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คำนำ 

 

 ดวย สถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม (โควิด-19) ที่กำลังแพรระบาดในประเทศไทย

ในขณะนี้ เปนโรคอุบัติใหมและเปนโรคติดตออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งสงผลกระทบตอ 

วิถีชีวิต และนำมาสูปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตระดับชั้นคลินิก 

ปที่ 4-6 ของศนูยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกทุกแหงเปนรูปแบบออนไลนหรือการเรียนรูทางไกล (remote 

learning) มากขึ้น  

ในการนี้ งานพัฒนากิจการนักศึกษา สำนักงานบริหารโครงการรวมผลิตแพทยเพ่ิมเพ่ือชาวชนบทจึงได

จัดทำคูมือการสนับสนนุชวยเหลือนิสิตนักศึกษาแพทยชวงท่ีมีการระบาดของโควิด-19 (Student Support 

During COVID-19) นี้ เพื่อใหศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกนำไปใชเปนแนวทางในการออกแบบและ

พัฒนาระบบสนับสนุนชวยเหลือนิสิตนักศึกษาแพทย เพ่ือใหเกิดความปลอดภัย และคงไวซึ่งมาตรฐานการผลิต

บัณฑิตแพทยตามเกณฑมาตรฐานผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา และเกิดประโยชนสูงสุดสำหรบั

การพัฒนานิสิตนักศึกษาแพทยโครงการผลิตแพทยเพ่ือชาวชนบท 
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การสนับสนุนชวยเหลือนิสตินักศึกษาแพทยชวงที่มีการระบาดของโควิด-19  

(Student Support During COVID-19) 

คูมือการสนับสนุนชวยเหลอืนิสิตนักศึกษาแพทยชวงที่มีการระบาดของโควิด-19 (Student Support 

During Coronavirus) นี้จัดทำขึ้นจากการทบทวนขอมูลจากสถาบันการผลิตแพทยในตางประเทศ และปรับให

เขากับบริบทของศนูยแพทยศาสตรศกึษาชั้นคลินิกในประเทศไทย เพ่ือใชเปนแนวทางในการออกแบบและ

พัฒนาระบบสนับสนุนชวยเหลือนิสตินักศึกษาแพทย เพื่อใหเกิดความปลอดภัย และคงไวซ่ึงมาตรฐานการผลิต

บัณฑิตแพทยตามเกณฑมาตรฐานผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา โดยไดแบงออกเปน 5 ดาน ดังนี้ 

 

1. การชวยเหลือดานวิชาการ (Academic support) 

2. การดแูลดานชวีิตความเปนอยู (Well-being plan) 

3. การสนับสนุนเงนิทุนฉุกเฉิน (Emergency financial support) 

4. การเตรียมนิสิตนักศึกษาเพ่ือฝกปฏิบัติงานบนหอผูปวย (Clerkship preparation) 

5. การปฐมนิเทศนิสิตนักศึกษาแพทย 

 

1. การชวยเหลือดานวิชาการ (Academic support) 

1.1 การลงทะเบียนเรียน 

หลักการ 

เพ่ือใหนิสิตนักศึกษาแพทยสามารถลงทะเบียนเรียนตอเนื่องได ไมเสียโอกาสทางการศึกษา 

แนวทาง 

1. ศูนยแพทยฯ ควรสำรวจ คนหา ติดตาม และพิจารณาชวยเหลือนิสตินักศึกษาเปนกรณีพิเศษ 

ไดแก นิสิตนักศึกษา หรือครอบครัวที่ประสบปญหาดานการเงิน หรือเศรษฐานะไมดี ครอบครัว 

หยาราง นักศึกษาที่มีผลการเรียนไมดี/สอบตก นักศึกษาที่มีปญหาสุขภาพรางกายและจิตใจ ทั้งที่

มีอยูกอนและหลังการแพรระบาดของโรคโควิด-19 

2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตของศูนยแพทยฯ ควรประสานงานกับคณะ 

แพทยศาสตรฯ คูความรวมมือจัดทำแนวทางชวยเหลือนิสตินักศึกษาแพทยที่ไดรับผลกระทบ 

จากโควิด-19 
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ตางประเทศมีแนวทางชวยเหลือ ดังนี้ 

- Non-graded passes (NGP)1: นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนแบบประเมินผลสอบผาน/ตก 

