๔๑
๓) การควบคุมการจราจร ในระดับกรมและกองพัน จัดให้มีการจัดตั้งระบบ
เครื่องหมายชี้ทางและข้อแนะนําไว้ เมื่อหน่วยเคลื่อนที่เป็นขบวนยานยนต์ กรม ร . จะได้รับการ
สนับสนุนในเรื่องการควบคุมจาก ร้อย.สห .พล.โดยธรรมดาแล้ว หมวดสารวัตรทหารหนึ่งหมวดจะมา
ขึ้นสมทบต่อกรมทหารราบหนึ่งกรม เพื่อจัดการช่วยเหลือในเรื่อง การจราจร และควบคุมเชลยศึกอยู่
ณ ตําบลรวบรวมเชลยศึกส่วนหน้าของกองพล ผู้ช่วยเหลือในเรื่องการควบคุมการจราจรของ ฝอ .๔
กรมและกองพัน ก็คือ นายทหารยานยนต์ของหน่วย
ข. การขนส่งในระดับกองพล
๑) หน่วยขนส่งกองพลทหารราบ แบบ ๑ คือ กอง พธ.พล. หน่วยขนส่งของกองพล
ทหารราบ แบบ ๒ ( พล.ร.๙ ) คือ พัน .ขส.กรม สน. มีภารกิจในการขนส่งสิ่งอุปกรณ์ทุกประเภท
เว้น สป.๕
๒) การใช้ยานพาหนะ ตามธรรมดาแล้วมักใช้การควบคุมแบบรวมการ ถ้าสามารถทํา
ได้ การจ่ายยานพาหนะทุก ๆ ระดับออกใช้งานต้องให้บรรลุวัตถุประสงค์ ๒ ประการ คือ เมื่อลําเลียง
สป.ขึ้นไปข้างหน้าในพื้นที่ของ กรม ร . ในเที่ยวกลับให้ลําเลียงสิ่งอุปกรณ์เก็บซ่อม เชลยศึก และศพ
ลงมาด้วย เพื่อการประหยัด
๓
) การแบ่งมอบการควบคุม โดยปกติกระทําภายใต้การควบคุมของ กอง พธ .พล.
สําหรับสถานการณ์ที่ต้องเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว หรือในเมื่อหน่วยปฏิบัติการอิสระอาจจัดหมวด รยบ .ไป
ขึ้นสมทบให้ การใช้เครื่องมือขนส่งเพื่อสนับสนุนการส่งกําลังอยู่ในความควบคุมของ กองพลาธิการ
กองพล ผ่านผู้ช่วยหัวหน้า สธ.๔ ฝ่ายการขนส่ง และ ประสานกับ สธ.๓ กองพล
๔) การวางแผนควบคุมจราจร เป็นความรับผิดชอบของ สธ .๔ กองพล โดย สธ .๔
กองพล จะจัดตั้ง บก.ควบคุมการจราจรของกองพลขึ้น และให้อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของนายทหาร
ฝ่ายส่งกําลังบํารุง ฝ่ายการขนส่งของกองพล ณ บก .ควบคุมการจราจรนี้ จะประกอบด้วยผู้แทนของ
หน่วยทหารช่าง สห . และนายทหารฝ่ายการสื่อสารกองพล ( จัดให้มีการติดต่อสื่อสารสําหรับ บก .
ควบคุมการจราจร )

การบริการทางการแพทย์
๑. กล่าวทั่วไป
ก. การบริการทางการแพทย์ มีความมุ่งหมายเพื่อถนอมกําลังพล ด้วยการดํารงไว้
คุณภาพและพลานามัยที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติการทางทหาร โดยจัดบริการป้องกันทางแพทย์ เพื่อ
มิให้กําลังพลเกิดความเจ็บป่วย จัดให้มีการรักษาพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพ และจัดการบริการ
อื่น ๆ เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพของการบริการทางการแพทย์
ข. การบริการสายแพทย์ ประกอบด้วย
๑) การส่งกลับและการรักษาพยาบาล
๒) บริการเวชกรรมป้องกัน

๔๒
๓) บริการชัณสูตรโรค
๔) การบริการโลหิต
๕) บริการทันตกรรม
๖) บริการที่ตรวจโรคและปฐมพยาบาล
๗) บริการโรคจิตประสาท
๘) บริการตรวจสุขภาพทหาร
๒. การบริการทางการแพทย์สนับสนุน หน่วยส่วนกลาง หน่วยส่วนภูมิภาค และหน่วยส่วนการศึกษา
(หน่วยใช้ อฉก.)
