
 การประชุมวิชาการประจ าป ีครั้งท่ี ๒๗  เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ 124 | 
P a g

e  

 
 
 

            
            
            

     
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การประชุมวิชาการประจำาปี ครั้งที่ ๒๗ เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาสำานักงานตำารวจแห่งชาติ   113

ขนาดรูปเล่ม A4 = 8.25 x 11.75 inch (21 x 29.7 cm)  /  จำานวนหน้า 122 หน้า  /  ชื่อไฟล์ 60-0052_cover



การประชุมวิชาการประจำาปี ครั้งที่ ๒๗ เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาสำานักงานตำารวจแห่งชาติ   116

 

 
 

 

 

วิสัยทัศน์ 
"สถาบนัการแพทย์ 

ของตาํรวจ 

ท่ีมีความเป็นเลิศ 

ในระดับสากล" 
 

INFORMATION 

 
 TECHNOLOGY 

         ประชุมวิชาการประจาํปเน่ืองจากในโอกาสคลายวันสถาปนาสํานักงานตํารวจแหงชาติ | ครั้งท่ี ๒๗ | 69  

 

 





ก  ประชุมวิชาการประจําปเน่ืองจากในโอกาสคลายวันสถาปนาสํานักงานตํารวจแหงชาต ิ| ครั้งท่ี ๒๗ 4 | 

 

 

 

 
 

ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับทีมงานคณะกรรมการจัดการ
ประชุมวิชาการประจําปของโรงพยาบาลตํารวจท่ีไดจัดการประชุมวิชาการวัน
ตํารวจ ข้ึนในปนี้ ซ่ึงทําใหเห็นถึงความมุงม่ันและความรวมแรงรวมใจของ
บุคลากรโรงพยาบาลตํารวจท่ีชวยกันพัฒนาศักยภาพในการดูแลรักษาพยาบาล
ผูปวยอยางมีคุณภาพ ไดมาตรฐานสากล และขอขอบคุณบุคลากรโรงพยาบาล

ตํารวจทุกคนท่ีทํางานดวยความตั้งใจ ใสใจ และเขาใจในความคาดหวังของผูปวยท่ีมารับบริการ ท้ังท่ีเปน
ขาราชการตํารวจ ครอบครัว และประชาชน วามีความตองการหายจากอาการเจ็บปวยท่ีเปนอยู อาชีพแพทย 
พยาบาล หรือบุคลากรทางการแพทย รวมท้ังสหสาขาวิชาชีพ ลวนมีความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวากัน ดังนั้น การ
ทํางานเปนทีม ถือเปนสิ่งสําคัญยิ่งและมักเปนกุญแจสําคัญท่ีจะนําพาองคกรไปสูความสําเร็จหรือเปาหมายตาม
ท่ีตั้งเอาไว  

ขอชื่นชมในวิสัยทัศนอันยาวไกลของผูนําท่ีมีความมุงม่ันท่ีจะพัฒนาและนําพาโรงพยาบาลตํารวจให
มุงไปสูความเปนเลิศในดานการรักษาและการใหบริการแกผูปวย การจัดตั้งศูนยความเปนเลิศเฉพาะทางสาขา
ตางๆ นับเปนสิ่งท่ีดีและสมควรใหการสนับสนุน ซ่ึงโรงพยาบาลตํารวจ ทําใหเห็นเปนท่ีประจักษแลววา สามารถ
ใหบริการตรวจรักษาเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว และครบวงจร มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใช
ในภารกิจตางๆ ของโรงพยาบาลตํารวจ เพ่ือใหเกิดศักยภาพในการดําเนินงาน มีความถูกตอง รวดเร็ว ลดความ
ซํ้าซอนและลดการใชทรัพยากร  

ในโอกาสนี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท้ังหลาย ตลอดจนเดชะพระบารมี
แหงองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ โปรดดลบันดาลพระราชทาน
พรใหทุกทานจงประสบแตความสุขความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ แข็งแรง สัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึง
ปรารถนาโดยท่ัวกัน 

 

                                                                             พลตํารวจเอก จักรทิพย ชัยจินดา 
                                                                    ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ    
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จากนโยบายของรัฐบาลในการนําพาประเทศกาวสู “ประเทศไทย 
4.0” โดยการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจเดิมไปสู “เศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนดวย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม” ในการขับเคลื่อนระบบสาธารณสุข ประเทศไทยมี
เปาหมายเปนผูนํา 1 ใน 3 ของทวีปเอเชีย ภายในระยะเวลา 20 ป 

โรงพยาบาลตํารวจมีแผนพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาลโดยกําหนดแผนยุทธศาสตรหลัก 7 ดาน 
เพ่ือผลักดันการพัฒนาไปสู “PGH 4.0” ประกอบดวย : 

1. การสรางศูนยความเปนเลิศทางการแพทยเฉพาะทาง ( Excellent Center) 

 ในปจจุบัน โรงพยาบาลตํารวจไดมุงพัฒนาสูความเปนเลิศ ดานการรักษาพยาบาลเฉพาะทางท่ีมี
ความซับซอนอยางครบวงจร เชน ศูนยอุบัติเหตุและการเคลื่อนยายผูปวยทางอากาศ ศูนยการผาตัดผานกลอง 3 มิติ 
และการผาตัดดวยหุนยนต (Robotic Surgery) ศูนยโรคหัวใจ ศูนยกระดูกและขอ ศูนยผูสูงอายุและเวชศาสตร
ฟนฟู ศูนยโรคสมองและกระดูกสันหลัง ศูนยโรคไต และศูนยโรคระบบทางเดินอาหาร และศูนยการตรวจรักษา
ขาราชการตํารวจและครอบครัวแบบครบวงจร ท้ังนี้เพ่ือใหขาราชการตํารวจและประชาชนไดรับบริการท่ีดีมี
คุณภาพยิ่งข้ึน จึงมีเปาหมายท่ีจะขยายศูนยการแพทยเฉพาะทางตางๆ ใหครบทุกสาขา 

2. การใหบริการทางการแพทยท่ีเปนเลิศ ( Service Excellence) 

 โรงพยาบาลตํารวจมีความมุงม่ันพัฒนาบริการดานการรักษาพยาบาล ใหมีความสะดวก รวดเร็ว และ
ครบวงจร มีเปาหมายปรับปรุง อาคาร สถานท่ี และสภาพแวดลอมตลอดถึงพฤติกรรมการบริการของบุคลากรในองคกร
ใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีการเพ่ิมหวงเวลาในการใหบริการมากข้ึน เพ่ือใหผูรับบริการ
สามารถเลือกและเขาถึงบริการไดสะดวก และรวดเร็วยิ่งข้ึน โดยผูรับบริการ สามารถรับการตรวจรักษาไดตลอดเวลา 
ตั้งแตเชา รุงอรุณ จนถึงคลินิกนอกเวลากลางคืน และการบริการฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง 

3. การพัฒนามาตรฐานการรักษา และใหบริการในระดับสากล (Standard HA and JCI)  

 โรงพยาบาลตํารวจไดรับการรับรองมาตรฐาน Hospital Accreditation (HA) ติดตอกันมาเปนปท่ี 
11 และปจจุบันกําลังมุงพัฒนาไปสูมาตรฐานการรักษาระดับนานาชาติ ( Joint Commission International: JCI )  

4. การดูแลรักษาขาราชการตํารวจและครอบครัวท้ังประเทศ ( Police Priority )  

โรงพยาบาลตํารวจ มีหนาท่ีดูแลขาราชการตํารวจ ครอบครัว และประชาชน เนื่องจากขาราชการ
ตํารวจมีจํานวนมากกวา 2 แสนนายท่ัวประเทศ เพ่ือการบริการท่ีเปนระบบและครบถวน จึงไดมีการทําแผนการดูแล
ขาราชการตํารวจครบวงจร โดยใหมีการตรวจสุขภาพขาราชการตํารวจ ณ ท่ีตั้ง ท่ัวประเทศ ท้ังหมด และรวบรวมผล
การตรวจมาทําแผนการดูแล ปองกัน รักษา และสงเสริมสุขภาพแบบองครวม สวนการดูแลรักษาขาราชการตํารวจ ท่ี
โรงพยาบาลตํารวจมีคลินิก VIP สําหรับดูแลขาราชการตํารวจตั้งแตระดับ พันตํารวจเอก จนถึงผูบังคับบัญชาระดับสูง 

พลตํารวจตร ีวิฑูรย  นิติวรางกูร 
รองนายแพทยใหญ (สบ ๗) 

รักษาราชการแทนนายแพทยใหญ (สบ ๘) 
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ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับทีมงานคณะกรรมการจัดการ
ประชุมวิชาการประจําปของโรงพยาบาลตํารวจท่ีไดจัดการประชุมวิชาการวัน
ตํารวจ ข้ึนในปนี้ ซ่ึงทําใหเห็นถึงความมุงม่ันและความรวมแรงรวมใจของ
บุคลากรโรงพยาบาลตํารวจท่ีชวยกันพัฒนาศักยภาพในการดูแลรักษาพยาบาล
ผูปวยอยางมีคุณภาพ ไดมาตรฐานสากล และขอขอบคุณบุคลากรโรงพยาบาล

ตํารวจทุกคนท่ีทํางานดวยความตั้งใจ ใสใจ และเขาใจในความคาดหวังของผูปวยท่ีมารับบริการ ท้ังท่ีเปน
ขาราชการตํารวจ ครอบครัว และประชาชน วามีความตองการหายจากอาการเจ็บปวยท่ีเปนอยู อาชีพแพทย 
พยาบาล หรือบุคลากรทางการแพทย รวมท้ังสหสาขาวิชาชีพ ลวนมีความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวากัน ดังนั้น การ
ทํางานเปนทีม ถือเปนสิ่งสําคัญยิ่งและมักเปนกุญแจสําคัญท่ีจะนําพาองคกรไปสูความสําเร็จหรือเปาหมายตาม
ท่ีตั้งเอาไว  

ขอชื่นชมในวิสัยทัศนอันยาวไกลของผูนําท่ีมีความมุงม่ันท่ีจะพัฒนาและนําพาโรงพยาบาลตํารวจให
มุงไปสูความเปนเลิศในดานการรักษาและการใหบริการแกผูปวย การจัดตั้งศูนยความเปนเลิศเฉพาะทางสาขา
ตางๆ นับเปนสิ่งท่ีดีและสมควรใหการสนับสนุน ซ่ึงโรงพยาบาลตํารวจ ทําใหเห็นเปนท่ีประจักษแลววา สามารถ
ใหบริการตรวจรักษาเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว และครบวงจร มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใช
ในภารกิจตางๆ ของโรงพยาบาลตํารวจ เพ่ือใหเกิดศักยภาพในการดําเนินงาน มีความถูกตอง รวดเร็ว ลดความ
ซํ้าซอนและลดการใชทรัพยากร  

ในโอกาสนี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท้ังหลาย ตลอดจนเดชะพระบารมี
แหงองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ โปรดดลบันดาลพระราชทาน
พรใหทุกทานจงประสบแตความสุขความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ แข็งแรง สัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึง
ปรารถนาโดยท่ัวกัน 
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จากนโยบายของรัฐบาลในการนําพาประเทศกาวสู “ประเทศไทย 
4.0” โดยการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจเดิมไปสู “เศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนดวย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม” ในการขับเคลื่อนระบบสาธารณสุข ประเทศไทยมี
เปาหมายเปนผูนํา 1 ใน 3 ของทวีปเอเชีย ภายในระยะเวลา 20 ป 

โรงพยาบาลตํารวจมีแผนพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาลโดยกําหนดแผนยุทธศาสตรหลัก 7 ดาน 
เพ่ือผลักดันการพัฒนาไปสู “PGH 4.0” ประกอบดวย : 

1. การสรางศูนยความเปนเลิศทางการแพทยเฉพาะทาง ( Excellent Center) 

 ในปจจุบัน โรงพยาบาลตํารวจไดมุงพัฒนาสูความเปนเลิศ ดานการรักษาพยาบาลเฉพาะทางท่ีมี
ความซับซอนอยางครบวงจร เชน ศูนยอุบัติเหตุและการเคลื่อนยายผูปวยทางอากาศ ศูนยการผาตัดผานกลอง 3 มิติ 
และการผาตัดดวยหุนยนต (Robotic Surgery) ศูนยโรคหัวใจ ศูนยกระดูกและขอ ศูนยผูสูงอายุและเวชศาสตร
ฟนฟู ศูนยโรคสมองและกระดูกสันหลัง ศูนยโรคไต และศูนยโรคระบบทางเดินอาหาร และศูนยการตรวจรักษา
ขาราชการตํารวจและครอบครัวแบบครบวงจร ท้ังนี้เพ่ือใหขาราชการตํารวจและประชาชนไดรับบริการท่ีดีมี
คุณภาพยิ่งข้ึน จึงมีเปาหมายท่ีจะขยายศูนยการแพทยเฉพาะทางตางๆ ใหครบทุกสาขา 

2. การใหบริการทางการแพทยท่ีเปนเลิศ ( Service Excellence) 

 โรงพยาบาลตํารวจมีความมุงม่ันพัฒนาบริการดานการรักษาพยาบาล ใหมีความสะดวก รวดเร็ว และ
ครบวงจร มีเปาหมายปรับปรุง อาคาร สถานท่ี และสภาพแวดลอมตลอดถึงพฤติกรรมการบริการของบุคลากรในองคกร
ใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีการเพ่ิมหวงเวลาในการใหบริการมากข้ึน เพ่ือใหผูรับบริการ
สามารถเลือกและเขาถึงบริการไดสะดวก และรวดเร็วยิ่งข้ึน โดยผูรับบริการ สามารถรับการตรวจรักษาไดตลอดเวลา 
ตั้งแตเชา รุงอรุณ จนถึงคลินิกนอกเวลากลางคืน และการบริการฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง 

3. การพัฒนามาตรฐานการรักษา และใหบริการในระดับสากล (Standard HA and JCI)  

 โรงพยาบาลตํารวจไดรับการรับรองมาตรฐาน Hospital Accreditation (HA) ติดตอกันมาเปนปท่ี 
11 และปจจุบันกําลังมุงพัฒนาไปสูมาตรฐานการรักษาระดับนานาชาต ิ( Joint Commission International: JCI )  

4. การดูแลรักษาขาราชการตํารวจและครอบครัวท้ังประเทศ ( Police Priority )  

โรงพยาบาลตํารวจ มีหนาท่ีดูแลขาราชการตํารวจ ครอบครัว และประชาชน เนื่องจากขาราชการ
ตํารวจมีจํานวนมากกวา 2 แสนนายท่ัวประเทศ เพ่ือการบริการท่ีเปนระบบและครบถวน จึงไดมีการทําแผนการดูแล
ขาราชการตํารวจครบวงจร โดยใหมีการตรวจสุขภาพขาราชการตํารวจ ณ ท่ีตั้ง ท่ัวประเทศ ท้ังหมด และรวบรวมผล
การตรวจมาทําแผนการดูแล ปองกัน รักษา และสงเสริมสุขภาพแบบองครวม สวนการดูแลรักษาขาราชการตํารวจ ท่ี
โรงพยาบาลตํารวจมีคลินิก VIP สําหรับดูแลขาราชการตํารวจตั้งแตระดับ พันตํารวจเอก จนถึงผูบังคับบัญชาระดับสูง 

พลตํารวจตร ีวิฑูรย  นิติวรางกูร 
รองนายแพทยใหญ (สบ ๗) 

รักษาราชการแทนนายแพทยใหญ (สบ ๘) 



ค
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และครอบครัวเปนพิเศษ รวมถึงคลินิกตํารวจ ซ่ึงใหบริการเบ็ดเสร็จครบวงจร (One Stop Service) เพ่ือความรวดเร็ว 
ถูกตอง และประทับใจ 
 

5. การบริหารจัดการขอมูลดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)  

มีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชในภารกิจตางๆ ของโรงพยาบาลตํารวจ เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพในการดําเนินงานดวยความถูกตอง รวดเร็ว ลดความซํ้าซอนและสิ้นเปลืองทรัพยากร ซ่ึงจะทําใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอการบริหารจัดการอยางมีระบบ 

6. การบริหารจัดการดานการงบประมาณและการเงิน (Money Management) 

การบริหารจัดการดานงบประมาณและการเงินมีความสําคัญอยางยิ่ง ซ่ึงตองบริหารอยางมี
ประสิทธิภาพ โปรงใส รวมถึงการจัดหารายไดจากการรักษาพยาบาล มาใชในการบริหารงาน มีความสําคัญตอการ
พัฒนาโรงพยาบาลตํารวจใหมีความม่ันคง และยั่งยืน 

7. การพัฒนา การเรียนรู นวัตกรรม และการวิจัย (Learning, Research and Development) 

การพัฒนาโรงพยาบาลตํารวจสูองคกรแหงการเรียนรู มีการสรางนวัตกรรม ทางการแพทยใหมๆ 
รวมถึงงานวิจัยทางการแพทย ท่ีมุงเปาตามยุทธศาสตรท่ีวางไวเพ่ือพัฒนาโรงพยาบาลตํารวจ สู “PGH 4.0”  

การทํางานตางๆ ท้ัง 7 ยุทธศาสตร อยูบนแนวคิดของความเรียบงาย ประหยัด และตรงประเด็น ซ่ึงตรงกับ

ความหมายของ คําวา  “S I M P L E S” ซ่ึงเปนตัวยอของ 7 ยุทธศาสตรขางตน คือ 
S   Standardized HA & JCI   
I   Information technology   
M Money Management  
P Police Priority             
L   Learning, Research & Development  
E   Excellent Centers   
S   Service Excellence    

 จาก 7 ยุทธศาสตรดังกลาวขางตน จะสามารถนําพาโรงพยาบาลตํารวจไปสู “สถาบันการแพทย
ของตํารวจท่ีมีความเปนเลิศในระดับสากล” คือ “Police General Hospital 4.0 (PGH 4.0)” ดวยความรวมมือ
รวมใจ มีความรักและสามัคคีของบุคลากรสังกัดโรงพยาบาลตํารวจ สํานักงานตํารวจแหงชาติในทุกภาคสวนอยางเต็ม
รูปแบบ 
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เนื่องในโอกาสคลายวันสถาปนาสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
ตอประธานในพิธีเปดงานวิชาการ ประจําป ๒๕๕๙ 

วันจันทรที่  ๑0  ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ 
ณ หองประชุมชัยจินดา อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ 88 พรรษา ช้ัน ๒๐ โรงพยาบาลตํารวจ 

----------------------------- 

 
กราบเรียน ทานนายแพทยใหญ 

การประชุมวิชาการประจําป ของโรงพยาบาลตํารวจ เนื่องในโอกาสคลายวันสถาปนาสํานักงาน

ตํารวจแหงชาติ ไดจัดข้ึนเปนประจําอยางตอเนื่องทุกป เริ่มข้ึนตั้งแต ป พ.ศ. ๒๕๓๒ เปนตนมา ซ่ึงในปนี้เปนปท่ี 

๒๗ วัตถุประสงคของการจัดการประชุมวิชาการประจําป นั้น เพ่ือการพัฒนาและเผยแพรองคความรู รวมถึง

เทคโนโลยีและวิทยาการทางการแพทยสมัยใหม ใหแกบุคลากรทุกระดับ ของโรงพยาบาลตํารวจ อีกท้ังยังเปน

การสงเสริมใหบุคลากร ของโรงพยาบาลตํารวจ ไดมีโอกาสแสดงผลงานทางวิชาการ รวมท้ังการนําเสนอผลการ

พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพของงานทางดานการใหบริการตรวจรักษาพยาบาล อันจะกอใหเกิดประโยชนตอผูปวย

และโรงพยาบาลตํารวจสืบตอไป 

การประชุมวิชาการประจําป ในครั้งนี้ ไดรับเกียรติจากวิทยากรผูทรงคุณวุฒิและมากดวย

ประสบการณ มาบรรยายพิเศษ เรื่อง JCI หรือ Joint Commission International Accreditation ซ่ึงเปน

มาตรฐานระดับสากล ท่ีโรงพยาบาลตํารวจมีความมุงม่ันท่ีจะพัฒนาศักยภาพของการใหบริการทางการแพทยใหกาว

ไปถึงการรับรองในระดับโลก แตในขณะเดียวกัน โรงพยาบาลตํารวจ ยังคงไวซ่ึงมาตรฐานระดับประเทศ (HA) ท่ีเรา

ไดรับการรับรองมาแลวตั้งแตป พ.ศ. 2548 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหขาราชการตํารวจและประชาชนไดรับบริการท่ีดี

มีคุณภาพยิ่งข้ึน นอกจากนี้ ผูเขารวมประชุมยังจะไดรับความรูจากการอภิปรายหมู ในหัวขอท่ีนาสนใจ ท่ีเนนให

เห็นถึงความกาวหนาทางศัลยกรรม ภายใต Theme “Modern Surgical Innovation” โดยมีวิทยากรผูทรงคุณวุฒิท้ัง

ท่ีเปนบุคลากรของโรงพยาบาลตํารวจเอง และวิทยากรจากภายนอกและชาวตางชาติมารวมบรรยาย ในสวนของ 

Paper Presentation ไดรับความสนใจเปนอยางมากจากบุคลากรของโรงพยาบาลตํารวจ นําผลงานวิชาการและ

ผลงานวิจัยจํานวนหลายเรื่องเขารวมนําเสนอท้ังในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมท้ัง What’s new?  

  สุดทายนี้ ขอกราบขอบพระคุณ ทานนายแพทยใหญ และผูบังคับบัญชาทุกทาน ท่ีใหคําปรึกษา

และสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้ และขอขอบคุณ คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการทุกทาน ท่ีใหความ

รวมมือเปนอยางดี ทําใหการจัดประชุมวิชาการบรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไว ซ่ึงจะสงผลใหโรงพยาบาลตํารวจ มีการ

พัฒนาองคความรูทางวิชาการ เปนสถาบันของการเรียนรูท่ีดีอยางตอเนื่องตลอดไป 

                 พันตํารวจเอก เสรี  ธีรพงษ 
                   ประธานคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการ คร้ังท่ี 27 
                             เนื่องในโอกาสคลายวันสถาปนาสํานักงานตํารวจแหงชาติประจําป ๒๕๕9 

คํากลาวรายงานของประธาน 

คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการประจําป ครั้งท่ี ๒๗ 
 

ง
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สารบัญ 

คํานิยม 
อารัมภบท “โรงพยาบาลตํารวจกับการพัฒนาสู Police General Hospital 4.0” 
คํากลาวรายงานตอนายแพทยใหญ ประธานในพิธีเปดการประชุมวิชาการประจําป ครั้งท่ี ๒๗ 

เนื่องในโอกาสคลายวันสถาปนาสํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําป ๒๕๕๙ 
คํากลาวของนายแพทยใหญ ประธานในพิธีเปดการประชุมวิชาการประจําป ครั้งท่ี ๒๗ 

เนื่องในโอกาสคลายวันสถาปนาสํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําป ๒๕๕๙ 
กําหนดการประชุมวิชาการประจําป ครั้งท่ี ๒๗  
ผลการประกวดการจัดการความรูโรงพยาบาลตํารวจ ครั้งท่ี ๕ ประจําป ๒๕๕๙  
ผลการประกวด  “เรื่องเลา เราคุณธรรม” ปท่ี ๓ ประจําป ๒๕๕๙  
รายชื่อบอรดนิทรรศการ 
บทความพิเศษ – PGH’s Liaison  
บทความพิเศษ – โครงการเรื่องเลา เราคุณธรรม   
บทความพิเศษ – การดูแลผูปวยแบบประคับประคอง โรงพยาบาลตํารวจ  
การบรรยายพิเศษ เรื่อง “JCI” โดย  นายแพทย สมพร คําผง  

PAPER  PRESENTATION 

  ผลงานวิจัย กลุมงานพยาบาล รพ.ตร. จํานวน  ๙ เรื่อง 
๑. นวัตกรรมถุงน้ําไหล  

พ.ต.ท.หญิงสุมลรัตน  สาธิตพิเคราะห  
๒. โครงการประดิษฐหนากากปดตาทารกสองไฟรักษาตัวเหลือง 

พ.ต.ท.หญิงจีระพรรณ  คําชื่น  
๓. ประสบการณของหัวหนาหอผูปวยวิกฤตในการจัดการความปลอดภัยของบุคลากร 

EXPERIENCES OF INTENSIVE CARE UNIT HEAD NURSE IN MANAGING STAFF’S SAFETY 
พ.ต.ท.หญิงรัชดากร ราชิวงศ 

๔. การดูแลผูปวยหลังปลูกถายไตในโรงพยาบาลตํารวจ 
พ.ต.ท.หญิงสุภาวดี  วรพันธุ 

๕. ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับพฤติกรรมจริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพ 
พ.ต.ท.หญิง รุจเรข  เพราะสําเนียง  

๖. ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเขารับตรวจวินิจฉัยกอนคลอดกลุมอาการดาวนใน
หญิงตั้งครรภท่ีมีความเสี่ยงสูงท่ีมาใชบริการโรงพยาบาลตํารวจ 
พ.ต.ท.หญิง อภิชญา  ลีลาธนางกูร  

๗. การเปรียบเทียบประสิทธิผล และความปลอดภัยของการกดแผลหามเลือด เม่ือถอดทอนํา
สายสวนหลอดเลือดแดงออกจากขาในผูปวยท่ีทําหัตถการตรวจสวนหัวใจ ระหวางวิธีการกด
แผลดวยมือ กับการกดแผลดัวยอุปกรณหามเลือด Perclose ProGlide SMC System 
พ.ต.อ.หญิงกัลยาณี  พฤกษารุงเรือง  
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เนื่องในโอกาสคลายวันสถาปนาสํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําป ๒๕๕๙ 
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ผลการประกวดการจัดการความรูโรงพยาบาลตํารวจ ครั้งท่ี ๕ ประจําป ๒๕๕๙  
ผลการประกวด  “เรื่องเลา เราคุณธรรม” ปท่ี ๓ ประจําป ๒๕๕๙  
รายชื่อบอรดนิทรรศการ 
บทความพิเศษ – PGH’s Liaison  
บทความพิเศษ – โครงการเรื่องเลา เราคุณธรรม   
บทความพิเศษ – การดูแลผูปวยแบบประคับประคอง โรงพยาบาลตํารวจ  
การบรรยายพิเศษ เรื่อง “JCI” โดย  นายแพทย สมพร คําผง  

PAPER  PRESENTATION 

  ผลงานวิจัย กลุมงานพยาบาล รพ.ตร. จํานวน  ๙ เรื่อง 
๑. นวัตกรรมถุงน้ําไหล  

พ.ต.ท.หญิงสุมลรัตน  สาธิตพิเคราะห  
๒. โครงการประดิษฐหนากากปดตาทารกสองไฟรักษาตัวเหลือง 

พ.ต.ท.หญิงจีระพรรณ  คําชื่น  
๓. ประสบการณของหัวหนาหอผูปวยวิกฤตในการจัดการความปลอดภัยของบุคลากร 

EXPERIENCES OF INTENSIVE CARE UNIT HEAD NURSE IN MANAGING STAFF’S SAFETY 
พ.ต.ท.หญิงรัชดากร ราชิวงศ 

๔. การดูแลผูปวยหลังปลูกถายไตในโรงพยาบาลตํารวจ 
พ.ต.ท.หญิงสุภาวดี  วรพันธุ 

๕. ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับพฤติกรรมจริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพ 
พ.ต.ท.หญิง รุจเรข  เพราะสําเนียง  

๖. ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเขารับตรวจวินิจฉัยกอนคลอดกลุมอาการดาวนใน
หญิงตั้งครรภท่ีมีความเสี่ยงสูงท่ีมาใชบริการโรงพยาบาลตํารวจ 
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แผลดวยมือ กับการกดแผลดัวยอุปกรณหามเลือด Perclose ProGlide SMC System 
พ.ต.อ.หญิงกัลยาณี  พฤกษารุงเรือง  
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๑๒.Knowledge, Attitude and Practice regarding lodine Deficiency Disorder among 
Pregnant Women at Srinagarind Hospital, Khon Kean, Thailand 
พญ.จิตสุภา คุณาเศรษฐ 

  What’s New จํานวน  ๑๒ เร่ือง 

๑. โรงพยาบาลศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนใต โรงพยาบาลตํารวจ (ชต.รพ.ตร) 

พ.ต.อ.พงศธร สุโฆสิต  

๒. กาวใหมของผลิตภัณฑกันแดด 

เภสัชกรหญิง หัทยา  บัลลพาภินันท 

๓. Platelet Concentration with PAS 

พ.ต.อ.หญิง ผกาวรรณ ชนะชัยสุวรรณ 

๔. สถานการณปจจุบันและแนวทางรับมือเชื้อดื้อยาตานจุลชีพหลายขนานชนิดใหม 
ในโรงพยาบาลตํารวจ 
พ.ต.ท.จิรายุ  วิสูตรานุกูล 

๕. SIRT : New option for advance liver cancer 

พ.ต.ต.พิษณุรักษ อินละคร 

๖. What’s new about CPR in Thailand:2016 

พ.ต.อ.โสภณ กฤษณะรังสรรค   

๗. แนวปฏิบัติใหมในการขอเพ่ิมรายการทดสอบทางหองปฏิบัติการเคมีคลินิก 

ทนพ.กฤติน  ชุมสวัสดิ์         

๘. การใช Pentoxifylline และ Tocopherol ในการรักษาสภาวะ Osteoradionecrosis 

วาท่ี พ.ต.ท.นาถ นันทรัตพันธุ     

๙. เม่ือผูปวยเลือดออกไมหยุด จะตัดสินใจใหเลือดหรือสวนประกอบของเลือดอยางไรดี 

พ.ต.อ.หญิง อัจฉรมนต  บูรณสมภพ  

๑๐.ระบบบริหารโรงพยาบาลตํารวจ HIS On Cloud Computing 

พ.ต.ท.สมพงษ  สาธิตพิเคราะห รอง ผกก.วบ.อก.รพ.ตร. 

๑๑.การใชบริการระบบ WIFI ภายในโรงพยาบาลตํารวจ  

ร.ต.ท.ศุขภฒ สุนันทชัย ศูนยคอมพิวเตอร  

๑๒.ระบบคนหาเบอรโทรศัพทติดตอภายในโรงพยาบาลตํารวจผานเวบไซต 

ร.ต.ท.ศุขภฒ สุนันทชัย ศูนยคอมพิวเตอร 
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๘. ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองของบุคคลและครอบครัวตอความสามารถในการทํา
หนาท่ีของรางกายของผูสูงอายุกระดูกสะโพกหัก 
พ.ต.ท.หญิง ธนพร  รัตนาธรรมรัตน, ผศ.ดร.ทัศนา ชูวรรธนะปกรณ  

๙. ผลของโปรแกรมอบอุนรางกายระยะผาตัดเพ่ือปองกันภาวะอุณหภูมิกายต่ําในหญิงท่ีรับการ
ผาตัดคลอดบุตรทางหนาทองโรงพยาบาลตํารวจ  
พ.ต.ท.หญิง วิไล  ภูหลํา 

Free Paper (English)  ๑๒  เร่ือง 
๑. POSTOPERATIVE PAIN REDUCTION AFTER ADDITIONAL SUCTION FOLLOWING LC : 

A PROSPECTIVE RANDOMIZED CONTROLLED STUDY 
พญ. นิสา เนตรจรัสแสง       

๒. Comparison between Laparoscopic Cholecystectomy by Hem-0-lock clips Versus 
Metalic clips: A Prospective Randomized Study 
พญ.ธัญญนันท จามิกร         

๓. Prognostic factors associated with Functional maturation Rate of Autogenous 
Arteriovenous fistula (AVF) 
นพ.ไชยวัฒน พาณิชย         

๔. Effectiveness of the Subacromial Steroid Injection: A Prospective, Randomized 
Study Comparing effectiveness of Lateral Route versus Posterior Route. 
นพ.ภพ กนกโรจน           

๕. One year mortality rate in patients after osteoporotic hip fractures and associated 
factors in Chao-Praya-Abhaibhubejhr Hospital (Prachinburi province, Thailand) 
นพ.ทองฉัตร อติวรรณกุล    

๖. Clinical Outcomes of Modified Distal Cutting Block In Minimally Invasive Total Knee Arthroplasty 
นพ.ฆฤต ศรีสุข  

๗. A Study of Femoral Alignment in the patient  population of Police General Hospital 
น.พ.ชานนทร ปญญางาม  

๘. Complication outcomes of cemented versus cementless bipolar hemiarthroplasty 
in elderly femoral neck fracture; a retrospective descriptive study 
น.พ.ธนา วนัดี

๙. A comparison of the efficacy of a handmade three-point laser-guided fluoroscopy 
aiming device versus conventional fluoroscopy alone in intra-operative spinal nerve 
root block in Police General Hospital: a randomized controlled trial  
น.พ.อํานาจ สุขทั่วญาต ิ         

๑๐.Female genital injury resulting from consensual and non-consensual vaginal 
intercourse at Police General Hospital 
พญ.ณิชาพัฒน คงธนาจารุอนันต   

๑๑.Correlated Factors of Sexually Transmitted Infections in Sexual Assault Victims at 
Police General Hospital 
พญ.อทิตา เรืองแสน  

๒๗

๒๘

๓๐

๓๑

๓๒

๓๓

๓๔

๓๕

๓๖

๓๗

๓๘

๓๙

๔๐
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๑๒.Knowledge, Attitude and Practice regarding lodine Deficiency Disorder among 
Pregnant Women at Srinagarind Hospital, Khon Kean, Thailand 
พญ.จิตสุภา คุณาเศรษฐ 

  What’s New จํานวน  ๑๒ เร่ือง 

๑. โรงพยาบาลศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนใต โรงพยาบาลตํารวจ (ชต.รพ.ตร) 

พ.ต.อ.พงศธร สุโฆสิต  

๒. กาวใหมของผลิตภัณฑกันแดด 

เภสัชกรหญิง หัทยา  บัลลพาภินันท 

๓. Platelet Concentration with PAS 

พ.ต.อ.หญิง ผกาวรรณ ชนะชัยสุวรรณ 

๔. สถานการณปจจุบันและแนวทางรับมือเชื้อดื้อยาตานจุลชีพหลายขนานชนิดใหม 
ในโรงพยาบาลตํารวจ 
พ.ต.ท.จิรายุ  วิสูตรานุกูล 

๕. SIRT : New option for advance liver cancer 

พ.ต.ต.พิษณุรักษ อินละคร 

๖. What’s new about CPR in Thailand:2016 

พ.ต.อ.โสภณ กฤษณะรังสรรค   

๗. แนวปฏิบัติใหมในการขอเพ่ิมรายการทดสอบทางหองปฏิบัติการเคมีคลินิก 

ทนพ.กฤติน  ชุมสวัสดิ์         

๘. การใช Pentoxifylline และ Tocopherol ในการรักษาสภาวะ Osteoradionecrosis 

วาท่ี พ.ต.ท.นาถ นันทรัตพันธุ     

๙. เม่ือผูปวยเลือดออกไมหยุด จะตัดสินใจใหเลือดหรือสวนประกอบของเลือดอยางไรดี 

พ.ต.อ.หญิง อัจฉรมนต  บูรณสมภพ  

๑๐.ระบบบริหารโรงพยาบาลตํารวจ HIS On Cloud Computing 

พ.ต.ท.สมพงษ  สาธิตพิเคราะห รอง ผกก.วบ.อก.รพ.ตร. 

๑๑.การใชบริการระบบ WIFI ภายในโรงพยาบาลตํารวจ  

ร.ต.ท.ศุขภฒ สุนันทชัย ศูนยคอมพิวเตอร  

๑๒.ระบบคนหาเบอรโทรศัพทติดตอภายในโรงพยาบาลตํารวจผานเวบไซต 

ร.ต.ท.ศุขภฒ สุนันทชัย ศูนยคอมพิวเตอร 
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๘. ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองของบุคคลและครอบครัวตอความสามารถในการทํา
หนาท่ีของรางกายของผูสูงอายุกระดูกสะโพกหัก 
พ.ต.ท.หญิง ธนพร  รัตนาธรรมรัตน, ผศ.ดร.ทัศนา ชูวรรธนะปกรณ  

๙. ผลของโปรแกรมอบอุนรางกายระยะผาตัดเพ่ือปองกันภาวะอุณหภูมิกายต่ําในหญิงท่ีรับการ
ผาตัดคลอดบุตรทางหนาทองโรงพยาบาลตํารวจ  
พ.ต.ท.หญิง วิไล  ภูหลํา 

Free Paper (English)  ๑๒  เร่ือง 
๑. POSTOPERATIVE PAIN REDUCTION AFTER ADDITIONAL SUCTION FOLLOWING LC : 

A PROSPECTIVE RANDOMIZED CONTROLLED STUDY 
พญ. นิสา เนตรจรัสแสง       

๒. Comparison between Laparoscopic Cholecystectomy by Hem-0-lock clips Versus 
Metalic clips: A Prospective Randomized Study 
พญ.ธัญญนันท จามิกร         

๓. Prognostic factors associated with Functional maturation Rate of Autogenous 
Arteriovenous fistula (AVF) 
นพ.ไชยวัฒน พาณิชย         

๔. Effectiveness of the Subacromial Steroid Injection: A Prospective, Randomized 
Study Comparing effectiveness of Lateral Route versus Posterior Route. 
นพ.ภพ กนกโรจน           

๕. One year mortality rate in patients after osteoporotic hip fractures and associated 
factors in Chao-Praya-Abhaibhubejhr Hospital (Prachinburi province, Thailand) 
นพ.ทองฉัตร อติวรรณกุล    

๖. Clinical Outcomes of Modified Distal Cutting Block In Minimally Invasive Total Knee Arthroplasty 
นพ.ฆฤต ศรีสุข  

๗. A Study of Femoral Alignment in the patient  population of Police General Hospital 
น.พ.ชานนทร ปญญางาม  

๘. Complication outcomes of cemented versus cementless bipolar hemiarthroplasty 
in elderly femoral neck fracture; a retrospective descriptive study 
น.พ.ธนา วนัดี

๙. A comparison of the efficacy of a handmade three-point laser-guided fluoroscopy 
aiming device versus conventional fluoroscopy alone in intra-operative spinal nerve 
root block in Police General Hospital: a randomized controlled trial  
น.พ.อํานาจ สุขทั่วญาต ิ         

๑๐.Female genital injury resulting from consensual and non-consensual vaginal 
intercourse at Police General Hospital 
พญ.ณิชาพัฒน คงธนาจารุอนันต   

๑๑.Correlated Factors of Sexually Transmitted Infections in Sexual Assault Victims at 
Police General Hospital 
พญ.อทิตา เรืองแสน  

๔๑

๔๓

๕๑

๕๒

๕๓

๕๕

๕๖

๕๗

๕๘

๕๙

๖๐

๖๒

๖๓
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Free Paper (Thai) จํานวน  ๓ เรื่อง
๑. การคัดกรองโรคมะเร็งลําไสใหญและทวารหนัก 

พ.ต.อ.ณัฏฐพงษ  กุลสิทธิจินดา 
๒. การประเมินหัวใจหองลางขวาในคนไทยดวยเครื่องตรวจคลื่นสะทอนหัวใจความถ่ีสูง 

นพ.ครรชิต  เหลืองสุวรรณ  
๓. EVALUATION OF POLICE GENERAL HOSPITAL’S FRACTURE LIAISON SERVICE 

(PGH’S FLS): THE FIRST PROSPECTIVE COHORT STUDY IN THAILAND 
พ.ต.ท.ธนวัฒน อําพันทรัพย 

 การบรรยายพิเศษ เรื่อง “Modern Surgical Innovation” 

Topic: NOTES: Natural Orifice Trans-luminal Endoscopic Surgery 

๑. NOTES: Is dream coming true?   
นพ.พรพีระ จิตตประทุม 

๒. Transoral Endoscopic thyroidectomy 
พ.ต.ต. อังกูร อนุวงศ 

๓. Hybrid Transvaginal Cholecytectomy (H-TVC) 
พ.ต.ท.อัครพร ดีประเสริฐวิทย 

Topic: Laparoscopic S6 Segmentectomy with Natural Orifice 

๔. Thoracoscopic Sympathectomy  
พล.ต.ต. วารินทร วชิรปญญานกูุล 

๕. Endoscopic Sistrunk Operation   

พญ. ขวัญนรา เกตุวงศ 

๖. Hybrid Operating Threater 

พ.ต.ท. ขวัญชัย ลาวลัยวงษ 

๗. Hybrid Operation in Neurology & Intra-op CT Brain  

พ.ต.อ.โสภณรัชต สิงหจารุ 

๖๖

๖๘

๖๙

๗๑

๗๒

๗๓

๗๔

๗๔

๗๕

๗๖
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Panel Discussion:  Robotic Surgery  

๑๒. Introduction   
พ.ต.อ.สุเทพ พัชรตระกูล:                                 

๑๓. Role of Robotic in General Surgery        
นพ.อนุศักดิ์ เยี่ยงพฤกษาวัลย  

๑๔. Robotic Urological Surgery at Yonsei Severance Hospital  
Dr.Koon Ho Rha  
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ณ หองประชุมชัยจินดา อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ 88 พรรษา ช้ัน ๒๐ โรงพยาบาลตํารวจ  

วันจันทรที่  ๑0  ตุลาคม  ๒๕๕๙  
๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน 
๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. พิธีเปด โดยนายแพทยใหญ โรงพยาบาลตาํรวจ 
๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. อภิปรายเร่ือง “JCI ”   
   Speaker :    นายแพทยสมพร คําผง  

(ประธานบริหาร กลุมบริษัท Healthcare Expert Group (Thailand)) 
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. Lunch Symposium  
๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. การนําเสนอผลงานทางวิชาการ ของ กลุมงาน พยาบาล รพ.ตร. (๙ เร่ือง)  
(สถานที่ : หองประชุมใหญ)    เร่ืองละ ๑๕ นาที : นําเสนอ ๑๒ นาที ถามตอบ ๓ นาท ี 
 

ลําดับ เวลา ชื่อเร่ือง ผูบรรยาย 
๑ ๑๓.๓๐ - ๑๓.๔๕ น. นวัตกรรม ถุงน้ําไหล พ.ต.ท.หญิง สุมลรัตน  สาธติพิเคราะห 

๒ ๑๓.๔๕ - ๑๔.๐๐ น. โครงการประดิษฐหนากากปดตาทารกสองไฟรักษา
ตัวเหลือง  

พ.ต.ท. หญิง จีระพรรณ  คําชื่น 

๓ ๑๔.๐๐ - ๑๔.๑๕ น. ประสบการณของหัวหนาหอผูปวยวิกฤตในการ
จัดการความปลอดภัยของบุคลากร  

พ.ต.ท.หญิง รัชดากร  ราชิวงศ 

๔ ๑๔.๑๕ - ๑๔.๓๐ น. การดูแลผูปวยหลังปลูกถายไตในโรงพยาบาลตํารวจ พ.ต.ท.หญิง สุภาวด ี วรพันธุ 
๕ ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น. ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทางานกับ

พฤติกรรมจริยธรรมของพยาบาลวชิาชีพ 
พ.ต.ท.หญิง รุจเรข เพราะสาเนยีง 

๖ ๑๔.๔๕ - ๑๕.๐๐ น. ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเขารับการ
ตรวจวินิจฉัยกอนคลอดกลุมอาการดาวนในหญิง
ตั้งครรภที่มีความเสี่ยงสูงที่มาใชบริการโรงพยาบาล
ตํารวจ 

พ.ต.ท.หญิง อภิชญา ลีลาธนางกูร 

๗ ๑๕.๐๐ - ๑๕.๑๕ น. การเปรียบเทียบประสิทธิผล และความปลอดภัยของ
การกดแผลหามเลือด เมื่อถอดทอนําสายสวนหลอด
เลือดแดงออกจากขา ในผูปวยที่ทําหัตถการตรวจสวน
หัวใจ ระหวางวิธีการกดแผลดวยมือ กับการกดแผล
ดวยอุปกรณห ามเลือด Perclose ProGlide SMC 
System 

พ.ต.อ.หญิง กัลยาณ ี พฤกษารุงเรือง  
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กําหนดการประชุมวิชาการประจําป ครั้งท่ี ๒๗ เนื่องในโอกาสคลายวันสถาปนาสํานักงานตํารวจแหงชาติ  

ณ หองประชุมชัยจินดา อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ 88 พรรษา ช้ัน ๒๐ โรงพยาบาลตํารวจ  
 

๑๔.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. การนําเสนอผลงานทางวิชาการ  Free paper (English)  (๖ เร่ือง) (ตอ) 
   ประธาน:  พ.ต.อ.วิโรจน ลาภไพบูลยพงศ 
   ประธานรวม: พ.ต.อ.หญิง อมรรัตน  ธนชัยวิวัฒน 
 

ลําดับ เวลา ชื่อเรื่อง ผูบรรยาย 
๗ ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น. A Study of Femoral Alignment in the patient  

population of Police General Hospital 
นพ.ชานนทร ปญญางาม      

๘ ๑๔.๔๕ - ๑๕.๐๐ น. Complication outcomes of cemented versus 
cementless bipolar hemiarthroplasty in elderly 
femoral neck fracture; a retrospective descriptive 
study 

นพ.ธนา วันด ี                  

๙ ๑๕.๐๐ - ๑๕.๑๕ น. A comparison of the efficacy of a handmade 
three-point laser-guided fluoroscopy aiming 
device versus conventional fluoroscopy alone in 
intra-operative spinal nerve root block in Police 
General Hospital: a randomized controlled trial 

นพ.อํานาจ สุขทั่วญาต ิ          

๑๐ ๑๕.๑๕ - ๑๕.๓๐ น. Female genital injury resulting from consensual 
and non-consensual vaginal intercourse at 
Police General Hospital 

พญ.ณิชาพฒัน  
คงธนาจารุอนันต   

๑๑ ๑๕.๓๐ - ๑๕.๔๕ น. Correlated Factors of Sexually Transmitted 
Infections in Sexual Assault Victims at Police 
General Hospital 

พญ.อทิตา เรืองแสน           

๑๒ ๑๕.๔๕ - ๑๖.๐๐ น. Knowledge, Attitude and Practice regarding 
lodine Deficiency Disorder among Pregnant 
Women at Srinagarind Hospital, Khon Kean, 
Thailand 

Jitsupa Khamsingnork         
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ลําดับ เวลา ชื่อเร่ือง ผูบรรยาย 
๘ ๑๕.๑๕ - ๑๕.๓๐ น. ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองของบุคคลและ

ครอบครัวตอความสามารถในการทาหนาที่ของ
รางกายของผูสูงอายุกระดูกสะโพกหัก  

พ.ต.ท.หญิงธนพร  
รัตนาธรรมวัฒน 

๙ ๑๕.๓๐ - ๑๕.๔๕ น. ผลของโปรแกรมอบอุนรางกายระยะผาตัดเพื่อ
ปองกันภาวะอุณหภูมิกายต่ําในหญิงที่รับการผาตัด
คลอดบุตรทางหนาทองโรงพยาบาลตํารวจ  

พ.ต.ท.หญิง วิไล ภูหลํา    

๑๐ ๑๕.๔๕ - ๑๖.๐๐ น. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู /ประกาศผลรางวลั Popular vote 
 
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. การนําเสนอผลงานทางวิชาการ  Free paper (English)  (๑๒ เร่ือง)  
(สถานที่ : หองประชุมเล็ก)  เร่ืองละ ๑๕ นาที : นําเสนอ ๑๒ นาที ถามตอบ ๓ นาท ี 

ประธาน:  พ.ต.อ.พจน  ตันนิรันดร 
ประธานรวม: พ.ต.อ.ณัฏฐพงษ  กุลสิทธิจินดา 

 
ลําดับ เวลา ชื่อเร่ือง ผูบรรยาย 

๑ ๑๓.๐๐ - ๑๓.๑๕ น. POSTOPERATIVE PAIN REDUCTION AFTER 
ADDITIONAL SUCTION FOLLOWING LC : A 
Prospective Randomized Controlled Study 

พญ.นิสา เนตรจรัสแสง       

๒ ๑๓.๑๕ - ๑๓.๓๐ น. Comparison between Laparoscopic Cholecystec- 
tomy by Hem-0-lock clips Versus Metalic clips: A 
Prospective Randomized Study 

พญ.ธัญญนันท จามิกร         

๓ ๑๓.๓๐ - ๑๓.๔๕ น. Prognostic factors associated with Functional 
maturation Rate of Autogenous Arteriovenous 
fistula (AVF) 

นพ.ไชยวัฒน พาณชิย          

๔ ๑๓.๔๕ - ๑๔.๐๐ น. Effectiveness of the Subacromial Steroid Injection: 
A Prospective, Randomized Study Comparing 
effectiveness of Lateral Route versus Posterior 
Route. 

นพ.ภพ กนกโรจน              

๕ ๑๔.๐๐ - ๑๔.๑๕ น. One year mortality rate in patients after 
osteoporotic hip fractures and associated 
factors in Chao-Praya-Abhaibhubejhr Hospital 
(Prachinburi province, Thailand) 

นพ.ทองฉัตร อติวรรณกุล      

๖ ๑๔.๑๕ - ๑๔.๓๐ น. Clinical Outcomes of Modified Distal Cutting Block 
In Minimally Invasive Total Knee Arthroplasty 

นพ.ฆฤต ศรีสุข                   

 

 

 

การประชุมวิชาการประจำาปี ครั้งที่ ๒๗ เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาสำานักงานตำารวจแห่งชาติ   2



         ประชุมวิชาการประจาํปเน่ืองจากในโอกาสคลายวันสถาปนาสํานักงานตํารวจแหงชาติ | ครั้งท่ี ๒๗ | 15  

 

กําหนดการประชุมวิชาการประจําป ครั้งท่ี ๒๗ เนื่องในโอกาสคลายวันสถาปนาสํานักงานตํารวจแหงชาติ  

ณ หองประชุมชัยจินดา อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ 88 พรรษา ช้ัน ๒๐ โรงพยาบาลตํารวจ  
 

๑๔.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. การนําเสนอผลงานทางวิชาการ  Free paper (English)  (๖ เร่ือง) (ตอ) 
   ประธาน:  พ.ต.อ.วิโรจน ลาภไพบูลยพงศ 
   ประธานรวม: พ.ต.อ.หญิง อมรรัตน  ธนชัยวิวัฒน 
 

ลําดับ เวลา ชื่อเรื่อง ผูบรรยาย 
๗ ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น. A Study of Femoral Alignment in the patient  

population of Police General Hospital 
นพ.ชานนทร ปญญางาม      

๘ ๑๔.๔๕ - ๑๕.๐๐ น. Complication outcomes of cemented versus 
cementless bipolar hemiarthroplasty in elderly 
femoral neck fracture; a retrospective descriptive 
study 

นพ.ธนา วันด ี                  

๙ ๑๕.๐๐ - ๑๕.๑๕ น. A comparison of the efficacy of a handmade 
three-point laser-guided fluoroscopy aiming 
device versus conventional fluoroscopy alone in 
intra-operative spinal nerve root block in Police 
General Hospital: a randomized controlled trial 

นพ.อํานาจ สุขทั่วญาต ิ          

๑๐ ๑๕.๑๕ - ๑๕.๓๐ น. Female genital injury resulting from consensual 
and non-consensual vaginal intercourse at 
Police General Hospital 

พญ.ณิชาพฒัน  
คงธนาจารุอนันต   

๑๑ ๑๕.๓๐ - ๑๕.๔๕ น. Correlated Factors of Sexually Transmitted 
Infections in Sexual Assault Victims at Police 
General Hospital 

พญ.อทิตา เรืองแสน           

๑๒ ๑๕.๔๕ - ๑๖.๐๐ น. Knowledge, Attitude and Practice regarding 
lodine Deficiency Disorder among Pregnant 
Women at Srinagarind Hospital, Khon Kean, 
Thailand 

Jitsupa Khamsingnork         
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กําหนดการประชุมวิชาการประจําป ครั้งท่ี ๒๗ เนื่องในโอกาสคลายวันสถาปนาสํานักงานตํารวจแหงชาติ  

ณ หองประชุมชัยจินดา อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ 88 พรรษา ช้ัน ๒๐ โรงพยาบาลตํารวจ  
 

ลําดับ เวลา ชื่อเร่ือง ผูบรรยาย 
๘ ๑๕.๑๕ - ๑๕.๓๐ น. ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองของบุคคลและ

ครอบครัวตอความสามารถในการทาหนาที่ของ
รางกายของผูสูงอายุกระดูกสะโพกหัก  

พ.ต.ท.หญิงธนพร  
รัตนาธรรมวัฒน 

๙ ๑๕.๓๐ - ๑๕.๔๕ น. ผลของโปรแกรมอบอุนรางกายระยะผาตัดเพื่อ
ปองกันภาวะอุณหภูมิกายต่ําในหญิงที่รับการผาตัด
คลอดบุตรทางหนาทองโรงพยาบาลตํารวจ  

พ.ต.ท.หญิง วิไล ภูหลํา    

๑๐ ๑๕.๔๕ - ๑๖.๐๐ น. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู /ประกาศผลรางวลั Popular vote 
 
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. การนําเสนอผลงานทางวิชาการ  Free paper (English)  (๑๒ เร่ือง)  
(สถานที่ : หองประชุมเล็ก)  เร่ืองละ ๑๕ นาที : นําเสนอ ๑๒ นาที ถามตอบ ๓ นาท ี 

ประธาน:  พ.ต.อ.พจน  ตันนิรันดร 
ประธานรวม: พ.ต.อ.ณัฏฐพงษ  กุลสิทธิจินดา 

 
ลําดับ เวลา ชื่อเร่ือง ผูบรรยาย 

๑ ๑๓.๐๐ - ๑๓.๑๕ น. POSTOPERATIVE PAIN REDUCTION AFTER 
ADDITIONAL SUCTION FOLLOWING LC : A 
Prospective Randomized Controlled Study 

พญ.นิสา เนตรจรัสแสง       

๒ ๑๓.๑๕ - ๑๓.๓๐ น. Comparison between Laparoscopic Cholecystec- 
tomy by Hem-0-lock clips Versus Metalic clips: A 
Prospective Randomized Study 

พญ.ธัญญนันท จามิกร         

๓ ๑๓.๓๐ - ๑๓.๔๕ น. Prognostic factors associated with Functional 
maturation Rate of Autogenous Arteriovenous 
fistula (AVF) 

นพ.ไชยวัฒน พาณชิย          

๔ ๑๓.๔๕ - ๑๔.๐๐ น. Effectiveness of the Subacromial Steroid Injection: 
A Prospective, Randomized Study Comparing 
effectiveness of Lateral Route versus Posterior 
Route. 

นพ.ภพ กนกโรจน              

๕ ๑๔.๐๐ - ๑๔.๑๕ น. One year mortality rate in patients after 
osteoporotic hip fractures and associated 
factors in Chao-Praya-Abhaibhubejhr Hospital 
(Prachinburi province, Thailand) 

นพ.ทองฉัตร อติวรรณกุล      

๖ ๑๔.๑๕ - ๑๔.๓๐ น. Clinical Outcomes of Modified Distal Cutting Block 
In Minimally Invasive Total Knee Arthroplasty 

นพ.ฆฤต ศรีสุข                   
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กําหนดการประชุมวิชาการประจําป ครั้งท่ี ๒๗ เนื่องในโอกาสคลายวันสถาปนาสํานักงานตํารวจแหงชาติ  

ณ หองประชุมชัยจินดา อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ 88 พรรษา ช้ัน ๒๐ โรงพยาบาลตํารวจ  

 

๑๒.๓๐ – ๑๓.๓๐  น. Lunch Symposium เร่ือง “GLP1 Ras: Clinical evidence and implication for  
  practice” 

    Speaker:  พ.ต.ท.หญิง มงคลธิดา อัมพรเสถียร 
    Moderator:  พ.ต.อ.หญิง สุนันท เบญจเจริญวงศ 
 
๑๓.๓๐ – ๑๔.๑๕  น.  What’s New? ๓ เร่ือง (ตอ) 

เร่ืองละ ๑๕ นาที : นําเสนอ ๑๒ นาที ถามตอบ ๓ นาท ี
    ประธาน:  วาที่ พ.ต.อ.หญิง นวรัตน  สอยเหลือง 
    ประธานรวม: วาที่ ร.ต.อ. ตรีศักดิ์ เจตสุรกานต 
 

ลําดับ เวลา ชื่อเร่ือง ผูบรรยาย 
๑๓ ๑๓.๓๐ - ๑๓.๔๕ น. ระบบบริหารโรงพยาบาลตํารวจ HIS On Cloud 

Computing 
พ.ต.ท.สมพงษ สาธิต
พิเคราะห    

๑๔ ๑๓.๔๕ - ๑๔.๐๐ น. การใชบริการระบบ WIFI ภายในโรงพยาบาลตํารวจ ร.ต.ท.ศุขภฒ สุนันทชัย 

๑๕ ๑๔.๐๐ - ๑๔.๑๕ น. ระบบคนหาเบอรโทรศัพทติดตอภายในโรงพยาบาล
ตํารวจผานเวบไซต 

ร.ต.ท.ศุขภฒ สุนันทชัย 

 

๑๔.๑๕ – ๑๖.๐๐  น. การนําเสนอผลงานทางวิชาการ  Free paper (ไทย)  (๔ เร่ือง)  
เร่ืองละ ๑๕ นาที : นําเสนอ ๑๒ นาที ถามตอบ ๓ นาท ี 

    ประธาน:  พ.ต.อ. วรชาติ  โมฬีฤกษภูมิ 
    ประธานรวม: พ.ต.ท.หญิง สุรีรัตน  จารุหทัย 
 

ลําดับ เวลา ชื่อเร่ือง ผูบรรยาย 
๑ ๑๔.๑๕ - ๑๔.๓๐ น. การคัดกรองโรคมะเร็งลําไสใหญและทวารหนัก 

 
พ.ต.อ.ณัฏฐพงษ กุลสิทธิจินดา 

๒ ๑๔.30 - ๑4.45 น. การประเมินหัวใจหองลางขวาในคนไทยดวย
เคร่ืองตรวจคลื่นสะทอนหัวใจความถ่ีสูง 

นพ.ครรชิต เหลืองสุวรรณ 
 

๓ ๑4.45 - ๑๕.00 น. Viral and Bacterial Respiratory Tract Infections 
as Triggers in COPD Exacerbations  

พญ.วริศรา ศิริจรูญวงศ 
 

๔ ๑5.00 - ๑5.15 น. Evaluation of police general hospital’s fracture 
liaison service (PGH’s FLS): the first prospective 
cohort study in thailand 

พ.ต.ท.ธนวฒัน  อําพนัทรัพย 
เบอรโทร 099-0096057 
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กําหนดการประชุมวิชาการประจําป ครั้งท่ี ๒๗ เนื่องในโอกาสคลายวันสถาปนาสํานักงานตํารวจแหงชาติ  

ณ หองประชุมชัยจินดา อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ 88 พรรษา ช้ัน ๒๐ โรงพยาบาลตํารวจ  

 

วันอังคารที่  ๑1  ตุลาคม ๒๕๕๙  
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐  น. ลงทะเบียน 
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐   น. What’s New? 9 เร่ือง 

เร่ืองละ ๑๕ นาที : นําเสนอ ๑๒ นาที ถามตอบ ๓ นาท ี
ประธาน:   พ.ต.อ.พิมล  บํารุง 
 ประธานรวม:  พ.ต.ท.หญิง วชิราภรณ  ปริญญานุสรณ 

 
ลําดับ เวลา ชื่อเร่ือง ผูบรรยาย 
๑ 0๙.๐๐ – 0๙.๑๕ น. โรงพยาบาลศูนยปฏิบัติการตาํรวจจังหวัดชายแดนใต 

โรงพยาบาลตํารวจ (ชต.รพ.ตร) 
พ.ต.อ.พงศธร สุโฆสิต 

๒ 0๙.๑๕ – 0๙.๓๐ น. กาวใหมของผลิตภัณฑกันแดด ภก.หญิง หัทยา บัลลพาภินันท 

๓ 0๙.๓๐ – 0๙.๔๕ น. Platelet Concentration with PAS พ.ต.อ.หญิง ผกาวรรณ ชนะ
ชัยสุวรรณ 

๔ 0๙.๔๕ – ๑๐.๐๐ น. Endoscopic stapes surgery  พญ.นิชธิมา ฉายะโอกาส 
๕ ๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๕ น. สถานการณปจจุบันและแนวทางรับมือเชื้อดื้อยา

ตานจุลชีพหลายขนานชนิดใหมในโรงพยาบาล
ตํารวจ 

พ.ต.ท.จิรายุ วิสูตรานุกูล 
 

๖ ๑๐.๑๕ - ๑๐.๓๐ น. หูดับกับคารโบเจน พ.ต.ท.หญิง ดารณี พันธศรี 
 
๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. What’s New? ๖ เรื่อง (ตอ) 

เรื่องละ ๑๕ นาที :  นําเสนอ ๑๒ นาที ถามตอบ ๓ นาที 

    ประธาน:  พ.ต.อ.หญิง สายวริน ลาภไพบูลยพงศ 

    ประธานรวม:  พ.ต.ท.ธีรยุทธ อินทปญญ 

 

ลําดับ เวลา ชื่อเร่ือง ผูบรรยาย 

๗ ๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. SIRT : New option for advance liver cancer พ.ต.ต.พิษณุรักษ อินละคร 

๘ ๑๐.๔๕ - ๑๑.๐๐ น. What’s new about CPR in Thailand:2016 พ.ต.อ.โสภณ กฤษณะรังสรรค 

๙ ๑๑.๐๐ - ๑๑.๑๕ น. แนวปฏิบัติใหมในการขอเพิ่มรายการทดสอบทาง
หองปฏิบัติการเคมีคลินิก 

ทนพ.กฤติน ชุมสวัสดิ ์

๑๐ ๑๑.๑๕ - ๑๑.๓๐ น. การใช Pentoxifylline และ Tocopherol ในการ
รักษาสภาวะ Osteoradionecrosis 

วาท่ีพ.ต.ท.นาถ นันทรัตพันธุ 

๑๑ ๑๑.๓๐ - ๑๑.๔๕ น. What’s new in management of low back pain พ.ต.ท.หญิง รภาพรรณ ฉลอง  

๑๒ ๑๑.๔๕ - ๑๒.๐๐ น. เมื่อผูปวยเลือดออกไมหยุด จะตัดสินใจใหเลือดหรือ
สวนประกอบของเลือดอยางไรด ี

พ.ต.อ.หญิง อัจฉรมนต 
บูรณสมภพ  
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กําหนดการประชุมวิชาการประจําป ครั้งท่ี ๒๗ เนื่องในโอกาสคลายวันสถาปนาสํานักงานตํารวจแหงชาติ  

ณ หองประชุมชัยจินดา อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ 88 พรรษา ช้ัน ๒๐ โรงพยาบาลตํารวจ  

 

๑๒.๓๐ – ๑๓.๓๐  น. Lunch Symposium เร่ือง “GLP1 Ras: Clinical evidence and implication for  
  practice” 

    Speaker:  พ.ต.ท.หญิง มงคลธิดา อัมพรเสถียร 
    Moderator:  พ.ต.อ.หญิง สุนันท เบญจเจริญวงศ 
 
๑๓.๓๐ – ๑๔.๑๕  น.  What’s New? ๓ เร่ือง (ตอ) 

เร่ืองละ ๑๕ นาที : นําเสนอ ๑๒ นาที ถามตอบ ๓ นาท ี
    ประธาน:  วาที่ พ.ต.อ.หญิง นวรัตน  สอยเหลือง 
    ประธานรวม: วาที่ ร.ต.อ. ตรีศักดิ์ เจตสุรกานต 
 

ลําดับ เวลา ชื่อเร่ือง ผูบรรยาย 
๑๓ ๑๓.๓๐ - ๑๓.๔๕ น. ระบบบริหารโรงพยาบาลตํารวจ HIS On Cloud 

Computing 
พ.ต.ท.สมพงษ สาธิต
พิเคราะห    

๑๔ ๑๓.๔๕ - ๑๔.๐๐ น. การใชบริการระบบ WIFI ภายในโรงพยาบาลตํารวจ ร.ต.ท.ศุขภฒ สุนันทชัย 

๑๕ ๑๔.๐๐ - ๑๔.๑๕ น. ระบบคนหาเบอรโทรศัพทติดตอภายในโรงพยาบาล
ตํารวจผานเวบไซต 

ร.ต.ท.ศุขภฒ สุนันทชัย 

 

๑๔.๑๕ – ๑๖.๐๐  น. การนําเสนอผลงานทางวิชาการ  Free paper (ไทย)  (๔ เร่ือง)  
เร่ืองละ ๑๕ นาที : นําเสนอ ๑๒ นาที ถามตอบ ๓ นาท ี 

    ประธาน:  พ.ต.อ. วรชาติ  โมฬีฤกษภูมิ 
    ประธานรวม: พ.ต.ท.หญิง สุรีรัตน  จารุหทัย 
 

ลําดับ เวลา ชื่อเร่ือง ผูบรรยาย 
๑ ๑๔.๑๕ - ๑๔.๓๐ น. การคัดกรองโรคมะเร็งลําไสใหญและทวารหนัก 

 
พ.ต.อ.ณัฏฐพงษ กุลสิทธิจินดา 

๒ ๑๔.30 - ๑4.45 น. การประเมินหัวใจหองลางขวาในคนไทยดวย
เคร่ืองตรวจคลื่นสะทอนหัวใจความถ่ีสูง 

นพ.ครรชิต เหลืองสุวรรณ 
 

๓ ๑4.45 - ๑๕.00 น. Viral and Bacterial Respiratory Tract Infections 
as Triggers in COPD Exacerbations  

พญ.วริศรา ศิริจรูญวงศ 
 

๔ ๑5.00 - ๑5.15 น. Evaluation of police general hospital’s fracture 
liaison service (PGH’s FLS): the first prospective 
cohort study in thailand 

พ.ต.ท.ธนวฒัน  อําพนัทรัพย 
เบอรโทร 099-0096057 
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กําหนดการประชุมวิชาการประจําป ครั้งท่ี ๒๗ เนื่องในโอกาสคลายวันสถาปนาสํานักงานตํารวจแหงชาติ  

ณ หองประชุมชัยจินดา อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ 88 พรรษา ช้ัน ๒๐ โรงพยาบาลตํารวจ  

 

วันอังคารที่  ๑1  ตุลาคม ๒๕๕๙  
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐  น. ลงทะเบียน 
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐   น. What’s New? 9 เร่ือง 

เร่ืองละ ๑๕ นาท ี: นําเสนอ ๑๒ นาที ถามตอบ ๓ นาท ี
ประธาน:   พ.ต.อ.พิมล  บํารุง 
 ประธานรวม:  พ.ต.ท.หญิง วชิราภรณ  ปริญญานุสรณ 

 
ลําดับ เวลา ชื่อเร่ือง ผูบรรยาย 
๑ 0๙.๐๐ – 0๙.๑๕ น. โรงพยาบาลศูนยปฏิบัติการตาํรวจจังหวัดชายแดนใต 

โรงพยาบาลตํารวจ (ชต.รพ.ตร) 
พ.ต.อ.พงศธร สุโฆสิต 

๒ 0๙.๑๕ – 0๙.๓๐ น. กาวใหมของผลิตภัณฑกันแดด ภก.หญิง หัทยา บัลลพาภินันท 

๓ 0๙.๓๐ – 0๙.๔๕ น. Platelet Concentration with PAS พ.ต.อ.หญิง ผกาวรรณ ชนะ
ชัยสุวรรณ 

๔ 0๙.๔๕ – ๑๐.๐๐ น. Endoscopic stapes surgery  พญ.นิชธิมา ฉายะโอกาส 
๕ ๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๕ น. สถานการณปจจุบันและแนวทางรับมือเชื้อดื้อยา

ตานจุลชีพหลายขนานชนิดใหมในโรงพยาบาล
ตํารวจ 

พ.ต.ท.จิรายุ วิสูตรานุกูล 
 

๖ ๑๐.๑๕ - ๑๐.๓๐ น. หูดับกับคารโบเจน พ.ต.ท.หญิง ดารณี พันธศรี 
 
๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. What’s New? ๖ เรื่อง (ตอ) 

เรื่องละ ๑๕ นาที :  นําเสนอ ๑๒ นาที ถามตอบ ๓ นาที 

    ประธาน:  พ.ต.อ.หญิง สายวริน ลาภไพบูลยพงศ 

    ประธานรวม:  พ.ต.ท.ธีรยุทธ อินทปญญ 

 

ลําดับ เวลา ชื่อเร่ือง ผูบรรยาย 

๗ ๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. SIRT : New option for advance liver cancer พ.ต.ต.พิษณุรักษ อินละคร 

๘ ๑๐.๔๕ - ๑๑.๐๐ น. What’s new about CPR in Thailand:2016 พ.ต.อ.โสภณ กฤษณะรังสรรค 

๙ ๑๑.๐๐ - ๑๑.๑๕ น. แนวปฏิบัติใหมในการขอเพิ่มรายการทดสอบทาง
หองปฏิบัติการเคมีคลินิก 

ทนพ.กฤติน ชุมสวัสดิ ์

๑๐ ๑๑.๑๕ - ๑๑.๓๐ น. การใช Pentoxifylline และ Tocopherol ในการ
รักษาสภาวะ Osteoradionecrosis 

วาท่ีพ.ต.ท.นาถ นันทรัตพันธุ 

๑๑ ๑๑.๓๐ - ๑๑.๔๕ น. What’s new in management of low back pain พ.ต.ท.หญิง รภาพรรณ ฉลอง  

๑๒ ๑๑.๔๕ - ๑๒.๐๐ น. เมื่อผูปวยเลือดออกไมหยุด จะตัดสินใจใหเลือดหรือ
สวนประกอบของเลือดอยางไรด ี

พ.ต.อ.หญิง อัจฉรมนต 
บูรณสมภพ  
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 รายชื่อคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสคลายวันสถาปนาสํานักงานตํารวจแหงชาติ ครั้งท่ี ๒7 
ประจําป ๒๕๕9 

 ประวัติผูท่ีรับราชการจนครบเกษียณอายุราชการ สังกัด โรงพยาบาลตํารวจ 
 

ผลการประกวดการจัดการความรู โรงพยาบาลตํารวจ ครั้งท่ี 5 ประจําป ๒๕๕๙ 
 

รางวัลท่ี ๑ พ.ต.อ.หญิง สถาพร กลางคาร  
  เรื่อง  การพัฒนารูปแบบและแนวทางการเขียนแผนการจัดการความรู 
รางวัลท่ี ๒ วาท่ี พ.ต.ต.หญิง อรัญญา  พรหมคีรี  
  เรื่อง  กระบวนการบริหารจัดการความรู โรงพยาบาลตนแบบดานโภชนบําบัด โรคเบาหวาน  
  ความดันโลหิตสูง ระดับเขตสุขภาพ 
รางวัลท่ี ๓ พ.ต.ท.หญิง กัญจนรัตน  โพธิปสสา  
  เรื่อง การผาตัด Transoral Endoscopic Thyroidectomy: Vestibular approach (TOETVA) 

 

ผลการประกวด เรื่องเลา  เราคุณธรรม ปท่ี ๓  ประจําป ๒๕๕๙ 
 

รางวัลชนะเลิศ   พ.ต.ท.กฤติชาติ กําจรปรีชา นายแพทย (สบ ๒) กลุมงานอายุรกรรม รพ.ตร.  
    เรื่อง “เกาอ้ีตัวเดิม”  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี ๑  ร.ต.อ.หญิง พรรณทิภา เวชรังษี อาจารย (สบ ๑) วพ.ตร.  
    เรื่อง  “หัวใจนางฟา” 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี ๒ พ.ต.ท.หญิง กาญจนาถ  โทนวิรัตน พยาบาล (สบ ๓) กลุมงานพยาบาล รพ.ตร.   
    เรื่อง  “เฮนเบะ ผูนารัก” 
 

รางวัลการเลาเร่ืองยอดเยี่ยม “Popular Vote” 
 

รางวัลชนะเลิศ   พ.ต.ท.หญิง กาญจนาถ  โทนวิรัตน พยาบาล (สบ ๓) กลุมงานพยาบาล รพ.ตร.   
   เรื่อง  “เฮนเบะ ผูนารัก” 

ร.ต.อ.หญิง พรรณทิภา เวชรังษี อาจารย (สบ ๑) วพ.ตร. เรื่อง  “หัวใจนางฟา” 
 

รายช่ือผูมีคุณประโยชนแก รพ.ตร. เพ่ือรับโลเกียรติคุณ ประจําป ๒๕๕๙ 

ลําดับ ชื่อ (กลุมงานท่ีเสนอ)  

1. รองศาสตราจารย ศักดิ์ศรี   บริบาลบรรพตเขตต กลุมงานสังคมสงเคราะห 

2. นายแพทย ภักดี  สรรคนิกร กลุมงาน หู คอ จมูก  

3. พลตํารวจตรี สุรศักดิ์  จอยจํารูญ กลุมงานทันตกรรม 

4. ดร.ธีระยุทธ  วระพินิจ หนวยพัฒนาคุณภาพการพยาบาล 

5. อาจารยเพ็ญจันทร   แสนประสาน หนวยพัฒนาคุณภาพการพยาบาล 
 

รายช่ือผูท่ีสรางช่ือเสียงและทําคุณประโยชนใหแก รพ.ตร. ประจําป ๒๕๕๙ 
 

1. พ.ต.ท.ธนวัฒน อําพันทรัพย นายแพทย (สบ 2) กลุมงานออรโธปดิกส รพ.ตร. 

