
แบบบันทึกอุบัติเหตุการณ์และแนวทางแก้ไข 

Flow Chat กระบวนการเบิกค่าใช้จ่ายตามโครงการ 

งานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริการทั่วไป โรงพยาบาลแม่ทา 

ณ 31  กรกฎาคม   2563 

ลำดับ วัน/เดือน/ปี ท่ีเกิดอุบัติการณ์ รายละเอียดการปฏิบัติงาน แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 

1. 20 ธันวาคม 2562 1.ผู้ดำเนินงานตามโครงการ ไม่ได้ยื่น แบบ
ขอยืมเงินดำเนินงานตามโครงการตาม
กรอบระยะเวลาที่กำหนด 

1.แจ้งผู้รับผิดชอบโครงการให้ปฏิบัติตามคู่มือการ
ปฏิบัติงาน Flow Chat ที่กำหนด ที่ได้แจ้งเบียนให้
ทราบ 
2.รายงานผู้บริหารเพื่อ แจ้งเน้นย้ำการปฏิบัติงาน
ตามแนวทางที่กำหนด ในการประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน 
3.ปีงบประมาณ 2563 ดำเนินการทบทวน Flow 
Chat การเบิกค่าใช้จ่ายตามโครงการและแจ้งเวียน
ทุกฝ่าย/งาน ทราบปฏิบัติ 

นางสาวรัตภรณ์  เป็งยะ 

2. 15 มกราคม 2563 1.เอกสารเบิกค่าใช้ จ่ ายตามโครงการ
ลายมือชื่อผู้เข้ารับการอบรม มีการประทับ
ลายมือแทนการลงชื่อจำนวนมาก จึงได้แจ้ง
ให้ดำเนินการแก้ไขตามข้อสังเกต 

1.แจ้งผู้รับผิดชอบ และหัวหน้างานให้ดำเนินการ
แก้ไข กรณีการลงชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมต้องเป็นไป
ตามจำนวนผู้เข้ารับการอบรมจริง 
2.เน้นย้ำหัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน ให้เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติตาม Flow Chat ที่งานการเงินดำเนินการ
ปรับปรุงและแจ้งเวียน 

นางสาวรัตภรณ์  เป็งยะ 

 

 

 

 



แบบบันทึกอุบัติเหตุการณ์และแนวทางแก้ไข 

Flow Chat กระบวนการเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 

งานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริการทั่วไป โรงพยาบาลแม่ทา 

ณ 31  กรกฎาคม  2563 

ลำดับ วัน/เดือน/ปี ท่ีเกิดอุบัติการณ์ รายละเอียดการปฏิบัติงาน แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 

1. 7 มกราคม 2563 1.เบิกค่าที่พักเกินสิทธิ์ที่กำหนด 1.แจ้งให้ดำเนินการแก้ไข ให้เป็นไปตามสิทธิ์และ
ธรรมนูญ ที่กำหนด 
2.กำหนดแนวทางการเบิกค่าที่พักกรณีเดินทาง
ฝึกอบรม กำหนดให้เบิกไม่เกินระเบียบที่กำหนด ส่วน
ต่างให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเอง 

นางภิญญาพัชญ์  ขันเชียง 

2. 17 มกราคม 2563 2.ส่งเบิกค่ายานพาหนะเดินทาง(รถยนต์
ส่วนตัว) โดยไม่ได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วน
ราชการก่อน 

1.เน้นย้ำให้ปฏิบัติงานตามแนวทางการขออนุมัติ
เดินทางไปราชการ และการเบิกค่าใช้จ่ายเดินทาง ที่
กำหนด 

นางสาวรัตภรณ์  เป็งยะ 

 

 

 

 



แบบบันทึกอุบัติเหตุการณ์และแนวทางแก้ไข 

Flow Chat กระบวนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ 

งานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริการทั่วไป โรงพยาบาลแม่ทา 

