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องคบิดาแหงการแพทยไทย
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สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
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อรรถาธิบาย ความหมายของ พุทธภาษิต
ของมหาวิทยาลัยมหิดล

“อตฺตานํ อุปมํ กเร”
“ผูใดแสวงหาความสุขเพื่อตน แตใชโทษทัณฑเบียดเบียนสัตวทงั้ หลาย
ที่รักความสุขผูนั้นจากไปแลว ยอมไมไดความสุข” และ
“คิดและปฏิบัติตอผูอื่น ดังเชนที่คิดและปฏิบัติตอตนเอง”

วัฒนธรรมองคกร คณะเวชศาสตรเขตรอน
TR

Transformation & Innovation
ปรับเปลี่ยนเพื่อสรรคสราง

OP

Open & Globally Connected
เปดกวางสูสากล

M

Multidisciplinary
ระคนหลากวิชา

E

Embracing Creativity & Entrepreneurship
เพิ่มคุณคาผลิตภัณฑใหม

D

Data-driven Decision
ตัดสินใจดวยขอมูล
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คํานํา
ในการจัดการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล โรงเรียนฯ มีหนาที่ในดานการจัด การ
เรี ย นการสอนและให คํ า แนะนํ า ปรึ ก ษาผู ที่ เ ข า รั บ การอบรมอย า งเอื้ อ อาทร เพื่ อ ให ก ารจั ด การอบรมมี
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่สภาวิชาชีพกําหนด
ดั งนั้ น โรงเรีย นผู ช ว ยพยาบาลจึ งได จั ด ทํ าหนั งสื อคูมื อฉบั บ นี้ ขึ้ น เพื่ อ ให ผู ที่ เข ารับ การอบรมใน
หลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล คณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล ไดทราบถึงกําหนด
การศึกษา กฎระเบียบ และกิจกรรมของโรงเรียนฯ
หวังวาผูเขารับการอบรมทุกคนจะตั้งใจศึกษาเลาเรียน ประพฤติปฏิบัติตนใหอยูในกฎระเบียบของ
โรงเรียน มีทัศนคติที่ดีตอการปฏิบัติงาน เพียบพรอมไปดวยคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ และขอให
ประสบความสําเร็จ มีความสุขความเจริญตลอดไป

(นางบุษยา เลียบทวี)
ผูอํานวยการโรงเรียนผูชวยพยาบาล
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
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วิสัยทัศน
“To be the World’s Leading Tropical Medicine Research Institute”
“คณะเวชศาสตรเขตรอน มุงสูการเปนสถาบันวิจัยชั้นนํา
ทางเวชศาสตรเขตรอนระดับโลก”

พันธกิจ
“To Strive for Excellence in Research, Education and Health Services to
Improve the lives of People in Tropical Areas”
“นําองคกรสูความเปนเลิศระดับสากล ดานการวิจัย
การเรียนการสอน การบริการวิชาการและการบริการสุขภาพ”
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรสูความเปนเลิศดานโรคเขตรอน
1. จัดการศึกษาที่พึงประสงคของนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) และผลิตบัณฑิตผู
เปลี่ยนแปลงสังคมใหดีขึ้น
2. เพิ่มผลงานวิจัยที่มีคณ
ุ ภาพเพื่อการเผยแพร และสรางผลกระทบตอสังคม รวมทั้งแสวงหาแหลงทุน
สนับสนุนการวิจัย
3. ใหบริการสุขภาพระดับมาตรฐาน และเปนแหลงอางอิงทางโรคเขตรอน
4. พัฒนา และสงเสริมความกาวหนาแกบุคลากรเพื่อใหเกิดความสุขและผูกพันตอองคกร
5. เสริ ม สร างโครงสรา งพื้ น ฐานและสิ่ งแวดล อ มที่ ดี มี ความเหมาะสม และเพิ่ ม ศั กยภาพเรื่ อง ICT
literacy ทั่วทั้งองคกร
6. เอาใจใสผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) และใหบริการวิชาการแกสังคมและชุมชน
ตามความเขมแข็งของคณะ
7. สรา งการสื่ อสารและความสั มพั น ธที่มีป ระสิท ธิภ าพ ทั้งภายในและภายนอกองคกร ทั้ งในและ
ตางประเทศ
8. นําองคกรแบบ SMART และบริหารการเงิน เพื่อความยั่งยืน
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ประวัติโรงเรียนผูชวยพยาบาล
คณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล

******************************
โรงเรียนผูชวยพยาบาล ไดกอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ 2513 ซึ่งมี ศาสตราจารยเกียรติ
คุณ จําลอง หะริณสุต ดํารงตําแหนงคณบดี คณะเวชศาสตรเขตรอน และเลขาธิการคณะกรรมาธิการ
ประสานงานสวนกลางอายุ รศาสตรเขตรอน และสาธารณสุขศาสตรแห งคณะรัฐ มนตรี สภาการศึ กษา
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (SEAMEO) ในขณะนั้น โดยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวขาดแคลน
บุคลากรทางการพยาบาล จึงขอรองมายังคณะเวชศาสตรเขตรอนใหผลิตผูชวยพยาบาลใหประเทศลาว เพราะ
เห็นวาเปนหลักสูตรที่ใชเวลาในการศึกษาเพียง 12 เดือน เทานั้น และเปนการแกไขปญหาไดรวดเร็ว โดยทาง
SEAMEO ไดใหความชวยเหลือในดานเครื่องมือและอุปกรณในการเรียนการสอน สวนคณะเวชศาสตรเขตรอน
ชวยเหลือดานครู อาจารยผูสอน สถานที่เรียน หอพัก และอาหาร จึงเริ่มดําเนินการตั้งแตนั้นเปนตนมา
นักศึกษารุนแรกเปนนักศึกษามาจากประเทศลาว 8 คน (ชาย 7 คน หญิง 1 คน) และ
ทางคณะเวชศาสตร เ ขตร อ นได รั บ นั ก เรี ย นไทยเพิ่ ม อี ก 4 คน โดยใช ห ลั ก สู ต รผู ช ว ยพยาบาลของ
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล (ซึ่งรับนักเรียนที่สําเร็จ ม.ศ. 3 ใชเวลาศึกษา 1 ป) ตอมาประเทศลาวงดสง
นั ก ศึ ก ษาเนื่ อ งจากได จั ด การอบรมบุ ค ลากรทางการแพทย เองคณะกรรมการดํ าเนิ น การหลั ก สู ต รผู ช ว ย
พยาบาลเห็นวา โรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอนยังขาดแคลนพยาบาลและผูชวยพยาบาล พรอมทั้งอุปกรณการ
เรียนการสอนก็มีอยูแลว จึงเสนอใหคณะเวชศาสตรเขตรอนเปดรับนักศึกษาไทยเขาศึกษาในหลักสูตรเพื่อผลิต
ผูชวยพยาบาล สําหรับโรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน ศาสตราจารยเกียรติคุณจําลอง หะริณสุต คณบดีฯ ได
ใหการสนับสนุนโรงเรียนผูชวยพยาบาลของคณะเวชศาสตรเขตรอนเปนลําดับเรื่อยมาและไดรับนักเรียนเพิ่ม
จํานวนมากขึ้นเทาที่สถานที่การเรียนการสอนจะอํานวย
ศาสตราจารยเกียรติคุณคุณหญิ งตระหนั กจิต หะริณสุต เปนประธานดําเนิ นงานโรงเรียน
ผูชวยพยาบาล ในปพ.ศ. 2513 – 2521 ไดขยายงานดานใหความชวยเหลือกับสวนราชการตาง ๆ โดยชวยผลิต
ผูชวยพยาบาลตามโครงการชวยเหลือชาวเขา โครงการในพระบรมราชินูปถัมภ โครงการชวยเหลือโรงพยาบาล
ในชนบท และยังไดจัดหาทุนใหกับนักศึกษาเหลานั้น โดยรับทุนของสมาคมสตรีแหงประเทศไทย ในพระบรม
ราชิ นู ป ถั ม ภ รวมทั้ ง ผลิ ต ผู ช ว ยพยาบาลให กั บ โรงพยาบาลสงขลานคริ น ทร โรงพยาบาล ศรี น คริ น ทร
มหาวิทยาลัยขอนแกน และโครงการสงเสริมใหคนทองถิ่นเขารับราชการของกระทรวงมหาดไทย4 จังหวัดภาคใต
ศาสตราจารยเกียรติคุณดนัย บุนนาค เปนประธานดําเนินงานโรงเรียนผูชวยพยาบาล ตั้งแต
ป พ.ศ. 2522 – 2527 หลังจากนั้ น ได งดการผลิ ตเป น เวลา 10 ป รวมผลิตนักศึกษาผูชว ยพยาบาลแลว
ทั้งหมด 14 รุน
ต อ มาในป พ.ศ.2538 คณะเวชศาสตร เ ขตร อ น ได เ ป ด สอนหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต ร
ผูชวยพยาบาลอีกครั้ง โดยรับจากผูสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หรือเทียบเทา เขาศึกษาในรุนที่ 15
ปการศึกษา 2539 ถึงรุนที่ 17 ปการศึกษา 2540
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ในป พ.ศ. 2541 โรงเรียนผูช วยพยาบาลไดปรับปรุงหลักสูตรใหม รับผูสําเร็จการศึกษาจากชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6 เขาศึกษาตอ 1 ป ในหลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2541
โดยไดเริ่มรับนักศึกษาในป พ.ศ. 2541 เปนตนมาจนถึง รุนที่ 29 ป พ.ศ. 2552
ในป พ.ศ. 2553 โรงเรียนผูชวยพยาบาลไดปรับปรุงหลักสูตร ตามขอบังคับสภาการพยาบาล
วาดวยการรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล โดยหลักสูตรไดรับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
มหิดล และไดรับการรับรองสถาบันและหลักสูตรจากสภาการพยาบาล สามารถเริ่มดําเนินการจัดการอบรม
หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รผู ช ว ยพยาบาล หลั กสู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2553 จนถึ งในป พ.ศ. 2558 โรงเรี ย น
ผูชวยพยาบาลไดครบวาระการปรับปรุงหลักสูตรอีกครั้ง ทางโรงเรียนผูชวยพยาบาลไดป รับ ปรุงหลั กสูตร
ใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของสังคม สนองตอบความตองการการดูแลในทุกมิติ ตามขอบังคับ
สภาการพยาบาลและไดรับการรับรอง เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 และใชสอนอยูในปจจุบันจนถึง รุนที่ 37

