
 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 
 

ความเป็นมาของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 
 

ด้วยเจตนารมณ์ของรัฐบาลที่จะแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้าน
การแพทย์ของประเทศและ เพิ่มศักยภาพการรักษาพยาบาลและความสงบ
ร่ม เย็นของประชาชนในภาคใต้  จึ งก าหนดให้มี โครงการจัดตั้ งคณะ
แพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2514-2518) และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ก่อตั้ง
คณะแพทยศาสตร์ เมื่อ 25 กันยายน 2515 ต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
ให้ก่อสร้างโรงพยาบาล   เพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของคณะแพทยศาสตร์  
การเตรียมแบบแปลนก่อสร้างโรงพยาบาลได้รับค าแนะน าจากผู้เช่ียวชาญของ
องค์การอนามัยโลก โดยมีการปรับปรุงแบบให้เหมาะสมสอดคล้องกับภาระ
งานและสภาวะแวดล้อม 
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจา้
พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชด าเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์โรงพยาบาลสงขลา
นครินทร์เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2519 และมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ
พระราชทานนามโรงพยาบาลว่า “โรงพยาบาลสงขลานครินทร์” มีช่ือเป็น
ภาษาอังกฤษว่า “SONGKLANAGARIND HOSPITAL” เมื่อวันที่ 30 เมษายน 
2522 
 การก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์และโรงพยาบาลแห่งใหม่ที่ตั้งอยู่ ใน
ภูมิภาคห่างไกลจากกรุงเทพมหานครประสบปัญหาอุปสรรคนานัปการทีส่ าคัญ 
ได้แก่ การขาดแคลนอาจารย์แพทย์และผู้บริหาร รวมทั้งรัฐบาล ไม่สามารถ
จัดสรรงบประมาณสนับสนุนได้เต็มที่ การก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลล่าช้า
กว่าก าหนดมากและเกิดข้อขัดแย้งพิพาทระหว่างราชการและบริษัทผู้ก่อสร้าง 
ท าให้โรงพยาบาลไม่สามารถเปิดด าเนินการได้ทันกับการปฏิบัติงานของ

นักศึกษาช้ันคลินิก ต้องส่งนักศึกษาแพทย์ไปฝึกงานยังโรงพยาบาลหาดใหญ่ 
โรงพยาบาลสงขลา และโรงพยาบาลใกล้เคียงของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งได้
ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง 
 ผู้บริหารในรุ่นถัดมาได้เข้ามาแก้ไขสะสางปัญหาและผลักดันการ
ก่อสร้างต่อ จนในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2525 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 
สามารถเปิดด าเนินการ 100 เตียงแรกได้ นับเป็นก้าวแรกที่สร้างขวัญก าลังใจ
แ ล ะ ค ว า ม ผู ก พั น ใ ห้ กั บ บุ ค ล า ก ร ข อ ง ค ณ ะ แ พ ท ย ศ า ส ต ร์  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่มีอัตราก าลังน้อยให้สามารถแบกรับภาระงานที่
ยากและขยายตัวอยู่ตลอดด้วยความตั้งใจมั่นแก้ไขสถานการณ์  สู้งานหนัก 
ก าหนดนโยบายคุณภาพคน คุณภาพงาน  สร้างมาตรการปฏิบัติจนมีความ
เจริญเติบโตพัฒนา เป็นปึกแผ่นสามารถตอบสนองต่อพันธกิจที่ได้ก าหนดไว้และ
ขยายคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง 

ปัจจุบัน มีจ านวน 844 เตียง บริการรักษาพยาบาลผูป้่วยนอก ผู้ป่วยใน 
ผู้ป่วยฉุกเฉินในสาขาต่างๆ ได้แก่ เวชปฏิบัติทั่วไป สูตินรีเวช ศัลยกรรม อายุรก
รรม กุมารเวชกรรม ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์กายภาพบ าบัด ตา หู คอ จมูก จิต
เวช คลินิกระงับปวดและฝังเข็ม รังสีรักษาและผ่าตัดแบบผู้ป่วยนอก นอกจากนี้
ยังมีศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านหัวใจ มะเร็ง ทางเดินอาหารและตับ(NKC) 
ศูนย์ถันยเวชช์ และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ภาคใต้     

โรงพยาบาล ฯ เป็นแหล่งศึกษาของนักศึกษาแพทย์ แพทย์หลังปรญิญา 
และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพอื่นๆ ตลอดจนเป็นแหล่งวิจัยสาขา
วิทยาศาสตร์สุขภาพต่างๆ อย่างไรก็ตามงานด้านการเรียนการสอนและวิจัยเป็น
พันธกิจของภาควิชา ซึ่งเป็นผู้ร่วมให้บริการ (partners) ของโรงพยาบาลฯ 
 
 
อาคารโรงพยาบาล  



ลักษณะการจัดวางของตัวอาคาร โถงทางเดินมีความกว้างขวาง     โอ่
โถงมีการระบายอากาศได้อย่างดีเยี่ยม เส้นทางต่างๆถูกวางแผนไว้ เพื่อความ
สะดวกและความปลอดภัยของผู้ป่วย ประกอบด้วย 11 อาคาร :- 

1. อาคารสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา     
2. อาคารกุมารเวชศาสตร์    
3. อาคารรังสีวิทยา     
4. อาคารพยาธิวิทยา     
5. อาคาร หู คอ จมูกและตา    
6. อาคารอายุรกรรม-ศัลยกรรม 
7. อาคารวิสัญญี  
8. อาคาร 100 ปี 
9. อาคารรัตนชีวรักษ์ 
10. อาคารศูนย์การศึกษาและบริการวิชาการ 
11. อาคารเฉลิมพระบารมี 

 

 
 



ปรัชญา อุดมการณ์ และค่านิยม 
 

ปรัชญาช้ีน า “ประโยชน์ของเพื่อนมนุษยเ์ปน็กิจที่หนึ่ง” 
ค่านิยม 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ประกอบด้วย    
1. 1. การท างานเป็นทีม  

(teamwork) 
การท างานเป็นทีมด้วยเป้าหมายเดียวกัน
การติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ  มีการ
สนับสนุนการท างานซ่ึงกันและกัน  รับรู้
ความต้องการและความคาดหวังซ่ึงกันและ
กัน  ท างานยืดหยุ่ นและรวดเ ร็ว เพื่อ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่ทันการณ์ 

2. มุ่งเน้นผู้รับบริการ  
(customer focus) 

เรียนรู้ เข้าใจ ตอบสนองความต้องการและ
ความพึงพอใจของผู้ รับบริการ  รักษา
มาตรฐานทางด้านจริยธรรมและการเคารพ
สิทธิผู้ป่วย สร้างคุณค่าทางด้านบริการ
ให้กับผู้ป่วย 

3. 3. การมุ่งเน้นคุณภาพ  
(quality focus) 

เป็นผู้น าด้านคุณภาพในการรักษาพยาบาล
เพื่อตอบสนองความต้องการและความ
คาดหวังของผู้รับบริการและแสดงให้เห็น
การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (best practices) 

4. จิตส านึกด้านความเส่ียงและ
ความปลอดภัย  
(risk and safety awareness) 

ตระหนักและรู้จักสังเกตสิ่งที่ ก่อให้ เ กิด
ความไม่ปลอดภัย ซ่ึงจะน าไปสู่ความเสี่ยง/
อุบัติเหตุและสามารถหาวิธีป้องกัน/แก้ไข 

5. ยึดหลักคุณธรรม  
(Morale) 

การปฏิบัติของบุคลากรทุกระดับตอ้งเปน็ไป
ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม 

 
 
 
 

1.ท างานเป็นทีม

2.มุ่งเน้นผู้รับบริการ

3.มุ่งเน้นคุณภาพ

4.จิตส านึกด้านความ
เสี่ยงและความปลอดภัย

5.ยึดหลักคุณธรรม 

ค่านิยม 



วิสัยทัศน์ พันธกิจ คณะแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2560 - 2564 

 

วิสัยทัศน์  “เป็นคณะแพทยศาสตร์เพ่ือสังคมไทย ท่ีเป็นเลิศระดับสากล” 
พันธกจิ   ผลิตและพัฒนาแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ที่มี 

คุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรมโดยยึด ถือ
ประโยชน์ของเพื่อมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 

  ให้บริการด้านรักษาพยาบาลที่เป็นเลิศจนถึงระดับ 
เหนือกว่าตติยภูมิ (Super tertiary care) ด้วยจิต
วิญญาณโดยค านึงถึงศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ 

  สร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพ ได้รับการอ้างอิงระดับ 
นานาชาติ  และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ใน
สังคมไทย 

  ให้บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของ   
 สังคมไทย และเช่ือมโยงสู่เครือข่ายสากล 

 
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  โรงพยาบาลสงขลานครินทร์   

วิสัยทัศน์ : เป็นโรงพยาบาลชั้นเลิศท่ีมุ่งสู่ระดับนานาชาต ิ
พันธกิจ : การจัดการรักษาผู้ป่วยอย่างมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 

พัฒนาโรงพยาบาลให้มีศักยภาพระดับสูงสุดของประเทศ 
ในการดูแลผู้ป่วยโรคซับซ้อน มาตรฐานเทียบเท่า
สหรัฐอเมริกา 

 
 
 

นโยบายด้านการจัดระบบการรักษาพยาบาล  
1. โรงพยาบาล จัดการรักษาพยาบาล โดยมุ่งเน้นคุณภาพที่ผู้ป่วยพึง

ได้รับ เพื่อเป็นต้นแบบที่ดีส าหรับการเรียนรู้ การวิจัย การฝึกอบรมและ
หล่อหลอมนักศึกษาแพทย์ แพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจ าบ้านให้มีลักษณะของ
แพทย์ที่พึงประสงค์ 

2. โรงพยาบาลจะให้การรองรับสิทธิของผู้ป่วย และจัดระบบบริการให้
สอดคล้ อ งตามประกาศของสภา วิชา ชีพที่ เ กี่ ย ว ข้องกั บการ
รักษาพยาบาล 

3. โรงพยาบาล จะจัดให้มีการประกันและพัฒนาคุณภาพงานบริการ
รักษาพยาบาลในทุกๆ มิติอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนให้มีการประเมินและ
รับรองคุณภาพจากองค์กรภายนอก 

4. โรงพยาบาลจะจัดระบบการรักษาพยาบาลผู้ป่วย โดยมุ่งเน้น :- 
 การท างานเป็นทีมที่มุ่งประโยชน์เพื่อผู้รับบริการ (Client-focus) ทั้ง

ทีมภายในและทีมภายนอกโรงพยาบาล 
 มี มาตรฐานในการท า งาน และการก าหนดแนวทางการ

รักษาพยาบาลที่เหมาะสม(Clinical Practice Guideline)                 
 กระจายความรับผิดชอบ (Decentralization) ให้ เกียรติแก่

ผู้ร่วมงานและเคารพบทบาทของผู้ร่วมงานแต่ละระดับ 
 มีการสื่อสารที่ดีภายในทีมรักษาพยาบาล เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติได้

รับทราบข้อมูล แผนและความก้าวหน้าในการรักษา และมีส่วนร่วม
ตัดสินใจในการรักษาพยาบาล 

5. การบันทึกและจัดระบบเวชระเบียนที่ถูกต้อง ละเอียด ครบถ้วน         
และสื่อสารเรียนรู้ได้  ถือเป็นหน้าที่ส าคัญของทีมรักษาพยาบาล         
โดยโรงพยาบาลต้องจัดระบบอ านวยความสะดวกแก่ ผู้ใช้ข้อมูลจาก  
เวชระเบียน ทั้งด้านการรักษาพยาบาล การศึกษาแพทย์ และการวิจัย 



6. โรงพยาบาล จะให้การรักษาผู้ป่วยทุกเศรษฐานะ โดยมีมาตรฐานการ
รักษาพยาบาล (Basic medical need ) ที่ดีดูแลต้นทุนค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาล (Cost containment) และถือเป็นหน้าที่ต้องดูแล
รักษาพยาบาลผู้ป่วยรายได้น้อยหรือด้อยสิทธิอย่างเหมาะสม และเป็น
ธรรม 

7. โรงพยาบาลก าหนดค่ารักษาพยาบาลให้สอดคล้องกับต้นทุนที่
โรงพยาบาลแบกรับภาระ โดยหักส่วนที่รัฐจัดสรรงบประมาณสนับสนุน 
เพื่อความเป็นธรรม (Horizontal equity) กับผู้ป่วยและกองทุนต่าง ๆ        

8. โรงพยาบาลจะจัดหาและอ านวยความสะดวก ให้มีการใช้เครื่องมือ
เทคโนโลยี และทรัพยากรที่มีราคาแพง อย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์ 
เหมาะสมกับความจ าเป็นทางหลักวิชาการแพทย์ และจัดให้มีการ
ทบทวนการใช้ทรัพยากรเหล่านี้ (Utilization review) เพื่อติดตาม
ประเมินผลประโยชน์ประสิทธิภาพ และความพอเพียง  

9. โรงพยาบาลจะจัดให้มีการดูแลการใช้ยาตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
คัดเลือกยาโดยพิจารณาจากหลักฐานทางวิชาการ และประกันคุณภาพ
รายการยา ที่น ามาใช้ในโรงพยาบาล 

