
  

                      บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลกันทรวิชัย  โทร.๐ ๔๓๗8 ๙205 ต่อ 115  

ที ่  มค ๐๐๓๒.301/219 วันที ่ 14  กุมภาพันธ์  ๒๕๖3          

เรื่อง   แนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกันทรวิชัย 

ด้วย  โรงพยาบาลกันทรวิชัย  ไดจ้ัดท าประกาศโรงพยาบาลกันทรวิชัย  เรื่อง แนวทางการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานใน
สังกัดโรงพยาบาลกันทรวิชัย ทราบและถือปฏิบัติต่อไป 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในประกาศโรงพยาบาลกันทรวิชัย 
เรื่อง แนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  รายละเอียด
ปรากฏดังเอกสาร ที่แนบเรียนมาพร้อมนี้ และขออนุญาตเผยแพร่ บนเว็บไซต์โรงพยาบาลกันทรวิชัย  ต่อไป  

   
   
 

  (นางรุ่งนภา  ทองช านิ) 
        นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

              
              

- อนุญาต/ลงนามแล้ว 

 

(นายเจษฐา  พัชรเวทิน) 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกันทรวิชัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ประกาศโรงพยาบาลกันทรวิชัย 
เรื่อง แนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

---------------------------------------- 

  เพ่ือให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  โรงพยาบาลกันทรวิชัย  มีการตรวจสอบ ก ากับ ดูแล 
และติดตาม ให้เป็นไปตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ ได้จัดท าขึ้น  จึงก าหนดแนวทางการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน  โรงพยาบาลกันทรวิชัย จึงออกประกาศเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของทุกหน่วยงานในสังกัด ถือปฏิบัติ ดังนี้ 

1. วิธีการตรวจสอบ  มีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
1.1  การสังเกต 
1.2  การตรวจสอบเอกสาร 

                         1.3 การทดสอบการปฏิบัติงาน 
                      2. ขั้นตอนการตรวจสอบ 

   2.1 การสังเกต 
      - การมาปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในแต่ละวันปฏิบัติตามมาตรการของหน่วยงาน 
      - การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในแต่ละวันปฏิบัติอย่างไร 
      - การปฏิบัติงานตามค าสั่งมอบหมายงานในหน้าที่ เสร็จตามก าหนดเวลาหรือไม่ 
      - การจัดเก็บเอกสารในการปฏิบัติงาน เป็นระบบ สามารถตรวจสอบได้หรือไม่ 

       2.2 การตรวจเอกสาร 
      - เอกสารในการลงข้อมูลปฏิบัติงาน ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา หรือไม่ 
      - เอกสารที่ตรวจพบการผิดพลาดบ่อยครั้ง มีการปรับปรุงแก้ไข และจัดท าเป็นแนว 

ทางการปฏิบัติงาน 
      - เอกสารมีความถูกต้องตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
    2.3 การทดสอบการปฏิบัติงาน  
      - ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
      - การใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
3. มีการก าหนดกลไกการก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง 
 3.1 ก าหนดแนวทางการปฏิบัติในหน่วยงาน 
 3.2 ก าหนดประชุมเจ้าหน้าที่ เพื่อทบทวน ติดตาม รับทราบผล 
 3.3 ก าหนดระยะเวลาการปฏิบัติงาน และการรายงานผล 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

       ประกาศ ณ วันที่  14  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563 

 
                (นายเจษฐา  พัชรเวทิน) 
        ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกันทรวิชัย 

 
 
 

 



 
ตัวอย่างวิธีปฏิบัติแนบท้ายประกาศที่หน่วยงานต้องจัดท า 

 
โรงพยาบาลกันทรวิชัย รหัสเอกสาร : WI-งานยานพาหนะ-001 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานยานพาหนะ แก้ไขครั้งท่ี  : 00 

ประเภทเอกสาร : วิธีปฏิบัต ิ วันท่ีประกาศใช้ :   6 มีนาคม 2562 

เอกสารเรื่อง :  การจัดบริการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยใน
การท างาน 

หน้า : 2/3 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานยานพาหนะ ให้ความส าคัญในการดูแลสุขภาพของตนเอง ให้มีสุขภาวะที่ดี และ

ปฏิบัติงานยานพาหนะอย่างปลอดโรคปลอดภัย ตามที่ผู้บริหารและทีมสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย และ  อาชี
วอนามัย ได้วางแผนและหาแนวทางปฏิบัติร่วมกัน เป็นการสร้างความม่ันใจในความปลอดภัยต่อเจ้าหน้าที่ รวมทั้ง
ผู้ปุวยและญาติ   
เป้าหมาย       

1. บริหารงานด้านชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม และข้อก าหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
2. ปูองกันโรคท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานได้รับหรือสัมผัสสิ่งคุกคามสุขภาพอนามัยที่มีอยู่ในสิ่งแวดล้อม 

การท างานยานพาหนะ 
 3. จัดหาและสนับสนุนทรัพยากรด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม อย่างเพียงพอและ

เหมาะสม 
ตัวช้ีวัด  

1. รายงานอุบัติการณ์เพลิงไหม้งานยานพาหนะ 
2. รายงานการบาดเจ็บ/เจ็บปุวยจากการท างานของเจ้าหน้าที่งานยานพาหนะ 
3. รายงานผลการตรวจสุขภาพประจ าปีเจ้าหน้าที่งานยานพาหนะ 

แนวทางปฏิบัติ 
1. เจ้าหน้าที่ควรได้รับข้อมูลข่าวสาร และการฝึกอบรมที่จ าเป็นด้านสุขอนามัยและการปูองกันความ 

เสี่ยงจากการปฏิบัติงาน 
2. มีการน ามาตรการปูองกันความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน รวมทั้งจัดหาอุปกรณ์ปูองกันอันตรายส่วน 