โดยไมคิดเกรด และไมนำไปรวมคิดเปน GPAx โดยใหเลือกกอนจะตัดสินผลการสอบ  

- Fails converted to Withdraw No Fails (WNF)1,2: นักศึกษาสามารถถอนวิชาไดโดยไมติด F 

- Results Pending (RP)1: กรณีท่ีนักศึกษายงัไมสิ้นสุดการประเมิน 

- นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนซ้ำได2 โดยไมมีผลตอ GPAx  

1. The University of Adelaide, Australia  2. The University of Southern Queensland 

 

1.2 การเขาช้ันเรยีน 

หลักการ 

เพ่ือใหนิสิตนักศึกษาแพทย(และ/หรือท่ีครอบครัว)ไดรับผลกระทบจากโควิด-19 สามารถเขาชั้นเรียน 

ไดตามความเหมาะสม 

แนวทาง 

1. ศูนยแพทยฯ ควรสำรวจ คนหา ติดตาม และพิจารณาชวยเหลือนิสตินักศึกษาเปนกรณีพิเศษ 

ไดแก นิสิตนักศึกษา หรือครอบครัวที่ประสบปญหาดานการเงิน/ครอบครัวหยาราง นิสิต

นักศึกษาท่ีมีผลการเรียนไมดี/ สอบตก นิสิตนักศึกษาที่มีปญหาสุขภาพรางกายและจิตใจ นิสิต

นักศึกษาท่ีเขาเกณฑสงสัย (PUI) หรือยืนยันติดเชื้อโควิด-19 

ท่ีรับคำแนะนำจากแพทยผูดูแลรักษาใหแยกกักตัว (isolation) 

2. นิสิตนักศึกษาแพทยท่ีมีความเส่ียงดานการเรียน สังคม เศรษฐานะ หรือสุขภาพจิตอยูเดิมตั้งแต

กอนมีการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ใหถือวา เปนกลุมที่มีความเสี่ยงสูง ศูนยแพทยฯ ตอง

จัดระบบเฝาระวัง ติดตามและดูแลชวยเหลือนิสิตนักศึกษาอยางเหมาะสม 

3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตของศูนยแพทยฯ ควรประสานงานกับอาจารย 

ผูรับผิดชอบ/อาจารยผูสอน/กลุมงานฯ/คณะแพทยฯ คูความรวมมอืจดัทำแนวทางชวยเหลอื 

นิสิตนักศึกษาแพทยท่ีไดรับผลกระทบจากโควิด-19 ที่ไมสามารถเขาชั้นเรียนตามปกติหรือ

รูปแบบออนไลนได ทั้งนี้ใหพิจารณาเปนรายกรณีขึ้นกับบริบทของศูนยแพทยฯ 
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1.3 การจัดประสบการณเรียนรู 

หลักการ 

เพ่ือใหนิสิตนักศึกษาแพทยมีความรูความสามารถตามเกณฑมาตรฐานผูประกอบวิชาชพีเวชกรรมของ 

แพทยสภา 

แนวทาง 

1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตของศูนยแพทยฯ ประสานงานกบัอาจารย 

ผูรับผิดชอบ/อาจารยผูสอน/กลุมงานฯ/คณะแพทยศาสตรฯ คูความรวมมือจัดทำหลักสูตร 

และออกแบบการจัดประสบการณเรียนรู การวัดผล ตารางหมุนเวียนท่ีมุงเนนหรือสงเสริมให 

ผูเรียนนิสิตนักศกึษาเกิดการเรียนรูอยางบูรณาการทั้งดานพุทธพิสัย (cognitive) ทักษะพิสัย 

(psychomotor) และจิตพิสัย (affective) ตามเกณฑมาตรฐานผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมของ 

แพทยสภา ไดแก การเรียนรูทางไกล (remote/distance learning) หรือออนไลน (online 

learning) หรือการประชุมทางไกล (teleconference) การเรียนรูจากหุนจำลองหรือสถานการณ 

จำลอง การเรียนรูจากการผูปวยจำลอง และการเรียนรูจากผูปวยจริงหรือสถานการณจริง 

2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตของศูนยแพทยฯ กำหนดแนวทางการฝก 

