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I 

ค าน า 

 คู่ มื อ นิ สิ ต แ พทย์  ปี ก า ร ศึ กษ า  2559 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 2559 ฉบับนี้ จะอ านวยประโยชน์และ

ความสะดวกให้กับนิสิตได้ส าเร็จการศึกษาตามก าหนดระยะเวลาของหลักสูตร 

อันจะท าให้นิสิตเกิดความภาคภูมิใจแห่งการเป็นบัณฑิตต่อไป 
 

 

 

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตแพทย์  

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลนิกิ โรงพยาบาลพะเยา 



 
II 

สารบัญ 
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ข้อมูลทั่วไปของโรงพยาบาลพะเยา 

 

โรงพยาบาลพะเยาเริ่มกํอสร๎างเมื่อเดือน มิถุนายน ปี พ.ศ. 2499 กํอสร๎างเป็น

เวลา 6 เดือน จึงแล๎วเสร็จ เป็นโรงพยาบาลขนาด 25 เตียง มีแพทย์ประจ า 1 คน  และได๎

ท าพิธี เปิดอยํางเป็นทางการ เมื่อวันที่  22 กุมภาพันธ์  2500 ปัจจุบัน

โรงพยาบาลพะเยา ได๎พัฒนาเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด 400 เตียง จัดเป็นสถาน

บริการทุติยภูมิระดับสูง 

โรงพยาบาลพะเยา ตั้งอยูํบนถนนพหลโยธิน อ าเภอเมือง จังหวัด

พะเยา เป็นหนํวยราชการสังกัด กองโรงพยาบาลภูมิภาค ส านักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีเนื้อที่ทั้งหมด 73 ไรํ แบํงออกเป็น 2 สํวน คือ 

1.สํวนบริการ    41.5 ไรํ 

2.บ๎านพักแพทย์และเจ๎าหน๎าที่  31.5 ไรํ 
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ประวัติศูนย์แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิก โรงพยาบาลพะเยา 

กระทรวงสาธารณสุข และมหาวิทยาลัยพะเยา ได๎มีการท าบันทึก
ข๎อตกลงความรํวมมือในการผลิต และพัฒนาก าลังคนด๎านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
เพื่อรํวมกันผลิตและพัฒนาบุคลากรด๎านวิทยาศาสตร์สุขภาพในสาขาตํางๆ ที่มี
คุณภาพมาตรฐาน ในวันที่ 28 ธันวาคม 2552 โดยให๎โรงพยาบาลในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข รํวมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตพะเย า 
(มหาวิทยาลัยพะเยาปัจจุบัน) เปิดด าเนินการสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
และจัดตั้งศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกขึ้น โดยมีโรงพยาบาลนครพิงค์ 
จังหวัดเชียงใหมํ เป็นโรงพยาบาลหลัก และโรงพยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยา 
เป็นโรงพยาบาลสมทบ 

ตํอมา ได๎มีการท าบันทึกข๎อตกลงความรํวมมือในการผลิตแพทย์       
เพื่อชาวชนบท ระหวํางกระทรวงสาธารณสุข และมหาวิทยาลัยพะเยา ในวันที่     
1 พฤษภาคม 2556 โดยมีเจตจ านงแนํวแนํที่จะรํวมมือกันในการผลิตแพทย์     
เพื่อชาวชนบท ให๎เป็นไปตามข๎อตกลงระหวํางกระทรวงสาธารณสุขและ
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข มีปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
(นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์) ในฐานะผู๎แทนกระทรวงสาธารณสุข และ
มหาวิทยาลัยพะเยา โดยรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ ปฏิบัติหน๎าที่
แทนอธิการบดี (ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร) ในฐานะผู๎แทน
มหาวิทยาลัยพะเยา ได๎ก าหนดข๎อตกลงรํ วมกันให๎คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา รํวมกับโรงพยาบาลนครพิ งค์ จังหวัดเชียงใหมํ และ
โรงพยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยา ด าเนินการผลิตแพทย์ในรูปแบบของโครงการ
ผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ส าหรับศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาล
พะเยา รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนนิสิตแพทย์ในชั้นปีที่ 4 - 6 ตามหลักสูตร
ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
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วิสัยทัศน์และพันธกิจ 

 

วิสัยทัศน์ 

เป็นศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกขนาดเล็ก ชั้นน าทางด๎านงานวิจัย 

 

พันธกิจ 

 ผลิตบัณฑิตแพทย์ที่มีคุณภาพ 
  พัฒนางานวิจัยด๎านการเรียนการสอนให๎มีคุณภาพ 
  ให๎บริการและสํงเสริมสุขภาพท่ีมีมาตรฐาน 
  สํงเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
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ตราสัญลักษณ์และสี 

 

 

 

 

 

สีประจ าศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก คือ สีเขียว 
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รายนามคณะผู้บริหาร 

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิก โรงพยาบาลพะเยา 

 

 

 

      แพทย์หญิงจิรพร ภัทรนุธาพร 

 ผู๎อ านวยการโรงพยาบาลพะเยา 

 

 

 

  แพทย์หญิงกนกรส โค๎วจิริยะพันธุ์ 

    ผู๎อ านวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 

          โรงพยาบาลพะเยา 
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รายนามคณะผู้บริหาร 
 

 

 

  แพทย์หญิงพรนภา สุริยะไชย 

รองผู๎อ านวยการศูนย์แพทย์ฯ 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 

 

 

 

 

                                        นายแพทย์สงกรานต์ เตชะกุลวิโรจน์ 

  รองผู๎อ านวยการศูนย์แพทย์ฯ 

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตแพทย์ 

 

 

                                               นายแพทย์ไกรรัตน์ ค าดี 

รองผู๎อ านวยการศูนย์แพทย์ฯ 

ฝ่ายประเมินผล 
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รายนามคณะผู้บริหาร 

 
 

      นายแพทย์ตะวัน ถึงแก๎ว 

      รองผู๎อ านวยการศูนย์แพทย์ฯ 

              ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีและสื่อการเรียนการสอน 

               
 

 

นายแพทย์ยงยุทธ ชุํมค าลือ 

        รองผู๎อ านวยการศูนย์แพทย์ฯ 

        ฝ่ายพัฒนาการศึกษา 

 

 

แพทย์หญิงวัฒนาวรรณ เอ้ือพิทักษ์สกุล 

        รองผู๎อ านวยการศูนย์แพทย์ฯ 

ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
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รายนามคณะผู้บริหาร 

 

 

   นายแพทย์ชวชัย พงษ์พนัศ 

รองผู๎อ านวยการศูนย์แพทย์ฯ 

      ฝ่ายการศึกษาตํอเนื่องและหลังรับปริญญา 
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แผนการศึกษา 

ชั้นปีที่ 4 

       รหัสวชิา                            ชื่อรายวชิา                     หน่วยกิต/สัดส่วนชั่วโมงเรียน 

322401 สุขภาพและโรคของเด็กแรกเกิด 
จนถึงวัยรุํน 1 

4 (4-0-8) 

322402 สุขภาพและโรคของเด็กแรกเกิด 
จนถึงวัยรุํน 2 

4 (0-8-4) 

322403 เวชศาสตร์ชุมชน เวชศาสตร์ครอบครัว 
และอาชีวเวชศาสตร์ 1  

4 (1-6-5) 

322404 สุขภาพและโรคของผู๎ใหญํและผู๎สงูอายุ 1 4 (4-0-8) 

322405 สุขภาพและโรคของผู๎ใหญํและผู๎สงูอายุ 2 4 (0-8-4) 

322406 สุขภาพและโรคของสตรี 1 4 (4-0-8) 

322407 สุขภาพและโรคของสตรี 2 4 (0-8-4) 

322408 การดูแลผู๎ป่วยผําตดั 1 4 (4-0-8) 

322409 การดูแลผู๎ป่วยผําตดั 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 
จนถึงวัยรุํน 3 

4 (2-4-6) 

