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ระบบการท างานหน่วยบริการสุขภาพ 

อ. เพ็ชรัตน์ เตชาทวีวรรณ 
วัตถุประสงค์  เมื่อสิ้นสุดการศึกษาวิชานี้แล้ว ผู้เรียนจะมีความรู้ความสามารถ ดังนี้ 

1. บอกแนวคิดเกี่ยวกับระบบบริการสุขภาพได้ 

2. บอกความหมายและขอบเขตของงานบริการสุขภาพได้ 

3. บอกวิธีการของ Infection Control ในสถานบริการสุขภาพได้ 

4. บอกการบริหารจัดการในหน่วยเวชภัณฑ์กลางได้ 

แนวคิดเกี่ยวกับระบบบริการสุขภาพ 

พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติพ.ศ.2550(ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 124 ตอนที่ 16 ก.ลงวันที่ 19 

มีนาคมพ.ศ.2550)7 ได้มีการก าหนดนิยามของสุขภาพไว้ว่า“สุขภาพหมายถึงภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทาง

กายจิตปัญญาและสังคมเชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมอย่างสมดุล”ทั้งนี ้องค์การอนามัยโลก( WHO) ได้ขับเคลื่อน

งานด้านสุขภาพในความหมายที่ครอบคลุมทั้งด้านกายจิตและสังคมมาตั้งแต่ต้นและมีการขับเคลื่อนอย่าง

กว้างขวางเมื่อมีมติให้มวลสมาชิกมุ่งบรรลุสุขภาพถ้วนหน้า  เมื่อปีพ.ศ.25437 หรือ ค.ศ. 1970 โดยมีการเปิด

พ้ืนที่ให้กับการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในสังคม (All for Health) เพ่ือสุขภาพของคนทั้งมวล (Health for 

All) และเป็นที่ยอมรับว่าการอภิบาลระบบสุขภาพ (Health System Governance) เป็นองค์ประกอบส าคัญ

ที่ท าหน้าที่ในการก าหนดทิศทางและก ากับดูแลให้ระบบสุขภาพเคลื่อนตัวไปตามทิศทางที่ก าหนด 

ระบบสุขภาพ (Health System) ในพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติจึงมีความหมายครอบคลุม

ตั้งแต่สุขภาพเฉพาะบุคคลสุขภาพที่ด าเนินนอกตัวบุคคลกิจกรรมต่างๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือสุขภาพและ

กิจกรรมใดก็ตามที่ส่งผลต่อสุขภาพกล่าวได้ว่าระบบสุขภาพอาจนิยามจากบทบาทหน้าที่หรือองค์ประกอบรวม

ไปถึงการมีกลไกกระบวนการความเชื่อมโยงขององค์ประกอบต่างๆ ระบบสาธารณสุข (Public Health 

System) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบสุขภาพหมายถึงการจัดการที่เก่ียวข้องกับการป้องกันโรคการ

รักษาพยาบาลการส่งเสริมสุขภาพและการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ(สารานุกรมสาธารณสุข,2531)และระบบบริการ

สาธารณสุขมีความหมายว่าการบริการต่างๆ อันเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพการป้องกันควบคุมโรคและ

ปัจจัยที่คุกคามสุขภาพการตรวจวินิจฉัยและบ าบัดสภาวะความเจ็บป่วยและการฟ้ืนฟูสมรรถภาพของบุคคล

ครอบครัวและชุมชน 

ความหมายในเชิงบทบาทหน้าที่ ระบบสุขภาพมุ่งหวังให้ประชาชนมีสุขภาวะกายและจิตที่ดี ผ่าน

กระบวนการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาโรค ฟ้ืนฟูการท างานของร่างกาย และกระบวนการสร้าง

ความแข็งแกร่งและความพร้อมของสาธารณสุขในการรับมือโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ และภัยพิบัติ นอกเหนือ