10. โรงพยาบาลถือเป็นหน้าที่ ในการสื่อสาร  และท างานร่วมกันกับ
โรงพยาบาลอื่นๆ ในการเพิ่มพูน ประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยร่วมกัน 
และช่วยกันยกระดับศักยภาพการดูแลผู้ป่วยในพื้นที่ 

11. โรงพยาบาลจะรับฟังความเห็น ค าแนะน า ค าร้องเรียนจากผู้ป่วย ชุมชน 
และสังคม เพื่อน ามาตรวจสอบปรับปรุง แก้ไขการท างานและช้ีแจงผู้
ร้องเรียน ความผิดพลาดเสียหายที่เกิดจากการรักษาพยาบาล ถือเป็น
ความรับผิดชอบร่วมกันของโรงพยาบาลและทีมรักษาพยาบาล  

12. โรงพยาบาล มีหน้าที่จัดให้มีการดูแลเรื่องความปลอดภัยทั้งร่างกาย 
จิตใจ และอารมณ์แก่ผู้ป่วย ผู้รับบริการ ผู้ปฏิบัติงาน ชุมชน และสังคม 

ตลอดจนจัดสิ่งแวดล้อมให้สร้างเสริมคุณภาพชีวิตการท างานเพื่อเป็น
แบบอย่างที่ดีของสถานบริการสุขภาพ 

13. โรงพยาบาล มีหน้าที่หลักในการเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา
แพทย์ และแพทย์ฝึกอบรมเฉพาะทาง การจัดการดังกล่าวจะอยู่ภายใต้
การก ากับ ควบคุม ดูแลของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ ภาควิชา และ
โรงพยาบาล เพื่อคุณภาพการรักษาพยาบาลที่ดี และปลอดภัยของ
ผู้ป่วย  ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจากการศึกษาที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการ
รักษาพยาบาล จะเป็นความรับผิดชอบของคณะแพทยศาสตร์ 

14. ในฐานะโรงเรียนแพทย์ที่จะต้องพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการและ
เทคโนโลยี โรงพยาบาลจะจัดกลไกที่เหมาะสม ระดมทุน สรรหา เลือก
น ามาใช้โดยค านึงถึงพลวัต ติดตามประเมินผลพัฒนาวิธีการใช้งาน 
ฝึกอบรมต่อแพทย์รุ่นใหม่ รายงานผลต่อผู้เกี่ยวข้อง และสังคมวิชาการ 
(งานวิจัย) เพื่อถ่ายทอด เผยแพร่หรือขยายประโยชน์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างคณะแพทยศาสตร์  
 



 



 

โครงสร้างโรงพยาบาลสงขลานครนิทร ์
 



 



 
ศักยภาพและขีดความสามารถ 
 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เป็นโรงพยาบาลที่รับส่งตัวผู้ป่วยโรคยาก
ซับซ้อนที่เกิน ขีดความสามารถของโรงพยาบาลระดับจังหวัด โรงพยาบาลเอกชน
และโรงพยาบาลต่าง ๆ  ใน 14 จังหวัดภาคใต้ ผู้ป่วยที่ถูกส่งต่อเหล่าน้ีมีปริมาณ
มากข้ึนเรื่อยๆ ในปีงบประมาณ  2559 ผู้ป่วยนอก 1,002,060 ราย ผู้ป่วยใน 
จ านวน 40,775 ราย นอกจากนี้ได้จัดตั้ง ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์แบ่ง
ตามความเช่ียวชาญสาขาต่างๆ  จ านวน  8  ศูนย์  :- 

1. ศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือดนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นศูนย์
ที่รวมผู้เช่ียวชาญด้านโรคหัวใจให้บริการด้านการวินิจฉัยและ
รักษาถูกจัดตั้งครั้งแรกในปี พ.ศ.2543 ด้วยความกรุณาของ
ผู้บริหารกองสลากกินแบ่งรัฐบาล ผู้อ านวยการส านักงานสลาก
กินแบ่งรัฐบาล (นายชัยวัฒน์ พสกภักดี) ที่ให้งบประมาณจ านวน 
180 ล้านบาท  

2. สถาบันโรคทางเดินอาหารและตับ นันทนา-เกรียงไกร โชติ
วัฒนะพันธ์ เป็นศูนย์แห่งความเป็นเลิศที่ได้รับการจัดตั้งข้ึนโดย
งบบริจาคคหบดี ผู้มีจิตศรัทธาและเลื่อมใสการท างานของแพทย์
ได้มอบเงินจ านวน 100 ล้าน เพื่อจัดตั้งศูนย์รักษาโรคทางเดิน
อาหารและตับที่ดีที่สุดของประเทศ  โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
ได้ด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคสามารถเปิด
ให้บริการได้ต้ังแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2547  

3. ศูนย์โรคมะเร็ง  มะเร็งเป็นโรคส าคัญและมีอัตราตายสูงเป็นหนึ่ง
ในสามของอัตราตายของประชาชนคนไทย  

4. ศูนย์อุบัติเหต ุ  อุบัติเหตุเป็นโรคหนึ่งในสามที่มีอัตราการเสียชีวิต
สู งสุดของทั้ งหมด โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ได้จัด ตั้ง         

ศูนย์อุบัติเหตุในรูปแบบเดียวกับศูนย์โรคมะเร็ง เพื่อรักษาผู้ป่วยที่
ได้รับอุบัติเหตุให้ได้มาตรฐานที่ดีที่สุด 

5. ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ เป็นศูนย์ด าเนินการเกี่ยวกับระบบ
สารสนเทศต่างๆ ระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ได้
ถูกพัฒนาข้ึนด้วยบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์เอง เป็นระบบที่ดี
และสมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทยในปัจจุบัน  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลทีบ่ันทึกด้วยระบบคอมพิวเตอร์
และระบบบริหารจัดการ 

6. ศูนย์ชีวันตภิบาล เป็นหน่วยงานต้นแบบที่มีหน้าที่ดูแลผู้ป่วยใกล้
ตาย หรือผู้ป่วยระยะสุดท้าย ดูแลทั้งกายและจิตวิญญาณเป็น
หน่วยที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมายจากองค์กรในประเทศไทย  

7. ศูนย์ถันยเวชช์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารีเป็นช่ือพระราชทานจากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
โรคเต้านมแบบเบ็ดเสร็จครบวงจรแห่งแรกของภาคใต้ ด้วย
เครื่องมือตรวจวินิจฉัยและเทคนิคอันทันสมัยในระดับนานาชาติ 

8. ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ภาคใต้ เปิดบริการเมื่อ 
2 เมษายน 2553 เป็นศูนย์กลางให้บริการฟื้นฟสูมรรถภาพ    ผู้
พิการและผู้ป่วยกลุ่มอื่นๆ ได้แก่ ผู้ป่วยที่มีอาการอ่อนแรงจาก
การบาดเจ็บไขสันหลัง โรคหลอดเลือดสมอง บาดเจ็บทางสมอง 
ฯลฯ  โดยผู้เช่ียวชาญด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
และพัฒนาเครือข่ายการรับส่งต่อด้านการฟื้นฟูผูพ้ิการ         ใน 
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  
 

 

 



คุณภาพการรักษาพยาบาล 
ตั ้งแต่ ปี พ .ศ.2536 คณะแพทยศาสตร์และโรงพยาบาลสงขลา

นครินทร์ ได้มุ่งพัฒนามาตรฐานประกันคุณภาพงานของงานแต่ละด้าน  โดยมี
คณะกรรมการประกันคุณภาพงานของคณะแพทยศาสตร์  ท าหน้าที่ก าหนด
นโยบาย แนวทาง วิธีการสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบงานหน่วยงานต่างๆ 
และจัดท าโครงการพัฒนางาน โดยค านึงถึงผลที่จะตอบสนองต่อผู้รับบริการ 
รวมทั้งเน้นการประสานงานระหว่างทีมรักษาพยาบาล จ ัดระบบติดตาม
ประเมินคุณภาพการท างานของบุคลากรและหน่วยงาน ปรับระบบงาน ให้มี
ประสิทธิภาพ พ้นจากอุปสรรค ข้อจ ากัด และข้ันตอนการท างานตามระเบียบ
ราชการ มีการพัฒนาบุคลากรในสาขาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง สร้างระบบ
ค่าตอบแทนโดยยึดคุณภาพงาน มีกลไกการพัฒนาคุณภาพหลากหลาย เช่น QC, 
กิจกรรม 7 ส, กิจกรรมข้อเสนอแนะและการประกันคุณภาพงาน 

ปี พ.ศ.2539 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ได้เข้าร่วมกับสถาบันพัฒนา
และรับรองคุณภาพโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลน าร่อง น าแนวคิดและหลักการ
ของ Hospital Accreditation มาพัฒนาระบบของโรงพยาบาล ได้แก่          การ
ร่วมกันท างานเป็นทีม มุ่งเน้นประโยชน์ของผู้ป่วย การเคารพและตอบสนอง
ต่อสิทธิของผู้ป่วยและดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมมากข้ึน มีการประเมินผลความพึง
พอใจของผู้รับบริการ พัฒนาระบบงานต่าง ๆ  รวมทั้งพัฒนาองค์กรแพทย์และ
ธรรมนูญองค์กรแพทย์เพื่อสนับสนุนการบริการผู้ป่วยให้อยู่ในมาตรฐานและ
จรรยาบรรณ จนกระทั่งปี พ.ศ.2544 ได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
โดยสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล  นับเป็นโรงพยาบาลของ
โรงเรียนแพทย์แห่งแรกในประเทศ 

 
 
 

ปี พ.ศ. 2546  การเข้าร่วมโครงการ TQA 
เพื่อน าปรัชญาหลักของ TQA เข้ามาปิดจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งของ

องค์กรได้แก่  การท าให้องค์กรคลายความแข็งตัว มีความตื่นตัวเตรียมความ
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง  พัฒนาภาวะการน าและยุทธศาสตร์องค์กรที ่มี
ประสิทธิผล  ให้องค์กรรู้จักและตอบสนองต่อผู้รับบริการกลุ่มต่างๆ และ
ผู ้ร ับบร ิการในอนาคต   การมุ ่ง เน ้นประสิทธ ิผลที ่สมด ุล โดยเรง่ร ัด
ป ร ะ ส ิท ธ ิภ า พ  (Rcsult-base Management)  กระตุ้ นการพัฒนา
กระบวนการบริการอย่างต่อเนื่องและก้าวกระโดดเพื่อสร้างผลผลิต ที ่มีคุณค่า
สอดคล้องกับความต้องการโดยการใช้นวัตกรรมและตั้งเป้าที่จะได้รับการ
พิจารณาประเมินค ุณภาพตามแนวทาง TQA ให ้ได ้ร ับคะแนนเพิ ่มขึ ้น 
โรงพยาบาลได ้ส ่งรายงานผลการด าเนินการตามแนวทาง TQA เสนอ
คณะกรรมการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 

 ครั้ งแรกเมื่ อ  1 กันยายน 2546 และได้รับรายงานป้อนกลับ 
(feedback report)  

 ครั้งที่ 2  เมื่อ 30 สิงหาคม 2548   
 ครั้งที่ 3 เมื่อ 30 สิงหาคม 2548  
 พ.ศ. 2550 (30 สิงหาคม 2550) จัดส่งรายงานการตรวจประเมิน

รางวัลคุณภาพแห่งชาติ  ประจ าปีงบประมาณ  2549  ได้รับคะแนน
ในช่วงที่ 3 (351 – 450 คะแนน)  และโรงพยาบาลฯ  ได้รับรางวัลการ
บริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class)  

 พ.ศ.2548(15-18 มีนาคม 2548)ได้รับโล่เกียรติยศในฐานะที่
โรงพยาบาลได้จัดระบบงานของหน่วยจ่ายกลางได้อย่างเหมาะสม
และโล่เกียรติคุณการเป็นเครือข่ายศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนา



คุณภาพโรงพยาบาล (HACC)ในงานประชุมระดับชาติ HA National Forum  
ครั้งที่ 6 

 พ.ศ. 2549 (12-13 มกราคม 2549) ผ่านการเยี่ยมส ารวจเพื่อเฝ้า
ร ะ วั ง  ( Surveillance survey) กิ จ ก ร ร ม  Post-accreditation 
Reviews & Update โดยที่ปรึกษาชาวแคนาดา จากสถาบันพัฒนา
และรับรองคุณภาพโรงพยาบาล  

 พ.ศ. 2549  พลเอกหญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี  ทรงพระราชทานเข็มพระนามาภิไธยย่อ “สธ” ให้
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ที่ได้ให้การสนับสนุนการด าเนินงานของ
กองทัพภาคที่ 4 และกองอ านวยการเสริมสร้างสันติสุขจังหวัด
ชายแดนภาคใต้อย่างดียิ่ง ตลอดระยะเวลาที่ได้เกิดความไม่สงบใน 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต ้

