
การด าเนินงานตามบทบาทภารกิจ 
ของโรงพยาบาลฮอด  อ าเภอฮอด  จังหวัดเชียงใหม่ 

พ.ศ.2561 
 โรงพยาบาลฮอด  อ าเภอฮอด  จังหวัดเชียงใหม่  แบ่งกลุ่มงานตามภารกิจตามกฎกระทรวงแบ่งส่วน
ราชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 ข้อ 21 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่ม 134 
ตอนที่ 64 ก หน้า 4 วันที่ 14 มิถุนายน 2560 

 1. กลุ่มงานบริหารทั่วไป รับผิดชอบการบริหารจัดการดังนี้ 
    1.1 งานธุรการ 
    1.2 งานยานพาหนะ 
    1.3 งานการเจ้าหน้าที่ 
    1.4 งานการเงินและบัญชี 
    1.5 งานพัสดุ 
    1.6 งานซ่อมบ ารุงและระบบสาธารณูปโภค 
    4.7 งานประชาสัมพันธ์ 
  รับผิดชอบแจ้งข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป ประสานงานทางโทรศัพท์ทั้งในหน่วยงาน
และนอกหน่วยงาน ให้บริการทั้งผู้ป่วย และญาติ ในการติดต่อสอบถาม ประสานงาน เพื่อความสะดวกรวดเร็ว
ในการมารับบริการ ซักประวัติ คัดกรองอาการส าคัญ ก่อนส่งตรวจจุดบริการต่างๆ และสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีต่อ
องค์กร รวมทั้งเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารในองค์กรผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆ  

 2. กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน 
    2.1 งานสุขาภิบาลทั่วไป 
    2.2 งานอนามัยสิ่งแวดล้อม 
    2.3 งานควบคุมและป้องกันโรค 
    2.4 งานอาชีวอนามัย 
    2.5 งานอนามัยแม่และเด็ก 
    2.6 งานวางแผนครอบครัว 
    2.7 งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
    2.8 งานอนามัยโรงเรียน 
    2.9 งานควบคุมโรคติดต่อ 
 2.10 งานบ าบัดบุหรี่/สุรา 
 2.11 งานสุขภาพเด็กดี 
     2.12 งานเอดส์และวัณโรค 
  - ให้บริการปรึกษาก่อนและหลังการตรวจเลือดหาการติดเชื้อ เอชไอวี บริการผู้ป่วยติดเชื้อ/
ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยวัณโรคตามมาตรฐานแบบองค์รวม อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง 
  - บริการจ่ายยาต้านไวรัสเอดส์ และยาป้องกันโรคติดเชื้อฉวยโอกาส 
  - ให้บริการขึ้นทะเบียนการรักษาผู้ป่วยวัณโรค ติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการ
เยี่ยมบ้าน 
    2.13 งานสุขภาพจิตและยาเสพติด 
  - งานสุขภาพจิตรับผิดชอบให้บริการตรวจวินิจฉัย และบ าบัดรักษาผู้ป่วยโรคทางจิตเวชติด
สารเสพติด ปัญหาสุขภาพจิต คู่สมรสหรือปัญหาครอบครัว ความบกพร่องทางบุคลิกภาพ ปัญหาการปรับตัวใน



วัยต่างๆ ทั้งใน เด็ก วัยรุ่น และผู้ใหญ่ ตลอดจน การด าเนินงานต่างๆ เพ่ือป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและส่งเสริม
สุขภาพจิตใจ ชุมชน เพื่อลดอัตราของผู้ป่วยทางจิต หรือปัญหาสุขภาพจิตในสังคม 
  - งานยาเสพติด บ าบัด รักษายาเสพติด ประเมินคัดกรอง ประเภทผู้ป่วยยาเสพติด ส่งเสริม 
ป้องกัน บ าบัด รักษา ผู้ป่วยยาเสพติด รับส่งต่อ บ าบัด รักษาต่อเนื่อง ในชุมชน ติดตามผู้ป่วยเพื่อลดการไปเสพ
ซ้ า ร่วมกับกลุ่มงานสุขภาพจิต 

 3. กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 
    3.1 งานเทคนิคการแพทย์ 
    3.2 งานรังสีวิทยา 

