ระเบียบกองทัพบก
วาดวย การรักษาพยาบาลและการสงกลับในสนาม
พ.ศ.๒๕๑๔
---------------------------------------

ตอนที่ ๑
กลาวโดยทั่วไป
ขอ ๑ ความมุงหมาย เพื่อใหการรักษาพยาบาล และการสงกลับในสนามเปนไป
ดวยความเรียบรอย จึงกําหนดระเบียบนี้ขึ้นไปเปนหลักปฏิบัติดังตอไปนี้
ขอ ๒ ใหเรียกระเบียบนี้วา " ระเบียบกองทัพบก วาดวยการรักษาพยาบาล และ
การสงกลับในสนาม พ.ศ.๒๕๑๔ "
ขอ ๓ คําจํากัดความ
๓.๑ คนไข หมายถึง บุคคลที่ไดรับบาดเจ็บ ปวย หรือ มีอาการผิดปกติ ทาง
รางกาย และ จิตใจ หรืออยางใดอยางหนึ่ง
๓.๒ ทหาร หมายถึง นายทหาร นายสิบ พลทหาร นักเรียนทหาร และ
ขาราชการกลาโหมพลเรือน ที่ปฏิบัติราชการสนาม
๓.๓ พลเรือน หมายถึง เจาหนาที่อื่นซึ่งปฏิบัติงานรวมกับทหาร
๓.๔ ประชาชน หมายถึง ผูที่มิไดปฏิบัติงานรวมกับทหาร
๓.๕ เจาหนาที่รักษาพยาบาล หมายถึง แพทย ทันตแพทย พยาบาล และ
เจาหนาที่อื่นๆ ที่ปฏิบัติหนาที่เจาหนาที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
๓.๖ หนวยรักษาพยาบาล หมายถึง หนวยทหารที่ทําหนาที่รักษาพยาบาล
ในสนาม

๕๙๔

๓.๗ การรักษาพยาบาล หมายถึง การปฏิบัติการใด ๆ ทางการแพทย เพื่อ
มุงหมายใหคนไขหายเปนปกติ หรือ รอดพนจากการทรมาน หรือใหรอดชีวิต
๓.๘ การเวชกรรมปองกัน หมายถึง วิธีการปฏิบัติตาง ๆ เพื่อปองกัน และ
ควบคุมโรครวมทั้งอุบัติเหตุที่จะเกิดแกทหาร กับเพื่อสงเสริมสุขภาพของทหารทั้งทางรางกาย และ
จิตใจใหทหารทุกคนมีรางกายสมบูรณพรอมที่จะปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจไดทุกขณะ
๓.๙ นโยบายการสงกลับ คือ นโยบายในการสงคนไขกลับไปรักษาตอ โดย
กําหนดเปนจํานวนวันรักษาพยาบาลตามขีดความสามารถแตละหนวย
๓.๑๐ หนวยสงกลับ หมายถึง หนวยทหารที่มีหนาที่หลักในการลําเลียง
คนไข หรือหนวยรักษาพยาบาลของทหารที่มีหนาที่ ในการดําเนินการสงกลับคนไขทางพื้นดิน
ทางอากาศ หรือทางน้ําไปยังหนวยรักษาพยาบาลตามนโยบายการสงกลับ ตลอดทั้งการใหการดูแล
รักษาคนไขในระหวางการสงกลับดวย
๓.๑๑ การสงกลับ หมายถึง กรรมวิธีในการสงคนไขจากสนามตามสายการ
สงกลับตามลําดับชั้นเทาที่จําเปน
๓.๑๒ หนวยเสนารักษ หมายถึง หนวยทหารที่ทําหนาที่รักษาพยาบาล
ลําเลียงคนไข และบริการอื่น ๆ ในสนาม
๓.๑๓ สนาม หมายถึง เขตปฏิบัติการรบของทหาร ในยามฉุกเฉินหรือยาม
สงครามเพื่อการปราบปราม และปองกันประเทศ ไมวาจะเปนภายในประเทศ และเขตชายแดน หรือ
ภายนอกประเทศ รวมทั้งการฝก และเพื่อรักษาการปฏิบัติราชการตามคําสั่งยุทธการดวย
๓.๑๔ ที่พักคอย หมายถึง ที่ตั้งทางการแพทยที่จัดตั้งขึ้น เพื่อใหการรักษา
พยาบาลชั่วคราว ระหวางรอการสงกลับโดยทางบก ทางเรือ และอากาศตอไป

