
หน่วยฉุกเฉิน ฝ่ายผู้ป่วยนอก  
 

ส านักงาน    :    ตึกจุฬาภรณ์  และ                               โทร.  สายใน 4214, 4234, 4125,   
            ตึกมงกุฏ - เพชรรัตน์ ชั้นล่าง                         4553 - 5  
           

หน่วยฉุกเฉิน 
  ค าจ ากดัความ หน่วยฉุกเฉิน คือ หน่วยท่ีให้บริการเร่งด่วนเพื่อช่วยชีวิต ลดความทุกข์ทรมาน
และป้องกนัความพิการ 
  ลกัษณะของผูป่้วยท่ีเรียกวา่ “ฉุกเฉิน” คือ 

1. อุบติัเหตุ ทุกราย 
2. ไม่ใช่อุบติัเหตุ บางราย 

  ขอบเขตของการปฏิบติังาน หน่วยฉุกเฉินเป็นหน่วยเดียวของฝ่ายผูป่้วยนอก ซ่ึงปฏิบติังาน
ตลอด 24 ชัว่โมง ทุกวนัไม่มีวนัหยดุ เพื่อใหก้ารดูแลรักษาอยา่งมีประสิทธิภาพ จนสามารถ 

1. น าผูป่้วยไปรักษาต่อไป 
2. ส้ินสุดการรักษา ผูป่้วยกลบับา้นได ้
3. รับผูป่้วยไวส้ังเกตอาการต่อ 

  ปัจจุบนัหน่วยฉุกเฉินมีหอ้งปฏิบติังาน 3 หอ้ง คือ 
1. ห้องฉุกเฉิน  ส าหรับรักษาผูป่้วยอาการหนกั ทั้งจากอุบติัเหตุและไม่ใช่อุบติัเหตุตลอด 24 

ชัว่โมง การท างานแบ่งเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ Trauma และ Non-Trauma 
2. ห้องสังเกตอาการ  เป็นส่วนหน่ึงของหน่วยฉุกเฉิน อยูท่ี่ตึกจุฬาภรณ์ ชั้น 1 และตึกจุฬาภรณ์ 

ชั้น 2  ส าหรับผูป่้วยท่ีรอการวนิิจฉยั, รอการรับเขา้อยูใ่นโรงพยาบาลแบบฉุกฉินในกรณีท่ีเตียงในหอผูป่้วยยงัไม่
วา่ง 

3. ห้องเบอร์ 9 อยูท่ี่ตึกจกัรพงษช์ั้นล่าง เป็นห้องตรวจผู ้ป่วย ท่ีมานอกเวลาราชการท่ีอาการ
ไม่มาก (ระหวา่งเวลา 16.00 - 24.00 น.) ในวนัราชการและ 08.00 - 24.00 น. ในวนัหยุดราชการ) เพื่อแบ่งเบา
ภาระของหอ้งฉุกเฉินท าใหห้อ้งฉุกเฉินไม่แออดัเกินไป 
 

  แพทย์ผู้ปฏิบัติงาน  
1. นายแพทยสุ์วทิย ์  ศรีอษัฎาพร  แพทยห์วัหนา้หน่วยฉุกเฉิน 
2. นายแพทยส์มศกัด์ิ คุปตนิ์รัติศยักุล แพทยผ์ูช่้วยหวัหนา้หน่วยฉุกเฉิน 
3. นายแพทยสุ์รินทร์ อศัววทิูรทิพย ์ แพทยผ์ูช่้วยหวัหนา้หน่วยฉุกเฉิน 



4. นายแพทยค์รองวงศ ์ มุสิกถาวร อาจารยแ์พทยเ์วชศาสตร์ฉุกเฉิน และหวัหนา้
ศูนยเ์วชศาสตร์ฉุกเฉิน 

