ผิดพลาด! ตัวเลขไม่สามารถถูกแสดงในรู ปแบบที่ระบุ

คู่มือบุคลากร
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

งานทรัพยากรมนุษย์
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

๑

ประกาศ
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2544
เรื่อง
1.ระเบียบว่าด้วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
ของเจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง
2. ระเบียบเครื่องแต่งกายบุคลากร
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

งานทรัพยากรมนุษย์
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

๒

ผังโครงสร้าง
งานทรัพยากรมนุษย์ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

นพ. พรเทพ พงศ์ทวิกร
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว

น.ส. นุชนารถ กลับบ้านเกาะ
รองผู้อํานวยการด้านบริหาร

นางจารี ศรีพารัตน์
ผู้ช่วยผู้อํานวยการด้านทรัพยากร
มนุษย์โรงพยาบาลบ้านแพ้ว

นางสาวแสงทิพย์ พรมเหลือง
หัวหน้างานทรัพยากรมนุษย์

น.ส. มโนรมย์ พรหมน้อย

น.ส. ชูศรี ทิพย์วีรนันท์

นายพรประภัทร์ อูฉ่ าย

น.ส. ปัญจมา เกษตรสิน

น.ส. โยทะกา ดํารงธีร
ภาพ

๓

ระเบียบ
ว่าด้วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
โรงพยาบาลพิจารณาความรู้ความสามารถในการทํางานเป็นหลัก เมื่อมีตําแหน่งว่างโรงพยาบาล
จะพิจ ารณาคัดเลื อกหรื อเลื่ อนตําแหน่งเจ้าหน้าที่ภ ายในองค์กรก่อน หากไม่มีผู้ที่เหมาะสมจึงจะพิจารณา
คัดเลือกบุคคลภายนอก พนักงานใหม่ทุกคนต้องทําสัญญาจ้าง และสัญญาค้ําประกันด้วยบุคคล หรืออื่นๆ
ตามที่โรงพยาบาลกําหนด
บัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่
บัตรเจ้าหน้าที่
ทดลองงาน

อายุน้อยกว่า 35 ปี
(บัตรสีชมพู)

อายุมากกว่า 35 ปี
(บัตรสีฟ้า)

เดินบันได

สามารถใช้ลิฟท์ได้

จาไว้เสมอว่า การกดลิฟท์แต่ละครั้งจะเสียค่าไฟฟ้าครั้งละ 7 บาท
สิทธิสวัสดิการส่วนลดร้านอาหารโรงพยาบาล
สาหรับเจ้าหน้าที่ผ่านการทดลองงาน (กรณีใช้บัตรประจาตัวพนักงาน)

ประเภทร้าน

ส่วนลด

1.ร้านน้ําดื่ม

รับสวัสดิการส่วนลดร้อยละ 5 %

2.ร้านข้าวแกง

รับสวัสดิการส่วนลดร้อยละ 25 %

3. ร้านก๋วยเตี๋ยว

รับสวัสดิการส่วนลดร้อยละ 20 %

4. ร้านข้าวต้ม และขนมต่างๆ

ไม่ได้รับส่วนลด
อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามผลประกอบการ อาจไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

๔

๕
1. วันและเวลาทางาน (อยู่ในระหว่างการทดลองปฏิบัติงาน)
1.1. ทดลองงาน 4 เดือนหรือมากกว่า แล้วแต่กรณี อยู่ในดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาและฝ่าย
ทรัพยากรมนุษย์
1.2. ทํางานสัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 8 ชั่วโมง
ปฏิบัติงานตามปกติ วันจันทร์-วันศุกร์
(ยกเว้นตําแหน่งที่จัดขึ้นตามเวรปฏิบัติงานของแต่ละฝ่าย)
เวลาทํางานตามปกติ คือ 08.00 – 16.00 น.กรณีเกินเวลาทํางานให้คิดเป็น
ค่าล่วงเวลา 1.5 เท่า (ยกเว้นตําแหน่งที่จัดขึ้นตามเวรปฏิบัติงานของแต่ละฝ่าย)
1.3. พักระหว่างการทํางานได้วันละ 1 ชม.
1.4. วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ตามประกาศของราชการ
(ยกเว้นตําแหน่งที่จัดขึ้นตามเวรการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่าย)
1.5. เวลาปฏิบัติงานปกติ 8 ชม./วัน (ในส่วนเกินคิดเป็นค่าล่วงเวลา
ให้ค่าตอบแทน 1.5 เท่า ของชั่วโมงทํางานปกติ)
1.6. เวลามาทํางานที่ถือว่าสาย
จะนับตั้งแต่นาทีแรกของเวลางานปกติ
น้อยกว่าหรือเทียบเท่ากับ 15 นาที มากกว่า 5 ครั้งในรอบ 1 เดือน
มากกว่า 15 นาที เกิน 3 ครั้ง ในรอบ 1 เดือน
หรือไม่สแกนเข้า/ไม่สแกนออก/สายน้อยกว่า 15 นาที/สายมากกว่า 15 นาที
รวมกันมากกว่า 5 ครั้ง ในรอบ 1 เดือน หากสายเกินหลักเกณฑ์ที่
โรงพยาบาลบ้านแพ้วกําหนด จะได้รับโทษตามระเบียบที่โรงพยาบาลบ้านแพ้วกําหนด

2. วันและเวลาทางานปกติ (ผ่านการทดลองปฏิบัติงาน)
2.1. ทํางานสัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 8 ชั่วโมง
ปฏิบัติงานตามปกติ วันจันทร์ - วันศุกร์
(ยกเว้นตําแหน่งที่จัดขึ้นตามเวรปฏิบัติงานของแต่ละฝ่าย)
เวลาทํางานตามปกติ คือ 08.00 – 16.00 น. กรณีเกินเวลาทํางานให้คิดเป็น
ค่าล่วงเวลา 1.5 เท่า (ยกเว้นตําแหน่งที่จัดขึ้นตามเวรปฏิบัติงานของแต่ละฝ่าย
แต่ต้องไม่เกิน 8 ชั่วโมง รวมเวลาพัก)
2.2. พักระหว่างการทํางานได้วันละ 1 ชม.
2.3. วันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ตามประกาศของราชการ
(ยกเว้นตําแหน่งที่จัดขึ้นตามเวรการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่าย)
2.4. เวลาปฏิบัติงานปกติ 8 ชม. / วัน ในส่วนเกิน คิดเป็นค่าล่วงเวลา ให้ค่าตอบแทน 1.5 เท่า
ของชั่วโมงทํางานปกติ
2.5. เวลามาทํางานที่ถือว่าสาย
จะนับตั้งแต่นาทีแรกของเวลางานปกติ
น้อยกว่าหรือเทียบเท่ากับ 15 นาที มากกว่า 5 ครั้งในรอบ 1 เดือน
มากกว่า 15 นาที เกิน 3 ครั้ง ในรอบ 1 เดือน
หรือไม่สแกนเข้า/ไม่สแกนออก/สายน้อยกว่า 15 นาที/สายมากกว่า 15 นาที
รวมกันมากกว่า 5 ครั้ง ในรอบ 1 เดือน หากสายเกินหลักเกณฑ์ที่โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
กําหนด จะได้รับโทษตามระเบียบโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
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การหยุดงานโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการหยุดงานที่ไม่ถูกระเบียบ
หากหยุดงานโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรถือเป็นการละทิ้งหน้าที่พนักงานจะไม่ได้รับค่าจ้าง
และถูกลงโทษตามระเบียบของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
การลาทุกครั้งต้องได้รับอนุมัติของหัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชา หรือฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
หากไม่ได้รับการอนุมัติถือว่าขาดงาน
การลาออก
เจ้าหน้าที่ที่มีความประสงค์จะลาออกจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
(องค์การมหาชน) ต้องยื่นหนังสือขอลาออกล่วงหน้า 30 วัน หากไม่ยื่นใบลาออก
จะไม่ได้รับเงินเดือน
*** การลาทุกครั้งต้องได้รับอนุมัตจิ ากหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชา และแจ้งให้ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ทราบก่อน จึงจะสามารถ
หยุดได้ มิฉะนั้นจะถือว่าขาดงาน ละเว้นการปฏิบตั ิหน้าที่ หากลาเกินหลักเกณฑ์ที่กําหนด โรงพยาบาลมีสิทธิพิจารณา
ให้พักงาน หรือเลิกจ้าง และต้องบันทึกข้อมูลการลาในระบบ Intranet ทุกครั้งที่มีการลา

การเกษียณอายุ
เจ้าหน้าที่ครบเกษียณอายุเมื่ออายุครบ 60 ปีบริบูรณ์
พ้นสภาพการเป็นพนักงานของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) สิ้นปีงบหลังอายุครบ
60 ปีบริบูรณ์ (นับวันเกิด)

สวัสดิการสาหรับเจ้าหน้าที่
1. เครื่องแบบพนักงาน
- ผ่านการประเมิน 4 เดือน สนับสนุนค่าชุดยูนิฟอร์ม 1,000 บาท (โอนเข้าบัญชีเงินเดือน)
- อายุงานครบ 1 ปีขึ้นไป ได้รับสวัสดิการ 3 ชุดต่อ 1 ปีงบประมาณ (1 ชุดเทียบเท่ากับ 2 ชิ้น)
หรือวงเงินไม่เกิน ปีละ 2,000 บาทต่อ 1 คน (ขึ้นอยู่กับนโยบายผู้อํานวยการ)
2. การรักษาพยาบาล
- เจ้าหน้าที่ ที่ผ่านระยะทดลองการปฏิบัติงาน
ข้าราชการและลู
กจ้างประจ
สวัสดิกข้ารด้
านการรั
โรงพยาบาลบ้
านแพ้า ว (องค์กเจ้ารมหาชน)
าราชการเดิ
มรักบบษาพยาบาล
านาญ
าหน้าที่โรงพยาบาล
รายการ
เจ้าตัว

บิดา/มารดา/
สามี/ภรรยา/
บุตร
(สายตรง)

เดิม รับบานาญ
บิดา/มารดา/
สามี/ภรรยา/บุตร
เจ้าตัว
(สายตรง)

เจ้าตัว

บิดา/มารดา/สามี/
ภรรยา/บุตร
(สายตรง)

1. ผู้ป่วยนอกรักษาโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
1.1
ค่ารักษาพยาบาล
1.2
การทําฟันปลอม
1.3
ค่าบริการทาง
การแพทย์

ตาม
ระเบียบ
ราชการ
ลด
30 %

ตาม
ระเบียบ
ราชการ
ลด
30 %

ตาม
ระเบียบ
ราชการ
ลด
30 %

ตาม
ระเบียบ
ราชการ
ลด
30 %

เทียบเท่า
ราชการ

สวัสดิการ
ฟรี

สวัสดิการ
ฟรี

สวัสดิการ
ฟรี

สวัสดิการ
ฟรี

สวัสดิการ
ฟรี

ลด
30 %

ตามสิทธิ์ของบิดา/
มารดา/สามี/ภรรยา/
บุตร(สายตรง)
ลด
30 %
ตามสิทธิ์ของบิดา/
มารดา/สามี/
ภรรยา/บุตร(สาย
ตรง)

๑๓
2. ผู้ป่วยนอกรักษากับโรงพยาบาลอื่นๆ
2.1
ตาม
ตามสิทธิ์ของบิดา/
ตาม
เบิกคืนจาก เบิกคืนจาก เบิกคืนจาก
ระเบียบ
การส่งต่อโดยความ
ระเบียบ
มารดา/สามี/ภรรยา/
โรงพยาบาล โรงพยาบาล โรงพยาบาล
เห็นชอบของแพทย์ ข้าราชการ ข้าราชการ
บุตร(สายตรง)
เบิกคืน
ตามสิทธิ์ของบิดา/
ชําระเองอยู่
2.2
ตาม
ตาม
จาก
มารดา/สามี/
เบิกคืนจาก
ในดุลพินิจ
ระเบียบ
การไปรักษาที่อนื่
ระเบียบ
โรงพยาบาล
ของ
โรง
ภรรยา/บุตร(สาย
โดยไปเอง
ข้าราชการ ข้าราชการ
ผู้อํานวยการ
พยาบาล
ตรง)
ข้าราชการเดิมรับบานาญ
รายการ
เจ้าตัว

บิดา/มารดา/
สามี/ภรรยา/
บุตร(สายตรง)

ข้าราชการและลูกจ้างประจา
เดิม รับบานาญ
เจ้าตัว

บิดา/มารดา/
สามี/ภรรยา/
บุตร(สายตรง)

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล

เจ้าตัว

บิดา/มารดา/สามี/
ภรรยา/บุตร(สายตรง)

3.ผูป้ ว่ ยในรักษากับ รพ.บ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
3.1
ค่ารักษาพยาบาล

ตาม
ระเบียบข้าราชการ

ตาม
ระเบียบ
ข้าราชการ

ฟรี

ฟรี

ตาม
ระเบียบ
ข้าราชการ

ตาม
ระเบียบ
ข้าราชการ

เทียบเท่า
ราชการ

ตามสิทธิ์ของบิดา/
มารดา/สามี/ภรรยา/
บุตร(สายตรง)

4.ค่าห้อง สมเด็จย่า 1
4.1
ห้องพิเศษทั่วไป
2,000 บาท ลด 20 %
เหลือ 1,600 บาท
4.2
ห้องพิเศษ VIP
3,000 บาท ลด 20 %
เหลือ 2,400 บาท