๕๙๕

ตอนที่ ๒
การรักษาพยาบาล
ขอ ๔ ความรับผิดชอบ
๔.๑ ผูบังคับหนวยเปนผูรับผิดชอบการรักษาพยาบาลภายในหนวย หรือ
สายงานของตนตามลําดับ
๔.๒ นายสิบพยาบาลกองรอย รับผิดชอบในการปฐมพยาบาล เชน หามเลือด
ปดบาดแผล หรือ แตงบาดแผล เขาเฝอก ปองกันอาการงัน ฉีดมอรฟน ทําปายการรักษาขั้นตน
ใหแกคนไขทุกคน
๔.๓ ที่พยาบาลกองพัน รับผิดชอบในการรักษาพยาบาลตอจากนายสิบพยาบาลกองรอยเพื่อการสงกลับตอไป
๔.๔ ที่พยาบาลกรม รับผิดชอบในการรักษาพยาบาล เก็บรวบรวม และ ทํา
การคัดแยกคนไขเพื่อการสงกลับ หรือสงคืนหนวยตนสังกัด
๔.๕ ที่พยาบาลกองพล
รับผิดชอบในการรักษาพยาบาลเพื่อการสงกลับ
หรือสงคืนหนวยตนสังกัด
ขอ ๕ เมื่อมีความจําเปนและสถานการณอํานวยให หนวยรักษาพยาบาลอาจรองขอ
เพิ่มเติมขีดความสามารถในการรักษาพยาบาล
ขอ ๖ ความรับผิดชอบเพื่อสนับสนุนการรักษาพยาบาลดังกลาวแลวในขอ ๔ นั้น
เปนวิธีการรักษาพยาบาลซึ่งสนับสนุนการปฏิบัติการรบตามแบบ หากมีการรักษาพยาบาลสนับสนุน
การรบนอกแบบแลว เปนความรับผิดชอบของผูบังคับบัญชา ที่จะจัดการสนับสนุนใหดีที่สุด
ตามสถานการณนั้น
ขอ ๗ ความเรงดวนในการรักษาพยาบาล และการสงกลับ ใหถือลําดับความเรงดวน
ดังตอไปนี้.๗.๑ คนไขที่มีอาการสาหัสและอาจเปนอันตรายถึงชีวิต
๗.๒ คนไขที่อาจรอเวลาในการรักษาพยาบาลได
๗.๓ คนไขที่มีอาการเพียงเล็กนอย และสามารถชวยเหลือตนเองได