ณ 31  กรกฎาคม  2563 

ลำดับ วัน/เดือน/ปี ท่ีเกิดอุบัติการณ์ รายละเอียดการปฏิบัติงาน แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 

1. 14 มกราคม 2563 1 .หน่ วยงานส่ งเบิ กค่ าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานล่วงเวลาราชการ ล่าช้ากว่าที่
กำหนด (ไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป) 

1.ทบทวนแนวทางดำเนินงาน และแจ้งเวียนแนว
ทางการเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
ให้กลุ่มงานทราบ และปฏิบัติตามท่ีกำหนด 
2.ทุกวันที่ 5 ของเดือนงานการเงิน แจ้งเตือนไปที่
หัวหน้ากลุ่มงานฯ ให้แจ้งผู้รับผิดชอบส่งเบิก
ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ 

นางภิญญาพัชญ์  ขันเชียง 

2. 6 มกราคม 2563 2.เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ไม่ ถู กต้ องตามระเบี ยบ  โดย
เบิกเกิน (ปฏิบัติวันหยุดราชการ 09.00 – 
16.00 น.) แค่เบิกค่าใช้จ่าย 1 ชม. เต็ม 

1.แจ้งหัวหน้ากลุ่มงานทราบ และดำเนินการแก้ไขให้
ถูกต้อง 
2.งานการเงินตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง 
3.เรียกคืนเงินค่าตอบแทนที่เบิกเงิน 

นางภิญญาพัชญ์  ขันเชียง 

 

 

 



แบบบันทึกอุบัติเหตุการณ์และแนวทางแก้ไข 

Flow Chat กระบวนการปฏิบัติ การเบิกจ่ายสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล/เงินช่วยการศึกษาบุตร 

งานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริการทั่วไป โรงพยาบาลแม่ทา 

ณ 31  กรกฎาคม  2563 

ลำดับ วัน/เดือน/ปี ท่ีเกิดอุบัติการณ์ รายละเอียดการปฏิบัติงาน แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 

  ไม่พบอุบัติการณ์   

 

แบบบันทึกอุบัติเหตุการณ์และแนวทางแก้ไข 

Flow Chat กระบวนการปฏิบัติ การเบิกจ่ายเงินเดือน(งบบุคลากร) 

งานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริการทั่วไป โรงพยาบาลแม่ทา 

ณ 31  กรกฎาคม  2563 

ลำดับ วัน/เดือน/ปี ท่ีเกิดอุบัติการณ์ รายละเอียดการปฏิบัติงาน แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 

  ไม่พบอุบัติการณ์   

 

 

 

 

 

 



แบบบันทึกอุบัติเหตุการณ์และแนวทางแก้ไข 

Flow Chat กระบวนการปฏิบัติ การเรียกเก็บค่ารักษา พรบ./ต้นสังกัด 

งานประกันสุขภาพ กลุ่มงานบริการทั่วไป โรงพยาบาลแม่ทา 

ณ 31  กรกฎาคม  2563 

ลำดับ วัน/เดือน/ปี ท่ีเกิดอุบัติการณ์ รายละเอียดการปฏิบัติงาน แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 

1. 18 กุมภาพันธ์ 2563 1.เอกสารเรียกเก็บ พรบ. ไม่ครบถ้วน
เนื่องจากในกรณีนอกเวลา เจ้าหน้าที่ห้อง 
ER ไม่เรียกเก็บเอกสาร ทำให้ติดตามยาก 

1.ติดตามเอกสารเพ่ิมเติมจากผู้ป่วย 
2.กำหนดให้กรณีนอกเวลา ต้องมีการตรวจสอบสิทธิ
ให้ถูกต้องครบถ้วน 
3.กรณีผู้รับบริการไม่สามารถส่งเอกสารครบถ้วนให้
ชำระเงินก่อน 

นางธารทิพย์  ธิกาศ 

 