5. นายแพทยธ์นดล โรจนศานติกุล อาจารยแ์พทยเ์วชศาสตร์ฉุกเฉิน 
6. แพทยห์ญิงสุธาพร ล ้าเลิศกุล อาจารยแ์พทยเ์วชศาสตร์ฉุกเฉิน 
7. นายแพทยอ์รรถสิทธ์ิ    โคมินทร์ อาจารยแ์พทยเ์วชศาสตร์ฉุกเฉิน 
8. แพทยห์ญิงขวญัศิริ  นราจีนรน อาจารยแ์พทยเ์วชศาสตร์ฉุกเฉิน 
9. แพทยป์ระจ าบา้นเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ปฏิบติังานในหอ้งฉุกเฉิน 24 ชัว่โมง 
10. แพทย์ประจ าบ้านปีท่ี 3 ภาควิชาอายุรศาสตร์ ปฏิบัติงาน non-trauma เวลา  

08.00-16.00 น. วนัราชการ และ 16.00-24.00 น. ทุกวนั 
11. แพทยป์ระจ าบา้นปีท่ี 2 ภาควิชาอายุรศาสตร์ ปฏิบติังาน non-trauma ทุกวนัเวลา 16.00-

24.00 น. 
12. แพทยป์ระจ าบา้นปีท่ี 1 ภาควชิาอายรุศาสตร์ ปฏิบติังาน non-trauma ทุกวนัราชการ  ตลอด 

24 ชม. 
13. แพทยป์ระจ าบา้นเวชศาสตร์ฉุกเฉินปีท่ี 1 , 2 , 3  ปฏิบติังาน non – trauma หรือ trauma ทุก

วนัตลอด 24 ชม. 
14. แพทยป์ระจ าบา้นปีท่ี 1  ภาควิชาศลัยศาสตร์  ปฏิบติังานในส่วน trauma ทุกวนั เวลา 

08.00-24.00 น. 
15. แพทยป์ระจ าบา้นปีท่ี 1 จากทุกภาควิชา ยกเวน้ภาควิชาอายุรศาสตร์, ศลัย-ศาสตร์ และ

กุมารเวชศาสตร์ จะหมุนเวยีนปฏิบติังานทุกวนัในส่วน trauma  เวลา 00.00 - 08.00 น.  และวนัหยุดราชการเวลา 
08.00 - 16.00 น. ในส่วน non-trauma 

16. แพทยป์ระจ าบา้นปีท่ี 1 และ 2  ภาควิชากุมารเวชศาสตร์  ปฏิบติังานดูแลผูป่้วยเด็กฉุกเฉิน 
วนัราชการ ตั้งแต่เวลา 16.00 - 08.00 น. ของวนัรุ่งข้ึน และตลอด  24 ชัว่โมง ในวนัหยดุราชการ 

17. นิสิตแพทย์เวชปฏิบัติจัดให้หมุนเวียนปฏิบัติงานรวมกับภาควิชาอายุรศาสตร์  
ในการจดัปฏิบติังาน (4 หน่วยกิต) 

18. นิสิตแพทยช์ั้นปีท่ี 5 รายวิชา Ambulatory Medicine ข้ึนปฏิบติังานเวลา 08.00-12.00 น. , 
13.00-16.00 น. และ 16.00 – 24.00 น. 

19. หอ้งเบอร์ 9 มีแพทยป์ระจ าบา้นประจ าเวรละ 3 คน เป็นจากภาควิชากุมาร-เวชศาสตร์ 1 คน 
ภาควชิาอายรุศาสตร์ 1 คน และหมุนเวยีนจากภาควชิาต่างๆ อีก 1 คน 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       ตารางสรุปการปฏิบัติงานของแพทย์ประจ าบ้านในห้องฉุกเฉิน 
 

เวลาปฏิบัติงาน Trauma Non-trauma 

เวรเชา้ 
08.00 - 16.00 น. 

 R1   ศลัย ์         
 

วนัราชการ R1, R3 อายรุศาสตร์ 
วนัหยดุราชการ R1 ฝ่ายต่าง ๆ ,  R1  อายรุศาสตร์ 

เวรบ่าย 
16.00 - 24.00 น. 

R1   ศลัย ์
 

R1, R2, R3 อายรุศาสตร์ 

เวรดึก 
00.00 - 08.00 น. 

