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คำนำ 
 
  การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ เริ่มต้น
ต้ังแต่ พ.ศ. ๒๕๑๗ ซึ่งมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จวบจนถึงปัจจุบันมีการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน  ๙ สาขา 
และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ๘ สาขา  
 การจัดทำคู่มือแพทย์ประจำบ้านนี้ เพื่อทำให้แพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด
ได้ทราบประวัติความเป็นมาของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ กฎระเบียบ สวัสดิการ 
และกำหนดการต่างๆ ของกิจกรรมแพทย์ประจำบ้าน เพื่อเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 
กรมแพทย์ทหารอากาศและสามารถใช้ส่ิงอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อการพัฒนาตนเอง 
และโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ต่อไป 
 
 
 
 
 

        คณะอนุกรรมการการศึกษาแพทย์หลังปริญญา 
              โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.   

                      พ.ศ.๒๕๖๔ 
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สารบัญ 
      

หน้า 
 
คำนำ              ๑ 
สารบัญ                                                                                                                     ๒ 
ประวัติโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ       ๓
ข้อมูลท่ีควรทราบเกี่ยวกับโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ       ๖ 
หน่วยงานของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ                                               ๗ 
วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน                                                                    ๑๐                  
หน้าท่ีแพทย์ประจำบ้าน                   ๑๑ 
การฝึกอบรมและการปฏิบัติงานของแพทย์ประจำบ้าน      ๑๑            
เวชระเบียน                                                                                                               ๑๓ 
สวัสดิการของแพทย์ประจำบ้าน                                                                                       ๑๔ 
             
ภาคผนวก  

ก. การจัดหน่วยของ พอ. และ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.                         ๑๗    
รายช่ือคณะอนุกรรมการการศึกษาแพทย์หลังปริญญา รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.  ๑๙ 

ข. คำประกาศสิทธิของผู้ป่วย                 ๒๒ 
ค. กำหนดการปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้านช้ันปีท่ี ๑                ๒๓   
ง. หัวข้อ Basic science สำหรับแพทย์ประจำบ้านช้ันปีท่ี ๑     ๒๙ 
จ. แนวทางสำหรับการปฏิบัติหน้าท่ีแพทย์ประจำห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน           ๓๒ 

แพทย์ประจำบ้านกับบทบาททางนิติเวช                                                                   ๓๘ 
นโยบายด้านความเส่ียง                                                                                       ๔๒ 

ฉ. การป้องกันการติดเช้ือจากการทำงานในบุคลากรทางการแพทย์              ๔๕ 
ช. คำแนะนำในการปรึกษางานวิจัย                  ๔๙  
ซ. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับแฟ้มประวัติผู้ป่วย        ๖๓ 
ฌ. แบบฟอร์มใบประเมินผลการปฏิบัติงาน               ๗๐ 
ญ. แนวทางการลงโทษแพทย์ประจำบ้าน รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.            ๗๑ 
ฎ. ระเบียบหอพักแพทย์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.         ๗๕ 
ฏ. คู่มือการใช้ห้องสมุด                ๗๘ 
ฐ. ระเบียบการใช้บริการศูนย์วิทยบริการ           ๘๒ 
ฑ. หมายเลขโทรศัพท์ท่ีควรทราบ        ๘๓ 
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ประวัติโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทยท์หารอากาศ 
 

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช  เป็นหน่วยบริการทางการแพทย์ที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน    
ต้ังแต่แรกเริ่มก่อต้ังเป็น “หมวดพยาบาล” สังกัดหน่วยบินทหารบก ให้บริการทางการแพทย์ของกองกำลังทาง
อากาศ  มีการย้ายตำแหน่งท่ีต้ังไปหลายแห่ง เนื่องด้วยภัยจากสงครามมหาเอเชียบูรพา 

 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จนกระท่ัง พ.ศ.๒๔๘๔  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ได้พระราชทานทรัพย์สินส่วน

พระมหากษัตริย์ จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท เพื่อซื้อท่ีดินสำหรับก่อสร้างเป็นโรงพยาบาลทหารอากาศ ณ ท่ีต้ังในปัจจุบัน 
และนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ทรง
พระราชทานพระนามาภิไธยให้เป็นช่ือของโรงพยาบาลว่า “ภูมิพลอดุลยเดช” โดยเปิดให้บริการอย่างเป็น
ทางการ เมื่อวันท่ี ๒๗ มีนาคม พ.ศ.๒๔๙๒ นับเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาด้านการรักษาพยาบาล ระบบงาน  
อาคารสถานท่ี และศักยภาพของบุคลากร  

 

 
“หมวดพยาบาล” สังกัดหน่วยบินทหารบก พ.ศ.๒๔๕๗ ณ ตำบลดอนเมือง (ที่ต้ังปัจจุบัน) 
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โฉนดท่ีดินพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล  
เพื่อก่อสร้างสถานท่ีตรวจรักษาพยาบาลและการแพทย์ของกองทัพอากาศ 
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ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๒๒  เป็นปีท่ีโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ดำเนินการครบ ๓๐ ปี นับเป็นมิ่งมหา
มงคลอีกครั้งท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สร้าง
พระบรมสาทิสลักษณ์ ประดิษฐาน ณ อาคารหลังใหม่ของโรงพยาบาลและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
พระราชทานนามอาคารนี้ เพื่อความเป็นสิริมงคลว่า "คุ้มเกล้าฯ"     

 ด้วยความสำนึกในหน้าท่ีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ นอกจากโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 
จะปฏิบัติภารกิจสนับสนุนด้านยุทธการของกองทัพอากาศแล้ว ยังได้พัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง 
จนได้รับการรับรองจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ต้ังแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๕ เป็นลำดับ
เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน   
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ข้อมูลที่ควรทราบเก่ียวกับโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ 
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ต้ังอยู่บนถนนพหลโยธิน เขตสายไหม เป็นหน่วย

ขึ้นตรงกรมแพทย์ทหารอากาศ เดิมเรียกช่ือว่า “โรงพยาบาลทหารอากาศ” เริ่มดำเนินการจาก การแพทย์ทาง
อากาศ ให้การบริการด้านการแพทย์ท่ีอุบัติขึ้นเพื่อดูแลรักษาพยาบาลเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในอากาศและ
ผู้เกี่ยวข้อง ต้ังแต่เริ่มมีเครื่องบินและการบินเกิดขึ้นเป็นกำลังทางอากาศครั้งแรกของประเทศไทย ในปี พ.ศ.๒๔๘๔ พล
อากาศโทหลวงเทวฤทธิ์  พันลึก  ผู้บัญชาการทหารอากาศ ในขณะนั้น ได้ขอพระราชทานพระปรมาภิไธย ช่ือ
โรงพยาบาลทหารอากาศนี้ว่า  “โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช” เป็น  สิริสวัสด์ิพิพัฒนมงคลต่อการดำเนินกิจการ 
โดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต ปรากฏหลักฐานในหนังสือกองทัพอากาศ  ทอ.๒๐๒๑/๙๒ ลง ๗ 
กุมภาพันธ์ ๒๔๙๒ และ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ได้เปิดทำการอย่างเป็นทางการ เมื่อวันท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๔๙๒ มี 
นาวาอากาศโททิพย์  นาถสุภา  เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชคนแรก  

ในวันท่ี ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๘  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคาร 
“คุ้มเกล้าฯ” ซึ่งเป็นอาคารขนาดใหญ่มีพื้นท่ีใช้งานกว่า ๖๐,๐๐๐ ตารางเมตร เป็นอาคารรับผู้ป่วยท่ีมี ส่วน
สนับสนุนท่ีสมบูรณ์ท่ีสุดอยู่ภายในตัวอาคาร  มีส่วนท่ีใช้งานในการให้การรักษาผู้ป่วยท้ังหมด ๑๒  ช้ัน แต่ละช้ัน
มีเนื้อท่ี ๖ ไร่ครึ่ง สามารถรับคนไข้ได้ท้ังอาคารประมาณ ๘๕๐ เตียง โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ได้ดำเนินงานในการ
ตรวจรักษาพยาบาลข้าราชการ ทหารกองประจำการ นักเรียนทหาร ลูกจ้าง ครอบครัว และประชาชนท่ัวไป อย่างมี
มาตรฐานมาด้วยดีและในปี ๒๕๕๕ เพื่อให้สามารถบริการผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
จึงได้เปิดบริการในอาคาร “คุ้มเกศ” เพิ่มเติมอีกอาคารหนึ่ง  

ตลอดระยะเวลา ๗๐ ปีที่ผ่านมา โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ได้มีการพัฒนาคุณภาพหน่วยงาน 
สถานท่ี บุคลากร ส่ิงแวดล้อม และเพิ่มขีดความสามารถในการรักษาพยาบาลในทุกสาขามาเป็นลำดับ จนเป็น
โรงพยาบาลระดับตติยภูมิระดับสูงในปัจจุบัน โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เป็นหน่วยขึ้นตรงกับกรมแพทย์
ทหารอากาศ (พอ.) การจัดส่วนราชการของกรมแพทย์ทหารอากาศ และ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช รายละเอียด
ตาม ผนวก ก  

B = Beloved King  หมายถึง ความจงรักภักดีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
H = Humanity  หมายถึง การคำนึงถึงความเป็นมนุษย์ มีจิตใจเมตตากรุณา 
U = Unity            หมายถึง ความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจ 
M = Motivation  หมายถึง การสร้างแรงจูงใจซึ่งกันและกัน / กระตือรือร้น 
I = Innovation  หมายถึง การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ อยู่เสมอ 
B = Believe  หมายถึง ความเช่ือและศรัทธาในการกระทำดี 
O = Order        หมายถึง การมีระเบียบวินัย  
L = Learning organization  หมายถึง การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้
 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) : โรงพยาบาล “พลังของแผ่นดิน” มีคุณภาพชั้นนำ เป็นที่ ไว้วางใจ (High Efficieney High 
Reliability Organization) 
ค่านิยม (Values):  BHUMIBOL:  
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หน่วยงานของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ 

๑. อาคารคุ้มเกล้าฯ  
 หน่วยงานส่วนใหญ่จะอยู่ในอาคาร “คุ้มเกล้าฯ” ซึ่งมีหน่วยงานสำคัญดังนี ้
ชั้นใต้ดิน  เป็นที่ต้ังของส่วนสนับสนุน ประกอบด้วย 

เครื่องปรับอากาศ    เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 
ระบบควบคุมไฟฟ้า    เครื่องทำน้ำร้อน 
เครื่องควบคุมระบบโทรศัพท์   หน่วยจ่ายกลาง 
หน่วยวิศวกรการแพทย์   ลานจอดรถสำหรับนายทหารช้ันอาวุโส 

ชั้นที่ ๑    เป็นท่ีต้ังของส่วนอุบัติเหตุฉุกเฉินและห้องผ่าตัด  ประกอบด้วย   
ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ห้องสังเกตอาการ 
ศูนย์ประสาน   เวชระเบียน ๑ 
ห้องจ่ายยา   ห้องคลอด 

  ห้องผ่าตัด     ห้องสวนหัวใจ 
หออภิบาลศัลยกรรมท่ัวไป   หออภิบาลศัลยกรรมระบบประสาท 
หออภิบาลศัลยกรรมอุบัติเหตุ   หออภิบาลผู้ป่วยไฟไหม้น้ำร้อนลวก 
หออภิบาลศัลยกรรมโรคหัวใจ 
คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ (บริเวณใต้ทางลาด อาคารคุ้มเกล้าฯ) 
และห้องตรวจหาเช้ือ (Mudular Swab Unit) (บริเวณหน้าคลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ) 

ชั้นที่ ๒    เป็นท่ีต้ังของห้องตรวจผู้ป่วยนอก (OPD) ของกองต่างๆ และหน่วยเกี่ยวข้องได้แก่   
ห้องตรวจสูตินรีกรรม    ห้องตรวจออร์โธปิดิกส์ 
ห้องตรวจกุมารเวชกรรม   ห้องตรวจจักษุกรรม    
ห้องตรวจโสต ศอ นาสิกกรรม ห้องตรวจพยาธิวิทยา 
ห้องเจาะเลือด   ห้องตรวจทางรังสีวินิจฉัย 
กองรังสีกรรม   หน่วยสังคมสงเคราะห์ 
แผนกเวชระเบียนและสถิติ ห้องจ่ายยาใหญ่ 
กองเภสัชกรรม   ห้องตรวจคล่ืนไฟฟ้าหัวใจ 
คลินิกโรคทางเดินหายใจ สำหรับเด็กและบุคลากร รพ. (บริเวณลานพระบรมสาทิสลักษณ์ ในหลวง ร.๙) 

ชั้นที่ ๓    เป็นท่ีต้ังของหน่วยรักษาพยาบาลพิเศษ ได้แก่ 
ห้องตรวจผู้ป่วย VIP  หน่วยตรวจประสาทวิทยา 
ห้องตรวจการได้ยิน  หน่วยโสตสัมผัสและการแก้ไขคำพูด 
หออภิบาลอายุรกรรม  หออภิบาลโรคหัวใจ 
หออภิบาลทารกแรกเกิด หน่วยตรวจพิเศษกุมารเวชกรรม 
หน่วยไต 

 
 
 
พันธกิจ (Mission): เป็นโรงพยาบาลหลักของกองทัพอากาศที่มีคุณภาพ ให้บริการรักษาพยาบาล ส่งเสริม ฟื้นฟู และ
ป้องกันโรคอย่างมีประสิทธิผลตามมาตราฐานวิชาชีพ โดยมีผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลาง ให้การศึกษาอบรมนิสิตแพทย์ 
แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ ทุกระดับอย่างมีมาตรฐาน และสร้างงานวิจัยที่มีมาตรฐาน 



๘ 
 
นอกจากนั้น ยังเป็นท่ีต้ังของห้องประชุมและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษา ได้แก่ 

ห้องประชุมพลอากาศเอก ประพันธ์   ธูปะเตมีย์ 
ห้องประชุมบุรพรัตน ์  ห้องประชุมเย็นสุดใจ 
ห้องประชุมสุขบำรุง  ห้องประชุมถาวรเวช 
ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ 

และเป็นท่ีต้ังของกองอำนวยการของโรงพยาบาลและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  ได้แก่ 
ห้องผู้อำนวยการ  ห้องรองผู้อำนวยการ 
ห้องนายทหารบริหารงาน ห้องประชุมกองอำนวยการ 
แผนกธุรการ   แผนกกำลังพล 
งบประมาณ   แผนกการเงิน 
หมวดดูแลเงินรายได้  หน่วยควบคุมภายใน 
แผนกเวชระเบียน  ศูนย์คอมพิวเตอร์      
มูลนิธิคุ้มเกล้าฯ  หน่วยสุขศึกษา 
ห้องโทรศัพท์กลาง           ห้องประชาสัมพันธ์ 
สนง.ส่ิงแวดล้อม                   ห้องศูนย์วิจัยพัฒนาส่ิงประดิษฐ์คิดค้นทางการแพทย์ 
หน่วยควบคุมโรคติดเช้ือ          หน่วยช่วยการหายใจ 

ชั้นที่ ๔    เป็นลานจอดรถ ท่ีต้ังของกองบัญชาการ (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 
หอผู้ป่วยศัลยกรรมท่ัวไป ๖/๓ หอผู้ป่วยศัลยกรรมท่ัวไป 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      
หอผู้ป่วยอายุรกรรมท่ัวไป ๘/๒ หอผู้ป่วยอายุรกรรมท่ัวไป ๘/๔ 
หออภิบาลผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ (RCU) ๘/๕ 



๙ 
 
 
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 ๑๐/๓ 
             หอผู้ป่วยอายุรกรรม ๑๐/๔  
ชั้นที่ ๑๑  เป็นหอผู้ป่วยพิเศษ  ประกอบด้วย 
   หอผู้ป่วยพิเศษ ๑๑/๑  หอผู้ป่วยพิเศษ ๑๑/๒ 
ชั้นที่ ๑๒  เป็นหอผู้ป่วยพิเศษ  ประกอบด้วย 
   หอผู้ป่วยพิเศษ ๑๒/๑  หอผู้ป่วยพิเศษ ๑๒/๒ 
*ขณะนี้อาคารคุ้มเกล้าฯ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. กำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการปรับปรุงพืน้ท่ีภายในอาคาร 

และมีการย้ายหน่วยงานต่างๆ ตามความเหมาะสม 

๒. อาคารคุ้มเกศ  
ชั้นใต้ดิน  คลังพัสดุ 
   คลังยาใหญ่ 
ชั้นที่ ๑   ห้องตรวจอายุรกรรม  ห้องตรวจโรคผิวหนัง 
   ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก  
ชั้นที่ ๒   ห้องตรวจเวชศาสตร์ฟื้นฟู    
   ห้องจ่ายยาข้าราชการ 
   ห้องประชุมช้ัน ๒ อาคารคุ้มเกศ 
ชั้นที่ ๓   ห้องตรวจทันตกรรม   

  ศูนย์โรคไต 
ชั้นที่ ๔   หน่วยเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ และเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ห้องตรวจโรคข้าราชการ 
   ศูนย์ป้องกันและพัฒนาการรักษาโรคหัวใจ  

  ห้องตรวจพิเศษ(ระบบทางเดินอาหาร)และศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร 

ชั้นที่ ๕    ห้องประชุมใหญ่ อ.คุ้มเกศ ห้องประชุมกองอำนวยการ ๒ และ ห้องเรียนระบบ Computer 
    ห้องตรวจศัลยกรรม (ย้ายทำการช่ัวคราว) 
๓. อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล (อาคาร ๘ ช้ัน) ประกอบด้วย 
 (ไม่ได้ใช้งานในขณะนี้ เตรียมพื้นท่ีเพื่อสร้างตึกอาคารทางการแพทย์) 
๔. อาคารศูนย์ป้องกันและพัฒนาการรักษาโรคหัวใจ(หลังเก่า) เป็นท่ีต้ังของ 
            ห้องตรวจผู้ป่วยวัณโรค 
ไปรษณีย์  บริเวณหน้าหออภิบาลศัลยกรรม (ใต้ทางลาดช้ัน ๒ อ.คุ้มเกล้าฯ) 
 
 



๑๐ 
 
๕. อาคารศูนย์มะเร็ง 
ชั้นที่ ๑    รังสีรักษา ห้องตรวจนิติเวช ศูนย์โรคภูมิแพ้, ห้องตรวจ MRI 
ชั้นที่ ๒    เคมีบำบัด 
ชั้นที่ ๓    กองบริการโลหิต  
ชั้นที่ ๔    กองการพยาบาล และศูนย์พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 
ชั้นที่ ๕    ศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด และห้องเรียนนิสิตแพทย์ 
อาคาร ๑๔ 
ชั้น ๑      จุลินทรีย์-เพาะเช้ือ ชีวเคมี โลหิตวิทยา อิมมูน เก็บศพ 
ชั้น ๒    ธุรการ   
อาคารหอพักแพทย์  ประกอบด้วย 
ชั้นที่ ๑    เป็นท่ีต้ังของ สำนักงานกองแพทยศาสตร์ศึกษาห้องประชุม ห้องเรียนและห้องหุ่นจำลองเพื่อ
การศึกษา 
ชั้นที่ ๒-๗ เป็นท่ีพักของนิสิตแพทย์ แพทย์ประจำบ้านและห้องพักแพทย์เวรอำนวยการ 

ศูนย์สุขภาพ   เพื่อให้บุคลากรได้ใช้ออกกำลังกาย อยู่ด้านหลังโรงพยาบาล  ประกอบด้วย สระว่ายน้ำ สนาม
เทนนิส ลู่วิ่งเพื่อสุขภาพ สนามฟุตบอล สนามบาสเกตบอล สนามเซปักตระกร้อ  

หมายเหตุ 
หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานต่างๆในรพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. รายละเอียดดัง ผนวก ฑ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



๑๑ 
 

การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านรพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. 
 

 ในด้านการศึกษา  รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.  ได้เปิดการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ตามหลักสูตรของ
แพทยสภา มาต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๑๗ ในปัจจุบันมีการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ๙ สาขาและแพทย์ประจำบ้าน
ต่อยอด ๘ สาขา 
 นอกจากนี้ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ยังเป็นสถาบันผลิตบัณฑิตแพทย์ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ในการสอนนิสิตแพทย์ตามโครงการการศึกษาแพทย์แนวใหม่ ต้ังแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๑ และเปล่ียนเป็น
โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง และโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม
แห่งประเทศไทยตามลำดับ โดยมีนิสิตแพทย์มารับการฝึกอบรมช้ันคลินิก ในช่วงปีท่ี ๔ ถึงปีท่ี ๖ มีนิสิตแพทย์จบ
การศึกษาจากโครงการดังกล่าวแล้วกว่า ๒๘ รุ่น  รวม ๖๒๘ คน 

 
วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านรพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. 
      เพื่อให้แพทย์ท่ีจบการฝึกอบรมเป็นแพทย์เฉพาะทาง มีคุณสมบัติ ความรู้ และความสามารถข้ันต้น ดังนี้ 
 ๑. มีความรู้ความสามารถ และเช่ียวชาญเป็นพิเศษในสาขาวิชาชีพท่ีจบการฝึกอบรม  
 ๒. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีต่อผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย ผู้ร่วมงาน เพื่อนร่วมวิชาชีพและชุมชน 
(ซึ่งสอดคล้องกับคำประกาศสิทธิของผู้ป่วยตาม ผนวก ค) 
 ๓. ปฏิบัติตามข้อบังคับของแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม 
 ๔. มีความรู้ในการวิจัยเป็นอย่างดี 
 ๕. มีความคิดตามหลักวิทยาศาสตร์ และความคิดสร้างสรรค์ ท่ีจะพัฒนาการสาธารณสุขและชุมชน 
 ๖. มีความสนใจใฝ่รู้ และขวนขวายหาความรู้ ความชำนาญเพิ่มเติมอยู่เป็นนิจ 
 ๗. มีความรู้ความสามารถในการ 

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

 ๘. มีความรู้ ความสามารถ ในด้านการบริการ ในการวางแผน และบริหาร เพื่อให้การรักษาพยาบาล
เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังสามารถร่วมและประสานงานกับบุคลากรต่าง ๆ เพื่อพัฒนา
การศึกษาทางการแพทย์ การสาธารณสุข การป้องกัน การส่งเสริมและการฟื้นฟูสุขภาพ และกิจกรรม ทางวิชาการอื่น ๆ 

การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ๙ สาขา มีผู้จบการศึกษาแล้วทั้งสิ้น ๑,๐๘๗ คน และแพทย์ประจำ
บ้านต่อยอดอีก ๘ สาขา มีผู้จบการศึกษาแล้วทั้งส้ิน ๑๓๑ คน แพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด 
สำเร็จเป็นผู้เช่ียวชาญรวมทั้งส้ิน ๑,๑๕๙ คน  ต้ังแต่เริ่มเปิดการอบรม - ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ข้อมูลจากการสำรวจ 
ณ วันท่ี ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 



๑๒ 
 
แพทย์ประจำบ้าน  
๑. สาขาศัลยศาสตร์ท่ัวไป            เริ่มเปิดการอบรม พ.ศ.๒๕๑๙  
๒. สาขาออร์โธปิดิกส์         เริ่มเปิดการอบรม พ.ศ.๒๕๒๗  
๓. สาขาอายุรศาสตร์                                        เริ่มเปิดการอบรม พ.ศ.๒๕๒๘  
๔. สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา      เริ่มเปิดการอบรม พ.ศ.๒๕๒๘  
๕. สาขากุมารเวชศาสตร์                                   เริ่มเปิดการอบรม พ.ศ.๒๕๓๑  
๖. โสต ศอ นาสิกวิทยา                                              เริ่มเปิดการอบรม พ.ศ.๒๕๓๒  
๗. สาขาประสาทศัลยศาสตร์         เริ่มเปิดการอบรม พ.ศ.๒๕๓๔  
๘. สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน                                          เริ่มเปิดการอบรม พ.ศ.๒๕๔๖   
๙. สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว                           เริ่มเปิดการอบรม พ.ศ.๒๕๔๓  

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด 
๑. สาขาอายุรศาสตร์โรคไต                                เริ่มเปิดการอบรม พ.ศ.๒๕๔๑  
๒. สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร   เริ่มเปิดการอบรม พ.ศ.๒๕๔๑  
๓. สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ       เริ่มเปิดการอบรม พ.ศ.๒๕๔๓  
๔. สาขามะเร็งนรีเวชวิทยา          เริ่มเปิดการอบรม พ.ศ.๒๕๔๒  
๕. สาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด  เริ่มเปิดการอบรม พ.ศ.๒๕๔๕   
๖. สาขาเวชบำบัดวิกฤต              เริ่มเปิดการอบรม พ.ศ.๒๕๔๖  
๗. สาขาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ        เริ่มเปิดการอบรม พ.ศ.๒๕๕๐  
๘. สาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์   เริ่มเปิดการอบรม พ.ศ.๒๕๕๒  
 
หน้าที่แพทยป์ระจำบ้านโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช  
 ๑. ปฏิบัติงานรับผิดชอบผู้ป่วย ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองนั้น ๆ ท้ังผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก  
 ๒. ปฏิบัติงานในห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 ๓. ต้องเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานประยุกต์  (Correlated Basic Medical Science) ให้ครบ
ตามท่ีราชวิทยาลัยกำหนด 
 ๔. ช่วยสอนนิสิตแพทย์ 
 ๕. ร่วมกิจกรรมทางวิชาการ ของ รพ .ท่ีจัดขึ้น เช่น Basic science แพทย์ประจำบ้านช้ันปีท่ี ๑  
clinico-pathological conference (CPC) , Interdepartment conference การประชุมวิชาการของ รพ . ทุก
วันพฤหัส,ฯ การประชุมวิชาการใหญ่ประจำปี 
 ๖. เข้าร่วมงาน วันไหว้ครู วันมอบประกาศนียบัตร และการอบรมอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย เช่น การ
อบรม lean, communication skill, non-technical skill เป็นต้น 
 
 
 



๑๓ 
 
การฝึกอบรมและการปฏิบัติงานของแพทย์ประจำบ้าน   

การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน 
หลักสูตรของการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านแต่ละกองฯ จะถูกกำหนดโดยราชวิทยาลัยแต่ละสาขาโดย

ทางกองฯจะช้ีแจงรายละเอียดของหลักสูตรของตนเอง ส่วนกิจกรรมและการอบรมท่ีจัดโดยคณอก.การศึกษา
แพทย์หลังปริญญา รพ.ฯมีกิจกรรมดังต่อไปนี้ 

๑. การปฐมนิเทศ สำหรับแพทย์ประจำบ้านช้ันปีท่ี ๑ ซึ่งเข้าฝึกอบรมในรพ.ภูมิพอดุลยเดช พอ. คณอก.
การศึกษาแพทย์หลังปริญญา รพ.ฯ มีการจัดอบรม เพื่อเป็นการปูพื้นฐานของความรู้ท่ีจำเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
และจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์นอกสถานท่ี เพื่อให้แพทย์ประจำบ้านได้ทำความรู้จักกัน (กำหนดการของการ
ปฐมนิเทศรายละเอียดดังแสดงใน ผนวก ค) 

๒. การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพช้ันสูง สำหรับแพทย์ประจำบ้านช้ันปีท่ี ๑ โดย
อาจารย์แพทย์สหสาขา ซึ่งจะจัดในช่วงต้นปีการศึกษาของทุกปี  

๓. การอบรม Basic Science สำหรับแพทย์ประจำบ้านช้ันปีท่ี ๑ ซึ่งจัดให้มีในวันพุธบ่ายของทุกสัปดาห์ 
ซึ่งเป็นหัวข้อเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์พื้นฐาน และความรู้ท่ัวไปในการดูแลรักษาผู้ป่วย (รายละเอียดดังแสดงใน 
ผนวก ง) 

๔. การพัฒนาศักยภาพการสอนทางคลินิกและการบูรณาการการส่ือสารภาษาอังกฤษ จัดให้มีการพัฒนา
ศักยภาพการสอนทางคลินิก เพื่อช่วยในการพัฒนาแพทย์ประจำบ้านให้มีความรู้ความสามารถในการสอนทาง
คลินิกแก่นิสิตแพทย์และบุคลาการทางการแพทย์ และสามารถบูรณาการการส่ือสารภาษาอังกฤษทำให้แพทย์
ประจำบ้านได้ฝึกทักษะในการติดต่อส่ือสารกับชาวต่างชาติเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งตารางการอบรม
จะต่อเนื่องหลังจบการอบรม Basic Science 

 
สำหรับการอบรม Basic Science และการพัฒนาศักยภาพการสอนทางคลินิกและการบูรณาการการ

ส่ือสารภาษาอังกฤษ แพทย์ประจำบ้านจะต้องมีเวลาในการเข้าเรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ จะมีการส่งรายช่ือผู้เข้า
เรียนแจ้งกับคณอก.การศึกษาแพทย์หลังปริญญาทุกครั้ง 

๕. ปัจฉิมนิเทศ สำหรับแพทย์ประจำบ้านช้ันปีท่ี ๓ เมื่อจบการอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน ๓ ปีแล้ว 
คณอก.การศึกษาแพทย์หลังปริญญา รพ.ฯ จะจัดให้มีการปัจฉิมนิเทศนอกสถานท่ี (ข้ึนกับสถานการณ์) ช่วงเดือน
ม.ค.-ก.พ.ของทุกปี เปิดโอกาสให้แพทย์ประจำบ้านได้มีการให้ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) เพื่อนำไปปรับปรุงการ
เรียนการสอนต่อไป (สำหรับหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านในสาขาท่ีเรียนมากกว่า ๓ ปี ก็จะให้ไปปัจฉิมนิเทศพร้อมกัน
เมื่อขึ้นช้ันปีท่ี ๓ นี้) 