สถานที่ตั้งโรงเรียนผูชวยพยาบาล
สํานักงานและสถานที่เรียน ตั้งอยู เลขที่ 420/6 ถนนราชวิถี แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
10400 โทรศัพท 0 – 2306 – 9144 , 0 – 2354 – 9100 ตอ 1631, 1634 (อาคารตระหนักจิต ชั้น 3)
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ผูอํานวยการโรงเรียนผูชวยพยาบาล
นางบุษยา
อาจารยประจําโรงเรียน
1. นางสาวทัศนันท
2. นางสาวจรัสศรี
3. นางสาวศิริพรรณ
4. นางอารีย
5. นางชลิดา

เลียบทวี

กาบแกว
ลัยทอง
พักศาลา
เอื้อราษฎร
มนตภัสสร

ผูปฏิบัติงานพยาบาลประจําโรงเรียน
1. นางสาวจุฬาลักษณ ผอมสวัสดิ์
2. นางวรรทนา
เกษสุนทร
3. นางสายทิพย
ศรีสุวะ
4. นางสมจิต
สุนทรา
เจาหนาที่ธุรการ
1. นางเกศรา
2. นางสาวอริสรา
3. นางสาวพรรณา

ปนแกว
จําป
ศรีดารากุล

พนักงาน
1. นางสาวรัชนีวรรณ เวชบุตต
2. นางกันยา สินทบ
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คณาจารยและครูของโรงเรียนผูชวยพยาบาล
1. หัวหนาฝายการพยาบาล โรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน
2. หัวหนางานการพยาบาล
3. พยาบาลหัวหนาหอผูปวย
4. พยาบาลประจําหอผูปวย
5. พยาบาลประจําโรงเรียนผูชวยพยาบาล
6. แพทย
7. เภสัชกร
8. โภชนากร
9. นักวิทยาศาสตร
10. อาจารยพิเศษจากในคณะฯ และนอกคณะฯ

❀ อาจารยพิเศษ
อาจารยพิเศษภาคทฤษฎี
1.
2.
3.
4.

หัวหนาฝายการพยาบาล และ รองหัวหนาฝายการพยาบาล
หัวหนางานการพยาบาล
หัวหนาหอผูปวยและพยาบาลประจําการ
อาจารยคณะเวชศาสตรเขตรอน จากภาควิชาตาง ๆ ดังตอไปนี้
❄ ภาควิชาจุลชีววิทยา และอิมมิวโนโลยี
❄ ภาควิชาอายุรศาสตรเขตรอน
❄ ภาควิชาสุขวิทยาเขตรอน
❄ ภาควิชาพยาธิวิทยาเขตรอน
❄ ภาควิชากีฏวิทยาการแพทย
❄ นักวิทยาศาสตรจากหองปฏิบัติการ โรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน
❄ เภสัชกรจากหนวยเภสัชกรรม โรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน
❄ โภชนากรจากหนวยโภชนาการ โรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน

อาจารยพิเศษสอนภาคปฏิบัติทางคลินิก
บุคลากรของฝายการพยาบาล โรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน คณะเวชศาสตรเขตรอนและบุคลากร
ฝายการพยาบาล ของโรงพยาบาลที่เลือกเปนสถานที่ฝกภาคปฏิบัติ
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อัตราคาธรรมเนียม และคาบํารุงการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล
คณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาคการศึกษาที่ 1
1. คาบริการสุขภาพ

700

บาท

2. คาธรรมเนียมแรกเขา

100

บาท

3. คาบํารุงมหาวิทยาลัย

550

บาท

4. คาบํารุงหองสมุด

500

บาท

5. คากิจกรรมนักศึกษาและกีฬา

250

บาท

6. คากิจกรรมนักศึกษาดานศิลปวัฒนธรรมและนันทนาการ

100

บาท

7. คาบัตรประจําตัวนักศึกษา

250

บาท

8. คา Internet Account ปการศึกษาละ

600

บาท

9. คาหนวยกิต

1,100

บาท

(บรรยาย 16 x 50 บาท ปฏิบัติ 3 หนวยกิต x 100 บาท)
10. คาบํารุงการศึกษา

20,000

บาท

24,150

บาท

1,000

บาท

(บรรยาย 10 หนวยกิต x 50 บาท , ปฏิบัติ 5 หนวยกิต x 100 บาท)
2. คาบํารุงการศึกษา
20,000

บาท

รวม

ภาคการศึกษาที่ 2
1. คาหนวยกิต

รวม

21,000

บาท

400

บาท

10,000

บาท

10,400

บาท

ภาคฤดูรอน
1. คาหนวยกิต
(ปฏิบัติ 4 หนวยกิต x 100 บาท)
2. คาบํารุงการศึกษา
รวม
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โรงเรียนผูชวยพยาบาล คณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล
กําหนดการประจําปการศึกษา 2560
(นักศึกษาผูชวยพยาบาล รุน 37)
ภาคการศึกษาที่ 1 (วันที่ 15 ส.ค. – 2 ธ.ค. 2560)
เปดภาคการศึกษา
ปฐมนิเทศนักศึกษา
พิธีไหวครู
สอบประจําภาคการศึกษาที่ 1
ปดภาคการศึกษาที่ 1

