1.แนวทางปฏิบัติสำหรับนักศึกษาแพทย์ทสี่ ัมผัสผู้ป่วยยืนยัน COVID-19
ปรับปรุ ง 1 เมษายน 2565

ผู้รับผิดชอบ
นักศึกษาแพทย์
จนท.ศูนย์แพทย์ฯ (บุญฑริกา)
อจ.ทีมอนุศาสก

แนวปฏิบัติ
นักศึกษาแพทย์สัมผัสผู้ป่วย COVID-19
ประสานจนท.ศูนย์แพทย์ฯ ผ่านการโทรหรือไลน์กลุม่
เพื่อรายงานอาจารย์ทีมอนุศาสก

นักศึกษาแพทย์

(นส.ศุภลักษณ์)
เลขานุการภาควิชา
อจ.ประจำภาควิชา
จิตแพทย์

แบบประเมินความเสี่ยงการ

ประเมินความเสี่ยงตนเอง
ส่งศูนย์แพทย์ฯ

จนท.ศูนย์แพทย์ฯ(บุญฑริกา)
อ.ทิชากร

จนท.ศูนยแพทย์

เอกสารอ้างอิง

สัมผัสโรค

กลุ่มเสี่ยงปานกลาง/ต่ำ

กลุ่มความเสี่ยงสูง

Self monitoring

Self monitoring
หากมี room mate ที่ไม่เสี่ยง
ให้แยกมาพักที่ชั้น 2
DMHTT

DMHTT

อจ.ทีมอนุศาสก+ ทีม
อาคารฯ

Detect

ATK ที่วนั ที่ 5

ed

ATK ที่วันที่ 3,7

Not Detected

ชุดตรวจ ATK

Not Detected

เข ้ารบั การรักษาตาม
CPG-COVID รพ.ลาปาง

เวชระเบียนผูป้ ่วยใน

้
ขึนปฏิ
บต
ั งิ านได ้ตามปกติ

จนท.ศูนยแพทย์

โดยยึดหลัก D-M-H-T-T

(นส.บุญฑริกา/นส.อรจิรา)
แม่บ้านหอพัก
อจ.ทีมอนุศาสก
อจ.ประจำภาควิชา

ในระหว่าง 5-7 วัน มี
อาการ URI

ATK + แจ้งศูนย์แพทย์

ชุดตรวจ ATK

-กรณีนศพ.มีความเครียดในช่วงกักตัว สามารถติดต่ออจ.ทีมอนุศาสกผ่านไลน์กลุ่มหรือโทรขอคำปรึกษาด้านสุขภาพจิตกับจิตแพทย์ ที่หอ้ งตรวจ โทร.7107 หรือสายด่วน
สุขภาพจิต รพ.ลำปาง โทร.0871776051 ในเวลาราชการ
- กรณีนศพ. มีความจำเป็นต้องติดต่อธุระหรือต้องการของใช้ส่วนตัวเพิม่ จากที่หอพักในช่วงกักตัว ให้ประสานผ่านนส.อรจิรา วัวแวว

2.แนวทางปฏิบัติสำหรับนักศึกษาแพทย์ทเี่ ข้ารับการรักษาหลังยืนยันผลตรวจ COVID-19
ปรับปรุง 1 เมษายน 2565

ผู้รับผิดชอบ

แนวปฏิบัติ
นักศึกษาแพทย์ที่มีผลตรวจ ATK/ PCR +ve

นักศึกษาแพทย์

จนท.ศูนย์แพทย์ฯ (บุญฑริกา)
อ.ทิชากร /ผู้ปกครองนักศึกษา /
งานอาชีวเวชกรรม / ศูนย์

เอกสารอ้างอิง
ผลตรวจ ATK, ใบรายงานผล
ตรวจ PCR for SAR-CoV2

นศพ.แจ้งอาจารย์อนุสาสก และเจ้าหน้าที่ศูนย์แพทย์ อจ.ทีม
อนุศาสก และแจ้งผู้ปกครองทราบ
เจ้าหน้าที่ศูนย์แพทย์ แจ้งงานอาชีวะเวชกรรม เพื่อส่งข้อมูลให้

Home Isolation

Home Isolation ประสาน PCR

งานอาชีวเวชกรรม

PCR

พยาบาลจุด N1 ARI Clinic

จนท.ศูนยแพทย์
(นส.บุณฑริกา, ศุภลักษณ์,
อรจิรา)
ward home isolation

เลขานุการภาควิชา
อจ.ประจำภาควิชา
อจ.ทีมอนุศาสก+ทีมอาคาร
ฯ แม่บา้ นหอพัก

อาการไม่รุนแรง/ปานกลาง
- Home isolation

อาการรุนแรง
-Admit หอผู้ป่วย COVID

กรณี Home

- ประสานงาน ward

-แพทย์หอผป.ให้การรักษาจน

home- isolation
-ส่งใบลาเพื่อเข้ารับการกัก

จำหน่ายได้/Step down

-ใบลาเพื่อเข้ารับการ
กักตัว

ตัวตามกำหนด +รายงาน

นศพ.ส่งใบลาเพื่อเข้ารับการ

ผลตรวจ ATK/ PCR ฯ ไป

รักษาตัว + ใบรับรองแพทย์ ฯ

- ใบรับรองแพทย์

ไปภาควิชา

ภาควิชา

จิตแพทย์

รับยาที่บ้านทานตะวัน

Isolation

ศูนย์แพทย์ฯ ประสาน
ภาควิชา+/-คณะแพทย์ มช.
กรณีการเรียน/การสอบชดเชย

ward home isolation

กรณี Admit
-เวชระเบียนผู้ป่วยใน
-ใบลาเพื่อเข้ารับการ
รักษาตัว
– ใบรับรองแพทย์จากหอ
ผู้ป่วย COVID

