คานา
คู่ มื อ นิ สิ ต แ พ ท ย์ ปี ก า ร ศึ ก ษ า 2560 ฉ บั บ นี้ จั ด ท า ขึ้ น โ ด ย
มีวัตถุ ป ระสงค์ เพื่อเป็ น คู่มือส าหรับ นิ สิ ตในการดูแลตนเองตลอดระยะเวลา
แห่ ง การศึ กษา ณ ศู น ย์ แพทยศาสตรศึ กษาชั้ น คลิ นิ ก โรงพยาบาลพะเยา
ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไปของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา
แผนการศึ ก ษา และท าเนี ย บบุ ค ลากร ตลอดจนระเบี ย บและข้ อ บั ง คั บ
ที่พึง ปฏิ บั ติ นิ สิ ตควรศึก ษาทาความเข้า ใจอย่ า งถ่ องแท้ เพื่อมิ ให้ เกิ ดความ
ผิดพลาดที่อาจจะเป็ นสาเหตุให้ นิสิ ตไม่สามารถส าเร็จการศึกษาหรือส าเร็จ
การศึกษาล่าช้า
ศู น ย์ แ พทยศาสตรศึ ก ษาชั้ น คลิ นิ ก โรงพยาบาลพะเยา หวั ง เป็ น
อย่างยิ่งว่าคู่มือนิสิตแพทย์ ปีการศึกษา 2560 ฉบับนี้ จะอานวยประโยชน์และ
ความสะดวกให้กับนิสิตได้สาเร็จการศึกษาตามกาหนดระยะเวลาของหลักสูตร
อันจะทาให้นิสิตเกิดความภาคภูมิใจแห่งการเป็นบัณฑิตต่อไป

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตแพทย์
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินกิ โรงพยาบาลพะเยา
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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 ตั้ งอยูบนถนนพหลโยธิน อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา
เป็ น หน ว ยราชการสั ง กั ด กองโรงพยาบาลภู มิ ภ าค สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวง
สาธารณสุข มีเนื้อที่ทั้งหมด 73 ไร แบงออกเป็น 2 สวน คือ
1. สวนบริการ

41.5 ไร

2. บานพักแพทย์และเจาหนาที่

31.5 ไร

คูมือนิสิตแพทย์ ปีการศึกษา 2560
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ประวัติศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา
กระทรวงสาธารณสุ ข และมหาวิท ยาลั ยพะเยาได มีการทํ าบัน ทึกขอตกลง
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 ไดมีการทําบันทึกขอตกลงความรวมมือในการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
ระหวางกระทรวงสาธารณสุข และมหาวิทยาลัยพะเยา ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2556
โดยมีเจตจํานงแนวแนที่จะรวมมือกั นในการผลิตแพทย์ เพื่อชาวชนบท ใหเป็นไปตาม
ขอตกลงระหวางกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข
มีปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์) ในฐานะผูแทนกระทรวง
สาธารณสุข และมหาวิทยาลัยพะเยา โดยรองอธิการบดีฝุายวิจัยและประกันคุณภาพ
ปฏิบัติหนาที่แทนอธิการบดี (ผูชวยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร) ในฐานะผูแทน
มหาวิทยาลัยพะเยา ไดกําหนดขอตกลงรวมกันใหคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลั ย
พะเยา รวมกับโรงพยาบาลนครพิ งค์ 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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3

ตราสัญลักษณ์และสี

สีประจําศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก คือ สีเขียว
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รายนามคณะผู้บริหาร
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา

แพทย์หญิงจิรพร ภัทรนุธาพร
ผูอํานวยการโรงพยาบาลพะเยา

แพทย์หญิงกนกรส โควจิริยะพันธุ์
ผูอํานวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลพะเยา
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รายนามคณะผู้บริหาร

แพทย์หญิงพรนภา สุริยะไชย
รองผูอํานวยการศูนย์แพทย์ฯ
ฝุายบริหารงานทั่วไป

นายแพทย์สงกรานต์ เตชะกุลวิโรจน์
รองผูอํานวยการศูนย์แพทย์ฯ
ฝุายพัฒนาศักยภาพนิสิตแพทย์

นายแพทย์ไกรรัตน์ คําดี
รองผูอํานวยการศูนย์แพทย์ฯ
ฝุายประเมินผล
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รายนามคณะผู้บริหาร

นายแพทย์ตะวัน ถึงแกว
รองผูอํานวยการศูนย์แพทย์ฯ
ฝุายพัฒนาเทคโนโลยีและสื่อการเรียนการสอน

นายแพทย์ยงยุทธ ชุมคําลือ
รองผูอํานวยการศูนย์แพทย์ฯ
ฝุายพัฒนาการศึกษา

แพทย์หญิงวัฒนาวรรณ เอื้อพิทักษ์สกุล
รองผูอํานวยการศูนย์แพทย์ฯ
ฝุายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา

คูมือนิสิตแพทย์ ปีการศึกษา 2560
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รายนามคณะผู้บริหาร

นายแพทย์ชวชัย พงษ์พนัศ
รองผูอํานวยการศูนย์แพทย์ฯ
ฝุายการศึกษาตอเนื่องและหลังรับปริญญา
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แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 4
รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

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

สุขภาพและโรคของผูใหญและผูสงู อายุ 1

4 (4-0-8)

322405

สุขภาพและโรคของผูใหญและผูสงู อายุ 2

4 (0-8-4)

322406

สุขภาพและโรคของสตรี 1

4 (4-0-8)

322407

สุขภาพและโรคของสตรี 2

4 (0-8-4)

322408

การดูแลผูปุวยผาตัด 1

4 (4-0-8)

322409

การดูแลผูปุวยผาตัด 2

4 (0-8-4)

322410

จิตเวชศาสตร์

4 (2-4-6)

322411

วิจัยทางการแพทย์พื้นฐาน

4 (1-6-5)

รวม

44 (20-48-64)

คูมือนิสิตแพทย์ ปีการศึกษา 2560
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แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 5
รหัสวิชา

ชือ่ รายวิชา

322501

สุขภาพและโรคของเด็กแรกเกิด
จนถึงวัยรุน 3

4 (2-4-6)

322502

เวชศาสตร์ชุมชน เวชศาสตร์ครอบครัว
และอาชีวเวชศาสตร์ 2

6 (1-10-7)

322503

สุขภาพและโรคของผูใหญและผูสงู อายุ 3

6 (1-10-7)

322504

สุขภาพและโรคของสตรี 3

4 (2-4-6)

322505

การดูแลผูปุวยผาตัด 3

6 (1-10-7)

322506

การดูแลผูปุวยผาตัด 4

4 (1-6-5)

322507

เวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวชศาสตร์ 1

4 (2-4-6)

322508

ภาษาอังกฤษสําหรับวิชาชีพแพทย์

3 (3-0-6)

XXXXXX

วิชาเลือก

3 (X-X-X)

XXXXXX

วิชาเลือก

3 (X-X-X)
รวม
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หน่วยกิต/สัดส่วนชั่วโมงเรียน

43 (X-X-X)

แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 6
รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

หน่วยกิต/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

การดูแลผูปุวยผาตัด 5

8 (0-16)

322606

การดูแลผูปุวยผาตัด 6

2 (0-4)

322607

เวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวชศาสตร์ 2

4 (0-8)

XXXXXX

วิชาเลือก

3 (3-6)

XXXXXX

วิชาเลือก

3 (0-6)
รวม

**หมายเหตุ**

44 (0-88)

สัดสวนชั่วโมงเรียน คือ (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)

คูมือนิสิตแพทย์ ปีการศึกษา 2560
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ปฏิทินการสอบและประเมินผล 2560
วัน/เดือน/ปี

การเรียนการสอน/สอบ
วันสอบ National License Part III ครั้งที่
28 พ.ค. 60
3/2559 (รอบพิเศษ)
รายวิชาสุขภาพและโรคของเด็กแรกเกิด
29 พ.ค. 60 – 23 ก.ค. 60
จนถึงวัยรุน 1,2
สอบรายวิชาสุขภาพและโรคของเด็กแรกเกิด
20 ก.ค. 60
จนถึงวัยรุน 1,2 กลุม B (MEQ/OSCE)
สอบรายวิชาสุขภาพและโรคของใหญและ
21 ก.ค. 60
ผูสูงอายุ 1,2 กลุม A (MCQ/MEQ/OSCE)
รายวิชาสุขภาพและโรคของผูใหญและ
24 ก.ค. 60 – 17 ก.ย. 60
ผูสูงอายุ 1,2
สอบรายวิชาสุขภาพและโรคของใหญและ
14 ก.ย. 60
ผูสูงอายุ 1,2 กลุม B (MCQ/MEQ/OSCE)
สอบรายวิชาสุขภาพและโรคของเด็กแรกเกิด
15 ก.ย. 60
จนถึงวัยรุน 1,2 กลุม A (MCQ/MEQ/OSCE)
กลุม B (MCQ)
รายวิชาเวชศาสตร์ชุมชน เวชศาสตร์ครอบครัว
18 ก.ย. 60 – 15 ต.ค. 60
และอาชีวเวชศาสตร์ 1 กลุม B
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ปฏิทินการสอบและประเมินผล 2560
วัน/เดือน/ปี

