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พ.ท.หญิงเพชรรัตน์  พงศ์พิศาลธรรม 
หน.หอผู้ปุวย ปฏิบัติหน้าท่ี หน.ฝธก.กพย.รพ.รร.6 พ.ท.หญงิศิวาลี  กิ่งแก้ว

หน.หอผู้ปุวย ปฏิบัตหิน้าที่ ฝธก.กพย.รพ.รร.6

ส.อ.หญิงสุนสิา  แข็งงาน
เสมียน

จ.ส.อ.คนองยุทธ สมร
นายสิบส่งก าลัง

พ.ท.หญงิจิราภรณ์  ขันมั่น
หน.หอผู้ปุวย ปฏิบัตหิน้าที่ ฝธก.กพย.รพ.รร.6
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สบช.กพย.รพ.รร.6 หอพักลดาวัลย์

หอพักมรกต

คุณพูลสุข    มนตรี
คุณจงกล     ปิ่นหิรัญ
คุณสุภัทตรา  ผิวพรรณ
คุณจินดา     พูลสวัสดิ์

คุณรจนา  สุขข า
คุณวิไล   ศรีศิลป์

คุณสุณี  ศรีสุข

คุณจันทร์เพ็ญ  ตระการจันทร์ คุณมณฑกาญจน์ บ ารุงพืช คุณสุภาวดี  สมพร
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ค่าตอบแทนพยาบาล

รายการ พยาบาลที่มีชั้นยศ พยาบาลอัตราจ้าง

การเบิกค่าตอบแทน
(Top up จากมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า)

1. ค่าครองชีพพิเศษชัว่คราว − 1,500 บาท / เดอืน

2. ค่าตอบแทนตามประสบการณ์
ปฏิบัติงาน

 − อายุงาน  3-6 ปี   = 500 บาท / เดือน

อายุงาน >6-10 ปี = 1,000 บาท/เดือน

อายุงาน >10 ปี   = 1,500 บาท/ เดือน
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3. ค่าตอบแทนพยาบาลหน่วย
วิกฤต/ฉุกเฉิน ตามอายุงาน

อายุงาน  1-2 ป ี = 1,000 บาท/เดือน

อายุงาน >2-6 ป ี= 1,500 บาท/เดือน

อายุงาน >6-10ป ี= 1,700 บาท/เดือน

อายุงาน >10ป ี = 2,000 บาท/ เดือน

อายุงาน  1-2 ป ี = 1,000 บาท/เดือน

อายุงาน >2-6 ป ี= 1,500 บาท/เดือน

อายุงาน >6-10 ปี = 1,700 บาท/ เดอืน

อายุงาน >10ป ี=  2,000 บาท/ เดือน



ค่าตอบแทนพยาบาล

รายการ พยาบาลที่มีชั้นยศ พยาบาลอัตราจ้าง
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4. ค่าตอบแทนพยาบาลปฏิบัติงาน
หน่วยงานกึ่งวิกฤต

กึ่งวิกฤต 500 บาท / เดือน กึ่งวิกฤต 500 บาท / เดือน

5. ค่าตอบแทนหอผู้ปุวยท่ีใช้
เครื่องช่วยหายใจ >4 เครื่อง/เวร
(16/1, 16/2, 18/1, 18/2)
(ปฏิบัติงานในหน่วย 1 ปีข้ึนไป)

 2,000 บาท / เดือน 2,000 บาท / เดอืน

6. ค่าตอบแทนพยาบาลที่ผ่านการ
อบรมเฉพาะทางและปฏิบัติงานใน
หน่วยตรงตามหลักสูตรที่อบรม

500 บาท / เดือน 500 บาท / เดือน

7. ค่าตอบแทนพยาบาล ให้การดูแล
ฟอกไตต่อเนื่อง CRRT (Top up)

200 บาท / เวร 200 บาท / เวร

การเบิกค่าตอบแทน
(Top up จากมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
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ค่าครองชีพพิเศษชั่วคราว
ส าหรับพยาบาล    

อัตราจ้างอัตรา 1,500 บาท / เดือน

ผู้ที่บรรจุใหม่ ถ้าบรรจุไม่ครบเดือน
คิดค่าตอบแทนตามจ านวนวัน

และท าเป็นตกเบิกของเดือนถัดไป

จะเบิกให้เมื่ออยู่ปฏิบัติงานจริงอยู่
ปฏิบัติงาน (คิดเป็นวัน)