322502 เวชศาสตร์ชุมชน เวชศาสตร์ครอบครัว 
และอาชีวเวชศาสตร์ 2 

6 (1-10-7) 

322503 สุขภาพและโรคของผู๎ใหญํและผู๎สงูอายุ 3 6 (1-10-7) 

322504 สุขภาพและโรคของสตรี 3 4 (2-4-6) 

322505 การดูแลผู๎ป่วยผําตดั 3 6 (1-10-7) 

322506 การดูแลผู๎ป่วยผําตดั 4 4 (1-6-5) 

322507 เวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวชศาสตร ์1 4 (2-4-6) 

322508 ภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพแพทย์ 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 
จนถึงวัยรุํน 4 

6 (0-12) 

322602 เวชศาสตร์ชุมชน เวชศาสตร์ครอบครัว 
และอาชีวเวชศาสตร์ 3 

4 (0-8) 

322603 สุขภาพและโรคของเด็กแรกเกิด 
จนถึงวัยรุํน 4 

8 (0-16) 

322604 สุขภาพและโรคของสตรี 4 6 (0-12) 

322605 การดูแลผู๎ป่วยผําตดั 5 8 (0-16) 

322606 การดูแลผู๎ป่วยผําตดั 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** สัดสํวนช่ัวโมงเรียน คือ (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด๎วยตนเอง) 
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ปฏิทินการศึกษา 2559 

 

วัน/เดือน/ปี การเรียนการสอน/สอบ 

29 พ.ค. 59 
วันสอบ National License Part III ครั้งที่ 
3/2559 (รอบพิเศษ) 

6 มิ.ย. 59 – 31 ก.ค. 59 รายวิชาสุขภาพและโรคของสตรี 1,2 

28 ก.ค. 59 
สอบรายวิชาสุขภาพและโรคของสตรี 1,2 กลุํม 
1 (MEQ/OSCE) 

29 ก.ค. 59 
สอบรายวิชาสุขภาพและโรคของเด็กแรกเกิด 
จนถึงวัยรุํน 1,2 กลุํม 2 (MEQ/OSCE) 

1 ส.ค. 59 – 25 ก.ย. 59 
รายวิชาสุขภาพและโรคของเด็กแรกเกิด 
จนถึงวัยรุํน 1,2 

22 ก.ย. 59 
สอบรายวิชาสุขภาพและโรคของสตรี 1,2 กลุํม 
2 (MEQ/OSCE) 

23 ก.ย. 59 
สอบรายวิชาสุขภาพและโรคของเด็กแรกเกิด 
จนถึงวัยรุํน 1,2 กลุํม 1 (MEQ/OSCE) 

24 ก.ย. 59 
สอบรายวิชาสุขภาพและโรคของเด็กแรกเกิด 
จนถึงวัยรุํน 1,2 และรายวิชาสุขภาพและโรค
ของสตรี 1,2 กลุํม 1 และ 2 (MCQ) 

26 ก.ย. 59 – 20 พ.ย. 59 
รายวิชาสุขภาพและโรคของผู๎ใหญํและ
ผู๎สูงอายุ 1,2 
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ปฏิทินการศึกษา 2559 

 

วัน/เดือน/ปี ภาควิชา 

18 พ.ย. 59 

สอบรายวิชาสุขภาพและโรคของใหญํและ
ผู๎สูงอายุ 1,2 กลุํม 1 (MEQ/OSCE) 
สอบรายวิชาเวชศาสตร์ชุมชน เวชศาสตร์
ครอบครัว และอาชีวเวชศาสตร์ 1 กลุํม 2 
(MCQ/SAQ) 

26 พ.ย. 59 
วันสอบ National License Part I ครั้งที่ 
2/2559 

27 พ.ย. 59 
วันสอบ National License Part II ครั้งที่ 
2/2559 

21 พ.ย. 59 – 15 ม.ค. 60 รายวิชารายวิชาการดูแลผู๎ป่วยผําตัด 1,2 

8 ม.ค. 60 
วันสอบ National License Part III ครั้งที่ 
1/2560 

12 ม.ค. 60 
สอบรายวิชารายวิชาการดูแลผู๎ป่วยผําตัด 1,2 
กลุํม 1 (/MEQ/CRQ/OSCE) 

13 ม.ค. 60 
สอบรายวิชาสุขภาพและโรคของใหญํและ
ผู๎สูงอายุ 1,2 กลุํม 2 (MEQ/ OSCE) 

14 ม.ค. 60 
สอบรายวิชาสุขภาพและโรคของใหญํและ
ผู๎สูงอายุ 1,2 กลุํม 1 และ 2 (MCQ) 
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ปฏิทินการศึกษา 2559 

 

วัน/เดือน/ปี ภาควิชา 

16 ม.ค. 60 – 12 ก.พ. 60 
รายวิชาเวชศาสตร์ชุมชน เวชศาสตร์ครอบครัว 
และอาชีวเวชศาสตร์ 1 

10 ก.พ. 60 

สอบรายวิชาเวชศาสตร์ชุมชน เวชศาสตร์
ครอบครัว และอาชีวเวชศาสตร์ 1  กลุํม 1 
(MCQ/SAQ) และสอบรายวิขาElective กลุํม1 
และ 2 

13 ก.พ. 60 – 12 มี.ค. 60 รายวิชาจิตเวชศาสตร์ 

9 มี.ค. 60 

สอบรายวิชาจิตเวชศาสตร์ กลุํม 1 
(SAQ,MCQ) 
สอบรายวิชารายวิชาการดูแลผู๎ป่วยผําตัด 1,2 
กลุํม 2 (MEQ/CRQ) 

10 มี.ค. 60 
สอบรายวิชารายวิชาการดูแลผู๎ป่วยผําตัด 1,2  

กลุํม 1 และ 2 (MCQ) และ กลุํม 2 (OSCE) 

5 ก.พ.60 
วันสอบ National License Part III ครั้งที่ 
2/2560 

13 มี.ค. 60 – 9 เม.ย. 60 รายวิชาวิจัยทางการแพทย์พื้นฐาน 

26 มี.ค. 60 
วันสอบ National License Part III ครั้งที่ 
3/2560 
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ปฏิทินการศึกษา 2559 

 

วัน/เดือน/ปี ภาควิชา 

23 เม.ย. 60 
วันสอบ National License Part II ครั้งที่ 
1/2560 
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ปฏิทินกิจกรรม 2559 

 

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม 
18 พฤษภาคม 2559 รายงานตัวเข๎าหอพัก 

19-20 พฤษภาคม 2559 กิจกรรมปรับทัศนคติกํอนขึ้นเรียนชั้นคลินิก 
21-22 พฤษภาคม 2559 กิจกรรมรับน๎อง 

20 พฤษภาคม 2559 กิจกรรมเวียนเทียนวันวิสาขบูชา 
23 พฤษภาคม 2559 ปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 4 
23 พฤษภาคม 2559 ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตตรวจเยี่ยมหอพัก 
23 พฤษภาคม 2559 ฉีดวัคซีนกํอนขึ้นเรียนชั้นคลินิก 

23 -31 พฤษภาคม 2559 
อบรมวิชาการเตรียมความพร๎อมนิสิตแพทย์ 
ชั้นปีที่ 4 

27 พฤษภาคม 2559 
ศึกษาวิถีชุมชนหมูํบ๎านเศรษฐกิจพอเพียง 
และเรียนรู๎ชีวิตชุมชน 

27 พฤษภาคม 2559 กิจกรรมผูกข๎อมือรับขวัญ 
23 มิถุนายน 2559 ไหว๎คร ู
24 กรกฎาคม 2559 กิจกรรมกระบวนการสร๎างกิจกรรมชั้นปีที่ 4,5 

12 สิงหาคม 2559 
เข๎ารํวมถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ๎าบรมราชินีนาถ 
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ปฏิทินกิจกรรม 2559 

 

 

 

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม 
27 กันยายน 2559 กิจกรรมวันมหิดล 
23 ตุลาคม 2559 วันปิยมหาราช 