2. คณะกรรมการ การดูแลผูปวยแบบประคับประคอง โรงพยาบาลตํารวจ 
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กําหนดการประชุมวิชาการประจําป ครั้งท่ี ๒๗ เนื่องในโอกาสคลายวันสถาปนาสํานักงานตํารวจแหงชาติ  

ณ อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ 88 พรรษา ช้ัน ๒๐ โรงพยาบาลตํารวจ  

 
วันพุธที่  ๑๒  ตุลาคม ๒๕๕๙   
สถานที่ : หองประชุมเล็ก อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ 88 พรรษา ชั้น ๒๐ 

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐  น. ลงทะเบียน 
๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. NOTES:   Natural Orifice Trans-luminal Endoscopic Surgery 
๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ น. NOTES: Is dream coming true?            นพ.พรพีระ จิตตประทุม 
๐๙.๓๐-๑๐.๐๐ น. Transoral Endoscopic thyroidectomy    พ.ต.ต.อังกูร อนุวงศ 
๑๐.๐๐-๑๐.๓๐ น. Hybrid Transvaginal Cholecytectomy (H-TVC)      พ.ต.ท.อัครพร ดีประเสริฐวิทย 
๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. พักรับประทานอาหารวาง 
๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น. Video Presentation: 
 - Laparoscopic S6 Segmentectomy with พ.ต.ท.อัครพร ดีประเสริฐวิทย 
   Natural Orifice Specimen Extraction (NOSE)            
 -Robotic- assisted Right Posterior Sectionectomy   พ.ต.ท.อัครพร ดีประเสริฐวิทย 
 -Thoracoscopic Sympathectomy         พล.ต.ต.วารินทร วชิรปญญานุกูล 

 -Laparoscopic Colectomy                     พ.ต.ต.วรัญู จิรามริทธิ์ 
 -Endoscopic Sistrunk Operation         พญ.ขวัญนรา เกตุวงศ 
๑๒.๐๐ - ๑๓.๓๐ น. Lunch Symposium  
๑๒.๐๐ – ๑๒.๔๐ น. Hybrid Operating Threater       นพ.บุญประสิทธิ์ กฤตยประชา 
๑๒.๔๐ – ๑๓.๑๐ น. Hybrid Operation in Neurology & Intra-op CT Brain   พ.ต.อ.โสภณรัชต สิงหจารุ 
๑๓.๑๐ – ๑๓.๓๐ น. Hybrid Operation in Vascular Surgery    พ.ต.ท.ขวัญชัย ลาวลัยวงษ 
   
   

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. Lunch Symposium เร่ือง “Treat Early, Treat Intensively: Roles of  
Sitagliptin/metformin FDC to reduce T2DM complications” 

สถานที่ : หองประชุมชินวัตร  อาคารอํานวยการ ชั้น ๕ 
 
 
๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. 

 
Panel Discussion:  Robotic Surgery 

 

สถานที่ : หองประชุมเลก็ อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ 88 พรรษา ชั้น ๒๐  
 Introduction:                                พ.ต.อ.สุเทพ พัชรตระกูล 
๑๓.๓๐ - ๑๔.๑๕ น. Role of Robotic in General Surgery       นพ.อนุศักดิ์ เยี่ยงพฤกษาวัลย 
๑๔.๑๕ - ๑๕.๐๐ น. Robotic Urological Surgery at Yonsei Severance 

Hospital 
Dr.Koon Ho Rha 
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 รายชื่อคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสคลายวันสถาปนาสํานักงานตํารวจแหงชาติ ครั้งท่ี ๒7 
ประจําป ๒๕๕9 

 ประวัติผูท่ีรับราชการจนครบเกษียณอายุราชการ สังกัด โรงพยาบาลตํารวจ 
 

ผลการประกวดการจัดการความรู โรงพยาบาลตํารวจ ครั้งท่ี 5 ประจําป ๒๕๕๙ 
 

รางวัลท่ี ๑ พ.ต.อ.หญิง สถาพร กลางคาร  
  เรื่อง  การพัฒนารูปแบบและแนวทางการเขียนแผนการจัดการความรู 
รางวัลท่ี ๒ วาท่ี พ.ต.ต.หญิง อรัญญา  พรหมคีรี  
  เรื่อง  กระบวนการบริหารจัดการความรู โรงพยาบาลตนแบบดานโภชนบําบัด โรคเบาหวาน  
  ความดันโลหิตสูง ระดับเขตสุขภาพ 
รางวัลท่ี ๓ พ.ต.ท.หญิง กัญจนรัตน  โพธิปสสา  
  เรื่อง การผาตัด Transoral Endoscopic Thyroidectomy: Vestibular approach (TOETVA) 

 

ผลการประกวด เรื่องเลา  เราคุณธรรม ปท่ี ๓  ประจําป ๒๕๕๙ 
 

รางวัลชนะเลิศ   พ.ต.ท.กฤติชาติ กําจรปรีชา นายแพทย (สบ ๒) กลุมงานอายุรกรรม รพ.ตร.  
    เรื่อง “เกาอ้ีตัวเดิม”  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี ๑  ร.ต.อ.หญิง พรรณทิภา เวชรังษี อาจารย (สบ ๑) วพ.ตร.  
    เรื่อง  “หัวใจนางฟา” 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี ๒ พ.ต.ท.หญิง กาญจนาถ  โทนวิรัตน พยาบาล (สบ ๓) กลุมงานพยาบาล รพ.ตร.   
    เรื่อง  “เฮนเบะ ผูนารัก” 
 

รางวัลการเลาเร่ืองยอดเยี่ยม “Popular Vote” 
 

รางวัลชนะเลิศ   พ.ต.ท.หญิง กาญจนาถ  โทนวิรัตน พยาบาล (สบ ๓) กลุมงานพยาบาล รพ.ตร.   
   เรื่อง  “เฮนเบะ ผูนารัก” 

ร.ต.อ.หญิง พรรณทิภา เวชรังษี อาจารย (สบ ๑) วพ.ตร. เรื่อง  “หัวใจนางฟา” 
 

รายช่ือผูมีคุณประโยชนแก รพ.ตร. เพ่ือรับโลเกียรติคุณ ประจําป ๒๕๕๙ 

ลําดับ ชื่อ (กลุมงานท่ีเสนอ)  

1. รองศาสตราจารย ศักดิ์ศรี   บริบาลบรรพตเขตต กลุมงานสังคมสงเคราะห 

2. นายแพทย ภักดี  สรรคนิกร กลุมงาน หู คอ จมูก  

3. พลตํารวจตรี สุรศักดิ์  จอยจํารูญ กลุมงานทันตกรรม 

4. ดร.ธีระยุทธ  วระพินิจ หนวยพัฒนาคุณภาพการพยาบาล 

5. อาจารยเพ็ญจันทร   แสนประสาน หนวยพัฒนาคุณภาพการพยาบาล 
 

รายช่ือผูท่ีสรางช่ือเสียงและทําคุณประโยชนใหแก รพ.ตร. ประจําป ๒๕๕๙ 
 

1. พ.ต.ท.ธนวัฒน อําพันทรัพย นายแพทย (สบ 2) กลุมงานออรโธปดิกส รพ.ตร. 

2. คณะกรรมการ การดูแลผูปวยแบบประคับประคอง โรงพยาบาลตํารวจ 
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กําหนดการประชุมวิชาการประจําป ครั้งท่ี ๒๗ เนื่องในโอกาสคลายวันสถาปนาสํานักงานตํารวจแหงชาติ  

ณ อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ 88 พรรษา ช้ัน ๒๐ โรงพยาบาลตํารวจ  

 
วันพุธที่  ๑๒  ตุลาคม ๒๕๕๙   
สถานที่ : หองประชุมเล็ก อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ 88 พรรษา ชั้น ๒๐ 

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐  น. ลงทะเบียน 
๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. NOTES:   Natural Orifice Trans-luminal Endoscopic Surgery 
๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ น. NOTES: Is dream coming true?            นพ.พรพีระ จิตตประทุม 
๐๙.๓๐-๑๐.๐๐ น. Transoral Endoscopic thyroidectomy    พ.ต.ต.อังกูร อนุวงศ 
๑๐.๐๐-๑๐.๓๐ น. Hybrid Transvaginal Cholecytectomy (H-TVC)      พ.ต.ท.อัครพร ดีประเสริฐวิทย 
๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. พักรับประทานอาหารวาง 
๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น. Video Presentation: 
 - Laparoscopic S6 Segmentectomy with พ.ต.ท.อัครพร ดีประเสริฐวิทย 
   Natural Orifice Specimen Extraction (NOSE)            
 -Robotic- assisted Right Posterior Sectionectomy   พ.ต.ท.อัครพร ดีประเสริฐวิทย 
 -Thoracoscopic Sympathectomy         พล.ต.ต.วารินทร วชิรปญญานุกูล 

 -Laparoscopic Colectomy                     พ.ต.ต.วรัญู จิรามริทธิ ์
 -Endoscopic Sistrunk Operation         พญ.ขวัญนรา เกตุวงศ 
๑๒.๐๐ - ๑๓.๓๐ น. Lunch Symposium  
๑๒.๐๐ – ๑๒.๔๐ น. Hybrid Operating Threater       นพ.บุญประสิทธิ์ กฤตยประชา 
๑๒.๔๐ – ๑๓.๑๐ น. Hybrid Operation in Neurology & Intra-op CT Brain   พ.ต.อ.โสภณรัชต สิงหจารุ 
๑๓.๑๐ – ๑๓.๓๐ น. Hybrid Operation in Vascular Surgery    พ.ต.ท.ขวัญชัย ลาวลัยวงษ 
   
   

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. Lunch Symposium เร่ือง “Treat Early, Treat Intensively: Roles of  
Sitagliptin/metformin FDC to reduce T2DM complications” 

สถานที่ : หองประชุมชินวัตร  อาคารอํานวยการ ชั้น ๕ 
 
 
๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. 

 
Panel Discussion:  Robotic Surgery 

 

สถานที่ : หองประชุมเลก็ อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ 88 พรรษา ชั้น ๒๐  
 Introduction:                                พ.ต.อ.สุเทพ พัชรตระกูล 
๑๓.๓๐ - ๑๔.๑๕ น. Role of Robotic in General Surgery       นพ.อนุศักดิ์ เยี่ยงพฤกษาวัลย 
๑๔.๑๕ - ๑๕.๐๐ น. Robotic Urological Surgery at Yonsei Severance 

Hospital 
Dr.Koon Ho Rha 
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ผลงานและความสําเร็จ 2 ปท่ีผานมา ของ โครงการดูแลคนไข 

ท่ีมีกระดูกหักจากโรคกระดูกพรุน โดยกลุม สหวิชาชีพทางการแพทย โรงพยาบาลตํารวจ 

Police General Hospital’s Liaison (PGH’s Liaison) 
 

พ.ต.ท.ธนวัฒน อําพันทรัพย พบ., วว. (ออรโธปดิกส) 
กลุมงานออรโธปดิกส โรงพยาบาลตํารวจ 

 
โรคกระดูกพรุน ถือวาเปนอุบัติภัยเงียบมักจะไมแสดงอาการปวดและไมมีอาการอ่ืนๆ ท่ีเปน

สัญญาณเตือน จนกวาจะเกิดกระดูกหักจากอุบัติเหตุท่ีไมรุนแรง ภาวะแทรกซอนตามมาท่ีสําคัญหลังจากเกิดกระดูก
หักในผูปวยโรคกระดูกพรุนคือ การเกิดกระดูกหักซํ้า และอัตราการเสียชีวิตท่ีสูงข้ึนถึง 20% โดยเฉพาะภายใน 1 ป
แรกหลังเกิดกระดูกหัก สงผลใหมีคุณภาพชีวิตท่ีแยลง รวมท้ังมีภาระคาใชจายในการดูแลท่ีสูงข้ึน จากการศึกษาใน
โรงพยาบาลตํารวจเม่ือป พ.ศ. 2556 พบวา ผูปวยท่ีเกิดกระดูกสะโพกหักจากโรคกระดูกพรุนท่ีเขามารับการผาตัด
รักษาในโรงพยาบาลตํารวจ จํานวน 120 ราย มีอัตราการเสียชีวิตท่ี 1 ป อยูท่ี 9% ซ่ึงสูงกวาอัตราการเสียชีวิตใน
ประชากรท่ัวไปถึง 3.3 เทา โดยผูปวยประมาณ 70% มีประวัติการหกลมซํ้าและ 30% ของผูปวยท่ีหกลมซํ้าพบวามี
กระดูกหักซํ้าและจําเปนตองมาผาตัดรักษา ในแงการตรวจวินิจฉัยพบวามีการตรวจความหนาแนนของกระดูกเพียงแค 
10% เทานั้น ในแงของการใหยารักษาโรคกระดูกพรุนพบวาท่ี 3 เดือนมีการใหยารักษา 40% และลดลงเหลือเพียง 
5% ท่ี 1 ป ในแงของคาใชจายท่ีเพ่ิมข้ึนจากการผาตัดรักษาในกรณีท่ีเกิดกระดูกหักซํ้าจะอยูท่ีประมาณ 180,000 - 
250,000 บาทตอคน ตองนอนรักษาตอเนื่องในโรงพยาบาลอีก 10-14 วัน และตองใชเวลาในการพักฟนอีก 2-3 
เดือนเปนอยางนอย ทําใหเห็นวาการเกิดกระดูกหักจากโรคกระดูกพรุนนั้นเปนปญหาทางสาธารณสุขท่ีสําคัญ มีผูปวย
จํานวนมากท่ียังไมไดรับการดูแลรักษาอยางครบวงจร ยังไมมีแนวทางการดูแลรักษาท่ีรวดเร็ว ถูกตองและเปน
มาตรฐาน โดยเฉพาะหลังจากเกิดกระดูกหักครั้งแรก ทําใหเกิดปญหากระดูกหักซํ้าและอัตราการตายเพ่ิมข้ึน สงผลให
เปนภาระทางดานสังคมและเศรษฐกิจตอท้ังผูปวย ญาติท่ีดูแล สังคม โรงพยาบาล และประเทศชาติ 

จากปญหาท่ีกลาวมาขางตน ทําใหทางอนุสาขากระดูกพรุน กลุมงานศัลยกรรมออรโธปดิกส โรงพยาบาล
ตํารวจ โดยมี พ.ต.ท. นพ.ธนวัฒน อําพันทรัพย ประธานโครงการฯ และ พล.ต.ต. นพ.พีระชัย ดํารงควานิช ท่ี
ปรึกษาโครงการ จัดตั้งโครงการ Police general hospital’s Fracture Liaison service ข้ึน โดยเปนโครงการท่ีขอ
ความรวมมือและประสานการทํางานระหวางกลุมสหวิชาชีพทางการแพทย ซ่ึงประกอบดวยแพทยศัลยกรรมออรโธป
ดิกส พยาบาล นักกายภาพ นักโภชนากร และทีมเยี่ยมบาน เปาหมายเพ่ือเปนการสรางและพัฒนาแนวทางการดูแล
รักษาผูปวยท่ีมีภาวะกระดูกหักจากภาวะกระดูกพรุนอยางครบวงจร ไดมาตรฐาน ทันสมัย ลดภาระคาใชจายของ
ผูปวยและหนวยงาน มีการใหความรูความเขาใจแกผูปวยและญาติในแงของการรักษาดวยยา การออกกําลังกาย การ
ปองกันการพลัดตกหกลม การจัดสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกบาน เพ่ือลดภาวะแทรกซอนท่ีจะเกิดตามมา
โดยเฉพาะการเกิดกระดูกหักซํ้า ซ่ึงจะสงผลตอการลดอัตราการตายภายใน  1 ปแรก 

 
ผลลัพธท่ีไดหลังจากเริ่มโครงการท่ี 1 ป เปรียบเทียบกับกอนมีโครงการ PGH’s Liaison 

Characteristics Before project(9) (N=120) After project (N=75) P-value* 

Death 11 (9.17%) 8 (10.7%) 
[M 4/12, (33.3%)/ F 4/63, (6.3%)] 

0.731 
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รายช่ือบอรดนิทรรศการวันที่  10 ตุลาคม ๒๕๕9 

 
ลําดับ หัวขอบอรดนิทรรศการ เจาของผลงาน กลุมงาน 

๑. Pediatric advance life support  พ.ต.ต.อภิวัฒน  จันทรแสงฟา  กุมารเวชกรรม  
๒. “Kinesiology tape: How to manage in…??” พ.ต.ท.สุรศักดิ์  จิระพรชัย เวชศาสตรฟนฟ ู
๓. พิชิตอวน พิชิตเบาหวาน “ลดน้ําหนักเลือกวิธีไหนดี” พ.ต.ท.หญิง มงคลธิดา อําพลเสถียร อายุรกรรม 
๔. เบาหวานข้ึนจอประสาทตา พญ.อัญชุรี  บุญจรรยา ตา 
๕. LPPC with PAS สามารถใชไดกับผูปวยทุกหมูโลหิต น.ส.ชัญญานิฏช  ทิศกลาง พยาธิวิทยา 
๖. แนวทางในการปองกันการฆาตัวตายขอขาราชการตํารวจ ร.ต.อ.หญิง สิรินยา  กฤษณะมระ จิตเวชและยาเสพติด 

๗. การตรวจสุขภาพขาราชการตํารวจทั่วประเทศ  พ.ต.อ.อนันต  สุวรรณเทวะคุปต เวชศาสตรครอบครัว  

๘. นวัตกรรมหุนยนตจัดยาผูปวยนอก  ภก.ณัฐพงษ  ปนซาย เภสัชกรรม  
๙. Endoscopic stapes surgery  พญ.นิชธิมา  ฉายะโอกาส หู คอ จมูก 

๑๐. หัวใจและปอดเทียม พ.ต.อ.หญิง เสาวลักษณ  วิสัญญีวิทยา 
๑๑. ดีเอ็นเอกับปญหาการคามนุษย (เด็ก) ในประเทศไทย พ.ต.อ.วาที อัศวุตมากูร สถาบนันิติเวชวิทยา 
๑๒. การศึกษาเปรียบเทียบประสทิธผิลของภาพถาย

ดิจิตอลจากรอยตําหนิรองเกลียวและสนัเกลียวบน
ลูกกระสุนปน แบบใชแสงตางความยาวคลื่น 

ร.ต.อ.หญิง รัฐการ ปานมารศรี สถาบนันิติเวชวิทยา 

 

รายช่ือบอรดนิทรรศการ กลุมงานพยาบาล 
 

ลําดับ เร่ือง เจาของผลงาน หอ/หนวย 

๑. Therapeutic Plasma Exchange การเปลี่ยนถาย
พลาสมาดวยเคร่ืองไตเทียม  

พ.ต.ท.หญิง สุปน ชุณหะนนัทน อายุรกรรม      
หนวยไตเทียม  

๒. FIFO Ampoule  พ.ต.ท.หญิงเนียรนิภา แผนผา ออรโธปดิกส ฉก.๖ 

๓. แนวทางการดูแลผูปวยใสสายสวนหลอดเลือดดํา
สวนกลาง 

พ.ต.ท.หญิงพรทิพย แผวพลสง ไอ.ซี.ยู.ศัลย  

๔. ถุงบันทึกสารน้าํและกรองชิน้เนือ้ (Hysterobag) ร.ต.อ.หญิง ภัคหทัย เปยภิรมย หองผาตัดสูติฯ 

๕. โครงการโรงพักปลอดบุหร่ีเพื่อประชาชน พ.ต.ท.หญิง นงนุช พานิชผล คลินิคฟาใส 

๖. แนวทางการปองกันการเล่ือนหลุดของสาย Central Line ร.ต.อ.หญิง สุภาพร พงษพากเพียร ไอ.ซี.ยู.อุบัติเหตุ 

 

บทคัดยอบอรดแสดงนิทรรศการ ผลงานท่ีทําคุณประโยชนและสรางช่ือเสียงใหกับ โรงพยาบาลตํารวจ (ไมประกวด) 

๑ Police General Hospital’s Liaison (PGH’s Liaison)  

 พ.ต.ท.ธนวัฒน อําพันทรัพย กลุมงานออรโธปดิกส รพ.ตร.  

๒ เรื่องเลา เราคุณธรรม   

 คณะกรรมการเรื่องเลา รพ.ตร.    

3 การดูแลผูปวยแบบประคับประคอง (Palliative care) in Police General Hospital  

 คณะกรรมการ การดูแลผูปวยแบบประคับประคอง รพ.ตร.    

 

การประชุมวิชาการประจำาปี ครั้งที่ ๒๗ เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาสำานักงานตำารวจแห่งชาติ   8
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ผลงานและความสําเร็จ 2 ปท่ีผานมา ของ โครงการดูแลคนไข 

ท่ีมีกระดูกหักจากโรคกระดูกพรุน โดยกลุม สหวิชาชีพทางการแพทย โรงพยาบาลตํารวจ 

Police General Hospital’s Liaison (PGH’s Liaison) 
 

พ.ต.ท.ธนวัฒน อําพันทรัพย พบ., วว. (ออรโธปดิกส) 
กลุมงานออรโธปดิกส โรงพยาบาลตํารวจ 

 
โรคกระดูกพรุน ถือวาเปนอุบัติภัยเงียบมักจะไมแสดงอาการปวดและไมมีอาการอ่ืนๆ ท่ีเปน

สัญญาณเตือน จนกวาจะเกิดกระดูกหักจากอุบัติเหตุท่ีไมรุนแรง ภาวะแทรกซอนตามมาท่ีสําคัญหลังจากเกิดกระดูก
หักในผูปวยโรคกระดูกพรุนคือ การเกิดกระดูกหักซํ้า และอัตราการเสียชีวิตท่ีสูงข้ึนถึง 20% โดยเฉพาะภายใน 1 ป
แรกหลังเกิดกระดูกหัก สงผลใหมีคุณภาพชีวิตท่ีแยลง รวมท้ังมีภาระคาใชจายในการดูแลท่ีสูงข้ึน จากการศึกษาใน
โรงพยาบาลตํารวจเม่ือป พ.ศ. 2556 พบวา ผูปวยท่ีเกิดกระดูกสะโพกหักจากโรคกระดูกพรุนท่ีเขามารับการผาตัด
รักษาในโรงพยาบาลตํารวจ จํานวน 120 ราย มีอัตราการเสียชีวิตท่ี 1 ป อยูท่ี 9% ซ่ึงสูงกวาอัตราการเสียชีวิตใน
ประชากรท่ัวไปถึง 3.3 เทา โดยผูปวยประมาณ 70% มีประวัติการหกลมซํ้าและ 30% ของผูปวยท่ีหกลมซํ้าพบวามี
กระดูกหักซํ้าและจําเปนตองมาผาตัดรักษา ในแงการตรวจวินิจฉัยพบวามีการตรวจความหนาแนนของกระดูกเพียงแค 
10% เทานั้น ในแงของการใหยารักษาโรคกระดูกพรุนพบวาท่ี 3 เดือนมีการใหยารักษา 40% และลดลงเหลือเพียง 
5% ท่ี 1 ป ในแงของคาใชจายท่ีเพ่ิมข้ึนจากการผาตัดรักษาในกรณีท่ีเกิดกระดูกหักซํ้าจะอยูท่ีประมาณ 180,000 - 
250,000 บาทตอคน ตองนอนรักษาตอเนื่องในโรงพยาบาลอีก 10-14 วัน และตองใชเวลาในการพักฟนอีก 2-3 
เดือนเปนอยางนอย ทําใหเห็นวาการเกิดกระดูกหักจากโรคกระดูกพรุนนั้นเปนปญหาทางสาธารณสุขท่ีสําคัญ มีผูปวย
จํานวนมากท่ียังไมไดรับการดูแลรักษาอยางครบวงจร ยังไมมีแนวทางการดูแลรักษาท่ีรวดเร็ว ถูกตองและเปน
มาตรฐาน โดยเฉพาะหลังจากเกิดกระดูกหักครั้งแรก ทําใหเกิดปญหากระดูกหักซํ้าและอัตราการตายเพ่ิมข้ึน สงผลให
เปนภาระทางดานสังคมและเศรษฐกิจตอท้ังผูปวย ญาติท่ีดูแล สังคม โรงพยาบาล และประเทศชาติ 

จากปญหาท่ีกลาวมาขางตน ทําใหทางอนุสาขากระดูกพรุน กลุมงานศัลยกรรมออรโธปดิกส โรงพยาบาล
ตํารวจ โดยมี พ.ต.ท. นพ.ธนวัฒน อําพันทรัพย ประธานโครงการฯ และ พล.ต.ต. นพ.พีระชัย ดํารงควานิช ท่ี
ปรึกษาโครงการ จัดตั้งโครงการ Police general hospital’s Fracture Liaison service ข้ึน โดยเปนโครงการท่ีขอ
ความรวมมือและประสานการทํางานระหวางกลุมสหวิชาชีพทางการแพทย ซ่ึงประกอบดวยแพทยศัลยกรรมออรโธป
ดิกส พยาบาล นักกายภาพ นักโภชนากร และทีมเยี่ยมบาน เปาหมายเพ่ือเปนการสรางและพัฒนาแนวทางการดูแล
รักษาผูปวยท่ีมีภาวะกระดูกหักจากภาวะกระดูกพรุนอยางครบวงจร ไดมาตรฐาน ทันสมัย ลดภาระคาใชจายของ
ผูปวยและหนวยงาน มีการใหความรูความเขาใจแกผูปวยและญาติในแงของการรักษาดวยยา การออกกําลังกาย การ
ปองกันการพลัดตกหกลม การจัดสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกบาน เพ่ือลดภาวะแทรกซอนท่ีจะเกิดตามมา
โดยเฉพาะการเกิดกระดูกหักซํ้า ซ่ึงจะสงผลตอการลดอัตราการตายภายใน  1 ปแรก 

 
ผลลัพธท่ีไดหลังจากเริ่มโครงการท่ี 1 ป เปรียบเทียบกับกอนมีโครงการ PGH’s Liaison 

Characteristics Before project(9) (N=120) After project (N=75) P-value* 

Death 11 (9.17%) 8 (10.7%) 
[M 4/12, (33.3%)/ F 4/63, (6.3%)] 

0.731 
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รายช่ือบอรดนิทรรศการวันที่  10 ตุลาคม ๒๕๕9 

 
ลําดับ หัวขอบอรดนิทรรศการ เจาของผลงาน กลุมงาน 

๑. Pediatric advance life support  พ.ต.ต.อภิวัฒน  จันทรแสงฟา  กุมารเวชกรรม  
๒. “Kinesiology tape: How to manage in…??” พ.ต.ท.สุรศักดิ์  จิระพรชัย เวชศาสตรฟนฟ ู
๓. พิชิตอวน พิชิตเบาหวาน “ลดน้ําหนักเลือกวิธีไหนด”ี พ.ต.ท.หญิง มงคลธิดา อําพลเสถียร อายุรกรรม 
๔. เบาหวานข้ึนจอประสาทตา พญ.อัญชุรี  บุญจรรยา ตา 
๕. LPPC with PAS สามารถใชไดกับผูปวยทุกหมูโลหิต น.ส.ชัญญานิฏช  ทิศกลาง พยาธิวิทยา 
๖. แนวทางในการปองกันการฆาตัวตายขอขาราชการตํารวจ ร.ต.อ.หญิง สิรินยา  กฤษณะมระ จิตเวชและยาเสพติด 

๗. การตรวจสุขภาพขาราชการตํารวจทั่วประเทศ  พ.ต.อ.อนันต  สุวรรณเทวะคุปต เวชศาสตรครอบครัว  

๘. นวัตกรรมหุนยนตจัดยาผูปวยนอก  ภก.ณัฐพงษ  ปนซาย เภสัชกรรม  
๙. Endoscopic stapes surgery  พญ.นิชธิมา  ฉายะโอกาส หู คอ จมูก 

๑๐. หัวใจและปอดเทียม พ.ต.อ.หญิง เสาวลักษณ  วิสัญญีวิทยา 
๑๑. ดีเอ็นเอกับปญหาการคามนุษย (เด็ก) ในประเทศไทย พ.ต.อ.วาที อัศวุตมากูร สถาบนันิติเวชวิทยา 
๑๒. การศึกษาเปรียบเทียบประสทิธผิลของภาพถาย

ดิจิตอลจากรอยตําหนิรองเกลียวและสนัเกลียวบน
ลูกกระสุนปน แบบใชแสงตางความยาวคลื่น 

ร.ต.อ.หญิง รัฐการ ปานมารศรี สถาบนันิติเวชวิทยา 

 

รายช่ือบอรดนิทรรศการ กลุมงานพยาบาล 
 

ลําดับ เร่ือง เจาของผลงาน หอ/หนวย 

๑. Therapeutic Plasma Exchange การเปลี่ยนถาย
พลาสมาดวยเคร่ืองไตเทียม  

พ.ต.ท.หญิง สุปน ชุณหะนนัทน อายุรกรรม      
หนวยไตเทียม  

๒. FIFO Ampoule  พ.ต.ท.หญิงเนียรนิภา แผนผา ออรโธปดิกส ฉก.๖ 

๓. แนวทางการดูแลผูปวยใสสายสวนหลอดเลือดดํา
สวนกลาง 

พ.ต.ท.หญิงพรทิพย แผวพลสง ไอ.ซี.ยู.ศัลย  

๔. ถุงบันทึกสารน้าํและกรองชิน้เนือ้ (Hysterobag) ร.ต.อ.หญิง ภัคหทัย เปยภิรมย หองผาตัดสูติฯ 

๕. โครงการโรงพักปลอดบุหร่ีเพื่อประชาชน พ.ต.ท.หญิง นงนุช พานิชผล คลินิคฟาใส 

๖. แนวทางการปองกันการเล่ือนหลุดของสาย Central Line ร.ต.อ.หญิง สุภาพร พงษพากเพียร ไอ.ซี.ยู.อุบัติเหตุ 

 

บทคัดยอบอรดแสดงนิทรรศการ ผลงานท่ีทําคุณประโยชนและสรางช่ือเสียงใหกับ โรงพยาบาลตํารวจ (ไมประกวด) 

๑ Police General Hospital’s Liaison (PGH’s Liaison)  

 พ.ต.ท.ธนวัฒน อําพันทรัพย กลุมงานออรโธปดิกส รพ.ตร.  

๒ เรื่องเลา เราคุณธรรม   

 คณะกรรมการเรื่องเลา รพ.ตร.    

3 การดูแลผูปวยแบบประคับประคอง (Palliative care) in Police General Hospital  

 คณะกรรมการ การดูแลผูปวยแบบประคับประคอง รพ.ตร.    
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โครงการ เรื่องเลา เราคุณธรรม โรงพยาบาลตํารวจ 
 

คณะกรรมการ เรื่องเลา โรงพยาบาลตํารวจ 

 
1. หลักการและเหตุผล “การเลาเรื่องและการเรียนรูจากเรื่องเลาเปนความสามารถโดยธรรมชาติท่ีมนุษยมีติดตัวมา
ตั้งแตเกิด เด็กเล็กๆ เริ่มการเรียนรูโลกจากการฟงเรื่องเลา กอนหนาท่ีจะรูจักตัวเลขและการคํานวณ การปะติดปะตอ
เปนเรื่องราวและการเลาเรื่องเปนวิธีการหลักท่ีมนุษยใชทําความเขาใจโลก ในวัฒนธรรมตางๆ จึงมีเรื่องเลามากมายท่ี
สังคมใชบอกกลาวเลาความเปนไปของโลก ไมวาจะเปนเรื่องราวการกําเนิดโลกและตํานานปฐมกาลในศาสนาและ
ระบบความเชื่อตางๆ หรือแมแตทฤษฎีการระเบิดครั้งใหญ (Big Bang) ท่ีเปนความพยายามท่ีจะบอกเลาและเขาใจโลก
ในฐานะของเรื่องราว ท่ีมีจุดกําเนิดท่ีดําเนินและคลี่คลายจนมาเปนโลกท่ีเรามีชีวิตอยูในปจจุบัน เรื่องเลาจึงเปน
พาหนะสําคัญของการเรียนรูการเลาเรื่องทางการแพทย (Narrative Medicine) เปนแนวคิดหนึ่งในกระบวนการ 
พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลอยางยั่งยืน โดยเชื่อวามิติทางจิตใจของผูใหบริการทางการแพทย รวมกับความเขมแข็งของ
ประชาชน จะสามารถทําใหการพัฒนาคุณภาพไปสูเปาหมายท่ีตองการไดการเลาเรื่องทางการแพทยท่ีดี นอกจากทํา
ใหผูฟงหรือผูอานชื่นชมไดรับแรงบันดาลใจ การเรียนรูและความเขาใจมนุษย นอกจากนั้นยังทําใหผูเลาเรื่องได
ทบทวนสิ่งท่ีผานมา ตอกย้ําในสิ่งดีๆ ท่ีไดเห็นผูคนกระทํา หรือลดความเจ็บปวดในใจจากการไดถายทอดสิ่งดีๆ ให
ผูอ่ืน นอกจากนั้นยังไดเรียนรูและเขาใจชีวิตไปพรอมๆ กับผูอานอีกดวย 

โครงการเรื่องเลา โรงพยาบาลตํารวจ จึงเปนโครงการการจัดกระบวนการเรียนรู ทักษะเก่ียวกับเรื่องเลา 
เพ่ือใหบุคลากร สามารถใชทักษะเรื่องเลา ในการพัฒนาตนและพัฒนางานไดอยางมีความสุขและเห็นคุณคาของชีวิต 
2. วัตถุประสงคของโครงการ 

2.1 เพ่ือใหหนวยงานในโรงพยาบาลตํารวจไดเรียนรู เครื่องมือสําคัญในการเยียวยา ความเจ็บปวย และ
สรางความละเอียดออน ตอมิติความเปนมนุษย สามารถใชทักษะเรื่องเลาในการพัฒนาตนและพัฒนางานไดอยางมี
ความสุขและเห็นคุณคาของชีวิตไดมากยิ่งข้ึน 

2.2 เพ่ือสรางความตระหนักรูตอความสําคัญของเรื่องเลา และการเลาเรื่องในฐานะเครื่องมือสําคัญของ
การเรียนรูและการสรางความละเอียดออนตอมิติความเปนมนุษย 

2.3 เพ่ือฝกทักษะเรื่องเลา (Narrative Skills) เพ่ือใหผูเขารวมอบรม ไดเรียนรูการเขียนเรื่องเลาทาง
การแพทยโดยเชื่อมโยงกับงานคุณภาพโรงพยาบาล 

2.4 เพ่ือเปดโอกาสใหแตละหนวยงานไดสงเรื่องราวท่ีประทับใจในการดูแลผูปวยเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
2.5 เพ่ือใหเกิดผลลัพธท่ีดีในการดูแลรักษาคลอบคลุมทุกมิติ สงผลตอความพึงพอใจของผูรับบริการ 

3. เปาหมายโครงการ 
เพ่ือสามารถใหทุกหนวยงานในโรงพยาบาลตํารวจเกิดเรื่องเลาข้ึน ซ่ึงเปนเครื่องมือสําคัญในการเยียวยา

ความเจ็บปวย และสรางความละเอียดออนตอมิติความเปนมนุษย สามารถใชทักษะเรื่องเลาในการพัฒนาตนและ
พัฒนางานไดอยางมีความสุขและเห็นคุณคาของชีวิตผูปวยไดมากยิ่งข้ึน 
4. ความสัมพันธกับโครงการอ่ืน 

โครงการนี้สัมพันธกับศูนยพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลตํารวจในสวนของการฝกอบรมกิจกรรมของ
โครงการ Spiritual Health Care 
5. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ   

5.1 สงเสริมการนําเสนอเรื่องเลาท่ีเห็นเปนรูปธรรมของการพัฒนา 
5.2 เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการแสดงออก หรือการเปลี่ยนแปลงในระดับวิธีคิด 
5.3 เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู วฒันธรรมคุณภาพ วฒันธรรมความปลอดภัย และวัฒนธรรมสรางเสริมสุขภาพ 
5.4 ความพึงพอใจของบุคลากร บอกเลาถึงความภาคภูมิใจ แรงบันดาลใจ และความพึงพอใจของผูรับบริการ 
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ผลลัพธท่ีไดหลังจากเริ่มโครงการท่ี 1 ป เปรียบเทียบกับกอนมีโครงการ PGH’s Liaison 

Characteristics Before project(9) (N=120) After project (N=75) P-value* 

Secondary fracture 36 (30%) 0 (0%) < 0.0001 

Post-injury osteoporotic 
medication 
   No 
   Yes 
   Calcium alone 
   Calcium and vitamin D 
   Antiresorptive 
   Anabolic 
   Other 

 
71 (59.2%) 
49 (40.8%) 

 
25 (20.83%) 

18 (15%) 
6 (5%) 

 
15 (20%) 
60 (80%) 
8 (10.7%) 

43 (57.3%) 
17 (22.7%) 

5 (6.7%) 
4 (5.3%) 

0.0148 

Post-injury BMD checking 34 (28.33%) 36 (48%) 0.0053 

Fracture risk assessment No data 75 (100%) NA 
*P < 0.05 is significant, NA – Not assessment 

 
 จากตารางเปนการเปรียบเทียบ primary และ secondary outcome กอนและหลังเขารวม

โครงการท่ี 1 ป พบวา ไมพบการเกิดกระดูกหักซํ้าหลังมีโครงการ ซ่ึงมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ เม่ือเทียบกับ
กอนมีโครงการท่ี 30% ในแงของการไดรับยารักษาโรคกระดูกพรุน พบวาหลังมีโครงการคนไขไดรับยาเพ่ิมข้ึนจาก 
40% เปน 80% ซ่ึงมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ ในแงของการสงตรวจ BMD พบวาหลังมีโครงการมีการสงตรวจ
เพ่ิมข้ึนจาก 28% เปน 48% ซ่ึงมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญเชนเดียวกัน ในแงของการตรวจประเมิน fracture 
risk พบวาหลังมีโครงการมีการตรวจ 100% สวนอัตราการเสียชีวิตหลังมีโครงการอยูท่ี 10.7% ซ่ึงไมมีความแตกตาง
จากกอนมีโครงการ ท้ังนี้เพศชายจะมีอัตราการเสียชีวิตสูงกวาเพศหญิงอยางชัดเจน โดยเพศชายพบอยูท่ี 33.3% แต
ในเพศหญิงพบเพียง 6.3% ซ่ึงสอดคลองกับขอมูลงานวิจัยจากตางประเทศ 

 ผลสรุปท่ีไดจากงานวิจัยนี้ โครงการ PGH’s FLS สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการประเมินและการ
ดูแลรักษาคนไขกระดูกสะโพกหักจากโรคกระดูกพรุนในโรงพยาบาลตํารวจ โดยเฉพาะสามารถลดการเกิดกระดูกหัก
ซํ้าไดจริง 
ความสําเร็จท่ีไดหลังจากท่ีเริ่มโครงการ 2 ป 

1. โรงพยาบาลตํารวจเปนโรงพยาบาลแรกในประเทศไทยท่ีทําโครงการ Fracture Liaison Service และประสบ
ความสําเร็จ โดยสามารถลดการเกิดกระดูกหักซํ้าไดสําเร็จ 

2. ในระดับประเทศ ไดรับรางวัลนวัตกรรมการบริการภาครัฐ ประจําป 2559 ระดับดี จากคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ หรือ กพร. ซ่ึงเปนการตอยอดโครงการจากระดับองคกรสูระดับประชาชน  

3. ในระดับนานาชาติ ทางโครงการฯ ไดผานการประเมินและไดรับการรับรองคุณภาพ 5 ดาน ในแงการดูแล
รักษาคนไขกระดูกหักจากโรคกระดูกพรุนในระดับนานาชาติ ไดแก ดานคุณภาพการรักษากระดูกสะโพกหัก 
ดานคุณภาพการรักษากระดูกสันหลังหัก ดานคุณภาพของแผนกผูปวยนอก ดานคุณภาพของหอผูปวยใน 
และดานคุณภาพขององคกร โดยองคกร International Osteoporosis Foundation (IOF) ไดมอบรางวัล
ระดับเหรียญทอง (Gold medal) ซ่ึงเปนรางวัลในระดับสูงสุด และยังไดรับการติดเครื่องหมายดาวสีทอง 
(Gold star) ในแผนท่ีโลกของเว็บไซดขององคกรดวย (www.capturethefracture.org/map-of-best-
practice) ซ่ึงโรงพยาบาลตํารวจเปนโรงพยาบาลแหงแรกในประเทศไทยท่ีไดรับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ 

การประชุมวิชาการประจำาปี ครั้งที่ ๒๗ เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาสำานักงานตำารวจแห่งชาติ   10
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โครงการ เรื่องเลา เราคุณธรรม โรงพยาบาลตํารวจ 
 

คณะกรรมการ เรื่องเลา โรงพยาบาลตํารวจ 

 
1. หลักการและเหตุผล “การเลาเรื่องและการเรียนรูจากเรื่องเลาเปนความสามารถโดยธรรมชาติท่ีมนุษยมีติดตัวมา
ตั้งแตเกิด เด็กเล็กๆ เริ่มการเรียนรูโลกจากการฟงเรื่องเลา กอนหนาท่ีจะรูจักตัวเลขและการคํานวณ การปะติดปะตอ
เปนเรื่องราวและการเลาเรื่องเปนวิธีการหลักท่ีมนุษยใชทําความเขาใจโลก ในวัฒนธรรมตางๆ จึงมีเรื่องเลามากมายท่ี
สังคมใชบอกกลาวเลาความเปนไปของโลก ไมวาจะเปนเรื่องราวการกําเนิดโลกและตํานานปฐมกาลในศาสนาและ
ระบบความเชื่อตางๆ หรือแมแตทฤษฎีการระเบิดครั้งใหญ (Big Bang) ท่ีเปนความพยายามท่ีจะบอกเลาและเขาใจโลก
ในฐานะของเรื่องราว ท่ีมีจุดกําเนิดท่ีดําเนินและคลี่คลายจนมาเปนโลกท่ีเรามีชีวิตอยูในปจจุบัน เรื่องเลาจึงเปน
พาหนะสําคัญของการเรียนรูการเลาเรื่องทางการแพทย (Narrative Medicine) เปนแนวคิดหนึ่งในกระบวนการ 
พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลอยางยั่งยืน โดยเชื่อวามิติทางจิตใจของผูใหบริการทางการแพทย รวมกับความเขมแข็งของ
ประชาชน จะสามารถทําใหการพัฒนาคุณภาพไปสูเปาหมายท่ีตองการไดการเลาเรื่องทางการแพทยท่ีดี นอกจากทํา
ใหผูฟงหรือผูอานชื่นชมไดรับแรงบันดาลใจ การเรียนรูและความเขาใจมนุษย นอกจากนั้นยังทําใหผูเลาเรื่องได
ทบทวนสิ่งท่ีผานมา ตอกย้ําในสิ่งดีๆ ท่ีไดเห็นผูคนกระทํา หรือลดความเจ็บปวดในใจจากการไดถายทอดสิ่งดีๆ ให
ผูอ่ืน นอกจากนั้นยังไดเรียนรูและเขาใจชีวิตไปพรอมๆ กับผูอานอีกดวย 

โครงการเรื่องเลา โรงพยาบาลตํารวจ จึงเปนโครงการการจัดกระบวนการเรียนรู ทักษะเก่ียวกับเรื่องเลา 
เพ่ือใหบุคลากร สามารถใชทักษะเรื่องเลา ในการพัฒนาตนและพัฒนางานไดอยางมีความสุขและเห็นคุณคาของชีวิต 
2. วัตถุประสงคของโครงการ 

2.1 เพ่ือใหหนวยงานในโรงพยาบาลตํารวจไดเรียนรู เครื่องมือสําคัญในการเยียวยา ความเจ็บปวย และ
สรางความละเอียดออน ตอมิติความเปนมนุษย สามารถใชทักษะเรื่องเลาในการพัฒนาตนและพัฒนางานไดอยางมี
ความสุขและเห็นคุณคาของชีวิตไดมากยิ่งข้ึน 

2.2 เพ่ือสรางความตระหนักรูตอความสําคัญของเรื่องเลา และการเลาเรื่องในฐานะเครื่องมือสําคัญของ
การเรียนรูและการสรางความละเอียดออนตอมิติความเปนมนุษย 

2.3 เพ่ือฝกทักษะเรื่องเลา (Narrative Skills) เพ่ือใหผูเขารวมอบรม ไดเรียนรูการเขียนเรื่องเลาทาง
การแพทยโดยเชื่อมโยงกับงานคุณภาพโรงพยาบาล 

2.4 เพ่ือเปดโอกาสใหแตละหนวยงานไดสงเรื่องราวท่ีประทับใจในการดูแลผูปวยเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
2.5 เพ่ือใหเกิดผลลัพธท่ีดีในการดูแลรักษาคลอบคลุมทุกมิติ สงผลตอความพึงพอใจของผูรับบริการ 

3. เปาหมายโครงการ 
เพ่ือสามารถใหทุกหนวยงานในโรงพยาบาลตํารวจเกิดเรื่องเลาข้ึน ซ่ึงเปนเครื่องมือสําคัญในการเยียวยา

ความเจ็บปวย และสรางความละเอียดออนตอมิติความเปนมนุษย สามารถใชทักษะเรื่องเลาในการพัฒนาตนและ
พัฒนางานไดอยางมีความสุขและเห็นคุณคาของชีวิตผูปวยไดมากยิ่งข้ึน 
4. ความสัมพันธกับโครงการอ่ืน 

โครงการนี้สัมพันธกับศูนยพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลตํารวจในสวนของการฝกอบรมกิจกรรมของ
โครงการ Spiritual Health Care 
5. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ   

5.1 สงเสริมการนําเสนอเรื่องเลาท่ีเห็นเปนรูปธรรมของการพัฒนา 
5.2 เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการแสดงออก หรือการเปลี่ยนแปลงในระดับวิธีคิด 
5.3 เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู วฒันธรรมคุณภาพ วฒันธรรมความปลอดภัย และวัฒนธรรมสรางเสริมสุขภาพ 
5.4 ความพึงพอใจของบุคลากร บอกเลาถึงความภาคภูมิใจ แรงบันดาลใจ และความพึงพอใจของผูรับบริการ 
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ผลลัพธท่ีไดหลังจากเริ่มโครงการท่ี 1 ป เปรียบเทียบกับกอนมีโครงการ PGH’s Liaison 

Characteristics Before project(9) (N=120) After project (N=75) P-value* 

Secondary fracture 36 (30%) 0 (0%) < 0.0001 

Post-injury osteoporotic 
medication 
   No 
   Yes 
   Calcium alone 
   Calcium and vitamin D 
   Antiresorptive 
   Anabolic 
   Other 

 
71 (59.2%) 
49 (40.8%) 

 
25 (20.83%) 

18 (15%) 
6 (5%) 

 
15 (20%) 
60 (80%) 
8 (10.7%) 

43 (57.3%) 
17 (22.7%) 

5 (6.7%) 
4 (5.3%) 

0.0148 

Post-injury BMD checking 34 (28.33%) 36 (48%) 0.0053 

Fracture risk assessment No data 75 (100%) NA 
*P < 0.05 is significant, NA – Not assessment 

 
 จากตารางเปนการเปรียบเทียบ primary และ secondary outcome กอนและหลังเขารวม

โครงการท่ี 1 ป พบวา ไมพบการเกิดกระดูกหักซํ้าหลังมีโครงการ ซ่ึงมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ เม่ือเทียบกับ
กอนมีโครงการท่ี 30% ในแงของการไดรับยารักษาโรคกระดูกพรุน พบวาหลังมีโครงการคนไขไดรับยาเพ่ิมข้ึนจาก 
40% เปน 80% ซ่ึงมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ ในแงของการสงตรวจ BMD พบวาหลังมีโครงการมีการสงตรวจ
เพ่ิมข้ึนจาก 28% เปน 48% ซ่ึงมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญเชนเดียวกัน ในแงของการตรวจประเมิน fracture 
risk พบวาหลังมีโครงการมีการตรวจ 100% สวนอัตราการเสียชีวิตหลังมีโครงการอยูท่ี 10.7% ซ่ึงไมมีความแตกตาง
จากกอนมีโครงการ ท้ังนี้เพศชายจะมีอัตราการเสียชีวิตสูงกวาเพศหญิงอยางชัดเจน โดยเพศชายพบอยูท่ี 33.3% แต
ในเพศหญิงพบเพียง 6.3% ซ่ึงสอดคลองกับขอมูลงานวิจัยจากตางประเทศ 

 ผลสรุปท่ีไดจากงานวิจัยนี้ โครงการ PGH’s FLS สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการประเมินและการ
ดูแลรักษาคนไขกระดูกสะโพกหักจากโรคกระดูกพรุนในโรงพยาบาลตํารวจ โดยเฉพาะสามารถลดการเกิดกระดูกหัก
ซํ้าไดจริง 
ความสําเร็จท่ีไดหลังจากท่ีเริ่มโครงการ 2 ป 

1. โรงพยาบาลตํารวจเปนโรงพยาบาลแรกในประเทศไทยท่ีทําโครงการ Fracture Liaison Service และประสบ
ความสําเร็จ โดยสามารถลดการเกิดกระดูกหักซํ้าไดสําเร็จ 

2. ในระดับประเทศ ไดรับรางวัลนวัตกรรมการบริการภาครัฐ ประจําป 2559 ระดับดี จากคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ หรือ กพร. ซ่ึงเปนการตอยอดโครงการจากระดับองคกรสูระดับประชาชน  

3. ในระดับนานาชาติ ทางโครงการฯ ไดผานการประเมินและไดรับการรับรองคุณภาพ 5 ดาน ในแงการดูแล
รักษาคนไขกระดูกหักจากโรคกระดูกพรุนในระดับนานาชาติ ไดแก ดานคุณภาพการรักษากระดูกสะโพกหัก 
ดานคุณภาพการรักษากระดูกสันหลังหัก ดานคุณภาพของแผนกผูปวยนอก ดานคุณภาพของหอผูปวยใน 
และดานคุณภาพขององคกร โดยองคกร International Osteoporosis Foundation (IOF) ไดมอบรางวัล
ระดับเหรียญทอง (Gold medal) ซ่ึงเปนรางวัลในระดับสูงสุด และยังไดรับการติดเครื่องหมายดาวสีทอง 
(Gold star) ในแผนท่ีโลกของเว็บไซดขององคกรดวย (www.capturethefracture.org/map-of-best-
practice) ซ่ึงโรงพยาบาลตํารวจเปนโรงพยาบาลแหงแรกในประเทศไทยท่ีไดรับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ 
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พันธกิจท่ี 6: ใหความรวมมือและสนับสนุนการปฏิบัติงานดานการดูแลผูปวยแบบประคับประคอง (Palliative care) 
กับหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

คณะกรรมการ การดูแลผูปวยแบบประคับประคอง (Palliative care) โรงพยาบาลตํารวจมีความ
มุงม่ันจัดทําโครงการตางๆ เพ่ือสนับสนุน งานการดูแลบริบาลบรรเทาใหเปนระบบและเปนไปตามมาตรฐานโดยใชระ
บวนการการจัดการความรูเขามาเปนตัวจักรสําคัญในการพัฒนา อาทิเชน 
1. โครงการจัดตั้งศูนย การดูแลผูปวยแบบประคับประคอง (Palliative care center) โรงพยาบาลตํารวจ เพ่ือ

ดําเนินกิจกรรมและเปนศูนยในการประสานงาน 
2. โครงการพัฒนาบุคลากรท่ีมีความชํานาญเรื่อง การดูแลผูปวยแบบประคับประคอง (Palliative care) เพ่ือเพ่ิม

ศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากรใหมีความรูความชํานาญในการดูแลผูปวยแบบประคับประคอง  
3. โครงการพัฒนากระบวนการดูแลผูปวยแบบประคับประคอง (Palliative care) เพ่ือใหคําปรึกษาและสงเสริมงาน

ดานการวิจัยการดูแลผูปวยแบบประคับประคอง 
4. โครงการจัดตั้งหอผูปวยบริบาลบรรเทา เพ่ือใหบริการดูแลผูปวยแบบประคับประคอง (Palliative care) และเปน

สถานท่ีเตรียมผูปวย และใหคําปรึกษาแกญาติ รวมถึงเปนสถานท่ีฝกญาติผูปวยในการเตรียมความพรอมในการ
ดูแลผูปวยเม่ือกลับบาน 

5. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูในระดับองคกร เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ ความรูท่ีเปน Tacid knowledge และ 
Explicid knowledge แกบุคลากรท่ีมีความสนใจในการดูแลผูปวยแบบประคับประคอง (Palliative care) ท้ังใน
และนอกองคกร 

6. โครงการเผยแพรความรูสูสังคม เพ่ือนําองคความรูใหม ท่ีไดจากการเรียนรูแผยแพรสูสาธารณะท้ังใน
ระดับประเทศและนานาชาติ 
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การดูแลผูปวยแบบประคับประคอง (Palliative care) in Police General Hospital 
 

คณะกรรมการ การดูแลผูปวยแบบประคับประคอง (Palliative care) โรงพยาบาลตํารวจ 

 
ราวป พ.ศ. 2563 ถือวาเปนครั้งแรกในประวัติศาสตรของประเทศไทย ท่ีจะมีประชากรสูงอายุ

มากกวาประชากรวัยเด็ก ท้ังนี้เปนผลจากการลดลงอยางตอเนื่องของอัตราเจริญพันธุและอัตราตายของประชากรใน
อดีต จากการสํารวจขององคการสหประชาชาติพบวาประเทศไทยมีระยะเวลาท่ีจะเขาสูภาวะประชากรสูงอายุคอนขาง
สั้น เม่ือเปรียบเทียบกับประเทศท่ีพัฒนาแลวหลายๆ ประเทศ กลาวคือ สัดสวนประชากรสูงอายุไทยจะเพ่ิมจาก
ประมาณรอยละ 7 ในป พ.ศ. 2543 เปนประมาณรอยละ 14 ในป พ.ศ. 2563 หรือใชเวลาเพียงประมาณ 20 ป 
ในการเพ่ิมสัดสวนประชากรสูงอายุเปนเทาตัว ในขณะท่ีประเทศพัฒนาแลว สวนใหญใชเวลาประมาณ 70 ป ถึงกวา 
100 ป รัฐบาลจึงไดกําหนดใหการเตรียมความพรอมสังคมไทยสูสังคมผูสูงอายุ เปนยุทธศาสตรหนึ่งในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และมีการจัดทําแผนผูสูงอายุแหงชาติฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2545-2564) 

สถานการณดานสุขภาพคนไทย พบวาคนไทยมีอัตราการเจ็บปวยและเสียชีวิต จากโรคไมติดตอ
เรื้อรังเพ่ิมข้ึนตอเนื่องโดย โรคท่ีเปนสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ติดตอกันมากวา 10 ป คือ โรคมะเร็ง เฉลี่ยปละ 6 
หม่ืนราย และมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน นอกจากนี้ขอมูลดานเศรษฐศาสตรยังพบวา คาใชจายของบุคคลในชวง 6 เดือน
สุดทายของชีวิตมีมูลคาสูงมากกวาชวงใดๆ ของชีวิต โดยใชไปกับการรักษาพยาบาล ซ่ึงคาใชจายสุขภาพท่ีใชดูแล
ผูปวยกลุมนี้จะอยูท่ีรอยละ 8-11 ตอป และคิดเปนรอยละ 10-29 ของคาใชจายผูปวยใน นับเปนคาใชจายท่ีสูงมาก 
ทางคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติมียุทธศาสตรระดับชาติวาดวยการสรางเสริมสุขภาวะในระยะทายของชีวิต พ.ศ. 
2556- 2559 มุงเนนใหทุกคนสามารถเขาถึงการบริการท่ีดีจนกระท่ังถึงวาระสุดทายของชีวิต รวมท้ังสรางความรู
ความเขาใจเก่ียวกับแนวคิดดังกลาวใหเปนท่ียอมรับมากข้ึนในสังคมไทย 

โรงพยาบาลตํารวจมีความตระหนักถึงสถานการณดานสุขภาพของคนไทย โดยไดนําหลักแนวคิดการ
ดูแลผูปวยแบบบริบาลบรรเทาเขามามีบทบาทในการดูแลผูปวยโรคเรื้อรังและผูปวยท่ีเขาสูระยะสุดทายของโรค โดยมี
จุดมุงหมายเพ่ือใหผูปวยไดรับการดูแลท้ังทางดานรางกาย สังคม จิตใจ รวมถึงจิตวิญญาณ โดยคํานึงถึงคุณภาพชีวิตท่ี
ดีเปนสําคัญ เพ่ือใหผูปวยและครอบครัวมีความพรอมในทุกๆ ดาน เพ่ือกาวผานชวงเวลาสุดทายอยางสวยงามและ
สมศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษย 

คณะกรรมการ การดูแลผูปวยแบบประคับประคอง (Palliative care) โรงพยาบาลตํารวจ ไดกําหนด
วิสัยทัศนและเปาหมายไวดังนี้ 

1. วิสัยทัศน: เปนสถาบันทางการแพทยท่ีใหการบริบาลบรรเทา (การดูแลผูปวยแบบประคับประคอง 
(Palliative care)) ท่ีเปนมาตรฐานสากล 

2. เปาหมาย: ผูปวยและครอบครัวสามารถกาวผานชวงเวลาสุดทายของชีวิตอยางมีความสุขและ
สมศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
และไดกําหนดพันธกิจสําคัญไวท้ังหมด 8 ดาน คือ 
พันธกิจท่ี 1: เปนฝายอํานวยการและฝายบริหารกิจการดานการดูแลผูปวยแบบประคับประคอง (Palliative care) 
พันธกิจท่ี 2: รับและสนองนโยบายของสํานักนโยบายและยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุขในเรื่องการดูแลผูปวยแบบ
ประคับประคอง (Palliative care) 
พันธกิจท่ี 3: กํากับและควบคุมการใหการบริการผูปวยแบบประคับประคอง (Palliative care) ใหเปนไปตาม
มาตราฐาน 
พันธกิจท่ี 4: พัฒนาและผลิตบุคลากรท่ีมีความรูทางดานการการดูแลผูปวยแบบประคับประคอง (Palliative care) 
พันธกิจท่ี 5: ดําเนินการพัฒนาดานการวิจัยในการดูแลผูปวยแบบประคับประคอง (Palliative care) เพ่ือพัฒนาตอ
ยอดองคความรูและเผยแพรตอสาธารณะ 
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พันธกิจท่ี 6: ใหความรวมมือและสนับสนุนการปฏิบัติงานดานการดูแลผูปวยแบบประคับประคอง (Palliative care) 
กับหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

