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ค ำน ำ 
 
  การฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ เริ่มต้น
ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๗ ซึ่งมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จวบจนถึงปัจจุบันมีการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน  ๙ สาขา 
และแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด ๘ สาขา  
 การจัดท าคู่มือแพทย์ประจ าบ้านนี้ เพ่ือท าให้แพทย์ประจ าบ้าน และแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด
ได้ทราบประวัติความเป็นมาของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ กฎระเบียบ สวัสดิการ 
และก าหนดการต่างๆ ของกิจกรรมแพทย์ประจ าบ้าน เพ่ือเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 
กรมแพทย์ทหารอากาศและสามารถใช้สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือการพัฒนาตนเอง 
และโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ต่อไป 
 
 
 
 
 

        คณะอนุกรรมการการศึกษาแพทย์หลังปริญญา 
              โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.   

                      พ.ศ.๒๕๖๓ 
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ประวัติโรงพยำบำลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหำรอำกำศ 
 

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช  เป็นหน่วยบริการทางการแพทย์ที ่มีประวัติความเป็นมายาวนาน    
ตั้งแต่แรกเริ่มก่อตั้งเป็น “หมวดพยาบาล” สังกัดหน่วยบินทหารบก ให้บริการทางการแพทย์ของกองก าลังทาง
อากาศ  มีการย้ายต าแหน่งที่ตั้งไปหลายแห่ง เนื่องด้วยภัยจากสงครามมหาเอเชียบูรพา  

 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จนกระทั่ง พ.ศ.๒๔๘๔  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ได้พระราชทานทรัพย์สินส่วน

พระมหากษัตริย์ จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท เพ่ือซื้อที่ดินส าหรับก่อสร้างเป็นโรงพยาบาลทหารอากาศ ณ ที่ตั้งในปัจจุบัน 
และนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ทรง
พระราชทานพระนามาภิไธยให้เป็นชื่อของโรงพยาบาลว่า “ภูมิพลอดุลยเดช” โดยเปิดให้บริการอย่างเป็น
ทางการ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ.๒๔๙๒ นับเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาด้านการรักษาพยาบาล ระบบงาน  
อาคารสถานที่ และศักยภาพของบุคลากร  

 
 
 
 

 
 

 
“หมวดพยาบาล” สังกัดหน่วยบินทหารบก พ.ศ.๒๔๕๗ ณ ต าบลดอนเมือง (ที่ตัง้ปัจจุบัน) 
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 โฉนดที่ดินพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล  

เพ่ือก่อสร้างสถานที่ตรวจรักษาพยาบาลและการแพทย์ของกองทัพอากาศ 
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ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๒๒  เป็นปีที่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ด าเนินการครบ ๓๐ ปี นับเป็นมิ่งมหา
มงคลอีกครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สร้าง
พระบรมสาทิสลักษณ์ ประดิษฐาน ณ อาคารหลังใหม่ของโรงพยาบาลและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
พระราชทานนามอาคารนี้ เพ่ือความเป็นสิริมงคลว่า "คุ้มเกล้าฯ"     

 ด้วยความส านึกในหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ นอกจากโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 
จะปฏิบัติภารกิจสนับสนุนด้านยุทธการของกองทัพอากาศแล้ว ยังได้พัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง 
จนได้รับการรับรองจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๕ เป็นล าดับ
เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน   
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ข้อมูลที่ควรทรำบเกี่ยวกับโรงพยำบำลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหำรอำกำศ 
  

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ตั้งอยู่บนถนนพหลโยธิน เขตสายไหม เป็นหน่วย
ขึ้นตรงกรมแพทย์ทหารอากาศ เดิมเรียกชื่อว่า “โรงพยาบาลทหารอากาศ” เริ่มด าเนินการจาก การแพทย์ทาง
อากาศ ให้การบริการด้านการแพทย์ที่อุบัติขึ้นเพ่ือดูแลรักษาพยาบาลเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในอากาศและ
ผู้เกี่ยวข้อง ตั้งแต่เริ่มมีเครื่องบินและการบินเกิดขึ้นเป็นก าลังทางอากาศครั้งแรกของประเทศไทย ในปี พ.ศ.๒๔๘๔ 
พลอากาศโทหลวงเทวฤทธิ์  พันลึก  ผู้บัญชาการทหารอากาศ ในขณะนั้น ได้ขอพระราชทานพระปรมาภิไธย ชื่อ
โรงพยาบาลทหารอากาศนี้ว่า  “โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช” เป็น  สิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลต่อการด าเนินกิจการ 
โดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต ปรากฏหลักฐานในหนังสือกองทัพอากาศ  ทอ.๒๐๒๑/๙๒ ลง ๗ 
กุมภาพันธ์ ๒๔๙๒ และ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ได้เปิดท าการอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๔๙๒ มี 
นาวาอากาศโททิพย์  นาถสุภา  เป็นผู้อ านวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชคนแรก  

ในวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๘  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชด าเนินทรงเปิดอาคาร 
“คุ้มเกล้าฯ” ซึ่งเป็นอาคารขนาดใหญ่มีพ้ืนที่ใช้งานกว่า ๖๐,๐๐๐ ตารางเมตร เป็นอาคารรับผู้ป่วยที่มีส่วน
สนับสนุนที่สมบูรณ์ที่สุดอยู่ภายในตัวอาคาร  มีส่วนที่ใช้งานในการให้การรักษาผู้ป่วยทั้งหมด ๑๒ ชั้น แต่ละชั้น
มีเนื้อที่ ๖ ไร่ครึ่ง สามารถรับคนไข้ได้ทั้งอาคารประมาณ ๘๕๐ เตียง โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ได้ด าเนินงานในการ
ตรวจรักษาพยาบาลข้าราชการ ทหารกองประจ าการ นักเรียนทหาร ลูกจ้าง ครอบครัว และประชาชนทั่วไป อย่างมี
มาตรฐานมาด้วยดีและในปี ๒๕๕๕ เพ่ือให้สามารถบริการผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
จึงได้เปิดบริการในอาคาร “คุ้มเกศ” เพ่ิมเติมอีกอาคารหนึ่ง  

ตลอดระยะเวลา ๗๐ ปีที ่ผ่านมา โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ได้มีการพัฒนาคุณภาพหน่วยงาน 
สถานที่ บุคลากร สิ่งแวดล้อม และเพิ่มขีดความสามารถในการรักษาพยาบาลในทุกสาขามาเป็นล าดับ จนเป็น
โรงพยาบาลระดับตติยภูมิระดับสูงในปัจจุบัน โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เป็นหน่วยขึ้นตรงกับกรมแพทย์
ทหารอากาศ (พอ.) การจัดส่วนราชการของกรมแพทย์ทหารอากาศ และ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช รายละเอียด
ตาม ผนวก ก  

B = Beloved King  หมายถึง ความจงรักภักดีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
H = Humanity  หมายถึง การค านึงถึงความเป็นมนุษย์ มีจิตใจเมตตากรุณา 
U = Unity            หมายถึง ความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจ 

M = Motivation  หมายถึง การสร้างแรงจูงใจซึ่งกันและกัน / กระตือรือร้น 
I = Innovation  หมายถึง การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ อยู่เสมอ 
B = Believe  หมายถึง ความเชื่อและศรัทธาในการกระท าดี 
O = Order        หมายถึง การมีระเบียบวินัย  
L = Learning organization  หมายถึง การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

  
 

วิสัยทัศน์ (Vision) : โรงพยำบำล “พลังของแผ่นดิน” มีคุณภำพชั้นน ำ เป็นที่ไว้วำงใจ (High Efficieney High 
Reliability Organization) 
 ค่ำนิยม (Values):  BHUMIBOL:  

พันธกิจ (Mission): เป็นโรงพยำบำลหลักของกองทัพอำกำศที่มีคุณภำพ ให้บริกำรรักษำพยำบำล ส่งเสริม ฟ้ืนฟู และ
ป้องกันโรคอย่ำงมีประสิทธิผลตำมมำตรำฐำนวิชำชีพ โดยมีผู้ใช้บริกำรเป็นศูนย์กลำง ให้กำรศึกษำอบรมนิสิตแพทย์ 
แพทย์ บุคลำกรทำงกำรแพทย์ ทุกระดับอย่ำงมีมำตรฐำน และสร้ำงงำนวิจัยท่ีมีมำตรฐำน 



๗ 
 
 

หน่วยงำนของโรงพยำบำลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหำรอำกำศ 

๑. อำคำรคุ้มเกล้ำฯ  
 หน่วยงานส่วนใหญ่จะอยู่ในอาคาร “คุ้มเกล้าฯ” ซึ่งมีหน่วยงานส าคัญดังนี้ 
ชั้นใต้ดิน  เป็นที่ตั้งของส่วนสนับสนุน ประกอบด้วย 

เครื่องปรับอากาศ    เครื่องก าเนิดไฟฟ้า 
ระบบควบคุมไฟฟ้า    เครื่องท าน้ าร้อน 
เครื่องควบคุมระบบโทรศัพท์   หน่วยจ่ายกลาง 
หน่วยวิศวกรการแพทย์   ลานจอดรถส าหรับนายทหารชั้นอาวุโส 

ชั้นที่ ๑    เป็นที่ตั้งของส่วนอุบัติเหตุฉุกเฉินและห้องผ่าตัด  ประกอบด้วย   
ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ห้องสังเกตอาการ 
ศูนย์ประสาน   เวชระเบียน ๑ 
ห้องจ่ายยา   ห้องคลอด 

  ห้องผ่าตัด     ห้องสวนหัวใจ 
หออภิบาลศัลยกรรมทั่วไป   หออภิบาลศัลยกรรมระบบประสาท 
หออภิบาลศัลยกรรมอุบัติเหตุ   หออภิบาลผู้ป่วยไฟไหม้น้ าร้อนลวก 
หออภิบาลศัลยกรรมโรคหัวใจ 
คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ (บริเวณใต้ทางลาด อาคารคุ้มเกล้าฯ) 
และห้องตรวจหาเชื้อ (Mudular Swab Unit) (บริเวณหน้าคลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ) 

ชั้นที่ ๒    เป็นที่ตั้งของห้องตรวจผู้ป่วยนอก (OPD) ของกองต่างๆ และหน่วยเกี่ยวข้องได้แก่   
ห้องตรวจสูตินรีกรรม    ห้องตรวจออร์โธปิดิกส์ 
ห้องตรวจกุมารเวชกรรม   ห้องตรวจจักษุกรรม    
ห้องตรวจโสต ศอ นาสิกกรรม ห้องตรวจพยาธิวิทยา 
ห้องเจาะเลือด   ห้องตรวจทางรังสีวินิจฉัย 
กองรังสีกรรม   หน่วยสังคมสงเคราะห์ 
แผนกเวชระเบียนและสถิติ ห้องจ่ายยาใหญ่ 
กองเภสัชกรรม   ห้องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 

ชั้นที่ ๓    เป็นที่ตั้งของหน่วยรักษาพยาบาลพิเศษ ได้แก่ 
ห้องตรวจผู้ป่วย VIP  หน่วยตรวจประสาทวิทยา 
ห้องตรวจการได้ยิน  หน่วยโสตสัมผัสและการแก้ไขค าพูด 
หออภิบาลอายุรกรรม  หออภิบาลโรคหัวใจ 
หออภิบาลทารกแรกเกิด หน่วยตรวจพิเศษกุมารเวชกรรม 
หน่วยไต 

นอกจากนั้น ยังเป็นที่ตั้งของห้องประชุมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ได้แก่ 
ห้องประชุมพลอากาศเอก ประพันธ์   ธูปะเตมีย์ 
ห้องประชุมบุรพรัตน์  ห้องประชุมเย็นสุดใจ 
ห้องประชุมสุขบ ารุง  ห้องประชุมถาวรเวช 
ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ 

และเป็นที่ตั้งของกองอ านวยการของโรงพยาบาลและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  ได้แก่ 
ห้องผู้อ านวยการ  ห้องรองผู้อ านวยการ 
ห้องนายทหารบริหารงาน ห้องประชุมกองอ านวยการ 
แผนกธุรการ   แผนกก าลังพล 



๘ 
 

งบประมาณ   แผนกการเงิน 
หมวดดูแลเงินรายได้  หน่วยควบคุมภายใน 
แผนกเวชระเบียน  ศูนย์คอมพิวเตอร์      
มูลนิธิคุ้มเกล้าฯ  หน่วยสุขศึกษา 
ห้องโทรศัพท์กลาง           ห้องประชาสัมพันธ์ 
สนง.สิ่งแวดล้อม                   ห้องศูนย์วิจัยพัฒนาสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางการแพทย์ 
หนว่ยควบคุมโรคติดเชื้อ          หน่วยช่วยการหายใจ 

ชั้นที่ ๔    เป็นลานจอดรถ ที่ตั้งของกองบัญชาการ (บก.) ของกองต่างๆ และห้องประชุม ดังนี้ 
กองอายุรกรรม   กองศัลยกรรม 
กองสูตินรีกรรม  กองกุมารเวชกรรม 
กองออร์โธปิดิกส์  กองจักษุกรรม 
กองโสต ศอ นาสิกกรรม กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก    
ห้องประชุมตัณฑ์ไพโรจน์       ห้องประชุมปาณิกบุตร 
กองเภสัชกรรม 

ชั้นที่ ๕    เป็นหอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์  และ ศัลยกรรมอุบัติเหตุ ประกอบด้วย 
   หอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ ๕/๑ หอผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุ ๕/๒ 
   หอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ ๕/๓ หอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ ๕/๔  
ชั้นที่ ๖    เป็นหอผู้ป่วยศัลยกรรม  

หอผู้ป่วยศัลยกรรมประสาท ๖/๑   หอผู้ป่วยศัลยกรรมยูโร ๖/๒ 
หอผู้ป่วยศัลยกรรมทั่วไป ๖/๓ หอผู้ป่วยศัลยกรรมทั่วไป ๖/๔ 

ชั้นที่ ๗    เป็นหอผู้ป่วยสูตินรีเวชกรรม  จักษุกรรมและทารกแรกเกิด ประกอบด้วย 
หอผู้ป่วยสูติกรรม ๗/๑           หอเด็กทารกแรกเกิด(ปกติ) ๗/๒ 
หอผู้ป่วยจักษุกรรม ๗/๓ หอผู้ป่วยนรีเวช  ๗/๔ 

ชั้นที่ ๘    เป็นหอผู้ป่วยอายุรกรรม  ประกอบด้วย 
หอผู้ป่วยอายุรกรรมกึ่งวิกฤติ  ๘/๑ 
หอผู้ป่วยอายุรกรรมและหลอดเลือดสมอง (Stroke) ๘/๓      
หอผู้ป่วยอายุรกรรมทั่วไป ๘/๒ หอผู้ป่วยอายุรกรรมทั่วไป ๘/๔ 
หออภิบาลผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ (RCU) ๘/๕ 

ชั้นที่ ๙    เป็นหอผู้ป่วยอายุรกรรม โสต ศอ นาสิกกรรม และกุมารเวชกรรม  ประกอบด้วย 
หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตโรคหัวใจ ๙/๑  หอผู้ป่วยโสต ศอ นาสิกกรรม ๙/๒ 
หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม ๙/๓ หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม ๙/๔ 

ชั้นที่ ๑๐  เป็นหอผู้ป่วยอายุรกรรม ประกอบด้วย 
             หอผู้ป่วยอายุรกรรม ๑๐/๑ 
             หอผู้ป่วยอายุรกรรม ๑๐/๒  
ชั้นที่ ๑๑  เป็นหอผู้ป่วยพิเศษ  ประกอบด้วย 
   หอผู้ป่วยพิเศษ ๑๑/๑  หอผู้ป่วยพิเศษ ๑๑/๒ 
ชั้นที่ ๑๒  เป็นหอผู้ป่วยพิเศษ  ประกอบด้วย 
   หอผู้ป่วยพิเศษ ๑๒/๑  หอผู้ป่วยพิเศษ ๑๒/๒ 
*ขณะนี้อาคารคุ้มเกล้าฯ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ก าลังอยู่ในระหว่างการด าเนินการปรับปรุงพื้นที่ขยายอาคาร 

นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ที่อยู่นอกอาคารคุ้มเกล้าฯ ได้แก่  

๒. อำคำรคุ้มเกศ  
ชั้นใต้ดิน  คลังพัสดุ 



๙ 
 
   คลังยาใหญ่ 
ชั้นที่ ๑   ห้องตรวจอายุรกรรม  ห้องตรวจโรคผิวหนัง 
   ห้องตรวจ MRI   ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก  
ชั้นที่ ๒   ห้องตรวจเวชศาสตร์ฟื้นฟู    
   ห้องจ่ายยาข้าราชการ 
   ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารคุ้มเกศ 
ชั้นที่ ๓   ห้องตรวจทันตกรรม   

  ศูนย์โรคไต 
ชั้นที่ ๔   หน่วยเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ และเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ห้องตรวจโรคข้าราชการ 
   ศูนยป์้องกันและพัฒนาการรักษาโรคหัวใจ  

  ห้องตรวจพิเศษ(ระบบทางเดินอาหาร)และศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร 

ชั้นที่ ๕    ห้องประชุมใหญ่ อ.คุ้มเกศ ห้องประชุมกองอ านวยการ ๒ และ ห้องเรียนระบบ Computer 
    ห้องตรวจศัลยกรรม (ย้ายท าการชั่วคราว) 
๓. อำคำรสลำกกินแบ่งรัฐบำล (อาคาร ๘ ชั้น) ประกอบด้วย 
ชั้นที่ ๑    ห้องตรวจประกันสุขภาพถ้วนหน้าและประกันสังคม 

ธนาคารทหารไทย           ห้องตรวจเวชศาสตรน์ิวเคลียร์ 
หออภิบาลคุณภาพชีวิต 

ชั้นที่ ๒    ส านักงานประกันสุขภาพ และประกันสังคม  ศูนย์เยี่ยมบ้าน 
หน่วยฝังเข็ม                        บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด 

๔. อำคำรศูนย์ป้องกันและพัฒนำกำรรักษำโรคหัวใจ(หลังเก่ำ) เป็นที่ตั้งของ 
            ห้องตรวจผู้ป่วยวัณโรค 
ไปรษณีย ์ บริเวณหน้าหออภิบาลศัลยกรรม (ใต้ทางลาดชั้น ๒ อ.คุ้มเกล้าฯ) 
๕. อำคำรศูนย์มะเร็ง 
ชั้นที่ ๑    รังสีรักษา ห้องตรวจนิติเวช ศูนย์โรคภูมิแพ้ 
ชั้นที่ ๒    เคมีบ าบัด 
ชั้นที่ ๓    กองบริการโลหิต  
ชั้นที่ ๔    กองการพยาบาล และศูนย์พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 
ชั้นที่ ๕    ศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด และห้องเรียนนิสิตแพทย์ 
อำคำร ๑๔ 
ชั้น ๑      จุลินทรีย์-เพาะเชื้อ ชีวเคมี โลหิตวิทยา อิมมูน เก็บศพ 
ชั้น ๒    ธุรการ   
อำคำรหอพักแพทย์  ประกอบด้วย 
ชั้นที ่๑    เป็นที่ตั้งของ ส านักงานกองแพทยศาสตร์ศึกษาห้องประชุม ห้องเรียนและห้องหุ่นจ าลองเพ่ือ
การศึกษา 
ชั้นที ่๒-๗ เป็นที่พักของนิสิตแพทย์ แพทย์ประจ าบ้านและห้องพักแพทย์เวรอ านวยการ 

ศูนย์สุขภำพ   เพ่ือให้บุคลากรได้ใช้ออกก าลังกาย อยู่ด้านหลังโรงพยาบาล  ประกอบด้วย สระว่ายน้ า สนาม
เทนนิส ลู่วิ่งเพ่ือสุขภาพ สนามฟุตบอล สนามบาสเกตบอล สนามเซปักตระกร้อ  

หมำยเหตุ 
หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานต่างๆในรพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. รายละเอียดดัง ผนวก ฑ 
 
 



๑๐ 
 
 

กำรฝึกอบรมแพทย์ประจ ำบ้ำนรพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. 
 

 ในด้านการศึกษา  รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.  ได้เปิดการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน ตามหลักสูตรของ
แพทยสภา มาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๑๗ ในปัจจุบันมีการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน ๙ สาขาและแพทย์ประจ าบ้าน
ต่อยอด ๘ สาขา 
 นอกจากนี้ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ยังเป็นสถาบันผลิตบัณฑิตแพทย์ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ในการสอนนิสิตแพทย์ตามโครงการการศึกษาแพทย์แนวใหม่ ตั้งแต่ปี พ .ศ.๒๕๓๑ และเปลี่ยนเป็น
โครงการผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง และโครงการผลิตแพทย์เพ่ิม
แห่งประเทศไทยตามล าดับ โดยมีนิสิตแพทย์มารับการฝึกอบรมหอผู้ป่วย ในช่วงปีที่ ๔ ถึงปีที่ ๖ มีนิสิตแพทย์จบ
การศึกษาจากโครงการดังกล่าวแล้วกว่า ๒๗ รุ่น  รวม ๖๐๔ คน 

 
วัตถุประสงค์ของกำรฝึกอบรมแพทย์ประจ ำบ้ำนรพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. 
      เพ่ือให้แพทย์ที่จบการฝึกอบรมเป็นแพทย์เฉพาะทาง มีคุณสมบัติ ความรู้ และความสามารถขั้นต้น ดังนี้ 
 ๑. มีความรู้ความสามารถ และเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในสาขาวิชาชีพที่จบการฝึกอบรม  
 ๒. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีต่อผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย ผู้ร่วมงาน เพ่ือนร่วมวิชาชีพและชุมชน 
(ซึ่งสอดคล้องกับค าประกาศสิทธิของผู้ป่วยตาม ผนวก ค  
 ๓. ปฏิบัติตามข้อบังคับของแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม 
 ๔. มีความรู้ในการวิจัยเป็นอย่างดี 
 ๕. มีความคิดตามหลักวิทยาศาสตร์ และความคิดสร้างสรรค์ ที่จะพัฒนาการสาธารณสุขและชุมชน 
 ๖. มีความสนใจใฝ่รู้ และขวนขวายหาความรู้ ความช านาญเพิ่มเติมอยู่เป็นนิจ 
 ๗. มีความรู้ความสามารถในการ 

     ๗.๑ น าเสนอประวัติผู้ป่วย บรรยายและอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ 
     ๗.๒ ให้ความรู้ ค าแนะน าแก่ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย และชุมชนโดยทั่วไป 
     ๗.๓ ถ่ายทอดความรู้  ความสามารถให้แก่แพทย์ และ บุคลากรทางการแพทย์ 

 ๘. มีความรู้ ความสามารถ ในด้านการบริการ ในการวางแผน และบริหาร เพ่ือให้การรักษาพยาบาล
เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถร่วมและประสานงานกับบุคลากรต่าง ๆ เพ่ือพัฒนา
การศึกษาทางการแพทย์ การสาธารณสุข การป้องกัน การส่งเสริมและการฟ้ืนฟูสุขภาพ และกิจกรรม ทางวิชาการอ่ืน ๆ 

การฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน ๙ สาขา มีผู้จบการศึกษาแล้วทั้งสิ้น ๑,๐๒๘ คน และแพทย์ประจ า
บ้านต่อยอดอีก ๘ สาขา มีผู้จบการศึกษาแล้วทั้งสิ้น ๑๒๐ คน แพทย์ประจ าบ้าน และแพทย์ประจ าบ้านสาขาต่อ
ยอด ส าเร็จเป็นผู้เชี่ยวชาญรวมทั้งสิ้น ๑,๑๔๘ คน  ตั้งแต่เริ่มเปิดการอบรม - ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ข้อมูลจากการ
ส ารวจ ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดดังนี้ 
แพทย์ประจ ำบ้ำน  
๑. สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป            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  
๗. สาขาประสาทศัลยศาสตร์         เริ่มเปิดการอบรม พ.ศ.๒๕๓๔  
๘. สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน                                          เริ่มเปิดการอบรม พ.ศ.๒๕๔๖   



๑๑ 
 
๙. สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว                           เริ่มเปิดการอบรม พ.ศ.๒๕๔๓  

แพทย์ประจ ำบ้ำนต่อยอด 
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. สาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริก าเนิด  เริ่มเปิดการอบรม พ.ศ.๒๕๔๕   
๖. สาขาเวชบ าบัดวิกฤต              เริ่มเปิดการอบรม พ.ศ.๒๕๔๖  
๗. สาขาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ        เริ่มเปิดการอบรม พ.ศ.๒๕๕๐  
๘. สาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์   เริ่มเปิดการอบรม พ.ศ.๒๕๕๒  
 
หน้ำที่แพทย์ประจ ำบ้ำนโรงพยำบำลภูมิพลอดุลยเดช  
 ๑. ปฏิบัติงานรับผิดชอบผู้ป่วย ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองนั้น ๆ ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก  
 ๒. ปฏิบัติงานในห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 ๓. ต้องเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐานประยุกต์  (Correlated Basic Medical Science) ให้ครบ
ตามท่ีราชวิทยาลัยก าหนด 
 ๔. ช่วยสอนนิสิตแพทย์ 
 ๕. ร่วมกิจกรรมทางวิชาการ ของ รพ.ที่จัดขึ้น เช่น clinico-pamological conference (CPC) , 
Interdepartment conference การประชุมวิชาการของ รพ. ทุกวันพฤหัส, การประชุมวิชาการใหญ่ประจ าปี 
 ๖. เข้าร่วมงาน วันไหว้ครู วันมอบประกาศนียบัตร และอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
กำรฝึกอบรมและกำรปฏิบัติงำนของแพทย์ประจ ำบ้ำน   

กำรฝึกอบรมแพทย์ประจ ำบ้ำน 
หลักสูตรของการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านแต่ละกองฯ จะถูกก าหนดโดยราชวิทยาลัยแต่ละสาขาโดย

ทางกองฯจะชี้แจงรายละเอียดของหลักสูตรของตนเอง ส่วนกิจกรรมและการอบรมที่จัดโดยคณอก.การศึกษา
แพทย์หลังปริญญา รพ.ฯมีกิจกรรมดังต่อไปนี้ 

๑. การปฐมนิเทศ ส าหรับแพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ ๑ ซึ่งเข้าฝึกอบรมในรพ.ภูมิพอดุลยเดช พอ. คณอก.
การศึกษาแพทย์หลังปริญญา รพ.ฯ มีการจัดอบรม เพ่ือเป็นการปูพ้ืนฐานของความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
และจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์นอกสถานที่ เพ่ือให้แพทย์ประจ าบ้านได้ท าความรู้จักกัน (ก าหนดการของการ
ปฐมนิเทศรายละเอียดดังแสดงใน ผนวก ค) 

๒. การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการช่วยฟ้ืนคืนชีพชั้นสูง ส าหรับแพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ ๑ โดย
อาจารย์แพทย์สหสาขา ซึ่งจะจัดในช่วงต้นปีการศึกษาของทุกปี  

๓. การอบรม Basic Science ส าหรับแพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ ๑ ซึ่งจัดให้มีในวันพุธบ่ายของทุกสัปดาห์ 
ซึ่งเป็นหัวข้อเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน และความรู้ทั่วไปในการดูแลรักษาผู้ป่วย (รายละเอียดดังแสดงใน 
ผนวก ง) 

๔. การพัฒนาศักยภาพการสอนทางคลินิกและการบูรณาการการสื่อสารภาษาอังกฤษ จัดให้มีการพัฒนา
ศักยภาพการสอนทางคลินิก เพ่ือช่วยในการพัฒนาแพทย์ประจ าบ้านให้มีความรู้ความสามารถในการสอนทาง
คลินิกแก่นิสิตแพทย์และบุคลาการทางการแพทย์ และสามารถบูรณาการการสื่อสารภาษาอังกฤษท าให้แพทย์
ประจ าบ้านได้ฝึกทักษะในการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งตารางการอบรม
จะต่อเนื่องหลังจบการอบรม Basic Science 



๑๒ 
 

 
ส าหรับการอบรม Basic Science และการพัฒนาศักยภาพการสอนทางคลินิกและการบูรณาการการ

สื่อสารภาษาอังกฤษ แพทย์ประจ าบ้านจะต้องมีเวลาในการเข้าเรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ จึงจะมีสิทธิสอบ และ
คะแนนสอบไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ หากสอบครั้งแรกไม่ผ่านเกณฑ์ จะท าการสอบซ่อม และหากไม่ผ่านเป็นครั้งที่
สอง คณอก.การศึกษาแพทย์หลังปริญญา รพ.ฯจะพิจารณาในที่ประชุมว่า จะให้ท ารายงานในหัวข้อที่สอบไม่ผ่าน 
หรือ สอบซ่อมในปีต่อๆไปตามความเหมาะสม ทั้งนี้การผ่านการสอบ Basic Science จะถูกน าไปใช้เป็นส่วนหนึ่ง
ของเกณฑ์ การผ่านเลื่อนชั้นของแต่ละกอง ด้วย 

๕. ปัจฉิมนิเทศ ส าหรับแพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ ๓ เมื่อจบการอบรมหลักสูตรแพทย์ประจ าบ้าน ๓ ปีแล้ว 
คณอก.การศึกษาแพทย์หลังปริญญา รพ.ฯ จะจัดให้มีการปัจฉิมนิเทศนอกสถานที่ ช่วงเดือนม.ค.-ก.พ.ของทุกปี 
เปิดโอกาสให้แพทย์ประจ าบ้านได้มีการให้ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) เพ่ือน าไปปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป 
(ส าหรับหลักสูตรแพทย์ประจ าบ้านในสาขาที่เรียนมากกว่า ๓ ปี ก็จะให้ไปปัจฉิมนิเทศพร้อมกันเมื่อขึ้นชั้นปีที่ ๓ นี้) 

 

กำรปฏิบัติงำนของแพทย์ประจ ำบ้ำน  

          ๑.  การปฏิบัติงานของแพทย์ประจ าบ้านจะมีการหมุนเวียนตามหออภิบาลผู้ป่วย ซึ่งผู้ดูแลแพทย์ประจ า
บ้านของแต่ละกองฯก าหนดตามหลักสูตรของแต่ละราชวิทยาลัยตลอดจนจบการฝึกอบรม โดยคณะคณอก.
การศึกษาแพทย์หลังปริญญา รพ.ฯ ไม่อนุญำตให้มีกำรย้ำยหรือเปลี่ยนสำขำในระหว่ำงกำรฝึกอบรม 
 ๒.  การอยู่เวรนอกเวลาราชการ  มีการจัดตารางเวรแพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ ๑, ๒ และ ๓ (บางกองฯจะมี
แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ ๔ และ ๕ ด้วย) เพ่ือให้การดูแลผู้ป่วยเป็นล าดับขั้น โดยจะมีอาจารย์แพทย์ให้ค าปรึกษา         
          ๓.  การอยู่เวรของแพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ ๑ ที่ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โดยหัวหน้าแพทย์ประจ าบ้านชั้น
ปีที่ ๑ จะท าการติดต่อประสานกับแพทย์ห้องฉุกเฉินในการจัดตารางหมุนเวียนแพทย์ การอยู่เวรที่ห้องอุบัติเหตุและ
ฉุกเฉิน  มีแนวทางในการปฏิบัติงาน รายละเอียดตาม ผนวก จ  
          ๔.  แพทย์ประจ าบ้านควรป้องกันตนเองเพ่ือมิให้เกิดอุบัติเหตุจากการท างาน โดยเฉพาะที่ห้องอุบัติเหตุ
และฉุกเฉิน  อุบัติเหตุจากการท างานที่พบบ่อย ได้แก่ การถูกเข็มต า หรือ สารคัดหลั่งของผู้ป่วยกระเด็นเข้าสู่
ร่างกาย เป็นต้น การป้องกันการติดเชื้อในบุคลากรทางการแพทย์ รายละเอียดตาม ผนวก ฉ 
 ๕.  การแต่งกายของแพทย์ประจ าบ้าน ควรแต่งกายสุภาพเรียบร้อย รองเท้ารัดส้น (ห้ามมิให้ใส่รองเท้า
แตะ) ผู้หญิงนุ่งกระโปรงสีสุภาพ และ ผู้ชายใส่กางเกงสีสุภาพ  
 
กำรท ำงำนวิจัย 
           ราชวิทยาลัยแพทย์บางสาขา ก าหนดให้แพทย์ประจ าบ้านท างานวิจัยอย่างน้อย ๑ เรื่องในระหว่างการ
ฝึกอบรมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการสอบเพ่ือวุฒิบัตรแพทย์ประจ าบ้าน ซึ่งมีคณะกรรมการวิจัยของแต่ละกองให้
ค าแนะน าในการท างานวิจัย นอกจากนี้ยังสามารถดูรายละเอียด ค าแนะน าในการปรึกษางานวิจัยการส่งโครงร่าง
การวิจัย เพ่ือขอรับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรม และ แบบข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับการ
พิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรม (เอกสารตาม ผนวก ช) 

ทางรพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.เปิดโอกาสให้แพทย์ประจ าบ้านส่งผลงานวิจัยเข้าประกวดในการประชุม
วิชาการประจ าปีรพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. (ก่อนจบการศึกษาของแพทย์ประจ าบ้าน) ซึ่งจะอยู่ในช่วงปลายเดือน 
มี.ค. ของทุกปี  

 

 

 