การตอบสนองความคาดหวังของประชาชนดังกล่าวข้างต้น ระบบสุขภาพท่ีดีควรเห็นคุณค่าและศักดิ์ศรีใน
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ความเป็นมนุษย์ของทุกคน ยึดมั่นในหลักศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมในการด าเนินการ และให้ความเท่าเทียม

ด้านสิทธิประโยชน์แก่ชนทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม ดังกรอบแนวความคิดดังนี้ 

 

 
ความหมายค าต่างๆ ในรูปภาพให้พอเข้าใจ 

การเข้าถึง การเข้าถึงบริการสุขภาพ ด้านการรักษาพยาบาล หมายถึง การใช้บริการสุขภาพเม่ือ 

เจ็บป่วยของผู้สูงอายุในสถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและภาคเอกชน การได้รับการบริการด้าน สุขภาพทั้งใน

ด้านความเพียงพอของสถานพยาบาล การเข้าถึงแหล่งสถานพยาบาลด้านความสามารถ ในการจ่ายค่าบริการ

ตามแนวคิดของเพ็นชานสกีและโทมัส (1981)3  

ความครอบคลุม การให้บริการด้านสุขภาพรวมหมายถึง การรวมกิจกรรมต่างๆ ในการให้บริการด้าน

สุขภาพรวมไปถึงการตอบสนองต่อการขอรับบริการในสถานบริการ 

คุณภาพ ของการให้บริการด้านสุขภาพ มีคนให้ความหมายมากมาย คณุภาพการให้บริการ เป็นมโน

ทัศน์และปฏิบัติการในการประเมินของผู้รับบริการโดยท าการเปรียบเทียบระหว่างการบริการที่คาดหวัง 

(expectation service) กับการบริการที่รับรู้จริง (perception service) จากผู้ให้บริการ ซึ่งหากผู้ให้บริการ

สามารถให้บริการที่สอดคล้องตรงตามความต้องการของผู้รับบริการหรือสร้างการบริการที่มีระดับสูงกว่าที่

ผู้รับบริการได้คาดหวัง จะส่งผลให้การบริการดังกล่าวเกิดคุณภาพการให้บริการซึ่งจะท าให้ผู้รับบริการเกิด

ความพึงพอใจจากบริการที่ได้รับเป็นอย่างมาก (Zeithaml, Parasuraman and Berry, 1988: 42; 1990: 

18; Fitzsimmons and Fitzsimmons, 2004: 78 cited in Napaporn Khantanapha, 2000; Kotler 

and Anderson, 1987: 102) พาราซุรามาน ซีแทมล์ และเบอร์รี่ (Parasuraman, Ziethaml and Berry, 
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1985) ได้ชี้ให้เห็นด้วยว่า คุณภาพการให้บริการ เป็นการให้บริการที่มากกว่าหรือตรงกับความคาดหวังของ

ผู้รับบริการ ซึ่งเป็นเรื่องของการประเมินหรือการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นเลิศของการบริการใน

ลักษณะของภาพรวม ในมิติของการรับรู้ ผลการศึกษาวิจัยของนักวิชาการกลุ่มนี้ ช่วยให้เห็นว่า การประเมิน

คุณภาพการให้บริการตามการรับรู้ของผู้บริโภคเป็นไปในรูปแบบของการเปรียบเทียบทัศนคติที่มีต่อบริการที่

คาดหวังและการบริการตามท่ีรับรู้ว่ามีความสอดคล้องกันเพียงไร ข้อสรุปที่น่าสนใจประการหนึ่งก็คือ การ

ให้บริการที่มีคุณภาพนั้นหมายถึง การให้บริการที่สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้รับบริการหรือผู้บริโภค

อย่างสม่ าเสมอ ดังนั้น ความพึงพอใจต่อการบริการ จึงมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการท าให้เป็นไปตามความ

คาดหวังหรือการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง (confirm or disconfirm expectation) ของผู้บริโภคนั่นเอง3 

ความปลอดภัย ของการให้บริการระบบสุขภาพ หมายถึง “ความปลอดภัย" Safety1 คือ สภาพที่คลาด