 

 

 

 

 



๑๔ 
 
การปฏิบัติงานของแพทย์ประจำบ้าน  

          ๑.  การปฏิบัติงานของแพทย์ประจำบ้านจะมีการหมุนเวียนตามหออภิบาลผู้ป่วย ซึ่งผู้ดูแลแพทย์ประจำ
บ้านของแต่ละกองฯกำหนดตามหลักสูตรของแต่ละราชวิทยาลัยตลอดจนจบการฝึกอบรม โดยคณะคณอก.
การศึกษาแพทย์หลังปริญญา รพ.ฯ ไม่อนุญาตให้มีการย้ายหรือเปลี่ยนสาขาในระหว่างการฝึกอบรม 
 ๒.  การอยู่เวรนอกเวลาราชการ  มีการจัดตารางเวรแพทย์ประจำบ้านช้ันปีท่ี ๑, ๒ และ ๓ (บางกองฯจะมี
แพทย์ประจำบ้านช้ันปีท่ี ๔ และ ๕ ด้วย) เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยเป็นลำดับขั้น โดยจะมีอาจารย์แพทย์ให้คำปรึกษา         
          ๓.  การอยู่เวรของแพทย์ประจำบ้านช้ันปีท่ี ๑ ท่ีห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โดยหัวหน้าแพทย์ประจำบ้านช้ัน
ปีท่ี ๑ จะทำการติดต่อประสานกับแพทย์ห้องฉุกเฉินในการจัดตารางหมุนเวียนแพทย์ การอยู่เวรท่ีห้องอุบัติเหตุและ
ฉุกเฉิน  มีแนวทางในการปฏิบัติงาน รายละเอียดตาม ผนวก จ  
          ๔.  แพทย์ประจำบ้านควรป้องกันตนเองเพื่อมิให้เกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน โดยเฉพาะท่ีห้องอุบัติเหตุ
และฉุกเฉิน  อุบัติเหตุจากการทำงานท่ีพบบ่อย ได้แก่ การถูกเข็มตำ หรือ สารคัดหล่ังของผู้ป่วยกระเด็นเข้าสู่
ร่างกาย เป็นต้น การป้องกันการติดเช้ือในบุคลากรทางการแพทย์ รายละเอียดตาม ผนวก ฉ 
 ๕.  การแต่งกายของแพทย์ประจำบ้าน ควรแต่งกายสุภาพเรียบร้อย รองเท้ารัดส้น (ห้ามมิให้ใส่รองเท้า
แตะ) ผู้หญิงนุ่งกระโปรงสีสุภาพ และ ผู้ชายใส่กางเกงสีสุภาพ  
 
การทำงานวิจัย 
           ราชวิทยาลัยแพทย์บางสาขา กำหนดให้แพทย์ประจำบ้านทำงานวิจัยอย่างน้อย ๑ เรื่องในระหว่างการ
ฝึกอบรมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการสอบเพื่อวุฒิบัตรแพทย์ประจำบ้าน ซึ่งมีคณะกรรมการวิจัยของแต่ละกองให้
คำแนะนำในการทำงานวิจัย นอกจากนี้ยังสามารถดูรายละเอียด คำแนะนำในการปรึกษางานวิจัยการส่งโครงร่าง
การวิจัย เพื่อขอรับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรม และ แบบข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการ
พิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรม (เอกสารตาม ผนวก ช) 

ทางรพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.เปิดโอกาสให้แพทย์ประจำบ้านส่งผลงานวิจัยเข้าประกวดในการประชุม
วิชาการประจำปีรพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. (ก่อนจบการศึกษาของแพทย์ประจำบ้าน) ซึ่งจะอยู่ในช่วงปลายเดือน 
มี.ค. ของทุกปี  

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕ 
 
เวชระเบียน 
 การบันทึกข้อมูลทางการแพทย์มีความสำคัญต่อการดูแลรักษาผู้ป่วย และการส่ือสารระหว่างบุคลากร
ทางการแพทย์ด้วยกัน ทางแผนกเวชระเบียนและสถิติได้จัดทำระเบียบปฏิบัติเกี่ ยวกับแฟ้มประวัติผู้ป่วยเพื่อ
ความถูกต้องสมบูรณ์ของเวชระเบียน (รายละเอียดตาม ผนวก ซ)  

การประเมินผลแพทย์ประจำบ้าน รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.  
 หลังจากท่ีแพทย์ประจำบ้านได้เข้ารับการฝึกอบรมต้ังแต่เดือน ก.ค. จะได้รับการประเมินการปฏิบัติหน้าท่ีโดย
กองท่ีแพทย์ประจำบ้านนั้นได้ปฏิบัติหน้าท่ีอยู่เป็นรายเดือน ด้วยแบบฟอร์มการประเมินผลการทำงานรายบุคคลของ
แพทย์ประจำบ้าน โดยอาจารย์ผู้ดูแล ซึ่งมีการประเมินคุณลักษณะ ใน ๓ ด้าน คือ 
  ๑. ความรู้ (Knowledge) 
   ๒. เจตนคติ (Attitude) 
   ๓. การปฏิบัติงาน (Practice) 

ความรู้ (Knowledge) 
 - มีความรู้ทางวิชาการพื้นฐาน (Basic Science) ความรู้ทางคลินิก (Clinical Science) อย่างพอเพียง  

ท่ีจะดูแลรักษาผู้ป่วยและเหมาะสมตามช้ันปีของตน 
 - มีความกระตือรือร้น และความสามารถท่ีจะศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง จากแหล่งต่าง ๆ และสามารถ
คัดกรองข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมตามหลัก Evidence Base Medicine  
 - มีการนำความรู้ไปใช้ถ่ายทอดแก่แพทย์รุ่นน้อง นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรอื่น ๆ ได้ สามารถ
อภิปรายในการประชุมวิชาการหรือดูแลผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี       

เจตนคติ (Attitude) 
 - ความรับผิดชอบในหน้าท่ีของตน  การดูแลผู้ป่วยนอก  ผู้ป่วยใน  การอยู่เวร  การสอนนิสิตแพทย์ 
 - ความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติงานในหอผู้ป่วย การออกตรวจผู้ป่วยนอก การเข้าประชุมวิชาการ และ
การรับส่งเวร 
 - ความมุ่งมั่นท่ีจะปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ 
 - ความต้ังใจท่ีจะดูแลสอนนักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจำบ้านรุ่นน้อง 
 - มีมนุษยสัมพันธ์ และมารยาทท่ีดีต่ออาจารย์ เพื่อนแพทย์ บุคลากรอื่น  ผู้ป่วยและญาติ  สามารถ
ควบคุมอารมณ์ของตนเองได้เป็นอย่างดี เมื่อเกิดสถานการณ์ไม่พึงประสงค์     

การปฏิบัติงาน (Practice) 
 - ความสามารถในการปฏิบัติงาน ได้แก่  การซักประวัติ  การตรวจร่างกาย  การวินิจฉัย  การส่งตรวจ
และแปลผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ ความสามารถในการดูแลผู้ป่วยในภาวะวิกฤติ สามารถจำแนกผู้ป่วยฉุกเฉิน
ท่ีต้องการการดูแลอย่างเร่งด่วนได้  ความสามารถในการดูแลรักษาผู้ป่วยนี้ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดตามช้ันปี
ของแต่ละราชวิทยาลัย 
 - มีความสามารถในการทำหัตถการและการผ่าตัด  ตามท่ีกำหนดไว้ในแต่ละช้ันปี 
 - มีความสามารถในการอภิปรายให้เห็นในผู้ป่วยแต่ละราย  ในการประชุมวิชาการ  สามารถส่ือสารได้



๑๖ 
 
กับแพทย์ผู้อื่น สหสาขาวิชาชีพ ผู้ป่วยและญาติได้อย่างเหมาะสม 
 - มีการใช้ทรัพยากรต่าง ๆอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุด 
 - มีความสามารถในการทำงานเอกสาร ท้ังการเขียนรายงานผู้ป่วย  การสรุปรายงาน  การเขียน 
Consult อย่างเหมาะสมและสมบูรณ์  การแก้ไขปัญหาทางธุรการได้อย่างเหมาะสม    

 

เกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานของแพทย์ประจำบ้าน 
การประเมินการปฏิบัติงานของแพทย์ประจำบ้าน จะเป็นไปตามข้อกำหนดของแต่ละราชวิทยาลัย  โดย

มีการแบ่งระดับคะแนนของการประเมิน ในแต่ละด้านเป็น ๔ ระดับ (แบบฟอร์มการประเมิน รายละเอียดตาม 
ผนวก ฌ) คือ  
 ระดับ ๑ = ควรปรับปรุง      

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

 - แพทย์ประจำบ้านท่ีจะผ่านการประเมินต้องได้รับการประเมิน ต้ังแต่ระดับ ๒ ขึ้นไปทุกด้าน 
 - แพทย์ประจำบ้านทุกรายจะได้รับการประเมินทุกเดือน และส่งผลการประเมินให้คณอก.แพทย์หลังปริญญา รพ.ฯ
ทุก ๓ เดือน 
 - แพทย์ประจำบ้านท่ีจะต้องปรับปรุงในแต่ละด้านต้องได้รับการแจ้งจากคณะกรรมการการศึกษาของแต่
ละกอง เพื่อให้ปรับปรุงตนเอง 

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

สวัสดิการของแพทย์ประจำบ้านรพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. 
 แพทย์ประจำบ้านรพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. มีสวัสดิการต่างๆดังนี้  

              ๑. เสื้อกาวน์ คณอก.การศึกษาแพทย์หลังปริญญา รพ.ฯจัดหาเส้ือกาวน์ให้ทุกปี โดยแพทย์ประจำ
บ้านช้ันปีท่ี ๑ คนละ ๔ ตัวและแพทย์ประจำบ้านช้ันปีท่ี ๒-๕ คนละ ๒ ตัว ตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม ซึ่งจะ
ได้รับประมาณ ๒ เดือนหลังจากเริ่มฝึกอบรม  

     ๒. สิทธิการตรวจสุขภาพและการรักษาพยาบาล สิทธิการตรวจสุขภาพ เมื่อท่านมาเป็นแพทย์
ประจำบ้านรพ.ฯ ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ท่านจะได้รับการตรวจร่างกายประจำปี และ ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
ประจำปี ปีละ ๑ ครั้ง ตามเดือนเกิด หรือวัคซีนป้องกันโรคตาม สธ.สนับสนุน นอกจากนี้ทางคณก.พัฒนา
บุคลากรของรพ.ฯภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดให้มีการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายปีละ ๒ ครั้ง ซึ่งแพทย์ประจำ
บ้านควรเข้าร่วมการทดสอบด้วย  



๑๗ 
 

       สิทธิการรักษาพยาบาลสำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล เมื่อท่านเป็นแพทย์ประจำบ้าน
รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.นั้น มีขั้นตอนในการตรวจสอบสิทธิและการทำการเปิดสิทธิในวันกิจกรรมเตรียมความ
พร้อมแพทย์ประจำบ้าน  
         ๒.๑ แพทย์ประจำบ้านท่ีมีสิทธิต้นสังกัดเบิกได้ ทำการตรวจสอบสิทธิ์โดยนำบัตรประชาชนมา
ตรวจสอบสิทธิ์ 
   ๒.๒ แพทย์ประจำบ้านท่ีไม่มีต้นสังกัด หรือสมัครอิสระจะใช้สิทธิประกันสังคมโดยเตรียมเอกสาร
ในการขอข้ึนสิทธิประกันสังคม และสามารถใช้สิทธิประกันสังคมได้เมื่อส่งเงินสมทบครบ ๖ เดือน 

         ๒.๓ ในกรณีท่ียังไม่สามารถเปิดสิทธิการรักษาพยาบาลได้ หรืออยู่ในระหว่างดำเนินการ แพทย์
ประจำบ้านจะใช้สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าโดยใช้ในกรณีฉุกเฉินเท่านั้น กรณีฉุกเฉินจากอุบัติเหตุการจราจรใช้
สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าไม่ได้  

    ๓. หอพักแพทย์ และศูนย์สุขภาพ  

           รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ได้จัดหาหอพักให้แพทย์ประจำบ้านท่ีมาปฏิบัติงานในโรงพยาบาลอย่าง
ครบถ้วน ซึ่งอยู่ด้านข้างของโรงพยาบาล และมีศูนย์สุขภาพ เพื่อให้บุคลากรได้ใช้ออกกำลังกายอยู่ด้านหลัง
โรงพยาบาล ประกอบด้วย สระว่ายน้ำ ลู่วิ่งเพื่อสุขภาพ สนามฟุตบอล สนามบาสเกตบอล และสนามเซปักตระกร้อ 
(รายละเอียดระเบียบหอพักแพทย์ตาม ผนวก ฎ) 

     ๔. ห้องสมุด  
           ห้องสมุดของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชต้ังอยู่ท่ีช้ัน ๕ อาคารศูนย์มะเร็ง มีบริการหนังสือ 

ตำรา วารสาร ผลงานวิจัยทางการแพทย์ นวนิยาย นิตยสาร หนังสือพิมพ์รายวัน และเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อ
ให้บริการกับบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน ปัจจุบันแพทย์ประจำบ้านสามารถใช้คอมพิวเตอร์ประจำหออภิบาล
ผู้ป่วย และห้องตรวจผู้ป่วยในเข้าถึงห้องสมุด อิเล็กทรอนิกส์ (e-library) ได้จากอินทราเน็ตของโรงพยาบาล โดย
ใช้รหัสส่วนบุคคลในการเข้าสู่ระบบ นอกจากนี้ยังสามารถนำเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือสมาร์ทโฟนมาทำการลง 
Application เพื่อเข้าถึงฐานข้อมูลได้อีกด้วย (คู่มือการใช้ห้องสมุดตาม ผนวก ฏ) 

     ๕. ศูนย์วิทยบริการ การให้บริการของศูนย์วิทยบริการ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. 
๕.๑ ให้บริการส่ิงอำนวยความสะดวกส่ือการเรียนการสอนแก่แพทย์ พยาบาล นิสิตแพทย์และ
บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาล รวมทั้งหน่วยที่ขอความร่วมมือ 
๕.๒ ผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีส่ือการศึกษา 
๕.๓ อำนวยความสะดวกภายในห้องประชุมต่างๆ 
(การใช้บริการของศูนย์วิทยบริการมีระเบียบ รายละเอียดตาม ผนวก ฐ) 

 
 

 
 
 
 
 



๑๘ 
 

 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 
 
 
 
 

ผนวก ก  
การจัดหน่วยของกรมแพทย์ทหารอากาศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              ศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ ทหารอากาศ               
  
    
                      รพ.ทหารอากาศ (สีกัน) 

 
 

รายนามผู้บังคับบัญชา  กรมแพทย์ทหารอากาศ 

 
เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ  พลอากาศโท ธนวิตต   สกุลแสงประภา 
รองเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ  พลอากาศตรี ทวีพงษ์   ปาจรีย์ 
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.) 



๒๐ 
 

 
 

 
การจัดหน่วยของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. 

กองอ ำนวยกำร 
(กอก.) 

กองตรวจโรคผูป่้วยนอก 

(กตน.) 

กองอำยุรกรรม 

(กอย.) 
กองศลัยกรรม 

(กศก.) 

 
กองสตูินรีกรรม 

(กสก.) 

 

กองกุมำรเวชกรรม 

(กกม.) 

 
กองออรโ์ธปิดิกส ์

(กอป.) 

 

กองรงัสีกรรม 

(กรส.) 

 

กองโสต ศอ นำสิกกรรม 

(กสศ.) 

 

กองวิสญัญีและหอ้งผ่ำตดั 

(กวห.) 

 

กองจกัษุกรรม 

(กจษ.) 

  
 

กองเวชศำสตรฟ้ื์นฟ ู

(กวฟ.) 

กองทนัตกรรม 

(กทก.) 

 

กองเภสชักรรม 

(กภก.) 

 
กองกำรพยำบำล 

(กพย.) 

 

กองพยำธิกรรม 

(กพก.) 

 

กองแพทยศำสตรศ์ึกษำ 

(กพศ.) 
กองบริกำรโลหิต 

(กบล.) 

  
 กองบริกำร 

(กรก.) 



๒๑ 
 
 

รายนามผู้บังคับบัญชา โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ 
 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล    พลอากาศตรีหญิง อิศรญา  สุขเจริญ 
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล (๑)   นาวาอากาศเอก นภ  ตู้จินดา 
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล (๒)   นาวาอากาศเอก ทวีวงศ์  หาญดำรงค์ 
นายทหารบริหารงานโรงพยาบาล   นาวาอากาศเอก ธำรงค์ประวัติ เชิดเกียรติกุล 
ผู้อำนวยการกองตรวจโรคผู้ป่วยนอก  นาวาอากาศเอกหญิง นวภรณ์   ออรุ่งโรจน ์
ผู้อำนวยการกองอายุรกรรม   นาวาอากาศเอกหญิง อุษณีย์        สุนันท์ 
ผู้อำนวยการกองศัลยกรรม   นาวาอากาศเอก ณัฎฐวุฒิ   เจียมไชยศรี 
ผู้อำนวยการกองสูตินรีกรรม   นาวาอากาศเอก ณรงค์    อินทร์พลอย 
ผู้อำนวยการกองกุมารเวชกรรม   นาวาอากาศเอกหญิง จุฑารัตน์ เมฆมัลลิกา 
ผู้อำนวยการกองออร์โธปิดิกส์   นาวาอากาศเอก ธนา    นรินทร์สรศักดิ์ 
ผู้อำนวยการกองจักษุกรรม   นาวาอากาศเอก กฤติ  รื่นอารมณ์  
ผู้อำนวยการกองโสต ศอ นาสิกกรรม  นาวาอากาศเอก จงรักษ์  พรหมใจรักษ์ 
ผู้อำนวยการกองรังสีกรรม    นาวาอากาศเอก สยม  บุนนาค  
ผู้อำนวยการกองพยาธิกรรม   นาวาอากาศเอก ไพโรจน์            จอมไธสง 
ผู้อำนวยการกองทันตกรรม   นาวาอากาศเอกหญิง บุญธิดา โชติชนาภิบาล 
ผู้อำนวยการกองการพยาบาล   นาวาอากาศเอกหญิง กรรณิการ์   บัวเผ่ือน 
หัวหน้ากองบริการโลหิต    นาวาอากาศเอก เขษม  ธเนศวร 
หัวหน้ากองวิสัญญีและห้องผ่าตัด   นาวาอากาศโท ปวริศร  นิลรัตน์ 
หัวหน้ากองเวชศาสตร์ฟื้นฟู   นาวาอากาศเอก อิศรพงษ์  ยรรยง 
หัวหน้ากองเภสัชกรรม    นาวาอากาศเอกหญิง มารินา   ฐิตะฐาน     
หัวหน้ากองแพทยศาสตร์ศึกษา   นาวาอากาศเอกหญิง ณัฐพรทิรา   ผลากรกุล 
หัวหน้ากองบริการ    นาวาอากาศเอกหญิง กมลชนก   รักขิตตธรรม 
หัวหน้าศูนย์ป้องกันและพัฒนาการรักษาโรคหัวใจ นาวาอากาศโทหญิง ประจงจิตร์ แช่มสอาด 
หัวหน้าหน่วยควบคุมโรคติดเช้ือ   เรืออากาศเอกหญิง ภัทราภรณ์     ปิยภัณฑ์    
หัวหน้าผู้ดูแลอาคารพิเศษ    นาวาอากาศเอกหญิง สัญสณีย์     พงษ์ภักดี 
หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์    เรืออากาศเอก วุฒิพันธ์    นภาพงษ ์
หัวหน้าหน่วยช่วยการหายใจ   นาวาอากาศโท จรัส  ปิตะวิวัฒนานนท์ 
หัวหน้าแผนกเวชระเบียนและสถิติ   นาวาอากาศโทหญิง ธีระนุช เพชรรุ่ง 
หัวหน้าศูนย์พัฒนา    นาวาอากาศโทหญิง ประจงจิตร์    แช่มสะอาด 
 
 
 



๒๒ 
 

รายชื่อคณอก.การศึกษาแพทย์หลังปริญญา รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. 

๑. น.อ.พิทักษ์  อ่อนศิริ    ที่ปรึกษา 
๒. น.อ.ทวีวงศ์  หาญดำรงค์    ที่ปรึกษา 
๓. น.อ.หญิง จุฑารัตน์  เมฆมัลลิกา   ที่ปรึกษา 
๔. น.อ.หญิง สัญสณีย์  พงษ์ภักดี   ที่ปรึกษา 
๕. น.อ.หญิง กานต์สุดา  พิเชษฐสินธุ์   ที่ปรึกษา 
๖. น.อ.หญิง ณัฐพรทิรา  ผลากรกุล   ที่ปรึกษา 
๗. น.อ.หญิง อรพิชญ์  ขยันกิจ    ที่ปรึกษา 
๘. น.อ.หญิง มนญาดา  เปลี่ยนคง   ที่ปรึกษา 
๙. น.อ.หญิง สธนา   เสริมศรี    ที่ปรึกษา 
๑๐. น.ท.หญิง นพนิต  พัฒนชัยวิทย์   ประธานอนุกรรมการ 
๑๑. น.ท.วรัศช์ภรณ์  พลอยประสิทธิ์    อนุกรรมการ 
๑๒. น.ท.หญิง วรรณรวี  ไทยตระกูล   อนุกรรมการ 
๑๓. น.ท.หญิง ปิยะฉัตร  วิเศษศิริ   อนุกรรมการและเลขานุการ 
๑๔. น.ท.ธีรศักด์ิ  จิรวงศ์บุญรอด     อนุกรรมการ 
๑๕. น.ท.หญิง นาฏยา  เก้ือกูลรัฐ     อนุกรรมการ 
๑๖. น.ท.หญิง วิยะดา  เหลืองด่านสกุล   อนุกรรมการ 
๑๗. น.ท.ปาณินท์  เขมะประภา    อนุกรรมการ 
๑๘. น.ท.หญิง อรฉัตร  ศรีเจริญ     อนุกรรมการ 
๑๙. น.ต.หญิง ศิริลักษณ์  อัศวบำรุงกุล   อนุกรรมการ 
๒๐. น.ต.หญิง เกษศิรินทร์  พุฒิโชติ    อนุกรรมการ 
๒๑. น.ต.อรรถสิทธิ์   ดุลอำนวย     อนุกรรมการ 
๒๒. น.ต.หญิง มนัสวี  อินทรพินทุวัฒน์   อนุกรรมการ 
๒๓. น.ต.หญิง นิจชา  รุทธพิชัยรักษ์    อนุกรรมการ 
๒๔. น.ต.หญิง บุญยวีร์  อรุณพิพัฒนาชัย    อนุกรรมการ 
๒๕. ร.อ.วรวิทย์  อึ๊งบำรุงพันธุ์    อนุกรรมการ 
๒๖. ร.อ.หญิง สุมนมาลย์  วิจิตรรุ่งเรือง   อนุกรรมการ 
๒๗. ร.อ.หญิง ชนันภรณ์  ลีกำเนิดไทย   อนุกรรมการ 
๒๘. ร.อ.หญิง ธนรรจิต  วงศ์สีนิล    อนุกรรมการ    
๒๙. ร.อ.หญิง หน่ึงกานต์  ทองสิน   อนุกรรมการ 
๓๐. ร.อ.ดวงใจ  ผดุงเกียรติสกุล    อนุกรรมการ 
๓๑. ร.ต.วรสิทธิ์  สุทัศน์วรวุฒิ    อนุกรรมการ 
๓๒. จ.อ.ศรายุทธ  จงจินากูล    อนุกรรมการ 
๓๓. น.ส. เพ็ญณัฐสุรางค์   มีชูสาร                     อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๓๔. นาง ณภัคชาสุรางค์  พลายระหาญ   อนุกรรมการ 
๓๕. ประธานแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ ๓   อนุกรรมการ 
๓๖. ประธานแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ ๒   อนุกรรมการ 
๓๗. ประธานแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ ๑   อนุกรรมการ 

 



๒๓ 
 
 

หน้าที่ของคณอก.การศึกษาแพทย์หลังปริญญา รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. 

 ๑.  ดำเนินการประสานกับแพทยสภา และกองฯต่างๆ ในการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านทุกประเภท 
และแพทย์ฝึกหัดใน รพ.ฯ 
 ๒.  จัดให้มีการปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้านก่อนเข้ารับการฝึกอบรม 
 ๓.  ดำเนินการจัดทำเรื่องจ้างแพทย์ประจำบ้านต่อยอด แพทย์ประจำบ้านทุนอิสระท่ีรับการฝึกอบรมใน 
รพ.ฯ 
 ๔.  ดำเนินการต่างๆ เกี่ยวกับการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (Basic Sciences) ของแพทย์ประจำ
บ้านช้ันปีท่ี ๑  ตามท่ีกำหนดไว้ในหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านของราชวิทยาลัยต่าง ๆ  
 ๕.  รวบรวมการประเมินผลการปฏิบัติงานของแพทย์ประจำบ้านจากกองต่าง ๆ และเก็บข้อมูลเพื่อ
พิจารณาในการประชุมทุก ๓ เดือน 
 ๖.  ดูแลและให้การสนับสนุนในด้านสวัสดิการและกิจกรรมของแพทย์ประจำบ้าน 
 ๗.  จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างอาจารย์แพทย์ แพทย์ประจำบ้านทุกประเภท และนิสิตแพทย์ 
 ๘.  ดำเนินการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่แพทย์ประจำบ้าน เมื่อครบวาระฝึกอบรมประจำปี 
 ๙.  ประสานงานกับกองต่างๆ ท่ีแพทย์ประจำบ้านสังกัดเพื่อร่วมหาแนวทางแก้ไขในกรณีท่ีแพทย์ประจำบ้าน
กระทำผิด และ/หรือ ปฏิบัติตนไม่เหมาะสมในระหว่างการฝึกอบรม 
 ๑๐. จัดกิจกรรมเพื่อให้แพทย์ท่ีต้องการศึกษาต่อเป็นแพทย์ประจำบ้านทุกประเภท ในรพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. 
มีโอกาสได้ทราบข้อมูลและศึกษาดูงานประกอบการตัดสินใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 
 

ผนวก ข 
คำประกาศสิทธิของผู้ป่วย 

  ๑. ผู้ป่วยทุกคนมีสิทธิขั้นพื้นฐานท่ีจะได้รับการรักษาพยาบาลและการดูแลด้านสุขภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติตามท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ  

 ๒. ผู้ป่วยท่ีขอรับการรักษาพยาบาลมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลท่ีเป็นจริงและเพียงพอเกี่ยวกับการเจ็บป่วย 
การตรวจ การรักษา ผลดีและผลเสียจากการตรวจ การรักษาจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ด้วยภาษาท่ี
ผู้ป่วยสามารถเข้าใจได้ง่าย เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเลือกตัดสินใจในการยินยอมหรือไม่ยินยอมให้ผู้ประกอบวิชาชีพ
ด้านสุขภาพปฏิบัติต่อตน เว้นแต่ในกรณีฉุกเฉิน อันจำเป็นเร่งด่วนและเป็นอันตรายต่อชีวิต  

 ๓. ผู้ป่วยท่ีอยู่ในภาวะเส่ียงอันตรายถึงชีวิตมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือรีบด่วนจากผู้ประกอบวิชาชีพด้าน
สุขภาพโดยทันทีตามความจำเป็นแก่กรณี โดยไม่คำนึงว่าผู้ป่วยจะร้องขอความช่วยเหลือหรือไม่  

 ๔. ผู้ป่วยมีสิทธิได้รับทราบช่ือ สกุล และวิชาชีพของผู้ให้การรักษาพยาบาลแก่ตน  
     ๕. ผู้ป่วยมีสิทธิขอความเห็นจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพอื่นท่ีมิได้เป็นผู้ให้การรักษาแก่ตน และมีสิทธิ

ในการขอเปล่ียนผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพหรือเปล่ียนสถานพยาบาลได้ ท้ังนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสิทธิ
การรักษาของผู้ป่วยท่ีมีอยู่  

 ๖. ผู้ป่วยมีสิทธิได้รับการปกปิดข้อมูลของตนเอง เว้นแต่ผู้ป่วยจะให้ความยินยอมหรือเป็นการปฏิบัติตาม
หน้าท่ีของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ เพื่อประโยชน์โดยตรงของผู้ป่วยหรือตามกฏหมาย 

 ๗. ผู้ป่วยมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลอย่างครบถ้วนในการตัดสินใจเข้าร่วมหรือถอนตัวจากการเป็นผู้เข้าร่วม
หรือผู้ถูกทดลองในการทำวิจัยของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ 

 ๘. ผู้ป่วยมีสิทธิท่ีได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเฉพาะของตนท่ีปรากฏในเวชระเบียนเมื่อ
ร้องขอตามขั้นตอนของสถานพยาบาลนั้น ท้ังนี้ข้อมูลดังกล่าวต้องไม่เป็นการละเมิดสิทธิหรือข้อมูลข่าวสารส่วน
บุคคลของผู้อื่น  