วันที่
วันที่
วันที่
วันที่
วันที่

15 ส.ค. 2560
15 ส.ค. 2560
31 ส.ค. 2560
29 พ.ย. – 1 ธ.ค. 2560
2 – 11 ธ.ค. 2560

ภาคการศึกษาที่ 2 (วันที่ 13 ธ.ค. 2560 – 31 มี.ค. 2561)
เปดภาคการศึกษาที่ 2
วันที่ 12 ธ.ค. 2560
สอบประจําภาคการศึกษาที่ 2
วันที่ 26 – 30 มี.ค. 2561
ปดภาคการศึกษาที่ 2
วันที่ 31 มี.ค. – 17 เม.ย. 2561
ภาคฤดูรอน (วันที่ 17 เม.ย. – 16 มิ.ย. 2561 )
เปดภาคฤดูรอน
ฝกงานนอกสถานที่ (10 สัปดาห)
ปจฉิมนิเทศนักศึกษา ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
พิธีมอบประกาศนียบัตร
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วันที่ 18 เม.ย. 2561
วันที่ 18 เม.ย. – 22 มิ.ย. 2561
วันที่ 15 มิ.ย. 2561
ตามที่โรงเรียนระบุ

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

หลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล
Certificate Program for Practical Nursing

ชื่อประกาศนียบัตร
ชื่อเต็ม
ชื่อยอ

ประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล
Certificate for Practical Nursing
ป. ผูชวยพยาบาล
Cert. P.N.

ปรัชญาและวัตถุประสงค

• ปรัชญา
โรงเรียนผูชวยพยาบาล คณะเวชศาสตรเขตรอน มุงเนนผลิตและพัฒนาบุคลากรชวยการพยาบาล
เพื่อตอบสนองการใหบริการทางดานสุขภาพแกประชาชนทั้งในประเทศ และตางประเทศ มีความเชื่อในการ
จัด การศึกษาแบบบู รณาการ โดยมุ งเน น การเรีย นการสอนแบบองครวมอย างเอื้ ออาทร ตามมาตรฐานที่
กําหนด
• วัตถุประสงค
1. ผลิตบุคลากรชวยการพยาบาลใหมีคุณภาพระดับสากล เพื่อสนองความตองการ กําลังคนดาน
สาธารณสุขของประเทศ
2. สรางองคความรู นวัตกรรม เพียบพรอมดวยคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ ประยุกตใหสอดคลอง
เกิดประโยชนแกสังคมและประเทศ
3. พั ฒ นารู ป แบบการจั ด การอบรมอยางมีป ระสิท ธิภ าพตามมาตรฐาน และเป น ที่ พึ งพอใจของ
ผูรับบริการอยางตอเนื่อง
ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรผูชวยพยาบาล คณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล มีความเชื่อวาผูชวยพยาบาล
เป น ผู ช ว ยทํ าการพยาบาลตามที่ พ ยาบาลมอบหมายในการดู แลผูที่ ต อ งพึ่ งพิ งเกี่ ย วข องกั บ สุ ขอนามั ย และ
สิ่งแวดลอม ชวยเหลือบุคคลตามความตองการขั้นพื้นฐานในกิจวัตรประจําวัน ปองกันภาวะแทรกซอน และ
อันตรายตางๆ สังเกตอาการ วัดสัญญาณชีพ และทําการบันทึกติดตามความเปลี่ยนแปลงของอาการและอาการ
แสดงของโรค ชวยเหลือในการตรวจและการรักษาพยาบาลตางๆ จัดเตรียมอุปกรณและสิ่งแวดลอมใหการ
ปฐมพยาบาลในภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งใหการฟนฟูสภาพตามแผนการรักษาพยาบาล การจัดการเรียนการสอนให
ผู เรีย นได ศึกษาวิ ช าการศึ กษาทั่ ว ไปและการพยาบาลขั้น พื้ น ฐาน ตลอดจนมีวิช าใหเลือกเรีย นกอนสําเร็จ
การศึกษา ทั้ งนี้เพื่อช วยใหผู เรียนสามารถสรางสัมพั นธภาพระหวางบุคคล พยาบาล และบุคลากรในที ม
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สุขภาพ สามารถใหการพยาบาลขั้นพื้นฐานเพื่อใหบุคคลดํารงชีวิตดานการดําเนินชีวิตประจําวันไดตามอัตภาพ
และมีโอกาสเลือกเรียนในวิชาที่สนใจ
ผูที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล จะสามารถชวยผูประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลหรือการพยาบาลและการผดุงครรภ ในการดูแลบุคคล ทั้งในสถานพยาบาล ที่บาน และในชุมชน
ในดานการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน การพยาบาลที่ไมยุงยากซับซอนและการพยาบาลบุคคลที่อยูในระยะทาย
โดยอยูภายใตความควบคุมของผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ ทั้งนี้
เพื่อให บุคคลทั้งที่มีภาวะสุขภาพดีหรือเจ็บปวยดวยโรคที่ไมรุนแรง ซับซอน สามารถดําเนินชีวิตไดอยางมี
คุณภาพที่ดีที่สุดเทาที่จะเปนไปได

วัตถุประสงคของหลักสูตร ผูสําเร็จการอบรมจะมีความรู ความสามารถและเจตคติ ดังนี้
1. มีความรูและความสามารถในการดูแลผูปวยหรือชวยการพยาบาลในโรคทั่วไปและโรคเขตรอน
ภายใตความควบคุมของผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ ชั้นหนึ่ง
2. ดูแลวัสดุทางการแพทยใหใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. มีทัศนคติที่ดีในการใหการดูแลชวยเหลือผูใชบริการ
4. มีคุณธรรม จริยธรรม ในการใหบริการแกผูใชบริการ
5. มีมนุษยสัมพันธที่ดีในการปฏิบัติงานรวมกับทีมสุขภาพ
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แผนการอบรม
จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร

38 หนวยกิต

ภาคที่ 1 (15 สัปดาห)
จํานวนหนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
ขรผช 011
TMPN 011

ภาษาอังกฤษและศัพททางการแพทย
English and Medical Terminology

ขรผช 012
TMPN 012

การสื่อสารและการทํางานเปนทีมในการใหบริการสุขภาพ 2 (2 – 0 – 4)
Communication and Teamwork in Health Service

ขรผช 013
TMPN 013

พัฒนาการตามวัยกับความตองการของมนุษย
Human Development and needs

2 (2 – 0 – 4)

ขรผช 014
TMPN 014

กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาเบื้องตน
Basic Anatomy and Physiology

2 (2 – 0 – 4)

ขรผช 016
TMPN 016

สุขภาพอนามัยสวนบุคคลและสิ่งแวดลอม
Persons Hygiene and Environmental Health

1 (1 – 0 – 2)

ขรผช 018
TMPN 018

หลักกฎหมาย ขอบเขต และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
1 (1 – 0 – 2)
Main legal and Ethical Boundaries in Performance

ขรผช 021
TMPN 021

เทคนิคการชวยเหลือดูแลบุคคลขั้นพื้นฐาน
Persons basic caring Technique

4 (3 – 2 – 7)

ขรผช 024
TMPN 024

การอภิบาลทารกและชวยเหลือดูแลเด็ก
Children and infants Care

2 (2 – 0 – 4)

ขรผช 026
TMPN 026

ปฏิบัติการชวยเหลือดูแลบุคคลขั้นพื้นฐาน
Basic Caring Practice in Persons

3 (0 – 12 –3)

รวมหนวยกิตและเวลาที่ใชในการจัดการศึกษา
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2 (2 – 0 – 4)

19 (15 – 14 – 34)

