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 คู่ มื อ นิ สิ ต แ พทย์  ปี ก า ร ศึ กษ า  2560 ฉบั บนี้  จั ด ท า ขึ้ น โ ด ย 

มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นคู่มือส าหรับนิสิตในการดูแลตนเองตลอดระยะเวลา 

แห่ งการศึ กษา ณ ศูนย์ แพทยศาสตรศึ กษาชั้ นคลิ นิ ก โรงพยาบาลพะเยา  

ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไปของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา 

แผนการศึกษา และท าเนียบบุคลากร ตลอดจนระเบียบและข้อบังคับ 

ที่พึงปฏิบัติ นิสิตควรศึกษาท าความเข้าใจอย่างถ่องแท้ เพ่ือมิให้เกิดความ

ผิดพลาดที่อาจจะเป็นสาเหตุให้นิสิตไม่สามารถส าเร็จการศึกษาหรือส าเร็จ

การศึกษาล่าช้า  

 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา หวังเป็น 

อย่างยิ่งว่าคู่มือนิสิตแพทย์ ปีการศึกษา 2560 ฉบับนี้ จะอ านวยประโยชน์และ

ความสะดวกให้กับนิสิตได้ส าเร็จการศึกษาตามก าหนดระยะเวลาของหลักสูตร 

อันจะท าให้นิสิตเกิดความภาคภูมิใจแห่งการเป็นบัณฑิตต่อไป 
 

 

 

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตแพทย์  

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลนิกิ โรงพยาบาลพะเยา 
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ข้อมูลทั่วไปของโรงพยาบาลพะเยา 

 

โรงพยาบาลพะเยาเริ่มกอสรางเมื่อเดือน มิถุนายน ปี พ.ศ. 2499 กอสรางเป็นเวลา 6 

เดือน จึงแลวเสร็จ เป็นโรงพยาบาลขนาด 25  เตียง มีแพทย์ประจํา 1 คน  และไดทําพิธีเปิด

อยางเป็นทางการ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2500 ปัจจุบันโรงพยาบาลพะเยา ได

พัฒนาเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด 400 เตียง จัดเป็นสถานบริการทุติยภูมิระดับสูง 

โรงพยาบาลพะเยา ตั้งอยูบนถนนพหลโยธิน อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

เป็นหนวยราชการสังกัด กองโรงพยาบาลภูมิภาค สํานักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข มีเนื้อท่ีทั้งหมด 73 ไร แบงออกเป็น 2 สวน คือ 

1. สวนบริการ    41.5 ไร 

2. บานพักแพทย์และเจาหนาที่  31.5 ไร 
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ประวัติศูนย์แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิก โรงพยาบาลพะเยา 

กระทรวงสาธารณสุข และมหาวิทยาลัยพะเยาไดมีการทําบันทึกขอตกลง
ความรวมมือในการผลิต และพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อรวมกันผลิต
และพัฒนาบุคลากรดานวิทยาศาสตร์สุขภาพในสาขาตางๆ ที่มีคุณภาพมาตรฐาน ใน
วันที่ 28 ธันวาคม 2552 โดยใหโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข รวมกับ
มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตพะเยา (มหาวิทยาลัยพะเยาปัจจุบัน) เปิดดําเนินการ
สอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และจัดตั้งศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกขึ้น โดย
มีโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม เป็นโรงพยาบาลหลัก และโรงพยาบาลพะเยา 
จังหวัดพะเยา เป็นโรงพยาบาลสมทบ 

ตอมา ไดมีการทําบันทึกขอตกลงความรวมมือในการผลติแพทย์เพื่อชาวชนบท 
ระหวางกระทรวงสาธารณสุข และมหาวิทยาลัยพะเยา ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 
โดยมีเจตจํานงแนวแนที่จะรวมมือกันในการผลิตแพทย์ เพื่อชาวชนบท ใหเป็นไปตาม
ขอตกลงระหวางกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข 
มีปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์) ในฐานะผูแทนกระทรวง
สาธารณสุข และมหาวิทยาลัยพะเยา โดยรองอธิการบดีฝุายวิจัยและประกันคุณภาพ 
ปฏิบัติหนาที่แทนอธิการบดี (ผูชวยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร) ในฐานะผูแทน
มหาวิทยาลัยพะเยา ไดกําหนดขอตกลงรวมกันใหคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
พะเยา รวมกับโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม และโรงพยาบาลพะเยา จังหวัด
พะเยา ดําเนินการผลิตแพทย์ในรูปแบบของโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท สําหรับ
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา รับผิดชอบจัดการเรียนการสอน
นิสิตแพทย์ในชั้นปีที่ 4 - 6 ตามหลักสูตรของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
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วิสัยทัศน์และพันธกิจ 
 

วิสัยทัศน์ 

เป็นศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รวมผลิตแพทย์ที่มีคุณภาพและได
มาตรฐาน ทํางานเป็นทีม นําความรูพัฒนาสุขภาพชุมชน 

 

พันธกิจ 

 รวมผลิตบัณฑิตแพทย์ที่มีคุณภาพและไดมาตรฐาน สามารถทํารวมกับ
ผูอื่นได 

 พัฒนางานวิจัยดานการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ 
 สรางเสริมสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของชุมชน 
 สงเสริมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
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ตราสัญลักษณ์และสี 

 

 

 

 

 

 

 

สีประจําศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก คือ สีเขียว 
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รายนามคณะผู้บริหาร 

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิก โรงพยาบาลพะเยา 

 

 

 

      แพทย์หญิงจิรพร ภัทรนุธาพร 

 ผูอํานวยการโรงพยาบาลพะเยา 

 

 

 

  แพทย์หญิงกนกรส โควจิริยะพันธุ์ 

    ผูอํานวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 

          โรงพยาบาลพะเยา 
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รายนามคณะผู้บริหาร 
 

 

 

                                              แพทย์หญิงพรนภา สุริยะไชย 

รองผูอํานวยการศูนย์แพทย์ฯ 

ฝุายบริหารงานทั่วไป 
 

 

 

 

 

                                            นายแพทย์สงกรานต์ เตชะกุลวิโรจน์ 

  รองผูอํานวยการศูนย์แพทย์ฯ 

ฝุายพัฒนาศักยภาพนิสิตแพทย์ 

 

 

                                                  นายแพทย์ไกรรัตน์ คําด ี

รองผูอํานวยการศูนย์แพทย์ฯ 

ฝุายประเมินผล 
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รายนามคณะผู้บริหาร 

 
 

      นายแพทย์ตะวัน ถึงแกว 

      รองผูอํานวยการศูนย์แพทย์ฯ 

              ฝุายพัฒนาเทคโนโลยีและสื่อการเรียนการสอน 

               
 

 

นายแพทย์ยงยุทธ ชุมคําลือ 

        รองผูอํานวยการศูนย์แพทย์ฯ 

        ฝุายพัฒนาการศึกษา 

 

 

   แพทย์หญิงวัฒนาวรรณ เอ้ือพิทักษ์สกุล 

        รองผูอํานวยการศูนย์แพทย์ฯ 

   ฝุายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
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รายนามคณะผู้บริหาร 

 

 

      นายแพทย์ชวชัย พงษ์พนัศ 

รองผูอํานวยการศูนย์แพทย์ฯ 

      ฝุายการศึกษาตอเนื่องและหลังรับปริญญา 
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แผนการศึกษา 

ชั้นปีที่ 4 

       รหัสวชิา                            ชื่อรายวชิา                     หน่วยกิต/สัดส่วนชั่วโมงเรียน 

322401 สุขภาพและโรคของเด็กแรกเกิด 
จนถึงวัยรุน 1 

4 (4-0-8) 

322402 สุขภาพและโรคของเด็กแรกเกิด 
จนถึงวัยรุน 2 

4 (0-8-4) 

322403 เวชศาสตร์ชุมชน เวชศาสตร์ครอบครัว 
และอาชีวเวชศาสตร์ 1  

4 (1-6-5) 

322404 สุขภาพและโรคของผูใหญและผูสงูอายุ 1 4 (4-0-8) 

322405 สุขภาพและโรคของผูใหญและผูสงูอายุ 2 4 (0-8-4) 

322406 สุขภาพและโรคของสตรี 1 4 (4-0-8) 

322407 สุขภาพและโรคของสตรี 2 4 (0-8-4) 

322408 การดูแลผูปุวยผาตดั 1 4 (4-0-8) 

322409 การดูแลผูปุวยผาตดั 2 4 (0-8-4) 

322410 จิตเวชศาสตร ์ 4 (2-4-6) 

322411 วิจัยทางการแพทย์พื้นฐาน 4 (1-6-5) 

 รวม 44 (20-48-64) 
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แผนการศึกษา 

ชั้นปีที่ 5 

       รหัสวชิา                         ชือ่รายวิชา                        หน่วยกติ/สัดส่วนชั่วโมงเรียน 

322501 สุขภาพและโรคของเด็กแรกเกิด 
จนถึงวัยรุน 3 

4 (2-4-6) 

322502 เวชศาสตร์ชุมชน เวชศาสตร์ครอบครัว 
และอาชีวเวชศาสตร์ 2 

6 (1-10-7) 

322503 สุขภาพและโรคของผูใหญและผูสงูอายุ 3 6 (1-10-7) 

322504 สุขภาพและโรคของสตรี 3 4 (2-4-6) 

322505 การดูแลผูปุวยผาตดั 3 6 (1-10-7) 

322506 การดูแลผูปุวยผาตดั 4 4 (1-6-5) 

322507 เวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวชศาสตร ์1 4 (2-4-6) 

322508 ภาษาอังกฤษสําหรับวิชาชีพแพทย์ 3 (3-0-6) 

XXXXXX วิชาเลือก 3 (X-X-X) 

XXXXXX วิชาเลือก 3 (X-X-X) 

 รวม 43 (X-X-X) 
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แผนการศึกษา 

ชั้นปีที่ 6 

       รหัสวชิา                           ชื่อรายวชิา                      หน่วยกติ/สัดส่วนชั่วโมงเรียน 

322601 สุขภาพและโรคของเด็กแรกเกิด 
จนถึงวัยรุน 4 

6 (0-12) 

322602 เวชศาสตร์ชุมชน เวชศาสตร์ครอบครัว 
และอาชีวเวชศาสตร์ 3 

4 (0-8) 

322603 สุขภาพและโรคของเด็กแรกเกิด 
จนถึงวัยรุน 4 

8 (0-16) 

322604 สุขภาพและโรคของสตรี 4 6 (0-12) 

322605 การดูแลผูปุวยผาตดั 5 8 (0-16) 

322606 การดูแลผูปุวยผาตดั 6 2 (0-4) 

322607 เวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวชศาสตร ์2 4 (0-8) 

XXXXXX วิชาเลือก 3 (3-6) 

XXXXXX วิชาเลือก 3 (0-6) 

 รวม 44 (0-88) 

   

**หมายเหตุ** สัดสวนช่ัวโมงเรียน คือ (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง) 

 

 



