


คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประวัติคณะแพทยศาสตร 

 โครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เร่ิมดําเนินการมาตั้งแตป พ.ศ. 2523 โดย
ไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีซึ่งอยูในวาระของ ฯพณฯ องคมนตรีและรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท เปน
นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น และไดรับการอนุมัติใหจัดตั้งข้ึนเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2528 (ตามประกาศของ
ทบวงมหาวิทยาลัย ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เลม 102 ตอนที่ 76 หนา 19-20) 
 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดกอตั้งข้ึนเพื่อแกไขปญหาการขาดแคลนแพทยของ
ประเทศชาติ  เกิดข้ึนจากความรวมมือประสานงานระหวาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับกรุงเทพมหานคร   
โดยให วชิรพยาบาลเปนฐานการศึกษาระยะคลินิก ยึดนโยบายประหยัดงบประมาณแผนดิน นําทรัพยากรทั้งบุคคล
และทรัพยสินที่มีอยูแลวใชใหเกิดประโยชนสูงสุด นอกจากนี้ยังไดรับความรวมมือจากโรงพยาบาลตํารวจ และ 
โรงพยาบาลสวนภูมิภาคในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่มีอยูแลวเปนสถาบันสมทบเพื่อจัดการเรียนการสอน สงผลให
นิสิตแพทยไดรับประสบการณหลากหลายและกวางขวางเปนอยางมาก 
 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกอบดวยหนวยงานตางๆ คือ 17 ภาควิชา 1 
สํานักงานคณบด ีและ 1 โรงพยาบาล ดังนี้ 

1. ภาควิชากายวิภาคศาสตร 
2. ภาควิชาจุลชีววิทยา 
3. ภาควิชาชีวเคม ี
4. ภาควิชาพยาธิวิทยา 
5. ภาควิชาเภสัชวิทยา 
6. ภาควิชาสรีรวิทยา 
7. ภาควิชากุมารเวชศาสตร 
8. ภาควิชาจักษุ โสต ศอ นาสิก ลาริงซวิทยา 
9. ภาควิชาจิตเวชศาสตร 
10. ภาควิชารังสีวิทยา 
11. ภาควิชาวิสัญญีวิทยา 
12. ภาควิชาเวชศาสตรปองกันและสังคม 
13. ภาควิชาศัลยศาสตร 
14. ภาควิชาสูติศาสตร-นรีเวชวทิยา 
15. ภาควิชาอายุรศาสตร 
16. ภาควิชาออรโธปดิกส 
17. ภาควิชานิติเวชศาสตร 
18. สํานักงานคณบดีคณะแพทยศาสตร 
19. ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

 โดยภาควิชาที่ 1-6 ดําเนินการเรียนการสอนอยูที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร สวนภาควิชา
ที่ 7-17 สํานักงานคณบดี และศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อยูที่มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ จ.นครนายก ปจจุบันคณะแพทยศาสตร มศว มีบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาออกไปเปน
แพทยแลวถึง 24 รุน รวม 2,196 คน 
 ในป พ.ศ. 2535 คณะแพทยศาสตรรวมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒไดเห็นพองกันที่จะมีโรงพยาบาล
เปนของตนเอง เพื่อรองรับการขยายตัวของคณะแพทยศาสตร และนําไปสูความเปนเลิศทางวิชาการ โดยเร่ิมโครงการ 
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“ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” เพื่อเปนการเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสทรงเจริญ
พระชนมพรรษาครบสามรอบ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจึงไดกําหนดใหสรางศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีนี้ บนเนื้อที่ 250 ไร ในบริเวณพื้นที่ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อําเภอ
องครักษ จ.นครนายก เปนอาคารโรงพยาบาล 500 เตียง มี 17 ชั้น พื้นที่ 60,000 ตารางเมตร กอสรางเสร็จในป พ.ศ. 
2542 เร่ิมเปดบริการรักษาผูปวย เมื่อเดือนมกราคม 2543 และมีพิธีเปดอยางเปนทางการเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 
2544 โดยสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเปนองคประธานในพิธีเปด 
 ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เปนหนวยงานหนึ่งภายใตความ
รับผิดชอบของคณะแพทยศาสตร มีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษา การวิจัย การบริการทางวิชาการแกสังคม และการ
บริการดานการแพทยแกประชาชน โดยจัดการเรียนการสอน การฝกปฏิบัติ การฝกอบรม ใหแกนิสิตคณะ
แพทยศาสตร และคณะวิทยาศาสตรสุขภาพอ่ืนๆ ไดแก คณะพยาบาลศาสตร คณะสหเวชศาสตร คณะเภสัชศาสตร 
และคณะทนัตแพทยศาสตร ในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา การวิจัยทางการแพทย และสาธารณสุขของ
ประเทศ การใหบริการดานการปองกันโรคแกประชาชนในพื้นที่และชุมชน รวมทั้งการสงเสริมฟนฟูสมรรถภาพ ใหมี
สุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดี 

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจและวัฒนธรรมองคกร ของคณะแพทยศาสตร 
ปรัชญา 
 บัณฑิตยอมฝกตน 

ปณิธาน 
 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดรับการสถาปนาข้ึนดวยจุดมุงหมายที่จะใหนิสิต
แพทยมีเจตคติที่ดีในการรับใชสังคม ใหมีความรอบรู และเชี่ยวชาญงานสาธารณสุขของประเทศ มีคุณธรรม และความ
เสียสละเพื่อประโยชนสวนรวม 

วิสัยทัศน 
 คณะแพทยศาสตรเปนสถาบนัผลิตแพทยชัน้นาํ 1 ใน 20 ของภูมิภาคอาเซียน ภายในป พ.ศ. 2560  
โดยมีสาระสําคัญ คือ 

- เปนสถาบันชั้นนําแหงการเรียนรู ใหบริการรับใชสังคม มุงเนนการวิจัยบนพื้นฐานของการศึกษา มีคุณธรรม 
มุงสรางสรรคนวัตกรรมสูสากล 

- เปนสถาบันที่ไดมาตรฐานในการผลิตแพทยที่มีความรูความสามารถในดานการรักษา และมีอัตลักษณในดาน
การสอน 

- เปนแหลงผลิตแพทยที่มีความเปนเลิศในการศึกษา การวิจัย การวางแผนปองกันโรค และการใหบริการ
วิชาการแกชุมชน ภายใตนโยบายรัฐ หนึ่งมหาวิทยาลัย หนึ่งจังหวัด (นครนายก-สระแกว) 

 
พันธกิจ 

1. สงเสริม และพัฒนาสรางมาตรฐานการศึกษา การผลิตแพทยและบัณฑิตหลังปริญญาที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีจิตสํานึกที่ดี ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพเต็มศักยภาพ รักษาไวซึ่งมาตรฐานวิชาชีพ รับใช
สังคมทั้งในประเทศไทย และประเทศในอาเซียน 

2. สงเสริมงานวิจัยสหสาขาวิชา สรางเครือขายภายในและภายนอกสถาบันทั้งในและตางประเทศ และ
นําเสนอผลงานในระดับนานาชาต ิ

3. ใหบริการวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมอยางยั่งยืน มีจิตสํานึก และรับผิดชอบตอชุมชน 
4. สืบสานและสรางองคความรูในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตามนโยบายของ 
5. พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพโดยใชเคร่ืองมือการบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม 
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วัฒนธรรมองคกร MEDICINE SWU   คณะแพทยศาสตรชั้นนํา ที่ดี เกงและมีความสุข 

•  M = Merit      คุณธรรม 

•  E  = Enough  เพียงพอ 

•  D = Development  พัฒนา 

•  I = Intelligence  ปญญา 

•  C = Community   สังคม 

•  I = Innovation   นวัตกรรม 

•  N = Network   เครือขาย 

•  E = Excellence   เปนเลิศ 

•  S = Simplicity เรียบงาย 

•  W = Work  อุตสาหะ 

•  U = Unity      น้ําหนึ่งใจเดียว 

ยุทธศาสตรหลัก (SMART MED)  
ยุทธศาสตรที่ 1 S (Staff Focus) แผนยุทธศาสตรเพิ่มศักยภาพและคุณภาพชีวิตของบุคลากรทุกระดับ 
ยุทธศาสตรที่ 2  M  (Management to Excellence) แผนยุทธศาสตรการบริหารที่เนนเปาหมายของคณะ

แพทยศาสตร 
ยุทธศาสตรที่ 3 A  (Academic Passion) แผนยุทธศาสตรพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามมาตรฐาน TQF และ 

WFME ทุกหลักสูตร  
ยุทธศาสตรที่ 4 R  (Research Capital) แผนยุทธศาสตรสรางงานวิจัยเปนเลิศ  
ยุทธศาสตรที่ 5 T  (Teamwork of Health Science) แผนยุทธศาสตรสรางเครือขายดานวิทยาศาสตร

สุขภาพและชุมชน  
ยุทธศาสตรที่ 6  M (Modern Technology) แผนยุทธศาสตรใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย  
ยุทธศาสตรที่ 7  E (Education and Learning Organization) แผนยุทธศาสตรสรางองคกรแหง          

การเรียนรู  
ยุทธศาสตรที่ 8  D (Dignity & Values & Unity) แผนยทุธศาสตรสรางความภาคภูมิใจ เอกลักษณ และ

คานิยมองคกรเพื่อความเปนหนึง่เดียวของคณะแพทยศาสตร  
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แพทยใชทุน 

บทนํา 
 คณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒโดยศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี ไดรับการรับรองสถานะเปน สถานพยาบาลในการฝกอบรมแพทยใชทุนตามโครงการแพทยเพิ่มพูน
ทักษะของแพทยสภาตั้งแตป พ.ศ. 2543 เชนเดียวกันกับสถาบันจัดฝกอบรมอ่ืนๆ ที่มีการฝกแพทยเพิ่มพูนทักษะตาม
ภูมิภาค อยางไรก็ตามมีคําเรียกแพทยที่จบแพทยศาสตรบัณฑิต และเขาสูโครงการเพิ่มพูนทักษะแตกตางกัน บาง
สถาบันเรียกวาแพทยพี่เลี้ยง บางสถาบันเรียกวาแพทยใชทุน  

สําหรับคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กําหนดใหเรียกแพทยที่เขาสูโครงการเพิ่มพูน
ทักษะนี้วา “แพทยใชทุน” ตามบันทึกประกาศของแพทยสภาวาดวยโครงการแพทยเพิ่มพูนทักษะโดยใหอยูใน
ตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยฯ สังกัดศูนยการแพทยฯ สายสนับสนุน ในตําแหนง “แพทยใชทุน” ตอมามีแพทยที่จบ
และผานโครงการเพิ่มพูนทักษะจากสถาบันอ่ืนเขามาขอรวมฝกปฏิบัติงาน ทางคณะแพทยศาสตรจึงกําหนดใหแพทย
กลุมนี้ดํารงตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยฯ สังกัดศูนยการแพทย สายสนับสนุน ในตําแหนง “นายแพทย” แตใหมี
สวัสดิการ และกิจกรรมวิชาการเชนเดียวกับแพทยใชทุน ตามระดับชั้นปของแพทยใชทุนนั้น 

คําจํากัดความ 
 “แพทยใชทุน” หมายความวา แพทยที่ไดรับแพทยศาสตรบัณฑิต และไดรับวุฒิบัตรวิชาชีพเวชกรรมจาก
แพทยสภา โดยการรับมาผานคณะแพทยศาสตร (โดยงานแพทยศาสตรศึกษา) และทําสัญญาชดใชทุนเปนระยะเวลา 
3 ป ที่ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หรือโรงพยาบาลอ่ืนในสังกัดคณะ
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยอยูในตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยสังกัดศูนยการแพทยฯ สาย
สนับสนุน ตําแหนงแพทยใชทุน และใหมีการเขียนสัญญาจาง และประเมินผลเชนเดียวกับพนักงานมหาวิทยาลัยฯ
สังกัดศูนยการแพทยฯ สายสนับสนุนอ่ืนๆ 
 “แพทยใชทุนเพ่ือวุฒิบัตรวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชา” หมายความวา แพทยใชทุนที่ไดรับแพทยศาสตร
บัณฑิต และไดรับวุฒิบตัรวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา โดยการรับมาผานคณะแพทยศาสตร (โดยงานแพทยศาสตร
ศึกษา) แตตอมาประสงคที่จะข้ึนทะเบียนเพื่อสอบวิชาชีพเวชกรรมเฉพาะสาขาวิชา ตามที่ราชวิทยาลัยวิชาชีพเฉพาะ
สาขาวิชานั้นรับรองใหเปดหลักสูตรกับภาควิชาในคณะแพทยศาสตร ในชวงการชดใชทุน 3 ปแรก* โดยอยูในตําแหนง
พนักงานมหาวิทยาลัยสังกัดศูนยการแพทยฯ สายสนับสนุน ตําแหนงแพทยใชทุน ไวเชนเดิม  

* หมายเหตุ ในกรณีที่หลักสูตรเพื่อสอบอนุมัติวุฒิบัตรวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชานั้น มีระยะเวลานานเกิน 3 ป 
ภายหลังปที่ 3 ใหยายตําแหนงแพทยใชทุนดังกลาวไปเปน ตําแหนงแพทยประจําบาน โดยใหมีสัญญาจาง การ
ประเมินผล คาตอบแทนและสวัสดิการเชนเดียวกับแพทยประจําบานอ่ืนๆ  
 “นายแพทย” หมายความวา แพทยใชทุนที่ไดรับแพทยศาสตรบัณฑิต และไดรับวุฒิบัตรวิชาชีพเวชกรรม
จากแพทยสภา โดยการรับมาผานคณะแพทยศาสตรฯ เพิ่มเติมจากมติของภาควิชานั้น ไมไดเปนแพทยจบใหมจากการ
จัดสรรโดยสถาบันพระบรมราชชนก เชนเดียวกับแพทยใชทุนที่รับผานงานแพทยศาสตรศึกษา ตําแหนงนายแพทยนี้ 
ถือเปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนเชนกัน แตอาจมีสังกัดอยูในสวนคณะแพทยศาสตรหรือในสวนศูนย
การแพทยฯ ก็ได โดยใหสวัสดิการ คาตอบแทน และภาระการปฏิบัติงานตรงกับแพทยใชทุนที่มีระยะเวลาการชดใช
ทุนเทากัน 
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โครงการเพ่ิมพูนทักษะ ขอกําหนด และระเบียบปฏิบัตโิดยแพทยสภา 

ขอบังคับแพทยสภา 
วาดวยกระบวนวิธีพิจารณา 

ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรตามโครงการเพ่ิมพูนทักษะ 
พ.ศ. ๒๕๕๑   

------------------------------------ 
 ตามที่คณะกรรมการแพทยสภาไดออกขอบังคับแพทยสภา วาดวยกระบวนวิธีพิจารณาตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ พ.ศ.๒๕๔๘ นั้น บัดนี้เปนการสมควรปรับปรุงแกไขขอบังคับดังกลาวให
เหมาะสม  และเกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานยิ่งข้ึน 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑ (๓) (ฎ)  และดวยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษตามมาตรา ๒๕ 
แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.๒๕๒๕ คณะกรรมการแพทยสภาออกขอบังคับแพทยสภา วาดวยกระบวน
วิธีพิจารณาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ พ.ศ.๒๕๕๑  ไวดังตอไปนี้ 
 ขอ  ๑  ขอบังคับนี้เรียกวา  “ขอบังคับแพทยสภา  วาดวยกระบวนวิธีพจิารณาตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
ตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ  พ.ศ. ๒๕๕๑” 
 ขอ  ๒  ใหยกเลิกขอบังคับแพทยสภา  วาดวยกระบวนวิธีพิจารณาตามหลักสูตรประกาศนียบัตร   ตาม
โครงการเพิ่มพูนทักษะ พ.ศ.๒๕๔๘ 
 ขอ  ๓  บรรดาขอบังคับและระเบียบอ่ืนในสวนที่มีไวแลวในขอบังคับนี้ หรือซึ่งขัดแยงกับขอบังคับนี้  ใหใช
ขอบังคับนี้แทน 
 ขอ  ๔  ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวนัถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 ขอ  ๕  ในขอบังคับนี้ 
 “โครงการเพิ่มพูนทักษะ” หมายถึง โครงการที่คณะกรรมการแพทยสภากําหนดแนวทางหลักเกณฑการ
หมุนเวียนการปฏิบัติงานและครอบคลุมทั้งเนื้อหาของการปฏิบัติงานในการเพิ่มพูนทักษะของแพทย 

“สถาบันที่ปฏิบัติงาน” หมายถึง สถานพยาบาล หรือโรงพยาบาลที่ใชเปนสถานที่ปฏิบัติงานของแพทย
เพิ่มพูนทักษะ ซึ่งรับรองโดยแพทยสภา 

“แพทย“ หมายถึง ผูที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และไดรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมตามที่แพทยสภารับรอง 

“ประกาศนียบัตร” หมายถึง ประกาศนียบัตรผูผานโครงการเพิ่มพูนทักษะตามเกณฑของแพทยสภา ซึ่ง
แพทยสภาออกใหแพทยที่ผานการประเมินตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ 
 ขอ ๖  ใหคณะกรรมการแพทยสภากําหนดหลักเกณฑและเกณฑมาตรฐาน โดยทําเปนประกาศของแพทย
สภา  ในเร่ืองดังตอไปนี้ 

     (๑)  คุณสมบัติแพทยผูเขารวมโครงการเพิ่มพูนทักษะ 
     (๒)  คุณสมบัตสิถาบนัทีป่ฏิบัติงาน 
     (๓)  หลักสูตรเพิ่มพูนทักษะและการหมุนเวียนของแพทย 
     (๔)  วิธีการคัดเลือก (Matching) 
     (๕)  วิธีการประเมิน และเกณฑตัดสนิ 
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 ขอ  ๗  ใหสํานักงานเลขาธิการแพทยสภาเปนผูรับผิดชอบดําเนินการในการรับสมัคร  ตรวจสอบคุณสมบัติ
ของแพทยผูเขารวมโครงการเพิ่มพูนทักษะ และการคัดเลือก  
 

หมวด ๑ 
รับรองสถาบัน 

ขอ  ๘  ใหสถาบันที่ประสงคจะรับแพทยไปปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ เสนอขอมูลรายละเอียด
มาตรฐานสถาบันเพื่อขอรับรองเปนสถาบันที่ปฏิบัติงานตอเลขาธิการแพทยสภาเพื่อใหคณะอนุกรรมการที่แตงตั้งข้ึน
พิจารณาตามเกณฑมาตรฐานที่คณะกรรมการแพทยสภากําหนดตามขอ ๖  (๒) 
 ขอ  ๙  คณะกรรมการแพทยสภา  อาจจะแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินสถาบันที่ปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานขอ ๖ (๒) ตามการเสนอแนะของคณะอนกุรรมการพิจารณาสนับสนุนการเพิ่มพูนทักษะแพทยตามโครงการ
เพิ่มพูนทักษะ และรายงานปญหาอุปสรรคตอเลขาธิการแพทยสภา  เพื่อเสนอตอคณะกรรมการแพทยสภาตัดสินชี้
ขาดโดยอาจใหความเห็นเบื้องตนอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 

     (๑)  ผานการประเมินและรับรองโควตาสงูสุดของจํานวนแพทย 
     (๒)  ไมเขาหลักเกณฑตามที่กําหนดในขอ  ๖  (๒) 

 
หมวด ๒  

รับรองคุณภาพการปฏิบัติงาน 
 ขอ ๑๐ ใหสํานักงานเลขาธิการแพทยสภาจัดสงแบบประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของแพทยผูเขาสู
โครงการเพิ่มพูนทักษะใหแกสถาบันที่ปฏิบัติงาน  และใหสถาบันที่ปฏิบัติงานสงแบบประเมินกลับตามกําหนดเวลาที่
สํานักงานเลขาธิการแพทยสภากําหนด 
 ขอ ๑๑ ใหสํานักงานเลขาธิการแพทยสภาตรวจสอบผลการประเมินตามแบบในขอ ๑๐ และพิจารณาสรุปผล
ผูผานการประเมินและไมผานการประเมินตามหลักเกณฑในขอ ๖ (๕) เสนอตอเลขาธิการแพทยสภาเพื่อทราบ 
 ขอ ๑๒ ใหเลขาธกิารแพทยสภารายงานสรุปผลผูผานการประเมินตามขอ ๑๑ แจงคณะกรรมการแพทยสภา
เพื่อทราบ 
 ขอ ๑๓  ใหนายกแพทยสภาออกประกาศนียบัตรตามขอบังคับแพทยสภาแกผูผานการประเมิน 

 
หมวด ๓  
การเงิน 

 ขอ ๑๔  ใหแพทยผูขอรวมโครงการเพิ่มพูนทักษะเปนผูรับผิดชอบในเร่ืองคาใชจายในการสมัครและการ
ประเมินและการออกประกาศนียบัตรตามขอบังคับวาดวยอัตราคาธรรมเนียมตาง ๆ 
 ขอ ๑๕  ใหสถาบันที่ปฏิบัติงาน เปนผูรับผิดชอบในคาธรรมเนียมในการรับรองสถาบันและการตรวจเยี่ยม
และครอบคลุมถึงคาใชจาย  เบี้ยเลี้ยง  คาเดินทางดวย 
 

   ประกาศ  ณ  วันที ่๑๐ เมษายน พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

(นายแพทยสมศักดิ ์ โลหเลขา) 
นายกแพทยสภา 
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โครงการเพ่ิมพูนทักษะ 

  แพทยจบใหมที่มีความประสงคจะเขาโครงการเพิ่มพูนทักษะเพื่อเปนเงื่อนไขในการสมัครเรียน
แพทยประจําบานในสาขาประเภทที่ 2 และ 3  มีแนวทางในการปฏิบัติดังนี ้(อานรายละเอียดเพิ่มเติมในคุณสมบัติการ
รับสมัครแพทยประจําบาน) 

1. เปนแพทยที่ไดรับการจัดสรรจากคณะกรรมการจัดสรรแพทยผูทําสัญญาฯหรือแพทยที่จบจาก
ภาคเอกชนที่ประสงคขอสมัครเขาโครงการฯ 

1.1 แพทยที่ไดรับการจัดสรรจากคณะกรรมการจัดสรรแพทยผูทําสัญญาฯจะไดรับการจัดสรรไป
ปฏิบัติงานเพิ่มพนูทักษะตามวิธกีารของแตละหนวยงาน 

1.2 แพทยที่จบภาคเอกชนใหติดตอขอสมัครเขาโครงการฯ ในหนวยงานตางๆ ที่มีโรงพยาบาลที่
แพทยสภารับรองเปนสถาบันฝกปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะโดยตองไมเกินศักยภาพในการรับ
แพทยเพิ่มพูนทักษะที่แพทยสภารับรองไว ดังนี้ 
1.2.1  โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ติดตอฝายอัตรากําลัง   
        กลุมบริหารงานบุคคล กระทรวงสาธารณสุข  โทร.02-5901341   
1.2.2 โรงพยาบาลสังกัดคณะแพทยศาสตรสวนภูมิภาค 

-โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ   
 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร (ศูนยรังสิต) โทร.02-9269680-1 
-ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ  
 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  โทร. 037-395085–6 
-โรงพยาบาลชลประทาน   
 คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  โทร.037-395085-6 
-โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม   
 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลยัเชียงใหม   โทร. 053-945178  
-โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร   
 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลยันเรศวร  โทร. 055-261000 
-โรงพยาบาลศรีนครินทร 
 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลยัขอนแกน โทร. 043-202470, 043-363731  
-โรงพยาบาลสงขลานครินทร 
 คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โทร. 074-42 9893 
-โรงพยาบาลสังกัดสภากาชาดไทย 
 ติดตอสํานักงานการเจาหนาที่ โทร. 0 2256 4060  

1.2.3 โรงพยาบาลสังกัดกรมแพทยทหารบก 
ติดตอแผนกฝกศึกษา กองกําลังพล  กรมแพทยทหารบก  โทร.02-3547600  

1.2.4 โรงพยาบาลสังกัดกรมแพทยทหารเรือ 
ติดตอฝายอํานวยการ นายทหารกําลังพล กรมแพทยทหารเรือ โทร. 02-4752605 

1.2.5 โรงพยาบาลสังกัดกรมแพทยทหารอากาศ  
ติดตอแผนกกําลังพล กรมแพทยทหารอากาศ  โทร. 0 2-5345570-1 

2. แพทยที่ไดรับการจัดสรรไปปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะแลวขอลาออกกอนที่จะเร่ิมฝกทักษะ หรือกอน
ฝกทักษะครบตามเกณฑ (ดูรายละเอียดในขอ 4) จะมีผลใหไมสามารถสมัครเรียนแพทยประจําบานในสาขาประเภทที่ 
2 และ 3 ได 
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3. แพทยที่ขอลาออกจากโครงการเพิ่มพูนทักษะหากมีความประสงคจะกลบัเขาฝกทักษะอีกคร้ังตอง
ดําเนินการดงันี ้

 3.1 กรณีที่แพทยฝกปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะมาแลวมากกวา 6 เดือน แลวขอลาออกดวยเหตุผลใด
ก็ตาม  หากมีความประสงคจะกลับเขาฝกทักษะเพิ่มเติม สามารถขออนุมัติจากแพทยสภาเพื่อกลับเขาฝกทักษะ
เพิ่มเติมในสาขาที่ยังไมไดฝกทักษะใหครบตอได ในปเดียวกันกับปที่เร่ิมเขาฝกทักษะกอนการลาออก   โดยสามารถ
สมัครเขารับการฝกเพิ่มพูนทักษะในสถาบันใดก็ไดที่แพทยสภารับรอง  และไมเกินศักยภาพที่รับรองไว (รายละเอียด
แบบฟอรมหนังสือขออนุมัติดูไดที่  www. tmc.or.th เขาหัวขอใหญฝกอบรมและสอบ  เขาหัวขอยอยโครงการ
เพิ่มพูนทักษะ) 

3.2 กรณีแพทยที่ไดรับการจัดสรรไปฝกปฏิบตัิงานเพิ่มพูนทกัษะในสถาบันตาง ๆ แตยังไมไดเร่ิมฝก
ปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ แลวลาออกโดยการชดใชเงินแทนการชดใชทุน หรือไมไปรายงานตัวเขาฝกปฏิบัติงานเพิ่มพูน
ทักษะ หรือฝกปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะมาแลวนอยกวา 6 เดือน  หากมีความประสงคจะกลับเขาฝกทักษะไมสามารถ
ขออนุมัติกลับเขาฝกทักษะไดในปเดียวกันกับปที่ไดรับจัดสรรเขาฝกทักษะในคร้ังแรกกอนการลาออกได แตสามารถ
กลับเขาฝกทักษะไดในปถัดไป โดยใหฝกทักษะเพิ่มเติมในสาขาที่ยังไมไดฝกทักษะตอใหครบ  สวนผูที่ไมเคยฝก
ปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะมากอนเลยก็ใหเร่ิมฝกทักษะตั้งแตตน ทั้งนี้ สถาบันนั้นๆ ตองรับแพทยไวไมเกินศักยภาพที่
รับรองไว (รายละเอียดแบบฟอรมหนังสือขออนุมัติดูไดที่ www.tmc.or.th  เขาหัวขอใหญฝกอบรมและสอบเขาหัวขอ
ยอยโครงการเพิ่มพูนทักษะ) 

4.  เกณฑการปฏิบัตงิานเพิ่มพูนทักษะ   
  ผูปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ จะตองปฏิบัติงานใหครบทุกสาขาวิชารวมทั้งสาขาวิชา
เลือกและใหมีระยะเวลาฝกปฏิบัติงานครบตามที่แพทยสภากําหนด ดังนี้ 

ระยะเวลาในการฝกปฏิบตัิงานเพิ่มพูนทักษะตามที่แพทยสภากําหนด 
สาขาอายุรศาสตร       3  เดือน 
สาขาศัลยศาสตร  (รวมสาขาออรโธปดิกส)    3  เดือน 
สาขาสตูิศาสตร-นรีเวชวิทยา     2  เดือน 
สาขากุมารเวชศาสตร      2  เดือน 
สาขาวชิาเลือกตามความตองการของแพทย หรือ สาขาเวชปฏิบตัิทั่วไป 2  เดือน 

  ในกรณีโรงพยาบาลที่มีการแบงแผนกศัลยศาสตร   และออรโธปดิกส แยกออกจากกันก็ใหฝก
ปฏิบัติงานในสาขาศัลยศาสตร  2 เดือน   และสาขาออรโธปดิกส   1  เดือน 

5. เกณฑการผานการประเมิน และไมผานการประเมินผลการปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ (ศึกษาไดจาก
สาระสําคัญของโครงการเพิ่มพูนทักษะ  www.tmc.or.th เขาหัวขอใหญฝกอบรมและสอบ เขาหัวขอยอยโครงการ
เพิ่มพูนทักษะ) 

6. แนวทางปฏิบัตสิําหรับแพทยที ่ “ไมผาน” การประเมินผลการปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ (ศึกษาได
จากสาระสําคัญของโครงการเพิม่พูนทักษะ www.tmc.or.th เขาหัวขอใหญฝกอบรม และสอบเขาหัวขอยอยโครงการ
เพิ่มพูนทักษะ) 

7. ประกาศนียบัตรผูผานโครงการเพิ่มพูนทักษะตามเกณฑของแพทยสภา และคาใชจาย แพทยที่ฝก
ปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะครบตามระยะเวลาที่แพทยสภากําหนดและผานการประเมิน 

ผลการปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ (คือผูที่ปฏิบัติงานครบในแตละสาขาเปนระยะเวลาเกินรอยละ 80 และ
ผานการประเมินทางดานทักษะ และเจตคติ)  แพทยสภาจะออกประกาศนียบัตรผูผานโครงการเพิ่มพูนทักษะตาม
เกณฑของแพทยสภาให    ประกาศนียบัตรฯ ดังกลาวใชเปนหลักฐานประกอบการสมัครเขารับการฝกอบรมแพทย
ประจําบานสาขาประเภทที่ 2 และ 3   แพทยที่ผานการประเมินการปฏิบัติงานขอรับประกาศนียบัตรฯ  ไดที่
โรงพยาบาลที่เขาฝกเพิ่มพูนทักษะ โดยเสียคาธรรมเนียมประกาศนียบัตรฯ  คนละ 300 บาท 

คณะแพทยศาสตร   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   หนา 8 
 

http://www.tmc.or.th/
http://www.tmc.or.th/
http://www.tmc.or.th/
http://www.tmc.or.th/


7.1 หากแพทยทําประกาศนียบัตรฯ สูญหาย  ใหแจงความที่สถานีตํารวจแหงใดก็ได นําใบแจง
ความมายังสํานักงานเลขาธกิารแพทยสภาเพื่อยื่นขอทําใบแทนประกาศนียบัตรฯ โดยชําระคาธรรมเนียม  600 บาท    

กรณียื่นขอทําใบแทนประกาศนยีบัตรฯ ทางไปรษณีย สามารถดาวนโหลดคําขอทําใบแทนที ่
www.tmc.or.th  เขาหัวขอใหญฝกอบรมและสอบ เขาหัวขอยอย โครงการเพิ่มพูนทักษะ) 

7.2  แพทยที่ประสงคขอแปลประกาศนียบัตรฯ เปนภาษาอังกฤษสามารถ ยื่นคําขอแปล
ประกาศนียบัตรฯ ไดที่แพทยสภา  โดยชําระคาธรรมเนียม  ฉบับละ 600 บาท สําเนา ฉบับละ  100 บาท 

 กรณียื่นขอแปลประกาศนียบัตรฯ  เปนภาษาอังกฤษทางไปรษณีย  สามารถดาวนโหลดคําขอ
ที่ www.tmc.or.th  เขาหัวขอใหญฝกอบรมและสอบเขาหัวขอยอยโครงการเพิ่มพูนทักษะ) 

 
รายละเอียดโครงการเพ่ิมพูนทักษะดูไดจาก    www.tmc.or.th เขาหัวขอใหญฝกอบรมและสอบ เขา

หัวขอยอยโครงการเพิม่พูนทักษะ)  ตามรายละเอียดหัวขอตางๆ 

หากมีขอสงสัยใดๆ       โปรดติดตอคุณศศิพร   ภาสบุตร 

โทร.0 2590 1880,  0 2590 1883   กด  450  หรือ  08  9693 7909 
(ประกาศในราชกจิจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เลม ๑๒๕  ตอนพิเศษ  ๘๙  ง  ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๑) 
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วัตถุประสงครายวิชา 

 เมื่อสิ้นสุดภาคปฏิบัติและการศึกษาดวยตนเองเพิ่มเติมแลว  ผูเรียนสามารถ 
1. ซักประวตัิและตรวจรางกายผูปวยเด็กไดอยางครบถวนถูกวิธ ี
2. มีมนุษยสัมพันธและทักษะในการซักประวัติจากผูปวยและญาติ  ทักษะในการตรวจรางกายเด็ก และการ

ปฏิบัติหัตถการตอตัวผูปวยไดอยางเหมาะสม 
3. ปฏิบัติหัตถการเบื้องตนที่จําเปนไดอยางถูกตอง เชน การเจาะเลือด  ใส  NG tube การใส ET tube 

การใส umbilical catheter การกูชีพทารกแรกเกิดและเด็กโต การทํา exchange transfusion เปนตน 
4. สงตรวจและแปลผลตรวจทางหองปฏิบัติการเบื้องตนไดอยางถูกตอง เชน การดู   peripheral  

blood smear, urinalysis, stool exam, blood chemistries ตาง ๆ  
5. บันทึกรายงานผูปวยไดอยางถูกตอง 
6. อธิบายสาเหตุ  การดําเนินโรค แนวทางการรักษาและปองกันโรคในเด็กที่พบบอยใหแกผูปวยและญาติได 
7. ตรวจสุขภาพเด็ก  ใหคําแนะนําในการเลี้ยงดูเด็กแก ผูปกครอง  และใหภูมิคุมกันโรคตางๆ แกเด็กได

ครบถวนเหมาะสมตามวัย 
8. ใหการดูแลรักษาและแกปญหาเรงดวนที่พบบอยในเด็กไดดวยตนเอง 
9. ใหการดูแลปญหาหรือโรคซับซอนเฉพาะหนาได โดยปรึกษาอาจารยแพทย  
10. มีเจตคติ  จริยธรรม และคุณธรรมเหมาะสมตอการเปนแพทย 

 
กําหนดเวลาในการปฏิบตัิงาน 
 ปฏิบัติงานในภาควิชากุมารเวชศาสตร ศูนยการแพทยสมเด็จพระรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก เปนระยะเวลา 60 วัน 

กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 ฝกปฏิบัติงานในภาควิชากุมารเวชศาสตรเปนเวลา 60 วัน โดยภาควิชาจะจัดประสบการณการเรียนรู
หมุนเวียนปฏิบัติงานข้ึนที่ภาควิชากุมารเวชศาสตร ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
สําหรับการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานที่ศูนยการแพทยฯ  มีดังนี้  

1. ปฏิบัติงานในหอผูปวยใน ไดแกหออภิบาลทารกแรกเกิดและหออภิบาลแรกเกิดวิกฤต ( NICU & Sick 
Newborn  unit )   เปนระยะเวลาประมาณ 20 วัน 

2. ปฏิบัติงานในหอผูปวยเด็กสามัญ 9/2 หอผูปวยเวชบําบัดวิกฤตเด็ก (PICU) และหอผูปวยเด็กพิเศษ 9/1 
เปนระยะเวลาประมาณ 20 วัน 

3. ปฏิบัติงานในแผนกผูปวยนอกเด็กประมาณ 20 วัน 
4. ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (อยูเวร) สําหรับหอผูปวยในกุมารเวชศาสตร  และรับปรึกษาผูปวยเด็กจาก 

แผนกฉุกเฉิน 
5. เขารวมประชุมวิชาการกับอาจารยในภาควิชาทุกคร้ังซึ่งประกอบดวย Lecture, Afternoon report, 

Topic discussion, Journal club, การประชุมวิชาการรวมระหวาง สูติศาสตร-กุมารเวชศาสตร, 
interhospital conference ระหวาง รพ.ธรรมศาสตร, รพ.ภูมิพล, มศว 

การปฏิบัติงาน และการจัดการศึกษาสําหรับแพทยใชทุน 

ภาควิชากุมารเวชศาสตร 
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Service Round 
1. เพื่อศึกษาวิธีการทํางาน การดูแลรักษาผูปวย การติดตามผลการรักษา  การดําเนินโรคอยางใกลชิด รูจัก

คิดและตัดสนิใจดวยตนเอง โดยมีหลักฐานทางวิชาการเปนพื้นฐาน 
2. อภิปรายปญหาผูปวยรวมกับอาจารยประจาํอยางละเอียดจนเปนที่เขาใจ 
3. ไดเรียนรูถึงศิลปะในการประกอบวิชาชีพ ในการเขาถึงผูปวยและครอบครัว 

Lecture, afternoon report, topic discussion และ conference อ่ืนๆ 
1. เพื่อใหรูจักโรคที่พบบอยและเปนปญหาทีต่องรับการรักษาในโรงพยาบาล 
2. รูวิธีการดูแลรักษาผูปวย การวินิจฉัยเบื้องตนเทาที่ขีดความสามารถของการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จะทําได รูวิธีแกไขปญหาเฉพาะหนา การรักษาข้ันตนโดยเฉพาะการรักษารีบดวน 
3. รวมกับแพทยอ่ืนๆ อภิปรายถึงการดูแลรักษา การปฏิบตัิการทางหองทดลองในข้ันตอไป เพื่อใหไดการ

วินิจฉัยที่ถูกตอง 
4. เรียนรูจรรยาแพทย การปฏิบัตติอผูปวย และผูรวมงานที่เก่ียวของ 

Journal Club 
 1.   รูจักเลือกและอานวารสารที่เปนประโยชน 
 2.   ฝกการเสนอและการพูดตอที่ประชุม 
 3.   ฝกทักษะการคิด วิจารณ และนาํไปใชตอ 
 4.   กระตุนใหเกิดแรงจูงใจในการทํางานวิจยัตอ 

การประเมิน 
แบงการประเมินเปน 2 สวนใหญๆ คือการประเมินความรูโดยการสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน

จากการสังเกต การปฏิบัติงานของผูเรียนซึ่งอยูในดุลยพินิจของที่ประชุมคณาจารยในภาควิชากุมารเวชศาสตร 

การประเมินการจัดการเรียนการสอน 
โดยมีการจัดสอบ MCQ สําหรับแพทยใชทุนปท่ี 1    เมื่อสิ้นสุดการข้ึนปฏิบัติงานของภาควิชา  

การปฏิบัติงาน  
1. การปฏิบัติงานที่หอผูปวย   

-   หอผูปวยสามัญ  PICU และหอผูปวยเด็กพิเศษ :  มีหนาที่รับผูปวยและใหการดูแล   เด็กโตปวยที่เขารับ
การรักษา admit ที่หอผูปวยดังกลาว 

-   หอผูปวยทารกแรกเกิด : มีหนาที่ใหการดูแลทารกแรกเกิดที่เขารับการรักษาในหอผูปวยหลังคลอด 
(ward 8/1 และหองพิเศษ) , NICU & Sick Newborn unit และรับปรึกษาคนไขจากหองคลอด 

2.  การปฏิบัติงานที่แผนกผูปวยนอก 
2.1.  ออกตรวจผูปวยเด็กที่คลินิกทั่วไป ตั้งแตเวลา 8.00 น. ทุกวัน รวมทั้งรับปรึกษาผูปวยจากแผนก

อุบัติเหตุฉุกเฉิน และใหมาเขาประชุมวิชาการของภาควิชา เวลา 11.00 – 12.00 น. หรือ 13.00–
14.00 น. ตามเวลาที่กําหนด 

 2.2.  ปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาในวันนั้นหากมีขอสงสัยในการปฏิบัติงาน 
3.  ออกตรวจที่คลินิกพิเศษรวมกับอาจารยประจําหนวยได คร้ังละ 1 คนตอหนวย สามารถเขารวมสังเกตการณที่

คลินิกพิเศษไดหากวางจากงานในหนาที่ความรับผิดชอบ 
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ตารางคลินิกพิเศษ 

จันทร เชา Skin clinic  
Child development clinic 
Endocrinology  
Nephro clinic  

อ.อรุชา   
อ.บานช่ืน 
อ.นัฎกานต 
อ.ปฐมคม 

อังคาร เชา Chest clinic  
Allergy clinic 
GI clinic  

อ.สรวุฒิ , อ.ภัทรพร 
อ.สมบูรณ 
อ.ไพโรจน , อ.สงวนศักดิ์  

พุธ เชา 
เชา 
 
บาย 

Newborn  clinic  
Hematology clinic 
Infectious clinic  
Well baby clinic  

อ.จันทนา , อ.กรรณิการ  
อ.สืบสันต 
อ.พนิต 

พฤหัสบด ี เชา 
 
บาย 

Allergy clinic 
Child development clinic 
Well baby clinic 

อ.ยิ่งวรรณ   
อ.ทวิมา 

ศุกร เชา Cardiology clinic  
Infectious clinic  
Skin clinic  

อ.ศรัยอร   
อ.โอฬาร  
อ.สุธิดา  

 
การเขารวมประชุมวิชาการ 

วันจันทร Afternoon report เวลา 13.00 – 14.00 น. 
วันอังคาร Journal club / Topic 

discussion  
เวลา 11.00 – 12.00 น. 

 Lecture / เวลา 13.00 – 14.00 น. 
 สูติ-เด็ก conference ทุก 2 เดือน 

วันพุธ Journal club / Topic 
discussion  

เวลา 11.00 – 12.00 น. 

พฤหัส Journal club / Topic 
discussion  

เวลา 11.00 – 12.00 น. 

 X-ray – เด็ก  conference  เวลา 13.00 – 15.00 / ทุก 2 
เดือน 

ศุกร Afternoon report เวลา 13.00 – 14.00 น. 
 Interhospital conference 3 

สถาบันระหวางมศว, 
ธรรมศาสตร และ ภูมิพล 

เวลา 11.00 – 15.00 น. 
หมุนเวียนทุก 2 เดือน  

 
( อาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ดูจากตารางประชุมวิชาการของภาควิชา ) 

 **  บายวันพุธ – พฤหัส  ออก well baby clinic 
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ตัวอยางตารางการปฏิบัติงาน ตารางหมุนเวียนแพทยใชทุน ป 1  ภาควิชากุมารเวชศาสตร   
                                   เดือน กุมภาพันธ - มีนาคม 

 

Ward A Ward B OPD NICU Floor 8 

1 - 14 กุมภาพันธ 2558 กันตา อรธิชา นิลเนตร ปรียานิตย พีรภัทร 

15 - 28 กุมภาพันธ 2558   พีรภัทร อรธิชา ปรียานิตย กันตา นิลเนตร 

1 - 15 มีนาคม 2558 กีรณา ปรียานิตย พีรภัทร อรธิชา กันตา 

16 - 31 มีนาคม 2558 กีรณา ปรียานิตย กันตา พีรภัทร อรธิชา 

 

รายช่ือคณาจารยประจําภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
หัวหนาภาควิชา  รศ.นพ.ไพโรจน  จงบัญญัติเจริญ   
รองหัวหนาภาควิชา  ผศ.นพ.อรุชา  ตรีศิริโชติ 
    ผศ.นพ.สรวุฒิ  พงศโรจนเผา 
อาจารยหนวยตาง ๆ  

Subspeciality  รายชื่ออาจารย 
Allergy ผศ.พญ.ย่ิงวรรณ 

ผศ.นพ.สมบูรณ 
มูลทรัพย    
จันทรสกลุพร   

Ambulatory & social 
pediatrics  

พญ.มนจฑุา เอ่ียมอุดมกาล   

Child development  ผศ.พญ.บานชื่น 
รศ.พญ.ทวิมา 

เบญจสุวรรณเทพ   
ศิริรัศม ี

Dermatology ผศ.นพ.อรุชา 
พญ.สุธิดา 

ตรีศิริโชติ 
ชัยธีระยานนท    

Endocrinology พญ.นัฎกานต วงศจิตรัตน  
Gastroenterology & 

Nutrition  
รศ.นพ.ไพโรจน 
รศ.นพ.สงวนศักด์ิ 

จงบัญญัติเจริญ 
ฤกษศุภผล   

Hematology  พญ.ปญจรัตน โสวิทยสกุล (ลาศึกษาตอ)    
Infectious ผศ.นพ.โอฬาร พรหมาลิขิต 

Nephrology นพ.ปฐมคม เปร่ืองประเสริฐ 
Neonatology ผศ.พญ.จันทนา 

พญ.กรรณิการ 
พญ.พรพิมล 

พันธบูรณะ 
วงศภาวิทย (ลาศึกษาตอ) 
เจนยงศักด์ิ (ลาศึกษาตอ) 

Pulmonology       ผศ.นพ.สรวุฒิ 
พญ.ภัทรพร 

พงศโรจนเผา 
วิลาวรรณ    

Cardiology พญ.ศรัยอร ธงอินเนตร 
Neurology พญ.อัจฉราพร 

นพ.ฉัตรชัย 
เมฆศิขริน  
ธํารงอาจริยกุล (ลาศึกษาตอ) 
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 ภาควิชาศัลยศาสตรมียินดีตอนรับแพทยใชทุนทุกทานมารวมงานเหมือนอยูในครอบครัวเดียวกัน ดูแล
กันแบบพี่นองที่มีไมตรีจิตและเมตาตอกัน แพทยใชทุนปที่ 1 ศึกษาจบและมีความรูทางดานทฤษฎี มาเปนอยางดีแลว 
ปนี้จึงเปนการฝกอบรมเพิ่มพูนทักษะทางดานการปฏิบัติหัตถการตาง ๆ ปฏิบัติงานในฐานะแพทยเต็มตัว ไมใชนิสิต
แพทยอีกตอไป จึงตองมีความรับผิดชอบตอผูปวยเปนอยางสูง มีความกระตือรือรน เอาใจใสตอการดูแลรักษาผูปวย  
มีความเมตตาตอผูปวยและญาติ  จึงมีกิริยาและวาจา  ที่นุมนวลไพเราะ มีความอดทนและอดกลั้นตอความเหน็ด
เหนื่อย  
 

 นอกจากนี้ ยังตองเปนผูที่มีมนุษยสัมพันธดีตอเพื่อนรวมงานทุกระดับ ตั้งแตอาจารยแพทยรุนพี่ เพื่อน

แพทยพยาบาลและนิสิตแพทยชั้นปตางๆ ปฏิบัติตัวเปนที่พึ่งและใหคําปรึกษาแกนิสิตแพทย 

 

 ภาควิชาศัลยศาสตร คาดหวังวาแพทยใชทุนทุกทาน จะอยูในครอบครัวอยางมีความสุขตลอดชวงเวลา

ที่ปฏิบัติงานและไดรับความรูดานศัลยศาสตรเพิ่มพูนข้ึนตามที่มุงหวังไว  

 

 

 

 

 

การปฏิบัติงาน และการจัดการศึกษาสําหรับแพทยใชทุน 

ภาควิชาศัลยศาสตร 
คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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แพทยใชทุนช้ันปท่ี 1 ข้ึนปฏิบัติงานตามสาย ดังนี้ 

ผานสาย  สาย A, สาย B สายละ 20 วัน 
สาย URO และ สาย  Subspecilty  สายละ 10 วัน 
การเปลี่ยนสาย  แพทยใชทุนปที่ 2 และ3 เปลี่ยนสาย วันที่ 5 ของแตละเดือน 
จํานวนวันทื่อยูเวร  

แพทยใชทุนปที่ 1 อยูเวรในคนละ 10 เวร 
  แพทยใชทุนปที่ 2 อยูเวรในคนละ 10 เวร ในเดือน เมษายน และพฤษภาคม หลังจากนั้นอยูคนละ 8 เวร 
  แพทยใชทุนปที่ 3 อยูเวรในคนละ 9 เวร ในเดือน เมษายน หลังจากนั้นอยูคนละ 6 เวร 

แนวทางการปฏิบัติงานของแพทยใชทุน  ภาควิชาศัลยศาสตร 
1. การออก OPD 

   ใหแพทยใชทุนที่ไมไดเขาชวยผาตัดมาออก OPD หลังจาก round ward เสร็จ โดยใหถือวาการเขาชวย
ผาตัดเปน first priority ถาไมมี case ผาตัดจึงมาชวยออก OPD 
2. การดูแลผูปวยใน 

- ใหมา round ทุกวันในเวลาราชการใหเสร็จกอนเวลา  08.30 น. และชวงบาย 15.00-16.00 น. พรอมกับ 
Extern  และนิสิตแพทย 

- แพทยใชทุนตองเขียน On service note ผูปวยใหมและเขียน progress note ทุกคน 
- วันหยุดราชการใหมา round ward พรอมกับ Extern แพทยใชทุน 3  รับผิดชอบ 
- การรายงาน  case  ที่มีปญหาใน  ward  ใหรายงานตามลําดับคือ  Extern,  แพทยใชทุน  first call, 

แพทยใชทุน second call (ถามี)  และอาจารยเจาของไขทราบตามลําดับ 
ยกเวน case  ICU/ER/ Consult  ใหตามแพทยใชทุน 1 กอน  (1st call)   และ  พา Extern ไปดวย  
- เมื่อ ผูปวย discharge  ใหแพทยใชทุน สรุป ประวัติและตรวจรางกาย,  investigation , การวินิจฉัย, การ

รักษา และผลชิ้นเนื้อ ลงในใบสรุป summary ใน 24 ชั่วโมง   สงที่ภาควิชา 
3. การทําผาตัดและชวยผาตัด 

แพทยใชทุนมีหนาที่ set ผาตัด case elective และ  order preop   
ในเวลาราชการ  ใหแพทยใชทุนมีหนาที่หลักคือเขาชวยผาตัด แตถาไมมี case  ใหไปชวยออก OPD 
นอกเวลาราชการ  ใหแพทยใชทุนเวร  สามารถทําหัตถการพื้นฐานได  เชน  debridement,  ผาตัด  ไสติ่ง 

และคุม  Extern ทําผาตัดดวย  ในกรณีหัตถการอ่ืนๆ  ใหรายงาน  case ใหอาจารยที่อยูเวรทราบและใหอยูในดุลย
พินิจของอาจารยเปนผูพิจารณาวาจะมาทําผาตัดเองหรือใหแพทยใชทุนทํา 
 ทุก Case ที่ Admit  และรับ  Consult  ตางแผนก  ใหรายงาน  Staff  ทราบทุกคร้ัง 
 **  แพทยใชทุนที่ผานศัลยกรรม ตองทําผาตัด Appendectomy อยางนอย 1 ราย 
4. การอยูเวรนอกเวลาราชการ 

- ใหอยูเวรตามที่โรงพยาบาลกําหนด เชน เวร ER 
- การรายงาน case  ที่มีปญหาใน ward  ใหรายงานตามลําดับคือ Extern,  
  แพทยใชทุนเวร first call,  แพทยใชทุน  second call (ถามี) และอาจารยเจาของไขทราบและอาจให

อาจารยที่อยูเวรวันนั้น  manage   ตอใหก็ไดข้ึนอยูกับอาจารยเจาของไข 
- การรับปรึกษาจาก ER  ใหตามแพทยใชทุน first call  เปนอันดับแรกและใหแพทยใชทุนตาม    Extern  

เวรลงไปชวยดวย  แลวรายงาน case ที่ไดรับการ consult ใหอาจารยที่อยูเวรวันน้ันทราบทุกคร้ังและ
เขียนรับปรึกษาทุกคร้ังที่มีการรับปรึกษาที ่ER หรือระหวางภาควิชา 
ในกรณีตามอาจารยไมได ให Consult อาจารยหัวหนาภาควิชาศัลยศาสตร   
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หมายเหตุ  การ  admit  แพทยใชทุนศัลยกรรมที่อยูเวรตองไดรับการเห็นชอบจากอาจารยที่อยูเวรหรือหัวหนา
ภาควิชาเทาน้ันและตองเขียนชื่อเจาของไขกํากับดวยทุกคร้ังเทาน้ัน   (extern  หาม  admit  ผูปวยโดยไมไดรับ
อนุญาต จากแพทยใชทุน) 
5. การจาย case ใหกับนิสิตแพทย 

เวรนอกเวลาราชการ แพทยใชทุนที่อยูเวรในวันนั้นมีหนาที่จาย case ที่ admit นอนโรงพยาบาลใหกับนิสิต
แพทยชั้นปที่ 4,5และตองตามนิสิตแพทยมารับผูปวยดวยทุกคร้ังเปนหนาที่แพทยใชทุนป  1 
6. การทํา Activity ทางวิชาการของภาควิชา 
         แพทยใชทุนปที่ 3 รับผิดชอบในการเตรียม  M.M. conference และแพทยใชทุนปสูงสุดใน      แตสาย
เปนผูนําเสนอ โดยปรึกษา ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยปริญญา  อัครานุรักษกุล  และกรุณาสงรายชื่อผูปวยที่
เขา MM ใหพิมพกอนวันจันทรของสัปดาหที่ 2 
         แพทยใชทุนปที่ 3  เปน ผูรับผิดชอบควบคุมการเตรียมและนําเสนอ X-Ray conference โดยใหสงรายชื่อ
พรอม film X-ray ใหกับผูชวยศาสตราจารย นายแพทยวิชิต กอนวันศุกรที่ 2 และสงรายชื่อที่  
คุณวชิราพรรณ   รอดเกิดกอนวันจันทร ที่ 3 
 แพทยใชทุนปที่ 3  รับผิดชอบการเตรียมและนําเสนอ tumor conference โดยตองสงรายชื่อที่         คุณ
วชิราพรรณ  รอดเกิด กอนวันจันทรในสัปดาหที่ 4 ของทุกเดือน 
          แพทยใชทุนปที่ 1,2,3 รับผิดชอบในการเตรียม Journal club หรือ collective review ตามตาราง แพทย
ใชทุนทุกคนมีหนาที่ตองนําเสนอ journal หรือ topic review ตามที่กําหนดไว ถามีปญหาหรือไมสามารถเสนอได
ตามกําหนดตารางกรุณาติดตอ ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยวิฑูรย อ้ึงกิจไพบูลย    
7. ประเมิน นิสิตแพทยและ Extern 

1.     แพทยใชทุนที่ผานภาควิชาศัลยศาสตรมีหนาที่ประเมินการทํางานของ Extern โดยจะมีใบประเมินแจกให 
2. ประเมินการทํางานของนิสิตแพทยป 4, 5 ดวย 

8. การลาตาง ๆ 
- การลากิจ หรือลาพักผอนใหแจงและ ย่ืนใบลาใหกับอาจารย (หัวหนาสาย)   ทราบลวงหนา  อยางนอย 1 

สัปดาห และตองไดรับการอนุมัติกอนเทานั้นจึงจะลาได  การลาอบรมและประชุมวิชาการไมเกินปละ 2 คร้ัง 
9.  แพทยใชทุน สรุปใบ summary discharge ผูปวยทุกรายโดยดูคูมือ ICD 10 ประกอบภายใน 24 ชั่วโมงหลัง

ผูปวย discharge 
10. เซ็นชื่อ check  การอยูเวรของนิสิตแพทยป 4,ป 5,Extern โดยแพทยใชทุนที่มี senior  สูงสุดใน    แตละสาย 
11.  รวมการคุมสอบ OSCE นิสิตแพทยป 4, ป 5 และป 6 
12.  การประเมินการปฏิบัติงานของแพทยใชทุนโดยอาจารยแพทย 
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แนวทางในการปฏิบัติงานของภาควิชาศัลยศาสตร 

ประกอบดวย : - 
      การบริการทางการแพทย 

1.  การตรวจผูปวยนอก และหองผาตัดเล็ก 
2.  การดูแลผูปวยใน 
3.  การผาตัด 
4.  การรับปรึกษาในเวลาราชการ 
5.  การอยูเวรปรึกษานอกเวลาราราชการ 

การบริการทางวิชาการ 
1.  การประชุมวิชาการ 
2.  การประชุมภาควิชา 

การบริการดานการแพทย 

1.  การตรวจผูปวยนอก และผาตัดเล็ก 
               ภาควิชาศัลยศาสตรจัดบริการตรวจรักษาผูปวยนอกทุกวันราชการ ในเวลา 08.30–15.00 น. ทั้งนี้ 
ครอบคลุมการใหบริการหองผาตัดเล็ก  รวมถึงการรับปรึกษาผูปวยจากแผนกฉุกเฉิน และผูปวยตางแผนกในเวลา
ราชการ ดังตารางการปฏิบัติงาน 

2. การดูแลผูปวยใน 
       อาจารยแพทยดูแลผูปวยที่รับผิดชอบในหอผูปวยรวมกับแพทยใชทุน และนิสิตแพทยในแตละ สายงาน 
กําหนดให  Round ward  เชาใหเสร็จสิ้นกอนเวลา 8.30 น.   

3.  การผาตัด 
ผาตัดเล็ก 

-  ทําการผาตัดที่หองผาตัดเล็ก หรือหองฉุกเฉิน ปฏิบัติงานโดยแพทยที่ออกตรวจผูปวยนอก 
ผาตัดใหญ 
-  ทําการผาตัดทุกวันราชการ  ยกเวนวันพุธ (งด Elective surgery เพื่อประชุมวิชาการ) 
-  Elective surgery  เร่ิมผาตัดเวลา 08.30 น. 
-  กรณี Elective surgery  ใหสงใบแจงผาตัดเพื่อจัดตารางการผาตัดลวงหนาอยางนอย 1 วัน 
   ภายในเวลา 14.00 น. 