ฟรี

ฟรี

ฟรี

ฟรี

ฟรี

ฟรี

ฟรี

ฟรี

ตามสิทธิ์ 1,000
บาท ส่วนเกินลด
50 %

ตามสิทธิ์ 1,000 บาท
ส่วนเกินลด 50 %

4. ค่าห้อง สมเด็จย่า

ฟรี

ฟรี

ฟรี

ฟรี

ตามสิทธิ์
1,000 บาท
ส่วนเกินลด 50
%

4.4
ห้องพิเศษ VIP
3,500 บาท ลด 20 %
เหลือ 2,800 บาท

ตามระเบียบราชการ
ส่วนเกินลด 50 %

ตามระเบียบ
ราชการ
ส่วนเกินลด
50 %

ตามระเบียบ
ราชการ
ส่วนเกินลด
50 %

ตามระเบียบ
ราชการส่วนเกิน
ลด 50 %

ตามสิทธิ์ 1,000
บาทส่วนเกินลด
50 %

ตามสิทธิ์ 1,000 บาท
ส่วนเกินลด 50 %

ค่าบริการทางการแพทย์

สวัสดิการฟรี

สวัสดิการฟรี

สวัสดิการฟรี

สวัสดิการฟรี

สวัสดิการฟรี

สวัสดิการฟรี

4.3
ห้องพิเศษทั่วไป
3,000 บาท ลด 20 %
เหลือ 2,400 บาท

ตามสิทธิ์ 1,000 บาท
ส่วนเกินลด 50 %

5.รักษากับโรงพยาบาลอื่นๆ
5.1
การส่งต่อโดยความเห็นชอบ
ของแพทย์

ตามระเบียบ
ราชการ

ตามระเบียบ
ราชการ

เรียกเก็บกับ
โรงพยาบาล

เรียกเก็บกับ
โรงพยาบาล

เบิกคืนกับ
โรงพยาบาล

ตามสิทธิบ์ ดิ า/มารดา/สามี/
ภรรยา/บุตร(สายตรง)

5.2
การไปรักษาที่อื่นโดยไปเอง

ตามระเบียบ
ราชการ

ตามระเบียบ
ราชการ

ชาระเอง/
อยู่ใน
ดุลพินจิ ของ
ผู้อานวยการ

ชาระเอง/
อยู่ใน
ดุลพินจิ ของ
ผู้อานวยการ

ชาระเอง/
อยู่ใน
ดุลพินจิ ของ
ผู้อานวยการ

ตามสิทธิบ์ ดิ า/มารดา/
สามี/ภรรยา/บุตร
(สายตรง)

ตามระเบียบ
ราชการ

ตามระเบียบ
ราชการ

ตามระเบียบ
ราชการ

ตามระเบียบ
ราชการ

เทียบเท่า
ราชการ
(ส่วนเกิน
คิดราคาทุน)

ตามสิทธิบ์ ดิ า/มารดา/
สามี/ภรรยา/บุตร
(สายตรง)

6.รายการเพิ่มเติม
6.1 อุปกรณ์ทางการแพทย์

๑๔
6.2 วัคซีนประเภทต่างๆ
6.3 กลุ่มนมต่างๆ
6.4 ยานอกบัญชี

คิดราคา
ต้นทุน
รับสวัสดิการ
ส่วนลด
10%
สวัสดิการ
(กรณี
แพทย์สั่ง)

คิดราคา
ต้นทุน
รับสวัสดิการ
ส่วนลด
10%
สวัสดิการ
(กรณี
แพทย์สั่ง)

คิดราคา
ต้นทุน
รับสวัสดิการ
ส่วนลด
10%
สวัสดิการ
(กรณี
แพทย์สั่ง)

คิดราคาต้นทุน

คิดราคาต้นทุน

คิดราคาต้นทุน

รับสวัสดิการ
ส่วนลด 10%

รับสวัสดิการ
ส่วนลด 10%

รับสวัสดิการส่วนลด
10%

สวัสดิการ
(กรณี
แพทย์สั่ง)

สวัสดิการ
(กรณี
แพทย์สั่ง)

ตามสิทธิบ์ ดิ า/มารดา/
สามี/ภรรยา/บุตร
(สายตรง)

หมายเหตุ
- กรณี สามี/ภรรยา ของเจ้าหน้าที่ จะต้องมีสําเนาทะเบียนสมรสมายื่นเพื่อแสดงความถูกต้อง
- กรณีบิดา / มารดา / สามี / ภรรยา / บุตร (สายตรง) ที่มีสิทธิอื่นใด ให้ใช้สิทธิของตนเองก่อน เช่น บิดา มารดาเจ้าหน้าที่
ที่เป็นข้าราชการ จะต้องใช้สิทธิข้าราชการของตนก่อน
- เจ้าหน้าที่ได้สิทธินอนห้อง 2,000 บาท (ห้องเดี่ยว) ถ้าต้องการนอนห้องเกินราคานี้ให้ชําระส่วนเกินเอง
- กรณี บิดา / มารดา / สามี /ภรรยา / บุตร ให้ใช้สิทธิตามที่ระบุ

โรงพยาบาลไม่จ่ายค่ารักษาพยาบาลในกรณีดังต่อไปนี้
- การทําแท้งที่ผิดกฎหมาย
- การใช้ยาชูกําลังหรือยาเสพติดให้โทษ
- การทําศัลยกรรมตกแต่งหรือเพื่อความสวยงามของร่างกาย
- การตรวจร่างกายส่วนตัวหรือเกินกว่าระเบียบของโรงพยาบาลบ้านแพ้วกําหนด
หมายเหตุ สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล อนุมัติในการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการ กันยายน 2559
ตรวจสุขภาพประจาปี
บุคลากร อายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ (เกณฑ์การตรวจขึ้นอยู่กับฝ่ายทรัพยากรมนุษย์)
บุคลากร อายมากกว่า 35 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป (เกณฑ์การตรวจขึ้นอยู่กับฝ่ายทรัพยากรมนุษย์)

เงินช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ
เจ้าหน้าที่อายุงาน 1 ปีขึ้นไป (เริ่มนับวันผ่านการทดลองการปฏิบัติงาน) เกิดภัยพิบัติแก่บ้าน
ที่พักอาศัย ซึ่งเป็นบ้านของเจ้าหน้าที่หรือบิดามารดา
ยื่นเรื่องพร้อมเอกสารประกอบ ยื่นต่อฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
โรงพยาบาลบ้านแพ้วพิจารณาช่วยเหลือตามสภาพความเสียหาย หรืออยู่ในดุลพินิจของ
คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการ
เงินช่วยเหลือการสมรส
เจ้าหน้าที่อายุงาน 1 ปีขึ้นไป (เริ่มนับวันผ่านการทดลองการปฏิบัติงาน)
ยื่นหลักฐานการสมรส ต่อฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ภายใน 30 วัน
เงินช่วยเหลือการสมรส 2,000 บาท ต่อ 1 คน ครั้งเดียวตลอดระยะเวลาที่ทํางานกับ
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
เงินช่วยเหลือการอุปสมบท
เจ้าหน้าที่อายุงาน 1 ปีขึ้นไป (เริ่มนับวันผ่านการทดลองการปฏิบัติงาน)
ยื่นหลักฐานการอุปสมบท ต่อฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ภายใน 30 วัน
เงินสนับสนุนค่าอุปสมบท 1,000 บาท ต่อ 1 คน ครั้งเดียวตลอดระยะเวลาที่ทํางานกับ
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว

๑๕
การจัดของเยี่ยมเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่อายุงาน 1 ปีขึ้นไป (เริ่มนับวันผ่านการทดลองการปฏิบัติงาน)
เจ้าหน้าที่ ทีน่ อนรักษาตัวในโรงพยาบาลบ้านแพ้ว หรือโรงพยาบาลอื่นๆ ในกรณีป่วย
ทุกกรณีหรือคลอดบุตร โรงพยาบาลบ้านแพ้วจัดของเยี่ยม มูลค่า 1,000 บาท
หรือตามความเหมาะสม
เงินช่วยเหลือกรณีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลบ้านแพ้วถึงแก่กรรม
ผ่านการทดลองปฏิบัติ – 1 ปี (เริ่มนับวันผ่านการทดลองการปฏิบัติงาน)
ยอดเงินช่วยเหลือ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
อายุการปฏิบัติงาน 1 - 5 ปี ยอดเงินช่วยเหลือ 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
อายุงานตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป ยอดเงินช่วยเหลือ 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)
เจ้าหน้าที่ถึงแก่กรรมในกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุขณะปฏิบัติหน้าที่หรืองานที่ได้รับมอบหมาย
ที่เกี่ยวกับโรงพยาบาลบ้านแพ้ว จะได้รับเงินทดแทนมากกว่าอัตราที่กําหนดไว้
จํานวนสองเท่าของอัตราที่กําหนด (ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการบริหารพิจารณาในการเสียชีวิต)
โรงพยาบาลไม่จ่ายเงินช่วยเหลือในกรณีดังต่อไปนี้
การกระทําอันเกิดจากตนเองกระทําผิด หรือมีส่วนร่วมกระทําผิดกฎหมายหรือผิดระเบียบ
วินัยของโรงพยาบาล
การกระทําอันเกิดจากการดื่มสุราหรือสิ่งมึนเมาจนครองสติไม่ได้
จงใจให้ตนเองหรือยินยอมให้ผู้อื่นทําให้เสียชีวิตหรือได้รับอันตรายแก่ร่างกาย
เงินช่วยเหลืองานศพครอบครัวเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่อายุงาน 1 ปีขึ้นไป สมาชิกในครอบครัวเสียชีวิต ญาติสายตรง บิดา/มารดา/
สามีคสู่ มรส/ภรรยาคูส่ มรส/บุตร (ที่ชอบด้วยกฎหมาย) โรงพยาบาลบ้านแพ้วร่วมเป็นเจ้าภาพ
สวดพระอภิธรรมศพ และมอบเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท

โรงพยาบาลบ้านแพ้วมอบพวงหรีดแสดงความเสียใจมูลค่า 1,000บาท ตามความเหมาะสม)
การช่วยเหลือการศึกษาบุตรเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่ที่ผ่านทดลองปฏิบัติงาน สามารถเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
(บุตรถูกต้องตามกฎหมาย)
ยื่นหลักฐานเอกสารประกอบให้กับฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาให้ถือปฏิบัติตามหนังสือของกรมบัญชีกลางเท่านั้น
เงินช่วยค่าบ้านพักอาศัย
เจ้าหน้าที่ทผี่ ่านการทดลองงานสามารถเข้าพักหอพักของโรงพยาบาลได้ในบางกรณี
ให้ปฏิบัติตามระเบียบโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ว่าด้วยสวัสดิการการบ้านพัก
ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
วิชาชีพได้รบั เงินสนับสนุนค่าทีพ่ ักอาศัย คนละ 1,000 บาท กรณีไม่สามารถจัดสรรห้องพัก
ภายในโรงพยาบาลได้ให้ปฏิบัตติ ามระเบียบโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
ว่าด้วยสวัสดิการการบ้านพักของเจ้าหน้าทีโ่ รงพยาบาล

สวัสดิการค่ารถพยาบาล
-

ญาติสายตรงเจ้าหน้าที่ทผี่ ่านการทดลองปฏิบัตงิ าน ได้แก่ บิดา มารดา สามี ภริยา บุตร
ที่ชอบด้วยกฎหมาย หากมีเหตุต้องใช้รถพยาบาลของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ให้ใช้รถได้ฟรี
แต่ค่าน้ํามันไป-กลับตามระยะทาง ค่าพยาบาล ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ค่าจ้างพนักงานขับรถ
ให้เจ้าหน้าที่เป็นผูช้ ําระเอง

๑๖
กองทุนสารองเลี้ยงชีพ การหักเงินเข้ากองทุน
-

อายุกองทุน 1-4 ปี หัก 6 % จากฐานเงินเดือนล่าสุด
อายุกองทุน 5-9 ปี หัก 8 % จากฐานเงินเดือนล่าสุด
อายุกองทุน 10-14 ปี หัก 10 % จากฐานเงินเดือนล่าสุด
อายุกองทุน 15 ปีขึ้นไป หัก 12 % จากฐานเงินเดือนล่าสุด

การสมัครสมาชิกกองทุนสารองเลี้ยงชีพ สมัครทุกเดือนสิงหาคม-กันยายนของทุกปีเท่านั้น
(สมัครได้ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์)
คุณสมบัติ
เอกสารประกอบ
ผ่านการประเมิน 4 เดือน
ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
เป็นเจ้าหน้าที่ รพ.บ้านแพ้ว
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
เงื่อนไขการรับเงินเมื่อลาออก
ลาออกจากกองทุนเมื่ออายุกองทุนไม่ถึง 5 ปี รับเฉพาะส่วนของตนเอง พร้อมดอกเบี้ย
ลาออกจากกองทุนเมื่ออายุกองทุนครบ 5 ปีขึ้นไป รับส่วนของตนเองและสมทบของ
โรงพยาบาล
การฌาปนกิจสงเคราะห์
คุณสมบัติของผู้สมัครสมาชิกประเภทสามัญ และสมทบ ตามข้อบังคับ ฌกส.ข้อ 16 มีดังนี้
สามัญ
มีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่คําขอสมัครส่งถึงสํานักงาน ฌกส. หรือหน่วยงานด้าน
ต้นสังกัดของผู้สมัคร
มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนใกล้ขีดอันตราย
สมทบ
สมาชิกประเภทสมทบ หมายถึง สามี หรือ ภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายของสมาชิกสามัญ
การจ่ายเงินสงเคราะห์แก่สมาชิก แบ่งจ่ายเป็น 3 งวด ดังนี้
งวดแรก จํานวนเงิน 200,000 บาท
งวดสอง จํานวนเงิน 300,000 บาท
งวดสุดท้าย คือ ส่วนที่เหลือจากการจ่ายงวดแรกและงวดที่สอง
แต่ทั้งนี้ไม่เกิน 100,000 บาท
หมายเหตุ กรณีมีการเปลี่ยนแปลง ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จะแจ้งให้ทราบภายหลังที่มีการประชุมการเปลี่ยนแปลง

นโยบายองค์กรพยาบาล
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
วิสัยทัศน์ (Vision) "มุ่งมั่น พัฒนา มาตรฐาน คุณภาพ และบริการ" สู่ความเป็นเลิศ
พันธกิจ (Mission) :
- พัฒนาการพยาบาลให้มีคุณภาพ มาตรฐาน เพื่อประโยชน์ของผู้รับบริการ
- เสริมสร้างองค์กรพยาบาลให้เป็นองค์กรที่มีความสุข ยึดหลักธรรมาภิบาลและเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้
- มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
- พัฒนาการบริการสู่ความเป็นเลิศ