๑๓ 
 
เวชระเบียน 
 การบันทึกข้อมูลทางการแพทย์มีความส าคัญต่อการดูแลรักษาผู้ป่วย และการสื่อสารระหว่างบุคลากร
ทางการแพทย์ด้วยกัน ทางแผนกเวชระเบียนและสถิติได้จัดท าระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับแฟ้มประวัติผู้ป่วยเพ่ือ
ความถูกต้องสมบูรณ์ของเวชระเบียน (รายละเอียดตาม ผนวก ซ)  

กำรประเมินผลแพทย์ประจ ำบ้ำน รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.  
 หลังจากที่แพทย์ประจ าบ้านได้เข้ารับการฝึกอบรมตั้งแต่เดือน มิ.ย. จะได้รับการประเมินการปฏิบัติหน้าที่โดย
กองที่แพทย์ประจ าบ้านนั้นได้ปฏิบัติหน้าที่อยู่เป็นรายเดือน ด้วยแบบฟอร์มการประเมินผลการท างานรายบุคคลของ
แพทย์ประจ าบ้าน โดยอาจารย์ผู้ดูแล ซึ่งมีการประเมินคุณลักษณะ ใน ๓ ด้าน คือ 
  ๑. ความรู้ (Knowledge) 
   ๒. เจตนคติ (Attitude) 
   ๓. การปฏิบัติงาน (Practice) 

ควำมรู้ (Knowledge) 
 - มีความรู้ทางวิชาการพ้ืนฐาน (Basic Science) ความรู้ทางคลินิก (Clinical Science) อย่างพอเพียง  

ทีจ่ะดูแลรักษาผู้ป่วยและเหมาะสมตามชั้นปีของตน 
 - มีความกระตือรือร้น และความสามารถที่จะศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง จากแหล่งต่าง ๆ และสามารถ
คัดกรองข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมตามหลัก Evidence Base Medicine  
 - มีการน าความรู้ไปใช้ถ่ายทอดแก่แพทย์รุ่นน้อง นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรอ่ืน ๆ ได้ สามารถ
อภิปรายในการประชุมวิชาการหรือดูแลผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี       

เจตนคติ (Attitude) 
 - ความรับผิดชอบในหน้าที่ของตน  การดูแลผู้ป่วยนอก  ผู้ป่วยใน  การอยู่เวร  การสอนนิสิตแพทย์ 
 - ความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติงานในหอผู้ป่วย การออกตรวจผู้ป่วยนอก การเข้าประชุมวิชาการ และ
การรับส่งเวร 
 - ความมุ่งม่ันที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็มก าลังความสามารถ 
 - ความตั้งใจที่จะดูแลสอนนักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจ าบ้านรุ่นน้อง 
 - มีมนุษยสัมพันธ์ และมารยาทที่ดีต่ออาจารย์ เพ่ือนแพทย์ บุคลากรอื่น  ผู้ป่วยและญาติ  สามารถ
ควบคุมอารมณ์ของตนเองได้เป็นอย่างดี เมื่อเกิดสถานการณ์ไม่พึงประสงค์     

กำรปฏิบัติงำน (Practice) 
 - ความสามารถในการปฏิบัติงาน ได้แก่  การซักประวัติ  การตรวจร่างกาย  การวินิจฉัย  การส่งตรวจ
และแปลผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ ความสามารถในการดูแลผู้ป่วยในภาวะวิกฤติ สามารถจ าแนกผู้ป่วยฉุกเฉิน
ที่ต้องการการดูแลอย่างเร่งด่วนได้  ความสามารถในการดูแลรักษาผู้ป่วยนี้ต้องเป็นไปตามข้อก าหนดตามชั้นปี
ของแต่ละราชวิทยาลัย 
 - มีความสามารถในการท าหัตถการและการผ่าตัด  ตามที่ก าหนดไว้ในแต่ละชั้นปี 
 - มีความสามารถในการอภิปรายให้เห็นในผู้ป่วยแต่ละราย  ในการประชุมวิชาการ  สามารถสื่อสารได้
กับแพทย์ผู้อื่น สหสาขาวิชาชีพ ผู้ป่วยและญาติได้อย่างเหมาะสม 
 - มีการใช้ทรัพยากรต่าง ๆอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุด 
 - มีความสามารถในการท างานเอกสาร ทั้งการเขียนรายงานผู้ป่วย  การสรุปรายงาน  การเขียน 
Consult อย่างเหมาะสมและสมบูรณ์  การแก้ไขปัญหาทางธุรการได้อย่างเหมาะสม    

 



๑๔ 
 
เกณฑ์กำรประเมินกำรปฏิบัติงำนของแพทย์ประจ ำบ้ำน 

การประเมินการปฏิบัติงานของแพทย์ประจ าบ้าน จะเป็นไปตามข้อก าหนดของแต่ละราชวิทยาลัย  โดย
มีการแบ่งระดับคะแนนของการประเมิน ในแต่ละด้านเป็น ๔ ระดับ (แบบฟอร์มการประเมิน รายละเอียดตาม 
ผนวก ฌ) คือ  
 ระดับ ๑ = ควรปรับปรุง      

ระดับ ๒ = พอใช้     
ระดับ ๓ = ดี     
ระดับ ๔ = ดีมาก 

 - แพทย์ประจ าบ้านที่จะผ่านการประเมินต้องได้รับการประเมิน ตั้งแต่ระดับ ๒ ขึ้นไปทุกด้าน 
 - แพทย์ประจ าบ้านทุกรายจะได้รับการประเมินทุกเดือน และส่งผลการประเมินให้คณอก.แพทย์หลังปริญญา รพ.ฯ
ทุก ๓ เดือน 
 - แพทย์ประจ าบ้านที่จะต้องปรับปรุงในแต่ละด้านต้องได้รับการแจ้งจากคณะกรรมการการศึกษาของแต่
ละกอง เพื่อให้ปรับปรุงตนเอง 

แนวทำงกำรลงโทษแพทย์ประจ ำบ้ำน 
 แพทย์ประจ าบ้านต้องปฏิบัติตนตามหน้าที่ และ ความรับผิดชอบ ถูกต้องตามจริยธรรมทางการแพทย์ 
หากมีความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ จะมีขั้นตอนการพิจารณาการลงโทษตามระดับความรุนแรง โดยอ้างอิง
จากค าสั่งโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ (เฉพาะ) ที่ 
๒๓/๕๐ ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ (รายละเอียดตาม ผนวก ญ)  

สวัสดิกำรของแพทย์ประจ ำบ้ำนรพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. 
 แพทย์ประจ าบ้านรพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. มีสวัสดิการต่างๆดังนี้  

             ๑. เสื้อกำวน์ คณอก.การศึกษาแพทย์หลังปริญญา รพ.ฯจัดหาเสื้อกาวน์ให้ทุกปี โดยแพทย์ประจ า
บ้านชั้นปีที่ ๑ คนละ ๔ ตัวและแพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ ๒-๕ คนละ ๒ ตัว ตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม  

     ๒. สิทธิกำรตรวจสุขภำพและกำรรักษำพยำบำล สิทธิการตรวจสุขภาพ เมื่อท่านมาเป็นแพทย์
ประจ าบ้านรพ.ฯภูมิพลอดุลยเดช พอ. ท่านจะได้รับการตรวจร่างกายประจ าปี และ ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
ประจ าปี ปีละ ๑ ครั้ง นอกจากนี้ทางคณก.พัฒนาบุคลากรของรพ.ฯภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดให้มีการทดสอบ
สมรรถภาพทางร่างกายปีละ ๒ ครั้ง ซึ่งแพทย์ประจ าบ้านควรเข้าร่วมการทดสอบด้วย  

       สิทธิการรักษาพยาบาลส าหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล เมื่อท่านเป็นแพทย์ประจ าบ้าน
รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.นั้น มีขั้นตอนในการตรวจสอบสิทธิและการท าการเปิดสิทธิในวันกิจกรรมเตรียมความ
พร้อมแพทย์ประจ าบ้าน  
         ๒.๑ แพทย์ประจ าบ้านที่มีสิทธิต้นสังกัดเบิกได้  ท าการตรวจสอบสิทธิ์โดยน าบัตรประชาชนมา
ตรวจสอบสิทธิ์ 
   ๒.๒ แพทย์ประจ าบ้านที่ไม่มีต้นสังกัด หรือสมัครอิสระจะใช้สิทธิประกันสังคมโดยเตรียมเอกสาร
ในการขอขึ้นสิทธิประกันสังคม และสามารถใช้สิทธิประกันสังคมได้เมื่อส่งเงินสมทบครบ ๖ เดือน 

         ๒.๓ ในกรณีที่ยังไม่สามารถเปิดสิทธิการรักษาพยาบาลได้ หรืออยู่ในระหว่างด าเนินการ แพทย์
ประจ าบ้านจะใช้สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าโดยใช้ในกรณีฉุกเฉินเท่านั้น กรณีฉุกเฉินจากอุบัติเหตุการจราจรใช้
สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าไม่ได้  

    ๓. หอพักแพทย์ และศูนย์สุขภำพ  

           รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ได้จัดหาหอพักให้แพทย์ประจ าบ้านที่มาปฏิบัติงานในโรงพยาบาลอย่าง
ครบถ้วน ซึ่งอยู่ด้านข้างของโรงพยาบาล และมีศูนย์สุขภาพ เพ่ือให้บุคลากรได้ใช้ออกก าลังกายอยู่ด้านหลัง



๑๕ 
 
โรงพยาบาล ประกอบด้วย สระว่ายน้ า สนามเทนนิส ลู่วิ่งเพ่ือสุขภาพ สนามฟุตบอล สนามบาสเกตบอล และสนาม
เซปักตระกร้อ (รายละเอียดระเบียบหอพักแพทย์ตาม ผนวก ฎ) 

     ๔. ห้องสมุด  
           ห้องสมุดของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชตั้งอยู่ที่ชั้น ๕ อาคารศูนย์มะเร็ง มีบริการหนังสือ 

ต ารา วารสาร ผลงานวิจัยทางการแพทย์ นวนิยาย นิตยสาร หนังสือพิมพ์รายวัน และเครื่องคอมพิวเตอร์ เพ่ือ
ให้บริการกับบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน ปัจจุบันแพทย์ประจ าบ้านสามารถใช้คอมพิวเตอร์ประจ าหออภิบาล
ผู้ป่วย และห้องตรวจผู้ป่วยในเข้าถึงห้องสมุด อิเล็กทรอนิกส์ (e-library) ได้จากอินทราเน็ตของโรงพยาบาล โดย
ใช้รหัสส่วนบุคคลในการเข้าสู่ระบบ นอกจากนี้ยังสามารถน าเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือสมาร์ทโฟนมาท าการลง 
Application เพ่ือเข้าถึงฐานข้อมูลได้อีกด้วย (คู่มือการใช้ห้องสมุดตาม ผนวก ฏ) 

     ๕. ศูนย์วิทยบริกำร การให้บริการของศูนย์วิทยบริการ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. 
๕.๑ ให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกสื่อการเรียนการสอนแก่แพทย์ พยาบาล นิสิตแพทย์และ
บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาล รวมทั้งหน่วยที่ขอความร่วมมือ 
๕.๒ ผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีสื่อการศึกษา 
๕.๓ อ านวยความสะดวกภายในห้องประชุมต่างๆ 
(การใช้บริการของศูนย์วิทยบริการมีระเบียบ รายละเอียดตาม ผนวก ฐ) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๑๖ 
 

 
 
 
 

ภำคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 
 

ผนวก ก  
กำรจัดหน่วยของกรมแพทย์ทหำรอำกำศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              ศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ ทหารอากาศ               
  
    
                      รพ.ทหารอากาศ (สีกัน) 

 
 

รำยนำมผู้บังคับบัญชำ  กรมแพทย์ทหำรอำกำศ 
 
เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ  พลอากาศโท เกรียงไกร  โสธรชัย 
รองเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ  พลอากาศตรี เกรียงศักดิ์  อนุโรจน ์
เสนาธิการกรมแพทย์ทหารอากาศ  พลอากาศตรี วิษณุ  ภู่ทอง 
รองเสนาธิการกรมแพทย์ทหารอากาศ นาวาอากาศเอก ชวลิต  ดังโกสินทร์  

 
 
 
 
 
 
 
 

กองทัพอากาศ 
(ทอ.) 

กรมแพทย์ทหารอากาศ 
(พอ.) 

กองวิทยาการ 
 

กองบริการ 

กองเวชบริภัณฑ์ กองเวชศาสตร์ป้องกัน 

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช  

รพ.จันทรุเบกษา 

สถาบันเวชศาสตร์การบิน 
(สวบ.ทอ.) 

 
(พอ.) 



๑๘ 
 

กำรจัดหน่วยของโรงพยำบำลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหำรอำกำศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. 

กองอ ำนวยกำร 
(กอก.) 

กองตรวจโรคผูป่้วยนอก 

(กตน.) 

กองอำยรุกรรม 

(กอย.) 
กองศลัยกรรม 

(กศก.) 

 
กองสตูนิรีกรรม 

(กสก.) 

 

กองกมุำรเวชกรรม 

(กกม.) 

 
กองออรโ์ธปิดกิส ์

(กอป.) 

 

กองรงัสีกรรม 

(กรส.) 

 
กองโสต ศอ นำสิกกรรม 

(กสศ.) 

 

กองวิสญัญีและหอ้งผ่ำตดั 

(กวห.) 

 
กองจกัษุกรรม 

(กจษ.) 

  

 

กองเวชศำสตรฟ้ื์นฟู 
(กวฟ.) 

กองทนัตกรรม 

(กทก.) 

 

กองเภสชักรรม 

(กภก.) 

 
กองกำรพยำบำล 

(กพย.) 

 

กองพยำธิกรรม 

(กพก.) 

 
กองแพทยศำสตรศ์กึษำ 

(กพศ.) 
กองบรกิำรโลหติ 

(กบล.) 

  
 กองบรกิำร 

(กรก.) 



๑๙ 
 

รำยนำมผู้บังคับบัญชำ โรงพยำบำลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหำรอำกำศ   
 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาล    พลอากาศตรี ทวีพงษ์  ปาจรีย์ 
รองผู้อ านวยการโรงพยาบาล (๑)   นาวาอากาศเอกหญิง อิศรญา สุขเจริญ 
รองผู้อ านวยการโรงพยาบาล (๒)   นาวาอากาศเอก นภ  ตู้จินดา 
นายทหารบริหารงานโรงพยาบาล   นาวาอากาศเอก นคร                บุญมี 
ผู้อ านวยการกองตรวจโรคผู้ป่วยนอก  นาวาอากาศเอกหญิง นวภรณ์   ออรุ่งโรจน์ 
ผู้อ านวยการกองอายุรกรรม   นาวาอากาศเอก ธนาสนธิ์  ธรรมกุล 
ผู้อ านวยการกองศัลยกรรม   นาวาอากาศเอก ณัฎฐวุฒิ   เจียมไชยศรี 
ผู้อ านวยการกองสูตินรีกรรม   นาวาอากาศเอก ณรงค ์   อินทร์พลอย 
ผู้อ านวยการกองกุมารเวชกรรม   นาวาอากาศเอกหญิง จุฑารัตน์ เมฆมัลลิกา 
ผู้อ านวยการกองออร์โธปิดิกส์   นาวาอากาศเอก ธนา    นรินทร์สรศักดิ์ 
ผู้อ านวยการกองจักษุกรรม   นาวาอากาศเอก ทวีวงศ์  หาญด ารงค์  
ผู้อ านวยการกองโสต ศอ นาสิกกรรม  นาวาอากาศเอก จงรักษ์  พรหมใจรักษ์ 
ผู้อ านวยการกองรังสีกรรม    นาวาอากาศเอก สยม  บุนนาค  
ผู้อ านวยการกองพยาธิกรรม   นาวาอากาศเอก ธ ารงค์ประวัติ เชิดเกียรติกุล
ผู้อ านวยการกองทันตกรรม   นาวาอากาศเอกหญิง บุญธิดา โชติชนาภิบาล 
ผู้อ านวยการกองการพยาบาล   นาวาอากาศเอกหญิง กรรณิการ์   บัวเผื่อน 
หัวหน้ากองบริการโลหิต    นาวาอากาศเอก เขษม  ธเนศวร 
หัวหน้ากองวิสัญญีและห้องผ่าตัด   นาวาอากาศเอก ภูพิชญ์  เฟ่ืองวรวงศ์ 
หัวหน้ากองเวชศาสตร์ฟื้นฟู   นาวาอากาศเอก อิศรพงษ์  ยรรยง 
หัวหน้ากองเภสัชกรรม    นาวาอากาศเอกหญิง มารินา   ฐิตะฐาน     
หัวหน้ากองแพทยศาสตร์ศึกษา   นาวาอากาศเอกหญิง ณัฐพรทิรา   ผลากรกุล 
หัวหน้ากองบริการ    นาวาอากาศเอกหญิง กมลชนก   รักขิตตธรรม 
หัวหน้าศูนย์ป้องกันและพัฒนาการรักษาโรคหัวใจ นาวาอากาศโทหญิง ประจงจิตร์ แช่มสอาด 
หัวหน้าหน่วยควบคุมโรคติดเชื้อ   นาวาอากาศเอก ธนาสนธิ์  ธรรมกุล 
หัวหน้าผู้ดูแลอาคารพิเศษ    นาวาอากาศเอก ชินวัตร์  สุทธิวนา 
หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์    เรืออากาศเอก วุฒิพันธ์    นภาพงษ์ 
หัวหน้าหน่วยช่วยการหายใจ   นาวาอากาศตรี จรัส  ปิตะวิวัฒนานนท์ 
หัวหน้าแผนกเวชระเบียนและสถิติ   นาวาอากาศโทหญิง ธีระนุช เพชรรุ่ง 
หัวหน้าศูนย์พัฒนา    นาวาอากาศเอก ภูพิชญ์  เฟ่ืองวรวงศ์ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 
 

รำยช่ือคณอก.กำรศึกษำแพทย์หลังปริญญำ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. 
 

 

 
 
 

น.อ.พิทักษ์  อ่อนศิริ    ที่ปรึกษำ 
น.อ.ทวีวงศ์  หำญด ำรง    ที่ปรึกษำ 
น.อ.หญิง นวภรณ์  ออรุ่งโรจน์   ที่ปรึกษำ 
น.อ.หญิง จุฑำรัตน์  เมฆมัลลิกำ   ที่ปรึกษำ 
น.อ.หญิง อรพิชญ์  ขยันกิจ   ที่ปรึกษำ 
น.อ.หญิง สัญสณีย์  พงษ์ภักดี   ที่ปรึกษำ 
น.อ.หญิง กำนต์สุดำ  พิเชษฐสินธุ์  ที่ปรึกษำ 
น.อ.หญิง ณัฐพรทิรำ  ผลำกรกุล   ที่ปรึกษำ 
น.ท.หญิง สธนำ   เสริมศรี   ประธำนอนุกรรมกำร 
น.ท.กฤษกมล  สิทธิทูล    อนุกรรมกำร 
น.ท.วรัศช์ภรณ์  พลอยประสิทธิ์    อนุกรรมกำร 
น.ท.หญงิ วรรณรวี  ไทยตระกูล   อนุกรรมกำร 
น.ท.หญิง ปิยะฉัตร  วิเศษศิริ   อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร 
น.ท.ธีรศักดิ์  จิรวงศ์บุญรอด    อนุกรรมกำร 
น.ท.หญิง นพนิต  พัฒนชัยวิทย์    อนุกรรมกำร 
น.ท.หญิง อรฉัตร  ศรีเจริญ    อนุกรรมกำร 
น.ต.หญิง ศิริพร   ผ่องจิตสิริ    อนุกรรมกำร 
น.ต.หญิง วิยะดำ  เหลืองด่ำนสกุล  อนุกรรมกำร 
น.ต.ปวินท์  รัตนสัมฤทธิ์   อนุกรรมกำร 
น.ต.หญิง ปำริชำต  เทียบรัตน์    อนุกรรมกำร 
น.ต.หญิง นำฏยำ  เกื้อกูลรัฐ    อนุกรรมกำร 
น.ต.หญงิ เกษศิรินทร์  พุฒิโชติ    อนุกรรมกำร 
น.ต.อรรถสิทธิ์   ดุลอ ำนวย    อนุกรรมกำร 
ร.อ.หญิง นิจชำ  รุทธพิชัยรักษ์    อนุกรรมกำร 
ร.อ.หญิง บุญยวีร์  อรุณพิพัฒนำชัย   อนุกรรมกำร 
ร.อ.หญงิ สุมนมำลย์  วิจิตรรุ่งเรือง  อนุกรรมกำร 
ร.อ.หญิง ชนันภรณ์  ลีก ำเนิดไทย  อนุกรรมกำร 
ร.ท.หญิง พนิดำ  เรืองฤทธิ์   อนุกรรมกำร 
ร.ท.หญิง หนึ่งกำนต์  ทองสิน   อนุกรรมกำร 
น.ส. เพ็ญณัฐสุรำงค์   มีชูสำร                    อนุกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
นำง ณภัคชำสุรำงค ์ พลำยระหำญ  อนุกรรมกำร 
ประธำนแพทย์ประจ ำบ้ำนชั้นปีที่ ๓  อนุกรรมกำร 
ประธำนแพทย์ประจ ำบ้ำนชั้นปีที่ ๒  อนุกรรมกำร 
ประธำนแพทย์ประจ ำบ้ำนชั้นปีที่ ๑  อนุกรรมกำร 



๒๑ 
 

 
หน้ำที่ของคณอก.กำรศึกษำแพทย์หลังปริญญำ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. 

 ๑.  ด าเนินการประสานกับแพทยสภา และกองฯต่างๆ ในการคัดเลือกแพทย์ประจ าบ้านทุกประเภท 
และแพทย์ฝึกหัดใน รพ.ฯ 
 ๒.  จัดให้มีการปฐมนิเทศแพทย์ประจ าบ้านก่อนเข้ารับการฝึกอบรม 
 ๓.  ด าเนินการจัดท าเรื่องจ้างแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด แพทย์ประจ าบ้านทุนอิสระที่รับการฝึกอบรมใน 
รพ.ฯ 
 ๔.  ด าเนินการต่างๆ เกี่ยวกับการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (Basic Sciences) ของแพทย์ประจ า
บ้านชั้นปีที่ ๑  ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแพทย์ประจ าบ้านของราชวิทยาลัยต่าง ๆ  
 ๕.  รวบรวมการประเมินผลการปฏิบัติงานของแพทย์ประจ าบ้านจากกองต่าง ๆ และเก็บข้อมูลเพ่ือ
พิจารณาในการประชุมทุก ๓ เดือน 
 ๖.  ดูแลและให้การสนับสนุนในด้านสวัสดิการและกิจกรรมของแพทย์ประจ าบ้าน 
 ๗.  จัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความสามัคคีระหว่างอาจารย์แพทย์ แพทย์ประจ าบ้านทุกประเภท และนิสิตแพทย์ 
 ๘.  ด าเนินการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่แพทย์ประจ าบ้าน เมื่อครบวาระฝึกอบรมประจ าปี 
 ๙.  ประสานงานกับกองต่างๆ ที่แพทย์ประจ าบ้านสังกัดเพ่ือร่วมหาแนวทางแก้ไขในกรณีที่แพทย์ประจ าบ้าน
กระท าผิด และ/หรือ ปฏิบัติตนไม่เหมาะสมในระหว่างการฝึกอบรม 
 ๑๐. จัดกิจกรรมเพ่ือให้แพทย์ที่ต้องการศึกษาต่อเป็นแพทย์ประจ าบ้านทุกประเภท ในรพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. 
มีโอกาสได้ทราบข้อมูลและศึกษาดูงานประกอบการตัดสินใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 
 
 

ผนวก ข 
ค ำประกำศสิทธิของผู้ป่วย 

  ๑. ผู้ป่วยทุกคนมีสิทธิขั้นพ้ืนฐานที่จะได้รับการรักษาพยาบาลและการดูแลด้านสุขภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ  

 ๒. ผู้ป่วยที่ขอรับการรักษาพยาบาลมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลที่เป็นจริงและเพียงพอเกี่ยวกับการเจ็บป่วย 
การตรวจ การรักษา ผลดีและผลเสียจากการตรวจ การรักษาจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ด้วยภาษาที่
ผู้ป่วยสามารถเข้าใจได้ง่าย เพ่ือให้ผู้ป่วยสามารถเลือกตัดสินใจในการยินยอมหรือไม่ยินยอมให้ผู้ประกอบวิชาชีพ
ด้านสุขภาพปฏิบัติต่อตน เว้นแต่ในกรณีฉุกเฉิน อันจ าเป็นเร่งด่วนและเป็นอันตรายต่อชีวิต  

 ๓. ผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือรีบด่วนจากผู้ประกอบวิชาชีพด้าน
สุขภาพโดยทันทีตามความจ าเป็นแก่กรณี โดยไม่ค านึงว่าผู้ป่วยจะร้องขอความช่วยเหลือหรือไม่  

 ๔. ผู้ป่วยมีสิทธิได้รับทราบชื่อ สกุล และวิชาชีพของผู้ให้การรักษาพยาบาลแก่ตน  
     ๕. ผู้ป่วยมีสิทธิขอความเห็นจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพอ่ืนที่มิได้เป็นผู้ให้การรักษาแก่ตน และมีสิทธิ

ในการขอเปลี่ยนผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพหรือเปลี่ยนสถานพยาบาลได้ ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสิทธิ
การรักษาของผู้ป่วยที่มีอยู่  

 ๖. ผู้ป่วยมีสิทธิได้รับการปกปิดข้อมูลของตนเอง เว้นแต่ผู้ป่วยจะให้ความยินยอมหรือเป็นการปฏิบัติตาม
หน้าที่ของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ เพ่ือประโยชน์โดยตรงของผู้ป่วยหรือตามกฏหมาย 

 ๗. ผู้ป่วยมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลอย่างครบถ้วนในการตัดสินใจเข้าร่วมหรือถอนตัวจากการเป็นผู้ เข้าร่วม
หรือผู้ถูกทดลองในการท าวิจัยของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ 

 ๘. ผู้ป่วยมีสิทธิที่ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเฉพาะของตนที่ปรากฏในเวชระเบียนเมื่อ
ร้องขอตามขั้นตอนของสถานพยาบาลนั้น ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวต้องไม่เป็นการละเมิดสิทธิหรือข้อมูลข่าวสารส่วน
บุคคลของผู้อ่ืน  

 ๙. บิดา มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรมอาจใช้สิทธิแทนผู้ป่วยที่เป็นเด็กอายุยังไม่เกินสิบแปดปีบริบูรณ์ 
ผู้บกพร่องทางกายหรือจิต ซึ่งไม่สามารถใช้สิทธิด้วยตนเองได ้ 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๒๓ 
 

 
 
 
 

ผนวก ค 
ก ำหนดกำรปฐมนิเทศแพทย์ประจ ำบ้ำน ชั้นปีที่ ๑ 

รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ปีกำรศึกษำ ๒๕๖3 
วันที่ 8 - 30 มิ.ย.2563 

วัน เดือน ปี เวลำ หัวข้อบรรยำย/กิจกรรม วิทยำกร ห้อง 
8 มิ.ย.63 0800 – 0815  - พิธีเปิดการปฐมนิเทศ และกล่าวต้อนรับ ผอ.รพ.ฯ 

หรือ ผู้แทนฯ 
ห้องประชุม 

พล.อ.อ.
ประพันธ์  
ธูปะเตมีย์  

ชั้น 3  
อ.คุ้มเกล้าฯ 

0830 – 0845 - ชมวีดีทัศน์ แนะน ารพ.ภูมิพลอดุลยเดช 
พอ. 

น.ต.หญิง อรฉัตรฯ 

0845 – 0900 - แนะน าผู้บริหารรพ.ฯ,ผอ.กองต่างๆ  
และแบบธรรมเนียมกองทัพอากาศ 

น.ต.หญิง อรฉัตรฯ 

0900 – 0930 - แนะน าแนวทางการฝึกอบรม น.อ.หญิง อิศรญาฯ 
0930 – 1000 - การใช้ฐานข้อมูลทางการแพทย์ น.ต.หญิง อรฉัตรฯ 
1000 - 1200 - ระเบียบหอพักแพทย์ประจ าบ้าน 

   * สวสัดิการ 
   * ร้านอาหาร 
   * สถานที่ออกก าลังกาย 
   * สถานที่จอดรถ 
   * การส่งผ้าซักรีด 

อำหำรว่ำงระหว่ำงกิจกรรม 

น.ต.สุรินท์นาทฯ 
น.ต.หญิง อรฉัตรฯ 
 

1200 - 1300 รับประทำนอำหำรกลำงวัน 
1300 - 1600 How do you teach & How do you 

learn  
(รับประทานอาหารว่างระหว่างบรรยาย) 

น.ต.อรรถสิทธิ์ฯ ห้องประชุม 
พล.อ.อ.
ประพันธ์  
ธูปะเตมีย์  

ชั้น 3  
อ.คุ้มเกล้าฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 
 

ก ำหนดกำรปฐมนิเทศแพทย์ประจ ำบ้ำน ชั้นปีที่ ๑ 
รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ปีกำรศึกษำ ๒๕๖3 

วันที่ 8 - 30 มิ.ย.2563 
วัน เดือน ปี เวลำ หัวข้อบรรยำย/กิจกรรม วิทยำกร ห้อง 
9 มิ.ย.63 0800 – 1200 

กลุ่มที่ 1 
กอย. 
กตน. 
กสก. 

 

ลงทะเบียนแพทย์ประจ าบ้านช้ันปีที่  ๑ ปี
การศึกษา ๒๕๖3 
ท าเอกสารสัญญาจ้างและการขอรหัสBHIS 
ท าบัตรผู้ป่วยนอก 
และตรวจสอบสิทธิการรักษา 
ถ่ายรูปและเตรียมเอกสารท าบัตร รปภ. 
เปิดบัญชีธนาคาร 
งานหอพักแพทย์จอดรถ 
และบัตรผ่านช่องทางกองทัพอากาศ 
วัดไซด์เสื้อกาวน์ 
ตรวจประวัติสุขภาพ 

อาหารว่างระหว่างกิจกรรม 

- คณอก.การศึกษา
แพทย์หลังปริญญาฯ 
- กพ.รพ.ฯ 
- ผู้รับผิดชอบลูกจ้าง 
- เวชระเบียน รพ.ฯ 
- ศูนย์วิทย รพ.ฯ 
- คณอก.หอพักแพทย์ 
- จนท.กองต่างๆ 

ห้องประชุม 
พล.อ.อ.
ประพันธ์  
ธูปะเตมีย์  

ชั้น 3  
อ.คุ้มเกล้าฯ 

1200 - 1300 รับประทำนอำหำรกลำงวัน 
1300 – 1600 

กลุ่มที่ 2 
กกม. 
กอป. 
กศก. 
กสศ. 

