หน่ วยฉุกเฉิน ฝ่ ายผู้ป่วยนอก
สานักงาน : ตึกจุฬาภรณ์ และ
ตึกมงกุฏ - เพชรรัตน์ ชั้นล่าง

โทร. สายใน 4214, 4234, 4125,
4553 - 5

หน่ วยฉุกเฉิน
คาจากัดความ หน่ วยฉุ กเฉิ น คือ หน่วยที่ให้บริ การเร่ งด่วนเพื่อช่ วยชี วิต ลดความทุกข์ทรมาน
และป้ องกันความพิการ
ลักษณะของผูป้ ่ วยที่เรี ยกว่า “ฉุกเฉิน” คือ
1. อุบตั ิเหตุ ทุกราย
2. ไม่ใช่อุบตั ิเหตุ บางราย
ขอบเขตของการปฏิ บตั ิ งาน หน่ วยฉุ กเฉิ นเป็ นหน่ วยเดี ยวของฝ่ ายผูป้ ่ วยนอก ซึ่ งปฏิ บตั ิ งาน
ตลอด 24 ชัว่ โมง ทุกวันไม่มีวนั หยุด เพื่อให้การดูแลรักษาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ จนสามารถ
1. นาผูป้ ่ วยไปรักษาต่อไป
2. สิ้ นสุ ดการรักษา ผูป้ ่ วยกลับบ้านได้
3. รับผูป้ ่ วยไว้สังเกตอาการต่อ
ปั จจุบนั หน่วยฉุ กเฉิ นมีหอ้ งปฏิบตั ิงาน 3 ห้อง คือ
1. ห้ องฉุ กเฉิ น สาหรับรักษาผูป้ ่ วยอาการหนัก ทั้งจากอุบตั ิเหตุและไม่ใช่อุบตั ิเหตุตลอด 24
ชัว่ โมง การทางานแบ่งเป็ น 2 ส่ วนใหญ่ ๆ คือ Trauma และ Non-Trauma
2. ห้ องสั งเกตอาการ เป็ นส่ วนหนึ่งของหน่วยฉุ กเฉิ น อยูท่ ี่ตึกจุฬาภรณ์ ชั้น 1 และตึกจุฬาภรณ์
ชั้น 2 สาหรับผูป้ ่ วยที่รอการวินิจฉัย, รอการรับเข้าอยูใ่ นโรงพยาบาลแบบฉุ กฉิ นในกรณี ที่เตียงในหอผูป้ ่ วยยังไม่
ว่าง
3. ห้ องเบอร์ 9 อยูท่ ี่ตึกจักรพงษ์ช้ นั ล่าง เป็ นห้องตรวจผู ้ป่ วยที่มานอกเวลาราชการที่อาการ
ไม่มาก (ระหว่างเวลา 16.00 - 24.00 น.) ในวันราชการและ 08.00 - 24.00 น. ในวันหยุดราชการ) เพื่อแบ่งเบา
ภาระของห้องฉุ กเฉิ นทาให้หอ้ งฉุ กเฉิ นไม่แออัดเกินไป
แพทย์ ผ้ ปู ฏิบัติงาน
1. นายแพทย์สุวทิ ย์ ศรี อษั ฎาพร
2. นายแพทย์สมศักดิ์ คุปต์นิรัติศยั กุล
3. นายแพทย์สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์

แพทย์หวั หน้าหน่วยฉุ กเฉิ น
แพทย์ผชู ้ ่วยหัวหน้าหน่วยฉุ กเฉิ น
แพทย์ผชู ้ ่วยหัวหน้าหน่วยฉุ กเฉิ น

