไม่เพียงพอ จึงต้องให้บรกิารในลักษณะการขึ�นเวรแบบ On Call Duty

1.

2.

กําลังดาํเนินการจัดหาเครื�องมือทางการแพทย์ประเภทอื�นๆ เพื�อให้เป�ดใช้ 
บรกิารได้หลากหลายประเภทมากยิ�งขึ�น
ควรรบันักรงัสีการแพทย์เพิ�ม เพื�อที�จะแบ่งหน้าที�และให้บรกิารผู้ป�วยได้อย่าง 

ต่อเนื�อง

1.

2.
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การให้บรกิารผู้ป�วยทางกายภาพบาํบัด

แหล่งฝ�กทักษะในการปฎิบัติงานทางคลินิกกายภาพบาํบัดสาํหรบัอาจารย์ 
สาขากายภาพบาํบัด คณะสหเวชศาสตร ์มหาวิทยาลัยพะเยา 

        - ให้ผู้ป�วยกลุ่มระบบกระดูกและกล้ามเนื�อ ผู้ป�วยทางระบบประสาท ผู้ป�วย 

          ระบบทรวงอกและหัวใจ และผู้ป�วยเด็ก
        - ให้บรกิารเบิก-จ่าย อุปกรณ์เครื�องช่วยเดินและสอนทักษะการใช้เครื�อง
          ช่วยเดิน และอุปกรกณ์พยุงต่างๆ ได้แก่ (L-S support), ไม้คํ�ายัน,       

          ไม้เท้า1ปุ�ม (cane), ไม้เท้า 3ปุ�ม (tripod cane), โครงสี�ขาสาํหรบัเดิน 

          (walker), อุปกรณ์พยุงข้อมือ, อุปกรณ์พยุงเข่า, อุปกรณ์พยุงข้อเท้า

หน่วยเวชกรรมฟ�� นฟูหน่วยเวชกรรมฟ�� นฟู

ผลการดําเนินงานที�สาํคัญและกิจกรรมที�สาํคัญ
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วิทยากรในการดาํเนินการจัดการกิจกรรมการปรบัเปลี�ยนพฤติกรรมสุขภาพ
บรรยายเรื�องการออกกําลังกายเพื�อสุขภาพ

แหล่งฝ�กปฏิบัติงานทางกายภาพบาํบัดสาํหรบันิสิตกายภาพบาํบัดชั�นป�ที� 3 

คณะสหเวชศาสตรม์หาวิทยาลัยพะเยา
วิทยากรในการดําเนินการจัดการกิจกรรมการปรบัเปลี�ยนพฤติกรรมสุขภาพ 

บรรยายเรื�อง การออกกําลังกายเพื�อสุขภาพ
เยี�ยมบ้านผู้ป�วยติดเตียงรว่มกับหน่วยบรกิารปฐมภูมิและเสรมิสรา้งสุขภาพ

ผลการดําเนินงานที�สาํคัญและกิจกรรมที�สาํคัญ
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ผลการดําเนินงานที�สาํคัญและกิจกรรมที�สาํคัญ

จาํนวนนักกายภาพบาํบัดมีจาํกัดไม่เพียงพอต่อจาํนวนผู้ป�วยที�เข้ารบับรกิาร 

ทางกายภาพบาํบัด
นักกายภาพบาํบัดทําหน้าที�หลายอย่างทําให้เกิดการให้บรกิารได้ไม่เต็มที�และ 
ไม่ต่อเนื�อง เนื�องจากติดภาระกิจต้องเลื�อนนัดผู้ป�วยบ่อยๆ
สถานที�ไม่เหมาะสาํหรบัการฝ�กผู้ป�วยในการฝ�กเดิน เนื�องจากมีพื�นที�ในการ 

ใช้สอยที�จาํกัด

1.

2.

3.

เยี�ยมบ้านผู้ป�วยติดเตียงรว่มกับหน่วยบรกิารปฐมภูมิและเสรมิสรา้งสุขภาพ

ป�ญหาและอุปสรรค

แนวทางการแก้ไขป�ญหา
นัดผู้ป�วยวันละ 8-10 เคส (ควรรบันักกายภาพบาํบัดเพิ�ม)

ควรรบันักกายภาพบาํบัดเพิ�มเพื�อที�จะแบ่งหน้าที�และให้บรกิารผู้ป�วยได้         

อย่างต่อเนื�อง
ใช้พื�นที�โล่งส่วนหน้าห้องในการฝ�กเดิน

1.

2.

3.
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หน่วยธาลัสซีเมียหน่วยธาลัสซีเมีย
ผลการดําเนินงาน

ตัวชี�วัดคุณภาพของหน่วยธาลัสซีเมีย 
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นางสาวพรทิพย์ ลัภนะกุล ตําแหน่งผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตรก์ารแพทย์ 
ที� 1/1 เชียงราย
นางสาวอัมราโยวัง ตําแหน่งนักวิทยาศาสตรก์ารแพทย์ชาํนาญการพิเศษ

 1. ได้ดําเนินโครงการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Quality Audit) 

จากศูนย์วิทยาศาสตรก์ารแพทย์ที� 1/1 เชียงราย ประจาํป� 2564   

     เมื�อวันที� 31 มีนาคม 2564 โดยคณะผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายใน ดังราย 

นามต่อไปนี�

ผลการดําเนินงานที�สาํคัญและกิจกรรมที�สาํคัญ

เป�ดประชุมและสรุปผลการตรวจติดตามคุณภาพ
ภายใน ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสรมิศรี
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ผลการดําเนินงานที�สาํคัญและกิจกรรมที�สาํคัญ

การตรวจติดตามคุณภาพภายใน ณ ห้องปฏิบัติการหน่วยธาลัสซีเมีย
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  กลุ่ มงานพยาบาล



หน่วยการพยาบาลหน่วยการพยาบาล

89

งานที�ปฏิบัติงานด้านการพยาบาลผู้ป�วยนอก มีหน้าที�
     1) ให้การพยาบาลในระยะก่อนตรวจรกัษา โดยการตรวจคัดกรอง ประเมิน 

และเฝ�าระวังอาการผู้ป�วยอย่างต่อเนื� อง ทาปฏิบัติการพยาบาลเพื�อการดูแลเบื�อง 

ต้น ประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาล และบันทึกผลลัพธ์ทางการพยาบาล
     2) ให้การพยาบาลในระยะตรวจรกัษา เตรยีมผู้ป�วยเพื�อให้แพทย์ตรวจรกัษา 
ให้เป�นไปอย่างสะดวก รวดเรว็ ปลอดภัย มีประสิทธิภาพและเสมอภาค
     3) ให้การพยาบาลในระยะหลังการตรวจรกัษา โดยดูแลและประสานการส่งต่อ 

ให้ผู้รบับรกิารได้รบัการบรกิารสุขภาพ ตามแนวทางการรกัษาพยาบาลต่อเนื�อง 

และเหมาะสม
     4) ให้การดูแลที�ต่อเนื�อง โดยการวางแผนการดูแลผู้รบับรกิาร ในการตรวจ 

รกัษาพยาบาล อย่างต่อเนื�อง ตามมาตรฐาน/แนวทางการส่งต่อและให้การดูแล 

ระหว่างการส่งต่ออย่างเหมาะสม และปลอดภัย
     5) สรา้งเสรมิสุขภาพให้กับบุคคล ครอบครวัและชุมชน โดยการปฏิบัติ 

กิจกรรมพยาบาล ที�มีเป�าหมายเพื�อสรา้งเสรมิสุขภาพ โดยมุ่งเน้นการป�องกัน 

ป�ญหาสุขภาพที�อาจเกิดขึ�น
     6) คุ้มครองภาวะสุขภาพ โดยการปฏิบัติการพยาบาลในการคุ้มครองภาวะ 
สุขภาพของผู้รบับรกิารเพื�อความปลอดภัย อย่างต่อเนื� อง เช่น การจัดกลุ่มผู้ใช้ 
บรกิารเพื�อการรบับรกิาร การดูแลอุปกรณ์ เครื�องมือความพรอ้มใช้ รวมถึงจัด 

สภาพแวดล้อมให้เอื� อเหมาะสมต่อภาวะของสุขภาพ
     7) ให้ข้อมูลและความรูด้้านสุขภาพ โดยการให้ข้อมูลและความรูที้�เกี�ยวข้องกับ 

การส่งเสรมิการดูแลสุขภาพตนเองของผู้รบับรกิารอย่างเหมาะสม
     8) การพิทักษ์สิทธิผู้ป�วย โดยให้การดูแลผู้รบับรกิาร ด้วยการเคารพศักดิ�ศร  ี

และคุณค่า ความเป�นมนุษย์ ตลอดจนการพิทักษ์ สิทธิตามขอบเขตบทบาทหน้าที� 
ความรบัผิดชอบ เช่น การรกัษา ความเป�นส่วนตัวและความลับผู้ป�วย เป�นต้น



งานการพยาบาลผู้ป�วยใน มีหน้าที� ให้บรกิารผู้ป�วยที�รบัไว้ในโรงพยาบาลแบบ 

องค์รวมตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื�อให้ผู้รบับรกิาร มีความปลอดภัยและพึง 

พอใจ ขอบเขตการให้บรกิาร

     9) บันทึกข้อมูลทางการพยาบาล และข้อมูลที�เกี�ยวข้องกับผู้ป�วย/ผู้รบับรกิาร 

เป�นลายลักษณ์อักษรอย่างเป�นระบบ เพื�อสื�อสารกับทีมงานและทีมสุขภาพที� 
เกี�ยวข้องและเป�นหลักฐานทางกฎหมาย

     1) ให้บรกิารรกัษาพยาบาลทั�งผู้ป�วยชาย ผู้ป�วยหญิง และผู้ป�วยเด็ก ทุกกลุ่ม 

อายุ ทุกกลุ่มโรค ตลอด 24 ชั�วโมง
     2) ปฏิบัติการพยาบาลขั�นพื�นฐานตามมาตรฐาน จรยิธรรม จรรยาบรรณ 

วิชาชีพ สิทธิผู้ป�วย เพื�อให้ผู้ป�วยได้รบัการดูแลที�ถูกต้องและปลอดภัย
     3) ปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาลและการพยาบาลองค์รวม 

เพื�อวางแผน และให้การพยาบาลครอบคลุมทั�งรา่งกายและจิตใจ ทั�งการป�องกัน 

การเกิดภาวะแทรกซ้อน การส่งเสรมิและฟ�� นฟูสุขภาพ วิเคราะห์ป�ญหาและภาวะ 
เสี�ยง พรอ้มทั�งติดตามประเมินผล
     4) เฝ�าระวัง วิเคราะห์อาการเปลี�ยนแปลงของผู้ป�วยและให้การดูแลเบื�องต้น 

รายงานอาการเปลี�ยนแปลงต่าง ๆ ให้กับทีมสุขภาพที�เกี�ยวข้อง เพื�อให้การช่วย 

เหลือผู้ป�วยได้อย่างทันท่วงทีก่อนที�จะเข้าสู่ภาวะวิกฤต
     5) ควบคุมดูแลสิ�งแวดล้อมให้เอื� อต่อการดูแลผู้ป�วยอย่างเหมาะสม ป�องกัน 

การแพรก่ระจายของเชื�อโรค
     6) เตรยีมและตรวจสอบอุปกรณ์ เครื�องมือ เครื�องใช้ที�จาเป�นให้พรอ้มใช้ 
ตลอดเวลาในการรกัษาพยาบาล
     7) บันทึกข้อมูลป�ญหา และความต้องการของผู้ป�วยตั�งแต่แรกรบัจนจาหน่าย 

ครอบคลุมองค์รวม และผลการปฏิบัติตามแผนการรกัษา แผนการพยาบาล การ 

ตอบสนองป�ญหาของผู้ป�วยอย่างต่อเนื� อง
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งานการพยาบาลผู้ป�วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน มีหน้าที�
     ให้บรกิารรกัษาพยาบาลผู้ป�วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ที�มีภาวะวิกฤติและภาวะปกติ 

โดยให้การบรกิารการแพทย์ฉุกเฉินในงานทั�ง 4 ระบบหลัก ได้แก่ ระบบบรกิาร 

การแพทย์ฉุกเฉิน การรกัษาพยาบาลฉุกเฉินในโรงพยาบาล การส่งต่อผู้ป�วย 

รกัษาต่อเนื� อง การบรหิารจัดการสาธารณภัยด้านการแพทย์และสาธารณสุขใน 

พื�นที� มหาวิทยาลัยพะเยา อาเภอเมืองพะเยา และพื�นที�ใกล้เคียงจังหวัดพะเยา 
ตลอด 24 ชั�วโมง อย่างรวดเรว็ ถูกต้อง ปลอดภัย ได้มาตรฐาน ผู้รบับรกิารเกิด 

