ประกาศศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลลาปาง
เรื่อง การแต่งกาย และแบบทรงผมของนักศึกษาแพทย์
พ.ศ. 2564
...................................................
ตามที่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลลาปาง ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของการ
แต่งกาย และแบบทรงผมของนักศึกษาแพทย์ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสารอันเหมาะสมของวิชาชีพไปยัง
บุคลากรรอบข้าง อีกทั้งยังเป็นการแสดงเอกลักษณ์ของบุคลากรในองค์กร นอกจากนั้นแล้วการแต่งกายของ
บุคลากรทางการแพทย์อันเหมาะสมยังส่งผลถึงความปลอดภัยต่อตนเอง และผู้ป่วยในระหว่างปฏิบัติหน้าที่
ประกอบกับการให้ความสาคัญต่อสิทธิความเท่าเทียมทางเพศมากขึ้นในสังคม ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
ภายใต้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยเครื่องแบบนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2555 ข้อ 6 (1)
และมติที่ประชุมคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชีย งใหม่ ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม
2562 เห็นสมควรกาหนดการแต่งกาย และแบบทรงผมของนักศึกษาแพทย์ ดังนี้
1.

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1-3 ให้แต่งกายด้วยเครื่องแบบตามข้อบังคั บมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ว่าด้วยเครื่องแบบนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2555
1.1 เครื่องแบบนักศึกษาชาย ประกอบด้วย
1.1.1 เสื้อเชิ้ตสีขาวเกลี้ยงไม่มีลวดลาย
1.1.2 กางเกงขายาวแบบสากล สีดา สีเทา สีน้าตาล หรือสีกรมท่า
1.1.3 เข็มขัดหนังหรือหนังกลับสีดา มีหัวเข็มขัดทาด้วยโลหะสีเงิน
เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีตรามหาวิทยาลัยหรือตราประจาคณะ/วิทยาลัย
1.1.4 รองเท้าหุ้มส้นสีและแบบสุภาพ
1.1.5 ถุงเท้าสีและแบบสุภาพ
1.2 เครื่องแบบนักศึกษาหญิง ประกอบด้วย
1.2.1 เสื้อเชิ้ตสีขาวเกลี้ยงไม่มีลวดลาย
1.2.2 เข็มกลัดเสื้อตราวิทยาลัย กลัดเหนืออกเบื้องซ้าย
1.2.3 กระโปรงแบบเรียบสุภาพ สีดา สีเทา สีน้าตาล หรือสีกรมท่า ความยาวคลุมเข่า
1.2.4 เข็มขัดหนังหรือหนังกลับสีดา มีหัวเข็มขัดทาด้วยโลหะสีเงิน
เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีตรามหาวิทยาลัยหรือตราประจาคณะ/วิทยาลัย
1.2.5 รองเท้าหุ้มส้นสีและแบบสุภาพ
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8.