12 คูมือนิสิตแพทย์  ปีการศึกษา 2560 

 

ปฏิทินการสอบและประเมินผล 2560 

 
 

 

 

 

วัน/เดือน/ปี การเรียนการสอน/สอบ 

28 พ.ค. 60 
วันสอบ National License Part III ครั้งที่ 
3/2559 (รอบพิเศษ) 

29 พ.ค. 60 – 23 ก.ค. 60 
รายวิชาสุขภาพและโรคของเด็กแรกเกิด 
จนถึงวัยรุน 1,2 

20 ก.ค. 60 
สอบรายวิชาสุขภาพและโรคของเด็กแรกเกิด 
จนถึงวัยรุน 1,2 กลุม B (MEQ/OSCE) 

21 ก.ค. 60 
สอบรายวิชาสุขภาพและโรคของใหญและ
ผูสูงอายุ 1,2 กลุม A (MCQ/MEQ/OSCE) 

24 ก.ค. 60 – 17 ก.ย. 60 
รายวิชาสุขภาพและโรคของผูใหญและ
ผูสูงอายุ 1,2 

14 ก.ย. 60 
สอบรายวิชาสุขภาพและโรคของใหญและ
ผูสูงอายุ 1,2 กลุม B (MCQ/MEQ/OSCE) 

15 ก.ย. 60 
สอบรายวิชาสุขภาพและโรคของเด็กแรกเกิด 
จนถึงวัยรุน 1,2 กลุม A (MCQ/MEQ/OSCE) 
กลุม B (MCQ) 

18 ก.ย. 60 – 15 ต.ค. 60 
รายวิชาเวชศาสตร์ชุมชน เวชศาสตร์ครอบครัว 
และอาชีวเวชศาสตร์ 1 กลุม B 
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ปฏิทินการสอบและประเมินผล 2560 

 

วัน/เดือน/ปี ภาควิชา 

13 ต.ค. 60 

สอบรายวิชาจิตเวชศาสตร์ กลุม A 
(MCQ/MEQ/SAQ) 
สอบรายวิชาเวชศาสตร์ชุมชน เวชศาสตร์
ครอบครัว และอาชีวเวชศาสตร์ 1 กลุม B 
(MCQ) 

13 ต.ค. 60 – 12 พ.ย. 60 รายวิชาจิตเวชศาสตร์ 

10 พ.ย. 60 

สอบรายวิชาจิตเวชศาสตร์ กลุม B 
(MCQ/MEQ/SAQ) 
สอบรายวิชาเวชศาสตร์ชุมชน เวชศาสตร์
ครอบครัว และอาชีวเวชศาสตร์ 1 กลุม A 
(MCQ) 

25 พ.ย. 60 
วันสอบ National License Part I ครั้งที่ 
2/2560 

26 พ.ย. 60 
วันสอบ National License Part II ครั้งที่ 
2/2560 

13 พ.ย. 60 – 7 ม.ค. 61 รายวิชาการดูแลผูปุวยผาตัด 1,2 

4 ม.ค. 61 
สอบรายวิชาสุขภาพและโรคของสตรี 1,2  
กลุม A (MEQ/OSCE) 
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ปฏิทินการสอบและประเมินผล 2560 

 

วัน/เดือน/ปี ภาควิชา 

5 ม.ค. 61 
สอบรายวิชาการดูแลผูปุวยผาตัด 1 และ 2 
กลุม B (MEQ/CRQ/OSCE) 

7 ม.ค. 61 
วันสอบ National License Part III ครั้งที่ 
1/2561 

8 ม.ค. 61 – 4 มี.ค. 61 รายวิชาสุขภาพและโรคของสตรี 1,2  

4 ก.พ. 61 
วันสอบ National License Part III ครั้งที่ 
2/2561 

1 มี.ค. 61 
สอบรายวิชาสุขภาพและโรคของสตรี 1,2  
กลุม B (MCQ/MEQ/OSCE) 

2 มี.ค. 61 
สอบรายวิชาการดูแลผูปุวยผาตัด 1 และ 2 
กลุม A (MCQ/MEQ/CRQ/OSCE) 

5 มี.ค. 61 – 1 เม.ษ. 61 รายวิชาวิจัยทางการแพทย์พื้นฐาน 

25 มี.ค. 61 
วันสอบ National License Part III ครั้งที่ 
3/2561 

30 มี.ค. 61 
รายวิชาวิจัยทางการแพทย์พื้นฐาน กลุม A 
และ B 
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ปฏิทินการสอบและประเมินผล 2560 

 

วัน/เดือน/ปี ภาควิชา 

21 เม.ย. 61 
วันสอบ National License Part I ครั้งที่ 
1/2561 

22 เม.ย. 61 
วันสอบ National License Part II ครั้งที่ 
1/2561 
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ปฏิทินกิจกรรม 2560 

 

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม 
19 พฤษภาคม 2560 รายงานตัวเขาหอพัก 

20-21 พฤษภาคม 2560 กิจกรรมปรับทัศนคติกอนขึ้นเรียนชั้นคลินิก 

21 พฤษภาคม 2560 
ฝุายพัฒนาศักยภาพนิสิตตรวจเยี่ยมหอพักชั้น
ปีที่ 4 

22 พฤษภาคม 2560 ปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 4 
22 พฤษภาคม 2560 ฉีดวัคซีนกอนขึ้นเรียนชั้นคลินิก 

22 - 26 พฤษภาคม 2560 
อบรมวิชาการเตรียมความพรอมนิสิตแพทย์ 
ชั้นปีที่ 4 

25 พฤษภาคม 2560 
ศึกษาวิถีชุมชนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง 
และเรียนรูชีวิตชุมชน 

27 - 28 พฤษภาคม 2560 กิจกรรมรับนอง 
29 พฤษภาคม 2560 กิจกรรมผูกขอมือรับขวัญ 
29 มิถุนายน 2560 ไหวคร ู

1 กรกฎาคม 2560 
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิตแพทย์ดานการ
เขียนโครงการ 

7 - 9 กรกฎาคม 2560 กิจกรรมจริยธรรมสัญจร 

28 กรกฎาคม 2560 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัว 
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
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ปฏิทินกิจกรรม 2560 

 

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม 
2 สิงหาคม 2560 พบปะอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 1 

12 สิงหาคม 2560 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา
บรมราชินีนาถ 

27 กันยายน 2560 วันมหิดล 
23 ตุลาคม 2560 วันปิยมหาราช 
27 ตุลาคม 2560 พบปะอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 2 

พฤศจิกายน 2560 
อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนากระบวนการ
จิตตปัญญาชั้นปีที่ 4 

5 ธันวาคม 2560 
วันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช บรมนาถบพิตร 

ธันวาคม 2560 กีฬาสีโรงพยาบาลพะเยา 
มกราคม 2561 ออกหนวยพัฒนาคายหมอนอย 

5 - 8 กุมภาพันธ์ 2561 กีฬาสานสัมพันธ์ ศูนย์แพทย์ฯ 
กุมภาพันธ์ 2561 กิจกรรม Welcome Home 
กุมภาพันธ์ 2561 มหกรรมคุณภาพ โรงพยาบาลพะเยา 
 มีนาคม 2561 ปัจฉิมนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 
เมษายน 2561 กิจกรรมรดน้ําดําหัว อาจารย์แพทย์ 
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อาจารย์ที่ปรึกษา 
 

อาจารย์ท่ีปรึกษา นิสิตแพทย์ 

1. อ.พญ.ชลธิชา   ชวชาต ิ
2. อ.นพ.อนณ      ปัญโญใหญ 

นสพ.ชวัลวิทย์ กิจวัฒนานันท ์

1. อ.นพ.ไกรรัตน์   คําดี 
2. อ.นพ.ยงยุทธ    ชุมคําลือ 

นสพ.พงพัฒน์ คําแดง 

1. อ.พญ.เบญจวรรณ   ทรงศรีสกุล 
2. อ.พญ.ขวัญหทัย      คําเหมือง 

นสพ.กฤตยชญ์ ภคประสิทธิ์ 

1. อ.นพ.ชวชัย        พงษ์พนัศ 
2. อ.พญ.ดวงหทัย    พงษ์พนัศ 

นสพ.นิรันดร์ ศรีชู 

1. อ.พญ.กนกรส      โควจิริยะพันธุ์ 
2. อ.พญ.พรนภา      สุริยะไชย 

นสพ.ศุภกร ไชยนา 

1. อ.นพ.ฑศฐภรณ์    ดิษฐพานิช 
2. อ.นพ.สงกรานต์    เตชะกุลวิโรจน ์

นสพ.กริษฐา ศุภกังวาน 

1. อ.พญ.ปนัดดา      กันนิกา 
2. อ.นพ.วสุ            เตชะกุลวิโรจน ์

นสพ.โกวิท ประทุมศรี 

1. อ.พญ.สมนาม      สุปินะ 
2. อ.นพ.วิชญา        ยาวิไชย 

นสพ.อัมรินทร์ วิชิตพันธ์ 

1. อ.นพ.ภานุวัฒน์    ไตรธรรม 
2. อ.นพ.ทศพร        ยอดเมือง 

นสพ.ธนัชพร ยินยอม 
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ท าเนียบอาจารยแ์พทย์ 
 

อาจารย์กลุ่มงาน สูติ-นรีเวชกรรม 

1. อ.นพ.ขจรศิลป   ผองสวัสดิ์กุล  หัวหน้ากลุ่มงาน 

2. อ.นพ.จิตตพล   เหมวุฒิพันธ์ 

3. อ.พญ.วิราวรรณ   ราศรี 

4. อ.พญ.พรนภา   สุริยะไชย 

5. อ.พญ.เบญจวรรณ  ทรงศรีสกุล 

6. อ.พญ.ขวัญหทัย   คําเหมือง 

7. อ.พญ.อลิสรา   แคหอม 

อาจารย์กลุ่มงาน กุมารเวชกรรม 

1. อ.นพ.พรชัย   เตชะคุณากร  หัวหน้ากลุ่มงาน 

2. อ.พญ.ดวงหทัย   พงษ์พนัศ 

3. อ.พญ.พรรณราย  ศรีสุวรรณ 

4. อ.นพ.ยงยุทธ   ชุมคําลือ  

5. อ.นพ.ณัฐวุฒิ   จั๋นโท 
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ท าเนียบอาจารย์แพทย์ (ต่อ) 
 

อาจารย์กลุ่มงาน อายุรศาสตร์ 

1. อ.นพ.พิพัฒน์   จิรนัยราดุล  หัวหน้ากลุ่มงาน 

2. อ.นพ.เฉลิมศักดิ์   สุวิชัย 

3. อ.พญ.กัตติกา   หาลือ 

4. อ.นพ.ไกรรัตน์   คําดี 

5. อ.พญ.สิริธร   หาญธัญพงศ์ 

6. อ.นพ.วิชญา   ยาวิไชย 

7. อ.พญ.ปนัดดา   กันนิกา 

8. อ.พญ.สุนารี   จันตา 

9. อ.นพ.บัณฑิต   ศิริเลิศ 

10. อ.พญ.กฤตยา   รัตนากรณ์ 

อาจารย์กลุ่มงาน รังสีทั่วไป 

1. อ.พญ.ปิยะดารา   คงพิบูลย์กิจ  หัวหน้ากลุ่มงาน 

2. อ.พญ.วัฒนาวรรณ  เอ้ือพิทักษ์สกุล 

3. อ.พญ.วริสรา   กิตติวรพงษ์กิจ 

4. อ.นพ.บรม   ประสิทธิ์อยูศีล 
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ท าเนียบอาจารย์แพทย์ (ต่อ) 
 

