
 
 
 

แนวทางการดูแลผู้ป่วยใน โรงพยาบาลพนมสารคาม 

 
ลำดับ ที่อยู่ปัจจุบันตามทะเบียนบ้าน แพทย ์ สีป้ายชื่อ 

1 ต.เกาะขนุน และ ต.เมืองเก่า นพ.จิรวิทย ์ ขาว 
 

2 ต.เขาหินซ้อน พญ.ณัฐธิดา ฟ้า 
 

3 ต.พนมสารคาม และ ต.หนองยาว แพทย์ใช้ทุนปีที่ 1  แดง 
 

4 ต.หนองแหน นพ.ชนก เหลือง 
 

5 ต.บ้านซ่อง และ ต.ท่าถา่น นพ.จิตรภาณ ุ เขียว 
 

6 ผูป้่วยอาย ุ> 12 ป ี นอกเขตในและนอกจังหวัด พญ.ณัฐพร ม่วง  

7 
CASE สูติกรรม, CASE นรีเวชกรรม >12 ปี นอกเขต อ.พนมสารคาม นอก
จังหวัดฉะเชิงเทรา  ให้เรียง CASE ตามลำดับแพทย ์2 ท่าน (CASE ของ นพ.รัตน์ 
ดูแลเอง) 

นพ.รัตน ์OB-GYN 

 
นพ.อัครพล OB-GYN 

ส้ม 

 
เขียวเข้ม 

 

 

8 CASE  HIV และ CASE MED รับย้าย นพ.เทพกรณ์ MED ฟ้า ระบ ุMED MED 

9 CASE  ESRD (ที่ทำ HD or CAPD) และ CASE MED รับย้าย พญ.ชลลดา MED ชมพู ระบุ MED MED 

10 
CASE ศัลยกรรม และ CASE ศัลยกรรม รับย้าย และนอกเขต อ.พนมสารคาม 
นอกจังหวัดฉะเชิงเทรา และ CASE Refer กลับ  
[ให้เรียง CASE เข้าตามที่รับ consult และ ตามเวรที่อยู่] 

นพ.อนุชา SX 
นพ.อิสรพันธ์ SX 

เหลือง ระบุ SX SX 

ส้ม ระบุ SX SX 

11 
CASE ศัลยกรรมกระดูก และ CASE ศัลยกรรมกระดูก รับยา้ย และนอกเขต อ.
พนมสารคาม นอกจังหวัดฉะเชิงเทรา และ CASE Refer กลับ 

นพ. พุทธภูมิ 
ORTHO 

แดง ระบุ ORTHO ORTHO 

12 

CASE เด็กแรกเกิดปกติ (HEALTHY newborn)  
CASE เด็กทารกแรกเกิดป่วย (SICK newborn)  
CASE หอผู้ปว่ยเด็กทารกแรกเกิดวิกฤต (NICU) 
- เดือนคี่: พญ.พรพิมล 
- เดือนคู่: พญ.ชลลดา 

  CASE เด็กทัว่ไป 
- เดือนคี:่ พญ.ชลลดา 
- เดือนคู:่ พญ.พรพิมล  

พญ.ชลลดา PED 
พญ.พรพิมล PED 

ชมพู 
PED 

13 CASE เด็กห้องพิเศษชั้น 5 ตึกเฉลิมพระเกียรต ิ พญ.อุไร PED ชมพู PED 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดของ MED ในเวลาราชการ (นอกเวลาดูตามตารางเวร CONSULT MED) 
1. ICU + ER : ราวน์ ICU และรับ consult ขอเข้า ICU ไม่วา่จะ ER, IPD + ขอส่งตัวกลับที่ต้องนอน ICU, รับ consult ER  
2. CONSULT IPD + OPD : รับปรกึษาไตเทียม, รับปรึกษา TB clinic, รับ consult antibiotic/preop, Case ขอ Refer Back ที่ไม่

ต้องเข้า ICU [ถ้ามี MED ออก OPD อยูแ่ล้วให้ปรึกษาวันนั้นได้เลยโดยโทรมาหรือเดินมาปรึกษาไม่ให้คนไข้มานั่งรอหนา้ห้องโดยไม่ประสานงาน
ก่อน] 

3. กรณี MED ลาประชุม 
- IPD ไม่อยู่ : ให้ แพทย ์WARD ROUND แทน 
- ICU + ER ไม่อยู ่: ให้ CONSULT MED IPD + OPD 
- IPD + OPD ไม่อยู ่: ให้ CONSULT MED ICU + ER 
 

WARD 
มค/ มีค/ พค/ กค/ กย/ ตค/ พย  

[เดือนคี่] 
กพ/ เมย/ มยิ/ สค/ ตค/ ธค 

[เดือนคู่] 
MED   ICU + ER 
MED   IPD + OPD 

ชลลดา 
เทพกรณ์  

เทพกรณ์  
ชลลดา 

 
 
