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บทคัดย่อ 
ผูป่้วยฉุกเฉินวิกฤตอุบติัเหตุจ าเป็นตอ้งไดรั้บการประเมินเบ้ืองตน้ทางรังสีส าหรับการบาดเจบ็ท่ีอาจถึงชีวิต โดย

มีกระบวนการท่ีชดัเจนและเป็นระบบ การถ่ายภาพเอกซเรยท์รวงอกและเอกซเรยก์ระดูกเชิงกรานเป็นการตรวจประจ า
เพื่อการคดักรองอาการบาดเจ็บของระบบทางเดินหายใจและระบบกระดูก  การจดัท่าผูป่้วยตอ้งพิจารณาการจดัการ
อุปกรณ์และการไม่เคล่ือนไหวผูป่้วย นกัรังสีการแพทยจึ์งตอ้งประยุกตก์ารท่าทางและการให้รังสีท่ีเหมาะสม ไม่เป็น
อนัตรายแก่ผูป่้วยและไดภ้าพรังสีท่ีมีส่วนช่วยในการตดัสินใจวินิจฉยัเพิ่มเติมหรือเขา้สู่กระบวนการรักษาเพื่อช่วยชีวิต  

ค าส าคญั การถ่ายภาพทางรังสี ผูป่้วยฉุกเฉิน อุบติัเหตุ 
 
Abstract 
  Emergency trauma patients need a primary survey for the life threatening injuries with the standard protocols 
and systematic process. The Chest X-ray and Pelvis X-ray are the screening tool to perform for evaluate the airways 
and cervical spine control. Positioning with the kits and immobilization principles is denoted, medical radiologic 
technologist should modify the positioning with no harm and the exposure in optimum for the adequate image quality 
to determine the need for the secondary evaluation or go on the life preserving treatment.  
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บทน า 
อุบติัเหตุเป็นสาเหตุหน่ึงของผูป่้วยฉุกเฉินวิกฤติ

เน่ืองจากเป็นสภาวะเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนอย่างกะทนัหัน
โดยไม่ไดค้าดคิดว่าจะเกิดข้ึนมาก่อน แต่เม่ือเกิดข้ึนแลว้
สามารถท าให้เกิดอาการบาดเจ็บทุพพลภาพหรือถึงตาย
ได ้อุบติัเหตุท่ีสามารถพบไดบ่้อย และส่งผลให้ผูป่้วยมี
อาการรุนแรงถึงขั้นฉุกเฉินวิกฤต ได้แก่ อุบติัเหตุทาง
รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือตกจากท่ีสูง ซ่ึงเป็นการ
บาดเจ็บจากการกระแทก (blunt trauma) ซ่ึงตอ้งมีการ
บริหารจดัการผูป่้วยท่ีรวดเร็ว เม่ือผูป่้วยประสบอุบติัเหตุ
จะได้รับการดูแลเบ้ืองต้นจากทีมรถกู้ชีพและน าส่ง
โรงพยาบาลท่ีใกล้ท่ีสุดท่ีสามารถดูแลรักษาภาวะ
บาดเจบ็ของผูป่้วยได ้ 
          ห น่ ว ย ต ร ว จ โ ร ค อุ บั ติ เ ห ตุ  ตึ ก อุ บั ติ เ ห ตุ  
โรงพยาบาลศิริราช เป็นหน่วยรับต่อท่ีส าคญัในระดบั
โรงเรียนแพทย ์จึงมีแนวทางการคดักรองผูป่้วยอุบติัเหตุ 
ผูป่้วยท่ีถูกคัดครองให้เป็นผูป่้วยฉุกเฉินวิกฤตจะถูก
ส่งไปยงัห้องแยกเฉพาะท่ีมีอุปกรณ์ช่วยชีวิตครบถว้น
พร้อมใชง้านและสภาพแวดลอ้มของห้องเหมาะสมกบั
การท่ีแพทยแ์ละพยาบาลจะเขา้มาใหก้ารช่วยเหลือผูป่้วย 
    
แนวทางการคัดกรองผู้ป่วยกลุ่มผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต  
ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน  รพ .ศิริราช 

