วัน เวลา ทาการ
 วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.

บุคลกรประจาห้ อง
อาจารย์วรพรรณ พรนิมิตร

หัวหน้าห้องพยาบาล

เบอร์โทรศัพท์ 081-9526155

น.ส.นลินรัตน์ วรโชติภูดินนั ท์

เจ้าหน้าที่ประจาห้องพยาบาล เบอร์โทรศัพท์ 081-2803520

การบริ การของห้ องพยาบาล
1. ห้องพยาบาล เปิ ดให้บริ การ เวลา 08.30 - 16.30 น.
2. ให้การรักษาอาการป่ วยเบื้องต้น และบริ การยา เฉพาะโรคปัจจุบนั ที่สามารถบาบัดได้ดว้ ยยา
สามัญประจาบ้าน ซึ่งไม่ใช่การรักษาที่เกินอานาจและหน้าที่พยาบาล
3. ให้การปฐมพยาบาล อุบตั ิเหตุ เบื้องต้นก่อนนาส่ งโรงพยาบาลหรื อทาแผลที่เกิดจากอุบตั ิเหตุ
เล็กน้อย
4. ในกรณี ที่ป่วยมากและได้รับอุบตั ิเหตุที่รุนแรง จะนาส่ งโรงพยาบาล
5. บริ การข่าวสาร เอกสารความรู ้เกี่ยวกับสุ ขภาพอนามัย และโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ
7. ให้คาปรึ กษาแนะนาสุ ขภาพ หรื อปัญหาอาการเจ็บป่ วยเจ้าหน้าที่ของโรงเรี ยน
8. ประสานกับศูนย์สาธารณสุ ข โรงพยาบาล เพื่อส่ งเสริ มให้นกั ศึกษามีภูมิคุม้ กันโรค และ
ป้ องกันการระบาดของโรคตามฤดูกาล

หน้ าที่และความรั บผิดชอบของงานห้ องพยาบาล
1. จัดสถานที่เพื่อการปฐมพยาบาลและพักฟื้ นสาหรับนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรในสถาบัน
ตามสภาพแวดล้อมและความจาเป็ น
2. จัดหายา เครื่ องมือเครื่ องใช้ในการปฐมพยาบาลพร้อมที่จะใช้ได้ทนั ที
3. ให้การปฐมพยาบาลแก่นกั ศึกษา อาจารย์และบุคลากรในสถาบันเมื่อเจ็บป่ วยหรื อได้รับ
อุบตั ิเหตุตามนโยบายของสถาบัน
4. ส่ งต่อผูป้ ่ วยที่มีอาการหนักเกินขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่พยาบาลจะดาเนินการรักษา
ต่อไปโดยจะเป็ นผูป้ ระสานงานในการนาส่ งโรงพยาบาล พร้อมทั้งรายงานให้ผบู ้ ริ หารทราบ
5. ดาเนินการให้มีการควบคุมและป้ องกันการระบาดของโรคติดต่อและเชื้อโรคต่างๆพร้อม
แนะนาช่วยเหลือในการจัดสิ่ งแวดล้อมของสถาบันให้ถูกสุ ขลักษณะ
6. แนะนาส่ งเสริ มและให้คาปรึ กษาเกี่ยวกับสุ ขภาพจิต รวมทั้งการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ
ให้ความรู ้แก่นกั ศึกษา อาจารย์และบุคลากรในสถาบบันเกี่ยวกับการรักษาสุ ขภาพอนามัย ทั้ง
ส่ วนบุคคลและชุมชน เช่น แผ่นพับ โปสเตอร์ จัดบอร์ดนิทรรศการ
7. จัดทามุมหนังสื ออ่านเพื่อสุ ขภาพเพื่อให้ความรู ้ทางด้านสุ ขภาพแก่นกั เรี ยนและบุคคลที่สนใจ

