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คํานํา 

 
  การฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ เริ่มต้น
ต้ังแต่ พ.ศ. ๒๕๑๗ ซ่ึงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จวบจนถึงปัจจุบันมีการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้าน ๑๐ สาขา 
และแพทย์ประจําบ้านต่อยอด ๘ สาขา  
 การจัดทําคู่มือแพทย์ประจําบ้านนี้ เพ่ือทําให้แพทย์ประจําบ้าน และแพทย์ประจําบ้านสาขาต่อยอด
ได้ทราบประวัติความเป็นมาของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ กฎระเบียบ สวัสดิการ 
และกําหนดการต่างๆ ของกิจกรรมแพทย์ประจําบ้าน เพ่ือเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 
กรมแพทย์ทหารอากาศ ได้อย่างเรียบร้อย และสามารถใช้สิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
เพ่ือการพัฒนาตนเอง และโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ต่อไป 
 
 
 
 
 

        คณะอนุกรรมการการศึกษาแพทย์หลังปริญญา 
              โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช   

                      พ.ศ.๒๕๖๑ 
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คํานํา              ๑ 
สารบัญ                                                                                                                     ๒ 
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จ. แนวทางสําหรับการปฏิบัติหน้าท่ีแพทย์ประจําห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน           ๓๐ 
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ประวัติโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ต้ังแต่แรกเริ่มก่อต้ังเป็น “หมวดพยาบาล
อากาศ  มีการย้ายตําแหน่งท่ีต้ังไปหลายแห่ง เนื่องด้วยภัยจากสงครามมหาเอเชียบูรพา

 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จนกระท่ัง พ.ศ.๒๔๘๔  

พระมหากษัตริย์ จํานวน ๓๐,๐๐๐ 
และนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นท่ีพระบาทสมเด็จพระ
พระราชทานพระนามาภิไธยให้เป็นชื่อของโรงพยาบาลว่า 
ทางการ เม่ือวันท่ี ๒๗ มีนาคม พ
อาคารสถานท่ี และศักยภาพของบุคลากร 

 
 

 
 

“หมวดพยาบาล” 

 

 
ประวัติโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช  เป็นหน่วยบริการทางการแพทย์ที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน
หมวดพยาบาล” สังกัดหน่วยบินทหารบก ให้บริการทางการแพทย์ของกองกําลังทาง

มีการย้ายตําแหน่งท่ีต้ังไปหลายแห่ง เนื่องด้วยภัยจากสงครามมหาเอเชียบูรพา

๒๔๘๔  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ได้พระราชทานทรัพย์สินส่วน
๐๐๐ บาท เพ่ือซ้ือท่ีดินสําหรับก่อสร้างเป็นโรงพยาบาลทหารอากาศ ณ ท่ีต้ังในปัจจุบัน

และนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พระราชทานพระนามาภิไธยให้เป็นชื่อของโรงพยาบาลว่า “ภูมิพลอดุลยเดช”  โดยเปิดให้บริการอย่างเป็น

มีนาคม พ.ศ.๒๔๙๒ นับเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาด้านการรักษา
อาคารสถานท่ี และศักยภาพของบุคลากร  

” สังกัดหน่วยบินทหารบก พ.ศ.๒๔๕๗ ณ ตําบลดอนเมือง (ท่ีต้ังปัจจุบัน)

 
 

๓ 

กรมแพทย์ทหารอากาศ 

เป็นหน่วยบริการทางการแพทย์ที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน    
สังกัดหน่วยบินทหารบก ให้บริการทางการแพทย์ของกองกําลังทาง

มีการย้ายตําแหน่งท่ีต้ังไปหลายแห่ง เนื่องด้วยภัยจากสงครามมหาเอเชียบูรพา 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ได้พระราชทานทรัพย์สินส่วน
บาท เพ่ือซ้ือท่ีดินสําหรับก่อสร้างเป็นโรงพยาบาลทหารอากาศ ณ ท่ีต้ังในปัจจุบัน 

ภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรง
โดยเปิดให้บริการอย่างเป็น

นับเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาด้านการรักษาพยาบาล ระบบงาน  
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โฉนดที�ดินพระราชทานจากพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัอานนัทมหิดล 
เพื�อก่อสร้างสถานที�ตรวจรักษาพยาบาลและการแพทย์ของกองทพัอากาศ
โฉนดที�ดินพระราชทานจากพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัอานนัทมหิดล 

เพื�อก่อสร้างสถานที�ตรวจรักษาพยาบาลและการแพทย์ของกองทพัอากาศ

 

๔ 

 

โฉนดที�ดินพระราชทานจากพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัอานนัทมหิดล  
เพื�อก่อสร้างสถานที�ตรวจรักษาพยาบาลและการแพทย์ของกองทพัอากาศ 



 

 

 
ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๒๒  

มงคลอีกครั้งท่ีพระบาทสมเด็จพระ
พระบรมสาทิสลักษณ์ ประดิษฐาน ณ อาคารหลังใหม่ของโรงพยาบาล
พระราชทานนามอาคารนี้ เพ่ือความเป็นสิริมงคลว่า 

 ด้วยความสํานึกในหน้าท่ีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ นอกจากโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 
จะปฏิบัติภารกิจสนับสนุนด้านยุทธการของกองทัพอากาศแล้ว
จนได้รับการรับรองจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน   
  

 
 
 
 
 
 

 

๒๕๒๒  เป็นปีท่ีโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ดําเนินการครบ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานพระบรม

พระบรมสาทิสลักษณ์ ประดิษฐาน ณ อาคารหลังใหม่ของโรงพยาบาล และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
พระราชทานนามอาคารนี้ เพ่ือความเป็นสิริมงคลว่า "คุ้มเกล้าฯ"     

ด้วยความสํานึกในหน้าท่ีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ นอกจากโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 
จะปฏิบัติภารกิจสนับสนุนด้านยุทธการของกองทัพอากาศแล้ว ยังได้พัฒนาคุณภาพการรั
จนได้รับการรับรองจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ต้ังแต่ปี พ

๕ 

 

 

เนินการครบ ๓๐ ปี นับเป็นม่ิงมหา
ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สร้าง

และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

ด้วยความสํานึกในหน้าท่ีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ นอกจากโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 
รักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง 

ต้ังแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๕ เป็นลําดับ



๖ 

 

ข้อมูลท่ีควรทราบเก่ียวกับโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ 
  

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ต้ังอยู่บนถนนพหลโยธิน เขตสายไหมเป็นหน่วย
ข้ึนตรงกรมแพทย์ทหารอากาศ เดิมเรียกชื่อว่า “โรงพยาบาลทหารอากาศ” เริ่มดําเนินการจาก การแพทย์ทาง
อากาศ ให้การบริการด้านการแพทย์ท่ีอุบัติข้ึนเพ่ือดูแลรักษาพยาบาลเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในอากาศและ
ผู้เก่ียวข้อง ต้ังแต่เริ่มมีเครื่องบินและการบินเกิดข้ึนเป็นกําลังทางอากาศครั้งแรกของ ประเทศไทย ในปี พ.ศ.
๒๔๘๔ พลอากาศโทหลวงเทวฤทธิ์  พันลึก  ผู้บัญชาการทหารอากาศ ในขณะนั้น ได้ขอพระราชทานพระปรมาภิไธย 
ชื่อโรงพยาบาลทหารอากาศนี้ว่า  “โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช” เป็น  สิริสวัสด์ิพิพัฒนมงคลต่อการดําเนิน
กิจการ โดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต ปรากฏหลักฐานในหนังสือกองทัพอากาศ  ทอ.๒๐๒๑/๙๒ 
ลง ๗ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๒ และ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ได้เปิดทําการอย่างเป็นทางการ เม่ือวันท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๔๙๒ 
มี นาวาอากาศโททิพย์  นาถสุภา  เป็นผู้อํานวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชคนแรก  

ในวันท่ี ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๘  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดําเนินทรงเปิดอาคาร 
“คุ้มเกล้าฯ”  ซ่ึงเป็นอาคารขนาดใหญ่มีพ้ืนท่ีใช้งานกว่า ๖๐,๐๐๐ ตารางเมตร เป็นอาคารรับผู้ป่วยท่ีมีส่วน
สนับสนุนท่ีสมบูรณ์ท่ีสุดอยู่ภายในตัวอาคาร  มีส่วนท่ีใช้งานในการให้การรักษาผู้ป่วยท้ังหมด ๑๒ ชั้น แต่ละชั้น
มีเนื้อท่ี ๖ ไร่ครึ่ง สามารถรับคนไข้ได้ท้ังอาคารประมาณ ๘๕๐ เตียง โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ได้ดําเนินงานในการ
ตรวจรักษาพยาบาลข้าราชการ ทหารกองประจําการ นักเรียนทหาร ลูกจ้าง ครอบครัว และประชาชนท่ัวไป อย่างมี
มาตรฐานมาด้วยดีและในปี ๒๕๕๕ เพ่ือให้สามารถบริการผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
จึงได้เปิดบริการในอาคาร “คุ้มเกศ” เพ่ิมเติมอีกอาคารหนึ่ง  

ตลอดระยะเวลา ๖๘ ปีที่ผ่านมา โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ได้มีการพัฒนาคุณภาพหน่วยงาน 
สถานท่ี บุคลากร สิ่งแวดล้อม และเพิ่มขีดความสามารถในการรักษาพยาบาลในทุกสาขามาเป็นลําดับ จนเป็น
โรงพยาบาลระดับตติยภูมิระดับสูงในปัจจุบัน โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เป็นหน่วยขึ้นตรงกับกรมแพทย์
ทหารอากาศ (พอ.) การจัดส่วนราชการของกรมแพทย์ทหารอากาศ และ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช รายละเอียด
ตาม ผนวก ก  

วิสัยทัศน์ (Vision):  โรงพยาบาลตติยภูมิระดับสูงชั้นนํา และสถาบันฝึกอบรมท่ีมีคุณภาพระดับแนวหน้าในปี ๒๕๖๓ 

ค่านิยม (Values):  BHUMIBOL:  
B = Beloved King หมายถึง ความจงรักภักดีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
H = Humanity หมายถึง การคํานึงถึงความเป็นมนุษย์ มีจิตใจเมตตากรุณา 
U = Unity            หมายถึง ความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจ 
M = Motivation หมายถึง การสร้างแรงจูงใจซ่ึงกันและกัน / กระตือรือร้น 
I = Innovation หมายถึง การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ อยู่เสมอ 
B = Believe หมายถึง ความเชื่อและศรัทธาในการกระทําดี 
O = Order       หมายถึง การมีระเบียบวินัย  
L = Learning organization  หมายถึง การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

พันธกิจ (Mission): เป็นโรงพยาบาลหลักของกองทัพอากาศท่ีมีคุณภาพ ให้บริการรักษาพยาบาล ส่งเสริม ฟ้ืนฟู 
และป้องกันโรคอย่างมีประสิทธิผลตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยมีผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลาง ให้การศึกษาอบรมนิสิต
แพทย์ แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ ทุกระดับอย่างมีมาตรฐาน และสร้างงานวิจัยท่ีมีมาตรฐาน 
  
 

 



๗ 

 

หน่วยงานของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ 

๑. อาคารคุ้มเกล้าฯ  
 หน่วยงานส่วนใหญ่จะอยู่ในอาคาร “คุ้มเกล้าฯ” ซ่ึงมีหน่วยงานสําคัญดังนี้ 
ช้ันใต้ดิน  เป็นท่ีตั้งของส่วนสนับสนุน ประกอบด้วย   
   เครื่องปรับอากาศ    เครื่องกําเนิดไฟฟ้า    
   ระบบควบคุมไฟฟ้า    เครื่องทําน้ําร้อน    
   เครื่องควบคุมระบบโทรศัพท์   หน่วยจ่ายกลาง   

  หน่วยวิศวกรการแพทย์   ลานจอดรถสําหรับนายทหารชั้นอาวุโส 
ช้ันท่ี ๑  เป็นท่ีตั้งของส่วนอุบัติเหตุฉุกเฉิน และห้องผ่าตัด  ประกอบด้วย   

 ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  ห้องสังเกตอาการ   
 ศูนย์ประสาน   เวชระเบียน ๑  
 ห้องจ่ายยา    ห้องคลอด 
 ห้องผ่าตัด     ห้องสวนหัวใจ  
 หออภิบาลศัลยกรรมท่ัวไป   หออภิบาลศัลยกรรมระบบประสาท   
 หออภิบาลศัลยกรรมอุบัติเหตุ   หออภิบาลผู้ป่วยไฟไหม้น้ําร้อนลวก   
 หออภิบาลศัลยกรรมโรคหัวใจ      

ช้ันท่ี ๒  เป็นท่ีตั้งของห้องตรวจผู้ป่วยนอก (OPD) ของกองต่างๆ และหน่วยเก่ียวข้องได้แก่   
 ห้องตรวจสูตินรีกรรม    ห้องตรวจออร์โธปิดิกส์   
ห้องตรวจกุมารเวชกรรม    ห้องตรวจศัลยกรรม   
ห้องตรวจจักษุกรรม   ห้องตรวจโสต ศอ นาสิกกรรม 
ห้องเจาะเลือด   ห้องตรวจพยาธิวิทยา  
กองรังสีกรรม   ห้องตรวจทางรังสีวินิจฉัย   
แผนกเวชระเบียนและสถิติ หน่วยสังคมสงเคราะห์ 

  กองเภสัชกรรม   ห้องจ่ายยาใหญ่  
ช้ันท่ี ๓  เป็นท่ีตั้งของหน่วยรักษาพยาบาลพิเศษ ได้แก่ 

 ห้องตรวจผู้ป่วย VIP  หน่วยตรวจประสาทวิทยา 
 ห้องตรวจการได้ยิน  หน่วยโสตสัมผัสและการแก้ไขคําพูด 

           หออภิบาลอายุรกรรม  หออภิบาลโรคหัวใจ 
หออภิบาลทารกแรกเกิด  หน่วยตรวจพิเศษกุมารเวชกรรม  
หน่วยไต 

นอกจากนั้น ยังเป็นท่ีตั้งของห้องประชุมและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษา ได้แก่ 
 ห้องประชุมพลอากาศเอก ประพันธ์   ธูปะเตมีย์ 
ห้องประชุมบุรพรัตน์  ห้องประชุมเย็นสุดใจ 
 ห้องประชุมสุขบํารุง  ห้องประชุมถาวรเวช 

และเป็นท่ีตั้งของกองอํานวยการของโรงพยาบาลและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  ได้แก่ 
 ห้องผู้อํานวยการ   ห้องรองผู้อํานวยการ 
 ห้องนายทหารบริหารงาน  ห้องประชุมกองอํานวยการ 
 แผนกธุรการ   แผนกกําลังพล 
 งบประมาณ   แผนกการเงิน 
 หมวดดูแลเงินรายได้  หน่วยควบคุมภายใน 
 แผนกเวชระเบียน  ศูนย์คอมพิวเตอร์      



๘ 

 

           มูลนิธิคุ้มเกล้าฯ   หน่วยสุขศึกษา 
 ห้องโทรศัพท์กลาง           ห้องประชาสัมพันธ์ 
          สนง.สิ่งแวดล้อม                      ห้องศูนย์วิจัยพัฒนาสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางการแพทย์ 
          หน่วยควบคุมโรคติดเชื้อ             หนว่ยช่วยการหายใจ 
ช้ันท่ี ๔  เป็นลานจอดรถ ท่ีตั้งของกองบัญชาการ (บก.) ของกองต่างๆ และห้องประชุม ดังนี้ 
 กองอายุรกรรม   กองศัลยกรรม 
 กองสูตินรีกรรม   กองกุมารเวชกรรม 
 กองออร์โธปิดิกส์   กองจักษุกรรม 
 กองโสต ศอ นาสิกกรรม  กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก    
 ห้องประชุมตัณฑ์ไพโรจน์       ห้องประชุมปาณิกบุตร 
ช้ันท่ี ๕ เป็นหอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์  และ ศัลยกรรมอุบัติเหตุ ประกอบด้วย 
 หอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ ๕/๑ หอผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุ ๕/๒ 
 หอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ ๕/๓ หอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ ๕/๔  
ช้ันท่ี ๖ เป็นหอผู้ป่วยศัลยกรรม  
          หอผู้ป่วยศัลยกรรมประสาท ๖/๑ หอผู้ป่วยศัลยกรรมยูโร ๖/๒ 
 หอผู้ป่วยศัลยกรรมท่ัวไป ๖/๓ หอผู้ป่วยศัลยกรรมท่ัวไป ๖/๔ 
ช้ันท่ี ๗  เป็นหอผู้ป่วยสูตินรีเวชกรรม  จักษุกรรมและทารกแรกเกิด ประกอบด้วย 
 หอผู้ป่วยสูติกรรม ๗/๑             หอเด็กทารกแรกเกิด(ปกติ) ๗/๒ 
 หอผู้ป่วยจักษุกรรม ๗/๓  หอผู้ป่วยนรีเวช  ๗/๔   
ช้ันท่ี ๘  เป็นหอผู้ป่วยอายุรกรรม  ประกอบด้วย 
 หอผู้ป่วยอายุรกรรมก่ึงวิกฤติ  ๘/๑   
 หอผู้ป่วยอายุรกรรมและหลอดเลือดสมอง (Stroke) ๘/๓      
           หอผู้ป่วยอายุรกรรมท่ัวไป ๘/๒ หอผู้ป่วยอายุรกรรมท่ัวไป ๘/๔ 
           หออภิบาลผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ (RCU) ๘/๕  
ช้ันท่ี ๙  เป็นหอผู้ป่วยอายุรกรรม โสต ศอ นาสิกกรรม และกุมารเวชกรรม  ประกอบด้วย 
 หอผู้ป่วยอายุรกรรม(ICCW) ๙/๑   หอผู้ป่วยโสต ศอ นาสิกกรรม ๙/๒  
 หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม ๙/๓  หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม ๙/๔ 
ช้ันท่ี ๑๐  เป็นหอผู้ป่วยอายุรกรรม ประกอบด้วย 
           หอผู้ป่วยอายุรกรรม ๑๐/๑ 
           หอผู้ป่วยอายุรกรรม ๑๐/๒  
ช้ันท่ี ๑๑  เป็นหอผู้ป่วยพิเศษ  ประกอบด้วย 
  หอผู้ป่วยพิเศษ ๑๑/๑   หอผู้ป่วยพิเศษ ๑๑/๒ 
ช้ันท่ี ๑๒  เป็นหอผู้ป่วยพิเศษ  ประกอบด้วย 
  หอผู้ป่วยพิเศษ ๑๒/๑   หอผู้ป่วยพิเศษ ๑๒/๒ 

นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ท่ีอยู่นอกอาคารคุ้มเกล้าฯ ได้แก่  

๒. อาคารคุ้มเกศ  
ช้ันใต้ดิน คลังพัสดุ 
 คลังยาใหญ่ 
ช้ันท่ี ๑ ห้องตรวจอายุรกรรม   ห้องตรวจโรคผิวหนัง 
 ห้องตรวจ MRI    ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก  
ช้ันท่ี ๒ ห้องตรวจเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู   ห้องจ่ายยาข้าราชการ 



๙ 

 

ช้ันท่ี ๓ ห้องตรวจทันตกรรม   
ศูนย์โรคไต 

ช้ันท่ี ๔ หน่วยเวชศาสตร์มารดาและทารก และเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ห้องตรวจโรคข้าราชการ 
 ศูนย์โรคหัวใจ  

ห้องตรวจพิเศษ(ระบบทางเดินอาหาร)และศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร 

ช้ันท่ี ๕ ห้องประชุมใหญ่ อ.คุ้มเกศ ห้องประชุมกองอํานวยการ ๒ และ ห้องเรียนระบบ Computer 
๓. อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล (อาคาร ๘ ชั้น) ประกอบด้วย 
ช้ันท่ี ๑ ห้องตรวจสุขภาพ ห้องตรวจประกันสุขภาพถ้วนหน้าและประกันสังคม 
 ธนาคารทหารไทย ห้องตรวจเวชศาสตร์นิวเคลียร์                                                                              
ช้ันท่ี ๒ สํานักงานประกันสุขภาพ และประกันสังคม     ศูนย์เยี่ยมบ้าน      
๔. อาคารศูนย์ป้องกันและพัฒนาการรักษาโรคหัวใจ(หลังเก่า) เป็นท่ีตั้งของ 
          ห้องตรวจผู้ป่วยวัณโรค 
ไปรษณีย์  บริเวณหน้าหออภิบาลศัลยกรรม (ใต้ทางลาดชั้น ๒ อ.คุ้มเกล้าฯ) 
๕. อาคารศูนย์มะเร็ง 
ช้ันท่ี ๑ รังสีรักษา ห้องตรวจนิติเวช ศูนย์โรคภูมิแพ้ 
ช้ันท่ี ๒ เคมีบําบัด 
ช้ันท่ี ๓ กองบริการโลหิต  
ช้ันท่ี ๔ กองการพยาบาล และศูนย์พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 
ช้ันท่ี ๕ ศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด 
อาคาร ๑๔ 
ช้ัน ๑   จุลินทรีย-์เพาะเชื้อ ชีวเคมี โลหิตวิทยา อิมมูน เก็บศพ 
ช้ัน ๒ ธุรการ   
อาคารหอพักแพทย์  ประกอบด้วย 
ช้ันท่ี ๑     เป็นท่ีต้ังของ สํานักงานกองแพทยศาสตร์ศึกษา ห้องประชุม ห้องเรียนและห้องหุ่นจําลองเพ่ือ
การศึกษา 
ช้ันท่ี ๒-๗  เป็นท่ีพักของนิสิตแพทย์ แพทย์ประจําบ้านและห้องพักแพทย์เวรอํานวยการ 

ศูนย์สุขภาพ เพ่ือให้บุคลากรได้ใช้ออกกําลังกาย อยู่ด้านหลังโรงพยาบาล  ประกอบด้วย สระว่ายน้ํา สนาม
เทนนิส ลู่วิ่งเพ่ือสุขภาพ สนามฟุตบอล สนามบาสเกตบอล สนามเซปักตระกร้อ  

หมายเหตุ 
หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานต่างๆในรพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. รายละเอียดดัง ผนวก ฑ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



๑๐ 

 

การฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ. 
 

 ในด้านการศึกษา  โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช  ได้เปิดการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้าน ตามหลักสูตร
ของแพทยสภา มาต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๑๗ ในปัจจุบันมีการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้าน ๙ สาขาและแพทย์
ประจําบ้านต่อยอด ๘ สาขา 
 นอกจากนี้ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ยังเป็นสถาบันผลิตบัณฑิตแพทย์ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการสอนนิสิตแพทย์ตามโครงการการศึกษาแพทย์แนวใหม่ ต้ังแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๑ และ
เปลี่ยนเป็นโครงการผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง และโครงการผลิต
แพทย์เพ่ิมแห่งประเทศไทยตามลําดับ โดยมีนิสิตแพทย์มารับการฝึกอบรมหอผู้ป่วย ในช่วงปีท่ี ๔ ถึงปีท่ี ๖ มีนิสิต
แพทย์จบการศึกษาจากโครงการดังกล่าวแล้วกว่า ๒๕ รุ่น  รวม ๕๔๒ คน 

 
วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ. 
      เพ่ือให้แพทย์ท่ีจบการฝึกอบรมเป็นแพทย์เฉพาะทาง มีคุณสมบัติ ความรู้ และความสามารถข้ันต้น ดังนี้ 
 ๑. มีความรู้ความสามารถ และเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในสาขาวิชาชีพท่ีจบการฝึกอบรม  
 ๒. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีต่อผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย ผู้ร่วมงาน เพ่ือนร่วมวิชาชีพและชุมชน 
(ซ่ึงสอดคล้องกับคําประกาศสิทธิของผู้ป่วยตาม ผนวก ค  
 ๓. ปฏิบัติตามข้อบังคับของแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม 
 ๔. มีความรู้ในการวิจัยเป็นอย่างดี 
 ๕. มีความคิดตามหลักวิทยาศาสตร์ และความคิดสร้างสรรค์ ท่ีจะพัฒนาการสาธารณสุขและชุมชน 
 ๖. มีความสนใจใฝ่รู้ และขวนขวายหาความรู้ ความชํานาญเพ่ิมเติมอยู่เป็นนิจ 
 ๗. มีความรู้ความสามารถในการ 

   ๗.๑ นําเสนอประวัติผู้ป่วย บรรยายและอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ 
   ๗.๒ ให้ความรู้ คําแนะนําแก่ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย และชุมชนโดยท่ัวไป 
   ๗.๓ ถ่ายทอดความรู้  ความสามารถให้แก่แพทย์ และ บุคลากรทางการแพทย์ 

 ๘. มีความรู้ ความสามารถ ในด้านการบริการ ในการวางแผน และบริหาร เพ่ือให้การรักษาพยาบาล
เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังสามารถร่วมและประสานงานกับบุคลากรต่าง ๆ เพ่ือพัฒนา
การศึกษาทางการแพทย์ การสาธารณสุข การป้องกัน การส่งเสริมและการฟ้ืนฟูสุขภาพ และกิจกรรม ทาง
วิชาการอ่ืน ๆ 

การฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้าน ๙ สาขา มีผู้จบการศึกษาแล้วท้ังสิ้น ๙๑๑ คน และแพทย์ประจําบ้านต่อ
ยอดอีก ๘ สาขา มีผู้จบการศึกษาแล้วท้ังสิ้น ๕๘ คน แพทย์ประจําบ้าน และแพทย์ประจําบ้านสาขาต่อยอด สําเร็จ
เป็นผู้เชี่ยวชาญรวมท้ังสิ้น ๙๕๕ คน  ต้ังแต่เริ่มเปิดการอบรม - ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (หมายเหตุ: ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
รอสอบประมาณเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑) ข้อมูลจากการสํารวจ ณ วันท่ี ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียด
ดังนี้ 
แพทย์ประจําบ้าน  
๑. สาขาศัลยศาสตร์ท่ัวไป            เริ่มเปิดการอบรม พ.ศ.๒๕๑๙  
๒. สาขาออร์โธปิดิกส์         เริ่มเปิดการอบรม พ.ศ.๒๕๒๗  
๓. สาขาอายุรศาสตร์                                        เริ่มเปิดการอบรม พ.ศ.๒๕๒๘  
๔. สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา      เริ่มเปิดการอบรม พ.ศ.๒๕๒๘  
๕. สาขากุมารเวชศาสตร์                                   เริ่มเปิดการอบรม พ.ศ.๒๕๓๑  
๖. โสต ศอ นาสิกวิทยา                                              เริ่มเปิดการอบรม พ.ศ.๒๕๓๒  



๑๑ 

 

๗. สาขาประสาทศัลยศาสตร์         เริ่มเปิดการอบรม พ.ศ.๒๕๓๔  
๘. สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน                                          เริ่มเปิดการอบรม พ.ศ.๒๕๔๖   
๙. สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว                           เริ่มเปิดการอบรม พ.ศ.๒๕๔๓  

แพทย์ประจําบ้านต่อยอด 
๑. สาขาอายุรศาสตร์โรคไต                                เริ่มเปิดการอบรม พ.ศ.๒๕๔๑  
๒. สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร   เริ่มเปิดการอบรม พ.ศ.๒๕๔๑  
๓. สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ       เริ่มเปิดการอบรม พ.ศ.๒๕๔๓  
๔. สาขามะเร็งนรีเวชวิทยา          เริ่มเปิดการอบรม พ.ศ.๒๕๔๒  
๕. สาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกําเนิด  เริ่มเปิดการอบรม พ.ศ.๒๕๔๕   
๖. สาขาเวชบําบัดวิกฤต              เริ่มเปิดการอบรม พ.ศ.๒๕๔๖  
๗. สาขาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ        เริ่มเปิดการอบรม พ.ศ.๒๕๕๐  
๘. สาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์   เริ่มเปิดการอบรม  พ.ศ.๒๕๕๔  
 
หน้าท่ีแพทย์ประจําบ้านโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช  
 ๑. ปฏิบัติงานรับผิดชอบผู้ป่วย ซ่ึงอยู่ในความรับผิดชอบของกองนั้น ๆ ท้ังผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก  
 ๒. ปฏิบัติงานในห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน และปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 ๓. ต้องเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ข้ันพ้ืนฐานประยุกต์  (Correlated Basic Medical Science) ให้ครบ
ตามท่ีราชวิทยาลัยกําหนด 
 ๔. ช่วยสอนนิสิตแพทย์ 
 ๕. ร่วมกิจกรรมทางวิชาการ ของ รพ.ท่ีจัดข้ึน เช่น CPC , Interdepartment conference การประชุม
วิชาการของ รพ. ทุกวันพฤหัส, การประชุมวิชาการใหญ่ประจําปี 
 ๖. เข้าร่วมงาน วันไหว้ครู วันมอบประกาศนียบัตร และอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
การฝึกอบรมและการปฏิบัติงานของแพทย์ประจําบ้าน   

การฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้าน 
หลักสูตรของการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านแต่ละกองฯ จะถูกกําหนดโดยราชวิทยาลัยแต่ละสาขาโดย

ทางกองฯจะชี้แจงรายละเอียดของหลักสูตรของตนเอง ส่วนกิจกรรมและการอบรมท่ีจัดโดยคณะอนุกรรมการ
การศึกษาแพทย์หลังปริญญามีกิจกรรมดังต่อไปนี้ 

๑. การปฐมนิเทศ สําหรับแพทย์ประจําบ้านชั้นปีท่ี ๑ ซ่ึงเข้าฝึกอบรมในโรงพยาบาลภูมิพอดุลยเดช 
คณะอนุกรรมการการศึกษาแพทย์หลังปริญญามีการจัดอบรม เพ่ือเป็นการปูพ้ืนฐานของความรู้ท่ีจําเป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน และจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์นอกสถานท่ี เพ่ือให้แพทย์ประจําบ้านได้ทําความรู้จักกัน (กําหนดการ
ของการปฐมนิเทศรายละเอียดดังแสดงใน ผนวก ค) 

๒. การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการช่วยฟ้ืนคืนชีพชั้นสูง สําหรับแพทย์ประจําบ้านชั้นปีท่ี ๑ โดย
อาจารย์แพทย์สหสาขา ซ่ึงจะจัดในช่วงต้นปีการศึกษาของทุกปี  

๓. การอบรม Basic Science สําหรับแพทย์ประจําบ้านชั้นปีท่ี ๑ ซ่ึงจัดให้มีในวันพุธบ่ายของทุกสัปดาห์ 
ซ่ึงเป็นหัวข้อเก่ียวกับ basic science และความรู้ท่ัวไปในการดูแลรักษาผู้ป่วย (รายละเอียดดังแสดงใน ผนวก ง) 

๔. การอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษ จัดให้มีการอบรมภาษาอังกฤษ ซ่ึงตารางการอบรมจะต่อเนื่อง
หลังจบการอบรม Basic knowledge  การอบรมภาษาอังกฤษจะทําให้แพทย์ประจําบ้านได้ฝึกทักษะทาง



๑๒ 

 

ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติ อีกท้ังเพ่ือเป็นการรองรับในการท่ีประเทศไทยจะเข้าร่วม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN economic community, AEC) ใน ปี พ.ศ. ๒๕๕๙  

สําหรับการอบรม Basic science และการอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษ แพทย์ประจําบ้านจะต้องมี
เวลาในการเข้าเรียนไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๘๐ จึงจะมีสิทธิสอบ และคะแนนสอบไม่ตํ่ากว่า ๖๐% หากสอบครั้งแรกไม่
ผ่านเกณฑ์ จะทําการสอบซ่อม และหากไม่ผ่านเป็นครั้งท่ีสอง คณะอนุกรรมการการศึกษาแพทย์หลังปริญญาจะ
พิจารณาในท่ีประชุมว่า จะให้ทํารายงานในหัวข้อท่ีสอบไม่ผ่าน หรือ สอบซ่อมในปีต่อๆไปตามความเหมาะสม 
ท้ังนี้การผ่านการสอบ Basic science จะถูกนําไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์ การผ่านเลื่อนชั้นของแต่ละกอง 
ด้วย 

๕. ปัจฉิมนิเทศ สําหรับแพทย์ประจําบ้านชั้นปีท่ี ๓ เม่ือจบการอบรมหลักสูตรแพทย์ประจําบ้าน ๓ ปีแล้ว 
คณะอนุกรรมการการศึกษาแพทย์หลังปริญญาจะจัดให้มีการปัจฉิมนิเทศนอกสถานท่ี ประมาณเดือนมกราคมถึง
เดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี เปิดโอกาสให้แพทย์ประจําบ้านได้มีการให้ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) เพ่ือนําไป
ปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป (สําหรับหลักสูตรแพทย์ประจําบ้านในสาขาท่ีเรียนมากกว่า ๓ ปี ก็จะให้ไปปัจฉิม
นิเทศพร้อมกันเม่ือข้ึนชั้นปีท่ี ๓ นี้) 

 

การปฏิบัติงานของแพทย์ประจําบ้าน  

          ๑. การปฏิบัติงานของแพทย์ประจําบ้านจะมีการหมุนเวียนตามหออภิบาลผู้ป่วยซ่ึงผู้ดูแลแพทย์ประจําบ้าน
ของ แต่ละกองฯกําหนดตามหลักสูตรของแต่ละราชวิทยาลัยตลอดจนจบการฝึกอบรม โดยคณะอนุกรรมการ
การศึกษาแพทย์หลังปริญญา ไม่อนุญาตให้มีการย้ายหรือเปล่ียนสาขาในระหว่างการฝึกอบรม 
 ๒. การอยู่เวรนอกเวลาราชการ  มีการจัดตารางเวรแพทย์ประจําบ้านชั้นปีท่ี ๑, ๒ และ ๓ (บางกองฯจะมี
แพทย์ประจําบ้านชั้นปีท่ี ๔ และ ๕ ด้วย) เพ่ือให้การดูแลผู้ป่วยเป็นลําดับข้ัน โดยจะมีอาจารย์แพทย์ให้คําปรึกษา         
         ๓. การอยู่เวรของแพทย์ประจําบ้านชั้นปีท่ี ๑ ท่ีห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โดยหัวหน้าแพทย์ประจําบ้านชั้นปี
ท่ี ๑ จะทําการติดต่อประสานกับแพทย์ห้องฉุกเฉินในการจัดตารางหมุนเวียนแพทย์ การอยู่เวรท่ีห้องอุบัติเหตุและ
ฉุกเฉิน  มีแนวทางในการปฏิบัติงาน รายละเอียดตาม ผนวก จ  
         ๔. แพทย์ประจําบ้านควรป้องกันตนเองเพ่ือมิให้เกิดอุบัติเหตุจากการทํางาน โดยเฉพาะท่ีห้องอุบัติเหตุและ
ฉุกเฉิน  อุบัติเหตุจากการทํางานท่ีพบบ่อย ได้แก่ การถูกเข็มตํา หรือ สารคัดหลั่งของผู้ป่วยกระเด็นเข้าสู่ร่างกาย 
เป็นต้น การป้องกันการติดเชื้อในบุคลากรทางการแพทย์ รายละเอียดตาม ผนวก ฉ 
 ๕. การแต่งกายของแพทย์ประจําบ้าน ควรแต่งกายสุภาพเรียบร้อย รองเท้ารัดส้น (ห้ามมิให้ใส่รองเท้าแตะ) 
ผู้หญิงนุ่งกระโปรงสีสุภาพ และ ผู้ชายใส่กางเกงสีสุภาพ  
 