การเบิกค่าตอบแทนพิเศษ 
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วิกฤต กึ่งวิกฤต หน่วยงานฉุกเฉิน

ICUM1 Semi CCU ER

ICUM2 LR

CCU OR

ICUS RI

ICUCVT 12/2

PICU SNB

PCCU

NICU

ICUT

วิสัญญี

ค่าตอบแทนพยาบาลหน่วยวิกฤต / กึ่งวิกฤต
และหน่วยงานฉุกเฉิน

ต้องปฏบิัติงานในหน่วย 3 ปีขึ้นไป 
นับถึง 31 มี.ค. ของทุกปี 

ถ้าครบระหว่างปีจะเริ่มเบิกตั้งแต่ 
เม.ย. ของปีถัดไป
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ค่าตอบแทนพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาล
ปฏิบัติงานหอผู้ปุวยที่มีผู้ปุวยใช้

เครื่องช่วยหายใจ > 4 เครื่อง/เวร

ต้องปฏบิัติงานในหน่วย 1 ปีขึ้นไป 
นับถึง 31 มี.ค. ของทุกปี 

ถ้าครบระหว่างปีจะเริ่มเบิกตั้งแต่ 
เม.ย. ของปีถัดไป

อายุรกรรมสามัญ 
16/1

อายุรกรรมสามัญ 
16/2

อายุรกรรมสามัญ 
18/1

อายุรกรรมสามัญ 
18/2



ค่าตอบแทนพิเศษให้พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล 
ในห้องฉุกเฉิน โซน A ที่ใช้เครือ่งชว่ยหายใจ > 2 เครื่อง/เวร
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 พยาบาลเบกิได้ ไม่เกนิ  4 คน /เวร  ผู้ช่วยพยาบาลเบกิได้ ไม่เกนิ 2 คน/เวร

                    100 บาท / คน                             50 บาท / คน

ค่าตอบแทนTOP UP พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล พนักงานช่วยการพยาบาล
เวรล่วงเวลา/เวรบ่าย/เวรดึก

RN เวรเช้าวันหยุด ( 3 คน ) 300บาท/คน

RN เวรบ่ายวันราชการ ( 4 คน )/วันหยุด ( 3 คน ) 300บาท/คน

RN เวรดกึ ( 3 คน ) 300บาท/คน

RN เวรBD ( 8 คน ) 150บาท/คน

เวรเช้า(1 คน) PN / NA 140 บาท / 90 บาท

เวรบ่าย(วันราชการ  2 คน/ วันหยุด 1 คน) PN / NA 140 บาท / 90 บาท

เวรดกึ(1 คน) PN / NA 140 บาท / 90 บาท

เวร BD (4 คน ) PN / NA 70 บาท



เงื่อนไขการพิจารณา

1. หลักสูตรเฉพาะทางที่จะได้รับการพิจารณาให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน
เพ่ิมเติมจะต้องเป็นหลักสูตรที่สภาการพยาบาลรับรอง หรือใช้เวลาศึกษาไม่ต่ ากว่า 
3 เดือน

2. ต้องปฏิบัติงานในหน่วยตรงตามหลักสูตรที่ผ่านการอบรมเพ่ือน าความรู้มาใช้ให้
เกิดประโยชน์กับผู้ปุวยและผู้รับบริการใน รพ.รร.6

3. ให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนเพ่ิมเติมคนละ 500 บาทต่อเดือน

หมายเหตุ : กรณีบางหลักสูตรที่ไม่ได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาลแต่มีความส าคัญ 
               และใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการดูแลผู้ปุวยในภาพรวมของโรงพยาบาล 
               ก็ได้จะรับการพิจารณา

3. เรื่อง พิจารณาค่าตอบแทนพิเศษให้พยาบาล ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร
เฉพาะทางและปฏิบัติงานในหน่วยตรงตามหลักสูตรที่ผ่านการอบรม (ต่อ)
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หลักสูตรเฉพาะทางท่ีสภาการพยาบาลรับรอง

 หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง เช่น การพยาบาลผู้ปุวยหนัก/ผู้ปุวยวิกฤต , 
การพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก ฯลฯ

