
 

 

 

ประกาศโรงพยาบาลขุขันธ 

เรื่อง การแตงเครื่องแบบปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีโรงพยาบาลขุขันธ 

..................................................................... 

โรงพยาบาลขุขันธ   ขอประกาศแจงใหเจาหนาท่ี โรงพยาบาลขุขันธ ทราบ เรื่อง  การแตงเครื่องแบบ

ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีโรงพยาบาลขุขันธ ทุกฝาย ทุกงาน ทุกตําแหนงงาน ใหแตงเครื่องแบบใหถูกตองตามระเบียบ

ท่ีโรงพยาบาลขุขันธไดกําหนดไว เพ่ือความเปนระเบียบ สวยงาม เปนภาพลักษณ ท่ีดีตอองคกร ใหผูมาติดตอราชการ  

และผูมารับบริการเกิดความศรัทธาเชื่อม่ันในการปฏิบัติงาน  สําหรับผูท่ีฝาฝนไมปฏิบัติตามระเบียบการแตงกายของ

โรงพยาบาล จะถูกตักเตือน 3 ขอ ดังนี้ 

ครั้งท่ี 1 ตักเตือนดวยวาจา 

ครั้งท่ี 2 ตักเตือนเปนลายลักษณอักษร 

ครั้งท่ี 3 ภาคทัณฑเปนลายลักษณอักษร และรายงานใหคณะกรรมการบริหาร โรงพยาบาลขุขันธ รับทราบ

เพ่ือพิจารณาดําเนินการตอไป  

จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน 

 

   ประกาศ ณ วันท่ี   1   กุมภาพันธ  2560 

                                                                                
          (นายประวิทย  เสรีขจรจารุ) 

                   ผูอํานวยการโรงพยาบาลขุขันธ 

 

 

 

 



ระเบียบการแตงกายของเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงาน โรงพยาบาลขุขันธ 

1.พยาบาล (เวร เชา,บาย,ดึก) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันจันทร ชุดพยาบาล  

 วันอังคาร  ชุดพยาบาล 

วันพุธ  ชุดพยาบาล 

วันพฤหัสบดี ชุดฟาขาวลายทางท้ังชุด/รองเทาสีดํา 

วันศุกร  ชุดพยาบาล 

วันเสาร  ชุดพยาบาล 

วันอาทิตย ชุดพยาบาล  

 

 

 

 

  



1.1 สภาพสตรี  

- สวมเสื้อกระโปรงสีขาวชุดติดกัน คอเสื้อปกนก ตัวเสื้อผาหนาติดกระดุม 4-5 เม็ด ดานหนาตีเกล็ด 5 เกล็ด

ท่ีหนาอก 2 ขาง ตัวกระโปรงหกชิ้นติดกระดุมท่ีสายคาดเอว 1 เม็ด มีกระเปาเฉลียง 2 ขาง หรือ สวมเสื้อสีขาวคอปก

ปกนก หรือปกฮาวายเทเลอร ไมรัดรูปจนเกินไป ควรคลุมสะโพก กระโปรงสีขาว ชุดละทอน ตัวกระโปรง 6 ชิ้น หรือ

รูปตัวเอ หรือทรงตรงยาวปดเขา หรือกางเกงขายาวทรงตรงไมรัดรูป 

- ติดเข็มเครื่องหมายของสถาบันการศึกษา หรือของกระทรวงสาธารณสุขท่ีปกเสื้อดานซาย 

- กระดุมเสื้อของสถาบันการศึกษา หรือของกระทรวงสาธารณสุข 

- ผมยาวเก็บรวบใหเรียบรอย 

- ติดปายชื่อตามขนาดของทางโรงพยาบาลกําหนดให 

- สวมรองเทาหุมสน (รองเทารัดสนสีขาว กรณี มีปญหาการสวมรองเทาหุมสน) และถุงเทาพ้ืนสีขาว เวนแต

ในหนวยงานพิเศษ ใหใชรองเทาท่ีเตรียมไวสําหรับหนวยงานเฉพาะปฏิบัติในพ้ืนท่ีนั้นๆ 

 

1.2 สุภาพบุรุษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ใหสวมเสื้อสีขาว คอปกฮาวาย แขนสั้น ตัวเสื้อผาหนาติดกระดุม 4-5 เม็ด มีกระเปาดานลางซายและขวา

ดานละหนึ่งใบ ดานหลังมีเกล็ดซอน 3 นิ้ว แยกปลายประมาณ 6 นิ้วจากชายเสื้อ ติดปายชื่อท่ีอกดานซาย สวมกางเกง

สีสุภาพ ( สีดํา หรือสีขาว ) 

 

 

 

 

 

 

 



1.3 EMS 

การแตงกาย ของผูปฏิบัติการ จะบงบอกถึงประเภท ระดับของผูปฏิบัติการ ซ่ึงจะเปนไป  ตามความรู 

ความสามารถ ในการใหการชวยเหลือผูปวยฉุกเฉิน ผูปฏิบัติการ ในชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน ระดับสูง (ALS) และชุด

ปฏิบัติการฉุกเฉินระดับกลาง (ILS) ในชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับตน  

(BLS)ในชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องตน (FR) เครื่องแตงกาย ใชแบบเดียวกันท้ังบุคลากรชายและ หญิง รายละเอียด

ดังตอไปนี้ 

เสื้อ  

     1. เสื้อซาฟารี แขนสั้น สีขาว ปลอยชาย มีกระเปาเสื้อดานบนบริเวณหนาอกและดานขาง  

ลําตัว มีท่ีติดอินทรธนู ท่ีบาท้ังสองขาง  

 

     2. ติดแถบสะทอนแสงบริเวณสวนดานหลังเสื้อ เปนแถบสะทอนแสง“สีขาว” ขนาดความ กวาง ๒ นิ้ว ๑ 

เสน ใตตัวอักษรท่ีปก สวนดานหนา ขนาดแถบสะทอนแสงและจุดท่ี ติดตามความเหมาะสม เพ่ือความปลอดภัยของผู

ปฏิบัติการ ขณะปฏิบัติการกลางคืน  

กางเกง  

                1. กางเกงขายาว สีขาว / ดํา / กรมทา ( พรอมสวมเข็มขัด สําหรับบุคลากรชาย )  

                2. ติดแถบสะทอนแสง “สีขาว” ขนาดความกวางไมนอยกวา ๑ นิ้ว จํานวน ๒ เสน บริเวณ  

รอบขากางเกงโดยปกบริเวณเหนือหัวเขาและใตหัวเขา  

รองเทา  

                รองเทาท่ีสวมใส เปนรองเทาหุมสน ผาใบ (ขาว /ดํา ) หรือรองเทาหนังสีดํา  

     มาตรฐานการแสดงเครื่องหมายและตราสัญลักษณ ของผูปฏิบัติการ การแสดงเครื่องหมายและตรา

สัญลักษณใหแสดงไวท่ีเสื้อ เพ่ือเปน สัญลักษณ หรือแสดงให ประชาชน ผูเจ็บปวยฉุกเฉิน ผูเก่ียวของ ทราบ และรอง