บุคคลที่จ าเป็นแก่เจ้าหน้าที่ 
3. มีการทบทวนมาตรการปูองกันความเสี่ยงอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือปรับปรุงมาตรการปูองกันให้ดีขึ้น 
4. มีการบูรณาการให้การปูองกันการติดเชื้อ เข้าเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายด้านอาชีวอนามัยของงาน 

ยานพาหนะ 
5. เจ้าหน้าที่เข้าถึงโครงการให้ภูมิคุ้มกันที่จ าเป็น และการประเมินผลการปูองกันหลังจากได้รับ 

ภูมิคุ้มกันโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 

1. ไม่มีอุบัติการณ์เพลิงไหม้งานยานพาหนะ 
2. อัตราการบาดเจ็บ/เจ็บปุวยจากการท างานเจ้าหน้าที่งานยานพาหนะเป็น 0 
3. ผลการตรวจสุขภาพประจ าปีเจ้าหน้าที่งานยานพาหนะปีละ 1 ครั้ง 

 

 

 



 

 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ห้องผ่าตัดให้ความส าคัญในการดูแลสุขภาพของบุคลากร ให้มีสุขภาวะที่ดีและ

ปฏิบัติงานในห้องผ่าตัดอย่างปลอดโรค ปลอดภัย ตามท่ีผู้บริหารและทีมสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยและอา
ชีวอนามัย ได้วางแผนและหาแนวทางปฏิบัติร่วมกัน เป็นการสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยต่อเจ้าหน้าที่  
รวมทั้งผู้ปุวยและญาติ   
เป้าหมาย       

1. บริหารงานด้านชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม และข้อก าหนดอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 
2. ปูองกันโรคที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานได้รับหรือสัมผัสสิ่งคุกคามสุขภาพอนามัยที่มีอยู่ใน

สิ่งแวดล้อมการท างานของห้องผ่าตัด 
3. จัดหาและสนับสนุนทรัพยากรด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม อย่างเพียงพอ

และเหมาะสม 
ตัวช้ีวัด  
1.   รายงานอุบัติการณ์เพลิงไหม้ห้องผ่าตัด 
2.   รายงานการบาดเจ็บ/เจ็บปุวยจากการท างานเจ้าหน้าที่ห้องผ่าตัด 
3.    รายงานการบาดเจ็บของผู้ปุวยจากอุบัติเหตุที่ปูองกันได้ 
4.    แบบประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ 
5.   รายงานผลการตรวจสุขภาพประจ าปีเจ้าหน้าที่ห้องผ่าตัด 

 
แนวทางปฏิบัติ 

6. เจ้าหน้าที่ควรได้รับข้อมูลข่าวสาร และการฝึกอบรมที่จ าเป็นด้านสุขอนามัยและการปูองกันความ
เสี่ยงจากการปฏิบัติงาน 

7. มีการน ามาตรการปูองกันความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน รวมทั้งจัดหาอุปกรณ์ปูองกันอันตรายส่วน
บุคคลที่จ าเป็นแก่เจ้าหน้าที่ 

8. มีการทบทวนมาตรการปูองกันความเสี่ยงอย่างสม่ าเสมอเพ่ือปรับปรุงมาตรการปูองกันให้ดีขึ้น 
9. มีการบูรณาการให้การปูองกันการติดเชื้อเข้าเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายด้านอาชีวอนามัยของงาน

ห้องผ่าตัด 
10. เจ้าหน้าที่เข้าถึงโครงการให้ภูมิคุ้มกันที่จ าเป็น และการประเมินผลการปูองกันหลังจากได้รับ

ภูมิคุ้มกันโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 

4. ไม่มีอุบัติการณ์เพลิงไหม้ห้องผ่าตัด 
5. อัตราการบาดเจ็บ/เจ็บปุวยจากการท างานเจ้าหน้าที่ห้องผ่าตัด 5 ครั้ง/ปี 
6. อัตราการบาดเจ็บของผู้ปุวยจากอุบัติเหตุที่ปูองกันได้ ร้อยละ 90 
7. อัตราความพึงพอใจผู้รับบริการ  ร้อยละ 90 
8. ผลการตรวจสุขภาพประจ าปีเจ้าหน้าที่ห้องผ่าตัด ปีละ 1 ครั้ง 

 

โรงพยาบาลกันทรวิชัย รหัสเอกสาร: WI-OR-010 
ห้องผ่าตัด กลุ่มงานการพยาบาล แก้ไขครั้งที่ :00 
ประเภทเอกสาร :วิธีปฏิบัต ิ วันที่ประกาศใช้ : 9 สิงหาคม 2555 
เอกสารเรื่อง : การจัดบริการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยใน
การท างาน 

หน้า :2/4 



 

 

โรงพยาบาลกันทรวิชัย รหัสเอกสาร  :  WI – LR - 011 
ห้องคลอด  กลุ่มการพยาบาล แก้ไขครั้งที่  :  00 
ประเภทเอกสาร  :  วิธีปฏิบัติ วันที่ประกาศใช้  : 21 มิถุนายน 2562 
เอกสารเรื่อง  :   การดูแลทารกแรกเกิดปกติ (ต่อ) หน้า   :  2 / 9 

 

 
           1. ทารกปลอดภัยจากภาวะขาดออกซิเจน 
           วัตถุประสงค์ 

    เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดูแลทารกแรกเกิดปกติ  ทารกได้รับการดูแล  และปลอดภัยจาก
ภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ 

           เป้าหมาย 
     1.ทารกแรกเกิดทุกรายได้รับการดูแลทันทีหลังคลอด 
     2.APGAR score ที่ 1 นาที อยู่ในช่วง 8-10 คะแนน 
     3.อุณหภูมิร่างกายทารกอยู่ระหว่าง  36.5 – 37.4๐C 

