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คำนำ 
 

ธรรมนูญองค์กรแพทย์ เล่มนี้  ได้ปรับปรุงแก้ไขจากธรรมนูญองค์กรแพทย์ฉบับเดิม  เพ่ือเป็น
คู่มือในการปฏิบัติงานของแพทย์ทุกคนในโรงพยาบาลสูงเนิน  ในปีนี้มีการเปลี่ยนวิสัยทัศน์ พันธกิจใหม่
ของโรงพยาบาล เป็น 2561-2564 ทบทวนวิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์ขององค์กรแพทย์ให้ทันสมัย การ
ปรับระบบการปฏิบัติงานของแพทย์ในหมวดที่ 4 เรื่องความรับผิดชอบในการดูแลผู้ป่วย โดยเฉพาะเรื่อง
ของระเบียบปฏิบัติของแพทย์ในเวลาราชการภาคเช้า ภาคบ่าย และนอกเวลาราชการให้เป็นปัจจุบัน 
ผลสรุปในธรรมนูญเป็นข้อตกลงที่ได้มาจากมติที่ประชุมองค์กรแพทย์ ซึ่ งปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในช่วงปีนี้ 
มีการปรับโครงสร้างการทำงานขององค์กรแพทย์ มีการแบ่งงานให้สอดคล้องกับคุณสมบัติของแพทย์แต่
ละท่าน ซึ่งมีแพทย์เฉพาะทาง (อายุรแพทย์ กุมารแพทย์ และสูตินรีแพทย์) งานแพทย์สาขาอ่ืน เนื่องจาก
ไม่มีแพทย์เฉพาะทาง และศัลยกรรม เพ่ือให้มีการดูแลผู้ป่วยครอบคลุมทุกสาขา   

 
ประโยชน์ที่ได้รับจากธรรมนูญองค์กรแพทย์ฉบับนี้  คงส่งผลต่อการสื่อสารการปฏิบัติงานเป็น

แนวทางเดียวกันในแพทย์ประจำการทุกคน   ทั้งเก่าและใหม่  และนักศึกษาแพทย์  รวมทั้งการ
ประสานงานกับสหสาขาวิชาชีพ ที่สำคัญ  ได้แก่  เภสัชกร ทันตแพทย์  พยาบาล นักเทคนิคการแพทย์ 
นักกายภาพบำบัด  นักโภชนากร และรังสีการแพทย์  โดยผลลัพธ์สุดท้ายที่ต้องการคือผู้ป่วย และญาติที่
เข้ารับบริการที่โรงพยาบาลสูงเนิน  ได้รับบริการที่เป็นองค์รวม ถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพแพทย์  ตาม
เกณฑ์ของการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล และมีผลต่อการรับรองคุณภาพใหม่ในปี 2564 (Hospital Re-
Accreditation) ครั้งที่ 5 เนื่องจากการรับรองในครั้งที่ 3 จะหมดอายุในเดือนสิงหาคม 2564  

 
                                                                                
       (นายแพทย์วิชาญ  คิดเห็น) 
     ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสูงเนิน 
           9 กุมภาพันธ์ 2564 
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ธรรมนูญองค์กรแพทย ์
โรงพยาบาลสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 

 
หมวดที1่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ องค์กรแพทย์ 
 
1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมหลักโรงพยาบาล 

 วิสัยทัศน์โรงพยาบาลสูงเนิน 2562-2564 

                     
 

โรงพยาบาลคุณภาพ เพื่อสุขภาวะที่ดีของชุมชนคนสูงเนิน 
 

 
ค่านิยมหลักโรงพยาบาลสูงเนิน                             
คำย่อของ Core Value 10 ตัว 
 ใช้คำว่า    SNTEAMWORK 
 
S Strategic leader ship and standard professional    (มาตรฐานวิชาชีพ) 
N Normative Ethics     (จริยธรรม คุณธรรม) 
T Teamwork       (การทำงานเป็นทีม) 
E Empowerment      (การเสริมพลัง) 
A Achievement motivation    (มุ่งเน้น ผลสัมฤทธิ์) 
M Man/Human relationship    (มนุษย์สัมพันธ์) 
W Work on Health     (การสร้างสุขภาพ) 
O Oriented Customer     (มุ่งเน้นลูกค้า) 
R Responsibility      (ความรับผิดชอบ/ตรงเวลา) 
K Knowledge management    (ใฝ่เรียนรู้) 
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พันธกิจโรงพยาบาลสูงเนิน 

“ให้บริการด้านสร้างเสริมสุขภาพ 
 ป้องกันโรค รักษา ฟื้นฟู  

ทั้งในระดับ ปฐมภูมิ และทุติยภูม"ิ 
 

 
1.2 วิสยัทัศน์ พันธกิจ องค์กรแพทย์ 

องค์กรแพทย์โรงพยาบาลสูงเนิน ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยแบบองค์รวม ตามมาตรฐานทาง
การแพทยป์ัจจุบัน และจริยธรรมแห่งวิชาชีพ สอดคล้องกับบริบทของโรงพยาบาล โดยยึดผู้ป่วยเป็น
ศูนย์กลาง เสมอภาค และเป็นธรรม ใช้เทคโนโลยีและทรัพยากรอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับพ้ืนที่   
ผสมผสานแพทย์แผนไทย ภูมิปัญญาชาวบ้าน และการแพทย์ทางเลือก  เพื่อการดูแลสุขภาพตนเอง
ของผู้รับบริการ 

 
1.3 วัตถุประสงค์องค์กรแพทย์   

องค์กรแพทย์โรงพยาบาลสูงเนิน มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานดังนี้ 
1. เพ่ือกำหนดแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานทางการแพทย์ที่ เป็นปัจจุบัน มีคุณภาพสูง       

และจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ 
2. เพ่ือส่งเสริมการติดต่อสื่อสาร และการแก้ปัญหาภายในวิชาชีพแพทย์ระหว่างแพทย์ด้วยกัน 

กับผู้ปฏิบัติงานวิชาชีพ หรือหน่วยงานอื่น และระหว่างแพทย์กับผู้รับบริการ 
3. เพ่ือกำหนดแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยแบบองค์รวมและต่อเนื่องตามแนวทางเวชปฏิบัติ

ครอบครัว ผสมผสานแผนไทย และทางเลือก ร่วมกับทีมงานดูแลรักษาผู้ป่วยปฐมภูมิ 
4. เพ่ือให้คำปรึกษา และให้ข้อเสนอแนะ ติดตามกำกับการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

ร่วมกับทีมนำพัฒนาคุณภาพ สหสาขาวิชาชีพ และส่งเสริมสุขภาพ (HPH) โดยอยู่บน
พ้ืนฐานของการใช้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ (Evidence-based Medicine) และมาตรฐาน
วิชาชีพ เคารพในสิทธิผู้ป่วยและเป็นไปตามจริยธรรมวิชาชีพ 

5. เพ่ือตรวจสอบและประเมินคุณสมบัติของแพทย์  การกำหนดสิทธิการดูแลรักษาผู้ป่วยของ
แพทย์แต่ละคนตามความชำนาญร่วมกับทีมนำ  การควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของแพทย์ที่
อยู่ระหว่างการฝึกอบรม (Intern / Extern) และแพทย์เวรที่ไม่ใช่แพทย์ประจำ รวมถึงการ
สอนและอบรมนักศึกษาแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาล 
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ธรรมนูญองค์กรแพทย ์
โรงพยาบาลสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 

 
หมวดที ่2 สมาชิกภาพ   
 
2.1 ประเภทสมาชิก   

แพทย์ประจำการทุกคนที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสูงเนินเป็นสมาชิกองค์กรแพทย์ 
 
2.2 คุณสมบัติของสมาชิก 

1. จบการศึกษาปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต  
2.   ได้รับใบรับรองประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
3.   ไม่เป็นผู้ที่ถูกเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
4.   เป็นผู้มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ ไม่เป็นผู้วิกลจริต 
5. เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานประจำ ทำงานเต็มเวลาราชการในโรงพยาบาลสูงเนิน 
 

2.3 การสิ้นสุดสมาชิกภาพ 
1.  ตาย 
2.  ถูกเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
3.  ลาออกหรือโยกย้ายจากโรงพยาบาล 
4.  องค์กรแพทย์มีมติขับออกจากองค์กรแพทย์ 

  
2.4 การปฐมนิเทศสมาชิกองค์กรแพทย์ 

1. แพทย์ใหม่ทุกคนที่มาปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสูงเนิน จะต้องได้รับการปฐมนิเทศจากองค์กรแพทย์
และการปฐมนิเทศรวมของโรงพยาบาลอย่างช้าไม่เกิน 1 สัปดาห์นับจากวันแรกของการปฏิบัติงาน 

2. แพทยใ์หมจ่ะต้องได้รับการปฐมนิเทศดังต่อไปนี้ 
- นโยบาย ความคาดหวังขององค์กร การประสานงานภายในโรงพยาบาล แนวทางการปฏิบัติงาน 

และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระบบการปฐมนิเทศรวมของโรงพยาบาล และคู่มือ    
ปฐมนิเทศของโรงพยาบาล 

- แนวทางการปฏิบัติงานของแพทย์ตามธรรมนูญองค์กรแพทย ์
3. กรณีที่แพทย์ได้เข้ารับมอบหมายเป็นประธานหรือกรรมการของคณะกรรมการ/ คณะทำงานชุดต่าง ๆ 

ใหม่ จะต้องได้รับการนิเทศ และส่งงานจากผู้รับผิดชอบงานเดิม หรือผู้อำนวยการโรงพยาบาล เพ่ือให้
เกิดความเข้าใจในนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติ 

2.5 สิทธิและสวัสดิการของแพทย์ 
1. แพทย์ทุกคนมีสิทธิตามกฎระเบียบข้าราชการพลเรือน ทุกประการ 
2. แพทย์ทุกคนมีสิทธิตามธรรมนูญองค์กรโรงพยาบาลทุกประการ 
3. แพทย์ทุกคนมีสิทธิในการลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อน โดยผ่านความเห็นชอบจากผู้อำนวยการ

โรงพยาบาลหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  
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4. แพทย์มีสิทธิในการไปฝึกอบรมเพ่ิมเติมความรู้ คนละ 20 วันต่อป ีโดยผ่านความเห็นชอบจาก    
คณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลโรงพยาบาล และผู้อำนวยการโรงพยาบาลอนุมัติต่อไป 

 
2.6 การประเมินความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน 

  โรงพยาบาลสูงเนินประเมินความเหมาะสมของแพทย์ในการปฏิบัติงาน (CREDENTIAL) ดังนี้ 
1. การทบทวนความรู้ความสามารถ ภาวะผู้นำของแพทย์ 
2. การประเมินคุณภาพของเวชปฏิบัติและผลการดูแลรักษาผู้ป่วย 
3. การมีส่วนร่วมเป็นกรรมการ รองประธาน และประธานคณะกรรมการ และคณะทำงานต่างๆ 
4. มนุษยสัมพันธ์และความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 
5. การปฏิบัติตามธรรมนูญ  นโยบาย  กฎ ระเบียบปฏิบัต ิและวิธีปฏิบัติต่าง ๆ ของโรงพยาบาล 
6. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพกับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล 
7. การศึกษา อบรมและผลงานที่เกิดข้ึนหลังจากท่ีไปฝึกอบรมเพ่ิมเติม 
8. การบันทึกข้อมูลในเวชระเบียน 
9. ทักษะการบริหารจัดการ โดยเฉพาะประธานองค์กรแพทย์ รองประธาน และเลขาฯ 
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ธรรมนูญองค์กรแพทย ์
โรงพยาบาลสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 