4. นายแพทย์ครองวงศ์ มุสิกถาวร
อาจารย์แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน และหัวหน้า
ศูนย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
5. นายแพทย์ธนดล โรจนศานติกุล
อาจารย์แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
6. แพทย์หญิงสุ ธาพร ล้ าเลิศกุล
อาจารย์แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
7. นายแพทย์อรรถสิ ทธิ์ โคมินทร์
อาจารย์แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
8. แพทย์หญิงขวัญศิริ นราจีนรน
อาจารย์แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
9. แพทย์ประจาบ้านเวชศาสตร์ ฉุกเฉิ น ปฏิบตั ิงานในห้องฉุ กเฉิ น 24 ชัว่ โมง
10. แพทย์ป ระจ าบ้า นปี ที่ 3 ภาควิ ช าอายุ ร ศาสตร์ ปฏิ บ ัติ ง าน non-trauma เวลา
08.00-16.00 น. วันราชการ และ 16.00-24.00 น. ทุกวัน
11. แพทย์ประจาบ้านปี ที่ 2 ภาควิชาอายุรศาสตร์ ปฏิบตั ิงาน non-trauma ทุกวันเวลา 16.0024.00 น.
12. แพทย์ประจาบ้านปี ที่ 1 ภาควิชาอายุรศาสตร์ ปฏิบตั ิงาน non-trauma ทุกวันราชการ ตลอด
24 ชม.
13. แพทย์ประจาบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินปี ที่ 1 , 2 , 3 ปฏิบตั ิงาน non – trauma หรื อ trauma ทุก
วันตลอด 24 ชม.
14. แพทย์ประจาบ้านปี ที่ 1 ภาควิชาศัลยศาสตร์ ปฏิ บตั ิงานในส่ วน trauma ทุกวัน เวลา
08.00-24.00 น.
15. แพทย์ประจาบ้านปี ที่ 1 จากทุกภาควิชา ยกเว้นภาควิชาอายุร ศาสตร์ , ศัลย-ศาสตร์ และ
กุมารเวชศาสตร์ จะหมุนเวียนปฏิบตั ิงานทุกวันในส่ วน trauma เวลา 00.00 - 08.00 น. และวันหยุดราชการเวลา
08.00 - 16.00 น. ในส่ วน non-trauma
16. แพทย์ประจาบ้านปี ที่ 1 และ 2 ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ปฏิบตั ิงานดูแลผูป้ ่ วยเด็กฉุ กเฉิ น
วันราชการ ตั้งแต่เวลา 16.00 - 08.00 น. ของวันรุ่ งขึ้น และตลอด 24 ชัว่ โมง ในวันหยุดราชการ
17. นิ สิ ตแพทย์ เ วชปฏิ บ ั ติ จ ั ด ให้ ห มุ น เวี ย นปฏิ บ ั ติ ง านรวมกั บ ภาควิ ช าอายุ ร ศาสตร์
ในการจัดปฏิบตั ิงาน (4 หน่วยกิต)
18. นิ สิตแพทย์ช้ นั ปี ที่ 5 รายวิชา Ambulatory Medicine ขึ้นปฏิบตั ิงานเวลา 08.00-12.00 น. ,
13.00-16.00 น. และ 16.00 – 24.00 น.
19. ห้องเบอร์ 9 มีแพทย์ประจาบ้านประจาเวรละ 3 คน เป็ นจากภาควิชากุมาร-เวชศาสตร์ 1 คน
ภาควิชาอายุรศาสตร์ 1 คน และหมุนเวียนจากภาควิชาต่างๆ อีก 1 คน

ตารางสรุ ปการปฏิบัติงานของแพทย์ ประจาบ้ านในห้ องฉุ กเฉิน
เวลาปฏิบัติงาน

Trauma

Non-trauma

เวรเช้า
08.00 - 16.00 น.

R1 ศัลย์

วันราชการ R1, R3 อายุรศาสตร์
วันหยุดราชการ R1 ฝ่ ายต่าง ๆ , R1 อายุรศาสตร์

เวรบ่าย
16.00 - 24.00 น.

R1 ศัลย์

R1, R2, R3 อายุรศาสตร์

เวรดึก
00.00 - 08.00 น.

R1 ฝ่ ายต่าง ๆ

R1 อายุรศาสตร์

ตารางสรุ ปการปฏิบัติงานของแพทย์ ประจาบ้ านในห้ องเบอร์ 9
วันราชการ
วันหยุดราชการ

16.00 - 24.00 น.
08.00 - 16.00 น.
16.00 - 24.00 น.

