
 

ค ำช้ีแจง 
ระเบียบกำรฝึกปฎบิัติงำนนอกสถำนทีส่ ำหรับ Extern 

ภำควชิำเวชศำสตร์ชุมชน 
 
 

1. หนงัสือแจง้ระเบียบการฝึกปฏิบติังานนอกสถานท่ีส าหรับ Extern 
- ใหน้กัศึกษาแพทยน์ าหนงัสือแจง้ระเบียบการฝึกปฏิบติังานฯ  น าเรียนผูป้กครอง 

และส่งหนังสือตอบกลบัมำยงัภำควชิำเวชศำสตร์ชุมชน   ก่อนขึน้เรียนวชิำ 
เวชศำสตร์ชุมชน  อย่ำงน้อย 2 สัปดำห์ 

  
2. ค าช้ีแจง ระเบียบการใชร้ถ  กรณีนกัศึกษาแพทยน์ ารถยนตไ์ปใช ้

2.1 ต้องมหีนังสือจำกผู้ปกครองของนักศึกษำแพทย์ขออนุญำต (ตามแบบฟอร์มท่ี   
       ก าหนดให)้  ส่งถึงภำควชิำเวชศำสตร์ชุมชน  ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 2 สัปดำห์ก่อน 
       ขึน้เรียนวชิำเวชศำสตร์ชุมชน 
2.2 กรณีนกัศึกษา  น ารถยนตไ์ปใช ้ โดยไม่ได้ปฏบิัติตำมค ำช้ีแจงข้อ 2.1  ในเวลำที่ 
       ก ำหนด  ถือวา่เป็นการฝ่าฝืนระเบียบภาควชิาเวชศาสตร์ชุมชน  จะพิจารณาโทษ  
       ตามดุลยพินิจของหวัหนา้ภาควชิาเวชศาสตร์ชุมชน 
 
                                                                           
      
      (ผูช่้วยศาสตราจารย ์นพ.บวรศม  ลีระพนัธ์) 

                                      ประธานรายวชิา RAID 615 
                                       

 
 
 
 
 
 
 
 



 
                    ภาควิชาเวชศาสตร์ชมุชน 

   คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี   
270  ถนนพระราม 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ10400 

                            โทรศพัท์ 02-2011578  โทรสาร 02-2011930ท่ี 
ศธ 0517.0618/346                    
วนัท่ี      28     เมษายน  2558 
เร่ือง ระเบียบการฝึกปฏิบตัิงานนอกสถานท่ีส าหรับ Extern 
เรียน นกัศกึษาแพทย์ปี 6 /2558  
สิ่งท่ีสง่มาด้วย 1. ประกาศภาควิชาเวชศาสตร์ชมุชน  เร่ือง  ระเบียบการฝึกปฏิบตัิงานส าหรับ Extern ในรายวิชา 

     RAID 615  เวชศาสตร์ชมุชน พ.ศ. 2556  จ านวน  2  แผน่ 

  2 . แบบฟอร์มส าหรับผู้ปกครองตอบกลบั เร่ือง  ระเบียบการฝึกปฏิบตัิงานนอกสถานท่ีส าหรับ Extern 
  3.  แบบฟอร์มการน ารถไปใช้ระหวา่งฝึกปฏิบตัิภาคสนาม 
 
 ด้วย ภาควิชาเวชศาสตร์ชมุชน   คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  ได้ตระหนกัถงึเร่ือง   ความปลอดภยั  และความ
เสี่ยงตอ่การเกิดอบุตัิเหตจุราจร   ในระหวา่งการฝึกปฎิบตัิงานภาคสนามของ Extern  เป็นอย่างย่ิง    จงึได้ออกประกาศภาควิชาเวช
ศาสตร์ชมุชน  เร่ือง  ระเบียบการฝึกปฏิบตัิงานนอกสถานท่ีฯ    รายละเอียดดงัสิ่งท่ีสง่มาด้วย 
 