9 พฤศจิกายน 2559 พบปะอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 1 
7-10 พฤศจิกายน 2559 กีฬาสานสัมพันธ์ ศูนย์แพทย์ฯ 

5 ธันวาคม 2559 
เข๎ารํวมถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว 

15 ธันวาคม 2559 
อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนากระบวนการ
จิตตปัญญาชั้นปีที่ 4 

ธันวาคม 2559 กีฬาสีโรงพยาบาลพะเยา 
4 มกราคม 2560 พบปะอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 2 
มกราคม 2560 ออกหนํวยพัฒนาคํายหมอน๎อย 

กุมภาพันธ์ 2560 มหกรรมคุณภาพ โรงพยาบาลพะเยา 
18 มีนาคม 2560 กิจกรรม Rally สัมพันธ์ 
26 มีนาคม 2560 ปัจฉิมนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 
เมษายน 2559 กิจกรรมรดน้ าด าหัว อาจารย์แพทย์ 
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อาจารย์ที่ปรึกษา 
 

อาจารย์ที่ปรึกษา นิสิตแพทย์ 

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

นสพ.สรัลรัศม์ิ    กีรติธีระกุล 

1.อ.นพ.ไกรรัตน์    ค าดี 
2.อ.นพ.ยงยุทธ     ชุํมค าลือ 

นสพ.คมกริช  อัศวภาดา 

1.อ.พญ.วัฒนาวรรณ   เอ้ือพิทักษ์สกุล 
2.อ.พญ.ศิลดา     การะเกตุ 

นสพ.เบญจวรรณ  นาคลมัย 

1.อ.พญ.เบญจวรรณ   ทรงศรีสกุล 
2.อ.พญ.ขวัญหทัย      ค าเหมือง 

นสพ.จันทิมา  สิริโสภณวัฒนา 

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

นสพ.สิรินภา  บัวชุม 

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

นสพ.สามารถ  จันทร์ฤทธิ์ 

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

นสพ.ชวพงศ์  วารีรัตน์ 

1.อ.นพ.ภานุวัฒน์    ไตรธรรม 
2.อ.พญ.ปนัดดา      กันนิกา 

นสพ.จีราวรรณ  กิติจันทร์ 

1.อ.นพ.วิชญา        ยาวิไชย 
2.อ.นพ.ทัสสิมนต์    ภัทโรพงศ์ 

นสพ.ไตรภพ  ทองงามดี 

1.อ.พญ.ไพลิน        ลลีาวณิชย์ นสพ.กานต์ชนิดา  ไชยแก๎ว 
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ท าเนียบอาจารยแ์พทย์ 
 

อาจารย์กลุ่มงาน สูติ-นรีเวชกรรม 

1. อ.นพ.ขจรศิลป์   ผํองสวัสดิ์กุล หัวหน้ากลุ่มงาน 

2. อ.นพ.จิตตพล   เหมวุฒิพันธ์ 

3. อ.พญ.วิราวรรณ   ราศ ี

4. อ.พญ.พรนภา   สุริยะไชย 

5. อ.พญ.เบญจวรรณ  ทรงศรีสกุล 

6. อ.พญ.ขวัญหทัย   ค าเหมือง 

อาจารย์กลุ่มงาน กุมารเวชกรรม 

1. อ.นพ.พรชัย   เตชะคุณากร หัวหน้ากลุ่มงาน 

2. อ.พญ.ดวงหทัย   พงษ์พนัศ 

3. อ.พญ.พรรณราย  ศรีสุวรรณ 

4. อ.นพ.ยงยุทธ   ชุํมค าลือ  

5. อ.พญ.ไพลิน   ลีลาวณิชย ์
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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   ค าดี 

5. อ.พญ.สิริธร   หาญธัญพงศ์ 

6. อ.นพ.วิชญา   ยาวิไชย 

7. อ.นพ.ทัสสิมันต์   ภัทโรพงศ์  

8. อ.พญ.ปนัดดา   กันนิกา 

อาจารย์กลุ่มงาน รังสีทั่วไป 

1. อ.พญ.ปิยะดารา   คงพิบูลย์กิจ หัวหน้ากลุ่มงาน 

2. อ.พญ.วัฒนาวรรณ  เอ้ือพิทักษ์สกุล 

3. อ.พญ.วริสรา   กิตติวรพงษ์กิจ 
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ท าเนียบอาจารย์แพทย์ (ต่อ) 
 

อาจารย์กลุ่มงาน ศัลยศาสตร์ 

1. อ.นพ.ฑศฐภรณ์   ดิษฐพานิช หัวหน้ากลุ่มงาน 

2. อ.นพ.ชูพงษ์   สุขพร๎อมสรรพ 

3. อ.พญ.สมนาม   สุปินะ 

4. อ.นพ.พิสิฐพล   ศิริวัฒนา 

5. อ.พญ.ทัตติญา   สีมะสิงห์ 

6. อ.นพ.ภาณุวัฒน์  ไตรธรรม 

อาจารย์กลุ่มงาน ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ 

1. อ.นพ.อนันต์   มาลัยรุํงสกุล หัวหน้ากลุ่มงาน 

2. อ.นพ.เดชาธร   อธิจิรกุล 

3. อ.นพ.ตะวัน   ถึงแก๎ว 

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   โค๎วจิริยะพันธุ์ หัวหน้ากลุ่มงาน 

2. อ.พญ.เกศราภรณ์  ยะตา 

3. ผศ.พญ.ชลธิชา   ศรีวานิชภูมิ 

อาจารย์งาน เวชศาสตร์ครอบครัว 

1. อ.นพ.ชวชัย   พงษ์พนัศ หัวหน้างาน 

2. อ.นพ.สมนึก   ชีวาเกียรติยิ่งยง 

อาจารย์กลุ่มงาน เวชศาสตร์ฟื้นฟู 

1. อ.พญ.ศิลดา   การะเกตุ หัวหน้ากลุ่มงาน 

อาจารย์กลุ่มงาน นิติเวชศาสตร์ 

1. อ.นพ.อนณ   ปัญโญใหญํ หัวหน้ากลุ่มงาน 

อาจารย์กลุ่มงาน เวชสาสตร์ฉุกเฉิน 

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

 

อาจารย์กลุ่มงาน วิสัญญี 

1. อ.พญ.อ๎อยทิพย์   ฮ่ันตระกูล หัวหน้ากลุ่มงาน 

2. อ.พญ.ชลธชิา   ชวชาต ิ   

3. อ.พญ.วิจิตรา   ใหมํเผือก 
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      บุคลากรศูนย์แพทย์ฯ โรงพยาบาลพะเยา 

 

 

 

 

 

 

นางสาวดวงใจ ยาสุวรรณ (แป้น)  นางฐิตารีย์ ยศธนเศรษฐ์ (แอน) 

นักทรัพยากรบุคคล    นักวิชาการศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 นางสาวประทุมพร สุยะ (แนน)  นายกิติคณุ บุญแสนไชย (ป๊อป) 

นักวิชาการศึกษา    นักวิชาการศึกษา 
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บุคลากรศูนย์แพทย์ฯ โรงพยาบาลพะเยา (ต่อ) 

 

 

 

 

 
 

นางสาวยศศยามล กรมต ิ(แนท)  นางสาวพิมพร อินทร์น๎อย (ตั๊ก) 

นักวิชาการศึกษา    นักวิชาการศึกษา 
 

 

 

 

 

 

นางสาวสิริวมิล ไชยมงคล (พิง)  นางศิริญพร ศักดิศ์รชัย (ติ๊ก) 

นักวิชาการศึกษา    เจ๎าพนักงานธุรการ 
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บุคลากรศูนย์แพทย์ฯ โรงพยาบาลพะเยา (ต่อ) 

 

 

 

 

 
 

       นางวิจิตรา แก๎วอ๎าย (ป้อม) 

              พนักงานท่ัวไป 
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ระเบียบการแต่งตัวส าหรับฝึกปฏิบัตงิาน 
  

 

นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 และ 5 

 

 

 

 

 

 

    