การทํางานวิจัย 
           ราชวิทยาลัยแพทย์บางสาขา กําหนดให้แพทย์ประจําบ้านทํางานวิจัยอย่างน้อย ๑ เรื่องในระหว่างการ
ฝึกอบรม  เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการสอบเพ่ือวุฒิบัตรแพทย์ประจําบ้าน ซ่ึงมีคณะกรรมการวิจัยของแต่ละกองให้
คําแนะนําในการทํางานวิจัย นอกจากนี้ยังสามารถดูรายละเอียด คําแนะนําในการปรึกษางานวิจัย    การส่งโครง
ร่างการวิจัย เพ่ือขอรับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรม และ แบบข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับการ
พิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรม (เอกสารตาม ผนวก ช) 

ทางโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชเปิดโอกาสให้แพทย์ประจําบ้านส่งผลงานวิจัยเข้าประกวดในการประชุม
วิชาการประจําปีโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช  (ก่อนท่ีจะจบการศึกษาของแพทย์ประจําบ้าน) ซ่ึงจะอยู่ในช่วง
ปลายเดือน มีนาคม ของทุกปี  



๑๓ 

 

เวชระเบียน 
 การบันทึกข้อมูลทางการแพทย์มีความสําคัญต่อการดูแลรักษาผู้ป่วย และการสื่อสารระหว่างบุคลากร
ทางการแพทย์ด้วยกัน ทางแผนกเวชระเบียนและสถิติได้จัดทําระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับแฟ้มประวัติผู้ป่วยเพ่ือ
ความถูกต้องสมบูรณ์ของเวชระเบียน (รายละเอียดตาม ผนวก ซ)  
การประเมินผลแพทย์ประจําบ้าน โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช  
 หลังจากท่ีแพทย์ประจําบ้านได้เข้ารับการฝึกอบรมต้ังแต่เดือนมิถุนายน จะได้รับการประเมินการปฏิบัติ
หน้าท่ีโดยกองท่ีแพทย์ประจําบ้านนั้นได้ปฏิบัติหน้าท่ีอยู่เป็นรายเดือน ด้วยแบบฟอร์มการประเมินผลการทํางาน
รายบุคคลของแพทย์ประจําบ้าน โดยอาจารย์ผู้ดูแล ซ่ึงมีการประเมินคุณลักษณะ ใน ๓ ด้าน คือ 
  ๑. ความรู้ (Knowledge) 
   ๒. เจตนคติ (Attitude) 
   ๓. การปฏิบัติงาน (Practice) 

ความรู้ (Knowledge) 
 - มีความรู้ทางวิชาการพ้ืนฐาน (Basic Science) ความรู้ทางคลินิก (Clinical Science) อย่างพอเพียง ท่ี
จะดูแลรักษาผู้ป่วยและเหมาะสมตามชั้นปีของตน 
 - มีความกระตือรือร้น และความสามารถท่ีจะศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง จากแหล่งต่าง ๆ และสามารถ
คัดกรองข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมตามหลัก Evidence Base Medicine  
 - มีการนําความรู้ไปใช้ถ่ายทอดแก่แพทย์รุ่นน้อง นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรอ่ืน ๆ ได้ สามารถ
อภิปรายในการประชุมวิชาการหรือดูแลผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี       

เจตนคติ (Attitude) 
 - ความรับผิดชอบในหน้าท่ีของตน  การดูแลผู้ป่วยนอก  ผู้ป่วยใน  การอยู่เวร  การสอนนิสิตแพทย์ 
 - ความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติงานในหอผู้ป่วย การออกตรวจผู้ป่วยนอก การเข้าประชุมวิชาการ และ
การรับส่งเวร 
 - ความมุ่งม่ันท่ีจะปฏิบัติงานอย่างเต็มกําลังความสามารถ 
 - ความต้ังใจท่ีจะดูแลสอนนักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจําบ้านรุ่นน้อง 
 - มีมนุษยสัมพันธ์ และมารยาทท่ีดีต่ออาจารย์ เพ่ือนแพทย์ บุคลากรอ่ืน  ผู้ป่วยและญาติ  สามารถ
ควบคุมอารมณ์ของตนเองได้เป็นอย่างดี เม่ือเกิดสถานการณ์ไม่พึงประสงค์     

การปฏิบัติงาน (Practice) 
 - ความสามารถในการปฏิบัติงาน ได้แก่  การซักประวัติ  การตรวจร่างกาย  การวินิจฉัย  การส่งตรวจ
และแปลผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ ความสามารถในการดูแลผู้ป่วยในภาวะวิกฤติ สามารถจําแนกผู้ป่วยฉุกเฉิน
ท่ีต้องการการดูแลอย่างเร่งด่วนได้  ความสามารถในการดูแลรักษาผู้ป่วยนี้ต้องเป็นไปตามข้อกําหนดตามชั้นปี
ของแต่ละราชวิทยาลัย 
 - มีความสามารถในการทําหัตถการและการผ่าตัด  ตามท่ีกําหนดไว้ในแต่ละชั้นปี 
 - มีความสามารถในการอภิปรายให้เห็นในผู้ป่วยแต่ละราย  ในการประชุมวิชาการ  สามารถสื่อสารได้
กับแพทย์ผู้อ่ืน สหสาขาวิชาชีพ ผู้ป่วยและญาติได้อย่างเหมาะสม 
 - มีการใช้ทรัพยากรต่าง ๆอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือประโยชน์สูงสุด 
 - มีความสามารถในการทํางานเอกสาร ท้ังการเขียนรายงานผู้ป่วย  การสรุปรายงาน  การเขียน 
Consult อย่างเหมาะสมและสมบูรณ์  การแก้ไขปัญหาทางธุรการได้อย่างเหมาะสม    

 



๑๔ 

 

เกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานของแพทย์ประจําบ้าน 
การประเมินการปฏิบัติงานของแพทย์ประจําบ้าน จะเป็นไปตามข้อกําหนดของแต่ละราชวิทยาลัย  โดย

มีการแบ่งระดับคะแนนของการประเมิน ในแต่ละด้านเป็น ๔ ระดับ (แบบฟอร์มการประเมิน รายละเอียดตาม 
ผนวก ฌ) คือ  
 ระดับ 1 = ควรปรับปรุง      

ระดับ 2 = พอใช้     
ระดับ 3 = ดี     
ระดับ 4 = ดีมาก 

 - แพทย์ประจําบ้านท่ีจะผ่านการประเมินต้องได้รับการประเมิน ต้ังแต่ระดับ ๒ ข้ึนไปทุกด้าน 
 - แพทย์ประจําบ้านทุกรายจะได้รับการประเมินทุกเดือน และส่งผลการประเมินให้คณะกรรมการแพทย์
หลังปริญญาทุก ๓ เดือน 
 - แพทย์ประจําบ้านท่ีจะต้องปรับปรุงในแต่ละด้านต้องได้รับการแจ้งจากคณะกรรมการการศึกษาของแต่
ละกอง เพ่ือให้ปรับปรุงตนเอง 

แนวทางการลงโทษแพทย์ประจําบ้าน 
 แพทย์ประจําบ้านต้องปฏิบัติตนตามหน้าท่ี และ ความรับผิดชอบ ถูกต้องตามจริยธรรมทางการแพทย์ 
หากมีความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าท่ี จะมีข้ันตอนการพิจารณาการลงโทษตามระดับความรุนแรง โดยอ้างอิง
จากคําสั่งโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ (เฉพาะ) ท่ี 
๒๓/๕๐ ประกาศ ณ วันท่ี ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ (รายละเอียดตาม ผนวก ญ)  

สวัสดิการของแพทย์ประจําบ้านโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 
 แพทย์ประจําบ้านโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช มีสวัสดิการต่างๆดังนี้  
     ๑. เส้ือกาวน์   คณะอนุกรรมการการศึกษาแพทย์หลังปริญญาจัดหาเสื้อกาวน์ให้ทุกปี โดยแพทย์
ประจําบ้านชั้นปีท่ี ๑ คนละ ๔ ตัวและแพทย์ประจําบ้านชั้นปีท่ี ๒-๕ คนละ ๒ ตัว ตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม  
     ๒. สิทธิการตรวจสุขภาพและการรักษาพยาบาล    สิทธิการตรวจสุขภาพ เม่ือท่านมาเป็นแพทย์
ประจําบ้านโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ท่านจะได้รับการตรวจร่างกายประจําปี และ ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัด
ใหญ่ประจําปี ปีละ ๑ ครั้ง นอกจากนี้ทางคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช จัดให้มี
การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายปีละ ๒ ครั้ง ซ่ึงแพทย์ประจําบ้านควรเข้าร่วมการทดสอบด้วย  

      สิทธิการรักษาพยาบาล สําหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล เม่ือท่านเป็นแพทย์ประจําบ้าน
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชนั้น มีข้ันตอนในการตรวจสอบสิทธิและการทําการเปิดสิทธิในวันกิจกรรมเตรียม
ความพร้อมแพทย์ประจําบ้าน  
       ๒.๑ แพทย์ประจําบ้านท่ีมีสิทธิต้นสังกัดเบิกได้ ทําการตรวจสอบสิทธิ์โดยนําบัตรประชาชนมา
ตรวจสอบสิทธิ์ 
 ๒.๒ แพทย์ประจําบ้านท่ีไม่มีต้นสังกัด หรือสมัครอิสระจะใช้สิทธิประกันสังคมโดยเตรียมเอกสารใน
การขอข้ึนสิทธิประกันสังคม และสามารถใช้สิทธิประกันสังคมได้เม่ือส่งเงินสมทบครบ ๖ เดือน 
      ๒.๓ ในกรณีท่ียังไม่สามารถเปิดสิทธิการรักษาพยาบาลได้ หรืออยู่ในระหว่างดําเนินการแพทย์
ประจําบ้านจะใช้สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าโดยใช้ในกรณีฉุกเฉินเท่านั้น กรณีฉุกเฉินจากอุบัติเหตุการจราจรใช้
สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าไม่ได้  

    

 

   



๑๕ 

 

๓. หอพักแพทย์ และศูนย์สุขภาพ  
           โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ได้จัดหาหอพักให้แพทย์ประจําบ้านท่ีมาปฏิบัติงานในโรงพยาบาล

อย่างครบถ้วน ซ่ึงอยู่ด้านข้างของโรงพยาบาล และมีศูนย์สุขภาพ เพ่ือให้บุคลากรได้ใช้ออกกําลังกายอยู่ด้านหลัง
โรงพยาบาล ประกอบด้วย สระว่ายน้ํา สนามเทนนิส ลู่วิ่งเพ่ือสุขภาพ สนามฟุตบอล สนามบาสเกตบอล และสนาม
เซปักตระกร้อ (รายละเอียดระเบียบหอพักแพทย์ตาม ผนวก ฎ) 

    ๔. ห้องสมุด  
           ห้องสมุดของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชต้ังอยู่ท่ีชั้น ๕ อาคารศูนย์มะเร็ง ชั้น ๕ มีบริการ

หนังสือ ตํารา นวนิยาย นิตยสาร หนังสือพิมพ์รายวัน และเครื่องคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้บริการกับบุคลากรทางการ
แพทย์ทุกท่าน ปัจจุบันแพทย์ประจําบ้านสามารถใช้คอมพิวเตอร์ประจําหออภิบาลผู้ป่วย และห้องตรวจผู้ป่วยใน
เข้าถึงห้องสมุด อิเล็กทรอนิกส์ (e-library) ได้จากอินทราเน็ตของโรงพยาบาล โดยใช้รหัสส่วนบุคคลในการเข้าสู่
ระบบ นอกจากนี้ยังสามารถนําเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือสมาร์ทโฟนมาทําการลง Application เพ่ือเข้าถึง
ฐานข้อมูลได้อีกด้วย (คู่มือการใช้ห้องสมุดตาม ผนวก ฏ) 

    ๕. ศูนย์วิทยบริการ การให้บริการของศูนย์วิทยบริการ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 
๕.๑ ให้บริการสิ่งอํานวยความสะดวกสื่อการเรียนการสอนแก่แพทย์ พยาบาล นิสิตแพทย์และ
บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาล รวมท้ังหน่วยท่ีขอความร่วมมือ 
๕.๒ ผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีสื่อการศึกษา 
๕.๓ อํานวยความสะดวกภายในห้องประชุมต่างๆ 

(การใช้บริการของศูนย์วิทยบริการมีระเบียบ รายละเอียดตาม ผนวก ฐ) 
 

 
 

 
 
 
 



๑๖ 

 

 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๗ 

 

ผนวก ก  
การจัดหน่วยของกรมแพทย์ทหารอากาศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              ศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ ทหารอากาศ               
  
    
                      รพ.ทหารอากาศ (สีกัน) 

 
 

รายนามผู้บังคับบัญชา  กรมแพทย์ทหารอากาศ 
 
เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ  พลอากาศโท นิรันดร พิเดช 
รองเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ  พลอากาศตรี ภูมิพิชญ์ชากรณ์  จรรยาวิจักษณ์ 
เสนาธิการกรมแพทย์ทหารอากาศ  พลอากาศตรี เกรียงไกร  โสธรชัย 
รองเสนาธิการกรมแพทย์ทหารอากาศ นาวาอากาศเอก ไกรเลิศ เธียรนุกุล 

 
 
 
 
 
 
 

กองทัพอากาศ 
(ทอ.) 

กรมแพทย์ทหารอากาศ 
(พอ.) 

กองวิทยาการ 
 

กองบริการ 

กองเวชบริภัณฑ์ กองเวชศาสตร์ป้องกัน 

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช  

รพ.จันทรุเบกษา 

สถาบันเวชศาสตร์การบิน 
(สวบ.ทอ.) 

 



๑๘ 

 

การจัดหน่วยของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. 

กองอํานวยการ 
(กอก.) 

กองตรวจโรคผู้ ป่วยนอก 

(กตน.) 

กองอายรุกรรม 

(กอย.) 
กองศลัยกรรม 

(กศก.) 

กองสตูนิรีกรรม 

(กสก.) 
กองกมุารเวชกรรม 

(กกม.) 

กองออร์โธปิดกิส์ 

(กอป.) 

 

กองรังสีกรรม 

(กรส.) 

 
กองโสต ศอ นาสิกกรรม 

(กสศ.) 

 

กองวิสญัญีและห้องผ่าตดั 

(กวห.) 

 

กองจกัษุกรรม 

(กจษ.) 

  

กองเวชศาสตร์ฟื9นฟ ู

(กวฟ.) 

กองทนัตกรรม 

(กทก.) 

 

กองเภสชักรรม 

(กภก.) 

กองการพยาบาล 

(กพย.) 

 

กองพยาธิกรรม 

(กพก.) 

 
กองแพทยศาสตร์ศกึษา 

(กพศ.) 
กองบริการโลหติ 

(กบล.) 

  
กองบริการ 

(กรก.) 



๑๙ 

 

รายนามผู้บังคับบัญชา โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ   
 
ผู้อํานวยการโรงพยาบาล    พลอากาศตรีอภิชาต  พลอยสังวาลย์  
รองผู้อํานวยการโรงพยาบาล (๑)   นาวาอากาศเอกทวีพงษ์  ปาจรีย์ 
รองผู้อํานวยการโรงพยาบาล (๒)   นาวาอากาศเอกเพชร  เกษตรสุวรรณ 
นายทหารบริหารงานโรงพยาบาล   นาวาอากาศเอกชวลิต  ดังโกสินทร์ 
ผู้อํานวยการกองตรวจโรคผู้ป่วยนอก  นาวาอากาศเอกอาภัสร์             เพชรผุด 
ผู้อํานวยการกองอายุรกรรม   นาวาอากาศเอกธนาสนธ์  ธรรมกุล 
ผู้อํานวยการกองศัลยกรรม   นาวาอากาศเอกนพดนัย  ชัยสมบูรณ์ 
ผู้อํานวยการกองสูตินรีกรรม   นาวาอากาศเอกสินาท    พรหมมาศ 
ผู้อํานวยการกองกุมารเวชกรรม   นาวาอากาศเอกนภ  ตู้จินดา 
ผู้อํานวยการกองออร์โธปิดิกส์   นาวาอากาศเอกวิชู           ต้ังสุขนิรันดร 
ผู้อํานวยการกองจักษุกรรม   นาวาอากาศเอกทวีวงศ์  หาญดํารงค์  
ผู้อํานวยการกองโสต ศอ นาสิกกรรม  นาวาอากาศเอกจงรักษ์  พรหมใจรักษ์ 
ผู้อํานวยการกองรังสีกรรม    นาวาอากาศเอกสยม  บุนนาค  
ผู้อํานวยการกองพยาธิกรรม   นาวาอากาศเอกธํารงค์ประวัติ เชิดเกียรติกุล
ผู้อํานวยการกองทันตกรรม   นาวาอากาศเอกหญิง บุญธิดา โชติชนาภิบาล 
ผู้อํานวยการกองการพยาบาล   นาวาอากาศเอกหญิง อิสริยา   พินพรหมราช 
หัวหน้ากองบริการโลหิต    นาวาอากาศเอกเขษม  ธเนศวร 
หัวหน้ากองวิสัญญีและห้องผ่าตัด   นาวาอากาศเอกหญิง นันทนา กวียานันท์ 
หัวหน้ากองเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู   นาวาอากาศเอกอิศรพงษ์  ยรรยง 
หัวหน้ากองเภสัชกรรม    นาวาอากาศเอกหญิง มารินา   ฐิตะฐาน     
หัวหน้ากองแพทยศาสตร์ศึกษา   นาวาอากาศเอกหญิง จุฑารัตน์ เมฆมัลลิกา 
หัวหน้ากองบริการ    นาวาอากาศเอกหญิง กมลชนก   รักขิตตธรรม 
หัวหน้าศูนย์ป้องกันและพัฒนาการรักษาโรคหัวใจ นาวาอากาศเอกหญิง ประจงจิตร์ แช่มสอาด 
หัวหน้าหน่วยควบคุมโรคติดเชื้อ   นาวาอากาศเอกธนาสนธิ์  ธรรมกุล 
หัวหน้าผู้ดูแลอาคารพิเศษ    นาวาอากาศเอกชินวัตร์  สุทธิวนา 
หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์    เรืออากาศโทวุฒิพันธ์    นภาพงษ์ 
หัวหน้าหน่วยช่วยการหายใจ   เรืออากาศเอกจรัส  ปิตะวิวัฒนานนท์ 
หัวหน้าแผนกเวชระเบียนและสถิติ   นาวาอากาศโทหญิง ธีระนุช เพชรรุ่ง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 

 

รายช่ือคณะอนุกรรมการการศึกษาแพทย์หลังปริญญา รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. 
 

๑. น.อ.อาภัสร์  เพชรผุด  ท่ีปรึกษา 
๒. น.อ.ชินวัตร์  สุทธวินา  ท่ีปรึกษา 
๓. น.อ.นพดนัย  ชัยสมบูรณ์  ท่ีปรึกษา 
๔. น.อ.ทวีวงศ์  หาญดํารง                 ท่ีปรึกษา 
๕. น.อ.หญิง จุฑารัตน์  เมฆมัลลิกา ท่ีปรึกษา 
๖. น.อ.พิทักษ์  อ่อนศิริ   ท่ีปรึกษา 
๗. น.อ.ปณต  ยิ้มเจริญ   ท่ีปรึกษา 
๘. น.อ.หญิง กานต์สุดา  พิเชฐสินธุ์ ท่ีปรึกษา  
๙. น.อ.หญิง สัญสณีย์  พงษ์ภักดี ประธานอนุกรรมการ 
๑๐. น.ท.หญิง สธนา  เสริมศร ี  อนุกรรมการ 
๑๑. น.ท.หญิง อรพิชญ์  ขยันกิจ  อนุกรรมการ 
๑๒. น.ท.หญิง ณัฐพรทิรา ผลากรกุล อนุกรรมการ 
๑๓. น.ท.หญิง สุภา  ศิริสวัสด์ิ  อนุกรรมการและเลขานุการ 
๑๔. น.ต.หญิง นาฏยา  เก้ือกูลรัฐ  อนุกรรมการ 
๑๕. น.ต.หญิง ศิริพร  ผ่องจิตสิริ  อนุกรรมการ 
๑๖. น.ต.หญิง นพนิต  พัฒนาชัยวิทย์ อนุกรรมการ  
๑๗. น.ต.หญิง วิยะดา  เหลืองด่านสกุล อนุกรรมการ 
๑๘. น.ต.ภัทร  อํานาจตระกูล  อนุกรรมการ 
๑๙. ร.อ.จรัส  ปิตวิวฒันานนท์  อนุกรรมการ 
๒๐. ร.อ.สมัชญ์  ต้ังชูสกุล  อนุกรรมการ 
๒๑. ร.อ.ชัยฤทธิ์  โลหะกิจเสถียร  อนุกรรมการ 
๒๒. ร.อ.อรรถสิทธิ์  ดุลอํานวย       อนุกรรมการ 
๒๓. ร.อ.เกรียงไกร  เวียงนาค  อนุกรรมการ 
๒๔. ร.อ.หญิง ศุภัชญา  เสนากัสป์ อนุกรรมการ 
๒๕. ร.อ.หญิง อาจารี  ตันติวรรธณ์ อนุกรรมการ 
๒๖. ร.อ.หญิง ฉัตรแก้ว  ชุ่มเพ็งพันธุ์ อนุกรรมการ 
๒๗. ร.ท.หญิง แก้วตา  วงศ์ภักดี  อนุกรรมการ 
๒๘. ร.ท.หญิง นิจชา  รุทธพิชัยรักษ์ อนุกรรมการ 
๒๙. ร.ท.หญิง บุญยวีร์  อรุณพิพัฒนาชัย อนุกรรมการ 
๓๐. น.ส.สายสมร  มีชสูาร           อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๓๑. นางอัคศราภรณ์  พลายระหาญ อนุกรรมการ  

 
 

 
 

 
 



๒๑ 

 

หน้าท่ีของคณะอนุกรรมการการศึกษาแพทย์หลังปริญญา รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. 

 ๑.  ดําเนินการประสานกับแพทยสภา และกองฯต่างๆ ในการคัดเลือกแพทย์ประจําบ้านทุกประเภท 
และแพทย์ฝึกหัดใน รพ.ฯ 
 ๒.  จัดให้มีการปฐมนิเทศแพทย์ประจําบ้านก่อนเข้ารับการฝึกอบรม 
 ๓.  ดําเนินการจัดทําเรื่องจ้างแพทย์ประจําบ้านต่อยอด แพทย์ประจําบ้านทุนอิสระท่ีรับการฝึกอบรมใน 
รพ.ฯ 
 ๔.  ดําเนินการต่างๆ เกี่ยวกับการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (Basic Sciences) ของแพทย์ประจํา
บ้านชั้นปีท่ี ๑  ตามท่ีกําหนดไว้ในหลักสูตรแพทย์ประจําบ้านของราชวิทยาลัยต่าง ๆ  
 ๕.  รวบรวมการประเมินผลการปฏิบัติงานของแพทย์ประจําบ้านจากกองต่าง ๆ และเก็บข้อมูลเพ่ือ
พิจารณาในการประชุมทุก ๓ เดือน 
 ๖.  ดูแลและให้การสนับสนุนในด้านสวัสดิการและกิจกรรมของแพทย์ประจําบ้าน 
 ๗.  จัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความสามัคคีระหว่างอาจารย์แพทย์ แพทย์ประจําบ้านทุกประเภท และนิสิตแพทย์ 
 ๘.  ดําเนินการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่แพทย์ประจําบ้าน เม่ือครบวาระฝึกอบรมประจําปี 
 ๙.  ประสานงานกับกองต่างๆ ท่ีแพทย์ประจําบ้านสังกัดเพ่ือร่วมหาแนวทางแก้ไขในกรณีท่ีแพทย์ประจําบ้าน
กระทําผิด และ/หรือ ปฏิบัติตนไม่เหมาะสมในระหว่างการฝึกอบรม 
 ๑๐. จัดกิจกรรมเพ่ือให้แพทย์ท่ีต้องการศึกษาต่อเป็นแพทย์ประจําบ้านทุกประเภท ในโรงพยาบาล             
ภูมิพลอดุลยเดช มีโอกาสได้ทราบข้อมูลและศึกษาดูงานประกอบการตัดสินใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 

 

ผนวก ข 
คําประกาศสิทธิของผู้ป่วย 

  ๑. ผู้ป่วยทุกคนมีสิทธิพ้ืนฐานท่ีจะได้รับบริการด้านสุขภาพ ตามท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ  
 ๒. ผู้ป่วยมีสิทธิท่ีจะได้รับบริการจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติเนื่องจาก

ความแตกต่างด้านฐานะ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา สังคม ลัทธิการเมือง เพศ อายุ และลักษณะของความเจ็บป่วย  
 ๓. ผู้ป่วยท่ีขอรับบริการด้านสุขภาพมีสิทธิท่ีจะได้รับทราบข้อมูลอย่างเพียงพอ และเข้าใจชัดเจนจากผู้

ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพ่ือให้ผู้ป่วยสามารถเลือกตัดสินใจในการยินยอมหรือไม่ยินยอมให้ผู้ประกอบวิชาชีพ
ด้านสุขภาพปฏิบัติต่อตน เว้นแต่เป็นการช่วยเหลือรีบด่วนหรือจําเป็น  

 ๔. ผู้ป่วยท่ีอยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายถึงชีวิต มีสิทธิท่ีจะได้รับการช่วยเหลือรีบด่วนจากผู้ประกอบวิชาชีพ
ด้านสุขภาพโดยทันทีตามความจําเป็นแก่กรณี โดยไม่คํานึงว่าผู้ป่วยจะร้องขอความช่วยเหลือหรือไม่  

 ๕. ผู้ป่วยมีสิทธิท่ีจะได้รับทราบชื่อ สกุล และประเภทของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพท่ีเป็นผู้ให้บริการ
แก่ตน  

 ๖. ผู้ป่วยมีสิทธิท่ีจะขอความเห็นจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพอ่ืน ท่ีมิได้เป็นผู้ให้บริการแก่ตน และ
มีสิทธิในการขอเปลี่ยนผู้ให้บริการ และสถานบริการได้  

 ๗. ผู้ป่วยมีสิทธิท่ีจะได้รับการปกปิดข้อมูลเก่ียวกับตนเองจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพโดยเคร่งครัด 
เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้ป่วยหรือการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมาย  

 ๘. ผู้ป่วยมีสิทธิท่ีจะได้รับทราบข้อมูลอย่างครบถ้วน ในการตัดสินใจเข้าร่วมหรือถอนตัวจากการเป็นผู้ถูก
ทดลองในการทําวิจัยของผู้ประกอบการวิชาชีพด้านสุขภาพ  

 ๙. ผู้ป่วยมีสิทธิท่ีจะได้รับทราบข้อมูลเก่ียวกับการรักษาพยาบาลเฉพาะของตนท่ีปรากฏในเวชระเบียน
เม่ือร้องขอ ท้ังนี้ข้อมูลดังกล่าวต้องไม่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนตัวของบุคคลอ่ืน  

 ๑๐. บิดา มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม อาจใช้สิทธิแทนผู้ป่วยท่ีเป็นเด็กอายุยังไม่เกินสิบแปดปี
บริบูรณ์ ผู้บกพร่องทางกายหรือจิตซ่ึงไม่สามารถใช้สิทธิด้วยตัวเองได้  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๒๓ 

 

ผนวก ค  
กําหนดการปฐมนิเทศแพทย์ประจําบ้าน ช้ันปีท่ี ๑ 

รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
วันท่ี 13-26 มิ.ย.2561 

*อบรมสัมมนาใน รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.(๑๓ – ๒6 มิ.ย.๖๑) 
วัน เดือน ปี เวลา หัวข้อบรรยาย/กิจกรรม วิทยากร ห้อง 

วันพุธ 0800-1200 - ลงทะเบียน 
- เอกสารสัญญาจ้าง(อิสระ) 
- ขอรหัส BHIS  
- บัตรผู้ป่วยนอก 
- ตรวจสอบสิทธิการรักษา 
- บัตร รปภ. 
- เปิดบัญชีธนาคาร 
- ถ่ายรูป 
- หอพักแพทย์ 
- บัตรผ่านช่องทางกองทัพอากาศ 
- วัดไซด์เสื้อกาวน์ 

(อาหารว่างระหว่างกิจกรรม) 

- คณอก.การศึกษาแพทย์
หลังปริญญาฯ 

- กพ.รพ.ฯ 
- ผู้รับผิดชอบลูกจ้าง 
- เวชระเบียนรพ.ฯ 
- ศูนย์วิทย รพ.ฯ 
- คณอก.หอพักแพทย์ 
- จนท.กองต่างๆ 

บุรพรัตน์ 
13 มิ.ย.61 

 1200-1300 รับประทานอาหารกลางวัน 
 1300-1600 - เอกสารสัญญาจ้าง(อิสระ) 

- ขอรหัส BHIS  
- บัตรผู้ป่วยนอก 
- ตรวจสอบสิทธิการรักษา 
- บัตร รปภ. 
- เปิดบัญชีธนาคาร 
- ถ่ายรูป 
- หอพักแพทย์ 
- บัตรผ่านช่องทางกองทัพอากาศ 
- วัดไซด์เสื้อกาวน์ 

(อาหารว่างระหว่างกิจกรรม) 

*ช้ีแจงปฐมนิเทศ ตจว. 

- คณอก.การศึกษาแพทย์
หลังปริญญาฯ 

- กพ.รพ.ฯ 
- ผู้รับผิดชอบลูกจ้าง 
- เวชระเบียนรพ.ฯ 
- ศูนย์วิทย รพ.ฯ 
- คณอก.หอพักแพทย์ 
- จนท.กองต่างๆ 

บุรพรัตน์ 

 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 

 

กําหนดการปฐมนิเทศแพทย์ประจําบ้าน ช้ันปีท่ี ๑ 
รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

วันท่ี 13-26 มิ.ย.2561 
*อบรมสัมมนาใน รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.(๑๓ – ๒6 มิ.ย.๖๑) 

วัน เดือน ปี เวลา หัวข้อบรรยาย/กิจกรรม วิทยากร ห้อง 
วันพฤหัสบดี 0800-0815 ลงทะเบียน  พล.อ.อ.ประพันธ์ฯ 

14 มิ.ย.61 0830-0845 - พิธีเปิดการปฐมนิเทศ  
และกล่าวต้อนรับ 

ผอ.รพ.ฯ พล.อ.อ.ประพันธ์ฯ 

0845-0930 - ชมวีดีทัศน์ แนะนํา รพ.ฯ 
- แนะนําผู้บริหาร รพ.ฯ 
- แนะนํา ผอ.กองต่างๆ 
- แบบธรรมเนียมกองทัพอากาศ 

น.ต.หญิง อรฉัตรฯ พล.อ.อ.ประพันธ์ฯ 

0930-1030 - Professionalism พล.อ.ท.อนุตตรฯ พล.อ.อ.ประพันธ์ฯ 
1030-1200 - การใช้ฐานข้อมูลทางการแพทย์ 

- ระเบียบหอพักแพทย์ประจําบ้าน 
- สวัสดิการ 
- ร้านอาหาร 
- สถานท่ีออกกําลังกาย 
- สถานท่ีจอดรถ 
- การส่งผ้าซักรีด 

(อาหารว่างระหว่างกิจกรรม) 

น.ต.หญิง อรฉัตรฯ 
น.ท.สุรินท์นาทฯ 

พล.อ.อ.ประพันธ์ฯ 

1200-1300 รับประทานอาหารกลางวัน 
1300-1600 - แพทย์กับการใช้ social media 

(อาหารว่างระหว่างบรรยาย) 

 

อ.มาโนชฯ พล.อ.อ.ประพันธ์ฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕ 

 

กําหนดการปฐมนิเทศแพทย์ประจําบ้าน ช้ันปีท่ี ๑ 
รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

วันท่ี 13-26 มิ.ย.2561 
*อบรมสัมมนาใน รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.(๑๓ – ๒6 มิ.ย.๖๑) 

วัน เดือน ปี เวลา หัวข้อบรรยาย/กิจกรรม วิทยากร ห้อง 
วันศุกร์ 0800-1200 Palliative Care 

(อาหารว่างระหว่างบรรยาย) 
รศ.นพ.กิตติพลฯ บุรพรัตน์ 

15 มิ.ย.61 

1200-1300 รับประทานอาหารกลางวัน 
1300-1400 แนะนํากองรังสีกรรม น.อ.สยมฯ บุรพรัตน์ 
1400-1600 - Infection control 

- เข็มตํา 
- Hand hygiene 
(อาหารว่างระหว่างบรรยาย) 

น.อ.ธนาสนธิ์ฯ 
น.ท.หญิง สิทธิพรฯ 
น.ต.หญิง ปิยะฉัตรฯ 
น.ต.หญิง สุณีย์ฯ 

บุรพรัตน์ 

วันจันทร์ 0800-1200 - Communication skill and 
couseling Breaking the bad 
news  

- การบอกข่าวร้าย/Health 
promotion 

(อาหารว่างระหว่างบรรยาย) 

น.ท.ชิษณุฯ 
คุณบัณฑิตฯ 

บุรพรัตน์ 
18 มิ.ย.61 

1200-1300 รับประทานอาหารกลางวัน 
1300-1400 Altered mental of patients and 

doctors 
(อาหารว่างระหว่างบรรยาย) 

น.ต.หญิง เกษศิรินทร์ฯ บุรพรัตน์ 

1400-1600 Pre-operative evaluation ร.อ.หญิง บุญยวีร์ฯ 
น.ท.วิทยาฯ 

บุรพรัตน์ 

วันอังคาร 0800-1000 ความรู้เก่ียวกับการใช้ยา 
- Med Error 
- Rational drug use 
(อาหารว่างระหว่างบรรยาย) 

น.ท.หญิง ธวชินีฯ 
น.ท.หญิง อุษณีย์ฯ 

บุรพรัตน์ 
19 มิ.ย.61 

1000-1200 Nutrition Care น.ท.หญิง สมโชดกฯ  
น.ต.ชาญชัยฯ 

บุรพรัตน์ 

1200-1300 รับประทานอาหารกลางวัน 
1300-1430 - Death certificate 

(อาหารว่างระหว่างบรรยาย) 
ร.อ.อรรถสิทธิ์ฯ 
 

บุรพรัตน์ 

1430-1600 - Autopsy request 
 

ร.ท.หญิง นิจชาฯ บุรพรัตน์ 

 
 



๒๖ 

 

กําหนดการปฐมนิเทศแพทย์ประจําบ้าน ช้ันปีท่ี ๑ 
รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

วันท่ี 13-26 มิ.ย.2561 
*อบรมสัมมนาใน รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.(๑๓ – ๒6 มิ.ย.๖๑) 

วัน เดือน ปี เวลา หัวข้อบรรยาย/กิจกรรม วิทยากร ห้อง 
วันพุธ 0800-1000 Research is fun 

(อาหารว่างระหว่างบรรยาย) 
ร.อ.หญิง วลารีฯ บุรพรัตน์ 

20 มิ.ย.61 

1000-1200 Medical ethics ร.อ.อรรถสิทธิ์ฯ บุรพรัตน์ 
1200-1300 รับประทานอาหารกลางวัน 
1300-1600 การร้องเรียนและการเจรจาไกล่เกลี่ย 

(อาหารว่างระหว่างบรรยาย) 
พล.อ.ต.วันชัยฯ 
น.อ.อาภัสร์ฯ 
น.อ.สยมฯ 

บุรพรัตน์ 

วันพฤหัสบดี 0800-1200 กลุ่มท่ี 1 Central line 
- กกม. 
- กสก. 
- กอย. 
- กสศ. 

