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โรงพยาบาลสงขลานครินทร ์
ลกัษณะองคก์ร 
 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์  เป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย สังกัดคณะแพทยศาสตร ์ 
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ กระทรวงศกึษาธกิาร  ตัง้อยูท่ีถ่นนกาญจนวนิช  อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา
เริม่เปิดใหบ้รกิารตัง้แต่  พ.ศ. 2525 ตามนโยบายของรฐับาลทีใ่หเ้ป็นโรงพยาบาลเพื่อดูแลรกัษาผูป้่วยระดบั
ตตยิภูม ิ(โรคยากและซบัซอ้น)ส าหรบัประชากรใน 14 จงัหวดัภาคใต้โดยมีวตัถปุระสงคส์ าคญัท่ีสร้าง
ขึ้น4 ประการ คือ 

  เพ่ือใช้เป็นสถานท่ีฝึกปฏิบติังานของนักศึกษาแพทยพ์ยาบาลและบคุลากรทางการแพทย ์
  เพ่ือให้บริการด้านรกัษาพยาบาล การบ าบดัโรค  และการป้องกนัโรคให้แก่ประชาชนใน 

จงัหวดัภาคใต้ 
 เพ่ือให้บริการตรวจพิเศษและตรวจทางห้องปฏิบติัการแก่โรงพยาบาลใกล้เคียง 
เพ่ือใช้เป็นสถานท่ีค้นคว้าและวิจยัอนัท่ีจะน าไปแก้ปัญหาสาธารณสขุของภาคใต้ 

 

โรงพยาบาลฯ มี 7 กลุ่มตึก คือ  
1.อาคารสตูศิาสตรแ์ละนรเีวชวทิยา 
2.อาคารกุมารเวชศาสตร ์ 
3.อาคารจติเวช ศลัยศาสตรแ์ละอายรุศาสตร ์(อาคาร 12 ชัน้)  
4.อาคารกระดกูและขอ้ (ออรโ์ธปิดกิส)์  
5. อาคารรงัสวีทิยา  
6. อาคารพยาธวิทิยา  
7. อาคาร ห ูคอ จมกูและตา 

ซึง่เชื่อมอยูต่รงส่วนกลางของตวัโรงพยาบาล ลกัษณะการจดัวางของตวัอาคารโถงทางเดนิมี 
ความกวา้งขวาง โอ่โถง มกีารระบายอากาศไดอ้ยา่งดเียีย่มเสน้ทางต่างๆถูกวางแผนไวเ้พื่อความสะดวก
และความปลอดภยัของผูป้ว่ยเป็นต้นว่า หอผูป้ว่ย ICU อยูต่รงขา้มหอ้งผ่าตดัอาคารสตูกิรรมอยูคู่่ตกึเดก็ 
หอ้งคลอดอยูใ่กลก้บัหอผูป้ว่ย NICU และหอ้งผ่าตดัเวลาตามหมอเดก็มารบัเดก็ทีม่ปีญัหากต็ดิต่อและมา 
ดไูดอ้ยา่งรวดเรว็หอ้งตรวจคลื่นเสยีงความถีส่งูของภาควชิาสตูนิรเีวชอยูใ่กลห้อ้งคลอดเวลาเกดิเหตุการณ์ 
วกิฤตใินหอ้งคลอดอาจารยแ์พทยก์ส็ามารถวิง่มาดคูนไขไ้ดอ้ยา่งรวดเรว็ตกึอายรุกรรมและศลัยกรรมอยู่ 
ในแท่งตกึเดยีวกนั 
 

ปรชัญาอดุมการณ์ร่วมและค่านิยม 

โรงพยาบาลสงขลานครนิทร ์มีจ านวนเตียง 818เตียง ใหบ้รกิารรกัษาพยาบาลผูป้่วยนอก ผูป้่วยใน
ผู้ป่วยฉุกเฉินในสาขาต่างๆ ได้แก่ เวชปฏิบตัิทัว่ไป สูตินรเีวช  ศัลยกรรม  อายุรกรรม  กุมารเวชกรรม  
ศลัยศาสตร ์  ออรโ์ธปิดกิส์และกายภาพบ าบดั  ตา  หู คอ จมกู  จติเวช นอกจากนี้ยงัให้บรกิารคลนิิก
ระงบัปวดและฝงัเขม็ รงัสรีกัษาและผ่าตดัแบบผู้ป่วยนอก นอกจากน้ียงัมศีูนย์ความเป็นเลศิทางด้าน 
หวัใจ มะเรง็ ทางเดนิอาหารและตบั  
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โรงพยาบาล ฯ เป็นแหล่งศกึษาของนักศกึษาแพทย ์แพทยห์ลงัปรญิญา  และนักศกึษาหลกัสูตร
วทิยาศาสตรส์ุขภาพอื่นๆ  ตลอดจนเป็นแหล่งวจิยัสาขาวทิยาศาสตรส์ุขภาพต่างๆอย่างไรก็ตามงาน
ด ้านการเรียนการสอนและวิจัยเป็นพันธกิจของภาควิชา  ซึ่งเป็นผู้ร่วมให้บริการ (partners) ของ
โรงพยาบาลฯ 

โรงพยาบาล ฯ ใชก้ลไกการส่งมอบบรกิารผ่านแผนกผู้ปว่ยนอก  ผูป้ว่ยใน และผูป้ว่ยฉุกเฉิน ใน
ลกัษณะทมีสหสาขาวชิาชีพ ซึ่งประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล เภสชักร ทนัตแพทย์ และวชิาชพีอื่นๆ 
เพื่อให้สามารถประสานงานในการให้บรกิารทีมสหสาขาวิชาชีพคือทีมรบัผิดชอบด าเนินการบรกิาร
รกัษาพยาบาล 

โรงพยาบาล ฯ ได้รบัพระราชทานช่ือจากพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัตามพระนามใน
กรมหลวงสงขลานครินทร ์สมเดจ็พระบรมราชชนก ซ่ึงเป็นพระราชบิดาแห่งวงการแพทย ์จึงยึดถือ
พระราโชวาทของพระองคเ์ป็นปรชัญาช้ีน า (guiding principle) อนัได้แก่ 

 
 

“ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นท่ีสอง  
ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง 
ลาภ ทรพัย ์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเอง  
ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสทุธ์ิ” 
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วิสยัทศัน์พนัธกิจ คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 2556 – 2559 
 

วิสยัทศัน์  “เป็นคณะแพทยศาสตรช์ัน้เลศิระดบันานาชาตเิพื่อสงัคมไทย” 
 

พนัธกิจ   ผลติและพฒันาแพทย ์ บุคลากรทางการแพทยท์ีม่คีุณภาพ  คุณธรรม   
และจรยิธรรม  โดยยดึถอืประโยชน์ของเพื่อมนุษยเ์ป็นกจิทีห่นึ่ง 
ใหบ้รกิารดา้นรกัษาพยาบาลทีเ่ป็นเลศิจนถงึระดบัเหนือกว่าตตยิภมู ิ 
(Super  tertiary  care)** ดว้ยจติวญิญาณ  โดยค านึงถงึศกัดิศ์รแีห่ง 
ความเป็นมนุษย ์
สรา้งงานวจิยัทีม่คีุณภาพ ไดร้บัการอา้งองิระดบันานาชาต ิและ 
สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในสงัคมไทย 
  ใหบ้รกิารวชิาการ ทีต่อบสนองความตอ้งการของสงัคมไทย และ 
      เชื่อมโยงสู่เครอืขา่ยสากล 
 

กรอบแนวคิดในการพฒันาคณะแพทยศาสตร ์2556 - 2559 
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นิยามของความเป็นเลิศ 
 

 
ปรชัญาช้ีน า    “ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง” 

 
ค่านิยม  ประกอบด้วย   

 

• การจดัการศกึษาแพทยศาสตรท์ีผ่่านมาตรฐานระดบั World  Federation for  
Medical  Education และ EdPEx 

ด้านการเรียนการสอน 
Undergraduate 

• การจดัการศกึษาทีผ่่านมาตรฐานระดบั World  Federatio for Medical  
Education (Postgraduate  Medical  Education) และ EdPEx 

• การจดัการศกึษาใหไ้ดม้าตรฐานสากล หมายถงึ มอีตัราการตพีมิพ์
วทิยานิพนธใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาตทิีป่รากฏในฐานขอ้มลูสากลสงู
ตามเกณฑ ์

ด้านการเรียนการสอน 
Postgraduate 

• ผลการรกัษาพยาบาล สงูกว่าหรอืเท่ากบั 50 Percentile ของสหรฐัอเมรกิา/ยุโรป 
• ความพงึพอใจของผูร้บับรกิารอยู่ในระดบัสงูกว่าหรอืเท่ากบั 90 Percentile 
ของประเทศ (โรงพยาบาลภาครฐั) 

ด้านบริการรกัษาพยาบาล 

• 1 ใน 200 อนัดบัแรกของ Asian Medicine QS Ranking ด้านวิจยั 

• การบรกิารวชิาการของคณะแพทย ์ครอบคลุม/เชือ่มโยงองคก์รระดบันานาชาต ิด้านบริการวิชาการ 

• ดา้นการรกัษาพยาบาล : ไดร้บัรางวลั TQA (Thailand Quality Award) 
• ดา้นการเรยีนการสอน : ไดร้บัรางวลั TQC (Thailand Quality Class) 

ด้านบริหารจดัการ 

1.ท างานเป็นทีม 

2.มุ่งเน้นผูร้บับริการ 

3.มุ่งเน้นคณุภาพ 

4.จิตส านึกด้านความเส่ียง 
  และความปลอดภยั 

5.ยึดหลกัคณุธรรม 

ค่านิยม 
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1. การท างานเป็นทีม (teamwork) การท างานเป็นทมีด้วยเป้าหมายเดยีวกนั การ
ตดิต่อสื่อสารที่มปีระสทิธภิาพ มกีารสนับสนุน
การท างานซึง่กนัและกนั รบัรูค้วามต้องการและ
ความคาดหวงัซึง่กนัและกนั ท างานยดืหยุ่นและ
รวดเรว็เพื่อตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลงทีท่นั
การณ์ 

2. มุ่งเน้นผูร้บับริการ (customer focus) เรียนรู้ เข้าใจ ตอบสนองความต้องการและ
ความพงึพอใจของผู้รบับรกิาร รกัษามาตรฐาน
ทางด้านจริยธรรมและการเคารพสิทธิผู้ป่วย 
สรา้งคุณค่าทางดา้นบรกิารใหก้บัผูป้ว่ย 
 

3. การมุ่งเน้นคณุภาพ (quality focus) เป็นผูน้ าดา้นคุณภาพในการรกัษาพยาบาลเพื่อ
ตอบสนองความต้องการและความคาดหวงัของ
ผู้รบับริการและแสดงให้เห็นการปฏิบัติที่เป็น
เลศิ (best  practices) 
 

4. จิตส านึกด้านความเส่ียงและความปลอดภยั  
(risk and safety awareness) 

ตระหนักและรูจ้กัสงัเกตสิง่ที่ก่อให้เกดิความไม่
ปลอดภยั ซึง่จะน าไปสู่ความเสีย่ง/อุบตัเิหตุและ
สามารถหาวธิป้ีองกนั/แกไ้ข 
 

5. ยึดหลกัคณุธรรม (Morale) การปฏบิตัขิองบุคลากรทุกระดบัตอ้งเป็นไปตาม
หลกัคุณธรรม จรยิธรรม 
 

 

 

แนวคิดยุทธศาสตรก์ารบริหารจดัการ:  แบบบูรณาการเพ่ือน าองคก์รสู่ความเป็นเลิศ 

1. น าองคก์รอย่างมทีศิทางสู่วสิยัทศัน์ (Direction & Alignment) 
2. บรูณาการพนัธกจิหลกัเพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพสูงสุด 
3. บรหิารจดัการอยา่งมธีรรมาภบิาลในทุกดา้น (Good  Governance) 

3.1 นิตธิรรม (Rule  of  law) 
3.2 คุณธรรม (Morality) 
3.3 โปรง่ใส  ตรวจสอบได ้(Accountability) 
3.4 ความรบัผดิชอบ (Responsibility) 
3.5 คุม้ค่า  ประสทิธภิาพ (Efficiency & Effectiveness) 
3.6 การมสี่วนรว่ม (Participation) 

4. ถ่ายทอดค่านิยมสู่การปฏบิตัจิรงิ (Way of life) 



คู่มือแพทยใ์ช้ทุน/แพทยป์ระจ าบา้น  ปีการศึกษา 2557 หน้า 6 
 

5. การบรหิารจดัการคน 
5.1 ใชแ้นวทางการแบ่งกลุ่ม(Segmentation) เพื่อพฒันาสู่ความเป็นเลศิและ 
 ความกา้วหน้าในวชิาชพี 
5.2 บรหิารค่าตอบแทน  สวสัดกิารอย่างเหมาะสม และเป็นธรรม 
5.3 จดัระบบงานใหม้ปีระสทิธภิาพ โดยการใชเ้ทคโนโลยแีละบุคคลสนบัสนุน 
5.4 ใหคุ้ณค่าบุคลากรในทุกระดบั 
5.5 พฒันาการสื่อสารใหม้ปีระสทิธภิาพ 

6. การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทีเ่ชื่อมโยงเพื่อการบรหิาร (MIS) 
7. สรา้งคุณค่าใหก้บัสงัคม (Create  Social  Value, CSV) 
8. ดา้นการเงนิ หาแหล่งทุนเพิม่เตมิเพื่อความมัน่คง 
9. สรา้งและเสรมิพลงัระบบเครอืขา่ยทัง้ในและต่างประเทศ 
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ความเป็นมาของโรงพยาบาลสงขลานครินทร ์
ดว้ยเจตนารมณ์ของรฐับาลทีจ่ะแก้ปญัหาการขาดแคลนบุคลากรด้านการแพทยข์องประเทศและ

เพิม่ศกัยภาพการรกัษาพยาบาลและความสงบร่มเยน็ของประชาชนในภาคใต้จงึก าหนดให้มโีครงการ
จดัตัง้คณะแพทยศาสตร์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
ฉบบัที่3(พ.ศ.2514-2518) และประกาศในราชกิจจานุเบกษาก่อตัง้คณะแพทยศาสตร์เมื่อวันที่ 
25  กนัยายน  2515   ต่อมาคณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบใหก่้อสรา้งโรงพยาบาลของคณะแพทยศาสตร์
ขนาด750 เตยีง  มพีื้นทีใ่ชง้าน 120,000 ตารางเมตร  ขึน้ในบรเิวณมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์เพื่อ
สนับสนุนภารกจิหลกัของคณะแพทยศาสตรก์ารเตรยีมแบบแปลนก่อสรา้งโรงพยาบาลไดร้บัค าแนะน า
จากผูเ้ชีย่วชาญขององคก์ารอนามยัโลกโดยมกีารปรบัปรุงแบบให้เหมาะสมสอดคล้องกบัภาระงานและ
สภาวะแวดลอ้ม 
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัภูมพิลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนิีนาถเสด็จ
พระราชด าเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์โรงพยาบาลสงขลานครนิทร์เมื่อวนัที่ 26 สงิหาคม. 2519 และมี
พระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ..พระราชทานนามโรงพยาบาลว่า “โรงพยาบาลสงขลานครินทร”์มี
ชื่อเป็นภาษาองักฤษว่า“ SONGKLANAGARIND HOSPITAL ”เมือ่วนัที ่30  เมษายน2522 
 การก่อตั ้งคณะแพทยศาสตร์และโรงพยาบาลแห่งใหม่ที่ตั ้งอยู่ ในภูมิภาคห่างไกลจาก
กรงุเทพมหานครประสบปญัหาอุปสรรคนานัปการทีส่ าคญัไดแ้ก่การขาดแคลนอาจารยแ์พทยแ์ละผูบ้รหิาร
รวมทัง้รฐับาลไม่สามารถจดัสรรงบประมาณสนับสนุนได้เต็มที่การก่อสรา้งอาคารโรงพยาบาลล่าช้ากว่า
ก าหนดมากและเก ิดข ้อขดัแย้งพพิาทระหว่างราชการและบรษิ ัทผู ้ก่อสร ้างท าให้โรงพยาบาลไม่
สามารถเปิดด าเนินการได้ทนักบัการปฏบิตังิานของนักศกึษาชัน้คลนิิกต้องส่งนักศกึษาแพทยไ์ป
ฝึกงานยงัโรงพยาบาลหาดใหญ่โรงพยาบาลสงขลาและโรงพยาบาลใกลเ้คยีงของกระทรวงสาธารณสุขซึง่
ไดใ้หค้วามรว่มมอือยา่งดยีิง่ 
 ผู้บริหารในรุ่นถัดมาได้เข้ามาแก้ไขสะสางปญัหาและผลักดันการก่อสร้างต่อจนในวันที่22 
กุมภาพนัธ ์ 2525โรงพยาบาลสงขลานครนิทร์สามารถเปิดด าเนินการ 100 เตียงแรกได้นับเป็นก้าว
แรกทีส่รา้งขวญัก าลงัใจและความผูกพนัใหก้บับุคลากรของคณะแพทยศาสตร์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทรท์ี่มี
อัตราก าลังน้อยให้สามารถแบกรบัภาระงานที่ยากและขยายตัวอยู่ตลอดด้วยความตัง้ใจมัน่แก้ไข
สถานการณ์สู้งานหนักก าหนดนโยบายคุณภาพคนคุณภาพงานสร้างมาตรการปฏิบัติจนมีความ
เจรญิเตบิโตพฒันาเป็นปึกแผ่นสามารถตอบสนองต่อพนัธกจิทีไ่ดก้ าหนดไวแ้ละขยายคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง 
 
ความสมัพนัธร์ะดบัโรงพยาบาล 

โรงพยาบาลฯ  ด าเนินงานภายใต้คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ การก าหนด
นโยบาย ทศิทางของโรงพยาบาลจะมาจากมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  คณบดมีอบหมายให้
รองคณบดฝี่ายโรงพยาบาลปฏบิตัหิน้าที่ผู้อ านวยการโรงพยาบาล (ผู้น าสูงสุดขององค์กร) บรหิารงาน
โดยมคีณะกรรมการบรหิารโรงพยาบาล ซึ่งประกอบด้วยตวัแทนของภาควิชาและหน่วยงานต่างๆที่
เกี่ยวข้องโดยตรงกับงานบรกิารรกัษาพยาบาลผู้ป่วย ท าหน้าที่ก ากับนโยบาย และรายงานผลการ
ด าเนินการต่อคณะกรรมการประจ าคณะซึ่งท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการธรรมาภบิาลของโรงพยาบาล   
โดยมคีณบดเีป็นประธาน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแต่งตัง้ผู้ช่วยผู้อ านวยการ (ผู้น าระดบัสูง) อกี 3 ท่าน 
โดยความเหน็ชอบของคณบด ี ดงัแผนภมูโิครงสรา้งการบรหิารโรงพยาบาล 



 



 

 
 
ศกัยภาพและขีดความสามารถ 
 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เ ป็นโรงพยาบาลที่ร ับส่งตัวผู้ป่วยโรคยากซับซ้อนที่ เกิน                                 
ขดีความสามารถของโรงพยาบาลระดบัจงัหวดั โรงพยาบาลเอกชนและโรงพยาบาลต่าง ๆ ใน 14 จงัหวดั
ภาคใต ้ผูป้ว่ยทีถู่กส่งต่อเหล่าน้ีมปีรมิาณมากขึน้เรือ่ยๆ ในปีงบประมาณ 2556 ผู้ป่วยนอกท่ีเข้ารบัการ
รกัษาจ านวน 913,682 ราย และผู้ป่วยในท่ีรกัษาตวัในโรงพยาบาล จ านวน 39,040ราย ซึ่งพบว่า
สดัส่วนของการเพิม่ของแพทยน้์อยมาก ซึง่เมื่อเทยีบกบัภาระงานของแพทยต่์อจ านวนผูป้่วยแลว้ แพทย์
โรงพยาบาลสงขลานครนิทรต์อ้งท างานหนกัมาก 
 ศนูยค์วามเป็นเลิศทางการแพทย ์
 นอกจากการแบ่งแยกความเชี่ยวชาญตามสาขาต่าง ๆ แล้ว โรงพยาบาลสงขลานครนิทร์ได้
คดัเลอืกสาขาวชิาที่บุคลากรของโรงพยาบาลมคีวามเชี่ยวชาญระดบัสูงที่โรงพยาบาลมคีวามโดดเด่น  
จดัตัง้เป็นศูนยแ์ห่งความเป็นเลศิต่าง ๆ เพื่อเพิม่คุณภาพการรกัษาโรคทีส่ลบัซบัซ้อนไดม้ปีระสทิธภิาพ
ยิง่ขึน้ โดยตัง้ความหวงัไวว้่าศูนยฯ์เหล่าน้ีทีเ่กดิขึน้เพื่อใหผู้ป้่วยในภาคใต้ไดม้โีอกาสรบัการรกัษาทีด่ทีีสุ่ด
ในระดบัสากล  ไมจ่ าเป็นตอ้งเดนิทางไปรกัษาต่อในส่วนกลางหรอืต่างประเทศ  
 ศนูยค์วามเป็นเลิศท่ีโรงพยาบาลสงขลานครินทรไ์ด้จดัตัง้แล้ว จ านวน 8ศนูย ์ ได้แก่ 

1. ศนูยโ์รคหวัใจและหลอดเลือดนราธิวาสราชนครินทร ์เป็นศูนยท์ีร่วมผูเ้ชีย่วชาญดา้น
โรคหวัใจให้บรกิารด้านการวนิิจฉัยและรกัษาถูกจดัตัง้ครัง้แรกในปี พ.ศ. 2543 ด้วยความ

ระบบการน าองคก์รของคณะแพทย ์
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กรุณาของผู้บรหิารกองสลากกินแบ่งรฐับาล ผู้อ านวยการส านักงานสลากกินแบ่งรฐับาล 
(นายชยัวฒัน์ พสกภกัด)ี ทีใ่หง้บประมาณจ านวน 180 ลา้นบาท ท าใหโ้รงพยาบาลสามารถ
จดัตัง้ศูนยค์วามเป็นเลศิดา้นน้ีได ้และเปิดใหบ้รกิารวนิิจฉัย และรกัษาผู้ป่วยโรคหวัใจดว้ย
เครือ่งมอืทีท่นัสมยั ระดบัเดยีวกบัโรงเรยีนแพทยข์นาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร ซึง่ปจัจุบนั
มขีดีความสามารถรกัษาโรคหวัใจได้ทุกชนิดการผ่าตดัหวัใจชนิดเปิด  ซึ่งผูป้่วยประมาณปีละ 
600 ราย การปิดผนงัหวัใจรัว่ดว้ย devices ต่าง ๆ 

2. สถาบนัโรคทางเดินอาหารและตบั นันทนา-เกรียงไกร โชติวฒันะพนัธ์  เป็นศูนยแ์ห่ง
ความเป็นเลศิทีไ่ดร้บัการจดัตัง้ขึน้โดยงบบรจิาคคหบด ีผูม้จีติศรทัธาและเลื่อมใสการท างาน
ของแพทยไ์ดม้อบเงนิจ านวน 100 ลา้น เพื่อจดัตัง้ศูนยร์กัษาโรคทางเดนิอาหารและตบัที่ดี
ทีสุ่ดของประเทศ  โรงพยาบาลสงขลานครนิทรไ์ดด้ าเนินงานตามวตัถุประสงคข์องผูบ้ริจาค
สามารถเปิดให้บรกิารได้ตัง้แต่วนัที ่2 สงิหาคม 2547 ขณะนี้ศูนยค์วามเป็นเลศิแห่งนี้เป็น
ศูนยท์ี่มคีวามทนัสมยัระดบัชัน้น าของเอเชยี ใกล้เคยีงกบัโรงพยาบาลชัน้เลศิของประเทศ
ญี่ปุ่น  ตวัอย่าง ความทนัสมยั ได้แก่ การตรวจวินิจฉัยโรคในล าไส้เล็กด้วยวิธกีารกลืน
แคปซูลซึ่งเป็นเทคโนโลยลี่าสุด  ศูนยแ์ห่งความเป็นเลศิแห่งนี้ยงัให้การฝึกอบรมระยะสัน้
แก่คณะแพทยจ์ากประเทศสงิคโปร ์ ซึง่ขณะน้ีมผีูป้ว่ยจากส่วนต่าง ๆ ทัว่ประเทศมารกัษาที่
ศูนย์แห่งนี้โดยเฉพาะโรคตบั  นอกจากนี้ศูนย์แห่งนี้ยงัท าหน้าที่ฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญต่อ
ยอดดา้นทางเดนิอาหาร 

3. ศนูยโ์รคมะเรง็  มะเรง็เป็นโรคส าคญัและมอีตัราตายสูงเป็นหนึ่งในสามของอตัราตายของ
ประชาชนคนไทย โรคมะเร็งเกิดในทุกอวัยวะ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ได้เห็น
ความส าคญัของโรคนี้ และเนื่องจากโรงพยาบาลสงขลานครนิทรม์ีแพทยผ์ู้เชี่ยวชาญด้าน
รกัษาโรคมะเรง็เป็นจ านวนมากทุกสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องและมคีรุภณัฑ์ที่ทนัสมยัต่อการ
รกัษาโรคมะเรง็ จงึด าเนินจดัตัง้ศูนย์โรคมะเรง็ ในรูปแบบทางกรรรมการมะเรง็โดยเชญิ
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับการรกัษาโรคมะเร็งร่วมกับพิจารณาการด าเนินงาน
เกี่ยวกบัมะเรง็ในหน่วยทะเบียนมะเรง็ของโรงพยาบาลสงขลานครนิทร์มขี้อมูลเกี่ยวกับ
มะเรง็ต่าง ๆ ทีด่แีละน่าเชื่อถอืทีสุ่ดในประเทศไทย 

4. ศูนย์อุบติัเหตุ  อุบัติเหตุเป็นโรคหนึ่งในสามที่มีอัตราการเสียชีวิตสูงสุดของทัง้หมด 
โรงพยาบาลสงขลานครนิทรไ์ด้จดัตัง้ศูนยอุ์บตัเิหตุในรูปแบบเดยีวกบัศูนยโ์รคมะเรง็ เพื่อ
รกัษาผูป้ว่ยทีไ่ดร้บัอุบตัเิหตุใหไ้ดม้าตรฐานทีด่ทีีสุ่ด 

5. ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ เป็นศูนย์ด าเนินการเกี่ยวกับระบบสารสนเทศต่างๆ ระบบ
สารสนเทศของโรงพยาบาลสงขลานครนิทรไ์ดถู้กพฒันาขึน้ดว้ยบุคลากรของคณะแพทยศาสตรเ์อง 
เป็นระบบที่ดีและสมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทยในปจัจุบัน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบ
สารสนเทศของโรงพยาบาลทีบ่นัทกึดว้ยระบบคอมพวิเตอรแ์ละระบบบรหิารจดัการ 