4.  การรับปรึกษาในเวลาราชการ 
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ตารางการรับปรึกษา (08.00 – 15.00 น.) 
วัน สายงานศัลยกรรม อาจารยแพทยที่รับปรึกษา 

จันทร     ศัลยกรรมทั่วไปสาย A 
    ศัลยกรรมตกแตง 
    ศัลยกรรมทางเดินปสสาวะ 

อ.บัลลังก(1,3,5)/ อ.วิชิต(2,4) 

อังคาร      ศัลยกรรมทั่วไปสาย B 
     ศัลยกรรมทางเดินปสสาวะ 

อ.กรวีร/อ. ธวัชชัย(1,3,5)/ อ.วิฑูรย (2,4) 

พุธ     ศัลยกรรมทั่วไปสาย  A/B อ.ภาสกร/ อ.เฉลิมพร/ อ.ธวัชชัย / อ.บัลลังก/อ ดลฤด ี
พฤหัสบด ี     ศัลยกรรมทั่วไปสาย A                 

    ศัลยกรรมเด็ก 
    ศัลยกรรมตกแตง 

อ.วุฒิชัย/อ.ภาสกร(1,3,5)/ อ.เฉลิมพร(2,4) 
อ.พูลลาภ 

ศุกร     ศัลยกรรมทั่วไปสาย B 
    ศัลยกรรมทางเดินปสสาวะ 

อ.ดลฤดี(1,3,5)/อ.ปริญญา(2,4) 
อ.อนุรักษ 

กรณีผูปวยนอก(OPD)หรือผูปวยแผนกฉุกเฉิน (ER) ที่มาพบแพทยในวันราชการ เวลา 08.00–15.00 น. ให
ปรึกษาแพทยใชทุนปที่ 1,2,3 ตามลําดับ  โดยมีอาจารยแพทยที่รับปรึกษา  ตามตารางการออกตรวจ หลังเวลา15.00 
น. ใหปรึกษาเวรนอกเวลาราชการ 

กรณีผูปวยใน  (IPD) จําเปนตองปรึกษาศัลยกรรมในเวลาราชการ  ใหอาจารยแพทยที่ออกตรวจผูปวยนอก
ในวันนั้นเปนผูรับปรึกษา โดยใหผูปรึกษาสงใบปรึกษาที่สํานักงานภาควิชาศัลยศาสตร (ชั้น 12) และลงทะเบยีนปรึกษา
กอนเวลา 11.00 น.   

ในกรณีผูปวยมีปญหา เรงดวน   แพทยผูปรึกษาควรติดตอโดยตรงกับแพทยใชทุน หรืออาจารยแพทย 

ในกรณีผูปวยที่ปญหา ไมเรงดวน  แพทยผูรับปรึกษา จะใหการดูแลรักษาภายใน 24 ชั่วโมง 

5.  การอยูเวรปรึกษานอกเวลาราชการ 
           การปรึกษาแพทยเวรศัลยกรรมนอกเวลาราชการ เร่ิมตั้งแตเวลา 15.00 น.- 08.00  น. ของวันทําการ
และตลอดเวลาในวันหยุดราชการ  ความรับผิดชอบใหยึดถือตามตาราง  
แพทยเวรที่แผนกฉุกเฉิน   
             การตามแพทยเวรศัลยกรรมสามารถไดติดตอที่หองพักแพทยเวร หรือทางโทรศัพท  
(หมายเลขโทรศัพทดังภาคผนวก และตารางแพทยเวรที่แผนกฉุกเฉิน ) โดยมีแนวทางปฏิบัติดงันี ้
  กรณีผูปวยวิกฤตใหตามแพทยใชทุนศัลยกรรมที่อยูเวรพรอมกันทุกคน  
  กรณีผูปวยในตางแผนก (IPD) ปรึกษานอกเวลาราชการ  ใหแจงแพทยใชทุนโดยตรงพรอมใบปรึกษา 
  กรณีผูปวยแผนกฉุกเฉิน  และ Intensive Care Unit (ICU) ปรึกษาตามลําดบั ดังนี้      
    1.  แพทยใชทุนศัลยกรรม ปที่ 1,2,3  
   2.  อาจารยแพทยเวร 
  3.  กรณีผูปวยในแผนกศัลยกรรม ใหตาม Extern 

** การ admit case ทุก case ตองทับชื่ออาจารยเจาของไขทุกคร้ัง (โดยที่อาจารยเจาของไขคนน้ันตอง
รับทราบ case ดวย) 
             ภาควิชาศัลยศาสตรขอความรวมมือจากแพทยเวรแผนกฉุกเฉิน  ใหพิจารณา ปรึกษา 
แพทยเวรศัลยกรรม ในทุกกรณีที่มีความเห็นวาตองรับผูปวยไวในโรงพยาบาล 

มีปญหาการใหบริการ ใหติดตอที่ธุรการภาควิชาฯ  โทร. 11201, 11202   
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การบริการทางวิชาการ 

1.  การประชุมวิชาการ 
ภาควิชาศัลยศาสตรจัดประชุมวชิาการเปนประจาํในวนัพุธทุกสปัดาห  โดยมีกิจกรรมหมุนเวียนกันดังนี ้
Grand Round 

ประชุมขางเตียงผูปวยทุกเชาวันพุธเวลา 08.30 -11.00 น. อาจารยแพทย, แพทยใชทนุ และนสิิตแพทย
เขารวมประชุม แตละสายงานนาํเสนอผูปวยที่นาสนใจหนึ่งราย  Extern เปนผูเตรียมการนาํเสนอ , แพทยใชทุน
เปนผูอภิปราย โดยมีอาจารยแพทยเปนทีป่รึกษาตามสายงาน 

  ศัลยกรรมทั่วไป สาย A       อ.วิชิต 
  ศัลยกรรมทั่วไป สาย B    อ.ดลฤด ี
.  ศัลยกรรมตกแตง              อ.พูนพิศมัย 
  ศัลยกรรมเด็ก                    อ.พูลลาภ 
  ศัลยกรรมทางเดินปสสาวะ       อ.อนุรักษ 
  ศัลยกรรมระบบประสาท       อ.ภุชงค 

** แพทยใชทุน เซ็นชื่อเขารวม Grand round กอนเร่ิม presentation ทุกคร้ัง และบันทกึ case grand 
round ลงสมุดทุกคร้ัง 

 Surgical review 
       แพทยใชทุนป ที่ 2-3  นําเสนอคร้ังละหนึ่งหัวขอ   ผูรวมประชมุประกอบดวยอาจารยแพทย,  
แพทยใชทุน และนสิิตแพทย     
         ประชุมในวนัพุธ 08.00 –09.00 น.   
 Journal Club& Topic Review 
            แพทยใชทุนทุกชั้นปเปนผูทบทวนและคัดเลือกวารสาร หรือ เลือกทบทวนความรูจากหัวขอที่กําหนดไวคน
ละหนึ่งเร่ือง เพื่อนําเสนอคร้ังละ 1 เร่ือง  ใหแพทยใชทุนเตรียม วารสาและหัวขอลวงหนา  
1 สัปดาห  นาํใหอาจารยผูรับผดิชอบคัดเลือกประชุมในวันพุธ เวลา 11.00 –12.00 น.   

 Tumor Clinic 
         จัดประชุมรวมกันระหวางคณะแพทย และ ศูนยมหาวชิราลงกรณ    โดยนําปญหาผูปวยที่มี   เนื้องอก

เขาอภิปราย  เพื่อวางแผนการรักษาแบบสหสาขา (Multidisciplinary approach) Intern ปที่สูงสุดในแตละ
สายเปนคนนําเสนอ  และคณาจารยรวมอภิปราย 
        ผูปวยทุกรายทีน่ําเขาประชุม  ใหแพทยลงทะเบียนที ่คุณวชิราพรรณ    

          ประชุมในวนัศุกรสัปดาหที่ 4  เวลา 13.00 –15.00 น.   

  Morbidity and Mortality Conference  (M.M.) 
           อาจารยแพทย , แพทยใช ทุน และนิสิตแพทยเขารวมประชุม Intern ปสูงสุดในสาย แตละสายงานนาํเสนอ

ผูปวยที่มีภาวะแทรกซอน หรือ เสียชีวิต หัวหนาภาควิชาศัลยศาสตรเปนผูนําอภิปราย   

            แพทยใชทุนชั้นปสูงสุดในสายงานเปนผูรวบรวมผูปวยทุกรายที่มีภาวะแทรกซอน หรือเสียชีวิต  สงยัง
สํานักงานภาควิชาศัลยศาสตรทุกสัปดาหเพื่อพิมพรายชื่อผูปวยและภาวะแทรกซอนที่เกิดข้ึนและ  ward  ที่ผูปวย
อยู ประชุมในวันพุธสัปดาหที่ 2  เวลา 13.00 –15.00 น. 
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  X-ray  Conference 
 อาจารยแพทย, แพทยใชทุน 1 และนิสิตแพทย เขารวมประชุม แพทยใชทุนปสูงสุด แตละสาย นําเสนอ 
film x-ray case ผูปวยที่นาสนใจ แพทยใชทุนเปนผูรวบรวม case ที่นาสนใจและปรึกษาอาจารยในสายงาน และ
รวม discuss 

ประชุมในวันพุธสัปดาหที่ 3   เวลา 13.00-15.00 น. ณ หองบรรยาย  

แพทยใชทุนปที ่1 มีหนาที่บนัทกึการเขา grand round และสง file ขอมูลแกภาควิชาทุกคร้ังที่เขาประชุม  
แพทยใชทุนปที่ 2, 3 มีหนาทีบ่นัทึกการเขา M&M, x-ray conference, tumor conference และสง file ขอมูล
แกภาควิชาทุกคร้ังที่เขาประชุม  

แพทยใชทุนมีความรับผิดชอบที่ตองเขากิจกรรมวิชาการของภาควิชาทุกคร้ัง โดยแพทยใชทุนปที่ 1 ตอง
เขาไมนอยกวา 80% ของจํานวนเวลาที่ผานศัลยกรรม ถาไมสามารถเขารวมไดเชนตองเขาชวยผาตัด ตองให
อาจารยเซ็นรับรองทุกคร้ัง(มีผลในการผานการประเมิน) 

ตารางการประชุมวิชาการ 
วันพุธ 08.00-09.00น. 09.00 - 11.00 น. 11.00 – 12.00 น.  13.00 – 15.00 น. 
สัปดาหที่ 1 Surgical 

review 
Grand Round Topic Review 

/Journal Club 
  

สัปดาหที่ 2 Surgical 
review 

Grand Round Topic Review 
/Journal Club 

 Morbidity and 
Mortality 
Conference   

สัปดาหที่ 3 Surgical 
review 

Grand Round Topic Review 
/Journal Club 

 X-ray Conference 

สัปดาหที่ 4 Surgical 
review 

Grand Round Topic Review 
/Journal Club 

 Tumor Conference 

 
ประชุมภาควิชา  (เฉพาะอาจารย) 

จัดใหมีการประชุมทุกวันพธุ สัปดาหที่ 1 ของเดือน  เวลา 12.00 – 15.00  น. 

การประเมินของแพทยใชทุน 

- แพทยใชทุนปที่ 2,3 ศัลยกรรม จะมีการประเมินความรู โดยจะมีการสอบพรอมกับนิสิตแพทย  ป 4  ตอนที่
ลงกองศัลยกรรม และจะมีการสอบปากเปลา 2 คร้ัง ตอนกลางภาคและปลายภาคกับอาจารย 3 ทาน สาย
ละ 1 ทาน เพื่อประเมินความรูและทักษะทางคลินิกที่ได 

- แพทยใชทุนปที่ 1 ศัลยกรรม จะมีการประเมินความรูและทักษะทางคลินิกจากการปฏิบัติงานที่ ward 
ศัลยกรรม โดยอาจารยแพทย และจะมีการสอบปากเปลา 1 คร้ัง เวลาลงกองศัลยกรรม  

- แพทยใชทุนปที่ 1,2,3  จะตองมีการลงขอมูลการปฏิบัติงานหัตถการที่ไดทําในสมุด log book และ
สงคืนที่ภาควิชาตอนลงกองศัลยกรรม 
- แพทยใชทุนปที่ 1 ใหสงสมุด log book และ การบันทึก grand round ภายใน 2 สัปดาหหลังสอบ

ลงกอง 
- แพทยใชทุนปที่ 2, 3 สงเดือนตุลาคม และ ปลายมีนาคม 
- แบบประเมินสําหรับแพทยใชทุน จะมีหัวขอการประเมินและเกณฑการใหคะแนน ดังภาคผนวก 

(ขอดูไดที่ภาควิชา) 
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การปฏิบัติงานและการจัดการศึกษาสําหรับแพทยใชทุน 
ภาควิชาเวชศาสตรฉุกเฉิน 
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
 

ภาควิชาเวชศาสตรฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดกอตั้งข้ึนเมื่อวันที่ 24 
ธันวาคม 2552 เพื่อใหบริการทางวิชาการดานเวชศาสตรฉุกเฉินแกนิสิตแพทย แพทยใชทุน บุคลากรทางการแพทย
และประชาชนทั่วไป รวมถึงสนับสนุนงานบริการตรวจรักษา ณ หองตรวจอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

ปรัชญา 
 บัณฑิตยอมฝกตน 

ปณิธาน 
 ผลิตบัณฑิตแพทยและแพทยใชทุนใหมีความรูและทักษะดานเวชศาสตรฉุกเฉิน และมีเจตคติทีด่ี
ตอบสนองความตองการของสังคมโดยรวม 

วิสัยทัศน 
 เปนภาควิชา ที่ใหบริการทางวิชาการและทางการแพทยที่มีคุณภาพและมาตรฐานระดับของประเทศ 

พันธกิจ 
1. ผลิตบัณฑิตแพทยและแพทยใชทุน ใหมีความรูดานเวชศาสตรฉุกเฉิน และมีเจตคติที่ดี เสียสละเพื่อ

ประโยชนสวนรวม 
2. สนับสนนุงานบริการทางการแพทยเพื่อใหไดคุณภาพและมาตรฐาน 
3. ใหบริการวิชาการแกสังคมและประชาชนทั่วไป 
4. ผลิตงานวิจัยพืน้ฐาน และประยุกตอยางตอเนื่อง 
5. มีการประกันคุณภาพดานการเรียนการสอน 

ปจจุบันภาควิชาเวชศาสตรฉุกเฉิน มีอาจารยแพทยประจําภาควิชา ดังรายชื่อตอไปนี ้
 1. ผศ.นพ.  วิชิต วิริยะโรจน  ตําแหนง รองหัวหนาภาควิชาศัลยศาสตร เปนประธานรายวิชา 
 2. นพ.ธรรมนิจ   รุกชาต ิ  ตําแหนง อาจารยแพทย เวชศาสตรฉุกเฉิน 
 โดยมีเจาหนาที่ธุรการภาควิชา  คือ น.ส.สรัลรัตน  สุขศิลป  ตําแหนง ผูปฏิบัติงานบริหารสํานักงาน
ภาควิชาเวชศาสตรฉุกเฉิน  ตั้งอยูที่ ชั้น G ภายในบริเวณหองอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โทรศัพท 037-395085-6 เบอรตอ
ภายใน 10116   e-mail address: emergencyswu@hotmail.com 

การปฏิบัติงานขอบเขตการใหบริการ 
1. บริการรักษาพยาบาลผูปวยอุบัติเหตุและฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง 
2. บริการดูแลรักษาพยาบาลและสังเกตอาการภายใน 24 ชั่วโมง 
3. บริการสงตอผูปวยที่มีภาวะฉุกเฉินไปรับการรักษาตอที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกวา 
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4. บริการรับสงตอ ผูปวยจากโรงพยาบาลอ่ืนมารักษาตอที่ ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี ตลอด 24 ชั่วโมง 

ระบบการใหบริการ 
มีการแบงระดับความรุนแรงของผูปวยเพื่อพบแพทยไดเปน 5 ระดับ ตาม Emergency Severity Index 

version 4 (ESI ver.4) ดังนี้  
 
 1. Resuscitation : ผูปวยวิกฤติที่ตองใหการชวยเหลือ ABCD พบแพทยทันที  

 2. Emergency : ผูปวยฉุกเฉินที่ควรไดรับการประเมินโดยเร็ว พบแพทยภายใน 10 นาที  

 3. Urgent : ผูปวยเรงดวน มีแนวโนมของการทากิจกรรมทางการแพทยมากกวา 1 อยาง  

 4. Semi-urgent : ผูปวยก่ึงเรงดวน มีแนวโนมของการทากิจกรรมทางการแพทย 1 อยาง  

 5. Non-urgent : ผูปวยทั่วไปไมเรงดวน ไมมีแนวโนมของการทากิจกรรมทางการแพทย  
 

โดยพยาบาลวิชาชีพเปนผูคัดกรองผูปวยตามลาดับความเรงดวนในการพบแพทย (กิจกรรมทางการแพทยใน
ที่นี้ หมายถึง การเจาะเลือดเพื่อสงตรวจทางหองปฏิบัติการ การสงตรวจรังสีวินิจฉัย การเย็บแผล หรือการใสเฝอก 
เปนตน รายละเอียดการแบงระดับความรุนแรงของผูปวยใหศึกษาในคูมือการคัดกรองของหองตรวจอุบัติเหตุและ
ฉุกเฉิน)  

Clinical practice guideline  
 แตละภาควิชาไดมีการจัดทํา Clinical practice guideline (CPG) เพื่อใหมีแนวทางการใหบริการที่มี
มาตรฐานและเปนไปในทางเดยีวกัน แบงตามภาควิชาดังนี ้

1. ภาควิชาอายุรศาสตร 
                   Acute Coronary syndrome 
                   Upper Gastrointestinal tract hemorrhage 
                   Stroke 
                   Chronic obstructive pulmonary disease with acute exacerbation 
2. ภาควิชาศัลยศาสตร 
    Acute  Appendicitis 
                  Head injury 
                  Upper Gastrointestinal tract hemorrhage  
3. ภาควิชาศัลยกรรมกระดูกและขอ 
                  Avascular necrosis hip 
                  Intertrochanteric fracture 
                  Neck of femur fracture 
4. ภาควิชากุมารเวชศาสตร 
                   Asthma 

 ซึ่งแพทยใชทุนที่ฝกงาน ณ หองตรวจอุบัติเหตุและฉุกเฉินควรทําความเขาใจ และปฏิบัติตาม CPG เหลานี ้
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การเตรียมความพรอมรับอุบัติภัยหมู 
เมื่อเกิดอุบัติภัยหมูจะมีการประกาศ 
Code 333   กรณีมีผูบาดเจ็บตั้งแต 6-10 คน 
Code 999   กรณีมีผูปวยหนักมากกวา 5 คน ข้ึนไป หรือมีผูบาดเจ็บตั้งแต 11 คน ข้ึนไป และแบง ผูปวย

ออกเปน 4 กลุมคือ 
    สีแดง : อาการรุนแรง ถาไมชวยจะตาย ถาชวยจะรอดชีวิต (หอง Resuscitation / โซนแดง) 
   สีเหลือง : มีบาดแผลหรือ กระดูกหัก เรงดวนแตพอรอได (โซนเหลือง) 
     สีเขียว   : ผูปวยที่อาการไมรุนแรงบาดแผลเล็กนอย ฟกช้ํา (โซนเขียว) 
     สีดํา   : ผูปวยเสียชีวิตหรือ หมดหวังรอดชีวิต (โซนดํา) 

โดยมีคูมือแผนรับอุบัติภัยหมู (Mass casualty) ประจําอยูที่หองตรวจอุบัติเหตุ และฉุกเฉิน ให
แพทยใชทุนทุกคน ศึกษาคูมือแผนรับอุบัติภัยหมู กอนข้ึนปฏิบัติงาน ณ ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

 
หนาที่และขอควรปฏิบัติของแพทยใชทุนปที่ 1 
1. แพทยใชทุนปที่ 1 ถูกกําหนดใหฝกปฏิบัติงาน ณ หองตรวจอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ในวัน และเวลาราชการ ตั้งแต

เวลา 08.00-16.00 น. จํานวน 3 คนตอเดือน เปนเวลาอยางนอยคนละ 1 เดือน และอยูเวรนอกเวลาราชการ เวร
เชา 3 คน เวรบาย 3 คน และเวรดึก 1 คน โดยสับเปลี่ยนหมุนเวียนแพทยใชทุนทุกชั้นป การจัดเวรนอกเวลา
ราชการเปนหนาที่ของหัวหนาแพทยใชทุนเปนผูจัดเวร 

2. แพทยใชทุนที่มาฝกปฏิบัติงาน ณ หองตรวจอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เปนระยะเวลา 1 เดือน จะถือรวมเปนการข้ึน
ปฏิบัติงานของภาควิชาอายุรศาสตร ซึ่งอาจารยแพทยทางภาควิชาเวชศาสตรฉุกเฉินจะสอนเพิ่มเติมเนื้อหาวิชา
และหัตถการทางอายุรศาสตรที่เก่ียวของ 

3. แพทยใชทุนที่มาฝกปฏิบัติงาน ณ หองตรวจอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ใหตรวจรักษาผูปวยตามความเรงดวน โดยให
ศึกษาคูมือการคัดกรองผูปวยที่อยู ณ หองตรวจอุบัติเหตุและฉุกเฉินกอนข้ึนปฏิบัติงาน 

4. แพทยใชทุนควรศึกษาคูมือแผนรับอุบัติภัยหมูใหเขาใจกอนข้ึนปฏิบัติงาน ณ ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องจากมีความเก่ียวของกับทุกสาขาวิชาที่ตองเขารวมในการตรวจรักษา 

5. ในชวงตอเวร ไดแก เวรเชาตอเวรบาย เวรบายตอเวรดึก และเวรดึกตอเวรเชา แพทยใชทุนที่ปฏิบัติงาน ณ หอง
ตรวจอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ควรมีการรับสงเวรผูปวยที่ยังใหการตรวจรักษาอยูและควรรายงานกรณีผูปวยที่ยังมี
ปญหาหรือขอสงสัยใหกับอาจารยแพทยประจําเวรนั้นๆ ทราบ 

6. ในการตรวจรักษาผูปวยหากมีปญหาขอสงสัยใหปรึกษาอาจารยแพทยที่อยูประจําหองตรวจอุบัติเหตุและฉุกเฉินใน
เวรนั้นๆ และในกรณีเปนผูปวยวิกฤติฉุกเฉิน (Emergency) ใหปรึกษาอาจารยแพทยเวรทุกกรณี 

7. ระหวางการปฏิบัติงาน หากมีปญหาในการรักษาโรค หรือภาวะใดๆ ควรปรึกษาแตสาขาวิชาตามขอบงชี้ และ
ปฏิบัติตาม CPG ของแตละภาควิชาที่ไดจัดทําไวสําหรับโรคหรือภาวะนั้นๆ  

8. แพทยใชทุนควรใหคําปรึกษาและใหความชวยเหลือแกนิสิตแพทยในการตรวจรักษาและการทําหัตถการตางๆ 
9. แพทยใชทุนสามารถทําหัตถการตางๆ ที่เปนหัตการพื้นฐานทางคลินิกตามเกณฑมาตรฐานของแพทยสภา โดย

สามารถบอกขอบงชี้ ข้ันตอนวิธีการ และภาวะแทรกซอนของหัตถการนั้นๆ ได หากหัตถการใดยังไมเคยทํามากอน 
หรือไมสามารถทําได ใหปรึกษาอาจารยแพทยที่ประจําอยู ณ หองตรวจอุบัติเหตุและฉุกเฉินในแตละเวร 

10. หากมีการรับสงตอผูปวยจากโรงพยาบาลอ่ืนมารักษาตอ หรือจําเปนตองสงตอผูปวยที่มีภาวะฉุกเฉินไปรักษาตอยัง
โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกวาใหปรึกษาแตละสาขาวิชาที่เก่ียวของ เพื่อประสานงานในการรับหรือสงตอ 
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กิจกรรมทางวิชาการ 
1. แพทยใชทุนที่มาฝกปฏิบัติงานในภาควิชาเวชศาสตรฉุกเฉินใหเลือกเร่ืองที่สนใจทางดานเวชศาสตรฉุกเฉิน (Topic 

review หรือ Journal review) คนละ 1 เร่ือง นําเสนอในที่ประชุมรวมกับนิสิตแพทยชั้นปที่ 6 
2. แพทยใชทุนควรเขารวมกิจกรรม Interesting case conference, Morbidity and mortality conference ซึ่ง

จัดข้ึนสัปดาหละ 1 คร้ัง นําเสนอโดยนิสิตแพทยชั้นปที่ 6 หากมีเวลาวางจากการตรวจรักษา 
การประเมินแพทยใชทุน 
- ใชแบบประเมินแพทยใชทุน โดยอาจารยแพทยภาควิชาเวชศาสตรฉุกเฉิน, นิสิตแพทยชั้นปที่ 6 ที่รวมปฏิบัติงาน

ดวย และพยาบาลหองตรวจอุบัติเหตุและฉุกเฉิน จํานวน 2 ทาน  

- ใชแบบประเมินการทํา Topic review หรือ Journal review  
- สอบปากเปลากอนลงกองโดยอาจารยแพทยเวชศาสตรฉุกเฉิน 3 ทาน   
ผูที่ไดรับการประเมินวาไมผาน เปนไปได 3 กรณี 
1. คะแนนจากแบบประเมินต่ํากวา 50 % 
2. ปฏิบัติงานไมครบ 80 % 
3. ปฏิบัติงานครบ 80 % แตไดรับการประเมินวา ไมผาน ในขอใดขอหนึ่ง  

 
การลาปวยและลากิจ 
การลาปวย แพทยใชทุนตองแจงใหอาจารยแพทยในเวรนั้นๆ ทราบทางโทรศัพท หรือแจงเปนการสวนตัว หากเปน
การลาปวยนอกเวลาราชการตองแจงใหหัวหนาแพทยใชทุนทราบดวย เพื่อหาแพทยใชทุนปฏิบัติงานแทน และสง
ใบลาปวยทันทีที่กลับเขาปฏิบัติงาน เพื่อนาเสนอลงนามตามลาดับข้ันและจัดสงงานทรัพยากรมนุษยตอไป 
การลากิจ  แพทยใชทุนตองยื่นใบลากิจลวงหนาอยางนอย 3-5 วันทาการ เพื่อนาเสนอลงนามตามลาดับข้ันและ
จัดสงงานทรัพยากรมนุษยตอไป เมื่อไดรับการอนุมัติแลวจึงสามารถลากิจได 
การลาพักผอน แพทยใชทุนตองยื่นใบลาพักผอนลวงหนาอยางนอย 7 วันทาการ เพื่อนาเสนอลงนามตามลําดับข้ัน
และจัดสงงานทรัพยากรมนุษยตอไป เมื่อไดรับการอนุมัติแลวจึงสามารถลาพักผอนได 

ส า ม า รถ ด า วน โ ห ลด แบ บ ฟ อ ร ม ใบ ล า ต า ง ๆ ไ ด ท า งห น า เ ว็ บ ไ ซ ด ข อ ง ศู น ย ก า ร แพ ท ย
http://www.medicine.swu.ac.th/hr/index.php/download-form  

 
การปรึกษากรณีมีปญหา 
 หากแพทยใชทุนมีปญหาในการปฏิบัติงาน หรือปญหาสวนตัว สามารถขอคาแนะนําหรือขอความ
ชวยเหลือจากอาจารยประจาภาควิชาไดตลอดเวลา  
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แนวทางการอยูเวรนอกเวลาราชการท่ีหองตรวจโรคฉุกเฉิน 

ระเบียบปฏิบัติหนาท่ีแพทยเวรหองตรวจโรคฉุกเฉิน สําหรับแพทยใชทุน และแพทยประจําบาน 
 

 เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่แพทยเวรที่หองตรวจโรคฉุกเฉิน ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม

บรมราชกุมารี ของแพทยใชทุนและแพทยประจําบาน  ที่ไดรับมอบหมายจากภาควิชาตามตารางแพทยเวรที่คณะฯ ได

ประกาศในแตละเดือนเปนไปโดยความเรียบรอยและในแนวทางเดียวกัน คณะแพทยศาสตร จึงไดกําหนดระเบียบ

ปฏิบัติของแพทยใชทุน และแพทยประจําบาน ที่ทําหนาที่แพทยเวรดังกลาวขางตนดังตอไปนี้ 

1. เปนหนาที่ของแพทยใชทุนทุกคนที่จะตองตรวจสอบรายชื่อตนเองในตารางแพทยเวรหองฉุกเฉินที่คณะแพทย จะ

ประกาศลวงหนาอยางนอย 1 สัปดาหลวงหนากอนการปฏิบัติงานของเดือนถัดไป และจะตองออกปฏิบัติงานทํา

หนาที่แพทยเวร ที่หองฉุกเฉินตามที่กําหนดไวในตารางอยางเครงครัด 

2. ในกรณีมีการแลกเวรกัน ผูมีชื่อในตารางเวรที่คณะฯ ประกาศจะตองรับผิดชอบหากผูแลกเวรไมปฏิบัติหนาที่ไมวา

ในกรณีใดๆ 

3. แพทยใชทุนหรือแพทยประจําบาน ที่ทําหนาที่แพทยเวรจะตองข้ึนปฏิบัติงานที่หองแพทยเวร ตรงเวลาตามที่ได

กําหนดในตาราง และตองไมลงจากหองฉุกเฉินกอนเวลาที่กําหนดไว  

4. แพทยใชทุนหรือแพทยประจําบาน ที่ทําหนาที่แพทยเวรจะตองอยูประจําปฏิบัติงานที่หองแพทยเวรตลอดเวลาที่

กําหนดไวในตาราง จะตองไมรับหนาที่เปนแพทยรับปรึกษาหรือแพทยเวรอ่ืน ๆ  ของภาควิชาซ้ําซอนในชวงเวลา

ดังกลาว 

5. ในการแตงกายใหถือปฏิบัติตามคําสั่งของคณะฯ วาดวยเร่ืองการแตงกายของแพทยใชทุน และแพทยประจําบาน 

 

ประกาศ ณ วันที่         พฤษภาคม  2558 

 

 

 

                                                                (ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยวีระศักดิ์  จรัสชัยศรี) 

                     ผูอํานวยการศูนยการแพทยฯ 
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หลักการจัดเวรท่ีหองตรวจฉุกเฉินนอกเวลาราชการ  
สําหรับแพทยใชทุนและแพทยประจําบาน 

 
 
1. งานแพทยศาสตรศึกษา ไดคํานวณจํานวนเวรที่ภาควิชาแตละภาคตองใสชื่อแพทยใชทุน และแพทยประจําบานมา 

ดังนี้ 

วันธรรมดา     มีเวร 2 ชวง 

 16.00 – 24.00 น.   จํานวน 2 คน 

 24.00 – 06.00 น.   จํานวน 1 คน  

วันหยุดราชการ-วันนักขัตฤกษ   มีเวร 3 ชวง 

 08.00 – 16.00 น.   จํานวน 2 คน 

 16.00 – 24.00 น.   จํานวน 2 คน 

          24.00 - 08.00 น.    จํานวน 1 คน 

2. ใหแพทยใชทุนสํารวจวาจํานวนเวรที่ออกตรวจที่หองฉุกเฉิน เมื่อรวมกับเวรนอกเวลาของภาควิชาจะไมเกิน 120 

เวร (คิดเวรละ 8 ชั่วโมง) หรือไมเกิน 15 วันตอเดือน ของเวรนอกเวลาราชการ 

3. ใหแพทยใชทุนและแพทยประจําบานสํารวจตารางเวรอยางถ่ีถวนเพื่อไมใหมีการหลงลืมหรือมีการอยูเวรซอนกับ

ภาควิชาทั้งนี้ตารางเวรจะออกลวงหนาอยางนอย 1 สัปดาหกอนเขาสูเดือนถัดไปในเบื้องตนหัวหนาแพทยใชทุน

และแพทยประจําบานจะเปนผูจัดสรรตามหลักการที่ปรากฏนี้ หากไมสะดวกในการอยูเวรนอกเวลาใหทําการแลก

เวรโดยลงชื่อแกไขในตารางเวรที่หองฉุกเฉินใหเปนรายลักษณอักษรอยางชัดเจน 

4. กําหนดใหแพทยใชทุนชั้นปที่ 1 ตองปฏิบัติงานที่หองตรวจฉุกเฉินนอกเวลาราชการ 3-4 เวรตอเดือน สวนแพทยใช

ทุนชั้นปที่ 2 และ 3 ตลอดจนแพทยประจําบาน ใหปฏิบัติงานที่หองตรวจฉุกเฉินนอกเวลาราชการ 1 เวรตอเดือน 
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การปฏิบัติงาน และการจัดการศึกษาสําหรับแพทยใชทุน 
ภาควิชาออรโธปดิกส 
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
 
ยินดีตอนรับสู  ภาควิชาออรโธปดิกส  คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คูมือฉบับนี้

เปนแนวทางปฏิบัติของแพทยใชทุน หากแพทยใชทุนมีความเห็นหรือมีขอเสนอแนะใด ๆ ที่จะแกไขปรับปรุงคูมือฉบับ

นี้ทางคณะกรรมการฝกอบรมแพทยใชทุน  ยินดีรับฟงและปรับปรุงตามความเหมาะสม 

 แพทยใชทุนชั้นปที่ 1  ทุกทาน  ควรศึกษาคูมือซึ่งจะแจกใหทุกคนและนําเปน Guideline เพื่อ

ประโยชนตอการปฏิบัติงานระหวางเปนแพทยใชทุน ณ  ภาควิชาออรโธปดิกส  คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยศรี

นครินทรวิโรฒ    

ปรัชญา 

 บัณฑิตยอมเรียนรูตลอดชีวติ 

ปณิธาน 

 ภาควิชาออรโธปดิกส   มีจุดมุงหมายที่จะสอนนิสิตใหมีความรูทางดานออรโธปดิกส  ที่ตอบสนองตอความ

ตองการของสังคมและมีเจตคตทิี่ดีที่จะเสียสละเพื่อประโยชนของสวนรวม 

วิสัยทัศน 

 ภาควิชาออรโธปดิกส  คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  เปนภาควิชาที่มีคุณภาพ

ระดับประเทศ 

พันธกิจ 

 1.  ผลิตบัณฑิตกอนปริญญาและการศึกษาหลังปริญญา  เพื่อใหเกิดความรูคูคุณธรรมสอดคลองกับความ

ตองการของชุมชนและสังคม 

 2.  มีการบริหารจัดการภาควิชาอยางมีเอกภาพ เปนธรรม  โปรงใส  ตรวจสอบไดและสามารถพึ่งตนเองได 

 3.  ผลิตงานวิจัยพืน้ฐาน และประยุกตอยางตอเนื่อง 

 4.  ใหบริการทางการแพทยที่ไดมาตรฐาน  โดยมีความตองการของชุมชนเปนพื้นฐาน  และตอบสนองตอ

การเรียนการสอน 

 5.  มีการประกันคุณภาพดานการเรียนการสอน 

 6.  ทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม 
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รายช่ือแพทยภาควิชาออรโธปดิกส 

1. รองศาสตราจารย  นายแพทยนยิม    ละออปกษิณ 
2. รองศาสตราจารย  นายแพทยชาญณรงค   เกษมกิจวัฒนา 
3. นายแพทยคมสัน    ปลั่งศิริ 
4. รองศาสตราจารย  นายแพทยชลวิช  จนัทรลลิต  
5. ผูชวยศาสตราจารย  นายแพทยศุภกิจ   พิมลธเรศ 
6. ผูชวยศาสตราจารย  นายแพทยธงชัย    กอสันติรัตน 
7. ผูชวยศาสตราจารย  นายแพทยยิ่งยง    ตออุดม  
8. ผูชวยศาสตราจารย  นายแพทยวิศิษฎ   รังษิณาภรณ 
9. นายแพทยชัชวาล  เจริญธรรมรักษา 
10. นายแพทยฐิติณัฐ  ดิลกหัตถการ 
11. นายแพทยธนา    ศิริพิสิฐศักดิ์ 
12. นายแพทยปวิรศร  สุขวนชิ 
13. นายแพทยรณชิต  บญุประเสริฐ 

 
หนาท่ีของแพทยใชทุนช้ันปท่ี 1 

หนาที่ของแพทยใชทุนชั้นปที่ 1   แบงออกเปน  2  สวน 
 1.  การบริการ 
 2.  วิชาการ 

1.  การบริการ 
     1.1  Service  Round 

1.1.1   แพทยใชทุนควรจะ  round  หอผูปวยที่รับผิดชอบอยางนอยวันละ  2  คร้ัง  เชาและเย็น 
1.1.2  การ round ชวงเชา ตองเสร็จกอนเวลา 08.00 น. เพื่อที่จะไดเขารวม Morning Conference ใหทัน 

 แนะนําใหเร่ิม round ตอนเชา  ตั้งแตเวลา 06.30-07.00 น. 
 การ round ชวงเชาแพทยใชทุนควร round ใหเรียบรอยกอน staff attending จะมา  
     round  รวมดวยในตอนเชา 

 1.1.3  ควรจะ round ผูปวยเปนทีม ประกอบดวย นิสิตแพทยเวชปฏิบัติ แพทยใชทุนชั้นปที่ 1, 2, 3, 4  
และนิสิตแพทยชั้นปที่ 5  (เปนบางชวง) 

1.1.4  แพทยใชทุนชั้นปที่ 4 จะเปนผูกํากับดูแลแพทยใชทุนชั้นปที่ 1, 2, 3 ในการดูแลผูปวย และ ควรรู
รายละเอียดของผูปวยทุกรายที่ตนเองรับผิดชอบ ควรที่จะมีการบันทึก Progress note ในเวช
ระเบียนผูปวยทุกคร้ังที่ round ผูปวย  

 1.2 การออกตรวจ OPD   
 1.2.1  แพทยใชทุนตองลงตรวจ  OPD  ใหตรงเวลา  09.00 น. 
 1.2.2  แพทยใชทุนสามารถตรวจผูปวยไดภายใตการดูแลของอาจารยที่ปรึกษาวันนั้นๆ   

1.2.3  หัตถการที่งายๆ  เชน  ทําแผล  ตัดไหม  สามารถใหเจาหนาที่หองเฝอกทําได แตถาหาก หัตถการ
อะไรก็ตามที่ตองทํา  manipulation, reduction หรือใส cast แพทยใชทุนควรที่จะทําดวยตนเอง
ภายใตการดูแลของแพทยใชทุนชั้นปที่ 3 ปที่ 4 หรืออาจารย แพทยใชทุนควรจะมีสวนรวมในการใส
เฝอกที่ยาก เชน Body Jacket, Minerva cast หรือ  Hip spica cast  
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1.2.4  หามนําเวชระเบียนผูปวยใน ลงมาที่ OPD เพื่อที่จะเขียน pre-operative order ควรที่จะเขียน pre-
operative order ในเวชระเบียนผูปวย  ที่หอผูปวยและใหเปนหนาที่ของหัวหนาแพทยใชทุนประจํา
สาย ใหบันทึกรายชื่อและรายละเอียดของผูปวย เพื่อที่จะลงบันทึกสมุดSet  ผาตัด 

1.2.5  แพทยใชทุนออกตรวจ Clinic ชวงบายดวย โดยหากไมติด activity หรือกิจกรรมที่ไดรับมอบหมาย
เปนพิเศษ 

 1.3  การเขาหองผาตัด 
1.3.1  แพทยใชทุนควรที่จะเขาหองผาตัดใหตรงเวลา  ตามตารางผาตัด 
1.3.2  แพทยใชทุนควรที่จะอานเก่ียวกับผาตัดที่ตัวเองจะชวยใหเปนประโยชนกับตนเอง 
1.3.3  แพทยใชทุนควรที่จะเรียนรูเก่ียวกับการตอ  Fracture table  และการจัดทาผูปวยเพื่อการผาตัด 

รวมทั้งการปูผา drape กอนผาตัดและการเตรียมเลือกเคร่ืองมือพิเศษที่ชวยการผาตัดได 
1.3.4  การนําฟลม X – ray ผูปวยที่จะไดรับการผาตัดไปหองผาตัด ตองเปนหนาที่ของแพทยใชทุนไมใช

นิสิตแพทยเวชปฏิบัติ 
 1.4 เตรียมผูปวยเพ่ือการผาตัด 

1.4.1  แพทยใชทุนควรที่จะรูรายละเอียดการวินิจฉัย และการผาตัดที่ผูปวยจะไดรับกอนที่จะเตรียมผูปวยที่
จะผาตัดและตองรูวาจะใชอุปกรณชนิดใดในการผาตัดผูปวย 

1.4.2  แพทยใชทุนตองเขียน pre-operative order ในเวชระเบียนผูปวยที่หอผูปวยและหามนําเวช
ระเบียนไปที่หองตรวจ OPD 

 1.4.3  ตรวจดูวาผูปวยลงชื่อในใบยินยอมการผาตัดแลวหรือยัง 
 1.4.4  ตรวจดูวาผูปวยไดรับการปรึกษาจากหนวยงานอ่ืนที่จําเปนแลวหรือยัง 
 1.4.5  ตรวจดูผล  Laboratory  investigation  ที่สําคัญ 

1.4.6  ตรวจดูวาไดสั่งสิ่งที่จําเปนจะตองใชในหองผาตัด เชน Foley cath, Radivac drain, antibiotic เปน
ตน  แลวหรือยัง 

1.5 การรับผูปวยใหม 
1.5.1 แพทยใชทุนควรที่จะตรวจผูปวยใหมในหอผูปวยที่ตัวเองรับผิดชอบทุกราย 
1.5.2 แพทยใชทุนควรจะบันทึกประวัติการตรวจรางกายและการวางแผนการรักษาในเวชระเบียนผูปวยทุก
ราย 
1.5.3  การสรุปเวชระเบียน  Discharge  summary  ขอใหเปนหนาที่ของแพทยใชทุนชั้นปที่ 2 ในกรณีที่ไม

มีแพทยใชทุนชั้นปที่ 2  ประจําหอผูปวย    ใหเปนหนาที่ของแพทยใชทุนชั้นปที่ 3   
1.5.4  การสรุปเวชระเบียนผูปวยจะตองลงรหัส  ICD  10  และ  ICD 9 CM  สําหรับการวินิจฉัย และ

หัตถการหรือการผาตัด 
1.5.5  แพทยใชทุนควรที่จะสรุปเวชระเบียนเสร็จภายใน  5 วัน  หลังจากที่ไดจําหนายผูปวยไปแลว   

     1.6 การอยูเวร 
1.6.1 แพทยใชทุนรวมทั้งนิสิตแพทยเวชปฏิบัติ  จะตองอยูเวรตามตารางประจําเดือนที่จะจัดข้ึน โดยหัวหนา

แพทยใชทุน 
1.6.2 เมื่อไดรับการปรึกษาจากแผนกฉุกเฉินขณะอยูเวร ใหแพทยใชทุนชั้นปที่ 1  ไปดูผูปวยพรอมกับ นิสิต

แพทยเวชปฏิบัติแลวใหการดูแลรักษาเบื้องตน และรายงานแพทยใชทุนชั้น ปที่ 2, 3 หรือ ตามลําดับ 
โดยควรมีการตอบกลับ ภายใน 5 นาที  

1.6.3  ในกรณีที่ case complicate  หรือตองการเขาหองผาตัด นอนโรงพยาบาลใหแพทยใชทุนชั้นปที่  3  
ควรจะรายงานอาจารยที่อยูเวรในวันนั้น 
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1.6.4  ในกรณีที่มีปญหาในการติดตามตัวตามลําดับข้ัน เชน ตามแลวไมตอบกลับภายในระยะเวลาอันควร 
(5–10 นาที) แนะนําใหตามผูรับผิดชอบในระดับสูงกวาไดเลย เพื่อประโยชนในการรักษาพยาบาล
ผูปวย 

หมายเหตุ   
1. ผูปวยทุกรายที่จะตองนําเขาหองผาตัดควรที่จะรายงานอาจารยผูรับผิดชอบ ในกรณี ที่ตามเวรที่ปรึกษาไมไดให

รายงานหัวหนาภาควิชากอนนําเขาหองผาตัด 
2.  ผูปวยทุกรายที่จะตองนําเขาหองผาตัด จะตองไดรับการดูแลโดยแพทยใชทุนชั้นปที่ 3 หรือ 4  

2. วิชาการ 
    2.1 ทุกวันจะมี Activity ทางวิชาการและบริการวิชาการ ดังตอไปนี้   
 

วัน/เวลา 08.00-09.00 น. 10.00-12.00 น. 13.00 น. 
จันทร Traumatic, pre and post  operative,  

5 minute 
  

อังคาร Traumatic, pre and post  operative,  
mini topic/journal  พชท. 1 

  

พุธ สัปดาหท่ี 1  Interesting case  
สาย A B 
สัปดาหท่ี 2  Interesting  case   
สาย C D 
สัปดาหท่ี 3  Journal  club   
พชท. 2, 3 
สัปดาหท่ี 4  Morbidity&Mortality  

  

พฤหัสบดี Grand round (09.00-10.00 น.) 
(ถามีประชุมภาควิชา 08.00-09.00 น.) 

สัปดาหท่ี 1 ประชุมภาควิชา 
สัปดาหท่ี 2 Topic 
สัปดาหท่ี 3 Topic 
สัปดาหท่ี 4 Staff lecture 

รายวิทยาลยัแพทย 
ออรโธปดิกสแหง 
ประเทศไทย 

ศุกร Traumatic, pre and  
post-operative,  
5 minute 

  

    หมายเหตุ   แพทยใชทุนชั้นปท่ี 1  จะตองนําเสนอ  mini-topic/journal  1  ครั้ง 

2.1.1 Trauma case: แพทยใชทุนชั้นปท่ี 2 ควบคุมการนําเสนอ case ผูปวยท่ีมาในเวรพรอม
ประวัติตรวจรางกายและไดทําการรักษาเบื้องตนอะไรบางและวางแผนการรักษาอยางไรบาง 

 2.1.2  Pre&Post Operative case: แพทยใชทุนชั้นปท่ี 2, 3 จะตองนําเสนอผูปวยท่ีจะไดรับการ
ผาตัดในวันนั้น หรือเสนอผูปวยท่ีไดรับการผาตัดไปแลว สําหรับ pre-operative case แพทย
ใชทุนชั้นปท่ี 2, 3 ควรท่ีจะรู indication ของการผาตัดควรท่ีจะรู approach ท่ีจะใชในการ
ผาตัด และควรท่ีจะรู complication ท่ีอาจจะเกิดข้ึนได 

2.1.3  5  minute:  วัตถุประสงค  คือ  นําประเด็นสั้นๆ   ท่ีนาสนใจเสนอภายในระยะเวลา  5 นาที 
2.1.4  Mini topic:  วัตถุประสงค  คือ  นําหัวขอสั้นๆ  มาเสนอภายในระยะเวลา  30  นาที   
2.1.5  Topic reading: แพทยใชทุนชั้นปท่ี 2, 3 ตามตารางท่ีจัดไว แพทยใชทุนท่ีนําเสนอ topic จะ

มีอาจารยท่ีปรึกษา การเสนอ topic ควรท่ีจะศึกษาคนควาเนื้อหาเพ่ือท่ีจะนําเสนอ ไมใชแคนํา
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บทความจาก text book  มาแปลใหฟง  สําหรับหัวขอท่ีควรจะนํามาทํา topic reading ใหดู 
course syllabus for orthopaedic residency training ของราชวิทยาลัยแพทยออรโธป
ดิกสแหงประเทศไทย  ใชเวลาไมเกิน 45 นาที ถึง 1 ชั่วโมง 

2.1.6  Grand round: วัตถุประสงคของ grand  round ก็คือการเรียนรูปญหาของผูปวยแตละราย 
และติดตามผลการรักษาแพทยใชทุนชั้นปท่ี 2 จะเปนคนดูแลการนําเสนอผูปวยใน grand 
round โดยมีแพทยใชทุนชั้นปท่ี 3 ชวยสนับสนุน แพทยใชทุนควรท่ีจะเตรียม grand round 
ใหดีและจัดภาพ x-ray ท่ีจะนําเสนอใหเรียบรอย 

2.1.7  Journal  club:  แพทยใชทุนชั้นปท่ี 1จะอาน journal club คนละ 1 เรื่องโดยแพทยใชทุน
ชั้นปท่ี 1 ควรท่ีจะปรึกษาอาจารยท่ีปรึกษา สําหรับเรื่องท่ีจะอานหลังจากนําเสนอ journal 
แลว  แพทยใชทุนจะตองวิเคราะห journal และใหความเห็นสวนตัวเก่ียวกับการวิจัยนั้น 

2.1.8  Statistics and MM. Conference: ในวันพุธ สัปดาหท่ี 4 ของเดือน หัวหนาแพทยใชทุนจะ
เปนผูเสนอสถิติของผูปวย และ  MM. case วัตถุประสงคของการเสนอ MM. case  เพ่ือท่ีจะ
เรียนรู  Morbidity และ Mortality ท่ีเกิดข้ึนและเสนอวิธีปองกัน Morbidity Mortality นั้น
หัวหนาแพทยใชทุนควรจะเสนอรายชื่อของผูปวยทุกรายท่ีมี  Morbidity Mortality เกิดข้ึน ผู
เขาประชุมก็จะคัดเลือก case เพ่ือท่ีจะนํามา discuss ในรายละเอียดจากรายชื่อ เพราะฉะนั้น
แพทยใชทุนท่ีรับผิดชอบจะตองเตรียมทุก  case  มาอยางละเอียด 

2.1.9  Interesting case: ในวันพุธ  สัปดาหท่ี 1 และ 2 ของเดือน แพทยใชทุนจะนําเสนอ case 
ผูปวยท่ีนาสนใจ แพทยใชทุนของแตละสายเปนผูนําเสนอ case โดยปรึกษากับอาจารย
ผูรับผิดชอบ case ในแตละสาย   

การประเมินแพทยใชทุน 
อาจารยทุกทานจะประเมินแพทยใชทุนทุก ๆ คน ท่ีข้ึนปฏิบัติงานในระยะเวลา 1 เดือน ตามตาราง

การประเมินแพทยใชทุน แพทยใชทุนควรท่ีจะไดรับคะแนนผาน  ในทุกหัวขอท่ีไดรับการประเมินถาหากไดรับ
การประเมินไมผาน ก็จะไดรับการเตือนเพ่ือท่ีจะใหปรับปรุงแกไขและพัฒนาตนเอง ถาหลังจากท่ีไดรับการ
ตักเตือนแลว ผลการประเมินยังเปนท่ีไมนาพอใจก็จะไดรับการพิจารณาใหมาปฏิบัติงานเพ่ิมเติมตามระยะเวลา
ท่ีเหมาะสม (ไมเกิน 1 เดือน)  
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คู่มือการปฏิบติังานของแพทยป์ระจ าบา้นและแพทยใ์ช้ทุน 

ภาควิชาสูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

การอบรมและปฏิบติังาน มรีะยะเวลา 3 ปี โดยจดัอาวโุสตามปีของการฝึกอบรม 

การอบรม วิชาหลกั วิชารอง 

ปีท่ี 1  
สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา 
(8 ½ เดอืน) 

สาขาวชิาเวชศาสตรม์ารดาและทารกในครรภ ์  1 เดอืน 
สาขาวชิาศลัยศาสตร ์(ยโูรฯ, ล าไสใ้หญ่)  1 เดอืน 
หน่วยทารกแรกเกดิ    1 เดอืน 

ปีท่ี 2  
สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา 
(8 เดอืน) 

สาขาวชิาพยาธ-ิเซลลว์ทิยา    1 เดอืน 
สาขาวชิามะเรง็นรเีวชวทิยา    1 เดอืน 
สาขาวชิาเวชศาสตรก์ารเจรญิพนัธุ ์   1 เดอืน 
สาขาวชิาวสิญัญวีทิยา    ½ เดอืน 

ปีท่ี 3 
สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา 
(10 เดอืน) 

วชิาเลอืกตามตอ้งการ    2 เดอืน 

หมายเหตุ: อาจมกีารปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม 

 

การด าเนินการอบรม 

แพทยเ์พ่ิมพนูทกัษะ (แพทยใ์ช้ทุนชัน้ปีท่ี 1) ขึน้ปฏบิตังิาน 2-3 เดอืนต่อปี 

ภาคทฤษฎ ี เขา้ร่วมการบรรยายและจดัประชุมวชิาการตามตาราง 
  อ่าน Journal ทางสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา 1 เรื่อง 
ภาคปฏบิตั ิ ตรวจรกัษาผูป้ว่ยนอกและผูป้ว่ยใน 
  ช่วยแพทยป์ระจ าบา้นและอาจารยผ์่าตดัทัง้เคส elective และ emergency 
  ท าคลอดปกตใินรายความเสีย่งต ่า 
  ควบคุมดแูลการปฏบิตังิานของนิสติแพทยเ์วชปฏบิตัแิละนิสติแพทย ์
  อยู่เวรนอกเวลาราชการ 

แพทยป์ระจ าบา้นชัน้ปีท่ี 1 (แพทยใ์ช้ทุนชัน้ปีท่ี 2) 

ภาคทฤษฎ ี เขา้ร่วมการบรรยายและจดัประชุมวชิาการตามตาราง 
  จดัท ากจิกรรมวชิาการตามตารางก าหนด 
ภาคปฏบิตั ิ  
1. ภาคปฏบิตัทิัว่ไป  
 ตรวจรกัษา และตดิตามผูป้ว่ยนอกและผูป้ว่ยใน 
 ช่วยผา่ตดั และท าผ่าตดัโดยมผีูค้วบคุมอย่างใกลช้ดิ 
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 สาขาวชิาเวชศาสตรม์ารดาและทารกในครรภ ์(high risk pregnancy and USG) 
 ศลัยกรรมทัว่ไป ศลัยกรรมล าไสใ้หญ่และยโูรวทิยา 
 หน่วยทารกแรกเกดิของภาควชิากุมารเวชศาสตร ์ 
 ควบคุมดแูลการปฏบิตังิานของแพทยเ์พิม่พนูทกัษะ นิสติแพทยเ์วชปฏบิตัแิละนิสติแพทย์ 
 สรุปเวชระเบยีนผูป้ว่ยใน ในสายทีป่ฏบิตังิาน 
 อยู่เวรนอกเวลาราชการ (10 เวรต่อเดอืน) 
2. ภาคปฏบิตัใินหอ้งผ่าตดั   
 ช่วยอาจารย ์แพทยป์ระจ าบา้นชัน้ปีที ่2 และ 3 ท าผ่าตดั 
 ท า minor surgery ไดแ้ก ่ D&C, cervical biopsy, endometrial sampling, MVA 
    Marsupialization, excision of Bartholin cyst/abscess 
    Postpartum tubal ligation     
 หลงัจากช่วยผ่าตดั cesarean section และ exploratory laparotomy อย่างน้อย 5 รายใหท้ า 
  Cesarean section * (พจิารณาความยากง่ายของเคส) 
  Ovarian cystectomy or salpingectomy or salpingo-oophorectomy ** 
 เมื่อผ่านการปฏบิตังิานทางสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา 6 เดอืนแลว้ พจิารณาใหท้ า 
  Abdominal hysterectomy ** 
3. ภาคปฏบิตัใินหอ้งคลอด 
 Normal delivery in primipara 
 Third and Fourth degree perineal tear *  
 Low forceps ** and vacuum extraction * 
 Breech assisting in multipara ** 
 ควบคุมนิสติแพทยเ์วชปฏบิตัแิละนิสติแพทยท์ าคลอดปกต ิ
หมายเหต ุ * มแีพทยป์ระจ าบา้นชัน้ปีที ่2 หรอื 3 ในความรบัผดิชอบของอาจารยค์วบคุม 
  ** ตอ้งมอีาจารยค์วบคุม  
 

แพทยป์ระจ าบา้นชัน้ปีท่ี 2 (แพทยใ์ช้ทุนชัน้ปีท่ี 3) 

ภาคทฤษฎ ี เขา้ร่วมการบรรยายและจดัประชุมวชิาการตามตาราง 
  จดัท ากจิกรรมวชิาการตามตารางก าหนด 
ภาคปฏบิตั ิ  
1. ภาคปฏบิตัทิัว่ไป  
 ตรวจรกัษา และตดิตามผูป้ว่ยนอกและผูป้ว่ยใน 
 ช่วยผา่ตดั และท าผ่าตดัโดยมผีูค้วบคุมอย่างใกลช้ดิ 
 เป็นหวัหน้าแพทยป์ระจ าหอ้งคลอดในเวลาราชการ 
 สาขาพยาธ-ิเซลลว์ทิยา (pathology)  
 สาขาวชิาเวชศาสตรก์ารเจรญิพนัธุ ์
 สาขาวชิามะเรง็นรเีวชวทิยา 
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 ควบคุมดแูลการปฏบิตังิานของแพทยป์ระจ าบา้นชัน้ปีที ่1 แพทยเ์พิม่พนูทกัษะ นิสติแพทยเ์วชปฏบิตั ิ
 และนิสติแพทย ์
 ตรวจสอบการสรุปเวชระเบยีนผูป้ว่ยในของแพทยป์ระจ าบา้นชัน้ปีที ่1 ในสายทีป่ฏบิตังิาน 
 อยู่เวรนอกเวลาราชการ (8-10 เวรต่อเดอืน) 
2. ภาคปฏบิตัใินหอ้งผ่าตดั 
 ช่วยอาจารย ์แพทยป์ระจ าบา้นชัน้ปีที ่3 ท าผ่าตดั  
 ท าผ่าตดั Cesarean section * (พจิารณาความยากง่ายของเคส)  
  Ovarian cystectomy or salpingectomy or salpingo-oophorectomy * 
  Abdominal hysterectomy ** 
3. ภาคปฏบิตัใินหอ้งคลอด 
 Normal delivery in high risk case 
 Third and Fourth degree perineal tear  
 Low forceps * and vacuum extraction  
 Breech assisting and total breech extraction ** 
 ควบคุมนิสติแพทยเ์วชปฏบิตัแิละนิสติแพทยท์ าคลอดปกต ิ
หมายเหต ุ * มแีพทยป์ระจ าบา้นชัน้ปีที ่3 ในความรบัผดิชอบของอาจารยค์วบคุม 
  ** ตอ้งมอีาจารยค์วบคุม 