            4.ทารกหายใจสะดวก อัตรา  40 – 60  ครั้ง/นาท ี
     5.ฟังปอดไม่มีเสียง Secretion 

           ตัวชี้วัด   ทารกแรกเกิดปกติทุกคนได้รับการดูแลตามแนวทางปฏิบัติ 
           แนวทางปฏิบัติ 

1.ประเมิน APGAR score ที่ 1,5 และ 10 นาที โดยประเมินจาก สีผิว  ชีพจร  การตอบสนองต่อสิ่ง
กระตุ้น  
 การเคลื่อนไหว  การหายใจ 
  1.1ถ้าประเมิน APGAR score ที่ 1 นาที อยู่ในช่วง  8-10  คะแนน  ให้ Keep warm เด็ก โดยใช้
ผ้าห่อตัว 
   แต่ไม่แน่นเกินไป 
   1.2ถ้าประเมิน APGAR score ที่ 1 นาที อยู่ในช่วง  4-7คะแนน 

-ให้ Keep warm เด็ก 
-Suction ด้วยเครื่อง  Suction 
-ให้ O2 mask with bag with reservior  bag 
-กระตุ้นการหายใจโดยลูบหลังหรือดีดฝุาเท้า 2 ครั้ง 
-รายงานแพทย์ 

ถ้าประเมิน APGAR score ที่ 1 นาที ต่ ากว่า 4 คะแนน 
-ให้ Keep warm เด็ก 
-Suction จน Clear  
-ท า PPV 
-รายงานแพทย์, ท า CPR 

            2.ใช้ผ้าอุ่นที่ Keep warm ไว้เช็ดตัวเด็กให้แห้ง แล้วทิ้งผ้าเปียก Keep warm  ต่อด้วยผ้าอุ่นอีกผืน 
ใต้เครื่อง  
                Radiant warmer 
            3.ให้ทารกนอนหงายศีรษะต่ าหรือนอนตะแคงข้างใดข้างหนึ่ง ใช้ลูกสูบยางแดงดูดสารคัดหลั่งออก
จากปากและจมูกจนหมด ในกรณีท่ีลูกสูบยางแดงไม่ถึงควรใช้สาย Suction ดูด การดูดแต่ละครั้งใช้เวลาไม่เกิน 
5 วินาที และท าท้ังหมดไม่ควรเกิน 30 วินาที 
            4.Keep warm เด็กภายใต้เครื่อง Radiant warmer นาน 1 ชั่วโมง 



 
 
ปัญหาการพยาบาล     เฝูาระวังทางเดินหายใจ 
กิจกรรมการพยาบาล 
1.สังเกตประเมินอาการทารกแรกเกิด  
2.บันทึก Vital signs ( T, HR,RR ) O

2
sat  แรกรับและตรวจทุก 4 ชั่วโมง  

3.จัดท่านอนให้เหมาะสม นอนหงายศีรษะแหงนใช้ผ้ารองใต้ไหล่  
4.ดูดเสมหะด้วยลูกยางแดง หรือ Electric suction แรงดันไม่เกิน 100 มิลลิเมตรปรอท ไม่ควรนานเกิน 10 
วินาที 
5.ทารกแรกเกิดหายใจผิดปกติ มีภาวะขาดออกซิเจนจะต้องช่วย Resuscitate  
6.สังเกตอาหารเปลี่ยนแปลงภาวะที่ร่างกายทารกได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอ เช่น สีผิว ความตึงตัวของ
กล้ามเนื้อ  
และพฤติกรรมทารกที่ผิดปกติ 
เกณฑ์การประเมิน     ทารกแรกเกิด อัตราการหายใจอยู่ระหว่าง 40 – 60 ครั้ง/นาที 
 
แนวทางการประเมิน  ประเมินจากทารกแรกเกิดทุกราย / สอบถามผู้ปฏิบัติ 
 
2. ทารกแรกเกิดสามารถด ารงไว้ซึ่งอุณหภูมิของร่างกายระดับปกติ 
วัตถุประสงค์ 
         เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดูแลทารกแรกเกิด / เพื่อปูองกันภาวะอุณหภูมิกายต่ าและลดภาวะแทรกซ้อน
ต่าง ๆ ที่เกิดจากภาวะอุณหภูมิกายต่ า 
เป้าหมาย   
1. อุณหภูมิร่างกายอยู่ในระดับปกติ คือ วัดทางทวารหนักอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 36.5 – 37.4 ๐C 
2. ทารกไม่มีอาการและอาการแสดงของภาวะอุณหภูมิต่ า เช่น ปลายมือ ปลายเท้าเขียว ผิวหนังเย็นลง ซึมลง 
หายใจช้าลง 
ตัวช้ีวัด   ทารกแรกเกิดทุกคนได้รับการดูแลตามแนวทางปฏิบัติการปูองกันการเกิดภาวะอุณหภูมิกายต่ า 
แนวทางปฏิบัติ 

1. เตรียมความพร้อมก่อนทารกคลอด 
1.1 ควบคุมอุณหภูมิห้องไม่ให้อุณหภูมิต่ ากว่า  25 ๐C 
1.2 เปิด Radiant warmerก่อนเด็กเกิดไม่ต่ ากว่า 15 นาที 
1.3 จัดเตรียมผ้าอุ่นและแห้งส าหรับรับทารกจ านวน  2 ผืนโดยน าผ้าไปวางไว้เครื่อง 
Radiant warmer  /   ปิดแอร์ทันทีเมื่อทารกเกิด 

2. การดูแลทารกแรกเกิดเพ่ือปูองกันการสูญเสียความร้อนออกจากร่างกาย 
2.1 เช็ดร่างกายทารกแรกเกิดทันทีให้แห้งด้วยผ้าอุ่นและแห้งแล้วทิ้งผ้าผืนแรกไป 
2.2 ใช้ผ้าที่อุ่นและแห้งห่อตัวทารก 
2.3 จัดให้ทารกแรกเกิดอยู่ภายใต้ Radiant warmer 
2.4 ให้มารดาอุ้มทารกแรกเกิดแบบ skin – to – skin ภายใต้ผา้ห่มโดยปฏิบัติในขณะที่น าทารก 