ปฏิบัติงานบนหอผูปวย ใหงดเวนการสัมผัสผูปวยระยะใกลชิด: closed contact และ/หรือ

หัตถการที่มีความเส่ียงสงู โดยเฉพาะการเกิดละอองฝอยในอากาศ: aerosol transmission ท้ังนี้

ขึ้นกับความสมัครใจของนิสิตนกัศึกษาแพทย โดยใหพิจารณาตามหลกัความปลอดภัย และจัดการ

ลดความเส่ียงการติดเชื้อโควิด-19  และปฏิบติัตามแนวทาง universal precaution 

3. จัดเตรียมหุนฝก อุปกรณ เคร่ืองมือส่ือสาร เทคโนโลยี หองเรียน ส่ือการเรียนรูและคูมือ 

การเรียนรู ใหพรอมใชสำหรับการเรียนรูทางไกลหรือออนไลน และมาตรการเวนระยะหาง 

ทางสงัคม (social/physical distancing) 

4. ศูนยแพทยฯ ตองจัดเตรียมสัญญาณไวไฟและอินเตอรเน็ตความเร็วสูง ใหกระจายครอบคลุมทั้ง

บริเวณหอพักและหองเรียนเพื่อใหนิสิตนักศึกษาสามารถเขาเรียนไดจากหองพัก/หองเรียน ทั้งนี้ 

อาจจัดเตรียมไวที่หองพักอาจารยแพทยแตละแผนกเพ่ือความสะดวกในการสอนของอาจารย

แพทย 

5. ศูนยแพทยฯ กำหนดแนวทางการใชงานหองสมุดรวมทั้งการอำนวยความสะดวกการยมื-คืนผาน 

ระบบออนไลน และขยายเวลาคืนหนังสือ รวมทั้งการเขาถึงฐานขอมูลทางการแพทยตาง ๆ 
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6. จัดประสบการณเรยีนรูหรือบทเรียนเสริมพิเศษหรือจัดทำแนวทางการดูแลเพิ่มเติม (mentoring) 

สำหรับนสิิตนกัศึกษาท่ีตองการความชวยเหลือดานการเรียน 

Association of American Medical Colleges (AAMC)  ไดออกแนวปฏิบัตใินการฝกปฏิบัติงาน

ของนิสิตนักศึกษาแพทย (Guidance on Medical Students’ Participation in Direct Patient 

Contact Activities) วันท่ี 14 เมษายน 2563 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี ้(ภาคผนวก ก) 

- กรณีที่โรงเรยีนแพทยอยูในพ้ืนที่ที่มีการขาดแคลนบุคลากรดานสาธารณสุขที่จะใหการดูแลรักษา

ผูปวยติดเชื้อโควดิ-19 มีหลักการและขอแนะนำสำหรับการใหนักศึกษาแพทยไดฝกปฏิบัติที่ตอง

สัมผัสผูปวย ดังนี ้

1) นิสิตนักศึกษาแพทยยังมีสถานะเปนนกัศึกษา/ผูเรียน ไมใชบุคลากรทางการแพทย แมจะ

อยูระหวางกำลังฝกปฏิบัติเปนแพทย แตก็ยังมิใชแพทยผูมีใบอนญุาตประกอบวิชาชีพ 

เวชกรรม 

2) นักศึกษาแพทยสามารถเขารวมดูแลผูปวยและ/หรือการปฏิบตัิงานที่สมัผัสผูปวยไดตาม 

ความสมัครใจของนักศึกษาแพทยเอง โรงเรียนแพทยควรมีการชี้แจงผลดีผลเสีย และ

ไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากนิสตินักศึกษาแพทย และ/หรือ ผูปกครองวา 

การปฏิบัติที่ตองสัมผัสผูปวยโดยตรงเปนการกระทำโดยความสมัครใจของนสิิตนักศึกษา

แพทยเองในลักษณะของจิตอาสาและตองการใหความชวยเหลือดวยความมีมนุษยธรรม

เทานั้น และการเขารวมการปฏิบัติงานสัมผัสผูปวยนั้นตองไมรบกวนการเรียนการสอนตาม

หลักสูตร ทั้งนี้ สามารถอนุโลมใหเปนการเลือกฝกปฏิบัติกับสถานการณจำลองไดในกรณีที่

ไมเก็บหนวยกิต 

3) เพื่อใหเกิดความมั่นใจเกี่ยวกบัความปลอดภัยของนิสิตนักศึกษาแพทย ผูบริหารโรงเรียน