ลงทะเบียนแพทย์ประจ าบ้านช้ันปีที่  ๑ ปี
การศึกษา ๒๕๖3 
ท าเอกสารสัญญาจ้าง 
และการขอรหัสBHIS 
ท าบัตรผู้ป่วยนอก 
และตรวจสอบสิทธิการรักษา 
ถ่ายรูปและเตรียมเอกสารท าบัตร รปภ. 
เปิดบัญชีธนาคาร 
งานหอพักแพทย์จอดรถ 
และบัตรผ่านช่องทางกองทัพอากาศ 
วัดไซด์เสื้อกาวน์ 
ตรวจประวัติสุขภาพ 

อาหารว่างระหว่างกิจกรรม 

- คณอก.การศึกษา
แพทย์หลังปริญญาฯ 
- กพ.รพ.ฯ 
- ผู้รับผิดชอบลูกจ้าง 
- เวชระเบียน รพ.ฯ 
- ศูนย์วิทย รพ.ฯ 
- คณอก.หอพักแพทย์ 
- จนท.กองต่างๆ 

ห้องประชุม 
พล.อ.อ.
ประพันธ์  
ธูปะเตมีย์  

ชั้น 3  
อ.คุ้มเกล้าฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕ 
 

ก ำหนดกำรปฐมนิเทศแพทย์ประจ ำบ้ำน ชั้นปีที่ ๑ 
รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ปีกำรศึกษำ ๒๕๖3 

วันที่ 8 - 30 มิ.ย.2563 
วัน เดือน ปี เวลำ หัวข้อบรรยำย/กิจกรรม วิทยำกร ห้อง 
10 มิ.ย.63 0800 – 1000 ระบบบริหาร และระบบบริการสุขภาพ น.อ.นภฯ ห้องเธียเตอร์ 

ชั้น 5 อ.คุ้มเกศ  1000 – 1100 แนะน าห้องอุบัติเหตุ 
อำหำรว่ำงระหว่ำงบรรยำย 

น.อ.หญิง นวภรณ์ฯ 

1100 – 1200 แนะน ากองรังสีกรรม น.อ.หญิง เอลิสาฯ 
1200 - 1300 รับประทำนอำหำรกลำงวัน 
1300 – 1400 Death certificate น.ต.อรรถสิทธิ์ฯ ห้องเธียเตอร์ 

ชั้น 5 อ.คุ้มเกศ 1400 – 1500 Autopsy request  
1500 - 1600 Medical rthics 

อำหำรว่ำงระหว่ำงบรรยำย 
 

11 มิ.ย.63 0800 - 0900 respiratory care lecture  น.ต.จรัสฯ ห้องเธียเตอร์ 
ชั้น 5 อ.คุ้มเกศ  0900 - 1200 workshop  

อำหำรว่ำงระหว่ำงกิจกรรม 
น.ต.จรัสฯ และ

คณะฯ 
1200 - 1300 รับประทำนอำหำรกลำงวัน 
1300 – 1400 วัคซีน และ PPD test น.อ.หญิง จุฑารัตน์ฯ ห้องเธียเตอร์ 

ชั้น 5 อ.คุ้มเกศ 1400 – 1600 ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยา 
Med Error , Rational drug use 

อำหำรว่ำงระหว่ำงบรรยำย 
ร.ท.นทีฯ 

 
12 มิ.ย.63 

0800 - 1200 
GET TOGETHER  
อำหำรว่ำงระหว่ำงกิจกรรม 

คณอก.การศึกษา
แพทย์หลังปริญญาฯ 

ห้องเธียเตอร์ 
ชั้น 5 อ.คุ้มเกศ  

1200 - 1300 รับประทำนอำหำรกลำงวัน 

1300 - 1600 
GET TOGETHER  
อำหำรว่ำงระหว่ำงกิจกรรม 

คณอก.การศึกษา
แพทย์หลังปริญญาฯ 

ห้องเธียเตอร์ 
ชั้น 5 อ.คุ้มเกศ 

 
15 มิ.ย.63 0800 - 1000 Professionalism พล.อ.ท.อนุตตรฯ ห้องเธียเตอร์ 

ชั้น 5 อ.คุ้มเกศ  1000 - 1200 Medical law 
อำหำรว่ำงระหว่ำงบรรยำย 

น.อ.อาภัสร์ฯ 

1200 - 1300 รับประทำนอำหำรกลำงวัน 

1300 - 1600 
RISK 

อำหำรว่ำงระหว่ำงบรรยำย 
น.อ.หญิง อิศรญาฯ 

ห้องเธียเตอร์ 
ชั้น 5 อ.คุ้มเกศ 

 
 
 
 
 
 



๒๖ 
 

ก ำหนดกำรปฐมนิเทศแพทย์ประจ ำบ้ำน ชั้นปีที่ ๑ 
รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ปีกำรศึกษำ ๒๕๖3 

วันที่ 8 - 30 มิ.ย.2563 
วัน เดือน ปี เวลำ หัวข้อบรรยำย/กิจกรรม วิทยำกร ห้อง 
16 มิ.ย.63 0800 - 1200 BHIS  ( G2 กลุ่ม 1) 

อำหำรว่ำงระหว่ำงกิจกรรม 
ศูนย์คอมฯ ห้องปฏิบัติการ

คอมฯ ชั้น 5  
อ.คุ้มเกศ 

 

เวชระเบียน ( G2 กลุ่ม 2) เวชระเบียน ห้องประชุม  
ชั้น 5 อ.คุ้มเกศ 

1200 - 1300 รับประทำนอำหำรกลำงวัน 
1300 - 1600 BHIS  ( G2 กลุ่ม 2) 

อำหำรว่ำงระหว่ำงกิจกรรม 
ศูนย์คอมฯ ห้องปฏิบัติการ

คอมฯ ชั้น 5  
อ.คุ้มเกศ 

เวชระเบียน ( G2 กลุ่ม 1) เวชระเบียน ห้องประชุม  
ชั้น 5 อ.คุ้มเกศ 

17 มิ.ย.63 0800 - 1200 HA ( G2 ) 
อำหำรว่ำงระหว่ำงกิจกรรม 

น.อ.ภูพิชญ์ฯ ห้องเธียเตอร์ 
ชั้น 5 อ.คุ้มเกศ  

1200 - 1300 รับประทำนอำหำรกลำงวัน 

1300 - 1430 Psychiatric emergency ( G2 ) 
อำหำรว่ำงระหว่ำงบรรยำย 

ร.อ.หญิง วรัมพรฯ ห้องเธียเตอร์ 
ชั้น 5 อ.คุ้มเกศ 

1430 - 1600 Sexual abuse & Child abuse ( G2 ) น.ต.หญิง จักจิตกอร์ 
 

18 มิ.ย.63 0800 - 1200 BHIS  ( G1กลุ่ม 1) 
อำหำรว่ำงระหว่ำงกิจกรรม 

ศูนย์คอมฯ ห้องปฏิบัติการ
คอมฯ ชั้น 5  

อ.คุ้มเกศ 
 

เวชระเบียน ( G1กลุ่ม 2) เวชระเบียน ห้องประชุม  
ชั้น 5 อ.คุ้มเกศ 

1200 - 1300 รับประทำนอำหำรกลำงวัน 
1300 - 1600 BHIS  ( G1กลุ่ม 2) 

อำหำรว่ำงระหว่ำงกิจกรรม 
ศูนย์คอมฯ ห้องปฏิบัติการ

คอมฯ ชั้น 5  
อ.คุ้มเกศ 

 เวชระเบียน ( G1กลุ่ม 1) เวชระเบียน ห้องประชุม  
ชั้น 5 อ.คุ้มเกศ 

 
 
 
 
 
 



๒๗ 
 

ก ำหนดกำรปฐมนิเทศแพทย์ประจ ำบ้ำน ชั้นปีที่ ๑ 
รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ปีกำรศึกษำ ๒๕๖3 

วันที่ 8 - 30 มิ.ย.2563 
วัน เดือน ปี เวลำ หัวข้อบรรยำย/กิจกรรม วิทยำกร ห้อง 

 
19 มิ.ย.63 

0800 - 1200 
HA( G1 ) 

อำหำรว่ำงระหว่ำงกิจกรรม 
น.อ.ภูพิชญ์ฯ 

ห้องเธียเตอร์ 
ชั้น 5 อ.คุ้มเกศ  

1200 - 1300 รับประทำนอำหำรกลำงวัน 

1300 - 1430 
Psychiatric emergency ( G1 ) 

อำหำรว่ำงระหว่ำงบรรยำย 
ร.อ.หญิง วรัมพรฯ ห้องเธียเตอร์ 

ชั้น 5 อ.คุ้มเกศ 
1430 - 1600 Sexual abuse & Child abuse ( G1 ) น.ต.หญิง จักจิตกอร์ 

 
22 มิ.ย.63 

0800 - 1200 
การร้องเรียนและการเจรจาไกล่เกลี่ย 

อำหำรว่ำงระหว่ำงบรรยำย 

พล.อ.ต.วันชัยฯ 
พล.อ.ต.หญิง ประไพศรีฯ 
น.อ.สยมฯ 

ห้องเธียเตอร์ 
ชั้น 5 อ.คุ้มเกศ  

1200 - 1300 รับประทำนอำหำรกลำงวัน 

1300 – 1600 
B-nest 

อำหำรว่ำงระหว่ำงบรรยำย 
น.ต.หญิง อลิสราฯ 

ห้องเธียเตอร์ 
ชั้น 5 อ.คุ้มเกศ 

 
23 มิ.ย.63 

0800 – 0900 Lecture เรียนรวม น.ต.จรัสฯ 
ห้องเรียน ชั้น 5 
อ.ศูนย์มะเร็ง  

0900 - 1200 

(กลุ่มท่ี 1) 
Central line 

อำหำรว่ำงระหว่ำงบรรยำย 
อ.จรัส และคณะฯ 

ห้องเรียน ชั้น 5 
อ.ศูนย์มะเร็ง 

(กลุ่มที่ 2) 
นิรภัยภาคพ้ืน 

ร.ต.หญิง จิราภรณ์ฯ  
และทีม 

ห้องประชุม 
ชั้น 5 อ.คุ้มเกศ 

1200 - 1300 รับประทำนอำหำรกลำงวัน 

1300 - 1600 

(กลุ่มท่ี 2) 
Central line 

อำหำรว่ำงระหว่ำงบรรยำย 
อ.จรัส และคณะฯ 

ห้องเรียน ชั้น 5 
อ.ศูนย์มะเร็ง 

(กลุ่มที ่1) 
นิรภัยภาคพ้ืน 

ร.ต.หญิง จิราภรณ์ฯ  
และทีม 

ห้องประชุม 
ชั้น 5 อ.คุ้มเกศ 

 
 
 
 
 
 



๒๘ 
 

ก ำหนดกำรปฐมนิเทศแพทย์ประจ ำบ้ำน ชั้นปีที่ ๑ 
รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ปีกำรศึกษำ ๒๕๖3 

วันที่ 8 - 30 มิ.ย.2563 
วัน เดือน ปี เวลำ หัวข้อบรรยำย/กิจกรรม วิทยำกร ห้อง 
24 มิ.ย.63 0800 - 1200 Immunization 

อำหำรว่ำงระหว่ำงบรรยำย 
น.อ.หญิง จุฑารัตน์ฯ ห้องเธียเตอร์ 

ชั้น 5 อ.คุ้มเกศ  
 Antibiotic   

1200 - 1300 รับประทำนอำหำรกลำงวัน 
1300 – 1600 จิตวิทยาประยุกต์ 

อำหำรว่ำงระหว่ำงบรรยำย 
น.อ.พิทักษ์ฯ ห้องเธียเตอร์ 

ชั้น 5 อ.คุ้มเกศ 
 

25 มิ.ย.63 
0800 – 0900 Lecture เรียนรวม น.ต.จรัสฯ 

ห้องเรียน ชั้น 5 
อ.ศูนย์มะเร็ง  

0900 - 1200 

(กลุ่มท่ี 1) 
Air way 

อำหำรว่ำงระหว่ำงบรรยำย 
อ.จรัส และคณะฯ 

ห้องเรียน ชั้น 5 
อ.ศูนย์มะเร็ง 

(กลุ่มที่ 2) 
Lab 

น.อ.หญิง พิมพาฯ 
และคณะฯ 

ห้องประชุม 
ชั้น 5 อ.คุ้มเกศ 

1200 - 1300 รับประทำนอำหำรกลำงวัน 

1300 - 1600 

(กลุ่มท่ี 2) 
Air way 

อำหำรว่ำงระหว่ำงบรรยำย 
อ.จรัส และคณะฯ 

ห้องเรียน ชั้น 5 
อ.ศูนย์มะเร็ง 

(กลุ่มที่ 1) 
Lab 

น.อ.หญิง พิมพาฯ 
และคณะฯ 

ห้องประชุม 
ชั้น 5 อ.คุ้มเกศ 

 
26 มิ.ย.63 

0800 - 1200 
Infection control 

เข็มต า/Hand hygiene/COVID-19 
อำหำรว่ำงระหว่ำงบรรยำย 

น.อ.ธนาสนธิ์ฯ และคณะฯ 
ห้องเธียเตอร์ 

ชั้น 5 อ.คุ้มเกศ 
 

1200 - 1300 รับประทำนอำหำรกลำงวัน 
 

1300 – 1600 
Infection control 

เข็มต า/Hand hygiene/COVID-19 
อำหำรว่ำงระหว่ำงบรรยำย 

น.อ.ธนาสนธิ์ฯ และคณะฯ 
ห้องเธียเตอร์ 

ชั้น 5 อ.คุ้มเกศ 

 
 
 
 
 
 
 



๒๙ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ก ำหนดกำรปฐมนิเทศแพทย์ประจ ำบ้ำน ชั้นปีที่ ๑ 
รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ปีกำรศึกษำ ๒๕๖3 

วันที่ 8 - 30 มิ.ย.2563 
วัน เดือน ปี เวลำ หัวข้อบรรยำย/กิจกรรม วิทยำกร ห้อง 
29 มิ.ย.63 

0800 -1200 
วิจัย 

อำหำรว่ำงระหว่ำงบรรยำย 
อ.สินาท และคณะฯ 

ห้องเธียเตอร์ 
ชั้น 5 อ.คุ้มเกศ  

1200 - 1300 รับประทำนอำหำรกลำงวัน 

1300 - 1600 
วิจัย 

อำหำรว่ำงระหว่ำงบรรยำย 
อ.สินาท และคณะฯ 

ห้องเธียเตอร์ 
ชั้น 5 อ.คุ้มเกศ 

  
30 มิ.ย.63 

0800 – 1200 
การแนะน าการปฏิบัติงานจากกองต่างๆ 

อำหำรว่ำงระหว่ำงบรรยำย 
น.ท.หญิง ปิยะฉัตรฯ 

ห้องเธียเตอร์ 
ชั้น 5 อ.คุ้มเกศ  

1200 - 1300 รับประทำนอำหำรกลำงวัน 
1300 - 1600 การแนะน าการปฏิบัติงานจากกองต่างๆ 

ประเมินการฝึกอบรม 
อำหำรว่ำงระหว่ำงบรรยำย 

น.ท.หญิง สธนาฯ 
 

ห้องเธียเตอร์ 
ชั้น 5 อ.คุ้มเกศ 

    
 

 
 
 
 

 
 
 
 



๓๐ 
 

ผนวก จ 

แนวทำงส ำหรับกำรปฏิบัติหน้ำที่ของแพทย์ประจ ำบ้ำนทุกแผนกที่หมุนเวียนมำปฏิบัติงำน  

ทีห่้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

หน้ำที ่
 - ให้บริการตรวจวินิจฉัยรักษาพยาบาลที่เหมาะสมแก่ผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินตลอด ๒๔ชั่วโมง 

 - เตรียมแผนรับอุบัติภัยกลุ่มชนและรับผู้บาดเจ็บและเจ็บป่วยจากชีวะและเคมี 

ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินประกอบด้วย ๓ ส่วนคือ 
- ห้องฉุกเฉิน : Resuscitation room (PUI),Resuscitation area (non PUI), พ้ืนที่ส าหรับตรวจคนไข้

รับใหม่ (Active area), พ้ืนที่รอรับค าปรึกษาทางอายุรกรรมและสังเกตุอาการผู้ป่วยชั่วคราว  (observe area), 
ห้องตรวจภายใน๑ เตียง (PV), ห้องสังเกตอาการข้าราชการและครอบครัวทอ.,(VIPพิเศษเดี่ยวใหญ่), ห้องสังเกต
อาการพิเศษรวม ๒ เตียง(VIP 2 เตียง) 

- ห้องอุบัติเหตุ: พ้ืนที่ตรวจรักษาผู้ป่วยจากอุบัติเหตุภายใน ๒๔ ชั่วโมงและ พ้ืนที่สังเกตุอาการผู้ป่วย
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน  

- พ้ืนที่อ่ืนๆ : จุดคัดกรองผู้ป่วย, หน่วยกู้ชีพคุ้มเกล้า และ หอพักสังเกตุอาการซึ่งขณะนี้เป็นหอผู้ป่วย
ศัลยกรรมอุบัติเหตุ ๕/๑ ชั่วคราวจนกว่าหอผู้ป่วย ๕/๑ จะซ่อมแซมเสร็จ  

ระบบกำรจัดแพทย์ปฏิบัติงำน 
- การปฏิบัติงานของแพทย์ประจ าห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินในสถานการณ์ Covid-19 มีการจัดแพทย์เวร วัน

ละ ๓  ผลัดต่อวัน ผลัดละ๘ชั่วโมงทั้งวันราชการและวันหยุดราชการ  
- จัดแพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ ๑ ทุกคน ตรวจผู้ป่วยทุกวัน เวลา ๑๖๐๐–๒๔๐๐ น 

กฎ ๓ ข้อในกำรรักษำผู้ป่วยในห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
๑. ผู้ป่วยที่มารับบริการที่ห้องฉุกเฉินทุกรายให้ถือว่าเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินตามระดับคัดกรอง Bhumibol 

Adulyadej Hospital Triage (BAHT) 
๒. ผู้ป่วยมาด้วยอาการส าคัญอะไรให้นึกถึงโรคท่ีร้ายแรงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้จนกว่าจะได้รับการตรวจ

วินิจฉัยแน่นอนแล้ว 
๓. หากอาการส าคัญที่น าผู้ป่วยมารับบริการที่ห้องฉุกเฉินยังไม่ได้รับการบ าบัดเท่าที่ควรยังไม่ควรให้ผู้ป่วย

กลับบ้าน 
๔. หากพบโรคหรือภาวะที่เป็นอันตรายต่อชีวิตผู้ป่วย หรือก่อให้เกิดทุพลภาพ สามารถให้การรักษาร่วม

ไปกับโรคหลักและส่งปรึกษาแพทย์เฉพาะทางตามแผนกท่ีเหมาะสม  

แนวทำงกำรปฏิบัติงำนที่ควรทรำบ 
กำรตรวจผู้ป่วยท่ีมำใหม่และกำรสั่งกำรรักษำ 

 ๑. ผู้ป่วยทุกราย พยาบาลจะผ่านการคัดกรอง  ใช้ใบคัดกรองแทน OPD Card ก่อน แบ่งผู้ป่วย 
เป็น  ๕  ระดับ  
 การคัดแยกผู้ป่วยที่ห้องฉุกเฉิน รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.(ปรับจากEmergency Severity Index: ESI เป็น  
Bhumibol Adulyadej Hospital Triage : BAHT) ซึ่งมี ๕ ระดับของการคัดกรองผู้ป่วย  
 เลือกให้บริการผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงมากที่สุดก่อนเสมอ โดยมีเป้าหมายจัดล าดับความรุนแรงและ
ความจ าเป็นในการพบแพทย์ 

- ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติ (คุกคามชีวิต) ใช้สีแดง (เข้ม) ดูแลทันที (BAHT 1) 
- ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติ (ทั่วไป) ใช้สีแดง (อ่อน)  ดูแลทันทีทีท่ าได้ (BAHT 2) 



๓๑ 
 

- ผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน ใช้สีเหลือง ดูแลหลังสีแดง (BAHT 3) 
- ผู้ป่วยฉุกเฉินไม่รุนแรง ใช้สีเขียว  ดูแลหลังสีเหลือง (BAHT 4) 

 - ผู้ป่วยทั่วไป ใช้สีขาว ให้การรักษาท่ีอ่ืน / หลังสีเขียว (BAHT 5) 
๒. เมื่อตรวจผู้ป่วยทุกราย ต้องบันทึก เวลาวันที่ เดือน ปีที่ตรวจ และลงลายมือชื่อพร้อมรหัสเสมอ 

๓. ระยะแรกที่ซักประวัติอาจต้องให้ญาติอยู่ด้วย ๑คนโดยเฉพาะผู้ป่วยที่ไม่รู้สึกตัวเพ่ือให้ได้ประวัติที่ละเอียดและพร้อม
ที่จะรับใบสั่งยา โดยส่งให้พยาบาลที่รับผิดชอบแต่ละบริเวณ ตรวจสอบก่อน 

๔. ผู้ป่วยที่ไม่รู้ชื่อ  หรือ HN. หรือไม่รู้สึกตัว  และไม่มีญาติ ต้องใช้ลักษณะเพศ วัย ความพิการ หรือ เสื้อผ้าทีสวม
ใส่ แทนชื่นผู้ป่วย  จนกว่าจะทราบชื่อผู้ป่วยแล้ว  จึงเปลี่ยนเป็นชื่อผู้ป่วย  

๕. การตรวจรักษาผู้ป่วยประเภทต่างๆท่ีอาจเป็นที่อุจาด  พึงระวังกวดขันให้มีม่านกั้นเป็นสัดส่วน และ
ควรให้มีเพศเดียวกับผู้ป่วยอยู่ภายในที่ตรวจซึ่งมิชิดนั้นด้วย เช่น แพทย์ชายตรวจคนไข้ผู้หญิง ควรมีเจ้าหน้าที่
หรือแพทย์หญิงอยู่ในม่านระหว่างการตรวจ  

๖. หลังจากการตรวจผู้ป่วยเสร็จทุกครั้ง  ขอให้ยกไม้กั้นเตียงขึ้นด้วย  โดยเฉพาะผู้ป่วยเด็ก  ผู้ป่วยที่ช่วยตัวเองไม่ได้
และผู้ป่วยจิตประสาท  เนื่องจากแพทย์ทุกท่านมีส่วนในการรักษาความปลอดภัยให้ผุ้ป่วย  

๗. แพทย์ตรวจผู้ป่วยทุกราย ควรแนะน าตัวเอง  และเรียกชื่อผู้ป่วยที่จะตรวจก่อนการตรวจรักษาหรือท า
หัตถการใดๆ เพ่ือป้องกันความผิดพลาด 

๘. บันทึกประวัติ  และการตรวจร่างกายที่ส าคัญ  ทั้ง Positive  และ  Negative  Findings  รวมทั้ง
การบันทึกบาดแผล  ขนาดและต าแหน่งที่ละเอียด  หาก Vital  signs  ที่บันทึกไว้ไม่เข้ากับสิ่งตรวจพบขอให้
แพทย์ผู้ตรวจวัด Vital  signs ใหม่ด้วยตนเอง เพื่อป้องกันการผิดพลาด (รวมถึง LAB ด้วย) 

๙. ใบสั่งยา ใบตรวจ investigation แพทย์ต้องเป็นผู้เขียนเอง และส่งให้พยาบาลตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนก่อนส่งให้ผู้ป่วยหรือญาติผู้ป่วยเพ่ือไปจ่ายเงินเนื่องจากยาบางชนิดเป็นยา Stock ทาง จนท. ER ต้องลง
คอมพิวเตอร์ก่อน ถ้าไม่ลงก็จะไม่สามารถให้ยาได้  

๑๐. ในการสั่งยาเสพติด และยาควบคุม เช่น opioid drugsต้องเขียนใบสั่งยาแยกออกจากยาอ่ืน และ
เขียนใบย.ส. (ใบยาเสพติด)แนบไปกับใบสั่งยาส่วนยาMidazolam ต้องเขียนใบบ.จ.๘ แนบไปกับใบสั่งยา 

๑๑. การวางแผนการรักษา, การสั่งการรักษา, หรือจะติดต่อกับญาติ  และการปฏิบัติใด ๆ เกี่ยวกับ
ผู้ป่วย    ควรให้พยำบำล  INCHARGE  หรือ พยำบำล OBSERVE ซึ่งจะมีป้ำยก ำกับว่ำพยำบำลท่ำนใดท ำ
หน้ำที่นี้ทราบทุกครั้ง เพ่ือป้องกันความล่าช้าของการรักษา หรือการสูญหายของ specimen 

๑๒. ควรมีการติดตามดูผู้ป่วยทุกคนในห้องอุบัติเหตุเป็นระยะๆเพ่ือดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไร
หรือไม ่ และได้รับการรักษาตามที่สั่งหรือไม่ 

๑๓. หากเป็น Case พลทหารโดยเฉพาะที่อยู่ระหว่างการฝึก ให้พึงระหว่างภาวะHeat related injury  

กำรปรึกษำแพทย์เฉพำะทำง (Consultation) 
๑.  ผู้ป่วยรายใดที่ตรวจแล้วไม่แน่ใจในแง่การวินิจฉัย และการรักษา ขอให้มีกำรปรึกษำตามล าดับชั้น  กรุณา

อย่าลังเลที่จะปรึกษา 
๒.  หากจะมีการปรึกษาแพทย์แผนกเฉพาะทาง ให้บันทึกประวัติ การตรวจร่างกาย และการตรวจที่จ าเป็นตาม

แนวทางการปรึกษาระหว่างแผนกนอกจากในกรณีฉุกเฉินจริงๆ อาจต้องปรึกษาก่อนแล้วบันทึกภายหลังได้ เช่น 
ผู้ป่วยอุบัติเหตุ code M ที่ต้องปรึกษาทีมศัลยแพทย์หลายหน่วย, ผู้ป่วยที่สงสัยตั้งครรภ์นอกมดลูกและมีอาการ
ตกเลือดในช่องท้อง หรือผู้ป่วยตั้งครรภ์ที่มีภาวะครรภ์เป็นพิษที่ต้องรีบตามสูตินรีแพทย์มาตรวจที่ห้องอุบัติเหตุ 

๔.  ผู้ป่วยถูกล่วงเกินทางเพศหรือถูกข่มขืน แพทย์ER ควรบันทึกร่องรอยการบาดเจ็บภายนอกให้
เรียบร้อยก่อน หลังจากนั้นจึงปรึกษาแพทย์เฉพาะทางเพ่ือตรวจหาร่องรอยการถูกข่มขืนโดยในผู้ป่วยหญิงให้
ปรึกษาสูตินรีเวช และผู้ป่วยชายให้ปรึกษาศัลยกรรม 
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๕.  ผู้ป่วยอุบัติเหตุที่มี Hand injury หรือ Spine injury ในวันเลขคู่ให้ปรึกษา ศัลยกรรม 
วันเลขค่ีให้ปรึกษาออร์โธปิดิกส์ 

๖.  ผู้ป่วยคดี ผู้ป่วยอุบัติเหตุจราจร ผุ้ป่วยประวติทะเลาะวิวาท และผู้ป่วยถูกท าร้ายร่างกาย ควรบันทึก
ลักษณะบาดแผลโดยละเอียด และออกใบนัดผู้ป่วยมาพบนิติเวชทุกครั้งเพ่ือด าเนินการด้านคดี 

๗.  ผู้ป่วยหนักมากที่คิดว่าอาจเกิดมีปัญหาระหว่างการส่งเข้าตึกทั้งผู้ป่วยทางอายุรกรรม ,ศัลยกรรม  และ
โดยเฉพาะผู้ป่วยทางกุมารเวชกรรม  ให้ตามแพทย์เวรมาพิจารณาผู้ป่วยซ้ าที่ห้องอุบัติเหตุหรือห้องฉุกเฉิน  

๘.  ผู้ป่วยที่มีแนวโน้มที่จะต้องรับไว้โรงพยาบาล  เมื่อถ่ายภาพรังสีส่วนอ่ืน  ขอให้ส่งถ่ายภาพรังสีทรวงอก
ด้วย 

ผู้ป่วยสังเกตอำกำร 
 ๑.  ผู้ป่วยสังเกตอาการคือผู้ป่วยที่รับไว้สังเกตอาการในห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินผู้ป่วยรอรับค าปรึกษา

จากแพทย์แผนกเฉพาะทาง และผู้ป่วยที่รอ admit 
 ๒.  ผู้ป่วยสังเกตอาการและมีปัญหาที่แพทย์แผนกเฉพาะทางต้องดูแลด้วยจะแบ่งสีป้ายตามแผนกท่ีดูแล
ผู้ป่วยของER ติดป้ายสีม่วง ผู้ป่วยอายุรกรรม ป้ายสีเหลืองผู้ป่วยศัลยกรรมป้ายสีแดง  ผู้ป่วยรอ Consult 
ผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ป้ายสีส้ม ผู้ป่วยสูตินรีป้ายสีฟ้าผู้ป่วยจักษุกรรมป้ายสีเขียว  ผู้ป่วยENT ป้ายสีน้ าตาล 
 ๓. ผู้ป่วยเด็กอายุน้อยกว่า ๑๕ปี ที่เห็นสมควรต้องปรึกษาสามารถปรึกษากองกุมารฯและถ้าอาการไม่ดี

กลับบ้านไม่ได้  ห้องฉุกเฉินจะไม่สามารถรับไว้สังเกตอาการ จ าเป็นต้องadmitในหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 
 ๔. แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ ๑ ที่วนมาปฏิบัติงานขึ้นเวรห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ต้องส่งเวรผู้ป่วยสังเกต

อาการทุกคนที่จ าเป็นต้องอยู่รับการรักษาหรือสังเกตุอาการต่อหลัง ๒๔ น เนื่องจากยังเป็นผู้ป่วยในความ
รับผิดชอบของแพทยเ์วรER เวรถัดๆไป (ป้ายสีม่วง) ที่อยู่ในห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

กำรให้ผู้ป่วยกลับบ้ำน (Discharge) กำรrefer และกำรนัดผู้ป่วย 
๑.  ก่อนให้ผู้ป่วยกลับบ้าน ต้องให้ค าอธิบายด้วยตนเองกับผู้ป่วย ถ้าเป็นผู้ปว่ยเด็กหรือผูสู้งอายุ ขอให้อธิบาย

กับญาต ิ โดยให้ข้อมูลและค าแนะน าที่เหมาะสม  รวมทั้งใบแนะน า พร้อมค าอธิบาย ถ้าจ าเป็น  และควรตรวจสอบยา
ที่ผู้ป่วยซื้อมา และย้ าวิธีใช้ให้แน่ใจด้วยพร้อมลงบันทึกใน OPD Card  

๒.  หากตรวจพบผู้ป่วยรายใดได้รับการวินิจฉัยหรือรักษาที่คลาดเคลื่อน ควรติดตามผู้ป่วยโดยติดต่อ
ทางโทรศัพท์ ถ้ามีแจ้งไว้ใน OPD. Card หรือติดต่อทางไปรษณียบัตร 

๓.  การนัดผู้ป่วยกลับมาดูอาการ  แพทย์อาจนัดให้มาดูอาการเอง  โดยนัดให้ตรงวันที่ตนขึ้นปฏิบัติงาน
หรือถ้านัดตรวจคลินิกเฉพาะโรค ขอให้แพทย์นัดทางระบบ BHIS เพ่ือจะได้ลงชื่อผู้ป่วยไว้ใน รายการนัด เพ่ือความ
สะดวกของผู้ป่วยและให้แน่ใจว่าก่อนส่งผู้ป่วยแพทย์เฉพาะโรค ผู้ป่วยได้ผ่านการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพียงพอ
แล้ว เช่นก่อนพบแพทย์โรคหัวใจผู้ป่วยควรมีภาพถ่ายรังสีของทรวงอก  และรับการตรวจคลื่นไฟฟ้าของหัวใจแล้ว 
ควรพิมพ์ใบนัดให้ผู้ป่วย และตรวจสอบวันที่นัดให้ถูกต้องว่ามีแพทย์ออกตรวจวันนั้น และไม่ตรงกับวันหยุด 

๔. ถ้านัดผู้ป่วยเพ่ือฟังผล investigation ควรพิมพ์ระบุไว้ในใบนัด เพ่ือเจ้าหน้าที่จะได้ทราบและตามผลให้ผู้ป่วย 
๕. การ refer ผู้ป่วยควรมั่นใจว่าผู้ป่วยจะได้รับการในรพ.ที่มีศักยภาพที่เหมาะสม  และอาการคงที่ปลอดภัยใน

ระหว่างการ refer ด้วยอุปกรณ์ที่ต้องระบุและควรให้ค าแนะน าที่จ าเป็นในการดูแลผู้ป่วยแก่ทีมrefer โดยแพทย์ผู้สั่ง
การ refer ควรเขียนใบ referให้พยาบาลศูนย์ประสานโทรติดต่อ ห้ำมใช้วิธีถ่ำยส ำเนำ OPD cardและควรให้
ผู้ป่วยไปยืมฟิลม์เอ็กซเรย์ที่ห้องเอ็กซเรย์ (บันทึกเป็นซีดีรอม) 

๖. ในผู้ป่วยกลับบ้านหรือ refer ไม่ให้ผู้ป่วยน ำ OPD card ไปด้วย 

กำรอนุมัติอนำถำหรือค้ำงช ำระ 
๑. ในการส่ง investigation เซ็นชื่อรหัสแพทย์ก ากับไว้ด้วย 
๒. ในการส่งตรวจ CT scan พร้อมทั้งเซ็นชื่อ รหัสแพทย์ผู้ขอ  
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๓. ในการอนุมัติค่ายาในเวลาราชการให้ส่งสังคมสงเคราะห์ นอกเวลาราชการ แพทย์ Incharge มีสิทธิ์อนุมัติ
ด้วยวงเงินไม่เกิน ๓๐๐ บาท 

กำรเขียนใบรับรองแพทย์ ใบชันสูตรบำดแผลและใบประกัน 
เมื่อให้ผู้ป่วยกลับบ้านควรสอบถามผู้ป่วยทุกครั้งว่าต้องการใบรับรองแพทย์หรือไม่โดยเฉพาะผู้ป่วย

ประกันสังคม 
         ในการเขียนใบประกันของบริษัทประกันจะต้องให้ผู้ป่วยไปจ่ายค่าเขียนใบประกันก่อนที่ห้องธุรการ
โรงพยาบาล ชั้น ๓เจ้าหน้าที่จะส่งมาให้เขียนภายหลัง ไม่สามารถรอรับได้ในวันตรวจ 
         ใบรายงานการรักษาของการท่าอากาศยานใบรับรองแพทย์ของนักเรียนจ่าอากาศนักเรียนนายเรืออากาศ
ใบรับรองแพทย์ผู้ป่วยประกันสังคมแพทย์ผู้ท าการรักษาสามารถเขียนให้ได้ทันที 
       ใบชันสูตรบาดแผลของต ารวจในผู้ป่วยคดีถ้าแพทย์ไม่ได้ท าการปรึกษานิติเวชแพทย์ผู้ท าการรักษาจะต้อง
เป็นผู้เขียนเอง 

อุบัติเหตุหมู่และเหตุกำรณ์ไม่ปกติ 
๑.  ศึกษาแนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุกลุ่มชนและวินาศภัยให้เข้าใจ  และพร้อมที่จะปฏิบัติเมื่อเกิด

สถานการณ์ดังกล่าว 
๒.  เมื่อมีอุบัติเหตุหมู่จ านวนมากไม่สามารถดูแลได้ทัน ให้แพทย์อาวุโสประกาศสถานการณ์โดยแจ้งแก่

พยาบาลให้เปิดกล่องอุบัติเหตุหมู่และแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประกาศสถานการณ์ 
๓.  เมื่อเกิดเหตุร้ายหรือมีผู้ที่ใช้ความรุนแรงที่อาจเกิดเป็นอันตราย ให้กดสัญญาณกริ่งฉุกเฉินยาว ๓  ครั้ง 

จะมีไฟแสดงสัญญาณจะดังไปที่ สห.ใต้ดิน , หน้า ER และ รปภ. 
๔.  ถ้ามีผู้ป่วยที่เป็นบุคคลส าคัญ , พระราชวงศ์, ข้าราชการผู้ใหญ่ในกองทัพ หรือผู้ป่วยที่ได้รับความ

สนใจจากสื่อมวลชนให้แจ้งแพทย์อาวุโส Staff (เวร ER) โดยพิจารณาตามความเหมาะสม 
          ๕.  ในการให้ข่าวแก่สื่อมวลชนควรให้พอสมควรโดยค านึงถึงสิทธิผู้ป่วยเป็นหลัก   และไม่อนุญาตให้
สื่อมวลชนเข้ามาถ่ายภาพหรือวีดิโอผู้ป่วยในห้องฉุกเฉินโดยพละการและไม่ได้ท าการขออนุญาตจากผู้ป่วยก่อน 
 ๖. แพทย์ในรพ.ทุท่าน ควรศึกษา code ต่างๆ ของรพ. ที่ประชาสัมพันธ์จะประกาศเสียงตามสายใน
เวลาที่เกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ เช่น Code 999 พูดซ้ า ๓ ครั้ง ทั้งหมด ๓ ชุดประกาศ แจ้งเมื่อมีผู้ป่วยหัวใจหยุด
เต้นเฉียบพลันที่จุดต่างๆ ของรพ.  

