
 

 

 

 

 

ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร 

(Organization profile) 

กองตรวจโรคผูป้่วยนอก โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐานขององค์กร 

๑.ประวัติความเป็นมา 
๒.ข้อมูลพื้นฐาน 
   ๒.๑ ข้อมูลทั่วไป  
   ๒.๒ วิสัยทัศน์และพันธกิจ  
   ๒.๓ สถิติการให้บริการ  
   ๒.๔ บุคลากรในกองตรวจโรคผู้ป่วยนอก  
   ๒.๕โครงสรา้งกองตรวจโรคผู้ป่วยนอก 
๓.สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ส าคัญ 
   ๓.๑อาคารสถานที่  
   ๓.๒ เทคโนโลย ีและอุปกรณ์ส าคัญ  
๔.ความสัมพันธ์ระดับองค์กร 
   ๔.๑ ระบบก ากับดูแลองค์กร (Governance system)  
   ๔.๒ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑.ประวัตคิวามเป็นมา 
        
        โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เป็นหน่วยบริการทางการแพทย์ที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน ตั้งแต่
แรกเริ่มก่อตั้งเป็น “หมวดพยาบาล” สังกัดหน่วยบินทหารบก ให้บริการทางการแพทย์ของกองก าลังทาง
อากาศ มีการย้ายต าแหน่งที่ตั้งไปหลายแห่ง เนื่องด้วยภัยจากสงครามมหาเอเชียบูรพา 

หมวดพยาบาล” สังกัดหน่วยบินทหารบก พ.ศ.๒๔๕๗ ณ ต าบลดอนเมือง (ที่ตั้งปัจจุบัน) 

 

        จนกระทัง่ พ.ศ.๒๔๘๔ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ได้พระราชทานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย ์จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท เพื่อซื้อที่ดินสาหรับก่อสร้างเป็นโรงพยาบาลทหารอากาศ ณ ที่ตั้งใน
ปัจจุบัน และนบัเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้
ทรงพระราชทานพระนามาภิไธยให้เป็นชื่อของโรงพยาบาลว่า “ภูมิพลอดุลยเดช” โดยเปิดให้บริการอย่างเป็น
ทางการ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ.๒๔๙๒ นับเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาด้านการักษาพยาบาล ระบบงาน 
อาคารสถานที่ และศักยภาพของบุคลากร 

        ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๒๒ เป็นปีที่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ด าเนินการครบ ๓๐ ปี นับเป็นมิ่งมหามงคล
อีกครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สร้างพระ



บรมสาทิสลักษณ์ ประดิษฐาน ณ อาคารหลังใหม่ของโรงพยาบาล และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
พระราชทานนามอาคารนี้ เพื่อความเป็นสิริมงคลว่า "คุ้มเกล้าฯ" ด้วยความส านึกในหน้าที่ความรับผิดชอบต่อ
สังคมและประเทศชาติ นอกจากโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช จะปฏิบัติภารกิจสนับสนุนด้านยุทธการของ
กองทัพอากาศแล้ว ยังได้พัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง จนได้รับการรับรองจากสถาบัน
รับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ตั้งแต่ป ีพ.ศ.๒๕๔๕ เป็นล าดับเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน 