แพทยป์ระจ าบา้นชัน้ปีท่ี 3 

ภาคทฤษฎ ี เขา้ร่วมการบรรยายและจดัประชุมวชิาการตามตาราง 
  จดัท ากจิกรรมวชิาการตามตารางก าหนด 
ภาคปฏบิตั ิ  
1. ภาคปฏบิตัทิัว่ไป 
 ตรวจรกัษา และตดิตามผูป้ว่ยนอกและผูป้ว่ยใน 
 ช่วยผา่ตดั และท าผ่าตดัโดยมผีูค้วบคุมอย่างใกลช้ดิ 
 ควบคุมดแูลการปฏบิตังิานของแพทยป์ระจ าบา้นชัน้ปีที ่1 ปีที ่2 แพทยเ์พิม่พนูทกัษะ นิสติแพทยเ์วชปฏบิตั ิ
 และช่วยสอนนิสติแพทย ์
 เลอืกวชิารองตามตอ้งการ 
 ตรวจสอบการสรุปเวชระเบยีนผูป้ว่ยในของแพทยป์ระจ าบา้นชัน้ปีที ่1 ในสายทีป่ฏบิตังิาน 
 อยู่เวรนอกเวลาราชการ (8 เวรต่อเดอืน) 
2. ภาคปฏบิตัใินหอ้งผ่าตดั 
 เป็นหวัหน้าแพทยป์ระจ าหอ้งผ่าตดั ท าผ่าตดัและช่วยผ่าตดัทุกชนิด 
3. ภาคปฏบิตัใินหอ้งคลอด 
 สตูศิาสตรห์ตัถการทุกชนิด *  
หมายเหต ุ * มอีาจารยร์บัผดิชอบควบคุม  
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ตารางการปฏิบติังานของแพทยป์ระจ าบ้าน และแพทยใ์ช้ทุนสูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา ปีการศึกษา 2559 

 

ชื่อแพทย ์ เม.ย. 59 พ.ค. 59 ม.ิย. 59 ก.ค. 59 ส.ค. 59 ก.ย. 59 ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค. 59 
Basic science ม.ค. 60 ก.พ. 60 ม.ีค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 

R3 อุรว ี A A B Elective B B A A B B Bhumipol Elective 

R3 วลัยา B B A A Elective A B B A A Bhumipol Elective 

R2 รวติา A A B B Patho LR LR LR B (O) A (R) Anest/VC A B B 

R2 พลศริ ิ B B A A LR  B (O) Patho A A (R) Anest/VC B B LR LR 

R2 นนัทธ์ร A B LR LR A Patho A (R) B (O) Anest/VC B A LR A A 

R1 พนิดา   B B B USG B Surgery A A/VC PED B A A 

R1 นพเมษฐ ์   A A VC/B B USG A Surgery B B A PED B 

R1 สทุธกิมล   B B A A A/VC USG B Surgery A PED B B 

Int3 อรธชิา LR LR Elective VC/B A A B B LR LR LR A   

Int2 พมิพรรณ   A A B Elective VC/A A USG A B B A A 

Int2 มรุต   B B A A/VC Elective B B USG A A B B 

Int1 (Rotate)         

SUM 
A = 3 
B = 2 

A = 2 
B = 3 

A = 4 
B = 5  

A = 4 
B = 4½  

A = 4  
B = 3½  

A = 3½    
B = 3 

A = 3  
B = 3  

A = 4 
B = 4  

A = 3  
B = 4    

A = 3 ½  
B = 3 

A = 3  
B = 3 

A = 4  
B = 3 

A = 3 
B = 3  

A = 3 
B = 4  

VC = vacation, LR = Labor Room, O = Oncology, R = Reproductive +/- Urogyne, Surg = Surgery (uro/colo), PED = NICU, USG = MFM  
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รายนามคณาจารยภ์าควิชาสติูศาสตร-์นรีเวชวิทยา 

 รายนามคณาจารย ์ เบอรติ์ดต่อ หอพกัแพทย ์
1. รศ.นพ.ภาวนิ พวัพรพงษ ์   
2. ผศ.นพ.วเิชยีร มโนเลศิเทวญั   
3. ผศ.นพ.เกษม เรอืงรองมรกต    
4. ผศ.นพ.เมธาพนัธ ์กจิพรธรีานนัท ์   
5. อ.นพ.สทุธา  หามนตร ี   
6. อ.นพ.กุศล เตชะพเิชฐวนิช   
7. อ.พญ.สริวิรรณ     ศรสีวุรรณ   
8. รศ.พญ.ธารางรตัน์ หาญประเสรฐิพงศ ์   
9. อ.พญ.พรรณวรา ปรติกุล   
10. อ.นพ.อมรนิทร ์ นาควเิชยีร   
11. อ.นพ.สมโภช ภูมพิเิชฐ   
12. อ.พญ.ศริเิพญ็ องคส์พุรรณ   
13. อ.พญ.อรสา เหมะจนัทร   
14. อ.พญ.วภิาดา เหล่าสขุสถติย ์   
15. อ.พญ.ฐานิตรา ตนัตเิตมทิ   
16. อ.พญ.เมสติา สขุสมานวงศ ์   
17. อ.นพ.พรษิฐ ์ วาจาสทิธศิลิป์   
18. อ.พญ.พรพรรณ ประสานจติร ์   
19. อ.พญ.พฒัยิา ณฐัโชต ิ   
20. อ.พญ.พชัรนิทร ์ เกยีรตสิารพภิพ   
21. อ.นพ.นพพร โรจน์เพญ็เพยีร (ลาศกึษาต่อ)   
22. อ.นพ.ศรุตย ์ กจิอนัเจรญิ   

 

อาจารยป์ระจ าในแต่ละสาย 

สาย หวัหน้าสาย 
General 
O & G 

MFM ONCO REPRO 
Other 

specialties 

A ภาวนิ วเิชยีร 
ธารางรตัน์ 
เมสติา 
พรพรรณ 

สริวิรรณ 
พฒัยิา 

เมธาพนัธ ์
สมโภช 

อมรนิทร ์
(embryologist) 

B สทุธา 
พรรณวรา 
ศรุตย ์

เกษม 
อรสา 
วภิาดา 

สทุธา 
ฐานิตรา 
(นพพร) 

กุศล 
ศริเิพญ็ 
พชัรนิทร ์

พรษิฐ ์
(urogynecologist) 

 



อ.พญ.อรสา เหมะจนัทร_Orientation resident_Version 1.0 25/03/2016  

ตารางการท างานของแพทยต์ามสาย 

วนั ANC GYN LR OR (402) Ward 
จนัทร ์ A A B B  ตามสาย 
องัคาร  B B A A ตามสาย 

พุธ  A A B  
B  

(OR minor 411) 
ตามสาย 

พฤหสับด ี B B A A ตามสาย 

ศุกร ์ 
A/B 

วนัศุกรท์ี ่2 ของเดอืน set OR ได ้2 หอ้ง (404, 407) 
ตามสาย 

ตารางออกตรวจแผนกผูป่้วยนอกของอาจารยแ์พทย ์(คลินิกฝากครรภ ์และคลินิกนรีเวช) 

วนั OPD ANC GYN 
จนัทร ์A ภาวนิ วเิชยีร เมธาพนัธ ์ธารางรตัน์ พรพรรณ  สริวิรรณ สมโภช อมรนิทร ์เมสติา พฒัยิา 

องัคาร B เกษม อรสา กุศล พรษิฐ ์พชัรนิทร ์ศรุตย ์(นพพร)  สทุธา ฐานิตรา วภิาดา ศริเิพญ็ พรรณวรา  

พุธ A วเิชยีร สมโภช อมรนิทร ์เมสติา พฒัยิา ภาวนิ สริวิรรณ เมธาพนัธ ์ธารางรตัน์ พรพรรณ 

พฤหสับด ีB เกษม อรสา วภิาดา ศริเิพญ็ พรรณวรา  สทุธา ฐานิตรา กุศล พรษิฐ ์พชัรนิทร ์ศรุตย ์(นพพร) 

ศุกร ์A/B Academic day (Ward staff คุม OPD สลบัสาย A/B) 

รายนามแพทยป์ระจ าบ้าน และแพทยใ์ช้ทุนสูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา 

ช่ือ-นามสกลุ เบอรติ์ดต่อ อาจารยท่ี์ปรกึษา 

แพทยป์ระจ าบา้นชัน้ปีที ่3 
1. พญ.อุรว ี
2. พญ.วลัยา 

  

แพทยป์ระจ าบา้นชัน้ปีที ่2 
1. นพ.พลศริ ิ
2. พญ.รวติา 
3. พญ.นนัทธ์ร 
แพทยใ์ชทุ้นปีที ่3 
1. พญ.อรธชิา 

  

แพทยป์ระจ าบา้นชัน้ปีที ่1 
1. นพ.นพเมษฐ ์
2. พญ.พนิดา 
3. พญ.สทุธกิมล 
แพทยใ์ชทุ้นปีที ่2 
1. นพ.มรุต 
2. พญ.พมิพรรณ 
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ตวัอยา่งตารางงานในช่วงเดือนเม.ย.59 – พ.ค.59 (ตดั consult วนัท่ี 1 และ 16 ของทุกเดือน) 

เดอืน วนัที ่ Ward Staff A Ward Staff B LR 

เมษายน 59 
1-15 เมสติา อุรว ี 

รวติา 
นนัทธ์ร 

ชญัญา (O) 
รชัพร (G) 

อรสา 
วลัยา 
พลศริ ิ

ร่มธรรม (O) 
พรจริา (G) 

อรธชิา 
พงศกร 

16-30 อมรนิทร ์
ชญัญา (G) 
พรจริา (O) 

ฐานิตรา 
ร่มธรรม (G) 
พงศกร (O) 

รชัพร  

พฤษภาคม 59 
1-15 สมโภช 

อุรว ี 
รวติา 

ร่มธรรม (O) 
รชัพร (G) 

นพพร วลัยา 
พลศริ ิ
นนัทธ์ร 

ชญัญา (O) 
พงศกร (G) 

อรธชิา 
พรจริา 

16-31 ธารางรตัน์ 
ร่มธรรม (G) 
พงศกร (O) 

พรรณวรา 
รชัพร (O) 
พรจริา (G) 

ชญัญา 

วนั สาย A สาย B LR 

จนัทร ์

OPD ANC: R2/Intern 
OPD GYN: R3/R1/Intern 

Staff ward สาย A รบั consult OPD ฝ ัง่ทีอ่อก 
(จดั consult OPD ฝ ัง่ตรงขา้มเพิม่) 
Staff ทีเ่หลอื teaching 

*LR:  Doctor LR 
*OR:  R3 เขา้เคส Gyne เป็นหลกั + complicated OB 
       R2 เขา้ elective LT C/S ward (มอีาจารยค์มุ)  
  + เคส gyne ทีไ่มย่าก 
 R1 เขา้ช่วย elective LT C/S อาจารย ์
Intern:  ช่วยท าคลอด และเขา้ช่วยผ่าตดักรณี resident ตดิงาน 
Staff ward สาย B รบั consult case ต่างแผนกที ่admit ในรพ. 

Doctor LR: R2 / Intern 3 
อยู่ประจ า LR 
Manage ทุกเคสในหอ้งคลอด 
Consult chief และอาจารยต์ามสายทีอ่ยู่วนันัน้ๆ 
ท าคลอด และ emergency LT C/S 
ไม่ตอ้งลงตรวจ OPD 
Intern LR: อยู่ประจ าที ่LR หากไม่มเีคส ใหล้ง
ตรวจ OPD ANC 
Intern สาย: เขา้หอ้งผ่าตดั และเขา้ช่วยกรณี 
emergency LT C/S 

องัคาร LR/OR* 
OPD ANC: R2/Intern 
OPD GYN: R3/R1/Intern 

พุธ 
OPD ANC: R3/R1/Intern  Postpartum clinic** 
OPD GYN: R2/Intern Menopause clinic บ่าย***  

LR/OR* 

พฤหสับด ี LR/OR* 
OPD ANC: R3/R1/Intern Thalassemia clinic บ่าย*** 
OPD GYN: R2/Intern Postpartum clinic** 

ศุกร ์ Young staff รบัผดิชอบคมุ OPD คนละ 1 สปัดาหต์ามสาย; staff ward สายนัน้ๆ ด ูLR; OR set ไดส้ลบัสายแต่ละสปัดาหไ์ปเรือ่ยๆ 
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ตารางกิจกรรมของภาควิชารายเดือน 

 

 

วนั 8.00-9.00 9.00-10.00 10.00-12.00 
12.00-
13.00 

13.00-14.00 14.00-16.00 

จนัทร ์  

Activity ตามสาย 
LUNCH 

 Grand round A 

องัคาร CLT round  Grand round B  

พุธ Journal club  ประชุม CLT 

พฤหสับด ี    

ศุกร ์ Interesting case A/B Activity ตามสาย Resident Topic 

จนัทร ์ Quality round A 

Activity ตามสาย 
LUNCH 

  

องัคาร Quality round B  Lecture อ.ปทัมา 

พุธ Journal club  ประชุมภาควชิา  

พฤหสับด ี    

ศุกร ์ Resident teaching Activity ตามสาย -- เวน้ว่างเพื่อสลบั activity กรณี interhos -- 

จนัทร ์  

Activity ตามสาย 
LUNCH 

 Grand round A 

องัคาร   Grand round B  

พุธ Journal club  LR conference A/B 
สลบัเดอืน (พุธ B, พฤ A) พฤหสับด ี   

ศุกร ์
OB monthly report 
MM conference 

Activity ตามสาย Guideline review  Staff Lecture 

จนัทร ์ Quality round A 

Activity ตามสาย 
LUNCH 

  

องัคาร Quality round B  
OB-PED conference  

q 2 months *** 

พุธ Journal club   

พฤหสับด ี    

ศุกร ์
Gyne monthly report 

Case conference 
Activity ตามสาย QUIZ / Resident meeting 
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ข้อปฏิบติัทัว่ไปในการปฏิบติังาน 

1. ก าหนดการส่งเวรหอผูป่้วยและห้องคลอด 

 เวรเชา้  เริม่ความรบัผดิชอบเวลา 07.30 น. 

 เวรบ่าย  เริม่ความรบัผดิชอบเวลา 15.30 น. 

2. การส่งผูป่้วยปรกึษาจากห้องฉุกเฉิน 

- ในวนัราชการ เวลา 07.30 – 15.30 น. ใหแ้พทยส์ายทีอ่ยู่ OPD เป็นผูด้แูล หากประเมนิแลว้มคีวามเหน็ว่า
ตอ้งผ่าตดัใหส้ง่เวรกบัสายทีอ่ยู่ LR/OR เป็นผูด้แูลรบัผดิชอบต่อจนถงึ 15.30 น. หากไม่สามารถเตรยีมผูป้ว่ย
ผ่าตดัไดท้นัใหส้ง่เวรนอกเวลาราชการต่อได ้

- ผูป้ว่ยทีป่รกึษาจากหอ้งฉุกเฉินหลงัเวลา 15.30 น. ใหแ้พทยท์ีอ่ยู่เวรนอกเวลาราชการเป็นผูร้บัผดิชอบ 

3. ห้องคลอด และการย้ายผูป่้วยจากห้องคลอดขึน้หอผูป่้วยใน 

- แพทยป์ระจ าหอ้งคลอด (Doctor LR) มารบัเวรเวลา 7.30 น. เวรนอกเวลาราชการมารบัเวรเวลา 15.30 น. 
กรณีมเีหตุจ าเป็นใหม้าชา้ไดไ้ม่เกนิ 15 นาท ี

- แพทยป์ระจ าหอ้งคลอด (Doctor LR) มหีน้าทีจ่ดัการเคสในหอ้งคลอดทัง้หมด ท าคลอดปกต ิสตูศิาสตร์
หตัถการและผ่าตดัคลอดฉุกเฉิน ไม่ตอ้งช่วยตรวจ OPD กรณีไมม่เีคสในหอ้งคลอด 

- กรณีมเีคสทีเ่หน็ว่าจ าเป็นตอ้งผา่ตดัคลอดหรอืท าหตัถการใหป้รกึษา Chief resident รายงาน ward staff  
- สายทีด่หูอ้งคลอดในเวลาราชการวนันัน้ เป็นผูพ้จิารณาการรกัษามารดาในหอ้งคลอดทัง้หมด 
- กรณีเคสสงัเกตอาการในหอ้งคลอด ยบัยัง้การคลอดโดยมแีนวโน้ม admit นานกว่า 16-24 ชัว่โมง (Preterm, 

SPE) ใหส้ายเจา้ของไขม้าตรวจเยีย่มและวางแผนการรกัษาใหแ้พทยป์ระจ าหอ้งคลอดทุกวนั โดยหากอกีสาย
มคีวามเหน็หรอืแนวทางการรกัษาทีต่่างไป ใหร้บัยา้ยผูป้ว่ยเขา้สายตนเอง 

- กรณีคลอดไดท้างช่องคลอด (vaginal delivery: NL, F/E, V/E) โดยไมม่ภีาวะแทรกซอ้น ถา้เคยไดร้บัการฝาก
ครรภส์ายใด ให ้admit เขา้สายเดมิ  

- ถา้ไม่เคยฝากครรภท์ีศ่นูยก์ารแพทยม์าก่อน ให ้admit เขา้สาย chief resident ทีด่แูลหอ้งคลอด ณ เวลาที่
ผูป้ว่ย admit 

- ถา้ท าการผ่าตดัคลอดหรอืท าหตัถการและมภีาวะแทรกซอ้นรุนแรง (กรณี PPH ใหย้า้ยสายเมื่อมกีารรกัษาที่
มากกว่าการให ้medical treatment) ให ้admit เขา้สาย chief resident ทีร่บัผดิชอบหตัถการและการผ่าตดันัน้ 

- กรณีมกีารยา้ยสายใหม้กีารเขยีน on service ใหม่ทุกครัง้*** 
- เคสฝากพเิศษอาจารยท์ีม่า admit หอ้งคลอดใหแ้จง้อาจารยเ์จา้ของไขไ้ดเ้ลย 
- เคสฝากพเิศษอาจารย ์admit เขา้สายตามอาจารยท์่านนัน้ทุกกรณี 

4. คลินิกฝากครรภ:์ ลงตรวจเวลา 9.00 น. (จนัทร-์พฤหสั); 10.00 น. วนัศุกร ์

- เคสฝากครรภ ์นบัเขา้สายในวนัทีม่าฝากครรภค์รัง้แรก หากไม่ม ีcomplication สิน้สดุสายทีต่รวจหลงัคลอด 
สามารถนดัมาตรวจวนัทีอ่อก OPD ไดท้ัง้ 2 วนั  

- กรณีเคส previous C/S หรอืม ีindication ทีต่อ้งผ่าตดัคลอดชดัเจน (previous myomectomy, placenta 
previa เป็นตน้) --> ให ้set ทีอ่ายุครรภ ์32-34 สปัดาห ์โดยอาจารยท์ีร่บั consult OPD วนันัน้คุมผ่าตดั  
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(หากไม่ไดล้งตารางผ่าตดัจนเลยอายุครรภด์งักล่าว ใหอ้าจารยท์ีร่บัผดิชอบในครัง้ก่อนหน้าอายคุรรภ ์34 
สปัดาหเ์ป็นผูร้บัผดิชอบคมุผ่าตดั) 

- ในเคสทีย่งัไม่ม ีindication ชดัเจน (breech presentation, medical disease, fetal anomaly) พจิารณาเมื่อ 
term หรอืเมื่อมขีอ้บ่งชี ้

- Private case เขา้สายตามอาจารยเ์จา้ของไข ้
- กรณีผูป้ว่ยมาไมต่รงสายใหร้กัษาเบือ้งตน้ไปก่อน และนดัคนืสายเดมิ แต่หากจ าเป็นตอ้ง admit ใหร้ายงาน

แพทยส์ายเดมิดแูลต่อเนื่อง 

5. คลินิกนรีเวช: ลงตรวจเวลา 9.00 น. (จนัทร-์พฤหสั); 10.00 น. วนัศุกร ์

- นบัวนัทีม่าเจอแพทยส์ายใดครัง้แรกจดัเป็นคนไขส้ายนัน้ตลอดไป  
- กรณีผูป้ว่ยเป็นเคสทัว่ไป ใหแ้พทยป์ระจ าบา้นนดัตรวจตดิตามได ้(ไม่ตอ้งนดัพบอาจารย)์ 
- อาจารยท์ีค่มุผ่าตดัเคส ward คอือาจารยท์ีพ่บเคสร่วมกบั resident ในครัง้แรก 
- ผูป่้วยใหมทุ่กราย จะตรวจโดย resident 1 หรอื 2 และ intern  
- กรณีนิสติแพทย ์ใหต้รวจเคส Postpartum, check up หรอื uncomplicated disease ร่วมกบัอาจารย ์
- กรณีผูป้ว่ยมาไมต่รงสายใหร้กัษาเบือ้งตน้ไปก่อน และนดัคนืสายเดมิ แต่หากจ าเป็นตอ้ง admit ใหร้ายงาน

แพทยส์ายเดมิดแูลต่อเนื่อง 
- กรณีพบผูป้ว่ยฉุกเฉินทีม่คีวามจ าเป็นตอ้งผ่าตดั ใหท้ าการวนิิจฉยัและตรวจเพิม่เตมิเบือ้งตน้ รวมถงึเตรยีม

ผ่าตดั (Preoperative order) และสง่เวรใหอ้กีสายทีร่บัผดิชอบเป็นผูผ้่าตดัและดแูลต่อเนื่อง 

6. การลงตารางผา่ตดั และการจดัล าดบั 

- สมุด set OR เป็นเล่มเดยีวกนัโดยให ้chief resident จดัการ set OR แยกตามสายใหช้ดัเจน หาก set OR 
วนัของสายอื่นใหแ้จง้ chief อกีสายรบัทราบดว้ย 

- วนัศุกร ์จะ set OR สลบัสายกนั โดยศุกรท์ี ่2 ของเดอืน set ได ้2 หอ้ง (2 สาย) โดยมตีารางล่วงหน้าว่า ศุกร์
ใดแพทยส์ายใดสามารถ set OR ได ้

- Chief resident มหีน้าทีจ่ดัเรยีงล าดบัเคสผ่าตดัใหเ้หมาะสม โดยแจง้อาจารยท์ีค่มุผ่าตดัรบัทราบทุกครัง้ 
- ใหท้ าการเชค็ตารางผ่าตดัล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สปัดาห ์โดย confirm ว่าผูป้ว่ยสามารถมาตามนดัผ่าตดัได ้

หรอืยงัไม่คลอด เพื่อไมใ่หเ้สยีควิผ่าตดั (เน่ืองจากมหีอ้งผ่าตดัเพยีงหอ้งเดยีว) 
- กรณีสาย set เคสผ่าตดัไมต่รงกบัวนัของตนเอง จะไดล้ าดบัหลงัและมโีอกาสตกตาราง  
- กรณีเจา้ของสายไม่มเีคส set OR ในวนัของตนเอง อนุญาตใหอ้กีสายสามารถ set OR ไดอ้ย่างชา้สดุคอื ....

(ยงัไม่ก าหนดจ านวนวนั)..... แต่หากเหน็ว่าม ีOR ว่างใหล้งไดเ้ลย หากสายเจา้ของมาลงทหีลงั จะได ้priority 
ก่อน (มโีอกาสทีเ่คสจะตกตารางได)้ 

7. การ Round ward และการนัดผูป่้วย 

- ทัง้ 2 สายจะมทีัง้เคสสตู ิและนรเีวช โดย Chief resident ตอ้งทราบเคสทัง้หมดในสาย โดยเฉพาะเคสนรเีวช 
- ก าหนดให ้Intern และ resident 1 มา round ward พรอ้มนิสติแพทยเ์วชปฏบิตัใิหเ้สรจ็ก่อนที ่chief จะมาถงึ 

(ไม่ตอ้งรอพรอ้มกนั) โดย chief จะมหีน้าทีร่ายงานเคสท่ีส าคญัโดยสรปุให ้Ward staff รบัทราบทุกวนั 
(รวมถงึวนัหยุดราชการ) 
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- ควร round ward ใหเ้สรจ็สิน้ก่อนจะมกีจิกรรมวชิาการ ลงตรวจ OPD หรอืเขา้หอ้งผ่าตดั 
- ในวนัราชการจะม ีWard staff มา round ward (แต่อาจไม่สามารถก าหนดเวลาได)้ 
- การท านดัเคสนรเีวช ในกรณีเป็นเคส ward ใหน้ดัมาตรวจตดิตามกบั resident เสมอ (หา้มท านดัเป็นชื่อ 

staff) และใหร้ะบวุนัที ่และสายในใบ order ดว้ย 
- การท านดัเคสสตู ิpostpartum กรณีเคส ward ใหร้ะบุวนัที ่และสายในใบ order ดว้ยเช่นกนั โดยนดัใหต้รงกบั

วนัทีอ่อกตรวจ (พุธ/พฤหสั 6 สปัดาห)์ 

8. การปรกึษาหน่วยเฉพาะทางในแผนก (MFM, Oncology, Reproductive, Urogynecology) 

- กรณีเคสทีส่ายและ ward staff มคีวามเหน็ใหป้รกึษาหน่วยเฉพาะทาง ใหป้รกึษาอาจารยเ์ฉพาะทางในแต่ละ
สาย โดยอาจารยจ์ะแบ่งการรบั consult เอง 

- กรณีเคส Urogyne ใหส้ง่ปรกึษา อ.พรษิฐ ์*** 

9. การรบัปรกึษาผูป่้วยจากต่างแผนก  

- สาย OPD รบั consult OPD case จากแผนกอื่น และรบั consult ER ในเวลา 7.30-15.30 น.  
- สาย OR/LR รบั consult IPD case จากแผนกอื่น และรบัผดิชอบ emergency operation ทัง้หมด  

ตารางสรปุภาระงานของแต่ละสายในเวลาราชการ 

วนั สาย A สาย B 

จนัทร ์
Staff: OPD 
Resident: Gyn R3, R1, Intern 
 ANC R2, Intern 

Ward staff: LR (ม ีdoctor LR ประจ าทุกเดอืน) 
OR: chief assign ตาราง OR และ assist 
คนทีไ่ม่ไดเ้ขา้ OR อยู่ชว่ย LR และ ward work  

องัคาร 
Ward staff: LR (ม ีdoctor LR ประจ าทุกเดอืน) 
OR: chief assign ตาราง OR และ assist 
คนทีไ่ม่ไดเ้ขา้ OR อยู่ชว่ย LR และ ward work 

Staff: OPD  
Resident: Gyn R3, R1, Intern 
 ANC R2, Intern 

พุธ 
Staff: OPD 
Resident: Gyn R2, Intern  
 ANC R3, R1, Intern 

Ward staff: LR (ม ีdoctor LR ประจ าทุกเดอืน) 
OR: chief assign ตาราง OR และ assist 
คนทีไ่ม่ไดเ้ขา้ OR อยู่ชว่ย LR และ ward work 

พฤหสับด ี
Ward staff: LR (ม ีdoctor LR ประจ าทุกเดอืน) 
OR: chief assign ตาราง OR และ assist 
คนทีไ่ม่ไดเ้ขา้ OR อยู่ชว่ย LR และ ward work 

Staff: OPD 
Resident: Gyn R2, Intern  
 ANC R3, R1, Intern 

ศุกร ์(A)*** 
Young staff: OPD 
Ward staff: LR   Set OR A 
Resident: OPD Gyn (2 คน resident + intern) 

Academic: staff คุม activity 
   Ward work 
Resident: OPD OB (2 คน resident + intern)  

ศุกร ์(B)*** 
Academic: staff คุม activity 
   Ward work 
Resident: OPD OB (2 คน resident + intern)  

Young staff: OPD 
Ward staff: LR  Set OR B 
Resident: OPD Gyn (2 คน resident + intern) 
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10. กิจกรรมวิชาการ และ Academic day วนัศกุร ์(ตามตารางแนบ) 

รายละเอียดกิจกรรมวิชาการ 

- Grand round (สาย, จนัทร/์องัคารบ่าย): staff ward และคณาจารณ์ในแต่ละสายน า round ผูป้ว่ยทีน่่าสนใจ
ทัง้จาก ward และ/หรอื OPD หรอืผูป้ว่ยทีเ่ตรยีมผ่าตดัในสปัดาหน์ัน้ (เพื่อตรวจร่างกาย และ discussion 
ประเดน็ทีน่่าสนใจ) 

- Quality round (สาย, จนัทร/์องัคารเชา้): ให ้resident ในสายทีก่ าหนดเป็นผูน้ าเสนอเคสน่าสนใจที ่admit ใน
หอผูป้ว่ย โดยม ีresident และคณาจารยจ์ากทุกสายเขา้รว่ม 

- Journal club (รวม, พธุเชา้ทุกสปัดาห)์: ก าหนดให ้resident เลอืก journal ทีส่นใจปรกึษาทีอ่าจารยท์ีค่วบคุม 
และน าเสนอโดยสรุปของ journal ดงักล่าวรวมทัง้วจิารณ์และบอกถงึประโยชน์ทีไ่ดร้บัและการน าไปปรบัใช ้
resident ผูเ้ขา้ร่วมควรเตรยีมตวัอ่านมาก่อนและร่วมวจิารณ์ดว้ย 

- Interesting case (รวม, ศุกรเ์ชา้ที ่1 ของเดอืน): น าเสนอเคสทีน่่าสนใจของสายโดยสลบัเดอืนกนัท า เน้นเคส
ทีพ่บน้อย หรอืมปีระเดน็ทีน่่าสนใจในการ management และสรุปเนื้อหาความรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัเคส 

- OB monthly report and MM conference (รวม, ศุกรเ์ชา้ที ่3 ของเดอืน): สรุปสถติเิคสทางสตูศิาสตรใ์นเดอืน
ก่อนหน้า และเลอืกเคสทีม่ ีmorbidity mortality หรอืน่าสนใจมาน าเสนอ 1-2 เคส 

- Gyne monthly report and case discussion (รวม, ศุกรเ์ชา้ที ่4 ของเดอืน): สรุปสถติเิคสทางนรเีวชในเดอืน
ก่อนหน้า และเลอืกเคสทีน่่าสนใจ พบไดน้้อยหรอืมปีระเดน็ในการวนิิจฉยัหรอืรกัษามาน าเสนอ 1-2 เคส 

- LR conference (รวม, พุธ/พฤหสับ่ายที ่3 ของเดอืน): จะสลบัสายกนัในแต่ละเดอืน โดยสาย A จะเป็นวนั
พฤหสั และสาย B เป็นวนัพุธ โดยมคีณาจารย ์MFM สลบักนัเป็นผูค้วบคมุ ผูเ้ขา้ร่วมจะเป็นพยาบาลหอ้ง
คลอด Doctor LR และ resident ในสายประจ าวนันัน้ (หากอกีสายว่างสามารถเขา้ร่วมได)้ 

- Ob Ped conference: ก าหนดใหม้ขีึน้ทุก 2 เดอืน สว่นใหญ่เป็นองัคารสดุทา้ยของเดอืนขึน้อยู่กบัตกลงกบั
ทางกุมารฯ โดยมคีณาจารย ์MFM สลบักนัเป็นผูค้วบคุม  

- Topic review (รวม, ศุกรบ์่ายที ่1 ของเดอืน): resident น าหวัขอ้เรื่องทีส่นใจทางวชิาการปรกึษาอาจารยท์ี่
ดแูลเพื่อน าเสนอ โดยตอ้งมกีารทบทวนอย่างละเอยีดเกีย่วกบัหวัขอ้นัน้ๆ และสรุปใจความส าคญัดว้ย (short 
note เพื่อเตรยีมสอบ) 

- Guideline review (รวม, ศุกรบ์า่ยที ่3 ของเดอืน): จะสลบักนัเป็นหน่วยโดยก าหนดใหต่้อปี MFM and repro 
4 ครัง้, onco 3 ครัง้, urogyne 1 ครัง้ โดยจะสลบัอาจารยใ์นแต่ละหน่วยเป็นผูค้วบคมุ (อาจให ้resident หรอื 
อาจารยเ์ป็นผูเ้ลอืก guideline แลว้ resident น าเสนอ)  

- Staff lecture (รวม, ศุกรบ์่ายที ่3 ของเดอืน): ให ้resident แจง้เตอืนอาจารยท์ีม่หีน้าทีร่บัผดิชอบการสอน 
สอบถามหวัขอ้ lecture รวมถงึมกีารเตรยีมตวัอ่านหวัขอ้ดงักล่าวมาก่อนเขา้ฟงัดว้ย 

- Resident teaching (ศุกรเ์ชา้ที ่2 ของเดอืน อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามตารางนิสติแพทย)์: เป็นการฝึกการ
ถ่ายทอดความรู ้(teaching skill) ในลกัษณะพีส่อนน้อง (near peer teaching) โดยให ้resident ทีไ่ดร้บั
มอบหมายเลอืกเรื่องทีน่่าสนใจส าหรบันิสติแพทยป์รกึษาอาจารยท์ีม่หีน้าทีค่วบคมุ เน้ือหาควรเป็นระดบั
แพทยศาสตรบณัฑติ อาจมกีารใชอุ้ปกรณ์เสรมิหรอืมเีคสตวัอย่างใหเ้กดิความเขา้ใจมากขึน้ ใชเ้วลาโดยรวม
ไม่เกนิ 90-120 นาท ี
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*** หมายเหตุ หาก activity ใดตรงวนัหยุดจะถอืว่า off ไป ยกเวน้ OB monthly report และ Gyne monthly report จะ
ถูกยกไปเป็นเดอืนถดัไป (เท่ากบัเดอืนถดัไปจะน าเสนอ 2 เดอืน) 

Academic day วนัศกุร ์  

- จดัใหม้ ีactivity ในช่วงเชา้ถงึ 08.00 – 10.00 น. และช่วงบา่ย 13.00-16.00 น.  
- สลบักนั service ระหว่างสาย A และ B โดยสาย service รบัผดิชอบ OPD (gyne เป็นหลกั), OR, LR สว่นอกี

สายช่วยตรวจ OPD ANC 
- หากมผีูป้ว่ยฉุกเฉินที ่OPD ในชว่ง activity ให ้Intern และ Ward staff สาย service รบัผดิชอบดแูล 
- หากมมีารดาคลอด หรอืตอ้งผ่าตดัคลอด ให ้Chief LR เป็นผูร้บัผดิชอบดแูลร่วมกบั ward staff service 
- ANC clinic: patient education class ส าหรบัหญงิตัง้ครรภ ์(ไมร่บัเคส first ANC)  

นดัมารดาฝากครรภค์รัง้ที ่2 (ฟงัผลเลอืด) หลงัจากตรวจแลว้นดัคนืสายเดมิ 
อาจมเีคสฉุกเฉิน หรอื walk in, หากไมจ่ าเป็นไม่ควรสง่ตรวจอลัตราซาวด ์

- GYN: Family planning clinic (หตัถการ) ร่วมกบันดัผูป้ว่ยมาตรวจจ านวนลดลง 
- OR: หาก staff set OR ในช่วงทีม่ ีactivity --> ผูช้่วยผ่าตดัคอื staff หรอื Intern 1 

กรณีศุกรท์ี ่2 ของเดอืนทีม่ ีOR 2 หอ้ง ไดจ้ดัลด activity และใหป้ฏบิตังิานตามสาย  

11. การปฏิบติังานกรณีอยู่สายเฉพาะทางในแผนก และวนนอกแผนก 

สายเฉพาะทางในแผนก ไดแ้ก ่
- MFM (USG): ปฏบิตังิานทีห่อ้ง USG ในช่วง 9.00-12.00 น. โดยมอีาจารยด์า้นเวชศาสตรม์ารดาและทารกใน

ครรภส์ลบักนัดแูล และจดัใหม้กีจิกรรมวชิาการตามสมควร 
- Oncology, Reproduction: ขึน้ปฏบิตังิานในช่วงทีอ่ยู่สาย รวมเวลา 1 เดอืน โดยเน้นการออกตรวจ OPD และ

เขา้ผ่าตดัในเคสสายเฉพาะทางดงักล่าว รวมถงึออก special clinic ดว้ย (Infertile, Menopause เป็นตน้) และ
จดัใหม้กีจิกรรมวชิาการตามสมควร 

วนนอกแผนก ไดแ้ก ่Newborn, Surgery, Pathology และวสิญัญ ี
- ก าหนดใหเ้ขา้กจิกรรมของแผนกนัน้ๆ เป็นหลกั กรณีมเีวลาว่างสามารถขออนุญาตอาจารยท์ีด่แูลมาเขา้

กจิกรรมวชิาการของภาควชิาได ้
- ใหม้ารบัใบประเมนิจากภาควชิา เพื่อน าไปใหอ้าจารยท์ีด่แูลแผนกนัน้ประเมนิกลบัมาดว้ย 
- อยู่เวรนอกเวลาราชการตามปกต ิ

12. การอยู่เวรนอกเวลาราชการ 

- Resident 3 (ปีการศกึษา 2559) ก าหนดใหอ้ยู่เวร 6-7 วนั 
- Resident 2 (ปีการศกึษา 2559) ก าหนดใหอ้ยู่เวร 10 วนั 
- Resident 1 (ปีการศกึษา 2559) ก าหนดใหอ้ยู่เวร 10 วนั 
- แพทยใ์ชทุ้นชัน้ปีที ่3 (ไม่สอบบอรด์) ก าหนดใหอ้ยู่เวร 6-7 วนั 
- แพทยใ์ชทุ้นชัน้ปีที ่2 (ไม่สอบบอรด์) ก าหนดใหอ้ยู่เวร 7-8 วนั 
- ใหจ้ดัแบง่เวรตามความเหมาะสมในแต่ละเดอืนทัง้วนัท าการปกตแิละวนัหยุดราชการ โดยก าหนดใหส้ง่รายชื่อ

ภายในวนัที ่25 ของปฏทินิ หากตดิวนัหยุดใหส้ง่ภายในวนัเปิดท าการใกลท้ีส่ดุ 
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- ตอ้งม ีresident อยู่เวรอย่างน้อย 2 คนต่อเวร (ตัง้แต่เดอืนม.ิย.59 เป็นตน้ไป) โดยไมใ่ช่ชัน้ปีเดยีวกนั 
- จดั Chief เวรใหม้สีายตรงกบั staff เวรในวนันัน้เป็นสว่นใหญ่ของเดอืน  
- หากจ าเป็นตอ้งแลกเวรใหแ้จง้อาจารยท์ีป่ฏบิตัหิน้าทีน่อกเวลาราชการในวนันัน้ดว้ย 

13. การลาป่วย ลากิจและการให้สิทธ์ิหยุดพกัผอ่น (Vacation)  

- การลาปว่ย ใหแ้จง้อาจารยห์วัหน้าโครงการฝึกอบรม และ staff ward รบัทราบ และสง่ใบรบัรองแพทย์
ยอ้นหลงัทนัททีีก่ลบัมาปฏบิตังิาน 

- การลากจิ ตอ้งยื่นใบลากจิล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วนัท าการ ไม่อนุญาตใหส้ายเดยีวกนัลามากกวา่ครัง้ละ 1 คน 
หากมกีารลาพรอ้มกนั จะพจิารณาอนุญาตผูท้ีย่ ื่นใบลาคนแรกกอ่น และใหแ้จง้อาจารยห์วัหน้าโครงการ
ฝึกอบรม และ staff ward รบัทราบดว้ย 

- การลากจิฉุกเฉิน ใหแ้จง้อาจารยห์วัหน้าโครงการฝึกอบรม และ staff ward รบัทราบ หากพบวา่ไม่ไดม้กีจิ
ฉุกเฉินจรงิ บทลงโทษใหเ้ป็นไปตามมตกิรรมการภาควชิา หลงัสอบสวนแลว้ 

- การหยุดพกัผ่อน (Vacation) ก าหนดใหห้ยุดพกัผ่อนไดต้ามตารางแนบ โดยการอยู่เวรนอกเวลาราชการตอ้ง
อยู่จ านวนเท่าเดมิ 

o แพทยป์ระจ าบา้นชัน้ปีที ่1 อนุญาตใหม้วีนัหยุดพกัผ่อนต่อเนื่องได ้5 วนัท าการ 
o แพทยป์ระจ าบา้นชัน้ปีที ่2 อนุญาตใหม้วีนัหยุดพกัผ่อนต่อเนื่องได ้10 วนัท าการ 
o แพทยป์ระจ าบา้นชัน้ปีที ่3 อนุญาตใหม้วีนัหยุดพกัผ่อนต่อเนื่องได ้10 วนัท าการ (ช่วงเตรยีมสอบ) 
o แพทยใ์ชทุ้น ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบของทางมหาวทิยาลยัก าหนด และอนุญาตใหไ้ป elective ที่

สถาบนัอื่นไดเ้ป็นเวลา 1 เดอืน 

14. การขึน้ปฏิบติังานของนิสิตแพทย ์และนิสิตแพทยเ์วชปฏิบติั (Extern) 

- Extern แบ่งเป็น 4 rotation (13-15 คน/เดอืน) ขึน้ครัง้ละ 4 สปัดาห ์    
1. Fixed สายตลอด 1 เดอืน สายละ 6-8 คน 
2. แบ่งครึง่ในสายเหลอื 3-4 คน (A1, A2, B1, B2) สลบัทุก 2 สปัดาห ์
3. A1, B1 ออก OPD ANC, อยู ่LR, Round PP+OB, เขา้ OR ที ่set จาก LR   
4. A2, B2 ออก OPD GYN, Round GYN, ward work, เขา้ OR จาก ward 

- นิสติแพทย ์ปี 5 ม ี3 rotation (24-26 คน) ขึน้ 5 สปัดาห ์(จ านวน 5 กลุ่มต่อปี)  
1. OPD ANC: ไม่ตอ้งราวด ์
2. Ward: แบ่งราวดต์ามสาย สายละ 4-5 คน 
3. LR: ราวดห์อ้งคลอด 

- นิสติแพทย ์ปี 4 ม ี4 rotation (24-26 คน) ขึน้ 4 สปัดาห ์(จ านวน 5 กลุ่มต่อปี)  
1. แบ่ง 2 กลุ่มราวดต์ามสาย (A และ B) แต่ละกลุ่มแบ่งย่อยอกี 2 กลุ่ม (A1, A2, B1, B2) = 6-7 คน/กลุ่ม 
2. A1, B1 ออก OPD วนัทีไ่ม่ไดล้ง OPD ท า ward work และนดั teaching round 
3. A2, B2 เขา้ OR และรบัเคส วนัทีไ่มไ่ดเ้ขา้ OR ท า ward work และนดั teaching round 
4. สลบักลุ่มกนั ทุก 1 สปัดาห ์

- แพทยป์ระจ าบา้นและแพทยใ์ชทุ้น มหีน้าทีช่ว่ยดแูลและสอนตามสมควร โดยใหส้ทิธิใ์นการประเมนิคะแนน
นิสติแพทยด์ว้ย หากพบพฤตกิรรมทีผ่ดิปกต ิหรอืไม่เหมาะสม สามารถแจง้อาจารยป์ระจ ารายวชิาไดท้นัท ี
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ขัน้ตอนการท างานวิจยัของแพทยป์ระจ าบา้น 

1. แพทยป์ระจ าบา้นชัน้ปีที ่1 ตดิต่ออาจารยท์ีส่นใจงานวจิยัเป็นอาจารยท์ีป่รกึษา 
2. ร่างโครงร่างงานวจิยั (Proposal) พรอ้มปรกึษาอาจารยท์ีป่รกึษา 
3. เสนอโครงร่างวจิยัใน Journal club 1-2 ครัง้ เพื่อปรบัปรุงและวางแผนการท าวจิยั 
4. หลงัจากน าเสนอภาควชิาและผ่านความเหน็ชอบแลว้ ใหท้ าการแกไ้ข และด าเนินการขัน้ตอนการขอทุนและสง่

พจิารณาจรยิธรรม 
5. เมื่อผ่านการพจิารณาจรยิธรรมแลว้ สามารถด าเนินการวจิยัได ้
6. น าเสนอความกา้วหน้า (Research progression) เมื่อเป็นแพทยป์ระจ าบา้นชัน้ปีที ่2 ใน Journal club 1-2 

ครัง้ เพื่อดคูวามกา้วหน้าและแกไ้ขอุปสรรคทีเ่กดิขึน้ 
7. แพทยป์ระจ าบา้นชัน้ปีที ่3 น าเสนอวจิยัฉบบัสมบรูณ์ ใน Journal club 1-2 ครัง้ เพื่อปรบัปรุงแกไ้ข และ

เตรยีมน าเสนอในการประชุมราชวทิยาลยั 
8. ท ารายงานวจิยัฉบบัสมบรูณ์ หรอืสง่ตพีมิพ ์ก่อนวนัที ่31 ธนัวาคม ของปีทีจ่บการศกึษา (หากสง่ตพีมิพต์อ้ง

ไดร้บัการตอบรบัตพีมิพด์ว้ย) 
 

ปีที ่ ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. 

1 
หาหวัขอ้เรือ่ง 

ตดิต่ออาจารยท์ีป่รกึษา 
Present proposal 

เขยีน Proposal 
ส่งขอทุน 

 และส่ง Ethical committee 
เริม่ด าเนินงานวจิยั 

2 ท างานวจิยัและตรวจตดิตาม 
Research 

Progression 
ท างานวจิยัและตรวจตดิตาม 

3 
สรุปผลการวจิยั 
เขยีนรายงาน 
การวจิยัสมบรูณ์ 

น าเสนอภาควชิา และ 
เตรยีมประกวดในการประชุม
ราชวทิยาลยัเดอืนตุลาคม 

ตพีมิพใ์นวารสาร 
หรอืเขยีนรายงาน
วจิยัฉบบัสมบรูณ์ 

     

 

 













 

การปฏิบัติงาน และการจัดการศึกษาสําหรับแพทยใชทุน 
ภาควิชาอายุรศาสตร 
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
 

สายการปฏิบัติงานของแพทยเพ่ิมพูนทักษะท่ีภาควิชาอายุรศาสตร 
1) สายการปฏิบัตงิานประกอบดวย wards (หอผูปวยสามัญและพิเศษ), ICU(หอผูปวยวิกฤติ), consultation 

นอกแผนกและหองฉุกเฉิน, และแผนกผูปวยนอก 
2) ในปจจุบันนี้ภาควิชาอายุรศาสตรเปดเปนสถาบันการฝกอบรมเพ่ือสอบรับใบวุฒิบัตรแพทยผูเชี่ยวชาญ

สาขาอายุรศาสตรจากแพทยสภา ดังนั้นการปฏิบัติงานของแพทยเพ่ิมพูนทักษะในทุกสายการปฏิบัติงาน

จะตองอยูภายใตการดูแลจากแพทยใชทุนสาขาอายุรศาสตรปท่ี 2-4 และแพทยประจําบานปท่ี 1-3       

เปนท่ีปรึกษาหลัก หากไมสามารถปรึกษาแพทยผูดูแลตามสายการปฏิบัติงานไดใหปรึกษาอาจารยประจํา

สายการปฏิบัติงาน 

การปฏิบัติงานท่ีหอผูปวยสามัญและพิเศษ  
1) เริ่ม round ward ตั้งแตเวลา 7.00 น. ของทุกวัน แพทยเพ่ิมพูนทักษะสามารถเขียนคําสั่งการรักษาดวย

ตนเองได แตตองอยูภายใตการดูแลของแพทยใชทุนหรือแพทยประจําบานอายุรศาสตร การเขียนคําสั่ง
การรักษาทุกครั้งตองลงลายมือช่ือใหอานออกพรอมเลขท่ีประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

2) เขียนรับผูปวยทุกรายรวมกับเขียนรายงานการเปลี่ยนแปลงของผูปวยอยางละเอียดทุกวันใน 3 วันแรก 
และตามความเรงดวนของปญหาหลังจากนั้นอยางนอยทุก 2-3 วัน พรอมกับความคิดเห็นของอาจารยท่ีมา
ใหคําปรึกษา  รวมท้ังเขียนสรุปเม่ือจําหนายผูปวยกลับบานภายใน 24  ชั่วโมงหลังจากผูปวยกลับบาน 
โดยเขียนตาม ICD 10,DRG หรือเขียน off service note ถามีการสงตอผูปวยใหแพทยเพ่ิมพูนทักษะคน
อ่ืนดูแลหรือในกรณียายผูปวยไป ICU 

3) การจําหนายผูปวยกลับบาน จะตองเขียนคําสั่งในการจําหนายผูปวยและยากลับบานในแฟมประวัติของ
ผูปวยรายนั้นๆใหเสร็จสมบูรณกอนเวลา 10.00 น.ของแตละวัน 

4) ทําหัตถการหรือการตรวจทางหองปฏิบัติการบนหอผูปวยหรือควบคุมนิสิตแพทยทําหัตถการท่ีจัดเปน
หัตถการลําดับท่ี 1 ตามหลักสูตรแพทยสภา ปพ.ศ. 2555 และสามารถทําหัตถการลําดับท่ี 2 และ 3 ตาม
หลักสูตรแพทยสภา ปพ.ศ. 2555 โดยตองมีแพทยพ่ีใชทุนหรือแพทยประจําบานอายุรศาสตรเปนพ่ีเลี้ยง
ในการทําครั้งแรก 

5) ตรวจสอบใหนิสิตแพทยลงผลการตรวจทางหองปฏิบัติการในเวชระเบียนทุกวัน 
6) จายผูปวยเกาและท่ีรับใหมใหนิสิตแพทยดูแล รวมกับใหความรูและเปนท่ีปรึกษาของนิสิตแพทย 
7) Round ward เย็นทุกวันทําการเริ่มเวลา 15.30-16.00 น.รวมกับแพทยใชทุนหรือแพทยประจําบาน

อายุรศาสตร รวมท้ังสงเวรใหแพทยเพ่ิมพูนทักษะท่ีอยูเวร 
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การปฏิบัติงานท่ีหอผูปวยวิกฤติ (ICU) 

1) เริ่มround ward ตั้งแตเวลา 7.00 น.รวมกับแพทยใชทุนอายุรศาสตรหรือแพทยประจําบาน ไมควรเขียน
คําสั่งการรักษาดวยตนเอง 

2) เขียนทบทวนคําสั่งการรักษา (review of treatment) อยางนอยทุก 3 วันและทุกครั้งท่ีมีการรับยาย
ผูปวยเขามาท่ี ICU และ ตองลงลายมือช่ือใหอานออกพรอมเลขท่ีประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

3) ชวยแพทยใชทุนปท่ี 2 หรือแพทยประจําบานปท่ี 1เขียนรายงานการรับผูปวยท่ีเขามารับการรักษาใน ICU 
และเขียนรายงานการเปลี่ยนแปลงของผูปวยทุกวันพรอมกับความคิดเห็นของอาจารยท่ีมาใหคําปรึกษา 
และสรุปรายงาน  เม่ือจําหนายผูปวยออกจากโรงพยาบาลภายใน 24 ชั่วโมง  หรือเขียน off service เพ่ือ
การสงตอผูปวยไปรับการรักษาตอท่ีหอผูปวยสามัญ 

4) ตรวจสอบและลงผลการตรวจทางหองปฏิบัติการในเวชระเบียนดวยตนเองทุกวัน 
5) การทําหัตถการมีแนวทางเชนเดียวกับการปฏิบัติงานท่ีหอผูปวยสามัญ 

 

การปฏิบัติงานสาย consultation นอกแผนกและ consult จากหองฉุกเฉิน 

1) เริ่มround ward ตั้งแตเวลา 7.00 น.รวมกับแพทยใชทุนอายุรศาสตรหรือแพทยประจําบาน ไมควรเขียน
คําสั่งการรักษาดวยตนเอง และควร round ward ใหแลวเสร็จภายในเวลา 9.00 น.กอนลงตรวจโอพีดี 

2) สามารถเขียนใบตอบคําปรึกษาในแบบฟอรมรับคําปรึกษา (กรณีรับปรึกษาจากนอกแผนก) และในเวช
ระเบียนผูปวยนอก (กรณีรับปรึกษาจากหองฉุกเฉิน) ไดแตตองตองลงลายมือช่ือแพทยเพ่ิมพูนทักษะให
อานออกพรอมเลขท่ีประกอบวิชาชีพเวชกรรม และตองมีการลงลายมือช่ือกํากับจากแพทยใชทุนหรือ
แพทยประจําบานอาวุโสทุกครั้ง 

3) หากเปนกรณีเรงดวนใหตามแพทยใชทุนหรือแพทยประจําบานอาวุโสมารวมดูแลผูปวยพรอมกันทุกครั้ง 
4) กรณีรับปรึกษาท่ีหองฉุกเฉินไมอนุญาตใหตัดสินใจใหผูปวย admit หรือใหจําหนายออกจากโรงพยาบาล

โดยไมปรึกษาแพทยใชทุนหรือแพทยประจําบานอาวุโส 
 

การปฏิบัติงานของแพทยเพ่ิมพูนทักษะท่ีอยูประจําหอผูปวยนอก (โอพีดีอายุรกรรม) 

1) ลงตรวจโอพีดีตามวันท่ีไดรับมอบหมาย (ประมาณ 2 วันตอสัปดาห) ภายในเวลา 9.00 น.และแลวเสร็จ
เวลา 12.00 น. โดยแตละครั้งควรตรวจผูปวยไดไมต่ํากวา 10 ราย หากเปนเคสท่ีมีความซับซอนใหปรึกษา
แพทยใชทุนอายุรศาสตรหรือแพทยประจําบานท่ีประจําโอพีดีหรืออาจารยทุกครั้ง 

2) หามมิใหแพทยเพ่ิมพูนทักษะสั่งตรวจทางหองปฏิบัติการท่ีมีราคาแพงดวยตนเอง ไดแก การสงตรวจพิเศษ

ท่ีตองสงตอไปตรวจท่ีหองปฏิบัติการเอกชน และการสงภาพถายรังสีชนิด CT scan และ MRI การสงตรวจ

ดังกลาวท้ังหมดตองปรึกษาแพทยใชทุนอายุรศาสตรชั้นปท่ี 3 หรือแพทยประจําบานปท่ี 2 หรือสูงกวาทุก

ครั้ง 

3) การบันทึกเวชระเบียนผูปวยนอกตองลงลายมือช่ือ รวมกับเขียนช่ือและนามสกุลเปนตัวบรรจง พรอม

เลขท่ีประกอบวิชาชีพเวชกรรม ควบคูไปดวยเสมอ 

4) หามมิใหแพทยเพ่ิมพูนทักษะรับปรึกษาจากตางแผนกเพ่ือเตรียมผาตัด และหามมิใหแพทยเพ่ิมพูนทักษะ

ตรวจผูปวยตั้งครรภท่ีมีปญหาทางอายุรกรรมดวยตนเอง 
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กิจกรรมวิชาการของภาควิชา 

a. Admission round จัดใหมีทุกวันอังคาร และศุกร เวลา 13.00-14.00 น. แพทยเพ่ิมพูนทักษะเปนผูฟง
และอาจรวมอภิปรายผูปวยกับแพทยใชทุนหรือแพทยประจําบานอายุรศาสตรได  

b. Grand round จัดใหมีในวันจันทร เวลา 13.00 –14.00 น. โดยนิสิตแพทยเวชปฏิบัติทําหนาท่ีอภิปราย
หลัก และใหแพทยเพ่ิมพูนทักษะเจาของไขชวยเตรียมการอภิปราย 

c. Topic review, journal club, Interesting case จัดใหมีวันพฤหัส เวลา 13.00–14.00 น. สลับกันไป 
แพทยเพ่ิมพูนทักษะมีหนาท่ีเตรียมกิจกรรมดังกลาวโดยติดตออาจารยท่ีปรึกษาลวงหนาอยางนอย 1 
สัปดาห 

 

การอยูเวรนอกเวลาราชการ 

 ใหแพทยเพ่ิมพูนทักษะอยูเวรนอกเวลาราชการเปนจํานวนไมมากกวา 15 วัน ตอเดือน วันจันทรถึงวัน

ศุกร เริ่มตั้งแต 16.00 น. –07.00 น. ของวันถัดไป วันเสาร อาทิตยหรือวันหยุดราชการ เริ่มตั้งแต 07.00น.-

07.00 น. ของวันถัดไป โดยมีหนาท่ีรับผิดชอบผูปวยในของภาควิชาอายุรศาสตรท้ังหมด ในการอยูเวรจะตอง

อยูเปน 1st call พรอมกับแพทยใชทุนอายุรศาสตรป 2 หรือแพทยประจําบานปท่ี 1 ทุกครั้ง โดยมีแพทยใชทุน

อายุรศาสตรปท่ี 3 และ 4 หรือแพทยประจําบานปท่ี 2 และ 3 รวมท้ังอาจารยเวรเปนท่ีปรึกษา 

 

การลาตองปฏิบัติตามระเบียบดังนี้ 

1) การลารวมท้ัง ลากิจ, ลาปวย ไมใหเกิน 10 วันตอป โดยยื่นใบลาท่ีธุรการภาควิชาอายุรศาสตร 
2) การลาปวยอนุญาตใหแจงทางโทรศัพทใหอาจารย Attending ward ทราบกอนและสงใบลาตามมา 
    ทีหลังได 
3) การลากิจตองลาลวงหนาอยางนอย 1 วัน และตองไดรับอนุญาตจากอาจารย Attending ward กอน 
    จึงจะสามารถลาได 
 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน  

 แพทยใชทุนจะไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยอาจารยในภาควิชาอายุรศาสตรเม่ือสิ้นสุดการ

ปฏิบัติงาน  หัวขอในการประเมินไดแกประเด็นตอไปนี้ 

1. เจตคติตอความเปนแพทย 
2. ความรู 
3. ทักษะการแกปญหาทางคลินิก 
4. ความรับผิดชอบ 
5. มนุษยสัมพันธ 
6. ความสัมพันธระหวางแพทยกับผูปวย 
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การปฏิบัติงาน และการจัดการศึกษาสําหรับแพทยใชทุน 

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา 

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 

 คูมือปฏิบัติงานแพทยใชทุนปท่ี 1 สําหรับปฏิบัติงานทางคลินิกรวมกับภาควิชาวิสัญญีวิทยา 
แพทยใชทุนปท่ี 1 ของทุกภาควิชาอาจจะตองมีการปฏิบัติงานรวมกันกับภาควิชาวิสัญญีวิทยา โดยเฉพาะการ
เตรียมผูปวยเพ่ือเขารับการระงับความรูสึก ดังนั้น เพ่ือใหการปฏิบัติงานรวมกันเปนไปอยางราบรื่น และผูปวย
ปลอดภัย แพทยใชทุนปท่ี 1 ควรทําความเขาใจและปฏิบัติตามแนวทางดังตอไปนี้ 
 
1. การเตรียมผูปวยเพ่ือเขารับการระงับความรูสึกสําหรับผาตัดและทําหัตถการพิเศษ 
 แพทยใชทุนปท่ี 1 มีหนาท่ีเตรียมผูปวยใหพรอมสําหรับการระงับความรูสึก ท้ังนี้ตองปรึกษา
แพทยใชทุนหรือแพทยประจําบานท่ีอาวุโสกวาหรืออาจารยแพทยเจาของไข 

1.1 การงดน้ํา งดอาหารสําหรับผูปวยทุกราย ท่ีมารับการระงับความรูสึก general anesthesia, 
regional anesthesia, monitored anesthetic care(MAC หรือ “sedation”) 

Fasting Recommendations 

(reference ASA guideline 2011) 

Minimum Fasting Period 

Clear liquids 2 h 
Breast milk 4 h 
Infant formula 6 h 
Nonhuman milk 6 h 
Light meal 6 h 
Solid food, Gastric tube feed 8 h 

กรณีผูปวยเด็กควรใหจัดลําดับผาตัดเปนลําดับแรกของหองผาตัดในวันนั้น เพ่ือท่ีจะให NPO time ได
เหมาะสมและลดการงดน้ําและอาหารนานเกินความจําเปนจนสงผลเสียตอเด็ก 
 

1.2 สําหรับผูปวยท่ีมีโรคประจําตัวในเชาวันผาตัด 
HYPERTENSION : 
- continue anti hypertensive drugsไดแก beta blockers, calcium channel blockers 
- discontinue diuretics เชน HCTZ, Lasix 
- ยาบางกลุม เชน ACEI, ARB อาจพิจารณาใหตอหรือหยุดยา แลวแตอาการทางclinic ของผูปวยควรสง
ปรึกษา 
DM : 
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Off oral hypoglycemicdrugsทุกตัวand check DTX 6.00เชาวันผาตัดkeep DTX 120-180 mg/dlไมควร
สั่งตรวจ DTX ทุก 2 ชม. เพราะเปนการรบกวนการนอนของผูปวย ยกเวนในรายท่ีควบคุมระดับน้ําตาลไดไมดี 
ตองติดตามอยางใกลชิด หรือมีคําสั่งการรักษาจากแพทยเจาของไขอยูแลว 
ASTHMA or COPD : 
- continue inhaler or nebulizerเชาวันผาตัดดวยกรณีท่ีผูปวย มี inhaler สวนตัวใหนาํลงมาหองผาตัดดวย 
 

1.3 ยา antithrombotics ท่ีตองงดกอนผาตัด*** 
Medication 

(reference ASA2015) 
Discontinue period 

Aspirin >5d 
Heparin (IV) >4 h 
Clopidogrel, Prasugrel >7 d 
Ticagrelor >5 d 
Warfarin, Coumadin 3-5 d until INR <1.5 
LMWH/UFH Prophylaxis dose >12 h 

Therapeutic dose >24 h 
ในรายท่ีมี coronary stent และไดรับ dual antiplateletsควรสงปรึกษา 
 

1.4 การสงตรวจทางหองปฏิบัติการ: ข้ึนอยูกับ patient condition and severity of procedure 
ขอแนะนําในการสงตรวจทางหองปฏิบัติการ (Preoperative lab tests)  

Patient conditions CBC Electrolyte BUN/Cr BS Coag LFT CXR EKG 
Neonate, age <15 ป +/-        
Age 15 – 64 ป +        
 Age > 65  + +/- +    + + 
Underlying disease         
CVS  + +/- +    + + 
Pulmonary disease +      +  
Liver disease +   + + +   
Renal disease + + +  +/-    
DM + + + +   +/- + 
Hematologic disease +    +    
CNS  + + + +    + 
On chemo therapy + + + + + +/- +  
Morbid obesity , BMI>35  + + +  +   
Current medications         
Diuretics, digitalis   + +      
Systemic steroids  +  +     
Anticoagulants     +    
หมายเหตุ : + ควรสงตรวจ, +/- อาจจะสงตรวจโดยพิจารณาตามอาการผูปวย   
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2. การเซตผาตัด  
หลักการเซตผาตัดคือ แพทยผูเซตผาตัด 1) ทราบรายละเอียดเก่ียวกับเคสเปนอยางดี ถาไม

ทราบหรือทราบไมละเอียดอยาโทรเซต 2) เตรียมผูปวยใหพรอมสําหรับการระงับความรูสึก ไมวาจะเปน 
elective หรือ emergency 3) แจงผูท่ีเก่ียวของใหรับทราบ โดยเคสท่ีเซตผาตัดตองเปนท่ีรับทราบจากท้ังทีม
วิสัญญี และทีมพยาบาลหองผาตัด 

 

2.1 กรณี elective case  
2.1.1 ใหสงใบเซตelectiveมาลวงหนาท่ีหองผาตัด พรอมท้ังเซตผานระบบ EMR ดวยเสมอเพ่ือเปน

การ cross check และปองกันรายชื่อตกหลนพยาบาลหองผาตัดจะพิมพตารางผาตัดของ
วันรุงข้ึน ไมเกิน 15.00 น.ผูปวยท่ีเซตและปรากฏชื่อในตารางจะมีทีมวิสัญญีไปประเมินกอน
ระงับความรูสึกจึงควรเซตผาตัดใหทันเวลากอน 15.00 น.ทีมศัลยแพทยตองเรียงลําดับเคสเอง 
และจัดเคสเขาหองผาตัดใหเหมาะสมกรณี elective case ไดรับจัดสรรหองผาตัดมากกวา 1 
หองในวันนั้น 

2.1.2 ผูปวยท่ีเซตเพ่ิมหลัง 15.00 น. แพทยใชทุน (หรือทีมศัลยแพทย)จะตองกรอกขอมูลผูปวยลงใน
preanesthetic evaluation formแลวนําใบดังกลาวมาแจงเซตเพ่ิมกับทีมวิสัญญีท่ีหองพักฟน
(โทร 10437)   โดยควรแจงในเวลา 15.00-18.00 น. 