ข้อควรทรำบอ่ืนๆ 
๑. การบันทึกผู้ป่วยที่น่าสนใจเพ่ือเป็นข้อมูลใช้ศึกษา ทางห้องอุบัติเหตุมีสมุดบันทึกผู้ป่วยที่น่าสนใจหาก

แพทย์พบว่าผู้ป่วยรายใดน่าบันทึกไว้เพ่ือศึกษาหรือเป็นตัวอย่างกรุณาลงบันทึกให้ด้วย มีแฟ้มทบทวนผู้ป่วย 
Pitfall ต่างๆ ให้ศึกษา 

๒. การใช้หนังสือในตู้หนังสือย่อยของห้องอุบัติเหตุ ห้องอุบัติเหตุได้จัดหนังสือและ Clinical guideline
ไว้ส าหรับอ้างอิง หรือค้นคว้าโดยเก็บรักษาไว้ในห้องอุบัติเหตุ ขอให้ช่วยกันเก็บรักษาให้อยู่ภายในตู้ที่จัดไว้ด้วย
เพ่ือความสะดวกเมื่อจ าเป็นต้องใช้ หากมีความจ าเป็นต้องน าออกไปเพ่ือค้นคว้าระยะสั้น ก็ขอให้แจ้งให้ทราบทุกครั้ง 

๓. การติดต่อประสานภายในห้องอุบัติเหตุ ห้องอุบัติเหตุได้จัดให้มีสมุดติดต่อภายใน เพ่ือส่งข่าวหรือ
รับทราบข้อขัดข้องข้อเสนอแนะ ฯลฯ  ภายในห้องอุบัติเหตุ  ทุกเช้าเมื่อขึ้นปฏิบัติหน้าที่กรุณาพลิกดูด้วยว่ามี
ข่าวสารใดที่ส าคัญ  หรือมีประโยชน์บ้าง  เพ่ือให้การส่งข่าวและติดต่อประสานภายในห้องอุบัติเหตุเป็นไปโดยฉับไว
และมีประสิทธิภาพ 
แพทย์ – พยำบำลทุกท่ำน  เมื่อขึ้นเวรกรุณำพลิกดูข่ำวสำรในสมุดติดต่อภำยในทุกครั้ง 
       ๔.  ควรระมัดระวังเรื่องการหยอกล้อกันระหว่างท างาน , การใช้สื่อสังคมออนไลนจากโทรศัพท์เคลื่อนที่
และห้ำมรับประทานขนมหรืออาหาร ในบริเวณท่ีตรวจรักษาผู้ป่วย  



๓๔ 
 
     *  เมื่อมีปัญหำในกำรปฏิบัติงำน  ไม่ว่ำเรื่องใด  กรุณำแจ้งแพทย์อำวุโสให้รับทรำบหรือเขียนแจ้งในสมุด
ติดต่อภำยใน 

หน้ำที่แพทย์ประจ ำบ้ำนปฏิบัติงำนที่มำหมุนเวียนเป็นแพทย์เวร ER 
          โรงพยาบาลได้มีการจัดเวรแพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ ๑ออกตรวจเป็นแพทย์เวร ER ในช่วงเวรบ่าย  
(๑๖๐๐- ๒๔๐๐) แพทย์ทุกคนจะอยู่เวรคนละ ๑-๒เวรต่อเดือนในการออกตรวจผู้ป่วยมีข้อปฏิบัติดังนี้ 

 ๑. แพทย์เวรER มีหน้าที่ตรวจผู้ป่วยใหม่ที่มารักษาท่ีห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินและดูแลผู้ป่วยที่นอน
สังเกตอาการอยู่ในห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

 ๒. การอยู่เวรวันราชการ วันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ เวลา๑๖๐๐-๒๔๐๐ ตรวจผู้ป่วยที่ห้อง
อุบัติเหตุและฉุกเฉินโดยขึ้นเวรตรงเวลา ๑๖.๐๐ 

 ๓. ในการปฏิบัติงานแต่ละเวร ให้พักรับประทานอาหารได้ตามความเหมาะสม การเลือกพักช่วงเวลาใด 
ให้ตกลงกับแพทย์เวรStaff ER ของแต่ละเวร 

 ๔. ไม่อนุญำตให้อยู่ควบเวรกับเวรแผนกอ่ืน 
 ๕. ในกรณีที่ลืมอยู่เวรถ้ำถูกรำยงำนจะถูกปรับโดยกำรให้อยู่เวรเพิ่มในเวรของเดือนต่อไปและงดกำร

จ่ำยเงินค่ำเวรที่ไม่ได้มำปฏิบัติงำน 
 ๖. กรณี แพทย์ประจ าบ้านแลกเวรกันเอง 
- หากเป็นเวรรับปรึกษาเฉพาะทางกับแพทย์ท่านอ่ืนควรแจ้งล่วงหน้าที่ประชาสัมพันธ์เพ่ือจะได้ตามแพทย์

เวรได้ถูกต้อง 
- หากเป็นเวรหมุนเวียนมาปฏิบัติงานในห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน ช่วงเวลา ๑๖๐๐ – ๒๔๐๐ น ควรแจ้งให้แพทย์

ประจ าห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินที่อาวุโสสุด รับทราบก่อนเวลาขึ้นปฏิบัติงาน  
 ๗. ไม่อนุญาตให้รับประทานอาหารหรือของว่างในห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินไม่ควรน าหนังสือมาอ่านใน

ระหว่างปฏิบัติงาน 

 ๘. การแต่งกายควรแต่งกายสุภาพให้เกียรติต่อผู้ป่วยที่มาพบแพทย์ เหมาะสมกับฐานะแพทย์ไม่ควรใส่
กำงเกงยีนส์เสื้อยืดรองเท้ำแตะ  และหำกไม่ได้ใช้ชุดที่เป็นชุดปฏิบัติงำนของแพทย์แต่ละ
แผนกที่ได้รับอนุญำติจำกทำงรพ. ควรสวมเสื้อกำวน์แพทย์ทับ 

 

แพทย์ประจ ำบ้ำนกับบทบำททำงนิติเวช 
ผู้ป่วยที่เก่ียวข้องกับงานทางนิติเวช หรือผู้ป่วยคดี หมายถึงผู้ป่วยซึ่งความเจ็บป่วยของเขานั้นอาจถูกอ้างอิง

เป็นพยาน หลักฐานทางคดีในชั้นสอบสวนหรือชั้นศาลได้ ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ป่วยที่มาด้วยอาการบาดเจ็บต่างๆ ซึ่ง
จะพบในการปฏิบัติงานที่ห้องฉุกเฉินเป็นส่วนใหญ่ รวมทั้งผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกและข้อ   สูตินรีเวช รวมไปถึง
จักษุกรรมและหูคอจมูกในบางครั้ง  ยกตัวอย่างเช่น 

๑. ผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ โดยเฉพาะอุบัติเหตุจราจร 
๒. ผู้ป่วยที่บาดเจ็บจากการถูกท าร้ายร่างกายจากการกระท าของบุคคลอ่ืน หรือถูกสัตว์ท าร้าย 
๓. ผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บจากการท างาน 
๔. ผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บจากการกระท าของตนเอง 
๕. ผู้เสียหายในคดีความผิดทางเพศ 
๖. เด็กท่ีถูกทารุณกรรม 

 
 
 

ผู้ป่วยท่ีเกี่ยวกับงำนนิติเวช 
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วิธีกำรปฏิบัติในกรณีผู้ป่วยคดี 
     ๑. กรณีห้องฉุกเฉิน 
         ซักประวัติและตรวจร่างกายผู้ป่วยโดยเฉพาะในเรื่องของ  “บาดแผล” ท าการบันทึกชนิด ขนาดและ
ต าแหน่งของบาดแผลลงในใบบันทึกบาดแผลในเวชระเบียนของผู้ป่วย รวมทั้งรายละเอียดการบาดเจ็บส่วนอ่ืน 
แนะน าเรื่องการแจ้งความ ใบชันสูตรบาดแผลและนัดผู้ป่วยเพ่ือมาพบแพทย์นิติเวชที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอกนิติเวช
คลินิกในวันท าการถัดจากวันดังกล่าว เวลา ๑๐๐๐ - ๑๒๐๐ อาคารศูนย์มะเร็ง ชั้น ๑ 
     ๒. กรณีบนหอผู้ป่วยใน 
         หากผู้ป่วยที่อยู่ในความดูแลเป็นผู้ป่วยคดีหรือมีแนวโน้มว่าอาจมีปัญหาทางกฎหมายได้ในอนาคต ให้แพทย์
ประจ าบ้านส่งใบขอค าปรึกษา (consultation request) แพทย์นิติเวชทันทีหลังจาก admit โดยเฉพาะในกรณี
ผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุจราจรซึ่งทางแพทย์นิติเวชจะเป็นผู้ออกใบรับรองแพทย์ที่เกี่ยวกับการเบิกพ.ร.บ.
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและจะไปเยี่ยมผู้ป่วยที่หอผู้ป่วยเพื่อซักประวัติและบันทึกบาดแผลรวมถึงการบาดเจ็บ
โดยละเอียดอีกครั้ง รวมถึงอาจมีนัดให้มาตรวจติดตามอาการห้องตรวจผู้ป่วยนอกนิติเวชคลินิก 
ค ำแนะน ำในกำรด ำเนนิกำรในทำงคดี 

๑. กำรแจ้งควำม 
         แนะน าให้ผู้ป่วยด าเนินการแจ้งความกับร้อยเวรของสถานีต ารวจซึ่งรับผิดชอบท้องที่เกิดเหตุ ในกรณีท่ีไม่
สามารถไปด้วยตนเองได้เนื่องจากการบาดเจ็บต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล ผู้ที่สามารถไปแจ้งความแทนได้ 
คือ บิดามารดา บุตร สามีภรรยา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม โดยต้องน าหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปยื่นด้วย เช่น 
ทะเบียนบ้าน สูติบัตร ทะเบียนสมรส หรือใบมอบอ านาจ หลังจากแจ้งความแล้วท่านควรขอเบอร์ติดต่อร้อยเวร
เจ้าของคดีไว้ด้วยเพ่ือความสะดวกในการติดตามคดีหากผู้ป่วยต้องการให้มีการด าเนินคดีทางอาญาหรือต้องการ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทางแพ่ง โดยแพทย์และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลไม่มีหน้าที่แจ้งความ 
      

๒. ใบน ำส่งผู้บำดเจ็บฯ 
         เมื่อแจ้งความแล้ว ผู้แจ้งความอาจจะได้รับ “ใบน าส่งผู้บาดเจ็บฯ” จากพนักงานสอบสวน ให้เก็บเอกสาร
นี้ไว้ เพ่ือมอบให้เจ้าหน้าที่ห้องนิติเวชในวันที่แพทย์นิติเวชนัดมาตรวจที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอกนิติเวชคลินิก 



๓๖ 
 

 
๓. ใบชันสูตรบำดแผล 
๔. กำรรับใบชันสูตรบำดแผล 
๕. ใบรับรองแพทย์ 

    ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หมวด ๒ การชันสูตรพลิกศพ มาตรา ๑๔๘ ได้กล่าวไว้
ว่า “เมื่อปรากฏแน่ชัดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลใดตายโดยผิดธรรมชาติ หรือตายในระหว่างอยู่ในความควบคุม
ของเจ้าพนักงาน ให้มีการชันสูตรพลิกศพ  

 

 

 

 

 
 
 
 
      กำรที่พนักงำนสอบสวนจะแจ้งข้อหำในส ำนวนคดีได้นั้นหลักฐำนที่ส ำคัญได้แก่ “ใบชันสูตรบำดแผล”ซ่ึง
แพทย์นิติเวชจะเป็นผู้ออกให้ เมื่อได้รับกำรร้องขอจำกพนักงำนสอบสวนผ่ำนทำง “ใบน ำส่งผู้บำดเจ็บ”โดยจะระบุว่ำ
ผู้ป่วยมีบำดแผลชนิดใดบ้ำง ต้องใช้เวลำรักษำนำนเท่ำไหร่ ดังนั้นแพทย์นิติเวชจึงต้องรอให้ผู้ป่วยได้ออกจำก
โรงพยำบำลก่อน แล้วจึงนัดผู้ป่วยมำพบที่ห้องตรวจนิติเวชอีกคร้ังเพ่ือติดตำมอำกำร  
 
 
     ใบชันสูตรบำดแผลเป็นเอกสำรทำงคดี จึงต้องให้พนักงำนสอบสวนเป็นผู้มำรับกับทำงห้องนิติเวชเท่ำนั้น ไม่สำมำร
มอบให้ผู้ป่วยหรือญำติได้ หำกต้องกำรตรวจสอบเอกสำรนี้ ผู้ป่วยควรติดต่อกับพนักงำนสอบสวนโดยตรง 
        ใบรับรองแพทย์โดยท่ัวไปแล้วไม่มีประโยชน์ในทำงคดี เนื่องจำกมีรำยละเอียดน้อย ปกติจะใช้เพ่ือหยุดงำน 
หรือเบิกค่ำรักษำจำก พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ เป็นต้น แต่ไม่สำมำรถใช้ในกำรฟ้องคดีอำญำได้ 
 
ศพผู้เสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับทำงนิติเวช 



๓๗ 
 

 

กำรตำยโดยผิดธรรมชำตินั้น คือ 
 

ดังนั้นเมื่อมีผู้ป่วยเสียชีวิตภายในโรงพยาบาลทั้งที่ห้องฉุกเฉินและบนหอผู้ป่วยแล้วเข้ากับเกณฑ์พฤติการณ์
การตายดังกล่าวทั้งห้าข้อนี้ ต้องแจ้งแก่แพทย์นิติเวชเพ่ือท าการชันสูตรพลิกศพและอาจจะต้องท าการผ่าตรวจศพ
ต่อไป 

ยกตัวอย่างเช่น กรณีผู้ป่วยไม่มีสัญญาณชีพเมื่อเข้ามาที่ห้องฉุกเฉิน ได้ท าการกดหน้าอก CPR แต่สุดท้าย
เสียชีวิต วินิจฉัยเป็น DOA หรือ death on arrival เข้าได้กับกลุ่มผู้ป่วยที่ตายโดยยังมิปรากฎเหตุ หรือกรณี
ผู้ป่วยจมน้ าหรืออุบัติเหตุจราจร แต่ต่อมาพบว่ามี MI แล้วเสียชีวิตที่หอผู้ป่วยอายุรกรรม ก็ยังต้องมีการชันสูตร
พลิกศพโดยแพทย์นิติเวชเนื่องจากมาด้วยเรื่องของอุบัติเหตุ ทั้งนี้รวมถึงผู้ป่วยที่ถูกแทง ยิงหรือขับรถชนแล้ว
ต่อมาเสียชีวิตที่สาเหตุการตายจากอุบัติเหตุชัดเจน เป็นต้น 

 

แนวทำงกำรปฏิบัติเกี่ยวกับศพที่ต้องท ำกำรชันสูตรพลิกศพ 
กำรส่งตรวจทำงพยำธิกำยวิภำคกรณีกำรขอผ่ำตรวจศพ (Anatomic Pathology – Autopsy Case)  
 นอกจากกรณีศพผู้เสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับงานทางนิติเวช กรณีศพผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาและเสียชีวิต
ภายในรพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.ที่แพทย์ผู้รักษามีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรักษาหรือสาเหตุการตายของผู้เสียชีวิต 
หน่วยพยาธิกายวิภาคได้ให้บริการตรวจศพทางวิชาการเหล่านี้ รวมถึงศพทารกที่แพทย์ต้องการขอตรวจและรับ
ปรึกษาจากแพทย์นิติเวชเมื่อมีการร้องขออีกด้วย  

  กรณีแพทย์ผู้รักษำต้องกำรขอตรวจศพดังกล่ำว สำมำรถด ำเนินกำรตำมข้อปฏิบัติดังนี้ 

๑. กำรขออนุญำตตรวจศพ 
          ๑.๑ แพทย์ที่ให้การดูแลรักษาผู้ป่วย ต้องขออนุญาตจากญาติผู้ป่วยที่มีสิทธิ์ให้ท าการผ่าศพได้ ซึ่งต้อง
เป็นญาติที่ใกล้ชิดเรียงล าดับความส าคัญ ดังนี้ 

- คู่สมรสที่ถูกต้องตามกฎหมาย 
- บุตร ธิดาที่บรรลุนิติภาวะ 
- บิดา มารดา (เป็นอันดับ ๑ กรณีผู้ตายยังไม่บรรลุนิติภาวะ) 
- พ่ีน้องร่วมบิดามารดาเดียวกันที่บรรลุนิติภาวะ 
- พ่ีน้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกันที่บรรลุนิติภาวะ 
- ปู่ ย่า ตา ยาย 
- ลุง ป้า น้า อา 
- ญาติผู้รับผิดชอบดูแล หรือเป็นผู้ปกครอง ดูแลกันมาตลอด 

(๑) ฆ่ำตัวตำย 
(๒) ถูกผู้อื่นท ำให้ตำย 
(๓) ถูกสัตว์ท ำร้ำยตำย 
(๔) ตำยโดยอุบัติเหตุ 
(๕) ตำยโดยยังมิปรำกฏเหตุ 

 เมื่อมีกำรเสียชีวิต ให้แพทย์ประจ ำบ้ำนแจ้งและให้ค ำแนะน ำแก่ญำติเร่ืองกำรชันสูตรพลิกศพโดยแพทย์นิติเวช 
เนื่องจำกเป็นกระบวนกำรทำงกฎหมำย ต้องท ำในทุกกรณีที่ได้กล่ำวไป โดยไม่ต้องได้รับควำมยินยอมจำกญำติ 
 แพทย์ประจ ำบ้ำนไม่ต้องออกหนังสือรับรองกำรตำย เนื่องจำกแพทย์นิติเวชจะท ำกำรชันสูตรพลิกศพและอำจ
ต้องผ่ำตรวจศพและเป็นผู้ออกหนังสือรับรองกำรตำย 
 ส่งศพและแนะน ำญำติให้มำติดต่อที่อำคำร ๑๔ แพทย์นิติเวชจะท ำกำรชันสูตรพลิกศพตำมขั้นตอนต่อไป 
 



๓๘ 
 

๑.๒ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลไม่สามารถเซ็นอนุญาตให้ผ่าศพได้ 
      ๑.๓ แพทย์ผู้ท าการขอตรวจศพ ต้องอธิบายให้ญาติเข้าใจขั้นตอนและวิธีการผ่าศพอย่างชัดเจน โดย
สามารถศึกษารายละเอียดได้ในคู่มือสิ่งส่งตรวจทางพยาธิกายวิภาคปี ๒๕๕๖ (ห้องปฏิบัติการชิ้นเนื้อและเซลล์
วิทยา) 

๑.๔ ไม่รับตรวจศพผู้ป่วยติดเชื้อ HIV หรือเป็นพาหะไวรัสตับอักเสบและเชื้อวัณโรค 
๑.๕ ในกรณีศพผู้ป่วยที่ติดเชื้อหรือมีโรคติดต่อร้ายแรง เช่น วัณโรค  Meningococcemia แพทย์ต้อง

ระบุในใบขออนุญาตผ่าศพให้ชัดเจน เพ่ือเตรียมการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อ 

๒. ข้อปฏิบัติในกำรขอตรวจศพ 
๒.๑ แพทย์ผู้ขออนุญาตตรวจศพต้องติดต่อกับพยาธิแพทย์ผู้มีหน้าที่ผ่าตรวจศพในวันนั้น โดยทั้งในและ

นอกวัน-เวลาราชการ ให้แพทย์ผู้ขออนุญาตติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ห้องนิติเวชที่อยู่เวรประจ าวันนั้นเพ่ือ
ด าเนินการแจ้งให้พยาธิแพทย์ทราบ 

๒.๒ ผู้เขียนใบขออนุญาตผ่าศพ (PA-FO-036) ต้องเป็นแพทย์ผู้ดูแลผู้ป่วยและสามารถให้ข้อมูลเพ่ิมเติม
ได้เท่านั้น เมื่อญาติอนุญาตให้ท าการผ่าตรวจศพแล้ว ให้แพทย์ผู้ขออนุญาตกรอกข้อมูลที่ส าคัญเกี่ยวกับผู้ป่วย  
ซึ่งประกอบด้วยการตรวจร่างกายแรกรับ การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การรักษาที่ได้รับ การด าเนินโรค 
การวินิจฉัยโรค ตลอดจนประเด็นที่ต้องการให้ตรวจเป็นพิเศษในขณะท าการผ่าศพ ข้อมูลทางคลินิค
ที่ครบถ้วนจะช่วยให้การผ่าตรวจศพเป็นไปได้ด้วยความรวดเร็ว ถูกต้องและตรงตามความต้องการของแพทย์
ผู้ขออนุญาตตรวจศพ 

๒.๓ ให้ญาติลงนามยินยอมการผ่าตรวจศพในช่องผู้อนุญาต โดยการขออนุญาตจะต้องไม่เป็นการบังคับ
ญาติให้ยินยอม 

๒.๔ แพทย์ผู้ขออนุญาตลงชื่อ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้อย่างชัดเจนเพ่ือการติดต่อ
จากพยาธิแพทย์ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม 

๒.๕ กรณีแพทย์ประจ าบ้านเป็นผู้ขออนุญาตผ่าตรวจศพ ต้องให้อาจารย์แพทย์เจ้าของไข้เซ็นชื่อก ากับด้วย 
๒.๖ เวลาผ่าศพ – ในเวลาราชการ , ไม่ผ่าในวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการ 
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นโยบำยด้ำนควำมเสี่ยง 
(Risk Policy) 

 นโยบำยเรื่องกำรบริหำรควำมเสี่ยง (Risk Management Policy) รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. 
 ๑. ทุกหน่วยงานของโรงพยาบาลจะต้องมีระบบการบริหารความเสี่ยงโดยการค้นหา การวิเคราะห์การจัดการ
ความเสี่ยง วางมาตรการป้องกันและติดตามประเมินผลระบบเพื่อปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
 ๒. คณอก.บริหารความเสี่ยง มีหน้าที่จัดระบบการบริหารความเสี่ยง รับผิดชอบดูแลภาพรวมบูรณาการระบบ
การบริหารความเสี่ยงกับระบบส าคัญอ่ืนๆ อย่างครอบคลุม ประสานเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน รวมทั้ง
สื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบเพ่ือความปลอดภัยของผู้ให้และผู้รับบริการ  และสร้างวัฒนธรรม
ความปลอดภัยในองค์กร 
 ๓. ก าหนดให้ทุกหน่วยงานมีผู้ประสานงานด้านความเสี่ยง (RM Ward Nurse) หรือคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงของแต่ละกองหรือหน่วยงาน เพ่ือดูแลปัญหาและประสานงานด้านความเสี่ยง และประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากรในกองหรือหน่วยงานรับทราบ 
 ๔. การจัดแบ่งระดับความรุนแรงของอุบัติการณ์ความเสี่ยงทางคลินิก (Clinical Risk) 
  ๔.๑ ระดับ A หมายถึง เหตุการณ์ซึ่งมีโอกาสจะก่อให้เกิดความเสี่ยง 
  ๔.๒ ระดับ B หมายถึง เหตุการณ์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ถึงตัวผู้ป่วย 
  ๔.๓ ระดับ C หมายถึง เหตุการณ์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นแต่ไม่เกิดอันตรายต่อผู้ป่วย 
  ๔.๔ ระดับ D หมายถึง เหตุการณ์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและส่งผลต่อผู้ป่วยเพียงเล็กน้อยหรือท า
ให้ต้องมีการเฝ้าระวังเพ่ิมมากข้ึนเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีอันตรายต่อผู้ป่วย 
  ๔.๕ ระดับ E หมายถึง เหตุการณ์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นแล้ว ส่งผลให้ผู้ป่วยเกิดอันตรายชั่วคราว
หรือทุพพลภาพชั่วคราว ซ่ึงต้องให้การดูแลรักษา 
  ๔.๖ ระดับ F หมายถึง เหตุการณ์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นแล้ว ส่งผลให้ผู้ป่วยเกิดอันตรายชั่วคราวหรือ
ทุพพลภาพชั่วคราว ท าให้ต้องนอน รพ.หรืออยู่ รพ.นานขึ้น 
  ๔.๗ ระดับ G หมายถึง เหตุการณ์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นแล้ว ส่งผลให้ต่อผู้ป่วยเกิดอันตราย หรือ
ทุพพลภาพถาวร 
  ๔.๘ ระดับ H หมายถึง เหตุการณ์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นแล้วส่งผลให้ต้องท าการช่วยชีวิต 
  ๔.๙ ระดับ I หมายถึง เหตุการณ์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นแล้ว และเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของ
ผู้ป่วย รวมทั้ง Sentinel event ทุกเหตุการณ์ ได้แก่ เหตุการณ์ที่มีแนวโน้มจะถูกฟ้องร้องหรือเผยแพร่ต่อ
สื่อมวลชน, เหตุการณ์ไม่คาดหวังในผู้ป่วย/ญาติที่เป็นบุคคลส าคัญ, การพยายามฆ่าตัวตายในรพ. การจ าหน่ายเด็ก
ผิดครอบครัว (Discharge to wrong family), การลักพาทารกใน รพ. (Infant abduction), การข่มขืนผู้ป่วย 
(Rape), การผ่าตัดผิดข้างหรือผิดคน, การให้เลือดหรือส่วนประกอบของเลือดผิด 
 ๕. การจัดแบ่งระดับความรุนแรงความเสี่ยงทั่วไป (Non clinical risk) 
  ๕.๑ ระดับ A หมายถึง เหตุการณ์ซึ่งมีโอกาสจะก่อให้เกิดความเสียหาย 
  ๕.๒ ระดับ B หมายถึง เหตุการณ์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่มีความเสียหาย 
  ๕.๓ ระดับ C หมายถึง เหตุการณ์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นแล้ว มีความเสียหายน้อยมาก มูลค่าทรัพย์สิน 
<๒,๐๐๐ บาท 
  ๕.๔ ระดับ D หมายถึง เหตุการณ์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นแล้ว มีความเสียหายน้อยเช่น ชื่อเสียง
ภาพพจน์เสียหาย เกิดความไม่ไว้วางใจจากผู้ป่วยและความไม่สะดวกขณะรับบริการทรัพย์สินเสียหายเล็กน้อย  
มูลค่า ๒,๐๐๐-๕,๐๐๐ บาท  
  ๕.๕ ระดับ E หมายถึง เหตุการณ์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นแล้ว มีความเสียหายปานกลาง เช่นเกิดความ
ไม่ไว้วางใจจากองค์กรภายนอก เช่นบริษัทประกัน/หน่วยงานของรัฐ ทรัพย์สินเสียหายมากกว่า ๕,๐๐๐-๑๕,๐๐๐ บาท 



๔๐ 
 
  ๕.๖ ระดับ F หมายถึง เหตุการณ์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นแล้ว มีความเสียหายมาก เช่น เกิดความไม่
ไว้วางใจจากองค์กรภายนอก เช่นบริษัทประกัน/หน่วยงานของรัฐ ทรัพย์สินเสียหายมากกว่า ๑๕,๐๐๐ -๓๐,๐๐๐ บาท 
  ๕.๗ ระดับ G หมายถึง เหตุการณ์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นแล้ว มีความเสียหายมากที่สุด ทรัพย์สิน
เสียหาย มีมูลค่ามากกว่า ๓๐,๐๐๐-๕๐,๐๐๐ บาท ชื่อเสียงภาพพจน์ของ รพ.เสียหาย ปรากฏในสื่อสาธารณะ 
  ๕.๘ ระดับ H หมายถึง เหตุการณ์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นแล้ว มีความเสียหายมากที่สุด และ ท า ให้ 
รพ.ต้องหยุดชะงักการให้บริการไม่เกิน ๒๔ ชม.ทรัพย์สินเสียหาย มีมูลค่ามากกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท ถูกฟ้องร้องต่อองค์กรวิชาชีพ /หน่วยเหนือ 
  ๕.๙ ระดับ I หมายถึง เหตุการณ์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นแล้ว มีความเสียหายมากที่สุด และท าให้
รพ.ต้องหยุดให้บริการไม่เกิน ๒๔ ชม. ทรัพย์สินเสียหาย มีมูลค่ามากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท ชื่อเสียงภาพพจน์
เสียหายปรากฏในสื่อสารสาธารณะหลากหลาย/ถูกฟ้องร้องเป็นคดีความแพ่งหรืออาญา 
 ๖. การรายงานเหตุการณ์กรณีจัดเป็นความเสี่ยงทางการศึกษา (Educational Risk) 

๗. บุคลากรของโรงพยาบาลทุกคนมีหน้าที่รายงานอุบัติการณ์ที่เป็นความเสี่ยงโดยใช้แบบรายงานความเสี่ยง 
(Incident Report) ด าเนินการด้วยหลักการรักษาความลับ ไม่เปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ไม่เกี่ยวข้องและไม่น ามาใช้ใน
การพิจารณาลงโทษ 
 ๘. กรณีเรื่องร้องเรียนหรืออุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์ที่มีความรุนแรงระดับ  G-H-I ให้รายงาน
เหตุการณ์นั้นต่อหัวหน้าหอผู้ป่วย/หัวหน้าหน่วยงาน ผู้ตรวจการ พอ.กองและคณก.บริหารความเสี่ยงทันทีภายใน 
๒๔ ชม. และให้แต่ละหน่วยงานวิเคราะห์รากเหง้าของสาเหตุ (Root Cause Analysis ) เพ่ือออกแบบระบบหรือ
วางมาตรการป้องกันที่มีประสิทธิภาพ 
 ๙. ให้ทุกหน่วยงาน/ทีมน าทางคลินิก ค้นหาและจัดท าบัญชีความเสี่ยง (Risk Profile) เพ่ือเป็นแนวทางใน
การวางมาตรการป้องกันความเสี่ยง สื่อสารประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรรับทราบและติดตามประเมินผล ทบทวน
อย่างสม่ าเสมอ และพัฒนาระบบการป้องกันความเสี่ยงที่ส าคัญและเกิดบ่อย 

 
 



๔๑ 
 



๔๒ 
 

 
ผนวก ฉ 

กำรป้องกันกำรติดเชื้อจำกกำรท ำงำนในบุคลำกรทำงกำรแพทย์ 
  
 ตั้งแต่มีการระบาดของเชื้อเอชไอวีทั่วโลก วงการแพทย์ก็ให้ความส าคัญกับโรคติดต่อที่ติดได้ทางเลือด 
(Blood born infection) มากขึ้น นอกเหนือจากเชื้อเอชไอวีแล้ว ยังมีโรคอีกหลายอย่างที่สามารถติดต่อได้ เช่น 
ไวรัสชนิดอ่ืน ปรสิต แบคทีเรีย หรือเชื้อรา การติดต่อของโรคสามารถผ่านทางการสัมผัสผิวหนังที่มีแผล รอย
ถลอก ถูกเข็มต าหรือของมีคมบาด หรือผ่านทางเยื่อบุตา จมูก ปาก 
          ไวรัสเป็นเชื้อที่พบการติดต่อทางเลือดได้มากที่สุด ไวรัสที่มีความส าคัญและมีผลต่อสุขภาพอย่างมาก 
ได้แก่ ไวรัสเอชไอวี ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี เนื่องจากสามารถท าให้เกิดโรคได้ทั้งแบบเฉียบพลันและ
เรื้อรัง รวมทั้งสามารถแพร่กระจายสู่ผู้อื่นได้ 
 
วิธีกำรแพร่กระจำยของเชื้อที่ติดต่อทำงเลือดหรือสำรคัดหลั่ง 

๑. การสัมผัสผ่านทางผิวหนัง (Percutaneous exposure) เกิดจากการได้รับบาดเจ็บจากของมีคม เช่น 
เข็มต า มีดผ่าตัดบาด หลอดแก้วที่บรรจุเลือดแตกบาดมือ หรือบาดเจ็บจากกระดูกหรือฟันของผู้ป่วย 