ภาควิชา
สอบรายวิชาจิตเวชศาสตร์ กลุม A
(MCQ/MEQ/SAQ)
13 ต.ค. 60
สอบรายวิชาเวชศาสตร์ชุมชน เวชศาสตร์
ครอบครัว และอาชีวเวชศาสตร์ 1 กลุม B
(MCQ)
13 ต.ค. 60 – 12 พ.ย. 60 รายวิชาจิตเวชศาสตร์
สอบรายวิชาจิตเวชศาสตร์ กลุม B
(MCQ/MEQ/SAQ)
10 พ.ย. 60
สอบรายวิชาเวชศาสตร์ชุมชน เวชศาสตร์
ครอบครัว และอาชีวเวชศาสตร์ 1 กลุม A
(MCQ)
วันสอบ National License Part I ครั้งที่
25 พ.ย. 60
2/2560
วันสอบ National License Part II ครั้งที่
26 พ.ย. 60
2/2560
13 พ.ย. 60 – 7 ม.ค. 61 รายวิชาการดูแลผูปุวยผาตัด 1,2
สอบรายวิชาสุขภาพและโรคของสตรี 1,2
4 ม.ค. 61
กลุม A (MEQ/OSCE)

คูมือนิสิตแพทย์ ปีการศึกษา 2560
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ปฏิทินการสอบและประเมินผล 2560
วัน/เดือน/ปี

ภาควิชา
สอบรายวิชาการดูแลผูปุวยผาตัด 1 และ 2
5 ม.ค. 61
กลุม B (MEQ/CRQ/OSCE)
วันสอบ National License Part III ครั้งที่
7 ม.ค. 61
1/2561
8 ม.ค. 61 – 4 มี.ค. 61 รายวิชาสุขภาพและโรคของสตรี 1,2
วันสอบ National License Part III ครั้งที่
4 ก.พ. 61
2/2561
สอบรายวิชาสุขภาพและโรคของสตรี 1,2
1 มี.ค. 61
กลุม B (MCQ/MEQ/OSCE)
สอบรายวิชาการดูแลผูปุวยผาตัด 1 และ 2
2 มี.ค. 61
กลุม A (MCQ/MEQ/CRQ/OSCE)
5 มี.ค. 61 – 1 เม.ษ. 61 รายวิชาวิจัยทางการแพทย์พื้นฐาน
วันสอบ National License Part III ครั้งที่
25 มี.ค. 61
3/2561
รายวิชาวิจัยทางการแพทย์พื้นฐาน กลุม A
30 มี.ค. 61
และ B
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ปฏิทินการสอบและประเมินผล 2560
วัน/เดือน/ปี
21 เม.ย. 61
22 เม.ย. 61

ภาควิชา
วันสอบ National License Part I ครั้งที่
1/2561
วันสอบ National License Part II ครั้งที่
1/2561

คูมือนิสิตแพทย์ ปีการศึกษา 2560

15

ปฏิทินกิจกรรม 2560
วัน/เดือน/ปี
กิจกรรม
19 พฤษภาคม 2560 รายงานตัวเขาหอพัก
20-21 พฤษภาคม 2560 กิจกรรมปรับทัศนคติกอนขึ้นเรียนชั้นคลินิก
ฝุายพัฒนาศักยภาพนิสิตตรวจเยี่ยมหอพักชั้น
21 พฤษภาคม 2560
ปีที่ 4
22 พฤษภาคม 2560 ปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 4
22 พฤษภาคม 2560 ฉีดวัคซีนกอนขึ้นเรียนชั้นคลินิก
อบรมวิชาการเตรียมความพรอมนิสิตแพทย์
22 - 26 พฤษภาคม 2560
ชั้นปีที่ 4
ศึกษาวิถีชุมชนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง
25 พฤษภาคม 2560
และเรียนรูชีวิตชุมชน
27 - 28 พฤษภาคม 2560 กิจกรรมรับนอง
29 พฤษภาคม 2560 กิจกรรมผูกขอมือรับขวัญ
29 มิถุนายน 2560
ไหวครู
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิตแพทย์ดานการ
1 กรกฎาคม 2560
เขียนโครงการ
7 - 9 กรกฎาคม 2560 กิจกรรมจริยธรรมสัญจร
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัว
28 กรกฎาคม 2560
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
16

คูมือนิสิตแพทย์ ปีการศึกษา 2560

ปฏิทินกิจกรรม 2560
วัน/เดือน/ปี
2 สิงหาคม 2560
12 สิงหาคม 2560
27 กันยายน 2560
23 ตุลาคม 2560
27 ตุลาคม 2560
พฤศจิกายน 2560
5 ธันวาคม 2560
ธันวาคม 2560
มกราคม 2561
5 - 8 กุมภาพันธ์ 2561
กุมภาพันธ์ 2561
กุมภาพันธ์ 2561
มีนาคม 2561
เมษายน 2561

กิจกรรม
พบปะอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 1
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา
บรมราชินีนาถ
วันมหิดล
วันปิยมหาราช
พบปะอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 2
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากระบวนการ
จิตตปัญญาชั้นปีที่ 4
วันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช บรมนาถบพิตร
กีฬาสีโรงพยาบาลพะเยา
ออกหนวยพัฒนาคายหมอนอย
กีฬาสานสัมพันธ์ ศูนย์แพทย์ฯ
กิจกรรม Welcome Home
มหกรรมคุณภาพ โรงพยาบาลพะเยา
ปัจฉิมนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6
กิจกรรมรดน้ําดําหัว อาจารย์แพทย์

คูมือนิสิตแพทย์ ปีการศึกษา 2560
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อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
1. อ.พญ.ชลธิชา ชวชาติ
2. อ.นพ.อนณ ปัญโญใหญ
1. อ.นพ.ไกรรัตน์ คําดี
2. อ.นพ.ยงยุทธ ชุมคําลือ
1. อ.พญ.เบญจวรรณ ทรงศรีสกุล
2. อ.พญ.ขวัญหทัย คําเหมือง
1. อ.นพ.ชวชัย
พงษ์พนัศ
2. อ.พญ.ดวงหทัย พงษ์พนัศ
1. อ.พญ.กนกรส โควจิริยะพันธุ์
2. อ.พญ.พรนภา สุริยะไชย
1. อ.นพ.ฑศฐภรณ์ ดิษฐพานิช
2. อ.นพ.สงกรานต์ เตชะกุลวิโรจน์
1. อ.พญ.ปนัดดา กันนิกา
2. อ.นพ.วสุ
เตชะกุลวิโรจน์
1. อ.พญ.สมนาม สุปินะ
2. อ.นพ.วิชญา
ยาวิไชย
1. อ.นพ.ภานุวัฒน์ ไตรธรรม
2. อ.นพ.ทศพร
ยอดเมือง
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นิสิตแพทย์
นสพ.ชวัลวิทย์ กิจวัฒนานันท์
นสพ.พงพัฒน์ คําแดง
นสพ.กฤตยชญ์ ภคประสิทธิ์
นสพ.นิรันดร์ ศรีชู
นสพ.ศุภกร ไชยนา
นสพ.กริษฐา ศุภกังวาน
นสพ.โกวิท ประทุมศรี
นสพ.อัมรินทร์ วิชิตพันธ์
นสพ.ธนัชพร ยินยอม

ทาเนียบอาจารย์แพทย์
อาจารย์กลุ่มงาน สูติ-นรีเวชกรรม
1. อ.นพ.ขจรศิลป

ผองสวัสดิ์กุล

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

หัวหน้ากลุ่มงาน

อาจารย์กลุ่มงาน กุมารเวชกรรม
1. อ.นพ.พรชัย

เตชะคุณากร

2. อ.พญ.ดวงหทัย

พงษ์พนัศ

3. อ.พญ.พรรณราย

ศรีสุวรรณ

4. อ.นพ.ยงยุทธ

ชุมคําลือ

5. อ.นพ.ณัฐวุฒิ

จั๋นโท

หัวหน้ากลุ่มงาน

คูมือนิสิตแพทย์ ปีการศึกษา 2560
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ทาเนียบอาจารย์แพทย์ (ต่อ)
อาจารย์กลุ่มงาน อายุรศาสตร์
1. อ.นพ.พิพัฒน์

