รูปแบบเอกสารระดับนโยบาย (Quality Manual: QM)
รูปแบบสาหรับเอกสารหน้าแรก
หน้าที่ (เลขที่หน้า/จานวนหน้า
โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
นโยบาย/คู่มอื คุณภาพระดับโรงพยาบาล
เรื่อง : (ระบุ)

เลขทีเ่ อกสาร (ระบุ)

หน่วยงาน : งานเวชระเบียน

ทั้งหมด)

แก้ไขครัง้ ที่ 1
ทบทวนครัง้ ที่ 1
วันที่เริม่ ใช้
ผู้อนุมัติ

ผูเ้ รียบเรียง : นพ.ธงชัย สินธุ์ทองและคณะกรรมการเวชระเบียนและสารสนเทศ
ลงลายมือชื่อ
(ระบุตาแหน่งงาน)

สารบัญ
ตอนที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

หัวข้อ
วัตถุประสงค์
ขอบเขต
คานิยามศัพท์
ความรับผิดชอบ
เครื่องชีว้ ดั คุณภาพ
วิธปี ฏิบตั ิ
เอกสารอ้างอิง
บันทึกการประกาศใช้/แก้ไข

ฉบับที่
1.

แก้ไขครัง้ ที่
1.

วันที่ประกาศใช้
29 ส.ค. 2559

แก้ไขโดย
ทีมเวชระเบียน

รายละเอียด(พอสังเขป)

หัวกระดาษเอกสารสาหรับหน้าต่อ ไป

โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

หน้าที่(เลขที่หน้า/จานวน
หน้าทัง้ หมด)

นโยบาย/คู่มอื คุณภาพระดับโรงพยาบาล เลขที่
เรื่อง :
หัวข้อต่าง ตามรายละเอียดของเอกสาร
-เอกสารระดับนโยบายสามารถใช้รูปแบบใดก็ได้ตามความเหมาะสม แต่ต้องมีความชัดเจน

แก้ไขครัง้ ที่ :
ทบทวนครัง้ ที่ :

รูปแบบเอกสารระดับแนวทางปฏิบตั งิ าน (Procedure & Guideline: PG)
รูปแบบสาหรับเอกสารหน้าแรก
หน้าที่ (เลขที่หน้า/
โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
แนวทางปฏิบตั งิ าน
เรื่อง : (ระบุ)

เลขที่เอกสาร (ระบุ)

จานวนหน้าทั้งหมด)

แก้ไขครัง้ ที่ :
ทบทวนครัง้ ที่ :
วันที่เริม่ ใช้

หน่วยงาน : ระบุ

ผู้อนุมัติ
ผูเ้ รียบเรียง : ระบุรายชื่อ
ลงลายมือชื่อ
(ระบุตาแหน่งงาน)

สารบัญ
ตอนที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

หัวข้อ
วัตถุประสงค์
ขอบเขต
คานิยามศัพท์
ความรับผิดชอบ
เครื่องชีว้ ดั คุณภาพ
วิธปี ฏิบตั ิ
เอกสารอ้างอิง(ถ้ามี)
บันทึกการประกาศใช้/แก้ไข

ฉบับที่

แก้ไขครัง้ ที่

วันที่ประกาศใช้

แก้ไขโดย

รายละเอียด(พอสังเขป)

รูปแบบเอกสารระดับแนวทางปฏิบตั ิงาน (Procedure & Guideline: PG) (ต่อ)
หัวกระดาษเอกสารสาหรับหน้าต่อ ไป
โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
แนวทางการปฏิบตั งิ าน
เรื่อง : (ระบุ)

เลขทีเ่ อกสาร(ระบุ)

หน้าที่(เลขที่หน้า/จานวน
หน้าทัง้ หมด)
แก้ไขครัง้ ที่ :
ทบทวนครัง้ ที่ :

หัวข้อต่าง ตามรายละเอียดของเอกสาร
1. วัตถุประสงค์: อธิบายว่าแนวทางปฏิบัติงานนี้ทาเพื่ออะไร มีจุดมุ่งหมายอย่างไร หรือจะป้องกันปัญหาอะไร
2. ขอบเขต: เป็นการวางขอบข่ายและกรอบให้ผู้อ่านเข้าใจว่า ครอบคลุมการนาไปใช้ตามวัตถุประสงค์แค่ไหน
สถานที่ใดบ้างเป็นการระบุบุคคล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ตัวอย่างเช่น แนวทางปฏิบัติงานตามเอกสาร
คุณภาพฉบับนี้ ใช้สาหรับงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
3. คานิยามศัพท์: ใช้อธิบายคาศัพท์เทคนิคเฉพาะ/คาที่น่าจะแปลหรือมีความหมายหลายนัย/นิยามคาศัพท์
เฉพาะกรณีซึ่งเป็นที่ตกลงไว้ของทีม เพื่อให้ผู้ใช้เอกสารคุณภาพเข้าใจชัดเจนถูกต้อง หรืออธิบายคาย่อที่ไม่
ต้องการเขียนยืดยาวในรายละเอียด
4. ความรับผิดชอบ: ระบุถึงบุคคลที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
5. เครื่องชี้วัดคุณภาพ: เพื่อระบุถึงคุณภาพของกิจกรรมและใช้ติดตามสถานภาพของคุณภาพหน่วยงาน
6. วิธีปฏิบัติ: ระบุระเบียบวิธีการรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานทาอะไร ที่ไหน อย่างไร ตั้งแต่เริ่มต้นจน
เสร็จสิ้นกิจกรรม
7. เอกสารอ้างอิง: ระบุมาตรฐานหรือเอกสารในระบบคุณภาพอื่น ที่ระเบียบปฏิบัติดังกล่าวอ้างไปถึง