 

หมวดที ่3 สิทธิในการดูแลผู้ป่วย 
 
3.1 แพทย์ประจำ 

แพทย์ประจำการโรงพยาบาลสูงเนินทุกคนมีสิทธิในการดูแลผู้ป่วยดังนี้ 
1. มีสิทธิให้บริการสุขภาพ (ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาและฟ้ืนฟูสภาพ) ของผู้มารับบริการทุกคน

ที่เข้ามารับบริการจากโรงพยาบาล ให้เป็นไปตามมาตรฐานและ จริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพ
แพทย ์

2. มีสิทธิในการสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนในการบริการสุขภาพ ของผู้มารับบริการทุกคนที่เข้า
มารับบริการจากโรงพยาบาล ให้เป็นไปตามมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพ
แพทย ์

3. มีสิทธิในการสั่งการรักษาผู้ป่วยทุกคนในโรงพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน 
 

3.2 แพทย์ที่ปรึกษา 
1. มีสิทธิในการสั่งการ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนในการบริการสุขภาพของผู้มารับบริการทุกคนที่เข้า

มารับบริการจากโรงพยาบาลให้เป็นไปตามมาตรฐานและจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพแพทย ์
2. มีสิทธิให้บริการสุขภาพของผู้มารับบริการทุกคนที่เข้ามารับบริการจากโรงพยาบาลให้เป็นไปตาม

มาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพแพทย์ 
 

3.3 แพทย์เวร        
มีสิทธิให้บริการสุขภาพของผู้มารับบริการทุกคน ที่เข้ามารับบริการจากโรงพยาบาลทั้งผู้ป่วยนอกและ

ผู้ป่วยในของแพทย์ทุกคนให้เป็นไปตามมาตรฐานและจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพแพทย ์
 

3.4 การดูแล การปฏิบัติงานของแพทย์ที่อยู่ระหว่างการฝึกอบรม แพทย์ที่จบใหม่และแพทย์เวรที่ไม่ใช่
แพทย์ประจำ 

แพทย์ที่อยู่ระหว่างการฝึกอบรม แพทยจบใหม่และแพทย์เวรที่ไม่ใช่แพทย์ประจำจะต้องได้รับการดูแล
ในการปฏิบัติเวชกรรมอย่างใกล้ชิดจากแพทย์ประจำของโรงพยาบาล ตามเงื่อนไขที่กำหนดดังนี้ 

1. การทำผ่าตัดใหญ่ เช่น การผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบ ผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง  ของ แพทย์ Extern และ
แพทย์ใช้ทุนปี 1 (Intern) ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์รุ่นพี่อย่างใกล้ชิด 

2. การดูแลผู้ป่วยในของแพทย์ Extern ต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์ประจำ ward นั้น โดยปฏิบัติตาม  
คู่มือการปฐมนิเทศแพทย์ Extern 

3. มีการประเมินการทำหัตถการของแพทย์ Extern และแพทย์ใช้ทุนปี 1ในภาวะเสี่ยงต่าง ๆ เช่น C/S  
V/E F/E CPR เป็นต้น หรือหัตถการที่ต้องการให้มีแพทย์พ่ีเลี้ยง หรือแพทย์ประจำที่อยู่เวร ดูแลจน
ได้รับการอนุญาตจากแพทย์ผู้ดูแลให้ทำหัตถการต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง 

4. แพทย์รุ่นพ่ีที่เป็นพ่ีเลี้ยงและแพทย์ประจำ ต้องถือว่าเป็นภารกิจที่สำคัญที่จะต้อง ให้คำปรึกษาใน
การดูแลรักษาผู้ป่วยของแพทย์ Extern และแพทย์ใช้ทุนปี 1 ทุกคน 
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5. แพทย์เวรที่ไม่ใช่แพทย์ประจำต้องปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ตามธรรมนูญองค์กรแพทย์ และ
ธรรมนูญองค์กรโรงพยาบาล 

6. กรณีมีปัญหาในการอยู่เวรของแพทย์เวรที่ไม่ใช่แพทย์ประจำ ให้ปรึกษาแพทย์ประจำที่มีความ
ชำนาญในแต่ละสาขาของ รพ.  
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ธรรมนูญองค์กรแพทย ์
โรงพยาบาลสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 

 

หมวดที ่4 ความรับผิดชอบในการดูแลผู้ป่วย 
4.1 หน้าที่ความรับผิดชอบของแพทย์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยมีดังนี้ 

1. แพทย์ประจำทุกคนมีหน้าที่ในการดูแลรักษาผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยในทุกคน ในโรงพยาบาลและออก PCU 
นอก รพ.สต.เครือข่าย 

2. แพทย์มีส่วนร่วมเป็นกรรมการในทีมนำทางคลินิกบริการที่มีผลในการดูแลผู้ป่วย  
3. การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของแพทย์ในเวลาราชการ / นอกเวลาราชการ ให้ปฏิบัติดังนี้ 

3.1 แพทย์เฉพาะทางสาขาสูตินรีเวชกรรม ทำหน้าที่ ดูแลผู้ป่วยเฉพาะทางสาขาสูตินรีเวชกรรม 
รับผิดชอบตรวจครรภ์โดย Ultrasound และรับปรึกษาทางสูตินรีเวชและหญิงตั้งครรภ์ความเสี่ยง
สูง วันจันทร์ วันอังคารและวันศุกร์ ช่วงเช้า และช่วยผ่าตัดคลอดผู้ป่วยนัดวันพุธ, ออกตรวจผู้ป่วย
นัดวันพฤหัสบดี  

3.2 แพทย์อายุรกรรมทั่วไป ทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วยในเฉพาะทางสาขาอายุรกรรมทั่วไป ในตึกผู้ป่วยใน       
ลท.1-2 อยู่เวรนอกเวลาราชการ ของแพทย์อายุรกรรมทั่วไป โดย round ผู้ป่วยอายุรกรรม และ
ช่วยอยู่เวรนอกเวลาราชการของแพทย์ทั่วไป รับให้คำปรึกษาผู้ป่วยอายุรกรรมทั้งในและนอกเวลา
ราชการ รับผิดชอบคลินิกหอบหืด ถุงลงโป่งพอง วันอังคารบ่าย คลินิก HIV วันพุธที่ 3 ของเดือน 
ช่วงบ่าย   คลินิก warfarin วันพุธที่ 2, 4 ของเดือนช่วงบ่าย  

3.3 แพทย์ทั่วไป (GP) หน้าที่ดูแลผู้ป่วยในหมุนเวียนร่วมกับแพทย์อายุรกรรม ในตึกผู้ป่วยใน ลท.1-2 
สย. และ ER ตรวจคลินิกไข้หวัด 2009 หมุนเวียนตรวจผู้ป่วยที่ NCD (คลินิกเบาหวานและความ
ดัน) และตรวจผู้ป่วยที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (main contractor) คลินิกความดันและ
เบาหวาน (PCU นอกโรงพยาบาล) ที่รพ.สต. ที่กำหนดเป็น main contractor 7 แห่งคือ นาใหญ่ 
หนองแวง กุดจิก โคกมะกอก หินตั้ง มะเกลือใหม่ และมะเกลือเก่า ตรวจเฉพาะครึ่งวันภาคเช้า 
ครึ่งวันภาคบ่ายช่วยปฏิบัติงานที่ OPD / Clinic เฉพาะที่ตนรับผิดชอบ 

3.4 แพทย์ เวชศาสตร์ครอบครัว ทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วยที่คลินิกทั่วไป เบาหวาน/ความดัน และโรคเรื้อรังที่ 
PCC รพ.สต. และตรวจผู้ป่วย OPD ในและนอกรพ. เฉพาะวันที่อัตรากำลังแพทย์ขาด คลินิกฝังเข็ม
นอกเวลาราชการวันเสาร์เช้า (เฉพาะโครงการพิเศษ ปีละ 1 ครั้ง) รวมทั้งโครงการลดความอ้วน       
อดบุหรี่ และเหล้า และโรคเรื้อรังอ่ืน ๆ ด้วยการบูรณาการฝังเข็ม  

3.5 กรณีแพทย์ผู้อำนวยการติดราชการสำคัญ ให้ off การตรวจที่รพ.สต. ให้แพทย์ NCD รับผิดชอบ 
ตรวจคลินิก NCD 8.00-10.00 น และรับผิดชอบตรวจคลินิก PCU 10.00-12.00 น โดยพยาบาล 
NCD และ PCU รับผิดชอบคัดกรองและช่วยแพทย์ตรวจผู้ป่วย กรณีจำเป็นต้องให้แพทย์ตรวจ
โดยตรง ช่วงที่แพทย์ต้องอยู่ประจำคลินิก ให้ส่งผู้ป่วยไปที่ OPD และให้รับการตรวจภายในเวลาที่
เหมาะสม (อาจไม่เรียงคิวปกติ เพราะผู้ป่วยรอมาแล้วที่ PCU/NCD)  

3.6 แพทย์ทุกท่านปฏิบัติงาน 15 วันทำการ เว้นแต่ไปรับการอบรม ตามระเบียบค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยง
เหมาจ่ายฉบับ 4 การลาและการไปอบรมของแพทย์ อนุญาตให้ขาดได้ไม่เกิน 2 คน ถ้าขาด 1 คน 
ให้ปฏิบัติตามข้อ 3.5 กรณีขาด 2 คนต้องแจ้งให้ผู้อำนวยการหรือหัวหน้างาน OPD / หัวหน้ากลุ่ม
การพยาบาล ทราบล่วงหน้า เพ่ือพิจารณาจัดระบบการทำงานเฉพาะหน้า ในการประสานงานการ
ปฏิบัติงานให้อยู่ในความรบัผิดชอบ ของ นพ.ทวีพงศ ์อนุสรณ์สุวรรณ (ประธานองค์กรแพทย์) และ 
นพ.ณภัทร จันทร์หอม (ผู้ประสานงานกับหัวหน้า OPD) 
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3.7 แพทย์ทุกท่านสามารถร่วมประชุมวิชาการในภาคบ่าย สลับกัน โดยมี แพทย์ช่วยตรวจ OPD/ER 
อย่างน้อย 2 คน 

3.8 แพทย ์ward สย. Round case เสร็จหลังจากนั้นมาตรวจที่ไข้หวัด Case เด็ก: Round เด็กและห้อง
พิเศษที่ตึก สย. หลังจากนั้นมาตรวจที่ OPD 

ระเบียบปฏิบัติงานของแพทย์ในเวลาราชการภาคเช้า 
1. แพทย ์WARD – MED Round case อายุรกรรม ลท.1-2 ตั้งแต ่08.00 น. 
2. (PCU รพ.สูงเนิน วันอังคาร 10.00-12.00 น. วันศุกร์) พ.สูติ จันทร์ อังคาร ANC, พุธ OR,  

พฤหัสบดี OPD, ศุกร์ ANC  
3. แพทย์ NCD – ออกตรวจ (พ.วรภา) คลินิก NCD (ลท.3) 08.30 น. หากเริ่มงานเกิน 08.30 น.           

ให้โทรตามได้ ตรวจจนหมดรับ Consult ผู้ป่วยจาก คลินิกสุขภาพประจำครอบครัว (PCU) 
รับผิดชอบ audit OPD Card ผู้ป่วย NCD ที่พยาบาล NCDและPCU ช่วยตรวจ กรณีตรวจ 
ผู้ป่วย NCD เสร็จก่อนเที่ยงให้ช่วยตรวจผู้ป่วย OPD ต่อ จนถึง 12.00 น. 