ภาคที่ 2 (15 สัปดาห)
จํานวนหนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
ขรผช 015
TMPN 015

ระบบการจัดการอาหารสําหรับผูปวย
System Management of Nutrition for Patient

1 (1 – 0 – 2)

ขรผช 017
TMPN 017

แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับโรค
Basic Concepts of Diseases

1 (1 – 0 – 2)

ขรผช 019
TMPN 019

คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศทางสุขภาพ
1 (0 – 2 – 2)
Computers and Health Information Technology

ขรผช 020

ระบบการทํางานหนวยบริการสุขภาพ
1 (1 – 0 – 2)
และการบํารุงรักษาอุปกรณทางการแพทยและการพยาบาล
System of Health Service Facilities and
Maintenance of medical and nursing equipment

TMPN 020
ขรผช 022
TMPN 022

การชวยเหลือดูแลผูใหญและผูสูงอายุ
Adult and Elderly Care

ขรผช 023
TMPN 023

การชวยเหลือดูแลสุขภาพบุคคลที่บานและในชุมชน
2 (2 – 0 – 4)
Persons at home and Community Health Care

ขรผช 025
TMPN 025

การชวยเหลือดูแลบุคคลดานสุขภาพจิต
Persons Mental Health Care

1 (1 – 0 – 2)

ขรผช 027
TMPN 027

ปฏิบัติการชวยเหลือดูแลผูใหญและผูสูงอายุ
Caring Practice in Adult and Elderly

3 (0–12 – 3)

ขรผช 028
TMPN 028

ปฏิบัติการชวยเหลือดูแลสุขภาพบุคคลที่บานและในชุมชน 2 (0 – 8 – 2)
Caring Practice in persons at home and Community

รวมหนวยกิตและเวลาที่ใชในการจัดการศึกษา
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3 (3 – 0 – 6)

15 (9 – 22 – 25)

ภาคฤดูรอน (9 สัปดาห)
จํานวนหนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
ขรผช 029
TMPN 029

ปฏิบัติการอภิบาลทารกและชวยเหลือดูแลเด็ก
Caring Practice in Children and infants

2 (0 – 16 – 2)

วิชาเลือก
ขรผช 030
TMPN 030

ปฏิบัติการชวยเหลือดูแลสุขภาพบุคคลในสถานพยาบาล 2 (0 – 16 – 2)
Caring Practice Persons Hygiene in Hospital

ขรผช 031
TMPN 031

ปฏิบัติการชวยเหลือดูแลสุขภาพบุคคลในชุมชน
2 (0 – 16 – 2)
Caring Practice Persons Hygiene in Community

รวมหนวยกิตและเวลาที่ใชในการจัดการศึกษา
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4 (0 - 32 – 4)

การวัดผลและการสําเร็จการอบรม
1. เกณฑการวัดผลการอบรม
การวัดผลและการสําเร็จการอบรม เปนไปตามประกาศหรือขอบังคับของคณะเวชศาสตรเขตรอน
สัญลักษณแสดงผลการอบรม
สัญลักษณซึ่งมีแตมประจํา
ผลการสอบ / ภาคการอบรมของแตละรายวิชา แสดงดวยสัญลักษณตาง ๆ ซึ่งมีแตม
ประจําดังนี้
สัญลักษณ
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

แตมประจํา
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.00

สัญลักษณซึ่งไมมีแตมประจํา
ผลการสอบ/การอบรมของแตละรายวิชา แสดงดวยสัญลักษณตางๆ ซึ่งมีความหมายดังนี้
สัญลักษณ
AU
I
P
S
U
W
X

แตมประจํา
การศึกษาโดยไมนับหนวยกิต (Audit)
รอการประเมินผล (Incomplete)
การอบรมยังไมสิ้นสุด (In Progress)
พอใจ (Satisfactory)
ไมพอใจ (Unsatisfactory)
ถอนการศึกษา (Withdrawal)
ยังไมไดรับผลการประเมิน
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การให F จะกระทําไดในกรณีดังตอไปนี้
1. นักศึกษาเขาสอบ และ/หรือมีผลงานที่ประเมินผลวาตก
2. นักศึกษาขาดสอบ โดยมิไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการดําเนินการจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนผูชวยพยาบาล
3. นักศึกษาไมมีสิทธิ์เขาสอบ เนื่องจากมีเวลาเรียนไมถึงรอยละ 80 ในรายวิชานั้น
4. นักศึกษาทําผิดระเบียบของการสอบและไดรับการตัดสินใหสอบตก

การให I จะกระทําไดในกรณีดังตอไปนี้
1. นักศึกษาไมสอบและ / หรือไมสงผลงาน เพราะปวย โดยมีใบรับรองแพทยจากหนวยบริการ
สุขภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล หรือมีใบรับรองแพทยที่แพทยประจําหนวยบริการ
สุขภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลรับรอง
2. นั ก ศึ ก ษาไม ไ ด เ ข า สอบและ/หรื อ ไม ไ ด ส ง ผลงานด ว ยเหตุ สุ ด วิ สั ย ให อ ยู ใ นดุ ล ยพิ นิ จ ของ
คณะกรรมการฯลฯ

การให S หรือ U
จะกระทํ า ได เฉพาะรายวิ ช าที่ ไม มี ห น ว ยกิ ต หรื อ มี ห น ว ยกิ ต ที่ โ รงเรี ย นเห็ น ว า ไม ค วรจํ าแนกผล
การศึกษาออกเปนสัญญลักษณที่มีแตมประจํา
การให S
เมื่อการประเมินผลเปนที่พอใจ
การให U
เมื่อการประเมินผลไมเปนที่พอใจ
การให R
จะกระทําไดในกรณีที่อาจารยผูสอนเห็นสมควรใหสอบแกตัว หรือปฏิบัติงานเพิ่มเติม
การให P
จะกระทําไดเฉพาะรายวิชาที่มีการสอนหรือปฏิบัติงานตอเนื่องกันมากกวา 1 ภาคการศึกษา
และ/หรือการศึกษาในรายวิชานั้นยังไมสิ้นสุด
การให X
จะกระทําไดเฉพาะรายวิชาที่คณะยังไมไดรับรายงานผลการประเมินการศึกษาของรายวิชา
นั้นตามกําหนด
2. เกณฑการสําเร็จการอบรม เปนไปตามเกณฑดังตอไปนี้
2.1 ผู เข ารั บ การอบรมต องเขาอบรมรายวิช าตางๆ ตามโครงสรางหลักสูตร โดยมีจํานวน
หนวยกิตรวมที่อบรมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 38 หนวยกิต ประกอบดวยหมวดวิชาศึกษาทั่วไปไมนอยกวา
6 หนวยกิต หมวดวิชาเฉพาะไมนอยกวา 32 หนวยกิต
2.2 ในแตละวิชามีเวลาอบรมไมนอยกวารอยละ 80
2.3 หมวดวิชาเฉพาะผูเขาอบรมตองผานการประเมินผล ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ แตละ
รายวิชาตองไดสัญลักษณผลการประเมินตั้งแต C ขึ้นไป
2.4 ไดแตมเฉลี่ยตลอดป ไมต่ํากวา 2.00 จากระบบแตมประจํา 4 ระดับคะแนน
2.5 ไมเปนผูประพฤติตนเสื่อมเสียระหวางการอบรมในหลักสูตร
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การพนสถานภาพการเปนผูเขารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร
การพนสถานภาพการเปนผูเขารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาลในกรณีดังตอไปนี้
1. ศึกษาครบตามหลักสูตร และไดรับประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล
2. ไดแตมเฉลี่ยในภาคการอบรมที่ 1 ต่ํากวา 1.5
3. ไมลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการอบรม
4. คณะกรรมการหลักสูตรมีคําสั่งใหพนสถานภาพการเปนผูเขารับการอบรม โดยใหออกกอนจบ