 ๙. บิดา มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรมอาจใช้สิทธิแทนผู้ป่วยท่ีเป็นเด็กอายุยังไม่เกินสิบแปดปีบริบูรณ์ 
ผู้บกพร่องทางกายหรือจิต ซึ่งไม่สามารถใช้สิทธิด้วยตนเองได้  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 



๒๕ 
 

ผนวก จ 

แนวทางสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของแพทยป์ระจำบ้านทุกแผนกที่หมุนเวียนมาปฏบิัติงาน  

ท่ีห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

หน้าที่ 
 - ให้บริการตรวจวินิจฉัยรักษาพยาบาลท่ีเหมาะสมแก่ผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินตลอด ๒๔ชั่วโมง 

 - เตรียมแผนรับอุบัติภัยกลุ่มชนและรับผู้บาดเจ็บและเจ็บป่วยจากชีวะและเคมี 

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

รับใหม่ (Active area), พื้นท่ีรอรับคำปรึกษาทางอายุรกรรมและสังเกตุอาการผู้ป่วยช่ัวคราว  (observe area), 
ห้องตรวจภายใน๑ เตียง (PV), ห้องสังเกตอาการข้าราชการและครอบครัวทอ.,(VIPพิเศษเด่ียวใหญ่), ห้องสังเกต
อาการพิเศษรวม ๒ เตียง(VIP 2 เตียง) 

- ห้องอุบัติเหตุ: พื้นท่ีตรวจรักษาผู้ป่วยจากอุบัติเหตุภายใน ๒๔ ช่ัวโมงและ พื้นท่ีสังเกตุอาการผู้ป่วย
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน  

- พื้นท่ีอื่นๆ : จุดคัดกรองผู้ป่วย, หน่วยกู้ชีพคุ้มเกล้า และ หอพักสังเกตุอาการซึ่งขณะนี้เป็นหอผู้ป่วย
ศัลยกรรมอุบัติเหตุ ๕/๑ ช่ัวคราวจนกว่าหอผู้ป่วย ๕/๑ จะซ่อมแซมเสร็จ  

ระบบการจัดแพทย์ปฏิบัติงาน 
- การปฏิบัติงานของแพทย์ประจำห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินในสถานการณ์ Covid-19 มีการจัดแพทย์เวร วัน

ละ ๓  ผลัดต่อวัน ผลัดละ๘ช่ัวโมงท้ังวันราชการและวันหยุดราชการ  
- จัดแพทย์ประจำบ้านช้ันปีท่ี ๑ ทุกคน ตรวจผู้ป่วยทุกวัน เวลา ๑๖๐๐–๒๔๐๐ น 

กฎ ๓ ข้อในการรักษาผู้ป่วยในห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
๑. ผู้ป่วยท่ีมารับบริการท่ีห้องฉุกเฉินทุกรายให้ถือว่าเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินตามระดับคัดกรอง Bhumibol 

Adulyadej Hospital Triage (BAHT) 
๒. ผู้ป่วยมาด้วยอาการสำคัญอะไรให้นึกถึงโรคท่ีร้ายแรงท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้จนกว่าจะได้รับการตรวจ

วินิจฉัยแน่นอนแล้ว 
๓. หากอาการสำคัญท่ีนำผู้ป่วยมารับบริการท่ีห้องฉุกเฉินยังไม่ได้รับการบำบัดเท่าท่ีควรยังไม่ควรให้ผู้ป่วย

กลับบ้าน 
๔. หากพบโรคหรือภาวะท่ีเป็นอันตรายต่อชีวิตผู้ป่วย หรือก่อให้เกิดทุพลภาพ สามารถให้การรักษาร่วม

ไปกับโรคหลักและส่งปรึกษาแพทย์เฉพาะทางตามแผนกท่ีเหมาะสม  
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แนวทางการปฏิบัติงานที่ควรทราบ 
การตรวจผู้ป่วยที่มาใหม่และการสั่งการรักษา 

 ๑. ผู้ป่วยทุกราย พยาบาลจะผ่านการคัดกรอง  ใช้ใบคัดกรองแทน OPD Card ก่อน แบ่งผู้ป่วย 
เป็น  ๕  ระดับ  
 การคัดแยกผู้ป่วยท่ีห้องฉุกเฉิน รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.(ปรับจากEmergency Severity Index: ESI เป็น  
Bhumibol Adulyadej Hospital Triage : BAHT) ซึ่งมี ๕ ระดับของการคัดกรองผู้ป่วย  
 เลือกให้บริการผู้ป่วยท่ีมีอาการรุนแรงมากท่ีสุดก่อนเสมอ โดยมีเป้าหมายจัดลำดับความรุนแรงและ
ความจำเป็นในการพบแพทย์ 

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

 - ผู้ป่วยท่ัวไป ใช้สีขาว ให้การรักษาท่ีอื่น / หลังสีเขียว (BAHT 5) 
๒. เมื่อตรวจผู้ป่วยทุกราย ต้องบันทึก เวลาวันท่ี เดือน ปีท่ีตรวจ และลงลายมือช่ือพร้อมรหัสเสมอ  

๓. ระยะแรกท่ีซักประวัติอาจต้องให้ญาติอยู่ด้วย ๑คนโดยเฉพาะผู้ป่วยท่ีไม่รู้สึกตัวเพื่อให้ได้ประวัติท่ีละเอียดและพร้อม
ท่ีจะรับใบส่ังยา โดยส่งให้พยาบาลท่ีรับผิดชอบแต่ละบริเวณ ตรวจสอบก่อน 

๔. ผู้ป่วยท่ีไม่รู้ช่ือ  หรือ HN. หรือไม่รู้สึกตัว  และไม่มีญาติ ต้องใช้ลักษณะเพศ วัย ความพิการ หรือ เส้ือผ้าทีสวม
ใส่ แทนช่ืนผู้ป่วย  จนกว่าจะทราบช่ือผู้ป่วยแล้ว  จึงเปล่ียนเป็นช่ือผู้ป่วย  

๕. การตรวจรักษาผู้ป่วยประเภทต่างๆท่ีอาจเป็นท่ีอุจาด  พึงระวังกวดขันให้มีม่านกั้นเป็นสัดส่วน และ
ควรให้มีเพศเดียวกับผู้ป่วยอยู่ภายในท่ีตรวจซึ่งมิชิดนั้นด้วย เช่น แพทย์ชายตรวจคนไข้ผู้หญิง ควรมีเจ้าหน้าท่ี
หรือแพทย์หญิงอยู่ในม่านระหว่างการตรวจ  

๖. หลังจากการตรวจผู้ป่วยเสร็จ ทุกคร้ัง  ขอให้ยกไม้กั้นเตียงขึ้นด้วย  โดยเฉพาะผู้ป่วยเด็ก  ผู้ป่วยท่ีช่วยตัวเองไม่ได้
และผู้ป่วยจิตประสาท  เนื่องจากแพทย์ทุกท่านมีส่วนในการรักษาความปลอดภัยให้ผุ้ป่วย  

๗. แพทย์ตรวจผู้ป่วยทุกราย ควรแนะนำตัวเอง  และเรียกช่ือผู้ป่วยที่จะตรวจก่อนการตรวจรักษาหรือทำ
หัตถการใดๆ เพื่อป้องกันความผิดพลาด 

๘. บันทึกประวัติ  และการตรวจร่างกายท่ีสำคัญ  ท้ัง Positive  และ  Negative  Findings  รวมท้ัง
การบันทึกบาดแผล  ขนาดและตำแหน่งท่ีละเอียด  หาก Vital  signs  ท่ีบันทึกไว้ไม่เข้ากับส่ิงตรวจพบขอให้
แพทย์ผู้ตรวจวัด Vital  signs ใหม่ด้วยตนเอง เพื่อป้องกันการผิดพลาด (รวมถึง LAB ด้วย) 

๙. ใบส่ังยา ใบตรวจ investigation แพทย์ต้องเป็นผู้เขียนเอง และส่งให้พยาบาลตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนก่อนส่งให้ผู้ป่วยหรือญาติผู้ป่วยเพื่อไปจ่ายเงินเนื่องจากยาบางชนิดเป็นยา Stock ทาง จนท. ER ต้องลง
คอมพิวเตอร์ก่อน ถ้าไม่ลงก็จะไม่สามารถให้ยาได้  

๑๐. ในการส่ังยาเสพติด และยาควบคุม เช่น opioid drugsต้องเขียนใบส่ังยาแยกออกจากยาอื่น และ
เขียนใบย.ส. (ใบยาเสพติด)แนบไปกับใบส่ังยาส่วนยาMidazolam ต้องเขียนใบบ.จ.๘ แนบไปกับใบส่ังยา 
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๑๑. การวางแผนการรักษา, การส่ังการรักษา, หรือจะติดต่อกับญาติ  และการปฏิบัติใด ๆ เกี่ยวกับ
ผู้ป่วย ควรให้พยาบาล  INCHARGE  หรือ พยาบาล OBSERVE ซ่ึงจะมีป้ายกำกับว่าพยาบาลท่านใดทำ
หน้าที่นี้ ทราบทุกครั้ง เพื่อป้องกันความล่าช้าของการรักษา หรือการสูญหายของ specimen 

๑๒. ควรมีการติดตามดูผู้ป่วยทุกคนในห้องอุบัติเหตุเป็นระยะๆเพื่อดูว่ามีการเปล่ียนแปลงอะไร
หรือไม่  และได้รับการรักษาตามท่ีส่ังหรือไม่ 

๑๓. หากเป็น Case พลทหารโดยเฉพาะท่ีอยู่ระหว่างการฝึก ให้พึงระหว่างภาวะHeat related injury  

การปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง (Consultation) 
๑.  ผู้ป่วยรายใดท่ีตรวจแล้วไม่แน่ใจในแง่การวินิจฉัย และการรักษา ขอให้มีการปรึกษาตามลำดับช้ัน  กรุณา

อย่าลังเลท่ีจะปรึกษา 
๒.  หากจะมีการปรึกษาแพทย์แผนกเฉพาะทาง ให้บันทึกประวัติ การตรวจร่างกาย และการตรวจท่ีจำเป็นตาม

แนวทางการปรึกษาระหว่างแผนกนอกจากในกรณีฉุกเฉินจริงๆ อาจต้องปรึกษาก่อนแล้วบันทึกภายหลังได้ เช่น 
ผู้ป่วยอุบัติเหตุ code M ท่ีต้องปรึกษาทีมศัลยแพทย์หลายหน่วย, ผู้ป่วยท่ีสงสัยต้ังครรภ์นอกมดลูกและมีอาการ
ตกเลือดในช่องท้อง หรือผู้ป่วยต้ังครรภ์ท่ีมีภาวะครรภ์เป็นพิษท่ีต้องรีบตามสูตินรีแพทย์มาตรวจท่ีห้องอุบัติเหตุ 

๔.  ผู้ป่วยถูกล่วงเกินทางเพศหรือถูกข่มขืน แพทย์ER ควรบันทึกร่องรอยการบาดเจ็บภายนอกให้
เรียบร้อยก่อน หลังจากนั้นจึงปรึกษาแพทย์เฉพาะทางเพื่อตรวจหาร่องรอยการถูกข่มขืนโดยในผู้ป่วยหญิงให้
ปรึกษาสูตินรีเวช และผู้ป่วยชายให้ปรึกษาศัลยกรรม 

๕.  ผู้ป่วยอุบัติเหตุท่ีมี Hand injury หรือ Spine injury ในวันเลขคู่ให้ปรึกษา ศัลยกรรม 
วันเลขค่ีให้ปรึกษาออร์โธปิดิกส์ 

๖.  ผู้ป่วยคดี ผู้ป่วยอุบัติเหตุจราจร ผุ้ป่วยประวติทะเลาะวิวาท และผู้ป่วยถูกทำร้ายร่างกาย ควรบันทึก
ลักษณะบาดแผลโดยละเอียด และออกใบนัดผู้ป่วยมาพบนิติเวชทุกครั้งเพื่อดำเนินการด้านคดี 

๗.  ผู้ป่วยหนักมากท่ีคิดว่าอาจเกิดมีปัญหาระหว่างการส่งเข้าตึกท้ังผู้ป่วยทางอายุรกรรม ,ศัลยกรรม  และ
โดยเฉพาะผู้ป่วยทางกุมารเวชกรรม  ให้ตามแพทยเ์วรมาพิจารณาผู้ป่วยซ้ำท่ีห้องอุบัติเหตุหรือห้องฉุกเฉิน  

๘.  ผู้ป่วยท่ีมีแนวโน้มท่ีจะต้องรับไว้โรงพยาบาล  เมื่อถ่ายภาพรังสีส่วนอื่น  ขอให้ส่งถ่ายภาพรังสีทรวงอก
ด้วย 

ผู้ป่วยสังเกตอาการ 
 ๑.  ผู้ป่วยสังเกตอาการคือผู้ป่วยท่ีรับไว้สังเกตอาการในห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินผู้ป่วยรอรับคำปรึกษา

จากแพทย์แผนกเฉพาะทาง และผู้ป่วยท่ีรอ admit 
 ๒.  ผู้ป่วยสังเกตอาการและมีปัญหาท่ีแพทย์แผนกเฉพาะทางต้องดูแลด้วยจะแบ่งสีป้ายตามแผนกท่ีดูแล
ผู้ป่วยของER ติดป้ายสีม่วง ผู้ป่วยอายุรกรรม ป้ายสีเหลืองผู้ป่วยศัลยกรรมป้ายสีแดง  ผู้ป่วยรอ Consult 
ผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ป้ายสีส้ม ผู้ป่วยสูตินรีป้ายสีฟ้าผู้ป่วยจักษุกรรมป้ายสีเขียว  ผู้ป่วยENT ป้ายสีน้ำตาล 
 ๓. ผู้ป่วยเด็กอายุน้อยกว่า ๑๕ปี ท่ีเห็นสมควรต้องปรึกษาสามารถปรึกษากองกุมารฯและถ้าอาการไม่ดี

กลับบ้านไม่ได้  ห้องฉุกเฉินจะไม่สามารถรับไว้สังเกตอาการ จำเป็นต้องadmitในหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 
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 ๔. แพทย์ประจำบ้านช้ันปีท่ี ๑ ท่ีวนมาปฏิบัติงานขึ้นเวรห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ต้องส่งเวรผู้ป่วยสังเกต
อาการทุกคนท่ีจำเป็นต้องอยู่รับการรักษาหรือสังเกตุอาการต่อหลัง ๒๔ น เนื่องจากยังเป็นผู้ป่วยในความ
รับผิดชอบของแพทย์เวรER เวรถัดๆไป (ป้ายสีม่วง) ท่ีอยู่ในห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

การให้ผู้ป่วยกลับบ้าน (Discharge) การrefer และการนัดผู้ป่วย 
๑.  ก่อนให้ผู้ป่วยกลับบ้าน ต้องให้คำอธิบายด้วยตนเองกับผู้ป่วย ถ้าเป็นผู้ป่วยเด็กหรือผู้สูงอาย ุขอให้อธิบาย

กับญาติ  โดยให้ข้อมูลและคำแนะนำท่ีเหมาะสม  รวมท้ังใบแนะนำ พร้อมคำอธิบาย ถ้าจำเป็น  และควรตรวจสอบยา
ท่ีผู้ป่วยซื้อมา และย้ำวิธีใช้ให้แน่ใจด้วยพร้อมลงบันทึกใน OPD Card  

๒.  หากตรวจพบผู้ป่วยรายใดได้รับการวินิจฉัยหรือรักษาที่คลาดเคลื่อน ควรติดตามผู้ป่วยโดยติดต่อ
ทางโทรศัพท์ ถ้ามีแจ้งไว้ใน OPD. Card หรือติดต่อทางไปรษณียบัตร 

๓.  การนัดผู้ป่วยกลับมาดูอาการ  แพทย์อาจนัดให้มาดูอาการเอง  โดยนัดให้ตรงวันท่ีตนขึ้นปฏิบัติงาน
หรือถ้านัดตรวจคลินิกเฉพาะโรค ขอให้แพทย์นัดทางระบบ BHIS เพื่อจะได้ลงช่ือผู้ป่วยไว้ใน รายการนัด เพื่อความ
สะดวกของผู้ป่วยและให้แน่ใจว่าก่อนส่งผู้ป่วยแพทย์เฉพาะโรค ผู้ป่วยได้ผ่านการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพียงพอ
แล้ว เช่นก่อนพบแพทย์โรคหัวใจผู้ป่วยควรมีภาพถ่ายรังสีของทรวงอก  และรับการตรวจคล่ืนไฟฟ้าของหัวใจแล้ว 
ควรพิมพ์ใบนัดให้ผู้ป่วย และตรวจสอบวันท่ีนัดให้ถูกต้องว่ามีแพทย์ออกตรวจวันนั้น และไม่ตรงกับวันหยุด 

๔. ถ้านัดผู้ป่วยเพื่อฟังผล investigation ควรพิมพ์ระบุไว้ในใบนัด เพื่อเจ้าหน้าท่ีจะได้ทราบและตามผลให้ผู้ป่วย 
๕. การ refer ผู้ป่วยควรมั่นใจว่าผู้ป่วยจะได้รับการในรพ.ท่ีมีศักยภาพท่ีเหมาะสม  และอาการคงท่ีปลอดภัยใน

ระหว่างการ refer ด้วยอุปกรณ์ท่ีต้องระบุและควรให้คำแนะนำท่ีจำเป็นในการดูแลผู้ป่วยแก่ทีมrefer โดยแพทย์ผู้ส่ัง
การ refer ควรเขียนใบ referให้พยาบาลศูนย์ประสานโทรติดต่อ ห้ามใช้วิธีถ่ายสำเนา OPD cardและควรให้
ผู้ป่วยไปยืมฟิลม์เอ็กซเรย์ที่ห้องเอ็กซเรย์ (บันทึกเป็นซีดีรอม) 

๖. ในผู้ป่วยกลับบ้านหรือ refer ไม่ให้ผู้ป่วยนำ OPD card ไปด้วย 

การอนุมัติอนาถาหรือค้างชำระ 
๑. ในการส่ง investigation เซ็นช่ือรหัสแพทย์กำกับไว้ด้วย 
๒. ในการส่งตรวจ CT scan พร้อมท้ังเซ็นช่ือ รหัสแพทย์ผู้ขอ  
๓. ในการอนุมัติค่ายาในเวลาราชการให้ส่งสังคมสงเคราะห์ นอกเวลาราชการ แพทย์ Incharge มีสิทธิ์อนุมัติ

ด้วยวงเงินไม่เกิน ๓๐๐ บาท 

การเขียนใบรับรองแพทย์ ใบชันสูตรบาดแผลและใบประกัน 
เมื่อให้ผู้ป่วยกลับบ้านควรสอบถามผู้ป่วยทุกครั้งว่าต้องการใบรับรองแพทย์หรือไม่โดยเฉพาะผู้ป่วย

ประกันสังคม 
         ในการเขียนใบประกันของบริษัทประกันจะต้องให้ผู้ป่วยไปจ่ายค่าเขียนใบประกันก่อนท่ีห้องธุรการ
โรงพยาบาล ช้ัน ๓เจ้าหน้าท่ีจะส่งมาให้เขียนภายหลัง ไม่สามารถรอรับได้ในวันตรวจ 
         ใบรายงานการรักษาของการท่าอากาศยานใบรับรองแพทย์ของนักเรียนจ่าอากาศนักเรียนนายเรืออากาศ
ใบรับรองแพทย์ผู้ป่วยประกันสังคมแพทย์ผู้ทำการรักษาสามารถเขียนให้ได้ทันที 
       ใบชันสูตรบาดแผลของตำรวจในผู้ป่วยคดีถ้าแพทย์ไม่ได้ทำการปรึกษานิติเวชแพทย์ผู้ทำการรักษาจะต้อง
เป็นผู้เขียนเอง 



๒๙ 
 
อุบัติเหตุหมู่และเหตุการณ์ไม่ปกติ 

๑.  ศึกษาแนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุกลุ่มชนและวินาศภัยให้เข้าใจ  และพร้อมท่ีจะปฏิบัติเมื่อเกิด
สถานการณ์ดังกล่าว 

๒.  เมื่อมีอุบัติเหตุหมู่จำนวนมากไม่สามารถดูแลได้ทัน ให้แพทย์อาวุโสประกาศสถานการณ์โดยแจ้งแก่
พยาบาลให้เปิดกล่องอุบัติเหตุหมู่และแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประกาศสถานการณ์ 

๓.  เมื่อเกิดเหตุร้ายหรือมีผู้ท่ีใช้ความรุนแรงท่ีอาจเกิดเป็นอันตราย ให้กดสัญญาณกริ่งฉุกเฉินยาว ๓  ครั้ง 
จะมีไฟแสดงสัญญาณจะดังไปท่ี สห.ใต้ดิน , หน้า ER และ รปภ. 

๔.  ถ้ามีผู้ป่วยท่ีเป็นบุคคลสำคัญ , พระราชวงศ์, ข้าราชการผู้ใหญ่ในกองทัพ หรือผู้ป่วยท่ีได้รับความ
สนใจจากส่ือมวลชนให้แจ้งแพทย์อาวุโส Staff (เวร ER) โดยพิจารณาตามความเหมาะสม 
          ๕.  ในการให้ข่าวแก่ส่ือมวลชนควรให้พอสมควรโดยคำนึงถึงสิทธิผู้ป่วยเป็นหลัก   และไม่อนุญาตให้
ส่ือมวลชนเข้ามาถ่ายภาพหรือวีดิโอผู้ป่วยในห้องฉุกเฉินโดยพละการและไม่ได้ทำการขออนุญาตจากผู้ป่วยก่อน 
 ๖. แพทย์ในรพ.ทุท่าน ควรศึกษา code ต่างๆ ของรพ. ท่ีประชาสัมพันธ์จะประกาศเสียงตามสายใน
เวลาท่ีเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ เช่น Code 999 พูดซ้ำ ๓ ครั้ง ท้ังหมด ๓ ชุดประกาศ แจ้งเมื่อมีผู้ป่วยหัวใจหยุด
เต้นเฉียบพลันท่ีจุดต่างๆ ของรพ.  

ข้อควรทราบอื่นๆ 
๑. การบันทึกผู้ป่วยท่ีน่าสนใจเพื่อเป็นข้อมูลใช้ศึกษา ทางห้องอุบัติเหตุมีสมุดบันทึกผู้ป่วยท่ีน่าสนใจหาก

แพทย์พบว่าผู้ป่วยรายใดน่าบันทึกไว้เพื่อศึกษาหรือเป็นตัวอย่างกรุณาลงบันทึกให้ด้วย มีแฟ้มทบทวนผู้ป่วย 
Pitfall ต่างๆ ให้ศึกษา 

๒. การใช้หนังสือในตู้หนังสือย่อยของห้องอุบัติเหตุ ห้องอุบัติเหตุได้จัดหนังสือและ Clinical guideline
ไว้สำหรับอ้างอิง หรือค้นคว้าโดยเก็บรักษาไว้ในห้องอุบัติเหตุ ขอให้ช่วยกันเก็บรักษาให้อยู่ภายในตู้ท่ีจัดไว้ด้วย
เพื่อความสะดวกเมื่อจำเป็นต้องใช้ หากมีความจำเป็นต้องนำออกไปเพื่อค้นคว้าระยะส้ัน ก็ขอให้แจ้งให้ทราบทุกครั้ง 

๓. การติดต่อประสานภายในห้องอุบัติเหตุ ห้องอุบัติเหตุได้จัดให้มีสมุดติดต่อภายใน เพื่อส่งข่าวหรือ
รับทราบข้อขัดข้องข้อเสนอแนะ ฯลฯ  ภายในห้องอุบัติเหตุ  ทุกเช้าเมื่อขึ้นปฏิบัติหน้าท่ีกรุณาพลิกดูด้วยว่ามี
ข่าวสารใดท่ีสำคัญ  หรือมีประโยชน์บ้าง  เพื่อให้การส่งข่าวและติดต่อประสานภายในห้องอุบัติเหตุเป็นไปโดยฉับไว
และมีประสิทธิภาพ 
แพทย์ – พยาบาลทุกท่าน  เม่ือขึ้นเวรกรุณาพลกิดูข่าวสารในสมุดติดต่อภายในทุกคร้ัง 
       ๔.  ควรระมัดระวังเรื่องการหยอกล้อกันระหว่างทำงาน , การใช้ส่ือสังคมออนไลน์จากโทรศัพท์เคล่ือนท่ี
และห้ามรับประทานขนมหรืออาหาร ในบริเวณท่ีตรวจรักษาผู้ป่วย  

     *  เม่ือมีปัญหาในการปฏิบัติงาน  ไม่ว่าเร่ืองใด  กรุณาแจ้งแพทย์อาวุโสให้รับทราบหรือเขยีนแจ้งในสมุด
ติดต่อภายใน 

 

 

 



๓๐ 
 
หน้าที่แพทยป์ระจำบ้านปฏบิัติงานที่มาหมุนเวียนเป็นแพทยเ์วร ER 
          โรงพยาบาลได้มีการจัดเวรแพทย์ประจำบ้านช้ันปีท่ี ๑ออกตรวจเป็นแพทย์เวร ER ในช่วงเวรบ่าย  
(๑๖๐๐- ๒๔๐๐) แพทย์ทุกคนจะอยู่เวรคนละ ๑-๒เวรต่อเดือนในการออกตรวจผู้ป่วยมีข้อปฏิบัติดังนี้ 

 ๑. แพทย์เวรER มีหน้าท่ีตรวจผู้ป่วยใหม่ท่ีมารักษาท่ีห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินและดูแลผู้ป่วยท่ีนอน
สังเกตอาการอยู่ในห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

 ๒. การอยู่เวรวันราชการ วันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ เวลา๑๖๐๐-๒๔๐๐ ตรวจผู้ป่วยท่ีห้อง
อุบัติเหตุและฉุกเฉินโดยข้ึนเวรตรงเวลา ๑๖.๐๐ 

 ๓. ในการปฏิบัติงานแต่ละเวร ให้พักรับประทานอาหารได้ตามความเหมาะสม การเลือกพักช่วงเวลาใด 
ให้ตกลงกับแพทย์เวรStaff ER ของแต่ละเวร 

๔. ไม่อนุญาตให้อยู่ควบเวรกับเวรแผนกอื่น 
 ๕. ในกรณีที่ลืมอยู่เวรถ้าถูกรายงานจะถูกปรับโดยการให้อยู่เวรเพิ่มในเวรของเดือนต่อไปและงดการ

จ่ายเงินค่าเวรที่ไม่ได้มาปฏิบัติงาน 
 ๖. กรณี แพทย์ประจำบ้านแลกเวรกันเอง 
- หากเป็นเวรรับปรึกษาเฉพาะทางกับแพทย์ท่านอื่นควรแจ้งล่วงหน้าท่ีประชาสัมพันธ์เพื่อจะได้ตามแพทย์

เวรได้ถูกต้อง 
- หากเป็นเวรหมุนเวียนมาปฏิบัติงานในห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน ช่วงเวลา ๑๖๐๐ – ๒๔๐๐ น ควรแจ้งให้แพทย์

ประจำห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินท่ีอาวุโสสุด รับทราบก่อนเวลาขึ้นปฏิบัติงาน  
 ๗. ไม่อนุญาตให้รับประทานอาหารหรือของว่างในห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินไม่ควรนำหนังสือมาอ่านใน

ระหว่างปฏิบัติงาน 

 ๘. การแต่งกายควรแต่งกายสุภาพให้เกียรติต่อผู้ป่วยท่ีมาพบแพทย์ เหมาะสมกับฐานะแพทย์ไม่ควรใส่
กางเกงยีนส์เสื้อยืดรองเท้าแตะ  และหากไม่ได้ใช้ชุดที่เป็นชุดปฏิบัติงานของแพทย์แต่ละแผนกที่ได้รับ
อนุญาติจากทางรพ. ควรสวมเสื้อกาวน์แพทย์ทับ 

แพทย์ประจำบ้านกับบทบาททางนิติเวช 
 

ผู้ป่วยท่ีเกี่ยวข้องกับงานทางนิติเวช หรือผู้ป่วยคดี หมายถึงผู้ป่วยซึ่งความเจ็บป่วยของเขานั้นอาจถูกอ้างอิง
เป็นพยาน หลักฐานทางคดีในช้ันสอบสวนหรือช้ันศาลได้ ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ป่วยท่ีมาด้วยอาการบาดเจ็บต่างๆ ซึ่ง
จะพบในการปฏิบัติงานท่ีห้องฉุกเฉินเป็นส่วนใหญ่ รวมทั้งผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกและข้อ   สูตินรีเวช รวมไปถึง
จักษุกรรมและหูคอจมูกในบางครั้ง  ยกตัวอย่างเช่น 