6. ศูนย์ชีวนัตภิบาล เป็นหน่วยงานต้นแบบที่มหีน้าที่ดูแลผู้ป่วยใกล้ตาย หรอืผู้ป่วยระยะ
สุดทา้ย ดูแลทัง้กายและจติวญิญาณเป็นหน่วยทีไ่ดร้บัรางวลัต่าง ๆ มากมายจากองคก์รใน
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ประเทศไทย เป็นหน่วยงานที่โดดเด่นของโรงพยาบาลสงขลานครนิทรแ์ละต้นแบบในการ
ดแูลผูป้ว่ยระยะสุดทา้ยในระดบัประเทศ 

7.  ศนูยถ์นัยเวชช์เฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเทพรตันราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารเีป็นชื่อ 
พระราชทานจากสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีเป็นศูนยค์วามเป็น
เลศิดา้นโรคเตา้นมแบบเบด็เสรจ็ครบวงจรแห่งแรกของภาคใต้ ดว้ยเครื่องมอืตรวจวนิิจฉัย
และเทคนิคอนัทนัสมยัในระดบันานาชาต ิโดยใหบ้รกิารตรวจวนิิจฉัยและรกัษาโรคเต้านม
ดว้ยทมีสหสาขาวชิาทีเ่ชีย่วชาญเฉพาะดา้นอนัประกอบดว้ย ศลัยแพทย ์รงัสีแพทยแ์พทย์
ด้านมะเรง็วทิยา พยาธแิพทย ์เภสชักรและทมีพยาบาลพรอ้มการขบัเคลื่อนสู่ความเป็น
เลิศด้วยการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมด้านโรคเต้านมในทุกมิติโดยให้บริการแก่
ประชาชนทุกระดบัชัน้และค านึงถงึคุณภาพชวีติทีด่ทีีสุ่ดแก่ผูร้บับรกิาร 

8. ศนูยฟ้ื์นฟสูมรรถภาพทางการแพทยภ์าคใต้เปิดบรกิารเมือ่2 เมษายน 2553เป็น 
ศูนย์กลางให้บรกิารฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้พกิารและผู้ป่วยกลุ่มอื่นๆได้แก่ ผู้ป่วยที่มอีาการ
อ่อนแรงจากการบาดเจบ็ไขสนัหลงั โรคหลอดเลอืดสมองบาดเจบ็ทางสมอง เด็กสมอง
พกิาร บาดเจบ็ทางระบบกล้ามเนื้อและเอ็นกล้ามเนื้อเด็กพฒันาการช้า โดยผู้เชี่ยวชาญ
ด้วยเครื่องมอืและเทคโนโลยทีี่ทนัสมยั และพฒันาเครอืข่ายการรบัส่งต่อด้านการฟ้ืนฟูผู้
พกิารใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 

 

โรงพยาบาลสงขลานครนิทร์ยงัได้มหีน่วยงานที่มผีลการด าเนินงานที่เป็นเลศิทัง้หลายอีก
หลายหน่วยงาน เช่น หน่วยควบคุมโรคตดิเชือ้  งานเวชภณัฑก์ลาง เป็นต้น ซึง่แต่ละศูนยแ์ห่งความเป็น
เลศิเหล่านี้เป็นตน้แบบทีโ่รงพยาบาลต่าง  ๆทัว่ทัง้ประเทศใหค้วามสนใจและขอศกึษาดูงานปีละหลายสบิคณะ 

 
การพฒันางานบริการ 

 ด้านการรกัษาพยาบาล 
 โรงพยาบาลสงขลานครนิทรม์ุ่งมัน่ทีจ่ะพฒันาคุณภาพการบรกิารผูป้่วยและประชาชน ได้

ด าเนินการหลายมาตรการประกอบและต่อเนื่องกนั ได้แก่ การเพิม่เวลาตรวจรกัษาและปฏบิตักิาร 
การขยายช่วงเวลาท างานออกจากเวลาราชการและจดัเหลื่อมเวลาใหบ้รกิารไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 
การจดัระบบการนัดตรวจล่วงหน้าโดยกระจายเวลา เร่งรดักระบวนการชนัสูตรใหผู้ป้่วยนอกไดเ้สรจ็
สิ้นภายในวันเดียว ลดขัน้ตอนการบริการที่ไม่จ าเป็น เปิดบริการผู้ป่วยนอกทุกวันไม่เว้น
วนัหยุดราชการ ลดความแออัดและจุดคอขวดของการบรกิาร จดัระบบการใช้ครุภณัฑ์ ยา วสัดุ
เวชภณัฑแ์ละเทคโนโลยใีหเ้กดิประโยชน์สงูสุด จดัระบบดแูลความเดอืดรอ้นและหาทางลดค่าใช้จ่าย
ของผู ้ป ่วยทุกรายทุกเศรษฐานะ ควบคุมอตัราค่ารกัษาพยาบาลให้เหมาะสม และพฒันาขดี
ความสามารถของห้องฉุกเฉินโดยเน้นที่ความสามารถและความพรอ้มของทมีงานรกัษาพยาบาล
ตลอด 24 ชัว่โมง พฒันาการสื่อความเข้าใจแก่ผู้ป่วยและระบบ Inform Consent จดัระบบ 
Surgical..Day..Center เพื่อพฒันาต้นแบบของการผ่าตดัย่อยโดยไม่จ าเป็นต้องนอนค้างใน
โรงพยาบาล  พฒันา call center เพื่อเป็นศูนยเ์ชื่อมโยงประสานการตดิต่อและใหข้อ้มลู นอกจากนี้
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ยงัไดท้ าการปรบัปรงุ พืน้ทีบ่รกิารผูป้ว่ยนอก หอผูป้ว่ยต่างๆ ทัง้หอผูป้ว่ยพเิศษและสามญั หอผูป้่วยหนัก 
ตลอดจนสถานทีใ่หบ้รกิารผูป้ว่ย สิง่แวดลอ้ม ใหส้ะอาด สวยงาม สะดวกสบายส าหรบัผูป้ว่ยและญาต ิ

 

การบริการท่ีเป็นเลิศด้านต่างๆ 
 การรกัษาท่ีเป็นเลิศโดยวิธีส่องกล้องของโรงพยาบาลสงขลานครินทร ์

1. การผ่าตดัปิดเบื่อหุม้สมองรัว่ผ่านจมกู 
2. การผ่าตดัโรคไซนสั 
3. การผ่าตดัโรคมะเรง็หลอดอาหารดว้ยวธิสี่องกลอ้ง 
4. การผ่าตดัถุงน ้าดแีละไสต้ิง่ 
5. การส่องกลอ้งคลอ้งนิ่วท่อน ้าด ี
6. การส่องกลอ้งทางเดนิอาหารเพื่อใส่สายระบายน ้าด ี
7. การวนิิจฉยัโรคระบบทางเดนิอาหารและทางเดนิปสัสาวะ 
8. การผ่าตดัมดลกูและรงัไข่ 
9. การผ่าตดัเอน็ขอ้เขา่และหมอนรองเขา่ขาด 

 การวินิจฉัยท่ีเป็นเลิศระดบัสากลด้วยเทคโนโลยีใหม่ของโรงพยาบาลสงขลานครินทร ์
1. วนิิจฉยัรอยโรคในล าไสเ้ลก็ดว้ยวธิกีลนืแคปซลู 
2. วนิิจฉยัโรคทางสตูนิรเีวชและการตัง้ครรภด์ว้ยเครือ่งความถีส่งูแบบ 4 มติิ 
3. วนิิจฉยัพยาธสิภาพของเตา้นมในระยะเริม่แรกทีม่คีวามแมน่ย าสงู โดยใชเ้ครือ่งมอื

พเิศษ (Stereotactic) 
4. วนิิจฉยัความผดิปกตขิองทารกในครรภก่์อนคลอด 

 การรกัษาท่ีเป็นเลิศระดบัสากลโดยไม่ต้องผ่าตดัของโรงพยาบาลสงขลานครินทร ์
1. รกัษาโรคระบบหลอดเลอืดตบี โปง่ และรัว่ในสมอง ผ่านสายสวนหลอดเลอืด 
2. รกัษาหลอดเลอืดแดงใหญ่โปง่พองในช่องทอ้งและทรวงอกดว้ยลวดถ่างโดยไมต่อ้งผ่าตดั 
3. รกัษาผนงักัน้หอ้งหวัใจรัว่โดยใชผ้นงัหวัใจเทยีม 
4. ถ่างขยายหลอดเลอืดหวัใจตบีดว้ยลกูโปง่และลวดถ่าง 
5. การผ่าตดัรกัษารอยโรคต่าง ๆ ดว้ยเทคนิคการส่องกลอ้ง 
6. การสลายน่ิวในไตดว้ยเครือ่งสลายน่ิว 

 การรกัษาท่ีทนัสมยัในระดบัสากลด้านรงัสีวิทยา (Intervention Radiology) โดยไม่ต้องผา่ตดั 
1. รกัษาหลอดเลอืดโปง่ในสมอง (Aneurysm) ดว้ยวธิอุีดดว้ยขดลวดพเิศษ (coiling) 
2. รกัษาหลอดเลอืดรัว่ต่อระหว่างหลอดเลอืดแดง-ด า ในสมอง (Carotid cavernous 

fistula)  โดยวธิอุีดดว้ยบอลลนูและปิดรอยรัว่ของหลอดเลอืด (Arteriovenous  
malformation)  ดว้ยกาว 

3. ขยายและถ่างหลอดเลอืดตบีในร่างกายดว้ยบอลลนูหรอืลวดถ่าง 
4. รกัษาหลอดเลอืดแดงแตกหรอืฉีกขาดในทุกส่วนของร่างกายโดยวธิอุีดผ่านสายสวนขนาดเลก็ 
5. รกัษาโรคมะเรง็ตบัโดยวธิฉีีดยาเคมบี าบดัผ่านหลอดเลอืดทีเ่ลีย้งกอ้นมะเรง็ (Trans 

hepatic artery chemoembolization = TACE) 



คู่มือแพทยใ์ช้ทุน/แพทยป์ระจ าบา้น  ปีการศึกษา 2557 หน้า 15 
 

6. รกัษาโรคมะเรง็ตบัดว้ยวธิใีชเ้ขม็คลื่นความรอ้ยผ่านผวิหนงั (Radiofrequency ablation) 
7. ระบายหนองในส่วนต่างๆ ภายในรา่งกาย ตลอดจนท่อน ้าดดีว้ยวธิใีชส้ายระบายขนาด

เลก็ผ่านผวิหนงั (Percutaneous Drainage) 
8. เจาะชิน้เนื้อภายในช่องทอ้ง ทรวงอก และเตา้นมเพื่อพสิูจน์ (Biopsy)โดยวธิใีชเ้ขม็ขนาด

เลก็ทีม่คีวามแมน่ย าสงูมคีวามเสีย่งต ่า 
 

การรบั-ส่งต่อผู้ป่วย โรงพยาบาลสงขลานครินทร ์

การรบั-ส่งต่อผูป่้วย โรงพยาบาลสงขลานครนิทร ์เริม่ด าเนินการ เมื่อวนัที่ 16 กุมภาพนัธ ์2547เพื่อ
อ านวยความสะดวกแก่ญาตผิูป้ว่ย และโรงพยาบาลต่าง ๆ ในการประสานงานเพื่อ ส่งต่อผูป้่วยใหม้ี
ความคล่องตวั สะดวกรวดเรว็ จนกระทัง่ ปี พ.ศ.2548 ไดม้กีารปรบัปรุงเปลีย่นแปลงแนวทางการ
ปฏบิตัขิองเจา้หน้าที ่ซึง่มขีอบเขตในการใหบ้รกิาร ดงันี้ 

1. เจา้หน้าที ่Call Center จะเป็นผูป้ระสานกบั OPD ต่าง ๆ ตามอาการของผูป้่วยซึง่แพทย์
ตน้สงักดัโทรศพัทแ์จง้มา 

2. ในกรณญีาตผิูป้ว่ยมาตดิต่อดว้ยตนเองเจา้หน้าทีง่านผูร้บับรกิารผูป้ว่ยแนะน าใหไ้ปตดิต่อ 
OPD ตามอาการของผูป้ว่ย 

3. เจา้หน้าที ่Call Center จะเป็นผูต้ดิต่อมอืถอืของแพทยโ์รงพยาบาลสงขลานครนิทร ์ตามที ่ 
OPD ต่าง ๆ แจง้มา 

ปจัจุบนัโรงพยาบาลสงขลานครนิทร ์ได้ร่วมมอืกบัสาธารณสุขจงัหวดั เพื่อสนับสนุนการจดัตัง้
เครอืข่ายระบบการส่งต่อผู้ป่วยจงัหวดัสงขลาโดยได้เข้าร่วมโครงการ โรคเกินขดีความสามารถของ
โรงพยาบาลที่รบัส่งต่อผู้ป่วยในโซนโรงพยาบาลหาดใหญ่ และโซนโรงพยาบาลสงขลา ตลอดจนได้
ประสานงานความร่วมมอืกบัแพทย์ศลัยกรรมประสาท 3 โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลหาดใหญ่ 
โรงพยาบาลสงขลา และโรงพยาบาลสงขลานครนิทร ์สามารถใหบ้รกิารแก่ผูป้ว่ยส่งต่อไดทุ้กวนั 

ขัน้ตอนการบริการ การรบั-ส่งต่อผูป่้วย 
1.โรงพยาบาลหรอืแพทยท์ีส่่งต่อผูป้ว่ยโทรศพัทแ์จง้ความประสงค ์เพื่อส่งต่อผูป้ว่ย พรอ้มแจง้ 
ขอ้มลูผูป้ว่ยเบือ้งตน้ เช่น ดา้นอายรุกรรม, ศลัยกรรม,กระดกู ฯลฯ 
2.เมือ่ไดร้บัโทรศพัท ์และขอ้มลูผูป้ว่ยเบือ้งตน้แลว้เจา้หน้าที ่Call Center จะประสานงาน 
ภายในกบั OPD ตามที ่แพทยต์น้สงักดัแจง้มา 
3.ตดิต่อโทรศพัทม์อืถอืแพทยเ์วร ตามทีพ่ยาบาล OPD ต่างๆ ตดิต่อมาตามระบบของโรงพยาบาล 
การเข้าถึงการบริการ  : ในปจัจุบนัน้ีศูนยร์บั-ส่งต่อผู้ป่วยได้ปฏบิตัติามขัน้ตอน ตามที่ได้

ประสานไว้กบั OPD ต่าง ๆ ดงันี้หน้าที่ความรบัผดิชอบของศูนยค์อื เป็นศูนยก์ลางการสื่อสารให้กบั 
โรงพยาบาลต้นสังกัดที่โทรศัพท์มายงัโรงพยาบาลสงขลานครนิทร์ เพื่อประสานกับแพทย์เวร ซึ่งมี
รายละเอยีดดงันี้ 
หมายเลขติดต่อ : ในเวลาราชการเวลา08.30 - 16.30 น. โทร. 074-455000, 074-451041 
                           นอกเวลาราชการเวลา 16.30 น. เป็นตน้ไป โทร. 074-451700, 074-451701 
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การบริการพิเศษ  (Privatization  นอกเวลาราชการ)  
โรงพยาบาลสงขลานครนิทร์ได้แก้ปญัหาความท้าทายด้านความมัน่คงทางการเงนิที่โรงพยาบาลประสบ  

เนื่องจากการด าเนินงานตามนโยบายของรฐับาล ที่เพิม่และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็  โดยเฉพาะการ
รกัษาพยาบาลผูป้่วยในโครงการหลกัประกนัสุขภาพถ้วนหน้า  ซึ่งมกีารจ ากดัค่าใชจ้่ายในการรกัษา ใน
อตัราที่ต ่ากว่าต้นทุนที่โรงพยาบาลด าเนินการ อกัทัง้จ ากดัวงเงนิ  ท าให้โรงพยาบาลไดร้บัเงนิน้อยกว่า
ส่งผลให้เกดิปญัหาสภาพคล่องทางการเงนิ  ท าให้โรงพยาบาลต้องขยายการบรหิารในกลุ่มผู้ป่วยที่มี
เศรษฐานะทางการเงนิ เพื่อใหม้คีรุภณัฑเ์พยีงพอต่อการใหบ้รกิารแก่ผูป้่วยทัว่ไป  เพื่อใชใ้นการบรหิาร
จดัการใหผู้ป้ว่ยทัว่ไป 

โรงพยาบาลได้เปิดให้บรกิารพเิศษ (Privatization นอกเวลาราชการ) จ านวน 3 โครงการ ได้แก่ 
โครงการผ่าตดันอกเวลาราชการ  โครงการศูนย์รกัษ์หวัใจ เพื่อให้สามารถบรหิารจดัการ ตรวจวนิิจฉัย
รกัษาผู้ป่วยโรคหวัใจด้วยเทคโนโลยรีะดบัสูง  นอกเวลาราชการและวนัหยุด  โครงการให้บรกิารตรวจ
วนิิจฉยัพเิศษโรคทางเดนิอาหารและตบันอกเวลาราชการ  และในปีงบประมาณ 2550 โรงพยาบาลไดเ้พิม่
ศักยภาพให้การดุแลรกัษาผู้ป่วยด้านอายุรกรรม  กุมารเวชกรรม  แก่กลุ่มผู้ป่วยหลักประกันต่างๆ 
ตลอดจนผู้ป่วยที่ท าสญัญาการรกัษาพยาบาลกบัโรงพยาบาลสงขลานครนิทร ์จากผลการด าเนินงานที่
ผ่านมามผีู้ป่วยจ านวนมากที่มาใช้บรกิารตรวจรกัษา ผ่าตดั นอกเวลาราชการและวนัหยุด  ท าให้เพิม่
สดัส่วนผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายทีม่เีศรษฐานะในโรงพยาบาลสงขลานครนิทร ์ จาก 5 % ในปีงบประมาณ 2548 
เป็นกี ่%ในปีงบประมาณ 2554 

 ด้านพฤติกรรมการบริการ 
การมุ่งเน้นผู้รบับรกิาร เป็นค่านิยมหนึ่งของบุคลากรในโรงพยาบาลสงขลานครนิทร์ ตลอด

ระยะเวลา 2-3 ปีที ่ผ ่านมา  ผู ้บรหิารระดบัส ูง  หวัหน้างาน  และหวัหน้าหน่วยทุกระดบัได ้ให้
ความส าคญัเพื่อใหค้่านิยมดงักล่าวเกดิเป็นผลการด าเนินงานอย่างเป็นรปูธรรมชดัเจน  ทีผ่่านมาเราได้
จดัใหม้กีารอบรมด้านพฤติกรรมการให้บรกิารที่เป็นเลศิให้กบับุคลากรของโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง  
เป็นระยะ ๆ  บุคลากรของโรงพยาบาลที่เคยปฏบิตังิานที่นี้นานเกนิกว่า 3 ปี  คงได้ผ่านการอบรมด้านนี้แล้ว  
โดยเฉพาะอย่างยิง่บุคลากรของฝ่ายบริการพยาบาล ผู้บรหิารโรงพยาบาลยงัได้แต่งตัง้คณะกรรมการ
ประสานงานคุณภาพบรกิารผูป้่วยนอก โดยท าหน้าทีเ่ป็นหน่วยงานทีป่ระสานการจดัระบบการใหบ้รกิาร
ผูป้่วยนอกตลอดจนพฒันาระบบงานบรกิารและตดิตามประเมนิผลการพฒันา อกีทัง้โรงพยาบาลไดจ้ดัตัง้
เจา้หน้าทีค่อยต้อนรบัผูม้าใช้บรกิารเพิม่เติม  นอกเหนือจากเจ้าหน้าที่ของฝ่ายบรกิารพยาบาลที่คอย
ช่วยเหลอืผู้ป่วยที่ปฏบิตัิหน้าที่บรเิวณดา้นหน้าของโรงพยาบาล 

จากการเฝ้าติดตามเรื่องร้องเรียนและชมเชยที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์เป็น
ประจ าวนั พบว่าในปีงบประมาณ 2549  เรามเีรื่องร้องเรยีนน้อยมากประมาณร้อยละ 0.04 และใน
ขณะเดยีวกนัมเีรื่องชมเชยประมาณรอ้ยละ 0.06 ซึ่งเรื่องที่ได้รบัรอ้งเรยีนมากที่สุด ได้แก่ การเขา้ถงึ
บรกิารและพฤตกิรรมการให้บรกิาร 

ผูป้ว่ยทีม่าใชบ้รกิารของโรงพยาบาลสงขลานครนิทรเ์พิม่ขึน้อย่างต่อเน่ืองทัง้ผูป้่วยนอกและผูป้่วยใน  
บุคลากรของเราต้องท างานอย่างหนักตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ความเมื่อยลา้ความเหน็ดเหนื่อยที่
ตอ้งคอยช่วยเหลอืแกป้ญัหาและคลายทุกขข์องผูป้ว่ยคนแลว้คนเล่า  บางครัง้อาจท าใหผู้ป้่วยบางท่านไม่
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พงึพอใจและเกดิการรอ้งเรยีนได ้ การรอ้งเรยีนทีเ่กดิขึน้ทีโ่รงพยาบาลสงขลานครนิทรน้์อยมากและเป็น
สิง่ทีพ่วกเราภาคภมูใิจ  คอื  ยงัไมเ่คยถูกฟ้องรอ้งหรอืมคีดขีึน้โรงขึน้ศาลเลยในรอบหลายปี ทีผ่่านมา  ซึง่ต้อง
ยกความดใีหก้บัพวกเราผูใ้หบ้รกิารทุกคน ทุกระดบั  ขอใหร้กัษาความดนีี้ตลอดไป 

อย่างไรก็ดโีรงพยาบาลฯ ยงัคงต้องพฒันากระบวนการให้บรกิารให้ดมีากยิง่ขึน้ แต่หากผลการ
ด าเนินการ  ท าใหเ้กดิความไม่พงึพอใจกบัผู้ป่วย  น่าจะไดเ้รยีนรูก้ระบวนการแก้ไขปญัหาเพื่อลดความ
รนุแรงของความไมพ่งึพอใจใหเ้หลอืน้อยทีสุ่ด 

  โรงพยาบาลฯ ก าหนดแนวทางแก้ไขปญัหาความไม่พงึพอใจของผู้รบับรกิาร หรอืเรยีกว่า 
SERVICE RECOVERY  PROCESS  ดงันี้ 

1. ตอ้งไวต่อการรบัรูค้วามไมพ่งึพอใจของผูร้บับรกิาร โดยสงัเกต สหีน้า ท่าทาง น ้าเสยีงและวาจา 
2. การถามถงึขอ้ขดัขอ้งทีเ่กดิขึน้ 
3. รบัฟงัปญัหาอย่างตัง้ใจ 
4. กล่าวค าขอโทษ การแสดงความเหน็อกเหน็ใจ 
5. เสนอวธิแีกไ้ขปญัหา 
6. การปฏบิตักิารแกไ้ขปญัหาอยา่งรวดเรว็ 
7. ตดิตามผลของการแกไ้ขปญัหาและความพงึพอใจของผูร้บับรกิารหลงัการแกไ้ขปญัหา 
8. แกไ้ขปญัหาเพิม่เตมิดว้ยตนเองหรอืขอความช่วยเหลอืจากผูท้ีแ่กไ้ขปญัหาไดด้กีว่า 
9. รายงานเหตุการณ์ไปยงัศูนยร์บัเรือ่งรอ้งเรยีน 
Customer Contact Requirement “ความต้องการของผู้ใช้บริการ ณ จดุให้บริการ”  การก าหนด

มาตรฐาน การใหบ้รกิารผูใ้ชบ้รกิารทีด่เีพื่อเป็นมาตรฐานการปฏบิตังิานของโรงพยาบาลสงขลานครนิทร์
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ใน 3 มาตรฐานแรก ไดแ้ก่ 

1.  มาตรฐานการรบัโทรศพัท ์
2. มาตรฐานการตอ้นรบัผูม้าตดิต่อ 
3. มาตรฐานการแต่งกาย 

ทัง้ 3 มาตรฐานนี้ผูบ้รหิารเน้นย ้าใหม้ปีฏบิตัทิัว่ทัง้องคก์ร เพื่อสรา้งความพงึพอใจต่อผูใ้ชบ้รกิาร
และลดเรื่องร้องเรยีนด้านพฤติกรรมการให้บรกิารจากผู้ป่วยและผู้ปฏิบตัิงานภายในโรงพยาบาลได ้                       
โดยโรงพยาบาลฯ จะตดิตามวดัผลส าเรจ็ โดยวเิคราะหพ์ฤตกิรรมการใหบ้รกิารทีค่าดว่าจะมอีตัราลดน้อยลง 
 

คณุภาพงานรกัษาพยาบาล 
ตัง้แต่ปี พ.ศ.2536คณะแพทยศาสตรแ์ละโรงพยาบาลสงขลานครนิทร ์ได้มุ่งพฒันามาตรฐาน

ประกนัค ุณภาพงานของงานแต ่ละด ้านโดยมคีณะกรรมการประกนัค ุณภาพงานของคณะ
แพทยศาสตร ์    ท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย แนวทาง วิธีการสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบงาน
หน่วยงานต่างๆ และจดัท าโครงการพฒันางาน โดยค านึงถงึผลที่จะตอบสนองต่อผู้รบับรกิาร รวมทัง้
เน้นการประสานงานระหว่างทีมรกัษาพยาบาล จดัระบบตดิตามประเมนิคุณภาพการท างานของ
บุคลากรและหน่วยงาน ปรบัระบบงาน   ใหม้ปีระสทิธภิาพ พน้จากอุปสรรค ขอ้จ ากดั และขัน้ตอนการ
ท างานตามระเบยีบราชการ มกีารพฒันาบุคลากรในสาขาวชิาชพีอย่างต่อเนื่อง สรา้งระบบค่าตอบแทน
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โดยยดึคุณภาพงาน มกีลไกการพฒันาคุณภาพหลากหลาย เช่น  QC,  กจิกรรม 7 ส, กิจกรรม
ขอ้เสนอแนะและการประกนัคุณภาพงาน 