ก. โรงพยาบาล ปัจจุบันมี ๓๗ แห่ง แบ่งออกได้ดังนี้
๑) โรงพยาบาลสังกัด ทบ.หรือหน่วยส่วนกลาง
ก) โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นโรงพยาบาลของ ทบ.
ข) โรงพยาบาลอานันทมหิดล เป็น นขต.พบ.
ค) โรงพยาบาลค่ายสุรนารี เป็น นขต.พบ.ฝากการบังคับบัญชาไว้กับ ทภ.๒
๒) โรงพยาบาลสังกัดหน่วยส่วนการศึกษา
ก) โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ เป็น นขต.ศร.
ข) โรงพยาบาล รร.จปร. เป็น นขต.รร.จปร.
๓) โรงพยาบาลกองทัพภาค
ก) โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็น นขต.ทภ.๓.
ข) โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ เป็น นขต.ทภ.๔.
ค) โรงพยาบาลมณฑลทหารบก จํานวน ๑๐ แห่ง
๕) โรงพยาบาลจังหวัดทหารบก จํานวน ๒๐ แห่ง
๑) กองพยาบาล
๒) แผนกพยาบาล
๓) หมวดพยาบาล
๔) หน่วยตรวจโรค
๓. การบริการทางการแพทย์สนับสนุนการรบตามแบบ (หน่วย อจย.)
การบริการทางการแพทย์สนับสนุนการรบตามแบบ แบ่งออกได้เป็น ๕ ระดับ
( ในยุทธบริเวณ ๔ ระดับ และในเขตภายใน ๑ ระดับ )
ก. การบริการทางการแพทย์ระดับหน่วย
๑) มว.สร. ของ กรม ร. พัน.ร. พัน.ม. พัน.ช. พัน.สัตว์ต่าง
๒) ตอน สร.ร้อย.ปจว.
๓) หมู่ สร.ของ กรม ป. พัน. ป. พัน.ปตอ.

๔๓
ข. การบริการทางการแพทย์ระดับกรม
จะดําเนินการโดย พัน.สร.พล. หรือ พัน.สร.กรม สน.
ค. การบริการทางการแพทย์ระดับกองทัพภาค
จะดําเนินการโดย พัน.สร.บชร.
ง. การบริการทางการแพทย์ในระดับ ทบ.(เขตหลัง)
๑) โรงพยาบาลทั่วไป
๒) โรงพยาบาลประจําถิ่น
๓) โรงพยาบาลสนาม
๔) ศูนย์พักฟื้นและพักผ่อน
๕) กองร้อยรถยนต์พยาบาล
๖) กองร้อย อ.พยาบาล
๗) หน่วยเวชกรรมป้องกัน
จ
. การบริการทางการแพทย์ในเขตภายใน
การบริการทางการแพทย์ในเขตภายใน ใช้บริการทางการแพทย์ที่มีอยู่ตามปกติ แต่มี
การควบคุมอย่างรัดกุม เป็นที่รักษาพยาบาลขั้นสุดท้าย มีเตียงสํารองไว้สําหรับผู้ป่วยที่ถูกส่งตัวมาจาก
สนามอย่างพอเพียง มีโรงพยาบาลทั่วไป (GENERAL HOSPITAL) ที่ใช้ชื่อเดิม และโรงพยาบาล
เฉพาะโรค
๔. หลักมูลฐานของการส่งกลับและการรักษาพยาบาล
การส่งกลับและการรักษาพยาบาล จะต้องกระทําให้สอดคล้องกัน โดยมุ่งที่จะปลดเปลื่อง
ภาระเกี่ยวกับกําลังพลที่เจ็บป่วยให้กับหน่วยต่าง ๆ รวมทั้งการพยายามส่งทหารนั้นกลับไปปฏิบัติหน้าที่
ให้เร็วที่สุด โดยมีหลักมูลฐานดังนี้
ก. จัดตั้งที่รักษาพยาบาลให้อยู่ใกล้กับหน่วยรับการสนับสนุนมากที่สุด