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

๓. การสัมผัสผิวหนังที่ไม่ปกติ (non-intact skin exposure) ได้แก่ การที่เลือดหรือสารคัดหลั่งสัมผัส
ถูกแผลเปิด แผลถลอก ผิวหนังลอก หรือผิวหนังอักเสบ 
 
เลือดและสำรคัดหลั่งที่แพร่กระจำยเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี และเอชไอวีได้ 

๑. เลือด (Blood) น้ าเหลือง (serum) และพลาสมา (plasma) 
๒. สารคัดหลั่งจากมดลูก ช่องคลอด น้ าอสุจิ 
๓. สารน้ าจากบริเวณท่ีปราศจากเชื้อ เช่น ช่องเยื่อหุ้มปอด (pleural fluid) ช่องเยื่อหุ้มหัวใจ 

(pericardial fluid) ในช่องท้อง (peritoneal fluid) สารน้ าในข้อ (synovial fluid) น้ าคร่ า (amniotic fluid) 
และสารน้ าในช่องสมองและไขสันหลัง (cerebrospinal fluid)  
 
สำรคัดหลั่งต่อไปนี้มีปริมำณเชื้อน้อย ไม่สำมำรถแพร่กระจำยสู่ผู้อ่ืน ถ้ำไม่มีเลือดปน 

๑. อุจจาระ                                                  ๕. น้ าตา                                                               
๒. สารคัดหลั่งจากจมูก                                    ๖. ปัสสาวะ 
๓. เสมหะหรือสารคัดหลั่งจากหลอดลม                 ๗. อาเจียน 
๔. เหงื่อ                                                      ๘. น้ านม 

 
ชนิดของกำรสัมผัส 
 จากการศึกษาในต่างประเทศ พบว่าการสัมผัสโดยทางผิวหนังจากการถูกเข็มต าเป็นอุบัติเหตุที่พบบ่อย
ที่สุดคือร้อยละ๘๐ ของการสัมผัสทั้งหมด เช่นเดียวกับข้อมูลของรพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. พบว่าการสัมผัสโดย
ถูกเข็มต าพบบ่อยที่สุด รองลงมาคือการถูกเลือดหรือสารคัดหลั่งกระเด็นถูกบริเวณเยื่อบุ โดยกรณีเข็มต า ส่วนใหญ่
เกิดจากการพลาดโดนในระหว่างการเจาะเลือดหรือฉีดยาแก่ผู้ป่วย 
 
 
 



๔๓ 
 

กำรปฐมพยำบำลเบื้องต้นในบุคลำกรที่สัมผัสเชื้อ 
          เมื่อบุคลากรสัมผัสเลือด และ/หรือสารน้ า/สารคัดหลั่งของผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงจะเกิดการแพร่เชื้อได้
ให้รีบท าความสะอาดบริเวณที่สัมผัสทันที การท าความสะอาดให้ใช้น้ าสะอาดและสบู่ หรือน้ ายาท าลายเชื้อที่ไม่
ระคายเคืองต่อผิวหนัง ไม่ควรบีบเค้นแผลอย่างรุนแรง เพราะอาจท าให้เชื้อซึมลงสู่เนื้อเยื่อชั้นลึกได้ง่ายขึ้น  
          ในกรณีเลือดหรือสารคัดหลั่งกระเด็นเข้าตา ให้ล้างด้วยน้ าสะอาดหรือน้ าเกลือนอร์มัล หรือน้ ายาล้างตา 
ล้างตามากๆ 
          ถ้าเลือดหรือสารคัดหลั่งกระเด็นเข้าปาก ให้บ้วนน้ าลายทิ้งทันที จากนั้นให้บ้วนปาก กลั้วปากและคอ
ด้วยน้ าสะอาดติดต่อกัน ๒ - ๓ครั้ง ไม่ควรใช้สบู่หรือน้ ายาท าลายเชื้อในปาก  

 กำรติดเชื้อเอชไอวีจำกกำรปฏิบัติงำน 
         โดยทั่วไปความเสี่ยงของการติดเชื้อเอชไอวีจากการสัมผัสเลือดของผู้ป่วยผ่านทางผิวหนังแต่ละครั้ง อยู่ที่
ประมาณร้อยละ ๐.๓๒ ความเสี่ยงจากการสัมผัสเลือดผ่านทางเยื่อบุประมาณร้อยละ ๐.๐๙ ส่วนความเสี่ยงจาก
การสัมผัสเลือดผ่านทางผิวหนังที่ไม่ปกติมีรายงานว่าติดได้ แต่ไม่สามารถประมาณความเสี่ยงได้ เนื่องจากพบ
น้อย อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าความเสี่ยงน่าจะน้อยกว่าการสัมผัสทางเยื่อบุ 
 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อกำรติดเชื้อเอชไอวีจำกกำรปฏิบัติงำน 

๑. ปริมาณเลือดหรือสารคัดหลั่งที่สัมผัส  กรณีที่สัมผัสปริมาณมาก เช่น เข็มที่เจาะเลือดคนไข้มีเลือดคาอยู่
ในเข็มเป็นปริมาณมาก มีดที่บาดมีเลือดคนไข้ติดอยู่ เลือดปริมาณมากกระเด็นใส่ ก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อเพ่ิมข้ึน 

๒. ลักษณะของการสัมผัส ถ้าเป็นแผลลึกมีเลือดออก แผลจากเข็มกลวงยิ่งมีขนาดเข็มใหญ่ก็ยิ่งมีโอกาส
ติดเชื้อเพ่ิมข้ึน ถ้าใส่ถุงมือปริมาณเลือดท่ีผ่านถุงมือจะน้อยกว่าไม่ใส่ 

๓. ปริมาณเชื้อของผู้ป่วย ถ้าผู้ป่วยอยู่ในระยะท้ายของการติดเชื้อจะมีปริมาณเชื้อในเลือดมากกว่าผู้ป่วย
ที่ไม่มีอาการหรือผู้ป่วยที่อยู่ในระหว่างการรักษาด้วยยาต้านไวรัส 

๔. การป้องกันหลังสัมผัส หากได้รับยาต้านไวรัสหลังสัมผัสอย่างทันท่วงที ก็จะลดโอกาสการติดเชื้อลงได้ 
  

กำรให้ยำป้องกันกำรติดเชื้อเอชไอวี 
          มีข้อมูลที่บ่งชี้ว่าการให้ยาต้านไวรัสเอชไอวีหลังสัมผัสโรคสามารถที่จะลดอัตราการติดเชื้อได้ ดังนั้นหาก
บุคลากรสัมผัสโรคและมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อจึงต้องได้รับยาต้านไวรัส โดยระยะเวลาของการได้รับยาควรจะ
เร็วที่สุดเท่าที่จะท าได้ จากการทดลองในสัตว์ทดลองพบว่าการให้ยาต้านไวรัสยิ่งเร็วยิ่งลดอัตราการติดเชื้อ 
ในขณะที่การให้ยาต้านไวรัสนานเกินกว่า ๗๒ ชั่วโมงหลังสัมผัสโรคจะมีอัตราการติดเชื้อเพ่ิมข้ึน 
 

ขั้นตอนกำรให้ยำต้ำนไวรัส 
๑. ประเมินว่ามีข้อบ่งชี้ในการให้ยาหรือไม่ 
๒. ให้ค าปรึกษาแก่บุคลากรที่สัมผัสโรคถึงความจ าเป็นในการให้ยาและผลข้างเคียงท่ีอาจเกิดจากยา 
๓. ให้ยาต้านไวรัสตามความเหมาะสมกับลักษณะการสัมผัสโรค 
๔. ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
๕. การให้ค าแนะน าและการติดตามผล 
เมื่อประเมินว่ามีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ บุคลากรควรได้รับยาและรับการตรวจ Anti-HIV อย่างรวดเร็ว 

หากพบว่า Anti-HIV เป็นบวกก่อนได้รับยา ก็ไม่ควรให้ยาต้านไวรัส ถ้าได้ไปแล้วให้หยุดยา เพราะหากได้รับยา
สูตรไม่เหมาะสมอาจท าให้เชื้อที่มีอยู่แล้วเกิดการดื้อยาได้ 
           
 



๔๔ 
 

               การให้ยาต้านไวรัสมีทั้งให้ยา ๒ ชนิดและ ๓ ชนิดโดยประเมินจากความรุนแรงของการสัมผัสโรค 
หากเป็นการสัมผัสที่ความรุนแรงมาก เช่น โดนเข็มกลวงขนาดใหญ่ต า หรือถูกเข็มต าลึก หรือมีเลือดติดอยู่เป็น
ปริมาณมาก หรือผู้ป่วยอยู่ในระยะท้าย มีปริมาณเชื้อในเลือดมาก ก็ควรพิจารณาให้ยา ๓ ชนิด โดยหากเลือกให้ยา 
๒ ชนิดก็ให้ยากลุ่ม NNRTI ๒ ตัวเรียกว่าสูตรยาพ้ืนฐาน (basic regimen) หรือหากให้ยา  ๓ ตัวเรียกว่าสูตรยา
ขยาย (expanded regimen) โดยตัวที่ ๓ อาจเลือกให้เป็นยากลุ่ม NRTI หรือกลุ่ม PI หรือกลุ่มอ่ืนแล้วแต่ความ
เหมาะสมทั้งนี้รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ได้มีแนวทางในการให้ยาในกรณีดังกล่าว โดยมีการปรับเปลี่ยนตามข้อมูล
ใหม่ที่มีเพ่ิมข้ึน ส่วนระยะเวลาของการให้ยาในปัจจุบันให้เป็นเวลา ๔ สัปดาห์ตามข้อมูลการศึกษาในสัตว์ทดลอง 
          การเจาะเลือดตรวจ Anti-HIV ให้ท าทันทีหลังสัมผัสโรค หลังจากนั้นอีก ๓ เดือนและ ๖ เดือน รวม ๓ ครั้ง 
โดยสรุปการให้การรักษาบุคลากรที่สัมผัสโรคต้องด าเนินการโดยเร็ว ต้องประเมินเหตุการณ์ที่เกิดเพ่ือเป็น
แนวทางในการเลือกสูตรยา รวมทั้งต้องให้ค าแนะน าและให้ก าลังใจ ตลอดจนการติดตามผลเลือดอย่างครบถ้วน 
 

กำรติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีจำกกำรปฏิบัติงำน 
          ผู้ป่วยที่มีเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในเลือด โดยตรวจพบ HBsAg ในเลือด ไม่ว่าจะมีอาการหรือไม่สามารถ
ที่จะแพร่เชื้อไปยังบุคลากรทางการแพทย์ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามี HBeAg ในเลือดด้วยแสดงถึงไวรัสตับอักเสบบี
ติดต่อได้โดยทางเลือดและสารคัดหลั่งต่างๆ สารคัดหลั่ งที่มีปริมาณเชื้อสูง ได้แก่ สารน้ าในช่องเยื่อหุ้มปอด 
สารน้ าในช่องเยื่อบุช่องท้อง สารน้ าในข้อ น้ าคร่ า และสารน้ าในช่องสมองและไขสันหลัง ส่วนสารคัดหลั่งจาก
มดลูก/ช่องคลอด น้ าอสุจิและน้ าลายมีปริมาณเชื้อระดับปานกลาง ส่วนสิ่งขับถ่ายจากร่างกายเช่นอุจจาระ 
ปัสสาวะ มีปริมาณเชื้อน้อย ยกเว้นมีเลือดปน 
          โดยทั่วไปความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีจากการถูกเข็มต ากรณีที่ไม่ทราบว่ามี HBeAg หรือไม่
โดยเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ๖ - ๓๐ ซึ่งนับว่าสูงกว่าการติดเชื้อไวรัสชนิดอื่น 
 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อกำรติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีจำกกำรปฏิบัติงำน 
          การประเมินความเสี่ยงต่อการติดเชื้อจากการปฏิบัติงานคล้ายกับกับการติดเชื้อเอชไอวี โดยขึ้นกับปัจจัย
หลัก ๓ ประการ คือ ปริมาณของเชื้อที่มี ปริมาณของเลือดหรือสารน้ าที่สัมผัส และทางที่สัมผัส 
          บุคลากรที่เคยได้รับวัคซีนแล้วหรือเคยติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีมาก่อนในอดีต อาจจะมีภูมิต้านทาน
หรือไม่ก็ได้ ดังนั้นควรถามประวัติการได้รับวัคซีนว่าครบหรือไม่ เคยตรวจภูมิต้านทานหรือไม่ว่าขึ้นหรือเปล่าผู้ที่
เคยได้รับวัคซีนครบ ๓ เข็มและมีภูมิต้านทานแล้วและผู้ที่เคยติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีมาก่อน ไม่จ าเป็นต้องให้
การป้องกันการติดเชื้อ ส่วนในกรณีที่ไม่ทราบว่าผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีหรือไม่ให้ประเมินความเสี่ยง  
ถ้าผู้ป่วยมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อให้การรักษาเหมือนกรณีผู้ป่วยติดเชื้อ 
 

กำรให้ยำป้องกันกำรติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี 
          ประกอบด้วยการให้อิมมูโนโกลบูลินและวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี ในกรณีผู้ป่วยมีเชื้อ และ
บุคลากรไม่มีภูมิต้านทาน การรักษาคือการให้อิมมูโนโกลบูลิน ๑ ครั้งร่วมกับวัคซีน ๑ ชุด (คือ วัคซีน ๓ เข็ม ฉีด
ทันที ๑ เข็ม จากนั้นให้ซ้ าที่ ๑ เดือนและ ๖ เดือน) การให้อิมมูโนโกลบูลินและวัคซีนให้ฉีดเร็วที่สุดภายในไม่เกิน 
๒๔ ชั่วโมง โดยฉีดเข้ากล้ามเนื้อบริเวณหัวไหล่ (deltoid) สามารถให้อิมมูโนโกลบูลินพร้อมกับวัคซีนได้โดยให้ฉีด
คนละต าแหน่ง กรณีที่บุคลากรเคยฉีดวัคซีนแต่ไม่ครบ ให้ปฏิบัติเหมือนกับกรณี ไม่มีภูมิต้านทาน ส่วนขั้นตอน
การให้ยาและการให้ค าแนะน าเหมือนกับกรณีสัมผัสโรคผู้ป่วยเอชไอวี 
          การติดตามผลยังไม่มีแนวทางที่ชัดเจน แต่โดยทั่วไปแนะน าให้เจาะเลือดตรวจติดตามผลที่ ๓ เดือนและ 
๖ เดือน โดยระหว่างนี้ควรละเว้นการบริจาคเลือด อวัยวะ เนื้อเยื่อ และอสุจิ 

 



๔๕ 
 

 

กำรติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีจำกกำรปฏิบัติงำน 
         การตรวจพบ Anti-HCV ในเลือดบ่งชี้ว่ามีการติดเชื้อตับอักเสบซีในบุคคลนั้น แต่มีข้อจ ากัด คือ ไม่สามารถ
บอกได้ว่าเป็นการติดเชื้อเฉียบพลัน เรื้อรัง หรือเป็นการติดเชื้อมาก่อนในอดีต และไม่มีความสัมพันธ์กับปริมาณ
เชื้อในเลือด (HCV RNA) และไม่ได้บอกถึงการแบ่งตัวอย่างรวดเร็วของไวรัส บอกได้ เพียงว่ามีโอกาสที่จะติดต่อ
จากผู้ป่วยไปสู่ผู้อื่นได้ โดยความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีจากการถูกเข็มต าหรือของมีคมบาด  
มีค่าเฉลี่ยร้อยละ ๑.๘ (พิสัย ๐-๑๐) ซ่ึงต่ ากวา่การติดเชือ้ตับอักเสบบีมาก 
 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อกำรติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีจำกกำรปฏิบัติงำน 
          โดยทั่วไปความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีมีน้อยกว่าไวรัสตับอักเสบบีดังที่กล่าวแล้ว เชื่อว่าเป็น
เพราะปริมาณเชื้อในเลือดมีน้อยกว่ามาก ปัจจัยที่เกี่ยวข้องนอกเหนือจากความรุนแรงและปริมาณของเลือด/สาร
คัดหลั่งที่สัมผัสแล้ว จึงเป็นเรื่องของความชุกของโรค การติดเชื้อตับอักเสบซีส่วนใหญ่ผ่านทางการใช้เข็มฉีดยา
ร่วมกันและการให้เลือดในอดีต จึงพบความชุกมากในผู้ป่วยกลุ่มนี้ 

 

กำรให้ยำป้องกันกำรติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี 
          มีข้อมูลการให้  Interferonชนิดเดียวหรือให้ร่วมกับยา ribavirin พบว่ามีประสิทธิภาพในการลดจ านวน
ไวรัสลงได้มาก แต่ยังไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะใช้เป็นมาตรฐานในการให้ กรณีหลังการสัมผัสโรค ปัจจุบันจึงยังไม่มี
การป้องกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีที่มีประสิทธิผล ส่วนใหญ่จะใช้วิธีให้ค าแนะน าให้สังเกตอาการและตรวจ
ติดตามทางห้องปฏิบัติการเป็นระยะเพ่ือดูว่าร่างกายสามารถก าจัดเชื้อได้เองหรือไม่ หากพบว่าเป็นการติดเชื้อ
แบบเรื้อรังก็ต้องให้ค าแนะน าและติดตามอย่างต่อเนื่องเพ่ือวางแผนป้องกันภาวะแทรกซ้อนระยะยาว 
          เนื่องจากการให้การรักษาการติดเชื้อไวรัสทั้ง ๓ ชนิดต้องให้การรักษาอย่างเร่งด่วน ดังนั้นจึงจ าเป็นต้อง
ทราบผลเลือดของทั้งผู้ป่วยและบุคลากรในทันที เมื่อเกิดกรณีการสัมผัสโรค เมื่อเกิดเหตุขึ้นจึงต้องแจ้งให้
ห้องปฏิบัติการทราบเสมอว่าต้องการผลด่วนเป็นกรณีพิเศษ 
  
เพ่ิมอาจารย์ที่รับปรึกษา หากกรณีต้องได้รับยาต้านไวรัส  
อาจารย์ที่ปรึกษา  น.อ.ธนาสนธิ์  ธรรมกุล           (กองอายุรกรรม) 
    น.อ.หญิง จุฑารัตน์  เมฆมัลลิกา     (กองกุมารเวชกรรม) 

   
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



๔๖ 
 

แนวทางการจัดการและควบคุมโรคติดต่อในบุคลากรทางการแพทย์ 
ส าหรับนักศึกษาแพทย์และแพทย์ประจ าบ้านเข้าใหม่ 
การจัดการโรคติดต่อในบุคลากรทางการแพทย์กระท าเพ่ือลดความเสี่ยงของบุคลากรในการรับหรือแพร่เชื้อโดยมี
หลักการที่ส าคัญ คือ 

1. การปฏิบัติต้องไม่เป็นการลงโทษบุคลากรที่เจ็บป่วย บุคลากรที่เจ็บป่วยเมื่อได้รับการรักษาแล้ว
สามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติ 

2. การเจ็บป่วยของบุคลากรต้องเก็บเป็นความลับ 
3. บุคลากรมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการเจ็บป่วยของตนเองโดยไม่ปกปิดการเจ็บป่วยในโรคติดต่อที่อาจ

ส่งผลกระทบต่อบุคคลอ่ืน รวมทั้งรับผิดชอบต่อการป้องกันการติดเชื้อต่อตนเองและผู้อื่นโดยการฉีดวัคซีน ทั้ง
ก่อนการเข้าปฏิบัติงานและระหว่างการปฏิบัติงาน 
โดยแนวทางปฏิบัติกรณีบุคลากรกลุ่มนักศึกษาแพทย์และแพทย์ประจ าบ้านรับใหม่ มีแนวทางดังนี้ 

1 การประเมินสุขภาพของบุคลากรกลุ่มนักศึกษาแพทย์และแพทย์ประจ าบ้านรับใหม่ก่อนเข้าปฏิบัติงาน
ในโรงพยาบาล 

1.1 ซักประวัติและตรวจร่างกายก่อนเข้าปฏิบัติงานรวมถึงจัดท าประวัติสุขภาพบุคลากรทาง
การแพทย์ตามแบบฟอร์ม 

1.2 การตรวจทางห้องปฏิบัติการและประวัติการฉีดวัคซีน โดยมีผลการตรวจแนบ 
- ตรวจภาพถ่ายรังสีทรวงอก 
- ตรวจ CBC UA 
- ตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและหาภูมิคุ้มกันต่อไวรัสตับอักเสบบี(HBsAg 

และ HBsAb) 
- ตรวจหาภูมิคุ้ มกันต่อคางทูม หัด หัด เยอรมัน  (Mumps IgG, Measles IgG, 

Rubella IgG) 
- ตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อสุกใส (Varicella IgG) หากได้รับการฉีดวัคซีน

อีสุกอีใสแล้ว(Varicella vaccine) ต้องมีใบรับรองแพทย์หรือหลักฐานแนบ 
- ใบรับรองแพทย์หรือหลักฐานการได้รับวัคซีน คอตับ ไอกรน บาดทะยัก (Tdap) 

ภายใน10ปี 
- การตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังการติดเชื้อวัณโรคพิจารณาตามแนวทางข้อ3 

1.3 การประเมินผลการตรวจ 
- หากพบมีความผิดปกติหรือมีโรคประจ าตัวส่งพบแพทย์ตามความเหมาะสม 
- พิจารณาเรื่องการฉีดวัคซีนตามแนวทางข้อ 2 

2 การให้วัคซีนป้องกันโรคก่อนเข้าปฏิบัติงานในโรงพยาบาล การเลือกฉีดวัคซีนควรพิจารณาตาม
ข้อก าหนดดังแสดงในตารางร่วมกับพิจารณาข้อห้ามในการฉีดวัคซีนแต่ละชนิด 
วัคซีน กรณีไม่ต้องฉีด กรณีให้ฉีดก่อนเข้าปฏิบัติงาน 
Influen 
za - ไม่ได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ล่าสุดในขณะนั้น หรือ รับแล้วเกิน 1 ปี ให้ฉีด 
Hepatit 
is B - ผล HBsAb ให้ผลบวก - ผล HBsAg ให้ผลบวก - ผล HBsAb และ HbsAg เป็นลบ 
MMR - มีข้อห้ามในการฉีดวัคซนี - ผล Mumps IgG, Measles IgG, Rubella IgG อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นลบ 
Varicel 
la - มีหลักฐานว่าได้รับวัคซีนครบ 2เข็ม - ผล Varicella IgG เป็นลบและยังไม่เคยฉีดวัคซีน หรือฉีดยังไม่ครบ 2
เข็ม 
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- ผล Varicella IgG เป็นบวก - มีข้อห้ามในการฉีดวัคซีน 
Tdap - ไม่มีประวัติได้รับวัคซีน Tdap ภายใน 10 ปี 

3 การเฝ้าระวังการติดเชื้อวัณโรค 
3.1 ซักประวัติ ตรวจร่างกาย และ ภาพถ่ายรังสีทรวงอกก่อนเช้าปฏิบัติงานว่าเป็นวัณ

โรคหรือไม่ (active tuberculosis) 
3.2 ถ้าปกติดี ตรวจ tuberculin skin test (TST) โดยจะท าการตรวจวันแรกและวัน

สุดท้ายของการปฐมนิเทศ 
3.2.1 ถ้าผล TST เป็นบวก แสดงว่าเคยรับเชื้อวัณโรค (latent 

tuberculosis infection; LTBI) ให้เฝ้าระวังการป่วยเป็นวัณโรคและป้องกันการรับ
เชื้อใหม่ โดยตรวจร่างกายและภาพถ่ายรังสีทรวงอกทุก 1 ปี 

3.2.2 ถ้าผล TST เป็นลบ ให้ตรวจซ้ าหลังจากนั้น 2 สัปดาห์ (two-step 
test) 

3.2.2.1 ถ้าครั้งที่ 2 เป็นบวก แสดงว่าเป็น boosted reaction ให้วินิจฉัย
เป็น LTBI ให้ด าเนินการตามข้อ 3.2.1 

3.2.2.2 ถ้าครั้งที่ 2 เป็นลบ แสดงว่ายังไม่เคยรับเชื้อวัณโรคและไม่มีภูมิคุ้มกัน 
ให้เฝ้าระวังและทดสอบ tuberculin ซ้ าอีก 1 ปี ถ้าผลภายหลังเป็นบวก (tuberculin 
conversion) แสดงว่ามีการรับเชื้อใหม่ในช่วง 1 ปี ถ้าตรวจร่างกายแล้วไม่พบการ
ป่วยเป็นวัณโรค อาจพิจารณาให้ยาป้องกันวัณโรคตามความเหมาะสมเฉพาะราย 
(optional) 

4 การประเมินและจัดการสุขภาพหลังปฏิบัติงาน 
1.1 ท าประวัติสุขภาพและการเจ็บป่วยของบุคลากรแต่ละราย 
1.2 ตรวจภาพถ่ายรังสีทรวงอกทุกปี 
1.3 จัดฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ล่าสุดเป็นประจ าทุกปี 
1.4 บุคลากรที่ป่วยด้วยอาการที่อาจเป็นโรคติดต่อให้รายงานต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ

ประกอบด้วย 
- ไข้ออกผื่น 
- ไอเรื้อรัง 

เอกสารอ้างอิง 
 1. ชมรมป้องกันโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย. แนวปฏิบัติการจัดการโรคติดต่อในบุคลากร
ทางการแพทย์. สถาบันบ าราศนราดูร,กรกฎาคม2559 
 2. Jensen PA, Lambert LA, Iademarco MF, Ridzon R. Guidelines for preventing the 
transmission of Mycobacterium tuberculosis in health-caresettings.MMWR Recomm Rep. 
2005;54(RR-17):1-141. 
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ผนวก ช 
ค ำแนะน ำในกำรปรึกษำงำนวิจัย ศูนย์วิจัยและพัฒนำสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทำงกำรแพทย์  

รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. 
 

 ๑.  สถานที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางการแพทย์ ชั้น ๓ อาคาร “คุ้มเกล้าฯ” 
 (ห้องศูนย์วิทยบริการเก่า) 
 ๒.  การปรึกษา 
               ๒.๑  ผูว้ิจัยที่เริ่มวางแผนการวิจัย ควรมีค าถามวิจัยอยู่แล้ว  และควรทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวกับ
ค าถามวิจัยมาพอควร  เพื่อให้การปรึกษาได้ประโยชน์สูงสุดต่อผู้วิจัยเอง 

     ๒.๒  หากผู้วิจัยต้องการรับการปรึกษา ให้ประสานที่ศูนย์วิจัยฯรพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. โทร ๒๗๒๕๕ 
พร้อมส่งเอกสารการวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ไปยังศูนย์ฯ วันจันทร์ - วันศุกร์ เพ่ือติดต่อนัดวันให้ค าปรึกษากับ
เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ 
 ๓.   อาจารย์ที่ปรึกษาศูนย์วิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางการแพทย์ รพ .ภูมิพลอดุลยเดช พอ.  
รับปรึกษาด้านระเบียบวิธีวิจัย 

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

       ๓.  น.ต.หญิง วราลี   อภินิเวศ  กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก 
 ถามรายละเอียดเกี่ยวกับการด าเนินโครงร่างวิจัย การขอทุน และ ขอแบบฟอร์มการขอท าวิจัยและขอ
จริยธรรม ที่ น.ท.หญิง นราภรณ์  พุกน้อยและ (เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัย) +นักสถิติ โทร ๒๗๒๕๕ หรือ ๐๘๐-๒๖๙-๙๕๐๕ 
สามารถศึกษาข้อมูลและ Download แบบฟอร์มฯระบบ Intranet ที่เอกสารคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๔๙ 
 

ค ำแนะน ำส ำหรับกำรส่งโครงร่ำงกำรวิจัย 
เพื่อขอรับกำรพิจำรณำจำกคณก.จริยธรรม 

รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.  
 
โครงร่างการวิจัยที่ควรขอรับการพิจารณา 

ผู้วิจัยซึ่งเป็นข้าราชการ  แพทย์ประจ าบ้านของรพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. และจะด าเนินการวิจัยใน
มนุษย์ในรพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ควรส่งโครงร่างการวิจัยเพื่อขอรับรองจากคณก.จริยธรรม ได้แก่   

๑.  การวิจัยใดๆที่อาจมีอันตรายต่อสุขภาพและจิตใจของผู้ป่วยหรืออาสาสมัคร     
๒.  การวิจัยเชิงทดลองในยา วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีในมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นชนิดใหม่หรือเคยใช้มาแล้ว    
๓.  การวิจัยเชิงทดลองในห้องปฏิบัติการที่อาจมีปัญหาจริยธรรม 
๔.  การวิจัยโดยการสังเกตเชิงพรรณนาหรือเชิงวิเคราะห์ที่อาจมีปัญหาจริยธรรม                                                                                    

ประโยชน์ที่จะได้รับ                    
๑.  รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. รับทราบและร่วมรับผิดชอบเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของโครงการวิจัย         
๒.  เป็นเอกสารประกอบในการขอใบรับรองในการที่จะน ายาเข้าประเทศส าหรับใช้ในโครงการวิจัย               
๓.  เป็นหลักฐานในการขอท าวิจัยร่วมกับสถาบันอ่ืน            
๔.  เป็นหลักฐานประกอบในการขอทุนวิจัยจากกองทุนวิจัยทางการแพทย์ มูลนิธิคุ้ มเกล้าฯและ    

มูลนิธิ ๕๐ ปี โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช  
๕.  เป็นหลักฐานประกอบการเผยแพร่งานวิจัยในวารสาร   
๖.  เป็นการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยของรพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.  

ขั้นตอนกำรพิจำรณำ             
๑.  พิมพ์แบบรายงานข้อมูลโครงร่างการวิจัย  ด้วยคอมพิวเตอร์                                                             
๒.  ส่งโครงร่างการวิจัย  พร้อมค าอธิบายโครงการวิจัยที่อาสาสมัครควรทราบ และหนังสือให้ความ

ยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย  เพื่อเสนอต่อคณก.จริยธรรมรวม ๒ ชุด    
๓.  คณก.ศูนย์วิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางการแพทย์ร่วมพิจารณาโครงร่างการวิจัยก่อน โดย

เน้นที่ระเบียบวิธีวิจัย  
๔.  คณก.ศูนย์วิจัยฯ อาจแนะน า  เปลี่ยนแปลง  หรือขอเอกสารเพิ่มเติม    
๕. ผลการพิจารณาของคณก.ศูนย์วิจัยฯ 

๕.๑   ผ่าน 
๕.๒   ต้องแก้ไขหรือปรับปรุงเล็กน้อย 
๕.๓   ต้องแก้ไขหรือปรับปรุงมาก 

หัวข้อที่ต้องแก้ไขหรือปรับปรุง ให้ผู้วิจัยติดต่อกรรมการผู้ตรวจโครงร่างการวิจัยโดยผ่านทางศูนย์วิจัย
และพัฒนาสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางการแพทย์ และส่งฉบับที่แก้ไขตามเวลาที่ก าหนดเพ่ือการพิจารณาต่อไป คณก. 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางการแพทย์ จะส่งผลการพิจารณาไปยังคณก.จริยธรรม  

๖ .  คณะกรรมการจริยธรรมจะมีการประชุมพิจารณาโครงร่างการวิจัยทุก ๓ เดือน โดยเน้นที่
ข้อพิจารณาด้านจริยธรรม ความปลอดภัยและสิทธิต่างๆ ของผู้เข้าร่วมการวิจัย 

๗.  ผลการพิจารณาของกรรมการจริยธรรม  คือ 
๗.๑   อนุมัติ    
๗.๒   อนุมัติโดยมีเงื่อนไขให้ปรับปรุง  
๗.๓   ไม่อนุมัติ  
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หัวข้อใดที่ต้องแก้ไข  ให้ส่งฉบับท่ีแก้ไขตำมเวลำที่ก ำหนดเพื่อพิจำรณำต่อไป     
 ๘.  คณะกรรมการจริยธรรมจะออกหนังสืออนุมัติด้านจริยธรรมของโครงการวิจัยภายในเวลา ๑-๑๕ เดือน  
ถ้าไม่มีเงื่อนไขให้ปรับปรุง         

๙. โครงร่างการวิจัยที่ได้รับการอนุมัติ  ถ้าได้ด าเนินการวิจัย  ให้แจ้งความก้าวหน้าของงานวิจัยที่
เกี่ยวกับข้อเสียและผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วย  /  อาสาสมัครทุกครึ่งปี  ถ้าเกิดผลข้างเคียงที่รุนแรงต้อง
รายงานต่อคณก.จริยธรรมทันที      

๑๐. ผู้วิจัยต้องรับผิดชอบในผลเสียที่อาจเกิดข้ึนจากการวิจัย          
๑๑. ในระหว่างการด าเนินงานวิจัย  ถ้ามีข้อมูลทางวิชาการจากแหล่งอ่ืน ๆ  ถึง อันตรายของยาหรือ

เทคโนโลยีที่ก าลังวิจัยต่อผู้ป่วยหรืออาสาสมัคร  ให้ผู้วิจัยรายงานต่อคณก.จริยธรรมทันที 
๑๒. ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ จ านวน ๒ ชุด ให้คณก.จริยธรรม ภายใน ๖ เดือน หลังเสร็จสิ้น

การวิจัย  โดยส่งที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางการแพทย์  ชั้น ๓ อาคารคุ้มเกล้าฯ 
                                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๕๑ 
 

แบบฟอร์มกำรขอรหัสโครงกำรวิจัย 
(ส าหรับงานวิจัยที่ต้องใช้ยาของ รพ.ฯ และการตรวจวินิจฉัยหรือท าหัตถการต่าง ซึ่งต้องท าการจ่ายคืนให้กับ รพ.ฯ) 

1.ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย) 
........................................................................................................... ........................................................... 
......................................................................................... .............................................................................. 
........................................................................................................... ............................................................ 
2.ชื่อย่อโครงการ(ข้อความสั้นๆ เข้าใจง่าย ความหมายตรงกับงานวิจัย) ตัวอย่าง เช่น โครงการผ่าตัดข้อเข่าเทียม
เป็นต้น  .................................................................................................. ..................................................... 
3.ระยะเวลาการท าวิจัย (บอกวันเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการด้วย) 
        ................................................................................................... ......................................................... 
4.ชื่อผู้ท าวิจัยและผู้ร่วมท าวิจัย 
        4.1 ชื่อ-สกุล (ผู้ท าวิจัย) .............................................................................. .. กอง ............................ 
เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ)  ...................................................................... 
        4.2 ชื่อ-สกุล  (ผู้ร่วมท าวิจัย) ........................................................................ กอง ............................. 
เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ)  ......................................................................  
        4.3 ชื่อ-สกุล  (ผู้ร่วมท าวิจัย) ........................................................................ กอง ............................. 
เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ)  ......................................................................  
5.ประเภทผู้ป่วยในโครงการวิจัย               ผู้ปว่ยนอก                ผู้ป่วยใน     จ านวน........................คน  
6.รายการที่ต้องการขอสนับสนุนจากมูลนิธิคุ้มเกล้าฯส าหรับผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการวิจัย เช่น ยา การตรวจต่าง ๆ   

 
 

รายการตรวจต่างๆ กอง/หน่วยเกี่ยวข้อง รหัสกิจกรรม 
 

 
ตัวอย่าง CXR………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 

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

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

 
ลงชื่อ ............................................................. 
          (                                            )                                                                                                                 
                        (ผู้ท าวิจัย)  
             วันที่ .................../........................../.................... 
 