๕๙๖

ขอ ๘ การรักษาพยาบาลบุคคลอื่น
๘.๑ ทหารของประเทศพันธมิตร
ใหไดรับการชวยเหลือทางการ
รักษาพยาบาล เชนเดียวกับทหารไทย แลวใหรีบสงไปยังหนวยรักษาพยาบาลของประเทศนั้น ๆ ที่
อยูใกลเคียงตามความเหมาะสม
๘.๒ พลเรือน ใหไดความชวยเหลือทางการรักษาพยาบาล และการสงกลับ
ในขั้นตนเชนเดียวกับทหาร จนกวาจะสามารถสงกลับไปรับการรักษาพยาบาลยังโรงพยาบาล
พลเรือนตอไป
๘.๓ ประชาชนที่มาขอรับการชวยเหลือตามความจําเปนแลวใหกลับ หรือ
สงตอไปยังโรงพยาบาลพลเรือนตอไป
๘.๔ เชลยศึกที่ปวยเจ็บใหไดรับการรักษาพยาบาลเชนเดียวกับฝายเรา แตให
อยูในความควบคุมตางหาก เมื่อทําประวัติการปวยเจ็บแลว ใหรีบรายงานผูบังคับบัญชาทราบ
ตอนที่ ๓
การสงกลับ
ขอ ๙ ความรับผิดชอบในการสงกลับ
๙.๑ หนวยเสนารักษที่อยูขางหลัง จะตองรับผิดชอบในการสงกลับคนไข
ของหนวยเสนารักษที่อยูขางหนาตามลําดับ โดยใหที่พยาบาลที่อยูขางหนาแจงความประสงค หรือ
เสนอคําขอไปใหทราบ และระบุใหชัดวา มีคนไข เดินได นั่งนอน จํานวนเทาใด
๙.๒ นายสิบพยาบาลกองรอย มีหนาที่เตรียมการสงกลับคนไข ไปยังที่
รักษาพยาบาลกองพันโดยเร็วที่สุด ในกรณีจําเปน อาจสงคนไขไปยังที่พยาบาลของหนวยเหนือกวา
ที่พยาบาลกองพันก็ได
ขอ ๑๐ การกําหนดนโยบายการสงกลับ
๑๐.๑ หนวยเหนือมีหนาที่กําหนดนโยบายการสงกลับใหแกหนวยรอง
๑๐.๒ ใหถือเกณฑนโยบายการสงกลับโดยทั่วไปดังนี้.๑๐.๒.๑ ที่พยาบาลกรม ไมเกิน ๑๐ วัน

๕๙๗

๑๐.๒.๒ ที่พยาบาลกองพล ไมเกิน ๒๐ วัน
๑๐.๒.๓ หนวยรักษาพยาบาลที่สนับสนุน ระดับกองทัพ ไมเกิน ๓๐
วัน
ขอ ๑๑ แนวทางปฏิบัติ
๑๑.๑ เมื่อหนวยรับคนไขไว จะตองพิจารณาวันในการรักษาพยาบาลคนไข
นั้นวาเกินนโยบายการสงกลับหรือไม ถาเกินจะตองสงกลับทันที
๑๑.๒ ถาพิจารณาตามขอ ๑๐.๒ วาไมเกินนโยบายการสงกลับ และเพื่อ
ทําการรักษาพยาบาลไปแลว เห็นวา
๑๑.๒.๑ คนไขไมมีทางที่จะรักษาใหหายไดตามกําหนดวัน ของ
นโยบายการสงกลับ ก็ใหทําการสงกลับตอไปได
๑๑.๒.๒ เมื่อครบกําหนดวันของนโยบายการสงกลับแลว แตคนไข
ก็ยังไมหายจะรับไวทําการรักษาตอไปอีกได ถาพิจารณาเห็นวาจะใชเวลารักษาตอไปเพียงเล็กนอย
๑๑.๓ เมื่อหนวยรับคนไขและไดพิจารณาแลววา วันรักษาพยาบาลไมเกิน
วันของนโยบายการสงกลับ แตเกินขีดความสามารถในการรักษาพยาบาลตองรีบทําการสงกลับ
เชนเดียวกัน
ขอ ๑๒ วิธีการสงกลับ
๑๒.๑ การสงกลับทางบก
๑๒.๑.๑ โดยรถยนตพยาบาล
๑๒.๑.๒ โดยรถไฟพยาบาล
๑๒.๑.๓ โดยขบวนรถไฟหรือพาหนะอื่น ๆ
๑๒.๒ การสงกลับทางน้ํา
๑๒.๒.๑ โดยเรือพยาบาล
๑๒.๒.๒ โดยเรืออื่น ๆ
๑๒.๓ การสงกลับทางอากาศ
๑๒.๓.๑ โดยเครื่องบินพยาบาล
๑๒.๓.๒ โดยเครื่องบินอื่น ๆ