จิรนัยราดุล

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

หัวหน้ากลุ่มงาน

อาจารย์กลุ่มงาน รังสีทั่วไป
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1. อ.พญ.ปิยะดารา

คงพิบูลย์กิจ

2. อ.พญ.วัฒนาวรรณ

เอื้อพิทักษ์สกุล

3. อ.พญ.วริสรา

กิตติวรพงษ์กิจ

4. อ.นพ.บรม

ประสิทธิ์อยูศีล

คูมือนิสิตแพทย์ ปีการศึกษา 2560

หัวหน้ากลุ่มงาน

ทาเนียบอาจารย์แพทย์ (ต่อ)
อาจารย์กลุ่มงาน ศัลยศาสตร์
1. อ.นพ.ฑศฐภรณ์

ดิษฐพานิช

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

หัวหน้ากลุ่มงาน

อาจารย์กลุ่มงาน ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
1. อ.นพ.อนันต์

มาลัยรุงสกุล

2. อ.นพ.เดชาธร

อธิจิรกุล

3. อ.นพ.ตะวัน

ถึงแกว

4. อ.นพ.จิราฉัตร

สกุลเจียมใจ

หัวหน้ากลุ่มงาน

อาจารย์กลุ่มงาน จักษุวิทยา
1. อ.นพ.อรุณ

ชัยวัฒโนดม

2. อ.นพ.สงกรานต์

เตชะกุลวิโรจน์

3. อ.นพ.ทศพร

ยอดเมือง

หัวหน้ากลุ่มงาน

คูมือนิสิตแพทย์ ปีการศึกษา 2560
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ทาเนียบอาจารย์แพทย์ (ต่อ)
อาจารย์กลุ่มงาน โสต-ศอ-นาสิก
1. อ.พญ.กนกรส

โควจิริยะพันธุ์

2. อ.พญ.เกศราภรณ์

ยะตา

3. ผศ.พญ.ชลธิชา

ศรีวานิชภูมิ

หัวหน้ากลุ่มงาน

อาจารย์งาน เวชกรรมสังคม
1. อ.นพ.ชวชัย
2. อ.นพ.สมนึก

พงษ์พนัศ
ชีวาเกียรติยิ่งยง

งานเวชศาสตร์ครอบครัว
งานเวชศาสตร์ปูองกัน

อาจารย์กลุ่มงาน เวชศาสตร์ฟื้นฟู
1. อ.พญ.ศิลดา

การะเกตุ

หัวหน้ากลุ่มงาน

ปัญโญใหญ

หัวหน้ากลุ่มงาน

อาจารย์กลุ่มงาน นิติเวชศาสตร์
1. อ.นพ.อนณ

อาจารย์กลุ่มงาน เวชสาสตร์ฉุกเฉิน
1. อ.นพ.วสุ

22

เตชะวัฒนากุล

คูมือนิสิตแพทย์ ปีการศึกษา 2560

ทาเนียบอาจารย์แพทย์ (ต่อ)
อาจารย์กลุ่มงาน วิสัญญี
1. อ.พญ.ออยทิพย์

ฮั่นตระกูล

2. อ.พญ.ชลธิชา

ชวชาติ

3. อ.พญ.วิจิตรา

ใหมเผือก

หัวหน้ากลุ่มงาน

คูมือนิสิตแพทย์ ปีการศึกษา 2560
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บุคลากรศูนย์แพทย์ฯ โรงพยาบาลพะเยา

นางสาวดวงใจ ยาสุวรรณ (แปูน)
นักทรัพยากรบุคคล

24

นางฐิตารีย์ ยศธนเศรษฐ์ (แอน)
นักวิชาการศึกษา

นางสาวประทุมพร สุยะ (แนน)

นายกิติคณ
ุ บุญแสนไชย (ปฺอป)

นักวิชาการศึกษา

นักวิชาการศึกษา

คูมือนิสิตแพทย์ ปีการศึกษา 2560

บุคลากรศูนย์แพทย์ฯ โรงพยาบาลพะเยา (ต่อ)

นางสาวยศศยามล กรมติ (แนท)
นักวิชาการศึกษา

นางสาวพิมพร อินทร์นอย (ตั๊ก)
นักวิชาการศึกษา

นางสาวสิริวมิ ล ไชยมงคล (พิง)

นางศิริญพร ศักดิศ์ รชัย (ติ๊ก)

นักวิชาการศึกษา

เจาพนักงานธุรการ

คูมือนิสิตแพทย์ ปีการศึกษา 2560
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บุคลากรศูนย์แพทย์ฯ โรงพยาบาลพะเยา (ต่อ)

นางวิจิตรา แกวอาย (ปูอม)
พนักงานทั่วไป
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ระเบียบการแต่งตัวสาหรับฝึกปฏิบัตงิ าน

นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 และ 5

ด้านหน้า

ด้านหลัง

เครื่องแบบและเครื่องแต่งกายนิสิตหญิง
ในเวลาปกติ
1. เสื้ อ เชิ้ ต แขนสั้ น สี ข าว แบบและทรงสุ ภ าพ ไม มี ล วดลาย ไม รั ด รู ป
ปกเสื้อแบบปกเชิ้ตปลายแหลม ยาวพอสมควร ไมมีสาบหลัง เวลาสวมให
สอดชายเสื้ อไวในกระโปรง ให เห็ นสายเข็มขัด ที่คอและแนวสาบอก ติด
กระดุ ม โลหะเครื่ อ งหมายของมหาวิ ท ยาลั ย ขนาดเส น ผ า ศู น ย์ ก ลาง 2
เซนติเมตร 5 เม็ด และใหกลัดเครื่องหมาย ตรามหาวิทยาลัย ทําดวยโลหะสี
คูมือนิสิตแพทย์ ปีการศึกษา 2560
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ทองลงยาสี มว ง สู ง 2.5 เซนติเมตร ที่อกเบื้องขวา และขนาดสู ง 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
หนังเรีย บสีดํา หั วเข็มขัดทําดวย 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***
28
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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
ขัดทํ าดว ยโลหะสี เงิน รู ป สี่ เหลี่ ย มผื น ผ า กวาง 4 เซนติเ มตร ยาว 5.5
เซนติเมตร มีตรามหาวิทยาลัยอยูตรงกลาง
ในกรณีที่จะตองแตงกายเพื่อการปฏิบัติงานภาคสนามอนุโลมใหใชเข็มขัด
หนังเรีย บสีดํา หั วเข็มขัดทําดวยโลหะรมดํารูป สี่เหลี่ยมผืนผา กวาง 4
เซนติเมตร ยาว 5.5 เซนติเมตร โดยใชอักษรยอ “มพ”
6. ผูกเนคไทสีมวงเขมมีเครื่องหมายตรามหาวิทยาลัย ขนาดสูง 2 เซนติเมตร
ปักอยูบนเนคไทในระดับลิ้นปี่
ในเวลาปฏิบัติงาน
มีลักษณะเชนกับเครื่องแบบปกติ โดยใหสวมเสื้อกาวน์ยาว คลุมดานนอก
*** ไม่สวมเสื้อกาวน์นอกเวลาปฏิบัติงานและนอกสถานที่ปฏิบัติการเรียนการ
สอน***
คูมือนิสิตแพทย์ ปีการศึกษา 2560
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ระเบียบการแต่งตัวสาหรับฝึกปฏิบัติงาน
นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6
เครื่องแบบและเครื่องแต่งกายนิสิตหญิง