แพทยควรใหออกขอบังคับวา นักศึกษาแพทยจะไมถูกบังคับใหปฏิบัติงานสัมผัสกับผูปวย

ยกเวนเปนความสมัครใจของนักศึกษาแพทยเอง 

4) การเสนอโอกาสใหนักศึกษาแพทยเปนจิตอาสาในการปฏิบัติงานทีใ่กลชิดกับผูปวยควรทำ

ในกรณีขาดแคลนบุคลากรในการดแูลรักษาผูปวยเทานั้น ท้ังนี้ การใชดุลยพนิิจเพ่ือ

พิจารณาบทบาทหนาท่ีความรับผดิชอบไมจำเปนตองขึ้นกับระดับชัน้ปของนิสิตนักศึกษา

แพทย แตใหขึน้กับสมรรถนะของนักศึกษาแพทยแตละคน และควรมีการฝกฝนทักษะ

จำเพาะตาง ๆ จำเปนกับนิสิตนกัศึกษาแพทย 

- ควรพิจารณาใหงดการฝกปฏบิัติงานที่มีการสัมผัสผูปวยโดยตรงหรือการทำหัตถการของนสิิต

นักศึกษาแพทยจากสถาบันที่จดัฝกอบรมที่มีลักษณะดังตอไปน้ี 



 

การสนับสนุนชวยเหลือนิสตินักศึกษาแพทยชวงที่มีการระบาดของโควิด-19 (Student Support During Coronavirus) 5 

 

1) ต้ังอยูในพื้นที่ที่กำลังมีการระบาดของเชื้อโควิด-19ในระยะ community spread  

และ/หรือ  

2) มีการขาดแคลนอุปกรณปองกันสวนบุคคล (PPE) และ/หรือ 

3) มีความจำกัดในการตรวจหาเชื้อโควิด-19 และ/หรือ 

4) ไมมีความขาดแคลนบุคคลากรดานสาธารณสุขในการดูแลผูปวยติดเชื้อโควิด-19  

 โดยแนะนำไมใหนิสิตนักศึกษาฝกปฏบิัติท่ีตองสัมผัสกับผูปวยโดยเด็ดขาด 

 

2. การดูแลดานชวีิตความเปนอยู (Well-being plan) 

2.1 การเสริมสรางภูมิคุมกัน (Immunization)  

หลักการ 

เพ่ือใหนิสิตนักศึกษาแพทย ไดรับการเสริมสรางภูมิคุมกันโรคกอนขึ้นฝกปฏิบัติงาน 

แนวทาง 

1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตของศูนยแพทยฯ ประสานงานกบั 

คณะแพทยศาสตรฯ คูความรวมมือ จัดเตรียมงบประมาณสำหรับเสริมสรางภูมิคุมกนัฉดีวัคซีน

ปองกันโรคไขหวดัใหญกอนขึ้นฝกปฏิบัติงาน และฉีดวัคซีนอ่ืนตามแนวทางเดิมของศูนยแพทยฯ 

2. ศูนยแพทยฯ สำรวจประวัติการไดรับวัคซีนของนิสิตนักศึกษาแพทยและบันทึกขอมูลไวใน 

ฐานขอมูลสุขภาพของศูนยแพทยฯ 

 

2.2  การประเมินความพรอมกอนขึ้นฝกปฏิบัติงาน 

หลักการ 

เพ่ือใหประเมินสุขภาพรางกาย (physical health) ประเมินความพรอมนิสตินักศกึษาแพทย และ 

ชวยเหลือนิสิตนักศึกษาแพทยท่ีตองการความชวยเหลือดานสุขภาพรางกาย 

แนวทาง 

1. ศูนยแพทยฯ จัดเตรียมงบประมาณและจัดกิจกรรมประเมินสุขภาพรางกาย (physical health) 

ไดแก สัมภาษณประวัติ การตรวจรางกายทั่วไป (Physical examination) การตรวจทาง 

หองปฏิบัตกิาร (CBC, Chest X-ray, Anti-HBs) และเนนคัดกรองกลุมเส่ียงสูง ไดแก 

โรคเบาหวาน โรคความดนัโลหิตสูง โรคอวน (BMI>30) โรคภูมิคุมกันบกพรอง ประวตัิไดรับยา 
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สเตียรอยดหรอืกดภูมิคุมกันต้ังแต 2 สัปดาหขึ้นไป และ/หรือภาวะที่ศูนยแพทยฯ ทั้งนี้ ควร