๑๗
เป้าหมายหลัก :
- อัตรากําลังด้านการพยาบาลมีปริมาณและคุณภาพเหมาะสมเพียงพอตามภาระงาน
- มีระบบบริหารงานแบบธรรมาภิบาลที่สมดุลและยั่งยืน
- มีระบบบริการพยาบาลที่มีหัวใจความเป็นมนุษย์เป็นที่ศรัทธาของประชาชน
- บุคลากรทางการพยาบาลมีความพึงพอใจในงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic theme) :
- พัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลให้มีความสามารถให้บริการพยาบาลอย่างมีคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
- พัฒนาระบบบริการพยาบาลสู่ความเป็นเลิศ โดยสร้างกลไกการจัดการความรู้ทางการพยาบาล
- พัฒนาภาวะผู้นําทางการพยาบาลของผู้บริหารระดับต้น
- ส่งเสริมความก้าวหน้า และพัฒนาศักยภาพบุคลกรทางการพยาบาลให้มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน
- พัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรทางการพยาบาล
- สร้างเสริมจิตสํานึก และความผาสุกในองค์กรพยาบาล เพื่อสนับสนุนการให้บริการพยาบาล
- การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรทางการพยาบาล
กลยุทธ์องค์กรพยาบาล (Strategy)
- พัฒนาการจัดทําแนวทางปฏิบัติและการนําไปใช้
- พัฒนาการใช้กระบวนการพยาบาลและการประเมินผล
- พัฒนาการทํางานเชิงรุก
- พัฒนาความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน
- พัฒนาการควบคุมกํากับและประเมินผล
แผนปฏิบัติงานหลัก
ลดความเสี่ยงการติดเชื้อ เกื้อกูลระบบยา พัฒนากระบวนการสาคัญ :
- กิจกรรม 12 กิจกรรม ทบทวนต่อเนื่อง
- การประชุมคณะทํางานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง
- การติดตามตัวชี้วัดคุณภาพทุกเดือน
- การพัฒนาคุณภาพระดับหน่วยงาน โดยหัวหน้า
- การพัฒนาระบบบริหารจัดความเสี่ยง
- พัฒนาระบบยา
- พัฒนาคุณภาพงานการพยาบาล
- พัฒนาสมรรถนะบุคลากร
- พัฒนางานควบคุมป้องกันการติดเชื้อ
ธรรมนูญองค์กรพยาบาล
วัตถุประสงค์
- ร่วมมือ ประสานงานเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และฟื้นฟูสุขภาพ
- ส่งเสริม พัฒนาให้ความรู้ ความก้าวหน้า และการพัฒนาทางการพยาบาล
- ส่งเสริม และดูแลพยาบาลให้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎข้อบังคับ
ของสภาการพยาบาล และระเบียบปฏิบัติของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
- กํากับดูแลการปฏิบัติงานของพยาบาล และส่งเสริมความสามัคคีในองค์กร

๑๘
โครงสร้างองค์กรพยาบาล
ตาแหน่ง

คุณสมบัติ

หน้าที่

ประธานองค์กรพยาบาล

- มีความเป็นผู้นาํ และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่สมาชิก
องค์กรพยาบาล
- สามารถประสานงานหน่วยงานต่างๆ ของ
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
-

-เป็นผู้รับผิดชอบ และนํา
องค์กรพยาบาล ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์
และพันธกิจที่วางไว้
-ปฏิบัติหน้าที่แทนในกรณีที่
ผู้ช่วยผู้อํานวยการด้านการ
พยาบาลไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้

เลขานุการ

-

เหรัญญิก

-

- ติดต่อประสานงานระหว่าง
สมาชิก และหน่วยงานอื่น
- จัดประชุม บันทึกการ
ประชุม
-รับผิดชอบ รับ และจ่ายเงิน
ที่ใช้ในกิจการองค์กรพยาบาล

ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายการพยาบาล

ประเภทสมาชิก
พยาบาลวิชาชีพ ผู้ช่วยพยาบาล และผู้ชว่ ยเหลือคนไข้ ที่ปฏิบัตงิ านประจําของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว

คุณสมบัติของสมาชิก
- เป็นพนักงานของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) หรือเทียบเท่า
- เป็นผู้มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ ไม่เป็นผู้มจี ิตฟั่นเฟือน
- ต้องไม่เคยต้องโทษจําคุกในคดี ซึ่งเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งชีวิต
- ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสียหายต่อเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ
- ไม่เป็นผูท้ ุพพลภาพ ชนิดที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพ
- ต้องผ่านการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบหลักฐาน และต้องผ่านการพิจารณา
และอนุมัติจากผู้อํานวยการโรงพยาบาล ร่วมกับตัวแทนองค์กรพยาบาล และแผนกที่เกี่ยวข้อง

สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
- มีสิทธิไต่ถามและเสนอความคิดเห็นในที่ประชุม
- สมาชิกตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป มีสทิ ธิร้องเรียนให้จัดประชุม กรรมการองค์กรพยาบาล ในกรณีที่มีเหตุสําคัญ
เร่งด่วนที่มีผลต่อพยาบาลในองค์รวม
- มีสิทธิลงคะแนนเสียงหรือสมัครเข้ารับเลือกตั้ง หรือแต่งตั้งคณะกรรมการองค์กรพยาบาล

การขาดสมาชิกภาพ
- เมื่อพ้นสภาพการเป็นพนักงานของโรงพยาบาล
- ลาออก
- ถูกให้ออก

คณะกรรมการองค์กรพยาบาล
- ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายการพยาบาล
- ประธานองค์กรพยาบาล
- เลขานุการ
- เหรัญญิก
- ตัวแทนพยาบาลจากฝ่ายต่างๆ

๑๙
วาระการดารงตาแหน่ง
- วาระละ 2 ปี เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม-30 กันยายน ของปีถัดไป ไม่เกิน 2 สมัยติดต่อกัน
- ประธานองค์กรพยาบาล เลือกจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดจากการออกเสียงของสมาชิกในตําแหน่งนั้น
- กรรมการฝ่ายต่างๆ นั้น ประธานจะเป็นผู้สรรหา ยกเว้นตัวแทนจากฝ่ายต่างๆ จะเป็นโดยตําแหน่ง
ถ้าตําแหน่งกรรมการองค์กรพยาบาลว่างลงเพราะเหตุอื่นๆ นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้
เลือกตั้งจากสมาชิกเข้าแทน โดยที่ผู้ที่จะเป็นแทนให้อยู่ในตําแหน่งได้เพียงวาระของผู้ที่ตนเป็นแทน
เว้นแต่วาระที่เหลือไม่เกิน 30 วัน ไม่ต้องเลือกตั้งใหม่
หน้าที่และอานาจของคณะกรรมการองค์กรพยาบาล
- คณะกรรมการองค์กรพยาบาลมีหน้าที่ คือ
- ดําเนินการทั้งหลายขององค์กรพยาบาลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
- มีสิทธิตราระเบียบขึ้น โดยไม่ขัดแย้งกับวัตถุประสงค์
- ตั้งอนุกรรมการ
- แก้ไขธรรมนูญองค์กรพยาบาลตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ และความต้องการ
ของสมาชิก
- ประธานกรรมการมีหน้าที่เป็นหัวหน้ารับผิดชอบการกําหนดกิจการองค์กรพยาบาล
- รองประธานมีหน้าที่ทําการแทนประธานในกรณีที่ประธานติดภารกิจ
- เลขานุการ มีหน้าที่
จัดการประชุมและบันทึกการประชุม
ประธานงานทั่วไป
- เหรัญญิก มีหน้าที่
รับ-จ่ายเงินขององค์กรพยาบาล
ทําบัญชีการเงินและเสนอที่ประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
การประชุมใหญ่ให้แจ้งล่วงหน้า 7 วัน สามารถถอดถอนกรรมการองค์กรพยาบาล ทั้งคณะหรือบางรายได้
โดยคะแนนเสียงมากกว่าครึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกที่มาประชุม ในกรณีที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง
ต่อองค์กร (สมาชิกประชุม = 50%)
การประชุมสมาชิกองค์กรพยาบาล
- การประชุมวิสามัญประธานหรือกรรมการตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป สามารถเรียกร้องให้มีการประชุม
วิสามัญได้เมื่อมีเหตุจําเป็นหรือเร่งด่วน
- กรรมการที่มาประชุมต้องมีอย่างน้อย 1/2 จึงจะเป็นองค์ประชุมในกรณีที่มีการออกเสียงให้ถือ
คะแนนข้างมากเป็นมติที่ประชุม ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานเป็นผู้ชี้ขาด
- การประชุมใหญ่
การประชุมใหญ่ขององค์กรพยาบาล
- การประชุมใหญ่ เพื่อเลือกตั้งกรรมการองค์กรพยาบาล ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบไม่น้อยกว่า
7 วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ต้องจัดประชุมก่อน 30 กันยายน ทุกปี
- ต้องมีสมาชิกประชุมอย่างน้อยครึ่งหนึ่ง จึงถือเป็นองค์ประชุม
- การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งประธานองค์กรพยาบาลให้พยาบาลทุกท่านลงคะแนนแม้จะไม่ออกเสียง
- ให้มีการประชุมใหญ่อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
การเลือกประธาน
จัดให้มีการเลือกประธานคนใหม่ก่อนครบวาระอย่างน้อย 3 เดือน
จัดการประชุมเพื่อเสนอชื่อผู้ที่สมควรเป็นประธาน ก่อนการลงคะแนน 2 สัปดาห์
จัดการประชุมคะแนนเสียงโดยสมาชิกทุกคน
ผู้ที่คะแนนสูงสุดจะได้รับเลือก