ขอใชบริการไดอยางถูกตอง โดยมีรายละเอียด  

ดังนี้  

              1. บริเวณหนาอกดานขวาเหนือกระเปาเสื้อดานขวา (ถามีกระเปา) ปกชื่อ – นามสกุล และ  

ตําแหนงหนาท่ีตามประเภท ของผูปฏิบัติการ ในหนวยงานท่ีไดรับการกําหนดโดยสถาบัน  

การแพทยฉุกเฉินแหงชาติ ตัวอักษรสีน้ําเงิน ตรงกลางกระเปาเสื่อหนาอกดานขวา อาจปก   

ตราสัญลักษณ( LOGO) สพฉ. ,เพชรงาม เปยมปติ ,เวชกรฉุกเฉิน ประเภท  EMT-I, ชื่อ-นามสุกล 

              2. บริเวณหนาอกดานซาย บริเวณเหนือกระเปาเสื้อดานซาย ปกชื่อ รหัสประจําตัว / นามเรียก  

ขาน ประจําหนวยงานท่ีไดรับ การรับรองจากสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ  

              3. แสดงตราสัญลักษณของสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ (สพฉ.) ขนาดเสนผาศูนยกลาง ๗  

ซม.(ตามความเหมาะสม)ปก/ติดท่ีแขนเสื้อขวาอยูใตเครื่องหมายคําวาAmbulance หรือ ปก/ติดท่ี  

กระเปาเสื้ออกดานขวา ในกรณีไมมีกระเปาเสื้อดานขวา ใหปกท่ีตัวเสื้อไดในตําแหนง  เดียวกัน  

              4. กระเปาเสื้ออกดานซายแสดงสัญลักษณของสถานพยาบาลหนวยปฏิบัติการ/หนวยงาน องคกร  

 



    5. ดานหลังเสื้อ  

                            แถวบน ปก ชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน  

                            แถวสอง ปก LOGO STAR OF LIFE  

                            แถวกลาง ปก 1669 (ดวยวัสดุสีแดง)  

                            แถวลาง ปก ชื่อจังหวัด......  

               6. แถวลางสุด ติดแถบสีสะทอนแสง ใตอักษรชื่อจังหวัด “สีขาว” ขนาดความกวาง ๒ นิ้ว ๑ เสน  

ไหลขวา BLS/ILS/ALS ไหลชาย Logo ขององคกร(ถามี)ดานหลัง  

               

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.4 การปฏิบัติงานนอกสถานท่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- สวมเสื้อและกระโปรง/กางเกง สีขาวหรือสวมเสื้อฟาลายทางปกฮาวาย/ เทเลอร กระเปาลาง 2 ขาง สวม

กางเกงสีสุภาพ (สีดํา กรมทา น้ําตาล) พรอมสวมรองเทาหุมสนสีดําหรือรองเทารัดสน หรือหุมสน 

 

2. ผูชวยเหลือคนไข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันจันทร ชุดพนักงาน เสื้อสีเหลือง ปกฮาวายเทเลอร กระโปรงหรือกางเกงสีเหลือง 

วันอังคาร ชุดพนักงาน เสื้อสีเหลือง ปกฮาวายเทเลอร กระโปรงหรือกางเกงสีเหลือง 

วันพุธ              ชุดพนักงาน เสื้อสีเหลือง ปกฮาวายเทเลอร กระโปรงหรือกางเกงสีเหลือง 

วันพฤหัสบดี      ชุดฟาขาวลายทางท้ังชุด/รองเทาสีดํา 

วันศุกร           ชุดพนักงาน เสื้อสีเหลือง ปกฮาวายเทเลอร กระโปรงหรือกางเกงสีเหลือง 

วันเสาร  ชุดพนักงาน เสื้อสีเหลือง ปกฮาวายเทเลอร กระโปรงหรือกางเกงสีเหลือง 

วันอาทิตย ชุดพนักงาน เสื้อสีเหลือง ปกฮาวายเทเลอร กระโปรงหรือกางเกงสีเหลือง 

หมายเหตุ 

ผมยาวไมปลอยสยาย ใหมัดรวบไวดานหลังใหเรียบรอย  สวมรองเทาหุมสน/รองเทารัดสน หรือรองเทาผาใบ

สีสุภาพ 

 

 

 

 



3. พนักงานเปล/พนักงานประจําตึก 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันจันทร ชุดเสื้อฟาลายทางสุภาพบุรุษ/กางเกงสีดํา/รองเทาสีดํา 

วันอังคาร ชุดเสื้อฟาลายทางสุภาพบุรุษ/กางเกงสีดํา/รองเทาสีดํา 

วันพุธ              ชุดเสื้อฟาลายทางสุภาพบุรุษ/กางเกงสีดํา/รองเทาสีดํา 

วันพฤหัสบดี      ชุดฟาขาวลายทางท้ังชุด/รองเทาสีดํา 

วันศุกร           ชุดเสื้อฟาลายทางสุภาพบุรุษ/กางเกงสีดํา/รองเทาสีดํา 

วันเสาร  ชุดเสื้อฟาลายทางสุภาพบุรุษ/กางเกงสีดํา/รองเทาสีดํา 

วันอาทิตย ชุดเสื้อฟาลายทางสุภาพบุรุษ/กางเกงสีดํา/รองเทาสีดํา 
 

4 .งานซักพอก/จายกลาง 

 

 

 

 

 
 

วันจันทร ชุดฟาขาวลายทางท้ังชุด/รองเทาสีดํา 

วันอังคาร ชุดฟาขาวลายทางท้ังชุด/รองเทาสีดํา 

วันพุธ ชุดฟาขาวลายทางท้ังชุด/รองเทาสีดํา 

วันพฤหัสบดี ชุดฟาขาวลายทางท้ังชุด/รองเทาสีดํา 

วันศุกร ชุดฟาขาวลายทางท้ังชุด/รองเทาสีดํา 

วันเสาร ชุดฟาขาวลายทางท้ังชุด/รองเทาสีดํา 

วันอาทิตย ชุดฟาขาวลายทางท้ังชุด/รองเทาสีดํา 

หมายเหตุ   ผมยาวไมปลอยสยาย ใหมัดรวบไวดานหลังใหเรียบรอย  สวมรองเทาหุมสน/รองเทารัดสนหรือ

รองเทาผาใบสีสุภาพ 



5. ฝายบริหารงานท่ัวไป 

5.1 พัสดุ/การเงิน/ธุรการ  

วันจันทร ชุดกากี  

 วันอังคาร  ชุดสุภาพ เรียบรอย กระโปรงสีพ้ืน/กางเกงสีดํา 

วันพุธ  ชุดสุภาพ เรียบรอย กระโปรงสีพ้ืน/กางเกงสีดํา 

วันพฤหัสบดี ชุดฟาขาวลายทางท้ังชุด/รองเทาสีดํา 

วันศุกร  ชุดสุภาพ เรียบรอย กระโปรงสีพ้ืน/กางเกงสีดํา 

วันเสาร  ชุดสุภาพ เรียบรอย กระโปรงสีพ้ืน/กางเกงสีดํา 

วันอาทิตย ชุด  ชุดสุภาพ เรียบรอย กระโปรงสีพ้ืน/กางเกงสีดํา 

หมายเหตุ   ผมยาวไมปลอยสยาย ใหมัดรวบไวดานหลังใหเรียบรอย  สวมรองเทาหุมสน/รองเทารัดสน 

5.2 งานยานพาหนะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันจันทร ชุด กากี  

