บทที่ 2
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 ความหมายของโรงพยาบาล
โรงพยาบาล หมายถึง สถานที่ที่ให้บริ การด้านการรักษา ป้ องกัน และดูแลผูท้ ี่เจ็บป่ วยด้าน
โรคต่างๆ ทั้งร่ างกายและจิตใจ ปั จจุบนั โรงพยาบาลแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ โรงพยาบาลรัฐบาล
และโรงพยาบาลเอกชน รวมถึ งคลิ นิกที่ เปิ ดในบริ การทัว่ ไป โรงพยาบาลยังสามารถแบ่งได้อีก
หลายๆเฉพาะทางในการรักษาอีกด้วยเช่นสถานบันผิวหนัง โรงพยาบาลสงฆ์ สถานบันความงาม
ตามข้อมูลของ: https://th.wikipedia.org/wiki/
2.2 ความหมายของคาศัพท์
ค าศัพ ท์ หมายถึ ง กลุ่ ม ค าในภาษานั้นๆ ที่ ทุ ก คนมี ค วามคุ ้น เคย และไม่ คุ ้นเคยในเวลา
เดียวกัน อีกทั้งยังเป็ นเครื่ องมือพื้นฐานและยังเป็ นประโยชน์ต่อทุกๆคน เพื่อการติดต่อสื่ อสาร และ
การเรี ยนรู ้ที่ดี คาศัพท์มีเยอะแยะมากมายที่ทุกคนยังไม่รู้ ไม่เข้าใจความหมาย หรื อที่มาของคานั้นๆ
ที่ใช้ในชีวติ ประจาวันและที่ไม่เคยได้ยนิ ได้รู้จกั มาก่อน ข้อมูลจาก : https://th.wikipedia.org/
2.3 ความหมายของตัวย่อ
ข้อมูลจาก สานักราชบัณฑิตยสภา และ https://th.wikipedia.org/wiki/
ตัวย่อ หมายถึง เป็ นการนาชื่ อเรี ยกเต็มๆแต่ละคา หรื อคาบางคา นามาใช้เรี ยกแทนชื่ อเต็มๆ
ส่ วนมากจะเป็ นพยัญชนะ หรื อตัวอักษรคาแรกของคานั้นๆ บางครั้งอาจใช้ตวั ย่อเป็ นคาท้ายพยางค์
เลยทาให้ตวั ย่อบางคาเกิดเป็ นคาใหม่ๆขึ้นมาได้ ยกตัวอย่างตัวย่อ เช่น OPD มาจากคาว่า Out Patient
Department แปลว่า “ผูป้ ่ วยนอก”
2.3.1 ตัวย่อมีส่วนช่วยอย่างไร
ตัวย่อ สามารถทาให้การติดต่อสื่ อสารในเรื่ องต่างๆมีความสะดวก และรวดเร็ วมากขึ้น ทา
ให้ไม่ตอ้ งพูดชื่ อเต็มๆ เพราะในบางครั้งการพูดชื่ อเต็มอาจทาให้เกิ ดการทางานในด้านใดด้านหนึ่ ง
เกิดความล้าช้า ตัวย่อจึงมีความจาเป็ นต่อทุกๆคนเป็ นอย่างมาก
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2.4 ความหมายของการสื่ อสาร
ความรู ้พ้ืนฐานการสื่ อสาร คนทุกคนจาเป็ นต้องใช้การสื่ อสารกันอยูต่ ลอดเวลา การสื่ อสาร
จึงมีความจาเป็ นและมีความสาคัญอย่างมากในการดารงชีวิตของทุกๆคนไม่วา่ จะเป็ นการเรี ยน การ
ทางาน หรื อการพูดคุยติดต่อสิ่ งต่างๆเราต้องใช้การสื่ อสารกันทั้งนั้น ซึ่ งตอนนี้เป็ นยุคข้อมูล ข่าวสาร
การสื่ อสารจึงเป็ นประโยชน์ต่อตัวบุคคลนั้นๆ และต่อสังคม
การสื่ อสาร หมายถึ ง การสื่ อสารข้อมูล ความรู ้ ข่าวสาร และสิ่ งต่างๆ ให้ผทู ้ ี่มารับสารได้