กลุ่มท่ี 2 เวชระเบียน 

- กอป. 
- กศก. 
- กตน. 

(อาหารว่างระหว่างบรรยาย) 

น.อ.หญิง สัญสณีย์ฯ 
น.ท.หญิง สุภาฯ 
น.ต.หญิง เกษศิรินทร์ฯ 
น.ต.จรัสฯ 
ร.อ.ปวริศฯ 
น.ท.หญิง ธีระนุชฯ 
น.ต.หญิง ศิริพรฯ 
น.ต.หญิง ทิพวรรณฯ 
ร.อ.หญิง อารีย์ฯ 
ร.ท.หญิง ประภาไพฯ 

กลุ่มท่ี 1  
บุรพรัตน์ 
กลุ่มท่ี 2 
เย็นสุดใจ 

21 มิ.ย.61 

1200-1300 รับประทานอาหารกลางวัน 
1300-1600 กลุ่มท่ี ๒ Central line 

- กอป. 
- กศก. 
- กตน. 

 
กลุ่มท่ี ๑ เวชระเบียน 

- กกม. 
- กสก. 
- กอย. 
- กสศ. 

(อาหารว่างระหว่างบรรยาย) 

น.อ.หญิง สัญสณีย์ฯ 
น.ท.หญิง สุภาฯ 
น.ต.หญิง เกษศิรินทร์ฯ 
น.ต.จรัสฯ 
ร.อ.ปวริศฯ 
น.ท.หญิง ธีระนุชฯ 
น.ต.หญิง ศิริพรฯ 
น.ต.หญิง ทิพวรรณฯ 
ร.อ.หญิง อารีย์ฯ 
ร.ท.หญิง ประภาไพฯ 

กลุ่มท่ี 2 
บุรพรัตน์ 
กลุ่มท่ี 1 
เย็นสุดใจ 

 
 

 
 



๒๗ 

 

กําหนดการปฐมนิเทศแพทย์ประจําบ้าน ช้ันปีท่ี ๑ 
รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

วันท่ี 13-26 มิ.ย.2561 
*อบรมสัมมนาใน รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.(๑๓ – ๒6 มิ.ย.๖๑) 

วัน เดือน ปี เวลา หัวข้อบรรยาย/กิจกรรม วิทยากร ห้อง 
วันศุกร์ 0800-1200 กลุ่มท่ี 1 Airway 

- กกม. 
- กสก. 
- กอย. 
- กสศ. 

กลุ่มท่ี 2 คอมพิวเตอร์ 

- กอป. 
- กศก. 
- กตน. 

(อาหารว่างระหว่างบรรยาย) 

พล.อ.ต.วิบูลย์ฯ 
น.อ.หญิง สัญสณีย์ฯ 
น.ท.หญิง สุภาฯ 
น.ต.หญิง เกษศิรินทร์ฯ 
น.ต.จรัสฯ 
น.อ.ปณตฯ 
น.ท.หญิง อุบลมาศฯ 
ร.ท.หญิง ผ่องศรีฯ 
 

ช้ัน 5 อ.คุ้มเกศ 
กลุ่มท่ี 1 
เธียรเตอร์ 
กลุ่มท่ี 2 
ห้องปฏิบัติการ
คอมฯ 

2๒ มิ.ย.61 

1200-1300 รับประทานอาหารกลางวัน 
1300-1600 กลุ่มท่ี ๒ Airway 

- กอป. 
- กศก. 
- กตน. 

(อาหารว่างระหว่างบรรยาย) 
กลุ่มท่ี ๑ คอมพิวเตอร์ 

- กกม. 
- กสก. 
- กอย. 
- กสศ. 

พล.อ.ต.วิบูลย์ฯ 
น.อ.หญิง สัญสณีย์ฯ 
น.ท.หญิง สุภาฯ 
น.ต.หญิง เกษศิรินทร์ฯ 
น.ต.จรัสฯ 
น.อ.ปณตฯ 
น.ท.หญิง อุบลมาศฯ 
ร.ท.หญิง ผ่องศรีฯ 
 

ช้ัน 5 อ.คุ้มเกศ 
กลุ่มท่ี ๒ 
เธียรเตอร์ 
กลุ่มท่ี ๑ 
ห้องปฏิบัติการ
คอมฯ 

วันจันทร์ 0830-1130 Medical law 
(อาหารว่างระหว่างบรรยาย) 

ศ.แสวงฯ บุรพรัตน์ 
25 มิ.ย.61 

1200-1300 รับประทานอาหารกลางวัน 
1300-1600 นิรภัยภาคพ้ืน 

(อาหารว่างระหว่างบรรยาย) 
ร.อ.ฐกรฯ 
นายชนะฯ 
นายพิศาลฯ 
นายณัฐพลฯ 

บุรพรัตน์ 

วันอังคาร 0830-0900 แนะนําห้องอุบัติเหตุ ร.อ.หญิง ฉัตรแก้วฯ บุรพรัตน์ 
26 มิ.ย.61 0900-1200 การพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือการทํางาน

ร่วมกัน(อาหารว่างระหว่างบรรยาย) 
ผศ.พญ.วินิทราฯ บุรพรัตน์ 

 
1200-1300 รับประทานอาหารกลางวัน 
1300-1600 แนะนําการปฏิบัติงานจากกองต่างๆ 



๒๘ 

 

กําหนดการปฐมนิเทศและดูงานนอกสถานท่ีแพทย์ประจําบ้านช้ันปีท่ี ๑ 
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

วันท่ี ๒๗-๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
ณ บน.๑และโรงแรม .......................................................จว.นครราชสีมา 

--------------------------------------------------------------------- 
๒๗ มิ.ย.๖๑  
๐๖๐๐   ออกเดินทางจาก รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.  
๐๙๓๐   เดินทางถึงกองบัญชาการกองบิน ๑  
๐๙๓๐–๑๐๓๐  รับฟังการบรรยายสรุป 
๑๐๓๐–๑๑๓๐  ดูงานกองบิน ๑  
๑๑๓๐-๑๒๐๐ รับประทานอาหารกลางวัน   
๑๔๐๐-๑๔๑๐ ลงทะเบียนและพิธีเปิด  
๑๔๑๐-๑๕๐๐  งานประกันคุณภาพการศึกษา 

โดย น.ท.หญิง ณัฐพรทิราฯ 
   (อาหารว่างระหว่างบรรยาย) 
๑๕๐๐–๑๗๐๐  How do you teach & How do you learn 

โดยน.อ.หญิง สัญสณีย์ฯ และ ร.อ.อรรถสิทธิ์ฯ   
๑๘๐๐-๒๐๐๐ อภิปรายกลุ่ม How to be a good doctor  

โดย น.อ.หญิง สัญสณีย์ฯ,ร.อ.อรรถสิทธิ์ฯ และ รับประทานอาหารเย็น   
๒๘ มิ.ย.๖๑  
๐๗๐๐–๐๘๐๐  รับประทานอาหารเช้า 
๐๘๐๐–๑๒๐๐  สัมมนากลุ่มสัมพันธ์แพทย์ประจําบ้าน แบ่ง ๕ กลุ่ม 

โดยน.ท.หญิง สุภาฯ, น.ต.หญิง ศิริพรฯ, น.ต.หญิง อรฉัตรฯ, ร.ท.หญิง นิจชาฯ,     
ร.ท.หญิงกนกวรรณ 

   (อาหารว่างระหว่างกิจกรรม)    
๑๒๐๐-๑๓๐๐  รับประทานอาหารกลางวัน   
๑๓๐๐–๑๗๐๐ สัมมนากลุ่มสัมพันธ์แพทย์ประจําบ้านแบ่ง ๕ กลุ่ม  

โดยน.ท.หญิง สุภาฯ, น.ต.หญิง ศิริพรฯ, น.ต.หญิง อรฉัตรฯ, ร.ท.หญิง นิจชาฯ,     
ร.ท.หญิงกนกวรรณ 

   (อาหารว่างระหว่างกิจกรรม) 
๑๗๐๐-๑๘๐๐ เสวนา ถอดบทเรียนจากการสัมมนากลุ่มสัมพันธ์  

โดยน.อ.หญิง สัญสณีย์ฯ, น.ต.หญิง ศิริพรฯ,ร.ท.หญิง นิจชาฯ   
๑๘๐๐–๒๐๐๐  รับประทานอาหารเย็นและกิจกรรม GET TOGETHER  
๒๐๐๐-๒๒๐๐              การแสดงกลุ่มย่อยของแพทย์ประจําบ้าน    
๒๙ มิ.ย.๖๑  
๐๗๐๐–๐๘๐๐  รับประทานอาหารเช้า 
๐๘๐๐-๐๙๐๐  คัดเลือกหัวหน้ารุ่นและกรรมการหอพักแพทย์  
๐๙๐๐–๑๒๐๐  เสวนา เรื่อง การเรียนและการทํางานร่วมกัน 

โดย น.อ.หญิงสัญสณีย์ฯ และ ร.อ.อรรถสิทธิ์ฯ 



๒๙ 

 

(อาหารว่างระหว่างบรรยาย) 
๑๒๐๐-๑๓๐๐  รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓๐๐-๑๕๐๐  สรุปผลการสัมมนาและพิธีปิด 

โดยน.อ.หญิง สัญสณีย์ฯ  
   (อาหารว่างระหว่างบรรยาย) 
๑๕๐๐-๑๗๐๐  เดินทางกลับถึง รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. โดยสวัสดิภาพ   
 
 
*** หมายเหตุ ***   กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง 
 
 
 

ผนวก จ 

แนวทางสําหรับการปฏิบัติหน้าที่แพทย์ประจําห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
หน้าท่ี 
           -   ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษาพยาบาลท่ีเหมาะสมแก่ผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินตลอด  ๒๔ ชั่วโมง  

  -   เตรียมแผนรับอุบัติภัยกลุ่มชน และรับผู้บาดเจ็บและเจ็บป่วยจากชีวะและเคมี  

ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ 
   -  ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน : Active area , Observe area, Resuscitation room,  

ห้องตรวจภายใน (PV),โซนรับใหม่ A ,โซนสังเกตอาการ ( C2) , โวนสังเกตอาการชาย (C1) , โซนสังเกตอาการ
หญิง(D), ห้องสังเกตอาการข้าราชการและครอบครัว ทอ.(E),ห้องอุบัติเหตุ, ห้องสังเกตอาการพิเศษเด่ียว ๑ เตียง 
ห้องสังเกตอาการพิเศษรวม ๒ เตียง , ห้องผ่าตัดเล็ก,ห้องล้างพิษ , จุดคัดกรองผู้ป่วย , หอผู้ป่วยอายุรกรรมชั้น ๑  
 ๑๓  เตียง  เป็น Ward Admit   
            -  ห้องสังเกตอาการรวม ห้องสังเกตอาการพิเศษเด่ียว ๑ เตียง ห้องสังเกตอาการพิเศษรวม ๒ เตียง 
ห้องแยกผู้ป่วยติดเชื้อ ๖ เตียง  และห้องแยกผู้ป่วยติดเชื้อห้องตรวจเด็ก Air born ๒ เตียง หน่วยกู้ชีพคุ้มเกล้า 

ระบบการจัดแพทย์ปฏิบัติงาน 
   -   มีการจัดแพทย์เวร วันละ ๓  ผลัด โดยในเวลาราชการผลัดละ ๘ ชั่วโมง นอกเวลาราชการผลัดละ 

๘ ชั่วโมง  
   -  แพทย์แต่ละคนควรมีชั่วโมงทํางานไม่เกินสัปดาห์ละ ๔๐  ชั่วโมง ประกอบด้วยอาจารย์แพทย์และ 

แพทย์ประจําบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
   -  จัดแพทย์ประจําบ้านชั้นปีท่ี ๑ ทุกคน ตรวจผู้ป่วยทุกวัน เวลา ๑๖๐๐-๒๔๐๐  

กฎ ๓ ข้อในการรักษาผู้ป่วยในห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
๑. ผู้ป่วยท่ีมารับบริการท่ีห้องฉุกเฉินทุกราย ให้ถือว่าเป็นผู้ป่วยฉุกเฉิน ตามระดับคัดกรอง BSI 
๒. ผู้ป่วยมาด้วยอาการสําคัญอะไร ให้นึกถึงโรคท่ีร้ายแรงท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ จนกว่าจะได้รับการ 

ตรวจวินิจฉัยแน่นอนแล้ว  
๓. หากอาการสําคัญท่ีนําผู้ป่วยมารับบริการท่ีห้องฉุกเฉิน ยังไม่ได้รับการบําบัดเท่าท่ีควรยังไม่ควรให้ 

ผู้ป่วยกลับบ้าน  



๓๐ 

 

แนวทางการปฏิบัติงานท่ีควรทราบ 
การตรวจผู้ป่วยท่ีมาใหม่ และการส่ังการรักษา  

   ๑. ผู้ป่วยทุกราย พยาบาลจะผ่านการคัดกรอง  ใช้ใบคัดกรองแทน OPD Card ก่อน แบ่งผู้ป่วย 
เป็น  ๕  ระดับ  
 การคัดแยกผู้ป่วยท่ีห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช (ปรับจากEmergency Severity Index : ESI) 
 เลือกให้บริการผู้ป่วยท่ีมีอาการรุนแรงมากท่ีสุดก่อนเสมอ โดยมีเป้าหมายจัดลําดับความรุนแรงและ
ความจําเป็นในการพบแพทย์ 

- ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติ (คุกคามชีวิต) ใช้สีแดง (เข้ม) ดูแลทันที (ESI 1)  
- ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติ (ท่ัวไป)   ใช้สีแดง (อ่อน)  ดูแลทันทีท่ีทําได้ (ESI 2)  
- ผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน  ใช้สีเหลือง ดูแลหลังสีแดง (ESI 3)  
- ผู้ป่วยฉุกเฉินไม่รุนแรง ใช้สีเขียว  ดูแลหลังสีเหลือง (ESI 4)  

  - ผู้ป่วยท่ัวไป ใช้สีขาว   ให้การรักษาท่ีอ่ืน / หลังสีเขียว (ESI 5)  
 ๒. เม่ือตรวจผู้ป่วยทุกราย ต้องบันทึก เวลา วันท่ี เดือน ปีท่ีตรวจ และลงลายมือชื่อพร้อมรหัสเสมอ 
          ๓. ระยะแรกท่ีซักประวัติ อาจต้องให้ญาติอยู่ด้วย ๑ คน โดยเฉพาะผู้ป่วยท่ีไม่รู้สึกตัวเพ่ือให้ 
ได้ประวัติท่ีละเอียด และพร้อมท่ีจะรับใบสั่งยา โดยส่งให้พยาบาลท่ีรับผิดชอบแต่ละบริเวณ ตรวจสอบก่อน 

๔. ผู้ป่วยท่ีไม่รู้ชื่อ  หรือ HN.  หรือไม่รู้สึกตัว  และไม่มีญาติ  ต้องใช้ผูกป้ายข้อมือ  เรียงตาม 
หมายเลข  โดยพยาบาล Incharge  เม่ือทราบชื่อผู้ป่วยแล้ว  จึงเอาป้ายท่ีข้อมือออก 

๕.  การตรวจรักษาผู้ป่วยประเภทต่างๆ ท่ีอาจเป็นท่ีอุจาด  พึงระวังกวดขันให้มีม่านก้ันเป็นสัดส่วน 
๖. หลังจากการตรวจผู้ป่วยเสร็จ ทุกครั้ง  ขอให้ยกไม้ก้ันเตียงข้ึนด้วย  โดยเฉพาะผู้ป่วยเด็ก  ผู้ป่วย 

ท่ีช่วยตัวเองไม่ได้และผู้ป่วยจิตประสาท                 
๗. แพทย์ตรวจผู้ป่วยทุกราย ควรแนะนําตัวเอง  และเรียกชื่อผู้ป่วยท่ีจะตรวจ เพ่ือป้องกันความ

ผิดพลาด 
๘. บันทึกประวัติ  และการตรวจร่างกายท่ีสําคัญ  ท้ัง Positive  และ  Negative  Findings  รวมท้ัง

การบันทึกบาดแผล  ขนาดและตําแหน่งท่ีละเอียด  หาก Vital  signs  ท่ีบันทึกไว้ไม่เข้ากับสิ่งตรวจพบ ขอให้
แพทย์ผู้ตรวจวัด Vital  signs ใหม่ด้วยตนเอง เพ่ือป้องกันการผิดพลาด (รวมถึง LAB ด้วย) 

๙. ใบสั่งยา ใบตรวจ investigation แพทย์ต้องเป็นผู้เขียนเอง และส่งให้พยาบาลตรวจสอบ ความ
ถูกต้องครบถ้วน ก่อนส่งให้ผู้ป่วยหรือญาติผู้ป่วยเพ่ือไปจ่ายเงิน  เนื่องจากยาบางชนิดเป็นยา Stock   ทาง จนท. 
ER ต้องลงคอมพิวเตอร์ก่อน ถ้าไม่ลงก็จะไม่ได้ยา 

๑๐. ในการสั่งยาเสพติด และยาควบคุม เช่น Morphine ต้องเขียนใบสั่งยาแยกออกจากยาอ่ืน และ
เขียนใบย.ส. ,บ.จ.๘ (ใบยาเสพติด) แนบไปกับใบสั่งยาด้วย 

๑๑. การวางแผนการรักษา, การสั่งการรักษา, หรือจะติดต่อกับญาติ  และการปฏิบัติใด ๆ เก่ียวกับ
ผู้ป่วย    ควรให้พยาบาล  INCHARGE  หรือ พยาบาล OBSERVE  ทราบทุกครั้ง  

๑๒. ควรมีการติดตามดูผู้ป่วยทุกคนในห้องอุบัติเหตุเป็นระยะๆ   เพ่ือดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไร
หรือไม่  และได้รับการรักษาตามท่ีสั่งหรือไม่  

๑๓. หากเป็น Case พลทหารโดยเฉพาะท่ีอยู่ระหว่างการฝึก ให้พึงระหว่างภาวะ Heat illness 

 

 

 



๓๑ 

 

การปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง (Consultation)  
๑.  ผู้ป่วยรายใดท่ีตรวจแล้วไม่แน่ใจในแง่การวินิจฉัย  และการรักษา  ขอให้มีการปรึกษา 

ตามลําดับชั้น  กรุณาอย่าลังเลท่ีจะปรึกษา  
๒.  หากจะมีการ CONSULT  ให้แน่ใจว่าได้ตรวจละเอียด และ CONSULT  ตรงแผนก  

สมเหตุผลดีแล้ว  รวมท้ังมีผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการท่ีเพียงพอ  นอกจากในกรณี ฉุกเฉินจริงๆ 
๓.  ผู้ป่วยท่ีสงสัยต้ังครรภ์นอกมดลูก และมีอาการตกเลือดในช่องท้อง ให้ตามสูตินรีแพทย์มาตรวจท่ี

ห้องอุบัติเหตุ 
๔.  ผู้ป่วยถูกล่วงเกินทางเพศหรือถูกข่มขืน แพทย์ER ควรบันทึกร่องรอยการบาดเจ็บภายนอกให้

เรียบร้อยก่อน หลังจากนั้นจึงปรึกษาแพทย์เฉพาะทางเพ่ือตรวจหาร่องรอยการถูกข่มขืน โดยในผู้ป่วยหญิงให้
ปรึกษาสูตินรีเวช และผู้ป่วยชายให้ปรึกษา ศัลยกรรม 

๕.  ผู้ป่วยอุบัติเหตุท่ีมี Hand injury หรือ Spine injury ในวันเลขคู่ให้ปรึกษา ศัลยกรรม 
วันเลขค่ี ให้ปรึกษาออร์โธปิดิกส์ 

๖.  ผู้ป่วยคดี ผู้ป่วยอุบัติเหตุ ผู้ป่วยถูกทําร้ายร่างกาย ก่อนกลับบ้าน ควรส่งตรวจนิติเวช หรือ    
นัดผู้ป่วยมาพบนิติเวชทุกครั้ง เพ่ือดําเนินการด้านคดี 

๗.  ผู้ป่วยหนักมากท่ีคิดว่าอาจเกิดมีปัญหาระหว่างการส่งเข้าตึก ท้ังผู้ป่วยทางอายุรกรรม ,        
ศัลยกรรม  และโดยเฉพาะผู้ป่วยทางกุมารเวชกรรม  ให้ตามแพทย์เวรมาดูผู้ป่วยท่ีห้องอุบัติเหตุ 

๘.  ผู้ป่วยท่ีมีแนวโน้มท่ีจะต้องรับไว้โรงพยาบาล   เม่ือถ่ายภาพรังสีส่วนอ่ืน   ขอให้ส่งถ่าย  
ภาพรังสีทรวงอกด้วย   ผู้ป่วยท่ีรับไว้ในหอผู้ป่วยอายุรกรรมทุกราย ขอให้มีภาพรังสีทรวงอกด้วย 

ผู้ป่วยสังเกตอาการ  
 ๑.  ผู้ป่วยสังเกตอาการคือผู้ป่วยท่ีรับไว้สังเกตอาการในห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน และผู้ป่วยท่ี   

รอ admit แต่ไม่มีเตียง 
 ๒.  ผู้ป่วยสังเกตอาการจะแบ่งตามแพทย์ท่ีดูแล ผู้ป่วยของER ติดป้ายสีม่วง ผู้ป่วยอายุรกรรม 

ป้ายสีเหลือง ผู้ป่วยศัลยกรรมป้ายสีแดง  ผู้ป่วยรอ Consult ผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ป้ายสีส้ม ผู้ป่วยสูตินรีป้าย สีฟ้า 
ผู้ป่วยจักษุกรรมป้ายสีเขียว  ผู้ป่วยENT ป้ายสีน้ําตาล  

 ๓. ผู้ป่วยเด็กอายุน้อยกว่า ๑๕ ปี ท่ีเห็นสมควรต้องปรึกษาสามารถปรึกษาได้เลยท่ีปรึกษาแพทย์กอง
กุมารฯ และถ้าอาการไม่ดีกลับบ้านไม่ได้  ห้องฉุกเฉินจะไม่รับไว้สังเกตอาการ จะต้อ admit   

 ๔. ในช่วงส่งเวรควรส่งเวรผู้ป่วยสังเกตอาการทุกคนท่ีมี อาการหนัก รวมท้ังส่งเวรผู้ป่วยสังเกตอาการท่ี
อยู่ในความดูแลของแพทย์ER (ป้ายสีม่วง) ท่ีอยู่ในห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

 

การให้ผู้ป่วยกลับบ้าน (Discharge) การrefer และการนัดผู้ป่วย  
๑.  ก่อนให้ผู้ป่วยกลับบ้าน   ต้องให้คําอธิบายด้วยตนเองกับผู้ป่วย   ถ้าเป็นผู้ป่วยเด็กหรือ    

ผู้สูงอายุ  ขอให้อธิบายกับญาติ  โดยให้ข้อมูลและคําแนะนําท่ีเหมาะสม  รวมท้ังใบแนะนํา พร้อมคําอธิบาย ถ้า
จําเป็น  และควรตรวจสอบยาท่ีผู้ป่วยซ้ือมา และย้ําวิธีใช้ให้แน่ใจด้วย  พร้อมลงบันทึกใน OPD Card  

๒.  หากตรวจพบผู้ป่วยรายใด ได้รับการวินิจฉัยหรือรักษาท่ีคลาดเคลื่อน ควรติดตามผู้ป่วยโดย 
ติดต่อทางโทรศัพท์  ถ้ามีแจ้งไว้ใน OPD. Card  หรือติดต่อทางไปรษณียบัตร 

๓.  การนัดผู้ป่วยกลับมาดูอาการ  แพทย์อาจนัดให้มาดูอาการเอง  โดยนัดให้ตรงวันท่ีตนข้ึน 
ปฏิบัติงาน หรือถ้านัดตรวจคลินิกเฉพาะโรค  ขอให้แพทย์นัดทาง IT  เพ่ือจะได้ลงชื่อผู้ป่วยไว้ใน  
รายการนัด  เพ่ือความสะดวกของผู้ป่วย  และให้แน่ใจว่าก่อนส่งผู้ป่วยแพทย์เฉพาะโรค  ผู้ป่วยได้ผ่าน 
การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพียงพอแล้ว เช่น ก่อนพบแพทย์โรคหัวใจ  ผู้ป่วยควรมีภาพถ่ายรังสีของ 



๓๒ 

 

ทรวงอก  และรับการตรวจคลื่นไฟฟ้าของหัวใจแล้ว ควรพิมพ์ใบนัดให้ผู้ป่วย และตรวจสอบวันท่ีนัด   
ให้ถูกต้องว่ามีแพทย์ออกตรวจวันนั้น และไม่ตรงกับวันหยุด 

๔. ถ้านัดผู้ป่วยเพ่ือฟังผล investigation ควรพิมพ์ระบุไว้ในใบนัด เพ่ือเจ้าหน้าท่ีจะได้ทราบ 
และตามผลให้ผู้ป่วย 

๕. การ refer ผู้ป่วย ควรม่ันใจว่าผู้ป่วยจะได้รับการรักษาต่อจากท่ีท่ีส่งตัวไป ถ้าไม่ม่ันใจควร   
เขียนใบ refer ให้พยาบาล INC ประสาน Call Center หรือโทรติดต่อให้ถ้าจําเป็น ควรเขียนใบ refer ให้ทุกครั้ง 
ห้ามวิธีถ่ายสําเนา OPD card และควรให้ผู้ป่วยไปยืมฟิลม์เอ็กซเรย์ท่ีห้องเอ็กซเรย์ 

      ๖. ในผู้ป่วยกลับบ้านหรือ refer ไม่ควรให้ผู้ป่วยนํา OPD card ไปด้วย 

 

การอนุมัติอนาถาหรือค้างชําระ 
๑. ในการส่ง investigation เซ็นชื่อ รหัสแพทย์กํากับไว้ด้วย  
๒. ในการส่งตรวจ CT scan พร้อมท้ังเซ็นชื่อ รหัสแพทย์ผู้ขอ   
๓. ในการอนุมัติค่ายา ในเวลาราชการให้ส่งสังคมสงเคราะห์ นอกเวลาราชการ แพทย์ Incharge             

มีสิทธิ์อนุมัติด้วยวงเงินไม่เกิน ๓๐๐ บาท 

 

การเขียนใบรับรองแพทย์ ใบชันสูตรบาดแผล และใบประกัน  
เม่ือให้ผู้ป่วยกลับบ้าน ควรสอบถามผู้ป่วยทุกครั้งว่าต้องการใบรับรองแพทย์หรือไม่ โดยเฉพาะผู้ป่วย

ประกันสังคม  
         ในการเขียนใบประกันของบริษัทประกัน จะต้องให้ผู้ป่วยไปจ่ายค่าเขียนใบประกันก่อนท่ีห้องธุรการ
โรงพยาบาล ชั้น ๓ เจ้าหน้าท่ีจะส่งมาให้เขียนภายหลัง ไม่สามารถรอรับได้ในวันตรวจ  
         ใบรายงานการรักษาของการท่าอากาศยาน ใบรับรองแพทย์ของนักเรียนจ่าอากาศ  
นักเรียนนายเรืออากาศ ใบรับรองแพทย์ผู้ป่วยประกันสังคม แพทย์ผู้ทําการรักษาสามารถเขียนให้ได้ทันที 
         ใบชันสูตรบาดแผลของตํารวจในผู้ป่วยคดี ถ้าแพทย์ไม่ได้ทําการปรึกษานิติเวช แพทย์ผู้ทําการรักษา
จะต้องเป็นผู้เขียนเอง 

อุบัติเหตุหมู่และเหตุการณ์ไม่ปกติ  
๑.  ศึกษาแนวทางปฏิบัติเม่ือเกิดอุบัติเหตุกลุ่มชนและวินาศภัยให้เข้าใจ  และพร้อมท่ีจะปฏิบัติเม่ือเกิด

สถานการณ์ดังกล่าว 
๒.  เม่ือมีอุบัติเหตุหมู่จํานวนมากไม่สามารถดูแลได้ทัน ให้แพทย์อาวุโส ประกาศสถานการณ์ โดยแจ้งแก่

พยาบาลให้เปิดกล่องอุบัติเหตุหมู่ และแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประกาศสถานการณ์ 
๓.  เม่ือเกิดเหตุร้าย หรือมีผู้ท่ีใช้ความรุนแรงท่ีอาจเกิดเป็นอันตราย ให้กดสัญญาณกริ่งฉุกเฉินยาว ๓  

ครั้ง จะมีไฟแสดงสัญญาณจะดังไปท่ี สห.ใต้ดิน , หน้า ER และ รปภ. 
๔.  ถ้ามีผู้ป่วยท่ีเป็นบุคคลสําคัญ, พระราชวงศ์, ข้าราชการผู้ใหญ่ในกองทัพ หรือผู้ป่วยท่ีได้รับความ

สนใจจากสื่อมวลชน ให้แจ้งแพทย์อาวุโส Staff (เวร ER) โดยพิจารณาตามความเหมาะสม  
          ๕.  ในการให้ข่าวแก่สื่อมวลชน ควรให้พอสมควรโดยคํานึงถึงสิทธิผู้ป่วยเป็นหลัก  และไม่อนุญาตให้
สื่อมวลชนเข้ามาถ่ายภาพหรือวีดิโอผู้ป่วยในห้องฉุกเฉินโดยพละการและไม่ได้ทําการขออนุญาตจากผู้ป่วยก่อน  

 

 



๓๓ 

 

ข้อควรทราบอ่ืนๆ  
๑. การบันทึกผู้ ป่วยท่ีน่าสนใจเพ่ือเป็นข้อมูลใช้ ศึกษา ทางห้องอุบัติเหตุมีสมุดบันทึกผู้ ป่วยท่ี

น่าสนใจ   หากแพทย์พบว่า  ผู้ป่วยรายใดน่าบันทึกไว้  เพ่ือศึกษาหรือเป็นตัวอย่าง  กรุณาลงบันทึกให้ด้วย มี
แฟ้มทบทวนผู้ป่วย Pitfall ต่างๆ  ให้ศึกษา 

๒. การใช้หนังสือในตู้หนังสือย่อยของห้องอุบัติเหตุ  ห้องอุบัติเหตุได้จัดหนังสือและ Clinical guideline
ไว้สําหรับอ้างอิง  หรือค้นคว้า  โดยเก็บรักษาไว้ในห้องอุบัติเหตุ  ขอให้ช่วยกันเก็บรักษาให้อยู่ภายในตู้ท่ีจัดไว้ด้วย
เพ่ือความสะดวกเม่ือจําเป็นต้องใช้  หากมีความจําเป็นต้องนําออกไปเพ่ือค้นคว้าระยะสั้น  ก็ขอให้แจ้งให้ทราบ
ทุกครั้ง 

๓. การติดต่อประสานภายในห้องอุบัติเหตุ  ห้องอุบัติเหตุได้จัดให้มีสมุดติดต่อภายใน  เพ่ือส่งข่าว หรือ
รับทราบข้อขัดข้อง  ข้อเสนอแนะ ฯลฯ  ภายในห้องอุบัติเหตุ  ทุกเช้าเม่ือข้ึนปฏิบัติหน้าท่ีกรุณาพลิกดูด้วยว่ามี
ข่าวสารใดท่ีสําคัญ  หรือมีประโยชน์บ้าง  เพ่ือให้การส่งข่าวและติดต่อประสานภายในห้องอุบัติเหตุเป็นไปโดยฉับ
ไว และมีประสิทธิภาพ 
      แพทย์ – พยาบาลทุกท่าน  เม่ือข้ึนเวรกรุณาพลิกดูข่าวสารในสมุดติดต่อภายในทุกครั้ง 
       ๔.  ควรระมัดระวังเรื่องการหยอกล้อกันระหว่างทํางาน , การใช้โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  การรับประทานขนม
ในท่ีทํางาน 
     *  เม่ือมีปัญหาในการปฏิบัติงาน  ไม่ว่าเรื่องใด  กรุณาแจ้งแพทย์อาวุโสให้รับทราบ หรือเขียนแจ้งใน
สมุดติดต่อภายใน  
 
หน้าท่ีแพทย์ประจําบ้านปฏิบัติงานเป็นแพทย์เวร ER 
          โรงพยาบาลได้มีการจัดเวรแพทย์ประจําบ้านชั้นปีท่ี ๑ ออกตรวจเป็นแพทย์เวร ER ในช่วงเวรบ่าย  
(๑๖๐๐-๒๔๐๐)   แพทย์ทุกคนจะอยู่เวรคนละ ๑-๒ เวรต่อเดือน ในการออกตรวจผู้ป่วยมีข้อปฏิบัติดังนี้ 

 ๑. แพทย์เวรER มีหน้าท่ี ตรวจผู้ป่วยใหม่ท่ีมารักษาท่ีห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน และดูแลผู้ป่วยท่ีนอน
สังเกตอาการอยู่ในห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  

  ๒. การอยู่เวร  วันราชการ  วันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ เวลา ๑๖.๐๐-๒๔.๐๐ น. ตรวจผู้ป่วย
ท่ีห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โดยข้ึนเวรตรงเวลา ๑๖.๐๐ น. 