R1   ฝ่ายต่าง ๆ R1  อายรุศาสตร์ 

       ตารางสรุปการปฏิบัติงานของแพทย์ประจ าบ้านในห้องเบอร์ 9 
 

วนัราชการ 16.00 - 24.00 น. R เด็ก 1 คน, R Med 1 คน, R ภาควชิาต่าง ๆ 1 คน  

วนัหยุดราชการ 08.00 - 16.00 น. 
16.00 - 24.00 น. 

R เด็ก 1 คน, R Med 1 คน, R ภาควชิาต่าง ๆ 1 คน 
R เด็ก 1 คน, R Med 1 คน, R ภาควชิาต่าง ๆ 1 คน  

 

            ผู้ป่วยเด็ก 
       วนัราชการ       R1, R2  เด็ก  16.00 - 08.00 น.  วนัรุ่งข้ึน  
     วนัหยดุราชการ   R1, R2  เด็ก  24  ชัว่โมง 
 

ขดีความสามารถของหน่วยฉุกเฉิน 
  หน่วยฉุกเฉิน สามารถดูแลรักษาและแกไ้ขภาวะต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

1. ช่วยชีวติ  (resuscitation & life support) แบ่งเป็น 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. ลดความทุกขท์รมานจากปัญหา 
      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. ป้องกนัความพิการ (prevention of disability) ไดแ้ก่ hemiplegia และ paraplegia 
 

 

การปฏบิัติงาน  
1. ผูป่้วยฉุกเฉินไม่จ  าเป็นตอ้งผา่นการตรวจของนิสิตแพทยเ์วชปฏิบติัก่อน จึงจะปรึกษาแพทย์

ประจ าบา้นฉุกเฉิน แต่ผูป่้วยฉุกเฉินท่ีนิสิตแพทยเ์วชปฏิบติัตรวจทุกคน อยูใ่นความรับผิดชอบของแพทยป์ระจ า
บา้นฉุกเฉิน 

2. ผูป่้วยอาการหนัก ต้องการการรักษาท ันทีโดยอาศยัข้อมูลจากประวติัและการตรวจ
ร่างกายไม่จ  าเป็นตอ้งรอผลจากหอ้งปฏิบติัการ 

3. ถา้จ าเป็นตอ้งส่งเอก็ซเรยห์รือส่งตรวจทางห้องปฏิบติัการ ให้ส่งเฉพาะท่ีจ าเป็นและฉุกเฉิน
เท่านั้น 

4. ผูป่้วยคดีทุกราย ตอ้งแนบบตัรสีเขียวซ่ึงประทบัตรา “นิติเวช” ไวก้บับตัรตรวจโรคก่อน
บนัทึกขอ้มูลในบตัรตรวจโรค เพื่อเตือนแพทยผ์ูรั้บผิดชอบผูป่้วยว่า ผูป่้วยรายนั้นเป็นผูป่้วยคดี เช่น เม่ือจะส่ง
เอ็กซเรย ์ตอ้งประทบัตรา ค าว่า “นิติเวช” ไวบ้นใบสั่งเอ็กซเรยด์้วยทุกคร้ัง เพื่อเน้นให้ทางฝ่ายรังสีวิทยา 
ประทบัตราค าวา่ “นิติเวช”  กลบัมาในซองฟิล์ม เป็นการเตือนไม่ให้น าฟิล์มออกจากโรงพยาบาลเพราะเก็บไว้
เป็นหลกัฐานทางนิติเวช 
 



การปรึกษา 
1. ผูป่้วยทุกราย ท่ีนิสิตแพทยเ์วชปฏิบติัตรวจ จะตอ้งปรึกษาแพทยป์ระจ าบา้นท่ีอยู่เวรใน

หน่วยฉุกเฉิน 
2. การปรึกษาแพทยป์ระจ าบา้นเวรฝ่ายหรือสาขาต่าง ๆ ใหด้ าเนินการดงัน้ี 