รายละเอียดของ PED ในเวลาราชการ (นอกเวลาดูตามตารางเวร CONSULT PED)  

1. CONSULT PED  
- พ.พรพิมล : สัปดาห์ที ่1,3,5 
- พ.ชลลดา : สัปดาห์ที ่2,4 

 
 
รายละเอียดของ SX ในเวลาราชการ (นอกเวลาดูตามตารางเวร CONSULT SX) 

1. CONSULT SX  
- พ.อนุชา : วันจันทร์ / วันพธุ / วันศุกร ์1,3,5 
- พ.อิสรพันธ์ : วันอังคาร / วันพฤหัส / วันศุกร์ 2,4 

 
 
รายละเอียดของ OB-GYN ในเวลาราชการ (นอกเวลาดตูามตารางเวร OB-GYN) 

1. CONSULT OB-GYN พ.รัตน์ หรือ พ.อคัรพล คนที่ออก OPD วันนั้น ทุกวัน ในเวลาราชการ  
โดยสามารถเดินมา consult ทีห่้องได้เลย 
 

 
 
หมายเหตุกรณีอ่ืน 

1. CASE หลังผ่าตัด หลังทําหัตถการใหแ้พทย์ที่ทําดแูลต่อ 
2. ถ้าผู้ป่วยขอเลือกขอเปลี่ยนแพทย์ใหป้รึกษาแพทย์ที่จะรับก่อน  
3. CASE ที่มีใบให้มา ADMIT จากคลินกิถ้าแพทย์จะดูแลต่อให้แพทย์ระบุ  
4. กรณีอุบัติเหตุหมู่มีผู้ป่วย 1-3 คนให้แจกตามตําบล ตั้งแต่ 4 คนขึ้นไปให้แจกตามลําดับ 1-5 ในตาราง 
 

 
 
 
 



กรณีแพทย์ลา/ประชมุ ใหแ้พทยป์ระจาํตึกราวนแ์ทนตามตารางนี้  
(แพทย์ว่างตามลาํดบัใหแ้ทนตัวจริงทีล่า) 

 

หอผู้ป่วย ม.ค./ ก.ค. ก.พ./ ส.ค. มี.ค./ ก.ย. เม.ษ./ ต.ค. พ.ค./ พ.ย. มิ.ย./ ธ.ค. 

ชาย จิรวิทย ์ ณัฐธิดา จิตรภาณ ุ ณัฐพร พชท 1 จิรวิทย ์

หญิง พชท 1 จิรวิทย ์ ชนก จิตรภาณ ุ ณัฐพร พชท 1 

ตึกเด็ก ณัฐพร พชท 1 จิรวิทย ์ ณัฐธิดา จิตรภาณ ุ ณัฐพร 

ห้องพิเศษประพันธ์  จิตรภาณ ุ ณัฐพร พชท 1 จิรวิทย ์ ชนก จิตรภาณ ุ

ห้องพิเศษชั้น 5  
ตึกเฉลิมพระเกียรต ิ

ชนก จิตรภาณ ุ ณัฐพร พชท 1 จิรวิทย ์ ณัฐธิดา 

ราวนแ์ทนแพทย์ที่ขาด (ลำดบัที่ 1) จิรวิทย ์ จิตรภาณ ุ พชท 1 ณัฐพร จิรวิทย ์ จิตรภาณ ุ

ราวนแ์ทนแพทย์ที่ขาด (ลำดบัที่ 2) พชท 1 ณัฐพร จิรวิทย ์ จิตรภาณ ุ พชท 1 ณัฐพร 

หอผู้ป่วยวิกฤต เทพกรณ์ / ชลลดา 
ตารางราวแทนเคสผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 

ตึกเด็ก 

กุมารแพทย์ CASE เด็กทั่วไป ลา: แพทย์ประจำตกึราวน ์
กุมารแพทย์ CASE เด็กแรกเกิด ลา: 
- แพทย์ประจำตึกราวน์: เด็กแรกเกิดปกต ิ(HEALTHY newborn) 
- แพทย์เด็กทัว่ไปราวน์: หอผู้ป่วยเด็กทารกแรกเกิดวกิฤต (NICU), เด็กทารกแรกเกิด

ป่วย (SICK newborn) 
- กุมารแพทย์ไม่อยู่ทั้ง 2 คน: พ.อุไร ราวน์ NICU/ แพทย์ประจำตึกราวน์เคสที่เหลือ 

ห้องพิเศษชั้น 5 
ตึกเฉลิมพระเกียรต ิ

กุมารแพทย์ลา 
- แพทย์ประจำตึกราวน์: CASE เด็กทั่วไป 
- กุมารแพทย์ที่ไม่ออก OPD: CASE เด็กแรกเกิดปกติ (HEALTHY newborn) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรับปรุงล่าสุด 05/09/2564, ผู้ตรวจสอบ: พญ.ณัฐธิดา จติพิทยานุภาพ 