๒๐
การเงินองค์กรพยาบาล
- การใช้จ่ายเงินขององค์การพยาบาล ให้เพื่อตามวัตถุประสงค์ขององค์กรพยาบาลและในกิจกรรมของ
องค์กรพยาบาล
- การสั่งจ่ายขององค์การพยาบาล ต้องมีรายชื่อ 2 คน คือ ประธานและเหรัญญิกหรือเลขานุการ
- ให้คณะกรรมการองค์กรพยาบาล จัดทํางบประมาณประจําปีแสดงรายรับ รายจ่ายเสนอที่ประชุม
ใหญ่เพื่อขออนุมัติ
- ประธานมีอํานาจจ่ายเงินได้ไม่เกิน 5,000 บาทต่อครั้ง
- ในกรณีที่ต้องจ่ายมากกว่า 5,000 บาท ต้องแจ้งให้ที่ประชุมอนุมัติ
- ถ้ามีการใช้จ่ายต่อเดือนเกิน 5,000 บาท ต้องรายงานที่ประชุมในครั้งต่อไป
การประสานงานกับหน่วยงานอื่น
องค์กรพยาบาลจะประสานงานกับทุกหน่วยงานในโรงพยาบาลบ้านแพ้วและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ภายนอกโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการต่างๆ
- เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง (หรือส่งตัวแทน ถ้ามีปัญหาในการเข้าร่วมประชุม)
- รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการองค์กรพยาบาล
- ประสานนโยบายและความคิดเห็นขององค์กรพยาบาล สู่คณะกรรมการชุดต่างๆ
จริยธรรมองค์กรพยาบาล
ยึดหลักเดียวกันกับจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ของสภาการพยาบาลและจริยธรรมของ
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
หน้าที่เกี่ยวกับสิทธิผู้ป่วย
- พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล ผู้ชว่ ยเหลือคนไข้ ต้องติดป้ายชื่อ สกุล และประเภทของผู้ประกอบวิชาชีพ
ให้ผู้ป่วยทราบ
- ต้องอธิบายให้ผู้ป่วยทราบถึงอาการ การดําเนินโรค วิธีการรักษา ช่วยเหลือในกรณีรีบด่วนฉุกเฉิน ซึ่ง
จําเป็นต้องกระทําเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วย
- ต้องให้สิทธิแก่ผู้ป่วยใน การขอความเห็นจากผู้ประกอบวิชาชีพ ด้านสุขภาพท่านอื่นมิได้เป็นการ
ให้บริการแก่ตนและสิทธิในการขอเปลี่ยนผู้ให้บริการ และสถานบริการได้ ทั้งนี้ จะต้องเป็นไปตาม
ระเบียบของโรงพยาบาล คือ
ผู้ป่วยนอก
- ให้ได้ตรวจตามตารางปฏิบัติงานของแพทย์ ตามความประสงค์ของผู้ป่วย
ผู้ป่วยใน
- ให้ผู้ป่วยแสดงความจํานงต่อแพทย์เจ้าของไข้เดิม ผู้ป่วยต้องการปรึกษา
- ให้แพทย์เจ้าของไข้บันทึกเวชระเบียน ผู้ป่วยต้องการปรึกษาแพทย์หรือเปลี่ยนแพทย์ดูแล
- ให้ Inchart หรือหัวหน้าตึกเป็นผู้ประสานกับแพทย์เจ้าของไข้เดิม เพื่อขอทราบข้อมูลมาพิจารณาว่า
จะรับผู้ป่วยมาไว้ในการดูแลหรือไม่
- ให้แพทย์เจ้าของไข้เดิม มีหน้าที่ให้ข้อมูลผู้ป่วยแก่แพทย์ผู้ดูระบบ ถ้าถูกขอร้อง
การเปลี่ยนแปลงแก้ไขธรรมนูญ
- ให้มีการทบทวนแก้ไข ดังนี้คือ
- การทบทวนประจําปี เพื่อความเหมาะสมยิ่งขึ้น
- การทบทวนกรณีพิเศษ
- ทบทวนแก้ไข โดยคณะกรรมการองค์กรพยาบาล และนําเสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุม
สมาชิกองค์กรพยาบาล
ประกาศเริม่ ใช้ ณ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2556
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การแต่งกายและพฤติกรรมการบริการของบุคลากรขณะปฏิบัติงาน
เพื่อให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) มีพฤติกรรมการบริการที่ดี
มีบุคลิกภาพที่น่าประทับใจ น่าเชื่อถือ เป็นระเบียบเรียบร้อย สุภาพและงดงาม เป็นที่ไว้วางใจของผู้มารับ
บริ ก ารมี สั ม พั น ธภาพที่ ดี กั บ ผู้ รั บ บริ ก าร เพิ่ ม ความพึ ง พอใจของผู้ รั บ บริ ก าร และลดข้ อ ร้ อ งเรี ย นหรื อ
การฟ้องร้อง อันจะส่งผลกระทบต่อบุคลากรและโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
ดังนั้น โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) จึงกาหนดมาตรฐานการแต่งกายและพฤติกรรมการ
บริการของบุคลากรขณะปฏิบัติงานทั้งในและนอกสถานที่ ดังนี้
พฤติกรรมการบริการ บุคลิกภาพ และกิริยามารยาท ขณะปฏิบัติงาน
1. ต้อนรับผู้มารับบริการด้วยท่าทีที่เป็นมิตร ทักทายผู้รับบริการก่อนและกล่าวคําว่า“สวัสดีค่ะ/สวัสดีครับ”
2. มีความกระตือรือร้น ยิ้มแย้มแจ่มใส และใส่ใจต่อผู้รับบริการ
3. ต้องคํานึงถึงความปลอดภัยของผู้รับบริการเสมอ
4. แสดงกิริยาและใช้วาจาที่สุภาพ ไม่ตะคอก หรือเสียงดังต่อผู้รับบริการ
5. กล่าวคําว่า “ขอโทษค่ะ/ขอโทษครับ ” หรือ “ขออภัยค่ะ/ ขออภัยครับ ” เมื่อเกิดความไม่สะดวก
หรือเกิดเหตุขัดข้องในการบริการ และแสดงความกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา
6. ไม่ตะโกนคุยกัน ไม่ทะเลาะถกเถียงกัน และห้ามพูดคุยเล่นกันเอง
7. ไม่อ่านหนังสือพิมพ์ หนังสืออ่านเล่น หรือเปิดเพลงฟัง ขณะปฏิบัติงาน
8. ไม่บ่นว่า ตําหนิ นินทาผู้ร่วมงานอื่น ๆ หรือผู้รับบริการรายอื่น ๆ ต่อหน้าผู้รับบริการ
9. ห้ามเคี้ยวหมากฝรั่ง รับประทานขนม รับประทานหรือวางอาหาร/เครื่องดื่มในสถานที่ปฏิบัติงาน
10. ไม่ควรเดินรับประทานอาหาร ขนม หรือเดินดูดน้ํา
11. การใช้โทรศัพท์ของหน่วยงาน กล่าวคําว่า “สวัสดีค่ะ/สวัสดีครับ” แจ้งชื่อหน่วยงาน, ชื่อ-นามสกุล,
ตําแหน่ง ด้วยวาจาสุภาพ นุ่มนวล
12. การใช้โทรศัพท์มือถือส่วนตัวขณะปฏิบัติงาน
12.1 ลดเสียงหรือปิดเสียงเรียกเข้า
12.2 ห้ามเสียบหูฟัง หรือ Bluetooth ไว้ที่หู
12.3 พูดคุยเรื่องส่วนตัวเฉพาะกรณีจําเป็นเท่านั้น
12.4 ห้ ามเล่ นเกมส์ , Line, การส่ งข้อความ, หรือการเข้า Internet ขณะปฏิบัติงาน
หรือมีผู้รับบริการอยู่ตรงหน้า
13. การใช้คอมพิวเตอร์ขณะปฏิบัติงาน ห้ามเล่นเกมส์, Line, การส่งข้อความ หรือการเข้า Internet
เพื่อเรื่องส่วนตัว
การแต่งเครื่องแบบ
1. สวมเครื่องแบบตามที่โรงพยาบาลกําหนด ที่สะอาดและเรียบร้อยตลอดเวลาปฏิบัติงาน
2. ห้ามสวมกระโปรงสั้นสูงกว่าเข่าเกิน 1 นิ้ว ไม่ผ่ากระโปรงลึก ไม่คับรัดรูป
3. กางเกงทรงสแลค สีและรูปแบบตามที่โรงพยาบาลกําหนด ยาวระดับตาตุ่ม ไม่คับรัดรูป
4. ห้ามใส่ผ้ายีนส์ หรือกางเกงผ้ายืด
5. กลัดกระดุมเสื้อให้เรียบร้อย
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6. ติ ด ป้ า ยชื่ อ โดยหั น ป้ า ยชื่ อ ออกให้ เ ห็ น ชั ด เจน ห้ า มติ ด สติ๊ ก เกอร์ ห รื อ วั ส ดุ อื่ น ใดบนป้ า ยชื่ อ
นอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาต
7. ไม่นําวัสดุที่มีขนาดใหญ่หรือมีน้ําหนัก ใส่ลงในกระเป๋าจนตุง มองเห็นเด่นชัด ทําให้ดูไม่เรียบร้อย
8. ไม่ นํ า สายคล้ อ งตุ๊ ก ตา หรื อ พวงกุ ญ แจ หรื อ สิ่ ง ประดั บ อื่ น ใด มาประดั บ บนเครื่ อ งแบบ
ทําให้ลดความน่าเชื่อถือในการให้บริการ
ทรงผมและใบหน้า สุภาพสตรี
1. จัดทรงผมให้เรียบร้อย
2. กรณีผมยาวเกินขอบล่างของปกเสื้อ ต้องเกล้าผมและเก็บรวบผมให้เรียบร้อย ไม่รุงรัง ใช้โบว์ติดผม
และตาข่ายสีเดียวกับผม
3. ห้ามทําสีผมผิดธรรมชาติ ยกเว้น สีดํา สีน้ําตาลธรรมชาติ
4. ห้ามติดกิ๊บที่มีสีฉูดฉาดหรือลายการ์ตูนต่าง ๆ
5. ห้ามใส่ที่คาดผมสีฉูดฉาด
6. แต่ ง หน้ า แต่ พ องาม ไม่ ฉู ด ฉาดผิ ด ธรรมชาติ เช่ น ทาปาก/ทาตาสี จั ด จ้ า น ติ ด กากเพชร
ติดขนตาปลอม ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ ไม่ใส่เหล็กดัดฟันสีไม่เหมาะสม เป็นต้น
ทรงผมและใบหน้า สุภาพบุรุษ
1. ผมรองทรง ความยาวของผมไม่เกินขอบปกเสื้อ
2. อาจใช้เจลหรือน้ํามันแต่งผมจัดทรงให้เรียบร้อย ไม่ชี้ฟูหรือตั้ง
3. ห้ามทําสีผมผิดธรรมชาติ ยกเว้น สีดํา สีน้ําตาลธรรมชาติ
4. โกนหนวดและเคราให้เรียบร้อย
5. ไม่แต่งหน้าทาปาก
6. ห้ามมีรอยสักตามร่างกายที่มองเห็นได้ง่าย
รองเท้าและถุงน่อง/ถุงเท้า สุภาพสตรี
1. สวมรองเท้ า คั ท ชู หุ้ ม ตลอดทั้ ง ปลายเท้ า และส้ น เท้ า สี ดํ า สี น้ํ า ตาล หรื อ สี สุ ภ าพ สะอาด
พื้นส้นรองเท้าควรเป็นพื้นยาง เพื่อลดเสียงดังรบกวนเวลาเดิน
2. ห้ามใส่รองเท้าแตะในสถานที่ทํางานและพื้นที่ให้บริการ ยกเว้น ในพื้นที่ที่ต้องเปลี่ยนรองเท้า และ
ห้ามสวมใส่รองเท้าแตะออกภายนอกโรงพยาบาล
3. สุ ภ าพสตรี ที่ส วมกระโปรง หากจําเป็นต้องสวมถุงน่อง ให้ ใส่ ถุงน่องสี เนื้อ ไม่ใส่ สี ดํา และไม่มี
ลวดลาย
4. สุภาพสตรีที่สวมกางเกง หากสวมถุงเท้า ให้ใส่ถุงเท้าสั้น สีดํา สีขาว หรือสีเนื้อ ไม่มีลวดลาย
รองเท้าและถุงเท้า สภาพบุรุษ
1. รองเท้ า คั ท ชู ห นั ง สี ดํ า สี น้ํ า ตาล หรื อ รองเท้ า ผ้ า ใบสี สุ ภ าพ ไม่ มี ล วดลายขนาดกระชั บ พอดี
สะอาด เรียบร้อย
2. ถุงเท้าสีดํา สีน้ําตาลเข้ม สีกรมท่า หรือ สีขาว ไม่มีลวดลาย
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เครื่องประดับ สุภาพสตรี
1. นาฬิการูปแบบสุภาพ
2. ไม่สวมแหวน ไม่ใส่กําไลข้อมือหรือสร้อยข้อเท้า
3. ต่างหูรูปแบบสุภาพชนิดติดแนบกับใบหู ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 0.5 ซม.
ห้ามใส่ต่างหูห้อยระย้า สร้อยคอรูปแบบสุภาพ
เครื่องประดับ สุภาพบุรุษ
1. นาฬิการูปแบบสุภาพ
2. ไม่สวมแหวน ไม่ใส่กําไลข้อมือ หรือสร้อยข้อเท้า
3. ไม่สวมสายสร้อยสั้นติดคอ ไม่ปล่อยสร้อยคอออกนอกเสื้อ
4. ไม่ใส่ต่างหู
5. เนคไทและเข็มกลัดเนคไท สีและลายสุภาพ
เล็บมือ
1. ตัดเล็บสั้น เจียนเล็บให้มน ดูแลเล็บให้สะอาด ไม่สกปรก หรือดํา
2. สุภาพบุรุษ ห้ามทาเล็บหรือวาดลายต่าง ๆ และห้ามติดเล็บเทียมทุกชนิด
3. สุภาพสตรี หากทาเล็บ ให้ใช้สีอ่อนและสุภาพ ห้ามวาดลายต่าง ๆ และห้ามติดเล็บเทียมทุกชนิด
กลิ่นไม่พึงประสงค์
1. ตรวจสอบตนเอง ดู แ ลไม่ ใ ห้ มี ก ลิ่ น ปาก กลิ่ น ตั ว กลิ่ น รองเท้ า กลิ่ น บุ หรี่ กลิ่ น อาหาร
และกลิ่นไม่พึงประสงค์
2. ไม่ใส่น้ําหอมกลิ่นแรง
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ประกาศ
เรื่อง ระเบียบเครื่องแต่งกายบุคลากร
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
…………………………………
ข้อบังคับโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการบริหารบุคคล พ.ศ.2544 หมวด 5
ข้อ 28 เครื่องแบบและระเบียบการแต่งเครื่องแบบ ให้เป็นไปตามระเบียบที่ผู้อํานวยการกําหนด
ฝ่า ยทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ โรงพยาบาลบ้ า นแพ้ ว (องค์การมหาชน) กํา หนดระเบี ยบการแต่ ง กาย
สําหรับแพทย์ ฝ่ายการพยาบาล และบุคลากรหน่วยงานต่างๆ ให้อยู่ในหลักเกณฑ์เดียวกัน เพื่อความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย เหมาะสมในการปฏิบัติงาน และสามารถระบุตําแหน่งของบุคลากรได้อย่างชัดเจน ดังต่อไปนี้

เครื่องแบบแพทย์

- เสื้อกาวน์สีขาว เสื้อสูทสีขาว ตามแบบที่โรงพยาบาลกาหนด ปักชื่อตาแหน่งด้วยสีด้าน สีเขียว
โลโก้ตราโรงพยาบาลตามที่กาหนด
- กางเกงสีดา สีกรม สีน้าตาล ยาวคลุมข้อเท้า หรือกระโปรง ไม่รัดรูปเกินไป ไม่ใส่กางเกงยีนส์
- กระโปรงสีพนื้ ไม่มลี วดลาย ยาวเลยเข่าหรือเหนือเข่าเล็กน้อย
- รองเท้าหนังหุ้มส้น หน้าปิด สีดา สีกรม น้าตาลเข้ม ลวดลายกลมกลืน ไม่มลี วดลายสีอนื่
เครื่องแบบ
แพทย์เฉพาะทาง
แบบเสื้อ นายแพทย์

เครื่องแบบ
แพทย์เฉพาะทาง
แบบเสื้อ แพทย์หญิง

เครื่องแบบ
แพทย์เวชปฏิบตั ิทั่วไป
แบบเสื้อ แพทย์หญิง

เครื่องแบบ
แพทย์เฉพาะทาง
แบบเสื้อ แพทย์หญิง

เครื่องแบบ
แพทย์เพิ่มพูนทักษะ
แบบเสื้อ นายแพทย์

เครื่องแบบ
แพทย์เพิ่มพูนทักษะ
แบบแพทย์หญิง
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เครื่องแบบ
-

พยาบาลวิชาชีพ , ผู้ช่วยพยาบาล , ผู้ช่วยเหลือคนไข้
หมวกพยาบาลวิชาชีพสีขาวติดแถบกํามะหยี่สีดํา ขนาดกว้าง 1 เซนติเมตร (1 แถบ )
ติดแถบหมวกทางด้านยาว ห่างจากขอบบน ประมาณ 0.5 - 1 เซนติเมตร (1 แถบ)
หมวกผู้ช่วยพยาบาลหมวกผู้ช่วยพยาบาลวิชาชีพสีขาวติดแถบกํามะหยี่สีดํา คาดแนวเฉียง
ด้านข้างหมวก ขนาดกว้าง 1 เซนติเมตร 1 แถบ
เสื้อพยาบาลสีขาว ใส่คอปกฮาวายเทเลอร์ หรือคอปกปีกนก หรือที่องค์กรกําหนด แขนสั้นเหนือ
ข้อศอก ปลายแขนพับเป็นรูปสามเหลี่ยมหรือตรง ตัวเสื้อเข้ารูป ความยาวตัวเสื้อ คลุมสะโพก
ด้านหน้าผ่าตลอด รังดุมกุ๊น ติดกระดุม 5 เม็ด ใช้กระดุมผ้า
เสื้อผู้ช่วยพยาบาล ใส่เสื้อคอบัวเท่านั้น ปักชื่อสีชมพู หน้าอกด้านซ้าย
เสื้อผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปลายแขนพับเป็นรูปสามเหลี่ยมหรือตรงสีฟ้าริ้วอ่อน
กางเกงสีขาวทรงสุภาพ ไม่คับหรือหลวมเกินไป ขากางเกงไม่กว้างหรือแคบจนเกินไป
เสื้อสูทสําหรับงานพิธี สีกรม สีฟ้า ตามแบบที่โรงพยาบาลกําหนด
ใช้รองเท้าคัทชูสีขาวเรียบ ไม่มีลวดลาย พื้นยาง ปลายเท้าปิด

เครื่องแบบ
หัวหน้าการพยาบาล
(ชุดพิธีการ)