 

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



๕๒ 
 

ข้อแนะน ำส ำหรับผู้ท ำวิจัยที่ต้องใช้เงินทุน 

ข้อมูลส ำหรับผู้ท ำวิจัย 
๑. รำยละเอียดเกี่ยวกับผู้ป่วย 

   ๑.๑ ผู้ท าวิจัยต้องติดต่อรายละเอียดในการท าวิจัยกับแผนกเวชระเบียน กองพยาธิกรรม ศูนย์คอมพิวเตอร์และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง ก่อนส่งมายังศูนย์วิจัยฯ เพ่ือยื่นเอกสารขอออกรหัสโครงการต่อไป 
   ๑.๒ ผู้ท าวิจัยต้องแจ้งให้ผู้ป่วยทราบว่าอะไรบ้างที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการตรวจครั้งนี้  (ไม่เสียค่าใช้จ่ายเฉพาะ
ค่าใช้จ่ายที่เนื่องจากการท าวิจัย) นอกนั้นจะคิดค่าใช้จ่ายผู้ป่วยตามสิทธิ์หลักของผู้ป่วย 

   ๑.๓ กรณีผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการวิจัยเป็นผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยต้องออกสิทธิรอง(สิทธิรองคือ สิทธิส าหรับ
โครงการวิจัย) ที่แผนกเวชระเบียน ชั้น ๒ อาคาร“คุ้มเกล้าฯ” 

   ๑.๔ กรณีผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการวิจัยเป็นผู้ป่วยใน ผู้ป่วยต้องออกสิทธิรอง (สิทธิรองคือสิทธิส าหรับ
โครงการวิจัย)  ที่ห้องเปลี่ยนสิทธิ์ ชั้น ๒ อาคาร“คุ้มเกล้าฯ” 
   ๑.๕ กรณีผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการวิจัยเป็นผู้ป่วยสิทธิ ปกส.และUC ที่ไม่ใช่ของรพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ต้องมี
ใบส่งตัวจากต้นสังกัดทุกครั้ง (เช่นเดียวกับการตรวจรักษาตามปกติ)   
๒. ขั้นตอนกำรปฏิบัติส ำหรับผู้วิจัย 
   ๒.๑ ส่งโครงร่างวิจัยและกรอกแบบฟอร์มการขอรหัสโครงการวิจัยที่กรอกแล้ว เพ่ือขอทุนวิจัย ตามเวลาที่ก าหนด
(ส่งที่ศูนย์วิจัยฯชั้น ๓ อาคาร“คุ้มเกล้าฯ”โทร.๒๗๒๕๕ 
   ๒.๒ ศูนย์วิจัยฯจะส่งแบบฟอร์มการขอรหัสโครงการวิจัยที่กรอกแล้วเข้าที่ประชุมการเงินการคลังของรพ.ฯ 
เพ่ือพิจารณาอนุมัต ิ(ใช้ระยะเวลา ๑ เดือน) 
   ๒.๓ เมื่ออนุมัติแล้ว แผนกเวชระเบียนจะออกรหัสโครงการวิจัย ตามชื่อย่อโครงการวิจัยในข้อ ๒ ของ
แบบฟอร์มการขอรหัสโครงการวิจัยและส่งคืนศูนย์วิจัยฯเพ่ือให้ศูนย์วิจัยแจ้งให้ ผู้ วิจัยทราบต่อไป  
   ๒.๔  ผู้ท าวิจัยต้องชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายตามข้อ ๑.๑ ให้ผู้ป่วยทราบก่อนท าการวิจัย 
   ๒.๕ เมื่อเก็บข้อมูลจากผู้ป่วยครบตามจ านวนที่ต้องการ ผู้ท าวิจัยต้องส่งรายละเอียดค่าใช้จ่ายของผู้ป่วย
ทั้งหมด กับเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยฯรพ.ฯ (น.ท.หญิง นราภรณ์ พุกน้อย โทร. ๒-๗๕๕๕) ทันทีเพ่ือจะได้ด าเนินการ
เบิกเงินทุนวิจัยต่อไป  
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๓ 
 

แบบข้อเสนอโครงกำรวิจัยเพื่อขอรับกำรพิจำรณำจำก 
คณะกรรมกำรจริยธรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. 

 
๑.  ชื่อโครงการวิจัย 
๒.  ท าการวิจัยในสาขาวิชาการ 
๓.  ประวัติผู้ท าการวิจัย 
๔.  บทน า 
         ๔.๑   ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ๔.๒   การทบทวนวรรณกรรม 
๕.  ค าถามของการวิจัย 
๖.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
๗.  ขอบเขตของการวิจัย 
๘.  สมมุติฐาน  (ถ้ามี) 
๙.  กรอบแนวความคิดในการวิจัย (ถ้ามี) 
๑๐.  ค าส าคัญ 
๑๑.  การให้นิยามตัวแปรในเชิงปฏิบัติ 
๑๒.  รูปแบบการวิจัย 
๑๓.  ระเบียบวิธีวิจัย 

 ๑๓.๑  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ๑๓.๒  สิ่งแทรกแซงหรือวิธีการ 
 ๑๓.๓  การสังเกตและการวัด 

๑๔.  การรวบรวมข้อมูล 
๑๕.  การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติ 
๑๖.  ปัญหาจริยธรรม 
๑๗.  ข้อจ ากัดของการวิจัย 
๑๘.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 
๑๙.  อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น 
๒๐.  การบริหารงานวิจัยและตารางเวลาปฏิบัติงาน 
๒๑.  งบประมาณ 
๒๒.  สรุปโครงการวิจัย 
๒๓.  เอกสารอ้างอิง 
๒๔.  ค าอนุมัติของผู้บังคับบัญชา  
๒๕.  ภาคผนวก           

 
 
 
 
 
 
 
 



๕๔ 
 

 
                                                บันทึกข้อควำม                                             RC-FO001                   

ปรับปรุง : เม.ย. 61                                                                                                                                          
 
ส่วนรำชกำร……………………………………………………… โทร …………………………………………………………. 
ที ่………………………………………………………………………   วันที ่……………………………………………………….. 
เรื่อง  ขออนุญาตท าการวิจัย 
เรียน  ประธาน คณก. ศูนย์วิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางการแพทย์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.   
 
             ข้าพเจ้า ……………………………………………………… สังกัดหน่วยงาน …………………………………………… 
ขออนุญาตท าการวิจัยเรื่อง …………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
การด าเนินการท าวิจัย เริ่มตั้งแต่ เดือน …………………. ปี ……………… ถึง เดือน …………………. ปี …………………. 
รวมระยะเวลาด าเนินการวิจัย …………… ปี …………… เดือน 
             ข้าพเจ้า ได้รับทราบข้อมูลที่เป็นระเบียบข้อบังคับของ คณก.ศูนย์วิจัยฯ และยินยอมที่จะปฏิบัติตาม 
ระเบียบข้อบังคับของ คณก.ศูนย์วิจัยฯ ทุกประการทั้งนี้ได้แนบโครงร่างงานวิจัย จ านวน ๑ ชุดมาเรียบร้อยแล้ว 
             จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาและด าเนินการต่อไป 
 
                                                              ลงช่ือ ………………………………………………… ผู้ท าวิจัย 

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

                                               ………../………..../…………… 
 
ค ำรับรอง ของผู้บังคับบัญชา (ขอให้ผู้บังคับบัญชา เขียนเห็นสมควรท าการวิจัยให้ด้วย) 
........................................................................................................... ................................................................ 
........................................................................................................... ................................................................ 
.................................................................................... ....................................................................................... 
       
       ลงช่ือ : น.อ. ............................................. ผู้บังคับบัญชา 

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

 
 
 
 
 
 
 



๕๕ 
 

                                                บันทกึข้อควำม                                            RC-FO-002                   
ปรับปรุง : เม.ย. 61                                                                                                                                           

 
 
ส่วนรำชกำร……………………………………………………… โทร …………………………………………………………. 
ที ่………………………………………………………………………   วันที ่……………………………………………………….. 
เรื่อง  ขอรับการรับรองจริยธรรมการท าวิจัย 
เรียน  ประธานคณะกรรมการจริยธรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. 
 
             ข้าพเจ้า ……………………………………………………… สังกัดหน่วยงาน …………………………………………… 
ขออนุญาตท าการวิจัยเรื่อง …………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
การด าเนินการท าวิจัย เริ่มตั้งแต่ เดือน …………………. ปี ……………… ถึง เดือน …………………. ปี …………………. 
รวมระยะเวลาด าเนินการวิจัย …………… ปี …………… เดือน 
             ข้าพเจ้า ได้รับทราบข้อมูลที่เป็นระเบียบข้อบังคับของคณะกรรมการจริยธรรมฯ และยินยอมที่จะ
ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของคณะกรรมการจริยธรรมฯ ทุกประการ ทั้งนี้ได้แนบโครงร่างงานวิจัย จ านวน 
๑ ชุด มาเรียบร้อยแล้ว 
             จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาและด าเนินการต่อไป 
 
                                                              ลงช่ือ ………………………………………………… ผู้ท าวิจัย 

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

                                              ………../………..../…………… 
 
ค ำรับรองของผู้บังคับบัญชา (ขอให้ผู้บังคับบัญชา เขียนเห็นสมควรการท าการวิจัยให้ด้วย) 
........................................................................................................... ................................................................ 
....................................................................................................... .................................................................... 
........................................................................................................... ................................................................ 
       
       ลงช่ือ : น.อ. ............................................. ผู้บังคับบัญชา 

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

 
 
 
 
 
 
 

 



๕๖ 
 

                                 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ               RC-FO-003                   
                                 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางการแพทย์              ปรับปรุง : เม.ย. 61 
                                 แบบเสนอโครงกำรวิจัย เพื่อกำรพิจำรณำรับรอง 
( ภาษาไทย )  ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 (ภาษาอังกฤษ) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ประเภทของโครงการวิจัย                          Drug trial                       Non-Drug trial 
จ านวนสถานพยาบาลที่ร่วมวิจัย                   Single center 
             Multicenters (ในประเทศ)           International Multicenters (ร่วมกับต่างประเทศ)                                                            
๒. ชื่อ-หัวหน้ำโครงกำรวิจัย และท่ีอยู่ ที่สามารถติดต่อได้สะดวก 

ชื่อ หัวหน้าโครงการ (ภาษาไทย) ………………………………………………………………………………………………… 
    ชื่อ ภาษาอังกฤษ  …………………………………………………………………………………………………………………….. 
    คุณวุฒิ  ………………………………………………………………… ต าแหน่ง …………………………………………………. 
    สังกัดหน่วยงาน …………………………………….…………………โทรศัพท์มือถือ ……………………….……………….. 
๓. แหล่งเงินทุนสนับสนุนงำนวิจัย………………………………………………………………………………………………… 
๔. บทน ำ 

๔.๑ ความเป็นมาของปัญหา และการทบทวนวรรณกรรม 
    ๔.๒ ค าถามวิจัย และวัตถุประสงค์ของการท าวิจัย 
    ๔.๓ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
๕. กำรด ำเนินกำรวิจัย 
    ๕.๑ รูปแบบการท าวิจัย 
    ๕.๒ ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และเกณฑ์การคัดเลือก 
    ๕.๓ ขนาดตัวอย่าง 
    ๕.๔ วิธีการ หรือสิ่งแทรกแซง 
    ๕.๕ เครื่องมือในการสังเกตและการวัด 
    ๕.๖ วิธีด าเนินการท าวิจัย 
    ๕.๗ ผลข้างเคียงความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน มาตรฐานในการป้องกันหรือแก้ไข เกณฑ์การให้เลิกจากการศึกษา 
    ๕.๘ การวิเคราะห์ข้อมูล 
๖. กำรบริหำรงำนวิจัย และความเป็นไปได้ที่จะท าวิจัยได้ส าเร็จ 
๗. กำรบริหำรงำนวิจัย และตารางเวลาการปฏิบัติงาน 
๘. งบประมำณ และแหล่งทุน 
๙. ค ำอธิบำยโครงกำรท ำวิจัย 
๑๐. หนังสือให้ควำมยินยอม 
๑๑. ข้อพิจำรณำ ด้ำนจริยธรรม 
       ๑๑.๑  เหตุผล และความจ าเป็นที่ต้องท าวิจัยในคน 
       ๑๑.๒  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการท าวิจัยนี้ รวมทั้งประโยชน์ต่อประชากรที่เข้าร่วมโครงการวิจัย 
       ๑๑.๓  ความเสี่ยงของประชากรที่เข้าร่วมการท าวิจัยจะได้รับ 

 
 

ชื่อโครงกำรวิจัย 



๕๗ 
 

                                 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ                RC-FO-003                   
                                 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางการแพทย์             ปรับปรุง : เม.ย. 61 
                                 แบบเสนอโครงกำรวิจัย เพื่อกำรพิจำรณำรับรอง 

 
       ๑๑.๔  หลักฐานหรือข้อมูล (เอกสารอ้างอิง) ที่แสดงให้เห็นว่าการท าวิจัยนี้น่าจะมีความปลอดภัยต่อ
ประชากรที่เข้าร่วมการท าวิจัย 
       ๑๑.๕  แบบหนังสือยินยอม ของประชากรที่เข้าร่วมในการท าวิจัย (แบบยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย) โดย
ระบุข้อมูลต่างๆ ตามแบบที่คณะกรรมการด้านจริยธรรมฯ ก าหนด 
๑๒. รำยช่ือ ที่อยู ่และคุณวุฒิของผู้ร่วมท าวิจัย ทุกคน 
       ชื่อ - นามสกุล  ………………………………………………………....คุณวุฒิ..................................................... 
       ที่อยู่ .......................................................................................................... ......................................... 
       โทรศัพท์มือถือ............................................. E-mail ……………………………………………….................. 
๑๓. ให้เติมข้อควำมต่อไปนี้  พร้อมลงลำยมือ ชื่อ-หัวหน้ำโครงกำรวิจัย และผู้ร่วมวิจัย ทุกคน 

 ผู้เสนอโครงการท าวิจัย สัญญาว่า คณะผู้วิจัยจะด าเนินการท าวิจัยตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อเสนอ
โครงการวิจัยอย่างเคร่งครัด หากมีการแก้ไขข้อเสนอโครงการท าวิจัย  ผู้เสนอโครงการจะแจ้งให้คณะกรรมการ
จริยธรรม ทราบโดยเร็ว เพ่ือการพิจารณาอนุมัติ ให้ด าเนินการวิจัยต่อไปนอกจากนี้หากประชากรที่รับไว้ใน
โครงการวิจัย เกิดผลข้างเคียงหรือได้รับอันตรายจากการท าวิจัย หรือหากมีข้อมูลองค์ความรู้ใหม่ เกี่ยวกับ
ประโยชน์หรือโทษจากแหล่งอ่ืนในระหว่างท าการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยจะรายงานให้คณะกรรมการจริยธรรม 
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชกรมแพทย์ทหารอากาศ โดยจะส่งรายงานการวิจัยจ านวน ๑ ชุด ให้คณะกรรมการ ฯ 
ภายใน ๓ เดือน เมื่อการท าวิจัยสิ้นสุดลง หรือเมื่อการท าวิจัยถูกยกเลิก 
๑๔. ให้หัวหน้ำหน่วยงำนของหัวหน้ำโครงกำร ลงลำยมือชื่ออนุมัติให้ด ำเนินกำรท ำวิจัย ในกรณีเป็น
โครงการวิจัยที่เป็น วิทยำนิพนธ์ จะต้องมี ชื่อ ประวัติ และผลงาน พร้อมลายมือชื่อของผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ด้วย 
๑๕. ให้ระบ-ุชื่อ ของผู้ที่จะเป็นผู้ติดตำมประเมินผล (Research monitor) โครงการท าวิจัยนี้  
      ซึ่งอาจจะเป็นหัวหน้าหน่วยงาน หรือผู้ควบคุมโครงการวิจยั หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย จากผู้ให้ทุนสนับสนุนการวิจัย
เพ่ือท าหน้าที่ติดตามโครงการวิจัยว่าได้ด าเนินงานจริงตามที่ระบุไว้ในแบบเสนอโครงการวิจัย 
 
 
 

 
 

ผู้ติดตำมประเมินผล (Research monitor) โครงการวิจัยนี้ คือ................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

       
  

         (               ) 
         (                ) 
         (                 ) 
         (              ) 
 

ลงชื่อ……………………………………………หน.โครงกำรวิจัย (ผู้ท าวิจัย) 

ลงชื่อ……………………………………………ผู้ร่วมท ำวิจัย (อจ.ที่ปรึกษา) 
 
ลงชื่อ………………………………………….. หน.หน่วยงำน ของหน.โครงกำรวิจัย (ผอ.กอง/หน.กอง) 

ลงชื่อ……………………………………………ผู้ร่วมท ำวิจยั 



๕๘ 
 

 

                
                                 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ               RC-FO-004                   
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                                         แบบยินยอมเข้ำร่วมโครงกำรท ำวิจัย 
 
ส่วนของผู้เข้าร่วมงานวิจัยเท่านั้น        

วันที่…………….เดือน……………..………พ.ศ......…………… 
ข้าพเจ้า…………………….……….………………..นามสกุล…………………..………….……………อายุ……………………..ป ี
ที่อยู่……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ได้รับทราบ ข้อมูลรายละเอียดของโครงการท าวิจัยเรื่อง …………………………………………………………………….  
ดังต่อไปนี้คือ 

ก. วัตถุประสงค์ของการท าวิจัย 
ข. รายละเอียดที่ปฏิบัติต่อผู้เข้าร่วมโครงการ (ขั้นตอนการท าวิจัย)  
ค. ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการท าวิจัย (รวมทั้งค่าใช้จ่ายและค่าชดเชย)  
ง. ความเสี่ยงหรือผลข้างเคียงท่ีอาจจะเกิดขึ้น  
จ. แนวทางป้องกัน/แก้ไข ความเสี่ยงหรือการแก้ไขผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้น 
ฉ.   ส าหรับผู้ป่วยใน กรณีท่ีมีปัญหา (ตลอด ๒๔ ชั่วโมง)        

หากข้าพเจ้า มีข้อสงสัยประการใด หรือเมื่อเกิดผลข้างเคียงจากการท าวิจัยขึ้น ข้าพเจ้าจะติดต่อกับ 
ชื่อ–นามสกุล ………………………………………………………………….……..ได้ 
ที่อยู่……………………………………..……………………………………………………………………………………………… 
โทรศัพท…์………….………………………………… โรงพยาบาล …………………………………………………………… 
ช.  หากข้าพเจ้าได้รับผลข้างเคียง หรือฤทธิ์ไม่พึงประสงค์ หรืออันตรายจากการท าวิจัย ข้าพเจ้าจะได้รับการ

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
หากผู้ท าวิจัย มีข้อมูลเพิ่มเติมทั้งด้านประโยชน์และโทษท่ีเกี่ยวข้องกับการวิจัยนี้  ผู้วิจัยจะแจ้งให้

ข้าพเจ้าทราบอย่างรวดเร็วโดยไม่ปิดบัง 
 ข้าพเจ้า มีสิทธิ์ที่จะขอ งดการเข้าร่วมโครงการท าวิจัย โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยการงดการเข้า
ร่วมโครงการท าวิจัยนี้จะไม่มีผลกระทบต่อการได้รับบริการ หรือการรักษาที่ข้าพเจ้าได้รับแต่ประการใด 
 ข้าพเจ้า ได้รับทราบจากผู้ท าวิจัยว่าจะไม่เปิดเผยข้อมูล หรือผลการท าวิจัยของข้าพเจ้าเป็นรายบุคคล  
 ต่อสาธารณะชน 

ข้าพเจ้า ได้รับทราบและได้ซักถามผู้ท าวิจัยจนหมดข้อสงสัยโดยตลอดแล้ว และยินยอมเข้าร่วมใน
โครงการท าวิจัย  จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน 

(     )   

(     ) 
 

(     ) 

 
ลงชื่อ  ………………………………………….…..   หน.โครงกำรวิจัย  (ผู้ท าวิจัย) 

 
ลงชื่อ  ………………………………………….…..   ผู้ยินยอมหรือผู้แทนโดยชอบธรรม 

ลงชื่อ  ………………………………………….…..    พยำน 



๕๙ 
 

                                 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ                RC-FO-005                   
                                  ศูนย์วิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางการแพทย์            ปรับปรุง : เม.ย. 61 
                                    แบบรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ  
                                  รหัสโครงกำร 

 
งานส าเร็จตามเป้าหมายที่เสนอไว้ หรือไม่ (ถ้าไม่ เพราะเหตุใด)………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ค าชี้แจง เกี่ยวกับอุปสรรคหรือปัญหา …………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
แนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
รายละเอียดงบประมาณ (ระบุรายละเอียดในแต่ละหมวดอย่างชัดเจน) 
 งบประมาณ ปีที่ ................................       จ านวนเงิน    ..............................     บาท 
 งบประมาณ งวดที่ได้รับ งวดที่ .........................   จ านวนเงิน   ..............................     บาท  
 

รายละเอียด งบประมาณ 
ที่ได้รับ (บาท) 

ใช้จ่าย  
(บาท) 

ยอดคงเหลือ  
(บาท) 

๑. ค่าตอบแทน คณะผู้วิจัยเป็นรายบุคคล    
๒. ค่าจ้างผู้ช่วยวิจัย และเจ้าหน้าที่อื่น ๆ    
๓. ค่าวัสด ุ    
๔. ค่าเดินทางระหว่างปฏิบัติการในโครงการ    
๕. ค่าจัดหาข้อมูล    
๖. ค่าท ารายงาน    
๗. ค่าจ้างวิเคราะห์ตัวอย่าง    
๘. ค่าบริหารโครงการ    

รวม    
 
สรุปผลงำนกำรท ำวิจัย ที่ได้ด าเนินการมาแล้ว (ไม่เกิน ๑ หน้ากระดาษ) 
 
           
     ลงช่ือ.................................................................. ผู้ท าวิจัย 
             (................................................................) 

                    วันที่ ............./......................./.................... 
                                    ลงชื่อ.................................................................อาจารย์ที่ปรึกษา  
                                                           (................................................................) 
                                                           วันที่ ............./......................./..................... 
   

 
 
 
 



๖๐ 
 

                                 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ                 RC-FO-006                   
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                                      แบบฟอร์ม กำรขอรหัสโครงกำรท ำวิจัย 

   (ส าหรับงานวิจัยที่ต้องใช้ยาของ รพ.ฯ และการตรวจวินิจฉัยหรือท าหัตถการต่าง ซึ่งต้องท าการจ่ายคืนให้กับ รพ.ฯ)              
๑. ชื่อ-โครงการวิจัย (ภาษาไทย) 
........................................................................................................... ................................................................. 
................................................................................... ......................................................................................... 
........................................................................................................... ................................................................. 
๒. ชื่อ-ย่อโครงการ  (ข้อความสั้นๆ เข้าใจง่าย ความหมายตรงกับงานวิจัย) ตัวอย่างเช่น โครงการผ่าตัดข้อเข่า
เทียม เป็นต้น  ............................................................................................ ......................................................... 
๓. ระยะเวลาการท าวิจัย  (บอกวันเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ) 
    ....................................................................................................... ............................................................... 
๔. ชื่อ-ผู้ท าวิจัย และผู้ร่วมท าวิจัย 
        ๔.๑ ชื่อ-สกุล (ผู้ท าวิจัย) ..............................................................................กอง ................................... 
เบอร์โทรศัพท์มือถือ  ....................................................... ............... 
        ๔.๒ ชื่อ-สกุล  (ผู้ร่วมท าวิจัย) .......................................................................กอง ................................... 
เบอร์โทรศัพท์มือถือ  .................................................................... ..  
        ๔.๓ ชื่อ-สกุล  (ผู้ร่วมท าวิจัย) .......................................................................กอง ................................... 
เบอร์โทรศัพท์มือถือ    ......................................................................  
๕. ประเภทผู้ป่วย-โครงการท าวิจัย           ผู้ป่วยนอก                ผู้ปว่ยใน     จ านวน........................คน  
๖. รายการที่ต้องการขอสนับสนุน ส าหรับผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการวิจัย เช่น  ยา และการตรวจต่าง ๆ   
 

รำยกำร ยำ 
 
 
 
 
  

รำยกำรตรวจต่ำงๆ กอง/หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง รหัสกิจกรรม 
ตัวอย่าง   CXR กรส. 0902 
   
   
  
                                                    ลงช่ือ.................................................................. ผู้ท าวิจัย 
             (................................................................) 

                   วันที่ ............./......................./.................. 
 

 
 
 
 



๖๑ 
 

                                 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ                 RC-FO-007                   
                                  ศูนย์วิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางการแพทย์             ปรับปรุง : เม.ย. 61                    
                                       แบบฟอร์ม กำรรำยงำนผลงำนวิจัย 

 
ชื่อผู้ท ำวิจัย ………………………………………………………………………………………………………………………………  
เรื่องท่ีท ำวิจัย ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………    
  ยังไม่ได้ท ำวิจัย เพราะ........................................................................................................... 
  ยังไม่เสร็จ อยู่ในขั้นตอน...................................................................................................... 
  ด ำเนินกำรวิจัยเสร็จสิ้นแล้ว ขอทราบผลการด าเนินงาน หลังเสร็จสิ้นงานวิจัย ดังนี้ 
๑. ยังไม่ได้ตีพิมพ์ เพราะ................................................................................................ ........................... 
........................................................................................................................................................... ........ 
๒. ตีพิมพ์แล้ว ลง (ชื่อ) วารสาร........................................................................................ ....................... 
    ปีที่......................เดือน..............................  (แนบหลักฐาน) 
๓. ได้เคยน าไปเสนอผลงานวิจัย ขอหลักฐานแนบ  
   Oral presentation ในการประชุม................................................................. ........................... 
            สถานที่....................................................................วันที่.................เดือน...................... ..ปี................  
   Poster presentation สถานที…่………………………………………………………………………………………..  
                                         วันที่.................เดือน........................ป.ี................. 
๔. ผลงานวิจัยได้รับการน าไปใช้ ดังนี้ ขอหลักฐานแนบ 
    ภายใน รพ.               OPD                  OR                  WARD 
    อ่ืนๆโปรดระบุสถานที่.......................................................................................... 
                               วันที่...........เดือน......................ป.ี.......................... 
    ภายนอก รพ. (ระบุสถานที่).................................................................................. 
                               วันที่...........เดือน......................ป.ี.......................... 
๕. ผลงานวิจัยนี้ได้รับการเผยแพร่สู่สังคม ขอหลักฐานแนบ 
   วิทยุคลื่น........................ รายการ..................................................................... ............... 
                     วันที่...........เดือน......................ปี........................... 
   ทีวีช่อง............................ รายการ.................................................................................... 
                     วันที่...........เดือน......................ปี........................... 
   แผ่นพับในงานนิทรรศการ(ชื่องาน).................................................................... 
                     สถานที่…………………………………………………..วันที่..........เดือน......................ป.ี.................. 
   อ่ืนๆ โปรดระบุสถานที่....................................................................................... ................. 
                     วันที่..........เดือน........................ปี................. ....... 
  
                                                    ลงช่ือ.................................................................. ผู้ท าวิจัย 
             (................................................................) 