          ด้านหน้า           ด้านหลัง 

เครื่องแบบและเครื่องแต่งกายนิสิตหญิง 

ในเวลาปกติ 

1. เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาว แบบและทรงสุภาพ ไมํมีลวดลาย ไมํรัดรูป                 
ปกเสื้อแบบปกเชิ้ตปลายแหลม ยาวพอสมควร ไมํมีสาบหลัง เวลาสวม
ให๎สอดชายเสื้อไว๎ในกระโปรง ให๎เห็นสายเข็มขัด ที่คอและแนวสาบอก 
ติดกระดุมโลหะเครื่องหมายของมหาวิทยาลัย ขนาดเส๎นผําศูนย์กลาง         
2 เซนติเมตร 5 เม็ด และให๎กลัดเครื่องหมาย ตรามหาวิทยาลัย ท าด๎วย



28 คูํมือนิสิตแพทย์  ปีการศึกษา 2559 

 

โลหะสีทองลงยาสีมํวง สูง 2.5 เซนติเมตร ที่อกเบื้องขวา และขนาดสูง  
2 เซนติเมตร ที่ปลายปกเสื้อด๎านซ๎าย แขนเสื้อเป็น แขนสั้นเหนือ
ข๎อศอก ไมํเกิน 6 เซนติเมตร   

2. กระโปรงแบบจีบรอบหรือกระโปรงทรงสอบ สีด า  ไมํมันวาว ไมํมี
ลวดลาย ไมํมีผําหรือมีผําด๎านหลัง โดยที่จีบกระโปรงซ๎อนกัน ขอบกระโปรงอยูํ
ระดับเอว ความยาวของกระโปรง อยูํระหวํางเขําและข๎อเท๎า ห๎ามใช๎ผ๎า
ยีน ผ๎าสักหลาด ผ๎าลูกฟูก ผ๎ายืด ผ๎าลูกไม๎ หรือผ๎าก ามะหยี่ ในกรณีของ
นิสิตหญิงที่นับถือศาสนาอิสลามอนุโลมให๎แขนเสื้อเป็นแขนยาว และมี
ผ๎าคลุมผม สีและแบบสุภาพ ตามหลักศาสนาได ๎ 

3. เข็มขัดหนังกลับสีน้ าตาลเข๎ม กว๎าง 3 เซนติเมตร หัวเข็มขัดท าด๎วยโลหะ                
สีเงินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ๎า กว๎าง 4 เซนติเมตร ยาว 5.5 เซนติเมตร มีตรา
มหาวิทยาลัย อยูํตรงกลาง 

ในกรณีที่จะต๎องแตํงกายเพ่ือการปฏิบัติงานภาคสนามอนุโลมให๎ใช๎
เข็มขัดหนังเรียบสีด า หัวเข็มขัดท าด๎วย โลหะรมด ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ๎า 
กว๎าง 4 เซนติเมตร ยาว 5.5 เซนติเมตร โดยใช๎อักษรยํอ “มพ” 

4. รองเท๎าหนังหุ๎มส๎นหรือรัดส๎น แบบสุภาพ สีด า สีขาว สีน้ าตาล                          
สีกรมทํา หรือสีเทา  

ในเวลาปฏิบัติงาน  

มีลักษณะเชํนกับเครื่องแบบปกติส าหรับนิสิตหญิง โดยให๎สวมเสื้อ
กาวน์ยาว คลุมด๎านนอก  

*** ไม่สวมเสื้อกาวน์นอกเวลาปฏิบัติงานและนอกสถานที่ปฏิบัติการเรียน
การสอน*** 



คูํมือนิสิตแพทย์  ปีการศึกษา 2559  29 

 

เครื่องแบบและเครื่องแต่งกายนิสิตชาย 

ในเวลาปกติ 

1. เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาวแบบและทรงสุภาพ ไมํมีลวดลาย      
ไมํรัดรูป กระดุมสีขาว มีกระเป๋าด๎านซ๎าย เวลาสวมให๎สอดชายเสื้อไว๎ใน
กางเกงให๎เห็นสายเข็มขัด 

2. กางเกงขายาวแบบสากล ท าด๎วยผ๎าสีด าไมํมันวาว ไมํมีลวดลาย ห๎ามใช๎
ผ๎ายีน ผ๎าสักหลาด หรือผ๎าลูกฟูก 

3. ถุงเท๎าสีด า สีน้ าตาลเข๎ม หรือสีกรมทํา ไมํมีลวดลาย 
4. รองเท๎าหนังหุ๎มส๎นทรงสุภาพสีด า ไมํมีลวดลาย 
5. เข็มขัดหนังเรียบสีด า กว๎าง 3 เซนติเมตร เป็นเข็มขัดรูปปลายแหลม 

หัวเข็มขัดท าด๎วยโลหะสีเงินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ๎า กว๎าง 4 เซนติเมตร ยาว 
5.5 เซนติเมตร มีตรามหาวิทยาลัยอยูํตรงกลาง  

ในกรณีที่จะต๎องแตํงกายเพ่ือการปฏิบัติงานภาคสนามอนุโลมให๎ใช๎
เข็มขัดหนังเรียบสีด า หัวเข็มขัดท าด๎วยโลหะรมด ารูป สี่เหลี่ยมผืนผ๎า 
กว๎าง 4 เซนติเมตร ยาว 5.5 เซนติเมตร โดยใช๎อักษรยํอ “มพ” 

6. ผูกเนคไทสีมํ วง เข๎มมี เครื่ องหมายตรามหาวิทยาลัย  ขนาดสู ง               
2 เซนติเมตร ปักอยูํบนเนคไทในระดับลิ้นปี่ 

ในเวลาปฏิบัติงาน  

มีลักษณะเชํนกับเครื่องแบบปกติ โดยให๎สวมเสื้อกาวน์ยาว คลุมด๎านนอก   

*** ไม่สวมเสื้อกาวน์นอกเวลาปฏิบัติงานและนอกสถานที่ปฏิบัติการเรียน
การสอน*** 
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  ระเบียบการแต่งตัวส าหรับฝึกปฏิบัติงาน 

 

     นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 

เครื่องแบบและเครื่องแต่งกายนิสิตหญิง 

 

 

 

 

 

             ด้านหน้า           ด้านหลัง 

1. สวมเสื้อกาวน์สั้น   

- เสื้อคอกลมสีขาว เนื้อผ๎าไมํบางเกิน ไมํมีลวดลาย ไมํรัดรูป  

มีกระเป๋าบนและลํางด๎านซ๎าย 

- ผําหน๎า ป้ายด๎านซ๎าย ติดกระดุมขนาด  ¾ 6 เม็ด (ตามแบบ) 

- ปักชื่อด๎วยด๎ายสีแดง ขนาด 0.8 เซนติเมตร  

- ระยะหํางระหวํางชื่อและปากกระเป๋า 2 เซนติเมตร 
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2. กระโปรงแบบจีบรอบหรือกระโปรงทรงสอบ สีด า ไมํมันวาว ไมํมี

ลวดลาย ไมํมีผําหรือมีผําด๎านหลัง โดยที่จีบกระโปรงซ๎อนกัน            

ขอบกระโปรงอยูํระดับเอว ความยาวของกระโปรง อยูํระหวํางเขําและ

ข๎อเท๎า ห๎ามใช๎ผ๎ายีน ผ๎าสักหลาด ผ๎าลูกฟูก ผ๎ายืด ผ๎าลูกไม๎  หรือ               

ผ๎าก ามะหยี่ ในกรณีของนิสิตหญิงที่นับถือศาสนาอิสลามอนุโลมให๎แขน

เสื้อเป็นแขนยาว และมีผ๎าคลุมผม สีและแบบสุภาพ ตามหลักศาสนาได ๎ 

3. รองเท๎าหนังหุ๎มส๎นหรือรัดส๎น แบบสุภาพ สีด า สีขาว สีน้ าตาล สี

กรมทําหรือ สีเทา 

*** ไม่สวมเสื้อกาวน์นอกเวลาปฏิบัติงานและนอกสถานที่ปฏิบัติการเรียน
การสอน*** 
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เครื่องแบบและเครื่องแต่งกายนิสิตชาย 