Breast feeding ใน 30 นาทีแรกบนเตียงคลอด 
2.5 สังเกตสีผิวและวัดอุณหภูมิกายทารกทางทวารหนักโดยใช้เทอร์โมมิเตอร์แบบกระเปาะแก้ว

สอดปรอทลึก 
 3ซม. นาน 3 นาทีเพ่ือประเมินภาวะอุณหภูมิกายต่ าและลงบันทึกในแบบฟอร์มของ
โรงพยาบาล  
วัดอุณหภูมิกาย 



 
 

2.6 ให้การพยาบาลทารกแรกเกิดภายใต้ Radiant warmer  และให้การพยาบาลด้วยความรวดเร็ว
เมื่อจ าเป็นต้อง 
น าทารกออกจากเครื่อง Radiant warmer 

2.7 ถ้าทารกไม่มีภาวะอุณหภูมิกายต่ า สามารถย้ายทารกออกจากเครื่อง Radiant warmer ได้ 
เมื่อ 

     1 ชั่วโมงหลังคลอด 
ปัญหาการพยาบาล         เสี่ยงต่อการเกิดภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ า 
กิจกรรมการพยาบาล       
1. สังเกตประเมินอาการทารกแรกเกิด  
2. ติดตามอาการและสัญญาณชีพอย่างต่อเนื่อง  
3. ประเมินระดับอุณหภูมิ โดยติดตามการการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของร่างกายทารกดังนี้  
4. วัดอุณหภูมิเม่ือแรกรับทุกราย คอยวัดทางรักแร้หรือทางทวารหนัก ถ้าพบผิดปกติให้วัดซ้ าทุก 30 นาที    
    จนกว่าอุณหภูมิร่างกายทารกคงที่ในระดับปกติ  
5. บันทึกอุณหภูมิร่างกายทารกทุกครั้งที่วัดปูองกันภาวะอุณหภูมิกายต่ าโดย  
   5.1. ห่อตัวทารกทุกครั้ง เมื่ออยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีอุณหภูมิ 26 – 28 องศาเซลเซียส 
    5.2. ผ้าปูที่นอน ผ้าอ้อมที่ใช้จะต้องแห้งสะอาดอยู่เสมอ  
   5.3. สังเกตการเกิดภาวะอุณหภูมิกายต่ ากว่าปกติได้แก่ ซึมลง หายใจช้าลง หัวใจเต้นช้า ริมฝีปากปลายมือ   
           ปลายเท้าเขียว 
เกณฑ์การประเมิน    
- อุณหภูมิวัดทางทวารหนักอยู่ในอยู่ระหว่าง 36.5 – 37.4 องศาเซลเซียส  
- ทารกไม่มีอาการของภาวะอุณหภูมิกายต่ ากว่าปกติ เช่น ซึมลง หายใจช้าลง หัวใจเต้นช้า  
   ริมฝีปากปลายมือปลายเท้าเขียว 
แนวทางการประเมิน       ประเมินจากทารกแรกเกิดทุกราย / สอบถามผู้ปฏิบัติ 
 
3. ทารกแรกเกิดปลอดภัยจากการติดเชื้อระบบต่างๆของร่างกาย 
วัตถุประสงค์    เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ห้องคลอดมีแนวทางในการดูแลทารกเพ่ือปูองกันการติดเชื้อ 
เป้าหมาย      ไม่พบการติดเชื้อของระบบต่างๆในทารกแรกเกิด  
ตัวช้ีวัด       ทารกแรกเกิดได้รับการดูแลตามแนวทางปฏิบัติทุกคน  
                   อุบัติการณ์ติดเชื้อที่ตาทารก = 0 
                   อุบัติการณ์ติดเชื้อที่สะดือทารก = 0 
แนวทางปฏิบัติ 

1. จัดเตรียมเครื่องมือในการท าคลอดด้วยหลัก Aseptic technique 
2. ท าคลอดด้วยหลัก Aseptic technique ( ตามมาตรฐานการพยาบาลในระยะที่ 2 ของการคลอด ) 
3. เมื่อศีรษะทารกคลอด เช็ดตาด้วยส าลีที่ผ่านการฆ่าเชื้อ ดูดสิ่งคัดหลั่งในปากและจมูกของทารกด้วย

ลูกสูบยางแดง 
4. เมื่อทารกคลอดทั้งตัว 

4.1 Suction ปากและจมูกทารกให้โล่งก่อนการหายใจเฮือกแรก 
4.2 ผูกสายสะดือเป็นเงื่อนตายแล้วทาด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อและเช็ดสายสะดือซ้ าหลังตัดสายสะดือ 
4.3 เช็ดตัวทารกด้วยผ้าที่ผ่านการฆ่าเชื้อท่ีอุ่นและแห้งและเปลี่ยนผ้าเมื่อย้ายเด็กมาที่ Radiant 

warmer  
4.4 ใช้ผ้าสะอาดชุบน้ าอุ่นเช็ดตัวทารกให้สะอาด 



4.5 เช็ดตาทารกด้วยส าลีชุบ 0.9% NSS และปูายตาทารกด้วย Terramycin eye ointment 
4.6 เช็ดสะดือทารกด้วย Providineหรือ 70 %Alcohol ก่อนห่อตัวทารกด้วยผ้าสะอาด 
4.7ฉีดวัคซีนให้ทารก คือ HBV 0.5 ml  IM  บริเวณต้นขาซ้าย 

          5.ควบคุมและปูองกันการติดเชื้อ 
5.1ล้างมือทุกครั้งก่อนและหลังให้การพยาบาล  
5.2ใช้หลัก Universal Precaution 