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

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

๑.  กำรบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยนอก  ข้อมูลที่ต้องมีบันทึกในเวชระเบียน 
        -  อาการส าคัญ และประวัติการเจ็บป่วยที่ส าคัญ  
 -   ประวัติการแพ้ยา สารเคมี หรือสารอื่น ๆ  
 -   บันทึกสัญญาณชีพ (Record of vital sign)  
 -   ผลการตรวจร่างกายผู้ป่วยที่ผิดปกติ หรือมีความส าคัญต่อการวินิจฉัยโรค หรือการให้การรักษาแก่ผู้ป่วย  
 - ปัญหาของผู้ป่วย หรือการวินิจฉัยโรค หรือการแยกโรค  
 - การสั่งการรักษาพยาบาล รวมตลอดถึงจ านวนและชนิดของยา  
 - ในกรณีมีการท าหัตถการควรมี บันทึกเหตุผล ความจ าเป็นของการท าหัตถการ ใบยินยอมของผู้ป่วย 
หรือผู้แทนภายหลังที่ได้รับทราบ และเข้าใจถึงขั้นตอน ผลดี และอาการแทรกซ้อนที่อาจเกิดจากการท าหัตถการ  
 - ค าแนะน าอ่ืน ๆ ที่ให้แก่ผู้ป่วย 
 ๒.  กำรบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยใน   ความรับผิดชอบของแพทย์ในการบันทึกแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยใน 
   ๒.๑ ใบ  IN PATIENT SUMMARY รายละเอียดในการบันทึก ต้องมีข้อมูลดังต่อไปนี้ 

 Principal diagnosis หมายถึง การวินิจฉัยโรคหลักที่ท าให้ผู้ป่วยได้รับการตรวจรักษาหรือเข้ารับ
การรักษาครั้งนั้น ถูกต้องสอดคล้องกับข้อมูลหลักฐานในเวชระเบียน  องค์ประกอบที่ส าคัญ ได้แก่ 
  - การวินิจฉัยหลักมีได้เพียงการวินิจฉัยเดียวเท่านั้น 
  - การวินิจฉัยว่าโรคใดเป็นการวินิจฉัยหลักให้กระท าเมื่อสิ้นสุดการรักษาแล้วเท่านั้น เพ่ือให้ได้
ค าวินิจฉัยโรคขั้นสุดท้าย (Final diagnosis) ดังนั้น การวินิจฉัยหลักอาจแตกต่างไปจากการวินิจฉัยเมื่อแรกรับ 
(Provisional diagnosis)  
  - ต้องเป็นโรคที่เกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนรับไว้ในโรงพยาบาล มิใช่โรคแทรกที่เกิดขึ้นภายหลัง ถึงแม้
โรคแทรกนั้นจะท าให้สูญเสียทรัพยากรหรือค่าใช้จ่ายในการรักษามากกว่าก็ตาม 
  - ผู้ป่วยที่มีโรคหลายโรคปรากฏขึ้นพร้อมกัน ตั้งแต่ก่อนรับเข้าไว้รักษาในโรงพยาบาล ให้เลือก
โรคที่ได้ท าการรักษาเป็นการวินิจฉัยหลัก หากรักษาหลายโรคพร้อมกัน ให้เลือกโรคท่ีรุนแรงที่สุดเป็นการวินิจฉัย
หลัก  หากโรคมีความรุนแรงใกล้เคียงกัน ให้เลือกโรคที่ใช้ทรัพยากรในการรักษาสูงสุดเป็นการวินิจฉัยหลัก 
  - กรณีที่วินิจฉัยโรคให้แน่ชัดไม่ได้จนสิ้นสุดการรักษาแล้ว ( ผู้ป่วยหายจากอาการเจ็บป่วยเอง
โดยไม่ทราบสาเหตุ  หรือผู้ป่วยเสียชีวิตโดยยังวินิจฉัยโรคไม่ได้ หรือส่งต่อผู้ป่วยไปรักษายังโรงพยาบาลอ่ืน) ให้
บันทึกอาการ ( Symptom) หรอือาการแสดง ( Sign) หรือกลุ่มอาการที่ส าคัญเป็นการวินิจฉัยหลัก    

Comorbidity  ( Pre-Admission comorbidity การวินิจฉัยร่วม ) หมายถึง โรคที่ปรากฏร่วมกับ
โรคที่เป็นการวินิจฉัยหลัก และเป็นโรคที่มีความรุนแรงของโรคมากพอที่จะท าให้ผู้ป่วยมีความเสี่ยงต่อชีวิตสูงมาก
ขึ้น หรือมีการตรวจวินิจฉัยหรือการรักษาเพ่ิมขึ้นระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาลครั้งนี้ องค์ประกอบที่ส าคัญ 
ได้แก่ 

- เป็นโรคที่เกิดขึ้นก่อน หรือพรอ้มกับโรคที่เป็นการวินิจฉัยหลกั มิใช่โรคแทรกที่เกิดขึ้นมาภายหลัง 
- เป็นโรคที่ทีความรุนแรงมากพอ ที่ท าให้ผู้ป่วยมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคแทรก เสี่ยงต่อการ

เสียชีวิตหรือพิการ ท าให้ต้องเพ่ิมการตรวจพิเศษ เพ่ิมยาหรือเวชภัณฑ์ ต้องได้รับการดูแลเพ่ิมจากแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญสาขาอ่ืน ต้องท าการรักษาเพ่ิมเติม 

- การบันทึกวินิจฉัยโรคร่วม สามารถบันทึกได้มากกว่า ๑ โรค โดยไม่จ ากัดจ านวนสูงสุด  
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Complication (Post-Admission) หมายถึง โรคแทรกที่ไม่ปรากฏร่วมกับโรคที่เป็นการวินิจฉัยหลัก
แต่แรก แต่เกิดขึ้นหลังจากผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแล้ว และเป็นโรคที่มีความรุนแรงของโรคมาก
พอที่จะท าให้ผู้ป่วยมีความเสี่ยงต่อชีวิตสูงมากขึ้นหรือใช้ทรัพยากรในการรักษาเพ่ิมขึ้นระหว่างการรักษาตัวใน
โรงพยาบาลครั้งนี้ องค์ประกอบที่ส าคัญ ได้แก่ 

- เป็นโรคที่เกิดขึ้นภายหลังไม่เกิดขึ้นก่อน หรือ ไม่เกิดพร้อมกับโรคที่เป็นการวินิจฉัยหลัก เป็น
โรคที่เกิดขึ้นหลังจากผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแล้ว 

- เป็นโรคที่มีความรุนแรงมากพอที่ท าให้ผู้ป่วยมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคแทรก เสี่ยงต่อการ
เสียชีวิต หรือพิการระหว่างรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล หรือท าให้ต้องเพ่ิมการตรวจพิเศษ เพ่ิมยาหรือเวชภัณฑ์ 
ต้องได้รับการดูแลเพิ่มเติมจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแผนกอ่ืนๆ 

- โรคแทรกอาจเป็นโรคต่างระบบกับโรคที่เป็นการวินิจฉัยหลัก และอาจไม่เกี่ยวเนื่องกับการ
วินิจฉัยหลัก 

- แพทย์สามารถบันทึกโรคแทรกได้มากกว่า ๑ โรค 
Other diagnosis หมายถึง โรคหรือภาวะของผู้ป่วยที่ไม่เข้าข่ายค าจ ากัดความของการวินิจฉัยหลัก 

การวินิจฉัยร่วม หรือโรคแทรก กล่าวคือเป็นโรคที่ความรุนแรงของโรคไม่มากพอที่จะท าให้ผู้ป่วยมีความเสี่ยงต่อ
ชีวิตสูงมากขึ้น หรือเป็นโรคที่ไม่ต้องใช้ทรัพยากรในการรักษาเพิ่มขึ้นระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาลครั้งนี้  
อาจเป็นโรคที่พบร่วมกับโรคที่เป็นการวินิจฉัยหลัก หรือพบหลังจากเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลแล้วก็ได้ 

External cause ( External cause of injury and poisoning) หมายถึ ง สาเหตุการบาดเจ็บ 
(กรณีอุบัติเหตุ) หรือเป็นพิษจากสารเคมี คือ ข้อมูลที่ได้จากการซักประวัติผู้ป่วย เพ่ือให้ทราบว่าบาดเจ็บมา
อย่างไร เป็นอุบัติเหตุ ถูกท าร้าย หรือฆ่าตัวตาย โดยต้องบอกกลไกการบาดเจ็บอย่างละเอียด เช่น บรรยายว่า
เป็นอะไร ที่ไหน ขณะท าอะไรอยู่ เป็นต้น 

OR Procedure/ Non OR Procedure (ถ้ามี) หมายถึง หัตถการที่ท าในขณะที่ผู้ป่วยรักษาเป็น  
ผู้ป่วยใน ในครั้งนั้น รวมถึงกรณีที่โรงพยาบาลส่งผู้ป่วยไปท าหัตถการที่หน่วยบริการอ่ืนและโรงพยาบาลเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้น โดยระบุรายละเอียด อวัยวะ ต าแหน่ง ข้างที่ท า ครั้งที่ท า วันเวลาที่ท าและต้อง
สอดคล้องกับข้อมูลหลักฐานในเวชระเบียน 

Clinical summary หมายถึง การสรุปสาเหตุหรือปัญหาผู้ป่วยแรกรับหรือการวินิจฉัยโรคเมื่อสิ้นสุด
การรักษาการ investigation การรักษา (การด าเนินของโรค) ผลการรักษา แผนการรักษาฟ้ืนฟูและสร้างเสริม
สุขภาพหลังจ าหน่ายผู้ป่วยโดยย่อ  

Discharge status / type หมายถึง สถานภาพผู้ป่วยขณะจ าหน่าย/ประเภทการจ าหน่ายผู้ป่วย โดย
มีรายละเอียดดังนี้ (เลขหน้าคือรหัสที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลทางสถิติและต้องเป็นตัวเลข standard ที่ใช้อยู)่ 
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 หมายถงึ by escape                                
4 หมายถึง by transfer                                        
5 หมายถึง other (specify)                                                                                                           
8 หมายถึง dead, autopsy                                                                                                         
9 หมายถึง dead, no autopsy 

 - ลงชื่อพร้อมหมายเลขใบประกอบโรคศิลป์ในช่อง Attending Physician &License รวมถึงกรณีที่การ
พิมพ์ใบสรุปการรักษาจากระบบคอมพิวเตอร์ จะต้องลงลายมือชื่อแพทย์ที่รักษา/แพทย์ที่สรุปการรักษาด้วย 

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

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

๒.๓  ใบ  Informed  consent 
- เมื่อรับผู้ป่วยไว้เป็นผู้ป่วยใน แพทย์เจ้าของไข้หรือแพทย์เวรต้องอธิบายถึงความจ าเป็นที่ต้อง

รับไว้ท าการรักษาและการวินิจฉัยเบื้องต้นให้ผู้ป่วยหรือญาติทราบ และลงชื่อไว้ในช่องแพทย์ผู้ให้ค าอธิบาย  
- หากผู้ป่วยจ าเป็นต้องได้รับการผ่าตัด การตรวจพิเศษ/การท าหัตถการ ต้องอธิบายแผนการ

ตรวจวินิจฉัย การรักษาพยาบาลของโรค การท าผ่าตัด  การตรวจพิเศษ /การท าหัตถการ รวมถึงความเสี่ยง  
ภาวะแทรกซ้อน ผลข้างเคียง หรือผลที่อาจเกิดขึ้นภายหลัง รวมทั้งทางเลือกแก่ผู้ป่วยทุกราย  และลงชื่อไว้ใน
ช่องแพทย์ผู้ให้ค าอธิบาย  

- เมื่อผู้ป่วยและญาติยินยอม ให้ลงชื่อไว้ในช่องผู้ป่วย/ผู้มีอ านาจท าการแทน 
- หากผู้ป่วยหรือญาติไม่ยินยอม ต้องลงชื่อไว้ในช่องแพทย์ผู้ให้ค าอธิบายในหนังสือแสดงความ

ไม่ยินยอมรับการตรวจรักษา การท าหัตถการ และ/หรือรับการผ่าตัด 
๒.๔  Medical  history report   รายละเอียดที่ต้องบันทึก 

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

  - Past illness ที่ส าคัญ และเก่ียวข้องกับปัญหาที่มา หรือสอดคล้องกับปัญหาที่สงสัย 
  - History : ประวัติการแพ้ยา,family history, personal history, social history, growth 
and development/vaccination(กรณีผู้ป่วยเป็นเด็ก), ประวัติประจ าเดือน (กรณีผู้ป่วยเป็นผู้หญิง) และ
ประวัติอื่นที่เก่ียวข้อง      

- Review of system : ศีรษะ ถึง เท้า 
- ระบุแหล่งที่มา และความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
- ลายมือชื่อแพทย์ ที่สามารถสื่อถึงแพทย์เจ้าของลายมือชื่อได้  
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๒.๕  Physical examination report 
การบันทึกผลที่ได้จากการตรวจร่างกายครั้งแรกเมื่อรับผู้ป่วย 

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

- การตรวจร่างกายต าแหน่งที่น าไปสู่การวินิจฉัยที่สอดคล้องกับ chief complaint โดยละเอียด 
- การตรวจร่างกายทุกระบบ (ดู คล า เคาะ ฟัง) 
- สรุปข้อวินิจฉัยขั้นต้น (provisional diagnosis) ที่เก่ียวข้อง / สอดคล้องกับผลการตรวจ 
- ระบุเหตุผลในการรับไว้เป็นผู้ป่วยใน (Indication for Admission) 
- ลงนามแพทย์ ที่รับผิดชอบในการตรวจร่างกาย 

๒.๖  Progress note 
          - บันทึกรายงานการติดตามผู้ป่วยทุกวันใน ๓ วันแรก และบันทึกทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง

การรักษา/ เปลี่ยนแปลงแพทย์ผู้ดูแล/ปรึกษาระหว่างแผนก หรือได้รับผลการตรวจที่ส าคัญเช่นผล  CT SCAN, 
ผล C/S หรือเมื่อมีการท าหัตถการ/การผ่าตัด รวมทั้งการงดหรือเลื่อนท าผ่าตัดหรือหัตถการด้วย 

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

- ไม่ควรสั่งการรักษาด้วยวาจา  หากจ าเป็นต้องกลับมาเขียนค าสั่งการรักษาภายใน ๒๔ ชั่วโมง 
- เขียนค าสั่งให้ชัดเจน  หลีกเลี่ยงการใช้ตัวย่อ  ลงชื่อและวัน เดือน ปี ที่สั่งทุกครั้ง 
- เมื่อต้องการ Off  ค าสั่งการรักษาเดิม  
- เขียน Off  หลังค าสั่งการรักษาเดิม พร้อม ลงชื่อ  วัน เดือน ปีที่ OFF ด้วย  
- เขียน Off  ค าสั่งการรักษา ที่ต้องการ OFF ในช่องค าสั่งต่อเนื่องพร้อม ลงชื่อ วัน เดือน ปี  ทีสั่ง off 

๒.๘ Operation report 
- ลงรายละเอียดวิธีการผ่าตัด สิ่ งที่ตรวจพบ สิ่ งที่ ตัดออก การส่งชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยา 

ภาวะแทรกซ้อน  จ านวนเลือดที่สูญเสียระหว่างผ่าตัด 
- ชื่อการผ่าตัด / หัตถการ ระบุต าแหน่ง ข้าง วิธีที่ใช้ระงับความรู้สึก วันที่, เวลาที่เริ่มและ

สิ้นสุดการผ่าตัด (ทั้ง LA และ GA) 
- Pre-op Dx : การวินิจฉัยโรคก่อนผ่าตัด 
- Post-op Dx : การวินิจฉัยโรคหลังผ่าตัด ให้ระบุชื่อโรค ห้ามใช้ค าว่า “same” 
- ชื่อ - สกุลผู้ป่วย ชื่อแพทย์ผู้ผ่าตัด , Assistant, Scrub nurse 

๒.๙  Consultation request 
- ผู้ขอค าปรึกษาเขียนให้ชัดเจน ระบุเหตุผลที่ขอปรึกษา ล าดับความเร่งด่วน 
- แพทย์ที่ต้องการปรึกษา : ระบุวันที่ เวลาที่ปรึกษา ปัญหา เรื่องท่ีต้องการปรึกษา 
- แพทย์ผู้รับปรึกษาบันทึกผลการซักประวัติ ผลการตรวจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ปรึกษา ตามแนวทาง

การซักประวัติและตรวจร่างกาย 
- แพทย์ผู้รับปรึกษาบันทึกค าวินิจฉัยโรค การรักษาที่ให้หรือค าแนะน าการท าหัตถการ (ถ้ามี) 

แผนการรักษา การให้ความเห็นแพทย์ผู้ปรึกษา 
- แพทย์ผู้รับปรึกษาบันทึกแผนการดูรักษา และก าหนดความถี่ในการตรวจติดตามซ้ า บันทึก

ผลการติดตามการตอบสนองต่อการดูแล ผลลัพธ์ของการดูแล วันเวลาที่จ าหน่าย การส่งต่อ (ถ้ามี) 
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๒.๑๐ หนังสือรับรองกำรตำย (ท.ร.4/1) 
- กรณีที่ผู้ป่วยถึงแก่ความตายแพทย์เวรที่รับผิดชอบต้องเป็นผู้ออกหนังสือรับรองการตาย  

ยกเว้นในผู้ป่วยคดีแพทย์นิติเวชจะเป็นผู้ออกใบรับรองให้ 
- โรคที่เป็นสาเหตุการตายต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่(ข้อ ๒.๓และ๒.๔) โดย

บันทึกล าดับเหตุการณ์ของโรคต่างๆที่เกิดขึ้นตั้งแต่แรก โรคแทรกที่เกิดจนถึงโรคสุดท้ายโดยบันทึกโรคหรือกลไก
การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นเริ่มแรกไว้ในบรรทัดล่างสุด 

- อย่าใช้Mode of deathหรือprincipal diagnosis เป็นสาเหตุการตาย 
- โรคหรือภาวะที่ให้เจ้าหน้าที่ทะเบียนราษฎร์คัดลอกลงในช่องสาเหตุการตายในใบมรณะบัตร

ต้องเขียนเป็นภาษาไทย (ข้อ ๒.๕) 
- ถ้าผู้เสียชีวิตเป็นสตรีต้องระบุเรื่องภาวการณ์ตั้งครรภ์ (ข้อ ๒.๖) 

กำรบริหำรควำมเสี่ยงของบุคลำกรทำงกำรแพทย์เกี่ยวกับงำนเวชระเบียน 
 - เมื่อต้องการแก้ไขข้อความในเวชระเบียนให้ใช้วิธีขีดฆ่าข้อความที่ผิดแล้วเขียนข้อความใหม่ที่ถูกต้อง 
และลงนามผู้แก้ไขตลอดจนวันเวลาที่แก้ไข  อย่าใช้น้ ายาลบค าผิดลบแล้วเขียนทับ 
 - ทุกลายมือที่บันทึกลงในเวชระเบียนต้องมีการลงนามก ากับแนบท้าย 
 - แพทย์ควรบันทึกค าแนะน าท่ีให้ผู้ป่วยทั้งด้วยวาจา และลายลักษณ์อักษรเข้าในเวชระเบียน 
 - แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ควรหลีกเลี่ยงการใช้ถ้อยค าที่ไม่เหมาะสม หรืออาจเป็นการหมิ่น
ประมาทผู้ป่วยในการบันทึกเวชระเบียน 
 - แพทย์จะต้องเป็นผู้เขียนใบขอส่งตรวจหรือใบขอค าปรึกษาและต้องเป็นผู้อ่านเมื่อได้รับค าตอบก่อน
น าเข้าเก็บในเวชระเบียน 

กำรสรุปแฟ้มเวชระเบียน 
 - ควรสรุปให้เรียบร้อยทันทีที่ผู้ป่วยจ าหน่าย  อย่างช้าไม่ควรเกิน ๓ วัน ท าการ แฟ้มเวชระเบียนจะอยู่
บนหอผู้ป่วย ๗ วัน หากไม่สามารถท าได้ต้องมาท าการสรุปที่ห้องสรุปเวชระเบียนชั้น ๓ ภายใน ๑๐ วัน หลัง
ผู้ป่วยจ าหน่าย เวลาเปิดท าการของห้องเวชระเบียนชั้น ๓ 

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

 - ห้ำมน ำแฟ้มเวชระเบียนออกมำสรุปนอกห้องเวชระเบียน 

กำรขอยืมแฟ้มเวชระเบียน 
 - กรณีต้องการท าวิจัยหรือการศึกษากรอกแบบฟอร์มใบยืม ว.03 (ยืมไม่เกิน ๔ แฟ้ม) หรือ ว.04  
(ยืมมากกว่า ๔ แฟ้ม) ยื่นแบบฟอร์มขอยืมแฟ้มได้ที่ห้องทะเบียนเวชสถิติชั้น ๓ ในเวลาราชการ และยื่นใบยืม
ล่วงหน้าอย่างน้อย ๒ วัน 
 - หากจ าเป็นต้องใช้แฟ้มเวชระเบียน เกิน ๕ แฟ้ม ต้องท าเรื่องขออนุญาตจาก ผอ.กองต้นสังกัดก่อน 
 - การขอยืมแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยใน ให้ยืมได้เฉพาะแฟ้มที่สรุปเรียบร้อยและผ่านขั้นตอนของทาง 
เวชระเบียนเรียบร้อยแล้ว  
 - ระบุชื่อ – นามสกุล HN และAN ครั้งที่ต้องการยืมให้ชัดเจน และระบุว่าเป็นแฟ้มผู้ป่วยใน หรือ OPD 
card หรือทั้ง ๒ อย่าง 
 - แฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยในขอยืมได้ครั้งละ ๑๕ แฟ้ม ส่งคืนภายใน ๗ วันหากมีความจ าเป็นต้องใช้ต่อ
ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ 
 - OPD card ยืมได้ครั้งละ ๕๐ แฟ้ม ส่งคืนภายใน ๓ วันหากมีความจ าเป็นต้องใช้ต่อต้องแจ้งให้
เจ้าหน้าที่ทราบ 
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 - ห้ามน าเอกสารในแฟ้มเวชระเบียน  ออกนอกแฟ้ม หรือดึงออกจากแฟ้ม เนื่องจากแฟ้มได้ถูกเรี ยงไว้
ตามมาตรฐาน  ของการจัดเก็บแฟ้มเวชระเบียนแล้ว 
 

Flow กำรยืมแฟ้มเวชระเบียนในเพื่อกำรศึกษำวิจัย 

 
      
 
             จ านวน ≤ 5 แฟ้ม              ผู้ท าการวิจัย  
                                              ต้องการยืมแฟ้ม 

 

                                                 

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

 
เจ้าหน้าที่บันทึกยืมแฟ้ม                         เจ้าหน้าที่บันทึกยืมแฟ้ม 
                    
 

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

หลัง 10.00 น.รับ CD ในวันถัดไป 

 

 

  

                                        คืน CD ที่ยืมภายใน 7 วัน  
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                Flow กำรยืมแฟ้มเวชระเบียนนอก (OPD CARD) เพื่อกำรศึกษำวิจัย 

       ผู้ท าการวิจัย ต้องการยืมแฟ้ม 

 

 

จ านวนไม่เกิน 5 แฟ้ม     จ านวน 6 - 50 แฟ้ม 

      (ยืมครั้งละ 50 แฟ้มต่อการยืม 1 ครั้ง) 

 

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

                                                                  

       

เจ้าหน้าที่ ผทส.ฯ ค้น                ส่งใบยืมที่ ผทส.ฯ ก่อน 1100 น.            ส่งใบยืมท่ี ผทส.ฯ หลัง 1100 น. 

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

              

  

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

 

 

หมายเหตุ  หากไม่มารับแฟ้มที่ยืมภายใน ๓ วัน  ผทส.ฯ จะด าเนินการดังนี้  

๑. ติดต่อผู้ยืมให้มารับแฟ้มตามเบอร์โทรศัพท์ที่แจ้งไว้ 

๒. หากหลังจากการติดต่อผู้ยืมไม่มารับภายใน ๑ วัน ผทส.ฯ จะจัดเก็บแฟ้มดังกล่าว  

    หากผู้ยืมยังมีความประสงค์ยืมให้เขียนเรื่องขอยืมใหม่ 

  
 

                                                                       วันที่ ๒๕ เม.ย. ๕๕                                                                                                                                     
   โดย    ผทส.กรก. รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.  
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ผนวก ฌ 
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนรำยบุคคลของแพทย์ประจ ำบ้ำน  

โรงพยำบำลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหำรอำกำศ 
ประจ ำเดือน..................................................... 

 
 

ชื่อ – นามสกุล............................................สาขาวิชา......................................... .ชั้นปีที่................... 
ปฏิบัติงานในกอง........................... 
ลากิจรวม........วัน ลาป่วยรวม...........วัน 
 
 
 
 
 
    
 
   
  
  
ความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
 .................................................................................................... ...............................................................
........................................................................................................... ......................................................................
........................................................................................................... ......................................................................
........................................................................................................... ......................................................................
........................................................................................................... ............................................. 
        ลงชื่อ.............................................. 
          ผู้ประเมิน 
                วันที่................................. 
 
หมายเหตุ  
กากบาทลงในช่องคะแนนที่เห็นว่าตรงกับแพทย์ประจ าบ้าน  
ฟอร์มนี้ 1 แผ่น ส าหรับแพทย์ประจ าบ้าน 1 คนเท่านั้น 
การส่งคะแนนเฉลี่ยให้คณะกรรมการ การศึกษาแพทย์หลังปริญญา  ทุก 3 เดือน 
 
 
 
 
 
 
 

 

คะแนน 
ควรปรับปรุง 

1 
พอใช้ 

2 
ดี 
3 

ดีมาก 
4 

ความรู้  
(Knowledge) 

    

เจตนคติ 
( Attitude) 

    

การปฏิบัติงาน (Practice)     



๗๐ 
 

ผนวก ญ  
แนวทำงกำรลงโทษแพทย์ประจ ำบ้ำนโรงพยำบำลภูมิพลอดุลยเดช 

 
ค าสั่งโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ 

กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ 
(เฉพาะ) 

ที่ ๒๓/๕๐ 
เรื่อง  ก าหนดแนวทางการลงโทษแพทย์ประจ าบ้าน รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.บนอ. 

---------------------------------------------------------------- 
 เพ่ือให้การพิจารณาลงโทษแพทย์ประจ าบ้านของ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.บนอ. ที่กระท าผิดในกรณี
ต่าง ๆ ของทุก นขต.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.บนอ. ถือปฏิบัติตามแนวทางการลงโทษแพทย์ ประจ าบ้าน 
รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.บนอ. ตามผนวกค าสั่งฯ ที่แนบ 
 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 

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



๗๑ 
 

แนวทำงกำรลงโทษแพทย์ประจ ำบ้ำน รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.บนอ. 
ประกอบค ำสั่ง รพ.(เฉพำะ) ที่ ๒๓ ลง ๒๒ มี.ค. ๕๐ 

๑.  หลักกำรและเหตุผล 
     แนวทางการลงโทษฯ นี้มีขึ้นเพ่ือความสงบเรียบร้อยและยุติธรรมในการปกครอง บังคับบัญชาและมี
มาตรฐานในการลงโทษแพทย์ประจ าบ้าน ของ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.บนอ. ที่กระท าความผิดโดยมี
จุดมุ่งหมายให้แพทย์ประจ าบ้านที่กระท าความผิดได้มีโอกาสปรับปรุงแก้ไขตนเอง เพ่ือเป็นแพทย์ที่มีความรู้
ความสามารถโดยสมบูรณ์ 
๒.  กำรพิจำรณำควำมผิด 
     การพิจารณาไต่สวนหรือลงโทษ ในกรณีที่แพทย์ประจ าบ้านกระท าผิดให้คณะกรรมการผู้ดูแลแพทย์ประจ า
บ้านของแต่ละกอง จ านวนไม่ต่ ากว่า ๓ คน เป็นกรรมการไต่สวนและพิจารณาโทษ และเสนอผลการพิจารณาต่อ
ที่ประชุมกองเพ่ือพิจารณาอนุมัติลงโทษ, แจ้งให้แพทย์ประจ าบ้านทราบ และท ารายานเสนอต่อ คณก.แพทย์หลัง
ปริญญาฯ ให้ทราบทุกครั้ง 
๓.  เกณฑ์กำรลงโทษ  เรียงตามล าดับความรุนแรงของการลงโทษจากข้ันต่ าสุดจนถึงขึ้นสูงสุด 
     ๓.๑  ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร 
     ๓.๒  ภาคทัณฑ์ 
     ๓.๓  จ ากัดสิทธิ์ หรือเพ่ิมการปฏิบัติงาน 
     ๓.๔  เพ่ิมระยะเวลาการฝึกอบรม (๑ เดือน ถึง ๑๒ เดือน) 
     ๓.๕  ให้ออกจากการฝึกอบรม หรือส่งตัวกลับต้นสังกัด 
๔.  หลักเกณฑ์ควำมผิด 
 ๔.๑  ความผิดเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่และการปฏิบัติหน้าที่เวร 
       ๔.๑.๑  ปฏิบัติงานไม่ตรงตามเวลาที่ก าหนด หรือการลาไม่ถูกต้องตามข้อบังคับโดยไม่มีเหตุผลอัน
สมควร 
       ๔.๑.๒  ปฏิบัติงานบกพร่องผิดพลาด หรือประมาทเลินเล่อจนน่าจะท าให้เกิดความเสียหายต่อ
ผู้ป่วย หรือทางราชการ 
       ๔.๑.๓  ละทิ้งหน้าที่ขณะปฏิบัติงาน 
 ๔.๒  ความผิดเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในฐานะแพทย์ 
       ๔.๒.๑  ขัดค าสั่งผู้บังคับบัญชา หรือแพทย์อาวุโส 
       ๔.๒.๒  ประพฤติตนไม่เหมาะสมในหมู่คณะ อาทิเช่น การแต่งกาย วาจา การทะเลาะวิวาทและ
การพนัน เป็นต้น 
 ๔.๓  การกระท าอ่ืนใดนอกเหนือจากความผิดในข้อ ๔.๑ และ ๔.๒ ที่คณะกรรมการผู้ดูแลแพทย์ประจ า
บ้านของแต่ละกองพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความผิด หากละเลยไม่มีบทลงโทษจะส่งให้เกิดผลเสียหายต่อส่วนรวมได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๒ 
 

๕.  บทลงโทษ 
กรณีที ่ เกณฑ์ควำมผิด กำรลงโทษ 

๕.๑  ความผิดเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติหน้าที่และการปฏิบัติ
หน้าที่เวร 

๕.๑.๑  ปฏิบัติงานไม่ตรงตามเวลาที่
ก าหนด หรือการลาไม่ถูกต้องตาม
ข้อบังคับโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
 

๑.  ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร 
๒.  ภาคทัณฑ์ 
๓.  จ ากัดสิทธิ์ หรือเพ่ิมการปฏิบัติงาน 
๔.  เพ่ิมระยะเวลาการฝึกอบรม   
( ๑ เดือน-๑๒ เดือน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๒  ความผิดเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตนในฐานะแพทย์ 
 
 
 
 
 
 

๕.๑.๒  ปฏิบัติงานบกพร่องผิดพลาด 
หรือประมาทเลินเล่อจนน่าจะท าให้
เกิดความเสียหายต่อผู้ป่วย หรือทาง
ราชการ 
 
 
 
 
 
๕.๑.๓  ละทิ้งหน้าที่ขณะปฏิบัติงาน   
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๒.๑  ขัดค าสั่งผู้บังคับบัญชา หรือ
แพทย์อาวุโส 
 
 
 
๕.๒.๒  ประพฤติตนไม่เหมาะสมใน
หมู่คณะ อาทิเช่น การแต่งกาย วาจา 
การทะเลาะวิวาทและการพนัน 

๑.  ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร 
๒.  ภาคทัณฑ์ 
๓.  จ ากัดสิทธิ์ หรือเพ่ิมการปฏิบัติงาน 
๔.  เพ่ิมระยะเวลาการฝึกอบรม   
( ๑ เดือน-๑๒ เดือน) 
๕.  ให้ออกจากการฝึกอบรม หรือส่ง
ตัวกลับต้นสังกัด 
 
 
๑.  ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร 
๒.  ภาคทัณฑ์ 
๓.  จ ากัดสิทธิ์ หรือเพ่ิมการปฏิบัติงาน 
๔.  เพ่ิมระยะเวลาการฝึกอบรม   
( ๑ เดือน-๑๒ เดือน) 
๕.  ให้ออกจากการฝึกอบรม หรือส่ง
ตัวกลับต้นสังกัด 
 
 
๑.  ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร 
๒.  ภาคทัณฑ์ 
๓.  จ ากัดสิทธิ์ หรือเพ่ิมการปฏิบัติงาน 
 
๑.  ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร 
๒.  ภาคทัณฑ์ 
๓.  จ ากัดสิทธิ์ หรือเพ่ิมการปฏิบัติงาน 

๕.๓  การกระท าอ่ืนใด
นอกเหนือจากความผิดใน
ข้อ ๕.๑ และ ๕.๒ ฯ 
 
 
 

๕.๓  การกระท าอ่ืนใด
นอกเหนือจากความผิดในข้อ ๕.๑ 
และ ๕.๒ ฯ 
 

๑.  ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร 
๒.  ภาคทัณฑ์ 
๓.  จ ากัดสิทธิ์ หรือเพ่ิมการปฏิบัติงาน 
๔.  เพ่ิมระยะเวลาการฝึกอบรม  ( ๑ 
เดือน-๑๒ เดือน) 
๕.  ให้ออกจากการฝึกอบรม หรือส่ง
ตัวกลับต้นสังกัด 

 



๗๓ 
 

๖. วิธีกำรลงโทษ 
    ๖.๑ ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร 
 ๖.๑.๑  ให้อาจารย์ประจ ากองฯ บันทึกเป็นหนังสือ และรับรองโดย หก.กองฯหรือผอ.กองฯ ที่แพทย์
ประจ าบ้านสังกัดอยู่ 
 ๖.๑.๒  หก.กองฯ หรือ ผอ.กองฯ ส่งเอกสารให้ คณอก.การศึกษาแพทย์หลังปริญญาฯ 
 
    ๖.๒  ภาคทัณฑ์ 
 ๖.๒ .๑  โดยความเห็นชอบของ หก.กองฯ หรือ ผอ.กองฯ ให้แพทย์ประจ าบ้านท ารายงานชี้แจง
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  จ ากัดสิทธิ์ หรือ เพ่ิมการปฏิบัติงาน 
 ๖.๓.๑  โดยความเห็นชอบของกรรมการฝึกอบรมของกองฯ และท าบันทึกเป็นหนังสือให้กับ 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.  กำรพิจำรณำ และข้ันตอนกำรลงโทษ 
 ๗.๑  การพิจารณาโทษส าหรับความผิดครั้งแรก ให้ด าเนินการล าดับจากข้ึนต่ าสุดก่อน 
 ๗.๒  ความผิดที่อาจด าเนินการลงโทษได้ เช่น ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับการเป็นแพทย์ที่ดี (ตาม
หลักเกณฑ์ของแพทยสภา) เป็นต้น 
 ๗.๓  ในกรณีที่มีความผิดอย่างร้ายแรง อาจพิจารณาลงโทษข้ันสูงได้ โดยไม่ต้องผ่านการลงโทษในขั้นต่ า
ก่อน 
 ๗.๔  การลงโทษ ในพิจารณาตามความผิดนั้นๆ ถ้าท าความผิดเกิดขึ้นซ้ าครั้งต่อไปอีก ให้ลงโทษไม่ต่ า
กวาการลงโทษครั้งก่อน 
 ๗.๕  กรณีความผิดบางข้อ ที่เป็นเหตุให้เสียหายต่อผู้ป่วย หรือผู้ร่วมงาน หรือทางราชการผู้บังคับบัญชา
สามารถพิจารณาลงโทษสูงกว่า ที่ก าหนดไว้ในหลักเกณฑ์การพิจารณาความผิดและการลงโทษได้ 
 ๗.๖  กรณีที่คณะกรรมการพิจารณาโทษ มีความเห็นว่าน่าจะเป็นความผิดที่ร้ายแรง และมีผลกระทบต่อ
ผู้ป่วย อาจจะพิจาณาลงโทษในขั้นที่สูงได้ โดยไม่ผ่านการลงโทษในขั้นต่ า 
 ๗.๗  กรณีที่ผู้ถูกลงโทษ พิจารณาเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม ให้ผู้ถูกลงโทษ สามารถยื่นอุทธรณ์ต่อ 
คณอก.การศึกษาแพทย์หลังปริญญาฯ ภายในระยะเวลา ๑๕ วันหลังจากได้รับการพิจารณาจาก กองฯ เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว 
 ๗.๘  ให้ คณอก.การศึกษาแพทย์หลังปริญญา เป็นผู้รักษาการเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดเมื่อ
มีแพทย์ประจ าบ้านกระท าผิด แล้วรายงานผลการด าเนินการต่อ ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดชฯ โดยมิชักช้า 
 ๗.๙  ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดชฯ มีสิทธิ์ยั้งการลงโทษโดยการเรียกประชุมร่วมระหว่างกรรมการฝึกอบรม
ของกองฯ / ผอ.กอง.ฯ / ประธาน คณอก.การศึกษาแพทย์หลังปริญญาฯ / หก.กพศ.ฯ และผอ.รพ.ฯ 