2.1 ในเวลาราชการ ถ้าผูป่้วยอาการหนักเม่ือให้การช่วยชีวิต และรักษาตามขั้นตอน
แล้ว ให้รีบปรึกษาแพทยป์ระจ าบา้นแต่ละฝ่าย ให้มาดูผูป่้วยในหน่วยฉุกเฉิน ถ้าอาการไม่หนักให้การปฐม
พยาบาลเบ้ืองตน้ แลว้ส่งผูป่้วยไปตามฝ่ายต่างๆ โดยแจง้ใหแ้พทยใ์นฝ่ายนั้นทราบก่อนส่งไป 

2.2 นอกเวลาราชการ แพทยป์ระจ าบา้นเวรฝ่ายต่างๆ ตอ้งมาดูผูป่้วยท่ีหน่วยฉุกเฉิน 
 

การเขยีนบัตรตรวจโรค     
1. ก่อนเ ขียนประวัติการตรวจ รักษาทุกค ร้ัง  จะต้องลงเวลาที่ เ ร่ิม ดู ผู้ ป่วยทุกค ร้ัง  

ไม่วา่จะเป็นนิสิตแพทยเ์วชปฏิบติั หรือแพทยเ์วรฉุกเฉิน หรือแพทยป์ระจ าบา้นท่ีรับปรึกษา 
2. เขียนประวติัการตรวจร่างกายโดยยอ่ รวมทั้งการแกปั้ญหา แผนการรักษาตลอดจนการแจง้

วา่ไดส้ั่งตรวจทางห้องปฏิบติัการ และเอกซเรยอ์ยา่งไรบา้ง ไดผ้ลอยา่งไรโดยเฉพาะอยา่งยิ่ง เม่ือสั่งยาให้ผูป่้วย
ทุกคร้ัง ควรเขียนช่ือยา จ านวนยา  และวิธีใช้ในบตัรตรวจโรคพร้อมเซ็นช่ือให้ชดัเจน ตามดว้ยรหัสประจ าตวั 
เพื่อประโยชน์ในการติดตามการรักษาต่อไป 

การจ่ายยาและเวชภัณฑ์  
  ยาและเวชภณัฑ์ฉุกเฉินมีส ารองไวใ้นหน่วยฉุกเฉิน สามารถใชไ้ดท้นัที เม่ือใชก้บั     ผูป่้วยท่ีมี
เงินจ่ายให้เขียนใบสั่งยาให้ผูป่้วยซ้ือจากห้องยาน ามาใชคื้น ถา้ผูป่้วยไม่มีเงิน ไม่ตอ้งสั่งซ้ือทางหน่วยฉุกเฉินจะ
เบิกจากยาและเวชภณัฑข์องโรงพยาบาล ส ารองไวใ้ชก้บัผูป่้วยต่อไป 
  แพทยป์ระจ าบา้น มีสิทธิสั่งไดเ้ฉพาะยาและเวชภณัฑ์ท่ีมีจ  าหน่ายในโรงพยาบาล ซ่ึงมีรายช่ือ
แจง้ไวใ้นหน่วยฉุกเฉิน ถา้ผูป่้วยจ าเป็นตอ้งใชย้าท่ีไม่มีจ  าหน่ายในโรงพยาบาล อาจารยแ์พทยเ์ท่านั้นท่ีมีสิทธิจะ
สั่งไดโ้ดยเซ็นช่ือสั่งยาในใบสั่งยาของโรงพยาบาล ตามดว้ยรหสัประจ าตวั เช่นกนั 
  หากผูป่้วยไม่มีเงินซ้ือยาท่ีมีจ  าหน่ายในโรงพยาบาลเพื่อไปใชต่้อท่ีบา้น ใหป้ฏิบติัดงัน้ี 

- ท่ีหวัใบสั่งยาในเวลาราชการ เขียนวา่ “ติดต่อ สังคมสงเคราะห์” และ        เซ็นช่ือ
ก ากบั 

  ในกรณีผูป่้วยซ่ึงเป็นเจา้หนา้ท่ีหรือครอบครัวเจา้หนา้ท่ีตอ้งใชย้าฉุกเฉิน 
- ในเวลาราชการ ใหติ้ดต่อหอ้งเจา้หนา้ท่ี 