 วันอังคาร  ชุดสุภาพ เรียบรอย เสื้อเชิ้ตแขนยาว/กางเกงสีดํา/สีกรมทา/สีเทา 

วันพุธ  ชุดสุภาพ เรียบรอย เสื้อเชิ้ตแขนยาว/กางเกงสีดํา/สีกรมทา/สีเทา 

วันพฤหัสบดี ชุดฟาขาวลายทางท้ังชุด/รองเทาสีดํา 

วันศุกร  ชุดสุภาพ เรียบรอย เสื้อเชิ้ตแขนยาว/กางเกงสีดํา/สีกรมทา/สีเทา 

วันเสาร  ชุดสุภาพ เรียบรอย เสื้อเชิ้ตแขนยาว/กางเกงสีดํา/สีกรมทา/สีเทา 

วันอาทิตย ชุดสุภาพ เรียบรอย เสื้อเชิ้ตแขนยาว/กางเกงสีดํา/สีกรมทา/สีเทา 

หมายเหตุ   ชุดกากีเฉพาะราชการและ ลูกจางประจํา สวมรองเทาหุมสน/รองเทารัดสน หรือรองเทาผาใบสีสุภาพ 



5.3 งานซอมบํารุง 

 

          

                                          

 

 

 

 

 

 

วันจันทร ชุด เครื่องแบบชาง เสื้อสีเทา/กางเกงสีดํา 

วันอังคาร ชุด เครื่องแบบชาง เสื้อสีเทา/กางเกงสีดํา 

วันพุธ  ชุด เครื่องแบบชาง เสื้อแขนยาวสีครีม/กางเกงสีดํา 

วันพฤหัสบดี ชุด เครื่องแบบชาง เสื้อแขนยาวสีครีม/กางเกงสีดํา 

วันศุกร  ชุด เครื่องแบบชาง เสื้อสีเทา/กางเกงสีดํา 

วันเสาร  ชุด เครื่องแบบชาง เสื้อแขนยาวสีครีม/กางเกงสีดํา 

วันอาทิตย ชุด เครื่องแบบชาง เสื้อสีเทา/กางเกงสีดํา 

หมายเหตุ   สวมรองเทาหุมสน/รองเทารัดสน หรือรองเทาผาใบสีสุภาพ 

 

    5.4 งานสวน 

 

 

 

 

 
 

 

 

วันจันทร ชุด เสื้อแขนยาวสีสม/กางเกงสีดํา 

วันอังคาร ชุด เสื้อแขนยาวสีสม/กางเกงสีดํา 

วันพุธ  ชุด เสื้อแขนยาวสีเขียว/กางเกงสีดํา 

วันพฤหัสบดี ชุด ฟาขาวลายทางท้ังชุด/รองเทาสีดํา 

วันศุกร  ชุด เสื้อแขนยาวสีเขียว/กางเกงสีดํา 

วันเสาร  ชุด เสื้อแขนยาวสีฟา/กางเกงสีดํา 

วันอาทิตย ชุด เสื้อแขนยาวสีฟา/กางเกงสีดํา 

หมายเหตุ   สวมรองเทาหุมสน/รองเทารัดสน หรือรองเทาผาใบสีสุภาพ 



 6.งาน บริการอาหาร 

 

 

 

 

 

วันจันทร ชุดฟาขาวลายทางท้ังชุด/รองเทาสีดํา 

วันอังคาร ชุดฟาขาวลายทางท้ังชุด/รองเทาสีดํา 

วันพุธ ชุดฟาขาวลายทางท้ังชุด/รองเทาสีดํา 

วันพฤหัสบดี ชุดฟาขาวลายทางท้ังชุด/รองเทาสีดํา 

วันศุกร ชุดเสื้อซาฟารีชมพูลายทาง/กางเกงสีดํา 

วันเสาร  ชุดเสื้อซาฟารีชมพูลายทาง/กางเกงสีดํา 

วันอาทิตย ชุดเสื้อซาฟารีฟาลายทาง/กางเกงสีดํา 

หมายเหตุ   ผมยาวไมปลอยสยาย ใหมัดรวบไวดานหลังใหเรียบรอย  สวมรองเทาหุมสน/รองเทารัดสน 

หรือรองเทาผาใบสีสุภาพ 

7.งานแผนงานและประเมินผล 

 

 

 

 

 

วันจันทร ชุดสุภาพ เรียบรอย เสื้อเชิ้ตแขนยาว/แขนสั้น/กางเกงสีดํา 

วันอังคาร ชุดสุภาพ เรียบรอย เสื้อเชิ้ตแขนยาว/แขนสั้น 

                     หรือเสื้อชอปกรณีปฏิบัติงานคอมพิวเตอร/กางเกงสีดํา 

วันพุธ  ชุดสุภาพ เรียบรอย เสื้อเชิ้ตแขนยาว/แขนสั้น/กางเกงสีดํา 

วันพฤหัสบดี ชุดฟาขาวลายทางท้ังชุด/รองเทาสีดํา  

วันศุกร  ชุดสุภาพ เรียบรอย เสื้อเชิ้ตแขนยาว/แขนสั้น/กางเกงสีดํา 

วันเสาร  ชุดสุภาพ เรียบรอย เสื้อเชิ้ตแขนยาว/แขนสั้น/กางเกงสีดํา 

วันอาทิตย ชุดสุภาพ เรียบรอย เสื้อเชิ้ตแขนยาว/แขนสั้น/กางเกงสีดํา 

หมายเหตุ   ผมยาวไมปลอยสยาย ใหมัดรวบไวดานหลังใหเรียบรอย  สวมรองเทาหุมสน/รองเทารัดสน  



8.งานทันตกรรม 

 

 

 

 

 

วันจันทร ชุดเสื้อกราวนสีขาว/กระโปรงสีสุภาพหรือกางเกงสีดํา 

วันอังคาร ชุดเสื้อกราวนสีขาว/กระโปรงสีสุภาพหรือกางเกงสีดํา 

วันพุธ ชุดเสื้อกราวนสีขาว/กระโปรงสีสุภาพหรือกางเกงสีดํา 

วันพฤหัสบดี ชุดฟาขาวลายทางท้ังชุด/รองเทาสีดํา/เสื้อกราวนสีขาว/กระโปรงสีสุภาพหรือกางเกงสีดํา 

วันศุกร  ชุดเสื้อกราวนสีขาว/กระโปรงสีสุภาพหรือกางเกงสีดํา 

วันเสาร  ชุดเสื้อกราวนสีขาว/กระโปรงสีสุภาพหรือกางเกงสีดํา 

วันอาทิตย ชุดเสื้อกราวนสีขาว/กระโปรงสีสุภาพหรือกางเกงสีดํา 

หมายเหตุ   ผมยาวไมปลอยสยาย ใหมัดรวบไวดานหลังใหเรียบรอย  สวมรองเทาหุมสน/รองเทารัดสน 

 

8.1. พนักงานทันตกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันจันทร ชุดสุภาพ เรียบรอย เสื้อเชิ้ตแขนยาว/แขนสั้น/กางเกงสีดํา 

วันอังคาร ชุดสุภาพ เรียบรอย เสื้อเชิ้ตแขนยาว/แขนสั้น กางเกงสีดํา 

วันพุธ  ชุดสุภาพ เรียบรอย เสื้อเชิ้ตแขนยาว/แขนสั้น/กางเกงสีดํา 

วันพฤหัสบดี ชุดฟาขาวลายทางท้ังชุด/รองเทาสีดํา 

วันศุกร  ชุดสุภาพ เรียบรอย เสื้อเชิ้ตแขนยาว/แขนสั้น/กางเกงสีดํา 

วันเสาร  ชุดสุภาพ เรียบรอย เสื้อเชิ้ตแขนยาว/แขนสั้น/กางเกงสีดํา 

วันอาทิตย ชุดสุภาพ เรียบรอย เสื้อเชิ้ตแขนยาว/แขนสั้น/กางเกงสีดํา 

 

