
1.แนวทางปฏิบัติสำหรับนักศึกษาแพทย์ทีส่ัมผัสผู้ป่วยยืนยัน COVID-19 

ผู้รับผิดชอบ แนวปฏิบัติ เอกสารอ้างอิง 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ATK ที่วันที ่3,7 

Not Detected 

นักศึกษาแพทย์สัมผสัผู้ป่วย COVID-19 

 ประสานจนท.ศูนย์แพทย์ฯ ผ่านการโทรหรือไลน์กลุม่          

เพื่อรายงานอาจารย์ทีมอนศุาสก  
 

ประเมินความเสี่ยงตนเอง                            

ส่งศูนย์แพทย์ฯ 

ในระหว่าง 5-7 วัน มี

อาการ URI 

-กรณีนศพ.มีความเครยีดในชว่งกกัตัว สามารถติดตอ่อจ.ทมีอนุศาสกผ่านไลนก์ลุ่มหรือโทรขอคำปรกึษาด้านสุขภาพจิตกับจติแพทย์ ที่ห้องตรวจ โทร.7107 หรือสายด่วน

สุขภาพจิต รพ.ลำปาง โทร.0871776051 ในเวลาราชการ                                                                                                                                        

- กรณีนศพ. มีความจำเปน็ต้องตดิต่อธุระหรือตอ้งการของใช้ส่วนตัวเพิม่จากที่หอพักในช่วงกักตวั ให้ประสานผ่านนส.อรจริา ววัแวว                                        

                        

    

นักศกึษาแพทย ์

จนท.ศูนย์แพทย์ฯ (บุญฑริกา) 

อจ.ทีมอนุศาสก                      

แบบประเมินความเส่ียงการ

สัมผัสโรค                 

 

นักศกึษาแพทย์                   

จนท.ศูนย์แพทย์ฯ(บุญฑรกิา)  

อ.ทิชากร                                                     

ชุดตรวจ ATK 

     

 

จนท.ศูนยแพทย ์            

(นส.ศุภลักษณ์)        

เลขานุการภาควิชา          

อจ.ประจำภาควิชา 

จิตแพทย ์

อจ.ทีมอนุศาสก+ ทีม

อาคารฯ 

จนท.ศูนยแพทย ์              

(นส.บุญฑริกา/นส.อรจิรา)                   

แม่บ้านหอพัก            

อจ.ทีมอนุศาสก           

อจ.ประจำภาควิชา 

ATK ที่วนัที่ 5 
Detect

ed 

ชุดตรวจ ATK       

ปรับปรุง 1 เมษายน 2565 

Self monitoring 

DMHTT 

Self monitoring 
หากมี room mate ที่ไม่เสี่ยง 
ให้แยกมาพักท่ีช้ัน 2  

DMHTT 

 

กลุ่มความเสี่ยงสูง กลุ่มเสี่ยงปานกลาง/ต่ำ 

เขา้รบัการรกัษาตาม   

CPG-COVID รพ.ล าปาง 

Not Detected 

ATK + แจ้งศูนย์แพทย ์

ขึน้ปฏบิตังิานไดต้ามปกต ิ       

โดยยดึหลกั D-M-H-T-T 

    เวชระเบียนผูป้่วยใน 

 



2.แนวทางปฏิบัติสำหรับนักศึกษาแพทย์ทีเ่ข้ารับการรักษาหลังยืนยันผลตรวจ COVID-19 

ผู้รับผิดชอบ แนวปฏิบัติ เอกสารอ้างอิง 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

นศพ.แจ้งอาจารย์อนุสาสก และเจา้หน้าท่ีศูนย์แพทย์ อจ.ทีม

อนุศาสก และแจ้งผู้ปกครองทราบ 

เจ้าหน้าท่ีศูนย์แพทย์ แจ้งงานอาชีวะเวชกรรม เพื่อส่งข้อมูลให้ 

Home Isolation ประสาน PCR  
 

- Home isolation             

- ประสานงาน ward 

home- isolation                             

-ส่งใบลาเพื่อเข้ารับการกัก

ตัวตามกำหนด +รายงาน

ผลตรวจ ATK/  PCR ฯ ไป

ภาควิชา          

 

 

-Admit หอผู้ป่วย COVID        

-แพทยห์อผป.ให้การรักษาจน

จำหน่ายได้/Step down 

 

ขึ้นปฏิบัติงานได้ตามปกต ิ       

โดยยึดหลกั D-M-H-T-T 

อาการรุนแรง อาการไมรุ่นแรง/ปานกลาง  

นักศึกษาแพทย ์

จนท.ศูนย์แพทย์ฯ (บุญฑริกา) 

อ.ทิชากร /ผู้ปกครองนกัศึกษา / 

งานอาชวีเวชกรรม / ศูนย์ 
Home Isolation                   

จนท.ศูนยแพทย ์               

(นส.บุณฑริกา, ศุภลักษณ,์     

อรจิรา)                           

ward home isolation  

เลขานุการภาควิชา          

อจ.ประจำภาควิชา               

อจ.ทีมอนุศาสก+ทีมอาคาร

ฯ  แม่บา้นหอพกั              

จิตแพทย ์   

นศพ.ส่งใบลาเพื่อเข้ารับการ      

รักษาตัว + ใบรับรองแพทย์ ฯ     

ไปภาควิชา 

ศูนย์แพทย์ฯ ประสาน

ภาควิชา+/-คณะแพทย์ มช.               