4. แพทย ์ER-รับผิดชอบตรวจ Case ฉุกเฉินตั้งแต่  08.00 น. 
5. แพทย์ PCU- ตรวจPCU นอกรพ.ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 7 แห่งตามตาราง   และ 

PCU ในรพ. ที่คลินิกสุขภาพประจำครอบครัว วันพฤหัสและศุกร์เช้า  8.00 น วันจันทร์เช้าให้
ช่วยตรวจที่ OPD 8.00 น กรณีแพทย์ขาด 1-2 ท่าน ให้ผู้อำนวยการช่วยตรวจที่ PCU แทน 
กรณีผู้อำนวยการติดราชการให้off การตรวจที่รพ.สต.และปรับการตรวจที่คลินิกสุขภาพประจำ
ครอบครัว (PCU ในรพ.) วันพฤหัส-ศุกร์ โดยให้แพทย์ NCD รับผิดชอบแทน ช่วงเช้าไป Round 
case Sx ในตึกลท.1-ลท.2 

6. ไข้หวัด :  แพทย์มาตรวจไข้หวัด 08:30 น. จากนั้นไป round case ที่ สย. กลับมาตรวจไข้หวัด
ต่อ      
            หาก ER / NCD ต้องการคนช่วยและไข้หวัดว่างให้ตามแพทย์ไข้หวัดไปตรวจ    
สูติ      :  Round LR > case นรีเวชที่ตึก สย.จากนั้นออกไป ANC, OR หากมี case OSCC 
ให้  
            รับดูแล หาก พ.สูติ ติด case OR ให้ แพทยO์PD1 ตรวจ OSCC หาก แพทย์ลา / ติด  
            ธุระ ให้แพทยO์PD2 ไปตรวจแทน                                                    

7. ตึกสมเด็จย่าชั้น 2-3 ดูแล case ANC ไป Round ก่อน แล้วออก ANC หากนพ.ชาติชัยลาใน
วันที่มี high Risk ให้ไปตรวจแทน  

8. การทำหัตถการ 
- กรณีหัตถการของ OPD ที่ทำไม่เกิน 15 นาที  หรือผู้ป่วยที่บ้านอ.0ยู่ไกล  สามารถ set case 

ในช่วงเช้าได้ 
- หัตถการของแพทย์ WARD เช่น Debridement, Excision, MVA or  D&C ควรทำหลัง

เวลา 13.00 น.เว้นแต่ฉุกเฉิน 
- OR ควร set case หลังเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป เว้นแต่ฉุกเฉิน โดยพยาบาลต้องเตรียม 

case ผ่าตัดให้ทันเวลา แพทย์ ผ่าตัดสามารถลงก่อนเวลาได้ (11.30 น.) เพ่ือสามารถขึ้นมา
ผ่าตัดได้ทันเวลา 13.00 น. 

 

ระเบียบปฏิบัติงานของแพทย์ในเวลาราชการภาคบ่าย  (แพทย์ทุกท่านพักเที่ยง 1 ชั่วโมง) 
1. แพทย์ทุกท่าน  -    ขึ้นตรวจ OPD 13.00 – 16.00 น. หากขึ้น   Late เกิน 13.00 น. 

โทรศัพท์ตามได้ 
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2. แพทยเ์วร   -    ตรวจ OPD 13.00-16.00 น. ให้เป็นแพทย์ที่อยู่เวรคนๆนั้น Audit Audit 
การทบทวนการตรวจเวชระเบียนผู้ตรวจไม่ใช่แพทย์ ตามแพทย์เวร 

3. แพทย ์ER  -    รับ consult ผู้ปว่ย ER ชว่ง 12.00-13.30 ให้โทรศัพท ์ตามได ้และ
ตรวจ ER  จนถึง 16.00 น. 

4. แพทย์ PCU      -    ตรวจ OPD 13.00-16.00 น. Audit การทบทวนการตรวจเวชระเบียน
ผู้ตรวจไม่ใช่แพทย์ 

5. แพทย ์Ward  (อายุรกรรม, ศัลยกรรม, สย.เด็ก) และแพทย์เฉพาะทาง เวลา 15.30 น. ให้ไป 
Round lab ผู้ป่วยใน ward เพ่ือลดภาระงานของแพทย์เวร นอกเวลาราชการ ช่วงบ่ายให้รับ 
Consult ดูแลผู้ป่วย Ward ตนเอง กรณีไม่อยู่เนื่องจากติดประชุม ให้ฝากแพทย์ WARD ท่าน
อ่ืน ช่วยดูแลผู้ป่วยแทน โดยแจ้งพยาบาล WARD ให้ทราบ 

6. การชันสูตรพลิกศพในเวลาราชการ (รวมชันสูตรนอก รพ.) ให้แพทย์ ER กรณีมีปัญหาให้แจ้ง
ผู้อำนวยการ 

7. การเขียนใบรับรองการตายกรณีเสียชีวิตนอก รพ. ให้แพทย์ ER กรณีมีปัญหาให้แจ้ง
ผู้อำนวยการ 

8. กรณีแพทย์เจ้าของ Ward หรือแพทย์เฉพาะทางไม่อยู่ ให้โทรตามทางมือถือ ถ้าผู้ป่วยมีปัญหา
ให้ตามแพทย์ Ward ท่านอืน่ ถ้าผู้ป่วย Arrest ให้ตามแพทย์ที่อยู่ในจุดบริการใกล้ที่สุดและ
ประกาศรหัสฉุกเฉินในการช่วย Resuscitate ผู้ป่วย 

9. การทบทวนเวชระเบียนผู้ตรวจที่มิใช่แพทย์โดยผู้ชำนาญกว่า (Audit OPD Card ที่ตรวจโดย
พยาบาล) ทุกวัน ช่วงเวลา 13.00 – 15.30 น. โดยกำหนดหน้าที่ดังนี้ 
- แพทย์ที่อยู่ในวันที่มีการตรวจโดยพยาบาล Audit OPD Card ที่ตรวจโดยพยาบาล 

NCD/PCU ในเวลาราชการ 
- แพทย์ทุกท่านช่วย Audit Chart คนละ 1 วัน (วันธรรมดา) วันหยุดให้แพทย์เวร ward 

audit chart 
10. กรณีชันสูตรพลิกศพ  

-    ในโรงพยาบาล หรือนอกโรงพยาบาลในเวลาราชการ แพทย์ ER รับผิดชอบ 
 

ระเบียบปฏิบัติงานของแพทยน์อกเวลาราชการ 
1. แพทย์เวร OPD BD คลินิกพิเศษนอกเวลา วันราชการปฏิบัติงานนอกเวลา 16.30 – 20.00 น. 

(ไม่รวมเวลาพัก) 
1.1 ตรวจผู้ป่วย OPD นอกเวลาทุก  Case ช่วย Clear  ผู้ป่วย OPD  ในเวลาที่ล้นมา 
1.2 ดูแลผู้ป่วย Emergency ที่ ER ถึง 19.00 น. 
1.3 ในกรณีมีผู้ป่วยต้อง Consult แพทย์เฉพาะทางอายุรกรรม และแพทย์อยู่เวรให้ตามขึ้นมาดู

ผู้ป่วยได้  
1.4 ในกรณีที่เกิดสถานการณ์ เช่น ผู้ป่วย OPD  ปริมาณมากและCase ER ต้องทำหัตถการ 

ประเมินแล้วผู้ป่วยต้องมีระยะเวลาที่ต้องรอโดยไม่มีแพทย์ตรวจที่ OPD เกิน 30 นาที ให้
ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของพยาบาล OPD ในการตามแพทย์จาก IPD มาช่วยตรวจ หรือทำ
หัตถการ และกรณีการใส่ ICD คิดค่าหัตถการตามหลักเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข 

1.5 กรณีผู้ป่วยรอตรวจที่ OPD รอตรวจมากกว่า 10 รายหรือรอนานเกิน 30 นาที โดยไม่มี
แพทย์ตรวจ หลังจากเวลา 19.00น. ให้พยาบาลพิจารณาตามแพทย์ IPD มาช่วยตรวจได ้

2. แพทย์เวร OPD วันหยุดราชการปฏิบัติงานเวลา 08.00 – 16.00 น. (รวมเวลาพัก) 
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2.1 ตรวจผู้ป่วย OPD ทุก Case 
2.2 ในกรณีมีผู้ป่วย CPR  ใน WARD หรือที่ ER ให้แพทย์เวรทั้ง 2 ท่านช่วยเหลือกัน 
2.3 ในกรณีมีผู้ป่วยต้อง Consult แพทย์เฉพาะทางอายุรกรรม และแพทย์อยู่เวรให้ตามขึ้นมาดู

ผู้ป่วยได ้ 
2.4 ในกรณีที่เกิดสถานการณ์ เช่น ผู้ป่วย OPD  ปริมาณมากและ Case ER ต้องทำหัตถการ 

ประเมินแล้วผู้ป่วยต้องมีระยะเวลาที่ต้องรอโดยไม่มีแพทย์ตรวจที่ OPD เกิน 30 นาที ให้
ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของพยาบาล OPD ในการตามแพทย์จาก ER, IPD ตามลำดับ มาช่วย
ตรวจหรือทำหัตถการ และกรณีการใส่ ICD คิดค่าหัตถการตามหลักเกณฑ์กระทรวง
สาธารณสุข 

3. แพทย์เวร WARD วันราชการปฏิบัติงานเวลา 16.00 – 08.00 น.  วันรุ่งขึ้น 
3.1 รับ Consult และดูแลผู้ป่วย IPD ต่อเนื่องจากแพทย์เวร OPD กรณีถูกตามให้มาดูแลผู้ป่วย

ภาวะวิกฤต(Emergency) ต้องมาดูแลผู้ป่วยภายใน 5 นาที ภาวะฉุกเฉิน (Urgency) ให้มา
ดูแลผู้ป่วยภายใน10 นาท ี

3.2 Round Ward ผู้ป่วยตึก ลท1-2 ตึกสย. ประมาณ 17.00 - 20.00 น. มีแพทย์ที่จัดเวรอีก 1 
ท่านช่วย round ให้ในช่วงเช้า 

3.3 ดูแลผู้ป่วย IPD ที่รับใหม่ ผล Lab ที่ค้างและ Case ที่มีปัญหาในตึกทุกตึก 
3.4 รับ Consult ER LR และดูแลผู้ป่วย IPD on call ถึงเวลา 08.00 น. วันรุ่งขึ้น 

***กรณีถูกตามให้มาดูแลผู้ป่วยภาวะวิกฤต (Emergency) ต้องมาดูแลแก้ปัญหาภายในเวลา 5 นาที 
4. แพทย์เวร WARD วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ปฏิบัติงานเวลา 08.00 – 08.00 น.  

วันรุ่งขึ้น 
4.1 Round LR (ก่อนคลอด) และ Ward ทั้ง 2 Ward คือ ลท.1, ลท.2 ในช่วงเช้า ไม่ควรเกินเวลา 

15.00 น. 
4.2 รับ Consult และดูแลผู้ป่วย IPD ต่อเนื่องจากแพทย์เวร OPD กรณีถูกตามให้มาดูแลผู้ป่วยภาวะ

วิกฤต(Emergency) ต้องมาดูแลผู้ป่วยภายใน 5 นาที ภาวะฉุกเฉิน (Urgency) ให้มาดูแลผู้ป่วย
ภายใน10 นาท ี

4.3 Clear LAB แก้ปัญหาผู้ป่วยในตึกทุกตึกและผู้ป่วยรับใหม่ รวมทั้งแก้ปัญหาในช่วงเวลา 
18.00–22.00 น. 

4.4 การปฏิบัติงานในช่วงเวลาบ่ายและดึกเป็นเวร on call ปฏิบัติงานรับ Consult เช่นเดียวกับ ข้อ 
3.1 

4.5 กรณีชันสูตรพลิกศพในโรงพยาบาล  ให้เขียนผลการตรวจชันสูตรร่วมกับพยาบาลเวรที่ร่วม
ตรวจใน OPD Card   

4.6 กรณีชันสูตรพลิกศพนอกโรงพยาบาลให้แพทย์ WARD ที่อยู่เวรนั้น ออกชันสูตรให้ปรึกษา
ผู้อำนวยการในการให้แพทย์ท่านใด Standby ในโรงพยาบาล โดยโทรหา ผอก. 