๕๙๘

ใหกระทําการเฉพาะรายที่ปวยเจ็บอาการหนัก หรือในรายที่ตองการรักษา
เปนพิเศษโดยเรงดวน หรือไมสามารถทําการลําเลียงทางอื่นไดสะดวก
ขอ ๑๓ วิธีปฏิบัติในการสงกลับ
๑๓.๑ เจาหนาที่รักษาพยาบาลเปนผูพิจารณาการสงกลับ โดยคํานึงถึงความ
ปลอดภัยของคนไข ความรวดเร็ว และความสะดวกในการสงกลับเปนหลักใหญ กับเปนผูกําหนด
วิธีการสงกลับตามขอ ๑๒.
๑๓.๒ ผูบังคับหนวยทหารเปนผูขอยานพาหนะ
๑๓.๓ ใหทุกหนวยรักษาพยาบาล จัดเจาหนาที่ควบคุมการสงกลับขึ้นตาม
จํานวนที่จําเปนในการสงกลับ เพื่อควบคุมประสานงานตามสายการสงกลับตามลําดับชั้น
๑๓.๔ ใหเจาหนาที่รักษาพยาบาลทําการรักษาพยาบาลคนไข ซึ่งจะตอง
สงกลับบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการวินิจฉัยแรกรับ ความเรงดวนในการสงกลับ ขอควรระวัง
ขณะทําการสงกลับ และขอความอื่น ๆ ใหสมบูรณสงไปพรอมกับคนไขดวยเปนรายบุคคล
๑๓.๕ ในการสงกลับตามขอ ๑๒.๓ ตองพิจารณาวา คนไขไมมีขอหาม
ในการลําเลียงทางอากาศ เชน มีสุขภาพทรุดโทรมมาก เปนโรคติดตออยางรายแรง กําลังอยูในระยะ
งัน เปนโรคหัวใจ เกี่ยวกับหลอดเลือดโคโรนารี่ และโรคแองไจนาเปคตอริส ในระยะ ๖๐ วัน
๑๓.๖ ใหสงคืนทหารที่หายจากการปวยเจ็บ และรางกายแข็งแรงสามารถ
กลับไปปฏิบัติหนาที่ได ไปยังหนวยตนสังกัดหรือผานหนวยกําลังทดแทนพรอมกับความเห็นแพทย
วาสามารถจะปฏิบัติงานในหนาที่เดิมหรือหนาที่ใหมเพียงใด
โดยธรรมดาหนวยรักษาพยาบาลในระดับต่ํากวากองพล จะสงทหารที่หายจากการ
ปวยเจ็บคืนหนวยตนสังกัดเดิมโดยตรง สวนหนวยรักษาพยาบาลตั้งแตระดับกองพลขึ้นไป จะสง
ทหารที่หายจากการปวยเจ็บไปผานหนวยทดแทนกําลังพล
๑๓.๗ ใหสงทหารที่หายจากการปวยเจ็บแลว แตยังไมแข็งแรงดี หรือยัง
ไมสามารถกลับไปปฏิบัติหนาที่ได ไปยังสถานพักฟนเพื่อบํารุงหรือฝกใหแข็งแรงดีเสียกอน จึง
จะดําเนินการตามขอ ๑๓.๖
๑๓.๘ ใหสงทหารที่รักษาแลวไมหายปวย หรือ หายแลวแตไมสามารถ
ทําหนาที่ในสนามตอไปไดอีก กลับหนวยตนสังกัดปกติ เพื่อดําเนินการตอไป

