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ระบบเอกสารคุณภาพ หมายถึง เอกสารที่แสดงรายละเอียดขั้นตอนหรือแนวทางการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งครอบคลุมการดําเนินงานตามกระบวนการหลักของหนวยงาน หรือครอมสายงานระหวาง
หนวยงาน เพื่อใหเกิดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ มีผลตอการปฏิบัติงานในเรื่องสําคัญ และการปองกัน
โอกาสเกิดความผิดพลาด หรือกอใหเกิดความเสียหายขึ้น รวมถึงการใชเปนหลักฐานอางอิงในการ
ปฏิบัติงาน หรือการสอนงาน ซึ่งจะทําใหการดําเนินงานดานการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ สามารถควบคุมและตรวจสอบได
ระดับเอกสารคุณภาพที่หนวยงานตองจัดทํา แบงเปน 5 ระดับ ไดแก
1. เอกสารคุณภาพระดับ 1 นโยบาย/คูมือคุณภาพระดับโรงพยาบาล (Quality Manual :
QM) เปนเอกสารที่ระบุแนวทางอยางกวางๆ สําหรับใหบุคลากรทุกคนในองคกรหรือหนวยงานยึดถือ
เพื่อปฏิบัติ และสะทอนใหเห็นจุดยืน และคานิยมดานคุณภาพขององคกรหรือหนวยงานนั้นๆ
เอกสารคุณภาพ ระดับนโยบาย เปนเอกสารระดับสูงสุดอนุมัติโดยผูบริหารสูงสุดของ
องคกร เพื่อกําหนดกรอบหรือทิศทางการดําเนินงานอยางกวางๆ ใชอางอิงและกําหนดแนวทาง
ปฏิบัติสําหรับหนวยงานหรือขององคกร จัดทําขึ้นโดยผูบริหารองคกรหรือคณะกรรมการที่ไดรับ
การอนุมัติใหจัดตั้งขึ้น
เอกสารคุณภาพ ระดับคูมือคุณภาพระดับโรงพยาบาล เปนเอกสารแมบทอนุมัติโดย
ผูบริหารสูงสุดขององคกร เพื่อใชอางอิงและกําหนดแนวทางปฏิบัติตามขอกําหนดของระบบการ
บริหารคุณภาพที่ใชเปนแนวทางรวมกันขององคกรที่ขอรับรองคุณภาพ จัดทําขึ้นโดยผูบริหาร
องคกรหรือคณะกรรมการที่ไดรับการอนุมัติใหจัดตั้งขึ้น เชน Hospital Profile เปนตน
2. เอกสารคุณภาพระดับ 2 แนวทางปฏิบัติ (Procedure & Guideline : PG) เปนเอกสารที่ระบุ
ขั้นตอนของการทํางานที่ตอเนื่องกันระหวางหนวยงานหรือบุคคล เพื่อใหเห็นแนวทางในการประสานงาน
ที่ ค รอบคลุ ม ระบบใดระบบหนึ่ ง อนุ มั ติ โ ดยผู บ ริ ห ารสู ง สุ ด ขององค ก ร ผู บ ริ ห ารองค ก ร ประธาน
คณะกรรมการ หรือประธานทีมนําทางคลินิก เพื่อกําหนดวิธีการปฏิบัติงานในกระบวนการระหวาง
หนวยงานหรือระหวางบุคคลหรือตําแหนง จัดทําขึ้นโดยหนวยงานหรือคณะกรรมการที่ไดรับการอนุมัติ
ใหจัดตั้งขึ้น
3. เอกสารคุณภาพระดับ 3 วิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction : WI) เปนเอกสารที่ระบุวิธีการ
ปฏิบัติของงานที่ทําโดยบุคคลเดียวหรือหนวยงานเดียว หรือรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการใช เครื่องมือ
อุปกรณ เพื่อชวยใหการทํางานถูกวิธี อนุมัติโดยหัวหนาของหนวยงานนั้นๆ ประธานคณะกรรมการ หรือ
ประธานทีมนําทางคลินิก เพื่อกําหนดวิธีการปฏิบัติงานในหนวยงาน จัดทําขึ้นโดยหนวยงานหรือ
คณะกรรมการที่ไดรับการอนุมัติใหจัดตั้งขึ้น
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4. เอกสารคุณภาพระดับ 4 เอกสารสนับสนุน (Supporting Document : SD) ไดแก คูมือ
ตางๆ ที่ใชในหนวยงานนั้นๆ เพื่อวัตถุประสงคในการรวบรวมขอมูลหรือใหขอมูล อนุมัติโดยผูบริหาร
สูงสุดขององคกร ผูบริหารองคกร ประธานคณะกรรมการ ประธานทีมนําทางคลินิก หรือหัวหนาของ
หนวยงานนั้นๆ
5. เอกสารคุณภาพระดับ 5 แบบฟอรม (Form : FM) เปนแบบฟอรมหรือแบบบันทึกขอมูล
ตางๆ ที่ถูกนํามาใชอางอิงหรือประกอบรายละเอียดของเอกสารคุณภาพระดับแนวทางปฏิบัติหรือวิธี
ปฏิบัติงานอาจเปนเอกสารที่จัดทําขึ้นเอง หรือเอกสารที่รับมาจากภายนอก อนุมัติโดยผูบริหารสูงสุดของ
องคกร ผูบริหารองคกร ประธานคณะกรรมการ ประธานทีมนําทางคลินิก หรือหัวหนาของหนวยงาน
นั้นๆ
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รูปแบบเอกสารระดับนโยบาย (Quality Manual : QM)
รูปแบบสําหรับเอกสารหนาแรก
หนา (เลขที่หนา)/(จํานวนหนาทั้งหมด)