ปี พ.ศ.2539 โรงพยาบาลสงขลานครนิทร์ได้เข้าร่วมกับสถาบนัพัฒนาและรบัรองคุณภาพ
โรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลน าร่อง น าแนวคดิและหลกัการของ Hospital Accreditation มาพฒันาระบบ
ของโรงพยาบาล ไดแ้ก่ การรว่มกนัท างานเป็นทมี มุง่เน้นประโยชน์ของผูป้่วย การเคารพและตอบสนอง
ต่อสทิธขิองผู้ป่วยและดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมมากขึ้น มกีารประเมนิผลความพงึพอใจของผู้รบับรกิาร 
พฒันาระบบงานต่าง ๆและมรีะบบบรหิารความเสีย่งทีเ่ป็นรปูธรรม มกีารเชื่อมโยงกจิกรรมพฒันาคุณภาพ
งานต่าง ๆ ให้สอดคล้องเชื่อมโยงและสนับสนุนส่งเสริมซึ่งกันและกัน ได้บูรณาการงานบริการ
รกัษาพยาบาลเข้ากบังานการศึกษาและวจิยัของคณะแพทยศาสตร์ ก าหนดวสิยัทศัน์ พนัธกิจ และ
นโยบายของโรงพยาบาลที่เป็นรูปธรรม รวมทัง้พฒันาองค์กรแพทย์และธรรมนูญองค์กรแพทย์เพื่อ
สนบัสนุนการบรกิารผูป้ว่ยใหอ้ยูใ่นมาตรฐานและจรรยาบรรณ 

ปี พศ. 2546  การเข้าร่วมโครงการ TQA 
เพื่อน าปรชัญาหลกัของ.TQA  เขา้มาปิดจุดอ่อนและเสรมิจุดแขง็ขององคก์รไดแ้ก่ การท าให้

องคก์รคลายความแขง็ตวั   มคีวามตื่นตวัเตรยีมความพรอ้มรบัการเปลีย่นแปลง พฒันาภาวะการน า
และยุทธศาสตร์องค์กรที่มปีระสทิธผิล ให้องค์กรรู ้จกัและตอบสนองต่อผู ้รบับรกิารกลุ่มต่างๆ  
และผู้รบับรกิารในอนาคตการมุ่งเน้นประสทิธผิลที่สมดุลโดยเร่งรดัประสทิธภิาพ  (Rcsult-base 
Management)  กระตุน้การพฒันากระบวนการบรกิารอย่างต่อเนื่องและก้าวกระโดดเพื่อสรา้งผลผลติ 
ที่มคีุณค่าสอดคล้องกบัความต้องการโดยการใช้นวตักรรมและตัง้เป้าทีจ่ะไดร้บัการพจิารณาประเมนิ
คุณภาพตามแนวทาง TQA ให้ได้รบัคะแนนเพิม่ขึน้ โรงพยาบาลได้ส่งรายงานผลการด าเนินการตาม
แนวทาง TQA เสนอคณะกรรมการสถาบนัเพิม่ผลผลติแห่งชาต ิ

 ครัง้แรกเมือ่วนัที ่1 กนัยายน 2546 และไดร้บัรายงานป้อนกลบั (feedback report)  
 โรงพยาบาลไดด้ าเนินการปรบัปรงุคุณภาพตามค าแนะน าของคณะผูต้รวจประเมนิ  
 แกไ้ขรายงาน และส่งไปยงัสถาบนั :- 
 ครัง้ที ่2  เมือ่วนัที ่30 สงิหาคม 2548   
 ครัง้ที ่3 เมือ่วนัที ่30  สงิหาคม 2550 ได้รบัคะแนนในช่วงท่ี 3 (351 – 450 คะแนน) 

และโรงพยาบาลฯ  ได้รบัรางวลัการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class) 
 ปี 2549  ประกาศเป้าหมายความปลอดภยัของผูป่้วย โรงพยาบาลสงขลานครินทร ์
 ความเสี่ยงและความปลอดภยัเป็นระบบงานที่ส าคญัของโรงพยาบาลที่เป็นความต้องการหลกั
ของผู้ป่วยและบุคลากร ผู้ให้บรกิาร โรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลควรสรา้งระบบบรหิารความเสี่ยง และ
ความปลอดภยัเพื่อสรา้งความเชื่อมัน่ในการรกัษาพยาบาลทีม่คีุณภาพตามความคาดหวงั 

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ได้ให้ความส าคัญเรื่องความเสี่ยงและความปลอดภัย  และ
ด าเนินการดา้นนี้อย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นค่านิยมขององคก์ร ด้าน “จติส านึกดา้นความเสีย่งและความ
ปลอดภยั”  คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งของโรงพยาบาล  (Risk  Management Committee)  ได้
ทบทวนความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทัง้ทางด้านคลินิกและไม่ใช่คลนิิก  รวบรวมรายงานอุบตัิการณ์ที่
เกดิขึน้ในช่วง 3 ปี และวเิคราะหห์าสาเหตุซึ่งพบว่าโรงพยาบาลสงขลานครนิทรย์งัมคีวามเสีย่งและขาด
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การรกัษาอย่างปลอดภยัในหลาย ๆ ด้าน ความเสีย่งต่าง ๆ ถูกน ามาจดัล าดบัความส าคญัและก าหนด
เป้าหมายดา้นความปลอดภยัเพื่อเพิม่คุณภาพในการรกัษาพยาบาลและใหบ้รกิาร  โดยในปี 2549-2550  
มุง่เน้นความปลอดภยัทีย่งัเป็นปญัหาจ านวน 8 ดา้นและในปีงบประมาณ 2551 คณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียงได้ร่วมกนัทบทวนข้อมลู  ความเส่ียงท่ีผ่านมาพบว่าความเส่ียงทัง้  8  ด้านหลกัยงัเป็น
ปัญหาและพบได้บ่อย รวมทัง้เห็นควรน า ความเส่ียงของภาควิชา /PCT ร่วมด้วย  เพ่ือให้
ครอบคลุมความเส่ียงของโรงพยาบาลในภาพรวม ในปีงบประมาณ 2552  จึงประกาศให้ยึด
เป้าหมายรวม  11  ด้านหลกัเป็นแนวปฏิบติัเพ่ือมุ่งเน้นความปลอดภยัของโรงพยาบาลฯ  ดงัน้ี 

1. พฒันาการบ่งช้ีผูป่้วยให้ถกูต้อง (Improve the Accuracy Patient Identification) 
• เป้าหมาย เพิม่ความแมน่ย าในการระบุตวัผูป้ว่ยในกระบวนการดแูลรกัษา 
• จดุเน้น การระบุตวัผูป้ว่ยในการใหย้า ใหเ้ลอืด เกบ็สิง่ส่งตรวจและทารกแรกเกดิ 
• แนวทาง ใชส้องตวับ่งชี้เป็นอย่างน้อย  ในการบ่งชีผู้ป้่วยทุกครัง้ เช่นถามชื่อ – นามสกุล 

(เตม็) , ใชเ้ลขประจ าตวัผูป้ว่ย (HN) ป้ายระบุชื่อ – นามสกุลทีข่อ้มอืผูป้ว่ยหรอืรปูถ่าย 
2. ป้องกนัความผิดพลาดในการให้บริการตรวจทางรงัสีวินิจฉัย(Error in Diagnostic 

Radiology Service) 
• เป้าหมาย ป้องกนัการถ่าย – ส่งภาพเอก็ซเรยผ์ดิคน / ผดิส่วน 
• จุดเน้น ระบุตัวที่จุดลงทะเบียน จุดที่ห้องตรวจ และโดยผู้ตรวจ ระบุส่วนที่ต้องตรวจ 

(อวยัวะ, ส่วน, ขา้ง) ระบุขา้งด้วยเครื่องหมาย ตรวจสอบภาพทางรงัสขีองผู้ป่วยก่อน
บนัทกึเขา้ระบบ 

• แนวทาง ใชส้องตวับ่งชีเ้ป็นอย่างน้อย  ในการระบุตวัผูป้่วยทุกครัง้ ใชก้ารตรวจสอบส่วน
ทีต่้องตรวจ (อวยัวะ, ส่วน, ขา้ง)   สองตวับ่งชีเ้ป็นอย่างน้อย การตรวจสอบภาพทางรงัสี
ของผูป้่วย ก่อนบนัทกึเขา้ระบบ ลงฟิลม์, ซองฟิลม์ และชื่อเจา้ของฟิลม์ หากตรวจพบชื่อ
ผิดพลาด ใหด้ าเนินการแกไ้ขและประสานงานกบัหอผูป้ว่ยหรอืผูเ้กีย่วขอ้งอื่น ๆ  ทนัท ี 

3. ป้องกนัความผิดพลาดในการท าผ่าตดัผิดต าแหน่ง ผิดคนและผิดประเภท(Eliminate 
wrong site, wrong patient and wrong procedure of surgery) 
• เป้าหมาย ป้องกนัความผดิพลาดในกระบวนการผ่าตดั 
• จุดเน้น ผ่าตัดผิดข้าง  (WrongSite) ผ่าตดัผิดคน  (WrongPatient) ผ่าตัดผิดหตัถการ 

(WrongProcedure)  
• แนวทาง การยนืยนัก่อนการผ่าตดั / หตัถการ การท าเครื่องหมายบ่งชีบ้รเิวณทีท่ าผ่าตดั/

หตัถการ การขอเวลานอก (TimeOut) เพื่อเป็นการยนืยนัครัง้สุดทา้ย  จะท าในหอ้งผ่าตดั  
เมือ่ทุกคนในทมีผ่าตดัมาพรอ้ม     

4. ลดอตัราเส่ียงการได้รบัอนัตรายของผู้ป่วยท่ีเป็นผลมาจากล่ืน ตก หกล้ม(Reduce the 
Risk of Patient Harm Resulting from Fall) 
• เป้าหมาย เพิม่ความปลอดภยัแก่ผูป้ว่ยขณะอยูใ่นโรงพยาบาล 
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• จดุเน้นใช้แบบประเมนิ การดูแลทีส่อดคล้องกบัความเสี่ยงที่ประเมนิได ้ตลอดจนตดิตาม
และปรบัปรงุ 

• แนวทาง  
1. ผู้ป่วยทุกรายควรได้ร ับการประเมิน เมื่อแรกรับ  (ตามแบบประเมิน) ขณะ

เคลื่อนยา้ยหรอืเมือ่มกีารเปลีย่นแปลงดา้นอาการและการรกัษา  
2. ตดิสญัลกัษณ์ (สติก๊เกอร)์ แสดงระดบัของความเสีย่ง เพื่อสื่อสารใหผู้อ้ื่นทราบบน

หน้า  Chart  ผูป้ว่ยและทีป่ลายเตยีง/หน้าหอ้งพเิศษ 
3. การจดัการหลงัการเกดิการลื่น  ตก  หกลม้ 

5. ป้องกนัความผิดพลาดในการวินิจฉัยโรค  (Laboratory Error) 

• เป้าหมาย  ป้องกันและลดความผิดพลาดของรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ทาง
หอ้งปฏบิตักิาร 

• จดุเน้น การระบุขอ้มลูในการรบัสิง่ส่งตรวจ และการรายงานผลการตรวจ 

• แนวทาง การระบุขอ้มลูในการรบัสิง่ส่งตรวจและการรายงานผลการตรวจ 
6. พฒันาความปลอดภยัในระบบยา สารน ้า(Improve the safe of using Medications/Infusion pumps) 

• เป้าหมาย เพิม่ความปลอดภยัในการสัง่ใชแ้ละใหย้า 
• จดุเน้น ป้องกนัการเกดิแพ้ยาซ ้าและลดความเสีย่งในการผสมยาและสารน ้าทีต่้องการให้

เป็นอตัราส่วน  
• แนวทาง 

1. มกีารซกัประวตัแิละลงบนัทกึขอ้มลูการแพย้าก่อนการสัง่ใช ้และตรวจสอบก่อนส่ง
มอบหรอืใหย้าแก่ผูป้ว่ยทุกราย  

2. มรีะบบป้องกนัการเกดิแพย้าซ ้าทีร่ดักุม โดยเชื่อมโยงกบับนัทกึในเวชระเบยีนและ
การสื่อสารใหผู้ป้ว่ยตระหนกัรูแ้ละเขา้ใจในการดแูลตนเอง  

3. เพิม่ความครบถ้วนชดัเจนในการสัง่ใช้ยาหรอืสารน ้า ที่ต้องการให้เป็นอตัราส่วน
โดย ต้องมหีน่วยของอตัราส่วนก ากบัอย่างชดัเจน ค าสัง่ทีไ่ม่ครบถ้วน จะต้องถูก 
confirm โดยทมีสหสาขาวชิาชพีเพื่อแกไ้ขก่อนทุกครัง้  

4. จ ากดัการเกบ็สารน ้าทีม่คีวามเสีย่งและเขม้ขน้สูง ไดแ้ก่ KCl และ NaCl ทีม่คีวาม
เขม้ขน้มากกว่า  0.9%  ไวท้ีบ่างหน่วยงานทีจ่ าเป็น  

• เป้าหมาย เพิม่ความปลอดภยัในการใชเ้ครือ่งควบคุมการไหลของสารน ้า 
• จุดเน้น มาตรฐานและขอ้ก าหนดเฉพาะของเครื่อง InfusionpumpCompetency ของผู้ใช้

และการใชง้าน ระบบการจดัซือ้ ยา / กลุ่มผูป้ว่ยทีแ่นะน าใหใ้ชผ้่านเครือ่ง 
• แนวทาง ก าหนดมาตรฐานและขอ้ก าหนดเฉพาะของเครื่อง InfusionpumpCompetency 

ของผูใ้ชแ้ละการใชง้าน ระบบการจดัซือ้ ยาและกลุ่มผูป้ว่ยทีแ่นะน าใหใ้ชผ้่านเครือ่ง        
7. ลดอตัราเส่ียงของการติดเช้ือในโรงพยาบาล(Reduce the Risk of health care – 

associated infection) 
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• เป้าหมาย เพื่อป้องกนัการตดิเชือ้ในโรงพยาบาล 
• จดุเน้น ป้องกนัการตดิเชือ้ในภาพรวมของโรงพยาบาล โดยการลา้งมอื 
• แนวทาง การลา้งมอื        

8. พฒันาประสิทธิผลของการส่ือสารระหว่างทีมผู้ให้การดูแลรกัษาผู้ป่วย(Improve the 
Effectiveness of communication among Caregiver) 
• เป้าหมาย เพิม่ประสทิธผิลในการสื่อสารระหว่างทมีผูใ้หก้ารดแูล 
• จดุเน้นการสัง่การรกัษาหรอืการรายงานผลการตรวจทีม่คี่าวกิฤตทางโทรศพัท ์การใชค้ า

ยอ่ สญัลกัษณ์ และหน่วยวดัต่าง ๆ ใหเ้ป็นมาตรฐานสากล 
• แนวทาง พัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการทวนค าสัง่ ก าหนดค าย่อและสัญลักษณ์

มาตรฐานของโรงพยาบาล พฒันาประสทิธภิาพการรายงานผลที่มคี่าวกิฤต การสื่อสาร
เพื่อส่งต่อขอ้มลูของผูป้ว่ย (Hand off) 

9.    Safe  Anesthesia 
10.  Patient  Care Process 

10.1 Proper Diagnosis (HA) 
10.2 Preventing Common complication 
10.3 Avoiding catheter  and tubing mis-connections 

 11. Emergency Response 
 11.1 Response to the Deteriorating Patient / RRT 
 11.2 Sepsis 
 11.3 Acute Coronary Syndrome (HA) 
 11.4 Maternal & Neonatal Morbidity  
 
นโยบายด้านการจดัระบบการรกัษาพยาบาลของโรงพยาบาลสงขลานครินทร ์

1. โรงพยาบาลจะจดัการรกัษาพยาบาล  โดยมุ่งเน้นคุณภาพที่ผู้ป่วยพงึได้รบั  เพื่อเป็นต้นแบบที่ดี
ส าหรบัการเรยีนรู ้ การวจิยั  การฝึกอบรมและหล่อหลอมนักศกึษาแพทย ์ แพทยใ์ชทุ้น  แพทยป์ระจ าบา้น
ใหม้ลีกัษณะของแพทยท์ีพ่งึประสงค ์

2. โรงพยาบาลจะใหก้ารรองรบัสทิธขิองผูป้ว่ย และจดัระบบบรกิารใหส้อดคลอ้งตามประกาศของสภา
วชิาชพีทีเ่กีย่วขอ้งกบัการรกัษาพยาบาล 

3. โรงพยาบาล  จะจดัใหม้กีารประกนัและพฒันาคุณภาพงานบรกิารรกัษาพยาบาลในทุกๆ มติอิย่างต่อเนื่อง
ตลอดจนใหม้กีารประเมนิและรบัรองคุณภาพจากองคก์รภายนอก 

4. โรงพยาบาลจะจดัระบบการรกัษาพยาบาลผูป้ว่ย  โดยมุง่เน้น :- 
 4.1 การท างานเป็นทมีทีมุ่่งประโยชน์เพื่อผูร้บับรกิาร (Client-focus)  ทัง้ทมีภายในและทมี 
 ภายนอกโรงพยาบาล 
 4.2  มมีาตรฐานในการท างาน  และการก าหนดแนวทางการรกัษาพยาบาลทีเ่หมาะสม 
        (Clinical Practice Guideline) 
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 4.3  กระจายความรบัผดิชอบ (Decentralization) ใหเ้กยีรตแิก่ผูร้ว่มงานและเคารพบทบาทของ 
      ผูร้ว่มงานแต่ละระดบั 
 4.4  มกีารสื่อสารทีด่ภีายในทมีรกัษาพยาบาล  เพื่อใหผู้ป้ว่ยและญาตไิดร้บัทราบขอ้มลู  แผนและ 

         ความกา้วหน้าในการรกัษา  และมสี่วนรว่มตดัสนิใจในการรกัษาพยาบาล 
5. การบนัทกึและจดัระบบเวชระเบียนที่ถูกต้อง  ละเอียด ครบถ้วน และสื่อสารเรยีนรู้ได้  ถอืเป็น

หน้าที่ส าคญัของทีมรกัษาพยาบาล โดยโรงพยาบาลต้องจดัระบบอ านวยความสะดวกแก่ ผู้ใช้
ขอ้มลูจากเวชระเบยีนทัง้ดา้นการรกัษาพยาบาล การศกึษาแพทย ์และการวจิยั 

6. โรงพยาบาล จะให้การรกัษาผู้ป่วยทุกเศรษฐานะ โดยมีมาตรฐานการรกัษาพยาบาล (Basic 
medical need ) ทีด่ ีดแูลตน้ทุนค่าใชจ้่ายในการรกัษาพยาบาล (Cost  containment ) และถอืเป็น
หน้าทีต่อ้งดแูลรกัษาพยาบาลผูป้ว่ยรายไดน้้อยหรอืดอ้ยสทิธอิย่างเหมาะสม และเป็นธรรม 

7. โรงพยาบาล ก าหนดค่ารกัษาพยาบาลใหส้อดคลอ้งกบัต้นทุนทีโ่รงพยาบาลแบกรบัภาระ โดยหกั
ส่วนที่รฐัจดัสรรงบประมาณสนับสนุน เพื่อความเป็นธรรม (Horizontal equity) กบัผูป้่วยและ
กองทุนต่าง ๆ 

8. โรงพยาบาลจะจดัหาและอ านวยความสะดวก ใหม้กีารใชเ้ครื่องมอืเทคโนโลย ีและทรพัยากรที่มี
ราคาแพง อยา่งคุม้ค่า เกดิประโยชน์ เหมาะสมกบัความจ าเป็นทางหลกัวชิาการแพทย ์และจดัให้
มกีารทบทวนการใช้ทรพัยากรเหล่านี้ (Utilization review) เพื่อตดิตามประเมนิผลประโยชน์
ประสทิธภิาพ และความพอเพยีง  

9. โรงพยาบาลจะจดัใหม้กีารดแูลการใชย้าตามความจ าเป็นและเหมาะสม คดัเลอืกยาโดยพจิารณา 
จากหลกัฐานทางวชิาการ และประกนัคุณภาพรายการยา ทีน่ ามาใชใ้นโรงพยาบาล 

10. โรงพยาบาลถอืเป็นหน้าที่ในการสื่อสาร และท างานร่วมกนักบัโรงพยาบาลอื่นๆ ในการเพิม่พูน
ประสทิธภิาพการดแูลผูป้ว่ยรว่มกนัและช่วยกนัยกระดบัศกัยภาพการดแูลผูป้ว่ยในพืน้ที ่

11. โรงพยาบาลจะรบัฟงัความเหน็ ค าแนะน า  ค ารอ้งเรยีนจากผูป้่วย  ชุมชน และสงัคม เพื่อน ามา
ตรวจสอบปรบัปรุง แก้ไขการท างานและชีแ้จงผูร้อ้งเรยีน ความผดิพลาดเสยีหายที่เกดิจากการ
รกัษาพยาบาล ถอืเป็นความรบัผดิชอบรว่มกนัของโรงพยาบาลและทมีรกัษาพยาบาล  

12. โรงพยาบาล มหีน้าทีจ่ดัใหม้กีารดูแลเรื่องความปลอดภยัทัง้ร่างกาย จติใจ และอารมณ์แก่ผูป้่วย 
ผูร้บับรกิาร ผูป้ฏบิตังิาน ชุมชน และสงัคม ตลอดจนจดัสิง่แวดลอ้มใหส้รา้งเสรมิคุณภาพชวีติการ
ท างานเพื่อเป็นแบบอยา่งทีด่ขีองสถานบรกิารสุขภาพ 

13. โรงพยาบาล มหีน้าทีห่ลกัในการเป็นแหล่งฝึกปฏบิตังิานของนกัศกึษาแพทย ์และแพทยฝึ์กอบรม
เฉพาะทาง การจดัการดงักล่าวจะอยู่ภายใต้การก ากบั ควบคุม ดูแลของอาจารย์ผู้รบัผดิชอบ 
ภาควิชา และโรงพยาบาล เพื่อคุณภาพการรักษาพยาบาลที่ดี และปลอดภัยของผู้ป่วย  
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการศึกษาที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการรกัษาพยาบาล จะเป็นความ
รบัผดิชอบของคณะแพทยศาสตร ์

14. ในฐานะโรงเรยีนแพทยท์ีจ่ะต้องพฒันาความก้าวหน้าทางวชิาการและเทคโนโลย ีโรงพยาบาลจะ
จดักลไกที่เหมาะสม ระดมทุน สรรหา เลอืกน ามาใช้โดยค านึงถึงพลวตั  ติดตามประ เมนิผล   
พฒันาวธิกีารใช้งาน ฝึกอบรมต่อแพทย์รุ่นใหม่  รายงานผลต่อผู้เกี่ยวข้อง และสงัคมวชิาการ 
(งานวจิยั) เพื่อถ่ายทอด เผยแพรห่รอืขยายประโยชน์  



คู่มือแพทยใ์ช้ทุน/แพทยป์ระจ าบา้น  ปีการศึกษา 2557 หน้า 23 
 

 

ผลการพฒันาคณุภาพ 
ผลการพฒันาคุณภาพงานบรกิารโรงพยาบาลอยา่งต่อเนื่อง ท าใหโ้รงพยาบาลสงขลานครนิทร์ 
ไดร้บัการประเมนิและรางวลัจากองคก์รภายนอก  ดงันี้  
 พ.ศ.2541เป็นโรงพยาบาลของรฐัทีจ่ดัระบบรกิารคุณภาพ.อนัดบัที ่1 ในภาคใต้ของส านักงาน

ประกนัสงัคมและเป็นโรงพยาบาลทีไ่ดค้ะแนนสงูสุด 10อนัดบัแรกของประเทศมาโดยตลอด 
 พ.ศ.2544ได้รบัการรบัรองคุณภาพโรงพยาบาลโดยสถาบนัพฒันาและรบัรองคุณภาพ

โรงพยาบาล  นบัเป็นโรงพยาบาลของโรงเรยีนแพทยแ์ห่งแรกในประเทศ 
 พ.ศ.2545, 2546ได้รบัการประเมนิจากส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรอืนผล

การด าเนินงานมปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิล สมควรไดร้บัรางวลัประจ าปีจากรฐับาล 
 พ.ศ.2546 ได้รบัคะแนนการประเมนิรายงานการตรวจประเมนิรางวลัคุณภาพแห่งชาต ิ

ประจ าปีงบประมาณ 2546 ในช่วงที ่2 (251 – 350 คะแนน)   
 พ.ศ.2547 (20กุมภาพันธ์2547)ได้ร ับการรับรองคุณภาพจากการประเมินซ ้า (Re-

accreditation)จากสถาบนัพฒันาและรบัรองคุณภาพโรงพยาบาล 
 พ.ศ.2547 (27ธนัวาคม 2547)จดัระบบฐานขอ้มูลการรกัษาและข้อมูลค่าใช้จ่ายให้มสี่วน

สมัพนัธส์อดคลอ้ง ครบถ้วน  และสามารถส่งขอ้มลู  Electronic Claim  ในระบบ 30 บาท        
จนไดร้บัรางวลัคุณภาพ 

 พ.ศ.2548 (15-18 มนีาคม 2548) ไดร้บัโล่เกยีรตยิศในฐานะทีโ่รงพยาบาลไดจ้ดัระบบงาน
ของหน่วยจ่ายกลางไดอ้ย่างเหมาะสมและโล่เกยีรตคิุณการเป็นเครอืข่ายศูนยค์วามร่วมมอื
เพื่อการพฒันาคุณภาพโรงพยาบาล(HACC )ในงานประชุมระดบัชาต ิ HA National Forum  ครัง้ที ่6 

 พ.ศ. 2549 (12-13 มกราคม 2549)  ผ่านการเยี่ยมส ารวจเพื่อเฝ้าระวงั (Surveillance 
survey) กจิกรรม Post-accreditation Reviews & Update  โดยทีป่รกึษาชาวแคนาดา  
จากสถาบนัพฒันาและรบัรองคุณภาพโรงพยาบาล 

 พ.ศ.2549 ได้รบัคะแนนการประเมนิรายงานการตรวจประเมนิรางวลัคุณภาพแห่งชาต ิ
ประจ าปีงบประมาณ 2548  ในช่วงที ่2 (251 – 350 คะแนน) 

 พ.ศ. 2549  พลเอกหญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรง
พระราชทานเขม็พระนามาภไิธยย่อ “สธ” ให้โรงพยาบาลสงขลานครนิทร์ ที่ได้ให้การ
สนบัสนุนการด าเนินงานของกองทพัภาคที ่4 และกองอ านวยการเสรมิสรา้งสนัตสิุขจงัหวดั
ชายแดนภาคใตอ้ย่างดยีิง่ ตลอดระยะเวลาทีไ่ดเ้กดิความไมส่งบใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

 พ.ศ.2549-2550  ไดร้บัรางวลั Claim award  ตดิต่อกนั 3 ปีซอ้น (ตัง้แต่ปี พ.ศ.2547)  ซึง่
เป็นสิ่งที่แสดงถึงศักยภาพและความสามารถของทีมงานเงินรายได้และ Coder ที่มี
กระบวนการท างานทีม่มีาตรฐานต่อเนื่องตลอดมา รางวลั Claim award คอืรางวลัทีส่ านัก
หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต ิ(สปสช.) มอบให้แก่โรงพยาบาลที่สามารถส่งขอ้มูลการเรยีก
เก็บเงนิค่ารกัษาพยาบาลของผู้ป่วยในโครงการหลกัประกันสุขภาพถ้วนหน้า (30 บาท
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รักษาทุกโรค) ในรูปแบบอิเลคทรอนิกส์โดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้อย่างมี
ประสทิธภิาพยอดเยีย่ม 