 ทัง้นี ้เคยเกิดเหตกุารณ์กรณี Extern  น ารถยนต์สว่นตวัไปใช้  ระหวา่งออกฝึกปฏิบตัิงานภาคสนาม  แล้วเกิดเหตขุบัรถชนจน
เสียชีวิต    ซึง่ความเสียหายท่ีเกิดขึน้เกินจะรับผิดชอบได้   และเป็นความผิดทางอาญา   ทางภาควิชาฯ   จงึมีความห่วงใย  Extern ใน
เร่ืองนีเ้ป็นอย่างย่ิง  และได้พยายามจดัหาสถานที่ฝึกปฏิบตัิงานให้มีความพร้อมตอ่การเรียนรู้  และมีความสะดวกในการเดินทางไป-
กลบั   กบัสถานท่ีพกัอย่างท่ีสดุแล้ว   และเพ่ือเป็นการป้องกนัเหตกุารณ์ดงักลา่ว   จงึขอความร่วมมือจาก Extern และผู้ปกครอง  ให้
ปฏิบตัิตามระเบียบดงักลา่ว  อย่างเคร่งครัดในเร่ืองเร่ือง   “ ห้าม Extern  น ายานพาหนะใดๆ  ท่ีไมไ่ด้จดัโดยคณะฯหรือหวัหน้า
หน่วยงานท่ีฝึกปฏิบตัิงาน   ไปใช้โดยเดด็ขาด ” (รวมถงึรถจกัรยาน)   กรณีท่ี  Extern  มีความจ าเป็นต้องใช้รถ   จะต้องมีหนงัสือ
ยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผู้ปกครอง  ก่อนขึน้ปฏิบตัิงาน  2 สปัดาห์  และผู้ปกครองจะต้องรับผิดชอบตอ่เหตกุารณ์ใดๆ  ท่ีจะ
เกิดขึน้ทัง้หมด 
  

จงึเรียนมาเพ่ือทราบ  และโปรดให้ความร่วมมือปฏิบตัิตามระเบียบดงักลา่ว  อย่างเคร่งครัด   
 
                     ขอแสดงความนบัถือ                              

                                                                                     
                                                                        (ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิชยั  เอกพลากร)  
                                                                               หวัหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ชมุชน 
 



 
 

ประกาศภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน 
 

เรื่อง ระเบียบการฝึกปฏิบัติงานสาหรับ Extern ในรายวิชา RAID 615 
เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 

พ.ศ. 2556 
................................................................................... 

 
     เพ่ือความสะดวก และความปลอดภัยส าหรับนักศึกษาแพทย์  ขณะฝึกปฏิบัติงานในรายวิชา         เวชศาสตร์
ครอบครัวและชุมชน  หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  
ทางภาควิชาฯ จึงได้ก าหนดระเบียบไว้ดังนี้ 

 
1. ให้นักศึกษาแพทย์เดินทางโดยยานพาหนะที่คณะฯ หรือ หัวหน้าหน่วยงานที่รับฝึกปฏิบัติงาน หรือผู้แทนจัดให้

เท่านั้น ในกรณีท่ีนักศึกษาแพทย์ต้องการน ายานพาหนะส่วนตัวไปใช้ให้ผู้ปกครองลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มหนังสือ
ยินยอมให้น ารถยนต์ส่วนตัวไปใช้ของภาควิชาฯ โดยผู้ปกครองเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินที่
เกิดข้ึนทั้งหมด และต้องส่งหนังสือยินยอมถึงหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน ล่วงหน้า 2 สัปดาห์ก่อนขึ้นเรียน 

 
2. ในกรณีที่ค้างแรมให้นักศึกษาแพทย์พักในสถานที่ ที่ทางภาควิชาฯ หรือ หัวหน้าหน่วยงานที่รับฝึกปฏิบัติงานหรือ

ผู้แทนจัดให้เท่านั้น 
 
3. ในระหว่างเวลาฝึกปฏิบัติงานนักศึกษาแพทย์ต้องแต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัยมหิดล และติดป้ายชื่อ  ไม่