ด้านหน้า

ด้านหลัง

1. สวมเสื้อกาวน์สั้น
- เสื้ อ คอกลมสี ข าว เนื้ อ ผ า ไม บ างเกิ น ไม มี ล วดลาย ไม รั ด รู 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
ประโยชน์แกนสิ ิตแพทย์และผูอาศัยในเรื่องที่พักอาศัย อันเป็นการฝึกฝนใหนิสติ แพทย์
และผูอาศัย รูจักการใชชวี ิตรวมกับบุคคลอื่น ภายใตระเบียบ ขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรมอันดีงาม
อาศัย มติที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ครั้งที่ ๔
ปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ จึงออกระเบียบไวดังตอไปนี้
หมวดที่ ๑
บททั่วไป
ข้ อ ๑ ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว า “ระเบี ย บศู น ย์ แ พทยศาสตรศึ ก ษาชั้ น คลิ นิ ก
โรงพยาบาลพะเยา วาดวยหอพักนิสิต พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒ ใช ระเบี ย บนี้ ตั้ ง แต วั นที่ ผู อํา นวยการศูน ย์ แพทยศาสตรศึกษาชั้ น
คลินิก โรงพยาบาลพะเยา ไดลงนามประกาศใชเป็นตนไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“ศูนย์แพทย์ฯ ” หมายถึง ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาล
พะเยา
“หอพัก”
หมายถึง หอนิสิตในความรับผิดชอบของศูนย์แพทย์ฯ
คูมือนิสิตแพทย์ ปีการศึกษา 2560
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“ผูอาศัย” หมายถึง นิสิตและบุคคลอื่นที่ศูนย์แพทย์อนุญาตใหพักอาศัย
“คณะกรรมการหอพั ก ” หมายถึง ผูแทนอาจารย์ที่ ปรึกษาหอพัก ผูแทน
เจาหนาที่ประจําหอพัก และกรรมการนิสิตหอพัก ที่ไดรับการแตงตั้งจากศูนย์แพทย์ให
เป็นผูดูแลกฎระเบียบภายในหอพักนั้นๆ
“เจาหนาที่ป ระจําหอพัก ” หมายถึง เจาหนาที่ไ ดรับการแต งตั้งจากศูน ย์
แพทย์ฯเป็นผูจัดการดูแลภายในหอพักนั้นๆ
“กรรมการนิสิตหอพัก” หมายถึง ผูแทนนิสิตแพทย์แตละชั้นปีที่ไดรับการ
แตงตั้งจากศูนย์แพทย์ฯใหทําหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายจากศูนย์แพทย์ฯ
หมวดที่ ๒
วัตถุประสงค์
ข้อ ๔ วัตถุประสงค์ของหอพักนิสิต
(๑) เพื่ อเป็น แหลง พักอาศัยที่ มีส วัส ดิการที่ไ ดคุณ ภาพ มีบ รรยากาศและ
สิ่งแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการศึกษาของนิสิตแพทย์
(๒) เพื่อฝึกผูอาศัยใหรูจักการอยูรวมกัน โดยเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน และ
รูจักรับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม
หมวดที่ ๓
การดาเนินงานและอานาจหน้าที่
ข้อ ๕ กรรมการหอพัก มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเกีย่ วกับหอพัก
ดังตอไปนี้
(๑) ดําเนินการดูแลหอพักใหเป็นไปตามนโยบายของศูนย์แพทย์ฯ
(๒) กําหนดกฎระเบียบขอบังคับของหอพัก
(๓) ใหคําปรึกษาและเสนอแนะที่เกีย่ วของกับหอพัก
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(๔) เป็นคณะกรรมการสอบสวนนิสติ หอพักที่ปฏิบัติตนฝุาฝืนกฎระเบียบ
พรอมกับพิจารณาการลงโทษ
(๕) ประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานหอพัก
ข้อ ๖ กรรมการหอพัก ประกอบดวย
(๑) อาจารย์ทปี่ รึกษาหอพัก ๓ คน ประกอบดวย
(๑) ผูอํานวยการศูนย์แพทย์ฯ
(๒) รองผูอํานวยการศูนย์แพทย์ฯ
ฝุายบริหารงานทั่วไป
(๓) รองผูอํานวยการศูนย์แพทย์ฯ
ฝุายพัฒนาศักยภาพนิสิตแพทย์
(๒) กรรมการนิสิตแพทย์ ๓ คน
(๓) เจาหนาที่ศนู ย์แพทย์ฯ ๒ คน

ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

ข้อ ๗ เจาหนาที่ประจําหอพัก มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังตอไปนี้
(๑) เป็ น คณะกรรมการดํ า เนิ น งานหอพั กและควบคุ ม ดู แลการทํ า ความ
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) ใหข อเสนอแนะเกี่ ย วกั บ หอพั ก แกเ จ า หน า ที่ หอพั ก และหัว หน า งาน
บริหารและพัฒนาพรอมทั้ง
รายงานเรื่องตางๆที่อาจกอใหเกิดความไมสงบเรียบรอยภายในหอพักตอเจาหนา ที่
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
36
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ข้อ ๙ บุคคลที่ขาดคุณสมบัติในการเขาหอพักคือ
(๑) ไมปฏิบัติตามกฎระเบียบของหอพัก เมื่อไดรับการวากลาวตักเตือนจาก
กรรมการประจําหอพักแลวยังไมปฏิบัติตาม โดยคณะกรรมการประจําหอพักพิจารณา
เห็นวา ไมสมควรที่จะพักในหอพักตอไป
(๒) เป็ น โรคติ ด ต อ ระยะอั น ตราย ไม ส ามารถให พั ก ในหอพั ก 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) จ า ยค า ธรรมเนี ย มหอพั ก ตามประกาศ ค า ธรรมเนี ย มหอพั ก ศู น ย์
แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา
(๒) รับผิดชอบในการชดใชคาเสียหายของทรัพย์สินภายในหองพักของตน
ตามราคาที่กําหนด
(๓) รับผิดชอบทรัพย์สินสวนตัวในบริเวณหองพักของตนเอง
(๔) ปฏิบัติตามประกาศของศูนย์แพทย์ฯ วาดวยระเบียบศูนย์แพทยศาสตร
ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา วาดวยหอพักนิสิต พ.ศ. ๒๕๕๙
(๕) ใชน้ําและไฟอยางประหยัด รักษาความสะอาด และดูแลทรัพ ย์สินและ
อุปกรณ์ของหอพักใหคงสภาพดีอยูเสมอ
(๖) ผู พั ก อาศั ย ต อ งพั ก อาศั ย อยู ณ ห อ งพั ก ตามที่ ค ณะกรรมการหอพั ก
กําหนดใหเทานั้น
(๗) ปฏิบัติตนเยี่ยงสุภาพชนทั้งดานการแตงกายและความประพฤติ
(๘) เขียนใบส งซอมครุภัณฑ์ ประจํา หองพักที่ชํา รุด ตามแบบฟอร์ม “ขอ
อนุ มั ติ ซ อ มแซมวั ส ดุ ครุ ภัณ ฑ์ และสิ่ ง กอสรา ง” ของโรงพยาบาลพะเยา และส ง ให
เจาหนาที่ประจําหอพักเพื่อตรวจสอบและดําเนินการสงซอมแซมตอไป
(๙) เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นภายในหอพัก ใหแจงตอเจาหนาที่ประจําหอพักและ
กรรมการหอพัก เพื่อดําเนินการแกไขปัญหา
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ข้อ ๑๓ ผูที่พักอาศัยในหอพักตองละเวนการกระทําอันเป็นขอหาม
ดังตอไปนี้
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)
(๘)
(๙)