คณะกรรมการ การดูแลผูปวยแบบประคับประคอง (Palliative care) โรงพยาบาลตํารวจมีความ
มุงม่ันจัดทําโครงการตางๆ เพ่ือสนับสนุน งานการดูแลบริบาลบรรเทาใหเปนระบบและเปนไปตามมาตรฐานโดยใชระ
บวนการการจัดการความรูเขามาเปนตัวจักรสําคัญในการพัฒนา อาทิเชน 
1. โครงการจัดตั้งศูนย การดูแลผูปวยแบบประคับประคอง (Palliative care center) โรงพยาบาลตํารวจ เพ่ือ

ดําเนินกิจกรรมและเปนศูนยในการประสานงาน 
2. โครงการพัฒนาบุคลากรท่ีมีความชํานาญเรื่อง การดูแลผูปวยแบบประคับประคอง (Palliative care) เพ่ือเพ่ิม

ศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากรใหมีความรูความชํานาญในการดูแลผูปวยแบบประคับประคอง  
3. โครงการพัฒนากระบวนการดูแลผูปวยแบบประคับประคอง (Palliative care) เพ่ือใหคําปรึกษาและสงเสริมงาน

ดานการวิจัยการดูแลผูปวยแบบประคับประคอง 
4. โครงการจัดตั้งหอผูปวยบริบาลบรรเทา เพ่ือใหบริการดูแลผูปวยแบบประคับประคอง (Palliative care) และเปน

สถานท่ีเตรียมผูปวย และใหคําปรึกษาแกญาติ รวมถึงเปนสถานท่ีฝกญาติผูปวยในการเตรียมความพรอมในการ
ดูแลผูปวยเม่ือกลับบาน 

5. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูในระดับองคกร เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ ความรูท่ีเปน Tacid knowledge และ 
Explicid knowledge แกบุคลากรท่ีมีความสนใจในการดูแลผูปวยแบบประคับประคอง (Palliative care) ท้ังใน
และนอกองคกร 

6. โครงการเผยแพรความรูสูสังคม เพ่ือนําองคความรูใหม ท่ีไดจากการเรียนรูแผยแพรสูสาธารณะท้ังใน
ระดับประเทศและนานาชาติ 
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การดูแลผูปวยแบบประคับประคอง (Palliative care) in Police General Hospital 
 

คณะกรรมการ การดูแลผูปวยแบบประคับประคอง (Palliative care) โรงพยาบาลตํารวจ 

 
ราวป พ.ศ. 2563 ถือวาเปนครั้งแรกในประวัติศาสตรของประเทศไทย ท่ีจะมีประชากรสูงอายุ

มากกวาประชากรวัยเด็ก ท้ังนี้เปนผลจากการลดลงอยางตอเนื่องของอัตราเจริญพันธุและอัตราตายของประชากรใน
อดีต จากการสํารวจขององคการสหประชาชาติพบวาประเทศไทยมีระยะเวลาท่ีจะเขาสูภาวะประชากรสูงอายุคอนขาง
สั้น เม่ือเปรียบเทียบกับประเทศท่ีพัฒนาแลวหลายๆ ประเทศ กลาวคือ สัดสวนประชากรสูงอายุไทยจะเพ่ิมจาก
ประมาณรอยละ 7 ในป พ.ศ. 2543 เปนประมาณรอยละ 14 ในป พ.ศ. 2563 หรือใชเวลาเพียงประมาณ 20 ป 
ในการเพ่ิมสัดสวนประชากรสูงอายุเปนเทาตัว ในขณะท่ีประเทศพัฒนาแลว สวนใหญใชเวลาประมาณ 70 ป ถึงกวา 
100 ป รัฐบาลจึงไดกําหนดใหการเตรียมความพรอมสังคมไทยสูสังคมผูสูงอายุ เปนยุทธศาสตรหนึ่งในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และมีการจัดทําแผนผูสูงอายุแหงชาติฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2545-2564) 

สถานการณดานสุขภาพคนไทย พบวาคนไทยมีอัตราการเจ็บปวยและเสียชีวิต จากโรคไมติดตอ
เรื้อรังเพ่ิมข้ึนตอเนื่องโดย โรคท่ีเปนสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ติดตอกันมากวา 10 ป คือ โรคมะเร็ง เฉลี่ยปละ 6 
หม่ืนราย และมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน นอกจากนี้ขอมูลดานเศรษฐศาสตรยังพบวา คาใชจายของบุคคลในชวง 6 เดือน
สุดทายของชีวิตมีมูลคาสูงมากกวาชวงใดๆ ของชีวิต โดยใชไปกับการรักษาพยาบาล ซ่ึงคาใชจายสุขภาพท่ีใชดูแล
ผูปวยกลุมนี้จะอยูท่ีรอยละ 8-11 ตอป และคิดเปนรอยละ 10-29 ของคาใชจายผูปวยใน นับเปนคาใชจายท่ีสูงมาก 
ทางคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติมียุทธศาสตรระดับชาติวาดวยการสรางเสริมสุขภาวะในระยะทายของชีวิต พ.ศ. 
2556- 2559 มุงเนนใหทุกคนสามารถเขาถึงการบริการท่ีดีจนกระท่ังถึงวาระสุดทายของชีวิต รวมท้ังสรางความรู
ความเขาใจเก่ียวกับแนวคิดดังกลาวใหเปนท่ียอมรับมากข้ึนในสังคมไทย 

โรงพยาบาลตํารวจมีความตระหนักถึงสถานการณดานสุขภาพของคนไทย โดยไดนําหลักแนวคิดการ
ดูแลผูปวยแบบบริบาลบรรเทาเขามามีบทบาทในการดูแลผูปวยโรคเรื้อรังและผูปวยท่ีเขาสูระยะสุดทายของโรค โดยมี
จุดมุงหมายเพ่ือใหผูปวยไดรับการดูแลท้ังทางดานรางกาย สังคม จิตใจ รวมถึงจิตวิญญาณ โดยคํานึงถึงคุณภาพชีวิตท่ี
ดีเปนสําคัญ เพ่ือใหผูปวยและครอบครัวมีความพรอมในทุกๆ ดาน เพ่ือกาวผานชวงเวลาสุดทายอยางสวยงามและ
สมศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษย 

คณะกรรมการ การดูแลผูปวยแบบประคับประคอง (Palliative care) โรงพยาบาลตํารวจ ไดกําหนด
วิสัยทัศนและเปาหมายไวดังนี้ 

1. วิสัยทัศน: เปนสถาบันทางการแพทยท่ีใหการบริบาลบรรเทา (การดูแลผูปวยแบบประคับประคอง 
(Palliative care)) ท่ีเปนมาตรฐานสากล 

2. เปาหมาย: ผูปวยและครอบครัวสามารถกาวผานชวงเวลาสุดทายของชีวิตอยางมีความสุขและ
สมศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
และไดกําหนดพันธกิจสําคัญไวท้ังหมด 8 ดาน คือ 
พันธกิจท่ี 1: เปนฝายอํานวยการและฝายบริหารกิจการดานการดูแลผูปวยแบบประคับประคอง (Palliative care) 
พันธกิจท่ี 2: รับและสนองนโยบายของสํานักนโยบายและยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุขในเรื่องการดูแลผูปวยแบบ
ประคับประคอง (Palliative care) 
พันธกิจท่ี 3: กํากับและควบคุมการใหการบริการผูปวยแบบประคับประคอง (Palliative care) ใหเปนไปตาม
มาตราฐาน 
พันธกิจท่ี 4: พัฒนาและผลิตบุคลากรท่ีมีความรูทางดานการการดูแลผูปวยแบบประคับประคอง (Palliative care) 
พันธกิจท่ี 5: ดําเนินการพัฒนาดานการวิจัยในการดูแลผูปวยแบบประคับประคอง (Palliative care) เพ่ือพัฒนาตอ
ยอดองคความรูและเผยแพรตอสาธารณะ 
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JCI 
(Joint Commission International Accreditation) 

 
นายแพทยสมพร คาํผง 

ประธานบรหิาร กลุมบริษัท เฮลธแคร เอ็กซเปรท กรุป (ประเทศไทย) จํากัด 
 

ปจจุบันสถานบริการสุขภาพท้ังตางประเทศ และในประเทศไทยไดใหความสําคัญตอคุณภาพและ
ความปลอดภัยของผูรับบริการเปนอยางมาก อาจจะเนื่องมาจากความคาดหวังของผูรับบริการสูงข้ึน มีการแขงขัน
ท้ังในภาครัฐและเอกชนมากข้ึน เทคโนโลยีท่ีใชในการดูแลสุขภาพท่ีเปลี่ยนแปลงไป หรือขอมูลสารสนเทศ ท่ีสามารถ
เชื่อมตอกันท่ัวโลกไดอยางรวดเร็ว และไมมีขีดจํากัด ปจจัยตางๆ เหลานี้มีผลทําใหสถานบริการสุขภาพตองปรับตัว
และเรียกหามาตรฐานคุณภาพท่ีจะสามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงดังกลาวได 

มาตรฐานคุณภาพท่ีไดรับการรับรองอยางแพรหลายและครอบคลุมในทุกภูมิภาคของโลก คือ 
มาตรฐาน JCI หรือ Joint Commission International Accreditation ซ่ึงเปนมาตรฐานระดับสากลท่ีมีถ่ินกําเนิด
มาจากประเทศสหรัฐอเมริกา มาตรฐานนี้ไดเขามามีบทบาทสําคัญในประเทศไทยมานานนับสิบปเคียงคูกับมาตรฐาน 
HA ของประเทศไทย จนถึงปจจุบันนี้ สถานบริการสุขภาพในประเทศไทยหลายแหงท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 
ไววางใจมาตรฐาน JCI จนไดรับการรับรองมากกวา 50 แหง และแนวโนมของการขอรับรองเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง  

เหตุใด JCI ถึงเปนมาตรฐานท่ีเปนท่ีสนใจของสถานบริการสุขภาพท่ัวโลก และในประเทศไทย 
สาเหตุหนึ่ง มาจากแนวโนมและความทาทายในธุรกิจสถานบริการสุขภาพมีการเปลี่ยนแปลงและมีผลกระทบตอ
คุณภาพและความปลอดภัยของผูปวย ซ่ึงสามารถสรุปแนวโนมและความทาทายไดดังนี้ 
 เทคโนโลยีท่ีกาวหนามากข้ึน 
 การติดเชื้ออุบัติใหม 
 การบริหารจัดการและการใชขอมูล 
 วัฒนธรรมความปลอดภัย 
 การสื่อสาร 
 ความรูความสามารถของบุคลากร 
 การทํางานท่ีมีประสิทธิภาพสูงข้ึนในตนทุนท่ีลดลง 

แนวโนมและความทาทายท้ังหมดนี้ มาตรฐาน JCI สามารถใหคําตอบได เนื่องมาจากมาตรฐาน JCI เปนมาตรฐานท่ี
เนนถึงความปลอดภัยของผูปวยโดยตรงถึง 70-80% โดย JCI ไดกําหนดตัวยอในการมุงเนนความปลอดภัยของผูปวย
วา S-T-E-E-E-P ไวเพ่ือใหเกิด Safety Zone โดยแตละตัวยอมีความหมายดังนี้ 
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JCI 
(Joint Commission International Accreditation) 

 
นายแพทยสมพร คาํผง 

ประธานบรหิาร กลุมบริษัท เฮลธแคร เอ็กซเปรท กรุป (ประเทศไทย) จํากัด 
 

ปจจุบันสถานบริการสุขภาพท้ังตางประเทศ และในประเทศไทยไดใหความสําคัญตอคุณภาพและ
ความปลอดภัยของผูรับบริการเปนอยางมาก อาจจะเนื่องมาจากความคาดหวังของผูรับบริการสูงข้ึน มีการแขงขัน
ท้ังในภาครัฐและเอกชนมากข้ึน เทคโนโลยีท่ีใชในการดูแลสุขภาพท่ีเปลี่ยนแปลงไป หรือขอมูลสารสนเทศ ท่ีสามารถ
เชื่อมตอกันท่ัวโลกไดอยางรวดเร็ว และไมมีขีดจํากัด ปจจัยตางๆ เหลานี้มีผลทําใหสถานบริการสุขภาพตองปรับตัว
และเรียกหามาตรฐานคุณภาพท่ีจะสามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงดังกลาวได 

มาตรฐานคุณภาพท่ีไดรับการรับรองอยางแพรหลายและครอบคลุมในทุกภูมิภาคของโลก คือ 
มาตรฐาน JCI หรือ Joint Commission International Accreditation ซ่ึงเปนมาตรฐานระดับสากลท่ีมีถ่ินกําเนิด
มาจากประเทศสหรัฐอเมริกา มาตรฐานนี้ไดเขามามีบทบาทสําคัญในประเทศไทยมานานนับสิบปเคียงคูกับมาตรฐาน 
HA ของประเทศไทย จนถึงปจจุบันนี้ สถานบริการสุขภาพในประเทศไทยหลายแหงท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 
ไววางใจมาตรฐาน JCI จนไดรับการรับรองมากกวา 50 แหง และแนวโนมของการขอรับรองเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง  

เหตุใด JCI ถึงเปนมาตรฐานท่ีเปนท่ีสนใจของสถานบริการสุขภาพท่ัวโลก และในประเทศไทย 
สาเหตุหนึ่ง มาจากแนวโนมและความทาทายในธุรกิจสถานบริการสุขภาพมีการเปลี่ยนแปลงและมีผลกระทบตอ
คุณภาพและความปลอดภัยของผูปวย ซ่ึงสามารถสรุปแนวโนมและความทาทายไดดังนี้ 
 เทคโนโลยีท่ีกาวหนามากข้ึน 
 การติดเชื้ออุบัติใหม 
 การบริหารจัดการและการใชขอมูล 
 วัฒนธรรมความปลอดภัย 
 การสื่อสาร 
 ความรูความสามารถของบุคลากร 
 การทํางานท่ีมีประสิทธิภาพสูงข้ึนในตนทุนท่ีลดลง 

แนวโนมและความทาทายท้ังหมดนี้ มาตรฐาน JCI สามารถใหคําตอบได เนื่องมาจากมาตรฐาน JCI เปนมาตรฐานท่ี
เนนถึงความปลอดภัยของผูปวยโดยตรงถึง 70-80% โดย JCI ไดกําหนดตัวยอในการมุงเนนความปลอดภัยของผูปวย
วา S-T-E-E-E-P ไวเพ่ือใหเกิด Safety Zone โดยแตละตัวยอมีความหมายดังนี้ 
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มีท้ังหมด 6 บท ดังนี้ 
๑. การพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยผูปวย (Quality Improvement and Patient Safety, QPS) 
๒. การปองกันและควบคุมการติดเชื้อ (Prevention and Control of Infections, PCI) 
๓. การจัดการอาคารสถานท่ีและความปลอดภัย (Facility Management and Safety, FMS) 
๔. การกํากับดูแลกิจการ การนําและทิศทางองคกร (Governance, Leadership and Direction, GLD) 
๕. คุณสมบัติและการศึกษาของบุคลากร (Staff Qualifications and Education, SQE) 
๖. การจัดการสารสนเทศ (Management of Information, MOI) 

ตอนท่ี 4  มาตรฐานสําหรับโรงพยาบาลท่ีเปนศูนยการแพทยทางดานวิชาการ (Academic Medical Center 

Hospital Standards) เปนมาตรฐานตอนท่ีเพ่ิมข้ึนใหมสําหรับโรงพยาบาลท่ีเปนสถาบันใหความร แกบุคลากรทาง
การแพทย และมีการวิจัยทางคลินิก มีท้ังหมด 2 บท ดังนี้ 

๑. การใหความรูแกบุคลากรทางการแพทย (Medical Professional Education, MPE) 
๒. การวิจัยในมนุษย (Human Subjects Research Programs, HRP) 

มาตรฐาน JCI จะถูกทบทวนและปรับปรุงใหทันสมัยทุกๆ 3 ป ในการปรับปรุงจะคํานึงถึงคุณภาพและความ
ปลอดภัยของผูปวยเปนหลัก โดยจะทําการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีเปนประเด็นสําคัญทางดานนี้ท่ีไดจากการตรวจ
รับรองโรงพยาบาลท่ัวโลกมาดําเนินการปรับปรุงมาตรฐานตามวาระทุก 3 ป ซ่ึงมาตรฐาน JCI 6th Edition จะถูก
ประกาศใชในวันท่ี 1 กรกฎาคม 2560 นี้ 
 

การตรวจรับรองตามมาตรฐาน JCI จะเปนการตรวจเพ่ือประเมินผลการบูรณาการ 3 ดานระหวาง 

๑. มาตรฐานของ JCI 
๒. กระบวนการจัดการขององคกร 
๓. การดูแลและบริการท่ีจัดใหกับผูปวย โดยจะประเมินความเปนระบบ คือ 

-  หลายสถานท่ีดวยขอมูลเดียวกัน 
-  ระบบ/กระบวนการท่ีซับซอนและเสี่ยงสูง  
-  ความแปรปรวนในกระบวนการ 
-  การทําใหเปนมาตรฐานเดียวกัน  
-  จุดสงตอหรือจุดเปลี่ยน 
-  กลไกสําหรับการสื่อสารท่ีทันเวลา 
-  คูมือระบบหรือตรวจสอบ 

JCI จะใชเครื่องมือท่ีเรียกวา “การตามรอย (Tracer)” ในการประเมินดังกลาว โดยจะใชท้ังการตามรอยแตละราย 

(Individual Tracers) เปนการตามรอยผูปวย, ผูมารับบริการ และผูพักอาศัย เปนการติดตามการดูแลท่ีเกิดข้ึนจริง
ตลอดความตอเนื่อง โดยมีวัตถุประสงคดังนี้ 

- เพ่ือติดตามคอรสของการดูแลและบริการท่ีจัดใหแกผูปวยท้ังหมด 
- เพ่ือประเมินความสัมพันธระหวางวิชาชีพและหนาท่ีสําคัญ 
- เพ่ือประเมินผลขีดสมรรถนะของกระบวนการท่ีจัดใหแกผูปวย 

สวนการตามรอยระบบ (System Tracers) เปนการตามรอยระบบขอมูล, ระบบการจัดการดานยา, ระบบการ

ควบคุมการติดเชื้อ และระบบสิ่งแวดลอมในการดูแล เปนการติดตามองคประกอบของระบบท่ัวท้ังองคกร โดยมี
วัตถุประสงคดังนี้ 

- เพ่ือประเมินผลการดูแลท่ีจัดใหแกผูปวย 
- เพ่ือประเมินผลกระบวนการท่ีจัดทําข้ึนภายในองคกร 
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จากการท่ีมาตรฐาน JCI มุงเนนเรื่องความปลอดภัยผูปวยเปนหลัก อีกสวนหนึ่งของมาตรฐานยัง
คํานึงถึงการบริหารจัดการของสถานบริการสุขภาพท่ีจะสนับสนุนและสงเสริมใหเกิดความปลอดภัยของผูปวยดวย 
มาตรฐาน JCI ท่ีใชกันอยูในปจจุบันเปนมาตรฐานฉบับท่ี 5 (5th Edition) ซ่ึงเปนมาตรฐานของโรงพยาบาล (Hospital 
Standards) โดยครอบคลุมโรงพยาบาลท่ีเปนสถาบันใหความรแกบุคลากรทางการแพทยและมีการวิจัยทางคลินิกดวย 
(Academic Medical Center Hospital Standards) มาตรฐาน JCI ฉบับปจจุบันมีท้ังหมด 229 มาตรฐาน และมี
องคประกอบพ้ืนฐานท่ีวัดได (Measurable Element, ME) 1,140 MEs โดยมีโครงสรางมาตรฐานท่ีสําคัญ ดังนี้ 

 

 

ตอนท่ี 1 ขอกําหนดในการเขารวมการรับรอง (Accreditation Participation Requirements, APR) ประกอบดวย

ขอกําหนดเฉพาะสําหรับการเขารวมในกระบวนการรับรอง และการธํารงสถานภาพการรับรอง ของโรงพยาบาล 
โรงพยาบาลจะตองยินยอมทําตามขอกําหนดท้ัง 12 ขอในมาตรฐานตอนนี้ตลอดเวลา ระหวางกระบวนการรับรอง 

ตอนท่ี 2 มาตรฐานผูปวยเปนศูนยกลาง (Patient-Centered Standards) ตอนนี้จะประกอบไปดวยมาตรฐาน

การดูแลผูปวยใหปลอดภัยท้ังหมด 8 บท ประกอบไปดวย 
๑. เปาหมายความปลอดภัยผูปวยสากล (International Patient Safety Goals, IPSG) 
๒. การเขาถึงบริการและความตอเนื่องของการดูแล (Access to Care and Continuity of Care, ACC) 
๓. สิทธิผูปวยและครอบครัว (Patient and Family Rights, PFR) 
๔. การประเมินผูปวย (Assessment of Patients, AOP) 
๕. การดูแลผูปวย (Care of Patients, COP) 
๖. การดูแลดานวิสัญญีและศัลยกรรม (Anesthesia and Surgical Care, ASC) 
๗. การจัดการดานยาและการใชยา (Medication Management and USE, MMU) 
๘. การใหความรูแกผูปวยและครอบครัว (Patient and Family Education, PFE) 

ตอนท่ี 3  มาตรฐานการบริหารจัดการองคกรสุขภาพ (Health Care Organization Management Standards) 

ประกอบไปดวยมาตรฐานการจัดการสถานบริการสุขภาพใหสามารถสนับสนุน และสงเสริมความปลอดภัยผูปวยได 
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มีท้ังหมด 6 บท ดังนี้ 
๑. การพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยผูปวย (Quality Improvement and Patient Safety, QPS) 
๒. การปองกันและควบคุมการติดเชื้อ (Prevention and Control of Infections, PCI) 
๓. การจัดการอาคารสถานท่ีและความปลอดภัย (Facility Management and Safety, FMS) 
๔. การกํากับดูแลกิจการ การนําและทิศทางองคกร (Governance, Leadership and Direction, GLD) 
๕. คุณสมบัติและการศึกษาของบุคลากร (Staff Qualifications and Education, SQE) 
๖. การจัดการสารสนเทศ (Management of Information, MOI) 

ตอนท่ี 4  มาตรฐานสําหรับโรงพยาบาลท่ีเปนศูนยการแพทยทางดานวิชาการ (Academic Medical Center 

Hospital Standards) เปนมาตรฐานตอนท่ีเพ่ิมข้ึนใหมสําหรับโรงพยาบาลท่ีเปนสถาบันใหความร แกบุคลากรทาง
การแพทย และมีการวิจัยทางคลินิก มีท้ังหมด 2 บท ดังนี้ 

๑. การใหความรูแกบุคลากรทางการแพทย (Medical Professional Education, MPE) 
๒. การวิจัยในมนุษย (Human Subjects Research Programs, HRP) 

มาตรฐาน JCI จะถูกทบทวนและปรับปรุงใหทันสมัยทุกๆ 3 ป ในการปรับปรุงจะคํานึงถึงคุณภาพและความ
ปลอดภัยของผูปวยเปนหลัก โดยจะทําการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีเปนประเด็นสําคัญทางดานนี้ท่ีไดจากการตรวจ
รับรองโรงพยาบาลท่ัวโลกมาดําเนินการปรับปรุงมาตรฐานตามวาระทุก 3 ป ซ่ึงมาตรฐาน JCI 6th Edition จะถูก
ประกาศใชในวันท่ี 1 กรกฎาคม 2560 นี้ 
 

การตรวจรับรองตามมาตรฐาน JCI จะเปนการตรวจเพ่ือประเมินผลการบูรณาการ 3 ดานระหวาง 

๑. มาตรฐานของ JCI 
๒. กระบวนการจัดการขององคกร 
๓. การดูแลและบริการท่ีจัดใหกับผูปวย โดยจะประเมินความเปนระบบ คือ 

-  หลายสถานท่ีดวยขอมูลเดียวกัน 
-  ระบบ/กระบวนการท่ีซับซอนและเสี่ยงสูง  
-  ความแปรปรวนในกระบวนการ 
-  การทําใหเปนมาตรฐานเดียวกัน  
-  จุดสงตอหรือจุดเปลี่ยน 
-  กลไกสําหรับการสื่อสารท่ีทันเวลา 
-  คูมือระบบหรือตรวจสอบ 

JCI จะใชเครื่องมือท่ีเรียกวา “การตามรอย (Tracer)” ในการประเมินดังกลาว โดยจะใชท้ังการตามรอยแตละราย 

(Individual Tracers) เปนการตามรอยผูปวย, ผูมารับบริการ และผูพักอาศัย เปนการติดตามการดูแลท่ีเกิดข้ึนจริง
ตลอดความตอเนื่อง โดยมีวัตถุประสงคดังนี้ 

- เพ่ือติดตามคอรสของการดูแลและบริการท่ีจัดใหแกผูปวยท้ังหมด 
- เพ่ือประเมินความสัมพันธระหวางวิชาชีพและหนาท่ีสําคัญ 
- เพ่ือประเมินผลขีดสมรรถนะของกระบวนการท่ีจัดใหแกผูปวย 

สวนการตามรอยระบบ (System Tracers) เปนการตามรอยระบบขอมูล, ระบบการจัดการดานยา, ระบบการ

ควบคุมการติดเชื้อ และระบบสิ่งแวดลอมในการดูแล เปนการติดตามองคประกอบของระบบท่ัวท้ังองคกร โดยมี
วัตถุประสงคดังนี้ 

- เพ่ือประเมินผลการดูแลท่ีจัดใหแกผูปวย 
- เพ่ือประเมินผลกระบวนการท่ีจัดทําข้ึนภายในองคกร 
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จากการท่ีมาตรฐาน JCI มุงเนนเรื่องความปลอดภัยผูปวยเปนหลัก อีกสวนหนึ่งของมาตรฐานยัง
คํานึงถึงการบริหารจัดการของสถานบริการสุขภาพท่ีจะสนับสนุนและสงเสริมใหเกิดความปลอดภัยของผูปวยดวย 
มาตรฐาน JCI ท่ีใชกันอยูในปจจุบันเปนมาตรฐานฉบับท่ี 5 (5th Edition) ซ่ึงเปนมาตรฐานของโรงพยาบาล (Hospital 
Standards) โดยครอบคลุมโรงพยาบาลท่ีเปนสถาบันใหความรแกบุคลากรทางการแพทยและมีการวิจัยทางคลินิกดวย 
(Academic Medical Center Hospital Standards) มาตรฐาน JCI ฉบับปจจุบันมีท้ังหมด 229 มาตรฐาน และมี
องคประกอบพ้ืนฐานท่ีวัดได (Measurable Element, ME) 1,140 MEs โดยมีโครงสรางมาตรฐานท่ีสําคัญ ดังนี้ 

 

 

ตอนท่ี 1 ขอกําหนดในการเขารวมการรับรอง (Accreditation Participation Requirements, APR) ประกอบดวย

ขอกําหนดเฉพาะสําหรับการเขารวมในกระบวนการรับรอง และการธํารงสถานภาพการรับรอง ของโรงพยาบาล 
โรงพยาบาลจะตองยินยอมทําตามขอกําหนดท้ัง 12 ขอในมาตรฐานตอนนี้ตลอดเวลา ระหวางกระบวนการรับรอง 

ตอนท่ี 2 มาตรฐานผูปวยเปนศูนยกลาง (Patient-Centered Standards) ตอนนี้จะประกอบไปดวยมาตรฐาน

การดูแลผูปวยใหปลอดภัยท้ังหมด 8 บท ประกอบไปดวย 
๑. เปาหมายความปลอดภัยผูปวยสากล (International Patient Safety Goals, IPSG) 
๒. การเขาถึงบริการและความตอเนื่องของการดูแล (Access to Care and Continuity of Care, ACC) 
๓. สิทธิผูปวยและครอบครัว (Patient and Family Rights, PFR) 
๔. การประเมินผูปวย (Assessment of Patients, AOP) 
๕. การดูแลผูปวย (Care of Patients, COP) 
๖. การดูแลดานวิสัญญีและศัลยกรรม (Anesthesia and Surgical Care, ASC) 
๗. การจัดการดานยาและการใชยา (Medication Management and USE, MMU) 
๘. การใหความรูแกผูปวยและครอบครัว (Patient and Family Education, PFE) 

ตอนท่ี 3  มาตรฐานการบริหารจัดการองคกรสุขภาพ (Health Care Organization Management Standards) 

ประกอบไปดวยมาตรฐานการจัดการสถานบริการสุขภาพใหสามารถสนับสนุน และสงเสริมความปลอดภัยผูปวยได 
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- เพ่ือสรางและธํารงรักษาความพรอมในการเยี่ยมสํารวจอยางตอเนื่อง 
- เพ่ือใหดําเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement, QI) และพัฒนาขีดสมรรถนะ 

(Performance Improvement, PI) อยางมีประสิทธิภาพ 
- เพ่ือเพ่ิมการมีสวนรวมของบุคลากรในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ (QI) และพัฒนาขีดสมรรถนะ (PI) 

ของตนเอง 

โรงพยาบาลไดอะไรจากการขอรับรองมาตรฐาน JCI ?       

 
เนื่องจาก JCI ไดประกาศ Patient Safety Solutions ถึง

แนวทางท่ีเปน Joint Commission’s Approach วา การท่ีจะทําใหเกิดความ
ปลอดภัยผูปวยไดนั้นจะตองถูกผลักดันดวยกลไก 3 สวน ดังภาพ 

เปาหมายของมาตรฐาน JCI ตองการใหทุกองคกรเปน 
High Reliability Organization (HRO) โดยมาตรฐานจะทําให เ กิด
องคประกอบท่ีสําคัญ 3 สวน ท่ีทําใหโรงพยาบาลเปน HRO คือ 

 ผูนําองคกรใหการสนับสนุนอยางเขมแข็ง 
 มีความมุงม่ันในการสรางวัฒนธรรมความปลอดภัยใหเกิดข้ึน 
 ใช Evidenced based ในการพัฒนากระบวนการปฏิบัติ  
           อยางจริงจัง 
 
 

ยากม๊ัยถาจะขอรับรองตามมาตรฐาน JCI ?                              

มาตรฐานทุกมาตรฐานมีความยากเหมือนกันอยประการเดียวคือ การไมลงมือทําจริง ฉะนั้น หาก
โรงพยาบาลมีความมุงม่ันท่ีจะพัฒนาความปลอดภัยของผูปวย และกาวสูการเปนองคกรท่ีมีความนาเชื่อถือสูง (High 
Reliability Organization) แลว มาตรฐาน JCI ก็ไมใชเรื่องยาก มาตรฐาน JCI มีแนวทางในการนําสูการปฏิบัติได
งายๆ ดังนี้  

มีการฝกอบรมเชิงลึกสําหรับทีมท่ีรับผิดชอบ หรือทีมทํางาน มีการฝกอบรมท้ังองคกรโดยเนนท่ี 
 จุดเนนของมาตรฐาน 
 นโยบาย ระเบียบปฏิบัติและเอกสารท่ีเก่ียวของท่ีไดรับการอนุมัติ  
 การชวยฟนคืนชีพเบื้องตน (Basic Life Support) 
 การอบรมและทดสอบอัคคีภัยเบื้องตน (Basic Fire Training)  
 Emergency Hospital Codes ท่ีใชในโรงพยาบาล 

หากโรงพยาบาลมีความเขาใจถึงสาระสําคัญและจุดเนนของมาตรฐานแลว เชื่อแนวาโรงพยาบาล
ไมใชแคไดการรับรองดวยมาตรฐานสากลเทานั้น แตโรงพยาบาลยังสรางความเชื่อม่ันใหผูมารับบริการไดเห็นดวย
หลักฐานเชิงประจักษวา “โรงพยาบาล ไดสงมอบการบริการและกระบวนการดูแลรักษาท่ีมีความปลอดภัยสูงสุด 
ใหแกผูมารับบริการอยางแทจริง” 
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- เพ่ือสรางและธํารงรักษาความพรอมในการเยี่ยมสํารวจอยางตอเนื่อง 
- เพ่ือใหดําเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement, QI) และพัฒนาขีดสมรรถนะ 

(Performance Improvement, PI) อยางมีประสิทธิภาพ 
- เพ่ือเพ่ิมการมีสวนรวมของบุคลากรในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ (QI) และพัฒนาขีดสมรรถนะ (PI) 

ของตนเอง 

โรงพยาบาลไดอะไรจากการขอรับรองมาตรฐาน JCI ?       

 
เนื่องจาก JCI ไดประกาศ Patient Safety Solutions ถึง

แนวทางท่ีเปน Joint Commission’s Approach วา การท่ีจะทําใหเกิดความ
ปลอดภัยผูปวยไดนั้นจะตองถูกผลักดันดวยกลไก 3 สวน ดังภาพ 

เปาหมายของมาตรฐาน JCI ตองการใหทุกองคกรเปน 
High Reliability Organization (HRO) โดยมาตรฐานจะทําให เ กิด
องคประกอบท่ีสําคัญ 3 สวน ท่ีทําใหโรงพยาบาลเปน HRO คือ 

 ผูนําองคกรใหการสนับสนุนอยางเขมแข็ง 
 มีความมุงม่ันในการสรางวัฒนธรรมความปลอดภัยใหเกิดข้ึน 
 ใช Evidenced based ในการพัฒนากระบวนการปฏิบัติ  
           อยางจริงจัง 
 
 

ยากม๊ัยถาจะขอรับรองตามมาตรฐาน JCI ?                              

มาตรฐานทุกมาตรฐานมีความยากเหมือนกันอยประการเดียวคือ การไมลงมือทําจริง ฉะนั้น หาก
โรงพยาบาลมีความมุงม่ันท่ีจะพัฒนาความปลอดภัยของผูปวย และกาวสูการเปนองคกรท่ีมีความนาเชื่อถือสูง (High 
Reliability Organization) แลว มาตรฐาน JCI ก็ไมใชเรื่องยาก มาตรฐาน JCI มีแนวทางในการนําสูการปฏิบัติได
งายๆ ดังนี้  

มีการฝกอบรมเชิงลึกสําหรับทีมท่ีรับผิดชอบ หรือทีมทํางาน มีการฝกอบรมท้ังองคกรโดยเนนท่ี 
 จุดเนนของมาตรฐาน 
 นโยบาย ระเบียบปฏิบัติและเอกสารท่ีเก่ียวของท่ีไดรับการอนุมัติ  
 การชวยฟนคืนชีพเบื้องตน (Basic Life Support) 
 การอบรมและทดสอบอัคคีภัยเบื้องตน (Basic Fire Training)  
 Emergency Hospital Codes ท่ีใชในโรงพยาบาล 

หากโรงพยาบาลมีความเขาใจถึงสาระสําคัญและจุดเนนของมาตรฐานแลว เชื่อแนวาโรงพยาบาล
ไมใชแคไดการรับรองดวยมาตรฐานสากลเทานั้น แตโรงพยาบาลยังสรางความเชื่อม่ันใหผูมารับบริการไดเห็นดวย
หลักฐานเชิงประจักษวา “โรงพยาบาล ไดสงมอบการบริการและกระบวนการดูแลรักษาท่ีมีความปลอดภัยสูงสุด 
ใหแกผูมารับบริการอยางแทจริง” 
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โครงการประดิษฐหนากากปดตาทารกสองไฟรักษาตัวเหลอืง 

 
พ.ต.ท.หญิง จีระพรรณ คําชื่น    

  พยาบาล (สบ ๓) หอทารกแรกเกิด 
 
 

โครงการนี้จัดทําข้ึนมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและพัฒนาผาปดตาท่ีเหมาะสมและมีคุณภาพ
สําหรับทารกท่ีไดรับการสองไฟรักษาตัวเหลืองโดยจะชวยลดภาวะแทรกซอนจากการใชผาปดตาทารกสองไฟ 
จากการใชผาปดตาทารก แบบเดิม เม่ือลอกพลาสเตอรติดกับผิวหนังทารกออกจะเกิดรอยแดงหรือผื่นแดงและทํา
ใหทารกเกิดความเจ็บปวด กลุมตัวอยางท่ีใชทารกท่ีไดรับการสองไฟรักษาภาวะตัวเหลือง ณ หอทารกแรกเกิด ใน
ระหวางเดือน มิถุนายน – พฤศจิกายน ๒๕๕๗ จํานวน ๕๙ ราย โดยแบงเปนทารกท่ีใชผาปดตาแบบเดิม ๒๕ 
ราย ผาปดตาแบบใหม ๓๔ ราย เครื่องมือท่ีใชสํารวจ เปนแบบบันทึกอาการทารก และแบบสอบถามความพึง
พอใจ โดยใชสถิติวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ และคาเฉลี่ย สรุปผลไดดังนี้ 

1. อัตราการเกิดการระคายเคืองและผื่นแดงบริเวณผิวหนังหางตาทารก ฃองผาปดตาแบบเดิม
คิดเปนรอยละ ๘๔ เปรียบเทียบกับ ผาปดตาแบบใหมคิดเปนรอยละ ๐ 

2. อัตราความพึงพอใจของมารดาหลังคลอดท่ีทารกไดรับการสองไฟตอผาปดตาแบบเดิม ความพึง
พอใจระดับ ดี-ดีมากในภาพรวม คิดเปนรอยละ ๓๐.๘ เปรียบเทียบกับ ผาปดตาแบบใหม คิดเปนรอยละ ๘๑.๗๖ 

3. อัตราความพึงพอใจผูปฏิบัติงาน (พยาบาลหอทารกแรกเกิด) ตอผาปดตาแบบเดิม ความพึงพอใจ
ระดับ ดี-ดีมากในภาพรวม คิดเปนรอยละ ๑๗.๖ เปรียบเทียบกับ ผาปดตาแบบใหม คิดเปนรอยละ ๘๑.๔ 

จากผลการศึกษาพบวาผาปดตาแบบใหมสามารถลดการระคายเคืองและผื่นแดงไดเปนอยางดี
เม่ือเทียบกับผาปดตาแบบเดิม 
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นวัตกรรมถุงนํ้าไหล 

 

พ.ต.ท.หญิง สุมลรัตน สาธิตพิเคราะห 

กลุมงานพยาบาล  รพ.ตร. 
 
 

  การลางตาในหองตรวจโรคตา มีสาเหตุมาจากการมีสิ่งแปลกปลอม สารเคมีเขาตา หรือจากการ
ปวยเปนโรคตา โดยเฉพาะในเด็กเล็กอาจตองใชสําลีสะอาดชุบยาลางตาแลวเช็ดไปตามความยาวของเปลือกตา 
ฯลฯ  อุปกรณท่ีชวยในการลางตาของหองตรวจโรคตา จากเดิมการลางตาจะมีอุปกรณคือชามรูปไตกับชุดให
น้ําเกลือ เวลาลางตาน้ําเต็มชามรูปไตเจาหนาท่ีจะตองนําน้ําไปท้ิงกอนแลวคอยกลับมาลางตอไปจนครบแผนการ
รักษา จากสภาพความเปนอยูของสถานท่ีคับแคบ ไมเอ้ืออํานวยท่ีจะนําอุปกรณขนาดใหญ การนําตะแกรง
สําหรับการรองรับน้ําเกลือท่ีลางตาได มาไวในหองการพยาบาลไมไดความสะดวก ทางหองตรวจโรคตาจึงไดมีการ
คิดคนนวัตกรรมการลางตาโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการลางตา อํานวยความสะดวกใหกับจา
หนาท่ีมากข้ึน และเพ่ือใหเกิดความสวยงามเรียบรอยหลังจาการลางตา 

นวัตกรรมถุงน้ําไหล ประกอบดวย ถุงพลาสติด พลาสเตอร ถังน้ํา ชุดใหน้ําเกลือ เครื่องมือท่ีให
ผูปวยกรอกตาตามการหมุนของจุดหมุน วิธีปฏิบัติ ใหผูปวยนอนบนเตียง สอดเครื่องมือไวใตหมอน โดยครึ่งหนึ่ง
ของพลาสเตอรขนาด ๑ นิ้วติดบริเวณปลายหางตาของผูปวยอีกครึ่งหนึ่งติดกับถุงพลาสติก เจาะรูดานลางของ
ถุงพลาสติกเพ่ือระบายน้ําออกในถังภาชนะท่ีเตรียมไว ขณะลางตาโดยใชชุดใหน้ําเกลือไหลผานบริเวณหัวตาของ
ผูปวยและใหผูปวยมองตามจุดท่ีกําหนดไว ซ่ึงจะมีการเคลื่อนท่ีในลักษณะตามเข็มนาฬิกา ชวยในการกรอกตา
ขณะลางตา เปนการกําจัดสิ่งแปลกปลอมตางๆ ใหหลุดออกมาจากดวงตา 

ผลจากการทดสอบนวัตกรรมกับผูปวยจํานวน 8 ราย พบวา ผูปวยมีความพึงพอใจอยู ท่ี
ประมาณ ๘๐% เจาหนาท่ีปฏิบัติงาน พบวา มีความพึงพอใจอยูท่ี ๙๐% เนื่องจาก ลดภาระการทํางานของ
พยาบาล สามารถปฏิบัติการพยาบาลกับผูปวยอ่ืนได การกรอกตาไปมาหมุนตามจุดหมุดท่ีกําหนดไวขณะลางตา
ทําใหมีประสิทธิภาพในการลางตามากข้ึน 
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โครงการประดิษฐหนากากปดตาทารกสองไฟรักษาตัวเหลอืง 

 
พ.ต.ท.หญิง จีระพรรณ คําชื่น    

  พยาบาล (สบ ๓) หอทารกแรกเกิด 
 
 

โครงการนี้จัดทําข้ึนมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและพัฒนาผาปดตาท่ีเหมาะสมและมีคุณภาพ
สําหรับทารกท่ีไดรับการสองไฟรักษาตัวเหลืองโดยจะชวยลดภาวะแทรกซอนจากการใชผาปดตาทารกสองไฟ 
จากการใชผาปดตาทารก แบบเดิม เม่ือลอกพลาสเตอรติดกับผิวหนังทารกออกจะเกิดรอยแดงหรือผื่นแดงและทํา
ใหทารกเกิดความเจ็บปวด กลุมตัวอยางท่ีใชทารกท่ีไดรับการสองไฟรักษาภาวะตัวเหลือง ณ หอทารกแรกเกิด ใน
ระหวางเดือน มิถุนายน – พฤศจิกายน ๒๕๕๗ จํานวน ๕๙ ราย โดยแบงเปนทารกท่ีใชผาปดตาแบบเดิม ๒๕ 
ราย ผาปดตาแบบใหม ๓๔ ราย เครื่องมือท่ีใชสํารวจ เปนแบบบันทึกอาการทารก และแบบสอบถามความพึง
พอใจ โดยใชสถิติวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ และคาเฉลี่ย สรุปผลไดดังนี้ 

1. อัตราการเกิดการระคายเคืองและผื่นแดงบริเวณผิวหนังหางตาทารก ฃองผาปดตาแบบเดิม
คิดเปนรอยละ ๘๔ เปรียบเทียบกับ ผาปดตาแบบใหมคิดเปนรอยละ ๐ 

2. อัตราความพึงพอใจของมารดาหลังคลอดท่ีทารกไดรับการสองไฟตอผาปดตาแบบเดิม ความพึง
พอใจระดับ ด-ีดีมากในภาพรวม คิดเปนรอยละ ๓๐.๘ เปรียบเทียบกับ ผาปดตาแบบใหม คิดเปนรอยละ ๘๑.๗๖ 

3. อัตราความพึงพอใจผูปฏิบัติงาน (พยาบาลหอทารกแรกเกิด) ตอผาปดตาแบบเดิม ความพึงพอใจ
ระดับ ดี-ดีมากในภาพรวม คิดเปนรอยละ ๑๗.๖ เปรียบเทียบกับ ผาปดตาแบบใหม คิดเปนรอยละ ๘๑.๔ 

จากผลการศึกษาพบวาผาปดตาแบบใหมสามารถลดการระคายเคืองและผื่นแดงไดเปนอยางดี
เม่ือเทียบกับผาปดตาแบบเดิม 
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นวัตกรรมถุงนํ้าไหล 

 

พ.ต.ท.หญิง สุมลรัตน สาธิตพิเคราะห 

กลุมงานพยาบาล  รพ.ตร. 
 
 

  การลางตาในหองตรวจโรคตา มีสาเหตุมาจากการมีสิ่งแปลกปลอม สารเคมีเขาตา หรือจากการ
ปวยเปนโรคตา โดยเฉพาะในเด็กเล็กอาจตองใชสําลีสะอาดชุบยาลางตาแลวเช็ดไปตามความยาวของเปลือกตา 
ฯลฯ  อุปกรณท่ีชวยในการลางตาของหองตรวจโรคตา จากเดิมการลางตาจะมีอุปกรณคือชามรูปไตกับชุดให
น้ําเกลือ เวลาลางตาน้ําเต็มชามรูปไตเจาหนาท่ีจะตองนําน้ําไปท้ิงกอนแลวคอยกลับมาลางตอไปจนครบแผนการ
รักษา จากสภาพความเปนอยูของสถานท่ีคับแคบ ไมเอ้ืออํานวยท่ีจะนําอุปกรณขนาดใหญ การนําตะแกรง
สําหรับการรองรับน้ําเกลือท่ีลางตาได มาไวในหองการพยาบาลไมไดความสะดวก ทางหองตรวจโรคตาจึงไดมีการ
คิดคนนวัตกรรมการลางตาโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการลางตา อํานวยความสะดวกใหกับจา
หนาท่ีมากข้ึน และเพ่ือใหเกิดความสวยงามเรียบรอยหลังจาการลางตา 

นวัตกรรมถุงน้ําไหล ประกอบดวย ถุงพลาสติด พลาสเตอร ถังน้ํา ชุดใหน้ําเกลือ เครื่องมือท่ีให
ผูปวยกรอกตาตามการหมุนของจุดหมุน วิธีปฏิบัติ ใหผูปวยนอนบนเตียง สอดเครื่องมือไวใตหมอน โดยครึ่งหนึ่ง
ของพลาสเตอรขนาด ๑ นิ้วติดบริเวณปลายหางตาของผูปวยอีกครึ่งหนึ่งติดกับถุงพลาสติก เจาะรูดานลางของ
ถุงพลาสติกเพ่ือระบายน้ําออกในถังภาชนะท่ีเตรียมไว ขณะลางตาโดยใชชุดใหน้ําเกลือไหลผานบริเวณหัวตาของ
ผูปวยและใหผูปวยมองตามจุดท่ีกําหนดไว ซ่ึงจะมีการเคลื่อนท่ีในลักษณะตามเข็มนาฬิกา ชวยในการกรอกตา
ขณะลางตา เปนการกําจัดสิ่งแปลกปลอมตางๆ ใหหลุดออกมาจากดวงตา 

ผลจากการทดสอบนวัตกรรมกับผูปวยจํานวน 8 ราย พบวา ผูปวยมีความพึงพอใจอยู ท่ี
ประมาณ ๘๐% เจาหนาท่ีปฏิบัติงาน พบวา มีความพึงพอใจอยูท่ี ๙๐% เนื่องจาก ลดภาระการทํางานของ
พยาบาล สามารถปฏิบัติการพยาบาลกับผูปวยอ่ืนได การกรอกตาไปมาหมุนตามจุดหมุดท่ีกําหนดไวขณะลางตา
ทําใหมีประสิทธิภาพในการลางตามากข้ึน 
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การดูแลผูปวยหลังปลูกถายไตในโรงพยาบาลตํารวจ 

CARE OF THE POST KIDNEY TRANSPLANT IN POLICE GENERAL HOSPITAL 

 
พ.ต.ท.หญิง สุภาวดี  วรพันธุ 

พยาบาล (สบ3) กลุมงานพยาบาล รพ.ตร. 
 
 

การปลูกถายไต (Kidney Transplant) เปนกระบวนการรักษาท่ีจะทําใหผูปวยมีคุณภาพชีวิตท่ี
ดีใกลเคียงคนปกติมากท่ีสุด ท้ังนี้มีความซับซอนในการดูแล และตองใชทีมบุคลากรสหสาขาวิชาชีพท่ีมีความรู 
ความชํานาญเฉพาะทางเพ่ือใหไดมาซ่ึงการดูแลอยางมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยแกผูปวย จึงเปนหนาท่ี
หลักของทีมผูดูแลจะตองทบทวนวาอะไรคือความเสี่ยง มาตรการท่ีใชอยูนั้นมีความรัดกุมเพียงพอหรือไมการใช 
Clinical tracer จะชวยใหเห็นประเด็นตางๆ ชัดเจนมากข้ึนและจะสงผลใหทีมผูดูแลมีความพยายามในการ
ปองกันความเสี่ยงเหลานั้นผูปวยและครอบครัวมีความรูความเขาใจ และสามารถดูแลตนเองได 

โรงพยาบาลตํารวจเริ่มมีการผาตัดปลูกถายไตตั้งแต พ.ศ.2532 ถึงปจจุบันรวม 145 ราย สถิติ
ผูมารับบริการยอนหลังป พ.ศ. 2556 2557 2558 2559 (มค.-กค.) มีผูปวย 6 ราย 10 ราย 6 ราย และ 5 
ราย ตามลําดับ ปจจุบันไดมีการดูแลผูปวยปลูกถายไตโดยสหสาขาวิชาชีพ โดยยึดผูปวยเปนศูนยกลาง 
ประกอบดวยอายุรแพทยโรคไต,ศัลยแพทยทางเดินปสสาวะ,ศัลยแพทยหลอดเลือด, เภสัชกร,โภชนากร, นัก
สังคมสงเคราะห และพยาบาล ER ICU Surg ward ฉก.10 โดยมีพยาบาลจากหนวยไตเทียม เปนผูประสาน  

หลังผาตัดปลูกถายไต จะ admit ใน ICU ศัลยกรรม 3 วัน ถาไมมีภาวะแทรกซอน จะสงตอท่ี
หอผูปวย ฉก. 10 จนจําหนาย โดยใหการดูแลรักษาตาม CPG และ CNPG ไดแก ติดตามผลการตรวจทาง
หองปฏิบัติการตางๆ ติดตามระดับยากดภูมิและการปรับยา การเฝาระวังภาวะแทรกซอน เชน การเกิดภาวะสลัด
ไต การติดเชื้อในระบบทางเดินปสสาวะ การติดเชื้อแผลผาตัด เปนตน เนื่องจากผูปวยกลุมนี้ตองไดรับยากดภูมิ
ตอเนื่องจึงตองมีการเฝาระวังการติดเชื้อเปนกรณีพิเศษ มีการวางแผนจําหนาย โดยการใหคําแนะนําการปฏิบัติ
ตัวขณะอยูบาน โดย พยาบาล เภสัชกร โภชนากรและทดสอบความรู 
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ประสบการณของหัวหนาหอผูปวยวิกฤตในการจัดการความปลอดภยัของบุคลากร 

EXPERIENCES OF INTENSIVE CARE UNIT HEAD NURSE IN MANAGING STAFF’S SAFETY 
 

พ.ต.ท.หญิงรัชดากร ราชิวงศ  
พยาบาล (สบ3) กลุมงานพยาบาล โรงพยาบาลตํารวจ 

 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาประสบการณของหัวหนาหอผูปวยวิกฤตในการจัดการ
ความปลอดภัยของบุคลากร โดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

ผูใหขอมูล คือพยาบาลหัวหนาหอผูปวยวิกฤตท่ีมีประสบการณในการจัดการความปลอดภัยของ
บุคลากรในหอผูปวยวิกฤต ท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน ท่ีผานการรับรองคุณภาพและมาตรฐาน
โรงพยาบาลระดับสากล (JCIA: Joint Commission International Accreditation) และไดรับการรับรอง
ตอเนื่อง (Re-Accredited) อยางนอย 2 ครั้ง จํานวน 12 ราย เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณแบบเจาะลึก 
(In-depth Interview) และการบันทึกเทป นําขอมูลท่ีไดมาถอดความแบบคําตอคํา และวิเคราะหขอมูลเชิง
เนื้อหา (Content Analysis) 

ผลการศึกษาพบวา ประสบการณของหัวหนาหอผูปวยวิกฤตในการจัดการความปลอดภัยของ
บุคลากร พบประเด็นสําคัญ 9 ประเด็น คือ 1) ทบทวนนโยบายและมาตรฐานเรื่องความปลอดภัยอยางสมํ่าเสมอ  
2) จัดระบบความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล 3) เรียนรูสถานการณและวางแผนการปองกัน 4) การปองกันและ
ลดผลกระทบจากความเสี่ยง 5) ติดตามการทํางานของบุคลากรใหเปนไปตามมาตรฐาน 6) สงเสริมและสราง
วัฒนธรรมความปลอดภัย 7) การกระตุนใหบุคลากรปฏิบัติอยางตอเนื่อง 8) เง่ือนไขและอุปสรรคในการจัดการ
ความปลอดภัย และ9) บทเรียนในการจัดการความปลอดภัยของบุคลากรในฐานะหัวหนาหนวยงาน 

ขอคนพบท่ีไดจากการศึกษาสามารถนําไปเปนบทเรียน และเปนแนวทางใหกับผูบริหารทางการ
พยาบาล และหัวหนาหอผูปวยวิกฤต ในการปรับปรุงระบบการทํางาน และวางแผนการทํางานใหบุคลากรใน
องคการเกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานท้ังทางรางกายและจิตใจ 
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การดูแลผูปวยหลังปลูกถายไตในโรงพยาบาลตํารวจ 

CARE OF THE POST KIDNEY TRANSPLANT IN POLICE GENERAL HOSPITAL 

 
พ.ต.ท.หญิง สุภาวดี  วรพันธุ 

พยาบาล (สบ3) กลุมงานพยาบาล รพ.ตร. 
 
 

การปลูกถายไต (Kidney Transplant) เปนกระบวนการรักษาท่ีจะทําใหผูปวยมีคุณภาพชีวิตท่ี
ดีใกลเคียงคนปกติมากท่ีสุด ท้ังนี้มีความซับซอนในการดูแล และตองใชทีมบุคลากรสหสาขาวิชาชีพท่ีมีความรู 
ความชํานาญเฉพาะทางเพ่ือใหไดมาซ่ึงการดูแลอยางมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยแกผูปวย จึงเปนหนาท่ี
หลักของทีมผูดูแลจะตองทบทวนวาอะไรคือความเสี่ยง มาตรการท่ีใชอยูนั้นมีความรัดกุมเพียงพอหรือไมการใช 
Clinical tracer จะชวยใหเห็นประเด็นตางๆ ชัดเจนมากข้ึนและจะสงผลใหทีมผูดูแลมีความพยายามในการ
ปองกันความเสี่ยงเหลานั้นผูปวยและครอบครัวมีความรูความเขาใจ และสามารถดูแลตนเองได 

โรงพยาบาลตํารวจเริ่มมีการผาตัดปลูกถายไตตั้งแต พ.ศ.2532 ถึงปจจุบันรวม 145 ราย สถิติ
ผูมารับบริการยอนหลังป พ.ศ. 2556 2557 2558 2559 (มค.-กค.) มีผูปวย 6 ราย 10 ราย 6 ราย และ 5 
ราย ตามลําดับ ปจจุบันไดมีการดูแลผูปวยปลูกถายไตโดยสหสาขาวิชาชีพ โดยยึดผูปวยเปนศูนยกลาง 
ประกอบดวยอายุรแพทยโรคไต,ศัลยแพทยทางเดินปสสาวะ,ศัลยแพทยหลอดเลือด, เภสัชกร,โภชนากร, นัก
สังคมสงเคราะห และพยาบาล ER ICU Surg ward ฉก.10 โดยมีพยาบาลจากหนวยไตเทียม เปนผูประสาน  

หลังผาตัดปลูกถายไต จะ admit ใน ICU ศัลยกรรม 3 วัน ถาไมมีภาวะแทรกซอน จะสงตอท่ี
หอผูปวย ฉก. 10 จนจําหนาย โดยใหการดูแลรักษาตาม CPG และ CNPG ไดแก ติดตามผลการตรวจทาง
หองปฏิบัติการตางๆ ติดตามระดับยากดภูมิและการปรับยา การเฝาระวังภาวะแทรกซอน เชน การเกิดภาวะสลัด
ไต การติดเชื้อในระบบทางเดินปสสาวะ การติดเชื้อแผลผาตัด เปนตน เนื่องจากผูปวยกลุมนี้ตองไดรับยากดภูมิ
ตอเนื่องจึงตองมีการเฝาระวังการติดเชื้อเปนกรณีพิเศษ มีการวางแผนจําหนาย โดยการใหคําแนะนําการปฏิบัติ
ตัวขณะอยูบาน โดย พยาบาล เภสัชกร โภชนากรและทดสอบความรู 
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ประสบการณของหัวหนาหอผูปวยวิกฤตในการจัดการความปลอดภยัของบุคลากร 

EXPERIENCES OF INTENSIVE CARE UNIT HEAD NURSE IN MANAGING STAFF’S SAFETY 
 

พ.ต.ท.หญิงรัชดากร ราชิวงศ  
พยาบาล (สบ3) กลุมงานพยาบาล โรงพยาบาลตํารวจ 

 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาประสบการณของหัวหนาหอผูปวยวิกฤตในการจัดการ
ความปลอดภัยของบุคลากร โดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

ผูใหขอมูล คือพยาบาลหัวหนาหอผูปวยวิกฤตท่ีมีประสบการณในการจัดการความปลอดภัยของ
บุคลากรในหอผูปวยวิกฤต ท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน ท่ีผานการรับรองคุณภาพและมาตรฐาน
โรงพยาบาลระดับสากล (JCIA: Joint Commission International Accreditation) และไดรับการรับรอง
ตอเนื่อง (Re-Accredited) อยางนอย 2 ครั้ง จํานวน 12 ราย เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณแบบเจาะลึก 
(In-depth Interview) และการบันทึกเทป นําขอมูลท่ีไดมาถอดความแบบคําตอคํา และวิเคราะหขอมูลเชิง
เนื้อหา (Content Analysis) 

ผลการศึกษาพบวา ประสบการณของหัวหนาหอผูปวยวิกฤตในการจัดการความปลอดภัยของ
บุคลากร พบประเด็นสําคัญ 9 ประเด็น คือ 1) ทบทวนนโยบายและมาตรฐานเรื่องความปลอดภัยอยางสมํ่าเสมอ  
2) จัดระบบความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล 3) เรียนรูสถานการณและวางแผนการปองกัน 4) การปองกันและ
ลดผลกระทบจากความเสี่ยง 5) ติดตามการทํางานของบุคลากรใหเปนไปตามมาตรฐาน 6) สงเสริมและสราง
วัฒนธรรมความปลอดภัย 7) การกระตุนใหบุคลากรปฏิบัติอยางตอเนื่อง 8) เง่ือนไขและอุปสรรคในการจัดการ
ความปลอดภัย และ9) บทเรียนในการจัดการความปลอดภัยของบุคลากรในฐานะหัวหนาหนวยงาน 

ขอคนพบท่ีไดจากการศึกษาสามารถนําไปเปนบทเรียน และเปนแนวทางใหกับผูบริหารทางการ
พยาบาล และหัวหนาหอผูปวยวิกฤต ในการปรับปรุงระบบการทํางาน และวางแผนการทํางานใหบุคลากรใน
องคการเกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานท้ังทางรางกายและจิตใจ 
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ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการการเขารับตรวจวินิจฉัยกอนคลอดกลุมอาการ

ดาวนในหญิงตั้งครรภท่ีมีความเสี่ยงสูงท่ีมาใชบริการโรงพยาบาลตาํรวจ  (FACTORS 

RELATED WITH A PRENATAL DIAGNOSIS OF DOWN SYNDROME IN PREGNANT WOMEN AT 

HIGH RISK THAT USE SERVICED IN POLICE GENERAL HOSPITAL) 
 

       พ.ต.ท.หญิง อภิชญา ลลีาธนางกูร พยาบาล (สบ 3) 
หองตรวจสตูินรีเวชกรรม กลุมงานพยาบาล รพ.ตร. 

 
 

งานวิจัยนี้ศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการการเขารับตรวจวินิจฉัยกอนคลอดกลุม
อาการดาวนในหญิงตั้งครรภท่ีมีความเสี่ยงสูงท่ีมาใชบริการในโรงพยาบาลตํารวจ กลุมตัวอยางคือหญิงตั้งครรภท่ี
มีความเสี่ยงสูงตอการมีบุตรกลุมอาการดาวนอายุครรภกอน 19 สัปดาหนับจนถึงวันท่ีเจาะนาคร่ําจานวน 165 
คน เลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล 
แบบสอบถามการรับรูโอกาสเสี่ยงของกลุมอาการดาวน แบบสอบถามการรับรูความรุนแรงของกลุมอาการดาวน 
แบบสอบถามการรับรูประโยชนของการตรวจวินิจฉัยกอนคลอดกลุมอาการดาวน และแบบสอบถามการรับรู
อุปสรรคการตรวจวินิจฉัยกอนคลอดกลุมอาการดาวน   ผานการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดยผูทรงคุณวุฒิ
และมีคาความเท่ียงจากการคํานวณคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคเทากับ .834, .482, .745 และ .840 
ตามลาดับ วิเคราะหขอมูลโดยการแจกแจงความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติวิเคราะห 
Chi – square ผลการวิจัยสรุปผลไดดังนี้ 
  1. ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการเขารับการตรวจวินิจฉัยกอนคลอดกลุมอาการดาวนพบวา 1) 
การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการมีบุตรกลุมอาการดาวนโดยรวมอยูในระดับมากมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.32 (S.D. = 
0.77) 2) การรับรูความรุนแรงของกลุมอาการดาวนโดยรวมอยูในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.39 (S.D. 
= 1.16) 3) การรับรูประโยชนของการตรวจวินิจฉัยกอนคลอดกลุมอาการดาวนโดยรวมอยูในระดับมากมี
คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.29 (S.D. = 0.72) 4) การรับรูอุปสรรคของการตรวจวินิจฉัยกอนคลอดกลุมอาการดาวน
โดยรวมอยูในระดับนอยมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.95 (S.D. = 1.08) 
  2. ระดับการศึกษาและการรับรูอุปสรรคของการตรวจวินิจฉัยกอนคลอดกลุมอาการดาวนมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการเขารับการตรวจวินิจฉัยกอนคลอดกลุมอาการดาวนในหญิงตั้งครรภท่ีมีความเสี่ยง
สูงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 อายุ รายได ประสบการณการตั้งครรภ อายุครรภ การรับรูโอกาสเสี่ยง
ของการมีบุตรกลุมอาการดาวน การรับรูความรุนแรงของกลุมอาการดาวน การรับรูประโยชนของการตรวจ
วินิจฉัยกอนคลอดกลุมอาการดาวนไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเขารับการตรวจวินิจฉัยกอนคลอดกลุม
อาการดาวนในหญิงตั้งครรภท่ีมีความเสี่ยงสูง 
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ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับพฤติกรรมจริยธรรม 

ของพยาบาลวิชาชีพ 
 

พ.ต.ท.หญิง รุจเรข เพราะสาเนียง 
กลุมงานพยาบาล รพ.ตร. 

 
 

การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive correlational research) เพ่ือศึกษา
ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน พฤติกรรมจริยธรรมและความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับ
พฤติกรรมจริยธรรมของพยาบาล โรงพยาบาลตํารวจกลุมตัวอยางท่ีใชศึกษา ไดแก พยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบัติงาน
ในโรงพยาบาลตํารวจ จํานวน 229 คน โดยใชแบบสอบถามคุณภาพชีวิตในการทํางานท่ีดัดแปลงจากแบบ
ประเมินของเศรษฐศาสตร ไชยแสงและแบบสอบถามพฤติกรรมจริยธรรมของพยาบาลตามการรับรูของพยาบาล
วิชาชีพ ของ ทรงศรี ชุมประดิษฐ ท่ีสรางข้ึนโดยใชหลักจรรยาบรรณพยาบาลของสมาคมพยาบาลแหงประเทศ
ไทย ป พ.ศ.2546 ซ่ึงไดนามาหาคาความเท่ียงโดยใชคาสัมประสิทธแอลฟา ของครอนบาค (Cronbach’s 
alpha coefficient) ไดคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.82 และ 0.94 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาความถ่ี 
คารอยละ คาเฉลี่ยคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน 

ผลการวิจัยสรุปได ดังนี้ 
(1) พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลตํารวจ มีคุณภาพชีวิตในการทํางานโดยรวมอยูในระดับ ปาน

กลาง (X = 3.33, SD = 0.80) เม่ือพิจารณารายดาน พบวาดานโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะของตนเอง อยู
ในระดับ มาก (X = 3.73, SD = 0.71) ดานการไดรับคาตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม อยูในระดับปานกลาง 
(X = 3.02, SD = 0.97) 

(2) พยาบาลวิชาชีพ มีระดับพฤติกรรมจริยธรรมโดยรวมอยูในระดับ มาก (X = 2.88, SD = 
0.34) เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดานพยาบาลรับผิดชอบตอประชาชนผูตองการการพยาบาลและบริการ
สุขภาพและดานพยาบาลพึงปองกันอันตรายตอสุขภาพและชีวิตของผูใชบริการ อยูในระดับ มาก (X = 2.90, 
SD = 0.29) ดานพยาบาลพึงรวมในการทาความเจริญกาวหนาใหแกวิชาชีพพยาบาลอยูในระดับ มาก ท่ีระดับ
คะแนนนอยท่ีสุด (X = 2.36, SD = 0.44) 

(3) คุณภาพชีวิตในการทํางานโดยรวมมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมจริยธรรมของ
พยาบาลวิชาชีพอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดานการไดคาตอบแทนท่ี
เพียงพอและยุติธรรม ดานสถานภาพการทางานท่ีมีความปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ และ ดานความกาวหนา
และม่ันคงในงาน มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมจริยธรรมของพยาบาล อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 สวนดานโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะของตนเอง ดานประชาธิปไตยในองคกร ดานความสมดุลระหวาง
ชีวิตงานกับชีวิตดานอ่ืนและดานความเปนประโยชนตอสังคมมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมจริยธรรมของ
พยาบาล อยางมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และ ดานการบูรณาการทางสังคมหรือการทํางานรวมกันไมมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมจริยธรรมของพยาบาล 
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ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการการเขารับตรวจวินิจฉัยกอนคลอดกลุมอาการ

ดาวนในหญิงตั้งครรภท่ีมีความเสี่ยงสูงท่ีมาใชบริการโรงพยาบาลตาํรวจ  (FACTORS 

RELATED WITH A PRENATAL DIAGNOSIS OF DOWN SYNDROME IN PREGNANT WOMEN AT 

HIGH RISK THAT USE SERVICED IN POLICE GENERAL HOSPITAL) 
 

       พ.ต.ท.หญิง อภิชญา ลลีาธนางกูร พยาบาล (สบ 3) 
หองตรวจสตูินรีเวชกรรม กลุมงานพยาบาล รพ.ตร. 