 ๓. ในการปฏิบัติงานแต่ละเวร ให้พักรับประทานอาหารได้ตามความเหมาะสม การเลือกพักช่วงเวลาใด 
ให้ตกลงกับแพทย์เวรStaff ER ของแต่ละเวร  

 ๔. ไม่อนุญาตให้อยู่ควบเวรกับเวรอ่ืน  
 ๕. ในกรณีท่ีลืมอยู่เวร ถ้าถูกรายงานจะถูกปรับโดยการให้อยู่เวรเพ่ิมในเวรของเดือนต่อไป และงดการ

จ่ายเงินค่าเวรท่ีไม่ได้มาปฏิบัติงาน  
 ๖. การแลกเวรกับผู้อ่ืนควรแจ้งล่วงหน้ากับพยาบาล In charge ของห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินและแจ้ง

ประชาสัมพันธ์เพ่ือจะได้ตามแพทย์เวรได้ถูกต้อง  
 ๗. ไม่อนุญาตให้รับประทานอาหารหรือของว่างในห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ไม่ควรนําหนังสือมาอ่านใน

ระหว่างปฏิบัติงาน  
 ๘. การแต่งกายควรแต่งกายสุภาพ เหมาะสมกับฐานะแพทย์  ไม่ควรใส่กางเกงยีนส์ เสื้อยืด          

รองเท้าแตะ   

 

 



๓๔ 

 

แพทย์ประจําบ้านกับบทบาททางนิติเวช 

ผู้ป่วยท่ีเก่ียวกับงานนิติเวช 
ผู้ป่วยท่ีเก่ียวข้องกับงานทางนิติเวช หรือผู้ป่วยคดี หมายถึงผู้ป่วยซ่ึงความเจ็บป่วยของเขานั้นอาจถูกอ้างอิง

เป็นพยาน หลักฐานทางคดีในชั้นสอบสวนหรือชั้นศาลได้ ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ป่วยท่ีท่ีมาด้วยอาการบาดเจ็บต่างๆ 
ซ่ึงจะพบในการปฏิบัติงานท่ีห้องฉุกเฉินเป็นส่วนใหญ่ รวมท้ังผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกและข้อ   สูตินรีเวช รวมไป
ถึงจักษุกรรมและหูคอจมูกในบางครั้ง  ยกตัวอย่างเช่น 

๑. ผู้ป่วยท่ีได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ โดยเฉพาะอุบัติเหตุจราจร 
๒. ผู้ป่วยท่ีบาดเจ็บจากการถูกทําร้ายร่างกายจากการกระทําของบุคคลอ่ืน หรือถูกสัตว์ทําร้าย 
๓. ผู้ป่วยท่ีได้รับบาดเจ็บจากการทํางาน 
๔. ผู้ป่วยท่ีได้รับบาดเจ็บจากการกระทําของตนเอง 
๕. ผู้เสียหายในคดีความผิดทางเพศ 
๖. เด็กท่ีถูกทารุณกรรม 

วิธีการปฏิบัติในกรณีผู้ป่วยคดี 

๑. กรณีห้องฉุกเฉิน 

  ซักประวัติและตรวจร่างกายผู้ป่วยโดยเฉพาะในเรื่องของ “บาดแผล” ทําการบันทึกชนิด ขนาด
และตําแหน่งของบาดแผลลงในใบบันทึกบาดแผลในเวชระเบียนของผู้ป่วย รวมท้ังรายละเอียดการบาดเจ็บส่วน
อ่ืน แนะนําเรื่องการแจ้งความ ใบชันสูตรบาดแผลและนัดผู้ป่วยเพ่ือมาพบแพทย์นิติเวชท่ีห้องตรวจผู้ป่วยนอก
นิติเวชคลินิกในวันทําการถัดจากวันดังกล่าว เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐น.อาคารศูนย์มะเร็ง ชั้น ๑ 
          ๒. กรณีบนหอผู้ป่วยใน 

            หากผู้ป่วยท่ีอยู่ในความดูแลเป็นผู้ป่วยคดีหรือมีแนวโน้มว่าอาจมีปัญหาทางกฎหมายได้ใน
อนาคต ให้แพทย์ประจําบ้านส่งใบขอคําปรึกษา (consultation request) แพทย์นิติเวชทันทีหลังจาก admit 
โดยเฉพาะในกรณีผู้ป่วยท่ีเก่ียวข้องกับอุบัติเหตุจราจรซ่ึงทางแพทย์นิติเวชจะเป็นผู้ออกใบรับรองแพทย์ท่ีเก่ียวกับ
การเบิกพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและจะไปเยี่ยมผู้ป่วยท่ีหอผู้ป่วยเพ่ือซักประวัติและบันทึกบาดแผล
รวมถึงการบาดเจ็บโดยละเอียดอีกครั้ง รวมถึงอาจมีนัดให้มาตรวจติดตามอาการห้องตรวจผู้ป่วยนอกนิติเวช
คลินิก 

คําแนะนําในการดําเนนิการในทางคดี 
๑. การแจ้งความ 

 แนะนําให้ผู้ป่วยดําเนินการแจ้งความกับร้อยเวรของสถานีตํารวจซ่ึงรับผิดชอบท้องท่ีเกิดเหตุ ในกรณีท่ีไม่
สามารถไปด้วยตนเองได้เนื่องจากการบาดเจ็บต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล ผู้ท่ีสามารถไปแจ้งความแทนได้ 
คือ บิดามารดา บุตร สามีภรรยา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม โดยต้องนําหลักฐานท่ีเก่ียวข้องไปยื่นด้วย เช่น 
ทะเบียนบ้าน สูติบัตร ทะเบียนสมรส หรือใบมอบอํานาจ หลังจากแจ้งความแล้วท่านควรขอเบอร์ติดต่อร้อยเวร
เจ้าของคดีไว้ด้วยเพ่ือความสะดวกในการติดตามคดีหากผู้ป่วยต้องการให้มีการดําเนินคดีทางอาญาหรือต้องการ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทางแพ่ง โดยแพทย์และเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลไม่มีหน้าท่ีแจ้งความ 

๒. ใบนําส่งผู้บาดเจ็บฯ 

 เม่ือแจ้งความแล้ว ผู้แจ้งความอาจจะได้รับ “ใบนําส่งผู้บาดเจ็บฯ” จากพนักงานสอบสวน ให้เก็บ
เอกสารนี้ไว้ เพ่ือมอบให้เจ้าหน้าท่ีห้องนิติเวชในวันท่ีแพทย์นิติเวชนัดมาตรวจท่ีห้องตรวจผู้ป่วยนอกนิติเวชคลินิก 
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๓. ใบชันสูตรบาดแผล 

 การท่ีพนักงานสอบสวนจะแจ้งข้อหาในสํานวนคดีได้นั้นหลักฐานท่ีสําคัญได้แก่ “ใบชันสูตรบาดแผล” ซ่ึง
แพทย์นิติเวชจะเป็นผู้ออกให้ เม่ือได้รับการร้องขอจากพนักงานสอบสวนผ่านทาง “ใบนําส่งผู้บาดเจ็บ”โดยจะ
ระบุว่าผู้ป่วยมีบาดแผลชนิดใดบ้าง ต้องใช้เวลารักษานานเท่าไหร่ ดังนั้นแพทย์นิติเวชจึงต้องรอให้ผู้ป่วยได้ออก
จากโรงพยาบาลก่อน แล้วจึงนัดผู้ป่วยมาพบท่ีห้องตรวจนิติเวชอีกครั้งเพ่ือติดตามอาการ 

๔. การรับใบชันสูตรบาดแผล 

 ใบชันสูตรบาดแผลเป็นเอกสารทางคดี จึงต้องให้พนักงานสอบสวนเป็นผู้มารับกับทางห้องนิติเวชเท่านั้น 
ไม่สามารมอบให้ผู้ป่วยหรือญาติได้ หากต้องการตรวจสอบเอกสารนี้ ผู้ป่วยควรติดต่อกับพนักงานสอบสวน
โดยตรง 

๕. ใบรับรองแพทย์ 

 ใบรับรองแพทย์โดยท่ัวไปแล้วไม่มีประโยชน์ในทางคดี เนื่องจากมีรายละเอียดน้อย ปกติจะใช้เพ่ือหยุด
งาน หรือเบิกค่ารักษาจาก พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เป็นต้น แต่ไม่สามารถใช้ในการฟ้องคดีอาญาได้ 

ศพผู้เสียชีวิตท่ีเก่ียวข้องกับทางนิติเวช 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หมวด ๒ การชันสูตรพลิกศพ มาตรา ๑๔๘ ได้กล่าว

ไว้ว่า “เม่ือปรากฏแน่ชัดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลใดตายโดยผิดธรรมชาติ หรือตายในระหว่างอยู่
ในความควบคุมของเจ้าพนักงาน ให้มีการชันสูตรพลิกศพ  
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การตายโดยผดิธรรมชาตินั�น คือ 
(๑) ฆ่าตัวตาย 
(๒) ถูกผู้อ่ืนทําให้ตาย 
(๓) ถูกสัตว์ทําร้ายตาย 
(๔) ตายโดยอุบัติเหตุ 
(๕) ตายโดยยังมิปรากฏเหตุ 

 ดังนั้นเม่ือมีผู้ป่วยเสียชีวิตภายในโรงพยาบาลท้ังท่ีห้องฉุกเฉินและบนหอผู้ป่วยแล้วเข้ากับเกณฑ์
พฤติการณ์การตายดังกล่าวท้ังห้าข้อนี้ ต้องแจ้งแก่แพทย์นิติเวชเพ่ือทําการชันสูตรพลิกศพและอาจจะ
ต้องทําการผ่าตรวจศพต่อไป 

ยกตัวอย่างเช่น กรณีผู้ป่วยไม่มีสัญญาณชีพเม่ือเข้ามาท่ีห้องฉุกเฉิน ได้ทําการกดหน้าอก CPR แต่
สุดท้ายเสียชีวิต วินิจฉัยเป็น DOA หรือ death on arrival เข้าได้กับกลุ่มผู้ป่วยท่ีตายโดยยังมิปรากฎเหตุ หรือ
กรณีผู้ป่วยจมน้ําหรืออุบัติเหตุจราจร แต่ต่อมาพบว่ามี MI แล้วเสียชีวิตท่ีหอผู้ป่วยอายุรกรรม ก็ยังต้องมี
การชันสูตรพลิกศพโดยแพทย์นิติเวชเนื่องจากมาด้วยเรื่องของอุบัติเหตุ ท้ังนี้รวมถึงผู้ป่วยท่ีถูกแทง ยิง
หรือขับรถชนแล้วต่อมาเสียชีวิตท่ีสาเหตุการตายจากอุบัติเหตุชัดเจน เป็นต้น 

แนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับศพท่ีต้องทําการชันสูตรพลิกศพ 

เม่ือมีการเสียชีวิต ให้แพทย์ประจําบ้านแจ้งและให้คําแนะนําแก่ญาติเรื่องการชันสูตรพลิกศพโดยแพทย์นิติเวช 
เนื่องจากเป็นกระบวนการทางกฎหมาย ต้องทําในทุกกรณีท่ีได้กล่าวไป โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากญาติ 

แพทย์ประจําบ้านไม่ต้องออกหนังสือรับรองการตาย เนื่องจากแพทย์นิติเวชจะทําการชันสูตรพลิกศพและอาจ
ต้องผ่าตรวจศพและเป็นผู้ออกหนังสือรับรองการตาย 

ส่งศพและแนะนําญาติให้มาติดต่อท่ีอาคาร ๑๔ แพทย์นิติเวชจะทําการชันสูตรพลิกศพตามข้ันตอนต่อไป 
การส่งตรวจทางพยาธิกายวิภาคกรณีการขอผ่าตรวจศพ (Anatomic Pathology – Autopsy Case)  
 นอกจากกรณีศพผู้เสียชีวิตท่ีเก่ียวข้องกับงานทางนิติเวช กรณีศพผู้ป่วยท่ีเข้ารับการรักษาและเสียชีวิต
ภายในโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชท่ีแพทย์ผู้รักษามีข้อสงสัยเก่ียวกับการรักษาหรือสาเหตุการตายของผู้เสียชีวิต 
หน่วยพยาธิกายวิภาคได้ให้บริการตรวจศพทางวิชาการเหล่านี้ รวมถึงศพทารกท่ีแพทย์ต้องการขอตรวจและรับ
ปรึกษาจากแพทย์นิติเวชเม่ือมีการร้องขออีกด้วย  
 กรณีแพทย์ผู้รักษาต้องการขอตรวจศพดังกล่าว สามารถดําเนินการตามข้อปฏิบัติดังนี้ 

๑. การขออนุญาตตรวจศพ 
๑.๑ แพทย์ท่ีให้การดูแลรักษาผู้ป่วย ต้องขออนุญาตจากญาติผู้ป่วยท่ีมีสิทธิ์ให้ทําการผ่าศพได้ ซ่ึงต้อง
เป็นญาติท่ีใกล้ชิดเรียงลําดับความสําคัญ ดังนี้ 

- คู่สมรสที่ถูกต้องตามกฎหมาย 
- บุตร ธิดาทีบ่รรลุนิติภาวะ 
- บิดา มารดา (เปน็อันดบั ๑ กรณีผู้ตายยงัไม่บรรลุนิติภาวะ) 
- พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันทีบ่รรลุนิติภาวะ 
- พี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกันที่บรรลุนิติภาวะ 
- ปู่ ย่า ตา ยาย 
- ลุง ปา้ นา้ อา 
- ญาติผู้รับผิดชอบดูแล หรือเป็นผู้ปกครอง ดูแลกันมาตลอด 

๑.๒ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลไม่สามารถเซ็นอนุญาตให้ผ่าศพได้ 
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๑.๓ แพทย์ผู้ทําการขอตรวจศพ ต้องอธิบายให้ญาติเข้าใจข้ันตอนและวิธีการผ่าศพอย่างชัดเจน โดย
สามารถศึกษารายละเอียดได้ในคู่มือสิ่งส่งตรวจทางพยาธิกายวิภาคปี ๒๕๕๖ (ห้องปฏิบัติการชิ้นเนื้อ
และเซลล์วิทยา) 
๑.๔ ไม่รับตรวจศพผู้ป่วยติดเชื้อ HIV หรือเป็นพาหะไวรัสตับอักเสบและเชื้อวัณโรค 
๑.๕ในกรณีศพผู้ป่วยท่ีติดเชื้อหรือมีโรคติดต่อร้ายแรง เช่น วัณโรค Meningococcemia แพทย์ต้องระบุ

ในใบขออนุญาตผ่าศพให้ชัดเจน เพ่ือเตรียมการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อ 

๒. ข้อปฏิบัติในการขอตรวจศพ 
๒.๑ แพทย์ผู้ขออนุญาตตรวจศพต้องติดต่อกับพยาธิแพทย์ผู้มีหน้าท่ีผ่าตรวจศพในวันนั้น โดยท้ังในและ

นอกวัน-เวลาราชการ ให้แพทย์ผู้ขออนุญาตติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีห้องนิติเวชท่ีอยู่เวรประจําวันนั้นเพ่ือ
ดําเนินการแจ้งให้พยาธิแพทย์ทราบ 

๒.๒ ผู้เขียนใบขออนุญาตผ่าศพ (PA-FO-036) ต้องเป็นแพทย์ผู้ดูแลผู้ป่วยและสามารถให้ข้อมูลเพ่ิมเติม
ได้เท่านั้น เม่ือญาติอนุญาตให้ทําการผ่าตรวจศพแล้ว ให้แพทย์ผู้ขออนุญาตกรอกข้อมูลท่ีสําคัญเก่ียวกับผู้ป่วย ซ่ึง
ประกอบด้วยการตรวจร่างกายแรกรับ การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การรักษาท่ีได้รับ การดําเนินโรค การ
วินิจฉัยโรค ตลอดจนประเด็นท่ีต้องการให้ตรวจเป็นพิเศษในขณะทําการผ่าศพ ข้อมูลทางคลินิคท่ีครบถ้วนจะ
ช่วยให้การผ่าตรวจศพเป็นไปได้ด้วยความรวดเร็ว ถูกต้องและตรงตามความต้องการของแพทย์ผู้ขออนุญาตตรวจ
ศพ 

๒.๓ ให้ญาติลงนามยินยอมการผ่าตรวจศพในช่องผู้อนุญาต โดยการขออนุญาตจะต้องไม่เป็นการบังคับ
ญาติให้ยินยอม 

๒.๔ แพทย์ผู้ขออนุญาตลงชื่อ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ท่ีสามารถติดต่อได้อย่างชัดเจนเพ่ือการติดต่อ
จากพยาธิแพทย์ หากต้องการข้อมูลเพ่ิมเติม 

๒.๕ กรณีแพทย์ประจําบ้านเป็นผู้ขออนุญาตผ่าตรวจศพ ต้องให้อาจารย์แพทย์เจ้าของไข้เซ็นชื่อกํากับด้วย 
๒.๖ เวลาผ่าศพ – ในเวลาราชการ , ไม่ผ่าในวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการ 

 
 

นโยบายด้านความเส่ียง 
(Risk Policy) 

 นโยบายเรื่องการบริหารความเส่ียง (Risk Management Policy) รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. 
 ๑. ทุกหน่วยงานของโรงพยาบาลจะต้องมีระบบการบริหารความเสี่ยงโดยการค้นหา การวิเคราะห์ 
การจัดการความเสี่ยง วางมาตรการป้องกันและติดตามประเมินผลระบบเพ่ือปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
 ๒. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าท่ีจัดระบบการบริหารความเสี่ยง รับผิดชอบดูแลภาพรวม 
บูรณาการระบบการบริหารความเสี่ยงกับระบบสําคัญอ่ืนๆ อย่างครอบคลุม ประสานเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
หน่วยงาน รวมท้ังสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ผู้เก่ียวข้องรับทราบเพ่ือความปลอดภัยของผู้ให้และผู้รับบริการ และ
สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร 
 ๓. กําหนดให้ทุกหน่วยงานมีผู้ประสานงานด้านความเสี่ยง (RM Ward Nurse) หรือคณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยงของแต่ละกองหรือหน่วยงาน เพ่ือดูแลปัญหาและประสานงานด้านความเสี่ยง และ
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในกองหรือหน่วยงานรับทราบ 
 ๔. การจัดแบ่งระดับความรุนแรงของอุบัติการณ์ความเสี่ยงทางคลินิก (Clinical Risk) 
  ๔.๑ ระดับ A หมายถึง เหตุการณ์ซ่ึงมีโอกาสจะก่อให้เกิดความเสี่ยง 
  ๔.๒ ระดับ B หมายถึง เหตุการณ์ความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนแต่ยังไม่ถึงตัวผู้ป่วย 
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  ๔.๓ ระดับ C หมายถึง เหตุการณ์ความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนแต่ไม่เกิดอันตรายต่อผู้ป่วย 
  ๔.๔ ระดับ D หมายถึง เหตุการณ์ความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนและส่งผลต่อผู้ป่วยเพียงเล็กน้อยหรือทํา
ให้ต้องมีการเฝ้าระวังเพ่ิมมากข้ึนเพ่ือให้ม่ันใจว่าจะไม่มีอันตรายต่อผู้ป่วย 
  ๔.๕ ระดับ E หมายถึง เหตุการณ์ความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนแล้ว ส่งผลให้ผู้ป่วยเกิดอันตรายชั่วคราว
หรือทุพพลภาพชั่วคราว ซ่ึงต้องให้การดูแลรักษา 
  ๔.๖ ระดับ F หมายถึง เหตุการณ์ความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนแล้ว ส่งผลให้ผู้ป่วยเกิดอันตราย 
ชั่วคราวหรือทุพพลภาพชั่วคราว ทาให้ต้องนอน รพ.หรืออยู่ รพ.นานข้ึน 
  ๔.๗ ระดับ G หมายถึง เหตุการณ์ความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนแล้ว ส่งผลให้ต่อผู้ป่วยเกิดอันตราย หรือ
ทุพพลภาพถาวร 
  ๔.๘ ระดับ H หมายถึง เหตุการณ์ความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนแล้วส่งผลให้ต้องทําการช่วยชีวิต 
  ๔.๙ ระดับ I หมายถึง เหตุการณ์ความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนแล้ว และเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของ
ผู้ป่วย รวมท้ัง Sentinel event ทุกเหตุการณ์ ได้แก่ เหตุการณ์ท่ีมีแนวโน้มจะถูกฟ้องร้องหรือเผยแพร่ต่อ
สื่อมวลชน, เหตุการณ์ไม่คาดหวังในผู้ป่วย/ญาติท่ีเป็นบุคคลสําคัญ, การพยายามฆ่าตัวตายใน รพ.การจําหน่าย 
 
เด็กผิดครอบครัว (Discharge to wrong family), การลักพาทารกใน รพ. (Infant abduction), การข่มขืน
ผู้ป่วย (Rape), การผ่าตัดผิดข้างหรือผิดคน, การให้เลือดหรือ ส่วนประกอบของเลือดผิด 
 ๕. การจัดแบ่งระดับความรุนแรงความเสี่ยงท่ัวไป (Non clinical risk) 
  ๕.๑ ระดับ A หมายถึง เหตุการณ์ซ่ึงมีโอกาสจะก่อให้เกิดความเสียหาย 
  ๕.๒ ระดับ B หมายถึง เหตุการณ์ความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนแต่ยังไม่มีความเสียหาย 
  ๕.๓ ระดับ C หมายถึง เหตุการณ์ความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนแล้ว มีความเสียหายน้อยมาก มูลค่า 
ทรัพย์สิน <๒,๐๐๐ บาท 
  ๕.๔ ระดับ D หมายถึง เหตุการณ์ความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนแล้ว มีความเสียหายน้อยเช่น ชื่อเสียง
ภาพพจน์เสียหาย เกิดความไม่ไว้วางใจจากผู้ป่วยและความไม่สะดวกขณะรับบริการทรัพย์สินเสียหายเล็กน้อย 
มูลค่า ๒,๐๐๐-๕,๐๐๐ บาท  
  ๕.๕ ระดับ E หมายถึง เหตุการณ์ความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนแล้ว มีความเสียหายปานกลาง เช่น เกิด
ความไม่ไว้วางใจจากองค์กรภายนอก เช่นบริษัทประกัน/หน่วยงานของรัฐ ทรัพย์สินเสียหายมากกว่า ๕,๐๐๐-๑๕,๐๐๐ บาท 
  ๕.๖ ระดับ F หมายถึง เหตุการณ์ความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนแล้ว มีความเสียหายมาก เช่น เกิดความไม่
ไว้วางใจจากองค์กรภายนอก เช่นบริษัทประกัน/หน่วยงานของรัฐ ทรัพย์สินเสียหายมากกว่า ๑๕,๐๐๐ -๓๐,๐๐๐ บาท 
  ๕.๗ ระดับ G หมายถึง เหตุการณ์ความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนแล้ว มีความเสียหายมากท่ีสุด ทรัพย์สิน
เสียหาย มีมูลค่ามากกว่า ๓๐,๐๐๐-๕๐,๐๐๐ บาท ชื่อเสียงภาพพจน์ของ รพ.เสียหาย ปรากฏในสื่อสาธารณะ 
  ๕.๘ ระดับ H หมายถึง เหตุการณ์ความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนแล้ว มีความเสียหายมากท่ีสุด และ ทําให้ 
รพ.ต้องหยุดชะงักการให้บริการไม่เกิน ๒๔ ช.ม.ทรัพย์สินเสียหาย มีมูลค่ามากกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท ถูกฟ้องร้องต่อองค์กรวิชาชีพ /หน่วยเหนือ 
  ๕.๙ ระดับ I หมายถึง เหตุการณ์ความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนแล้ว มีความเสียหายมากท่ีสุด และทําให้
รพ.ต้องหยุดให้บริการไม่เกิน ๒๔ ช.ม. ทรัพย์สินเสียหาย มีมูลค่ามากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท ชื่อเสียงภาพพจน์
เสียหายปรากฏในสื่อสารสาธารณะหลากหลาย/ถูกฟ้องร้องเป็นคดีความแพ่งหรืออาญา 
 ๖. การรายงานเหตุการณ์กรณีจัดเป็นความเสี่ยงทางการศึกษา (Educational Risk) 
  
 



๓๙ 

 

๗. บุคลากรของโรงพยาบาลทุกคนมีหน้าท่ีรายงานอุบัติการณ์ท่ีเป็นความเสี่ยงโดยใช้แบบรายงาน 
ความเสี่ยง (Incident Report) ดําเนินการด้วยหลักการรักษาความลับ ไม่เปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ไม่เก่ียวข้องและไม่
นามาใช้ในการพิจารณาลงโทษ 
 ๘. กรณีเรื่องร้องเรียนหรืออุบัติการณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นเหตุการณ์ท่ีมีความรุนแรงระดับ G-H-I ให้รายงาน
เหตุการณ์นั้นต่อหัวหน้าหอผู้ป่วย/หัวหน้าหน่วยงาน ผู้ตรวจการ ผู้อํานวยการกองและคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงทันทีภายใน ๒๔ ชม. และให้แต่ละหน่วยงานวิเคราะห์รากเหง้าของสาเหตุ (Root Cause Analysis ) 
เพ่ือออกแบบระบบหรือวางมาตรการป้องกันท่ีมีประสิทธิภาพ 
 ๙. ให้ทุกหน่วยงาน/ทีมนําทางคลินิก ค้นหาและจัดทําบัญชีความเสี่ยง (Risk Profile) เพ่ือเป็น 
แนวทางในการวางมาตรการป้องกันความเสี่ยง สื่อสารประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรรับทราบและติดตามประเมินผล 
ทบทวนอย่างสมํ่าเสมอ และพัฒนาระบบการป้องกันความเสี่ยงท่ีสําคัญและเกิดบ่อย 

 
 



๔๐ 

 

 



๔๑ 

 

 
ผนวก ฉ 

การป้องกันการติดเช้ือจากการทํางานในบุคลากรทางการแพทย์ 
  
 ต้ังแต่มีการระบาดของเชื้อเอชไอวีท่ัวโลก วงการแพทย์ก็ให้ความสําคัญกับโรคติดต่อท่ีติดได้ทางเลือด 
(Blood born infection) มากข้ึน นอกเหนือจากเชื้อเอชไอวีแล้ว ยังมีโรคอีกหลายอย่างท่ีสามารถติดต่อได้ เช่น 
ไวรัสชนิดอ่ืน ปรสิต แบคทีเรีย หรือเชื้อรา การติดต่อของโรคสามารถผ่านทางการสัมผัสผิวหนังท่ีมีแผล รอย
ถลอก ถูกเข็มตําหรือของมีคมบาด หรือผ่านทางเยื่อบุตา จมูก ปาก 
          ไวรัสเป็นเชื้อท่ีพบการติดต่อทางเลือดได้มากท่ีสุด ไวรัสท่ีมีความสําคัญและมีผลต่อสุขภาพอย่างมาก 
ได้แก่ ไวรัสเอชไอวี ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี เนื่องจากสามารถทําให้เกิดโรคได้ท้ังแบบเฉียบพลันและ
เรื้อรัง รวมท้ังสามารถแพร่กระจายสู่ผู้อ่ืนได้ 
 
วิธีการแพร่กระจายของเช้ือท่ีติดต่อทางเลือดหรือสารคัดหล่ัง 

๑. การสัมผัสผ่านทางผิวหนัง (Percutaneous exposure) เกิดจากการได้รับบาดเจ็บจากของมีคมเช่น 
เข็มตํา มีดผ่าตัดบาด หลอดแก้วท่ีบรรจุเลือดแตกบาดมือ หรือบาดเจ็บจากกระดูกหรือฟันของผู้ป่วย 

๒. การสัมผัสเยื่อบุ (mucous membrane exposure) ได้แก่ การท่ีเลือดหรือสารคัดหลั่งสัมผัสถูกเยื่อ
บุ เช่น ริมฝีปาก เยื่อบุตา เยื่อบุจมูก เป็นต้น 

๓. การสัมผัสผิวหนังท่ีไม่ปกติ (non-intact skin exposure) ได้แก่ การท่ีเลือดหรือสารคัดหลั่งสัมผัส
ถูกแผลเปิด แผลถลอก ผิวหนังลอก หรือผิวหนังอักเสบ 
 
เลือดและสารคัดหล่ังท่ีแพร่กระจายเช้ือไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี และเอชไอวีได้ 

๑. เลือด (Blood) น้ําเหลือง (serum) และพลาสมา (plasma) 
๒. สารคัดหลั่งจากมดลูก ช่องคลอด น้ําอสุจิ 
๓. สารน้ําจากบริเวณท่ีปราศจากเชื้อ เช่น ช่องเยื่อหุ้มปอด (pleural fluid) ช่องเยื่อหุ้มหัวใจ 

(pericardial fluid) ในช่องท้อง (peritoneal fluid) สารน้ําในข้อ (synovial fluid) น้ําคร่ํา (amniotic fluid) 
และสารน้ําในช่องสมองและไขสันหลัง (cerebrospinal fluid)  
 
สารคัดหล่ังต่อไปนี้มีปริมาณเช้ือน้อย ไม่สามารถแพร่กระจายสู่ผู้อ่ืน ถ้าไม่มีเลือดปน 

๑. อุจจาระ                                                  ๕. น้ําตา                                                               
๒. สารคัดหลั่งจากจมูก                                    ๖. ปัสสาวะ 
๓. เสมหะหรือสารคัดหลั่งจากหลอดลม                 ๗. อาเจียน 
๔. เหง่ือ                                                      ๘. น้ํานม 

 
ชนิดของการสัมผัส 
 จากการศึกษาในต่างประเทศ พบว่าการสัมผัสโดยทางผิวหนังจากการถูกเข็มตําเป็นอุบัติเหตุท่ีพบบ่อย
ท่ีสุดคือร้อยละ๘๐ ของการสัมผัสท้ังหมด เช่นเดียวกับข้อมูลของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พบว่าการสัมผัส
โดยถูกเข็มตําพบบ่อยท่ีสุด รองลงมาคือการถูกเลือดหรือสารคัดหลั่งกระเด็นถูกบริเวณเยื่อบุ โดยกรณีเข็มตําส่วน
ใหญ่เกิดจากการพลาดโดนในระหว่างการเจาะเลือดหรือฉีดยาแก่ผู้ป่วย 
 
 
 



๔๒ 

 

การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นในบุคลากรท่ีสัมผัสเช้ือ 
          เม่ือบุคลากรสัมผัสเลือด และ/หรือสารน้ํา/สารคัดหลั่งของผู้ป่วยท่ีมีความเสี่ยงจะเกิดการแพร่เชื้อได้ ให้
รีบทําความสะอาดบริเวณท่ีสัมผัสทันที การทําความสะอาดให้ใช้น้ําสะอาดและสบู่ หรือน้ํายาทําลายเชื้อท่ีไม่
ระคายเคืองต่อผิวหนัง ไม่ควรบีบเค้นแผลอย่างรุนแรง เพราะอาจทําให้เชื้อซึมลงสู่เนื้อเยื่อชั้นลึกได้ง่ายข้ึน  
          ในกรณีเลือดหรือสารคัดหลั่งกระเด็นเข้าตา ให้ล้างด้วยน้ําสะอาดหรือน้ําเกลือนอร์มัล หรือน้ํายาล้างตา 
ล้างตามากๆ 
          ถ้าเลือดหรือสารคัดหลั่งกระเด็นเข้าปาก ให้บ้วนน้ําลายท้ิงทันที จากนั้นให้บ้วนปาก กลั้วปากและคอ
ด้วยน้ําสะอาดติดต่อกัน ๒-๓ครั้ง ไม่ควรใช้สบู่หรือน้ํายาทําลายเชื้อในปาก  

 การติดเช้ือเอชไอวีจากการปฏิบัติงาน 
         โดยท่ัวไปความเสี่ยงของการติดเชื้อเอชไอวีจากการสัมผัสเลือดของผู้ป่วยผ่านทางผิวหนังแต่ละครั้ง อยู่ท่ี
ประมาณร้อยละ ๐.๓๒ ความเสี่ยงจากการสัมผัสเลือดผ่านทางเยื่อบุประมาณร้อยละ ๐.๐๙        ส่วนความ
เสี่ยงจากการสัมผัสเลือดผ่านทางผิวหนังท่ีไม่ปกติมีรายงานว่าติดได้ แต่ไม่สามารถประมาณความเสี่ยงได้ 
เนื่องจากพบน้อย อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าความเสี่ยงน่าจะน้อยกว่าการสัมผัสทางเยื่อบุ 
 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการติดเช้ือเอชไอวีจากการปฏิบัติงาน 

๑. ปริมาณเลือดหรือสารคัดหลั่งท่ีสัมผัส  กรณีท่ีสัมผัสปริมาณมาก เช่น เข็มท่ีเจาะเลือดคนไข้     มี
เลือดคาอยู่ในเข็มเป็นปริมาณมาก มีดท่ีบาดมีเลือดคนไข้ติดอยู่ เลือดปริมาณมากกระเด็นใส่ ก็มีโอกาสท่ีจะติด
เชื้อเพ่ิมข้ึน 

๒. ลักษณะของการสัมผัส ถ้าเป็นแผลลึกมีเลือดออก แผลจากเข็มกลวงยิ่งมีขนาดเข็มใหญ่ก็ยิ่งมีโอกาส
ติดเชื้อเพ่ิมข้ึน ถ้าใส่ถุงมือปริมาณเลือดท่ีผ่านถุงมือจะน้อยกว่าไม่ใส่ 