ใช้เครื่องประดับที่มีค่า  และไม่น าสิ่งของมีค่าไปในระหว่างฝึกปฏิบัติงาน 
 
4. การออกนอกสถานที่หรือเขตฝึกปฏิบัติงาน นักศึกษาแพทย์ต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากอาจารย์ผู้

ควบคุม  หรือหัวหน้าหน่วยงานที่รับฝึกปฏิบัติงานหรือผู้แทนก่อน และนักศึกษาแพทย์จะต้องรับผิดชอบในความ
เสียหายหรือความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ 

 
5.  ในกรณีที่น าบุคคลภายนอกเข้าไปในเขตฝึกปฏิบัติงานและที่พักจะต้องได้รับอนุญาตเป็นลาย  ลักษณ์อักษรจาก

อาจารย์ผู้ควบคุม  หรือหัวหน้าหน่วยงานที่รับฝึกปฏิบัติงานหรือผู้แทนก่อน 
        

       ................/ 6.นักศึกษาแพทย์ 
 
 



 
 

6. นักศึกษาแพทย์จะต้องระวังรักษาเครื่องใช้ต่างๆของภาควิชาฯ และสถานที่ที่ไปฝึกปฏิบัติงาน ไม่ให้ช ารุดเสียหาย ใน
กรณีท่ีท าช ารุด หรือสูญหาย  นักศึกษาแพทย์จะต้องเป็นผู้ชดใช้เองท้ังหมด   

 
7. ขณะฝึกปฏิบัติงาน ถ้านักศึกษาแพทย์เจ็บป่วยให้แจ้งต่ออาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานหรือหัวหน้าหน่วยงานที่

รับฝึกปฏิบัติงานหรือผู้แทน ทราบ 
 
8. ขณะฝึกปฏิบัติงานให้นักศึกษาแพทย์ ประพฤติปฏิบัติด้วย กริยา วาจา สุภาพเรียบร้อย มีระเบียบวินัย  และอยู่ใน

ศีลธรรม จรรยาบรรณท่ีดีงาม 
 
9. กรณีท่ีมีการลาทั้งวันราชการและวันหยุด ต้องเขียนใบลาเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องได้รับอนุญาต     จากอาจารย์ผู้

ควบคุม  หรือหัวหน้าหน่วยงานที่รับฝึกปฏิบัติงานหรือผู้แทนก่อน  จึงจะลาหยุดได้ 
 

ในกรณีที่นักศึกษาแพทย์ฝ่าฝืนระเบียบจะถูกพิจารณา  ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าภาควิชา 
    เวชศาสตร์ชุมชน 

 
ให้ใช้ระเบียบนี้นับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป 

 
 
              ประกาศ  ณ  วันที่   13    มีนาคม   พ.ศ.  2556           

                    

                              
       
                  ( ศาสตราจารย์วิชยั  เอกพลากร ) 
                            หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

        
        เขียนที่................................................................ 
        ........................................................................... 
        ........................................................................... 
 
      วันที่...............เดือน..........................................พ.ศ.................. 
 
เรื่อง   รับทราบระเบียบการฝึกปฏิบัติงานนอกสถานที่ส าหรับ Extern 
เรียน  หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน 
อ้างถึง   หนังสือ  ประกาศภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน  เรื่อง  ระเบียบการฝึกปฏิบัติงานนอกสถานที่ส าหรับ Extern   
           ในรายวิชา RAID 615  เวชศาสตร์ชุมชน  พ.ศ. 2556 
 
  ข้าพเจ้า.................................................................. ......................................................เป็นผู้ปกครอง 
ของนักศึกษาแพทย์ชื่อ.......................................................................นามสกุล........................... ................................... 
ได้รับทราบ  ระเบียบการฝึกปฏิบัติงานนอกสถานที่ส าหรับ Extern  ในรายวิชา RAID 615  เวชศาสตร์ชุมชน  พ.ศ. 2556   
รายละเอียดหนังสือที่อ้างถึงเรียบร้อยแล้ว 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้.................................................................................................... .............................................. 
.................................................................................... .................................................................................................. 
............................................................................................................................. ......................................................... 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน.................................................................เบอร์โทรศัพท์มือถือ........................ ................................. 
 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ  
 
       ขอแสดงความนับถือ 
 
             ............................................. 
          (..................................................) 