อาจารย์กลุ่มงาน ศัลยศาสตร์ 

1. อ.นพ.ฑศฐภรณ์   ดิษฐพานิช  หัวหน้ากลุ่มงาน 

2. อ.นพ.ชูพงษ์   สุขพรอมสรรพ 

3. อ.พญ.สมนาม   สุปินะ 

4. อ.นพ.พิสิฐพล   ศิริวัฒนา 

5. อ.นพ.ภาณุวัฒน์  ไตรธรรม 

6. อ.นพ.เนติ   ธนากูล 

อาจารย์กลุ่มงาน ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ 

1. อ.นพ.อนันต์   มาลัยรุงสกุล  หัวหน้ากลุ่มงาน 

2. อ.นพ.เดชาธร   อธิจิรกุล 

3. อ.นพ.ตะวัน   ถึงแกว 

4. อ.นพ.จิราฉัตร   สกุลเจียมใจ 

อาจารย์กลุ่มงาน จักษุวิทยา 

1. อ.นพ.อรุณ   ชัยวัฒโนดม  หัวหน้ากลุ่มงาน 

2. อ.นพ.สงกรานต์   เตชะกุลวิโรจน์ 

3. อ.นพ.ทศพร   ยอดเมือง 
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ท าเนียบอาจารย์แพทย์ (ต่อ) 
 

อาจารย์กลุ่มงาน โสต-ศอ-นาสิก 

1. อ.พญ.กนกรส   โควจิริยะพันธุ์  หัวหน้ากลุ่มงาน 

2. อ.พญ.เกศราภรณ์  ยะตา 

3. ผศ.พญ.ชลธิชา   ศรีวานิชภูมิ 

อาจารย์งาน เวชกรรมสังคม 

1. อ.นพ.ชวชัย   พงษ์พนัศ    งานเวชศาสตร์ครอบครัว 
2. อ.นพ.สมนึก   ชีวาเกียรติยิ่งยง    งานเวชศาสตร์ปูองกัน 

อาจารย์กลุ่มงาน เวชศาสตร์ฟื้นฟู 

1. อ.พญ.ศิลดา   การะเกตุ  หัวหน้ากลุ่มงาน 

อาจารย์กลุ่มงาน นิติเวชศาสตร์ 

1. อ.นพ.อนณ   ปัญโญใหญ  หัวหน้ากลุ่มงาน 

อาจารย์กลุ่มงาน เวชสาสตร์ฉุกเฉิน 

1. อ.นพ.วสุ   เตชะวัฒนากุล   
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ท าเนียบอาจารย์แพทย์ (ต่อ) 

 

อาจารย์กลุ่มงาน วิสัญญี 

1. อ.พญ.ออยทิพย์   ฮ่ันตระกูล  หัวหน้ากลุ่มงาน 

2. อ.พญ.ชลธชิา   ชวชาต ิ   

3. อ.พญ.วิจิตรา   ใหมเผือก 
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      บุคลากรศูนย์แพทย์ฯ โรงพยาบาลพะเยา 

 

 

 

 

 

 

นางสาวดวงใจ ยาสุวรรณ (แปูน)  นางฐิตารีย์ ยศธนเศรษฐ์ (แอน) 

นักทรัพยากรบุคคล    นักวิชาการศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 นางสาวประทุมพร สุยะ (แนน)  นายกิติคณุ บุญแสนไชย (ปฺอป) 

นักวิชาการศึกษา    นักวิชาการศึกษา 
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บุคลากรศูนย์แพทย์ฯ โรงพยาบาลพะเยา (ต่อ) 

 

 

 

 

 
 

นางสาวยศศยามล กรมต ิ(แนท)  นางสาวพิมพร อินทร์นอย (ตั๊ก) 

นักวิชาการศึกษา    นักวิชาการศึกษา 
 

 

 

 

 

 

นางสาวสิริวมิล ไชยมงคล (พิง)  นางศิริญพร ศักดิศ์รชัย (ติ๊ก) 

นักวิชาการศึกษา    เจาพนักงานธุรการ 
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บุคลากรศูนย์แพทย์ฯ โรงพยาบาลพะเยา (ต่อ) 

 

 

 

 

 
 

       นางวิจิตรา แกวอาย (ปูอม) 

              พนักงานท่ัวไป 
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ระเบียบการแต่งตัวส าหรับฝึกปฏิบัตงิาน 
  

 

นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 และ 5 

 

 

 

 

 

 

    

          ด้านหน้า           ด้านหลัง 

เครื่องแบบและเครื่องแต่งกายนิสิตหญิง 

ในเวลาปกติ 

1. เสื้ อ เชิ้ ตแขนสั้นสีขาว  แบบและทรงสุภาพ ไมมีลวดลาย ไมรัดรูป                 
ปกเสื้อแบบปกเชิ้ตปลายแหลม ยาวพอสมควร ไมมีสาบหลัง เวลาสวมให
สอดชายเสื้อไวในกระโปรง ใหเห็นสายเข็มขัด ที่คอและแนวสาบอก ติด
กระดุมโลหะเครื่องหมายของมหาวิทยาลัย ขนาดเสนผาศูนย์กลาง 2 
เซนติเมตร 5 เม็ด และใหกลัดเครื่องหมาย ตรามหาวิทยาลัย ทําดวยโลหะสี
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ทองลงยาสีมวง สูง 2.5 เซนติเมตร ที่อกเบื้องขวา และขนาดสูง 2 
เซนติเมตร ที่ปลายปกเสื้อดานซาย แขนเสื้อเป็น แขนสั้นเหนือขอศอก ไม
เกิน 6 เซนติเมตร   

2. กระโปรงแบบจีบรอบหรือกระโปรงทรงสอบ สีดํา ไมมันวาว ไมมีลวดลาย ไมมี
ผาหรือมีผาดานหลัง โดยที่จีบกระโปรงซอนกัน ขอบกระโปรงอยูระดับเอว ความ
ยาวของกระโปรง อยูระหวางเขาและขอเทา หามใชผายีน ผาสักหลาด ผา
ลูกฟูก ผายืด ผาลูกไม หรือผากํามะหยี่ ในกรณีของนิสิตหญิงที่นับถือศาสนา
อิสลามอนุโลมใหแขนเสื้อเป็นแขนยาว และมีผาคลุมผม สีและแบบสุภาพ 
ตามหลักศาสนาได  

3. เข็มขัดหนังกลับสีน้ําตาลเขม กวาง 3 เซนติเมตร หัวเข็มขัดทําดวยโลหะ สีเงินรูป
สี่เหลี่ยมผืนผา กวาง 4 เซนติเมตร ยาว 5.5 เซนติเมตร มีตรามหาวิทยาลัย อยูตรง
กลาง 

ในกรณีที่จะตองแตงกายเพื่อการปฏิบัติงานภาคสนามอนุโลมใหใชเข็มขัด
หนังเรียบสีดํา หัวเข็มขัดทําดวย โลหะรมดํารูปสี่เหลี่ยมผืนผา กวาง 4 
เซนติเมตร ยาว 5.5 เซนติเมตร โดยใชอักษรยอ “มพ” 

4. รองเทาหนังหุมสนหรือรัดสน แบบสุภาพ สีดํา สีขาว สีน้ําตาล                          
สีกรมทา หรือสีเทา  

ในเวลาปฏิบัติงาน  

มีลักษณะเชนกับเครื่องแบบปกติสําหรับนิสิตหญิง โดยใหสวมเสื้อกาวน์
ยาว คลุมดานนอก  

*** ไม่สวมเสื้อกาวน์นอกเวลาปฏิบัติงานและนอกสถานที่ปฏิบัติการเรียนการ
สอน*** 
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เครื่องแบบและเครื่องแต่งกายนิสิตชาย 

ในเวลาปกติ 

1. เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาวแบบและทรงสุภาพ ไมมีลวดลาย ไมรัดรูป 
กระดุมสีขาว มีกระเปาดานซาย เวลาสวมใหสอดชายเสื้อไวในกางเกงใหเห็น
สายเข็มขัด 

2. กางเกงขายาวแบบสากล ทําดวยผาสีดําไมมันวาว ไมมีลวดลาย หามใชผายีน 
ผาสักหลาด หรือผาลูกฟูก 

3. ถุงเทาสีดํา สีน้ําตาลเขม หรือสีกรมทา ไมมีลวดลาย 
4. รองเทาหนังหุมสนทรงสุภาพสีดํา ไมมีลวดลาย 
5. เข็มขัดหนังเรียบสีดํา กวาง 3 เซนติเมตร เป็นเข็มขัดรูปปลายแหลม หัวเข็ม

ขัดทําดวยโลหะสีเงินรูปสี่เหลี่ยมผืนผา กวาง 4 เซนติเมตร ยาว 5.5 
เซนติเมตร มีตรามหาวิทยาลัยอยูตรงกลาง  

ในกรณีที่จะตองแตงกายเพื่อการปฏิบัติงานภาคสนามอนุโลมใหใชเข็มขัด
หนังเรียบสีดํา หัวเข็มขัดทําดวยโลหะรมดํารูป สี่เหลี่ยมผืนผา กวาง 4 
เซนติเมตร ยาว 5.5 เซนติเมตร โดยใชอักษรยอ “มพ” 

6. ผูกเนคไทสีมวงเขมมีเครื่องหมายตรามหาวิทยาลัย ขนาดสูง 2 เซนติเมตร 
ปักอยูบนเนคไทในระดับลิ้นปี่ 

ในเวลาปฏิบัติงาน  

มีลักษณะเชนกับเครื่องแบบปกติ โดยใหสวมเสื้อกาวน์ยาว คลุมดานนอก   

*** ไม่สวมเสื้อกาวน์นอกเวลาปฏิบัติงานและนอกสถานที่ปฏิบัติการเรียนการ
สอน*** 
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  ระเบียบการแต่งตัวส าหรับฝึกปฏิบัติงาน 

 

     นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 

เครื่องแบบและเครื่องแต่งกายนิสิตหญิง 

 

 

 

 

 

             ด้านหน้า           ด้านหลัง 

1. สวมเสื้อกาวน์สั้น   

- เสื้ อคอกลมสี ขาว  เนื้ อผ า ไมบาง เกิน  ไมมี ล วดลาย ไม รั ดรู ป  

มีกระเปาบนและลางดานซาย 

- ผาหนา ปูายดานซาย ติดกระดุมขนาด  ¾ 6 เม็ด (ตามแบบ) 