วันราชการ
วันหยุดราชการ

R เด็ก 1 คน, R Med 1 คน, R ภาควิชาต่าง ๆ 1 คน
R เด็ก 1 คน, R Med 1 คน, R ภาควิชาต่าง ๆ 1 คน
R เด็ก 1 คน, R Med 1 คน, R ภาควิชาต่าง ๆ 1 คน
ผู้ป่วยเด็ก
R1, R2 เด็ก 16.00 - 08.00 น. วันรุ่ งขึ้น
R1, R2 เด็ก 24 ชัว่ โมง

ขีดความสามารถของหน่ วยฉุกเฉิน
หน่วยฉุ กเฉิ น สามารถดูแลรักษาและแก้ไขภาวะต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. ช่วยชีวติ (resuscitation & life support) แบ่งเป็ น 2 กลุ่มคือ
1.1 Trauma
1.2 Non-trauma
1.2.1 Cardiac arrest
1.2.2 Respiratory distress

1.2.3 Shock
1.2.4 Unconsciousness
1.2.5 Hemorrhage
1.2.6 Malignant hypertension
1.2.7 Intoxication
2. ลดความทุกข์ทรมานจากปัญหา
2.1 pain
2.2 high fever
2.3 convulsion disorder
2.4 acute psychiatric problem
2.5 wound
2.6 foreign body
2.7 retention of excreta
3. ป้ องกันความพิการ (prevention of disability) ได้แก่ hemiplegia และ paraplegia

การปฏิบัติงาน
1. ผูป้ ่ วยฉุ กเฉิ นไม่จาเป็ นต้องผ่านการตรวจของนิสิตแพทย์เวชปฏิบตั ิก่อน จึงจะปรึ กษาแพทย์
ประจาบ้านฉุ กเฉิ น แต่ผปู ้ ่ วยฉุ กเฉิ นที่นิสิตแพทย์เวชปฏิบตั ิตรวจทุกคน อยูใ่ นความรับผิดชอบของแพทย์ประจา
บ้านฉุกเฉิน
2. ผูป้ ่ วยอาการหนัก ต้องการการรั ก ษาทัน ที โ ดย อาศัย ข้อมู ล จากประวัติแ ละการตรวจ
ร่ างกายไม่จาเป็ นต้องรอผลจากห้องปฏิบตั ิการ
3. ถ้าจาเป็ นต้องส่ งเอ็กซเรย์หรื อส่ งตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ ให้ส่งเฉพาะที่จาเป็ นและฉุ กเฉิ น
เท่านั้น
4. ผูป้ ่ วยคดีทุกราย ต้องแนบบัตรสี เขียวซึ่ งประทับตรา “นิ ติเวช” ไว้กบั บัตรตรวจโรคก่อน
บันทึกข้อมูลในบัตรตรวจโรค เพื่อเตือนแพทย์ผรู ้ ับผิดชอบผูป้ ่ วยว่า ผูป้ ่ วยรายนั้นเป็ นผูป้ ่ วยคดี เช่ น เมื่อจะส่ ง
เอ็กซเรย์ ต้องประทับตรา คาว่า “นิ ติเวช” ไว้บนใบสั่งเอ็กซเรย์ด้วยทุ กครั้ ง เพื่อเน้นให้ทางฝ่ ายรังสี วิทยา
ประทับตราคาว่า “นิติเวช” กลับมาในซองฟิ ล์ม เป็ นการเตือนไม่ให้นาฟิ ล์มออกจากโรงพยาบาลเพราะเก็บไว้
เป็ นหลักฐานทางนิติเวช