หามผูพักอาศัยนําบุคคลภายนอกเขาบริเวณหอพักโดยไมไดรับอนุญาต
หามละเมิดสิทธิสวนตัวของผูอื่น
หามประพฤติเสื่อมเสียในทางชูส าวในบริเวณหอพัก
หามแสดงกิริยาวาจาไมสุภาพเรียบรอยและประพฤติไมเหมาะสม
หามสงเสียงหรือการกระทําใดๆ อันเป็นการรบกวนบุคคลอื่น
หามนําสัตว์เลี้ยงเขามาเลีย้ งในบริเวณหอพัก
หามประกอบอาหารในหองพัก
หามวางสิง่ ของใดๆ ไวหนาหองพัก
หามนํารถจักรยานขึน้ มาบนบริเวณหอพัก ใหจัดเก็บในที่ที่ทางศูนย์
แพทย์ฯจัดเตรียมไวให
(๑๐) หามนําเพศตรงขามเขาไปในหองพักหรือที่อื่นๆอันไมสมควรในบริเวณ
หอพัก
(๑๑) หามกอการทะเลาะวิวาท ทํารายรางกายภายในหอพัก
(๑๒) หามมีอาวุธปืน ของมีคม วัตถุระเบิด วัตถุเชื้อเพลิงไวในครอบครองใน
บริเวณหอพักและภายในหอพัก
(๑๓) หามเสพหรือมีไวครอบครองซึ่งบุหรี่ เครื่องดื่มที่มีแอลกฮอล์ และยาเสพ
ติดใหโทษอื่นๆ ในบริเวณหอพักและภายในหอพัก
(๑๔) หามลักทรัพย์หรือ จงใจทําลายทรัพย์สินของหอพัก หรือของผูอื่นใน
หอพัก
(๑๕) หามเลนการพนันภายในหอพัก
(๑๖) หามจัดงานรื่นเริงใดๆ ในหอพัก โดยไมไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการ
ศูนย์แพทย์
(๑๗) หามนํากีฬาทุกประเภทมาเลนภายในหอพัก (เวนแตไดรับอนุญาต)
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(๑๘) หามทิ้งเศษกระดาษ ขยะมูลฝอยหรือสาดน้ําลงจากระเบียงหอพัก ใหทิ้ง
ในบริเวณที่จัดเตรียมไวและแยกขยะทุกครั้ง
(๑๙) หามปิดประกาศ เอกสาร หรือโปสเตอร์ใดๆ ในบริเวณหอพัก ยกเวน
ไดรับอนุญาตและสามารถปิดประกาศไดในบริเวณที่กําหนดเทานั้น
(๒๐) หามผูพักอาศัยตากเสื้อผา เครื่องแตงกาย เครื่องนอนหรืออื่นๆตาม
หนาตาง ระเบียงหอง หรือที่อันไมสมควร ใหตากในบริเวณที่กําหนดให
กรณีสงซักรานใหเตรียมสิ่งที่จะสงซักใหเรียบรอยและนําไปไวในพื้นทีท่ ี่
จัดเตรียมไวสําหรับราน ไมอนุญาตใหรานสงซักขึ้นมาบนบริเวณหอพัก
(๒๑) หามโยกยายสิง่ ของประจําหอพัก หรือออกจากหอพักโดยเด็ดขาด
เวนเสียแตจะไดรบั อนุญาตจากคณะกรรมการหอพัก
(๒๒) หามตอเติม รื้อถอน ทําใหเปลี่ยนแปลง หรือทําการใดๆ ในบริเวณหอพัก
หรือตอสิ่งของเครื่องใชในบริเวณหอพัก เวนเสียแตจะไดรับอนุญาตจาก
คณะกรรมการหอพัก
(๒๓) เมื่อเกิดมีขอสงสัย ปัญหา ขอขัดแยง หรือเรื่องใดๆ เกี่ยวกับการพํานักใน
หองพักหรือในหองพักใหนิสิตหรือผูอาศัยแลวแตกรณี รีบมาแจงที่
เจาหนาทีป่ ระจําหอพักหรือกรรมการหอพักโดยดวน
หมวดที่ ๗
วินัยและบทลงโทษ
ข้อ ๑๔ เมื่อผานการพิจารณาของคณะกรรมการหอพักวามีความผิด การ
ลงโทษมี ๔ ลักษณะ
(๑) วากลาวตักเตือนและใหลงชื่อรับทราบไวเป็นหลักฐาน
(๒) ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร และสงสําเนาคําเตือนใหผูปกครองของผู
มีสิทธิเขาพักอาศัยผูนั้นทราบ
40
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(๓) ทํ า ทั ณฑ์ บ นเป็ น หนั ง สื อ และประกาศที่หอพั กรวมทั้ ง สํ าเนาหนั ง สื อ
ดังกลาว ใหผูปกครองของผูมีสิทธิเขาพักอาศัยนั้นไดทราบ
(๔) ตัดสิทธิการเขาพักอาศัยในหองพักตามระยะเวลาที่กําหนด โดยไมคืน
เงินคาธรรมเนียมหอพักให และแจงผูปกครองของผูมีสิทธิเขาอาศัยไดทราบ
กรณีนิสิตแพทย์ผูพักอาศัยที่คณะกรรมการหอพักพิจารณาเห็นวาไดกระทํา
การฝุ า ฝื น ระเบี ย บนี้ มี ลั กษณะเป็ น ความผิ ด รา ยแรง นอกจากจะได รับ โทษตามข อ
ดังกลาวขางตนแลว ยังอาจไดรับการพิจารณาใหลงโทษอยางใดอยางหนึ่งดังนี้
(๕.๑) ตัดสิทธิการเขาสอบ หรือใหสอบตกในภาคเรียนนั้น
(๕.๒) ใหพักการเรียนตามระยะเวลาที่กําหนด
(๕.๓) สงชื่อใหคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อคัดชื่อ
ออกจากทะเบียนนิสิต
ประกาศ ณ วันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(พญ.กนกรส โควจิริยะพันธุ์)
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 ใหใชบังคับตัง้ แตวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เป็นตนไป
ขอ ๓ อัตราคาธรรมเนียมหอพักศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
๓.๑ นิสิตแพทย์ ใหพักหองละ ๒ – ๓ คน โดยใหชําระคาธรรมเนียม
ในการเขาพักดังนี้
(๑) นิสิตแพทย์ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลพะเยา
-

คามัดจํากอนเขาพัก คนละ ๑,๐๐๐ บาท
คาหองพัก คาน้ําประปา คาไฟฟูา ๑๐๐ หนว ย
และคาใชจายสวนกลางคนละ ๖,๐๐๐ บาทตอปี
หากอั ต ราค า ไฟฟู า เกิ น ๑๐๐ หน ว ย จ า ยค า
สวนเกินหนวยละ ๔ บาท

(๒) นิสิตแพทย์ของมหาวิทยาลัยพะเยา
42

คูมือนิสิตแพทย์ ปีการศึกษา 2560

-

-

คามัดจํากอนเขาพัก คนละ ๑,๐๐๐ บาท
คาหองพัก คาน้ําประปา คาไฟฟูา ๑๐๐ หนว ย
และค า ใช จ า ยส ว นกลางคนละ ๕๐๐ บาทต อ
เดือน
หากอั ต ราค า ไฟฟู า เกิ น ๑๐๐ หน ว ย จ า ยค า
สวนเกินหนวยละ ๔ บาท

(๓) นิสิตแพทย์มหาวิทยาลัยอื่นๆ
- คามัดจํากอนเขาพัก คนละ ๑,๐๐๐ บาท
- คาหองพัก คาน้ําประปา คาไฟฟูา ๑๐๐ หนว ย
และค า ใช จ า ยส ว นกลางคนละ ๗๐๐ บาทต อ
เดือน
- หากอั ต ราค า ไฟฟู า เกิ น ๑๐๐ หน ว ย จ า ยค า
สวนเกินหนวยละ ๔ บาท
๓.๒ แพทย์ ใหพักหองละ ๒ – ๓ คน โดยใหชําระคาธรรมเนียมใน
การเขาพักดังนี้
(๑) แพทย์ เ พิ่ ม พู น ทั ก ษะ แพทย์ พี่ เ ลี้ ย ง อาจารย์ ของ
โรงพยาบาลพะเยา
-

คามัดจํากอนเขาพัก คนละ ๑,๐๐๐ บาท
คาน้ําประปา คนละ ๕๐ บาทตอเดือน
คาไฟฟูาตามปริมาณการใชไฟฟูาจริงของแตละ
ห อ ง ลดได ต ามสิ ท ธิ ข า ราชการตามระเบี ย บ
โรงพยาบาลพะเยา

(๒) แพทย์ประจําบาน Elective
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-

คาน้ําประปา คนละ ๕๐ บาทตอเดือน
คาไฟฟูาตามปริมาณการใชไฟฟูาจริงของแตละ
หอง หนวยละ ๔ บาท