๕๙๙

๑๓.๙ การวินิจฉัยสมรรถภาพของทหารที่หายจากปวย วาจะสงไปในที่ใด
ตามความในขอ ๑๓.๖ ถึง ๑๓.๘ จะตองอยูในดุลยพินิจของแพทยทหาร
ตอนที่ ๔
การแลกเปลี่ยนสิ่งอุปกรณสายแพทย
ขอ ๑๔ การแลกเปลี่ยนสิ่งอุปกรณสายแพทยที่ติดตัวคนไขระหวางหนวยรับ และ
หนวยสงใหปฏิบัติทุกขั้นตอนของการสงกลับ
ขอ ๑๕ สิ่งอุปกรณที่ติดตัวคนไขไปในการสงกลับ เชน เปล ผาหม สายรัดหามเลือด
และเฝอก ฯลฯ ใหใชวิธีสับเปลี่ยนสิ่งอุปกรณกับหนวยรักษาพยาบาลขางหลังในขณะที่รับสงคนไข
ขอ ๑๖ เมื่อมีการแลกเปลี่ยนสิ่งอุปกรณ ถาสามารถกระทําได ใหสับเปลี่ยนโดยตรง
คือ รายการตอรายการ
ขอ ๑๗ หากการแลกเปลี่ยนสิ่งอุปกรณเปนไปไมสะดวก ทําใหสิ่งอุปกรณขาดแคลน
ถาตองการเพิ่มเติมใหทําใบเบิกไปยังหนวยสนับสนุน
ตอนที่ ๕
บริการแพทยอื่นๆ
ขอ ๑๘ เวชกรรมปองกัน
๑๘.๑ ความรับผิดชอบ
๑๘.๑.๑ ผูบังคับหนวยทุกระดับชั้น
มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การผดุง และสงเสริมสุขภาพของทหารทั้งทางรางกายและจิตใจ การปองกันโรคและอุบัติเหตุ
ตลอดจนการกวดขัน กํากับดูแลใหทหารปฏิบัติตามคําสั่ง และ ระเบียบกองทัพบกวาดวยสุขาภิบาล
ภายในเขตรับผิดชอบของหนวย
๑๘.๑.๒ ผูบังคับหนวยเสนารักษ และผูบังคับหนวยรักษาพยาบาล
ทุกระดับชั้นมีหนาที่รับผิดชอบ ใหขอเสนอแนะกํากับดูแลเกี่ยวกับกิจกรรมทางเวชกรรมปองกัน
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ของหนวย วางแผนอบรมการสุขศึกษา และสุขศาสตรสวนบุคคลแกทหาร กํากับดูแลการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที่สายแพทยในดานเวชกรรมปองกัน
ตลอดจนการรวบรวมรายงานการสุขาภิบาลของ
หนวย
๑๘.๑.๓ เจาหนาที่เวชกรรมปองกัน มีหนาที่เปนผูชวยผูบังคับหนวย
เสนารักษ และผูบังคับหนวยรักษาพยาบาล ในการปฏิบัติหนาที่ดานเวชกรรมปองกันแกหนวยตรวจ
และรายงานการสุขาภิบาล รวมทั้งใหขอเสนอแนะการแกปญหาขอบกพรองตางๆ ตอผูบงั คับหนวย
เสนารักษ และผูบังคับหนวยรักษาพยาบาลดวย
๑๘.๒ การสนับสนุน
๑๘.๒.๑ หนวยเวชกรรมปองกันกองทัพบก
มีหนาที่ใหการ
สนับสนุนการปฏิบัติการทางเวชกรรมปองกัน แกหนวยในสนาม ในกรณีเกินขีดความสามารถของ
หนวยทหารนั้น ๆ จะปฏิบัติเองได
๑๘.๒.๒ โรงพยาบาลทหาร ในพื้นที่ปฏิบัติการมีหนาที่ใหการ
สนับสนุนทางการเวชกรรมปองกันแกหนวยทหาร ที่ออกปฏิบัติราชการสนามในพื้นที่รับผิดชอบดวย
๑๘.๓ การปฏิบัติ
เพื่อเปนการสงวนกําลังพล และใหทหารมีสุขภาพสมบูรณพรอมที่จะปฏิบัติ