 

 

 

 

 

        

            ด้านหน้า                             ด้านหลัง 

1. สวมเสื้อกาวน์สั้น 

- เสื้อคอกลมสีขาว เนื้อผ๎าไมํบางเกิน ไมํมีลวดลาย ไมํรัดรูป           

มีกระเป๋าบนและลํางด๎านขวา 

- ผําหน๎า ป้ายด๎านขวา ติดกระดุมขนาด  ¾ 6 เม็ด 

- ปักชื่อด๎วยด๎ายสีแดง ขนาด 0.8 เซนติเมตร  

- ระยะหํางระหวํางชื่อและปากกระเป๋า ความยาว 2 เซนติเมตร 

2. กางเกงขายาวแบบสากล ท าด๎วยผ๎าสีด าไมํมันวาว ไมํมีลวดลาย ห๎ามใช๎

ผ๎ายีน ผ๎าสักหลาด หรือผ๎าลูกฟูก 

3. ถุงเท๎าสีด า สีน้ าตาลเข๎ม หรือสีกรมทํา ไมํมีลวดลาย 

4. รองเท๎าหนังหุ๎มส๎นทรงสุภาพสีด า ไมํมีลวดลาย 

*** ไม่สวมเสื้อกาวน์นอกเวลาปฏิบัติงานและนอกสถานที่ปฏิบัติการเรียน
การสอน*** 
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ระเบียบข้อบังคับหอพัก 

 

1. ห๎ามน าบุคคลภายนอกเข๎ามาอาศัยในห๎องพัก  
2. ต๎องรับผิดชอบดูแลรักษาภายในห๎องพักให๎สะอาดสวยงามอยูํเสมอ  
3. หอ๎งน้ าใช๎รํวมกัน ต๎องชํวยกันท าความสะอาดโดยตกลงกันเอง  
4. ไมํตากผ๎าที่ขอบระเบียง  
5. ไมํท าเสียงดัง เอะอะรบกวนเพ่ือนรํวมห๎อง หรือข๎างห๎อง เชํน เปิดทีวี 

วิทยุ หรือคุยกันเสียงดัง  
6. ห๎ามเลี้ยงสัตว์ในบริเวณห๎องพัก  
7. ห๎ามติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  
8. ควรใช๎น้ าและไฟฟ้าอยํางประหยัด  

9. ห๎ามตํอเติม หรือดัดแปลงสํวนหนึ่งสํวนใดของห๎องพักโดยพลการ และ
ไมํท าลายผนังตึกโดยการขีดเขียน ตอกตะปู ขึงราวติดรูปตามผนังตึก  

10. หลอดไฟ ปลั๊กไฟภายในห๎อง ถ๎าช ารุดต๎องซื้อเปลี่ยนเอง  

11. ห๎ามปรุงอาหารภายในห๎องพัก 
12. การใช๎ห๎องรับแขก ห๎องสันทนาการ ห๎องอินเตอร์เน็ต ห๎องอ่ืนๆ รวมทั้ง

อุปกรณ์สํวนกลาง เชํน ทีวี ตู๎เย็น ไมโครเวฟ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์กีฬา 
และอุปกรณ์อ่ืนๆ ให๎ใช๎ด๎วยความระมัดระวัง และชํวยกันดูแลรักษา
ความสะอาดให๎พร๎อมใช๎งานอยูํเสมอ  

13. หากมีการท าให๎วัสดุอุปกรณ์ตํางๆ ที่อยูํในหอพักสูญหาย และเสียหาย
จะต๎องเป็นผู๎รับผิดชอบคําสูญหาย และเสียหายนั้นๆ  
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14. ให๎ประธานหอพักของแตํละชั้นปี เป็นผู๎รับผิดชอบ ดูแลความเป็น
ระเบียบเรียบร๎อยในหอพักชั้นปี นั้นๆ  

15. กรณีย๎ายเข๎าหอพักให๎วางเงินมัดจ ากุญแจ 100 บาท กํอนเสมอ และ    
จะคืนเงินให๎เมื่อย๎ายออก  

16. ในกรณีท ากุญแจหอพักหาย เมื่อมาขอท ากุญแจใหมํ คิดดอกละ                
50 บาท 

17. ในกรณีย๎ายออก  จะต๎องน ากุญแจมาคืน  โดยอุปกรณ์ประจ าห๎องพักจะต๎องอยูํ
ครบและไมํเกิดความเสียหาย 
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ค่าธรรมเนียมหอพัก 

 

1.คําเชําหอพักจํายเหมาเป็นรายปี    5,000 บาท/ปี 

2.คําประกันหอพัก     1,000 บาท 

3.คํามัดจ ากุญแจ     100 บาท 

4.คําท าความสะอาด     100 บาท/คน/เดือน 

5.คําน้ าและคําไฟ     200 บาท/คน/เดือน 
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ระเบียบการใช้ห้องสมุด 

 

เวลาเปิดท าการ  

จันทร์  -  ศุกร์   เวลา 08.00 น. - 16.00 น.  

เวลาปิดบริการ 

เสาร์  -  อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์  

ระเบียบบริการยืม  -  คืน 

1. ผู๎มีสิทธิยืมสิ่งพิมพ์ของห๎องสมุดโรงพยาบาลพะเยา ได๎แกํ แพทย์ 
พยาบาล   นิสิตแพทย์ นักศึกษาพยาบาล และเจ๎าหน๎าที่อ่ืน ๆ  ของโรงพยาบาล
พะเยา 

2. ผู๎ยืมจะต๎องมีบัตรสมาชิกห๎องสมุดโรงพยาบาลพะเยา 
3. หนังสือทางการแพทย์ทั่วไปยืมได๎ครั้งละ 3 เลํม ตํอ 1 สัปดาห์ หนังสือ

ที่มีชื่อเรื่องเดียวกันให๎ยืมเพียงเลํมเดียว 
4. หนังสือส ารอง หรือหนังสือจอง (Reserved book) จะยืมได๎ครั้งละ    

ไมํเกิน 1 เลํม นาน 1 คืน โดยจะให๎ยืมเวลา 15.30 น. เป็นต๎นไป และ
จะต๎องสํงคืนกํอนเวลา 09.30 น. ของวันรุํงขึ้นและจะยืมติดตํอกันไมํได๎ 

5. หนังสือที่มีอักษรสีแดงระบุ ไว๎วําเป็น วิทยานิพนธ์ หนังสืออ๎างอิง 
วารสาร หนังสือพิมพ์ ไมํอนุญาตให๎ยืมออกนอกห๎องสมุด โรงพยาบาล
พะเยา 

6. ส าหรับผู๎ที่ไมํสํงคืนหนังสือตามก าหนด 
1. หนังสือธรรมดา ปรับวันละ 2.00 บาท ตํอหนังสือ 1 เลํม 
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2. หนังสือจอง ปรับชั่วโมงละ 1.00 บาท (ถ๎าสํงช๎า 1 วัน คิดวัน
ละ 10 ชั่วโมง)  

3. ส าหรับผู๎ที่ท าหนังสือหาย ต๎องแจ๎งบรรณารักษ์ และจะต๎อง
ด าเนินการจัดซื้อหนังสือมาชดใช๎ภายในเวลาที่ก าหนด หรือ
ชดใช๎เงินเป็น 2 เทํา ของราคาหนังสือเลํมนั้น ๆ (ส าหรับ
หนังสือภาษาตํางประเทศจะคิดราคาของตํางประเทศที่ปรากฏ
ในทะเบียนของห๎องสมุดโรงพยาบาลพะเยาและเทียบอัตรา
แลกเปลี่ยน ณ วันที่แจ๎งหาย) 