วินัยของผูเขารับการอบรม
1. มีศลี ธรรม จรรยา และความประพฤติดีงาม
2. แตงกายสุภาพเรียบรอย ถูกตองตามระเบียบและกาลเทศะ
3. ปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับของโรงเรียนอยางเครงครัด
4. มีความกตัญูตอครูอาจารย และเคารพนบนอบเชื่อฟงครูอาจารย
5. มีความสามัคคีในหมูคณะ
6. เคารพเชื่อฟงหัวหนาและรุนพี่ทั้งในและนอกสถานที่
7. หากมี ผู ฝ า ฝ น ระเบี ย บวิ นั ย หรือนํ ามาซึ่งความเสื่อ มเสีย ของสถาบั น และวิช าชี พ แล ว จะถู ก
พิจารณาโทษดังนี้
นักศึกษาผูชวยพยาบาลทุกคนจะมีคะแนนความประพฤติคนละ 100 คะแนน หากปฏิบัติผิดระเบียบ
ของโรงเรียน จะมีการตัดคะแนนความประพฤติลง โดยมีเกณฑดังตอไปนี้
เกณฑการตัดคะแนนความประพฤตินักศึกษาผูชวยพยาบาล แบงออกเปน 3 ระดับ ดังนี้
ปฏิบัติผิดระเบียบระดับที่ 1 (ตัด 2 คะแนน)
1. ทรงผม และแตงกายผิดระเบียบของโรงเรียน
2. ใชโทรศัพทขณะเรียนภาคทฤษฎี และขึ้นฝกปฏิบัติงานบนหอผูปวย
3. รับประทานอาหารในหองเรียน
4. ทําเสียงดัง รบกวนความสงบ กอใหเกิดความรําคาญแกผูอื่น
5. กลาววาจาไมสุภาพ ไมมีสัมมาคารวะ ไมรูกาลเทสะ
ปฏิบัติผิดระเบียบระดับที่ 2 (ตัด 5 คะแนน)
1. หนีเรียน ทั้งภาคทฤษฎี และขึ้นฝกปฏิบัติงานบนหอผูปวย
2. เซ็นชื่อแทนกัน
3. ลักทรัพยและของมีคา
4. ทะเลาะวิวาท (ดวยวาจา) ใหเกิดความเสียหายแกผูอื่น
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ปฏิบัติผิดระเบียบระดับที่ 3 (เขาที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ)
1. ทะเลาะวิวาท ทํารายรางกาย
2. เลนการพนัน มีสารเสพติด
3. ประพฤติผิดในทางชูสาว ตั้งครรภระหวางศึกษา
4. ปลอมแปลงเอกสารทางราชการ

ระเบียบการปฏิบัติในโรงเรียน
1. เขาหองเรียนตามกําหนดเวลา ควรมากอนเวลา 15 นาที (ถาเขาหองเรียนชาเกินกวา 30 นาที)
จะถูกบันทึกไวคิดรวมเวลาขาดเรียนตามระเบียบ)
2. การแตงกายจะตองแตงเครื่องแบบตามที่โรงเรียนกําหนด
ภาคที่หนึ่ง
- แตงเครื่องแบบนักศึกษา 7 สัปดาหแรก
แตงเครื่องแบบปฏิบัติงานเฉพาะวันที่จัดใหขึ้น
ฝกปฏิบัติงาน
ภาคที่สอง
- ใหแตงเครื่องแบบฝกปฏิบัติงานเฉพาะวันที่จัดใหขึ้น
ฝกปฏิบัติงาน
ภาคฤดูรอน
- ใหแตงเครื่องแบบฝกปฏิบัติงานตลอดภาคการศึกษา
3. ใหชวยกันรักษาความสะอาดเรียบรอยของสถานที่และระเบียบในหองเรียน
4. หามสงเสียงดัง และหามเขาไปในบริเวณโตะทํางานของอาจารยเมื่ออาจารยไมอยู
5. หามนําอาหารหรือของขบเคี้ยวไปรับประทานในขณะที่เรียน
6. ใหจัดเวรดูแลความสะอาดหองเรียน ถาฝาฝนไมปฏิบัติหนาที่ตามที่มอบหมายจะถูกตัดคะแนน
ความประพฤติ
7. ถาผูเขารับการอบรมทําของเครื่องใชของโรงเรียนฯ หรือคณะฯ ชํารุดเสียหาย ใหหาตัวบุคคลที่ทํา
ใหได มิฉะนั้นทุกคนจะตองเฉลี่ยกันออกคาใชจายในการซอมแซมหรือซื้อใหม ถาไมอาจซอมไดอีก
การมาติดตอที่โรงเรียน ใหแตงชุดนักศึกษาทุกครั้งหรือชุดฝกปฏิบัติงาน พรอมทั้งนําบัตรประจําตัว
นักศึกษามาดวยทุกครั้งหากผูใดฝาฝนจะไดรับโทษตามกฎระเบียบของโรงเรียนฯ ดังนี้
ครั้งที่ 1 ลงบันทึกในแผนรายงานการทําผิดกฎระเบียบของโรงเรียนฯ และตักเตือน
ครั้งที่ 2 ลงบันทึกฯ เขียนรายงานและภาคทัณฑ
ครั้งที่ 3 ลงบันทึกฯ เขียนรายงาน และขอพบผูปกครอง

การมาติดตอกับโรงเรียนเมื่อสําเร็จจากการอบรมแลว
☞ ตองแตงกายสุภาพ เนื่องจากเปนสถานที่ราชการ
☞ นักเรียนหญิงไมสวมกางเกง และไมสวมรองเทาแตะ
☞ นักเรียนชายไมสวมกางเกงขาสั้น และไมสวมรองเทาแตะ

ถาผูใดไมปฏิบัติตาม ทางโรงเรียนมีสิทธิที่จะไมรับเรื่องที่นักศึกษามาติดตอ
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ระเบียบการลาปวย ลากิจ และขอปฏิบัตขิ องการขาดเรียนหรือขาดการปฏิบัติงาน
ของผูเขารับการอบรมหลักสูตรผูชวยพยาบาล
การลาปวย
- ตองแจงใหทางโรงเรียนทราบภายในวันที่ปวย ระหวางเวลา 08.00 – 12.00 น.
การติดตอแจงปวย
กรณีอยูหอพักขางนอก
• โทรแจงโรงเรียนผูช วยพยาบาล 0–2306–9144, 0–2354–9100 ตอ 1631, 1634
กรณีอยูหอพักของคณะเวชศาสตรเขตรอน
• โทรแจงโรงเรียนผูชวยพยาบาล 1631, 1634
กรณีที่ปวยอยูตางจังหวัด
1. ใหโทรแจงโรงเรียนผูชวยพยาบาล โทร. 0-2306-9144
2. เมื่อ หายปวย มาเรียนวันแรกตองสงใบลาพรอมใบรับรองแพทย ในใบลาตองมีลายเซ็นของ
ผูปกครองที่เซ็นชื่อในสมุดมอบตัว เซ็นรับรองวาปวยจริง
3. ถาปวยและรักษาตัวอยูที่บานตั้งแต 3 วันขึ้นไป ตองนําใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
ซึ่งมีลายเซ็นของแพทยผูทําการรักษามาแสดงพรอมกับใบลาปวยในวันแรกที่มาเรียน หรือมา
ขึ้นฝกปฏิบัติงาน