กรณีการเรยีน/การสอบชดเชย 

-กรณีนศพ.มีความเครยีดในชว่งกกัตัว สามารถติดตอ่อจ.ทมีอนุศาสกผ่านไลนก์ลุ่มหรือโทรขอคำปรกึษาด้านสุขภาพจิตกับจติแพทย์ ที่ห้องตรวจ โทร.7107 หรือสายด่วน

สุขภาพจิต รพ.ลำปาง โทร.0871776051 ในเวลาราชการ                                                                                                                                        

- กรณีนศพ. มีความจำเปน็ต้องตดิต่อธุระหรือตอ้งการของใช้ส่วนตัวเพิม่จากที่หอพักในช่วงกักตวั ให้ประสานผ่านนส.อรจริา ววัแวว                                         

- กรณีนศพ. ต้องการติดต่อสง่ใบลาเพื่อการศึกษาแบบแยกกักตัวหรอืติดตอ่ภาควิชาให้ประสานผ่านนส.ศุภลักษณ์ ชูสุวรรณ 

                        

    

นักศึกษาแพทยท์ี่มีผลตรวจ ATK/ PCR +ve 

 

กรณี Home 

Isolation                     

-ใบลาเพื่อเข้ารับการ

กักตัว                          

- ใบรับรองแพทย ์

ward home isolation 

ผลตรวจ ATK, ใบรายงานผล

ตรวจ       PCR for SAR-CoV2 

กรณี Admit                  

-เวชระเบียนผู้ป่วยใน            

-ใบลาเพื่อเข้ารับการ

รักษาตัว                            

– ใบรับรองแพทย์จากหอ

ผู้ป่วย COVID 

ปรับปรุง 1 เมษายน 2565 

PCR 

งานอาชีวเวชกรรม 

พยาบาลจุด N1 ARI Clinic                   

รับยาที่บ้านทานตะวัน 

รักษาตัวครบกำหนด 10 วัน  
(หากด่วน อนุโลม 7 วัน) 



3.แนวทางปฏิบัติสำหรับภาควิชาทีนั่กศกึษาแพทย์ขอลาเพ่ือเขา้รับการรักษา 

ผู้รับผิดชอบ แนวปฏิบัติ เอกสารอ้างอิง 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Yes 

นักศึกษาแพทยข์อลาเพื่อกักตัว/เพื่อเข้ารับการรักษา 

 
ติดต่อจนท.ศูนยแ์พทย์ฯ ผ่านการโทรหรือไลน์กลุม่                 

เพื่อรายงานทีมหลักสูตร/ประสานภาควิชา  
 

  

-ศูนย์แพทย์ยื่นใบลาเพือ่เข้า

รับการกักตวั + ใบรับรอง

แพทย์ฯ  ไปภาควิชา 

นักศึกษาแพทย ์

จนท.ศูนย์แพทย์ฯ            

(นส.ศุภลักษณ)์                  

อจ.ภาควิชาผู้ดูแลหลักสูตร                     

อจ.ทีมหลักสูตร,               

–อจ.ภาควิชาพิจารณาให้การศึกษาแบบออนไลน์               

: ตารางการศึกษาแบบออนไลน์/assignment 

/report etc.        

: การสอบภาคทฤษฎีแบบออนไลน์ หรือแยกหอ้ง

สอบกรณีมีการสอบ                

: การสอบภาคปฏบิัติแบบออนไลน์(simulation)                                             

: เล่ือนการสอบเฉพาะราย        

-ใบลาเพือ่เขา้รบั

การกกัตวั                             

-ใบลาเพือ่เขา้รบักา

รกัษา 

 

-กรณืยื่นลาช่วง HI            
: ใบลาเพื่อการเข้ารับการ

กักตัว  + ใบรับรอง

แพทย ์จาก ward HI  

                              

- กรณยีื่นลาหลังจำหน่าย

จากหอผู้ป่วย              

: ใบลาเพื่อเข้ารับการ

รักษา +  ใบรับรองแพทย์

ประจำหอผป. COVID               

มีปัญหาการสอบหรือการเรียน                                                                                                    

–สอบที่คณะแพทย ์มช.หรือสอบพรอ้มคณะแพทย์ มช.       

-เวลาเรียนและปฏิบัติงานไม่เพียงพอ                                                            

ขึ้นปฏิบัติงานได้ตามปกต ิ       

โดยยึดหลกั D-M-H-T-T 

No 

จำหน่ายจากหอผู้ป่วย 

-นศพ.ยืน่ ใบลาเพือ่เข้า

รับการรักษา + ใบรับ 

รองแพทย์ฯ ไปภาควิชา  

ขอลารับการรักษาท่ีหอผู้ป่วย 

(อาการรุนแรง) 

จนท.ศูนยแพทย ์            

(นส.ศุภลักษณ์)        

เลขานุการภาควิชา          

อจ.ภาควิชาผู้ดูแลหลักสูตร     

อจ.ทีมหลักสูตร                 

แพทย์ประจำหอผู้ป่วย 
COVID   

แพทย์ประจำ ward HI           

ขอลาเพ่ือรับการกัก

ตัวแบบ HI       
(อาการไม่รุนแรง/

ปานกลาง) 

จนท.ศูนย์แพทย์ฯ            

(นส.ศุภลักษณ์)                  

อจ.ภาควิชาผู้ดูแลหลักสูตร                     

อจ.ทีมหลักสูตร                     

อจ.ภาควิชาคณะแพทย์ มช.   

ฝ่ายหลักสูตรคณะแพทย์ มช.            

ปรับปรุง 1 เมษายน 2565 

ศูนย์แพทย์ฯ ประสานภาควิชาฯและ

คณะแพทย์ มช. กรณีการเรียน/การสอบชดเชย 

 



 