 



9.งานเภสัชกรรม 

9.1 เภสัชกร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันจันทร ชุดเสื้อกราวนสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว/กางเกงสีดํา/กระโปรงสีสุภาพ 

วันอังคาร ชุดเสื้อกราวนสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว/กางเกงสีดํา/กระโปรงสีสุภาพ 

วันพุธ  ชุดเสื้อกราวนสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว/กางเกงสีดํา/กระโปรงสีสุภาพ 

วันพฤหัสบดี ชุดเสื้อกราวนสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว/กางเกงสีดํา/กระโปรงสีสุภาพ 

วันศุกร  ชุดเสื้อกราวนสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว/กางเกงสีดํา/กระโปรงสีสุภาพ 

วันเสาร  ชุดเสื้อกราวนสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว/กางเกงสีดํา/กระโปรงสีสุภาพ 

วันอาทิตย ชุดเสื้อกราวนสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว/กางเกงสีดํา/กระโปรงสีสุภาพ 

 

หมายเหตุ   ผมยาวไมปลอยสยาย ใหมัดรวบไวดานหลังใหเรียบรอยสวมรองเทาหุมสน/รองเทารัดสนสีดํา/สีสุภาพ 

 

 

 

 

 



9.2.เจาพนักงานเภสัชกรรม 

 

 

 

 

 

วันจันทร ชุดเสื้อกราวนสีขาว/กระโปรงสีสุภาพหรือกางเกง  

วันอังคาร ชุดเสื้อกราวนสีขาว/กระโปรงสีสุภาพหรือกางเกงสีดํา 

วันพุธ ชุดเสื้อกราวนสีขาว/กระโปรงสีสุภาพหรือกางเกงสีดํา 

วันพฤหัสบดี ชุดเสื้อกราวนสีขาว/ชุดฟาขาวลายทางท้ังชุด/รองเทาสีดํา 

วันศุกร  ชุดเสื้อกราวนสีขาว/กระโปรงสีสุภาพหรือกางเกงสีดํา 

วันเสาร  ชุดเสื้อกราวนสีขาว/กระโปรงสีสุภาพหรือกางเกงสีดํา 

วันอาทิตย ชุดเสื้อกราวนสีขาว/กระโปรงสีสุภาพหรือกางเกงสีดํา 

 

หมายเหตุ   ผมยาวไมปลอยสยาย ใหมัดรวบไวดานหลังใหเรียบรอย สวมรองเทาหุมสน/รองเทารัดสนสีดําหรือ  

               รองเทาผาใบสีสุภาพ 

9.3. พนักงานเภสัชกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันจันทร ชุดสุภาพ เรียบรอย เสื้อเชิ้ตแขนยาว/แขนสั้น/กางเกงสีดํา 

วันอังคาร ชุดสุภาพ เรียบรอย เสื้อเชิ้ตแขนยาว/แขนสั้น กางเกงสีดํา 

วันพุธ  ชุดสุภาพ เรียบรอย เสื้อเชิ้ตแขนยาว/แขนสั้น/กางเกงสีดํา 

วันพฤหัสบดี ชุดฟาขาวลายทางท้ังชุด/รองเทาสีดํา 

วันศุกร  ชุดสุภาพ เรียบรอย เสื้อเชิ้ตแขนยาว/แขนสั้น/กางเกงสีดํา 

วันเสาร  ชุดสุภาพ เรียบรอย เสื้อเชิ้ตแขนยาว/แขนสั้น/กางเกงสีดํา 

วันอาทิตย ชุดสุภาพ เรียบรอย เสื้อเชิ้ตแขนยาว/แขนสั้น/กางเกงสีดํา 



 

10.กลุมงานเทคนิคบริการทางการแพทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันจันทร ชุดเสื้อกราวนสีขาว/กระโปรงสีสุภาพหรือกางเกงสีดํา 

วันอังคาร ชุดเสื้อกราวนสีขาว/กระโปรงสีสุภาพหรือกางเกงสีดํา 

วันพุธ  ชุดเสื้อกราวนสีขาว/กระโปรงสีสุภาพหรือกางเกงสีดํา 

วันพฤหัสบดี ชุดฟาขาวลายทางท้ังชุด/รองเทาสีดํา 

วันศุกร  ชุดเสื้อกราวนสีขาว/กระโปรงสีสุภาพหรือกางเกงสีดํา 

วันเสาร  ชุดเสื้อกราวนสีขาว/กระโปรงสีสุภาพหรือกางเกงสีดํา 

วันอาทิตย ชุดเสื้อกราวนสีขาว/กระโปรงสีสุภาพหรือกางเกงสีดํา  

 

หมายเหตุ   ผมยาวไมปลอยสยาย ใหมัดรวบไวดานหลังใหเรียบรอย  สวมรองเทาหุมสน/รองเทารัดสน 

                หรือรองเทาผาใบสีสุภาพ 

 

 

 

 

 

 



11. งานกายภาพบําบัด 

 

 

 

 

 

 

วันจันทร ชุดเสื้อกราวนสีขาว/กางเกงสีดําหรือกรมทา 

วันอังคาร ชุดเสื้อกราวนสีขาว/กางเกงสีดําหรือกรมทา 

วันพุธ ชุดเสื้อกราวนสีขาว/กางเกงสีดําหรือกรมทา 

วันพฤหัสบดี ชุดเสื้อกราวนสีขาว/กางเกงสีดําหรือกรมทา 

วันศุกร  ชุดเสื้อกราวนสีขาว/กางเกงสีดําหรือกรมทา 

วันเสาร  ชุดเสื้อกราวนสีขาว/กางเกงสีดําหรือกรมทา 

วันอาทิตย ชุดเสื้อกราวนสีขาว/กางเกงสีดําหรือกรมทา 

หมายเหตุ   ผมยาวไมปลอยสยาย ใหมัดรวบไวดานหลังใหเรียบรอย  สวมรองเทาหุมสน/รองเทารัดสนสีดํา 

 

12.งานเอกซเรย 

 

 

 

 

 

วันจันทร ชุดเสื้อกราวนสีขาว/กางเกงสีดํา 

วันอังคาร ชุดเสื้อกราวนสีขาว/กางเกงสีดํา 

วันพุธ  ชุดเสื้อกราวนสีขาว/กางเกงสีดํา  

วันพฤหัสบดี ชุดฟาขาวลายทางท้ังชุด/รองเทาสีดํา 

วันศุกร ชุดเสื้อกราวนสีขาว/กางเกงสีดํา 

วันเสาร  ชุดเสื้อกราวนสีขาว/กางเกงสีดํา 

วันอาทิตย ชุดเสื้อกราวนสีขาว/กางเกงสีดํา 



 

13. งานแพทยแผนไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันจันทร ชุดเสื้อกราวนสีขาว/กระโปรงสีสุภาพหรือกางเกงสีดํา 