แบบบันทึกอุบัติเหตุการณ์และแนวทางแก้ไข 

Flow Chat กระบวนการปฏิบัติ จัดทำบัญชีเกณฑ์คงค้าง 

งานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริการทั่วไป โรงพยาบาลแม่ทา 

ณ 31  กรกฎาคม  2563 

ลำดับ วัน/เดือน/ปี ท่ีเกิดอุบัติการณ์ รายละเอียดการปฏิบัติงาน แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 

  ไม่พบอุบัติการณ์   

 

 

 

 



แบบบันทึกอุบัติเหตุการณ์และแนวทางแก้ไข 

Flow Chat กระบวนการปฏิบัติ การจัดส่งรายงานเกณฑ์คงค้างข้ึนเว็บ 

งานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริการทั่วไป โรงพยาบาลแม่ทา 

ณ 31  กรกฎาคม  2563 

ลำดับ วัน/เดือน/ปี ท่ีเกิดอุบัติการณ์ รายละเอียดการปฏิบัติงาน แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 

  ไม่พบอุบัติการณ์   

แบบบันทึกอุบัติเหตุการณ์และแนวทางแก้ไข 

Flow Chat กระบวนการปฏิบัติ การจัดทำรายงานวิเคราะห์สถานการณ์การเงิน 

งานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริการทั่วไป โรงพยาบาลแม่ทา 

ณ 31  กรกฎาคม  2563 

ลำดับ วัน/เดือน/ปี ท่ีเกิดอุบัติการณ์ รายละเอียดการปฏิบัติงาน แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 

  ไม่พบอุบัติการณ์   

 

แบบบันทึกอุบัติเหตุการณ์และแนวทางแก้ไข 

Flow Chat กระบวนการปฏิบัติ การขึ้นทะเบียนสิทธิข้าราชการจ่ายตรง 

งานประกันสุขภาพ กลุ่มงานบริการทั่วไป โรงพยาบาลแม่ทา 

ณ 31  กรกฎาคม  2563 

ลำดับ วัน/เดือน/ปี ท่ีเกิดอุบัติการณ์ รายละเอียดการปฏิบัติงาน แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 

  ไม่พบอุบัติการณ์   

 



แบบบันทึกอุบัติเหตุการณ์และแนวทางแก้ไข 

Flow Chat กระบวนการปฏิบัติ สิทธิข้าราชการจ่ายตรง 

งานประกันสุขภาพ กลุ่มงานบริการทั่วไป โรงพยาบาลแม่ทา 

ณ 31  กรกฎาคม  2563 

ลำดับ วัน/เดือน/ปี ท่ีเกิดอุบัติการณ์ รายละเอียดการปฏิบัติงาน แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 

1. 28 มกราคม 2563 1.ข้อมูลเรียกเก็บค่ารักษาสิทธิข้าราชการ
จ่ายตรง ไม่ถูกต้อง ถูกตีกลับ 
2.ได้รับเงินค่ารักษาล่าช้ากว่าที่กำหนด 

1.ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการแก้ไขข้อมูล และแจ้ง
อุทธรณ์ 
2.ปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบสิทธิการรักษาให้
ถูกต้องทุกครั้ง 

นางสาวรัชฎาภรณ์  โนกาศ 

 

แบบบันทึกอุบัติเหตุการณ์และแนวทางแก้ไข 

Flow Chat กระบวนการปฏิบัติงานธุรการ 

งานธุรการ กลุ่มงานบริการทั่วไป โรงพยาบาลแม่ทา 

ณ 31  กรกฎาคม  2563 

ลำดับ วัน/เดือน/ปี ท่ีเกิดอุบัติการณ์ รายละเอียดการปฏิบัติงาน แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 

1. 22 กุมภาพันธ์ 2563 1.หนังสือแจ้งการประชุมด่วนได้รับล่าช้า 
ภายหลังวันประชุม ทำให้เจ้าหน้าที่ มิได้เข้า
ร่วมประชุมตามหนังสือดังกล่าว 