- ปักชื่อดวยดายสีแดง ขนาด 0.8 เซนติเมตร  

- ระยะหางระหวางชื่อและปากกระเปา 2 เซนติเมตร 
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2. กระโปรงแบบจีบรอบหรือกระโปรงทรงสอบ สีดํา ไมมันวาว ไมมีลวดลาย ไม

มีผาหรือมีผาดานหลัง โดยที่จีบกระโปรงซอนกัน ขอบกระโปรงอยูระดับเอว 

ความยาวของกระโปรง อยูระหวางเขาและขอเทา หามใชผายีน ผาสักหลาด

ผาลูกฟูก ผายืด ผาลูกไม หรือผากํามะหยี่ ในกรณีของนิสิตหญิงที่นับถือ

ศาสนาอิสลามอนุโลมใหแขนเสื้อเป็นแขนยาว และมีผาคลุมผม สีและแบบ

สุภาพ ตามหลักศาสนาได  

3. รองเทาหนังหุมสนหรือรัดสน แบบสุภาพ สีดํา สีขาว สีน้ําตาล สีกรมทาหรือ 

สีเทา 

*** ไม่สวมเสื้อกาวน์นอกเวลาปฏิบัติงานและนอกสถานที่ปฏิบัติการเรียนการ
สอน*** 
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เครื่องแบบและเครื่องแต่งกายนิสิตชาย 

 

 

 

 

 

        

            ด้านหน้า                             ด้านหลัง 

1. สวมเสื้อกาวน์สั้น 

- เสื้อคอกลมสีขาว เนื้อผาไมบางเกิน ไมมีลวดลาย ไมรัดรูป มีกระเปาบน

และลางดานขวา 

- ผาหนา ปูายดานขวา ติดกระดุมขนาด  ¾ 6 เม็ด 

- ปักชื่อดวยดายสีแดง ขนาด 0.8 เซนติเมตร  

- ระยะหางระหวางชื่อและปากกระเปา ความยาว 2 เซนติเมตร 

2. กางเกงขายาวแบบสากล ทําดวยผาสีดําไมมันวาว ไมมีลวดลาย หามใชผายีน 

ผาสักหลาด หรือผาลูกฟูก 

3. ถุงเทาสีดํา สีน้ําตาลเขม หรือสีกรมทา ไมมีลวดลาย 

4. รองเทาหนังหุมสนทรงสุภาพสีดํา ไมมีลวดลาย 

*** ไม่สวมเสื้อกาวน์นอกเวลาปฏิบัติงานและนอกสถานที่ปฏิบัติการเรียนการ
สอน*** 
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ประกาศ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 
เรื่อง ระเบียบศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา 

ว่าด้วยหอพักนิสิต พ.ศ. ๒๕๕๙ 
----------------------------------------------- 

 เพื่อใหการบริหารงานหอพักนิสติ ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ อํานวย
ประโยชน์แกนสิิตแพทย์และผูอาศัยในเรื่องที่พักอาศัย อันเป็นการฝึกฝนใหนิสติแพทย์
และผูอาศัย รูจักการใชชวีิตรวมกับบุคคลอื่น ภายใตระเบียบ ขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรมอันดีงาม 
 อาศัย มติที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก คร้ังที่ ๔ 
ปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ จึงออกระเบียบไวดังตอไปนี ้

หมวดที่ ๑ 
บททั่วไป 

 ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เรียกวา “ระเบียบศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 
โรงพยาบาลพะเยา วาดวยหอพักนิสิต พ.ศ. ๒๕๕๙” 
 ข้อ ๒ ใชระเบียบนี้ตั้งแตวันที่ ผูอํานวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้น
คลินิก โรงพยาบาลพะเยา ไดลงนามประกาศใชเป็นตนไป 
 ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
 “ศูนย์แพทย์ฯ” หมายถึง ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาล
พะเยา 
 “หอพัก”        หมายถึง หอนิสิตในความรับผิดชอบของศูนย์แพทย์ฯ 
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 “ผูอาศัย”  หมายถึง นิสิตและบุคคลอื่นที่ศูนย์แพทย์อนุญาตใหพักอาศัย 
 “คณะกรรมการหอพัก” หมายถึง ผูแทนอาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก ผูแทน
เจาหนาที่ประจําหอพัก และกรรมการนิสิตหอพัก ที่ไดรับการแตงตั้งจากศูนย์แพทย์ให
เป็นผูดูแลกฎระเบียบภายในหอพักนั้นๆ  
 “เจาหนาที่ประจําหอพัก” หมายถึง เจาหนาที่ไดรับการแตงตั้งจากศูนย์
แพทย์ฯเป็นผูจัดการดูแลภายในหอพักนั้นๆ 
 “กรรมการนิสิตหอพัก” หมายถึง ผูแทนนิสิตแพทย์แตละชั้นปีที่ไดรับการ
แตงตั้งจากศูนย์แพทย์ฯใหทําหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายจากศูนย์แพทย์ฯ 

หมวดที่ ๒  
วัตถุประสงค ์

 ข้อ ๔ วัตถุประสงค์ของหอพักนิสิต 

 (๑) เพื่อเป็นแหลงพักอาศัยที่มีสวัสดิการที่ไดคุณภาพ มีบรรยากาศและ
สิ่งแวดลอมที่เอ้ืออํานวยตอการศึกษาของนิสิตแพทย์ 
 (๒) เพื่อฝึกผูอาศัยใหรูจักการอยูรวมกัน โดยเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน และ
รูจักรับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม 

หมวดที่ ๓  
การด าเนินงานและอ านาจหน้าที่ 

ข้อ ๕ กรรมการหอพัก มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเก่ียวกับหอพัก
ดังตอไปนี ้
(๑) ดําเนินการดูแลหอพักใหเป็นไปตามนโยบายของศูนย์แพทย์ฯ 
(๒) กําหนดกฎระเบียบขอบังคับของหอพัก 
(๓) ใหคําปรึกษาและเสนอแนะที่เก่ียวของกับหอพัก 
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(๔) เป็นคณะกรรมการสอบสวนนสิติหอพักที่ปฏิบัติตนฝาุฝนืกฎระเบียบ 
พรอมกับพิจารณาการลงโทษ 

(๕) ประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานหอพกั 

 ข้อ ๖ กรรมการหอพัก ประกอบดวย 
  (๑) อาจารย์ทีป่รึกษาหอพัก ๓ คน ประกอบดวย 

(๑) ผูอํานวยการศูนย์แพทย์ฯ         ที่ปรึกษา 
(๒) รองผูอํานวยการศูนย์แพทย์ฯ        ประธานกรรมการ 

ฝุายบริหารงานทั่วไป   
(๓) รองผูอํานวยการศูนย์แพทย์ฯ      กรรมการ 

ฝุายพฒันาศักยภาพนสิิตแพทย์      
 (๒) กรรมการนิสิตแพทย์ ๓ คน      กรรมการ 
 (๓) เจาหนาที่ศนูย์แพทย์ฯ ๒ คน      เลขานุการ 

 ข้อ ๗ เจาหนาที่ประจําหอพัก มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังตอไปนี้ 
 (๑) เป็นคณะกรรมการดําเนินงานหอพักและควบคุมดูแลการทําความ
สะอาดภายในหอพักและจัดกิจกรรมปรังปรุงพัฒนาหอพักตามความเหมาะสม 
 (๒) สํารวจ แจงซอมครุภัณฑ์และอุปกรณ์ตางๆของหอพัก 
 (๓) ควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบรอยภายในหอพัก  
 (๔) ควบคุมดูแลการเขาออกหอพักของนิสิต 
 (๕) ดูแลและอํานวยความสะดวกในการติดตอของผูปกครองและนิสิตหรือผู
อาศัยภายในหอพัก 
 (๖) สอดสอง ดูแล ยับยั้ง หามปรามมิใหบุคคลภายนอกเขาไปในหอพัก 
 (๗) มีสิทธิ์วากลาวตักเตือน หรือลงโทษตามหมวดที่  ๗ วินัยและบทลงโทษ 
เมื่อนิสิตหรือผูอาศัยกระทําผิดระเบียบวินัยและรายงานการกระทําผิดของนิสิตหรือผู
พักอาศัยที่ฝุาฝืนระเบียบ 
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 (๘) มีอํานาจเปิดและคนหองพักของผูพักอาศัยได เมื่อมีเหตุอันสมควร 
 (๙) ดําเนินการไกลเกลี่ยและยับยั้งขอพิพาทตางๆที่เกิดขึ้นในหอพัก 
 (๑๐) ดูแลและใหบริการ ยา เวชภัณฑ์ ตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ
ที่ทางศูนย์แพทย์ฯไดจัดใหแกนิสิตหรือผูอาศัยในหอพัก 

 ขอ ๗ กรรมการนิสิตแพทย์หอพัก มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังตอไปนี้ 
(๑) ชวยเหลือเจาหนาที่ในการประสานงานและการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ

หอพัก 
(๒) ชวยเหลือเจาหนาที่หอพักและหัวหนางานหอพัก ในการจัดนิสิตเขาพัก

อาศัยในหอพัก 
(๓) ใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับหอพักแกเจาหนาที่หอพักและหัวหนางาน

บริหารและพัฒนาพรอมทั้ง 
รายงานเรื่องตางๆที่อาจกอใหเกิดความไมสงบเรียบรอยภายในหอพักตอเจาหนาที่
หอพักและหัวหนางานบริหารและพัฒนาทราบ 

หมวดที่ ๔ 
สิทธิการเข้าพักในหอพัก 

 ข้อ ๘ บุคคลที่มีสิทธิเขาพักในหอพัก คือ 
 (๑) นิสิตแพทย์ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา ทุกคน
สามารถเขาพักอาศัยภายในหอพัก 
 (๒) แพทย์เพิ่มพูนทักษะ แพทย์พี่เลี้ยง อาจารย์ เจาหนาที่ ที่ศูนย์แพทย์ฯ
อนุญาตใหเขาพักอาศัย 
 (๓) บุคคลที่ศูนย์แพทย์ฯ อนุญาตใหเขาพักอาศัยตามความจําเป็น ไดแก 
นิสิตแพทย์วิชาเลือกจากศูนย์แพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย หรือบุคคลอื่นๆ 
ที่ศูนย์แพทย์ฯ อนุญาตใหเขาพักอาศัย 
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 ข้อ ๙ บุคคลที่ขาดคุณสมบัติในการเขาหอพักคือ 
 (๑) ไมปฏิบัติตามกฎระเบียบของหอพัก เมื่อไดรับการวากลาวตักเตือนจาก
กรรมการประจําหอพักแลวยังไมปฏิบัติตาม โดยคณะกรรมการประจําหอพักพิจารณา
เห็นวา ไมสมควรที่จะพักในหอพักตอไป 
 (๒) เป็นโรคติดตอระยะอันตราย ไมสามารถใหพักในหอพัก โดยความ
เห็นชอบของแพทย์ผูรักษาและคณะกรรมการประจําหอพัก 
 (๓) มีความผิดปรกติทางจิตใจ ไมสมควรใหพักอาศัยในหอพัก โดยความ
เห็นชอบของแพทย์ผูรักษาและคณะกรรมการประจําหอพัก 