 การคดักรองผูป่้วยทุกรายจะไดรั้บการประเมิน
ระดับความรุนแรงของการบาดเจ็บ เพื่อให้ได้รับการ
ตรวจวินิจฉยั ดูแล รักษาอาการบาดเจ็บโดยเร่งด่วนและ
เฝ้าระวงัติดตามประเมินระดับความรุนแรงของภาวะ
บาดเจ็บของผู ้ป่วยอุบัติ เหตุ ท่ีอาจเปล่ียนแปลงได้
ตลอดเวลา โดยแพทยแ์ละพยาบาลท่ีมีความช านาญ และ
เช่ียวชาญในการดูแลผูป่้วยอุบัติเหตุ โดยมีพยาบาล

วิชาชีพท าหนา้ท่ีคดักรองผูป่้วยส่งเขา้รับการตรวจรักษา
ตามพื้นท่ีบริการท่ีถูกตอ้งตรงกบัระดบัความรุนแรงของ
ภาวะบาดเจ็บของผู ้ป่วยอุบัติเหตุ เพื่อให้เกิดความ
รวดเร็วและปลอดภยัสูงสุด  (รูป 1) โดยแบ่งเป็นประเภท
ไวด้งัน้ี 

1) ผูบ้าดเจบ็ฉุกเฉินมาก (emergent) 
2) ผูบ้าดเจบ็ฉุกเฉิน (urgent) 
3) ผูบ้าดเจบ็เลก็นอ้ย (non-urgent) 

           ผูป่้วยท่ีได้รับการคดักรองว่าเป็นผูป่้วยฉุกเฉิน
วิกฤต หลงัจากไดรั้บการประเมินและไดรั้บท าการตรวจ
รักษาเบ้ืองตน้ เช่น ให้สารน ้ าทางร่างกาย (On IV Fluid) 
หรือในรายท่ีมีปัญหาทางเดินหายใจก็ได้ท าการใส่ท่อ
ทางเดินหายใจ (ET-Tube) หลงัจากนั้นแพทยจ์ะพิจารณา
การจดัการผูป่้วยฉุกเฉินอุบติัเหตุว่ามีความจ าเป็นตอ้งมี
วินิจฉัยทางรังสีเพื่อประเมินเบ้ืองตน้หรือไม่ หากมีก็จะ
ท าการขอถ่ายภาพชนิด primary survey [1] ไดแ้ก่  Chest 
X-ray AP supine  และ Pelvis AP supine วา่มีอวยัวะหรือ
กระดูกแตกหกัหรือไม่ เพราะอาจเป็นอนัตรายมากถึงแก่
ชีวิตได ้เพื่อการบริหารจดัการท่ีจะส่งตรวจพิเศษเพิ่มเติม
หรือการรักษาได้อย่างเหมาะสมต่อไป ในการน้ีหาก
สงสัยการบาดเจ็บของกระดูกคอ อาจมีการถ่าย C-spine 
lateral view ร่วมดว้ย 
           การถ่ายภาพ CXR มีความไวสูงถึง 99%  [2] 
เน่ืองจากในอุบัติเหตุนั้ นทรวงอกมักถูกกระแทกจน
ไดรั้บบาดเจบ็ อาจมีกระดูกซ่ีโครงหกั (rib Fractures) ท า
ให้เกิดเลือดออกในช่องปอด (hemothorax)  ลมร่ัวใน
ช่องปอด (pneumothorax) หรือหลอดเลือดแดงใหญ่โป่ง
พองฉีกขาดจากการบาดเจบ็(traumatic aortic disruption) 
อย่างไรก็ตาม ความจ าเพาะกลับไม่สูงนัก (13%) [2] 
ผูป่้วยจึงมกัจะถูกส่งตรวจเอกซเรยค์อมพิวเตอร์ร่วมดว้ย 
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รูป 1 แผนภูมิการจ าแนกประเภทและจดัระดบัความรุนแรงของผูป่้วยฉุกเฉินอุบติัเหตุ โรงพยาบาลศิริราช 
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และการถ่ายภาพ Pelvis X-ray ผูป่้วยท่ีได้รับอุบติัเหตุ 
เพื่อประเมินการบาดเจ็บเบ้ืองตน้ (screening tool) และ
จะมีส่วนช่วยการตดัสินใจส่งตรวจเอกซเรยค์อมพิวเตอร์
ในผูป่้วยภาวะกระดูกเชิงกรานหัก ขอ้สะโพกหลุด และ
ภาวะเลือดออกในอุง้เชิงกราน [3]     
 