การทวงหนังสือ 

การทวงหนังสือส าหรับผู๎ที่ไมํน าหนังสือมาสํงคืน หรือสํงหนังสือ

ลําช๎ากวําวันก าหนดสํงคืน ห๎องสมุดโรงพยาบาลพะเยาจะท าการทวงไมํเกิน 

3 ครั้ง โดยการส ารวจรายชื่อผู๎ที่ค๎างสํงหนังสือจากระบบคอมพิวเตอร์ 

สัปดาห์ละครั้ง และจะประกาศชื่อผู๎ค๎างสํงหนังสือไว๎ที่ป้ายหน๎าห๎องสมุด

โรงพยาบาลพะเยา  

1. การทวงครั้งที ่1 ส าหรับผู๎ที่สํงหนังสือช๎ากวําก าหนด 1 สัปดาห์ 
2. การทวงครั้งที่ 2 ท าหลังจากการทวงครั้งท่ี 1 สิ้นสุดลง 1 สปัดาห์ 
3. การทวงครั้งที ่3 ท าหลังจากการทวงครั้งท่ี 2 สิ้นสุดลง 1 สปัดาห์ 

ถ๎าหากผู๎ใช๎บริการยังไมํน าหนังสือมาสํงคืนห๎องสมุดโรงพยาบาล

พะเยาจะใช๎มาตรการขั้นเด็ดขาด ด๎วยการสํงรายชื่อให๎ผู๎อ านวยการ

โรงพยาบาลพะเยา เพ่ือด าเนินการตักเตือน และลงโทษตามวินัย 
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แนวทางปฏิบัติในการปฏบิัติงานบนหอผู้ปุวย 

 

1.Ward work 

 เป็นเวลาที่นิสิตจะขึ้นไปปฏิบัติหน๎าที่ดูแลผู๎ป่วย รับผู๎ป่วยใหมํ 

ติดตามดูแลผู๎ป่วยเกํา เขียนรายงาน และปฏิบัติทักษะตํางๆ ภายใต๎        

การควบคุมหรือการชํวยเหลือของอาจารย์ แพทย์พ่ีเลี้ยง แพทย์ใช๎ทุน หรือ

พยาบาลประจ าหอผู๎ป่วย ทั้งนี้ ไมํเพียงเฉพาะแตํเวลาที่ก าหนดไว๎ใน

ตารางสอนเทํานั้น  นิสิตสามารถศึกษาด๎วยตนเองในชํวงที่วํางจากการปฏิบัติ

กิจกรรมอื่นๆ 

 ในการไปปฏิบัติกับผู๎ป่วยจริง นิสิตควรค านึงถึงความเหมาะสม 

กาลเทศะ ความปลอดภัยและสิทธิผู๎ป่วยด๎วย เชํน ควรหลีกเลี่ยงการ       

ซักประวัติ และตรวจรํางกายในยามวิกาลโดยไมํมีเหตุอันสมควร ระมัดระวัง

ไมํเปิดเผยความลับของผู๎ป่วยแกํผู๎ อ่ืน หลีกเลี่ยงการเปลือยสิ่งสงวนของ

ผู๎ป่วยตํอสาธารณชน และควรมีบุคคลที่ 3 อยูํด๎วยเวลาตรวจรํางกาย        

ในรํมผ๎า เป็นต๎น 

2.Services round 

 เป็นการสังเกตเวชปฏิบัติการดูแลผู๎ป่วยใน นิสิตจะมีบทบาทในการ

สังเกตการณ์อาจารย์แพทย์ แพทย์พ่ีเลี้ยงหรือแพทย์ใช๎ทุน ประกอบเวช

บริการตํอผู๎ป่วยในที่รับไว๎ดูแลรักษาในหอผู๎ป่วย เป็นการเรียนรู๎ที่หลากหลาย
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ไมํเจาะจงเรื่องในการดูแลรักษาผู๎ป่วยทุกคนในหอผู๎ป่วย ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลง

ได๎ในแตํละเวลา นิสิตอาจมีสํวนรํวมจากการได๎รับมอบหมายให๎ชํวยท า     

เวชปฏิบัติตํางๆตามความเหมาะสม นิสิตควรมีสมุดพกติดตัวไว๎จดประเด็น

ส าคัญ สิ่งที่ยังไมํรู๎ ไมํเข๎าใจ เพ่ือน าไปค๎นคว๎าหาค าตอบในภายหลัง คุณภาพ

ของการเรียนรู๎ Service round จะอยูํที่การเอาใจใสํ จดจํอ และการสังเกต

ของนิสิต 

3.Teaching round หรือ Bedside teaching 

 เป็นการเรียนรู๎ข๎างเตียงผู๎ป่วยที่เน๎นด๎านทักษะ อาจารย์ผู๎รับผิดชอบ

จะส ารวจทักษะทางคลินิกของนิสิตอยํางใกล๎ชิด อันได๎แกํ การซักประวัติ 

การตรวจรํางกาย การสื่อสาร และมารยาทของนิสิตตํอผู๎ป่วย  รวมทั้ง

กระบวนการคิดแก๎ปัญหาอยํางมีเหตุผลและเป็นระบบ สํวนใหญํจะจบ

กิจกรรมการสอนลงด๎วย feedback และการให๎นิสิตทบทวนตนเองในด๎าน

ความรู๎ ทักษะ และการแก๎ปัญหาผู๎ป่วยแบบองค์รวมและด๎วยหัวใจความ   

เป็นมนุษย์ นิสิตควรเตรียมตัวให๎พร๎อมกํอนในเรื่อง ผู๎ป่วยที่ตนรับผิดชอบ      

ทั้งเหตุผลทางคลินิก การตัดสินใจสรุปการวินิจฉัยและการวินิจฉัยแยกโรค 

การสํงตรวจเพ่ิมเติมและการแปลผล ตลอดจนเหตุผลของการเลือกวิธีการ

รักษา 
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การเรียนรู๎ Teaching round ประกอบด๎วย 3 ขั้นตอนหลัก คือ 

1. Briefing คือ การขออนุญาตเพ่ือการเรียนรู๎กับผู๎ป่วยและ

หรือญาติ และการแจ๎งให๎นิสิตทราบถึงปัญหาผู๎ป่วยอยําง

ครําวๆ เพ่ือให๎นิสิตเตรียมตัว 

2. Clinical practice คือ การมอบหมายให๎นิสิตได๎แสดง

ทักษะ (ทางคลินิกรวมทั้งการสื่อสาร) กับผู๎ป่วยและหรือ

ญาติ ซึ่งจะสะท๎อนให๎เห็นถึงระดับทักษะในเรื่องนั้น และ

เจตคติของนิสิต 

3. Debriefing คือการชี้ข๎อเดํน และข๎อควรปรับปรุง         

ของนิสิต ให๎ได๎เรียนรู๎รํวมกันเพื่อการพัฒนาตํอไป 

 Teaching round อาจไมํใชํการเรียนการสอนที่เน๎นให๎นิสิตซึมซับ

เนื้อหาวิชาการจากอาจารย์ แตํ เป็นเวทีหลักที่นิสิตจะได๎สังเกตทักษะ            

ทางคลินิก ทักษะการสื่อสาร และเจตคติที่เหมาะสมตํอผู๎ป่วยจากอาจารย์

แพทย์ รวมทั้งการดูแลผู๎ป่วยอยํางองค์รวมและด๎วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 

4.Outpatient practice  

 เป็นเวชปฏิบัติการดูแลผู๎ป่วยนอกซึ่งมีความส าคัญมาก เพราะเป็น

ดํานแรกในการให๎การดูแลรักษาผู๎ป่วย นิสิตจะได๎ฝึกทักษะทางคลินิก 

กระบวนการคิดแก๎ปัญหา และทักษะการตัดสินใจเบื้องต๎นในสถานการณ์ที่

ข๎อมูลยังไมํครบถ๎วน ซึ่งอาจจะต๎องให๎การวินิจฉัยและการดูแลเบื้องต๎นไป



คูํมือนิสิตแพทย์  ปีการศึกษา 2559  41 

 

กํอน และจะมีการตรวจเพ่ิมเติมเพ่ือน ามาสนับสนุนหรือลบล๎างสมมุติฐาน

เบื้องต๎นนั้นตํอไป 

 

5.กิจกรรมห้องฝึกทักษะ (Skills Lab) และฝึกสถานการณ์เสมือนจริง 

(Simulation practice)  

