
	

 
แนวทางการดูแลผู-ป/วยใน โรงพยาบาลพนมสารคาม 

 
ลำดับ ที่อยู>ป?จจุบันตามทะเบียนบ-าน แพทยE สีปFายชื่อ 

1 ต.เกาะขนุน พญ.อธิตยา ขาว  

2 
ต.เขาหินซ-อน      

[ยกเว&น เด็ก <12 ป/] 

เด็ก < 12 ปT 

- ต.เขาหินซ-อน 

- นอกเขตในและนอก

จังหวัด 

ให-เรียงลำดับ 2-5 

 พญ.ณัฐธิดา ฟFา 
 

3 ต.พนมสารคาม 
ผู-ใหญ> > 12 ปT 

- นอกเขต 

ในและนอกจังหวัด 

ให-เรียงลำดับ 3-7 

พญ.กัณทิกา ม>วง  

4 ต.บ-านซ>อง พญ.ธันยพร แดง  

5 ต.หนองยาว นพ.กวนิ เหลือง  

6 ต.หนองแหน พญ.ป_ยธิดา เขียว  

7 ต.ท>าถ>าน และ ต.เมืองเก>า นพ.วรรธนัย น้ำตาล  

8 
CASE สูติกรรม, CASE นรีเวชกรรม >12 ปT นอกเขต อ.พนมสารคาม นอกจงัหวัด

ฉะเชิงเทรา  ให-เรียง CASE ตามลำดับแพทยE 2 ท>าน (CASE ของ นพ.รัตนE ดูแลเอง) 

นพ.รัตนE OB-GYN 

นพ.อัครพล OB-GYN 

ส-ม 

เขียวเข-ม 

 

 

9 CASE  HIV และ CASE MED รับย-าย นพ.เทพกรณE MED ฟFา ระบุ MED MED 

10 CASE  ESRD (ที่ทำ HD or CAPD) และ CASE MED รับย-าย พญ.วรินทิพยE MED ชมพู ระบุ MED MED 

11 

CASE ศัลยกรรม และ CASE ศัลยกรรม รับย-าย และนอกเขต อ.พนมสารคาม นอก

จังหวัดฉะเชิงเทรา และ CASE Refer กลับ  

[ให-เรียง CASE เข-าตามที่รับ consult และ ตามเวรที่อยู>] 

นพ.อนชุา SX 

นพ.อิสรพันธE SX 

เหลือง ระบุ SX SX 

ส-ม ระบุ SX SX 

12 
CASE ศัลยกรรมกระดูก และ CASE ศัลยกรรมกระดูก รับย-าย และนอกเขต อ.พนม

สารคาม นอกจังหวัดฉะเชิงเทรา และ CASE Refer กลับ 
นพ. พุทธภูมิ ORTHO 

แดง ระบุ 

ORTHO 
ORTHO 

13 

CASE เด็กแรกเกิดปกติตึกอิสสระชัยยศ (HEALTHY newborn)  

CASE เด็กทารกแรกเกิดป/วย (SICK newborn) และ CASE เด็ก NICU 

CASE เด็กอายุ < 1 ปT 

CASE เด็ก DF/DHF ที่ plt <100,000 

พญ.ชลลดา PED ชมพู 

 

 

14 CASE เด็กห-องพิเศษชั้น 5 ตึกเฉลิมพระเกียรติ พญ.อุไร PED ชมพู  

  

รายละเอียดของ MEDในเวลาราชการ (นอกเวลาดูตามตารางเวร CONSULT MED) 

1. ICU + ER : ราวนE ICU และรับ consult ขอเข-า ICU ไม>ว>าจะ ER, IPD + ขอส>งตัวกลับที่ต-องนอน ICU, รับ consult ER  

2. CONSULT IPD + OPD : รับปรึกษาไตเทียม, รับปรึกษา TB clinic, รับ consult antibiotic/preop, Case ขอ Refer Back ที่ไม>ต-อง

เข-า ICU [ถ-ามี MED ออก OPD อยู>แล-วให-ปรึกษาวันนัน้ได-เลยโดยโทรมาหรือเดินมาปรึกษาไม>ให-คนไข-มานั่งรอหน-าห-องโดยไม>ประสานงานก>อน] 

5. กรณี MED ลาประชุม 

- IPD ไม>อยู> : ให- แพทยE WARD ROUND แทน 

- ICU + ER ไม>อยู> : ให- CONSULT MED IPD + OPD 

- IPD + OPD ไม>อยู> : ให- CONSULT MED ICU + ER 

- กรณี MED ไม>อยู>ทั้งสองคน : ให-แพทยEสำรองคนที่ 3 ราวนE ICU แทน 

 

WARD 
มค/ มีค/ พค/ กค/ กย/ ตค/ พย 

[เดือนค่ี] 

กพ/ เมย/ มิย/ สค/ ตค/ ธค 

[เดือนคู>] 