ความพึงพอใจ ขอบเขตการให้บรกิาร
     1) ให้บรกิารดูแลรกัษาพยาบาลผู้ป�วยอุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน ประเมินอาการและ 
ให้การช่วยเหลือผู้ป�วยอย่างถูกต้อง ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ อย่างทันท่วงที 

ป�องกันความพิการและภาวะแทรกซ้อน จากการเจ็บป�วยที�อาจภาวะคุกคามต่อ 

ชีวิต สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด และให้การช่วยเหลือจนพ้นระยะวิกฤต
     2) งานตรวจรกัษานอกเวลาราชการ โดยมีแพทย์เวชศาสตรฉ์ุกเฉิน และ 
แพทย์อื� น ๆ อยู่เวรประจาที�งานเวชศาสตรฉ์ุกเฉิน ตลอด 24 ชั�วโมง
     3) งานหน่วยระบบบรกิารการแพทย์ฉุกเฉิน (Emergency Medical 

Service: EMS) เป�นหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินระดับสูง (ALS) ให้บรกิาร 

การแพทย์ฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั�วโมง มีเครอืข่าย ซึ�งเป�นหน่วยปฏิบัติการการ 

แพทย์ฉุกเฉินระดับพื�นฐาน (BLS) จานวน 4 หน่วยปฏิบัติการ และหน่วยปฏิบัติ 

การการแพทย์ฉุกเฉินระดับเบื�องต้น (EMR) จานวน 4 หน่วยปฏิบัติการ
     4) งานบรกิารรบั - ส่งต่อผู้ป�วย (Interfacility patient transport) ทั�งผู้ 
ป�วยในโรงพยาบาลและเครอืข่าย และบรกิารรบั-ส่งจากโรงพยาบาลลูกข่ายที�รบั 

ส่งต่อแม่ข่าย เพื�อการดูแลรกัษาพยาบาล อย่างต่อเนื� องและเป�นระบบ
     5) งานให้บรกิารด้านหัตถการต่าง ๆ ได้แก่ เย็บแผล ทําแผล ตัดไหม ฉีด 

วัคซีนตามแผนการรกัษาของแพทย์ ทั�งในและนอกเวลาราชการ
     6) งานออกหน่วยปฐมพยาบาล หน่วยแพทย์สนาม และหน่วยแพทย์เคลื�อนที� 
นอกสถานที�
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งานการสูติ – นรเีวชกรรม มีหน้าที� พัฒนาและประสานระบบบรกิารในการ 

ดูแลผู้ป�วยให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐานโดยให้ครอบคลุมการบรกิารในด้าน 

ส่งเสรมิสุขภาพ การป�องกันโรค การรกัษาและฟ�� นฟู มีงานที�รบัผิดชอบ งาน 

ฝากครรภ์ งานห้องคลอด หลังคลอดและโรคทางสูตินรเีวชกรรม ขอบเขต 

การให้บรกิาร

     7) งานหน่วยรบัอุบัติภัยหมู่และการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัย 

ทางการแพทย์ กรณีอุบัติเหตุหมู่และสาธารณภัยรว่มกับเครอืข่าย โดยมีการ 

จัดการพื�นที� การเตรยีมพรอ้มด้านอุปกรณ์ ในการรองรบัอุบัติภัยหมู่ และมีการ 

กาหนดหน้าที�ของทีมบุคลากรที�เกี�ยวข้องทั�งในและนอกเวลาราชการ

1. การปฏิบัติพยาบาลฝากครรภ์
     1) ประเมินภาวะสุขภาพ และค้นหาภาวะเสี�ยงของหญิงตั�งครรภ์ให้ครอบคลุม 

อย่างต่อเนื�อง
     2) วินิจฉัยการพยาบาล โดยการวิเคราะห์ข้อมูลที�ประเมินได้ เพื�อกาหนดข้อ 

วินิจฉัยทางการพยาบาลได้อย่างครอบคลุม
     3) วางแผนการพยาบาล เพื�อดูแลหญิงตั�งครรภ์ได้อย่างครอบคลุม
     4) ปฏิบัติการพยาบาลโดยให้ความช่วยเหลือดูแลหญิงตั�งครรภ์ตามป�ญหา 
และความต้องการในแต่ละไตรมาสอย่างต่อเนื� อง
     5) ประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาลอย่างต่อเนื� อง เพื�อปรบัปรุงแนวทาง 

การให้การรกัษาพยาบาลสอดคล้องกับป�ญหาและความต้องการของหญิงตั�ง 

ครรภ์แต่ละราย
     6) ดูแลต่อเนื�อง โดยการติดตามการดูแลหญิงตั�งครรภ์อย่างต่อเนื� อง ตาม 

ป�ญหาและความต้องการเพื�อให้การตั�งครรภ์ดาเนินการไปอย่างปลอดภัย
     7) คุ้มครองภาวะสุขภาพและสรา้งเสรมิสุขภาพเพื�อป�องกันการเกิดอันตรายที� 
อาจเกิดขึ�นกับหญิงตั�งครรภ์
     8) ให้ข้อมูลและความรูด้้านสุขภาพหญิงตั�งครรภ์ และทารกในครรภ์แก่หญิง 

ตั�งครรภ์และครอบครวั ให้ครอบคลุมถูกต้องและเหมาะสม
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     9) พิทักษ์สิทธิผู้ป�วย ด้วยการให้การพยาบาลด้วยความเคารพในศักดิ�ศร  ีและ 
คุณค่าของความเป�นมนุษย์ ตลอดจนการพิทักษ์สิทธิตามขอบเขตบทบาทหน้าที�
ความรบัผิดชอบ
     10) บันทึกทางการพยาบาลอย่างต่อเนื� องและครบถ้วน
2. บรกิารคลอด
     1) ให้การพยาบาลระยะก่อนคลอด โดยใช้กระบวนการพยาบาล เพื�อให้การ 

ดูแลในระยะก่อนคลอดดาเนินไปสู่ระยะคลอดได้อย่างปลอดภัย
     2) ให้การพยาบาลในระยะคลอด โดยปฏิบัติการพยาบาลที�สอดคล้องกับ 

ป�ญหาอย่างต่อเนื�อง เพื�อให้ผู้คลอดมีความปลอดภัย
     3) ให้การพยาบาลในระยะหลังคลอด 2 ชั�วโมง โดยใช้กระบวนการพยาบาล
เป�นเครื�องมือในการดูแลผู้คลอดให้ปลอดภัยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนหลังคลอด 

รวมทั�งทารกปลอดภัย
3. คุ้มครองภาวะสุขภาพ และสรา้งเสรมิสุขภาพให้แก่ผู้คลอดและทารกหลังค 

ลอดโดยให้ปฏิบัติการพยาบาลสรา้งเสรมิสุขภาพผู้คลอด สอดคล้องกับป�ญหา 
และความต้องการ และป�องกันอันตรายที�อาจเกิดขึ�นกับมารดาและทารกอย่างต่อ 

เนื�อง
4. ให้ข้อมูลและความรูด้้านสุขภาพให้ครอบคลุม ถูกต้องเหมาะสม
5. พิทักษ์สิทธิผู้ป�วย ด้วยการให้การพยาบาลโดยความเคารพในศักดิ�ศร  ีและ 
คุณค่าของความเป�นมนุษย์ตลอดจนการพิทักษ์สิทธิตามขอบเขตหน้าที�ความรบั 

ผิดชอบ
6. บันทึกทางการพยาบาล โดยบันทึกข้อมูลทางการพยาบาลอย่างมีคุณภาพ 

ตามมาตรฐาน ที�หน่วยงานกาหนดและสามารถใช้สื�อสารกับทีมพยาบาล และทีม 

สหสาขาวิชาชีพได้
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5. งานการพยาบาลผู้ป�วยวิกฤต มีหน้าที�
     1) บรกิารผู้ป�วยในรายที�อาการไม่คงที� และเฝ�าระวังอาการอย่างใกล้ชิด โดย 

ความรว่มมือของสหวิชาชีพทุกสาขา เพื�อให้ผู้ป�วยพ้นจากภาวะวิกฤต และป�องกัน 

ภาวะแทรกซ้อนที�อาจเกิดขึ�นได้
     2) ประเมินป�ญหา ความต้องการ การเฝ�าระวังภาวะสุขภาพโดยการประเมิน 

ป�ญหาและความต้องการนามาจัดลาดับความสาคัญของการดูแลผู้ป�วยในระยะ 
วิกฤตอย่างต่อเนื�อง
     3) วินิจฉัยการพยาบาล โดยการนาข้อมูลป�ญหา ความต้องการมาวิเคราะห์ 
เพื�อตัดสินใจ ระบุป�ญหาและความต้องการการพยาบาลหรอืกาหนดข้อวินิจฉัย 

ทางการพยาบาลได้อย่างถูกต้อง
     4) วางแผนการพยาบาลให้สอดคล้องกับป�ญหาและความต้องการของผู้ป�วย 

ได้ทั�งในระยะวิกฤตและต่อเนื� อง
     5) ปฏิบัติการพยาบาลที�สอดคล้องกับป�ญหาและความต้องการของผู้ป�วย ทั�ง
ในระยะวิกฤตได้อย่างต่อเนื�อง
     6) ประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาล เพื�อติดตามความก้าวหน้าของภาวะ 
สุขภาพผู้ป�วย และการปรบัเปลี�ยนแผนการพยาบาลเป�นระยะ
     7) ดูแลต่อเนื�องตลอดเวลาที�ผู้ป�วยอยู่ในความดูแล และวางแผนจาหน่ายผู้ 
ป�วยทุกรายได้ครอบคลุมป�ญหาและความต้องการของผู้ป�วยได้
     8) คุ้มครองภาวะสุขภาพและการส่งเสรมิภาวะสุขภาพ ปฏิบัติการพยาบาลที�มี 
เป�าหมาย ในการคุ้มครองภาวะสุขภาพผู้ป�วย เพื�อป�องกันอันตรายที�อาจเกิดขึ�น 

และสรา้งเสรมิสุขภาพของผู้ป�วย ได้สอดคล้องกับป�ญหาและความต้องการ
     9) ให้ข้อมูลและความรูด้้านสุขภาพที�ครอบคลุมป�ญหาและความต้องการ และ 
เสรมิสรา้งพลังผู้ป�วย ครอบครวั ให้สามารถปรบัตัวต่อความเจ็บป�วยในภาวะ 
วิกฤตได้
     10) ให้การพยาบาลโดยพิทักษ์สิทธิผู้ป�วย และเคารพในคุณค่าของความเป�น
มนุษย์ ตลอดจนพิทักษ์สิทธิตามขอบเขตหน้าที�และความรบัผิดชอบ



     11) บันทึกทางการพยาบาล โดยบันทึกข้อมูลทางการพยาบาล ข้อมูลที�เกียว 

ข้องกับผู้ป�วย เป�นลายลักษณ์อักษรอย่างเป�นระบบ นาไปสื�อสารให้ทีมพยาบาล 

และทีมสหสาขาวิชาชีพทราบ และใช้เป�นหลักฐานทางกฏหมายได้
6. งานการพยาบาลห้องผ่าตัด มีหน้าที�
     1) ให้การพยาบาลระยะก่อนผ่าตัด โดยประเมินป�ญหาความต้องการ และ 
เตรยีมความพรอ้มผู้ป�วยก่อนผ่าตัด โดยพยาบาลผ่าตัดเตรยีมอุปกรณ์เครื�องใช้ 
ต่างๆ ให้พรอ้ม เช่น ตรวจสอบการยินยอมผ่าตัด การเตรยีมบรเิวณรา่งกายที�ทา 
การผ่าตัด การจัดท่าผู้ป�วย เป�นต้น
    2) ให้การพยาบาลระยะผ่าตัด ด้วยการให้การพยาบาลผู้ป�วย ตลอดระยะการ 

ผ่าตัดอย่างปลอดภัย ได้แก่ การตรวจนับอุปกรณ์ เครื�องมือ ผ้าซับโลหิต ก่อน 

หลังแพทย์ผ่าตัด รวมทั�งการจัดเก็บสิ�งส่งตรวจให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป�นต้น
     3) ให้การพยาบาลระยะหลังผ่าตัด โดยดูแลให้การพยาบาลผู้ป�วยหลังผ่าตัด มี 
ความสุขสบาย และปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อน ได้แก่ การเฝ�าระวังอาการเลือด 

ออก สายต่อต่าง ๆ ดึงรั�งหรอืหย่อนหลุด เป�นต้น
     4) ภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดและสนับสนุนการดูแลตนเองของผู้ป�วย ตั�งแต่ 

ในห้องผ่าตัด กลับไปหอผู้ป�วยและจาหน่ายกลับบ้าน
     5) คุ้มครองภาวะสุขภาพ โดยปฏิบัติการพยาบาล เพื�อสรา้งเสรมิสุขภาพผู้ 
ป�วยได้สอดคล้องกับป�ญหาและความต้องการ และป�องกันอันตรายที�อาจเกิดขึ�น 