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

ผู้ป่วยที่เก่ียวกับงานนิติเวช 



๓๑ 
 
วิธีการปฏิบัติในกรณีผู้ป่วยคดี 
     ๑. กรณีห้องฉุกเฉิน 
         ซักประวัติและตรวจร่างกายผู้ป่วยโดยเฉพาะในเรื่องของ  “บาดแผล” ทำการบันทึกชนิด ขนาดและ
ตำแหน่งของบาดแผลลงในใบบันทึกบาดแผลในเวชระเบียนของผู้ป่วย รวมท้ังรายละเอียดการบาดเจ็บส่วนอื่น 
แนะนำเรื่องการแจ้งความ ใบชันสูตรบาดแผลและนัดผู้ป่วยเพื่อมาพบแพทย์นิติเวชท่ีห้องตรวจผู้ป่วยนอกนิติเวช
คลินิกในวันทำการถัดจากวันดังกล่าว เวลา ๑๐๐๐ - ๑๒๐๐ อาคารศูนย์มะเร็ง ช้ัน ๑ 
     ๒. กรณีบนหอผู้ป่วยใน 
         หากผู้ป่วยท่ีอยู่ในความดูแลเป็นผู้ป่วยคดีหรือมีแนวโน้มว่าอาจมีปัญหาทางกฎหมายได้ในอนาคต ให้แพทย์
ประจำบ้านส่งใบขอคำปรึกษา (consultation request) แพทย์นิติเวชทันทีหลังจาก admit โดยเฉพาะในกรณี
ผู้ป่วยท่ีเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุจราจรซึ่งทางแพทย์นิติเวชจะเป็นผู้ออกใบรับรองแพทย์ท่ีเกี่ยวกับการเบิกพ.ร.บ.
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและจะไปเย่ียมผู้ป่วยท่ีหอผู้ป่วยเพื่อซักประวัติและบันทึกบาดแผลรวมถึงการบาดเจ็บ
โดยละเอียดอีกครั้ง รวมถึงอาจมีนัดให้มาตรวจติดตามอาการห้องตรวจผู้ป่วยนอกนิติเวชคลินิก 
คำแนะนำในการดำเนินการในทางคดี 

๑. การแจ้งความ 
         แนะนำให้ผู้ป่วยดำเนินการแจ้งความกับร้อยเวรของสถานีตำรวจซึ่งรับผิดชอบท้องท่ีเกิดเหตุ ในกรณีท่ีไม่
สามารถไปด้วยตนเองได้เนื่องจากการบาดเจ็บต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล ผู้ท่ีสามารถไปแจ้งความแทนได้ 
คือ บิดามารดา บุตร สามีภรรยา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม โดยต้องนำหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องไปยื่นด้วย เช่น 
ทะเบียนบ้าน สูติบัตร ทะเบียนสมรส หรือใบมอบอำนาจ หลังจากแจ้งความแล้วท่านควรขอเบอร์ติดต่อร้อยเวร
เจ้าของคดีไว้ด้วยเพื่อความสะดวกในการติดตามคดีหากผู้ป่วยต้องการให้มีการดำเนินคดีทางอาญาหรือต้องการ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทางแพ่ง โดยแพทย์และเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลไม่มีหน้าท่ีแจ้งความ 
      

๒. ใบนำส่งผู้บาดเจ็บฯ 
         เมื่อแจ้งความแล้ว ผู้แจ้งความอาจจะได้รับ “ใบนำส่งผู้บาดเจ็บฯ” จากพนักงานสอบสวน ให้เก็บเอกสาร
นี้ไว้ เพื่อมอบให้เจ้าหน้าท่ีห้องนิติเวชในวันท่ีแพทย์นิติเวชนัดมาตรวจท่ีห้องตรวจผู้ป่วยนอกนิติเวชคลินิก 

 



๓๒ 
 

 
๓. ใบชันสูตรบาดแผล 

๕. ใบรับรองแพทย ์
         ใบรับรองแพทย์โดยท่ัวไปแล้วไม่มีประโยชน์ในทางคดี เนื่องจากมีรายละเอียดน้อย ปกติจะใช้เพื่อ

หยุดงาน หรือเบิกค่ารักษาจาก พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เป็นต้น แต่ไม่สามารถใช้ในการฟ้องคดีอาญา
ได้ 
ศพผู้เสียชีวิตที่เก่ียวข้องกับทางนิติเวช 

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

        การที่พนักงานสอบสวนจะแจ้งข้อหาในสำนวนคดีได้น้ันหลักฐานที่สำคัญได้แก่ “ใบชันสูตรบาดแผล”ซึ่ง
แพทย์นิติเวชจะเป็นผู้ออกให้ เมื่อได้รับการร้องขอจากพนักงานสอบสวนผ่านทาง “ใบนำส่งผู้บาดเจ็บ”โดยจะระบุว่าผู้ป่วยมี
บาดแผลชนิดใดบ้าง ต้องใช้เวลารักษานานเท่าไหร่ ดังน้ันแพทย์นิติเวชจึงต้องรอให้ผู้ป่วยได้ออกจากโรงพยาบาลก่อน แล้ว
จึงนัดผู้ป่วยมาพบที่ห้องตรวจนิติเวชอีกคร้ังเพื่อติดตามอาการ 

    ๔. การรับใบชันสูตรบาดแผล 
       ใบชันสูตรบาดแผลเป็นเอกสารทางคดี จึงต้องให้พนักงานสอบสวนเป็นผู้มารับกับทางห้องนิติเวชเท่าน้ัน 
ไม่สามารมอบให้ผู้ป่วยหรือญาติได้ หากต้องการตรวจสอบเอกสารน้ี ผู้ป่วยควรติดต่อกับพนักงานสอบสวนโดยตรง 
          
                  
 
 
 
ใบรับรองแพทย์โดยทั่วไปแล้วไม่มีประโยชน์ในทางคดี เน่ืองจากมีรายละเอียดน้อย ปกติจะใช้เพื่อหยุดงาน หรือเบิกค่ารักษา
จาก พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เป็นต้น แต่ไม่สามารถใช้ในการฟ้องคดีอาญาได้ 
 
ศพผู้เสียชีวิตที่เก่ียวข้องกับทางนิติเวช 



๓๓ 
 
การตายโดยผิดธรรมชาตินั้น คือ 

 
ดังนั้นเมื่อมีผู้ป่วยเสียชีวิตภายในโรงพยาบาลท้ังท่ีห้องฉุกเฉินและบนหอผู้ป่วยแล้วเข้ากับเกณฑ์พฤติการณ์         

การตายดังกล่าวท้ังห้าข้อนี้ ต้องแจ้งแก่แพทย์นิติเวชเพื่อทำการชันสูตรพลิกศพและอาจจะต้องทำการผ่าตรวจศพ
ต่อไป 

ยกตัวอย่างเช่น กรณีผู้ป่วยไม่มีสัญญาณชีพเมื่อเข้ามาท่ีห้องฉุกเฉิน ได้ทำการกดหน้าอก CPR แต่สุดท้าย
เสียชีวิต วินิจฉัยเป็น DOA หรือ death on arrival เข้าได้กับกลุ่มผู้ป่วยท่ีตายโดยยังมิปรากฎเหตุ หรือกรณี
ผู้ป่วยจมน้ำหรืออุบัติเหตุจราจร แต่ต่อมาพบว่ามี MI แล้วเสียชีวิตท่ีหอผู้ป่วยอายุรกรรม ก็ยังต้องมีการชันสูตร
พลิกศพโดยแพทย์นิติเวชเนื่องจากมาด้วยเรื่องของอุบัติเหตุ ท้ังนี้รวมถึงผู้ป่วยท่ีถูกแทง ยิงหรือขับรถชนแล้ว
ต่อมาเสียชีวิตท่ีสาเหตุการตายจากอุบัติเหตุชัดเจน เป็นต้น 

แนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับศพที่ต้องทำการชันสูตรพลิกศพ 

             นอกจากกรณีศพผู้เสียชีวิตท่ีเกี่ยวข้องกับงานทางนิติเวช กรณีศพผู้ป่วยท่ีเข้ารับการรักษาและเสียชีวิต
ภายในรพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.ท่ีแพทย์ผู้รักษามีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรักษาหรือสาเหตุการตายของผู้เสียชีวิต 
หน่วยพยาธิกายวิภาคได้ให้บริการตรวจศพทางวิชาการเหล่านี้ รวมถึงศพทารกท่ีแพทย์ต้องการขอตรวจและรับ
ปรึกษาจากแพทย์นิติเวชเมื่อมีการร้องขออีกด้วย  

   

 

 

 

 

(๑) ฆ่าตัวตาย 
(๒) ถูกผู้อื่นทำให้ตาย 
(๓) ถูกสัตว์ทำร้ายตาย 
(๔) ตายโดยอุบัติเหตุ 
(๕) ตายโดยยังมิปรากฏเหตุ 

 เม่ือมีการเสียชีวิต ให้แพทย์ประจำบ้านแจ้งและให้คำแนะนำแก่ญาติเร่ืองการชันสูตรพลิกศพโดย
แพทย์นิติเวช เนื่องจากเป็นกระบวนการทางกฎหมาย ต้องทำในทุกกรณีที่ได้กล่าวไป โดยไม่ต้องได้รับ
ความยินยอมจากญาติ 
 แพทย์ประจำบ้านไม่ต้องออกหนังสือรับรองการตาย เนื่องจากแพทย์นิติเวชจะทำการชันสูตรพลิก
ศพและอาจต้องผ่าตรวจศพและเป็นผู้ออกหนังสือรับรองการตาย 
 ส่งศพและแนะนำญาติให้มาติดต่อที่อาคาร ๑๔ แพทย์นิติเวชจะทำการชันสูตรพลิกศพตาม
ขั้นตอนต่อไป 
การส่งตรวจทางพยาธิกายวิภาคกรณีการขอผ่าตรวจศพ (Anatomic Pathology – Autopsy Case)  



๓๔ 
 
กรณีแพทย์ผู้รักษาต้องการขอตรวจศพดังกล่าว สามารถดำเนินการตามข้อปฏิบัติดังนี้ 

๑. การขออนุญาตตรวจศพ 
          ๑.๑ แพทย์ท่ีให้การดูแลรักษาผู้ป่วย ต้องขออนุญาตจากญาติผู้ป่วยท่ีมีสิทธิ์ให้ทำการผ่าศพได้ ซึ่งต้อง
เป็นญาติท่ีใกล้ชิดเรียงลำดับความสำคัญ ดังนี้ 

- คู่สมรสท่ีถูกต้องตามกฎหมาย 
- บุตร ธิดาท่ีบรรลุนิติภาวะ 
- บิดา มารดา (เป็นอันดับ ๑ กรณีผู้ตายยังไม่บรรลุนิติภาวะ) 
- พี่น้องรว่มบิดามารดาเดียวกันท่ีบรรลุนิติภาวะ 
- พี่น้องรว่มบิดาหรือมารดาเดียวกันท่ีบรรลุนิติภาวะ 
- ปู่ ย่า ตา ยาย 
- ลุง ป้า น้า อา 
- ญาติผู้รับผิดชอบดูแล หรือเป็นผู้ปกครอง ดูแลกันมาตลอด 
๑.๒ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลไม่สามารถเซ็นอนุญาตให้ผ่าศพได้ 

      ๑.๓ แพทย์ผู้ทำการขอตรวจศพ ต้องอธิบายให้ญาติเข้าใจขั้นตอนและวิธีการผ่าศพอย่างชัดเจน โดย
สามารถศึกษารายละเอียดได้ในคู่มือส่ิงส่งตรวจทางพยาธิกายวิภาคปี ๒๕๕๖  (ห้องปฏิบัติการช้ินเนื้อและเซลล์
วิทยา) 

๑.๔ ไม่รับตรวจศพผู้ป่วยติดเช้ือ HIV หรือเป็นพาหะไวรัสตับอักเสบและเช้ือวัณโรค 
๑.๕ ในกรณีศพผู้ป่วยท่ีติดเช้ือหรือมีโรคติดต่อร้ายแรง เช่น วัณโรค Meningococcemia แพทย์ต้อง

ระบุในใบขออนุญาตผ่าศพให้ชัดเจน เพื่อเตรียมการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของเช้ือ 
 
 

๒. ข้อปฏิบัติในการขอตรวจศพ 
๒.๑ แพทย์ผู้ขออนุญาตตรวจศพต้องติดต่อกับพยาธิแพทย์ผู้มีหน้าท่ีผ่าตรวจศพในวันนั้น โดยท้ังในและ

นอกวัน-เวลาราชการ ให้แพทย์ผู้ขออนุญาตติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีห้องนิติเวชท่ีอยู่เวรประจำวันนั้นเพื่อ
ดำเนินการแจ้งให้พยาธิแพทย์ทราบ 

๒.๒ ผู้เขียนใบขออนุญาตผ่าศพ (PA-FO-036) ต้องเป็นแพทย์ผู้ดูแลผู้ป่วยและสามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติม
ได้เท่านั้น เมื่อญาติอนุญาตให้ทำการผ่าตรวจศพแล้ว ให้แพทย์ผู้ขออนุญาตกรอกข้อมูลท่ีสำคัญเกี่ยวกับผู้ป่วย  
ซึ่งประกอบด้วยการตรวจร่างกายแรกรับ การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การรักษาท่ีได้รับ การดำเนินโรค 
การวินิจฉัย โรค ตลอดจนประ เด็น ที่ต้อ งการให้ตรวจเป็นพิ เศษในขณะทำการผ่าศพ  ข้อมูลทาง
คลินิคท่ีครบถ้วนจะช่วยให้การผ่าตรวจศพเป็นไปได้ด้วยความรวดเร็ว ถูกต้องและตรงตามความต้องการของ
แพทย์ผู้ขออนุญาตตรวจศพ 

๒.๓ ให้ญาติลงนามยินยอมการผ่าตรวจศพในช่องผู้อนุญาต โดยการขออนุญาตจะต้องไม่เป็นการบังคับ
ญาติให้ยินยอม 



๓๕ 
 

๒.๔ แพทย์ผู้ขออนุญาตลงช่ือ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ท่ีสามารถติดต่อได้อย่างชัดเจนเพื่อการติดต่อ
จากพยาธิแพทย์ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม 

๒.๕ กรณีแพทย์ประจำบ้านเป็นผู้ขออนุญาตผ่าตรวจศพ ต้องให้อาจารย์แพทย์เจ้าของไข้เซ็นช่ือกำกับด้วย 
๒.๖ เวลาผ่าศพ – ในเวลาราชการ , ไม่ผ่าในวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖ 
 

นโยบายด้านความเสี่ยง 
(Risk Policy) 

 นโยบายเร่ืองการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. 
 ๑. ทุกหน่วยงานของโรงพยาบาลจะต้องมีระบบการบริหารความเส่ียงโดยการค้นหา การวิเคราะห์การจัดการ
ความเส่ียง วางมาตรการป้องกันและติดตามประเมินผลระบบเพื่อปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
 ๒. คณอก.บริหารความเส่ียง มีหน้าท่ีจัดระบบการบริหารความเส่ียง รับผิดชอบดูแลภาพรวมบูรณาการระบบ
การบริหารความเส่ียงกับระบบสำคัญอื่นๆ อย่างครอบคลุม ประสานเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน รวมท้ัง
ส่ือสารประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบเพื่อความปลอดภัยของผู้ให้และผู้รับบริการ  และสร้างวัฒนธรรม
ความปลอดภัยในองค์กร 
 ๓. กำหนดให้ทุกหน่วยงานมีผู้ประสานงานด้านความเส่ียง (RM Ward Nurse) หรือคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียงของแต่ละกองหรือหน่วยงาน เพื่อดูแลปัญหาและประสานงานด้านความเส่ียง และประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากรในกองหรือหน่วยงานรับทราบ 
 ๔. การจัดแบ่งระดับความรุนแรงของอุบัติการณ์ความเส่ียงทางคลินิก (Clinical Risk) 
  ๔.๑ ระดับ A หมายถึง เหตุการณ์ซึ่งมีโอกาสจะก่อให้เกิดความเส่ียง 
  ๔.๒ ระดับ B หมายถึง เหตุการณ์ความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นแต่ยังไม่ถึงตัวผู้ป่วย 
  ๔.๓ ระดับ C หมายถึง เหตุการณ์ความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นแต่ไม่เกิดอันตรายต่อผู้ป่วย 
  ๔.๔ ระดับ D หมายถึง เหตุการณ์ความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นและส่งผลต่อผู้ป่วยเพียงเล็กน้อยหรือทำ
ให้ต้องมีการเฝ้าระวังเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีอันตรายต่อผู้ป่วย 
  ๔.๕ ระดับ E หมายถึง เหตุการณ์ความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นแล้ว ส่งผลให้ผู้ป่วยเกิดอันตรายช่ัวคราว
หรือทุพพลภาพช่ัวคราว ซึ่งต้องให้การดูแลรักษา 
  ๔.๖ ระดับ F หมายถึง เหตุการณ์ความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นแล้ว ส่งผลให้ผู้ป่วยเกิดอันตรายช่ัวคราวหรือ
ทุพพลภาพช่ัวคราว ทำให้ต้องนอน รพ.หรืออยู่ รพ.นานขึ้น 
  ๔.๗ ระดับ G หมายถึง เหตุการณ์ความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นแล้ว ส่งผลให้ต่อผู้ป่วยเกิดอันตราย หรือ
ทุพพลภาพถาวร 
  ๔.๘ ระดับ H หมายถึง เหตุการณ์ความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นแล้วส่งผลให้ต้องทำการช่วยชีวิต 
  ๔.๙ ระดับ I หมายถึง เหตุการณ์ความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นแล้ว และเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของ
ผู้ป่วย รวมท้ัง Sentinel event ทุกเหตุการณ์ ได้แก่ เหตุการณ์ท่ีมีแนวโน้มจะถูกฟ้องร้องหรือเผยแพร่ต่อ
ส่ือมวลชน, เหตุการณ์ไม่คาดหวังในผู้ป่วย/ญาติท่ีเป็นบุคคลสำคัญ, การพยายามฆ่าตัวตายในรพ. การจำหน่ายเด็ก
ผิดครอบครัว (Discharge to wrong family), การลักพาทารกใน รพ. (Infant abduction), การข่มขืนผู้ป่วย 
(Rape), การผ่าตัดผิดข้างหรือผิดคน, การให้เลือดหรือส่วนประกอบของเลือดผิด 
 ๕. การจัดแบ่งระดับความรุนแรงความเส่ียงท่ัวไป (Non clinical risk) 
  ๕.๑ ระดับ A หมายถึง เหตุการณ์ซึ่งมีโอกาสจะก่อให้เกิดความเสียหาย 
  ๕.๒ ระดับ B หมายถึง เหตุการณ์ความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นแต่ยังไม่มีความเสียหาย 
  ๕.๓ ระดับ C หมายถึง เหตุการณ์ความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นแล้ว มีความเสียหายน้อยมาก มูลค่าทรัพย์สิน 
<๒,๐๐๐ บาท 



๓๗ 
 
  ๕.๔ ระดับ D หมายถึง เหตุการณ์ความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นแล้ว มีความเสียหายน้อยเช่น ช่ือเสียง
ภาพพจน์เสียหาย เกิดความไม่ไว้วางใจจากผู้ป่วยและความไม่สะดวกขณะรับบริการทรัพย์สินเสียหายเล็กน้อย  
มูลค่า ๒,๐๐๐-๕,๐๐๐ บาท  
  ๕.๕ ระดับ E หมายถึง เหตุการณ์ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนแล้ว มีความเสียหายปานกลาง เช่นเกิดความ
ไม่ไว้วางใจจากองค์กรภายนอก เช่นบริษัทประกัน/หน่วยงานของรัฐ ทรัพย์สินเสียหายมากกว่า ๕,๐๐๐-๑๕,๐๐๐ บาท 
  ๕.๖ ระดับ F หมายถึง เหตุการณ์ความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นแล้ว มีความเสียหายมาก เช่น เกิดความไม่
ไว้วางใจจากองค์กรภายนอก เช่นบริษัทประกัน/หน่วยงานของรัฐ ทรัพย์สินเสียหายมากกว่า ๑๕,๐๐๐ -๓๐,๐๐๐ บาท 
  ๕.๗ ระดับ G หมายถึง เหตุการณ์ความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นแล้ว มีความเสียหายมากท่ีสุด ทรัพย์สิน
เสียหาย มีมูลค่ามากกว่า ๓๐,๐๐๐-๕๐,๐๐๐ บาท ช่ือเสียงภาพพจน์ของ รพ.เสียหาย ปรากฏในส่ือสาธารณะ 
  ๕.๘ ระดับ H หมายถึง เหตุการณ์ความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นแล้ว มีความเสียหายมากท่ีสุด และ ทำให้  
รพ.ต้องหยุดชะงักการให้บริการไม่เกิน ๒๔ ชม.ทรัพย์สินเสียหาย มีมูลค่ามากกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท ถูกฟ้องร้องต่อองค์กรวิชาชีพ /หน่วยเหนือ 
  ๕.๙ ระดับ I หมายถึง เหตุการณ์ความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นแล้ว มีความเสียหายมากท่ีสุด และทำให้
รพ.ต้องหยุดให้บริการไม่เกิน ๒๔ ชม. ทรัพย์สินเสียหาย มีมูลค่ามากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท ช่ือเสียงภาพพจน์
เสียหายปรากฏในส่ือสารสาธารณะหลากหลาย/ถูกฟ้องร้องเป็นคดีความแพ่งหรืออาญา 
 ๖. การรายงานเหตุการณ์กรณีจัดเป็นความเส่ียงทางการศึกษา (Educational Risk) 

๗. บุคลากรของโรงพยาบาลทุกคนมีหน้าท่ีรายงานอุบัติการณ์ท่ีเป็นความเส่ียงโดยใช้แบบรายงานความเส่ียง 
(Incident Report) ดำเนินการด้วยหลักการรักษาความลับ ไม่เปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ไม่เกี่ยวข้องและไม่นำมาใช้ใน
การพิจารณาลงโทษ 
 ๘. กรณีเรื่องร้องเรียนหรืออุบัติการณ์ท่ีเกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์ท่ีมีความรุนแรงระดับ G-H-I ให้รายงาน
เหตุการณ์นั้นต่อหัวหน้าหอผู้ป่วย/หัวหน้าหน่วยงาน ผู้ตรวจการ พอ.กองและคณก.บริหารความเส่ียงทันทีภายใน 
๒๔ ชม. และให้แต่ละหน่วยงานวิเคราะห์รากเหง้าของสาเหตุ (Root Cause Analysis ) เพื่อออกแบบระบบหรือ
วางมาตรการป้องกันท่ีมีประสิทธิภาพ 
 ๙. ให้ทุกหน่วยงาน/ทีมนำทางคลินิก ค้นหาและจัดทำบัญชีความเส่ียง (Risk Profile) เพื่อเป็นแนวทางใน
การวางมาตรการป้องกันความเส่ียง ส่ือสารประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรรับทราบและติดตามประเมินผล ทบทวน
อยา่งสม่ำเสมอ และพัฒนาระบบการป้องกันความเส่ียงท่ีสำคัญและเกิดบ่อย 
 
แบบรายงานเหตุการณ์กรณีจัดเป็นความเสี่ยงทางการศึกษา (EducationalRisk) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepjDCkaP51Iwl68UKyLyLfM6p05uYSVTYsDfTW
CKfr9yE1fw/viewform?usp=sf_link 

 
 
 
 
 



๓๘ 
 



๓๙ 
 

 
 



๔๐ 
 

ผนวก ฉ 
การป้องกันการติดเชื้อจากการทำงานในบุคลากรทางการแพทย์ 

 
 ต้ังแต่มีการระบาดของเช้ือเอชไอวีท่ัวโลก วงการแพทย์ก็ให้ความสำคัญกับโรคติดต่อท่ีติดได้ทางเลือด (Blood 
born infection) มากขึ้น นอกเหนือจากเช้ือเอชไอวีแล้ว ยังมีโรคอีกหลายอย่างท่ีสามารถติดต่อได้ เช่น ไวรัสชนิดอื่น 
ปรสิต แบคทีเรีย หรือเช้ือรา การติดต่อของโรคสามารถผ่านทางการสัมผัสผิวหนังท่ีมีแผล รอยถลอก ถูกเข็มตำหรือของมี
คมบาด หรือผ่านทางเย่ือบุตา จมูก ปาก 
          ไวรัสเป็นเช้ือท่ีพบการติดต่อทางเลือดได้มากท่ีสุด ไวรัสท่ีมีความสำคัญและมีผลต่อสุขภาพอย่างมาก ได้แก่ ไวรัส
เอชไอวี ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี เนื่องจากสามารถทำให้เกิดโรคได้ท้ังแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง รวมท้ังสามารถ
แพร่กระจายสู่ผู้อื่นได้ 
 
วิธีการแพร่กระจายของเชื้อที่ติดต่อทางเลือดหรือสารคัดหลั่ง 

๑. การสัมผัสผ่านทางผิวหนัง (Percutaneous exposure) เกิดจากการได้รับบาดเจ็บจากของมีคม เช่น เข็มตำ  
มีดผ่าตัดบาด หลอดแก้วท่ีบรรจุเลือดแตกบาดมือ หรือบาดเจ็บจากกระดูกหรือฟันของผู้ป่วย 

๒. การสัมผัสเย่ือบุ (mucous membrane exposure) ได้แก่ การท่ีเลือดหรือสารคัดหล่ังสัมผัสถูกเย่ือบุ เช่น ริม
ฝีปาก เย่ือบุตา เย่ือบุจมูก เป็นต้น 

๓. การสัมผัสผิวหนังท่ีไม่ปกติ (non-intact skin exposure) ได้แก่ การท่ีเลือดหรือสารคัดหล่ังสัมผัสถูกแผลเปิด 
แผลถลอก ผิวหนังลอก หรือผิวหนังอักเสบ 
 
เลือดและสารคัดหลั่งที่แพร่กระจายเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี และเอชไอวีได้ 

๑. เลือด (Blood) น้ำเหลือง (serum) และพลาสมา (plasma) 
๒. สารคัดหล่ังจากมดลูก ช่องคลอด น้ำอสุจิ 
๓. สารน้ำจากบริเวณท่ีปราศจากเช้ือ เช่น ช่องเย่ือหุ้มปอด (pleural fluid) ช่องเย่ือหุ้มหัวใจ (pericardial fluid) 

ในช่องท้อง (peritoneal fluid) สารน้ำในข้อ (synovial fluid) น้ำคร่ำ (amniotic fluid) และสารน้ำในช่องสมองและไข
สันหลัง (cerebrospinal fluid)  
 
สารคัดหลั่งต่อไปนี้มีปริมาณเชื้อน้อย ไม่สามารถแพร่กระจายสู่ผู้อื่น ถ้าไม่มีเลือดปน 

๑. อุจจาระ                                                  ๕. น้ำตา                                                               
๒. สารคัดหล่ังจากจมูก                                    ๖. ปัสสาวะ 
๓. เสมหะหรือสารคัดหล่ังจากหลอดลม                 ๗. อาเจียน 
๔. เหงื่อ                                                      ๘. น้ำนม 

 
 
 
 
 



๔๑ 
 

ชนิดของการสัมผัส 
 จากการศึกษาในต่างประเทศ พบว่าการสัมผัสโดยทางผิวหนังจากการถูกเข็มตำเป็นอุบัติเหตุท่ีพบบ่อยท่ีสุดคือร้อย
ละ๘๐ ของการสัมผัสท้ังหมด เช่นเดียวกับข้อมูลของรพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. พบว่าการสัมผัสโดยถูกเข็มตำพบบ่อยท่ีสุด 
รองลงมาคือการถูกเลือดหรือสารคัดหล่ังกระเด็นถูกบริเวณเยื่อบุ โดยกรณีเข็มตำ ส่วนใหญ่เกิดจากการพลาดโดนในระหว่าง
การเจาะเลือดหรือฉีดยาแก่ผู้ป่วย 
 
การปฐมพยาบาลเบื้องต้นในบุคลากรที่สัมผัสเชื้อ 
          เมื่อบุคลากรสัมผัสเลือด และ/หรือสารน้ำ/สารคัดหลั่งของผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงจะเกิดการแพร่เชื้อได้ให้รีบทำ
ความสะอาดบริเวณท่ีสัมผัสทันที การทำความสะอาดให้ใช้น้ำสะอาดและสบู่ หรือน้ำยาทำลายเช้ือท่ีไม่ระคายเคืองต่อ
ผิวหนัง ไม่ควรบีบเค้นแผลอย่างรุนแรง เพราะอาจทำให้เช้ือซึมลงสู่เนื้อเยื่อช้ันลึกได้ง่ายขึ้น  
          ในกรณีเลือดหรือสารคัดหล่ังกระเด็นเข้าตา ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดหรือน้ำเกลือนอร์มัล หรือน้ำยาล้างตา ล้างตา
มากๆ 
          ถ้าเลือดหรือสารคัดหล่ังกระเด็นเข้าปาก ให้บ้วนน้ำลายท้ิงทันที จากนั้นให้บ้วนปาก กล้ัวปากและคอด้วยน้ำสะอาด
ติดต่อกัน ๒ - ๓ครั้ง ไม่ควรใช้สบู่หรือน้ำยาทำลายเช้ือในปาก  

 การติดเชื้อเอชไอวีจากการปฏิบัติงาน 
         โดยท่ัวไปความเส่ียงของการติดเช้ือเอชไอวีจากการสัมผัสเลือดของผู้ป่วยผ่านทางผิวหนังแต่ละครั้ง อยู่ท่ีประมาณ
ร้อยละ ๐.๓๒ ความเส่ียงจากการสัมผัสเลือดผ่านทางเยื่อบุประมาณร้อยละ ๐.๐๙ ส่วนความเส่ียงจากการสัมผัสเลือดผ่าน
ทางผิวหนังท่ีไม่ปกติมีรายงานว่าติดได้ แต่ไม่สามารถประมาณความเส่ียงได้ เนื่องจากพบน้อย อย่างไรก็ตาม เช่ือว่าความ
เส่ียงน่าจะน้อยกว่าการสัมผัสทางเย่ือบุ 
 