ทราบ / แฟ้ม นศพ.ปี 6 
 
 

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิชัย  เอกพลากร) 
หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน 

 



                                                                
หนังสือยินยอมให้น ารถยนต์ส่วนตัวไปใช้ 

 
เขียนที่................................................................ 

        ........................................................................... 
        ........................................................................... 
 
     วันที่...............เดือน..........................................พ.ศ.................. 
 

 
เรื่อง   รับทราบระเบียบการฝึกปฏิบัติงานนอกสถานที่ส าหรับ Extern 
เรียน  หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน 
 
  เนื่องด้วย นศพ.............................................................................................................ซึ่ งอยู่ในความ 
อุปการะของข้าพเจ้าได้ไปฝึกปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาล.................................................. ...............จังหวัดนครราชสีมา 
ข้าพเจ้า  นาย / นาง / นางสาว................................................................................................. อายุ..........................ปี 
อยู่บ้านเลขท่ี........................................ตรอก/ซอย...................................................ถนน.............................................  
ต าบล/แขวง............................................อ าเภอ/เขต..................................................จังหวดั...... ................................. 
หมายเลขโทรศัพท์...................................................................................................ซึ่งเป็น บิ ดา / มารดา / ผู้ปกครอง 
ยินยอมให้ นศพ. ผู้นี้ น ารถยนต์ไปใช้ระหว่างฝึกปฏิบัติงาน  ตั้งแต่วันที่........................................................................ 
ถึงวันที่.........................................................................ทั้งนีข้้าพเจ้ารับทราบและเข้าใจกฎระเบียบของภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน  ที่
ห้าม นศพ. น ารถไปใช้เป็นอย่างดี  และขอเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินที่อาจเกิดขึ้นจากการน ารถไปใช้ของ 
นศพ. ผู้นี้ทุกประการ 
 
  เพ่ือเป็นหลักฐานในการนี้  ข้าพเจ้าจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 

ลงชื่อ..................................................................ผู้ให้ความยนิยอม  
           (..................................................................) 
        

                       O   อนญุาต        O    ไมอ่นญุาต 
     ตอบกลบั     ภาควิชาเวชศาสตร์ชมุชน     
                        คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี
                        270 ถ. พระราม 6 ราชเทวี  กทม. 10400                                      (ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิชยั  เอกพลากร) 
 หรือสง่ Fax.    02-2011518 กด 134                                                                          หวัหน้าภาควชิาเวชศาสตร์ชมุชน 



 
 

ค ำแนะน ำ  กำรเดินทำงไป  โรงพยำบำลชุมชนในวชิำเวชศำสตร์ชุมชน ปี 6  (วชิำ RAID 615) 
 

เพื่อใหก้ารเดินทางไปฝึกงานวชิา commed   ณ โรงพยาบาลชุมชนใน จงัหวดันครราชสีมา  เพื่อเป็น 
                  ไปดว้ยความเรียบร้อยจึงขอใหค้  าแนะน าดงัน้ี 