 
         โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ตั้งอยู่บนถนนพหลโยธิน เขตสายไหมเป็นหน่วย
ขึ้นตรงกรมแพทย์ทหารอากาศ เดิมเรียกช่ือว่า “โรงพยาบาลทหารอากาศ” เริ่มด าเนินการจาก การแพทย์ทาง
อากาศ ให้การบริการด้านการแพทย์ที่อุบัติขึ้นเพื่อดูแลรักษาพยาบาลเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในอากาศและ
ผู้เกี่ยวข้อง ตั้งแต่เริ่มมีเครื่องบินและการบินเกิดขึ้นเป็นก าลังทางอากาศครั้งแรกของ ประเทศไทย ในปี พ.ศ.
๒๔๘๔ พลอากาศโทหลวงเทวฤทธิ ์ พันลกึ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ในขณะนั้น ได้ขอพระราชทานพระ
ปรมาภิไธย ชื่อโรงพยาบาลทหารอากาศนี้ว่า “โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช” เป็น สิริสวัสดิ์พิพฒันมงคลต่อ
การด าเนินกิจการ โดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต ปรากฏหลักฐานในหนงัสือกองทัพอากาศ ทอ.
๒๐๒๑/๙๒ ลง ๗ กุมภาพันธ ์๒๔๙๒ และ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ได้เปิดท าการอย่างเป็นทางการ เมื่อ
วันที ่ ๒๗ มีนาคม ๒๔๙๒ มี นาวาอากาศโททิพย์ นาถสุภา เป็นผู้อ านวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชคน
แรก ในวันที ่๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชด าเนินทรงเปิดอาคาร “คุ้ม
เกล้าฯ” ซึ่งเป็นอาคารขนาดใหญ่มีพื้นทีใ่ช้งานกว่า ๖๐,๐๐๐ ตารางเมตร เป็นอาคารรับผู้ป่วยที่มีส่วน
สนับสนุนที่สมบูรณ์ที่สุดอยู่ภายในตัวอาคาร มีส่วนที่ใช้งานในการให้การรักษาผู้ป่วยทั้งหมด ๑๒ ชั้น แต่ละชั้น
มีเนื้อที่ ๖ ไร่ครึ่ง สามารถรับคนไข้ได้ทัง้อาคารประมาณ ๘๕๐ เตียง โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ได้
ด าเนินงานในการตรวจรักษาพยาบาลข้าราชการ ทหารกองประจ าการ นักเรียนทหาร ลูกจ้าง ครอบครัว และ
ประชาชนทั่วไป อย่างมีมาตรฐานมาด้วยดีและในป ี๒๕๕๕ เพื่อให้สามารถบริการผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชจึงได้เปิดบริการในอาคาร “คุ้มเกศ” เพิ่มเติมอีกอาคารหนึ่งตลอดระยะเวลา ๖๘ 
ปีที่ผ่านมา โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ได้มีการพัฒนาคุณภาพหน่วยงาน สถานที ่บุคลากร สิ่งแวดล้อม และ
เพิ่มขีดความสามารถในการรกัษาพยาบาลในทุกสาขามาเป็นล าดับ จนเป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิระดับสูง
ในปัจจุบัน โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เป็นหน่วยขึ้นตรงกับกรมแพทย์ทหารอากาศ (พอ.) การจัดส่วน
ราชการของกรมแพทย์ทหารอากาศ และ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 