5. แพทย์เวร ER วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์  
5.1 Round ward ตึก สย. และหลังคลอด 
5.2 Round case ER ที่ตกค้างจากเวรดึกแล้วไป Round ตึกสย. เสร็จออกมาตรวจ ER ถึง 16.00

น. 
6. กรณีการปฏิบัติที่นอกเหนือ หรือ เปลี่ยนไปจากธรรมนูญองค์กรแพทย์ ฉบับนี้ให้ถือตามมติ

องค์กรแพทย์ในการประชุมองค์กรแพทย์ทุกเดือนที่เป็นปัจจุบัน 
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4.2 การลงเวลาปฏิบัติงานของแพทย์ 

แพทย์ต้องเริ่มปฏิบัติงานเวลา 8.00 น.-12.00 น.  ในภาคเช้า  และเริ่มปฏิบัติงาน 13.00- 16.00 น. 
โดยการสแกนลายนิ้วมือบันทึกเวลาการมาปฏิบัติงานที่ OPD เช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เว้นแต่การ
ปฏิบัติงานเหลื่อมเวลาตามระเบียบปฏิบัติงานในเวลาราชการที่กำหนดในข้อ 4.1 ในการปฏิบัติงานภาคบ่ายมี
การจดบันทึกเวลาการปฏิบัติงานของแพทย์ทุกท่านโดยเจ้าหน้าที่ OPD เสนอผู้อำนวยการเพ่ือประเมินผล 
ทุกเดือน  

4.3 การรับผู้ป่วยใหม่  
1. องค์กรแพทย์ดำเนินการรับผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลตามนโยบายการรับ-ส่งและจำหน่าย

ผู้ป่วยของโรงพยาบาล 
2. ในกรณี Case ผู้ป่วยที่ต้อง admit แพทย ์OPD ผู้ตรวจผู้ป่วย จะต้องบันทึกในแบบบันทึกประวัติผู้ป่วย

ใน ดังนี้ 
• ประวัติการเจ็บป่วย  - แพทย์ร่วมกับพยาบาลผู้ป่วยในซักประวัติบันทึกเพ่ิมเติม 
• การตรวจร่างกาย    - แพทย์บันทึกตามระบบที่ตรวจพบปกติและผิดปกติ โดยพยาบาลช่วยบันทึก 

vital signs 
• การวินิจฉัยโรค       - แพทย์ลงการวินิจฉัยโรคลงความเห็นระยะเวลาในการนอนรพ.(จำนวนวัน) 

4. แพทย ์OPD ผู้ตรวจผู้ป่วย เขียนการวินิจฉัยโรคเบื้องต้น สั่งการรักษาโรคและการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการที่จำเป็นเบื้องต้น ในใบ Doctor Order  

5. กรณีนอกเวลาราชการ ให้แพทย์เวร WARD เป็นผู้บันทึกในแบบบันทึกประวัติผู้ป่วยในแทนแพทย์เวร 
OPD เว้นแต่แพทย์เวร OPD มีผู้ป่วยไม่มากอาจช่วยลงบันทึกให้ได้ ถ้าแพทย์เวร ward ไม่ได้บันทึก ให้
พยาบาลประจำ WARD แจ้งให้แพทย์ประจำ WARD บันทึกแทน   

6. ในช่วง 3 วันแรกแพทย์ประจำ WARD  ต้องลง ผลความก้าวหน้าของโรคใน Progress note ช่อง
ด้านหน้าของใบ Doctor order ด้วย 

 
4.4 การปรึกษาระหว่างแพทย์ และสหสาขาวิชาชีพ 

• แพทย์ประจำการสามารถปรึกษาแพทย์ specialist แต่ละสาขาได้มากกว่า 1 คน กรณีมีปัญหาในการ
แก้ปัญหาผู้ป่วยตามมาตรฐานวิชาชีพที่แตกต่างกัน 

• มีการประสานแบบ Informal ประสานทางโทรศัพท์ คุยปรึกษาระหว่างรับประทานอาหาร และให้
แพทย์เจ้าของไข้เป็นผู้บันทึกใน Progress note ผู้ป่วย 

• มีการประสานแบบ formal โดยเขียนใน Doctor order และให้ความเห็นใน Progress note 
• มีการจัดระบบการปรึกษาสหวิชาชีพ โดยเขียนคำปรึกษาใน chart ผู้ป่วย ได้แก่ ปัญหาทันตกรรมกับ

ทันตแพทย์ ปัญหาการแพ้ยากับเภสัชกร ปัญหากายภาพบำบัดกับนักกายภาพบำบัด  ปัญหาจิตเวชกับ
พยาบาลจิตเวช 

 
4.5 การจำหน่ายผู้ป่วย        

• องค์กรแพทย์ดำเนินการจำหน่ายผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล ตามนโยบายการรับ-ส่ง และจำหน่ายผู้ป่วย
ของโรงพยาบาล 
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• ในกรณี ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ให้เขียน plan D/C ก่อนประมาณ 1-2 วัน เพ่ือให้พยาบาลสามารถนำไปวาง
แผนการจำหน่ายผู้ป่วย (Discharge Plan) ให้ความรู้ คำแนะนำในการปฏิบัติตัวที่บ้านได้อย่างถูกต้อง 
เช่น ผู้ป่วยวัณโรคต้องให้คำแนะนำญาติเก่ียวกับ DOTS 

• ในผู้ป่วยที่จำหน่าย ให้แพทย์ลงสรุปการวินิจฉัยโรคขั้นสุดท้ายในใบสรุป Discharge summary (ใบสี
เขียว) ลงการวินิจฉัยโรคตามหลัก ICD 10 และ Diagnosis-related group (DRG) มีรายละเอียดตั้งแต่ 
Principle dianosis, comorbidity, other diagnosis และ operation ให้แพทย์ลงสรุปให้เรียบร้อย
ก่อนจำหน่ายผู้ป่วย 

• กรณีผู้ป่วยเสียชีวิตหรือไม่สมัครใจอยู่ในเวลาราชการให้แพทย์เจ้าของ  WARD เป็นผู้รับผิดชอบในการ
สรุป chart นอกเวลาราชการให้แพทย์เวร WARD เป็นผู้รับผิดชอบสรุป chart ถ้าไม่สามารถสรุปได้ให้
เป็นหน้าที่ของแพทย์เจ้าของ WARD  กรณีแพทย์เจ้าของ WARD ไม่อยู่และต้องการผลสรุปด่วนไม่มีผู้
สรุป ให้เสนอ ผู้อำนวยการ การสรุป chart ให้ดำเนินการให้เสร็จเรียบร้อยไม่เกิน 3 วันทำการ 

• สั่งยาให้ผู้ป่วยกลับบ้าน (Home Medication) และนัดวันในการติดตามผู้ป่วยด้วยในรายที่จำเป็น 
 
4.6 การส่งต่อผู้ป่วย 

• องค์กรแพทย์ดำเนินการส่งต่อผู้ป่วย  ตามนโยบายการรับ-ส่งและจำหน่ายผู้ป่วยของโรงพยาบาล 
• ใบส่งต่อผู้ป่วยไปรับการรักษาที่สถานบริการอ่ืน  ให้แพทย์เป็นผู้พิมพ์ใบ refer ด้วยตนเอง 
• ใบส่งต่อผู้ป่วยไปรับการทำแผล  ฉีดยาต่อ  หรือติดตามเยี่ยมบ้านที่สถานีอนามัย ให้พยาบาลประจำตึก 

ผู้รับผิดชอบการทำ Discharge plan ช่วยเขียนภายใต้การดูแลร่วมกันกับแพทย์ประจำ WARD 
• ข้อมูลใบส่งต่อผู้ป่วยควรเขียนด้วยลายมืออ่านง่ายชัดเจน ลงประวัติ การตรวจร่างกาย  ผลการวินิจฉัย 

ผลการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ การรักษาที่ให้ไปแล้ว เหตุการณ์ส่งต่อให้ครบ 
• ให้แพทย์ประจำ WARD และพยาบาลประจำ WARD พูดคุย  กรณีผู้ป่วยที่ต้องส่งต่อด้วยสาเหตุไม่สมัคร

ใจอยู่  อาการไม่ดีขึ้น  เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงและวางแนวทางแก้ไขปัญหา 
• ใบส่งต่อตอบกลับจากรพ.มหาราช ให้พยาบาลแยกให้แพทย์แต่ละท่านดูไม่เกิน 1 วัน เพ่ือให้แพทย์

ทราบผลการตอบกลับ  และกรณีการ Refer ที่อยู่ในเกณฑ์ Trigger ให้นำมาทบทวนร่วมกับทีมพยาบาล  
• การตอบรับใบ refer ส่งรพ.สต./สถานีอนามัย ให้พยาบาลผู้รับผิดชอบเป็นผู้เขียนใบตอบรับการ refer 

ภายใต้การดูแลร่วมกันกับแพทย์ 
• ผลสรุปของการทบทวน Trigger  ของการส่งต่อ, Dead, Revisit และเรื่องอ่ืน ๆ ตามเกณฑ์ของ Trigger 

ให้นำข้อสรุปพูดคุยในที่ประชุม PCT และองค์กรแพทย์ตามลำดับ เป็นการทบทวนตามกิจกรรมของ
บันไดข้ันที่ 1 ของ HA 

 
4.7 การบันทึกเวชระเบียน  Medical Record Audit และการ audit เวชระเบียนโดยผู้ตรวจที่มิใช่แพทย์

โดยผู้ชำนาญกว่า 
• การบันทึกเวชระเบียน ใน OPD card ให้พยาบาล screen ลงประวัติเบื้องต้นให้แพทย์ แพทย์เขียน

ประวัติเพ่ิมเติม การตรวจร่างกาย การวินิจฉัยโรคและการรักษา สำหรับการบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยใน
ปฏิบัติตามข้อ4.3  ตามมาตรฐานการบันทึกเวชระเบียนของแพทย์สภา  

• การทำ Medical Record Audit ของเวชระเบียน OPD และ IPD ทำทุก 4 เดือน ครั้งละประมาณ 5 % 
ของจำนวนผู้ป่วยที่นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล แต่ไม่น้อยกว่า 50 ราย ต่อครั้ง 

• การทำ  Medical Record Audit ใหเ้ป็นหน้าที่ของคณะทำงานเวชระเบียน 
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• การ audit เวชระเบียนโดยผู้ตรวจที่มิใช่แพทย์(พยาบาล) โดยผู้ชำนาญกว่า กรณีในเวลาราชการที่ PCU  
NCD เป็นหน้าที่ของแพทย์ NCD กรณีนอกเวลาราชการที่ ER เป็นหน้าที่ของแพทย์เวร WARD  ผลสรุป
แต่ละวันให้พยาบาล OPD/ER/NCD/PCU ดำเนินการแก้ไข และให้คณะทำงานเวชระเบียนสรุปผลทุก
เดือน 