วันอังคาร ชุดเสื้อกราวนสีขาว/กระโปรงสีสุภาพหรือกางเกงสีดํา 

วันพุธ ชุดเสื้อกราวนสีขาว/กระโปรงสีสุภาพหรือกางเกงสีดํา 

วันพฤหัสบดี ชุดเสื้อกราวนสีขาว/กระโปรงสีสุภาพหรือกางเกงสีดํา 

วันศุกร  ชุดเสื้อกราวนสีขาว/กระโปรงสีสุภาพหรือกางเกงสีดํา 

วันเสาร  ชุดเสื้อกราวนสีขาว/กระโปรงสีสุภาพหรือกางเกงสีดํา 

วันอาทิตย ชุดเสื้อกราวนสีขาว/กระโปรงสีสุภาพหรือกางเกงสีดํา 

หมายเหตุ   ผมยาวไมปลอยสยาย ใหมัดรวบไวดานหลังใหเรียบรอย  สวมรองเทาหุมสน/รองเทารัดสนสีดํา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. องคกรแพทย/ทันตแพทย 

 

 

 

 

 

 

 

วันจันทร ชุดเสื้อกราวนสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว/กางเกงสีดํา/กระโปรงสีสุภาพ 

วันอังคาร ชุดเสื้อกราวนสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว/กางเกงสีดํา/กระโปรงสีสุภาพ 

วันพุธ  ชุดเสื้อกราวนสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว/กางเกงสีดํา/กระโปรงสีสุภาพ 

วันพฤหัสบดี ชุดเสื้อกราวนสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว/กางเกงสีดํา/กระโปรงสีสุภาพ 

วันศุกร  ชุดเสื้อกราวนสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว/กางเกงสีดํา/กระโปรงสีสุภาพ 

วันเสาร  ชุดเสื้อกราวนสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว/กางเกงสีดํา/กระโปรงสีสุภาพ 

วันอาทิตย ชุดเสื้อกราวนสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว/กางเกงสีดํา/กระโปรงสีสุภาพ 

 

หมายเหตุ   ผมยาวไมปลอยสยาย ใหมัดรวบไวดานหลังใหเรียบรอย สวมรองเทาหุมสน/รองเทารัดสนสีดํา/สีสุภาพ 

 

 

 

 

 

 



15. การแตงกายเขารวมประชุม/อบรม/สัมมนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ   ชุดสุภาพ เรียบรอย เสื้อเชิ้ตแขนยาว/แขนสั้น/กางเกงสีสุภาพ/สวมรองเทาสุภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กลุมงานการพยาบาล โรงพยาบาลขุขันธ 

เครื่องแบบพยาบาลหญิง 

การแตงเครื่องแบบประกอบดวย 

หมวก   - หมวกพยาบาลสีขาวติดแถบกํามะหยี่สีดํา โดยติดแถบหมวกทางดานยาว หางจาก 

  ขอบบน ประมาณ  0.5 – 1  เซนติเมตร   พยาบาลวิชาชีพ แถบกํามะหยี่สีดํา  

  ขนาด  1.5  เซนติเมตร 

ผม   - ทรงผมสุภาพ ถาผมยาวตองรวบเก็บผมใหเรียบรอยไมติดก๊ิบสีฉูดฉาด 

เครื่องประดับ  - ไมใสเครื่องประดับทุกชนิด ยกเวนนาฬิกา ถาสวมสรอยคอตองอยูต่ํากวาระดับคอ  

  เสื้อ 

รองเทา  - ใชรองเทาคัดชูสีขาว เรียบไมมีลวดลาย พ้ืนยาง ปลายเทาปด 

 

ภาพแสดงหมวกดานหนาและดานหลัง 

 

 

 

  

 

 

เครื่องแบบ -  ใชผาสีขาวชนิดหนา เนื้อผาเรียบไมมีลวดลาย  

-  มีปายชื่อท่ีทางโรงพยาบาลจัดทําใหพรอมรูปถายและตําแหนงงาน 

 

 



ชุดเครื่องแบบมีดังนี้ 

1. ชุดเส้ือกระโปรงคนละทอน 

เส้ือ   - ปกเสื้อฮาวายมน ฮาวายแหลม ปกเสื้อบัวมน บัวแหลมตามแบบ 

  -  ตัวเสื้อเขารูป ความยาวตัวเสื้อคลุมสะโพก 

   ดานหนา  ผาตลอด รังดุมกุนใชกระดุมของกระทรวงสาธารณสุขหรือของสถาบัน  

   มีปายชื่อท่ีทางโรงพยาบาลจัดทําใหพรอมรูปถายและตําแหนงงาน มีกระเปาเจาะ    

   2 ขาง 

   ดานหลัง  มีเกร็ดซายขวาไมแยก หรือผาดานลางตรงกาง แลวปายทับรอยผายาว 

   ประมาณ 5 นิ้ว  

          - แขนเสื้อสั้นเหนือขอศอกเล็กนอย  

กระโปรงมี 2 แบบ 

  แบบท่ี   1  ทรงตรง หรือทรง A ผาหลังปายทับกัน 

  แบบท่ี   2  ทรงทวิช ดานหลัง 

  ความยาวของกระโปรงคลุมเขา ยาวไมเกิน 3 นิ้ว  

 

 

 

 

 

 

 

 



2.  ชุดเส้ือและกระโปรงติดกัน 

เส้ือ   - ปกเสื้อฮาวายมน ฮาวายแหลม ปกเสื้อบัวมน บัวแหลม ตามแบบ 

       ดานหนา  ผาตลอดถึงเอว ตีเกล็ดเล็กๆจากไหลถึงเอว ท่ีหนาอกเสื้อท้ังซายและขวา ขาง

ละ 5 เกล็ด หรือไมมีเกล็ดก็ได  มีปายชื่อท่ีทางโรงพยาบาลจัดทําใหพรอมรูปถายและตําแหนงงาน  

  ดานหลัง  ตอเปนรูปสามเหลี่ยมสวนบนไหลถึงหลัง 

  - แขนเสื้อสั้นเหนือขอศอกเล็กนอย  

กระโปรง  มี  4  แบบ  

แบบท่ี 1 แบบ 2 ชิ้น หรือ 2 ชิ้นมีรูดหรือกระตุกเล็กนอย 

  แบบท่ี 2 แบบ 4 ชิ้น 

  แบบท่ี 3 แบบ 6 ชิ้น ปลายบานเล็กนอย  

  แบบท่ี 4 แบบทวิชชั้นเดียวท้ังดานหนาและดานหลัง  ปลายบานแยกทวิชครึ่งตัวของกระโปรง 

รอยตอระหวางเสื้อและกระโปรงใชเข็มขัดผาในตัว ขนาด 1 ½ นิ้ว คาดทับรอยตอของเอวเสื้อและกระโปรง  

กระโปรงมีกระเปาเจาะในตัว 2 ขาง ความยาวกระโปรงคลุมเขา ยาวไมเกิน 3 นิ้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.  ชุดเส้ือและกางเกง 

เส้ือ   - ปกเสื้อฮาวายมน ฮาวายแหลม ปกเสื้อบัวมน บัวแหลม ตามแบบ 

    -  ตัวเสื้อเขารูป ความยาวตัวเสื้อคลุมสะโพก 

        ดานหนา    ผาตลอด รังดุมกุน ใชกระดุมของกระทรวงสาธารณสุข  หรือของสถาบัน มี

ปายชื่อท่ีทางโรงพยาบาลจัดทําใหพรอมรูปถายและตําแหนงงาน  กระเปาเจาะ 2 ใบ 

   ดานหลัง  มีเกร็ดซายขวาไมแยก หรือผาดานลางตรงกลางแลวปายทับ รอยผา 

ยาวประมาณ 5 นิ้ว 

กางเกง   - กางเกงทรงสุภาพ ไมคับหรือหลวมเกินไป ขากางเกงไมกวางหรือแคบจนเกินไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