 
 

งานวิจัยนี้ศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการการเขารับตรวจวินิจฉัยกอนคลอดกลุม
อาการดาวนในหญิงตั้งครรภท่ีมีความเสี่ยงสูงท่ีมาใชบริการในโรงพยาบาลตํารวจ กลุมตัวอยางคือหญิงตั้งครรภท่ี
มีความเสี่ยงสูงตอการมีบุตรกลุมอาการดาวนอายุครรภกอน 19 สัปดาหนับจนถึงวันท่ีเจาะนาคร่ําจานวน 165 
คน เลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล 
แบบสอบถามการรับรูโอกาสเสี่ยงของกลุมอาการดาวน แบบสอบถามการรับรูความรุนแรงของกลุมอาการดาวน 
แบบสอบถามการรับรูประโยชนของการตรวจวินิจฉัยกอนคลอดกลุมอาการดาวน และแบบสอบถามการรับรู
อุปสรรคการตรวจวินิจฉัยกอนคลอดกลุมอาการดาวน   ผานการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดยผูทรงคุณวุฒิ
และมีคาความเท่ียงจากการคํานวณคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคเทากับ .834, .482, .745 และ .840 
ตามลาดับ วิเคราะหขอมูลโดยการแจกแจงความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติวิเคราะห 
Chi – square ผลการวิจัยสรุปผลไดดังนี้ 
  1. ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการเขารับการตรวจวินิจฉัยกอนคลอดกลุมอาการดาวนพบวา 1) 
การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการมีบุตรกลุมอาการดาวนโดยรวมอยูในระดับมากมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.32 (S.D. = 
0.77) 2) การรับรูความรุนแรงของกลุมอาการดาวนโดยรวมอยูในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.39 (S.D. 
= 1.16) 3) การรับรูประโยชนของการตรวจวินิจฉัยกอนคลอดกลุมอาการดาวนโดยรวมอยูในระดับมากมี
คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.29 (S.D. = 0.72) 4) การรับรูอุปสรรคของการตรวจวินิจฉัยกอนคลอดกลุมอาการดาวน
โดยรวมอยูในระดับนอยมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.95 (S.D. = 1.08) 
  2. ระดับการศึกษาและการรับรูอุปสรรคของการตรวจวินิจฉัยกอนคลอดกลุมอาการดาวนมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการเขารับการตรวจวินิจฉัยกอนคลอดกลุมอาการดาวนในหญิงตั้งครรภท่ีมีความเสี่ยง
สูงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 อายุ รายได ประสบการณการตั้งครรภ อายุครรภ การรับรูโอกาสเสี่ยง
ของการมีบุตรกลุมอาการดาวน การรับรูความรุนแรงของกลุมอาการดาวน การรับรูประโยชนของการตรวจ
วินิจฉัยกอนคลอดกลุมอาการดาวนไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเขารับการตรวจวินิจฉัยกอนคลอดกลุม
อาการดาวนในหญิงตั้งครรภท่ีมีความเสี่ยงสูง 
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ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับพฤติกรรมจริยธรรม 

ของพยาบาลวิชาชีพ 
 

พ.ต.ท.หญิง รุจเรข เพราะสาเนียง 
กลุมงานพยาบาล รพ.ตร. 

 
 

การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive correlational research) เพ่ือศึกษา
ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน พฤติกรรมจริยธรรมและความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับ
พฤติกรรมจริยธรรมของพยาบาล โรงพยาบาลตํารวจกลุมตัวอยางท่ีใชศึกษา ไดแก พยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบัติงาน
ในโรงพยาบาลตํารวจ จํานวน 229 คน โดยใชแบบสอบถามคุณภาพชีวิตในการทํางานท่ีดัดแปลงจากแบบ
ประเมินของเศรษฐศาสตร ไชยแสงและแบบสอบถามพฤติกรรมจริยธรรมของพยาบาลตามการรับรูของพยาบาล
วิชาชีพ ของ ทรงศรี ชุมประดิษฐ ท่ีสรางข้ึนโดยใชหลักจรรยาบรรณพยาบาลของสมาคมพยาบาลแหงประเทศ
ไทย ป พ.ศ.2546 ซ่ึงไดนามาหาคาความเท่ียงโดยใชคาสัมประสิทธแอลฟา ของครอนบาค (Cronbach’s 
alpha coefficient) ไดคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.82 และ 0.94 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาความถ่ี 
คารอยละ คาเฉลี่ยคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน 

ผลการวิจัยสรุปได ดังนี้ 
(1) พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลตํารวจ มีคุณภาพชีวิตในการทํางานโดยรวมอยูในระดับ ปาน

กลาง (X = 3.33, SD = 0.80) เม่ือพิจารณารายดาน พบวาดานโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะของตนเอง อยู
ในระดับ มาก (X = 3.73, SD = 0.71) ดานการไดรับคาตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม อยูในระดับปานกลาง 
(X = 3.02, SD = 0.97) 

(2) พยาบาลวิชาชีพ มีระดับพฤติกรรมจริยธรรมโดยรวมอยูในระดับ มาก (X = 2.88, SD = 
0.34) เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดานพยาบาลรับผิดชอบตอประชาชนผูตองการการพยาบาลและบริการ
สุขภาพและดานพยาบาลพึงปองกันอันตรายตอสุขภาพและชีวิตของผูใชบริการ อยูในระดับ มาก (X = 2.90, 
SD = 0.29) ดานพยาบาลพึงรวมในการทาความเจริญกาวหนาใหแกวิชาชีพพยาบาลอยูในระดับ มาก ท่ีระดับ
คะแนนนอยท่ีสุด (X = 2.36, SD = 0.44) 

(3) คุณภาพชีวิตในการทํางานโดยรวมมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมจริยธรรมของ
พยาบาลวิชาชีพอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดานการไดคาตอบแทนท่ี
เพียงพอและยุติธรรม ดานสถานภาพการทางานท่ีมีความปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ และ ดานความกาวหนา
และม่ันคงในงาน มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมจริยธรรมของพยาบาล อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 สวนดานโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะของตนเอง ดานประชาธิปไตยในองคกร ดานความสมดุลระหวาง
ชีวิตงานกับชีวิตดานอ่ืนและดานความเปนประโยชนตอสังคมมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมจริยธรรมของ
พยาบาล อยางมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และ ดานการบูรณาการทางสังคมหรือการทํางานรวมกันไมมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมจริยธรรมของพยาบาล 
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ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองของบุคคลและครอบครัวตอความสามารถ 

ในการทําหนาท่ีของรางกายของผูสูงอายุกระดูกสะโพกหัก  

The effect of the individual and family self-management promoting program 

on physical function among older persons with hip fracture 
 

พ.ต.ท.หญิง ธนพร รัตนาธรรมวัฒน, ผศ.ดร.ทัศนา ชูวรรธนะปกรณ 
ตึกมงคลกาญจนาภเิษกช้ัน 9-10 กลุมงานพยาบาลสายออรโธปดิกส 

 
 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยก่ึงทดลอง มีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการทํา
หนาท่ีของรางกายของผูสูงอายุกระดูกสะโพกหัก ระหวางกลุมท่ีไดรับโปรแกรมการจัดการตนเองของบุคคลและ
ครอบครัว กับกลุมท่ีไดรับการพยาบาลตามปกติ กลุมตัวอยางเปนผูสูงอายุกระดูกสะโพกหัก แผนกผูปวยใน 
โรงพยาบาลตํารวจ จํานวน 44 ราย แบงเปน 2 กลุม คือ กลุมทดลอง 22 คน และกลุมควบคุม 22 คน โดยจัด
ใหท้ัง 2 กลุมมีความคลายคลึงกันในดานอายุ เพศ โรคประจาตัว และชนิดของการผาตัด ซ่ึงกลุมทดลองไดรับ
โปรแกรมการจัดการตนเองเปนระยะเวลา 6 สัปดาห และกลุมควบคุมไดรับการพยาบาลตามปกติ เครื่องมือท่ีใช
ในการวิจัย คือ โปรแกรมการจัดการตนเองของบุคคลและครอบครัวตามแนวคิดทฤษฎีการจัดการตนเองของ
บุคคลและครอบครัวของ Ryan & Sawin ประกอบดวย แผนการสอน คูมือการจัดการตนเอง สมุดบันทึกการ
จัดการตนเอง เก็บรวบรวมขอมูลโดยใช แบบประเมินความสามารถในการเดินบนพ้ืนราบในเวลา 6 นาที วัด
ระยะทางเปนเมตร วิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉลี่ย รอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติการทดสอบที (t-test) 

ผลการวิจัย พบวา คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการทําหนาท่ีของรางกายของผูสูงอายุกระดูก
สะโพกหักภายหลังไดรับโปรแกรมการจัดการตนเองของบุคคลและครอบครัวสูงกวากลุมท่ีไดรับการพยาบาล
ตามปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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การเปรียบเทียบประสิทธิผล และความปลอดภัยของการกดแผลหามเลือด เมื่อถอดทอนํา

สายสวนหลอดเลือดแดงออกจากขา ในผูปวยท่ีทําหัตถการตรวจสวนหัวใจ ระหวาง

วิธีการกดแผลดวยมือ กับการกดแผลดวยอุปกรณหามเลือด ชนิด Perclose ProGlide 

Suture-Mediated Closure System (Perclose ProGlide SMC System) 
 

พ.ต.อ.หญิง กัลยาณี พฤกษารุงเรอืง 
ตําแหนง รอง ผบก.รพ.ตร.    

ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาหนวยปฏิบัตกิารสวนหัวใจและหลอดเลือด รพ.ตร. 

 
ABSTRACT 
วัตถุประสงค  เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิผล และความปลอดภัย ของการกดแผลหามเลือด เม่ือถอดทอนําสาย
สวนหลอดเลือดแดงออกจากขา ในผูปวยท่ีทําหัตถการตรวจสวนหัวใจ ระหวางวิธีการกดแผลดวยมือ กับการกด
แผลด วย อุปกรณห าม เลื อด  ชนิ ด  Perclose ProGlide Suture-Mediated Closure System (Perclose 
ProGlide SMC System)       

วิธีการศึกษา  โดยการศึกษาเปนการเก็บขอมูลยอนหลัง (Retrospective study) ในผูปวยท่ีทําหัตถการตรวจ
สวนหัวใจ ผานทางหลอดเลือดแดงท่ีขา (Femoral artery) ท่ีมีอายุตั้งแต 15 ปข้ึนไป และไดรับการถอดทอนํา
สายสวนหลอดเลือดแดงออก ในหนวยตรวจสวนหัวใจ โรงพยาบาลตํารวจ ระหวางวันท่ี 1 มกราคม 2555  ถึง
วันท่ี 30 ธันวาคม 2555 โดยเปนผูปวยท่ีไดรับการกดแผลหามเลือดดวยมือ จํานวน 332 ราย และ เปนผูปวย
ท่ีไดรับการกดแผลหามเลือดดวยอุปกรณหามเลือด ชนิด Perclose ProGlide SMC System จํานวน 76 ราย 
โดยใชแบบบันทึกขอมูลพ้ืนฐาน วิธีการหามเลือดและภาวะแทรกซอน การวิเคราะหขอมูลแสดงผล ใชคาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความแตกตางระหวางกลุม ใชคาทีและไคสแควรตามความเหมาะสม 

ผลการศึกษา การเกิด Bleeding/Hematoma ของการปดแผลดวยอุปกรณพิเศษชนิด Proglide พบอัตราการ
เกิด รอยละ 21.051 สูงกวาการกดดวยมือท่ีพบรอยละ 2.108 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 
95%  

การกดหามเลือดภายหลังเม่ือถอดทอนําสายสวนหลอดเลือดออกจากขาดวยวิธีการกดดวยมือ มีประสิทธิผล และ
ความปลอดภัยมากกวาการกดแผลดวยอุปกรณหามเลือดชนิด Proglide อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  อธิบายไดวา
การกดดวยมือนั้น ใชการสัมผัส จึงทําใหทราบวากดไดตรงกับเสนเลือด และสามารถยืดหยุนปรับเปลี่ยนน้ําหนัก
ความแรง ระยะเวลาไดเหมาะสมกับผูปวยแตละราย ในขณะท่ีการใช Proglide ไมสามารถสัมผัสกับเสนเลือดได
โดยตรง จึงทําใหไมสามารถทราบไดวาสามารถหามเลือดไดตรงตําแหนงหลอดเลือดจริง หรือเปนเพียงหามเลือด
ในสวนปากแผลเทานั้น 

สรุป  การกดหามเลือดหลังเม่ือถอดทอนําสายสวนหลอดเลือดออกจากขาดวยวิธีการกดดวยมือ มีประสิทธิผล 
และความปลอดภัยมากกวาการกดแผลดวยอุปกรณหามเลือดชนิด Proglide อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองของบุคคลและครอบครัวตอความสามารถ 

ในการทําหนาท่ีของรางกายของผูสูงอายุกระดูกสะโพกหัก  

The effect of the individual and family self-management promoting program 

on physical function among older persons with hip fracture 
 

พ.ต.ท.หญิง ธนพร รัตนาธรรมวัฒน, ผศ.ดร.ทัศนา ชูวรรธนะปกรณ 
ตึกมงคลกาญจนาภเิษกช้ัน 9-10 กลุมงานพยาบาลสายออรโธปดิกส 

 
 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยก่ึงทดลอง มีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการทํา
หนาท่ีของรางกายของผูสูงอายุกระดูกสะโพกหัก ระหวางกลุมท่ีไดรับโปรแกรมการจัดการตนเองของบุคคลและ
ครอบครัว กับกลุมท่ีไดรับการพยาบาลตามปกติ กลุมตัวอยางเปนผูสูงอายุกระดูกสะโพกหัก แผนกผูปวยใน 
โรงพยาบาลตํารวจ จํานวน 44 ราย แบงเปน 2 กลุม คือ กลุมทดลอง 22 คน และกลุมควบคุม 22 คน โดยจัด
ใหท้ัง 2 กลุมมีความคลายคลึงกันในดานอายุ เพศ โรคประจาตัว และชนิดของการผาตัด ซ่ึงกลุมทดลองไดรับ
โปรแกรมการจัดการตนเองเปนระยะเวลา 6 สัปดาห และกลุมควบคุมไดรับการพยาบาลตามปกติ เครื่องมือท่ีใช
ในการวิจัย คือ โปรแกรมการจัดการตนเองของบุคคลและครอบครัวตามแนวคิดทฤษฎีการจัดการตนเองของ
บุคคลและครอบครัวของ Ryan & Sawin ประกอบดวย แผนการสอน คูมือการจัดการตนเอง สมุดบันทึกการ
จัดการตนเอง เก็บรวบรวมขอมูลโดยใช แบบประเมินความสามารถในการเดินบนพ้ืนราบในเวลา 6 นาที วัด
ระยะทางเปนเมตร วิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉลี่ย รอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติการทดสอบที (t-test) 

ผลการวิจัย พบวา คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการทําหนาท่ีของรางกายของผูสูงอายุกระดูก
สะโพกหักภายหลังไดรับโปรแกรมการจัดการตนเองของบุคคลและครอบครัวสูงกวากลุมท่ีไดรับการพยาบาล
ตามปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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การเปรียบเทียบประสิทธิผล และความปลอดภัยของการกดแผลหามเลือด เมื่อถอดทอนํา

สายสวนหลอดเลือดแดงออกจากขา ในผูปวยท่ีทําหัตถการตรวจสวนหัวใจ ระหวาง

วิธีการกดแผลดวยมือ กับการกดแผลดวยอุปกรณหามเลือด ชนิด Perclose ProGlide 

Suture-Mediated Closure System (Perclose ProGlide SMC System) 
 

พ.ต.อ.หญิง กัลยาณี พฤกษารุงเรอืง 
ตําแหนง รอง ผบก.รพ.ตร.    

ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาหนวยปฏิบัตกิารสวนหัวใจและหลอดเลือด รพ.ตร. 

 
ABSTRACT 
วัตถุประสงค  เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิผล และความปลอดภัย ของการกดแผลหามเลือด เม่ือถอดทอนําสาย
สวนหลอดเลือดแดงออกจากขา ในผูปวยท่ีทําหัตถการตรวจสวนหัวใจ ระหวางวิธีการกดแผลดวยมือ กับการกด
แผลด วย อุปกรณห าม เลื อด  ชนิ ด  Perclose ProGlide Suture-Mediated Closure System (Perclose 
ProGlide SMC System)       

วิธีการศึกษา  โดยการศึกษาเปนการเก็บขอมูลยอนหลัง (Retrospective study) ในผูปวยท่ีทําหัตถการตรวจ
สวนหัวใจ ผานทางหลอดเลือดแดงท่ีขา (Femoral artery) ท่ีมีอายุตั้งแต 15 ปข้ึนไป และไดรับการถอดทอนํา
สายสวนหลอดเลือดแดงออก ในหนวยตรวจสวนหัวใจ โรงพยาบาลตํารวจ ระหวางวันท่ี 1 มกราคม 2555  ถึง
วันท่ี 30 ธันวาคม 2555 โดยเปนผูปวยท่ีไดรับการกดแผลหามเลือดดวยมือ จํานวน 332 ราย และ เปนผูปวย
ท่ีไดรับการกดแผลหามเลือดดวยอุปกรณหามเลือด ชนิด Perclose ProGlide SMC System จํานวน 76 ราย 
โดยใชแบบบันทึกขอมูลพ้ืนฐาน วิธีการหามเลือดและภาวะแทรกซอน การวิเคราะหขอมูลแสดงผล ใชคาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความแตกตางระหวางกลุม ใชคาทีและไคสแควรตามความเหมาะสม 

ผลการศึกษา การเกิด Bleeding/Hematoma ของการปดแผลดวยอุปกรณพิเศษชนิด Proglide พบอัตราการ
เกิด รอยละ 21.051 สูงกวาการกดดวยมือท่ีพบรอยละ 2.108 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 
95%  

การกดหามเลือดภายหลังเม่ือถอดทอนําสายสวนหลอดเลือดออกจากขาดวยวิธีการกดดวยมือ มีประสิทธิผล และ
ความปลอดภัยมากกวาการกดแผลดวยอุปกรณหามเลือดชนิด Proglide อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  อธิบายไดวา
การกดดวยมือนั้น ใชการสัมผัส จึงทําใหทราบวากดไดตรงกับเสนเลือด และสามารถยืดหยุนปรับเปลี่ยนน้ําหนัก
ความแรง ระยะเวลาไดเหมาะสมกับผูปวยแตละราย ในขณะท่ีการใช Proglide ไมสามารถสัมผัสกับเสนเลือดได
โดยตรง จึงทําใหไมสามารถทราบไดวาสามารถหามเลือดไดตรงตําแหนงหลอดเลือดจริง หรือเปนเพียงหามเลือด
ในสวนปากแผลเทานั้น 

สรุป  การกดหามเลือดหลังเม่ือถอดทอนําสายสวนหลอดเลือดออกจากขาดวยวิธีการกดดวยมือ มีประสิทธิผล 
และความปลอดภัยมากกวาการกดแผลดวยอุปกรณหามเลือดชนิด Proglide อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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ผลของโปรแกรมอบอุนรางกายระยะผาตัดเพื่อปองกันภาวะอุณหภูมิกายต่ํา 

ในหญิงท่ีรับการผาตัดคลอดบุตรทางหนาทอง โรงพยาบาลตํารวจ 

Effects of Intra-Operative Warming Program for Prevention of Hypothermia 

among Women Receiving Cesarean Section At Police General Hospital 
 

พ.ต.ท.หญิง วิไล  ภูหลํา พยาบาล (สบ ๓)   
กลุมงานพยาบาล รพ.ตร. หองผาตัดสตูินรีเวชกรรม 

 
 

  ภาวะอุณหภูมิกายต่ํา (Hypothermia) เปนภาวะแทรกซอนท่ีพบไดบอยในหญิงท่ีมารับการ
ผาตัดคลอดบุตรทางหนาทอง เปนภาวะท่ีรางกายมีอุณหภูมิแกนต่ํากวา ๓๖ องศาเซลเซียส กอใหเกิดผลกระทบ
ตอระบบการทํางานตางๆของรางกายได ผูวิจัย จึงสนใจศึกษาหาแนวทางปองกันการเกิดภาวะอุณหภูมิกายต่ําใน
หญิงท่ีมารับการผาตัดคลอดบุตรทางหนาทอง จนไดโปรแกรมอบอุนรางกายระยะผาตัด การวิจัยครั้งนี้เปนการ
วิจัยเชิงทดลองแบบสุมและมีกลุมควบคุม มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาผลของโปรแกรมอบอุนรางกายระยะผาตัดใน
หญิงท่ีมารับการผาตัดคลอดบุตรทางหนาทอง กลุมตัวอยาง คือ หญิงท่ีมารับการผาตัดคลอดบุตรทางหนาทองท่ี
หองผาตัดสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลตํารวจ ในเดือน มีนาคม ๒๕๕๙ และมีคุณสมบัติตามเกณฑท่ีกําหนด 
จํานวน ๔๒ คน ทําการสุมเขากลุมควบคุมและกลุมทดลองกลุมละ ๒๑ คน โดยกลุมทดลองไดรับโปรแกรมอบอุน
รางกายระยะผาตัด สวนกลุมควบคุมไดรับการอบอุนรางกายตามปกติ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย 
โปรแกรมอบอุนรางกายระยะผาตัดท่ีผูวิจัยสรางข้ึนจากการสังเคราะหหลักฐานเชิงประจักษ และผานการ
ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดยผูทรงคุณวุฒิ ๓ ทาน ไดคาความตรงตามเนื้อหาเทากับ ๑.๐๐ วิเคราะหขอมูล
โดยใชสถิติเชิงพรรณนา สถิติทดสอบคาที และไคสแควร 

ผลการวิจัยพบวา หญิงท่ีมารับการผาตัดคลอดบุตรทางหนาทองในกลุมทดลองมีอุณหภูมิกาย
เฉลี่ยหลังผาตัดสูงกวากลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๑ พบอุบัติการณการเกิดภาวะอุณหภูมิ
กายต่ําในกลุมทดลองนอยกวากลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๑ และพบวา โปรแกรมอบอุน
รางกายระยะผาตัด  ซ่ึงมีหลักในการปองกันการสูญเสียความรอนและเพ่ิมความอบอุนใหแกรางกาย สามารถ
ปองกันการการเกิดภาวะอุณหภูมิกายต่ําในหญิงท่ีมารับการผาตัดคลอดบุตร โรงพยาบาลตํารวจได 
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ผลของโปรแกรมอบอุนรางกายระยะผาตัดเพื่อปองกันภาวะอุณหภูมิกายต่ํา 

ในหญิงท่ีรับการผาตัดคลอดบุตรทางหนาทอง โรงพยาบาลตํารวจ 

Effects of Intra-Operative Warming Program for Prevention of Hypothermia 

among Women Receiving Cesarean Section At Police General Hospital 
 

พ.ต.ท.หญิง วิไล  ภูหลํา พยาบาล (สบ ๓)   
กลุมงานพยาบาล รพ.ตร. หองผาตัดสตูินรีเวชกรรม 

 
 

  ภาวะอุณหภูมิกายต่ํา (Hypothermia) เปนภาวะแทรกซอนท่ีพบไดบอยในหญิงท่ีมารับการ
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ตอระบบการทํางานตางๆของรางกายได ผูวิจัย จึงสนใจศึกษาหาแนวทางปองกันการเกิดภาวะอุณหภูมิกายต่ําใน
หญิงท่ีมารับการผาตัดคลอดบุตรทางหนาทอง จนไดโปรแกรมอบอุนรางกายระยะผาตัด การวิจัยครั้งนี้เปนการ
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ปองกันการการเกิดภาวะอุณหภูมิกายต่ําในหญิงท่ีมารับการผาตัดคลอดบุตร โรงพยาบาลตํารวจได 
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Comparison between Laparoscopic Cholecystectomy by Hem-0-lock 

clips Versus Metalic clips: A Prospective Randomized Study 
 

Tanyanan Jamikorn, MD., Angoon Anuwong, MD. 
 

 
Abstract 

Background: The non-absorbable polymer clip offers a solution to the disadvantage of traditional 
metallic clip. Due to its metallic property, it is not only expensive but also causes artifacts on imaging 
studies and often migrates into CBD. This study compares the traditional standard metallic clip with 
Hem-O-Lock used in laparoscopic cholecystectomy (LC) in regard of the safety and efficacy.  

Material and methods: This study includes 40 patients who undergo LC implementing metallic clip 
(MC) and 40 patients implementing Hem-O-Lock clips. Both clips are applied to cystic duct and 
artery, then the gallbladder is dissected from the liver bed by diathermy. The intraoperative and 
postoperative parameters are collected including duration of the operation and complications.  

Results: The median operative time is not statistically different between the MC and the HC group 
(89.33 vs 86.17 minutes, respectively; p=0.96) with no significantly less incidence of bile spillage (9 
vs. 8, p=0.956). No statistically significant difference is found in the incidence of postoperative 
complications between both groups (1 vs. 2, p=0.97). No postoperative bile leakage is encountered 
in both groups. 

Conclusion: Hem-O-Lock clip provides a complete hemobiliary stasis and a secure cystic duct and 
artery control. Its cost effectiveness is also attractive while provides efficacy equivalent to that of 
the standard metallic clip.  
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POSTOPERATIVE PAIN REDUCTION AFTER ADDITIONAL SUCTION FOLLOWING LC:  

A PROSPECTIVE RANDOMIZED CONTROLLED STUDY 

 
Nisa Netcharussaeng, MD,  

Akkaraphorn Deeprasertvit, MD,  
Pichaya Deeprasertvit, MD 

 
Objective: To compare postoperative pain between conventional CO2 releasing method and 
additional suction after laparoscopic cholecystectomy considering PCA Morphine consumption which 
makes pain measurement more accurate than pain score 

Background:  Postop LC pain is an unwanted condition where the relationship between residual 
intraperitoneal CO2 and pain level has not been clearly proved. There is an explanation about 
inflammation caused by CO2 leading to pain stimulation, but not much research has been done to 
study about this.  Moreover, pain score given by the patients is used for pain measurement in most 
studies, which is not quite accurate due to variable individual pain thresholds. 

Methods: We did a single center, randomized, double blind study in Police General Hospital, Bangkok 
Thailand, from April 2015 to January 2016. Eligible patients with indication for LC were randomly assigned 
preoperatively either to have the conventional CO2 releasing method, or an additional 60 seconds of 
suction after LC. Randomization was done via a computer-generated permuted-block sequence. We 
collected data including age, sex, BMI (kg/m2), underlying diseases, ASA classification 1-3, diagnosis and 
indication for LC, postoperative pain by visual analog scale (0-10) at 6,12 and 24 hours, residual 
intraperitoneal pressure, operative time, intraoperative Morphine amount, Morphine PCA amount in 
24 hours, and postop complications, such as peritonitis, surgical site infection, and surgical wound 
bleeding. Patients who have been converted to open cholecystectomy or received ERCP within 30 
days preoperatively or have contraindications for LC were excluded. Pain evaluation by PCA amount 
was designed to get more accurate primary outcomes. 

Results: The patients were similarly distributed, with the number of females being approximately double 
the number of males in both groups. The most frequent diagnosis is symptomatic gallstones in 16 
patients of both groups. Operative time in suction group was 73.8±29.5 minutes and 91.5±49.3 in non-
suction group respectively (p-value 0.096). Residual intraperitoneal pressure was 4.1±2.1 and 5.7±3.5 
mmHg with statistically significant difference. Morphine PCA amount in suction group was 
0.085±0.016mg/kg and in non suction group 0.104±0.019 mg/kg, which were not significantly different (p-
value 0.464) in both groups. Postoperative pain level at 6, 12 and 24 hours as secondary outcomes 
showed that suction group seemed to have slightly higher pain score at 6 and 12 hours but at 24 hours 
post LC, pain in suction group tended to be a bit lower than in non-suction group with p-value 0.093 
which was not significantly different.  

Conclusion: Additional CO2 suction from this study does not reduce postoperative pain. However, with 
a larger study population, it might help us to consider results in the intervention group better. 
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was designed to get more accurate primary outcomes. 

Results: The patients were similarly distributed, with the number of females being approximately double 
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mmHg with statistically significant difference. Morphine PCA amount in suction group was 
0.085±0.016mg/kg and in non suction group 0.104±0.019 mg/kg, which were not significantly different (p-
value 0.464) in both groups. Postoperative pain level at 6, 12 and 24 hours as secondary outcomes 
showed that suction group seemed to have slightly higher pain score at 6 and 12 hours but at 24 hours 
post LC, pain in suction group tended to be a bit lower than in non-suction group with p-value 0.093 
which was not significantly different.  

Conclusion: Additional CO2 suction from this study does not reduce postoperative pain. However, with 
a larger study population, it might help us to consider results in the intervention group better. 
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Effectiveness of the Subacromial Steroid Injection: 

A Prospective, Randomized Study Comparing effectiveness  

of Lateral Route versus Posterior Route. 
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Background: Subacromial injection is a commonly performed procedure which is being usefor 
diagnostic and therapeutic purposes. Recognising that the effectiveness of an injection may hinge on 
the precise delivery of therapeutic medication. There are different routes of bursal injection with 
variable accuracy. The accuracy and effectiveness of lateral route versus posterior route of subacromial 
injection are being compare. 

Methods: We conducted a prospective randomised study involving thirty five shoulders to receive 
subacromial injection which contained local anesthetic, corticosteroid and radiopaque contrast 
medium via lateral or posterior route. After the injection, the musculoskeletal radiologist interpret all 
the radiograph, blinded to which route the injection was being injected. Age, sex, body mass index 
(BMI), side of shoulder involvement, circumferential of proximal humerus and acromial type were 
assessed. We compare the accuracy of injection, modified UCLA score and VAS pain scale. 

Results: There was a difference between accuracy rate of subacromial injection, with a rate of 95% 
for lateral route, 66.67% for posterior route. The accuracy of lateral route was significant higher than 
the posterior route (p < 0.028, F = 5.301; ANOVA test). There was significant improved of modified 
UCLA Score and VAS pain scale post-injection in both groups with p-value < 0.001; paired t-Test (The 
mean Modified UCLA from 19.85 to 31.1 for lateral route, 22.47 to 31 for posterior route and VAS pain 
scale from 6.9 to 2.3 for lateral route and 6.4 to 2.07 for posterior route). However, the differences of 
functional outcome, Modified UCLA score and VAS pain scale were no statistical different (p > 0.05; 
Independence T-test). The demographic data were no statistical different between group using ANOVA 
(p > 0.05; age, sex, BMI, sides of involvement, type of acromian and Pre-injection score of Modified 
UCLA score and VAS pain scale). A subgroup analysis using Pearson correlation, there was no 
correlation between accuracy and age, sex, BMI, circumferential of proximal humerus and type of 
acromian. 
Conclusion:  The lateral route of subacromial injection was more accurate than the posterior 
route. Clinical improvement did not correlate with accuracy. Accuracy was not related with age, 
sex, BMI, circumferential of proximal humerus and type of acromian. 
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Prognostic factors associated with Functional maturation Rate of 

Autogenous Arteriovenous fistula (AVF) 
 

Chaiwat Panich, MD.,  
Kwanchai Lawanwong, MD., Tawatchai Klinsukon, MD. 

 

Abstract 

BACKGROUND: The arteriovenous fistulas (AVF) is recommended for a long-term hemodialysis 
access according to the Dialysis Outcome Quality Initiative (DOQI) guideline. However, the factors 
associated to its maturity and failure rate of the AVF is unclear. This study aims to find the prognostic 
factors and success rate correlates with the preoperative ultrasound to evaluate the vessels. 

METHODS: From September 2015 to January 2016, AVF procedures are performed in 108 patients 
and 93 patients are eligible for this study. All of the patients receive preoperative vascular 
sonography. Demographic data is recorded (gender, age, BMI, prior vascular procedure, underlying 
disease, smoking history, antiplatelet/anticoagulant used, AVF procedure, preoperative artery and 
venous diameter). All patients are followed and recorded for the function and period spent before 
the maturation.  

RESULTS: 86 patients (93%) are with matured AVF. The mean maturation time is 67 days 
postoperatively. Only mean venous diameter in failed AVF group is significantly smaller than 
matured group (2.4, 3.5 mm respectively, p-value =0.003). The other prognostic factors has no 
significant impact on the maturation rate.  

CONCLUSIONS: The only prognostic factors that associates with AVF maturation rate is the venous 
diameter. The other factors is of no significance. Limitation of this study is the number of patients 
with non-maturation AVF is rather small. Long term follow up may also be useful for further study.  
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postoperatively. Only mean venous diameter in failed AVF group is significantly smaller than 
matured group (2.4, 3.5 mm respectively, p-value =0.003). The other prognostic factors has no 
significant impact on the maturation rate.  

CONCLUSIONS: The only prognostic factors that associates with AVF maturation rate is the venous 
diameter. The other factors is of no significance. Limitation of this study is the number of patients 
with non-maturation AVF is rather small. Long term follow up may also be useful for further study.  
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Background: Minimally Invasive Surgical Techniques are a recent advancement for total knee 
replacement technology. The modified distal cutting block is a new development in total knee 
arthroplasty with good clinical outcomes similar to the old version. 

Objectives: To examine the clinical outcome of modified distal cutting block for minimal 
invasive knee arthroplasty 

Material and Methods: Within the time period of February 1, 2009 to December 31, 2014, 250 
knees were included in this study. We evaluated the results of primary total knee arthroplasties 
performed with a minisubvastus approach in patients at a minimum of 1 year follow up period. 
A retrospective review of the patient’s medical records was done. 

Results: The mean wound length was 10.4 centimeters and mean blood loss was about 185 
milliliters. The average total operative time was 102 minutes. The mean length of hospital stay 
was about 4 days. Pain assessed by WOMAC score was much improved as the mean score was 
decreased from 60.14 at pre-operatively to 20.28 at one year post-operatively. 

Conclusion:  The modified distal cutting block is effective and can be performed in total knee 
arthroplasty. 
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Abstract 

Objective: The purpose of this study was to investigate the one-year mortality rate in patients after 
osteoporotic hip fractures as well as other associated factors that affect the mortality rate. 

Setting: Chao-Praya-Abhaibhubejhr Hospital (Prachinburi province, Thailand) 

Methods: We retrospectively reviewed medical record of patients that were admitted with 
osteoporotic hip fractures to Chao-Praya-Abhaibhubejhr Hospital during the time period of 
January 2014 - December 2014. All cases were included, regardless of whether they had 
undergone operative or non-operative treatment. Patient progress was reviewed at one-year 
after treatment.  

Results: Ninety-six patients met the inclusion criteria and were included. Eighty-four patients 
were treated by operative technique and 12 patients were treated by non-operative technique. 
The overall one-year mortality rate after osteoporotic hip fractures was 12.9%. Factors that 
significantly affect the mortality rate were non-operative treatment, female gender, advancing 
age and an increased number of comorbidities. 

Conclusions: For patients with osteoporotic hip fractures, being of female gender, advanced in 
age, having a high number of comorbidities and undergoing conservative treatment were 
associated with higher rates of mortality in one-year post-treatment 

Keywords -: Osteoporotic hip fracture, One-year mortality rate, associated factors 
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Objectives: To compare cemented versus cementless bipolar hemiarthroplasty in terms of 
morbidity and mortality, operating time, blood loss, pain, ambulatory status, and length of hospital 
stay. 
Materials and Methods: Medical records of 68 patients aged ≥60 years who underwent bipolar 
hemiarthroplasty for displaced femoral neck fracture using a cemented (n=34) or cementless (n=34) 
prosthesis were reviewed. Postoperative thigh pain, ambulatory status, and complications were 
assessed. 
Results: The cemented group had significantly longer operating time and greater intraoperative 
blood loss. Post-operative thigh pain at 1 year and mortality rate had no significant differences 
between groups. 
Conclusion: Cementless hemiarthroplasty is preferred over cemented hemiarthroplasty due to 
reduced operating time and intra-operative blood loss. Ambulatory status and other complications 
do not show a statistically significant difference at 1-year follow up. 
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Background: Currently, total knee arthroplasty (TKA) is an effective treatment for patients with end-
stage osteoarthritis of knee. One of the prerequisites for the long-term success of TKA is to achieve 
an ideal lower extremity mechanical axis alignment. Therefore many studies of femoral alignment 
have been done and a routine 5°- 6° degrees of distal femoral cut has been proposed, with most 
studies being conducted in the Caucasian population group. In this study, we assessed the femoral 
alignment in the ethnic Thai population by reviewing radiographic studies of the patients at Police 
General Hospital. 

Objectives: To decrease the incidence of postoperative prostheses misalignment due to routine 
distal femoral cuts by  measure the Femoral Valgus Angle (FVA) and determine its variability in 
population of Police General Hospital.     

Methods: A cross sectional study was done. Between the dates of April 2015-June 2016, 96 patients 
at Police General Hospital who met the inclusion criteria were enrolled in this study. Demographic 
data and radiographic whole alignment of the lower limbs were collected and analyzed. 

Results: Ninety-six patients met the inclusion criteria, with 15 patients (16%) having a Femoral 
Valgus Angle (FVA) outside of the range of 5°- 6° (range, 4.4°–12.0°). There were statistically 
differences in the mean FVA between males and females (p < 0.05). With regard to the 
correlation coefficients between the FVA and demographic data, only the weight and height of 
the patients showed a significantly positive correlation with the FVA (r = 0.24 and 0.23, 
respectively).  

Conclusions: Sixteen percent of Thai patients in Police General Hospital present with a femoral 
valgus angle that is outside the range of 5°- 6° degrees of the routine distal femoral cut angle in total 
knee arthroplasty. A whole radiograph of the lower limb alignment and more meticulous 
preoperative planning is suggested for TKA patients with extreme weight or height. 
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Objective: To determine the difference of location and pattern of genital injury between consensual 
and non-consensual vaginal intercourse in Police General Hospital. 

Material and Method: Retrospective review of sexual assault records in Police General Hospital 
between 1 January and 31 December 2013. 

Results: Total 613 female which 358 of non-consensual group and 255 are consensual group were 
included. Most of both groups were among age of 13-15 years old and single. 63.92% of consensual 
victims were assaulted by their lovers. While 30.73% of non-consensual victims were assaulted by 
their friends. The non-consensual victims were higher rate of injury than consensual victims while 
location that the injuries were found the most in both groups is hymen (30.45% vs. 10.59%) followed 
by labia minora (15.92% vs. 7.06%), vagina (4.19% vs. 1.96%), external genitalia (3.07% vs. 2.75%) and 
labia majora (1.68% vs. 1.57%). Consensual victims were no injuries more than non-consensual victims 
(4.31% vs. 1.40%). Laceration wounds were found the most 28.49% vs. 10.59% in non-consensual and 
consensual group. Next is the abrasion (13.97% vs. 5.88%) and Contusion wounds were found the 
least (8.94% vs. 3.14%).  

Conclusion: Both groups were teenage and single the most. Most of the assailants knew the victims. 
In the non-consensual group, laceration abrasion and contusion wound were found at hymen and 
labia minora more than the consensual group with significantly statistic. An interesting point is that no 
wounds were found in sexual organs of the consensual victims more than the non-consensual. This 
may help diagnose the wounds of the assaulted victims with unclear profiles. 

Keywords: Sexual assault, consensual, non-consensual vaginal intercourse 
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Abstract  

Background: The use of intraoperative fluoroscopy in spinal nerve root block treatment is 
necessary. However, continuous fluoroscopy can result in prolonged radiation exposure, and 
long-term effects of radiation exposure are still not well known. 

Objectives: The purpose of this study was to determine if the handmade three-point laser-
guided fluoroscopy aiming device can be used to decrease intraoperative fluoroscopic time. 

Materials and Methods: Data was collected from 40 patients aged 40-70 years requiring 
fluoroscopic spinal nerve root block treatment for back pain in Police General Hospital during the 
time period of March 2015 to May 2016. Informed consent was obtained in all cases. Patients were 
randomly allocated into two groups. The first group received spinal nerve root block using the 
handmade three-point laser-guided fluoroscopy aiming device, whilst the second group underwent 
the operation using conventional fluoroscopy. The primary outcome compared was total 
fluoroscopic time, and the secondary outcome was the measured radiation exposure in the two 
groups. 

Results: The fluoroscopic time for the laser guided group takes an average (0.3 min) times less 
than the conventional group (0.325 min) statistically not significant (P-value 0.16). As for radiation 
exposure, the laser guided group had statistically less radiation exposure (2.915 mGy) when 
compared to the conventional group (3.325 mGy) and P-value 0.016 

Conclusion: The handmade three-point laser-guided fluoroscopy aiming device has a statistically 
significant increased accuracy when compared to conventional fluoroscopy during the spinal nerve 
root block procedure in Police General Hospital. 
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Abstract  
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Abstract 

Objective: This study assessed the knowledge, attitude, and practice regarding iodine deficiency 
disorder (IDD) and supplementation among pregnant women at Srinagarind Hospital, Khon Kean 
University, Thailand. 

Material and Method: We performed a cross sectional study. A total of 363 first antenatal-visit 
pregnant women at Srinagarind Hospital, Khon Kean University during October 2014 to April 2015 were 
included. Data was collected using self-administered semi-structured questionnaire and interview. 
Descriptive analysis was conducted and univariate and multiple logistic regression analyses were used 
to identify factors associated with practice regarding IDD. 

Results: Among 363 pregnant women, only 121 (33.33%) participants had good knowledge, only 
128 (35.26%) participants had good attitude regarding iodine deficiency, and only 86 (23.69%) 
participants reported good practice of iodine supplementation. There were 309 (85.12%) pregnant 
women received information regarding IDD. Pregnant women with good knowledge of IDD had 
significantly better practice (AOR=2.34, 95% CI 1.53, 19.05). Also, receiving IDD information 
significantly associated with good practice (AOR=5.61, 95% CI 1.29, 24.29). 

Conclusion: Knowledge, attitude, and practices regarding IDD and supplementation among pregnant 
women were in sufficient. Healthcare providers at all levels should put more intensive effort in 
addressing this very important health problem. 
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Objective: To explore the factors associated with sexually transmitted infections (STIs) in sexual 
assault victims and describes the prevalence of STIs in all sexual assault victims at Police General 
Hospital. 

Material and Method: Descriptive study with retrospective data collection of sexual assault 
victimsmedical records between 1 January 2013 and 31 December 2013 at Police General Hospital. 
Association between diagnosed STIs and independent factors were analyzed by multivariate logistic 
regression analysis.   

Results: A total 484 female sexual assault victims were included. Most of victims were between the 
age of 13-19 (43.4%). 65.6% of victims were assaulted by known assailants. The majority was friends 
(27.5%).Overall STIs prevalence was 18.6%. Chlamydia trachomatis was the most prevalence (10.5%) 
followed by Neisseria gonorrhea (5.4%),hepatitis B (1.4%), hepatitis C (1.4%),HIV (0.8%) and syphilis 
(0.6%).After multivariate logistic regression analysis, Non-virgin victims and known assailants were 
significant correlated factors (RR = 2.25, 95% confidence interval 1.48-3.42, p-value = 0.000, RR = 1.91, 
95% confidence interval 1.14-3.22, p-value = 0.014), respectively. 

Conclusion: Thai teenager were the largest groups of sexual assault victims. The victims were mainly 
assaulted by their friends. The prevalence of Chlamydia trachomatis and Neisseria gonorrhea in sexual 
assault victims were higher than general population while hepatitis B, hepatitis C, HIV and syphilis were 
rarely found. The two factors associated sexually transmitted infections were non-virgin victims and 
victims raped by known assailants. The study may guide the healthcare provider’s decision in STIs 
prophylaxis treatment. 
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Abstract 

Objective: This study assessed the knowledge, attitude, and practice regarding iodine deficiency 
disorder (IDD) and supplementation among pregnant women at Srinagarind Hospital, Khon Kean 
University, Thailand. 

Material and Method: We performed a cross sectional study. A total of 363 first antenatal-visit 
pregnant women at Srinagarind Hospital, Khon Kean University during October 2014 to April 2015 were 
included. Data was collected using self-administered semi-structured questionnaire and interview. 
Descriptive analysis was conducted and univariate and multiple logistic regression analyses were used 
to identify factors associated with practice regarding IDD. 

Results: Among 363 pregnant women, only 121 (33.33%) participants had good knowledge, only 
128 (35.26%) participants had good attitude regarding iodine deficiency, and only 86 (23.69%) 
participants reported good practice of iodine supplementation. There were 309 (85.12%) pregnant 
women received information regarding IDD. Pregnant women with good knowledge of IDD had 
significantly better practice (AOR=2.34, 95% CI 1.53, 19.05). Also, receiving IDD information 
significantly associated with good practice (AOR=5.61, 95% CI 1.29, 24.29). 

Conclusion: Knowledge, attitude, and practices regarding IDD and supplementation among pregnant 
women were in sufficient. Healthcare providers at all levels should put more intensive effort in 
addressing this very important health problem. 
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age of 13-19 (43.4%). 65.6% of victims were assaulted by known assailants. The majority was friends 
(27.5%).Overall STIs prevalence was 18.6%. Chlamydia trachomatis was the most prevalence (10.5%) 
followed by Neisseria gonorrhea (5.4%),hepatitis B (1.4%), hepatitis C (1.4%),HIV (0.8%) and syphilis 
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Conclusion: Thai teenager were the largest groups of sexual assault victims. The victims were mainly 
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โรงพยาบาลศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนใต  

โรงพยาบาลตํารวจ จังหวัดยะลา 
 
         พ.ต.อ.พงศธร สุโฆสิต นายแพทย (สบ๕) หน.ชต.รพ.ตร. 

พ.ต.ท.หญิง นวรัตน ศรีรัญเพชร พยาบาล (สบ๓)ฯ/ปฏิบัตหินาท่ี ชต.รพ.ตร. 

 

บทนํา พล.ต.อ.สมยศ พุมพันธุมวง ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ (๒๕๕๗-๒๕๕๘) ไดมีนโยบายท่ีจะจัดตั้ง
โรงพยาบาลศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนใต (ชต.รพ.ตร.) เพ่ือใหเปน
ขวัญกําลังใจแกขาราชการตํารวจ ในชวงเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เนื่องการ
ตรวจเยี่ยมขาราชการตํารวจท่ีเจังหวัดชายแดนภาคใต (จขต.) ทําใหพบวา 
ขาราชการตํารวจท่ีไดรับการบาดเจ็บเปนจํานวนมากจากการปฏิบัติราชการใน
ความรุนแรงท่ีมีมาอยางตอเนื่องตั้งแต ป ๒๕๔๗ ยังขาดการดูแลรักษาท่ีใกลชิด 
และไมเพียงพอ เนื่องจากความแออัด และขาดแคลนบุคลากรทางการแพทยของกระทรวงสาธารณสุขในเขต จชต.
หากขาราชการตํารวจมีหนวยแพทยท่ีใหการดูแลขาราชการตํารวจเองเปนการเฉพาะนาจะทําใหขวัญกําลังใจของทุก
คนดีข้ึน จึงจัดตั้งมูลนิธิ พล.ต.อ.สมยศ พุมพันธุมวง เพ่ือระดมทุนมาใชในดําเนินการกอสรางตัวอาคารโรงพยาบาล 
ซ่ึงกอสรางข้ึนในเขตพ้ืนท่ีของศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต ถนนสุขยางค ตําบลสะเตง อําเภอเมือง 
จังหวัดยะลา โดยมีประกาศจัดตั้งโรงพยาบาลตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการเปนกองบังคับการหรือสวนราชการ

อ่ืนในสํานักงานตํารวจแหงชาติ (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ.
๒๕๕๘ ขอ ๓ โดย พลเอกประยุทธ จันทรโอชา 
นายกรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘  

โดยมี พล.ต.อ.จักรทิพย ชัยจินดา 
รองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติในขณะนั้นเปนประธานในการกอสราง พล.ต.อ.สม
ยศ พุมพันธุมวง และผูบริหารระดับสูงของสํานักงานตํารวจแหงชาติไดเดินทางมา
ทําพิธีวางศิลาฤกษเม่ือวันท่ี ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ และกําหนดกอสรางสําเร็จใน
วันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘   

พล.ต.ท.อนุรุต กฤษณะการะเกตุ ผูบัญชาการศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใตในขณะนั้น เปนผูมี
บทสําคัญยิ่งในการควบคุมดูแล และสนับสนุนการ ก อ ส ร า ง เ ป น อย า งมาก 
รวมท้ัง พล.ต.ต.สมศักดิ์ จันทะพิงค รองบัญชาการ ศู นย ปฏิ บั ติ ก า ร ตํ า ร ว จ
จังหวัดชายแดนภาคใตในขณะนั้นไดทําหนาท่ี ประธานคณะกรรมการ
เร งรัดการกอสราง จนการกอสรางไดสํ า เร็จ เรียบรอยอยางรวดเร็วตาม
กําหนดการ ใชเวลาเพียง ๙ เดือน (มกราคม – กันยายน ๒๕๕๘)   
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ในสวนของกองบัญชาการโรงพยาบาลตํารวจซ่ึงไดรับมอบหมายใหทํา
หนาท่ีดําเนินการเก่ียวกับการจัดหาเวชภัณฑ วัสดุอุปกรณ รวมท้ังบุคลากรทางการแพทย 
และอ่ืนๆ นําโดย พล.ต.ท.สมบูรณ ตันตระกูล นายแพทยใหญ รพ.ตร. ไดมอบหมายให 
พล.ต.ต.วิฑูรย นิติวรางกูร รองนายแพทยใหญ รพ.ตร. เปนประธานคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการจัดตั้งโรงพยาบาล ท่ีประกอบไปดวยหัวหนากลุมงานท่ีเกี่ยวของทุกกลุม
งานของโรงพยาบาลตํารวจ รวมท้ังเจาท่ีอํานวยการตางๆ เชน ดานการเงิน ดาน
งบประมาณ ดานการจัดซ้ือจัดจาง เปนตน และมอบหมายให พ.ต.อ.พงศธร สุโฆสิต 
นายแพทย (สบ๕) กลุมงานศัลยกรรม รพ.ตร. ทําหนาท่ีหัวหนาโรงพยาบาล และ 
พ.ต.ท.หญิงนวรัตน ศรีรัญเพชร พยาบาล (สบ๓) กลุมงานพยาบาล รวมกับพยาบาล ผูชวยพยาบาล และ
เจาหนาท่ีธุรการ ท่ีอาสาสมัครลงไปปฏิบัติหนาท่ีจัดตั้งโรงพยาบาล รวม ๑๗ นาย โดยมีแผนใหเริ่มเปดใหบริการ
ใหไดภายในป พ.ศ. ๒๕๕๘ แตเนื่องจากระยะเวลาการกอสรางท่ีจํากัด การตกแตงภายใน การจัดวางเครื่องมือแพทย
ขนาดใหญเชน เครื่องเอกซเรยคอมพิวเตอร การดําเนินการดานธุรการ เอกสาร การติดตอประสานงานกับหนวยงาน
อ่ืนๆท่ีเก่ียวของ เชน การขอเลขทะเบียนสถานพยาบาล การขอเลขผูเสียภาษี การวางระบบคอมพิวเตอรภายใน และ
ภายนอกเพ่ือทําการตรวจสอบสิทธิ์ และเรียกเก็บเงินทางอิเลคโทรนิก (E-claim) กับกรมบัญชีกลาง และสํานักงาน
ประกันสุขภาพ เขต ๑๒ สงขลา ตองใชเวลามาก กําหนดการเปดใหบริการของโรงพยาบาลจึงลาชาออกไป โดย
สามารถเริ่มเปดใหบริการผูปวยนอกได เม่ือวันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ และเปดบริการผูปวยในเม่ือ วันท่ี ๓๐ มีนาคม 
๒๕๕๙ 

ลักษณะสําคัญของโรงพยาบาล 

เปนโรงพยาบาล (หนวยแพทยตํารวจ) ท่ีมุงม่ันท่ีใหการสนับสนุนภารกิจในการปฏิบัติงานของ
ขาราชการตํารวจในจังหวัดชายแดนภาคใต  

ดานกายภาพ โรงพยาบาลตั้งอยูใจกลางศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต (ศชต.) มี
ลักษณะเปนอาคารคอนกรีตเอนกประสงค ๑ หลัง ๒ ชั้น ขนาดกวาง ๔๖.๐๐ x ๖๓.๑๕ เมตร เนื้อท่ีปลูกสราง 
๓,๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร พ้ืนท่ีใชสอย ๕,๘๐๙.๐๐ ตารางเมตร มีอาคารสนับสนุนขนาดเล็กท่ีปกซายขวา (รับ
ลงทะเบียนสิ่งปลูกสรางในท่ีราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนท่ี ยล.๔๐ 
ตําบลสะเตง อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ตามหนังสือ กค.๐๓๑๑.๔๕/
๓๑๔ ลงวันท่ี ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙) และกอสรางโดย เงินบริจาคของมูลนิธิ 
พล.ต.อ.สมยศ พุมพันธุมวง เปนเงินท้ังสิ้น ๘๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (แปดสิบสี่
ลานบาท) 

ดานหนาอาคารมีพ้ืนท่ีจอดรถพยาบาล และรถฉุกเฉินได ๙ คัน มีท่ีจอดรถรอบโรงพยาบาลไดอีก
ประมาณ ๓๐ คัน ดานหลังสามารถจอดจักรยานยนตไดประมาณ ๓๐ คัน มีหองตรวจโรคผูปวยนอก ๒ หอง พ้ืนท่ี
หองฉุกเฉินรับผูปวยได ๗ เตียง หองผาตัด ๑ หอง (ออกแบบเพ่ือรองรับการพัฒนาในอนาคต) หองบริการเวชศาสตร
ฟนฟู ๑ หอง หองทันตกรรม ๑ หอง (สามารถใหบริการทันตกรรมได ๒ หนวย) หองตรวจดานสุขภาพจิต ๑ หอง (๒ 
หนวย) และหองนิติเวชศาสตร ๒ หอง (๑ เตียงชันสูตร และ ๘ ชองเก็บผูปวยเสียชีวิต) 

จํานวนเตียงผูปวยใน ๓๐ เตียง แบงเปนเตียงสามัญ ๒๔ เตียง หองผูปวยพิเศษ ๖ หอง   
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บริการหลัก  

โรงพยาบาลศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนใต ใหบริการหลัก คือ  

1. บริการทางการแพทยท่ัวไปท้ังผูปวยนอก และผูปวยใน ในดานตางๆ ดังนี้ คลินิกฉุกเฉิน 
และอุบัติเหตุ, คลินิกโรคพ้ืนฐานท่ัวไป (อายุรกรรม ศัลยกรรม ศัลยกรรมกระดูก เปนหลัก), คลินิกเวชศาสตร
ฟนฟู, คลินิกจิตวิทยา, คลินิกทันตกรรม โดยมีขอจํากัดในการดูแลผูปวย
ไดเฉพาะผูปวยมีอาการไมหนักมากนัก เนื่องจากโรงพยาบาลไมไดมีการ
ใหบริการผูปวยหนัก (ไอซียู) และยังไมมีการใหบริการในดานการผาตัด 

2. เปนหนวยแพทยสนับสนุนการปฏิบัติหนาท่ีของ
ขาราชการตํารวจในจังหวัดชายแดนภาคใต เชน งานนิติเวชศาสตร และ
งานดานวิชาการดานการแพทยทุกประเภท 

3. ดูแล ฟนฟู สงกลับ และรักษาสิทธิสวัสดิการใหแกขาราชการตํารวจในจังหวัดชายแดนภาคใต 

ลักษณะสําคัญทางสังคม เศรษกิจ ส่ิงแวดลอม และประชากร 

ชต.รพ.ตร. ตั้งอยูใจกลางเมืองยะลาซ่ึงหางจากโรงพยาบาลศูนยจังหวัดยะลาเปนระยะทาง

ประมาณ ๒.๖ กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางโดยรถยนตประมาณ ๘ – ๑๒ นาที เนื่องจาก สถานท่ีตั้งอยูภายในศูนย

ปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนใต (ศชต.) และสถานการณความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนในจังหวัดชายแดนภาคใต จึง

ตองมีมาตรการรักษาความปลอดภัยสําหรับผูท่ีจะเดินทางเขาออกภายใน ศชต. ทําใหเกิดความไมสะดวกแก

ประชาชนท่ัวไปท่ีจะมาใชบริการ จึงมีแนวโนมท่ีผูท่ีจะมารับการบริการสวนมากจะเปนขาราชการตํารวจใน

จังหวัดชายแดนใต และครอบครัว   

เครื่องมือ และอุปกรณทางการแพทยท่ีสําคัญ 

ชต.รพ.ตร.  มี อุปกรณทางการแพทย ท่ีสํ า คัญจาก
โรงพยาบาลตํารวจ ท่ีสําคัญ ดังเชน เครื่องเอกซเรยคอมพิวเตอรแบบ
หมุนรอบผูปวย (Spiral CT 16 slides) เครื่องเอกซเรยแบบเคลื่อนท่ีได 
(Mobile Digital X ray) เครื่องเอกซเรยแบบติดตั้งเพดาน เตียงผาตัด และ
อุปกรณสองสวางในหองผาตัด เกาอ้ีทําฟนพรอมระบบครบชุด เครื่องเอกซ
เรยฟนระบดิจิตัลแบบเคลื่ อนท่ี ได  อุปกรณ  และเครื่ องมือการทํา
กายภาพบําบัดท่ีทันสมัย เชน เครื่องอัลตราซาวดสําหรับบําบัดอาการปวดเรื้อรัง (๒ ชุด) เครื่องชอตเวฟสําหรับ
บําบัดอาการปวดเรื้อรัง ๑ ชุด ฯลฯ เปนตน เครื่องตรวจคลื่นหัวใจไฟฟา ๒ ชุด เครื่องกระตุกหัวใจ ๓ เครื่อง เครื่อง
ตรวจอัลตราซาวดประจําหองฉุกเฉิน เครื่องมือ อุปกรณการตรวจ
หองปฏิบัติการระบบพ้ืนฐาน ตูเย็นเก็บรางกายผูเสียชีวิตชนิดปลอด
กลิ่น ๑ ชุด (๘ ชองเก็บ) เตียงผาชันสูตรผูเสียชีวิตชนิดปลอดกลิ่น ๑ 
เตียง เครื่องกําเนิดไฟฟาสํารอง ๑ เครื่อง มีความจุน้ํามันดีเซล ๖๐๐ 
ลิตร สามารถสํารองไฟฟาใหหนวยท่ีสําคัญ เปนเวลา ๘ ชั่วโมง เปนตน 

วิสัยทัศน (Vision)                 

 “เปนโรงพยาบาลท่ีดี มีมาตรฐานเพ่ือสุขภาพของตํารวจ และประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต” (Gold 
Standard Medical Service Hospital for Healthiness of Police and Civil in Southern Border Provinces) 
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พันธกิจ (Mission) 

๑. ใหการรักษาพยาบาลขาราชการตํารวจ ขาราชการทหาร ขาราชการพลเรือน ประชาชน พนักงานราชการ 
ตลอดจนลูกจาง และครอบครัว  

๒. ดําเนินการเก่ียวกับงานดานการแพทยของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
๓. ดําเนินการเก่ียวกับงานวิเคราะหและวิจัยทางการแพทย 
๔. ดําเนินการเก่ียวกับการฝกอบรม ตลอดจนปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการ

เรียนการสอน เก่ียวกับงานดานการแพทย และงานสาธารณสุข ของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ (โดยเฉพาะในสวนของกองบัญชาการศูนย
ปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต)* 

๕. เปนฝายอํานวยการดานการแพทย หรือใหคําปรึกษาดาน
การแพทยใหกับกองบัญชาการศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัด
ชายแดนภาคใต* 
๖. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงาน
อ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 
(* พันธกิจสวนท่ีมเติ่มจากการประกาศไวในกฎกระทรวง) 

แผนการพัฒนา หรือโครงการ  

การท่ีบรรลุเปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตรท้ัง ๗ 
ประเด็นท่ีวางแผนไว และนําไปสูความสําเร็จตามวิสัยทัศน  พันธกิจ 
เปาประสงค ฯลฯ  ของ ชต.รพ.ตร. จึงมีกําหนดเปาประสงคในยุทธศาสตรใน
ระยะเวลา ๒ ป (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๐) ในแตละประเด็นยุทธศาสตร เพ่ือให
หนวยงานตางๆ ของ ชต.รพ.ตร. สามารถนํากลยุทธเหลานี้ไปใชในการวาง
แผนการพัฒนาโรงพยาบาลศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนใต เพ่ือใหบรรลุเปาหมายดังกลาวขางตน ในการ
ขับเคลื่อนไปตามรอบแผนปฏิบัติราชการประจําป ๒๕๖๐ ท่ีเนน แผนการพัฒนาตามยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับ
สถานะขององคกรตามท่ีวิเคราะหไดในป ๒๕๕๙ โดยคาดวา แผนการพัฒนาอาจจะประสบความสําเร็จไดในชวง
ปงบประมาณ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ ท่ีมุงสูการพัฒนาโรงพยาบาลใหเปนตน  

“เปนโรงพยาบาลท่ีดี มีมาตรฐานเพ่ือสุขภาพของตํารวจ และประชาชนในจังหวัดชายแดน
ภาค ใต” (Gold Standard Medical Service Hospital for Healthiness of Police and Civil in 
Southern Border Provinces) และไดรับความไววางใจจากขาราชการตํารวจในจังหวัดชายแดนภาคใต 
โดยมีแผนการพัฒนา (โครงการ) ท้ังสิ้น ๓๒ โครงการ ในยุทธศาสตรท้ัง ๗ ยุทธศาสตร ดังปรากฎอยูในยุทธศาสตร
โรงพยาบาลศูนยปฏิบัติการตํารวจชายแดนภาคใต ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ 
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การตอบรับของผูใชบริการ 

เม่ือแรกเริ่มลงไปจัดเตรียมการเปดโรงพยาบาล คณะบุคลากรรุนบุกเบิกไดรับการตอนรับอยาง
อบอุน และดียิ่งจากตํารวจทุกระดับ โดยเฉพาะจากผูบริหารระดับสูงของ ศชต. ท่ีเล็งเห็นถึงความสําคัญของขวัญ
กําลังใจท่ีไดจากการลงมาปฏิบัติหนาท่ีแพทย พยาบาล บุคลากรอ่ืนๆของ รพ.ตร. 