แคล้ว พ้นจากภัย สภาพที่ไม่มีภยันตรายใดใดเกิดข้ึน ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานจึงหมายถึง การ

ปฏิบัติงานที่ไม่เกิดอันตราย ไม่อยู่ในสภาพความเสี่ยงหรือโอกาสการเกิดอุบัติเหตุ หรือการติดเชื้อโรค หมดไป 

หากมองจากความมุ่งหวังข้างต้น ระบบสุขภาพที่สมบูรณ์จึงมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง แวดล้อมด้วย

กิจกรรมที่มุ่งส่งเสริม ฟ้ืนฟู และธ ารงสุขภาพของประชาชน กิจกรรมเหล่านี้ประกอบกันขึ้นเป็นระบบสุขภาพ 

ซึ่งจ าแนกแยกย่อยได้เป็น 6 ระบบ ดังนี้ 

I. ระบบบริการ หมายถึง บริการที่ส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟ้ืนฟูสุขภาพอย่างมีคุณภาพ ปลอดภัย ได้

มาตรฐาน ครอบคลุมสิทธิประโยชน์ทางการแพทย์และสาธารณสุข ให้ความส าคัญต่อการสร้างหน่วย

บริการระดับปฐมภูมิที่เข้มแข็ง มีระบบสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพจากหน่วยบริการที่อยู่สูงขึ้นไป 

II. ระบบผู้ให้บริการ หมายถึง ก าลังคนที่เพียงพอ มีความรู้ มีสัดส่วนของความช านาญที่เหมาะสม 

ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างเท่าเทียมและครอบคลุม 

III. ระบบผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ หมายถึง เวชภัณฑ์ วัคซีน อุปกรณ์การวินิจฉัย และเทคโนโลยี

ทางการแพทย์ที่มีมาตรฐาน คุณภาพ ความปลอดภัย มีระบบการขนส่งที่ดี มีข้อบ่งชี้ในการใช้ 

IV. ระบบการเงินการคลัง หมายถึง ระบบประกันสุขภาพที่ครอบคลุม ลดภาระการใช้จ่ายของภาครัฐ

และส่วนบุคคล ผ่านการระดมเงินทุน จัดสรร และบริหารงบประมาณที่เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ 

V. ระบบสารสนเทศ หมายถึง ความพร้อมและการแบ่งปันข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหา แนวโน้ม ความ

ต้องการทางการแพทย์และสาธารณสุข และการบรรลุตัวชี้วัดในการจัดบริการที่มีคุณภาพ ทั่วถึง 

เป็นธรรม 

VI. ระบบอภิบาล หมายถึง การก ากับดูแลให้องค์กรสุขภาพด าเนินภารกิจอย่างเป็นธรรม โปร่งใส 

ตรวจสอบได้ เป็นไปตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการที่มุ่งแก้ปัญหาสาธารณสุขในปัจจุบัน 

และคาดการณ์ปัญหาในอนาคต 
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การแบ่งหน่วยการให้บริการเป็นหน่วยย่อยๆ ตามการบริหารงาน ในสถานพยาบาล 

โรงพยาบาลทั่วไป มีแผงการบริหารงาน ต าแหน่งงงานดังตัวอย่าง 
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ผู้อ านวยการโรงพยาบาล เป็นผู้ที่มีต าแหน่งสูงสุด ซึ่งมีหน้าที่และอ านาจในการตัดสินใจในภาระงาน

ต่างๆ โดยสามารถน านโนบายในการด าเนินให้ได้มาตรฐานด้านการให้บริการระบบสุขภาพแก่ชุมชน ส่วนกลุ่ม

งานย่อยต่างๆ จะมีการออกแบบแผนผังงานบริหาร เพื่อให้การด าเนินการคล่องตัวมากขึ้น 

ตัวอย่างแผนผังงานบริหารของกลุ่มการพยาบาล ( ขอยกตัวอย่างกลุ่มงานโรงพยาบาลราชวิถี) 
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แผนผังงานในหน่วยงานย่อย ( หอผู้ป่วย ) 