กรณี พั ก อาศั ย น อ ยกว า ๑๕ วั น ต อ เดื อ น นั บ เป็ น ครึ่ ง เดื อ น คิ ด
คาใชจายครึ่งหนึ่งของคาธรรมเนียม คาไฟฟูาเกิน ๕๐ หนวยแรก หนวยละ ๔ บาท
ขอ ๔ “คาใชจายสวนกลาง” หมายถึง คาสัญญาณเชื่อมตออินเทอร์เน็ตแบบ
ไรสาย คาเชาเครือขาย สัญญาณทีวีดิจิตอล คาอุปกรณ์ไฟฟูาสวนกลาง คาทําความ
สะอาดสวนกลาง
ขอ ๕ การชําระคามัดจํา ใหชาํ ระกอนเขาพัก
ขอ ๖ การชําระคาหองพักและคาใชจายสวนกลาง สําหรับกรณีเขาพักราย
เดือน ใหชําระกอนเขาพัก
หากผูพักอาศัยประสงค์จะยายออกจากหอพัก ตองชําระคาไฟฟูาและคา
น้ําประปาตามที่ใชจริงใหครบถวนกอนวันที่ยายออกจากหอพัก
ขอ ๗ ผูพักอาศัยตองรับผิดชอบดูแลกุญแจ คีย์การ์ดหองพัก และเมื่อแจง
ออกจากหอพัก ตองนํากุญแจทั้งหมดที่ไดรับ คืนใหเจ าหนาดูแลหอพักกอนออกจาก
หอพัก
ศูนย์แพทย์ฯ ไมอนุญาตใหผูพักอาศัยนํากุญแจไปจัดทํากุญแจสํารอง หรือ
กระทําการอื่นใดอันสอเจตนาทุจริต หากผูใดกระทําการดังกลาว จะถูกสอบสวนลงโทษ
หรือดําเนินการตามความเหมาะสมตอไป
ขอ ๘ หากผูพักอาศัยทํากุญแจ/คีย์การ์ดหาย และมาขอกุญแจ/คีย์การ์ดใหม
จะคิดคาบริการดังตอไปนี้
๑. คากุญแจ ดอกละ ๕๐ บาท
๒. คีย์การ์ด อันละ ๒๐๐ บาท
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ขอ ๙ ผูพักอาศัยผูใดกระทําใหทรัพย์สินของหอพักชํารุดเสียหาย จะตองรีบ
แจงใหเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหดูแลหอพักทราบ และตองรับผิดชอบชดใช
คาเสียหายตามราคาแหงความเป็นจริง เวนแตทรัพย์สินของหอพักเสื่อมสภาพเอง
ถาทรัพย์สินในหองพักชํารุดเสียหาย โดยมิอาจระบุตัวผูกระทําความเสียหาย
ได ผูที่พักอาศัยอยูในหองดังกลาวตองรวมกันรับผิดชอบชดใชคา เสียหายตามราคาแหง
ความเป็นจริง
ขอ ๑๐ ถาผูพักอาศัยไมชําระคาธรรมเนียมตางๆ ภายในระยะเวลาที่กําหนด
จะตองเสียคาปรับ วันละ ๕๐ บาท (วันราชการ)
ขอ ๑๑ ใหผูอํานวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก มีอํานาจตีความ
และวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(พญ.กนกรส โควจิริยะพันธุ์)
ผูอํานวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลพะเยา
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ระเบียบการใช้ห้องสมุด
เวลาเปิดทาการ
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 น. - 16.30 น.
เวลาปิดบริการ
เสาร์ - อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์
บริการยืม – คืน
บริการยืม - คืน เป็นบริการพื้นฐานที่สําคัญของหองสมุด จัดใหมีขึ้นเพื่อ
อํ า นวยความสะดวกแก ผู ใ ช บ ริ ก าร โดยการอนุ ญ าตให ผู ใ ช นํ า หนั ง สื อ หรื อ
ทรัพยากรอื่นๆ ออกไปใชนอกหองสมุด ตามกฎระเบียบของหองสมุดโรงพยาบาล
พะเยา เพื่อประโยชน์ในการใชทรัพยากรที่มีอยูใหคุมคา
ระเบียบบริการยืม - คืน
1. ผูมีสิทธิยืมสิ่งพิมพ์ของหองสมุดโรงพยาบาลพะเยา ไดแก แพทย์ พยาบาล
นิสิตแพทย์ นักศึกษาพยาบาล และเจาหนาที่อื่น 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
จะต อ งเสี ย ค า ปรั บ ตามกํ า หนดประเภทของหนั ง สื อ และจะต อ งดํ า เนิ น การ
ดังตอไปนี้
- จัดซื้อหนังสือมาชดใชภายในเวลาที่กําหนด
- ชดใชเงินเป็น 2 เทา ของราคาหนังสือเลมนั้น ๆ (สําหรับหนังสือ
ภาษาต า งประเทศจะคิ ด ราคาของต า งประเทศที่ ป รากฏใน
ทะเบี ย นของห อ งสมุ ด โรงพยาบาลพะเยาและเที ย บอั ต รา
แลกเปลี่ยน ณ วันที่แจงหาย)
การทวงหนังสือ
การทวงหนังสือสําหรับผูที่ไมนําหนังสือมาสงคืน หรือสงหนังสือลาชากวา
วันกําหนดสงคืน หองสมุดโรงพยาบาลพะเยา จะทําการทวงไมเกิน 3 ครั้ง โดย
การสํารวจรายชื่อผูที่คางสงหนังสือจากระบบคอมพิวเตอร์ สัปดาห์ละครั้ง และจะ
ประกาศชื่อผูคางสงหนังสือไวที่ปูายหนาหองสมุดโรงพยาบาลพะเยา
1. การทวงครั้งที่ 1 สําหรับผูที่สงหนังสือชากวากําหนด 1 สัปดาห์
2. การทวงครัง้ ที่ 2 ทําหลังจากการทวงครั้งที่ 1 สิ้นสุดลง 1 สัปดาห์
3. การทวงครัง้ ที่ 3 ทําหลังจากการทวงครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง 1 สัปดาห์
คูมือนิสิตแพทย์ ปีการศึกษา 2560
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ถาหากผูใชบริการยังไมนําหนังสือมาสงคืนหองสมุดโรงพยาบาลพะเยาจะ
ใชมาตรการขั้นเด็ดขาด ดวยการสงรายชื่อใหผูอํานวยการโรงพยาบาลพะเยา เพื่อ
ดําเนินการตักเตือน และลงโทษตามวินัยขาราชการตอไป
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แนวทางปฏิบัติในการปฏิบัติงานบนหอผู้ปุวย
1. Ward work
เป็นเวลาที่นิสิตจะขึ้นไปปฏิบัติหนาที่ดูแลผูปุวย รับผูปุวยใหม ติดตาม
ดูแลผูปุวยเกา เขียนรายงาน และปฏิบัติทักษะตางๆ ภายใตการควบคุมหรือการ
ชวยเหลือของอาจารย์ แพทย์พี่เลี้ยง แพทย์ใชทุน หรือพยาบาลประจําหอผูปุวย
ทั้งนี้ไมเพียงเฉพาะแตเวลาที่กําหนดไวในตารางสอนเทานั้น นิสิตสามารถศึกษา
ดวยตนเองในชวงที่วางจากการปฏิบัติกิจกรรมอื่นๆ
ในการไปปฏิบัติกับผูปุวยจริง นิสิตควรคํานึงถึงความเหมาะสม กาลเทศะ
ความปลอดภัยและสิทธิผูปุวยดวย เชน ควรหลีกเลี่ยงการ ซักประวัติ และตรวจ
รางกายในยามวิกาลโดยไมมีเหตุอันสมควร ระมัดระวังไมเปิดเผยความลับของ
ผูปุวยแกผูอื่น หลีกเลี่ยงการเปลือยสิ่งสงวนของผูปุวยตอสาธารณชน และควรมี
บุคคลที่ 3 อยูดวยเวลาตรวจรางกาย ในรมผา เป็นตน
2. Services round
เป็ น การสั ง เกตเวชปฏิ บั ติ ก ารดู แ ลผู ปุ ว ยใน นิ สิ ต จะมี บ ทบาทในการ
สังเกตการณ์อาจารย์แพทย์ แพทย์พี่เลี้ยงหรือแพทย์ใชทุน ประกอบเวชบริการตอ
ผูปุวยในที่รับไวดูแลรักษาในหอผูปุวย เป็นการเรียนรูที่หลากหลายไมเจาะจงเรื่อง
ในการดูแลรักษาผูปุวยทุกคนในหอผูปุวย ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไดในแตละเวลา
นิสิตอาจมีสวนรวมจากการไดรับมอบหมายใหชวยทําเวชปฏิบัติตางๆตามความ
คูมือนิสิตแพทย์ ปีการศึกษา 2560
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เหมาะสม นิสิตควรมีสมุดพกติดตัวไวจดประเด็นสําคัญ สิ่งที่ยังไมรู ไมเขาใจ เพื่อ
นําไปคนควาหาคําตอบในภายหลัง คุณภาพของการเรียนรู Service round จะ
อยูที่การเอาใจใส จดจอ และการสังเกตของนิสิต
3. Teaching round หรือ Bedside teaching
เป็นการเรียนรูขางเตียงผู ปุวยที่เนนดานทักษะ อาจารย์ ผูรับผิดชอบจะ
สํารวจทักษะทางคลินิกของนิสิต อยางใกลชิด อันไดแก การซักประวัติ การตรวจ
รา งกาย การสื่ อ สาร และมารยาทของนิ สิ ต ตอ ผู ปุ ว ย รวมทั้ ง กระบวนการคิ ด
แกปัญหาอยางมีเหตุผลและเป็นระบบ สวนใหญจะจบกิจกรรมการสอนลงดวย
feedback และการใหนิสิตทบทวนตนเองในดานความรู ทักษะ และการแกปัญหา
ผูปุวยแบบองค์รวมและดวยหัวใจความ เป็นมนุษย์ นิสิตควรเตรียมตัว ใหพรอม
กอนในเรื่อง ผู ปุวยที่ตนรับผิดชอบ ทั้งเหตุผลทางคลินิก การตัดสินใจสรุปการ
วินิจฉัยและการวินิจฉัยแยกโรค การสงตรวจเพิ่มเติมและการแปลผล ตลอดจน
เหตุผลของการเลือกวิธีการรักษา
การเรียนรู Teaching round ประกอบดวย 3 ขั้นตอนหลัก คือ
1. Briefing คือ การขออนุญาตเพื่อการเรียนรูกับผูปุวยและหรือ
ญาติ และการแจ ง ให นิ สิ ต ทราบถึ ง ปั ญหาผู ปุ ว ยอย า งคร า วๆ
เพื่อใหนิสิตเตรียมตัว
2. Clinical practice คือ การมอบหมายใหนิสิตไดแสดงทักษะ
(ทางคลิ นิกรวมทั้งการสื่ อสาร) กับผู ปุว ยและหรือญาติ ซึ่งจะ
สะทอนใหเห็นถึงระดับทักษะในเรื่องนั้น และเจตคติของนิสิต
50