MED   ICU + ER 

MED   IPD + OPD 

วรินทิพยE 

เทพกรณE  

เทพกรณE  

วรินทิพยE 

 

 



 

 

 

รายละเอียดของ PED ในเวลาราชการ (นอกเวลาดูตามตารางเวร CONSULT PED)  
1. CONSULT PED LR/ER/OR (ยกเว-น OPD และ IPD) พ.อุไร จันทรE พุธ ศุกรE เช-า (08.30-12.30) / พฤหัส 2,4 บ>าย (13.00-16.30) ใน

เวลาราชการ 

2. นอกเหนอืจากข-อ 1 ข-างต-น ให- CONSULT PED พ.ชลลดา ในเวลาราชการ 

   * หมายเหตุ :  

  - นอกเวลาราชการ ให- Consult ตามตารางเวร 

- หากไม>มีเวรวันนั้นและมีเหตุฉุกเฉิน ให- Consult พ.อุไร วันค่ี / พ.ชลลดา วันคู> 

 

รายละเอียดของ SX/ORTHO ในเวลาราชการ (นอกเวลาดูตามตารางเวร CONSULT SX/ORTHO)  
1. CONSULT SX  

- พ.อนุชา : วันจันทรE / วันพุธ / วันศุกรE 1,3,5 

- พ.อิสรพันธE : วันอังคาร / วันพฤหัส / วันศุกรE 2,4 

2. CONSULT ORTHO พ.พุทธภูมิ ทกุวัน ในเวลาราชการ, CASE fracture นัด OPD พุธบ>าย, non-fracture นัดศุกรEเช-า 

 

รายละเอียดของ OB-GYN ในเวลาราชการ (นอกเวลาดูตามตารางเวร OB-GYN) 
1. CONSULT OB-GYN พ.รัตนE หรือ พ.อัครพล คนที่ออก OPD วันนัน้ ทุกวนั ในเวลาราชการ โดยสามารถเดินมา consult ที่ห-องได-เลย 

 

 

หมายเหตุกรณีอ่ืน 
1. CASE หลังผ>าตัด หลังทําหัตถการให-แพทยEที่ทําดูแลต>อ 

2. ถ-าผู-ป/วยขอเลือกขอเปลี่ยนแพทยEให-ปรึกษาแพทยEที่จะรับก>อน  

3. CASE ที่มีใบให-มา ADMIT จากคลนิิกถ-าแพทยEจะดูแลต>อให-แพทยEระบุ  

4. กรณีอุบัติเหตุหมู>มีผู-ป/วย 1-3 คนให-แจกตามตําบล ต้ังแต> 4 คนขึ้นไปให-แจกตามลําดับ 1-7 ในตาราง 

 

 

กรณีแพทยEลา/ประชุม ให-แพทยEประจําตึก ROUND แทนตามตารางน้ี (แพทยEว>างตามลําดับให-แทนตัวจริงท่ีลา) 

 

WARD มค-กพ (1) กพ (2) -มีค เมย – พค (1) พค (2) – มิย กค – สค (1) สค (2) – กย ตค – พย (1) พย (2) – ธค 

ชาย กวิน ณัฐธิดา ธันยพร ป_ยธิดา กัณทิกา วรรธนัย อธิตยา กวิน 

หญิง อธิตยา กวิน ณัฐธิดา ธันยพร ป_ยธิดา กัณทิกา วรรธนัย อธิตยา 

ตึกเด็ก วรรธนัย อธิตยา กวิน ณัฐธิดา ธันยพร ป_ยธิดา กัณทิกา วรรธนัย 

ห-องพิเศษประพันธE  กัณทิกา วรรธนัย อธิตยา กวิน ณัฐธิดา ธันยพร ป_ยธิดา กัณทิกา 

ห-องพิเศษชั้น 5  

ตึกเฉลิมพระเกียรติ 
ป_ยธิดา กัณทิกา วรรธนัย อธิตยา กวิน ณัฐธิดา ธันยพร ป_ยธิดา 

ว>าง (Round แทน

ตามลำดับ แพทยEที่ขาด) 

ธันยพร 

ณัฐธิดา 

ป_ยธิดา 

ธันยพร 

กัณทิกา 

ป_ยธิดา 

วรรธนัย 

กัณทิกา 

อธิตยา 

วรรธนัย 

กวิน 

อธิตยา 

ณัฐธิดา 

กวิน 

ธันยพร 

ณัฐธิดา 

เด็กแรกเกิดปกติทั้งสองตึก รัตนE, อัครพล (กรณีไม>อยู>ทั้งสองคนให-แพทยEประจำตึก ROUND) 

 

* หมายเหตุ : (1) วันที่ 1-15 ของเดือน และ (2) คือ วันที่ 16-31 ของเดือน 

 

 

 

revised 31/08/2562 by Kawin Sochiratana M.D. 