จนสามารถเปดใหบริการไดบางสวน เม่ือ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ 
จากนั้นจึงเริ่มมีผูมาใชบริการกันมากข้ึน โดยเฉพาะขาราชการตํารวจท่ีอยู
ภายใน ศชต. นอกจากนี้ ชต.รพ.ตร.ไดพยายามอํานวยความสะดวก และลด

ภาระการจายเงินของขาราชการตํารววจดวย
การออกบริการสแกนนิ้วเปดสิทธิ์จายตรงนอกส
ถารท่ีใหกับผูท่ีไมสะดวกท่ีจะเขามาดําเนินการใน
โรงพยาบาล และ/หรือผู ท่ีอยูหางออกไป เชน 
ข าราชการตํ ารวจ ท่ี อํา เภอเบตง และรอบๆ 
ขาราชการตํารวจของ ภ.จว.ยะลา ภ.จว.ปตตานี 

และ ภ.จว.นราธิวาส เปนตน 

 นอกจากนี้ โรงพยาบาลยังไดรับความกรุณาจาก พล.ต.ต.กิตติพงษ สุวัธนเดชา นายแพทย (สบ

๖) รพ.ตร. ไดใหความกรุณาลงมาชวยใหบริการตรวจรักษา รวมกับ วาท่ี พ.ต.ต.นพพล ชัยเจริญสุขเกษม จนเปน

ท่ีประทับใจในการใหบริการแกขาราชการตํารวจ ครอบครัว และประชาชน 

ท่ีมาใชบริการกันเปนอยางมาก ทําใหปจจุบันมียอดผูมาใชบริการวันละ ๒๐ 

– ๓๐ ราย ในบางวันมากถึง ๔๐ กวาราย และมียอดคงใหบริการผูปวยในอยู

ท่ี เฉลี่ยประมาณ ๕ – ๑๐ นาย โดยผูปวยท่ีรับไวรักษาเปนผูปวยในสวนมาก

จะเปนขาราชการตํารวจท่ีบาดเจ็บในขณะปฏิบัติหนาท่ี 

พระมหากรุณาธิคุณ 

เม่ือเริ่มมีการจัดตั้งโรงพยาบาลศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใตข้ึนนั้น พล.ต.อ.สม

ยศ พุมพันธุมวง ผบ.ตร. ในขณะนั้น (๒๕๕๘) ไดทําหนังสือกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี ขอพระราชนามเพ่ือเปนสิริมงคลใหแกโรงพยาบาล และทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก สํานักงาน

ตํารวจแหงชาติ โดยมีหนังสือ นร ๐๕๐๘/ท ๖๙๗ ลงวันท่ี ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙ พระราชทานนามใหแก

โรงพยาบาลวา “โรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ ”หมายถึง โรงพยาบาลซ่ึงเปนสถานท่ีรักษาพยาบาลอันยอดเยี่ยม 

และเปนมงคลแหงจังหวัดยะลา และพระราชทานพระราชานุญาตใหเชิญอักษรพระนามาภิไธย “ส.ธ.” ประดับท่ี

ปายชื่อโรงพยาบาลดวย 

ผลงานท่ีภูมิใจ 

๑. สนองนโยบายตามจุดประสงคของการตั้งโรงพยาบาล 
เม่ือโรงพยาบาลเริ่มเปดใหบริการไดบางสวนเม่ือ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ และ
เปดรับบริการผูปวยในครั้งแรกแบบเรงรัดเนื่องจากไดรับคําสั่งโดยตรงจาก 
พล.ต.อ.จักรทิพย ชัยจินดา ผานทาง พล.ต.ท.เฉลิมพันธุ อจลาบุญ ใหเปดรับผูปวยจากเหตุระเบิดท่ีจังหวัด
ปตตานีหลายจุดในชวงเวลาใกลเคียงกัน เปนผลใหมีขาราชการตํารวจไดรับบาดเจ็บหลายนาย ชต.รพ.ตร. โดยสั่ง
การจาก พล.ต.ท.สมบูรณ ตันตระกูล ใหจัดสงพยาบาล จํานวน ๑๐ นายลงมาปฏิบัติงานเปนการดวน ทําให
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โรงพยาบาลสามารถเปดใหบริการผูปวยในไดทันที โดยผูท่ีไดรับบาดเจ็บหนักไดเขารับการรักษาในโรงพยาบาล
ปตตานี บางคนไดรับการสงตอไปยังโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร สวนผูท่ีไดรับการบาดเจ็บเล็กนอย
ท้ังหมดไดสงมารักษาตัวท่ี ชต.รพ.ตร.จํานวน ๑๑ นาย เม่ือวันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ จึงผูปวยชุดแรกท่ีรับไว
รักษาในโรงพยาบาล และเปนผูปวยท่ีตรงตามวัตถุประสงคในการจัดตั้งโรงพยาบาลมาแตแรก ซ่ึงนอกจะเปน
ขวัญกําลังใจใหแกผูปฏิบัติงานท่ีไดการบาดเจ็บมาแลว ยังเปนการอํานวยความสะดวก ประหยัดทรัพยากร และ

เวลา ใหแกผูบังคับบัญชาท่ีไมตองเสียไปกับการตรวจ
เยี่ยมในจุดตางหลายจุดท่ีบางครั้งอยูหางกันโดยตอง
เดินทางทางเฮลิคอปเตอร และท่ีสําคัญคือ ความ
ปลอดภัยของผูท่ีเขารับการรักษาตัว เนื่องจาก สถาน
ท่ีตั้งของโรงพยาบาลท่ีตั้งอยูภายในอาณาบริเวณของ 
ศชต. ทําใหไมตองกังวลจะตองมีการรักษาความ

ปลอดภัยเหมือนในโรงพยาบาลทองท่ี ท่ีบางครั้งตองไหววานเพ่ือนพองท่ีไมได
เขาเวรมาชวยรักษาความปลอดภัยให 

๒. การตรวจวินิจฉัยท่ีแมนยํา และชวยรักษาชีวิตผูปวย (หรืออยางนอย
ไมทําใหเกิดอาการแทรกซอนท่ีรุนแรงได) หลังท่ีโรงพยาบาลเปดใหบริการไดประมาณ ๑ 
เดือน โรงพยาบาลไดรับโทรศัพทปรึกษาถึงอาการผูปวยจากเจาหนาท่ีของ กศน.ยะลา วา มี
อดีตผูบริหารระดับสูงของ กศน.ยะลา ขอมารักษาตอท่ีโรงพยาบาลหลังไปตรวจรักษามาจาก
เอกชนแลว และแนะนําใหตรวจรักษาเพ่ิมเติม เม่ือผูปวยมาถึงโรงพยาบาลก็ไดรับการวินิจฉัย
วา นาจะเปนการอักเสบท่ีรุนแรงของเนื้อเยื่อท่ีลึกเขาไปในชองคอ และสามารถใหการวินิจฉัย
ไดทันที ดวยเครื่องเอกซเรยคอมพิวเตอรท่ีติดตั้งอยูในโรงพยาบาล โดย พล.ต.ต.กิตติพงษ 
สุวัธเดชา พบวาเปน Deep abscess of the neck หรือ Retropharyngeal abscess จึงทําการติดตอขอยายผูปวย
ไปรักษาตอท่ีโรงพยาบาลสงขลานครินทร ซ่ึงไดนําผูปวยเขาผาตัดทันที โดยพักรักษาตัวอยูท่ีหองไอซียูประมาณ ๑-
๒ วัน หลังจากนั้นประมาณ ๑ สัปดาหถัดมาผูปวยสามารถเดินมาทําแผลท่ี ชต.รพ.ตร. ไดดวยตนเอง 

๓. โครงการสมัครเปนหนวยบริการของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) เม่ือ
โรงพยาบาลเปดใหบริการแลว พบวา มีผูปวยจํานวนหนึ่งเปนนักเรียนนาย
สิบตํารวจ ซ่ึงถึงแมจะไดรับการบรรจุเขารับราชการแลวก็ตาม แตไมไดเปน 
“ผูมีสิทธิ์” ตามพระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ทําใหผูปวยเหลานี้จะตองออกคารักษาพยาบาลเองถาเขามา
รักษาท่ี ชต.รพ.ตร. แมในระยะแรกท่ีจํานวนผูปวยยังไมมากนัก และทุกคน
ไดรับการอนุเคราะหจาก พล.ต.ต.กิตติพงษ สุวัธเดชา ท่ีรับออกคา
รักษาพยาบาลให แตคงไมสามารถใหการอนุเคราะหในระยะยาวตอไปได จึงไดมอบหมายใหงานการพยาบาล ชต.
รพ.ตร.ทําการศึกษา และปรึกษาไปยัง สปสช. เขต ๑๒ สงขลา และพบวา โรงพยาบาลสามารถจํากัดเปาหมายท่ีจะ
ใหการรักษาพยาบาลไดกอนในชวงแรกท่ีเปดใหบริการ ดังนั้น ชต.รพ.ตร.จึงไดยื่นขอสมัครเปนหนวยบริการของ 
สปสช.และจํากัดเฉพาะ นสต. ซ่ึงไดรับการตรวจเยี่ยมประเมินไปเม่ือ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดย ชต.รพ.ตร. ผานการ
ประเมินเปน “หนวยบริการท่ีมีการรับสงตอ” แตใหทํารายงาน / โครงการ /ปรับปรุงแกไข สวนท่ีไดรับการตั้ง
ขอสังเกต สําหรับการประเมินเปน “หนวยบริการปฐมภูมิ” และ “หนวยบริการประจํา” ภายในวันท่ี ๑๕ กันยายน 
๒๕๕๙ และไดรวบรวมสงรายงานไปแลว หากผานการตรวจประเมิน จะสามารถใหบริการใหแก นสต.ของ ศูนย
ฝกอบรม ศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนได (ศฝร.ศชต.) ในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ นี้ ตรงตามปงบประมาณซ่ึง
จะทําใหสะดวกในการจัดการบริหารงบประมาณ รวมท้ัง ใชสิทธิ์ท่ีเปนหนวยบริการของ สปสช.สามารถใหการ
สนับสนุนแก ศูนยซักถามของ ศชต.ท่ีทําหนาท่ีควบคุมผูตองซักถามตามพระราชกําหนดการบริหารงานใน
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สถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๗ ถือวาเปนการสนับสนุนการปฏิบัติงานของ ศชต. ตรงตามวัตถุประสงคการจัดตั้ง
โรงพยาบาล และพันธกิจของโรงพยาบาลไดอีกกรณีหนึ่งดวย 

๔. โครงการตรวจรักษาพระสงฆในจังหวัดชายแดนใต เปนโครงการท่ีงานการพยาบาล และ
พล.ต.ต.กิตติพงษ สุวัธเดชา ไดแนวคิดเม่ือไปปฏิบัติศาสนากิจท่ีวัดเมืองยะลา และไดรับการปรับทุกขจากพระผูใหญ
ของวัด (และของจังหวัด) เรื่องความยากลําบากของพระเม่ือตองไปใชบริการท่ีโรงพยาบาล ท้ังในแงดานเวลาท่ีไม

สามารถควบคุมได ทําใหเกิดความลําบากในเรื่องการฉันอาหารของสงฆ รวมท้ัง 
การนั่งคอยในกลุมผูใชบริการท่ีทําใหเกิดความไมสะดวกสบายในบางประการ 
เปนตน ชต.รพ.ตร.จึงจัดโครงการใหบริการการตรวจรักษาพระสงฆในจังหวัด
ชายแดนใต โดยเริ่มจากวัดท่ีมีท่ีตั้งอยูในรัศมีท่ีไมหางออกไปจากโรงพยาบาล
มากนักกอน หลังจากไดปฏิบัติมาเปนระยะเวลาหนึ่งโดยไดรับการสนับสนุนจาก
ผูท่ีทราบเรื่องจํานวนมาก ทําใหโครงไดรับการตอบรับท่ีดี จนเปนท่ีประจักษกัน
ท่ัวไป และมีการชมเชยไปท่ี ศชต. ซ่ึงไดมีการกลาวถึง และชมเชย ชต.รพ.ตร.ใน

หองประชุม ศปก.ตร.สน. เพ่ือติดตาม วิเคราะหสถานการณ และเรงรัดสั่งการขับเคลื่อนภารกิจสําคัญ เม่ือตนเดือน
กันยายน ๒๕๕๙ วา ไดทําชื่อเสียง และสรางภาพพจนท่ีดีใหแก ศชต. 

๕. ศูนยเคล่ือนยายผูปวยทางอากาศ จากสถานการณความรุนแรงในพ้ืนท่ีท่ีเกิดข้ึน สภาพภูมิประเทศท่ี
เปนปาเขาอยูจํานวนมาก รวมท้ังภายในท่ีตั้งของ ศชต.เองท่ีมีหนวยบินของสํานักงานตํารวจแหงชาติตั้งอยูดวย และ

จากการวิเคราะหองคกร (SWOT)  ชต.
รพ.ตร .  จึ งรั บรู  และจั ด เตรี ยมรั บ
สถานการณท่ีอาจจะตองมีการเคลื่อนยาย
ผูปวยทางอากาศซ่ึงเคยเกิดข้ึนในอดีตอยู
หลายครั้ง โดย มอบหมายให หองฉุกเฉิน 
และผูปวยนอกของ ชต.รพ.ตร. จัดเตรียม

บุคลากร อุปกรณ รวมท้ังเขารวมการซอมแผนเคลื่อนยายผูปวยทางอากาศกับสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส จัดสง
บุคลากรเขาฝกอบรมการเคลื่อนยายผูปวยทางอากาศข้ันสูงท่ีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และศูนยการแพทย
ทหารบก (จัดอบรมท่ีวิทยาแพทยศาสตรพระมงกุฏเกลา) และพัฒนาศํกยภาพเพ่ือจัดตั้งศูนยเคลื่อนยายผูปวยทาง
อากาศของ ชต.รพ.ตร.ข้ึน เพ่ือใหมีความพรอมสําหรับสถานการณท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดเปนอยางดี 

๖. อุบัติเหตุกรณีเครื่องบินเฮลิคอปเตอรของหนวยบินยะลาประสบเหตุลงจอดฉุกเฉิน ในปา
เหนือเข่ือนบางลาง อ.บันนังสตา จ.สงขลา เม่ือเวลา ประมาณ ๑๘.๕๐ น. ของวันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ทําให

นักบิน และผูโดยสาร จํานวนท้ังสิ้น ๘ นายไดรับบาดเจ็บ (บาดเจ็บสาหัส ๓ ราย 
บาดเจ็บหนักปานกลาง ๓ ราย และบาดเจ็บไมมาก ๒ ราย) ชต.รพ.ตร.ไดรับคําสั่งดวน
ใหเขาประกอบกําลังเปนหนวยกูภัย จึงจัด แพทย ๑ นาย พยาบาล ๒ นาย รวมกับ
พยาบาลของหองงานการแพทย ศฝร. ๑ นาย พยาบาล และผูชวยพยาบาลจาก ตชด. ๒ 
นาย รวม ๖ นาย ประกอบเปนหนวยแพทย เพ่ือเดินเทาไปชวยกูภัยใหแกผูประสบเหตุ
รวมกับกองกําลังตํารวจหนวยอ่ืนๆท่ีจะทําหนาท่ีนําทาง รักษาความปลอดภัย และ
อํานวยความสะดวก เนื่องจาก มีภาวะกาศปด ไมสามารถเขาสูจุดเกิดเหตุไดทางอากาศ 
ซ่ึงผูบาดเจ็บอาจจะเสียชีวิตไดหากการชวยเหลือไมสามารถไปถึงไดทันเวลา โดยคณะ

กูภัยออกเดินทางโดยรถยนตจาก ศชต. เวลาประมาณ ๒๒.๐๐ น.เศษ ถึงหมูบานจุฬาภรณ ๙ เพ่ือลงเรือไปยังฐาน
ปฏิบัติการ ตชด. ในเข่ือนบางลาง และเดินเทาเขาสูจุดท่ีเครื่องบินลงจอดฉุกเฉินท่ีปาเหนือเข่ือนบางลาง เม่ือเวลา
ประมาณ ๐๔.๓๐ น. ใชเวลาเดินทางท้ังสิ้นประมาณ ๖ ชั่วโมง ๓๐ นาที และใหการปฐมพยาบาลเบื้องตนแก
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ผูบาดเจ็บ จนสามารถเคลื่อนยายไปสูพ้ืนท่ีท่ีใชการเคลื่อนยายผูปวยออกจากพ้ืนท่ีโดยทางอากาศ เม่ือเวลาประมาณ 
๑๑.๓๐ น. และลําเลียงผูปวยออกมาไดหมด เม่ือเวลาประมาณ ๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ของวันท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
ซ่ึงภารกิจการเดินเทาเขาชวยเหลือผูประสบเหตุในครั้งนี้นําโดย พล.ต.ต.คัชชา ธาตุศาสตร รอง ผบช.ศชต. โดยไดรับ
การอํานวยการสนับสนุนจาก พล.ต.ท.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ ผูชวย ผบ.ตร. พล.ต.ต.กําพล กุศลสถาพร ผบก.บ.ตร. และ
หนวยบินของทุกเหลาทัพเขาในการปฏิบัติการกูภัยครั้งนี้ 

กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณ คณะผูบริหาร รพ.ตร. (นําโดย พล.ต.ท.สมบูรณ ตันตระกูล นายแพทยใหญ รพ.ตร.
และ พล.ต.ต.วิฑูรย นิติวรางกูร รองนายแพทยใหญ รพ.ตร.) กลุมงานพยาบาล กลุมงานศัลยกรรม กลุมงานเภสัช
กรรม กลุมงานรังสีวิทยา กลุมงานชีวเคมี กลุมงานเวชศาสตรฟนฟู กลุมงานทันตกรรม กลุมงานผูปวยนอก กลุม
งานศูนยสงกลับฯ สถาบันนิติเวช ฝายตางของ บก.อก.รพ.ตร. (เวชระเบียน งบประมาณ การเงิน กําลังพล ซอม
บํารุง จัดซ้ือจัดจาง ฯลฯ) CTC หองผาตัดเล็ก TQM และอีกหลายหนวยงานของ รพ.ตร.  

ขอขอบคุณเปนพิเศษสําหรับ พล.ต.ต.กิตติพงษ สุวัธเดชา นายแพทย (สบ๖) รพ.ตร. ท่ีกรุณา
เสียสละท้ังแรงกายลงมาชวยปฏิบัติงานดานการตรวจรักษาในชวงแรกเปดโรงพยาบาลจนเปนท่ีกลาวขวัญของ
ขาราชการตํารวจกันท้ัง ศชต. รวมท้ังเสียสละทุนทรัพยสวนตัวใหการสนับสนุนแกโรงพยาบาล, นสต. และ
โครงการตรวจรักษาพระสงฆในจังหวัดชายแดนภาคใต 

ขอขอบคุณคณะแพทย และพยาบาลในสังกัด รพ.ตร. และ ชต.รพ.ตร. เจาหนาธุรการทุกทานท่ี
อาสาสมัครลงมาปฏิบติหนาท่ีรวมกันท่ีโรงพยาบาลศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต คณะเจาหนาของ
หองงานการแพทย ศฝร. ท่ีเอ้ือเฟอสถานท่ี และใหความชวยเหลือในระยะแรกท่ีลงมาปฏิบัติงานอยางมาก 

ขอขอบคุณคณะบุคคลจํานวนมากท้ังครอบครัว เพ่ือนๆ (เซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา เซนตคาเบรียล 
และคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร) ผูปวยท่ีเคยไดรับการรักษาจากผม คณะผูรับการอบรมการ
บริหารงานตํารวจชั้นสูง รุนท่ี ๓๐ (บตส.๓๐)  ท่ีใหการสนับสนุนท้ังในดานการใหกําลังใจ และสนับสนุนทุนทรัพยใน
กิจกรรมหลายประการของโรงพยาบาลศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต 

และทายท่ีสุด คือ มูลนิธิ พล.ต.อ.สมยศ พุมพันธุมวง และประธานมูลนิธิฯ โดย พล.ต.อ.สมยศ 
พุมพันธุมวง พล.ต.อ.จักรทิพย ชัยจินดา พล.ต.ท.อนุรุต กฤษณะการะเกตุ พล.ต.ต.สมศักดิ์ จันทะพิงค และ
ขาราชการตํารวจในสังกัด ศชต. ท่ีเก่ียวของสนับสนุนการกอสรางโรงพยาบาลอีกหลายทานท่ีใหการสนับสนุน 
ทุมเทชวยเหลือจนสามารถทําให ประสบความสําเร็จในการจัดตั้งโรงพยาบาลเพ่ือเปนกําลังใจใหแกขาราชการ
ตํารวจท่ีปฏิบัติหนาท่ีอยูในจังหวัดชายภาคใตไดสมเจตนรมณของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
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กาวใหมของผลิตภัณฑกันแดด 

 
เภสัชกรหญิง หัทยา บัลลพาภินันท 

กลุมงานเภสัชกรรม รพ.ตร. 
 

 

องคการอนามัยโลกจัดแบงคาดัชนีรังสีอัลตราไวโอเลต (UV index)  เปน ๕ ระดับ ประเทศไทยอยูใน
กลุมพ้ืนท่ีท่ีมีคาดัชนีสูงสุดโดยมีคาเฉลี่ยประมาณ ๑๒ และคาดังกลาวมีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึน คําแนะนําสําหรับประชากร
ท่ีอาศัยในพ้ืนท่ีเหลานี้ คือ หลีกเลี่ยงการเผชิญแสงแดดโดยเฉพาะในชวงเวลา ๑๐.๐๐ ถึง ๑๕.๐๐ น. ใสอุปกรณปองกัน
รังสียูวีเม่ืออยูภายนอกอาคาร และเลือกใชผลิตภัณฑกันแดดท่ีมีประสิทธิภาพในปริมาณท่ีเหมาะสมเปนประจํา  

เม่ือผลิตภัณฑกันแดดเปนตัวชวยสําคัญในการปกปองผิวประกอบกับผูบริโภคตระหนักถึงภัยราย
จากรังสียูวีท้ังเขาใจความสําคัญของการใชผลิตภัณฑกันแดด ทางผูผลิตจึงคิดคนเทคโนโลยีใหมๆ เพ่ือตอบสนองตอ
ความตองการท่ีมากข้ึน หนึ่งในการพัฒนาท่ีนาสนใจ คือ แนวคิดในการแกปญหาประสิทธิภาพท่ีลดลงของผลิตภัณฑ
กันแดดภายหลังโดนน้ําจากกิจกรรมกลางแจงหรือเหง่ือของผูใช จากหลักการท่ีวาในน้ําหรือเหง่ือจะมีประจุไอออน
บวก เชน แคลเซียมไอออน แมกนีเซียมไอออน เปนตน ผูผลิตจึงเติมสารไอออนลบ (Ionic mineral sensor) ลงใน
ผลิตภัณฑกันแดด ในข้ันแรกสารกันแดดจะปกปองผิวโดยการสะทอนหรือดูดซับรังสียูวีตามแตละชนิดของสารกันแดด
ท่ีใส ในข้ันตอมาเม่ือผิวเผชิญกับน้ําสารไอออนลบในผลิตภัณฑจะดึงดูดกับประจุบวกในน้ําเกิดเปนพันธะไอออนิก
สรางแผนฟลมเนื้อเรียบเสริมประสิทธิภาพการกันแดดข้ึนอีกรอยละ ๒๐ จากแบบเดิม 

 ผลิตภัณฑกันแดดท่ีมีประสิทธิภาพและตอบโจทยไดดีนั้นเกิดข้ึนจากหลายปจจัย ไมวาจะเปนสาร
กันแดดท่ีเสถียร มีเนื้อสัมผัสดี สามารถชําระลางออกไดงาย เทคโนโลยีขางตนพัฒนาข้ึนมาเพ่ือตอบสนองความ
ตองการของผูบริโภคไดหลากหลายข้ึน แตภายหลังการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในผลิตภัณฑจริงจะสามารถตอบ
โจทยผูบริโภคไดหรือไมนาติดตามกันตอไป มีคาเฉลี่ยดัชนีรังสียูวีประมาณ ๑๒ ซ่ึงจัดอยูในระดับสูงสุด และคา
ดังกลาวมีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึน คําแนะนําสําหรับประชากรท่ีอาศัยในพ้ืนท่ีท่ีมีคาดัชนีรังสียูวีสูง คือ หลีกเลี่ยงการเผชิญ
แสงแดดโดยเฉพาะในชวงเวลา ๑๐.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ใสอุปกรณปองกันรังสียูวีเม่ืออยูภายนอกอาคารและเลือกใช
ผลิตภัณฑกันแดดท่ีมีประสิทธิภาพในปริมาณท่ีเหมาะสมเปนประจํา ในปจจุบันผูบริโภคตระหนักถึงภัยรายจากรังสียู
วีมากข้ึนและเขาใจความสําคัญของการใชผลิตภัณฑกันแดด ทางผูผลิตจึงคิดคนเทคโนโลยีใหมๆ เพ่ือตอบสนองตอ
ความตองการของผูบริโภค  

 หนึ่งในเทคโนโลยีท่ีนาสนใจ คือ เทคโนโลยีท่ีพัฒนาข้ึนเพ่ือแกปญหาประสิทธิภาพท่ีลดลงของ
ผลิตภัณฑกันแดดเม่ือโดนน้ําจากกิจกรรมกลางแจงหรือเหง่ือของผูใช จากหลักการท่ีวาในน้ําหรือเหง่ือจะมีประจุ
ไอออนบวก เชน แคลเซียมไอออน แมกนีเซียมไอออน เปนตน ผูผลิตจึงเติมสารไอออนลบ (Ionic mineral sensor) 
ลงในผลิตภัณฑกันแดด ในข้ันแรกสารกันแดดจะปกปองผิวโดยการสะทอนหรือดูดซับรังสียูวีตามแตละชนิดของสาร
กันแดดท่ีใส ในข้ันตอมาเม่ือผิวเผชิญกับน้ําสารไอออนลบท่ีอยูในผลิตภัณฑจะดึงดูดกับประจุบวกในน้ําเกิดเปนพันธะ
ไอออนิกสรางแผนฟลมเนื้อเรียบเสริมประสิทธิภาพการกันแดดข้ึนอีกรอยละ ๒๐ จากแบบเดิม ผลิตภัณฑกันแดดท่ีมี
ประสิทธิภาพและตอบโจทยไดดีนั้นเกิดข้ึนจากหลายปจจัย ไมวาจะเปนสารกันแดดท่ีเสถียร มีเนื้อสัมผัสดี สามารถ
ชําระลางออกไดงาย เทคโนโลยีดังกลาวแมจะชวยตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดหลากหลายข้ึนแตภายหลัง
การนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในผลิตภัณฑจริงจะสามารถตอบโจทยผูบริโภคไดหรือไมนาติดตามกันตอไป 

องคการอนามัยโลกจัดแบงคาดัชนีรังสียูวี (UV index)  เปน ๕ ระดับ ประเทศไทยมีคาเฉลี่ยดัชนี
รังสียูวีประมาณ ๑๒ ซ่ึงจัดอยูในระดับสูงสุด และคาดังกลาวมีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึน คําแนะนําสําหรับประชากรท่ีอาศัย
ในพ้ืนท่ีท่ีมีคาดัชนีรังสี 
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PLATELET CONCENTRATION WITH PAS 
 

พ.ต.อ.หญิง ผกาวรรณ ชนะชัยสุวรรณ 
นักเทคนิคการแพทย (สบ4) 

งานธนาคารเลือด กลุมงานพยาธิวิทยา รพ.ตร. 
 
 

           การเตรียมเกล็ดโลหิตเขมขน (Platelet concentrate) ชนิดตางๆ ไดแก random platelet 
concentrate (PC), Leukocyte poor pooled platelet concentrate (LPPC) และ  Single donor platelet 
concentrate (SDP) จะมีปริมาณพลาสมาในถุงเกล็ดโลหิตมากนอยข้ึนอยูกับชนิดของเกล็ดโลหิตชนิดนั้นๆ ใน
พลาสมามีแอนติบอดีของหมูโลหิตระบบ ABO จึงจําเปนตองใหเกล็ดโลหิตตามหมูโลหิต ABO ของผูปวย หากไมมี
เกล็ดโลหิตตรงกับหมูโลหิตของผูปวย สามารถพิจารณาใหเกล็ดโลหิตท่ีมี ABO plasma compatible กับ RBC 
ของผูปวยได  ปจจุบันศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทยไดมีการนําสารละลาย Platelet Additive 
Solution ชนิด C (PAS-C) มาใชแทนพลาสมาประมาณ 65% ทําใหเหลือพลาสมาในเกล็ดโลหิตประมาณ 35% 
จากการลดปริมาณพลาสมาในเกล็ดโลหิตลง จะชวยลดการเกิด platelet transfusion reactions ชนิดตางๆ 
ไดแก  transfusion related acute lung injury (TRALI) ท่ี เ กิดจาก white blood cell ท่ีปนเป อน และ
แอนติบอดีท่ีอยูในพลาสมา และลด hemolytic transfusion reaction จาก ABO incompatibility และจาก
แอนติบอดีชนิดอ่ืนๆ ทางศูนยฯ เริ่มใหบริการ Single donor platelet concentrate PAS-C ในวันท่ี 1 
สิงหาคม 2559 โดยเก็บคาบริการเพ่ิมจากเดิมอีก 1,000 บาท (จากเดิม 6,000 บาท ราคาใหม 7,000 บาท) 
สวนงานธนาคารเลือด กลุมงานพยาธิวิทยา รพ.ตร. จะเตรียม LPPC “O” with PAS ซ่ึงสามารถใชกับผูปวยทุก
หมูโลหิต ABO ปจจุบันอยูในข้ันตอนการนําน้ํายา PAS เขาบัญชีเวชภัณฑ รพ.ตร. และในลําดับตอไปธนาคาร
เลือดจะเตรียม Single donor platelet concentrate PAS-C เม่ือยายไปอาคาร A 
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สถานการณปจจุบันและแนวทางรบัมือเชือ้ดือ้ยาตานจุลชีพหลายขนานชนิดใหมในโรงพยาบาลตาํรวจ 
 (Current Situation and Management for New Multiidrug-Resistant Organisms  

in Police General Hospital) 
 

พ.ต.ท.จิรายุ วิสูตรานุกูล 
นายแพทย (สบ.๒) กลุมงานอายุรกรรม รพ.ตร. 

 
 

  ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันเชื้อแบคทีเรียท่ีดื้อตอยาตานจุลชีพเปนปญหาสาธารณสุขท่ีสําคัญของ            
ทุกประเทศท่ัวโลก รวมท้ังประเทศไทย โดยเฉพาะในชวง 10 ปท่ีผานมาพบวา เชื้อแบคทีเรียพัฒนาตัวเองใหดื้อตอยา
ตานจุลชีพหลายขนาน ทําใหไมสามารถใชยาตานจุลชีพท่ัวไปในการรักษาผูปวยไดอยางมีประสิทธิภาพเหมือนในอดีต 
ตั้งแตชวงกลางป ค.ศ.1980 มีการใชยาตานจุลชีพกลุม carbapenem แทนการใชยาตานจุลชีพกลุม penicillin และ 
cephalosporin เพ่ือกําจัดเชื้อแบคทีเรียกลุม Enterobacteriaceae ไดแก Escherichia coli หรือ Klebsiella 

pneumoniae ท่ีมีกลไกการดื้อยาแบบ extended-spectrum β-lactamase (ESBL) ตอมาชวงตนป ค.ศ.2000 
พบวา เชื้อกลุม Enterobacteriaceae ไดพัฒนาตัวเองใหมีกลไกการดื้อยาตานจุลชีพกลุม carbapenem เพ่ิมข้ึนจาก
การดื้ อยาต านจุลชีพเดิม เรียกเชื้ อดื้ อยาต านจุลชีพหลายขนานชนิดใหมนี้ ว า carbapenem-resistant 
Enterobacteriaceae (CRE) การระบาดของเชื้อดื้อยาตานจุลชีพกลุม CRE ทําใหเกิดผลกระทบตอระบบสาธารณสุข
ในภาพรวมหลายประการ ไดแก มียาตานจุลชีพท่ีใชไดผลจํากัด สามารถถายทอดสารพันธุกรรมท่ีดื้อยาตานจุลชีพแก
เชื้อแบคทีเรียท่ัวไปในสิ่งแวดลอมและแพรกระจายไดอยางรวดเร็ว อยูในระบบทางเดินอาหารของมนุษยท่ัวไปโดยไม
กอใหเกิดอาการผิดปกติไดทําใหปองกันการแพรกระจายเชื้อจากคนสูคนหรือสิ่งแวดลอมไดยาก และอัตราการตาย
ของผูปวยท่ีติดเชื้อสูงข้ึน รวมท้ังมีการใชทรัพยากรในการดูแลรักษาผูปวยเพ่ิมข้ึน เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจเปน
อยางมาก ในประเทศไทยขอมูลของเชื้อดื้อยากลุม CRE ยังมีคอนขางจํากัด จาก COMPACT II study ท่ีเก็บขอมูลใน
ป ค.ศ.2010 พบความชุกของเชื้อดื้อยาตานจุลชีพกลุม CRE ในประเทศไทยประมาณรอยละ 0.4 แนวโนมความชุก
ของเชื้อดื้อยาตานจุลชีพกลุม CRE เพ่ิมข้ึนคลายกับความชุกของเชื้อดื้อยาตานจุลชีพกลุม Enterobacteriaceae ท่ีมี
กลไกการด้ือยาแบบการสรางเอนไซม ESBL ขอมูลของกลุมงานจุลชีววิทยา โรงพยาบาลตํารวจ ตลอดป พ.ศ.2558 
พบเชื้อ K. pneumoniae (CRE) ในผูปวยท่ีมารับการตรวจรักษาท่ีโรงพยาบาลตํารวจ 21 ราย จากผูปวยท่ีมีผลเพาะ
เชื้อเปน K. pneumoniae ท้ังหมด 258 ราย คิดเปนความชุกรอยละ 8.14 หลังไดดําเนินการตามมาตรการปองกัน
และควบคุมการติดเชื้อ ดวยวิธี standard และ contact precaution พบวา ตั้งแตเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน 
พ.ศ.2559 ตรวจพบเชื้อดื้อยาตานจุลชีพกลุม CRE ในผูปวยท่ีมารับการตรวจรักษาท่ีโรงพยาบาลตํารวจ 13 ราย 
จากผูปวยท่ีมีผลเพาะเชื้อเปน K. pneumoniae ท้ังหมด 391 ราย คิดเปนความชุกรอยละ 3.32 ซ่ึงมีแนวโนมลดลง 
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Colorectal liver metastasis 
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SIRT: new option for advance liver cancer 
 

พ.ต.ต.พิษณรุักษ อินละคร 
Interventional radiologist 

 
  SIR-Spheres® Y-90 resin microspheres are a medical device used in Selective 
Internal Radiation Therapy (SIRT) for liver tumours. SIR-Spheres Y-90 resin microspheres are a 
permanent implant and for single use only. The biocompatible resin microspheres containing 
yttrium-90 have a median diameter of 32.5 microns.  
  Yttrium-90 is a high-energy beta-emitting isotope with no primary gamma 
emission.   The maximum energy of the beta particles is 2.27MeV with a mean of 0.93MeV. The 
maximum range of emissions in tissue is 11mm with a mean of 2.5mm. The half-life is 64.1 
hours.  Following administration, 94% of the radiation is delivered in 11 days. 
  These properties of the SIR-Spheres Y-90 resin microspheres mean that the 
microspheres lodge preferentially in the microvasculature surrounding the tumour, maximising 
tumoricidal effects and minimising the effects on healthy liver parenchyma 
SIR-Spheres® Y-90 resin microspheres are indicated for the treatment of patients with inoperable 
liver tumours. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Treatment Goals 

• Increase the time to progression 
• Extend overall survival 
• Potentially downsize or downstage tumours for liver resection, ablation, or transplantation 
• Provide palliation of symptoms 
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What’s new about CPR in Thailand: 2016 
 

พ.ต.อ.นพ.โสภณ กฤษณะรังสรรค ์  
แพทย์โรคหัวใจ  โรงพยาบาลต ารวจ 

ที่ปรึกษาคณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต 
สมาคมแพทย์โรคหัวใจ แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

  
 
  นับตั้งแต่ new guidelines CPR  ได้มีการพิมพ์เผยแพร่เมื่อปลายปี ค.ศ.2015 หลายประเทศได้
น า CPR Guidelines ใหม่ มาปรับใช้ เพ่ือให้เหมาะสมกับการให้บริการทางการแพทย์ในแต่ละประเทศ ส าหรับ
ประเทศไทย คณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต สมาคมแพทย์โรคหัวใจในพระบรมราชูปถัมภ์ (Thai 
Resuscitation council: TRC)  ได้จัดกิจกรรมวิชาการ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับข้อแนะน าต่างๆที่
เปลี่ยนไป จาก CPR Guidelines 2010 โดยได้จัดประชุมวิชาการ เพ่ือท าการบรรยายให้กับบุคลากรทางการแพทย์
ทั่วประเทศ โดยการน าข้อแนะน า จาก new guidelines CPR 2015 มาจัดประชุมในโรงพยาบาลศูนย์ และโรงเรียน
แพทย์ทั่วประเทศหลายแห่ง ในชื่อ lecture tour: update CPR 2016 โดยแบ่งเป็น 12 หัวข้อ ใช้เวลา 1 วัน    เช้า-
บ่ าย  คื อ  (1) Overview and system of care in cardiac arrest (2) BLS update 2015  (3) BLS adjunct, 
Dispatcher, AED and application (4) Airway management update 2015 (5) ACLS Update 2015   (6) 
Device in CPR: 2015  (7) Post cardiac arrest care : update 2015 (8) Pediatric BLS and PALS: Update 
2015  (9) ACS management: update 2015 (10) Cardiac arrest associate with opioid  overdose  (11)  
SVT guidelines (Electro physiology: EP  point of view) (12)  Maternal CPR  นอกจากนี้ ยังมีการจัด half-
day update CPR 2015 ในโรงพยาบาลหลายแห่ง เนื่องจากข้อจ ากัดที่มีแตกต่างกันไปในแต่ละโรงพยาบาล 

 หลังจากที่การจัดกิจกรรม lecture tour: update CPR 2015 ได้ด าเนินไปอย่างต่อเนื่องและ
ทั่วถึงแล้ว คณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต ได้จัดพิมพ์หนังสือ “การช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐานและเครื่องช็อกไฟฟ้า
หัวใจอัตโนมัติ (เออีดี: AED) ส าหรับประชาชน พ.ศ. 2559” เพ่ือแก้ไขข้อก าหนดที่เปลี่ยนไปตาม new guidelines 
CPR และเพ่ือทดแทนฉบับเดิมซึ่งพิมพ์ส าหรับการใช้ฝึกอบรมและเผยแพร่สู่สาธารณะ จ านวน 97,000 เล่มใน
ระยะเวลา 18 เดือน นับเป็นการพิมพ์คู่มือการช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐานส าหรับประชาชน ที่พิมพ์เผยแพร่โดยมิได้จัด
จ าหน่าย และสามารถเผยแพร่ออกสู่วงกว้างโดยความร่วมมือของ สภากาชาดไทย กระทรวงสาธารณสุข ผ่าน
ส านักงานสาธารณสุขฉุกเฉิน และคณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต ที่มีเครือข่าย ร่วมงานกันในหลายหน่วยงาน 
ทั้งภาครัฐ และเอกชน ท าให้หนังสือคู่มือการช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน และเครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (เออีดี: AED) 
จ านวน เกือบแสนเล่ม หมดลงอย่างรวดเร็ว 
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แนวปฏิบัติใหม่ในการขอเพ่ิมรายการทดสอบทางห้องปฏิบัติการเคมคีลินิก 
 

          ทนพ.กฤติน ชุมสวัสดิ ์
         กลุ่มงานชีวเคมี รพ.ตร. 

 
 
  ห้องปฏิบัติการเคมีคลินิก กลุ่มงานชีวเคมี ให้บริการตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือด ปัสสาวะ และ
สารคัดหลั่ง มีรายการตรวจวิเคราะห์ อาทิ Glucose, BUN, Creatinine, Uric Acid, Lipid Profile, Liver Function 
Test, Electrolyte เป็นต้น เพ่ือการประเมินสุขภาวะ การวินิจฉัยและติดตามการรักษาผู้ป่วย ซึ่งบางครั้งแพทย์มีความ
ต้องการส่งตรวจเพ่ิมเติมโดยใช้เลือดที่มีอยู่ต้องมีการประสานระหว่างหน่วยตรวจและห้องปฏิบัติการ 
  แนวปฏิบัติเดิมเจ้าหน้าที่จากหน่วยส่งตรวจจะโทรถามห้องปฏิบัติการก่อนว่าสามารถเพ่ิมรายการ
ทดสอบได้หรือไม่ จากนั้นจึงคีย์ส่งตรวจทางระบบคอมพิวเตอร์ (e-PHIS) แล้วส่งใบขอตรวจมายังห้องปฏิบัติการ 
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการตรวจสอบความถูกต้องของตัวผู้ป่วย (Patient Identification) และความถูกต้อง
ครบถ้วนของรายการตรวจวิเคราะห์ที่ต้องการเพ่ิม เมื่อเจ้าหน้าที่ของห้องปฏิบัติการ ได้รับใบขอเพ่ิมรายการตรวจจึง
น าเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจวิเคราะห์   
  แต่เนื่องจากบางครั้งหน่วยส่งตรวจมีเจ้าหน้าที่ ไม่เพียงพอ  ท าให้ส่งใบขอตรวจเพ่ิมมายัง
ห้องปฏิบัติการไม่ทันในเวลาที่ก าหนดไว้ ทางห้องปฏิบัติการจึงได้ปรับปรุงขั้นตอนการขอเพ่ิมรายการทดสอบใหม่  
โดยยกเลิกการส่ง ใบขอตรวจเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว และเหลือขั้นตอน คือ หน่วยตรวจโทรถามห้องปฏิบัติการ ว่า
สามารถเพ่ิมได้หรือไม่พร้อมทั้งแจ้งชื่อผู้ขอเพ่ิมและหน่วยตรวจ หากเพ่ิมได้จึงคีย์ขอตรวจลงในระบบคอมพิวเตอร์ 
(e-PHIS) จากนั้นห้องปฏิบัติการจะตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ HN ผู้ป่วยที่ขอเพ่ิมและท าการตรวจวิเคราะห์
เพ่ิมเติมจากเลือดที่มีภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยแต่ละรายการทดสอบที่ต้องการตรวจเพ่ิมมีข้อจ ากัดเรื่อง
ระยะเวลาหลังจากการส่งตรวจครั้งแรกภายใน 4 ชั่วโมง ยกเว้น 
  1. การขอเพ่ิมการตรวจวิเคราะห์ Electrolyte จากเลือด Li-heparin เดิม สามารถท าได้ภายใน
ระยะเวลา 1 ชั่วโมงหลังจากห้องปฏิบัติการได้รับเลือด เนื่องจากมีการวิเคราะห์ CO2 ซึ่งเป็นแก๊สที่พบอยู่ใน
สิ่งแวดล้อม เมื่อเจ้าหน้าที่เปิดจุกหลอดเลือดเพ่ือท าการตรวจวิเคราะห์ครั้งแรก สาร CO2 ในสิ่งแวดล้อมจะสามารถ
แพร่เข้าสู่พลาสมาท าให้ค่ามีความเปลี่ยนแปลงไปจากความเป็นจริงจากในร่างกายผู้ป่วย นอกจากนี้เมื่อระยะเวลา
ผ่านไป Potassium ที่อยู่ในเม็ดเลือดแดงจะมีการแพร่ผ่านออกมาท าให้ค่า Potassium สูงกว่าที่ควรจะเป็นอีกด้วย 
  2. การขอเพ่ิมการตรวจวิเคราะห์ Osmolality ไม่สามารถเพ่ิมจากเลือดเดิม Li-heparin เดิมได้
เนื่องจากเป็นการตรวจวิเคราะห์ความเข้มข้นของสารละลายโดยรวมในพลาสมา หากมีการเปิดจุกหลอดเลือดแล้ว
พลาสมามีการระเหย สามารถท าให้ความเข้มข้นของสารละลายโดยรวมเปลี่ยนแปลงได้ 
  3. การขอเพ่ิมการตรวจวิเคราะห์ Ketone ในเลือด ไม่สามารถเพ่ิมจากเลือด Li-heparin เดิมได้ 
เนื่องจาก Ketone เป็นสารที่มีความเสถียรน้อย (labile) จึงต้องใช้ Fresh Whole Blood ในการตรวจวิเคราะห์ ซึ่ง
หากเลือดมีการปั่นแยกแล้วอาจท าให้มีการเปลี่ยนแปลงของสิ่งส่งตรวจไปจากธรรมชาติ ท าให้ค่ามีการเปลี่ยนแปลง
ไปจากความเป็นจริงจากในร่างกายผู้ป่วย 
  จากการสร้างแนวปฏิบัติใหม่นี้ จะส่งผลให้ระยะเวลาในการขอเพ่ิมรายการตรวจวิเคราะห์ลดลง 
(Reduce Turnaround Time) ลดต้นทุน  (Reduce Cost and Budget) ลดการเจ็บตั วของผู้ ป่ วย  (Reduce 
invasive procedure) เพ่ิมความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้บริการ ท าให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างทันเวลาและได้รับ
ประโยชน์สูงสุด 
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การใช้ Pentoxifylline และ Tocopherol ในการรักษาสภาวะ 
Osteoradionecrosis 

 
ว่าท่ี พ.ต.ท.นาถ นันทรัตพันธุ์ 

กลุ่มงานทันตกรรม รพ.ตร. 
 
 

ภาวะกระดูกขากรรไกรตายจากการฉายรังสี (Osteoradionecrosis of Jaws, ORN) เป็น
ภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงและพบได้บ่อยในผู้ป่วยที่ได้รับการรังสีรักษาในบริเวณศีรษะและล าคอ โดยจะมีแผล
เรื้อรังไม่หายจนอาจมีภาวะกระดูกตาย ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย 

ในปัจจุบันการรักษาภาวะ Osteoradionecrosis มีหลายวิธี ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรค โดย
การรักษาคือ การก าจัดเนื้อเยื่อที่ตายออก ร่วมกับการใช้ออกซิเจนความดันบรรยากาศสูง (Hyperbaric oxygen, 
HBO) ซึ่งท าให้ระดับของออกซิเจนมากพอที่จะท าให้เกิดการหายของแผลได้ แต่การรักษาด้วยออกซิเจนความดัน
บรรยากาศสูง อาจมีข้อจ ากัดในผู้ป่วยบางราย ในเรื่องค่าใช้จ่าย เวลา ตลอดจนสภาวะของผู้ป่วย  

ในปัจจุบันมีการน าเสนอการใช้ Pentoxifylline ร่วมกับ Tocopherol เพ่ือช่วยในการรักษา
โดย Pentoxifylline มีผลในการเพิ่มการสร้าง Collagen และ Tocopherol มีผลยับยั้งการเกิด fibrosis ซึ่งเป็น
อีกทางเลือกหนึ่งในการให้การดูแลรักษาผู้ป่วย Osteoradionecrosis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประชุมวิชาการประจำาปี ครั้งที่ ๒๗ เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาสำานักงานตำารวจแห่งชาติ   58



 การประชุมวิชาการประจ าป ีครั้งท่ี ๒๗  เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ 72 | 
P a g

e  

เมื่อผู้ป่วยเลอืดออกไมห่ยุด จะตดัสินใจใหเ้ลอืดหรือส่วนประกอบของเลือดอย่างไรดี 
          

พ.ต.อ.หญิง อัจฉรมนต์  บูรณสมภพ 
      นักเทคนิคการแพทย์ (สบ๕) หัวหน้ากลุ่มงานชีวเคมี รพ.ตร. 

 
 

เนื่องด้วยประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ต่างประสบปัญหาในเรื่องการบริหารจัดการเลือด 
ทั้งสาเหตุจากปริมาณเลือดในคลังไม่เพียงพอ จ านวนผู้บริจาคไม่สัมพันธ์กับความต้องการของผู้ป่วย การบริจาค
โลหิตไม่สม่ าเสมอ โรคระบาดประจ าฤดูกาล ส่วนประกอบของเลือดบางชนิดมีอายุการใช้งานสั้น ฯลฯ และอีก
ประการหนึ่งที่ส าคัญมากคือ การใช้เลือดและส่วนประกอบของเลือดอย่างไม่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่ม
ผู้ป่วยที่เกิดการสูญเสียเลือดมาก (massive bleeding) จากการผ่าตัด และจากอุบัติเหตุ ท าให้เกิดการให้เลือดและ
ส่วนประกอบของเลือดเกินความจ าเป็น หรือไม่สอดคล้องกับพยาธิสภาพของผู้ป่วย ท าให้ไม่สามารถหยุดภาวะ
เลือดออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังมี ความเสี่ยงสูงจากการเกิดภาวะแทรกซ้อนภายหลังการให้เลือด ซึ่งบาง
รายอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ 

ในการผ่าตัดทั่วไปมักมีการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเพ่ือเตรียมความพร้อมของผู้ ป่วยและ
จัดเตรียมเลือดหรือส่วนประกอบของเลือดเพ่ือรับมือกับการสูญเสียเลือดในระหว่างและหลังผ่าตัด แต่ในกรณีผู้ป่วย
ฉุกเฉิน เช่น severe trauma, AMI หรือ stroke ที่จ าเป็นต้องได้รับการผ่าตัดทันที การตรวจทางห้องปฏิบัติการใน
วิธีปัจจุบัน เช่น CBC, PT, PTT, Fibrinogen Level, D-Dimer ฯลฯ ยังไม่สามารถให้ผลการทดสอบที่ครอบคลุมและ
รวดเร็วพอที่แพทย์จะใช้ประกอบการตัดสินใจในการเลือกใช้ส่วนประกอบของเลือดเพ่ือหยุดภาวะเลือดออกในกรณี
ฉุกเฉินเช่นนี้ได้ 

ปัจจุบันเริ่มมีการน า Thromboelastrography (TEG) มาใช้เพ่ือประเมินความเสี่ยง ของผู้ป่วยก่อน
การผ่าตัด และใช้วิเคราะห์สาเหตุของภาวะเลือดออกมากในระหว่างและหลังการผ่าตัด ว่าเกิดจากความบกพร่องของ
กระบวนการ hemostasis เช่น clotting factors, fibrinogen function, platelet function หรือ fibrinolysis หรือไม่ 
เพ่ือช่วยแพทย์ในการตัดสินใจเลือกส่วนประกอบของเลือดหรือยาได้อย่างเหมาะสม เช่น FFP, cryoprecipitate, 
platelet concentrate หรือTranexamic acid พบว่าหลังจากใช้ Thromboelastrography (TEG) ช่วยประกอบการ
ตัดสินใจ สามารถช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น ลดอัตราการเสียชีวิต และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการ
รักษา โดยรวมลงได้ 
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ระบบบริหารโรงพยาบาลต ารวจ HIS On Cloud Computing 
 

พ.ต.ท.สมพงษ์ สาธิตพเิคราะห์ รอง ผกก.วบ. อก.รพ.ตร. 

 
 

ระบบบริหารโรงพยาบาลต ารวจ HIS On Cloud 
   

โรงพยาบาลต ารวจ ในอดีตประสบปัญหากับ ระบบจัดเก็บฐานข้อมูลเต็ม ส่งผลให้เกิดปัญหา
ระบบโรงพยาบาลล่มเป็นระยะๆ และบ่อยครั้งเรื่อยๆ ท าให้ผู้มาใช้บริการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่ได้รับความ
สะดวกในการมาใช้และให้บริการ อีกท้ังยังมีโครงการจัดตั้ง Data Center ที่อาคารบริการทางการแพทย์ 20 ชั้น 
ซึ่งต้องใช้งบประมาณ จ านวนมาก ซึ่งระบบ Cloud Computing จะเข้ามาแก้ปัญหา 2 เรื่องนี้ได้เป็นอย่างด ีโดย
เพ่ิมประสิทธิภาพในการทางานของระบบ ลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ Server และ ค่าบ ารุงรักษาระบบในภาพรวม
ของระบบ โรงพยาบาลตารวจ ส านักงานตารวจแห่งชาติ โดยแนวคิดและวิสัยทัศน์ของ  
  1. พล.ต.ต.ชนินทร์ ชะโยชัยชนะ รองนายแพทย์ใหญ ่โรงพยาบาลตารวจ (CIO)  

 2. พ.ต.ท.สมพงษ์ สาธิตพิเคราะห์ และ ทีมงานศูนย์คอมพิวเตอร์ชุดปัจจุบัน จึงได้ตัดสินใจ น า
ระบบโปรแกรมบริหารงานโรงพยาบาลต ารวจ ทั้ง 29 ระบบ ขึ้นระบบ Cloud Computing เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
ตั้งแต่ วันพฤหัสที่ 14 มกราคม 2559 และได้ท าการใช้งานจริงจนกระทั่ง ปัจจุบัน ชึ่งได้ผลเป็นที่น่าพึงพอใจ 
ถือได้ว่า เป็นโรงพยาบาลภาครัฐ แห่งที ่2 ของประเทศไทย ที่นาระบบดังกล่าวมาใช้งาน และเป็นการตอบสนอง
นโยบาย Digital Economy ของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในยุคปัจจุบัน ได้เป็นอย่างด ี
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การบริการระบบ WIFI ให้กับบุคลากรของโรงพยาบาลตารวจ 
 

ร.ต.ท.ศุขภฒ สุนันท์ชัย 
ศูนย์คอมพิวเตอร ์โรงพยาบาลต ารวจ 

 
 
 
 
 
 
   

การจัดท า WIFI ในโรงพยาบาลตารวจ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) อ านวยความสะดวกแก่บุคลากร
ภายในโรงพยาบาลต ารวจ (2) เพ่ือให้เกิดความทันสมัยและปรับปรุงให้โรงพยาบาลพัฒนายิ่งขึ้น ทั้งนี้เพ่ือให้
บุคคลากรของโรงพยาบาลต ารวจปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือให้โรงพยาบาลพัฒนาเป็น
โรงพยาบาลชั้นนาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ในการจัดทานี้ ศูนย์คอมพิวเตอร์ (CTC) รพ.ตร. ได้คิดและจัดการการ
เข้าใช้งาน Internet ด้วย WIFI โดยกาหนดให้ผู้ใช้สามารถ Login เข้าใช้ WIFI ด้วย Username และ Password 
ในการเข้าระบบ HIS (ระบบบริหารโรงพยาบาลตารวจ) โดยก าหนดให้สามารถเปลี่ยน Password เองได้ใน
ภายหลัง ทั้งนี้ผู้ใช้สามารถด าเนินการดังกล่าวได้ในทุกจุดตามอาคารและสถานที่ต่างๆ ที่มีบริการ WIFI โดย
ปัจจุบันมีบริการ WIFI ตามตึกต่าง ๆ 13 อาคาร รวมจุดติดตั้ง WIFI ทั้งสิ้น 202 จุด ดังต่อไปนี้  
   (1) อาคารเฉลิมพระเกียรติ ร.9 จานวน 36 จุด  
   (2) อาคาร เฉลิมพระเกียรติราชินี จานวน 20 จุด  
   (3) อาคารมงคลกาญจนาภิเษก จานวน 24 จุด  
   (4) อาคารสูตินารีเวช จานวน 15 จุด  
   (5) อาคารอ านวยการ จานวน 26 จุด  
   (6) อาคารข้าราชการต ารวจ จานวน 14 จุด  
   (7) อาคารคุณวิศาล จานวน 18 จุด  
   (8) อาคารเภสัชกรรม จานวน 9 จุด  
   (9) อาคารศรียานนท์ จานวน 8 จุด  
   (10) อาคารพัฒนาเครื่องมือการแพทย์ จานวน 3 จุด  
   (11) อาคารซักรีด จานวน 2 จุด  
   (12) อาคารนิติเวช จานวน 15 จุด (ก าลังด าเนินการติดตั้ง)  
   (13) อาคารวิทยาลัยพยาบาล จานวน 12 จุด (กาลังดาเนินการติดตั้ง)  
  จากการติดตั้งระบบ WIFI ทุกอาคารภายในโรงพยาบาลต ารวจครั้งนี้ ศูนย์คอมพิวเตอร์ (CTC) 
รพ.ตร. จึงมีความคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า บุคลากรของโรงพยาบาลต ารวจจะสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร รวมทั้ง
เข้าศึกษาหาความรู้ใหม่ๆได้ง่ายขึ้น และน ามาพัฒนาโรงพยาบาลให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด สืบไป 
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ระบบค้นหาเบอร์โทรศัพท ์ติดตอ่ภายในโรงพยาบาลตารวจ 
 

ร.ต.ท.ศุขภฒ สุนันท์ชัย 
ศูนย์คอมพิวเตอร ์โรงพยาบาลต ารวจ 

 
 
โรงพยาบาลตารวจเป็นโรงพยาบาลที่ประกอบไปด้วยหลายกลุ่มงาน  แต่ละกลุ่มงานใช้ การ

ติดต่อสื่อสารหรือการประสานงานผ่านเบอร์โทรศัพท์ภายใน ยิ่งมีกลุ่มงานจานวนมากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อภายในก็
ยิ่งมีจานวนมากขึ้น ท าให้ปัจจุบันประสบกับปัญหาด้านการค้นหาเบอร์โทรศัพท์ติดต่อภายในโรงพยาบาล โดยแต่ละ
ครั้งที่ต้องการทราบเบอร์โทรศัพท์เพ่ือติดต่อแต่ละกลุ่มงานต่างๆนั้น จะต้องค้นหาจากสมุดโทรศัพท์ หรือจาก

โอเปอเรเตอร์ที่ต้องกด 9 ทุกครั้ง เพ่ือติดต่อสอบถาม 
ส่งผลให้การประสานงานและการทางานต่างๆภายใน
หน่วยงานเป็นไปอย่างล่าช้า  

ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลต ารวจ จึงมีแนว
ทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยจัดทาระบบการค้นหา
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อภายในไว้บนเว็บไซต์โรงพยาบาล
ต ารวจ โดยสามารถเข้าใช้งานได้ 3 ช่องทาง ดังนี้  

1. ผ่าน URL: www.policehospital.org/phone  
2. เมนู "ค้นหาข้อมูล" หน้าเว็บไซต์ รพ.ต ารวจ  
3. แบนเนอร ์ด้านขวา หน้าเว็บไซต์ รพ.ต ารวจ  
ส าหรับข้อดีของระบบค้นหาเบอร์โทรศัพท์ติดต่อภายในโรงพยาบาลต ารวจนี้  จะท าให้ผู้ใช้สามารถค้นหาเบอร์
ติดต่อภายในโรงพยาบาลต ารวจได้ตลอดเวลา สะดวกต่อการใช้งานได้ทั้งบนคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน รวมถึง
เป็นการลดภาระการท างานของกลุ่มงานโอเปอเรเตอร์ และเป็นการเพ่ิมช่องทางอีกช่องทางหนึ่ง เพ่ือท าให้การ
ค้นหาเบอร์โทรศัพท์ติดต่อภายในโรงพยาบาลต ารวจนั้นมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น  
 
 

 
 

รูปที ่1. ค้นหาผ่าน URL : www.policehospital.org/phone 
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รูปที ่2. ค้นหาผ่าน เมนู "ค้นหาข้อมูล" หน้าเว็บไซต ์รพ.ตารวจ 
 

 
 

รูปที ่3. ค้นหาผ่านแบนเนอร ์ด้านขวา หน้าเว็บไซต ์รพ.ต ารวจ 

โดยสามารถ กรองการค้นหาได้ 3 แบบ  
  1. กรองผ่านอาคาร / สถานที ่ 
  2. กรองผ่านต้นสังกัด / กองกากับ  
  3. ค้นหาจากเบอร์ติดต่อทั้งหมด  
  โดยในแต่ละแบบจะมีช่องค้นหาเพื่อสามารถค้นหาได้อีกครั้ง เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องที่สุด  
 
 
 

 
รูปที ่4. การค้นหาแบบกรองการค้นหา 
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งานวิจัยภาษาไทย 
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การคัดกรองมะเร็งล าไส้ใหญ่และทวารหนัก 
                                     

พ.ต.อ.ณัฏฐพงษ์ กุลสิทธิจินดา  
                       นายแพทย์ (สบ 4) กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลต ารวจ 

 
 
ระบาดวิทยามะเร็งล าไส้ใหญ่และทวารหนัก (Colorectal cancer หรือ CRC) 

ข้อมูลทะเบียนมะเร็งในประเทศไทยพบว่าโรคมะเร็งล าไส้ใหญ่และทวารหนัก พบเป็นอันดับ 3 ใน
เพศชาย (รองจากมะเร็งตับและมะเร็งปอด) มีอุบัติการณ์คือ 8.9 ต่อประชากรแสนคน และเป็นอันดับ 5 ในเพศ
หญิง (รองจากมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก มะเร็งตับและมะเร็งปอด) โดยมีอุบัติการณ์ 8.2 ต่อประชากรแสนคน 
อายุที่พบส่วนใหญ่มากกว่า 50 ปี  
มะเร็งล าไส้ใหญ่แบ่งเป็น 3 ประเภท: 

1. Sporadic CRC 
2. Familial CRC 
3. Inherited colorectal cancer  

  3.1  Familial adenomatous polyposis (FAP) เป็นซึ่งยังแบ่งย่อย ได้ 2 ชนิด คือ 
           3.1.1  Classic FAP:  คือกลุ่มที่มีติ่งเนื้อมากกว่า 100 ติ่งขึ้นไป โดยจะพบติ่งเนื้อจ านวน
มากนี้ในอายุประมาณ20 ปีและต่อมาติ่งเนื้อดังกล่าวจะพัฒนาไปเป็นมะเร็งล าไส้ ในช่วงอายุประมาณ 35-40 ปี 
ลักษณะอาการทางคลินิกอ่ืนๆที่สามารถพบได้ เช่น เยื่อบุที่จอตา (retina) มีความหนาขึ้น (Congenital hypertrophy 
of the retinal pigment epithelium – CHRPE) ซึ่งเป็นแต่ก าเนิด พบได้ร้อยละ70-80ของผู้ป่วยที่เป็น FAP 
            3.1.2 Attenuated FAP:  เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของFAP ซึ่งมีลักษณะความรุนแรงน้อยกว่า 
Classic FAP คือมีติ่งเนื้อน้อยกว่า 100 ติ่ง และอายุที่เริ่มพบอาการแสดงของโรคอยู่ในช่วงอายุประมาณ 35-45 ปี
และมีการพัฒนาไปเป็นมะเร็งล าไส้ในช่วงอายุโดยเฉลี่ย 55 ปี โดยมักไม่พบอาการทางคลินิกอย่างอ่ืนร่วมด้วย 
          3.2 Hereditary Nonpolyposis Colorectal Cancer (HNPCC)/Lynch Syndrome: เป็นมะเร็ง
ล าไส้ที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมอีกชนิดหนึ่งที่พบมากและมีการถ่ายทอดแบบพันธุ์เด่น  (autosomal dominant) 
ลักษณะของโรคคือ มีอาการแสดงในช่วงอายุก่อน 50 ปี ต าแหน่งที่เกิดมะเร็งมักจะอยู่ที่ล าไส้ทางด้านขวา และอาจ
พบก้อนเนื้องอก (neoplasm) ที่อ่ืนร่วมด้วย เช่น ผนังมดลูก กระเพาะอาหาร ล าไส้เล็กและรังไข่ เป็นต้น  
           3.3 Peutz-Jeghers syndrome (PJS): ถ่ายทอดแบบพันธุ์เด่น (autosomal dominant inherited 
disorder) ซึ่งจะพบติ่งเนื้อในล าไส้ (intestinal hamartomatous polyps) พร้อมกับรอยโรคบนผิวหนัง และเยื้อบุใน
ช่องปากเป็นปานค า (skin and mucosal macular melanin deposition) ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งล าไส้ 
15 เท่า ต่อประชาชนทั่วไป  

          3.4 Muir-Torre syndrome: 
          3.5 Juvenile polyposis syndrome (JPS):  

การวินิจฉัย HNPCC ต้องอาศัย Amsterdam II criteria ดังต่อไปนี้: 
๑. สมาชิกตั้งแต่ 3 คนขึ้นไปที่เป็นญาติกันทางสายเลือดที่เป็นมะเร็ง (มะเร็งล าไส้ใหญ่ มะเร็งล าไส้เล็ก มะเร็ง

ผนังมดลูก มะเร็งไตและท่อปัสสาวะ) 
๒. สมาชิกสองคน หรือหนึ่งคูต้องเป็นญาติชั้นที่หนึ่ง (คือ พ่อแม่ พ่ีน้อง หรือบุตร) ของกันและกัน 
๓. สมาชิกท่ีเป็นมะเร็งอย่างน้อยหนึ่งคนที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งก่อนอายุ50ปี 
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การคัดกรองโรคมะเร็งล าไส้ (Screening) โดยแบ่งประชากรออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 
1. กลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงสูง (High risk) ต่อการเกิดโรคมะเร็งล าไส้ใหญ่ 

1.1 ผู้มีญาติล าดับแรกเป็นมะเร็งล าไส้ใหญ่ 
1.2 ผู้ที่มีประวัติ มีติ่งเนื้อ (Polyp) ในล าไส้ใหญ่ 
1.3 ผู้ที่มีประวัติครอบครัวเป็น Familial adenomatous polyposis หรือ Hereditary  
      Non-polyposis colon cancer 
1.4 ผู้ที่มีประวัติเป็นโรคล าไส้ใหญ่อักเสบเรื้อรัง (Inflammatory bowel disease) 

2. กลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงปกติ (Average risk) ต่อการเกิดโรคมะเร็งล าไส้ใหญ่  
2.1 ชายหรือหญิงที่อายุ 50 ปีขึ้นไป 
2.2 ไม่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคมะเร็งล าไส้ใหญ่ 
2.3 ไม่มีปัจจัยเสี่ยงอ่ืนได้แก่ประวัติโรคล าไส้อักเสบ ulcerative colitis, ติ่งเนื้อ polyp หรือ 
      มะเร็งล าไส้ใหญ่ 
2.4 ไม่มีอาการผิดปกติทางระบบล าไส้ใหญ่ 

กลุ่มที่มีความเสี่ยงปกติ (Average risk) ต้องท าการตรวจทางทวารหนักด้วยนิ้วมือ (Digital Rectal 
Examination-DRE) และมีข้อแนะน าการปฏิบัติเพ่ือการสืบค้นโรคเพ่ิมเติมดังต่อไปนี้  

1. การตรวจหาเลือดในอุจจาระ (Fecal Occult Blood Test, FOBT) ปีละครั้ง 
2. การตรวจด้วยการส่องดูทางทวารหนัก Flexible Sigmoidoscopy ทุก 5 ปี 
3. การตรวจ Double-contrast barium enema ทุก 5-10 ปี 
4. การตรวจส่องกล้องล าไส้ใหญ่ (Colonoscopy) ทุก 10 ปี 

ค าแนะน า หลักการและเหตุผลการเลือกวิธีตรวจคัดกรองมะเร็งล าไส้ใหญ่ 
1. Fecal Occult Blood Test 

1.1 Guaiac-based fecal occult blood test (gFOBT):  
1.2 Immunochemical fecal occult blood test (iFOBT)/Fecal Immunochemical test (FIT) 

2. Fecal-based DNA 
3. Double Contrast Barium Enema (DCBE) 
4. Sigmoidoscopy 
5. Colonoscopy (การส่องกล้องล าไส้ใหญ่)  
6. การตรวจล าไส้ใหญ่ด้วยเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT colonography)  
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การประเมินหัวใจห้องล่างขวาในคนไทยด้วยเครื่องตรวจคลื่นสะท้อนหัวใจความถี่สูง 
 

นายแพทย์ครรชิต เหลืองสุวรรณ, แพทย์หญิงรัญญวรรณ โชตินิมิตรคุณ 
ศูนย์หัวใจ แผนกอายุกรรม โรงพยาบาลต ารวจ 

 
บทคัดย่อ 
วัตถุประสงค์: สมาคมคลื่นสะท้อนความถี่สูงหัวใจประเทศสหรัฐอเมริกา (ASE) ได้ออกแนวทางการประเมินหัวใจ
ข้างขวาในผู้ใหญ่ไว้ในปี 2010 ซึ่งก าหนดค่าต่างๆ ของการตรวจด้วยคลื่นสะท้อนหัวใจความถ่ีสูงโดยอ้างอิงตาม
การศึกษาในกลุ่มประชากรผิวขาวและผิวด าเป็นหลัก หลังจากนั้นมีการศึกษาต่างๆ มากมายเก่ียวกับค่าการตรวจ
หัวใจห้องล่างขวา ด้วยคลื่นสะท้อนหัวใจความถี่สูงแต่ยังไม่มีการศึกษาในคนไทยมาก่อน 
วิธีด าเนินการวิจัย: งานวิจัยนี้เป็นการสังเกตุ (prospective observational study) ในคนไทยที่สุขภาพแข็งแรง 
ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้เข้าร่วมวิจัยได้จากระบบข้อมูลคอมพิวเตอร์ของทางโรงพยาบาล ผู้ด าเนินการวิจัยท าการวัดค่า
ต่ างๆ ของหั วใจห้องล่ างขวา ได้ แก่  RV basal diameter, RVOT proximal diameters, TAPSE, FAC, IVC 
diameter, RV free wall thickness, และ MPA diameter ทั้งหมด 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 และ 2 วัดโดยผู้ด าเนินการ 
วิจัยคนแรก โดยวัดห่างกัน 1 สัปดาห์ ครั้งที่ 3 อาจารย์ที่ปรึกษาการวิจัยเป็นผู้วัด ผู้ด าเนินการวิจัยน าค่าต่างๆ มา
หาค่ากลาง(means) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviations) เปรียบเทียบค่าที่ได้กับค่าจากแนวทาง
ของ ASEหาค่าความสอดคล้องของผู้ด าเนินการวิจัยทั้งในคนคนเดียวกันและระหว่าง 2 คน และความสัมพันธ์ของ
ค่าต่างๆ กับอายุ เพศ ดัชนีมวลกาย mitral E/e’, และ LV stroke volume โดยใช้ multivariate analysis และ 
linear regression analysis ตามล าดับ 
ผลการวิจัย: อายุเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมวิจัยอยู่ที่ 57±17 ปี โดย 61% เป็นผู้หญิง และ39% เป็นผู้ชาย ค่าเฉลี่ยของ
ดัชนีมวลกายคือ 24.2±4.5 kg/m2 20.1% ของผู้เข้าร่วมวิจัยมีโรคเบาหวาน 42.7% มีความดันโลหิตสูง 34.1% 
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EVALUATION OF POLICE GENERAL HOSPITAL’S FRACTURE LIAISON SERVICE 
(PGH’S FLS): THE FIRST PROSPECTIVE COHORT STUDY IN THAILAND 

       
Tanawat Amphansap, Md.,  

Nitirat Stitkitti, Md., Pirachai Dumrongwanich, Md.  
Department of Orthopedic, Police General Hospital 

 

Abstract 
Objectives:  The purpose of the study was to assess the Fracture Liaison service’s effectiveness in 
osteoporotic hip fracture treatment, secondary fracture and 1st year mortality rate in Police General 
Hospital, Bangkok, Thailand. 
Methods: A prospective cohort study was conducted. We studied male and female patients, 50-years 
of age and older, who presented with fragility fracture around the hip due to low energy trauma that 
were admitted to Police General Hospital and participated in PGH’s Liaison service from April 1, 2014 
- March 30, 2015. The sample size was 75 patients, with a follow up time 1 year. The data from this 
study was compared with that of a previous study (Tanawat A. et. al, 2015). 
Results:  After a follow up period of 1 year, the mortality rate was measured to be 10.7% and there 
was no evidence of secondary fragility fracture. Post-injury bone mineral density checking and 
osteoporotic medication treatment were 48% and 80%, respectively. Patients who participated in the 
project were found to have a decreasing rate of secondary fracture from 30% to 0% (P< 0.0001), an 
increasing post-injury BMD follow up rate from 28.33% to 48% (P=0.0053), and a post-injury 
osteoporotic medication administration rate increase from 40.8% to 80% (P=0.0148), all with statistical 
significance. However, the 1-year mortality rate was not significant (P=0.731) when compared to the 
previous study. 
Conclusions:  Fracture Liaison service improves the treatment of osteoporosis and secondary 
osteoporotic fracture for fragility hip fracture in Police General Hospital. 
Keyword: Fracture Liaison Service, Secondary fragility hip fracture 
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Thoracoscopic Sympathectomy 
 

พล.ต.ต.วารินทร์  วชิรปัญญานุกูล 
นายแพทย์ (สบ ๖) รพ.ตร. 