1. Extern ของภาคเรียนท่ี 1  จะทราบสถานท่ีฝึกปฏิบติังานท่ีโรงพยาบาลชุมชน ในจ.นครราชสีมา  เม่ือมี 
การปฐมนิเทศ นศพ.ปี 6  โดยงานแพทยศาสตรศึกษา  ประมาณตน้เดือน มีนาคม (ล่วงหนา้ก่อนออกจากรามาฯ  
อยา่งนอ้ย 1 สัปดาห์)  ส่วน extern  ของภาคเรียนท่ี 2 จะทราบสถานท่ีฝึกปฏิบติังานท่ีโรงพยาบาลชุมชน  
ในจ.นครราชสีมา  ก่อนออกจากรามาฯ อยา่งนอ้ย 1 สัปดาห์  จากงานแพทยศาสตรศึกษา  ถา้ยงัไม่ทราบขอให ้
ตรวจสอบท่ี website  www.ra.mahidol.ac.th/th/dpt/CM/Courseth ส านกังานศูนยเ์วชศาสตร์ชุมชน 

2. โรงพยาบาลชุมชน  ท่ีใหก้ารฝึก commed นั้น  มีเฉพาะใน จ.นครราชสีมา  เท่านั้น 
3. Extern  ท่ีเดินทางจากคณะแพทยฯ์ รามาธิบดี  เพื่อไปฝึกท่ีบุรีรัมย,์สุพรรณบุรีหรือพระนครศรีอยธุยา   

แต่จะข้ึน commed เป็น rotation แรก  ขอใหข้นสัมภาระไปท่ีรพ.มหาราชนครราชสีมาในวนัเสาร์หรือวนัอาทิตย ์ 
ก่อนการเร่ิมฝึกปฏิบติังาน (กลุ่มแรกไปวนัจนัทร์เชา้) 

4.    ส าหรับ Extern จากบุรีรัมย,์สุพรรณบุรีหรือพระนครศรีอยธุยา  ท่ีฝึกภาควชิาทางคลินิกแลว้จะข้ึน  
commed ต่อท่ีโคราช  จะมีรถโรงพยาบาลจงัหวดัท่ีฝึกงานไปส่งท่ีโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  ในเชา้วนั
จนัทร์  โดยรถจะออกจากโรงพยาบาลท่ีฝึกงาน ช่วงเชา้ เวลา 06.00 –07.00 น. เพื่อมาเขา้ปฐมนิเทศ ท่ีกลุ่มงานเวช
กรรมสังคม  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  เวลา 09.00 น.  ขอใหน้ศพ. ติดต่อยนืยนัเร่ืองการเดินทางไดท่ี้
เจา้หนา้ท่ีของโรงพยาบาลท่ีตนเองฝึกงานล่วงหนา้  และตรงต่อเวลา  ส่วนเร่ืองท่ีพกัในโรงพยาบาลมหาราช
นครราชสีมาและการเดินทางไปโรงพยาบาลชุมชน  ใหติ้ดต่อเจา้หนา้ท่ีกลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.มหาราช
นครราชสีมา  ตามท่ีอยูข่า้งทา้ย 

5. ในวนัจนัทร์แรก  ของการปฐมนิเทศ   
-    กลุ่มแรก  ของภาคเรียนท่ี 1 และ2  (กลุ่มของ commed คือ กลุ่ม 1 และกลุ่ม 7)  

    ช่วงเชา้ของวนัจนัทร์แรก  ปฐมนิเทศท่ี รพ.มหาราช  และช่วงบ่ายของวนัจนัทร์ปฐมนิเทศท่ีเวชกรรมสังคม  จากนั้น
เดินทางไปโรงพยาบาลชุมชน   

                          -    กลุ่มต่อๆ ไปท่ีข้ึน commed (กลุ่มของ commed คือ กลุ่ม 2 – 6 และ กลุ่ม 8 - 12) 
     ปฐมนิเทศท่ีเวชกรรมสังคมวนัจนัทร์ ในเวลา 09.00 น. จากนั้นช่วงบ่ายจะแยกกนัไปตามโรงพยาบาลชุมชน  ใน     
     จงัหวดันครราชสีมา  โดยมีรถจากโรงพยาบาลชุมชนมารับ ตามท่ีก าหนดไว ้