การปรึกษา
1. ผูป้ ่ วยทุ กราย ที่ นิสิตแพทย์เวชปฏิ บตั ิ ตรวจ จะต้องปรึ กษาแพทย์ประจาบ้านที่ อยู่เวรใน
หน่วยฉุ กเฉิ น
2. การปรึ กษาแพทย์ประจาบ้านเวรฝ่ ายหรื อสาขาต่าง ๆ ให้ดาเนินการดังนี้
2.1 ในเวลาราชการ ถ้าผูป้ ่ วยอาการหนักเมื่อให้การช่ วยชี วิต และรั กษาตามขั้นตอน
แล้ว ให้รีบปรึ กษาแพทย์ประจาบ้านแต่ล ะฝ่ าย ให้มาดู ผูป้ ่ วยในหน่ วยฉุ กเฉิ น ถ้าอาการไม่หนักให้การปฐม
พยาบาลเบื้องต้น แล้วส่ งผูป้ ่ วยไปตามฝ่ ายต่างๆ โดยแจ้งให้แพทย์ในฝ่ ายนั้นทราบก่อนส่ งไป
2.2 นอกเวลาราชการ แพทย์ประจาบ้านเวรฝ่ ายต่างๆ ต้องมาดูผปู ้ ่ วยที่หน่วยฉุ กเฉิ น

การเขียนบัตรตรวจโรค
1. ก่ อ นเขี ย นประวัติ ก ารตรวจรั ก ษาทุ ก ครั้ ง จะต้ องลงเวลาที่ เ ริ่ ม ดู ผ้ ู ป่ วยทุ ก ครั้ ง
ไม่วา่ จะเป็ นนิสิตแพทย์เวชปฏิบตั ิ หรื อแพทย์เวรฉุ กเฉิ น หรื อแพทย์ประจาบ้านที่รับปรึ กษา
2. เขียนประวัติการตรวจร่ างกายโดยย่อ รวมทั้งการแก้ปัญหา แผนการรักษาตลอดจนการแจ้ง
ว่าได้สั่งตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ และเอกซเรย์อย่างไรบ้าง ได้ผลอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อสั่งยาให้ผปู ้ ่ วย
ทุกครั้ง ควรเขียนชื่ อยา จานวนยา และวิธีใช้ในบัตรตรวจโรคพร้ อมเซ็ นชื่ อให้ชดั เจน ตามด้วยรหัสประจาตัว
เพื่อประโยชน์ในการติดตามการรักษาต่อไป

การจ่ ายยาและเวชภัณฑ์
ยาและเวชภัณฑ์ฉุกเฉิ นมีสารองไว้ในหน่วยฉุ กเฉิ น สามารถใช้ได้ทนั ที เมื่อใช้กบั ผูป้ ่ วยที่มี
เงินจ่ายให้เขียนใบสั่งยาให้ผปู ้ ่ วยซื้ อจากห้องยานามาใช้คืน ถ้าผูป้ ่ วยไม่มีเงิน ไม่ตอ้ งสั่งซื้ อทางหน่วยฉุ กเฉิ นจะ
เบิกจากยาและเวชภัณฑ์ของโรงพยาบาล สารองไว้ใช้กบั ผูป้ ่ วยต่อไป
แพทย์ประจาบ้าน มีสิทธิ สั่งได้เฉพาะยาและเวชภัณฑ์ที่มีจาหน่ ายในโรงพยาบาล ซึ่ งมีรายชื่ อ
แจ้งไว้ในหน่วยฉุ กเฉิ น ถ้าผูป้ ่ วยจาเป็ นต้องใช้ยาที่ไม่มีจาหน่ายในโรงพยาบาล อาจารย์แพทย์เท่านั้นที่มีสิทธิ จะ
สั่งได้โดยเซ็นชื่อสั่งยาในใบสั่งยาของโรงพยาบาล ตามด้วยรหัสประจาตัว เช่นกัน
หากผูป้ ่ วยไม่มีเงินซื้ อยาที่มีจาหน่ายในโรงพยาบาลเพื่อไปใช้ต่อที่บา้ น ให้ปฏิบตั ิดงั นี้
- ที่หวั ใบสั่งยาในเวลาราชการ เขียนว่า “ติดต่อ สังคมสงเคราะห์” และ เซ็นชื่อ
กากับ
ในกรณี ผปู้ ่ วยซึ่งเป็ นเจ้าหน้าที่หรื อครอบครัวเจ้าหน้าที่ตอ้ งใช้ยาฉุกเฉิน
- ในเวลาราชการ ให้ติดต่อห้องเจ้าหน้าที่