นโยบาย
เรื่อง : (ระบุ)

รหัส :

ชื่อหนวยงาน : (หนวยงานหลัก)
คณะผูจัดทํา :
(ระบุรายชื่อ)

ลายมือชื่อ
................................................

ผูตรวจสอบ :

ผูอนุมัติ :
ลงลายมือชื่อ
(ระบุตําแหนงงาน)

ลงลายมือชื่อ
(ระบุตําแหนงงาน)

การควบคุมระบบเอกสารคุณภาพ
ประวัติการแกไข :
ครั้งที่

วันที่ประกาศใช

จํานวนทั้งหมด

หนา

รายละเอียด

แผนที่

หัวกระดาษเอกสารสําหรับหนาตอๆ ไป
นโยบาย รหัสที่ :
เรื่อง :

หนา (เลขที่หนา)/(จํานวนหนาทั้งหมด)

หัวขอตางๆ ตามรายละเอียดของเอกสาร
• เอกสารระดับนโยบายสามารถใชรูปแบบใดก็ไดตามความเหมาะสม แตตองมีความชัดเจน
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รูปแบบเอกสารระดับแนวทางปฏิบัติ (Procedure & Guideline : PG)
รูปแบบสําหรับเอกสารหนาแรก
หนา (เลขที่หนา)/(จํานวนหนาทั้งหมด)

แนวทางปฏิบัติ
เรื่อง : (ระบุ)

รหัส :

ชื่อหนวยงาน : (หนวยงานหลัก)
คณะผูจัดทํา :
(ระบุรายชื่อ)
ผูตรวจสอบ :

ลายมือชื่อ
................................................
ผูอนุมัติ :

ลงลายมือชื่อ
(ระบุตําแหนงงาน)

ลงลายมือชื่อ
(ระบุตําแหนงงาน)

การควบคุมระบบเอกสารคุณภาพ
ประวัติการแกไข :
ครั้งที่

วันที่ประกาศใช

จํานวนทั้งหมด
รายละเอียด

หนา
แผนที่
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รูปแบบเอกสารระดับแนวทางปฏิบัติ (Procedure & Guideline : PG) (ตอ)
หัวกระดาษเอกสารสําหรับหนาตอๆ ไป
แนวทางปฏิบัติ รหัสที่ :
เรื่อง :