 พ.ศ.2549-2550  ได้รับรางวัล Claim award  ติดต่อกัน 3 ปีซ้อน 
(ตั้งแต่ปี พ.ศ.2547)  ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงถึงศักยภาพและความสามารถ
ของทีมงานเงินรายได้และ Coder ที่มีกระบวนการท างานที่มี
มาตรฐานต่อเนื่องตลอดมา รางวัล Claim award คือรางวัลที่ส านัก
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) มอบให้แก่โรงพยาบาลที่
สามารถส่งข้อมูลการเรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยใน
โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (30 บาทรักษาทุกโรค) ใน
รูปแบบอิเลคทรอนิกส์โดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยอดเยี่ยม 

 พ.ศ.2550 (12 พฤศจิกายน 2550) ได้รับรางวัล BUPA CLINICAL 
AWARD & Good Provider Award 2007 รองชนะเลิศอันดับ  2  
“โครงการการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง CVA ที่บ้าน” จาก
บริษัท  BUPA  ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จ ากัด 

 พ.ศ. 2550 (29 – 30 พฤศจิกายน 2550)ได้รับรางวัล           Silver 
Award (5 ส ประเทศไทย) และรางวัลขวัญใจมหาชน (Popular 
Vote) จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 

 ปี 2557  โรงพยาบาลสงขลานครินทร์  ได้จัดท ารายงานและได้รับ
รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ  

     รางวัลระดับดีเด่น :  ด้านการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ 
เรื่อง การบริการรักษาพยาบาลท่ีเป็นเลิศ 

    รางวัลระดับดี      :  ด้านการบรูณาการการบริการที่เป็นเลิศ  
เรื่อง การบูรณาการการดแูลผู้ป่วย3จังหวัดชายแดนใต้ 

    ปี 2559 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์  รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ TPSA 
    รางวัลนวัตกรรมการบริการท่ีเป็นเลิศ :  ชุดอุปกรณ์รองรับสิ่ง
ขับถ่ายจากทวารเทียม  : ผลิตเอง ใช้เองเพิ่มคุณค่าจากยางพาราผู้ป่วยทวาร
เทียม 
      รางวัลการพัฒนาการบริการท่ีเป็นเลิศ  : พัฒนาระบบการดูแล
ผู้ป่วยภาวะติดเช้ือใน  กระแสเลือดรุนแรง/ช็อกจากการติดเช้ือในกระแส
เลือดให้อยู่รอดปลอดภัย   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



การบริการพิเศษ (Privatization นอกเวลาราชการ) 
เพื่อรองรับผู้ป่วยจากคลินิกนอกเวลาราชการ จากคลินิกส่วนตัวและ

โรงพยาบาลเอกชน โดยไม่น าผู้ป่วยในระบบปกติของโรงพยาบาลสงขลา
นครินทร์เข้ามา ผู้ป่วยประกันชีวิต จ านวน 3 โครงการ ได้แก่     
1. Private l  หมายถึง โครงการผ่าตัดนอกเวลาราชการ (ภาควิชาศัลยศาสตร์ 

สูตศิาสตร์ นรีเวช จักษุวิทยา ศัลยศาสตร์ออร์โธ โสต นาสิกและลาริงซ์วิทยา 
2. Private ll หมายถึง   โครงการศูนย์โรคหัวใจ  
3. Private ll/J หมายถึง โครงการลดระยะการรอคอยของกลุ่มผู้ป่วยท่ี

เข้าถึงบริการท าหัตถการศูนย์โรคหัวใจ 
4. Private lll หมายถึง  โครงการบริการพิเศษสถาบันทางเดินอาหารและตับ   
คลินิกนอกเวลาราชการ  

เปิดให้บริการเพื่อรองรับผู้ป่วยนอกที่ไม่ใช่ผู้ป่วยอุบัติเหตุ ผู้ป่วยฉุกเฉิน  
ผู้ป่วยหนัก และผู้ป่วยยาเสพติด ผู้ป่วยที่มีความเต็มใจ และสามารถรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายได้ วันราชการ เปิดให้บริการ เวลา 17.00 – 20.00 วันหยุดนักขัตฤกษ์ 
เวลา 09.00 –  12.00 น. 

ล าดับ คลินิกที่เปิดให้บริการ วันเปิดให้บริการ 
1 อายุกรรม  

1.1 ท่ัวไป   
1.2 หัวใจ 
1.3 ทางเดินหายใจและปอด  
1.4 โรคข้อฯ  
1.5 ผิวหนัง 
1.6 ผิวหนังเลเซอร์  
1.7 เบาหวาน 

 
จันทร์ – อาทิตย์  
ศุกร์ - อาทิตย์ 
จันทร์ / อาทิตย์  
พุธ 
อังคาร / พฤหัสบดี / เสาร์ 
พุธ  
จันทร์ – พุธ 

2 เด็ก  จันทร์ – อาทิตย์  
3 ตา จันทร์ – อาทิตย์ 
4 หู คอ จมูก จันทร์ – อาทิตย์ 

5 จิตเวช อังคาร – อาทิตย์ 
ล าดับ คลินิกที่เปิดให้บริการ วันเปิดให้บริการ 

6 สูติ นรีเวช 
6.1 ท่ัวไป 
6.2 ฝากครรภ์  
6.3 อลัตราซาวด์ 

 
จันทร์  - อาทิตย์ 
จันทร์ – อาทิตย์ 
จันทร์ – เสาร์ 

7 ทันกรรม จันทร์ – อาทิตย์ 
8 ศัลยกรรม 

8.1     ท่ัวไป  
8.2     หลอดเลือด  
8.3     ล าไส้ใหญ่และทวารหนัก 
8.4     ตกแต่ง 
8.5     ตับ ตับอ่อน และทางเดินฯ 

 
เสาร์ – อาทิตย์  
พุธ / เสาร์ – อาทิตย์ 
เสาร์ – อาทิตย์  
พุธ / พฤหัสบดี / เสาร์ 
อาทิตย์ 

 8.6 หัวใจและทรวงอก                                           
8.7 ผ่าตัดส่องกล้องและศัลยกรรมทางเดินอาหาร
ส่วนต้น 

เสาร์ 
เสาร์ 

9 รังสี 
1.1 รังสีวินิจฉัย  
1.2 รังสีรักษา 
1.3 รังสีนิวเคลียร์ 

 
จันทร์ – อาทิตย์ 
จันทร์ – อาทิตย์ 
จันทร์ – อาทิตย์ 

10 ท่ัวไป จันทร์ – อาทิตย์ 
11 กระดูกและข้อ จันทร์ – อาทิตย์ 
12 NKC จันทร์ – พฤหัสบดี 
13. ฝังเข็ม อังคาร / พฤหัสบดี 
14. ศูนย์โรคหัวใจ จันทร์ – อาทิตย์ 
15. ศูนย์ถันยเวชช์ 

15.1 ด้านรังสีวินิจฉัย 
15.2 ด้านศัลยกรรม 

 
จันทร์ – อาทิตย์ 
พุธ / ศุกร์  

16. ฉุกเฉิน  จันทร์ – อาทิตย์  



หมวดที่  แนวทางการให้บริการรักษาพยาบาล 
  โรงพยาบาลฯ จะจัดการรักษาพยาบาล โดยมุ่งเน้นคุณภาพที่
ผู้ป่วยจะได้รับ เพื่อเป็นตัวอย่างต้นแบบที่ดีส าหรบัการเรียนรูแ้ละฝกึอบรม  และ
สร้ าง คุณลักษณะนิสัยที่ ส า คัญ  ส าหรับการ เป็นแพทย์ที่ ดี  ได้แก่  การ
รักษาพยาบาลโดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ป่วยและสังคมมากกว่าตนเอง  การ
รับผิดชอบ  ปฏิบัติหน้าที่เต็มก าลังความสามารถ  การท างานเป็นทีมร่วมกับ
ผู้อื่น ด้วยความเข้าใจที่ด ี  ความมีเมตตากรุณา  เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  การพัฒนาตนเอง
ในความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่องและค านึงถึงสิทธิของผู้ป่วยตามเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญและสภาวิชาชีพ  

 



การรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ จะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติทั้ง 8 ด้าน
พร้อมๆ กัน  :- 

(1)  Competency   ความสามารถของผู้ให้บริการในการท าหน้าที่วุฒิ หรือ
ปริญญาเป็นเพียงส่วนเดียวของ Competency เท่านั้น เช่น“แพทยศาสตร์
บัณฑิต” ไม่ได้แปลว่ารักษาคนไข้ได้ดี“วุฒิบัตร”ไม่ได้แปลว่าสอนได้ดี  
“พยาบาลศาสตร์” ไม่ได้แปลว่า ท าการพยาบาลได้ดี ในขณะเดียวกัน 
Competency  ต้องการในทุกๆงานตั้งแต่ การท าความสะอาด ขนย้าย
ผู้ป่วย รักษาความปลอดภัย การเงิน ช่าง พนักงานเทคนิค การฝึกอบรม
คนให้มี competency เป็นเรื่องส าคัญส าหรับทุกๆ งาน และในกรณีความ
ขาดแคลนบุคลากรซึ่งเป็นเหมือนกันทั่วโลก การฝึกอบรมคนที่มีในระบบ
อาจใช้ทดแทนคนที่มีคุณวุฒิปริญญาได้แต่ปริญญาไม่สามารถใช้แทน 
competency  ได้ในหลายๆ เรื่อง 

(2) Acceptability   การบริการที่เราให้นั้นต้องเป็นที่ยอมรับของผู้ป่วย 
ญาติพี่น้อง ตลอดจนสังคมหรือรัฐบาลที่เป็นผู้ให้งบประมาณและก าหนด
กรอบพันธกิจของหน่วยงาน 

(3) Effectiveness ประสิทธิผลในการรักษาพยาบาลหรือประสิทธิผลของ
หน่วยงาน 

(4) Appropriateness ความถูกต้องเหมาะสมของวิธีการจัดและผลการรักษา
พยาบาล เช่น ถามว่า 

 “โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ผ่าตัดคลอดในอัตราท่ีเหมาะสมหรือยัง” 
 “โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ รักษามะเร็งโดยวิธีท่ีเหมาะสมส าหรับ 
    ผู้รับบริการและสังคมหรือยัง” 
 “โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ให้การบริการและดูแลรักษาผู้ป่วยนอก 

ผู้ป่วยฉุกเฉิน ได้เหมาะสมหรือยัง” 

(5) Efficiency มีการใช้ทรัพยากร  ได้แก่  “คน”“สถานท่ี”   
“วัสดุ”“ครุภัณฑ์” และ “เวลา” อย่างประหยัดที่สุด เพื่อให้ได้
ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์หรือไม่ 

(6) Accessibility จัดระบบบริการที่ผู้ป่วยหรือผู้จ าเป็นต้องไดร้บั
บริการจากเราสามารถมา ใช้บริการของเราได้สะดวกหรือไม่  
คนที่ควรมาใช้บริการได้มาใช้บริการจริงหรือไม่  การใช้  
facilities  ที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์  คิดว่าดีที่สุดนั้น ได้
ใช้เพื่อรักษาผู้ป่วย ที่จ าเป็นต้องได้รับการรักษาหรือไม่ 

(7) Safety มีกระบวนการที่ปลอดภัยส าหรับผู้ป่วย ญาติ ประชาชน 
และผู้ปฏิบัติงานดีพอหรือไม่ 

(8) Continuity คือ ความมุ่ งมั่นในการพัฒนาให้ดี ข้ึนอย่าง
ต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



เวชระเบียน  :  ถือเป็นกุญแจส าคัญ 
     เวชระเบียน ถือเป็นเครื่องมือส าคัญในการสื่อสารระหว่างทีม
รักษาพยาบาล   การเรียนรู้ของนักศึกษาแพทย์ เป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรับ
การวิจัยของทีมรักษาพยาบาล   เป็นหลักฐานส าคัญทางกฎหมายกรณีมี
การร้องเรียน ฟ้องร้อง ต้องช่วยกันบันทึกให้ถูกต้องสมบูรณ์  สื่อสารได้และ
ทันการณ์ ปัจจุบันเวชระเบียนถูกพัฒนาจากรูปแบบเล่มเวชระเบียน 
เปลี่ยนเป็นอิเล็กทรอนิกส์ (pdf.file) ซึ่งบุคลากรทางการแพทย์สามารถ
เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ ผ่ า น ร ะ บบ  ( Hospital Information System : HIS) ขอ ง
โรงพยาบาล 

(ก) การสรุปเวชระเบียน 
1. แต่ละหอผู้ป่วยให้บันทึกชื่ออาจารย์แพทย์ผู้รับผิดชอบลง

ในแฟ้มเวชระเบียน และตรวจสอบความสมบูรณ์ขณะที่
จ าหน่ายผู้ป่วยก่อนสง่แฟ้มออกจากหอผู้ปว่ย เพื่อด าเนินการต่อ 

2. อาจารย์แพทย์สรุปเวชระเบียนโครางการ Sing ID ผ่าน
ระบบ HIS ของโรงพยาบาล 
  - อาจารย์แพทย์สามารถเซ็นสรุปแทนอาจารย์แพทย์และ 
    แพทย์ใช้ทุนได้ 
  - แพทย์ใช้ทุนสามารถเซ็นสรุปแทนแพทย์ใช้ทุนได้   
    โดยผู้เซ็นแทนต้องมั่นใจว่าข้อมูลถูกต้อง 