 4. กลุ่มงานการพยาบาล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
  4.1 งานผู้ป่วยนอก ประกอบด้วย 
   - งานเปล  เป็นศูนย์เปลที่บริการรับส่งผู้ป่วยทุกหน่วยงานในโรงพยาบาล ให้บริการ
ทั้งในและนอกเวลาราชการตลอด 24 ชั่วโมง 
   - งานคัดกรองผู้ป่วย  ให้บริการคัดกรอง แยกประเภทผู้ป่วย ซักประวัติ ตรวจวัด
สัญญาณชีพ ลงบันทึกข้อมูลสังเกตอาการและตัดสินใจในการจัดล าดับตามความเร่งด่วนในการให้บริการใน
เวลาราชการ 
   - งานห้องตรวจโรคทั่วไป  จัดให้ผู้บริการเข้าตรวจตามล าดับ ก่อน – หลัง ให้การ
ช่วยเหลือแพทย์ในการตรวจรักษาโรคและตรวจสุขภาพ บริการให้ความรู้แก่ผู้รับบริการ และครอบครัวในการ
ปฏิบัติตนและดูแลสุขภาพของตนเอง บันทึกข้อมูลการวินิจของแพทย์ ออกใบนัด ให้ข้อมูลหรือประสานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและนอกโรงพยาบาล ในการส่งต่อและการดูแลต่อเนื่องในเวลาราชการ 
  4.2 งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
   ให้บริการดูแลรักษาท่ีได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ผู้ป่วยที่มีภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉินและ
วิกฤติทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ตรวจรักษาโรคทั่วไป ท าหัตถการ การเตรียมความพร้อมรับสาธารณภัย
และภัยพิบัติ การให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินและการส่งต่อผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงการส่งเสริมสุขภาพ
และงานด้านวิชาการ 
  4.3 งานห้องคลอด 
   ให้บริการหญิงตั้งครรภ์ที่มาคลอดทั้งปกติและผิดปกติ โดยเตรียมความพร้อมก่อน
คลอดดูแลระยะคลอด ระยะหลังคลอดจนครบ 2 ชั่วโมง ส่งเสริมสายสัมพันธ์แม่ลูกและการเลี้ยงลูกด้วยนม
มารดา 
  4.4 งานห้องผ่าตัด 
   ให้บริการพยาบาลผู้ป่วยที่มารับบริการห้องผ่าตัด เพื่อการท าหัตการและผ่าตัดเล็ก
ในเวลาราชการ โดยการให้การพยาบาลครอบคลุมระยะก่อนผ่าตัด ระยะผ่าตัด และระยะหลังผ่าตัด 
  4.5 งานวิสัญญี 
   ให้บริการพยาบาลทางวิสัญญี แก่ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดในเวลาราชการ โดยการให้
ยาระงับความรู้สึกแบบทั่วไป (General Anesthesia) การระงับความรู้สึกแบบเฉพาะที่ (Local Anesthesia ) 
และให้ยาระงับความรู้สึกทางหลอดเลือดด า (TIVA) ครอบคลุมถึงกรบริหารพยาบาลระยะก่อนรับยาระงับ
ความรู้สึก ระยะให้ยาระงับความรู้สึก และระยะหลังให้ยาระงับความรู้สึก 
 
 
 



  4.6 งานบริหารพยาบาลผู้ป่วยใน 
   - งานบริการพยาบาลผู้ป่วยในหญิง  ให้บริการผู้ป่วยหญิงทุกประเภทและทารก
แรกเกิดที่รับไว้รักษาตัวในโรงพยาบาล ตั้งแต่แรกรักจนถึงจ าหน่าย ตลอด 24 ชั่วโมง โดยให้การพยาบาลแบบ
องค์รวม ครอบคลุมทั้งทางด้านรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และฟ้ืนฟูสภาพ 

- งานบริการพยาบาลผู้ป่วยในชาย  ให้บริการผู้ป่วยชายทุกประเภทและทารกแรก
เกิดท่ีรับไว้รักษาตัวในโรงพยาบาล ตั้งแต่แรกรักจนถึงจ าหน่าย ตลอด 24 ชั่วโมง โดยใหก้ารพยาบาลแบบองค์
รวม ครอบคลุมทั้งทางด้านรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และฟ้ืนฟูสภาพ 

 4.7 งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 
  - งานจ่ายกลาง  ให้บริการ รับแลก อุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์ ที่สะอาดปราศจาก
เชื้อ ให้ทุกหน่วยงานในโรงพยาบาล และอุปกรณ์เครื่องยาง ส าหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ทุกวันท า
การเวลา 8.00น.-20.00 น. และวันหยุดเวลา 7.30 น. -15.30น. 