 พ.ศ.2550 โรงพยาบาลฯ  เป็นโรงพยาบาลระดบัโรงเรยีนแพทยแ์ห่งแรกในประเทศไทยที่
ผ่านการรบัรองคุณภาพครัง้ที่ 2 ด้วยเกณฑม์าตรฐานฉบบัฉลองสริริาชสมบตัคิรบ 60 ปี 
และผ่านการรบัรองกระบวนการสรา้งเสรมิสุขภาพ จากสถาบนัพฒันาและรบัรองคุณภาพ
โรงพยาบาล 

 พ.ศ.2550  กระทรวงสาธารณสุขและสมาคมนกับรหิารโรงพยาบาลประเทศไทยไดค้ดัเลอืก
ให้ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสงขลานครนิทร์รบัรางวลันักบรหิารโรงพยาบาลยอดเยี่ยม
ประเภทผูอ้ านวยการโรงพยาบาล (โรงพยาบาลเฉพาะดา้น) 

 พ.ศ.2550 (12 พฤศจกิายน 2550) ไดร้บัรางวลั BUPA CLINICAL AWARD & Good 
Provider Award 2007  รองชนะเลศิอนัดบั 2  “โครงการการดูแลผูป้่วยโรคหลอดเลอืด
สมอง CVA ทีบ่า้น” จากบรษิทั  BUPA  ประกนัสุขภาพ (ประเทศไทย) จ ากดั 

 พ.ศ. 2550(29 – 30 พฤศจกิายน 2550)ไดร้บัรางวลั  Silver Award (5 ส ประเทศไทย) 
และรางวลัขวญัใจมหาชน (Popular Vote) จากสมาคมส่งเสรมิเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่ 

 พ.ศ. 2550 (30 สงิหาคม 2550) จดัส่งรายงานการตรวจประเมนิรางวลัคุณภาพแห่งชาติ
ประจ าปีงบประมาณ  2549ได้รบัคะแนนในช่วงที่ 3 (351 – 450 คะแนน)  และโรงพยาบาลฯ  
ไดร้บัรางวลัการบรหิารสู่ความเป็นเลศิ (Thailand Quality Class)  

 พ.ศ. 2551   
- โรงพยาบาลสงขลานครนิทรไ์ดร้บัคดัเลอืกจากสถาบนัเพิม่ผลผลติแห่งชาต ิเป็นองคก์ร        
น าร่องโครงการพฒันาวทิยากรที่ปรกึษาด้าน TQA แบบเจาะลกึ (Indepth TQA 
Consultant Development Program) โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาวทิยากรทีป่รกึษา
และบุคลากรขององคก์รน าร่องใหเ้ข้าใจแนวทางในการน าเกณฑ ์TQA ไปประยุกต์ใช้
อย่างมปีระสทิธผิลและช่วยให้องค์กรน าร่องให้สามารถน าเกณฑ ์TQA ไปใช้ในการ
ปรบัปรงุองคก์รเพื่อเพิม่ศกัยภาพในการแขง่ขนั 
- สถาบนัพฒันาและรบัรองคุณภาพโรงพยาบาลร่วมกบัสถาบนัเพิม่ผลผลติแห่งชาตโิดย
การสนับสนุนของ Asian Productivity Organization (APO) ไดค้ดัเลอืกโรงพยาบาลสงขลา
นครนิทร ์เป็นโรงพยาบาลน าร่องร่วมกบัโรงพยาบาลอกี 4 แห่ง คอื โรงพยาบาลเสาไห ้  
โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์   โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี  โรงพยาบาลศิรริาช  เข้าร่วม
โครงการ Demonstration Project for Lean Application in Health Industry  เพื่อเป็น
ต้นแบบในการประยุกต์ใชแ้นวคดิ LEAN Management    ในระบบบรกิารสุขภาพ 
(Healthcare) ระยะเวลาด าเนินการ 18 เดอืน ( มถุินายน 2551 – พฤศจกิายน 2552 ) 

จากผลงานดงักล่าว จงึมทีมีงานของโรงพยาบาลต่างๆ ทัง้ในภาคใต ้และจากคณะแพทยศาสตร ์
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ในกรงุเทพมหานครและภมูภิาคอื่นมาศกึษาและดงูานอยูเ่สมอ  รวมถงึบุคลากรของโรงพยาบาลไดร้บัเชญิ
เป็นวทิยากร ถ่ายทอดประสบการณ์ ในการประชุมสมัมนาทางวชิาการ ระบบงานคุณภาพระดบัประเทศ
มาโดยตลอด 
 
 

11 หน้าท่ีของแพทยใ์ช้ทุน 
11.1  ลกัษณะงานและหน้าท่ีความรบัผิดชอบแพทยใ์ช้ทุน 

(1) ใช้ปญัญาความรู้ในการแก้ปญัหาโดยใช้ข้อมูลเหตุผลและการพนิิจพจิารณาโดยถ่องแท้
รอบคอบทัง้ทางกวา้งและทางลกึในการปฏบิตัริาชการดแูลรกัษาผูป้ว่ย 

(2) มสีตสิมัปชญัญะไมป่ระมาทไมใ่ชอ้ารมณ์เอือ้เฟ้ือเผื่อแผ่ปิยวาจาแก่ผูร้บับรกิาร 
(3) ขยนัหมัน่เพยีรศกึษาฝึกปฏบิตัวิจิยัเพิม่พูนความรูพ้ฒันาตนเองในดา้นวชิาการใหท้นัสมยั

อยูเ่สมอ 
(4) ท าหน้าทีเ่ป็นทมีรกัษาพยาบาลโดยเคารพสทิธผิูป้่วยและปฏบิตัสิอดคลอ้งกบันโยบายของ

โรงพยาบาล 
(5) มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมดแูลรกัษาใหค้ าปรกึษาท าตนเป็นตวัอยา่งทีด่ขีองสงัคม 
(6) แพทยใ์ชทุ้นปีที ่ 1 ต้องปฏบิตังิานตามโครงการเพิม่พูนทกัษะใหค้รบทุกวชิาในสาขาหลกั 

(สาขาอายุรศาสตรศ์ลัยศาสตรศ์ลัยศาสตรอ์อรโ์ธปิดกิส์สูติศาสตรแ์ละนรเีวชวทิยากุมาร
เวชศาสตรเ์วชปฏบิตัทิัว่ไปเวชศาสตรฉุ์กเฉินหรอืวชิาเลอืกอื่นๆ)  รวมระยะเวลาการฝึก
ปฏบิตังิานแลว้จะตอ้งไมต่ ่ากว่า  80%  ของแต่ละสาขาวชิารวมทัง้  Elective 

(7) เมื่อปฏบิตัิงานครบ 42 เดอืนมสีทิธิส์มคัรสอบขอวุฒบิตัรแพทยเ์ฉพาะทางหรอืครบ                
60  เดอืน 

(8) การสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปฝึกปฏิบัติงานที่ภาควิชาเห็นสมควรหรือหมุนเวียน ไป
ปฏบิตังิานบรกิารของโรงพยาบาล 

 

11.2  การปฏิบติังานท่ีภาควิชา 
แพทยใ์ชทุ้นหรอืแพทยป์ระจ าบา้น(ยกเวน้สาขาประเภท1 ปรคีลนิิก) แต่ละคนจะต้องปฏบิตังิานใน
ภาควชิาที่เลอืกไว้ตัง้แต่ปีที่สองจนถงึปีสุดท้ายการปฏบิตังิานต่างๆให้เป็นไปตามที่แต่ละภาควชิา
ก าหนดไว้โดยหลกักว้างๆจะประกอบด้วยการตรวจผู้ป่วยนอกการดูแลผู้ป่วยในการผ่าตดัหรอืท า
หตัถการต่างการเรยีนการสอนของแพทย์ใช้ทุนหรอืแพทย์ประจ าบ้านและนักศึกษาแพทย์และ
กจิกรรมวชิาการของภาควชิาและของคณะฯรวมทัง้การอยู่เวรปฏบิตัิงานประจ าหอผู้ป่วยและการ
ปฏบิตังิานทีห่อ้งฉุกเฉิน 

 11.2.1 การดแูลผูป่้วยนอก 
แพทยใ์ชทุ้นหรอืแพทยป์ระจ าบา้น จะตอ้งออกตรวจผูป้ว่ยนอกทีห่อ้งตรวจผูป้ว่ยนอก 
ตามวนัเวลาทีภ่าควชิาก าหนด 

1. การเขียนใบส่งตรวจวินิจฉัยโรคทุกชนิดแพทยใ์ชทุ้นหรอืแพทยป์ระจ า 
 บา้นควรเป็นผูเ้ขยีนรายละเอยีดต่างๆดว้ยตนเองและเซน็ชื่อก ากบัทุกครัง้ 
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2. การเขียนใบสัง่ยาผูป่้วยนอกจะตอ้งปฏบิตัโิดยใชค้อมพวิเตอรใ์นการสัง่ยา 
3. การท าหตัถการต่างๆหรือการผ่าตดัเลก็ท่ีห้องท าแผลฉีดยาและหอ้ง 
 ผ่าตดัพยาบาลจะเป็นผูเ้ขยีนแจง้ค่ารกัษาพยาบาลใหผู้ป้ว่ยไปจ่ายเงนิที ่
 แผนกการเงนิบรเิวณหอ้งจา่ยยาผูป้ว่ยนอก 
4. การตรวจพิสจูน์ผูเ้สพยาเสพติดตามมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรหิาร 

โรงพยาบาลฯครัง้ที่ 3/2540  วนัที ่  1  มนีาคม  2540  มมีตวิ่าการตรวจ
พิสูจน์เสพยาเสพติดที่ถูกจับกุมและต้องสงสัยว่าเสพยาเสพติดให้โทษ
โดยเฉพาะยาอีและยาหัวส่ ายและเพื่อเ ป็นการช่วยเหลือสังคมทาง
โรงพยาบาลยนิดใีหค้วามร่วมมอืสถานีต ารวจภูธรอ าเภอหาดใหญ่โดยขอให้มี
หลกัฐานการร้องขอให้ตรวจผู้ต้องสงสยัจากเจ้าหน้าที่ต ารวจเป็นลายลกัษณ์
อกัษรส่วนค่าตรวจทางโรงพยาบาลฯควรสนับสนุนการปราบปรามต่อต้านยาเสพตดิ
ถา้ผูป้ว่ยไมส่ามารถช าระค่าตรวจไดท้างโรงพยาบาลคงตอ้งรบัภาระส่วนน้ี 

 11.2.2  การดแูลผูป่้วยใน 
  แพทยใ์ชทุ้นหรอืแพทยป์ระจ าบา้น จะตอ้งออกตรวจผูป้ว่ยนอกทีห่อ้งตรวจผูป้ว่ยนอก  
  ตามวนัเวลาทีภ่าควชิาก าหนด 
 แพทยใ์ช้ทุนหรือแพทยป์ระจ าบ้านท่ีเป็นเจ้าของผูป่้วย  จะต้องปฏิบติัดงัน้ี 

- เขยีนรายงานในเวชระเบยีนตัง้แต่แรกรบัและการด าเนินโรคต่าง ๆ 
- สรปุผลเมือ่ผูป้ว่ยกลบับา้นหรอืเสยีชวีติ 
- เขยีนใบสรปุการรกัษาพยาบาลสรปุใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 24 ชัว่โมง หลงั discharge ซึง่ 
มฉีบบัตัวจริงและส าเนา ฉบบัตัวจริงจะมอบให้แก่ผู้ป่วยถือไว้ ส าเนาจะเก็บไว้ที่
โรงพยาบาล  พรอ้มกบัขอ้มลูตอบกลบัโรงพยาบาลรบั Refer ผูป้ว่ย 

 การเขียนใบส่งตรวจวินิจฉัยโรคทุกชนิด 
แพทย์ใช้ทุนหรือแพทย์ประจ าบ้านควรเป็นผู้ เขียนรายละเอียดหรือแนะน าให ้                     
นกัศกึษาแพทยเ์ขยีนทุกครัง้ดว้ยตนเองในเวลาทีส่ ัง่การรกัษา และควรลงลายมอืชื่อก ากบัทุกครัง้ 

 การเขียนใบสัง่ยาผูป่้วยใน 
แพทยใ์ช้ทุนหรอืแพทยป์ระจ าบา้น..ควรเขยีนใบสัง่ยาทนัทเีมื่อมกีารสัง่ยาใหม่  การสัง่ยา
ทุกครัง้ฝา่ยเภสชักรรมจะจ่ายยาให้ไม่เกิน  5  วนัยกเวน้ยาทีค่ดิว่าจ าเป็นต้องใชน้านกว่า
นัน้ใหเ้ขยีนระบุเป็นแต่ละรายการไป การสัง่ยาทีม่รีาคาแพง ยาเงนิสดหรอื              ยา
นอกบญัชยีาหลกัส าหรบัขา้ราชการและผูป้่วยสงัคมสงเคราะห์ ควรแนะน าให้ญาตผิู้ป่วย
ไปซือ้ยาเงนิสดเหล่านัน้ดว้ยตนเอง ถ้าหากเกดิปญัหาเกี่ยวกบัการใช้ยานอกเวลาราชการ
ขอใหแ้พทยใ์ชทุ้นหรอืแพทยป์ระจ าบา้นตดิต่อกบัหอ้งจา่ยจา่ยฉุกเฉินนอกเวลาราชการ 

 การให้เลือดและสารเลือดต่าง ๆ  รวมทัง้การฉีดยาจ าพวกยารกัษามะเรง็เข้าเส้นเลือด 
ควรถือเป็นหน้าที่ของแพทย์ใช้ทุนหรือแพทย์ประจ าบ้าน รวมถึงการควบคุมดูแลให้
นกัศกึษาแพทยป์ฏบิตัอิยา่งใกลช้ดิเพื่อจะไดแ้กไ้ขภาวะขา้งเคยีงทีอ่าจเกดิขึน้ไดท้นัท่วงที 

 การอยู่เวร / การแลกเปล่ียนเวร 
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แพทยใ์ช้ทุนหรอืแพทยป์ระจ าบ้านทุกคนจะต้องอยู่เวรประจ าหอผู้ป่วยและเวรรบัปรกึษา
ระหว่างแผนกหรือห้องฉุกเฉินนอกเวลาราชการ ตามวันและเวลาที่ภาควิชาแล
โรงพยาบาลฯ ก าหนด 
- การอยู่ เวรประจ าหอผู้ป่วย  จะต้องดูแลผู้ป่วยทัง้หมดในทุก ๆ ด้าน ตามที่

ภาควชิาก าหนด แพทย์ใช้ทุนหรอืแพทยป์ระจ าบ้านที่อยู่เวรประจ าหอผู้ป่วยนอก
เวลาราชการทุกคนจะต้องพกัอยู่ในบรเิวณทีภ่าควชิาก าหนดใหใ้กลเ้คยีงกบับรเิวณ
หอผูป้ว่ย..เพื่อ  จะไดแ้กไ้ขเหตุการณ์ฉุกเฉินไดท้นัท่วงท ี

- การแลกเปล่ียนเวรจะต้องแจ้งให้หวัหน้าภาควิชาและหอผู้ป่วยทราบล่วงหน้า
อยา่งน้อย 2 วนั 

 แพทยใ์ชทุ้นหรอืแพทยป์ระจ าบา้นทีอ่ยู่เวรแต่ละภาควิชาจะได้รบัวิทยุติดต่อพกติดตวั        
ในขณะอยู่เวรโดยให้แพทยใ์ช้ทุนหรอืแพทยป์ระจ าบ้านไปรบัเครื่องที่ศูนย์วทิยุ ชัน้ 11       
เมื่อเริม่เขา้เวรและไปคนืที่ศูนยว์ทิยุเมื่อออกเวร เครื่องวทิยุตดิต่อจะใช้ได้เฉพาะในรศัม ี          
5 กโิลเมตรเท่านัน้ และจะต้องรบัผิดชอบชดใช้ในกรณีเกิดการสญูหายขึ้น 

 แพทยใ์ช้ทุนหรือแพทยป์ระจ าบ้านท่ีอยู่เวรรบัปรึกษาระหว่างแผนกหรอืห้องฉุกเฉิน
นอกเวลาราชการทุกคนจะต้องอยู่ในบรเิวณที่ภาควชิาก าหนดเพื่อจะได้รบัปรกึษาได้
อยา่งทนัท่วงทภีายในเวลาทีต่กลงประกนัคุณภาพ 
11.2.3 การเขียนใบรบัรองแพทย ์/ ใบชนัสตูรบาดแผล 

 การเขยีนใบรบัรองแพทย ์ แพทยใ์ชทุ้นสามารถเขยีนใหผู้ป้่วยได ้ แต่ขณะเขยีนใหเ้ขยีน 
ดว้ยความรอบคอบ   ระมดัระวงั   และเมือ่ออกใบรบัรองแพทยแ์ลว้จะต้องเขยีนรายละเอยีดใน  
OPD Card  ดว้ยทุกครัง้   ซึง่ตามมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรหิารโรงพยาบาลฯ  ครัง้ที ่ 
2/2531  วนัที ่ 16  พฤษภาคม  2531  และครัง้ที ่ 5/2532  วนัที ่21 พฤศจกิายน 2532  ได้
ก าหนดวธิปีฏบิตัเิกีย่วกบัการเขยีนใบรบัรองแพทย ์/ ใบชนัสตูรบาดแผล  ดงันี้ 

 ในกรณีท่ีเป็นผู้ป่วยในและมแีพทยห์ลายท่านดูแลร่วมกนั  และไม่ส่งปรกึษานิตแิพทย ์     
ใหส้่งใบรบัรองแพทยห์รอืใบชนัสตูรบาดแผลใหแ้ก่แพทยผ์ูท้ าหน้าทีห่ลกัในการดูแล
รกัษาผู้ป่วยหลกัในการดูแลรกัษาผู้ป่วย โดยยดึหลกัเกณฑค์วามจ าเป็นเร่งด่วนใน       
การรกัษาผูป้ว่ยเมือ่แรกรบัเป็นผูใ้หค้วามเหน็คนแรก 

 ในกรณีท่ีผูป่้วยนอกมารบัการรกัษาหลายหอ้งตรวจ ใหผู้อ้ านวยการโรงพยาบาลฯ  
หรอืผูป้ฏบิตัริาชการแทนเป็นผูพ้จิารณาอนุญาตใหถ่้ายเอกสารที่เกีย่วข้อง 
 

 11.3 การปฏิบติังานห้องฉุกเฉินและห้องตรวจเวชปฏิบติัทัว่ไป 
   11.3.1วิสยัทศัน์  (VISION) 

1. เป็นแหล่งบรกิารทีผู่ป้ว่ยทกุ ๆ ระดบั เศรษฐานะ และความรนุแรงของโรค 
สามารถใชบ้รกิารไดด้ว้ยความมัน่ใจ 
2. เป็นแหล่งใหบ้รกิารแก่ผูป้ว่ยทีป่ระสบอุบตัเิหตุ ทีส่ามารถใหบ้รกิารได ้



คู่มือแพทยใ์ช้ทุน/แพทยป์ระจ าบา้น  ปีการศึกษา 2557 หน้า 28 
 

รวดเรว็ แมน่ย า และสรา้งความมัน่ใจในการเขา้รบับรกิาร 
3. มรีะบบ EMS ทีร่วดเรว็ และมาตรฐาน 

 11.3.2พนัธกิจ  (MISSION) 
1. เป็นแหล่งใหบ้รกิารผูป้ว่ยฉุกเฉินทีใ่หค้วามปลอดภยัมัน่ใจแก่ผูม้ารบั 
 บรกิาร(ในอนาคตจะปรบัเป็นผูป้ว่ยในพืน้ที)่ ตลอด 24 ชัว่โมง 
2. เป็นแหล่งฝึกอบรมทกัษะของแพทยเ์วชปฏบิตัทิ ัว่ไป, แพทยป์ระจ าบา้น 
และแพทยใ์ชท้นุของแต่ละภาควชิาในดา้นเวชศาสตรฉุ์กเฉิน 

3. เป็นแหล่งผลติแพทยเ์วชศาสตรฉุ์กเฉิน 
4. เป็นแหล่งพฒันาองคค์วามรูแ้ละวจิยัทางคลนิิก / ระบาดวทิยาอื่นๆ 
ทางดา้นเวชศาสตรฉุ์กเฉิน 
 

 -  แพทยใ์ชทุ้นปี 1 จะหมนุเวยีนมาปฏบิตังิานทีห่อ้งฉุกเฉินและคลนิิกเวชปฏบิตัทิัว่ไป 
 1 เดอืน/คน/ปีตามตารางการปฏบิตังิานของโรงพยาบาลโดยจะมแีพทยใ์ชทุ้นปี 2 - 4  
  ซึง่ทางโรงพยาบาลฯขออตัราก าลงัจากภาควชิามาหมุนเวยีนปฏบิตังิานในแต่ละเดอืนดว้ย 
  - อตัราก าลงัจากแพทยใ์ชทุ้น/แพทยป์ระจ าบา้น สาขาเวชศาสตรฉุ์กเฉิน 
 
 

ห้องฉุกเฉิน (ER) 

 

การจดัเวรท่ี ER วนัราชการ วนัหยดุราชการ 
เวรเช้า(08.00 – 16.00 น.) 4-5  คน 

มแีพทยภ์าควชิาเวชศาสตรฉุ์กเฉิน   
 อยูอ่ยา่งน้อย  1  คน    
 

5  คน 
มแีพทยภ์าควชิาเวชศาสตร ์
ฉุกเฉินอยู่อยา่งน้อย  1  คน 

เวรบา่ย(16.00 – 24.00น.) 4-5  คน 
มแีพทยภ์าควชิาเวชศาสตรฉุ์กเฉิน   
  อยูอ่ยา่งน้อย  1  คน 
 

5  คน 
มแีพทยภ์าควชิาเวชศาสตร ์
ฉุกเฉินอยู่อยา่งน้อย  1  คน 

เวรดึก(24.00 – 08.00 น.) 2  คน 
 

2  คน 

หมายเหต ุ: - 
- ในชว่งวนัหยดุเทศกาลทีม่วีนัหยดุติดต่อกนัหลายวนั  เชน่  เทศกาลปีใหม ่ เทศกาลสงกรานตใ์หจ้ดั 
เสรมิพเิศษอกี 1 – 2  คน/เวร  ตามความเหมาะสม 
- แพทยใ์ชท้นุปี 1  สามารถปฏบิตังิานในเวรดกึไดห้ลงัจากปฏบิตังิานที ่ER ไมน้่อยกว่า 6 เดอืน ยกเวน้จะ 
ปฏบิตังิานรว่มกบัแพทยใ์ชท้นุชัน้ปี 2 ขึน้ไปในเวรดกึ 
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คลินิกเวชปฏิบติัทัว่ไป (GP.) 
 