ข. ส่งกําลังพลกลับเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในยุทธบริเวณให้มากที่สุด
ค
. ไม่ส่งผู้เจ็บป่วยไปข้างหลังเกินความจําเป็นต่อสภาพการเจ็บป่วย และ สถานการณ์ทาง
ยุทธวิธี
ง. หน่วยรักษาพยาบาลที่อยู่ข้างหลัง รับผิดชอบในการปลเดเปลื้องภาระเกี่ยวกับผู้เจ็บป่วย
สิ่งอํานวยความสะดวกที่มีอยู่ และวิธีการขนส่งที่ใช้ได้
ฉ. ณ ที่ตั้งการแพทย์ทุกแห่ง ผู้เจ็บป่วยต้องได้รับการตรวจสอบและแยกประเภทเพื่อให้
การรักษาพยาบาล ณ ที่นั้น หรือเพื่อส่งกลับต่อไป หรือเพื่อส่งไปปฏิบัติงานตามเดิม

๔๔
๕. นโยบายการส่งกลับ
นโยบายการส่งกกลับ เป็นเครื่องมือในการควบคุมมิให้ส่งกลับผู้ป่วยเจ็บไปข้างหลังไกล
เกินความจําเป็นต่อสภาพการเจ็บป่วย ทั้งนี้ ก็เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียกําลังพลโดยไม่จําเป็น ทําให้
สามารถรักษาผู้ป่วยที่เลือกไว้บางประเภทได้ดีขึ้น โดยธรรมดานโยบายการส่งกลับจะกําหนดตามพื้นที่
ประเภทของสถานพยาบาล และประเภทของผู้ป่วย
๖. การส่งกลับและการรักษาพยาบาลในยามปกติ
ก. หน่วยรักษาพยาบาล
๑) หน่วยรักษาพยาบาล ที่รักษาทั้งคนไข้นอกและคนไข้ใน ได้แก่ โรงพยาบาล และ
หน่วยพยาบาล
๒) หน่วยรักษาพยาบาลที่รับรักษาพยาบาลเฉพาะคนไข้นอก ได้แก่ หน่วยตรวจโรค ที่
ปฐมพยาบาล และหมู่พยาบาล
ข. กรมแพทย์ทหารบก เป็นผู้กําหนดประเภทหน่วยรักษาพยาบาล จํานวนเตียง และ
นโยบายส่งกลับของหน่วยรักษาพยาบาล
ค. กรรมวิธีในการปฏิบัติก่อน ระหว่าง และภายหลังการรักษาพยาบาล การเคลื่อนย้าย
การเงิน และเรื่องอื่น ๆ ปฏิบัติตามระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการรักษาพยาบาล และการส่งกลับในเวลาปกติ
๗. การส่งกลับและการรักษาพยาบาลในยามสงคราม หรือในสถานการณ์ฉุกเฉิน
ก. การส่งกลับ
๑) หน่วยเสนารักษ์ ที่อยู่ข้างหลังจะต้องรับผิดชออบในการส่งกลับคนใช้ของหน่วย
เสนารักษ์ที่อยู่ข้างหน้าตามลําดับ โดยให้หน่วยรักษาพยาบาลซึ่งอยู่ข้างหน้าแจ้งความประสงค์หรือเสนอ
คําขอไปให้ทราบ
๒) หน่วยเหนือ มีหน้าที่กําหนดนโยบายส่งกลับให้แก่หน่วยรอง โดยให้ถือเกณฑ์
นโยบายส่งกลับทั่วไป ดังนี้
ก) ที่พยาบาลกรมไม่เกิน ๑๐ วัน
ข) ที่พยาบาลกองพลไม่เกิน ๒๐ วัน
ค) หน่วยรักษาพยาบาลที่สนับสนุนระดับกองทัพ ไม่เกิน ๓๐ วัน
๓) แนวทางการปฏิบัติและการส่งกลับ ให้ปฏิบัติตามระเบียบ ทบ
.ว่าด้วยการ
รักษาพยาบาล และการส่งกลับในสนาม
ข. การรักษาพยาบาล
๑) ผบ.หน่วย เป็นผู้รับผิดชอบการรักษาพยาบาลในหน่วย หรือสายงานของตน
ตามลําดับ