หนา (เลขที่หนา)/(จํานวนหนาทั้งหมด)

หัวขอตาง ๆ ตามรายละเอียดของเอกสาร
1. วัตถุประสงค : อธิบายวาแนวทางปฏิบัติงานนี้ทําเพื่ออะไร มีจุดมุงหมายอยางไรหรือจะปองกัน
ปญหาอะไร
2. ขอบขาย : เปนการวางขอบขายและกรอบใหผูอานเขาใจวา ครอบคลุมการนําไปใชตาม
วัตถุประสงคแคไหน สถานที่ใดบาง เปนตน ตัวอยางเชน แนวทางปฏิบัติงานตามเอกสารคุณภาพ
ฉบับนี้ใชสําหรับงานการพยาบาลผูปวยนอก
3. คําจํากัดความ : ใชอธิบายคําศัพทเทคนิคเฉพาะ/คําที่นาจะแปลหรือมีความหมายหลายนัย
เพื่อใหผูใชเอกสารคุณภาพเขาใจชัดเจนถูกตอง หรืออธิบายคํายอที่ไมตองการเขียนยืดยาวใน
รายละเอียด
4. เอกสารอางอิง : ระบุเอกสารคุณภาพที่ถูกพาดพิงถึงในขั้นตอนการปฏิบัติงาน เชน ที่อางอิงใน
รายละเอียดของระเบียบปฏิบัติอื่น วิธีปฏิบัติงานอื่น มาตรฐานหรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
5. รายละเอียด : อธิบายรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานเรื่องนั้น ซึ่งกลาวถึง ใครรับผิดชอบ
ทําอะไร ที่ไหน อยางไร ตั้งแตเริ่มตนจนเสร็จสิ้นกิจกรรม
6. ภาคผนวก : สวนนี้ใชสําหรับเพิ่มเติมขอมูลเพื่อความสมบูรณของการปฏิบัตงิ าน ไดแก
Flow chart แบบฟอรมที่อางถึง
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รูปแบบเอกสารระดับวิธปี ฏิบัติงาน (Work Instruction : WI)
รูปแบบสําหรับเอกสารหนาแรก
หนา (เลขที่หนา)/(จํานวนหนาทั้งหมด)

วิธีปฏิบัติงาน
เรื่อง : (ระบุ)

รหัส :

ชื่อหนวยงาน : (หนวยงานหลัก)
คณะผูจัดทํา :
(ระบุรายชื่อ)
ผูตรวจสอบ :

ลายมือชื่อ
................................................
ผูอนุมัติ :

ลงลายมือชื่อ
(ระบุตําแหนงงาน)

ลงลายมือชื่อ
(ระบุตําแหนงงาน)

การควบคุมระบบเอกสารคุณภาพ
ประวัติการแกไข :
ครั้งที่

วันที่ประกาศใช

จํานวนทั้งหมด
รายละเอียด

หนา
แผนที่
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รูปแบบเอกสารระดับวิธปี ฏิบัติงาน (Work Instruction : WI) (ตอ)
หัวกระดาษเอกสารสําหรับหนาตอๆ ไป
วิธีปฏิบัตงิ าน รหัสที่ :
เรื่อง :

หนา (เลขที่หนา)/(จํานวนหนาทั้งหมด)