 
แนวทางการประเมิน    ประเมินจากทารกแรกเกิดทุกราย  / สอบถามผู้ปฏิบัติ 
 
4. ส่งเสริมให้มารดามีปฏิสัมพันธ์กับทารกโดยเร็วภายหลังคลอด 
วัตถุประสงค์     เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดูแลทารกแรกเกิดให้มีปฏิสัมพันธ์กับมารดาโดยเร็วหลังคลอด 
เป้าหมาย         มารดาและทารกทุกคนมีสัมพันธภาพต่อกันภายใน 30 นาทีหลังคลอด  
ตัวช้ีวัด         มารดาและทารกได้รับการดูแลตามแนวทางปฏิบัติทุกคน 
แนวทางปฏิบัติ 

1. หลังคลอดควรให้ทารกได้ใกล้ชิดกับมารดาโดยเร็ว ภายใน 30 นาที 
1.1 ให้มารดาโอบกอดทารกแบบ skin – to – skin contact และให้มารดาลูบและสัมผัสผิวกายทารก 
1.2 ให้ทารกดูดนมมารดา 
1.3 แนะน าให้มารดาพูดคุยกับทารก 

2. จัดให้ทารกอยู่กับมารดาตลอดเวลา อย่างน้อย 20  นาที 
ปัญหาการพยาบาล    สร้างสัมพันธภาพระหว่างมารดาและทารก 
กิจกรรมการพยาบาล    
1. เปิดโอกาสให้ญาติเยี่ยมทารกและอ านวยความสะดวกในการเยี่ยม  
2. สนับสนุนมารดาให้นมทารกและให้บิดามีส่วนร่วมในการดูแลบุตร เช่น การท าคามสะอาดร่างกาย การ 
อุ้มทารก  
3. ประเมินสัมพันธภาพในครอบครัวเพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหา 

เกณฑ์การประเมิน     บิดา และมารดาให้ความร่วมมือปฏิบัติตามค าแนะน า 

แนวทางการประเมิน      สัมภาษณ์มารดา / สอบถามผู้ปฏิบัติ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
โรงพยาบาลกันทรวิชัย รหัสเอกสาร  :  SP – LR - 002 
ห้องคลอด  กลุ่มการพยาบาล แก้ไขครั้งที่  :  00 
ประเภทเอกสาร  :  ระเบียบปฏิบัติ วันที่ประกาศใช้  :  21 มิถุนายน 2562 
เอกสารเรื่อง  :  การจัดทีม CPR ทารกแรกเกิด หน้า   :  2 /  4 

1.วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับเจ้าหน้าที่ในการท า CPR 
1.2 เพ่ือให้การท า CPR รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
2. ขอบเขต 
 เริ่มตั้งแต่ทันทีที่คลอด ได้รับการประเมินว่ามีภาวะขาดออกซิเจนและ ได้รับการช่วยเหลือโดยการท า 
CPR จนกระท้ังเสร็จสิ้นกระบวนการ หลังจากนั้นทารกอาจได้รับการส่งต่อ เพื่อรับการรักษาท่ีโรงพยาบาล
มหาสารคาม หรือส่งไปอยู่กับมารดาที่ห้องหลังคลอด 
3. ค าจ ากัดความ 
 ทีม CPR หมายถึง แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ/คนงาน ที่ร่วมกันท าการช่วยฟื้นคืนชีพทารกแรกเกิดตาม
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
4.หน้าที่ความรับผิดชอบ 

ทีม CPR ประกอบด้วย 
- แพทย์เวร  1  คน 
- หัวหน้าเวร   พยาบาลประจ าห้องคลอด 
- พยาบาลวิชาชีพจาก OR , ER,WARD 
- คนงานห้องคลอด  1 คน 
- คนงาน ER ที่มาช่วย  1 คน 

5.  ขั้นตอนการด าเนินงาน 
5.1 ในเวลาราชการ 
แพทย์ ท าหน้าที่เป็นหัวหน้าทีม CPR ดังนี้ 
- ตัดสินใจและออกค าสั่งขณะปฏิบัติการ CPR ใส่ ET-tube  ดูแล Air way , บีบ Ambu 
- เป็นผู้ตัดสินใจว่าจะส่งทารกรักษาต่อ หรือให้อยู่กับมารดาเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการ 
- เขียนใบส่งต่อ กรณีส่งต่อทารกไปรักษาต่อ โรงพยาบาลมหาสารคาม 
- เขียน Doctor  order , Progress note /แบบฟอร์มการตรวจร่างกาย / สรุปแบบฟอร์ม Summary 
หัวหน้าเวร   พยาบาลประจ าห้องคลอด ท าหน้าที ่
- เป็นผู้บริหารทีม มอบหมายงานให้คนงาน เพ่ือช่วยแพทย์และช่วยเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือตามขอบเขตของ
วิชาชีพ 
- เป็นผู้มอบหมายงานให้กับพยาบาลจาก OR  ER  ที่เข้ามาช่วยเหลือ 
- เตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการท า CPR ให้พร้อมใช้งานได้ทันที 
- ประเมินสภาพทารกแรกเกิด ร่วมกับแพทย์เป็นระยะ  
- ช่วยแพทย์ในการท าปฏิบัติการ CPR โดยจัดท่าเด็ก suction ช่วยแพทย์ใส่ ET-tube   
- ลงบันทึกใน Nurse’s note และ เวชระเบียน  



 
 
