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บทคัดย่อ
โรงพยาบาลเอกชั ย ตั้ ง อยู่ ที่ ถ นนเอกชั ย จั ง หวั ด สมุ ท รสาคร ซึ่ ง ด าเนิ น ธุ ร กิ จ ด้ า นการ
ให้ บ ริ ก ารทางด้ า นการแพทย์ โดยการปฏิ บั ติ ง านในครั้ ง นี้ ผู้ จั ด ท าได้ ม าฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านแผนก
ทรัพยากรบุคคลและฝ่ายฝึก อบรม และได้รับหมอบหมายงานด้านการจัดเรียงเอกสารและด้านการ
ติดต่อสื่อสารกับแผนกต่างๆภายในโรงพยาบาลเอกชัย ซึ่งปัญหาที่พบคือ ผู้ที่มาใช้บริการไม่ทราบ
คาศัพท์และตัวย่อในแผนกที่มาใช้บริการ ซึ่งผู้ที่มาใช้บริการนั้ นควรจะรู้และเข้าใจในคาศัพท์และ
ตัวย่อเพื่อที่จะใช้ในการติดต่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวย่อที่ใช้บ่อยและจาเป็นต่อการสื่อสาร เพื่อให้
การติดต่อสื่อสารนั้นสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
จากการปฏิบั ติง านในแผนกทรัพยากรบุคคลและฝ่ายฝึก อบรม ซึ่งมีความเกี่ ย วข้องกั บ
คาศั พท์ และตัวย่ อที่ ใช้ ในแผนกต่างๆภายในโรงพยาบาล ดั้งนั้น ผู้จัดทาจึงได้ทาโครงงานเรื่อง
“คาศัพท์และตัวย่อที่ใช้ในโรงพยาบาล (vocabulary and abbreviations used in Hospital” โดย
โครงงานนี้จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนได้แก่ คาศัพท์ที่ใช้ในแผนก และตัวย่อที่เรียกแต่ละแผนก ที่ใ ช้ใน
การติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายในและผู้ที่มาใช้บริการ ผู้จัดทาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงงานนี้ จะเป็น
ประโยชน์กับผู้ที่สนใจและผู้ที่มาใช้บริการภายในโรงพยาบาล
คำสำคัญ : คาศัพท์ที่ใช้ในแผนก /การติดต่อสื่อสาร/ ตัวย่อที่เรียกแต่ละแผนก/ผู้มาใช้บริการ
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Abstract
Ekachai Hospital is located on Ekachai Road in Samut Sakhon province. The hospital
engaged in the business of health care services. The trainee was trained in Human Resources
Department and Training Division of Ekachai Hospital. I hold responsibility for sorting
documents as well as healthcare communication between multiple departments within hospital.
Vocabulary and abbreviations used in hospital are the problem of misunderstanding between
terms used by healthcare professionals staff and the customers who receive their services. In fact,
the customers should understand commonly used vocabulary and abbreviations in order to
communicate clearly and effectively.
In present study relates to vocabulary and abbreviations used in hospital. Thus, this
project under the title “vocabulary and abbreviations used in Ekachai Hospital” The project
consists of 2 main parts. The first part presents the vocabulary used in hospital departments. The
second part where the abbreviations used in hospital departments are discussed. We do hope that
this project will possibly be useful for those who are interested as well as the customers in order
to create better understand about the healthcare service communication.
Keywords: Vocabulary / Abbreviations / Customers / Communication
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