4.  ชุดพยาบาลหญิงตั้งครรภ 

      ชุด  -  เปนชุดเสื้อและกระโปรงติดกัน (แบบแซค) ไมตอเอว  

                          -  ปกเสื้อฮาวายมน ฮาวายแหลม ปกเสื้อบัวมน บัวแหลม ตอเหนืออกมีจีบรูดเล็กนอย 

                          -  มีปายชื่อท่ีทางโรงพยาบาลจัดทําใหพรอมรูปถายและตําแหนงงาน 

ดานหนา  ไมตอเหนืออกหรือตอเหนืออกมีจีบรูดเล็กนอยตามแบบ  

ดานหลัง  ไมมีรอยตอ 

  -  แขนเสื้อสั้นเหนือขอศอกเล็กนอย  

  -  ความยาวของกระโปรงคลุมเขา ยาว  3 – 5  นิ้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เครื่องแบบพยาบาลชาย 

การแตงเครื่องแบบประกอบดวย 

ชุดเครื่องแบบ 

ผา - ใชผาสีขาวชนิดหนา เนื้อผาเรียบไมมีลวดลาย  

เส้ือ - มี 2 แบบ  

  แบบท่ี 1  แบบซาฟารี  ปกฮาวาย  ติดกระดุม 4 เม็ด มีกระเปาปะ 1 ใบ ท่ีหนาอกเสื้อดานซาย มี

ปายชื่อท่ีทางโรงพยาบาลจัดทําใหพรอมรูปถายและตําแหนงงาน    มีกระเปาปะท่ีชายเสื้อดานลางขางละใบตามแบบ 

  แบบท่ี 2  แบบเสื้อคอตั้ง ปายดานขวาติดกระดุม 7 เม็ด มีกระเปา 1 ใบ ท่ีอกเสื้อดานซาย    

มีปายชื่อท่ีทางโรงพยาบาลจัดทําใหพรอมรูปถายและตําแหนงงาน 

    -  เสื้อดานหลังมีแถบผาคาดเอวเย็บติด  

-  ความยาวองตัวเสื้อคลุมสะโพก ท้ัง 2 แบบ 

กางเกง - กางเกงขายาวแบบสุภาพ ปลายขากางเกงไมกวางหรือแคบจนเกินไป  

รองเทา - รองเทาหุมสนสีขาวหรือสีดําของผูชาย แบบสุภาพ พ้ืนยาง 

ถุงเทา - สีสุภาพ  

 

 

 

 

 

 

 

 



เครื่องแบบผูชวยเหลือคนไขหญิง 

การแตงเครื่องแบบประกอบดวย 

ผม  - ทรงสุภาพ ถาผมยาวตองรวบเก็บผมใหเรียบรอย ไมติดก๊ิบสีฉูดฉาด 

เครื่องประดับ - ไมใสเครื่องประดับทุกชนิด ยกเวนนาฬิกา ถาสวมสรอยคอตองอยูต่ํากวาระดับคอ   

                     เสื้อ 

รองเทา    - ใชรองเทาคัดชูสีดํา เรียบไมมีลวดลาย  ปลายเทาปด  สนสูงไมเกิน 2 นิ้ว 

ชุดเครื่องแบบ 

เส้ือ  - ใชผาสีฟาขาวหรือสีเหลืองออน ชนิดหนาเนื้อเรียบไมมีลวดลาย 

   - มีปายชื่อท่ีทางโรงพยาบาลจัดทําใหพรอมรูปถายและตําแหนงงาน 

   - มีกระเปาเจาะ 2 ขาง ตามแบบ 

กางเกงและกระโปรง - ใชผาสีฟาขาวหรือสีเหลืองออน ชนิดหนาเนื้อเรียบไมมีลวดลาย 

ชุดเครื่องแบบมีดังนี้ 

1.  ชุดเส้ือกระโปรงคนละทอน 

เส้ือ - ปกเสื้อฮาวายมน ฮาวายแหลม ปกเสื้อบัวมน บัวแหลมตามแบบ  

-  ตัวเสื้อเขารูป ความยาวตัวเสื้อคลุมสะโพก 

-  มีปายชื่อท่ีทางโรงพยาบาลจัดทําใหพรอมรูปถายและตําแหนงงาน 

ดานหนา   ผาตลอด รังดุมกุนติดกระดุม  ดานซายของอกเสื้อมีกระเปาเจาะ 2 ขาง 

ดานหลัง   มีเกร็ดดายขวาไมแยก หรือผาดานลางตรงกลาง แลวปายทับรอยผายาวประมาณ 5 

นิ้ว ตามแบบ 

-  แขนเสื้อสั้นเหนือขอศอกเล็กนอย 

กระโปรงมี 2 แบบ 

  แบบท่ี 1 ทรงตรง หรือทรง A ผาหลังปายทับกัน 

  แบบท่ี 2 ทรงทวิช ดานหลัง  ความยาวของกระโปรงคลุมเขา ยาวไมเกิน 3 นิ้ว  



2. ชุดเส้ือและกระโปรงติดกัน 

 เส้ือ    -  ปกเสื้อฮาวายมน ฮาวายแหลม ปกเสื้อบัวมน บัวแหลม ตามแบบ  

ดานหนา   ผาตลอดถึงเอว ตีเกล็ดเล็กๆจากไหลถึงเอว ท่ีหนาอกเสื้อท้ังซายและ ขวา ขางละ 5 

เกล็ด หรือไมมีเกล็ดก็ได  ดานหลัง ตอเปนรูปสามเหลี่ยมสวนบนไหลถึงหลัง 

          -  แขนเสื้อสั้นเหนือขอศอกเล็กนอย  

-  มีปายชื่อท่ีทางโรงพยาบาลจัดทําใหพรอมรูปถายและตําแหนงงาน 

กระโปรง  มี 4 แบบ  

แบบท่ี 1 แบบ 2 ชิ้น หรือ 2 ชิ้นมีรูดหรือกระตุกเล็กนอย 

  แบบท่ี 2 แบบ 4 ชิ้น 

  แบบท่ี 3 แบบ 6 ชิ้น ปลายบานเล็กนอย  

  แบบท่ี 4 แบบทวิชชั้นเดียวท้ังดานหนาและดานหลัง  ปลายบานแยกทวิชครึ่งตัวของกระโปรง 

รอยตอระหวางเสื้อและกระโปรง ใชเข็มขัดผาในตัว ขนาด 1 ½ นิ้ว คาดทับรอยตอของเอวเสื้อและกระโปรง  

กระโปรงมีกระเปาเจาะในตัว 2 ขาง ความยาวกระโปรงคลุมเขา ยาวไมเกิน 3 นิ้ว 

3.  ชุดเส้ือและกางเกง 

 เส้ือ -  ปกเสื้อฮาวายมน ฮาวายแหลม ปกเสื้อบัวมน บัวแหลม ตามแบบ  

  -  ตัวเสื้อเขารูป ความยาวตัวเสื้อคลุมสะโพก  

ดานหนา    ผาตลอด รังดุมกุน ใชกระดุมของกระทรวงสาธารณสุขหรือของสถาบัน ปกชื่อ  

ตําแหนง  หรือปายชื่อหนวยงานดานซายของอกเสื้อ กระเปาเจาะ 2 ใบ 

ดานหลัง  มีเกร็ดซายขวาไมแยก หรือผาดานลางตรงกลางแลวปายทับ รอยผายาวประมาณ 5 นิ้ว 

กางเกง - กางเกงทรงสุภาพ ไมคับหรือหลวมเกินไป ขากางเกงไมกวางหรือแคบจนเกินไป 

 