๓. ปริมาณเชื้อของผู้ป่วย ถ้าผู้ป่วยอยู่ในระยะท้ายของการติดเชื้อจะมีปริมาณเชื้อในเลือดมากกว่าผู้ป่วย
ท่ีไม่มีอาการหรือผู้ป่วยท่ีอยู่ในระหว่างการรักษาด้วยยาต้านไวรัส 

๔. การป้องกันหลังสัมผัส หากได้รับยาต้านไวรัสหลังสัมผัสอย่างทันท่วงที ก็จะลดโอกาสการติดเชื้อลงได้  

การให้ยาป้องกันการติดเช้ือเอชไอวี 
          มีข้อมูลท่ีบ่งชี้ว่าการให้ยาต้านไวรัสเอชไอวีหลังสัมผัสโรคสามารถท่ีจะลดอัตราการติดเชื้อได้ ดังนั้นหาก
บุคลากรสัมผัสโรคและมีความเสี่ยงท่ีจะติดเชื้อจึงต้องได้รับยาต้านไวรัส โดยระยะเวลาของการได้รับยาควรจะ
เร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะทําได้ จากการทดลองในสัตว์ทดลองพบว่าการให้ยาต้านไวรัสยิ่งเร็วยิ่งลดอัตราการติดเชื้อ 
ในขณะท่ีการให้ยาต้านไวรัสนานเกินกว่า ๗๒ ชั่วโมงหลังสัมผัสโรคจะมีอัตราการติดเชื้อเพ่ิมข้ึน 

ข้ันตอนการให้ยาต้านไวรัส 
๑. ประเมินว่ามีข้อบ่งชี้ในการให้ยาหรือไม่ 
๒. ให้คําปรึกษาแก่บุคลากรท่ีสัมผัสโรคถึงความจําเป็นในการให้ยาและผลข้างเคียงท่ีอาจเกิดจากยา 
๓. ให้ยาต้านไวรัสตามความเหมาะสมกับลักษณะการสัมผัสโรค 
๔. ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
๕. การให้คําแนะนําและการติดตามผล 
เม่ือประเมินว่ามีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ บุคลากรควรได้รับยาและรับการตรวจ Anti-HIV อย่างรวดเร็ว 

หากพบว่า Anti-HIV เป็นบวกก่อนได้รับยา ก็ไม่ควรให้ยาต้านไวรัส ถ้าได้ไปแล้วให้หยุดยา เพราะหากได้รับยา
สูตรไม่เหมาะสมอาจทําให้เชื้อท่ีมีอยู่แล้วเกิดการด้ือยาได้ 
           
 



๔๓ 

 

               การให้ยาต้านไวรัสมีท้ังให้ยา ๒ ชนิดและ ๓ ชนิดโดยประเมินจากความรุนแรงของการสัมผัสโรค 
หากเป็นการสัมผัสท่ีความรุนแรงมาก เช่น โดนเข็มกลวงขนาดใหญ่ตํา หรือถูกเข็มตําลึก หรือมีเลือดติดอยู่เป็น
ปริมาณมาก หรือผู้ป่วยอยู่ในระยะท้าย มีปริมาณเชื้อในเลือดมาก ก็ควรพิจารณาให้ยา ๓ ชนิด โดยหากเลือกให้
ยา ๒ ชนิดก็ให้ยากลุ่ม NNRTI ๒ ตัวเรียกว่าสูตรยาพ้ืนฐาน (basic regimen) หรือหากให้ยา  ๓ ตัวเรียกว่าสูตร
ยาขยาย (expanded regimen) โดยตัวท่ี ๓ อาจเลือกให้เป็นยากลุ่ม NRTI หรือกลุ่ม PI หรือกลุ่มอ่ืนแล้วแต่
ความเหมาะสม    ท้ังนี้โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ได้มีแนวทางในการให้ยาในกรณีดังกล่าวโดยมีการ
ปรับเปลี่ยนตามข้อมูลใหม่ท่ีมีเพ่ิมข้ึน ส่วนระยะเวลาของการให้ยาในปัจจุบันให้เป็นเวลา ๔  สัปดาห์ตามข้อมูล
การศึกษาในสัตว์ทดลอง 
          การเจาะเลือดตรวจ Anti-HIV ให้ทําทันทีหลังสัมผัสโรค หลังจากนั้นอีก ๓ เดือนและ ๖ เดือน รวม    ๓ 
ครั้ง โดยสรุป การให้การรักษาบุคลากรท่ีสัมผัสโรคต้องดําเนินการโดยเร็ว ต้องประเมินเหตุการณ์ท่ีเกิดเพ่ือเป็น
แนวทางในการเลือกสูตรยา รวมท้ังต้องให้คําแนะนําและให้กําลังใจ ตลอดจนการติดตามผลเลือดอย่างครบถ้วน 

การติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบีจากการปฏิบัติงาน 
          ผู้ป่วยท่ีมีเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในเลือด โดยตรวจพบ HBsAg ในเลือด ไม่ว่าจะมีอาการหรือไม่สามารถท่ี
จะแพร่เชื้อไปยังบุคลากรทางการแพทย์ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามี HBeAg ในเลือดด้วยแสดงถึงไวรัสตับอักเสบบี
ติดต่อได้โดยทางเลือดและสารคัดหลั่งต่างๆ สารคัดหลั่งท่ีมีปริมาณเชื้อสูง ได้แก่   สารน้ําในช่องเยื่อหุ้มปอด สาร
น้ําในช่องเยื่อบุช่องท้อง สารน้ําในข้อ น้ําคร่ํา และสารน้ําในช่องสมองและไขสันหลัง ส่วนสารคัดหลั่งจากมดลูก/
ช่องคลอด น้ําอสุจิและน้ําลายมีปริมาณเชื้อระดับปานกลาง ส่วนสิ่งขับถ่ายจากร่างกายเช่นอุจจาระ ปัสสาวะ มี
ปริมาณเชื้อน้อย ยกเว้นมีเลือดปน 
          โดยท่ัวไปความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีจากการถูกเข็มตํากรณีท่ีไม่ทราบว่ามี HBeAg หรือไม่
โดยเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ๖-๓๐ ซ่ึงนับว่าสูงกว่าการติดเชื้อไวรัสชนิดอ่ืน 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบีจากการปฏิบัติงาน 
          การประเมินความเสี่ยงต่อการติดเชื้อจากการปฏิบัติงานคล้ายกับกับการติดเชื้อเอชไอวี โดยข้ึนกับปัจจัย
หลัก ๓ ประการ คือ ปริมาณของเชื้อท่ีมี ปริมาณของเลือดหรือสารน้ําท่ีสัมผัส และทางท่ีสัมผัส 
          บุคลากรท่ีเคยได้รับวัคซีนแล้วหรือเคยติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีมาก่อนในอดีต อาจจะมีภูมิต้านทาน
หรือไม่ก็ได้ ดังนั้นควรถามประวัติการได้รับวัคซีนว่าครบหรือไม่ เคยตรวจภูมิต้านทานหรือไม่ว่าข้ึนหรือเปล่า ผู้ท่ี
เคยได้รับวัคซีนครบ ๓ เข็มและมีภูมิต้านทานแล้วและผู้ท่ีเคยติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีมาก่อน ไม่จําเป็นต้องให้
การป้องกันการติดเชื้อ ส่วนในกรณีท่ีไม่ทราบว่าผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีหรือไม่ให้ประเมินความเสี่ยง ถ้า
ผู้ป่วยมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อให้การรักษาเหมือนกรณีผู้ป่วยติดเชื้อ 

การให้ยาป้องกันการติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบี 
          ประกอบด้วยการให้อิมมูโนโกลบูลินและวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี ในกรณีผู้ป่วยมีเชื้อ และ
บุคลากรไม่มีภูมิต้านทาน การรักษาคือการให้อิมมูโนโกลบูลิน ๑ ครั้งร่วมกับวัคซีน ๑ ชุด (คือ วัคซีน ๓ เข็ม ฉีด
ทันที ๑ เข็ม จากนั้นให้ซํ้าท่ี ๑ เดือนและ ๖ เดือน) การให้อิมมูโนโกลบูลินและวัคซีนให้ฉีดเร็วท่ีสุดภายในไม่เกิน 
๒๔ ชั่วโมง โดยฉีดเข้ากล้ามเนื้อบริเวณหัวไหล่ (deltoid) สามารถให้อิมมูโนโกลบูลินพร้อมกับวัคซีนได้โดยให้ฉีด
คนละตําแหน่ง กรณีท่ีบุคลากรเคยฉีดวัคซีนแต่ไม่ครบ ให้ปฏิบัติเหมือนกับกรณี ไม่มีภูมิต้านทาน ส่วนข้ันตอน
การให้ยาและการให้คําแนะนําเหมือนกับกรณีสัมผัสโรคผู้ป่วยเอชไอวี 
          การติดตามผลยังไม่มีแนวทางท่ีชัดเจน แต่โดยท่ัวไปแนะนําให้เจาะเลือดตรวจติดตามผลท่ี ๓ เดือนและ 
๖ เดือน โดยระหว่างนี้ควรละเว้นการบริจาคเลือด อวัยวะ เนื้อเยื่อ และอสุจิ 

 

 



๔๔ 

 

การติดเช้ือไวรัสตับอักเสบซีจากการปฏิบัติงาน 
         การตรวจพบ Anti-HCV ในเลือดบ่งชี้ว่ามีการติดเชื้อตับอักเสบซีในบุคคลนั้น แต่มีข้อจํากัด คือ ไม่
สามารถบอกได้ว่าเป็นการติดเชื้อเฉียบพลัน เรื้อรัง หรือเป็นการติดเชื้อมาก่อนในอดีต และไม่มีความสัมพันธ์กับ
ปริมาณเชื้อในเลือด (HCV RNA) และไม่ได้บอกถึงการแบ่งตัวอย่างรวดเร็วของไวรัส บอกได้เพียงว่ามีโอกาสท่ีจะ
ติดต่อจากผู้ป่วยไปสู่ผู้อ่ืนได้ โดยความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีจากการถูกเข็มตําหรือของมีคมบาด มี
ค่าเฉลี่ยร้อยละ ๑.๘ (พิสัย ๐-๑๐) ซ่ึงตํ่ากว่าการติดเชื้อตับอักเสบบีมาก 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการติดเช้ือไวรัสตับอักเสบซีจากการปฏิบัติงาน 
          โดยท่ัวไปความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีมีน้อยกว่าไวรัสตับอักเสบบีดังท่ีกล่าวแล้ว เชื่อว่าเป็น
เพราะปริมาณเชื้อในเลือดมีน้อยกว่ามาก ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องนอกเหนือจากความรุนแรงและปริมาณของเลือด/สาร
คัดหลั่งท่ีสัมผัสแล้ว จึงเป็นเรื่องของความชุกของโรค การติดเชื้อตับอักเสบซีส่วนใหญ่ผ่านทางการใช้เข็มฉีดยา
ร่วมกันและการให้เลือดในอดีต จึงพบความชุกมากในผู้ป่วยกลุ่มนี้ 

การให้ยาป้องกันการติดเช้ือไวรัสตับอักเสบซี 
          มีข้อมูลการให้  Interferon ชนิดเดียวหรือให้ร่วมกับยา ribavirin พบว่ามีประสิทธิภาพในการลด
จํานวนไวรัสลงได้มาก แต่ยังไม่มีข้อมูลเพียงพอท่ีจะใช้เป็นมาตรฐานในการให้ กรณีหลังการสัมผัสโรค ปัจจุบันจึง
ยังไม่มีการป้องกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีท่ีมีประสิทธิผล ส่วนใหญ่จะใช้วิธีให้คําแนะนํา    ให้สังเกตอาการ
และตรวจติดตามทางห้องปฏิบัติการเป็นระยะเพ่ือดูว่าร่างกายสามารถกําจัดเชื้อได้เองหรือไม่ หากพบว่าเป็นการ
ติดเชื้อแบบเรื้อรังก็ต้องให้คําแนะนําและติดตามอย่างต่อเนื่องเพ่ือวางแผนป้องกันภาวะแทรกซ้อนระยะยาว 
          เนื่องจากการให้การรักษาการติดเชื้อไวรัสท้ัง๓ ชนิดต้องให้การรักษาอย่างเร่งด่วน ดังนั้นจึงจําเป็นต้อง
ทราบผลเลือดของท้ังผู้ป่วยและบุคลากรในทันที เม่ือเกิดกรณีการสัมผัสโรค เม่ือเกิดเหตุข้ึนจึงต้องแจ้งให้
ห้องปฏิบัติการทราบเสมอว่าต้องการผลด่วนเป็นกรณีพิเศษ 
  
เพ่ิมอาจารย์ท่ีรับปรึกษา หากกรณีต้องได้รับยาต้านไวรัส  
อาจารย์ท่ีปรึกษา  อ.จุฑารัตน์  เมฆมัลลิกา     (กองกุมารเวชกรรม) 
                     อ.ธนาสนธิ์  ธรรมกุล        (กองอายุรกรรม) 
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ผนวก ช 
คําแนะนําในการปรึกษางานวิจัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางการแพทย์ 

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ 
 

 ๑.  สถานท่ี ศูนย์วิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางการแพทย์ ชั้น ๓ อาคารคุ้มเกล้าฯ 
 (ห้องศูนย์วิทยบริการเก่า) 
 ๒.  การปรึกษา 

 ๒.๑  ผู้วิจัยท่ีเริ่มวางแผนการวิจัย ควรมีคําถามวิจัยอยู่แล้ว  และควรทบทวนวรรณกรรมท่ี
เก่ียวกับคําถามวิจัยมาพอควร  เพ่ือให้การปรึกษาได้ประโยชน์สูงสุดต่อผู้วิจัยเอง        

 ๒.๒  หากผู้วิจัยต้องการรับการปรึกษา ให้ประสานท่ีศูนย์วิจัยฯโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 
โทร ๒๗๒๕๕ พร้อมส่งเอกสารการวิจัยท่ีเก่ียวข้อง (ถ้ามี) ไปยังศูนย์ฯ วันจันทร์ - วันศุกร์ เพ่ือติดต่อนัดวันให้
คําปรึกษากับเจ้าหน้าท่ีศูนย์ฯ  
 ๓.   อาจารย์ท่ีปรึกษาศูนย์วิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางการแพทย์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.  
รับปรึกษาด้านระเบียบวิธีวิจัย 

๑.  น.อ.สินาท   พรหมมาศ      กองสูตินรีกรรม 
๒.  น.อ.หญิง ศศวรรณ   ชินรัตนพิสิทธ์      กองกุมารเวชกรรม 

     ๓.  น.ต.หญิง วราลี   อภนิิเวศ  กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก 
ถามรายละเอียดเก่ียวกับการดําเนินโครงร่างวิจัย การขอทุน และ ขอแบบฟอร์มการขอทําวิจัยและขอจริยธรรม ท่ี 
น.ท.หญิง นราภรณ์  พุกน้อยและ น.ส. เบญจพร  ขันศิริ (เจา้หน้าท่ีศูนย์วิจัย) โทร ๒๗๒๕๕ หรือ ๐๘๐-๒๖๙-๙๕๐๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๖ 

 

คําแนะนําสําหรับการส่งโครงร่างการวิจัย 
เพ่ือขอรับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรม 
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ  

 
โครงร่างการวิจัยท่ีควรขอรับการพิจารณา 

ผู้วิจัยซ่ึงเป็นข้าราชการ  แพทย์ประจําบ้านของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช และจะดําเนินการวิจัยใน
มนุษย์ในโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ควรส่งโครงร่างการวิจัยเพ่ือขอรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรม ได้แก่   

๑.  การวิจัยใดๆท่ีอาจมีอันตรายต่อสุขภาพและจิตใจของผู้ป่วยหรืออาสาสมัคร     
๒.  การวิจัยเชิงทดลองในยา วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีในมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นชนิดใหม่หรือเคยใช้

มาแล้ว    
๓.  การวิจัยเชิงทดลองในห้องปฏิบัติการท่ีอาจมีปัญหาจริยธรรม 
๔.  การวิจัยโดยการสังเกตเชิงพรรณนาหรือเชิงวิเคราะห์ท่ีอาจมีปัญหาจริยธรรม                                                                                    

ประโยชน์ท่ีจะได้รับ                    
๑.  โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช รับทราบและร่วมรับผิดชอบเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนของโครงการวิจัย         
๒.  เป็นเอกสารประกอบในการขอใบรับรองในการท่ีจะนํายาเข้าประเทศสําหรับใช้ในโครงการวิจัย               
๓.  เป็นหลักฐานในการขอทําวิจัยร่วมกับสถาบันอ่ืน            
๔.  เป็นหลักฐานประกอบในการขอทุนวิจัยจากกองทุนวิจัยทางการแพทย์ มูลนิธิคุ้มเกล้าฯและ    

มูลนิธิ ๕๐ ปี โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช  
๕.  เป็นหลักฐานประกอบการเผยแพร่งานวิจัยในวารสาร   
๖.  เป็นการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช  

ข้ันตอนการพิจารณา             
๑. คัดลอกหรือพิมพ์แบบรายงานข้อมูลโครงร่างการวิจัย  ด้วยพิมพ์ดีดหรือคอมพิวเตอร์                                            
๒.  ส่งโครงร่างการวิจัย  พร้อมคําอธิบายโครงการวิจัยท่ีอาสาสมัครควรทราบ และหนังสือให้ความ

ยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย  เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการจริยธรรมรวม ๒ ชุด    
๓.  คณะกรรมการศูนย์วิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางการแพทย์ร่วมพิจารณาโครงร่างการวิจัย

ก่อน โดยเน้นท่ีระเบียบวิธีวิจัย  
๔. คณะกรรมการศูนย์วิจัยฯ อาจแนะนํา  เปลี่ยนแปลง  หรือขอเอกสารเพ่ิมเติม    
๕.  ผลการพิจารณาของคณะกรรมการศูนย์วิจัยฯ 

๕.๑   ผ่าน 
๕.๒   ต้องแก้ไขหรือปรับปรุงเล็กน้อย 
๕.๓   ต้องแก้ไขหรือปรับปรุงมาก  

หัวข้อท่ีต้องแก้ไขหรือปรับปรุง ให้ผู้วิจัยติดต่อกรรมการผู้ตรวจโครงร่างการวิจัยโดยผ่านทางศูนย์วิจัย
และพัฒนาสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางการแพทย์ และส่งฉบับท่ีแก้ไขตามเวลาท่ีกําหนดเพ่ือการพิจารณาต่อไป  
คณะกรรมการศูนย์วิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางการแพทย์ จะส่งผลการพิจารณาไปยังคณะกรรมการ
จริยธรรม  

๖.  คณะกรรมการจริยธรรมจะมีการประชุมพิจารณาโครงร่างการวิจัยทุก ๓ เดือน โดยเน้นท่ี
ข้อพิจารณาด้านจริยธรรม ความปลอดภัยและสิทธิต่างๆ ของผู้เข้าร่วมการวิจัย 

๗.   ผลการพิจารณาของกรรมการจริยธรรม  คือ 
๗.๑   อนุมัติ    
๗.๒   อนุมัติโดยมีเง่ือนไขให้ปรับปรุง  
๗.๓   ไม่อนุมัติ  



๔๗ 

 

หัวข้อใดท่ีต้องแก้ไข  ให้ส่งฉบับท่ีแก้ไขตามเวลาท่ีกําหนดเพ่ือพิจารณาต่อไป     
 ๘.  คณะกรรมการจริยธรรมจะออกหนังสืออนุมัติด้านจริยธรรมของโครงการวิจัยภายในเวลา          ๑-
๑๕ เดือน  ถ้าไม่มีเง่ือนไขให้ปรับปรุง         

๙.  โครงร่างการวิจัยท่ีได้รับการอนุมัติ  ถ้าได้ดําเนินการวิจัย  ให้แจ้งความก้าวหน้าของงานวิจัยท่ี
เก่ียวกับข้อเสียและผลข้างเคียงท่ีเกิดข้ึนกับผู้ป่วย  /  อาสาสมัครทุกครึ่งปี  ถ้าเกิดผลข้างเคียงท่ีรุนแรงต้อง
รายงานต่อคณะกรรมการจริยธรรมทันที      

๑๐.  ผู้วิจัยต้องรับผิดชอบในผลเสียท่ีอาจเกิดข้ึนจากการวิจัย          
๑๑.  ในระหว่างการดําเนินงานวิจัย  ถ้ามีข้อมูลทางวิชาการจากแหล่งอ่ืน ๆ  ถึง อันตรายของยา   หรือ

เทคโนโลยีท่ีกําลังวิจัย   ต่อผู้ป่วยหรืออาสาสมัคร  ให้ผู้วิจัยรายงานต่อคณะกรรมการจริยธรรมทันที                
 ๑๒. ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ จํานวน ๒ ชุด ให้คณะกรรมการจริยธรรม ภายใน ๖ เดือน  หลัง
เสร็จสิ้นการวิจัย  โดยส่งท่ีศูนย์วิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางการแพทย์  ชั้น๓ อาคารคุ้มเกล้าฯ 

                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๘ 

 

แบบฟอร์มการขอรหัสโครงการวิจัย 
(สําหรับงานวิจัยท่ีต้องใช้ยาของ รพ.ฯ และการตรวจวินิจฉัยหรือทําหัตถการต่าง ซ่ึงต้องทําการจ่ายคืนให้กับ รพ.ฯ) 

1.ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย) 
...................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
2.ชื่อย่อโครงการ(ข้อความสั้นๆ เข้าใจง่าย ความหมายตรงกับงานวิจัย) ตัวอย่างเช่น โครงการผ่าตัดข้อเข่าเทียม
เป็นต้น  ....................................................................................................................................................... 
3.ระยะเวลาการทําวิจัย (บอกวันเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการด้วย) 
        ............................................................................................................................................................ 
4.ชื่อผู้ทําวิจัยและผู้ร่วมทําวิจัย 
        4.1 ชื่อ-สกุล (ผู้ทําวิจัย) ................................................................................ กอง ............................ 
เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ)  ...................................................................... 
        4.2 ชื่อ-สกุล  (ผู้ร่วมทําวิจัย) ........................................................................ กอง ............................. 
เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ)  ......................................................................  
        4.3 ชื่อ-สกุล  (ผู้ร่วมทําวิจัย) ........................................................................ กอง ............................. 
เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ)  ......................................................................  
5.ประเภทผู้ป่วยในโครงการวิจัย               ผู้ปว่ยนอก                ผู้ป่วยใน     จํานวน........................คน  
6.รายการท่ีต้องการขอสนับสนุนจากมูลนิธิคุ้มเกล้าฯสําหรับผู้ป่วยท่ีเข้าร่วมโครงการวิจัย เช่น ยา การตรวจต่าง ๆ   
 

รายการยา 
......................................................................................... 
......................................................................................... 
......................................................................................... 
......................................................................................... 

 
รายการตรวจต่างๆ กอง/หน่วยเกี่ยวข้อง รหัสกิจกรรม 

 
 
ตัวอย่าง   .CXR ………………………………… 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
…………………………………………………………. 
………………………………………………………… 

 
…………………....กรส....................... 
……………………………………………. 
…………………………………….……… 
……………………………….…………… 
……………………………….…………… 
…………………………………….……… 
 

 
…………..…090.2…………… 
…………………………………… 
………………………………..… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
 

 
ลงชื่อ .............................................................. 

               (                                            )                                                                               
                                                 (ผู้ทําวิจัย)  
             วันท่ี .................../........................../.................... 
 
 



๔๙ 

 

ข้อแนะนําสําหรับผู้ทําวิจัยท่ีต้องใช้เงินทุน  

ข้อมูลสําหรับผู้ทําวิจัย 
1.รายละเอียดเก่ียวกับผู้ป่วย 

   1.1 ผู้ทําวิจัยต้องติดต่อรายละเอียดในการทําวิจัยกับแผนกเวชระเบียน กองพยาธิกรรม ศูนย์คอมพิวเตอร์
และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องด้วยตนเอง ก่อนส่งมายังศูนย์วิจัยฯ เพ่ือย่ืนเอกสารขอออกรหัสโครงการต่อไป 
   1.2 ผู้ทําวิจัยต้องแจ้งให้ผู้ป่วยทราบว่าอะไรบ้างท่ีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการตรวจครั้งนี้  (ไม่เสียค่าใช้จ่ายเฉพาะ
ค่าใช้จ่ายท่ีเนื่องจากการทําวิจัย) นอกนั้นจะคิดค่าใช้จ่ายผู้ป่วยตามสิทธิ์หลักของผู้ป่วย 

   1.3 กรณีผู้ป่วยท่ีเข้าร่วมโครงการวิจัยเป็นผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยต้องออกสิทธิรอง(สิทธิรองคือ สิทธิสําหรับ
โครงการวิจัย) ท่ีแผนกเวชระเบียน ชั้น 2 อาคารคุ้มเกล้าฯ 

   1.4 กรณีผู้ป่วยท่ีเข้าร่วมโครงการวิจัยเป็นผู้ป่วยใน ผู้ป่วยต้องออกสิทธิรอง (สิทธิรองคือสิทธิสําหรับ
โครงการวิจัย)  ท่ีห้องเปลี่ยนสิทธิ์ ชั้น 2 อ.คุ้มเกล้าฯ 
   1.5 กรณีผู้ป่วยท่ีเข้าร่วมโครงการวิจัยเป็นผู้ป่วย สิทธิ ปกส.และUC ท่ีไม่ใช่ของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ต้อง
มีใบส่งตัวจากต้นสังกัดทุกครั้ง (เช่นเดียวกับการตรวจรักษาตามปกติ)  
  
2.ข้ันตอนการปฏิบัติสําหรับผู้วิจัย 
   2.1 ส่งโครงร่างวิจัยและกรอกแบบฟอร์มการขอรหัสโครงการวิจัยท่ีกรอกแล้ว เพ่ือขอทุนวิจัยท่ีกรอกแล้ว เพ่ือ
ขอทุนวิจัย ตามเวลาท่ีกําหนด(ส่งท่ีศูนย์วิจัยฯชั้น3อาคารคุ้มเกล้า โทร ๒๗๒๕๕ 
   2.2 ศูนย์วิจัยฯจะส่งแบบฟอร์มการขอรหัสโครงการวิจัยท่ีกรอกแล้วเข้าท่ีประชุมการเงินการคลังของรพ.ฯ 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติ (ใช้ระยะเวลา 1 เดือน) 
   2.3 เม่ืออนุมัติแล้ว แผนกเวชระเบียนจะออกรหัสโครงการวิจัย ตามชื่อย่อโครงการวิจัยในข้อ 2 ของ
แบบฟอร์มการขอรหัสโครงการวิจัยและส่งคืนศูนย์วิจัยฯเพ่ือให้ศูนย์วิจัยแจ้งให้ผู้วิจัยทราบต่อไป  
   2.4 ผู้ทําวิจัยต้องชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับค่าใช้จ่ายตามข้อ 1.1 ให้ผู้ป่วยทราบก่อนทําการวิจัย 
   2.5 เม่ือเก็บข้อมูลจากผู้ป่วยครบตามจํานวนท่ีต้องการ ผู้ทําวิจัยต้องส่งรายละเอียดค่าใช้จ่ายของผู้ป่วย
ท้ังหมด กับเจ้าหน้าท่ีศูนย์วิจัยฯรพ.ฯ (น.ท.หญิง นราภรณ์ พุกน้อยและ น.ส.เบญจพร  ขันศิริ โทร 27255) ทันที
เพ่ือจะได้ดําเนินการเบิกเงินทุนวิจัยต่อไป  
 
  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๐ 

 

แบบข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับการพิจารณาจาก 
คณะกรรมการจริยธรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. 

 
๑.  ชื่อโครงการวิจัย 
๒.  ทําการวิจัยในสาขาวิชาการ 
๓.  ประวัติผู้ทําการวิจัย 
๔.  บทนํา 
         ๔.๑   ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 ๔.๒   การทบทวนวรรณกรรม 
๕.  คําถามของการวิจัย 
๖.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
๗.  ขอบเขตของการวิจัย 
๘.  สมมุติฐาน  (ถ้ามี) 
๙.  กรอบแนวความคิดในการวิจัย (ถ้ามี) 
๑๐.  คําสําคัญ 
๑๑.  การให้นิยามตัวแปรในเชิงปฏิบัติ 
๑๒.  รูปแบบการวิจัย 
๑๓.  ระเบียบวิธีวิจัย 

 ๑๓.๑  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ๑๓.๒  สิ่งแทรกแซงหรือวิธีการ 
 ๑๓.๓  การสังเกตและการวัด 

๑๔.  การรวบรวมข้อมูล 
๑๕.  การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติ 
๑๖.  ปัญหาจริยธรรม 
๑๗.  ข้อจํากัดของการวิจัย 
๑๘.  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 
๑๙.  อุปสรรคท่ีอาจเกิดข้ึน 
๒๐.  การบริหารงานวิจัยและตารางเวลาปฏิบัติงาน 
๒๑.  งบประมาณ 
๒๒.  สรุปโครงการวิจัย 
๒๓. เอกสารอ้างอิง 
๒๔.  คําอนุมัติของผู้บังคับบัญชา  
๒๕.  ภาคผนวก           

 
 
 
 
 
 
 
 



๕๑ 

 

 

                                                บันทึกข้อความ                                                 RC-FO-001                   
                                                                                                                                           ปรับปรุง : เม.ย. 61 
 
ส่วนราชการ……………………………………………………… โทร …………………………………………………………. 
ท่ี ………………………………………………………………………   วันท่ี ……………………………………………………….. 
เรื่อง  ขออนุญาตทําการวิจัย 
เรียน  ประธาน คณก. ศูนย์วิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางการแพทย์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.   
 
             ข้าพเจ้า ……………………………………………………… สังกัดหน่วยงาน …………………………………………… 
ขออนุญาตทําการวิจัยเรื่อง …………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
การดําเนินการทําวิจัย เริ่มต้ังแต่ เดือน …………………. ปี ……………… ถึง เดือน …………………. ปี …………………. 
รวมระยะเวลาดําเนินการวิจัย …………… ปี …………… เดือน 
             ข้าพเจ้า ได้รับทราบข้อมูลท่ีเป็นระเบียบข้อบังคับของ คณก.ศูนย์วิจัยฯ และยินยอมท่ีจะปฏิบัติตาม 
ระเบียบข้อบังคับของ คณก.ศูนย์วิจัยฯ ทุกประการท้ังนี้ได้แนบโครงร่างงานวิจัย จํานวน ๑ ชุดมาเรียบร้อยแล้ว 
             จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาและดําเนินการต่อไป 
 
                                                              ลงช่ือ ………………………………………………… ผู้ทําวิจัย 

                                                 (.........................................................) 
      ลงช่ือ ………………………………………………..ผู้ควบคุมการวิจัย 
                               (........................................................) 

                                               ………../………..../…………… 
 
คํารับรอง ของผู้บังคับบัญชา (ขอให้ผู้บังคับบัญชา เขียนเห็นสมควรทําการวิจัยให้ด้วย) 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
       
       ลงช่ือ : น.อ. ............................................. ผู้บังคับบัญชา 

                                                         ( ........................................... ) 
                                                                                ………../………..../…………… 
 

 
 
 
 
 
 



๕๒ 

 

                                                บันทึกข้อความ                                               RC-FO-002                   
                                                                                                                                          ปรับปรุง : เม.ย. 61 
 
ส่วนราชการ……………………………………………………… โทร …………………………………………………………. 
ท่ี ………………………………………………………………………   วันท่ี ……………………………………………………….. 
เรื่อง  ขอรับการรับรองจริยธรรมการทําวิจัย 
เรียน  ประธานคณะกรรมการจริยธรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. 
 
             ข้าพเจ้า ……………………………………………………… สังกัดหน่วยงาน …………………………………………… 
ขออนุญาตทําการวิจัยเรื่อง …………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
การดําเนินการทําวิจัย เริ่มต้ังแต่ เดือน …………………. ปี ……………… ถึง เดือน …………………. ปี …………………. 
รวมระยะเวลาดําเนินการวิจัย …………… ปี …………… เดือน 
             ข้าพเจ้า ได้รับทราบข้อมูลท่ีเป็นระเบียบข้อบังคับของคณะกรรมการจริยธรรมฯ และยินยอมท่ีจะ
ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของคณะกรรมการจริยธรรมฯ ทุกประการ ท้ังนี้ได้แนบโครงร่างงานวิจัย จํานวน 
๑ ชุด มาเรียบร้อยแล้ว 
             จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาและดําเนินการต่อไป 
 
                                                              ลงช่ือ ………………………………………………… ผู้ทําวิจัย 

                                                 (.........................................................) 
      ลงช่ือ ………………………………………………..ผู้ควบคุมการวิจัย 
                               (........................................................) 