การลากิจ
ตองใหผูปกครองที่เซ็นชื่อในสมุดมอบตัวเปนผูมาขออนุญาตลากับผูอํานวยการโรงเรียนผูชวยพยาบาล
ลวงหนากอนวันขอลากิจอยางนอย 1 วัน พรอมทั้งเขียนใบลากิจและนําหลักฐานมาแสดงดวย ยกเวนการลากิจ
ครั้งนั้นเปนเหตุการณดวน (เฉพาะเรื่องเกี่ยวกับบิดาหรือมารดาเทานั้น) ไมตองลาลวงหนา แตตองแจงใหทาง
โรงเรียนทราบภายในวันแรกที่ขอลากิจ และตองสงใบลาวันแรกที่มาเรียน หรือมาขึ้นฝกปฏิบัติงานฯ พรอมทั้ง
แสดงหลักฐานประกอบดวย

การลาปวย
1. จะตองโทรแจงโรงเรียนทราบในวันที่ปวย
2. จะลาปวย ลากิจ ซึ่งเปนวันหยุดตอเนื่องวันหยุดราชการ, นักขัตฤกษ โดยมีเหตุผลไมเพียงพอจะคิด
เปนวันขาดเรียนตอเนื่อง
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ขอปฏิบัตขิ องการมาสาย การขาดเรียน หรือขาดการปฏิบัติงานบนหอผูปวย
1. การมาสาย
1.1 สายภายในเวลา 30 นาที
☞ ครั้งที่ 1

- ตักเตือน
- เขียนรายงาน

☞ ครั้งที่ 2

- ลงบันทึกในแผนรายงาน การทําผิดกฎระเบียบ
- เขียนรายงาน
- ภาคทัณฑ

☞ ครั้งที่ 3

- ลงบันทึก
- เขียนรายงาน
- ขอพบผูป กครอง

1.2 สายเกิน ชั่วโมง
☞ ครั้งที่ 1

- ลงบันทึก
- เขียนรายงาน
- ตักเตือนและภาคทัณฑ

☞ ครั้งที่ 2 ขึ้นไป

- ลงบันทึก
- เขียนรายงาน
- ขอพบผูป กครอง

2. การขาดเรียนภาคบรรยาย โดยไมแจง
☞ ครั้งที่ 1

- เขียนรายงาน, ตักเตือน
- ลงบันทึก

3. การขาดเรียนภาคการปฏิบัติงาน โดยไมแจง
☞ ครั้งที่ 1

- ลงบันทึก
- เขียนรายงาน

☞ ครั้งที่ 2 เกิน 3 วัน

- เขียนรายงาน, ตักเตือน และภาคทัณฑ
- ลงบันทึก
- Adding ครบเทาจํานวน วัน เวลาที่ขาด
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หมายเหตุ
1. ตลอดหลักสูตร 1 ป อนุญาตใหลาปวยและลากิจได แตละรายวิชา ไมเกิน 20% ถาปวยเกิน
จะไมมีสิทธิ์เขาสอบ หรือไมจบการศึกษา
2. การคิดจํานวนวันปวย ลา ตลอดป นับ จํานวนวัน ปวย ลา มาสาย ขาดเศษของชั่วโมงคิดเปน
1 วัน
3. กรณี ที่ป วยและถูกรับ ไวรักษาตั ว (Admit) ในโรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยมหิ ดล และ/หรือ
แพทย สั่ งพั กมี ใบรับ รองของแพทย จ ากโรงพยาบาลสั งกั ด มหาวิท ยาลั ย จํานวนเกิน 10 วั น
อนุญาตใหทํางานใชในวันหยุดนักขัตฤกษตามจํานวนวันที่ปวยเกินเทาจํานวนวันที่แพทยสั่งพัก
หรือรับไวในโรงพยาบาล
4. การขาดเรียนโดยไมแจงใหทางโรงเรียนทราบ ถือวาผิดระเบียบของโรงเรียน ซึ่งตองปฏิบัติตาม
ขอปฏิบัติที่โรงเรียนกําหนด
5. กรณี ที่ ป ว ยลาในภาคฤดู ร อ น ซึ่ งเป น การฝ ก ปฏิ บั ติ งานนอกคณะฯ ผู ที่ ป ว ย ลา จะต อ งขึ้ น
ปฏิบัติงานใชใหครบเทากับจํานวนวันที่ลา โดยปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนกําหนด การลา
ปวยขณะฝกงาน จะตองขึ้นฝกงานใหครบตามหลักสูตร
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ระเบียบปฏิบัติในการสอบของผูเขารับการอบรมหลักสูตรผูชวยพยาบาล
1. ติดบัตรประจําตัวผูเขารับการอบรมทุกครั้งที่เขาสอบ
2. อนุญาตใหนําเฉพาะปากกา ยางลบ เขาหองสอบ
3. กรรมการคุมสอบจะประกาศขั้นตอน วิธีปฏิบัติในการสอบกอนอนุญาตใหลงมือทําขอสอบ โปรดฟงให
เขาใจและปฏิบัติตาม
4. ในระหวางสอบ ถาตองการสิ่งใด เชน ปากกา ยางลบ หรือไมสบาย ใหยกมือขึ้น กรรมการคุมสอบจะเปน
ผูใหความชวยเหลือ
5. อานทบทวนคําถามใหเขาใจแลวจึงตอบ เมื่อเขียนคําตอบแลวตรวจทานใหเรียบรอย ถาตองการจะสงชุด
ขอสอบและกระดาษคําตอบใหยกมือขึ้น กรรมการผูคุมสอบจะเปนผูไปเก็บเอง หามลุกออกจากที่นั่งสอบ
กอนที่กรรมการฯ จะไปเก็บกระดาษสอบ
6. ห ามพู ด หรื อติ ดต อกั บ นั กเรีย นคนอื่ น ๆ ในขณะสอบ หรือแสดงปฏิกิริย าใดๆ ที่จ ะทําให ผูอื่น เขาใจผิ ด
ถาฝาฝนจะไดรับโทษตามกฎของโรงเรียนฯ
7. มาสายเกิน 15 นาที ไมมีสิทธิเขาสอบ
8. หามนํากระดาษสอบทุกแผนออกจากหองสอบ
9. ผูท่ีปวยหรือลาในวันสอบ ไมมีสิทธิเขาสอบในวันนั้น เมื่อมาสอบภายหลังถาไดคะแนน มากกวา 55 ใหคิด
เทากับคะแนน 55 (เกรด D+)
10. ถาทุจริตในการสอบวิชาหนึ่งวิชาใดดวยประการใด ๆ ก็ตาม ตองถูกไลออกจากการเปนนักศึกษาผูชวย
พยาบาล หรือปรับตกทุกวิชาตองเรียนซ้ําชั้นในปการศึกษาตอไป

การบริการสุขภาพนักศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดลไดชื่อวาเปนมหาวิทยาลัยที่บริการดานสุขภาพอนามัยของนักศึกษาไดยอดเยี่ยม
แหงหนึ่ง เพราะนอกจากการใชบริการรักษาพยาบาลเบือ้ งตน แลวยังรวมไปถึงการใหบริการในระดับคนไขใน
โรงพยาบาลทั้ ง 3 แห งของมหาวิ ท ยาลัย คือ โรงพยาบาลศิริร าช โรงพยาบาลรามาธิ บ ดี โรงพยาบาล
เวชศาสตรเขตรอน ตลอดจนใหบริการที่ครอบคลุมไปถึงการเขารับการรักษาจากโรงพยาบาลของรัฐบาลและ
ของเอกชนในกรณีที่นักศึกษาประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บปวยกระทันหัน และโรงพยาบาลนั้นๆ อยูในเขตที่ใกล
ที่ สุด ยิ่ งไปกว า นั้ น บริ ก ารนี้ ยั งมี ลั ก ษณะเป น การประกั น ชีวิต และประกัน สภาพความเป น นั ก ศึ กษาทุ ก คน
ดวย กล าวคื อ ถ า นั ก ศึ ก ษาเสี ยชี วิต โดยเหตุ ใดก็ ตามที่ มิ ใช เกิ ดจากการกระทํ าของนั ก ศึ ก ษาเองหรือ สู ญ เสี ย
สมรรถภาพในการทํางานของอวัยวะสวนใดสวนหนึ่งของรางกายจนไมสามารถจะศึกษาตอไปได นักศึกษา
จะไดรับเงินสงเคราะหจํานวน 100,000 บาท จากมหาวิทยาลัยทันที
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ที่ตั้งของหนวยบริการสุขภาพนักศึกษา
1. หนวยสุขภาพนักศึกษาคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ตึกผูปวยนอก (โอ.พี.ดี. ใหม) ชั้น 4
ในกรณีที่นักศึกษาเจ็บปวยฉุกเฉินนอกเวลาราชการ นักศึกษาสามารถเขารับการรักษาได ณ หอง
103 ตึก โอ.พี.ดี. ใหม ชั้นที่ 1 โดยจะตองแสดงบัตรประจําตัวนักศึกษาตอเจาหนาที่/แพทยเวร
ทุกครั้งที่เขารับบริการ
2. หน ว ยสุ ขภาพนั กศึ กษาคณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบ ดี นั ก ศึก ษาสามารถเขารับ
การตรวจรักษาไดที่อาคารสมเด็จพระเทพรัตน (หนวยอนามัย) ชั้น 2 ในเวลาราชการ กรณี ที่
นักศึกษาเจ็บปวยฉุกเฉินนอกเวลาราชการใหเขารับการรักษาที่แผนกฉุกเฉิน ทั้งนี้จะตองมีบัตร
ประจําตัวนักศึกษาแสดงตอเจาหนาที่/แพทยเวร ทุกครั้งที่เขารับบริการ
3. หนวยสุขภาพนักศึกษา โรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน เปดใหบริการแกนักศึกษาในเวลาราชการ
ที่แผนกผู ป ว ยนอก ชั้น 3 อาคารราชนคริน ทร และรั บ การตรวจรักษานอกเวลาราชการไดที่
แผนก โอ.พี.ดี นอกเวลา ชั้น 1 อาคารราชนครินทร
การเขารับบริการสุขภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลจะเขารับบริการสุขภาพได ณ หนวยบริการ
สุขภาพของคณะที่ตนสังกัดอยู โดยจะตองปฏิบัติดังนี้
1. ไดชําระคาบริการสุขภาพประจําป และมีบัตรสุขภาพแลว
2. ทุกครั้งที่จะตองตรวจรักษาพยาบาล หรือการบําบัดทางทันตกรรม ตองมารับบริการที่หนวย
สุ ขภาพคณะที่ ต นเป น นั กศึ กษาอยู ซึ่งจะไดรับ การรักษาทั น ที แตถาจะมีก ารรัก ษาเพิ่ ม เติ ม
แพทยประจําหนวยจะสงตัวพรอมบัตรสุขภาพไปยังหนวยที่มีโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย เพื่อ
พบแพทยเฉพาะทางหรือทันตแพทยตอไป
3. ในกรณีที่เจ็บปวยหรือเกิดอุบัติเหตุนอกเวลาราชการไมสามารถติดตอหนวยสุขภาพได ใหแสดง
บัตรประจําตัวนักศึ กษาขอเขารับการรักษาในโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย แตต องรีบติดต อ
หนวยสุขภาพของคณะฯ ตน เพื่อนําใบสงตัวจากหนวยสุขภาพของตนไปที่โรงพยาบาลฯ ภายใน
24 ชั่วโมง
4. ในกรณีเกิดอุบัติหตุหางไกลจากโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย หรือปวยรายแรงกระทันหัน ไม
สามารถจะเขารักษาในโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย จําเปนตองเขาโรงพยาบาลใกลที่สุด ให
นักศึกษาหรือผูปกครองตามที่แจงไวในการขึ้นทะเบียนนักศึกษา หรือบิดามารดาทําหนังสือถึง
รองอธิ การบดี ฝ า ยกิ จ การนั ก ศึ ก ษาภายใน 24 ชั่ ว โมง ขอให ม หาวิท ยาลัย เป น ผู จายค ารั ก ษา
พยาบาล คาหอง อาหาร แตทั้งนี้จะไดรับสิทธิ์ไมเกินจากที่ไดรับการรักษาในโรงพยาบาลของ
มหาวิทยาลัยมหิดล และจะตองผานการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริการสุขภาพกอน
จึงจะขอเบิกเงินคารักษาพยาบาลได หากคณะกรรมการพิจารณาเห็นวาควรยายมารักษาพยาบาล
ในโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย และผูปวยไมปฏิบัติตามนักศึกษาจะไมไดรับสิทธิบริการสุขภาพ
ตามที่กําหนดไว
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5. ในกรณีที่จะตองซื้อยาเองจะตองผานตามขั้นตอน ตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการ
ใหบริการสุขภาพ และการจายเงินสงเคราะห สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล และจะตอง
ซื้อจากหองยาของโรงพยาบาลเทานั้น และใหนําใบเสร็จของโรงพยาบาลเปนหลักฐานขอเบิกเงิน
คืน ในกรณี ห องยาของโรงพยาบาลยื น ยัน ในหลัก ฐานใบสั่ งยาวาไม มี ย า ให ซื้ อยาจากรานค า
ภายนอก แตนักศึกษาจะตองเก็บใบสั่งยา และใบเสร็จรับเงิน ไวเปนหลักฐานแจงรองอธิการบดี
ฝายกิจการนักศึกษาขอเบิกเงินคืน
6. รายละเอีย ดอานในระเบีย บวาด วยการเขารับ บริการสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัย มหิดล
ใหถี่ถวน
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แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาผูชวยพยาบาลตอการฝกปฏิบัติงานบนหอผูปวย
สถานที่ฝกภาคปฏิบัติ ………………………………………………………… โรงพยาบาล………………………………..…………….
ปฏิบัติตั้งแตวันที่ ......................................... 25………..…… ถึงวันที่.......................................25………..............
คําชี้แจง โปรดอานขอความแตละขอแลวทําเครื่องหมาย/ลงในชองที่คิดวาตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด
ระดับความเหมาะสม
รายละเอียด
ลําดับ
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
1. หัวหนาหอผูปวย
1.1 ใหการตอนรับและ ปฐมนิเทศเกี่ยวกับหอผูปวยที่ฝกปฏิบัติงานมี
ความชัดเจน
1.2 มีปฏิสัมพันธที่ดีกับนักศึกษา ทําใหเอื้อตอการฝกปฏิบัติงาน
1.3 สนับสนุนใหกําลังใจนักศึกษาในการฝกปฏิบัติงาน
1.4 กระตุนใหนักศึกษามีความรับผิดชอบในการทํางานตามหนาที่
2. พยาบาล / ผูชวยพยาบาลประจําหอผูปวย
2.1 มีการประชุมปรึกษากอนและหลังฝกปฏิบัติ (Pre – Post
conference)
2.2 ผสมผสานความรูและประสบการณดานการพยาบาลมาใชสอน
2.3 เปดโอกาสใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็น
2.4 มีปฏิสัมพันธที่ดีกับนักศึกษา กระตุนใหนักศึกษาเกิดความคิด
ริเริ่มสรางสรรค
3. อาจารยนิเทศ
3.1 มอบหมายงานใหนักศึกษารับผิดชอบลวงหนาเพื่อใหไดมีเวลา
ศึกษาทบทวนความรู
3.2 ปญหาการพยาบาลของผูปวยที่มอบหมายใหนักศึกษารับผิดชอบ
ดูแลมีความเหมาะสม
3. มีความรูและทักษะการปฏิบัติการพยาบาลในหอผูปวย
3.4 ชี้แนะใหนักศึกษามองเห็นปญหาตางๆในการใหการพยาบาล
3.5 สาธิตการพยาบาลใหดูเปนตัวอยางเมื่อนักศึกษามีปญหาหรือไม
มั่นใจ
3.6 ตรวจสอบความรู ความเขาใจของนักศึกษาในเรื่องที่สอนเมื่อ
สิ้นสุดการสอน
3.7 นํานักศึกษารวมประชุมกอนและหลังปฏิบัติงาน
ข้ อเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….……………………………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ประกาศ
เรื่อง การแตงกายของผูเขารับการอบรมหลักสูตรผูชวยพยาบาล
โรงเรียนผูชวยพยาบาล คณะเวชศาสตรเขตรอน
1. การแตงกายของผูเขารับการอบรมหลักสูตรผูชวยพยาบาล หญิง
1.1 เครื่องแบบปกติ
1.1.1 แตงเครื่องแบบใหถูกตองตามที่โรงเรียนฯ กําหนด
1.1.2 แตงเครื่องแบบใหสะอาดเรียบรอยทั้งในและนอกโรงเรียนฯ (โรงพยาบาล)
1.1.3 เครื่องประดับผม ใหใชสีดํา
1.1.4 นาฬิกาขอมือ ใชชนิดมีเข็มวินาที สายโลหะหรือสายหนังสีดํา สีน้ําตาล
1.2 ยูนิฟอรมสีขาว
1.2.1 สีขาวสะอาด รีดเรียบ ไมพับแขนเสื้อ ติดกระดุมทุกเม็ด
1.2.2 สายคาดเอวไมหลวม หรือคับจนเกินไป
1.2.3 ระหวางเดินทางใหสวมเสื้อสูท
1.2.4 การทําผม
❈ ไมไวผมมา
❈ ผมยาว ใหรวบแลวตลบขึ้นใหเรียบรอย
❈ ผมยาว ถารวบแลวตลบไมได ใหคลุมดวยเนทสีดําใหเรียบรอย
❈ ผมยาว ใชยางรัดผมตองผูกโบวสีดําขนาด 1 นิ้ว ไมมีลวดลาย และ
ไมมีโลหะ ติดกิ๊บสีดํา ไมใชที่คาดผม
1.2.5 หามสวมเครื่องประดับ ยกเวนนาฬิกาขอมือชนิดที่มีเข็มวินาที
1.3 เสื้อชั้นใน ใชสีขาวหรือสีออน ๆ ถาใชบราเซียรตองสวมเสื้อในคอกระเชาหรือใสสลิปทับ
1.4 กางเกงใน ใชสีขาวหรือสีออน ๆ ชนิดเต็มตัว ไมใชชนิดบีกินนี่
1.5 สวมแบทติโคท หรือสลิปสีขาวทุกครั้งที่แตงยูนิฟอรม (ไมใชสีอื่น)
1.6 ถุงเทาและรองเทารักษาใหสะอาด ขาว อยูเสมอ