- นอกเวลาราชการ  เขียนวา่ “เจา้หนา้ท่ีหรือ “ครอบครัวเจา้หนา้ท่ี” ไวท่ี้หวัใบสั่งยา
และเซ็นช่ือก ากบั 

ยาและเวชภณัฑ์ ท่ีตอ้งใช้ใบสั่งยาของแพทย์ผูเ้ช่ียวชาญ อาจารย์แพทย์ประจ าห้องฉุกเฉิน 
สามารถเซ็นเบิกยา หรือใชใ้นกรณีฉุกเฉินได ้
 

ผู้ป่วยส่งต่อระหว่างเวร 
  เม่ือการตรวจรักษายงัไม่เสร็จ อยูใ่นระหวา่งการสังเกตอาการ ให้น ้ าเกลือ ให้เลือด หรือรอเตียง
เพื่อรับไวใ้นโรงพยาบาล ก่อนออกจากเวรตอ้งส่งเวรให้ผูรั้บเวรใหม่รับทราบ และด าเนินการต่อ พร้อมกนัทั้ง
นิสิตแพทยเ์วชปฏิบติั และแพทยป์ระจ าบา้น 
 

การนัดผู้ป่วยมาโรงพยาบาลคร้ังต่อไป 
1. ผูป่้วยคดี ผูป่้วยคดีทุกคนให้ติดใบสีเขียว ประทบัตราค าวา่ “นิติเวช” ไวท่ี้มุมล่างดา้นขวา

ของบตัรตรวจโรคแผน่แรกและ 
1.1 ถา้ไดรั้บการตรวจรักษาเสร็จส้ินก่อน 11.00 น.ในวนัราชการ ให้ส่งปรึกษาคลินิก

นิติเวชไดท้นัที 
1.2 ถา้การตรวจรักษาเสร็จส้ินหลงั 11.00 น. ในวนัราชการ หรือ เวลาใดก็ตามใน

วนัหยุดราชการ เม่ือผูป่้วยกลบับา้นไดใ้ห้เขียน  ใบนัดสีเหลืองให้ผูป่้วยมาคลินิกนิติเวชในวนัราชการต่อมา  
เวลา 08.30 น. 

1.3 ถา้การตรวจรักษายงัไม่เสร็จส้ิน   แพทยย์งัคงสังเกตดูอาการผูป่้วย หรือเป็นผูป่้วย
ท่ีรอรับไวใ้นหน่วยฉุกเฉิน ไม่ตอ้งเขียนใบนดัสีเหลืองให้ผูป่้วย แต่ให้แนบไวก้บับตัรตรวจโรค ถา้ไม่ส่งปรึกษา
แพทยนิ์ติเวชในผูป่้วยคดี แพทยป์ระจ าบา้นซ่ึงอยูเ่วรตามวนัเวลาท่ีผูป่้วยมารับการรักษา หรือแพทยท่ี์รับปรึกษา
ผูป่้วยรายนั้น ๆ  จะตอ้งเป็นพยานในศาลเม่ือมีคดีเกิดข้ึน 

2. ผูป่้วยท่ีไม่ใช่ผูป่้วยคดี เม่ือไดใ้หก้ารรักษาตามความจ าเป็นจากหน่วยฉุกเฉินแลว้ควรนดัมา
โรงพยาบาลอีก เพื่อ 

2.1 รับการรักษาต่อไป โดยให้นัดพบแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญตามปัญหาของผูป่้วย ยกเวน้
คลินิกโรคหัวใจ และทางเดินอาหาร ตอ้งนัดโดยแพทยโ์รคหัวใจ  หรือทางเดินอาหารเท่านั้น แต่ถ้าผูป่้วยมี
ปัญหาโรคหัวใจ หรือทางเดินอาหารมารับการรักษาจากหน่วยฉุกเฉินและตอ้งรับการรักษาต่อไป ให้นัดมา
คลินิกอายรุกรรมทัว่ไป ตึก ภปร.ชั้น 1 เวลา 08.30 น. ไดทุ้กวนัราชการ 