 การฝึกอบรมระยะสั้น เช่น ฝึกอบรมพยาบาลสาขาเวชปฏิบัติทางตา , อมรม
ระยะสั้นสาขาการพยาบาลออร์โธปิดิกส์ , อบรมเคมีบ าบัด รังสีรักษา ฯลฯ

 หลักสูตรการอบรมเฉพาะทางที่จัดส าหรับพยาบาลวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานตรวจ
บ าบัดพิเศษ เช่น หลักสูตรการตรวจรักษาผ่านกล้องหรือเครื่องมือพิเศษ

 หลักสูตรที่จัดส าหรับพยาบาลวิชาชีพเพื่อปฏิบัติงานตรวจรักษาเบื้องต้น เช่น 
สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)
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เรื่อง พิจารณาค่าตอบแทนพิเศษให้พยาบาล ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร
เฉพาะทางและปฏิบัติงานในหน่วยตรงตามหลักสูตรที่ผ่านการอบรม 
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ปัญหาข้อขัดข้องที่พบ

แจ้งเงินไม่เข้าบัญชี

หน่วยลืมเบิก เข้าปฏิบัติงานใหม่

ข้อขัดข้องของธนาคารหรือมูลนิธิฯ

เงินเข้า แต่..ไม่ได้ปรับสมุดบัญชี

ไม่ทราบว่าเงินไม่เข้าบัญชี

ไม่เคยปรับสมุดบัญชี 
หรือนานๆครั้ง

ไม่ทราบว่ามีเงินอะไรบ้าง
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ข้อควรปฏิบัติ

ปรับสมุดธนาคารเป็นระยะ เพื่อเช็คยอดเงินเข้าบัญชี
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ภารกิจพิเศษ

ฝธก.กพย.รพ.รร.6
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ระเบียบโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ว่าด้วยการจัดก าลังพลเพื่อปฏิบัติภารกิจพิเศษ

พ.ศ.2551
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การปฏิบัติภารกิจพิเศษ

เป็นภารกิจที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าได้รับ
การร้องขอจากหน่วยงานอื่นเป็นครั้งคราว 

ภารกิจทั้งปวงที่นอกเหนือจากภารกิจประจ า

และมิใช่โครงการของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
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ให้จัดก าลังพลปฏบิัติงานสนับสนุนนอกที่ตั้ง 
ซึ่ง รพ.รร.6 จะมีค าสั่งให้ด าเนินการสนับสนุน
เป็นคราวๆไป โดยจัดก าลังพลจากหน่วยต่างๆ 

ของ รพ. หมุนเวียนไปปฏิบัติฯ

การปฏิบัติภารกิจพิเศษ (ต่อ)
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ทั้งระดับสญัญาบัตร / ประทวน / อัตราจ้าง
ในสาขาวชิาชีพแพทย์  พยาบาล  ผู้ช่วยพยาบาล 

และนายสิบพยาบาล

ข้าราชการในสังกัดโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
และที่ได้รับค าส่ังให้มาช่วยราชการ

ในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

การปฏิบัติภารกิจพิเศษ (ต่อ)
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1. ประเภท ก  
•  ภารกิจแพทย์สนับสนนุหน่วยตรวจโรค 904
•  ภารกิจนายสิบพยาบาลสนับสนุนการฝึก

พลอาสาสมัครวังทวีวัฒนา
• ภารกิจตรวจร่างกายข้าราชบริพาร  

ประเภทของภารกิจพิเศษ
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2. ประเภท ข  
• ภารกิจถวายความปลอดภัยในการทรงพระแสง
• ภารกิจถวายความปลอดภัยในการทรงม้า
• ภารกิจถวายความปลอดภัยในการทรง

แบดมินตัน

ประเภทของภารกิจพิเศษ(ต่อ)
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3. ประเภท ค  
• ภารกิจถวายความปลอดภัยพระราชวงศ์ช้ันสูง

ในการเสด็จงานหรือพิธีการต่างๆ
• ภารกิจสนับสนุนกิจกรรมของกองทัพบก และ

กรมแพทย์ทหารบก

ประเภทของภารกิจพิเศษ(ต่อ)
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3. ประเภท ง 
• ภารกิจสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานอื่น
• ภารกิจสนับสนุนการทดสอบร่างกาย
• ภารกิจสนับสนุนการแข่งกีฬาต่างๆ
• ภารกิจสนับสนุนกิจกรรมจิตอาสา       