3. งานเวชระเบียน ตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของการ
สุรปเวชระเบียนผ่านระบบ HIS  

4. ระบบ HIS ท าการแจ้งเตือนโดยการแสดง Pop up รายการ
แฟ้มค้างสรุปทุกครั้งท่ีแพทย์ Login เข้าใช้งานระบบ HIS 

5. เมื่อครบก าหนด 1 เดือนหลังจากผู้ป่วย Discharge จาก
หอผู้ป่วยและยังปรากฏรายการค้างสรุปหน่วยเวชระเบียน
ผู้ป่วยใน จะติดตามแพทย์โดยวิธี :- 
   - การประสานภาควิชา 
   - โทรศัพท์หมายเลข (*Star) แพทย์โดยตรง 

(ข)  การคัดลอกเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (pdf.file) 
 เพื่อการประกอบการรักษา 

1.  ผู้มีสิทธิจะต้องเป็นอาจารย์แพทย์ หรือแพทย์เฉพาะสาขาที่ 
    รับผิดชอบแก่ผู้ป่วย หรือนักศึกษาแพทย์ที่ ข้ึนปฏิบัติงาน  
    รับผิดชอบผู้ป่วย หรืออาจมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประจ าห้อง 
    ตรวจ หรือหอผู้ป่วยที่ผู้ป่วยนั้นรับการตรวจรักษามายืมแทน
2. ผู้ขอยืมเวชระเบียน ต้องเขียน ช่ือ สกุลผู้ป่วย เลขที่ โรงพยาบาล 
    และเขียนช่ือผู้ยืมตัวบรรจง ไม่ใช่ลายเซ็น หมายเลขโทรศัพท์ 
    ผู้ยืม พร้อมทั้งแจ้งสถานที่ที่น าไปด้วยทุกครั้ง 
3.  หน่วยเวชระเบียนผู้ป่วยใน พิมพ์ประวัติ (paper) ให้แก่หอ 
     ผู้ป่วยเมื่อใช้งานเสร็จสิ้นแล้ว ให้จัดประวัติเก็บไว้ในแฟ้ม  
     ประวัติผู้ป่วย 

 
 
 
 
 
 

 
 



การให้ข้อมูลและค าอธิบายข้ันพื้นฐานแก่ผู้ป่วย 
 1.ปัญหาโรคหรือสมมุติฐาน สาเหตุของอาการที่ผู้ป่วยเป็นอยู่ 

2. การด าเนินชองโรคตาม ข้อ. 1 หากไม่รักษา 
3. การตรวจวินิจฉัยและรักษา ประกอบด้วยอะไรบ้าง มีแผนการรักษา  
ระยะเวลาที่ใช้และ  ค่าใช้จ่ายในการรักษาโดยประมาณ 
4. มีผลดีและผลเสียอย่างไรตามแผนการรักษา และมีเหตุอันไม่พึง 
ประสงค์หรือโรคแทรกซ้อนอะไรบ้างที่อาจเกิดข้ึนได้ 
5. เป้าหมายของการรักษาคืออะไร เช่น รักษาให้หายขาด ควบคุมไม่ให้
เลวลงหรือเพื่อลดความทุกข์ทรมาน 
6. มีทางเลือกวิธีการรักษาอื่น ๆ หรือไม่ 
7. ผู้ท าการรักษาคือแพทย์ท่านใด  ประกอบด้วยใครบ้างในทีม
รักษาพยาบาล 
8. อื่น ๆ ตามที่ผู้ป่วย / ญาติซักถาม 

 
การดูแลผู้ป่วยยากไร้และด้อยโอกาส 
 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ถือเป็นหน้าที่ให้มีการรักษาพยาบาล
ผู้ป่วยรายได้น้อยตามมาตรฐานทางการแพทย์ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
หลักการส าคัญ คือ การให้บริการทางการแพทย์ที่จ าเป็นต่อผู้ปว่ยที่เท่าเทยีมกนั 
(Basic medical needs) เน้นความจ าเป็นการรับบริการสาธารณสุข ทั้งด้าน
การส่งเสริม  ป้องกันโรค  การตรวจวินิจฉัย การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟู
สมรรถภาพทางการแพทย์ ผู้ป่วยที่เดือดร้อนด้านค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล 
หรือผู้ที่สังคมควรช่วยเหลือเกื้อกูลมีทีมงานสิทธิประโยชน์ผู้ป่วยให้บริการตาม
มาตรฐานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ 
 

การใช้เคร่ืองมือและทรัพยากรต่างๆ ในการรักษาพยาบาล 
  โ ร งพยาบาลฯ ถือ เป็ นหน้ าที่ ส า คัญที่ จ ะต้ อ งดู แลต้นทุ น ค่ า
รักษาพยาบาลของผู้ป่วย  ให้เหมาะสมโดยผลการรักษาดีที่สุดแม้ผู้ป่วยจะเสีย
เงินเองหรือมสีิทธิได้รับการรักษาพยาบาลจาก สวัสดิการหรือกองทุนใดๆ ก็ตาม 
  นอกจากนี้ facilities หลายอย่างของโรงพยาบาลฯ ไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการใช้ จึงต้องจัดล าดับความส าคัญใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ค านึงถึง
ความจ าเป็นความเร่งด่วนและเคารพสิทธิของ  คนอื่นที่รอคิวใช้บริการอยู่ด้วย 

 
นโยบายการใช้ยาของคณะแพทยศาสตร์ 
 ตามมติคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบัด มีมติเกี่ยวกับการจัด
ประเภทรายการยา และเงื่อนไขการสั่งใช้ยาของแพทย์ โดยอ้างอิงแนวทางปฏิบัติ
ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2551 ดังนี ้
1. การจัดประเภทรายการยา 
รายการยาในบญัชียาโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ แบ่งออกเปน็ 4 กลุม่ใหญ่ ๆ   คือ 
 (1) กลุ่มยา  E  หมายถึง  ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ สามารถใช้สิทธิ
สวัสดิการรักษาพยาบาลได้ทุกสิทธิ ได้ถูกจัดแบ่งออกเป็นบัญชีย่อย  5  บัญชี  
ได้แก่ บัญชี ก. ข.  ค. ง.  และ จ.โดยมีค าจ ากัดความตามบัญชียาหลักแห่งชาติ
ก าหนดไว้ดังนี้ 

บัญชี ก. คือ รายการยาที่มีความจ าเป็นส าหรับสถานพยาบาลทุกระดับ 
บัญชี ข. คือ รายการยาที่อาจจ าเปน็ต้องใช้ในสถานพยาบาลบางระดบั  

หรือจ ากัดข้อบ่งใช้ส าหรับอาการหรือโรคบางชนิดที่ใช้ยาในบัญชี ก . ไม่ได้  
หรือไม่ได้ผล  หรือเป็นยาที่ใช้แทนยาในบัญชี  ก. ช่ัวคราวในกรณีที่จัดหายาใน
บัญชี  ก. นั้นไม่ได้ 



บัญชี ค. คือ รายการยาที่ต้องใช้โดยผู้เช่ียวชาญที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้อ านวยการของสถานพยาบาลนั้นๆ เนื่องจากเป็นยาที่มีอันตราย ถ้าใช้ไม่
ถูกต้องอาจเกิดพิษหรือเป็นอันตรายต่อผู้ป่วย หรือเป็นสาเหตุให้เกิดเช้ือดื้อยาได้
ง่าย 

บัญชี ง.  คือ  รายการยาที่อาจมีความจ าเป็นต้องใช้ส าหรับช่วยชีวิต
ผู้ป่วยบางราย  แต่อาจท าให้เกิดอันตรายต่อผู้ป่วย  หรือก่อปัญหาเช้ือดื้อยาที่
ร้ายแรง  และ / หรือมีราคาแพงมาก  การสั่งใช้ยาซึ่งต้องให้สมเหตุผลเกิดความ
คุ้มค่าสมประโยชน์จะต้องอาศัยการตรวจวินิจฉัยและพิจารณาโดยผู้เช่ียวชาญที่
ได้รับการฝึกอบรม   ฉะนั้น  ยาในบัญชีดังกล่าวจะสั่งใช้ได้โดยผู้เช่ียวชาญเฉพาะ
โรคที่ได้รับการ  ฝึกอบรมในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจากสถานฝึกอบรม หรือได้รับ
วุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติจากแพทยสภา หรือทันตแพทยสภาเท่านั้น  และ
โรงพยาบาลจะต้องมีระบบการก ากับประเมินตรวจสอบการใช้ยา (ระบบ Drug  
Utilization Evaluation) โดยมีการเก็บข้อมูลการใช้เพื่อตรวจสอบในภายหลัง
ได ้

บัญชี จ.  
จ1. รายการยาส าหรับโครงการพิเศษของกระทรวง ทบวง กรม หรือ

หรือหน่วยงานของรัฐที่มีการก าหนดวิธีการใช้และการติดตามประเมินการใช้ยา
ตามโครงการ  โดยมีหน่วยงานน้ันรับผิดชอบ 

จ2. รายการยาส าหรับผู้ป่วยที่มีความจ าเป็นเฉพาะ ซึ่งมีการจัดกลไก
กลางเป็นพิเศษในก ากับการเข้าถึงยา ภายใต้ความรับผิดชอบร่วมกันของระบบ
ประกันสุขภาพของประเทศซึ่งดูแลโดย กรมบัญชีกลาง (ระบบสวัสดิการ
รักษาพยาบาลข้าราชการ) กระทรวงการคลัง  ส านั กงานประกันสังคม  
กระทรวงแรงงาน  และส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สั่งใช้ได้โดย
อาจารย์แพทย์เฉพาะทางที่โรงพยาบาลก าหนดไว้เท่านั้น 
2. กลุ่มยา A หมายถึง ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติที่จ าเป็น ที่เป็นยา
บรจิาคหรือยาในโครงการวิจัยสามารถใช้สิทธิสวัสดกิารรกัษาพยาบาลได้ทกุสิทธ์ิ 

3. กลุ่มยา P หมายถึง  ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติที่สามารถใหก้ารรบัรอง
สิทธิเบิกสวัสดิการรักษาพยาบาลได้  เมื่อใช้ตามเกณฑ์ข้อบ่งช้ี (ยาที่มีมูลค่าสูง
กว่า 50 บาท ต่อหน่วย สามารถสั่งใช้ได้เฉพาะอาจารย์แพทย์)      
4. กลุ่มยา PP หมายถึง  ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติที่ไม่สามารถให้การ
รับรองสิทธิเบิก  สวัสดิการรักษาพยาบาลได้ทุกสิทธิ   
 

1. เงื่อนไขการสัง่ใช้ยา 
(1) รายการยาท่ีมเีง่ือนไขก ากับการสั่งใช ้

เง่ือนไข ความหมาย 
สด ยาเงินสด หรือ ยาห้ามสังคมสงเคราะห์ :- ยาที่มีราคาสูง  

และมียากลุ่มอื่นที่ใช้ในการรักษาในข้อบ่งช้ีเดียวกันให้
เลือกใช้แทนได้ หรือบางรายการเป็นยาใช้เฉพาะโรค  
ผู้ป่วยบางสิทธิจ าเป็นต้องผ่านระบบงานสิทธิประโยชน์
ผู้ป่วยก่อนการได้รับยา 

ย2,ย3,ยส ยาเสพติดให้โทษ จ่ายใหเ้ฉพาะผู้ป่วยของโรงพยาบาล
สงขลานครินทร์เท่านั้น 

ว2,ว3,ว4 ยาวัตถุออกฤทธ์ิต่อจิตประสาท จ่ายใหเ้ฉพาะผูป้่วยของ
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์เท่านั้น 

เคม ี ยากลุ่มเคมีบ าบัด  (ยามะเร็ง) ผู้ป่วยบางสิทธิจ าเป็นต้อง
ผ่านระบบงานสทิธิประโยชน์ผู้ป่วยกอ่นการได้รบัยา 

 
 
 
 
 



  ตัวย่อกลุ่มยาและความหมายในระบบคอมพิวเตอร์ 
ตัวย่อ ความหมาย 
Eก-จ2 ยาในบัญชียาหลกัแหง่ชาติ 
EV ยาในบัญชียาหลกัแหง่ชาติ  กลุ่มวัคซีน 
EC ยาในบัญชียาหลกัแหง่ชาติ  กลุ่มยาคุมก าเนิด 
EI ยาในบัญชียาหลกัแหง่ชาติ  กลุ่มยามีบุตรยาก 
Eส ยาในบัญชียาหลกัแหง่ชาติ  กลุ่มยาสมุนไพร 
A ยานอกบัญชีหลักแห่งชาติ ที่เป็นยาบริจาค 
AR ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติที่เป็นยาในโครงการวิจัย 
PH ยาที่ผลิตข้ึนใช้ในโรงพยาบาลทีจ่ัดเป็นยานอกบัญชียาหลัก

แห่งชาติ สามารถรองรับสิทธิใหเ้บกิสวัสดกิารได้เมื่อใช้ตามข้อ
บ่งช้ีที่ก าหนด 

PA ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติทีส่ามารถรองรับสิทธิใหเ้บกิ
สวัสดิการได้โดยอัตโนมัต ิ

P ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติทีส่ามารถรับรองสิทธิใหเ้บกิ
สวัสดิการได้เมื่อใช้ตามข้อบง่ช้ีที่ก าหนด   

PP ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติที่ไมส่ามารถให้การรับรองสทิธิให้
เบิกสวัสดิการได้รวมถึงรายการยาต้นแบบ (Original) ที่มียาใน
ช่ือสามัญอกี 1 รายการ อยู่ในบญัชียาโรงพยาบาล 

N อาหารนม / อาหารเสรมินอกบัญชียาหลักแห่งชาติ 
H ยาที่ผลิตข้ึนเป็นยาเฉพาะหอผูป้่วย ไม่ต้องสัง่ใหผู้้ป่วยโดยตรง

และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาอื่นๆทีผ่ลิตข้ึน 
 

      

 3.  การรับรองสิทธิเบิกสวัสดิการรักษาพยาบาลยานอกบัญชียา
หลักแห่งชาติ (P) 
 การรับรองยานอกบัญชียาหลัก เพื่อให้ผู้ป่วยที่มีสิทธิสวัสดิการต่าง ๆ 
สามารถเบิก ค่ารักษาพยาบาลได้  ยาบางรายการจะมีค าเตือน  ข้อพึงระวังใน
การสั่งใช้  และให้เลือกข้อบ่งช้ีตามที่ระบุไว้ให้ กรณีนี้สามารถเลือกปุ่ม รับรอง
ให้ผู้ป่วยเบิกสวัสดิการฯ ในระบบคอมพิวเตอร์ โดยแพทย์ผู้ตรวจจะต้องระบุ
เหตุผลท่ีไม่สามารถใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติได้และออกหนังสือรับรอง 
เพื่อใช้ประกอบการเบิกจ่ายคู่กับใบเสร็จ กรณีผู้ป่วยข้าราชการท่ีเบิกจ่ายตรง  
ไม่ต้องออกหนังสือรับรอง ส่วนยาท่ีไม่มีจ าหน่ายในโรงพยาบาล, ยาต้นแบบ 
(Original)  ไม่สามารถให้การรับรองได้ในทุกกรณี 
 

 4. แนวทางการใช้ยากบัผู้ป่วยสงเคราะห์ และผูป้่วยทีไ่ด้รบัสิทธิ
ในการรกัษาพยาบาลที่จ าเป็น 
 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลฯ ครั้งที่ 2/2535,  
8/2535 , 10/2536 และ 4/2540 ได้ก าหนดนโยบายการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้
ยาราคาแพง ยาเงินสด และยา ต้นแบบ (Original)กับผู้ป่วยสังคมสงเคราะห์
และผู้ป่วยที่ได้รับสิทธิในการรักษาพยาบาลที่จ าเป็น (หมายถึงผู้ป่วยพระบรมรา
ชานุเคราะห์ ผู้ป่วย พอ.สว. ผู้ป่วยบัตรประกันสุขภาพ และผู้ป่วยประกันสังคม) 
ทางโรงพยาบาลฯ จะใช้ยาตามบัญชียาหลักเท่าน้ัน โดยก าหนดแนวทางปฏิบัต ิดังน้ี 

(1) ยา ต้นแบบ (Original)ท่ีมียาในชื่อ Generic ในบัญชียาโรงพยาบาล 
ผู้ป่วยทุกประเภทจะต้องช าระเงินค่ายาเองโดยไม่สามารถเบิกสวัสดิการได้ 

(2) ยาเงินสด  หรือยาห้ามสงเคราะห์ หมายถึง ยาที่อยู่ในบัญชียาหลัก   
แต่มีราคาสูงและมียา กลุ่มอื่นที่ใช้ในการรักษาในข้อบ่งช้ีเดียวกันให้เลอืกใช้แทน
ได้ หรือบางรายการเป็นยาใช้เฉพาะโรค ซึ่งงดเว้นการให้สงเคราะห์ในทุกกรณี 
เช่น น้ ายาล้างไต ยามะเร็งนอก Protocol ยารักษาผู้มีบุตรยาก วัคซีนป้องกัน
โรค  ยาที่ใช้ในการปลูกถ่ายอวัยวะ เป็นต้น การสั่งใช้ยาในกลุ่มนี้กับผู้ป่วย



โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ป่วยประกันสังคม ซึ่งเกินข้อก าหนดในการให้การรักษา
แก่ผู้ป่วยตามระเบียบกลางของส านักงานประกันสังคม ดังน้ันผู้ป่วยจะต้อง
ช าระเงินในส่วนน้ีเอง หากมีความจ าเป็นต้องใช้ให้ปฏิบัติ ดังน้ี 

 ผู้ป่วยนอก แพทย์ผู้รักษาจะต้องระบุเหตุผลและข้อบ่งช้ีอย่าง
ชัดเจนผ่านอาจารย์แพทย์ส่งงานสิทธิประโยชน์  เพื่อเสนอขออนุมัติจาก
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลฯ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลหรือผู้ปฏิบัติราชการ
แทน 

 ผู้ป่วยใน แพทย์ผู้รักษาจะต้องระบุเหตุผลและข้อบ่งช้ีอย่าง
ชัดเจนโดยผ่านความเห็นชอบจากหัวหน้าภาควิชานั้นๆ และส่งมาที่งานสิทธิ
ประโยชน์ เพื่อเสนอขออนุมัติจากผู้อ านวยการโรงพยาบาลผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
โรงพยาบาล หรือผู้ปฏิบัติราชการแทนตามล าดับก่อนใช้ยา 

(3) ยาท่ีไม่มีจ าหน่ายในโรงพยาบาล ห้ามแพทย์สั่งใช้กับผู้ป่วยสงเคราะห์ 
และผู้ป่วยที่ได้รับสิทธิในการรักษาพยาบาลที่จ าเป็น 

(4) มาตรการใช้ยาเหลือค้างท่ีตึกผู้ป่วย 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลฯ ครั้งที่ 8/2529 วันที่ 4 ธันวาคม  
2529  ก าหนดว่ายาที่แพทย์สั่งใช้ส าหรับผู้ป่วยหอผู้ป่วย หากมียาเหลือค้างอยู่ให้
ส่งคืนเมื่อจ าหน่ายผู้ป่วย เพื่อหักเงินคืนในส่วนที่บรรจุแผง ยาฉีด ยาเม็ดเปลือยที่
ยังไม่หมดอายุ  ยกเว้น ยาน้ าเตรียมพิเศษ, ยาครีมที่เป็นตลับ     

(5) ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ   
1. สั่งใช้ตามข้อบ่งชี้   

 ข้าราชการ  เบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลได้ 
 ผู้ป่วยประกันสังคม , ผู้ป่วยบัตรประกันสุขภาพแพทย์ผู้รักษา 

สั่งใช้ยาเสนอผ่านงานสิทธิประโยชน์ประเมินเศรษฐานะ/สิทธิพึงมีพึงได้ เพื่อขอ
อนุมัติจากผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล/ผู้อ านวยการก่อนรับยา     

2. สั่งใช้นอกข้อบ่งชี้  
 จะต้องจ่ายเงินเองหรือเบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลไม่ได้ หากแพทย์
ต้องการให้เบิกได้หรือไม่ต้องจ่ายเงิน ให้ขออนุมัติจากประธานกรรมการยาและ
คณบดีโดยผ่านทางฝ่ายเภสัชกรรม 

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรายการยาท่ีต้องขออนุมัติพิเศษ (เร่งด่วน) ในการ
สงเคราะห์ 
 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบรหิารโรงพยาบาลฯ ครั้งที่ 4/2532 วันที่ 19 
กันยายน 2532   ก าหนดดังนี้ 

(1) ให้แพทย์ผู้ร ักษาเขียนเหตุผลแยกต่างหากจากใบสั่งยาเมื่อต้องใช้
ฉุกเฉิน  และ เมื่อต้องขออนุมัติจากหัวหน้าภาควิชา หรือผู้แทนแต่ละภาค หรือ
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลฯ ในการขอเร่งด่วนแต่ละครั้งจะให้ยาได้เพียงครั้งเดยีว 
และต้องรอการอนุมัติของหัวหน้าภาควิชาหรือผู้แทนก่อนจึงจะใช้ครั้งต่อไปได้ 
ผู้ป่วยที่ Admit หลายครั้งมีสิทธิใช้เร่งด่วน 1 ครั้ง  ได้ทุกคราวที่ Admit ใหม่  
แต่ไม่ควรท าเช่นน้ัน 

(2) ในกรณีนอกเวลาราชการ  เมื่อแพทย์ขอใช้เร่งด่วน 1 ครั้งแล้ว ต้องขอ
อนุญาตจากผู้อ านวยการโรงพยาบาลนอกเวลาราชการ หรือหัวหน้าภาควิชา  
หรือผู้แทนภาควิชาในครั้งต่อไป 

(3) ยามะเร็งนอก  protocol  ที่ห้ามสงเคราะห์  ห้ามสงเคราะห์ตั้งแต่ต้นไม่มีกรณี
เร่งด่วน 

(6) แนวทางการแจ้งเปลี่ยนแปลง / ยืนยันการสั่งใช้ยา 
 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลครัง้ที่ 8/2539      วันที่ 
21 ตุลาคม 2539 ก าหนดว่า นักสังคมสงเคราะห์จะส่งใบแจ้งเปลี่ยนแปลง/
ยืนยันการสั่งใช้ยาให้แก่แพทย์ ผู้รักษาทุกครั้งเมื่อค่ารักษาที่จะต้องสงเคราะห์
มากกว่า 2,000 บาท ซึ่งเกินอ านาจอนุมัติของนักสังคมสงเคราะห์ หรือแม้ไม่
เกิน 2,000 บาท แต่มียาในกลุ่มยาเงื่อนไขพิเศษตามที่โรงพยาบาลก าหนด 
เช่น ยาเงินสด ยาเบิกไม่ได้ แพทย์ผู้รักษาจะต้องระบุเหตุผลและข้อบ่งช้ีอย่าง
ชัดเจน และในกรณีที่เป็นผู้ป่วยต่างจังหวัดและคาดว่าจะต้องให้แพทย์ใน
ภูมิล าเนาเดิมของผู้ป่วยดูแลรักษาต่อ ขอให้ช่วยเขียนใบส่งต่อ (refer) ให้แก่
ผู้ป่วยเพื่อความสะดวกของ ผู้ป่วยต่อไป 
 
 
 



(7) แนวทางในการจ่ายยาให้ผู้ป่วย refer ท่ีแพทย์อนุญาตให้กลับบ้าน 
หรือให้กลับโรงพยาบาลต้นสังกัด 

จากรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล ครั้งท่ี  
11/2547 วันท่ี 29  พฤศจิกายน 2547 ท่ีประชุมเห็นชอบให้โรงพยาบาล
ก าหนดหลักเกณฑ์ในการจ่ายยาให้ผู้ป่วย refer ท่ีแพทย์อนุญาตให้กลับบ้าน  
หรือให้กลับโรงพยาบาลต้นสังกัด  ดังน้ี 

 ผู้ป่วย 30  บาท / ผู้ป่วยประกันสังคม การสั่งยากลับบ้านไม่ควร
เกิน 14 วัน และ/หรือไม่เกิน 40,000 บาท  และให้แพทย์เขียน
ค าแนะน าให้ไปรับยาต่อท่ีโรงพยาบาลหลัก 
 จากนโยบายกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์และคณะกรรมการบริหาร

ระบบยาเพ่ือความปลอดภัยของผู้ป่วย (กบย.)  ก าหนดให้การสั่งยากลับ
บ้านของผู้ป่วยทุกสิทธิ์ ไม่ควรเกินวงเงิน 3 วัน ไม่เกิน 5,000 บาท  โดย
ระบบคอมพิวเตอร์จะสามารถสั่งยาเป็นผู้ป่วยนอกได้หลังจ าหน่ายผู้ป่วย 
1 วัน โดยเริ่มใช้ตั้งแต่วันท่ี 16 มกราคม  2551  เป็นต้นไป 
**หมายเหตุ  มแีผนผังสรุปการใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ทีมช่วยฟื้นคืนชีพฉุกเฉิน 
1. ทีมช่วยฟ้ืนคืนชีพ ประกอบด้วยบุคลากรจากหน่วยงาน ซึ่งจะท าหน้าที่ ดังนี้ 

 ทีมช่วยฟื้นคืนชีพ ประกอบด้วย อายุรแพทย์ ศัลยแพทย์ และวิสัญญี
แพทย์ (กรณีผู้ป่วยเด็กมีกุมารแพทย์แทนอายุรแพทย์) กรณี CPR ที่ห้อง
ฉุกเฉิน  หัวหน้าทีม CPR เป็นอาจารย์แพทย์ห้องฉุกเฉิน 

 อายุรแพทย์ หรือกุมารแพทย์เป็นผู้น า (leader) ของทีมฟื้นคืนชีพ     
มีหน้าที่ควบคุมข้ันตอนการฟื้นคืนชีพ  การให้ยาและพิจารณาท า  
Defibrillation (ดังเอกสารท่ีแนบมา เรื่องบทบาทหน้าท่ีและแนว
ทางการปฏิบัติงานของทีมฟ้ืนคืนชีพ) 