๔๕
๒) นายสิบพยาบาลกองร้อย รับผิดชอบในการปฐมพยาบาล เช่น ห้าเลือดปิดปากแผล
หรือแตกบาดแผล เข้าเฝือก ป้องกันอาการคัน ฉีดมอร์ฟีน ทําป้ายการรักษาพยาบาลขั้นต้นให้แก่คนไข้
ทุกคน
๓) ที่พยาบาลกองพัน รับผิดชอบในการรักษาพยาบาลต่อจากนายสิบพยาบาลกองร้อย
เพื่อการส่งกกลับต่อไป
๔) ที่พยาบาลกรม รับผิดชอบในการรักษาพยาบาล เก็บรวบรวมและทําการคัดแยก
คนไข้ เพื่อการส่งกกลับหรือคืนหน่วยต้นสังกัดโดยตรง
๕) ที่พยาบาลกองพล รับผิดชอบในการรักษาพยาบาล เพื่อส่งกลับหรือคืนหน่วยต้น
สังกัดโดยตรง
๖) หน่วยพยาบาลที่สนับสนุนกองทัพภาค รับผิดชอบในการรักษาพยาบาลเพื่อการ
ส่งกลับ หรือส่งทหารที่หายจากการบาดเจ็บป่วยผ่านหน่วยกําลังทดแทน
๗) หน่วยรักษาพยาบาลของ ทบ . รับผิดชอบในการรักษาพยาบาล ,ส่งคืนทหารที่หาย
จากการเจ็บป่วยผ่าหน่วยทดแทน หรือทหารที่หายดีแล้วไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ส่งคืนหน่วยต้น
สังกัดปกติ เพื่อดําเนินการต่อไป
๘) รายละเอียดในการรักษาพยาบาล ปฏิบัติตามระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการรักษาพยาบาล
และการส่งกลับในสนาม
๘. บริการเวชกรรมป้องกัน
ก. ผบ.หน่วยทหารทุกระดับขั้น มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการผดุงและส่งเสริมสุขภาพ
ของทหาร ทั้งร่างกายและจิตใจ การป้องกันโรคและอุบัติเหตุ ตลอดจนการกวดขันดูแลให้ทหารปฏิบัติ
ตามคําสั่งและระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการสุขาภิบาลภายในเขตรับผิดชอบของหน่วย
ข
. ผบ.หน่วยเสนารักษ์ และ ผบ .หน่วยรักษาพยาบาลทุกระดับชั้นมีหน้าที่รับผิดชอบให้
ข้อเสนอแนะ กํากับดูแลเกี่ยวกับกิจกรรมทางเวชกรรมป้องกันของหน่วย วางแผนอบรม การสุขศึกษา
และสุขศาสตร์ส่วนบุคคลแก่ทหาร กํากับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สายแพทย์ ในด้านเวชกรรม
ป้องกัน ตลอดจนรวบรวมรายงานการสุขาภิบาลของหน่วย
ค
.เจ้าหน้าที่เวชกรรมป้องกัน มีหน้าที่เป็นผู้ช่วย ผบ .หน่วยเสนารักษ์ และ ผบ .หน่วย
รักษาพยาบาล ในการปฏิบัติหน้าที่ทางด้านเวชกรรมป้องกันแก่หน่วย ตรวจ และรายงานการสุขาภิบาล
รวมให้ทั้งข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องต่าง ๆ ต่อ ผบ .หน่วยเสนารักษ์ และ ผบ .หน่วย
รักษาพยาบาล ด้วย
ง. หน่วยเวชกรรมป้องกันกองทัพบก มีหน้าที่ให้การสนับสนุนการปฏิบัติทางเวชกรรม
ป้องกันแก่หน่วยในสนาม ในกรณีเกินขีดความสามารถของหน่วยทหารนั้น ๆ