- นอกเวลาราชการ เขียนว่า “เจ้าหน้าที่หรื อ “ครอบครัวเจ้าหน้าที่ ” ไว้ที่หวั ใบสั่งยา
และเซ็นชื่อกากับ
ยาและเวชภัณฑ์ ที่ ตอ้ งใช้ใ บสั่งยาของแพทย์ผูเ้ ชี่ ยวชาญ อาจารย์แพทย์ประจาห้องฉุ ก เฉิ น
สามารถเซ็นเบิกยา หรื อใช้ในกรณี ฉุกเฉินได้

ผู้ป่วยส่ งต่ อระหว่ างเวร
เมื่อการตรวจรักษายังไม่เสร็ จ อยูใ่ นระหว่างการสังเกตอาการ ให้น้ าเกลือ ให้เลือด หรื อรอเตียง
เพื่อรับไว้ในโรงพยาบาล ก่อนออกจากเวรต้องส่ งเวรให้ผรู ้ ับเวรใหม่รับทราบ และดาเนิ นการต่อ พร้ อมกันทั้ง
นิสิตแพทย์เวชปฏิบตั ิ และแพทย์ประจาบ้าน

การนัดผู้ป่วยมาโรงพยาบาลครั้งต่ อไป
1. ผูป้ ่ วยคดี ผูป้ ่ วยคดีทุกคนให้ติดใบสี เขียว ประทับตราคาว่า “นิติเวช” ไว้ที่มุมล่างด้านขวา
ของบัตรตรวจโรคแผ่นแรกและ
1.1 ถ้าได้รับการตรวจรักษาเสร็ จสิ้ นก่อน 11.00 น.ในวันราชการ ให้ส่งปรึ กษาคลินิก
นิติเวชได้ทนั ที
1.2 ถ้าการตรวจรักษาเสร็ จสิ้ นหลัง 11.00 น. ในวันราชการ หรื อ เวลาใดก็ตามใน
วันหยุดราชการ เมื่อผูป้ ่ วยกลับบ้านได้ให้เขียน ใบนัดสี เหลืองให้ผูป้ ่ วยมาคลิ นิกนิ ติเวชในวันราชการต่อมา
เวลา 08.30 น.
1.3 ถ้าการตรวจรักษายังไม่เสร็ จสิ้ น แพทย์ยงั คงสังเกตดูอาการผูป้ ่ วย หรื อเป็ นผูป้ ่ วย
ที่รอรับไว้ในหน่วยฉุ กเฉิ น ไม่ตอ้ งเขียนใบนัดสี เหลืองให้ผปู ้ ่ วย แต่ให้แนบไว้กบั บัตรตรวจโรค ถ้าไม่ส่งปรึ กษา
แพทย์นิติเวชในผูป้ ่ วยคดี แพทย์ประจาบ้านซึ่ งอยูเ่ วรตามวันเวลาที่ผปู้ ่ วยมารับการรักษา หรื อแพทย์ที่รับปรึ กษา
ผูป้ ่ วยรายนั้น ๆ จะต้องเป็ นพยานในศาลเมื่อมีคดีเกิดขึ้น
2. ผูป้ ่ วยที่ไม่ใช่ผปู ้ ่ วยคดี เมื่อได้ให้การรักษาตามความจาเป็ นจากหน่วยฉุ กเฉิ นแล้วควรนัดมา
โรงพยาบาลอีก เพื่อ
2.1 รับการรักษาต่อไป โดยให้นัดพบแพทย์ผเู ้ ชี่ ยวชาญตามปั ญหาของผูป้ ่ วย ยกเว้น
คลิ นิกโรคหัวใจ และทางเดิ นอาหาร ต้องนัดโดยแพทย์โรคหัวใจ หรื อทางเดิ นอาหารเท่านั้น แต่ถ้าผูป้ ่ วยมี
ปั ญหาโรคหัวใจ หรื อทางเดิ นอาหารมารั บ การรั กษาจากหน่ วยฉุ กเฉิ นและต้องรั บการรั กษาต่อไป ให้นัดมา
คลินิกอายุรกรรมทัว่ ไป ตึก ภปร.ชั้น 1 เวลา 08.30 น. ได้ทุกวันราชการ
2.2 การศึกษา ให้นดั มาหน่วยฉุ กเฉิ นในเวลาที่อาจารย์แพทย์จากภาควิชาอายุรศาสตร์
หรื อศัลยศาสตร์มาสอนนิสิตแพทย์ฉุกเฉิน