- เขียนปูายชื่อติดข้อมือเด็ก 
- ประสานข้อมูลทารกกับโรงพยาบาลมหาสารคาม กรณีส่งต่อ 
พยาบาลวิชาชีพจาก OR , ER  ท าหน้าที ่
- เตรียมอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการท า CPR ช่วยพยาบาลห้องคลอด 
- ช่วย stab tube 
- ช่วยเป็นเส้นให้ IV   เตรียมยาให้ยา 
- ดูแลมารดาหลังคลอด ติดตามสัญญาณชีพ 
คนงานห้องคลอด  1 คน  มีหน้าที่ ดังนี้ 
-  เตรียมถังออกซิเจน พร้อมสายออกซิเจนให้พร้อมใช้ 
- ช่วยจัดเตรียมของให้ตามที่ได้รับมอบหมาย 
- ช่วยเช็ดตัวและ Keep warm เด็ก 
- ช่วยชั่งน้ าหนัก วัดความยาว รอบศรีษะ รอบอกทารก 
- เก็บเครื่องมืออุปกรณ์ ส่งจ่ายกลาง เก็บขยะ เก็บท าความสะอาดสถานที่ 
- ขอเลขใบส่งต่อ ตามรถ refer กรณีส่งต่อ 
5.2 ในเวลาราชการ 
แพทย์ ท าหน้าที่เป็นหัวหน้าทีม CPR ดังนี้ 
- ตัดสินใจและออกค าสั่งขณะปฏิบัติการ CPR ใส่ ET-tube  ดูแล Air way   ยา 
- เป็นผู้ตัดสินใจว่าจะส่งทารกรักษาต่อ  
- เขียนใบส่งต่อ/ประสานงานกุมารแพทย์ กรณีส่งต่อทารกไปรักษาโรงพยาบาลมหาสารคาม 
- บันทึกเวชระเบียน 
หัวหน้าเวร   พยาบาลประจ าห้องคลอด ท าหน้าที ่
- เป็นผู้บริหารทีม มอบหมายงานให้คนงาน เพ่ือช่วยแพทย์และช่วยเตรียมอุปกรณ์  
- เป็นผู้มอบหมายงานให้กับพยาบาลจาก OR  ER  ที่เข้ามาช่วยเหลือ 
- เตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการท า CPR ให้พร้อมใช้งานได้ทันที 
- ประเมินสภาพทารกแรกเกิด ร่วมกับแพทย์เป็นระยะ  
- ช่วยแพทย์ในการท าปฏิบัติการ CPR โดยจัดท่าเด็ก suction ช่วยแพทย์ใส่ ET-tube   
- ลงบันทึกใน Nurse’s note และ เวชระเบียน 
- เขียนปูายชื่อติดข้อมือเด็ก 
- ประสานข้อมูลทารกกับโรงพยาบาลมหาสารคาม กรณีส่งต่อ 
พยาบาลวิชาชีพจาก  ER, WARD  ท าหน้าที ่
- เตรียมอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการท า CPR ช่วยพยาบาลห้องคลอด 
- ช่วยเป็นเส้นให้ IV   เตรียมยาให้ยา 
- ดูแลมารดาหลังคลอด ติดตามสัญญาณชีพ 
 
 
 



 
คนงานห้องคลอด / คนงานห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน มีหน้าที่ ดังนี้ 
-  เตรียมถังออกซิเจน พร้อมสายออกซิเจนให้พร้อมใช้ จัดเตรียมของให้ตามที่ได้รับมอบหมาย 
- ช่วยชั่งน้ าหนัก วัดความยาว รอบศรีษะ รอบอกทารก  ช่วยเช็ดตัวและ Keep warm เด็ก 
- เก็บเครื่องมืออุปกรณ์ ส่งจ่ายกลาง เก็บขยะ เก็บท าความสะอาดสถานที่ 
- ท าบัตรทารก  ขอเลขใบส่งต่อ ตามรถ refer กรณีส่งต่อ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
โรงพยาบาลกันทรวิชัย รหัสเอกสาร  :  WI - LR  - 012 
ห้องคลอด กลุ่มงานการพยาบาล แก้ไขครั้งที่ :    00 
ประเภทเอกสาร : วิธีปฏิบัต ิ วันที่ประกาศใช้ :  21 มิถุนายน 2562 
เอกสารเรื่อง : การดูแลทารกแรกเกิดที่มีภาวะขาด  
                       ออกซิเจน  

หน้า :  2 /  7 

 
1. ทารกปลอดภัยจากภาวะขาดออกซิเจน 
วัตถุประสงค์   
                   เพ่ือเป็นแนวทางในการดูแลทารกแรกเกิดที่มีภาวะขาดออกซิเจน ทารกปลอดภัยจากภาวะ
ขาดออกซิเจน และภาวะแทรกซ้อนอ่ืนๆ 

 
เป้าหมาย      หลังจากทารกที่มีภาวะขาดออกซิเจนได้รับการช่วยเหลือแล้วประเมินสภาพร่างกาย ดังนี้ 

- APGAR score 8 – 10 คะแนน 
- การหายใจ 40 – 60 ครั้ง/นาท ี
- ชีพจร 120 – 160  ครั้ง/นาท ี
- สีผิวแดง 
- การเคลื่อนไหวปกติ 
- การตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นดี ร้องเสียงดังดี 

ตัวช้ีวัด        ทารกท่ีมีภาวะขาดออกซิเจนได้รับการดูแลตามแนวทางปฏิบัติทุกราย 
แนวทางปฏิบัติ 

1. เตรียมพร้อมก่อนทารกเกิด 
1.1 เตรียมเจ้าหน้าที่ให้พร้อมประกอบด้วย แพทย์ 1 คน พยาบาล 2 คน ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 1 คน 

ตั้งแต่มีภาวะ Fetal distress 
1.2 เตรียมอุปกรณ์ในรถช่วยฟื้นคืนชีพทารกให้พร้อม ประกอบด้วย  

-Laryngoscope พร้อมแบตเตอรี่และหลอดไฟส ารอง 1 ชุด 
-Blade no. 1 ส าหรับทารกคลอดครบก าหนด 
-Blade no. 0 ส าหรับทารกคลอดก่อนก าหนด 
-Endo tracheal tube ขนาด 2.5, 3.0,3.5,4.0 

1.3 Suctioning device และ suction  catheter no. 6,8,10 Fr. ใช้ Adaptor 
1.4 เทปหรือก๊อส 
1.5 กรรไกร 
1.6 Resuscitation bag และ Mask, Reservior  bag 
1.7  Oxygen tubing 
1.8 ยา Adrenaline, NaHCO3 

1.9 5DNSS/5  500 ml. , 5%D/W  100 ml. 