1.ประสานหน่วยงานต้นเรื่อง ถึงช่องทางการส่ง
หนังสือ ที่มีความเร่งด่วนเพ่ือให้ทันตามกำหนด
ระยะเวลา 

นางสาวชลินทรา บุญยืน 

 

 



แบบบันทึกอุบัติเหตุการณ์และแนวทางแก้ไข 

Flow Chat กระบวนการ ส่งหนังสือราชการ 

งานธุรการ กลุ่มงานบริการทั่วไป โรงพยาบาลแม่ทา 

ณ 31  กรกฎาคม  2563 

ลำดับ วัน/เดือน/ปี ท่ีเกิดอุบัติการณ์ รายละเอียดการปฏิบัติงาน แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 

1. 20 มกราคม 2562 1.หนังสือส่งออกภายนอก (รพ.บ้านธิ) 
ผู้อำนวยการ หรือผู้รักษาการแทนไม่ได้ลง
นามในหนังสือ 

1.ก่อนจัดส่งหนังสือออกภายนอกหน่วยงาน ให้
ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของหนังสือให้
เรียบร้อยทุกครั้ง 

นางสาวชลินทรา บุญยืน 

 

แบบบันทึกอุบัติเหตุการณ์และแนวทางแก้ไข 

Flow Chat กระบวนการ พิมพ์โต้ตอบหนังสือราชการ 

งานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริการทั่วไป โรงพยาบาลแม่ทา 

ณ 31  กรกฎาคม  2563 

ลำดับ วัน/เดือน/ปี ท่ีเกิดอุบัติการณ์ รายละเอียดการปฏิบัติงาน แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 

  ไม่พบอุบัติการณ์   

 

แบบบันทึกอุบัติเหตุการณ์และแนวทางแก้ไข 

Flow Chat กระบวนการปฏิบัติ การปฏิบัติงานพัสดุ 

งานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริการทั่วไป โรงพยาบาลแม่ทา 

ณ 31  กรกฎาคม  2563 

ลำดับ วัน/เดือน/ปี ท่ีเกิดอุบัติการณ์ รายละเอียดการปฏิบัติงาน แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 

  ไม่พบอุบัติการณ์   



แบบบันทึกอุบัติเหตุการณ์และแนวทางแก้ไข 

Flow Chat กระบวนการปฏิบัติ การจัดทำแผนจัดซื้อวัสดุประจำปี 

งานพัสด ุกลุ่มงานบริการทั่วไป โรงพยาบาลแม่ทา 

ณ 31  กรกฎาคม  2563 

ลำดับ วัน/เดือน/ปี ท่ีเกิดอุบัติการณ์ รายละเอียดการปฏิบัติงาน แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 

1. 1 ตุลาคม 2562 1.ได้รับข้อมูลนำเข้าเพ่ือจัดทำแผนล่าช้า 1.ติดตามข้อมูลเพื่อให้สามารถจัดทำแผนได้ตาม
กำหนด 

นางบุศรินทร์ สีมา 

 

แบบบันทึกอุบัติเหตุการณ์และแนวทางแก้ไข 

Flow Chat กระบวนการปฏิบัติ ควบคุม เก็บรักษา พัสดุทั่วไป โรงพยาบาลแม่ทา 

งานพัสด ุกลุ่มงานบริการทั่วไป โรงพยาบาลแม่ทา 

ณ 31  กรกฎาคม  2563 

ลำดับ วัน/เดือน/ปี ท่ีเกิดอุบัติการณ์ รายละเอียดการปฏิบัติงาน แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 

1. 13 มกราคม 2563 1.มูลค่าคงคลังเกิน 2.5 เดือน  
2.สถานที่จัดเก็บพัสดุไม่เพียงพอ/ไม่
เหมาะสม/ฝนสาด 