ปัจจัยที่มีผลต่อการติดเชื้อเอชไอวีจากการปฏิบติังาน 

๑. ปริมาณเลือดหรือสารคัดหล่ังท่ีสัมผัส  กรณีท่ีสัมผัสปริมาณมาก เช่น เข็มท่ีเจาะเลือดคนไข้มีเลือดคาอยู่ในเข็มเป็น
ปริมาณมาก มีดท่ีบาดมีเลือดคนไข้ติดอยู่ เลือดปริมาณมากกระเด็นใส่ ก็มีโอกาสท่ีจะติดเช้ือเพิ่มขึ้น 

๒. ลักษณะของการสัมผัส ถ้าเป็นแผลลึกมีเลือดออก แผลจากเข็มกลวงยิ่งมีขนาดเข็มใหญ่ก็ยิ่งมีโอกาสติดเช้ือ
เพิ่มขึ้น ถ้าใส่ถุงมือปริมาณเลือดท่ีผ่านถุงมือจะน้อยกว่าไม่ใส่ 

๓. ปริมาณเช้ือของผู้ป่วย ถ้าผู้ป่วยอยู่ในระยะท้ายของการติดเช้ือจะมีปริมาณเช้ือในเลือดมากกว่าผู้ป่วยท่ีไม่มี
อาการหรือผู้ป่วยท่ีอยู่ในระหว่างการรักษาด้วยยาต้านไวรัส 

๔. การป้องกันหลังสัมผัส หากได้รับยาต้านไวรัสหลังสัมผัสอย่างทันท่วงที ก็จะลดโอกาสการติดเช้ือลงได้ 
  

การให้ยาป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี 
          มีข้อมูลท่ีบ่งช้ีว่าการให้ยาต้านไวรัสเอชไอวีหลังสัมผัสโรคสามารถท่ีจะลดอัตราการติดเช้ือได้ ดังนั้นหากบุคลากร
สัมผัสโรคและมีความเส่ียงท่ีจะติดเช้ือจึงต้องได้รับยาต้านไวรัส โดยระยะเวลาของการได้รับยาควรจะเร็วที่สุดเท่าท่ีจะทำได้ 
จากการทดลองในสัตว์ทดลองพบว่าการให้ยาต้านไวรัสยิ่งเร็วยิ่งลดอัตราการติดเช้ือ ในขณะท่ีการให้ยาต้านไวรัสนานเกิน
กว่า ๗๒ ช่ัวโมงหลังสัมผัสโรคจะมีอัตราการติดเช้ือเพิ่มขึ้น 
 



๔๒ 
 

ขั้นตอนการให้ยาต้านไวรัส 
๑. ประเมินว่ามีข้อบ่งช้ีในการให้ยาหรือไม่ 
๒. ให้คำปรึกษาแก่บุคลากรท่ีสัมผัสโรคถึงความจำเป็นในการให้ยาและผลข้างเคียงท่ีอาจเกิดจากยา 
๓. ให้ยาต้านไวรัสตามความเหมาะสมกับลักษณะการสัมผัสโรค 
๔. ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
๕. การให้คำแนะนำและการติดตามผล 
เมื่อประเมินว่ามีความเส่ียงต่อการติดเช้ือ บุคลากรควรได้รับยาและรับการตรวจ  Anti-HIV อย่างรวดเร็ว หาก

พบว่า Anti-HIV เป็นบวกก่อนได้รับยา ก็ไม่ควรให้ยาต้านไวรัส ถ้าได้ไปแล้วให้หยุดยา เพราะหากได้รับยาสูตรไม่เหมาะสม
อาจทำให้เช้ือท่ีมีอยู่แล้วเกิดการด้ือยาได้ 
 
               การให้ยาต้านไวรัสมีท้ังให้ยา ๒ ชนิดและ ๓ ชนิดโดยประเมินจากความรุนแรงของการสัมผัสโรค หากเป็นการ
สัมผัสท่ีความรุนแรงมาก เช่น โดนเข็มกลวงขนาดใหญ่ตำ หรือถูกเข็มตำลึก หรือมีเลือดติดอยู่เป็นปริมาณมาก หรือผู้ป่วยอยู่
ในระยะท้าย มีปริมาณเช้ือในเลือดมาก ก็ควรพิจารณาให้ยา ๓ ชนิด โดยหากเลือกให้ยา ๒ ชนิดก็ให้ยากลุ่ม NNRTI ๒ ตัว
เรียกว่าสูตรยาพื้นฐาน (basic regimen) หรือหากให้ยา  ๓ ตัวเรียกว่าสูตรยาขยาย (expanded regimen) โดยตัวท่ี ๓ 
อาจเลือกให้เป็นยากลุ่ม NRTI หรือกลุ่ม PI หรือกลุ่มอื่นแล้วแต่ความเหมาะสมท้ังนี้รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ได้มีแนวทาง
ในการให้ยาในกรณีดังกล่าว โดยมีการปรับเปล่ียนตามข้อมูลใหม่ท่ีมีเพิ่มข้ึน ส่วนระยะเวลาของการให้ยาในปัจจุบันให้เป็น
เวลา ๔ สัปดาห์ตามข้อมูลการศึกษาในสัตว์ทดลอง 
          การเจาะเลือดตรวจ Anti-HIV ให้ทำทันทีหลังสัมผัสโรค หลังจากนั้นอีก ๓ เดือนและ ๖ เดือน รวม ๓ ครั้ง โดยสรุป
การให้การรักษาบุคลากรท่ีสัมผัสโรคต้องดำเนินการโดยเร็ว ต้องประเมินเหตุการณ์ท่ีเกิดเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกสูตร
ยา รวมทั้งต้องให้คำแนะนำและให้กำลังใจ ตลอดจนการติดตามผลเลือดอย่างครบถ้วน 
 

การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีจากการปฏิบัติงาน 
          ผู้ป่วยที่มีเช้ือไวรัสตับอักเสบบีในเลือด โดยตรวจพบ HBsAg ในเลือด ไม่ว่าจะมีอาการหรือไม่สามารถท่ีจะแพร่
เช้ือไปยังบุคลากรทางการแพทย์ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามี HBeAg ในเลือดด้วยแสดงถึงไวรัสตับอักเสบบีติดต่อได้โดยทาง
เลือดและสารคัดหล่ังต่างๆ สารคัดหล่ังที่มีปริมาณเช้ือสูง ได้แก่ สารน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอด สารน้ำในช่องเย่ือบุช่องท้อง 
สารน้ำในข้อ น้ำคร่ำ และสารน้ำในช่องสมองและไขสันหลัง ส่วนสารคัดหล่ังจากมดลูก/ช่องคลอด น้ำอสุจิและน้ำลายมี
ปริมาณเช้ือระดับปานกลาง ส่วนส่ิงขับถ่ายจากร่างกายเช่นอุจจาระ ปัสสาวะ มีปริมาณเช้ือน้อย ยกเว้นมีเลือดปน 
          โดยท่ัวไปความเส่ียงต่อการติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบีจากการถูกเข็มตำกรณีท่ีไม่ทราบว่ามี HBeAg หรือไม่โดยเฉล่ีย
เท่ากับร้อยละ๖ - ๓๐ ซึ่งนับว่าสูงกว่าการติดเช้ือไวรัสชนิดอื่น 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีจากการปฏิบัติงาน 
          การประเมินความเส่ียงต่อการติดเช้ือจากการปฏิบัติงานคล้ายกับกับการติดเช้ือเอชไอวี โดยขึ้นกับปัจจัยหลัก ๓ 
ประการ คือ ปริมาณของเช้ือท่ีมี ปริมาณของเลือดหรือสารน้ำท่ีสัมผัส และทางท่ีสัมผัส 
          บุคลากรท่ีเคยได้รับวัคซีนแล้วหรือเคยติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบีมาก่อนในอดีต อาจจะมีภูมิต้านทานหรือไม่ก็ได้ 
ดังนั้นควรถามประวัติการได้รับวัคซีนว่าครบหรือไม่ เคยตรวจภูมิต้านทานหรือไม่ว่าขึ้นหรือเปล่าผู้ท่ีเคยได้รับวัคซีนครบ ๓ 



๔๓ 
 

เข็มและมีภูมิต้านทานแล้วและผู้ท่ีเคยติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบีมาก่อน ไม่จำเป็นต้องให้การป้องกันการติดเช้ือ ส่วนในกรณี
ท่ีไม่ทราบว่าผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีหรือไม่ให้ประเมินความเสี่ยง  ถ้าผู้ป่วยมีความเส่ียงต่อการติดเช้ือให้การรักษา
เหมือนกรณีผู้ป่วยติดเช้ือ 

การให้ยาป้องกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบ ี
          ประกอบด้วยการให้อิมมูโนโกลบูลินและวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี ในกรณีผู้ป่วยมีเช้ือ และบุคลากรไม่มีภูมิ
ต้านทาน การรักษาคือการให้อิมมูโนโกลบูลิน ๑ ครั้งร่วมกับวัคซีน ๑ ชุด (คือ วัคซีน ๓ เข็ม ฉีดทันที ๑ เข็ม จากนั้นให้ซ้ำท่ี 
๑ เดือนและ ๖ เดือน) การให้อิมมูโนโกลบูลินและวัคซีนให้ฉีดเร็วที่สุดภายในไม่เกิน ๒๔ ช่ัวโมง โดยฉีดเข้ากล้ามเนื้อบริเวณ
หัวไหล่ (deltoid) สามารถให้อิมมูโนโกลบูลินพร้อมกับวัคซีนได้โดยให้ฉีดคนละตำแหน่ง กรณีท่ีบุคลากรเคยฉีดวัคซีนแต่ไม่
ครบ ให้ปฏิบัติเหมือนกับกรณี ไม่มีภูมิต้านทาน ส่วนขั้นตอนการให้ยาและการให้คำแนะนำเหมือนกับกรณีสัมผัสโรคผู้ป่วย
เอชไอวี 
          การติดตามผลยังไม่มีแนวทางท่ีชัดเจน แต่โดยท่ัวไปแนะนำให้เจาะเลือดตรวจติดตามผลท่ี ๓  เดือนและ ๖ เดือน 
โดยระหว่างนี้ควรละเว้นการบริจาคเลือด อวัยวะ เนื้อเยื่อ และอสุจิ 

การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีจากการปฏิบัติงาน 
         การตรวจพบ Anti-HCV ในเลือดบ่งช้ีว่ามีการติดเช้ือตับอักเสบซีในบุคคลนั้น แต่มีข้อจำกัด คือ ไม่สามารถบอกได้ว่าเป็น
การติดเช้ือเฉียบพลัน เรื้อรัง หรือเป็นการติดเช้ือมาก่อนในอดีต และไม่มีความสัมพันธ์กับปริมาณเช้ือในเลือด (HCV RNA) 
และไม่ได้บอกถึงการแบ่งตัวอย่างรวดเร็วของไวรัส บอกได้เพียงว่ามีโอกาสท่ีจะติดต่อจากผู้ป่วยไปสู่ผู้อื่นได้ โดยความ
เส่ียงต่อการติดเช้ือไวรัสตับอักเสบซีจากการถูกเข็มตำหรือของมีคมบาด มีค่าเฉล่ียร้อยละ ๑.๘ (พิสัย ๐-๑๐) ซึ่งต่ำกว่า
การติดเช้ือตับอักเสบบีมาก 
ปัจจัยที่มีผลต่อการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีจากการปฏิบัติงาน 
          โดยท่ัวไปความเส่ียงต่อการติดเช้ือไวรัสตับอักเสบซีมีน้อยกว่าไวรัสตับอักเสบบีดังท่ีกล่าวแล้ว เช่ือว่าเป็นเพราะ
ปริมาณเช้ือในเลือดมีน้อยกว่ามาก ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องนอกเหนือจากความรุนแรงและปริมาณของเลือด/สารคัดหล่ังท่ีสัมผัส
แล้ว จึงเป็นเรื่องของความชุกของโรค การติดเช้ือตับอักเสบซีส่วนใหญ่ผ่านทางการใช้เข็มฉีดยาร่วมกันและการให้เ ลือดใน
อดีต จึงพบความชุกมากในผู้ป่วยกลุ่มนี้ 

การให้ยาป้องกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี 
          มีข้อมูลการให้  Interferonชนิดเดียวหรือให้ร่วมกับยา ribavirin พบว่ามีประสิทธิภาพในการลดจำนวนไวรัสลงได้
มาก แต่ยังไม่มีข้อมูลเพียงพอท่ีจะใช้เป็นมาตรฐานในการให้ กรณีหลังการสัมผัสโรค ปัจจุบันจึงยังไม่มีการป้องกันการติด
เช้ือไวรัสตับอักเสบซีท่ีมีประสิทธิผล ส่วนใหญ่จะใช้วิธีให้คำแนะนำให้สังเกตอาการและตรวจติดตามทางห้องปฏิบัติการเป็น
ระยะเพื่อดูว่าร่างกายสามารถกำจัดเช้ือได้เองหรือไม่ หากพบว่าเป็นการติดเช้ือแบบเรื้อรังก็ต้องให้คำแนะนำและติดตาม
อย่างต่อเนื่องเพื่อวางแผนป้องกันภาวะแทรกซ้อนระยะยาว 
          เนื่องจากการให้การรักษาการติดเช้ือไวรัสท้ัง ๓ ชนิดต้องให้การรักษาอย่างเร่งด่วน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องทราบผล
เลือดของท้ังผู้ป่วยและบุคลากรในทันที เมื่อเกิดกรณีการสัมผัสโรค เมื่อเกิดเหตุขึ้นจึงต้องแจ้งให้ห้องปฏิบัติการทราบเสมอ
ว่าต้องการผลด่วนเป็นกรณีพิเศษ 
เพิ่มอาจารย์ท่ีรับปรึกษา หากกรณีต้องได้รับยาต้านไวรัส  
อาจารย์ท่ีปรึกษา  น.อ.หญิง จุฑารัตน์  เมฆมัลลิกา     (กองกุมารเวชกรรม)   

  ร.ต.คริส   ฟูจิตนิรันดร์           (กองอายุรกรรม)    



๔๔ 
 

แนวทางการจัดการและควบคุมโรคติดต่อในบุคลากรทางการแพทย์ 
สำหรับนักศึกษาแพทย์และแพทย์ประจำบ้านเข้าใหม่ 
การจัดการโรคติดต่อในบุคลากรทางการแพทย์กระทำเพื่อลดความเส่ียงของบุคลากรในการรับหรือแพร่เช้ือโดยมีหลักการท่ี
สำคัญ คือ 

1. การปฏิบัติต้องไม่เป็นการลงโทษบุคลากรท่ีเจ็บป่วย บุคลากรท่ีเจ็บป่วยเมื่อได้รับการรักษาแล้วสามารถ
ปฏิบัติงานได้ตามปกติ 

2. การเจ็บป่วยของบุคลากรต้องเก็บเป็นความลับ 
3. บุคลากรมีหน้าท่ีรับผิดชอบต่อการเจ็บป่วยของตนเองโดยไม่ปกปิดการเจ็บป่วยในโรคติดต่อท่ีอาจส่งผลกระทบ

ต่อบุคคลอื่น รวมท้ังรับผิดชอบต่อการป้องกันการติดเช้ือต่อตนเองและผู้อื่นโดยการฉีดวัคซีน ท้ังก่อนการเข้าปฏิบัติงานและ
ระหว่างการปฏิบัติงาน 
โดยแนวทางปฏิบัติกรณีบุคลากรกลุ่มนักศึกษาแพทย์และแพทย์ประจำบ้านรับใหม่ มีแนวทางดังนี้ 

1 การประเมินสุขภาพของบุคลากรกลุ่มนักศึกษาแพทย์และแพทย์ประจำบ้านรับใหม่ก่อนเข้าปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาล 

1.1 ซักประวัติและตรวจร่างกายก่อนเข้าปฏิบัติงานรวมถึงจัดทำประวัติสุขภาพบุคลากรทางการแพทย์
ตามแบบฟอร์ม 

1.2 การตรวจทางห้องปฏิบัติการและประวัติการฉีดวัคซีน โดยมีผลการตรวจแนบ 
- ตรวจภาพถ่ายรังสีทรวงอก 
- ตรวจ CBC UA 
- ตรวจหาการติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบีและหาภูมิคุ้มกันต่อไวรัสตับอักเสบบี(HBsAg และ HBsAb) 
- ตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อคางทูม หัด หัดเยอรมัน (Mumps IgG, Measles IgG, Rubella IgG) 
- ตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อการติดเช้ือสุกใส (Varicella IgG) หากได้รับการฉีดวัคซีนอีสุกอีใสแล้ว

(Varicella vaccine) ต้องมีใบรับรองแพทย์หรือหลักฐานแนบ 
- ใบรับรองแพทย์หรือหลักฐานการได้รับวัคซีน คอตับ ไอกรน บาดทะยัก (Tdap) ภายใน10ปี 
- การตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังการติดเช้ือวัณโรคพิจารณาตามแนวทางข้อ3 

1.3 การประเมินผลการตรวจ 
- หากพบมีความผิดปกติหรือมีโรคประจำตัวส่งพบแพทย์ตามความเหมาะสม 
- พิจารณาเรื่องการฉีดวัคซีนตามแนวทางข้อ 2 

 
2 การให้วัคซีนป้องกันโรคก่อนเข้าปฏิบัติงานในโรงพยาบาล การเลือกฉีดวัคซีนควรพิจารณาตามข้อกำหนดดัง

แสดงในตารางร่วมกับพิจารณาข้อห้ามในการฉีดวัคซีนแต่ละชนิด 
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 - มีข้อห้ามในการฉีดวัคซีน - ผล Mumps IgG, Measles IgG, Rubella IgG อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นลบ 
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Varicel 
la - มีหลักฐานว่าได้รับวัคซีนครบ 2เข็ม - ผล Varicella IgG เป็นลบและยังไม่เคยฉีดวัคซีน หรือฉีดยังไม่ครบ 2เข็ม 
- ผล Varicella IgG เป็นบวก - มีข้อห้ามในการฉีดวัคซีน 
Tdap - ไม่มีประวัติได้รับวัคซีน Tdap ภายใน 10 ปี 

3 การเฝ้าระวังการติดเช้ือวัณโรค 
3.1 ซักประวัติ ตรวจร่างกาย และ ภาพถ่ายรังสีทรวงอกก่อนเช้าปฏิบัติงานว่าเป็นวัณโรคหรือไม่ 

(active tuberculosis) 
3.2 ถ้าปกติดี ตรวจ tuberculin skin test (TST) โดยจะทำการตรวจวันแรกและวันสุดท้ายของ

การปฐมนิเทศ 
3.2.1 ถ้าผล TST เป็นบวก แสดงว่าเคยรับเช้ือวัณโรค (latent tuberculosis 

infection; LTBI) ให้เฝ้าระวังการป่วยเป็นวัณโรคและป้องกันการรับเช้ือใหม่ โดยตรวจร่างกาย
และภาพถ่ายรังสีทรวงอกทุก 1 ปี 

3.2.2 ถ้าผล TST เป็นลบ ให้ตรวจซ้ำหลังจากนั้น 2 สัปดาห์ (two-step test) 
3.2.2.1 ถ้าครั้งท่ี 2 เป็นบวก แสดงว่าเป็น boosted reaction ให้วินิจฉัยเป็น LTBI ให้

ดำเนินการตามข้อ 3.2.1 
3.2.2.2 ถ้าครั้งท่ี 2 เป็นลบ แสดงว่ายังไม่เคยรับเช้ือวัณโรคและไม่มีภูมิคุ้มกัน ให้เฝ้า

ระวังและทดสอบ tuberculin ซ้ำอีก 1 ปี ถ้าผลภายหลังเป็นบวก (tuberculin conversion) 
แสดงว่ามีการรับเช้ือใหม่ในช่วง 1 ปี ถ้าตรวจร่างกายแล้วไม่พบการป่วยเป็นวัณโรค อาจ
พิจารณาให้ยาป้องกันวัณโรคตามความเหมาะสมเฉพาะราย (optional) 

4 การประเมินและจัดการสุขภาพหลังปฏิบัติงาน 
1.1 ทำประวัติสุขภาพและการเจ็บป่วยของบุคลากรแต่ละราย 
1.2 ตรวจภาพถ่ายรังสีทรวงอกทุกปี 
1.3 จัดฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ล่าสุดเป็นประจำทุกปี 
 
1.4 บุคลากรท่ีป่วยด้วยอาการท่ีอาจเป็นโรคติดต่อให้รายงานต่อหน่วยงานท่ีรับผิดชอบประกอบด้วย 
- ไข้ออกผ่ืน 
- ไอเรื้อรัง 

เอกสารอ้างอิง 
 1. ชมรมป้องกันโรคติดเช้ือในโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย. แนวปฏิบัติการจัดการโรคติดต่อในบุคลากรทาง
การแพทย์. สถาบันบำราศนราดูร,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 
คำแนะนำในการปรึกษางานวิจัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางการแพทย์  

รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. 
 

 ๑.  สถานท่ี ศูนย์วิจัยและพัฒนาส่ิงประดิษฐ์คิดค้นทางการแพทย์ ช้ัน ๓ อาคาร “คุ้มเกล้าฯ” 
 (ห้องศูนย์วิทยบริการเก่า) 
 ๒.  การปรึกษา 
               ๒.๑  ผู้วิจัยท่ีเริ่มวางแผนการวิจัย ควรมีคำถามวิจัยอยู่แล้ว  และควรทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวกับคำถามวิจัย
มาพอควร  เพื่อให้การปรึกษาได้ประโยชน์สูงสุดต่อผู้วิจัยเอง 

     ๒.๒  หากผู้วิจัยต้องการรับการปรึกษา ให้ประสานท่ีศูนย์วิจัยฯรพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. โทร ๒๗๒๕๕ พร้อมส่ง
เอกสารการวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ไปยังศูนย์ฯ วันจันทร์ - วันศุกร์ เพื่อติดต่อนัดวันให้คำปรึกษากับเจ้าหน้าท่ีศูนย์ฯ 
 ๓.   อาจารย์ท่ีปรึกษาศูนย์วิจัยและพัฒนาส่ิงประดิษฐ์คิดค้นทางการแพทย์ รพ .ภูมิพลอดุลยเดช พอ.  รับปรึกษา
ด้านระเบียบวิธีวิจัย 

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

       ๓.  น.ต.หญิง วราลี   อภินิเวศ  กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก 
 ถามรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินโครงร่างวิจัย การขอทุน และ ขอแบบฟอร์มการขอทำวิจัยและขอจริยธรรม ท่ี 
น.ท.หญิง นราภรณ์  พุกน้อยและ (เจ้าหน้าท่ีศูนย์วิจัย) +นักสถิติ โทร ๒๗๒๕๕ หรือ ๐๘๐-๒๖๙-๙๕๐๕ สามารถศึกษาข้อมูล
และ Download แบบฟอร์มฯระบบ Intranet ท่ีเอกสารคุณภาพ 
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คำแนะนำสำหรับการส่งโครงร่างการวิจัย 
เพื่อขอรับการพิจารณาจากคณก.จริยธรรม 

รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.  
 
โครงร่างการวิจัยท่ีควรขอรับการพิจารณา 

ผู้วิจัยซึ่งเป็นข้าราชการ  แพทย์ประจำบ้านของรพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. และจะดำเนินการวิจัยในมนุษย์ในรพ.ภูมิ
พลอดุลยเดช พอ. ควรส่งโครงร่างการวิจัยเพื่อขอรับรองจากคณก.จริยธรรม ได้แก่   

๑.  การวิจัยใดๆท่ีอาจมีอันตรายต่อสุขภาพและจิตใจของผู้ป่วยหรืออาสาสมัคร     
๒.  การวิจัยเชิงทดลองในยา วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีในมนุษย์ไม่ว่าจะเปน็ชนิดใหม่หรือเคยใช้มาแล้ว    
๓.  การวิจัยเชิงทดลองในห้องปฏิบัติการท่ีอาจมีปัญหาจริยธรรม 
๔.  การวิจัยโดยการสังเกตเชิงพรรณนาหรือเชิงวิเคราะห์ท่ีอาจมีปัญหาจริยธรรม                                                                                    

ประโยชน์ที่จะได้รับ                    
๑.  รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. รับทราบและร่วมรับผิดชอบเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของโครงการวิจัย         
๒.  เป็นเอกสารประกอบในการขอใบรับรองในการท่ีจะนำยาเข้าประเทศสำหรับใช้ในโครงการวิจัย               
๓.  เป็นหลักฐานในการขอทำวิจัยร่วมกับสถาบันอื่น            
๔.  เป็นหลักฐานประกอบในการขอทุนวิจัยจากกองทุนวิจัยทางการแพทย์ มูลนิธิคุ้มเกล้าฯและ    มูลนิธิ ๕๐  ปี 

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช  
๕.  เป็นหลักฐานประกอบการเผยแพร่งานวิจัยในวารสาร   
๖.  เป็นการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยของรพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.  

ขั้นตอนการพิจารณา             
๑.  พิมพ์แบบรายงานข้อมูลโครงร่างการวิจัย  ด้วยคอมพิวเตอร์                                                             
๒.  ส่งโครงร่างการวิจัย  พร้อมคำอธิบายโครงการวิจัยท่ีอาสาสมัครควรทราบ และหนังสือให้ความยินยอมเข้าร่วม

โครงการวิจัย  เพื่อเสนอต่อคณก.จริยธรรมรวม ๒ ชุด    
๓.  คณก.ศูนย์วิจัยและพัฒนาส่ิงประดิษฐ์คิดค้นทางการแพทย์ร่วมพิจารณาโครงร่างการวิจัยก่อน โดยเน้นท่ี

ระเบียบวิธีวิจัย  
๔.  คณก.ศูนย์วิจัยฯ อาจแนะนำ  เปล่ียนแปลง  หรือขอเอกสารเพิ่มเติม    
๕. ผลการพิจารณาของคณก.ศูนย์วิจัยฯ 

๕.๑   ผ่าน 
๕.๒   ต้องแก้ไขหรือปรับปรุงเล็กน้อย 
๕.๓   ต้องแก้ไขหรือปรับปรุงมาก 

หัวข้อท่ีต้องแก้ไขหรือปรับปรุง ให้ผู้วิจัยติดต่อกรรมการผู้ตรวจโครงร่างการวิจัยโดยผ่านทางศูนย์วิจัยและพัฒนา
ส่ิ งประดิษ ฐ์ คิ ด ค้นทางก ารแพทย์  และ ส่งฉบั บ ท่ี แก้ ไขตาม เว ลาท่ี ก ำหนดเพื่ อการพิ จารณ าต่อ ไป  คณ ก . 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาส่ิงประดิษฐ์คิดค้นทางการแพทย์ จะส่งผลการพิจารณาไปยังคณก.จริยธรรม  

๖.  คณะกรรมการจริยธรรมจะมีการประชุมพิจารณาโครงร่างการวิจัยทุก ๓  เดือน โดยเน้นท่ีข้อพิจารณาด้าน
จริยธรรม ความปลอดภัยและสิทธิต่างๆ ของผู้เข้าร่วมการวิจัย 
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๗.  ผลการพิจารณาของกรรมการจริยธรรม  คือ 
๗.๑   อนุมัติ    
๗.๒   อนุมัติโดยมีเงื่อนไขให้ปรับปรุง  
๗.๓   ไม่อนุมัติ  

 
 
หัวข้อใดที่ต้องแก้ไข  ให้ส่งฉบับที่แก้ไขตามเวลาที่กำหนดเพื่อพิจารณาต่อไป     
 ๘.  คณะกรรมการจริยธรรมจะออกหนังสืออนุมัติด้านจริยธรรมของโครงการวิจัยภายในเวลา ๑-๑๕ เดือน  ถ้าไม่มี
เงื่อนไขให้ปรับปรุง         

๙. โครงร่างการวิจัยท่ีได้รับการอนุมัติ  ถ้าได้ดำเนินการวิจัย  ให้แจ้งความก้าวหน้าของงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับข้อเสีย
และผลข้างเคียงท่ีเกิดขึ้นกับผู้ป่วย  /  อาสาสมัครทุกครึ่งปี  ถ้าเกิดผลข้างเคียงท่ีรุนแรงต้องรายงานต่อคณก.จริยธรรมทันที      

๑๐. ผู้วิจัยต้องรับผิดชอบในผลเสียท่ีอาจเกิดขึ้นจากการวิจัย          
๑๑. ในระหว่างการดำเนินงานวิจัย  ถ้ามีข้อมูลทางวิชาการจากแหล่งอื่น ๆ  ถึง อันตรายของยาหรือเทคโนโลยีท่ี

กำลังวิจัยต่อผู้ป่วยหรืออาสาสมัคร  ให้ผู้วิจัยรายงานต่อคณก.จริยธรรมทันที 
๑๒. ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ จำนวน ๒ ชุด ใหค้ณก.จริยธรรม ภายใน ๖ เดือน หลังเสร็จส้ินการวิจัย  โดย

ส่งท่ีศูนย์วิจัยและพัฒนาส่ิงประดิษฐ์คิดค้นทางการแพทย์  ช้ัน ๓ อาคารคุ้มเกล้าฯ 
                                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๔๙ 
 

แบบฟอร์มการขอรหัสโครงการวิจัย 
(สำหรับงานวิจัยที่ต้องใช้ยาของ รพ.ฯ และการตรวจวินิจฉัยหรือทำหัตถการต่าง ซึ่งต้องทำการจ่ายคืนให้กับ รพ.ฯ) 

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

 
 

รายการตรวจต่างๆ กอง/หน่วยเก่ียวข้อง รหัสกิจกรรม 
 

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

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

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

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

               (                                            )                                                                                                                 
                                             (ผู้ทำวิจัย)  
             วันที่ .................../........................../.................... 