ประเภทของภารกิจพิเศษ



27

หลักการจัดปฏิบัติภารกิจพิเศษ

1.ประเภท ก  จัดตามที่ได้รับค าสั่ง
2.ประเภท ข  จัดตามที่ได้รับค าสั่ง
3.ประเภท ค  จัดตามที่ได้รับค าสั่ง
4.ประเภท ง  จัดตามความจ าเป็น
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    มีหน้าที่จัดล าดับการหมุนเวียนก าลังพล
   เพื่อปฏิบัติภารกิจพิเศษ ในส่วนพยาบาล

   และผู้ช่วยพยาบาล ตามอัตราส่วนก าลังพล
ที่ปฏิบัติงานในกองต่างๆของ
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

กองการพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
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ขั้นตอนการจัดภารกิจพิเศษ

Flow chart ��èѴ��áԨ�����.docx
Flow chart ��èѴ��áԨ�����.docx


 การปฏิบัติภารกิจพิเศษ

1. รับทราบภารกิจ
    -  ไปปฏิบัติภารกิจจริง / ศึกษาค าสั่งให้เข้าใจ
    -  พร้อม ณ ที่ตั้ง (Standby)

 2. การแต่งกาย
ตามระเบียบกองทัพบกว่าด้วยเรื่องเครื่องแบบ
พยาบาล และผู้ช่วยพยาบาล กองทัพบก พ.ศ. 2540 
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6. พบปัญหาข้อขัดข้องขณะปฏิบัติภารกิจ
   - เขียนรายงานส่ง ฝธก.กพยฯ เพื่อด าเนินการ

3. เตรียมอุปกรณ์  เครื่องวัดความดันโลหิต หูฟัง
และอุปกรณ์อื่นๆ (ถ้ามี)

4. กรณีไม่สามารถไปปฏิบัติภารกิจได้ แจ้ง หน.หน่วย
เพื่อจัดหาคนทดแทน และเขยีนรายงานส่ง ฝธก.กพยฯ

5. ไปถึงสถานที่ขึ้นรถก่อนเวลา 15 นาที
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• ถวายความปลอดภัยพระบรมวงศานุวงศ์   จัด ทั้งปี วันละ 1 คน

• ทรงแบดมินตัน – ทรงม้า จัด ทั้งปี วันละ 1 คน

• รับผู้ปุวย บน.6             จัด ทั้งปี เวร 8 ชม.

• บุคคลส าคัญเยือนไทย     จัดเมื่อได้รับการร้องขอ

• แผน 999/VIP              จัด ทั้งปี เวร 8 ชม.

• แผนรองรับสถานการณ์    จัด ทั้งปี เวร 8 ชม.

ภารกิจ

พร้อม ณ ที่ตั้ง

• ทบ.

• พบ. / รพ.รร.6

• ทม.รอ. (904)
• หน่วยงานอื่นๆ

ภารกิจอื่นๆ ที่
ได้รับการร้องขอ



สถิติการปฏิบัติภารกิจพร้อม ณ ที่ตั้ง
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ทรงม้า ทรงพระแสง บน.6 รับบุคคลส าคัญ

2558 365 365 859 76

2559 366 366 862 99

2560 365 365 847 76

2561 365 365 846 22

2562 365 365 843 8
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สถิติภารกิจปฏิบัติจริง

ปี
ประเภทบุคลากรที่ขอ หน่วยท่ีร้องขอ / จ านวนครั้ง

RN(คน) PN(คน) ทบ. พบ. รพ. อื่นๆ รวม (ครั้ง) รวม 
(วัน)

รวม (ชม)

2558 478 45 74 12 51 - 141 193 1,429 

2559 468 80 145 11 83 - 141 227 2,225

2560 1,966 227 81 16 13 - 109 653 22,654 

2561 1,512 176 94 20 16 - 130 453 13,569 

2562 1442 115 93 25 7 52 156 505 11,632

2563 (มิ.ย.) 460 51 43 20 4 - 79 113 5,862
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สถิติภารกิจปฏิบัติจริง

พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล

2558 478 45

2559 468 80

2560 1966 227

2561 1512 176

2562 1442 115
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ปัญหาที่พบ

ไม่รับโทรศัพท์

ไม่ตรงต่อเวลา

แลกเวรโดยไม่แจ้ง

4ไม่ศึกษาค าสั่งให้ปฏิบัติภารกิจ

3

2

1

5

ไม่แจ้งเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์



เครื่องแบบชุดปฏิบัติงานพยาบาล แบบ ก.
ชุดเสื้อกระโปรงติดกัน แขนสั้น/แขนยาว
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เครื่องแบบชุดปฏิบัติงานพยาบาล แบบ ค.
ชุดเสื้อกระโปรงคนละท่อน
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เครื่องแบบชุดปฏิบัติงานพยาบาล แบบ ข.
ชุดเสื้อกางเกงคนละท่อน
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เครื่องแบบชุดปฏิบัติงานพยาบาลชาย

รูปด้านหน้า
เสื้อสีขาว

รูปด้านหลงั

รูปด้านหน้า

ใช้ผ้าสีกากีแกมเขียว
รูปด้านหลัง

- เข็มขัดหนังสีด า

- รองเท้าหุ้มส้น หรอืหุ้มข้อสีด า

- ถุงเท้าสีด า 42



การแต่งกาย

•การแต่งหน้า : ให้แต่งหน้าทาปากบางๆ
•เครื่องประดับ : สร้อยคอ 1 เส้น(ใต้คอเสื้อ)

         : นาฬิกา 1 เรือน(สีไมฉู่ดฉาด)

                  : แหวน  1 วง (แบบเกลี้ยง)
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ผม - ทรงผม

• ควรตัดผมสั้น
• ผมยาวต้องขมวดปลายผมใช้
ที่คลุมผมสีเดียวกับผม
• ห้ามใช้ เครื่องประดับบนศีรษะ
• ถ้าจ าเป็นต้องย้อมผม ให้ใช้สี
ใกล้เคียงสีผมเดิม

44



  รองเท้า - ถุงเท้า 

ถุงเท้า  :  สีขาว แบบเรียบ
รองเท้า :  ชนิดหุ้มเท้า ท าด้วยหนัง หรือผ้าใบ
สีขาว แบบเรียบ ส้นสูงไม่เกิน 2 นิ้ว
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• ติดบัตร รปภ. 
ตามระเบียบของ รพ.รร.6
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เสื้อคลุมสเีขียวหยก
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ตรวจสุขภาพประชาชน
งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าฯ

แหล่งชุมนุมนายทหาร รพ.รร.6

ตรวจสุขภาพประชาชน
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สวัสดิการ กพย.รพ.รร.6
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ผู้ช่วยพยาบาล

นายสิบพยาบาล

พนักงานช่วยการพยาบาล ที่ปฏิบัติงานครบ 1 ปี

พยาบาล

พนักงานบริการ อาคารสมเด็จย่า 90 ที่ปฏิบัติงานครบ 1 ปี



สวัสดิการกองการพยาบาล รพ.พระมงกุฎเกล้า

หมายเหตุ : การเยี่ยมปุวยต้อง Admit ตั้งแต่ 2 วันขึ้นไป ทัง้ใน รพ. ของรัฐและเอกชน 
ยกเว้นการผสมเทียมไม่ถือว่าเป็นการเจ็บปุวย 

รายการ RN PN / NCO NA/Maid

1. เยี่ยมปุวย / คลอด 500 บาท / ปี 300 บาท / ปี 300 บาท / ปี

3. ครอบครัวถึงแก่กรรม
(สายตรง) 

2,000 บาท 1,500 บาท 1,500 บาท

59

2. บุคลากรถึงแก่กรรม 4,000 บาท 2,500 บาท 2,500 บาท

4. อุบัติภัย พิจารณาเป็นรายกรณี พิจารณาเป็นรายกรณี พิจารณาเป็นรายกรณี
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สวัสดิการที่พักอาศัย

�;ѡ.emm
�;ѡ.emm
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ระเบียบปฏิบัติหอพัก

����º�;ѡ��Ѻ��ا���駷�� 5 ��.�.61.docx


63

   - ต้องช่วยกันระมัดระวังและปูองกันการเกิดอัคคีภัย

 ข้อปฏิบัติและความรับผิดชอบของผู้พักอาศัย

 - ผู้พักอาศัยต้องจัดท าปูาย แสดงยศ ชื่อ สกุล หมายเลขโทรศพัท์ที่ท างาน / มือถือ
 ติดหน้าห้องพักให้ชัดเจน