รูปแบบเอกสารระดับวิธปี ฏิบตั ิงาน (Work Instruction: WI)
รูปแบบสาหรับเอกสารหน้าแรก
หน้าที่ (เลขที่หน้า/จานวนหน้า
โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิธปี ฏิบตั งิ าน
เรื่อง : (ระบุ)

เลขทีเ่ อกสาร (ระบุ)

ทั้งหมด)

แก้ไขครัง้ ที่ :
ทบทวนครัง้ ที่ :
วันที่เริม่ ใช้

หน่วยงาน : ระบุ

ผู้อนุมัติ
ผูเ้ รียบเรียง : ระบุรายชื่อ
ลงลายมือชื่อ
(ระบุตาแหน่งงาน)

สารบัญ
ตอนที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

หัวข้อ
วัตถุประสงค์
ขอบเขต
คานิยามศัพท์
ผูร้ บั ผิดชอบ
เครื่องชีว้ ดั คุณภาพ
วิธปี ฏิบตั ิ
เอกสารอ้างอิง
บันทึกการประกาศใช้/แก้ไข

ฉบับที่

แก้ไขครัง้ ที่

วันที่ประกาศใช้

แก้ไขโดย

รายละเอียด(พอสังเขป)

รูปแบบเอกสารระดับวิธปี ฏิบตั ิงาน (Work Instruction: WI) (ต่อ)
หัวกระดาษเอกสารสาหรับหน้าต่อ ไป

โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิธปี ฏิบตั งิ าน
เรื่อง : (ระบุ)

เลขที่เอกสาร(ระบุ)

หน้าที่(เลขที่หน้า/จานวน
หน้าทัง้ หมด)
แก้ไขครัง้ ที่ :
ทบทวนครัง้ ที่ :

หัวข้อต่าง ตามรายละเอียดของเอกสาร
1. วัตถุประสงค์: อธิบายว่าวิธีปฏิบัติงานนี้ทาเพื่ออะไร มีจุดมุ่งหมายอย่างไร หรือจะป้องกันปัญหาอะไร
2. ขอบเขต: เป็นการระบุสถานที่ใดบ้าง เป็นการระบุบุคคล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. คานิยามศัพท์: ใช้อธิบายคาศัพท์เทคนิคเฉพาะ/คาที่น่าจะแปลหรือมีความหมายหลายนัย/นิยามคาศัพท์
เฉพาะกรณีซึ่งเป็นที่ตกลงไว้ของทีม เพื่อให้ผู้ใช้เอกสารคุณภาพเข้าใจชัดเจนถูกต้อง หรืออธิบายคาย่อที่ไม่
ต้องการเขียนยืดยาวในรายละเอียด
4. ผู้รับผิดชอบ: ระบุถึงบุคคลที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
5. เครื่อ งชี้วัด คุณภาพ: เพื่อระบุถึงคุณภาพของกิจกรรมและใช้ติดตามสถานภาพของคุณภาพของการ
ปฏิบัติงาน
6. วิธีปฏิบัติ: ระบุวิธีการรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานทาอะไร ที่ไหน อย่างไร ตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น
กิจกรรม
7. เอกสารอ้างอิง: ระบุมาตรฐานหรือเอกสารในระบบคุณภาพอื่น ที่อ้างไปถึง

รูปแบบเอกสารระดับเอกสารสนับสนุน (Supporting Document: SD) และแบบฟอร์ม(Form: FM)
เอกสารคุณภาพระดับเอกสารสนับสนุน(SD) และแบบฟอร์ม(FM) รูปแบบอิสระแต่ให้พิมพ์รหัสกากับ
เอกสารแต่ละชุด พร้อมทั้งวันที่ประกาศใช้ไว้ใต้รหัสเอกสาร ที่มุมล่างของกระดาษทางขวามือ
การพิมพ์เอกสารเพื่อดาเนินการ
1. ตั้งค่าหน้ากระดาษ ด้านบน ล่าง ซ้าย ขวา ห่างจากขอบกระดาษ 1”(2.54 ซม.) ยกเว้นเอกสาร
คุณภาพระดับแบบฟอร์ม (FM) ตั้งค่าหน้ากระดาษตามความเหมาะสม
2. พิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Word ตัวอักษร Font TH SarabunIT9 ขนาด 16 สาหรับพิมพ์
หัวข้อต่าง เช่น วัตถุประสงค์, ขอบเขต ให้พิมพ์ตัวหนา ขนาด 16 ยกเว้น ในส่วนของชื่อเรื่องให้
พิมพ์ตัวหนา ขนาด 20
3. หัวข้อย่อยให้ใช้หมายเลขหลังจุดทศนิยมตามหัวข้อใหญ่ไปเรื่อย
4. รายละเอียดในหัวข้อที่กาหนด กรณีที่ไม่มีให้ระบุโดยพิมพ์คาว่า ไม่มี กากับ
5. หน่วยงานที่ขอขึ้นทะเบียนเอกสารหลังได้รับการอนุมัติแล้วต้องส่งเอกสารพร้อมกับไฟล์ ข้อมูลมาที่
คณะกรรมการจัดทาเอกสารระบบคุณภาพ