เรี ยนรู ้ ได้เข้าใจในสิ่ งที่ เราสื่ อความหมายออกไป ทั้งการพูดและการเขี ยนซึ่ ง แต่ละบุ คคลมี ก าร
สื่ อสารที่ต่างกันออกไปความความเหมาะสม
2.4.1 องค์ประกอบของการสื่ อสาร
- ผูส้ ่ งสาร (sender)คือ จุดเริ่ มต้นของแหล่งข้อมูลต่างๆ เพื่อสื่ อสารความคิด ข่าวสาร ความ
ต้องการและวัตถุประสงค์ของผูส้ ่ งสาร โดยการสื่ อสารหลายๆช่องทาง และหลายๆรู ปแบบ
- สาร คือ(message) ข้อมูล เรื่ องราว ที่ผสู ้ ่ งสารต้องการสื่ อให้ผรู ้ ับสารได้รู้ และเข้าใจ
- สื่ อ คือ (media)มีหน้าที่สื่อสารจากผูส้ ่ งสารไปยังผูร้ ับสาร
- ผูร้ ับสาร (receiver) คือ ตัวบุคคลที่รับข่าวสารมาจากผูส้ ่ งสาร
2.4.2 ความสาคัญของการสื่ อสารภายในโรงพยาบาล
การสื่ อสารภายในโรงพยาบาลเป็ นปั จจัยสาคัญมากที่ จะต้องใช้สื่อสารกับผูท้ ี่ให้บ ริ การ
และผูม้ าใช้บริ การ ซึ้ งเป็ นส่ วนช่วยในการดูแล รักษา ได้อย่างรวดเร็ ว
2.4.3 ประเภทการสื่ อสาร
จานวนผู้ทาการสื่ อสาร
- การสื่ อสารในตัวบุคคล เช่น การพูดคุยกับตัวเอง
- การสื่ อสารระหว่างบุคคล เช่น การพูดคุยกัน 2 คนขึ้นไป
- การสื่ อสารเป็ นกลุ่ม เช่น การประชุม
- การสื่ อสารภายในองค์กร เช่น การสื่ อสารกันในบริ ษทั หรื อในสานักงาน
- การสื่ อสารมวลชน เช่น สื่ อสารผ่านสื่ อ คือ วิทยุ โทรทัศน์
การเห็นหน้ ากัน
- การสื่ อสารแบบเผชิญหน้ากัน เช่น การพูดคุยต่อหน้ากัน
- การสื่ อสารแบบไม่เผชิญหน้า เช่น ทางจดหมาย หรื อทางอินเตอร์ เน็ต
ความสามารถในการโต้ ตอบ
- การสื่ อสารทางเดียว คือ เราไม่สามารถโต้ตอบหรื อแสดงความคิดเห็นได้
- การสื่ อสารสองทาง คือ เราสามารถพูดคุย หรื อตอบกลับได้
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ความต่ างระหว่ างผู้ส่งสารกับผู้รับสาร
- การสื่ อสารระหว่างเชื้อชาติ
- การสื่ อสารทางวัฒนธรรม
- การสื่ อสารระหว่างประเทศ
การใช้ ภาษา
- เชิงวัจนภาษา คือ การพูดการอธิ บายเรื่ องราวต่างๆ
- เชิงอวัจนภาษา คือ การแสดงอาการท่าทาง
นาข้อมูลทั้งหมดมาจาก: http://www.ipesp.ac.th/learning/thai/chapter1-1.html
2.5 สาเหตุหลักทีท่ าให้ เกิดการสื่ อสารผิดพลาด
ตามข้อมูลของ: https://www.baanjomyut.com/library_3/extension1/barriers_to_
communication/index.html
- ผูส้ ่ งสารอาจให้ขอ้ มูล รายละเอียดที่ไม่ชดั เจน หรื อขาดความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องนั้นๆ
- ผูร้ ับสารอาจจะขาดความรู ้ หรื อเข้าใจจุดประสงค์ของผูส้ ่ งสาร