     

 วัตถุประสงค์หลักของการท าผ่าตัด Thoracoscopic sympathectomyมี 2ประการ ได้แก่ 
การRelease vasomotor activity และ การ Ablate excessive sweating ซึ่งข้อบ่งชี้ของการผ่าตัดได้แก่                     

1. ภาวะ Hyperhidrosis   
2. Peripheral vascular insufficiency  
3. Complex regional pain   
4. Raynaud”s Dz   
5. Long QT interval syndrome 
โรงพยาบาลต ารวจได้ให้บริการผ่าตัด Thoracoscopic Sympathectomy แก่ผู้ป่วยมา กว่า 

15 ปี จัดเป็นโรงพยาบาลที่มีจ านวนผู้ป่วยมารับการผ่าตัดมากที่สุดในประเทศไทย มีจ านวนผู้ป่วยมากกว่า 450 
เป็นผู้ป่วยภาวะเหงื่อออกมากผิดปกติ (Hyperhidrosis) ทั้งสิ้น  ผลการผ่าตัดสามารถท าให้ผู้ป่วยหายจากภาวะ
เหงื่อออกมากผิดปกติร้อยละ 99 

 
 

NOTES: Is dream coming true? 
 

นพ.พรพีระ จิตต์ประทมุ 
 

NOTES stands for Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery which is a 
surgical technique whereby "scarless" operations can be performed with an endoscope passed 
through a natural orifice (mouth, urethra, anus, etc.) then through an internal incision in the 
stomach, vagina, bladder[2] or colon, thus avoiding any external incisions or scars. The field of 
NOTES has accomplished large strides toward broadening its surgical scope. One of the 
advantages of NOTES is the ability to provide patients with a superior cosmetic alternative to 
the traditional laparoscopic techniques. Moreover, there is the potential for decreased 
postoperative pain and shortened recovery times. Nonetheless, this new frontier of surgical 
approaches is met with a critical view from the surgical community associated with equally 
profound changes, specific complications. To detect possible problems early, outcome 
databases have been established by individual medical societies such as NOTES/NOSCAR 
Outcomes Registry, German national NOTES registry, EURONOTES registry. 
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Transoral Endoscopic Thyroidectomy Vestibular Approach 

Angkoon Anuwong, MD.* 

Abstract 

Background:  Endoscopic thyroidectomy has become accepted over the past 10 years. Various 
approaches and techniques have been invented and preformed. The aim of endoscopic 
thyroidectomy is to prevent the neck scar but it still has the scar on the skin incision of each 
approach. We performed the transoral endoscopic thyroidectomy vestibular approach (TOETVA) 
which is the NOTES (Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery) thyroid surgery. 
Methods:   Between March 2014 andSeptember 2016, we performed 450 cases of the transoral 
endoscopic thyroidectomy vestibular approach operation.The inclusion criteria were a benign tumor 
of less than 10 cm in diameter, a malignant thyroid nodule of less than 1 cm with no evidence of 
metastasis. The patient was in supine position under nasotracheal intubation. We used a three-port 
technique, one 12-mm port for a rigid laparoscope and two additional 5-mm ports for instruments. 
These were inserted though the oral vestibule under  inferior lip. The CO2 insufflation pressure was 
set at 6 mmHg.  An anterior cervical subplatysmal space was created from the oral vestibule down 
to sternal notch. This method provides an excellent cranio-caudal view . 

The thyroid glandswereexposes and dissected using using both ultrasonic device and monopolar 
coagulator.  The recurrent laryngeal nerves as well as parathyroidswere revealed and preserved. 
Surgical drain was placed only in total thyroidectomy.  The oral vestibule incisions were closed using 
polyglactin 4/0. Average pain score was 3/10 on day 1 postoperatively and the patient had no pain at 
all from day 2 after surgery.  The patients were discharge on day 2 or 3 postoperatively.  

Results:   450 cases have been accomplished successfully with no conversion to open surgery.  An 
average operative time was 80.14 minutes.  Ten patients experienced transient hoarseness and 29 
cases had transient hypocalcemia.No permanent hoarseness and hypocalcemia was found.No abscess 
or infections were found. An average hospital stay was 3 days. 

Conclusion:   Transoral endoscopic thyroidectomy vestibular approach was found to be safe and 
feasible and results in absolutely no visible scaring. This technique may provide a method for an ideal 
cosmetic result. 

_______________________________________________________________ 

* Department of Surgery, Police General Hospital, Bangkok, THAILAND.10400  
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Transvaginal Hybrid NOTES Cholecystectomy (TVC) 
 

Akkaraphorn Deeprasertvit, MD, FRCST 
Department of Surgery, Police General Hospital, Bangkok, Thailand 

 
 
Currently, laparoscopic cholecystectomy is the most commonly performed 

procedure which also becomes the procedure of choice for gall bladder removal. It is well 
established with safety, small conversion to open cholecystectomy rate and reduced 
postoperative complication. However, inventive surgeons have attempted to achieve further 
improvement with the new surgical techniques, reducing trocars, minimizing incision and 
producing scarless procedure or Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery (NOTES). 
Transvaginal hybrid NOTES cholecystectomy (TVC) is an emerging surgical technique aiming to 
reduce surgical scar and puncture site therefore reduces postoperative pain, shortens 
postoperative hospital stay and provides better cosmetic outcome without compromising 
patient’s safety from surgical complication; such as bile duct injury or surgical site infection.               
It includes one visible incision which is discretely hidden at patient’s umbilicus, while another 
incision (NOTES) is placed inside patient’s vagina. Once the surgical port is inserted into 
intraperitoneal space, the endoscopic process is similar to that of conventional laparoscopic 
cholecystectomy. However, the operation remains technically challenging with the current 
endoscopic instrument and surgical platforms. This lecture and video presentation aims to show 
the feasibility and technique of TVC performed in Police General Hospital.  
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A case series in Thailand : Bilateral Transareolar Endoscopic Sistrunk 
operation for the treatment of thyroglossal duct cyst 
 

แพทย์หญิง ขวัญนรา เกตุวงศ ์
 
 
Aims:  The standard treatment of thyroglossal duct cyst is Sistrunk operation.Nevertheless, the 
advanced of endoscopic surgery technology have supported an opportunity for patients to undergo 
minimally invasive surgery. After we developed a novel endoscopic Sistrunk operation to selectively 
access the neck space using the bilateral transareolar (BT) approach which is feasible, safe, and gives 
good cosmetic results. We continued to operate more transareolar endoscopic sistrunk operation 
cases. 
Methods:  Three cases of thyroglossal duct cyst in female patients aged 45, 15, and 18 years old were 
selected. Endoscopic Sistrunk operations were performed on the patients by the bilateral transareolar 
approach; using bipolar energy device, hook scissors, and metallic clips to carry out the surgical 
procedures in concordance with the conventional Sistrunk operation.  
Results:  A complete thyroglossal duct cyst and hyoid bone resection was performed in the patients. 
The total operative time was 180, 140, and 150 minuteswith estimated blood loss of 20, 10, and 10 
mL, respectively. There was no any complications occurred during the operation or afterward in the 
cases. Minimal operative scars by BT endoscopic method on the areola were observed.  
Conclusions:  The BT endoscopic sistrunk operation was impressively simple to perform. Access and 
feasibility of BT endoscopic Sistrunk operation could be shown. This technique can be an alternative 
choice for patients who prefer endoscopic surgery with a satisfied cosmetic result. 
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การRelease vasomotor activity และ การ Ablate excessive sweating ซึ่งข้อบ่งชี้ของการผ่าตัดได้แก่                     

1. ภาวะ Hyperhidrosis   
2. Peripheral vascular insufficiency  
3. Complex regional pain   
4. Raynaud”s Dz   
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โรงพยาบาลต ารวจได้ให้บริการผ่าตัด Thoracoscopic Sympathectomy แก่ผู้ป่วยมา กว่า 

15 ปี จัดเป็นโรงพยาบาลที่มีจ านวนผู้ป่วยมารับการผ่าตัดมากที่สุดในประเทศไทย มีจ านวนผู้ป่วยมากกว่า 450 
เป็นผู้ป่วยภาวะเหงื่อออกมากผิดปกติ (Hyperhidrosis) ทั้งสิ้น  ผลการผ่าตัดสามารถท าให้ผู้ป่วยหายจากภาวะ
เหงื่อออกมากผิดปกติร้อยละ 99 
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NOTES stands for Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery which is a 
surgical technique whereby "scarless" operations can be performed with an endoscope passed 
through a natural orifice (mouth, urethra, anus, etc.) then through an internal incision in the 
stomach, vagina, bladder[2] or colon, thus avoiding any external incisions or scars. The field of 
NOTES has accomplished large strides toward broadening its surgical scope. One of the 
advantages of NOTES is the ability to provide patients with a superior cosmetic alternative to 
the traditional laparoscopic techniques. Moreover, there is the potential for decreased 
postoperative pain and shortened recovery times. Nonetheless, this new frontier of surgical 
approaches is met with a critical view from the surgical community associated with equally 
profound changes, specific complications. To detect possible problems early, outcome 
databases have been established by individual medical societies such as NOTES/NOSCAR 
Outcomes Registry, German national NOTES registry, EURONOTES registry. 
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A case series in Thailand : Bilateral Transareolar Endoscopic Sistrunk 
operation for the treatment of thyroglossal duct cyst 
 

แพทย์หญิง ขวัญนรา เกตุวงศ ์
 
 
Aims:  The standard treatment of thyroglossal duct cyst is Sistrunk operation.Nevertheless, the 
advanced of endoscopic surgery technology have supported an opportunity for patients to undergo 
minimally invasive surgery. After we developed a novel endoscopic Sistrunk operation to selectively 
access the neck space using the bilateral transareolar (BT) approach which is feasible, safe, and gives 
good cosmetic results. We continued to operate more transareolar endoscopic sistrunk operation 
cases. 
Methods:  Three cases of thyroglossal duct cyst in female patients aged 45, 15, and 18 years old were 
selected. Endoscopic Sistrunk operations were performed on the patients by the bilateral transareolar 
approach; using bipolar energy device, hook scissors, and metallic clips to carry out the surgical 
procedures in concordance with the conventional Sistrunk operation.  
Results:  A complete thyroglossal duct cyst and hyoid bone resection was performed in the patients. 
The total operative time was 180, 140, and 150 minuteswith estimated blood loss of 20, 10, and 10 
mL, respectively. There was no any complications occurred during the operation or afterward in the 
cases. Minimal operative scars by BT endoscopic method on the areola were observed.  
Conclusions:  The BT endoscopic sistrunk operation was impressively simple to perform. Access and 
feasibility of BT endoscopic Sistrunk operation could be shown. This technique can be an alternative 
choice for patients who prefer endoscopic surgery with a satisfied cosmetic result. 
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Hybrid operating theater 
 

พ.ต.ท.ขวัญชัย ลาวัลย์วงษ์  
นายแพทย์ (สบ 2) กลุ่มงานศัลยกรรม รพ.ตร. 

 
ปัจจุบันการรักษาโรคหลอดเลือดแดงใหญ่ช่องท้องโป่งพอง (Abdominal aortic aneurysm) มีการ

พัฒนาไปอย่างมากมีการรักษาทางเลือกที่ minimal invasive ได้แก่ Endovascular aneurysm repair (EVAR) โดยใช้
การสอดท่อหลอดเลือดเทียม (endograft) เข้าทางหลอดเลือดแดง บริเวณขาหนีบ (femoral artery) แล้วเข้าไปวางใน
ต าแหน่งที่เป็นหลอดเลือดแดงโป่งพอง ไม่ต้องผ่าตัดเปิดเข้าช่องท้อง และสามารถท าการักษาได้โดยไม่ต้องดมยาสลบ 
ท าให้มีข้อดีกว่าการผ่าตัดแบบเปิดคือ ลดระยะเวลา ในการผ่าตัดลง ไม่ต้องท าการหนีบ หลอดเลือดแดงใหญ่ระหว่างท า
ผ่าตัด (Aortic cross clamp) ท าให้ลดภาระการท างานของหัวใจ เสียเลือดน้อยกว่า ลดอัตราการเสียชีวิตหลังผ่าตัดใน
ช่วงแรก (perioperative mortality) ใช้เวลารักษาตัวในห้อง ICU และโรงพยาบาลสั้นกว่าใช้ระยะเวลาในการพักฟ้ืน
น้อยกว่า ท าให้ผู้ป่วยกลับไปใช้ชีวิตปกติหรือท างานได้เร็วขึ้นโดยให้ผลการรักษาเทียบเท่าการผ่าตัดแบบเปิด 

โรงพยาบาลต ารวจได้เริ่มการผ่าตัดชนิดนี้ตั้งแต่ปี 2555 ปัจจุบันผ่าตัดไปแล้ว 52   ราย โดย
อัตราการผ่าตัดเพิ่มขึ้นทุกปี 

 

 
 

EVAR 34 
TEVAR 9 
EVAR+TEVAR 4 
Chimney EVAR 3 
Hybrid operation 2 
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โดยในปัจจุบันโรงพยาบาลต ารวจท าการผ่าตัดหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพองทั้งในช่องอกและช่อง
ท้องด้วยเทคนิคการใช้สายสวน (TEVAR และ EVAR) ในห้องผ่าตัดโดยใช้เครื่อง Fluoroscope C-arm ท าให้มี
ข้อจ ากัดในการผ่าตัด complex case เช่น supra-renal AAA หรือ ในกรณีที่ต้องท า branch graft or Fenestrated 
graft ซึ่งการผ่าตัดเหล่านี้จ าเป็นต้องใช้ ห้องผ่าตัดแบบผสมผสาน (Hybrid operating theater) 
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Thoracoscopic Sympathectomy 
 

พล.ต.ต.วารินทร์  วชิรปัญญานุกูล 
นายแพทย์ (สบ ๖) รพ.ตร. 

     

 วัตถุประสงค์หลักของการท าผ่าตัด Thoracoscopic sympathectomyมี 2ประการ ได้แก่ 
การRelease vasomotor activity และ การ Ablate excessive sweating ซึ่งข้อบ่งชี้ของการผ่าตัดได้แก่                     

1. ภาวะ Hyperhidrosis   
2. Peripheral vascular insufficiency  
3. Complex regional pain   
4. Raynaud”s Dz   
5. Long QT interval syndrome 
โรงพยาบาลต ารวจได้ให้บริการผ่าตัด Thoracoscopic Sympathectomy แก่ผู้ป่วยมา กว่า 

15 ปี จัดเป็นโรงพยาบาลที่มีจ านวนผู้ป่วยมารับการผ่าตัดมากที่สุดในประเทศไทย มีจ านวนผู้ป่วยมากกว่า 450 
เป็นผู้ป่วยภาวะเหงื่อออกมากผิดปกติ (Hyperhidrosis) ทั้งสิ้น  ผลการผ่าตัดสามารถท าให้ผู้ป่วยหายจากภาวะ
เหงื่อออกมากผิดปกติร้อยละ 99 

 
 

NOTES: Is dream coming true? 
 

นพ.พรพีระ จิตต์ประทมุ 
 

NOTES stands for Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery which is a 
surgical technique whereby "scarless" operations can be performed with an endoscope passed 
through a natural orifice (mouth, urethra, anus, etc.) then through an internal incision in the 
stomach, vagina, bladder[2] or colon, thus avoiding any external incisions or scars. The field of 
NOTES has accomplished large strides toward broadening its surgical scope. One of the 
advantages of NOTES is the ability to provide patients with a superior cosmetic alternative to 
the traditional laparoscopic techniques. Moreover, there is the potential for decreased 
postoperative pain and shortened recovery times. Nonetheless, this new frontier of surgical 
approaches is met with a critical view from the surgical community associated with equally 
profound changes, specific complications. To detect possible problems early, outcome 
databases have been established by individual medical societies such as NOTES/NOSCAR 
Outcomes Registry, German national NOTES registry, EURONOTES registry. 
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การผ่าตัดสมองและไขสันหลังโดยใช้  Intraoperative CT scan 
 

พ.ต.อ.โสภณรัชต์  สิงหจาร ุ ประสาทศัลยแพทย ์
นายแพทย์ (สบ 5) กลุ่มงานศัลยกรรม รพ.ตร. 

                                                            
โรคทางสมองและไขสันหลัง ที่จ าเป็นต้องรับการผ่าตัด ไม่ว่าจะเป็นโรคเส้นเลือดผิดปกติใน

สมอง เส้นเลือดในสมองแตก เนื้องอกในสมองหรือไขสันหลัง ล้วนแล้วแต่มีอันตรายสูงมาก น าความพิการหรือ
รุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต การผ่าตัดโรคเหล่านี้ จ าเป็นต้องใช้ประสาทศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญร่วมกับอุปกรณ์ผ่าตัดที่
ทันสมัย ได้แก่ กล้องผ่าตัดสมองจุลศัลยกรรม เครื่องดูดเนื้องอกในสมองด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง อุปกรณ์ผ่าตัด
จุลศัลยกรรมประสาท เป็นต้น 

ปัจจุบันโรงพยาบาลต ารวจ มีประสาทศัลยแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญการผ่าตัดเส้นเลือดผิดปกติใน
สมองหรือไขสันหลัง ตลอดจนเนื้องอกในสมองและไขสันหลัง และอุปกรณ์ผ่าตัดกล้องจุลศัลยกรรมประสาท แต่
การผ่าตัดจะมีประสิทธิภาพสูงขึ้นมาก หากท าการผ่าตัดร่วมกับ Intraoperative CT scan 

Intraoperative CT scan คือเครื่องถ่ายภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ที่ติดตั้งอยู่ในห้องผ่าตัด เพ่ือ
ถ่ายภาพอวัยวะ ตรวจดูว่าได้ท าการผ่าตัดน าก้อนเลือดหรือเนื้องอกที่อยู่ในสมองลึกๆ และต าแหน่งที่อันตราย 
Intraoperative CT scan จะช่วยท าให้การผ่าตัดโรคเนื้องอกสมองหรือไขสันหลัง ตลอดจนเลือดออกในสมองหรือไข
สันหลัง มีความปลอดภัยและประสบความส าเร็จสูงสุด บาดเจ็บต่ออวัยวะข้างเคียงน้อยที่สุด 

วิธีการใช้  Intraoperative CT scan คือประสาทศัลยแพทย์ท าการผ่าตัดเลือดที่ออกในสมอง ไขสัน
หลัง หลังจากผ่าตัดเนื้องอกสมอง ไขสันหลัง ออกแล้วเคลื่อนเครื่อง Intraoperative CT scan เข้ามา scan บริเวณที่
ท าผ่าตัดเพ่ือตรวจสมอง, ไขสันหลัง ขณะท าผ่าตัด เพ่ือตรวจดูว่ายังมีก้อนเลือดหรือเนื้องอกหลงเหลืออยู่ที่ใดบ้าง ซึ่ง
จะแสดงภาพในทันที ท าให้เห็นภาพรวมของสมองหรือไขสันหลังทันที โดยที่แผลผ่าตัดยังไม่ต้องเย็บปิดแผล และอยู่
ในสภาวะปลอดเชื้อ หลังจากได้ภาพ scan หากยังมีเลือดหรือเนื้องอกเหลือซุกซ่อนอยู่ที่ใด ประสาทศัลยแพทย์
สามารถน าออกได้จนหมด แล้วจึงเย็บปิดแผล 

การใช้ Intraoperative CT scan จะท าให้การผ่าตัดปลอดภัยสูงสุด ลดความพิการ  ตลอดจนการ
สูญเสียชีวิตอันเกิดจากความรุนแรงของโรคทางสมองและไขสันหลังได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประชุมวิชาการประจำาปี ครั้งที่ ๒๗ เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาสำานักงานตำารวจแห่งชาติ   76



         การประชุมวิชาการประจ าปี ครั้งที่ ๒๗  เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ | 89  
89P a

g e  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการ 
เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนา 

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๕9 
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๒๐. พันต ารวจเอก สาโรจน์  พลพินิจ   กรรมการ 
๒๑. พันต ารวจเอกหญิง สุจินดา  วงศ์บุญรอด กรรมการ 
๒๒. พันต ารวจเอกหญิง ชัญญา  ภมรศิริ  กรรมการ 
๒๓. พันต ารวจเอกหญิง ธนินทร   สมนึก  กรรมการ 
๒๔. พันต ารวจเอกหญิง วิลาวัณย์  นันทมงคล กรรมการ 
๒๕.  พันต ารวจเอกหญิง อมรรัตน์      วณิชโยบล กรรมการ 
๒๖.  พันต ารวจเอกหญิง ธัญลักษณ์  ชวิศเจริญพงศ์ กรรมการ 
๒๗.  พันต ารวจโท สมพงษ์  สาธิตพิเคราะห์ กรรมการ 
๒๘. พันต ารวจตรี กฤติชาติ      ก าจรปรีชา กรรมการและเลขานุการ 
๒๙. พันต ารวจโทหญิง แสงดาว  พฤหัสเสริมสุข กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๓๐. ร้อยต ารวจเอกหญิง ประภัสสร  บุเงิน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๓๑. ร้อยต ารวจโทหญิง มะลิวรรณ์  เจริญศิลป์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการงานพยาบาล 
๑. พันต ารวจเอกหญิง ฉัตรสุดา   เอ้ือมานะพงษ์ ประธานคณะอนุกรรมการ 
๒. พันต ารวจเอกหญิง ชิดชไม  พยาน้อย อนุกรรมการ 
๓. พันต ารวจเอกหญิง นรพรรณ  อุณหะนันทน์ อนุกรรมการ 
๔. พันต ารวจเอกหญิง ปรียานุช  บุญเฉลิมวิเชียร อนุกรรมการ 
๕. พันต ารวจเอกหญิง เพ็ญจันทร์ พูลศิริ  อนุกรรมการ 
๖. พันต ารวจเอกหญิง รชยา  บุรพลพิมาน อนุกรรมการ 
๗. พันต ารวจเอกหญิง สมบูรณ์  สุโฆสิต  อนุกรรมการ 
๘. พันต ารวจเอกหญิง สายวริน  ลาภไพบูลย์พงศ์ อนุกรรมการ 
๙. พันต ารวจโทหญิง ไชยญาติ  พรประชาธรรม อนุกรรมการ 
๑๐. พันต ารวจโทหญิง นวรัตน์  สอยเหลือง  อนุกรรมการ 
๑๑. พันต ารวจโทหญิง เบ็ญจรัตน์  ทนต์ประเสริฐเวช อนุกรรมการ 
๑๒. พันต ารวจโทหญิง ปิยาภรณ์  รักษาทอง อนุกรรมการ 
๑๓. พันต ารวจโทหญิง ภาวิณ ี  ศรีวัฒนชัย อนุกรรมการ 
๑๔. พันต ารวจโทหญิง วราภรณ ์  สุรัตนากร อนุกรรมการ 
๑๕. พันต ารวจโทหญิง วัชรวรรณ  จันทรอินทร์ อนุกรรมการ 
๑๖. พันต ารวจโทหญิง ศรีรัตน์  อาภรณ์ศิริพงษ์ อนุกรรมการ 
๑๗. พันต ารวจโทหญิง ศิริธร  สง่ากุล  อนุกรรมการ 
๑๘. พันต ารวจโทหญิง สศิธร  ปัทมเมธิน อนุกรรมการ 
๑๙. พันต ารวจโทหญิง สุชาดา  สืบดี  อนุกรรมการ 
๒๐. พันต ารวจโทหญิง จรีรัตน ์  นวมะชิติ อนุกรรมการและเลขานุการ 
๒๑. พันต ารวจโทหญิง วันเพ็ญ  ลาภไพวงศ ์ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการและตัดสินการประกวดผลงานวิชาการ 
๑. พันต ารวจเอก พจน์   ตันนิรันดร  ประธานคณะอนุกรรมการ  
๒. พันต ารวจเอก ณัฏฐพงษ์  กุลสิทธิจินดา  อนุกรรมการ 
๓. พันต ารวจเอกหญิง ศรีสุรางค์  แสงแก้ว   อนุกรรมการ 
๔. พันต ารวจเอกหญิง จริยา  ศรีเมฆารัตน์  อนุกรรมการ 
๕. พันต ารวจเอกหญิง ผกาวรรณ  ชนะชัยสุวรรณ  อนุกรรมการ 
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ค าสั่งโรงพยาบาลต ารวจ 
ที่   1533 / ๒๕๕๙ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการ 
เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๕๙ 

------------------------------- 
  ตามอนุมัตินายแพทย์ใหญ่ (สบ ๘) ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ท้ายหนังสือส านักงาน
แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลต ารวจ ที่ ๐๐๓๖.๑๙๓(พศ)/๒๕๘๐ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ อนุมัติให้ประธาน
คณะกรรมการแพทยศาสตรศึกษา ด าเนินโครงการจัดประชุมวิชาการประจ าปี ๒๕๕๙ เนื่องในโอกาสคล้ายวัน
สถาปนาส านักงานต ารวจแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๗ โดยให้คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดประชุมวิชาการฝึกอบรมวิชาการทางการ
แพทย์ และการศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ (CME) โรงพยาบาลต ารวจ จัดประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสคล้ายวัน
สถาปนาส านักงานต ารวจแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๗ ประจ าปี ๒๕๕๙ ในเดือน ตุลาคม นั้น 
  เพ่ือให้การด าเนินงานไปด้วยความเรียบร้อย ส าเร็จสัมฤทธิ์ผลตามความมุ่งหมายของทางราชการ จึง
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการและคณะอนุกรรมการวิชาการเนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๕๙ ดังรายนามต่อไปนี้ 
  คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการวันต ารวจเนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๕๙  

๑. พลต ารวจตรี วิฑูรย์   นิติวรางกูร  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
๒. พลต ารวจตรีหญิง นาเรศ  วงศ์ไพฑูรย์  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
๓. พลต ารวจตรีหญิง สิริพร  วิทยานุกูล  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
๔. พันต ารวจเอก เสรี   ธีรพงษ์   ประธานคณะกรรมการ 
๕. พันต ารวจเอกหญิง นันทิยา  สุจิรัตนวิมล  รองประธานคณะกรรมการ 
๖. พันต ารวจเอก เกษม      รัตนสุมาวงศ์  รองประธานคณะกรรมการ 
๗. พันต ารวจเอก อนันต์   สุวรรณเทวะคุปต์  กรรมการ 
๘. พันต ารวจเอก คเณศ   บุญเกษมสันติ  กรรมการ 
๙. พันต ารวจเอก พงศธร   สุโฆสิต   กรรมการ 
๑๐. พันต ารวจเอก พจน์   ตันนิรันดร  กรรมการ 
๑๑. พันต ารวจเอก ดนุกฤต  กลัมพากร  กรรมการ 
๑๒. พันต ารวจเอกหญิง พิมพรรณ  ทรัพย์ข า  กรรมการ 
๑๓. พันต ารวจเอกหญิง ศรีสุรางค์  แสงแก้ว   กรรมการ 
๑๔. พันต ารวจเอกหญิง ฉัตรสุดา  เอ้ือมานะพงษ์  กรรมการ  
๑๕. พันต ารวจเอกหญิง สุขรัตน์  มูลสาคร   กรรมการ 
๑๖. พันต ารวจเอกหญิง กรทอง  การพานิช  กรรมการ 
๑๗. พันต ารวจเอกหญิง ภิญญดา  มานะวัชรเดช  กรรมการ 
๑๘. พันต ารวจเอกหญิง มณีรัตน์  ด่านวรรณพงศ์  กรรมการ  
๑๙. พันต ารวจเอกหญิง ทัศพร  มั่นพรหม   กรรมการ 
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๒๐. พันต ารวจเอก สาโรจน์  พลพินิจ   กรรมการ 
๒๑. พันต ารวจเอกหญิง สุจินดา  วงศ์บุญรอด กรรมการ 
๒๒. พันต ารวจเอกหญิง ชัญญา  ภมรศิริ  กรรมการ 
๒๓. พันต ารวจเอกหญิง ธนินทร   สมนึก  กรรมการ 
๒๔. พันต ารวจเอกหญิง วิลาวัณย์  นันทมงคล กรรมการ 
๒๕.  พันต ารวจเอกหญิง อมรรัตน์      วณิชโยบล กรรมการ 
๒๖.  พันต ารวจเอกหญิง ธัญลักษณ์  ชวิศเจริญพงศ์ กรรมการ 
๒๗.  พันต ารวจโท สมพงษ์  สาธิตพิเคราะห์ กรรมการ 
๒๘. พันต ารวจตรี กฤติชาติ      ก าจรปรีชา กรรมการและเลขานุการ 
๒๙. พันต ารวจโทหญิง แสงดาว  พฤหัสเสริมสุข กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๓๐. ร้อยต ารวจเอกหญิง ประภัสสร  บุเงิน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๓๑. ร้อยต ารวจโทหญิง มะลิวรรณ์  เจริญศิลป์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการงานพยาบาล 
๑. พันต ารวจเอกหญิง ฉัตรสุดา   เอ้ือมานะพงษ์ ประธานคณะอนุกรรมการ 
๒. พันต ารวจเอกหญิง ชิดชไม  พยาน้อย อนุกรรมการ 
๓. พันต ารวจเอกหญิง นรพรรณ  อุณหะนันทน์ อนุกรรมการ 
๔. พันต ารวจเอกหญิง ปรียานุช  บุญเฉลิมวิเชียร อนุกรรมการ 
๕. พันต ารวจเอกหญิง เพ็ญจันทร์ พูลศิริ  อนุกรรมการ 
๖. พันต ารวจเอกหญิง รชยา  บุรพลพิมาน อนุกรรมการ 
๗. พันต ารวจเอกหญิง สมบูรณ์  สุโฆสิต  อนุกรรมการ 
๘. พันต ารวจเอกหญิง สายวริน  ลาภไพบูลย์พงศ์ อนุกรรมการ 
๙. พันต ารวจโทหญิง ไชยญาติ  พรประชาธรรม อนุกรรมการ 
๑๐. พันต ารวจโทหญิง นวรัตน์  สอยเหลือง  อนุกรรมการ 
๑๑. พันต ารวจโทหญิง เบ็ญจรัตน์  ทนต์ประเสริฐเวช อนุกรรมการ 
๑๒. พันต ารวจโทหญิง ปิยาภรณ์  รักษาทอง อนุกรรมการ 
๑๓. พันต ารวจโทหญิง ภาวิณ ี  ศรีวัฒนชัย อนุกรรมการ 
๑๔. พันต ารวจโทหญิง วราภรณ ์  สุรัตนากร อนุกรรมการ 
๑๕. พันต ารวจโทหญิง วัชรวรรณ  จันทรอินทร์ อนุกรรมการ 
๑๖. พันต ารวจโทหญิง ศรีรัตน์  อาภรณ์ศิริพงษ์ อนุกรรมการ 
๑๗. พันต ารวจโทหญิง ศิริธร  สง่ากุล  อนุกรรมการ 
๑๘. พันต ารวจโทหญิง สศิธร  ปัทมเมธิน อนุกรรมการ 
๑๙. พันต ารวจโทหญิง สุชาดา  สืบดี  อนุกรรมการ 
๒๐. พันต ารวจโทหญิง จรีรัตน ์  นวมะชิติ อนุกรรมการและเลขานุการ 
๒๑. พันต ารวจโทหญิง วันเพ็ญ  ลาภไพวงศ ์ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการและตัดสินการประกวดผลงานวิชาการ 
๑. พันต ารวจเอก พจน์   ตันนิรันดร  ประธานคณะอนุกรรมการ  
๒. พันต ารวจเอก ณัฏฐพงษ์  กุลสิทธิจินดา  อนุกรรมการ 
๓. พันต ารวจเอกหญิง ศรีสุรางค์  แสงแก้ว   อนุกรรมการ 
๔. พันต ารวจเอกหญิง จริยา  ศรีเมฆารัตน์  อนุกรรมการ 
๕. พันต ารวจเอกหญิง ผกาวรรณ  ชนะชัยสุวรรณ  อนุกรรมการ 
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ค าสั่งโรงพยาบาลต ารวจ 
ที่   1533 / ๒๕๕๙ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการ 
เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๕๙ 

------------------------------- 
  ตามอนุมัตินายแพทย์ใหญ่ (สบ ๘) ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ท้ายหนังสือส านักงาน
แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลต ารวจ ที่ ๐๐๓๖.๑๙๓(พศ)/๒๕๘๐ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ อนุมัติให้ประธาน
คณะกรรมการแพทยศาสตรศึกษา ด าเนินโครงการจัดประชุมวิชาการประจ าปี ๒๕๕๙ เนื่องในโอกาสคล้ายวัน
สถาปนาส านักงานต ารวจแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๗ โดยให้คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดประชุมวิชาการฝึกอบรมวิชาการทางการ
แพทย์ และการศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ (CME) โรงพยาบาลต ารวจ จัดประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสคล้ายวัน
สถาปนาส านักงานต ารวจแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๗ ประจ าปี ๒๕๕๙ ในเดือน ตุลาคม นั้น 
  เพ่ือให้การด าเนินงานไปด้วยความเรียบร้อย ส าเร็จสัมฤทธิ์ผลตามความมุ่งหมายของทางราชการ จึง
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการและคณะอนุกรรมการวิชาการเนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๕๙ ดังรายนามต่อไปนี้ 
  คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการวันต ารวจเนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๕๙  

๑. พลต ารวจตรี วิฑูรย์   นิติวรางกูร  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
๒. พลต ารวจตรีหญิง นาเรศ  วงศ์ไพฑูรย์  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
๓. พลต ารวจตรีหญิง สิริพร  วิทยานุกูล  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
๔. พันต ารวจเอก เสรี   ธีรพงษ์   ประธานคณะกรรมการ 
๕. พันต ารวจเอกหญิง นันทิยา  สุจิรัตนวิมล  รองประธานคณะกรรมการ 
๖. พันต ารวจเอก เกษม      รัตนสุมาวงศ์  รองประธานคณะกรรมการ 
๗. พันต ารวจเอก อนันต์   สุวรรณเทวะคุปต์  กรรมการ 
๘. พันต ารวจเอก คเณศ   บุญเกษมสันติ  กรรมการ 
๙. พันต ารวจเอก พงศธร   สุโฆสิต   กรรมการ 
๑๐. พันต ารวจเอก พจน์   ตันนิรันดร  กรรมการ 
๑๑. พันต ารวจเอก ดนุกฤต  กลัมพากร  กรรมการ 
๑๒. พันต ารวจเอกหญิง พิมพรรณ  ทรัพย์ข า  กรรมการ 
๑๓. พันต ารวจเอกหญิง ศรีสุรางค์  แสงแก้ว   กรรมการ 
๑๔. พันต ารวจเอกหญิง ฉัตรสุดา  เอ้ือมานะพงษ์  กรรมการ  
๑๕. พันต ารวจเอกหญิง สุขรัตน์  มูลสาคร   กรรมการ 
๑๖. พันต ารวจเอกหญิง กรทอง  การพานิช  กรรมการ 
๑๗. พันต ารวจเอกหญิง ภิญญดา  มานะวัชรเดช  กรรมการ 
๑๘. พันต ารวจเอกหญิง มณีรัตน์  ด่านวรรณพงศ์  กรรมการ  
๑๙. พันต ารวจเอกหญิง ทัศพร  มั่นพรหม   กรรมการ 
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๙. สิบต ารวจตรีหญิง ปาจรีย์  เก่งพฤทธิ์ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดแสดงเวชภัณฑ์ 
๑. พันต ารวจเอกหญิง มณีรัตน์  ด่านวรรณพงศ์ ประธานคณะอนุกรรมการ 
๒. ว่าที่พันต ารวจเอกหญิง สมพร  ศรีทองพิมพ์ อนุกรรมการ 
๓. พันต ารวจโทหญิง ศิริพร  ขันติธีระกุล อนุกรรมการ 
๔. พันต ารวจโทหญิง ปิ่นทิพย์  จิรรัตน์นันท์ อนุกรรมการ 
๕. พันต ารวจโทหญิง หทัยทิพย์  นาคเสน  อนุกรรมการ 
๖. ร้อยต ารวจเอกหญิง เทพจงจิต อาวเจนพงษ์ อนุกรรมการ 
๗. พันต ารวจโทหญิง รังษี  วงษ์บุญหนัก อนุกรรมการและเลขานุการ 
คณะอนุกรรมการฝ่ายพิธีการและของรางวัล 
๑. พันต ารวจเอกหญิง ทัศพร  มั่นพรหม ประธานคณะอนุกรรมการ 
๒. พันต ารวจเอกหญิง อัมพร  แย้มเผื่อน  อนุกรรมการ 
๓. พันต ารวจโทหญิง วาสนา  ละก าปั่น อนุกรรมการ 
๔. พันต ารวจโทหญิง เบ็ญจรัตน์  ทนต์ประเสริฐเวช อนุกรรมการ 
๕. ร้อยต ารวจเอกหญิง ประภัสสร บุเงิน  อนุกรรมการ 
๖. ร้อยต ารวจเอกหญิง รัชฏาพร  บุญสนอง อนุกรรมการ 
๗. ร้อยต ารวจเอกหญิง สุธินี  โสดาวัด  อนุกรรมการ 
๘. ร้อยต ารวจโทหญิง นิรัชพร  เกิดสุข  อนุกรรมการ 
๙. ร้อยต ารวจโท ปฏิวัติ   ชัยน้อยสง่า อนุกรรมการ 
๑๐. พันต ารวจโทหญิง ปิยาภรณ์  รักษาทอง อนุกรรมการและเลขานุการ 
๑๑. นางสาว ศิริวรรณ     เหมหงษ์  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
คณะอนุกรรมการฝ่ายบรรณาธิการ 
๑. พันต ารวจตรี กฤติชาติ      ก าจรปรีชา ประธานคณะอนุกรรมการ 
๒. พันต ารวจโทหญิง อลิศรา  แสงวิรุณ อนุกรรมการ 
๓. พันต ารวจโท อัครพร   ดีประเสริฐวิทย์ อนุกรรมการ 
๔. พันต ารวจตรี ธนวัฒน์  อ าพันทรัพย์ อนุกรรมการ 
๕. พันต ารวจโทหญิง ทิพย์ธิดา  เภกะนันท์ อนุกรรมการ 
๖. พันต ารวจโทหญิง วันเพ็ญ      ลาภไพวงศ์ อนุกรรมการและเลขานุการ 
๗. นางสาวอพิญญา   สียางนอก อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดบอร์ดนิทรรศการ 
๑. พันต ารวจเอก เกษม      รัตนสุมาวงศ์ ประธานคณะอนุกรรมการ 
๒. พันต ารวจเอกหญิง รัตติกร  ศรีทอง  อนุกรรมการ 
๓. พันต ารวจเอกหญิง ศิริยุพา  วิไลรัตน์  อนุกรรมการ 
๔. พันต ารวจเอกหญิง สุทัย  อยู่นุช  อนุกรรมการ 
๕. พันต ารวจโทหญิง สุชาดา  จินตกะวงศ์ อนุกรรมการ 
๖. พันต ารวจโทหญิง พัสวี  วนานุวัธ  อนุกรรมการ 
๗. พันต ารวจโท โสภณ   พรกุลวิไล อนุกรรมการ 
๘. ดาบต ารวจหญิง นิรดา  ศรีสุรักษ์  อนุกรรมการและเลขานุการ 
๙. นายกิตติ    คล้ายสกุล อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๐. นายนิคม    ศรีสุวรรณ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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๖.  พันต ารวจโทหญิง ศิริธร  สง่ากุล   อนุกรรมการ 
๗. พันต ารวจโทหญิง สมบูณ  ขัตติยะสุวงศ์ อนุกรรมการ 
๘. พันต ารวจโทหญิง เยาวลักษณ์  อโณทยานนท์ อนุกรรมการ 
๙. พันต ารวจโทหญิง วราภรณ์  สุรัตนากร อนุกรรมการ 
๑๐. พันต ารวจโทหญิง กิตินภา  นภากร  อนุกรรมการ 
๑๑. พันต ารวจโทหญิง นิภาพร  ค าอ้ัน  อนุกรรมการ 
๑๒. พันต ารวจตรี ชินันดร   พทธานานนท์ อนุกรรมการ  
๑๓. พันต ารวจตรีหญิง ปัญจมาพร  ชาตะคุณ  อนุกรรมการ 
๑๔. เภสัชกร อฐิรัฐ   จันทร์พานิชเจริญ  อนุกรรมการ 
๑๕. พันต ารวจโทหญิง อลิศรา  แสงวิรุณ อนุกรรมการและเลขานุการ 
๑๖. พันต ารวจตรีหญิง ฉัตรทิพย์  ชื่นชูทิพย์ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๗. นางสาวอพิญญา   สียางนอก อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

   คณะอนุกรรมการฝ่ายลงทะเบียน 
๑. พันต ารวจเอกหญิง สุขรัตน์  มูลสาคร    ประธานคณะอนุกรรมการ 
๒. พันต ารวจโทหญิง ชนิดา  ฉัตรภูม ิ  อนุกรรมการ 
๓. พันต ารวจโทหญิง พรทิพย์  แผ้วพลสง อนุกรรมการ 
๔. พันต ารวจโทหญิง วรางคณา  สิริปูชกะ อนุกรรมการ 
๕. พันต ารวจโทหญิง วราภรณ์  สุรัตนากร อนุกรรมการ 
๖. พันต ารวจโทหญิง วัชรวรรณ  จันทรอินทร์ อนุกรรมการ 
๗. พันต ารวจโทหญิง สุภาวิณี  สืบสุยะ   อนุกรรมการ 
๘. พันต ารวจโทหญิง ภาวิณี  ศรีวัฒนชัย อนุกรรมการและเลขานุการ 
๙. นางสาวอริษา   เลิศอนันต์ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
คณะอนุกรรมการฝ่ายต้อนรับ 
๑. พันต ารวจเอกหญิง กรทอง   การพานิช ประธานคณะอนุกรรมการ 
๒. พันต ารวจเอกหญิง ชิดชไม  พยาน้อย อนุกรรมการ 
๓. พันต ารวจเอกหญิง ปรียานุช  บุญเฉลิมวิเชียร อนุกรรมการ 
๔. พันต ารวจโทหญิง ประภาพร  อ่อนเอม  อนุกรรมการ 
๕. พันต ารวจโทหญิง ยุภาพร  ชาตะมีนา อนุกรรมการ 
๖. พันต ารวจโทหญิง วัชรวรรณ  จันทรอินทร์ อนุกรรมการ 
๗. พันต ารวจโทหญิง วันเพ็ญ  ลาภไพวงศ์ อนุกรรมการและเลขานุการ 
๘. พันต ารวจโทหญิง สศิธร  ปัทมเมธิน อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
คณะอนุกรรมการฝ่ายอาหาร 
๑. พันต ารวจเอกหญิง ภิญญดา  มานะวัชรเดช ประธานคณะอนุกรรมการ 
๒. พันต ารวจโทหญิง ศราวรณ์  คชโสภณ อนุกรรมการ 
๓. พันต ารวจโทหญิง พิลาสินี  ชปารังษี  อนุกรรมการ 
๔. พันต ารวจโทหญิง ชนพัฒน์  วีระโสภณ อนุกรรมการ 
๕. ร้อยต ารวจเอกหญิง อรัญญา  พรหมคีรี อนุกรรมการ 
๖. ร้อยต ารวจโทหญิง ยุวา  ทุง่อ่วน  อนุกรรมการ 
๗. ว่าที่ ร้อยต ารวจตรีหญิง ญานิศา วงศ์บุญทิพย์ อนุกรรมการ 
๘. พันต ารวจโทหญิง พรินทร์ดา  หอมยก  อนุกรรมการและเลขานุการ 
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๙. สิบต ารวจตรีหญิง ปาจรีย์  เก่งพฤทธิ์ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดแสดงเวชภัณฑ์ 
๑. พันต ารวจเอกหญิง มณีรัตน์  ด่านวรรณพงศ์ ประธานคณะอนุกรรมการ 
๒. ว่าที่พันต ารวจเอกหญิง สมพร  ศรีทองพิมพ์ อนุกรรมการ 
๓. พันต ารวจโทหญิง ศิริพร  ขันติธีระกุล อนุกรรมการ 
๔. พันต ารวจโทหญิง ปิ่นทิพย์  จิรรัตน์นันท์ อนุกรรมการ 
๕. พันต ารวจโทหญิง หทัยทิพย์  นาคเสน  อนุกรรมการ 
๖. ร้อยต ารวจเอกหญิง เทพจงจิต อาวเจนพงษ์ อนุกรรมการ 
๗. พันต ารวจโทหญิง รังษี  วงษ์บุญหนัก อนุกรรมการและเลขานุการ 
คณะอนุกรรมการฝ่ายพิธีการและของรางวัล 
๑. พันต ารวจเอกหญิง ทัศพร  มั่นพรหม ประธานคณะอนุกรรมการ 
๒. พันต ารวจเอกหญิง อัมพร  แย้มเผื่อน  อนุกรรมการ 
๓. พันต ารวจโทหญิง วาสนา  ละก าปั่น อนุกรรมการ 
๔. พันต ารวจโทหญิง เบ็ญจรัตน์  ทนต์ประเสริฐเวช อนุกรรมการ 
๕. ร้อยต ารวจเอกหญิง ประภัสสร บุเงิน  อนุกรรมการ 
๖. ร้อยต ารวจเอกหญิง รัชฏาพร  บุญสนอง อนุกรรมการ 
๗. ร้อยต ารวจเอกหญิง สุธินี  โสดาวัด  อนุกรรมการ 
๘. ร้อยต ารวจโทหญิง นิรัชพร  เกิดสุข  อนุกรรมการ 
๙. ร้อยต ารวจโท ปฏิวัติ   ชัยน้อยสง่า อนุกรรมการ 
๑๐. พันต ารวจโทหญิง ปิยาภรณ์  รักษาทอง อนุกรรมการและเลขานุการ 
๑๑. นางสาว ศิริวรรณ     เหมหงษ์  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
คณะอนุกรรมการฝ่ายบรรณาธิการ 
๑. พันต ารวจตรี กฤติชาติ      ก าจรปรีชา ประธานคณะอนุกรรมการ 
๒. พันต ารวจโทหญิง อลิศรา  แสงวิรุณ อนุกรรมการ 
๓. พันต ารวจโท อัครพร   ดีประเสริฐวิทย์ อนุกรรมการ 
๔. พันต ารวจตรี ธนวัฒน์  อ าพันทรัพย์ อนุกรรมการ 
๕. พันต ารวจโทหญิง ทิพย์ธิดา  เภกะนันท์ อนุกรรมการ 
๖. พันต ารวจโทหญิง วันเพ็ญ      ลาภไพวงศ์ อนุกรรมการและเลขานุการ 
๗. นางสาวอพิญญา   สียางนอก อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดบอร์ดนิทรรศการ 
๑. พันต ารวจเอก เกษม      รัตนสุมาวงศ์ ประธานคณะอนุกรรมการ 
๒. พันต ารวจเอกหญิง รัตติกร  ศรีทอง  อนุกรรมการ 
๓. พันต ารวจเอกหญิง ศิริยุพา  วิไลรัตน์  อนุกรรมการ 
๔. พันต ารวจเอกหญิง สุทัย  อยู่นุช  อนุกรรมการ 
๕. พันต ารวจโทหญิง สุชาดา  จินตกะวงศ์ อนุกรรมการ 
๖. พันต ารวจโทหญิง พัสวี  วนานุวัธ  อนุกรรมการ 
๗. พันต ารวจโท โสภณ   พรกุลวิไล อนุกรรมการ 
๘. ดาบต ารวจหญิง นิรดา  ศรีสุรักษ์  อนุกรรมการและเลขานุการ 
๙. นายกิตติ    คล้ายสกุล อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๐. นายนิคม    ศรีสุวรรณ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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๖.  พันต ารวจโทหญิง ศิริธร  สง่ากุล   อนุกรรมการ 
๗. พันต ารวจโทหญิง สมบูณ  ขัตติยะสุวงศ์ อนุกรรมการ 
๘. พันต ารวจโทหญิง เยาวลักษณ์  อโณทยานนท์ อนุกรรมการ 
๙. พันต ารวจโทหญิง วราภรณ์  สุรัตนากร อนุกรรมการ 
๑๐. พันต ารวจโทหญิง กิตินภา  นภากร  อนุกรรมการ 
๑๑. พันต ารวจโทหญิง นิภาพร  ค าอ้ัน  อนุกรรมการ 
๑๒. พันต ารวจตรี ชินันดร   พทธานานนท์ อนุกรรมการ  
๑๓. พันต ารวจตรีหญิง ปัญจมาพร  ชาตะคุณ  อนุกรรมการ 
๑๔. เภสัชกร อฐิรัฐ   จันทร์พานิชเจริญ  อนุกรรมการ 
๑๕. พันต ารวจโทหญิง อลิศรา  แสงวิรุณ อนุกรรมการและเลขานุการ 
๑๖. พันต ารวจตรีหญิง ฉัตรทิพย์  ชื่นชูทิพย์ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๗. นางสาวอพิญญา   สียางนอก อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

   คณะอนุกรรมการฝ่ายลงทะเบียน 
๑. พันต ารวจเอกหญิง สุขรัตน์  มูลสาคร    ประธานคณะอนุกรรมการ 
๒. พันต ารวจโทหญิง ชนิดา  ฉัตรภูม ิ  อนุกรรมการ 
๓. พันต ารวจโทหญิง พรทิพย์  แผ้วพลสง อนุกรรมการ 
๔. พันต ารวจโทหญิง วรางคณา  สิริปูชกะ อนุกรรมการ 
๕. พันต ารวจโทหญิง วราภรณ์  สุรัตนากร อนุกรรมการ 
๖. พันต ารวจโทหญิง วัชรวรรณ  จันทรอินทร์ อนุกรรมการ 
๗. พันต ารวจโทหญิง สุภาวิณี  สืบสุยะ   อนุกรรมการ 
๘. พันต ารวจโทหญิง ภาวิณี  ศรีวัฒนชัย อนุกรรมการและเลขานุการ 
๙. นางสาวอริษา   เลิศอนันต์ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
คณะอนุกรรมการฝ่ายต้อนรับ 
๑. พันต ารวจเอกหญิง กรทอง   การพานิช ประธานคณะอนุกรรมการ 
๒. พันต ารวจเอกหญิง ชิดชไม  พยาน้อย อนุกรรมการ 
๓. พันต ารวจเอกหญิง ปรียานุช  บุญเฉลิมวิเชียร อนุกรรมการ 
๔. พันต ารวจโทหญิง ประภาพร  อ่อนเอม  อนุกรรมการ 
๕. พันต ารวจโทหญิง ยุภาพร  ชาตะมีนา อนุกรรมการ 
๖. พันต ารวจโทหญิง วัชรวรรณ  จันทรอินทร์ อนุกรรมการ 
๗. พันต ารวจโทหญิง วันเพ็ญ  ลาภไพวงศ์ อนุกรรมการและเลขานุการ 
๘. พันต ารวจโทหญิง สศิธร  ปัทมเมธิน อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
คณะอนุกรรมการฝ่ายอาหาร 
๑. พันต ารวจเอกหญิง ภิญญดา  มานะวัชรเดช ประธานคณะอนุกรรมการ 
๒. พันต ารวจโทหญิง ศราวรณ์  คชโสภณ อนุกรรมการ 
๓. พันต ารวจโทหญิง พิลาสินี  ชปารังษี  อนุกรรมการ 
๔. พันต ารวจโทหญิง ชนพัฒน์  วีระโสภณ อนุกรรมการ 
๕. ร้อยต ารวจเอกหญิง อรัญญา  พรหมคีรี อนุกรรมการ 
๖. ร้อยต ารวจโทหญิง ยุวา  ทุง่อ่วน  อนุกรรมการ 
๗. ว่าที่ ร้อยต ารวจตรีหญิง ญานิศา วงศ์บุญทิพย์ อนุกรรมการ 
๘. พันต ารวจโทหญิง พรินทร์ดา  หอมยก  อนุกรรมการและเลขานุการ 
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รายชื่อ 
ผู้เกษียณอายุราชการ 

ประจ าปี ๒๕๕๙ 

 การประชุมวิชาการประจ าป ีครั้งท่ี ๒๗  เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ 94 | 
P a g

e  

คณะอนุกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ 
๑. พันต ารวจโท สมพงษ์   สาธิตพิเคราะห์ ประธานคณะอนุกรรมการ 
๒. พันต ารวจโท ปริญญา  ค าเบ้าเมือง อนุกรรมการ 
๓. ร้อยต ารวจเอก ตฤษณะ  ศิริวัฒน์  อนุกรรมการ 
๔. ร้อยต ารวจโท ศุขภฒ   สุนนท์ชัย อนุกรรมการและเลขานุการ 
๕. ว่าที่ ร้อยต ารวจโทหญิง ดาราพร ทองค า  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
๑. พันต ารวจเอก สาโรช      พลพินิจ  ประธานคณะอนุกรรมการ 
๒. พันต ารวจโทหญิง ทิพย์สุดา  ขวัญอยู่  อนุกรรมการ 
๓. พันต ารวจโท วงศ์ชญาน์  ศรีสวัสดิ์  อนุกรรมการ 
๔. ร้อยต ารวจเอก สุวรรณ  แป๊ะจัตุรัส อนุกรรมการ 
๕. ร้อยต ารวจโทหญิง สุภา  เดชคง  อนุกรรมการ 
๖. ดาบต ารวจ ณัฐวุฒิ   อ่วมสอาด อนุกรรมการ 
๗. สิบต ารวจโท สานุ   คุ้มสกุล  อนุกรรมการ 
๘. ว่าที่ ร้อยต ารวจโท สุขสันต์  จุลศักดิ์  อนุกรรมการและเลขานุการ 
คณะอนุกรรมการฝ่ายสถานที่ 
๑. พันต ารวจเอกหญิง สุจินดา     วงศ์บุญรอด ประธานคณะอนุกรรมการ 
๒. พันต ารวจโท สมเนตร์  ดัดใจเที่ยง อนุกรรมการ 
๓. พันต ารวจโท สมศักดิ์   ดวงผุยทอง อนุกรรมการ 
๔. จ่าสิบต ารวจ สถาพร   อินตานอน อนุกรรมการ 
๕. นาย อุดม    ภูสีลิตร  อนุกรรมการ 
๖. ร้อยต ารวจโท นิรันดร์  ชื่นอารมณ์ อนุกรรมการและเลขานุการ 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนเสร็จสิ้นภารกิจ 
 

    สั่ง   ณ    วันที่    10      มถิุนายน   พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 
 
            พลต ารวจตร ี   

               ( วิฑูรย์   นิติวรางกูร ) 
            รองนายแพทย์ใหญ่ (สบ ๗) 

                  รักษาราชการแทนนายแพทย์ใหญ่ (สบ ๘) 
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รายชื่อ 
ผู้เกษียณอายุราชการ 

ประจ าปี ๒๕๕๙ 
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คณะอนุกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ 
๑. พันต ารวจโท สมพงษ์   สาธิตพิเคราะห์ ประธานคณะอนุกรรมการ 
๒. พันต ารวจโท ปริญญา  ค าเบ้าเมือง อนุกรรมการ 
๓. ร้อยต ารวจเอก ตฤษณะ  ศิริวัฒน์  อนุกรรมการ 
๔. ร้อยต ารวจโท ศุขภฒ   สุนนท์ชัย อนุกรรมการและเลขานุการ 
๕. ว่าที่ ร้อยต ารวจโทหญิง ดาราพร ทองค า  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
๑. พันต ารวจเอก สาโรช      พลพินิจ  ประธานคณะอนุกรรมการ 
๒. พันต ารวจโทหญิง ทิพย์สุดา  ขวัญอยู่  อนุกรรมการ 
๓. พันต ารวจโท วงศ์ชญาน์  ศรีสวัสดิ์  อนุกรรมการ 
๔. ร้อยต ารวจเอก สุวรรณ  แป๊ะจัตุรัส อนุกรรมการ 
๕. ร้อยต ารวจโทหญิง สุภา  เดชคง  อนุกรรมการ 
๖. ดาบต ารวจ ณัฐวุฒิ   อ่วมสอาด อนุกรรมการ 
๗. สิบต ารวจโท สานุ   คุ้มสกุล  อนุกรรมการ 
๘. ว่าที่ ร้อยต ารวจโท สุขสันต์  จุลศักดิ์  อนุกรรมการและเลขานุการ 
คณะอนุกรรมการฝ่ายสถานที่ 
๑. พันต ารวจเอกหญิง สุจินดา     วงศ์บุญรอด ประธานคณะอนุกรรมการ 
๒. พันต ารวจโท สมเนตร์  ดัดใจเที่ยง อนุกรรมการ 
๓. พันต ารวจโท สมศักดิ์   ดวงผุยทอง อนุกรรมการ 
๔. จ่าสิบต ารวจ สถาพร   อินตานอน อนุกรรมการ 
๕. นาย อุดม    ภูสีลิตร  อนุกรรมการ 
๖. ร้อยต ารวจโท นิรันดร์  ชื่นอารมณ์ อนุกรรมการและเลขานุการ 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนเสร็จสิ้นภารกิจ 
 

    สั่ง   ณ    วันที่    10      มถิุนายน   พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 
 
            พลต ารวจตร ี   

               ( วิฑูรย์   นิติวรางกูร ) 
            รองนายแพทย์ใหญ่ (สบ ๗) 

                  รักษาราชการแทนนายแพทย์ใหญ่ (สบ ๘) 
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ประวตักิารรบัราชการจนครบเกษยีณอายรุาชการ 
 

พลต ารวจตรี โชคชัย เกษมไพบูลย์สุข 
 
 
 
ชื่อและยศปัจจุบัน        พลต ารวจตรี โชคชัย เกษมไพบูลย์สุข 
เกิดวันที่    ๒  มิถุนายน  ๒๔๙๙      จังหวัด  กรุงเทพมหานคร  
วันที่เข้ารับราชการ   ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๓๓ 
ต าแหน่งปัจจุบัน   นายแพทย์(สบ ๖) โรงพยาบาลต ารวจ 
 

วุฒิการศึกษาอ่ืน  มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๓๑ 
พ.ศ. วุฒิ สถาบัน 
๒๕๓๓ วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก มหาวิทยาลัมหิดล 
๒๕๓๘ อนุมัติบัตร โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา มหาวิทยาลัมหิดล 
๒๕๔๕ อนุมัติ เวชศาสตร์ครอบครัว มหาวิทยาลัมหิดล 

ประวัติการรับราชการต าแหน่งท่ีส าคัญ 
พ.ศ. ต าแหน่ง 
๒๕๕๐ รอง ผบก.วพ.รพ.ตร. 
๒๕๕๑ นายแพทย์ สบ.๕ กลุ่มงาน หู คอ จมูก รพ.ตร. 
๒๕๕๘ นายแพทย์ สบ.๖ รพ.ตร. (ท าหน้าที่นักวิชาการทางการแพทย์ สาขา จักษุวิทยา 
 หรือ โสต คอ นาสิก) 

ต าแหน่งราชการที่มีความประทับใจที่สุดคือ นายแพทย์ (สบ ๔) กลุ่มงานผู้ป่วยนอก และนายแพทย์ (สบ.๔) กลุ่ม
งานศูนย์ส่งกลับและรถพยาบาล     
เนื่องจาก เป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยด้านการแพทย์ในการพระราชพิธีครองราชย์สมบัติครบ ๖๐ 
ปี การออกภารกิจแพทย์เคลื่อนที่ไปตรวจข้าราชการต ารวจ ครอบครัว และชุมชนต่างๆ ทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร
และต่างจังหวัดเกือบทุกจังหวัดทุกภาค ท าให้ประชาชนมีความรู้สึกที่ดีและรักต ารวจมากขึ้น 
 
ข้อคิดในการรับราชการที่ฝากให้รุ่นน้องได้ปฏิบัติตาม   การเป็นแพทย์ในการรับราชการต ารวจจะต้องมีทั้ง
จริยธรรม หัวใจที่ทุ่มเทให้กับงาน มีน้ าใจให้กับน้องๆทุกคนในโรงพยาบาลและเต็มที่ให้กับเพ่ือนข้าราชการต ารวจ
ทุกท่าน  
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ประวตักิารรบัราชการจนครบเกษยีณอายรุาชการ 
 

พลต ารวจตร ีวัชรพงษ์ ศิวเวชช 
 

                    
 
ชื่อและยศปัจจุบัน        พลต ารวจตรี วัชรพงษ์ ศิวเวชช 
เกิดวันที่    ๒  มีนาคม  ๒๔๙๙        จังหวัด  กรุงเทพมหานคร 
วันที่เข้ารับราชการ   ๓๑ มกราคม ๒๕๒๙ 
ต าแหน่งปัจจุบัน   นายแพทย์ (สบ ๖) โรงพยาบาลต ารวจ 
 
 

วุฒิการศึกษาอ่ืน  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๒๓ 
พ.ศ.  วุฒิ สถาบัน 
๒๕๒๓  แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
๒๕๒๗  วุฒิบัตรสูตินรีเวชวิทยา แพทยสภา 
๒๕๔๙  การบริหารต ารวจขั้นสูง (บตส. รุ่นที่ ๒๖) สถาบันพัฒนาข้าราชการต ารวจ 

ประวัติการรับราชการต าแหน่งที่ส าคัญ 
พ.ศ. ต าแหน่ง 
๓๑ ม.ค. ๒๙ พลส ารองพิเศษ ลูกแถว งานธุรการ รพ.พต. 
๒๖ มิ.ย. ๒๙ นายแพทย์โท งานผู้ป่วยนอก รพ.พต. 
๑๕ ต.ค. ๒๙ นายแพทย์โท งานสูตินรีเวช รพ.พต. 
๑๖ กพ. ๓๗ นายแพทย์เอก งานสูตินรีเวช รพ.พต. 
๑๖ ธ.ค. ๔๐ นายแพทย์ สบ ๔ งานสูตินรีเวช รพ.พต. 
๑ ต.ค. ๔๗ นายแพทย์ สบ ๕ งานศัลยกรรม รพ.พต. 
๓๐ มิ.ย.๔๘ นายแพทย์ สบ ๕ งานสูตินรีเวช รพ.พต. 
๑ พ.ย. ๔๙ นายแพทย์ หัวหน้ากลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม  
๑ ต.ค. ๕๕ นายแพทย์ สบ ๖ (นักวิชาการทางการแพทย์ สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 

ต าแหน่งราชการที่มีความประทับใจที่สุดคือ หัวหน้ากลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม  
เนื่องจาก ได้ท างานหลายอย่าง เช่น ท าให้กลุ่มงานสูตินรีเวช ได้รับอนุมัติให้เปิดเป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์
ประจ าบ้านสาขาสูตินรีเวช, พัฒนาคุณภาพ รพ.ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้มีมาตราฐาน , เป็นประธาน
พัฒนาคุณภาพ รพ. ในหลายด้าน เช่น การบริหารความเสี่ยง รพ., ด้านเวชระเบียน 
 
ข้อคิดในการรับราชการที่ฝากให้รุ่นน้องได้ปฏิบัติตาม เป็นข้าราชการ ให้ยึดมั่นความถูกต้องตามระเบียบ
ราชการ เป็นแพทย์ ให้ค านึงถึงผู้ป่วยเป็นส าคัญ   
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ประวตักิารรบัราชการจนครบเกษยีณอายรุาชการ 
 

พลต ารวจตรี โชคชัย เกษมไพบูลย์สุข 
 
 
 
ชื่อและยศปัจจุบัน        พลต ารวจตรี โชคชัย เกษมไพบูลย์สุข 
เกิดวันที่    ๒  มิถุนายน  ๒๔๙๙      จังหวัด  กรุงเทพมหานคร  
วันที่เข้ารับราชการ   ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๓๓ 
ต าแหน่งปัจจุบัน   นายแพทย์(สบ ๖) โรงพยาบาลต ารวจ 
 

วุฒิการศึกษาอ่ืน  มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๓๑ 
พ.ศ. วุฒิ สถาบัน 
๒๕๓๓ วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก มหาวิทยาลัมหิดล 
๒๕๓๘ อนุมัติบัตร โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา มหาวิทยาลัมหิดล 
๒๕๔๕ อนุมัติ เวชศาสตร์ครอบครัว มหาวิทยาลัมหิดล 

ประวัติการรับราชการต าแหน่งท่ีส าคัญ 
พ.ศ. ต าแหน่ง 
๒๕๕๐ รอง ผบก.วพ.รพ.ตร. 
๒๕๕๑ นายแพทย์ สบ.๕ กลุ่มงาน หู คอ จมูก รพ.ตร. 
๒๕๕๘ นายแพทย์ สบ.๖ รพ.ตร. (ท าหน้าที่นักวิชาการทางการแพทย์ สาขา จักษุวิทยา 
 หรือ โสต คอ นาสิก) 

ต าแหน่งราชการที่มีความประทับใจที่สุดคือ นายแพทย์ (สบ ๔) กลุ่มงานผู้ป่วยนอก และนายแพทย์ (สบ.๔) กลุ่ม
งานศูนย์ส่งกลับและรถพยาบาล     
เนื่องจาก เป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยด้านการแพทย์ในการพระราชพิธีครองราชย์สมบัติครบ ๖๐ 
ปี การออกภารกิจแพทย์เคลื่อนที่ไปตรวจข้าราชการต ารวจ ครอบครัว และชุมชนต่างๆ ทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร
และต่างจังหวัดเกือบทุกจังหวัดทุกภาค ท าให้ประชาชนมีความรู้สึกที่ดีและรักต ารวจมากขึ้น 
 
ข้อคิดในการรับราชการที่ฝากให้รุ่นน้องได้ปฏิบัติตาม   การเป็นแพทย์ในการรับราชการต ารวจจะต้องมีทั้ง
จริยธรรม หัวใจที่ทุ่มเทให้กับงาน มีน้ าใจให้กับน้องๆทุกคนในโรงพยาบาลและเต็มที่ให้กับเพ่ือนข้าราชการต ารวจ
ทุกท่าน  
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พลต ารวจตร ีวัชรพงษ์ ศิวเวชช 
 

                    
 
ชื่อและยศปัจจุบัน        พลต ารวจตรี วัชรพงษ์ ศิวเวชช 
เกิดวันที่    ๒  มีนาคม  ๒๔๙๙        จังหวัด  กรุงเทพมหานคร 
วันที่เข้ารับราชการ   ๓๑ มกราคม ๒๕๒๙ 
ต าแหน่งปัจจุบัน   นายแพทย์ (สบ ๖) โรงพยาบาลต ารวจ 
 
 

วุฒิการศึกษาอ่ืน  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๒๓ 
พ.ศ.  วุฒิ สถาบัน 
๒๕๒๓  แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
๒๕๒๗  วุฒิบัตรสูตินรีเวชวิทยา แพทยสภา 
๒๕๔๙  การบริหารต ารวจขั้นสูง (บตส. รุ่นที่ ๒๖) สถาบันพัฒนาข้าราชการต ารวจ 

ประวัติการรับราชการต าแหน่งที่ส าคัญ 
พ.ศ. ต าแหน่ง 
๓๑ ม.ค. ๒๙ พลส ารองพิเศษ ลูกแถว งานธุรการ รพ.พต. 
๒๖ มิ.ย. ๒๙ นายแพทย์โท งานผู้ป่วยนอก รพ.พต. 
๑๕ ต.ค. ๒๙ นายแพทย์โท งานสูตินรีเวช รพ.พต. 
๑๖ กพ. ๓๗ นายแพทย์เอก งานสูตินรีเวช รพ.พต. 
๑๖ ธ.ค. ๔๐ นายแพทย์ สบ ๔ งานสูตินรีเวช รพ.พต. 
๑ ต.ค. ๔๗ นายแพทย์ สบ ๕ งานศัลยกรรม รพ.พต. 
๓๐ มิ.ย.๔๘ นายแพทย์ สบ ๕ งานสูตินรีเวช รพ.พต. 
๑ พ.ย. ๔๙ นายแพทย์ หัวหน้ากลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม  
๑ ต.ค. ๕๕ นายแพทย์ สบ ๖ (นักวิชาการทางการแพทย์ สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 

ต าแหน่งราชการที่มีความประทับใจที่สุดคือ หัวหน้ากลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม  
เนื่องจาก ได้ท างานหลายอย่าง เช่น ท าให้กลุ่มงานสูตินรีเวช ได้รับอนุมัติให้เปิดเป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์
ประจ าบ้านสาขาสูตินรีเวช, พัฒนาคุณภาพ รพ.ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้มีมาตราฐาน , เป็นประธาน
พัฒนาคุณภาพ รพ. ในหลายด้าน เช่น การบริหารความเสี่ยง รพ., ด้านเวชระเบียน 
 
ข้อคิดในการรับราชการที่ฝากให้รุ่นน้องได้ปฏิบัติตาม เป็นข้าราชการ ให้ยึดมั่นความถูกต้องตามระเบียบ
ราชการ เป็นแพทย์ ให้ค านึงถึงผู้ป่วยเป็นส าคัญ   
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พลต ารวจตรีหญิง ณุตตมา ชวาลเวชกุล 
 

 
 
ชื่อและยศปัจจุบัน  พลต ารวจตรีหญิง ณุตตมา ชวาลเวชกุล 
เกิดวันที่    ๒๔ พฤษภาคม  ๒๔๙๙   จังหวัด นครศรีธรรมราช  
วันที่เข้ารับราชการ 
ต าแหน่งปัจจุบัน  ผู้บังคับการประจ าโรงพยาบาลต ารวจ  

วุฒิการศึกษาอ่ืน 
พ.ศ. วุฒิ สถาบัน 
๒๕๒๒ วทบ. (นิติวิทยาศาสตร์)  มหาวิทยาลัยมหิดล 
๒๕๒๙ นบ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
๒๕๒๐ วทบ. (พยาบาล) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ประวัติการรับราชการต าแหน่งท่ีส าคัญ 
พ.ศ. ต าแหน่ง 
๒๕๒๔ รองสารวัตร งานตรวจเลือดชีวเคมีและเขม่าดินปืน นต.พต. 
๒๕๒๗ สารวัตร งานตรวจเลือดชีวเคมีและเขม่าดินปืน นต.พต. 
๒๕๓๗ ผู้ก ากับ งานตรวจเลือดชีวเคมีและเขม่าดินปืน นต.พต. 
๒๕๕๐ นักวิทยาศาสตร์(สบ5) งานตรวจเลือดชีวเคมีและเขม่าดินปืน นต.พต. 
๒๕๕๕ ผู้บังคับการประจ า รพ.ตร. 