 วิสัญญีแพทย์ ท าหน้าที่ดูแล ทางเดินหายใจ เปิดหลอดเลือด ทั้งก่อน 
และหลังใส่ท่อช่วยหายใจ 

 ศัลยแพทย์  ท าหน้าที่ท าหัตถการที่เร่งด่วน (emergency) เช่น venous 
access, ใส่ ICD เป็นต้น 

 พยาบาลหอผู้ป่วยเตรียมพร้อมรถEmergency,Defibrillator และ
อุปกรณ์ให้ออกซิเจน จัดสถานที่และอุปกรณ์ที่จ าเป็น 

**หมายเหตุ แพทย์ทุกคนรวมทั้งผู้น า (leader) มีหน้าที่ท าการฟื้นคืนชีพ
ร่วมกันรวมทั้งการท า chest compression และต้องปฏิบัติหน้าที่จนเสร็จ
สิ้นการ CPR 
บุคลากรทีมช่วยฟื้นคืนชีพจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ 
 อายุรแพทย์ เป็นแพทย์ประจ าบ้าน หรือแพทย์ใช้ทุนปี 2 ข้ึนไป ที่ได้ผ่านการ

อบรมจากหน่วย cardiology แล้ว 
 กุมารแพทย์ เป็นแพทย์ประจ าบ้านหรือแพทย์ใช้ทุน ปี3, ปี4 ภาควิชา

กุมารเวชศาสตร์ 
 วิสัญญีแพทย์ เป็นแพทย์ประจ าบ้าน หรือแพทย์ใช้ทุน first call, 

second call ภาควิชาวิสัญญีวิทยา 



 ศัลยแพทย์ ได้แก่    
 ในเวลาราชการ ได้แก่ แพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจ าบ้านที่ประจ าหอ

อภิบาลผู้ป่วยหนัก (SICU) กรณีไม่มีให้แพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจ า
บ้านช้ันปีที่ 2 ข้ึนไป ที่หมุนเวียนการปฏิบัติงานจากสายต่าง ๆ   
มาช่วยงานตามความเหมาะสม 

 นอกเวลาราชการ ได้แก่ แพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจ าบ้าน ปีที่ 2 
ข้ึนไปไม่นับ intern 

 พยาบาลหอผู้ป่วย เป็นพยาบาลอาวุโสที่ปฏิบัติงานในผลัดน้ัน 
 ให้ภาควิชาท่ีเกี่ยวข้องจัดตารางเวรผู้รับผิดชอบ มอบหมายงานใน

แต่ละเดือนให้ชัดเจน 
2. การเรียกทีมช่วยฟื้นคืนชีพและการติดต่อสื่อสาร 

 พยาบาลหรือแพทย์ผู้พบเหตุการณ์เป็นผู้เรียกทีมช่วยฟื้นคืนชีพเมื่อ
ต้องการ resuscitate ผู้ป่วย 

 การเรียกหอผู้ป่วยโทรศัพท์แจ้งโอเปอเรเตอร์ที่ 1234 เพื่อประกาศเรียก
ทีมช่วยฟื้นคืนชีพ 

 หอผู้ป่วยมีหน้าที่ตามทีมแพทย์เจ้าของไข้ด้วย 
3. ความรับผิดชอบของแพทย์เจ้าของผู้ป่วย 

 ท าการช่วยฟื้นคืนชีพข้ันต้น (First C-A-B-D) ระหว่างรอทีมช่วยฟื้นคืนชีพ 
 ดูแลรับผิดชอบผู้ป่วยต่อเนื่อง หลังผ่านภาวะวิกฤต 
 พิจารณา consult แพทย์ร่วมดูแลผู้ป่วยระยะยาว 
 รับผิดชอบการสื่อสารท าความเข้าใจกับญาติผู้ป่วย 

4. การสิ้นสุดและการประเมินผลการช่วยฟื้นคืนชีพ 
 เมื่อหมดความจ าเป็นของ CPR และแพทย์เจ้าของผู้ป่วยดูแลผู้ป่วย

ต่อไปได ้

 ให้ทีมช่วยฟื้นคืนชีพ เป็นผู้ประเมินผลการช่วยฟื้นคืนชีพในแต่ละครั้ง
ตามแบบฟอร์มที่คณะท างาน ก าหนดและส่งให้ประธานคณะท างาน
จัดทีม CPR  ติดตามผลและวิเคราะห์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



แผนปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพฉุกเฉิน 
 
         Arrest           DNAR (Do not attempt resuscitation)  
 

  (ไม่ต้องเรียกทีม CPR) 
 
 
          CPR 
 
      
   พยาบาลวอร์ด    โทรแจ้งโอเปอเรเตอร์ที่ 1234 ให้                
                                                    เรียก CPR team                
                      
                โทรแจง้แพทยเ์จ้าของผูป้่วยให้มาและท า 
       C-A-B-D ไปก่อนที่ทีม CPR จะมาถึง 
                เตรียมอุปกรณ์ Emergency Cart,                 
                                            Defibrillator  ใช้เวลา ...................นาท ี
                           ให้ออกซิเจน และช่วยแพทย์เจ้าของผู้ป่วยท า   C-A-B-D 
      CPR Team            ท า Second A-B-C-D 
 

 
ประเมินผลการ  CPR  ร่วมกัน 
 
 
 
 

สรุป  CPR  Team   มีบทบาทและหน้าท่ี ดังน้ี :- 
 

วิสัญญีแพทย์ 
อายุรแพทย ์/ 
กุมารแพทย ์

ศัลยแพทย์ 
ทีม

พยาบาล
วอร์ด 

บุคคล 
 
 
 
 
 
หน้าท่ี 
 

แพทย์ประจ า
บ้านหรือแพทย์
ใ ช้ ทุ น First 
call, second 
call 
ที่อยู่เวรนั้นๆ 
(24 ช่ัวโมง) 
Airway 
Management 
IV access 

อายุรแพทย์ แพทย์
ประจ าบ้าน หรือ
แพทย์ ใ ช้ทุ นปี  2  
ข้ึนไป 
 
 
กุมารแพทย์  
(กรณีผู้ป่วยเด็ก) 
แพทย์ประจ าบ้าน 
หรือแพทย์ใช้ทุนป ี
3, ป4ีTeam 
leader,การใช้ยา 
Defibrillation 

แพทย์ประจ า
บ้านหรอื
แพทย์ใช้ทุน 
ปี3, ป4ี 
 
 
ท าหัตถการที่
emergency 
เช่น cut 
down ใส่ 
ICD,ฯลฯ 

พยาบาล
อาวุโสที่อยู่
เวรวันน้ัน 
ๆ 
 
 
 
เตรียม 
อุปกรณ์ 
การ CPR  
ให้พร้อม  

 
 
 
 
 
 
 

 



   การดูแลผู้ป่วยภายหลัง CPR 
- ภายหลัง CPR  แล้ว การเฝ้าดูแลรักษาผู้ป่วยให้เป็นหน้าที่รับผิดชอบ

ของแพทย์เจ้าของผู้ป่วยและหากผู้ป่วยมีปัญหาทางด้านอายุรกรรม
หรือกุมารเวชกรรมให้ consult เป็นรายๆ แล้วแต่กรณี 

- ถ้าผู้ป่วย arrest ซ้ าอีก ไม่ต้องเรียกทีม CPR แล้วให้แพทย์เจ้าของ
 ผู้ป่วย consult เฉพาะทางไป เช่น  consult  medicine  ใน
การให้ยาหรือท า Defibrillation  เป็นราย ๆ  แล้วแต่กรณี 

- แพทย์เจ้าของผู้ป่วยเป็นผู้รับผิดชอบพูดคุยกับญาติผู้ป่วยที่  arrest  
เป็นระยะๆ 
 

 การปฏิบัติเก่ียวกับเวรทีม  CPR  ภาควิชาอายุรศาสตร์ มรีายละเอียด
ต่อไปน้ี  

1. เวลา 08.00 น. – 16.00 น. ให้ Chief ICU เป็นผู้รับผดิชอบ และ
ตามได้ที่หมายเลข 1375     

2. เวลา 16.00 น. – 08.00 น.   ให้ Chief  เวรอายุรกรรมตึกเก่า
และตึกอุบัติเหตุเป็นผู้รับผิดชอบ    
 

     การปฏิบัติเก่ียวกับเวรทีม CPR  ภาควิชาศัลยศาสตร์ 
1. ในเวลาราชการ  ให้แพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจ าบ้านศัลยกรรม     

ซึ่งประจ าที่หอผูป้่วย SICU เป็นผู้รบัผิดชอบ โทร.1430 หรือแพทย์
ใช้ทุน/แพทย์ประจ าบ้านที่รบัผิดชอบ CPR 

2. นอกเวลาราชการและวันหยุด ให้แพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจ าบ้าน
เวร ICU   

 
การจัดการและกระบวนการ (พยายาม) ยุติปัญหา 

เมื่อแพทย์รับทราบว่าตน (อาจจะ) ถูกด าเนินการร้องเรียนหรือฟ้องร้อง      
ซึ่งหากโจทก์แจ้งผ่านทางหมายศาลหรือจดหมายยื่นโนต้ิส แพทย์ควรปฏิบัติดังนี้ 

1.แจ้งผู้อ านวยการฝ่ายแพทย์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกรรมการ
ผู้จัดการแพทย์ท่ีปรึกษาด้านนิติเวชศาสตร์(ถ้ามี) หัวหน้าRisk  management 
team (ถ้ามี) และนิติกรหรือที่ปรึกษากฎหมายประจ าสถานพยาบาล (ถ้ามี) ใน
โอกาสแรกที่แพทย์สามารถจะท าได้ ..ข้ันตอน  การต่อสู้คดีโดยเฉพาะ
กระบวนการทางศาลนั้น มีเทคนิคทางระยะเวลาที่จ าเลยต้องใช้ในการขอเวลา
ยื่นค าให้การ..การขอแก้ไขเพิ่มเติมค าให้การยื่นบัญชีพยาน..การอ้างเอกสารเปน็
พยาน ฯลฯ ซึ่งยิ่งมีเวลาเตรียมการมากเท่าใด ความประณีตและความพิถีพิถัน
ในการต่อสู้คดีก็กระท าได้รอบคอบมากข้ึนเท่านั้น แพทย์และโรงพยาบาลพึง
จัดท าแฟ้มคดีน้ีแยกต่างหากจากเวชระเบียนผู้ป่วย เพื่อใช้เฉพาะเก็บ (ส าเนา) 
เอกสารในคดีน้ี อันจะมีเพิ่มต่อไปเรื่อย ๆ 

2.อย่า (แม้แต่คิด) เปลี่ยนแปลงแก้ไขเวชระเบียนด้วยวิธีใดๆ ในเวลาที่
แพทย์ได้รับหมายศาลหรือจดหมายยื่นโนต๊ิสนั้น เช่ือได้ว่าฝ่ายโจทก์มีส าเนาเวช
ระเบียนผู้ป่วยอยู่ในมือเรียบร้อยแล้ว หากแพทย์แก้ไขถ้อยค าหรือเปลี่ยนแปลง
เอกสารใดๆ ในเวชระเบียนจ าเลยแพทย์ไม่สามารถอธิบายอย่างมีเหตุผลให้ศาล
เข้าใจได้ว่าความแตกต่างเกิดจากเหตุใด แพทย์ก็ต้องเป็นจ าเลยเพิ่มในอีกคดี
หนึ่งคือ คดีความผิดฐานปลอมใช้ หรืออ้างเอกสารปลอม ความเสียหายนั้นจะ
กระทบต่อการฟ้องร้องแพทย์และโรงพยาบาลในคดีเดิม จ าเลยแพทย์จะมีความ
ล าบากอย่างยิ่งในการให้การเพื่อพิสูจน์ความสุจริตในการรักษาพยาบาลของตน 

3. อย่าปรึกษาคดีกับผู้อ่ืนโดยไม่มีเหตุผลส าคัญ ถ้าแพทย์ต้องการ
ปรึกษาคดีกับผู้ใดอีกนอกเหนือจากบุคคลในข้อ 1 หรือ เพียงแค่ต้องการระบาย 
หรือร าพันความทุกข์ยากที่ประสบให้บุคคลอื่นให้รับรู้ พึงจดช่ือและวัน..เวลา   
ที่พูดคุยไว้ในบันทึกส่วนตัว เพราะจะมีประโยชน์มากในเวลาที่สงสยัว่าท าไมฝา่ย
โจทก์ถึงรู้ข้อมูลปกปิดบางอย่างได้รวดเร็วเท่าทันฝ่ายจ าเลย 



4.อย่าถกแถลงคดีกับผู้ป่วย แพทย์ส่วนใหญ่คิดว่าถ้าได้อธิบายข้อเท็จจริง
ให้ผู้ป่วยรับรู้และเข้าใจผู้ป่วยจะยุติเรื่องหรือถอนฟ้อง จึงพยายามจัดการโดย
การติดต่อกับผู้ป่วยด้วยตนเองเพื่อช้ีแจงหลักการและเหตุผลให้ผู้ป่วยเข้าใจ   
แต่ในขณะคดีเริ่มขึ้นนั้นความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยกับแพทย์อยู่ในระดับต่ ามาก  
ฝ่ายโจทก์มีแนวโน้มที่จะรับรู้และแปลผลข้อมูลที่แพทย์พยายามอธิบายไป
ในทางที่เลวร้ายลงกว่าเดิม 