 - หากมีความจ าเป็นที่จะต้องเปลี่ยนห้องพัก ให้ติดต่อที่ส านักงานหอพัก เพื่อรายงาน
ขออนุมัติจากคณะกรรมการฯ

 - เมื่อมีสิ่งอุปกรณ์ภายในห้องช ารุดไม่ว่าจากสาเหตุใด ผู้พักอาศัยต้องแจ้งต่อพนักงาน
ประจ าหอพักเพื่อติดต่อช่างของโรงพยาบาลมาด าเนินการซ่อม โดยผู้พักอาศัยต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าอุปกรณ์ (กรณี รพ. ไม่มีอุปกรณ์สนับสนุน)

- ไม่ควรน าทรัพย์สินหรือสิ่งของมีค่าเก็บไว้ที่หอพัก  จะไม่รับผิดชอบกรณีทรัพย์สิน
หรือของมีค่าสญูหาย 
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            - สมรส  ผ่อนผันให้พักอาศัยในหอพักได้เป็นระยะเวลา 6 เดือน ขณะยังไม่
สามารถหาที่พักอื่นได้ 

การหมดสิทธิพักอาศัย

- เมื่อมีค าสั่งปรับย้ายไปรับราชการที่หน่วยอื่น

- เมื่อออกจากราชการทุกกรณี

- ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของหอพัก และคณะกรรมการฯ ได้พิจารณา
แล้วว่าให้หมดสิทธิพักอาศัย

- ไดห้้องพักแล้วไม่มาพักอาศัยหรือให้ผู้อื่นพักอาศัยแทน
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ผู้พักอาศัยที่ฝุาฝืน ปฏิบัติผิดระเบียบ 
จะได้รับโทษตามความร้ายแรงแห่งความผิด ดังต่อไปนี้

- ตักเตือนด้วยวาจา

- ภาคทัณฑ์

- ตัดสิทธิการพักอาศัยในหอพัก โดยให้ออกจากหอพัก  
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การจ่ายค่าสาธารณูปโภค / เคเบลิทีวี รายเดือน

หอพัก ค่าสาธารณูปโภค ค่าเคเบลิทีวี ค่าน้ า ค่าไฟ หมายเหตุ
ร.ต.-ร.อ. พ.ต.-พ.อ. ประทวน RN ลชค. PN ลชค.

ลดาวัลย์ 100 150 50 100 50 55 - ตามมิเตอร์ หักบัญชี

มรกต 100 150 50 100 50 55 - - หักบัญชี

8/5 100 150 - 100 - 55 - ตามมิเตอร์ หักบัญชี

ลิ้นจี่ 100 150 - 100 - 55 - ตามมิเตอร์ หักบัญชี

แฟลต 10 พบ. ตามมิเตอร์ ตามมิเตอร์ จ่าย สก.พบ.

แฟลต 6 พบ. ตามมิเตอร์ ตามมิเตอร์ จ่าย สก.พบ.

* แฟลต 10 / แฟลต 6 ค่าบริการแฟลต / UBC เดือนละ 1,500 บาท/ห้อง  ของบมลูนิธิฯ



69

ปัญหาที่พบ

ย้ายห้องพักกันเอง ย้ายออกไมแ่จ้ง  

เข้าพักโดยไม่ได้รับอนุญาต / ส่งต่อห้องกันเอง

ติดตั้ง Internet WIFI โดยไม่ได้รับอนุญาต

น าบุคคลภายนอกมาพักโดยไม่ได้รับอนุญาต

เลี้ยงสัตว์  
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ตู้มิเตอร์ไฟฟูา
หอพักลดาวัลย์

ประตูคีย์การ์ด
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ไม่ติดปูายชื่อผู้พักอาศัย

ไม่ปรับชื่อให้เป็นปัจจุบัน
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อุปกรณ์ในห้องช ารุดไม่แจ้ง

ไม่ดูแลรักษาความสะอาด

ทิ้งสิ่งของไม่ใช้เอาไว้
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ตู้เย็นห้ามใช้ปลั๊กพ่วง
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ไม่เสียบปลั๊กสามตาทิ้งไว้
เมื่อไม่ใช้งาน
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อาหารเวรบ่าย (ขออนุมัติจาก รพ.)
         - พยาบาลหน่วยวิกฤต
         - บุคลากรชั้นผู้น้อย (PN,NCO,NA,Maid)