2.1.3 ผูปวยท่ีเซตเพ่ิมในวันเดียวกับท่ีตองการทําผาตัด (เซตเพ่ิมเขาหองในวันนั้น)ปฏิบัติเชนเดียวกับ
ขอ 2.1.2  และแจงทีมวิสัญญีประจําหองผาตัดนั้นๆ ท้ังนี้ควรแจงกอน 12.00 น. 

2.1.4 การเซตเพ่ิมตามขอ 2.1.2 และ 2.1.3 ตองแจงทีมพยาบาลหองผาตัดดวย 
 

2.2 กรณี emergency caseในและนอกเวลาราชการ 
 ตองโทรมาแจงทีมพยาบาลหองผาตัดกอน ถาพยาบาลหองผาตัดรับทราบและใหเซตได ใหแพทย
ใชทุนปท่ี 1 โทรเซตกับทีมวิสัญญี (แพทยประจําบานหรือวิสัญญีพยาบาล) เปนลําดับถัดมา ท่ี 10437 โดย
เตรียมขอมูลตอไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อ-นามสกุลผูปวย อายุ  ward  
การวินิจฉัย การผาตัด 
Medical problems & current medications & 
Active problems 
NPO time, vital signs 
Lab investigations 
Blood, blood component, post op ICU 
Special requirement  
แพทยผูโทรเซต แพทยผูทําผาตัด เบอรโทรศัพท 
เวลาท่ีตองการผาตัด 
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3. การทํา time-out กอนเริ่มระงับความรูสึก 
 แพทยใชทุนปท่ี 1 ตองมีสวนรวมในการทํา time-out ทุกเคส ในกรณีท่ีไมทราบรายละเอียด
เก่ียวกับเคส จนไมสามารถทํา time-out ได ใหตามแพทยใชทุนท่ีอาวุโสกวาหรือแพทยประจําบานมา time-
out แทน 
 

4. การยายผูปวยออกจากหองผาตัด 
กรณี transfer ผูปวยจากหองผาตัดไปยัง NICU, PICU, SICU, MICU และ semi-ICU แพทย

ใชทุนปท่ี 1 จะตองตามไปสงผูปวยพรอมกับทีมวิสัญญีจนกวาการ transfer จะเรียบรอย  รวมท้ังการสงตอ
ผูปวยท่ี clinical unstableเชน shock, respiratory failure มาหองผาตัดควรมีแพทยใชทุนมากับผูปวยดวย    
  กรณีท่ีตองการสงผูปวยไปเอ็กซเรยหลังจาก post op หากไปจาก PACU เลยตองมีอยาง
นอย EXTERN ตามไปกับผูปวยดวย  
 
5. การสงปรึกษาวิสัญญีแพทย 

การเขียนใบปรึกษาวิสัญญี ใหระบุชื่ออาจารยศัลยแพทยเจาของเคสเสมอ extern และแพทยใช

ทุนไมมีสิทธิ์สงปรึกษาเอง และขอใหเขียนเบอรโทรกลับผูปรึกษาดวยเสมอตัวอยางการสงปรึกษาวิสัญญี      

ควรสงใบ consult ถึงภาควิชาวิสัญญีวิทยากอนเวลา 14.00 น. 

ผูปวยท่ีมี poor-controlunderlying disease  

ผูปวยเด็กท่ีมีอายุนอยกวา 3 เดือนและมี systemic disease 

ผูปวย morbid obesity (BMI > 40) 

ผูปวยท่ีจะมีโอกาสใสทอชวยหายใจยาก เชน unstable C-spine injury 

pain control ในผูปวย chronic pain 

สงปรึกษาเพ่ือทําหัตถการ เชน  central venous catheter insertion, endotracheal intubation, 

peripheral arterial/venous cannulation, PA catheterization 
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 การปฏิบัติงาน และการจัดการศึกษาสําหรับแพทยใชทุน 
ภาควิชาจักษุวิทยา 
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
 
 
 

 

 ยินดีตอนรับสูภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คูมือฉบับนี้เปน

แนวทางปฎิบัติงานของแพทยใชทุน หากแพทยใชทุนมีความเห็น หรือมีขอเสนอแนะใดๆ ท่ีจะแกไขปรับปรุง

คูมือฉบับนี้ทางคณะกรรมการแพทยใชทุน ยินดีรับฟงและปรับปรุงตามความเหมาะสม 

 แพทยใชทุนทุกทาน ควรศึกษาคูมือซ่ึงจะแจกใหทุกคนและนําเปน Guideline เพ่ือประโยชนตอการ

ปฎิบัติงานระหวางเปนแพทยใชทุน ณ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

รายช่ือแพทยภาควิชาจักษุวิทยา 

1. ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิงอรุณี  ตั้งศิริชัยพงษ   หัวหนาภาควิชา 

2. ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิงสุมาลี  บุญยะลีพรรณ  อาจารย 

3. นายแพทยสมพร  รี้พลมหา     อาจารย 

4. แพทยหญิงวรัทพร  จันทรลลิต     อาจารย 

5. แพทยหญิงรพีพร  ยอดพรหม     อาจารย 

6. แพทยหญิงพรรณลักษณ  สินสวัสดิ์     อาจารย 

7. แพทยหญิงพิชญา  ประไพพานิช     อาจารย 

8. แพทยหญิงบุญทิพย  ทิพยสุริยาพร     อาจารย 

9. แพทยหญิงอลิษา  วีระพงษ     อาจารย 

 10. แพทยหญิงอิสรา   เลิศจิรชัย     อาจารย 
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การปฏิบัติงานของแพทยใชทุน 

การปฏิบัติงานของแพทยใชทุน แบงออกเปน 2 สวน 

1. การบริการ 

2. วิชาการ 

1. การบริการ 

ภาควิชาจักษุวิทยา จัดการดูแลผูปวยและเพ่ิมพูนทักษะแพทยใชทุน โดยแบงการปฎิบัติงานเปนสาย 

เพ่ือใหการดูแลผูปวยท่ี OPD, OR และ Ward ภายใตการกํากับดูแลและแนะนําของอาจารยในแตละสาย และ

จัดใหมีการหมุนเวียนเปลี่ยนสายทุกๆ เดือน โดยมีการปฎิบัติงานดานการบริการ ดังตอไปนี้ 

1.1 Service Round 

1.1.1 แพทยใชทุนควรจะ round ผูปวยในท่ีรับผิดชอบท่ีหอผูปวย 13/2 อยางนอยวันละ 

1 ครั้ง ตอนเชาโดยการ round ชวงเชา ตองเสร็จกอนเวลา 08.00 น. เพ่ือใหเรียบรอยกอน staff attending      

จะมา round รวมดวยในตอนเชา 

 แนะนําใหเริ่ม round ตอนเชา ตั้งแตเวลา 07.00 น.  

1.1.2 ตองจดบันทึก Progress note ในเวชระเบียนผูปวยทุกครั้งท่ี round ผูปวย 

1.2 การออกตรวจ OPD  

1.2.1 แพทยใชทุนตองตรวจ OPD ใหตรงเวลา (08.45 น.) 

1.2.2 แพทยใชทุนสามารถตรวจผูปวยไดภายใตการดูแลของอาจารยท่ีปรึกษาวันนั้นๆ โดย

การทํางานในเดือนแรกใหนั่งตรวจกับอาจารย เดือนท่ี 2 ใหตรวจผูปวยเอง จํานวนวันละ 5 คน และตอง

ปรึกษาอาจารยทุก case ในเดือนตอๆ ไป ใหตรวจผูปวยใหมจํานวนไมนอยกวาวันละ 10 คน และตรวจผูปวย

เกาของตนเอง  ใหปรึกษาอาจารยไดตามสมควร 

1.2.3 แพทยใชทุนตองออกตรวจ OPD ชวงบายดวย โดยหากไมติด activity หรือกิจกรรมท่ี

ไดรับมอบหมายเปนพิเศษ 

 1.3 การเขาหองผาตัด 

 1.3.1 แพทยใชทุนควรท่ีจะเขาหองผาตัดใหตรงเวลา ตามตารางผาตัด 

 1.3.2 แพทยใชทุนควรท่ีจะอานเก่ียวกับการผาตัดท่ีตัวเองจะตองเขาชวยหรือทําการผาตัด

ภายใตการดูแลของอาจารยเพ่ือเปนประโยชนกับตนเอง 

1.4 เตรียมผูปวยเพ่ือการผาตัด 

 1.4.1 แพทยใชทุนตองรูรายละเอียดการวินิจฉัยโรค และการผาตัดท่ีผูปวยจะไดรับ กอนท่ีจะ

เตรียมผูปวยท่ีจะผาตัด 
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 1.4.2 แพทยใชทุนตองตรวจเช็คความพรอมของผูปวยและตรวจความสมบูรณของ          

เวชระเบียน เชน 

  -  ใบเซ็นตยินยอมการผาตัด 

  -  Pre-operative order 

  -  การ consult แผนกอ่ืนเพ่ือเตรียมผาตัดตามสมควร 

  -  Laboratory investigation ท่ีสําคัญ 

  - และจัดเตรียม ตรวจเช็คเบอร IOL ในผูปวยท่ีจะผาตัดตอกระจก 
 

1.5 การเขาชวยผาตัด 

 1.5.1 แพทยใชทุนท่ีไดรับมอบหมายใหประจําหองผาตัด มีหนาท่ีตองเขาชวยผาตัดทุก case 

ท้ังของอาจารยประจําสายและของอาจารยทานอ่ืนๆท่ี set ผาตัดในวันนั้น 

 1.5.2 แพทยใชทุนมีหนาท่ีเขียน Operative note และ Post-operative order 

 

1.6  การรับผูปวยใหม 

 1.6.1 แพทยใชทุนตองตรวจผูปวยใหม ท่ี admit ในวันนั้น ในหอผูปวยท่ีตัวเองรับผิดชอบทุกราย 

 1.6.2 แพทยใชทุนตองบันทึกประวัติ การตรวจรางกายและการวางแผนการรักษาผูปวยใน

เวชระเบียนผูปวยทุกราย 

 1.6.3 แพทยใชทุนตองสรุปเวชระเบียน Discharge summary และตองลงรหัส ICD 10 และ 

ICD 9 CM  สําหรับการวิจัยและหัตถการหรือการผาตัด 
 

1.7 การอยูเวร 

 1.7.1 ภาควิชาจักษุวิทยา มีการจัดเวรใหแพทยใชทุน โดยรับปรึกษาผูปวยฉุกเฉินและ        

รับปรึกษาผูปวยใน การรับปรึกษาใหแพทยใชทุนปท่ี 2 ดูผูปวยเปนลําดับแรกจากนั้นปรึกษา    

แพทยใชทุนปท่ี  3 และอาจารยแพทยเวรในวันนั้นตามลําดับ 

 1.7.2 กรณีมีผาตัดฉุกเฉินนอกเวลา ใหแพทยใชทุนผูอยูเวรเตรียมความพรอมของผูปวยเพ่ือ

เขาผาตัดและเขาชวยผาตัด (ตั้งแตเวลา 16.00 น. เปนตนไป) 

 1.7.3 กรณีมีการแลกเวร ใหแกไขชื่อในตารางเวรท่ีหองฉุกเฉินและหอผูปวย 13/2 อยางเปน

ลายลักษณอักษรและชัดเจน 

2. วิชาการ 

 2.1  ภาควิชาจักษุวิทยา กําหนดใหแพทยใชทุนแตละคนทําวิชาการดังตอไปนี้ 

  - Journal 

  - Interesting case 1 case 

\  - Topic 

  - Morning round 
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 2.2  ตาราง Activity โดยรวม  

  สัปดาหท่ี 1  วันศุกร เวลา  12.00 - 16.00 น. 

    - Morning Round/ Topic 

  สัปดาหท่ี 2 , 3 วันพุธ เวลา 10.00 – 16.00 น. 

    - Journal/Interesting case  / MM conference  

  สัปดาหท่ี 4,5  Lecture staff  อาจารยแตละทานจะสอน Lecture  

สําหรับแพทย    ใชทุน 1 เรื่อง 

การลา 

  แพทยใชทุนภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     

สามารถลาปวย ลาพักรอน ลาประชุมวิชาการ แนวทางปฏิบัติในการลาของแพทยใชทุน เปนดังนี้ 

  1. เริ่มนับเวลาปฏิบัติงานของแพทยใชทุน จากวันท่ี 1 มิถุนายน ของทุกป และสิ้นสุดในวันท่ี 

31 พฤษภาคม ของปถัดไป 

  2.  แพทยใชทุนมีสิทธิลาหยุดไดดังนี้ 

   - ลาพักผอน 

   - ลาปวย 

   - ลาประชุมวิชาการ 

   - แพทยใชทุนไมมีสิทธิลากิจ หากมีธุระจําเปนใหใชวันลาพักผอน 

  3. การลาพักผอน 

   แพทยใชทุนมีสิทธิลาพักผอนไดปละ 10 วันทําการ กรณีท่ีไมไดลาหรือลาไมครบ

สิทธิในปนั้น สามารถสะสมสิทธิวันลาไวใชในปถัดไปได ท้ังนี้สามารถลาตอเนื่องไดไมเกิน 10 วัน และวันลา

พักผอนรวมในหนึ่งปตองไมเกิน 20 วัน ข้ันตอนในการลาพักผอนใหปฏิบัติ ดังนี้ 

   3.1 กอนลาพักผอน ใหตรวจสอบกับธุรการวามีแพทยใชทุนขอลาในวันเดียวกัน

หรือไม ท้ังนี้ไมควรลาหยุดพักผอนพรอมกันเกิน 2 คน โดยเฉพาะในวันท่ีตองออกตรวจ OPD  

   3.2 กรอกใบลา และสงใหอาจารยหัวหนาสายพิจารณา หากหัวหนาสายไมขัดของ 

จึงจะเสนออาจารยผูดูแลแพทยใชทุนเพ่ืออนุมัติ อนึ่ง แพทยใชทุนท่ีขอลาหยุดควรแจงใหอาจารยทุกคนในสาย

ใหรับทราบดวย ควรสงใบลาแกธุรการเพ่ือขออนุมัติหัวหนาภาควิชากอนวันลาอยางนอยหนึ่งสัปดาห 

  4. การลาปวย 
   แพทยใชทุนมีสิทธิลาปวยในชวงการฝกอบรม (3 ป) ไดรวมกันท้ังสิ้นไมเกิน 15 วัน 

หากลาเกินกําหนดนี้ ตองมาฝกอบรมเพ่ิมเติมตามจํานวนวันลา การลาปวยใหปฏิบัติ ดังนี้ 

   4.1  เม่ือแพทยใชทุนปวย และตองการลา ใหแจงใหธุรการภาควิชา และอาจารย

หัวหนาสายรับทราบ และควรแจงอาจารยทุกคนในสายใหรับทราบดวย 

   4.2  กรอกใบลา และสงหัวหนาภาควิชาอนุมัติเม่ือกลับมาทํางานแลว 

   4.3  กรณีท่ีลาปวย 3 วันข้ึนไป ใหสงใบรับรองแพทยประกอบการลาดวย 
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  5. การประชุมวิชาการ หรือฟงคําบรรยาย หรือกิจกรรมวิชาการนอกสถานท่ี 

   ภาควิชามีนโยบายสนับสนุนใหแพทยใชทุนเขารวมประชุมวิชาการ การประชุม

วิชาการท่ีภาควิชามีนโยบายใหแพทยใชทุนเขาทุกปไดแก 

   - การประชุมวิชาการประจําปของคณะฯ หรือกิจกรรมท่ีภาควิชาจัดข้ึน 

   - การประชุมวิชาการประจําปของราชวิทยาลัย ท้ังการประชุมกลางปและปลายป 

   - การบรรยายสําหรับแพทยประจําบาน ท่ีจัดโดยราชวิทยาลัยจักษุแพทยแหง

ประเทศไทย 

 สําหรับการประชุมวิชาการดังกลาวขางตน ใหหัวหนาแพทยใชทุน ประสานงานกับอาจารยผูแล

แพทยใชทุนและธุรการ เพ่ือลงทะเบียน และประสานงานกับ OPD และ OR เพ่ือไมใหเกิดปญหาในการบริการ

ผูปวย 

 สําหรับแพทยใชทุนท่ีประสงคเขารวมประชุมวิชาการอ่ืนๆนอกเหนือจากรายการขางตน ใหใชวัน

ลาพักผอนในการประชุม  โดยตองเขียนใบลา สงใหอาจารยหัวหนาสายพิจารณาหากอาจารยหัวหนาสายไม

ขัดของจึงเสนออาจารยผูดูแลแพทยใชทุนอนุมัติ และแจงอาจารยในสายทุกทานทราบดวย จากนั้นสงใบลาแก

ธุรการเพ่ือขออนุมัติหัวหนาภาควิชาและแพทยใชทุนตองรับผิดชอบ            คาลงทะเบียนเอง 

  6. ในกรณีท่ีลากะทันหัน (ไมสามารถแจงธุรการไดกอน 7 วัน) ไมวาเปนการลาในกรณีใดๆ 

แพทยใชทุนผูลามีหนาท่ีแจงใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ ไดแก OPD OR  และ Ward เปนตน กรณีลาปวยหรือลา

ฉุกเฉินใหแจงอาจารยประจําสาย และธุรการใหรับทราบ ในกรณีท่ีเปนวันท่ีตองออกตรวจ OPD ใหโทรศัพท

แจงทาง OPD โดยเร็วท่ีสุด 

 

การประเมินแพทยใชทุน 

 อาจารยทุกทานจะประเมินแพทยใชทุนทุกๆ คนท่ีข้ึนมาปฏิบัติงาน ใน 1 เดือน ตามตารางการ

ประเมินแพทยใชทุน แพทยใชทุนควรจะไดรับคะแนน ผาน ในทุกหัวขอท่ีไดรับการประเมิน ถาหากไดรับการ

ประเมิน ไมผาน ก็จะไดรับการเตือนเพ่ือท่ีจะปรับปรุงแกไขและพัฒนาตนเอง ถาหากหลังจากท่ีไดรับการ

ตักเตือนแลว ผลการประเมินยังไมเปนท่ีนาพอใจ ก็จะไดรับการพิจารณาใหมาปฏิบัติงานเพ่ิมเติมตาม

ระยะเวลาท่ีเหมาะสม (ไมเกิน 1 เดือน) 
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 การปฏิบัติงาน และการจัดการศึกษาสําหรับแพทยใชทุน 
ภาควิชาโสต ศอ นาสิก ลาริงซวิทยา 
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
 
 
 

 

 ยินดีตอนรับสูภาควิชาโสต ศอ นาสิก ลาริงซวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

คูมือฉบับนี้เปนแนวทางปฏิบัติงานของแพทยใชทุน หากแพทยใชทุนมีความเห็น หรือมีขอเสนอแนะใด ๆ ท่ีจะแกไข

ปรับปรุงคูมือฉบับนี้ทางคณะกรรมการแพทยใชทุน ยินดีรับฟงและปรับปรุงตามความเหมาะสม 

 แพทยใชทุนทุกทาน ควรศึกษาคูมือซ่ึงจะแจกใหทุกคนและนําเปน Guideline เพ่ือประโยชนตอการ

ปฏิบัติงานระหวางเปนแพทยใชทุน ณ ภาควิชาโสต ศอ นาสิก ลาริงซวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย              

ศรีนครินทรวิโรฒ 

 

รายช่ือแพทยภาควิชาโสต ศอ นาสิก ลาริงซวิทยา 

10. ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยนิรันดร  หุนฉายศรี    รองหัวหนาภาควิชา 
11. ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยวิศาล  มหาสิทธิวัฒน   อาจารย 
12. ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิงจรินรัตน  ศิริรัตนพันธ  อาจารย 
13. นายแพทยพิศิษฐ  วณิชากรตระกูล     อาจารย                    
14. นายแพทยณัฐรัฐ  ตรีนุสนธิ์     อาจารย     
15. แพทยหญิงอลีนา  สรรคธีรภาพ     อาจารย 
16. นายแพทยไชยวัฒน  สงเสริมปญญากุล    อาจารย 
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การปฏิบัติงานของแพทยใชทุน 

การปฏิบัติงานของแพทยใชทุน แบงออกเปน 2 สวน 

1. การบริการ 

2. วิชาการ 
 

1.  การบริการ 

ภาควิชาโสต ศอ นาสิก ลาริงซวิทยา จัดการดูแลผูปวยและเพ่ิมพูนทักษะแพทยใชทุน โดยแบง

การปฏิบัติงานเปนสาย เพ่ือใหการดูแลผูปวยท่ี OPD, OR และ Ward ภายใตการกํากับดูแลและแนะนําของ

อาจารยในแตละสาย และจัดใหมีการหมุนเวียนเปลี่ยนสายทุกๆ เดือน โดยมีการปฏิบัติงานดานการบริการ 

ดังตอไปนี้ 

a. Service Round 

i. แพทยใชทุนควรจะ round ผูปวยในท่ีรับผิดชอบพรอมกับแพทยประจําบาน ท่ีหอผูปวย 

13/2 อยางนอยวันละ 1 ครั้ง ตอนเชาโดยการ round ชวงเชา ตองเสร็จกอนเวลา 08.00 น. เพ่ือใหเรียบรอย

กอน staff attending      จะมา round รวมดวยในตอนเชา 

 แนะนําใหเริ่ม round ตอนเชา ตั้งแตเวลา 07.00 น.  

ii. ตองจดบันทึก Progress note ในเวชระเบียนผูปวยทุกครั้งท่ี round ผูปวย 

b. การออกตรวจ OPD  

i. แพทยใชทุนตองตรวจ OPD ใหตรงเวลา (9.00 น.) 

ii. แพทยใชทุนสามารถตรวจผูปวยไดภายใตการดูแลของอาจารยท่ีปรึกษาวันนั้นๆ โดย

การทํางานในเดือนแรกใหนั่งตรวจกับอาจารย เดือนท่ี 2 ใหตรวจผูปวยเอง โดยตองปรึกษาแพทยประจําบาน

และอาจารยทุก case ในเดือนตอๆ ไป ใหตรวจผูปวยใหมจํานวนไมนอยกวาวันละ 10 คน และตรวจผูปวยเกา

ของตนเอง  ใหปรึกษาอาจารยไดตามสมควร 

iii. แพทยใชทุนตองออกตรวจ OPD ชวงบายดวย โดยหากไมติด activity หรือกิจกรรมท่ี

ไดรับมอบหมายเปนพิเศษ 

 1.3 การเขาหองผาตัด 

 1.3.1 แพทยใชทุนควรท่ีจะเขาหองผาตัดใหตรงเวลา ตามตารางผาตัด 

 1.3.2 แพทยใชทุนควรท่ีจะอานเก่ียวกับการผาตัดท่ีตัวเองจะตองเขาชวยหรือทําการผาตัด

ภายใตการดูแลของอาจารยเพ่ือเปนประโยชนกับตนเอง 

1.4 เตรียมผูปวยเพ่ือการผาตัด 

 1.4.1 แพทยใชทุนตองรูรายละเอียดการวินิจฉัยโรค และการผาตัดท่ีผูปวยจะไดรับ กอนท่ีจะ

เตรียมผูปวยท่ีจะผาตัด 
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 1.4.2 แพทยใชทุนตองตรวจเช็คความพรอมของผูปวยและตรวจความสมบูรณของ          

เวชระเบียน เชน 

  -  ใบเซ็นตยินยอมการผาตัด 

  -  Pre-operative order 

  -  การ consult แผนกอ่ืนเพ่ือเตรียมผาตัดตามสมควร 

  -  Laboratory investigation ท่ีสําคัญ 
  

1.5 การเขาชวยผาตัด 

 1.5.1 แพทยใชทุนท่ีไดรับมอบหมายใหประจําหองผาตัด มีหนาท่ีตองเขาชวยผาตัดทุก case 

ท้ังของอาจารยประจําสายและของอาจารยทานอ่ืนๆท่ี set ผาตัดในวันนั้น 

 1.5.2 แพทยใชทุนมีหนาท่ีชวยแพทยประจําบานเขียน Post-operative order 
 

1.6  การรับผูปวยใหม 

 1.6.1 แพทยใชทุนตองชวยแพทยประจําบานตรวจผูปวยใหม ท่ี admit ในวันนั้น ในหอ

ผูปวยท่ีตัวเองรับผิดชอบทุกราย 

 1.6.2 แพทยใชทุนตองชวยแพทยประจําบานบันทึกประวัติ การตรวจรางกายและการวาง

แผนการรักษาผูปวยในเวชระเบียนผูปวยทุกราย 

 1.6.3 แพทยใชทุนตองชวยแพทยประจําบานสรุปเวชระเบียน Discharge summary และ

ตองลงรหัส ICD 10 และ ICD 9 CM  สําหรับการวิจัยและหัตถการหรือการผาตัด 
 

1.7 การอยูเวร 

 1.7.1 ภาควิชาโสต ศอ นาสิก ลาริงซวิทยา มีการจัดเวรใหแพทยใชทุน โดยรับปรึกษาผูปวย

ฉุกเฉินและรับปรึกษาผูปวยใน การรับปรึกษาใหแพทยใชทุนปท่ี 2 ดูผูปวยเปนลําดับแรกจากนั้น

ปรึกษาแพทยใชทุนปท่ี  3 หรือแพทยประจําบาน และอาจารยแพทยเวรในวันนั้นตามลําดับ 

 1.7.2 กรณีมีผาตัดฉุกเฉินนอกเวลา ใหแพทยใชทุนผูอยูเวรเตรียมความพรอมของผูปวยเพ่ือ

เขาผาตัดและเขาชวยผาตัด (ตั้งแตเวลา 16.00 น. เปนตนไป) 

 1.7.3 กรณีมีการแลกเวร ใหแกไขชื่อในตารางเวรท่ีหองฉุกเฉินและหอผูปวย 13/2 อยางเปน

ลายลักษณอักษรและชัดเจน 
 

2. วิชาการ 

 2.1  ภาควิชาโสต ศอ นาสิก ลาริงซวิทยา กําหนดใหแพทยใชทุนแตละคนทําวิชาการดังตอไปนี้ 

  - Journal 

  - Interesting case 

  - Topic 
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 2.2  ตาราง Activity โดยรวม   

  วันจันทร เวลา 8.00 – 9.00 น. : Interesting case (รวมกับทางวชิรพยาบาล) 

  วันอังคาร เวลา 8.00 – 9.00 น. : Journal conference (รวมกับทางวชิรพยาบาล) 

วันพุธ เวลา 8.00 – 9.00 น. : Topic / Staff lecture (รวมกับทางวชิรพยาบาล) 

วันพฤหัสบดี เวลา 9.00 - 12.00 น. (สัปดาหท่ี 1,3,5) : Journal / Topic / MM 

conference   

การลา 

  แพทยใชทุน สามารถลาปวย ลาพักรอน ลาประชุมวิชาการ แนวทางปฏิบัติในการลาของ

แพทยใชทุน เปนดังนี้ 

  1. เริ่มนับเวลาปฏิบัติงานของแพทยใชทุน จากวันท่ี 1 มิถุนายน ของทุกป และสิ้นสุดในวันท่ี 

31 พฤษภาคม ของปถัดไป 

  2.  แพทยใชทุนมีสิทธิลาหยุดไดดังนี้ 

   - ลาพักผอน 

   - ลาปวย 

   - ลาประชุมวิชาการ 

   - แพทยใชทุนไมมีสิทธิลากิจ หากมีธุระจําเปนใหใชวันลาพักผอน 

  3. การลาพักผอน 

   แพทยใชทุนมีสิทธิลาพักผอนไดปละ 10 วันทําการ กรณีท่ีไมไดลาหรือลาไมครบ

สิทธิในปนั้น สามารถสะสมสิทธิวันลาไวใชในปถัดไปได ท้ังนี้สามารถลาตอเนื่องไดไมเกิน 10 วัน และวันลา

พักผอนรวมในหนึ่งปตองไมเกิน 20 วัน ข้ันตอนในการลาพักผอนใหปฏิบัติ ดังนี้ 

   3.1 กอนลาพักผอน ใหตรวจสอบกับธุรการวามีแพทยใชทุนขอลาในวันเดียวกัน

หรือไม ท้ังนี้ไมควรลาหยุดพักผอนพรอมกันเกิน 2 คน โดยเฉพาะในวันท่ีตองออกตรวจ OPD  

   3.2 กรอกใบลา และสงใหอาจารยหัวหนาภาควิชาพิจารณาและอนุมัติ อนึ่ง แพทย

ใชทุนท่ีขอลาหยุดควรแจงใหอาจารยทุกคนรับทราบดวย ควรสงใบลาแกธุรการเพ่ือขออนุมัติหัวหนาภาควิชา

กอนวันลาอยางนอยหนึ่งสัปดาห 

  4. การลาปวย 
   แพทยใชทุนมีสิทธิลาปวยในชวงการฝกอบรม (3 ป) ไดรวมกันท้ังสิ้นไมเกิน 15 วัน 

หากลาเกินกําหนดนี้ ตองมาฝกอบรมเพ่ิมเติมตามจํานวนวันลา การลาปวยใหปฏิบัติ ดังนี้ 

   4.1  เม่ือแพทยใชทุนปวย และตองการลา ใหแจงใหธุรการภาควิชา และอาจารย

หัวหนาภาคใหรับทราบดวย 

   4.2  กรอกใบลา และสงหัวหนาภาควิชาอนุมัติเม่ือกลับมาทํางานแลว 

   4.3  กรณีท่ีลาปวย 3 วันข้ึนไป ใหสงใบรับรองแพทยประกอบการลาดวย 
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     5. การประชุมวิชาการ หรือฟงคําบรรยาย หรือกิจกรรมวิชาการนอกสถานท่ี 

   ภาควิชามีนโยบายสนับสนุนใหแพทยใชทุนเขารวมประชุมวิชาการ การประชุม

วิชาการท่ีภาควิชามีนโยบายใหแพทยใชทุนเขาทุกปไดแก 

 - การประชุมวิชาการประจําปของคณะฯ หรือกิจกรรมท่ีภาควิชาจัดข้ึน 

 - การประชุมวิชาการประจําปของราชวิทยาลัย ท้ังการประชุมกลางปและปลายป 

 - การบรรยายสําหรับแพทยประจําบาน ท่ีจัดโดยราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทยแหง

ประเทศไทย 

 สําหรับการประชุมวิชาการดังกลาวขางตน ใหหัวหนาแพทยใชทุน ประสานงานกับอาจารยผูแล

แพทยใชทุนและธุรการ เพ่ือลงทะเบียน และประสานงานกับ OPD และ OR เพ่ือไมใหเกิดปญหาในการบริการ

ผูปวย 

 สําหรับแพทยใชทุนท่ีประสงคเขารวมประชุมวิชาการอ่ืนๆนอกเหนือจากรายการขางตน ใหใชวัน

ลาพักผอนในการประชุม  โดยตองเขียนใบลา สงใหอาจารยหัวหนาสายพิจารณาหากอาจารยหัวหนาสายไม

ขัดของจึงเสนออาจารยผูดูแลแพทยใชทุนอนุมัติ และแจงอาจารยในสายทุกทานทราบดวย จากนั้นสงใบลาแก

ธุรการเพ่ือขออนุมัติหัวหนาภาควิชาและแพทยใชทุนตองรับผิดชอบคาลงทะเบียนเอง 

  6. ในกรณีท่ีลากะทันหัน (ไมสามารถแจงธุรการไดกอน 7 วัน) ไมวาเปนการลาในกรณีใดๆ 

แพทยใชทุนผูลามีหนาท่ีแจงใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ ไดแก OPD OR  และ Ward เปนตน กรณีลาปวยหรือลา

ฉุกเฉินใหแจงอาจารยประจําสาย และธุรการใหรับทราบ ในกรณีท่ีเปนวันท่ีตองออกตรวจ OPD ใหโทรศัพท

แจงทาง OPD โดยเร็วท่ีสุด 
 

การประเมินแพทยใชทุน 

  อาจารยทุกทานจะประเมินแพทยใชทุนทุกๆ คนท่ีข้ึนมาปฏิบัติงาน ใน 6 เดือน ตามตาราง

การประเมินแพทยใชทุน แพทยใชทุนควรจะไดรับคะแนน ผาน ในทุกหัวขอท่ีไดรับการประเมิน ถาหากไดรับ

การประเมิน ไมผาน ก็จะไดรับการเตือนเพ่ือท่ีจะปรับปรุงแกไขและพัฒนาตนเอง ถาหากหลังจากท่ีไดรับการ

ตักเตือนแลว ผลการประเมินยังไมเปนท่ีนาพอใจ ก็จะไดรับการพิจารณาใหมาปฏิบัติงานเพ่ิมเติมตาม

ระยะเวลาท่ีเหมาะสม (ไมเกิน 1 เดือน) 
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    แนวทางการสั่งตรวจทางหองปฏิบัติการ 
 
 
 

การตรวจวิเคราะหทางพยาธิวิทยาและทางหองปฏิบัติการคลินิกเปนสวนหนึ่งในการชวยวินิจฉัยโรค  

ประเมินความรุนแรงของโรค  ประเมินผลการรักษาโรค และใชในการคัดกรองโรคที่จําเพาะบางชนิด คุณภาพของสิ่ง

สงตรวจ มีความสําคัญอยางยิ่งตอผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ ดังนั้น   การปฏิบัติตอสิ่งสงตรวจซึ่งเปนจุดเร่ิมตน

ของกระบวนการตรวจวิเคราะหจึงตองทําอยางถูกตองและไดมาตรฐาน เพื่อใหผูใชบริการไดมีความเขาใจในวิธีการ

ปฏิบัติงานเพื่อประสานงานอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสดุแกผูปวย โดยเปดใหบริการทางหองปฏิบัติการ

สาขาตางๆ  ดังตอไปนี้ 

1.  หองปฏิบัติการพยาธิวิทยากายวิภาค 

2.  หองปฏิบัติการเคมีคลินิก 

3.   หองปฏิบัติการโลหิตวิทยาและจุลทรรศนศาสตรคลนิิก 

4.   หองปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลินิก  

5.   หองปฏิบัติการภูมิคุมกันวิทยาคลินิก 

6.   หองปฏิบัติการพิษวทิยาคลนิิก 

7.   หองปฏิบัติการไวรัสวิทยาคลินิก 

8.   หองธนาคารเลือด 

หองปฏิบัติการพยาธิวิทยา    เปดใหบริการทุกวัน  ดังนี้ 

1. สงสิ่งสงตรวจและรับผลในเวลาราชการ  (08.00- 15.30น.) ณ หองปฏิบัติการแตละสาขาที่ชัน้ 3  (หรือชั้น 2 

กรณีธนาคารเลือด) 

2. สงสิ่งสงตรวจและรับผลนอกเวลาราชการ (15.30 น. – 08.00 น.)  ณ หองปฏิบัติการกลาง ชัน้ 3 

3. สงสิ่งสงตรวจในเวลาราชการ ถาตองการรับผลนอกเวลาราชการติดตอรับไดที่หองปฏิบัติการกลางชั้น 3 

4. สงสิ่งสงตรวจนอกเวลาราชการ (15.30 – 08.00 น.) ถาตองการรับผลในเวลาราชการ ติดตอรับไดที่

หองปฏิบัติการแตละสาขาที่ชัน้ 3 

5. สงสิง่สงตรวจและรับผลนอกเวลาราชการ (ชิน้เนื้อ) ณ หองปฏิบัติการพยาธิวิทยากายวิภาค ชั้น 3 

-วันราชการ เวลา   16.00  -  24.00   น. 

-วันหยุด  เวลา   08.00  -  16.00   น. 
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หองปฏิบัติการพยาธิวิทยากายวิภาค 
(ANATOMICAL PATHOLOGY) 

สถานที่ตั้ง ชั้น 3   หอง 03-AD-04 
เวลาทําการ ในเวลาราชการ  8.00 – 16.00 น.   

นอกเวลาวันจันทร - ศุกร  16.00 – 24.00 น.   วันเสาร – อาทิตย 08.00 -16.00 น. 
เบอรโทรศัพท 10359 

หองปฏิบัติการพยาธิวิทยากายวิภาค แบงลักษณะงานออกเปน 5 ระบบ คือ 
 1. งานเซลลวิทยา (Cytopathology) 
 2. งานจุลพยาธิวิทยา (Histopathology) 
 3. งานตรวจชิน้เนื้อแชแข็ง (Frozen section) 
 4. งานชนัสูตรศพ (Autopsy) 
 5. งานชนัสูตรพิเศษ (Special techniques) 

งานเซลลวิทยา (Cytopathology) 
การเก็บสิ่งสงตรวจทางเซลลวิทยา : เพื่อใหไดผลการตรวจวินิจฉัยที่ถูกตองและแมนยํา การเก็บสิ่งสงตรวจและรักษา
สภาพเซลล กอนที่จะนําไปสงยังหองปฏิบัติการ (fixation) จึงเปนสิ่งสําคัญอยางมาก 
1. การสงตรวจ PAP smear 
 1. เขียนชื่อ – สกุล ของผูปวยดวยดินสอดําลงบนแถบฝาของสไลดแกวใหชัดเจน 
 2. หลังจากปายเซลลทีไ่ดลงบนสไลดแกวแลว ใหแชสไลดแกวลงในน้าํยา 95% ethyl alcohol ทันทีหาม
ปลอยใหสไลดที่ปายเซลลแลวแหง เนื่องจากจะทําใหโครงสรางของเซลลไมชัดเจน (drying artifact) จนอาจทําใหไม
สามารถใหการวินิจฉัยได 

ในกรณีที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงภาวะสไลดแหงในอากาศกอนที่แชในน้าํยา 95% ethyl alcohol ได ใหจุม
สไลดแหงนั้นลงใน normal saline นาน 1-3 นาที แลวจงึยายลงแชในน้ํายา 95% ethyl alcohol 

4. แชสไลดในน้าํยา 95% ethyl alcohol อยางนอย 15 นาที กอนนําสไลดออกมาผึ่งใหแหงเพื่อสงตรวจตอไป 
หรือสงตรวจพรอมภาชนะทีบ่รรจุน้ํายา 95% ethyl alcohol 

ใบขอสงตรวจเซลลวิทยาระบบอวัยวะสืบพันธุสตรี 
        1. กรอกขอมูลเบื้องตนของผูปวยเชนเดียวกับการเขียนใบขอสงตรวจชิน้เนื้อทางศัลยกรรม ไดแก 
 1.1 อาการสําคัญ หรือมีอาการผิดปกติที่ทาํใหตองมีการตรวจ Pap smear 
 1.2 Last menstrual period, Para 
 1.3 ประวัติเก่ียวกับอาการและการรักษา เชน การใหฮอรโมน การฉายแสง เคมีบําบัด  
 1.4 ผลการตรวจคร้ังกอนพรอมหมายเลขการตรวจทางเซลลวิทยา(ถามี)  
 1.5 ผลการตรวจรางกายทางนรีเวชวิทยาอ่ืน ๆ ที่สาํคัญ 
การนําสง 
 1.นําสิ่งสงตรวจพรอมใบขอสงตรวจที่สมบูรณ สงมายังหนวยพยาธิวิทยากายวิภาค 
 2.ลงทะเบียนสงสิง่สงตรวจในสมุดที่หนวยงานจัดไวให 
 3.แจงเจาหนาที่ใหตรวจและลงชื่อรับสิ่งสงตรวจ 
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การปฏิเสธการรับสิ่งสงตรวจ Pap smear 
 1. ไมมีชื่อ นามสกุลผูปวยบนสไลด 
 2. สไลดที่สงตรวจแตกจนไมสามารถซอมแซมได 
 3. ไมมีสิง่สงตรวจ และ/หรือใบขอสงตรวจ  
 4. กรอกขอมูลทั่วไปของผูปวยไมครบถวน หรือไมตรงกัน เชน   ชื่อ นามสกุล และ อาย ุ 

2. การเก็บสารนํ้าทางเซลลวิทยาในระบบอ่ืนๆ (Non gynecologic cytology) 
 ประกอบดวยน้ําที่เจาะจากชองตางๆ ของรางกาย เชน ชองปอด (Pleural fluid) ชองทอง (Ascitic fluid) 
ชองหัวใจ (Pericardial fluid)  น้ําไขสันหลัง (Cerebrospinal fluid or CSF) รวมทั้งเสมหะ (Sputum)  น้ําลาง
หลอดลม (Bronchial washing and brushing)  น้ําลางชองทอง (Peritoneal washing) และอ่ืนๆ 

2.1 การสงตรวจเสมหะ (Sputum) 
 1. นําเสมหะที่เก็บไดใสในภาชนะที่มีฝาปดสนิท เขียนชื่อ สกุลของผูปวย วันเดือนปและ เวลา ที่เก็บเสมหะ
ปดไวที่ขางภาชนะ 
 2. ในกรณีที่ปายเสมหะลงบนสไลดแกว ใหแชสไลดลงในน้ํายา 95% ethyl alcohol ทันที แชสไลดอยาง
นอย 15 นาที กอนนําสไลดออกมาผึ่งใหแหง เพื่อทําการสงตรวจตอไป หรือนําสไลดสงตรวจมาพรอมกับภาชนะที่
บรรจุน้ํายา 95% ethyl alcohol 

2.2 การสงสิ่งสงตรวจที่เปนสารนํ้า (Effusion) 
1. นําสิ่งสงตรวจที่เก็บไดใสในภาชนะที่มีผาปดสนิท เขียนชื่อ สกุลของผูปวย วันเดือนป เวลา ชนิดและ

ตําแหนงของสิ่งสงตรวจรวมถึงรายละเอียดที่สําคัญใหถูกตองครบถวนปดที่ขางภาชนะ 
2. ถาสิ่งตรวจที่เก็บไดมีปริมาณมากกวา 500 ml. อาจตั้งทิ้งไวในตูเย็นประมาณ 30 นาที เพื่อใหเซลล

ตกตะกอนแลวเทน้ําสวนบนทิ้งบางสวนใหเหลือสวนลางของน้ําและสวนที่ตกตะกอนประมาณ 200 ml. 
เพื่อสงตรวจ 

3. กรณีที่ไมสามารถสงตรวจไดภายใน 24 ชั่วโมง ใหนําไปเก็บไวในตูเย็น (ชองธรรมดา) หรือเติมน้ํายา 50 
% ethyl alcohol ผสมลงไปในอัตราสวน 1:1 

4. กรณีที่ตองการสงเปนสไลดแกว ใหปฏิบัติตามข้ันตอนดังนี้ 
4.1 นําสิ่งสงตรวจที่เก็บไดไปปนดวยเคร่ือง centrifuge ดวยอัตราเร็ว 4,000 รอบ/นาที นาน 10 นาที 
4.2 เทน้ําสวนบนทิ้ง นําสวนตะกอนที่กนหลอดปายลงบนสไลด ทําอยางนอย 4 สไลด และแชลงใน

น้ํายา 95% ethyl alcohol ทันที ระวัง อยาใหสไลดแหงกอนแช 95% ethyl alcohol 
4.3 แชสไลดอยางนอย 15 นาที กอนนําสไลดออกมาผึ่งใหแหง เพื่อทําการสงตรวจตอไป หรือนําสไลด

สงตรวจมาพรอมกับภาชนะที่บรรจุน้ํายา 95% ethyl alcohol 

2.3 การสงตรวจ fine needle aspiration (FNA) 
1. กรณีที่สิ่งสงตรวจที่เจาะดูดไดมลีักษณะเปนน้ํา เนื่องจากกอนที่เจาะเปน cyst ใหใสลงในภาชนะที่

มีฝาปดสนทิ เขียนชื่อ สกุลของผูปวย ชนิดและตาํแหนงของสิง่สงตรวจรวมถึงรายละเอียดที่สาํคัญใหถูกตองครบถวน
ปดที่ขางภาชนะ 

2. กรณีที่สิ่งสงตรวจที่เจาะดูดไดไมใชน้ํา ใหนาํมาเตรียมสไลด ดังนี ้
2.1. หยด material ที่ไดลงบนสไลดซึ่งเปยกแอลกอฮอล โดยไถดวยสไลดอีก 1 แผน ซ ึ

แหง  ทําทั้งหมด 2-4 สไลด 
2.2. แชสไลดทันทีในน้าํยา 95% ethyl alcohol ระวังอยาใหสไลดแหงกอนแชน้ํายา 
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2.3. ในกรณีที่ปลอยสไลดแหงเปน air dried smear เพื่อทําการยอมดวยวิธี Wright-Geimsa 
ใหเขียนระบุอยางชัดเจน 

2.4 การเก็บสิ่งสงตรวจสารนํ้าอ่ืนๆ ถาเก็บจากหอผูปวยสงมายังหองปฏิบัติการ 
 1. ควรสงมาหองปฏิบัติการทนัที โดยไมตองผสมน้ํายาใดๆ  

 2. ถาไมสามารถสงทนัทีได แตจะสงไดในวนัรุงข้ึน ใหแชไวในตูเย็น (4 -10 C°) หามใสชองแชแข็ง และไม
ตองผสมน้าํยารักษาสภาพเซลล 
 3. กรณีติด เสาร - อาทิตย หรือวันหยุดราชการ ใหผสมน้าํยารักษาสภาพเซลล 70% ethyl alcohol ใน
อัตราสวน น้าํยา : สิ่งสงตรวจ  =  1 : 1 ยกเวน Sputum ใหผสม 50% ethyl alcohol แทน พรอมกับแชไวในตูเย็น
จนกวาจะนําสงหองปฏิบตัิการ 
หมายเหตุ  ในกรณีที่ไมไดผสมน้ํายารักษาสภาพเซลล 
 1. เสมหะเก็บในตูเย็นไดไมเกิน 12 - 24 ชั่วโมง 
 2. น้ําเจาะจากชองตางๆ รวมทัง้  bronchial washing + bronchial brushing และ peritoneal washing  
เก็บไวในตูเย็นไดไมเกิน 24 - 48 ชั่วโมง  
 3. CSF ควรสงทันที แตถาไมสามารถสงได ใหเก็บไวในตูเย็นไมเกิน 1 - 2 ชั่วโมง กอนนําสงหองปฏิบัติการ 

งานจุลพยาธิวิทยา (Histopathology) 
มาตรฐานการสงตรวจทางพยาธิศัลยกรรม 
 ชิ้นเนื้อที่นําออกจากรางกายผูปวยในคราวเดียวกันตองสงชิ้นเนื้อตรวจทั้งหมด การแบงแยก เปนหลายสวน 
อาจทําใหเกิดปญหาในการวินิจฉัย และความเสยีหายที่จะเกิดข้ึนกับผูปวย เพราะชิ้นเนื้อแตละสวนอาจมีพยาธิสภาพที่
แตกตางกัน ในกรณีแพทยผูสงตรวจแบงแยกชิ้นเนื้อกอนสงตรวจ หรือละเลยไมสงตรวจ แพทยผูนั้นตองรับผิดชอบตอ
ความเสียหายจากการกระทําดังกลาว 

สิ่งที่ตองเตรียมในการสงตรวจทางพยาธิศัลยกรรม 
 1. ภาชนะบรรจุปากกวาง เชนขวดที่มีฝาปดสนิท หรือถุงพลาสติก 

2.ฉลากติดภาชนะระบุขอมูลผูปวย ซึ่งประกอบดวย ชื่อ นามสกุล เพศ อายุ HN หอผูปวย/หนวยงานที่นําสง 
ตําแหนงของชิ้นเนื้อวาตัดมาจากสวนใดของรางกาย ขางซายหรือขางขวา โดยเขียนดวยสารที่ไมลบเลือนและลายมือ
ตัวบรรจงอานงาย ขอมูลที่ปรากฏนี้ ตองเหมือนกันกับขอมูลใน ใบขอสงตรวจ 

3. น้ํายา 10% formalin  
4.ใบขอสงตรวจชิน้เนื้อ ซึ่งกรอกขอมูลครบถวน พรอมชื่อแพทยผูสงตรวจ และ หมายเลขติดตอกลับ ดวย

ลายมือที่อานไดชัดเจน (เพื่อการติดตอกลับจากทางพยาธิแพทย ในกรณีที่ชิน้เนื้อมีปญหา หรือตองการขอมูลเพิ่มเติม
ในการประกอบการวินิจฉัย) 

การกําซาบชิ้นเน้ือดวย 10 % formalin 
การกําซาบชิ้นเนื้อดวย 10 % formalinนั้นมีวตัถุประสงค  เพื่อทําใหชิ้นเนื้อแข็งและคงรูปพอที่พยาธิแพทย

จะทําตัดได และปองกันการเนาสลายของชิน้เนื้อ ซึ่งมีขอแนะนาํตางๆ ดังนี ้
 1. แชชิน้เนื้อในน้าํยา 10% formalin โดยใชปริมาตรน้าํยาไมนอยกวา 5-10 เทาของปริมาตรชิ้นเนื้อ และ
ตองใหทุกสวนของชิ้นเนื้อจมอยูในน้ํายา10% formalin เพื่อใหน้ํายาซึมเขาสูชิน้เนื้ออยางทั่วถึง 
 2. เลือกขนาดภาชนะบรรจุใหเหมาะสม ไมใหญหรือเล็กเกินไป ภาชนะที่ใสควรเปนภาชนะที่มปีากกวางพอที่
สามารถจะเอาชิ้นเนื้อออกมาไดเมื่อชิ้นเนื้อแข็งเต็มที่และควรมีฝาปดสนทิ ในบางกรณีอาจใชถุงพลาสติกเปนภาชนะ
บรรจุได แตควรใชอยางนอย 2 ชั้น รัดปากถุงแตละชัน้ใหแนน และควรแยกชิ้นเนื้อของผูปวยใสคนละภาชนะ ไมควร
ใสรวมมาในภาชนะเดียวกัน 
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3. ปดฉลากที่ภาชนะเพื่อปองกันการสับเปลี่ยน ฉลากจะตองเขียนขอมูลที่ชัดเจน อานงายและตรงกับขอมูล
ในใบขอสงตรวจชิ้นเนื้อ โดยจะตองมีชื่อ-นามสกุลของผูปวย HN และ/หรือ AN หอผูปวย/หนวยงาน อวัยวะที่สงตรวจ
และตําแหนงที่ตัดเนื้อ โดยแพทยผูสงควรตรวจสอบฉลากใหถูกตองวาตรงและครบถวนตามขอมูลในใบขอสงตรวจ
หรือไม เพื่อผลประโยชนของผูปวย 

4.ชิ้นเนื้อที่ตัดจากหลายตําแหนงในผูปวยรายเดียวกันใหแยกภาชนะบรรจุและติดฉลากระบุตําแหนงที่ตัด
ออกมาใหเรียบรอย ไมควรเขียนแตหมายเลขลําดับของชิ้นเนื้อเพียงอยางเดียว โดยไมเขียนระบุตําแหนงที่ตัดออกมา 
ขอควรปฏิบัติสําหรับชิ้นเน้ือบางประเภท 
               1. ชิ้นเนื้อที่มีขนาดเล็กมาก (0.1-0.3 cm.) ควรวางลงบนกระดาษชั่งสารหรือกระดาษสา หรือกระดาษ
แหงสีขาวที่ไมเปอยยุยเมื่อโดนน้ํากอน แลวจึงแชใน10% formalin 

2. ชิ้นเนื้อที่ตองการดูขอบของกอนมะเร็งนั้น แพทยผูสงตรวจควรทําเคร่ืองหมายโดยการเย็บหรือผูกสวนใด
ไว แลวเขียนอธิบายหรือวาดรูป และบรรยายไวในใบขอสงตรวจทุกคร้ัง หากชิ้นเนื้อนั้นๆ ตองการใหรายงาน margin 
แตไมมีการอธิบายในใบขอสงตรวจ ทางพยาธิแพทยจะติดตอแพทยผูเก่ียวของเพื่อทําการ tissue orientation หากไม
สามารถติดตอแพทยผูเก่ียวของได ทางพยาธิแพทยจะยังไมทําการตัดชิ้นเนื้อจนกวาจะมีการติดตอกลับมา ทั้งนี้ เพื่อ
ผลประโยชนของผูปวย 

3. ชิ้นเนื้อที่มีขนาดใหญ (4 cm. ข้ึนไป) หรือมีเยื่อหุมหนาเชน ตอมน้ําเหลือง, กอนเนื้อจากสวนตางๆ เตา
นม หรือมดลูก รวมทั้งชิ้นเนื้อที่เปน solid organ เชน ไต, ตับ, มาม น้ํายา 10% formalin ไมสามารถแทรกซึมเขาไป
ไดดี ทําใหเนื้อเยื่อเสื่อมสภาพหรือเนา ซึ่งอาจสงผลใหการวินิจฉัยผิดพลาดได รวมถึงกรณีที่จําเปนตองตรวจเพิ่มเติม
ดวยการตรวจทาง immunohistochemistry  ชิ้นเนื้อที่เสื่อมสภาพจากการ fixation ที่ไมดี จะทําใหเกิดผล false 
negativeได ดังนั้นควรผาเนื้อโดยไมขาดจากกันแนวใดแนวเดียวเทานั้น       เพื่อที่ 10% formalin จะไดแทรกซึมได
อยางทั่วถึง และพยาธิแพทยสามารถจัดเรียงเปนรูปแบบเดิมไดขณะทําการตรวจดวยตาเปลา (อัตราการซึมผานของ 
formalin คือ 1 ชม. ตอ 1 มม.) 