หนาที่ใหไดผลเต็มที่ ใหผูบังคับบัญชาทหารทุกระดับชั้นและเจาหนาที่รักษาพยาบาลของหนวยนั้น
ควบคุมการปฏิบัติใหเปนไปตามคําสั่ง และระเบียบกองทัพบกที่เกี่ยวกับการปฏิบัติสุขาภิบาล
ในสนาม
๑๘.๓.๑ หากมีโรคติดตอหรือโรคอื่นใดก็ตาม ที่มีจํานวนผูปวยมาก
รายอยางผิดสังเกต ใหรีบรายงานตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นทราบโดยดวน และใหการปองกัน
และควบคุมโรคทันที
๑๘.๓.๒ หากมีโรคติดตอดังตอไปนี้ อหิวาตกโรค ไขทรพิษ ไขไทฟส
ชนิดระบาด ไขกลับซ้ําชนิดระบาด กาฬโรค ไขเหลือง ไขกาฬหลังแอน ไขรากสาดนอย พิษสุนัข
และบาดทะยัก แมแตเพียงรายเดียวก็ใหรายงานผูบังคับบัญชาตามลําดับขั้น และเจาหนาที่
สาธารณสุขพลเรือนทราบดวนที่สุด พรอมทั้งเสนอรายงานการระบาดและวิธีการควบคุมโรคนั้นดวย
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๑๘.๓.๓ ใหดําเนินการปลูกภูมิคุมกันโรคแกทหาร และพลเรือน
ภายใตการรับผิดชอบของหนวยตามความจําเปน เพื่อใหภูมิคุมกันโรคเปนไปอยางตอเนื่องอยูเสมอ
ขอ ๑๙ ตั้งที่ตรวจโรค
๑๙.๑ บริการแพทยประจําหนวยในคายพัก ใหเปดดําเนินงานที่ตรวจโรค
เพื่อทําการรักษาพยาบาลขั้นตน
๑๙.๒ บริการแพทยในที่พักแรมสนาม เปดที่ตรวจโรคขึ้นตามความจําเปน
ขอ ๒๐ โรคจิตประสาท
๒๐.๑ ความรับผิดชอบ
๒๐.๑.๑ ผูบังคับหมวดเสนารักษรับผิดชอบ ในการแยกผูที่มีสภาพ
จิตใจผิดปกติเพื่อทําการสงกลับ
๒๐.๑.๒ ผูบังคับกองรอยเสนารักษรับผิดชอบในการควบคุม คัดแยก
ใหมีการรักษาคนไขทางโรคจิตประสาท ณ ที่นั้น หรือสงกลับตามความจําเปน
๒๐.๑.๓ ผูบังคับกองพันเสนารักษ รับผิดชอบจัดตั้งที่คัดเลือกคนไข
จิตประสาท และใหการรักษาพยาบาลหรือสงกลับตามความจําเปน
๒๐.๑.๔ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสนาม รับผิดชอบในการรักษา
พยาบาลตามความสามารถ โดยจัดใหมีเจาหนาที่ซึ่งเคยผานการฝกอบรมเปนพิเศษ ในการดูแล
คนไขทางโรคจิตประสาทมาแลว และจัดใหมีสิ่งอุปกรณในการรักษาพยาบาลอยางพอเพียง
๒๐.๒ หลักในการปฏิบัติ
๒๐.๒.๑ ใหการรักษาพยาบาล ใหใกลหนวยตนสังกัดของคนไข
ใหมากที่สุดเทาที่จะทําได ในกรณีที่มีความจําเปนตองใชจิตแพทย ใหดําเนินการขอจิตประสาท
แพทยไปทําการรักษาให
๒๐.๒.๒ ใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกในการคัดแยกคนไข กับใหมี
การระงับประสาทตามความจําเปนทุกแหง
๒๐.๒.๓ ใหการรักษาชนิดที่มีใหคนไขรูสึกตัว