คูมือนิสิตแพทย์ ปีการศึกษา 2560

3. Debriefing คือการชี้ขอเดน และขอควรปรับปรุงของนิสิต ใหได
เรียนรูรวมกันเพื่อการพัฒนาตอไป
Teaching round อาจไมใชการเรียนการสอนที่เนนใหนิสิตซึมซับเนื้อหา
วิชาการจากอาจารย์ แต เป็นเวทีหลักที่นิสิตจะไดสังเกตทักษะทางคลินิก ทักษะ
การสื่อสาร และเจตคติที่เหมาะสมตอผูปุวยจากอาจารย์แพทย์ รวมทั้งการดูแล
ผูปุวยอยางองค์รวมและดวยหัวใจความเป็นมนุษย์
4. Outpatient practice
เป็นเวชปฏิบัติการดูแลผูปุว ยนอกซึ่งมีความสําคัญมาก เพราะเป็นดาน
แรกในการใหการดูแลรักษาผูปุวย นิสิตจะไดฝึกทักษะทางคลินิก กระบวนการคิด
แกปัญหา และทักษะการตัดสินใจเบื้องตนในสถานการณ์ที่ขอมูลยังไมครบถวน
ซึ่งอาจจะตอ งให ก ารวินิ จ ฉัย และการดูแลเบื้ องตนไปกอน และจะมีการตรวจ
เพิ่มเติมเพื่อนํามาสนับสนุนหรือลบลางสมมุติฐานเบื้องตนนั้นตอไป
5. กิจกรรมห้องฝึกทักษะ (Skills Lab) และฝึกสถานการณ์เสมือนจริง
(Simulation practice)
การเรียนรูทักษะตางๆประกอบไปดวยการเรียนรูโดยการฝึกเบื้องตนกับ
หุนหรืออุปกรณ์สําหรับการฝึก กับสถานการณ์จําลอง หรือกับผูปุวยสมมุติ จนเมื่อ
คุนเคยแลวนิสิตจึงจะมีโอกาสไปฝึกปฏิบัติกับผูปุวยจริงภายใตการควบคุมดูแล
ของอาจารย์ แพทย์พี่เลี้ยง หรือแพทย์ใชทุน ทั้งนี้เพื่อการเคารพในสิทธิและความ
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ปลอดภัยของผูปุวย นิสิตควรหัดฝึกปฏิบัติในหองฝึกทักษะใหเสมือนเป็นการปฏิบัติจริง
กับผูปุวย ตามเกณฑ์ที่แพทยสภากําหนดไว
6 การอยู่เวรนอกเวลา
นิ สิ ต จะต อ งอยู เ วรปฏิ บั ติ ห น า ที่ น อกเวลาราชการร ว มกั บ ที ม แพทย์
ผูรับผิดชอบตามวันเวลาที่ประกาศแจงไว
7 การเข้าร่วมกิจกรรม
นิสิตควรเขารวมกิจกรรมตามที่กําหนดไวในตารางกิจกรรม ภายใตการ
ดูแลของฝุายพัฒนาศักยภาพนิสิต เพื่อชวยพัฒนาทักษะดานตางๆที่นอกเหนือจาก
การเรียนการสอน อันจะนําไปสูการเป็นแพทย์ที่ดูแลผูปุวยอยางองค์รวม และดวย
หัวใจความเป็นมนุษย์
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แนวทางปฏิบัติแพทย์ CPIRD
(โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท)
1. การปฏิบัติงานชดใช้ทุน และ ค่าปรับกรณีผิดสัญญาชดใช้ทุน
-

ระยะเวลาปฏิบัติงานชดใชทุน

3 ปี

-

คาปรับกรณีผิดสัญญาชดใชทุน

400,000 บาท

กระทรวงสาธารณสุขจะจัดสรรแพทย์โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
กลับไปปฏิบัติง านชดใชทุนในจังหวัดภูมิลําเนา หรือจังหวัดในเครือข ายบริการ
เดียวกัน หรือเครือขายบริการใกลเคียงกัน ตามการแบงเขตปฏิบัติร าชการของ
กระทรวงสาธารณสุข
หมายเหตุ การปฏิบัติงานชดใชทุน และคาปรับกรณีผิดสัญญาชดใชทุน
อาจมีก ารเปลี่ ย นแปลงแกไขหรื อเพิ่ มเติม ทั้ งนี้ให เป็นไปตามประกาศของ
กระทรวงสาธารณสุข
2. การลาศึกษาต่อ
แพทย์โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท CPIRD ที่ปฏิบัติราชการชดใช
ทุนครบ 3 ปี มีสิทธิ์สมัครรับตนสังกัดไดทุกสาขาวิชาที่สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขจัดสรรโควตา ยกเว้น แพทย์ที่ปฏิบัติราชการชดใชทุนไม่น้อยกว่า 1
ปี มีสิทธิ์สมัครรับต้นสังกัด ในสาขาศัลยศาสตร์ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
และสาขาสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา ได้
ทั้งนี้ จะตองสมัครรับ ตนสั งกัดของโรงพยาบาลในเขตบริก ารสุ ขภาพที่
ปฏิบัติร าชการในปัจ จุบั น เท านั้ น

โดยกําหนดให สมัครรับตนสั งกัดไดเฉพาะ
คูมือนิสิตแพทย์ ปีการศึกษา 2560
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โรงพยาบาลที่สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดสรรโควตาให ไดแก
โรงพยาบาลชุมชนแมขาย (M2) โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก (M1) และ
โรงพยาบาลทั่วไป (S) ที่มีความขาดแคลนแพทย์ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได
กําหนด
หมายเหตุ การลาศึกษาตอแพทย์ประจําบานของแพทย์โครงการผลิต
แพทย์เพื่อชาวชนบทและโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอําเภอหนึ่งทุน ในบางสาขา
ที่ได้มีการยกเว้น อาจมีการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมตามสภาพปัญหา
สาธารณสุขที่ตองไดรับการแกไข ทั้งนี้ใหเป็นไปตามประกาศการรับสมัครแพทย์
ประจําบานในปีนั้นๆ
3. แนวทางปฏิบัติสาหรับแพทย์กรณีสอบไม่ผ่านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม
(ตามหนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ สธ 0201.032/ ว
146 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2555)
3.1. ใหบรรจุแตงตั้งในตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุขระดับปฏิบัติการ
โดย คณะอนุกรรมการสามัญประจํา กระทรวงสาธารณสุขขอ
อนุ มัติให ป รั บ ปรุ งการกําหนดตํ าแหนงนายแพทย์เป็นตําแหน ง
นั ก วิ ช าการสาธารณสุ ขเป็ น การเฉพาะคราว เมื่ อสอบผ า น
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมแลว ใหกําหนดเป็นตําแหนง
นายแพทย์เชนเดิม โดยใหปฏิบัติดังนี้
- การปฏิ บั ติ ง านให อ ยู ภ ายใต ก ารกํ า กั บ ดู แ ลของแพทย์ ที่ มี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
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- ใหนับระยะเวลาการปฏิบัติงานตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุข
เป็นระยะเวลาการชดใชทุน แตไมนับเป็นระยะเวลาการฝึก
เพิ่มพูนทักษะ และเมื่อไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวช
กรรมและกําหนดตําแหนงเป็นนายแพทย์เรียบรอยแลวจึงจะ
สามารถเริ่มฝึกเพิ่มพูนทักษะได
3.2. กํ าหนดสถานที่ ปฏิ บั ติ งานสํ าหรั บแพทย์ ที่ ยั งสอบไม ผ านใบอนุ ญ าต
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมในแตละกรณี ดังนี้
- ผูสําเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิตในโครงการผลิตแพทย์
เพื่อชาวชนบทที่ยังไมไดใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ใหปฏิบัติงานที่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกเดิมจนกวาจะ
สอบไดใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
- ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาแพทยศาสตร์ บั ณ ฑิ ต ที่ ไ ม ใ ช แ พทย์ ใ น
โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท กรณีสอบไมผานในขั้นตอน
ที่ 1 (ความรูดานวิทยาศาสตร์พื้นฐาน) หรือ 2 (ความรู
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก ) ใหสวนราชการตนสังกัดสงตัว
นักศึกษาแพทย์ ไปปฏิบั ติงานในศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้ น
คลินิกตามที่กําหนด
- ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาแพทยศาสตร์ บั ณ ฑิ ต ที่ ไ ม ใ ช แ พทย์ ใ น
โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท กรณีสอบไมผานในขั้นตอน
ที่ 3 ( สอบทักษะทางคลินิก ) ใหสวนราชการตนสังกัดสงตัวนักศึกษา
แพทย์ไปปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปของ
จังหวัดที่ไดเลือกพื้นที่ไปปฏิบัติงานชดใชทุน
คูมือนิสิตแพทย์ ปีการศึกษา 2560
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สิทธิการรักษาพยาบาล
นิสิตแพทย์ที่เรียนประจําศู นย์แพทยศาสตรศึ กษาชั้นคลินิก โรงพยาบาล
พะเยา ต อ งย า ยสิ ท ธิ ก ารรั ก ษาพยาบาลมายั ง โรงพยาบาลพะเยาจนกว า จะจบ
การศึกษา เพื่อความสะดวกในการใชสิทธิและการรักษาพยาบาล ซึ่งมีขึ้นตอนการ
ดําเนินการ ดังตอไปนี้
1. รับเอกสาร การขอรับประกันสุขภาพถวนหนาจากเจาหนาที่
- กรอกแบบฟอร์ มใบแบบคํา ร องลงทะเบียนผูมีสิทธิประกันสุขภาพถวน
หนา
- สําเนาบัตรประชาชน พรอมลงลายมือชื่อใตคําวาสําเนาถูกตอง
- บัตรประกันสุขภาพถวนหนา (บัตรทอง) บัตรเกา (ถามี)
2. จัดทําหนังสือรับรองการพักอาศัยในโรงพยาบาลพะเยา
3. สง หนัง สื อ รั บ รองการพั ก อาศั ย ในโรงพยาบาลและแบบคํ า ขอและเอกสาร
หลักฐานใหฝุายขึ้นทะเบียนบัตรทองทางโรงพยาบาล
4. ติดตามขอรับบัตรทอง
5. สําหรับผูที่มีสิทธิเบิกจายตรงอยูแลว ใหกรอกแบบสมัครเขารวมโครงการใน
โรงพยาบาลพะเยา โดยขอรับเอกสารไดที่เจาหนาที่ศูนย์แพทย์ฯ
6. หากนิสิตตองการเขารั บบริการ ใหเตรียมบัตรประชาชนและบัตรประจําตั ว
ผูปุวยยื่นหองบัตร และดําเนินการตามระบบโรงพยาบาลตามปกติ