 การเรียนรู๎ทักษะตํางๆประกอบไปด๎วยการเรียนรู๎ โดยการ           

ฝึกเบื้องต๎นกับหุํนหรืออุปกรณ์ส าหรับการฝึก กับสถานการณ์จ าลอง หรือ    

กับผู๎ป่วยสมมุติ จนเมื่อคุ๎นเคยแล๎วนิสิตจึงจะมีโอกาสไปฝึกปฏิบัติกับผู๎ป่วย

จริงภายใต๎การควบคุมดูแลของอาจารย์ แพทย์พ่ีเลี้ยง หรือแพทย์ใช๎ทุน ทั้งนี้

เพ่ือการเคารพในสิทธิและความปลอดภัยของผู๎ป่วย นิสิตควรหัดฝึกปฏิบัติใน

ห๎องฝึกทักษะให๎เสมือนเป็นการปฏิบัติจริงกับผู๎ป่วย ตามเกณฑ์ท่ีแพทยสภาก าหนดไว๎ 

6 การอยู่เวรนอกเวลา 

 นิสิตจะต๎องอยูํเวรปฏิบัติหน๎าที่นอกเวลาราชการรํวมกับทีมแพทย์

ผู๎รับผิดชอบตามวันเวลาที่ประกาศแจ๎งไว๎ 

7 การเข้าร่วมกิจกรรม 

 นิสิตควรเข๎ารํวมกิจกรรมตามที่ก าหนดไว๎ในตารางกิจกรรม ภายใต๎

การดูแลของฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต เพ่ือชํวยพัฒนาทักษะด๎านตํางๆ        

ที่นอกเหนือจากการเรียนการสอน อันจะน าไปสูํการเป็นแพทย์ที่ดูแลผู๎ป่วย

อยํางองค์รวม และด๎วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 
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แนวทางปฏิบัติแพทย ์CPIRD  

(โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท) 

 

1. การปฏิบัติงานชดใช้ทุน และ ค่าปรับกรณีผิดสัญญาชดใช้ทุน 

- ระยะเวลาปฏิบัติงานชดใช๎ทุน  3 ปี 

- คําปรับกรณีผิดสัญญาชดใช๎ทุน  400,000 บาท 

กระทรวงสาธารณสุขจะจัดสรรแพทย์โครงการผลิตแพทย์เพ่ือชาว
ชนบทกลับไปปฏิบัติง านชดใช๎ทุนในจังหวัดภูมิล า เนา หรือจังหวัด            
ในเครือขํายบริการเดียวกัน หรือเครือขํายบริการใกล๎เคียงกัน ตามการแบํง
เขตปฏิบัติราชการของกระทรวงสาธารณสุข     

หมายเหตุ การปฏิบัติงานชดใช๎ทุน และคําปรับกรณีผิดสัญญาชดใช๎
ทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงแก๎ไขหรือเพ่ิมเติม ทั้งนี้ให๎เป็นไปตามประกาศของ
กระทรวงสาธารณสุข 

2. การลาศึกษาต่อ 

แพทย์โครงการผลิตแพทย์เพ่ือชาวชนบท CPIRD ที่ปฏิบัติราชการ
ชดใช๎ทุนครบ 3 ปี มีสิทธิ์สมัครรับต๎นสังกัดได๎ทุกสาขาวิชาที่ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขจัดสรรโควตา ยกเว้น แพทย์ที่ปฏิบัติราชการชดใช๎
ทุนไม่น้อยกว่า 1 ปี มีสิทธิ์สมัครรับต้นสังกัด ในสาขาศัลยศาสตร์ สาขา
เวชศาสตร์ครอบครัว และสาขาสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา ได้  
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ทั้งนี้จะต๎องสมัครรับต๎นสังกัดของโรงพยาบาลในเขตบริการสุขภาพ

ที่ปฏิบัติราชการในปัจจุบันเทํานั้น โดยก าหนดให๎สมัครรับต๎นสังกัดได๎เฉพาะ

โรงพยาบาลที่ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดสรรโควตาให๎ ได๎แกํ 

โรงพยาบาลชุมชนแมํขําย (M2) โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก (M1) และ

โรงพยาบาลทั่วไป (S) ที่มีความขาดแคลนแพทย์ตามที่กระทรวงสาธารณสุข

ได๎ก าหนด 

หมายเหตุ การลาศึกษาตํอแพทย์ประจ าบ๎านของแพทย์โครงการ
ผลิตแพทย์เพ่ือชาวชนบทและโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอ าเภอหนึ่งทุน    
ในบางสาขาที่ได้มีการยกเว้น อาจมีการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม
ตามสภาพปัญหาสาธารณสุขที่ต๎องได๎รับการแก๎ไข ทั้งนี้ให๎เป็นไปตาม
ประกาศการรับสมัครแพทย์ประจ าบ๎านในปีนั้นๆ 

3. แนวทางปฏิบัติส าหรับแพทย์กรณีสอบไม่ผ่านใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพเวชกรรม 

(ตามหนังสือส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ สธ 0201.032/ 
ว 146 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2555)  

3.1. ให๎บรรจุแตํงตั้งในต าแหนํงนักวิชาการสาธารณสุขระดับ
ปฏิบัติการ โดย คณะอนุกรรมการสามัญประจ ากระทรวง
สาธารณสุขขออนุมัติ ให๎ปรับปรุงการก าหนดต าแหนํง
นายแพทย์เป็นต าแหนํงนักวิชาการสาธารณสุขเป็นการ
เฉพาะคราว เมื่อสอบผํานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ       
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เวชกรรมแล๎ว ให๎ก าหนดเป็นต าแหนํงนายแพทย์เชํนเดิม โดย
ให๎ปฏิบัติดังนี้  
- การปฏิบัติงานให๎อยูํภายใต๎การก ากับดูแลของแพทย์ที่มี

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม  
- ให๎นับระยะเวลาการปฏิบัติงานต าแหนํงนักวิชาการ

สาธารณสุขเป็นระยะเวลาการชดใช๎ทุน แตํไมํนับเป็น
ระยะเวลาการฝึกเพ่ิมพูนทักษะ และเมื่อได๎รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและก าหนดต าแหนํงเป็น
นายแพทย์เรียบร๎อยแล๎วจึงจะสามารถเริ่มฝึกเพ่ิมพูน
ทักษะได๎  

3.2. ก าหนดสถานที่ปฏิบัติงานส าหรับแพทย์ที่ยังสอบไมํผํานใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมในแตํละกรณี ดังนี้  
- ผู๎ส าเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิตในโครงการผลิต

แพทย์เพ่ือชาวชนบทที่ยังไมํได๎ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม ให๎ปฏิบัติงานที่ศูนย์แพทยศาสตร
ศึกษาชั้นคลินิก เดิมจนกวําจะสอบได๎ ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  

- ผู๎ส าเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิตที่ไมํใชํแพทย์ใน
โครงการผลิตแพทย์เพ่ือชาวชนบท กรณีสอบไมํผํานใน
ขั้นตอนที่ 1 (ความรู๎ด๎านวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน) หรือ     
2 (ความรู๎วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก) ให๎สํวน
ราชการต๎นสังกัดสํงตัวนักศึกษาแพทย์ไปปฏิบัติงานใน
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกตามที่ก าหนด  
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- ผู๎ส าเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิตที่ไมํใชํแพทย์ใน
โครงการผลิตแพทย์เพ่ือชาวชนบท กรณีสอบไมํผํานใน
ขั้นตอนที่ 3 ( สอบทักษะทางคลินิก ) ให๎สํวนราชการต๎นสังกัด
สํงตัวนักศึกษาแพทย์ไปปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศูนย์/
โรงพยาบาลทั่ ว ไปของจั งหวัดที่ ได๎ เลือก พ้ืนที่ ไป
ปฏิบัติงานชดใช๎ทุน 
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สิทธิการรักษาพยาบาล 