• หลังการสรุปผล  Medical Record Audit และ การ audit เวชระเบียนโดยผู้ตรวจที่มิ ใช่แพทย์ 
(พยาบาล) โดยผู้ชำนาญกว่า   ให้นำผลที่ได้ประชุมคณะทำงานเวชระเบียนและ องค์กรแพทย์เพ่ือ
สรุปผลและหาแนวทางการดำเนินการแก้ไขต่อไป 

 
4.8 การใช้ Computer ระบบ LAN ในการรักษาผู้ป่วย 

• ระเบียบ/วิธีปฏิบัติการใช้ระบบ Computer (LAN) ในการรักษาพยาบาล ให้ศึกษาจากคู่มือการใช้    
Computer  ของโรงพยาบาล  

• แพทย์ต้องได้รับการอบรมการใช้โปรแกรมโดยแพทย์รุ่นก่อน และอบรมให้นักศึกแพทย์ให้ใช้งานได้ 
 

4.9 การยินยอมจากผู้ป่วย 
• ในกรณีที่ผู้ป่วย ต้องทำหัตถการที่มีภาวะเสี่ยง พยาบาลต้องเป็นผู้ให้ ผู้ป่วย/ญาติของผู้ป่วยลงชื่อยินยอม

ในแบบฟอร์มที่กำหนดของโรงพยาบาล มีรายละเอียดในวิธีปฏิบัติเรื่องสิทธิผู้ป่วยของโรงพยาบาล 
• ผู้ป่วยที่ admit ทุกราย  ผู้ป่วย/ญาติต้องลงชื่อยินยอมในแบบฟอร์มทีก่ำหนดของโรงพยาบาล มี

รายละเอียดในระเบียบปฏิบัติเรื่อง การดูแลผู้ป่วยในของโรงพยาบาล 
 
4.10 การรักษาความลับของผู้ป่วย 

• ให้ถือปฏิบัติ ตามวิธีปฏิบัติการรักษาความลับของผู้ป่วย  
• ผู้ป่วย HIV ต้องใช้รหัสโรค ห้ามใช้ HIVหรือ UP  
• ผู้ป่วย rape ต้องปกปิดไม่ให้เจ้าหน้าที่ท่ีไมเ่กี่ยวข้องทราบ 

 
4.11 การดูแลผู้ป่วยวิกฤติและผู้ป่วยฉุกเฉิน 

• ให้ปฏิบัติในแบบการรายงานแพทย์ และวิธีปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยวิกฤติและฉุกเฉินของโรงพยาบาล          
มีการประเมินผลประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดูแลผู้ป่วย โดยคณะทำงานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน 

• กรณีอุบัติเหตุหมู่ น้อยกว่า 10-20 คน พยาบาลเวร ER ดูแลไม่ทัน ให้พิจารณาตามพยาบาล WARD   
แพทย์เวร WARD มาช่วยดูแลผู้ป่วย   

• กรณีอุบัติเหตุหมู่ มากกว่า 20 คน ให้กดกริ่งฉุกเฉิน ตามแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่รพ.ทั้งหมดมาช่วย
ปฏิบัติงาน ตามแผนอุบัติเหตุหมู่ของโรงพยาบาล 

• จัดให้มีการซ้อม CPR เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและพนักงานผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย และ การรับผู้ป่วยอุบัติเหตุ
หมู่ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

4.12 การวินิจฉัยและการแจ้งการเสียชีวิตของผู้ป่วย 
• การช่วยฟ้ืนคืนชีพผู้ป่วยและการยุติการฟ้ืนคืนชีพ ให้ดำเนินการภายใต้จริยธรรมของแพทย์ ตามวิธี

ปฏิบัติการยุติการช่วยฟื้นคืนชีพซึ่งจัดทำและถือปฏิบัติร่วม กับทีมกลุ่มงานการพยาบาล 
• การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย  เป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่างแพทย์ พยาบาลผู้ป่วยใน และญาติผู้ป่วย 

ตามวิธีปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย (End of life care) 
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• ให้เป็นหน้าที่ของแพทย์โดยตรงที่จะต้องแจ้งการเสียชีวิตของผู้ป่วยให้ทราบ และช่วยเหลือตามความ
เหมาะสมร่วมกับทีมงานพยาบาล 

 
4.13 การดูแลผู้ป่วยทางนิติเวช 

• กรณีผู้ป่วยคดีในเวลาราชการ ให้แพทย์ผู้ดูแลผู้ป่วยเป็นผู้รับผิดชอบเขียนใบคดี ตามคู่มือนิติเวชของ
กระทรวงสาธารณสุข 

• กรณีผู้ป่วยคดีนอกเวลาราชการ  ถ้าเป็น case OPD ให้แพทย์เวร OPD ผู้ดูแลผู้ป่วยเป็นผู้รับผิดชอบ
เขียนใบคดี ถ้าเป็น case IPD แพทย์เวร WARD ผู้ดูแลผู้ป่วยเป็นผู้รับผิดชอบเขียนใบคดี กรณีแพทย์เวร 
OPD หรือแพทย์เวร WARD เป็นแพทย์นอกรพ. ให้แพทย์เวรในรพ.เป็นผู้รับผิดชอบเขียนใบคดีแทน 
กรณีมีปัญหาไม่สามารถเขียนได้ให้ผู้อำนวยการหรือประธานองค์กรแพทย์เขียนแทน 

• กรณีชันสูตรศพในและนอกโรงพยาบาล ในเวลาราชการเป็นหน้าที่ของแพทย์ER  กรณีเป็น case คดีที่
สำคัญประสานผู้อำนวยการหรือประธานองค์กรแพทย์ดำเนินการแทน 

• กรณีชันสูตรศพใน รพ. นอกเวลาราชการ เป็นหน้าที่ของแพทย์เวร WARD โดยให้พยาบาล ER โทร
รายงานทันที ให้แพทย์พิจารณาว่าจะชันสูตรทันทีหรือชันสูตรภายหลัง แต่ไม่เกิน 7.00 น โดยเก็บศพที่
ศาลาพบสุข ไม่แช่ในตู้เย็น  การชันสูตรทำร่วมกับพยาบาลเวร ER 

• กรณีชันสูตรศพนอกรพ.หรือมีเหตุจำเป็นแพทย์เวรต้องออกนอกรพ. เป็นหน้าที่ของแพทย์เวร WARD 
ออกชันสูตรนอกสถานที่และให้ประสานผู้อำนวยการเพ่ือให้แพทย์ท่านอ่ืนช่วย stand by ใน รพ. โดย
การชันสูตรศพต้องร่วมชันสูตรกับตำรวจประจำท้องที่เกิดเหตุ  การออกชันสูตรนอกรพ.ให้ออกร่วมกับ
พยาบาลเวร ER โดยใช้รถของโรงพยาบาล การดำเนินการและแบบฟอร์มที่ใช้ในการชันสูตรเป็นไปตาม
คู่มือนิติเวชของกระทรวงสาธารณสุข 

 
4.14 การออกคำสั่งแพทย์ และการรายงานแพทย์ 

• แพทย์เขียนคำสั่งการรักษาให้อ่านออก กรณีพยาบาลอ่านไม่ออก หรือไม่แน่ใจคำสั่งมีสิทธิถามแพทย์
ท่านนั้น หรือกรณีไม่อยู่ให้ถามแพทย์ท่านอ่ืนได้เพ่ือช่วยตัดสินใจให้การรักษา 

• ในกรณี off ยา/Order ใด ๆ ให้แพทย์เขียน off order พร้อมวันที่และลายเซ็น 
• ในกรณีสั่งการรักษาทางโทรศัพท์ ให้ผู้สั่งการรักษามาลงลายเซ็นภายใน 24 ชั่วโมงหรือโดยเร็วที่สุด กรณี

เป็นการสั่งการรักษาในเวร WARD ให้แพทย์ประจำ WARD ช่วยลงนามกำกับ order ของพยาบาลทุก
ครั้ง ถ้าแพทย์ลืม ให้พยาบาลช่วยแจ้งให้แพทย์เจ้าของ WARD ทราบเพ่ือทบทวนการรักษาให้ถูกต้อง 

• ในกรณีผู้ป่วยหนักมาก หรือ ฉุกเฉิน ให้รายงานแพทย์เจ้าของผู้ป่วยก่อน หากตามไม่ได้ให้รายงานแพทย์
ท่านใดก็ได้   

• รายงานแพทย์เวร ER โดยใช้ โทรศัพท์มือถือ  
• แพทย์เวร WARD นอกเวลาราชการ กรณีจำเป็นต้องออกนอก รพ. ควรแจ้งพยาบาลเวร ER. ทราบทุก

ครั้ง และควรอยู่ในท่ีที่สามารถติดตามได้ง่าย ดูแลผู้ป่วยได้ภายในเวลาที่กำหนดตามข้อ 4.1 
 

4.15 การทำ Trigger Review และการทบทวนการดูแลผู้ป่วย 
• ให้แพทย์ประจำหมุนเวียน ทำ Trigger Review เดือนละ 1 ครั้ง ทุกเดือน ตามเกณฑ์ Trigger tools 

เช่น Dead, Refer Readmitted ภายใน 28 วัน, Revisit พูดคุยสรุปวิเคราะห์ปัญหาตามหลักการดูแล
ผู้ป่วยของสรพ. ( C3THER) ปัญหาสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และสิ่งที่ต้องการจะเป็น (Gap Analysis) โดย
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ผลนำเข้าที่ประชุม PCT และองค์กรแพทย์เพ่ือให้แพทย์ทบทวนมาตรการเพ่ือป้องกันความเสี่ยงในการ
ดูแลผู้ป่วยร่วมกัน  เลขาองค์กรแพทย์สรุปมาตรการ ตามแบบฟอร์มความเสี่ยง  เสนอศูนย์พัฒนา
คุณภาพทุกเดือน รวมทั้งสรุปผลในรายงานการประชุมในสมุดบันทึกขององค์กรแพทย์ 

• ร่วมจัดทำ Clinical Practice Guideline (CPG) ร่วมกับ ทีมพัฒนาคุณภาพคลินิกบริการ (PCT) มีการ
ประเมินผล CPG และปรับปรุงเป็นระยะอย่างน้อยทุกปี 

• การทบทวนการใช้ทรัพยากรร่วมกับทีม PCT เป็นระยะอย่างน้อยทุกปี  
• จัดทำ  Case  conference ของโรงพยาบาลร่วมกับ ทีมสหสาขาวิชาชีพ หมุนเวียนทำกันทุกเดือน 

เดือนละ 1 ครั้ง แพทย์ทุกท่านทำ 2 ครั้งต่อปี  แพทย์ผู้อำนวยการทำ Family Med Conference 
ร่วมกับ Family Nurse 2-4 ครั้งต่อปี 

 
4.16 การปฐมนิเทศแพทย์ประจำการแพทย์ แพทย์ใช้ทุนปี 1(Intern) แพทย์ฝึกหัด (Extern)  

• แพทย์ประจำการที่มาอยู่ใหม่ จะต้องได้รับการปฐมนิเทศตามคู่มือปฐมนิเทศโรงพยาบาลตามระบบของ
โรงพยาบาล และได้รับการปฐมนิเทศตามคู่มือปฐมนิเทศแพทย์ จากแพทย์ประจำที่รับผิดชอบการ
ปฐมนิเทศ อย่างช้าไม่เกิน 3 วันทำการ 

• แพทย์ใช้ทุน ปี1 (Intern) จะต้องได้รับการปฐมนิเทศตามคู่มือปฐมนิเทศแพทย์ จากแพทย์ประจำที่
รับผิดชอบการปฐมนิเทศ อย่างช้าไม่เกิน 3 วันทำการ 