บทบาทหน้าทีข่องนักรังสีการแพทย์ 

ในการเข้าไปปฏิบัติหน้าท่ีภายในห้องผูป่้วย
ฉุกเฉินวิกฤติ จะตอ้งด าเนินการโดยใช้เคร่ืองเอกซเรย์
เคล่ือนท่ี (x-ray portable) นกัรังสีการแพทยผ์ูท่ี้จะเขา้ไป
ปฏิบติัหน้าท่ีนั้นจะตอ้งมีความรู้ความสามารถวางแผน
ในการปฏิบัติงานให้รวดเร็ว ถูกต้องแม่นย  า เพื่อให้
แพทย์ได้ภาพถ่ายทางรังสีท่ีมีคุณภาพตรงตามความ
ตอ้งการเพื่อช่วยในการวินิจฉัยและรักษาไดท้นัท่วงที 
โดยยดึหลกัความปลอดภยัของผูป่้วยเป็นส าคญั 

ผูป่้วยฉุกเฉินวิกฤตส่วนใหญ่จะนอนหงายอยู่
บนชุดอุปกรณ์ประคับประคอง ประกอบด้วย แผ่น
กระดานรองหลังแบบยาว   ชุดเฝือกดามคอ  และชุด
ป้องกนัการเกิดภาวะแทรกซอ้นในผูป่้วยบาดเจบ็กระดูก
คอ (รูปท่ี 2) 

 
ขอ้ควรระวงัในการจดัการอุปกรณ์ช่วยชีวิต 
1. อุปกรณ์ประคบัประคองผูป่้วยอุบติัเหตุ (รูป

ท่ี 3) มีจ านวน 5 ช้ิน ท่ีช่วยประคบัประคอง
และยึดตรึงอวยัวะไม่ให้เคล่ือนไหว ดงันั้น
จึงหา้มถอด ถา้ไม่ไดรั้บอนุญาตจากแพทย ์
1) Long Spinal Board (ชุด อุปกรณ์แผ่น

กระดานรองหลงัแบบยาว) ใชป้้องกนั
การ เ กิดภาวะแทรกซ้อนในผู ้ป่วย
บาดเจบ็กระดูกสันหลงั 

2) Cervical Collar (เ ฝื อ กด ามคอ )  ใ ช้
ป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนใน
ผูป่้วยบาดเจบ็กระดูกคอ 

3) Head Immobilizer (ชุดอุปกรณ์ป้องกนั
การ เค ล่ือนไหวบริ เวณศีรษะ)  ใช้
ป้องกันบริเวณศีรษะผูป่้วยให้ขยบัได้
นอ้ยท่ีสุด 

4) Pelvic binder (อุปกรณ์ยึดตรึงกระดูก
เชิงกราน): ใชป้้องกนัภาวะแทรกซ้อน
และลดการเสียเลือดในผูป่้วยกระดูก
เชิงกรานหกั 

5) Wood Splint (ไม้ดามแขน-ขา) :  ใช้
ป้องกันภาวะแทรกซ้อนในผู ้ป่ วย
กระดูกแตกหกัผดิรูป 

2. ผูป่้วยท่ีใส่ท่อช่วยหายใจ (On ET Tube) ให้
หมอหรือพยาบาลช่วยจบัท่อช่วยหายใจขณะ
ยก Long Spinal Board ดว้ย 

3. ในกรณีท่ีมีสารคดัหลั่งผูป่้วย ให้ใส่ถุงมือ 
ชุดกันเป้ือนและห่อหุ้มแผ่นรับภาพรังสี 
(detector) เพื่อป้องกนัการปนเป้ือน (รูปท่ี 4) 
1) ถุงพลาสติกแดงติดเช้ือส าหรับใส่แผ่น

รับภาพ   
2) ถุงมือ 
3) ถุงพลาสติกคลุมเคร่ือง X-ray Portable  
4) ชุดพลาสติกกนัเป้ือน 

การปฏิบัติงานของนักรังสีการแพทย์ภายใต้
ขอ้จ ากัดในการปฏิบติังานอนัเน่ืองมาจากสภาวะของ
ผูป่้วยอุบติัเหตุท่ีร่างกายถูกจ ากดัการเคล่ือนไหว เพื่อให้
ผูป่้วยปลอดภัย จะเน้นการไม่ขยบัและการได้รับการ
บริการอยา่งรวดเร็ว 
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รูปท่ี 2 ชุดอุปกรณ์เคล่ือนยา้ยผูบ้าดเจบ็กระดูกคอและหลงั (Long Spinal Board)   
 