1.10 50 Glucose 



1.11 เตรียม Radiant  warmer 
1.12 เตรียม Oxygen เปิด 5-6 ลิตร/นาที 

2. ประเมิน APGAR score ที่ 1,5,10 นาที ประกอบด้วย 
- การหายใจ , ชีพจร , สีผิว , การเคลื่อนไหว ,การตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้น 

3. เพ่ือตัดสินใจช่วยเหลือทันที 
3.1 น าเด็กไปที่ Radiant warmer 
3.2 ดูดเสมหะในปากและจมูกด้วยเครื่อง Suction ความดันไม่เกิน 100 mmHg การดูดเสมหะแต่ละ

ครั้งไม่ควรเกิน 5 วินาทีทั้งหมดใช้เวลาไม่ควรเกิน 30 วินาท ี
3.3 ใช้ผ้าอุ่นซับน้ าคร่ าให้แห้ง ทิ้งผ้าเปื้อน Keep warm  ด้วยผา้ผืนใหม่ 
3.4 จัดท่าให้ทารกนอนหงาย ประเมินการหายใจ อัตราการเต้นของหัวใจ สีผิว 

4. อัตราการเต้นของหัวใจ   
4.1 อัตราการเต้นของหัวใจ มากกว่า 100 ครั้ง/นาที 

-ประเมินสีผิว ถ้าสีชมพู ให้ความอบอุ่นต่อ 
-ถ้าเขียวตามปลายมือปลายเท้า ให้ความอบอุ่น 

-ถ้าเขียวที่ริมฝีปากให้ O2  80โดยให้ Oxygen tubing 5  L/min ห่างจากจมูก  ½  นิ้ว 
4.2 อัตราการเต้นของหัวใจ น้อยกว่า 100 ครั้ง/นาที/ไม่หายใจหรือหายใจเฮือก 
- ให้ท า PPV นาน 30 วินาที 
- ประเมินอัตราการเต้นของหัวใจซ้ า ถ้าอัตราการเต้นของหัวใจ มากกว่า 100 ครั้ง/นาที หยุดท า 

5. สังเกตการหายใจ  
5.1 กระตุ้นการหายใจ โดยลูบแผ่นหลังเบาๆ 2-3 ครั้ง 
5.2 ถ้าทารกไม่หายใจหรือหายใจเฮือก ให้ท า PPV ทันที 30 วนิาที แล้วประเมินซ้ า 
5.3 ประเมินอัตราการเต้นของหัวใจ 

-อัตราการเต้นของหัวใจ น้อยกว่า 100 ครั้ง/นาที พิจารณาท า  PPV   30  นาท ี+ ประเมิน
ประสิทธิภาพการช่วยหายใจแรงดันบวก (MRSOPA) 
-อัตราการเต้นของหัวใจต่ ากว่า 60 ครั้ง/นาที ให้ท า PPV + CC และใส่ ET- tube 
-อัตราการเต้นของหัวใจมากกว่า 100 ครั้ง/นาที หยุดท า PPV 
-อัตราการเต้นของหัวใจถ้าต่ ากว่า 60 ครั้ง/นาที ท า PPV + CC และใส่ ET- tube และพิจารณา
ให้ยา Epinephrine  1:10000 ทาง ET- tube และหลอดเลือดด า 

-ประเมินสีผิวร่วมด้วย สีผิวแดงดี  Keep warm ให้ มีเขียวที่ริมฝีปากให้ O2 80  
- สังเกตการหายใจ Keep warm   ครบ 2 ชั่วโมง 
* ใช้ Meconium aspirator suction กรณีพิจารณาว่ามี meconium การอุดกั้นทางเดินหายใจ 
* ติดตามค่าอ่ิมตัวออกซิเจนทางผิวหนัง 
* ถ้าอัตราการเต้นของหัวใจมากกว่า 100 ครั้ง/นาทีดูเหนื่อย เขียวต่อเนื่อง พิจารณาใช้ CPAP 
* ประเมินอัตราการเต้นของหัวใจซ้ า ทุก 30 วินาท ี
Refer โดยใช้ Transport incubator ใช้หลัก STABLE ประเมิน 
 
 



 
การพยาบาล    การพยาบาลมีเปูาหมายที่ส าคัญเพ่ือให้ทารกปลอดภัยจากภาวะขาดออกซิเจนและ 

ปูองกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดภายหลัง  โดยพยาบาลต้องประเมินสภาพและเก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือก าหนด
ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล และวางแผนการพยาบาลดังนี้ 
วินิจฉัยทางการพยาบาลที่ 1 : เนื้อเยื่อร่างกายขาดออกซิเจนเนื่องจากทารกมีภาวะหายใจล าบาก 
วัตถุประสงค์การพยาบาล  เนื้อเยื่อร่างกายขาดออกซิเจนน้อยลง หรือได้รับออกซิเจนเพียงพอต่อความต้องการ
ของร่างกาย 
กิจกรรมการพยาบาล  
1. ช่วยดูดเสมหะเพ่ือให้ทางเดินหายใจโล่ง กระตุ้นการหายใจ และจัดท่าโดยจับทารกนอนหงายใช้หมอนรองใต้
ไหล่ เพื่อให้ทางเดินหายใจตรง 
2.ให้ออกซิเจนตามแผนการรักษา โดยให้ออกซิเจนผ่านน้ าพร้อมทั้งสังเกตอาการแทรกซ้อนจากการให้
ออกซิเจน คือ การเกิดภาวะ retrolental fibroplasia โดยเฉพาะในทารกที่คลอดก่อนก าหนด 
3. ดูแลรักษาความอบอุ่นของร่างกายทารก เพ่ือลดการใช้ออกซิเจน 
4. บันทึกอัตราการหายใจ การเต้นของหัวใจทารก ถ้าพบผิดปกติรายงานแพทย์เพ่ือให้การรักษาโดยเร่งด่วน 
5. สังเกตอาการขาดออกซิเจนของเนื้อเยื่อร่างกาย เช่น ริมฝีปากและปลายมือปลายเท้าซีด เขียว หายใจปีก
จมูกบาน หายใจออกมีเสียงคราง หน้าอกบุ๋ม หากพบอาการขาดออกซิเจนรายงานแพทย์เพ่ือการรักษา 
6. ดูแลทารกให้พักผ่อนอย่างเพียงพอ  
7. ถ้าไม่มีข้อห้าม ดูแลให้อาหารตามความต้องการของร่างกายทารกอย่างถูกวิธี 
8. ดูแลให้ทารกได้รับการตรวจหาระดับออกซิเจนในกระแสเลือด ตามแผนการรักษาและติดตามผล หาก
ผิดปกติรายงานแพทย์เพ่ือการรักษา 
 
แนวทางการประเมิน 
         ประเมินจากทารกแรกเกิดที่มีภาวะขาดออกซิเจนทุกราย / สอบถามผู้ปฏิบัติ / สัมภาษณ์มารดา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
การช่วยกู้ชีพทารกแรกเกิด 
Neonatal Resuscitation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

โรงพยาบาลกันทรวิชัย 
แบบประเมิน RDS Score 

 
 
 
 
 
 
 

วันที่/เดือน / ปี         
เวลา         

รายการประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน         
 

Cyanosis 
0  ไม่เขยีว         
1  เขียวในอากาศปกติ (room air)         
2  เขียวใน O2 40%         

 
Retraction 

0 ไม่บุม๋         
1  บุ๋มเล็กน้อย ( Subcostal ,Intercostal 
retraction) 

        

2  บุ๋มรุนแรง (Suprasternal retraction)         
 

Grunting 
0  ไม่ม ี         
1  ได้ยินโดยใช้ Stethoscope ฟัง         
2  ได้ยินโดยไมต่้องใช้ Stethoscope ฟัง         

 
Air entry 

0  ปกต ิ         
1  เบาลง         
2  เบามากเกือบไมไ่ด้ยิน         

 
Respiratory rate 

0  40- 60 ครั้ง/นาท ี         
1  61-80 ครั้ง/นาท ี         
2  มากกว่า 80 ครั้ง/นาท ี         

รวมคะแนน         
ผู้บันทึก         

หมายเหตุ 
* Score < 4  ส่งตึกทารกปุวย   
* Score  4  ส่งตึก NICU 
* Score 4-5  รายงานแพทย์พิจารณา On nasal CPAP                
* Score  6 รายงานแพทย์และเตรียม Resuscitate, ET intubation 
**** กรณี  Refer   ให้ Early  Nasal CPAP  เมื่อ RD  score  2   คะแนน 
*** กรณี มี Grunting     พิจารณา  ET intubation 
Name Age Ward 
HN AN                                    Department Attending M.D. 

                          MKH –FR-PFD-014 

                 แก้ไขคร้ังท่ี : 01 วันที่บังคับใช้ : 17/พ.ย./60 



 
 
ส่วนราชการ  โรงพยาบาลกันทรวิชัย  โทร.๐ ๔๓๗8 ๙205 ต่อ 115  

ที ่  มค ๐๐๓๒.301/ว.221 วันที ่ 17  กุมภาพันธ์  ๒๕๖3 

เรื่อง   แจ้งเวียนแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรียน  หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน /หัวหน้าหน่วยงานย่อยทุกหน่วย 

ตามท่ี  โรงพยาบาลกันทรวิชัย  ไดจ้ัดท าประกาศโรงพยาบาลกันทรวิชัย  เรื่อง แนวทางการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานใน
สังกัดโรงพยาบาลกันทรวิชัย ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด และได้ประชุมชี้แจง เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563  นั้น 

   ในการนี้  จึงขอส่งประกาศแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานฯ ดังกล่าว  ให้เจ้าหน้าที่ใน
สังกัดทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ดังรายละเอียดในประกาศฯ ที่แนบมาพร้อมนี้ 

   จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป 
 
 

 

(นายเจษฐา  พัชรเวทิน) 
 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกันทรวิชัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกข้อความ 
 



 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 
ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลกันทรวิชัย 

ตามประกาศโรงพยาบาลกันทรวิชัย 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2561  

ส าหรับหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลกันทรวิชัย 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 
ของหน่วยงานในโรงพยาบาลกันทรวิชัย 

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลกันทรวิชัย 

วัน/เดือน/ปี  14 กุมภาพันธ์ 2563 

หัวข้อ ประกาศโรงพยาบาลกันทรวิชัย 
เรื่อง แนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
ประกาศโรงพยาบาลกันทรวิชัย เรื่อง แนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน  

Link ภายนอก .................................... 

หมายเหตุ          ............................................................................................................................. ................... 
..................................................................................................... ......................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 

รุ่งนภา  ทองช านิ 
(นางรุ่งนภา  ทองช านิ) 

ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
วันที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 

ผู้อนุมัติรับรอง 

เจษฐา  พัชรเวทิน 
(นายเจษฐา  พัชรเวทิน) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกันทรวิชัย 
วันที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
พรพิมล  ซองเหล็กนอก 

(นางสาวพรพิมล  ซองเหล็กนอก) 
ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 

วันที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
 
 

 