• แพทย์ฝึกหัด ปี6 (Extern) รามา ต้องได้รับการปฐมนิเทศจากแพทย์พ่ีเลี้ยง รพ. ในวันแรก และเข้าพบ
ผู้อำนวยการในวันที่ 2 การฝึกอบรมเป็นไปตามคู่มือปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์และแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ 
และคู่มือการปฏิบัติงานของรพ.รามาธิบดี 

• แพทย์ฝึกหัด ปี 6 (Extern) รพ.มหาราชต้องได้รับการปฐมนิเทศจากแพทย์พ่ีเลี้ยงรพ.ในวันแรก และเข้า
พบผู้อำนวยการในวันที่ 2 การฝึกอบรมเป็นไปตามคู่มือการปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์และแพทย์เพ่ิมพูน
ทักษะ และคู่มือการปฏิบัติงานของรพ.มหาราชฯ 
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ธรรมนูญองค์กรแพทย ์
โรงพยาบาลสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 

หมวดที ่5 คณะกรรมการองค์กรแพทย์ 
 
5.1 คุณสมบัติของประธานองค์กรแพทย์ 

1. จบการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิต 
2. ได้รับใบรับรองประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
3. ไม่เป็นผู้ที่ถูกเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
4. เป็นผู้มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ ไมเ่ป็นผู้วิกลจริต 
5. เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานประจำในโรงพยาบาลสูงเนิน 
6. เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือนร่วมงาน 
7. เป็นบุคคลที่สมาชิกให้การยอมรับ 

 
5.2 กระบวนการเลือกตั้งและแต่งตั้งประธานองค์กรแพทย์ 

1. ให้สมาชิกในองค์กรแพทย์เสนอรายชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติครบ ในที่ประชุมขององค์กรแพทย์ในช่วง
เดือนต้นเดือนตุลาคมของทุกปี และพิจารณาในช่วงกลางเดือนตุลาคมของทุกปี ในกรณีที่ประธาน
ย้ายออกจากโรงพยาบาล หรือไปศึกษาต่อ  ให้พิจารณาเลือกตั้งในช่วงเดือนที่แพทย์ใหม่มา
ปฏิบัติงาน 

2. ผู้ที่จะเป็นประธานองค์กรแพทย์จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับจากสมาชิกขององค์กรแพทย์ไม่น้อย
กว่า 2 ใน 3 ของจำนวนสมาชิก 

3. ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นประธานองค์กรแพทย์จะมีวาระครั้งละ 1 ปี  
4. ในกรณีเสียงสมาชิกขององค์กรแพทย์เท่ากัน ให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเป็นผู้ตัดสินชี้ขาด 

 
5.3 บทบาทหน้าที่ของประธานองค์กรแพทย์ 

1. เป็นผู้ที่ดูแล ควบคุม ติดตาม กำกับการทำงานของแพทย์ทุกท่านในโรงพยาบาลให้ปฏิบัติเป็นไป
ตามท่ีกำหนดไว้ในธรรมนูญองค์กรแพทย์ 

2. เป็นผู้ดูแล ควบคุม ติดตาม กำกับแพทย์ให้ปฏิบัติตามมาตรฐาน และจริยธรรมวิชาชีพแพทย์ 
3. เป็นบุคคลที่เข้าร่วมเป็นกรรมการพิจารณาความชอบโรงพยาบาล และพิจารณาความผิดของแพทย์ 

ในกรณีไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพร่วมกับกรรมการบริหารโรงพยาบาล 
4. เป็นประธานในการดำเนินการประชุมองค์กรแพทย์ 
5. เป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจในการบริหารความเสี่ยงด้านการแพทย์ ร่วมกับศูนย์พัฒนาคุณภาพงานและ 

ผู้อำนวยการในกรณีเร่งด่วน 
6. เป็นผู้ประสานงานภายนอกองค์กรแพทย ์กับสหสาขาวิชาชีพอ่ืนๆ  

5.4 บทบาทหน้าที่ของรองประธานองค์กรแพทย์ 
1. เป็นผู้ที่ช่วยประธานดูแลควบคุม ติดตาม กำกับการทำงานของแพทย์ทุกท่านในโรงพยาบาลให้

ปฏิบัติเป็นไปตามท่ีกำหนดไว้ในธรรมนูญองค์กรแพทย์ 
2. เป็นผู้ช่วยประธานดูแลควบคุม ติดตาม กำกับแพทย์ให้ปฏิบัติตามมาตรฐาน และจริยธรรมวิชาชีพ

แพทย ์
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3. เป็นตัวแทนประธานในการเข้าร่วมเป็นกรรมการด้านต่าง ๆ ในกรณีที่ประธานมอบหมายหรือติด
ภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ 

4. เป็นประธานในการดำเนินการประชุมองค์กรแพทย์ แทนประธาน 
5. ช่วยประธานในการประสานงานภายนอกองค์กรแพทย์ กับสหสาขาวิชาชีพอ่ืนๆ 

 
5.5 บทบาทหน้าที่ของเลขานุการองค์กรแพทย์ 

1. เป็นผู้ประสานงานการประชุมภายในองค์กรแพทย์ 
2. เป็นผู้ช่วยประสานงานภายนอกองค์กรแพทย์ กับสหสาขาวิชาชีพอ่ืนๆ ร่วมกับประธานและรอง

ประธานองค์กรแพทย์ 
3. เป็นผู้จดบันทึก และสรุปรายงานการประชุมขององค์กรแพทย์ เสนอผลสรุปให้ศูนย์พัฒนา ฯ 
4. เป็นผู้ติดตามเรื่องต่างๆ ตามท่ีประธานองค์กรแพทย์และผู้อำนวยการให้ดำเนินการ 
5. ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นเลขานุการองค์แพทย์จะมีวาระครั้งละ 1 ปี  

 
5.6 การพ้นจากตำแหน่ง 

1. เสียชีวิต 
2. ถูกเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
3. ลาออกหรือโยกย้ายจากโรงพยาบาล 
4. องค์กรแพทย์มีมติขับออกจากองค์กรแพทย์ 
5. สิ้นสุดวาระในแต่ละปี 

 
5.7  การถอดถอน การแต่งตั้งเพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง 

เมื่อมีการถอดถอน หรือแต่งตั้งประธาน รองประธานและเลขานุการองค์กรแพทย์ ให้ศูนย์พัฒนาฯ 
ออก  คำสั่งถอดถอน หรือแต่งตั้งอย่างช้าไม่เกิน 7 วันทำการ นับจากมีมติขององค์กรแพทย์ 
 

5.8 กลไกการประสานงานขององค์กรแพทย์กับหน่วยงานอ่ืนและการแก้ปัญหา 
1. ให้ผู้อำนวยการ ประธาน รองประธาน และเลขานุการ เป็นผู้ประสานงานขององค์กรแพทย์กับ

หน่วยงานอื่นๆ ให้เป็นไปตามมติขององค์กรแพทย์ 
2. ให้ประธานองค์กรแพทย์เป็นผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ ร่วมกับคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพ

งานในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย และการบริหารความเสี่ยงด้านการแพทย์  แล้ว
รายงานให้  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหรือผู้รักษาการแทนทราบโดยเร็วที่สุด 

3. ให้แพทย์ท่านหนึ่งเป็นผู้ประสานงานกับหัวหน้า OPD ในกรณีแพทย์ขาด  
4. ให้แพทย์ทุกคนเป็นตัวแทนขององค์กรแพทย์ในการดำเนินกิจกรรมคุณภาพ หรือทีมคุณภาพต่างๆ

ร่วมกับสหสาขาวิชาชีพอ่ืน ในการรักษามาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพแพทย์ ตามโครงสร้างองค์กร
แพทย ์
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ธรรมนูญองค์กรแพทย ์
โรงพยาบาลสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 

 
หมวดที ่6 การประชุมองค์กรแพทย์ 
 
6.1 องค์ประชุมขององค์กรแพทย์ 

1. การประชุมขององค์กรแพทย์จะต้องมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า  2 ใน 3 จึงถือว่าครบองค์
ประชุม โดยมีประธานองค์กรแพทย์เป็นประธานในที่ประชุม     

2. การพิจารณาเรื่องต่างๆถ้าจำเป็นต้องมีการลงมติให้ถือเสียง 2 ใน 3 จึงจะเป็นฝ่ายชนะ  
3. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลในฐานะผู้บังคับบัญชาสูงสุดของโรงพยาบาล มีอำนาจยับยั้งมติขององค์กร

แพทย์ได้ในกรณีต่อไปนี้ 
3.1 กรณีท่ีมติมีผลเสียต่อการดูแลรักษาผู้ป่วย 
3.2 กรณีท่ีมติมีผลทำให้เกิดความแตกแยกภายในองค์กร 
3.3 กรณีท่ีมติมีผลเสียต่อกระบวนการพัฒนาภายในโรงพยาบาล 
3.4 กรณีท่ีมติไม่เป็นไปตามมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพแพทย์ 
3.5 กรณีท่ีมติมีผลเสียต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อ่ืน ๆ 

  
6.2 วาระการประชุม 

1. องค์กรแพทย์จะต้องมีการประชุมเป็นทางการอย่างน้อยเดือนละ 1-2 ครั้งหรือมากกว่านั้นในกรณีมี
เหตุจำเป็นเร่งด่วน 

2. ในการประชุมจะต้องมีวาระการประชุม ตามหัวข้อดังต่อไปนี้ 
• การปฏิบัติงานของแพทย์ประจำเดือน 
• สรุปรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยง และสรุปคำร้องเรียนจากผู้รับบริการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

กับองค์กรแพทย์ 
• ปัญหาอุปสรรคในการประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ  และแนวทางแก้ไข 
• ติดตามความก้าวหน้าของงานที่มอบหมายให้แพทย์รับผิดชอบไปดำเนินการ โดยเฉพาะทีมที่

เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย เช่น ทีม PCT  ทีม IC  ทีม IPD  คทง.เวชระเบียน เป็นต้น ซึ่งมีประเด็นที่
ต้องผ่านเข้าที่ประชุมองค์กรแพทย์เพ่ือตัดสินใจแนวทางแก้ไขปัญหา 

• Trigger Review และการปรับปรุง CPG  
• ทบทวนธรรมนูญองค์กรแพทย์   โดยเฉพาะประเด็นความรับผิดชอบในการดูแลผู้ป่วย 
• วาระอ่ืน ๆ จากที่ประชุมกรรมการบริหาร กรรมการประสานและพัฒนาคุณภาพงาน โดยเสนอ

วาระผ่านเลขาองค์กรแพทย ์
6.3 การบันทึกและสรุปรายงานการประชุม 

1. ให้แพทย์ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม ลงนามในการเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง 
2. ให้เลขาองค์กรแพทย์หรือผู้ช่วยเลขา เป็นเลขานุการบันทึกการประชุมและมติต่าง ๆ ของ องค์กร

แพทย์ในสมุดบันทึกการประชุม xerox ส่งให้ศูนย์พัฒนาคุณภาพงาน 1 ชุด 
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3. ก่อนการเลิกประชุมแต่ละครั้งให้เลขาองค์กรแพทย์อ่านสรุปผลการประชุม เพ่ือทบทวนความเข้าใจ  
ต่าง ๆ ให้ตรงกัน 

4. มติที่ประชุมในกรณีที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยให้ดำเนินการได้เลยในกรณีที่ไม่
ขัดต่อ 5 ข้อกรณีข้างต้น (ข้อ 6.1 หัวข้อย่อย 3.1-3.5) แต่ถ้าเป็นเรื่องเร่งด่วนให้ รายงานผู้อำนวยการ
ทราบทางโทรศัพท์มือถือ หรือรายงานให้ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการ  ตัดสินใจดำเนินการทันที  
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ธรรมนูญองค์กรแพทย ์
โรงพยาบาลสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 

