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- เล่มท่ี ๓ สามารถติดต่อยืมไดท้างหอ้งสมุดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยทางหอ้งสมุด

คณะฯ ใหย้ืมตลอดการศึกษาในรายวิชานรีเวชวิทยาแลวางแผนครอบครัว 
 
สมุดรำยงำนกำรปฏิบัตงิำนของนักศึกษำแพทย์  
          สมุดแสดงรายการปฏิบติังาน หตัถการและการผา่ตดัต่างๆ ท่ีภาควิชาสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา จดัท าข้ึน 
โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือภาควิชาจะไดรู้้ความเป็นจริงจากสถิติท่ีนกัศึกษาไดแ้จง้ประสบการณ์ไว ้ เพ่ือน ามาปรับปรุง 
เปล่ียนแปลงนโยบาย หรือวตัถุประสงคก์ารศึกษา ใหน้กัศึกษาบนัทึกตามความเป็นจริงและส่งคืนเจา้หนา้ท่ีฝ่าย
การศึกษาภาควิชาฯ ภายใน ๗ วนัหลงัส้ินสุดการปฏิบติังาน 
 
ระเบียบกำรยมืเวชระเบียนเพือ่กำรศึกษำวจิัยหรือท ำรำยงำน  
เวชระเบียนผู้ป่วยที่ยงัมชีีวิต  
              ส าหรับนกัศึกษาแพทย ์ การยืมตอ้งผา่นใหอ้าจารยแ์พทยผ์ูรั้บผิดชอบนกัศึกษาชั้นปีนั้นๆ ท่ีภาควิชาฯ 
แต่งตั้งหรืออาจารยแ์พทยผ์ูค้วบคุมการสอนวิชานั้น เป็นผูเ้ซ็นรับรองก่อนติดต่อขอยืมเวชระเบียน ไดใ้น วนัราชการ 
ตั้งแต่ ๘.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ท่ีเคานเ์ตอร์เวชระเบียน ชั้นใตดิ้นอาคารสมเดจ็พระเทพรัตน ์
เวชระเบียนผู้ป่วยถึงแก่กรรม   
          การขอยืมใชต้อ้งมีบนัทึกขอ้ความการขอยืมจากหวัหนา้ภาควิชาถึงหวัหนา้หน่วยเวชระเบียน  
เวชระเบียนผู้ป่วยในที่เพิง่จ ำหน่ำย  
          นกัศึกษาผูข้อยืมใช ้ จะตอ้งปฏิบติัตามระเบียบของการขอยืมเวชระเบียนผูป่้วยท่ียงัมีชีวิต และมาขอรับเวช
ระเบียนไดท่ี้เจา้หนา้ท่ีธุรการหอ้งใตดิ้น อาคารสมเดจ็พระเทพรัตน ์ ภายหลงั ๑๒.๐๐ น.  
ระยะเวลำกำรขอยมื  
          แต่ละคร้ังมีก าหนดส่งคืนใน ๓ วนั ถา้ตอ้งการยืมต่อ ท่ีเจา้หนา้ท่ีธุรการหอ้งใตดิ้น อาคารสมเดจ็พระเทพ
รัตน ์ โทรศพัทภ์ายในขอพดูกบัเจา้หนา้ท่ีคน้เวชระเบียนเพ่ือการศึกษา หรือแจง้ดว้ยตนเองท่ีเคานเ์ตอร์หอ้งใตดิ้น 
อาคารสมเดจ็พระเทพรัตน ์ ซ่ึงจะ ใหย้ืมต่อไดอี้ก ๒ คร้ังเท่านั้น  



 

 

กำรส่งคืนเวชระเบียน  
          เวชระเบียนท่ีขอยืมไปเพ่ือการศึกษาวิจยัหรือท ารายงาน ใหน้ ามาคืนท่ีเคานเ์ตอร์ หนา้หน่วยเวชระเบียน 
ชั้นใตดิ้น  อาคารสมเดจ็พระเทพรัตน ์   ในเวลาราชการ ตั้งแต่ ๘.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. และ ตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบ 
การส่งคืนอยา่งเคร่งครัด ตามท่ีเจา้หนา้ท่ีของหน่วยจะช้ีแจงการปฏิบติั  
 ข้อควรจ ำ  