ราคาตัวละ      1,900 บาท
กพยฯ จ่ายให้   1,100 บาท
จ่ายเอง            800 บาท

สวัสดิการ (ต่อ)

เสื้อสูทเขียว
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 เจ็บปุวย โทร. 93390 จะมีรถพยาบาล EMS 

ของ รพ.รร.6 มารับ 

รพ.รร.6 เวลา 23.00 – 23.15 น.รับจากแฟลต 10 

รถรับ – ส่ง จากแฟลต 10 
ขึ้นเวรดึก

ลงเวรบ่าย

รับจาก รพ.รร.6  แฟลต 10   เวลา 00.15 – 00.30 น.
หากเลยเวลาที่ก าหนดรถจะไม่รอ (ผู้ทีล่งเวรบ่ายควรส่งเวรให้ทันในเวลาทีก่ าหนด) 

หากมีข้อขัดข้อง โทร. 90367 พ.อ.หญิงพัชรีฯ



สวัสดิการสมาชิกชมรมพยาบาลสี่เหล่า

หมายเหตุ : การเยี่ยมปุวยต้อง Admit ตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป ทัง้ใน รพ. ของรัฐและเอกชน 
ยกเว้นการผสมเทียมไม่ถือว่าเป็นการเจ็บปุวย

รายการ สวัสดิการ

1. เยี่ยมปุวย / คลอด 500 บาท / ปี

2. บุคลากรถึงแก่กรรม 2,000 บาท

3. ประสบอุบัติภัย พิจารณาเป็นรายกรณี

ติดต่อรับสวัสดิการที่กรรมการฝุายสวัสดิการของชมรมฯ แต่ละเหล่า
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สวัสดิการสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย

รายการ สวัสดิการ ติดต่อ

1. เยี่ยมปุวย ของเยี่ยม 1 ครั้ง / ปี พ.อ.หญิงพัชรี ฯ 

2. บุคลากรถึงแก่กรรม 1,000 บาท สมาคมฯ

3. ประสบอุบัติภัย พิจารณาเป็นรายกรณี สมาคมฯ
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ศูนย์พยาบาลพิเศษ
กพย.รพ.รร.6

แนวทางปฏิบัติพยาบาลเฝูาไข้พิเศษ

����º������������.doc
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8. มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ไม่ติดสิ่งเสพติดใดๆ

1. ส าเร็จการศกึษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์จากสภาการพยาบาล ที่ยังไม่หมดอายุ ปฏิบัติงานใน รพ.รร.6 
หรือจากสถาบันอื่น

คุณสมบัติของผู้เฝูาไข้ (พยาบาลพิเศษ)

2. กรณีจบการศกึษาใหม่ ต้องปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยครบ 6 เดือน สามารถเฝ้าไข้ภายใน
หน่วยงานได้
3. กรณีปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป สามารถเฝ้าไข้หอผู้ป่วยนอกหน่วยงานได้

4. เป็นผู้มีความรู้ ความช านาญในการดูแลผู้ป่วย
5. เป็นผู้มีความประพฤติดี มีระเบียบวินัย เป็นที่ยอมรับของสังคม

6. เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
7. มีบุคลิกภาพเหมาะสม มีมารยาทดี แต่งกายถูกต้องตามระเบียบ 
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พยาบาลสามารถเฝ้าผู้ป่วยได้ทุกประเภท ยกเว้นกรณีที่ผู้ป่วยต้องการการดูแล
เฉพาะสาขา หรือต้องการความช านาญเฉพาะทางเช่น การล้างไตด้วยเครื่องฟอกเลือด 
การดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดทรวงอก หรือผู้ป่วยที่มีอาการซับซ้อน เป็นต้น 
ซึ่ง หน.หอผู้ป่วย / พยาบาล หน.เวร ต้องพิจารณาเป็นรายกรณี

อัตราค่าบริการพยาบาลเฝูาไข้พิเศษ

1. ผู้ป่วยทั่วไป  (ชม. ละ 150 บาท)
- 1,200 บาท / 8 ชม. หรือ 1,800 บาท / 12 ชม.

2. ผู้ป่วยวิกฤต  (ชม.ละ 200 บาท)
- 1,600 บาท / 8 ชม. หรือ 2,400 บาท / 12 ชม.
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ยินดีต้อนรับ