หมวดที่ ๕  
การเข้าพักอาศัยและการย้ายออก 

 ข้อ ๑๐ การเขาพักในหอพัก 
 (๑) ผูที่ไดรับการคัดเลือกใหเขาพักในหอพัก ใหถือเป็นสิทธิเฉพาะตัวจะโอน
ใหผูอื่นไมได 
 (๒) การยายหองพักตองไดรับอนุญาตจากกรรมการประจําหอพัก 
 (๓) การเขาพักอาศัยในหอพัก ผูอาศัยจะตองลงนามในใบรับมอบครุภัณฑ์ 
ภายในหองพักกอนเขาพัก หากมีสิ่งของตามรายการในใบรับมอบของชํารุดหรือสูญหาย
กอนเขาพักอาศัย ผูอาศัยตองแจงใหเจาหนาที่ประจําหอพักทราบ เพื่อซอมแซมหรือ
แกไขใหอยูในสภาพที่ใชการไดกอนการเขาพัก 

 ข้อ ๑๑ การยายออกจากในหอพัก 
 (๑) กอนยายออกจากหอพัก ผูอาศัยตองแจงใหเจาหนาที่ประจําหอพักทราบ 
เพื่อสํารวจครุภัณฑ์ในหองพัก หากมีสิ่งของตามรายการในใบรับมอบชํารุดหรือสูญหาย
เกิดขึ้นภายหลังการเขาพัก ผูอาศัยตองรับผิดชอบชดใช 
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 (๒) หากมีประกาศใหยายออก ผูอาศัยตองยายสิ่งของสัมภาระสวนตัวออก
จากหองพัก ใหเสร็จภายใน ๑๐ วันหลังจากประกาศ นอกจากจะมีเหตุผลอันสมควร ที่
ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการหอพัก 

หมวดที่ ๖  
ข้อบังคับทั่วไป 

 ข้อ ๑๒ ผูเขาพักอาศัยในหอพักมีหนาที่ตองปฏิบัติ ดังนี้ 
 (๑) จายคาธรรมเนียมหอพักตามประกาศ คาธรรมเนียมหอพักศูนย์
แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา 
 (๒) รับผิดชอบในการชดใชคาเสียหายของทรัพย์สินภายในหองพักของตน
ตามราคาที่กําหนด 
 (๓) รับผิดชอบทรัพย์สินสวนตัวในบริเวณหองพักของตนเอง 
 (๔) ปฏิบัติตามประกาศของศูนย์แพทย์ฯ วาดวยระเบียบศูนย์แพทยศาสตร
ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา วาดวยหอพักนิสิต พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 (๕) ใชน้ําและไฟอยางประหยัด รักษาความสะอาด และดูแลทรัพย์สินและ
อุปกรณ์ของหอพักใหคงสภาพดีอยูเสมอ 
 (๖) ผูพักอาศัยตองพักอาศัยอยู ณ หองพักตามที่คณะกรรมการหอพัก
กําหนดใหเทานั้น 
 (๗) ปฏิบัติตนเยี่ยงสุภาพชนทั้งดานการแตงกายและความประพฤติ 
 (๘) เขียนใบสงซอมครุภัณฑ์ประจําหองพักที่ชํารุด ตามแบบฟอร์ม “ขอ
อนุมัติซอมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์และสิ่งกอสราง” ของโรงพยาบาลพะเยา และสงให
เจาหนาที่ประจําหอพักเพื่อตรวจสอบและดําเนินการสงซอมแซมตอไป 
 (๙) เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นภายในหอพัก ใหแจงตอเจาหนาที่ประจําหอพักและ
กรรมการหอพัก เพื่อดําเนินการแกไขปัญหา 
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 ข้อ ๑๓ ผูที่พักอาศัยในหอพักตองละเวนการกระทําอนัเป็นขอหาม
ดังตอไปนี ้

(๑) หามผูพักอาศัยนําบุคคลภายนอกเขาบริเวณหอพักโดยไมไดรับอนุญาต 
(๒) หามละเมิดสิทธสิวนตวัของผูอื่น 
(๓) หามประพฤติเสื่อมเสียในทางชูสาวในบริเวณหอพัก 
(๔) หามแสดงกิริยาวาจาไมสุภาพเรียบรอยและประพฤตไิมเหมาะสม 
(๕) หามสงเสียงหรือการกระทําใดๆ อันเป็นการรบกวนบุคคลอื่น 
(๖) หามนําสตัว์เลี้ยงเขามาเลีย้งในบริเวณหอพัก 
(๗) หามประกอบอาหารในหองพัก 
(๘) หามวางสิง่ของใดๆ ไวหนาหองพัก 
(๙) หามนํารถจักรยานขึน้มาบนบริเวณหอพัก ใหจัดเก็บในที่ที่ทางศูนย์

แพทย์ฯจัดเตรียมไวให 
(๑๐) หามนําเพศตรงขามเขาไปในหองพักหรือที่อื่นๆอันไมสมควรในบริเวณ

หอพัก 
(๑๑) หามกอการทะเลาะวิวาท ทาํรายรางกายภายในหอพัก 
(๑๒) หามมีอาวุธปืน ของมีคม วัตถุระเบิด วัตถุเชื้อเพลิงไวในครอบครองใน

บริเวณหอพักและภายในหอพัก 
(๑๓) หามเสพหรือมีไวครอบครองซึ่งบุหร่ี เครื่องดื่มที่มีแอลกฮอล์ และยาเสพ

ติดใหโทษอื่นๆ ในบริเวณหอพักและภายในหอพัก 
(๑๔) หามลักทรัพย์หรือ จงใจทําลายทรัพย์สินของหอพัก หรือของผูอื่นใน

หอพัก 
(๑๕) หามเลนการพนนัภายในหอพัก 
(๑๖) หามจัดงานรื่นเริงใดๆ ในหอพัก โดยไมไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการ

ศูนย์แพทย ์
(๑๗) หามนํากีฬาทุกประเภทมาเลนภายในหอพัก (เวนแตไดรับอนญุาต) 
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(๑๘) หามทิ้งเศษกระดาษ ขยะมลูฝอยหรือสาดน้ําลงจากระเบียงหอพัก ใหทิ้ง
ในบริเวณที่จัดเตรียมไวและแยกขยะทุกครั้ง  

(๑๙) หามปิดประกาศ เอกสาร หรือโปสเตอร์ใดๆ ในบริเวณหอพัก ยกเวน
ไดรับอนุญาตและสามารถปิดประกาศไดในบริเวณที่กําหนดเทานั้น 

(๒๐) หามผูพักอาศัยตากเสื้อผา เครื่องแตงกาย เครื่องนอนหรืออ่ืนๆตาม
หนาตาง ระเบียงหอง หรือที่อันไมสมควร ใหตากในบริเวณที่กําหนดให 
กรณีสงซักรานใหเตรียมสิ่งที่จะสงซักใหเรียบรอยและนําไปไวในพื้นทีท่ี่
จัดเตรียมไวสําหรับราน ไมอนุญาตใหรานสงซักข้ึนมาบนบริเวณหอพัก  

(๒๑) หามโยกยายสิง่ของประจาํหอพัก หรือออกจากหอพักโดยเด็ดขาด
เวนเสียแตจะไดรบัอนุญาตจากคณะกรรมการหอพัก 

(๒๒) หามตอเติม รื้อถอน ทําใหเปลี่ยนแปลง หรือทําการใดๆ ในบริเวณหอพัก 
หรือตอสิ่งของเคร่ืองใชในบริเวณหอพัก เวนเสียแตจะไดรับอนญุาตจาก
คณะกรรมการหอพัก 

(๒๓) เมื่อเกิดมีขอสงสัย ปัญหา ขอขัดแยง หรือเรื่องใดๆ เกี่ยวกับการพํานักใน
หองพักหรือในหองพักใหนิสิตหรือผูอาศัยแลวแตกรณี รีบมาแจงที่
เจาหนาทีป่ระจําหอพักหรือกรรมการหอพักโดยดวน 

หมวดที่ ๗  
วินัยและบทลงโทษ 

 ข้อ ๑๔ เมื่อผานการพิจารณาของคณะกรรมการหอพักวามีความผิด การ
ลงโทษมี ๔ ลักษณะ 
 (๑) วากลาวตักเตือนและใหลงชื่อรับทราบไวเป็นหลักฐาน 
 (๒) ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร และสงสําเนาคําเตือนใหผูปกครองของผู
มีสิทธิเขาพักอาศัยผูนั้นทราบ 
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 (๓) ทําทัณฑ์บนเป็นหนังสือ และประกาศที่หอพักรวมทั้งสําเนาหนังสือ
ดังกลาว ใหผูปกครองของผูมีสิทธิเขาพักอาศัยนั้นไดทราบ  
 (๔) ตัดสิทธิการเขาพักอาศัยในหองพักตามระยะเวลาที่กําหนด โดยไมคืน
เงินคาธรรมเนียมหอพักให และแจงผูปกครองของผูมีสิทธิเขาอาศัยไดทราบ 
 กรณีนิสิตแพทย์ผูพักอาศัยที่คณะกรรมการหอพักพิจารณาเห็นวาไดกระทํา
การฝุาฝืนระเบียบนี้มีลักษณะเป็นความผิดรายแรง นอกจากจะไดรับโทษตามขอ
ดังกลาวขางตนแลว ยังอาจไดรับการพิจารณาใหลงโทษอยางใดอยางหนึ่งดังนี้ 
  (๕.๑) ตัดสิทธิการเขาสอบ หรือใหสอบตกในภาคเรียนนั้น 
  (๕.๒) ใหพักการเรียนตามระยะเวลาที่กําหนด 
  (๕.๓) สงชื่อใหคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อคัดชื่อ
ออกจากทะเบียนนิสิต 
   

   ประกาศ ณ วันที ่๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

(พญ.กนกรส โควจิริยะพนัธุ์) 
ผูอํานวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก  

โรงพยาบาลพะเยา 
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ประกาศ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 
เรื่อง ค่าธรรมเนียมหอพักศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา 

---------------------------------- 

 เพื่อใหการดําเนินการจัดเก็บคาธรรมเนียมในการเขาพักอาศัยในหอพักศูนย์
แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา เป็นไปดวยความเรียบรอยเหมาะสม  

 อาศัยมติที่ประชุมชี้แจงรายละเอียดการใชงานของอาคารศูนย์แพทยศาสตร
ศึกษาชั้นคลินิก เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ จึงใหประกาศดังนี้ 

 ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “คาธรรมเนียมหอพักศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้น
คลินิก โรงพยาบาลพะเยา” 
 ขอ ๒ ประกาศนี้ ใหใชบังคับตัง้แตวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เป็นตนไป 
 ขอ ๓ อัตราคาธรรมเนียมหอพักศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 

  ๓.๑ นิสิตแพทย์ ใหพักหองละ ๒ – ๓ คน โดยใหชําระคาธรรมเนียม
ในการเขาพักดังนี้ 

   (๑) นิสิตแพทย์ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลนิิก 
โรงพยาบาลพะเยา  