5.อย่าถกแถลงคดีกับทนายโจทก์ แพทย์ไม่ใช้ผู้เช่ียวชาญด้านกฎหมาย 
จึงถือเป็นข้อต้องห้าม ในการสนทนากับทนายโจทก์ไม่ว่าต่อหน้าหรือทาง
โทรศัพท์ ยกเว้นในภาวะจ าเป็นในช่วงนัดเจรจาต่อรอง ซึ่งต้องท าการบ้าน
ร่วมกับทนายจ าเลยก่อน และขณะเจรจาต่อรองต้องมีทนายจ าเลยอยู่ด้วยเสมอ 

6.อย่าพยายามแสวงหาข้อเสนอแนะทางกฎหมายเพ่ิมเติมจากบุคคลอ่ืน   
กลุ่มบุคคลในข้อ1. ถือเป็นผู้ร่วมชะตากรรมโดยตรงกับจ าเลยแพทย์หาก
จ าเป็นต้องใช้บุคลากรเพิ่มเติมมาเสริมทีมควรได้รับฉันทานุมัติจากกลุ่มบุคคล
ดังกล่าวก่อน ส่วนความพยายามหาแนวร่วม ความสงสารหว่งใยและความเห็น
ใจจากกลุ่มพลังต่างๆ โดยการแสดงปาฐกถาหรือพูดคุยในที่สาธารณะไม่พึง
กระท าอย่างยิ่ง (เหตผุลดูข้อ 3) 

7.อย่าเปรียบเทียบคดีของท่านกับคดีของแพทย์ท่านอ่ืน ไม่มีทางที่คดีใด ๆ 
จะเหมือนกันทุกประการ อย่าได้คิดว่าหาข้อเท็จจริงในคดีของท่านไปซ้ ากับคดี
อื่นแล้วผลที่ศาลตัดสินจะต้องออกมาเหมือนกัน เช่น แพทย์สามารถจะยุติคดีได้
ด้วยการจ่ายค่าสินไหมทดแทนในจ านวนเดียวกัน ต้องไม่ลืมว่าแรงบันดาลใจใน
การฟ้องคดีของโจทก์นั้นอาจต่างกัน 

8.อย่าถกแถลงคดีกับสื่อมวลชน แพทย์ไม่พึงระบายอารมณ์โกรธหรือ
กล่าวแสดงความน้อยเนื้อต่ าใจในชะตาชีวิตลงบนหน้าหนังสือพิมพ์  หรือออก
รายการวิทยุ โทรทัศน์  เพราะนอกจากจะไม่ใช่วิธีของมืออาชีพแล้ว การกระท า

ในข้อนี้รวมถึงข้อ 3.  และข้อ 6.  ก็คือแพทย์ก าลังเสี่ยงต่อการกระท าความผิด
ฐานเปิดเผยความลับของผู้ป่วยและความผิดฐานหมิ่นประมาทอีกด้วย 

9.ไตร่ตรองให้กระจางว่าผู้ป่วยหรือญาติประสงค์สิ่งใด ต้องทายใจผู้ป่วย
หรือญาติที่ท าการร้องเรียนให้ใกล้เคียงความถูกต้องว่าต้องการอะไรจากการ
ร้องเรียนครั้งนี้ เช่น ต้องการให้แพทย์อธิบายความจริงที่เกิดข้ึนทั้งหมด เพราะที่
ผ่านมาแพทย์เอาแต่โยนความผิดให้ผู้ป่วย ญาติหรือบุคลากรทางการแพทย์คน
อื่นๆ หรือเอาแต่หลบหน้าตลอด หรือต้องการมาตกลงเรื่องค่าสินไหมทดแทน 

10.เลือกผู้ไกล่เกลี่ยและ/หรืออนุญาตโตตุลากร (Mediator/Arbitrator)   
ให้ถูกต้องด้วยวัฒนธรรมประนีประนอม อโหสิกรรม และค่านิยมไม่ชอบค้า
ความในสังคมไทย  มีความเป็นไปได้ตลอดกระบวนการร้องเรียนที่ผู้ป่วยหรือ
ญาติจะยุติคดีไปเอง  ซึ่งไม่ค่อยพบในประเทศอื่น อย่างไรก็ตามสิ่งนี้จะไม่เกิดข้ึน
เองโดยอัตโนมัติจ าต้องอาศัยผู้ไกล่เกลี่ย   การเจรจาประนีประนอมให้เรื่องร้าย
กลายเป็นดี..ผู้ไกล่เกลี่ยผู้นี้จะต้องเลือกสรรจากบุคคลผู้เป็นที่เคารพผู้มีอิทธิพล
ต่อความคิดและการตัดสินใจของผู้ป่วยหรือญาติอย่างสูง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



หมวดท่ี  หน้าที่ของแพทย์ใช้ทุน 
1. ลักษะงาน 

      ใช้ปัญญาความรู้ในการแก้ปัญหาโดยใช้ข้อมูล เหตุผล และการพินิจ
พิจารณาโดยถ่องแท้ รอบคอบทั้งทางกว้างและทางลึก ในการปฏิบัติราชการ 
ดูแลรักษาผู้ป่วย 

(1) มีสติสัมปชัญญะ ไม่ประมาท ไม่ใช้อารมณ ์เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่   ปิย
วาจาแก่ผู้รับบริการ 

(2) ขยันหมั่นเพียร ศึกษา  ฝึกปฏิบัติ วิจัย เพิ่มพูนความรู้ พัฒนา
ตนเองในด้านวิชาการให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

(3) ท าหน้าที่ เป็นทีมรักษาพยาบาล โดยเคารพสิทธิผู้ป่วยและ
ปฏิบัติสอดคล้องกับนโยบายของโรงพยาบาล 

(4) มีความรับผิดชอบต่อสังคม ดูแลรักษา ให้ค าปรึกษา ท าตนเป็น
ตัวอย่างที่ดีของสังคม 

(5) แพทย์ใช้ทุนปีที่ 1 ต้องปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทกัษะให้
ครบทุกวิชาในสาขาหลัก (สาขาอายุรศาสตร์ ศัลยศาสตร์ 
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา กุมารเวช
ศาสตร์ เวชปฏิบัติทั่วไป เวชศาสตร์ฉุกเฉิน หรือวิชาเลือกอื่น ๆ)  
รวมระยะเวลาการฝึกปฏิบัติงานแล้วจะต้องไม่ต่ ากว่า  80%  
ของแต่ละสาขาวิชารวมทั้ง  Elective 

(6) เมื่อปฏิบัติงานครบ 42 เดือน มีสิทธ์ิสมัครสอบขอวุฒิบัตร
แพทย์เฉพาะทางหรือครบ 60  เดือน 

(7) การสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปฝึกปฏิบัติงานที่ภาควิชาเห็นสมควร 
หรือหมุนเวียนไปปฏิบัติงานบริการของโรงพยาบาล  

 

2. การปฏิบัติงานที่ภาควิชา 
             แพทย์ใช้ทุนหรือแพทย์ประจ าบ้าน (ยกเว้นสาขาประเภท 1  
พรีคลินิก) แต่ละคนจะต้องปฏิบัติงานในภาควิชาที่เลือกไว้ตั้งแต่ปีที่สอง
จนถึงปีสุดท้าย การปฏิบัติงานต่างๆ ให้เป็นไปตามที่แต่ละภาควิชาก าหนด
ไว้ โดยหลักกว้างๆ จะประกอบด้วยการตรวจผู้ป่วยนอกการดูแลผู้ป่วยใน 
การผ่าตัดหรือท าหัตถการต่าง การเรียนการสอนของแพทย์ใช้ทุน        หรือ
แพทย์ประจ าบ้าน และนักศึกษาแพทย์ และกิจกรรมวิชาการของภาควิชา
และของคณะฯ รวมทั้งการอยู่เวรปฏิบัติงานประจ า หอผู้ป่วยและการ
ปฏิบัติงานที่ห้องฉุกเฉิน 

การดูแลผู้ป่วยนอก   
 แพทย์ใช้ทุนหรือแพทย์ประจ าบ้าน จะต้องออกตรวจผู้ป่วยนอกที่ห้องตรวจ
ผู้ป่วยนอกตามวันเวลาที่ภาควิชาก าหนด 

1. การเขียนใบส่งตรวจวินิจฉัยโรคทุกชนิด แพทย์ใช้ทุนหรือแพทย์
ประจ าบ้านควรเป็นผู้เขียนรายละเอียดต่างๆ ด้วยตนเองและเซ็นช่ือ
ก ากับทุกครั้ง 

2. การเขียนใบสั่งยาผู้ป่วยนอก จะต้องปฏิบัติโดยใช้คอมพิวเตอร์ในการ
สั่งยา 

3. การท าหัตถการต่าง ๆ  หรือการผ่าตัดเล็กท่ีห้องท าแผลฉีดยาและ
ห้องผ่าตัด พยาบาลจะเป็นผู้เขียนแจ้งค่ารักษาพยาบาลให้ผู้ป่วยไป
จ่ายเงินที่แผนกการเงินบริเวณห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก 

4. การตรวจพิสูจน์ผู้เสพยาเสพติด ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารโรงพยาบาลฯ ครั้งที่ 3/2540 วันที่ 1 มีนาคม 2540 มีมติว่า 
การตรวจพิสูจน์เสพยาเสพติดที่ถูกจับกุมและต้องสงสัยว่าเสพยาเสพ
ติดให้โทษ โดยเฉพาะยาอีและยาหัวส่ายและเพื่อเป็นการช่วยเหลือ
สังคม ทางโรงพยาบาลยินดีให้ความร่วมมือสถานีต ารวจภูธร   



อ าเภอหาดใหญ่ โดยขอให้มีหลักฐานการร้องขอให้ตรวจผู้ต้องสงสัยจาก
เจ้าหน้าที่ต ารวจเป็นลายลักษณ์อักษร ส่วนค่าตรวจทางโรงพยาบาลฯ ควร
สนับสนุนการปราบปรามต่อต้านยาเสพติด ถ้าผู้ป่วยไม่สามารถช าระค่า
ตรวจได ้ทางโรงพยาบาลคงต้องรับภาระส่วนนี้ 

การดูแลผู้ป่วยใน 
 แพทย์ใช้ทุนหรือแพทย์ประจ าบ้าน จะต้องออกตรวจผู้ป่วยนอกที่ห้อง
ตรวจผู้ป่วยนอกตามวันเวลาที่ภาควิชาก าหนด 
 แพทย์ใช้ทุนหรือแพทย์ประจ าบ้านท่ีเป็นเจ้าของผู้ป่วยจะต้องปฏิบัติ

ดังน้ี 
 - บันทึกประวัติในเวชระเบียนตั้งแต่แรกรับและการด าเนินโรคต่าง ๆ 
 - สรุปผลเมื่อผู้ป่วยกลับบ้านหรือเสียชีวิต 
 - เขียนใบสรุปการรักษาพยาบาลสรุปให้เรียบร้อยภายใน 24 ช่ัวโมง  

- หลัง discharge ซึ่งมีฉบับตัวจริงและส าเนาฉบับตัวจรงิจะมอบใหแ้ก่
ผู้ป่วยถือไว้ ส าเนาจะเก็บไว้ที่ โรงพยาบาลพร้อมกับข้อมูลตอบกลับ
โรงพยาบาลรับ Refer ผู้ป่วย 

 การเขียนใบส่งตรวจวินิจฉัยโรคทุกชนิด 
 แพทย์ใช้ทุนหรือแพทย์ประจ าบ้านควรเป็นผู้เขียนรายละเอียดหรือ
แนะน าให้นักศึกษาแพทย์เขียนทุกครั้งด้วยตนเองในเวลาที่สั่งการรักษา และควรลง
ลายมือช่ือก ากับทุกครั้ง 
 การเขียนใบสั่งยาผู้ป่วยใน 

 แพทย์ใช้ทุนหรือแพทย์ประจ าบ้าน ควรเขียนใบสั่งยาทันทีเมื่อมีการ
สั่งยาใหม่  การสั่งยาทุกครั้งฝ่ายเภสัชกรรมจะจ่ายยาให้ไม่เกิน 5 วัน ยกเว้นยา
ที่คิดว่าจ าเป็นต้องใช้นานกว่าน้ันให้เขียนระบุเป็นแต่ละรายการไป การสั่งยาที่มี
ราคาแพง ยาเงินสดหรือยานอกบัญชียาหลักส าหรับข้าราชการและผู้ป่วยสังคม
สงเคราะห์ ควรแนะน าให้ญาติผู้ป่วยไปซื้อยาเงินสดเหล่าน้ันด้วยตนเอง ถ้าหาก

เกิดปัญหาเกี่ยวกับการใช้ยานอกเวลาราชการขอให้แพทย์ใช้ทุนหรือแพทย์ประจ า
บ้านติดต่อกับห้องจ่ายจ่ายฉุกเฉินนอกเวลาราชการ 
 การให้เลือดและสารเลือดต่างๆ รวมท้ังการฉีดยาจ าพวกยารักษา 