เครื่องแบบ
หัวหน้าการพยาบาล
ชุดพิธีการ

เครื่องแบบ
พยาบาลวิชาชีพ
ชุดพิธีการ

เครื่องแบบ
พยาบาลวิชาชีพ
ชุดพิธีการ

เครื่องแบบ
พยาบาลวิชาชีพ
แบบกระโปรง

เครื่องแบบ
พยาบาลวิชาชีพ
แบบกางเกง

เครื่องแบบ
ผู้ช่วยพยาบาล
แบบกระโปรง

เครื่องแบบ
ผู้ช่วยพยาบาล
แบบกางเกง

เครื่องแบบ
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
แบบกระโปรง

เครื่องแบบ
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
แบบกางเกง

๒๖

เครื่องแบบห้องผ่าตัด
-

-

พยาบาลวิชาชีพ และผู้ช่วยเหลือคนไข้ แบบเสื้อกางเกงสีเขียวเข้ม
พยาบาลเสื้อตรงคอวี กระเป๋าบริเวณด้านหน้าล่าง 2 ใบ ปักชื่อสกุล ตําแหน่ง ที่หน้าอกข้างซ้าย
ด้วยไหมสีขาว หมวกคลุมผมสีเขียว
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ เสื้อตรงคอวี ขอบกระเป๋าและขอบปลายเสื้อกุ้นเขียวอ่อนขนาด ครึ่งนิ้ว
กระเป๋าบริเวณด้านหน้าล่าง 2 ใบ ปักชื่อสกุล ตําแหน่ง ที่หน้าอกข้างซ้ายด้วยไหมสีขาว
หมวกคลุมผมสีเขียว
กางเกงขายาวสวมสบาย เอวยางยืด/รูดผูก หรือตะขอพอดีเอว ความยาวถึงข้อเท้า
ชุดยาวเสื้อกระโปรงติดกันยาวเลยเข่า สวมใส่สบาย ไม่รัดรูป ไม่สั้นเกินไป
เครื่องแบบ
พยาบาลวิชาชีพ ห้องผ่าตัด
แบบกางเกงด้านหน้า

เครื่องแบบ
พยาบาลวิชาชีพ ห้องผ่าตัด
แบบกางเกงด้านหลัง

เครื่องแบบ
พยาบาลวิชาชีพ ห้องผ่าตัด
แบบกระโปรง ด้านหน้า

เครื่องแบบ
พยาบาลวิชาชีพ ห้องผ่าตัด
แบบกระโปรง ด้านหน้า

เครื่องแบบ
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
หน่วยงาน ห้องผ่าตัด

เครื่องแบบ
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
หน่วยงาน ห้องผ่าตัด

เครื่องแบบ
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
หน่วยงาน ห้องผ่าตัด

เครื่องแบบ
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
หน่วยงาน ห้องผ่าตัด

๒๗

เครื่องแบบหน่วยงานวิสญ
ั ญี
-

พยาบาลวิชาชีพ และผู้ช่วยเหลือคนไข้ แบบเสื้อกางเกงลายสีไม่ฉูดฉาด
พยาบาลเสื้อตรงคอวีกลม กระเป๋าบริเวณด้านหน้าล่าง 2 ใบ ปักชื่อสกุล ตําแหน่ง ที่หน้าอกข้างซ้ายด้วยไหม
สีเขียวเข้ม หมวกคลุมผมสีเขียว
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ เสื้อตรงคอกลม ขอบกระเป๋าและขอบปลายเสื้อกุ๊นแดงเลือดหมูเข้ม ขนาดครึ่งนิ้ว
กระเป๋าบริเวณด้านหน้าล่าง 2 ใบ ปักชื่อสกุล ตําแหน่ง ที่หน้าอกข้างซ้ายด้วยไหมสีเขียวเข้ม
หมวกคลุมผมสีเขียว
กางเกงลายเดียวกับเสื้อ ขายาวสวมใส่สบาย เอวยางยืด/รูดผูก หรือตะขอพอดีเอว
ความยาวถึงข้อเท้า
ชุดเสื้อกระโปรงติดกันยาวเลยเข่า สวมใส่สบายไม่รัดรูป ไม่สั้นเกินไป
เสื้อกาวน์ยาวสีขาวล้วนเลยเข่า (กรณีใส่คลุมออกนอกหน่วยงาน)
เครื่องแบบ
พยาบาลวิสัญญี
แบบกางเกงด้านหน้า

เครื่องแบบ
พยาบาลวิสัญญี
แบบกางเกงด้านหลัง

เครื่องแบบ
พยาบาลวิสัญญี
แบบกระโปรงด้านหน้า

เครื่องแบบ
พยาบาลวิสัญญี
แบบกระโปรงด้านหลัง

เครื่องแบบ
ผู้ช่วยเหลือคนไข้วิสัญญี
แบบกางเกงด้านหน้า

เครื่องแบบ
ผู้ช่วยเหลือคนไข้วิสัญญี
แบบกางเกงด้านหลัง

เครื่องแบบ
ผู้ช่วยเหลือคนไข้วิสัญญี
ใส่ออกนอกหน่วยงาน

เครื่องแบบ
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ วิสัญญี
ใส่ออกนอกหน่วยงาน

๒๘

เครื่องแบบ เภสัชกร
-

เสื้อสูทสีขาว หรือเสื้อกาวน์แขนสั้น ตามแบบที่โรงพยาบาลกําหนด ปักชื่อตําแหน่งที่หน้าอกด้านซ้าย
ด้วยสีดา้ น สีเขียว ปักโลโก้ตราโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ทีห่ น้าอกด้านซ้าย ตามที่โรงพยาบาลกําหนด
กางเกงสีพื้นไม่มีลวดลาย สีดํา สีกรมท่า ยาวคลุมข้อเท้า
กระโปรงสีพื้นไม่มีลวดลายลาย ยาวเลยเข่า ไม่รัดรูปไม่สั้นเกินไป ไม่ใส่กระโปรงยีนส์
รองเท้าหนังหุ้มส้น หน้าปิด สีดํา สีกรม น้ําตาลเข้ม ลวดลายกลมกลืน ไม่มีลวดลายสีอื่น
ผู้หญิง รวบผม ใส่เน็ต ไม่ปล่อยผม ไม่โกรกสีผมสีฉูดฉาด

เครื่องแบบ เภสัชกร
เครื่องแบบ เภสัชกร
เครื่องแบบ เภสัชกร
เครื่องแบบ เภสัชกร
แบบผู้ชายด้านหน้า เสื้อสูท แบบผู้ชายด้านหลัง เสื้อสูท แบบผู้หญิงด้านหน้า เสื้อสูท แบบผู้หญิงด้านหน้า เสื้อสูท

เครื่องแบบ เภสัชกร.
แบบผู้ชายด้านหน้า

เครื่องแบบ เภสัชกร
แบบผู้ชายด้านหลัง

เครื่องแบบ เภสัชกร
แบบผู้หญิง ด้านหน้า

เครื่องแบบ เภสัชกร
แบบผู้หญิง ด้านหลัง

๒๙

เครื่องแบบหน่วยงาน ICU
พยาบาลวิชาชีพ แบบเสื้อกางเกงสีฟ้าเข้ม
-

พยาบาลเสื้อคอกลมตั้งเล็กน้อย กระเป๋าบริเวณด้านหน้าล่าง 2 ใบ ปักชื่อสกุล ตําแหน่ง
ที่หน้าอกด้านซ้ายด้วยไหมสีเขียวเข้ม หมวกคลุมผมสีฟ้าเข้ม
กางเกงสีเดียวกับเสื้อขายาวสวมใส่สบาย เอวยางยืด/รูดผูก หรือตะขอพอดีเอว ความยาวถึงข้อเท้า
เสื้อกาวน์ยาวสีขาวล้วนเลยเข่า กรณีใส่คลุมออกนอกหน่วยงาน
ผู้หญิง รวบผม ใส่เน็ต ไม่ปล่อยผม ไม่โกรกสีผมสีฉดู ฉาด

เครื่องแบบ
พยาบาลวิชาชีพ
หน่วยงาน ICU ด้านหน้า

เครื่องแบบ
พยาบาลวิชาชีพ
หน่วยงาน ICU ด้านหลัง

เครื่องแบบ
พยาบาลวิชาชีพ
หน่วยงาน ICU
ใส่ออกนอกหน่วยงาน

เครื่องแบบ
พยาบาลวิชาชีพ
หน่วยงาน ICU
ใส่ออกนอกหน่วยงาน

เครื่องแบบ หน่วยงานไตเทียม
พยาบาลวิชาชีพ แบบเสื้อกางเกงสีส้ม
-

พยาบาลเสื้อคอตั้ง กระเป๋าบริเวณด้านหน้าล่าง 2 ใบ ปักชื่อสกุล ตําแหน่ง ที่หน้าอกข้างซ้ายด้วยไหมสีขาว
กางเกงสีดําไม่มลี วดลาย ทรงตรง ทรงกระบอก ขายาวสวมใส่สบาย ความยาวถึงข้อเท้า ไม่ใส่ยีนส์
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ เสื้อสีสม้ ปลายแขนสีขาวขนาดครึ่งนิ้ว
กางเกงไม่มลี วดลายสีดํา หรือสีกรม ทรงกระบอกหรือทรงตรง ไม่ใส่ยีนส์
ผู้หญิง รวบผม ใส่เน็ต ไม่ปล่อยผม ไม่โกรกสีผมสีฉดู ฉาด

เครื่องแบบ
พยาบาลวิชาชีพ
หน่วยงาน ไตเทียม

เครื่องแบบ
พยาบาลวิชาชีพ
หน่วยงาน ไตเทียม

เครื่องแบบ
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
หน่วยงาน ไตเทียม

เครื่องแบบ
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
หน่วยงาน ไตเทียม

๓๐

เครื่องแบบหน่วยงาน ห้องคลอด
พยาบาลวิชาชีพ แบบเสื้อกางเกงสีม่วงเข้ม
- พยาบาลเสื้อคอกลม กระเป๋าบริเวณด้านหน้าล่าง 2 ใบ ปักชื่อสกุล ตําแหน่ง ที่หน้าอกด้านซ้าย
ด้วยไหมสีขาว หมวกคลุมผมสีมว่ งเข้ม
- กางเกงสีเดียวกับเสื้อ ขายาวสวมใส่สบาย เอวยางยืด/รูดผูก หรือตะขอพอดีเอว ความยาวถึงข้อเท้า
- ผู้หญิง รวบผม ใส่เน็ต ไม่ปล่อยผม

เจ้าหน้าที่ธุรการ , ผู้ช่วยเหลือคนไข้
- ธุรการเสื้อคอจีน กระเป๋าบริเวณด้านหน้าล่าง 2 ใบ ปักชื่อสกุล ตําแหน่ง ที่หน้าอกด้านซ้าย
ด้วยไหมสีขาว
- กางเกงสีเดียวกับเสื้อ ขายาวสวมใส่สบาย ความยาวถึงข้อเท้า ไม่ใส่ยีนส์
- ผู้ช่วยเหลือคนไข้ เสื้อกระโปรงติดกัน สีเหลือง กระเป๋าหน้าล่าง 2 ใบ กระโปรงยาวคลุมเข่า
หมวกสีเขียว
- ผู้หญิง รวบผม ใส่เน็ต ไม่ปล่อยผม ไม่โกรกสีผมสีฉูดฉาด
เครื่องแบบ
พยาบาลวิชาชีพ ห้องคลอด
แบบกางเกง ด้านหน้า

เครื่องแบบ
พยาบาลวิชาชีพ ห้องคลอด
แบบกางเกง ด้านหน้า

เครื่องแบบ
พยาบาลวิชาชีพ ห้องคลอด
แบบกระโปรง ด้านหน้า

เครื่องแบบ
พยาบาลวิชาชีพ ห้องคลอด
แบบกระโปรง ด้านหน้า

เครื่องแบบ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ห้องคลอด แบบกางเกง

เครื่องแบบ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ห้องคลอดแบบกระโปรง

เครื่องแบบ
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
ห้องคลอดแบบกระโปรง

เครื่องแบบ
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
ห้องคลอดแบบกระโปรง

๓๑

เครื่องแบบหน่วยงาน
ชันสูตรโรค และหน่วยงานศูนย์พัฒนาการ
- ชุดสีแดงเลือดหมูคอกลม กุน๊ ขอบคอสีเทา ขอบกระเป๋าสีเทา ขนาด 2 ซม. กระเป๋าด้านหน้าล่าง
2 ใบ ปักชื่อสกุล ระบุตําแหน่งที่หน้าอกข้างซ้ายด้วยไหมสีขาว โลโก้โรงพยาบาลที่หน้าอกข้างซ้าย
- กางเกงสีเดียวกับเสื้อ หรือ กางเกงสีดํา ทรงกระบอก ขายาวสวมใส่สบาย เอวยางยืด/รูดผูก
หรือตะขอพอดีเอว ความยาวถึงข้อเท้า หรือกระโปรงสีดํา ไม่มีลวดลาย ยาวเลยเข่าเล็กน้อย
ไม่รัดรูป ไม่สนั้ เกินไป ไม่ใส่ยีนส์
- เสื้อกาวน์สีขาวล้วนแขนสั้น กระโปรงหรือกางเกงสีดํา ปักชื่อ สกุล ตําแหน่งที่หน้าอกด้านซ้าย
ด้วยไหมสีแดงเลือดหมู
- ชุดกาวน์ยาวสีขาวล้วนยาวคลุมเข่า แขนยาวปลายแขนสีแดงเลือดหมูเป็นผ้ายืดรัดข้อแขน
ระบุหน่วยงาน โลโก้ที่หน้าอกด้านขวา
- เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาการ เสื้อกาวน์ยาวสีขาวล้วน ปักชื่อ สกุล ตําแหน่งที่หน้าอกด้านซ้าย
ด้วยไหมสีเขียว
- กางเกงสีดํา หรือสีกรม ไม่มีลวดลายทรงตรง ทรงกระบอก ขายาวสวมใส่สบาย ความยาวถึงข้อเท้า
- กระโปรงสีดาํ ไม่มลี วดลาย ยาวเลยเข่าเล็กน้อย ไม่รัดรูปไม่สนั้ เกินไป
ไม่ใส่ยีนส์
- ผู้หญิง รวบผม ใส่เน็ต ไม่ปล่อยผม ไม่โกรกสีผมสีฉูดฉาด
เครื่องแบบ
หน่วยงาน ชันสูตรโรค