สารที่ผสู ้ ่ งสารจะสื่ อออกไปยังผูร้ ับสารอาจมีเนื้อหาที่เข้าใจยากและใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสมกับวัย
2.6 แผนกต่ างๆและหน้ าทีภ่ ายในโรงพยาบาล
ข้อมูลจากโรงพยาบาลเอกชัย จ.สมุทรสาคร
2.6.1 ศูนย์อุบตั ิเหตุ-ฉุกเฉิน (ER)
มีหน้าที่ช่วยเหลือ ดูแล และรองรับผูป้ ่ วยอุบตั ิเหตุอย่างเร่ งด่วนด้วยความ รวดเร็ ว
2.6.2 ศูนย์รับเหตุฉุกเฉิน (EMS)
มี ห น้ า ที่ รั บ เหตุ ฉุ ก เฉิ น ทางด้า นอุ บ ัติ เ หตุ ต่ า งๆ รั บ -ส่ ง ผู ้ป่ วยที่ ต้อ งการความ
ช่วยเหลืออย่างเร่ งด่วน จะมีเจ้าหน้าที่ไปดูแลและให้ความช่วยเหลือถึงที่
2.6.3 จักษุ (EYE)
มี หน้า ที่ ตรวจวัดและรั ก ษาโรคตาทุ ก ชนิ ด เช่ น เลเซอร์ จอประสาทตา โรคต้อ
กระจก รวมไปถึงยัง มีบริ การวัดสายตาเพื่อประกอบแว่นอีกด้วย
2.6.4 แผนกไตเทียม (HEM)
มีหน้าที่บริ การฟอกเลือด และดูแลผูป้ ่ วยที่เป็ นโรคไต ทั้งผูป้ ่ วยภาวะไตวายเรื้ อรัง
และไตวาย เฉียบพลัน
2.6.5 ทันตกรรม (DEN)
มีหน้าที่ตรวจ รักษา และให้คาปรึ กษาการดูแลรักษาฟั น เช่ น จัดฟั น อุดฟั น ถอน
ฟัน และการดูแลช่องปาก
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2.6.6 ผูป้ ่ วยวิกฤต (ICU)
ดูแลผูป้ ่ วยที่มีอาการหนัก ที่มีความเสี่ ยงถึงชีวติ
2.6.7 ศูนย์มีบุตรยาก (IVF)
ให้คาปรึ กษา คาแนะนา และดู แลผูท้ ี่ ตอ้ งการมี บุตร ต้องการฝากไข่ การทาเด็ก
หลอดแก้ว
2.6.8 ผูป้ ่ วยภายนอก (OPD)
ตรวจดูอาการ และรักษาโรคทัว่ ไปให้กบั บุคคลภายนอกที่เข้ามาใช้การรักษา
2.6.9 รังสี วนิ ิจฉัย (X-RAY)
ตรวจร่ างกายของผูท้ ี่ มีอาการผิดปกติ ภายใน เช่ น กระดู ก ปอด หรื ออวัยวะที่ อยู่
ภายในร่ างกาย
2.6.10 ศูนย์ส่งเสริ มสุ ขภาพ (HPC)
ให้บ ริ ก ารตรวจสุ ข ภาพแก่ ลู ก ค้า ที่ ต้องการตรวจสุ ข ภาพประจาปี และบุ คคลที่
จะต้องตรวจสุ ขภาพ ก่อนเริ่ มงาน
2.7 ประเภทลูกค้ าภายในโรงพยาบาล
จากข้อมูลของโรงพยาบาลเอกชัย จ.สมุทรสาคร
2.7.1 ลูกค้าทัว่ ไป คือลูกค้าที่เข้ามารักษาโรคทัว่ ไป หรื อมาใช้บริ การตรวจสุ ขภาพ
2.7.2 ลูกค้าสู งอายุคือลูกค้าประจาที่มาตรวจรักษาอยู่เรื่ อยโดยส่ วนมากจะมาในส่ วนของ
แผนกไต เทียมเพื่อมารักษาทางด้านโรคไต
2.7.3 ลูกค้าที่เป็ นเด็กและวัยทารกแรกเกิด เพื่อมารับวัคซี น รักษาอาการเจ็บป่ วยต่างๆ และ
ขอคาปรึ กษาในการดูแลเด็ก
2.7.4 ลูกค้ามีบุตรยาก คือลูกค้าที่ตอ้ งการมีบุตร มาขอคาปรึ กษาจากคุณหมอและผูเ้ ชี่ยวชาญ
เฉพาะทาง