การรับผู้ป่วยไว้ ในโรงพยาบาล
เป็ นสิ ทธิ ข องแพทย์ ป ระจ าบ้ า น แพทย์ อ าวุ โ สภาควิ ช าต่ า งๆ เท่ า นั้ น โดยบั น ทึ ก ไว้
ในบัต รตรวจโรคอย่ า งชัด เจนว่ า “รั บ ไว้” เวลาเท่ า ไร ฉุ ก เฉิ น และที่ ไ หน แต่ ใ นกรณี ที่ ไ ม่ มี เ ตี ย งว่ า ง
ให้เขียนด้วยว่ายังไม่มีเตียงว่าง และจะสั่งให้ทาอะไรต่อไป

การรับ-ส่ งผู้ป่วยจากโรงพยาบาลอืน่
1. เมื่อผูป้ ่ วยฉุ กเฉิ นต้องอยูโ่ รงพยาบาล แต่อาการไม่หนักและไม่มีที่รับไว้ เมื่อให้การรักษา
เบื้องต้นตามความเหมาะสมแล้ว แพทย์ประจาบ้านและแพทย์อาวุโสที่รับปรึ กษาเป็ นผูต้ ดั สิ นใจว่าจะให้ไปรับ
การรักษาจากโรงพยาบาลอื่นโดยติดต่อผ่านศูนย์ส่งกลับ หรื อโทรศัพท์ติดต่อเองพร้ อมทั้งเขี ยนใบส่ งต่อเป็ น
ทางการ และถ้าเป็ นนอกเวลาราชการและผูป้ ่ วยต้องเดินทางไปด้วยรถพยาบาลของโรงพยาบาล ให้แพทย์ประจา
บ้านเป็ นผูเ้ ขียนใบสัง่ รถ
2. ผูป้ ่ วยฉุ กเฉิ นที่ตอ้ งการรับการรักษาต่อในโรงพยาบาลเอกชน หลังจากให้การปฐมพยาบาล
แล้วญาติจะต้องเป็ นผูต้ ิดต่อโรงพยาบาลเอกชนนั้นเอง และรับผิดชอบการเคลื่อนผูป้ ่ วยโดยเขียนคายินยอมลงใน
แฟ้ มตรวจโรค ลงวัน เวลา ที่รับออกไปและเซ็นชื่อกากับทุกครั้งในแฟ้ มตรวจโรค แพทย์ประจาบ้านควรเขียนใบ
ส่ งต่อผูป้ ่ วยเพื่อประโยชน์ในการรักษาต่อไป เช่นกัน
3. ผูป้ ่ วยไม่ฉุกเฉิ น แต่เดิ นทางมาจากต่างจังหวัด นอกเวลาราชการ ให้พิจารณาตามความ
จาเป็ นแล้วรอส่ งพบแพทย์เฉพาะทางในเวลาราชการตามปั ญหาของผูป้ ่ วย หรื อปรึ กษาแพทย์ประจาบ้านฝ่ าย
ต่างๆ เพื่อให้คาแนะนาไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลท้องถิ่นโดยเขียนใบส่ งต่อเป็ นทางการ
4. ผูป้ ่ วยที่ศูนย์อนามัย หรื อโรงพยาบาลต่างๆ ส่ งมาเป็ นทางการเพื่อปรึ กษาควรพิจารณาให้
เหมาะสมโดยปรึ กษาแพทย์เฉพาะทางหรื อนัดตรวจในคลิ นิกเฉพาะโรค ยกเว้นคลิ นิกโรคหัวใจ และคลิ นิก
ทางเดินอาหาร