        ในด้านการศึกษา โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ได้เปิดการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน ตามหลกัสูตรของ
แพทยสภา มาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๑๗ ในปัจจุบันมีการฝกึอบรมแพทยป์ระจ าบ้าน ๙ สาขาและแพทย์ประจ า 
บ้านต่อยอด ๘ สาขา นอกจากนี ้ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ยังเป็นสถาบันผลิตบัณฑิตแพทย์รว่มกับคณะ
แพทยศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการสอนนิสิตแพทย์ตามโครงการการศึกษาแพทย์แนวใหม่ ตั้งแต่ปี 
พ.ศ.๒๕๓๑ และเปลี่ยนเป็นโครงการผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 
และโครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทยตามลาดับ โดยมีนิสิตแพทย์มารับการฝึกอบรมหอผู้ป่วย ในช่วงที่ 
 ๔ ถึงปีที ่๖ มีนิสิตแพทย์จบการศึกษาจากโครงการดังกล่าวแล้วกว่า ๒๕ รุ่น รวม ๕๔๒ คน 
        การฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน ๙ สาขา มีผู้จบการศึกษาแล้วทั้งสิน้ ๙๑๕ คน และแพทย์ประจาบ้านต่อ
ยอดอีก ๘ สาขา มีผู้จบการศึกษาแล้วทั้งสิน้ ๑๐๒ คน แพทย์ประจ าบ้าน และแพทย์ประจ าบ้านสาขาต่อยอด 
ส าเร็จเป็นผู้เช่ียวชาญรวมทั้งสิ้น ๑,๐๑๗ คน ตั้งแต่เริ่มเปิดการอบรม -ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (หมายเหต:ุ ปี
การศึกษา ๒๕๖๐ รอสอบประมาณเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑) ข้อมูลจากการส ารวจ ณ วันที ่๔ พฤษภาคม พ.ศ. 
๒๕๖๑ รายละเอียดดังนี้  
แพทย์ประจ าบ้าน  
๑. สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป เริ่มเปิดการอบรม พ.ศ.๒๕๑๙  
๒. สาขาออร์โธปิดิกส ์เริ่มเปิดการอบรม พ.ศ.๒๕๒๗  
๓. สาขาอายุรศาสตร ์เริ่มเปิดการอบรม พ.ศ.๒๕๒๘  
๔. สาขาสูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา เริ่มเปิดการอบรม พ.ศ.๒๕๒๘  
๕. สาขากุมารเวชศาสตร์ เริ่มเปิดการอบรม พ.ศ.๒๕๓๑  
๖. โสต ศอ นาสิกวิทยา เริ่มเปิดการอบรม พ.ศ.๒๕๓๒ 
๗. สาขาประสาทศัลยศาสตร ์เริ่มเปิดการอบรม พ.ศ.๒๕๓๔ 
๘. สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว เริ่มเปิดการอบรม พ.ศ.๒๕๔๓  
๙. สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน เริ่มเปิดการอบรม พ.ศ.๒๕๔๖  
แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด  
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. สาขากมุารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริก าเนิด เริ่มเปิดการอบรม พ.ศ.๒๕๔๕  
๖. สาขาเวชบ าบัดวิกฤต เริ่มเปิดการอบรม พ.ศ.๒๕๔๖  
๗. สาขาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ เริ่มเปิดการอบรม พ.ศ.๒๕๕๐  
๘. สาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ เริ่มเปิดการอบรม พ.ศ.๒๕๕๔ 
 
           กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ได้เริ่มมีการฝึกอบรม
แพทย์ประจ าบ้านหลักสูตรเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวช
ศาสตร์ครอบครัว ตั้งแต่ปี ๒๕๔๓ และหลักสูตรเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๖ ปัจจุบันสามารถรับแพทย์ประจ าบ้านสาขาเวชศาสตร์
ฉุกเฉิน ได้จ านวน  ๑๐ คน ร่วมกับโรงพยาบาลพุทธชินราช ซึ่งเป็นโรงพยาบาลสมทบ ๑ คน รวมเป็น ๑๑ คน   



         ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ. เป็นหน่วยงาน
ที่มีผู้รับการบริการ ประมาณ ๕๓,๐๐๐ ราย/ปี ลักษณะผู้ป่วยมีความหลากหลายทั้งผู้ป่วยเด็กและผู้ใหญ่ ผู้ป่วย
ที่มี ภาวะฉุกเฉินทางอายุรกรรมและผู้บาดเจ็บทั้งผู้ป่วยฉุกเฉินในพื้นที่รับผิดชอบและผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินที่รับส่ง
ต่อมาจากโรงพยาบาลอื่น จึงเป็นแหล่งฝึกอบรมที่มีทรัพยากรการเรียนรู้เหมาะสมตามเกณฑ์ของแพทยสภา 

๒.ข้อมูลพื้นฐาน 
๒.๑ ข้อมูลทั่วไป 
      ชื่อ องค์กร 
           ภาษาไทย     กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก  โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ. 
           ภาษอังกฤษ  Outpatient Department of Bhumibol Adulyadej Hospital 
           ที่อยู่ ๑๗๑ ถนนพหลโยธิน แขวง คลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๒๐ 
           ระดับองค์กร โรงพยาบาลทหารอากาศ ระดับ ตติยภูมิ  
           ต้นสังกัด กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ กระทรวงกลาโหม 
           ผู้อ านวยการกองตรวจโรคผู้ป่วยนอก นาวาอากาศเอกพิเศษ อาภัสร์ เพชรผุด 
           ขอบเขตบริการ ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ตลอด ๒๔ ชั่วโมง 
 