เครื่องแบบ
หน่วยงาน ชันสูตรโรค

เครื่องแบบ
หน่วยงาน ชันสูตรโรค

เครื่องแบบ
หน่วยงาน ชันสูตรโรค

เครื่องแบบ
หน่วยงาน ชันสูตรโรค

เครื่องแบบ
หน่วยงาน ชันสูตรโรค

เครื่องแบบ
หน่วยงาน ศูนย์พัฒนาการ

เครื่องแบบ
หน่วยงาน ศูนย์พัฒนาการ

๓๒

เครื่องแบบ หน่วยงาน รังสีวินิจฉัย
-

นักรังสีเทคนิค เสื้อกาวน์ขาวล้วน กุ๊นขอบปกเสื้อสีโอรส ปักโลโก้ที่หน้าอกด้านซ้าย
กางเกงสีดํา สีกรม ทรงตรง ทรงกระบอก ขายาวสวมใส่สบาย ความยาวถึงข้อเท้า ไม่รัดรูป ไม่ใส่ยีนส์
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ เสื้อกาวน์สีขาวล้วน กุน๊ ขอบแขน กุ๊นขอบกระเป๋าสีโอรส
กางเกงสีดํา หรือสีกรม ไม่มีลวดลาย ทรงกระบอกหรือทรงตรง ไม่รัดรูป ไม่ใส่ยีนส์
กระโปรงสีดํา หรือสีกรม ยาวเลยเข่า ไม่สั้นหรือรัดรูป ไม่มีลวดลาย ไม่ใส่ยีนส์
รองเท้าหนังหุ้มส้น หน้าปิด สีดํา สีกรม น้ําตาลเข้ม ลวดลายกลมกลืน ไม่มีลวดลายสีอื่น
ผู้หญิง รวบผม ใส่เน็ต ไม่ปล่อยผม ไม่โกรกสีผมสีฉูดฉาด

เครื่องแบบ
หน่วยงาน รังสีวินิจฉัย
นักรังสีเทคนิค

เครื่องแบบ
หน่วยงานรังสีวินิจฉัย
นักรังสีเทคนิค

เครื่องแบบ
หน่วยงาน รังสีวินิจฉัย
นักรังสีเทคนิค

เครื่องแบบ
หน่วยงาน รังสีวินิจฉัย
นักรังสีเทคนิค

เครื่องแบบ
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
หน่วยงาน เอ็กซเรย์

เครื่องแบบ
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
หน่วยงาน เอ็กซเรย์

เครื่องแบบ
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
หน่วยงาน เอ็กซเรย์

เครื่องแบบ
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
หน่วยงาน เอ็กซเรย์

๓๓

เครื่องแบบ หน่วยงานทันตกรรม
- ทันตแพทย์ และนักวิชาการสาธารณสุข เสื้อกาวน์ยาวสีขาวล้วน คอจีนปิดมิดชิด แขนยาว
ปลายแขนสีขาวรัดข้อมือทั้งสองข้าง ปักชื่อ / ตําแหน่งด้วยไหมสีม่วงเข้ม ปักโลโก้ที่หน้าอกด้านขวา กระเป๋า
ล่างด้านหน้า 1 ใบ
- เจ้าหน้าที่ผชู้ ่วยทันตแพทย์ ชุดกาวน์ยาวสีม่วงเข้ม แขนยาว ปลายแขนสีมว่ งเข้มรัดข้อมือทั้งสองข้าง กระเป๋า
ล่างด้านหน้า 1 ใบ หมวกสีม่วงเข้ม
- ผู้ช่วยเหลือคนไข้ เสื้อกาวน์ยาวสีขาว กุ๊นขอบแขน และขอบกระเป๋าสีม่วงเข้ม
- กางเกงหรือกระโปรงสีขาวล้วน ไม่มีลวดลาย ทรงตรง ทรงกระบอก ยาวคลุมข้อเท้า ไม่ใส่ยีนส์
- กระโปรงสีขาวล้วน ยาวเลยเข่า ไม่สั้น ไม่รัดรูป ไม่สั้นเกินไป ไม่ใส่ยีนส์
- ผู้หญิง รวบผม ใส่เน็ต ไม่ปล่อยผม ไม่โกรกสีผมสีฉูดฉาด
เครื่องแบบ
ทันตแพทย์
หน่วยงานทันตกรรม

เครื่องแบบ
หน่วยงานทันตกรรม
นักวิชาการสาธารณสุข

เครื่องแบบ
หน่วยงาน ทันตกรรม

เครื่องแบบ
หน่วยงาน ทันตกรรม

เครื่องแบบ หน่วยงานส่งเสริมสุขภาพ
-

เสื้อลายขาวฟ้าอ่อน กระเป๋าบนด้านซ้าย ปักโลโก้บนกระเป๋า
กางเกง สีเดียวกันกับเสื้อ หรือสีดํา ไม่มีลวดลาย ทรงตรง ทรงกระบอก ไม่รัดรูป ยาวคลุมข้อเท้า
ไม่ใส่ยีนส์
กระโปรงสีเดียวกับเสื้อ หรือสีดําไม่มีลวดลาย ยาวเลยเข่า ไม่สั้น ไม่รัดรูปเกินไป ไม่ใส่ยีนส์
รองเท้าหนังหุ้มส้น หน้าปิด สีดํา สีกรม น้ําตาลเข้ม ลวดลายกลมกลืน ไม่มีลวดลายสีอื่น
ผู้หญิง รวบผม ใส่เน็ต ไม่ปล่อยผม

เครื่องแบบ
เจ้าหน้าที่งาน ส่งเสริสุขภาพ

เครื่องแบบ
เจ้าหน้าที่งาน ส่งเสริสุขภาพ

เครื่องแบบ
เจ้าหน้าที่งาน ส่งเสริสุขภาพ

เครื่องแบบ
เจ้าหน้าที่งาน ส่งเสริสุขภาพ

๓๔

เครื่องแบบ หน่วยงานเภสัชกรรม
- เจ้าพนักงานเภสัชกรรม เสื้อกาวน์ขาวล้วน แขนสัน้ ปักชื่อ/สกุล ตําแหน่งที่หน้าอกด้านขวา
ปักโลโก้โรงพยาบาลที่กระเป๋าเสื้อด้านซ้าย
- เจ้าหน้าที่งานเภสัชกรรม เสื้อกาวน์สีขาวล้วน กุ้นขอบแขน และขอบกระเป๋าสีเขียวเข้ม กระป๋าหน้าล่าง
2 ใบ บนด้านซ้าย 1 ใบ ปักโลโก้ที่กระเป๋าบน ปักหน่วยงานที่หน้าอกด้านขวาด้วยไหมสีเขียวเข้ม
- กางเกงสีดําล้วน หรือสีกรม ไม่มีลวดลาย ทรงตรง ทรงกระบอก ยาวคลุมข้อเท้า ไม่ใส่ยีนส์
- กระโปรงสีดาํ ล้วน หรือสีกรม ยาวเลยเข่า ไม่รัดรูป ไม่สนั้ เกินไป ไม่ใส่ยีนส์
- ผู้หญิง รวบผม ใส่เน็ต ไม่ปล่อยผม
เครื่องแบบ
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

เครื่องแบบ
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

เครื่องแบบ
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

เครื่องแบบ
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

เครื่องแบบ
เจ้าหน้าที่งานเภสัชกรรม

เครื่องแบบ
เจ้าหน้าที่งานเภสัชกรรม

เครื่องแบบ
เจ้าหน้าที่งานเภสัชกรรม

เครื่องแบบ
เจ้าหน้าที่งานเภสัชกรรม

๓๕

เครื่องแบบ หน่วยงานกายภาพบาบัด
- นักกายภาพบําบัด เสื้อสีขาวล้วนคอจีนตั้งเล็กน้อย กุน๊ สีชมพูบริเวณสาบเสื้อด้านซ้าย กระเป๋าบริเวณ
ด้านหน้าล่าง 1 ใบ ปักชื่อสกุล ตําแหน่ง ที่หน้าอกข้างซ้าย ด้วยไหมสีเขียวน้ําเงิน
- ผู้ช่วยเหลือคนไข้ คอกลม กุ๊นแขนสีชมพู กุน๊ สาบเสื้อบริเวณคอถึงปลายขอบเสื้อขนาด ขนาดครึ่งเซนกระเป๋า
บริเวณด้านหน้าล่าง 1 ใบ ปักชือ่ สกุล ตําแหน่ง ที่หน้าอกข้างซ้ายด้วยไหมสีน้ําเงิน
- กางเกงสีดํา ทรงตรง ทรงกระบอก ขายาวสวมสบาย ตะขอพอดีเอว ความยาวถึงข้อเท้า ไม่รัดรูป
- กระโปรงสีดาํ ไม่มลี วดลาย ยาวเลยเข่า ไม่สั้น หรือรัดรูป ไม่ใส่ยีนส์
- รองเท้าหนังหุ้มส้น หน้าปิด สีดาํ สีกรม น้ําตาลเข้ม ลวดลายกลมกลืน ไม่มลี วดลายสีอนื่
- รวบผม ใส่เน็ต ไม่ปล่อยผม
เครื่องแบบ
นักกายภาพบาบัด

เครื่องแบบ
นักกายภาพบาบัด

เครื่องแบบ
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
หน่วยงานกายภาพบาบัด

เครื่องแบบ
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
หน่วยงานกายภาพบาบัด

เครื่องแบบ ศูนย์ความงาม และศูนย์ตรวจสุขภาพดี
- เจ้าหน้าที่ศูนย์ความงาม เสื้อสูท กระโปรงสีชมพูเข้มไม่สั้นไม่รัดรูป เสื้อด้านในลายสีชมพู หรือโรงพยาบาล
กาหนด รองเท้าคัทชูหุ้มส้นหน้าปิด ไม่มีลวดลาย ไม่ใส่ถุงน่องสีดา รวบผม ใส่เน็ต ไม่ปล่อยผม
- เจ้าหน้าที่ศูนย์ตรวจสุขภาพดี เสื้อสูท กระโปรงสีโอรสไม่สั้นไม่รัดรูป เสื้อด้านในลายสีโอรส หรือโรงพยาบาล
กาหนด รองเท้าคัทชูหุ้มส้นหน้าปิด ไม่มีลวดลาย ไม่ใส่ถุงน่องสีดา รวบผม ใส่เน็ต ไม่ปล่อยผม
เครื่องแบบ
เจ้าหน้าที่ ศูนย์ความงาม

เครื่องแบบ
เจ้าหน้าที่ ศูนย์ความงาม

เครื่องแบบ
เครื่องแบบ
เจ้าหน้าที่ ศูนย์ตรวจสุขภาพดี เจ้าหน้าที่ ศูนย์ตรวจสุขภาพดี

๓๖

เครื่องแบบ หน่วยงาน จักษุแพทย์และต้อกระจก
- นักวิชาการสาธารณสุข (ด่านหน้า) เสื้อคอกลมสีขาวป้ายข้างซ้ายกุ๊นสาบเสื้อสีเขียวตอง 2 เส้นคู่ ปักโลโก้
หน้าอกด้านขวา กระเป๋าขวาล่าง 1 ใบ
- กางเกงสีขาวล้วนไม่มลี วดลาย ทรงตรง หรือทรงกระบอก ไม่รัดรูป ยาวคลุมข้อเท้า ไม่ใส่ยีนส์
- นักวิชาการสาธารณสุข (การตลาด) ชุดแซกสีกรมท่าไม่มลี วดลาย เสื้อสูทคลุมสีฟา้ ผ้าผูกโบว์ทคี่ อเสื้อสีฟ้า
ลายขาว หรือที่โรงพยาบาลกําหนด
- ผู้ช่วยเหลือคนไข้ เสื้อคอกลมสีขาวป้ายข้างซ้ายกุ๊นสาบเสื้อสีฟา้ 2 เส้นคู่ ปักโลโก้หน้าอกด้านขวา กระเป๋า
ขวาล่าง 1 ใบ
- กางเกงสีขาวล้วนไม่มลี วดลาย ทรงตรง หรือทรงกระบอก ไม่รัดรูป ยาวคลุมข้อเท้า ไม่ใส่ยีนส์
- รองเท้าหนังหุ้มส้น หน้าปิด สีขาวสะอาด ลวดลายกลมกลืน ไม่มีลวดลายสีอื่น
- ผู้หญิง รวบผม ใส่เน็ต ไม่ปล่อยผม (ใส่สูททุกครั้งหากต้องออกนอกบริเวณโรงพยาบาล)
เครื่องแบบ
นักวิชาการสาธารณสุข
แผนกศูนย์จักษุและต้อกระจก

เครื่องแบบ
นักวิชาการสาธารณสุข
แผนกศูนย์จักษุและต้อกระจก

เครื่องแบบ
นักวิชาการสาธารณสุข
แผนกศูนย์จักษุและต้อกระจก

เครื่องแบบ
นักวิชาการสาธารณสุข
แผนกศูนย์จักษุและต้อกระจก

เครื่องแบบ
นักวิชาการสาธารณสุข
แผนกศูนย์จักษุและต้อกระจก

เครื่องแบบ
นักวิชาการสาธารณสุข
แผนกศูนย์จักษุและต้อกระจก

เครื่องแบบ
นักวิชาการสาธารณสุข
แผนกศูนย์จักษุและต้อกระจก

เครื่องแบบ
นักวิชาการสาธารณสุข
แผนกศูนย์จักษุและต้อกระจก

๓๗

เครื่องแบบ หน่วยงานสปา และแผนไทย
-

-

เจ้าหน้าที่หน่วยงานสปา ชุดผ้าไหมลายไทย กระโปรงยาวถึงข้อเท้า ลวดลายสุภาพ ไม่ฉูดฉาด
คอเสื้อปิดมิดชิด สีหรือลวดลายตามที่โรงพยาบาลกําหนด
เจ้าหน้าที่นวดแผนไทย หญิงผ้าฝ้ายหรือผ้าไหมเทียม ลายไทย ลวดลายสุภาพ ไม่ฉูดฉาด คอเสื้อปิด
มิดชิด ปักโลโก้หน้าอกด้านซ้าย สีหรือลวดลายตามที่โรงพยาบาลกําหนด กางเกงสีดํา หรือสีกรมท่า
ทรงตรง หรือทรงกระบอก สวมใส่สบาย ยาวคลุมข้อเท้า ไม่รัดรูป ไม่ใส่กางเกงยีนส์
ผู้หญิง รวบผม ใส่เน็ต ไม่ปล่อยผม
เครื่องแบบ
หน่วยงาน สปา

