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ค าน า 

 คู่มือปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน โรงพยาบาลเชียงยืน จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติเพ่ืออ านวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน ที่มารับบริการ บุคลากรหรือผู้ที่สนใจสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ 

 

 

 

 

 

 

 

โรงพยาบาลเชียงยืน 

ตุลาคม 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน 
โรงพยาบาลเชียงยืน 

บริบท 

 โรงพยาบาลเชียงยืน เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียง  ระดับทุติยภูมิในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ให้บริการด้านสุขภาพทั่วไปทุกสาขาซึ่งลักษณะของโรคไม่รุนแรงหรือซับซ้อนถ้าเกินศักยภาพในการรักษาพยาบาล
จะส่งต่อโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น และโรงพยาบาลมหาสารคามซึ่งเป็นแม่ข่าย มีส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ   
1แห่ง  มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในเครือข่าย 10 แห่ง ประชากรจ านวน 61,467 คน เน้นการส่งเสริม
สุขภาพ ป้องกัน ฟ้ืนฟูสุขภาพในชุมชนและให้การดูแลรักษาโรคทั่วไปที่ไม่ซับซ้อน รวมถึงการส่งต่อที่เหมาะสม  
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเป็นแพทย์เฉพาะทางสาขาสูตินรีเวชการบริหารองค์กรด าเนินการในรูปแบบคณะ
กรรมการบริหารโรงพยาบาล ประกอบด้วยผู้อ านวยการ และหัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้างาน  เป็นแกนน าส าคัญในการ
ผลักดันให้เกิดการพัฒนางาน  โดยมีการนิเทศติดตามตัวชี้วัด ตามแผนยุทธศาสตร์ และนโยบายของโรงพยาบาล, 
CUP, สสจ. และกระทรวง  
วิสัยทัศน์: 

 เป็นเครือข่ายบริการสุขภาพที่ได้มาตรฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล โดยชุมชนและภาคีมีส่วนร่วมในการ
จัดการระบบสุขภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เพ่ือประชาชนมีสุขภาวะที่ดี ภายใต้วิถีพอเพียงภายในปี 2565 

พันธกิจ:      

 ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงหลักประกันสุขภาพให้ครอบคลุม เสมอภาคและเป็นธรรม 
 ส่งเสริมสนับสนุนประชาชนและภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพให้มีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพของตนเอง 

ครอบครัวและชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสร้างสุขภาวะอย่างยั่งยืน 
 พัฒนาคุณภาพบริการและเครือข่ายบริการด้านสุขภาพเพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพและได้

มาตรฐาน 
 พัฒนาระบบบริหารจัดการสุขภาพให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

ค่านิยม : 

M = Mastery: เป็นนายของตัวเอง  ตรงเวลา  ซื่อสัตย์สุจริต 
 O = Originality: เร่งสร้างสิ่งใหม่ เช่น นวัตกรรม และ R2R เป็นต้น 
 P = People centered: ใส่ใจประชาชน 
 H = Humility: อ่อนน้อมถ่อมตน 

บุคลากรมีคุณธรรมตามอัตลักษณ์: ซื่อสัตย์ เมตตา สามัคคี 
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ระบบก ากับดูแลองค์กร:      

 เป็นโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและเป็นโรงพยาบาลในโครงการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ การบริหารงานจึงเป็นไปตามสายการบังคับบัญชาโดยขึ้นตรงกับส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
มหาสารคามและส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หัวหน้ากลุ่มงานรายงานตรงต่อผู้อ านวยการโรงพยาบาล 
หัวหน้างานรายงานตรงต่อหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าเวรรายงานตรงต่อหัวหน้างาน 
 ระบบการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน ปี พ.ศ. 2544 โดยก าหนดให้หัวหน้าหน่วยงานทุกจุดจัดท ารายงานการประเมินผลและการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.1 และ ปย.2) เพ่ือน ามาประมวลเป็นรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ของโรงพยาบาลและรายงานต่อหน่วยเหนือตามล าดับ และด าเนินการตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขก าหนด
มาตรการ 3 ป. 1 ค. ในการป้องกันการทุจริตประกอบด้วย (1) ปลุกจิตสานึก (2) ป้องกัน (3) ปราบปราม และ 
(4) เครือข่ายมุ่งเน้นกลยุทธ์การป้องกันตามแนวนโยบายรัฐบาลด าเนินงานผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ตาม
หลักธรรมาภิบาล 

การตรวจสอบจากภายในโดยทีมของโรงพยาบาลเอง ได้แก่คณะกรรมการเฝ้ าระวังการเงินการคลัง    
คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ และคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง   
          การตรวจสอบจากภายนอกอ่ืนๆ ได้แก่ ตรวจสอบภายในจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  ส านักงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน
สถานพยาบาลสาธารณสุขระดับจังหวัด 
กระบวนการ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และจริยธรรม 