- คามัดจํากอนเขาพัก คนละ ๑,๐๐๐ บาท 
- คาหองพัก คาน้ําประปา คาไฟฟูา ๑๐๐ หนวย 

และคาใชจายสวนกลางคนละ ๖,๐๐๐ บาทตอปี  
- หากอัตราคาไฟฟูาเกิน ๑๐๐ หนวย จายคา

สวนเกินหนวยละ ๔ บาท 

   (๒) นิสิตแพทย์ของมหาวิทยาลยัพะเยา  
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- คามัดจํากอนเขาพัก คนละ ๑,๐๐๐ บาท 
- คาหองพัก คาน้ําประปา คาไฟฟูา ๑๐๐ หนวย 

และคาใชจายสวนกลางคนละ ๕๐๐ บาทตอ
เดือน 

- หากอัตราคาไฟฟูาเกิน ๑๐๐ หนวย จายคา
สวนเกินหนวยละ ๔ บาท 

   (๓) นิสิตแพทย์มหาวิทยาลัยอื่นๆ  
- คามัดจํากอนเขาพัก คนละ ๑,๐๐๐ บาท 
- คาหองพัก คาน้ําประปา คาไฟฟูา ๑๐๐ หนวย 

และคาใชจายสวนกลางคนละ ๗๐๐ บาทตอ
เดือน 

- หากอัตราคาไฟฟูาเกิน ๑๐๐ หนวย จายคา
สวนเกินหนวยละ ๔ บาท 

 ๓.๒ แพทย์ ใหพักหองละ ๒ – ๓ คน โดยใหชําระคาธรรมเนียมใน
การเขาพักดังนี้ 

   (๑) แพทย์เพิ่มพูนทักษะ แพทย์พี่ เลี้ยง อาจารย์ ของ
โรงพยาบาลพะเยา  

- คามัดจํากอนเขาพัก คนละ ๑,๐๐๐ บาท 
- คาน้ําประปา คนละ ๕๐ บาทตอเดือน  
- คาไฟฟูาตามปริมาณการใชไฟฟูาจริงของแตละ

หอง ลดไดตามสิทธิขาราชการตามระ เบียบ
โรงพยาบาลพะเยา 

   (๒) แพทย์ประจาํบาน Elective  
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- คาน้ําประปา คนละ ๕๐ บาทตอเดือน  
- คาไฟฟูาตามปริมาณการใชไฟฟูาจริงของแตละ

หอง หนวยละ ๔ บาท  

 กรณีพักอาศัยนอยกวา ๑๕ วันตอเดือน นับเป็นครึ่งเดือน คิด
คาใชจายครึ่งหนึ่งของคาธรรมเนียม คาไฟฟูาเกิน ๕๐ หนวยแรก หนวยละ ๔ บาท 

ขอ ๔ “คาใชจายสวนกลาง” หมายถึง คาสัญญาณเชื่อมตออินเทอร์เน็ตแบบ
ไรสาย คาเชาเครือขาย สัญญาณทีวีดิจิตอล คาอุปกรณ์ไฟฟูาสวนกลาง คาทาํความ
สะอาดสวนกลาง 
 ขอ ๕ การชําระคามัดจํา ใหชาํระกอนเขาพัก 
 ขอ ๖ การชําระคาหองพักและคาใชจายสวนกลาง สําหรับกรณีเขาพักราย
เดือน ใหชําระกอนเขาพัก 

 หากผูพักอาศัยประสงค์จะยายออกจากหอพัก ตองชําระคาไฟฟูาและคา
น้ําประปาตามที่ใชจริงใหครบถวนกอนวันที่ยายออกจากหอพัก 

 ขอ ๗ ผูพักอาศัยตองรับผิดชอบดูแลกุญแจ คีย์การ์ดหองพัก และเมื่อแจง
ออกจากหอพัก ตองนํากุญแจทั้งหมดที่ไดรับ คืนใหเจาหนาดูแลหอพักกอนออกจาก
หอพัก 

 ศูนย์แพทย์ฯ ไมอนุญาตใหผูพักอาศัยนํากุญแจไปจัดทาํกุญแจสาํรอง หรือ
กระทําการอื่นใดอันสอเจตนาทจุริต หากผูใดกระทําการดังกลาว จะถูกสอบสวนลงโทษ 
หรือดําเนินการตามความเหมาะสมตอไป 
 ขอ ๘ หากผูพักอาศัยทํากุญแจ/คีย์การ์ดหาย และมาขอกุญแจ/คีย์การ์ดใหม
จะคิดคาบริการดังตอไปนี ้

๑. คากุญแจ  ดอกละ    ๕๐ บาท 
๒. คีย์การ์ด  อันละ  ๒๐๐ บาท 
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 ขอ ๙ ผูพักอาศัยผูใดกระทําใหทรัพย์สินของหอพักชํารุดเสียหาย จะตองรีบ
แจงใหเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหดูแลหอพักทราบ และตองรับผิดชอบชดใช
คาเสียหายตามราคาแหงความเป็นจริง เวนแตทรัพย์สินของหอพักเสื่อมสภาพเอง 

 ถาทรัพย์สินในหองพักชํารุดเสียหาย โดยมิอาจระบุตัวผูกระทาํความเสียหาย
ได ผูที่พักอาศัยอยูในหองดังกลาวตองรวมกันรับผิดชอบชดใชคาเสียหายตามราคาแหง
ความเป็นจริง 
 ขอ ๑๐ ถาผูพักอาศัยไมชําระคาธรรมเนียมตางๆ ภายในระยะเวลาที่กําหนด 
จะตองเสียคาปรบั    วันละ ๕๐ บาท (วันราชการ) 
 ขอ ๑๑ ใหผูอํานวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก มีอํานาจตีความ
และวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ 

 
ประกาศ ณ วันที ่๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

(พญ.กนกรส โควจิริยะพนัธุ์) 
ผูอํานวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก  

       โรงพยาบาลพะเยา 
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ระเบียบการใช้ห้องสมุด 

 

เวลาเปิดท าการ  

จันทร์  -  ศุกร์   เวลา 08.00 น. - 16.30 น.  

เวลาปิดบริการ 

เสาร์  -  อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์  

บริการยืม – คืน 

 บริการยืม  - คืน เป็นบริการพ้ืนฐานที่สําคัญของหองสมุด จัดใหมีขึ้นเพ่ือ

อํานวยความสะดวกแกผู ใชบริการ โดยการอนุญาตใหผู ใชนําหนังสือหรือ

ทรัพยากรอ่ืนๆ ออกไปใชนอกหองสมุด ตามกฎระเบียบของหองสมุดโรงพยาบาล

พะเยา เพ่ือประโยชน์ในการใชทรัพยากรที่มีอยูใหคุมคา 

ระเบียบบริการยืม  -  คืน 

1. ผูมีสิทธิยืมสิ่งพิมพ์ของหองสมุดโรงพยาบาลพะเยา ไดแก แพทย์ พยาบาล   
นิสิตแพทย์ นักศึกษาพยาบาล และเจาหนาที่อ่ืน ๆ  ของโรงพยาบาลพะเยาเทานั้น 

2. ผูยืมจะตองมีบัตรสมาชิกหองสมุดโรงพยาบาลพะเยา 
3. หนังสือทางการแพทย์ทั่วไปยืมไดครั้งละ 3 เลม ตอ 1 สัปดาห์ หนังสือที่มีชื่อ

เรื่องเดียวกันใหยืมเพียงเลมเดียว 
4. หนังสือสํารอง หรือหนังสือจอง (Reserved book) จะยืมไดครั้งละไมเกิน 1 

เลม นาน 1 คืน โดยจะใหยืมเวลา 15.30 น . เป็นตนไป และจะตองสงคืน
กอนเวลา 09.30 น. ของวันรุงขึ้นและจะยืมติดตอกันไมได 
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5. หนังสือที่มีอักษรสีแดงระบุ ไววาเป็น วิทยานิพนธ์ หนังสืออางอิง วารสาร 
หนังสือพิมพ์ ไมอนุญาตใหยืมออกนอกหองสมุดโรงพยาบาลพะเยา 

6. สําหรับผูที่ไมสงคืนหนังสือตามกําหนด 
6.1 หนังสือธรรมดา ปรับวันละ 2 บาท ตอหนังสือ 1 เลม 
6.2 หนังสือจอง ปรับชั่วโมงละ 1 บาท (ถาสงชา 1 วัน คิดวันละ 10 

ชั่วโมง) สําหรับผูที่ทําหนังสือหาย ตองแจงบรรณารักษ์ หากเกินวันกําหนดสง 
จะตองเสียคาปรับตามกําหนดประเภทของหนังสือและจะตองดําเนินการ
ดังตอไปนี้ 

- จัดซื้อหนังสือมาชดใชภายในเวลาที่กําหนด  
- ชดใชเงินเป็น 2 เทา ของราคาหนังสือเลมนั้น ๆ (สําหรับหนังสือ

ภาษาตางประเทศจะคิดราคาของตางประเทศที่ปรากฏใน
ทะเบียนของหองสมุดโรงพยาบาลพะเยาและเทียบอัตรา
แลกเปลี่ยน ณ วันที่แจงหาย) 

การทวงหนังสือ 

การทวงหนังสือสําหรับผูที่ไมนําหนังสือมาสงคืน หรือสงหนังสือลาชากวา

วันกําหนดสงคืน หองสมุดโรงพยาบาลพะเยา จะทําการทวงไมเกิน 3 ครั้ง โดย

การสํารวจรายชื่อผูที่คางสงหนังสือจากระบบคอมพิวเตอร์ สัปดาห์ละครั้ง และจะ

ประกาศชื่อผูคางสงหนังสือไวที่ปูายหนาหองสมุดโรงพยาบาลพะเยา  

1. การทวงครั้งที ่1 สําหรับผูที่สงหนังสือชากวากําหนด 1 สัปดาห์ 
2. การทวงครั้งที่ 2 ทําหลังจากการทวงครั้งท่ี 1 สิ้นสุดลง 1 สปัดาห์ 
3. การทวงครั้งที ่3 ทําหลังจากการทวงครั้งท่ี 2 สิ้นสุดลง 1 สปัดาห์ 
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ถาหากผูใชบริการยังไมนําหนังสือมาสงคืนหองสมุดโรงพยาบาลพะเยาจะ

ใชมาตรการขั้นเด็ดขาด ดวยการสงรายชื่อใหผูอํานวยการโรงพยาบาลพะเยา เพ่ือ

ดําเนินการตักเตือน และลงโทษตามวินัยขาราชการตอไป 
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แนวทางปฏิบัติในการปฏบิัติงานบนหอผู้ปุวย 

 