 
หมวดที ่7 บทบาทหน้าทีข่ององค์กรแพทย์ 

แพทย์ที่เป็นสมาชิกขององค์กรแพทย์ จะต้องมีบทบาทหน้าที่ในฐานะตัวแทนขององค์กรแพทย์ ในการ
บริหารงานของโรงพยาบาล โดยมีส่วนร่วมในการบริหารงานของคณะกรรมการ/คณะทำงาน/ทีมนำด้านต่าง ๆ 
ดังนี้ 

 
7.1 คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล  

ซึ่งทำหน้าที่เป็นทีมนำโรงพยาบาล (Hospital Lead Team) โดยที่องค์กรแพทย์ต้องเข้าไปมีบทบาท
สำคัญในการบริหารงานของโรงพยาบาลโดยมีหน้าที่ดังนี้ 

1.1 กำหนดนโยบายและแผนของโรงพยาบาลให้สอดคล้องกับ 
• แผนพัฒนาและเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ และแผนพัฒนาสาธารณสุขแห่งชาติ 
• นโยบายของรัฐบาลด้านสาธารณสุข 
• การปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ 
• แผนยุทธศาสตร์และแผนการเงินการคลังอำเภอ 
• ปัญหาสุขภาพในท้องถิ่นระดับอำเภอและระดับตำบลที่รับผิดชอบ 

1.2 จัดการแปรนโยบาย / แผนที่ตั้งไว้ ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นจริง สนับสนุนด้านบุคลากร ทรัพยากร และ
การอำนวยความสะดวกต่าง ๆ 

1.3 ควบคุมและกำกับให้มีการดำเนินการตามแผนอย่างมีประสิทธิผล  ประสิทธิภาพ ติดตามและ
ประเมินผลเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง 

1.4 บริหารจัดการทรัพยากรของโรงพยาบาลทั้งด้านคน เงิน สิ่งของ ให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ     
โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 

1.5 กำหนดนโยบาย แนวทางการบริหารบุคคล (HRM) หลักการการจัดอัตรากำลัง การสรรหา คัดเลือก 
ประเมินผลบุคลากร และการพิจารณาความชอบเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล 

1.6 กำหนดแนวทางการจัดระบบบริการที่มีคุณภาพ การจัดทำแผนเข็มมุ่งในการพัฒนาแต่ละปี โดย
ประสานการดำเนินงานกับคณะกรรมการประสานและพัฒนาคุณภาพงานโรงพยาบาล 

1.7 กำหนดแนวทางการสื่อสาร ประสานงาน และการแก้ไขปัญหาขององค์กรที่มีประสิทธิภาพ 
 
7.2 คณะกรรมการประสานและพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA และ HPH) 

ซึ่งรับมอบหมายจากทีมนำในการทำหน้าที่ประสานและพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล โดยที่องค์กรแพทย์
ต้องเข้าไปมีบทบาทสำคัญในการบริหารงานคุณภาพของโรงพยาบาลโดยมีหน้าที่ดังนี้ 
• นำทิศทางนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพองค์กรในภาพรวม   ที่ได้รับมอบหมาย

จากทีมนำ แปรสู่การปฏิบัติตามแผนเข็มมุ่งประจำปีขององค์กรและหน่วยงาน 
• วางแผนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพ ให้สอดคล้องกับความต้องการหรือความคาดหวังของ

ผู้รับบริการ  และสอดคล้องกับบรรยากาศภายในองค์กร 
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• กำหนดกลไกการสื่อสารประสานงาน ประชาสัมพันธ์ และแนวทางการแก้ไขปัญหาขององค์กร /
หน่วยงานที่ชัดเจน  มีประสิทธิภาพ 

• ติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าในการพัฒนา  โดยประสานกับ Facilitator (หัวหน้าฝ่าย /  
หัวหน้างาน) คณะกรรมการและคณะทำงานคุณภาพอ่ืนๆ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 

• เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำด้านงานพัฒนาคุณภาพหรือด้านวิชาการ  แก่ Facilitator (หัวหน้าฝ่าย /
หัวหน้างาน) คณะกรรมการและคณะทำงานทุกกลุ่มในโรงพยาบาล 

 
7.3 คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด (Pharmaceutical Therapeutic Committee-PTC)  

องค์กรแพทย์จะต้องเข้าไปมีบทบาทท่ีสำคัญในการบริหารเวชภัณฑ์ของโรงพยาบาล โดยมีบทบาทดังนี้ 
• กำหนดมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติ วางแผนเกี่ยวกับการวางแผนเวชภัณฑ์ที่จำเป็นต่อการให้บริการ  

กับ ผู้ป่วยของโรงพยาบาลสูงเนินและเครือข่ายสถานบริการ 
• จัดทำและปรับปรุงบัญชีรายการเวชภัณฑ์ของโรงพยาบาลสูงเนิน  และสถานบริการเครือข่ายให้

สอดคล้องกับบัญชียาร่วมของจังหวัดนครราชสีมา (Common Drug List) 
 

7.4 คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพคลินิกบริการ (Patient Care Team –PCT)  
ซ่ึงองค์กรแพทย์จะต้องมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากในการดูแลรักษาผู้ป่วยตามมาตรฐานวิชาชีพและ

ความรู้ที่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เข้ามาร่วมเป็นพ้ืนฐาน (Evidence-based Medicine-EBM) สำหรับ
ดูแลผู้ป่วยโดยทีม สหสาขาวิชาชีพ ดังนี้ 
• แพทย์ทุกท่านให้การดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อน เป็นทีมสหสาขาวิชาชีพ ในรูปคณะทำงาน Clinical 

Tracer 20 Tracer โดยมีแพทย์ เป็นประธาน มีการร่วมประชุมพัฒนา ปรับปรุง  tracer และ
ประเมินผล 

• ร่วมจัดทำ Trigger Review, Case Conference, Family Medicine Conference  และประชุม
วิชาการอ่ืน ๆ ร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ 

• ร่วมจัดทำแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วย (Clinical Practice Guidelines-CPG) ประเมินผลการใช้
ในทางปฏิบัติ และปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้ได้ประโยชน์จริงในการดูแลรักษาผู้ป่วย 

• จัดให้มีกิจกรรมการทบทวนการดูแลผู้ป่วย การส่งต่อ การใช้ยา (Medication Error) การทบทวนการ
ใช้ทรัพยากร (Utilization Review) และอ่ืน ๆ ให้ครบถ้วนทุกหน่วยงานที่ให้บริการผู้ป่วย 

•  จัดทำแนวทางการป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการให้บริการทางคลินิก ร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ 
 
7.5 คณะทำงานเวชระเบียน  

องค์กรแพทย์จะต้องให้ความสำคัญในเรื่องเวชระเบียนเพราะเป็นหลักฐานที่สำคัญในการรักษาพยาบาล
ผู้ป่วยโดยมีบทบาทดังนี้ 
• กำหนดแนวทางการบันทึกเวชระเบียนทั้งแผนกผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ที่สมบูรณ์ ถูกต้อง และสามารถ

นำไปปฏิบัติได้จริง 
• จัดระบบสุ่มตรวจสอบเวชระเบียนระหว่างหน่วยงาน (Medical Record Audit) เพ่ือดูความถูกต้อง

ครบถ้วนของข้อมูล และนำผลวิเคราะห์มาพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของการลงบันทึก 
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• ช่วยในการสุ่มตรวจสอบเวชระเบียนจากหน่วยงานภายนอก ร่วมกับทีมงานระดับจังหวัด เพ่ือประเมิน
ความถูกต้องของการคิด DRG ในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

• ร่วมทบทวนและ Audit OPD card ที่ผู้ตรวจมิใช่แพทย์โดยผู้ชำนาญกว่าของแผนก OP, ER (นอกเวลา 
ราชการ), NCD และ PCU ในเวลาราชการ 

 
7.6 คณะทำงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ (IC)   

องค์กรแพทย์จะต้องให้ความเอาใจใส่ในเรื่องการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ  ซ่ึงจะมีผลโดยตรงต่อ
การให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโดยมี บทบาทดังนี้ 
• กำหนดนโยบาย กลวิธี มาตรการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 
• กำหนดแนวทางการดำเนินงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ครอบคลุมงานเฝ้าระวัง

โรค งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ และงานสอบสวนการระบาดทางการติดเชื้อ 
• วางแผนการพัฒนา และฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ทุกระดับให้มีความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวัง การป้องกัน และ

ควบคุมการติดเชื้อ 
• ดำเนินการดูแลและตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่ทุกระดับก่อนประจำการ ตรวจสุขภาพประจำปีตามความ

เสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง   
• ประเมินผลการดำเนินงานและการปฏิบัติตามนโยบาย 

 
 
7.7 ทีมนำด้านระบบงานอ่ืน ๆ  

โดยที่องค์กรแพทย์ต้องมีบทบาทที่สำคัญในการจัดวางระบบบริหารในคณะทำงาน คณะกรรมการอื่น ๆ 
เช่น คณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการสารสนเทศ คณะกรรมการอาชีวเวช
ศาสตร์ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย คณะกรรมการเครื่องมือ คณะกรรมการบริหารจัดการการเงินการ
คลังบริการ โดยมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้ 
• กำหนดเป้าหมายนโยบายและแผนการพัฒนาระบบงาน 
• ประเมินตนเองตามระบบงานและหาโอกาสพัฒนา 
• กำหนดคณะทำงานรับผิดชอบในการดำเนินการตามแผน 
• ติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาระบบงานอย่างต่อเนื่อง 
• สนับสนุนและช่วยแก้ปัญหาให้กับทีมงาน 
• รายงานผลการพัฒนาต่อคณะกรรมการประสานและพัฒนาคุณภาพงาน (HA) และคณะกรรมการ

บริหาร (Lead Team) อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ 
 
7.8 ทีมนำด้านคลินิกอื่น ๆ 

โดยที่องค์กรแพทย์ต้องมีบทบาทที่สำคัญ ในการจัดวางระบบบริการด้านคลินิก ในคณะทำงาน 
คณะกรรมการอ่ืน ๆ เช่น คณะทำงานตามรอยคลินิกบริการ (Clinical Tracer) คณะทำงานสุขภาพจิต 
คณะกรรมการควบคุมและป้องกันวัณโรคและโรคเอดส์ คณะทำงานคลินิกเบาหวานและความดันโลหิตสูง    
โดยมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้ 
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•  วางแผนพัฒนาปรับปรุงคุณภาพบริการด้านคลินิก และจัดระบบบริการให้ได้ตามมาตรฐานจริยธรรม
วิชาชีพ 

• ค้นหาปัญหาด้านคลีนิกบริการที่สำคัญ เพ่ือใช้เป็นแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
• จัดระบบการทบทวนการให้บริการด้านคลินิกโดยทีมสหวิชาชีพ และนำผลมาปรับปรุงคุณภาพอย่าง

ต่อเนื่อง 
• จัดทำ Family medicine case conference และดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมร่วมกับเจ้าหน้าที่ PCU ที่

เกี่ยวข้อง 
• ติดตามวิเคราะห์ประเมินผลตัวชี้วัดคุณภาพบริการด้านคลินิกอย่างสม่ำเสมอ 
• ร่วมวางแผนและแก้ไขปัญหาความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมวิชาชีพ 
• รายงานผลการพัฒนาต่อคณะกรรมการประสานและพัฒนาคุณภาพงาน และคณะกรรมการบริหาร  