2.2 การศึกษา ให้นดัมาหน่วยฉุกเฉินในเวลาท่ีอาจารยแ์พทยจ์ากภาควิชาอายุรศาสตร์
หรือศลัยศาสตร์มาสอนนิสิตแพทยฉุ์กเฉิน 



 

การรับผู้ป่วยไว้ในโรงพยาบาล  
  เ ป็นสิทธิของแพทย์ประจ าบ้าน แพทย์อาวุโสภาควิชาต่างๆ เท่านั้ น  โดยบันทึกไว ้
ในบัตรตรวจโรคอย่างชัดเจนว่า “รับไว”้ เวลาเท่าไร ฉุกเฉิน และท่ีไหน แต่ในกรณีท่ีไม่มีเตียงว่าง 
ใหเ้ขียนดว้ยวา่ยงัไม่มีเตียงวา่ง และจะสั่งใหท้  าอะไรต่อไป 
 

การรับ-ส่งผู้ป่วยจากโรงพยาบาลอืน่ 
1. เม่ือผูป่้วยฉุกเฉินตอ้งอยูโ่รงพยาบาล แต่อาการไม่หนกัและไม่มีท่ีรับไว ้เม่ือให้การรักษา

เบ้ืองตน้ตามความเหมาะสมแลว้ แพทยป์ระจ าบา้นและแพทยอ์าวุโสท่ีรับปรึกษาเป็นผูต้ดัสินใจวา่จะให้ไปรับ
การรักษาจากโรงพยาบาลอ่ืนโดยติดต่อผ่านศูนยส่์งกลบั หรือโทรศพัท์ติดต่อเองพร้อมทั้งเขียนใบส่งต่อเป็น
ทางการ และถา้เป็นนอกเวลาราชการและผูป่้วยตอ้งเดินทางไปดว้ยรถพยาบาลของโรงพยาบาล ให้แพทยป์ระจ า
บา้นเป็นผูเ้ขียนใบสั่งรถ 

2. ผูป่้วยฉุกเฉินท่ีตอ้งการรับการรักษาต่อในโรงพยาบาลเอกชน หลงัจากให้การปฐมพยาบาล
แลว้ญาติจะตอ้งเป็นผูติ้ดต่อโรงพยาบาลเอกชนนั้นเอง และรับผดิชอบการเคล่ือนผูป่้วยโดยเขียนค ายินยอมลงใน
แฟ้มตรวจโรค ลงวนั เวลา ท่ีรับออกไปและเซ็นช่ือก ากบัทุกคร้ังในแฟ้มตรวจโรค แพทยป์ระจ าบา้นควรเขียนใบ
ส่งต่อผูป่้วยเพื่อประโยชน์ในการรักษาต่อไป  เช่นกนั 

3. ผูป่้วยไม่ฉุกเฉิน แต่เดินทางมาจากต่างจงัหวดั นอกเวลาราชการ ให้พิจารณาตามความ
จ าเป็นแลว้รอส่งพบแพทยเ์ฉพาะทางในเวลาราชการตามปัญหาของผูป่้วย หรือปรึกษาแพทยป์ระจ าบา้นฝ่าย
ต่างๆ เพื่อใหค้  าแนะน าไปรับการรักษาท่ีโรงพยาบาลทอ้งถ่ินโดยเขียนใบส่งต่อเป็นทางการ 

4. ผูป่้วยท่ีศูนยอ์นามยั  หรือโรงพยาบาลต่างๆ ส่งมาเป็นทางการเพื่อปรึกษาควรพิจารณาให้
เหมาะสมโดยปรึกษาแพทยเ์ฉพาะทางหรือนัดตรวจในคลินิกเฉพาะโรค ยกเวน้คลินิกโรคหัวใจ  และคลินิก
ทางเดินอาหาร  
 