8. จัดบอร์ดและป้ ายนิทรรศการเกี่ยวกับการรักษาสุ ขภาพอนามัย
9. จัดให้มีเครื่ องมือเครื่ องใช้ วัสดุ ครุ ภณ
ั ฑ์ อุปกรณ์การรักษาพยาบาล ให้พร้อมที่จะใช้งานได้
ทันท่วงที
10. ดูแลรักษาห้องพยาบาลให้สะอาดถูกสุ ขลักษณะอยูเ่ สมอ
11. ปฏิบตั ิงานทางวิชาการ การพยาบาล เช่น ค้นคว้าหาความรู ้เพื่อปรับปรุ งการพยาบาล
12. จัดทาแผนสถิติ และโครงการของงานพยาบาลในแต่ละปี การศึกษาและปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ
ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้ อปฏิบัติในการใช้ ห้องพยาบาล
1. ห้องพยาบาล เปิ ดให้บริ การ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 07.30 – 16.30 น.
2. นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ของสถาบันที่ป่วย มารับบริ การ กรุ ณาลง
ชื่อในสมุดบันทึกสถิติการใช้บริ การทุกครั้ง
3. ผูม้ ารับบริ การให้แจ้งอาการแพ้ยา และชื่อยาที่แพ้ดว้ ยทุกครั้ง
4. หากผูป้ ่ วย มีโรคประจาตัว ต้องแจ้งให้เจ้าที่ประจาห้องพยาบาล ทราบทุกครั้ง
5. ห้ามหยิบยารับประทานเอง
6. นักศึกษา ที่ป่วย หากต้องการนอนพัก ให้ติดต่อขออนุญาตจากอาจารย์ประจาวิชา
ก่อนลงมาพัก
7. ห้ามส่ งเสี ยงดังรบกวน นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ ที่ป่วย
9. นักเรี ยนที่ป่วยมาก หรื อได้รับอุบตั ิเหตุที่รุนแรง จะนาส่ งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลที่
ใกล้และอยูใ่ นข้อตกลงของประกัน

การใช้ บริ การ
1. มารยาทการใช้ บริการห้ องพยาบาล
1.1 ถอดรองเท้าก่อนเข้าห้อง และจัดวางให้เรี ยบร้อย
1.2 รักษาความสะอาดของสถานที่และอุปกรณ์ที่ใช้
1.3 พูดจาสุ ภาพ มีสมั มาคารวะ ไม่ส่งเสี ยงดัง
2. ประสงค์ จะขอรับยา
2.1 แจ้งอาการเจ็บป่ วยให้เจ้าหน้าห้องพยาบาลทราบ
2.2 ลงบันทึกในสมุดบันทึกการใช้บริ การทุกครั้ง
3. ประสงค์ ขอเข้ านอนพัก
3.1 ขออนุญาตจากอาจารย์ประจาวิชาและเขียนใบลาให้ครู เซ็นอนุญาตก่อนมา
นอนพัก
3.2 แจ้งอาการเจ็บป่ วย ให้เจ้าหน้าที่หอ้ งพยาบาลทราบ และขออนุญาตนอน
3.3 ลงบันทึกในสมุดนอนพัก ทุกครั้งที่ใช้บริ การ
4. ประสงค์จะทาแผล
4.1 แผลเก่า ให้ทาในเวลาคาบพัก เท่านั้น
4.2 แผลใหม่ ทาแผลได้ตลอดเวลาที่เปิ ดบริ การ
4.3 ห้ามทาแผลเองก่อนได้รับอนุญาต
4.4 ห้ามหยิบ จับ สาลี ผ้าก๊อซ อุปกรณ์ทาแผล เนื่องจากอบฆ่าเชื้อเรี ยบร้อยแล้ว
4.5 ลงบันทึกในสถิติพยาบาล ทุกครั้งที่ใช้บริ การ
5. จาเป็ นต้ องไปโรงพยาบาล
5.1 สาหรับนักศึกษาที่ป่วยมาก หรื อได้รับอุบตั ิเหตุรุนแรง
5.2 ในรายที่ได้รับอุบตั ิเหตุเบิกค่าประกันได้ไม่เกิน 8,000 บาท เนื่องจากมี
ประกันค่ารักษาพยาบาลเมื่อเกิดอุบตั ิเหตุที่นกั ศึกษาทาไว้กบั ทางสถาบันโดยขอ
ใบรับรองแพทย์และใบเสร็จมาทาเรื่ องเบิกที่หอ้ งกิจการนักศึกษา