 
รูปท่ี 3 แสดงอุปกรณ์ช่วยชีวติผูป่้วยอุบติัเหตุ                           รูปท่ี 4 แสดงอุปกรณ์ป้องกนัสารคดัหลัง่  
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แนวทางขั้นตอนการท างาน ดงัต่อไปน้ี 
1. รับใบค าขอตรวจ (request) จากแพทยแ์ละ

ท าการลงทะเบียน  ( register)  ในระบบ
ลงทะเบียนรังสี 

2. ตรวจสอบอุปกรณ์พร้อมใชง้าน ไดแ้ก่ แผน่
รับภาพ (detector) 

3. ท าการเรียกช่ือผูป่้วยในระบบ Work list 
ก าหนดส่วนท่ีจะตรวจ 

4. นักรังสีการแพทย์ใส่ชุดป้องกันอันตราย
จากรังสี (Lead Apron) 

5. เข็นเคร่ืองเอกซเรยเ์คล่ือนท่ีเขา้ห้องผูป่้วย
ฉุกเฉินวิกฤติ  

6. ประสานงานกับแพทย์และพยาบาลเพื่อ
ยนืยนัตวัผูป่้วยและค าสั่งขอตรวจ สอบถาม
ถึงส่ิงท่ีจะสามารถปฏิบัติกับผูป่้วยได้ใน
การใหบ้ริการ ขอความช่วยเหลือจากแพทย์
และพยาบาลในการช่วยขยับหรือจัดท่า
ผูป่้วย 

7. ก่อนการถ่ายภาพทางรังสี ควรแจ้งแพทย์
และพยาบาลท่ีอยู่ภายในห้องผูป่้วยฉุกเฉิน
วิกฤติ เพื่อหาท่ีก าบงัหรือออกไปนอกห้อง
ชัว่คราว ส่วนแพทยห์รือพยาบาลท่ีมีความ
จ าเป็นต้องอยู่ในห้องให้สวมเส้ือตะกั่ว
ป้องกนัรังสี [4] ดว้ย 

 
ข้อควรปฏิบัติในการถ่ายภาพทางรังสี 

1. การถ่ายภาพ Chest X-ray Portable ใหถ่้ายท่า 
AP Supine  
1.1 เตียงผู ้ป่วยทั่วไปให้ท าการยก Long 

Spinal Board ด้านศีรษะผูป่้วยข้ึน นัก

รังสีการแพทยใ์ส่แผ่นรับภาพใต ้Long 
Spinal Board ให้ขอบบนของแผ่นรับ
ภาพอยูเ่หนือหวัไหล่ ดา้นขา้งคลุมขอบ
ขา้งตวัผูป่้วย ใหส้ังเกตจากช่องดา้นขา้ง 
Long Spinal Board ว่าคลุมหรือไม่ เม่ือ
วางแผ่นรับภาพได้ตามต้องการแล้ว
สามารถท าการถ่ายภาพทางรังสีไดเ้ลย 
ซ่ึ ง ก า ร ใ ห้ ค่ า ป ริ ม าณ รั ง สี จ ะ ถู ก
ก าหนดค่าอัตโนมัติไว้ตามส่วนท่ีจะ
ถ่ายท่ีเคร่ืองแลว้ แต่สามารถปรับลดได้
ตามความเหมาะสม      
   

 

 

 
รูปท่ี 5 แสดงการวางแผน่รับภาพใต ้Long Spinal Board 
ส าหรับถ่าย Chest X-ray Portable  



[VOL.7 NO.1 JANUARY-JUNE 2020] วารสารรังสีวทิยาศิริราช 

 

ลดัดาวลัย ์ เขียนสาร์ และคณะ   21 

 

1.2 เตียงผูป่้วยท่ีมีช่องให้วางแผ่นรับภาพ 
ใตเ้ตียง ให้ท าการวางแผ่นรับภาพใต้ 
Long Spinal Board ตรงช่องได้เลย ให้
ขอบบนของแผ่น รับภาพอยู่ เหนือ
หัวไหล่ แผ่นรับภาพดา้นขา้งคลุมขอบ
ขา้งตวัผูป่้วยให้สังเกตจากช่องดา้นขา้ง 
Long Spinal Board วา่คลุมหรือไม่  แลว้
ท าการถ่ายภาพทางรังสี 
 