การจดัเวรท่ี GP. เวลาปฏิบติังาน ปฏิบติังานเฉพาะวนัราชการ 
เวร A 08.00 – 11.00 น.  และ 12.00 – 14.30 น. 1  คน 
เวร B  08.30 – 11.30น.  และ 12.30 – 15.00 น. 1  คน 
เวร B* 08.30 – 11.30น.  และ 12.30 – 15.00 น. 1  คน 
เวร C 09.30 – 12.30 น.  และ 13.30 – 16.00 น. 1  คน 

 

 ในกรณีท่ีจะแลกเวรขอให้เป็นทีมเดียวกนั และห้ามแลกเวรปฏิบติังานติดต่อกนั
เกิน 16 ชัว่โมง  และจะต้องครบทุกเวรตามวนัเวลาท่ีก าหนดไว้ในแต่ละวนัตาม
ตารางเวรของโรงพยาบาลฯ โดยใหแ้จง้พยาบาลหอ้งฉุกเฉินและพยาบาลหอ้งตรวจเวช
ปฏบิตัทิัว่ไปทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 แพทยใ์ช้ทุนดงักล่าวปฏิบติังานท่ีห้องฉุกเฉิน  มีหน้าท่ีดแูลผู้ป่วยท่ีห้องฉุกเฉินและ
ผู้ป่วย  เตียงฉุกเฉิน แต่ไม่มีสิทธ์ิ Admit ผู้ป่วย หากจ าเป็นให้ตามแพทยเ์วรทาง
ภาควิชามาดแูลผูป่้วยเพ่ือการ  Admit   

 ในกรณีที่แพทยใ์ช้ทุนที่อยู่เวรปฏบิตังิานที่หอ้งฉุกเฉิน  ซึ่งจะมี Extern เป็นผูต้รวจดูแล
รกัษา  ผู้ป่วยและบนัทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการเจบ็ป่วยลงในแฟ้มประวตัิผู้ป่วยนอก  
จะต้องมีลงลายมือช่ือของแพทยเ์วรห้องฉุกเฉินหรอือาจารยแ์พทยเ์วรภาควิชาท่ีรบั
ปรึกษาลงช่ือก ากบัไว้ด้วยเพราะอาจเกิดปัญหาในการตรวจสอบรายช่ือแพทย์
ผู้รบัผิดชอบในภายหลงัได้เน่ืองจากผู้ป่วยบางรายเป็นผู้ป่วยคดบีางครัง้จะมเีจา้หน้าที่
ต ารวจมาตดิต่อขอสอบปากค าแพทยห์รอืมกีารขอใบรบัรองแพทยใ์บชนัสูตรบาดแผล หรอื
อาจมกีารฟ้องรอ้งภายหลงั  หรอือาจมหีมายศาลเพื่อขอทราบประวตักิารตรวจรกัษาของ
ผูป้ว่ยในวนันัน้  พรอ้มทัง้เชญิแพทยผ์ูร้กัษาไปเป็นพยานทีศ่าลดว้ยประกอบกบัผูป้่วยบาง
รายมปีระกนัชวีติจ าเป็นต้องใหแ้พทยส์รุปประวตักิารรกัษาให ้ท าใหเ้จา้หน้าทีไ่ม่สามารถ
ตรวจสอบไดแ้น่ชดัว่าแพทยเ์วรท่านใดเป็นผูร้บัผดิชอบเพราะไมม่ลีงลายมอืชื่อก ากบั 

 

ดงันัน้ เพื่อให้การปฏบิตัิงานที่ห้องฉุกเฉินเป็นไปด้วยความเรยีบร้อย จงึขอให้แพทย์เวรห้อง
ฉุกเฉินในแต่ละเวรลงนามก ากบัรายงานการตรวจรกัษาของ Extern ในแฟ้มประวตัผิู้ป่วยนอก ยกเว้น
กรณผีูป้ว่ยทีป่รกึษาแพทยข์องภาควชิา หรอืรบัเขา้ไวใ้นโรงพยาบาล ใหแ้พทยผ์ูร้บัปรกึษาลงนามก ากบั
การตรวจรกัษาของ Extern ดว้ย 

 
 

11.3.3 มาตรการประกนัคณุภาพการให้บริการห้องฉุกเฉิน 



คู่มือแพทยใ์ช้ทุน/แพทยป์ระจ าบา้น  ปีการศึกษา 2557 หน้า 30 
 

 โรงพยาบาลไดพ้ยายามปรบัปรงุการใหบ้รกิารของหอ้งฉุกเฉินโรงพยาบาลสงขลานครนิทร ์
เพื่อตอบสนองต่อความเดอืดรอ้นและความคาดหวงัของประชาชน ซึง่นับวนัจะเพิม่ปรมิาณความซบัซอ้น
และปญัหามากขึน้เรือ่ย ๆ  โดยเฉพาะปญัหาทางกฎหมายซึง่อาจเกีย่วพนัถงึผูป้ฏบิตังิานดว้ย 

 มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล ครัง้ท่ี 1/2540 ได้ก าหนดแนว
ทางการปรบัปรงุการท างานท่ีห้องฉุกเฉินให้ดีย่ิงขึ้น โดยมีประเดน็ส าคญัท่ีต้องท าความเข้าใจกบั
แพทยใ์ช้ทุนและแพทยป์ระจ าบ้าน  ดงัน้ี :- 

1.) การให้บรกิารรกัษาพยาบาลคนไขห้้องฉุกเฉินทุกรายเป็นความรบัผดิชอบของแพทย์
เวรเท่านัน้ การปฏบิตังิานของ Extern จะอยูภ่ายใตก้ารดแูลกบัการของแพทยเ์วร และ      
คณะแพทยศาสตร ์ เพราะ  Extern  ยงัมสีถานะเป็นนกัศกึษา 

2.) ห้องฉุกเฉินจะท างานประสานกบัทมีของภาควชิาต่าง ๆ ในลกัษณะการ Consult  ซึง่
แต่ละภาควิชาได้ก าหนดมาตรฐานวิธกีารประกันคุณภาพไว้แล้ว จงึเรยีนย ้ามาว่า  
กระบวนการ  Consult  ขอใหท้ าโดยเรว็ ทัง้ผู้  Consult  และผูร้บั  Consult โดยคนทีร่บั
Consult  ต้องใหค้วามส าคญักบัคนไขท้ี่  ER  และต้องรบัจดัคนลงมาช่วย ER ซึง่ถอื
เป็นด่านหน้าของโรงพยาบาลฯ และมอีตัราก าลงัอยูจ่ ากดั 

3.) อาจารย์แพทย์เวรแต่ละภาคมคีวามรบัผดิชอบร่วมกบัแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจ า
บา้นเวร  ต่อการใหบ้รกิารคนไขท้ี่  ER  คนไขท้ีจ่ าเป็นต้อง  Admit  คนไขท้ีม่ปีญัหา
ทางกฎหมาย   คนไขท้ีจ่ าเป็นต้อง  Refer  ดว้ยสาเหตุใดกต็ามทุกราย  แพทยใ์ชทุ้น
จะต้องรายงานเพื่อขออนุญาตการด าเนินการดังกล่าวทุกครัง้ ซึ่งมติของคณะ
กรรมการบรหิารโรงพยาบาลฯ ใหถ้อืเป็นความรบัผดิชอบของอาจารยแ์พทย ์

4.) การบนัทึกเวชระเบียนให้กระชบัสมบูรณ์ถือเป็นมาตรฐานคุณภาพที่ส าคญัยิง่ 
และจะเป็นหลกัฐานส าคญัทางกฎหมายที่จะปกป้องแพทยผ์ูดู้แลคนไขห้ากเกดิปญัหา
การบนัทกึยอ้นหลงัเมือ่เกดิปญัหาขึน้แลว้จะเป็นผลเสยีในดา้นความเชื่อถอื 

11.3.4แนวทางการปฏิบติังานของแพทยใ์ช้ทุน/แพทยป์ระจ าบ้านท่ีหมุนเวียน 
ปฏิบติังาน ณ ห้องฉุกเฉิน 

1. เน้นเรือ่งความตรงต่อเวลา และควรมาปฏบิตังิานก่อนเวลาปฏบิตังิานจรงิอยา่งน้อย 5-10 นาท ี
2. การจดัเวรจะเน้นเรือ่งความเหมาะสม ในการบรกิารการตรวจรกัษาผูป้ว่ยทีห่อ้งฉุกเฉิน 

เป็นส าคญั โดยจดัใหม้แีพทยป์ระจ าในเวรเชา้และบ่ายอย่างน้อยเวรละ 4 -5 คน รวมทัง้
ควรมเีวลาเรยีนไม่ตรงกนัดว้ย ดงันัน้แพทยท์่านใดทีม่คีวามประสงคจ์ะลาช่วงใด กรุณา
แลกเวรกนัเองเป็นการส่วนตวั และควรแจง้หน่วยเวชศาสตรฉุ์กเฉินก่อนเริม่ปฏบิตังิาน
อย่างน้อย 3 วันท าการแพทย์แต่ละท่านจะอยู่ เวรประมาณ 25 เวร/เดือน โดย
แบ่งเป็นเวรเช้า เวรบ่าย เวรดึก และเวรท่ีคลินิกเวชปฏิบติัทัว่ไป 

3. แพทยใ์ชทุ้น/แพทยป์ระจ าบา้น หา้มอยูเ่วรตดิต่อกนัเกนิกว่า 16 ชัว่โมง และหา้มอยู่เวร 
ดกึต่อเชา้ หรอืดกึต่อเวรเวชปฏบิตัทิัว่ไปโดยเดด็ขาด 

4. แพทยท์ุกท่านควรแต่งกายเหมาะสม ใชว้าจาสุภาพทัง้กบัคนไขแ้ละผูร้ว่มงาน (พยาบาล  
ผูช้่วยพยาบาล เวรเปล เจา้หน้าทีเ่อก็ซเรย ์ฯลฯ) 
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5. แพทยเ์วรทุกท่านควรใหบ้รกิารรกัษาคนไขด้ว้ยความรวดเรว็ ถูกตอ้งตามาตรฐาน 
วชิาชพี เพื่อส ารองพืน้ทีไ่วส้ าหรบัใหบ้รกิารผูป้ว่ยฉุกเฉิน 

6. ผูป้ว่ยทุกรายทีม่ารบับรกิาร ณ หอ้งฉุกเฉิน ไมค่วรพกัอยูใ่นหอ้งฉุกเฉินนานเกนิกว่า 6 ชัว่โมง 
และผู้ป่วยที่มคีวามจ าเป็นต้องนอน รพ. ควรบรหิารจดัการอย่างรวดเร็ว รวมทัง้ไม่
พจิารณาใหก้ารรกัษา หรอื/ท าหตัถการทีห่อ้งฉุกเฉินโดยไมจ่ าเป็น 

7. ในเวรเชา้/บ่าย จะก าหนดใหแ้พทยใ์ชทุ้น/แพทยป์ระจ าบา้นทีม่หีน้าทีร่บัผดิชอบในการ 
บรกิารตรวจผูป้ว่ย non-emergency โดยเฉพาะ ซึง่จะท าเครือ่งหมาย      ก ากบัไวใ้น 
ตารางเวร (จะใหแ้พทยใ์ชทุ้น/แพทยป์ระจ าบา้นจากภาควชิาทีม่าหมุนเวยีนเป็นหลกั) 

8. ก าหนดใหม้แีพทยใ์ชทุ้น/แพทยป์ระจ าบา้น ทีท่ าหน้าทีร่บัผดิชอบในการใหบ้รกิาร 
รว่มกบัรถ ambulance ซึง่จะใหแ้พทยใ์ชทุ้น/แพทยป์ระจ าบา้นสาขาเวชศาสตรฉุ์กเฉิน 
เป็นหลกั หากเวรใดไมม่แีพทยใ์ชทุ้น/แพทยป์ระจ าบา้นสาขาเวชศาสตรฉุ์กเฉิน จะ 
ก าหนดแพทยท์ีร่บัผดิชอบ 1 คน ซึง่จะท าเครือ่งหมายก ากบัไวใ้นตารางเวร 

9. ใหป้รกึษาอาจารยแ์พทยฉุ์กเฉินก่อนการปรกึษาแพทยต่์างแผนก 
10. การส่งตรวจทางรงัสวีนิิจฉยัใหป้รกึษาอาจารยแ์พทยฉุ์กเฉินหรอืแพทยเ์ฉพาะทางก่อนเสมอ 
11. ผูป้ว่ยทีร่อสงัเกตอาการตอ้งปรกึษาอาจารยแ์พทยฉุ์กเฉินหรอืแพทยเ์ฉพาะทางก่อน 

เสมอ ทัง้น้ีรบัจ านวนผูป้ว่ยทัง้หมดไมเ่กนิ 12 ราย และระยะเวลาไมเ่กนิ 24 ชัว่โมง 
12. เมือ่เกดิกรณพีพิาทไมว่่ากรณใีด ใหแ้จง้อาจารยแ์พทยฉุ์กเฉินทนัท ี
13. แพทยเ์ฉพาะทางทีม่ารบัปรกึษาใหใ้ชค้อมพวิเตอรท์ีห่อ้งรบัปรกึษา 
14. แนวทางการส่งต่อผูป้ว่ยไปยงัโรงพยาบาลขา้งเคยีง 
ผูร้บัผดิชอบการส่งต่อ คอื อาจารยแ์พทยเ์ท่านัน้ โปรดปรกึษา และระบุชื่ออาจารย์ 
ในใบส่งต่อ และเวชระเบยีนทุกครัง้ทีส่่งต่อ 
ตรวจสอบใหม้ัน่ใจว่า ผูป้่วยมคีวามปลอดภยัเพยีงพอก่อน  และระหว่างการส่งต่อ 
หากผูป้ว่ยยงัไม่ปลอดภยัพอ อยา่เพิง่ส่งตวัผูป้ว่ย ใหร้อสงัเกตอาการในหอ้งสงัเกตอาการ 
ทีท่างโรงพยาบาลฯ จดัไว ้12 เตยีง 
มกีารประสานงาน กบัแหล่งรบัผูป้ว่ยไวเ้ป็นอยา่งด ีและใหข้อ้มลูมากเพยีงพอใน 
การดแูลต่อ 

 มกีาร ชีแ้จงญาต/ิผูร้บัผดิชอบผูป้ว่ย จนเป็นทีเ่ขา้ใจดแีลว้ 
15. แพทยท์ีม่เีครือ่งหมาย        จะรบัหน้าทีด่แูลผูป้ว่ยทีห่น่วยสงัเกตอาการดว้ย 
16. มกีารแบ่งแพทยด์แูลผูป้ว่ยเป็นโซน โดยเฉพาะโซนแดง และโซนเหลอืง 
17. การปรกึษาแพทยเ์ฉพาะทางใหแ้พทยใ์ชทุ้นปีที ่2 หรอืแพทยป์ระจ าบา้นชัน้ปีที ่1 ขึ้นไป 
สามารถปรกึษาไดโ้ดยตรง 
18. การ Admit ทีห่น่วยสงัเกตอาการตอ้งแจง้อาจารยแ์พทยเ์วชศาสตรฉุ์กเฉินก่อนทุกครัง้ 

 

11.3.5การส่งต่อผู้ป่วยไปสถานพยาบาลอ่ืน  
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ปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติงานของแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจ าบ้านที่หมุนเวียน
ปฏบิตังิาน ณ หอ้งฉุกเฉิน ข้อ 14 

 

 หากมขี้อขดัแย้ง หรอืมปีญัหาในการปฏบิตัิโปรดค านึงถึงความปลอดภยัของผู้ป่วยเป็นส าคญัและ
สามารถสอบถามข้อสงสยัได้จากหวัหน้าเวรพยาบาล/ผู้ตรวจการพยาบาล/ผศ.นพ.เรืองศกัด์ิลีธนาภรณ์
ผู้อ านวยการนอกเวลาราชการหรือผู้อ านวยการโรงพยาบาล ซึ่งทุกท่านมหีน้าที่ในการสนับสนุน
และแกป้ญัหาการด าเนินงานของหอ้งฉุกเฉินโดยตรง 
 
 

นโยบายและแนวทางในการให้บริการรกัษาพยาบาลของ 
โรงพยาบาลสงขลานครินทร ์

 
 

1. การรกัษาพยาบาลและการศึกษาของนักศึกษาแพทยแ์พทยฝึ์กอบรมผูเ้ช่ียวชาญ 
และการวิจยั 

 โรงพยาบาลฯจะจดัการรกัษาพยาบาลโดยมุ่งเน้นคุณภาพทีผู่้ป่วยจะได้รบัเพื่อเป็นตวัอย่าง
ตน้แบบทีด่สี าหรบัการเรยีนรูแ้ละฝึกอบรมและสรา้งคุณลกัษณะนิสยัทีส่ าคญัส าหรบัการเป็นแพทยท์ีด่ ี
ได้แก่ การรกัษาพยาบาลโดยค านึงถงึประโยชน์ของผู้ป่วยและสงัคมมากกว่าตนเองการรบัผดิชอบ
ปฏบิตัหิน้าทีเ่ตม็ก าลงัความสามารถการท างานเป็นทมีร่วมกบัผูอ้ื่น ดว้ยความเขา้ใจทีด่คีวามมเีมตตา
กรณุาเอือ้เฟ้ือเผื่อแผ่การพฒันาตนเองในความรูค้วามสามารถอย่างต่อเนื่อง 

2. การรบัรองและประกาศสิทธิของผู้ป่วย 
 โรงพยาบาลฯได้ประกาศรบัรองสทิธขิองผู้ป่วยตามเจตนารมณ์ของรฐัธรรมนูญและสภา
วชิาชพีต่างๆที่เกี่ยวขอ้งกบัการรกัษาพยาบาลถอืเป็นความรบัผดิชอบของผู้ใหบ้รกิารทุกคนทุกฝ่ายต้อง
ปฏบิตัสิทิธผิูป้ว่ยมดีงัน้ี 

(1) ผูป้ว่ยทุกคนมสีทิธพิืน้ฐานทีจ่ะไดร้บับรกิารดา้นสุขภาพตามทีบ่ญัญตัไิวใ้นรฐัธรรมนูญ 
(2) ผู้ป่วยมสีทิธิที่จะได้รบับรกิารจากผู้ประกอบวชิาชพีด้านสุขภาพโดยไม่มกีารเลือก

ปฏบิตัเินื่องจากความแตกต่างด้านฐานะเชื้อชาตสิญัชาตศิาสนาสงัคมลทัธกิารเมอืง
เพศอายแุละลกัษณะของความเจบ็ปว่ย 

(3) ผูป้่วยทีข่อรบับรกิารด้านสุขภาพมสีทิธทิีจ่ะไดร้บัทราบขอ้มลูอย่างเพยีงพอและเขา้ใจ
ชดัเจนจากผู้ประกอบวชิาชพีด้านสุขภาพเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเลอืกตดัสนิใจในการ
ยนิยอมหรอืไม่ยนิยอมใหผู้ป้ระกอบวชิาชพีด้านสุขภาพปฏบิตัต่ิอตน..เวน้แต่เป็นการ
ช่วยเหลอืรบีด่วนจ าเป็น 

(4) ผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะเสี่ยงอนัตรายถงึชวีติมสีทิธทิี่จะได้รบัการช่วยเหลอืรบีด่วนจากผู้
ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพโดยทนัทีตามความจ าเป็นแต่ละกรณีโดยไม่ค านึงว่า
ผูป้ว่ยจะรอ้งขอความช่วยเหลอืหรอืไม ่
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(5) ผูป้่วยมสีทิธทิี่จะได้รบัทราบชื่อสกุลและประเภทของผู้ประกอบวชิาชพีดา้นสุขภาพที่
เป็นผูใ้หบ้รกิารแก่ตน 

(6) ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะขอความเห็นจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพอื่นที่มิได้เป็นผู้
ใหบ้รกิารแก่ตนและมสีทิธใินการขอเปลีย่นผูใ้หบ้รกิารและสถานบรกิารได้ 

(7) ผู้ป่วยมสีทิธทิี่จะได้รบัการปกปิดข้อมูลที่เกี่ยวกบัตนเองจากผู้ประกอบวชิาชพีด้าน
สุขภาพโดยเครง่ครดัเวน้แต่จะไดร้บัความยนิยอมจากผูป้่วยหรอืการปฏบิตัหิน้าทีต่าม
กฎหมาย 

(8) ผูป้่วยมสีทิธทิี่จะได้รบัทราบขอ้มูลอย่างครบถ้วนในการตดัสนิใจเขา้ร่วมหรอืถอนตวั
จากการเป็นผูถู้กทดลองในการท าวจิยัของผูป้ระกอบการวชิาชพีดา้นสุขภาพ 

(9) ผูป้่วยมสีทิธทิีจ่ะได้ทราบขอ้มลูเกี่ยวกบัการรกัษาพยาบาลเฉพาะของตนทีป่รากฏใน
เวชระเบยีนเมื่อร้องขอ..ทัง้นี้ข้อมูลดงักล่าวต้องไม่เป็นการละเมดิสทิธิส่วนตวัของ
บุคคลอื่น 

(10)บดิามารดาหรอืผูแ้ทนโดยชอบธรรมอาจใชส้ทิธแิทนผูป้ว่ยทีเ่ป็นเดก็อายุยงัไมเ่กนิ 
สบิแปดปีบรบิรูณ์ผูบ้กพรอ่งทางกายหรอืจติซึง่ไมส่ามารถใชส้ทิธดิว้ยตนเองได้ 
 

3. ความหมายของ “คณุภาพ” การบริการทางการแพทย ์
 การรกัษาพยาบาลทีม่คีุณภาพจะตอ้งประกอบดว้ยคุณสมบตัทิัง้  8 ดา้นพรอ้มๆกนัไดแ้ก่ 

(1) Competencyความสามารถของผู้ให้บรกิารในการท าหน้าที่วุฒหิรอืปรญิญาเป็นเพยีงส่วน
เดยีวของ  Competency  เท่านัน้เช่น“แพทยศาสตรบ์ณัฑิต”ไม่ไดแ้ปลว่ารกัษาคนไขไ้ดด้ี
“วุฒิบตัร”ไม่ได้แปลว่าสอนได้ดี“พยาบาลศาสตร”์ไม่ได้แปลว่าท าการพยาบาลได้ด ีใน
ขณะเดยีวกนั Competency  ต้องการในทุกๆงานตัง้แต่การท าความสะอาด ขนย้าย
ผู้ ป่วยรักษาความปลอดภัยการเงินช่างพนักงานเทคนิคการฝึกอบรมคนให้ม ี 
competency  เป็นเรื่องส าคญัส าหรบัทุกๆงานและในกรณีความขาดแคลนบุคลากรซึง่เป็น
เหมอืนกนัทัว่โลกการฝึกอบรมคนที่มใีนระบบอาจใช้ทดแทนคนที่มคีุณวุฒปิรญิญาได้แต่
ปรญิญาไมส่ามารถใชแ้ทน competency  ไดใ้นหลายๆเรือ่ง 

(2) Acceptability การบรกิารที่เราใหน้ัน้ต้องเป็นที่ยอมรบัของผู้ป่วยญาตพิี่น้องตลอดจน
สงัคมหรอืรฐับาลทีเ่ป็นผูใ้หง้บประมาณและก าหนดกรอบพนัธกจิของหน่วยงาน 

(3) Effectivenessประสทิธผิลในการรกัษาพยาบาลหรอืประสทิธผิลของหน่วยงาน 
(4) Appropriatenessความถูกตอ้งเหมาะสมของวธิกีารจดัและผลการรกัษาพยาบาลเช่นถามว่า 

“โรงพยาบาลสงขลานครินทรผ์่าตดัคลอดในอตัราท่ีเหมาะสมหรือยงั” 
“โรงพยาบาลสงขลานครินทรร์กัษามะเรง็โดยวิธีท่ีเหมาะสมส าหรบั 
ผูร้บับริการและสงัคมหรือยงั” 
“โรงพยาบาลสงขลานครินทรใ์ห้การบริการและดแูลรกัษาผู้ป่วยนอกผูป่้วย 
ฉุกเฉินได้เหมาะสมหรือยงั” 

(5) Efficiencyมกีารใชท้รพัยากรไดแ้ก่“คน”   “สถานท่ี”   “วสัด”ุ   “ครภุณัฑ”์และ 
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“เวลา”อยา่งประหยดัทีสุ่ดเพื่อใหไ้ดผ้ลลพัธท์ีพ่งึประสงคห์รอืไม่ 
(6) Accessibilityจดัระบบบรกิารที่ผู้ป่วยหรอืผู้จ าเป็นต้องได้รบับรกิารจากเราสามารถมา

ใชบ้รกิารของเราไดส้ะดวกหรอืไม่คนทีค่วรมาใชบ้รกิารไดม้าใชบ้รกิารจรงิหรอืไม่การใช้  
facilities  ที่โรงพยาบาลสงขลานครนิทร์คดิว่าดทีี่สุดนัน้ได้ใช้เพื่อรกัษาผู้ป่วยที่
จ าเป็นตอ้งไดร้บัการรกัษาหรอืไม่ 

(7) Safety มกีระบวนการทีป่ลอดภยัส าหรบัผูป้ว่ย ญาต ิประชาชน และผูป้ฏบิตังิานดพีอ หรอืไม ่
(8) Continuityคอืความมุง่มัน่ในการพฒันาใหด้ขีึน้อย่างต่อเนื่อง 

 

4. การพฒันาคณุภาพการบริการจะเน้นท่ีการปรบัความเข้าใจและวิธีท างานมุ่งสู่ 
(1) การท างานเป็นทมีที่ร่วมกนัทัง้ในวชิาชพีเดยีวกนัและต่างสาขาวชิาชพีโดยมุ่งให้เกดิ

ประโยชน์ต่อผูป้่วยนักศกึษาแพทยแ์ละการศกึษาวจิยัเป็นส าคญั  (Client – focus 
ไมใ่ช่  provider  focus  หรอื  system  focus) 

(2) การท างานโดยมมีาตรฐานงาน Clinical  practice  guideline  ซึง่ร่วมกนัก าหนดโดย
แพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญ (evidence  based) 

(3) การท างานโดยการกระจายความรับผิดชอบและเคารพซึ่ งกันและกันการ
รกัษาพยาบาลส่วนใหญ่ในโรงพยาบาลสงขลานครนิทรแ์พทยใ์ช้ทุนท าภายใต้ความ
รบัผดิชอบของอาจารยแ์พทยภ์าควชิาการก าหนดขัน้ตอนส าคญัและเคารพต่อความ
รบัผดิชอบของแต่ละระดบัเพื่อประประโยชน์ของผูป้ว่ยและการเรยีนรู ้

(4) การสื่อสารความเขา้ใจที่ดรีะหว่างทมีรกัษาพยาบาลต่างๆผู้ป่วยญาตติลอดจนสงัคม
และการใหผู้ป้ว่ยมสี่วนรบัรูแ้ละรว่มในการตดัสนิใจรกัษาพยาบาล 

 

2. เวชระเบียน  :  ถือเป็นกญุแจส าคญั 
เวชระเบียนถือเป็นเครื่องมอืส าคญัในการใช้สื่อสารระหว่างทมีรกัษาพยาบาลใช้ในการเรยีนรู้ที่
ส าคญัของนักศึกษาแพทย์เป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรบัการวจิยัของทีมรกัษาพยาบาลเป็นหลกัฐาน
ส าคญัทางกฎหมายกรณีมกีารร้องเรยีน ฟ้องร้อง และประกอบการเรียกเงินคืนในผู้ป่วยสิทธิ
พิเศษตอ้งช่วยกนับนัทกึใหถู้กตอ้งสมบูรณ์สื่อสารไดแ้ละทนัการณ์การบนัทึกและสรปุเวชระเบียน
ถือเป็นหน้าท่ีส าคญัของทีมรกัษาพยาบาล ( โปรดศึกษารายละเอียดการสรปุ และการยืมเวช
ระเบียนในเอกสารประกอบชุด 1) 
 

3. การให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วย 
ข้อมูลขัน้พื้นฐานท่ีผู้ป่วยควรได้รบัค าอธิบาย 
1. ปญัหา, โรคหรอืสมมตุฐิานสาเหตุของอาการทีผู่ป้ว่ยเป็นอยู ่
2. การด าเนินของโรคตามขอ้ 1 หากไมร่กัษา 
3. การตรวจวนิิจฉัยและรกัษาประกอบด้วยอะไรบ้างมแีผนการรกัษาระยะเวลาทีใ่ช้และ
ค่าใชจ้า่ยในการรกัษาโดยประมาณ 
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4. มผีลดแีละผลเสยีอย่างไรตามแผนการรกัษาและมเีหตุอนัไม่พงึประสงค์หรอืโรคแทรก
ซอ้นอะไรบา้งทีอ่าจเกดิขึน้ได ้

5. เป้าหมายของการรกัษาคอือะไรเช่นรกัษาให้หายขาดควบคุมไม่ให้เลวลงหรอืเพื่อลด
ความทุกขท์รมาน 

6. มทีางเลอืกวธิกีารรกัษาอื่นๆหรอืไม่ 
7. ผูท้ าการรกัษาคอืแพทยท์่านใดประกอบดว้ยใครบา้งในทมีรกัษาพยาบาล 
8. อื่นๆตามทีผู่ป้ว่ย / ญาตซิกัถาม 

 

4. การดแูลผู้ป่วยยากไร้และด้อยโอกาส 
 โรงพยาบาลสงขลานครนิทร์ถอืเป็นหน้าที่ให้มกีารรกัษาพยาบาลผู้ป่วยรายได้น้อยตาม
มาตรฐานทางการแพทย์ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม หลกัการส าคญั คอื การให้บรกิารทาง
การแพทยท์ีจ่ าเป็นต่อผูป้่วยทีเ่ท่าเทยีมกนั (Basic medical needs) เน้นความจ าเป็นการรบับรกิาร
สาธารณสุข ทัง้ด้านการส่งเสรมิ  ป้องกนัโรค  การตรวจวนิิจฉัย การรกัษาพยาบาล และการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพทางการแพทย ์ผู้ป่วยทีเ่ดอืดรอ้นด้านค่าใชจ้่ายในการรกัษาพยาบาล หรอืผู้ทีส่งัคมควร
ช่วยเหลอืเกือ้กูลมทีมีงานสทิธปิระโยชน์ผูป้ว่ยใหบ้รกิารตามมาตรฐานสงัคมสงเคราะหท์างการแพทย ์
 