 
ต าแหน่งราชการที่มีความประทับใจที่สุดคือ ทุกต าแหน่ง (นักวิทยาศาสตร์ (สบ ๕) และผู้บังคับการประจ า รพ.ตร.)   
เนื่องจาก ต าแหน่งที่รับราชการ คือ นักวิทยาศาสตร์ และ ผบก.ประจ า รพ.ตร. มีความแตกต่างกัน 
นักวิทยาศาสตร์ได้ปฏิบัติงานเองได้ริเริ่มงานใหม่ ๆ  ต าแหน่ง ผบก. รู้จักงานและคนกว้างข้ึน  
 
ข้อคิดในการรับราชการที่ฝากให้รุ่นน้องได้ปฏิบัติตาม   ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด อดทน 
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พลต ารวจตรีหญิง สิริพร  วิทยานุกูล 
 

 
 

ชื่อและยศปัจจุบัน        พลต ารวจตรีหญิง สิริพร  วิทยานุกูล 
เกิดวันที่    ๒  กุมภาพันธ์  ๒๔๙๙    จังหวัด  จันทบุรี  
วันที่เข้ารับราชการ   ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๒๑ 
ต าแหน่งปัจจุบัน   ผู้บังคับการโรงพยาบาลต ารวจ 
 

วุฒิการศึกษาอ่ืน 
พ.ศ. วุฒิ สถาบัน 

 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
 ปริญญาโท พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตสาขาบริหาร  

ทางการพยาบาล 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 การพยาบาลเฉพาะทางศัลยกรรมอุบัติเหตุ  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 การท าลายเชื้อและการท าให้ปราศจากเชื้อ  มหาวิทยาลยัโอเรอบรู ประเทศสวีเดน 
 อบรมหลักสูตรผู้ก ากับการ รุ่นที่ ๔๘  วิทยาลัยการต ารวจ 
 อบรมหลักสูตรผู้บังคับการ รุ่นที่ ๓๔  วิทยาลัยการต ารวจ 

ประวัติการรับราชการต าแหน่งที่ส าคัญ 
พ.ศ. ต าแหน่ง 
๒๕๓๓-๒๕๓๖ หัวหน้าห้องตรวจโรคศัลยกรรมกระดูกและข้อ 
๒๕๓๖-๒๕๔๔ ผู้ช่วยหัวหน้าหอสังเกตการณ์ 
๒๕๔๔-๒๕๔๖ หัวหน้าหน่วยคัดกรอง 
๒๕๔๖-๒๕๔๗ หัวหน้าคลินิกต ารวจ 
๒๕๔๗-๒๕๔๘ หัวหน้าหน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ 
๒๕๔๙-๒๕๕๔ หัวหน้าหอผู้ป่วยมงคลกาญจนาภิเษก ชั้น ๙  
๒๕๔๔-๒๕๔๗ หัวหน้าสายงานการพยาบาลออร์โธปิดิกส์ 
๒๕๕๗-ปัจจุบัน ผู้บังคับการโรงพยาบาลต ารวจ 

ต าแหน่งราชการที่มีความประทับใจที่สุด   ทุกต าแหน่งที่ได้รับมอบหมาย 
เนื่องจาก  - 
 
ข้อคิดในการรับราชการที่ฝากให้รุ่นน้องได้ปฏิบัติตาม   ท าทุกวันให้ดีที่สุด  
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พลต ารวจตรี โชคชัย เกษมไพบูลย์สุข 
 
 
 
ชื่อและยศปัจจุบัน        พลต ารวจตรี โชคชัย เกษมไพบูลย์สุข 
เกิดวันที่    ๒  มิถุนายน  ๒๔๙๙      จังหวัด  กรุงเทพมหานคร  
วันที่เข้ารับราชการ   ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๓๓ 
ต าแหน่งปัจจุบัน   นายแพทย์(สบ ๖) โรงพยาบาลต ารวจ 
 

วุฒิการศึกษาอ่ืน  มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๓๑ 
พ.ศ. วุฒิ สถาบัน 
๒๕๓๓ วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก มหาวิทยาลัมหิดล 
๒๕๓๘ อนุมัติบัตร โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา มหาวิทยาลัมหิดล 
๒๕๔๕ อนุมัติ เวชศาสตร์ครอบครัว มหาวิทยาลัมหิดล 

ประวัติการรับราชการต าแหน่งท่ีส าคัญ 
พ.ศ. ต าแหน่ง 
๒๕๕๐ รอง ผบก.วพ.รพ.ตร. 
๒๕๕๑ นายแพทย์ สบ.๕ กลุ่มงาน หู คอ จมูก รพ.ตร. 
๒๕๕๘ นายแพทย์ สบ.๖ รพ.ตร. (ท าหน้าที่นักวิชาการทางการแพทย์ สาขา จักษุวิทยา 
 หรือ โสต คอ นาสิก) 

ต าแหน่งราชการที่มีความประทับใจที่สุดคือ นายแพทย์ (สบ ๔) กลุ่มงานผู้ป่วยนอก และนายแพทย์ (สบ.๔) กลุ่ม
งานศูนย์ส่งกลับและรถพยาบาล     
เนื่องจาก เป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยด้านการแพทย์ในการพระราชพิธีครองราชย์สมบัติครบ ๖๐ 
ปี การออกภารกิจแพทย์เคลื่อนที่ไปตรวจข้าราชการต ารวจ ครอบครัว และชุมชนต่างๆ ทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร
และต่างจังหวัดเกือบทุกจังหวัดทุกภาค ท าให้ประชาชนมีความรู้สึกที่ดีและรักต ารวจมากขึ้น 
 
ข้อคิดในการรับราชการที่ฝากให้รุ่นน้องได้ปฏิบัติตาม   การเป็นแพทย์ในการรับราชการต ารวจจะต้องมีทั้ง
จริยธรรม หัวใจที่ทุ่มเทให้กับงาน มีน้ าใจให้กับน้องๆทุกคนในโรงพยาบาลและเต็มที่ให้กับเพ่ือนข้าราชการต ารวจ
ทุกท่าน  
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พลต ารวจตรีหญิง ณุตตมา ชวาลเวชกุล 
 

 
 
ชื่อและยศปัจจุบัน  พลต ารวจตรีหญิง ณุตตมา ชวาลเวชกุล 
เกิดวันที่    ๒๔ พฤษภาคม  ๒๔๙๙   จังหวัด นครศรีธรรมราช  
วันที่เข้ารับราชการ 
ต าแหน่งปัจจุบัน  ผู้บังคับการประจ าโรงพยาบาลต ารวจ  

วุฒิการศึกษาอ่ืน 
พ.ศ. วุฒิ สถาบัน 
๒๕๒๒ วทบ. (นิติวิทยาศาสตร์)  มหาวิทยาลัยมหิดล 
๒๕๒๙ นบ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
๒๕๒๐ วทบ. (พยาบาล) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ประวัติการรับราชการต าแหน่งท่ีส าคัญ 
พ.ศ. ต าแหน่ง 
๒๕๒๔ รองสารวัตร งานตรวจเลือดชีวเคมีและเขม่าดินปืน นต.พต. 
๒๕๒๗ สารวัตร งานตรวจเลือดชีวเคมีและเขม่าดินปืน นต.พต. 
๒๕๓๗ ผู้ก ากับ งานตรวจเลือดชีวเคมีและเขม่าดินปืน นต.พต. 
๒๕๕๐ นักวิทยาศาสตร์(สบ5) งานตรวจเลือดชีวเคมีและเขม่าดินปืน นต.พต. 
๒๕๕๕ ผู้บังคับการประจ า รพ.ตร. 

 
ต าแหน่งราชการที่มีความประทับใจที่สุดคือ ทุกต าแหน่ง (นักวิทยาศาสตร์ (สบ ๕) และผู้บังคับการประจ า รพ.ตร.)   
เนื่องจาก ต าแหน่งที่รับราชการ คือ นักวิทยาศาสตร์ และ ผบก.ประจ า รพ.ตร. มีความแตกต่างกัน 
นักวิทยาศาสตร์ได้ปฏิบัติงานเองได้ริเริ่มงานใหม่ ๆ  ต าแหน่ง ผบก. รู้จักงานและคนกว้างข้ึน  
 
ข้อคิดในการรับราชการที่ฝากให้รุ่นน้องได้ปฏิบัติตาม   ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด อดทน 
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พลต ารวจตรีหญิง สิริพร  วิทยานุกูล 
 

 
 

ชื่อและยศปัจจุบัน        พลต ารวจตรีหญิง สิริพร  วิทยานุกูล 
เกิดวันที่    ๒  กุมภาพันธ์  ๒๔๙๙    จังหวัด  จันทบุรี  
วันที่เข้ารับราชการ   ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๒๑ 
ต าแหน่งปัจจุบัน   ผู้บังคับการโรงพยาบาลต ารวจ 
 

วุฒิการศึกษาอ่ืน 
พ.ศ. วุฒิ สถาบัน 

 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
 ปริญญาโท พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตสาขาบริหาร  

ทางการพยาบาล 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 การพยาบาลเฉพาะทางศัลยกรรมอุบัติเหตุ  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 การท าลายเชื้อและการท าให้ปราศจากเชื้อ  มหาวิทยาลยัโอเรอบรู ประเทศสวีเดน 
 อบรมหลักสูตรผู้ก ากับการ รุ่นที่ ๔๘  วิทยาลัยการต ารวจ 
 อบรมหลักสูตรผู้บังคับการ รุ่นที่ ๓๔  วิทยาลัยการต ารวจ 

ประวัติการรับราชการต าแหน่งที่ส าคัญ 
พ.ศ. ต าแหน่ง 
๒๕๓๓-๒๕๓๖ หัวหน้าห้องตรวจโรคศัลยกรรมกระดูกและข้อ 
๒๕๓๖-๒๕๔๔ ผู้ช่วยหัวหน้าหอสังเกตการณ์ 
๒๕๔๔-๒๕๔๖ หัวหน้าหน่วยคัดกรอง 
๒๕๔๖-๒๕๔๗ หัวหน้าคลินิกต ารวจ 
๒๕๔๗-๒๕๔๘ หัวหน้าหน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ 
๒๕๔๙-๒๕๕๔ หัวหน้าหอผู้ป่วยมงคลกาญจนาภิเษก ชั้น ๙  
๒๕๔๔-๒๕๔๗ หัวหน้าสายงานการพยาบาลออร์โธปิดิกส์ 
๒๕๕๗-ปัจจุบัน ผู้บังคับการโรงพยาบาลต ารวจ 

ต าแหน่งราชการที่มีความประทับใจที่สุด   ทุกต าแหน่งที่ได้รับมอบหมาย 
เนื่องจาก  - 
 
ข้อคิดในการรับราชการที่ฝากให้รุ่นน้องได้ปฏิบัติตาม   ท าทุกวันให้ดีที่สุด  
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พลต ารวจตรี โชคชัย เกษมไพบูลย์สุข 
 
 
 
ชื่อและยศปัจจุบัน        พลต ารวจตรี โชคชัย เกษมไพบูลย์สุข 
เกิดวันที่    ๒  มิถุนายน  ๒๔๙๙      จังหวัด  กรุงเทพมหานคร  
วันที่เข้ารับราชการ   ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๓๓ 
ต าแหน่งปัจจุบัน   นายแพทย์(สบ ๖) โรงพยาบาลต ารวจ 
 

วุฒิการศึกษาอ่ืน  มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๓๑ 
พ.ศ. วุฒิ สถาบัน 
๒๕๓๓ วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก มหาวิทยาลัมหิดล 
๒๕๓๘ อนุมัติบัตร โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา มหาวิทยาลัมหิดล 
๒๕๔๕ อนุมัติ เวชศาสตร์ครอบครัว มหาวิทยาลัมหิดล 

ประวัติการรับราชการต าแหน่งท่ีส าคัญ 
พ.ศ. ต าแหน่ง 
๒๕๕๐ รอง ผบก.วพ.รพ.ตร. 
๒๕๕๑ นายแพทย์ สบ.๕ กลุ่มงาน หู คอ จมูก รพ.ตร. 
๒๕๕๘ นายแพทย์ สบ.๖ รพ.ตร. (ท าหน้าที่นักวิชาการทางการแพทย์ สาขา จักษุวิทยา 
 หรือ โสต คอ นาสิก) 

ต าแหน่งราชการที่มีความประทับใจที่สุดคือ นายแพทย์ (สบ ๔) กลุ่มงานผู้ป่วยนอก และนายแพทย์ (สบ.๔) กลุ่ม
งานศูนย์ส่งกลับและรถพยาบาล     
เนื่องจาก เป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยด้านการแพทย์ในการพระราชพิธีครองราชย์สมบัติครบ ๖๐ 
ปี การออกภารกิจแพทย์เคลื่อนที่ไปตรวจข้าราชการต ารวจ ครอบครัว และชุมชนต่างๆ ทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร
และต่างจังหวัดเกือบทุกจังหวัดทุกภาค ท าให้ประชาชนมีความรู้สึกที่ดีและรักต ารวจมากขึ้น 
 
ข้อคิดในการรับราชการที่ฝากให้รุ่นน้องได้ปฏิบัติตาม   การเป็นแพทย์ในการรับราชการต ารวจจะต้องมีทั้ง
จริยธรรม หัวใจที่ทุ่มเทให้กับงาน มีน้ าใจให้กับน้องๆทุกคนในโรงพยาบาลและเต็มที่ให้กับเพ่ือนข้าราชการต ารวจ
ทุกท่าน  
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พันต ารวจเอก ประพันธ์  ผาแก้วมณี 
 
 
 
ชื่อและยศปัจจุบัน  พันต ารวจเอก ประพันธ์  ผาแก้วมณี 
เกิดวันที่   ๒ มิถุนายน ๒๔๙๙ จังหวัด ชุมพร 
วันที่เข้ารับราชการ  ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๖ 
ต าแหน่งปัจจุบัน  นายแพทย์(สบ ๕) กลุ่มงานผู้ป่วยนอก รพ.ตร.  
จบการศึกษา  แพทยศาสตร์บัณฑิต โรงพยาบาลราชวิถี  

       สาขาอายุรศาสตร์ พ.ศ.๒๕๔๑  
วุฒิการศึกษาอ่ืน 

พ.ศ. วุฒิ สถาบัน 
253๒ ปริญญาแพทยศาสตร์บันฑิต Remedips T.Romualdez 

Medical foundation College of 
medicine ประเทศฟิลิปิน  

25๔๖  หลักสูตรแพทย์เวชศาสตร์การบิน รุ่นที่ ๒๑  
กองทัพอากาศ 

สถาบันเวชศาสตร์การบินกรมแพทย์ 
ทหารอากาศ 

2550 หลักสูตรการบริหารงานสายแพทย์ทหารชั้นสูง 
รุ่นที่ ๑๖ 

กรมการแพทย์ทหารอากาศ 

25๕๒ หลักสูตรการบริหารงานต ารวจชั้นสูง รุ่นที่๓๐ วิทยาลัยต ารวจ 

ประวัติการรับราชการต าแหน่งท่ีส าคัญ 
พ.ศ. ต าแหน่ง 
12 ม.ค.2550 - 
2559  

แพทย์กองแพทย์หลวง สาวนจิตรลดา  
 

16 พ.ค.2546  นายแพทย์ (สบ ๓) กลุ่มงานผู้ป่วยนอก รพ.ตร.  
1 พ.ค. 2547 นายแพทย์ (สบ ๔) กลุ่มงานอายุรกรรม รพ.ตร.  
1 พ.ค.2549 นายแพทย์ (สบ ๔) กลุ่มงานผู้ป่วยนอก รพ.ตร.  
12 พ.ค.2550 ช่วงราชการในการตรวจรักษาทางฝ่ายแพทย์หลวงสวนจิตรลดา กองแพทย์หลวง     

ส านักงานพระราชวัง  
1 พ.ย.2550 นายแพทย์ (สบ ๕) กลุ่มงานผู้ป่วยนอก รพ.ตร.  
14 ต.ค.2553 นายแพทย์ (สบ ๕) กลุ่มงานผู้ป่วยนอก รพ.ตร.  

 
ต าแหน่งราชการที่มีความประทับใจที่สุดคือ ช่วยราชการในการตรวจรักษาทางฝ่ายแพทย์หลวงจิตรลดา  
เนื่องจาก  ได้รับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาล   
ข้อคิดในการรับราชการที่ฝากให้รุ่นน้องได้ปฏิบัติตาม   อย่าคิดเห็นแก่ผลประโยชนส์่วนตน ขอให้ท างานดว้ยใจรัก 
ด้วยความเมตตา  
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พลต ารวจตรีหญิง รมย์ชลี  พูนประสิทธิ ์
 

 
 
 
ชื่อและยศปัจจุบัน พลต ารวจตรีหญิง รมย์ชลี  พูนประสิทธิ์ 
เกิดวันที่    ๒๘  มกราคม ๒๔๙๙      จังหวัด ชัยภูม ิ 
วันที่เข้ารับราชการ  ๒๑ ธันวาคม  ๒๕๒๑ 
ต าแหน่งปัจจุบัน   ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ  
จบการศึกษา     วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ  พ.ศ.๒๕๒๐ 

วุฒิการศึกษาอ่ืน 
พ.ศ. วุฒิ สถาบัน 
๒๕๒๖ ครุศาสตรบัณฑิต   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
๒๕๓๙ การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลออร์โธปิดิกส์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
๒๕๔๗ ประกาศนียบัตร หลักสูตรการบริหารการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ     

ส านักงานแพทย์ใหญ่ 
๒๕๔๘ ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้ก ากับการรุ่น  ๕๑  สถาบันพัฒนาข้าราชการต ารวจ 
๒๕๕๒ ประกาศนียบัตร "การพยาบาลทาง สาขาการ  

พยาบาลเวชปฏิบัติ" 
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 

๒๕๕๕ ประกาศนียบัตร  "การบริหารงานต ารวจชั้นสูง  
รุ่นที่  ๓๔" 

วิทยาลัยการต ารวจ 

ประวัติการรับราชการต าแหน่งที่ส าคัญ 
พ.ศ. ต าแหน่ง 
๒๕๒๑ บรรจุและแต่งตั้งเป็นพลต ารวจส ารองพิเศษ 
๒๕๒๑ แต่งตั้งเป็นจ่าสิบต ารวจ 
๒๕๒๒ แต่งตั้งพยาบาลตรี งานพยาบาล รพ.พต. 
๒๕๓๗ แต่งตั้งพยาบาลโท (ทนท.พยาบาลงานพยาบาล) รพ.พต. 
๒๕๔๓ แต่งตั้งด ารงต าแหน่งพยาบาล (สบ ๓) งานพยาบาล รพ.พต. 
๒๕๕๐ แต่งตั้งด ารงต าแหน่งพยาบาล (สบ ๔) งานพยาบาล รพ.พต. 
๒๕๕๔ แต่งตั้งด ารงต าแหน่งพยาบาล (สบ ๕) งานพยาบาล รพ.พต. 
๒๕๕๘ แต่งตั้งด ารงต าแหน่ง ผบก.วพ.รพ.ตร. 

ต าแหน่งราชการที่มีความประทับใจที่สุด คือ ผบก.วพ.รพ.ตร. 
เนื่องจาก ได้ทดแทนบุญคุณสถาบัน โดยการทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ในการปฏิบัติราชการอย่างเต็มความสามารถ 
ข้อคิดในการรับราชการที่ฝากให้รุ่นน้องได้ปฏิบัติตาม มีศรัทธาในความดี 
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พันต ารวจเอก ประพันธ์  ผาแก้วมณี 
 
 
 
ชื่อและยศปัจจุบัน  พันต ารวจเอก ประพันธ์  ผาแก้วมณี 
เกิดวันที่   ๒ มิถุนายน ๒๔๙๙ จังหวัด ชุมพร 
วันที่เข้ารับราชการ  ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๖ 
ต าแหน่งปัจจุบัน  นายแพทย์(สบ ๕) กลุ่มงานผู้ป่วยนอก รพ.ตร.  
จบการศึกษา  แพทยศาสตร์บัณฑิต โรงพยาบาลราชวิถี  

       สาขาอายุรศาสตร์ พ.ศ.๒๕๔๑  
วุฒิการศึกษาอ่ืน 

พ.ศ. วุฒิ สถาบัน 
253๒ ปริญญาแพทยศาสตร์บันฑิต Remedips T.Romualdez 

Medical foundation College of 
medicine ประเทศฟิลิปิน  

25๔๖  หลักสูตรแพทย์เวชศาสตร์การบิน รุ่นที่ ๒๑  
กองทัพอากาศ 

สถาบันเวชศาสตร์การบินกรมแพทย์ 
ทหารอากาศ 

2550 หลักสูตรการบริหารงานสายแพทย์ทหารชั้นสูง 
รุ่นที่ ๑๖ 

กรมการแพทย์ทหารอากาศ 

25๕๒ หลักสูตรการบริหารงานต ารวจชั้นสูง รุ่นที่๓๐ วิทยาลัยต ารวจ 

ประวัติการรับราชการต าแหน่งท่ีส าคัญ 
พ.ศ. ต าแหน่ง 
12 ม.ค.2550 - 
2559  

แพทย์กองแพทย์หลวง สาวนจิตรลดา  
 

16 พ.ค.2546  นายแพทย์ (สบ ๓) กลุ่มงานผู้ป่วยนอก รพ.ตร.  
1 พ.ค. 2547 นายแพทย์ (สบ ๔) กลุ่มงานอายุรกรรม รพ.ตร.  
1 พ.ค.2549 นายแพทย์ (สบ ๔) กลุ่มงานผู้ป่วยนอก รพ.ตร.  
12 พ.ค.2550 ช่วงราชการในการตรวจรักษาทางฝ่ายแพทย์หลวงสวนจิตรลดา กองแพทย์หลวง     

ส านักงานพระราชวัง  
1 พ.ย.2550 นายแพทย์ (สบ ๕) กลุ่มงานผู้ป่วยนอก รพ.ตร.  
14 ต.ค.2553 นายแพทย์ (สบ ๕) กลุ่มงานผู้ป่วยนอก รพ.ตร.  

 
ต าแหน่งราชการที่มีความประทับใจที่สุดคือ ช่วยราชการในการตรวจรักษาทางฝ่ายแพทย์หลวงจิตรลดา  
เนื่องจาก  ได้รับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาล   
ข้อคิดในการรับราชการที่ฝากให้รุ่นน้องได้ปฏิบัติตาม   อย่าคิดเห็นแก่ผลประโยชนส์่วนตน ขอให้ท างานดว้ยใจรัก 
ด้วยความเมตตา  
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พลต ารวจตรีหญิง รมย์ชลี  พูนประสิทธิ ์
 

 
 
 
ชื่อและยศปัจจุบัน พลต ารวจตรีหญิง รมย์ชลี  พูนประสิทธิ์ 
เกิดวันที่    ๒๘  มกราคม ๒๔๙๙      จังหวัด ชัยภูม ิ 
วันที่เข้ารับราชการ  ๒๑ ธันวาคม  ๒๕๒๑ 
ต าแหน่งปัจจุบัน   ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ  
จบการศึกษา     วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ  พ.ศ.๒๕๒๐ 

วุฒิการศึกษาอ่ืน 
พ.ศ. วุฒิ สถาบัน 
๒๕๒๖ ครุศาสตรบัณฑิต   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
๒๕๓๙ การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลออร์โธปิดิกส์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
๒๕๔๗ ประกาศนียบัตร หลักสูตรการบริหารการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ     

ส านักงานแพทย์ใหญ่ 
๒๕๔๘ ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้ก ากับการรุ่น  ๕๑  สถาบันพัฒนาข้าราชการต ารวจ 
๒๕๕๒ ประกาศนียบัตร "การพยาบาลทาง สาขาการ  

พยาบาลเวชปฏิบัติ" 
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 

๒๕๕๕ ประกาศนียบัตร  "การบริหารงานต ารวจชั้นสูง  
รุ่นที่  ๓๔" 

วิทยาลัยการต ารวจ 

ประวัติการรับราชการต าแหน่งที่ส าคัญ 
พ.ศ. ต าแหน่ง 
๒๕๒๑ บรรจุและแต่งตั้งเป็นพลต ารวจส ารองพิเศษ 
๒๕๒๑ แต่งตั้งเป็นจ่าสิบต ารวจ 
๒๕๒๒ แต่งตั้งพยาบาลตรี งานพยาบาล รพ.พต. 
๒๕๓๗ แต่งตั้งพยาบาลโท (ทนท.พยาบาลงานพยาบาล) รพ.พต. 
๒๕๔๓ แต่งตั้งด ารงต าแหน่งพยาบาล (สบ ๓) งานพยาบาล รพ.พต. 
๒๕๕๐ แต่งตั้งด ารงต าแหน่งพยาบาล (สบ ๔) งานพยาบาล รพ.พต. 
๒๕๕๔ แต่งตั้งด ารงต าแหน่งพยาบาล (สบ ๕) งานพยาบาล รพ.พต. 
๒๕๕๘ แต่งตั้งด ารงต าแหน่ง ผบก.วพ.รพ.ตร. 

ต าแหน่งราชการที่มีความประทับใจที่สุด คือ ผบก.วพ.รพ.ตร. 
เนื่องจาก ได้ทดแทนบุญคุณสถาบัน โดยการทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ในการปฏิบัติราชการอย่างเต็มความสามารถ 
ข้อคิดในการรับราชการที่ฝากให้รุ่นน้องได้ปฏิบัติตาม มีศรัทธาในความดี 
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พันต ารวจเอกหญิง นงเยาว์   เอียดแสน 
 

 
 
ชื่อและยศปัจจุบัน  พันต ารวจเอกหญิง นงเยาว์   เอียดแสน 
เกิดวันที่   ๒๗  ตุลาคม  ๒๔๙๘   จังหวัด นครศรีธรรมาราช    
วันที่เข้ารับราชการ   ๑ ตุลาคม ๒๕๒๑ 
ต าแหน่งปัจจุบัน  พยาบาล (สบ ๕) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 
จบการศึกษา   พยาบาลศาสตร์บัณฑิต วิทยาลยัพยาบาลต ารวจ พ.ศ.๒๕๔๓   

ประกาศนียบัตรพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย โรงเรียน
พยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย กรมต ารวจ พ.ศ.๒๕๒๑ 

วุฒิการศึกษาอ่ืน 
พ.ศ. วุฒิ สถาบัน 
๒๕๒๑ ประกาศนียบัตรพยาบาล ผดุงครรภ์และอนามัย ร.ร.ผดุงครรภ์และอนามัย กรมต ารวจ 
๒๕๒๘ คหกรรมศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช 
๒๕๔๓ พยาบาลศาสตร์บัณฑิต (ต่อเนื่อง ๒ ปี)  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ  (สถาบัน

สมทบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
ประวัติการรับราชการต าแหน่งท่ีส าคัญ 

พ.ศ. ต าแหน่ง 
๒๕๒๒ พยาบาลตรี (ร้อยต ารวจตรี) 
2526 พยาบาลตรี (ร้อยต ารวจโท) 
2529 พยาบาลตรี (ร้อยต ารวจเอก) 
2537 พยาบาลโท (พันต ารวจตรี) 
2539 พยาบาลโท (พันต ารวจโท) 
2540 พยาบาล (สบ ๒) 
2544 พยาบาล (สบ ๓) 
2550 พยาบาล (สบ ๔) 
2550 พยาบาลเอก (พันต ารวจเอก) 

ต าแหน่งราชการที่มีความประทับใจที่สุดคือ   ประทับใจที่ได้ท าหน้าที่พยาบาลห้องผ่าตัดทุกต าแหน่ง 
เนื่องจาก  ผู้ป่วยที่มารับบริการผ่าตัดรวมทั้งญาติที่มารอผู้ป่วยขณะผ่าตัดจะมีความวิตกกังวลสูงมาก บทบาทของ
พยาบาลที่จะลดความวิตกกังวลได้โดยการเข้าไปพูดคุย ทักทาย ให้ข้อมูล และออกไปแจ้งให้ญาติผู้ป่วยทราบเป็นระยะ 
ว่าตอนนี้ผู้ป่วยก าลังอยู่ในระยะใด ใกล้เสร็จผ่าตัดหรือยัง หรืออยู่ในห้องพักฟ้ืน ผู้ป่วยและญาติจะคลายความวิตกกังวล
ลง และรู้สึกพึงพอใจ 
ข้อคิดในการรับราชการที่ฝากให้รุ่นน้องได้ปฏิบัติตาม   วิชาชีพพยาบาลเป็นวิชาชีพที่ปฏิบัติงานกับผู้ป่วย ซึ่งถ้า
ปฏิบัติงานประมาทและเกิดความผิดพลาดจะเสี่ยงต่อการถูกฟ้องร้อง ขอให้ตั้งใจปฏิบัติงานด้วยความละเอียด รอบคอบ 
และอดทน รักและภาคภูมิใจในวิชาชีพของตัวเอง ช่วยกันพัฒนาวิชาชีพพยาบาลให้เป็นที่ยอมรับของสังคม 
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พันต ารวจเอกหญิง ศรีสุรางค์ แสงแกว้ 

 
 
 
ชื่อและยศปัจจุบัน  พันต ารวจเอกหญิง ศรีสุรางค์ แสงแก้ว 
เกิดวันที่   12 พฤศจิกายน  2498  จงัหวัด กรุงเทพมหานคร 
วันที่เข้ารับราชการ  1 ตุลาคม  2519 
ต าแหน่งปัจจุบัน  พยาบาล (สบ ๕) หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาล  

     กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 
จบการศึกษา   โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย กองแพทย์ กรมต ารวจ พ.ศ.๒๕๑๙ 
วุฒิการศึกษาอ่ืน 

พ.ศ. วุฒิ สถาบัน 
2526 ครุศาสตรบัณฑิต(พยาบาลศึกษา)   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2543 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารพยาบาล)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

   
ประวัตกิารรับราชการต าแหน่งท่ีส าคัญ 

พ.ศ. ต าแหน่ง 
2522 พยาบาลตรี 
2534 พยาบาลโท - พยาบาล(สบ 2) 
2544 พยาบาล (สบ 3) 
2550 พยาบาล (สบ 4) 
2554 พยาบาล (สบ 5) 
2559 หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาล 

 
ต าแหน่งราชการที่มีความประทับใจที่สุดคือ  หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาล 
เนื่องจาก เป็นต าแหน่งผู้น าทางการพยาบาล 
 
ข้อคิดในการรับราชการที่ฝากให้รุ่นน้องได้ปฏิบัติตาม   การเรียนรู้ เป็นสิ่งที่ไม่มีวันสิ้นสุด 
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ประวตักิารรบัราชการจนครบเกษยีณอายรุาชการ 

 

พันต ารวจเอกหญิง นงเยาว์   เอียดแสน 
 

 
 
ชื่อและยศปัจจุบัน  พันต ารวจเอกหญิง นงเยาว์   เอียดแสน 
เกิดวันที่   ๒๗  ตุลาคม  ๒๔๙๘   จังหวัด นครศรีธรรมาราช    
วันที่เข้ารับราชการ   ๑ ตุลาคม ๒๕๒๑ 
ต าแหน่งปัจจุบัน  พยาบาล (สบ ๕) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 
จบการศึกษา   พยาบาลศาสตร์บัณฑิต วิทยาลยัพยาบาลต ารวจ พ.ศ.๒๕๔๓   

ประกาศนียบัตรพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย โรงเรียน
พยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย กรมต ารวจ พ.ศ.๒๕๒๑ 

วุฒิการศึกษาอ่ืน 
พ.ศ. วุฒิ สถาบัน 
๒๕๒๑ ประกาศนียบัตรพยาบาล ผดุงครรภ์และอนามัย ร.ร.ผดุงครรภ์และอนามัย กรมต ารวจ 
๒๕๒๘ คหกรรมศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช 
๒๕๔๓ พยาบาลศาสตร์บัณฑิต (ต่อเนื่อง ๒ ปี)  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ  (สถาบัน

สมทบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
ประวัติการรับราชการต าแหน่งท่ีส าคัญ 

พ.ศ. ต าแหน่ง 
๒๕๒๒ พยาบาลตรี (ร้อยต ารวจตรี) 
2526 พยาบาลตรี (ร้อยต ารวจโท) 
2529 พยาบาลตรี (ร้อยต ารวจเอก) 
2537 พยาบาลโท (พันต ารวจตรี) 
2539 พยาบาลโท (พันต ารวจโท) 
2540 พยาบาล (สบ ๒) 
2544 พยาบาล (สบ ๓) 
2550 พยาบาล (สบ ๔) 
2550 พยาบาลเอก (พันต ารวจเอก) 

ต าแหน่งราชการที่มีความประทับใจที่สุดคือ   ประทับใจที่ได้ท าหน้าที่พยาบาลห้องผ่าตัดทุกต าแหน่ง 
เนื่องจาก  ผู้ป่วยที่มารับบริการผ่าตัดรวมทั้งญาติที่มารอผู้ป่วยขณะผ่าตัดจะมีความวิตกกังวลสูงมาก บทบาทของ
พยาบาลที่จะลดความวิตกกังวลได้โดยการเข้าไปพูดคุย ทักทาย ให้ข้อมูล และออกไปแจ้งให้ญาติผู้ป่วยทราบเป็นระยะ 
ว่าตอนนี้ผู้ป่วยก าลังอยู่ในระยะใด ใกล้เสร็จผ่าตัดหรือยัง หรืออยู่ในห้องพักฟ้ืน ผู้ป่วยและญาติจะคลายความวิตกกังวล
ลง และรู้สึกพึงพอใจ 
ข้อคิดในการรับราชการที่ฝากให้รุ่นน้องได้ปฏิบัติตาม   วิชาชีพพยาบาลเป็นวิชาชีพที่ปฏิบัติงานกับผู้ป่วย ซึ่งถ้า
ปฏิบัติงานประมาทและเกิดความผิดพลาดจะเสี่ยงต่อการถูกฟ้องร้อง ขอให้ตั้งใจปฏิบัติงานด้วยความละเอียด รอบคอบ 
และอดทน รักและภาคภูมิใจในวิชาชีพของตัวเอง ช่วยกันพัฒนาวิชาชีพพยาบาลให้เป็นที่ยอมรับของสังคม 
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พันต ารวจเอกหญิง ศรีสุรางค์ แสงแกว้ 

 
 
 
ชื่อและยศปัจจุบัน  พันต ารวจเอกหญิง ศรีสุรางค์ แสงแก้ว 
เกิดวันที่   12 พฤศจิกายน  2498  จงัหวัด กรุงเทพมหานคร 
วันที่เข้ารับราชการ  1 ตุลาคม  2519 
ต าแหน่งปัจจุบัน  พยาบาล (สบ ๕) หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาล  

     กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 
จบการศึกษา   โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย กองแพทย์ กรมต ารวจ พ.ศ.๒๕๑๙ 
วุฒิการศึกษาอ่ืน 

พ.ศ. วุฒิ สถาบัน 
2526 ครุศาสตรบัณฑิต(พยาบาลศึกษา)   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2543 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารพยาบาล)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

   
ประวัตกิารรับราชการต าแหน่งท่ีส าคัญ 

พ.ศ. ต าแหน่ง 
2522 พยาบาลตรี 
2534 พยาบาลโท - พยาบาล(สบ 2) 
2544 พยาบาล (สบ 3) 
2550 พยาบาล (สบ 4) 
2554 พยาบาล (สบ 5) 
2559 หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาล 

 
ต าแหน่งราชการที่มีความประทับใจที่สุดคือ  หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาล 
เนื่องจาก เป็นต าแหน่งผู้น าทางการพยาบาล 
 
ข้อคิดในการรับราชการที่ฝากให้รุ่นน้องได้ปฏิบัติตาม   การเรียนรู้ เป็นสิ่งที่ไม่มีวันสิ้นสุด 
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ประวตักิารรบัราชการจนครบเกษยีณอายรุาชการ 

 

พันต ารวจเอกหญิง ศรีวิณา สุทธิธนกลู 
 

 
 
ชื่อและยศปัจจุบัน   พันต ารวจเอกหญิง ศรีวิณา สุทธิธนกูล 
เกิดวันที่   17 พฤศจิกายน 2498   จังหวัด ตรัง  
วันทีเ่ข้ารับราชการ  12 กรกฎาคม 2521 
ต าแหน่งปัจจุบัน  พยาบาล (สบ ๕) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 
จบการศึกษา   พยาบาลศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิ
ราช พ.ศ.๒๕๓๑ 

วุฒิการศึกษาอ่ืน 
พ.ศ. วุฒิ สถาบัน 
2534 ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
25๔4  ประกาศนียบัตรหลักสูตรสารวัตรสายงาน   

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รุ่นที่ 2 
ส านักงานแพทย์ใหญ่ 

2547 ประกาศนียบัตรหลักสูตรการบริหารทาง   
การพยาบาล รุ่นที่1 

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 

2547 ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ก ากับการ รุ่นที่ ๕๐ สถาบันพัฒนาข้าราชการต ารวจ 
 
ประวัติการรับราชการต าแหน่งท่ีส าคัญ 

พ.ศ. ต าแหน่ง 
2528  ผู้ช่วยหัวหน้าหอผู้ป่วย 
2552 หัวหน้าหอผู้ป่วย 

  
ต าแหน่งราชการที่มีความประทับใจที่สุด  คือ หัวหน้าหอผู้ป่วยทั้งหอผู้ป่วยสามัญและหอผู้ป่วยพิเศษ 
เนื่องจาก   เป็นโอกาสพัฒนาตนเอง เพ่ือประสบความส าเร็จในการท างานทุกๆ ด้านและอาชีพพยาบาลเป็น
อาชีพที่มีประโยชน์กับตนเอง สังคม ชุมชน 
ข้อคิดในการรับราชการที่ฝากให้รุ่นน้องได้ปฏิบัติตาม   การท างานต้องใช้หลักธรรมแห่งความส าเร็จ คือ อิทธิ
บาท ๔  มาปรับใช้ คือ รักงานที่ท า ขยันท างาน รับผิดชอบงาน และรู้จักไตร่ตรองให้ถี่ถ้วน ทางแห่งความส าเร็จ
คงไม่ไกลเกินเอ้ือม ทุกอย่างอยู่ที่ใจ 
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ประวตักิารรบัราชการจนครบเกษยีณอายรุาชการ 

 

พันต ารวจเอก อนุชา ภู่ประทุม 
 

 
 
 
ชื่อและยศปัจจุบัน   พันต ารวจเอก อนุชา ภู่ประทุม 
เกิดวันที่  -   จังหวัด    - 
วันที่เข้ารับราชการ - 
ต าแหน่งปัจจุบัน   
จบการศึกษา  -  

วุฒิการศึกษาอ่ืน 
พ.ศ. วุฒิ สถาบัน 

   
ประวัติการรับราชการต าแหน่งที่ส าคัญ 

พ.ศ. ต าแหน่ง 
14 มิ.ย.๒5๓3 ว่าที่ ร.ต.ต.ต าแหน่งรอง สว.ท าหน้าที่แพทย์ประจ ากองบังคับการโรงเรียนนายร้อยต ารวจ

และได้เลื่อนยศตามล าดับจนถึงวันที่ 17 ธ.ค.2550 พ.ต.ท.ต าแหน่ง นายแพทย์ (สบ ๔) 
 แพทย์ประจ าส านักงานแพทย์ใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่แพทย์ประจ า รร.นรต. 
18 ธ.ค.2546  พ.ต.อ  ต าแหน่ง นายแพทย์ (สบ 4) รพ.ดารารัศมี ปฏิบัติหน้าที่ แพทย์ประจ า รร.นรต. 
1 พ.ย. 2550 พ.ต.อ ต าแหน่ง นายแพทย์ (สบ 5) รพ.ตร. ปฏิบัติหน้าที่ แพทย์ประจ า รร.นรต. 
16 ก.พ.2553 พ.ต.อ. ต าแหน่ง นายแพทย์ (สบ 5) รพ.นวุฒิสมเด็จย่า ปฏบิัติหน้าที่ แพทย์ประจ า รร.นรต. 
15เม.ย.๒555   พ.ต.อ. ต าแหน่ง นายแพทย์ (สบ 5) กลุ่มงานผู้ป่วยนอก รพ.ตร. ปฏิบัติหน้าที่ แพทย์ประจ า 

รร.นรต. – จนถึงปัจจุบัน 
ต าแหน่งราชการที่มีความประทับใจที่สุดคือ - 
เนื่องจาก - 
ข้อคิดในการรับราชการที่ฝากให้รุ่นน้องได้ปฏิบัติตาม - 
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ประวตักิารรบัราชการจนครบเกษยีณอายรุาชการ 

 

พันต ารวจเอกหญิง ศรีวิณา สุทธิธนกลู 
 

 
 
ชื่อและยศปัจจุบัน   พันต ารวจเอกหญิง ศรีวิณา สุทธิธนกูล 
เกิดวันที่   17 พฤศจิกายน 2498   จังหวัด ตรัง  
วันทีเ่ข้ารับราชการ  12 กรกฎาคม 2521 
ต าแหน่งปัจจุบัน  พยาบาล (สบ ๕) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 
จบการศึกษา   พยาบาลศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิ
ราช พ.ศ.๒๕๓๑ 

วุฒิการศึกษาอ่ืน 
พ.ศ. วุฒิ สถาบัน 
2534 ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
25๔4  ประกาศนียบัตรหลักสูตรสารวัตรสายงาน   

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รุ่นที่ 2 
ส านักงานแพทย์ใหญ่ 

2547 ประกาศนียบัตรหลักสูตรการบริหารทาง   
การพยาบาล รุ่นที่1 

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 

2547 ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ก ากับการ รุ่นที่ ๕๐ สถาบันพัฒนาข้าราชการต ารวจ 
 
ประวัติการรับราชการต าแหน่งท่ีส าคัญ 

พ.ศ. ต าแหน่ง 
2528  ผู้ช่วยหัวหน้าหอผู้ป่วย 
2552 หัวหน้าหอผู้ป่วย 

  
ต าแหน่งราชการที่มีความประทับใจที่สุด  คือ หัวหน้าหอผู้ป่วยทั้งหอผู้ป่วยสามัญและหอผู้ป่วยพิเศษ 
เนื่องจาก   เป็นโอกาสพัฒนาตนเอง เพ่ือประสบความส าเร็จในการท างานทุกๆ ด้านและอาชีพพยาบาลเป็น
อาชีพที่มีประโยชน์กับตนเอง สังคม ชุมชน 
ข้อคิดในการรับราชการที่ฝากให้รุ่นน้องได้ปฏิบัติตาม   การท างานต้องใช้หลักธรรมแห่งความส าเร็จ คือ อิทธิ
บาท ๔  มาปรับใช้ คือ รักงานที่ท า ขยันท างาน รับผิดชอบงาน และรู้จักไตร่ตรองให้ถี่ถ้วน ทางแห่งความส าเร็จ
คงไม่ไกลเกินเอ้ือม ทุกอย่างอยู่ที่ใจ 
 
 
 
 

 การประชุมวิชาการประจ าป ีครั้งท่ี ๒๗  เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ 104 | 
P a g

e  

ประวตักิารรบัราชการจนครบเกษยีณอายรุาชการ 

 

พันต ารวจเอก อนุชา ภู่ประทุม 
 

 
 
 
ชื่อและยศปัจจุบัน   พันต ารวจเอก อนุชา ภู่ประทุม 
เกิดวันที่  -   จังหวัด    - 
วันที่เข้ารับราชการ - 
ต าแหน่งปัจจุบัน   
จบการศึกษา  -  

วุฒิการศึกษาอ่ืน 
พ.ศ. วุฒิ สถาบัน 

   
ประวัติการรับราชการต าแหน่งที่ส าคัญ 

พ.ศ. ต าแหน่ง 
14 มิ.ย.๒5๓3 ว่าที่ ร.ต.ต.ต าแหน่งรอง สว.ท าหน้าที่แพทย์ประจ ากองบังคับการโรงเรียนนายร้อยต ารวจ

และได้เลื่อนยศตามล าดับจนถึงวันที่ 17 ธ.ค.2550 พ.ต.ท.ต าแหน่ง นายแพทย์ (สบ ๔) 
 แพทย์ประจ าส านักงานแพทย์ใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่แพทย์ประจ า รร.นรต. 
18 ธ.ค.2546  พ.ต.อ  ต าแหน่ง นายแพทย์ (สบ 4) รพ.ดารารัศมี ปฏิบัติหน้าที่ แพทย์ประจ า รร.นรต. 
1 พ.ย. 2550 พ.ต.อ ต าแหน่ง นายแพทย์ (สบ 5) รพ.ตร. ปฏิบัติหน้าที่ แพทย์ประจ า รร.นรต. 
16 ก.พ.2553 พ.ต.อ. ต าแหน่ง นายแพทย์ (สบ 5) รพ.นวุฒิสมเด็จย่า ปฏบิัติหน้าที่ แพทย์ประจ า รร.นรต. 
15เม.ย.๒555   พ.ต.อ. ต าแหน่ง นายแพทย์ (สบ 5) กลุ่มงานผู้ป่วยนอก รพ.ตร. ปฏิบัติหน้าที่ แพทย์ประจ า 

รร.นรต. – จนถึงปัจจุบัน 
ต าแหน่งราชการที่มีความประทับใจที่สุดคือ - 
เนื่องจาก - 
ข้อคิดในการรับราชการที่ฝากให้รุ่นน้องได้ปฏิบัติตาม - 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประชุมวิชาการประจำาปี ครั้งที่ ๒๗ เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาสำานักงานตำารวจแห่งชาติ   93



         การประชุมวิชาการประจ าปี ครั้งที่ ๒๗  เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ | 107  
107P
a g e  

ประวตักิารรบัราชการจนครบเกษยีณอายรุาชการ 

 

พันต ารวจเอกหญิง วราภรณ์  ใจนันท ์
 

 
 
 
ชื่อและยศปัจจุบัน   พันต ารวจเอกหญิง วราภรณ์  ใจนันท์ 
เกิดวันที่    4 เมษายน 2499 จังหวัด  แพร่  
วันที่เข้ารับราชการ   12 กรกฎาคม 2521 
ต าแหน่งปัจจุบัน  พยาบาล (สบ 5) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 
 

จบการศึกษา  โรงเรียนพยาบาลและผดุงครรภ์ กองแพทย์ กรมต ารวจ พ.ศ.๒๕๒๐ 
วุฒิการศึกษาอ่ืน 

พ.ศ. วุฒิ สถาบัน 
2520  ประกาศนียบัตรพยาบาลและผดุงครรภ์ ร.ร.พยาบาล กองแพทย์ กรมต ารวจ 
2526 ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาพยาบาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2554 พยาบาลศาตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช 

ประวัติการรับราชการต าแหน่งท่ีส าคัญ 
พ.ศ. ต าแหน่ง 
2534 หัวหน้าหน่วยช่วยหายใจ 
2547 หัวหน้าศูนย์เครื่องมือแพทย์ 
2556 หัวหน้าหน่วยพัฒนาบุคลากร 
2559 หัวหน้าสายงานพยาบาลศัลยกรรมและกุมารเวชกรรม 

ต าแหน่งราชการที่มีความประทับใจที่สุดคือ     หัวหน้าศูนย์เครื่องมือแพทย์ 
เนื่องจาก     เป็นผู้ร่วมก่อตั้งศูนย์เครื่องมือแพทย์ก าหนดนโยบายในการบริหารเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาลต ารวจ 
ข้อคิดในการรับราชการที่ฝากให้รุ่นน้องได้ปฏิบัติตาม   ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ให้ความเคารพแก่
ผู้ร่วมงานและผู้รับบริการ 
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ประวตักิารรบัราชการจนครบเกษยีณอายรุาชการ 

 

พันต ารวจเอกหญิง บุญยัง ชัยศิริรัตน ์
 

 
 
ชื่อและยศปัจจุบัน    พันต ารวจเอกหญิง บุญยัง ชัยศิริรัตน์ 
เกิดวันที่     ๑๐  กรกฎาคม ๒๔๙๙ จังหวัด กรุงเทพมหานคร   
วันที่เข้ารับราชการ     ๑ ตุลาคม ๒๕๒๐  
ต าแหน่งปัจจุบัน   พยาบาล (สบ ๕) กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา รพ.ตร. 
 

จบการศึกษา ประกาศนียบัตรพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย กองแพทย์ กรมต ารวจ  พ.ศ.๒๕๒๐ 
วุฒิการศึกษาอ่ืน  

พ.ศ. วุฒิ สถาบัน 
๒๕๒๒ ประกาศนียบัตรการฝึกอบรมบุคคลที่บรรจุ

หรือโอนมาเป็นข้าราชการต ารวจที่มียศสัญญ
บัตรและจ่าสิบต ารวจ 

ส านักงานแพทย์ใหญ่ กรมต ารวจ 

๒๕๒๗ ประกาศนียบัตรพยาบาลวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล   
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

๒๕๒๘ คหกรรมศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
๒๕๔๕ ประกาศนียบัตรอบรมหลักสูตรสารวัตร 

สายงานวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี รุ่นที่4 
ส านักงานแพทย์ใหญ่ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

๒๕๕๑ อบรมหลักสูตรผู้ก ากับการรุ่น ๖๑ สถาบันพัฒนาราชการต ารวจ กองบัญชาการ
ศึกษาส านักงาน ต ารวจแห่งชาติ 

ปประวัติการรับราชการต าแหน่งที่ส าคัญ 
พ.ศ. ต าแหน่ง 
2520-2525 พยาบาลประจ าการหอผู้ป่วยศัลยกรรม (สามัญชาย) 
2525-2542 ปฏิบัติงานวิสัญญีพยาบาล 
2542-2554 หัวหน้าหน่วยวิสัญญีศัลยกรรมหัวใจ 
2554-2558 หัวหน้าหน่วยวิสัญญีศัลยกรรมทั่วไป 
2558-2559 หัวหน้าวิสัญญีพยาบาล กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา รพ.ตร. 

ต าแหน่งราชการที่มีความประทับใจที่สุดคือ   พยาบาล (สบ ๕) กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา รพ.ตร. 
เนื่องจาก  เป็นต าแหน่งสูงสุดในชีวิตการท างาน  
ข้อคิดในการรับราชการที่ฝากให้รุ่นน้องได้ปฏิบัติตาม   ซื่อสัตย์  มุ่งม่ัน  ขยัน  อดทน 
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พันต ารวจเอกหญิง วราภรณ์  ใจนันท ์
 

 
 
 
ชื่อและยศปัจจุบัน   พันต ารวจเอกหญิง วราภรณ์  ใจนันท์ 
เกิดวันที่    4 เมษายน 2499 จังหวัด  แพร่  
วันที่เข้ารับราชการ   12 กรกฎาคม 2521 
ต าแหน่งปัจจุบัน  พยาบาล (สบ 5) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 
 

จบการศึกษา  โรงเรียนพยาบาลและผดุงครรภ์ กองแพทย์ กรมต ารวจ พ.ศ.๒๕๒๐ 
วุฒิการศึกษาอ่ืน 

พ.ศ. วุฒิ สถาบัน 
2520  ประกาศนียบัตรพยาบาลและผดุงครรภ์ ร.ร.พยาบาล กองแพทย์ กรมต ารวจ 
2526 ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาพยาบาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2554 พยาบาลศาตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช 

ประวัติการรับราชการต าแหน่งท่ีส าคัญ 
พ.ศ. ต าแหน่ง 
2534 หัวหน้าหน่วยช่วยหายใจ 
2547 หัวหน้าศูนย์เครื่องมือแพทย์ 
2556 หัวหน้าหน่วยพัฒนาบุคลากร 
2559 หัวหน้าสายงานพยาบาลศัลยกรรมและกุมารเวชกรรม 

ต าแหน่งราชการที่มีความประทับใจที่สุดคือ     หัวหน้าศูนย์เครื่องมือแพทย์ 
เนื่องจาก     เป็นผู้ร่วมก่อตั้งศูนย์เครื่องมือแพทย์ก าหนดนโยบายในการบริหารเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาลต ารวจ 
ข้อคิดในการรับราชการที่ฝากให้รุ่นน้องได้ปฏิบัติตาม   ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ให้ความเคารพแก่
ผู้ร่วมงานและผู้รับบริการ 
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พันต ารวจเอกหญิง บุญยัง ชัยศิริรัตน ์
 

 
 
ชื่อและยศปัจจุบัน    พันต ารวจเอกหญิง บุญยัง ชัยศิริรัตน์ 
เกิดวันที่     ๑๐  กรกฎาคม ๒๔๙๙ จังหวัด กรุงเทพมหานคร   
วันที่เข้ารับราชการ     ๑ ตุลาคม ๒๕๒๐  
ต าแหน่งปัจจุบัน   พยาบาล (สบ ๕) กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา รพ.ตร. 
 

จบการศึกษา ประกาศนียบัตรพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย กองแพทย์ กรมต ารวจ  พ.ศ.๒๕๒๐ 
วุฒิการศึกษาอ่ืน  

พ.ศ. วุฒิ สถาบัน 
๒๕๒๒ ประกาศนียบัตรการฝึกอบรมบุคคลที่บรรจุ

หรือโอนมาเป็นข้าราชการต ารวจที่มียศสัญญ
บัตรและจ่าสิบต ารวจ 

ส านักงานแพทย์ใหญ่ กรมต ารวจ 

๒๕๒๗ ประกาศนียบัตรพยาบาลวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล   
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

๒๕๒๘ คหกรรมศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
๒๕๔๕ ประกาศนียบัตรอบรมหลักสูตรสารวัตร 

สายงานวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี รุ่นที่4 
ส านักงานแพทย์ใหญ่ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

๒๕๕๑ อบรมหลักสูตรผู้ก ากับการรุ่น ๖๑ สถาบันพัฒนาราชการต ารวจ กองบัญชาการ
ศึกษาส านักงาน ต ารวจแห่งชาติ 

ปประวัติการรับราชการต าแหน่งที่ส าคัญ 
พ.ศ. ต าแหน่ง 
2520-2525 พยาบาลประจ าการหอผู้ป่วยศัลยกรรม (สามัญชาย) 
2525-2542 ปฏิบัติงานวิสัญญีพยาบาล 
2542-2554 หัวหน้าหน่วยวิสัญญีศัลยกรรมหัวใจ 
2554-2558 หัวหน้าหน่วยวิสัญญีศัลยกรรมทั่วไป 
2558-2559 หัวหน้าวิสัญญีพยาบาล กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา รพ.ตร. 