กับผู้ป�วย
     6) ให้ข้อมูลและความรูด้้านสุขภาพ โดยพยาบาลผ่าตัด ให้ข้อมูลและความรู ้
ด้านสุขภาพแก่ผู้ป�วยอย่างถูกต้องเหมาะสม
     7) พิทักษ์สิทธิผู้ป�วย โดยพยาบาลผ่าตัดปฏิบัติการพยาบาล โดยความเคารพ 

ในศักดิ�ศรแีละพิทักษ์สิทธิของผู้ป�วยตามขอบเขตบทบาทหน้าที�ความรบัผิดชอบ
     8) บันทึกทางการพยาบาล โดยพยาบาลผ่าตัดบันทึกข้อมูลทางการพยาบาล 

อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและต่อเนื� อง สามารถใช้สื�อสารกับทีมพยาบาล และทีมสห 

สาขาวิชาชีพได้
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7. งานการพยาบาลวิสัญญี มีหน้าที� ให้บรกิารผู้ป�วยที�ต้องได้รบัการรกัษาด้วย 

การผ่าตัด/ตรวจวินิจฉัยด้วยเครื�องมือพิเศษทั�งในภาวะปกติและฉุกเฉินทุกกลุ่ม 

อายุตลอด 24 ชั�วโมง ดังนี� ขอบเขตการบรกิาร
     1) การระงับความรูส้ึกแบบทั�วไป (general anesthesia) คือ การทาให้ผู้ 
ป�วยไม่รูส้ึกตัว
     2) การระงับความรูส้ึกเฉพาะส่วน (regional anesthesia) คือ ทาให้หมด 

ความรูส้ึกเฉพาะส่วนของรา่งกายที�จะทาการผ่าตัดหรอืหัตถการต่าง ๆ
     3) การเฝ�าระวังผู้ป�วยโดยบุคลากรทางวิสัญญีวิทยา (monitored 

anesthesia care; MAC) คือ การเฝ�าระวังและประคบประคองสภาวะต่าง ๆ 

ของผู้ป�วยขณะทาหัตถการโดยบุคคลากรทางวิสัญญี ทั�งที�ได้รบัยาที�ออกฤทธิ�ต่อ 

ระบบประสาท เช่น ยากล่อมประสาท ยานอนหลับหรอืยาระงับปวดและไม่ได้รบัยา 
ดังกล่าว
     4) ดูแลผู้ป�วยในห้องพักฟ�� นในเวลาราชการตามเกณฑ์มาตรฐานความ 

ปลอดภัยก่อนส่งกลับ หอผู้ป�วย
     5) ติดตามเยี�ยมประเมินก่อนและหลังระงับความรูส้ึกรว่มกับทีมสหสาขา 
วิชาชีพในการดูแลผู้ป�วยอย่างต่อเนื� อง
     6) เป�นส่วนหนึ�งทีม RRT / ทีม CPR โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยาและรบั 

ปรกึษาการใส่ท่อช่วยหายใจยาก
     7) เป�นสถานที�ฝ�กปฏิบัติงานทางด้านวิสัญญีแก่ นิสิตแพทย์
     8) พัฒนาและส่งเสรมิผลงานทางวิชาการ การทานวัตกรรม และวิจัย เพื�อนา 
มาใช้ในการพัฒนา
8. งานการพยาบาลด้านการควบคุมและป�องกันการติดเชื�อ มีหน้าที�
     1) บรหิารจัดการและติดตามกากับระบบงานป�องกันและควบคุมการติดเชื�อใน 

โรงพยาบาล
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     3) สอบสวนและควบคุมการระบาดของการติดเชื�อในโรงพยาบาล/โรคติดเชื�อ 

รุนแรง อุบัติใหม่ อุบัติซ้า
     4) พัฒนาความรู  ้ทักษะและให้คาแนะนา /ปรกึษาแก่บุคลากรทางการพยาบาล
     5) ดูแลต่อเนื�อง โดยทีมพยาบาลควบคุมการติดเชื�อในโรงพยาบาล วางแผน 

การดูแลสุขภาพผู้ป�วยอย่างต่อเนื�อง ในกรณีที�ต้องสอดใส่อุปกรณ์ทางการ 

แพทย์เข้ารา่งกาย และกรณีที�เสี�ยงต่อการติดเชื�อ ต่าง ๆ ตามแนวทางปฏิบัติการ 

ดูแลสุขภาพต่อเนื�อง เพื�อความปลอดภัยของผู้ใช้บรกิาร
     6) คุ้มครองภาวะสุขภาพ โดยทีมพยาบาลควบคุมการติดเชื�อในโรงพยาบาล 

ปฏิบัติการพยาบาลที�มีเป�าหมายในการคุ้มครอง ภาวะสุขภาพของผู้ป�วย เพื�อ 

ความปลอดภัยจากการติดเชื�อของผู้รบับรกิารอย่างต่อเนื� อง
     7) ให้ข้อมูลและความรูด้้านสุขภาพ โดยทีมพยาบาลควบคุมการติดเชื�อในโรง 

พยาบาลและความรูเ้กี�ยวข้องกับภาวะสุขภาพของผู้ป�วยตามสภาพป�ญหาและ 
ความต้องการ เพื�อส่งเสรมิการดูแลสุขภาพตนเอง
     8) พิทักษ์สิทธิผู้ป�วย โดยทีมพยาบาลควบคุมการติดเชื�อในโรงพยาบาล 

ให้การดูแลผู้ป�วยที�ติดเชื�อรุนแรง โดยเคารพศักดิ�ศร  ีและคุณค่าความเป�นมนุษย์ 
ตลอดจนการพิทักษ์สิทธิตามขอบเขต บทบาทหน้าที�ความรบัผิดชอบ
     9) บันทึกทางการพยาบาล โดยทีมพยาบาลควบคุมการติดเชื�อในโรงพยาบาล 

บันทึกข้อมูลทางการพยาบาลและข้อมูลที�เกี�ยวข้องกับผู้ป�วย เป�นลายลักษณ์ 
อักษรอย่างเป�นระบบ เพื�อสื�อสารกับทีม สหสาขาวิชาชีพที�เกี�ยวข้อง และเป�นหลัก 

ฐานทางกฎหมาย
     10) กํากับดูแลการปฏิบัติงานของงานแม่บ้าน
 - งานรกัษาความสะอาด รบัผิดชอบทาความสะอาดในพื�นที�ภายในอาคาร วัสดุ 
ครุภัณฑ์ในพื�นที�ที�รบัผิดชอบให้สะอาด เป�นระเบียบเรยีบรอ้ย ปลอดภัย และ 
พรอ้มใช้งาน เก็บและคัดแยกขยะในแต่ละประเภท พรอ้มทั�งทาความสะอาด 

ภาชนะ และจัดวางให้เรยีนรอ้ย
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 - ซักฟอก รบัผิดชอบบรหิารจัดการซักทาความสะอาดเครื�องนุ่งห่มของผู้ป�วยทุก 

ประเภท เสื�อผ้าบุคลากร ผ้าต่างๆ ที�ใช้สาหรบัการรกัษาพยาบาล ให้มีความสะอาด 

เพียงพอ โดยจัดวางระบบของการส่งผ้า การซักผ้า การอบผ้า การเก็บรกัษาผ้า 
และการบรกิารผ้าตามหอผู้ป�วย
9. งานการพยาบาลคลินิกพิเศษ มีหน้าที� ให้บรกิารตรวจรกัษากับผู้รบับรกิาร 

ตามกลุ่มโรคเรื�อรงั เช่น โรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวาน โรคระบบทางเดิน 

ป�สสาวะ เป�นต้น ขอบเขตการบรกิาร
     1) ให้การพยาบาลในระยะก่อนตรวจรกัษา โดยการตรวจคัดกรอง ประเมิน 

และเฝ�าระวังอาการผู้ป�วยอย่างต่อเนื� อง ทาปฏิบัติการพยาบาลเพื�อการดูแลเบื�อง 

ต้น ประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาล และบันทึกผลลัพธ์ทางการพยาบาล
     2) ให้การพยาบาลในระยะตรวจรกัษา เตรยีมผู้ป�วย เพื�อให้แพทย์ตรวจรกัษา 
ให้เป�นไปอย่างสะดวก รวดเรว็ ปลอดภัย มีประสิทธิภาพและเสมอภาค
     3) ให้การพยาบาลในระยะหลังการตรวจรกัษา โดยดูแลและประสานการส่งต่อ 

ให้ผู้รบับรกิารได้รบัการบรกิารสุขภาพ ตามแนวทางการรกัษาพยาบาลต่อเนื�อง 

และเหมาะสม
     4) ให้การดูแลที�ต่อเนื�อง โดยการวางแผนการดูแลผู้รบับรกิาร ในการตรวจ 

รกัษาพยาบาล อย่างต่อเนื�อง ตามมาตรฐาน/แนวทางการส่งต่อและให้การดูแล 

ระหว่างการส่งต่ออย่างเหมาะสม และปลอดภัย
     5) สรา้งเสรมิสุขภาพให้กับบุคคล ครอบครวัและชุมชน โดยการปฏิบัติ 

กิจกรรมพยาบาล ที�มีเป�าหมายเพื�อสรา้งเสรมิสุขภาพ โดยมุ่งเน้นการป�องกัน 

ป�ญหาสุขภาพที�อาจเกิดขึ�น
     6) คุ้มครองภาวะสุขภาพ โดยการปฏิบัติการพยาบาลในการคุ้มครองภาวะ 
สุขภาพของผู้รบับรกิารเพื�อความปลอดภัย อย่างต่อเนื� อง เช่น การจัดกลุ่มผู้ใช้ 
บรกิารเพื�อการรบับรกิาร การดูแลอุปกรณ์ เครื�องมือความพรอ้มใช้ รวมถึงจัด 

สภาพแวดล้อมให้เอื� อเหมาะสมต่อภาวะของสุขภาพ

98



     7) ให้ข้อมูลและความรูด้้านสุขภาพ โดยการให้ข้อมูลและความรูที้�เกี�ยวข้องกับ 

การส่งเสรมิการดูแลสุขภาพตนเองของผู้รบับรกิารอย่างเหมาะสม
     8) การพิทักษ์สิทธิผู้ป�วย โดยให้การดูแลผู้รบับรกิาร ด้วยการเคารพศักดิ�ศร  ี

และคุณค่า ความเป�นมนุษย์ ตลอดจนการพิทักษ์ สิทธิตามขอบเขตบทบาทหน้าที� 
ความรบัผิดชอบ เช่นการรกัษา ความเป�นส่วนตัวและความลับผู้ป�วย เป�นต้น
     9) บันทึกข้อมูลทางการพยาบาล และข้อมูลที�เกี�ยวข้องกับผู้ป�วย/ผู้รบับรกิาร 

เป�นลายลักษณ์อักษรอย่างเป�นระบบ เพื�อสื�อสารกับทีมงานและทีมสุขภาพที� 
เกี�ยวข้องและเป�นหลักฐานทางกฎหมาย
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หน่วยการพยาบาลหน่วยการพยาบาล
ผู้ป�วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินผู้ป�วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
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ผลการดําเนินงาน

          หน่วยการพยาบาลผู้ป�วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เป�นงานที�ให้บรกิารผู้ป�วยที� 
มีภาวะวิกฤตของชีวิต ให้บรกิารตั�งแต่ ณ จุดเกิดเหตุ จนถึงในโรงพยาบาล และมี
การประสานส่งต่อรกัษาต่อเนื�อง หากเกินศักยภาพ ดังนั�น บุคลากรที�ปฏิบัติงาน 

ต้อง มีความรูแ้ละทักษะที�ดีในการคัดกรองประเมินอาการผู้ป�วย วิเคราะห์ป�ญหา 
ตลอดจนปฏิบัติการพยาบาล และประเมินผลได้อย่างรวดเรว็และถูกต้อง สามารถ 

รายงานแพทย์เวร ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวดเรว็ เพื�อป�องกันความพิการ 

และภาวะแทรกซ้อนจากการเจ็บป�วยที�อาจคุกคามต่อชีวิต โดยปรมิาณงาน หน่วย 

การพยาบาลผู้ป�วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน มีดังนี�

ลักษณะสาํคัญของงานบริการและปริมาณงาน
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ลักษณะสาํคัญของงานบริการและปริมาณงาน



5 อันดับโรคความเสี�ยงสูง ที�มารับบริการในหน่วยการพยาบาล
ผู้ป�วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

5 อันดับโรค ที�มารับบริการในหน่วยการพยาบาลผู้ป�วยอุบัติเหตุ
และฉุกเฉิน

ขอบเขตบริการ
ให้บรกิารดูแลรกัษาพยาบาลผู้ป�วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ประเมินอาการและ 
ให้การช่วยเหลือผู้ป�วยอย่างถูกต้อง ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ อย่างทันท่วงที 

ป�องกันความพิการและภาวะแทรกซ้อนจากการเจ็บป�วยที�อาจภาวะคุกคาม 

ต่อชีวิต สังเกตอาการอย่างใกล้ชิดและให้การช่วยเหลือจนพ้นระยะวิกฤต
งานตรวจรกัษานอกเวลาราชการ โดยมีแพทย์เวชศาสตรฉ์ุกเฉินและแพทย์
อื� นๆอยู่เวรประจาํที�หน่วยการพยาบาลผู้ป�วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินตลอด 24 

ชั�วโมง 

1.