5. การใช้เครื่องมือและทรพัยากรต่างๆในการรกัษาพยาบาล 
 โรงพยาบาลฯ ถือเป็นหน้าที่ส าคัญที่จะต้องดูแลต้นทุนค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วย               
ให้เหมาะสมโดยผลการรกัษาดทีี่สุดแมผู้้ป่วยจะเสยีเงนิเองหรอืมสีทิธไิด้รบัการรกัษาพยาบาลจาก     
สวสัดกิารหรอืกองทุนใด ๆ กต็าม 
 นอกจากนี้  facilities หลายอย่างของโรงพยาบาลฯไม่เพยีงพอต่อความต้องการใชจ้งึต้อง
จดัล าดบัความส าคญัใชใ้หเ้กดิประโยชน์สูงสุดค านึงถงึความจ าเป็นความเร่งด่วนและเคารพสทิธขิอง
คนอื่นทีร่อควิใชบ้รกิารอยูด่ว้ย 
 

6. นโยบายการใช้ยาของคณะแพทย ์
 คณะแพทยศาสตร์ได้มีคณะกรรมการเภสชักรรมและการบ าบดัดูแลความจ าเป็นและ
คุณภาพของยาที่ใช้ในโรงพยาบาลทุกรายการมขี้อตกลงในรายละเอียดหลายประการซึ่งจดัให้
สอดคล้องกบัการประกาศใช้บญัชยีาหลกัแห่งชาติซึ่งมุ่งใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลและลดอนัตราย
ตลอดจนค านึงถงึค่าใชจ้า่ยของผูป้่วยประกอบกนั  มขี ัน้ตอนการจดัล าดบัชนิดของยาและดูแลการใช้
ยาในแต่ละชนิดลดหลัน่กนัและขอ้ตกลงดงักล่าวจะมกีารปรบัเปลี่ยนตามสถานการณ์และขอ้มูลผล
การศกึษาทีอ่อกมาใหม่เรื่อยๆ(โปรดศึกษารายละเอียดในแนวทางการปฏิบติัการใช้ยาเอกสาร
ประกอบชุดท่ี 2)ยาทุกตวัทีม่ใีชใ้นโรงพยาบาลจะไดร้บัการตรวจสอบประเมนิ เพื่อประกนัคุณภาพ
อยา่งเหมาะสม 
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7. การท างานเป็นเครือข่ายร่วมกบัสถานพยาบาลอ่ืนในภาคใต้ 
 โรงพยาบาลฯ ถือเป็นพนัธกิจที่จะร่วมท างานในการเป็นเครอืข่ายดูแลผู้ป่วยร่วมกนัใน
ภาคใต้ การสื่อสารให้ข้อมูลที่ดชีนิดสองทาง ระหว่างทมีงานของโรงพยาบาลสงขลานครนิทรแ์ละ
ทมีงานของสถานพยาบาลต่าง ๆ เพื่อการรบัและส่งต่อการดูแลผู้ป่วยที่เหมาะสมเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ป่วย และเสรมิศักยภาพและสถานพยาบาลแต่ละแห่งถือเป็นกลไกส าคญั การให้ข้อมูลที่ดแีละ
เพยีงพอแก่ผูป้่วย  การสรุปประวตักิารรกัพยาบาลใหผู้ป้่วย  การใหเ้กยีรตเิพื่อนร่วมวชิาชพีทีส่่งต่อ
หรอืรบัผูป้ว่ยจากเราเป็นสิง่ทีโ่รงพยาบาลสงขลานครนิทรพ์ยายามสรา้งสรรคใ์หเ้กดิขึน้ 
 

8. การถกูร้องเรียนหรือฟ้องร้องจากผู้ป่วยหรือส่ือมวลชน 
 ถอืเป็นความรบัผดิชอบรว่มกนัของแพทยผ์ูร้กัษาและโรงพยาบาลฯ โปรดศกึษาขอ้มลูเพื่อ
ป้องกันเรื่องดังกล่าวจากเอกสารแนบ ปจัจุบันผู้รบับริการมีความคาดหวังจากเจ้าหน้าที่ของ
โรงพยาบาลมากขึ้นเรื่อย ๆ  หากเกิดปญัหาถูกร้องเรียนหรือขดัแย้งกับผู้ป่วยหรอืญาติในการ
รกัษาพยาบาล  ขอให้ระงบัอารมณ์การตอบโต้ รบัฟังปัญหาด้วยความเห็นอกเห็นใจ เพ่ือ
หาทางออกร่วมกนั ปรึกษาอาจารยผ์ู้ดแูลหวัหน้าภาคและผู้อ านวยการโรงพยาบาล  อย่าแก้
หรือเพ่ิมเติมเวชระเบียนภายหลงัจากเกิดเร่ืองขดัแย้งขึ้นและโดยเดด็ขาด 
 กรณีที่ผูป้่วยเกดิความขดัแยง้กบับุคลกรอื่น โปรดระงบัการออกความเหน็ต่อคู่กรณีซึง่จะ
ท าใหเ้รือ่งขดัแยง้มโีอกาสบานปลายออกไป  (โปรดศึกษารายละเอียดได้จากเอกสารประกอบชุดท่ี 3) 
 

9. ความปลอดภยั 
 โรงพยาบาล  มหีน้าทีจ่ดัใหม้กีารดแูลเรือ่งความปลอดภยัทัง้ร่างกาย  จติใจ  และอารมณ์ 
แก่ผู้ป่วย   ผู้รบับรกิาร   ผู้ปฏิบัติงาน  และชุมชน   ตลอดจนจดัการสิ่งแวดล้อมให้สร้างเสริม
คุณภาพชวีติการท างานเพื่อเป็นแบบอยา่งทีด่ขีองสถานบรกิารสุขภาพ 
 

 

เอกสารประกอบชุดท่ี 1 
 
มาตรการค้างสรปุ / ยืมเวชระเบียน 
 คณะแพทยศาสตร ์ ได้ก าหนดแนวทางและมาตรการในเร่ืองดงักล่าว  ดงัน้ี 

(ก) สรปุเวชระเบยีน 
1. ขอให้แต่ละภาควิชาประสานงานกบัหอผู้ป่วยถึงวธิีการระบุหรอืก าหนดอาจารย์

แพทยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัในการสรปุเวชระเบยีนผูป้ว่ยแต่ละราย 
2. แต่ละหอผูป่้วยให้บนัทึกช่ืออาจารยแ์พทยผ์ู้รบัผิดชอบลงในแฟ้มเวชระเบียนและ

ตรวจสอบความสมบูรณ์ขณะที่จ าหน่ายผู้ป่วยก่อนส่งแฟ้มออกจากหอผู้ป่วยเพื่อ
ด าเนินการต่อ 
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3. อาจารย์แพทยส์ามารถเซ็นสรุปแทนอาจารยด์้วยกนัและแพทย์ใช้ทุนได้ส่วนแพทยใ์ช้
ทุนสามารถเซน็สรปุแพทยใ์ชทุ้นดว้ยกนัไดโ้ดยผูเ้ซน็แทนตอ้งมัน่ใจว่าขอ้มลูถูกตอ้ง 

4. งานเวชระเบยีนจะต้องตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของแฟ้มเวชระเบยีนในแต่ละเดอืน
เพื่อสรุปแจ้งอาจารย์แพทย์ผ่านภาควชิาภายในวนัท าการแรกของเดือนถดัไปและแยก
แฟ้มไวใ้นช่องของอาจารยแ์ละหากอาจารยแ์พทยไ์มด่ าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ก่อนวนัท่ี 5 ของ
เดือนถดัไปงานเวชระเบียนจะแจ้งรายช่ือแพทย์ไปงานคลงัเพ่ือชะลอการจ่ายเงิน
สมนาคณุ 

 

(ข) การยืมแฟ้มเวชระเบยีน 
1. ให้ยืมแฟ้มเวชระเบียนได้ครัง้ละไมเ่กนิ 30 แฟ้ม : คนภายในระยะเวลาไมเ่กนิ 15 วนั 
2. หากไม่สามารถน าแฟ้มเวชระเบียนท่ียืมไปแฟ้มใดแฟ้มหน่ึงมาคืนได้ภายใน 1 เดอืน

นับจากวนัที่ยมืจะชะลอการจ่ายเงนิสมนาคุณส าหรบัอาจารย์แพทย์ค่าเวรเหมาจ่าย
ส าหรบัแพทยใ์ช้ทุนและแพทยป์ระจ าบ้านหากไม่สามารถน าแฟ้มมาคนืได้ภายใน 2 
เดอืนนับจากวนัที่ยมืให้ถอืว่าเป็นเวชระเบียนสูญหายและจะต้องช าระค่าปรบัแฟ้มละ   
1,000 บาท 

3. แฟ้มเวชระเบียนสรุปสมบูรณ์ครบถ้วนแล้วเท่านัน้จึงจะอนุญาตให้ยืมได้ตาม
ระบบปกติส่วนแฟ้มเวชระเบยีนทีย่งัสรุปไม่สมบูรณ์ครบถ้วนอาจารยแ์พทยเ์จา้ของไข้
เท่านัน้ทีส่ามารถยมืไดโ้ดยผ่านระบบการยมืแฟ้มทีง่านเวชระเบยีน 

ระเบียบการปฏิบตัิเกี่ยวกับการยมื /คืน เซ็นสรุปเวชระเบียนใด ๆ ขดัแย้งกับค าสัง่นี้ให้
ยกเลกิและ ใช้ระเบยีบน้ีแทนในกรณีทีม่ปีญัหาในการปฏบิตัใิหค้ณบดเีป็นผู้พจิารณาตดัสนิชีข้าด  และ
ปรบัเปลีย่นไดต้ามทีพ่จิารณาเหน็ควร 
  

โดยเริม่ถอืปฏบิตัติัง้แต่วนัที1่ เมษายน2545 เป็นตน้ไปตามค าสัง่คณะแพทยศาสตร ์ 
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทรท์ี ่120/2545  เรือ่งมาตรการคา้งสรปุ/ยมืเวชระเบยีน สัง่ ณ วนัที ่ 
3 มถุินายน 2545 (ดงัแนบ) 
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เอกสารประกอบ  ชุดท่ี 2 
 

แนวทางการใช้ยา 
  ตามมตคิณะกรรมการเภสชักรรมและการบ าบดั มมีตเิกี่ยวกบัการจดัประเภทรายการยา 
และเงือ่นไขการสัง่ใชย้าของแพทย ์โดยอา้งองิแนวทางปฏบิตัติามบญัชยีาหลกัแห่งชาต ิ พ.ศ. 2551  ดงันี้ 
1. การจดัประเภทรายการยา 

รายการยาในเภสชัต ารบัโรงพยาบาลสงขลานครนิทร ์ แบ่งออกเป็น  4  กลุ่มใหญ่ ๆ คอื 
(1) กลุ่มยา  E  หมายถงึ  ยาในบญัชยีาหลกัแห่งชาต ิสามารถใชส้ทิธสิวสัดกิาร

รกัษาพยาบาลไดทุ้กสทิธ ิไดถู้กจดัแบ่งออกเป็นบญัชยี่อย  5  บญัช ี ไดแ้ก่  บญัช ีก.  ข.  
ค. ง.  และ จ.โดยมคี าจ ากดัความตามบญัชยีาหลกัแห่งชาตกิ าหนดไวด้งันี้ 
บญัชี  ก.  คอื  รายการยาทีม่คีวามจ าเป็นส าหรบัสถานพยาบาลทุกระดบั 
บญัชี ข. คอื รายการยาทีอ่าจจ าเป็นตอ้งใชใ้นสถานพยาบาลบางระดบั  หรอืจ ากดัขอ้บ่ง

ใชส้ าหรบัอาการหรอืโรคบางชนิดทีใ่ชย้าในบญัช ีก. ไมไ่ด ้ หรอืไมไ่ดผ้ล  
หรอืเป็นยาทีใ่ชแ้ทนยาในบญัช ี ก. ชัว่คราวในกรณทีีจ่ดัหายาในบญัช ี ก. 
นัน้ไมไ่ด ้

บญัชี ค.  คอื  รายการยาทีต่อ้งใชโ้ดยผูเ้ชีย่วชาญทีไ่ดร้บัมอบหมายจากผูอ้ านวยการของ
สถานพยาบาลนัน้ ๆ  เนื่องจากเป็นยาทีม่อีนัตราย  ถา้ใชไ้มถู่กตอ้งอาจเกดิ
พษิหรอืเป็นอนัตรายต่อผูป้ว่ย  หรอืเป็นสาเหตุใหเ้กดิเชือ้ดือ้ยาไดง้า่ย 

บญัชี ง.คอื  รายการยาทีอ่าจมคีวามจ าเป็นตอ้งใชส้ าหรบัช่วยชวีติผูป้ว่ยบางราย  แต่อาจ
ท าใหเ้กดิอนัตรายต่อผูป้ว่ย  หรอืก่อปญัหาเชือ้ดือ้ยาทีร่า้ยแรง  และ / หรอื
มรีาคาแพงมาก  การสัง่ใชย้าซึง่ตอ้งใหส้มเหตุผลเกดิความคุม้ค่าสม
ประโยชน์จะตอ้งอาศยัการตรวจวนิิจฉยัและพจิารณาโดยผูเ้ชีย่วชาญทีไ่ดร้บั
การฝึกอบรม   ฉะนัน้ยาในบญัชดีงักล่าวจะสัง่ใชไ้ดโ้ดยผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะ
โรคทีไ่ดร้บัการ  ฝึกอบรมในสาขาวชิาทีเ่กี่ยวขอ้งจากสถานฝึกอบรม หรอื
ไดร้บัวุฒบิตัรหรอืหนงัสอือนุมตัจิากแพทยสภา  หรอืทนัตแพทยสภาเท่านัน้  
และโรงพยาบาลจะตอ้งมรีะบบการก ากบัประเมนิตรวจสอบการใชย้า (ระบบ 
Drug  Utilization Evaluation) โดยมกีารเกบ็ขอ้มลูการใชเ้พื่อตรวจสอบใน
ภายหลงัได ้

บญัชี จ.คอื  (1)  รายการยาส าหรบัโครงการพเิศษของกระทรวง   ทบวง   กรม   หรอื
หรอืหน่วยงานของรฐัทีม่กีารก าหนดวธิกีารใชแ้ละการตดิตามประเมนิการ
ใชย้าตามโครงการ  โดยมหีน่วยงานนัน้รบัผดิชอบ 

(2)   รายการยาส าหรบัผูป้ว่ยทีม่คีวามจ าเป็นเฉพาะ  ซึง่มกีารจดักลไกกลางเป็นพเิศษใน
ก ากบัการเขา้ถงึยา  ภายใต้ความรบัผดิชอบรว่มกนัของระบบประกนั
สุขภาพของประเทศซึง่ดแูลโดย  กรมบญัชกีลาง (ระบบสวสัดกิาร
รกัษาพยาบาลขา้ราชการ) กระทรวงการคลงั  ส านกังานประกนัสงัคม  
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กระทรวงแรงงาน  และส านักงานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต ิสัง่ใชไ้ดโ้ดย
อาจารยแ์พทยเ์ฉพาะทางทีโ่รงพยาบาลก าหนดไวเ้ท่านัน้ 

(2) กลุ่มยา  A  หมายถงึ  ยานอกบญัชยีาหลกัแห่งชาตทิีจ่ าเป็น  ซึง่แพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญจาก
ภาควชิาไดร้ว่มพจิารณาจดัแยกประเภทออกมา โดยแพทยผ์ูต้รวจรกัษาออกหนงัสอื
รบัรองความจ าเป็นในการใชย้า พรอ้มระบุจ านวนเงนิแนบไปกบัใบเสรจ็ดว้ยทุกครัง้  โดยอตัโนมตัิ 

(3) กลุ่มยา P หมายถงึ  ยานอกบญัชยีาหลกัแห่งชาตทิีส่ามารถใหก้ารรบัรองสทิธเิบกิ
สวสัดกิารรกัษาพยาบาลได ้ เมือ่ใชต้ามเกณฑข์อ้บ่งชี ้(ยาทีม่มีลูค่าสงูกว่า 50 บาท ต่อ
หน่วย สามารถสัง่ใชไ้ดเ้ฉพาะอาจารยแ์พทย)์     

(4) กลุ่มยา PP หมายถงึ  ยานอกบญัชยีาหลกัแห่งชาตทิีไ่มส่ามารถใหก้ารรบัรองสทิธเิบกิ  
สวสัดกิารรกัษาพยาบาลไดทุ้กสทิธ ิ     

 

2. เง่ือนไขการสัง่ใช้ยา 
(1) รายการยาท่ีมีเง่ือนไขก ากบัการสัง่ใช้ 

เง่ือนไข ความหมาย 
สด ยาเงนิสด  หรอื  ยาหา้มสงัคมสงเคราะห ์ :-  ยาทีม่รีาคาสูง  และมยีากลุ่มอื่นที่

ใช้ในการรกัษาในขอ้บ่งชี้เดยีวกนัให้เลอืกใชแ้ทนได้ หรอืบางรายการเป็นยาใช้
เฉพาะโรค  ผู้ป่วยบางสทิธจิ าเป็นต้องผ่านระบบงานสทิธปิระโยชน์ผู้ป่วยก่อน
การไดร้บัยา 

ย2,ย3,ยส ยาเสพตดิใหโ้ทษ จา่ยใหเ้ฉพาะผูป้ว่ยของโรงพยาบาลสงขลานครนิทรเ์ท่านัน้ 
ว2,ว3,ว4 ยาวตัถุออกฤทธิต่์อจติประสาท จ่ายใหเ้ฉพาะผูป้ว่ยของโรงพยาบาลสงขลา

นครนิทรเ์ท่านัน้ 

เคม ี ยากลุ่มเคมบี าบดั  (ยามะเรง็) ผูป้ว่ยบางสทิธจิ าเป็นตอ้งผ่านระบบงานสทิธิ
ประโยชน์ผูป้ว่ยก่อนการไดร้บัยา 

 

ตวัย่อกลุ่มยาและความหมายในระบบคอมพิวเตอร ์
ตวัย่อ ความหมาย 
Eก-จ2 ยาในบญัชยีาหลกัแห่งชาต ิ
EV ยาในบญัชยีาหลกัแห่งชาต ิ กลุ่มวคัซนี 
EC ยาในบญัชยีาหลกัแห่งชาต ิ กลุ่มยาคุมก าเนิด 
EI ยาในบญัชยีาหลกัแห่งชาต ิ กลุ่มยามบีุตรยาก 
Eส ยาในบญัชยีาหลกัแห่งชาต ิ กลุ่มยาสมนุไพร 
A ยานอกบญัชหีลกัแห่งชาต ิ ทีร่บัรองใหเ้บกิสวสัดกิารไดโ้ดยอตัโนมตัิ 
H ยาทีผ่ลติขึน้ใชใ้นโรงพยาบาล 

P ยานอกบญัชยีาหลกัแห่งชาต ิทีส่ามารถรบัรองสทิธใิหเ้บกิสวสัดกิารไดเ้มือ่ใชต้าม      
ขอ้บ่งชีท้ีก่ าหนด  
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PP ยานอกบญัชยีาหลกัแห่งชาตทิีไ่มส่ามารถใหก้ารรบัรองสทิธใิหเ้บกิสวสัดกิารได้
รวมถงึรายการยา  Original  ทีม่ยีาในชื่อสามญัอกี 1 รายการ อยูใ่นเภสชัต ารบั 

N อาหารนม / อาหารเสรมินอกบญัชยีาหลกัแห่งชาต ิ
 

      3.  การรบัรองสิทธิเบิกสวสัดิการรกัษาพยาบาลยานอกบญัชียาหลกัแห่งชาติ  (P) 
  การรบัรองยานอกบญัชยีาหลกั เพื่อให้ผู้ป่วยทีม่สีทิธสิวสัดกิารต่าง ๆ สามารถเบกิ ค่า

รกัษาพยาบาลได้  ยาบางรายการจะมคี าเตือน  ข้อพงึระวงัในการสัง่ใช้  และให้เลอืกขอ้บ่งชี้
ตามที่ระบุไว้ให้ กรณีน้ีสามารถเลอืกปุ่มรบัรองให้ผู้ป่วยเบกิสวสัดกิารฯ ในระบบคอมพวิเตอร์
โดยแพทยผ์ูต้รวจจะต้องระบเุหตผุลท่ีไม่สามารถใช้ยาในบญัชียาหลกัแห่งชาติได้และออก
หนังสอืรบัรอง เพื่อใชป้ระกอบการเบกิจ่ายคู่กบัใบเสรจ็ กรณีผู้ป่วยข้าราชการท่ีเบิกจ่ายตรง  
ไม่ต้องออกหนังสือรบัรองส่วนยาท่ีไม่มีจ าหน่ายในโรงพยาบาล, ยา Trade name ไม่
สามารถให้การรบัรองได้ 

4. แนวทางการใช้ยากบัผูป่้วยสงเคราะห ์ และผูป่้วยท่ีได้รบัสิทธิในการรกัษาพยาบาล 
ท่ีจ าเป็น 
  ตามมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรหิารโรงพยาบาลฯ ครัง้ที ่2/2535,  8/2535 ,  10/2536 

และ 4/2540 ได้ก าหนดนโยบายการปฏบิตัิเกี่ยวกบัการใช้ยาราคาแพง  ยาเงนิสด  และยา  
Trade  name  กบัผูป้่วยสงัคมสงเคราะห ์ และผูป้่วยทีไ่ดร้บัสทิธใินการรกัษาพยาบาลทีจ่ าเป็น 
(หมายถงึ ผู้ป่วยพระบรมราชานุเคราะห์ ผูป้่วย พอ.สว. ผู้ป่วยบตัรประกนัสุขภาพ และผู้ป่วย
ประกนัสงัคม) ทางโรงพยาบาลฯ จะใช้ยาตามบญัชียาหลกัเท่านัน้  โดยก าหนดแนวทางปฏิบติัดงัน้ี 

(1) ยา  Trade  name ท่ีมียาในช่ือ Generic เข้าเภสชัต ารบัด้วย 
ผูป้ว่ยทุกประเภทจะตอ้งช าระเงนิค่ายาเองโดยไมส่ามารถเบกิสวสัดกิารได ้

(2) ยาเงินสด  หรือยาห้ามสงเคราะห์หมายถงึ  ยาทีอ่ยู่ในบญัชยีาหลกั  แต่มรีาคาสูง  และ
มยีา กลุ่มอื่นทีใ่ชใ้นการรกัษาในขอ้บ่งชีเ้ดยีวกนัใหเ้ลอืกใชแ้ทนได ้หรอืบางรายการเป็นยา
ใช้เฉพาะโรค  ซึ่งงดเว้นการให้สงเคราะห์ในทุกกรณี เช่น  น ้ายาล้างไต   ยามะเรง็นอก 
Protocol   ยารกัษาผูม้บุีตรยาก วคัซนีป้องกนัโรค  ยาทีใ่ชใ้นการปลูกถ่ายอวยัวะ เป็นต้น 
การสัง่ใช้ยาในกลุ่มน้ีกับผู้ป่วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ป่วยประกันสังคม     ซึ่งเกิน
ข้อก าหนดในการให้การรกัษาแก่ผู้ป่วยตามระเบียบกลางของส านักงานประกันสงัคม  
ดงันัน้  ผูป่้วยจะต้องช าระเงินในส่วนน้ีเอง หากมีความจ าเป็นต้องใช้ให้ปฏิบติั ดงัน้ี 
 ผู้ป่วยนอกแพทย์ผู้รกัษาจะต้องระบุเหตุผลและข้อบ่งชี้อย่างชดัเจนผ่านอาจารย์

แพทย์ส่งงานสทิธปิระโยชน์ เพื่อเสนอขออนุมตัิจากผู้อ านวยการโรงพยาบาลฯ  ผู้ช่วยคณบดฝี่าย
โรงพยาบาลหรอืผูป้ฏบิตัริาชการแทน 

 ผู้ป่วยในแพทยผ์ู้รกัษาจะต้องระบุเหตุผลและขอ้บ่งชี้อย่างชดัเจน  โดยผ่านความ
เห็นชอบจากหัวหน้าภาควิชานัน้ ๆ และส่งมาที่งานสิทธิประโยชน์  เพื่อเสนอขออนุมัติจาก    
ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลผูช่้วยคณบดฝีา่ยโรงพยาบาล หรอืผูป้ฏบิตัริาชการแทนตามล าดบัก่อนใชย้า 

(3) ยาท่ีไม่มีจ าหน่ายในโรงพยาบาล  ห้ามแพทยส์ัง่ใช้กบัผูป้่วยสงเคราะห ์ และผู้ป่วยที่
ไดร้บัสทิธใินการรกัษาพยาบาลทีจ่ าเป็น 
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(4) มาตรการใช้ยาเหลือค้างท่ีตึกผู้ป่วย 
 มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรหิารโรงพยาบาลฯ ครัง้ที ่8/2529 วนัที ่ 4   ธนัวาคม  2529

ก าหนดว่า ยาทีแ่พทยส์ัง่ใชส้ าหรบัผูป้่วยหอผูป้่วย หากมยีาเหลอืคา้งอยู่ใหส้่งคนืเมื่อจ าหน่ายผูป้่วยเพื่อ
หกัเงนิคนืในส่วนทีบ่รรจแุผงยาฉีดยาเมด็เปลอืยทีย่งัไมห่มดอาย ุ ยกเวน้ ยาน ้าเตรยีมพเิศษ, ยาครมี
ทีเ่ป็นตลบั   

(5) ยานอกบญัชียาหลกัแห่งชาติ  
1. สัง่ใช้ตามข้อบ่งช้ี   
 ขา้ราชการ  เบกิสวสัดกิารค่ารกัษาพยาบาลได ้
 ผูป้ว่ยประกนัสงัคม, ผูป้ว่ยบตัรประกนัสุขภาพ  แพทยผ์ูร้กัษาสัง่ใชย้าเสนอผ่าน

งานสิทธิประโยชน์ประเมินเศรษฐานะ/สิทธิพึงมีพึงได้  เพื่อขออนุมัติจากผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
โรงพยาบาล/ผูอ้ านวยการก่อนรบัยา    

2. สัง่ใช้นอกข้อบ่งช้ี  
  จะตอ้งจา่ยเงนิเองหรอืเบกิสวสัดกิารค่ารกัษาพยาบาลไม่ได ้  หากแพทยต์้องการ
ใหเ้บกิไดห้รอืไมต่อ้งจา่ยเงนิ  ใหข้ออนุมตัจิากประธานกรรมการยาและคณบดโีดยผ่านทางฝา่ยเภสชักรรม 
 
แนวทางปฏิบติัเก่ียวกบัรายการยาท่ีต้องขออนุมติัพิเศษ (เร่งด่วน )  ในการสงเคราะห ์

 ตามมตทิี่ประชุมคณะกรรมการบรหิารโรงพยาบาลฯ ครัง้ที ่4/2532 วนัที ่19 กนัยายน 2532
ก าหนดดงันี้ 