หมำยเหตุ  กลุ่ม Extern บุรีรัมย,์สุพรรณบุรีหรือพระนครศรีอยธุยา  ท่ีมา commed  ท่ีจงัหวดันครราชสีมา  
เป็นกลุ่มแรกจะพลาดการเขา้ร่วมปฐมนิเทศ  วนั จนัทร์แรก ดงันั้นหลงัจากจบ commed ท่ี จ.นครราชสีมา เม่ือ
กลบัไปท่ี รพ.บุรีรัมยสุ์พรรณบุรีหรือพระนครศรีอยธุยา    ขอใหติ้ดต่อสอบถามเก่ียวกบัการฝึกปฏิบติังานทางคลินิก
จากฝ่ายวชิาการของ โรงพยาบาลท่ีฝึกงาน 

 
 

http://www.ra.mahidol.ac.th/th/dpt/CM/Courseth


 
6. เม่ือครบเดือนของการฝึก commed  นั้น  การเดินทางจากโรงพยาบาลชุมชนในจงัหวดันครราชสีมา  ไป 

   โรงพยาบาลบุรีรัมย,์สุพรรณบุรีหรือพระนครศรีอยธุยา      นกัศึกษาสามารถมาพกัชัว่คราวท่ีโรงพยาบาลมหาราช   
   ในคืนวนัศุกร์และ/หรือ  วนัเสาร์ สัปดาห์ท่ี 4  จากนั้นวนัอาทิตยเ์วลา 13.00 น.  จะมียานพาหนะจาก รพ.มหาราช  
   นครราชสีมา  ไปส่งท่ี โรงพยาบาลท่ีฝึกงานดงักล่าว 

7. นศพ.  ท่ีปฏิบติังานโรงพยาบาลบุรีรัมย,์สุพรรณบุรีหรือพระนครศรีอยธุยา        และจะเดินทางมาปฏิบติั 
งานท่ีโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  ควรหลีกเล่ียงเวรนอกเวลา  คืนวนัอาทิตยส์ัปดาห์สุดทา้ย  เพื่อจะไดเ้ดิน  ทาง
ไปกบัรถท่ีทางโรงพยาบาลบุรีรัมย,์ สุพรรณบุรี, พระนครศรีอยธุยา  จดัใหใ้นเชา้วนัจนัทร์ไดท้นัเวลา 

 
กำรติดต่อสถำนที ่/ บุคคล 
- ทีโ่รงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 
นกัศึกษาแพทยท่ี์จะเขา้พกัในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  และขอรถท่ีจะไปส่งท่ีโรงพยาบาลชุมชนหรือส่งท่ี
โรงพยาบาลท่ีฝึกงานในจงัหวดับุรีรัมย,์สุพรรณบุรีและพระนครศรีอยธุยา       
บุคคลทีต่ิดต่อ   อาจารยน์วลละออ / คุณทศันีย ์/ คุณรุจาภา   กลุ่มงานเวชกรรมสังคม  โทร. 044-235240-1 

 
- ทีโ่รงพยำบำลบุรีรัมย์ 
นกัศึกษาแพทยท่ี์จะเขา้พกัในโรงพยาบาลบุรีรัมย ์ และรถท่ีจะไปส่งท่ีโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
บุคคลทีต่ิดต่อ  คุณชีวนั  ตั้งประเสริฐ  ฝ่ายหอ้งสมุด  โทร.044 – 615002 ต่อ 2115 

หมำยเหตุ  กรุณำติดต่อทีพ่กัและรถยนต์  ก่อนเดินทำงไป  1  อำทติย์ 
 
- ทีภ่ำควชิำเวชศำสตร์ชุมชน  คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี 

        บุคคลทีต่ิดต่อที ่ คุณนณฐพงศ ์ อ่ิมทรัพย ์ โทร.02-2011518  ต่อ 105  โทรสาร 02-2011578 ต่อ 134 
 