เครื่องแบบ
หน่วยงาน สปา

เครื่องแบบ
หน่วยงาน แผนไทย

เครื่องแบบ
หน่วยงาน แผนไทย

เครื่องแบบ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่ชายทั่วไป
- เสื้อสูทสีดําล้วนแขนยาว เสื้อข้างในสีโอรส หรือแบบตามที่โรงพยาบาลกําหนด
- เสือ้ สูทสีดําล้วนแขนยาว เสื้อข้างในสีครีม หรือสีขาว สีพื้นไม่ฉูดฉาด หรือลวดลายสุภาพไม่ฉูดฉาดหรือแบบ
ตามที่โรงพยาบาลกําหนด
- กางเกงสีดําล้วน หรือสีกรม ไม่มีลวดลาย ทรงตรง ทรงกระบอก ยาวคลุมข้อเท้า ไม่ใส่ยีนส์
- กระโปรงสีดาํ ล้วน หรือสีกรม ยาวเลยเข่า ไม่รัดรูป ไม่สนั้ เกินไป ไม่ใส่ยีนส์
- ผู้หญิง รวบผม ใส่เน็ต ไม่ปล่อยผม
- รองเท้าหนังหุ้มส้น หน้าปิด สีดาํ สีกรม น้ําตาลเข้ม ลวดลายกลมกลืน ไม่มลี วดลายสีอนื่
เครื่องแบบ
หน่วยงาน ตรวจสอบภายใน

เครื่องแบบ
หน่วยงาน ตรวจสอบภายใน

เครื่องแบบ
พนักงานทั่วไปชาย ชุดสูท

เครื่องแบบ
พนักงานทั่วไปชาย ชุดสูท

๓๘

เครื่องแบบ
หน่วยงาน สานักอานวยการ,ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์,
งานการเงินการบัญชี,งานสิทธิประโยชน์,งานเวชสถิติ,
งานเวชระเบียน,งานADMISSION,งานประชาสัมพันธ์,งานการตลาด
-

เจ้าหน้าที่หญิงเสื้อแขนสัน้ หรือแขนยาวสีฟา้ อ่อน แบบตามที่โรงพยาบาลกําหนด
กางเกงสีกรมท่า ไม่มลี วดลาย ขายาวคลุมข้อเท้า ไม่รัดรูด ไม่ใส่ยีนส์ หรือที่โรงพยาบาลกําหนด
กระโปรงสีกรมท่า ไม่มีลวดลาย ยาวเลยเข่าเล็กน้อย ไม่รัดรูป ไม่สั้นเกินไป ไม่ใส่ยนี ส์
เจ้าหน้าทีช่ าย เสื้อแขนยาวหรือแขนสั้น สีขาวครีม หรือสีสุภาพไม่ฉูดฉาด
กางเกงสีดําล้วน หรือสีกรม ไม่มีลวดลาย ทรงตรง หรือทรงกระบอก ยาวคลุมข้อเท้า ไม่ใส่ยีนส์
เสื้อสูทสีกรม หรือดํา ไม่มีลวดลาย กระเป๋าหน้าด้านล่าง 2 ใบ
รองเท้าหุ้มส้น ปิดหน้า สีดาํ สีกรมท่า สีเข้ม ลวดลายกลมกลืน ไม่มีลวดลายสีอนื่
ผู้หญิง รวบผม ใส่เน็ต ไม่ปล่อยผม

เครื่องแบบ
หน่วยงานศูนย์ตรวจสุขภาพ
- ชุดแซกสีม่วงอ่อน กุน๊ สีม่วงเข้ม ตรงกลางไหล่ลงมาถึงชายกระโปรง กระโปรงขาวเลยเข่าเล็กน้อย
ไม่สั้น ไม่รัดรูป ไม่ใส่ยีนส์ หรือตามแบบโรงพยาบาลกําหนด
- เสื้อสูทสีม่วงเข้มแขนยาว ปักโลโก้ที่หน้าอกด้านซ้าย
- รองเท้าหุ้มส้น ปิดหน้า สีดาํ สีกรมท่า สีเข้ม ลวดลายกลมกลืน ไม่มีลวดลายสีอนื่
- ผู้หญิง รวบผม ใส่เน็ต ไม่ปล่อยผม
เครื่องแบบ
เจ้าหน้าที่ ศูนย์ตรวจสุขภาพ

เครื่องแบบ
เจ้าหน้าที่ ศูนย์ตรวจสุขภาพ

เครื่องแบบ
เจ้าหน้าที่ ศูนย์ตรวจสุขภาพ

เครื่องแบบ
เจ้าหน้าที่ ศูนย์ตรวจสุขภาพ

๓๙

เครื่องแบบ หน่วยงานคลังยา
- เสื้อช็อปสีเทาเข้มแขนสั้น กระเป๋าบนด้านซ้าย 1 ใบ ปักโลโก้บนกระเป๋า ปักหน่วยงานที่หน้าอกด้านซ้าย
ด้วยไหมสีเหลือง
- กางเกงสีดําล้วน หรือสีกรม ไม่มีลวดลาย ทรงตรง หรือทรงกระบอก ยาวคลุมข้อเท้า ไม่ใส่ยีนส์
- กระโปรงสีกรมท่า ไม่มีลวดลาย ยาวเลยเข่าเล็กน้อย ไม่รัดรูป ไม่สั้นเกินไป ไม่ใส่ยนี ส์
- รองเท้าหุ้มส้น ปิดหน้า สีดาํ สีกรมท่า สีเข้ม ลวดลายกลมกลืน ไม่มีลวดลายสีอนื่
- ผู้หญิง รวบผม ใส่เน็ต ไม่ปล่อยผม
เครื่องแบบ
เจ้าหน้าที่ หน่วยงานคลังยา

เครื่องแบบ
เจ้าหน้าที่ หน่วยงานคลังยา

เครื่องแบบ
เจ้าหน้าที่ หน่วยงานคลังยา

เครื่องแบบ
เจ้าหน้าที่ หน่วยงานคลังยา

เครื่องแบบ หน่วยงานพัสดุ , ร้านมุมสบาย
- เจ้าหน้าที่พสั ดุ เสื้อช็อปสีเทาอ่อนแขนสั้น กระเป๋าบนด้านซ้าย 1 ใบ ปักโลโก้บนกระเป๋า
- เจ้าหน้าที่ร้านมุมสบาย, THE CUBE เสื้อโปโลสีโอรส ผ้ากันเปื้อนสีนา้ํ ตาลลายขาว
หรือตามแบบที่โรงพยาบาลกําหนด
- กางเกงสีดําล้วน หรือสีกรม ไม่มีลวดลาย ทรงตรง หรือทรงกระบอก ยาวคลุมข้อเท้า ไม่ใส่ยีนส์
- กระโปรงสีกรมท่า ไม่มีลวดลาย ยาวเลยเข่าเล็กน้อย ไม่รัดรูป ไม่สั้นเกินไป ไม่ใส่ยนี ส์
- รองเท้าหุ้มส้น ปิดหน้า สีดาํ สีกรมท่า สีเข้ม ลวดลายกลมกลืน ไม่มีลวดลายสีอนื่
- ผู้หญิง รวบผม ใส่เน็ต ไม่ปล่อยผม
เครื่องแบบ
เจ้าหน้าที่ หน่วยงานพัสดุ

เครื่องแบบ
เจ้าหน้าที่ หน่วยงานพัสดุ

เครื่องแบบ เจ้าหน้าที่
ร้านมุมสบาย,THE CUBE

เครื่องแบบ เจ้าหน้าที่
ร้านมุมสบาย,THE CUBE

๔๐

เครื่องแบบ หน่วยงาน คลังเวชภัณฑ์
- หัวหน้างานคลังเวชภัณฑ์ เสื้อกาวน์สีขาวล้วน กุ้นขอบกระเป๋าสีเทาเข้ม กระเป๋าบนด้านซ้าย 1 ใบ ปักโลโก้
บนกระเป๋า
- เจ้าหน้าที่คลังเวชภัณฑ์ เสื้อกาวน์สีขาวล้วน กุ้นขอบกระเป๋า และปลายแขนเสื้อด้วยไหมสีเทาเข้มกระเป๋าบน
ด้านซ้าย 1 ใบ ปักโลโก้บนกระเป๋า
- กางเกงสีดําล้วน หรือสีกรม ไม่มีลวดลาย ทรงตรง หรือทรงกระบอก ยาวคลุมข้อเท้า ไม่ใส่ยีนส์
- กระโปรงสีกรมท่า ไม่มีลวดลาย ยาวเลยเข่าเล็กน้อย ไม่รัดรูป ไม่สั้นเกินไป ไม่ใส่ยนี ส์
- รองเท้าหุ้มส้น ปิดหน้า สีดาํ สีกรมท่า สีเข้ม ลวดลายกลมกลืน ไม่มีลวดลายสีอนื่
- ผู้หญิง รวบผม ใส่เน็ต ไม่ปล่อยผม
เครื่องแบบ
หัวหน้างาน คลังเวชภัณฑ์

เครื่องแบบ
หัวหน้างาน คลังเวชภัณฑ์

เครื่องแบบ
เจ้าหน้าที่ คลังเวชภัณฑ์

เครื่องแบบ
เจ้าหน้าที่ คลังเวชภัณฑ์

เครื่องแบบ หน่วยงานเวชกรฉุกเฉิน
- เสื้อสีขาวล้วน ปักด้านหลังและแขนเสื้อทั้งสองข้าง ด้วยตราสัญลักษณ์เวชกิจฉุกเฉิน และคําว่าชุดปฏิบตั ิการ
ฉุกเฉิน 1669 รพ.บ้านแพ้ว สมุทรสาคร ด้านหน้าปักชื่อ / สกุล ตําแหน่ง ด้วยไหมสีน้ําเงินเข้ม
- กางเกงสีขาวล้วนไม่มลี วดลาย ไม่รัดรูป ยาวคลุมข้อเท้า สวมใส่สบาย
- รองเท้าสีขาวล้วนหุ้มส้น ปิดหน้าเท้า ลวดลายขาว ไม่มลี วดลายสีอื่น
- ผู้หญิง รวบผม ใส่เน็ต ไม่ปล่อยผม
เครื่องแบบ
เจ้าหน้าที่เวชกรฉุกเฉิน
งานเวชกรฉุกเฉิน (EMS)

เครื่องแบบ
เจ้าหน้าที่เวชกรฉุกเฉิน
งานเวชกรฉุกเฉิน (EMS)

เครื่องแบบ
เจ้าหน้าที่เวชกรฉุกเฉิน
งานเวชกรฉุกเฉิน (EMS)

เครื่องแบบ
เจ้าหน้าที่เวชกรฉุกเฉิน
งานเวชกรฉุกเฉิน (EMS)

๔๑

เครื่องแบบ หน่วยงานซักฟอก
- ชุดกางเกงเสื้อสีเขียวเข้ม คอกลม กระเป๋าบริเวณด้านหน้าล่าง 2 ใบ ปักชื่อสกุล ตําแหน่ง
ที่หน้าอกข้างขวา ด้วยไหมสีขาว พร้อมปักโลโก้ หมวกคลุมผมสีเขียว
- เจ้าหน้าที่ซักฟอก เสื้อโปโล ขาวสลับสี ตามแบบทีโ่ รงพยาบาลกําหนด
- กางเกงขายาวสีดํา หรือสีกรมท่า สวมสบาย ความยาวถึงข้อเท้า
- รองเท้าสีขาวล้วนหุ้มส้น ปิดหน้าเท้า ลวดลายขาว ไม่มลี วดลายสีอื่น
- ผู้หญิง รวบผม ใส่เน็ต ไม่ปล่อยผม
เครื่องแบบ
เจ้าหน้าที่ ซักฟอก

เครื่องแบบ
เจ้าหน้าที่ ซักฟอก

เครื่องแบบ
เจ้าหน้าที่ ซักฟอก

เครื่องแบบ
เจ้าหน้าที่ ซักฟอก

เครื่องแบบ หน่วยงานซัพพลาย, เจ้าหน้าที่ทาความสะอาด
-

เจ้าหน้าที่ซัพพลาย เสื้อคอกลมหรือคอกลมสีฟ้า กระเป๋าบริเวณด้านหน้าล่าง 2 ใบ ปักชื่อสกุล ตําแหน่ง
ทีห่ น้าอกด้านซ้าย ด้วยไหมสีน้ําเงิน หมวกคลุมผมสีเขียวหรือสีฟ้า
กางเกงสีเดียวกับเสื้อ ขายาวสวมใส่สบาย เอวยางยืด/รูดผูก หรือตะขอพอดีเอว ความยาวถึงข้อเท้า
ผู้หญิงชุดเสื้อกระโปรงคอกลม กระเป๋าหน้าล่างหน้า 2 ใบ ยาวคลุมเข่า หมวกสีเขียว
กรณีใส่ไป-กลับ เสื้อสีแดงเปลือกมังคุด แขนสั้น ปักโลโก้ด้านบนบนกระเป๋า กางเกงหรือกระโปรง สีดํา ,สีกรม
เจ้าหน้าที่ทําความสะอาด เสื้อช็อปสีเขียวขี้ม้า กุน๊ ปกเสื้อ ขอบกระเป๋า ปลายเลขสีดํา แขนสั้น
กางเกงสีดําหรือสีกรมขายาวไม่รดั รูป ยาวคลุมข้อเท้า
ผู้หญิง รวบผม ใส่เน็ต ไม่ปล่อยผม
(กรณีใส่นอกหน่วยงานให้ใส่เสื้อสีที่โรงพยาบาลกําหนด ยกเว้นเสื้อกาวน์สีขาว)
เครื่องแบบ
เจ้าหน้าทีจ่ ่ายกลาง

เครื่องแบบ
เจ้าหน้าทีจ่ ่ายกลาง

เครื่องแบบ
เจ้าหน้าทีจ่ ่ายกลาง

เครื่องแบบ
เจ้าหน้าทีจ่ ่ายกลาง

เครื่องแบบ
เจ้าหน้าที่ทาความสะอาด

๔๒

เครื่องแบบ หน่วยงานโภชนาการ,โรงครัว
-

เสื้อสีโอรสคอปก หน้าอกกุ๊นดอกไม้ด้วยผ้าสีเดียวกัน แขนสั้น ไม่มีลวดลาย
เสื้อโปโลสีเขียวเข้ม ปักโลโก้ / หน่วยงานที่หน้าอกด้านซ้าย แขนสั้น ไม่มีลวดลาย
กางเกง ขายาวสีดํา หรือสีกรม สวมใส่สบาย ความยาวถึงข้อเท้า ทรงตรงหรือทรงกระบอก ไม่ใส่ยีนส์
กระโปรงสีดาํ หรือสีกรม สวมใส่สบาย ความยาวถึงข้อเท้า ไม่รดั รูป
ผู้หญิง รวบผม ใส่เน็ต ไม่ปล่อยผม ใส่หมวกคลุมผม