หัวขอตาง ๆ ตามรายละเอียดของเอกสาร
1. วัตถุประสงค : อธิบายวาแนวทางปฏิบัติงานนี้ทําเพื่ออะไร มีจุดมุงหมายอยางไรหรือจะปองกัน
ปญหาอะไร
2. ขอบขาย : เปนการวางขอบขายและกรอบใหผูอานเขาใจวา ครอบคลุมการนําไปใชตาม
วัตถุประสงคแคไหน สถานที่ใดบาง เปนตน ตัวอยางเชน วิธีปฏิบัติงานตามเอกสารคุณภาพฉบับนี้
ใชสําหรับงานการพยาบาลผูปวยนอก
3. อุปกรณ/เครื่องมือ : ระบุอุปกรณหรือเครื่องมือที่ใชในการปฏิบัติงานนั้น (ถามี)
4. ความรับผิดชอบ : ระบุตําแหนงของบุคลากรที่ปฏิบัติงานนั้น เชน พยาบาล
5. คําจํากัดความ : ใชอธิบายคําศัพทเทคนิคเฉพาะ/คําที่นาจะแปลหรือมีความหมายหลายนัย
เพื่อใหผูใชเอกสารคุณภาพเขาใจชัดเจนถูกตอง หรืออธิบายคํายอที่ไมตองการเขียนยืดยาวใน
รายละเอียด
6. เอกสารอางอิง : ระบุเอกสารคุณภาพที่ถูกพาดพิงถึงในขั้นตอนการปฏิบัติงาน เชน ที่อางอิงใน
รายละเอียดของระเบียบปฏิบัติอื่น วิธีปฏิบัติงานอื่น มาตรฐานหรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
7. รายละเอียด : อธิบายรายละเอียดวิธีการปฏิบัตงิ านเรื่องนั้นอยางละเอียด
8. ภาคผนวก : สวนนี้ใชสําหรับเพิ่มเติมขอมูลเพื่อความสมบูรณของการปฏิบัติงาน ไดแก
Flow chart แบบฟอรมที่อางถึง