ใบรับรองแพทย์
แพทย์ประจาบ้านที่ดูแลนิ สิตแพทย์เวชปฏิ บตั ิ เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการออกใบรับรองแพทย์
ยกเว้นผูป้ ่ วยคดี เพราะถ้าแพทย์ประจาบ้านออกให้แล้ว แพทย์นิติเวชจะไม่รับผิดชอบต่อเมื่ อออกใบรั บรอง
แพทย์แล้ว ควรบันทึกลงในบัตรตรวจโรคด้วยว่าได้ออกใบรับรองให้ผปู ้ ่ วยหยุดพักนานเท่าไร

ผู้ป่วยประกันสั งคม และผู้ป่วยประกันอุบัติเหตุ

สาหรับผูป้ ่ วยทั้ง 2 ประเภทนี้ ให้การรักษาเช่นเดียวกับผูป้ ่ วยทัว่ ไป ในกรณี ที่ไม่ตอ้ งรับไว้ใน
โรงพยาบาล หรื อไม่ตอ้ งเฝ้ าสังเกตอาการ แต่หากต้องได้รับการรักษาตัวในโรงพยาบาลหรื อรั บ ไว้เ ฝ้ าสั ง เกต
อาการนั้น ให้รับไว้ในตึกสวัสดิ์-ล้ อม โอสถานุเคราะห์ (ตึกผู้ป่วยประกันสั งคม)

การปฏิบัติเมือ่ ผู้ป่วยถึงแก่กรรม
1. ลงความเห็นในใบมรณบัตรเมื่อมีประวัติผปู ้ ่ วยรับการรักษาประจาในโรงพยาบาล และถึงแก่
กรรมด้วยสาเหตุจากโรคนั้น
2. ศพคดี หรื อ สงสัย เขียนรายงานขอทาการตรวจศพ เช่นเดียวกับการเขียนในแฟ้ มตรวจโรค
แต่ไม่ลงความเห็นในใบมรณบัตร เพื่อให้แพทย์นิติเวชรับผิดชอบต่อไป

สวัสดิการ
1. อาหาร ในระหว่างอยู่เวร นิ สิตแพทย์เวชปฏิ บตั ิ และแพทย์ประจาบ้านจะได้รับอาหารจาก
ฝ่ ายโภชนวิทยาและโภชนบาบัด ดังนี้
เวรเช้า - อาหารเช้า และอาหารกลางวัน
เวรบ่าย - อาหารเย็น และอาหารมื้อค่า
เวรดึก - อาหารว่าง และอาหารเช้า
2. ห้องนอนรอเข้าเวร มีหอ้ งสาหรับแพทย์ที่รอเข้าเวรดึก และสาหรับแพทย์เวรบ่ายที่ออกเวร
แล้วไม่สะดวกที่จะเดินทางกลับ โดยแบ่งเป็ น ห้องพักแพทย์หญิงและห้องพักแพทย์ชาย
3. ศูนย์บริ การโลหิ ตแห่งชาติ สภากาชาดไทย รับสมัครนิ สิตแพทย์เวชปฏิบตั ิซ่ ึ ง อยูเ่ วรบ่ายที่
หน่วยฉุ กเฉิ นไปปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการรับบริ จาคโลหิ ตตามสถานที่ต่างๆ ตามความสมัครใจ
4. เมื่ อมี การแลกเวร ทั้ง นิ สิตแพทย์ และแพทย์ประจาบ้าน จะต้องเขี ยนใบแลกเวร โดยมี
ลายเซ็นของผูแ้ ลก และผูใ้ ห้แลกเวร แล้ววางไว้ในกล่องข้างบอร์ ด ซึ่ งติดตารางเวรอยู่หน้าห้องพักแพทย์หญิง
เพื่อการแก้ไขในใบเวรให้เป็ นที่เรี ยบร้ อย โดยเลขานุ การของหน่ วยฉุ กเฉิ นหลังจากได้รับการอนุ มตั ิจากแพทย์
หัวหน้าหน่วยฉุ กเฉิ น