 

 
รูปท่ี6 แสดงการวางแผน่รับภาพใต ้Long Spinal Board 

 

2. การถ่ายภาพ Pelvis X-ray Portable AP 
2.1 เตียงผู ้ป่วยทั่วไปให้ท าการยก Long 

Spinal Board ด้านปลายเท้าผู ้ป่วยข้ึน 
นักรังสีการแพทย์ใส่แผ่นรับภาพใต้ 
Long Spinal Board ใส่แผน่รับภาพ ตาม
ขวาง (Landscape) ใหข้อบบนของแผน่
รับภาพอยู่ เหนือขอบบน Iliac crest 

ประมาณ 2 น้ิว [5] ด้านขา้งคลุมขอบ
ขา้งตวัผูป่้วยให้สังเกตุจากช่องดา้นขา้ง 
Long Spinal Board ว่าคลุมหรือไม่ เม่ือ
วางแผ่นรับภาพได้ตามต้องการแล้ว
สามารถท าการถ่ายภาพทางรังสี ซ่ึงการ
ให้ค่าปริมาณรังสีจะถูกตั้ งค่าไว้ตาม
ส่วนท่ีจะถ่ายท่ีเคร่ืองแลว้ แต่สามารถ
ปรับลดไดต้ามความเหมาะสม   
 

 

 
รูปท่ี5 แสดงการวางแผ่นรับภาพใต ้Long Spinal Board ส าหรับ
ถ่าย Pelvis 

 

2.2 เตียงผูป่้วยท่ีมีช่องให้วางแผ่นรับภาพ 
ใตเ้ตียง ให้ท าการวางแผ่นรับภาพใต ้
Long Spinal Board ตรงช่องได้เลย ให้
ขอบบนของแผ่นรับภาพอยู่เหนือขอบ
บน iliac  crest ประมาณ 2 น้ิว  ดา้นขา้ง
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คลุมขอบข้างตัวผูป่้วยให้สังเกตุจาก
ช่องด้านข้าง  Long Spinal Board ว่ า
คลุมหรือไม่ แล้วท าการถ่ายภาพทาง
รังสี 
 

 

 
รูปท่ี 6 แสดงการวางแผ่นรับภาพ(Detector) ใต้เตียง
ส าหรับถ่าย Pelvis 

 
3. X-ray Lateral view หากมีการขอถ่ายภาพ

รังสีดา้นขา้ง ไม่ว่าจะเป็น pelvis, hip หรือ c-
spine หา้มจดัท่าใหผู้ป่้วยนอนตะแคง เพราะ
อาจท าให้เกิดการเคล่ือนหรือหกัของกระดูก
ได ้ให้ใช้เทคนิคประยุกต์ คือ การถ่ายแบบ 
Cross Table lateral technique  

 

 
รูปท่ี 7 แสดงการวางแผน่รับภาพในท่าดา้นขา้งแบบ 
Cross Table lateral technique 
 
ตัวอย่างภาพเอกซเรย์  

 
รูปท่ี 8  ภาพถ่ายรังสี CXR ผูป่้วยฉุกเฉินวิกฤตบน Long 
Spinal Board 

หลอดเอกซเรย ์
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รูปท่ี  9  ภาพถ่ายรังสี  Pelvis ผู ้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตบน 
Long Spinal Board 