9

รูปแบบเอกสารระดับเอกสารสนับสนุน (Supporting Document : SD) และแบบฟอรม (Form : FM)
เอกสารคุณภาพระดับเอกสารสนับสนุน (SD) และแบบฟอรม (FM) รูปแบบอิสระแตใหพิมพรหัส
กํากับเอกสารแตละชุด พรอมทั้งวันที่ประกาศใชไวใตรหัสเอกสาร ที่มุมลางของกระดาษทางขวามือ
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การพิมพเอกสารเพื่อดําเนินการ
1. ตั้งคาหนากระดาษ ดานบน ลาง ซาย ขวา หางจากขอบกระดาษ 1 " (2.54 ซม.) ยกเวน
เอกสารคุณภาพระดับแบบฟอรม (FM) ตั้งคาหนากระดาษตามความเหมาะสม
2. พิมพดวยโปรแกรม Microsoft Word ตัวอักษรใช Font Browallia New ขนาด 16 สําหรับ
หัวขอตาง ๆ เชน วัตถุประสงค, ขอบขาย ใหพิมพตัวหนา ขนาด 16 ยกเวนในสวนของชื่อ
เรื่องใหพิมพตัวหนา ขนาด 20
3. หัวขอยอยใหใชหมายเลขหลังจุดทศนิยมตามหัวขอใหญไปเรื่อยๆ
4. รายละเอียดในหัวขอที่กําหนด กรณีที่ไมมีใหระบุโดยพิมพคําวา ไมมี กํากับ
5. หนวยงานที่ขอขึ้นทะเบียนเอกสารหลังไดรับการอนุมัติแลวตองสงเอกสารพรอมกับไฟลขอมูล
มาที่คณะกรรมการจัดทําเอกสารระบบคุณภาพ
ระบบรหัสเอกสารคุณภาพ (คณะกรรมการจัดทําเอกสารระบบคุณภาพเปนผูออกเลข)
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1. รูปแบบระบบรหัสเอกสารคุณภาพ ใชเกณฑระบบการใหรหัสดังนี้
1.1 นโยบาย/คูมือคุณภาพระดับโรงพยาบาล (QM) ใหใชอนุกรมดังนี้
QM – AAA – XXX – YY
QM : Quality Manual
AAA : อักษร 2-3 ตัว แสดง คณะกรรมการ/หนวยงาน
XXX : ตัวเลข 3 ตัว แสดง ลําดับที่ของเอกสาร
YY : ตัวเลข 2 ตัว แสดง ครั้งที่ของการแกไขเอกสาร
1.2 แนวทางปฏิบัติ (PG) ใหใชอนุกรมดังนี้
PG – AAA – BBB - XXX - YY
PG : Procedure & Guideline
AAA : อักษร 2-3 ตัว แสดง คณะกรรมการ/หนวยงาน
BBB : ตัวเลข 3 ตัว แสดง หนวยงานยอย
XXX : ตัวเลข 3 ตัว แสดง ลําดับที่ของเอกสาร
YY : ตัวเลข 2 ตัว แสดง ครั้งที่ของการแกไขเอกสาร
1.3 วิธีปฏิบัติงาน (WI) ใหใชอนุกรมดังนี้
WI – AAA – BBB - XXX - YY
WI : Work Instruction
AAA : อักษร 2-3 ตัว แสดง คณะกรรมการ/หนวยงาน
BBB : ตัวเลข 3 ตัว แสดง หนวยงานยอย
XXX : ตัวเลข 3 ตัว แสดง ลําดับที่ของเอกสาร
YY : ตัวเลข 2 ตัว แสดง ครั้งที่ของการแกไขเอกสาร
1.4 เอกสารสนับสนุน (SD) ใหใชอนุกรมดังนี้
SD – AAA – XXX - YY
SD : Supporting Document
AAA : อักษร 2-3 ตัว แสดง คณะกรรมการ/หนวยงาน
XXX : ตัวเลข 3 ตัว แสดง ลําดับที่ของเอกสาร
YY : ตัวเลข 2 ตัว แสดง ครั้งที่ของการแกไขเอกสาร
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1.5 แบบฟอรม (FM) ใหใชอนุกรมดังนี้
FM – AAA – XXX - YY
FM : Form
AAA : อักษร 2-3 ตัว แสดง คณะกรรมการ/หนวยงาน
XXX : ตัวเลข 3 ตัว แสดง ลําดับที่ของเอกสาร
YY : ตัวเลข 2 ตัว แสดง ครั้งที่ของการแกไขเอกสาร
2. การออกรหัส/เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก รหัสเอกสารคุณภาพ
2.1 เอกสารคุณภาพจะถูกกําหนดรหัสเอกสารคุณภาพตามคูมือการใชรหัสเอกสารคุณภาพ
โรงพยาบาลชลประทาน ที่กลาวขางตน โดยสาขาวิชา/หนวยงาน คณะกรรมการ สามารถขอรหัสเอกสาร
คุณภาพไดที่ คณะกรรมการจัดทําเอกสารระบบคุณภาพ
2.2 รหัสที่ถูกยกเลิกไปแลว หากมีการขอใชเอกสารใหม ใหดําเนินการขอรหัสใหมตามขั้นตอน
วิธีการเดิม
2.3 เอกสารคุณภาพระดับเอกสารสนับสนุน (SD) และแบบฟอรม (FM) รูปแบบอิสระแตใหพิมพรหัส
กํากับเอกสารแตละชุด พรอมทั้งวันที่ประกาศใชไวใตรหัสเอกสาร ที่มุมลางของกระดาษทางขวามือ และเมื่อมี
การแกไขใหพิมพคําวา Rev. แลวตามดวยวันที่ประกาศใช ไวใตรหัสเอกสาร
ตัวอยาง SD-OPD-001-00
01/03/54
คือ เอกสารสนับสนุนเรื่องที่ 1 ของงานการพยาบาลผูปวยนอก ประกาศใชวันที่ 1
มีนาคม 2554
SD-OPD-001-01
Rev. 15/04/54
คือ เอกสารสนับสนุนเรื่องที่ 1 ของงานการพยาบาลผูปวยนอก แกไขครั้งที่ 1
ประกาศใชวันที่ 15 เมษายน 2554
2.4 ตารางแสดงรหัสสําหรับขึ้นทะเบียนเอกสารคุณภาพระดับวิธีปฏิบัติงาน (WI)
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อักษรแสดงรหัสหนวยงาน และตัวเลขแสดงรหัสหนวยงานยอย
(รหัสสําหรับขึ้นทะเบียนเอกสารคุณภาพระดับ PG และ WI)
รหัสหนวยงาน รหัสหนวยงานยอย
HLT
RM
IC
ENV
MIS
EQ
FAS
PDC