นิสิตแพทย์ ท่ี เรี ยนประจ าศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลพะเยา ต๎องย๎ายสิทธิการรักษาพยาบาลมายังโรงพยาบาลพะเยา
จนกวําจะจบการศึกษา เพื่อความสะดวกในการใช๎สิทธิและการรักษาพยาบาล 
ซึ่งมีขึ้นตอนการด าเนินการ ดังตํอไปน้ี 
1. รับเอกสาร การขอรับประกันสุขภาพถ๎วนหน๎าจากเจ๎าหน๎าที ่ 

- กรอกแบบฟอร์มใบแบบค าร๎องลงทะเบียนผู๎มีสิทธิประกันสุขภาพ
ถ๎วนหน๎า  

- ส าเนาบัตรประชาชน พร๎อมลงลายมือชื่อใต๎ค าวําส าเนาถูกต๎อง  
- บัตรประกันสุขภาพถ๎วนหน๎า (บัตรทอง) บัตรเกํา (ถ๎ามี)  

2. จัดท าหนังสือรับรองการพักอาศัยในโรงพยาบาลพะเยา  
3. สํงหนังสือรับรองการพักอาศัยในโรงพยาบาลและแบบค าขอและเอกสาร

หลักฐานให๎ฝ่ายขึ้นทะเบียนบัตรทองทางโรงพยาบาล  
4. ติดตามขอรับบัตรทอง  
5. ส าหรับผู๎ท่ีมีสิทธิเบิกจํายตรงอยูํแล๎ว ให๎กรอกแบบสมัครเข๎ารํวมโครงการ

ในโรงพยาบาลพะเยา โดยขอรับเอกสารได๎ท่ีเจ๎าหน๎าที่ศูนย์แพทย์ฯ 
6. หากนิสิตต๎องการเข๎ารับบริการ ให๎เตรียมบัตรประชาชนและบัตร

ประจ าตัวผู๎ป่วยยื่นห๎องบัตร และด าเนินการตามระบบโรงพยาบาล
ตามปกติ 

** หมายเหตุ นิสิตแพทย์จะได้รับค่ายกเว้นค่าห้องพิเศษ ในตึกที่

โรงพยาบาลก าหนด เมื่อได้ รับเข้ารักษาแบบผู้ปุวยในที่ โรงพยาบาล

พะเยา** 
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จรรณยาบรรณนิสิตนักศึกษาแพทย์ไทย 

 

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

1.1 ยึดถือประโยชน์ของเพื่อนมนษุย์เป็นกิจท่ีหนึ่ง ประโยชน์ตนเปน็ท่ีสอง 
1.2 มีคุณธรรม โดยเน๎น การมีวินัย อดทน ตรงตํอเวลา ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ   

              อํอนน๎อมถํอมตน กตัญญู กตเวที มีเหตุผล แตํงกายสุภาพเรียบร๎อยตาม  
กาลเทศะ 
1.3 ปฏิบัติตนให๎อยูํในกรอบจารีตแหํงวิชาชีพ ( Professionalism )  
ประพฤติตัวเป็นแบบอยํางที่ดีงามตํอสังคม 
1.4 ใฝ่รู๎ เรียนรู๎ รอบด๎าน และประยุกต์ใช๎ได๎เทําทันการ เปลี่ยนแปลงของโลก
ยุคสมัย และให๎เกิดประโยชน์แกํเพื่อนมนุษย์ 
1.5 มีวิจารณญาณในการใช๎ทรัพยากรและเทคโนโลยีที่เหมาะสมและอยําง
คุ๎มคํา ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1.6 ละเว๎นการรับผลประโยชน์หรือสิ่งตอบแทนใดๆ ที่มีความเกี่ยวข๎องหรือ
อาจมีผลกระทบที่ท าให๎เกิดความเสื่อมเสียหรือน าไปสูํความไมํเหมาะสมตํอ
ความเป็นนิสิตนักศึกษาแพทย์ องค์กรนิสิตนักศึกษาแพทย์ สถาบันแพทย์ 
และตํอวิชาชีพเวชกรรมหรือจรรยาแพทย์จรรณยาบรรณนิสิตนักศึกษาแพทย์
ไทย ( Thai Medical Student’ s Code of Conduct ) 

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

ต๎องเคารพสิทธิผู๎ป่วย ให๎เกียรติและปฏิบัตติํอผู๎ป่วยอยํางเหมาะสมเสมือนครู
บาอาจารย์ โดย 

2.1 เก็บความลับผูป๎่วยและห๎ามเผยแพรํ ยกเว๎นเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ 
โดยต๎องได๎รับความยินยอมจากผู๎ปว่ย 
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 2.2 สื่อสารกับผู๎ป่วยอยํางสุภาพ แจ๎งข๎อมูลที่ถูกต๎องและ อยํางเหมาะสม 
 2.3 ไมํแสวงหาผลประโยชน์อ่ืนๆ จากผู๎ป่วย ยกเว๎นเพื่อการศึกษา 

2.4 ค านึงถึงความปลอดภัยของผู๎ป่วยและตัวนิสิตนักศึกษาเองในการให๎การ
รักษา โดยตระหนักในข๎อจ ากัดของตนเอง 
2.5 ปฏิบัติตํอผู๎ป่วยตามกาลเทศะ โดยค านึงถึงความรู๎สึกและเคารพความ
เป็นสํวนตัวของผู๎ป่วย 

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

3.1 ให๎เกียรติและเคารพในศักดิ์ศรีของอาจารย์ รุํนพี่ เพื่อน รุํนน๎องและ 
บุคลลากรทุกฝ่าย ทุกระดับในสถาบันการศึกษา และสถานพยาบาล รวมทั้ง
ผู๎อื่นในสังคม 
3.2 ชํวยเหลือเกื้อกูล มีน้ าใจ ตํอเพื่อนนิสิตนักศึกษาและเพื่อนรํวมสหวิชาชีพ
ด๎วยกัน 
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พฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 

ผู๎ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต๎องมีความรู๎ความเข๎าใจเรื่องเวชจริยศาสตร์ 
สามารถระบุปัญหา วิเคราะห์ และให๎แนวทางปฏิบัติเชิงเวชจริยศาสตร์และกฎหมายที่
เกี่ยวข๎องดังนี ้ 

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

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

pharmaceutical industry)  
8. หลักการของจรยิธรรมการวิจัยและการตีพิมพเ์ผยแพรํผลงานวิจัย (principles of 

research ethics and research publication)  
9. ภาวะอิสระ/อัตตาณัติของผู๎ป่วย (patient autonomy)  
10. ความลับของผู๎ป่วย (confidentiality)  
11. การเปิดเผยความจริง (truth telling/disclosure)  
12. การยินยอมหลังรับทราบข๎อมูล (informed consent)  
13. ความประมาทเลินเลํอทางการแพทย์ (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. แงํมุมเชิงจริยธรรมในการดูแลรักษาผู๎ป่วยตดิเช้ือเอชไอวีหรือเป็นโรคเอดส์
(ethical aspects of treating patients with HIV/AIDS)  

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

19. ประเด็นเชิงจริยธรรมในการดูแลรกัษาเด็ก (ethical issues in treating 
children)  

20. ประเด็นเชิงจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติตํอการแพทย์ระบบอ่ืน (ethical issues 
of dealing with other systems of medicine)  

21. สถานการณ์ทางคลินิกอ่ืนๆ ที่จ าเพาะในแตํละภูมภิาค (any other specific 
regional clinical situations)  

22. การตัดสินใจชํวงวาระสุดท๎ายของชีวิต (end of life decisions)  
23. การเปิดเผยความผิดพลาดทางการแพทย์ (disclosure of medical error)  
24. จริยธรรมเกี่ยวกับการบรจิาคหรือการปลูกถํายอวัยวะ (ethics of 

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

health care system)  
26. แงํมุมเชิงจริยธรรมเกี่ยวกับพันธุศาสตร์ (ethical aspects of genetics)  
27. ภาวะยุํงยากใจทางจรยิธรรมที่นักศึกษาแพทย์ประสบ (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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