เครื่องแบบ
เจ้าหน้าที่ งานโภชนาการ

เครื่องแบบ
เจ้าหน้าที่ งานโภชนาการ

เครื่องแบบ
เจ้าหน้าทีศ่ ูนย์อาหาร

เครื่องแบบ
เจ้าหน้าทีศ่ ูนย์อาหาร

เครื่องแบบ งานศูนย์รถ, PORTER
- ศูนย์รถ เสื้อช็อปสีนา้ํ ตาลแขนสัน้ กุ๊นปกเสื้อ ขอบกระเป๋า ปลายแขนด้วยสีนา้ํ ตาลเข้ม กระเป๋าบนด้านซ้าย
1 ใบ ปักโลโก้บนกระเป๋า
- PORTER เสื้อช็อปสีฟ้าแขนสั้น ปกเสื้อสีน้ําตาลเข้ม กุ๊นขอบกระเป๋า และปลายแขนด้วยผ้า
สีน้ําตาลเข้ม กระเป๋าบนด้านซ้าย 1 ใบ ปักโลโก้บนกระเป๋า
- กางเกงสีน้ําตาลเข้ม หรือสีดํา ไม่มีลวดลาย ทรงตรง หรือทรงกระบอก ยาวคลุมข้อเท้า ไม่ใส่ยีนส์
- รองเท้าหุ้มส้น ปิดหน้า สีดาํ สีกรมท่า สีเข้ม ลวดลายกลมกลืน ไม่มีลวดลายสีอนื่
เครื่องแบบ
เจ้าหน้าที่งานศูนย์รถ

เครื่องแบบ
เจ้าหน้าที่งานศูนย์รถ

เครื่องแบบ
เจ้าหน้าที่งานPORTER

เครื่องแบบ
เจ้าหน้าที่งานPORTER

๔๓

เครื่องแบบ งานซ่อมบารุง , เครื่องมือแพทย์
-

ช่างซ่อมบํารุง เสื้อช็อปสีน้ําเงินเข้มแขนสั้น กระเป๋าบนด้านซ้าย 1 ใบ กระเป๋าล่าง 2 ใบ ปักโลโก้
บนกระเป๋าที่หน้าอกด้านซ้าย
ช่างซ่อมบํารุง กางเกงยีนส์สีเข้ม ทรงกระบอก ทรงตรง ยาวคลุมข้อเท้า ไม่ใส่ทรงเดฟ
เครื่องมือแพทย์ เสื้อช็อปสีเทาเข้มแขนสั้น กระเป๋าบนด้านซ้าย 1 ใบ กระเป๋าล่าง 2 ใบ ปักโลโก้
บนกระเป๋าที่หน้าอกด้านซ้าย
กางเกงสีดํา ไม่มีลวดลาย ทรงตรง หรือทรงกระบอก ยาวคลุมข้อเท้า ไม่ใส่ยีนส์
รองเท้าหุ้มส้น ปิดหน้า สีดํา สีกรมท่า สีเข้ม ลวดลายกลมกลืน ไม่มลี วดลายสีอื่น

เครื่องแบบ
เจ้าหน้าทีช่ ่างซ่อมบารุง

เครื่องแบบ
เจ้าหน้าทีช่ ่างซ่อมบารุง

เครื่องแบบ
เจ้าหน้าที่งานเครื่องมือแพทย์

เครื่องแบบ
เจ้าหน้าที่งานเครื่องมือแพทย์

เครื่องแบบ งานสิ่งแวดล้อม , งานรักษาความปลอดภัย
-

สิ่งแวดล้อม เสื้อเชิ้ตสีน้ําเงินเข้มแขนยาวกระเป๋าบนด้านซ้าย 1 ใบ ปักโลโก้บนกระเป๋าที่หน้าอกด้านซ้าย
กางเกงสีเดียวกับเสื้อ ทรงกระบอก ทรงตรง ยาวคลุมข้อเท้า ไม่ใส่ทรงเดฟ (รัดขา) ไม่พับขากางเกง
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เสื้อเชิ้ตสีฟ้าแขนยาว กระเป๋าบน 2 ใบ ปักโลโก้บนกระเป๋าที่หน้าอกด้านซ้าย เนค
ไทสีกรม ใส่หมวก
กางเกงสีกรม ไม่มลี วดลาย ทรงตรง หรือทรงกระบอก ยาวคลุมข้อเท้า ไม่ใส่ยีนส์
รองเท้าหุ้มส้น ปิดหน้า สีดํา สีกรมท่า สีเข้ม ลวดลายกลมกลืน ไม่มลี วดลายสีอื่น หรือรองเท้าบูทกรณีเจ้าหน้าที่
สิ่งแวดล้อม

เครื่องแบบ
เจ้าหน้าที่งานสิ่งแวดล้อม

เครื่องแบบ
เจ้าหน้าที่งานสิ่งแวดล้อม

เครื่องแบบ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

เครื่องแบบ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

๔๔

เครื่องแบบ
สาหรับเจ้าหน้าที่ทดลองงาน และนักศึกษาฝึกงาน
- เสื้อเชิ้ตสีขาวล้วน ไม่มีลวดลาย แขนสั้นหรือแขนยาว (แขนยาวปล่อยแขนห้ามพับแขน)
- กางเกงหรือกระโปรงสีดา หรือสีกรมท่า ไม่มีลวดลาย ไม่ใส่รัดรูป ไม่สั้นเกินไป ไม่พับขา ไม่ใส่ยีนส์
- รองเท้าหนังสีดา หรือสีเข้ม สีสุภาพ ไม่มีลวดลาย ไม่สวมใส่รองเท้าแตะ
- ผู้หญิง รวบผม ใส่เน็ต ไม่ปล่อยผม ไม่โกรกผมสีฉูดฉาด
เครื่องแบบ
เจ้าหน้าที่ทดลองงาน และนักศึกษาฝึกงาน

เครื่องแบบ
เจ้าหน้าที่ทดลองงาน และนักศึกษาฝึกงาน

หมายเหตุ เครื่องแบบหรือชุดยูนิฟอร์มนี้ถือเป็นเครื่องแบบที่ผู้อํานวยการกําหนด ให้สวมใส่ปฏิบัติงาน
ในเวลาราชการ จันทร์ – ศุกร์ หรือวันหยุดหากต้องมาปฏิบัติงาน หากนอกเหนือที่ผู้อํานวยการกําหนด ให้ทํา
บันทึกข้อความถึงฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และผู้อํานวยการ หากไม่ได้รับอนุญาต ถือว่าผิดระเบียบ และจะได้รับ
โทษตามที่โรงพยาบาลกําหนด (กรณีชุดที่ต้องสวมใส่ตามความเหมาะสมของพิธีงานต่างๆฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
จะแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร) และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลต้องแขวนบัตรประจําตัวพนักงานทุกครั้งขณะ
ปฏิบัติงาน ห้ามสวมใส่รองเท้าแตะออกภายนอกโรงพยาบาลหรือภายนอกหน่วยงาน

๔๕
แบบตราสัญลักษณ์ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
โลโก้โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

สัญญาลักษณ์กากะบาดสีทอง

สัญญาลักษณ์เส้นสีน้ําเงิน

กฎ ระเบียบ และบทลงโทษ
ลาดับ
1
2
3

4

ความผิด
ไม่มาปฏิบัติงานโดยไม่แจ้งให้
ผู้บังคับบัญชาทราบ
ไม่มาปฏิบัติงานเกิน 7 วัน
โดยไม่แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบ
กระทําธุรกิจส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติหน้าที่ในเวลางาน
แลกเปลีย่ นเวรโดยไม่แจ้งให้
ผู้บังคับบัญชาทราบ

6

พูดคุย ก้าวร้าว ท้าทายต่อ
ผู้บังคับบัญชา
เป็นผู้บังคับบัญชาช่วยเหลือปกปิด
ความผิดทางวินัยของผู้ใต้บังคับบัญชา

7

ไม่ปฏิบตั ิงานตามนโยบาย และขัด
คําสั่งโดยชอบของผู้บังคับบัญชา

5

ระดับบทลงโทษ

หมายเหตุ
- ตักเตือนด้วยวาจา
- มีผลต่อการประเมินเงินเดือน
- ตักเตือนด้วยลายลักษณ์อักษร/ภาคทัณฑ์ - ตั้งกรรมการสอบ
- พักงาน 7 วัน
- ยกเลิกสัญญาจ้าง
- ยกเลิกสัญญาจ้าง

-

- ตักเตือนด้วยวาจา
- มีผลต่อการประเมินเงินเดือน
- ตักเตือนด้วยลายลักษณ์อักษร/ภาคทัณฑ์
- พักงาน 3 วัน
- ยกเลิกสัญญาจ้าง
- ตักเตือนด้วยวาจา
- มีผลต่อการประเมินเงินเดือน
- ตักเตือนด้วยลายลักษณ์อักษร/ภาคทัณฑ์
- พักงาน 3 วัน
- ยกเลิกสัญญาจ้าง
- พักงาน 7 วัน
- ยกเลิกสัญญาจ้าง
- ตักเตือนด้วยลายลักษณ์อักษร/ภาคทัณฑ์
- พักงาน 3 วัน
- ยกเลิกสัญญาจ้าง
- ตักเตือนด้วยวาจา
- ตักเตือนด้วยลายลักษณ์อักษร/ภาคทัณฑ์
- พักงาน 7 วัน

- ตั้งกรรมการสอบ
- มีผลต่อการประเมินเงินเดือน
- มีผลต่อการประเมินเงินเดือน
- ตั้งกรรมการสอบ
- มีผลต่อการประเมินเงินเดือน

๔๖
- ยกเลิกสัญญาจ้าง

ลาดับ
8
9
10
11

ความผิด
เปิดเผยความลับของผู้ป่วย หรือจงใจ
ทําให้ผู้ป่วยได้รับการเสื่อมเสียชื่อเสียง
ทะเลาะวิวาท หรือทําร้ายร่างกายผู้อื่น
ในโรงพยาบาล หรือในหอพักของ
โรงพยาบาล
ดื่มสุรา, สูบบุหรี่ในโรงพยาบาล
หรือในหอพักของโรงพยาบาล
รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา

12

เสพยา / จําหน่ายยาเสพติด

13

ทุจริต / ลักทรัพย์จงใจทําให้ทรัพย์สิน
ของทางราชการและผู้อื่นเสียหาย

14

15
16
17

18

ไม่ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของ
โรงพยาบาล เช่น
- การแต่งกาย
- การลาต่าง ๆ
- การสแกนมือ
รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา

ระดับบทลงโทษ
- พักงาน 7 วัน
- ยกเลิกสัญญาจ้าง
- พักงาน 7 วัน
- ยกเลิกสัญญาจ้าง
- ตักเตือนด้วยลายลักษณ์อักษร/ภาคทัณฑ์
- พักงาน 7 วัน
- ยกเลิกสัญญาจ้าง
- ตักเตือนด้วยลายลักษณ์อักษร/ภาคทัณฑ์
- พักงาน 7 วัน
- ยกเลิกสัญญาจ้าง
- ยกเลิกสัญญาจ้าง
- ยกเลิกสัญญาจ้าง

หมายเหตุ
- ตั้งกรรมการสอบ
- มีผลต่อการประเมินเงินเดือน
- ตั้งกรรมการสอบ
- มีผลต่อการประเมินเงินเดือน
- มีผลต่อการประเมินเงินเดือน
- ตั้งกรรมการสอบ
- มีผลต่อการประเมินเงินเดือน
- ตั้งกรรมการสอบ

- ตักเตือนด้วยวาจา
- มีผลต่อการประเมินเงินเดือน
- ตักเตือนด้วยลายลักษณ์อักษร/ภาคทัณฑ์
- พักงาน 3 วัน
- ยกเลิกสัญญาจ้าง
- ตักเตือนด้วยลายลักษณ์อักษร/ภาคทัณฑ์ - มีผลต่อการประเมินเงินเดือน
- พักงาน 7 วัน
- ตั้งกรรมการสอบ
- ยกเลิกสัญญาจ้าง

เสพสารเสพติด / จําหน่ายสารเสพติด- - ยกเลิกสัญญาจ้าง
เสพติดสารเสพติด(ยาผิดกฎหมาย)
ประพฤติตน กิริยา-มารยาท
- ตักเตือนด้วยวาจา
- มีผลต่อการประเมินเงินเดือน
- ตักเตือนด้วยลายลักษณ์อักษร/ภาคทัณฑ์
ไม่เหมาะสม
- พักงาน 3 วัน
- ยกเลิกสัญญาจ้าง
มาปฏิบัติงานสายเกิน 5 ครั้ง / เดือน - ตักเตือนด้วยวาจา
- มีผลต่อการประเมินเงินเดือน
- ตักเตือนด้วยลายลักษณ์อักษร/ภาคทัณฑ์

19
20
21
22

ห้ามพกพาหรือครอบครอง
อาวุธร้ายแรง ในโรงพยาบาล
พาเพื่อนต่างเพศเข้าในหอพักของ
โรงพยาบาล โดยไม่ได้รับอนุญาต
จากผู้บังคับบัญชา
มีเรื่องชู้สาวอันเป็นเหตุให้โรงพยาบาล
เสื่อมเสียชื่อเสียง
เปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับของ
องค์กร อันเป็นเหตุให้โรงพยาบาล
เสื่อมเสียชื่อเสียง

- พักงาน 3 วัน
- ยกเลิกสัญญาจ้าง
- ยกเลิกสัญญาจ้าง
- พักงาน 7 วัน
- ยกเลิกสัญญาจ้าง

- ตั้งกรรมการสอบ
- มีผลต่อการประเมินเงินเดือน

- พักงาน 7 วัน
- ยกเลิกสัญญาจ้าง
- พักงาน 7 วัน
- ยกเลิกสัญญาจ้าง

- ตั้งกรรมการสอบ
- มีผลต่อการประเมินเงินเดือน
- ตั้งกรรมการสอบ
- มีผลต่อการประเมินเงินเดือน

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