- เวชระเบียนทุกเล่มเป็นเอกสารของทางราชการ หา้มผูใ้ดน าไปเกบ็ไวใ้นครอบครอง โดยมิไดรั้บอนุญาต 
- หา้มท าส าเนาหรือถ่ายภาพขอ้มลูในเวชระเบียน เน่ืองจากขอ้มลูผูป่้วยถือเป็นความลบั หา้มมิใหผู้ใ้ด

คดัลอกส าเนา/เผยแพร่โดยมิไดรั้บอนุญาต 
- กรณีท่ีขอยืมไปแลว้ท าหาย ทางหน่วยจะรายงานไปยงัคณบดี ซ่ึงจะเป็นผูก้  าหนดโทษ  
- เพ่ือมิใหผู้ป่้วยเจา้ของเวชระเบียนท่ีถูกยืมน ามาศึกษา ตอ้งเสียเวลาจากการติดตามเวชระเบียนมาใหแ้พทย ์

ผูดู้แลรักษา ขอใหส่้งเวชระเบียนคืนหน่วยทนัทีท่ีไดก้ารศึกษาแลว้  
- จงเกบ็เวชระเบียนท่ียงัอยูใ่นช่วงระยะเวลาของการขอยืมไวใ้นท่ีซ่ึงสามารถน ามาคืนหน่วยไดท้นัที  กรณีท่ี

ผูป่้วยมาตรวจ  
 
กำรอยู่เวรและกำรแลกเปลีย่นเวร  
          ภาควิชาฯ ไดจ้ดัตารางการปฏิบติังานนอกเวลาราชการส าหรับนกัศึกษา  
เวรนอก  
          หมายถึง การอยูป่ฏิบติัหนา้ท่ีดูแลกรณีฉุกเฉินทางสูติ - นรีเวชกรรม   ตามหอผูป่้วยต่างๆ และท่ีหน่วยเวช
ศาสตร์ฉุกเฉิน นกัศึกษาผูอ้ยูเ่วร จะตอ้งมารับเวร เวลา ๑๖.๐๐ น.  หรือหลงัจากเลิกเรียนตามตารางสอน ในช่วง
สุดทา้ยของวนันั้น โดยรายงานตวัใหห้วัหนา้แพทยป์ระจ าบา้นท่ีอยูเ่วรรับทราบการมาปฏิบติัหนา้ท่ี และรอการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีอยูท่ี่หอผูป่้วยนรีเวช โดยตอ้งแจง้ใหแ้พทยป์ระจ าบา้นท่ีอยูเ่วรนอกไดรั้บทราบ เพ่ือการแจง้ตามตวั
นกัศึกษาไดถู้กสถานท่ีและทนัที  ภายหลงั ๒๓.๐๐ น. ไปแลว้จึงอนุญาต ใหก้ลบัไปหอพกัได ้   
กำรแลกเปลีย่นเวร  
          นกัศึกษาเจา้ของเวร จะตอ้งแจง้การแลกเปล่ียนเวรใหเ้จา้หนา้ท่ีการศึกษาภาควิชาฯทราบล่วงหนา้ เพ่ือ
แกไ้ขรายช่ือนกัศึกษาท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีนอกเวลาราชการ การตกลงแลกเปล่ียนกนัเองโดยไม่มีการแจง้ทางภาควิชาฯ
ทราบล่วงหนา้ ไม่มีผลในการปฏิบติัอยา่งเป็นทางการ หากมีการขาดเวร ถือวา่เป็นการละท้ิงหนา้ท่ี และขาดความ
รับผิดชอบของนกัศึกษาท่ีปรากฏช่ือในตารางเวรของวนันั้น อนัมีผลต่อคะแนนหมวดเจตคติของนกัศึกษาผูน้ั้นดว้ย     
 
กำรลำและกำรขำดเรียน  
          นกัศึกษาท่ีไม่สามารถเขา้เรียนหรือปฏิบติัหนา้ท่ีการฝึกอบรมตามตารางการเรียนการสอนใหป้ฏิบติัดงัน้ี  
กำรลำป่วย  

๑. แจง้หรือมอบหมายให้เพ่ือนแจง้อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบการสอน ในช่วงแรกของการขาดเรียน และอาจารย ์
หัวหน้าหอผูป่้วยท่ีนักศึกษาปฏิบติังานอยู่ ไดรั้บทราบโดยเร็วท่ีสุด ในกรณีท่ีติดต่อกบัเพ่ือน ไม่ไดใ้ห้
โทรศพัทแ์จง้เจา้หนา้ท่ีธุรการของภาควิชาฯ รับทราบทางหมายเลขโทรศพัทภ์ายใน ๐๙๑-๗๗๔-๕๕๓๒  