2.
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ขอบเขตบริการ

  3. งานหน่วยระบบบรกิารการแพทย์ฉุกเฉิน (Emergency Medical  

      Service: EMS) เป�นหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินระดับสูง (ALS) ให้ 
      บรกิารการแพทย์ฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั�งโมงมีเครอืข่ายซึ�งเป�นหน่วยปฏิบัติ 

      การการแพทย์ฉุกเฉินระดับพื�นฐาน (BLS) จาํนวน 4 หน่วยปฏิบัติการและ 
      หน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินระดับเบื�องต้น (EMR) จาํนวน 4 หน่วย
      ปฏิบัติการ
  4. งานบรกิารรบั - ส่งต่อผู้ป�วย (Interfacility patient transport) ทั�งผู้  
      ป�วยในโรงพยาบาลและเครอืข่ายและบรกิารรบั – ส่งจากโรงพยาบาลลูกข่าย
      ที�รบัส่งต่อแม่ข่าย เพื�อการรกัษาพยาบาลอย่างต่อเนื� อง 

  5. งานให้บรกิารด้านหัตถการต่างๆ ได้แก่เย็บแผล ทําแผล ตัดไหม ฉีดวัคซีน
      ตามแผนการรกัษาของแพทย์ ทั�งในและนอกเวลาราชการ
  6. งานออกหน่วยปฐมพยาบาล หน่วยแพทย์สนาม และหน่วยแพทย์เคลื�อนที�                     
      นอกสถานที�โรงพยาบาล 

  7. งานหน่วยรบัอุบัติภัยหมู่และการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัยทางการ 

      แพทย์ กรณีอุบัติเหตุหมู่และสาธารณภัยรว่มกับเครอืข่าย โดยมีการจัดการ
      พื�นที� การเตรยีมพรอ้มด้านอุปกรณ์ ในการรองรบัอุบัติภัยหมู่ และมีการ
      กําหนดหน้าที�ของทีมบุคลากรที�เกี�ยวข้องทั�งในและนอกเวลาราชการ
  8. งานบรกิารวิชาการเกี�ยวกับการแพทย์ฉุกเฉิน อบรมการปฐมพยาบาลเบื�อง
      ต้นการช่วยฟ�� นคืนชีพ และวิชาการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ทั�งระดับพื�นฐาน
      และระดับสูง เป�นต้น
  9. งานบรกิารแหล่งฝ�กประสบการณ์ สาํหรบันิสิตนักศึกษา สายวิทยศาสตร์
      สุขภาพ ด้านการแพทย์ฉุกเฉินที�เข้ามารบัการฝ�กประสบการณ์ในหน่วยการ
      พยาบาลผู้ป�วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน
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ตัวชี�วัดผลการดําเนินงาน
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ตัวชี�วัดผลการดําเนินงาน

ดาํเนินการเป�ดให้บรกิารดูแลรกัษาพยาบาลผู้ป�วยกลุ่มอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
ตลอด 24 ชั�วโมง
ดาํเนินการเป�ดให้บรกิารระบบบรกิารการแพทย์ฉุกเฉิน (Emergency 
Medical Service)ในระบบสั�งการจังหวัดพะเยา วันที� 1 กุมภาพันธ์ 2564 
จนถึงป�จจุบัน
ดาํเนินการเป�ดให้บรกิารผู้ป�วยคลินิกโรคทางเดินหายใจ และคัดกรองผู้ป�วย
ดาํเนินการรบั-ส่งผู้ป�วย ในโครงการ “พะเยาคืนถิ�น” ผู้ป�วยโรคโคโรน่า ไวรสั 
2019 จังหวัดพะเยา
ดาํเนินงานออกหน่วยแพทย์เคลื�อนที� แพทย์สนาม โครงการวัคซีนป�องกัน 
โรคโคโรน่า ไวรสั 2019 และกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยพะเยาที�รอ้งขอ 

1.

2.

3.
4.

5.

ผลการดําเนินงานที�สาํคัญและกิจกรรมที�สาํคัญ
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  6. ดําเนินการจัดการสอนเรยีนการสอนทั�งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และเป�น
      แหล่งฝ�กภาคปฏิบัติให้นิสิตคณะแพทยศาสตร  ์มหาวิทยาลัยพะเยา สาขา
      นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
  7. ดาํเนินงานการบรกิารวิชาการ ในสาขาภาควิชาเวชศาสตรฉ์ุกเฉิน และงาน 
      บรกิารวิชาการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน โดยให้บรกิารวิชาการหน่วยงาน  
      ภายใน และหน่วยงานภายนอกโรงพยาบาลทั�งภาครฐัและเอกชน
  8. เป�นทีมนําดําเนินการจัดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการช่วยชีวิตขั�นพื�นฐาน
      และการช่วยชีวิตขั�นสูงของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 
      คณะแพทยศาสตร์
  9. เป�นทีมนําในการดาํเนินงานโครงการซ้อมแผนป�องกันและระงับอัคคีภัยใน
      โรงพยาบาลรว่มกับคณะกรรมการสิ�งแวดล้อมและความปลอดภัยในโรง
      พยาบาล
  10. เป�นทีมนําในการดาํเนินงานโครงการเตรยีมพรอ้มรบัสาธารณภัยทางการ
      แพทย์และอุบัติเหตุหมู่ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 
      คณะแพทยศาสตร์

ผลการดําเนินงานที�สาํคัญและกิจกรรมที�สาํคัญ
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ป�ญหาและอุปสรรค
ด้านอัตรากําลัง 

ขาดบุคลากรด้านการพยาบาลที�มีประสบการณ์ ที�ช่วยแนะนาํและช่วยดูแล 

พยาบาลที�จบใหม่
ขาดอัตรากําลังด้านนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ในการเป�ดระบบบรกิาร 

การแพทย์ฉุกเฉิน 

ระบบสั�งการจังหวัดพะเยา ไม่สามารถเป�ดบรกิาร 24 ชั�วโมง
ขาดอัตรากําลังด้าน ผู้ช่วยพยาบาลที�สามารถให้บรกิารดูแลผู้ป�วย ให้บรกิาร 

ผู้ป�วยในการปฏิบัติ
การแพทย์ขั�นพื�นฐาน 

ขาดครุภัณฑ์การแพทย์บางชนิด ที�สาํคัญในการใช้ดูแลรกัษาผู้ป�วยฝนกลุ่มผู้ 
ป�วยวิกฤตฉุกเฉินได้แก่ เครื�องอัลตรา้ซาวด์แบบพกพา เครื�องส่องหลอดลม 

แบบมือถือ เครื�องกดนวดหัวใจอัตโนมัติ เครื�องตู้อุ่นนํ�าเกลือ และตู้เก็บ 

สาํรองเลือดหมู่กรุปเลือดโอ

1.

  2. ด้านครุภัณฑ์การแพทย์ 

แนวทางการแก้ไขป�ญหา
ด้านอัตรากําลัง 

ใช้กระบวนการพัฒนาองค์ความรู ้ในจัดหลักสูตรอบรมในงานด้านการแพทย์ 
ฉุกเฉิน และสอนแนะนําหน้างาน และการทบทวนการดูแลผู้ป�วยข้างเตียง
จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ตามสมรรถนะหลัก งานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
เสนอขออัตรากําลังเพิ�มตามการเป�ดบรกิาร ให้เหมาะสมกับการเป�ดให้บรกิาร

เสนอแผนจัดซื�อครุภัณฑ์เพิ�มเติม ตามป�งบประมาณ

1.

  2. ด้านครุภัณฑ์การแพทย์
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ผลการดําเนินงานที�สาํคัญและกิจกรรมที�สาํคัญ
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ผลการดําเนินงานที�สาํคัญและกิจกรรมที�สาํคัญ
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ผลการดําเนินงานที�สาํคัญและกิจกรรมที�สาํคัญ



คลินิกโรคทางเดินหายใจคลินิกโรคทางเดินหายใจ  

คลินิกโรคทางเดินหายใจ (ARI Clinic) เป�นงานที�เป�ดให้บรกิารพิเศษ สาํหรบัให้ 
บรกิารในสถานการณ์โรคระบาด โคโรน่า ไวรสั 2019 ให้บรกิารคัดกรองผู้ป�วยที� 
มีอาการในระบบทางเดินหายใจ ดูแลรกัษาผู้ป�วยที�มีอาการและอาการแสดง ที�มี 
ความเสี�ยงในการติดเชื�อโรคโคโรน่า ไวรสั 2019 การคัดกรองตรวจหาเชื�อ และ 
รบัไว้รกัษาในโรงพยาบาล ในโรงพยาบาลสนามและหอผู้ป�วยติดเชื�อโรคโคโรน่า
ไวรสั 2019เพื�อป�องกันการแพรก่ระจายเชื�อและดูแลรกัษาผู้ป�วยอย่างเหมาะสม 

มีปรมิาณงาน ดังนี�

ผลการดําเนินงาน
ลักษณะสาํคัญของงานบริการและปริมาณงาน
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ขอบเขตบริการ
ให้บรกิารการตรวจ ดูแลรกัษาผู้ป�วยที�มีอาการและอาการแสดง ที�มีความ 

เสี�ยงในการติดเชื�อโรคโคโรน่า ไวรสั 2019  

งานเก็บสิ�งส่งตรวจ คัดกรองการติดเชื�อโรคโคโรน่า ไวรสั 2019 ทั�งใน      

โรงพยาบาล และสถานกักตัวในมหาวิทยาลัยพะเยา รวมถึงคัดกรองก่อนรบั 

ไว้นอนโรงพยาบาลและส่งต่อรกัษา
งานหน่วยระบบบรกิารการแพทย์ฉุกเฉินพิเศษ รบั-ส่งต่อผู้ป�วยติดเชื�อโรค 

โคโรน่า ไวรสั 2019  

1.

2.

3.

ป�ญหาและอุปสรรค
ด้านอัตรากําลัง 

ไม่มีเจ้าหน้าที�ปฏิบัติงานประจาํ ขาดผู้รบัผิดชอบ เป�นมอบหมายงานพิเศษ 

ด้านสถานที�
สถานที�บรเิวณทําการตรวจรกัษาไม่เหมาะสม ใช้หน้าตึกที�เป�นทางสัญจร รบั 

ส่งผู้ป�วยฉุกเฉิน

1.

2.

แนวทางการแก้ไขป�ญหา
ด้านอัตรากําลัง 

เสนอแผนจัดอัตรากําลังเจ้าหน้าที�ประจาํคลีนิกโรคทางเดินหายใจ
ด้านสถานที�
เสนอแผนจัดสรรสถานที� ที�เหมาะสมในการเป�ดให้บรกิาร

1.

2.
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ผลการดําเนินงานที�สาํคัญและกิจกรรมที�สาํคัญ
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หน่วยการพยาบาลหน่วยการพยาบาล
ผู้ป�วยวิกฤตผู้ป�วยวิกฤต
ผลการดําเนินงาน
ลักษณะสาํคัญของงานบริการและปริมาณงาน

          ผู้เข้ารบับรกิารหน่วยการพยาบาลผู้ป�วยวิกฤต ประจาํป�งบประมาณ 2564 

มีจาํนวนทั�งหมด 46 ราย โดยแบ่งตามโรคทางด้านอายุรกรรม และโรคทางด้าน 

ศัลยกรรม แสดงดังตาราง

5 อันดับกลุ่มโรคที�เข้ารับบริการ

เป�นหน่วยงานที�ให้การรกัษาพยาบาลดูแลผู้ป�วยเข้าสู่ภาวะวิกฤต มีภาวะเสี�ยงหรอื 

อยู่ในภาวะวิกฤต ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื�อให้เกิดความปลอดภัย ไม่เกิดภาวะ 
แทรกซ้อนที�สามารถป�องกัน โดยยึดผู้รบับรกิารเป�นศูนย์กลาง เกิดความพึงพอ 

ใจทั�งผู้ให้และผู้รบับรกิาร



ขอบเขตการให้บริการ 

ให้การรกัษาพยาบาลผู้ป�วยวิกฤตที�ต้องได้รบัการรกัษาด้วยเครื�องช่วยหายใจ 

โดยการใส่ท่อช่วยหายใจ และใช้เครื�องช่วยหายใจ
ให้การรกัษาพยาบาลผู้ป�วยภาวะวิกฤตที�มีป�ญหาของระบบหัวใจและหลอด 

เลือด ต้องได้รบัการเฝ�าระวัง และติดตามการเต้นของหัวใจโดยใช้เครื�อง 

ติดตามการเต้นของหัวใจ
ให้การรกัษาพยาบาลผู้ป�วยวิกฤตที�มีป�ญหาระบบการไหลเวียนโลหิตต้องได้ 
รบัการเฝ�าระวังอย่างใกล้ชิด
ให้การรกัษาพยาบาลผู้ป�วยวิกฤตที�มีป�ญหาระบบประสาทและสมองที�ต้อง 

สังเกตอาการทางระบบประสาทอย่างใกล้ชิด
ให้การรกัษาพยาบาลผู้ป�วยที�มีบาดแผลรุนแรงหรอืหลังการผ่าตัดที�มีอาการ 

วิกฤต หรอืเข้าสู่ภาวะวิกฤต 

หน่วยการพยาบาลผู้ป�วยวิกฤตให้บรกิารดูแลผู้ป�วยทุกกลุ่มโรค โดยให้บรกิาร 

รกัษาพยาบาลผู้ป�วยที�มีภาวะวิกฤตที�มีอายุตั�งแต่ 15 ป�ขึ�นไป เช่น โรคทางอายุร 

กรรม ศัลยกรรม ศัลยกรรมกระดูก ผู้ป�วยโรคทางประสาทและสมอง โรคหัวใจ 

และหลอดเลือด ตลอด 24 ชั�วโมง มีเตียงสาํหรบัการให้บรกิาร จาํนวน 4 เตียง 

ดังนี� 
1.