56

คูมือนิสิตแพทย์ ปีการศึกษา 2560

จรรณยาบรรณนิสิตนักศึกษาแพทย์ไทย
1. ข้อพึงปฏิบัติของนิสิตนักศึกษาไทยโดยทั่วไป
(Thai Medical Student’ s General Practice)
1.1 ยึดถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ประโยชน์ตนเป็นที่สอง
1.2 มี คุ ณ ธรรม โดยเน น การมี วิ นั ย อดทน ตรงต อ เวลา ซื่ อ สั ต ย์ รั บ ผิ ด ชอบ
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
ผลกระทบที่ทําใหเกิดความเสือ่ มเสียหรือนําไปสูค วามไมเหมาะสมตอความเป็นนิสิต
นักศึกษาแพทย์ องค์กรนิสิตนักศึกษาแพทย์ สถาบันแพทย์ และตอวิชาชีพเวชกรรม
หรื อ จรรยาแพทย์ จ รรณยาบรรณนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาแพทย์ ไ ทย ( Thai Medical
Student’ s Code of Conduct )
2. ข้อพึงปฏิบัติของนิสิตนักศึกษาไทยต่อผู้ปุวย
(Thai Medical Student’ s Practice to Patient)
ตองเคารพสิทธิผูปุวย ใหเกียรติและปฏิบัตติ อผูปุวยอยางเหมาะสมเสมือนครูบา
อาจารย์ โดย
2.1 เก็บความลับผูป ุวยและหามเผยแพร ยกเวนเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ โดย
ตองไดรับความยินยอมจากผูปุวย
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2.2 สื่อสารกับผูปุวยอยางสุภาพ แจงขอมูลที่ถูกตองและ อยางเหมาะสม
2.3 ไมแสวงหาผลประโยชน์อื่นๆ จากผูปุวย ยกเวนเพื่อการศึกษา
2.4 คํานึงถึงความปลอดภัยของผูปุวยและตัวนิสิตนักศึกษาเองในการใหการรักษา
โดยตระหนักในขอจํากัดของตนเอง
2.5 ปฏิบัติตอ ผูปุวยตามกาลเทศะ โดยคํา นึงถึงความรูสึ กและเคารพความเป็ น
สวนตัวของผูปุวย
3. ข้อพึงปฏิบัติของนิสิตนักศึกษาไทยต่อผู้อื่น
(Thai Medical Student’ s Practice to Others)
3.1 ใหเกียรติและเคารพในศักดิ์ศรีของอาจารย์ รุนพี่ เพื่อน รุนนองและ
บุคลลากรทุกฝุาย ทุกระดับในสถาบันการศึกษา และสถานพยาบาล รวมทั้งผูอื่นใน
สังคม
3.2 ช ว ยเหลื อเกื้ อกู ล มี น้ํ า ใจ ตอ เพื่ อนนิ สิต นั กศึ ก ษาและเพื่ อนร ว มสหวิชาชี พ
ดวยกัน
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พฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม
ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตองมีความรูความเขาใจเรื่องเวชจริยศาสตร์ สามารถ
ระบุปัญหา วิเคราะห์ และใหแนวทางปฏิบัติเชิงเวชจริยศาสตร์และกฎหมายที่เกี่ยวของดังนี้
1. หลักการของจริยธรรมทางการแพทย์ (principles of medical ethics)
2. ประมวลความประพฤติและมารยาท (codes of conduct and etiquette)
3. ความสัมพันธ์ระหวางแพทย์กับผูปวุ ย (doctor-patient relationship)
4. จริยธรรมเกี่ยวกับการสาธารณสุขและการสรางเสริมสุขภาพ (ethics of public
health and health promotion)
5. สิทธิผูปุวย (patient rights)
6. ความเที่ยงธรรม และความยุติธรรมทางสังคม (equity and social justice)
7. ความสัมพันธ์กับอุตสาหกรรมเภสัชภัณฑ์ (relationship with the pharmaceutical
industry)
8. หลักการของจริยธรรมการวิจัยและการตีพิมพ์เผยแพรผลงานวิจัย (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. ความประพฤติผิดทางวิชาชีพ (professional misconduct)
15. ประเด็นเกี่ยวกับการแปรรูปบริบาลสุขภาพของรัฐเป็นแบบเอกชน (issues related to
the privatization of health care)
16. ประเด็นเชิงจริยธรรมเกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์ (ethical issues related to
reproductive health)
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17. แงมุมเชิงจริยธรรมในการดูแลรักษาผูปุวยติดเชื้อเอชไอวีหรือเป็นโรคเอดส์(ethical
aspects of treating patients with HIV/AIDS)
18. แงมุมเชิงจริยธรรมในการดูแลรักษาผูปุวยที่มีปญ
ั หาดานจิตใจ (ethical aspects of
treating the mentally ill)
19. ประเด็นเชิงจริยธรรมในการดูแลรักษาเด็ก (ethical issues in treating children)
20. ประเด็นเชิงจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติตอการแพทย์ระบบอื่น (ethical issues of
dealing with other systems of medicine)
21. สถานการณ์ทางคลินิกอื่นๆ ที่จําเพาะในแตละภูมภิ าค (any other specific regional
clinical situations)
22. การตัดสินใจชวงวาระสุดทายของชีวิต (end of life decisions)
23. การเปิดเผยความผิดพลาดทางการแพทย์ (disclosure of medical error)
24. จริยธรรมเกี่ยวกับการบริจาคหรือการปลูกถายอวัยวะ (ethics of
transplantation/organ donation)
25. การจัดสรรทรัพยากรในระบบบริบาลสุขภาพ (resource allocation in the health
care system)
26. แงมุมเชิงจริยธรรมเกี่ยวกับพันธุศาสตร์ (ethical aspects of genetics)
27. ภาวะยุงยากใจทางจริยธรรมที่นักศึกษาแพทย์ประสบ (ethical dilemmas facing
medical students)
28. ความเป็นวิชาชีพ (professionalism)
หมายเหตุ
ข้อ 1-8 สาหรับระดับปรีคลินิก ข้อ 22-25 สาหรับระดับแพทย์เวชปฏิบัติ
ข้อ 9-21 สาหรับระดับคลินกิ ข้อ 26-28 สาหรับทุกระดับตลอดหลักสูตร
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