 

 

๒. ส่งใบลาซ่ึงแจง้สาเหตุของการเจบ็ป่วยมายงัหวัหนา้โครงการนกัศึกษาแพทยต์ามมาภายหลงั  
๓. ถา้การเจบ็ป่วยมีระยะเวลานานกวา่ ๓  วนั  ตอ้งมีใบรับรองแพทยส่์งตามมาดว้ย  

กำรลำกจิ     จะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากหวัหนา้ภาควิชาฯ ก่อน และใหป้ฏิบติัดงัน้ี  
๑. ให้นักศึกษาแจง้ให้อาจารยห์ัวหน้าหน่วยงานหรือหอผูป่้วยและหัวหน้า  แพทยป์ระจ าบ้านท่ีนักศึกษา

ปฏิบติัหนา้ท่ีฝึกอบรมอยูข่ณะนั้น ไดรั้บทราบล่วงหนา้  
๒. ส่งใบลากิจพร้อมดว้ยเหตุผลท่ีสมควรล่วงหนา้อย่ำงน้อย  ๑ วนัรำชกำร    ซ่ึงอาจารยพ่ี์เล้ียงจะพิจารณาและ

ใหค้วามเห็น ก่อนใหน้กัศึกษาน าเสนอหวัหนา้งานการศึกษาระดบัปริญญา หลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต 
เพ่ืออนุมติั  กำรส่งใบลำกิจย้อนหลังถือเป็นกำรละทิ้งหน้ำที่และขำดควำมรับผิดชอบ อาจตอ้งมาปฏิบติั
หนา้ท่ีเพ่ิมเติมภายหลงัตามระยะเวลา ท่ีอยูใ่นดุลพินิจของอาจารยใ์นภาควิชาฯ  

หมำยเหตุ  
- ใบลาขอไดจ้ากส านกังานธุรการภาควิชาฯ ตึกกลาง ชั้น ๔ หรือดาวนโ์หลดจากเวบไซดภ์าควิชาฯ 
- นกัศึกษาท่ีมีเวลาเรียนในภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา นอ้ยกวา่ ๘๐% ของเวลาเรียนจะไม่มีสิทธิรับการ

ประเมินผลการศึกษาในรอบนั้น และจะตอ้งซ ้าการศึกษาในรายวิชาของสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา  
- กรณีท่ีนกัศึกษามีเวลาฝึกอบรมในแต่ละหน่วยนอ้ยกวา่ ๘๐% อาจตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีเพ่ิมเติมภายหลงัตาม

ระยะเวลา ท่ีอยูใ่นดุลพินิจของอาจารยใ์นภาควิชาฯ  
- การขาดเรียนใดๆท่ีไม่ปฏิบติัตามระเบียบน้ี ถือวา่เป็นการละท้ิงหนา้ท่ีและขาดความรับผิดชอบ อนัเป็น

คุณสมบติัท่ีส าคญัยิ่งของการเป็นแพทย ์ ซ่ึงมีผลต่อคะแนนหมวดเจตคติ ตามมาถึงการประเมินผลของ
นกัศึกษาผูน้ั้นทั้งหมด  
 