 

 



4.  ชุดผูชวยเหลือคนไขหญิงตั้งครรภ 

ชุด -  เปนชุดเสื้อและกระโปรงติดกัน (แบบแซค) ไมตอเอว  

-  ปกเสื้อฮาวายมน ฮาวายแหลม ปกเสื้อบัวมน บัวแหลม ตอเหนืออกมีจีบรูดเล็กนอย 

-  มีปายชื่อท่ีทางโรงพยาบาลจัดทําใหพรอมรูปถายและตําแหนงงาน 

ดานหนา  ไมตอเหนืออกหรือตอเหนืออกมีจีบรูดเล็กนอยตามแบบ 

ดานหลัง  ไมมีรอยตอ 

-  แขนเสื้อสั้นเหนือขอศอกเล็กนอย  

-  ความยาวของกระโปรงคลุมเขา ยาว 3-5 นิ้ว 

เครื่องแบบผูชวยเหลือคนไขชาย 

การแตงเครื่องแบบประกอบดวย 

ชุดเครื่องแบบ 

ผา -  ใชผาสีฟาขาวหรือสีกรมทา/ดํา ชนิดหนา เนื้อผาเรียบไมมีลวดลาย  

เส้ือ -  มี 2 แบบ  

แบบท่ี 1 แบบซาฟารี ปกฮาวาย ติดกระดุม 4 เม็ด มีกระเปาปะ 1 ใบ  และมีกระเปาปะท่ีชายเสื้อ

ดานลางขางละใบตามแบบ 

  แบบท่ี 2 แบบเสื้อคอตั้ง ปายดานขวาติดกระดุม 7 เม็ด มีกระเปา 1 ใบ  

-  เสื้อดานหลังมีแถบผาคาดเอวเย็บติด 

-  ความยาวของตัวเสื้อคลุมสะโพก ท้ัง 2 แบบ 

-  มีปายชื่อท่ีทางโรงพยาบาลจัดทําใหพรอมรูปถายและตําแหนงงาน 

กางเกง - กางเกงขายาวแบบสุภาพสีดํา/กรมทา ปลายขากางเกงไมกวางหรือแคบจนเกินไป  

รองเทา - รองเทาหุมสนสีดําของผูชาย แบบสุภาพ พ้ืนยาง 

ถุงเทา - สีสุภาพ  



ปฏิบัต ิ

1.  การแตงกายของเจาหนาท่ีทางการพยาบาลสตรี 

1.1  สวมเสื้อและกระโปรงสีขาวชุดติดกัน คอเสื้อปกนกตัวเสื้อผาหนาติดกระดุม 4-5 เม็ด ดานหนาตีเกล็ด 5 

เกล็ดท่ีหนาอก 2 ขาง ตัวกระโปรงหกชิ้นติดกระดุมท่ีสายคาดเอว 1 เม็ด มีกระเปาเฉลียง  2  ขาง  

1.2  สวมเสื้อและกระโปรงสีขาวชุดละทอน  คอเสื้อปกปกนก หรือปกฮาวายเทเลอร ตัวกระโปรง 6 ชิ้น หรือ

รูปตัวเอ หรือทรงตรงยาวปดเขา มีกระเปา  2  ขาง  

1.3  สวมหมวกสีขาว เทปกํามะหยี่สีดํา จํานวน 1 แถบดังนี้  

- พยาบาลวิชาชีพ ขนาด  1.5  ซม.  

- พยาบาลเทคนิค ขนาด  1  ซม.  

1.4  ติดเข็มเครื่องหมายของสถาบันการศึกษาท่ีปกเสื้อดานซาย  

1.5  ติดปายชื่อตามขนาดของทางโรงพยาบาลกําหนดให  

1.6  กระดุมเสื้อใหใชของกระทรวงสาธารณสุขหรือของสถาบัน  

1.7  สวมรองเทาหุมสนหรือรองเทารัดสนสีขาว  และถุงเทาพ้ืนสีขาวเวนแตในหนวยงานพิเศษใหใชรองเทาท่ี

เตรียมไวสําหรับหนวยงาน  

1.8  ขณะตั้งครรภใหใสชุดคลุมทองสีขาวตามแบบขางตน 

หมายเหตุ : วันพุธใหสวมชุดฟาขาว แบบกระโปรงหรือแบบกางเกงตามแบบท่ีกําหนด 

2.  การแตงกายพยาบาลชาย   

ใหสวมเสื้อคอปกสีฮาวายสีขาว แขนสั้น ตัวเสื้อผาหนาติดกระดุม   4-5  เม็ด มีกระเปาดานลางซายและขวา

ดานละหนึ่งใบดานหลังมีเกล็ดซอน 3 นิ้วแยกปลายประมาณ  6  นิ้วจากชายเสื้อติดปายชื่อท่ีอกดานซาย สวมกางเกง

สีสุภาพ  (ขาว ดํา กรมทา น้ําตาล หรือสีกากี)  

หมายเหตุ : วันพุธใหสวมชุดฟาขาว แบบกางเกงตามแบบท่ีกําหนด 

 

 



3.  การปฏิบัติงานนอกสถานท่ี   

จะสวมเสื้อและกระโปรงสีขาวหรือสวมเสื้อสีฟาปกฮาวาย / เทเลอร  มีกระเปาปกเครื่องหมายโลโกของ

โรงพยาบาลหรือตราสัญญาลักษณของวิชาชีพ  กระเปาลางดานซายและดานของ   2  ขางสวมกางเกงสีสุภาพ   (สีดํา 

กรมทา น้ําตาล)  พรอมสวมรองเทาหุมสนสีดํา /สีสุภาพ  

* การแตงกายอ่ืน ๆ  การมาติดตอราชการในเวลาราชการสุภาพสตรีควรสวมเสื้อและกระโปรงสุภาพ  

สุภาพบุรุษควรสวมเสื้อและกางเกงสุภาพ ไมควรสวมกางเกงขาสั้น  

* มีปายชื่อท่ีทางโรงพยาบาลจัดทําใหพรอมรูปถายและตําแหนงงาน(การปฏิบัติงานนอกสถานท่ี) 

4.  การแตงกายขณะปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

4.1  พยาบาลวิชาชีพสตรีแตงกายเหมือนกับการปฏิบัติงานในเวลาราชการหรือ  สวมชุดกางเกงสีขาวทรง

สุภาพ สวมรองเทาและถุงเทาสีขาว 

4.2  พยาบาลวิชาชีพชายการแตงกายเหมือนการปฏิบัติงานในเวลาราชการ สวมรองเทาหุมสนและถุงเทาสีดํา 

4.3  ลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราว  สุภาพบุรุษและสุภาพสตรีใหสวมเสื้อซาฟารีสีฟา  สวมกางเกงและ

กระโปรงสีกรมทา หรือสีดํา 

4.4  ผูชวยเหลือคนไข แตงกายเหมือนกับการปฏิบัติงานในเวลาราชการหรือสวมชุดกางเกงสีเหลืองออน สวม

รองเทาและถุงเทาสีขาว 

4.5  มีปายชื่อท่ีทางโรงพยาบาลจัดทําใหพรอมรูปถายและตําแหนงงาน 

5.  การแตงกายของลูกจางประจํา ลูกจางช่ัวคราวและผูชวยเหลือคนไข 

5.1  ผูชวยเหลือคนไข     สวมชุดคนละทอนสีฟาขาวหรือเหลืองออนแบบเสื้อหรือกระโปรงเชนเดียวกันกับ