 4.8 งานโภชนาการ 

 4.7 งานซักฟอก 

 5. กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค 
    5.1 งานบริการเภสัชกรรม 
  รับผิดชอบให้บริการเภสัชกรรมเก่ียวกับ การคัดเลือกจัดซื้อ จัดหาเวชภัณฑ์ ให้มีคุณภาพได้
มาตรฐาน ถูกต้องตามหลักวิชาการอย่างประหยัดและท่ัวถึง อาจติดตาม ระดับยาในเลือดของผู้ป่วย ควบคุม
ยุทธภัณฑ์ ควบคุมการให้บริการการใช้ยา และเวชภัณฑ์ให้ค าปรึกษา และแนะน าการใช้ยาแก่ผู้ป่วยและ
บุคลากรทางการแพทย์ 

    5.2 งานบริหารเวชภัณฑ์ 
  รับผิดชอบการคัดเลือกซื้อยา จัดหา ผลิต ควบคุม เก็บรักษา จัด จ่าย และการกระจายเภสัช
ภัณฑ์ที่ถูกต้องตามหลักการและระเบียบก าหนด 

    5.3 งานเภสัชกรรม/คลินิกวิชาการ 
  รับผิดชอบ การบริการงานบริบาลเภสัชกรรม ได้แก่ การจ่ายยา และให้ค าแนะน า ปรึกษา
ด้านการใช้ยา การติดตามการใช้ยาของผู้ป่วย การสืบค้น และแก้ไขปัญหา ที่เกิดจากการบ าบัดทางยา และ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพแก่ผู้ป่วย บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนทั่วไป 

    5.4 งานคุ้มครองผู้บริโภค 
  - การคุ้มครองผู้บริโภคด้านยา ด้านอาหาร ด้านเครื่องส าอาง ด้านวัตถุเสพติด ด้านวัตถุ
อันตราย ด้านเครื่องมือแพทย์ 
  - สร้างการมีส่วนร่วมของหน่วยงานทุกภาคส่วน 
  - ควบคุม ก ากับ มาตรฐาน งานคุ้มครองผู้บริโภคตามมาตรฐานทุกด้าน 
  - ศึกษา วิจัย นวัตกรรมและพัฒนา องค์ความรู้ ด้านคุ้มครองผู้บริโภค 
  - วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล เพ่ือน ามาก าหนดนโยบาย 

    5.5 งานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 

 

 



 

 6. กลุ่มงานทันตกรรม 
    รับผิดชอบให้บริการตรวจการตรวจวินิจฉัย การบ าบัด รักษา ฟ้ืนฟูสภาพ ส่งเสริม และป้องกันทาง
ทันตกรรม งานผู้ป่วยในและนอก การส่งเสริม ป้องกันทันตกรรมในคลินิก งานให้ค าปรึกษา การสอนและ
ฝึกอบรม งานวิจัยและพัฒนา โดยแบ่งงานออกเป็น 4 งานดังนี้ 
  - งานบริการด้านคลินิก 
  - งานส่งเสริมทันตกรรม 
  - งานฟ้ืนฟูสภาพในช่องปาก 
  - งานทันตกรรมชุมชน  

   7. กลุ่มงานการแพทย์ 

    8. กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู 

   9. กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ 
  9.1 งานแผนโครงการ 
  9.2 งานสารสนเทศทางการแพทย์ 
  9.3 งานประกันสุขภาพ 
  - งานขึ้นทะเบียนสิทธิ์ในระบบประกันสุขภาพ 
  - งานตรวจสอบสิทธิ์การรักษาพยาบาล 
  - งานเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล 
  - งานฐานข้อมูลและสาระสนเทศระบบประกันสุขภาพ 
  - งานรับเรื่องร้องเรียน 

 9.4 งานเวชระเบียน 
  ให้บริการจัดท า บันทึก จัดเก็บ ค้นหาเวชระเบียบ ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ตลอด 24 
ชั่วโมง ส่วนงานให้บริการ สถิติ ข้อมูลทางการแพทย์ของโรงพยาบาล ท างานร่วมกับศูนย์คอมพิวเตอร์เพ่ือ
ตอบสนองเทคโนโลยีสารสนเทศและเวชระเบียบ เพ่ือให้ได้ข้อมูลอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ครบถ้วน ปลอดภัย 
เพ่ือให้ผู้รับบริการพึงพอใจ 
 