1.งานพัสดุ ปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อ โดยลด
ปริมาณการ Stock วัสดุบางชนิดลง โดยกำหนด
มูลค่าคงคลังต้องไม่เกิน 2.5 เดือน 
2.ควบคุมมูลค่าคงคลังให้เหมาะสมเพ่ือให้สถานที่
จัดเก็บเพียงพอ 
3.ขออนุมัติจัดทำชั้นเก็บวัสดุในคลัง เพื่อให้สามารถ
จัดเก็บได้ถูกต้องตามมาตรฐาน 

นางบุศรินทร์ สีมา 

 



แบบบันทึกอุบัติเหตุการณ์และแนวทางแก้ไข 

Flow Chat กระบวนการปฏิบัติ การเบิก-จ่าย วัสดุทั่วไป โรงพยาบาลแม่ทา 

งานพัสด ุกลุ่มงานบริการทั่วไป โรงพยาบาลแม่ทา 

ณ 31  กรกฎาคม  2563 

ลำดับ วัน/เดือน/ปี ท่ีเกิดอุบัติการณ์ รายละเอียดการปฏิบัติงาน แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 

  ไม่พบอุบัติการณ์   
 

แบบบันทึกอุบัติเหตุการณ์และแนวทางแก้ไข 

Flow Chat กระบวนการปฏิบัติ จัดทำแผนจัดซื้อวัสดุทันตกรรม โรงพยาบาลแม่ทา 

กลุ่มงานทันตกรรม  โรงพยาบาลแม่ทา 

ณ 31  กรกฎาคม  2563 

ลำดับ วัน/เดือน/ปี ท่ีเกิดอุบัติการณ์ รายละเอียดการปฏิบัติงาน แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 

  ไม่พบอุบัติการณ์   

 

แบบบันทึกอุบัติเหตุการณ์และแนวทางแก้ไข 

Flow Chat กระบวนการปฏิบัติ การควบคุม เก็บรักษา วัสดุทันตกรรม โรงพยาบาลแม่ทา 

กลุ่มงานทันตกรรม  โรงพยาบาลแม่ทา 

ณ 31  กรกฎาคม  2563 

ลำดับ วัน/เดือน/ปี ท่ีเกิดอุบัติการณ์ รายละเอียดการปฏิบัติงาน แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 

1. 7 มกราคม 2563 1.ไม่มีสถานที่จัดเก็บท่ีเหมาะสมปัจจุบัน
จัดเก็บไว้ในห้องพักเจ้าหน้าที่ โดยมีตู้
สำหรับจัดเก็บ 

1.นำเสนอผู้บริหารทราบเพื่อพิจารณาดำเนินการ
ปรับปรุงจัดหาสถานที่จัดเก็บใหม่ 

ทพ.จุฑารินทร์ ศรีเจริญ 



แบบบันทึกอุบัติเหตุการณ์และแนวทางแก้ไข 

Flow Chat กระบวนการปฏิบัติ การควบคุม เก็บรักษา ยา โรงพยาบาลแม่ทา 

กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลแม่ทา 

ณ 31  กรกฎาคม  2563 

ลำดับ วัน/เดือน/ปี ท่ีเกิดอุบัติการณ์ รายละเอียดการปฏิบัติงาน แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 

1. 9 มกราคม 2563 1.ชั้นวางยาไม่เพียงพอ ต้องวางกับพื้น ทำ
ให้ยาเกิดความชื้น 

1.ขออนุมัติจัดทำชั้นวางยาเพ่ือให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการจัดเก็บ 

นางยุพเรศ ญาณมงคลศิลป์ 

 

แบบบันทึกอุบัติเหตุการณ์และแนวทางแก้ไข 

Flow Chat กระบวนการปฏิบัติ การควบคุม เก็บรักษา วัสดุการแพทย์ โรงพยาบาลแม่ทา 

กลุ่มงานเภสัชกรรม  โรงพยาบาลแม่ทา 

ณ 31  กรกฎาคม  2563 

ลำดับ วัน/เดือน/ปี ท่ีเกิดอุบัติการณ์ รายละเอียดการปฏิบัติงาน แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 