          ในการนี้ กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก  โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ. ได้ก าหนด วิสัยทัศน์ และ

พันธกิจของหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ดังนี้  

 
๒.๒ วิสัยทัศน ์และ พันธกิจ   
 วิสัยทัศน ์
 เป็นสถาบันฝกึอบรมแพทยป์ระจ าบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ทีม่ีคุณภาพระดับแนวหน้าภายในป ี๒๕๖๕ 

     พันธกิจ   

๑.ผลิตแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม ยึดถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นหลัก  
สามารถให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินอย่างมีคุณภาพ และมาตรฐาน ทั้งในภาวะปกติและภาวะภัยพิบัติ 
พร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีพื้นฐานความรู้ความเข้าใจในระบบบริการสุขภาพระบบ
บริหารจัดการภาครัฐอย่างลึกซึ้ง สามารถปรับตัวและปฏิบัติงานในระบบบริการสุขภาพภาครัฐอย่างมีความสุข 
๒.ให้บริการเคลื่อนย้ายล าเลียงผู้ป่วยฉุกเฉิน ทางบก ทางอากาศอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ทั้งในและ
ภายนอกโรงพยาบาล 
๓.พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน สามารถสร้างงานวิจัยและ นวัตกรรมที่มีคุณภาพ และมีประโยชน์ต่อการ
แก้ปัญหา และพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศ 
 

 



๒.๓ สถิติการให้บริการ 

 
ประเภท 

ปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๐ พ.ศ.๒๕๖๑ เฉลี่ย ๓ ปี 

Resuscitation ๔,๑๐๒ ๕,๒๑๖ ๕,๓๗๖ ๔,๘๙๘ 
Emergency ๑๐,๑๒๑ ๙,๒๕๗ ๑๑,๕๔๘ ๑๐,๓๐๙ 
Urgent ๒๐,๐๕๒ ๒๑,๗๑๐ ๒๒,๓๐๑ ๒๑,๓๕๔ 
Semi-urgent ๑๓,๔๖๗ ๑๓,๔๐๖ ๑๑,๒๙๐ ๑๒,๗๒๑ 
Non-urgent ๕๖๘ ๔๒๑ ๖๑๒ ๕๓๔ 
ผู้ป่วยฉุกเฉินรวม (ราย/ปี) ๔๘,๓๑๐ ๕๐,๐๑๐ ๕๑,๑๒๗ ๔๙,๘๑๖ 

 
๒.๔ บุคลากรในกองตรวจโรคผู้ป่วยนอก 
   
             ในปีการฝึกอบรม พ.ศ. ๒๕๖๑ กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก (เวชศาสตร์ฉุกเฉิน) โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช  
กรมแพทย์ทหารอากาศ มีอาจารย์แพทย์เต็มเวลา ๑๒ ท่าน และอาจารย์แพทย์ล่วงเวลา ๓ ท่าน  

รายช่ืออาจารย์แพทย์เต็มเวลา ๑๒ ท่าน 
๑.น.อ.ไพโรจน์             จอมไธสง  วว.เวชศาสตร์ครอบครัว, อว.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
๒.น.อ.หญิง กรรณยิการ์  วรรณวิมลสุข  วว.เวชปฏิบัติทั่วไป, อว.เวชศาสตร์ครอบครัว, อว.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
๓.น.ท.ภาณุ                 สยามวาลา       อว.เวชศาสตร์ครอบครัว, อว.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
๔.น.ต.หญิง วราล ี         อภินิเวศ    วว.เวชศาสตร์ครอบครัว, วว.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
๕.น.ต. ชัชวาลย์      จันทะเพชร           วว.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
๖.น.ต.หญิง   เกษศิรินทร์  พุฒิโชติ          วว.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน, วว.เภสัชวิทยาและพิษวิทยา 
๗.ร.อ.หญิง    นิกจรี สงฆ์สังวรณ์     วว.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน, วว.เวชบ าบัดวิกฤต 
๘.ร.อ.หญิง    พนิดา        เรืองฤทธิ ์ วว.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
๙.ร.อ.หญิง    ฉัตรแก้ว     ชุ่มเพ็งพันธ์ุ     วว.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
๑๐.ร.อ.หญิง  ดวงฤทัย ภักดีวนิชสุโข   วว.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
๑๑..ร.ท.หญิง แก้วตา วงศ์ภักดี     วว.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