มะเร็งเข้าเส้นเลือด  
 ควรถือเป็นหน้าที่ของแพทย์ใช้ทุนหรือแพทย์ประจ าบ้าน รวมถึงการ
ควบคุมดูแลให้นักศึกษาแพทย์ปฏิบัติอย่างใกล้ชิดเพื่อจะได้แก้ไขภาวะข้างเคียง
ที่อาจเกิดข้ึนได้ทันท่วงที 
 การอยู่เวร / การแลกเปลี่ยนเวร 

 แพทย์ใช้ทุนหรือแพทย์ประจ าบ้านทุกคนจะต้องอยู่เวรประจ าหอ
ผู้ป่วยและเวรรับปรึกษาระหว่างแผนกหรือห้องฉุกเฉินนอกเวลาราชการ ตาม
วันและเวลาที่ภาควิชาแลโรงพยาบาลฯ ก าหนด 
 - การอยู่เวรประจ าหอผู้ป่วย จะต้องดูแลผู้ป่วยทั้งหมดในทุกๆ ด้าน 
ตามที่ภาควิชาก าหนด แพทย์ใช้ทุนหรือแพทย์ประจ าบ้านที่อยู่เวรประจ าหอ
ผู้ป่วยนอกเวลาราชการทุกคนจะต้องพักอยู่ในบริเวณที่ภาควิชาก าหนดให้
ใกล้เคียงกับบริเวณหอผู้ป่วยเพื่อจะได้แก้ไขเหตุการณ์ฉุกเฉินได้ทันท่วงที 
 - การแลกเปลี่ยนเวร จะต้องแจ้งให้หัวหน้าภาควิชาและหอผู้ป่วย
ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน 
 แพทย์ใช้ทุนหรือแพทย์ประจ าบ้าน ท่ีอยู่เวรรับปรึกษาระหว่างแผนก 

หรือห้องฉุกเฉินนอกเวลาราชการทุกคนจะต้องอยู่ในบริเวณที่ภาควิชาก าหนด
เพื่อจะได้รับปรึกษาได้อย่างทันท่วงทีภายในเวลาที่ตกลงประกันคุณภาพ 
 
 
 
 
 



 การเขียนใบรับรองแพทย์/ใบชันสูตรบาดแผล 
 การเขียนใบรับรองแพทย์ แพทย์ใช้ทุนสามารถเขียนให้ผู้ป่วยได้      
แต่ขณะเขียนให้เขียนด้วยความรอบคอบ ระมัดระวังและเมื่อออกใบรับรอง
แพทย์แล้วจะต้องเขียนรายละเอียดใน OPD Card ด้วยทุกครั้ง ดังนี ้
 - กรณีท่ีเป็นผู้ป่วยใน  และมีแพทย์หลายท่านดูแลร่วมกัน  และไม่ส่ง
ปรึกษานิติแพทย์      ให้ส่งใบรับรองแพทย์หรือใบชันสูตรบาดแผลให้แก่แพทย์
ผู้ท าหน้าที่หลักในการดูแลรักษาผู้ป่วยหลักในการดูแลรักษาผู้ป่วย โดยยึด
หลักเกณฑ์ความจ าเป็นเร่งด่วนในการรักษาผู้ป่วยเมื่อแรกรับเป็นผู้ให้ความเห็น
คนแรก 
 -กรณีท่ีผู้ป่วยนอก มารับการรักษาหลายห้องตรวจ ให้ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลฯ หรือผู้ปฏิบัติราชการแทนเป็นผู้พิจารณาอนุญาตให้ถ่ายเอกสารที่
เกี่ยวข้อง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. การปฏิบัติงานห้องฉุกเฉิน (ER) 

 
 
 

การปฏิบตัิงานหอ้งตรวจเวชปฏบิัติทั่วไป (GP) 
การจัดเวรท่ี GP. เวลาปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานเฉพาะวัน

ราชการ 
 ห้องตรวจ 1 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 
1  คน 

 ห้องตรวจ 2 1  คน 
 ห้องตรวจ 3 1  คน 

อาจารยแ์พทย์ประจ าห้องตรวจ GP ในวันท าการ  
เวลา 08.00 - 16.00 น.  จ านวน 1 คน 

  
 

 

 
 

การจัดเวรที่ ER วันราชการ วันหยุดราชการ 
 เวรเช้า  
(08.00 – 16.00 น.) 

4-5  คน 
 มีแพทย์ภาควิชาเวชศาสตร์  
   ฉุกเฉินอยู่อย่างน้อย 1 คน    

5  คน 
 มีแพทย์ภาควิชาเวชศาสตร์ 
   ฉุกเฉินอยู่อย่างน้อย 1 คน 

 เวรบ่าย  
(16.00 – 24.00 น.) 

4-5  คน 
 มีแพทย์ภาควิชาเวชศาสตร์ 
   ฉุกเฉินอยู่อย่างน้อย 1 คน 

5  คน 
 มีแพทย์ภาควิชาเวชศาสตร์ 
   ฉุกเฉินอยู่อย่างน้อย 1 คน 

 เวรดึก   
(24.00 – 08.00 น.) 

2  คน 
 มีแพทย์ภาควิชาเวชศาสตร์ 
   ฉุกเฉินอยู่อย่างน้อย 1 คน 

2  คน 
 มีแพทย์ภาควิชาเวชศาสตร์ 
   ฉุกเฉินอยู่อย่างน้อย 1 คน 



 
มาตรการประกันคุณภาพและแนวทางการปฏิบัติงานของแพทย์ใช้ทุน/
แพทย์ประจ าบ้านการให้บริการ ณ ห้องฉุกเฉิน 

โรงพยาบาลได้พยายามปรับปรุงการให้บริการของห้องฉุกเฉิน
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เพื่อตอบสนองต่อความเดือดร้อนและความคาดหวัง
ของประชาชน ซึ่งนับวันจะเพิ่มปริมาณความซับซ้อนและปัญหามากข้ึนเรื่อยๆ  
โดยเฉพาะปัญหาทางกฎหมายซึ่งอาจเกี่ยวพันถึงผู้ปฏิบัติงานด้วย 

1. เน้นเรื่องความตรงต่อเวลา และควรมาปฏิบัติงานก่อนเวลาปฏิบัติงานจริง
อย่างน้อย 5 - 10 นาที 

2. การจัดเวรจะเน้นเรื่องความเหมาะสม ในการบริการการตรวจรักษา
ผู้ป่วยที่ห้องฉุกเฉินเป็นส าคัญ โดยจัดให้มีแพทย์ประจ าในเวรเช้าและ
บ่ายอย่างน้อยเวรละ 4-5 คน หากแพทย์ท่านใดที่มีความประสงค์จะ
แลกเวร ให้เขียนใบแลกเวรส่งอาจารย์ฉุกเฉินอย่างน้อย 3 วันท าการ 
โดยแพทย์แต่ละท่านจะอยู่เวร 25 เวร/เดือน โดยแบ่งเป็นเวรเช้า 
เวรบ่าย เวรดึก  

3. ห้ามอยู่เวรในช่วงเวลาท่ีมีเรียน/สอบ ยกเว้นกรณีท่ีมีการเรียนรวม/
สอบพร้อมกันท้ังชั้นปี 

4. แพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจ าบ้าน ห้ามอยู่เวรติดต่อกันเกินกว่า 16 
ช่ัวโมง และห้ามอยู่เวรดึกต่อเช้า และห้ามอยู่เวรบ่ายต่อดึก และห้าม
อยู่เวรดึกต่อเวรเวชปฏิบัติท่ัวไป 

5. แพทย์ทุกท่านควรแต่งกายเหมาะสม ใช้วาจาสุภาพทั้งกับคนไข้และ
ผู้ร่วมงาน (พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล เวรเปล เจ้าหน้าที่เอ็กซเรย์ ฯลฯ) 

6. แพทย์เวรทุกท่านควรให้บริการรกัษาคนไข้ด้วยความรวดเร็ว ถูกต้องตา
มาตรฐานวิชาชีพ เพื่อส ารองพื้นที่ไว้ส าหรับให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉิน 

7. จัดการอย่างรวดเร็ว รวมทั้งไม่พิจารณาให้การรักษา หรือ/ท าหัตถการ
ที่ห้องฉุกเฉินโดยไม่จ าเป็น 

8. ผู้ป่วยทุกรายที่มารับบริการ ณ ห้องฉุกเฉิน ควรบริหารจัก
การการดูแลผู้ป่วยให้เสร็จสิ้นภายใน 6 ชั่วโมง 

9. ในเวรเช้า/บ่าย จะก าหนดให้แพทย์ใช้ทุนที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการ
บริการตรวจผู้ป่วย non-emergency โดยเฉพาะ ซึ่งจะท าเครื่องหมาย     
ก ากับไว้ในตารางเวร  

10. ให้ปรึกษาอาจารย์แพทย์ฉุกเฉินก่อนการปรึกษาแพทย์ต่างแผนก 
11. การส่งตรวจทางรังสีวินิจฉัย ได้แก่ CT ,Ultrasound ให้ปรึกษาแพทย์

ฉุกเฉินหรือแพทย์เฉพาะทางก่อนเสมอ 
12. ผู้ป่วยที่รอรับเข้าหอผู้ป่วยสังเกตอาการต้องปรึกษาอาจารย์แพทย์

ฉุกเฉินก่อนเสมอ ซึ่งควรเป็นผู้ป่วยที่ใช้เวลาสังเกตอาการไม่เกิน 24 
ช่ัวโมง 

13. เมื่อเกิดกรณีพิพาทไม่ว่ากรณีใด ให้แจ้งอาจารย์แพทย์ฉุกเฉินทันที 
 
กรณีผู้ป่วยจ าเป็นต้องนอนโรงพยาบาล หรือต้องส่งต่อไปยัง
โรงพยาบาลข้างเคียง 
 

 ผู้รับผิดชอบการส่งต่อ คือ แพทย์และอาจารย์แพทย์เฉพาะทาง 
 เท่านั้นและระบุช่ืออาจารย์ในใบส่งต่อ และเวชระเบียนทุกครั้งที่ส่งต่อ 
  ตรวจสอบให้มั่นใจว่า ผู้ป่วยมีความปลอดภัยเพียงพอในการส่งต่อ 
  มีการประสานงาน กับแหล่งรับผู้ป่วยไว้เป็นอย่างดี และให้ข้อมูล
มากเพียงพอในการดูแลต่อมีการ ช้ีแจงญาติ/ผู้รับผิดชอบผู้ป่วย       
จนเป็นที่เข้าใจดีแล้ว  

 



 
ประเด็นส าคัญท่ีต้องท าความเข้าใจกับแพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจ าบ้าน  
ดังน้ี  :- 
 1. การให้บริการรักษาพยาบาลคนไข้ห้องฉุกเฉินทุกรายเป็นความ
รับผิดชอบของแพทย์เวรเท่านั้น การปฏิบัติงานของ Extern จะอยู่ภายใต้การ
ดูแลกับการของแพทย์เวร และคณะแพทยศาสตร์  เพราะ Extern ยังมีสถานะ
เป็นนักศึกษา 
 2. ห้องฉุกเฉิน จะท างานประสานกับทีมของภาควิชาต่าง ๆ ใน
ลักษณะการ Consult ซึ่งแต่ละภาควิชาได้ก าหนดมาตรฐานวิธีการประกัน
คุณภาพไว้แล้ว จึงเรียนย้ ามาว่ากระบวนการ Consult ขอให้ท าโดยเร็ว ทั้งผู้  
Consult  และผู้รับ Consult โดยคนที่รับ Consult ต้องให้ความส าคัญกับคนไข้
ที่ ER และต้องรับจัดคนลงมาช่วย ER ซึ่งถือเป็นด่านหน้าของโรงพยาบาลฯ 
และมีอัตราก าลังอยู่จ ากัด 
 

1. อาจารย์แพทย์เวรแต่ละภาค มีความรับผิดชอบร่วมกับแพทย์ใช้ 
ทุน/แพทย์ประจ าบ้านเวรต่อการให้บริการคนไข้ที่  ER คนไข้ที่จ าเป็นต้อง  
Admit  คนไข้ที่มีปัญหาทางกฎหมาย คนไข้ที่จ าเป็นต้อง Refer ด้วยสาเหตุใดก็
ตามทุกราย แพทย์ใช้ทุนจะต้องรายงานเพื่อขออนุญาตการด าเนินการดังกล่าว
ทุกครั้ง ซึ่งมติของคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลฯ ให้ถือเป็นความ
รับผิดชอบของอาจารย์แพทย์ 

2. การบันทึกเวชระเบียนให้กระชับสมบูรณ์ถือเป็นมาตรฐาน 
คุณภาพ ที่ส าคัญยิ่ง และจะเป็นหลักฐานส าคัญทางกฎหมายที่จะปกปอ้งแพทย์
ผู้ดูแลคนไข้หากเกิดปัญหาการบันทึกย้อนหลังเมื่อเกิดปัญหาข้ึนแล้วจะเป็น
ผลเสียในด้านความเช่ือถือตัวที่มีใช้ในโรงพยาบาลจะได้รับการตรวจสอบ
ประเมิน เพื่อประกันคุณภาพอย่างเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 

 