2.

3.

4.

5.

การรบัผู้ป�วยเข้ารบัการรกัษาในหน่วยการพยาบาลผู้ป�วยวิกฤต เป�นการรบัผู้ป�วย 

จากหน่วยการพยาบาลผู้ป�วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินที�มีอาการหนัก หรอืรบัย้ายจาก 

หน่วยการพยาบาลผู้ป�วยใน หน่วยการพยาบาลห้องผ่าตัด และรบั Refer จาก 

โรงพยาบาลอื�นๆ โดยมีแพทย์ผู้รบัผิดชอบ แต่ละสาขาเป�นผู้พิจารณา
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ตัวชี�วัดผลการดําเนินงาน
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ป�ญหาและอุปสรรค
ด้านอัตรากําลัง ขาดอัตรากําลังด้าน ผู้ช่วยพยาบาล ที�สามารถให้บรกิารดูแล 

ผู้ป�วยให้บรกิารผู้ป�วยในการปฏิบัติการพยาบาลขั�นพื�นฐาน 

ด้านครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์การแพทย์บางชนิดไม่เพียงพอ ที�สาํคัญใน 

การใช้ดูแลรกัษาผู้ป�วย เช่น เครื�องให้สารนํ�า เครื�องให้สารนํ�าแบบกระบอก 

เป�นต้น
บุคลากรส่วนใหญ่ในหน่วยการพยาบาลมีประสบการณ์การทํางานน้อย

1.

2.

3.

แนวทางการแก้ไขป�ญหา
ด้านอัตรากําลังเสนอขออัตรากําลังเพิ�มตามการเป�ดบรกิารให้เหมาะสมกับการ 

เป�ดให้บรกิาร
ด้านครุภัณฑ์การแพทย์ เสนอแผนจัดซื�อครุภัณฑ์เพิ�มเติม ตามป�งบประมาณ
จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร อมรบเฉพาะทางตามป�งบประมาณ และการประชุม 

วิชาการ

1.

2.

3.

กิจกรรมโครงการพัฒนาบุคคลากร
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หน่วยการพยาบาลผู้ป�วยหน่วยการพยาบาลผู้ป�วย
ห้องผ่าตัดและหน่วยการห้องผ่าตัดและหน่วยการ  
พยาบาลวิสัญญีพยาบาลวิสัญญี
ผลการดําเนินงาน
ลักษณะสาํคัญของงานบริการและปริมาณงาน

หน่วยการพยาบาลผู้ป�วยห้องผ่าตัด เป�นงานที�ให้บรกิารผ่าตัด และระงับความ 

รูส้ึกแก่ผู้ป�วยทุกระดับ โดยมีเป�าหมายในการให้บรกิารอย่างมีคุณภาพ และมี 
คุณธรรม ได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ ทั�งก่อนผ่าตัด ขณะผ่าตัด และหลังการ 

ผ่าตัด เพื�อให้ผู้ป�วยมีความปลอดภัยปราศจากภาวะแทรกซ้อน และศัลยแพทย์ 
ทําการผ่าตัดผ่าตัดได้สะดวกราบรื�น เป�นสถาบันแหล่งศึกษาวิจัย และการฝ�ก 

ปฏิบัติงานของแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางสาวิทยาศาสตรก์ารแพทย์โดยมี 
ปรมิาณงาน หน่วยการพยาบาลห้องผ่าตัด ดังนี�
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ลักษณะสาํคัญของงานบริการและปริมาณงาน

สถิติการบริการ ป�งบประมาณ 2564
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ลักษณะสาํคัญของงานบริการและปริมาณงาน
สถิติการบริการ ป�งบประมาณ 2564
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ลักษณะสาํคัญของงานบริการและปริมาณงาน
สถิติการบริการ ป�งบประมาณ 2564
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ลักษณะสาํคัญของงานบริการและปริมาณงาน
สถิติการบริการ ป�งบประมาณ 2564
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ลักษณะสาํคัญของงานบริการและปริมาณงาน
สถิติการบริการ ป�งบประมาณ 2564

รวมสถิติการบริการ ป�งบประมาณ 2564 ผ่าตัดทั�งหมด 120 case
- Major case 65 case
- Minor case 55 case
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ให้บรกิารผ่าตัดและการส่องกล้องเพื�อการวินิจฉัย และการรกัษาตลอด 24 ชั�วโมง 

โดยเป�ดให้บรกิารการผ่าตัดจาํนวน 2 ห้อง มีศักยภาพในการผ่าตัดทั�ง Elective 

Case และ Emergency Case และมีแผนขยายบรกิารอย่างต่อเนื�องตาม 

Service Plain  ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา แสดงดังตาราง

ลักษณะสาํคัญของงานบริการและปริมาณงาน

5 อันดับโรคความเสี�ยงสูงที�มารับบริการการผ่าตัด 
ประจาํป�งบประมาณ 2564

ขอบเขตบริการ



125

ตัวชี�วัดผลการดําเนินงาน 
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ตัวชี�วัดผลการดําเนินงาน 

***หมายเหตุ
                  N/A  = ไม่ได้เก็บสถิติ
                     -    = ไม่มีเคส
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ผลการดําเนินงานที�สาํคัญและกิจกรรมที�สาํคัญ

ป�ญหาและอุปสรรค & แนวทางการแก้ไขป�ญหา

ดําเนินการเป�ดให้บรกิารดูแลรกัษาพยาบาลผู้ป�วยที�เข้ารบับรกิารด้านการ 

ผ่าตัดตลอด 24 ชั�วโมง
ดําเนินการเป�ดบรกิารห้องผ่าตัด จาํนวน 2 ห้อง ในเวลาราชการ 

ดําเนินการเป�ดบรกิารผ่าตัด  5 สาขา ดังนี�

1.

2.

3.

     3.1 สาขาศัลยกรรมทางเดินป�สสาวะ (Urology)

     3.2 สาขาศัลยกรรมทั�วไป (General Surgery)

     3.3 สาขาศัลยกรรมกระดูก และข้อ (Orthopedic)

     3.4 สาขาศัลยกรรม หู คอจมูก (E N T)

     3.5 สาขาศัลยกรรมพลาสติค (Plastic Surgery)

  4.ดาํเนินการเป�ดบรกิารผ่าตัดนอกเวลา ในกรณีฉุกเฉิน (Emergency Case)

      ในวันจันทร ์- ศุกร์
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ป�ญหาและอุปสรรค & แนวทางการแก้ไขป�ญหา
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ป�ญหาและอุปสรรค & แนวทางการแก้ไขป�ญหา
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ป�ญหาและอุปสรรค & แนวทางการแก้ไขป�ญหา
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หน่วยการพยาบาลหน่วยการพยาบาล  
สูติกรรม – นรีเวชกรรมสูติกรรม – นรีเวชกรรม

ให้บรกิารหญิงที�มีการตรวจวินิจฉัยโรคทางอุ้งเชิงกราน 

ฝากครรภ์
การคลอดและการดูแลมารดาหลังคลอด-ทารกภายใน 2 ชั�วโมง
ส่งมารดาและทารกให้การดูแลต่อเนื�องหอผู้ป�วยใน

1.

2.

3.

4.

ลักษณะสาํคัญของงานบริการและปริมาณงาน

หน่วยการพยาบาลผู้ป�วยสูติกรรม - นรเีวชกรรม เป�นงานที�ให้บรกิารผู้ป�วยสตร ี

เพื�อการตรวจ และวินิจฉัยโรคทางอุ้งเชิงกราน หญิงตั�งครรภ์ การคลอดและดูแล 

ทารกหลังคลอด 2 ชั�วโมง ดังนั�นบุคลากรที�ปฏิบัติงาน ต้องมีความรู ้และทักษะที�ดี 
ในการปฏิบัติงาน วิเคราะห์ป�ญหาปฏิบัติการพยาบาล และประเมินผล รายงาน 

แพทย์ ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวดเรว็ มีดังนี�

ขอบเขตบริการ
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ตัวชี�วัดผลการดําเนินงาน
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ตัวชี�วัดผลการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานที�สาํคัญและกิจกรรมที�สาํคัญ
ให้บรกิารหญิงที�มีการตรวจวินิจฉัยโรคทางอุ้งเชิงกราน
ให้บรกิารตรวจคัดกรองมะเรง็ปากมดลูก
รว่มประชุมงานบรกิารวิชาการภายนอกและภายในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
รว่มดูแลผู้ป�วยในโครงการ “พะเยาคืนถิ�น” ผู้ป�วยโรคโคโรน่า ไวรสั 2019 

จังหวัดพะเยา
รว่มอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยชีวิตขั�นพื�นฐานและการช่วยชีวิต 

ขั�นสูงของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์
รว่มโครงการซ้อมแผนป�องกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาลรว่มกับคณะ
กรรมการสิ�งแวดล้อมและความปลอดภัยในโรงพยาบาล
รว่มโครงการเตรยีมพรอ้มรบัสาธารณภัยทางการแพทย์และอุบัติเหตุหมู่ของ 

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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ด้านอัตรากําลัง 1.

      - ใช้กระบวนการพัฒนาองค์ความรู ้ในจัดอบรมในงานสูตินรเีวชและการดูแล 

        ผู้คลอดการช่วยที�จาํเป�นทางด้านสูตินรเีวชกรรม คลอด และสอนแนะนาํหน้า 
        งาน และการทบทวนการดูแลผู้ป�วยข้างเตียง
      - จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร เรื�องการฝ�กปฏิบัติการคลอดและการดูแลทารก
        แรกเกิดที�โรงพยาบาลใกล้เคียง
      - เสนอขออัตรากําลังเพิ�มตามการเป�ดบรกิาร ให้เหมาะสมกับภาระงาน
  2. ด้านครุภัณฑ์การแพทย์
      - เสนอแผนจัดซื�อครุภัณฑ์เพิ�มเติม ตามป�งบประมาณ

ป�ญหาและอุปสรรค
ด้านอัตรากําลัง 1.