โดยหลีกเลี่ยง
บรรยากาศของโรงพยาบาล เชน ใหใสเครื่องแบบ และใหนอนเตียงสนาม
๒๐.๒.๔ เมื่อคนไขมาถึงใหลงมือรักษาพยาบาลทันที
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๒๐.๒.๕ อธิบายใหคนไขเกิดความเชื่อมั่นวา เขาสามารถกลับคืน ไป
ทําหนาที่ตามเดิมได ไมควรพูดถึงการสงกลับใหทราบ
๒๐.๒.๖ การพิจารณาสงคืน ใหพิจารณาวา จะสงคืนไปทําหนาที่
เดิมหรือไปทําหนาที่อื่น
๒๐.๒.๗ จิตประสาทแพทยตองทราบและติดตามสถานการณ ทาง
ยุทธวิธีดวยเสมอ เพื่อนํามาพิจารณาถึงความกดดันที่คนไขทางจิตประสาทไดรับ และเพื่อจะทราบวา
เมื่อใดจะตองทําการเตรียมรับคนไขที่เพิ่มมากขึ้น
ขอ ๒๑ ทันตกรรม
๒๑.๑ ความรับผิดชอบ
๒๑.๑.๑ ผูบังคับหนวยทหารทุกระดับชั้น เปนผูรับผิดชอบในการจัด
ใหมีการรักษาดูแลทางทันตกรรมใหแกกําลังพลทั้งหมด
๒๑.๑.๒ ทันตแพทย และเจาหนาที่ทันตกรรม ที่อยูประจําหนวย
รับผิดชอบในการรักษาพยาบาลทางทันตกรรม เทาที่สามารถจะกระทําได ถามีคนไขมากหรือเกิน
ขีดความสามารถใหขอความชวยเหลือจากหนวยทันตกรรมเคลื่อนที
๒๑.๑.๓ จัดหนวยทันตกรรมเคลื่อนที่
และกระจายกําลังให
เหมาะสมเพื่อใหกําลังพลที่ไปรับการรักษาทางทันตกรรมเคลื่อนที่ไปขางหลัง เปนระยะสั้นที่สุด
๒๑.๑.๔ ทันตแพทยฝายอํานวยการเปนผูกําหนดมาตรฐานทางทันตกรรม
ใหเปนแบบเดียวกันทั้งยุทธบริเวณ
๒๑.๑.๕ เจาหนาที่สงกําลังสายแพทยทุกระดับชั้นของหนวย เปนผู
รับผิดชอบในการจัดหา เก็บรักษา และแจกจายสิ่งอุปกรณ และเครื่องมือทางทันตกรรมโดยติดตอกับ
ทันตแพทยฝายอํานวยการ เพื่อใหทราบถึงความตองการสิ่งอุปกรณทางทันตกรรม
๒๑.๒ หลักในการปฏิบัติ
๒๑.๒.๑ จัดใหมีบริการทางทันตกรรมขึ้นในพื้นที่ที่กําลังทหาร
หนาแนนเมื่อกระทําได
๒๑.๒.๒ ใหมีการบริการทั้งทันตกรรมคลีนิค และทันตกรรม
ประดิษฐ
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๒๑.๒.๓ บริการทันตกรรมตองออนตัวอยูตลอดเวลา เมื่อสถานการณ
ทางยุทธวิธีอํานวยให หรือโอกาสเกื้อกูลตองทําการรักษาทางทันตกรรมโดยเฉพาะโรคดวย
ขอ ๒๒ การสํารวจสุขภาพทหาร
เมื่อหนวยทหารอยูในระยะพักปฏิบัติการ ใหมีการตรวจรางกายทั่วไป รวมทั้ง
สุขภาพจิต สุขภาพทันตนามัย และสุขศาสตรสวนบุคคลดวย
ตอนที่ ๖
เบ็ดเตล็ด
ขอ ๒๓ เมื่อคนไขทหารถึงแกกรรม
๒๓.๑ ถึงแกกรรมในที่รักษาพยาบาล
๒๓.๑.๑ เจาหนาที่รักษาพยาบาลจะตองรวบรวม และแยกไวให
มิดชิดเพื่อใหเจาหนาที่ดําเนินการตอไป
๒๓.๑.๒ พลาธิการ เปนผูรับผิดชอบดําเนินการ