KM
ETH
EDU
MSO
MED
OBS
SUR
PED
ORT
EYE
ENT
PMR
ANS

001
001
001
001
001
001
001
001
002
003
004
005
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001

ชื่อหนวยงาน
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลชลประทาน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการปองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
คณะกรรมการบริหารสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย
คณะกรรมการสารสนเทศและเวชระเบียน
คณะกรรมการบํารุงดูแลรักษาเครื่องมือแพทย
คณะกรรมการประสานงานคุณภาพ / เยี่ยมสํารวจภายใน
คณะกรรมการพัฒนาระบบยา
คณะอนุกรรมการความคลาดเคลื่อนทางยา
คณะอนุกรรมการปองกันและเฝาระวังอาการอันไมพึงประสงค
จากการใชยา
คณะอนุกรรมการยาความเสี่ยงสูง
คณะอนุกรรมการกํากับประเมินและตรวจสอบการใชยา
คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและจัดการความรู
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย
คณะกรรมการจัดทําเอกสารระบบคุณภาพ
องคกรแพทย
สาขาวิชา/PCT อายุรกรรม
สาขาวิชา/PCT สูต-ิ นรีเวชกรรม
สาขาวิชา/PCT ศัลยกรรม
สาขาวิชา/PCT กุมารเวชกรรม
สาขาวิชา/PCT ศัลยกรรมออรโธปดิกส
สาขาวิชา/PCT จักษุวิทยา
สาขาวิชา/PCT โสต ศอ นาสิก
สาขาวิชาเวชกรรมฟนฟู
สาขาวิชาวิสญ
ั ญีวิทยา
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รหัสหนวยงาน รหัสหนวยงานยอย
MER
PSY

RA
LBC

FAM

DEN
PH
QIC

001
001
002
003
004
005
001
001
002
003
004
005
006
007
008
009
001
002
003
004
005
006
007
008
009
001
001
001

ชื่อหนวยงาน
สาขาวิชาเวชศาสตรฉกุ เฉิน
สาขาวิชาจิตเวช
หองตรวจจิตเวช
คลินิกสารเสพติด
คลินิกคลายเครียด
ศูนยพึ่งได
สาขารังสีวิทยา
สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิกและกายวิภาค
งานควบคุมกระบวนการและการประสานงาน
งานเคมีคลินกิ
งานภูมิคุมกันวิทยา
งานธนาคารเลือด
งานโลหิตวิทยา
งานจุลทรรศนศาสตรคลินกิ
งานจุลชีววิทยา
งานพยาธิวิทยากายวิภาค
สาขาวิชาเวชศาสตรครอบครัว
ศูนยสุขภาพโรงพยาบาลชลประทาน
งานแพทยแผนไทย
งานบริการสุขภาพชุมชน
งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
งานปองกันควบคุมโรค/งานระบาด
งานสุขาภิบาลอาหาร
งานอนามัยโรงเรียน
งานสุขศึกษา
หนวยงานทันตกรรม
หนวยงานเภสัชกรรม
งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

15

รหัสหนวยงาน รหัสหนวยงานยอย
PLA
OD
STO
IT
MRD
MET
MPP
MKT
PFW
MTN
BD
SC
DMT
RES
ME
QA
HR

NUT
LIB
FIN

001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
002
003
004
005
001
001
001
002
003
004