๗๔ 
 

ผนวก ฎ 
ระเบียบกำรพักอำศัยในหอพักแพทย์   

โรงพยำบำลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหำรอำกำศ 
พ.ศ.๒๕๕๙ 

---------------------------------------- 
 
๑.  ห้องพักและสถำนที่ส่วนรวม 
     ๑.๑ ผู้เข้าพักอาศัยต้องรักษาความสะอาดเรียบร้อยภายในห้องของตน  
     ๑.๒ ผู้พักอาศัยเป็นผู้ท าความสะอาดห้องนอน ระเบียง ห้องน้ าของตนอย่างสม่ าเสมอ  
     ๑.๓ ห้ามประกอบอาหารในห้องพัก 
     ๑.๔ ให้ใช้ไฟฟ้าและน้ าประปาโดยประหยัด 
     ๑.๕ ห้ามดัดแปลง แก้ไขหรือต่อเติมห้องพัก ห้ามติดสิ่งต่าง ๆ บนทุกพ้ืนผิว ห้ามท าให้เกิดร่องรอยความเสียหาย
สกปรกของทุกพ้ืนผิว รวมถึงอุปกรณ์และเฟอร์นิเจอร์  
     ๑.๖ ห้ามวางสิ่งของบริเวณหน้าห้องพักและพ้ืนที่ส่วนกลาง หากตรวจพบจะเก็บท้ิงโดยมิต้องแจ้งผู้พักอาศัย 
     ๑.๗ ห้ามตากเสื้อผ้าเกินระดับของราวระเบียงหรือที่ราวระเบียง 
     ๑.๘ ห้ามเสพสุรา เล่นการพนันและสูบบุหรี่ในห้องพัก  
     ๑.๙ ห้ามเคลื่อนย้ายพัสดุทุกชนิดภายในห้องออกนอกห้องพัก หรือสับเปลี่ยนกับห้องอ่ืน หากมีความจ าเป็น
ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง 
     ๑.๑๐ ห้ามเปลี่ยนห้องพักโดยไม่แจ้งเจ้าหน้าที่  
     ๑.๑๑ ให้ช่วยกันดูแลรักษาเครื่องใช้ส่วนรวมของหอพัก หากเกิดความช ารุดเสียหาย ต้องชดใช้ค่าเสียหาย 
ตามราคาปัจจุบัน  ถ้าไม่ปรากฏว่าผู้ใดกระท า ผู้เข้าพักอาศัยทั้งหมดต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายร่วมกัน  
     ๑.๑๒ คณะกรรมการหอพักแพทย์ จะท าการตรวจความเรียบร้อยหอพักทุก ๓ เดือน  
     ๑.๑๓ อนุญาตให้น าพัดลม คอมพิวเตอร์ ไดร์เป่าผม มาใช้ภายในห้องพักได้ คนละ ๑ เครื่อง เครื่องรับ
โทรทัศน์ให้ใช้ได้ห้องละ ๑ เครื่อง  
     ๑.๑๔ การแจ้งซ่อมบ ารุงต่าง ๆ เกี่ยวกับหอพัก ขอให้แจ้งผ่านกพศ. รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ทุกครั้ง ยกเว้น
กรณีเร่งด่วน นอกเวลาท าการให้ผู้พักแจ้งโดยตรงที่หน่วยงานช่างโยธาโรงพยาบาล ประปา เบ็ดเตล็ด โทร.
๒๗๐๐๓ ๒๗๐๐๖ หรือ ไฟฟ้า ๒๗๐๐๔-๕  
     ๑.๑๕ ห้ามเปลี่ยนลูกบิดประตูห้อง ถ้าช ารุดให้แจ้งซ่อมโดยผ่านกพศ.รพ.ภูมิพลอดุลเดช พอ. ถ้าจ าเป็น
เร่งด่วนต้องเปลี่ยนเองต้องให้ลูกกุญแจกับเจ้าหน้าที่หอพัก จ านวน ๔ ดอกที่คุณ ลักขณา ๒๗๔๖๕ (ในเวลา
ราชการ) 

๒.  กำรรับรองแขก 
  ๒.๑ ห้ามบุคคลภายนอกเข้าหอพัก โดยไม่ได้รับอนุญาต 
  ๒.๒ หากบุคคลภายนอกต้องการพบผู้พักอาศัยให้ลงชื่อในสมุดพร้อมแลกบัตรประชาชนที่ รปภ.หน้า
อาคารหอพักแพทย์เพ่ือ เข้า-ออก หอพักแพทย์ และอนุญาตให้นั่งรอบริเวณห้องรับแขกชั้น ๑ เท่านั้น ในช่วง
เวลา ๑๖๐๐ – ๒๒๐๐  หรือวันหยุดราชการท าการ เวลา ๐๗๐๐ – ๒๒๐๐  
  ๒.๓ การรับรองบุคคลภายนอก ให้ใช้ห้องรับแขกชั้น ๑ เท่านั้น และให้อยู่ในช่วงเวลา ๐๗๐๐ – ๒๒๐๐   
  ๒.๔ หอพักจะปิดไม่ให้บุคคลภายนอกผ่าน เข้า-ออก ตั้งแต่เวลา ๒๒๐๐ เป็นต้นไป 

 

 

 



๗๕ 
 

๓.  กำรปฏิบัติอื่น ๆ  
     ๓.๑ ให้ผู้พักอาศัยติดบัตรประจ าตัวหมายเลข ๑ ทุกครั้ง ขณะเข้า-ออก หอพัก 
     ๓.๒ แสดงบัตรประจ าตัวทุกครั้ง เมื่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยขอตรวจสอบ 
     ๓.๓ ให้ลงชื่อในสมุดเพื่อ เข้า-ออก หอพักแพทย์ทุกครั้ง หากไม่มีบัตรประจ าตัวหมายเลข ๑ หรือบัตรอื่นเพ่ือ
แสดงตน 
     ๓.๔ แพทย์และนิสิตแพทย์ที่จ้างบุคคลภายนอกท าความสะอาดและซักเสื้อผ้า ให้แจ้งชื่อและท าประวัติ
บุคคลภายนอกที่กองแพทยศาสตร์ศึกษา โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ. 
     ๓.๕ ห้ามจัดงานทุกชนิดในบริเวณหอพัก ยกเว้น ในกรณีท่ีได้รับอนุญาตเป็นครั้งคราว 
     ๓.๖ ผู้เข้าพักอาศัยพึงรักษามารยาท และศีลธรรมอันดีงามในการอยู่ร่วมกัน 
     ๓.๗ การกระท าที่ผิดระเบียบหอพัก เมื่อถูกตักเตือนเกิน ๒ ครั้งแล้ว จะต้องถูกลงโทษตามธรรมเนียมของ
ทหาร และพ้นจากการเข้าพักอาศัย และการกระท าผิดระเบียบหอพักท่ีร้ายแรงอาจถูกให้ออกจากหอพักทันที 
     ๓.๘ ให้ผู้พักอาศัยปฏิบัติตามระเบียบแบบธรรมเนียมของทหาร และข้อบังคับอ่ืน ๆ ที่ทางราชการก าหนด 

๔.  กำรใช้บัตรผ่ำน เข้ำ-ออก  
     ๔.๑ ใช้ระบบบัตรสแกนในการผ่าน เข้า-ออก ตลอด ๒๔ ชั่วโมง  
     ๔.๒ ในกรณี ระบบบัตรสแกนเสีย แจ้งได้ที่กพศ. รพ.ภูมิพลอดุลเดช พอ. 
 
                                 น.ท. 
                (สุรินท์นาท  เจริญจิตต์) 
                                                     ประธานคณะอนุกรรมการหอพักแพทย์ 
                              โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๖ 
 

ระเบียบปฏิบัติหอพักแพทย์ที่ควรทรำบและต้องปฏิบัติส ำหรับผู้พักอำศัย 
คีย์การ์ด 
๑. ผู้พักอาศัยจะได้รับคีย์การ์ดอันแรก ฟรี  
๒. คีย์การ์ดหาย เสียค่าปรับ ๓๐๐ บาท ผู้พักอาศัยจะได้รับคีย์การ์ดใบใหม่  
กุญแจห้องพัก 
๑. ผู้พักอาศัยจะได้รับกุญแจดอกแรก ฟรี 
๒. กุญแจหาย เสียค่าปรับ ๓๐๐ บาท ผู้พักอาศัยจะได้รับกุญแจห้องใหม่ 
๓. ห้าม มิให้ผู้พักอาศัยเปลี่ยนกุญแจห้องพัก หากมีความจ าเป็น ต้องแจ้ง จนท.ดูแลหอพัก เพราะหากทรัพย์สิน
ทางราชการมีความเสียหายผู้พักอาศัยต้องรับผิดชอบ 
การรักษาความสะอาด 
๑. ผู้พักอาศัยต้องดูแลความสะอาดห้องพักและระเบียงห้องพักให้สะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ 
๒. ห้ามวางสิ่งของต่างๆไว้บริเวณหน้าห้องพักและทางหนีไฟ 
๓. จนท.ดูแลหอพักจะท าการสุ่มตรวจหอพักแพทย์ทุก ๓ เดือน โดยจะมีการแจ้งช่วงเวลาให้ทราบ 
บทลงโทษ 
การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของหอพักแพทย์ มีโทษตั้งแต่ ตักเตือน ท าทัณฑ์บนและโทษสูงสุดคือ การให้พ้น
สภาพจากการเป็นผู้พักอาศัยโดยเฉพาะกรณี 
๑. น าบุคคลภายนอกเข้าหอพักโดยไม่ได้รับอนุญาต 
๒. การเปลี่ยนแปลงห้องพักโดยไม่ได้รับอนุญาต 
๓. การประพฤติผิดจารีตและขนบธรรมเนียมอันดีงามของไทย 
หมายเหตุ 
๑. ยืมกุญแจห้องพัก ปรับ ๓๐๐ บาท ทุกกรณี (ยกเว้น กรณีฉุกเฉินต้องเปิดเพื่อไปเพื่อช่วยชีวิตผู้พักอาศัย) 
๒. ยืมคีย์การ์ดเข้าหอพัก ปรับ ๓๐๐ บาท ทุกกรณี  (ยกเว้น กรณีฉุกเฉินต้องเปิดเพ่ือไปเพ่ือช่วยชีวิตผู้พักอาศัย) 
๓. เมื่อผู้พักอาศัยคืนห้องพักเมื่อจบการศึกษา /ฝึกอบรม/ดูงาน จะต้องน า คีย์การ์ดมาคืนกับ จนท.ดูแลหอพัก 
หากไม่น ามาคืน จะไม่ได้รับเงินมัดจ าคืน  
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้อ่านและท าความเข้าใจระเบียบปฏิบัติหอพักแพทย์เรียบร้อยแล้วหากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติ
ตามข้าพเจ้ายินยอมรับโทษตามระเบียบ 
ลงชื่อ…………………………………………………………… นามสกุล........................................................... ................. 
แพทย์ประจ าบ้าน ชั้นปีที่........... กอง........................./แพทย์ประจ าบ้านดูงาน กอง................... .................. 
นิสิตแพทย์ชั้นปีที่.....................นิสิตแพทย์ดูงานกอง...................วัน/เดือน/ปี ที่รับทราบ....... ........................ 
 
 

                           
 
 

หมำยเหตุ: อยู่ระหว่างด าเนินการปรับปรุง ระเบียบกรมแพทย์ทหารอากาศ ว่าด้วยการพักอาศัยในหอพักแพทย์ 
รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.พ.ศ.๒๕๖๓  

 
 
 
 

 



๗๗ 
 

 
ผนวก ฏ 

 คู่มือกำรใช้ห้องสมุด รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. 
 

๑.  ประวัติห้องสมุด 
 ห้องสมุดโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พัฒนามาจากห้องเก็บหนังสือขนาดเล็กในอาคาร ๑๒ ของ

โรงพยาบาล ซึ่งมีหนังสือและวารสารทางการแพทย์จ านวนไม่มากนัก ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๕ ได้มีการ
บรรจุต าแหน่งบรรณารักษ์ประจ าห้องสมุด จึงมีการจัดหมวดหมู่และท าบัตรรายการของหนังสือข้ึน รวมทั้งมี
การบอกรับวารสารจากต่างประเทศ และสั่งซื้อหนังสือทางการแพทย์เพ่ิมข้ึนด้วย จนกระทั่ง พ.ศ.๒๕๑๗ ได้
ย้ายห้องสมุดมาตั้งอยู่ที่ชั้น ๓  ของอาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล จากนั้นในปี ๒๕๒๘ -๒๕๕๘ ห้องสมุดเปิด
ให้บริการ ณ ชั้น ๓ อาคารคุ้มเกล้าฯ ของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช และในปัจจุบันห้องสมุดได้ย้ายที่ท า
การมาอยู่ที่ ชั้น ๕ อาคารศูนย์มะเร็ง  โดยมีหนังสือต าราทางการแพทย์ภาษาไทยจ านวน ๖,๑๖๒ เล่ม 
ภาษาอังกฤษจ านวน ๗,๓๘๔ เล่ม และนวนิยายจ านวน ๓,๙๑๖ เล่ม  
๒.  ภำรกิจของห้องสมุด 
     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.ได้ศึกษาหาความรู้
ด้วยตนเอง 
     ๒.๔ แนะน าและช่วยเหลือ แพทย์ นิสิตแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ในการสืบค้นข้อมูล
สารสนเทศ จากหนังสือ สิ่งพิมพ์และโสตทัศนวัสดุอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกห้องสมุด รพ.ฯ 
     ๒.๕ ศึกษาพัฒนา และจัดท าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้การบริการทรัพยากรสารสนเทศเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 
     ๒.๖ ให้บริการ 
 ๒.๖.๑ บริการยืม – คืน ทรัพยากรสารสนเทศ 
 ๒.๖.๒ บริการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ 
 ๒.๖.๓ บริการตอบค าถามและช่วยค้นคว้า 
 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.  เวลำท ำกำร 
 เปิดบริการวันจันทร์ – ศุกร์  
 เวลา ๐๗๓๐ – ๑๗๓๐ (เว้นวนัหยุดราชการ) 
 
 
 
 



๗๘ 
 

 
๔. ระเบียบกำรใช้ห้องสมุด 
    ๔.๑ ผู้ใช้ต้องแต่งกายให้เรียบร้อย ส ารวมกิริยา วาจา และปฏิบัติตนมิให้เป็นที่รบกวนผู้อ่ืน 
    ๔.๒ ห้ามน ากระเป๋าใส่หนังสือหรือหีบห่อเข้าไปในห้องสมุด แต่ให้ฝากไว้ ณ ที่รับฝาก ยกเว้น  
สิ่งของที่มีค่า 
    ๔.๓ ห้ามน าอาหาร เครื่องดื่ม หรือของขบเค้ียวเข้าไป รับประทานในห้องสมุด 
    ๔.๔ ห้ามสูบบุหรี่ภายในห้องสมุด 
    ๔.๕ การใช้ทรัพยากรสารสนเทศ ผู้เข้าใช้ต้องแสดงหลักฐานการเป็นสมาชิกต่อเจ้าหน้าที่ทุก 
ครั้ง และห้ามใช้บัตรของผู้อื่นยืมสิ่งพิมพ์ 
    ๔.๖ ห้ามตัด ฉีก ท าลาย หรือท าให้ทรัพยากรสารนิเทศของห้องสมุดเสื่อมสภาพผู้ฝ่าฝืนจะ  
ได้รับการพิจารณาโทษสถานหนัก 
    ๔.๗ ให้ระมัดระวังทรัพย์สินและของมีค่าที่น าติดตัวมา หากสูญหายห้องสมุดจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 
    ๔.๘ ห้ามน าทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด ออกไปภายนอกโดยมิได้ยืม ผู้จงใจฝ่าฝืนจะได้รับการ
พิจารณาโทษสถานหนัก 
    ๔.๙ การใช้ทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุด ผู้ใช้จะต้องใช้ ณ ที่ซึ่งจัดไว้ให้โดยเฉพาะ     
และปฏิบัติตามข้อปฏิบัติซึ่งแต่ละฝ่ายก าหนดไว้ 
    ๔.๑๐ ทุกครั้งที่ลุกจากเก้าอ้ี ต้องเลื่อนเก้าอ้ีให้พนักเก้าอ้ีชิดกับขอบโต๊ะ ทั้งนี้ เพ่ือความเป็นระเบียบและ
สวยงามของห้องสมุด 
    ๔.๑๑ เมื่ออ่านหนังสือในห้องสมุดเสร็จ ให้วางไว้บนโต๊ะอย่างเรียบร้อย อย่าเก็บหนังสือนั้นขึ้นชั้น 
หนังสือหรือตู้หนังสือด้วยตนเองยกเว้น วารสาร นิตยสาร และหนังสือพิมพ์ 
๕.  กำรจัดระบบห้องสมุด 

ห้องสมุดโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช จ าแนกหนังสือในห้องสมุดด้วยระบบ หอสมุดแพทย์แห่งชาติ 
อเมริกัน (National Library of Medicine Classification) ซึ่งได้แก่ 

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            เวชปฏิบัติ   Practice of Medicine 
WC            โรคติดต่อ   Communicable Diseases 
WD ๑๐๐    โภชนาการผิดปกติ   Nutrition Disorders 
WD ๒๐๐    โรคที่เก่ียวกับการเผาผลาญอาหาร   Metabolic Diseases 
WD ๓๐๐    โรคที่เก่ียวกับภูมิคุ้มกันและเนื้อเยื่อคอลลาเจนภูมิไวเกิน       
                 Immunologic and Collagen Diseases, Hypersensitivity 
WD ๔๐๐    อาการพิษเนื่องจากสัตว์   Animal Poisoning 
WD ๕๐๐     อาการพิษเนื่องจากพืช   Plant Poisons 
WD ๖๐๐     โรคและการบาดเจ็บสาเหตุจากตัวกระท าทางกายภาพ    

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



๗๙ 
 

WE            ระบบกล้ามเนื้อกระดูก Musculoskeletal System 
WF            ระบบทางเดินหายใจ   Respiratory System 
WG            ระบบหัวใจร่วมหลอดเลือด   Cardiovascular System 
WH            ระบบเก่ียวกับเลือดและต่อมน้ าเหลือง   Hemato and Lymphatic Systems 
WI             ระบบเกี่ยวกับการย่อยอาหาร   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           โรงพยาบาลและสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆต่อสุขภาพ Hospitals and Other 

      Health Facilities 
WY      การพยาบาล Nursing  
WZ      ประวัติศาสตร์การแพทย์ History of Medicine 

 
๖.  งำนห้องสมุด 
     ๖.๑ งำนบริหำรและธุรกำร 

- งานบุคลากร 
- งานธุรการ 
- งานสถิติและรายงาน 
- งานการเงิน 
- งานประชาสัมพันธ์ 

     ๖.๒ งำนพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศ 
- งานจัดหาจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ 
- งานลงทะเบียนประทับตราทรัพยากรสารสนเทศ 
- การรับบริจาคและการได้มาซึ่งสิ่งพิมพ์ 
- งานซ่อมบ ารุงทรัพยากรสารสนเทศ 

     ๖.๓ งำนวิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศ 
             - งานวิเคราะห์หมวดหมู่ 
             - การเตรียมหนังสือออกบริการ 
             - การจัดชั้นหนังสอื 
     ๖.๔ งำนบริกำร 
             - บริการยืม – คืนหนังสือ 

- บริการตอบค าถามและช่วยค้นคว้า 
- บริการให้อ่าน 



๘๐ 
 

- บริการวารสารและหนังสือพิมพ์ 
- บริการ E - Library 
- บริการจองห้องประชุม 
- บริการส่งโทรสาร 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗. ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรศึกษำ 
 ๗.๑ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับกำรศึกษำและค้นคว้ำข้อมูล จ ำนวน….๑๐๐….. เคร่ือง 
 ๗.๒ ระบบ LAN……๓๑….. จุด 
 ๗.๓ เครือข่ำย Wifi …ภำยในห้องสมุด……จ ำนวนจุดเชื่อมต่อสัญญำณ …๓… จุด 
๘. ระบบกำยภำพ (ห้องประชุม / ห้องเรียน/ ห้องอ่ำนหนังสือ ทั้งหมดที่ใช้ท ำกำรเรียนกำรสอนภำยในศูนย์แพทย์/
โรงพยำบำล) 
 ๘.๑ ห้องประชุมขนำด……๓๐๐-๕๐๐……ที่นั่ง/ตร.ม. จ ำนวน…..๑……ห้อง 
 ๘.๒ ห้องประชุมขนำด……๒๐๐……..…… ที่นั่ง/ตร.ม. จ ำนวน…..๑……ห้อง 
 ๘.๓ ห้องประชุมขนำด……๑๐๐………….. ที่นั่ง/ตร.ม. จ ำนวน…..๑……ห้อง 
 ๘.๔ ห้องประชุมขนำด……๓๐-๕๐…..……ที่นั่ง/ตร.ม. จ ำนวน…..๕……ห้อง 
 ๘.๕ ห้องประชุมขนำด……๑๕-๒๐…..……ที่นั่ง/ตร.ม. จ ำนวน…..๒……ห้อง 
 ๘.๖ ห้องสมุดขนำด…๒๕๖……….ตร.ม.  
๙. ทรัพยำกรกำรเรียนกำรสอนที่มีอยู่ 
๙.๑ หนังสือ ต ำรำแพทย์ภำษำไทย / อังกฤษ  วิทยำนิพนธ์ รำยงำนกำรวิจัย จ ำนวน.๑๓,๕๔๖…..เล่ม 
๙.๒ สื่อโสตทัศนูปกรณ์ (ซีดี)             จ ำนวน..….๓๔๑…....แผ่น 
๙.๓ วำรสำรกำรแพทย์ภำษำไทย             จ ำนวน……๔๕……..ชื่อเร่ือง 
๙.๔ ฐำนข้อมูลต่ำงประเทศ             จ ำนวน…........๑…..…ฐำนข้อมูล  
ได้แก่ ฐำนข้อมูล Uptodate 
  
 



๘๑ 
 

                                   ผนวก ฐ 
   ระเบียบกำรใช้บริกำรศูนย์วิทยบริกำร 

 
 ๑.  การขอใช้บริการต้องมาติดต่อด้วยตนเอง และเขียนใบขอใช้บริการ 
 ๒.  การขอใช้บริการงาน กราฟิก ถ้าวัสดุบางชนิดที่ศูนย์ไม่มี ผู้ใช้บริการต้องจัดหามาเอง 
 ๓.  การยืมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ต้องมาเซ็นยืม - คืน กับเจ้าหน้าที่ 
 ๔.  การถ่ายวิดีโอ 
     ๔.๑ ต้องการตัดต่อภาพและมีการบรรยายประกอบ ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า ๑ สัปดาห์  หรืออย่าง
น้อย ๓ วัน 
     ๔.๒ ถ่ายภาพประชุมวิชาการ, กิจกรรมของแพทย์ พยาบาล และนิสิตแพทย์ ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่
ล่วงหน้า ๑ สัปดาห์ หรืออย่างน้อย ๓ วัน 
     ๔.๓ ถ่ายภาพผู้ป่วย ติดต่อเจ้าหน้าที่ได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า 
 ๕.  ถ่ายภาพสไลด์ 
     ๕.๑ การถ่ายภาพผู้ป่วย 
                    ๐๘๐๐  - ๑๒๐๐   ถ่ายภาพผู้ป่วย ตามห้องตรวจและห้องผ่าตัด 
         ๑๓๐๐  - ๑๖๐๐   ถ่ายภาพผู้ป่วยตามหอผู้ป่วย 
     ๕.๒ การถ่ายสไลด์เพื่อบรรยาย ต้องพิมพ์ต้นฉบับให้เจ้าหน้าที่ 
     ๕.๓ การถ่ายภาพจากหนังสือต้องเลือกภาพเฉพาะที่ต้องการใช้ 
 ๖.  การใช้ LCD 
     ๖.๑ เครื่อง LCD ที่ศูนย์วิทยบริการ 
  -  ติดต่อเจ้าหน้าที่ลงสมุดจอง วันและเวลาที่ใช้ 
     ๖.๒ เครื่อง LCD ที่แพทยศาสตร์ฯ / ศูนย์วิจัย 
  -  ติดต่อเจ้าหน้าที่เพ่ือกรอกแบบฟอร์มการใช้   

 
*** การขอใช้ห้องประชุม สัมมนา และจนท.นอกเวลาราชการ (มีค่าใช้จ่าย) ใช้ตามระเบยีบประกาศ ของรพ.ฯ ติดต่อ ๒๗๘๕๐ *** 
 
Ref   Simulation teaching in Madical Education. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-หน่วยห้องปฏิบัติกำรทักษะทำงคลินิก 
  ( Clinical Skill Lab) 
หน้ำท่ี 
-หุ่นจ ำลอง 
-ชุดฝึกปฏิบัติ 
-อุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ 



๘๒ 
 

ผนวก ฑ 
หมำยเลขโทรศัพท์ท่ีควรทรำบ 

 
หมายเลขโทรศัพท์กลาง รพ.ฯ  ๐๒-๕๓๔๗๐๐๐  
หมายเลข FAX ธุรการ   ๐๒-๕๒๓๘๘๗๓ 
หมายเลข FAX ห้องสมุด   ๐๒-๕๒๓๖๙๓๒ 
สารวัตรทหารโรงพยาบาล   ๒๗๐๐๑,๒๗๐๐๓ 
ห้องฉุกเฉิน    ๒๗๑๔๑, ๒๗๑๔๒,๒๗๑๔๗,๒๗๖๔๘ 
ห้องอุบัติเหตุ    ๒๗๑๔๓-๕ 
ห้องพักดูอาการสามัญรวม 1MF  ๒๗๐๗๕,๒๗๗๕๙ 
ศูนย์ประสาน    ๒๗๖๖๑-๒ 
เวชระเบียน ๑    ๒๗๔๒๐ 
หออภิบาลศัลยกรรมทั่วไป  ๒๗๐๖๕,๒๗๐๖๑ 
หออภิบาลศัลยกรรมประสาท  ๒๗๐๗๓,๒๗๐๗๑ 
ICU Cardio    ๒๗๐๖๐ 
หออภิบาลศัลยกรรมอุบัติเหตุ  ๒๗๐๖๑,๒๗๐๖๕ 
หออภิบาลศัลยกรรมไฟไหม้-น้ าร้อนลวก ๒๗๐๖๔ 
ห้องผ่าตัด    ๒๗๐๓๕, ๒๗๐๓๙, ๒๗๐๔๐, ๒๗๖๐๗ 
ห้องคลอด    ๒๗๐๕๑, ๒๗๐๕๕, ๒๗๐๕๗ 
ห้องตรวจสูตินรีกรรม     ๒๗๑๕๖ - ๘ 
ห้องตรวจกุมารเวชกรรม     ๒๗๑๕๑ - ๓ 
ห้องตรวจออร์โธปิดิกส์     ๒๗๑๖๓ - ๖๕ 
ห้องตรวจศัลยกรรม     ๒๗๙๕๓ - ๔ 
ห้องตรวจจักษุกรรม    ๒๗๑๘๑, ๒๗๙๕๓   
ห้องตรวจโสต ศอ นาสิกกรรม  ๒๗๑๘๐,๒๗๓๖๓ 
ห้องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์   ๒๗๒๑๕,๒๗๒๐๐ 
ห้องตรวจอัลตร้าซาวด์   ๒๗๒๑๒ 
หออภิบาลอายุรกรรม   ๒๗๒๘๙,๒๗๖๒๘ 
หออภิบาลโรคหัวใจ   ๒๗๒๙๒,๒๗๓๘๙ 
ห้องไตเทียม    ๒๗๒๘๔,๒๗๒๘๐ 
ศูนย์วิทยบริการ(คุ้มเกล้าฯ)  ๒๗๒๖๔, ๒๗๒๕๖ 
กองอายุรกรรม ชั้น ๔   ๒๗๓๒๒, ๒๗๓๒๗ 
กองศัลยกรรม  ชั้น ๔   ๒๗๓๓๖, ๒๗๓๓๘ 
กองสูตินรีกรรม  ชั้น ๔   ๒๗๓๑๙, ๒๗๓๑๗ 
กองกุมารเวชกรรม ชั้น ๔    ๒๗๓๐๖, ๒๗๓๐๗ 
กองออร์โธปิดิกส์  ชั้น ๔   ๒๗๓๖๕, ๒๗๓๖๖,๒๗๓๘๔ 
กองจักษุกรรม  ชั้น ๔    ๒๗๓๔๙ , ๒๗๓๕๐  
กองโสต ศอ นาสิกกรรม  ชั้น ๔  ๒๗๓๖๘ 
หอผู้ป่วยตั้งแต่ชั้นที่ ๕ - ๑๒ หมายเลขแรก =  ๒   

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

เช่น  หอผู้ป่วย ๕/๒   ๒๗๕๒๑, ๒๗๕๒๒ 
 หอผู้ป่วย ๘/๔   ๒๗๘๔๑, ๒๗๘๔๒ 
 หอผู้ป่วย ๑๒/๑   ๒๗๑๒๑,๒๗๑๒๓ 
 



๘๓ 
 

 
กองแพทยศำสตร์ศึกษำ    
หก.กพศ.    ๒๗๔๖๑, ๒๗๔๖๓ 
ธุรการ     0 2159 0554  FAX 
ศูนย์วิจัย                                         ๒๗๒๕๕ 
แพทย์หลังปริญญา            ๒๗๔๖๕,๒๗๔๖๓  
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา  ๒๗๖๓๗  
รปภ., เหตุด่วน-เหตุร้าย   ๑๙๑, ๒๗๑๙๑ 
เพลิงไหม้    ๑๒๓ 
รถพยาบาล    ๒๗๓๓๓ 
โทรศัพท์แจ้งแพทย์กรณีผู้ป่วยฉุกเฉิน ๒๗๙๙๙ 
 
อำคำรคุ้มเกศ 
คลังยา      ๒๗๙๐๖,๒๗๙๐๙ 
ห้องตรวจอายุรกรรม   ๒๗๙๑๓-๖ 
ห้องตรวจข้าราชการ   ๒๗๙๖๑,๒๗๙๖๒ 
ห้องตรวจ MRI    ๒๗๘๙๓ 
ห้องจ่ายยารวม    ๒๗๙๑๗ 
กองเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู   ๒๗๙๒๐,๒๗๙๒๕ 
ประชาสัมพันธ์     ๒๗๙๖๐ 
ห้องจ่ายยา ข้าราชการ    ๒๗๙๗๒ 
ห้องตรวจทันตกรรม   ๒๗๙๓๓-๒๗๙๓๖ 
หน่วยไตเทียม    ๒๗๙๓๗-๙ 
ห้องตรวจพิเศษ(ระบบทางเดินอาหาร) ๒๗๙๘๖,๒๗๙๘๐ 
ศูนย์ป้องกันและพัฒนาการรักษาโรคหัวใจ ๒๗๙๔๕ ,๒๗๙๔๔   
หน่วยเวชศาสตร์มารดาและทารก และเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์     ๒๗๙๔๗ 
ห้องตรวจโรคผิวหนัง     ๒๗๙๗๖,๒๗๙๗๔ 
 
อำคำรศูนย์มะเร็ง 
หน่วยรังสีรักษำ ชั้น ๑       
ห้องตรวจ ๒     27808 
ห้องปฏิบัติการแพทย์   27813 
ห้องตรวจ 3    27814 
ห้องหัตถการ    27815 
เคาน์เตอร์    27816-7 
ธุรการกอง    27818 
ห้องปฏิบัติการแพทย์ 2   27819 
ศูนย์มะเร็ง ชั้น 2 
แฟกซ์ส านักงาน    27820 
ห้องให้ค าปรึกษา    27823 
เคาน์เตอร์    27824 
คัดกรอง     27825 
ห้องประชุม    27826 
ผสมยาเภสัช    27827 
หน.ศูนย์     27829 
 
 



๘๔ 
 

 
 
กองบริกำรโลหิต  ชั้น 3 
หัวหน้ากอง    27839 
ห้องธุรการ    27830 
ห้องรับบริจาคโลหิต   27837,38 
ห้องเตรียมส่วนประกอบโลหิต  27836 
ห้องทดสอบความเข้ากันได้ของโลหิต (ห้องรับ-จ่าย โลหิต) 27833,34 
 
กองกำรพยำบำล  ชั้น 4 
แฟกซ์     0 2534 784๕ 
ผอ.กอง     27840 
รอง ผอ.กอง    27843 
น.การศึกษา+ศูนย์การศึกษา  27844 
ธุรการ     27845 
น.การเงิน    27846 
น.ก าลังพล    27881 
ผู้ตรวจการพยาบาล   27882 
หน.แผนก    27883 
น.พยาบาลอวุโส    27884 
น.ธุรการ    27885 
 
ศูนย์พัฒนำคุณภำพ  ชั้น 4 
หน.ศูนย์/คณก.บริหารและพัฒนาก าลังพล 27849 
คณะท างานศูนย์/คณก.บริหารความเสี่ยง  27847-48 
ศูนย์การจัดความรู้   27847 
 
ศูนย์วิทยบริกำร  ชั้น ๕    27850,52,55 
ห้องสมุด  ชั้น 5    27853,54 
ห้องแม่บ้าน    27860 
 
อำคำร 14 
ชั้น 1 
แผนกนิติเวช    2740๖ 
ห้องตรวจโลหิตวิทยา   27๑๙๒,๒๗๔๐๗,๒๗๑๑๘      
ห้องตรวจพิสูจน์และเก็บศพ  27574 
ชั้น 2 
ห้องธุรการ     
ห้องตรวจอิมมูโนวิทยา   27409,๒๗๔๒๘ 
ห้องตรวจวิทยากายวิภาค   27๔๑๕ 
 
 
 
 
 
 
 