  ๑๒. ร.ท.หญิง อรวรรณ สายบัวทอง     วว.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน   
อาจารย์แพทย์ล่วงเวลา ๓ ท่าน 
๑.พล.อ.ต.นิพนธ์           รุทธพิชัยรักษ์    วว.ศัลยศาสตร,์ อว.เวชศาสตร์ครอบครัว,เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
๒.พล.อ.ต.เฉลิมพร          บุญสิริ            วว.กุมารเวชศาสตร,์ วว.สาขาวิชาโรคภูมิแพ,้  
                                                     อว.เวชศาสตร์ครอบครัว,อว.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
๓.น.ท.ยุวัฒน์                 ธนังกุล           วว.เวชศาสตร์ครอบครัว, อว.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 



            บุคลากรทีป่ฏิบัตงิานธุรการ 
             กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.มีเจ้าหน้าที่ด้านการศึกษา และฝึก 
อบรมแพทย์ประจ าบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน จ านวน ๖ คน ดงัรายชื่อ ต่อไปนี ้

(๑) พ.อ.อ.หญิง วิภาดา สุพรรณพงค์ 
(๒) จ.อ.ศิริพงษ์  ตัญญะปัญญาชน 
(๓) น.ส.อนงนาถ ดวงพิทักษ์ 
(๔) นางพิกุล เจตนา 
(๕) น.ส.วิภาพร  พันธ์นิกร 
(๖) นายถนัด เชียงด ี

 
๒.๕ โครงสร้างกองตรวจโรคผู้ป่วยนอก 
 

โครงสร้างการบริหารจดัการ แผนภูมิการจัดองค์กร (Organization Chart) 
กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก รพ.ภูมิพลอดลุยเดช พอ.๒๕๖๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*คณะอนุกรรมการการศึกษาแพทย์หลังปริญญา (เวชศาสตร์ฉุกเฉิน)  แบ่งเป็น ๔ ฝ่าย โดยม ี
         น.อ.อาภัสร์   เพชรผุด (ผอ.กตน.รพ.ฯ) เป็นแพทย์ที่ปรึกษา 
         น.อ.ไพโรจน์  จอมไธสง ประธานการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  
        ๑.ฝ่ายวิชาการ (, ร.อ.หญิง ฉัตรแก้ว   ชุ่มเพ็งพันธุ,์ ร.อ.หญิง ดวงฤทัย ภักดีวนิชสุโข )    
        ๒.ฝ่ายปกครอง (น.ท.ภาณุ   สยามวาลา, ร.อ.หญิง นิกจรี สงฆ์สังวรณ์)   
        ๓.ฝ่ายวิจัย (น.ต.หญิง วราล ี อภินิเวศ, ร.ท.หญิง แก้วตา วงศ์ภักด)ี     
        ๔.ฝ่ายวัดประเมินผล(น.ต.หญิง เกษศิรินทร์   พุฒิโชติ, ร.อ.หญิง พนิดา  เรืองฤทธ์ิ) 

โรงพยาบาลภมูิพลอดลุยเดช พอ. 

คณะกรรมการอ านวยการแพทยศาสตร์ศกึษา รพ.ภมูิพลอดลุยเดช พอ. 