 

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



๕๐ 
 

ข้อแนะนำสำหรับผู้ทำวิจัยที่ต้องใช้เงินทุน 

ข้อมูลสำหรับผู้ทำวิจัย 
๑. รายละเอียดเก่ียวกับผู้ป่วย 

   ๑.๑ ผู้ทำวิจัยต้องติดต่อรายละเอียดในการทำวิจัยกับแผนกเวชระเบียน กองพยาธิกรรม ศูนย์คอมพิวเตอร์และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องด้วยตนเอง ก่อนส่งมายังศูนย์วิจัยฯ เพื่อยื่นเอกสารขอออกรหัสโครงการต่อไป 
   ๑.๒ ผู้ทำวิจัยต้องแจ้งให้ผู้ป่วยทราบว่าอะไรบ้างท่ีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการตรวจครั้งนี้  (ไม่เสียค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าใช้จ่าย
ท่ีเนื่องจากการทำวิจัย) นอกนั้นจะคิดค่าใช้จ่ายผู้ป่วยตามสิทธิ์หลักของผู้ป่วย 

   ๑.๓ กรณีผู้ป่วยท่ีเข้าร่วมโครงการวิจัยเป็นผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยต้องออกสิทธิรอง(สิทธิรองคือ สิทธิสำหรับโครงการวิจัย) ท่ี
แผนกเวชระเบียน ช้ัน ๒ อาคาร“คุ้มเกล้าฯ” 

   ๑.๔ กรณีผู้ป่วยท่ีเข้าร่วมโครงการวิจัยเป็นผู้ป่วยใน ผู้ป่วยต้องออกสิทธิรอง (สิทธิรองคือสิทธิสำหรับโครงการวิจัย)  ท่ีห้อง
เปล่ียนสิทธิ์ ช้ัน ๒ อาคาร“คุ้มเกล้าฯ” 
   ๑.๕ กรณีผู้ป่วยท่ีเข้าร่วมโครงการวิจัยเป็นผู้ป่วยสิทธิ ปกส.และUC ท่ีไม่ใช่ของรพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ต้องมีใบส่งตัวจาก
ต้นสังกัดทุกครั้ง (เช่นเดียวกับการตรวจรักษาตามปกติ)   
๒. ขั้นตอนการปฏิบัติสำหรับผู้วิจัย 
    ๒.๑ ส่งโครงร่างวิจัยและกรอกแบบฟอร์มการขอรหัสโครงการวิจัยท่ีกรอกแล้ว เพื่อขอทุนวิจัย ตามเวลาท่ีกำหนด(ส่งท่ี
ศูนย์วิจัยฯช้ัน ๓ อาคาร“คุ้มเกล้าฯ”โทร.๒๗๒๕๕ 
    ๒.๒ ศูนย์วิจัยฯจะส่งแบบฟอร์มการขอรหัสโครงการวิจัยท่ีกรอกแล้วเข้าท่ีประชุมการเงินการคลังของรพ.ฯ เพื่อ
พิจารณาอนุมัติ (ใช้ระยะเวลา ๑ เดือน) 
    ๒.๓ เมื่ออนุมัติแล้ว แผนกเวชระเบียนจะออกรหัสโครงการวิจัย ตามช่ือย่อโครงการวิจัยในข้อ ๒ ของแบบฟอร์ม
ก า ร ข อ ร หั ส โ ค ร ง ก า ร วิ จั ย แ ล ะ ส่ ง คื น ศู น ย์ วิ จั ย ฯ เพื่ อ ใ ห้ ศู น ย์ วิ จั ย แ จ้ ง ใ ห้ ผู้ วิ จั ย ท ร า บ ต่ อ ไ ป  
   ๒.๔  ผู้ทำวิ จัยต้อง ช้ีแจงรายละเอียดเกี่ ยวกับค่าใช้จ่ายตามข้อ ๑ .๑  ให้ ผู้ป่ วยทราบก่อนทำการวิ จัย 
    ๒.๕ เมื่อเก็บข้อมูลจากผู้ป่วยครบตามจำนวนท่ีต้องการ ผู้ทำวิจัยต้องส่งรายละเอียดค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยท้ังหมด 
กับเจ้าหน้าท่ีศูนย์วิจัยฯรพ.ฯ (น.ท.หญิง นราภรณ์ พุกน้อย โทร. ๒-๗๕๕๕) ทันทีเพื่อจะได้ดำเนินการเบิกเงินทุนวิจัยต่อไป  
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๕๑ 
 

แบบข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาจาก 
คณะกรรมการจริยธรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. 

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

 ๑๓.๑  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ๑๓.๒  ส่ิงแทรกแซงหรือวิธีการ 
 ๑๓.๓  การสังเกตและการวัด 

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

 
 
 



๕๒ 
 

 
                                                บันทึกข้อความ                                             RC-FO001                   

ปรับปรุง : เม.ย. 61                                                                                                                                          
 
ส่วนราชการ……………………………………………………… โทร …………………………………………………………. 
ท่ี ………………………………………………………………………   วันท่ี ……………………………………………………….. 
เร่ือง  ขออนุญาตทำการวิจัย 
เรียน  ประธาน คณก. ศูนย์วิจัยและพัฒนาส่ิงประดิษฐ์คิดค้นทางการแพทย์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.   
 
             ข้าพเจ้า ……………………………………………………… สังกัดหน่วยงาน …………………………………………… 
ขออนุญาตทำการวิจัยเรื่อง …………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
การดำเนินการทำวิจัย เริ่มต้ังแต่ เดือน …………………. ปี ……………… ถึง เดือน …………………. ปี …………………. 
รวมระยะเวลาดำเนินการวิจัย …………… ปี …………… เดือน 
             ข้าพเจ้า ได้รับทราบข้อมูลท่ีเป็นระเบียบข้อบังคับของ คณก.ศูนย์วิจัยฯ และยินยอมท่ีจะปฏิบัติตาม 
ระเบียบข้อบังคับของ คณก.ศูนย์วิจัยฯ ทุกประการท้ังนี้ได้แนบโครงร่างงานวิจัย จำนวน ๑ ชุดมาเรียบร้อยแล้ว 
             จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาและดำเนินการต่อไป 
 
                                                              ลงชื่อ ………………………………………………… ผู้ทำวิจัย 

                                                 (.........................................................) 
      ลงชื่อ ………………………………………………..ผู้ควบคุมการวิจัย 

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

 
คำรับรอง ของผู้บังคับบัญชา (ขอให้ผู้บังคับบัญชา เขียนเห็นสมควรทำการวิจัยให้ด้วย) 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
       
       ลงชื่อ : น.อ. ............................................. ผู้บังคับบัญชา 

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

 
 
 



๕๓ 
 

 

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

 
 
ส่วนราชการ……………………………………………………… โทร …………………………………………………………. 
ท่ี ………………………………………………………………………   วันท่ี ……………………………………………………….. 
เร่ือง  ขอรับการรับรองจริยธรรมการทำวิจัย 
เรียน  ประธานคณะกรรมการจริยธรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. 
 
             ข้าพเจ้า ……………………………………………………… สังกัดหน่วยงาน …………………………………………… 
ขออนุญาตทำการวิจัยเรื่อง …………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
การดำเนินการทำวิจัย เริ่มต้ังแต่ เดือน …………………. ปี ……………… ถึง เดือน …………………. ปี …………………. 
รวมระยะเวลาดำเนินการวิจัย …………… ปี …………… เดือน 
             ข้าพเจ้า ได้รับทราบข้อมูลท่ีเป็นระเบียบข้อบังคับของคณะกรรมการจริยธรรมฯ และยินยอมท่ีจะปฏิบัติตาม
ระเบียบข้อบังคับของคณะกรรมการจริยธรรมฯ ทุกประการ ท้ังนี้ได้แนบโครงร่างงานวิจัย จำนวน 
๑ ชุด มาเรียบร้อยแล้ว 
             จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาและดำเนินการต่อไป 
 
                                                              ลงชื่อ ………………………………………………… ผู้ทำวิจัย 

                                                 (.........................................................) 
      ลงชื่อ ………………………………………………..ผู้ควบคุมการวิจัย 

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

 
คำรับรองของผู้บังคับบัญชา (ขอให้ผู้บังคับบัญชา เขียนเห็นสมควรการทำการวิจัยให้ด้วย) 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
       
       ลงชื่อ : น.อ. ............................................. ผู้บังคับบัญชา 

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

  



๕๔ 
 

                                 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ               RC-FO-003                   
                                      ศูนย์วิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางการแพทย์              ปรับปรุง : เม.ย. 61 
                                      แบบเสนอโครงการวิจัย เพื่อการพิจารณารับรอง 

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

 (ภาษาอังกฤษ) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ประเภทของโครงการวิจัย                          Drug trial                       Non-Drug trial 
จำนวนสถานพยาบาลที่ร่วมวิจัย                   Single center 
             Multicenters (ในประเทศ)           International Multicenters (ร่วมกับต่างประเทศ)                                                            
๒. ชื่อ-หวัหน้าโครงการวิจัย และที่อยู่ ที่สามารถติดต่อได้สะดวก 

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

๔.๑ ความเป็นมาของปัญหา และการทบทวนวรรณกรรม 
    ๔.๒ คำถามวิจัย และวัตถุประสงค์ของการทำวิจัย 
    ๔.๓ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
๕. การดำเนินการวิจัย 
    ๕.๑ รูปแบบการทำวิจัย 
    ๕.๒ ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และเกณฑ์การคัดเลือก 
    ๕.๓ ขนาดตัวอย่าง 
    ๕.๔ วิธีการ หรือสิ่งแทรกแซง 
    ๕.๕ เครื่องมือในการสังเกตและการวัด 
    ๕.๖ วิธีดำเนินการทำวิจัย 
    ๕.๗ ผลข้างเคียงความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน มาตรฐานในการป้องกันหรือแก้ไข เกณฑ์การให้เลิกจากการศึกษา 
    ๕.๘ การวิเคราะห์ข้อมูล 
๖. การบริหารงานวิจัย และความเป็นไปได้ที่จะทำวิจัยได้สำเร็จ 
๗. การบริหารงานวิจัย และตารางเวลาการปฏิบัติงาน 
๘. งบประมาณ และแหล่งทุน 
๙. คำอธิบายโครงการทำวิจัย 
๑๐. หนังสือให้ความยินยอม 
๑๑. ข้อพิจารณา ดา้นจริยธรรม 
       ๑๑.๑  เหตุผล และความจำเป็นที่ต้องทำวิจัยในคน 
       ๑๑.๒  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการทำวิจัยน้ี รวมทั้งประโยชน์ต่อประชากรที่เข้าร่วมโครงการวิจัย 
       ๑๑.๓  ความเสี่ยงของประชากรที่เข้าร่วมการทำวิจัยจะได้รับ 

 

ชื่อโครงการวิจัย 



๕๕ 
 

                                 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ                RC-FO-003                   
                                 ศูนย์วิจัยและพัฒนาส่ิงประดิษฐ์คิดค้นทางการแพทย์             ปรับปรุง : เม.ย. 61 
                                 แบบเสนอโครงการวิจัย เพื่อการพิจารณารับรอง 

 
       ๑๑.๔  หลักฐานหรือข้อมูล (เอกสารอ้างอิง) ท่ีแสดงให้เห็นว่าการทำวิจัยนี้น่าจะมีความปลอดภัยต่อประชากรท่ีเข้า
ร่วมการทำวิจัย 
       ๑๑.๕  แบบหนังสือยินยอม ของประชากรท่ีเข้าร่วมในการทำวิจัย (แบบยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย) โดยระบุข้อมูล
ต่างๆ ตามแบบท่ีคณะกรรมการด้านจริยธรรมฯ กำหนด 
๑๒. รายชื่อ ที่อยู่ และคุณวุฒิของผู้ร่วมทำวิจัย ทุกคน 
       ช่ือ - นามสกุล  ………………………………………………………....คุณวุฒิ..................................................... 
       ท่ีอยู่ ................................................................................................................................................... 
       โทรศัพท์มือถือ............................................. E-mail ……………………………………………….................. 
๑๓. ให้เติมข้อความต่อไปนี้  พร้อมลงลายมือ ช่ือ-หัวหน้าโครงการวิจัย และผู้ร่วมวิจัย ทุกคน 

 ผู้เสนอโครงการทำวิจัย สัญญาว่า คณะผู้วิจัยจะดำเนินการทำวิจัยตามรายละเอียดท่ีระบุไว้ในข้อเสนอโครงการวิจัย
อย่างเคร่งครัด หากมีการแก้ไขข้อเสนอโครงการทำวิจัย  ผู้เสนอโครงการจะแจ้งให้คณะกรรมการจริยธรรม ทราบโดยเร็ว เพื่อ
การพิจารณาอนุมัติ ให้ดำเนินการวิจัยต่อไปนอกจากนี้หากประชากรท่ีรับไว้ในโครงการวิจัย เกิดผลข้างเคียงหรือได้รับ
อันตรายจากการทำวิจัย หรือหากมีข้อมูลองค์ความรู้ใหม่ เกี่ยวกับประโยชน์หรือโทษจากแหล่งอื่นในระหว่างทำการวิจัย 
หัวหน้าโครงการวิจัยจะรายงานให้คณะกรรมการจริยธรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชกรมแพทย์ทหารอากาศ โดยจะส่ง
รายงานการวิจัยจำนวน ๑ ชุด ให้คณะกรรมการ ฯ ภายใน ๓ เดือน เมื่อการทำวิจัยส้ินสุดลง หรือเมื่อการทำวิจัยถูกยกเลิก 
๑๔. ให้หัวหน้าหน่วยงานของหัวหน้าโครงการ ลงลายมือชื่ออนุมัติให้ดำเนินการทำวิจัย ในกรณีเป็นโครงการวิจัยท่ีเป็น 
วิทยานิพนธ์ จะต้องมี ช่ือ ประวัติ และผลงาน พร้อมลายมือช่ือของผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ด้วย 
๑๕. ให้ระบุ-ชื่อ ของผู้ที่จะเป็นผู้ติดตามประเมินผล (Research monitor) โครงการทำวิจัยนี ้ 
      ซึ่งอาจจะเป็นหัวหน้าหน่วยงาน หรือผู้ควบคุมโครงการวิจัย หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย จากผู้ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อทำ
หน้าท่ีติดตามโครงการวิจัยว่าได้ดำเนินงานจริงตามท่ีระบุไว้ในแบบเสนอโครงการวิจัย 

 
ผู้ติดตามประเมินผล (Research monitor) โครงการวิจัยนี้ คือ................................................................. 

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

              (              ) 
              (                ) 
              (                 ) 

 
              (              ) 
 

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

ลงช่ือ……………………………………………ผู้ร่วมทำวิจัย (อจ.ที่ปรึกษา) 

 
ลงช่ือ………………………………………….. หน.หน่วยงาน ของหน.โครงการวิจัย (ผอ.กอง/หน.กอง) 

ลงช่ือ……………………………………………ผู้ร่วมทำวิจัย 



๕๖ 
 

 

                                 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ               RC-FO-004                   
                                  ศูนย์วิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางการแพทย์            ปรับปรุง : เม.ย. 61 
                                         แบบยินยอมเข้าร่วมโครงการทำวิจัย 
ส่วนของผู้เข้ารว่มงานวิจัยเท่าน้ัน        

วันที่…………….เดือน……………..………พ.ศ......…………… 
ข้าพเจ้า…………………….……….………………..นามสกุล…………………..………….……………อายุ……………………..ป ี
ที่อยู่……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ได้รับทราบ ข้อมูลรายละเอียดของโครงการทำวิจัยเรื่อง …………………………………………………………………….  
ดังต่อไปน้ีคือ 

ก. วัตถุประสงค์ของการทำวิจัย 
ข. รายละเอียดที่ปฏิบัติต่อผู้เข้าร่วมโครงการ (ข้ันตอนการทำวิจัย)  
ค. ประโยชน์ที่จะเกิดข้ึนจากการทำวิจัย (รวมทั้งค่าใช้จ่ายและค่าชดเชย)  
ง. ความเสี่ยงหรือผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดข้ึน  
จ. แนวทางป้องกัน/แก้ไข ความเสี่ยงหรือการแก้ไขผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดข้ึน 
ฉ.   สำหรับผู้ป่วยใน กรณีที่มีปัญหา (ตลอด ๒๔ ชั่วโมง)        

หากข้าพเจ้า มีข้อสงสัยประการใด หรือเมื่อเกิดผลข้างเคยีงจากการทำวิจัยข้ึน ข้าพเจ้าจะติดต่อกับ 
ชื่อ–นามสกุล ………………………………………………………………….……..ได้ 
ที่อยู่……………………………………..……………………………………………………………………………………………… 
โทรศัพท์…………….………………………………… โรงพยาบาล …………………………………………………………… 
ช.  หากข้าพเจ้าได้รับผลข้างเคียง หรือฤทธ์ิไม่พึงประสงค ์หรืออันตรายจากการทำวิจัย ข้าพเจ้าจะได้รับการปฏิบัติ/ การชดเชยดังน้ี 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
หากผู้ทำวิจัย มีข้อมูลเพ่ิมเติมทั้งด้านประโยชน์และโทษที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยน้ี  ผู้วิจัยจะแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบอย่างรวดเร็วโดยไม่

ปิดบัง 
 ข้าพเจ้า มีสิทธ์ิที่จะขอ งดการเข้าร่วมโครงการทำวิจัย โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยการงดการเข้าร่วมโครงการทำวิจัยน้ีจะไม่
มีผลกระทบต่อการได้รับบริการ หรือการรักษาที่ข้าพเจ้าได้รับแต่ประการใด 
 ข้าพเจ้า ได้รับทราบจากผู้ทำวิจัยว่าจะไม่เปิดเผยข้อมูล หรือผลการทำวิจัยของข้าพเจ้าเป็นรายบุคคล  
 ต่อสาธารณะชน 

ข้าพเจ้า ได้รับทราบและได้ซักถามผู้ทำวิจัยจนหมดข้อสงสัยโดยตลอดแล้ว และยินยอมเข้าร่วมในโครงการทำวิจัย  จึงได้ลงลายมือ
ชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน 

                   (     )   
                   (     ) 

 
 

      (     ) 
 

 
ลงช่ือ  ………………………………………….…..   หน.โครงการวิจัย  (ผู้ทำวิจัย) 
 
ลงช่ือ  ………………………………………….…..   ผู้ยินยอมหรือผู้แทนโดยชอบธรรม 

ลงช่ือ  ………………………………………….…..    พยาน 



๕๗ 
 

                                  โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ                RC-FO-005                   
                                  ศูนย์วิจัยและพัฒนาส่ิงประดิษฐ์คิดค้นทางการแพทย์            ปรับปรุง : เม.ย. 61 
                                    แบบรายงานความก้าวหน้า  
                                  รหัสโครงการ 
งานสำเร็จตามเป้าหมายท่ีเสนอไว้ หรือไม่ (ถ้าไม่ เพราะเหตุใด)………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
คำช้ีแจง เกี่ยวกับอุปสรรคหรือปัญหา …………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
แนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
รายละเอียดงบประมาณ (ระบุรายละเอียดในแต่ละหมวดอย่างชัดเจน) 
 งบประมาณ ปีท่ี ................................       จำนวนเงิน    ..............................     บาท 
 งบประมาณ งวดท่ีได้รับ งวดท่ี .........................   จำนวนเงิน   ..............................     บาท  

รายละเอียด งบประมาณ 
ท่ีได้รับ (บาท) 

ใช้จ่าย  
(บาท) 

ยอดคงเหลือ  
(บาท) 

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

รวม    
 
สรุปผลงานการทำวิจัย ท่ีได้ดำเนินการมาแล้ว (ไม่เกิน ๑ หน้ากระดาษ) 
     ลงชื่อ.................................................................. ผู้ทำวิจัย 
             (................................................................) 

                    วันท่ี ............./......................./.................... 
                                    ลงชื่อ.................................................................อาจารย์ท่ีปรึกษา 
                                                           (................................................................) 
                                                           วันท่ี ............./......................./..................... 
 
 
 



๕๘ 
 

                                 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ                 RC-FO-006                   
                                  ศูนย์วิจัยและพัฒนาส่ิงประดิษฐ์คิดค้นทางการแพทย์             ปรับปรุง : เม.ย. 61                                   
                                 แบบฟอร์ม การขอรหัสโครงการทำวิจัย 

   (สำหรับงานวิจัยท่ีต้องใช้ยาของ รพ.ฯ และการตรวจวินิจฉัยหรือทำหัตถการต่าง ซึ่งต้องทำการจ่ายคืนให้กับ รพ.ฯ)              
๑. ช่ือ-โครงการวิจัย (ภาษาไทย) 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
๒. ช่ือ-ย่อโครงการ  (ข้อความส้ันๆ เข้าใจง่าย ความหมายตรงกับงานวิจัย) ตัวอย่างเช่น โครงการผ่าตัดข้อเข่าเทียม เป็นต้น  
..................................................................................................................................................... 
๓. ระยะเวลาการทำวิจัย  (บอกวันเริ่มต้นและส้ินสุดโครงการ) 
    ...................................................................................................................................................................... 
๔. ช่ือ-ผู้ทำวิจัย และผู้ร่วมทำวิจัย 
        ๔.๑ ช่ือ-สกุล (ผู้ทำวิจัย) ..............................................................................กอง ................................... 
เบอร์โทรศัพท์มือถือ  ...................................................................... 
        ๔.๒ ช่ือ-สกุล  (ผู้ร่วมทำวิจัย) .......................................................................กอง ................................... 
เบอร์โทรศัพท์มือถือ  ......................................................................  
        ๔.๓ ช่ือ-สกุล  (ผู้ร่วมทำวิจัย) .......................................................................กอง ................................... 
เบอร์โทรศัพท์มือถือ    ......................................................................  
๕. ประเภทผู้ป่วย-โครงการทำวิจัย           ผู้ป่วยนอก                ผู้ป่วยใน     จำนวน........................คน  
๖. รายการท่ีต้องการขอสนับสนุน สำหรับผู้ป่วยท่ีเข้าร่วมโครงการวิจัย เช่น  ยา และการตรวจต่าง ๆ   
 

รายการ ยา 
 
 
 
 

รายการตรวจต่างๆ กอง/หน่วยงานที่เก่ียวข้อง รหัสกิจกรรม 
ตัวอย่าง   CXR กรส. 0902 
   
   
  
                                                    ลงชื่อ.................................................................. ผู้ทำวิจัย 
             (................................................................) 

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



๕๙ 
 

                                 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ                 RC-FO-007                   
                                  ศูนย์วิจัยและพัฒนาส่ิงประดิษฐ์คิดค้นทางการแพทย์             ปรับปรุง : เม.ย. 61                    
                                       แบบฟอร์ม การรายงานผลงานวิจัย 
ชื่อผู้ทำวิจัย ………………………………………………………………………………………………………………………………  
เร่ืองที่ทำวิจัย ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………    
  ยังไม่ได้ทำวิจัย เพราะ....................................................................................................... .... 
  ยังไม่เสร็จ อยู่ในขั้นตอน...................................................................................................... 
  ดำเนินการวิจัยเสร็จสิ้นแล้ว ขอทราบผลการดำเนินงาน หลังเสร็จส้ินงานวิจัย ดังนี้ 
๑. ยังไม่ได้ตีพิมพ์ เพราะ........................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
๒. ตีพิมพ์แล้ว ลง (ช่ือ) วารสาร............................................................................................................... 
    ปีท่ี......................เดือน..............................  (แนบหลักฐาน) 
๓. ได้เคยนำไปเสนอผลงานวิจัย ขอหลักฐานแนบ  
   Oral presentation ในการประชุม............................................................................................ 
            สถานท่ี....................................................................วันท่ี.................เดือน........................ปี................  
   Poster presentation สถานท่ี…………………………………………………………………………………………..  
                                         วันท่ี.................เดือน........................ปี.................. 
๔. ผลงานวิจัยได้รับการนำไปใช้ ดังนี้ ขอหลักฐานแนบ 
    ภายใน รพ.               OPD                  OR                  WARD 
    อื่นๆโปรดระบุสถานท่ี.......................................................................................... 
                               วันท่ี...........เดือน......................ปี........................... 
    ภายนอก รพ. (ระบุสถานท่ี).................................................................................. 
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ผนวก ซ 
ระเบียบปฏบิัติเก่ียวกับแฟ้มประวัติผู้ป่วย 

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

๑.  การบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยนอก  ข้อมูลที่ต้องมีบันทึกในเวชระเบียน 
        -  อาการสำคัญ และประวัติการเจ็บป่วยที่สำคัญ  
 -   ประวัติการแพ้ยา สารเคมี หรือสารอื่น ๆ  
 -   บันทึกสัญญาณชีพ (Record of vital sign)  
 -   ผลการตรวจร่างกายผู้ป่วยท่ีผิดปกติ หรือมีความสำคัญต่อการวินิจฉัยโรค หรือการให้การรักษาแก่ผู้ป่วย  
 - ปัญหาของผู้ป่วย หรือการวินิจฉัยโรค หรือการแยกโรค  
 - การส่ังการรักษาพยาบาล รวมตลอดถึงจำนวนและชนิดของยา  
 - ในกรณีมีการทำหัตถการควรมี บันทึกเหตุผล ความจำเป็นของการทำหัตถการ ใบยินยอมของผู้ป่วย หรือผู้แทน
ภายหลังท่ีได้รับทราบ และเข้าใจถึงขั้นตอน ผลดี และอาการแทรกซ้อนท่ีอาจเกิดจากการทำหัตถการ  
 - คำแนะนำอื่น ๆ ท่ีให้แก่ผู้ป่วย 
 ๒.  การบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยใน   ความรับผิดชอบของแพทย์ในการบันทึกแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยใน 
   ๒.๑ ใบ  IN PATIENT SUMMARY รายละเอียดในการบันทึก ต้องมีข้อมูลดังต่อไปนี้ 

 Principal diagnosis หมายถึง การวินิจฉัยโรคหลักท่ีทำให้ผู้ป่วยได้รับการตรวจรักษาหรือเข้ารับการรักษาครั้ง
นั้น ถูกต้องสอดคล้องกับข้อมูลหลักฐานในเวชระเบียน  องค์ประกอบท่ีสำคัญ ได้แก่ 
  - การวินิจฉัยหลักมีได้เพียงการวินิจฉัยเดียวเท่านั้น 
  - การวินิจฉัยว่าโรคใดเป็นการวินิจฉัยหลักให้กระทำเมื่อส้ินสุดการรักษาแล้วเท่านั้น เพื่อให้ได้คำ
วินิจฉัยโรคขั้นสุดท้าย (Final diagnosis) ดังนั้น การวินิจฉัยหลักอาจแตกต่างไปจากการวินิจฉัยเมื่อแรกรับ (Provisional 
diagnosis)  
  - ต้องเป็นโรคท่ีเกิดขึ้นต้ังแต่ก่อนรับไว้ในโรงพยาบาล มิใช่โรคแทรกท่ีเกิดขึ้นภายหลัง ถึงแม้โรคแทรกนั้น
จะทำให้สูญเสียทรัพยากรหรือค่าใช้จ่ายในการรักษามากกว่าก็ตาม 
  - ผู้ป่วยท่ีมีโรคหลายโรคปรากฏขึ้นพร้อมกัน ต้ังแต่ก่อนรับเข้าไว้รักษาในโรงพยาบาล ให้เลือกโรคท่ีได้ทำ
การรักษาเป็นการวินิจฉัยหลัก หากรักษาหลายโรคพร้อมกัน ให้เลือกโรคท่ีรุนแรงท่ีสุดเป็นการวินิจฉัยหลัก  หากโรคมีความ
รุนแรงใกล้เคียงกัน ให้เลือกโรคท่ีใช้ทรัพยากรในการรักษาสูงสุดเป็นการวินิจฉัยหลัก 
  - กรณีท่ีวินิจฉัยโรคให้แน่ชัดไม่ได้จนส้ินสุดการรักษาแล้ว ( ผู้ป่วยหายจากอาการเจ็บป่วยเองโดยไม่ทราบ
สาเหตุ  หรือผู้ป่วยเสียชีวิตโดยยังวินิจฉัยโรคไม่ได้ หรือส่งต่อผู้ป่วยไปรักษายังโรงพยาบาลอื่น) ให้บันทึกอาการ (  
Symptom) หรืออาการแสดง ( Sign) หรือกลุ่มอาการท่ีสำคัญเป็นการวินิจฉัยหลัก    

Comorbidity  ( Pre-Admission comorbidity การวินิจฉัยร่วม ) หมายถึง โรคท่ีปรากฏร่วมกับโรคท่ีเป็นการ
วินิจฉัยหลัก และเป็นโรคท่ีมีความรุนแรงของโรคมากพอท่ีจะทำให้ผู้ป่วยมีความเส่ียงต่อชีวิตสูงมากขึ้น  หรือมีการตรวจ
วินิจฉัยหรือการรักษาเพิ่มข้ึนระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาลครั้งนี้ องค์ประกอบท่ีสำคัญ ได้แก่ 
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- เป็นโรคท่ีเกิดขึน้ก่อน หรือพร้อมกับโรคท่ีเป็นการวินิจฉัยหลัก มิใช่โรคแทรกท่ีเกิดขึ้นมาภายหลัง 
- เป็นโรคท่ีทีความรุนแรงมากพอ ท่ีทำให้ผู้ป่วยมีความเส่ียงต่อการเกิดโรคแทรก เส่ียงต่อการเสียชีวิตหรือ