4. ชิ้นเนื้อกระเพาะ หรือลําไส (ยกเวนไสติ่ง) ควรผาเปดตามความยาวดานตรงขามกับที่มีพยาธิสภาพ และ
ลางเอาเศษอาหาร หรืออุจจาระออกใหหมดกอนแช 10% formalin หามใชมือถู mucosa    อยางรุนแรง  

 
ใบขอสงตรวจ  
1. กรอกขอมูลเบื้องตนของผูปวยใหครบถวน อันไดแก ชื่อ-นามสกุล อายุ เพศ HN หอผูปวย/แผนกที่สง      ชื่อ

แพทยเจาของไข เพื่อความสะดวกในการสืบคนขอมูล โดยเฉพาะชื่อ-นามสกุลผูปวยควรติดสติ๊กเกอรหรือเขียนตัว
บรรจง 

 2. ระบุชนิด ลักษณะและขนาดโดยประมาณของชิ้นเนื้อ รายละเอียดความเจ็บปวย รอยโรคในผูปวย และการวินิจฉัย
เบื้องตนทางคลินิก ซึ่งจะชวยทําใหการวินิจฉัยทางจุลพยาธิเปนไปดวยความรวดเร็วและถูกตอง 

3. การสงตรวจชิ้นเนื้อจากหลายตําแหนงในคราวเดียวกัน ตองระบุตําแหนงใหชัดเจน และครบถวน มาในใบขอสง
ตรวจใบเดียวกัน 

4. กรณีที่ตองการผลเรงดวน ใหเขียนระบุไวในตําแหนงที่เห็นไดชัดเจน ทั้งนี้ตองเปนกรณีพิเศษที่จําเปนตอการใหการ
รักษาผูปวยเทานั้น เนื่องจากยังมีผูปวยอีกจํานวนมากที่รอรายงานผลชิ้นเนื้อที่ครบกําหนดรายงานผลและพยาธิ
แพทยยังมีงานดานการเรียนการสอนที่ฝงประสานมิตรดวย 

5. แพทยผูสงตรวจควรเปนผูเขียน/ลงขอมูลในแบบฟอรมสงตรวจดวยตนเองดวยลายมือตัวบรรจง ไมแนะนําใหใช 
ลายเซ็น และควรตรวจทานใบขอสงตรวจทุกคร้ังในกรณีที่ไมไดเขียน/ลงขอมูลดวยตนเอง เพื่อความถูกตองและ
ครบถวนของขอมูล และสะดวกแกการติดตอกลับ 

6. ในกรณีที่เคยมีการสงตรวจทางพยาธิวิทยาที่เก่ียวของมากอน ทั้งการตรวจชิ้นเนื้อและการตรวจทางเซลลวิทยา ให
ระบุหมายเลขของรายงานนั้นดวย ถาผูปวยเคยไดรับการตรวจจากที่อ่ืน ใหระบุวาเปนการตรวจจากสถาบันใด 
พรอมทั้งการวินิจฉัยคร้ังกอน (ควรมี) 
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เกณฑการปฏิเสธการรับชิ้นเน้ือ 
 1.ไมมีใบขอสงตรวจ 
 2. กรอกขอมูลทั่วไปของผูปวยที่จําเปนไมครบถวน โดยเฉพาะชื่อ-นามสกุล เพศ อายุ และ HN 
 3. ไมมีประวัติผูปวยในสวนที่เก่ียวของกับชิ้นเนื้อที่สงตรวจ 
 4. ใบขอสงตรวจที่เขียนดวยลายมือที่บุคคลทั่วไปไมสามารถอานออกได 
 5. ชื่อและนามสกุลของผูปวยไมตรงกับใบขอสงตรวจ 
 6. ขอมูลผูปวยในใบขอสงตรวจไมตรงกับในฉลากปดภาชนะสงตรวจ 
 7. เนื้อเนา หรือ ชนิดของชิ้นเนื้อที่สงมา ไมตรงกับที่ระบุมาในใบขอสงตรวจ 
 

ในกรณีที่ตรวจพบวาใบขอสงตรวจชิ้นเนื้อและ/หรือชิ้นเนื้อสงตรวจไมสมบูรณดังกลาวขางตนกลุมงาน
พยาธิวิทยากายวิภาคจําเปนที่จะตองใหผูเก่ียวของในการขอสงตรวจแกไขใหครบถวนถูกตองกอนจึงจะดําเนินการ
ตรวจทางพยาธิวิทยาตอไป  

 
งานชันสูตรศพ (Autopsy) 

ระเบียบการขอชันสูตรศพผูปวยเสียชีวิตในโรงพยาบาล 
1. ตองเปนผูปวยที่ไมทราบสาเหตุการเสียชีวิต หรือเปนผูปวยที่นาเปนกรณีศึกษาเพื่อเปนประโยชนตอการดูแลรักษา

ผูปวยรายอ่ืนๆ โดยที่แพทยที่ทําการรักษาจะตองพรอมในการใหขอมูลและประวัติการรักษาของผูปวย รวมทั้ง
พรอมที่จะเขารวมการชันสูตรศพของผูปวย เมื่อพยาธิแพทยตองการขอมูลเพิ่มเติม 

2. การชันสูตรศพจะกระทําตอเมื่อ ไดรับการยินยอมอยางไปลายลักษณอักษรจากบุคคลดังนี้ 
1. บิดาหรือมารดา 
2. สามีหรือภรรยาที่จดทะเบียนสมรส 
3. บุตรที่บรรลุนติิภาวะ 

กรณีที่ผูปวยไมมีญาติหรือไมสามารถติดตอไดภายใน 24 ชั่วโมง จะตองไดรับอนุญาต 
ใหมีการชันสูตรวินิจฉัยโรคจาก 

4. ผูอํานวยการโรงพยาบาล 
5. หัวหนาฝายหรือหัวหนางานกลุมที่ผูปวยไดรับการรักษาอยู 

3. ปฏิบัติตามระเบียบการสงศพ พรอมมีใบอนุญาตการชันสูตรวินิจฉัยโรคจากขอ 2 รวมทั้ง เวชระเบียนผูปวย และ/
หรือผลการตรวจทางรังสีวิทยาอยางครบถวน 

4. ผูปวยที่เสียชีวิตจากโรคดังตอไปนี้ จะไมมีการตรวจชันสูตรวินิจฉัยโรค 
4.1  โรคเอดส 
4.2  โรคไวรัสตับอักเสบชนดิ บ ีและ ซ ี
4.3  โรคกาฬหลงัแอน 
4.4  โรคติดตอรายแรงอ่ืนๆ 

5. พยาธิแพทยจะเปนผูพิจารณาในข้ันตอนสุดทายกอนจะดําเนนิการชันสูตรตามความเหมาะ 
 
ขั้นตอนการติดตอขอรับศพ 

1. หลักฐานที่ตองเตรียมมา 

1. ใบมรณะบัตร 

2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูมารับศพ 
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3. สําเนาทะเบียนบานผูมารับศพ 
2. กรอกรายละเอียดพรอมทั้งเซ็นชื่อในใบรับศพที่หองชันสูตรศพ ในกรณีที่ผูเสียชีวิตนับถือศาสนาอิสลามที่

ตองการรับศพนอกเวลาราชการ จะตองมีหนังสือรับรองจากสํานักจุฬาราชมนตรี พรอมทั้งแสดงบัตร
ประจําตัวประชาชน หรือทะเบียนบานของผูเสียชีวิต พรอมกับหลักฐานในขอ 1 
 

การรายงานผลการชันสูตรศพ 
พยาธิแพทยจะรายงานผลการชนัสูตรศพภายใน 3 เดือน หลังจากการชันสูตรศพ 
 

งานชันสูตรพิเศษและอ่ืนๆ 
งานชันสูตรพิเศษเปนงานที่ใหบริการตรวจวินิจฉัย และบริการทางพยาธิวิทยากายวิภาคดวยวิธีอ่ืนๆ 

นอกจากงานปกติ ไดแก 
1. งานบริการทางวิชาการ ประกอบดวย 

1. การถายภาพสิ่งสงตรวจและสไลดดวยกลองดิจิตอล 
2. จัดประชุมวชิาการระหวางภาควิชา และสถาบัน 

3. บริการขอมูลทางพยาธิวิทยากายวิภาค ภายใตการดูแลของพยาธิแพทย 

4. ใหความรวมมือดานการวิจัยแกผูทําวิจัย 

5. จักทําสไลดเพื่อการศึกษาและวจิัย 

6. จัดทํากลองเก็บสิ่งสงตรวจทางพยาธิวิทยา สาํหรับการเรียนการสอนและเผยแพรความรู 
2. บริการทางการแพทย ประกอบดวย 

1. การยอมดวยวิธี immunohistochemistry  

2. การยอมดวยวธิี immunofluorescene 

3. การเตรียมเนื้อเยื่อและยอมดวยวิธีพิเศษอ่ืน ๆ 
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หองปฏิบัติการเคมีคลินิก 
(CLINICAL CHEMISTRY LABORATORY) 

ตําแหนงที่ตั้ง ชั้น 3  03-LD-04 
เวลาทําการ 08.00 น. – 16.00 น. เวลารับสิ่งสงตรวจ 08.00 น.  – 15.30 น. 
เบอรโทรศัพท 037–395085  - 6 ตอ 10378 

 หองปฏิบัติการเคมีคลินิก ใหบริการตรวจสารเคมีในสารน้ําชนิดตางๆ ของรางกาย เชน Plasma, 
Serum, Whole blood, Urine, CSF และอ่ืนๆ  ดังรายละเอียดบนใบสงตรวจ  Clinical  Chemistry  สีฟา รายการ
ทดสอบที่หนวยเคมีคลินิกยังไมไดเปดทําการวิเคราะหเอง จะบริการจัดสงไปตรวจภายนอกหนวยงาน 

ขอกําหนดการติดฉลาก (Label) สิ่งสงตรวจ 
 สิ่งสงตรวจที่จะนําสงหองปฏิบัติการเคมีคลินิก เพื่อทําการตรวจวิเคราะหจะตองไดรับการติดฉลากที่
ถูกตองชัดเจนสมบูรณ  ดังนี้ 

1. ชื่อและนามสกุล 
2. หมายเลขประจําตัวผูปวย (HN) 
3. ชนิดของสิ่งสงตรวจ 
4. วันและเวลาที่เก็บสิง่สงตรวจ 

ขอกําหนดการเขียนใบสงตรวจที่สงมาพรอมกับสิ่งสงตรวจ 
 กรุณากรอกขอมูลของผูปวย รายละเอียดเก่ียวกับ specimen บนใบสงตรวจใหครบถวน ชัดเจนและ
อานงาย ดังนี้ 

1. ชื่อ – นามสกุล (Name) ของผูปวย ตองสะกดใหเหมือนกับที่เขียนบนฉลากตดิสิง่สงตรวจ 
2. หมายเลขประจําตัวผูปวย (HN) ตองตรงกับหมายเลขบนฉลาก 
3. หอผูปวย (Ward) 
4. ชนิดของสิ่งสงตรวจ (specimen) 
5. วันและเวลาที่เก็บสิง่สงตรวจ 
6. ชื่อแพทยผูสงตรวจ 
7. รายการทดสอบทีต่องการตรวจ 
8. การวินิจฉัยโรค (ถามี) 
9. ชื่อผูเก็บสิ่งสงตรวจ 
หมายเหตุ : -กรณรีายการวิเคราะหทางเคมีคลินิกใดที่ไมมีบนใบสงตรวจ ใหเขียนเพิ่มลงในชองอ่ืนๆ   
               (Other) 

- ในกรณีขอผลดวนใหทําเคร่ืองหมายในชอง Stat ในใบสงตรวจ 

ชนิดของสิ่งสงตรวจและวิธีการเก็บสิ่งสงตรวจ 
          สิ่งสงตรวจที่ใชสําหรับการตรวจทางเคมีคลินิก ไดแก plasma (ที่เตรียมจาก NaF blood), serum   (ที่
เตรียมจาก clotted blood), whole blood (ที่เตรียมจาก EDTA blood, Heparinized blood), urine (random, 
24 hrs) ในที่นี้จะกลาวถึงวิธีการเก็บสิ่งสงตรวจดังกลาว ดังนี้ 
1. Sodium fluoride (NaF) blood นิยมใชสําหรับการสงตรวจวิเคราะหระดับน้ําตาลในเลือด (FBS/glucose)  

ควรปฏิบัติ  ดังนี ้
 1.1   เจาะเลือดจากเสนเลือดดํา (vein) ปริมาณ 2 ml. 
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 1.2   เลือดที่ไดจากกระบอกฉีด หลังจากที่ถอดเข็มออกแลว นํามาถายใสในหลอดที่ภายในมีสารกันเลือดแข็ง 
NaF บรรจุอยู (ขอสังเกต คือ หลอดมีฝาจุก สีเทา) เติมเลือดใหไดถึงขีดปริมาตรที่กําหนดไวขางหลอด (2 
ml) แลวปดจุกใหสนิท 

 ขอควรระวัง :  - ถาใสเลือดปริมาณมากเกินไป จะทําใหเลือดจับตัวเปนกอน (clot ) ได 
                             - ถาใสเลือดนอยเกินไป จะทําใหเลือดถูกเจือจาง ทําใหผลการวิเคราะหคลาดเคลื่อนได 
 1.3   ผสมเลือดกับสารกันเลือดแข็งใหเขากัน โดยพลิกหลอดเลือดกลับไปมา (inversion) เบาๆ ประมาณ 10 

รอบเปนอยางนอย 
 ขอควรระวัง : - ถาเขยาผสมเลือดไมทั่วถึง เลือดบางสวนอาจจับตัวเปนกอน (clot ) ได 

    - ถาเขยาผสมกันแรงเกินไป จะทําใหเม็ดเลือดแดงแตก (hemolysis) ได 
 1.4  ควรนําสงหองปฏิบัติการเคมีคลินิกภายใน 30 นาที เพื่อนําไปปนแยก plasma และทําการวิเคราะหตอไป 
2. Clotted blood ใชสําหรับการสงตรวจทางดานเคมีคลินิกหลายชนิด เชน electrolyte, lipid, protein และ 

enzyme ชนิดตางๆ  เปนตน  ควรปฏิบัติดังนี้ 
 2.1  เจาะเลือดจากเสนเลือดดํา ปริมาณ 2 – 5 ml  (ข้ึนกับจํานวนรายการที่สงตรวจ) 
 2.2  เลือดที่ไดจากกระบอกฉีด หลังจากที่ถอดเข็มออกแลว นําเลือดมาถายใสในหลอดบรรจุเลือดที่สะอาดและ

แหง ซึ่งภายในไมมีสารกันเลือดแข็ง ควรใชหลอดพลาสติกชนิดที่มีเจลบรรจุอยู (ขอสังเกตหลอดพลาสติกฝา
จุก สีแดงเหลือง) เพื่อชวยกระตุนการแข็งตัวของเลือดและชวยแยกชั้นระหวางเม็ดเลือดกับ serum ไดดี
หลังการปนแยก หรืออาจใชหลอดพลาสติกชนิดที่ไมมีเจลก็ได (ขอสังเกต คือ หลอดมีฝาจุก สีแดงดํา ) 
ขอควรระวัง  : - ภาชนะที่ไมสะอาดจะทําใหผลการวิเคราะหคลาดเคลื่อน โดยเฉพาะการสงตรวจ 
แคลเซียม (Ca) แนะนําใหใสหลอดพลาสติกชนิดมีเจล ใชคร้ังเดียวทิ้ง (disposable) 

2.3  ปดจุกใหสนิท หาม เขยาผสมเลือด เพราะจะทําใหเม็ดเลือดแดงแตก (hemolysis) ได ตั้งหลอดทิ้งไวที่
อุณหภูมิหองเพื่อใหเลือดแข็งตัว (ใชเวลาประมาณ 5 – 15 นาที) และนําสงหองปฏิบัติการเคมีคลินิกภายใน 
30 นาที หลังการเจาะ 
ขอควรระวัง : -ถานําสงเลือดชาและทางหองปฏิบัติการไมไดปนแยก serum ออกจากกอนเลือดภายใน 1 

ชั่วโมง จะทําใหเกิด glycolysis และการเปลี่ยนยายของสารบางอยางจากเม็ดเลือดแดง
เขาสู serum หรือจาก serum ไปสูเซลลได ทําใหผลการวิเคราะหคลาดเคลื่อนได 

3.  EDTA blood  ใชสาํหรับการสงตรวจวิเคราะห HbA1C 
3.1 เจาะเลือดจากเสนเลือดดําปริมาณ 3 ml 
3.2 เลือดที่ไดจากกระบอกฉีดหลังจากที่ถอดเข็มออกแลวนํามาถายใสในหลอดที่ภายในมีสารกันเลือดแข็ง EDTA 

บรรจุอยู (ขอสังเกต คือ หลอดมีฝาจุก สีมวง ) เติมเลือดใหไดถึงขีดปริมาตรที่กําหนดไวขางหลอด (3 ml) 
แลวปดจุกใหสนิท  

3.3 ผสมเลือดกับสารกันเลือดแข็งใหเขากันโดยพลิกหลอดเลือดกลับไปมา(inversion)เบาๆประมาณ 10 รอบ
เปนอยางนอย 

 ขอควรระวัง : - ถาเขยาผสมเลือดไมเพียงพอ เลือดบางสวนอาจจับตัวเปนกอน (clot) ได 
                     - ถาเจาะเลือดปริมาณนอยเกินไป จะทําใหผลการวิเคราะหคลาดเคลื่อนได 

4.  Heparinized blood ใชสําหรับการสงตรวจวิเคราะห Troponin – T, Arterial blood gas 
     4.1 การสงตรวจ Troponin – T  ปฏิบัติดังน้ี 

4.1.1 เจาะเลือดจากเสนเลือดดําปริมาณ 4 ml 
4.1.2 เลือดที่ไดจากกระบอกฉีด หลังจากที่ถอดเข็มออกแลว นํามาถายใสในหลอดที่ภายในมีสารกันเลือด

แข็ง Lithium Heparin บรรจุอยู (ขอสังเกต คือ หลอดมีฝาจุก สีเขียว) เติมเลือดใหไดถึงขีดปริมาตร
ที่กําหนดไวขางหลอด (4 ml) แลวปดจุกใหสนิท  
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4.1.3 ผสมเลือดกับสารกันเลือดแข็งใหเขากัน  โดยพลิกหลอดเลือดกลับไปมา (inversion) เบา ๆ ประมาณ 
10 รอบเปนอยางนอย 

 ขอควรระวัง :  -  ถาเขยาผสมเลือดไมเพียงพอ เลือดบางสวนอาจจับตัวเปนกอน (clot) ได 
 -  ถาเจาะเลือดปริมาณนอยเกินไป จะทําใหผลการวิเคราะหคลาดเคลื่อนได 

4.2 การสงตรวจ Arterial blood gas  ปฏิบัติ  ดังน้ี 
4.2.1 เจาะเลือดจากเสนเลือดแดง เก็บใสใน syringe หรือ capillary ที่มีสารกันเลือดแข็ง heparin บรรจุ

อยู ปดปลายเข็มหรือ capillary ใหสนิท เพื่อปองกันไมใหเลือดสัมผัสอากาศ 
4.2.2  ผสมเลือดกับสารกันเลือดแข็งใหเขากันเพื่อปองกันไมใหเลือดจับตัวเปนกอน (clot) 
4.2.3 รีบนําสงหองปฏิบัติการเคมีคลินิก ภายใน 15 นาที โดยแช syringe หรือ capillary ในน้ําแข็ง 
ขอควรระวัง : - ถานําสงหองปฏิบัติการชาเกินไป จะทําใหผลการวิเคราะหคลาดเคลื่อนได 

- ถาผสมเลือดกับสารกันเลือดแข็งไมดีพอ อาจเกิดกอน clot  ซึ่งไมสามารถนํามาใชตรวจ
วิเคราะห และอาจทําใหเคร่ืองมือวิเคราะหเกิดการอุดตันได 

5. Citrate blood ใชสําหรับตรวจวิเคราะห D-dimer 
5.1  เจาะเลือดจากเสนเลือดดําปริมาณ 3 ml 
5.2 เลือดที่ไดจากกระบอกฉีด หลังจากที่ถอดเข็มออกแลว นํามาถายใสในหลอดที่ภายในมีสารกันเลือดแข็ง 

3.2% Sodium citrate บรรจุอยู (ขอสังเกต คือ หลอดที่มีฝาจุก สีฟา) เติมใหไดถึงขีดปริมาตรที่กําหนดไว
ขางหลอด (3ml) แลวปดจุกใหสนิท 

5.3 ผสมเลือดกับสารกันเลือดแข็งใหเขากัน โดยพลิกหลอดเลือดกลับไปกลับมา (inversion) เบา ๆ ประมาณ 10 
รอบ เปนอยางนอย  

ขอควรระวัง : - ถาเขยาผสมเลือดไมเพียงพอเลือดบางสวนอาจจับตัวเปนกอน (clot) ได 
            - ถาเจาะเลือดปริมาณมากหรือนอยเกินไปจะทําใหผลการวิเคราะหคลาดเคลื่อนได 

6. Random urine ใชสําหรับการสงตรวจวิเคราะห protein, creatinine, uric acid, electrolyte, ketone เปน
ตน โดยเก็บปสสาวะปริมาณ 20 –30 ml ใสในภาชนะที่สะอาดและแหง 
ขอควรระวัง : - ควรนําสงตรวจทันที เพื่อไมใหมีการเจริญของเชื้อแบคทีเรียมากเกินไป ซึ่งจะทําใหผลการ

วิเคราะหบางอยางคลาดเคลื่อนได 
    - ถาภาชนะเก็บไมสะอาด จะทําใหผลการวิเคราะหคลาดเคลื่อน 

7.  Urine 24 hrs  การเก็บปสสาวะที่ตองใชเวลาในระหวางการเก็บ จําเปนตองไดรับความรวมมือจากแพทย 
พยาบาล และตัวผูปวยเองเปนอยางมาก  สิ่งสําคัญคือตองไดปริมาตรของปสสาวะที่ถูกตอง เพื่อนําไปคํานวณผล
การวิเคราะห จึงควรใหคําแนะนําผูปวยวาจะตองเก็บปสสาวะอยางไร เร่ิมเก็บปสสาวะเวลาใด และสุดทายของ
การเก็บเวลาใด ควรอธิบายใหผูปวยเขาใจวาการสูญเสียปสสาวะไป จะทําใหคาที่วิเคราะหบิดเบือนไปจากความ
เปนจริง ควรปฏิบัติ ดังนี้ 
7.1 เร่ิมเก็บปสสาวะตั้งแต 6.00 น. จนถึง 6.00 น. ของวันรุงข้ึน (หรือเวลาอ่ืน แตนับจนครบ 24 ชั่วโมง) ให

ผูปวยถายปสสาวะคร้ังแรกทิ้งไป จดบันทึกเวลาเร่ิมเก็บไว เชน 06.00 น. 
7.2 เก็บปสสาวะคร้ังตอมาทั้งหมดจนถึง 6.00 น. ของวันรุงข้ึน (หรือครบ 24 ชั่วโมง เปนคร้ังสุดทาย ใสภาชนะ

ขนาดพอดี สะอาด มีฝาจุกปดสนิท โดยทั่วไปจะใชขวดขนาด 3-4 ลิตร ซึ่งเพียงพอสําหรับเก็บปสสาวะ 24 
ชั่วโมง หรืออาจใชขวดขนาด 1 ลิตร 2-3 ขวดก็ได 

หมายเหตุ : - อาจใชภาชนะปากกวางแตมีขนาดเล็กกวาในการเก็บปสสาวะแตละคร้ังแลว  
                 นํามาเท รวมกันในขวดขนาดใหญที่จะสงหองปฏิบัติการก็ได 
7.3 ควรเก็บปสสาวะที่จะสงตรวจ creatinine, protein, enzyme และ electrolyte ไวในตูเย็น (4 องศา

เซลเซียส) ตลอดเวลาในระหวางที่เก็บปสสาวะ จนครบเวลาที่ตองการ เพื่อชะลอการเจริญเติบโตของ
แบคทีเรีย และรักษาสภาพของสารเคมีที่จะสงตรวจ 
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หมายเหตุ : - การสงตรวจฮอรโมนและสารเคมีบางชนิด อาจจําเปนตองใสสารกันเสีย (preservative) ใน
ปสสาวะที่เก็บดวย (หากมีขอสงสัยใหสอบถามเจาหนาที่  หองปฏิบัติการเคมีคลินิก) 

7.4 เขียนรายละเอียดตาง ๆ  เก่ียวกับผูปวย เวลาเร่ิมเก็บและเวลาคร้ังสุดทาย ตลอดจนปริมาตรของปสสาวะทัง้หมดบนภาชนะที่เก็บ 
แลวนําสงไปยังหองปฏิบัติการเคมีคลินิกพรอมกับใบสงตรวจ (Request form) 

 หมายเหตุ : - การนําสงปสสาวะไปยังหองปฏิบัติการ บางการทดสอบไมจําเปนตองสงไปทั้งหมด เพื่อความ
สะดวก อาจเขยาผสมปสสาวะทั้งหมดใหเขากัน วัดปริมาตรของปสสาวะทั้งหมด แลวแบงใสขวดขนาดเล็กสง
หองปฏิบัติการ โดยเขียนระบุปริมาตรทั้งหมด (Total volume) บอกกํากับไวที่ฉลากขางขวดและในใบสงตรวจ
ดวย พรอมกับบอกเวลา/วันที่เร่ิมเก็บ และเวลา/วันสุดทายที่เก็บ 

เกณฑการปฏิเสธสิ่งสงตรวจทางเคมีคลินิก 
1. สิ่งสงตรวจที่ชื่อและหมายเลขประจําตัวผูปวย (HN) บนฉลากและใบสงตรวจไมตรงกัน 
2. สิ่งสงตรวจที่ฉลากหลุดหาย หรือใบสงตรวจที่ไมมีขอมูลครบถวน 
3. เลือดที่สงตรวจมีการแตกของเม็ดเลือดแดง (hemolysis)  หรือเลือดที่ใสสารกันเลือดแข็งมีการจับตัวเปนกอน 

(clot) 
4. สิ่งสงตรวจมีปริมาณไมเพียงพอกับรายการตรวจ 

วิธีปฏิบัติเม่ือเกิดปญหาสิ่งสงตรวจไมถูกตองตามขอกําหนด 
 1.  หองปฏิบัติการจะยังไมวิเคราะหสิ่งสงตรวจนั้น และบันทึกไววา “improper specimen” 
 2.  ประสานงานกับหนวยงานที่สงตรวจ เพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม หรือใหเก็บตัวอยางใหม 
 3.  กรณีเปนสิ่งสงตรวจที่เก็บใหมไดยากทางหองปฏิบัติการจะดําเนินการวิเคราะหให ถาแพทยยืนยันวาตองการให

รายงานผล แตจะบันทึกหมายเหตุไวในใบรายงานผล 
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หองปฏิบัติการพิษวิทยาคลินิก 
(CLINICAL TOXICOLOGY LABORATORY) 

ตําแหนงที่ตั้ง   ชั้น  3 หอง 03-LD-40-41 
เวลาทําการ   08:00-16.00  น.   เวลารับสิ่งสงตรวจ  8:00-15.30  น. 
เบอรโทรศัพท   037-395085-6  ตอ  10344 
 

1.  การเลือกเก็บสิ่งสงตรวจ 
 การเก็บสิ่งสงตรวจเพื่อวิเคราะหระดับยาในเลือด(TDM) ตองระบุเวลาที่ใหยา เวลาเจาะเลือดและใช
หลอดเก็บเลือดถูกตองตรงชนิด การเก็บสิ่งสงตรวจเพื่อหาสารพิษชนิดอ่ืนๆ ตองเก็บในภาชนะที่เหมาะสม  และเก็บ
ในปริมาณที่มากพอ สิ่งสงตรวจที่เปนของเหลวควรเก็บไมนอยกวา10 mL. ตองระบุชนิดของสิ่งสงตรวจใหชัดเจน และ
แยกเก็บ 1 ชนิดตัวอยางตรวจตอ 1 ภาชนะ 

2.  ประเภทวัตถุตัวอยางที่รับตรวจวิเคราะห 
3.1 ชีววัตถุจากผูปวย  ไดแก  เลือด  ปสสาวะ  อาเจียน  น้ําลางกระเพาะอาหาร  เปนตน 
3.2 ชีววัตถุและอวัยวะจากศพที่สําคัญ  ไดแก เลือด สิ่งที่อยูในกระเพาะอาหาร (Gastric  Content)  ตับ น้ําดี  

น้ําหลอลูกตา (Vitrous  humor) ผม เล็บ  ข้ึนกับชนิดของสารพิษที่สงสัย 
3.3 วัตถุตัวอยางอ่ืนๆ  เชน ยารักษาโรคคราบของสารเคมีที่ตองสงสัยวาเปนสาเหตุของการเจ็บปวย/การตาย 

3 การเขียนใบสงตรวจ 
3.1 ใชใบสงตรวจของหองปฏิบัติการพิษวิทยาคลินิก ซึ่งใบสงตรวจจะเปนกระดาษขาวลวน ตัวอักษรสีน้ําเงิน  

ดานหลังมีขอความวา “พิษวิทยาคลินิก  Clinical Toxicology” 
3.2 เขียนใบสงตรวจใหชัดเจนและครบทุกรายการที่มีอยู  ดังนี ้

-   เขียนชื่อ -  นามสกุล (Name ) อายุ ( Age ) และเพศ ( Sex ) ของผูปวยอยางชัดเจน 
-   เลขประจําตัวผูปวย ( HN = Hospital Number ) หรือเลขผูปวยใน (Admittion  Number) 

-   หอผูปวย (OPD/Ward) 
-   ชนิดสิ่งสงตรวจ (Specimen) ตองระบุทุกคร้ัง*** 
-   วันที่และเวลาที่จัดเก็บสิ่งสงตรวจ (Date of collection) 
-   ชนิดของสารพิษที่สงสัย  โดยระบุในชอง Clinical  Indication ( ควรระบุเพื่อใหหองปฏิบัติ 
     การทําการวิเคราะหหาสารนั้นๆ  ในลําดับแรกๆ ) 
-   ชื่อแพทยผูสงตรวจ ( Requested  by ) 
-   กรณีที่ตองการใหตรวจวิเคราะหยืนยันชนิดของสารพิษ  ใหกาในชอง  Legal  Case 

3.3 ในกรณีขอผลดวน ใหกาที่ชอง stat ในใบสงตรวจเทาน้ันและระบุเวลานําสงสิ่งสงตรวจใหชัดเจน 
3.4 หากรายการทดสอบทางพิษวิทยาคลินิกใดไมมีในใบสงตรวจใหเขียนเพิ่มในชองอ่ืนๆ  (Other) 

 
การเขยีนใบสงตรวจไมชดัเจนหรือไมครบทําใหหองปฏิบตัิการตองตรวจสอบกับผูสงตรวจ 

จะเกิดความลาชาในการตรวจวิเคราะหและในการรายงานผล 
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4 การจัดเตรียมและเก็บสิง่สงตรวจ 
อุปกรณสําหรับการสงตรวจ 

1.  แบบฟอรมการสงตรวจหองปฏิบัติการพิษวิทยาคลนิิก 
2. ภาชนะสาํหรับบรรจุสิ่งสงตรวจ  ไดแก 

  -  หลอดบรรจุเลือดพรอมสารปองกัน 
สีจุก          สารปองกัน            สิ่งสงตรวจ 
สีแดง   Plain    Clotted  blood / serum 
สีมวง   EDTA    EDTA  blood 
สีเทา   NaF      Sodium fluoride blood 
สีเขียว     Heparine   Heparinized  blood 
 - ภาชนะสําหรับบรรจุสิ่งสงตรวจที่มีปริมาตร ไดแก ปสสาวะ อาเจียน น้ําลางกระเพาะ ฯลฯ  ตอง

แหงสะอาดและมีฝาปด 
3. ปายฉลากสําหรับระบุ  ชื่อ–นามสกุลและรายละเอียดของสิง่สงตรวจ 

5 วิธีเก็บสิ่งสงตรวจ 
5.1  กอนการเก็บสิ่งสงตรวจ ผูจัดเก็บควรตรวจดูที่ตารางการทดสอบวา  รายการตรวจนั้นๆ ใชสิ่งสงตรวจ

อะไร เก็บปริมาณเทาไร ใชภาชนะบรรจุแบบไหน หากไมมีในตารางขอใหโทร. ถามที่หองปฏิบัติการพิษวิทยาคลินิก
เพราะการเก็บที่ผิดพลาดอาจจะทําใหไมสามารถตรวจหาสารพิษ หรือยาที่ตองการทราบไดเลย 

ก.  เลือด (Blood ) เก็บเลือดจากผูปวย จํานวน 5-10 mL. โดยเจาะจากเสนเลือดดําตรงขอพับแขน  
กรณีสงตรวจหาสารพิษที่ระเหยได ตองรีบถายสิ่งสงตรวจลงภาชนะและปดฝาใหสนิท การเจาะเลือดเพ่ือหา
แอลกอฮอลควรใช tincture  iodine เปนยาฆาเชื้อแทนแอลกอฮอลเพื่อปองกันการปนเปอน กรณีศพใหใชเลือด
จากชองหัวใจ 

กรณีใชหลอดเลือดทีม่ีสารปองกันการแข็งตัวของเลือด กอนใชงานใหตรวจดูวนัหมดอายุขางหลอด เติม
เลือดใหถึงขีดบอกปริมาณที่กําหนดไวขางหลอดผสม(mix) โดยทําการ inversion  (ผสมโดยใชนิ้วกดที่กนหลอดและ
ฝาหลอดแลวพลิกขอมือไปมาอยางเบามือ) ประมาณ 10 คร้ัง 

ข. อาเจียน เลือกเก็บแบบสุม  โดยตักจากหลายๆ จุด และเก็บสวนที่มีลักษณะแปลกๆ มีสีเขียว  มี
เลือดปน  หรือเปนวงน้ํามันที่ไมละลายน้ําปริมาณอยางนอย 20 mL. 

ค. น้ําลางกระเพาะคร้ังแรก  ควรเก็บทั้งหมดหรืออยางนอย  50  mL.  
ง.  ปสสาวะจากผูปวยเก็บสง 50–100 mL.  หากเก็บจากศพใหเจาะจากกระเพาะปสสาวะ 
ช. อวัยวะจากศพ ตัดจากบริเวณที่สงสัยมามากที่สุดเทาที่จะเก็บไดหรืออยางนอย 50 g. ควรใสใน

ภาชนะที่มีฝาปดสนิทขนาดของภาชนะตองแข็งแรง ขนาดใหญ  พอเหมาะไมแตกงาย มีฝาหรือจุก
ปดสนิท อาจใชภาชนะพลาสติกที่เปนขวด กลอง หรือถุงพลาสติกที่มีคุณภาพดีโดยเลือกชนิดไมมี
รอยเย็บตอเพื่อกันการร่ัวควรใช 2–3 ถุง ซอนทับกัน รัดปากถุงใหแนนดวยยางรัด ยกเวนกรณีสง
ตรวจหาสารพิษระเหยได ไมควรใชถุงพลาสติกสิ่งสงตรวจแตละชนิดควรบรรจุโดยแยกภาชนะไม
ปนกันและเขียนรายละเอียดติดภาชนะใหครบถวนชดัเจน 

 5.2  การปองกันสิ่งสงตรวจบดูเนา 
หากไมสามารถสงสิ่งสงตรวจไดทันที  ตองแชเย็นหรือแชแข็งไวตลอดเวลา จนถึงเวลาตรวจ ถาไม

สะดวกจึงใสสารรักษาสภาพ เชน เลือดใส 1% NaF อาเจียนหรือน้ําลางกระเพาะใสเกลือ 1 สวน/สิ่งสงตรวจ 4 สวน 
อวัยวะแชใน 95% แอลกอฮอล  ถาไมมีใหใชน้ําเกลือแทน (เกลือ 1 สวน/น้ํา  38 สวน)  ควรแบงน้ํายาที่ใชรักษา
สภาพใสขวดประมาณ 100 ml แยกสงไปดวย สิ่งสงตรวจที่สงตรวจหาแอลกอฮอลทุกชนิด ไมควรใชแอลกอฮอล เปน
สารรักษาสภาพ ควรใชน้ําเกลือ หามใชน้ํายาดองศพ (formalin) ดองอวัยวะสิ่งสงตรวจ 
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6.1  การปดปายผนึก 
6.1.1  เขียนปายผนึกใหชัดเจนและครบทุกรายการที่ระบุบนปายผนึก  ดวยปากกาที่ไมละลายน้ํา 
6.1.2  ตองปดปายผนึกบนตัวภาชนะบรรจุสิง่สงตรวจทุกชิ้น  อยาปดบนฝาภาชนะ 
6.1.3  การติดปายผนึกบนหลอดเลือดใหติดตามแนวยาวของหลอดเลือดหามปดพันแนวขวางเพราะจะทาํ

ใหผูตรวจวิเคราะหไมสามารถมองเห็นระดับเลือดได 
6.2 ขอแนะนําการเก็บและสงวัตถุตัวอยางหรือสิ่งสงตรวจเกีย่วกับคดี 

6.2.1 ตองทําหลักฐานการเก็บการนําสงตอและข้ันตอนตางๆที่วตัถุพยานมีการเปลี่ยนมือผูรับแนบมาดวย 
6.2.2  ตองระมัดระวังในการสบัเปลี่ยนวัตถุของกลางดวย 

6.3 รายละเอียดขอมูลการเกิดพิษ 
ควรระบุชนิดของสารพิษที่สงสัยตามลําดับความเปนไปไดจากอาการหรือสิ่งที่ตรวจพบซึ่งมีความสําคัญมาก

ในการกําหนดแนวทางการตรวจวิเคราะหวาควรจะหาสารพิษชนิดใดหรือประเภทใด กอน-หลัง ทําใหประหยัดใน
การใชสิ่งสงตรวจ น้ํายา และเวลาในการวิเคราะห 
7.  การเก็บและสงสิ่งสงตรวจเพ่ือวิเคราะหโลหะในชีววัตถ ุ

ชีววัตถุที่ตองการตรวจหาโลหะเปนพิษไดแกเลือด ซีรัมหรือพลาสมา ปสสาวะ เสนผมเล็บ หรือวัตถุอ่ืนๆ ตอง
เก็บในภาชนะที่สะอาด แยกเก็บ 1 ชนิดตัวอยางตอ 1 ภาชนะ ปดปายผนึกบนภาชนะแจงชื่อผูปวยใหชัดเจนใน
ใบสงตรวจใหแจงชนิดของโลหะที่ตองการตรวจ รายละเอียดของอาการปวย และยาที่ใชรักษา 
 วิธีเก็บชีววัตถุอ่ืนๆ เสนผมอยางนอย 50 เสนโดยถอนทั้งรากผม เล็บตองตัดใหลึกที่สุดเทาที่จะตัดได ถา
เก็บจากศพใหเก็บถึงโคนเล็บบรรจุในถุงพลาสติก 2 ชั้น  หรือภาชนะที่สะอาดปดฉลาก 
8.   การเก็บสิ่งสงตรวจเพ่ือหายาฆาแมลง 

เก็บตัวอยางทุกๆอยางที่สงสัยวาจะเก่ียวของกับภาวะพิษ ตองเก็บสงมาพรอมกับมีปายติดมาดวยวาสิ่งนั้นเปน
อะไร  หากไมแนใจในการใชสารกันบูด (preservative) ใหเก็บแชเย็นไว  โดยทั่วไปการเก็บสิ่งสงตรวจควรเก็บใส
ภาชนะที่เปนแกวไมใชพลาสติก  เนื่องจากสารพิษอาจเคลือบติดกับพลาสติกทําใหตรวจหาไมพบ  จุกที่ใชปดขวด
ควรเปน  screw  cap  (ถาเปนไปไดควรมี aluminum  foil  ที่สะอาดคลมุปากภาชนะอีกชั้นหนึ่งเพื่อปองกันการ
ระเหย) ไมควรใชจุกพลาสติกหรือจุกทําดวยไมกอก เมื่อไดสิ่งสงตรวจแลวใหรีบนําสงหองปฏิบัติการพิษวิทยา
คลินิกโดยเร็วภาชนะที่บรรจุสิ่งสงตรวจตองปดฉลากใหเรียบรอยวาสิ่งสงตรวจอะไรของผูปวยชื่ออะไรหนึ่งชนิด
ของตัวอยางตรวจตอ 1 ภาชนะ  หามผสมปนกัน 

8.1 เลือด  (Blood)   
อาจนํามาวิเคราะหหาสารฆาแมลงโดยตรงควรหลีกเลี่ยงการใช heparin เปนสารกันเลือดแข็งตัว อาจใช 

clotted  blood ก็ได และแชเย็นไว 
ในกรณี Organophosphates อาจตรวจความเปนพิษทางออม โดยการสั่งตรวจการยับยั้งเอนไซม  

cholinesterase  ใน  serum และในเม็ดเลือดแดง   
8.2 ปสสาวะ  (Urine)  และ Gastric  Content 
การเก็บสิ่งสงตรวจควรเก็บในขวดแกวปากกวางสะอาดและแหงมีฝาเกลียวและรีบนําสงหองปฏิบัติการ  ควร

นําสงโดยแชในน้ําแข็ง หากไมสามารถสงไดทันทีตองทําใหตัวอยางตรวจเปนกรดเพราะถาเปนดาง  จะมี
แอมโมเนียเกิดข้ึน จะทําใหสารฆาแมลง Organophosphates สลายตัว และถามี Bacteria มาก  จะทําให p-
nitrophenol แตกสลายทําใหตรวจไมพบเมื่อเติมกรดในปสสาวะแลวเวลานําสงใหแชเย็นไมตองแชแข็ง  ใช
ปริมาตรตัวอยางตรวจอยางนอย 100 mL. 

9. หลักการปฏิบัตงิาน 
9.1การตรวจวัดระดับยาเพื่อการรักษาเมื่อไดสิ่งสงตรวจจะนําเลือดมาปนแยกซีร่ัมแลวนํามาตรวจ 

วิเคราะหโดยเคร่ืองมือตรวจอัตโนมัติ   
9.2การตรวจวิเคราะหยาและสารพิษ  จะทําการตรวจแบบเร็ว (Rapid test) เพื่อหาชนิด จากนั้น 
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อาจการตรวจหาปริมาณตอไป   
9.3การตรวจสารเสพติด  เมื่อไดสิ่งสงตรวจมาจะทําการตรวจคัดกรอง (screening test)หากผลที ่

ไดออกมาเปน Positive  อาจจะทําการตรวจยืนยัน  (Confirm  test ) ตอไปหากระบุในใบสั่งตรวจ 
9.4  การตรวจโลหะหนัก  จะตรวจแบบเร็ว (Rapid  test) ดวยน้ํายาเคมี   

10. การรายงานผล 
ข้ึนกับรายการสั่งตรวจและวัตถุประสงคการสั่งตรวจถาเปนรายการที่เปดทําการวิเคราะหทุกวันทํางาน

ราชการ จะรายงานผลไมเกิน 2 วันหลังจากไดรับสิ่งสงตรวจ (หากไมมีปญหาหรือตองปฏิเสธสิ่งสงตรวจ)  ถาเปน
การตรวจหาสารเสพติด สารพิษที่ตองการการตรวจยืนยัน จะรายงานผลไมเกิน 2 อาทิตย  หลังจากไดรับสิ่งสงตรวจ  
(หากไมมีปญหาหรือตองปฏิเสธสิ่งสงตรวจ) 
11. การเก็บสิ่งสงตรวจหลังจากรายงานผลแลว 

11.1 ถาเปนการตรวจเพื่อการรักษาพยาบาล  จะเก็บตัวอยางแชแข็งไว 1 สัปดาหหลังจากวันที่รายงานผล 
11.2 ถาเปนการตรวจเพื่อหาสารเสพติดหรือเก่ียวของกับคดีความ ( Legal  Case ) จะเก็บตัวอยางแชแข็ง

ไว 3 เดือน 
12. การสั่งตรวจเพ่ิม 

การขอเพิ่มรายการตรวจจากสิ่งสงตรวจเดิม ตองมีการโทร.ถามหองปฏิบัติการพิษวิทยาคลินิกถึงความเปนไป
ไดกอนทุกคร้ังเพราะสิ่งสงตรวจอาจเสื่อมสภาพเกินกวาจะตรวจผลใหถูกไดอีกหรือสิ่งสงตรวจอาจเหลือไมมากพอที่จะ
ตรวจวิเคราะหรายการที่ขอเพิ่มหากสามารถตรวจเพิ่มไดใหดําเนินการเร่ืองการตรวจวิเคราะหที่เพิ่มข้ึนดวย  โดยนําสง
ใบสงตรวจใบใหมตามมา  พรอมการชําระเงินเพิ่ม 
13.  การสั่งตรวจซ้ําเม่ือไมแนใจในความถูกตองของผลการทดสอบ   

ใหแพทยผูสั่งตรวจโทร.แจงกับเจาหนาที่หองปฏิบัติการพิษวิทยาทันทีทั้งนี้ตองมีการจายคาตรวจวิเคราะห
รายการนั้นๆดวย  โดยนําสงใบสงตรวจใบใหมตามมา 
14.   เกณฑการปฏิเสธสิ่งสงตรวจวิเคราะหทางพิษวิทยาคลินิก 

14.1  สิ่งสงตรวจและใบสงตรวจมีชื่อเจาของสิ่งสงตรวจ / ผูปวยไมตรงกัน 
14.2  รายการตรวจที่ไมใชของหองปฏิบัติการพิษวิทยาคลนิิก 
14.3  ใชใบสั่งตรวจทีไ่มใชของหองปฏิบัติการพิษวิทยาคลนิิก 
14.4  สิ่งสงตรวจไมถูกตองกับรายการที่สั่งตรวจเชน สงclotted blood มาวิเคราะหหา  ethanol เปน

ตน 
14.5  สิ่งสงตรวจที่ปายผนึกกรอกรายละเอียดไมครบถวน ตัวอักษรเลือนหายเนื่องจากสิ่งสงตรวจหก, ร่ัว

, ซึม ซึ่งทางหนวยงานพิษวิทยาคลินิกจะสงสิ่งสงตรวจกลับคืนหนวยงานที่สงตรวจเพื่อใหดําเนินการแกไขใหเรียบรอย 
14.6   สิ่งสงตรวจที่มีปริมาณนอยไมเพียงพอแกการตรวจวิเคราะห 
 

กรณีมีการปฏิเสธสิ่งสงตรวจหองพิษวิทยาคลินิกจะมีใบปฏิเสธสิ่งสงตรวจ 
แจงเหตุผลการปฏิเสธของหองปฏิบัติการพิษวิทยาคลินิกแนบไปดวยทุกคร้ัง 

 
15. ในกรณีที่เก็บสิ่งสงตรวจไดนอย และตองใชสิ่งสงตรวจรวมกับแผนกอ่ืนๆ ใหโทร. แจงงานพิษวิทยาคลินิก 
และแผนกที่ตองใชสิ่งสงตรวจน้ันๆรวมกัน 
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หองปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลินิก 
(CLINICAL MICROBIOLOGY LABORATORY) 

ตําแหนงสถานที ่  ชั้น  3   หอง   03-LD-27 
เวลาทําการ  8.00-16.00น.  ทุกวัน 
โทรศัพท  037–395085–6 ตอ 10369, 10361 
 
1. การเขียนใบสงตรวจ 

1.1 ใชแบบฟอรมที่หองปฏิบัติการกําหนด ใชใบสงตรวจ 1 ใบ ตอสิ่งสงตรวจ 1 ชนิด  
1.2 ตองมีรายละเอียดของผูปวยครบถวนมากที่สุดและชัดเจน ไดแก ชื่อ-นามสกุล HN เพศอายุ ชนิดสิ่งสง

ตรวจ วันและเวลาเก็บสิ่งสงตรวจ ตําแหนงที่เก็บสิ่งสงตรวจ  รายการที่ตองการสงตรวจ ผูเก็บสิ่งสง
ตรวจ แพทยผูสั่งตรวจ  ประวัติการรักษา การไดรับยาตานจุลชีพหรือการวินิจฉัยโรคเบื้องตน เปนตน  

1.3 ในกรณีที่สิ่งสงตรวจมาจากผูปวยที่สงสัยวาติดเชื้อโรคติดตอรายแรงหรือโรคที่เกิดการระบาดไดงาย
ควรแจงทางหองปฏิบัติการลวงหนา สิ่งสงตรวจควรบรรจุในภาชนะปดมิดชิดปองกันการแพรกระจาย
เชื้อระหวางนําสง ควรมีปายระบุ  ”โรคติดตอ” ติดที่สิ่งสงตรวจเห็นไดชัดเจน 

1.4 หากตองการเพาะเชื้อ B. pertussive,  Brucella sp., C.diphtheriae ควรแจงทางหองปฏิบัติการ
ลวงหนาเพราะตองเตรียมอาหารพิเศษในการเพาะเชื้อ 

2. หลักการพ้ืนฐานสําหรับเก็บสิ่งสงตรวจ  
2.1 เก็บสิ่งสงตรวจเฉพาะที่ไดพิจารณาแลววา การสงตรวจทางหองปฏิบัติการจําเปนตอการใหการรักษา

หรือวินิจฉัยโรค  
2.2  เก็บสิ่งสงตรวจโดยเทคนิคปลอดเชื้อ หลีกเลี่ยงการปนเปอนจากเชื้อประจําถ่ิน  ใสในภาชนะที่

เหมาะสมตามชนิดของสิ่งสงตรวจ 
2.3 เก็บสิ่งสงตรวจจากตําแหนงที่มีการติดเชื้อดวยวิธีที่ถูกตองและเหมาะสม เชน ควรเก็บหนองจากสวน

ลึกหรือฐานของแผล ฝหนองควรใชเข็มเจาะดูดดวยเทคนิคปลอดเชื้อ เปนตน 
2.4 เก็บสิ่งสงตรวจในชวงเวลาที่เหมาะสม เชน เสมหะและปสสาวะ ควรเก็บในตอนเชาหลังตื่นนอนทําให

โอกาสพบเชื้อกอโรคเพิ่มข้ึน และไดเสมหะจริงไมใชน้ําลาย 
2.5 เก็บสิ่งสงตรวจจํานวนมากพอควร เชน อุจจาระประมาณ 2-5 กรัม  ปสสาวะ 5-10 มล. น้ําเจาะจาก

ชองตางๆ  2-5 มล. สิ่งที่ปายดวยไมพันสําลี (swab) ตองปายใหไดตัวอยางติดมาเห็นไดชัด เปนตน 
2.6 ถาเปนไปไดควรเก็บสิ่งสงตรวจกอนใหยาตานจุลชีพ หรือกอนใหยาคร้ังตอไป 

3. ลักษณะสิ่งสงตรวจและภาชนะบรรจ ุ
3.1 ภาชนะปราศจากเชื้อ :  ใชสําหรับเก็บสิ่งสงตรวจที่มีปริมาตร เชน ปสสาวะ เสมหะ  หนองและน้ํา

เจาะจากชองตางๆ  น้ําลางไต  รวมทั้งตัวอยางตางๆ จากการ Aspiration หรือ Washing ,ชิ้นเนื้อ , 
สาย catheters , สาย cut-down  (อุจจาระใชภาชนะแหงสะอาดไมจําเปนตองปราศจากเชื้อ) 

3.2 Cary-Blair transport medium :  ใชใส Rectal  swab หรือ Stool swab (ใชไม swab ปาย
อุจจาระที่ถายใหมๆ) 

3.3 Stuart transport medium :  ใชใสไมพันสําลีที่ปายจากแผล, ฝ, หนอง, Vaginal  Urethra  
Cervix , ear, eye หรือปายจากสวนตางๆ  ยกเวน Rectal swabหรือ Stool swab   

3.4 ขวด Hemoculture  :   ใชเพาะเชื้อจาก เลือดหรือไขกระดูก   (ไมแนะนําใหใส Fluids อ่ืนๆในขวด 
Hemoculture เพราะอาจทําใหไดผลการตรวจลาชามีโอกาสปนเปอนไดงาย)   

คณะแพทยศาสตร   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   หนา 65 
 



    -  BacT/ALERT® FA  (จุกสีเขียว)   - ใสเลือด  5-10 มล. 
    -  BacT/ALERT®  PF  (จุกสีเหลือง) - ใสเลือด  1-4 มล. 
    -  BacT/ALERT® MB (จุกสีดํา) -  ใสเลือด  5-10 มล. สําหรับเพาะเชื้อกลุม    
       Mycobacteria หรือ TB culture 

3.5   Slide  :  ใชในการสงตรวจ Microscopic exams เชน Grams  stain  /  AFB stain  โดยปายสิ่ง
สงตรวจลงบน slide 1-2 แผน เปนฟลมหนาพอควร ปลอยใหตัวอยางแหงกอนแลวจึงใส Slide ในซอง
ซิปสงหองปฏิบัติการ หาม ปดทับ slide ที่ยังไมแหงเขาดวยกัน 

- Slide Skin scraping ใชในการสงตรวจ  KOH preparation เก็บโดยขูดผิวหนังตรง ขอบ ๆ ของ
รอยโรค ลงบน slide  นําslide อีก 1แผนปดทับ หอดวยกระดาษใสใน  ซองซิป (ไมควรพัน slide 
ดวยสกอตเทป เพราะทําใหดึงออกยาก เกิดอุบัติเหตุ slide แตกไดงาย) 

  หมายเหตุ  1. สิ่งสงตรวจที่ใสในภาชนะปราศจากเชื้อถาตองการสงตรวจ Microscopic exams ไม
ตองทํา slide smear มาให  

    2. สิ่งสงตรวจเปน swabใสใน transport medium ถาตองการสงตรวจ Microscopic  
exams  ตองสง slide smear จํานวนแผนเทากับการทดสอบที่สงตรวจ 
  3. ภาชนะบรรจุสิ่งสงตรวจทุกชนิดควรใสในซองซิปและขนสงในภาชนะที่แข็งแรง เพื่อ
ปองกันการตกกระแทกแตก  การปนเปอนและการแพรกระจายเชื้อจากสิ่งสงตรวจ  

4. ขอปฏิบัติและขอควรระวังในการเก็บสิ่งสงตรวจ 
 4.1  เลือดและไขกระดูก 

4.1.1  ถาขวด Hemoculture ถูกเก็บในตูเย็นตองเอาออกมาวางไวที่อุณหภูมิ หองประมาณ 20  นาที 
กอนใช ตรวจสอบขวด Hemculture ไมใชขวดที่หมดอายุ 

4.1.2  แกะจุกพลาสติกที่หุมปากขวดออก เช็ดจกุยางดวยทิงเจอรไอโอดีน แลวเช็ดดวยalcohol 70%  
รอใหแหงกอนใช  

4.1.3  เจาะเลือด 5 - 10 ml หรือ 1 – 4 ml แลวแตกรณี  เปลี่ยนเข็มอันใหมแลวแทงเข็มทะลุจุกยาง 
ฉีดเลือดเขาขวด พลิกขวดไปมาใหเลือดผสมกับอาหารเลี้ยงเชื้ออยางดี เพื่อปองกันการแข็งตัว
ของเลือด  

4.1.4  ติดชื่อผูปวย (กรุณาอยาติดทับบารโคดบนขวด)  นําขวดสงหองปฏิบัติการทันที หรือเก็บไวที่
อุณหภูมิหองไมควรเกิน 2 ชั่วโมง  

 หมายเหตุ    
 1.  ไมควรเจาะเลือดคราวเดียวกับการตรวจอ่ืน ๆ เพราะมีโอกาส ปนเปอนเชื้อ ประจําถ่ินบริเวณ

ผิวหนังไดงาย 
  2.  การใชขวด Hemoculture  

- BacT/ALERT® FA (จุกสีเขียว) เจาะเลือดผูใหญหรือเด็กโตใสเลือด  5-10 มล. 