 

 

 

rpk[k];n  
 

 

 

 

 

การให้บริการด้านสุขภาพ ผู้บริหารทุกระดับจะมีการด าเนินบนพื้นฐานมาตรฐานคุณภาพที่สามรถ

ถูกตรวจสอบ จากหน่วยงานภายนอกได้ตลอดเวลา ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีกิจกรรมร่วมกันของสหสาขาวิชาชีพ 

ท าให้มีผังของกลุ่มงานดังกล่าว ดังตัวอย่างที่แสดงในภาพ  

 
 

 

 

 

หวัหนา้หอผูป่้วย 

พยาบาลวิชาชีพ 

 

 

 

พยาบาลวิชาชีพ 

 

 

 

พยาบาลวิชาชีพ 

 

 

 

พยาบาลวิชาชีพ 

 

 

 

ผูช้่วยพยาบาล  

 

 

ผูช้่วยพยาบาล 

 

 

 

เจา้หนา้ที ่
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ในบทนี้ จะกล่าวถึงเพียงการจัดการของระบบผลิตภัณฑ์การแพทย์ การท าให้ปราศจากเชื้อของวัสดุ

ต่างๆ ให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้ การเทียบเคียงมาตรฐานสามารถรองรับการตรวจประเมิน

ประสิทธิภาพการให้บริการแบบสากล  

การจัดระบบของการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล หรือ Infection Control (IC) ในสถาน

บริการสุขภาพ 

การจัดระบบของการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล มีความหมาย 

การควบคุมการติดเชื้อ (Infection Control) เป็นมาตรฐานโดยสากลของการรักษาทาง การแพทย์ 

เพ่ือป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อจากบุคคลหนึ่งไปสู่อีกบุคคลหนึ่ง การติดเชื้อในโรงพยาบาล 

(Healthcare-associated infection)คือการติดเชื้อซึ่งเป็นผลมาจากการที่ผู้ป่วยได้รับเชื้อหรือพิษของเชื้อ 

(toxin) ขณะรับการรักษาในโรงพยาบาลโดยที่ผู้ป่วยไม่มีการติดเชื้อนั้นมาก่อนหรือการติดเชื้อนั้นไม่อยู่ในระยะ

ฟักตัวของโรคและผู้ป่วยส่วนใหญ่รับการรักษาในโรงพยาบาลตั้งแต่ 48 ชั่วโมงข้ึนไปนอกจากนั้นถ้าผู้ป่วยมีการ

ติดเชื้อชนิดเดิมที่ต าแหน่งใหม่ขณะรักษาในโรงพยาบาล หรือมีการติดเชื้อที่ต าแหน่งเดิมและมีสาเหตุจากเชื้อ

ตัวใหม่โดยอาการอาการแสดงและผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการชี้ว่าการติดเชื้อครั้งก่อนหน้านั้นหายแล้ว ถือ

ว่าเป็นการติดเชื้อที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลครั้งใหม่ 

มาตรฐานในการด าเนินการของการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลคือ Universal Precautions 

Universal Precautions หมายถึง การระมัดระวังป้องกันตนเองของบุคลากรทุกคนให้ปลอดภัยจาก

การติดเชื้อ ที่อาจติดต่อทางเลือดและสารน้ าจากร่างกาย (blood and body fluid) ของผู้ป่วยทุกราย

เหมือนกัน โดยไม่ต้องมีการตรวจเลือดผู้ป่วยว่าติดเชื้อหรือไม่ 

หลักการปฏิบัติของ Universal precaution 

มีรายงานพบว่า มีบุคลากรทางการแพทย์ส่วนใหญ่ติดเชื้อเอดส์จากการท างานนั้นมักเกิดจากสาเหตุ 

คือ จากการเกิดอุบัติเหตุ ถูกเข็มหรือของมีคมบาด หรืออาจเกิดจากการมีบาดแผล แล้วไปสัมผัสกับเลือดหรือ