1. 18 กุมภาพันธ์ 2563 1.วัสดุเสื่อมสภาพเนื่องจาก สถานที่จัดเก็บ
ไม่ได้ควบคุมอุณหภูมิ 

1.รายงานผู้บริหารทราบ 
2.เสนอแผนปรับปรุงห้องเพ่ือให้สามารถรักษา
อุณหภูมิให้เหมาะสมได้ 

นางอัญชลี รัตนภิญโญพงษ์ 

 

แบบบันทึกอุบัติเหตุการณ์และแนวทางแก้ไข 

Flow Chat กระบวนการปฏิบัติ การให้บริหารอุบัติเหตุฉุกเฉิน 

กลุ่มงานการพยาบาล  โรงพยาบาลแม่ทา 

ณ 31  กรกฎาคม  2563 

ลำดับ วัน/เดือน/ปี ท่ีเกิดอุบัติการณ์ รายละเอียดการปฏิบัติงาน แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 

  ไม่พบอุบัติการณ์   



แบบบันทึกอุบัติเหตุการณ์และแนวทางแก้ไข 

Flow Chat กระบวนการปฏิบัติ การให้บริหารคุมกำเนิด 

กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลแม่ทา 

ณ 31  กรกฎาคม 2563 

ลำดับ วัน/เดือน/ปี ท่ีเกิดอุบัติการณ์ รายละเอียดการปฏิบัติงาน แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 

  ไม่พบอุบัติการณ์   

 

แบบบันทึกอุบัติเหตุการณ์และแนวทางแก้ไข 

Flow Chat กระบวนการปฏิบัติ การให้บริการจิตเวชฉุกเฉิน 

กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลแม่ทา 

ณ 31  กรกฎาคม  2563 

ลำดับ วัน/เดือน/ปี ท่ีเกิดอุบัติการณ์ รายละเอียดการปฏิบัติงาน แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 

  ไม่พบอุบัติการณ์   

 

แบบบันทึกอุบัติเหตุการณ์และแนวทางแก้ไข 

Flow Chat กระบวนการปฏิบัติ การให้บริการผู้มีปัญหาสุขภาพจิต 

กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลแม่ทา 

ณ 31  กรกฎาคม  2563 

ลำดับ วัน/เดือน/ปี ท่ีเกิดอุบัติการณ์ รายละเอียดการปฏิบัติงาน แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 

  ไม่พบอุบัติการณ์   



แบบบันทึกอุบัติเหตุการณ์และแนวทางแก้ไข 

Flow Chat กระบวนการปฏิบัติ การให้บริการผู้ป่วยติดสารเสพติด  

กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลแม่ทา 

ณ 31  กรกฎาคม  2563 

ลำดับ วัน/เดือน/ปี ท่ีเกิดอุบัติการณ์ รายละเอียดการปฏิบัติงาน แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 

  ไม่พบอุบัติการณ์   

 

แบบบันทึกอุบัติเหตุการณ์และแนวทางแก้ไข 

Flow Chat กระบวนการปฏิบัติ การให้บริการคลินิคฝากครรภ ์

กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลแม่ทา 

ณ 31  กรกฎาคม  2563 

ลำดับ วัน/เดือน/ปี ท่ีเกิดอุบัติการณ์ รายละเอียดการปฏิบัติงาน แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 

  ไม่พบอุบัติการณ์   

 

 

 

 

 

 



แบบบันทึกอุบัติเหตุการณ์และแนวทางแก้ไข 

Flow Chat กระบวนการปฏิบัติ การให้บริการหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ HIV 

กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลแม่ทา 

ณ 31  กรกฎาคม  2563 

ลำดับ วัน/เดือน/ปี ท่ีเกิดอุบัติการณ์ รายละเอียดการปฏิบัติงาน แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 

  ไม่พบอุบัติการณ์   

 

 