ดำเนินการใหแลวเสร็จกอนข้ึนปฏิบัติงานบนหอผูปวย 

2. ศูนยแพทยฯ ใหความชวยเหลอืนิสิตนักศึกษาแพทยที่ตองการความชวยเหลือดานสขุภาพรางกาย 

ใหเขาถงึการรักษาตามมาตรฐานและ/หรือสูงกวาสิทธิการรักษา และปรับตารางเรียน และ/หรือ 

การขึ้นฝกปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับสุขภาพรางกาย 

 

2.3  การจัดต้ังระบบใหคำปรึกษาครบวงจร (ในเวลาราชการ) 

หลักการ 

เพ่ือใหนักศึกษาท่ีตองการการสนับสนุนชวยเหลือดานรางกาย ดานจิตใจ ดานการเรียน ดานสังคม 

ดานการเงิน และดานอ่ืน ๆ ในหวางท่ีมีการแพรระบาดของเชื้อโควิด-19 สามารถเขาถงึระบบใหคำปรึกษา 

ดูแลสนับสนุน ชวยเหลือไดงาย สะดวก เทาทันตอสถานการณ 

แนวทาง 

1. นิสิตนักศึกษาแพทยท่ีมีความเส่ียงดานการเรียน สังคม เศรษฐานะ หรือสุขภาพจิตอยูเดิมตั้งแต

กอนมีการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ใหถือวา เปนกลุมที่มีความเสี่ยงสูง ศูนยแพทยฯ ตอง

จัดระบบเฝาระวัง ติดตาม ใหคำปรึกษาและดูแลชวยเหลือนิสิตนักศึกษาอยางเหมาะสม 

2. ศูนยแพทยฯ จัดเตรียมทีมอาจารยแพทย นักวิชาการการศึกษา สำหรับการใหคำปรึกษา 

ชวยเหลือดานตาง ๆ ใหนิสตินักศึกษาแพทยสามารถเขาถึงระบบการใหคำปรึกษาชวยเหลือ

ไดงายและสะดวก 

3. ศูนยแพทยฯ เพิ่มชองทางการติดตอส่ือสารที่หลากหลาย เชน ทางโทรศพัท ทางอีเมล ทาง Line 

หรือ Line official account หรือทางเฟสบุคอยางเปนทางการ หรือทาง VDO call หรือ 

teleconference หรือหองสำหรับใหปรึกษารูปแบบพิเศษ (green channel) 

4. ศูนยแพทยฯ ทบทวนปรับปรุงแนวทางการเฝาระวัง ติดตาม ใหคำปรึกษา ดูแล สนันสนุน นิสิต

นักศึกษาดานรางกาย ดานจิตใจ ดานการเรียน ดานสังคม ดานการเงิน และดานอื่น ๆ มกีาร

ประเมนิบรรยากาศการเรียนรู (learning climate) และสุขภาพจิต (mental health) อยูเปน

ระยะในหวางที่มีการแพรระบาดของเชื้อโควิด-19 ใหครบวงจรและเปนองครวม 

5. ศูนยแพทยฯ ควรระมัดระวังการเปดเผยขอมูลสวนบุคคล และกำหนดการเขาถึงชุดขอมูลที่ 

เปนความลับของนิสิตนักศึกษาแพทย ทั้งนี้ หากสงสัยสัมผัสเชื้อหรือยืนยันโรคโควดิ-19  
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ใหพิจารณาเปดเผยขอมลูเปนรายกรณีตามดุลพินิจของศูนยแพทยฯ เพื่อประโยชนในการควบคุม

ปองกันการแพรระบาดของโรค 

 

2.4  การจัดต้ังระบบดูแลชวยเหลือฉุกเฉิน 

หลักการ 

เพ่ือใหนักศึกษาท่ีมีดานรางกาย ดานจิตใจ ดานการเรียน ดานสังคม ดานการเงิน และดานอ่ืน ๆ ใน

ระหวางท่ีมีการแพรระบาดของเชื้อโควิด-19 อยางเรงดวนฉุกเฉิน สามารถเขาถึงระบบใหคำปรึกษา 