ข้อแนะน ำเกี่ยวกบัสัมภำระ  ของใช้ส่วนตัว  ทีจ่ะน ำไปโรงพยำบำลชุมชน 
1. น าแต่ของจ าเป็น เช่น เส้ือผา้  หนงัสือ  ของใชท่ี้จ าเป็น 
2. ของใชช้ิ้นใหญ่ เช่น อุปกรณ์ท าอาหาร  พดัลม  ท่ีนอน  ไม่มีความจ าเป็น  หากสงสัยใหติ้ดต่อสอบถามไดท่ี้

โรงพยาบาลท่ีไปฝึกอบรมไดก่้อน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สรุปงานที่นักศึกษาแพทย์จะต้องส่งงาน  
1.   แบบรายงานความก้าวหน้าโครงงาน กลุ่ม  ส่งวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ที่ 1,2,3 (ก่อนนิเทศงาน 1 วัน) 

สัปดาห์ที่ 1,2  ส่ง fax.  02-2011518 ต่อ 134 หรือ  sanitpong.ims@mahidol.ac.th  มายังภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน 
สัปดาห์ที่ 3    ส่ง fax 044 – 235240 – 1  มายังกลุ่มงานเวชกรรมสังคม 

2.  Log Book  
ส่ง     วันพุธ สัปดาห์ที่ 2  ส่ง fax. 02-2011930  หรือ sanitpong.ims@mahidol.ac.th 

              วันศุกร์ สัปดาห์ที่ 4  ส่งอาจารย์ที่ปรึกษาหลังการน าเสนอโครงงาน 
               3.  รายงานผู้ป่วย difficult case 
        ส่ง     Case ภายในวันจันทรส์ปัดาห์ที่ 3  เพื่อให้อาจารย์ได้มีโอกาสเตรียมการสอนให้ส่งทาง E-mall  ของอาจารย์ทั้ง  2  ท่าน    
                        ดังนี้ 
               -   อาจารย์สายพิณ  หัตถีรัตน์              rashi@mahidol.ac.th    

                        -   อาจารย์นลิวรรณ  นิมมานวรวงศ์              ninlawan.nia@mahidol.ac.th 
  -   คุณณัฐฐา จิระพลังสันติ                             nattha.jil@mahidol.ac.th                               

   4. รายงานข้อเสนอแนะการสร้างเสริมสุขภาพ กรณีศึกษาเฉพาะพื้นที่ 
 

สรุปวันศุกร์สัปดาห์สุดท้ายส่ง 
     1.    log book  (แบบบันทึกการเรียนรู้ประจ าสัปดาห์) 

               2.    บทคัดย่อรายงานโครงงานกลุ่มและ electronic file 
               3.    power point  การน าเสนอโครงงานกลุ่มและ electronic file 

      4.     รายงานข้อเสนอแนะการสร้างเสริมสุขภาพกรณีศึกษาเฉพาะพ้ืนที่ 
      5.     แบบประเมินการจัดเรียนการสอนโดยนักศึกษาแพทย์ 

การเดินทางไปโรงพยาบาลชุมชนหรือรพ.มหาราชเพื่อประชุมในวันศุกร์  ให้นศพ.ติดต่อขอรถในพื้นที่ด้วย 
  -  เดินทางไปวันศุกร์สัปดาห์ที่ 1,2  ไปโรงพยาบาลชุมชน 
  -  เดินทางไปวันศุกร์สัปดาห์ที่ 3  ไปโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
  -  วันศุกร์สัปดาห์ที่ 4   ไปโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  ในกรณีที่มีปัญหาขอให้ติดต่อกับพื้นที่โดยด่วนก่อน 
  กลุ่มงานเวชกรรมสังคม  โรงพยาบาลมหานครราชสีมา 
  - อ.นวลละออ  01-6691237 
  - คุณทัศนีย์   01-2668584 
  โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 
  - คุณชีวัน  09-6308231 
  โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 
  - คุณธัญญกิตติ์  081-4905828 
  โรงพยาบาลสุพรรณบุรี 
                           - คุณวรวัฒน ์  083-6066100 
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