ต าแหน่งราชการที่มีความประทับใจที่สุดคือ   พยาบาล (สบ ๕) กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา รพ.ตร. 
เนื่องจาก  เป็นต าแหน่งสูงสุดในชีวิตการท างาน  
ข้อคิดในการรับราชการที่ฝากให้รุ่นน้องได้ปฏิบัติตาม   ซื่อสัตย์  มุ่งม่ัน  ขยัน  อดทน 
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พันต ารวจเอกหญิง แสงเทียน   ไชยจักร 
 

 
ชื่อและยศปัจจุบัน  พันต ารวจเอกหญิง แสงเทียน   ไชยจักร 
เกิดวันที่    ๕ พฤษภาคม  ๒๔๙๙ จังหวัด  ล าปาง   
วันที่เข้ารับราชการ   ๑ มิถุนายน  ๒๕๒๔ 
ต าแหน่งปัจจุบัน  พยาบาล (สบ ๔) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 

   หัวหน้าหอผู้ป่วยคุณวิศาลชั้น ๒ 
จบการศึกษา  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ พ.ศ.๒๕๒๔ 

วุฒิการศึกษาอ่ืน 
พ.ศ. วุฒิ สถาบัน 
๒๕๑๔ มัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนล าปางกัลยาณี จ.ล าปาง 
๒๕๑๗ มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบุณวาทย์วิทยาลัย จ.ล าปาง 
๒๕๒๔ พยาบาลศาสตร์  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ส านักงานแพทย์  

กรมต ารวจ 
๒๕๓๒  สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต  (บริหารสาธารณสุข) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช 
๒๕๕๒ ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ก ากับรุ่นที่ ๖๕  สถาบันพัฒนาข้าราชการต ารวจ กองบัญชาการ

ศึกษา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
๒๕๕๒ ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง  

สาขาการบริหารการพยาบาล  
วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ โรงพยาบาลต ารวจ 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ         

ประวัติการรับราชการต าแหน่งท่ีส าคัญ 
พ.ศ. ต าแหน่ง 
๒๕๒๔ พยาบาลตรี งานพยาบาล 
๒๕๒๗ พยาบาลตรี ชั้นยศร้อยต ารวจโทหญิง 
๒๕๓๑ พยาบาลตรี ชั้นยศร้อยต ารวจเอกหญิง 
๒๕๔๓ พยาบาล (สบ ๒) ชั้นยศพันต ารวจตรีหญิง 
๒๕๔๕ พยาบาล (สบ ๒) ชั้นยศพันต ารวจโทหญิง 
๒๕๔๙ พยาบาล (สบ ๓) ชั้นยศพันต ารวจโทหญิง 
๒๕๕๘ พยาบาล (สบ ๔) ชั้นยศพันต ารวจเอกหญิง 

ต าแหน่งราชการที่มีความประทับใจที่สุดคือ  พยาบาล (สบ๔) กลุ่มงานพยาบาล ชั้นยศพันต ารวจเอกหญิง 
เนื่องจาก  เป็นพยาบาลต ารวจ รุ่นแรก ที่ได้รับพระราชทานปริญญญาบัตรแล้วได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการต ารวจ 
ชั้นสัญญาบัตรภายหลังส าเร็จการศึกษาได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นพยาบาลวิชาชีพ ตลอดอายุราชการภูมิใจที่ได้ท าหน้าที่นี้
มาก ได้ทดแทนคุณแผ่นดิน 
ข้อคิดในการรับราชการที่ฝากให้รุ่นน้องได้ปฏิบัติตาม   เป็นพยาบาลวิชาชีพ ยึดหลัก ๕ ย. ในการบริการ : 
เยือกเย็น ยิ้มแย้ม ยืดหยุ่น ยกย่อง ยืนหยัด ในการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และทันเวลา 
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พันต ารวจเอกหญิง วีณา  กลิ่นระรวย 
 
 
 
ชื่อและยศปัจจุบัน   พันต ารวจเอกหญิง วีณา กลิ่นระรวย 
เกิดวันที่    ๒๓ พฤศจิกายน ๒๔๙๘   จังหวัด  ล าปาง      
วันที่เข้ารับราชการ   ๑ ตุลาคม ๒๕๑๙ 
ต าแหน่งปัจจุบัน   พยาบาล (สบ ๕) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 
จบการศึกษา  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ  พ.ศ.๒๕๑๙ 

วุฒิการศึกษาอ่ืน 
พ.ศ. วุฒิ สถาบัน 
๒๕๒๗ ครุศาสตรบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
๒๕๔๔ ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง 

สาขาการพยาบาลศัลยกรรมอุบัติเหตุ  
วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 

๒๕๕๑ ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขา     
การพยาบาลจักษุ 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

๒๕๕๒ ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขา      
การพยาบาล 

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 

ประวัติการรับราชการต าแหน่งที่ส าคัญ 
พ.ศ. ต าแหน่ง 
๒๕๕๐ พยาบาล (สบ ๔) 
๒๕๕๘ พยาบาล (สบ ๕) หัวหน้าสายงานการพยาบาลศัลยกรรมและตาหูคอจมูก 

ต าแหน่งราชการที่มีความประทับใจที่สุดคือ    พยาบาลประจ าการ หอผู้ป่วยโรคตาหูคอจมูก 
เนื่องจาก   ได้ดูแลผู้ป่วยด้วยความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ 
ข้อคิดในการรับราชการที่ฝากให้รุ่นน้องได้ปฏิบัติตาม     ตั้งใจปฏิบัติงานด้วยความรู้ความสามารถและจิตใจที่
ต้องการช่วยเหลือผู้ป่วยจนถึงที่สุดให้การดูแลผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตราฐานการพยาบาลเสมือนเป็น
ญาติของเราเอง มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อ่ืนท าในสิ่งที่ถูกต้องเสมอ 
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ประวตักิารรบัราชการจนครบเกษยีณอายรุาชการ 

 

พันต ารวจเอกหญิง แสงเทียน   ไชยจักร 
 

 
ชื่อและยศปัจจุบัน  พันต ารวจเอกหญิง แสงเทียน   ไชยจักร 
เกิดวันที่    ๕ พฤษภาคม  ๒๔๙๙ จังหวัด  ล าปาง   
วันที่เข้ารับราชการ   ๑ มิถุนายน  ๒๕๒๔ 
ต าแหน่งปัจจุบัน  พยาบาล (สบ ๔) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 

   หัวหน้าหอผู้ป่วยคุณวิศาลชั้น ๒ 
จบการศึกษา  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ พ.ศ.๒๕๒๔ 

วุฒิการศึกษาอ่ืน 
พ.ศ. วุฒิ สถาบัน 
๒๕๑๔ มัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนล าปางกัลยาณี จ.ล าปาง 
๒๕๑๗ มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบุณวาทย์วิทยาลัย จ.ล าปาง 
๒๕๒๔ พยาบาลศาสตร์  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ส านักงานแพทย์  

กรมต ารวจ 
๒๕๓๒  สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต  (บริหารสาธารณสุข) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช 
๒๕๕๒ ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ก ากับรุ่นที่ ๖๕  สถาบันพัฒนาข้าราชการต ารวจ กองบัญชาการ

ศึกษา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
๒๕๕๒ ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง  

สาขาการบริหารการพยาบาล  
วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ โรงพยาบาลต ารวจ 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ         

ประวัติการรับราชการต าแหน่งท่ีส าคัญ 
พ.ศ. ต าแหน่ง 
๒๕๒๔ พยาบาลตรี งานพยาบาล 
๒๕๒๗ พยาบาลตรี ชั้นยศร้อยต ารวจโทหญิง 
๒๕๓๑ พยาบาลตรี ชั้นยศร้อยต ารวจเอกหญิง 
๒๕๔๓ พยาบาล (สบ ๒) ชั้นยศพันต ารวจตรีหญิง 
๒๕๔๕ พยาบาล (สบ ๒) ชั้นยศพันต ารวจโทหญิง 
๒๕๔๙ พยาบาล (สบ ๓) ชั้นยศพันต ารวจโทหญิง 
๒๕๕๘ พยาบาล (สบ ๔) ชั้นยศพันต ารวจเอกหญิง 

ต าแหน่งราชการที่มีความประทับใจที่สุดคือ  พยาบาล (สบ๔) กลุ่มงานพยาบาล ชั้นยศพันต ารวจเอกหญิง 
เนื่องจาก  เป็นพยาบาลต ารวจ รุ่นแรก ที่ได้รับพระราชทานปริญญญาบัตรแล้วได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการต ารวจ 
ชั้นสัญญาบัตรภายหลังส าเร็จการศึกษาได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นพยาบาลวิชาชีพ ตลอดอายุราชการภูมิใจที่ได้ท าหน้าที่นี้
มาก ได้ทดแทนคุณแผ่นดิน 
ข้อคิดในการรับราชการที่ฝากให้รุ่นน้องได้ปฏิบัติตาม   เป็นพยาบาลวิชาชีพ ยึดหลัก ๕ ย. ในการบริการ : 
เยือกเย็น ยิ้มแย้ม ยืดหยุ่น ยกย่อง ยืนหยัด ในการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และทันเวลา 
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ประวตักิารรบัราชการจนครบเกษยีณอายรุาชการ 

 

พันต ารวจเอกหญิง วีณา  กลิ่นระรวย 
 
 
 
ชื่อและยศปัจจุบัน   พันต ารวจเอกหญิง วีณา กลิ่นระรวย 
เกิดวันที่    ๒๓ พฤศจิกายน ๒๔๙๘   จังหวัด  ล าปาง      
วันที่เข้ารับราชการ   ๑ ตุลาคม ๒๕๑๙ 
ต าแหน่งปัจจุบัน   พยาบาล (สบ ๕) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 
จบการศึกษา  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ  พ.ศ.๒๕๑๙ 

วุฒิการศึกษาอ่ืน 
พ.ศ. วุฒิ สถาบัน 
๒๕๒๗ ครุศาสตรบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
๒๕๔๔ ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง 

สาขาการพยาบาลศัลยกรรมอุบัติเหตุ  
วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 

๒๕๕๑ ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขา     
การพยาบาลจักษุ 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

๒๕๕๒ ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขา      
การพยาบาล 

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 

ประวัติการรับราชการต าแหน่งที่ส าคัญ 
พ.ศ. ต าแหน่ง 
๒๕๕๐ พยาบาล (สบ ๔) 
๒๕๕๘ พยาบาล (สบ ๕) หัวหน้าสายงานการพยาบาลศัลยกรรมและตาหูคอจมูก 

ต าแหน่งราชการที่มีความประทับใจที่สุดคือ    พยาบาลประจ าการ หอผู้ป่วยโรคตาหูคอจมูก 
เนื่องจาก   ได้ดูแลผู้ป่วยด้วยความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ 
ข้อคิดในการรับราชการที่ฝากให้รุ่นน้องได้ปฏิบัติตาม     ตั้งใจปฏิบัติงานด้วยความรู้ความสามารถและจิตใจที่
ต้องการช่วยเหลือผู้ป่วยจนถึงที่สุดให้การดูแลผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตราฐานการพยาบาลเสมือนเป็น
ญาติของเราเอง มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อ่ืนท าในสิ่งที่ถูกต้องเสมอ 
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ต าแหน่งราชการที่มีความประทับใจที่สุด  คือ รองผู้บังคับการโรงพยาบาลต ารวจปฏิบัติงานศูนย์รักษ์สุขภาพ 
รพ.ตร. ได้รับรางวัลประเภทพยาบาลนอกสายงาน"ระดับดีเยี่ยม ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗  
เนื่องจาก   ด าเนินการออกตรวจรักษาสุขภาพข้าราชการต ารวจแบบครบวงจร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้      
ข้าราชการต ารวจมีสุขภาพที่ดีข้ึนในการออกหน่วยตรวจรักษามีทีมหลัก คือ แพทย์ พยาบาล เภสัชกรเวชระเบียน 
และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านสุขภาพได้แก่ โภชนากร นักกายภาพบ าบัด คลินิกฟ้าใส  (เลิกบุหรี่) มา
ร่วมกับศรต. ให้การตรวจรักษา ซึ่งเริ่มจากผู้ป่วยเข้ามารับการบริการตรวจรักษา  เจ้าหน้าที่เวชระเบียนมีการ
อนุมัติสิทธิ์ แพทย์ตรวจรักษา ผู้ป่วยรับยาและค าแนะน าจากเภสัชกร พยาบาลให้ค าแนะน าด้านการดูแลและการ
ส่งเสริมป้องกันโรค จุดสุดท้ายผู้ป่วยจึงเซ็นต์ชื่อรับทราบค่าใช้จ่ายการรักษาเป็นการใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงเบิกจาก
กรมบัญชีกลาง 
ข้อคิดในการรับราชการที่ฝากให้รุ่นน้องได้ปฏิบัติตาม  ระฆังดังเมื่อคนตี คนดีไม่ต้องตีก็ดัง ดังนั้นถ้าประพฤติดี
ท าดีแล้ว ไม่ต้องบอกใครว่าเราดี 
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ประวตักิารรบัราชการจนครบเกษยีณอายรุาชการ 

 

พันต ารวจเอกหญิง ระชี  ดิษฐจร 
 

 
 
ชื่อและยศปัจจุบัน พันต ารวจเอกหญิง ระชี ดิษฐจร 
เกิดวันที่  ๑๖ พฤศจิกายน ๒๔๙๘ จังหวัด ฉะเชิงเทรา  
วันที่เข้ารับราชการ ๑  ตุลาคม  ๒๕๑๘  
ต าแหน่งปัจจุบัน  พยาบาล (สบ ๕) กลุ่มงานพยาบาล ปฏิบัติงาน 

    วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
จบการศึกษา     โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย กรมต ารวจ พ.ศ.๒๕๑๘ 

วุฒิการศึกษาอ่ืน 
พ.ศ. วุฒิ สถาบัน 
๒๕๒๗  การพยาบาลเฉพาะทางออร์โธปิดิกส์ รุ่นที่ ๒  คณะพยาบาลศาสตร์ศิริราชพยาบาล

มหาวิทยาลัยมหิดล 
๒๕๒๙ พยาบาลศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล 
๒๕๓๐ พยาบาลศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
๒๕๓๐ หลักสูตรภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
๒๕๓๑ หลักสูตรครูพี่เลี้ยง วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
๒๕๔๘ หลักสูตรผู้ก ากับ รุ่นที่ ๔๙  
๒๕๕๒ หลักสูตรบริหารการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
๒๕๕๖ หลักสูตรบริหารต ารวจชั้นสูง รุ่นที่ ๓๖  
๒๕๕๙ ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการบริหาร  

การศึกษาและภาวะผู้น าทางการศึกษา 
มหาวิทยาลัยสยาม 

ประวัติการรับราชการต าแหน่งที่ส าคัญ 
พ.ศ. ต าแหน่ง 
๒๕๑๘-๒๕๒๕ พยาบาลหอผู้ป่วยศัลยกรรมและอายุรกรรมสามัญ ชาย-หญิง, ผู้ต้องหา 
๒๕๒๕-๒๕๒๖ พยาบาลชุดแรกปฏิบัติหน้าที่โรงพยาบาล(ค่าย)ดารารัศมีดูแลรักษาต ารวจและประชาชน 

ปฏิบัติหน้าที่พยาบาลในการสู้รบปราบฝิ่นกับกองทัพขุนส่าชายแดนแม่ฮ่องสอน 
๒๕๒๗-๒๕๓๔ รองหัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ตึกพิบูลล่าง (สามัญ-พิเศษ) 
๒๕๓๔-๒๕๔๓ รองหัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ตึกเฉลิมพระเกียรติ์ชั้น ๑๒ (พิเศษ)  
๒๕๔๓-๒๕๕๕ 
 

หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมตึกเฉลิมพระเกียรติ์4/1 (สามัญหญิง) 
รองประธานคณะกรรมการผู้ป่วยระยะสุดท้ายโรงพยาบาลต ารวจ 

๒๕๕๕-๒๕๕๗ รองผู้บังคับการโรงพยาบาลต ารวจปฏิบัติงานศูนย์รักษ์สุขภาพ รพ.ตร. 
ได้รับรางวัลประเภทพยาบาลนอกสายงาน"ระดับดีเยี่ยมประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๗" 

๒๕๕๘ รองผู้บังคับการโรงพยาบาลต ารวจปฏิบัติงานกลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว 
๒๕๕๘-๒๕๕๙ พยาบาล(สบ ๕) กลุ่มงานพยาบาลปฏิบัติงานวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ  
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ต าแหน่งราชการที่มีความประทับใจที่สุด  คือ รองผู้บังคับการโรงพยาบาลต ารวจปฏิบัติงานศูนย์รักษ์สุขภาพ 
รพ.ตร. ได้รับรางวัลประเภทพยาบาลนอกสายงาน"ระดับดีเยี่ยม ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗  
เนื่องจาก   ด าเนินการออกตรวจรักษาสุขภาพข้าราชการต ารวจแบบครบวงจร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้      
ข้าราชการต ารวจมีสุขภาพที่ดีข้ึนในการออกหน่วยตรวจรักษามีทีมหลัก คือ แพทย์ พยาบาล เภสัชกรเวชระเบียน 
และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านสุขภาพได้แก่ โภชนากร นักกายภาพบ าบัด คลินิกฟ้าใส  (เลิกบุหรี่) มา
ร่วมกับศรต. ให้การตรวจรักษา ซึ่งเริ่มจากผู้ป่วยเข้ามารับการบริการตรวจรักษา  เจ้าหน้าที่เวชระเบียนมีการ
อนุมัติสิทธิ์ แพทย์ตรวจรักษา ผู้ป่วยรับยาและค าแนะน าจากเภสัชกร พยาบาลให้ค าแนะน าด้านการดูแลและการ
ส่งเสริมป้องกันโรค จุดสุดท้ายผู้ป่วยจึงเซ็นต์ชื่อรับทราบค่าใช้จ่ายการรักษาเป็นการใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงเบิกจาก
กรมบัญชีกลาง 
ข้อคิดในการรับราชการที่ฝากให้รุ่นน้องได้ปฏิบัติตาม  ระฆังดังเมื่อคนตี คนดีไม่ต้องตีก็ดัง ดังนั้นถ้าประพฤติดี
ท าดีแล้ว ไม่ต้องบอกใครว่าเราดี 
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ประวตักิารรบัราชการจนครบเกษยีณอายรุาชการ 

 

พันต ารวจเอกหญิง ระชี  ดิษฐจร 
 

 
 
ชื่อและยศปัจจุบัน พันต ารวจเอกหญิง ระชี ดิษฐจร 
เกิดวันที่  ๑๖ พฤศจิกายน ๒๔๙๘ จังหวัด ฉะเชิงเทรา  
วันที่เข้ารับราชการ ๑  ตุลาคม  ๒๕๑๘  
ต าแหน่งปัจจุบัน  พยาบาล (สบ ๕) กลุ่มงานพยาบาล ปฏิบัติงาน 

    วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
จบการศึกษา     โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย กรมต ารวจ พ.ศ.๒๕๑๘ 

วุฒิการศึกษาอ่ืน 
พ.ศ. วุฒิ สถาบัน 
๒๕๒๗  การพยาบาลเฉพาะทางออร์โธปิดิกส์ รุ่นที่ ๒  คณะพยาบาลศาสตร์ศิริราชพยาบาล

มหาวิทยาลัยมหิดล 
๒๕๒๙ พยาบาลศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล 
๒๕๓๐ พยาบาลศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
๒๕๓๐ หลักสูตรภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
๒๕๓๑ หลักสูตรครูพี่เลี้ยง วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
๒๕๔๘ หลักสูตรผู้ก ากับ รุ่นที่ ๔๙  
๒๕๕๒ หลักสูตรบริหารการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
๒๕๕๖ หลักสูตรบริหารต ารวจชั้นสูง รุ่นที่ ๓๖  
๒๕๕๙ ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการบริหาร  

การศึกษาและภาวะผู้น าทางการศึกษา 
มหาวิทยาลัยสยาม 

ประวัติการรับราชการต าแหน่งที่ส าคัญ 
พ.ศ. ต าแหน่ง 
๒๕๑๘-๒๕๒๕ พยาบาลหอผู้ป่วยศัลยกรรมและอายุรกรรมสามัญ ชาย-หญิง, ผู้ต้องหา 
๒๕๒๕-๒๕๒๖ พยาบาลชุดแรกปฏิบัติหน้าที่โรงพยาบาล(ค่าย)ดารารัศมีดูแลรักษาต ารวจและประชาชน 

ปฏิบัติหน้าที่พยาบาลในการสู้รบปราบฝิ่นกับกองทัพขุนส่าชายแดนแม่ฮ่องสอน 
๒๕๒๗-๒๕๓๔ รองหัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ตึกพิบูลล่าง (สามัญ-พิเศษ) 
๒๕๓๔-๒๕๔๓ รองหัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ตึกเฉลิมพระเกียรติ์ชั้น ๑๒ (พิเศษ)  
๒๕๔๓-๒๕๕๕ 
 

หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมตึกเฉลิมพระเกียรติ์4/1 (สามัญหญิง) 
รองประธานคณะกรรมการผู้ป่วยระยะสุดท้ายโรงพยาบาลต ารวจ 

๒๕๕๕-๒๕๕๗ รองผู้บังคับการโรงพยาบาลต ารวจปฏิบัติงานศูนย์รักษ์สุขภาพ รพ.ตร. 
ได้รับรางวัลประเภทพยาบาลนอกสายงาน"ระดับดีเยี่ยมประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๗" 

๒๕๕๘ รองผู้บังคับการโรงพยาบาลต ารวจปฏิบัติงานกลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว 
๒๕๕๘-๒๕๕๙ พยาบาล(สบ ๕) กลุ่มงานพยาบาลปฏิบัติงานวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ  
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ประวตักิารรบัราชการจนครบเกษยีณอายรุาชการ 

 

พันต ารวจเอก อดศิักดิ์  เมฆาอภิรักษ์ 
 

 
 
ชื่อและยศปัจจุบัน  พันต ารวจเอก  อดิศักดิ์  เมฆาอภิรักษ์ 
เกิดวันที่   ๒๒  มิถุนายน  ๒๔๙๙ จังหวัด สงขลา  
วันที่เข้ารับราชการ   ๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๓๑ 
ต าแหน่งปัจจุบัน  ผู้ก ากับการเวชระเบียบ กองบังคับการอ านวยการ  

    โรงพยาบาลต ารวจ  
จบการศึกษา    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.๒๕๒๕ 
วุฒิการศึกษาอ่ืน 

พ.ศ. วุฒิ สถาบัน 
๒๕๒๕ วทบ.คณิตศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ประวัติการรับราชการต าแหน่งท่ีส าคัญ 
พ.ศ. ต าแหน่ง 
๒๕๓๑ นักสถิติตรี งานธุรการ รพ.พต. 
๒๕๓๓ สว. งานธุรการ รพ.พต. 
๒๕๓๘ สว. งาน ๒ ฝ่ายอ านวยการ รพ.พต. 
๒๕๔๖ รอง ผกก.ฝอ.รพ.พต. (งานธุรการ และสารบรรณ) 
๒๕๔๘ รอง ผกก.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ รพ.ตร. 
๒๕๕๐ รอง ผกก.กลุ่มงานพิเศษ นต.รพ.ตร. 
๒๕๕๓ ผกก.ฝ่ายเวชระเบียน บก.อก.รพ.ตร. 
๒๕๕๕ ผกก.ประจ า รพ.ตร. 
๒๕๕๘ ผกก.ฝ่ายเวชระเบียน บก.อก.รพ.ตร. 

ต าแหน่งราชการที่มีความประทับใจที่สุดคือ    สว.งานธุรการ รพ.พต. 
เนื่องจาก        งานเยอะ ต้องปฏิบัติหน้าที่อีก ๑ หน้าที่ในช่วงปี ๒๕๓๘-๒๕๔๗ 
ข้อคิดในการรับราชการที่ฝากให้รุ่นน้องได้ปฏิบัติตาม    ปกครองด้วยความยุติธรรม 
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ประวตักิารรบัราชการจนครบเกษยีณอายรุาชการ 

 

พันต ารวจเอกหญิง มฤณา ศรีวารินทร์ 
 
 
 
 
ชื่อและยศปัจจุบัน พันต ารวจเอกหญิง มฤณา ศรีวารินทร์ 
เกิดวันที่   30 ส.ค. 2599   จังหวัด นครศรีธรรมราช   
วันที่เข้ารับราชการ  1 ต.ค. 2521 
ต าแหน่งปัจจุบัน  พยาบาล (สบ ๔) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 

จบการศึกษา  ประกาศนียบัตรพยาบาล ผดุงครรภ์และอนามัย จากโรงพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย  
  กรมต ารวจ  พ.ศ.2521 
  พยาบาลศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.2534 
วุฒิการศึกษาอ่ืน 

พ.ศ. วุฒิ สถาบัน 
2531 พยาบาล เวชศาสตร์การบิน สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ 
2547 การบริหารการพยาบาล  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
2552 ผู้ก ากับการ  สถาบันพัฒนาข้าราชการต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

ประวัติการรับราชการต าแหน่งที่ส าคัญ 
พ.ศ. ต าแหน่ง 
2541 ผู้ช่วยหัวหน้าหอผู้ป่วยสูตินารเีวชกรรมชั้น ๕ 
2541 ผู้ตรวจการพยาบาลนอกเวลาราชการ 
2554 หัวหน้าหอผู้ป่วยสูตินรีเวชกรรมชั้น ๕ 

ต าแหน่งราชการที่มีความประทับใจที่สุดคือ หัวหน้าหอผู้ป่วยสูตินรีเวชกรรมชั้น ๕ 
เนื่องจาก มีความสุขในการท างานจากได้เห็นลูกน้องมีความสมานสามัคคี กลมเกลียว ช่วยเหลือเอ้ืออาทรกัน 
ส่งผลถึงการท างานส าเร็จ มีประสิทธิภาพ และทุกคนมีความสุข 
ข้อคิดในการรับราชการที่ฝากให้พยาบาลรุ่นน้องได้ปฏิบัติตาม “การบริการที่มีหัวใจของความเป็นมนุษย์” 
ในวิชาชีพพยาบาล การปฏิบัติต่อผู้ป่วยต้องให้บริการด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ คือ ท าด้วยจรรยาพยาบาล            
มีความซื่อสัตย์ และมีมนุษยธรรม ที่ส าคัญคือ ดูแลเอาใจใส่ผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาอย่างดี เพราะเป็นการบริการ
ที่เกี่ยวกับชีวิตและเลือดเนื้อของมนุษย์ จึงจ าเป็นต้องอาศัยคุณธรรมและจริยธรรมเป็นเครื่องก ากับ ถือได้ว่าเป็น
การบริการขั้นสูงสุด แตกต่างกับวิชาชีพอ่ืนๆ ทั้งนี้การบริการด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์จึงเป็นเรื่องของวิธีคิด 
ถ้าคิดถูก วิธีปฏิบัติที่เหมาะสมจะตามมา 
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ประวตักิารรบัราชการจนครบเกษยีณอายรุาชการ 

 

พันต ารวจเอก อดศิักดิ์  เมฆาอภิรักษ์ 
 

 
 
ชื่อและยศปัจจุบัน  พันต ารวจเอก  อดิศักดิ์  เมฆาอภิรักษ์ 
เกิดวันที่   ๒๒  มิถุนายน  ๒๔๙๙ จังหวัด สงขลา  
วันที่เข้ารับราชการ   ๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๓๑ 
ต าแหน่งปัจจุบัน  ผู้ก ากับการเวชระเบียบ กองบังคับการอ านวยการ  

    โรงพยาบาลต ารวจ  
จบการศึกษา    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.๒๕๒๕ 
วุฒิการศึกษาอ่ืน 

พ.ศ. วุฒิ สถาบัน 
๒๕๒๕ วทบ.คณิตศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ประวัติการรับราชการต าแหน่งท่ีส าคัญ 
พ.ศ. ต าแหน่ง 
๒๕๓๑ นักสถิติตรี งานธุรการ รพ.พต. 
๒๕๓๓ สว. งานธุรการ รพ.พต. 
๒๕๓๘ สว. งาน ๒ ฝ่ายอ านวยการ รพ.พต. 
๒๕๔๖ รอง ผกก.ฝอ.รพ.พต. (งานธุรการ และสารบรรณ) 
๒๕๔๘ รอง ผกก.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ รพ.ตร. 
๒๕๕๐ รอง ผกก.กลุ่มงานพิเศษ นต.รพ.ตร. 
๒๕๕๓ ผกก.ฝ่ายเวชระเบียน บก.อก.รพ.ตร. 
๒๕๕๕ ผกก.ประจ า รพ.ตร. 
๒๕๕๘ ผกก.ฝ่ายเวชระเบียน บก.อก.รพ.ตร. 

ต าแหน่งราชการที่มีความประทับใจที่สุดคือ    สว.งานธุรการ รพ.พต. 
เนื่องจาก        งานเยอะ ต้องปฏิบัติหน้าที่อีก ๑ หน้าที่ในช่วงปี ๒๕๓๘-๒๕๔๗ 
ข้อคิดในการรับราชการที่ฝากให้รุ่นน้องได้ปฏิบัติตาม    ปกครองด้วยความยุติธรรม 
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พันต ารวจเอกหญิง มฤณา ศรีวารินทร์ 
 
 
 
 
ชื่อและยศปัจจุบัน พันต ารวจเอกหญิง มฤณา ศรีวารินทร์ 
เกิดวันที่   30 ส.ค. 2599   จังหวัด นครศรีธรรมราช   
วันที่เข้ารับราชการ  1 ต.ค. 2521 
ต าแหน่งปัจจุบัน  พยาบาล (สบ ๔) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 

จบการศึกษา  ประกาศนียบัตรพยาบาล ผดุงครรภ์และอนามัย จากโรงพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย  
  กรมต ารวจ  พ.ศ.2521 
  พยาบาลศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.2534 
วุฒิการศึกษาอ่ืน 

พ.ศ. วุฒิ สถาบัน 
2531 พยาบาล เวชศาสตร์การบิน สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ 
2547 การบริหารการพยาบาล  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
2552 ผู้ก ากับการ  สถาบันพัฒนาข้าราชการต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

ประวัติการรับราชการต าแหน่งที่ส าคัญ 
พ.ศ. ต าแหน่ง 
2541 ผู้ช่วยหัวหน้าหอผู้ป่วยสูตินารเีวชกรรมชั้น ๕ 
2541 ผู้ตรวจการพยาบาลนอกเวลาราชการ 
2554 หวัหน้าหอผู้ป่วยสูตินรีเวชกรรมชั้น ๕ 

ต าแหน่งราชการที่มีความประทับใจที่สุดคือ หัวหน้าหอผู้ป่วยสูตินรีเวชกรรมชั้น ๕ 
เนื่องจาก มีความสุขในการท างานจากได้เห็นลูกน้องมีความสมานสามัคคี กลมเกลียว ช่วยเหลือเอ้ืออาทรกัน 
ส่งผลถึงการท างานส าเร็จ มีประสิทธิภาพ และทุกคนมีความสุข 
ข้อคิดในการรับราชการที่ฝากให้พยาบาลรุ่นน้องได้ปฏิบัติตาม “การบริการที่มีหัวใจของความเป็นมนุษย์” 
ในวิชาชีพพยาบาล การปฏิบัติต่อผู้ป่วยต้องให้บริการด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ คือ ท าด้วยจรรยาพยาบาล            
มีความซื่อสัตย์ และมีมนุษยธรรม ที่ส าคัญคือ ดูแลเอาใจใส่ผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาอย่างดี เพราะเป็นการบริการ
ที่เกี่ยวกับชีวิตและเลือดเนื้อของมนุษย์ จึงจ าเป็นต้องอาศัยคุณธรรมและจริยธรรมเป็นเครื่องก ากับ ถือได้ว่าเป็น
การบริการขั้นสูงสุด แตกต่างกับวิชาชีพอ่ืนๆ ทั้งนี้การบริการด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์จึงเป็นเรื่องของวิธีคิด 
ถ้าคิดถูก วิธีปฏิบัติที่เหมาะสมจะตามมา 
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ประวตักิารรบัราชการจนครบเกษยีณอายรุาชการ 

 

ร้อยต ารวจโท  โสภณ ใยละออ 
 

 
 
 
ชื่อและยศปัจจุบัน  ร้อยต ารวจโท  โสภณ ใยละออ 
เกิดวันที่  ๖ ตุลาคม ๒๔๙๘  จังหวัด สมุทรปราการ  
วันที่เข้ารับราชการ ๑ ตุลาคม ๒๕๑๗  
ต าแหน่งปัจจุบัน    รอง สว.(อก.) กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ตร. 

วุฒิการศึกษาอ่ืน 
พ.ศ. วุฒิ สถาบัน 
2515  มัธยมศึกษาตอนต้น ร.ร.อ านวยวิทย ์
2516  ร.ร.ดุสิตพาณิชย์การ 
2519  ร.ร.ต ารวจนครบาลบางเขน 
2529 ผู้ช่วยพยาบาล  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 

ประวัติการรับราชการต าแหน่งท่ีส าคัญ 
พ.ศ. ต าแหน่ง 
2517 บรรจุเข้ารับราชการต าแหน่งลูกแถว งานเภสัชกรรม รพ.ตร.กองแพทย์ กรมต ารวจ 
2555 รอง สว.(อก.) กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ตร.โรงพยาบาลต ารวจ ส านักงานแพทย์ใหญ่ 

ต าแหน่งราชการที่มีความประทับใจที่สุดคือ  กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ตร. 
เนื่องจาก -    
ข้อคิดในการรับราชการที่ฝากให้รุ่นน้องได้ปฏิบัติตาม   
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พันต ารวจโทหญิง ณสุรางค์  ศรีวิลัย 
 

 
 
 
ชื่อและยศปัจจุบัน  พันต ารวจโทหญิง ณสุรางค์  ศรีวิลัย 
เกิดวันที่    5  พฤษภาคม 2499   จังหวัด สกลนคร  
วันที่เข้ารับราชการ   23 มิถุนายน 2523 
ต าแหน่งปัจจุบัน  สารวัตรงานฝึกอบรม บก.อก.รพ.ตร. 

จบการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยครูสวนสุนันทา ๒๕๓๒ 
วุฒิการศึกษาอ่ืน 

พ.ศ. วุฒิ สถาบัน 
2532  ครุศาสตรบัณฑิต  วิทยาลัยครูสวนสุนันทา 

ประวัติการรับราชการต าแหน่งที่ส าคัญ 
พ.ศ. ต าแหน่ง 
2553  สว.งานฝึกอบรม บก.อก.รพ.ตร. 

ต าแหน่งราชการที่มีความประทับใจที่สุดคือ    สว.งานฝึกอบรม บก.อก.รพ.ตร. 
เนื่องจาก    ด าเนินเรื่องให้ข้าราชการรพ.ตร.ขอลาศึกษาต่อภายในประเทศไทย-ต่างประเทศ ตามระเบียบของ
ทางราชการและข้อกฎหมาย 
ข้อคิดในการรับราชการที่ฝากให้รุ่นน้องได้ปฏิบัติตาม   ตนเป็นที่พ่ึงของตน ก่อนที่จะไปขอความช่วยเหลือคนอ่ืน 
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ประวตักิารรบัราชการจนครบเกษยีณอายรุาชการ 

 

ร้อยต ารวจโท  โสภณ ใยละออ 
 

 
 
 
ชื่อและยศปัจจุบัน  ร้อยต ารวจโท  โสภณ ใยละออ 
เกิดวันที่  ๖ ตุลาคม ๒๔๙๘  จังหวัด สมุทรปราการ  
วันที่เข้ารับราชการ ๑ ตุลาคม ๒๕๑๗  
ต าแหน่งปัจจุบัน    รอง สว.(อก.) กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ตร. 

วุฒิการศึกษาอ่ืน 
พ.ศ. วุฒิ สถาบัน 
2515  มัธยมศึกษาตอนต้น ร.ร.อ านวยวิทย ์
2516  ร.ร.ดุสิตพาณิชย์การ 
2519  ร.ร.ต ารวจนครบาลบางเขน 
2529 ผู้ช่วยพยาบาล  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 

ประวัติการรับราชการต าแหน่งท่ีส าคัญ 
พ.ศ. ต าแหน่ง 
2517 บรรจุเข้ารับราชการต าแหน่งลูกแถว งานเภสัชกรรม รพ.ตร.กองแพทย์ กรมต ารวจ 
2555 รอง สว.(อก.) กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ตร.โรงพยาบาลต ารวจ ส านักงานแพทย์ใหญ่ 

ต าแหน่งราชการที่มีความประทับใจที่สุดคือ  กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ตร. 
เนื่องจาก -    
ข้อคิดในการรับราชการที่ฝากให้รุ่นน้องได้ปฏิบัติตาม   
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พันต ารวจโทหญิง ณสุรางค์  ศรีวิลัย 
 

 
 
 
ชื่อและยศปัจจุบัน  พันต ารวจโทหญิง ณสุรางค์  ศรีวิลัย 
เกิดวันที่    5  พฤษภาคม 2499   จังหวัด สกลนคร  
วันที่เข้ารับราชการ   23 มิถุนายน 2523 
ต าแหน่งปัจจุบัน  สารวัตรงานฝึกอบรม บก.อก.รพ.ตร. 

จบการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยครูสวนสุนันทา ๒๕๓๒ 
วุฒิการศึกษาอ่ืน 

พ.ศ. วุฒิ สถาบัน 
2532  ครุศาสตรบัณฑิต  วิทยาลัยครูสวนสุนันทา 

ประวัติการรับราชการต าแหน่งที่ส าคัญ 
พ.ศ. ต าแหน่ง 
2553  สว.งานฝึกอบรม บก.อก.รพ.ตร. 

ต าแหน่งราชการที่มีความประทับใจที่สุดคือ    สว.งานฝึกอบรม บก.อก.รพ.ตร. 
เนื่องจาก    ด าเนินเรื่องให้ข้าราชการรพ.ตร.ขอลาศึกษาต่อภายในประเทศไทย-ต่างประเทศ ตามระเบียบของ
ทางราชการและข้อกฎหมาย 
ข้อคิดในการรับราชการที่ฝากให้รุ่นน้องได้ปฏิบัติตาม   ตนเป็นที่พ่ึงของตน ก่อนที่จะไปขอความช่วยเหลือคนอ่ืน 
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ประวตักิารรบัราชการจนครบเกษยีณอายรุาชการ 

 

ร้อยต ารวจโท ชลอ  ตราชู 
 

 
 
 
ชื่อและยศปัจจุบัน  ร้อยต ารวจโท ชลอ  ตราชู 
เกิดวันที่    7  ธันวาคม 2498     จังหวัด พัทลุง  
วันที่เข้ารับราชการ   21  พฤษภาคม 2521 
ต าแหน่งปัจจุบัน   รอง สว.(อก.) กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ตร. 

วุฒิการศึกษาอ่ืน 
พ.ศ. วุฒิ สถาบัน 
2521 หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลกองแพทย์  กองแพทย์ กรมต ารวจ 
2557 ประกาศเกียรติคุณเครื่องหมายทางการแพทย์และ  

ภาคสนามประเภทกิตติมศักดิ์ 
โรงพยาบาลต ารวจ 

2558 ประกาศเกียรติคุณที่ประพฤติปฏิบัติข้าราชการดีเยี่ยม ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

ประวัติการรับราชการต าแหน่งท่ีส าคัญ 
พ.ศ. ต าแหน่ง 
2521 พลฯส ารวจพิเศษ กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร.  
2524  ผบ.หมู่ กลุ่มงานรังสีวิทยา รพ.ตร. 
2535 ผบ.หมู่ กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ตร. 
2555 รอง สว.(อก.) คลังน  าเกลือ กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ตร. 
2558 รอง สว.(อก.) คลังยา กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ตร. 
2558 ได้รับประกาศเกียรติคุณข้าราชการต ารวจดีเยี่ยมกลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ตร. 

    รอง สว.(อก.) กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ตร.  
ต าแหน่งราชการที่มีความประทับใจที่สุดคือ  รอง สว.(อก.) คลังยา กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ตร. 
เนื่องจาก  เป็นต าแหน่งสุดท้ายของการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้รับมอบให้ดูแลเอกสาร เซ็นรับยา สั่งซื้อยา        
เข้ารพ.ตร. เพ่ือบริการผู้ป่วย ต ารวจ และประชาชนทั่วไป 
ข้อคิดในการรับราชการที่ฝากให้รุ่นน้องได้ปฏิบัติตาม ต าแหน่งนั้นส าคัญแต่สิ่งส าคัญกว่า คือ หน้าที่ความ
รับผิดชอบทุกๆ หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายรวมทั้งหน้าที่รอบๆ ด้านด้วยที่ต ารวจที่ดีควรปฏิบัติ 
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ร้อยต ารวจโท  ณรงค์ เพ็งศร ี
 

 
 
 
ชื่อและยศปัจจุบัน     ร้อยต ารวจโท  ณรงค์ เพ็งศรี 
เกิดวันที่    ๒๙  กุมภาพันธ์  ๒๔๙๙      จังหวัด ปราจีนบุรี     
วันที่เข้ารับราชการ ๒  มิถุนายน  ๒๕๑๘ 
ต าแหน่งปัจจุบัน    รอง สว.(อก.) กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ตร. 

วุฒิการศึกษาอ่ืน 
พ.ศ. วุฒิ สถาบัน 
2506-2515 มัธยมศึกษาตอนต้น ร.ร.ราชประสงค์วิทยา 
2515-2518 ปวช. ช่างกลไทยสุริยะ 

ประวัติการรับราชการต าแหน่งท่ีส าคัญ 
พ.ศ. ต าแหน่ง 
2518 ลูกแถว ฝ่ายเภสัชกรรม 
2524 ผบ.หมู่ ฝ่ายเภสัชกรรม 
2555 รอง สว.(อก.) กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ตร. 

 
ต าแหน่งราชการที่มีความประทับใจที่สุดคือ รองสว.(อก.) กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ตร. 
เนื่องจาก   เป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกูล และได้รับอัตราเงินเดือนเพิ่มขึ้น 
ข้อคิดในการรับราชการที่ฝากให้รุ่นน้องได้ปฏิบัติตาม   ความรับผิดชอบในหน้าที่เป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุดในชีวิต
การท างาน 
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ประวตักิารรบัราชการจนครบเกษยีณอายรุาชการ 

 

ร้อยต ารวจโท ชลอ  ตราชู 
 

 
 
 
ชื่อและยศปัจจุบัน  ร้อยต ารวจโท ชลอ  ตราชู 
เกิดวันที่    7  ธันวาคม 2498     จังหวัด พัทลุง  
วันที่เข้ารับราชการ   21  พฤษภาคม 2521 
ต าแหน่งปัจจุบัน   รอง สว.(อก.) กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ตร. 

วุฒิการศึกษาอ่ืน 
พ.ศ. วุฒิ สถาบัน 
2521 หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลกองแพทย์  กองแพทย์ กรมต ารวจ 
2557 ประกาศเกียรติคุณเครื่องหมายทางการแพทย์และ  

ภาคสนามประเภทกิตติมศักดิ์ 
โรงพยาบาลต ารวจ 

2558 ประกาศเกียรติคุณที่ประพฤติปฏิบัติข้าราชการดีเยี่ยม ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

ประวัติการรับราชการต าแหน่งท่ีส าคัญ 
พ.ศ. ต าแหน่ง 
2521 พลฯส ารวจพิเศษ กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร.  
2524  ผบ.หมู่ กลุ่มงานรังสีวิทยา รพ.ตร. 
2535 ผบ.หมู่ กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ตร. 
2555 รอง สว.(อก.) คลังน  าเกลือ กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ตร. 
2558 รอง สว.(อก.) คลังยา กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ตร. 
2558 ได้รับประกาศเกียรติคุณข้าราชการต ารวจดีเยี่ยมกลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ตร. 

    รอง สว.(อก.) กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ตร.  
ต าแหน่งราชการที่มีความประทับใจที่สุดคือ  รอง สว.(อก.) คลังยา กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ตร. 
เนื่องจาก  เป็นต าแหน่งสุดท้ายของการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้รับมอบให้ดูแลเอกสาร เซ็นรับยา สั่งซื้อยา        
เข้ารพ.ตร. เพ่ือบริการผู้ป่วย ต ารวจ และประชาชนทั่วไป 
ข้อคิดในการรับราชการที่ฝากให้รุ่นน้องได้ปฏิบัติตาม ต าแหน่งนั้นส าคัญแต่สิ่งส าคัญกว่า คือ หน้าที่ความ
รับผิดชอบทุกๆ หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายรวมทั้งหน้าที่รอบๆ ด้านด้วยที่ต ารวจที่ดีควรปฏิบัติ 
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ร้อยต ารวจโท  ณรงค์ เพ็งศร ี
 

 
 
 
ชื่อและยศปัจจุบัน     ร้อยต ารวจโท  ณรงค์ เพ็งศรี 
เกิดวันที่    ๒๙  กุมภาพันธ์  ๒๔๙๙      จังหวัด ปราจีนบุรี     
วันที่เข้ารับราชการ ๒  มิถุนายน  ๒๕๑๘ 
ต าแหน่งปัจจุบัน    รอง สว.(อก.) กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ตร. 

วุฒิการศึกษาอ่ืน 
พ.ศ. วุฒิ สถาบัน 
2506-2515 มัธยมศึกษาตอนต้น ร.ร.ราชประสงค์วิทยา 
2515-2518 ปวช. ช่างกลไทยสุริยะ 

ประวัติการรับราชการต าแหน่งท่ีส าคัญ 
พ.ศ. ต าแหน่ง 
2518 ลูกแถว ฝ่ายเภสัชกรรม 
2524 ผบ.หมู่ ฝ่ายเภสัชกรรม 
2555 รอง สว.(อก.) กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ตร. 

 
ต าแหน่งราชการที่มีความประทับใจที่สุดคือ รองสว.(อก.) กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ตร. 
เนื่องจาก   เป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกูล และได้รับอัตราเงินเดือนเพิ่มขึ้น 
ข้อคิดในการรับราชการที่ฝากให้รุ่นน้องได้ปฏิบัติตาม   ความรับผิดชอบในหน้าที่เป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุดในชีวิต
การท างาน 
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ประวตักิารรบัราชการจนครบเกษยีณอายรุาชการ 

 

ร้อยต ารวจโท ฉลาด  พูลสมบัติ 
 

 
 
ชื่อและยศปัจจบุนั  ร้อยต ารวจโทฉลาด พูลสมบัติ 
เกดิวนัที่   24 มกราคม 2499   จงัหวัด พระนครศรีอยุธยา   
วนัที่เขา้รับราชการ  2 มิถุนยน 2518 
ต าแหนง่ปจัจบุนั  รองสารวัตร กลุ่มงานพิเศษ นต.รพ.ตร. 

วฒุกิารศึกษาอื่น 
พ.ศ. วุฒิ สถาบัน 
2517 มัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนอ่างทองวิทยาคม 
2520 การพยาบาลสนาม ศูนย์ฝึกกองแพทย์ กรมต ารวจ 
2525 ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
2555 ประกาศนียบัตรกองบัญชาการศึกษาส านักงานต ารวจ

แห่งชาติ ส าเร็จการฝึกอบรมข้าราชการเลื่อนไหลเป็น
ชั นสัญญาบัตร ถือยศร้อยต ารวจเอก กดต.(อก.) 

 

2556 ประกาศนียบัตรหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ขั นพื นฐาน 
ด้านนิติเวชศาสตร์รุ่นที่ 1 

สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาล
ต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

ประวัติการรับราชการต าแหน่งท่ีส าคัญ 
พ.ศ. ต าแหน่ง 
2555  รองสารวัตร กลุ่มงานพิเศษ นต.รพ.ตร. 

ต าแหน่งราชการที่มีความประทับใจที่สุดคือ รองสารวัตร กลุ่มงานพิเศษ นต.รพ.ตร. 
เนื่องจาก  ได้ออกปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประชาชน ได้ไปดูที่เกิดเหตุและได้ช่วยเหลือประชาชน 
ข้อคิดในการรับราชการที่ฝากให้รุ่นน้องได้ปฏิบัติตาม    ต้องเสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมมีความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือประโยชน์สูงสุดของประชาชน 
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ร้อยต ารวจโทหญิง หญิง มยุรี น้ าทิพย ์
 

 
 
ชื่อและยศปัจจุบัน  ร้อยต ารวจโทหญิง หญิง มยุรี น้ าทิพย์ 
เกิดวันที่     21 มีนาคม 2499 จงัหวัด  กรุงเทพมหานคร  
วันที่เข้ารับราชการ    1  กุมภาพันธ์ 2521 
ต าแหน่งปัจจุบัน  รองสารวัตรฝ่ายยุทธศาสตร์ กองบังคับการอ านวยการ  

      โรงพยาบาลต ารวจ  
จบการศึกษา  คณะศิลปศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง พ.ศ.2527 
วุฒิการศึกษาอ่ืน 

พ.ศ. วุฒิ สถาบัน 
2517 มัธยมศึกษาตอนปลาย(ศิลปะภาษา) ร.ร.คณะราษฎร์บ ารุง จ.ปทุมธานี 
2519 หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล 

ประวตัิการรับราชการต าแหน่งท่ีส าคัญ 
พ.ศ. ต าแหน่ง 
2521  ข้าราชการต ารวจไม่มียศ ต าแหน่งผู้ช่วยพยาบาลแผนกศัลยกรรม 
2522  ผบ.หมู่ งานพยาบาล 
2540 ผบ.หมู่ งานส่งก าลังบ ารุง อก.พต. 
2548 ผบ.หมู่ ฝ่ายอ านวยการ กองบังคับการอ านวยการ รพ.ตร. 
2553 ผบ.หมู่ ฝ่ายฝึกอบรม บก.อก.รพ.ตร. 
2555 รอง สว.ฝ่ายฝึกอบรม บก.อก.รพ.ตร. 
2556 รอง สว. ฝ่ายยุทธศาสตร์ บก.อก.รพ.ตร. 
2558 รอง สว.ยศ.ฯ ช่วยราชการส านักงานผู้ช่วย ผบ.ตร. 

ต าแหน่งราชการที่มีความประทับใจที่สุดคือ 
 1. ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ จากคณะกรรมาธิการและสวัสดิการ สังคมวุฒิสภา 
เนื่องจาก  จากการไปราชการที่ สปป.ลาว ตรวจแรงงานไทย 
 2. ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการที่มีความประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรม และจรรยาบรรณ
ต ารวจ 
เนื่องจาก   การคัดเลือกในวันต ารวจ 
ข้อคิดในการรับราชการที่ฝากให้รุ่นน้องได้ปฏิบัติตาม   อยากสูงต้องเขย่ง อยากเก่งต้องขยัน 
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ประวตักิารรบัราชการจนครบเกษยีณอายรุาชการ 

 

ร้อยต ารวจโท ฉลาด  พูลสมบัติ 
 

 
 
ชื่อและยศปัจจบุนั  ร้อยต ารวจโทฉลาด พูลสมบัติ 
เกดิวนัที่   24 มกราคม 2499   จงัหวัด พระนครศรีอยุธยา   
วนัที่เขา้รับราชการ  2 มิถุนยน 2518 
ต าแหนง่ปจัจบุนั  รองสารวัตร กลุ่มงานพิเศษ นต.รพ.ตร. 

วฒุกิารศึกษาอื่น 
พ.ศ. วุฒิ สถาบัน 
2517 มัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนอ่างทองวิทยาคม 
2520 การพยาบาลสนาม ศูนย์ฝึกกองแพทย์ กรมต ารวจ 
2525 ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
2555 ประกาศนียบัตรกองบัญชาการศึกษาส านักงานต ารวจ

แห่งชาติ ส าเร็จการฝึกอบรมข้าราชการเลื่อนไหลเป็น
ชั นสัญญาบัตร ถือยศร้อยต ารวจเอก กดต.(อก.) 

 

2556 ประกาศนียบัตรหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ขั นพื นฐาน 
ด้านนิติเวชศาสตร์รุ่นที่ 1 

สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาล
ต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

ประวัติการรับราชการต าแหน่งท่ีส าคัญ 
พ.ศ. ต าแหน่ง 
2555  รองสารวัตร กลุ่มงานพิเศษ นต.รพ.ตร. 

ต าแหน่งราชการที่มีความประทับใจที่สุดคือ รองสารวัตร กลุ่มงานพิเศษ นต.รพ.ตร. 
เนื่องจาก  ได้ออกปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประชาชน ได้ไปดูที่เกิดเหตุและได้ช่วยเหลือประชาชน 
ข้อคิดในการรับราชการที่ฝากให้รุ่นน้องได้ปฏิบัติตาม    ต้องเสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมมีความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือประโยชน์สูงสุดของประชาชน 
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ประวตักิารรบัราชการจนครบเกษยีณอายรุาชการ 

 

ร้อยต ารวจโทหญิง หญิง มยุรี น้ าทิพย ์
 

 
 
ชื่อและยศปัจจุบัน  ร้อยต ารวจโทหญิง หญิง มยุรี น้ าทิพย์ 
เกิดวันที่     21 มีนาคม 2499 จงัหวัด  กรุงเทพมหานคร  
วันที่เข้ารับราชการ    1  กุมภาพันธ์ 2521 
ต าแหน่งปัจจุบัน  รองสารวัตรฝ่ายยุทธศาสตร์ กองบังคับการอ านวยการ  

      โรงพยาบาลต ารวจ  
จบการศึกษา  คณะศิลปศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง พ.ศ.2527 
วุฒิการศึกษาอ่ืน 

พ.ศ. วุฒิ สถาบัน 
2517 มัธยมศึกษาตอนปลาย(ศิลปะภาษา) ร.ร.คณะราษฎร์บ ารุง จ.ปทุมธานี 
2519 หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล 

ประวตัิการรับราชการต าแหน่งท่ีส าคัญ 
พ.ศ. ต าแหน่ง 
2521  ข้าราชการต ารวจไม่มียศ ต าแหน่งผู้ช่วยพยาบาลแผนกศัลยกรรม 
2522  ผบ.หมู่ งานพยาบาล 
2540 ผบ.หมู่ งานส่งก าลังบ ารุง อก.พต. 
2548 ผบ.หมู่ ฝ่ายอ านวยการ กองบังคับการอ านวยการ รพ.ตร. 
2553 ผบ.หมู่ ฝ่ายฝึกอบรม บก.อก.รพ.ตร. 
2555 รอง สว.ฝ่ายฝึกอบรม บก.อก.รพ.ตร. 
2556 รอง สว. ฝ่ายยุทธศาสตร์ บก.อก.รพ.ตร. 
2558 รอง สว.ยศ.ฯ ช่วยราชการส านักงานผู้ช่วย ผบ.ตร. 

ต าแหน่งราชการที่มีความประทับใจที่สุดคือ 
 1. ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ จากคณะกรรมาธิการและสวัสดิการ สังคมวุฒิสภา 
เนื่องจาก  จากการไปราชการที่ สปป.ลาว ตรวจแรงงานไทย 
 2. ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการที่มีความประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรม และจรรยาบรรณ
ต ารวจ 
เนื่องจาก   การคัดเลือกในวันต ารวจ 
ข้อคิดในการรับราชการที่ฝากให้รุ่นน้องได้ปฏิบัติตาม   อยากสูงต้องเขย่ง อยากเก่งต้องขยัน 
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ประวตักิารรบัราชการจนครบเกษยีณอายรุาชการ 

 

ร้อยต ารวจโทหญิง สันธนีย์ เจียรณัย 
 

 
 
ชือ่และยศปัจจุบัน  ร้อยต ารวจโทหญิง สันธนีย์ เจียรณัย 
เกิดวันที่      29 สิงหาคม 2499     จังหวัด นนทบุรี   
วันที่เข้ารับราชการ  15  เมษายน 2520 
ต าแหน่งปัจจุบัน  รอง สว.ฝ่ายธุรการก าลังพล บก.อก.รพ.ตร. 

วุฒิการศึกษาอ่ืน 
พ.ศ. วุฒิ สถาบัน 

2539 นิติศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช 

ประวัติการรับราชการต าแหน่งท่ีส าคัญ 
พ.ศ. ต าแหน่ง 

2520 เจ้าหน้าที่ธุรการ1 อก.พต. 
2522 ลูกแถว ฝ่ายส่งก าลังบ ารุง อก.พต. 
2531 ผบ.หมู่ฝ่ายจัดหา อก.พต. 
2542 ผบ.หมู่ฝ่ายงบประมาณและการเงิน อก.พต. 
2552 ผบ.หมู่ฝ่ายการเงิน บก.อก.รพ.ตร. 
2555 รอง สว.ฝ่ายธุรการก าลังพล บก.อก.รพ.ตร. 

ต าแหน่งราชการที่มีความประทับใจที่สุด คือ  ผบ.หมู่ฝ่ายจดัหา อก.พต. และผบ.หมู่ฝ่ายงบประมาณและการเงิน 
อก.พต. 
เนื่องจาก   ได้รับการดูแลจากผู้บังคับบัญชาในด้านการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และเรื่องส่วนตัวเป็นอย่างดีโดยให้
ค าปรึกษาแบบญาติพ่ีน้อง และให้การสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้เพิ่มเติมคุณวุฒิต่าง ๆ 
ข้อคิดในการรับราชการที่ฝากให้รุ่นน้องได้ปฏิบัติตาม   ขอให้มีสติและความอดทนในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ   
สติ=มีความตั้งใจ, อด=ในสิ่งที่ชอบใจ, ทน=ในสิ่งที่ไม่ชอบใจ 
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ประวตักิารรบัราชการจนครบเกษยีณอายรุาชการ 

 

ร้อยต ารวจโท นรินทร์   รินทร 
 

 

 
ชื่อและยศปัจจุบัน   ร้อยต ารวจโทนรินทร์  รินทร 
เกิดวันที่    24 กุมภาพันธ์ 2499 จังหวัด ศรีสะเกษ     
วันที่เข้ารับราชการ   1 กุมภาพันธ์  2521
ต าแหน่งปัจจุบัน  รอง สว. (ทค) กลุ่มงานพยาบาล 

วุฒิการศึกษาอ่ืน 
พ.ศ. วุฒิ สถาบัน 
2510 ป.4 ร.ร.บ้านกราม 
2517  ป.7 ร.ร.ขุขันธ์ราษฎร์บ ารุง 
2519  ม.ศ.3  ร.ร.ผู้ใหญ่วัดใหม่ทองเสน 
2520 ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ร.ร.ผู้ชว่ยพยาบาลวชศาสตร์เขตร้อน 
2523 ม.ศ.๕  ร.ร.ผู้ใหญ่วัดภาพศิรินทร์ 
2531 ปริญญาบัตรวิทยศาสตร์บัณฑิต(ชีววิทยา)  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ประวัติการรับราชการต าแหน่งที่ส าคัญ 
พ.ศ. ต าแหน่ง 
2521 ผู้ช่วยพยาบาล ส.ต.ท. 
2523 ผู้ช่วยพยาบาล ส.ต.อ. 
2526 ผู้ช่วยพยาบาล จ.ส.ต. 
2540 ผู้ช่วยพยาบาล ด.ต. 
2555 รอง สว.(ทค.) ร.ต.ต. 

ต าแหน่งราชการที่มีความประทับใจที่สุดคือ   ได้ดูแลผู้ป่วยด้วยจิตใจที่เป็นมิตรประดุจญาติด้วยความปรารถนา
ดีและผู้ร่วมงานยิ่งกว่าญาติที่ให้ก าลังใจแรงใจ เสมอมา 
เนื่องจาก   มีความผูกพันธ์กันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตลอดเวลารับราชการ 
ข้อคิดในการรับราชการที่ฝากให้รุ่นน้องได้ปฏิบัติตาม  มองผู้ป่วยเหมือนญาติเรา ผู้ร่วมโลกที่เป็นทุกข์ มาหาเรา 
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ประวตักิารรบัราชการจนครบเกษยีณอายรุาชการ 

 

ร้อยต ารวจโทหญิง สันธนีย์ เจียรณัย 
 

 
 
ชือ่และยศปัจจุบัน  ร้อยต ารวจโทหญิง สันธนีย์ เจียรณัย 
เกิดวันที่      29 สิงหาคม 2499     จังหวัด นนทบุรี   
วันที่เข้ารับราชการ  15  เมษายน 2520 
ต าแหน่งปัจจุบัน  รอง สว.ฝ่ายธุรการก าลังพล บก.อก.รพ.ตร. 

วุฒิการศึกษาอ่ืน 
พ.ศ. วุฒิ สถาบัน 

2539 นิติศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช 

ประวัติการรับราชการต าแหน่งท่ีส าคัญ 
พ.ศ. ต าแหน่ง 

2520 เจ้าหน้าที่ธุรการ1 อก.พต. 
2522 ลูกแถว ฝ่ายส่งก าลังบ ารุง อก.พต. 
2531 ผบ.หมู่ฝ่ายจัดหา อก.พต. 
2542 ผบ.หมู่ฝ่ายงบประมาณและการเงิน อก.พต. 
2552 ผบ.หมู่ฝ่ายการเงิน บก.อก.รพ.ตร. 
2555 รอง สว.ฝ่ายธุรการก าลังพล บก.อก.รพ.ตร. 

ต าแหน่งราชการที่มีความประทับใจที่สุด คือ  ผบ.หมู่ฝ่ายจดัหา อก.พต. และผบ.หมู่ฝ่ายงบประมาณและการเงิน 
อก.พต. 
เนื่องจาก   ได้รับการดูแลจากผู้บังคับบัญชาในด้านการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และเรื่องส่วนตัวเป็นอย่างดีโดยให้
ค าปรึกษาแบบญาติพ่ีน้อง และให้การสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้เพิ่มเติมคุณวุฒิต่าง ๆ 
ข้อคิดในการรับราชการที่ฝากให้รุ่นน้องได้ปฏิบัติตาม   ขอให้มีสติและความอดทนในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ   
สติ=มีความตั้งใจ, อด=ในสิ่งที่ชอบใจ, ทน=ในสิ่งที่ไม่ชอบใจ 
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ประวตักิารรบัราชการจนครบเกษยีณอายรุาชการ 

 

ร้อยต ารวจโท นรินทร์   รินทร 
 

 

 
ชื่อและยศปัจจุบัน   ร้อยต ารวจโทนรินทร์  รินทร 
เกิดวันที่    24 กุมภาพันธ์ 2499 จังหวัด ศรีสะเกษ     
วันที่เข้ารับราชการ   1 กุมภาพันธ์  2521
ต าแหน่งปัจจุบัน  รอง สว. (ทค) กลุ่มงานพยาบาล 

วุฒิการศึกษาอ่ืน 
พ.ศ. วุฒิ สถาบัน 
2510 ป.4 ร.ร.บ้านกราม 
2517  ป.7 ร.ร.ขุขันธ์ราษฎร์บ ารุง 
2519  ม.ศ.3  ร.ร.ผู้ใหญ่วัดใหม่ทองเสน 
2520 ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ร.ร.ผู้ชว่ยพยาบาลวชศาสตร์เขตร้อน 
2523 ม.ศ.๕  ร.ร.ผู้ใหญ่วัดภาพศิรินทร์ 
2531 ปริญญาบัตรวิทยศาสตร์บัณฑิต(ชีววิทยา)  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ประวัติการรับราชการต าแหน่งที่ส าคัญ 
พ.ศ. ต าแหน่ง 
2521 ผู้ช่วยพยาบาล ส.ต.ท. 
2523 ผู้ช่วยพยาบาล ส.ต.อ. 
2526 ผู้ช่วยพยาบาล จ.ส.ต. 
2540 ผู้ช่วยพยาบาล ด.ต. 
2555 รอง สว.(ทค.) ร.ต.ต. 

ต าแหน่งราชการที่มีความประทับใจที่สุดคือ   ได้ดูแลผู้ป่วยด้วยจิตใจที่เป็นมิตรประดุจญาติด้วยความปรารถนา
ดีและผู้ร่วมงานยิ่งกว่าญาติที่ให้ก าลังใจแรงใจ เสมอมา 
เนื่องจาก   มีความผูกพันธ์กันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตลอดเวลารับราชการ 
ข้อคิดในการรับราชการที่ฝากให้รุ่นน้องได้ปฏิบัติตาม  มองผู้ป่วยเหมือนญาติเรา ผู้ร่วมโลกที่เป็นทุกข์ มาหาเรา 
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ลูกจ้างประจ าครบเกษยีณอายรุาชการ 

 
 
 
 

  

   
 
 
 

  

   
 
 
 

  

   
            

  
 

     

นางทองใบ  คิดวันนา นางพรทิพย์ เขียวเม่น นางรุจา  ศรีหะทัย  

นางสมจิตต์ อนุวงศ์สังข์ นางอรุณ  สายเจริญ นายมนูญ  คงทอง 

นางส าเนียง เพ็ชร์อินทร์ นางล าพัง ยังยืน นายอุทัย  สุวรรณประเสริฐ 

นายมัง  บุญช่วย 
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ประวตักิารรบัราชการจนครบเกษยีณอายรุาชการ 

 

ร้อยต ารวจโท อารมย์   โพธิ์กลิ่น 
 

 
 
 
 

ชื่อและยศปัจจุบัน   ร้อยต ารวจโทอารมย์   โพธิ์กลิ่น  
เกิดวันที่    ๒๘ กรกฎาคม ๒๔๙๙ จังหวัด นนทบุรี      
วันที่เข้ารับราชการ   ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๑  
ต าแหน่งปัจจุบัน  รอง สว. (ทค) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร.  

วุฒิการศึกษาอ่ืน 
พ.ศ. วุฒิ สถาบัน 
๒๕๑๘-๑๙ ประกาศนียบัตรวิชาผู้ช่วยพยาบาล  พยาบาลรามาธิบดี 
๒๕๔๓ อบรมข้าราชการต ารวจ (สายธุรการ) (กอป รุ่นที่ ๑๑) กองบัญชาการการศึกษา 
   

ประวัติการรับราชการต าแหน่งที่ส าคัญ 
พ.ศ. ต าแหน่ง 
๒๕๕๕ รอง สว. (ทค) กลุ่มงานพยาบาล  
  

ต าแหน่งราชการที่มีความประทับใจที่สุดคือ   รอง สว. (ทค) กลุ่มงานพยาบาล  
เนื่องจาก   ต าแหน่งที่มีความภูมิใจที่สุด  
ข้อคิดในการรับราชการที่ฝากให้รุ่นน้องได้ปฏิบัติตาม  ขอให้ปฏิบัติกับผู้ป่วยดุจญาติ  
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ลูกจ้างประจ าครบเกษยีณอายรุาชการ 

 
 
 
 

  

   
 
 
 

  

   
 
 
 

  

   
            

  
 

     

นางทองใบ  คิดวันนา นางพรทิพย์ เขียวเม่น นางรุจา  ศรีหะทัย  

นางสมจิตต์ อนุวงศ์สังข์ นางอรุณ  สายเจริญ นายมนูญ  คงทอง 

นางส าเนียง เพ็ชร์อินทร์ นางล าพัง ยังยืน นายอุทัย  สุวรรณประเสริฐ 

นายมัง  บุญช่วย 
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วิสัยทัศน์ 
"สถาบนัการแพทย์ 

ของตาํรวจ 

ท่ีมีความเป็นเลิศ 

ในระดับสากล" 
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