และไดรับการตอบสนองอยางรวดเร็วเทาทันตอสถานการณ 

แนวทาง 

1. ศูนยแพทยฯ จัดเตรียมระบบหรือศูนยดูแลชวยเหลือฉุกเฉิน เพื่อรองรับสถานการณฉุกเฉินหรือ 

เรงดวนของนิสิตนักศึกษาแพทย กรณีดังตอไปนี ้

- นิสิตนกัศึกษาแพทยที่สงสัยสัมผสัหรืออาการเจ็บปวยโรคติดเชื้อโควิด-19 

- นิสิตนกัศึกษาแพทยที่มีความเสี่ยงดานสุขภาพจิตหรือมีความเครียดระดับสูงหรือวิตกกังวล  

  ระดบัสูงหรือเสี่ยงตอการฆาตวัตาย 

- นิสิตนกัศึกษาแพทยที่ดูแลผูปวยที่ตอมาเสียชีวิตหรือตองไดรับการชวยฟนชีวิตเนื่องจาก  

  ระบบหายใจลมเหลว 

- นิสิตนักศึกษาแพทยที่ทำหัตถการชวยฟนชีวิตหรือใสทอชวยหายใจผูปวย โดยไมไดสวมอุปกรณ  

  ปองกันสวนบุคคล (PPE) ที่เหมาะสม 

- นิสิตนักศึกษาแพทยที่สมัผัสสารคัดหลั่ง/เลือด/เข็มท่ิม/เข็มตำ ที่เยื่อบุตาง ๆ /ผวิหนัง  

- นิสิตนกัศึกษาแพทยที่ครอบครัวประสบวิกฤติทางการเงินหรือปญหาภายในครอบครัว 

- นิสิตนกัศึกษาแพทยที่ตองการความชวยเหลือฉุกเฉินดานอ่ืน ๆ 

2. ศูนยแพทยฯ จัดเตรียมมาตรการเฝาระวัง ปองกัน และจัดการความเส่ียงของกลุมเส่ียงขางตน 

3. ศูนยแพทยฯ ควรประสานงานกับกลุมงานอาชีวเวชกรรมหรือกลุมงานควบคุมโรคหรือกลุมงาน

เวชกรรมสังคมหรือกลุมงานที่มีรับผดิชอบดูแลบุคลากรที่มีความเจ็บปวยหรือโรคจากการทำงาน 

เพื่อจัดทำแนวทางในการชวยเหลือ ดูแลรักษาและการแยกกักตัว (quarantine/ isolation)  
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2.5  สงเสรมิการจัดต้ังชุมชนนิสิตนักศึกษา/สโมสรนิสิตนักศึกษาออนไลน 

หลักการ 

เพ่ือสงเสริมใหนิสตินักศึกษาแพทยไดแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารโดยเพ่ือนนิสตินักศึกษาและสงเสริม 

กิจกรรมที่เปนประโยชนตอการเรียนรูในระหวางการปรับตัวกับรูปแบบการเรียนที่เปลี่ยนไปจากเดิม 

รวมทั้งการใหคำแนะนำสำหรับการดูแลตนเอง 

แนวทาง 

1. ศูนยแพทยฯ สงเสรมิใหนักศึกษามีชองทางหรือพ้ืนที่สำหรับแลกเปล่ียนขอมูลขาวสาร หรือ 

มีการดูแลชวยเหลือโดยเพ่ือนนักศึกษา หรือจัดกิจกรรมที่เปนประโยชนตอการเรียนรู เชน 

การจัดต้ังทีมอาจารยที่ปรกึษาสายรหัสสำหรับติดตามดูแลนิสิตนักศึกษาแพทย การจัดกิจกรรม 

ชมรมในรูปแบบออนไลน การใหคำแนะนำและการใหกำลังใจผาน teleconference 

2. ศูนยแพทยฯ สงเสรมิใหนักศึกษาแพทยไดดูแลตนเองดานตาง ๆ เชน การดแูลรักษาสุขภาพ 

รางกาย การออกกำลังกายที่บาน กลุมกีฬาออนไลน (sport club online) เทคนิคคลายเครียด 

การดูแลสภาพจิตใจเมื่อรูสกึกดดันหรือ ความเครียดหรือกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สามารถปรับ 

ใหเขากับบริบทได 

 