น้ าเหลือง ของผู้ป่วยเท่านั้น การติดต่อทางวิธีอ่ืนในขณะท างานมีทางเป็นไปได้ยากมาก จึงได้มีการพิจารณา

หลักการส าคัญในการป้องกัน ไม่ให้บุคลากรทาง   การแพทย์ติดเชื้อจากการท างานดังนี้ คือ 

1. การมีสุขาภิบาลและสุขภาพอนามัยที่ดี (sanitation and hygiene) คือ การจัดสถานที่และ

สภาพแวดล้อมในการท างาน ให้มีสุขลักษณะอนามัยที่ดี เรียบร้อยไม่สกปรก เลอะเทอะ อันเป็นหลักการทั่วไป

ของโรงพยาบาลที่ควรจะมีอยู่แล้ว รวมทั้งการใช้น้ ายาท าลายเชื้อ (disinfectant) และวิธีการท าให้ปราศจาก

เชื้อที่เหมาะสม (sterilization) ในการฆ่าเชื้อกับเครื่องมือ เครื่องใช้ทางการแพทย์ทั้งหลาย 

2. เครื่องป้องกัน (Protective barriers) คือ การใช้เครื่องป้องกันที่เหมาะสม เช่น ถุงมือ เสื้อคลุม 

หมวก แว่นตา ผ้าคลุมปากและจมูก เป็นต้น การใช้เครื่องมือป้องกันเหล่านี้จะท าให้ลดการเสี่ยงจากการที่

ร่างกายและเยื่อบุต่างๆ ของบุคลากรทางการแพทย์ไม่ไปสัมผัสกับเลือดหรือน้ าเหลืองต่างๆ โดยตรง 
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3. หลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ (avoid accidents) คือ การวางแนวทางปฏิบัติต่างๆ ให้ชัดเจนและ

น าไปปฏิบัติโดยเคร่งครัด เพื่อลดอุบัติเหตุ ขณะท างานหรือหากเป็นไปได้ก็หาทางให้มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้

น้อยที่สุด อันเป็นหลักปฏิบัติที่ส าคัญที่สุด 

ในการป้องกันไม่ให้บุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อขณะท างาน 

สิ่งที่ส าคัญที่สุดก็ คือ จุดมุ่งหมายที่แท้จริงของการปฏิบัติตามหลักการ   Universal precautions 

ต้องการให้เป็นมาตรการเสริมมากกว่าที่จะน าไปใช้ทดแทน แนวทางการป้องกันการติดเชื้อตามปกติ เช่น การ

ล้างมือการสวมถุงมือ หากมีการสัมผัสกับอุปกรณ์เครื่องใช้ที่มีเชื้อปนเปื้อน ซึ่งมีการปฏิบัติกันอยู่แล้ว ตาม

โรงพยาบาลต่างๆ สิ่งที่อาจแพร่เชื้อได้นั้น ได้แก่ 

เลือดและผลิตภัณฑ์ของเลือด เช่น plasma (น้ าเหลือง) platelets (เกล็ดเลือด) สารน้ าจากร่างกาย 

(body fluids) ได้แก่ หนอง น้ าในอสุจิ น้ าในช่องคลอด สารน้ าที่เจาะจากเยื่อหุ้มปอด หัวใจ ข้อ น้ าไขสันหลัง 

(CSF) น้ าในช่องท้อง (ascetic fluids) น้ าคล่ า ฯลฯ ชิ้นเนื้อ 

การปฏิบัติตามหลักการป้องกันการติดเชื้อแบบ Universal precaution ใช้ในกรณีที่สารคัดหลั่ง

และเลือดปนเปื้อน ในอุปกรณ์ทางการแพทย์และการรวมถึงวัสดุ เช่น ผ้า ภาชนะบรรจสุิ่งต่างๆ ดังนั้น การ

เลือกปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว บุคลากรทุกคนควรมีการศึกษาความรู้เรื่องนี้อย่างกระจ่างชัดและเลือกใช้