๒๓.๒ ถึงแกกรรมในระหวางสงกลับ ใหนําศพสงตําบลรวบรวมศพของ
เหลาทหารพลาธิการที่อยูใกลที่สุด
๒๓.๓ สิ่งของติดตัวผูตาย
๒๓.๓.๑ สิ่งของราชการใหทําบัญชีแลว นําสงตําบลรวบรวม
สิ่งอุปกรณ
ขอ ๒๔ การรายงาน
๒๔.๑ รายงานประจําวันใหหนวยรักษาพยาบาล
รายงานยอดคนไข
ประจําวันโดยเครื่องมือสื่อสารที่เร็วที่สุด ใหหนวยเหนือทราบ
การรายงานยอดคนไวประจําวัน ใหแยกประเภทคนไข คือ ทหาร ตํารวจ
ขาราชการพลเรือน ประชาชน พันธมิตร และเชลยศึก
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๒๔.๒ การรายงานตามระยะเวลาใหหนวยรักษาพยาบาล รายงานการรักษา
พยาบาล และการสงกลับในสนามหรืออื่น ๆ ตามสายการบังคับบัญชา ตามระยะเวลาที่หนวยเหนือ
กําหนด โดยใชแบบพิมพ ทบ.๔๖๖ - ๙๐๐ กับสําเนาสงกรมแพทยทหารบก ๑ ชุด
ขอ ๒๕ แบบพิมพที่ใช
๒๕.๑ แบบพิมพสนาม ไดแก
แบบพิมพ ทบ.๔๖๖ - ๙๐๐ รายงานการรักษาพยาบาล และการ
สงกลับในสนาม
แบบพิมพ ทบ.๔๖๖ - ๙๐๑ บัตรบันทึกการปวยเจ็บในสนาม
แบบพิมพ ทบ. ๔๖๖ – ๙๐๒ บัตรสําหรับคนไขสงกลับสนาม
(สนาม)
แบบพิมพ ทบ.๔๖๖ - ๙๐๓ บัตรสงสิ่งของคนไข (สนาม)
แบบพิมพ ทบ.๔๖๖ - ๙๐๔ ใบชันสูตรพลิกศพ (สนาม)
๒๕.๒ แบบพิมพปกติบางแบบที่จําเปนตองนํามาใชในสนาม เนื่องจากยังไม
มีแบบพิมพสนามที่ตองการ
ขอ ๒๖ การประสานงาน
๒๖.๑ หนวยรักษาพยาบาล ตองเกื้อกูล และประสานงานซึ่งกัน และกัน โดย
ขจัดเรื่องงาน ซอนงาน และชวยขจัดขอบกพรองตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได
๒๖.๒ การปฏิบัติงานของหนวยรักษาพยาบาล ตองใหสอดคลองกับนโยบาย
ของหนวยทางยุทธวิธี
๒๖.๓ ใหนายแพทยใหญ และผูบังคับหนวยรักษาพยาบาลประสานงาน
และขอความรวมมือกับเจาหนาที่แพทยหนวยพันธมิตร เจาหนาที่อนามัยทองถิ่น โรงพยาบาล
พลเรือนและแพทยพลเรือนประจําทองถิ่นใหมากที่สุด
ขอ ๒๗ ขอปฏิบัติอื่น ๆ ที่มิไดกําหนดไวในระเบียบนี้ ใหถือปฏิบัติตามระเบียบ
กองทัพบก วาดวยการรักษาพยาบาลและการสงกลับในเวลาปกติ พ.ศ.๒๕๑๒ โดยอนุโลม

๖๐๕

ขอ ๒๘ ใหกรมแพทยทหารบกรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ และออกระเบียบ
ปลีกยอยไดตามความจําเปน โดยไมขัดกับระเบียบนี้

ขอ ๒๙ ใหใชระเบียบนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป.
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๔
(ลงชื่อ) พลเอก ป.

จารุเสถียร

( ประภาส จารุเสถียร )
ผูบัญชาการทหารบก