2.6  การจัดต้ังชองทาง/ศนูยประชาสัมพันธขอมูลขาวสารสำหรับนิสิตนักศึกษาแพทย 

หลักการ 

เพ่ือเพ่ิมชองทางการตดิตอสื่อสาร แจงขอมูลขาวสาร หรือประชาสัมพันธใหกับนิสิตนักศึกษาแพทย ผาน

ชองทางที่เปนเปนทางการ 

แนวทาง 

1. ศูนยแพทยฯ กำหนดผูรับผิดชอบและจัดเตรียมชองทางการติดตอส่ือสารที่หลากหลาย เชน 

ทางเว็บไซต ทางโทรศัพท ทางอีเมล ทาง Line หรือ Line official account หรือทางเพจเฟสบุค 

อยางเปนทางการ หรือทาง VDO call หรือ teleconference 

2. ศูนยแพทยควรแจงขอมูลขาวสารผานชองทางที่กำหนดไวอยางเปนทางการ มากกวาชองทาง 

สวนตัว  
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2.7  มาตรการเฝาระวัง ปองกันการแพรระบาดของโรคโควิดและดูแลรักษานิสตินักศึกษาแพทย 

ที่สงสัยเขาเกณฑ PUI หรือติดเชื้อโควิด-19 

หลักการ 

เพ่ือคนหา เฝาระวัง ปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19 รวมทั้งการดูแลรักษานิสิตนักศึกษาแพทย 

ที่สงสัยเขาเกณฑ PUI หรือติดเชื้อโควิด-19 

แนวทาง 

1. ศูนยแพทยฯ ควรประสานงานกลุมงาน/ภาควิชา/อาจารยผูรับผิดชอบวิชา/อาจารยผูสอนเพ่ือ 

กำหนดแนวทางการฝกปฏิบัติงานบนหอผูปวย ปฏิบัติตามแนวทาง universal precaution 

จัดเตรียมอุปกรณปองกนัสวนบคุคล (PPE) ใหพรอมและเพียงพอ การจัดประสบการณเรียนรู 

ใหพิจารณาตามความปลอดภัยที่ลดความเส่ียงการติดเชื้อโควิด-19   

2. ศูนยแพทยฯ ควรกำหนดมาตรการการสวมหนากากอนามัย การลางมือที่ถูกตอง  

การรับประทานอาหาร การใชชีวิตยามวางสำหรับนิสิตนักศึกษาแพทย 

3. ศูนยแพทยฯ ควรกำหนดมาตรการการอยูรวมกัน ณ สถานที่ตาง ๆ และขณะขึ้นฝกปฏิบัติงาน 

บนหอผูปวย รวมทั้งการจัดหองพักเวร/หอพักของนิสิตนักศึกษาแพทย ใหมีระยะหางที่เหมาะสม 

(เวนระยะอยางนอย 1-2 เมตร) ของนิสิตนักศึกษาแพทยใหสอดคลองกับมาตรการเวนระยะ 

หางทางสงัคม  (social/physical distancing) 

4. ศูนยแพทยฯ และโรงพยาบาลตองกำหนดใหนิสิตนักศึกษาแพทยเปนสวนหน่ึงของบุคลากรของ

โรงพยาบาลและการฝกปฏิบัติงานของนิสิตนักศึกษาแพทยอยูภายใตมาตรฐานความปลอดภัยของ

โรงพยาบาล (2P safety) 

5. ศูนยแพทยฯ อาจกำหนดบริเวณหรือพื้นท่ีใชงานที่เหมาะสมสำหรับนสิิตนักศึกษาแพทย เพ่ือ 

ลดความเส่ียงตอการติดเชื้อและแพรกระจายเชื้อโควิด-19 

6. ศูนยแพทยฯ อาจกำหนดมาตรการคัดกรองอาการของโรคติดเชื้อโควดิ-19 ของนสิิตนักศึกษา 

แพทยทกุวนั 

7. ศูนยแพทยฯ ควรกำหนดชองทางพิเศษหรือแนวทางสำหรับดูแลรักษานิสิตนักศึกษาแพทย 

ท่ีสงสัยเขาเกณฑ PUI หรือติดเชื้อโควิด-19 

8. กรณีนิสิตนกัศึกษาแพทยเปนผูสมัผัสความเสี่ยงสูง (high risk contact) หรือเขาเกณฑสงสัย 