2. วันที่ขึ้นฝกปฏิบัติงานบนหอผูปวย
ใหสวมยูนิฟอรมสีขาวคลุมทับดวยสูทที่ทางโรงเรียนจัดใหมาจากบานหรือจากหอพัก
*หาม สวมยูนิฟอรมสีขาวมาจากบาน หรือจากหอพัก หรือออกนอกโรงพยาบาล โดยไมมีเสื้อสูท
คลุมทับ
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เครื่องแบบผูเขารับการศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล
คณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล

ด้ านหน้ า

ด้ านหลัง

เครื่องแบบปกติของผูเขารับการศึกษาหญิง ประกอบดวย
๑. เสื้อเชิ้ตสีขาวมีลักษณะดังนี้
๑.๑ ไมมีลวดลาย มีความหนาพอควร
๑.๒ ความยาวของตัวเสื้อใหเลยสะเอว เพื่อใหกระโปรงทับไดโดยมิดชิด
๑.๓ ตัวเสื้อผาอกโดยตลอด ติดกระดุมพลาสติกสีขาว ไมรัดรูป
๑.๔ แขนเสื้อสั้นเหนือศอกขึ้นไป ๑ ๑ นิ้ว ดานหลังไมมีสาบเสื้อ
๒
๒. กระโปรงสีกรมทา หรือสีดํา แบบเรียบ ทรงตรง ความยาวคลุมเขา ดานหลังพับซอนกัน
(ไมผาดานหลังหรือดานขาง) หามใชผายีนส กํามะหยี่ และลูกฟูก
๓. เข็มขัดหนัง หรือหนังกลับสีดําหรือสีน้ําตาลเขม มีหัวเข็มขัดรูปตรามหาวิทยาลัย
๔. เข็มตรามหาวิทยาลัย ใชติดอกเสื้อเบื้องขวา
๕. รองเทาหนังสนเตี้ย ชนิดหุมสนสีดํา แบบสุภาพ
๖. นาฬิกาขอมือ ชนิดมีเข็มวินาที แบบสุภาพ
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ด้ านหน้ า

ด้ านหลัง

เครื่องแบบปกติของผูเขารับการศึกษาชาย ประกอบดวย
๑. เสื้อเชิ้ตสีขาว ไมมีลวดลาย แขนสั้น ดานหลังไมมีสาบเสื้อ
๒. กางเกงขายาวแบบสากล สีกรมทา หรือสีดํา หามใชผายีนส ผากํามะหยี่ ลูกฟูก
๓. รองเทาหนังหุมสนสีดํา แบบสุภาพ
๔. ถุงเทาสีดํา
๕. เข็มขัดหนัง หรือหนังกลับสีดํา หรือสีน้ําตาลเขม มีหัวเข็มขัดรูปตรามหาวิทยาลัย
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ชุดขึ้นฝกปฏิบัติงานบนหอผูปวย ของผูเขารับการศึกษาหญิง สีขาว

น.ส.ใจดี มีเงิน

ผูเขารับการศึกษาหญิง
ชุดขึ้นฝกปฏิบัติงานบนหอผูปวย จะเปนชุดสีขาว เสื้อและกระโปรงติดกัน ไมสวมหมวก ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้
เสื้อเชิ้ตสีขาวปกคอบัว หางคอเล็กนอย ปกชื่อ-สกุล และชื่อหลักสูตร ที่อกเสื้อ
เสื้อ
ดานซายสีน้ําเงิน ใหเห็นอยางชัดเจน แขนสั้นเหนือขอศอก ปลายแขนตรง ทับเขา
ดานนอก ไมมีบาหลัง ติดกระดุมโลหะตราคณะฯ ๓ เม็ด
กระโปรง

เขารูป ๖ ตะเข็บ ปลายบานเล็กนอย ยาวคลุมเขาประมาณ ๒ – ๒.๕ นิ้ว มีกระเปา
เฉียงขางหนา ๒ ใบ ติดซิปในกระเปาดานซายมือ มีเข็มขัดผาขนาด ๑.๕ นิว้ คาด
ทับรอยตอของเอวเสื้อและกระโปรง ที่เอวกระโปรงใหติดกระดุมโลหะ
เชนเดียวกับกระดุมเสื้อ ๑ เม็ด
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ชุดขึ้นฝกปฏิบัติงานบนหอผูปวย ของผูเขารับการศึกษาชาย สีขาว

ด้ านหน้ า

ด้ านหลัง

ผูเขารับการศึกษาชาย
เสื้อ

คอกลม ผาหนา มีกระเปาบนดานซาย ๑ ใบ ดานลาง ๒ ใบ
ติดกระดุมพลาสติกสีขาว ๕ เม็ด แขนสั้นเหนือขอศอกพับเขาดานใน มีสาบรอบเอว
ดานหลังใตสาบเอวมีผา ๒ ชิ้นซอนกัน ปกชื่อ – ชื่อสกุล และชื่อหลักสูตร ที่อกเสื้อ
ดานซาย สีน้ําเงินใหเห็นอยางชัดเจน
กางเกง สีขาว แบบสุภาพ ขายาวคลุมสนเทา
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