(Lead Team) อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ 
 
 
7.9 ที่ปรึกษาของคณะกรรมการต่าง ๆ  

องค์กรแพทย์จะต้องมีบทบาทเป็นที่ปรึกษา  หรือมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน 
คณะกรรมการ คณะทำงานต่าง ๆ  เช่น ศูนย์พัฒนาคุณภาพงาน คณะทำงานกีฬา การทำ Case 
Conference, Trigger Review ของทีมสหสาขาวิชาชีพ ซึ่งสอดคล้อง เชื่อมโยง กับงานคุณภาพขององค์กร 
ประกอบด้วย  
• การบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน (Risk Management - RM) 
• การประกันคุณภาพระดับหน่วยงาน (Quality Assurance - QA) 
• การพัฒนาคุณภาพระดับหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง (Continuous Quality Improvement - CQI) 
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ธรรมนูญองค์กรแพทย ์
โรงพยาบาลสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 

 
หมวดที ่8 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลแพทย์ 
 

    การพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะของแพทย์อย่างต่อเนื่อง 
โรงพยาบาลสูงเนินมีนโยบายในการที่ส่งเสริมแพทย์ให้มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะใน

วิชาชีพโดยแบ่งเป็นระบบดังนี้ 
1. ระบบการเตรียมความพร้อมของแพทย์ประจำการใหม่  ก่อนการปฏิบัติงานโดยเฉพาะด้านการดูแล

รักษาผู้ป่วย 
2. ระบบการพัฒนาความรู้และทักษะในการทำงาน 
3. ระบบการประเมินผลจากการฝึกอบรมของแพทย์ 

 
8.1 ระบบการเตรียมความพร้อมของแพทย์ประจำการใหม่ก่อนการปฏิบัติงาน 

แพทย์ใหม่ของโรงพยาบาลจะต้องได้รับการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะเรื่อง
นโยบาย ความคาดหวังของโรงพยาบาลต่อแพทย์ และแนวทางการปฏิบัติงานด้านการดูแลรักษาผู้ป่วย
ร่วมกันในรูปของสหสาขาวิชาชีพและการประสานงานกับวิชาชีพอ่ืนๆ  ตามคู่มือปฐมนิเทศโรงพยาบาล  
เมื่อแพทย์ใหม่ได้รับการปฐมนิเทศและปฏิบัติงานแล้ว  ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน การปรับปรุง
แก้ไขระบบการทำงาน ในที่ประชุมขององค์กรแพทย์ 

 
8.2 ระบบการพัฒนาความรู้และทักษะในการทำงาน  

เพ่ือให้การทำงานของแพทย์มีประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วย จึงกำหนดแนวทางในการดำเนินงาน
พัฒนาแพทย์ดังนี้ 
1. จัดให้มีการประเมินตนเองระดับบุคคล และสำรวจความต้องการฝึกอบรมระดับบุคคล (training 

need) ตามช่วงการสำรวจประจำปีของโรงพยาบาล โดยประเด็นที่จะประเมินมี ด้านวิชาการ ด้าน
การบริหาร และด้านบริการ 

2. เมื่อได้ผลการประเมินตนเองระดับบุคคล และความต้องการฝึกอบรมระดับบุคคล แล้วให้ประธาน
องค์กรแพทย์จัดทำแผนการฝึกอบรมทั้งปี ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลโรงพยาบาล 

3. จัดให้มีการทบทวนการดูแลผู้ป่วยต่างๆ ในที่ประชุมองค์กรแพทย์อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
 
 
 
• ด้านวิชาการ 

1. นโยบายขององค์กรแพทย์  ต้องการให้แพทย์ทุกคนใฝ่หาความรู้ที่ทันสมัยเพิ่มเติมอยู่เสมอ 
2. ให้แพทย์มีบทบาทหน้าที่ในการเป็นผู้นำด้านวิชาการต่างๆ ให้กับวิชาชีพอ่ืนๆ  โดยใช้หลักการ

ความรู้ที่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เข้ามาร่วมเป็นพื้นฐาน (Evidenced –based Medicine)  
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• ด้านบริหารจัดการ 
1. นโยบายขององค์กรแพทย์ ต้องการให้แพทย์ทุกคนมีความรู้ด้านบริหาร เพ่ือสามารถนำไปใช้

ประโยชน์ในการประสานงานต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เน้นให้ประธานองค์กรแพทย์มีความรู้ทางด้านการบริหาร เพ่ือสามารถเชื่อมประสานการทำงาน

กับวิชาชีพอ่ืนๆ 
3. ให้แพทย์มีบทบาทหน้าที่ในการเป็นผู้นำด้านบริหาร ในการทำงานเป็นทีมร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ

อ่ืน ๆ 
 
• ด้านบริการ 

1. นโยบายขององค์กรแพทย์ ต้องการให้แพทย์ทุกคนสามารถให้บริการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ให้แพทย์มีบทบาทหน้าที่ในการเป็นผู้นำด้านบริการทางคลินิก งานสร้างสุขภาพ ในการทำงาน

เป็นทีมร่วมกับสหสาขาวิชาชีพอ่ืน ๆ 
 

8.3 การประเมินผลการฝึกอบรมของแพทย์   
ให้คำนึงถึงประโยชน์ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน และผลที่ผู้ป่วยได้รับ  โดยแพทย์ที่

ไปอบรมความรู้ต่างๆ จะนำมาพัฒนาคุณภาพมาตรฐานงาน นำเสนอถ่ายทอดให้แก่แพทย์และเจ้าหน้าที่
อ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 
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ธรรมนูญองค์กรแพทย ์
โรงพยาบาลสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 

 
หมวดที ่9 การลงโทษทางวินัยและการอุทธรณ์ 
 
9.1 การสืบสวน 

1. ในกรณีเกิดปัญหาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับแพทย์ ให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิจารณานำเข้าพิจารณา
สืบสวนข้อเท็จจริงเบื้องต้นร่วมกับกรรมการบริหารโรงพยาบาล พร้อมทั้งหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา
เบื้องต้น ภายใน 7 วันทำการ นับจากวันได้รับเรื่อง    

2. หลังจากกรรมการบริหารได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงเบื้องต้นแล้ว เสนอผล
ให้กับผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะพิจารณาร่วมกับกรรมการบริหาร โดยมี
ความเห็นได ้2 ทางคือ 
• ในกรณีไม่มีมูลความจริงให้ยุติเรื่อง และให้สรุปส่งเรื่องไปที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพงาน   
• ในกรณีมีมูลความจริงให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพ่ือดำเนินการทางวินัย ประกอบด้วยบุคคล

ที่ผู้อำนวยการแต่งตั้งขึ้น เพ่ือหาหลักฐาน และสรุปประเด็นให้ชัดเจนโดยให้เวลาในการดำเนินอย่าง
ช้าไม่เกิน 15 วันทำการ นับจากวันที่มีความเห็นร่วมกัน 

 
9.2 การตัดสินลงโทษ 

1. เมื่อคณะกรรมการสอบสวนสรุปผลการสอบสวนแล้ว ให้เสนอผลสรุปและข้อเสนอพิจารณาลงโทษตาม
กฎระเบียบข้าราชการพลเรือนของทางราชการ   ให้กับผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิจารณาตัดสินสั่งการ    
และให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนอผลสรุปให้คณะกรรมการบริหารและองค์กรแพทย์ทราบ เพ่ือ
พิจารณาลงโทษตามความเหมาะสมต่อไป  

2. การตัดสินลงโทษแบ่งเป็น 
• กรณีความผิดไม่ร้ายแรง 

1. การตักเตือน 
2. ทัณฑ์บน 

• กรณีความผิดร้ายแรง 
1. ดำเนินการตามกฎระเบียบข้าราชการพลเรือนของทางราชการ 
2. ขับออกจาก การเป็นสมาชิกองค์กรแพทย์ 
3. ขับออกจาก การเป็นแพทย์ของโรงพยาบาล 

 
 

3. เกณฑ์พิจารณาความผิดที่ร้ายแรง 
3.1 มีเจตนาจงใจในการประพฤติผิดต่อมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพแพทย์ 
3.2 ประพฤติผิดทำนองครองธรรมที่วิญญูชนควรมี ซ้ำซากไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง 
3.3 มีเจตนาจงใจไม่ปฏิบัติตามธรรมนูญองค์กรแพทย์ ซ้ำซากไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง 
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9.3 การอุทธรณ์ 
1. แพทย์ผู้ถูกกล่าวหาสามารถอุทธรณ์ต่อผู้อำนวยการโรงพยาบาล  และคณะกรรมการบริหารได้      

ภายใน 7 วัน นับจากวันมีมติ โดยให้หาพยานและหลักฐานมาแสดงให้เสร็จสิ้นภายใน 7 วัน ดังกล่าว 
2. คณะกรรมการบริหารนำพยานหลักฐานใหม่มาพิจารณา เพื่อสรุปผลการลงโทษใหม่อีกครั้งภายใน 7 วัน

นับจากท่ีได้รับหลักฐานใหม่ เมื่อสรุปผลเสร็จสิ้นเสนอให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิจารณา 
3. ให้มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งใหม่ เป็นครั้งสุดท้าย โดยให้แจ้งผลสรุปเรื่องไปที่องค์กรแพทย์ 

และแพทย์ผู้ถูกกล่าวหาเพือ่จะได้ดำเนินการต่อไป 
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ธรรมนูญองค์กรแพทย ์
โรงพยาบาลสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 

 
หมวดที ่10 การเปลี่ยนแปลงธรรมนูญองค์กรแพทย์ 
 
10.1 การเปลี่ยนแปลงธรรมนูญองค์กรแพทย์ 

1. การเปลี่ยนแปลงธรรมนูญองค์กรแพทย์จะมีขึ้นได้เมื่อสมาชิกขององค์กรแพทย์  2 ใน 3 เห็นสมควร
ให้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 

2. ในขณะดำเนินการเปลี่ยนแปลง ให้ยึดถือธรรมนูญองค์กรแพทย์ฉบับเดิมไปก่อน 
3. ให้ใช้ระยะเวลาในการปรับปรุงแก้ไขประเด็นที่สำคัญไม่เกิน 1 เดือน 
4. เมื่อปรับปรุงแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะต้องผ่านความเห็นชอบจากองค์กรแพทย์โดยมีมติอย่างน้อย 

2 ใน 3 ของสมาชิก 
5. ธรรมนูญองค์กรแพทย์ฉบับใหม่ให้มีผลบังคับใช้อีก 7 วันนับจากวันลงมติ 

 
10.2 การเปลี่ยนแปลงเอกสารคุณภาพต่างๆ 

1. การเปลี่ยนแปลงเอกสารคุณภาพขององค์กรแพทย์ จะมีขึ้นได้เมื่อสมาชิกขององค์กรแพทย์ 2 ใน 3 
เห็นสมควรให้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 

2. ในขณะเปลี่ยนแปลงให้ยึดถือเอกสารคุณภาพขององค์กรแพทย์ฉบับเดิมไปก่อน 
3. ให้ใช้ระยะเวลาในการปรับปรุงแก้ไขประเด็นที่สำคัญไม่เกิน 15 วัน 
4. เมื่อปรับปรุงแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะต้องผ่านความเห็นชอบจากองค์กรแพทย์โดยมีมติอย่างน้อย 

2 ใน 3 ของสมาชิก 
5. เอกสารคุณภาพขององคก์รแพทย์ฉบับใหม่ ให้มีผลบังคับใช้อีก 7 วันนับจากวันลงมติ 

 
 

 