      - ขาดบุคลากรด้านการพยาบาลผู้คลอดที�มีประสบการณ์ ที�ช่วยแนะนาํและช่วย   

         ดูแลพยาบาลที�จบใหม่
      - ขาดอัตรากําลังด้าน พยาบาล/ผู้ช่วยพยาบาล ทีมที�สามารถให้บรกิารดูแล
         ผู้คลอด/ทารกแรกเกิด 

   2.ด้านครุภัณฑ์การแพทย์ที�จาํเป�นทางด้านสูตินรเีวชกรรม 

แนวทางการแก้ไขป�ญหา
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คลินิกวัคซีนคลินิกวัคซีน
ผลการดําเนินงาน
กลุ่มงานพยาบาล รว่มให้การบรกิารฉีดวัคซีนป�องกันเชื�อไวรสัโคโรน่า 2019 ให้กับ 

ประชาชนทั�วไป นิสิต บุคลากร และนักเรยีนโรงเรยีนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา โดย 

มีการจัดอัตรากําลังพยาบาล ในหน่วยการพยาบาลทุกหน่วยในการเข้ารว่มการให้ 
บรกิาร ป�จจุบันการให้บรกิารคลินิกวัคซีนเป�ดให้บรกิาร ทุกวันอังคาร พุธ และ 
พฤหัสบดี เวลา 08.00 – 16.00 น. นอกจากนี�การดาํเนินงานของคลินิกวัคซีน 

ป�องกันเชื�อไวรสัโคโรน่า 2019 ยังเป�ดให้บรกิารในวันสาํคัญต่างๆ เช่น วันมหิดล 

เป�นต้น

กิจกรรมที�สาํคัญ
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กิจกรรมที�สาํคัญ
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หน่วยการพยาบาลงานป�องกันหน่วยการพยาบาลงานป�องกัน  
และควบคุมการติดเชื�อภายในและควบคุมการติดเชื�อภายใน  
โรงพยาบาลโรงพยาบาล

ปริมาณงาน

งานจ่ายกลาง

บรกิารทําความสะอาดเครื�องมือทางการแพทย์ให้บรกิารผู้ป�วยภายในโรงพยาบาล

ตัวชี�วัดผลการดําเนินงาน
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ตัวชี�วัดผลการดําเนินงาน
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งานป�องกันและควบคุมการติดเชื�อ
ในโรงพยาบาล

ตัวชี�วัดผลการดําเนินงาน
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ตัวชี�วัดผลการดําเนินงาน
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ผู้ป�วยทั�วไป จาํนวน 361 ราย
 ผู้ป�วยต้องสอบสวนโรคติดเชื�อไวรสัโคโรนา 2019 (PUI) จาํนวน 33 ราย
ผู้ป�วยที�ติดเชื�อติดเชื�อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) จาํนวน 57 ราย

ให้บรกิารรกัษาพยาบาลทั�งผู้ป�วยชาย ผู้ป�วยหญิง และผู้ป�วยเด็ก ทุกกลุ่มอายุ 

ทุกกลุ่มโรค ตลอด 24 ชั�วโมง โดยมีเตียงรบัผู้ป�วยทั�งหมด 32 เตียง แบ่งเป�น 

รบัผู้ป�วยสามัญ 18 เตียง ห้องพิเศษ 4 เตียง 3 ห้อง ห้องพิเศษเดี�ยว 2 ห้อง 

หากเกินศักยภาพมีระบบการส่งต่อผู้ป�วยไปยังโรงพยาบาลที�มีศักยภาพที�สูงกว่า 
อย่างมีคุณภาพ รวมทั�งในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื�อไวรสัโคโรนา 
2019 (COVID-19) หน่วยการพยาบาลผู้ป�วยใน ได้เป�ดขยายบรกิารเพิ�มเป�น   

หอผู้ป�วยโรคทางเดินหายใจ เพื�อรองรบัผู้ป�วยที�ต้องสอบสวนโรคติดเชื�อไวรสั 

โคโรนา 2019 (PUI) และผู้ป�วยที�ติดเชื�อติดเชื�อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID- 

19) ซึ�งมีจาํนวนผู้เข้ารบับรกิารตั�งแต่เดือน ตุลาคม 2563-30 กันยายน 2564 

โดยแบ่งเป�น ผู้ป�วยทั�วไป ผู้ป�วยต้องสอบสวนโรคติดเชื�อไวรสัโคโรนา 2019 

(PUI) และผู้ป�วยที�ติดเชื�อติดเชื�อไวรสัโคโรนา 2019 ดังนี� 

หน่วยการพยาบาลผู้ป�วยในหน่วยการพยาบาลผู้ป�วยใน
ผลการดําเนินงาน
ลักษณะสาํคัญของงานบริการและปริมาณงาน

5 อันดับกลุ่มโรคที�เข้ารับบริการ



ให้บรกิารรกัษาพยาบาลทั�งผู้ป�วยชาย ผู้ป�วยหญิง และผู้ป�วยเด็ก ทุกกลุ่มอายุ 

ทุกกลุ่มโรค ตลอด 24 ชั�วโมง 

ปฏิบัติการพยาบาลขั�นพื�นฐานตามมาตรฐาน จรยิธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 

สิทธิผู้ป�วย เพื�อให้ผู้ป�วยได้รบัการดูแลที�ถูกต้องและปลอดภัย
ปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาลและการพยาบาลองค์รวม เพื�อ 

วางแผนและให้พยาบาลครอบคลุมทั�งรา่งกายและจิตใจ ทั�งการป�องกันการ 

เกิดภาวะแทรกซ้อน 

การส่งเสรมิ และฟ�� นฟูสุขภาพ วิเคราะห์ป�ญหาและภาวะเสี�ยง พรอ้มทั�งติดตาม 

ประเมินผล
เฝ�าระวัง วิเคราะห์อาการเปลี�ยนแปลงของผู้ป�วยและให้การดูแลเบื�องต้น 

รายงานอาการเปลี�ยนแปลงต่างๆให้กับทีมสุขภาพที�เกี�ยวข้องเพื�อให้การช่วย 

เหลือผู้ป�วยได้อย่างทันท่วงทีก่อนที�จะเข้าสู่ภาวะวิกฤต
ควบคุมดูแลสิ�งแวดล้อมให้เอื�อต่อการดูแลผู้ป�วยอย่างเหมาะสม ป�องกันการ 

แพรก่ระจายของเชื�อโรค 

เตรยีมและตรวจสอบอุปกรณ์ เครื�องมือ เครื�องใช้ที�จาํเป�นให้พรอ้มใช้ตลอด 

เวลาในการรกัษาพยาบาล
บันทึกข้อมูลป�ญหาและความต้องการของผู้ป�วยตั�งแต่แรกรบัจนจาํหน่าย 

ครอบคลุมองค์รวม และผลการปฏิบัติตามแผนการรกัษา แผนการพยาบาล 

การตอบสนองป�ญหาของผู้ป�วยอย่างต่อเนื�อง

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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ขอบเขตบริการ
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ตัวชี�วัดผลการดําเนินงาน
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ผลการดําเนินงานที�สาํคัญและกิจกรรมที�สาํคัญ

สาํนักงานประกันสังคมตรวจประเมินคุณภาพสถานพยาบาล
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ผลการดําเนินงานที�สาํคัญและกิจกรรมที�สาํคัญ

ทบทวนการสวมชุด PPE ให้กับบุคลากรหน่วยการพยาบาลผู้ป�วยใน
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ผลการดําเนินงานที�สาํคัญและกิจกรรมที�สาํคัญ

เตรยีมความพรอ้มเป�ดให้บรหิารหอผู้ป�วยโรคทางเดินหายใจ
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ผลการดําเนินงานที�สาํคัญและกิจกรรมที�สาํคัญ

CPR day
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งานบรกิารคลินิกอายุรกรรม
งานบรกิารคลินิกอายุรกรรมประสาทและสมอง
งานบรกิารคลินิกศัลยกรรมกระดูก
งานบรกิารคลินิกศัลยกรรม
งานบรกิารคลินิกศัลยกรรมความงาม
งานบรกิารคลินิกศัลยกรรมทางเดินป�สสาวะ
งานบรกิารคลินิกโสต ศอ นาสิก
งานบรกิารคลินิกกุมารเวช
งานบรกิารคลินิกโลหิตวิทยา
งานบรกิารคลินิกโรคเรื�อรงั
งานบรกิารคลินิกตรวจสุขภาพ
งานบรกิารคลินิกแพทย์แผนจีน
งานบรกิารคลินิกแพทย์แผนไทย
งานบรกิารคลินิกเวชปฏิบัติทั�วไป

งานผู้ป�วยนอกให้บรกิารซักประวัติ คัดกรองตรวจรกัษา การบรกิารหลังการตรวจ 

ให้คําแนะนําเฉพาะโรค การนัดหมาย และการตส่งต่อ แก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย 

ทุกวันทําการ ตั�งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. โดยมีคลินิกต่างๆ ดังนี�

หน่วยการพยาบาลผู้ป�วยนอกหน่วยการพยาบาลผู้ป�วยนอก
ผลการดําเนินงาน
ลักษณะสาํคัญของงานบริการและปริมาณงาน



149

ลักษณะสาํคัญของงานบริการและปริมาณงาน

5 อันดับโรคสาํคัญที�พบ

ตัวชี�วัดผลการดําเนินงาน
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ตัวชี�วัดผลการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานที�สาํคัญและกิจกรรมที�สาํคัญ
ให้บรกิารตรวจรกัษาที�รวดเรว็ ทันท่วงที
ให้บรกิารตรวจวินิจฉัยโรคเฉพาะทางที�มีหลากหลาย และครอบคลุมมากขึ�น
ให้บรกิารตรวจสุขภาพประจาํป�บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
ให้บรกิารออกตรวจสุขภาพเคลื�อนที�ภายนอกหน่วยงาน ให้กับองค์กรต่างๆ
ให้บรกิารด้านศัลยกรรมความงาม เลเซอรใ์ห้กับกลุ่มผู้สนใจในด้านความงาม
ให้บรกิารตรวจรกัษา ผู้ป�วยระบบทางเดินหายใจ ( ARI Clinic )

รว่มประชุมงานบรกิารวิชาการภายนอกและภายในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
รว่มอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยชีวิตขั�นพื�นฐาน และการช่วยชีวิต 

ขั�นสูงของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.



ผลการดําเนินงานที�สาํคัญและกิจกรรมที�สาํคัญ
  9.รว่มโครงการซ้อมแผนป�องกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาลรว่มกับคณะ
     กรรมการสิ�งแวดล้อมและความปลอดภัยในโรงพยาบาล
  10.รว่มโครงการเตรยีมพรอ้มรบัสาธาณภัยทางการแพทย์และอุบัติเหตุหมู่ของ  

     โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์

  1.ด้านอัตรากําลัง 

     - ใช้กระบวนการพัฒนาองค์ความรู ้ในจัดอบรมในงานผู้ป�วยนอก สาขาเฉพาะ
       ทางใหม่ๆ สอนการดูแลผู้ป�วยเฉพาะโรคโดยทีมแพทย์เฉพาะทาง และการ
       ทบทวนการดูแลผู้ป�วยที�เกิดความเสี�ยงในแผนกผู้ป�วยนอก
     - จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร เรื�องการฝ�กปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทาง ที�โรง
       พยาบาลอี�น
     - เสนอขออัตรากําลังเพิ�มตามการเป�ดบรกิาร ให้เหมาะสมกับภาระงาน
  2.ด้านครุภัณฑ์การแพทย์
     - เสนอแผนจัดซื�อครุภัณฑ์เพิ�มเติม ตามป�งบประมาณ

ป�ญหาและอุปสรรค
  1.ด้านอัตรากําลัง 

     - ขาดบุคลากรด้านการพยาบาลผู้คลอดที�มีประสบการณ์ ที�ช่วยแนะนาํและช่วย
       ดูแลพยาบาลที�จบใหม่
     - ขาดอัตรากําลังด้าน ผู้ช่วยพยาบาล ที�สามารถให้บรกิารดูแลผู้ป�วยเบื�องต้น 

       เช่น การซักประวัติ และการพยาบาลที�ไม่ต้องใช้เจ้าหน้าที�พยาบาล
  2. ด้านครุภัณฑ์การแพทย์ที�จาํเป�นทาง เช่น อุปกรณ์1ช่วยชีวิต ที�ควรมีในห้อง 

หัตถการ

แนวทางการแก้ไขป�ญหา
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  กลุ่ มงานการบริการ
  ปฐมภูมิและสร้าง เสริม
  สุขภาพ



กลุ่มงานการบริการกลุ่มงานการบริการปฐมภูมิปฐมภูมิ  
และสร้างเสริมสุขภาพและสร้างเสริมสุขภาพ
  

งานที�ปฏิบัติงานผู้ป�วยนอก มีหน้าที�รบัผิดชอบ การส่งเสรมิสุขภาพและ 
ป�องกันควบคุมโรค ฟ�� นฟูสุขภาพ ประชากรในเขตรบัผิดชอบ บรเิวณที�ตั�ง 

ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา รวมถึงบุคลากรและนักศึกษาของ 

มหาวิทยาลัยพะเยา
คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ มีหน้าที� ให้บรกิารตรวจรกัษาโดยการหัตถบา 
บัด และการรกัษาโดยใช้ยาสมุนไพร การประคบสมุนไพร อบไอน้าสมุนไพร 

การดูแลมารดาหลังคลอด เพื�อบาํบัด รกัษา ปกป�อง ฟ�� นฟูสุขภาพ ตาม 

ทฤษฏีการแพทย์แผนไทย ตลอดทั�งการให้คาแนะนาการดูแลสุขภาพในด้าน 

ต่าง ๆ
คลินิกแพทย์แผนจีน มีหน้าที� ให้บรกิารตรวจรกัษาโดยใช้องค์ความรูใ้นการ 

รกัษาแบบจีน เช่น การใช้ยาสมุนไพรจีน การรมยา การฝ�งเข็ม การนวดกด 

จุด และการครอบแก้ว เพื�อบาบัด รกัษา ฟ�� นฟูสุขภาพ ตลอดทั�งการให้คาแนะ 
นาในการดูแลสุขภาพด้านต่าง ๆ
งานเวชกรรมสังคม มีหน้าที� ให้บรกิารสุขภาพระดับปฐมภูมิแก่ประชาชนแบบ 

องค์รวม โดยมุ่งเน้นการมีส่วนรว่มของชุมชน ครอบคลุมทั�งด้านการส่ง 

เสรมิสุขภาพ การป�องกัน ควบคุมโรค และการฟ�� นฟูสภาพ ตลอดจนการ 

พัฒนาระบบบรกิารปฐมภูมิและการสนับสนุนเครอืข่ายขอบเขตการให้บรกิาร

หมายถึง กลุ่มงานที�ปฏิบัติงานผู้ป�วยนอก คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ คลินิก 

แพทย์แผนจีน งานเวชกรรมสังคม และงานชีวเวชกรรมและสิ�งแวดล้อม ราย 

ละเอียด ดังนี�
1.