(1) ให้แพทยผ์ู้รกัษาเขยีนเหตุผลแยกต่างหากจากใบสัง่ยาเมื่อต้องใช้ฉุกเฉิน  
และเมื่อต้องขออนุมตัจิากหวัหน้าภาควชิา หรอืผูแ้ทนแต่ละภาค หรอืผูอ้ านวยการโรงพยาบาลฯ ใน
การขอเร่งด่วนแต่ละครัง้จะให้ยาได้เพยีงครัง้เดยีว และต้องรอการอนุมตัขิองหวัหน้าภาควชิาหรอื
ผูแ้ทนก่อนจงึจะใชค้รัง้ต่อไปได ้ผูป้ว่ยที ่ Admit  หลายครัง้  มสีทิธใิชเ้รง่ด่วน  1  ครัง้  ไดทุ้กคราวที ่ 
Admit  ใหม ่ แต่ไมค่วรท าเช่นนัน้ 

(2)ในกรณีนอกเวลาราชการ  เมื่อแพทย์ขอใช้เร่งด่วน  1  ครัง้แล้ว  ต้องขอ
อนุญาตจากผูอ้ านวยการโรงพยาบาลนอกเวลาราชการ  หรอืหวัหน้าภาควิชา  หรอืผูแ้ทนภาควชิา
ในครัง้ต่อไป 

(3) ยามะเรง็นอก  protocol  ทีห่า้มสงเคราะห ์ หา้มสงเคราะหต์ัง้แต่ตน้ไมม่กีรณเีรง่ด่วน 
(6) แนวทางการแจ้งเปล่ียนแปลง / ยืนยนัการสัง่ใช้ยา 

 ตามมตทิี่ประชุมคณะกรรมการบรหิารโรงพยาบาลครัง้ที่ 8/2539 วนัที ่21 ตุลาคม 2539
ก าหนดว่า นักสงัคมสงเคราะห์จะส่งใบแจง้เปลีย่นแปลง/ยนืยนัการสัง่ใชย้าใหแ้ก่แพทย ์      ผู้รกัษาทุก
ครัง้เมือ่ค่ารกัษาทีจ่ะตอ้งสงเคราะหม์ากกว่า  2,000  บาท  ซึง่เกนิอ านาจอนุมตัขิองนักสงัคมสงเคราะห์  
หรอืแมไ้ม่เกนิ 2,000 บาท  แต่มยีาในกลุ่มยาเงื่อนไขพเิศษตามที่โรงพยาบาลก าหนด เช่น ยาเงนิสด 
ยาเบิกไม่ได้  แพทย์ผู้รกัษาจะต้องระบุเหตุผลและข้อบ่งชี้อย่างชัดเจน  และในกรณีที่เป็นผู้ป่วย
ต่างจงัหวดั และคาดว่าจะต้องใหแ้พทยใ์นภูมลิ าเนาเดมิของผูป้่วยดูแลรกัษาต่อ ขอใหช่้วยเขยีนใบส่งต่อ 
(refer) ใหแ้ก่ผูป้ว่ยเพื่อความสะดวกของ    ผูป้ว่ยต่อไป 

(8)   แนวทางในการจ่ายยาให้ผู้ป่วย refer ท่ีแพทยอ์นุญาตให้กลบับ้าน  หรือให้กลบั
โรงพยาบาลต้นสงักดั 
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จากรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล ครัง้ท่ี 11/2547 วนัท่ี                 
29  พฤศจิกายน  2547  ท่ีประชุมเห็นชอบให้โรงพยาบาลก าหนดหลกัเกณฑ์ในการจ่ายยาให้
ผูป่้วย refer ท่ีแพทยอ์นุญาตให้กลบับ้าน  หรือให้กลบัโรงพยาบาลต้นสงักดั  ดงัน้ี 

 ผู้ป่วย   30  บาท/ ผู้ป่วยประกนัสงัคม  การสัง่ยากลบับ้านไม่ควรเกิน 14 วนั และ/
หรือไม่เกิน 40,000 บาท  และให้แพทยเ์ขียนค าแนะน าให้ไปรบัยาต่อท่ีโรงพยาบาลหลกั 
 จากนโยบายกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตรแ์ละคณะกรรมการบริหารระบบยาเพ่ือ

ความปลอดภยัของผู้ป่วย (กบย.)  ก าหนดให้การสัง่ยากลบับ้านของผู้ป่วยทุกสิทธ์ิ ไม่
ควรเกินวงเงิน 3 วนั ไม่เกิน 5,000 บาท  โดยระบบคอมพิวเตอรจ์ะสามารถสัง่ยาเป็นผู้ป่วย
นอกได้หลงัจ าหน่ายผูป่้วย 1 วนั โดยเร่ิมใช้ตัง้แต่วนัท่ี 16 มกราคม  2551  เป็นต้นไป 
**หมายเหต ุ มีแผนผงัสรปุการใช้ยานอกบญัชียาหลกัแห่งชาติ 
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เอกสารประกอบชุดท่ี 3 
 
 

ค าแนะน ากรณีถกูฟ้องร้องหรือร้องเรียนการรกัษาพยาบาล 
เน่ืองจากปจัจบุนัมแีนวโน้มของการตรวจสอบการใหบ้รกิารของทมีรกัษาพยาบาลมากขึน้มี

ค ารอ้งเรยีนและเรยีกรอ้งค่าเสยีหายบ่อยครัง้รวมถงึความไม่พงึพอใจในผลการรกัษาและท่าทขีอง
ทมีรกัษาพยาบาลตลอดจนการสื่อความเขา้ใจจงึขอแนะน าบทความเกี่ยวกบัเรื่องคดกีารฟ้องรอ้ง
แพทยแ์ละโรงพยาบาล ซึง่เขยีนโดยนพ.เอนกยมจนิดาไวส้ าหรบัใชอ้้างองิหรอืเป็นแนวทางในการ
แกไ้ขปญัหากรณมีเีหตุการณ์ดงักล่าวเกดิขึน้ 

 

1. การจ าแนกประเภทการฟ้องร้องแพทยแ์ละโรงพยาบาลการฟ้องรอ้งแพทยแ์ละ
โรงพยาบาลอาจแยกไดเ้ป็น  3  ประเภทไดแ้ก่ 
1) การตัง้ใจท าความผิดต่อผู้ป่วย (intentional  malpractice)  หรอืทอดทิง้ผูป้่วยปฏเิสธไม่รกัษา

ผู้ป่วยที่ตกอยู่ในอนัตรายท าแท้งโดยไม่มขีอ้บ่งชี้เปิดเผยความลบัของผู้ป่วยจงใจท าใบรบัรอง
แพทยเ์ทจ็มคีวามผดิทัง้ทางแพ่งและอาญา 

2) การกระท าความผิดต่อผู้ป่วยด้วยความประมาท   (pure  medical  negligence)  เช่นการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้ป่วยได้รบัอันตรายหรอืถึงแก่เสียชีวิตมี
ความผดิทัง้ทางแพ่งและอาญา 

3) การกระท าผิดจริยธรรม(ethical  malpractice)  การท าผดิใน  2  ประเภทแรกถอืว่ามคีวามผดิ
ทางจรยิธรรมดว้ยนอกจากนัน้ยงัรวมถงึการไม่รกัษามาตรฐานการประกอบวชิาชพีเวชกรรมใน
ระดบัดทีีสุ่ดการโฆษณาการประกอบวชิาชพีเวชกรรม..การประกอบวชิาชพีโดยไม่ค านึงถงึความ
ปลอดภยัและความสิน้เปลอืงของผูป้ว่ยการใหค้วามเหน็เกีย่วกบัวชิาชพีของตนโดยไมสุ่จรติ 

 

2. นิยามการฟ้องร้องแพทยแ์ละโรงพยาบาล 
คดีส าหรับการฟ้องร้องประเภทการกระท าความผิดต่อผู้ป่วยด้วยความประมาทใน

ความหมายทางแพ่งการกระท าผดิต่อผูป้่วยหรอืทุรเวชปฏบิตัคิอืเวชปฏบิตัทิีท่ าดว้ยความประมาท
เลนิเล่อของแพทยห์รอืในระดบัทีต่ ่ากว่ามาตรฐานเมื่อเปรยีบเทยีบกบัเวชปฏบิตัขิองแพทยท์่านอื่น
ในทางอาญาบุคคลจะกระท าการประมาทก็ต่อเมื่อไม่ได้เจตนากระท าความผดิแต่ท าโดยปราศจาก
ความระมดัระวงั 

การเรียกร้องสินไหมทดแทนในคดีแพ่งมี  2  ลกัษณะคือ 

(1) สนิไหมทดแทนตามความเสยีหายทีแ่ทจ้รงิ(actual or compensatory  damage) 
(2) สนิไหมทดแทนในมลูละเมดิ  (punitive  damage  หรอื  exemplary  award)  ซึง่

ช่วยชดเชยความเสยีหายทางจติใจที่ไม่อาจค านวณทีม่าดว้ยวธิทีางคณิตศาสตร์
หรอืแสดงเหตุผลทางวทิยาศาสตรไ์ด ้
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 ในระบบกฎหมายไทยยงัไม่เอื้อต่อการจ่ายสนิไหมทดแทนในมลูละเมดิอาจเป็นเหตุผลหนึ่งที่
ท าใหผู้เ้สยีหายด าเนินคดอีาญาต่อจ าเลยแพทยต่์อไปไมว่่าจะแพห้รอืชนะในทางแพ่ง 

3. ภาระการพิสจูน์ความผิดของแพทย ์
เพื่อจะพสิูจน์ว่าแพทยก์ระท าความผดิโจทก์ (ผูป้่วยหรอืญาต)ิ จะต้องพสิูจน์ใหศ้าลเหน็ครบ

ตามองคป์ระกอบ  4D  คอื 
1) แพทยม์หีน้าที่ในการรกัษาพยาบาลโจทก์ (Duty) เมื่อแพทยต์กลงตรวจรกัษาผู้ป่วย

ความสมัพนัธร์ะหว่างแพทยก์บัผูป้ว่ยกบ็งัเกดิขึน้กฎหมายจะสนันิษฐานว่าแพทยม์หีน้าที่
ดูแลรกัษาผู้ป่วยด้วยมาตรฐานเดยีวกนักบัแพทย์ผู้ผ่านการศึกษาฝึกอบรมมาในระดบั
เดียวกันและด้วยความพยายามที่จะให้ได้ผลการรกัษาที่ดีที่สุดอย่างไรก็ตามความ
ล้มเหลวของการรกัษาพยาบาลด้วยตัวของมนัเองไม่ได้ส่อว่าเกิดจากปญัหาความ
ประมาทเลนิเล่อของแพทยแ์ต่อยา่งใด 

2) แพทยป์ระมาทเลนิเล่อในการปฏบิตัหิน้าทีน่ัน้  (Dereliction or  Breach  of  Duty)    
การรกัษาพยาบาลผูป้ว่ยของแพทยก์ระท าในระดบัทีต่ ่ากว่ามาตรฐานทีจ่ะยอมรบัได ้

3) โจทก์ไดร้บัความเสยีหาย  (Damages)  ผูป้่วยไดร้บัความเสยีหายอย่างใดอย่างหน่ึง
เช่นท าใหต้อ้งเสยีค่าใชจ้า่ยในการรกัษาพยาบาลเพิม่มากขึน้ท าใหสู้ญเสยีความสามารถ
ใน 
การประกอบอาชีพเป็นการถาวรหรอืเป็นระยะเวลายาวนานกว่าที่ควรจะเป็นท าให้
สญูเสยีอวยัวะหรอืถงึแก่ความตาย 

4) ความเสยีหายทีโ่จทก์ไดร้บัเป็นผลโดยตรงจากความประมาทเลนิเล่อของแพทย์ (Direct 
Causation) การพสิูจน์ว่าความเสยีหายที่ผู้ป่วยได้รบันัน้เกิดจากการกระท าผดิของ
แพทยอ์าจท าไดโ้ดย 
4.1   พสิจูน์ว่าการกระท าของแพทยเ์ป็นตน้เหตุโดยตรงทีก่่อใหเ้กดิอนัตรายแก่ผูป้ว่ย 
4.2  พสิูจน์ว่าแพทยข์าดความระมดัระวงัทีจ่ะคาดการณ์ถงึผลแทรกซอ้นทีจ่ะเกดิขึน้จน

ไมไ่ดเ้ตรยีมป้องกนัหรอืแกไ้ขไดท้นัท่วงท ี
 

4. สาเหตขุองคดีการฟ้องร้องแพทยแ์ละโรงพยาบาล 
1. โครงสร้างรปูส่ีเหล่ียมแห่งอคติ (Tetragon  of  Prejudice) 

 
Love         anger 
 

         Prejudice 
 

Delusion                     fear 
 
  



คู่มือแพทยใ์ช้ทุน/แพทยป์ระจ าบา้น  ปีการศึกษา 2557 หน้า 45 
 

 เมื่อพจิารณาสาเหตุของปญัหาโดยเอาตวัแพทยเ์ป็นที่ตัง้พบว่าการกระท าความผดิต่อ
ผูป้ว่ยเกดิจากอคต4ิประการไดแ้ก่ 

1. ฉันทาคติล าเอยีงใหก้บัผูป้ว่ยดว้ยความรกัใครช่อบพอกนัส่วนตวั 
2. โทสาคติการกลัน่แกล้งท ารา้ยผูป้่วยเพราะปล่อยใหค้วามเกลยีดชงัผูป้่วยหรอืแพทย์

ท่านอื่นเอาชนะความกรณุาทีค่วรมต่ีอผูป้ว่ย 
3. โมหาคติความหลงผดิคดิว่าตนเองมฝีีมอืมคีวามสามารถจงึรกัษาผู้ป่วยไปทัง้ๆที่ขาด

ความรูค้วามช านาญ 
4. ภยาคติยอมตามใจผู้ป่วยหรอืเกบ็ผู้ป่วยไวร้กัษาด้วยความกลวัและสูญเสยีผู้ป่วยไป

ให้กับแพทย์ท่านอื่นหรือเกรงกลัวต่อครูบาอาจารย์ผู้มีอิทธิพลฝ่ายบริหารของ
โรงพยาบาลทีส่ ัง่การใหก้ระท าในสิง่ทีผ่ดิจรยิธรรม 

 

2. โครงสร้างรปูสามขาแห่งการฟ้องร้อง (Tripod  of  Sue) 
     Patient 

 
 
 

 
                       Physician          Outcome 
 
 สาเหตท่ีุผูป่้วยหรือญาติฟ้องร้องมาจากปัจจยัเส่ียง  3  ด้านได้แก่ 

สาเหตดุ้านผูป่้วยหรือญาติตวัอยา่งปจัจยัเสีย่งดา้นน้ีไดแ้ก่ 

1.1 ผูป้ว่ยหรอืญาตมิบุีคลกิภาพหรอืพฤตกิรรมทีช่อบเสีย่ง   ชอบคา้ความมกัมกีารศกึษา
สงู   ฐานะในสงัคมสงู   ชอบเอาเปรยีบผูอ้ื่น  แต่ไมช่อบแพเ้ปรยีบใคร 

1.2 โรคที่ผู้ป่วยประสบมลีกัษณะที่ยากต่อการรกัษาพยาบาลให้หายขาด หรอืพ้นจาก
อาการทุกขท์รมานรวดเรว็ไดด้งัใจนึกของผูป้ว่ยหรอืญาต ิ

1.3 ปรมิาณผู้ป่วยจ านวนมากเกนิพอด ีท าให้เวลาเฉลี่ยที่แพทยอุ์ทศิให้กบัผู้ป่วย    แต่
ละรายน้อยกว่าทีค่วรเป็น 

สาเหตดุ้านแพทยแ์พทยต่์างเพศกนัอาจมวีธิกีารปฏบิตัต่ิอผูป้่วยหรอืญาตนุ่ิมนวลหรอืกระดา้ง
ต่างกนัแพทยอ์าวุโสที่มปีระสบการณ์มานานอาจมเีทคนิคในการสื่อสารได้ดกีว่าแพทย์ที่
เพิง่จบการศกึษามาใหม่ๆ อายรุแพทย ์และศลัยแพทยอ์าจมโีอกาสถูกฟ้องรอ้งต ่ากว่ากุมาร
แพทย์หรอืสูติแพทย์ความสามคัคใีนหมู่คณะของแพทย์ที่ลดต ่าลงก็เป็นปจัจยัเสี่ยงด้วย
เช่นกนัหากมกีารทบัถมใส่รา้ยแพทยท์่านอื่น 

สาเหตุด้านผลลพัธ์ระดบัความรุนแรงของอนัตรายที่เกิดขึน้มสี่วนต่อการถูกฟ้องร้องกลุ่มที่
แพทยถ์ูกฟ้องมสีดัส่วนอนัตรายทีผู่ป้ว่ยไดร้บัดงัน้ี 

Reasons 
Why 
sue 
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ความเสียหายชัว่คราว  :  ความพิการถาวร:  เสียชีวิต = 1 : 1 : 2  

 

3. โครงสร้างความสมัพนัธร์ะดบัความสมัพนัธเ์วชปฏบิตัทิวภิาค(ีBilateral Clinical  Practice) 
 

 

                                                                Fiduciary 
 

                          Physician                                                              Patient 
 

                                                              Relationship 
 

 ความสมัพนัธร์ะหว่างแพทยก์บัผู้ป่วยหรอืญาตขิองผู้ป่วยเป็นปจัจยัที่มคีวามส าคญัมากและมี
อทิธพิลสูงเหนือปจัจยัอื่นๆในการตดัสนิใจที่จะต้องฟ้องรอ้งแพทย์หรอืไม่ผลการศกึษาวจิยัจ านวนมาก
แสดงใหเ้หน็ตรงกนัว่าผูป้ว่ยหรอืญาตมิกัไมฟ้่องรอ้งแพทยผ์ูอุ้ทศิเวลาสรา้งความสมัพนัธท์ีด่กีบัผูป้่วยร่วม
รับรู้ร ับฟงั..เข้าใจและแบ่งปนัน ้ าใจให้กับปญัหาความทุกข์กายและใจที่ผู้ป่วยประสบ ..(อัตตานัง ..          
อุปมงักเร) 
 การจา่ยค่ารกัษาพยาบาลทีส่งูยอ่มท าใหค้วามคาดหวงัต่อวธิกีารและผลการรกัษาพยาบาลสูงตาม
ไปดว้ย..เมือ่แพทยไ์มส่รา้งความสมัพนัธท์ีด่กีบัผูป้ว่ย..และเกดิผลเสยีหายเกดิขึน้..ผูป้่วยหรอืญาตจิะแปรผล
นัน้รนุแรงเกนิจรงิยิง่มแีพทยท์่านอื่นๆคอยยแุยงตะแคงรัว่สถานการณ์จะเลวรา้ยเกนิควบคุม  

4.   เอกรปูแห่งวิชาชีพเวชกรรม (Uniaxial  professional  conduduct) 
 

 
 
                                                 Patient      Right 

 
 
 
 
 

 ในทีสุ่ดแลว้เวชปฏบิตัทิีม่คีวามเสี่ยงต่อการถูกฟ้องรอ้งต ่าที่สุดได้แก่เวชปฏบิตัทิีแ่พทยก์ระท า
โดยส านึกถึงสิทธิของผู้ป่วยน้ีเป็นแกนกลางไว้ให้มัน่คงตลอดเวลาโดยพึงตระหนักเสมอว่าในการ
รกัษาพยาบาลตวัผูป้ว่ยคอืประธานแห่งภารกจิน้ีสทิธขิองผูป้ว่ยจะน ามาซึง่หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของ
แพทย ์

5. การป้องกนัคดีฟ้องร้องแพทยแ์ละโรงพยาบาล 
1. การป้องกนัระดบัองคก์รแนวคดิทางการตลาดในปจัจบุนัซึง่สามารถน ามาประยกุตใ์ชไ้ดแ้ก่ 

1.1 แนวคิดการตลาด(marketing concept)  พยายามใหบ้รกิารทีส่รา้งความพอใจสูงสุดแก่
ลกูคา้ใหไ้ดร้บัความสะดวกสบายทัง้ดา้นการรกัษาพยาบาลและบรกิารทัว่ไป 

1.2 แนวคิดการตลาดเชิงสงัคม (societal  marketing  concept)  ไม่ท าในสิง่ทีส่งัคมจะ
รงัเกยีจหรอืตเิตยีนโดยเฉพาะเรื่องที่มผีลกระทบทางลบสูงเช่นการไม่รบัรกัษาการส่งต่อ
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ผูป้่วยที่มปีญัหาการเงนิตระหนักว่าโรงพยาบาลจะด ารงอยู่และเตบิโตในสงัคมได้ต้องให้
ชุมชนทัง้ใกลแ้ละไกลรกัใครน่บัถอื 

1.3 แนวคิดการตลาดภายใน(intemal market concept)  ลกูคา้ภายในของโรงพยาบาล 
คอื บุคลากรผูป้ฏบิตังิานนัน่เองตลอดจนความภกัดเีพื่อใหอ้งคก์รเจรญิกา้วหน้าสบืไป 

2. การบริหารความเส่ียงโปรแกรมการบริหารความเส่ียงมี  4  ขัน้ตอนคือ 
2.2 การค้นหาความเส่ียง(risk identification)  เช่นพยายามคน้พบความไม่พงึพอใจของ

ผูป้ว่ยหรอืญาตใิหเ้รว็ทีสุ่ดรกุเขา้คน้หาปจัจยัเสีย่งทีอ่าจก่อใหเ้กดิปญัหา 
2.3 การประเมินและวิเคราะห์ความเส่ียง(risk assessment and analysis) ไดแ้ก่..การ

ใหค้วามส าคญัและรบีวเิคราะหป์ญัหานัน้ในทุกแง่มุมเช่นแง่มุมผลกระทบเชงิคุณภาพ
วชิาชพีและแงม่มุผลกระทบความเสยีหายเชงิธุรกจิ 

2.4 การจดัการความเส่ียง(risk management)  ไดแ้ก่ 
 การหลกีเลีย่งความเสีย่ง  (risk avoidance)  เช่นงดท าหตัถกรรมยากๆทีม่โีอกาส

เกดิความผดิพลาดสงูหรอืสตูนิรแีพทยเ์ลกิท างานดา้นสตูกิรรม 
 การลดความเสีย่ง (risk reduction)  เช่นพยายามสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่าง

แพทย์กับแพทย์แพทย์กับบุคลากรอื่นๆและแพทย์กับผู้ป่วยการจดัท ารายงาน
ทางการแพทยอ์ยา่งละเอยีดรอบคอบและดว้ยลายมอืทีอ่่านออกงา่ย 

 การโอนความเสีย่ง (risk transfer) เช่นการส่งปรกึษาแพทยผ์ูอ้ื่นร่วมดูแลในส่วนที่
ตนเองไมม่คีวามรูค้วามช านาญ 

 การยอมรบัความเสี่ยง (risk restention) ในกรณีที่เหน็ว่าความเสยีหายที่จะ
เกิดขึ้นมีมูลค่าต ่ ากว่าค่าใช้จ่ายในการป้องกันเช่นยอมรับว่าที่จอดรถของ
โรงพยาบาลไม่สะดวกต่อผูป้่วยเน่ืองจากการสรา้งทีจ่อดรถใหม่ต้องมคี่าใชจ้่ายสูง
มาก  

2.5 การควบคมุความเส่ียง(risk control) เมื่อเกดิปญัหาขึน้จะต้องระดมความพยายาม
ยุตปิญัหานัน้ก่อนที่จะบานปลายต่อไปโรงพยาบาลควรจดัท าคู่มอืใหผู้้ปฏบิตังิานรูว้่า
สถานการณ์ใดเป็นลางบอกเหตุทีม่คีวามเสีย่งสงูต่อการทีจ่ะเกดิเรื่องราวรอ้งทุกขผ์ูพ้บ
เหตุการณ์ต้องรบีรายงานต่อผู้รบัผดิชอบคนส าคญัโดยด่วนเพื่อให้มกีารพสิูจน์ทราบ
ปญัหาสกดัสลายหรอืลดโอกาสทีอ่งคก์รจะเสยีหายให้สถานการณ์คลี่คลายหรอืยุตไิป
โดยไวอยา่งเป็นธรรมกบัทุกฝา่ย 

 

6. หลกัการร่วมรบัผิดระหว่างแพทยก์บั  (นิติ)  บุคคลอ่ืน 
การทีแ่พทยถ์ูกฟ้องเป็นเสมอืนการถูกวางระเบดิย่อมท าให้บุคคลรอบขา้งไดร้บัการบาดเจบ็

ลม้ตายจ านวนไมน้่อยหลกัการพจิารณาการรว่มรบัผดิกบัจ าเลยแพทยม์แีนวคดิทีส่ าคญัไดแ้ก่ 
1. หลกักปัตนัเรือ(Captain-of-the Ship Doctrine) หลกักฎหมายทัว่ไปเปรยีบศลัยแพทย์

ขณะอยูใ่นหอ้งผ่าตดัเป็นเสมอืนกปัตนัเรอืผูท้รงอ านาจเตม็และความรบัผดิชอบสูงสุดเมื่อ
เกดิความผดิพลาดขึน้จากการกระท าของลกูจา้งหรอืบุคลกรทางการแพทยค์นใดแพทยผ์ูม้ ี
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หน้าที่ควบคุมบงัคบับญัชาในเวลาและสถานที่นัน้ ..จ าต้องเป็นผู้ร่วมรบัผิดด้วยเช่นสูติ
แพทย์อาจต้องร่วมรบัผดิหากพยาบาลผดุงครรภ์ก่อให้เกิดความเสยีหายต่อผู้ป่วยหรอื
ทารกในครรภห์ากมปีญัหาเกดิขึน้ในหอ้งคลอด 

2. หลกันายจ้างลูกจ้างหรือตวัการตวัแทน(Vicarious  Liability) มหีลกักฎหมายอยู่ว่า
นายจ้างต้องร่วมกันรบัผิดชอบกับลูกจ้างในผลแห่งการละเมดิซึ่งลูกจ้างได้กระท าไป
หมายความว่าจ าเลยแพทยท์ีส่ถานภาพเป็นลูกจา้งของสถานพยาบาลหรอือยู่ในฐานะเป็น
ตวัแทนของโรงพยาบาลโจทก์ผู้เสียหายก็ชอบที่จะฟ้องให้บรษิัท..โรงพยาบาลเข้าเป็น
จ าเลยรว่มไดใ้นฐานะนายจา้งหรอืตวัการ 

3. หลกัความรบัผิดของสถาบนั(Corporate or Institutional Liability)  ทฤษฎกีฎหมายนี้
ถอืหลกัสญัญาโดยนัยระหว่างโรงพยาบาลกบัผู้ป่วยว่าโรงพยาบาลมหีน้าที่ที่จะต้องหา
จัดหาแพทย์บุคลากรทางการแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างพร้อมมูลเพื่อ
ให้บรกิารทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานทางวิชาชพีแก่ผู้ขอรบับรกิารตรวจรกัษาคล้าย
โรงพยาบาลรบัประกนัคุณภาพของสิง่ที่ตนจดัหาดงันัน้เมื่อแพทย์บกพร่องผู้ป่วยย่อม
สมควรเรยีกรอ้งค่าเสยีหายจากโรงพยาบาลไดอ้กีทางหนึ่งดว้ย 