 
สรุปและวจิารณ์    

การจดัการผูป่้วยฉุกฌฉินอุบติัเหตุตอ้งการวิธี
ปฏิบติัท่ีเป็นมาตรฐานโดยไม่ท าให้ผูป่้วยไดรั้บบาดเจ็บ
เพิ่มเติม ซ่ึงการตรวจประเมินเบ้ืองตน้ทางรังสี (primary 
survey) เป็นส่ิงจ าเป็นในการวินิจฉยัและคดักรองอาการ
เพื่อการส่งตรวจพิเศษหรือการรักษาท่ีเหมาะสม ทั้งน้ี 
การวินิจฉัยท่ีจ  าเป็นไดแ้ก่ การตรวจทางเดินหายใจและ
กระดูกเชิงกราน (airway and cervical spine control) การ
หายใจได ้(breathing and ventilation) ซ่ึงกระท าไดจ้าก
การถ่ายภาพทางรังสี CXR และ Pelvis X-ray ในผูป่้วย
วิกฤตทางอุบติัเหตุ [1] นกัรังสีการแพทยค์วรรู้วิธีปฏิบติั
ท่ีถูกตอ้งในการจดัการผูป่้วยอุบติัเหตุและมีขั้นตอนใน
จดัท่าผูป่้วยอุบติัเหตุท่ีเหมาะสมภายใตก้ารก ากับของ
แพทยเ์พื่อความปลอดภยั ไม่เพิ่มการบาดเจบ็แก่ผูป่้วย  

อย่างไรก็ตาม การถ่ายภาพทางรังสีผูป่้วยจาก
เตียงตรวจท่ีมีช่องให้วางแผ่นรับภาพใตเ้ตียงได ้ภาพท่ี
ได้อาจมีการขยายขนาด (Distortion) เพิ่มไปจากความ
เป็นจริง  เน่ืองจากมีระยะห่างระหว่างอวยัวะท่ีท าการ
ถ่ายภาพกบัแผน่รับภาพ ดงันั้น การควบคุมคุณภาพของ

ภาพในปัจจัยด้านท่าทางและปริมาณรังสีจึงเป็นส่วน
ส าคญัเพิ่มข้ึน  

 
บรรณานุกรม 

1. Chan O, Wilson A, Walsh M. Major trauma. 

BMJ. 2005;330(7500):1136-1138.  

2. Rodriguez RM, Hendey GW, Mower WR. 

Selective chest imaging for blunt trauma 

patients: the national emergency X-radiography 

utilization studies (NEXUS-Chest alforithm) . 

Am J Emerg Med 2017; 35(1): 164-70. 

3. Verbeek DO, Burgess AR. Importance of pelvis 

radiography for initial trauma assessment: An 

orthopedic perspective. J Emerg Med 2016: 

50(6): 852-58. 

4. ชัยวฒัน์ เชิดเกียรติกุล, ภัชภิชา แสงจันทร์, สุ

พรรณี ลิอุโมงค.์ การดูแลรักษาและตรวจสอบ

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากรังสีในงานรังสี

วินิจฉัย. วารสารรังสีวิทยาศิริราช. 2558; 2(1):  

55-63. 

5. กษิดิศ สวนสาร.  การดัดแปลงเทคนิคการ

ถ่ายภาพเอกซเรยก์ระดูกอุง้เชิงกรานเพื่อลดการ

ได้รับบาดเจ็บเพิ่มในผู ้ป่วยขณะจัดท่าเพื่อ

เอกซเรย.์[อินเทอร์เน็ต][สืบคน้เม่ือ 13 เมษายน 

2 5 6 3 ]  จ า ก  https: / / www. slideshare. net/ 

prapiroon/ the- modification- plainradiographic 

ofpelvis. 



JOURNAL OF SIRIRAJ  RADIOLOGY [VOL.7 NO.1 JANUARY-JUNE 2020] 

 

24 การถ่ายภาพทางรังสีผูป่้วยในหอ้งฉุกเฉินอุบติัเหตุ 

 

6. นันทิยา  แสงทรงฤทธ์ิ. ภาวะวิกฤตในแผนก

อุบัติ เหตุและฉุกเฉิน:การดูแลญาติด้วยหัว

ใจความเป็นมนุษย.์ วารสารพยาบาลสภากาชาด

ไทย 2560 : 10(2): 47-56.    

7. เพชรากรณ์ หาญพานิชย์.  การถ่ายภาพรังสี

กระดูก.[อินเทอร์เน็ต][สืบคน้เม่ือ 13 เมษายน

2 5 6 3 ] จ า ก  https: / / www. gotoknow. org 

/posts/346138. 

8. คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

มหาวิทยาลัยมหิดล งานบริหารการรักษา. 6 

อ า ก า ร วิ ก ฤ ต  เ ข้ า ไ ด้ ทุ ก  ร . พ . อ ยู่ ใ ก ล้  

[อินเทอร์เน็ต][ สืบคน้เม่ือ 13 เมษายน 2563].

จาก https://med.mahidol.ac.th<news> 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