2.

3.

4.
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งานอาชีวเวชกรรม ให้บรกิารแก่ ผู้ประกอบอาชีพ ภายในและนอกโรง 

พยาบาล ทั�งในภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม บรกิาร และอื�น ๆ โดยเน้น 

การดูแลสุขภาพ การส่งเสรมิสุขภาพ 

งานเวชศาสตรส์ิ�งแวดล้อม ให้บรกิารงานอนามัยสิ�งแวดล้อมโดยผสมผสาน 

องค์ความรูด้้านวิทยาศาสตรแ์ละการแพทย์ เพื�อดูแล รกัษา ป�องกันสุขภาพ 

ของประชนจากสิ�งคุกคามที�มีหรอืปนเป�� อน ในสิ�งแวดล้อม

  5. งานอาชีวเวชกรรมและสิ�งแวดล้อม มีหน้าที� 

      การป�องกันโรค และสนับสนุนวิชาการด้านอาชีวอนามัย
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สถิติการให้บริการคลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564

คลินิกการแพทย์คลินิกการแพทย์                                
แผนไทยประยุกต์แผนไทยประยุกต์  

คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ ให้บรกิารตรวจรกัษาฟ�� นฟูด้วยศาสตรก์ารแพทย์ 
แผนไทยประยุกต์ ประกอบด้วย เวชกรรมแผนไทย, เภสัชกรรมแผนไทย,            

หัตถเวชกรรมแผนไทย (หัตถบาํบัด) และการอบสมุนไพร

ผลการดําเนินงาน
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คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ให้บรกิารตรวจรกัษาฟ�� นฟูด้วยศาสตร  ์           

การแพทย์แผนไทยประยุกต์ และหรอืการผสมผสานกับการแพทย์ทางเลือก 

ให้บรกิาร ดังนี�
      - เวชกรรมแผนไทย เภสัชกรรมแผนไทย หัตถเวชกรรมแผนไทย                  

        (หัตถบาํบัด) และการอบสมุนไพร  

      - การคัดกรองผู้ป�วย ตรวจวินิจฉัยและให้การรกัษาด้วยศาสตรก์ารแพทย์ 
        แผนไทย
      - การนวดแผนไทยแบบราชสาํนักและเชลยศักดิ� เพื�อการรกัษาและส่งเสรมิ  

        สุขภาพ
      - การประคบรอ้นด้วยลูกประคบสมุนไพรเพื�อการรกัษา
      - การอบไอนํ�าสมุนไพรเพื�อการรกัษาและเพื�อการส่งเสรมิสุขภาพ
      - การใช้สมุนไพรในการรกัษารวมถึงเฝ�าระวังอาการไม่พึงประสงค์หลังการใช้  
        ยาสมุนไพร

สถิติการให้บริการคลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564

ผลการดําเนินงานที�สาํคัญและกิจกรรมที�สาํคัญ
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เป�นแหล่งฝ�กใหกั้บสาขาวชิาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะสาธารณสุขศาสตร ์

มหาวทิยาลัยพะเยา

      - การให้คําปรกึษาป�ญหาสุขภาพและปรบัเปลี�ยนพฤติกรรมสุขภาพด้วย    

        การแพทย์แผนไทยและ การแพทย์ทางเลือก
      - การให้สุขศึกษาในการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
        ทางเลือก
      - การประสานงานเครอืข่ายสุขภาพในชุมชน เช่น รพ.สต.หมอพื�นบ้าน,      

        ศูนย์ฟ�� นฟูสุขภาพชุมชน

ผลการดําเนินงานที�สาํคัญและกิจกรรมที�สาํคัญ

ห้องหัตถบาํบัด ตู้อบไอนํ�าสมุนไพร
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ผลการดําเนินงานที�สาํคัญและกิจกรรมที�สาํคัญ

การเผายา

การทับหม้อเกลือ (หลังคลอด)
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กลุ่มงานสร้างเสริมสุขภาพกลุ่มงานสร้างเสริมสุขภาพ  
ผลการดําเนินงาน

159



ผลการดําเนินงานที�สาํคัญและกิจกรรมที�สาํคัญ

   1.โครงการส่งเสรมิสุขภาพจิตนักเรยีนโรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาและ 
นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านส่งเสริมสุขภาพจิต 
(นักเรียนโรงเรียน สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา)
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ผลการดําเนินงานที�สาํคัญและกิจกรรมที�สาํคัญ
 2. โครงการสรา้งเสรมิสุขภาวะนักเรยีนและนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา

กิจกรรมอนามัยโรงเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
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ผลการดําเนินงานที�สาํคัญและกิจกรรมที�สาํคัญ
 2. โครงการสรา้งเสรมิสุขภาวะนักเรยีนและนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา

กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการป�องกัน
การบาดเจ็บทางนํ�าและการช่วยฟ�� นคืนชีพเบื� องต้น
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ผลการดําเนินงานที�สาํคัญและกิจกรรมที�สาํคัญ
 3. โครงการสรา้งเสรมิสุขภาวะบคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา

กิจกรรมปรับเปลี�ยนพฤติกรรมสุขภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา
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ผลการดําเนินงานที�สาํคัญและกิจกรรมที�สาํคัญ
 4. โครงการสรา้งเสรมิสุขภาวะด้วยความรอบรูด้้านสุขภาพ

กิจกรรมผลิตสื� อความรอบรู ้ด้านสุขภาพ
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ผลการดําเนินงานที�สาํคัญและกิจกรรมที�สาํคัญ
5. โครงการพัฒนาศักยภาพให้บรกิารระดับปฐมภูมิ

กิจกรรมศึกษาดูงานภายนอกโรงพยาบาลพญาเม็งราย
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ผลการดําเนินงานที�สาํคัญและกิจกรรมที�สาํคัญ
6. โครงการพัฒนานวัตกรรมสรา้งเสรมิ ป�องกัน และฟ�� นฟูสุขภาพ

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการสร้างสรรค์และเผยแพร่สื� อสุขภาพ
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ผลการดําเนินงานที�สาํคัญและกิจกรรมที�สาํคัญ
6. โครงการพัฒนานวัตกรรมสรา้งเสรมิ ป�องกัน และฟ�� นฟูสุขภาพ

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการสร้างสรรค์และเผยแพร่สื� อสุขภาพ
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กลุ่มงานพัฒนาและ  
สนับสนุนระบบบริการ  
สุขภาพ



กลุ่มงานพัฒนาและสนับสนุนกลุ่มงานพัฒนาและสนับสนุน  
ระบบบริการสุขภาพระบบบริการสุขภาพ

169

งานที�ปฏิบัติงานสารสนเทศทางการแพทย์ มีหน้าที�จัดการข้อมูลด้านการรกัษา 
พยาบาลและด้านการจัดการวิเคราะห์ จัดทารายงาน การให้บรกิารข้อมูล 

ข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร การสารวจความต้องการด้าน 

Hardware Software การจัดหา การวางระบบ ฝ�กอบรมและบารุงรกัษา การ 

จัดการเวชระเบียน การลงรหัสโรค ตรวจสอบคุณภาพ ข้อมูลด้านเวชระเบียน
งานประกันสุขภาพ มีหน้าที�ขึ�นทะเบียนสิทธิ�ในระบบประกันสุขภาพ งานตรวจ 

สอบสิทธิ�การรกัษาพยาบาล งานเรยีกเก็บค่ารกัษาพยาบาล งานฐานข้อมูลและ 
ระบบสารสนเทศ ระบบประกันสุขภาพ และงานรบัเรื�องรอ้งเรยีน รวมทั�งงาน 

เรยีกเก็บหนี�ลุกหนี�ค่ารกัษาพยาบาลตามสิทธิของโรงพยาบาล เช่นสิทธิประกัน 

สังคม สิทธิข้าราชการ สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เป�นต้น
งานยุทธศาสตรแ์ละแผนงานโครงการ มีหน้าที� รบัผิดชอบในการจัดทาแผน 

ยุทธศาสตรเ์พื�อพัฒนาระบบบรกิารสุขภาพ แผนปฏิบัติการ แผนการเงินการ 

คลัง แผนด้านอัตรากาลัง แผนด้านงบลงทุน พรอ้มทั�งการสื�อสารแผนลงสู่ 
การปฏิบัติและควบคุมกากับ ติดตาม ประเมินเป�นระยะ จัดทารายงานเสนอผู้ 
บรหิาร

หมายถึง กลุ่มงานที�ปฏิบัติงานสารสนเทศทางการแพทย์ งานประกันสุขภาพ งาน 

ยุทธศาสตรแ์ละแผนงานโครงการ และงานพัฒนาคุณภาพบรกิารและมาตรฐาน 

รายละเอียด ดังนี�
1.

2.

3.
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  5. งานพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการบรกิาร รบัผิดชอบงานติดตามประเมิน
      ผลการให้บรกิารของโรงพยาบาล และความพึงพอใจของผู้ป�วย จัดระบบตัวชี�
      วัดบรหิารจัดการระบบความเสี�ยง ทั�งด้านการรกัษาพยาบาลและโครงสรา้ง
      กายภาพ สรา้งเสรมิการทางานเป�นทีมสหสาขาวิชาชีพ ยกระดับกระบวนการ
      และผลการรกัษาพยาบาลจัดทารายงานเพื�อการประเมินผลคุณภาพโรง
      พยาบาลจากหน่วยงานอิสระภายนอก ผลักดันโรงพยาบาลให้ผ่านเกณฑ์
      มาตรฐานคุณภาพเพื�อสามารถเป�นโรงพยาบาลสาหรบัการฝ�กอบรมนักศึกษา
      แพทย์และบุคลากรวิชาชีพ



หน่วยสารสนเทศหน่วยสารสนเทศ
ทางการแพทย์ทางการแพทย์
ผลการดําเนินงาน
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ผลการดําเนินงานที�สาํคัญและกิจกรรมที�สาํคัญ

วันที� 26-27 ตุลาคม 2564 ผู้ให้บรกิารระบบโปรแกรม HOSxP ได้เข้าไซต์งาน 

Re-Visit ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีการปรบัปรุงระบบ Server 

Database และ Log Backup ใหม่ เพื�อให้การทํางานโปรแกรม HOSxP ทํางาน 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปรบัปรุงแก้ไขป�ญหาที�เกิดขึ�นในการทํางานแต่ละแผนก 

รวมถึงปรบัปรุงข้อมูลที�ติดป�ญหาและแก้ไขรายงานของแต่ละส่วนงาน

172



ป�ญหาและอุปสรรค
เครื�องคอมพิวเตอรติ์ดไวรสั เนื� องจากเจ้าหน้าที�นาํ Handy Drive ที�มีไวรสั 

จากภายนอกมาใช้ในโรงพยาบาล รวมถึงเจ้าหน้าที�เข้าใช้เว็บไซด์ หรอื E-Mail 

ที�แพรไ่วรสั
ระบบรายงานไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้อย่างครอบคลุม ถูก 

ต้อง ครบถ้วน ทันเวลา
ข้อมูลที�ส่งให้สาํนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ยังไม่ครอบคลุม 

ครบถ้วนสมบูรณ์ และขาดการตรวจสอบก่อนที�จะส่ง

1.

2.

3.

แนวทางการแก้ไขป�ญหา
ติดตั�งโปรแกรมป�องกันไวรสัคอมพิวเตอรท์ุกเครื�อง รวมถึงมีระบบ 

Firewall เพื�อป�องกันการเข้าถึงและการส่งออกข้อมูลภายนอก
พัฒนาระบบรายงาน และพัฒนาโปรแกรม
พัฒนาระบบตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล และพัฒนาทักษะ ความรู  ้
ของผู้บันทึกข้อมูล

1.

2.