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4–5 ให้แต่งกายในลักษณะดังนี้
2.1 ในเวลาราชการให้แต่งกายด้วยเครื่องแบบปกติ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2555 สวมทับชุดฝึกงานยาว
2.2 ชุดฝึกงานยาว มีลักษณะดังนี้
2.2.1 เป็นเสื้อคลุมยาวแขนสั้น สีขาว ไม่มีลวดลาย ความยาวระดับเข่า
2.2.2 ตัวเสื้อผ่าอกโดยตลอด ติดกระดุมสีขาว
2.2.3 มีกระเป๋าบริเวณอกซ้าย 1 ใบ ปักตราสัญลักษณ์ตามเอกสารดังแนบ และ
กระเป๋าล่างซ้าย–ขวา ข้างละใบ
2.2.4 ปักคาว่า นศพ. ตามด้วยชื่อ และนามสกุลของนักศึกษา สีเขียว เหนือกระเป๋า
บนอกซ้าย
2.3 นอกเวลาราชการ ให้ แต่ง กายด้ ว ยชุด สุ ภ าพ และรองเท้าแบบสุ ภ าพ สวมทั บด้ว ย
ชุดฝึกงานยาว
นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ให้แต่งกายในลักษณะดังนี้
3.1 นักศึกษาแพทย์ชาย ในเวลาราชการให้แต่งกายด้วยชุดฝึกงานสั้น และกางเกงสุภาพ
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยเครื่องแบบนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2555
3.2 นักศึกษาแพทย์หญิง ในเวลาราชการให้แต่งกายด้วยชุดฝึกงานสั้น และกระโปรงสุภาพ
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยเครื่องแบบนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2555
3.3 ชุดฝึกงานสั้น มีลักษณะดังนี้
3.3.1 เป็นเสื้อแขนสั้น สีขาว ไม่มีลวดลาย
3.3.2 ตัวเสื้อผ่าอกโดยตลอด ติดกระดุมสีขาว
3.3.3 มี ก ระเป๋ า บริ เ วณอกซ้ า ย 1 ใบ ปั ก ตราสั ญ ลั ก ษณ์ แ พทย์ เ ชี ย งใหม่
ตามเอกสารดังแบบ และกระเป๋าล่างซ้าย–ขวา ข้างละ 1 ใบ
3.3.4 ปักชื่อ และนามสกุลของนักศึกษา สีแดง เหนือกระเป๋าบนอกซ้าย
3.4 นอกเวลาราชการ ให้แต่งกายด้วยชุดฝึกงานสั้น หรือชุดสุภาพสวมทับด้วยชุดฝึกงานสั้น
ให้นักศึกษาแพทย์ติดบัตรแสดงตนทุกครั้งเมื่อขึ้นปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
ให้สวมรองเท้าหุ้มส้นสีและแบบสุภาพ นักศึกษาชายให้สวมถุงเท้าสีและแบบสุภาพ
ให้ใส่เครื่องประดับที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกปฏิบัติงาน หรือเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยได้
ให้ ใ ช้ แ บบทรงผมที่ สุ ภ าพ สี ผ มไม่ ฉู ด ฉาด หวี ใ ห้ เ ข้ า ทรง ไม่ ไ ว้ หรื อ ปล่ อ ยให้ ผ มยาวรุ ง รั ง
หากไว้ผมยาวต้องรวบผมให้เรียบร้อย นักศึกษาแพทย์ชายให้ดูแลหนวดเคราและจอนให้สุภาพ
เรียบร้อย ไม่ไว้ หรือปล่อยให้ยาวรุงรัง
ให้ ศูน ย์ แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลิ นิก หรือกลุ่ มงานประกาศกาหนดเครื่องแบบที่เหมาะสม
สอดคล้องกับกิจกรรมนักศึกษา หรือกิจกรรมการเรียนการสอน เป็นคราว ๆ ไปแล้วแต่กรณี
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9.
10.

กลุ่มงานประกาศให้นักศึกษาแพทย์หญิงสวมกางเกงสุภาพแทนกระโปรงได้ หากเห็นว่าจะเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อการฝึกปฏิบัติงาน และการบริบาลผู้ป่วย
นักศึกษาแพทย์ผู้ซึ่งมีเพศภาวะ หรือเพศวิถีที่แตกต่างจากเพศกาเนิด และประสงค์จะแต่งกาย
ตามเพศภาวะ หรื อ เพศวิ ถี นั้ น เพื่ อ เข้ า ชั้ น เรี ย นหรื อ ฝึ ก ปฏิ บั ติ ง าน ให้ เ สนอขอต่ อ
คณะแพทยศาสตร์ได้ โดยยื่นคาเสนอขอที่หน่วยกิจการนักศึกษา และให้คณะแพทยศาสตร์
ตั้งกรรมการขึ้นชุดหนึ่ง เพื่อพิจารณาคาเสนอขอเป็นรายกรณีโดยสืบหาข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์
ของนั ก ศึ ก ษาแต่ ล ะราย ถึ ง การปฏิ บั ติ ต น หรื อ การแสดงออกตามเพศภาวะ หรื อ เพศวิ ถี
ที่แตกต่างจากเพศกาเนิดเพื่อประกอบการพิจารณา ทั้งนี้หากคณะกรรมการฯ เห็นชอบ และ
อนุ ญ าตให้ นั ก ศึ ก ษาแต่ ง กายตามเพศภาวะ หรื อ เพศวิ ถี นั้ น ให้ แ จ้ ง ผลการพิ จ ารณาไปยั ง
คณะกรรมการวิ นั ย ประจ าคณะด้ ว ย เพื่ อ เป็ น เหตุ ย กเว้ น โทษของการฝ่ า ฝื น การแต่ ง กาย
ตามข้อบังคับฯ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

(แพทย์หญิงชุลีพร นนทสูติ)
ผู้อานวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลลาปาง
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