                                              ………../………..../…………… 
 
คํารับรองของผู้บังคับบัญชา (ขอให้ผู้บังคับบัญชา เขียนเห็นสมควรการทําการวิจัยให้ด้วย) 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
       
       ลงช่ือ : น.อ. ............................................. ผู้บังคับบัญชา 

                                                         ( ........................................... ) 
                                                                                ………../………..../…………… 

 
 
 
 
 
 
 



                                 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
                                 ศูนย์วิจัยและพัฒนา
                                 แบบเสนอโครงการวิจัย
๑. ช่ือโครงการวิจัย 
( ภาษาไทย )  …………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 (ภาษาอังกฤษ) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ประเภทของโครงการวิจัย                    
จํานวนสถานพยาบาลท่ีร่วมวิจัย
             Multicenters (ในประเทศ
๒. ช่ือ-หัวหน้าโครงการวิจัย และท่ีอยู่

ชื่อ หัวหน้าโครงการ (ภาษาไทย
    ชื่อ ภาษาอังกฤษ  …………………………………………………………………………
    คุณวุฒิ  ………………………………
    สังกัดหน่วยงาน …………………………………….……
๓. แหล่งเงินทุนสนับสนุนงานวิจัย
๔. บทนํา 

๔.๑ ความเป็นมาของปัญหา
    ๔.๒ คําถามวิจัย และวัตถุประสงค์ของการ
    ๔.๓ ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ
๕. การดําเนินการวิจัย 
    ๕.๑ รูปแบบการทําวิจัย 
    ๕.๒ ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และเกณฑ์การคัดเลือก
    ๕.๓ ขนาดตัวอย่าง 
    ๕.๔ วิธีการ หรือสิ่งแทรกแซง
    ๕.๕ เครื่องมือในการสังเกตและการวัด
    ๕.๖ วิธีดําเนินการทําวิจัย 
    ๕.๗ ผลข้างเคียงความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน
    ๕.๘ การวิเคราะห์ข้อมูล 
๖. การบริหารงานวิจัย และความเป็นไปได้ท่ีจะ
๗. การบริหารงานวิจัย และตารางเวลา
๘. งบประมาณ และแหล่งทุน 
๙. คําอธิบายโครงการทําวิจัย 
๑๐. หนังสือให้ความยินยอม 
๑๑. ข้อพิจารณา ด้านจริยธรรม
       ๑๑.๑  เหตุผล และความจําเป็นท่ีต้อง
       ๑๑.๒  ประโยชน์ท่ีคาดว่า
       ๑๑.๓  ความเสี่ยงของประชากรท่ีเข้าร่วมการ

 

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ                   
ศูนย์วิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางการแพทย์               
แบบเสนอโครงการวิจัย เพ่ือการพิจารณารับรอง

…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                          Drug trial                       Non-Drug 
จํานวนสถานพยาบาลท่ีร่วมวิจัย                   Single center 

ในประเทศ)           International Multicenters (ร่วมกับต่างประเทศ
และท่ีอยู่ ท่ีสามารถติดต่อได้สะดวก 

ภาษาไทย) …………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………… ตําแหน่ง ………………………………………
…………………………………….…………………โทรศัพท์มือถือ ……………………….………

ทุนสนับสนุนงานวิจัย…………………………………………………………………

ความเป็นมาของปัญหา และการทบทวนวรรณกรรม 
และวัตถุประสงค์ของการทําวิจัย 

จะได้รับ 

ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และเกณฑ์การคัดเลือก 

หรือสิ่งแทรกแซง 
เครื่องมือในการสังเกตและการวัด 

เสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน มาตรฐานในการป้องกันหรือแก้ไข เกณฑ์การให้เลิกจากการศึกษา

และความเป็นไปได้ท่ีจะทําวิจัยได้สําเร็จ 
และตารางเวลาการปฏิบัติงาน 

 
 

ด้านจริยธรรม 
และความจําเป็นท่ีต้องทําวิจัยในคน 

คาดว่าจะได้รับจากการทําวิจัยนี้ รวมท้ังประโยชน์ต่อประชากรท่ีเข้าร่วมโครงการวิจัย
ประชากรท่ีเข้าร่วมการทําวิจัยจะได้รับ 

 

๕๓ 

                      RC-FO-003                   
                ปรับปรุง : เม.ย. 61 

เพ่ือการพิจารณารับรอง 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………    
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Drug trial 

ร่วมกับต่างประเทศ)                                                           

………………………………… 
………………………………………….. 

…………………………………………………. 
……………………….……………….. 

………………………………………………………………………………………………… 

มาตรฐานในการป้องกันหรือแก้ไข เกณฑ์การให้เลิกจากการศึกษา 

วิจัยนี้ รวมท้ังประโยชน์ต่อประชากรท่ีเข้าร่วมโครงการวิจัย 



                                 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
                                 ศูนย์วิจัยและพัฒนา
                                 แบบเสนอโครงการวิจัย

       ๑๑.๔  หลักฐานหรือข้อมูล
ประชากรท่ีเข้าร่วมการทําวิจัย 
       ๑๑.๕  แบบหนังสือยินยอม
ระบุข้อมูลต่างๆ ตามแบบท่ีคณะกรรมการด้านจริยธรรม
๑๒. รายช่ือ ท่ีอยู่ และคุณวุฒิของผู้ร่วม
       ชื่อ - นามสกุล  ………………………………………………………
       ท่ีอยู่ ..................................................................................................
       โทรศัพท์มือถือ............................................. 
๑๓. ให้เติมข้อความต่อไปนี้  พร้อมลงลายมือ

   ผู้เสนอโครงการทําวิจัย สัญญาว่า
โครงการวิจัยอย่างเคร่งครัด หากมีการแก้ไขข้อเสนอโครงการ
จริยธรรม ทราบโดยเร็ว เพ่ือการพิจารณาอนุมัติ 
โครงการวิจัย เกิดผลข้างเคียงหรือ
ประโยชน์หรือโทษจากแหล่งอ่ืนในระหว่างทําการ
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชกรมแพทย์ทหารอากาศ 
ภายใน ๓ เดือน เม่ือการทําวิจัยสิ้นสุดลง
๑๔. ให้หัวหน้าหน่วยงานของหัวหน้าโครงการ ลงลายมือช่ืออนุมัติให้
โครงการวิจัยท่ีเป็น วิทยานิพนธ์
ด้วย 
๑๕. ให้ระบุ-ช่ือ ของผู้ท่ีจะเป็นผู้ติดตามประเมินผล
        ซ่ึงอาจจะเป็นหัวหน้าหน่วย
การวิจัยเพ่ือทําหน้าท่ีติดตามโครงการ
ผู้ติดตามประเมินผล (Research monitor)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
       
  

๑. ลงช่ือ…………………………………………
         (  

๒. ลงช่ือ……………………………………………
         (  

๓. ลงช่ือ……………………………………………
         (  

๔. ลงช่ือ……………………………………………
         (  

                 

 

 

 
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ                   
ศูนย์วิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางการแพทย์               
แบบเสนอโครงการวิจัย เพ่ือการพิจารณารับรอง

 
หลักฐานหรือข้อมูล (เอกสารอ้างอิง) ท่ีแสดงให้เห็นว่าการทําวิจัยนี้น่าจะมีความปลอดภัยต่อ

 
แบบหนังสือยินยอม ของประชากรท่ีเข้าร่วมในการทําวิจัย (แบบยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย

ท่ีคณะกรรมการด้านจริยธรรมฯ กําหนด 
และคุณวุฒิของผู้ร่วมทําวิจัย ทุกคน 

………………………………………………………....คุณวุฒิ.....................................................
...................................................................................................................................................

............................................. E-mail ………………………………………………
ให้เติมข้อความต่อไปนี้  พร้อมลงลายมือ ช่ือ-หัวหน้าโครงการวิจัย และผู้ร่วมวิจัย

สัญญาว่า คณะผู้วิจัยจะดําเนินการทําวิจัยตามรายละเอียดท่ีระบุไว้ในข้อเสนอ
วิจัยอย่างเคร่งครัด หากมีการแก้ไขข้อเสนอโครงการทําวิจัย  ผู้เสนอโครงการจะแจ้งให้คณะกรรมการ

เพ่ือการพิจารณาอนุมัติ ให้ดําเนินการวิจัยต่อไปนอกจากนี้หากประชากรท่ีรับไว้ใน
กิดผลข้างเคียงหรือได้รับอันตรายจากการทําวิจัย หรือหากมีข้อมูลองค์ความรู้ใหม่

ประโยชน์หรือโทษจากแหล่งอ่ืนในระหว่างทําการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยจะรายงานให้คณะกรรมการจริยธรรม 
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชกรมแพทย์ทหารอากาศ โดยจะส่งรายงานการวิจัยจํานวน 

วิจัยสิ้นสุดลง หรือเม่ือการทําวิจัยถูกยกเลิก 
ให้หัวหน้าหน่วยงานของหัวหน้าโครงการ ลงลายมือช่ืออนุมัติให้ดําเนินการทําวิจัย

วิทยานิพนธ์ จะต้องมี ชื่อ ประวัติ และผลงาน พร้อมลายมือชื่อของผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์

ของผู้ท่ีจะเป็นผู้ติดตามประเมินผล (Research monitor) โครงการทํา
ซ่ึงอาจจะเป็นหัวหน้าหน่วยงาน หรือผู้ควบคุมโครงการวิจัย หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย

การวิจัยเพ่ือทําหน้าท่ีติดตามโครงการวิจัยว่าได้ดําเนินงานจริงตามท่ีระบุไว้ในแบบเสนอโครงการวิจัย
Research monitor) โครงการวิจัยนี้ คือ.................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………….. หน.หน่วยงาน ของหน.โครงการวิจัย
             ) 

……………………………………………หน.โครงการวิจัย (ผู้ทําวิจัย) 
              ) 

……………………………………………ผู้ร่วมทําวิจัย (อจ.ท่ีปรึกษา) 
               ) 

……………………………………………ผู้ร่วมทําวิจัย 
            ) 

๕๔ 
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เพ่ือการพิจารณารับรอง 

วิจัยนี้น่าจะมีความปลอดภัยต่อ

แบบยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย) โดย

..................................................... 
................................................. 

……………………………………………….................. 
และผู้ร่วมวิจัย ทุกคน 

วิจัยตามรายละเอียดท่ีระบุไว้ในข้อเสนอ
วิจัย  ผู้เสนอโครงการจะแจ้งให้คณะกรรมการ

กจากนี้หากประชากรท่ีรับไว้ใน
วิจัย หรือหากมีข้อมูลองค์ความรู้ใหม่ เก่ียวกับ

วิจัยจะรายงานให้คณะกรรมการจริยธรรม 
จะส่งรายงานการวิจัยจํานวน ๑ ชุด ให้คณะกรรมการ ฯ 

ดําเนินการทําวิจัย ในกรณีเป็น
และผลงาน พร้อมลายมือชื่อของผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์

ทําวิจัยนี้  
หรือผู้ควบคุมโครงการวิจัย หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย จากผู้ให้ทุนสนับสนุน

แบบเสนอโครงการวิจัย 
................................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

โครงการวิจัย (ผอ.กอง/หน.กอง) 

 

 



 

                                 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
                                  ศูนย์วิจัยและพัฒนา
                                         
 

ส่วนของผู้เข้าร่วมงานวิจัยเท่านั้น

ข้าพเจ้า…………………….……….………
ท่ีอยู่…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ได้รับทราบ ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ
ดังต่อไปนี้คือ 

ก. วัตถุประสงค์ของการทําวิจัย
ข. รายละเอียดท่ีปฏิบัติต่อผู้เข้าร่วมโครงการ 
ค. ประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึนจากการ
ง. ความเสี่ยงหรือผลข้างเคียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
จ. แนวทางป้องกัน/แก้ไข 
ฉ.   สําหรับผู้ป่วยใน กรณีท่ีมีปัญหา 

หากข้าพเจ้า มีข้อสงสัยประการใด
ชื่อ–นามสกุล ………………………………………………………………….……
ท่ีอยู่……………………………………..…………………………
โทรศัพท์…………….………………………………
ช.  หากข้าพเจ้าได้รับผลข้างเคียง หรือฤทธิ์ไม่พึงประสงค์ หรืออันตรายจากการ

ปฏิบัติ/ การชดเชยดังนี้ ……………………………………………………………………………………………………………
 …………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………
หากผู้ทําวิจัย มีข้อมูลเพ่ิมเติมท้ังด้านประโยชน์และโทษท่ีเก่ียวข้องกับการวิจัยนี้  ผู้วิจัยจะแจ้งให้

ข้าพเจ้าทราบอย่างรวดเร็วโดยไม่ปิดบัง
 ข้าพเจ้า มีสิทธิ์ท่ีจะขอ 
ร่วมโครงการทําวิจัยนี้จะไม่มีผลกระทบต่
 ข้าพเจ้า ได้รับทราบจากผู้
สาธารณะชน 

ข้าพเจ้า ได้รับทราบและได้ซักถามผู้
โครงการทําวิจัย  จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน

๑. ลงช่ือ  ………………………………………….…
             ( 

๒. ลงช่ือ  ………………………………………….…
            ( 

๓. ลงช่ือ  ………………………………………….…
          ( 
๔. ลงช่ือ  ………………………………………….…

            ( 

 

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ                   
ศูนย์วิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางการแพทย์               

                                         แบบยินยอมเข้าร่วมโครงการทําวิจัย 

ส่วนของผู้เข้าร่วมงานวิจัยเท่านั้น       
วันท่ี…………….เดือน……………..………

…………………….……….………………..นามสกุล…………………..………….……………อายุ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

รายละเอียดของโครงการทําวิจัยเรื่อง ………………………………………………………

ทําวิจัย 
รายละเอียดท่ีปฏิบัติต่อผู้เข้าร่วมโครงการ (ข้ันตอนการทําวิจัย)  
ประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึนจากการทําวิจัย (รวมท้ังค่าใช้จ่ายและค่าชดเชย)  

สี่ยงหรือผลข้างเคียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน  
 ความเสี่ยงหรือการแก้ไขผลข้างเคียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

กรณีท่ีมีปัญหา (ตลอด 24 ชั่วโมง)        
มีข้อสงสัยประการใด หรือเม่ือเกิดผลข้างเคียงจากการทําวิจัยข้ึน ข้าพเจ้าจะติดต่

………………………………………………………………….……..ได้ 
……………………………………..………………………………………………………………………………………………

…………….………………………………… โรงพยาบาล ……………………………………………………………
หากข้าพเจ้าได้รับผลข้างเคียง หรือฤทธิ์ไม่พึงประสงค์ หรืออันตรายจากการทํา

……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

มีข้อมูลเพ่ิมเติมท้ังด้านประโยชน์และโทษท่ีเก่ียวข้องกับการวิจัยนี้  ผู้วิจัยจะแจ้งให้
ข้าพเจ้าทราบอย่างรวดเร็วโดยไม่ปิดบัง 

 งดการเข้าร่วมโครงการทําวิจัย โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
วิจัยนี้จะไม่มีผลกระทบต่อการได้รับบริการ หรือการรักษาท่ีข้าพเจ้าได้รับแต่ประการ

ได้รับทราบจากผู้ทําวิจัยว่าจะไม่เปิดเผยข้อมูล หรือผลการทําวิจัยของข้าพเจ้าเป็นรายบุคคล

ได้รับทราบและได้ซักถามผู้ทําวิจัยจนหมดข้อสงสัยโดยตลอดแล้ว และยิน
วิจัย  จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน 

………………………………………….…..   ผู้ยินยอมหรือผู้แทนโดยชอบธรรม
    )   

………………………………………….…..   หน.โครงการวจิัย  
    ) 

………………………………………….…..    พยาน 
    ) 

………………………………………….…..    พยาน 
    ) 

 

๕๕ 
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……………..………พ.ศ......…………… 

อายุ……………………..ปี 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………….  

 

วิจัยข้ึน ข้าพเจ้าจะติดต่อกับ 

…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 

ทําวิจัย ข้าพเจ้าจะได้รับการ
…………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

มีข้อมูลเพ่ิมเติมท้ังด้านประโยชน์และโทษท่ีเก่ียวข้องกับการวิจัยนี้  ผู้วิจัยจะแจ้งให้

งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยการงดการเข้า
หรือการรักษาท่ีข้าพเจ้าได้รับแต่ประการใด 

วิจัยของข้าพเจ้าเป็นรายบุคคล ต่อ

นหมดข้อสงสัยโดยตลอดแล้ว และยินยอมเข้าร่วมใน

ผู้ยินยอมหรือผู้แทนโดยชอบธรรม 

  (ผู้ทําวิจัย) 



                                 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
                                  ศูนย์วิจัยและพัฒนา
                                    แบบรายงานความก้าวหน้า
                                  รหัสโครงกา

งานสําเร็จตามเป้าหมายท่ีเสนอไว้ หรือไม่ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
คําชี้แจง เก่ียวกับอุปสรรคหรือปัญหา
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
แนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
รายละเอียดงบประมาณ (ระบุรายละเอียดในแต่ละหมวดอย่างชัดเจน
 งบประมาณ ปีท่ี ................................
 งบประมาณ งวดท่ีได้รับ
 

รายละเอียด 

๑. ค่าตอบแทน คณะผู้วิจัยเป็นรายบุคคล
๒. ค่าจ้างผู้ช่วยวิจัย และเจ้าหน้าท่ีอ่ืน ๆ
๓. ค่าวัสดุ 
๔. ค่าเดินทางระหว่างปฏิบัติการในโครงการ
๕. ค่าจัดหาข้อมูล 
๖. ค่าทํารายงาน 
๗. ค่าจ้างวิเคราะห์ตัวอย่าง 
๘. ค่าบริหารโครงการ 

 
สรุปผลงานการทําวิจัย ท่ีได้ดําเนินการมาแล้ว 
 
           
    
     

  
                                    
                                                           
                                                          
   

 

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ                   
ศูนย์วิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางการแพทย์               
แบบรายงานความก้าวหน้า  
รหัสโครงการ 

 
งานสําเร็จตามเป้าหมายท่ีเสนอไว้ หรือไม่ (ถ้าไม่ เพราะเหตุใด)……………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

หรือปัญหา ………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
แนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ระบุรายละเอียดในแต่ละหมวดอย่างชัดเจน) 
................................       จํานวนเงิน    ..............................     

งวดท่ีได้รับ งวดท่ี .........................   จํานวนเงิน   ..............................     

งบประมาณ 
ท่ีได้รับ (บาท) 

ใช้จ่าย  
(บาท) 

คณะผู้วิจัยเป็นรายบุคคล   
และเจ้าหน้าท่ีอ่ืน ๆ   

  
ค่าเดินทางระหว่างปฏิบัติการในโครงการ   

  
  
  
  

รวม   

ท่ีได้ดําเนินการมาแล้ว (ไม่เกิน ๑ หน้ากระดาษ) 

 ลงช่ือ.................................................................. 
        (................................................................)
                  วันท่ี ............./......................./..........

                 ลงช่ือ.................................................................
                                                         (................................................................)

                               วันท่ี ............./......................./.....................

 
 
 

๕๖ 
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………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

..............................     บาท 
..............................     บาท  

 
 

ยอดคงเหลือ  
(บาท) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

.................................................................. ผู้ทําวิจัย 
(................................................................) 

.................... 
.................................................................อาจารย์ท่ีปรึกษา 
(................................................................) 

..................... 



                                 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
                                  ศูนย์วิจัยและพัฒนา
                                      

   (สําหรับงานวิจัยท่ีต้องใช้ยาของ รพ
๑. ชื่อ-โครงการวิจัย (ภาษาไทย
.............................................................................................................................
.................................................................................
.............................................................................................................................
๒. ชื่อ-ย่อโครงการ  (ข้อความสั้นๆ เข้าใจง่าย ความหมายตรงกับงานวิจัย
เทียม เป็นต้น  .............................................................................................................................
๓. ระยะเวลาการทําวิจัย  (บอกวันเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ
    .............................................................................................................................
๔. ชื่อ-ผู้ทําวิจัย และผู้ร่วมทําวิจัย
        ๔.๑ ชื่อ-สกุล (ผู้ทําวิจัย) ..............................................................................
เบอร์โทรศัพท์มือถือ  .....................................................
        ๔.๒ ชื่อ-สกุล  (ผู้ร่วมทําวิจัย
เบอร์โทรศัพท์มือถือ  ..................................................................
        ๔.๓ ชื่อ-สกุล  (ผู้ร่วมทําวิจัย
เบอร์โทรศัพท์มือถือ    ...................................................................... 
๕. ประเภทผู้ป่วย-โครงการทําวิจัย           ผู้ป่วยนอก                ผู้ปว่ยใน     จํานวน
๖. รายการท่ีต้องการขอสนับสนุน สําหรับ
 

 
 
 
 
  

รายการตรวจต่างๆ 
ตัวอย่าง   CXR 

 
 
  
                                                    
     

  
 

 

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ                   
ศูนย์วิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางการแพทย์               

                                      แบบฟอร์ม การขอรหัสโครงการทําวิจัย 
สําหรับงานวิจัยท่ีต้องใช้ยาของ รพ.ฯ และการตรวจวินิจฉัยหรือทําหัตถการต่าง ซ่ึงต้องทําการจ่ายคืนให้กับ รพ

ภาษาไทย) 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

ข้อความสั้นๆ เข้าใจง่าย ความหมายตรงกับงานวิจัย) ตัวอย่างเช่น โครงการผ่าตัดข้อเข่า
.............................................................................................................................

บอกวันเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ) 
......................................................................................................................................................................

ผู้ทําวิจัย และผู้ร่วมทําวิจัย 
) ..............................................................................กอง 

...................................................................... 
ผู้ร่วมทําวิจัย) .......................................................................กอง 
......................................................................  
ผู้ร่วมทําวิจัย) .......................................................................กอง 
......................................................................  

โครงการทําวิจัย           ผู้ป่วยนอก                ผู้ปว่ยใน     จํานวน
สนับสนุน สําหรับผู้ป่วยท่ีเข้าร่วมโครงการวิจัย เช่น  ยา และการตรวจต่าง ๆ  

รายการ ยา 

กอง/หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
กรส. 

  
  

                                                    ลงช่ือ.................................................................. 
        (................................................................)

                  วันท่ี ............./......................./..................

 
 
 
 

๕๗ 
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ฯ และการตรวจวินิจฉัยหรือทําหัตถการต่าง ซ่ึงต้องทําการจ่ายคืนให้กับ รพ.ฯ)              

............................................... 
........................................................................................... 

............................................... 
ตัวอย่างเช่น โครงการผ่าตัดข้อเข่า

..................................................................................................................................................... 

......................................... 

กอง ................................... 

กอง ................................... 

กอง ................................... 

โครงการทําวิจัย           ผู้ป่วยนอก                ผู้ปว่ยใน     จํานวน........................คน  
การตรวจต่าง ๆ   

รหัสกิจกรรม 
0902 

.................................................................. ผู้ทําวิจัย 
(................................................................) 

.................. 



                                 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
                                  ศูนย์วิจัยและพัฒนา
                                       

ช่ือผู้ทําวิจัย ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
เรื่องท่ีทําวิจัย ………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ยังไม่ได้ทําวิจัย เพราะ
  ยังไม่เสร็จ อยู่ในข้ันตอน
  ดําเนินการวิจัยเสร็จส้ิน
๑. ยังไม่ได้ตีพิมพ์ เพราะ................................................................................................
...........................................................................................................................................................
๒. ตีพิมพ์แล้ว ลง (ชื่อ) วารสาร
    ปีท่ี......................เดือน..............................  (
๓. ได้เคยนําไปเสนอผลงานวิจัย
   Oral presentation ในการประชุม
            สถานท่ี....................................................................
   Poster presentation 
                                         
๔. ผลงานวิจัยได้รับการนําไปใช้
    ภายใน รพ
    อ่ืนๆโปรดระบุส
                               วันท่ี...........
    ภายนอก รพ
                               วันท่ี...........
๕. ผลงานวิจัยนี้ได้รับการเผยแพร่สู่สังคม ขอหลักฐานแนบ
   วิทยุคลื่น........................
                     วันท่ี...........เดือน
   ทีวีช่อง............................
                     วันท่ี...........เดือน
   แผ่นพับในงานนิทรรศการ
                     สถานท่ี…………………………………………………..
   อ่ืนๆ โปรดระบุสถานท่ี
                     วันท่ี..........เดือน
  
                                                    
     

  
 
 
 

 

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ                   
ศูนย์วิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางการแพทย์               

                                       แบบฟอร์ม การรายงานผลงานวิจัย 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
เพราะ.......................................................................................................

อยู่ในข้ันตอน......................................................................................................
ส้ินแล้ว ขอทราบผลการดําเนินงาน หลังเสร็จสิ้นงานวิจัย ดังนี้

................................................................................................
.............................................................................................................................

วารสาร........................................................................................
..............................  (แนบหลักฐาน) 

ได้เคยนําไปเสนอผลงานวิจัย ขอหลักฐานแนบ  
ในการประชุม.................................................................

....................................................................วันท่ี.................เดือน........................
oster presentation สถานท่ี…………………………………………………………………………………………..

                                         วันท่ี.................เดือน........................ปี.................. 
ผลงานวิจัยได้รับการนําไปใช้ ดังนี้ ขอหลักฐานแนบ 

ใน รพ.               OPD                  OR                  WARD
อ่ืนๆโปรดระบุสถานท่ี..........................................................................................

...........เดือน......................ปี........................... 
ภายนอก รพ. (ระบุสถานท่ี)..................................................................................

...........เดือน......................ปี........................... 
ผลงานวิจัยนี้ได้รับการเผยแพร่สู่สังคม ขอหลักฐานแนบ 

........................ รายการ.....................................................................
เดือน......................ปี........................... 

............................ รายการ.....................................................................
เดือน......................ปี........................... 

แผ่นพับในงานนิทรรศการ(ชื่องาน)....................................................................
…………………………………………………..วันท่ี..........เดือน......................

อ่ืนๆ โปรดระบุสถานท่ี.......................................................................................
เดือน........................ปี........................ 

                                                    ลงช่ือ.................................................................. 
        (................................................................)

                  ............./......................./..................
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………………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………    
........................................................................................................... 

...................................................................................................... 
ขอทราบผลการดําเนินงาน หลังเสร็จสิ้นงานวิจัย ดังนี้ 

........................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 

............................................................................................................... 

................................... 
........................ปี................  

…………………………………………………………………………………………..  
 

OR                  WARD 
.............................................. 

........................................................ 

.................................................................................... 

.......................................................... 

).................................................................... 
......................ปี................... 

........................................................................................................ 

.................................................................. ผู้ทําวิจัย 
(................................................................) 

.................. 
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ผนวก ซ 
ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับแฟ้มประวัติผู้ป่วย 

 
การบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วย 
 อ้างอิงตามแนวทางการบันทึกเวชระเบียนของแพทย์สภาและแนวทางปฏิบัติการบันทึกเวชระเบียน
ผู้ป่วย ของ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. (MR-QP-008) 

๑.  การบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยนอก  ข้อมูลท่ีต้องมีบันทึกในเวชระเบียน 
        -  อาการสําคัญ และประวัติการเจ็บป่วยท่ีสําคัญ  
 -   ประวัติการแพ้ยา สารเคมี หรือสารอ่ืน ๆ  
 -   บันทึกสัญญาณชีพ (Record of vital sign)  
 -   ผลการตรวจร่างกายผู้ป่วยท่ีผิดปกติ หรือมีความสําคัญต่อการวินิจฉัยโรค หรือการให้การรักษาแก่ผู้ป่วย  
 - ปัญหาของผู้ป่วย หรือการวินิจฉัยโรค หรือการแยกโรค  
 - การสั่งการรักษาพยาบาล รวมตลอดถึงจํานวนและชนิดของยา  
 - ในกรณีมีการทําหัตถการควรมี บันทึกเหตุผล ความจําเป็นของการทําหัตถการ ใบยินยอมของผู้ป่วย 
หรือผู้แทนภายหลังท่ีได้รับทราบ และเข้าใจถึงข้ันตอน ผลดี และอาการแทรกซ้อนท่ีอาจเกิดจากการทําหัตถการ  
 - คําแนะนําอ่ืน ๆ ท่ีให้แก่ผู้ป่วย 
 ๒.  การบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยใน   ความรับผิดชอบของแพทย์ในการบันทึกแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยใน 
  ๒.๑ ใบ  IN PATIENT SUMMARY รายละเอียดในการบันทึก ต้องมีข้อมูลดังต่อไปนี้ 

Principal diagnosis หมายถึง การวินิจฉัยโรคหลักท่ีทําให้ผู้ป่วยได้รับการตรวจรักษาหรือเข้ารับการ
รักษาครั้งนั้น ถูกต้องสอดคล้องกับข้อมูลหลักฐานในเวชระเบียน  องค์ประกอบท่ีสําคัญ ได้แก่ 
  - การวินิจฉัยหลักมีได้เพียงการวินิจฉัยเดียวเท่านั้น 
  - การวินิจฉัยว่าโรคใดเป็นการวินิจฉัยหลักให้กระทําเม่ือสิ้นสุดการรักษาแล้วเท่านั้น เพ่ือให้ได้
คําวินิจฉัยโรคข้ันสุดท้าย (Final diagnosis) ดังนั้น การวินิจฉัยหลักอาจแตกต่างไปจากการวินิจฉัยเม่ือแรกรับ 
(Provisional diagnosis)  
  - ต้องเป็นโรคท่ีเกิดข้ึนต้ังแต่ก่อนรับไว้ในโรงพยาบาล มิใช่โรคแทรกท่ีเกิดข้ึนภายหลัง ถึงแม้
โรคแทรกนั้นจะทําให้สูญเสียทรัพยากรหรือค่าใช้จ่ายในการรักษามากกว่าก็ตาม 
  - ผู้ป่วยท่ีมีโรคหลายโรคปรากฏข้ึนพร้อมกัน ต้ังแต่ก่อนรับเข้าไว้รักษาในโรงพยาบาล ให้เลือก
โรคท่ีได้ทําการรักษาเป็นการวินิจฉัยหลัก หากรักษาหลายโรคพร้อมกัน ให้เลือกโรคท่ีรุนแรงท่ีสุดเป็นการวินิจฉัย
หลัก  หากโรคมีความรุนแรงใกล้เคียงกัน ให้เลือกโรคท่ีใช้ทรัพยากรในการรักษาสูงสุด     เป็นการวินิจฉัยหลัก 
  - กรณีท่ีวินิจฉัยโรคให้แน่ชัดไม่ได้จนสิ้นสุดการรักษาแล้ว ( ผู้ป่วยหายจากอาการเจ็บป่วยเอง
โดยไม่ทราบสาเหตุ  หรือผู้ป่วยเสียชีวิตโดยยังวินิจฉัยโรคไม่ได้ หรือส่งต่อผู้ป่วยไปรักษายังโรงพยาบาลอ่ืน) ให้
บันทึกอาการ ( Symptom) หรืออาการแสดง ( Sign) หรือกลุ่มอาการท่ีสําคัญเป็นการวินิจฉัยหลัก    

Comorbidity  ( Pre-Admission comorbidity การวินิจฉัยร่วม ) หมายถึง โรคท่ีปรากฏร่วมกับ
โรคท่ีเป็นการวินิจฉัยหลัก และเป็นโรคท่ีมีความรุนแรงของโรคมากพอท่ีจะทําให้ผู้ป่วยมีความเสี่ยงต่อชีวิตสูงมาก
ข้ึน หรือมีการตรวจวินิจฉัยหรือการรักษาเพ่ิมข้ึนระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาลครั้งนี้ องค์ประกอบท่ีสําคัญ 
ได้แก่ 

- เป็นโรคท่ีเกิดข้ึนก่อน หรือพรอ้มกับโรคท่ีเป็นการวินิจฉัยหลกั มิใช่โรคแทรกท่ีเกิดข้ึนมาภายหลัง 
- เป็นโรคท่ีทีความรุนแรงมากพอ ท่ีทําให้ผู้ป่วยมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคแทรก เสี่ยงต่อการ

เสียชีวิตหรือพิการ ทําให้ต้องเพ่ิมการตรวจพิเศษ เพ่ิมยาหรือเวชภัณฑ์ ต้องได้รับการดูแลเพ่ิมจากแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญสาขาอ่ืน ต้องทําการรักษาเพ่ิมเติม 

- การบันทึกวินิจฉัยโรคร่วม สามารถบันทึกได้มากกว่า ๑ โรค โดยไม่จํากัดจํานวนสูงสุด  



๖๐ 

 

Complication ( Post-Admission )หมายถึง โรคแทรกท่ีไม่ปรากฏร่วมกับโรคท่ีเป็นการวินิจฉัย
หลักแต่แรก แต่เกิดข้ึนหลังจากผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแล้ว และเป็นโรคท่ีมีความรุนแรงของโรค
มากพอท่ีจะทําให้ผู้ป่วยมีความเสี่ยงต่อชีวิตสูงมากข้ึนหรือใช้ทรัพยากรในการรักษาเพ่ิมข้ึนระหว่างการรักษาตัว
ในโรงพยาบาลครั้งนี้ องค์ประกอบท่ีสําคัญ ได้แก่ 

- เป็นโรคท่ีเกิดข้ึนภายหลังไม่เกิดข้ึนก่อน หรือ ไม่เกิดพร้อมกับโรคท่ีเป็นการวินิจฉัยหลัก เป็น
โรคท่ีเกิดข้ึนหลังจากผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแล้ว 

- เป็นโรคท่ีมีความรุนแรงมากพอท่ีทําให้ผู้ป่วยมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคแทรก เสี่ยงต่อการ
เสียชีวิต หรือพิการระหว่างรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล หรือทําให้ต้องเพ่ิมการตรวจพิเศษ เพ่ิมยาหรือเวชภัณฑ์ 
ต้องได้รับการดูแลเพ่ิมเติมจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแผนกอ่ืนๆ 

- โรคแทรกอาจเป็นโรคต่างระบบกับโรคท่ีเป็นการวินิจฉัยหลัก และอาจไม่เก่ียวเนื่องกับการ
วินิจฉัยหลัก 

- แพทย์สามารถบันทึกโรคแทรกได้มากกว่า ๑ โรค 
Other diagnosis หมายถึง โรคหรือภาวะของผู้ป่วยท่ีไม่เข้าข่ายคําจํากัดความของการวินิจฉัยหลัก 

การวินิจฉัยร่วม หรือโรคแทรก กล่าวคือเป็นโรคท่ีความรุนแรงของโรคไม่มากพอท่ีจะทําให้ผู้ป่วยมีความเสี่ยงต่อ
ชีวิตสูงมากข้ึน หรือเป็นโรคท่ีไม่ต้องใช้ทรัพยากรในการรักษาเพ่ิมข้ึนระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาลครั้งนี้ อาจ
เป็นโรคท่ีพบร่วมกับโรคท่ีเป็นการวินิจฉัยหลัก หรือพบหลังจากเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลแล้วก็ได้ 

External cause ( External cause of injury and poisoning) หมายถึง สาเหตุการบาดเจ็บ 
(กรณีอุบัติเหตุ) หรือเป็นพิษจากสารเคมี คือ ข้อมูลท่ีได้จากการซักประวัติผู้ป่วย เพ่ือให้ทราบว่าบาดเจ็บมา
อย่างไร เป็นอุบัติเหตุ ถูกทําร้าย หรือฆ่าตัวตาย โดยต้องบอกกลไกการบาดเจ็บอย่างละเอียด เช่น บรรยายว่า
เป็นอะไร ท่ีไหน ขณะทําอะไรอยู่ เป็นต้น 

OR Procedure/ Non OR Procedure (ถ้ามี) หมายถึง หัตถการท่ีทําในขณะท่ีผู้ป่วยรักษาเป็น  
ผู้ป่วยใน ในครั้งนั้น รวมถึงกรณีท่ีโรงพยาบาลส่งผู้ป่วยไปทําหัตถการท่ีหน่วยบริการอ่ืนและโรงพยาบาลเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้น โดยระบุรายละเอียด อวัยวะ ตําแหน่ง ข้างท่ีทํา ครั้งท่ีทํา วันเวลาท่ีทําและต้อง
สอดคล้องกับข้อมูลหลักฐานในเวชระเบียน 