- BacT/ALERT®  PF (จุกสีเหลือง) เจาะเลือดเด็กเล็กหรือผูใหญหรือ  เด็กโตที่เจาะเลือด ยาก 
ใสเลือด  1-4 มล. 

- BacT/ALERT®  MB (จุกสีดํา) ใชในกรณีที่ตองการเพาะเชื้อกลุม Mycobacteria หรือ TB 
culture  ใสเลือด 5-10 มล. เบิกขวดไดที่หองปฏิบัติการในแตละรายไปตลอด 24 ชั่วโมง 

  3. การเพาะเชื้อรา (Fungus culture) ในเลือดหรือไขกระดูก สามารถสงตรวจโดย ใชขวดเลือด
เดียวกับ Aerobicculture (BacT/ALERT®FA (จุกสีเขียว), BacT/ALERT®  PF  (จุกสีเหลือง) โดยไมตองแยกขวด 
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4. เนื่องจากขวด Hemoculture มีราคาแพง หอผูปวยควรเบิกขวดไปเก็บเพียงพอ ใชเทานั้น ขวด
ที่กําลังจะหมดอายุภายใน 1 เดือนกรุณาสงมาเปลี่ยนกับหองปฏิบัติการ เพื่อใหหอผูปวยอ่ืนที่ใชขวดจํานวนมาก
นําไปใชกอน 

5. การเจาะเลือดควรปฏิบัติงานดวยเทคนิคปลอดเชื้ออยางเครงครัด 
4.2  นํ้าไขสันหลังและนํ้าเจาะจากชองตาง ๆ ของรางกาย  ( CSF /Body Fluids อ่ืนๆ )  
ควรเจาะใหไดจํานวนอยางนอย 2 มล. โดยปฏิบัติงานดวยเทคนิคปลอดเชื้อเหมือนการเจาะ เลือด  ใส

ตัวอยางในขวดปราศเชื้อ สงหองปฏิบัติการทันทีหรือตั้งไวที่อุณหภูมิหอง ไมควรเกิน 1 ชั่วโมง ในกรณีน้ําไขสันหลัง 
หาม เก็บในตูเย็น 

4.3 Pus หรือ Wound Swab 
ในกรณีใชเข็มและ Syringe ดูดเจาะได ใหนําสงทั้งเข็มและ Syringe (โดยเฉพาะสงตรวจเพาะเชื้อ 

Anaerobic bacteria) หรือถายใสขวดปราศจากเชื้อ ในกรณีใชไมพันสําลี หรือ Swab ปายจากแผล, ฝ, หนอง ควร
ปายจากฐานของแผลฝ หรือกนแผลฝ หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังรอบ ๆ แผล และ ไมควรเก็บหนองที่สวนบน
เพราะมีโอกาสปนเปอนเชื้อประจําถ่ินไดงาย หรือไดเชื้อที่ตายแลว จากนั้นเก็บไมพันสําลีใน Stuart transport 
medium สงหองปฏิบัติการ 
  4.5 Throat Swab   

ใชไมกดลิ้นผูปวยไวแลวใชไมพันสําลีปายจากบริเวณคอที่เห็นการอักเสบ เชน มีตุมแดงหรือมีตุม หนอง  
หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณชองปาก, ลิ้น หรือเพดานปาก แลวเก็บไมพันสําลีใน Stuart  transport  medium  

1.6 Nasopharyngeal Swab 
ใชสําลีพันลวดเล็ก ๆ (เบิกไดที่หองปฏิบัติการ)  หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผนังรูจมูก สอดกานลวดลึกพอควร 

หมุน 2-3 รอบ แลวดึงออก แลวเก็บลวดพันสําลีใน Stuart transport medium หรือปายโดยตรงบนอาหารเลี้ยงเชื้อ 
(เบิกไดที่หองปฏิบัติการจุลชีววิทยา) 

1.7 อุจจาระ (Stool) 
สงเปน Rectal Swabหรือเก็บ Fresh stool (อุจจาระที่ถายใหม ๆ) ใสภาชนะแหงสะอาดหรือใชไมพันสําลี

ปายจากอุจจาระที่ถายใหมๆ แลวเก็บไมพันสําลีใน Carry-Blair transport medium ในกรณีที่ตองการสงC.difficile 
toxin เก็บสิ่งสงตรวจเปน Fresh stool เทานั้น  อยางนอย  2 -3  กรัม  

1.8  ปสสาวะ (Urine) 
1.8.1 ในกรณีผูปวยถายปสสาวะไดเอง (Void urine)  ใหผูปวยทําความสะอาดบริเวณรอบ ๆ รู   

เปดUrethra หลาย ๆ คร้ัง แลวเช็ดใหแหง  ใหผูปวยถายปสสาวะทิ้งในชวงแรกแลวเก็บปสสาวะในชวงกลางของการ
ถาย (Mid-stream urine) ใสในภาชนะปากกวางปลอดเชื้อ ระบุวันและเวลาเก็บใหชัดเจน นําสงหองปฏิบัติการทันที
หรือเก็บในตูเย็นชองธรรมดาไมเกิน 6 ชม. (ปสสาวะที่เก็บไมถูกตองอาจทําใหการแปลผลทางหองปฏิบัติการผิดพลาด
ได)  การเก็บ Mid-stream urine ควรเก็บชวงเชาหลังตื่นนอน ปสสาวะที่ตั้งที่ทิ้งไวที่อุณหภูมิหองเกิน 2 ชั่วโมง ไม
ควรสงตรวจเพาะเชื้อ 

1.8.2 ในกรณีที่ ผู ป วยไมสามารถถ ายปสสาวะได เอง  ให เ ก็บจากการสวนปสสาวะ 
(Catheterized  urine)  โดยทําความสะอาดสายสวนดวย 70% alcohol  แลวใชเข็มและSyringe เจาะดูดปสสาวะ
จากสายสวน หาม เก็บปสสาวะจากถุงปสสาวะ 

4.9 เสมหะ (Sputum) 
ควรเก็บในชวงเชาหลังตื่นนอน โดยใหผูปวยบวนปากดวยน้ําสะอาดหลาย ๆ คร้ัง 5–6 คร้ัง  เพื่อลดปริมาณ

เชื้อประจําถ่ินปนเปอน จากนั้นใหผูปวยหันหนาไปดานที่อับลมหรือดานที่ไมมีคนอ่ืนอยู  ขากหรือไอลึก ๆ แลวบวน
เสมหะลงในภาชนะปลอดเชื้อ อาจกระตุนการไอโดยใหผูปวยนอนคว่ําศีรษะต่ํา จะทําใหไอออกมาไดงายข้ึน 
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5.  หลักการปฏิบัติงาน 
5.1 Hemoculture  

5.1.1  เคร่ืองมือเพาะเชื้ออัตโนมัติจะตรวจวามีการ Growth (Positive) ของเชื้อในขวดหรือไมทุก ๆ  10 
นาที  ถาขวด Hemoculture Positive เจาหนาที่หองปฏิบัติการจะทําการ Subculture และยอมสี  Grams ถาพบ
เชื้อทางหองปฏิบัติการจะแจงผลใหหอผูปวยทราบทางโทรศัพททันที และ ทําการวินิจฉัย ชนิดเชื้อและทดสอบความ
ไวของเชื้อตอยาตานจุลชีพที่ Growth ทุกตัวตามมาตรฐาน CLSI (Clinical Laboratory Standard Institute) และ
รายงานผลภายใน 2 – 3 วันตอมา 

5.1.2  ในกรณี เคร่ืองมือเพาะเชื้ออัตโนมัติไมพบการ Growth ของเชื้อในขวดภายใน 1 วัน 
หองปฏิบัติการจะรายงาน “No Growth after 1 day”  1 คร้ัง และขวดจะถูกตรวจการ Growth ทุกวันไป จนครบ 
7 วัน ถายังไมมีเชื้อ Growth จะรายงาน “No Growth after 7 days”  อีก 1 คร้ัง (Final Report) หองปฏิบัติการ
จะเก็บขวด Hemoculture   ที่ Negative ไวที่อุณหภูมิหองอีก 7 วัน จึงทิ้งขวด  ในกรณีที่ สงสัยวาผูปวยมีการติด
เชื้อที่เจริญชาควรแจงใหหองปฏิบัติการจุลชีววิทยาทราบลวงหนา ขวด Hemoculture ที่ Positive หลังจากรายงาน
ผลจะเก็บขวดไวที่อุณหภูมิหองอีก 1 เดือน 

5.1.3 BacT / ALERT®  MB (จุกสีดํา, TB culture) เคร่ืองมือเพาะเชื้ออัตโนมัติจะตรวจการ Growth 
จนครบ 60 วัน ถาไมมีเชื้อ Growth จะรายงาน No Growth for Mycobacterium spp. after 60 days 

5.1.4 การสงตรวจ Fungus culture  เคร่ืองมือเพาะเชื้ออัตโนมัติจะตรวจการ Growth ของเชื้อในขวด
จนครบ 7 วัน แลวเจาหนาที่หองปฏิบัติการจะ Subculture ลงใน Sabauraund dextrose agar และตรวจดูการ 
Growth จนครบ 14 วัน  จึงทําการรายงานผล 

5.2  CSF และ  Body fluids  
5.2.1  สิ่งสงตรวจที่เก็บไดปริมาณมากกวา 2 มล.  ทางหองปฏิบัติการจะทําการปนดวยเทคนิคปลอดเชื้อ

และนําตะกอนมาทําตรวจวิเคราะห ในกรณีที่สิ่งสงตรวจที่เก็บไดปริมาตรนอยกวา 2 มล. ทาง หองปฏิบัติการจะทํา
การตรวจวิเคราะหโดยไมปน 

5.2.2 CSF ถายอมสี Grams, India ink preparation และ/หรือ พบเชื้อจาก culture จะ รายงานผลทาง
โทรศัพททันที ชนิดของเชื้อและผลการทดสอบความไวฯ จะรายงานหลังจากนี้ 2 – 3 วันถาไมพบเชื้อ Growth 
ภายใน 3 วัน จะรายงาน “No Growth after 3 days”  CSF และ  Body fluids จะถูกเพาะเชื้อลงใน 
Thioglycolate broth และจะถูกตรวจการGrowth ของเชื้อทุกวันจนความ 14 วัน ถาหากมีเชื้อ Growth จะทําการ
รายงานผลตามทันที แตถาไมมีเชื้อ Growth จะไมรายงานผล 

5.3  Rectal Swab และ Stool culture 
5.3.1  หองปฏิบัติการจะตรวจหาเชื้อที่เปนสาเหตุของโรคอุจจาระรวงดังนี้ Salmonella spp. , Shigella 

spp. , Vibrio spp. , Aeromonas spp. , Plesiomonas spp. ,  Staphylococcus coagulase  positive. 
Bacillus spp. 

5.3.2 ในผูปวยที่สงสัยอุจจาระรวงจากเชื้อแบคทีเรียอ่ืน ๆ ควรแจงหองปฏิบัติการจุลชีววิทยาทราบ   
โดยเฉพาะในเด็กเล็กอายุนอยกวา 2 ป  

5.3.3 ทางหองปฏิบัติการจะทําการทดสอบความไวของเชื้อตอยาตานจลุชีพเฉพาะเชื้อที่เปนสาเหตุของโรค
และรายงานผลภายใน 3 – 4 วัน  

5.4  ปสสาวะ (Urine culture) 
5.4.1  ปสสาวะทุกตัวอยางจะไดรับการนับ Colony count (CFU/ml) ถาพบเชื้อมากกวา 3 ชนิด ที่

แตกตางกัน หองปฏิบัติการจะขอใหเก็บสิ่งสงตรวจใหม (Reject  Specimems)  
-  ในกรณีที่เปน Mid-stream urine  ถาพบเชื้อนอยกวาหรือเทากับ 3 ชนิด จะทําการวินิจฉัยชนิดและ

ทดสอบความไวของเชื้อตอยาตานจุลชีพเฉพาะเชื้อที่มีจํานวนมากวาหรือเทากับ 105 CFU/ml (การเพาะเชื้อที่ได
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จํานวนเชื้อนอยกวา 105 CFU/ml ถาแพทยตองการใหทดสอบความไวฯ สามารถติดตอหองปฏิบัติการจุลชีววิทยา 
ภายใน 1 สัปดาห) 

-  ในกรณีที่เปน Catheterized urine ถาพบเชื้อนอยกวาหรือเทากับ 3 ชนิด จะทําการทดสอบความไวฯ 
ของเชื้อทุกตัวที่ Growth  ยกเวน เชื้อปนเปอนจากผิวหนัง (skin normal flora) 

5.4.2  หองปฏิบัติการจะไมทดสอบความไวฯ ในกรณีพบเชื้อกลุม Skin normal flora หรือเชื้อ 
Contamination จากการเก็บสิ่งสงตรวจที่ไมเหมาะสม  

5.4.3  ปสสาวะจะถูกตรวจการ Growth ทุกวัน  ถาไมมีเชื้อ Growth ภายใน 2 วัน จะรายงานผล “No 
Growth after 2 days” (Final report) 

5.5  Pus หรือ Wound culture 
หองปฏิบัติการตรวจการ Growth ทุกวัน ถาพบเชื้อ Growth จะทําการวินิจฉัยชนิดและทําการทดสอบ

ความไวฯ เฉพาะเชื้อที่เปนสาเหตุของการเกิดโรค  ถาไมพบการ Growth ของเชื้อจนครบ 3 วัน จะรายงาน “No 
Growth after 3 days”   

5.6 Throat Swab และ Nasopharyngeal Swab 
กรณีตองการตรวจหา Corynebacterium diphtheriae, Neisseria meningitidis, Neisseria 

gonorrhoeae หรือ Bordetella pertussis  หรือสงสัยเชื้อใดเปนกรณีพิเศษกรุณาระบุในใบสงตรวจดวยหรือติดตอ
หองปฏิบัติการจุลชีววิทยาลวงหนา เพราะอาจตองเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อพิเศษสําหรับเพาะเชื้อ 

5.7 Sputum 
5.7.1 หองปฏิบัติการจะทําการตรวจดูดวยตาเปลาและยอมสี Grams จาก Sputum ทุกรายกอนลงเพาะ

เชื้อ และตรวจดูดวยกลองจุลทรรศน ทําการ grading sputum ตาม grading system ที่กําหนดไว ถาได average 
score 0 หรือ นอยกวา หองปฏิบัติการจะรายงานผล Grams stain พรอมกับแจง “Unacceptable specimen 
for culture” และขอ  “Repeated Specimens” 

5.7.2 หลังทําการเพาะเชื้อ หองปฏิบัติการจะตรวจดูการ Growth ทุกวันภายใน 3 วัน ถาไมมีเชื้อ 
Growth จะรายงาน “No Growth after 3 days”   

5.7.3 เชื้อจาก Sputum culture จะทดสอบความไวฯ เมื่อพบเชื้อที่ Growth Predominate ไดแก β-
hemolytic streptococcus, Streptococcus pneumoniae, taphylococcus  coagulase positive, 
Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, และเชื้อกลุม Gram negative bacilli  เฉพาะเชื้อที่  
Predominate growth (Moderate growth ข้ึนไปหรือ พบเชื้อเพียงชนิดเดียว)  

5.8  Tip, Cut-down หรือ Catheters อ่ืนๆ 
หองปฏิบัติการจะทําการวินิจฉัยแยกชนิดและรายงานชนดิของเชื้อที่พบทุกตัว  โดยไมทําการทดสอบความ

ไวฯ แตถาแพทยไดพิจารณาแลวเห็นวาอาจเปนเชื้อกอโรค สามารถติดตอขอทดสอบ ความไวของเชื้อตอยาตานจุลชีพ
ไดภายใน 7 วัน 

5.9  การสงตรวจวิเคราะหคุณภาพนํ้าทางแบคทีเรีย 
หองปฏิบัติการจะตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําทางแบคทีเรีย ไดแก 

1. การหาจํานวนแบคทีเรียทั้งหมด โดยนับจํานวนโคโลนีจากจานเพาะเชื้อมาตรฐาน  (Standard Plate 
Count, CFU/ml) 
2.  การตรวจวิเคราะหโคลิฟอรมแบคทีเรียและฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเรียโดยวิธีมาตรฐาน Standard Multiple- 
Tube (MPN) Test) หรือ Most Probable Number Concept 

                                                   - Presumptive test 
                                                   - Confirmed test 
                                                   - Completed test 
                        หมายเหต ุ การสงตัวอยางตองติดตอหองปฏิบัติการลวงหนาอยางนอย 3 วัน  
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Microscopic exams โดยทั่วไป  เชน  Grams stain, AFB stain, India ink preparation, KOH 
preparation จะรายงานผลภายใน 1 วัน ถาหองปฏิบัติการไดรับสิ่งสงตรวจกอน 15.00 น. 
           ผลการเพาะเชื้อ Aerobic bacteria และผลการทดสอบความไวของเชือ้ตอยาตานจุลชีพ  

1. สําหรับสิ่งสงตรวจทั่วไป จะรายงานผลภายใน  2-3 วัน   ในกรณี Rectal swab/stool culture จะ
รายงานผลภายใน  3-4  วัน ยกเวน ในกรณีที่พบเชื้อที่เจริญเติบโตชา เชื้อที่พบไดไมบอย เชื้อที่การ
เพาะเชื้อไมได Isolatedd colony ตองทําการ subculture รวมทั้งเชื้อที่ตองการการทดสอบวินิจฉัย
พิเศษเพิ่มเติม  

2.  Hemoculture ไมพบการ growth ของเชื้อ จะรายงาน “No Growth after 1 day” 1 คร้ัง และ
รายงาน “No Growth after 7 days”  อีก 1 คร้ัง  ถาตรวจพบการ Growth จะปฏิบัติตามขอ 1 

3. Fungus culture จะตรวจการ growth ของเชื้อจนครบ 14 วัน จึงจะรายงานผล “ No growth for 
Fungus” ยกเวน พบเชื้อแตเชื้อเจริญชาจะรายงานผลเบื้องตน และจะเก็บไว  1-3 เดือน  

4. การเพาะเชื้อวัณโรคในเลือดใส ขวด BacT / ALERT®  MB (จุกสีดํา, TB culture)  รายงานผล เมื่อ
ครบ  60  วัน ถาตรวจพบการ Growth จะปฏิบัติตามขอ 1 การเพาะเชื้อวัณ โรคจากสิ่ง สงตรวจที่เก็บ
จากบริเวณที่ไมมี normal flora เชน Body Fluid จะเพาะเชื้อลงอาหาร  Lowenstein-Jensen 
medium ตรวจดูการ Growth จนครบ 60 วัน ถาไมมีเชื้อ growth จะรายงาน “No growth  for  
Mycobacterium species after 60 days” แตถาพบ colony ของ เชื้อ  Mycobacteria จะสงไป
ทดสอบความไวของเชื้อตอยาตานจุลชีพที่กองวัณโรคตอไป  (รายงานผล ประมาณ 3-6 สัปดาห) 

6. รายละเอียดอ่ืนๆ 
6.1  การ grading จํานวนเซลลแบคทีเรียจาก Grams stain 

จํานวนเซลล grading 
<  1   cell / oil immersion field Rare 

1 – 5   cells / oil immersion field Few 
5 – 30 cells / oil immersion field Moderate 
>  30   cells / oil immersion field Numerous 

 
6.2 การ grading จํานวนเชื้อ AFB  จากยอม  AFB stain (WHO : 1998) 

จํานวนเชื้อท่ีพบ ผล Grading 
   0   AFB  / 100 oil fields in  > 200 oil fields Negative - 
  1-9 AFB  / 100 oil fields in  > 100 oil fields นับจํานวนท่ีพบ นับจํานวนท่ีพบ 
10-99 AFB  / 100 oil fields  in  > 100 oil fields Positive 1+ 
1- 10 AFB  /  oil field  in  50  oil fields Positive 2+ 
> 10  AFB  /  oil field in 20 oil fields Positive 3+ 

 
6.3  เกณฑการรับและปฏิเสธสิ่งสงตรวจ  (PAT-020-4-017-00) 

6.3.1 ขอมูลเก่ียวกับผูปวยไมชดัเจนหรือขอมูลสับสนกับผูปวยรายอ่ืน 
6.3.2 สิ่งสงตรวจมปีริมาณไมเพยีงพอหรือลักษณะสิ่งสงตรวจไมเหมาะสมสําหรับการทดสอบทีต่องการ 
6.3.3 สิ่งสงตรวจชนิดเดียวกันสงซ้ํากันภายใน 1 วัน (สอบถาม)  
6.3.4 สิ่งสงตรวจที่เก็บไวเปนเวลานานกอนสงหองปฏิบัติการโดยไมไดเก็บไวในสภาพที่เหมาะสม 
6.3.5 ประเภทของสิ่งสงตรวจไมเหมะสมกับการทดสอบที่ตองการ 
6.3.6  สิ่งสงตรวจเก็บใสในน้ํายาฆาเชื้อหรือสารฟอรมาลินหรือ Fixative สําหรับเนื้อเยื่อ 
6.3.7 ภาชนะบรรจุสิ่งสงตรวจมีรอยร่ัวซึมหรือมกีารหกรดออกนอกภาชนะ หรือมีสิ่งแปลกปลอมปนเปอน 
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6.3.8 สิ่งสงตรวจที่อาจมีการปนเปอนของเชื้อประจําถ่ินจํานวนมาก เชน เสมหะที่เมื่อตรวจดูดวยตาเปลาและ
การยอมสี Grams แลว ได average score 0 หรือ นอยกวาตาม Bartlett’s  grading  system ที่
กําหนดไวคือ 

                                           Type of cell / LPF        Grade 
  Neutrophils:                 < 10                             0 
  10-25                          +1 
  >25  +2 

 Mucous present              +1                                           
 Epithelial cells:              10-25                        -1 
  > 25                               -2 

6.3.9 สิ่งสงตรวจที่เปน swab ตองใสใน transport medium และเลือกใชอยางเหมาะสมเพื่อปองกัน
ไมใหเชื้อตายกอนทําการเพาะเชื้อ 

 
หองปฏิบัติการไวรัสวิทยาคลินิก 

(CLINICAL VIROLOGY LABORATORY) 

ตําแหนงที่ตั้ง ชั้น 3 หอง03 -  LD –04 
เวลาทําการ 08.00น. – 16.00 น.  เวลารับสิ่งสงตรวจ   08.00 น. – 15.30 น. 
เบอรโทรศัพท 037 – 395085 – 6  ตอ    10378 

 
การตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัสจําเปนตองอาศัยอาการทางคลินิกและการตรวจข้ันตนเปนตัวชี้นําวามีการติด

เชื้อไวรัสตัวใดและตองการใหตรวจโดยใชเทคนิคใดดังนั้นจึงควรมีการระบุสิ่งตางๆ  ดังตอไปนี้ 
a) ชนิดของสิ่งสงตรวจ (specimen) เชน clotted blood, EDTA blood, serum, CSF หรือ swab 

จากตําแหนงตางๆ(โปรดระบุ) 
b) Test สิ่งที่ตองการตรวจ (อาจระบุเทคนิคที่ตองการใชตรวจ) 
c) Clinical indication 
d) ระบุวันและเวลาที่ปรากฏอาการในชอง clinical indication และวันเวลาที่เก็บสิ่งสงตรวจ 
e) ในกรณีสงตรวจ Anti-HIV ใหลงชื่อผูเจาะเลือดที่ใบสงตรวจและที่หลอดเลือด พรอมทั้งลงชื่อหรือ

ลายนิ้วมือผูปวยที่ใบสงตรวจ 
1  การตรวจหาแอนติบอดี  เทคนิคที่ใชในการตรวจหา  ไดแก  ELISA  , agglutination 

1.1  เพื่อดูการติดเชื้อและยืนยันวาเพิ่งเร่ิมมีการติดเชื้อ(recent infection) ซึ่งตองใชซีร่ัม  2 คร้ัง (paired  
serum) โดยเจาะระยะเวลาหางกัน  1 –4 สัปดาห เชน  การตรวจหา หัดเยอรมัน( Rubella ),คางทูม ( Mump ),หัด 
( Measle ), Coxsackie  B,  Respiratory  Syndrome  Virus ( RSV ) 

1.2  เพื่อดูการติดเชื้อในอดีต  หรือดูภาวะภูมิคุมกัน ใชซีร่ัม  1 คร้ัง  การตรวจหา antibody  ตอ HIV  
(Human Immunodeficiency Virus ), Hepatitis A,B,C,D ,Cytomegalovirus ( CMV ),Herpes  Simplex  
Virus  type  1 และ 2 ( HSV 1 และ HSV 2 ), Measle, Varicella Zoster  Virus ( VZV ), Mump, Epstein  - 
Barr  Virus (  EBV ) 
การเก็บสิ่งสงตรวจ  สําหรับตรวจหาแอนติบอด ี
  -   Clotted   blood    ผูใหญ        5-    10    ml 

      เด็ก           1  -  3     ml 
-   CSF      ประมาณ    1       ml 
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หมายเหตุ  :  การตรวจหาแอนติบอดีจาก  CSF  ควรสงพรอมกับ  clotted  blood  เนื่องจากการตรวจหา
แอนติบอดีจาก CSF อาจจะไมมีความไวเทากับการตรวจที่ใช serum การตรวจหาการติดเชื้อใน CSF จึงควรใช
เทคนิคทางอณูชีววิทยา (Molecular  biology   technique ) เชน   PCR 

2  การตรวจแอนติเจน  เทคนิคที่นิยมใช  ไดแก    Fluoresent  antibody  screening  และ  ELISA  ชนิดของ
ไวรัสที่ตรวจหา  ไดแก HSV  1  และ HSV 2, CMV, Adenovirus,  VZV,-RSV 

การเก็บสิ่งสงตรวจ  สําหรับหาแอนติเจน 
  -      clotted  blood  ผูใหญ     5   -  10  ml 
      เด็ก          1-    3  ml 
  -     CSF               ประมาณ   1  ml 

-   สิ่งสงตรวจอ่ืน ๆ  (โปรดระบุ) เชน  throat  swab ,  nasopharyngeal  swab , nasal  
wash , rectal  swab  , urine  และ  buffy  coat 

       การตรวจหา  genome  ของไวรัส  เปนวิธีที่มีความไว  และความจําเพาะสูง  ราคาแพง  ใชเทคนิคทางอณู
ชีววิทยา  เชน  PCR  , nucleic  acid  hybridization  probe  เชนการตรวจหา 

-   Enterovirus  (Polio, Coxsackie  A  และ  B  ,Echo  virus ) 
-   Hepatitis  B  และ Hepatitis  C 
-   Herpes  Simplex  Virus (HSV) 
-   JE  virus 
-   Herpes  virus  (CMV , EBV , VZV ) 

การเก็บสิ่งสงตรวจ สําหรับการตรวจหา genome ของไวรัส 
  -      EDTA  blood  ผูใหญ     3  - 5  ml 
      เด็ก       1 -  3 ml 
  -    CSF หรือ  Body  Fluid         1  ml 

-    clotted  blood(หลอดไมมีเจล) ผูใหญ   5   -  10 ml , เด็ก          1-    3  ml 
หมายเหตุ :      -  หามใช  heparinzied  blood 
    -    สิ่งสงตรวจ  ควรสงถึงหองปฏิบัติการภายใน   1  ชม. 

   -    ภาชนะที่ใสตองใหมสะอาด  และผานการฆาเชื้อโรค 

คําแนะนําในการสงตรวจทางหองปฏิบัติการไวรัสวิทยาคลินิก 

1. โปรดกรอกรายละเอียดลงในแนบฟอรมใหครบถวน ในกรณีตองการผลดวน กรุณาเขียนลงในใบสงตรวจให
ชัดเจน 

2. สิ่งสงตรวจที่เปน clotted blood และสงเปนpaired serumนั้นตองสงทั้งacuteและ  convalescent  
serum  โดยหางกันประมาณ  10  - 14  วัน 

3. serumที่ขุน (lipemic) หรือhemolysis จะรบกวนผลการตรวจโดยวิธ ี ELISAดังนั้นอาจตองเจาะเลือดซ้ํา 
4. ผลการตรวจ HIV  จะไมมีการรายงานผลทางโทรศัพท(ในกรณีที่เปนผลบวก) 
5. กรณีผลการตรวจ HIV คร้ังที่ 1 ใหผล Precaution เพื่อปองกันความผิดพลาดจําเปนตองเจาะเลือดสงมา

ตรวจซ้ําเปนคร้ังที ่2 กอนแจงผลใหผูปวยทราบ    
6. ลงชื่อผูเจาะเลือดที่ใบสงตรวจและที่หลอดเลือด 
7. ลงชื่อหรือลายนิ้วมือผูปวยในกรณตีรวจ Anti-HIV 

หมายเหตุ :   หากมีขอสงสัยใด ๆ  สามารถติดตอสอบถามเจาหนาที่หองปฏิบัติการไวรัสวิทยาคลินิก  
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หองปฏิบัติการภูมิคุมกันวิทยาคลินิก 
(CLINICAL IMMUNOLOGY  LABORATORY) 

สถานที่ตั้ง ชั้น 3 หอง 03-LD-04 
เวลาทําการ 08.00 น. – 16.00 น.        เวลารับสิ่งสงตรวจ         08.00  -  15.30 น. 
เบอรโทรศัพท 037 –395085 – 6  ตอ 10378 

 หองปฏิบัติการภูมิคุมกันวิทยาคลินิกใหบริการในการตรวจทางดาน Hormones, Tumor makers, 
Autoimmunes, Infectious diseases ฯลฯ  โดยการตรวจดังกลาวมุงเนนในการตรวจหาปริมาณสารหรือตรวจวัด
ระดับภูมิคุมกันและการเกิดพยาธิสภาพของโรคตางๆ ในผูปวย เพื่อประโยชนในดานการวินิจฉัย รักษา และติดตาม
ผลการรักษาของผูปวยตอไป 

ชนิดของสิ่งสงตรวจ 
1.   Clotted blood    ผูใหญ  5-10  ml.   
      เด็ก  1-2 ml. 
2.   Cerebrospinal fluid (CSF)  
      -   เก็บใสขวดปราศจากเชือ้ประมาณ    1-2 ml. 
      -   นําสงหองปฏิบัติการภูมิคุมกันวิทยาคลนิิกภายในเวลาไมเกิน 45 นาท ี
เลือกใชใบสงตรวจใหถูกตองตามชนิดของการทดสอบนั้นๆ ซึ่งใบสงตรวจทางหองภูมิคุมกันวิทยาคลินิกจะ

เปนใบสั่งตรวจสีเขียวและควรระบุรายละเอียดของผูปวยอยางถูกตองและครบถวนโดยมีรายละเอียดตางๆ ดังนี้ 
- เขียนชื่อ – สกุล ของผูปวยอยางถูกตองและชัดเจนดวยตัวบรรจง (Name) 

- หมายเลขประจําตัวผูปวย (Hospital Number: HN) 

- แผนก / หอผูปวย (Clinical / Ward) 

- ชนิดสิง่สงตรวจ (Specimen) 

- วันที่และเวลาที่เจาะเก็บสิ่งสงตรวจ ( Date and Collection time) 

- อายุและเพศ (Age /Sex) 

- ชื่อแพทยผูสั่งตรวจ (Requested by) 
- การวินิจฉัยโรค (Clinical Indication) 

ขอกําหนดบนฉลากภาชนะใสสิ่งสงตรวจ 
  1.   เขียนชื่อ – สกุล ของผูปวยอยางถูกตองและชัดเจนดวยตัวบรรจง (Name) 
  2.   หมายเลขประตัวผูปวย (Hospital Number: HN) 
  3.   แผนก / หอผูปวย (Clinical / Ward) 
  4.   ชนิดสิ่งสงตรวจ (Specimen) 
เกณฑการปฏิเสธสิง่สงตรวจวิเคราะหทางภูมิคุมกันวิทยา 
  1.   สิ่งสงตรวจและใบสั่งตรวจ มีชื่อ – สกุล, HN, แผนก/หอผูปวย ไมตรงกัน 
  2.   เลือดที่สงตรวจมีการแตกของเม็ดเลือดแดง 
  3.   สิ่งสงตรวจมีปริมาณไมเพียงพอตอการตรวจวิเคราะหชนิดนั้นๆ  

หมายเหตุ 
1. Serum ที่มีความขุน (Turbid), เหลืองจัด, (Icteric), มีการแตกตัวของเม็ดเลือดแดง 

(Hemolysis) และการไดรับยาบางชนิด (Drugs) อาจมีผลรบกวนตอการทดสอบนั้นๆ  ได 
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2. ในการสั่งตรวจบางอยาง เชน Scrub typhus, Triple markers จําเปนตองเขียนประวัติ
และอาการของผูปวยดวยโดยสามารถขอรับแบบฟอรมการกรอกประวัติผูปวยไดที่หอง
ภูมิคุมกันวิทยาในเวลาราชการ(จันทร–ศุกร เวลา 08.00 – 16.00 น.) 
 

หองปฏิบัติการโลหิตวิทยาและจุลทรรศนศาสตรคลินิก 
(HEMATOLOGY AND CLINICAL MICROSCOPY LABORATORY) 

สถานที่ตั้ง ชั้น 3 หอง 03-LD-11, 03-LD-13 
เวลาทําการ 08.00 น. – 16.00 น. เวลารับสิ่งสงตรวจ    08.00 น. – 15.30 น. 
เบอรโทรศัพท 037 –395085 – 6 ตอ 10371 

1.โลหิตวิทยา 
     หองปฏิบัติการโลหิตวิทยาใหบริการการทดสอบทางดานโลหิตวิทยาและการทดสอบอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับ
ทางโลหิตวิทยาอันเนื่องจากพยาธิสภาพในระบบอ่ืน ซึ่งไดแก การตรวจวิเคราะห  ดังตอไปนี้ 
1.การตรวจวิเคราะหทางโลหิตวิทยา 

1.1 การตรวจความสมบูรณของเม็ดเลือด  (Complete Blood Count) ; CBCเปนการตรวจทางโลหิตวิทยาที่
มีความสําคัญมากเพื่อชวยในการวินิจฉัยโรคเบื้องตน ติดตามผลการรักษา และพยากรณโรค การทดสอบ 
CBC ประกอบดวยการนับจํานวนเม็ดเลือดขาว (WBC count), การนับจํานวนเม็ดเลือดแดง (RBC 
count), การวัดปริมาณฮีโมโกลบิน (Hemoglobin; Hb) การประมาณคาเกร็ดเลือด (Platelet 
estimation) การบอกคาดัชนีของเม็ดเลือดแดง (RBC indicies) การแยกประเภทเม็ดเลือดขาว (WBC 
differential)  

1.2 การตรวจวิเคราะหกลุมโรคโลหิตจาง 
-   G-6-PD deficiency 
-   Hemoglobin  typing  (Hb typing) 
-   Inclusion bodies, Heinz bodies 
-   Reticulocyte count 

2. การตรวจวิเคราะหการแข็งตัวของเลือด ไดแก  
-   Bleeding time 
-   Venous Clotting time; (VCT) 
-   Clot retraction time 
-    Platelet count 
-    Prothrombin time; (PT) 
-    Partial Thromboplastin time ; (aPTT) 
-   Thrombin time; (TT) 

3. การตรวจสอบอ่ืน ๆ ที่ใหบริการ ไดแก  
-   การตรวจอัตราการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดงErythrocyte  sedimentation rate ;ESR  
-   การตรวจหาเชื้อ  มาลาเรีย และชนิดของเชื้อมาลาเรีย  

4.การตรวจหาชนิดของโครโมโซม โดยทางหองปฏิบัติการจะเปนผูดําเนินการจัดสงตอหนวยงานภายนอก ซึ่ง
สามารถจัดสงดวยสิ่งสงตรวจดังนี้ 

-   เลือด 
-   Amniotic Fluid 
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-   Tissue และชิ้นเนื้อ หรือรก 
5. การตรวจวินิจฉัยมะเร็งเม็ดเลือดขาวและตอมนํ้าเหลือง (flow cytometry) โดยทางหองปฏิบัติการจะเปน
ผูดําเนินการจัดสงตอหนวยงานภายนอก สงไดเฉพาะวันจันทร ,พุธ,ศุกร  กอนเวลา 11.00 น. 

ชนิดของสิ่งสงตรวจและการเก็บตัวอยางสิ่งสงตรวจ 
1. EDTA Blood เปนเลือดที่ใสในหลอดที่มีสาร EDTA บรรจุอยู มีฝาสีมวง (Lavender) เปนหลอดใส

เลือดสําหรับการสงตรวจ CBC และอีกหลายการทดสอบทางดานโลหิตวิทยา วิธีเก็บเติมเลือดใหไดถึง
ขีดปริมาณที่กําหนดไวขางหลอดประมาณ 3 mL. และเนื่องจากเปนหลอดสุญญากาศผูเจาะสามารถ
แทงเข็มผานจุกยางได เลือดจะไหลจาก Syringe ไปสูหลอดเก็บตัวอยางตามปริมาณที่กําหนดผสมเลือด
กับน้ํายาโดยการพลิกหลอดเลือดกลับไปมาอยางเบามือ ประมาณ 10 คร้ัง กรณีที่เจาะเก็บโลหิตไดนอย 
เชนเด็กทารก ใหเจาะเลือดใส microtube จุกสีมวง ซึ่งจะตองใสเลือดประมาณ 0.5 ml. ผสมเลือด
กับน้ํายาในลักษณะเดียวกัน ประมาณ10-15 คร้ัง นําสงหองปฏิบัติการภายในเวลา ไมเกิน30นาที 
หลังจากเจาะเก็บเลือด 

2. Citrate blood เปนเลือดที่ใชสําหรับการสงตรวจ coagulation testing  เชน PT ,PTT เจาะเลือดใส
หลอดทดลองที่ใสสารกันเลือดแข็งคือ 3.2 % Sodium citrate  มีฝาสีฟาโดย เติมเลือดใหไดถึงขีด
ปริมาณที่กําหนดไวขางหลอด และเนื่องจากเปนหลอดสุญญากาศผูเจาะสามารถแทงเข็มฝาจุกยางได
เลือดจะไหลจาก Syringe ไปสูหลอดเก็บตวัอยางไดตามปริมาณที่กําหนด ผสมโดยการพลิกหลอดเลือด
กลับไปมา ประมาณ 10 คร้ัง นําสงหองปฏิบัติการภายในเวลา ไมเกิน30นาที หลังจากเจาะเก็บเลือด  

3. การเก็บสิ่งสงตรวจ Chromosome study Blood เก็บเลือดโดยใช Sterile Disposable Syringe 5 
mL ดูด Sodium Heparin กลั้วใหทั่ว syringe เปลี่ยนหัวเข็มใหม แลวจึงทําการเจาะเลือด ปดปลอก
เข็มใหแนน ผสมเลือดกับ Sodium Heparin ใหเขากัน สงตรวจทั้ง syringe หรือ เจาะเลือด ประมาณ 
3-5 mL. ใสหลอดสุญญากาศปลอดเชื้อที่มีสาร Sodium Heparin ผสมใหเขากันโดยพลิกหลอดกลับไป
มา ทําการตรวจสอบใหแนใจวาเลือดไมเกิดการแข็งตัวรีบนําสงหองปฏิบัติการทันที หรือเก็บที่ 4 องศา
เซลเซียสระหวางรอนําสงไมเกิน12 ชั่วโมง 

Amniotic Fluid   เก็บตัวอยางน้ําครํ่าในชวงอายุครรภ 16-18 สัปดาหโดยใช sterile 
disposable syringe ดูดน้ําครํ่าประมาณ 20-30 mL. ปดปลอกเข็มใหแนนสงทั้ง syringe รีบนําสง
หองปฏิบัติการทันที 

รกและชิ้นเน้ืออ่ืนๆ เก็บชิ้นรกทั้งชิ้นใสในภาชนะปลอดเชื้อ เติมSterile 0.85% NSS ใหทวมทั้งชิ้น
เนื้อ รีบนําสงหองปฏิบัติการ  หรือเก็บที่ 4 องศาเซลเซียสระหวางรอนําสง หองปฏิบัติการ 
 การสงตรวจโครโมโซมตองนําสงสิ่งตรวจพรอมกับประวัติผูปวย ทุกคร้ัง และเพื่อใหไดผล การตรวจ
ที่มีคุณภาพ กรุณาหลีกเลี่ยงการจัดเก็บสิ่งสงตรวจนอกเวลาราชการ เวนแตมีความจําเปน และควรรีบ
นําสงหองปฏิบัติการโดยเร็วที่สุด 

4.  การสงBone marrow smear เพ่ือยอมสี Wright’stain 
เก็บ bone marrow ปายบนแผนslideทิ้งไวใหแหง นําสงพรอมใบสงตรวจทางโลหิตวิทยาโดยระบุในใบ
สงตรวจวา “ Bone marrow smear  Wright’ stain” เลือกใชใบสงตรวจใหถูกตองตามชนิดการ
ทดสอบนั้น ๆ หรือตามชนิดสิ่งสงตรวจ ซึ่งใบสงตรวจทางโลหิตวิทยาจะเปนกระดาษสีชมพู และตอง
ระบุรายละเอียดที่ถูกตองและครบถวน  ดังนี้ 

1. เขียนชื่อ – นามสกุล ของผูปวยที่ถูกตองดวยตัวบรรจง  
กรณีที่เปนผูปวยฉุกเฉินที่ยังไมสามารถทราบชื่อผูปวยได กรุณาระบุรายละเอียดที่สามารถบอกไดวา
เปนผูปวยคนใด เชน ชายไทยสูงอายุ  มีรอยสักที่แขน ขวาหรือ อ่ืนๆ  ซึ่งสามารถใชHN ที่ถูกตองของ
ผูปวยได และเมื่อสามารถทราบชื่อผูปวยไดแลว กรุณารีบแจงทางหองปฏิบัติการโดยเร็ว 
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2. หมายเลขประจําตัวผูปวย (HN = Hospital Number ) 
3. หอผูปวย( ward) 
4. ชนิดของสิ่งสงตรวจ (specimen) 
5. วันที่และเวลาที่เจาะเก็บสิ่งสงตรวจ 
6. ชื่อผูจัดเก็บสิ่งสงตรวจ 
7. ชื่อแพทยผูสงตรวจ 
8.    อาการทางคลินิก หรือ การวินิจฉัยโรคเบื้องตน 
9.    ถาตองการผลดวนโปรดระบุในชอง Stat  หรือเขียน E ดวยหมึกสีแดง 

ขอกําหนดบนฉลากภาชนะใสสิ่งสงตรวจ 
1. ชื่อ และนามสกุลเขียนใหถูกตองและชัดเจน ดวยตัวบรรจง  
2. หมายเลขประจําตัวผูปวย ( HN = Hospital Number ) 
3. หอผูปวย 
4. ชนิดของสิ่งสงตรวจ 
5. วันที่และเวลาที่เจาะเก็บสิ่งสงตรวจ 

เกณฑการปฏิเสธสงสิ่งตรวจวิเคราะหทางโลหิตวิทยา 
1. สิ่งสงตรวจและใบ Request มีชื่อไมตรงกัน 
2. สิ่งสงตรวจและใบ Request เปนการตรวจที่ไมตรงกัน (เชน เจาะเลือดใสหลอด CBC) แตมาในใบ  

Request ชนิดอ่ืนที่ไมใช CBC 
3. สิ่งสงตรวจมีรายละเอียดไมครบถวนตามกําหนด 
4. EDTA Blood  มีปริมาณนอยกวา 2 mL. 
5. Citrate Blood  มีปริมาณนอยกวาหรือมากกวาขีดที่กําหนด 
6. เลือด clotted 
7. เลือดมีการแตกของเม็ดเลือดแดง ( Hemolysis ) 
8. สิ่งสงตรวจที่มีการจัดเก็บไวนานกวา 

การขอเพ่ิมรายการตรวจจากสิ่งสงตรวจเดิม 
ในกรณีที่ตองการขอเพิ่มรายการตรวจจากสิ่งสงตรวจเดิม ตองโทรศัพทสอบถามจากเจาหนาที่หองปฏิบัติการโลหิต
วิทยากอนทุกคร้ัง 
วิธีปฏิบัติเม่ือทางหองปฏิบัติการไดรับสิ่งสงตรวจทีไ่มถูกตองตามขอกําหนด 

1. แจงใหทางหนวยงานที่สงตรวจทราบเพื่อแกไข ตรวจสอบพรอมบันทึกรายละเอียดที่พบลงในแบบบันทึกสิ่ง
สงตรวจที่มีปญหาไมสามารถทําการตรวจวิเคราะหได 

2. ทางหองปฏิบัติการจะยังไมดําเนินการตรวจวิเคราะหกับสิ่งสงตรวจนั้นจนกวาจะไดรับการแกไขใหถูกตอง 
3. กรณีที่ไมสามารถเก็บตัวอยางไดตามคําแนะนําในคูมือนี้ ทางหองปฏิบัติการจะดําเนินการตรวจใหแตจะระบุ

หมายเหตุการณรายงานผลใหทราบ 
ขอปฏิบัติในการขอ  Slide Blood Smear 

1. ตองระบุคําวา “ขอ Slide ” ลงในใบสงตรวจทีส่งมาพรอมกับหลอดเลือด 
2. ในกรณีที่ขอ Slide Blood  Smear แตไมไดระบุไวในใบสงตรวจ ใหผูขอแจงหมายเลขรับสิ่งสงตรวจ  ชื่อ

ผูปวยและ H. N ใหกับทางหองปฏิบัติการโลหิตวิทยาคลินิกทราบ  และทางหองปฏิบัติการจะจัดทําSlide ให
ภายใน  30 นาท ี
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- กรณีที่สงสิ่งตรวจตั้งแตเวลา 08.00 -15.30น.  แตขอ Slide หลังเวลา 16.00น. ทางหองปฏิบัติการ
โลหิตวิทยาขอปฏิเสธการทํา Slide เนื่องจากมีความไมสะดวกในการเตรียมและสิ่งสงตรวจเปลี่ยนแปลง
สภาพไป 

- กรณีที่สงสิ่งตรวจ ตั้งแตเวลา 16.00-08.00น.และนอกเวลาทําการ การขอ Slide ในชวงเวลาเดียวกัน
ใหปฏิบัติตามขอ 2.1 แตระยะเวลาของสิ่งสงตรวจกับระยะเวลาที่ขอที่ขอ Slide จะตองไมเกิน  2  
ชั่วโมง 

- กรณีที่สงสิ่งตรวจตั้งแตเวลา 16.00-08.00น.และนอกเวลาทําการ  การขอ Slide หลังเวลา ดังกลาว 
ทางหองปฏิบัติการโลหิตวิทยาขอปฏิเสธการทํา Slide เนื่องจากมีความไมสะดวกในการจัดเตรียมและ
สงสิ่งตรวจเปลี่ยนแปลงสภาพไป 

อนึ่งในกรณีที่ทางหองปฏิบัติการโลหิตวิทยาไมสามารถทํา Slide สําเนาใหได แพทยผูขอสามารถมาดู Slide  
ตนฉบับไดที่หองปฏิบัติการโลหิตวิทยา  ในเวลาราชการ  และหองปฏิบัติการฉุกเฉิน  ตั้งแตเวลา 16.00 –8.00 น. แต
หามนําออกจากหองปฏิบัติการโดยเด็ดขาด  เพื่อปองกันการสูญหายของ Slide ตนฉบับ 

2. งานจุลทรรศนศาสตร 
 งานจุลทรรศนศาสตรบริการตรวจวิเคราะหปสสาวะ อุจจาระ น้ําไขสันหลังและน้ําจากสวนตางๆของรางกาย 
รวมทั้งน้ําอสุจิ โดยแบงการตรวจออกเปนหนวย ดังนี้ 
 1.  การตรวจวิเคราะหปสสาวะ (Urine analysis) เปนการตรวจหาความผิดปกตขิองปสสาวะทั้งทางดาน
เคมีและทางดานเซลล  

2. การตรวจวิเคราะหอุจจาระ (Fecal examination) เปนการตรวจหาความผิดปกติของอุจจาระโดยนับ
จํานวนเม็ดเลือดขาวเมด็เลือดแดงปรสิตในอุจจาระตรวจOccult blood, Stool for reducing substance และอ่ืนๆ 
 3.  การตรวจวิเคราะหนํ้าไขสันหลังและนํ้าจากสวนตางๆของรางกาย (Body fluid) ทําการตรวจนับ
จํานวนเซลล(Cell count)ที่มีอยูในน้ําจากสวนตางๆของรางกาย และจําแนกชนิดของเซลลที่พบ (Cell differential) 
 4.การตรวจวิเคราะหนํ้าอสุจิ (Sperm analysis) ทําการตรวจนับจาํนวนตัวอสุจิและหาความผิดปกติของตัว
อสุจิ 
 5. การการตรวจวิเคราะหปรสติ (Parasite examination) ทาํการตรวจหาและวนิิจฉัยตัวปรสิตในอุจจาระ
และสิ่งสงตรวจอ่ืนๆ เชน น้าํเจาะจากตุมน้าํเพื่อหาตัวหิด 

การเก็บสิ่งสงตรวจทางดานงานจุลทรรศนศาสตรคลินิก 
 1.  การเก็บปสสาวะ (Urine collection): ใหผูปวยเก็บเปน Mid stream urine จํานวนไมนอยกวา 10 
mL. ใสในภาชนะที่จัดเตรียมให ควรนําสงภายใน 30 นาทีหลังจากเก็บ หรือถาไมสามารถสงตรวจไดในขณะนั้น
สามารถเก็บที่ 4 องศาเซลเซียส ไดไมเกิน 4 ชั่วโมง 
 2.  การเก็บอุจจาระ ( Stool collection): ใหเก็บอุจจาระไมนอยกวา 10 กรัม (ขนาดกอนเทากับ
นิ้วหัวแมมือ)หรือในกรณีที่คนไขถายเปนน้าํ ตองเก็บไดปริมาณไมต่ํากวา5 ml. ลงในภาชนะที่จดัเตรียมให (กระปุกสี
ฟา) นําสงทันทีหรือไมเกิน4 ชั่วโมงหลังจากเก็บ 
 3.  การเก็บนํ้าจากสวนตางๆของรางกาย ( Body fluids collection) 
 น้ําไขสันหลัง (Cerebrospinal fluid)    เก็บใสขวดปราศจากเชื้อปริมาณ 1-2 mL. 
 น้ําไขขอ (Synovial fluid)   เก็บใสขวดปราศจากเชื้อปริมาณ 3-10 mL. โดยใช Heparin เปนสารปองกัน
การแข็งตัว 
 น้ําจากชองปอด (Pleural fluid) น้ําจากชองทอง (Peritoneal fluid) และน้ําจากชองหัวใจ (Pericardial 
fluid) เก็บใสขวดปราศจากเชื้อปริมาณ 5-10mL. โดยใช EDTA เปนสารปองกันการแข็งตัว และสามารถใชหลอดฝาสี
มวงซึ่งมี EDTA เปนสารปองกันการแข็งตัว สําหรับสงตรวจ CBC แทนได โดยระบุลําดับที่จัดเก็บ คือ 
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- ขวดที่ 1  สําหรับตรวจทางเคมีคลินิก 

- ขวดที่ 2  สําหรับตรวจทางจุลชวีวิทยา 

- ขวดที่ 3 สําหรับการสงตรวจทางจุลทรรศนศาสตร  (Cell count and Cell differential) 

- ขวดที่ 4  สําหรับการสงตรวจพิเศษอ่ืนๆ 
สิ่งสงตรวจตางๆนําสงทางหองปฏิบัติการพรอมใบสงตรวจ Body fluid พรอมระบุชนิดของสิ่งสงตรวจ ควร

นําสงภายใน 30 นาที หลังจากจัดเก็บ 
 4.  การจัดเก็บนํ้าอสุจิ (Semen collection) 
 กอนการจัดเก็บเพื่อเก็บสิ่งสงตรวจ ตองใหผูปวยงดหลั่งน้ําอสจุิเปนระยะเวลาไมต่ํากวา 3 วัน และจัดเก็บใส
ภาชนะปราศจากเชื้อ โดยตองเก็บปริมาณทัง้หมดที่หลั่งออกมา นําสงหองปฏิบัติการภายใน 30 นาที หลังจากเก็บได 
5.  การจัดเก็บสิ่งสงตรวจเพ่ือตรวจหาตัวหิด 
 เช็ดทําความสะอาดบริเวณรอยโรคดวย 70 % Alcohol เจาะตุมน้ําปายลงบนแผน Slide เปนวงเล็กๆแลว
รีบนําสงหองปฏิบัติการโดยไมตองปดทับดวยแผน Slide และควรจัดเก็บมาอยางนอย 2 แผนข้ึนอยูกับปริมาณ สิง่สง
ตรวจเขียนชื่อ  นามสกุลH.N. ของผูปวยที่ Slide และนําสงพรอมใบสงตรวจ Body fluid โดยระบุชนิดการตรวจลงใน
ชอง other พรอมระบุบริเวณรอยโรคที่จัดเก็บสิ่งสงตรวจมา 
 ใบสงตรวจทางจุลทรรศนศาสตรสําหรับการตรวจ Urine และ Stool จะเปนใบสีเหลืองเขม สวนการตรวจ 
Body fluid และ Semen analysis ใชใบสีเหลืองออน  

การสงสิ่งสงตรวจตองระบุรายละเอียดที่ถูกตองและครบถวนดังน้ี 
 1. เขียนชื่อ นามสกุล ของผูปวยที่ถูกตองดวยตัวบรรจง กรณีที่เปนผูปวยฉุกเฉินที่ยังไมสามารถทราบชื่อ
ผูปวยได กรุณาระบุรายละเอียดที่สามารถบอกไดวาเปนผูปวยคนใด เชน ชายไทยสูงอายุ มีรอยสักที่แขน, หญิงไทยวัย
กลางคน ผมหยิกสั้นหรืออ่ืนๆ ซึ่งสามารถใช HN ที่ถูกตองของผูปวยได และเมื่อสามารถทราบชื่อผูปวยไดแลว กรุณา
แจงทางหองปฏิบัติการโดยเร็ว 
 2.   หมายเลขประจาํตัวผูปวย (HN = Hospital Number) 
 3.   หอผูปวย (Ward) 
 4.   ชนดิสิ่งสงตรวจ (Specimen) 
 5.   วันที่และเวลาที่เก็บสิ่งสงตรวจ 
 6.   ชื่อแพทยผูสงตรวจ 
 7.   อาการทางคลินิกและการวนิิจฉัยโรค 

ขอกําหนดบนฉลากภาชนะใสสิ่งสงตรวจ 
 1.  ชื่อ  นามสกุลเขียนใหถูกตองและชัดเจนดวยตัวบรรจง 
 2.  หมายเลขประจาํตัวผูปวย (HN = Hospital Number) 
 3.  หอผูปวย (Ward) 
 4.  ชนดิสิ่งสงตรวจ (Specimen) 

เกณฑการปฏิเสธสิง่สงตรวจวิเคราะหทางจุลทรรศนศาสตร 
 1.  สิ่งสงตรวจและใบ Request มีชื่อไมตรงกัน 
 2. สิ่งสงตรวจและใบ Request เปนการตรวจที่ไมตรงกัน (เชน สงปสสาวะมาแตระบใุนใบสงตรวจเปนตรวจ
อุจจาระ) 
 3.  ปริมาณสิ่งสงตรวจไมเพียงพอตามที่กําหนดในคูมือสงตรวจ 
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 4.  สิ่งสงตรวจทีส่งมาเพื่อทํา cell count and cell differential มีการจับตัว (Clot) ซึ่งจะมผีลทําใหนบัได
จํานวนนอยกวาที่ควรเปน 
 5.  สงตรวจมีรายละเอียดไมครบถวนตามที่กําหนด 
 6.  มีการปนเปอนอยูมากในสิง่สงตรวจ เชน มีมดในปสสาวะ มีผงฝุน เสนผมและอ่ืนๆ 
 7.  เก็บสิ่งสงตรวจในภาชนะผิดประเภท 
 8.  จัดเก็บสิ่งสงตรวจไวนานกวาเวลาที่กําหนด กอนนาํมาสงตรวจ 

การขอเพ่ิมรายการตรวจจากสิ่งสงตรวจเดิม 
 ในกรณีที่ขอเพิ่มรายการตรวจจากสิ่งสงตรวจเดิมตองโทรศัพทสอบถามจากเจาหนาที่หองปฏิบตัิการจุล
ทรรศนศาสตรกอนทุกคร้ัง 

วิธีปฏิบัติเม่ือทางหองปฏิบัติการไดรับสิ่งสงตรวจที่ไมถูกตองตามขอกําหนด 
 1. แจงใหทางหนวยงานที่สงตรวจทราบเพื่อแกไขตรวจสอบพรอมบันทึกรายละเอียดที่พบลงในแบบบนัทกึสิ่ง
สงตรวจที่มีปญหาไมสามารถทําการตรวจวิเคราะหได 