ปัญหำทำงกำรศึกษำด้ำนคลนิิกและกำรจดัอำจำรย์พีเ่ลีย้งส ำหรับนักศึกษำแพทย์  
          การเรียนทางคลินิก เป็นการเปล่ียนแปลงแนวทางการศึกษา  ซ่ึงแตกต่างไปจากการเรียนทางดา้นปรีคลินิก
ท่ีนกัศึกษาไดผ้า่นมาเป็นอยา่งมาก นบัตั้งแต่วิธีการเรียนทางคลินิก จะมีการแบ่งนกัศึกษาออกเป็นกลุ่มยอ่ย 
นกัศึกษาจึงอยูใ่นสายตาของอาจารยแ์ละแพทยป์ระจ าบา้นท่ีรับผิดชอบการเรียนการสอนอยา่งใกลชิ้ด บางคร้ัง
เกือบจะเรียกไดว้า่เรียนแบบประกบตวั รวมไปถึงการสอดส่องดูแลทางดา้นเจตคติของนกัศึกษาดว้ย ประกอบดว้ย
ตารางการศึกษาท่ีค่อนขา้งจะแน่น นกัศึกษาจึงไม่มีเวลาวา่งเหมือนเช่นท่ีผา่นมา แมแ้ต่การแต่งกายนกัศึกษากไ็ม่
อาจปล่อยตวัตามสบายเหมือนท่ีผา่นมาได ้ส่ิงเหล่าน้ีอาจก่อใหน้กัศึกษาบางคนล าบากใจและยากต่อการปรับตวั  อีก
ทั้งการเรียนดา้นคลินิกในแต่ละภาควิชาเองการจดัวิธีการเรียนการสอนกย็งัอาจแตกต่างกนั  
          นอกจากน้ีแลว้การเรียนทางดา้นคลินิก นกัศึกษาจะตอ้งศึกษาใหเ้ขา้ใจอยา่งลึกซ้ึง ตอ้งเป็นไปตาม ล าดบั
ขั้นตอนมีเหตุมีผล การเฟ้นหาขอ้มลูจากผูป่้วย และแนวทางปฏิบติัเพ่ือฝึกฝนความรู้ความช านาญ ตลอดจน ทกัษะ
ทางหตัถการตอ้งกระท าดว้ยตนเอง จึงท าใหน้กัศึกษาบางคนท่ีเคยชินกบัการเรียนแบบผิวเผิน ประสบปัญหา ในการ
เรียนระดบัคลินิกน้ี  
          การเรียนระดบัคลินิกน้ี ส าหรับภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ยงัมีความแตกต่างจากภาควิชาอ่ืนๆ เพราะ
จะเนน้ทางดา้นทกัษะควบคู่ไปกบัดา้นทฤษฎีและเป็นทกัษะท่ีนกัศึกษาตอ้งมีประสบการณ์ความรู้ ความช านาญ 
ตั้งแต่ยงัอยูใ่นระหวา่งการศึกษา ซ่ึงเม่ือจบไปแลว้กจ็ะตอ้งน าความรู้ ความสามารถเหล่านั้นไปใชไ้ดท้นัที ดว้ยเหตุ



 

 

น้ีจึงขอใหน้กัศึกษาไดเ้ขา้ใจและใหค้วามเอาใจใส่ต่อการศึกษาวิชาน้ี เพ่ือจะไดป้ระโยชนจ์ากการน าไปประยกุตใ์ช้
ภายหลงัจบการศึกษาแพทยศาสตร์แลว้  
         ภาควิชาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา มองเห็นความยากล าบากในการศึกษาวิชาน้ี และปรารถนาจะใหผู้ท่ี้ผา่น
การศึกษาวิชาน้ี ไดมี้ความรู้ความสามารถตามท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งในการศึกษาแพทยศาสตร์ไดก้ าหนดไว ้ จึงไดจ้ดักลุ่ม
อาจารยพ่ี์เล้ียง ช่วยเหลือนกัศึกษาท่ีอาจมีปัญหาระหวา่งการเรียน ซ่ึงครอบคลุมไปถึงปัญหาดา้นส่วนตวั โดยหนา้ท่ี
ของอาจารยพ่ี์เล้ียง นอกจากการช่วยเหลือนกัศึกษาในดา้นต่างๆแลว้ ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเป็นพ่ีเล้ียงใหแ้ก่
นกัศึกษา คือ 

๑. เป็นท่ีปรึกษาปัญหาการเรียนของนกัศึกษา  
๒. ดูแลความประพฤติ และแนะน าตกัเตือนรวมทั้งรับปรึกษาปัญหาอ่ืนๆ ของนกัศึกษาในช่วงบ่ายของวนั

ศุกร์ท่ี ๓ ของการเรียนและปฏิบติังาน  
               ทางภาควิชาฯ ไดจ้ดัเวลาใหน้กัศึกษาไดมี้โอกาสพบปะกบัอาจารยพ่ี์เล้ียง จึงขอใหน้กัศึกษาอยา่ไดเ้กรงใจ
ท่ีจะมาปรึกษา ขอค าแนะน าปัญหาต่างๆ ซ่ึงรวมทั้งปัญหาดา้นส่วนตวัดว้ย จากอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบดูแล  ซ่ึงพร้อมท่ี
จะใหค้วามช่วยเหลือและค าแนะน าต่างๆ เพ่ือภาควิชาจะไดบ้รรลุวตัถุประสงคใ์นการช่วยเหลือใหน้กัศึกษาสามารถ
ศึกษาวิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ไดผ้ลดีท่ีสุดดว้ยการช่วยหาทางลดปัญหาดา้นต่างๆ ทั้งดา้นการเรียนและส่วนตวั  
 