Clinical summary หมายถึง การสรุปสาเหตุหรือปัญหาผู้ป่วยแรกรับหรือการวินิจฉัยโรคเม่ือสิ้นสุด
การรักษาการ investigation การรักษา (การดําเนินของโรค) ผลการรักษา แผนการรักษาฟ้ืนฟูและสร้างเสริม
สุขภาพหลังจําหน่ายผู้ป่วยโดยย่อ  

Discharge status / type หมายถึง สถานภาพผู้ป่วยขณะจําหน่าย/ประเภทการจําหน่ายผู้ป่วย โดย
มีรายละเอียดดังนี้ (เลขหน้าคือรหัสท่ีใช้ในการบันทึกข้อมูลทางสถิติและต้องเป็นตัวเลข standard ท่ีใช้อยู่) 
Discharge status: 

1 หมายถึง complete recovery                      
2 หมายถึง improved                                            
3 หมายถึง not improved                                 
4 หมายถึง normal delivery                                     
5 หมายถึง un-delivery                                   
6 หมายถึง normal child discharged with mother             
7 หมายถึง normal child discharged separately 
8 หมายถึง stillbirths                                      
9 หมายถึง dead 
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Discharge type : 
1 หมายถึง with approval                            
2 หมายถึง against advice                                            
3 หมายถึง by escape                                
4 หมายถึง by transfer                                        
5 หมายถึง other (specify)                                                                                                           
8 หมายถึง dead, autopsy                                                                                                         
9 หมายถึง dead, no autopsy 

 - ลงชื่อพร้อมหมายเลขใบประกอบโรคศิลป์ในช่อง Attending Physician &License รวมถึงกรณีท่ีการ
พิมพ์ใบสรุปการรักษาจากระบบคอมพิวเตอร์ จะต้องลงลายมือชื่อแพทย์ท่ีรักษา/แพทย์ท่ีสรุปการรักษาด้วย 

- ผู้ป่วยถึงแก่กรรมต้องเขียนรายงาน Medical certificate of cause of death และลงชื่อ วัน เดือน ปี 
ใน  Attending physician  

๒.๒  Discharge summary เขียนให้ละเอียดครบถ้วนจะเป็นประโยชน์เม่ือผู้ป่วยมา follow up 
- Clinical data ผล lab  X-RAY special  investigation  เช่น  ECHO  EKG 
- Operation or finding 
- Hospital causeรวมท้ัง complicationและการรักษาสําคัญท่ีให้ระหว่างadmit 
- Medical on discharge 
- การนัด Follow up 
- ลงการวินิจฉัยโรคและหัตถการ 
- ลงชื่อในช่อง Doctor signature 

๒.๓  ใบ  Informed  consent 
- เม่ือรับผู้ป่วยไว้เป็นผู้ป่วยใน แพทย์เจ้าของไข้หรือแพทย์เวรต้องอธิบายถึงความจําเป็นท่ีต้อง

รับไว้ทําการรักษาและการวินิจฉัยเบ้ืองต้นให้ผู้ป่วยหรือญาติทราบ และลงชื่อไว้ในช่องแพทย์ผู้ให้
คําอธิบาย  

- หากผู้ป่วยจําเป็นต้องได้รับการผ่าตัด การตรวจพิเศษ/การทําหัตถการ ต้องอธิบายแผนการ
ตรวจวินิจฉัย การรักษาพยาบาลของโรค การทําผ่าตัด  การตรวจพิเศษ/การทําหัตถการ รวมถึงความ
เสี่ยง  ภาวะแทรกซ้อน ผลข้างเคียง หรือผลท่ีอาจเกิดข้ึนภายหลัง รวมท้ังทางเลือกแก่ผู้ป่วยทุกราย  
และลงชื่อไว้ในช่องแพทย์ผู้ให้คําอธิบาย  

- เม่ือผู้ป่วยและญาติยินยอม ให้ลงชื่อไว้ในช่องผู้ป่วย/ผู้มีอํานาจทําการแทน 
- หากผู้ป่วยหรือญาติไม่ยินยอม ต้องลงชื่อไว้ในช่องแพทย์ผู้ให้คําอธิบายในหนังสือแสดงความ

ไม่ยินยอมรับการตรวจรักษา การทําหัตถการ และ/หรือรับการผ่าตัด 
๒.๔  Medical  history report   รายละเอียดท่ีต้องบันทึก 

- Chief complaint : อาการ/ปัญหาท่ีผู้ป่วยต้องมาโรงพยาบาล 
   - Present illness : what, where, when, why, who, how, how many การรักษาท่ีได้มา

แล้ว 
  - Past illness ท่ีสําคัญ และเก่ียวข้องกับปัญหาท่ีมา หรือสอดคล้องกับปัญหาท่ีสงสัย 
  - History : ประวัติการแพ้ยา,family history, personal history, social history, growth 
and development/vaccination(กรณีผู้ป่วยเป็นเด็ก), ประวัติประจําเดือน (กรณีผู้ป่วยเป็นผู้หญิง) 
และประวัติอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง      

- Review of system : ศีรษะ ถึง เท้า 
- ระบุแหล่งท่ีมา และความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
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- ลายมือชื่อแพทย์ ท่ีสามารถสื่อถึงแพทย์เจ้าของลายมือชื่อได้  
๒.๕  Physical examination report 

การบันทึกผลท่ีได้จากการตรวจร่างกายครั้งแรกเม่ือรับผู้ป่วย 
- บันทึก vital signs ครบถ้วน (T,P,R,BP) กรณีเด็กอายุ ๐ – ๓ ปี ให้บันทึกอย่างน้อย T,P,R 

ส่วนการบันทึก BP พิจารณาตามสภาพปัญหาของผู้ป่วย 
- การตรวจร่างกายตําแหน่งท่ีนําไปสู่การวินิจฉัยท่ีสอดคล้องกับ chief complaint โดยละเอียด 
- การตรวจร่างกายทุกระบบ (ดู คลํา เคาะ ฟัง) 
- สรุปข้อวินิจฉัยข้ันต้น (provisional diagnosis) ท่ีเก่ียวข้อง / สอดคล้องกับผลการตรวจ 
- ระบุเหตุผลในการรับไว้เป็นผู้ป่วยใน (Indication for Admission) 
- ลงนามแพทย์ ท่ีรับผิดชอบในการตรวจร่างกาย 

๒.๖  Progress note 
          - บันทึกรายงานการติดตามผู้ป่วยทุกวันใน ๓ วันแรก และบันทึกทุกครั้งท่ีมีการเปลี่ยนแปลง

การรักษา/ เปลี่ยนแปลงแพทย์ผู้ดูแล/ปรึกษาระหว่างแผนก หรือได้รับผลการตรวจท่ีสําคัญเช่นผล  CT SCAN, 
ผล C/S หรือเม่ือมีการทําหัตถการ/การผ่าตัด รวมท้ังการงดหรือเลื่อนทําผ่าตัดหรือหัตถการด้วย 

          - S.O.A.P.format 
๒.๗  ใบส่ังการรักษา 

- ไม่ควรสั่งการรักษาด้วยวาจา  หากจําเป็นต้องกลับมาเขียนคําสั่งการรักษาภายใน ๒๔ ชั่วโมง 
- เขียนคําสั่งให้ชัดเจน  หลีกเลี่ยงการใช้ตัวย่อ  ลงชื่อและวัน เดือน ปี ท่ีสั่งทุกครั้ง 
- เม่ือต้องการ Off  คําสั่งการรักษาเดิม  
- เขียน Off  หลังคําสั่งการรักษาเดิม พร้อม ลงชื่อ  วัน เดือน ปีท่ี OFF ด้วย  
- เขียน Off  คําสั่งการรักษา ท่ีต้องการ OFF ในช่องคําสั่งต่อเนื่องพร้อม ลงชื่อ วัน เดือน ปี   ที

สั่ง off 
๒.๘ Operation report 

- ลงรายละเอียดวิธีการผ่าตัด สิ่งท่ีตรวจพบ สิ่งท่ีตัดออก การส่งชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยา 
ภาวะแทรกซ้อน  จํานวนเลือดท่ีสูญเสียระหว่างผ่าตัด 

- ชื่อการผ่าตัด / หัตถการ ระบุตําแหน่ง ข้าง วิธีท่ีใช้ระงับความรู้สึก วันท่ี, เวลาท่ีเริ่มและ
สิ้นสุดการผ่าตัด (ท้ัง LA และ GA) 

- Pre-op Dx : การวินิจฉัยโรคก่อนผ่าตัด 
- Post-op Dx : การวินิจฉัยโรคหลังผ่าตัด ให้ระบุชื่อโรค ห้ามใช้คําว่า “same” 
- ชื่อ - สกุลผู้ป่วย ชื่อแพทย์ผู้ผ่าตัด , Assistant, Scrub nurse 

๒.๙  Consultation request 
- ผู้ขอคําปรึกษาเขียนให้ชัดเจน ระบุเหตุผลท่ีขอปรึกษา ลําดับความเร่งด่วน 
- แพทย์ท่ีต้องการปรึกษา : ระบุวันท่ี เวลาท่ีปรึกษา ปัญหา เรื่องท่ีต้องการปรึกษา 
- แพทย์ผู้รับปรึกษาบันทึกผลการซักประวัติ ผลการตรวจท่ีเก่ียวข้องกับเรื่องท่ีปรึกษา ตาม

แนวทางการซักประวัติและตรวจร่างกาย 
- แพทย์ผู้รับปรึกษาบันทึกคําวินิจฉัยโรค การรักษาท่ีให้หรือคําแนะนําการทําหัตถการ (ถ้ามี) 

แผนการรักษา การให้ความเห็นแพทย์ผู้ปรึกษา 
- แพทย์ผู้รับปรึกษาบันทึกแผนการดูรักษา และกําหนดความถ่ีในการตรวจติดตามซํ้า บันทึก

ผลการติดตามการตอบสนองต่อการดูแล ผลลัพธ์ของการดูแล วันเวลาท่ีจําหน่าย การส่งต่อ (ถ้ามี) 
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๒.๑๐ หนังสือรับรองการตาย (ท.ร.4/1) 
- กรณีท่ีผู้ป่วยถึงแก่ความตายแพทย์เวรท่ีรับผิดชอบต้องเป็นผู้ออกหนังสือรับรองการตาย  

ยกเว้นในผู้ป่วยคดีแพทย์นิติเวชจะเป็นผู้ออกใบรับรองให้ 
- โรคท่ีเป็นสาเหตุการตายต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่(ข้อ ๒.๓และ๒.๔) โดย

บันทึกลําดับเหตุการณ์ของโรคต่างๆท่ีเกิดข้ึนต้ังแต่แรก โรคแทรกท่ีเกิดจนถึงโรคสุดท้ายโดยบันทึกโรค
หรือกลไกการบาดเจ็บท่ีเกิดข้ึนเริ่มแรกไว้ในบรรทัดล่างสุด 

- อย่าใช้Mode of deathหรือprincipal diagnosis เป็นสาเหตุการตาย 
- โรคหรือภาวะท่ีให้เจ้าหน้าท่ีทะเบียนราษฎร์คัดลอกลงในช่องสาเหตุการตายในใบมรณะบัตร

ต้องเขียนเป็นภาษาไทย (ข้อ ๒.๕) 
- ถ้าผู้เสียชีวิตเป็นสตรีต้องระบุเรื่องภาวการณ์ตั้งครรภ์ (ข้อ ๒.๖) 

การบริหารความเส่ียงของบุคลากรทางการแพทย์เก่ียวกับงานเวชระเบียน 
 - เม่ือต้องการแก้ไขข้อความในเวชระเบียนให้ใช้วิธีขีดฆ่าข้อความท่ีผิดแล้วเขียนข้อความใหม่ท่ีถูกต้อง 
และลงนามผู้แก้ไขตลอดจนวันเวลาท่ีแก้ไข  อย่าใช้น้ํายาลบคําผิดลบแล้วเขียนทับ 
 - ทุกลายมือท่ีบันทึกลงในเวชระเบียนต้องมีการลงนามกํากับแนบท้าย 
 - แพทย์ควรบันทึกคําแนะนําท่ีให้ผู้ป่วยท้ังด้วยวาจา และลายลักษณ์อักษรเข้าในเวชระเบียน 
 - แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ควรหลีกเลี่ยงการใช้ถ้อยคําท่ีไม่เหมาะสม หรืออาจเป็นการหม่ิน
ประมาทผู้ป่วยในการบันทึกเวชระเบียน 
 - แพทย์จะต้องเป็นผู้เขียนใบขอส่งตรวจหรือใบขอคําปรึกษาและต้องเป็นผู้อ่านเม่ือได้รับคําตอบก่อน
นําเข้าเก็บในเวชระเบียน 

การสรุปแฟ้มเวชระเบียน 
 - ควรสรุปให้เรียบร้อยทันทีท่ีผู้ป่วยจําหน่าย  อย่างช้าไม่ควรเกิน ๓ วัน ทําการ แฟ้มเวชระเบียนจะอยู่
บนหอผู้ป่วย ๗ วัน หากไม่สามารถทําได้ต้องมาทําการสรุปท่ีห้องสรุปเวชระเบียนชั้น ๓ ภายใน ๑๐ วัน หลัง
ผู้ป่วยจําหน่าย เวลาเปิดทําการของห้องเวชระเบียนชั้น ๓ 

o วันจันทร์- วันศุกร์  เวลา ๐๘๐๐-๑๙๐๐ 
o วันหยุดราชการ     เวลา ๐๘๐๐-๑๖๐๐ 

 - ห้ามนําแฟ้มเวชระเบียนออกมาสรุปนอกห้องเวชระเบียน 

การขอยืมแฟ้มเวชระเบียน 
 - กรณีต้องการทําวิจัยหรือการศึกษากรอกแบบฟอร์มใบยืม ว.03 (ยืมไม่เกิน ๔ แฟ้ม) หรือ ว.04  
(ยืมมากกว่า ๔ แฟ้ม) ยื่นแบบฟอร์มขอยืมแฟ้มได้ท่ีห้องทะเบียนเวชสถิติชั้น ๓ ในเวลาราชการ และยื่นใบยืม
ล่วงหน้าอย่างน้อย ๒ วัน 
 - หากจําเป็นต้องใช้แฟ้มเวชระเบียน เกิน ๕ แฟ้ม ต้องทําเรื่องขออนุญาตจาก ผอ.กองต้นสังกัดก่อน 
 - การขอยืมแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยใน ให้ยืมได้เฉพาะแฟ้มท่ีสรุปเรียบร้อยและผ่านข้ันตอนของทาง 
เวชระเบียนเรียบร้อยแล้ว  
 - ระบุชื่อ – นามสกุล HN และAN ครั้งท่ีต้องการยืมให้ชัดเจน และระบุว่าเป็นแฟ้มผู้ป่วยใน หรือ OPD 
card หรือท้ัง ๒ อย่าง 
 - แฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยในขอยืมได้ครั้งละ ๑๕ แฟ้ม ส่งคืนภายใน ๗ วันหากมีความจําเป็นต้องใช้ต่อ
ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าท่ีทราบ 
 - OPD card ยืมได้ครั้งละ ๕๐ แฟ้ม ส่งคืนภายใน ๓ วันหากมีความจําเป็นต้องใช้ต่อต้องแจ้งให้
เจ้าหน้าท่ีทราบ 
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 - ห้ามนําเอกสารในแฟ้มเวชระเบียน  ออกนอกแฟ้ม หรือดึงออกจากแฟ้ม เนื่องจากแฟ้มได้ถูกเรียงไว้
ตามมาตรฐาน  ของการจัดเก็บแฟ้มเวชระเบียนแล้ว 
 

Flow การยืมแฟ้มเวชระเบียนในเพ่ือการศึกษาวิจัย 

 
      
 
             จํานวน ≤ 5 แฟ้ม              ผู้ทําการวิจัย  
                                              ต้องการยืมแฟ้ม 

 

                                                 

   เขียนใบยืม ว 03                                                                เขียนใบยืม ว 04 (ผ่าน ผอ.กอง) 
 

 
เจ้าหน้าท่ีบันทึกยืมแฟ้ม                         เจ้าหน้าท่ีบันทึกยืมแฟ้ม 
                    
 

ก่อน 10.00 น.รับ CD 14.00 น.                                                            รับ CD ในวันถัดไป 

หลัง 10.00 น.รับ CD ในวันถัดไป 

 

 

  

                                        คืน CD ท่ียืมภายใน 7 วัน  
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                Flow การยืมแฟ้มเวชระเบียนนอก (OPD CARD) เพ่ือการศึกษาวิจัย 

       ผู้ทําการวิจัย ต้องการยืมแฟ้ม 

 

 

จํานวนไม่เกิน 5 แฟ้ม     จํานวน 6 - 50 แฟ้ม 

      (ยืมครั้งละ 50 แฟ้มต่อการยืม 1 ครั้ง) 

 

เขียนใบยืม ว 03                                             เขียนใบยืม ว 04 (ผ่าน ผอ.กอง) 

                                                                  

       

เจ้าหน้าท่ี ผทส.ฯ ค้น                ส่งใบยืมท่ี ผทส.ฯ ก่อน 1100 น.            ส่งใบยืมท่ี ผทส.ฯ หลัง 1100 น. 

     (10 นาที) 
                
                                            รับแฟ้มเวลา 1400 น.                      รับแฟ้มวันรุ่งข้ึน เวลา 1400 น. 

              

  

 ผทส.ฯลงบันทึกการยืมในระบบ Comp.           คืน ผทส.ฯ ภายใน 3 วนั 

 

 

หมายเหตุ  หากไม่มารับแฟ้มท่ียืมภายใน ๓ วัน  ผทส.ฯ จะดําเนินการดังนี้  

๑. ติดต่อผู้ยืมให้มารับแฟ้มตามเบอร์โทรศัพท์ท่ีแจ้งไว้ 

๒. หากหลังจากการติดต่อผู้ยืมไม่มารับภายใน ๑ วัน ผทส.ฯ จะจัดเก็บแฟ้มดังกล่าว  

    หากผู้ยืมยังมีความประสงค์ยืมให้เขียนเรื่องขอยืมใหม่ 

  
 

วันท่ี ๒๕ เม.ย. ๕๕                                                                                                                           
   โดย    ผทส.กรก. รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๖ 

 

ผนวก ฌ 
การประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลของแพทย์ประจําบ้าน  

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ 
ประจําเดือน..................................................... 

 
 

ชื่อ – นามสกุล............................................สาขาวิชา..........................................ชั้นปีท่ี................... 
ปฏิบัติงานในกอง........................... 
ลากิจรวม........วัน ลาป่วยรวม...........วัน 
 
 
 
 
 
    
 
   
  
  
ความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
 ...................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
        ลงชื่อ.............................................. 
          ผู้ประเมิน 
                วันท่ี................................. 
 
หมายเหตุ  
กากบาทลงในช่องคะแนนท่ีเห็นว่าตรงกับแพทย์ประจําบ้าน  
ฟอร์มนี้ 1 แผ่น สําหรับแพทย์ประจําบ้าน 1 คนเท่านั้น 
การส่งคะแนนเฉลี่ยให้คณะกรรมการ การศึกษาแพทย์หลังปริญญา  ทุก 3 เดือน 
 
 
 
 
 
 
 

 

คะแนน 
ควรปรับปรุง 

1 
พอใช้ 

2 
ดี 
3 

ดีมาก 
4 

ความรู้  
(Knowledge) 

    

เจตนคติ 
( Attitude) 

    

การปฏิบัติงาน (Practice)     



๖๗ 

 

ผนวก ญ  
แนวทางการลงโทษแพทย์ประจําบ้านโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 

 
คําสั่งโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ 

กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ 
(เฉพาะ) 

ท่ี ๒๓/๕๐ 
เรื่อง  กําหนดแนวทางการลงโทษแพทย์ประจําบ้าน รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.บนอ. 

---------------------------------------------------------------- 
 เพ่ือให้การพิจารณาลงโทษแพทย์ประจําบ้านของ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.บนอ. ท่ีกระทําผิดในกรณี
ต่าง ๆ ของทุก นขต.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.บนอ. ถือปฏิบัติตามแนวทางการลงโทษแพทย์     ประจําบ้าน รพ.
ภูมิพลอดุลยเดช พอ.บนอ. ตามผนวกคําสั่งฯ ท่ีแนบ 
 ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง ณ วันท่ี ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 

 พล.อ.ต. 
    (อภิชาต  โกยสุขโข) 
  ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.บนอ.             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๘ 

 

แนวทางการลงโทษแพทย์ประจําบ้าน รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.บนอ. 
ประกอบคําสั่ง รพ.(เฉพาะ) ที่ ๒๓ ลง ๒๒ มี.ค. ๕๐ 

๑.  หลักการและเหตุผล 
 แนวทางการลงโทษฯ นี้มีข้ึนเพ่ือความสงบเรียบร้อยและยุติธรรมในการปกครอง บังคับบัญชาและมี
มาตรฐานในการลงโทษแพทย์ประจําบ้าน ของ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.บนอ. ท่ีกระทําความผิดโดยมี
จุดมุ่งหมายให้แพทย์ประจําบ้านท่ีกระทําความผิดได้มีโอกาสปรับปรุงแก้ไขตนเอง เพ่ือเป็นแพทย์ท่ีมีความรู้
ความสามารถโดยสมบูรณ์ 
๒.  การพิจารณาความผิด 
 การพิจารณาไต่สวนหรือลงโทษ ในกรณีท่ีแพทย์ประจําบ้านกระทําผิดให้คณะกรรมการผู้ดูแลแพทย์
ประจําบ้านของแต่ละกอง จํานวนไม่ตํ่ากว่า ๓ คน เป็นกรรมการไต่สวนและพิจารณาโทษ และเสนอผลการ
พิจารณาต่อท่ีประชุมกองเพ่ือพิจารณาอนุมัติลงโทษ, แจ้งให้แพทย์ประจําบ้านทราบ และทํารายานเสนอต่อ 
คณก.แพทย์หลังปริญญาฯ ให้ทราบทุกครั้ง 
๓.  เกณฑ์การลงโทษ  เรียงตามลําดับความรุนแรงของการลงโทษจากข้ันตํ่าสุดจนถึงข้ึนสูงสุด 
 ๓.๑  ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร 
 ๓.๒  ภาคทัณฑ์ 
 ๓.๓  จํากัดสิทธิ์ หรือเพ่ิมการปฏิบัติงาน 
 ๓.๔  เพ่ิมระยะเวลาการฝึกอบรม (๑ เดือน ถึง ๑๒ เดือน) 
 ๓.๕  ให้ออกจากการฝึกอบรม หรือส่งตัวกลับต้นสังกัด 
๔.  หลักเกณฑ์ความผิด 
 ๔.๑  ความผิดเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าท่ีและการปฏิบัติหน้าท่ีเวร 
  ๔.๑.๑  ปฏิบัติงานไม่ตรงตามเวลาท่ีกําหนด หรือการลาไม่ถูกต้องตามข้อบังคับโดยไม่มีเหตุผล
อันสมควร 
  ๔.๑.๒  ปฏิบัติงานบกพร่องผิดพลาด หรือประมาทเลินเล่อจนน่าจะทําให้เกิดความเสียหายต่อ
ผู้ป่วย หรือทางราชการ 
  ๔.๑.๓  ละท้ิงหน้าท่ีขณะปฏิบัติงาน 
 ๔.๒  ความผิดเก่ียวกับการปฏิบัติตนในฐานะแพทย์ 
  ๔.๒.๑  ขัดคําสั่งผู้บังคับบัญชา หรือแพทย์อาวุโส 
  ๔.๒.๒  ประพฤติตนไม่เหมาะสมในหมู่คณะ อาทิเช่น การแต่งกาย วาจา การทะเลาะวิวาท
และการพนัน เป็นต้น 
 ๔.๓  การกระทําอ่ืนใดนอกเหนือจากความผิดในข้อ ๔.๑ และ ๔.๒ ท่ีคณะกรรมการผู้ดูแลแพทย์ประจํา
บ้านของแต่ละกองพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความผิด หากละเลยไม่มีบทลงโทษจะส่งให้เกิดผลเสียหายต่อส่วนรวม
ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๙ 

 

๕.  บทลงโทษ 
กรณีท่ี เกณฑ์ความผิด การลงโทษ 

๕.๑  ความผิดเก่ียวกับการปฏิบัติ
หน้าท่ีและการปฏิบัติหน้าท่ีเวร 

๕.๑.๑  ปฏิบัติงานไม่ตรงตามเวลาท่ี
กําหนด หรือการลาไม่ถูกต้องตาม
ข้อบังคับโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
 

๑.  ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร 
๒.  ภาคทัณฑ์ 
๓.  จํากัดสิทธิ์ หรือเพ่ิมการ
ปฏิบัติงาน 
๔.  เพ่ิมระยะเวลาการฝึกอบรม   
( ๑ เดือน-๑๒ เดือน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๒  ความผิดเก่ียวกับการปฏิบัติ
ตนในฐานะแพทย์ 
 
 
 
 
 
 

๕.๑.๒  ปฏิบัติงานบกพร่องผิดพลาด 
หรือประมาทเลินเล่อจนน่าจะทําให้
เกิดความเสียหายต่อผู้ป่วย หรือทาง
ราชการ 
 
 
 
 
 
๕.๑.๓  ละท้ิงหน้าท่ีขณะปฏิบัติงาน   
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๒.๑  ขัดคําสั่งผู้บังคับบัญชา หรือ
แพทย์อาวุโส 
 
 
 
๕.๒.๒  ประพฤติตนไม่เหมาะสมในหมู่
คณะ อาทิเช่น การแต่งกาย วาจา การ
ทะเลาะวิวาทและการพนัน 

๑.  ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร 
๒.  ภาคทัณฑ์ 
๓.  จํากัดสิทธิ์ หรือเพ่ิมการ
ปฏิบัติงาน 
๔.  เพ่ิมระยะเวลาการฝึกอบรม   
( ๑ เดือน-๑๒ เดือน) 
๕.  ให้ออกจากการฝึกอบรม หรือส่ง
ตัวกลับต้นสังกัด 
 
๑.  ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร 
๒.  ภาคทัณฑ์ 
๓.  จํากัดสิทธิ์ หรือเพ่ิมการ
ปฏิบัติงาน 
๔.  เพ่ิมระยะเวลาการฝึกอบรม   
( ๑ เดือน-๑๒ เดือน) 
๕.  ให้ออกจากการฝึกอบรม หรือส่ง
ตัวกลับต้นสังกัด 
 
๑.  ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร 
๒.  ภาคทัณฑ์ 
๓.  จํากัดสิทธิ์ หรือเพ่ิมการ
ปฏิบัติงาน 
 
๑.  ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร 
๒.  ภาคทัณฑ์ 
๓.  จํากัดสิทธิ์ หรือเพ่ิมการ
ปฏิบัติงาน 

๕.๓  การกระทําอ่ืนใด
นอกเหนือจากความผิดในข้อ 
๕.๑ และ ๕.๒ ฯ 
 
 
 

๕.๓  การกระทําอ่ืนใดนอกเหนือจาก
ความผิดในข้อ ๕.๑ และ ๕.๒ ฯ 
 

๑.  ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร 
๒.  ภาคทัณฑ์ 
๓.  จํากัดสิทธ์ิ หรือเพ่ิมการปฏิบัตงิาน 
๔.  เพ่ิมระยะเวลาการฝึกอบรม  ( ๑ 
เดือน-๑๒ เดือน) 
๕.  ให้ออกจากการฝึกอบรม หรือส่งตัว
กลับต้นสังกัด 



๗๐ 

 

๖. วิธีการลงโทษ 
 ๖.๑  ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร 
  ๖.๑.๑  ให้อาจารย์ประจํากองฯ บันทึกเป็นหนังสือ และรับรองโดย หก.กองฯหรือผอ.กองฯ ท่ี
แพทย์ประจําบ้านสังกัดอยู่ 
  ๖.๑.๒  หก.กองฯ หรือ ผอ.กองฯ ส่งเอกสารให้ คณอก.การศึกษาแพทย์หลังปริญญาฯ 
 
 ๖.๒  ภาคทัณฑ์ 
  ๖.๒.๑  โดยความเห็นชอบของ หก.กองฯ หรือ ผอ.กองฯ ให้แพทย์ประจําบ้านทํารายงานชี้แจง
เหตุการณ์ และแนวทางการแก้ไข 
  ๖.๒.๒  ให้อาจารย์ผู้ดูแลลงบันทึกเป็นหมายเหตุไว้ท้ายหนังสือและรายงาน หก.กองฯ หรือ 
ผอ.กองฯ รับทราบ 
  ๖.๒.๓  หก.กองฯ หรือ ผอ.กองฯ ส่งเอกสารให้ คณอก.การศึกษาแพทย์หลังปริญญาฯ 
 ๖.๓  จํากัดสิทธิ์ หรือ เพ่ิมการปฏิบัติงาน 
  ๖.๓.๑  โดยความเห็นชอบของกรรมการฝึกอบรมของกองฯ และทําบันทึกเป็นหนังสือให้กับ 
หน.กองฯ หรือ ผอ.กองฯ รับทราบ 
   ๖.๓.๒  หก.กองฯ หรือ ผอ.กองฯ ส่งเอกสารให้ คณอก.การศึกษาแพทย์หลังปริญญาฯ 
 ๖.๔  เพ่ิมระยะเวลาการฝึกอบรม (๑ เดือน ถึง ๑๒ เดือน) 
  ๖.๔.๑ โดยความเห็นชอบของ หก.กองฯ หรือ ผอ.กองฯ (ผ่านกรรมการึกอบรมของกองฯ)  
  ๖.๔.๒  หก.กองฯ หรือ ผอ.กองฯ ส่งเอกสารให้ คณอก.การศึกษาแพทย์หลังปริญญาฯ 
 ๖.๕  ให้ออกจากการฝึกอบรม หรือส่งตัวกลับต้นสังกัด 
  ๖.๕.๑ โดยความเห็นชอบของ หก.กองฯหรือ ผอ.กองฯ(ผ่านกรรมการฝึกอบรมของกองฯ) 
  ๖.๕.๒  หก.กองฯ ผอ.กองฯ ส่งเอกสารให้ คณอก.การศึกษาแพทย์หลังปริญญาฯ 

๗.  การพิจารณา และข้ันตอนการลงโทษ 
 ๗.๑  การพิจารณาโทษสําหรับความผิดครั้งแรก ให้ดําเนินการลําดับจากข้ึนตํ่าสุดก่อน 
 ๗.๒  ความผิดท่ีอาจดําเนินการลงโทษได้ เช่น ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับการเป็นแพทย์ท่ีดี (ตาม
หลักเกณฑ์ของแพทยสภา) เป็นต้น 
 ๗.๓  ในกรณีท่ีมีความผิดอย่างร้ายแรง อาจพิจารณาลงโทษข้ันสูงได้ โดยไม่ต้องผ่านการลงโทษในข้ันตํ่า
ก่อน 
 ๗.๔  การลงโทษ ในพิจารณาตามความผิดนั้นๆ ถ้าทําความผิดเกิดข้ึนซํ้าครั้งต่อไปอีก ให้ลงโทษไม่ตํ่า
กวาการลงโทษครั้งก่อน 
 ๗.๕  กรณีความผิดบางข้อ ท่ีเป็นเหตุให้เสียหายต่อผู้ป่วย หรือผู้ร่วมงาน หรือทางราชการผู้บังคับบัญชา
สามารถพิจารณาลงโทษสูงกว่า ท่ีกําหนดไว้ในหลักเกณฑ์การพิจารณาความผิดและการลงโทษได้ 
 ๗.๖  กรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาโทษ มีความเห็นว่าน่าจะเป็นความผิดท่ีร้ายแรง และมีผลกระทบต่อ
ผู้ป่วย อาจจะพิจาณาลงโทษในข้ันท่ีสูงได้ โดยไม่ผ่านการลงโทษในข้ันตํ่า 
 ๗.๗  กรณีท่ีผู้ถูกลงโทษ พิจารณาเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม ให้ผู้ถูกลงโทษ สามารถยื่นอุทธรณ์ต่อ 
คณอก.การศึกษาแพทย์หลังปริญญาฯ ภายในระยะเวลา ๑๕ วันหลังจากได้รับการพิจารณาจาก กองฯ เป็นท่ี
เรียบร้อยแล้ว 
 ๗.๘  ให้ คณอก.การศึกษาแพทย์หลังปริญญา เป็นผู้รักษาการเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดเม่ือ
มีแพทย์ประจําบ้านกระทําผิด แล้วรายงานผลการดําเนินการต่อ ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดชฯ โดยมิชักช้า 
 ๗.๙  ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดชฯ มีสิทธิ์ยั้งการลงโทษโดยการเรียกประชุมร่วมระหว่างกรรมการฝึกอบรม
ของกองฯ / ผอ.กอง.ฯ / ประธาน คณอก.การศึกษาแพทย์หลังปริญญาฯ / หก.กพศ.ฯ และผอ.รพ.ฯ 
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ผนวก ฎ 
ระเบียบการพักอาศัยในหอพักแพทย์   