พิการ ทำให้ต้องเพิ่มการตรวจพิเศษ เพิ่มยาหรือเวชภัณฑ์ ต้องได้รับการดูแลเพิ่มจากแพทย์ผู้เช่ียวชาญสาขาอื่น ต้องทำการ
รักษาเพิ่มเติม 

- การบันทึกวินิจฉัยโรคร่วม สามารถบันทึกได้มากกว่า ๑ โรค โดยไม่จำกัดจำนวนสูงสุด  
Complication (Post-Admission) หมายถึง โรคแทรกท่ีไม่ปรากฏร่วมกับโรคท่ีเป็นการวินิจฉัยหลักแต่แรก แต่

เกิดขึ้นหลังจากผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแล้ว และเป็นโรคท่ีมีความรุนแรงของโรคมากพอท่ีจะทำให้ผู้ป่วยมี
ความเส่ียงต่อชีวิตสูงมากขึ้นหรือใช้ทรัพยากรในการรักษาเพิ่มขึ้นระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาลครั้งนี้ องค์ประกอบท่ี
สำคัญ ได้แก่ 

- เป็นโรคท่ีเกิดขึ้นภายหลังไม่เกิดขึ้นก่อน หรือ ไม่เกิดพร้อมกับโรคท่ีเป็นการวินิจฉัยหลัก เป็นโรคท่ี
เกิดขึ้นหลังจากผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแล้ว 

- เป็นโรคท่ีมีความรุนแรงมากพอท่ีทำให้ผู้ป่วยมีความเส่ียงต่อการเกิดโรคแทรก เส่ียงต่อการเสียชีวิต หรือ
พิการระหว่างรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล หรือทำให้ต้องเพิ่มการตรวจพิเศษ เพิ่มยาหรือเวชภัณฑ์ ต้องได้รับการดูแลเพิ่มเติม
จากแพทย์ผู้เช่ียวชาญแผนกอื่นๆ 

- โรคแทรกอาจเป็นโรคต่างระบบกับโรคท่ีเป็นการวินิจฉัยหลัก และอาจไม่เกี่ยวเนื่องกับการวินิจฉัยหลัก 
- แพทย์สามารถบันทึกโรคแทรกได้มากกว่า ๑ โรค 

Other diagnosis หมายถึง โรคหรือภาวะของผู้ป่วยท่ีไม่เข้าข่ายคำจำกัดความของการวินิจฉัยหลัก การวินิจฉัย
ร่วม หรือโรคแทรก กล่าวคือเป็นโรคท่ีความรุนแรงของโรคไม่มากพอท่ีจะทำให้ผู้ป่วยมีความเส่ียงต่อชีวิตสูงมากขึ้น หรือ
เป็นโรคที่ไม่ต้องใช้ทรัพยากรในการรักษาเพิ่มขึ้นระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาลครั้งนี้  อาจเป็นโรคท่ีพบร่วมกับโรคท่ี
เป็นการวินิจฉัยหลัก หรือพบหลังจากเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลแล้วก็ได้ 

External cause ( External cause of injury and poisoning) หมายถึง สาเหตุการบาดเจ็บ (กรณีอุบัติเหตุ) 
หรือเป็นพิษจากสารเคมี คือ ข้อมูลท่ีได้จากการซักประวัติผู้ป่วย เพื่อให้ทราบว่าบาดเจ็บมาอย่างไร เป็นอุบัติเหตุ ถูกทำร้าย 
หรือฆ่าตัวตาย โดยต้องบอกกลไกการบาดเจ็บอย่างละเอียด เช่น บรรยายว่าเป็นอะไร ท่ีไหน ขณะทำอะไรอยู่ เป็นต้น 

OR Procedure/ Non OR Procedure (ถ้ามี) หมายถึง หัตถการท่ีทำในขณะท่ีผู้ป่วยรักษาเป็น  ผู้ป่วยใน ใน
ครั้งนั้น รวมถึงกรณีท่ีโรงพยาบาลส่งผู้ป่วยไปทำหัตถการท่ีหน่วยบริการอื่นและโรงพยาบาลเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้น  
โดยระบุรายละเอียด อวัยวะ ตำแหน่ง ข้างท่ีทำ ครั้งท่ีทำ วันเวลาท่ีทำและต้องสอดคล้องกับข้อมูลหลักฐานในเวชระเบียน 

Clinical summary หมายถึง การสรุปสาเหตุหรือปัญหาผู้ป่วยแรกรับหรือการวินิจฉัยโรคเมื่อส้ินสุดการ
รักษาการ investigation การรักษา (การดำเนินของโรค) ผลการรักษา แผนการรักษาฟื้นฟูและสร้างเสริมสุขภาพหลัง
จำหน่ายผู้ป่วยโดยย่อ  

Discharge status / type หมายถึง สถานภาพผู้ป่วยขณะจำหน่าย/ประเภทการจำหน่ายผู้ป่วย โดยมี
รายละเอียดดังนี้ (เลขหน้าคือรหัสท่ีใช้ในการบันทึกข้อมูลทางสถิติและต้องเป็นตัวเลข standard ท่ีใช้อยู่) 
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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 

Discharge type : 
1 หมายถึง with approval                            
2 หมายถึง against advice                                            
3 หมายถึง by escape                                
4 หมายถึง by transfer                                        
5 หมายถึง other (specify)                                                                                                           
8 หมายถึง dead, autopsy                                                                                                         
9 หมายถึง dead, no autopsy 

 - ลงช่ือพร้อมหมายเลขใบประกอบโรคศิลป์ในช่อง Attending Physician &License รวมถึงกรณีท่ีการพิมพ์ใบสรุป
การรักษาจากระบบคอมพิวเตอร์ จะต้องลงลายมือช่ือแพทย์ท่ีรักษา/แพทย์ท่ีสรุปการรักษาด้วย 

- ผู้ป่วยถึงแก่กรรมต้องเขียนรายงาน Medical certificate of cause of death และลงช่ือ วัน เดือน ป ี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 complicationและการรักษาสำคัญท่ีให้ระหว่างadmit 
- Medical on discharge 
- การนัด Follow up 
- ลงการวินิจฉัยโรคและหัตถการ 
- ลงช่ือในช่อง Doctor signature 

๒.๓  ใบ  Informed  consent 
- เมื่อรับผู้ป่วยไว้เป็นผู้ป่วยใน แพทย์เจ้าของไข้หรือแพทย์เวรต้องอธิบายถึงความจำเป็นท่ีต้องรับไว้ทำการ

รักษาและการวินิจฉัยเบื้องต้นให้ผู้ป่วยหรือญาติทราบ และลงช่ือไว้ในช่องแพทย์ผู้ให้คำอธิบาย  
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- หากผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัด การตรวจพิเศษ/การทำหัตถการ ต้องอธิบายแผนการตรวจวินิจฉัย 
การรักษาพยาบาลของโรค การทำผ่าตัด  การตรวจพิเศษ/การทำหัตถการ รวมถึงความเส่ียง  ภาวะแทรกซ้อน ผลข้างเคียง 
หรือผลท่ีอาจเกิดขึ้นภายหลัง รวมทั้งทางเลือกแก่ผู้ป่วยทุกราย  และลงช่ือไว้ในช่องแพทย์ผู้ให้คำอธิบาย  

- เมื่อผู้ป่วยและญาติยินยอม ให้ลงช่ือไว้ในช่องผู้ป่วย/ผู้มีอำนาจทำการแทน 
- หากผู้ป่วยหรือญาติไม่ยินยอม ต้องลงช่ือไว้ในช่องแพทย์ผู้ให้คำอธิบายในหนังสือแสดงความไม่ยินยอม

รับการตรวจรักษา การทำหัตถการ และ/หรือรับการผ่าตัด 
๒.๔  Medical  history report   รายละเอียดท่ีต้องบันทึก 

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

  - Past illness ท่ีสำคัญ และเกี่ยวข้องกับปัญหาท่ีมา หรือสอดคล้องกับปัญหาท่ีสงสัย 
  - History : ป ระ วั ติ ก า รแ พ้ ย า ,family history, personal history, social history, growth and 
development/vaccination(กรณีผู้ป่วยเป็นเด็ก), ประวัติประจำเดือน (กรณีผู้ป่วยเป็นผู้หญิง) และประวัติอื่นท่ีเกี่ยวข้อง      

- Review of system : ศีรษะ ถึง เท้า 
- ระบุแหล่งท่ีมา และความน่าเช่ือถือของข้อมูล 
- ลายมือช่ือแพทย์ ท่ีสามารถส่ือถึงแพทย์เจ้าของลายมือช่ือได้  

 
๒.๕  Physical examination report 

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

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

๒.๖  Progress note 
          - บันทึกรายงานการติดตามผู้ป่วยทุกวันใน ๓ วันแรก และบันทึกทุกครั้งท่ีมีการเปล่ียนแปลงการรักษา/ 

เปล่ียนแปลงแพทย์ผู้ดูแล/ปรึกษาระหว่างแผนก หรือได้รับผลการตรวจท่ีสำคัญเช่นผล  CT SCAN, ผล C/S หรือเมื่อมีการ
ทำหัตถการ/การผ่าตัด รวมทั้งการงดหรือเล่ือนทำผ่าตัดหรือหัตถการด้วย 

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

- ไม่ควรส่ังการรักษาด้วยวาจา  หากจำเป็นต้องกลับมาเขียนคำส่ังการรักษาภายใน ๒๔ ช่ัวโมง 
- เขียนคำส่ังให้ชัดเจน  หลีกเล่ียงการใช้ตัวย่อ  ลงช่ือและวัน เดือน ปี ท่ีส่ังทุกครั้ง 
- เมื่อต้องการ Off  คำส่ังการรักษาเดิม  
- เขียน Off  หลังคำส่ังการรักษาเดิม พร้อม ลงช่ือ  วัน เดือน ปีท่ี OFF ด้วย  
- เขียน Off  คำส่ังการรักษา ท่ีต้องการ OFF ในช่องคำส่ังต่อเนื่องพร้อม ลงช่ือ วัน เดือน ปี  ทีส่ัง off 
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๒.๘ Operation report 
- ลงรายละเอียดวิธีการผ่าตัด ส่ิงท่ีตรวจพบ ส่ิงท่ีตัดออก การส่งช้ินเนื้อทางพยาธิวิทยา ภาวะแทรกซ้อน  

จำนวนเลือดท่ีสูญเสียระหว่างผ่าตัด 
- ช่ือการผ่าตัด / หัตถการ ระบุตำแหน่ง ข้าง วิธีท่ีใช้ระงับความรู้สึก วันท่ี, เวลาท่ีเริ่มและส้ินสุดการผ่าตัด 

(ท้ัง LA และ GA) 
- Pre-op Dx : การวินิจฉัยโรคก่อนผ่าตัด 
- Post-op Dx : การวินิจฉัยโรคหลังผ่าตัด ให้ระบุช่ือโรค ห้ามใช้คำว่า “same” 
- ช่ือ - สกุลผู้ป่วย ช่ือแพทย์ผู้ผ่าตัด , Assistant, Scrub nurse 

๒.๙  Consultation request 
- ผู้ขอคำปรึกษาเขียนให้ชัดเจน ระบุเหตุผลท่ีขอปรึกษา ลำดับความเร่งด่วน 
- แพทย์ท่ีต้องการปรึกษา : ระบุวันท่ี เวลาท่ีปรึกษา ปัญหา เรื่องท่ีต้องการปรึกษา 
- แพทย์ผู้รับปรึกษาบันทึกผลการซักประวัติ ผลการตรวจท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีปรึกษา ตามแนวทางการซัก

ประวัติและตรวจร่างกาย 
- แพทย์ผู้รับปรึกษาบันทึกคำวินิจฉัยโรค การรักษาท่ีให้หรือคำแนะนำการทำหัตถการ (ถ้ามี) แผนการ

รักษา การให้ความเห็นแพทย์ผู้ปรึกษา 
- แพทย์ผู้รับปรึกษาบันทึกแผนการดูรักษา และกำหนดความถี่ในการตรวจติดตามซ้ำ บันทึกผลการ

ติดตามการตอบสนองต่อการดูแล ผลลัพธ์ของการดูแล วันเวลาท่ีจำหน่าย การส่งต่อ (ถ้ามี) 
๒.๑๐ หนังสือรับรองการตาย (ท.ร.4/1) 

- กรณีท่ีผู้ป่วยถึงแก่ความตายแพทย์เวรท่ีรับผิดชอบต้องเป็นผู้ออกหนังสือรับรองการตาย  ยกเว้นใน
ผู้ป่วยคดีแพทย์นิติเวชจะเป็นผู้ออกใบรับรองให้ 

- โรคท่ีเป็นสาเหตุการตายต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ (ข้อ ๒.๓และ๒.๔) โดยบันทึกลำดับ
เหตุการณ์ของโรคต่างๆท่ีเกิดขึ้นต้ังแต่แรก โรคแทรกท่ีเกิดจนถึงโรคสุดท้ายโดยบันทึกโรคหรือกลไกการบาดเจ็บท่ีเกิดขึ้น
เริ่มแรกไว้ในบรรทัดล่างสุด 

- อย่าใช้Mode of deathหรือprincipal diagnosis เป็นสาเหตุการตาย 
- โรคหรือภาวะท่ีให้เจ้าหน้าท่ีทะเบียนราษฎร์คัดลอกลงในช่องสาเหตุการตายในใบมรณะบัตรต้องเขียน

เป็นภาษาไทย (ข้อ ๒.๕) 
- ถ้าผู้เสียชีวิตเป็นสตรีต้องระบุเรื่องภาวการณ์ต้ังครรภ์ (ข้อ ๒.๖) 
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การบริหารความเสี่ยงของบุคลากรทางการแพทย์เก่ียวกับงานเวชระเบียน 
 - เมื่อต้องการแก้ไขข้อความในเวชระเบียนให้ใช้วิธีขีดฆ่าข้อความท่ีผิดแล้วเขียนข้อความใหม่ท่ีถูกต้อง และลงนามผู้
แก้ไขตลอดจนวันเวลาท่ีแก้ไข  อย่าใช้น้ำยาลบคำผิดลบแล้วเขียนทับ 
 - ทุกลายมือท่ีบันทึกลงในเวชระเบียนต้องมีการลงนามกำกับแนบท้าย 
 - แพทย์ควรบันทึกคำแนะนำท่ีให้ผู้ป่วยท้ังด้วยวาจา และลายลักษณ์อักษรเข้าในเวชระเบียน 
 - แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ควรหลีกเล่ียงการใช้ถ้อยคำท่ีไม่เหมาะสม หรืออาจเป็นการหมิ่นประมาทผู้ป่วย
ในการบันทึกเวชระเบียน 
 - แพทย์จะต้องเป็นผู้เขียนใบขอส่งตรวจหรือใบขอคำปรึกษาและต้องเป็นผู้อ่านเมื่อได้รับคำตอบก่อนนำเข้าเก็บใน
เวชระเบียน 

การสรุปแฟ้มเวชระเบียน 
 - ควรสรุปให้เรียบร้อยทันทีท่ีผู้ป่วยจำหน่าย  อย่างช้าไม่ควรเกิน ๓ วัน ทำการ แฟ้มเวชระเบียนจะอยู่บนหอผู้ป่วย 
๗ วัน หากไม่สามารถทำได้ต้องมาทำการสรุปท่ีห้องสรุปเวชระเบียนช้ัน ๓ ภายใน ๑๐ วัน หลังผู้ป่วยจำหน่าย เวลาเปิดทำ
การของห้องเวชระเบียนช้ัน ๓ 

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

 - ห้ามนำแฟ้มเวชระเบียนออกมาสรุปนอกห้องเวชระเบียน 

การขอยืมแฟ้มเวชระเบียน 
 - กรณีต้องการทำวิจัยหรือการศึกษากรอกแบบฟอร์มใบยืม ว.03 (ยืมไม่เกิน ๔ แฟ้ม) หรือ ว.04  
(ยืมมากกว่า ๔ แฟ้ม) ยื่นแบบฟอร์มขอยืมแฟ้มได้ท่ีห้องทะเบียนเวชสถิติช้ัน ๓ ในเวลาราชการ และยื่นใบยืมล่วงหน้าอย่าง
น้อย ๒ วัน 
 - หากจำเป็นต้องใช้แฟ้มเวชระเบียน เกิน ๕ แฟ้ม ต้องทำเรื่องขออนุญาตจาก ผอ.กองต้นสังกัดก่อน 
 - การขอยืมแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยใน ให้ยืมได้เฉพาะแฟ้มท่ีสรุปเรียบร้อยและผ่านขั้นตอนของทาง 
เวชระเบียนเรียบร้อยแล้ว  
 - ระบุช่ือ – นามสกุล HN และAN ครั้งท่ีต้องการยืมให้ชัดเจน และระบุว่าเป็นแฟ้มผู้ป่วยใน หรือ OPD card หรือ
ท้ัง ๒ อย่าง 
 - แฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยในขอยืมได้ครั้งละ ๑๕ แฟ้ม ส่งคืนภายใน ๗ วันหากมีความจำเป็นต้องใช้ต่อต้องแจ้งให้
เจ้าหน้าท่ีทราบ 
 - OPD card ยืมได้ครั้งละ ๕๐ แฟ้ม ส่งคืนภายใน ๓ วันหากมีความจำเป็นต้องใช้ต่อต้องแจ้งให้เจ้าหน้าท่ีทราบ 
 - ห้ามนำเอกสารในแฟ้มเวชระเบียน  ออกนอกแฟ้ม หรือดึงออกจากแฟ้ม เนื่องจากแฟ้มได้ถูกเรียงไว้ตาม
มาตรฐาน  ของการจัดเก็บแฟ้มเวชระเบียนแล้ว 
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Flow การยืมแฟ้มเวชระเบียนในเพื่อการศึกษาวิจัย 

 
      
 
                        จำนวน ≤ 5 แฟ้ม                ผู้ทำการวิจัย  
                                                         ต้องการยืมแฟ้ม 

 

                                                 

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

 
        เจ้าหน้าท่ีบันทึกยืมแฟ้ม              เจ้าหน้าท่ีบันทึกยืมแฟ้ม 
                    
 

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

       หลัง 10.00 น.รับ CD ในวันถัดไป 

 

 

  

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

ผู้ทำการวิจัย ต้องการยืมแฟ้ม 

 

 

                             จำนวนไม่เกิน 5 แฟ้ม           จำนวน 6 - 50 แฟ้ม 

                                    (ยืมครั้งละ 50 แฟ้มต่อการยืม 1 ครั้ง) 

 

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

                                                                  

       

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

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

              

  

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

 

 

หมายเหตุ  หากไม่มารับแฟ้มท่ียืมภายใน ๓ วัน  ผทส.ฯ จะดำเนินการดังนี้  

๑. ติดต่อผู้ยืมให้มารับแฟ้มตามเบอร์โทรศัพท์ท่ีแจ้งไว ้

๒. หากหลังจากการติดต่อผู้ยืมไม่มารับภายใน ๑ วัน ผทส.ฯ จะจัดเก็บแฟ้มดังกล่าว  

    หากผู้ยืมยังมีความประสงค์ยืมให้เขียนเรื่องขอยืมใหม่ 

  
 

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

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

 
 

ช่ือ – นามสกุล............................................สาขาวิชา..........................................ช้ันปีท่ี................... 
ปฏิบัติงานในกอง........................... 

ลากิจรวม........วัน ลาป่วยรวม...........วัน 
 
 
 
 
 
    
    
  
  

ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
 ......................................................................................................................................................................
........            
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................... 

        ลงช่ือ.............................................. 
          ผู้ประเมิน 
                วันท่ี................................. 
 

หมายเหตุ  
กากบาทลงในช่องคะแนนท่ีเห็นว่าตรงกับแพทย์ประจำบ้าน  
ฟอร์มนี้ 1 แผ่น สำหรับแพทย์ประจำบ้าน 1 คนเท่านั้น 
การส่งคะแนนเฉล่ียให้คณะกรรมการ การศึกษาแพทย์หลังปริญญา  ทุก 3 เดือน 

 
 
 

คะแนน 
ควรปรับปรุง 

1 
พอใช้ 

2 
ดี 
3 

ดีมาก 
4 

ความรู้  
(Knowledge) 

    

เจตนคติ 
( Attitude) 

    

การปฏิบัติงาน (Practice)     
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ผนวก ญ  
แนวทางการลงโทษแพทย์ประจำบ้านโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 

 
คำส่ังโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ 

กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ 
(เฉพาะ) 

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

---------------------------------------------------------------- 
 เพื่อให้การพิจารณาลงโทษแพทย์ประจำบ้านของ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.บนอ. ท่ีกระทำผิดในกรณีต่าง ๆ ของ
ทุก นขต.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.บนอ. ถือปฏิบัติตามแนวทางการลงโทษแพทย์ ประจำบ้าน รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
บนอ. ตามผนวกคำส่ังฯ ท่ีแนบ 
 ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

ส่ัง ณ วันท่ี ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 

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



๗๐ 
 

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

๑.  หลักการและเหตุผล 
     แนวทางการลงโทษฯ นี้มีขึ้นเพื่อความสงบเรียบร้อยและยุติธรรมในการปกครอง บังคับบัญชาและมีมาตรฐานในการ
ลงโทษแพทย์ประจำบ้าน ของ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.บนอ. ท่ีกระทำความผิดโดยมีจุดมุ่งหมายให้แพทย์ประจำบ้านท่ี
กระทำความผิดได้มีโอกาสปรับปรุงแก้ไขตนเอง เพื่อเป็นแพทย์ท่ีมีความรู้ความสามารถโดยสมบูรณ์ 
๒.  การพิจารณาความผิด 
     การพิจารณาไต่สวนหรือลงโทษ ในกรณีท่ีแพทย์ประจำบ้านกระทำผิดให้คณะกรรมการผู้ดูแลแพทย์ประจำบ้านของแต่
ละกอง จำนวนไม่ต่ำกว่า ๓ คน เป็นกรรมการไต่สวนและพิจารณาโทษ และเสนอผลการพิจารณาต่อท่ีประชุมกองเพื่อ
พิจารณาอนุมัติลงโทษ, แจ้งให้แพทย์ประจำบ้านทราบ และทำรายานเสนอต่อ คณก.แพทย์หลังปริญญาฯ ให้ทราบทุกครั้ง 
๓.  เกณฑ์การลงโทษ  เรียงตามลำดับความรุนแรงของการลงโทษจากขั้นต่ำสุดจนถึงขึ้นสูงสุด 
     ๓.๑  ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร 
     ๓.๒  ภาคทัณฑ์ 
     ๓.๓  จำกัดสิทธิ์ หรือเพิ่มการปฏิบัติงาน 
     ๓.๔  เพิ่มระยะเวลาการฝึกอบรม (๑ เดือน ถึง ๑๒ เดือน) 
     ๓.๕  ให้ออกจากการฝึกอบรม หรือส่งตัวกลับต้นสังกัด 
๔.  หลักเกณฑ์ความผิด 
 ๔.๑  ความผิดเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าท่ีและการปฏิบัติหน้าท่ีเวร 
       ๔.๑.๑  ปฏิบัติงานไม่ตรงตามเวลาท่ีกำหนด หรือการลาไม่ถูกต้องตามข้อบังคับโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
       ๔.๑.๒  ปฏิบัติงานบกพร่องผิดพลาด หรือประมาทเลินเล่อจนน่าจะทำให้เกิดความเสียหายต่อผู้ป่วย หรือทาง
ราชการ 
       ๔.๑.๓  ละท้ิงหน้าท่ีขณะปฏิบัติงาน 
 ๔.๒  ความผิดเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในฐานะแพทย์ 
       ๔.๒.๑  ขัดคำส่ังผู้บังคับบัญชา หรือแพทย์อาวุโส 
       ๔.๒.๒  ประพฤติตนไม่เหมาะสมในหมู่คณะ อาทิเช่น การแต่งกาย วาจา การทะเลาะวิวาทและการพนัน เป็น
ต้น 
 ๔.๓  การกระทำอื่นใดนอกเหนือจากความผิดในข้อ ๔.๑ และ ๔.๒ ท่ีคณะกรรมการผู้ดูแลแพทย์ประจำบ้านของ
แต่ละกองพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความผิด หากละเลยไม่มีบทลงโทษจะส่งให้เกิดผลเสียหายต่อส่วนรวมได้ 
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๕.  บทลงโทษ 

กรณีที่ เกณฑ์ความผิด การลงโทษ 
๕.๑  ความผิดเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติหน้าท่ีและการปฏิบัติ
หน้าท่ีเวร 

๕.๑.๑  ปฏิบัติงานไม่ตรงตามเวลาท่ี
กำหนด หรือการลาไม่ถูกต้องตาม
ข้อบังคับโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
 

๑.  ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร 
๒.  ภาคทัณฑ์ 
๓.  จำกัดสิทธิ์ หรือเพิ่มการปฏิบัติงาน 
๔.  เพิ่มระยะเวลาการฝึกอบรม   
( ๑ เดือน-๑๒ เดือน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๒  ความผิดเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตนในฐานะแพทย์ 
 
 

๕.๑.๒  ปฏิบัติงานบกพร่องผิดพลาด 
หรือประมาทเลินเล่อจนน่าจะทำให้
เกิดความเสียหายต่อผู้ป่วย หรือทาง
ราชการ 
 
 
 
๕.๑.๓  ละท้ิงหน้าท่ีขณะปฏิบัติงาน   
 
 
 
 
 
 
๕.๒.๑  ขัดคำส่ังผู้บังคับบัญชา หรือ
แพทย์อาวุโส 
 
๕.๒.๒  ประพฤติตนไม่เหมาะสมใน
หมู่คณะ อาทิเช่น การแต่งกาย วาจา 
การทะเลาะวิวาทและการพนัน 

๑.  ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร 
๒.  ภาคทัณฑ์ 
๓.  จำกัดสิทธิ์ หรือเพิ่มการปฏิบัติงาน 
๔.  เพิ่มระยะเวลาการฝึกอบรม   
( ๑ เดือน-๑๒ เดือน) 
๕.  ให้ออกจากการฝึกอบรม หรือส่ง
ตัวกลับต้นสังกัด 
๑.  ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร 
๒.  ภาคทัณฑ์ 
๓.  จำกัดสิทธิ์ หรือเพิ่มการปฏิบัติงาน 
๔.  เพิ่มระยะเวลาการฝึกอบรม   
( ๑ เดือน-๑๒ เดือน) 
๕.  ให้ออกจากการฝึกอบรม หรือส่ง
ตัวกลับต้นสังกัด 
๑.  ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร 
๒.  ภาคทัณฑ์ 
๓.  จำกัดสิทธิ์ หรือเพิ่มการปฏิบัติงาน 
๑.  ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร 
๒.  ภาคทัณฑ์ 
๓.  จำกัดสิทธิ์ หรือเพิ่มการปฏิบัติงาน 

๕.๓  การกระทำอื่นใด
นอกเหนือจากความผิดใน
ข้อ ๕.๑ และ ๕.๒ ฯ 
 
 
 

๕.๓  การกระทำอื่นใด
นอกเหนือจากความผิดในข้อ ๕.๑ 
และ ๕.๒ ฯ 
 

๑.  ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร 
๒.  ภาคทัณฑ์ 
๓.  จำกัดสิทธิ์ หรือเพิ่มการปฏิบัติงาน 
๔.  เพิ่มระยะเวลาการฝึกอบรม  ( ๑ 
เดือน-๑๒ เดือน) 
๕.  ให้ออกจากการฝึกอบรม หรือส่ง
ตัวกลับต้นสังกัด 
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๖. วิธีการลงโทษ 
    ๖.๑ ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร 
 ๖.๑.๑  ให้อาจารย์ประจำกองฯ บันทึกเป็นหนังสือ และรับรองโดย หก.กองฯหรือผอ.กองฯ ท่ีแพทย์ประจำบ้านสังกัด
อยู่ 
 ๖.๑.๒  หก.กองฯ หรือ ผอ.กองฯ ส่งเอกสารให้ คณอก.การศึกษาแพทย์หลังปริญญาฯ 
    ๖.๒  ภาคทัณฑ์ 
 ๖.๒.๑  โดยความเห็นชอบของ หก.กองฯ หรือ ผอ.กองฯ ให้แพทย์ประจำบ้านทำรายงานช้ีแจงเหตุการณ์ และ
แนวทางการแก้ไข 
 ๖.๒.๒  ให้อาจารย์ผู้ดูแลลงบันทึกเป็นหมายเหตุไว้ท้ายหนังสือและรายงาน หก.กองฯ หรือ ผอ.กองฯ รับทราบ 
 ๖.๒.๓  หก.กองฯ หรือ ผอ.กองฯ ส่งเอกสารให้ คณอก.การศึกษาแพทย์หลังปริญญาฯ 
    ๖.๓  จำกัดสิทธิ์ หรือ เพิ่มการปฏิบัติงาน 
 ๖.๓.๑  โดยความเห็นชอบของกรรมการฝึกอบรมของกองฯ และทำบันทึกเป็นหนังสือให้กับ หน.กองฯ หรือ ผอ.
กองฯ รับทราบ 
 ๖.๓.๒  หก.กองฯ หรือ ผอ.กองฯ ส่งเอกสารให้ คณอก.การศึกษาแพทย์หลังปริญญาฯ 
    ๖.๔  เพิ่มระยะเวลาการฝึกอบรม (๑ เดือน ถึง ๑๒ เดือน) 
 ๖.๔.๑ โดยความเห็นชอบของ หก.กองฯ หรือ ผอ.กองฯ (ผ่านกรรมการึกอบรมของกองฯ)  
 ๖.๔.๒  หก.กองฯ หรือ ผอ.กองฯ ส่งเอกสารให้ คณอก.การศึกษาแพทย์หลังปริญญาฯ 
    ๖.๕  ให้ออกจากการฝึกอบรม หรือส่งตัวกลับต้นสังกัด 
 ๖.๕.๑ โดยความเห็นชอบของ หก.กองฯหรือ ผอ.กองฯ(ผ่านกรรมการฝึกอบรมของกองฯ) 
 ๖.๕.๒  หก.กองฯ ผอ.กองฯ ส่งเอกสารให้ คณอก.การศึกษาแพทย์หลังปริญญาฯ 