อย่างถูกต้องตามหลักวิธี เพื่อให้เกิดผลการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อโรคให้มีประสิทธิภาพ 

การพยายามลดโอกาสการติดเชื้อในบุคลากร ในสหรัฐอเมริกาพบว่าแต่ละปีมีบุคลากรทางการแพทย์ 

เกิดอุบัติเหตุจากเข็มทิ่มต าประมาณ 380,000 ครั้ง43 ประเด็นนี้มีความส าคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในประเทศ

ไทยเพราะบุคลากรทางการแพทย์ก าลังเผชิญกับความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโดยการสัมผัสกับเลือดและสารคัด

หลั่งของผู้ป่วยจากการถูกเข็มต าและของ มีคมบาดระหว่างปฏิบัติงาน. ดังนั้นการลดโอกาสการสัมผัสกับของมี

คมให้น้อยที่สุดด้วยวิธีการใช้กล่องบรรจุ เข็มและของมีคมแบบใช้แล้วทิ้ง, การแนะน าไม่ให้มีการสวมปลอกเข็ม

กลับคืน, การฝึกอบรมให้ความรู้ถึงความเสี่ยงจากอุบัติเหตุจากเข็มและของมีคม และการเฝ้าระวังเข้มงวดใน

หน่วยงานที่เกิดอุบัติเหตุบ่อย เป็นวิธีช่วยลดอุบัติเหตุลงได้.44-4512 

การคัดแยกขยะ 

การคัดแยกขยะ เป็นช่องทางอีกทางในการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ประเภทของขยะที่ทิ้งกัน

อยู่ทั่วไปม ี  4 ประเภท ได้แก่ 
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1.ขยะย่อยสลายได้และขยะทั่วไป   เช่น  เศษอาหารและพืชผัก    ที่เหลือจากการรับประทาน    และ

การประกอบอาหาร  สามารถน าไปหมักท าปุ๋ยได้   ซองบะหมี่ส าเร็จรูป  เปลือกลูกอม  ถุงขนม  ถุงพลาสติก 

2.ขยะรีไซเคิล หรือขยะที่สามารถน าไปขายได้  เช่น  แก้ว  กระดาษ  พลาสติก  โลหะ/อโลหะ   

3.ขยะติดเชื้อ ที่สามารถท าให้แพร่กระจายเชื้อจากคนป่วยไปสู่ชุมชน ได้แก่ สารคัดหลั่งของผู้ป่วย 

อวัยวะ กระดาษหรือผ้าซับสารคัดหลั่ง     

4.ขยะพิษ  หรือขยะมีพิษที่ต้องเก็บรวบรวมแล้วน าไปก าจัดอย่างถูกวิธี  เช่น  กระป๋องยาฆ่า

แมลง  หลอดไฟ    ถ่านไฟฉาย   

การบริหารจัดการในหน่วยเวชภัณฑ์กลางของหน่วยงานบริการสุขภาพ 

หน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ (Central Sterile Supply Department : CSSD) 

เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการท าให้ปราศจากเชื้อเครื่องมือทางการแพทย์ รวมถึงทันตกรรม และ

อุปกรณ์การแพทย์ รวมถึงการจัดการผ้าที่เก่ียวข้องกับการดูแลผู้ป่วย ให้มีสภาพปราศจากเชื้อตามมาตรฐาน

ส าคัญด้านการท าให้ปราศจากเชื้อเครื่องมือทางการแพทย์ (CSSD) ซึ่งรองรับเครื่องมือทางทันตกรรมและ

การแพทย์ทั้งระบบ มีกระบวนการจัดการอย่างครบวงจร มีประสิทธิภาพและคุณภาพ 

ขอบเขตการให้บริการ  ที่ตั้งหน่วยงาน  และเวลาให้บริการ 

ตัวอย่างการจัดระบบงานของหน่วยจ่ายกลางที่หน่วยงาน 
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มีรายละเอียดงานของหน่วยจ่ายกลางในบทต่อไป บทที่ 2 และบทที่ 3 

 

 

 