4. หลกัแบ่งส่วนความรบัผิด (Joint Venture) บ่อยครัง้ทีโ่รงพยาบาลซึง่เป็นจ าเลยร่วมจะ
ปฏเิสธความรบัผดิโดยอ้างว่าไม่มนีิสมัพนัธใ์ดๆกบัจ าเลยแพทยค์ าใหก้ารเช่นนี้ย่อมส่งผล
ลบต่อความสมัพนัธร์ะหว่างแพทยก์บัโรงพยาบาลในทางปฏบิตัจิงึมแีนวคดิจดัท าสญัญา
แบ่งส่วนความเสี่ยงทัง้ในด้านก าไรและความสูญเสยีระหว่างตวัแพทยก์บัโรงพยาบาลให้
เรยีบรอ้ยเสยีแต่เน่ินๆเพื่อใหเ้ป็นหลกัฐานอา้งองิการแบ่งปนัสิง่ทีอ่าจจะเกดิขึน้ตามมาทัง้ดี
และรา้ย 

 

7. การจดัการและกระบวนการ  (พยายาม)  ยติุปัญหา 
เมื่อแพทยร์บัทราบว่าตน  (อาจจะ)  ถูกด าเนินการรอ้งเรยีนหรอืฟ้องรอ้งซึง่หากโจทก์แจง้

ผ่านทางหมายศาลหรอืจดหมายยืน่โนติส้แพทยค์วรปฏบิตัดิงันี้ 
1. แจ้งผู้อ านวยการฝ่ายแพทย์ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกรรมการผู้จดัการแพทย์ท่ี

ปรึกษาด้านนิติเวชศาสตร(์ถ้าม)ี หวัหน้า Risk  management  team (ถ้าม)ี และนิตกิร
หรอืทีป่รกึษากฎหมายประจ าสถานพยาบาล (ถ้าม)ี ในโอกาสแรกทีแ่พทยส์ามารถจะท า
ได้..ขัน้ตอนการต่อสู้คดีโดยเฉพาะกระบวนการทางศาลนัน้มเีทคนิคทางระยะเวลาที่
จ าเลยต้องใชใ้นการขอเวลายื่นค าใหก้าร..การขอแก้ไขเพิม่เตมิค าใหก้ารยื่นบญัชพียาน..
การอ้างเอกสารเป็นพยานฯลฯซึ่งยิง่มเีวลาเตรยีมการมากเท่าใดความประณีตและความ
พถิีพถินัในการต่อสู้คดกี็กระท าได้รอบคอบมากขึน้เท่านัน้แพทย์และโรงพยาบาลพึง
จดัท าแฟ้มคดีน้ีแยกต่างหากจากเวชระเบียนผู้ป่วยเพื่อใช้เฉพาะเก็บ  (ส าเนา)  
เอกสารในคดนีี้อนัจะมเีพิม่ต่อไปเรือ่ยๆ 

2. อย่า(แมแ้ต่คดิ)เปล่ียนแปลงแก้ไขเวชระเบียนด้วยวิธีใดๆในเวลาทีแ่พทยไ์ดร้บัหมาย
ศาลหรอืจดหมายยื่นโนติ๊สนัน้เชื่อได้ว่าฝ่ายโจทก์มสี าเนาเวชระเบยีนผู้ป่วยอยู่ในมอื
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เรยีบรอ้ยแลว้หากแพทยแ์ก้ไขถ้อยค าหรอืเปลีย่นแปลงเอกสารใดๆในเวชระเบยีนจ าเลย
แพทยไ์ม่สามารถอธบิายอย่างมเีหตุผลให้ศาลเขา้ใจได้ว่าความแตกต่างเกดิจากเหตุใด
แพทย์ก็ต้องเป็นจ าเลยเพิ่มในอีกคดหีนึ่งคอืคดีความผดิฐานปลอมใช้หรอือ้าง เอกสาร
ปลอมความเสยีหายนัน้จะกระทบต่อการฟ้องรอ้งแพทยแ์ละโรงพยาบาลในคดเีดมิจ าเลย
แพทยจ์ะมคีวามล าบากอย่างยิง่ในการใหก้ารเพื่อพสิูจน์ความสุจรติในการรกัษาพยาบาล
ของตน 

3. อย่าปรึกษาคดีกบัผู้อ่ืนโดยไม่มีเหตุผลส าคญัถ้าแพทยต์้องการปรกึษาคดกีบัผู้ใดอกี
นอกเหนือจากบุคคลในข้อ 1 หรอืเพยีงแค่ต้องการระบายหรอืร าพนัความทุกขย์ากที่
ประสบให้บุคคลอื่นให้รบัรูพ้งึจดชื่อและวนั ..เวลาที่พูดคุยไว้ในบนัทกึส่วนตวัเพราะจะมี
ประโยชน์มากในเวลาทีส่งสยัว่าท าไมฝ่ายโจทก์ถงึรูข้อ้มูลปกปิดบางอย่างไดร้วดเรว็เท่า
ทนัฝา่ยจ าเลย 

4. อย่าถกแถลงคดีกบัผู้ป่วยแพทยส์่วนใหญ่คดิว่าถ้าได้อธบิายข้อเท็จจรงิให้ผู้ป่วยรบัรู้
และเขา้ใจผู้ป่วยจะยุตเิรื่องหรอืถอนฟ้องจงึพยายามจดัการโดยการตดิต่อกบัผูป้่วยด้วย
ตนเองเพื่อชีแ้จงหลกัการและเหตุผลใหผู้ป้่วยเขา้ใจแต่ในขณะคดเีริม่ขึน้นัน้ความสมัพนัธ์
ระหว่างผูป้ว่ยกบัแพทยอ์ยูใ่นระดบัต ่ามากฝ่ายโจทก์มแีนวโน้มทีจ่ะรบัรูแ้ละแปลผลขอ้มลู
ทีแ่พทยพ์ยายามอธบิายไปในทางทีเ่ลวรา้ยลงกว่าเดมิ 

5. อย่าถกแถลงคดีกบัทนายโจทก์แพทย์ไม่ใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายจงึถือเป็นข้อ
ต้องห้ามในการสนทนากับทนายโจทก์ไม่ว่าต่อหน้าหรอืทางโทรศพัท์ยกเว้นในภาวะ
จ าเป็นในช่วงนัดเจรจาต่อรองซึง่ต้องท าการบา้นร่วมกบัทนายจ าเลยก่อนและขณะเจรจา
ต่อรองตอ้งมทีนายจ าเลยอยูด่ว้ยเสมอ 

6. อย่าพยายามแสวงหาข้อเสนอแนะทางกฎหมายเพ่ิมเติมจากบุคคลอ่ืนกลุ่มบุคคล
ในขอ้ 1 ถอืเป็นผู้ร่วมชะตากรรมโดยตรงกบัจ าเลยแพทยห์ากจ าเป็นต้องใช้บุคลากร
เพิม่เตมิมาเสรมิทมีควรไดร้บัฉันทานุมตัจิากกลุ่มบุคคลดงักล่าวก่อนส่วนความพยายาม
หาแนวรว่มความสงสารห่วงใยและความเหน็ใจจากกลุ่มพลงัต่างๆโดยการแสดงปาฐกถา
หรอืพดูคุยในทีส่าธารณะไมพ่งึกระท าอย่างยิง่  (เหตุผลดขูอ้ 3) 

7. อย่าเปรียบเทียบคดีของท่านกบัคดีของแพทยท่์านอ่ืนไม่มทีางทีค่ดใีดๆจะเหมอืนกนั
ทุกประการอย่าได้คดิว่าหาขอ้เทจ็จรงิในคดขีองท่านไปซ ้ากบัคดอีื่นแล้วผลที่ศาลตดัสนิ
จะตอ้งออกมาเหมอืนกนัเช่นแพทยส์ามารถจะยุตคิดไีดด้ว้ยการจ่ายค่าสนิไหมทดแทนใน
จ านวนเดยีวกนัตอ้งไมล่มืว่าแรงบนัดาลใจในการฟ้องคดขีองโจทกน์ัน้อาจต่างกนั 

8. อย่าถกแถลงคดีกบัส่ือมวลชนแพทย์ไม่พงึระบายอารมณ์โกรธหรอืกล่าวแสดงความ
น้อยเนื้อต ่าใจในชะตาชวีติลงบนหน้าหนังสอืพมิพ์หรอืออกรายการวทิยุโทรทศัน์เพราะ
นอกจากจะไม่ใช่วธิขีองมอือาชพีแลว้การกระท าในขอ้นี้รวมถงึขอ้ 3  และขอ้ 6  กค็อื
แพทยก์ าลงัเสีย่งต่อการกระท าความผดิฐานเปิดเผยความลบัของผูป้่วยและความผดิฐาน
หมิน่ประมาทอกีดว้ย 
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9. ไตร่ตรองให้กระจางว่าผู้ป่วยหรือญาติประสงคส่ิ์งใดต้องทายใจผู้ป่วยหรอืญาตทิีท่ า
การรอ้งเรยีนใหใ้กลเ้คยีงความถูกตอ้งว่าตอ้งการอะไรจากการรอ้งเรยีนครัง้นี้เช่นต้องการ
ให้แพทยอ์ธบิายความจรงิที่เกดิขึน้ทัง้หมดเพราะที่ผ่านมาแพทยเ์อาแต่โยนความผดิให้
ผูป้ว่ยญาตหิรอืบุคลากรทางการแพทยค์นอื่นๆหรอืเอาแต่หลบหน้าตลอดหรอืต้องการมา
ตกลงเรือ่งค่าสนิไหมทดแทน 

10. เลือกผู้ไกล่เกล่ีย..และ/หรืออนุญาโตตุลากร..(Mediator./.Arbitrator)..ให้ถกูต้อง
ดว้ยวฒันธรรมประนีประนอมอโหสกิรรมและค่านิยมไม่ชอบคา้ความในสงัคมไทยมคีวาม
เป็นไปได้ตลอดกระบวนการรอ้งเรยีนที่ผู้ป่วยหรอืญาตจิะยุตคิดไีปเองซึ่งไม่ค่อยพบใน
ประเทศอื่นอย่างไรก็ตามสิง่นี้จะไม่เกดิขึน้เองโดยอตัโนมตัจิ าต้องอาศยัผู้ไกล่เกลี่ยการ
เจรจาประนีประนอมให้เรื่องรา้ยกลายเป็นดี..ผู้ไกล่เกลี่ยผู้นี้จะต้องเลอืกสรรจากบุคคลผู้
เป็นทีเ่คารพผูม้อีทิธพิลต่อความคดิและการตดัสนิใจของผูป้ว่ยหรอืญาตอิย่างสงู 

 

8. ผลของคดีการฟ้องร้องแพทยแ์ละโรงพยาบาล 
รปูแบบการสิน้สุดของคดกีารฟ้องรอ้งแพทยแ์ละโรงพยาบาลเป็นไปไดด้งัน้ี :- 
1. จบลงก่อนมีการน าคดีขึ้นสู่ศาล (Settle  out  of  Court)  ได้แก่ 

1.1 ผูป้่วยหรอืญาตทิิง้เรื่อง (Drop)  ไปเฉยๆโดยแพทยไ์ม่มโีอกาสทราบเหตุผลที่
แทจ้รงิ 

1.2 ผูป้ว่ยหรอืญาตเิจรจากบัแพทยห์รอืผูไ้กล่เกลีย่แลว้ระงบัการด าเนินคดต่ีอไปโดย 
 คู่กรณเีขา้ใจกนัดว้ยดโีดยไมต่อ้งจา่ยค่าสนิไหมทดแทนใด เๆลย (Understanding  Unpaid) 
 คู่กรณเีขา้ใจกนัระดบัหนึ่งโดยตอ้งจา่ยค่าสนิไหมทดแทน (Compensation) 

2. จบลงในชัน้ศาล (Lawsuit)  ได้แก่ 
2.1 โจทก์คอืผูป้่วยหรอืญาตทิิง้ฟ้องหรอืถอดค าฟ้อง (Drop) ไปเฉยๆโดยจ าเลยแพทย์

ไมม่โีอกาสทราบเหตุผลทีแ่ทจ้รงิ 
2.2 คดสีิน้สุดก่อนศาลมคี าพพิากษาเช่นในคดเีพ่งผูพ้พิากษาใชดุ้ลยพนิิจช่วยไกล่เกลีย่

ใหโ้จทก์ถอนค าฟ้องหรอืคู่ความท าสญัญาประนีประนอมยอมความในศาลและศาล
พพิากษาตามยอม 

2.3 จบลงโดยการที่ศาลมีค าพิพากษาให้โจทก์หรือจ าเลยฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงชนะคด ี        
(Win-Loss Bargaining)  ในทางสถติอิย่างไม่เป็นทางการพบตรงกนัทัง้ในประเทศ
ไทยและต่างประเทศว่าคดกีารฟ้องรอ้งแพทยแ์ละโรงพยาบาลส่วนใหญ่สามารถจบ
ลงไดก่้อนมกีารน าคดขีึน้สู่ศาล..โดยคู่กรณมีกัสามารถท าความเขา้ใจกนัไดใ้นระดบั
หนึ่งโดยแพทยต์้องจ่ายค่าสนิไหมทดแทนในรปูแบบใดรปูแบบหนึ่ง (กรณีคู่กรณี
เขา้ใจกนัระดบัหนึ่งโดยต้องจ่ายค่าสนิไหมทดแทน) เช่นจ่ายค่าท าขวญัค่าพาหนะ
ค่าจดังานศพค่าเงนิฝากช่วยการศกึษาของบุตรก าพรา้ฯลฯและถงึแมคู้่กรณีจะไม่
สามารถตกลงกนัไดเ้ลยจนถงึชัน้ศาลต้องมคี าพพิากษา(กรณีจบลงโดยการทีศ่าลมี
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ค าพพิากษาให้โจทก์หรอืจ าเลยฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงชนะคด)ี พบว่าส่วนใหญ่จ าเลย
แพทยจ์ะเป็นฝา่ยชนะคด ี

จะเหน็ว่าการเป็นคดคีวามนัน้เป็นสิง่ที่ยุ่งยากและไม่พงึปรารถนาการป้องกนัไว้ย่อมดกีว่ามา
แกป้ญัหาภายหลงัหากทุกท่านดูแลผูป้่วยดว้ยความตระหนักในสทิธผิูป้่วยและมาตรฐานของวชิาชพีแลว้
ยอ่มมคีวามเสีย่งต่อการถูกฟ้องรอ้งน้อยมาก 

 
     

   เอกสารประกอบชุดท่ี 4 
 

ทีมช่วยฟ้ืนคืนชีพฉุกเฉิน 
ตามค าสัง่คณะแพทยศาสตรม์หาวทิยาลยัสงขลานครนิทรท์ี่ 015/2543 ลงวนัที3่1 มกราคม 

2543 ตัง้แต่วนัที ่1 กุมภาพนัธ ์2543 เป็นตน้ไป 
เพื่อให้การช่วยฟ้ืนคนืชพีผูป้่วยฉุกเฉินในโรงพยาบาลสงขลานครนิทรม์ปีระสทิธภิาพและ

ประสทิธผิลและมกีารพฒันาอยา่งต่อเนื่องจงึขอแต่งตัง้ทมีช่วยฟ้ืนคนืชพีใหม้กีารท างานต่อไปนี้ 
1. ทีมช่วยฟ้ืนคืนชีพประกอบดว้ยบุคลากรจากหน่วยงานซึง่จะท าหน้าทีใ่นทมีดงัต่อไปน้ี 

 ทมีช่วยฟ้ืนคนืชพีประกอบดว้ยอายุรแพทยศ์ลัยแพทยแ์ละวสิญัญแีพทย์ (กรณีผูป้่วยเดก็มกุีมาร
แพทยแ์ทนอายุรแพทย)์กรณ ีCPR ทีห่อ้งฉุกเฉิน หวัหน้าทมี CPR เป็นอาจารยแ์พทยห์อ้งฉุกเฉิน 

 อายุรแพทยห์รอืกุมารแพทยเ์ป็นผูน้ า  (leader)  ของทมีฟ้ืนคนืชพีมหีน้าทีค่วบคุมขัน้ตอนการ
ฟ้ืนคนืชพีการใหย้าและพจิารณาท า  Defibrillation(ดงัเอกสารทีแ่นบมา เรือ่งบทบาทหน้าที ่
และแนวทางการปฏิบติังานของทีมฟ้ืนคืนชีพ) 

 วสิญัญแีพทยท์ าหน้าทีด่แูลทางเดนิหายใจ, เปิดหลอดเลอืดทัง้ก่อน และหลงัใส่ท่อช่วยหายใจ 
 ศลัยแพทยท์ าหน้าทีท่ าหตัถการทีเ่รง่ด่วน  (emergency)  เช่น venous access, ใส่  ICD เป็นตน้ 
 พยาบาลหอผูป้่วยเตรยีมพรอ้มรถ Emergency,   Defibrillator   และอุปกรณ์ใหอ้อกซเิจนจดั

สถานทีแ่ละอุปกรณ์ทีจ่ าเป็น 
**หมายเหตแุพทยท์ุกคนรวมทัง้ผูน้ า (leader) มหีน้าทีท่ าการฟ้ืนคนืชพีร่วมกนัรวมทัง้การท า chest 
compression และตอ้งปฏบิตัหิน้าทีจ่นเสรจ็สิ้นการ CPR 
บคุลากรทีมช่วยฟ้ืนคืนชีพจากหน่วยงานต่างๆได้แก่ 
 อายรุแพทยเ์ป็นแพทยป์ระจ าบา้นหรอืแพทยใ์ชทุ้นปี2 ขึน้ไปทีไ่ดผ้่านการอบรมจากหน่วยcardiology แลว้ 
 กมุารแพทยเ์ป็นแพทยป์ระจ าบา้นหรอืแพทยใ์ชทุ้นปี 3, ปี 4 ภาควชิากุมารเวชศาสตร ์
 วิสญัญีแพทยเ์ป็นแพทยป์ระจ าบา้นหรอืแพทยใ์ชทุ้นfirst call  ภาควชิาวสิญัญวีทิยา 
 ศลัยแพทยไ์ดแ้ก่ 

 ในเวลาราชการได้แก่ แพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจ าบ้าน ที่ประจ าหออภิบาลผู้ป่วยหนัก   
(SICU)  กรณีไม่ม ี  ให้แพทยใ์ชทุ้น/แพทยป์ระจ าบา้นชัน้ปีที่ 2 ขึน้ไป  ทีห่มุนเวยีนการ
ปฏบิตังิานจากสายต่าง ๆ   มาช่วยงานตามความเหมาะสม 

 นอกเวลาราชการ  ได้แก่  แพทยใ์ชทุ้นแพทยป์ระจ าบา้นปีที ่2 ขึน้ไปไมน่บั intern 
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 พยาบาลหอผูป่้วยเป็นพยาบาลอาวุโสทีป่ฏบิตังิานในผลดันัน้ 
 ให้ภาควิชาท่ีเก่ียวข้องจดัตารางเวรผู้รบัผิดชอบมอบหมายงานในแต่ละเดอืนใหช้ดัเจน 

2. การเรียกทีมช่วยฟ้ืนคืนชีพและการติดต่อส่ือสาร 
 พยาบาลหรอืแพทยผ์ูพ้บเหตุการณ์เป็นผูเ้รยีกทมีช่วยฟ้ืนคนืชพีเมือ่ตอ้งการ resuscitate ผูป้ว่ย 
 การเรยีกหอผู้ป่วยโทรศพัท์แจ้งโอเปอเรเตอร์ที่ 1234 เพื่อเรยีกวิทยุทมีช่วยฟ้ืนคืนชพีให้

โอเปอเรเตอรเ์รยีกวทิยตุดิตามตวัช่อง  13  โดยใชร้หสัแยกผูใ้หญ่และเดก็ดงันี้ 
 CR + หอผูป้ว่ย + ชัน้  (ส าหรบัผูป้ว่ยผูใ้หญ่) 

CR เดก็ + หอผูป้ว่ย + ชัน้  (ส าหรบัผูป้ว่ยเดก็) 
 หอผูป้ว่ยมหีน้าทีต่ามทมีแพทยเ์จา้ของไขด้ว้ย 

3. ความรบัผิดชอบของแพทยเ์จ้าของผูป่้วย 
 ท าการช่วยฟ้ืนคนืชพีขัน้ตน้ (First C-A-B-D)  ระหว่างรอทมีช่วยฟ้ืนคนืชพี 
 ดแูลรบัผดิชอบผูป้ว่ยต่อเน่ืองหลงัผ่านภาวะวกิฤต 
 พจิารณา  consult  แพทยร์ว่มดแูลผูป้ว่ยระยะยาว 
 รบัผดิชอบการสื่อสารท าความเขา้ใจกบัญาตผิูป้ว่ย 

4. การส้ินสดุและการประเมินผลการช่วยฟ้ืนคืนชีพ 
 เมือ่หมดความจ าเป็นของ CPR  และแพทยเ์จา้ของผูป้ว่ยดแูลผูป้ว่ยต่อไปได ้
 ให้ทีมช่วยฟ้ืนคืนชีพเป็นผู้ประเมินผลการช่วยฟ้ืนคืนชีพในแต่ละครัง้ตามแบบฟอร์มที่

คณะท างานก าหนดและส่งใหป้ระธานคณะท างานจดัทมี  CPR  ตดิตามผลและวเิคราะห ์
 

แผนปฏิบติัการช่วยฟ้ืนคืนชีพฉุกเฉิน 
 

        Arrest          DNAR (Do not attempt resuscitation) (ไมต่อ้งเรยีกทมี CPR) 
 
 

             CPR 
 
 

พยาบาลวอรด์    โทรแจง้โอเปอเรเตอรท์ี ่1234 ใหเ้รยีก  CPR team                
    ทางวทิยชุ่อง 13                                                                                          
     โทรแจง้แพทยเ์จา้ของผูป้ว่ยใหม้าและท า 
     C-A-B-Dไปก่อนทีท่มี CPR จะมาถงึ 
ใชเ้วลา             เตรยีม  Emergency Cart, Defibrillator, อุปกรณ์ 
 ....นาท ี    ใหอ้อกซเิจนและช่วยแพทยเ์จา้ของผูป้ว่ยท าC-A-B-D 
      CPR Team   ท า Second A-B-C-D 
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ประเมินผลการ  CPR  ร่วมกนั  

สรปุ  CPR  Team   มีบทบาทและหน้าท่ีดงัน้ี:- 
 

วิสญัญีแพทย ์ อายรุแพทย ์/ กมุารแพทย ์ ศลัยแพทย ์
ทีมพยาบาล

วอรด์ 
บคุคล 
 
 
 
 
 

 
หน้าท่ี 
 

แพทย์ประจ าบ้านหรือ
แพทยใ์ชท้นุ First call 
ทีอ่ยูเ่วรนัน้ๆ(24 ชัว่โมง) 
 
 
 
 
 
 

Airway 
Management 
IV access 

อายุรแพทยแ์พทยป์ระจ าบ้าน
หรอืแพทยใ์ชท้นุปี 2  ขึน้ไป 
 
 

กมุารแพทย ์
(กรณผีูป้ว่ยเดก็) 
แพทยป์ระจ าบา้นหรอื 
แพทยใ์ชทุ้นปี 3,  ปี 4 
 

Team leader,  การใชย้า 
Defibrillation 

แพทยป์ระจ าบา้น 
หรอืแพทยใ์ชท้นุ 
ปี 3, ปี 4 
 
 
 
 
 
ท าหตัถการที ่
emergency 
เช่น cut down 
ใส่ ICD,  ฯลฯ 

พยาบาลอาวุโส 
ทีอ่ยูเ่วรวนันัน้ๆ 
 
 
 
 
 
 

เตรยีม 
อุปกรณ์ 
การ CPR  
ใหพ้รอ้ม 

 

การเตรียมทีม  CPR 
- แพทยป์ระจ าทมี  CPR  ทุกคนมวีทิยปุระจ าตวั  (ม ีBattery  ส ารอง) เปิดวทิยชุ่อง 13 ตลอด 24 ชม. 

     -   วทิยปุระจ าโอเปอเรเตอร ์ (ใชช้่อง 13  เมือ่จะเรยีกทมี  CPR) 
       -   ใชร้หสัCR + ชื่อวอรด์ + ชัน้  (ผูป้ว่ยผูใ้หญ่) 

CR  เดก็ + ชื่อวอรด์ + ชัน้  (ผูป้ว่ยเดก็) 
การดแูลผูป่้วยภายหลงั  CPR 

- ภายหลงั CPR  แลว้การเฝ้าดแูลรกัษาผูป้ว่ยใหเ้ป็นหน้าทีร่บัผดิชอบของแพทยเ์จา้ของผูป้ว่ย 
 และหากผูป้ว่ยมปีญัหาทางดา้นอายุรกรรมหรอืกุมารเวชกรรมให ้consult  เป็นรายๆแลว้แต่กรณ ี

- ถา้ผูป้ว่ย arrest  ซ ้าอกีไมต่อ้งเรยีกทมี CPR แลว้ใหแ้พทยเ์จา้ของผูป้ว่ยconsult เฉพาะ 
ทางไปเช่น  consult  medicine ในการใหย้าหรอืท า Defibrillation  เป็นรายๆแลว้แต่กรณ ี

-   แพทยเ์จา้ของผูป้ว่ยเป็นผูร้บัผดิชอบพดูคุยกบัญาตผิูป้ว่ยที ่ arrest  เป็นระยะๆ 
การปฏิบติัเก่ียวกบัเวรทีม  CPR  ภาควิชาอายรุศาสตรมี์รายละเอียดต่อไปน้ี 

1. เวลา08.00 น. –  16.00 น.ให ้Chief ICU เป็นผูร้บัผดิชอบ และตามไดท้ีห่มายเลข 1375 
2. เวลา  16.00 น. –  08.00 น.ให ้Chief  เวรอายรุกรรมเป็นผูร้บัผดิชอบ 

   การปฏิบติัเก่ียวกบัเวรทีม CPR  ภาควิชาศลัยศาสตร ์
1.ในเวลาราชการ  ใหแ้พทยใ์ชทุ้น/แพทยป์ระจ าบา้นศลัยกรรม  ซึง่ประจ าทีห่อผูป้่วย SICU 

เป็นผูร้บัผดิชอบ โทร.1430 
2.นอกเวลาราชการและวนัหยดุ ใหแ้พทยใ์ชทุ้น/แพทยป์ระจ าบา้นเวร ICU  และ Chief  
เวรศลัยกรรม  รบัผดิชอบ ยกเวน้ทีห่อ้งฉุกเฉินให ้Chief เวรศลัยกรรมรบัผดิชอบ 