2. ทางหองปฏิบัติการจะยังไมดําเนินการตรวจวิเคราะหกับสิ่งสงตรวจนั้นจนกวาจะไดรับการแกไขใหถูกตอง 
 3. กรณีที่ไมสามารถเก็บตัวอยางไดตามคําแนะนําในคูมือนี้ ทางหองปฏิบัติการจะดําเนินการตรวจใหแตจะ
ระบุหมายเหตุในการรายงานผลใหทราบ เชน Urine < 5 mL. uncentifuged urine เปนตน 
 โปรดตรวจสอบชนิดของสิง่สงตรวจกับรายการตรวจเสมอเพราะสิ่งสงตรวจทีส่งมาทีหองจุลทรรศนศาสตรไม
สามารถใชสงตรวจทางจุลชีววิทยา ทางภูมิคุมกันวิทยา และทางเคมีคลินิกได เนื่องจากภาชนะที่จัดเก็บไมปลอดเชื้อ
หรือสิ่งสงตรวจบางประเภทมีการเติมสารรักษาสภาพอาจทําใหผลการตรวจผิดพลาดได 

 
หองปฏิบัติการธนาคารเลือด 

(BLOOD  BANK) 

สถานที่ตั้ง ชั้น 2 หอง 02-BB-01 
เวลาทําการ 08.00 น. - 16.00 น.  
เบอรโทรศัพท 037 – 395085 ตอ  10245-6      นอกเวลาราชการโทร 10246 
 

หองธนาคารเลือดใหบริการขอเลือดใหผูปวย, การสงตรวจ ABO group,  Rh Group,  Antibody 
screening, Direct coombs’ test, Indirect coombs’ test ฯลฯ  รวมถึงการรับบริจาคเลือด 
วิธีปฏิบัติในการขอสงตรวจ ABO group, Rh Group, Antibody screening, direct coombs’ test, 
indirect coombs’ test 

1. ใชใบสงตรวจ Request lab blood bank  เทานั้น 
2. กรอกรายละเอียดในใบ   Request lab blood bank  ใหครบถวนและถูกตอง  ดวยลายมือที่อานงาย

ชัดเจน  พรอมทั้งทํา  copy 
3. ระบุสิ่งที่ตองการสงตรวจ,  ชื่อแพทยผูขอตรวจ,ชื่อผูเจาะเลือด และวันที่ตรวจ 
4. เจาะเลือดใส  Tube clotted blood จํานวน 6  ml. (Tube พลาสติกจุกแดงดําชนิดไมมีเจล) กรอก

ขอมูลที่ Tube เลือดใหถูกตองครบถวน และชัดเจนพรอมทั้งระบุชื่อผูเจาะเลือด ยกเวน ในกรณีเด็ก
ออน ใหเจาะใส Microtube  clotted blood 1 ml  (Tube  เล็กจุกสีแดง) 

5.  สงตรวจที่หองธนาคารเลือด ชั้น 2 
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6. หากขอมูลในใบสงตรวจและ Tube clotted blood  ไมครบถวนหรือไมตรงกันหองธนาคารเลือดจะไม
ทําการตรวจให  ยกเวน เมื่อไดแกไขใหถูกตองหรือเจาะเลือดสงมาใหม 

หมายเหตุ การสงตรวจ กรณีสงสัย HDNใหเขียนใบ request lab ของแม แยกจากลูก  
(กรณีที่แมไมมี HN ของโรงพยาบาล ตองใหแมทําประวัติใหมที่โรงพยาบาล ) 

วิธีปฏิบัติในการขอเลือดใหผูปวย 
การขอเลือดเพ่ือใชใน Ward 

1. การขอเลือดตองสงมาใหธนาคารเลือดกอนเวลา 14.00 น. ยกเวน  กรณีจําเปนเรงดวนเทานั้น 
2. ใชใบขอเลือดทีท่างธนาคารเลือดจัดใหเทานั้นกรอกขอมูลทั้งหมดใหถูกตองครบถวนดวยลายมือที่อาน

งายและชัดเจน พรอมทั้งทํา Copy 
3. เจาะเลือดใส Tube clotted blood (Tube พลาสติกจุกแดงดาํชนดิไมมีเจล) กรอกขอมูลที่Tubeเลือด

ใหถูกตองครบถวนและชดัเจนพรอมทั้งระบุชื่อผูเจาะเลือด หากขอมูลในใบขอเลือดและTube clotted 
blood  ไมครบถวนหรือไมตรงกัน ธนาคารเลือดจะไมทาํการ Crossmatch ให ยกเวน  เมื่อไดแกไขให
ถูกตองหรือเจาะเลือดสงมาใหม 

4. ปริมาณเลือดผูปวยที่สงมาเพื่อทาํการ  Crossmatch  แตละคร้ัง 
ผูใหญ เจาะเลือดใส Tube clotted blood  จํานวน 6 ml. 
เด็ก เจาะเลือดใส Tube clotted blood  จํานวน 6 ml. 
เด็กเล็ก เจาะเลือดใส Microtube clotted blood จํานวน 1 ml. 
การขอเลือดเด็กอายุ 0- 1 เดือน ตองเจาะเลือด Tube clotted blood จํานวน 6 ml. ของแมมา
ดวย(เฉพาะคร้ังแรกที่ขอเลือด)ถาไมมีเลือดแม ธนาคารเลือดจะทําการ Crossmatch Pack red 
cell Group O ให 
การขอเลือดเด็กอายุ 0-1 เดือนกรณียายมาจากโรงพยาบาลอ่ืนถาตองการเจาะเลือดแมหรือเด็กมา
ดวยให ผูทําการเจาะเลือด เขียนใบรับรองแนบมาดวย ทั้งนี้แพทยผูทําการรักษาขณะนั้นตองเซ็นต
ยอมรับผิดชอบในการรักษาคนไขไดดวย 

การสอบถามงานธนาคารเลือด 
 ถาขอเลือดผูปวยกอนเวลา 14.00 น.  จะไดเลอืดภายใน 16.30 น. ของวันเดียวกันโดยไมตองโทรศัพท
ถาม หากมีเหตุจําเปนทําใหผูปวยไมไดเลือด เชน กรณีไมมีเลือด, ผูปวยมีหมูเลือดหาไดยาก หรือผูปวยมีแอนติบอดี
หลายตัว ธนาคารเลือดจะเปนผูโทรศัพทไปแจง Ward ภายในเวลา16.30 น.ของวันเดียวกัน 
ขอควรระวัง 

1. เพื่อปองกันการเจาะเลือดผูปวยผิดคน  กอนเจาะเลือดตองตรวจสอบใหแนชัดทุกคร้ังโดยการถามชื่อ
ผูปวยหรือตรวจสอบจากแฟมประวัติ 

2. เมื่อเจาะเลือดเสร็จแลว ควรรีบสงมาใหธนาคารเลือดโดยเร็วที่สุดเพื่อปองกันการสูญเสีย  
Complement   ซึ่งจะทําใหไมสามารถตรวจพบ Antibody  บางชนิดได 

3. ตองเจาะเลือดผูปวยใหมทุกคร้ังในการขอเลือดแตละคร้ัง 
การปลดเลือด 
 ธนาคารเลือดจะเก็บเลือดไวเปนเวลา 2 วัน โดยเร่ิมนับตั้งแตวันที่จองหลังจากนั้นจะปลดเลือดใหผูปวย
รายอ่ืนตอไป หากยังตองการใชเลือดจะตองแจงเจาหนาที่ธนาคารเลือดเพื่อจองเลือดไว มิฉะนั้นตองเจาะเลือดผูปวย
เพื่อทําการ Crossmatch ใหมเมื่อเกินกําหนด 2 วัน ดังกลาว 
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การขอเลือดเพ่ือเตรียมผาตัด 
1. ตองขอเลือดมายังธนาคารเลือดลวงหนา  1 วัน กอนเวลา 14.00 น. ยกเวน กรณีที่จําเปนเรงดวนเทานั้น 
2. ใชใบขอเลือดที่ทางธนาคารเลือดจัดใหเทานั้น  กรอกขอมูลทั้งหมดใหถูกตองครบถวนดวยลายมือที่อานงายและ

ชัดเจน พรอมทั้งทํา Copy 
3. เจาะเลือดใส  Tube clotted blood (Tube พลาสติกจุกแดงดํา ชนิดไมมีเจล)  กรอกขอมูลที่Tubeเลือดให

ถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมทั้งระบุชื่อผูเจาะเลือด หากขอมูลในใบขอเลือดและ Tube clotted blood ไม
ครบถวน หรือไมตรงกัน ธนาคารเลือดจะไมทําการ Crossmatch ให ยกเวน เมื่อไดแกไขใหถูกตอง 

การเลื่อนการผาตัด 
 หากมีการเลื่อนการผาตัดจะตองแจงเจาหนาที่ธนาคารเลือดใหทราบในวันเดียวกันหรือโดยเร็วที่สุด 
เพื่อปองกันการปลดเลือดในวันรุงข้ึน  ธนาคารเลือดจะปลดเลือดเวลา  09.00 น. ของทุกวัน 
 ธนาคารเลือดจะเก็บเลือดไวอยางนานที่สุดเปนเวลา  3  วัน  ข้ึนกับความจําเปนของผูปวยและจํานวน
เลือดที่มีอยูในหองธนาคารเลือด แตอาจจะปลดเลือดใหผูปวยรายอ่ืนที่มีความจําเปนเรงดวนกอน หากมีการปลดเลือด
แลว Ward จะตองเจาะเลือด Tube clotted blood เพื่อทําการ Crossmatch ใหม 
 
การขอเลือดในกรณีดวน 

1. สามารถขอเลือดไดตลอด  24 ชั่วโมง ทุกวันไมเวนวันหยุดราชการ  (ที่ธนาคารเลือด ชั้น 2) 
2. ใชใบขอเลือดที่ทางธนาคารเลือดจัดใหเทานั้น กรอกขอมูลทั้งหมดใหถูกตองครบถวนดวยลายมือที่อาน

งายและชัดเจน  พรอมทั้งทํา Copy กรณีไมทราบชื่อผูปวยใหใช   HN  ของผูปวยแทน 
3. ปริมาณเลือดผูปวยที่สงมาทําการ  Crossmatch  แตละคร้ัง 

ผูใหญ เจาะเลือดใส Tube clotted blood  จํานวน 6 ml. 
เด็ก เจาะเลือดใส Tube clotted blood  จํานวน 6 ml. 
เด็กเล็ก เจาะเลือดใส Microtube clotted blood  จํานวน 1 ml.  
การขอเลือดเด็กอายุ 0- 1 เดือน ตองเจาะเลือด Tube clotted blood จํานวน 6 ml. ของแมมา
ดวย(เฉพาะคร้ังแรกที่ขอเลือด) 

4. การขอเลือดดวนใหทําเคร่ืองหมาย / ในชองที่เขียนวา  “ดวน”  ตามแตจะดวนมากเทาใด       ลงชื่อ
แพทย/ผูรับคําสั่งดวยตัวบรรจงเทานั้น 

ชนิดของเลือดที่ขอ  แบงไดเปน  3 กรณี  ตามความจําเปนของผูปวย 

กรณี 
เวลาท่ีใชตรวจ

(นาที) 
Blood Group 

การทดสอบ 
ชนิดของเลอืดท่ีจาย 

Crossmatch Ab Screening 
1 5  นาที χ χ χ PRC “O” 

2 10 นาที ABO χ χ จายตรง group ผูปวย 

3 
20 นาที 

ABO,Rh(D) 
/ 

/ ทําการ Crossmatch เบ้ืองตน 

/   =  ทํา  χ =  ไมไดทํา 

หมายเหตุ 
 -  กรณีดวนทั้ง 3 ชนิด  ผลการ Crossmatch ยังไมเรียบรอย   เมื่อจายเลือดใหผูปวยแลว เจาหนาที่
ธนาคารเลือดจะทําการ  Crossmatch ตอจนเสร็จสมบูรณ  หากตรวจพบปญหาจะแจงใหWard ทราบ และขอเลือด
ที่จายกลับคืนทันทีพรอมกับจัดหาเลือดใหใหม 
 -  เพื่อความปลอดภัยของผูปวย  แพทยโปรดทําเคร่ืองหมาย / ในชอง  ขอเลือดดวน เฉพาะกรณี ดวนจริง  
เทานั้น  
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วิธีการปฏิบัติในการเบิกเลือดใหผูปวย 
1. ควรเบิกเลือดเมื่อแพทยพรอมที่จะนําไปใหผูปวยเทานั้น การเก็บเลือดในอุณหภูมิที่ไมไดมาตรฐาน (4±

20C)  จะทําใหคุณภาพของเลือดเสื่อมลงอาจจะตองทิ้งเลือด หรือทําใหผูปวยไดรับอันตรายจาก  
hyperkalemia ได 

2. ใหเจาหนาที่นําใบขอรับเลือด ที่บันทึกขอมูลของผูปวยรวมทั้งชนิดของเลือดและจํานวนที่จะใหผูปวย
(กรุณาระบุชนิดและจํานวนที่ตองการขอ ที่ดานหลังของใบขอรับเลือดในชองจํานวนที่ขอ) พรอมกระติก
ใสเลือด ( เบิกไดจากหองธนาคารเลือด) ซึ่งจะตองมี Cold hot pack บรรจุภายใน 
หาม -  นํากระติกและ Clod hot  pack ของธนาคารเลือดไปใชในทางอ่ืนเพราะเลือดเปนผลิตภัณฑ

ปลอดเชื้อ 
 - หามมาเบิกเลือดโดยไมมี  Clod hot  pack  ยกเวนกรณีมารับ Platelet และ Cryoprecipitate  
(Cold hot pack  เมื่อรับเลือดเสร็จแลวใหเก็บที่ 40C) 

3. จํานวนเลือดที่จายขอใชใน Ward ธนาคารเลือดจะจายใหคร้ังละ 1– 2  unit  เทานั้น ยกเวน 
กรณีที่แพทยแจงมาเปนพิเศษกรณีผาตัดธนาคารเลือดจะจายใหตามจํานวนที่แพทยขอ เลือดที่เบิกไปแลวควรนําไป
เก็บไวที่ตูเย็นเก็บเลือดเสมอ ธนาคารเลือดจะไมรับคืนเลือดไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
สรุปการปลดเลือดทุกกรณี 
 เลือดที่ขอไมวากรณีใดๆ ธนาคารเลือดจะปลดเลือดตอนเชาเวลาประมาณ 09.00 น.เพื่อนําไปหมุนเวียนให
ผูปวยรายอ่ืนตอไป  

1. เลือดที่ขอใชใน Ward จะเก็บไวเปนเวลา 2 วัน จากนั้นจึงจะทําการปลด 
2. เลือดที่ขอใชสําหรับการผาตัด จะทําการปลดเลือดหลังการผาตัดเปนเวลา 1 วัน ทันที  ถามีความ

จําเปนตองใชเลือดตองโทรศัพทแจงเจาหนาที่ธนาคารเลือดกอนเวลา 09.00น.หลังวันผาตัด 1 วัน 
3. ในกรณีที่ขอเลือดดวนหองธนาคารเลือดจะเก็บเลือดไวเปนเวลา 1 วัน โดยจะทําการปลดเลือดเมื่อครบ 

24 ชั่วโมง หรือเมื่อมีความจําเปนตองใหผูปวยรายอ่ืน 

การเก็บเลือดนอกธนาคารเลือด 
 หาม เบิกเลือดไปเก็บไวที่ตูเย็นของ Ward ถามีความจําเปนตองเก็บเลือดที่ Ward จะตองมีตูเก็บเลือดที่
สามารถควบคุมอุณหภูมิไดตลอดเวลา (4± 2๐C) มีการตรวจวัดบันทึกอุณหภูมิและดูแลการใชงานอยางเครงครัด 

กรณีอ่ืนๆ 
1. กรณีที่ธนาคารเลือดไมมีเลือดใหผูปวยในการผาตัด 

กรณีไมมีเลือดใหผูปวยสําหรับใชในการผาตัด หองธนาคารเลือดจะแจงให Ward  ทราบลวงหนาทุกราย 
การสงญาติมาบริจาคสําหรับใหผูปวยใชในการผาตัดนั้น  จะตองสงมาลวงหนาอยางนอย 2 วัน มิฉะนั้น
จะไมสามารถตรวจเลือดใหทันวันผาตัด  ยกตัวอยาง เชน   ผูปวยผาตัดวันจันทร  ควรมาบริจาคอยาง
ชา คือ วันศุกร ภายในเวลา 14.00 น. เพราะจะทําการสงตรวจโรคไมทัน 

2. กรณีที่ธนาคารเลือดจัดหาเลือดไมไดตามที่แพทยขอ 
เจาหนาที่หองธนาคารเลือดจะแจงให Ward ทราบทุกคร้ัง 

การขอสวนประกอบเลือด 
วิธีการปฏิบัติในการขอสวนประกอบเลือด 

1. ตองขอในเวลาราชการเทานั้น  ยกเวน  กรณีดวนขอไดตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันไมเวน วันหยุดราชการ 
2. การขอ Platelet  Concentrate (PC), Leukocyte Poor Platelet Concentrate (LPPC), Single 

Donor   Platelet (SDP)  ตองจองลวงหนากอนใช 1 วันกอนเวลา 12.00 น. และคิดคาผลติภัณฑทันที
ที่  ขอ  ไมวาจะใชหรือไมก็ตาม 
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3. การขอสวนประกอบเลือดทุกชนิดตองเจาะเลือดสงมาดวยทุกคร้ัง ยกเวน การขอCryoprecipitate 
 4. การขอสวนประกอบเลือดตองสงมาใหธนาคารเลือดกอนเวลา 14.00 น. ยกเวน กรณีจําเปนเรงดวน

เทานั้น 
 5.  ใชใบขอเลือดที่ทางธนาคารเลือดจัดใหเทานั้น  กรอกขอมูลทั้งหมดใหครบถวนถูกตองดวย ลายมือที่อาน

งายและชัดเจน พรอมทั้งทํา Copy 
6. เจาะเลือดใส Tube clotted blood (tube พลาสติกจุกสีแดงดํา) กรอกขอมูลที่ Tube เลือดใหถูกตอง

ครบถวนและชัดเจน พรอมทั้งระบุชื่อผูเจาะเลือด หากขอมูลในใบขอเลือด และ Tube clotted blood 
ไมครบถวนหรือไมตรงกันธนาคารเลือดจะไมทําการเตรียมสวนประกอบเลือดให ยกเวน เมื่อไดแกไข
ขอมูลใหถูกตองหรือเจาะเลือดสงมาใหม 

7. จํานวนเลือดผูปวย 
ผูใหญ เจาะเลือดใส Tube clotted blood  จํานวน 6 ml. 
เด็ก เจาะเลือดใส Tube clotted blood  จํานวน 6 ml. 
เด็กเล็ก เจาะเลือดใส Microtube clotted blood  จํานวน 1 ml 

วิธีการปฏิบัติในการเบิกสวนประกอบเลือดที่ไมมีเม็ดเลือดแดงไปใหผูปวย 
1. ควรเบิกสวนประกอบเลือดเมื่อแพทยพรอมที่จะนําไปใหผูปวยเทานั้น การเก็บสวนประกอบ เลือดในอุณหภูมิไมได

มาตรฐาน จะทําใหคุณภาพลดลง เชน  PCR ตองเก็บที่อุณหภูมิ 4  2oC ฯลฯ 
2. หามเก็บสวนประกอบเลือดไวที่ตูเย็นของ Ward เพราะมีอุณหภูมิไมไดมาตรฐานธนาคารเลือด และเพื่อเปนการ

ปองกันการหยิบใหผูปวยผิดคน 
3. การติดตอขอรับสวนประกอบเลือดใหเจาหนาที่นําใบขอรับเลือด ที่บันทึกขอมูลของผูปวยครบถวน รวมทั้งระบุ

ชนิดของสวนประกอบเลือดและจํานวนที่จะใหผูปวย(กรุณาระบุชนิดและจํานวนที่ตองการขอที่ดานหลังของใบ
ขอรับเลือดในชองจํานวนที่ขอ) พรอมกระติกใสเลือด (เบิกไดจากหองธนาคารเลือด) ซึ่งจะตองมี Cold hot pack 
บรรจุภายใน  หามรับสวนประกอบเลือดโดยไมใสกระติก หรือมาเบิกสวนประกอบเลือดโดยไมมี Cold hot pack 
ในกระติก ยกเวน การเบิกสวนประกอบเลือดที่เปนPlatelet และ Cryoprecipitate หามนํากระติกและ Clod 
hot pack ของธนาคารเลือดไปใชในกรณีอ่ืน เพราะสวนประกอบเลือดเปนผลิตภัณฑปลอดเชื้อ(หลังใชงานแลว 
Clod hot packใหเก็บที่ 4 oC ) 

จํานวนสวนประกอบเลือดที่จาย 
1. ขอใชใน Ward ธนาคาร เลือดจะจายใหคร้ังละ 1–4 unit เทานั้น ยกเวน กรณีที่แพทยแจงมาเปนพิเศษ 
2. กรณีผาตัด ธนาคารเลือดจะจายใหเทาที่จํานวนแพทยขอมา  สวนประกอบเลือดที่เบิกไปแลวควรนําไปเก็บที่ตูเย็น

เก็บเลือดเสมอยกเวนสวนประกอบเลือดที่เปน Platelet และ Cryoprecipitate เก็บที่อุณหภูมิหอง 

วิธีการขอเบิกสวนประกอบเลอืดชนิดพลาสมาแชแข็ง เชน FFP, CRP และ  Cryoprecipitate 
 เนื่องจาก FFP,CRPและ Cryoprecipitate  เปนสวนประกอบเลือดที่ตองเก็บแบบแชแข็ง– 20oC  กอนใช
งานทุกคร้ังจึงตองมีการ Thaw (ละลาย) กอนเสมอ  เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ  ธนาคารเลือด
จึงมีขอกําหนดดังนี้ 

1. เบิกตามจํานวนที่ตองการใชจริง ณ เวลานั้น (หามเบิกเพื่อจะใชอีก 1 ชั่วโมงหรือ 2 ชั่วโมง) โดยการโทรศัพท
แจงลวงหนา 20-30 นาที กอนลงมารับ 

2. ธนาคารเลือดจะ Thaw (ละลาย)  FFP, CRP,   Cryoprecipitate ใหตามจํานวนที่ขอใช 
3. การขอรับสวนประกอบเลือดดังกลาวในแตละคร้ังจะใชเวลา 25-30 นาที (เวลาที่ใชในการThaw) 
4. สวนประกอบเลือดดังกลาวถา Thaw  แลวหามนํากลับไปแชแข็งโดยเด็ดขาด 
5. ธนาคารเลือดจะคิดเงินทันทีที่ Thaw ไมวาคนไขจะใชหรือไมใชผลิตภัณฑนั้นก็ตาม 
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การปลดสวนประกอบเลือด 
สวนประกอบเลือดที่ขอไมวากรณีใด ๆ ธนาคารเลือดจะปลดสวนประกอบเลือดในตอนเชาเวลา 09.00 น. 

เพื่อนําไปหมุนเวียนใหผูปวยรายอ่ืนตอไป 
1. สวนประกอบเลือดที่ขอใชใน Ward จะเก็บไวเปนเวลา 2 วัน แลว  จึงทําการปลดสวนประกอบเลือด 
2. สวนประกอบเลือดที่ขอใชสําหรับการผาตัด ธนาคารเลือดจะทําการปลดสวนประกอบเลือดหลังการผาตัด

เปนเวลา 1 วันทันที ถาไมไดรับแจงการขอจองตอจากทาง Ward ดังนั้น ถาตองการใชสวนประกอบเลือด
ตองโทรศัพทแจงเจาหนาธนาคารเลือดกอนเวลา 09.00 หลังวันผาตัด 

3. ในกรณีที่ขอสวนประกอบเลือดดวนหองธนาคารเลือดจะเก็บเลือดไวเปนเวลา 1 วัน โดยจะทําการปลด
สวนประกอบเลือดหลังวันที่จอง 1 วัน ถาตองการใชสวนประกอบเลือดตองโทรศัพทแจงเจาหนาที่ธนาคาร
เลือดกอนเวลา 09.00 น. หลังวันผาตัด 

ขอปฏิบัติในการจายและการใหเลือด, สวนประกอบเลือด 
กอนจายเลือดและสวนประกอบเลือดตองตรวจสอบความถูกตอง ดังนี ้
1. ชื่อ–สกุล HN, ABO , Rh ของผูปวย ตรวจสอบ ABO , Rh ของถุงเลือด 
2. ตรวจ Check unit number ชนิดของเลือด ที่ใบคลองถุงเลือด และ Bag เลือดตองตรงกัน  
3. ตรวจสอบผลการ Crossmatch  ของเลือดถุงนั้นวาผลผานหรือไม 
4. ตรวจเช็คสภาพเลือด วันหมดอายุ และถุงบรรจุเลือดวามีสภาพสมบูรณ ไมมีสิ่งอ่ืนปนเปอน 
5. ระบุชื่อผูทําการตรวจสอบและบันทึกขอมูลใหเรียบรอย 

การใหเลือดและสวนประกอบเลือดทาง Ward ควรปฏิบัติดังน้ี 
1. ตองใหผูปวยลงชื่อยินยอมรับเลือดในแบบฟอรมกอนใหเลือด (ถามี) หรือแจงใหผูปวยรับทราบ 
2. สอบถามชื่อ–สกุล ของผูปวยใหถูกตองชัดเจน ตรงกับใบคลองถุงเลือด ใบขอรับเลือดและใบผล 

Crossmatch  ถาผูปวยไมไดสติ ใหตรวจดูชื่อ–สกุล HN ตามปายที่ขอมือ 
3. ตรวจ Check unit number ชนิดของเลือด ที่ใบคลองถุงเลอืดใบ Report และBag เลือดตองตรงกัน 
4. ตรวจเช็คสภาพเลือด วันหมดอายุ และถุงบรรจุเลือดวามสีภาพสมบูรณ ไมมีสิ่งอ่ืนปนเปอน 
5. ดูผลการ Crossmatch วาเขากันไดกับผูปวย หากผลการ Crossmatch ไมสมบูรณ (ในการขอเลือด

ดวน) ใหบุคลากรทางการแพทย คอยเฝาดูอาการของผูปวยขณะใหเลือดอยางใกลชิด (อยางนอย 30 
นาที) เมื่อเกิดอาการผิดปกติใหหยุดการใหเลือดทันท ี

6. ใบคลองถุงเลือดตองคลองไวกับถุงเลือด จนกระทั่งการใหเลือด Unit นั้นสิน้สุดลง 

คําแนะนําการใหเลือดและสวนประกอบเลือดแกผูปวย 
การใหเลือดและสวนประกอบเลือดแกผูปวยตองปฏิบัติตามคําแนะนําของเจาหนาที่หองธนาคารเลือดอยาง

ถูกตอง และเครงครัดเพื่อใหผูปวยมีความปลอดภัยสูงสุดหากมีขอสงสัยใหสอบถามไดตลอด 24 ชั่วโมง 
 
ตัวบงชี้ของการใหเลือดและสวนประกอบเลือด 
 ในการใหเลือดหรือสวนประกอบเลือดทุกคร้ัง แพทยตองระบุขอบงชี้ของผูปวยทุกรายการ     (ดัง
รายละเอียดในตารางที่ 1) มีการบันทึกขอมูลไวในแฟมประวัติและในบันทึกการใหเลือดขอมูลนี้จะมีการรวบรวมและ
ทําการศึกษาเพื่อประเมินการใชเลือดวามีความเหมาะสมหรือไมทุกปเพื่อประโยชนในการใหการศึกษาแกแพทย และ
การใชทรัพยากรอยางเหมาะสม 
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ตารางที่ 1  Blood Component Therapy 
Component Composition Indication 

Whole blood 
RBC, Hct   40%, plasma 
WBC and Platetes-non-function 

Increase volume and mass 
exchange transfusion* 

Red Blood Cells Or packed red 
cells 

RBC, Hct   75% reduced plasm 
WBC and Platelets-non-function 

Increase red cell mass 
 

Red Blood Cells Adenine saline 
Added 

RBC Hct    75% reduced plasm 
WBC and Platets-non-function 
Additive solution 100 ml. 

Increase red cell mass 

Leukocyte-reduced 
RBC 

RBC> of initial RBC  WBC<5x108 
(centrifugation) 

Increase red cell mass prevention 
of FNHTR (WBC<5x106) 

ตารางที่ 1  Blood Component Therapy (ตอ) 

* Exchange transfustion: for newborn-Blood bank will select whole blood agedless than 7 days,     
for new born with ABO incompatibility  with receive reconstituted WB (RBC+FFP) 

Component Composition Indication 

Prestorage Leukocyte reduced 
RBC 

RBC, WBC<5x1010(filtration) 
 
Reduced plasma, few platelets 

Prevention of alloimmunization 
and CMV infection reduced 
WBC<5x106 

Platelet 
 
Random donor 

Platelet>5.5x1010,RBC,WBC 
 
Plasma 

Bleeding due to low platelet 
Cont or reduced function 
(exclude eimmune 
thrombocytopenia) 

Platelet, pheresis Platelet>3x1011,WBC,RBC,plasma Same as platelets, provide 
platelets from compatible 
donor refactory  patient 

Leukocyte-reduced platelets Platelets as above and WBC<5x106 Same as platelets, prevention 
ofFNHTR prevention of 
alloimmunization and CMV 

FFP 
Plasma, all coagulation factor NO 
platelets 

Treatment of coagulation 
disorder 

Cryoprecipitate Fibrinogen, von Willebrand’s factor Deficiency of fibrinogen, factor 
XII, factor VIII and von 
Willebrand’s factor 

FFP-crypo removed Plasma, decrease Factor VIII, 
fibrinogen 
Factor XIII 

Replacement fluid for Plasma 
exchage  in refractory TTP,HUS 
<reversal of Coumadin effect> 
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ขอมูลที่ผูปวยควรทราบกอนการรับเลือด 

หลักการ 
 กอนการไดรับเลือดเปนคร้ังแรกผูปวยควรไดรับทราบขอมูลที่อาจเกิดตามมาหลังจาการรักษาดวยการให
เลือดและสวนประกอบเลือด เพื่อใหสามารถตัดสินใจวาจะยินยอมใหแพทยใหเลือด และสวนประกอบเลือดหรือไม 
การใหขอมูลนี้มิไดมีความประสงคที่จะทําใหผูปวยเกิดอาการหวาดกลัวตกใจ แตเพื่อใหรับทราบขอมูลเพื่อการ
ตัดสินใจเทานั้น 
 
ขอมูลที่ผูปวยควรทราบกอนการรับเลือด 
 ผูปวยควรไดรับการรักษาดวยเลอืดและสวนประกอบเลือด เชน  เกล็ดเลือด, พลาสมาสดแชแข็ง,  ตามความ
จําเปนและขอบงชี้ของความเจ็บปวย 
 เลือดและสวนประกอบเลือดที่จะใหกับผูปวยนั้นไดรับการตรวจการติดเชื้อตามมาตรฐานงานธนาคารเลือด
ครบถวนแลว แตอยางไรก็ตามยังไมสามารถปองกันการติดเชื้อไดทุกกรณี การใหเลือดและสวนประกอบเลือดอาจ
เกิดผลตามมาไดหลายกรณี เชน 

1. อาการไข หนาวสัน่ แนนหนาอก 
2. มีความเสี่ยงตอการเกิดปฏิกิริยาจากการใหเลือด ซึ่งเม็ดเลือดแดงแตกและทําใหไตวายได 
3. มีความเสี่ยงตอการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ  ชนิดบี, ชนิดซี  ซิฟลิส และเอชไอวี  ไดถึงแมวาเลือดจะผาน

ตรวจการกรองเชื้อเรียบรอยแลว รวมทั้งการติดเชื้ออ่ืน ๆ  ที่ไมสามารถตรวจกรองไดขณะนี้ 

หมายเหตุ 
 ผูปวยควรมีโอกาสทําความเขาใจถึงความเสี่ยงตางๆและซักถามในสิ่งที่ไมเขาใจรวมทั้งรับทราบความเสี่ยง
หากไมยอมรับการรักษาดวยเลือดและสวนประกอบเลือดผูปวยมีสิทธิ์ไมยินยอมการรักษาดวยเลือดและสวนประกอบ
เลือดไดทุกเมื่อ 

อาการและอาการแสดงของ Transfusion reaction 
1. ชวงระยะเวลา 15 นาที หลังจากการใหเลือด และสวนประกอบเลือด เปนชวงที่มีความสําคัญที่สุด เพราะถาผูปวย

จะมีปฏิกิริยาที่รุนแรงจะเกิดข้ึนในระหวางนี้ จึงตองมีการสังเกตอาการอยางใกลชิด เพื่อที่จะสามารถทราบ
ปฏิกิริยาที่เกิดข้ึน จะไดใหการรักษาที่ถูกตองทันที  เพื่อมิใหเกิดอันตรายรุนแรงแกผูปวย การใหเลือดจึงตองมีการ
วัด Vital signs กอนที่จะเร่ิมใหเลือดหรือสวนประกอบเลือด 15 นาที และหลังจากเร่ิมใหเลือดหรือสวนประกอบ
เลือด (โดยที่ในระหวาง 30 นาทีแรกใหมีการสังเกตอาการอยางใกลชิด) และหลังจากสิ้นสุดการใหเลือดหรือ
สวนประกอบเลือดใหบันทกึใน transfusion reactions form 

2. ภาวะและอาการแสดงของ Hemolytic transfusion reactions ไดแก ไขสูง หนาวสั่น แนนหนาอก 
Hypertension Nausea, Flushing, Dyspea, Hemoglobinuria, Shock, Generallzed bleeding, Oliguira, 
Back pian, Pain at infusion saline solution เพื่อ Keep vein open 

3. ปฏิบัติตามข้ันตอนการสงตรวจกรณี Transfusion reaction พรอมทั้งกรอกรายละเอียด การเกิดปฏิกิริยาในใบ
คลองถุงเลือด (ดานหลัง) ครบถวน พรอมสงกลับมาที่หองธนาคารเลือด 

4. ถาสงสัยวาเกิด Transfusion reaction อ่ืนๆ ใหดู Transfusion reaction and management  
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ขั้นตอนการปฏิบัติในกรณีสงสัยสภาวะ Transfusion reaction 
1. หยุดการใหเลือดยูนิต นั้นๆ  เพื่อลดผลไมพึงประสงคจากองคประกอบของการใหเลือดยูนิตนั้นๆ แลวแจงแพทย

ผูเก่ียวของทราบทันที 
2. เจาะเลือดผูปวยทันทีใส Tube EDTA blood 3 ml. (Tube จุกสีมวง) และ Clotted blood 12 ml. (tube 

พลาสติก จุกแดงดํา ชนิดไมมีเจล 1 Tubeและ พลาสติกจุกแดงเหลืองชนิดมีเจล 1 Tube ) ใหสารน้ํา 0.9% 
normal salineเพื่อเปดหลอดโลหิตดําไวสําหรับบริหารยาทางหลอดโลหิตดํา 

3. ตรวจสอบใหแนใจวาผูปวยไดรับองคประกอบของเลือดยูนิตที่ถูกตอง โดยตรวจชื่อ – นามสกุล และสลากตางๆ ที่
เก่ียวของใหแนใจวาใหองคประกอบของเลือดผิดคนหรือไม และติดตามองคประกอบของเลือดยูนิตที่เก่ียวของ 
เพื่อปองกันผูปวยอีกรายที่อาจรับองคประกอบของเลือดสลับยูนิต กัน 

4. แจงเจาหนาที่ธนาคารเลือดใหทราบและระบุชนิดของ Transfusion reaction ที่คาดวานาจะเปนไปได 
5. สงตัวอยางเลือดผูปวย EDTA blood 1 tube และ tube clotted blood 1 tube พรอมถุงองคประกอบของ

เลือดและ blood set มายังหองธนาคารเลือด สง clotted blood ที่เหลืออีก 1 tube ตรวจ Total bilirubin, 
Direct bilirubin  และ Indirect bilirubin โดยสงไปยังหองปฏิบัติการเคมีคลินิก 

6. การประสานงานระหวางผูดูแลผูปวยกับ เจาหนาที่ธนาคารเลือด จะทําใหเจาหนาที่หองธนาคารเลือดทราบชนิด
ของ  Transfusion reaction  ที่คาดวานาจะเปนไปไดและตองคํานึงถึง Hemolytic transfusion reaction ไว
เสมอ จนกวาจะมีเหตุผลสนับสนุนยืนยันวาไมใช  Hemolytic transfusion reaction 

7. เจาะเลือดผูปวย (Clotted blood, ใส tube พลาสติก จุกแดงเหลือง ชนิดมีเจล) หลังเกิดเหตุ 5 –7 ชั่วโมง เพื่อสง
ตรวจ Total bilirubin , Direct bilirubin และ  indirect bilirubin  

8. ถาสงสัย Bacterial contamination ใหสงตรวจ blood culture ผูปวยตามวิธีปกติ และแจงขอสงสัยนี้กับ
เจาหนาที่หองธนาคารเลือด เพื่อใหเจาหนาที่หองธนาคารเลือดสง Culture เลือดยูนิตที่มีปญหา 

วิธีปฏิบัติในการขอสงตรวจ HLA Platelet antibody 
1. ทางธนาคารเลือดจะสงตรวจ Lab HLA Platelet antibody ที่ศูนยบริการโลหิตแหงชาติสภากาชาดไทยในวัน

จันทร, พุธ, ศุกร กอนเวลา 10.00 น. 
2. ตองติดตอธนาคารเลือดเพื่อทราบรายละเอียด ขอสงสัยลวงหนาอยางนอย 1 วัน 
3. ใบ Request และ tube สงตรวจติดตอขอรับที่ธนาคารเลือด 
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แนวทางการขอ CT / MRI / US  ในกรณีผูปวยฉุกเฉิน 
    สําหรับแพทยใชทุนและแพทยประจําบาน 
 
 

1. ติดตอ Counter แผนกเอกซเรยกอนวาจะขอ Emergency หรือ Consult อาน film / Ultrasound 

2. กรณีที่ขอ Emergency ใหระบุวาเปน Modality อะไร (Ultrasound, CT scan, MRI scan, Fluoroscopy หรือ 

Intervention) และควรทราบชื่อรังสีแพทยที่จะ Consult จากเจาหนาที่ Counter กอนเขามาในหองอาน Film 

3. กรณีที่ขอ Consult อาน Film CT-scan ที่ทําในวันที่ Consult หรือ CT Emergency ในวันนั้น ให Consult รังสี

แพทยที่อยู CT วันนั้น 

4. กรณีที่เปน Case Emergency จากหองตรวจอุบัติเหตุและฉุกเฉิน อนุญาตใหโทรขอ Case Emergency ทาง

โทรศัพทได และหลังจากโทรขอ Case Emergency ไดแลวใหเจาหนาที่จากหองตรวจอุบัติเหตุและฉุกเฉิน นําใบ 

Request มาลงทะเบียนที่ Counter แผนกเอกซเรย ชั้น 2 ทุกคร้ัง 

การเตรียมประวัติผูปวยกอน Consult หรือขอ Emergency 

1. นํา Film เกาทั้งหมด และ แฟมเวชระเบียน หรือ Chart ประวัติผูปวยมาดวยทุกคร้ัง 

2. เขียนใบ Request ใหละเอียดระบุ Modality ที่ตองการสงใหถูกตอง และแนบใบซักประวัติผูปวยมาพรอมกับใบ 

Request ดวยทุกคร้ัง 

3. ควรทราบการวินิจฉัยเบื้องตนหรือการวินิจฉัยโรค รวมทั้งเหตุผลในการสงตรวจวาตองการจะดูอะไร 

4. ประวัติที่ตองรูคือ ผูปวยเคยทํา Imaging อะไรมากอนบาง  ทําเมื่อไร และผลเปนอยางไร 

5. ควรทราบผล Lab ที่สําคัญตอตัวโรค และการวินิจฉัย 

6. ถาคิดวาจําเปนตองฉีด Contrast medium ตองทราบประวัติแพ Contrast medium (แพอาหารทะเล) ทราบ 

NPO time และคํานวณ GFR or CrCL มากอนทุกคร้ัง (คา<30 ไมสามารถฉีด Contrast ได) 

7. ถา Consult intervention ควรทราบผล Lab: Plt, PT, PTT, INR และยาที่ผูปวยรับประทาน มี Aspirin หรือ 

Antithrombolytic agent อ่ืนๆ หรือไม 

8. ควรตรียมขวด Specimen มาพรอมกับผูปวยและระบุดวยวาจะสงยอมหรือ Culture อะไรบาง 
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    แนวทางการปรกึษานิติเวชคลินิกกรณีผูปวยคดี 
ภาควิชานิติเวชศาสตร 
คณะแพทยศาสตร มศว 

 
 

ในเวลาราชการ (ตั้งแต เวลา 08.00 น. – 16.00 น.) 

การสงปรึกษาจากหองตรวจผูปวยนอก และจากแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

1. เมื่อมีผูปวยคดีมาตรวจใหอยูในดุลยพินิจของแพทยเจาของไข พิจารณาสงปรึกษาแพทยนิติเวช โดยใหแจงที่

ธุรการภาควิชานิติเวชศาสตรทีห่มายเลข 10188 หรือ 10185 พรอมบันทึกเวลาที่โทรปรึกษา ในเวชระเบียน 

การแจงขอมูลเบื้องตน ควรแจงรายละเอียด ดังนี้ 

• อายุผูปวย 

• รายละเอียดการบาดเจ็บ และการรักษา 

• หากมีใบนําสงจากสถานีตาํรวจใด ๆ ตองแจงใหทราบดวยทุกคร้ัง 

2. ธุรการภาควิชาแจงแพทยนิติเวชที่อยูเวรประจําวัน พรอมกับออกเลขที่คดี (FC xxx/xx) 

3. แพทยนิติเวชไปตรวจที่หองอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ภายในเวลาไมเกิน 30 นาที หลังรับแจง 

4. ผูปวยที่ตองข้ึนหอผูปวยเปนผูปวยใน ใหปรึกษาแพทยนิติเวชกอนข้ึนหอผูปวยอยางนอย 15 นาที 

5. ผูปวยที่ตองสงตัวไปรักษาตอที่โรงพยาบาลอ่ืน ควรตามแพทยนิติเวชหลังจากรูวาตอง refer กอนที่จะถูกสง

ตัวไปอยางนอย 30 นาที  

6. แพทยนิติเวชซักประวัติเหตุการณพรอมกับบันทึกบาดแผล 

7. แพทยนิติเวชอธิบายข้ันตอนในการตรวจแกผูปวยหรือญาติจนเขาใจแลว ออกเอกสารทางการแพทย และ

การติดตามคดีตอไป 

8. แพทยนิติเวชจะเปนผูรวบรวมผลการตรวจทั้งหมด จากนั้นออกรายงานการชันสูตรบาดแผลใหแก พนักงาน

สอบสวน รวมถึงการเปนพยานศาลตอไป 

การสงปรึกษาจากหอผูปวยใน 

- เมื่อมีผูปวยคดีมาตรวจใหอยูในดุลยพินิจของแพทยเจาของไข พิจารณาสงปรึกษาแพทยนิติเวชโดยใหแจงที่

ธุรการภาควิชานิติเวชศาสตรที่หมายเลข 10188 หรือ 10185 ภายใน 24 ชั่วโมง หลังรับเปนผูปวยใน 

- สงใบปรึกษาพรอมกับเวชระเบียนและผลการตรวจทางหองปฏิบัติการทั้งหมด สงมาที่ภาควิชาฯ  หากมีใบ

ชันสูตรบาดแผลตองสงมาใหดวยทุกคร้ัง 

2. ธุรการภาควิชาแจงแพทยนิติเวชประจําวันนั้น ๆ พรอมกับออกเลขที่คดี (FC xxx/xx) 

3. แพทยนิติเวชจะแจงใหทราบวาจะรับปรึกษา หรือไม และไปตรวจผูปวยที่ใด  

4. แพทยนิติเวชทําการตรวจบันทึกบาดแผลภายนอก  และออกเอกสารทางการแพทย 

5. แพทยนิติเวชจะเปนผูรวบรวมผลการตรวจทั้งหมด จากนั้นออก รายงานผลการชันสูตรบาดแผล ผลทาง

หองปฏิบัติการ และใหความเห็นในคดีใหแกพนักงานสอบสวน รวมถึงการเปนพยานศาลตอไป 
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นอกเวลาราชการ (ตั้งแต เวลา 16.00 น.  – 08.00  น. และวันหยุดราชการ) 

1. เมื่อมีผูปวยคดีมาตรวจใหอยูในดุลยพินิจของแพทยเจาของไข พิจารณาสงปรึกษาแพทยนิติเวชโดยใหแจง 

แพทยเวรประจําวัน ที่หมายเลขมือถือ พรอมบันทึกเวลาที่โทรปรึกษา ในเวชระเบียน การแจงขอมูลเบื้องตน 

ควรแจงรายละเอียด ดังนี้ 

• ลักษณะผูปวยคคี 

• รายละเอียดการบาดเจ็บ และการรักษาขณะนั้น 

• หากมีใบนําสงจากสถานีตาํรวจใด ๆ ตองแจงใหทราบดวยทุกคร้ัง 

2. แพทยนิติเวชที่อยูเวรประจําวันไปตรวจที่หองอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ภายในเวลาไมเกิน 30 นาที หลังรับแจง 

3. แพทยนิติเวชลงทะเบียนผูปวยในเวชระเบียนและออกเลขที่คดี (FC xxx/xx) 

4. ผูปวยที่ตองข้ึนหอผูปวยเปนผูปวยใน ใหปรึกษาแพทยนิติเวชกอนข้ึนหอผูปวยอยางนอย 15 นาที 

5. ผูปวยที่ตองสงตัวไปรักษาตอที่โรงพยาบาลอ่ืน ควรตามแพทยนิติเวชหลังจากรูวาตอง refer กอนที่จะถูกสง

ตัวไปอยางนอย 30 นาที  

6. แพทยนิติเวชซักประวัติเหตุการณพรอมกับบันทึกบาดแผล 

7. หากผูปวยออกจากโรงพยาบาลใหแจงมาที่ธุรการภาควิชาฯ เพื่อติดตอแพทยเจาของไขออกเอกสาร และการ

ติดตามการรักษา 

8. แพทยนิติเวชจะเปนผูรวบรวมผลการตรวจทั้งหมด จากนั้นออกรายงานการชันสูตรบาดแผลใหแก พนักงาน

สอบสวน รวมถึงการเปนพยานศาลตอไปทางการแพทย  

 ตารางการออกตรวจผูปวยคดีของแพทยนิติเวช  

วันจันทร   20224, 

10188 

วันอังคาร   10188 

วันพุธ   20886 

วันพฤหัสบดี   20994 

วันศุกร   20223 

 

 

หมายเหตุ  

1. กรณีที่ไมสามารถตามแพทยที่มหีนาที่ได ใหโทรแจงแพทยนิติเวชทานอ่ืน เพื่อเก็บขอมูล และหาแนว

ทางการแกไขตอไป 

2. หากมีการบาดเจ็บอ่ืน ๆ รวม ใหยึดหลักแนวทางการปรึกษาผูปวยคด ี

3. หากมีการเสียชีวิต ใหยึดหลักแนวทางการชนัสูตรพลิกศพและผาชนัสูตรศพภาควชิา 

นิติเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานหองตรวจนิติเวชคลินิก (ผูปวยคดี) ภาควิชานิติเวชศาสตร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ใบนําสงผูบาดเจ็บ      -  รับและสงเอกสารเอกสารท่ีเก่ียวของ 
- ใบรายงานการชันสูตรบาดและความเห็นแพทย   -  สงเอกสารตอบรับการเปนพยานศาล 
- สงคืนวัตถุพยาน        -  สงวัตถุพยาน 
                           -  เปนพยานศาล  

admit 

ผูปวยท่ีไดรับการตรวจรักษาและเขาขายวาอาจจะเปนผูปวยคดี 

ผูปวยนอก 

  

นติิเวชคลินกิ 

ลงทะเบียนผูปวยคดี 

(เลขท่ี FC 000/00) 

จัดเก็บขอมลู วัตถุพยาน และบันทึกเอกสารตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ 

(ธุรการภาควิชานิติเวชศาสตร) 

- สงปรึกษาแพทย  

  เฉพาะทางเพ่ิมเติม 

- สงทําแผล 

ออกเอกสารใหผูปวย 

- ใบรับรองแพทยลางาน 

- ใบรับรองแพทยใชเบิกพ.ร.บ. 

- ใบกองทุนเงินทดแทน 

- บริษัทประกันชีวิต 

แพทยนิติเวชซักประวัติ ตรวจรางกาย และบันทึก

บาดแผล  รวมถึงการเก็บวัตถุพยานจากตัวผูปวย 
 

ผูปวยใน 

WARD, ICU 

ตํารวจ ศาล 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานหองตรวจนิติเวชคลินิก (ผูถูกลวงละเมิดทางเพศ) ภาควิชานิติเวชศาสตร 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูปวยท่ีถูกลวงละเมิดทางเพศ 

ลงทะเบียนผูปวย 

(R000/00) 

แพทยนิติเวช 

- ซักประวัติ 

- ตรวจรางกาย 

- เก็บวัตถุพยาน 

- ใหคําปรึกษาทางคดี 

แพทยสูตินรีเวช 

- ซักประวัติ 

- ตรวจรางกาย 

- ใหการรักษา 
 

สงวัตถุพยานตรวจทางหองปฏิบัติการ 

เก็บประวัติและเอกสารตาง ๆ 

รวบรวมขอมูลท่ีเกี่ยวของกับคดี 

ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ 

(ธุรการภาคนิติเวชศาสตร) 

ใบนําสงผูบาดเจบ็หรือศพ หมายศาล 

  

ตํารวจ ศาล 
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แนวทางการปรึกษานิติเวชคลินิกกรณีผูถูกลวงละเมิดทางเพศ 

ในเวลาราชการ (08.00 – 16.00 น.) 

การสงปรึกษาจากแผนกคัดกรอง หรือหองตรวจผูปวยนอก แผนกสูติ-นรีเวชกรรม 

1. เมื่อปรากฏมีผูถูกลวงละเมิดทางเพศ มาตรวจที่หองตรวจสูติ-นรีเวช หามเจาหนาที่ลงบันทึกประวัติใด ๆ ใน

เวชระเบียน เวนแต ใชรหัส R เทานั้น และแจงที่ธุรการภาควิชานิติเวชศาสตรทันที ที่หมายเลข 10188 

หรือ 10185 หรือโทรแจงแพทยนิติเวชที่ออกตรวจผูปวยนอกในวันนั้นไดโดยตรงพรอมบันทึกเวลาที่โทร

ปรึกษาลงในเวชระเบียน โดยแจงขอมูลเบื้องตนดังนี้ 

- อายุผูปวย 

- หากมีใบนําสงจากสถานีตาํรวจใด ๆ ตองแจงใหทราบดวยทุกคร้ัง 

2. ธุรการภาควิชาแจงแพทยนิติเวชประจําวันนั้น ๆ พรอมกับออกเลขที่คดี (R xxx/xx) 

3. แพทยนิติเวชจะไปตรวจผูปวยที่หองตรวจสูตินรีเวช ภายในเวลาไมเกิน 30 นาทีหลังรับแจงพรอมเอกสาร

นิติเวช และชุดเก็บวัตถุพยาน 

4. แพทยนิติเวชซักประวัติเหตุการณพรอมกับแพทยหรือแพทยใชทุนแผนกสูติ-นรีเวช  

-    หากมีผูปกครองมาดวย จะแยกซักประวัติคร้ังละ 1 คน 

  -    หากเปนผูปวยเด็ก หรือไมสามารถบอกประวัติได จะซักประวัติผูปกครอง 

5. แพทยนิติเวชอธิบายข้ันตอนในการตรวจแกผูปวยหรือญาติจนเขาใจแลว ทําการตรวจหารองรอยการ รวม

ประเวณี รวมทั้งเก็บวตัถุพยานจากภายนอกและภายในชองคลอด 

- หากผูปวยมีใบนําสงจากสถานีตํารวจ ถือวาแพทยเปนเจาพนักงานตามกฎหมาย มีสิทธิ์ทํา

หนาที่ ไดโดยไมตองมีใบยินยอมใหการตรวจรักษาจากผูปวย หรือตองมีใบยินยอมจาก

ผูปกครอง 

- แตหากผูปวยยังไมบรรลุนิติภาวะจําเปนตองมีการเซนยินยอมใหมีการตรวจรักษาจาก

ผูปกครอง 

6. การเก็บรักษาวัตถุพยาน แพทยนิติเวชเก็บวัตถุพยานที่ไดใสในชุดเก็บวัตถุพยานที่มิดชิด และสงตรวจ ณ 

หองปฏิบัติการพยาธิวทิยาโดยทันที  จากหองตรวจสูติ-นรีเวช 

7. แพทยสูติกรรมใหการรักษาผูปวยและนัดตรวจติดตามอาการ 

8. แพทยนิติเวชจะเปนผูรวบรวมผลการตรวจทั้งหมด จากนั้นออก รายงานผลการชันสูตรบาดแผล ผลทาง

หองปฏิบัติการ และใหความเห็นในคดีใหแกพนักงานสอบสวน รวมถึงการเปนพยานศาลตอไป 

การสงปรึกษาจากแผนกอุบตัิเหตุและฉุกเฉิน 

1. เมื่อปรากฏมีผูถูกลวงละเมิดทางเพศ มาตรวจที่แผนกอุบัติเหตแุละฉุกเฉิน ดวยอาการหมดสตหิรือมีการ

บาดเจ็บ อ่ืนรวม ใหรักษาภาวะที่คุกคามตอชีวิตกอน ใหเจาหนาที่ลงบันทึกรหัส R ในเวชระเบียน รวมกับ

อาการ บาดเจ็บหลัก การแจงแพทยนิติเวชมีหลักการ ดังนี ้

- แจงที่ธุรการภาควิชานิติเวชศาสตรทันที ที่หมายเลข 10188 หรือ 10185 หรือโทรแจงแพทย

นิติเวช ที่ออกตรวจผูปวยนอกในวันนั้น ไดโดยตรงทันที พรอมบันทึกเวลาที่โทรปรึกษาในเวช

ระเบียน  
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- ผูปวยที่ตองข้ึนหอผูปวยเปนผูปวยใน ใหปรึกษาแพทยนติิเวชกอนข้ึนหอผูปวยอยางนอย 15 

นาท ี

- ผูปวยที่ตองสงตัวไปรักษาตอที่โรงพยาบาลอ่ืน ควรตามแพทยนติิเวชหลังจากรูวา 

ตอง refer กอนที่จะถูกสงตัวไปอยางนอย 30 นาที  

- การแจงขอมูลเบื้องตน ควรแจงรายละเอียด ดังนี ้

• อายุผูปวย 

• รายละเอียดการบาดเจ็บ และการรักษา 

• หากมีใบนําสงจากสถานีตาํรวจใด ๆ ตองแจงใหทราบดวยทุกคร้ัง 

2. ธุรการภาควิชาแจงแพทยนิติเวชประจาํวันนั้น ๆ พรอมกับออกเลขที่คดี (R xxx/xx) 

3. แพทยนิติเวชจะไปตรวจผูปวยทีแ่ผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ภายในเวลาไมเกิน 30 นาที หลังรับแจง พรอม

เอกสารนิติเวชและชุดเก็บวัตถุพยาน ยกเวนมีเหตุจําเปนจะแจงใหทราบเปนกรณีไป 

4. ใหหัวหนาเวรตามแพทยแผนกสตูิ-นรีเวชกรรม เพื่อรวมตรวจที่แผนกฉุกเฉิน 

5. แพทยนิติเวชทาํการตรวจบันทกึบาดแผลภายนอก  และตรวจรองรอยการรวมประเวณี รวมทั้งเก็บวัตถุ

พยาน จากภายนอกและภายในชองคลอด หลังจากที่ภาวะคุกคามไดรับการรักษาแลว 

6. แลวการเก็บรักษาวัตถุพยาน แพทยนิติเวชเก็บวัตถุพยานที่ไดใสในชุดเก็บวัตถุพยานที่มิดชิด และสงตรวจ ณ 

หองปฏิบัติการพยาธิวทิยาโดยทนัที  จากแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

7. แพทยนิติเวชจะเปนผูรวบรวมผลการตรวจทั้งหมด จากนั้นออก รายงานผลการชันสูตรบาดแผล ผลทาง

หองปฏิบัติการ และใหความเห็นในคดีใหแกพนักงานสอบสวน รวมถึงการเปนพยานศาลตอไป 

นอกเวลาราชการ (16.00 – 08.00 และวันหยุดราชการ) 

การสงปรึกษาจากแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

1. เมื่อปรากฏมีผูถูกลวงละเมิดทางเพศ มาตรวจที่แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน หามเจาหนาที่ลงบันทึกประวัติใด 

ๆ ในเวชระเบียน เวนแต ใชรหัส R เทานั้น และแจงแพทยเวรนิติเวชโดยตรง ตามตารางเวรที่แผนกฉุกเฉิน 

หากไมทราบใหโทรถามผูชวยแพทยนิติเวช ที่หมายเลข 10029  

2. หลักการในการปรึกษาแพทยเวร มีดังนี้ 

- แจงแพทยเวรนิติเวชทันที พรอมบันทึกเวลาที่โทรปรึกษาและชื่อแพทยที่รับปรึกษาลงในเวช

ระเบียน  

- ผูปวยที่ตองข้ึนหอผูปวยเปนผูปวยใน ใหปรึกษาแพทยนิติเวชกอนข้ึนหอผูปวยอยางนอย 15 

นาที ใหแพทยเวรทานนั้นเปนผูรับผิดชอบตอผูปวยรายนั้น 

- ผูปวยที่ตองสงตัวไปรักษาตอที่โรงพยาบาลอ่ืน ควรตามแพทยนิติเวชหลังจากรูวาตอง refer 

กอนที่จะถูกสงตัวไปอยางนอย 30 นาที  

- การแจงขอมูลเบื้องตน ควรแจงรายละเอียด ดังนี้ 

• อายุ 

• ที่มาที่ไป รวมถึงการบาดเจ็บอ่ืน ๆ รวม 

• หากมีใบนําสงจากสถานีตาํรวจใด ๆ ตองแจงใหทราบดวยทุกคร้ัง 

• กระบวนการรักษา เชน ตองรอเอ็กซเรย หรือรอปรึกษาแพทยแผนกอ่ืนรวมหรือไม 
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3. แพทยนิติเวชจะไปตรวจผูปวยที่แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ภายในเวลาไมเกิน 30 นาที หลังรับแจงพรอม

เอกสารนิติเวชและชุดเก็บวัตถุพยาน ยกเวนมีเหตุจําเปนจะแจงใหทราบเปนกรณีไป 

4. ใหหัวหนาเวรตามแพทยใชทุนเวรสูติ-นรีเวชกรรมหลังจากตามแพทยเวรนิติเวช 

5. แพทยนิติเวชซักประวัติเหตุการณพรอมกับแพทยใชทุนแผนกสูติ-นรีเวช  

-    หากมีผูปกครองมาดวย จะแยกซักประวัติคร้ังละ 1 คน 

  -    หากเปนผูปวยเด็ก หรือไมสามารถบอกประวัติได จะซักประวัติผูปกครอง 

6. แพทยนิติเวชอธิบายข้ันตอนในการตรวจแกผูปวยหรือญาติจนเขาใจแลว ทําการตรวจหา 

 รองรอยการรวมประเวณี  รวมทั้งเก็บวัตถุพยานจากภายนอกและภายในชองคลอด 

- หากผูปวยมีใบนําสงจากสถานีตํารวจ ถือวาแพทยเปนเจาพนักงานตามกฎหมาย มีสิทธิ์ทํา

หนาที่ ไดโดยไมตองมีใบยินยอมใหการตรวจรักษาจากผูปวยหรือตองมีใบยินยอมจาก

ผูปกครอง 

- แตหากผูปวยยังไมบรรลุนิติภาวะจําเปนตองมีการเซนยินยอมใหมีการตรวจรักษาจาก

ผูปกครอง 

7. แลวการเก็บรักษาวัตถุพยาน แพทยนิติเวชเก็บวัตถุพยานที่ไดใสในชุดเก็บวัตถุพยานที่มิดชิด และสงตรวจ ณ 

หองปฏิบัติการพยาธิวิทยาโดยทันที จากแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

8. แพทยนิติเวชจะเปนผูรวบรวมผลการตรวจทั้งหมด จากนั้นออก รายงานผลการชันสูตรบาดแผล ผลทางหอง 

ปฏิบัติการ และใหความเห็นในคดีใหแกพนักงานสอบสวน รวมถึงการเปนพยานศาลตอไป 

หมายเหตุ  

1. กรณีที่ไมสามารถตามแพทยที่มีหนาที่ได ใหโทรแจงแพทยนิติเวชทานอ่ืน เพื่อเก็บขอมูลและหาแนวทางการ 

แกไขตอไป 

2. หากมีการบาดเจ็บอ่ืน ๆ รวม ใหยึดหลักแนวทางการปรึกษาผูปวยคดี 

3. หากมีการเสียชีวิต ใหยึดหลักแนวทางการชันสูตรพลิกศพและผาชันสูตรศพ ภาควิชานิติเวชศาสตร คณะ

แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช

กุมารี 
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ข้ันตอนการปฏิบัติกรณีศพท่ีเสียชีวิตจากการตายผิดธรรมชาติ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

พนักงานสอบสวน 

ผูชวยแพทยนิติเวช 

แพทยนิติเวช 

ออกชนัสูตรพลิกศพ ณ ท่ีท่ีพบศพ 

ประชาสัมพันธ ร.พ. 