1. Ward work 

 เป็นเวลาที่นิสิตจะขึ้นไปปฏิบัติหนาที่ดูแลผูปุวย รับผูปุวยใหม ติดตาม

ดูแลผูปุวยเกา เขียนรายงาน และปฏิบัติทักษะตางๆ ภายใตการควบคุมหรือการ

ชวยเหลือของอาจารย์ แพทย์พ่ีเลี้ยง แพทย์ใชทุน หรือพยาบาลประจําหอผูปุวย 

ทั้งนี้ไมเพียงเฉพาะแตเวลาที่กําหนดไวในตารางสอนเทานั้น นิสิตสามารถศึกษา

ดวยตนเองในชวงที่วางจากการปฏิบัติกิจกรรมอื่นๆ 

 ในการไปปฏิบัติกับผูปุวยจริง นิสิตควรคํานึงถึงความเหมาะสม กาลเทศะ 

ความปลอดภัยและสิทธิผูปุวยดวย เชน ควรหลีกเลี่ยงการ ซักประวัติ และตรวจ

รางกายในยามวิกาลโดยไมมีเหตุอันสมควร ระมัดระวังไมเปิดเผยความลับของ

ผูปุวยแกผูอ่ืน หลีกเลี่ยงการเปลือยสิ่งสงวนของผูปุวยตอสาธารณชน และควรมี

บุคคลที่ 3 อยูดวยเวลาตรวจรางกาย ในรมผา เป็นตน 

2. Services round 

 เป็นการสังเกตเวชปฏิบัติการดูแลผูปุวยใน นิสิตจะมีบทบาทในการ

สังเกตการณ์อาจารย์แพทย์ แพทย์พ่ีเลี้ยงหรือแพทย์ใชทุน ประกอบเวชบริการตอ

ผูปุวยในที่รับไวดูแลรักษาในหอผูปุวย เป็นการเรียนรูที่หลากหลายไมเจาะจงเรื่อง

ในการดูแลรักษาผูปุวยทุกคนในหอผูปุวย ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไดในแตละเวลา 

นิสิตอาจมีสวนรวมจากการไดรับมอบหมายใหชวยทําเวชปฏิบัติตางๆตามความ
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เหมาะสม นิสิตควรมีสมุดพกติดตัวไวจดประเด็นสําคัญ สิ่งที่ยังไมรู ไมเขาใจ เพ่ือ

นําไปคนควาหาคําตอบในภายหลัง คุณภาพของการเรียนรู Service round จะ

อยูที่การเอาใจใส จดจอ และการสังเกตของนิสิต 

3. Teaching round หรือ Bedside teaching 

 เป็นการเรียนรูขางเตียงผูปุวยที่เนนดานทักษะ อาจารย์ผูรับผิดชอบจะ

สํารวจทักษะทางคลินิกของนิสิตอยางใกลชิด อันไดแก การซักประวัติ การตรวจ

รางกาย การสื่อสาร และมารยาทของนิสิตตอผูปุวย รวมทั้งกระบวนการคิด

แกปัญหาอยางมีเหตุผลและเป็นระบบ สวนใหญจะจบกิจกรรมการสอนลงดวย 

feedback และการใหนิสิตทบทวนตนเองในดานความรู ทักษะ และการแกปัญหา

ผูปุวยแบบองค์รวมและดวยหัวใจความ เป็นมนุษย์ นิสิตควรเตรียมตัวใหพรอม

กอนในเรื่อง ผูปุวยที่ตนรับผิดชอบ ทั้งเหตุผลทางคลินิก การตัดสินใจสรุปการ

วินิจฉัยและการวินิจฉัยแยกโรค การสงตรวจเพ่ิมเติมและการแปลผล ตลอดจน

เหตุผลของการเลือกวิธีการรักษา 

การเรียนรู Teaching round ประกอบดวย 3 ขั้นตอนหลัก คือ 

1. Briefing คือ การขออนุญาตเพ่ือการเรียนรูกับผูปุวยและหรือ

ญาติ และการแจงใหนิสิตทราบถึงปัญหาผูปุวยอยางคราวๆ 

เพ่ือใหนิสิตเตรียมตัว 

2. Clinical practice คือ การมอบหมายใหนิสิตไดแสดงทักษะ 

(ทางคลินิกรวมทั้งการสื่อสาร) กับผูปุวยและหรือญาติ ซึ่งจะ

สะทอนใหเห็นถึงระดับทักษะในเรื่องนั้น และเจตคติของนิสิต 
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3. Debriefing คือการชี้ขอเดน และขอควรปรับปรุงของนิสิต ใหได

เรียนรูรวมกันเพื่อการพัฒนาตอไป 

 Teaching round อาจไมใชการเรียนการสอนที่เนนใหนิสิตซึมซับเนื้อหา

วิชาการจากอาจารย์ แตเป็นเวทีหลักที่นิสิตจะไดสังเกตทักษะทางคลินิก ทักษะ

การสื่อสาร และเจตคติที่เหมาะสมตอผูปุวยจากอาจารย์แพทย์ รวมทั้งการดูแล

ผูปุวยอยางองค์รวมและดวยหัวใจความเป็นมนุษย์ 

4. Outpatient practice  

 เป็นเวชปฏิบัติการดูแลผูปุวยนอกซึ่งมีความสําคัญมาก เพราะเป็นดาน

แรกในการใหการดูแลรักษาผูปุวย นิสิตจะไดฝึกทักษะทางคลินิก กระบวนการคิด

แกปัญหา และทักษะการตัดสินใจเบื้องตนในสถานการณ์ที่ขอมูลยังไมครบถวน 

ซึ่งอาจจะตองใหการวินิจฉัยและการดูแลเบื้องตนไปกอน และจะมีการตรวจ

เพ่ิมเติมเพ่ือนํามาสนับสนุนหรือลบลางสมมุติฐานเบื้องตนนั้นตอไป 

 

5. กิจกรรมห้องฝึกทักษะ (Skills Lab) และฝึกสถานการณ์เสมือนจริง 

(Simulation practice)  

 การเรียนรูทักษะตางๆประกอบไปดวยการเรียนรูโดยการฝึกเบื้องตนกับ

หุนหรืออุปกรณ์สําหรับการฝึก กับสถานการณ์จําลอง หรือกับผูปุวยสมมุติ จนเมื่อ

คุนเคยแลวนิสิตจึงจะมีโอกาสไปฝึกปฏิบัติกับผูปุวยจริงภายใตการควบคุมดูแล

ของอาจารย์ แพทย์พ่ีเลี้ยง หรือแพทย์ใชทุน ทั้งนี้เพ่ือการเคารพในสิทธิและความ
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ปลอดภัยของผูปุวย นิสิตควรหัดฝึกปฏิบัติในหองฝึกทักษะใหเสมือนเป็นการปฏิบัติจริง

กับผูปุวย ตามเกณฑ์ท่ีแพทยสภากําหนดไว 

6 การอยู่เวรนอกเวลา 

 นิสิตจะตองอยู เวรปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการรวมกับทีมแพทย์

ผูรับผิดชอบตามวันเวลาที่ประกาศแจงไว 

7 การเข้าร่วมกิจกรรม 

 นิสิตควรเขารวมกิจกรรมตามที่กําหนดไวในตารางกิจกรรม ภายใตการ

ดูแลของฝุายพัฒนาศักยภาพนิสิต เพ่ือชวยพัฒนาทักษะดานตางๆที่นอกเหนือจาก

การเรียนการสอน อันจะนําไปสูการเป็นแพทย์ที่ดูแลผูปุวยอยางองค์รวม และดวย

หัวใจความเป็นมนุษย์ 
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แนวทางปฏิบัติแพทย ์CPIRD  

(โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท) 

 

1. การปฏิบัติงานชดใช้ทุน และ ค่าปรับกรณีผิดสัญญาชดใช้ทุน 

- ระยะเวลาปฏิบัติงานชดใชทุน  3 ปี 

- คาปรับกรณีผิดสัญญาชดใชทุน  400,000 บาท 

กระทรวงสาธารณสุขจะจัดสรรแพทย์โครงการผลิตแพทย์เพ่ือชาวชนบท
กลับไปปฏิบัติงานชดใชทุนในจังหวัดภูมิลําเนา หรือจังหวัดในเครือขายบริการ
เดียวกัน หรือเครือขายบริการใกลเคียงกัน ตามการแบงเขตปฏิบัติราชการของ
กระทรวงสาธารณสุข     

หมายเหตุ การปฏิบัติงานชดใชทุน และคาปรับกรณีผิดสัญญาชดใชทุน
อาจมีการเปลี่ยนแปลงแกไขหรือเพ่ิมเติม ทั้งนี้ใหเป็นไปตามประกาศของ
กระทรวงสาธารณสุข 

2. การลาศึกษาต่อ 

แพทย์โครงการผลิตแพทย์เพ่ือชาวชนบท CPIRD ที่ปฏิบัติราชการชดใช
ทุนครบ 3 ปี มีสิทธิ์สมัครรับตนสังกัดไดทุกสาขาวิชาที่สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขจัดสรรโควตา ยกเว้น แพทย์ที่ปฏิบัติราชการชดใชทุนไม่น้อยกว่า 1 
ปี มีสิทธิ์สมัครรับต้นสังกัด ในสาขาศัลยศาสตร์ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว 
และสาขาสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา ได้  

ทั้งนี้จะตองสมัครรับตนสังกัดของโรงพยาบาลในเขตบริการสุขภาพที่

ปฏิบัติราชการในปัจจุบันเทานั้น โดยกําหนดใหสมัครรับตนสังกัดไดเฉพาะ
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โรงพยาบาลที่สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดสรรโควตาให ไดแก 

โรงพยาบาลชุมชนแมขาย (M2) โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก (M1) และ

โรงพยาบาลทั่วไป (S) ที่มีความขาดแคลนแพทย์ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได

กําหนด 

หมายเหตุ การลาศึกษาตอแพทย์ประจําบานของแพทย์โครงการผลิต
แพทย์เพ่ือชาวชนบทและโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอําเภอหนึ่งทุน ในบางสาขา
ที่ได้มีการยกเว้น อาจมีการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมตามสภาพปัญหา
สาธารณสุขที่ตองไดรับการแกไข ทั้งนี้ใหเป็นไปตามประกาศการรับสมัครแพทย์
ประจําบานในปีนั้นๆ 

3. แนวทางปฏิบัติส าหรับแพทย์กรณีสอบไม่ผ่านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

เวชกรรม 

(ตามหนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ สธ 0201.032/ ว 
146 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2555)  

3.1. ใหบรรจุแตงตั้งในตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุขระดับปฏิบัติการ 
โดย คณะอนุกรรมการสามัญประจํากระทรวงสาธารณสุขขอ
อนุมัติใหปรับปรุงการกําหนดตําแหนงนายแพทย์เป็นตําแหนง
นักวิชาการสาธารณสุขเป็นการเฉพาะคราว  เมื่อสอบผาน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมแลว ใหกําหนดเป็นตําแหนง
นายแพทย์เชนเดิม โดยใหปฏิบัติดังนี้  
- การปฏิบัติงานใหอยูภายใตการกํากับดูแลของแพทย์ที่มี