ชื่อหนวยงาน
หนวยงานวางแผนและพัฒนา
หนวยงานสํานักงานผูอํานวยการ
หนวยงานพัสดุ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานเวชระเบียนและสถิติ
งานเวชนิทศั น
งานวางแผนอัตรากําลังบุคลากร
งานเศรษฐศาสตรสาธารณสุข
งานวางผังแมบท
งานซอมบํารุง
งานอาคารสถานที่
งานรักษาความปลอดภัย
งานหอพัก
หนวยงานวิชาการและวิจัย
หนวยงานแพทยศาสตรศึกษาและแพทยใชทุน
หนวยงานประกันคุณภาพการศึกษา
หนวยงานทรัพยากรมนุษย
งานบริหารงานบุคคล
งานพัฒนาบุคลากร
งานทะเบียนประวัติ
งานสวัสดิการ
หนวยงานโภชนาการ
งานหองสมุด
หนวยงานการเงินและบัญชี
งานการเงินและตนสังกัด
งานบัญชี
งานสวัสดิการและงบประมาณ
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รหัสหนวยงาน รหัสหนวยงานยอย
AD

LAW
CFR
HPU
SSU
SWU
NSO

001
002
003
004
005
006
001
001
001
001
001
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017

ชื่อหนวยงาน
หนวยงานบริหารทั่วไป
งานธุรการ
งานศูนยผลิตเอกสาร
งานประชาสัมพันธ
งานยานพาหนะ
งานซักฟอก
งานนิติการ
งานการประชุม
งานประกันสุขภาพ
งานประกันสังคม พรบ.
งานสังคมสงเคราะห
ฝายการพยาบาล
งานการพยาบาลหองผาตัด
งานการพยาบาลวิสัญญี
งานการพยาบาลไตเทียม
งานการพยาบาลอุบตั ิเหตุและฉุกเฉิน
ศูนยเปล
ศูนยสงตอผูปว ยนอกเวลา
EMS
งานการพยาบาลปองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
งานบริการหนวยจายกลาง
ศูนยสงตอผูปว ยในเวลา
ศูนยเลีย้ งเด็กออน
งานการพยาบาลผูปว ยหองคลอด
งานการพยาบาลผูปว ยหลังคลอด
งานการพยาบาลผูปว ยหนัก
งานการพยาบาลผูปว ยทารกแรกเกิด
งานการพยาบาลผูปว ยนอกสูติกรรม
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รหัสหนวยงาน รหัสหนวยงานยอย
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037

ชื่อหนวยงาน
งานการพยาบาลผูปว ยนอกนรีเวชกรรม
งานการพยาบาลผูปว ยนอกศัลยกรรม
งานการพยาบาลผูปว ยนอกอายุรกรรม
งานการพยาบาลผูปว ยนอกกุมารเวชกรรม
งานการพยาบาลผูปว ยนอกออรโธปดิกส
งานการพยาบาลผูปว ยนอกจักษุ
งานการพยาบาลผูปว ยนอกโสต ศอ นาสิก
งานการพยาบาลผูปว ยนอกตรวจสุขภาพ
งานการพยาบาลผูปว ยนอกสานฝน
งานการพยาบาลผูปว ยนอกวัณโรค
งานการพยาบาลผูปว ยนอกสามเสน
หองตรวจประกันสังคม
งานการพยาบาลผูปว ยศัลยกรรมกระดูก(3/1)
งานการพยาบาลผูปว ยอายุรกรรมชาย(3/2)
งานการพยาบาลผูปว ยศัลยกรรม(3/3)
งานการพยาบาลผูปว ยอายุรกรรมหญิง(3/4)
งานการพยาบาลผูปว ยกุมารเวชกรรม(3/5)
งานการพยาบาลผูปว ยพิเศษกุมารเวชกรรม(80/3)
งานการพยาบาลผูปว ยพิเศษอายุรกรรม(80/4)
งานการพยาบาลผูปว ยพิเศษศัลยกรรม(80/5)