รักษาตัวครบกำหนด 10 วัน
(หากด่วน อนุโลม 7 วัน)
ขึ้นปฏิบัติงานได้ตามปกติ
โดยยึดหลัก D-M-H-T-T
-กรณีนศพ.มีความเครียดในช่วงกักตัว สามารถติดต่ออจ.ทีมอนุศาสกผ่านไลน์กลุ่มหรือโทรขอคำปรึกษาด้านสุขภาพจิตกับจิตแพทย์ ที่หอ้ งตรวจ โทร.7107 หรือสายด่วน
สุขภาพจิต รพ.ลำปาง โทร.0871776051 ในเวลาราชการ
- กรณีนศพ. มีความจำเป็นต้องติดต่อธุระหรือต้องการของใช้ส่วนตัวเพิม่ จากที่หอพักในช่วงกักตัว ให้ประสานผ่านนส.อรจิรา วัวแวว
- กรณีนศพ. ต้องการติดต่อส่งใบลาเพื่อการศึกษาแบบแยกกักตัวหรือติดต่อภาควิชาให้ประสานผ่านนส.ศุภลักษณ์ ชูสุวรรณ

3.แนวทางปฏิบัติสำหรับภาควิชาทีน่ ักศึกษาแพทย์ขอลาเพื่อเข้ารับการรักษา
ปรับปรุง 1 เมษายน 2565

ผู้รับผิดชอบ
นักศึกษาแพทย์
จนท.ศูนย์แพทย์ฯ
(นส.ศุภลักษณ์)
อจ.ภาควิชาผู้ดูแลหลักสูตร
อจ.ทีมหลักสูตร,

แนวปฏิบัติ
นักศึกษาแพทย์ขอลาเพื่อกักตัว/เพื่อเข้ารับการรักษา

่ ้าร ับ
-ใบลาเพือเข

ติดต่อจนท.ศูนย์แพทย์ฯ ผ่านการโทรหรือไลน์กลุม่

การกักตัว
่ ้าร ับกา
-ใบลาเพือเข

เพื่อรายงานทีมหลักสูตร/ประสานภาควิชา

จนท.ศูนยแพทย์

ขอลาเพื่อรับการกัก

(นส.ศุภลักษณ์)

ตัวแบบ HI

เลขานุการภาควิชา
อจ.ภาควิชาผู้ดูแลหลักสูตร
อจ.ทีมหลักสูตร

เอกสารอ้างอิง

(อาการไม่รุนแรง/
ปานกลาง)

ขอลารับการรักษาที่หอผู้ป่วย
(อาการรุนแรง)
จำหน่ายจากหอผู้ป่วย

รักษา

-กรณืยื่นลาช่วง HI
: ใบลาเพื่อการเข้ารับการ

กักตัว + ใบรับรอง
แพทย์ จาก ward HI

แพทย์ประจำหอผู้ป่วย
COVID

แพทย์ประจำ ward HI

- กรณียื่นลาหลังจำหน่าย

-ศูนย์แพทย์ยื่นใบลาเพือ่ เข้า

จากหอผู้ป่วย

รับการกักตัว + ใบรับรอง

: ใบลาเพื่อเข้ารับการ

แพทย์ฯ ไปภาควิชา

รักษา + ใบรับรองแพทย์
ประจำหอผป. COVID

–อจ.ภาควิชาพิจารณาให้การศึกษาแบบออนไลน์
: ตารางการศึกษาแบบออนไลน์/assignment
/report etc.
: การสอบภาคทฤษฎีแบบออนไลน์ หรือแยกห้อง
สอบกรณีมีการสอบ
: การสอบภาคปฏิบัติแบบออนไลน์(simulation)
: เลื่อนการสอบเฉพาะราย
-นศพ.ยืน่ ใบลาเพือ่ เข้า
รับการรักษา + ใบรับ
รองแพทย์ฯ ไปภาควิชา

จนท.ศูนย์แพทย์ฯ
(นส.ศุภลักษณ์)
อจ.ภาควิชาผู้ดูแลหลักสูตร
อจ.ทีมหลักสูตร
อจ.ภาควิชาคณะแพทย์ มช.
ฝ่ายหลักสูตรคณะแพทย์ มช.

มีปัญหาการสอบหรือการเรียน
–สอบที่คณะแพทย์ มช.หรือสอบพร้อมคณะแพทย์ มช.
-เวลาเรียนและปฏิบัติงานไม่เพียงพอ
No

Yes
ศูนย์แพทย์ฯ ประสานภาควิชาฯและ
คณะแพทย์ มช. กรณีการเรียน/การสอบชดเชย

ขึ้นปฏิบัติงานได้ตามปกติ
โดยยึดหลัก D-M-H-T-T