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ 
พ.ศ.๒๕๕๙ 

---------------------------------------- 
 
๑.  ห้องพักและสถานท่ีส่วนรวม 
   ๑.๑ ผู้เข้าพักอาศัยต้องรักษาความสะอาดเรียบร้อยภายในห้องของตน  
  ๑.๒ ผู้พักอาศัยเป็นผู้ทําความสะอาดห้องนอน ระเบียง ห้องน้ําของตนอย่างสมํ่าเสมอ  
   ๑.๓ ห้ามประกอบอาหารในห้องพัก 
  ๑.๔ ให้ใช้ไฟฟ้าและน้ําประปาโดยประหยัด 
  ๑.๕ ห้ามดัดแปลง แก้ไขหรือต่อเติมห้องพัก ห้ามติดสิ่งต่าง ๆ บนทุกพ้ืนผิว ห้ามทําให้เกิดร่องรอยความ
เสียหายสกปรกของทุกพ้ืนผิว รวมถึงอุปกรณ์และเฟอร์นิเจอร์  
 ๑.๖ ห้ามวางสิ่งของบริเวณหน้าห้องพักและพ้ืนท่ีส่วนกลาง หากตรวจพบจะเก็บท้ิงโดยมิต้องแจ้งผู้พัก
อาศัย 
  ๑.๗ ห้ามตากเสื้อผ้าเกินระดับของราวระเบียงหรือท่ีราวระเบียง 
  ๑.๘ ห้ามเสพสุรา เล่นการพนันและสูบบุหรี่ในห้องพัก  
  ๑.๙ ห้ามเคลื่อนย้ายพัสดุทุกชนิดภายในห้องออกนอกห้องพัก หรือสับเปลี่ยนกับห้องอ่ืน หากมีความ
จําเป็นให้แจ้งเจ้าหน้าท่ีทุกครั้ง 
  ๑.๑๐ ห้ามเปลี่ยนห้องพักโดยไม่แจ้งเจ้าหน้าท่ี  
  ๑.๑๑ ให้ช่วยกันดูแลรักษาเครื่องใช้ส่วนรวมของหอพัก หากเกิดความชํารุดเสียหาย ต้องชดใช้
ค่าเสียหาย ตามราคาปัจจุบัน  ถ้าไม่ปรากฏว่าผู้ใดกระทํา ผู้เข้าพักอาศัยท้ังหมดต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย
ร่วมกัน  
  ๑.๑๒ คณะกรรมการหอพักแพทย์ จะทําการตรวจความเรียบร้อยหอพักทุก ๓ เดือน  
  ๑.๑๓ อนุญาตให้นําพัดลม คอมพิวเตอร์ ไดร์เป่าผม มาใช้ภายในห้องพักได้ คนละ ๑ เครื่อง เครื่องรับ
โทรทัศน์ให้ใช้ได้ห้องละ ๑ เครื่อง  
  ๑.๑๔ การแจ้งซ่อมบํารุงต่าง ๆ เก่ียวกับหอพัก ขอให้แจ้งผ่านกองแพทยศาสตร์ศึกษา โรงพยาบาลภูมิ
พลอดุลยเดช พอ. ทุกครั้ง ยกเว้นกรณีเร่งด่วน นอกเวลาทําการให้ผู้พักแจ้งโดยตรงท่ีหน่วยงานช่างโยธา
โรงพยาบาล ประปา เบ็ดเตล็ด โทร.๒๗๐๐๓ ๒๗๐๐๖ หรือ ไฟฟ้า ๒๗๐๐๔-๕  
            ๑.๑๕ ห้ามเปลี่ยนลกูบิดประตูห้อง ถ้าชํารุดให้แจ้งซ่อมโดยผ่านกองแพทยศาสตร์ศึกษา โรงพยาบาล
ภูมิพลอดุลเดช พอ. ถ้าจําเป็นเร่งด่วนต้องเปลี่ยนเองต้องให้ลูกกุญแจกับเจ้าหน้าท่ีหอพัก จํานวน ๔ ดอกท่ีคุณ 
ลักขณา ๒๗๔๖๕ (ในเวลาราชการ) 

๒.  การรับรองแขก 
  ๒.๑ ห้ามบุคคลภายนอกเข้าหอพัก โดยไม่ได้รับอนุญาต 
  ๒.๒ หากบุคคลภายนอกต้องการพบผู้พักอาศัยให้ลงชื่อในสมุดพร้อมแลกบัตรประชาชนท่ี รปภ.หน้า
อาคารหอพักแพทย์เพ่ือ เข้า-ออก หอพักแพทย์ และอนุญาตให้นั่งรอบริเวณห้องรับแขกชั้น ๑ เท่านั้น ในช่วง
เวลา ๑๖๐๐ – ๒๒๐๐ น. หรือวันหยุดราชการทําการ เวลา ๐๗๐๐ – ๒๒๐๐  
  ๒.๓ การรับรองบุคคลภายนอก ให้ใช้ห้องรับแขกชั้น ๑ เท่านั้น และให้อยู่ในช่วงเวลา ๐๗๐๐ – ๒๒๐๐   
  ๒.๔ หอพักจะปิดไม่ให้บุคคลภายนอกผ่าน เข้า-ออก ต้ังแต่เวลา ๒๒๐๐ เป็นต้นไป 
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๓.  การปฏิบัติอ่ืน ๆ  
   ๓.๑ ให้ผู้พักอาศัยติดบัตรประจําตัวหมายเลข ๑ ทุกครั้ง ขณะเข้า-ออก หอพัก 
  ๓.๒ แสดงบัตรประจําตัวทุกครั้ง เม่ือเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยขอตรวจสอบ 
   ๓.๓ ให้ลงชื่อในสมุดเพ่ือ เข้า-ออก หอพักแพทย์ทุกครั้ง หากไม่มีบัตรประจําตัวหมายเลข ๑ หรือบัตร
อ่ืนเพ่ือแสดงตน 
   ๓.๔ แพทย์และนิสิตแพทย์ท่ีจ้างบุคคลภายนอกทําความสะอาดและซักเสื้อผ้า ให้แจ้งชื่อและทําประวัติ
บุคคลภายนอกท่ีกองแพทยศาสตร์ศึกษา โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ. 
  ๓.๕ ห้ามจัดงานทุกชนิดในบริเวณหอพัก ยกเว้น ในกรณีท่ีได้รับอนุญาตเป็นครั้งคราว 
  ๓.๖ ผู้เข้าพักอาศัยพึงรักษามารยาท และศีลธรรมอันดีงามในการอยู่ร่วมกัน 
  ๓.๗ การกระทําท่ีผิดระเบียบหอพัก เม่ือถูกตักเตือนเกิน ๒ ครั้งแล้ว จะต้องถูกลงโทษตามธรรมเนียม
ของทหาร และพ้นจากการเข้าพักอาศัย และการกระทําผิดระเบียบหอพักท่ีร้ายแรงอาจถูกให้ออกจากหอพัก
ทันที 
  ๓.๘ ให้ผู้พักอาศัยปฏิบัติตามระเบียบแบบธรรมเนียมของทหาร และข้อบังคับอ่ืน ๆ ท่ีทางราชการ
กําหนด 

๔.  การใช้บัตรผ่าน เข้า-ออก  
  ๔.๑ ใช้ระบบบัตรสแกนในการผ่าน เข้า-ออก ตลอด ๒๔ ชั่วโมง  
  ๔.๒ ในกรณี ระบบบัตรสแกนเสีย แจ้งได้ท่ีกองแพทยศาสตร์ศึกษา โรงพยาบาลภูมิพลอดุลเดช พอ. 
 
                                 น.อ.หญิง 
                (จุฑารัตน์ เมฆมัลลิกา) 
                                                     ประธานคณะอนุกรรมการหอพักแพทย์ 
                              โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 
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ระเบียบปฏิบัติหอพักแพทย์ท่ีควรทราบและต้องปฏิบัติสําหรับผู้พักอาศัย 
คีย์การ์ด 
1. ผู้พักอาศัยจะได้รับคีย์การ์ดอันแรก ฟรี  
2. คีย์การ์ดหาย เสียค่าปรับ 300 บาท ผู้พักอาศัยจะได้รับคีย์การ์ดใบใหม่  
กุญแจห้องพัก 
1. ผู้พักอาศัยจะได้รับกุญแจดอกแรก ฟรี 
2. กุญแจหาย เสียค่าปรับ 300 บาท ผู้พักอาศัยจะได้รับกุญแจห้องใหม่ 
3. ห้าม มิให้ผู้พักอาศัยเปลี่ยนกุญแจห้องพัก หากมีความจําเป็น ต้องแจ้ง จนท.ดูแลหอพัก เพราะหากทรัพย์สิน
ทางราชการมีความเสียหายผู้พักอาศัยต้องรับผิดชอบ 
การรักษาความสะอาด 
1. ผู้พักอาศัยต้องดูแลความสะอาดห้องพักและระเบียงห้องพักให้สะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ 
2. ห้ามวางสิ่งของต่างๆไว้บริเวณหน้าห้องพักและทางหนีไฟ 
3. จนท.ดูแลหอพักจะทําการสุ่มตรวจหอพักแพทย์ทุก 3 เดือน โดยจะมีการแจ้งช่วงเวลาให้ทราบ 
บทลงโทษ 
การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของหอพักแพทย์ มีโทษต้ังแต่ ตักเตือน ทําทัณฑ์บนและโทษสูงสุดคือ การให้พ้น
สภาพจากการเป็นผู้พักอาศัยโดยเฉพาะกรณี 
1. นําบุคคลภายนอกเข้าหอพักโดยไม่ได้รับอนุญาต 
2. การเปลี่ยนแปลงห้องพักโดยไม่ได้รับอนุญาต 
3. การประพฤติผิดจารีตและขนบธรรมเนียมอันดีงามของไทย 
หมายเหตุ 
1. ยืมกุญแจห้องพัก ปรับ 300 บาท ทุกกรณี (ยกเว้น กรณีฉุกเฉินต้องเปิดเพ่ือไปเพ่ือช่วยชีวิตผู้พักอาศัย) 
2. ยืมคีย์การ์ดเข้าหอพัก ปรับ 300 บาท ทุกกรณี  (ยกเว้น กรณีฉุกเฉินต้องเปิดเพ่ือไปเพ่ือช่วยชีวิตผู้พักอาศัย) 
3. เม่ือผู้พักอาศัยคืนห้องพักเม่ือจบการศึกษา /ฝึกอบรม/ดูงาน จะต้องนํา คีย์การ์ดมาคืนกับ จนท.ดูแลหอพัก 
หากไม่นํามาคืน จะไม่ได้รับเงินมัดจําคืน  
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้อ่านและทําความเข้าใจระเบียบปฏิบัติหอพักแพทย์เรียบร้อยแล้วหากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติ
ตามข้าพเจ้ายินยอมรับโทษตามระเบียบ 
ลงชื่อ…………………………………………………………… นามสกุล............................................................................ 
แพทย์ประจําบ้าน ชั้นปีท่ี........... กอง........................./แพทย์ประจําบ้านดูงาน กอง..................................... 
นิสิตแพทย์ชั้นปีท่ี.....................นิสิตแพทย์ดูงานกอง...................วัน/เดือน/ปี ท่ีรับทราบ............................... 
 
 

                          **อยู่ในระหว่างการปรับปรุงข้อมูล** 
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ผนวก ฏ 

 คู่มือการใช้ห้องสมุด รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. 
 

๑.  ประวัติห้องสมุด 
 ห้องสมุดโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พัฒนามาจากห้องเก็บหนังสือขนาดเล็กในอาคาร ๑๒ ของ

โรงพยาบาล ซ่ึงมีหนังสือและวารสารทางการแพทย์จํานวนไม่มากนัก ต่อมาเม่ือปี พ.ศ.๒๕๑๕ ได้มีการ
บรรจุตําแหน่งบรรณารักษ์ประจําห้องสมุด จึงมีการจัดหมวดหมู่และทําบัตรรายการของหนังสือข้ึน รวมท้ังมี
การบอกรับวารสารจากต่างประเทศ และสั่งซ้ือหนังสือทางการแพทย์เพ่ิมข้ึนด้วย จนกระท่ัง พ.ศ.๒๕๑๗ ได้
ย้ายห้องสมุดมาต้ังอยู่ท่ีชั้น ๓  ของอาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล จากนั้นในปี ๒๕๒๘ -๒๕๕๘ ห้องสมุดเปิด
ให้บริการ ณ ชั้น ๓ อาคารคุ้มเกล้าฯ ของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช และในปัจจุบันห้องสมุดได้ย้ายท่ีทํา
การมาอยู่ท่ี ชั้น ๕ อาคารศูนย์มะเร็ง  โดยมีหนังสือตําราทางการแพทย์ภาษาไทยจํานวน ๖,๑๖๒ เล่ม 
ภาษาอังกฤษจํานวน ๗,๓๘๔ เล่ม และนวนิยายจํานวน ๓,๙๑๖ เล่ม  
๒.  ภารกิจของห้องสมุด 

๒.๑ เตรียมทรัพยากรสารสนเทศสนับสนุนการรักษาพยาบาล การเรียน การสอน การฝึกอบรม 
การประชุมของแพทย์ นิสิตแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ของ  รพ.ฯ 

๒.๑ จัดหา รวบรวมข้อมูลเพ่ือเป็นแหล่งค้นคว้าวิจัย ประกอบการรักษาพยาบาลของแพทย์ นิสิตแพทย์ 
พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ 

๒.๓ ส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการให้แก่แพทย์ นิสิตแพทย์ ตลอดจนบุคลากรใน รพ.ได้ศึกษาหา
ความรู้ด้วยตนเอง 

๒.๔ แนะนําและช่วยเหลือ แพทย์ นิสิตแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ในการสืบค้นข้อมูล
สารสนเทศ จากหนังสือ สิ่งพิมพ์และโสตทัศนวัสดุอ่ืน ๆ ท้ังภายในและภายนอกห้องสมุด รพ.ฯ 

๒.๕ ศึกษาพัฒนา และจัดทําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้การบริการทรัพยากรสารสนเทศเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒.๖ ให้บริการ 
  ๒.๖.๑ บริการยืม – คืน ทรัพยากรสารสนเทศ 
  ๒.๖.๒ บริการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ 
  ๒.๖.๓ บริการตอบคําถามและช่วยค้นคว้า 
  ๒.๖.๔ บริการส่งโทรสาร 
  ๒.๖.๕ บริการจองห้องประชุม 
  ๒.๖.๖ บริการให้อ่าน 
  ๒.๖.๗  บริการห้องอ่านหนังสือเป็นกลุ่ม 
  ๒.๖.๘ บริการวารสารและหนงัสือพิมพ์ 
  ๒.๖.๙ บริการ E-Library 
  ๒.๖.๑๐ บริการพิมพ์เอกสาร 
๓.  เวลาทําการ 
 เปิดบริการวันจันทร์ – ศุกร์  
 เวลา ๐๗๓๐ – ๑๗๓๐ (เว้นวนัหยุดราชการ) 
 
 
 
 



๗๕ 

 

๔. ระเบียบการใช้ห้องสมุด 
๔.๑ ผู้ใช้ต้องแต่งกายให้เรียบร้อย สํารวมกิริยา วาจา และปฏิบัติตนมิให้เป็นท่ีรบกวนผู้อ่ืน 
๔.๒ ห้ามนํากระเป๋าใส่หนังสือหรือหีบห่อเข้าไปในห้องสมุด แต่ให้ฝากไว้ ณ ท่ีรับฝาก ยกเว้น  

สิ่งของท่ีมีค่า 
๔.๓ ห้ามนําอาหาร เครื่องด่ืม หรือของขบเค้ียวเข้าไป รับประทานในห้องสมุด 
๔.๔ ห้ามสูบบุหรี่ภายในห้องสมุด 
๔.๕ การใช้ทรัพยากรสารสนเทศ ผู้เข้าใช้ต้องแสดงหลักฐานการเป็นสมาชิกต่อเจ้าหน้าท่ีทุก 

ครั้ง และห้ามใช้บัตรของผู้อ่ืนยืมสิ่งพิมพ์ 
๔.๖ ห้ามตัด ฉีก ทําลาย หรือทําให้ทรัพยากรสารนิเทศของห้องสมุดเสื่อมสภาพผู้ฝ่าฝืนจะ  

ได้รับการพิจารณาโทษสถานหนัก 
๔.๗ ให้ระมัดระวังทรัพย์สินและของมีค่าท่ีนําติดตัวมา หากสูญหายห้องสมุดจะไม่รับผิดชอบใดๆ 

ท้ังสิ้น 
๔.๘ ห้ามนําทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด ออกไปภายนอกโดยมิได้ยืม ผู้จงใจฝ่าฝืนจะได้รับ

การพิจารณาโทษสถานหนัก 
๔.๙ การใช้ทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุด ผู้ใช้จะต้องใช้ ณ ท่ีซ่ึงจัดไว้ให้โดยเฉพาะ     

และปฏิบัติตามข้อปฏิบัติซ่ึงแต่ละฝ่ายกําหนดไว้ 
๔.๑๐ ทุกครั้งท่ีลุกจากเก้าอ้ี ต้องเลื่อนเก้าอ้ีให้พนักเก้าอ้ีชิดกับขอบโต๊ะ ท้ังนี้ เพ่ือความเป็นระเบียบ

และสวยงามของห้องสมุด 
๔.๑๑ เม่ืออ่านหนังสือในห้องสมุดเสร็จ ให้วางไว้บนโต๊ะอย่างเรียบร้อย อย่าเก็บหนังสือนั้นข้ึนชั้น 

หนังสือหรือตู้หนังสือด้วยตนเองยกเว้น วารสาร นิตยสาร และหนังสือพิมพ์ 
๕.  การจัดระบบห้องสมุด 

ห้องสมุดโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช จําแนกหนังสือในห้องสมุดด้วยระบบ หอสมุดแพทย์แห่งชาติ 
อเมริกัน (National Library of Medicine Classification) ซ่ึงได้แก่ 

QS  กายวิภาคศาสตร์มนุษย์   Human Anatomy 
QT  สรีรวิทยา   Physiology 
QU            ชีวเคมี   Biochemistry 
QV            เภสัชวิทยา   Pharmacology 
QW           จุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน   Microbiology and Immunology 
QX            ปรสิตวิทยา   Parasitology 
QY            พยาธิวิทยาคลินิก   Clinical Pathology 
QZ            พยาธิวิทยา   Pathology 
W             อาชีพทางด้านสุขภาพ   Health Professions 
WA           สาธารณสุขศาสตร์   Public Health 
WB            เวชปฏิบัต ิ  Practice of Medicine 
WC            โรคติดต่อ   Communicable Diseases 
WD ๑๐๐    โภชนาการผิดปกติ   Nutrition Disorders 
WD ๒๐๐    โรคท่ีเก่ียวกับการเผาผลาญอาหาร   Metabolic Diseases 
WD ๓๐๐    โรคท่ีเก่ียวกับภูมิคุ้มกันและเนื้อเยื่อคอลลาเจนภูมิไวเกิน       
                 Immunologic and Collagen Diseases, Hypersensitivity 
WD ๔๐๐    อาการพิษเนื่องจากสัตว์   Animal Poisoning 
WD ๕๐๐     อาการพิษเนื่องจากพืช   Plant Poisons 
WD ๖๐๐     โรคและการบาดเจ็บสาเหตุจากตัวกระทําทางกายภาพ    

                 Diseases and   Injuries Caused by Physical Agents 
WD ๗๐๐     เวชศาสตร์การบินและการแพทย์อากาศ   Aviation and Space Medicine 



๗๖ 

 

WE            ระบบกล้ามเนื้อกระดูก Musculoskeletal System 
WF            ระบบทางเดินหายใจ   Respiratory System 
WG            ระบบหัวใจร่วมหลอดเลือด   Cardiovascular System 
WH            ระบบเก่ียวกับเลือดและต่อมน้ําเหลือง   Hemato and Lymphatic Systems 
WI             ระบบเก่ียวกับการย่อยอาหาร   Digestive System 
WJ            ระบบปัสสาวะและอวัยวะสืบพันธุ์ Urogenital System 
WK            ระบบต่อมไร้ท่อ   Endocrine System 
WL            ระบบประสาท   Nervous System 
WM           จิตเวชศาสตร์   Psychiatry 
WN            รังสีวิทยา, รังสีวินิจฉัย Radiology, Diagnostic Imaging 
WO            ศัลยศาสตร์   Surgery 
WP            นรีเวชวิทยา   Gynecology 
WQ           สูติศาสตร์   Obstetrics 
WR            ตจวิทยา   Dermatology 
WS            กุมารเวชศาสตร์   Pediatrics 
WT           เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ, โรคเรื้อรัง Geriatrics, Chronic Disease 
WU           ทันตแพทย์ศาสตร์, ศัลยกรรมช่องปาก Dentistry, Oral Surgery 
WV           โสต ศอ นาศิก ลาริงซ์วิทยา Otolaryngology 
WW          จักษุวิทยา Ophthalmology 
WX           โรงพยาบาลและสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆต่อสุขภาพ Hospitals and Other 

      Health Facilities 
WY      การพยาบาล Nursing  
WZ      ประวัติศาสตร์การแพทย์ History of Medicine 

 
๖.  งานห้องสมุด 
 ๖.๑ งานบริหารและธุรการ 

- งานบุคลากร 
- งานธุรการ 
- งานสถิติและรายงาน 
- งานการเงิน 
- งานประชาสัมพันธ์ 

     ๖.๒ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
- งานจัดหาจัดซ้ือทรัพยากรสารสนเทศ 
- งานลงทะเบียนประทับตราทรัพยากรสารสนเทศ 
- การรับบริจาคและการได้มาซ่ึงสิ่งพิมพ์ 
- งานซ่อมบํารุงทรัพยากรสารสนเทศ 

๖.๓ งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 
- งานวิเคราะห์หมวดหมู่ 
- การเตรียมหนังสือออกบริการ 
- การจัดชั้นหนังสือ 

๖.๔ งานบริการ 
- บริการยืม – คืนหนังสือ 
- บริการตอบคําถามและช่วยค้นคว้า 
- บริการให้อ่าน 



๗๗ 

 

- บริการวารสารและหนังสือพิมพ์ 
- บริการ E - Library 
- บริการจองห้องประชุม 
- บริการส่งโทรสาร 

๗. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการศึกษา 

 ๗.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับการศึกษาและค้นคว้าข้อมูล จํานวน….๑๐๐….. เครื่อง 

 ๗.๒ ระบบ LAN……๓๑….. จุด 

 ๗.๓ เครือข่าย Wifi …ภายในห้องสมุด……จํานวนจุดเชื่อมต่อสัญญาณ …๓… จุด 

๘. ระบบกายภาพ (ห้องประชุม / ห้องเรียน/ ห้องอ่านหนังสือ ท้ังหมดท่ีใช้ทําการเรียนการสอนภายในศูนย์
แพทย์/โรงพยาบาล) 

 ๘.๑ ห้องประชุมขนาด……๓๐๐-๕๐๐……ท่ีนั่ง/ตร.ม. จํานวน…..๑……ห้อง 

 ๘.๒ ห้องประชุมขนาด……๒๐๐……..…… ท่ีนั่ง/ตร.ม. จํานวน…..๑……ห้อง 

 ๘.๓ ห้องประชุมขนาด……๑๐๐………….. ท่ีนั่ง/ตร.ม. จํานวน…..๑……ห้อง 

 ๘.๔ ห้องประชุมขนาด……๓๐-๕๐…..……ท่ีนั่ง/ตร.ม. จํานวน…..๕……ห้อง 

 ๘.๕ ห้องประชุมขนาด……๑๕-๒๐…..……ท่ีนั่ง/ตร.ม. จํานวน…..๒……ห้อง 

 ๘.๖ ห้องสมุดขนาด…๒๕๖……….ตร.ม.  

๙. ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยู่ 

๙.๑ หนังสือ ตําราแพทย์ภาษาไทย / อังกฤษ  วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย  จํานวน.๑๓,๕๔๖…..เล่ม 

๙.๒ สื่อโสตทัศนูปกรณ์ (ซีดี)          จํานวน..….๓๔๑…....แผ่น 

๙.๓ วารสารการแพทย์ภาษาไทย           จํานวน……๔๕………ชื่อเรื่อง 

๙.๔ ฐานข้อมูลต่างประเทศ            จํานวน…....๑……ฐานข้อมูล  

ได้แก่ ฐานข้อมูล Uptodate 

  

 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๘ 

 

                                   ผนวก ฐ 
   ระเบียบการใช้บริการศูนย์วิทยบริการ 

 
 ๑.  การขอใช้บริการต้องมาติดต่อด้วยตนเอง และเขียนใบขอใช้บริการ 
 ๒.  การขอใช้บริการงาน กราฟิก ถ้าวัสดุบางชนิดท่ีศูนย์ไม่มี ผู้ใช้บริการต้องจัดหามาเอง 
 ๓.  การยืมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ต้องมาเซ็นยืม - คืน กับเจ้าหน้าท่ี 
 ๔.  การถ่ายวิดีโอ 
  ๔.๑ ต้องการตัดต่อภาพและมีการบรรยายประกอบ ต้องแจ้งเจ้าหน้าท่ีล่วงหน้า ๑ สัปดาห์  หรือ
อย่างน้อย ๓ วัน 
  ๔.๒ ถ่ายภาพประชุมวิชาการ, กิจกรรมของแพทย์ พยาบาล และนิสิตแพทย์ ต้องแจ้งเจ้าหน้าท่ี
ล่วงหน้า ๑ สัปดาห์ หรืออย่างน้อย ๓ วัน 
  ๔.๓ ถ่ายภาพผู้ป่วย ติดต่อเจ้าหน้าท่ีได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า 
 ๕.  ถ่ายภาพสไลด์ 
  ๕.๑ การถ่ายภาพผู้ป่วย 
                     ๐๘๐๐  - ๑๒๐๐   ถ่ายภาพผู้ป่วย ตามห้องตรวจและห้องผ่าตัด 
          ๑๓๐๐  - ๑๖๐๐   ถ่ายภาพผู้ป่วยตามหอผู้ป่วย 
  ๕.๒ การถ่ายสไลด์เพ่ือบรรยาย ต้องพิมพ์ต้นฉบับให้เจ้าหน้าท่ี 
  ๕.๓ การถ่ายภาพจากหนังสือต้องเลือกภาพเฉพาะท่ีต้องการใช้ 
 ๖.  การใช้ LCD 
  ๖.๑ เครื่อง LCD ท่ีศูนย์วิทยบริการ 
  -  ติดต่อเจ้าหน้าท่ีลงสมุดจอง วันและเวลาท่ีใช้ 
  ๖.๒ เครื่อง LCD ท่ีแพทยศาสตร์ฯ / ศูนย์วิจัย 
  -  ติดต่อเจ้าหน้าท่ีเพ่ือกรอกแบบฟอร์มการใช้   
 
*** การขอใช้ห้องประชุม สัมมนา และจนท.นอกเวลาราชการ (มีค่าใช้จ่าย) ใช้ตามระเบียบประกาศ ของรพ.ฯ ติดต่อ ๒๗๘๕๐ *** 
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ผนวก ฑ 
หมายเลขโทรศัพท์ที่ควรทราบ 

 
หมายเลขโทรศัพท์กลาง รพ.ฯ  ๐๒-๕๓๔๗๐๐๐  
หมายเลข FAX ธุรการ   ๐๒-๕๒๓๘๘๗๓ 
หมายเลข FAX ห้องสมุด   ๐๒-๕๒๓๖๙๓๒ 
สารวัตรทหารโรงพยาบาล   ๒๗๐๐๑ 
ห้องฉุกเฉิน    ๒๗๑๔๑, ๒๗๑๔๒,๒๗๑๔๗,๒๗๑๔๓-๕ 
ห้องอุบัติเหตุ    ๒๗๑๔๗ 
ห้องพักดูอาการ    ๒๗๐๗๕,๒๗๗๕๙ 
ศูนย์ประสาน    ๒๗๖๖๑-๒ 
เวชระเบียน ๑    ๒๗๔๒๐ 
หออภิบาลศัลยกรรมท่ัวไป  ๒๗๐๖๕,๒๗๐๖๑ 
หออภิบาลศัลยกรรมประสาท  ๒๗๐๗๓,๒๗๐๗๑ 
หออภิบาลศัลยกรรมอุบัติเหตุ  ๒๗๐๖๐ 
หออภิบาลศัลยกรรมไฟไหม้-น้ําร้อนลวก ๒๗๐๖๔ 
ห้องผ่าตัด    ๒๗๐๓๕, ๒๗๐๓๙, ๒๗๐๔๐, ๒๗๖๐๗ 
กองบริการโลหิต    ๒๗๘๓๐,๒๗๘๓๘ 
ห้องคลอด    ๒๗๐๕๑, ๒๗๐๕๕, ๒๗๐๕๗ 
ห้องตรวจสูตินรีกรรม     ๒๗๑๕๖ - ๘ 
ห้องตรวจกุมารเวชกรรม     ๒๗๑๕๑ - ๓ 
ห้องตรวจออร์โธปิดิกส์     ๒๗๑๖๓ - ๖๕ 
ห้องตรวจศัลยกรรม     ๒๗๑๖๖ - ๗๐ 
ห้องตรวจจักษุกรรม    ๒๗๙๕๑, ๒๗๙๕๓   
ห้องตรวจโสต ศอ นาสิกกรรม  ๒๗๑๗๕ - ๘๐ 
ห้องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์   ๒๗๒๑๕,๒๗๒๐๐ 
ห้องตรวจอัลตร้าซาวด์   ๒๗๒๑๒ 
หออภิบาลอายุรกรรม   ๒๗๒๘๙,๒๗๖๒๘ 
หออภิบาลโรคหัวใจ   ๒๗๒๙๒,๒๗๓๘๙ 
ห้องไตเทียม    ๒๗๒๘๔,๒๗๒๘๐ 
ห้องสมุด    ๒๗๘๕๓, ๒๗๘๕๔ 
ศูนย์วิทยบริการ(คุ้มเกล้าฯ)  ๒๗๒๖๔, ๒๗๒๕๖ 
กองอายุรกรรม ชั้น ๔   ๒๗๓๒๒, ๒๗๓๓๗ 
กองศัลยกรรม  ชั้น ๔   ๒๗๓๓๖, ๒๗๓๓๘ 
กองสูตินรีกรรม  ชั้น ๔   ๒๗๓๑๔, ๒๗๓๑๗ 
กองกุมารเวชกรรม ชั้น ๔    ๒๗๓๐๖, ๒๗๓๐๗ 
กองออร์โธปิดิกส์  ชั้น ๔   ๒๗๓๖๕, ๒๗๓๖๖ 
กองจักษุกรรม  ชั้น ๔    ๒๗๓๔๙ , ๒๗๓๕๐  
กองโสต ศอ นาสิกกรรม  ชั้น ๔  ๒๗๓๖๔, ๒๗๓๖๘ 
หอผู้ป่วยต้ังแต่ชั้นท่ี ๕ - ๑๒ หมายเลขแรก =  ๒   

หมายเลขท่ี ๒ =  ๗    
หมายเลขท่ี ๓     =   เลขชั้น    
หมายเลขท่ี ๔     =   เลขมุม   
หมายเลขท่ี ๕     =   เลขเครื่อง 

เช่น  หอผู้ป่วย ๕/๒   ๒๗๕๒๑, ๒๗๕๒๒ 
 หอผู้ป่วย ๘/๔   ๒๗๘๔๑, ๒๗๘๔๒ 
 หอผู้ป่วย ๑๒/๑   ๒๗๑๒๑ 



๘๐ 

 

กองแพทยศาสตร์ศึกษา    
หก.กพศ.    ๒๗๔๖๑, ๒๗๔๖๓ 
ธุรการ     0 2159 0554  FAX 
ศูนย์วิจัย                                         ๒๗๒๕๕ 
แพทย์หลังปริญญา            ๒๗๔๖๕,๒๗๔๖๓  
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา  ๒๗๖๓๗  
รปภ., เหตุด่วน-เหตุร้าย   ๑๙๑, ๒๗๑๙๑ 
เพลิงไหม้    ๑๒๓, ๑๙๒, ๒๗๙๗๗ 
รถพยาบาล    ๒๗๓๓๓ 
โทรศัพท์แจ้งแพทย์กรณีผู้ป่วยฉุกเฉิน ๒๗๙๙๙ 
ห้องตรวจข้าราชการอาคาร ๘ ชั้น  ๒๗๔๘๒ 
 
อาคารคุ้มเกศ 
คลังยา      ๒๗๙๐๘ 
ห้องตรวจอายุรกรรม   ๒๗๙๑๕ 
ห้องตรวจข้าราชการ   ๒๗๙๖๑  
ห้องตรวจ MRI    ๒๗๙๖๗ 
ห้องจ่ายยารวม    ๒๗๙๑๗ 
กองเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู   ๒๗๙๒๐ 
ประชาสัมพันธ์     ๒๗๙๗๗ 
ห้องจ่ายยา ข้าราชการ    ๒๗๙๗๒ 
ห้องตรวจทันตกรรม   ๒๗๙๓๓ 
หน่วยไตเทียม    ๒๗๙๓๗ 
ห้องตรวจพิเศษ(ระบบทางเดินอาหาร) ๒๗๙๘๖ 
ศูนย์ป้องกันและพัฒนาการรักษาโรคหัวใจ ๒๗๙๔๕    
หน่วยเวชศาสตร์มารดาและทารก และเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์     ๒๗๙๔๗     
 
อาคารศูนย์มะเร็ง 
หน่วยรังสีรักษา ช้ัน ๑       
ห้องตรวจ ๒     27808 
ห้องปฏิบัติการแพทย์   27813 
ห้องตรวจ 3    27814 
ห้องหัตถการ    27815 
เคาน์เตอร์    27816-7 
ธุรการกอง    27818 
ห้องปฏิบัติการแพทย์ 2   27819 
ศูนย์มะเร็ง ช้ัน 2 
แฟกซ์สํานักงาน    27820 
ห้องให้คําปรึกษา    27823 
เคาน์เตอร์    27824 
คัดกรอง     27825 
ห้องประชุม    27826 
ผสมยาเภสัช    27827 
หน.ศูนย์     27829 
 
 
 



๘๑ 

 

กองบริการโลหิต  ช้ัน 3 
หัวหน้ากอง    27839 
ห้องธุรการ    27830 
ห้องรับบริจาคโลหิต   27837,38 
ห้องเตรียมส่วนประกอบโลหิต  27836 
ห้องทดสอบความเข้ากันได้ของโลหิต (ห้องรับ-จ่าย โลหิต) 27833,34 
 
กองการพยาบาล  ช้ัน 4 
แฟกซ์     0 2534 7844 
ผอ.กอง     27840 
รอง ผอ.กอง    27843 
น.การศึกษา+ศูนย์การศึกษา  27844 
ธุรการ     27845 
น.การเงิน    27846 
น.กําลังพล    27881 
ผู้ตรวจการพยาบาล   27882 
หน.แผนก    27883 
น.พยาบาลอวุโส    27884 
น.ธุรการ    27885 
ศูนย์พัฒนาคุณภาพ  ชั้น 4 
หน.ศูนย์/คณก.บริหารและพัฒนากําลังพล 27849 
คณะทํางานศูนย์/คณก.บริหารความเสี่ยง  27847-48 
ศูนย์การจัดความรู้   27847 
 
ศูนย์วิทยบริการ  ช้ัน ๕    27850,52,55 
ห้องสมุด  ช้ัน 5    27853,54 
ห้องแม่บ้าน    27860 
 
อาคาร 14 
ช้ัน 1 
แผนกนิติเวช    27407 
ห้องตรวจโลหิตวิทยา   27๑๙๒,๒๗๔๐๗,๒๗๑๑๘      
ห้องตรวจนิติพิษวิทยาและชีวโมเลกุล 27119 
ห้องตรวจพิสูจน์และเก็บศพ  27574 
ช้ัน 2 
ห้องธุรการ     
ห้องตรวจอิมมูโนวิทยา   27409 
ห้องตรวจวิทยาการวิภาค   27395 
 
 