3.
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หน่วยประกันสุขภาพหน่วยประกันสุขภาพ
ผลการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานที�สาํคัญและกิจกรรมที�สาํคัญ
โครงการให้ความรูเ้กี�ยวกับการใช้สิทธิการรกัษาผู้ประสบภัยจากรถ โดยบรษัิท 
กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จาํกัด ประชุมหารอืการย้ายสิทธิการรกัษา 
พยาบาลของนิสิตมหวิทยาลัยพะเยา โดยโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา รว่มกับ 
กองกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา
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ผลการดําเนินงานที�สาํคัญและกิจกรรมที�สาํคัญ

โครงการให้ความรูเ้กี�ยวกับการใช้สิทธิการรกัษาผู้ประสบภัยจากรถ 
 โดยบรษัิท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จาํกัด
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ผลการดําเนินงานที�สาํคัญและกิจกรรมที�สาํคัญ

ประชุมหารอืการย้ายสิทธิการรกัษาพยาบาลของนิสิตมหวิทยาลัยพะเยา 
โดยโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา รว่มกับกองกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา
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ป�ญหาและอุปสรรค
ป�จจุบันยังไม่สามารถเป�ดให้บรกิารการตรวจพิเศษบางประเภท เช่น MRI, 

Mammogram เป�นต้น เนื� องจากยังไม่มีเครื�องมือการตรวจซึ�งกําลัง 

ดําเนินการจัดซื�อ
การให้บรกิารแบบ 24 ชั�วโมงยังทําได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ เนื�องจากอัตรากําลัง 

ไม่เพียงพอ จึงต้องให้บรกิารในลักษณะการขึ�นเวรแบบ On Call Duty

1.

2.

แนวทางการแก้ไขป�ญหา
วางแผนการจัดส่งบุคลากรอบรม และศึกษาดูงานนอกสถานที�ในแต่ละกลุ่ม 

การรกัษา
ดําเนินการจัดทําบัญชีลูกหนี�เพื�อควบคุมและตรวจสอบการเรยีกเก็บค่า 
บรกิารทางการแพทย์ให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วน

1.

2.
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หน่วยงานสถิติการให้บริการหน่วยงานสถิติการให้บริการ
ผลการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานที�สาํคัญและกิจกรรมที�สาํคัญ
รว่มลงทะเบียนให้บรกิารฉีดวัคซีนโควิค-19 เนื� องในวันมหิดล 24 กันยายน 
พ.ศ. 2564 ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์

1.
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ผลการดําเนินงานที�สาํคัญและกิจกรรมที�สาํคัญ
รว่มลงทะเบียนให้บรกิารฉีดวัคซีนโควิค-19 เนื� องในวันมหิดล 24 กันยายน 
พ.ศ. 2564 ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์

รว่มลงทะเบียนให้บรกิารฉีดวัคซีนโควิค-19 เนื� องในวันคล้ายวันสวรรคต
      พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
      บรมนาถบพิตร ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ในวันพุธที� 13 ตุลาคม 2564
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ผลการดําเนินงานที�สาํคัญและกิจกรรมที�สาํคัญ
รว่มลงทะเบียนให้บรกิารฉีดวัคซีนโควิค-19 เนื� องในวันมหิดล 24 กันยายน 
พ.ศ. 2564 ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์

รว่มลงทะเบียนให้บรกิารคัดกรองโควิด-19 เนื� องจากคลัสเตอรต์องเอี�ยว 

รว่มลงทะเบียนให้บรกิารคัดกรองโควิด-19 เนื� องจากคลัสเตอรต์องเอี�ยว 
      หน้ามหาวิทยาลัยพะเยา วันที� 20 ตุลาคม 2564

      หน้ามหาวิทยาลัยพะเยา วันที� 29 ตุลาคม 2564

ป�ญหาและอุปสรรค
จาํนวนผู้รบับรกิารมีจาํนวนมากและให้บรกิารนอกสถานที� จนทําให้อุปกรณ์ในการ
ให้บรกิารไม่เพียงพอและล่าช้า

แนวทางการแก้ไขป�ญหา
นําเอกสารส่งลงทะเบียนที�งานเวชระเบียน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยาเพื�อให้ 
ดําเนินการได้ทันเวลาและส่งคืนบัตรประชาชนให้กับผู้รบับรกิารได้ทันเวลา
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หน่วยงบประมาณ และหน่วยงบประมาณ และ
หน่วยยุทธศาสตร์และแผนงานหน่วยยุทธศาสตร์และแผนงาน  
โครงการโครงการ
ผลการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานที�สาํคัญและกิจกรรมที�สาํคัญ
โครงการสานสัมพันธ์บุคลากรและจัดทําแผนยุทธศาสตรศู์นย์การแพทย์และ 
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ประจาํป�งบประมาณ พ.ศ. 2564

1.
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ผลการดําเนินงานที�สาํคัญและกิจกรรมที�สาํคัญ

การระดมความคิดจากทุกๆมุมมอง โดยไม่มีการตัดสินถูกผิดของสมาชิกในกลุ่ม 
เพื�อหาทางเลือกในการตัดสินใจ ความคิดใหม่ๆและใช้ในการการวางแผน
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเงินและพัสดุ ครั�งที� 1/2564 เมื�อวัน
จันทรที์� 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563
โครงการกองคลังสัญจร เมื�อวันอังคาร ที� 9 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564
โครงการแลกเปลี�ยนเรยีนรูด้้านการเงินการคลัง (KM) ครั�งที� 2/2564 วันที�
24 พฤษภาคม 2564 (ผ่านระบบ Microsoft teams)
อบรมกระบวนการกันเงินไว้เบิกเหลื�อมป� ประจาํป�งบประมาณ พ.ศ. 2564 ใน
ระบบ e-budget วันอังคารที� 31 สิงหาคม 2564 (ผ่านระบบ Microsoft
teams)

   2. เข้ารว่มประชุมและอบรมเพื�อเพิ�มพูนความรู ้

   3.โครงการปรบัแผนยุทธศาสตร  ์คณะแพทยศาสตร  ์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
พะเยา ประจาํป�งบประมาณ 2564

ผลการดําเนินงานที�สาํคัญและกิจกรรมที�สาํคัญ

ป�ญหาและอุปสรรค
ผู้มารบับรกิารมีจาํนวนน้อยจึงทําให้รายรบัที�ได้รบัไม่สามารถนาํไปจัดสรรเป�น 

งบประมาณรายจ่ายได้เพียงพอ
แหล่งทุนที�ส่งเสรมิและสนับสนุนงบประมาณการพัฒนาโรงพยาบาลอยู่ในวง 

จาํกัด

1.

2.

แนวทางการแก้ไขป�ญหา
จัดทํางบประมาณรายจ่ายให้สมดุลกับงบประมาณการรายรบัตามแผนการเป�ด 

ให้บรกิาร
จัดทําแผนพัฒนาระบบให้บรกิารตามป�งบประมาณอย่างรดักุม
ลดรายจ่ายที�ไม่จาํเป�น
จัดทําแผนงบประมาณรายจ่ายตามลําดับความสาํคัญ

1.

2.

3.

4.
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หน่วยพัฒนาคุณภาพบริการหน่วยพัฒนาคุณภาพบริการ  
และมาตรฐานและมาตรฐาน
ผลการดําเนินงาน

           ในป�งบประมาณ 2564 กลุ่มงานพัฒนาและสนับสนุนระบบบรกิารสุขภาพ 

หน่วยพัฒนาคุณภาพบรกิารและมาตรฐาน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยาได้ดาํเนิน 

งานตามวัตถุประสงค์และมีผลงานสาํคัญสรุปได้ ดังนี�
           1. การประเมินระดับการพัฒนามาตรฐานระบบบรกิารสุขภาพสถานพยาบาล 

ตามหนังสือที� สธ 071602/ว.19888 เรื�อง แจ้งผลการประเมินมาตรฐานระบบรกิาร 

สุขภาพ ประจาํป�งบประมาณ 2564 ลงวันที� 7 ตุลาคม 2564 ของศูนย์สนับสนุน 

บรกิารสุขภาพที� 1 ผลการประเมินและรบัรองมาตรฐานระบบบรกิารสุขภาพประจาํ
ป�งบประมาณ 2564 ข้อกําหนด 9 ด้าน อยู่ในระดับคุณภาพ ดังรายละเอียดตารางที� 1

ตารางที� 1 แสดงผลการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพสถานพยาบาล 
ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ ประจาํป� 2564
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หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที� 9 สิงหาคม 2564

โดยเกณฑ์มาตรฐานระบบบรกิารสุขภาพแบ่งเป�น 3 ระดับ ได้แก่
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2. การประเมินระดับการพัฒนามาตรฐานระบบบรกิารสุขภาพสถานพยาบาล ด้าน 

ความพึงพอใจ สถานพยาบาล (เป�าหมาย > 40) ซึ�งได้รบัการประเมินจากผู้มารบั 

บรกิาร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร ์จาํนวน 46 ราย ใน 

ภาพรวมผลการประเมินในระดับพอใจมากรอ้ยละ 81.88 พอใจปานกลาง รอ้ยละ 
17.39 และไม่พอใจ รอ้ยละ 0.72 ดังตารางที� 2, 3, 4 และ 5

ตารางที� 2 แสดงรอ้ยละความพึงพอใจในภาพรวมของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย 
พะเยา คณะแพทยศาสตร์

ตารางที� 3 แสดงรอ้ยละความพึงพอใจด้านสถานที� สิ�งแวดล้อมมีความปลอดภัย

ตารางที� 4 แสดงร้อยละความพึงพอใจด้านเครื�องมือ อุปกรณ์พร้อมใช้
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 คณะแพทยศาสตร ์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดําเนินการพัฒนาคุณภาพ 

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา จึงได้กําหนดนโยบายการจัดการคุณภาพ เพื�อให้ 
โรงพยาบาลมีการให้บรกิารด้านสุขภาพที�มีคุณภาพ ปลอดภัยและ เพื�อเตรยีม 

ความพรอ้มในการเข้ารบัการประเมินคุณภาพโรงพยาบาล จากสถาบันรบัรอง 

คุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

ตารางที� 5 แสดงรอ้ยละความพึงพอใจด้านการบรกิารที�ดี

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที� 9 สิงหาคม 2564

ผลการดําเนินงานที�สาํคัญและกิจกรรมที�สาํคัญ
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ผลการดําเนินงานที�สาํคัญและกิจกรรมที�สาํคัญ
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ผลการดําเนินงานที�สาํคัญและกิจกรรมที�สาํคัญ
1. กิจกรรมศึกษาดูงานระบบงานคุณภาพ โรงพยาบาลปงจังหวัดพะเยา 
วันที� 2 เมษายน 2564
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ผลการดําเนินงานที�สาํคัญและกิจกรรมที�สาํคัญ
2. อบรมออนไลน์ ความรูพ้ื�นฐานสาํหรบัการพัฒนาคุณภาพ (EL002) โดย ทีม 
วิทยากร สถาบันรบัรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) วันที� 7 
เมษายน 2564
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ผลการดําเนินงานที�สาํคัญและกิจกรรมที�สาํคัญ
3. ประชุม CQI การลดระยะเวลารอคอย วันที� 14 พฤษภาคม 2564
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ผลการดําเนินงานที�สาํคัญและกิจกรรมที�สาํคัญ
4. ดาํเนินการส่งเอกสารแสดงความจาํนงเพื�อขอรบัการรบัรองกระบวนการ 
คุณภาพสถานพยาบาล เพื�อลงทะเบียนกับสถาบันรบัรองคุณภาพสถานพยาบาล 
(องค์การมหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื�อให้การจัดกระบวนการพัฒนาคุณภาพ 
ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ดาํเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป�า 
หมาย ในเดือน มิถุนายน 2564
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ผลการดําเนินงานที�สาํคัญและกิจกรรมที�สาํคัญ
5. อบรมออนไลน์ การพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาลเพื�อคุณภาพ (HA303) โดย 
ทีมวิทยากรสถาบันรบัรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) วันที� 
30 มิถุนายน -2 กรกฎาคม 2564

6. โครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา วันที� 1-2 กรกฎาคม 
2564

193



ผลการดําเนินงานที�สาํคัญและกิจกรรมที�สาํคัญ

6. โครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา วันที� 1-2 กรกฎาคม 
2564
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ผลการดําเนินงานที�สาํคัญและกิจกรรมที�สาํคัญ
7. โครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา อบรมให้ความรูเ้กี�ยว 
กับความสมบูรณ์ของเวชระเบียน วันที� 21-22 กันยายน 2564
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ผลการดําเนินงานที�สาํคัญและกิจกรรมที�สาํคัญ
8. ดาํเนินการส่งเอกสารฉบับสมบูรณ์ เพื�อการขอรบัรองคุณภาพสถานพยาบาล 
ขั�นที� 1 และขั�นที� 2 กับสถาบันรบัรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื�อให้การจัดกระบวนการพัฒนาคุณภาพ ของโรงพยาบาล 
มหาวิทยาลัยพะเยา ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป�าหมาย ในเดือน 
กันยายน 2564
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ผลการดําเนินงานที�สาํคัญและกิจกรรมที�สาํคัญ
8. ดาํเนินการส่งเอกสารฉบับสมบูรณ์ เพื�อการขอรบัรองคุณภาพสถานพยาบาล 
ขั�นที� 1 และขั�นที� 2 กับสถาบันรบัรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื�อให้การจัดกระบวนการพัฒนาคุณภาพ ของโรงพยาบาล 
มหาวิทยาลัยพะเยา ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป�าหมาย ในเดือน 
กันยายน 2564
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