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม  
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- ใหนับระยะเวลาการปฏิบัติงานตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุข
เป็นระยะเวลาการชดใชทุน แตไมนับเป็นระยะเวลาการฝึก
เพ่ิมพูนทักษะ และเมื่อไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวช
กรรมและกําหนดตําแหนงเป็นนายแพทย์เรียบรอยแลวจึงจะ
สามารถเริ่มฝึกเพ่ิมพูนทักษะได  

3.2. กําหนดสถานที่ปฏิบัติงานสําหรับแพทย์ที่ยังสอบไมผานใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมในแตละกรณี ดังนี้  
- ผูสําเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิตในโครงการผลิตแพทย์

เพ่ือชาวชนบทที่ยังไมไดใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
ใหปฏิบัติงานที่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกเดิมจนกวาจะ
สอบไดใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม  

- ผูสํ าเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิตที่ ไม ใชแพทย์ ใน
โครงการผลิตแพทย์เพ่ือชาวชนบท กรณีสอบไมผานในขั้นตอน
ที่ 1 (ความรูดานวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน) หรือ 2 (ความรู
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก) ใหสวนราชการตนสังกัดสงตัว
นักศึกษาแพทย์ไปปฏิบัติงานในศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้น
คลินิกตามท่ีกําหนด  

- ผูสํ าเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิตที่ ไม ใชแพทย์ ใน
โครงการผลิตแพทย์เพ่ือชาวชนบท กรณีสอบไมผานในขั้นตอน
ที่ 3 ( สอบทักษะทางคลินิก ) ใหสวนราชการตนสังกัดสงตัวนักศึกษา
แพทย์ไปปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปของ
จังหวัดที่ไดเลือกพ้ืนที่ไปปฏิบัติงานชดใชทุน 
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สิทธิการรักษาพยาบาล 

นิสิตแพทย์ท่ีเรียนประจําศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาล
พะเยา ตองยายสิทธิการรักษาพยาบาลมายังโรงพยาบาลพะเยาจนกวาจะจบ
การศึกษา เพื่อความสะดวกในการใชสิทธิและการรักษาพยาบาล ซึ่งมีขึ้นตอนการ
ดําเนินการ ดังตอไปน้ี 
1. รับเอกสาร การขอรับประกันสุขภาพถวนหนาจากเจาหนาที ่ 

- กรอกแบบฟอร์มใบแบบคํารองลงทะเบียนผูมีสิทธิประกันสุขภาพถวน
หนา  

- สําเนาบัตรประชาชน พรอมลงลายมือชื่อใตคําวาสําเนาถูกตอง  
- บัตรประกันสุขภาพถวนหนา (บัตรทอง) บัตรเกา (ถามี)  

2. จัดทําหนังสือรับรองการพักอาศัยในโรงพยาบาลพะเยา  
3. สงหนังสือรับรองการพักอาศัยในโรงพยาบาลและแบบคําขอและเอกสาร

หลักฐานใหฝุายขึ้นทะเบียนบัตรทองทางโรงพยาบาล  
4. ติดตามขอรับบัตรทอง  
5. สําหรับผูท่ีมีสิทธิเบิกจายตรงอยูแลว ใหกรอกแบบสมัครเขารวมโครงการใน

โรงพยาบาลพะเยา โดยขอรับเอกสารไดท่ีเจาหนาที่ศูนย์แพทย์ฯ 
6. หากนิสิตตองการเขารับบริการ ใหเตรียมบัตรประชาชนและบัตรประจําตัว

ผูปุวยย่ืนหองบัตร และดําเนินการตามระบบโรงพยาบาลตามปกติ 
 

 

 

 



คูมือนิสิตแพทย์  ปีการศึกษา 2560  57 

 

จรรณยาบรรณนิสิตนักศึกษาแพทย์ไทย 

 

1. ข้อพึงปฏิบัติของนิสิตนักศึกษาไทยโดยทั่วไป  
(Thai Medical Student’ s General Practice) 

1.1 ยึดถือประโยชน์ของเพื่อนมนษุย์เป็นกิจท่ีหนึ่ง ประโยชน์ตนเปน็ท่ีสอง 
1.2 มีคุณธรรม โดยเนน การมีวินัย อดทน ตรงตอเวลา ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ   

              ออนนอมถอมตน กตัญญู กตเวที มีเหตุผล แตงกายสุภาพเรียบรอยตาม  
กาลเทศะ 
1.3 ปฏิบัติตนใหอยูในกรอบจารีตแหงวิชาชีพ ( Professionalism )  
ประพฤติตัวเป็นแบบอยางที่ดีงามตอสังคม 
1.4 ใฝุรู เรียนรู รอบดาน และประยุกต์ใชไดเทาทันการ เปลี่ยนแปลงของโลกยุค
สมัย และใหเกิดประโยชน์แกเพื่อนมนุษย์ 
1.5 มีวิจารณญาณในการใชทรัพยากรและเทคโนโลยีที่เหมาะสมและอยางคุมคา 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1.6 ละเวนการรับผลประโยชน์หรือสิ่งตอบแทนใดๆ ที่มีความเกี่ยวของหรืออาจมี
ผลกระทบที่ทําใหเกิดความเสือ่มเสยีหรอืนําไปสูความไมเหมาะสมตอความเป็นนิสิต
นักศึกษาแพทย์ องค์กรนิสิตนักศึกษาแพทย์ สถาบันแพทย์ และตอวิชาชีพเวชกรรม
หรือจรรยาแพทย์จรรณยาบรรณนิสิตนักศึกษาแพทย์ ไทย ( Thai Medical 
Student’ s Code of Conduct ) 

2. ข้อพึงปฏิบัติของนิสิตนักศึกษาไทยต่อผู้ปุวย  
(Thai Medical Student’ s Practice to Patient) 

ตองเคารพสิทธิผูปุวย ใหเกียรติและปฏิบัตติอผูปุวยอยางเหมาะสมเสมือนครูบา
อาจารย์ โดย 

2.1 เก็บความลับผูปุวยและหามเผยแพร ยกเวนเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ โดย
ตองไดรับความยินยอมจากผูปุวย 
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 2.2 สื่อสารกับผูปุวยอยางสุภาพ แจงขอมูลที่ถูกตองและ อยางเหมาะสม 
 2.3 ไมแสวงหาผลประโยชน์อ่ืนๆ จากผูปุวย ยกเวนเพื่อการศึกษา 

2.4 คํานึงถึงความปลอดภัยของผูปุวยและตัวนิสิตนักศึกษาเองในการใหการรักษา 
โดยตระหนักในขอจํากัดของตนเอง 
2.5 ปฏิบัติตอผูปุวยตามกาลเทศะ โดยคํานึงถึงความรูสึกและเคารพความเป็น
สวนตัวของผูปุวย 

3. ข้อพึงปฏิบัติของนิสิตนักศึกษาไทยต่อผู้อื่น 
(Thai Medical Student’ s Practice to Others) 

3.1 ใหเกียรติและเคารพในศักดิ์ศรีของอาจารย์ รุนพี่ เพื่อน รุนนองและ 
บุคลลากรทุกฝุาย ทุกระดับในสถาบันการศึกษา และสถานพยาบาล รวมทั้งผูอื่นใน
สังคม 
3.2 ชวยเหลือเกื้อกูล มีน้ําใจ ตอเพื่อนนิสิตนักศึกษาและเพื่อนรวมสหวิชาชีพ
ดวยกัน 
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พฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 

ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตองมีความรูความเขาใจเรื่องเวชจริยศาสตร์  สามารถ
ระบุปัญหา วิเคราะห์ และใหแนวทางปฏิบัติเชิงเวชจริยศาสตร์และกฎหมายที่เกี่ยวของดังนี้  

1. หลักการของจรยิธรรมทางการแพทย์ (principles of medical ethics)  
2. ประมวลความประพฤติและมารยาท (codes of conduct and etiquette)  
3. ความสัมพันธ์ระหวางแพทย์กับผูปวุย (doctor-patient relationship) 
4. จริยธรรมเกี่ยวกับการสาธารณสุขและการสรางเสริมสุขภาพ (ethics of public 

health and health promotion)  
5. สิทธิผูปุวย (patient rights)  
6. ความเที่ยงธรรม และความยตุิธรรมทางสังคม (equity and social justice)  
7. ความสัมพันธ์กับอุตสาหกรรมเภสชัภัณฑ ์(relationship with the pharmaceutical 

industry)  
8. หลักการของจรยิธรรมการวิจัยและการตีพิมพเ์ผยแพรผลงานวิจัย (principles of 

research ethics and research publication)  
9. ภาวะอิสระ/อัตตาณัติของผูปุวย (patient autonomy)  
10. ความลับของผูปุวย (confidentiality)  
11. การเปิดเผยความจริง (truth telling/disclosure)  
12. การยินยอมหลังรับทราบขอมูล (informed consent)  
13. ความประมาทเลินเลอทางการแพทย์ (medical negligence)  
14. ความประพฤตผิิดทางวิชาชีพ (professional misconduct)  
15. ประเด็นเกี่ยวกับการแปรรปูบริบาลสุขภาพของรัฐเป็นแบบเอกชน (issues related to 

the privatization of health care)  
16. ประเด็นเชิงจริยธรรมเกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธ์ุ (ethical issues related to 

reproductive health)  
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17. แงมุมเชิงจริยธรรมในการดูแลรักษาผูปุวยตดิเช้ือเอชไอวีหรือเป็นโรคเอดส์(ethical 
aspects of treating patients with HIV/AIDS)  

18. แงมุมเชิงจริยธรรมในการดูแลรักษาผูปุวยท่ีมีปญัหาดานจิตใจ (ethical aspects of 
treating the mentally ill)  

19. ประเด็นเชิงจริยธรรมในการดูแลรกัษาเด็ก (ethical issues in treating children)  
20. ประเด็นเชิงจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติตอการแพทย์ระบบอ่ืน (ethical issues of 

dealing with other systems of medicine)  
21. สถานการณ์ทางคลินิกอ่ืนๆ ที่จําเพาะในแตละภูมภิาค (any other specific regional 

clinical situations)  
22. การตัดสินใจชวงวาระสุดทายของชีวิต (end of life decisions)  
23. การเปิดเผยความผิดพลาดทางการแพทย์ (disclosure of medical error)  
24. จริยธรรมเกี่ยวกับการบรจิาคหรือการปลูกถายอวัยวะ (ethics of 

transplantation/organ donation)  
25. การจัดสรรทรัพยากรในระบบบริบาลสุขภาพ (resource allocation in the health 

care system)  
26. แงมุมเชิงจริยธรรมเกี่ยวกับพันธุศาสตร์ (ethical aspects of genetics)  
27. ภาวะยุงยากใจทางจรยิธรรมที่นักศึกษาแพทย์ประสบ (ethical dilemmas facing 

medical students)  
28. ความเป็นวิชาชีพ (professionalism)  

 
หมายเหตุ 
      ข้อ 1-8 ส าหรับระดับปรีคลินิก   ข้อ 22-25 ส าหรับระดับแพทย์เวชปฏิบัติ  
      ข้อ 9-21 ส าหรับระดับคลินกิ    ข้อ 26-28 ส าหรับทุกระดับตลอดหลักสูตร 