ชุดพยาบาล  สวมรองเทาหุมสนและถุงเทาสีขาว  อนุโลมใหสวมรองเทารัดสนไดไมควรสวมรองเทาแตะเวนแตการ

ปฏิบัติงานในหนวยงานพิเศษเชน  OR-LR 

5.2  ลูกจางประจําหรือลูกจางชั่วคราว ใหสวมรองเทาหุมสน  หรือรองเทาสุภาพไมควรสวมรองเทาแตะ  และ

สวมถุงเทา  ชายสีดําหรือขาว  หญิงสีดํา 

หมายเหตุ : วันพฤหัสบดีใหสวมชุดฟาขาวได แบบกระโปรงหรือแบบกางเกงตามแบบท่ีกําหนด 
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	- สวมรองเท้าหุ้มส้น (รองเท้ารัดส้นสีขาว กรณี มีปัญหาการสวมรองเท้าหุ้มส้น) และถุงเท้าพื้นสีขาว เว้นแต่ในหน่วยงานพิเศษ ให้ใช้รองเท้าที่เตรียมไว้สำหรับหน่วยงานเฉพาะปฏิบัติในพื้นที่นั้นๆ
	1.2 สุภาพบุรุษ
	- ให้สวมเสื้อสีขาว คอปกฮาวาย แขนสั้น ตัวเสื้อผ่าหน้าติดกระดุม 4-5 เม็ด มีกระเป๋าด้านล่างซ้ายและขวาด้านละหนึ่งใบ ด้านหลังมีเกล็ดซ้อน 3 นิ้ว แยกปลายประมาณ 6 นิ้วจากชายเสื้อ ติดป้ายชื่อที่อกด้านซ้าย สวมกางเกงสีสุภาพ ( สีดำ หรือสีขาว )
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	การแต่งกาย ของผู้ปฏิบัติการ จะบ่งบอกถึงประเภท ระดับของผู้ปฏิบัติการ ซึ่งจะเป็นไป ตามความรู้ ความสามารถ ในการให้การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน ผู้ปฏิบัติการ ในชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน ระดับสูง (ALS) และชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับกลาง (ILS) ในชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน...
	เสื้อ
	1. เสื้อซาฟารี แขนสั้น สีขาว ปล่อยชาย มีกระเป๋าเสื้อด้านบนบริเวณหน้าอกและด้านข้าง
	ลำตัว มีที่ติดอินทรธนู ที่บ่าทั้งสองข้าง
	2. ติดแถบสะท้อนแสงบริเวณส่วนด้านหลังเสื้อ เป็นแถบสะท้อนแสง“สีขาว” ขนาดความ กว้าง ๒ นิ้ว ๑ เส้น ใต้ตัวอักษรที่ปัก ส่วนด้านหน้า ขนาดแถบสะท้อนแสงและจุดที่ ติดตามความเหมาะสม เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติการ ขณะปฏิบัติการกลางคืน
	กางเกง                  1. กางเกงขายาว สีขาว / ดำ / กรมท่า ( พร้อมสวมเข็มขัด สำหรับบุคลากรชาย )                  2. ติดแถบสะท้อนแสง “สีขาว” ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว จำนวน ๒ เส้น บริเวณ  รอบขากางเกงโดยปักบริเวณเหนือหัวเข่าและใต้หัวเข่า  รองเท้า ...
	มาตรฐานการแสดงเครื่องหมายและตราสัญลักษณ์ ของผู้ปฏิบัติการ การแสดงเครื่องหมายและตราสัญลักษณ์ให้แสดงไว้ที่เสื้อ เพื่อเป็น สัญลักษณ์ หรือแสดงให้ ประชาชน ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน ผู้เกี่ยวข้อง ทราบ และร้องขอใช้บริการได้อย่างถูกต้อง โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ ...
	2. บริเวณหน้าอกด้านซ้าย บริเวณเหนือกระเป๋าเสื้อด้านซ้าย ปักชื่อ รหัสประจำตัว / นามเรียก  ขาน ประจำหน่วยงานที่ได้รับ การรับรองจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ                3. แสดงตราสัญลักษณ์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ขนาดเ...
	5. ด้านหลังเสื้อ                              แถวบน ปัก ชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน                              แถวสอง ปัก LOGO STAR OF LIFE                              แถวกลาง ปัก 1669 (ด้วยวัสดุสีแดง)                              แถวล่าง ปัก ชื่อจังห...
	1.4 การปฏิบัติงานนอกสถานที่
	- สวมเสื้อและกระโปรง/กางเกง สีขาวหรือสวมเสื้อฟ้าลายทางปกฮาวาย/ เทเล่อร์ กระเป๋าล่าง 2 ข้าง สวมกางเกงสีสุภาพ (สีดำ กรมท่า น้ำตาล) พร้อมสวมรองเท้าหุ้มส้นสีดำหรือรองเท้ารัดส้น หรือหุ้มส้น
	2. ผู้ช่วยเหลือคนไข้
	วันจันทร์ ชุดพนักงาน เสื้อสีเหลือง ปกฮาวายเทเล่อร์ กระโปร่งหรือกางเกงสีเหลือง
	วันอังคาร ชุดพนักงาน เสื้อสีเหลือง ปกฮาวายเทเล่อร์ กระโปร่งหรือกางเกงสีเหลือง
	วันพุธ              ชุดพนักงาน เสื้อสีเหลือง ปกฮาวายเทเล่อร์ กระโปร่งหรือกางเกงสีเหลือง
	วันพฤหัสบดี      ชุดฟ้าขาวลายทางทั้งชุด/รองเท้าสีดำ
	วันศุกร์           ชุดพนักงาน เสื้อสีเหลือง ปกฮาวายเทเล่อร์ กระโปร่งหรือกางเกงสีเหลือง
	วันเสาร์  ชุดพนักงาน เสื้อสีเหลือง ปกฮาวายเทเล่อร์ กระโปร่งหรือกางเกงสีเหลือง
	วันอาทิตย์ ชุดพนักงาน เสื้อสีเหลือง ปกฮาวายเทเล่อร์ กระโปร่งหรือกางเกงสีเหลือง
	หมายเหตุ
	ผมยาวไม่ปล่อยสยาย ให้มัดรวบไว้ด้านหลังให้เรียบร้อย  สวมรองเท้าหุ้มส้น/รองเท้ารัดส้น หรือรองเท้าผ้าใบสีสุภาพ
	3. พนักงานเปล/พนักงานประจำตึก
	วันจันทร์ ชุดเสื้อฟ้าลายทางสุภาพบุรุษ/กางเกงสีดำ/รองเท้าสีดำ
	วันอังคาร ชุดเสื้อฟ้าลายทางสุภาพบุรุษ/กางเกงสีดำ/รองเท้าสีดำ
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	วันอาทิตย์ ชุดเสื้อฟ้าลายทางสุภาพบุรุษ/กางเกงสีดำ/รองเท้าสีดำ
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	วันอาทิตย์ ชุดฟ้าขาวลายทางทั้งชุด/รองเท้าสีดำ
	หมายเหตุ   ผมยาวไม่ปล่อยสยาย ให้มัดรวบไว้ด้านหลังให้เรียบร้อย  สวมรองเท้าหุ้มส้น/รองเท้ารัดส้นหรือรองเท้าผ้าใบสีสุภาพ
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