 ผู้น าระดับสูงและทีมน า ได้มีการทบทวนพันธกิจ วิสัยทัศน์ มีการเชื่อมโยงสู่ค่านิยมหลักขององค์กร ยึด
หลักการมีส่วนร่วมของบุคลากรและภาคีเครือข่ายโดยมีการท าแผนยุทธศาสตร์ร่วมกันระหว่างโรงพยาบาล, 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ และรพ.สต. มีแผนยุทธศาสตร์แผนเดียวที่ใช้ร่วมกันโดยมีการแบ่งหน้าที่ ความ
รับผิดชอบและก าหนดเป้าหมายชัดเจน โดยใช้การบริหารแบบบูรณาการมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ( Integrated Result 
Based Management: IRBM) เป็นเครื่องมือในการท าแผนโดยมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์ และบูรณาการกิจกรรมต่างๆที่มี
ความซ้ าซ้อนเพ่ือความประหยัดแต่ให้ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่วางไว้และได้มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดให้หน่วยงาน 
และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง น าไปจัดท าแผนปฏิบัติการ มีการนิเทศติดตามอย่างใกล้ชิด และรายงานผลปีละ 2 ครั้ง  
ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคือ 

 โรงพยาบาลผ่านการประเมินมาตรฐาน HA/HPH, การประกันคุณภาพทางการพยาบาลจากภายนอก
(QA), การประกันคุณภาพห้องปฎิบัติการ (LA, MOPH), HA มาตรฐานยาเสพติด, มาตรฐาน GREEN & CLEAN 
Hospital, 3 มาตรฐาน (สุขศึกษา, อาชีวอนามัย, เครื่องมือแพทย์) และมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัย, ผ่าน
การประเมินรับรองอ าเภอด าเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน (DHS-RTI) ดีเยี่ยม (Advanced) 
ระดับทอง 
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 ชุมชนและภาคีเครือข่ายให้ความร่วมมือและสนับสนุนงบประมาณการแก้ปัญหาร่วมกัน เช่น การ

สนับสนุนกายอุปกรณ์, เงินทุนประกอบอาชีพในกลุ่มผู้พิการและด้อยโอกาส และได้รับทุนจากหลวงปู่บุญเพ็งใน
การซื้ออุปกรณ์การแพทย์ เป็นต้น และมีการด าเนินงานและสนับสนุนงบประมาณจากภาคีเครือข่ายการป้องกัน
อุบัติเหตุ (EMS) ครอบคลุมร้อยละ 100 ของพ้ืนที่ต าบล, การด าเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) 
อ าเภอเชียงยืนขับเคลื่อนประเด็นที่ส าคัญตามบริบทในพ้ืนที่มาด าเนินการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาได้แก่ประเด็น 
Smart Kids Taksila 4.0, การขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและผู้พิการ เน้นโรงเรียนผู้สูงอายุ, การบริโภค
อาหารปลอดภัย ผักปลอดสารพิษ 

 การพัฒนาคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่อง สะท้อนจากมีการปรับปรุงระบบงานและอาคารสถานที่ให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ และตอบสนองผู้ใช้บริการตลอดเวลา เช่น การพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยเรื้อรังแบบใกล้
บ้านใกล้ใจ และมีนวัตกรรม 3 โรงในการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน, การดูแลต่อเนื่องที่บ้าน (Home Ward), ระบบการ
ดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดโดยครอบครัวและเครือข่ายในชุมชน, การพัฒนาระบบ Central Supply เพ่ือ
บริการหน่วยงานใน CUP และระบบยา ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้ง CUP และส่งยาถึง รพ.สต. 

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน (ITA) และองค์กรคุณธรรมโรงพยาบาลเชียงยืน
ผ่าน “ระดับสูงมาก” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพรข่้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลเชียงยืน 
ตามประกาศโรงพยาบาลเชียงยนื 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2564 
ส าหรับหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลเชียงยืน 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพรข่้อมูลผ่านเว็บไซต์ 
ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลเชียงยืน 

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลเชียงยืน 
วัน/เดือน/ปี  27 ธันวาคม 2564 
หัวข้อ คู่มือปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน โรงพยาบาลเชยีงยืน 

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
     คู่มือปฏิบัติงานตามภารกิจหลกัและภารกิจสนับสนุน โรงพยาบาลเชียงยืน 
Link ภายนอก - 
หมายเหตุ - 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมลู 
 

               ว่าท่ีร้อยตรี ปริญญา  สัญพึ่ง 
(ปริญญา  สญัพึ่ง) 

ต าแหน่ง นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 
วันท่ี 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 

ผู้อนุมัตริับรอง 
 

ณัฐวุฒิ  มาสาซา้ย 
(นายณัฐวุฒิ  มาสาซ้าย) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเชียงยืน 
วันท่ี 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมลูขึ้นเผยแพร่ 
 

                                                   ว่าท่ีร้อยตรี ปริญญา  สญัพึ่ง 
(ปริญญา  สญัพึ่ง) 

ต าแหน่ง นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 
วันท่ี 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 

 

 