จ. โรงพยาบาลทหารในพื้นที่ปฏิบัติการ มีหน้าที่ให้การสนับสนุนทางด้านเวชกรรม
ป้องกันแก่หน่วยทหารที่ออกปฏิบัติราชการสนามในพื้นที่รับผิดชออบด้วย

๔๖
๙. บริการทันตกรรม
ก. ผบ.หน่วยทุกระดับชั้น เป็นผู้รับผิดชออบในการจัดให้มีการรักษาดูแลทางด้าน
ทันตกรรมให้แก่กําลังพลของหน่วย ทันตกรรมและเจ้าหน้าที่ทันตกรรมที่อยู่ประจําหน่วย รับผิดชอบใน
การรักษาพยาบาลทันตกรรมเท่าที่สามารถกระทําได้ ถ้ามีคนไข้มากเกินขีดความสามารถให้ขอความ
ช่วยเหลือจากหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่
ข. ในยามสงคราม จะจัดหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ และกระจายกําลังให้เหมาะสม เพื่อให้
กําลังพลที่ไปรับการรักษาทางทันตกรรมเคลื่อนที่ไปข้างหลังระยะสั้นที่สุด บริการทันตกรรมจะจัดให้มี
ขึ้นในพื้นที่ที่มีกําลังทหารอาศัยอยู่หนาแน่น จัดให้มีทั้งทันตกรรมคลีนิค และทันตกรรมประดิษฐ์
๑๐. บริการชัณสูตรโรค
สถาบันพยาธิวิทยา มีหน้าที่ตรวจค้น วิจัย และชัณสูตร เพื่อหาสมุหฐานของโรค จากความ
ผิดปกติของอวัยวะ ชิ้นส่วนของอวัยวะ โลหิต ของเหลว และสิ่งขับถ่ายทั้งปวงของร่างกายสามารถจัด
เจ้าหน้าที่ชํานาญงานไปช่วยเหลือสนับสนุนหน่วยรักษาพยาบาลได้ ตามความจําเป็น
๑๑. การบริการโลหิต
กองวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันพยาธิวิทยา มีหน้าที่จัดหา เก็บรักษาและแจกจ่ายเลือด
เพื่อรักษาพยาบาลแก่หน่วยรักษาพยาบาลของกองทัพบก โรงพยาบาลต่าง ๆ ของกองทัพบกจะสะสม
เลือดไว้ตามระดับการสะสมที่กองทัพบกกําหนด
๑๒. บริการโรคจิตประสาท
ก. ผบ.มว.เสนารักษ์ รับผิดชอบในการแยกผู้ที่มีสภาพจิตผิดปกติ เพื่อทําการส่งกลับ
ข. ผบ.ร้อย.เสนารักษ์ รับผิดชอบในการคัดแยก ให้มีการรักษาคนไข้ทางโรคจิตประสาท
ณ ที่นั้น หรือส่งกลับตามความจําเป็น
ค. ผบ.พัน.เสนารักษ์ รับผิดชอบจัดตั้งที่คัดเลือกคนไข้โรคจิตประสาท และให้การ
รักษาพยาบาลหรือส่งกลับตามความจําเป็น
ง. ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสนาม รับผิดชอบในการรักษาพยาบาลตามขีดความสามารถ
โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ ซึ่งเคยผ่านการฝึกอบรมเป็นพิเศษในการดูแลคนไข้ทางโรคจิตประสาทมาแล้ว
และจัดให้มีสิ่งอุปกรณ์ในการรักษาพยาบาลอย่างเพียงพอ
จ. หลักในการปฏิบัติ ต้องให้การรักษาพยาบาลให้ใกล้หน่วยต้นสังกัดของคนไข้ให้มาก
ที่สุดเท่าที่จะทําได้ ในกรณีจําเป็นต้องใช้จิตแพทย์ ให้ดําเนินการขอจิตแพอทย์ไปทําการรักษา ให้การ