๗.  การพิจารณา และข้ันตอนการลงโทษ 
 ๗.๑  การพิจารณาโทษสำหรับความผิดครั้งแรก ให้ดำเนินการลำดับจากขึ้นต่ำสุดก่อน 
 ๗.๒  ความผิดท่ีอาจดำเนินการลงโทษได้ เช่น ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับการเป็นแพทย์ท่ีดี (ตามหลักเกณฑ์ของ
แพทยสภา) เป็นต้น 
 ๗.๓  ในกรณีท่ีมีความผิดอย่างร้ายแรง อาจพิจารณาลงโทษข้ันสูงได้ โดยไม่ต้องผ่านการลงโทษในขั้นต่ำก่อน 
 ๗.๔  การลงโทษ ในพิจารณาตามความผิดนั้นๆ ถ้าทำความผิดเกิดขึ้นซ้ำครั้งต่อไปอีก ให้ลงโทษไม่ต่ำกวาการ
ลงโทษครั้งก่อน 
 ๗.๕  กรณีความผิดบางข้อ ท่ีเป็นเหตุให้เสียหายต่อผู้ป่วย หรือผู้ร่วมงาน หรือทางราชการผู้บังคับบัญชาสามารถ
พิจารณาลงโทษสูงกว่า ท่ีกำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การพิจารณาความผิดและการลงโทษได้ 
 ๗.๖  กรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาโทษ มีความเห็นว่าน่าจะเป็นความผิดท่ีร้ายแรง และมีผลกระทบต่อผู้ป่วย 
อาจจะพิจาณาลงโทษในขั้นที่สูงได้ โดยไม่ผ่านการลงโทษในขั้นต่ำ 
 ๗.๗  กรณีท่ีผู้ถูกลงโทษ พิจารณาเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม ให้ผู้ถูกลงโทษ สามารถยื่นอุทธรณ์ต่อ คณอก.
การศึกษาแพทย์หลังปริญญาฯ ภายในระยะเวลา ๑๕ วันหลังจากได้รับการพิจารณาจาก กองฯ เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
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๗.๘  ให้ คณอก.การศึกษาแพทย์หลังปริญญา เป็นผู้รักษาการเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกำหนดเมื่อมีแพทย์
ประจำบ้านกระทำผิด แล้วรายงานผลการดำเนินการต่อ ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดชฯ โดยมิชักช้า 
 ๗.๙  ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดชฯ มีสิทธิ์ยั้งการลงโทษโดยการเรียกประชุมร่วมระหว่างกรรมการฝึกอบรมของกองฯ 
/ ผอ.กอง.ฯ / ประธาน คณอก.การศึกษาแพทย์หลังปริญญาฯ / หก.กพศ.ฯ และผอ.รพ.ฯ 
 

ผนวก ฎ 
ระเบียบการพักอาศัยในหอพักแพทย์   

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ 
พ.ศ.๒๕๕๙ 

---------------------------------------- 
 

กำลังดำเนินการ รออนุมัติ (มิ.ย.๖๔) 
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ระเบียบปฏบิัติหอพักแพทย์ที่ควรทราบและต้องปฏิบัติสำหรับผู้พักอาศัย 
คีย์การ์ด 
๑. ผู้พักอาศัยจะได้รับคีย์การ์ดอันแรก ฟรี  
๒. คีย์การ์ดหาย เสียค่าปรับ ๓๐๐ บาท ผู้พักอาศัยจะได้รับคีย์การ์ดใบใหม่  
กุญแจห้องพัก 
๑. ผู้พักอาศัยจะได้รับกุญแจดอกแรก ฟรี 
๒. กุญแจหาย เสียค่าปรับ ๓๐๐ บาท ผู้พักอาศัยจะได้รับกุญแจห้องใหม่ 
๓. ห้าม มิให้ผู้พักอาศัยเปล่ียนกุญแจห้องพัก หากมีความจำเป็น ต้องแจ้ง จนท.ดูแลหอพัก เพราะหากทรัพย์สินทางราชการ
มีความเสียหายผู้พักอาศัยต้องรับผิดชอบ 
การรักษาความสะอาด 
๑. ผู้พักอาศัยต้องดูแลความสะอาดห้องพักและระเบียงห้องพักให้สะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ 
๒. ห้ามวางส่ิงของต่างๆไว้บริเวณหน้าห้องพักและทางหนีไฟ 
๓. จนท.ดูแลหอพักจะทำการสุ่มตรวจหอพักแพทย์ทุก ๓ เดือน โดยจะมีการแจ้งช่วงเวลาให้ทราบ 
บทลงโทษ 
การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของหอพักแพทย์ มีโทษต้ังแต่ ตักเตือน ทำทัณฑ์บนและโทษสูงสุดคือ การให้พ้นสภาพจากการ
เป็นผู้พักอาศัยโดยเฉพาะกรณี 
๑. นำบุคคลภายนอกเข้าหอพักโดยไม่ได้รับอนุญาต 
๒. การเปล่ียนแปลงห้องพักโดยไม่ได้รับอนุญาต 
๓. การประพฤติผิดจารีตและขนบธรรมเนียมอันดีงามของไทย 
หมายเหตุ 
๑. ยืมกุญแจห้องพัก ปรับ ๓๐๐ บาท ทุกกรณี (ยกเว้น กรณีฉุกเฉินต้องเปิดเพื่อไปเพื่อช่วยชีวิตผู้พักอาศัย) 
๒. ยืมคีย์การ์ดเข้าหอพัก ปรับ ๓๐๐ บาท ทุกกรณี  (ยกเว้น กรณีฉุกเฉินต้องเปิดเพื่อไปเพื่อช่วยชีวิตผู้พักอาศัย) 
๓. เมื่อผู้พักอาศัยคืนห้องพักเมื่อจบการศึกษา /ฝึกอบรม/ดูงาน จะต้องนำ คีย์การ์ดมาคืนกับ จนท.ดูแลหอพัก หากไม่นำมา
คืน จะไม่ได้รับเงินมัดจำคืน  
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้อ่านและทำความเข้าใจระเบียบปฏิบัติหอพักแพทย์เรียบร้อยแล้วหากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามข้าพเจ้า
ยินยอมรับโทษตามระเบียบ 
ลงช่ือ…………………………………………………………… นามสกุล............................................................................ 
แพทย์ประจำบ้าน ช้ันปีท่ี........... กอง........................./แพทย์ประจำบ้านดูงาน กอง..................................... 
นิสิตแพทย์ช้ันปีท่ี.....................นิสิตแพทย์ดูงานกอง...................วัน/เดือน/ปี ท่ีรับทราบ............................... 
 
 

                           
หมายเหตุ: อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง ระเบียบกรมแพทย์ทหารอากาศ ว่าด้วยการพักอาศัยในหอพักแพทย์ รพ.ภูมิ
พลอดุลยเดช พอ.พ.ศ.๒๕๖๓  
 
 



๗๕ 
 

หนังสือแสดงเจตจำนงบริจาค 
เงินบำรุงหอพักแพทย์ รพ.ภมูิพลอดุลยเดช  

 
                           เขียนท่ี................................................................ 
       วันท่ี...................เดือน............................พ.ศ................................ 

     ข้าพเจ้า...........................................................อายุ.............ปี เลขประจำตัวประชาชน..................................... 
นิสิตแพทย์ / แพทย์ประจำบ้าน ระบุสาขา....................................................โทรศัพท์............................................ 
ท่ีอยู่ เลขท่ี...................หมู่ท่ี...........ซอย.....................ถนน..............................ตำบล/แขวง..................................... 
อำเภอ/เขต........................................จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย์........................................... 
     มีความประสงค์ท่ีจะช่วยเหลือราชการ โดยการบริจาคเงินจำนวน.............................................................บาท 
(.......................................................) ให้เงินบำรุงหอพักแพทย์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช อย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้ามิได้ถือว่าเงินท่ีมอบ
ให้ดังกล่าวเพื่อเป็นค่าตอบแทนในการเข้าพักในหอพักแพทย์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดชแต่อย่างใด 
 
 
ลงช่ือ......................................................ผู้บริจาค                ลงช่ือ.........................................................ผู้รับเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



๗๖ 
 

 
 



๗๗ 
 

             
 

ระเบียบและข้อปฏิบัติของหอพักแพทย์รพ.ฯ ที่ควรทราบ (เบื้องต้น) 
 

๑. ผู้พักอาศัยต้องกรอกเอกสารแสดงเจตจำนงบริจาคเงินบำรุงหอพักแพทย์ รพ.ฯ จำนวน ๑ ฉบับ และ  คำขอ 
    ให้หักบัญชีเงินฝาก (สำหรับหักค่าไฟฟ้าประจำเดือน) จำนวน ๒ ฉบับ ให้เรียบร้อยก่อนเข้าพัก  
๒. ผู้พักอาศัยจะได้รับคีย์การ์ดและกุญแจห้องพักอันแรก ฟรี  
๓. หากคีย์การ์ดสูญหาย ให้มาติดต่อท่ี จนท.หอพักแพทย์ รพ.ฯ ผู้พักอาศัยจะได้รับคีย์การ์ดใบใหม่และเสียค่า 
    คีย์การ์ดใบใหม่ จำนวน ๓๐๐ บาท  
๔. หากลืมกุญแจห้องพัก หรือกุญแจห้องพักสูญหาย ให้มาติดต่อท่ี จนท.หอพักแพทย์  รพ.ฯ และปฏิบั ติตาม  
    ขั้นตอนปฏิบัติกรณีกุญแจหอพักแพทย์  
๕. ผู้พักอาศัยต้องดูแลความสะอาดห้องพักและพื้นท่ีส่วนกลางให้สะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ  
๖. ห้ามวางส่ิงของต่างๆไว้บริเวณหน้าห้องพักและพื้นท่ีส่วนกลาง  
๗. ห้าม มิให้ผู้พักอาศัยเปล่ียนกุญแจห้องพัก ลูกบิดประตู หากมีความจำเป็นต้องแจ้ง จนท.หอพักแพทย์ รพ.ฯ 
    เพราะหากทรัพย์สินทางราชการมีความเสียหายผู้พักอาศัยต้องรับผิดชอบ  
๘. ห้าม การเปล่ียนแปลงห้องพักหรือดัดแปลงห้องพักอาศัยโดยไม่ได้รับอนญุาต  
๙. ห้าม นำบุคคลภายนอกเข้าหอพักแพทย์ รพ.ฯ โดยไม่ได้รับอนุญาต  
๑๐. ห้าม กระทำผิดทางกฎหมายหรือกระทำการใดๆ ท่ีก่อให้เกิดความเสียหายต่อหอพักแพทย์ รพ.ฯ ทุกกรณี  
๑๑. ห้าม ประพฤติผิดจารีตและขนบธรรมเนียมอนัดีงามของไทย  
๑๒. การไม่ปฏิบัติตามระเบียบและข้อปฏิบัติของหอพักแพทย์ ในข้อท่ี ห้าม มีโทษต้ังแต่ ตักเตือน ทำทัณฑ์บน  และโทษ
สูงสุดคือ การให้พ้นสภาพจากการเป็นผู้พักอาศัยโดยเฉพาะกรณี(มีคณะกรรมการสอบสวน ข้อเท็จจริง)  
 
หมายเหตุ: อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง ระเบียบกรมแพทย์ทหารอากาศ ว่าด้วยการพักอาศัยในหอพักแพทย์ รพ.ภูมิ
พลอดุลยเดช พอ. พ.ศ.๒๕๖๔ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



๗๘ 
 

 
 
 
 



๗๙ 
 

ผนวก ฏ 
 คู่มือการใช้ห้องสมุด รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. 

๑.  ประวัติห้องสมุด 
 ห้องสมุดโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พัฒนามาจากห้องเก็บหนังสือขนาดเล็กในอาคาร ๑๒ ของโรงพยาบาล 

ซึ่งมีหนังสือและวารสารทางการแพทย์จำนวนไม่มากนัก ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๕ ได้มีการบรรจุตำแหน่งบรรณารักษ์
ประจำห้องสมุด จึงมีการจัดหมวดหมู่และทำบัตรรายการของหนังสือขึ้น รวมทั้งมีการบอกรับวารสารจากต่างประเทศ 
และส่ังซื้อหนังสือทางการแพทย์เพิ่มข้ึนด้วย จนกระท่ัง พ.ศ.๒๕๑๗ ได้ย้ายห้องสมุดมาต้ังอยู่ท่ีช้ัน ๓  ของอาคารสลาก
กินแบ่งรัฐบาล จากนั้นในปี ๒๕๒๘ -๒๕๕๘ ห้องสมุดเปิดให้บริการ ณ ช้ัน ๓ อาคารคุ้มเกล้าฯ ของโรงพยาบาลภูมิ
พลอดุลยเดช และในปัจจุบันห้องสมุดได้ย้ายท่ีทำการมาอยู่ ท่ี ช้ัน ๕ อาคารศูนย์มะเร็ง  โดยมีหนังสือตำราทาง
การแพทย์ภาษาไทยจำนวน ๖,๑๖๒ เล่ม ภาษาอังกฤษจำนวน ๗,๓๘๔ เล่ม และนวนิยายจำนวน ๓,๙๑๖ เล่ม  
๒.  ภารกิจของห้องสมุด 
     ๒.๑ เตรียมทรัพยากรสารสนเทศสนับสนุนการรักษาพยาบาล การเรียน การสอน การฝึกอบรม 
การประชุมของแพทย์ นิสิตแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ของ  รพ.ฯ 
     ๒.๑ จัดหา รวบรวมข้อมูลเพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าวิจัย ประกอบการรักษาพยาบาลของแพทย์ นิสิตแพทย์ พยาบาล และ
บุคลากรทางการแพทย์ 
     ๒.๓ ส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการให้แก่แพทย์ นิสิตแพทย์ ตลอดจนบุคลากรใน รพ.ได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง 
     ๒.๔ แนะนำและช่วยเหลือ แพทย์ นิสิตแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ จาก
หนังสือ ส่ิงพิมพ์และโสตทัศนวัสดุอื่น ๆ ท้ังภายในและภายนอกห้องสมุด รพ.ฯ 
     ๒.๕ ศึกษาพัฒนา และจัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้การบริการทรัพยากรสารสนเทศเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
     ๒.๖ ให้บริการ  
 ๒.๖.๑ บริการยืม – คืน ทรัพยากรสารสนเทศ 
 ๒.๖.๒ บริการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ 
 ๒.๖.๓ บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า 
 ๒.๖.๔ บริการส่งโทรสาร 
 ๒.๖.๕ บริการจองห้องประชุม 
 ๒.๖.๖ บริการให้อ่าน 
 ๒.๖.๗  บริการห้องอ่านหนังสือเป็นกลุ่ม 
 ๒.๖.๘ บริการวารสารและหนังสือพิมพ์ 
 ๒.๖.๙ บริการ E-Library 
 ๒.๖.๑๐ บริการพิมพ์เอกสาร 
๓.  เวลาทำการ 
 เปิดบริการวันจันทร์ – ศุกร์  
 เวลา ๐๗๓๐ – ๑๗๓๐ (เว้นวันหยุดราชการ) 
๔. ระเบียบการใช้ห้องสมุด 
    ๔.๑ ผู้ใช้ต้องแต่งกายให้เรียบร้อย สำรวมกิริยา วาจา และปฏิบัติตนมิให้เป็นที่รบกวนผู้อื่น 



๘๐ 
 

    ๔.๒ ห้ามนำกระเป๋าใส่หนังสือหรือหีบห่อเข้าไปในห้องสมุด แต่ให้ฝากไว้ ณ ท่ีรับฝาก ยกเว้น  
ส่ิงของท่ีมีค่า 
    ๔.๓ ห้ามนำอาหาร เครื่องด่ืม หรือของขบเค้ียวเข้าไป รับประทานในห้องสมุด 
    ๔.๔ ห้ามสูบบุหรี่ภายในห้องสมุด 
    ๔.๕ การใช้ทรัพยากรสารสนเทศ ผู้เข้าใช้ต้องแสดงหลักฐานการเป็นสมาชิกต่อเจ้าหน้าท่ีทุก 
ครั้ง และห้ามใช้บัตรของผู้อื่นยืมส่ิงพิมพ์ 
    ๔.๖ ห้ามตัด ฉีก ทำลาย หรือทำให้ทรัพยากรสารนิเทศของห้องสมุดเส่ือมสภาพผู้ฝ่าฝืนจะ  
ได้รับการพิจารณาโทษสถานหนัก 
    ๔.๗ ให้ระมัดระวังทรัพย์สินและของมีค่าท่ีนำติดตัวมา หากสูญหายห้องสมุดจะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน 
    ๔.๘ ห้ามนำทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด ออกไปภายนอกโดยมิได้ยืม ผู้จงใจฝ่าฝืนจะได้รับการพิจารณาโทษ
สถานหนัก 
    ๔.๙ การใช้ทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุด ผู้ใช้จะต้องใช้ ณ ท่ีซึ่งจัดไว้ให้โดยเฉพาะ     
และปฏิบัติตามข้อปฏิบัติซึ่งแต่ละฝ่ายกำหนดไว้ 
    ๔.๑๐ ทุกครั้งท่ีลุกจากเก้าอี้ ต้องเล่ือนเก้าอี้ให้พนักเก้าอี้ชิดกับขอบโต๊ะ ท้ังนี้ เพื่อความเป็นระเบียบและสวยงาม
ของห้องสมุด 
    ๔.๑๑ เมื่ออ่านหนังสือในห้องสมุดเสร็จ ให้วางไว้บนโต๊ะอย่างเรียบร้อย อย่าเก็บหนังสือนั้นขึ้นช้ัน 
หนังสือหรือตู้หนังสือด้วยตนเองยกเว้น วารสาร นิตยสาร และหนังสือพิมพ์ 
๕.  การจัดระบบห้องสมุด 

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

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    โรคท่ีเกี่ยวกับการเผาผลาญอาหาร   Metabolic Diseases 
WD ๓๐๐    โรคท่ีเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันและเนื้อเยื่อคอลลาเจนภูมิไวเกิน       
                 Immunologic and Collagen Diseases, Hypersensitivity 
WD ๔๐๐    อาการพิษเนื่องจากสัตว์   Animal Poisoning 
WD ๕๐๐     อาการพิษเนื่องจากพืช   Plant Poisons 
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WD ๖๐๐     โรคและการบาดเจ็บสาเหตุจากตัวกระทำทางกายภาพ    
                 Diseases and   Injuries Caused by Physical Agents 

WD ๗๐๐     เวชศาสตร์การบินและการแพทย์อากาศ   Aviation and Space Medicine 
WE            ระบบกล้ามเนื้อกระดูก Musculoskeletal System 
WF            ระบบทางเดินหายใจ   Respiratory System 
WG            ระบบหัวใจร่วมหลอดเลือด   Cardiovascular System 
WH            ระบบเกี่ยวกับเลือดและต่อมน้ำเหลือง   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           โรงพยาบาลและส่ิงอำนวยความสะดวกอื่นๆต่อสุขภาพ Hospitals and Other 

      Health Facilities 
WY      การพยาบาล Nursing  
WZ      ประวัติศาสตร์การแพทย์ History of Medicine 

 
๖.  งานห้องสมุด 
     ๖.๑ งานบริหารและธุรการ 

- งานบุคลากร 
- งานธุรการ 
- งานสถิติและรายงาน 
- งานการเงิน 
- งานประชาสัมพันธ ์

     ๖.๒ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
- งานจัดหาจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ 
- งานลงทะเบียนประทับตราทรัพยากรสารสนเทศ 
- การรับบริจาคและการได้มาซึ่งส่ิงพิมพ์ 



๘๒ 
 

- งานซ่อมบำรุงทรัพยากรสารสนเทศ 
     ๖.๓ งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 
             - งานวิเคราะห์หมวดหมู่ 
             - การเตรียมหนังสือออกบริการ 
             - การจัดช้ันหนังสือ 
     ๖.๔ งานบริการ 
             - บริการยืม – คืนหนังสือ 

- บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า 
- บริการให้อ่าน 
- บริการวารสารและหนังสือพิมพ์ 
- บริการ E - Library 
- บริการจองห้องประชุม 
- บริการส่งโทรสาร 

         
 
 
 
 
 

๗. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการศึกษา 
 ๗.๑ เคร่ืองคอมพิวเตอร์สำหรับการศึกษาและค้นคว้าข้อมูล จำนวน….๑๐๐….. เคร่ือง 
 ๗.๒ ระบบ LAN……๓๑….. จุด 
 ๗.๓ เครือข่าย Wifi …ภายในห้องสมุด……จำนวนจุดเชื่อมต่อสัญญาณ …๓… จุด 
๘. ระบบกายภาพ (ห้องประชุม / ห้องเรียน/ ห้องอ่านหนังสือ ทั้งหมดที่ใช้ทำการเรียนการสอนภายในศูนย์แพทย์/โรงพยาบาล) 
 ๘.๑ ห้องประชุมขนาด……๓๐๐-๕๐๐……ที่น่ัง/ตร.ม. จำนวน…..๑……ห้อง 
 ๘.๒ ห้องประชุมขนาด……๒๐๐……..…… ที่น่ัง/ตร.ม. จำนวน…..๑……ห้อง 
 ๘.๓ ห้องประชุมขนาด……๑๐๐………….. ที่น่ัง/ตร.ม. จำนวน…..๑……ห้อง 
 ๘.๔ ห้องประชุมขนาด……๓๐-๕๐…..……ที่น่ัง/ตร.ม. จำนวน…..๕……ห้อง 
 ๘.๕ ห้องประชุมขนาด……๑๕-๒๐…..……ที่น่ัง/ตร.ม. จำนวน…..๒……ห้อง 
 ๘.๖ ห้องสมุดขนาด…๒๕๖……….ตร.ม.  
๙. ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่ 
๙.๑ หนังสือ ตำราแพทย์ภาษาไทย / อังกฤษ  วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย จำนวน.๑๓,๕๔๖…..เล่ม 
๙.๒ สื่อโสตทัศนูปกรณ์ (ซีดี)             จำนวน..….๓๔๑…....แผ่น 
๙.๓ วารสารการแพทย์ภาษาไทย             จำนวน……๔๕……..ชื่อเรื่อง 
๙.๔ ฐานข้อมูลต่างประเทศ             จำนวน…........๑…..…ฐานข้อมูล  
ได้แก่ ฐานข้อมูล Uptodate 
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ผนวก ฐ 
ระเบียบการใช้บริการศูนย์วิทยบริการ 

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

 
 

-หน่วยห้องปฏิบัติการทักษะทางคลินิก 
  ( Clinical Skill Lab) 
หน้าที่ 
-หุ่นจำลอง 
-ชุดฝึกปฏิบัติ 
-อุปกรณ์ทางการแพทย์ 
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ผนวก ฑ 
หมายเลขโทรศัพท์ที่ควรทราบ 

 
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 
หออภิบาลศัลยกรรมท่ัวไป  ๒๗๐๖๕,๒๗๐๖๑ 
หออภิบาลศัลยกรรมประสาท  ๒๗๐๗๓,๒๗๐๗๑ 
ICU Cardio    ๒๗๐๖๐ 
หออภิบาลศัลยกรรมอุบัติเหตุ  ๒๗๐๖๑,๒๗๐๖๕ 
หออภิบาลศัลยกรรมไฟไหม้-น้ำร้อนลวก 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 ช้ัน ๔   ๒๗๓๒๒, ๒๗๓๒๗ 
กองศัลยกรรม  ช้ัน ๔   ๒๗๓๓๖, ๒๗๓๓๘ 
กองสูตินรีกรรม  ช้ัน ๔   ๒๗๓๑๙, ๒๗๓๑๗ 
กองกุมารเวชกรรม ช้ัน ๔    ๒๗๓๐๖, ๒๗๓๐๗ 
กองออร์โธปิดิกส์  ช้ัน ๔   ๒๗๓๖๕, ๒๗๓๖๖,๒๗๓๘๔ 
กองจักษุกรรม  ช้ัน ๔    ๒๗๓๔๙, ๒๗๓๕๐  
กองโสต ศอ นาสิกกรรม  ช้ัน ๔  ๒๗๓๖๘ 
หอผู้ป่วยต้ังแต่ช้ันท่ี ๕ - ๑๒ หมายเลขแรก =  ๒   

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

เช่น  หอผู้ป่วย ๕/๒   ๒๗๕๒๑, ๒๗๕๒๒ 
 หอผู้ป่วย ๘/๔   ๒๗๘๔๑, ๒๗๘๔๒ 
 หอผู้ป่วย ๑๒/๑   ๒๗๑๒๑,๒๗๑๒๓ 
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กองแพทยศาสตร์ศึกษา    
หก.กพศ.    ๒๗๔๖๑, ๒๗๔๖๓ 
ธุรการ     0 2159 0554  FAX 
ศูนย์วิจัย                                         ๒๗๒๕๕ 
แพทย์หลังปริญญา            ๒๗๔๖๕,๒๗๔๖๓  
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา  ๒๗๖๓๗  
รปภ., เหตุด่วน-เหตุร้าย   ๑๙๑, ๒๗๑๙๑ 
เพลิงไหม ้    ๑๒๓ 
รถพยาบาล    ๒๗๓๓๓ 
โทรศัพท์แจ้งแพทย์กรณีผู้ป่วยฉุกเฉิน ๒๗๙๙๙ 
 
อาคารคุ้มเกศ 
คลังยา      ๒๗๙๐๖,๒๗๙๐๙ 
ห้องตรวจอายุรกรรม   ๒๗๙๑๓-๖ 
ห้องตรวจข้าราชการ   ๒๗๙๖๑,๒๗๙๖๒ 
ห้องตรวจ MRI    ๒๗๘๙๓ 
ห้องจ่ายยารวม    ๒๗๙๑๗ 
กองเวชศาสตร์ฟื้นฟู   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 
 
อาคารศูนย์มะเร็ง 
หน่วยรังสีรักษา ช้ัน ๑       
ห้องตรวจ ๒     27808 
ห้องปฏิบัติการแพทย์   27813 
ห้องตรวจ 3    27814 
ห้องหัตถการ    27815 
เคาน์เตอร์    27816-7 
ธุรการกอง    27818 
ห้องปฏิบัติการแพทย์ 2   27819 
ศูนย์มะเร็ง ช้ัน 2 
แฟกซ์สำนักงาน    27820 
ห้องให้คำปรึกษา    27823 
เคาน์เตอร์    27824 
คัดกรอง     27825 
ห้องประชุม    27826 
ผสมยาเภสัช    27827 
หน.ศูนย์     27829 
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กองบริการโลหิต  ชั้น 3 
หัวหน้ากอง    27839 
ห้องธุรการ    27830 
ห้องรับบริจาคโลหิต   27837,38 
ห้องเตรียมส่วนประกอบโลหิต  27836 
ห้องทดสอบความเข้ากันได้ของโลหิต (ห้องรับ-จ่าย โลหิต) 27833,34 
 
กองการพยาบาล  ชั้น 4 
แฟกซ์     0 2534 784๕ 
ผอ.กอง     27840 
รอง ผอ.กอง    27843 
น.การศึกษา+ศูนย์การศึกษา  27844 
ธุรการ     27845 
น.การเงิน    27846 
น.กำลังพล    27881 
ผู้ตรวจการพยาบาล   27882 
หน.แผนก    27883 
น.พยาบาลอวุโส    27884 
น.ธุรการ    27885 
 
ศูนย์พัฒนาคุณภาพ  ช้ัน 4 
หน.ศูนย์/คณก.บริหารและพัฒนากำลังพล 27849 
คณะทำงานศูนย์/คณก.บริหารความเส่ียง  27847-48 
ศูนย์การจัดความรู้   27847 
 
ศูนย์วิทยบริการ  ช้ัน ๕    27850,52,55 
ห้องสมุด  ช้ัน 5    27853,54 
ห้องแม่บ้าน    27860 
 
อาคาร 14 
ชั้น 1 
แผนกนิติเวช    2740๖ 
ห้องตรวจโลหิตวิทยา   27๑๙๒,๒๗๔๐๗,๒๗๑๑๘      
ห้องตรวจพิสูจน์และเก็บศพ  27574 
ชั้น 2 
ห้องธุรการ     
ห้องตรวจอิมมูโนวิทยา   27409,๒๗๔๒๘ 
ห้องตรวจวิทยากายวิภาค   27๔๑๕ 
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  จันทร์ 14 มิ.ย.64 อังคาร 15 มิ.ย.64 พุธ 16 มิ.ย.64 
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พฤหัสบดี 17  มิ.ย.64 ศุกร์ 18 มิ.ย.64 จันทร์ 21 มิ.ย.64 
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