กองตรวจโรคผู้ ป่วยนอก (เวชศาสตร์ฉกุเฉิน) 

ฝ่ายธุรการ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริการ 

หน่วยธุรการ หน่วยตรวจโรคผู้ ป่วย คณะกรรมการแพทยศาสตร์ศกึษา 

คณะอนกุรรมการการศกึษาแพทย์หลงัปริญญา *(EM/FM) 

คณะกรรมการศนูย์วิจยัสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางการแพทย์ 

แผนกอบุตัิเหตแุละฉกุเฉิน 

หน่วยกู้ ชีพ คุ้มเกล้า 



 
๓.สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ส าคัญ 
   ๓.๑ อาคารสถานที ่
        ห้องประชุมและห้องพักแพทย์ของกองตรวจโรคผู้ป่วยนอก รพ.ฯ 

 -  ธุรการกองตรวจโรคผู้ป่วยนอก รพ.ฯ ชั้น ๔ อาคารคุ้มเกล้าฯ  ประกอบด้วยห้องผู้อ านวยการกอง 
ห้องพักผ่อนส าหรับอาจารย์แพทย์ เจ้าหน้าที่ทางการศึกษา ของรายวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน มี
คอมพิวเตอร์และเครื่องถ่ายเอกสาร มีอินเตอร์เน็ตส าหรับสืบค้นข้อมูล และมีกลุ่ม line ส าหรับติดต่อ
ประสานแพทย์ประจ าบ้านทุกรุ่น  
-  ห้องประชุมห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน รพ.ฯ ชั้น ๑ อาคารคุ้มเกล้า ขนาด ๔๐ ที่นั่ง มีคอมพิวเตอร์ 
อินเตอร์เน็ต เครื่องโปรเจคเตอร์, ทีวี ๕๐ น้ิว 
 - ห้องพักแพทย์ มีตู้เพื่อเก็บทรัพย์สินส่วนตัว และโต๊ะรับประทานอาหาร ส่วนพักผ่อน มีโทรทัศน์ 
คอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตและหนังสือทางการแพทย์ หนังสือวิชาการ เพื่อใช้ส าหรับสืบค้นข้อมูล มี
บอร์ดติดประกาศส าคัญต่างๆ 
-  ห้องประชุมห้องตรวจโรคข้าราชการ ชั้น ๔ อ.คุ้มเกศ มีคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต เครื่องโปรเจคเตอร์ 

 -  ห้องเก็บหุ่น simulation ส าหรับการเรียนการสอน 
 -  อุปกรณ์ทางการแพทย์ในห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  
     ๓.๒ เทคโนโลย ีและอุปกรณ์ส าคัญ 
           ใช้ระบบอินเตอร์เน็ต และอินเตอร์เน็ตไร้สายของกองตรวจโรคผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลภูมิพลอดุลเดช  
ซึ่งแพทย์ประจ าบ้านทุกคน จะได้รับ username และ password เพื่อให้สามารถสืบค้นข้อมูลวิชาการระหว่าง
ปฏิบัติงานที่ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน และจากบ้านพักได้ 
           มีอินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์พอเพียงในการค้นหาความรู้โดยอาจารย์แพทย์ได้รับรหัสการเข้าใชฐ้าน 
ข้อมูลออนไลนเ์ข้าหอสมุดของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย login ด้วย CUNET account เพื่อใช้จากเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตนอกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการค้นหาหนังสือ ต าราแพทย์ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์(e-books) และวารสารออนไลน์ (e-journals) 
๔.ความสัมพันธ์ระดับองค์กร 
   ๔.๑ ระบบก ากับดูแลองค์กร (Governance system) 

       กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก (เวชศาสตร์ฉุกเฉิน)  โรงพยาบาลภมูิพลอดลุเดช อยู่ภายใต้การก ากับดูแล
ของผู้อ านวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช สังกัด กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ กระทรวงกลาโหม 
   ๔.๒ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ 
         ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก ได้แก ่อาจารย์แพทย์ในกองตรวจโรคผู้ป่วยนอก, แพทย์ประจ าบ้าน  
         ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ/คู่ความร่วมมือ ได้แก ่ผู้ใช้บัณฑิต, ผู้ป่วยที่มารับบริการที่ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน, 
         สถาบนัฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านอ่ืนๆกรมแพทย์ทหารอากาศ  กระทรวงกลาโหม 