พิจารณาส่งคืนไข้ที่หายแล้ว ให้พิจารณาว่าส่งคืนไปทําหน้าที่เดิม หรือไปทําหน้าที่อื่น

๔๗
๑๓. บริการตรวจโรค และที่ปฐมพยาบาล
เป็นบริการแพทย์ประจําหน่วยในค่ายพัก หรือในพื้นที่พักแรมในสนาม เปิดดําเนินการที่
ตรวจโรค เพื่อทําการรักษาพยาบาลในขั้นต้นตามความจําเป็น
๑๔. บริการตรวจสุขภาพทหาร
เมื่อหน่วยทหารอยู่ในระยะพักปฏิบัติการ ให้มีตรวจร่างกายทั่วไป รวมทั้งสุขภาพจิต
สุขภาพทันตอนามัย และสุขศาสตร์ส่วนบุคคลด้วย การตรวจร่างกายทหารในยามปกติให้ดําเนินการ
ตามห้วงระยะเวลาที่กองทัพบกกําหนด

การบริการอื่น ๆ
๑. กล่าวทั่วไป
การบริการอื่น ๆ เป็นงานกิ่งหนึ่งของการส่งกําลังบํารุง ซึ่งเป็นการบริการแก่หน่วย และ /
หรือกําลังพล นอกเหนือจากการบริการทางการแพทย์ การบริการอื่น ๆ จะประกอบไปด้วย การก่อสร้าง
และการซ่อมแซมทั้งในที่ตั้งปกติและในสนาม การอสังหาริมทรัพย์ การสาธารณูปโภค การดับเพลิง
การที่พัก การประปา การป้องกัน คชร. การทําลายล้างวัตถุระเบิด การพราง เป็นต้น
๒. การก่อสร้างและการซ่อมแซมในสนาม
เป็นความรับผิดชอบของหน่วยทหารช่างในสนาม และหน่วยทหารช่างก่อสร้าง ทําการ
ก่อสร้างและซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ตลอดจนเส้นทางคมนาคม เฉพาะงานก่อสร้างเพื่อสนับสนุน
หน่วยที่ออกปฏิบัติการในสนามเท่านั้น การก่อสร้างและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างเพื่อการช่วยเหลือในการ
พัฒนาชนบท จะกระทําตามนโยบายของหน่วยเหนือเท่านั้น หน่วยทหารช่างก่อสร้างอาจก่อสร้างสิ่ง
ปลูกสร้างต่าง ๆ ในยามปกติได้ก็ต่อเมื่อกองทัพบกสั่ง และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในยาม
สงคราม การก่อสร้างของหน่วยทหารช่างสนาม และหน่วยทหารช่างก่อสร้าง มักจะกระทําเพื่อ
ประโยชน์ในการสนับสนุนการรบ และกิจกรรมช่วยรบ
๓. การก่อสร้างและซ่อมแซมในยามปกติ
เป็นความรับผิดชอบของกรมยุทธโยธาทหารบก การดําเนินการส่วนใหญ่แล้วเป็นการจ้าง
โดยมีเจ้าหน้าที่ของกรมยุทธโยธาทหารบกเป็นผู้ควบคุมงาน อย่างไรก็ดี หากหน่วยต่าง ๆ ของ ทบ .มี
ความประสงค์ที่จะรับงานก่อสร้างในหน่วยไปดําเนินการเองก็ย่อมทําได้ โดยปฏิบัติตามคําสั่งและ
นโยบายการดําเนินการจ้างเหมาก่อสร้างของ ทบ. การก่อสร้างและการซ่อมแซมในยามสงครามคง
ดําเนินงานเช่นเดียวกับยามปกติ การก่อสร้างใด ๆ ที่จะมอบให้ ยย.ทบ. หรือ กช.ดําเนินการคงเป็นไป
ตามนโยบายของ บช.กบ.ทบ.