พยาบาลหัวหนาเวร 

การรักษาศพท่ีหอผูปวย 

การตายผิดธรรมชาติ 

เสียชีวิตในโรงพยาบาล เสียชีวิตนอกโรงพยาบาล 

ผูชวยแพทยนิติเวช 

จําหนายศพ

ตามระเบียบ

โรงพยาบาล รวบรวมขอมูลท่ีเกี่ยวของกับคดีและผลการตรวจ 

ทางหองปฏบัิติการ 

(ธุรการนิติเวชศาสตร) 

ตํารวจ ศาล 

พนักงานสอบสวน 

แพทยเวรนิติเวช 
 

ชันสูตรพลิกศพ ณ ท่ีพบศพ 

สงศพเพ่ือผาชันสูตร 
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แนวทางการจําหนายศพออกจากโรงพยาบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

กรณีมีการเสียชีวิตในโรงพยาบาล 

เสียชีวิตผิดธรรมชาติ 

ชันสูตรพลิกศพ 

ณ หอผูปวย 

ผาศพ ไมผาศพ 

แพทยนิติเวชออก

หนังสือรับรองการตาย 

ญาติติดตอชําระคารักษาพยาบาล 

ท่ีแผนกการเงินในชั้น 6 

ญาติติดตอขอรับหนังสือรับรองการตาย

ท่ีเวชระเบียน 

ติดตอรับศพ ณ หองเก็บรักษาศพชั้น B 

พรอมท้ังนําหลักฐานมาแสดง* 

ติดตอรับศพ ณ หองเก็บรักษาศพชั้น B 

พรอมท้ังนําหลักฐานมาแสดง* 

แจงตาย ณ ท่ีวาการอําเภอ 

เสียชีวิตโรคธรรมชาติ 

หอผูปวยชี้แจงขั้นตอน

การรับศพใหกับญาติ 

เสียชีวิตผิดธรรมชาติ 

เสียชีวิตผิดธรรมชาติ 

กรณีมีการเสียชีวิตนอกโรงพยาบาล 

ผูชวยแพทยนิติเวชรับลงทะเบียน HN 

/FAศพ เพ่ือทําการผาชันสูตร 

แพทยนิติเวชออกหนังสือ 

รับรองการตาย 

ผูชวยแพทยนิติเวชเก็บ 

หนังสือรับรองการตาย 

ญาติติดตอขอรับหนังสือรับรอง 

การตายท่ีผูชวยแพทยนิติเวช 

แจงตาย ณ ท่ีวาการอําเภอ 

ติดตอขอรับศพ ณ หองเกบ็ศพชั้น B  

พรอมท้ังนําหลักฐานมาแสดงดวย* 

ติดตอขอรับศพ ณ หองเก็บศพชั้น B 

พรอมท้ังนําหลักฐานมาแสดงดวย* 

* ไดแก 

1. สําเนาบัตรประชาชนผูเสียชีวิต 

2. สําเนาบัตรประชาชนผูรับศพ 

3. ใบเสร็จคารักษาพยาบาล 

4. ใบมรณบัตร 

5. สําเนาทะเบียนบาน 
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ข้ันตอนการปฏิบัติกรณีพบส่ิงตองสงสัยวาผิดกฎหมายจากผูปวย 
 

   

ผูปวยนอก/ผูปวยใน 

พบวัตถุตองสงสัยวาเปนวัตถุผิดกฎหมายหรือวัตถุอันตราย 

พิจารณาแจงความตอ 
พนักงานสอบสวน สภ.องครักษ 

แจงแพทยเวรนิติเวช/ผูชวยแพทยนิติเวช 
เพ่ือทําการเก็บวัตถุพยาน 

- ลงบันทึกหมายเลขวัตถุพยาน 

- ถายรูปวัตถุพยาน 

- ลงรายละเอียดของวัตถุพยาน 

- ลงช่ือผูเก็บวัตถุพยาน วัน เวลา 
- ปดผนึกวัตถุพยานในซอง เซ็นตช่ือ 

วันเวลา ทับรอยผนึก 

แจงหัวหนาหนวยงานทันที 

ธุรการภาควิชาเซ็นช่ือ/วันเวลา 
รับวัตถุพยาน 

พนักงานสอบสวนดําเนินการตามกฎหมาย 
และเซ็นช่ือ วัน เวลา ท่ีรับวัตถุพยาน 

แจงผูอํานวยการ 
หรือผูแทนท่ีไดรับมอบหมาย 
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    แนวทางการสั่งยาและเวชภัณฑ  
สําหรับแพทยใชทุนและแพทยประจําบาน 

 
 

1. หลักเกณฑของคณะกรรมการแหงชาติดานยา 
 บัญชียาสําหรับโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุข หมายความวา รายการยาสําหรับใชในโรงพยาบาล
และสถานบริการสาธารณสุข ซึ่งประกอบดวยบัญชียอย ๕ บัญชี ไดแก บัญชี ก บัญชี ข บัญชี ค บัญชี ง และบัญช ีจ 

- บัญชี ก คือ รายการยาสําหรับสถานพยาบาลทุกระดับ เปนรายการยามาตรฐานที่ใชในการปองกันและแกไข
ปญหาสุขภาพที่พบบอย มีหลักฐานชัดเจนที่สนับสนุนการใชมีประสบการณการใชในประเทศไทยอยาง
พอเพียงและเปนยาที่ควรไดรับการเลือกใชเปนอันดับแรก ตามขอบงใชของยาน้ัน 

- บัญชี ข คือ รายการยาที่ใชสําหรับขอบงใชหรือโรคบางชนิดที่ใชยาในบัญช ีก ไมได หรือไมไดผล หรือใชเปน
ยาแทนยาในบัญชี ก ตามความจําเปน 

- บัญช ีค คือ รายการยาที่ตอง ใชในโรคเฉพาะทางโดยผูชํานาญ หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการ
ของสถานพยาบาลน้ัน ๆ โดยมีมาตรการกํากับการใช ซึ่งสถานพยาบาลที่ใชจะตองมีความพรอมตั้งแตการ
วินิจฉัยจนถึงการติดตามผลการรักษา เนื่องจากยากลุมนี้ เปนยาที่ถาใชไมถูกตอง อาจเกิดพิษหรือเปน
อันตรายตอผูปวยหรือเปนสาเหตุใหเกิดเชื้อดื้อยาไดงาย หรือเปนยาที่มีแนวโนมในการใชไมตรงตามขอบงชี้
หรือไมคุมคาหรือมีการนําไปใชในทางที่ผิด หรือมีหลักฐานสนับสนุนการใชที่จํากัด หรือมีประสบการณการใช
ในประเทศไทยอยางจํากัด หรือมีราคาแพงกวายาอ่ืนในกลุมเดียวกัน 

- บัญชี ง คือ รายการยาที่มีหลายขอบงใช แตมีความเหมาะสมที่จะใชเพียงบางขอบงใช หรือมีแนวโนมจะมี
การสั่งใชยาไมถูกตอง หรือเปนรายการยาที่มีราคาแพง จึงเปนกลุมยาที่มีความจําเปนตองมีการระบุขอบงใช
และเงื่อนไขการสั่งใชยา การสั่งใชยาซึ่งตองใหสมเหตุผลเกิดความคุมคาสมประโยชนจะตองอาศัยการตรวจ
วินิจฉัยและพิจารณาโดยผูชํานาญเฉพาะโรคที่ไดรับการฝกอบรมในสาขาวิชาที่เก่ียวของ จากสถานฝกอบรม
หรือไดรับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติจากแพทยสภาหรือทันตแพทยสภาเทานั้น และโรงพยาบาลจะตองมี
ระบบการกํากับประเมินและตรวจสอบการใชยา (Drug Utilization Evaluation, DUE) โดยตองมีการ
เก็บขอมูลการใชยาเหลานั้นเพื่อตรวจสอบในอนาคต 
- บัญช ีจ คือ 
 รายการยาสําหรับโครงการพิเศษของกระทรวง ทบวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ ที่มีการกําหนด

วิธีการใชและการติดตามประเมินการใชยาตามโครงการ โดยมีหนวยงานนั้นรับผิดชอบ 
  รายการยาสําหรับผูปวยที่มีความจําเปนเฉพาะ ซึ่งมีการจัดกลไกกลางเปนพิเศษในกํากับการเขาถึงยา 

ภายใตความรับผิดชอบรวมกันของระบบประกันสุขภาพของประเทศซึ่งดูแลโดยกรมบัญชีกลาง (ระบบ
สวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ) กระทรวงการคลัง สํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน และ
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาต ิ

จากประกาศของคณะกรรมการแหงชาติดานยาดังกลาว แพทยใชทุนจึงสามารถสั่งใชยาในบัญชี ก และ ข ได 
แตสําหรับยาในบัญชี ค เปนตนไปอาจตองอยูภายใตการควบคุมกํากับของแพทย Staff และแพทยเฉพาะทาง 

2. หลักเกณฑการจายยาของศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
2.1 การจายยาในคนไขสิทธิ์ตางๆ –ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มี

หลักเกณฑการสั่งจายยาคนไขตามสิทธิ์ดังนี้ 
 ผูปวยสิทธิ์ชําระเอง เบิกตนสังกัด สวัสดิการจายตรง รับยาไดไมเกิน 3 เดือน 
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 ผูปวยสิทธิ์ประกันสังคม รับยาไดไมเกิน 3 เดือน โดยแยกสิทธิ์เปน 2 ประเภท คือ ประกันสังคมประเภท 
1 และประกันสังคมประเภท 2 (Refer)  
- ผูปวยประกันสังคมประเภท 1 จายยาตามสิทธิ ์ซึ่งจะสามารถรับยาไดตามสทิธิ์ที่กําหนด โดยดูจากบัญชี

ยาสิทธิ์ประกันสังคมและสิทธิ์ประกันสุขภาพถวนหนา ฉบับปรับปรุงสิงหาคม 2550 
- ผูปวยประกันสังคมประเภท 2 (Refer) สามารถสั่งจายยาใหผูปวยตามสิทธิ์ และเงื่อนไขในใบสงตัว  

 ผูปวยสิทธิ์ประกันสุขภาพถวนหนา, ทุพลภาพ, ทหารผานศึกและสิทธิ์วาง สามารถรับยาได 1 เดือน  
- หากผูปวยมีความประสงคจะขอรับยามากกวา 1 เดือนแตไมเกิน 3 เดือนในกรณีนี้สวนเกินผูปวยตอง

รับผิดชอบคาใชจายเอง  
 สําหรับหองจายยาผูปวยใน จายยาตามสิทธิ์ ดังนี้ 
- สิทธิ์ตนสังกัด, สิทธิ์สวัสดิการจายตรง - จายยาไมเกิน 15 วัน (ยกเวน  ผูปวยสูตินรีเวชจายยาไมเกิน 30 

วัน) 
- สิทธิ์ประกันสุขภาพถวนหนา, สิทธิ์โรคเฉพาะ Leukemia Lymphoma - จายยาไมเกิน 30 วัน 

- สิทธิ์ประกันสังคม,สิทธิ์กองทุนทดแทน,สิทธิ์ชําระเอง,สิทธิ์ประกันชีวิต,สิทธิ์พ.ร.บ.  

-  จายยาตามจํานวนที่แพทยระบุในคําสั่งจายยาแตตองไมเกิน 90 วัน 

2.2 หลักเกณฑการจายยา - ยาในบัญชียาหลักแหงชาติ  
การรับยาของผูปวย กําหนดสิทธิ์ตางๆในการรับยา โดยรายการยาของโรงพยาบาล จะแบงแยกตาม

บัญชียาหลักแหงชาติ และการสั่งยาโดยเฉพาะการสั่งยาทางคอมพิวเตอรจะข้ึนกับสิทธิ์ โดยถาเปนยานอกสิทธิ์ของ
ผูปวย ระบบคอมพิวเตอร EMR soft จะมีคําเตือนวา “ รายการยา_______________นอกสิทธิ์ หากตองการสั่ง
รายการน้ี ผูปวยตองจายเงินเอง ”  เพื่อใหแพทยสะดวกในการสั่งจายยา 

2.2.1 ผูปวยสิทธิ์ประกันสังคม, ประกันสุขภาพถวนหนา, ทุพลภาพ, ทหารผานศึกและสิทธิ์วาง 

∙ จายยาตามสิทธิ์ ซึ่งจะสามารถรับยาไดตามสิทธิ์ที่ กําหนด โดยดูจากบัญชียาสิทธิ์ประกันสังคม
และสิทธิ์ประกันสุขภาพถวนหนา ฉบับปรับปรุงสิงหาคม 2550 

∙ ยาที่แพทยสั่งจายหากเปนยานอกสิทธิ์ และถูกสั่งจายยาเปนคร้ังแรก ถารายการยานั้นเปนยาใน
บัญชี ก ข ค ง จ(1) สามารถสงใหหัวหนางานเภสัชกรรมพิจารณาในเบื้องตนกอนเสนอให
ผูอํานวยการโรงพยาบาลเซ็นอนุมัติอีกคร้ังหนึ่ง กอนจายใหกับผูปวยได  

∙ ยาที่แพทยสั่งจายหากเปนยานอกสิทธิ์ และเปนยานอกบัญชี (NED) ตองสงใหผูอํานวยการ
โรงพยาบาลเซ็นพิจารณาอนุมัต ิ 

∙ ทุกการเซ็นอนุมัติแพทยจะตองระบุถึงเหตุผลที่จําเปนในการรักษาดวยยาชนิดนั้นๆ 
2.2.2 ผูปวยสิทธิ์เบิกตนสังกัด และสวัสดิการจายตรงสามารถสั่งจายยาในบัญชี ก ข ค ง และ จ(1) ไดโดย

บัญชี ค ง และ จ(1) ควรอยูในดุลพินิจของแพทย Staff และแพทยเฉพาะทาง 

2.3 หลักเกณฑการจายยา–ยาในบัญชียาหลักแหงชาติ บัญชี จ(2) 
2.3.1 บัญชียา จ (2) เปนบัญชียายอยในบัญชียาหลักแหงชาติ ซึ่งกําหนดใหมีระดับความเขมงวดในการ

ควบคุมสูงที่สุด เปนยาที่มีราคาแพง และมีปญหาการเขาถึงยา 
2.3.2 คณะกรรมการแหงชาติดานยาไดกําหนดบทบาทใหระบบประกันสุขภาพทั้ง 3 กองทุน รวมกัน

รับผิดชอบในการจัดกลไกกลางเปนพิเศษ ในการกํากับการเขาถึงยาในกลุมนี ้
2.3.3 ผูปวยสิทธิ์เบิกตนสังกัด, สวัสดิการจายตรง ประกันสังคมประเภท 2 แพทยสามารถสั่งจายยาไดโดย

ควรอยูในดุลพินิจของแพทย Staff และแพทยเฉพาะทาง 
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2.3.4 ผูปวยเฉพาะสิทธิ์หลักประกันสุขภาพถวนหนา (บัตรทอง) หรือสิทธิ์วาง สามารถใชยากลุมนี้ได โดยมี
อาการหรือโรคตรงตามขอบงใช หรือเขาเกณฑการสั่งใชยาในแบบฟอรมการกํากับการใชยา  

2.3.5 แพทยผูสั่งใชยาตองเปนแพทยที่ผานการอนุมัติตามเงื่อนไขที่ สปสช. กําหนด 
2.3.6 โดยมีรายการยาทั้งหมด 9 รายการคือ 

∙ Botulinum toxin type A inj.  

∙ Human immunoglobulin inj. (IVIG)  

∙ Leuprorelin acetate inj.  

∙ Liposomal amphotericin B inj. 

∙ Verteporfin inj. 

∙ Letrozole tab 

∙ Docetaxel  inj. 

∙ Imatinib mesilate tab. (ยาบริจาคผานโครงการ GIPAP) 

∙ Erythropoietin inj. (รวมอยูใน service package การบริการโรคไต) 
 

2.4 หลักเกณฑการจายยา-ยานอกบัญชียาหลักแหงชาติ 
 ยาในบัญชียาหลักแหงชาติ บัญชี ก ข ค ง และ ยานอกบัญชียาหลักแหงชาติ (NED) สามารถจายไดตาม

สิทธิ์การรักษาของผูปวย โดยมีรายการยานอกบัญชียาหลักแหงชาติ (NED) ที่แพทยสามารถสั่งจายใน
ผูปวยทุกสิทธิ์ ดังเอกสารแนบทาย (เอกสารแนบทาย 1) 
 สําหรับผูปวยสิทธิ์เบิกตนสังกัด และสวัสดิการจายตรง การสั่งจายยานอกบัญชียาหลักแหงชาติ (NED) ตอง

ระบุเหตุผลในการใชยา ที่ไมสามารถใชยาในบัญชียาหลักแหงชาติไดโดยละเอียด ซึ่งยาราคาแพงบางชนิด 
เชน Lipitor ควรอยูในดุลพินิจของแพทย Staff และแพทยเฉพาะทางเปนผูสั่งจาย เพื่อปองกันปญหาการ
เบิกจายจากกรมบัญชีกลาง 
 ยาบัญชี 3 (บช. 3) คือ ยาที่ผูปวยในทุกสิทธิ์การรักษา ตองชําระเงินเอง โดยหมายรวมถึงรายการยา ที่

กรมบัญชีกลางไดออกแนวทางปฏิบัติสําหรับการเบิกเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ 
(เอกสารแนบทาย 2) โดยมียากลุมตางๆ ดังนี้ 

- ยาคุมกําเนิด ที่มีจุดมุงหมายเพื่อการคุมกําเนิด 

- ยาสําหรับการรักษาภาวะมบีุตรยาก 

- ยานวดเพื่อบรรเทาอาการ ยกเวน Capsika Gel (เจลพริก) 

- เคร่ืองสําอาง เชน ครีมกันแดด สบู แชมพู ทําความสะอาดผิวหนัง หรือรักษาโรคผิวหนังที่ไม
กอใหเกิดอันตราย ตอสุขภาพผูปวย เชน รังแค เปนตน 

- วิตามิน และแรธาตุที่เปนยานอกบัญชียาหลักแหงชาติ 

- ยาที่ใชเพื่อจุดมุงหมายในการเสริมความงาม ลดความอวน 
- นม อาหารเสริมทางการแพทย ยกเวน นมสนับสนุนจากโครงการแมสูลูก 

- วัคซีน ยกเวน  

∙ วัคซีนที่ไดรับการสนับสนุน โดยฉีดใหกับเด็กตามเกณฑอายุ เชน J.E. vaccine จะไดฟรีเม่ืออายุ
อยูในชวงที่กําหนด  

∙ ผูปวยสิทธิ์เบิกราชการตางๆ วัคซีนที่อยูในบัญชียาหลักแหงชาติ ไดแก TT, TAT, Verorab, ERIG, 
HRIG, Anti-D immunoglobulin, Hepatitis B immunoglobulin สามารถเบิกจายได 
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∙ ผูปวยสิทธิ์บัตรประกันสุขภาพถวนหนาและประกันสังคม วัคซีน TT, TAT, Verolab เปนยาที่เบิก
ได ผูปวยไมตองชําระเงิน 

∙ ยาอมแกเจ็บคอ (Izac) 
- ยาเคมีบําบัดประเภทฉีด หรือสารอาหารทางเสนเลือด (Parenteral Nutrition) ใหสั่งใชใน

โรงพยาบาลเทานั้นหามสั่งยากลุมดังกลาวไปใชนอกโรงพยาบาล 

3. คํายอชื่อยาที่เปนสากล  
งานเภสัชกรรม ไดจัดทําคํายอชื่อยาสากล  เพื่อความเขาใจตรงกันในทีมสหสาขาวิชาชีพ ในการเขียนใบสั่งยา 

ดังนี้ 

ลําดับ Generic name คํายอ  ลําดับ Generic name คํายอ 

1 Aspirin 300 mg. ASA gr V  23 Mercaptopurine 6MP 

2 Aspirin 81 mg. ASA gr I  24 metformin MFM 

3 Benzyl  peroxide BP2.5%  25 Methimazole MMI 

4 Calcium carbonate 1000 mg. CaCO₃ 1000  26 Methotrexate MTX 

5 Calcium carbonate 600 mg. CaCO₃ 600  27 Milk of Magnesia MOM 

6 Calcium carbonate 835 mg. CaCO₃ 835  28 Multivitamin MTV 

7 Carminative M.car  29 Neutral isophane insulin NPH 

8 Chlorpheniramine CPM  30 Regular insulin RI 

9 Efavirenz EFV  31 Oral polio vaccine OPV 

10 Ethambutol ETM  32 Penicillin sodium PGS 

11 Ferrous fumarate FF  33 Potassium chloride KCl 

12 Ferrous sulfate FeSO₄  34 Prednisolone Pred 

13 Hepatitis A vaccine HAV  35 Propylthiouracil PTU 

14 Hepatitis B vaccine HBV  36 Pyrazinamide PZA 

15 Human Ig G for IV IVIG  37 Sodium bicarbonate NaHCO₃ 
16 Hydrochlorothiazide HCTZ  38 Special mouth wash SMW 

17 Isoniazid INH  39 Stavudine D4T 

18 Isosorbide dinitrate ISDN  40 Tetanus antitoxin TAT 

19 Japanese encephalitis vaccine JE  41 Tetanus toxoid TT 

20 Lamivudine 3TC  42 Triamcinolone TA 

21 Measles,Mumps,Rubella vaccine MMR  43 Tylenol with codeine TWC 

22 Medroxyprogesterone acetate DMPA  44 Zidovudine AZT 

  

คณะแพทยศาสตร   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  หนา 102 
 



4. การส่ังใชยาตานจุลชีพในระดับสูง 
คณะกรรมการปองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ไดขอความรวมมือแพทยทุก

ทานท่ีสั่งจายยาดังตอไปนี้ ใหขออนุมัติใชยาแพทยเฉพาะทางโรคติดเชื้อ ทานใดทานหนึ่งไดแก 
1. รศ.นพ.วรพจน ตันติศิริวัฒน 
2. ผศ.นพ.โอฬาร  พรหมาลิขิต 

โดยมียาท้ังหมด 6 กลุมไดแก 
1. Voriconazole                รูปแบบ                      Injection, Tablet 
2. Linezolid         รูปแบบ                      Injection, Tablet 
3. Tigecycline                  รูปแบบ                      Injection 
4. Caspofungin         รูปแบบ                      Injection 
5. ยาตานจุลชีพกลุม Carbapenem ท้ังกลุม 

แนวทางการปฏิบัติเพ่ือปองกันอาการไมพึงประสงคจากยา 
สําหรับผูปวยนอก 

- กรณีผูปวยมาดวยอาการแพยา 

∙ แพทยวินิจฉัยอาการแพยา พรอมกรอกขอมูลลงแบบรายงาน ADR  ลงบันทึก
สงสัยแพยาหนา OPD card และสงพบเภสัชกรพรอม OPD card เพ่ือประเมิน
อาการแพยาและออกบัตรแพยา  

∙ หลีกเลี่ยงการสั่งจายยาท่ีผูปวยมีประวัติแพยาหรือยาในกลุมเดียวกัน 

- กรณีผูปวยมีประวัติแพยา 

∙ ตรวจสอบการแพยาของผูปวยจาก คอมพิวเตอร (กรณีแพทยสั่งยาทาง
คอมพิวเตอร) OPD card และใบสั่งยากอนสั่งใชยา  

∙ หากผูปวยไมมีบัตรแพยา หรือไมมีการบันทึกขอมูลในคอมพิวเตอร ใหแพทย
ผูตรวจสงตัวผูปวยพรอมแฟมประวัติ มาท่ีหองยาเพ่ือทําการทําบันทึกขอมูลให
สมบูรณตอไป 

∙ หลีกเลี่ยงการสั่งจายยาท่ีผูปวยมีประวัติแพยาหรือยาในกลุมเดียวกัน 
สําหรับผูปวยใน 

- กรณีพบผูปวยแพยา 

∙ แพทยวินิจฉัยอาการแพยา ลงบันทึกสงสัยแพยาลงในหนา Chart พรอมกรอก
ขอมูลลงแบบรายงาน  ADR และแจงเภสัชกรหองจายยาผูปวยในเพ่ือซักประวัติ
และออกบัตรแพยา  

∙ ตรวจสอบประวัติแพยากอนสั่งจายยาทุกครั้ง  

∙ หลีกเลี่ยงการสั่งจายยาท่ีผูปวยมีประวัติแพยาหรือยาในกลุมเดียวกัน 

- กรณีผูปวยมีประวัติแพยา  

∙ ตรวจสอบการแพยาของผูปวยจาก OPD card และหนา Chart กอนสั่งจายยา  
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∙ หากผูปวยไมมีบัตรแพยา หรือไมมีการบันทึกขอมูลในคอมพิวเตอร ใหแพทย
ผูตรวจแจงมายังหองยาผูปวยใน เพ่ือใหเภสัชกรทําการทําบันทึกขอมูลให
สมบูรณตอไป 

∙ หลีกเลี่ยงการสั่งจายยาท่ีผูปวยมีประวัติแพยาหรือยาในกลุมเดียวกัน 

6. แนวทางการจัดการยาท่ีมีความเส่ียงสูง 
ยาท่ีมีความเสี่ยงสูง (High Alert Drugs) คือ กลุมยาท่ีมีโอกาสสูงท่ีจะเกิดอันตรายแกผูปวย 

เพราะมีดัชนีการรักษาแคบหรือมีผลขางเคียงรายแรงตออวัยวะสําคัญ เชน สมอง หัวใจ ไต ฯลฯ 
รายการยาท่ีประกาศเปน High Alert Drugs ในศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ไดแก 

1.Adrenergic agonist ไดแก Adrenaline, Dopamine,Levophed 
2.Calcium IV ไดแก 10% Calcium gluconate injection 
3.Digoxin (Lanoxin®) tablet, syrup, injection 
4.Heparin (unfractionated) injection 
5.Insulin injection 
6.Potassium injection ไดแก KCl 20 meq injection, K2HPO4 

(Dipotassiumhydrogenphosphate) injection 
7.Phenytoin (Dilantin®, Fenitona®) tablet, injection 
8.Magnesium injection ไดแก 50% MgSO4 injection 
9.Morphine injection 
10.Pethidine  injection 
11.Warfarin (Befarin®) tablet 
12.Phenobarbital (Gardenal®) injection, tablet 
13.Carbamazipine (Tegretol®) tablet, syrup 
14.Theophyline (Nuelin SR®) tablet  
15.Oxytocin injection 
16.Atracurium (Tracrium®) injection 
17.Bupivacaine (Marcain®) injection 
18.Cosmofer (Low  Molecular  Weight  Iron  Dextran) 

โดยรายการยาลําดับท่ี 1-14 เปนรายการยาท่ีทุกหนวยงานตองติดตามผลการใชยาตาม 
คูมือท่ีกําหนด สวนรายการยาลําดับท่ี 15-18 เปนรายการท่ีหนวยงานเฝาระวังตามความจําเปนของหนวยงาน 

 การส่ังจายยาท่ีมีความเส่ียงสูง 
- ไมสั่งยาท่ีมีความเสี่ยงสูงดวยวาจา ถาไมใชกรณีเรงดวน และหากจําเปนตองสั่งดวยวาจาผูสั่ง และผูรับ

คําสั่งจะตองทวนชื่อยา ขอบงใช ขนาด รูปแบบ ซ่ึงกันและกันอยางชัดเจนกอน และตองบันทึกเปน
ลายลกัษณอักษรทันที 

- ไมใชคํายอในการสั่งยาท่ีนอกเหนือจากระเบียบการสั่งจายยาของศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

- แพทยระบุตัวผูปวยอยางถูกตองกอนการสั่งยา 
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- แพทยพิจารณาผลตรวจทางหองปฏิบัติการ หรือคาพารามิเตอรท่ีสําคัญกอนสั่งยาท่ีมี  ความเสี่ยงสูง
ใหแกผูปวย 

- แพทยคํานวณขนาดยาซํ้า กรณีตองมีการคํานวณตามน้ําหนักเม่ือสั่งยาท่ีมีความเสี่ยงสูง 
- แพทยพิจารณาขอหามใชและปฏิกิริยาระหวางยาท่ีมีความเสี่ยงสูงกับยาอ่ืนๆท่ีผูปวยใชอยูกอนการสั่ง

ใชยาท่ีมีความเสี่ยงสูง 
7.  การส่ังยาเคมีบําบัด 

กําหนดเวลารับคําสั่งผสมยาเคมีบําบัด ณ หองผสมยาเคมีบําบัด โดยแบงเวลาออกเปน 2 ชวง ดังนี้ 

- ชวงเชา: 9.00 – 11.00 น.  
- ชวงบาย: 13.00 – 14.00 น. 

หมายเหตุ :  กรณีผูปวยพิเศษท่ีตองไดรับยาเรงดวน กรุณาติดตอกับหองผสมยาเคมีบําบัดโดยตรง  
ท่ีเบอร 11518 

การรับใบส่ังยาเคมีบําบัด 
กรณีสิทธิ์ Lymphoma, ประกันสุขภาพถวนหนา, ประกันสุขภาพถวนหนา Refer, ประกันสังคม, 
ประกันสังคม Refer 
1. ผูปวยนอก - ผูปวยเปนผูถือใบสั่งยา หรือแพทยเปนผูพิมพใบสั่งทาง computerและ ใบ High cost ท่ี

เขียนโดยแพทย มายังหองจายยา 
    ผูปวยใน - พยาบาลสง copy order, ใบสั่งยาสีเขียว 2 ใบ (ใบจริง,ใบสําเนา) และ  ใบ High cost มายัง

หองจายยาผูปวยใน 
2. หากยาท่ีสั่งเปนยาเคมีบําบัดพ้ืนฐาน ตามลายเซ็นอนุมัติของหัวหนางานเภสัชกรรม 
3. หากเปนยาเคมีบําบัดเฉพาะท่ีไมใช First line drug therapy และนอกโครงการ 30 บาท จะตองตาม

ลายเซ็นอนุมัติจากผูอํานวยการ 
        ** สําหรับสิทธิ์ประกันสังคม Refer สามารถจายยาไดโดยไมตองรอลายเซ็นอนุมัติ** 
     กรณีสิทธิ์ตนสังกัด 

1. กรณีสิทธิ์ตนสังกัดท่ีเบิกจายจากกรมบัญชีกลาง 

∙ การสั่งจายคลายกับยาอ่ืน ยกเวน มียาเคมีบําบัดเฉพาะท่ีตองขออนุมัติการเบิก-
จายจากกรมบัญชีกลาง 6 รายการ ไดแก  Rituximab (Mabthera®), 
Bevacizumab (Avastin®), Erlotinib HCl (Tarceva®), Imatinib (Glivec®), 
Trastuzumab (Herceptin®), และ Gefitinib (Iressa®) ตองลงทะเบียนผูปวย
ในกลุมโรคเฉพาะ (OCPA) กอน จึงจะสามารถสั่งจายยาได 

2. กรณีสิทธิ์ตนสังกัดท่ีเบิกจายนอกกรมบัญชีกลาง  

∙ หองจายยาผูปวยในสามารถรับใบสั่งยา จัด และจายยาได ตามข้ันตอนปกต ิ
ตามสิทธิ์ตนสังกัดท่ีผูปวยมี 
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เอกสารแนบทาย คูมือการใชยาและเวชภัณฑ 1 
รายการยานอกบัญชียาหลักแหงชาติ (NED) ท่ีแพทยสามารถสั่งจายใหผูปวยทุกราย ทุกกลุมสิทธ ิ

 

ช่ือสามัญ รายการยา 
Acyclovir Vilerm cream 5%, 1 gm. 
Betahistine dihydrochloride Serc tab 8 mg. 
Bromhexine Disol tab 8 mg. 

Dutross 4 mg./5ml syr. 

Cinnarizine C-Pela tab 25 mg. 
Cloxacillin Na Cloxacillin cap 250 mg. 
  Cloxacillin cap 500 mg. 
  Cloxacillin dry syrup 125 mg./5 ml., 60 ml. 
Co-dergocrine mesylate Co-dergocrine tab 1 mg. 
Cold cream Cold cream 15 g. , 30 g. 
Diltiazem HCl Herbesser inj 10 mg. 
Energy+Electrolyte water suppil in TPN therapy GE-2 inj 600 ml 
Ephedrine HCl Ephedrine HCl nasal solution 0.025%, 10 ml. 
Flunarizine Flunarizine cap 5 mg. 
Gemfibrozil Hidil OD tab 900 mg. 
Glucosamine sulfate Glucosamine cap 250 mg.(Glucosa) 
  Flexsa cap 500 mg. 
Glucose Dextrose 50% w/v, 50 ml. 
Glycerine Glycerine  ear drop 10 cc 
Hyaluronic acid Na IAL-F prefilled syringe 20 mg./1.1 ml. 
Hydrocortisone acetate 7.5 mg+Zinc oxide 250 mg 
+Benzocaine 40 mg Doproct suppository 40 mg 
Hydroxypropylmethyl cellulose Opsil Tears eye drop 0.3%, 10 ml. 
Indomethacin Indomethacin inj 50 mg. 
Magnesium Chloride syrup Magnesium Chloride syrup 5%  
Mefenamic acid Mefenamic acid tab 500 mg. 

Meloxicam Meloxicam tab 7.5 mg 

Nifedipine Nelapine cap 5 mg. 
  Nelapine cap 10 mg. 
  Nelapine SR cap 20 mg. 
Nimesulide Nimesulide 100 mg.(Neptide) 
Nystatin 100,000 iu+Di-iodohydroxyquin 100 mg 
+benzalconium Cl 7 mg Gynecon vaginal tab 
Omnipaque Omnipaque inj. 300 mgl/ml 30 ml. 
Orphenadrine citrate 35 mg+Paracetamol 500 mg Nusic tab 
  Bamolin tab 
Paracetamol Paracetamol syrup 250 mg./5 ml., 60 ml.(SARA) 
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ช่ือสามัญ รายการยา 
Peripheral parenteral nutrition Glucolyte-2 inj1000 ml. 
Polygelin Haemaccel infusion 500 ml. 
Potassium Chloride syrup Potassium chloride syrup 20 mEq/ 15 ml 
Selegiline Selegiline tab 5 mg. 
Sorbitol Sorbitol 70%, 50 ml. 
Triamcinolone acetonide  Shincort inj 10 mg./1 ml. 
(ยกเวน กรณีฉีดรักษาสิว เสรมิความงาม) Kenalone -F 40 mg. inj. 

Triamcinolone acetonide, Salicylic acid  Triamcinolone oral pase 0.1%, 1 g 
Tripolidine HCl 1.25 mg+Pseudoephedrine HCl 30 mg Nasolin tab 
Tripolidine HCl 1.25 mg+Pseudoephedrine HCl 30 mg: 
per 5 ml Nasolin syrup 60 ml. 
Tussis (Brown mixture) 180 ml.  - 

Visipaque Visipaque 320 mg./ml. 
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เอกสารแนบทาย คูมือการใชยาและเวชภัณฑ 2 
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ประกาศคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เรื่อง ระเบียบการแตงกายของแพทยใชทุนและแพทยประจําบาน 

  เพื่อใหการแตงกายของแพทยใชทุนและแพทยประจําบาน เปนไปดวยความเรียบรอยและเหมาะสม 
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เห็นสมควรใหการประกาศระเบียบการ แตงกายของแพทยใชทุน
และแพทยประจําบานดังตอไปนี ้

1. เคร่ืองแตงกายสําหรับแพทยใชทุนและแพทยประจําบาน 
1.1   เสื้อกาวนสั้นสําหรับแพทยใชทุน เปนเสื้อกาวนสั้นสีขาว แขนสั้นความยาวแบบเสื้อเชิ้ตทั่วไป          มี

กระดุม 4 เม็ด ดานหนา ของเสื้อกาวนประกอบดวยกระเปา 3 ใบ กระเปาใบหนึ่งอยูบนอกดานซาย ปก
ตราคณะ วื่อใหปกดานซายของขอบกระเปาหนาอกใหปดคํานําหนาคําวา “นพ.” หรือ “พญ.” นําหนาชื่อ
แพทยใชทุน  โดยปกดวยไหมสีเขียว และขอบกระเปาดานบนขลิบดวยผาแถบสีเขียวใบไมกวางประมาณ
คร่ึงเซนติเมตรจํานวน 2 แถบ ใหแถบทั้ง 2 หางกันคร่ึงเซนติเมตร ดานหลัง มีแถบคาดเอวเย็บติดสนิทแนบ
เสื้อกาวน ปลายแถบคาดเอวทั้ง 2 ขาง จรดสีขาง มีกระดุมติด ทั้ง  2 ปลายของแถบคาดเอว 

1.2   เสื้อกาวนสั้นสําหรับแพทยประจําบาน เปนเสื้อกาวนสั้นสีขาว แขนสั้นความยาวแบบเสื้อเชิ้ตทั่วไป
เชนเดียวกับแพทยใชทุน แตใหมีขอบกระเปาหนาอกดานบนขลิบดวยผาแถบสีแดง ความกวางประมาณ
คร่ึงเซนติเมตรจํานวน 1 แถบ  

2. แพทยใชทุนและแพทยประจําบานจะตองใสเสื้อกาวนในกรณีดังตอไปน้ี 

- ปฏิบัติงานตามหอผูปวย 

- เรียนตามหอผูปวยและหองเรียน 

- งานพธิีของคณะแพทยศาสตร 

- กรณีที่ตองไปปฏิบัติงานผูปวยภายนอกโรงพยาบาล 
3. ทุกคร้ังที่ใสเสื้อกาวนจะตองกลดักระดุมทุกเม็ด 
4. ในกรณีไปตดิตอในสถานที่ราชการของคณะฯ ใหแตงกายตามประกาศในขอ 1 หรือแตงกายตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยเคร่ืองแตงกายนิสิตภาคปกติชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2523 
5. แพทยใชทุนและแพทยประจําบานผูใดฝาฝนระเบียบการแตงกายดังกลาว ใหเจาหนาที่ผูทีเ่กี่ยวของรายงาน

เปนลายลักษณอักษรไปยังรองคณบดี หรือผูชวยคณบดีที่ไดรับมอบหมายจากคณบดี ใหทําหนาที่ดูแลแพทย
ใชทุนและแพทยประจําบานพิจารณาโทษตอไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่         พฤษภาคม   2558 

 
 

(ศาสตราจารย นายแพทยชัยรัตน  นิรันตรัตน) 
คณบดีคณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยศรียครินทรวิโรฒ 
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เส้ือกาวนส้ันสําหรับแพทยใชทุน 

เสื้อกาวนสั้นสําหรับแพทยใชทุน เปนเสื้อกาวนสั้นสีขาว แขนสั้นความยาวแบบเสื้อเชิ้ตทั่วไป มีกระดุม 4 เม็ด 

ดานหนา ของเสื้อกาวนประกอบดวยกระเปา 3 ใบ กระเปาใบหนึ่งอยูบนอกดานซาย ปกตราคณะแพทย ชื่อใหปก

ดานซายของขอบกระเปาหนาอกใหปกคํานําหนาคําวา “นพ.” หรือ “พญ.” นําหนาชื่อแพทยใชทุน โดยปกดวยไหมสี

เขียว และขอบกระเปาดานบนขลิบดวยผาแถบสีเขียวใบไมกวางประมาณคร่ึงเซนติเมตรจํานวน 2 แถบ ใหแถบทั้ง 2 

หางกันคร่ึงเซนติเมตร ดานหลัง มีแถบคาดเอวเย็บติดสนิทแนบเสื้อกาวน ปลายแถบคาดเอวทั้ง 2 ขาง จรดสีขาง มี

กระดุมติดทั้ง 2 ปลายของแถบคาดเอว 

 

 
 

เสื้อกาวนสั้นสําหรับแพทยประจําบาน เปนเสื้อกาวนสั้นสีขาว แขนสั้นความยาวแบบเสื้อเชิ้ตทั่วไป

เชนเดียวกับแพทยใชทุน แตใหมีขอบกระเปาหนาอกดานบนขลิบดวยผาแถบสีแดง ความกวางประมาณคร่ึง

เซนติเมตรจํานวน 1 แถบ  
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    แนวทางการใชหองสมุด 
สําหรับแพทยใชทุนและแพทยประจําบาน 

 
 
 

 

แนวทางการใชหองสมุด 

หองสมุด คณะแพทยศาสตร เปนหนวยงานหนึ่งสังกัดสํานักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เร่ิมเปดดําเนินการที่วชิรพยาบาล เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2530 มีหนาที่หลัก ในการ

ดําเนินงานเก็บรวบรวมขอมูลสารสนเทศและสื่อบันทึกความรูดานวิชาการแพทยเพื่อนําออกบริการแกบุคลากร นิสิต

แพทย และผูใชหองสมุด ใหมีโอกาสในการพัฒนาความรู ความคิด เพื่อการสรางสรรค ตลอดจนสามารถใชเทคโนโลยี

ที่ทันสมัย ตอมาคณะแพทยศาสตร มศว ไดกอตั้งโรงพยาบาลศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม

บรมราชกุมารี อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก เพื่อใชเปนสถานที่รักษาผูปวย และสถานที่เรียนของนิสิตแพทย จึง

จัดใหมีหองสมุดข้ึน ณ ศูนยการแพทยฯ ข้ึนตรงกับหองสมุดคณะแพทยศาสตร มศว (วชิรพยาบาล) ซึ่งไดทําพิธีเปด 

ในวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2543 เพื่อใหบริการแกอาจารย บุคลากร นิสิตและแพทยใชทุน ในการศึกษา คนควา หา

ความรู เพื่อที่จะเขาถึงขอมูลสารสนเทศไดอยางรวดเร็ว หลังจากนั้นในวันที่ 3 มีนาคม 2546 หองสมุดคณะ

แพทยศาสตร มศว ณ วชิรพยาบาล ไดยายมารวมกับหองสมุดคณะแพทยศาสตร ที่ศูนยการแพทย ฯ 

ผูมีสิทธิ์ใชและยืมหนังสือ 

  นิสิตและแพทยใชทุน 

 อาจารย , บุคลากรของคณะแพทยศาสตร มศว   

การทําบัตรสมาชิกบุคลากรและนิสิตคณะแพทยศาสตร 

นิสิตและแพทยใชทุน 

หลักฐานการชําระเงินคาบาํรุงการศึกษาภาคเรียนปจจุบัน   

รูปถายหนาตรง 1 นิ้ว 2 รูป 

อาจารย บุคลากรคณะแพทยศาสตร  

บัตรขาราชการหรือบัตรประจําตัวเจาหนาที่   

รูปถายหนาตรง 1 นิ้ว 2 รูป 

เคร่ืองมือชวยคน  ฐานขอมูลระบบเครือขาย  Opac http://library.swu.ac.th/focus 
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บริการของหองสมุด 
 บริการหนังสือ วารสาร และสิ่งพิมพ 

     บริการยืม-คืนหนังสือ  วารสาร  และสิ่งพิมพ 

     บริการทําบัตรสมาชิก 

 บริการตอบคําถามและชวยคนควา 

 บริการแนะนําหองสมุดและการสืบคน Online 

    บริการยืมระหวางหองสมุด 

    บริการจองหนังสือ 

     บริการถายสําเนาบทความวารสารจากหองสมุดในประเทศและตางประเทศ 

          บริการซื้อหนังสือสวนตัว 

 บริการสืบคนฐานขอมูล 

  บริการ  Journal Online   

  บริการฐานขอมูลระหวางหองสมุด   

 บริการ  Internet เชน  Medical Resources ProQuest / Medical Library ฯลฯ 

 บริการโสตทัศนศึกษา 

    บริการ DVD , VCD และ CD-ROM 

ระเบียบการยืม 

หนังสือทั่วไป 

อาจารย                10 เลม  1  เดือน 

นิสิตแพทย               5  เลม  10  วัน 

เจาหนาที่  พยาบาล              2  เลม  10  วัน 

แพทยใชทุน               5  เลม  10  วัน 

หนังสือสํารอง     ผูใชบริการทุกประเภท 2  เลม    3  วัน 

       วารสาร            ใชบริการทุกประเภท    3  เลม    3  วัน 

โสตทัศนศึกษา    DVD ,VCD และ CD-ROM       3  เร่ือง  3  วัน 

 

อัตราคาปรับ 

 กรณีสงคืนหนังสือเกินกําหนดผูใชบริการตองเสียคาปรับ 5 บาท / เลม / วัน 
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ขอปฏิบัติในการใชหองสมุด 

1.  โปรดแตงกายสุภาพ 

2.  นําสิ่งของ    กระเปา    ถุงวางไวที่ชั้นฝากของนอกหองสมุด 

3.  รักษาความสงบและสํารวมเมื่ออยูในหองสมุด 

4.  ไมนําอาหารหรือเคร่ืองดื่ม    เขามารับประทานในหองสมุด 

5.  งดสูบบุหร่ีในหองสมุด 

6.  หามตัด  ฉีก  หนังสือ  วารสาร  และสิ่งพิมพของหองสมุด 

7.  ผูยืมที่ยืมเอกสารสารนิเทศตอ  ตองยืมดวยตนเอง  หามนําบัตรของผูอ่ืนมาใชโดยเด็ดขาด 

8.  หามนําสิ่งพิมพที่ไมไดยืมตามระเบียบออกนอกหองสมุด 

9.  ใหความรวมมือเจาหนาที่ตรวจสอบหนังสือและสิ่งของทุกคร้ังกอนออกจากหองสมุด 

 

 
  

เวลาทําการ 

จันทร – ศุกร  เวลา 08.00 – 20.00 น. 

เสาร   เวลา  08.00 – 16.00 น. 

อาทิตย และ วันหยุดนักขัตฤกษปดใหบริการ 

E – Mail : medlib@swu.ac.th 
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    แนวทางการปฏิบัติในการใชคอมพิวเตอร  
และหองปฏิบัตกิารคอมพิวเตอร 

 

 
 
แนวทางการปฏิบัติในการใชคอมพิวเตอรและหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

 หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร คณะแพทยศาสตรมหาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปดทําการทุกวันจันทร-ศุกร 

เวลา 08.00 – 20.00 น. โดยมีระเบียบขอปฏิบัติในการใชเคร่ืองคอมพิวเตอรดังนี้ 

1. เปนนักศึกษาและบุคลากรของคณะแพทยศาสตรทมหาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

2. แตงกายใหสุภาพเรียบรอย 

3. หามนําอาหารและเคร่ืองดื่มเขามารับประทาน 

4. หามสงเสียงดังรอบกวนผูอ่ืน 

5. หามเลนเกมสและเลน chat เชน ICQ, IRC, PIRCH เปนตน 

6. สามารถใชคอมพิวเตอรได 1 เคร่ืองตอทานเทานัน้ 

 

คณะแพทยศาสตร   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  หนา 117 
 



คาตอบแทน และ สวัสดิการ สําหรับแพทยใชทุน และแพทยประจําบาน 
สวัสดิการดานเงินเดือนและคาตอบแทนนอกเวลา 

 คณะกรรมการดําเนินงานศูนยการแพทย และ คณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร ไดประชุม และมีมติ 
เร่ืองคาตอบแทนแพทยใชทุน และแพทยประจําบาน  ตามประกาศ ป 2553 ดังนี้ คือ  

ลําดับ รายการ แพทยใชทุน แพทยประจําบาน 
1 เงินเดือน 13,758 บาท / เดือน 

(เงินงบประมาณแผนดิน) 
13,758 บาท / เดือน 
(เงินงบประมาณรายได) 

2 คาตอบแทนนอกเวลาราชการ 
(เหมาจาย)  

ป 1   13,000 บาท / เดือน 
ป 2  15,000 บาท / เดือน 
ป 3  18,000 บาท / เดือน 

18,000 บาท/เดือน กรณีอยูเวร
นอกเวลา 6 ถึง 9 วัน/ เดือน 
20,000 บาท/เดือน 
กรณีอยูเวรนอกเวลา 10 ถึง 15 
วัน/เดือน 20,000  บาท/เดือน 
กรณีอยูเวรนอกเวลามากกวา 15 
วัน/เดือน 
ท้ังนี้แพทยประจําบานตองชวยอยู
เวรนอกเวลาท่ีหองตรวจฉุกเฉินอีก 
8 ชั่วโมง ตอเดือน จึงเขาเงื่อนไข 
การรับเงินตอบแทนนอกเวลา 

3 คาตอบแทนกําลังคนดาน
สาธารณสุข(เงิน พ.ต.ส.)  

5,000 บาท / เดือน - 

4 สวัสดิการดานคารักษา พยาบาล 
(สวัสดิการมหาวิทยาลัย) 

15,000 บาท / ป 
(สะสมได) 

15,000 บาท / ป 
(สะสมได) 

5 สวัสดิการดานหอพัก ม ี ม ี
6 สวัสดิการชุดยูนิฟอรม เสื้อกาวนสั้น ปกโลโก ปกช่ือ 

3 ตัว / ป 
เสื้อกาวนสั้น ปกโลโก ปกช่ือ 

3 ตัว / ป 
7 สวัสดิการชวยเหลือในโอกาสแสดง

ความเสยีใจ  
- ประสบภยัพิบัต ิ
- พนักงานถึงแกกรรม 
- บิดา มารดา บุตร และคูสมรสถึง
แกกรรม  
 - คานํ้ามันเช้ือเพลิงไปรวมงานศพ 
- คาตอบแทนพนักงานขับรถไป
รวมงานศพ 
- คาพวงหรีด 
- กูยืมเงินกองทุนสวัสดิการ 
- เกษียณอายุราชการ 
- เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
- สหกรณออมทรัพย 

 
 
ไมเกิน 10,000 บาท10,000 บาท 
3,000 บาท  
 
2,000 บาท 
 
200 บาท  
 
500 บาท 
ไมเกิน 10,000 บาท 
แหวนทองคําหนักสองสลึง 
ตองสมัครเอง 
ตองสมัครเอง 

 
  
ไมเกิน 10,000 บาท 
10,000 บาท  
3,000 บาท 
 
2,000 บาท 
 
200 บาท  
 
500 บาท 
ไมเกิน 10,000 บาท 
แหวนทองคําหนักสองสลึง 
ตองสมัครเอง 
ตองสมัครเอง 

สําหรับสวัสดิการดานการรักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร ใหเปนไปตามระเบียบวาดวย พนักงาน 
มหาวิทยาลัย ป พ.ศ. 2543 (ภาคผนวก 1) 
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ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและการศึกษาของบุตร 
ของพนักงานมหาวิทยาลัย ป 2543 
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การทําหัตถการของแพทยเพ่ิมพูนทักษะ 
 

หัตถการท่ีแพทยเพ่ิมพูนทักษะตองทําไดดวยตนเอง 

สาขาอายุรศาสตร 

รายละเอียดของหัตถการ รหัส 

1. paracentesis : abdominal, pleural 5491, 3491 

2. postural drainage : chest percussion and vibration ไมมีรหัส 

3. breathing  exercise 9318 

สาขาศัลยศาสตร  และศัลยศาสตรออรโธปดิกส 
รายละเอียดของหัตถการ รหัส 

1. biopsy of skin, superficial mass, cervix 8611 
venesection  
2. appendectomy 4709 
3. external splinting and plaster of Paris technique 9354,. 9353 
4. skin and skeletal traction 9346, 9344 
5. strengthening and stretching exercise 9327 
6. removal of foreign body from conjunctiva 9822 
7. removal of foreign body from ear, nose, throat 9811, 9812, 9815 
8. basic mechanical ventilation 9670 

สาขากุมารเวชศาสตร 
รายละเอียดของหัตถการ รหัส 

1. neonatal resuscitation and transportation 9960 

สาขาสูติศาสตร-นรีเวชวิทยา 
รายละเอียดของหัตถการ รหัส 

1. cervical dilatation and uterine curettage 6902 
2. tubal ligation & resection 6632 
3. insertion and removal of intrauterine device 697, 9771 
4. removal of foreign body from vagina 9817 
5. biopsy of cervix 6712 

 

  

คณะแพทยศาสตร   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  หนา 129 
 



 

 

หัตถการท่ีแพทยเพ่ิมพูนทักษะตองเคยเห็นหรือเคยชวยทํา   

สาขาอายุรศาสตร 

รายละเอียดของหัตถการ รหัส 

1. diagnostic liver percutaneous biopsy 3011 

2. diagnostic kidney percutaneous biopsy 6523 

3. pleural biopsy 3424 

4. peritoneal dialysis 5498 

5. bone marrow aspiration 4131 

6. tracheostomy 311 

สาขาศัลยศาสตร  และศัลยศาสตรออรโธปดิกส 

รายละเอียดของหัตถการ รหัส 

1. peritoneal lavage 5425 

2. vasectomy 3894 

3. spinal anaesthesia ไมมีรหัส 

สาขาสูติศาสตร-นรีเวชวิทยา 

รายละเอียดของหัตถการ รหัส 

1. vacuum extraction 7279 

2. low forceps extraction 7210 

3. manual removal of placenta 754 

4. culdocentesis 700 

5. marsupialization of Bartholin cyst 7123 

6. conization of uterine cervix 672 

7. salpingectomy and oophorectomy 6561 

8. breech assisting and extraction 7252 

9.contraceptive drug implantation and removal  
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หัตถการท่ีแพทยเพ่ิมพูนทักษะตองไดทําภายใตคําแนะนาํ 

สาขาอายุรศาสตร 
รายละเอียดของหัตถการ รหัส 

1. intercostal drainage 3404 

สาขาศัลยศาสตร  และศัลยศาสตรออรโธปดิกส 
รายละเอียดของหัตถการ รหัส 

1. circumcision 640 
2. general anaesthesia for uncomplicated patient for simple 
surgery 

ไมมีรหัส 

3. close reduction of simple fractures 790 
4. reduction of simple dislocations 798 
5. joint aspiration 8191 

สาขาสูติศาสตร-นรีเวชวิทยา 
รายละเอียดของหัตถการ รหัส 

1. low transverse caesarean section 741 
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ภาคผนวก 3 
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