ใบรับรองแพทย์ 
  แพทยป์ระจ าบา้นท่ีดูแลนิสิตแพทยเ์วชปฏิบติั เป็นผูรั้บผิดชอบในการออกใบรับรองแพทย ์
ยกเวน้ผูป่้วยคดี เพราะถ้าแพทยป์ระจ าบา้นออกให้แล้ว  แพทยนิ์ติเวชจะไม่รับผิดชอบต่อเม่ือออกใบรับรอง
แพทยแ์ลว้ ควรบนัทึกลงในบตัรตรวจโรคดว้ยวา่ไดอ้อกใบรับรองใหผู้ป่้วยหยดุพกันานเท่าไร 
 

ผู้ป่วยประกนัสังคม และผู้ป่วยประกนัอบัุติเหตุ 



  ส าหรับผูป่้วยทั้ง 2 ประเภทน้ี  ให้การรักษาเช่นเดียวกบัผูป่้วยทัว่ไป ในกรณีท่ีไม่ตอ้งรับไวใ้น
โรงพยาบาล หรือไม่ตอ้งเฝ้าสังเกตอาการ แต่หากตอ้งไดรั้บการรักษาตวัในโรงพยาบาลหรือรับไว้เ ฝ้าสัง เกต
อาการนั้น ใหรั้บไวใ้นตึกสวสัดิ์-ล้อม โอสถานุเคราะห์ (ตึกผู้ป่วยประกนัสังคม) 

การปฏบัิติเมือ่ผู้ป่วยถึงแก่กรรม 
1. ลงความเห็นในใบมรณบตัรเม่ือมีประวติัผูป่้วยรับการรักษาประจ าในโรงพยาบาล และถึงแก่

กรรมดว้ยสาเหตุจากโรคนั้น 
2. ศพคดี หรือ สงสัย เขียนรายงานขอท าการตรวจศพ เช่นเดียวกบัการเขียนในแฟ้มตรวจโรค 

แต่ไม่ลงความเห็นในใบมรณบตัร เพื่อใหแ้พทยนิ์ติเวชรับผดิชอบต่อไป 
 

สวสัดิการ 
1. อาหาร ในระหวา่งอยู่เวร นิสิตแพทยเ์วชปฏิบติั และแพทยป์ระจ าบา้นจะไดรั้บอาหารจาก

ฝ่ายโภชนวทิยาและโภชนบ าบดั ดงัน้ี 
 

   เวรเชา้ - อาหารเชา้ และอาหารกลางวนั 
   เวรบ่าย - อาหารเยน็ และอาหารม้ือค ่า  
   เวรดึก - อาหารวา่ง และอาหารเชา้ 

2. หอ้งนอนรอเขา้เวร มีหอ้งส าหรับแพทยท่ี์รอเขา้เวรดึก และส าหรับแพทยเ์วรบ่ายท่ีออกเวร
แลว้ไม่สะดวกท่ีจะเดินทางกลบั โดยแบ่งเป็น หอ้งพกัแพทยห์ญิงและหอ้งพกัแพทยช์าย 

3. ศูนยบ์ริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย รับสมคัรนิสิตแพทยเ์วชปฏิบติัซ่ึง   อยูเ่วรบ่ายท่ี
หน่วยฉุกเฉินไปปฏิบติังานเก่ียวกบัการรับบริจาคโลหิตตามสถานท่ีต่างๆ ตามความสมคัรใจ 

4. เม่ือมีการแลกเวร ทั้งนิสิตแพทย ์และแพทย์ประจ าบา้น  จะตอ้งเขียนใบแลกเวร โดยมี
ลายเซ็นของผูแ้ลก  และผูใ้ห้แลกเวร แลว้วางไวใ้นกล่องขา้งบอร์ด  ซ่ึงติดตารางเวรอยู่หนา้ห้องพกัแพทยห์ญิง 
เพื่อการแกไ้ขในใบเวรให้เป็นท่ีเรียบร้อย โดยเลขานุการของหน่วยฉุกเฉินหลงัจากไดรั้บการอนุมติัจากแพทย์
หวัหนา้หน่วยฉุกเฉิน 
 

 
 
 