ติดเชื้อ ระหวางรอผลตรวจยืนยัน (PUI)  ศูนยแพทยฯ ควรจัดทำแนวทางการกักแยกตัว 
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(quarantine/isolation) โดยตองเตรียมสถานที่พัก อาหาร คาใชจายในการดูแลรักษา  

การประเมินสขุภาพจิต การเรียนการสอนและติดตามการเขาชั้นเรียนอยางสมำ่เสมอ  

9. กรณีนิสตินักศึกษาแพทยยืนยันปวยโรคโควิด-19 ศูนยแพทยฯ ควรชวยเหลือเร่ืองสถานที่พัก

รักษาตัว คาใชจาย อาหาร ประเมินสุขภาพจิต การเรียนการสอนและติดตามการเขาชั้นเรียน

อยางสม่ำเสมอ 

10. ศูนยแพทยฯ ควรแจงขอมูลแกผูปกครองของนิสิตนักศึกษาแพทยเก่ียวกับมาตรการเฝาระวัง 

ปองกันการแพรระบาดของโรคโควิดและดูแลรักษานิสิตนักศึกษาแพทย ที่สงสัยเขาเกณฑ PUI 

หรือติดเชื้อโควดิ-19 เพ่ือสรางความเชื่อม่ันและการมีสวนรวมในการดูแลนิสิตนักศึกษาแพทย 

 

3. การสนับสนุนเงนิทุนฉกุเฉิน (Emergency financial support) 

หลักการ 

เพ่ือลดภาระคาใชจายของนิสิตนักศกึษาแพทยและดูแลชวยเหลือนิสิตนักศึกษาแพทยที่มตีองการ 

ความชวยเหลือทางดานการเงิน 

แนวทาง 

1. ศูนยแพทยฯ ควรสำรวจความตองการขอรับทุนการศึกษาใหเปนปจจุบันและประสานงาน 

กับคณะแพทยศาสตรฯ คูความรวมมือในการจัดสรรทุนการศึกษาใหกับนิสิตนักศึกษาแพทยทั้งนี้ 

ศูนยแพทยฯ อาจพิจารณาใหทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนนักศึกษาจากกองทุนที่มีอยูเดิมได 

2. ศูนยแพทยฯ ควรจัดหากองทุนเงินสำรอง (แหลงที่มาของเงินอาจไดจากกองทุนอื่น ๆ หรือม ี

ผูมีจิตศรัทธาบริจาค) สำหรับนิสิตนักศึกษาแพทยที่มีตองการความชวยเหลอืทางดานการเงิน 

เรงดวนฉุกเฉิน กรณีท่ีนิสิตนักศึกษาแพทยและ/หรือครอบครัวประสบปญหาวิกฤติทางการเงิน 

อาจเปนรูปแบบทนุใหเปลาหรือกองทุนกูยืมก็ได 

3. ศูนยแพทยฯ อาจกำหนดมาตรการชวยเหลือในการลดคาใชจายสวนบุคคลตาง ๆ หรือขยายเวลา 

ชำระเงินลูกหน้ีของนิสตินักศึกษาแพทย เชน สนันสนุนคาอาหาร สนับสนุนอุปกรณปองกัน 

สวนบุคคล (ไดแก หนากากอนามัย หนากากผา เจลแอลกอฮอล face shield goggles ถุงคลุม

รองเทา เส้ือกันฝา และอื่น ๆ) สนับสนุนคาอินเตอรเน็ต/สนบัสนุนสัญญาณอนิเตอรเน็ตไรสายท่ี 

กระจายครอบคลุมและความเร็วสงู (ทดแทนการสนับสนุนคาอินเตอรเน็ต) 



 

การสนับสนุนชวยเหลือนิสตินักศึกษาแพทยชวงที่มีการระบาดของโควิด-19 (Student Support During Coronavirus) 11 

 

4. ศูนยแพทยฯ อาจจัดคอมพิวเตอรหรืออุปกรณที่ใชในการเรียนหรือใชในการดำรงชีวติใหสำหรับ 

นิสิตนักศึกษายืมใชหรือยมืเรียน 

 

4. การเตรียมนิสิตนักศึกษาแพทยเพ่ือฝกปฏิบัติงานบนหอผูปวย 

 4.1 การจัดเตรียมอุปกรณปองกนัสวนบุคคล (Personal Protective Equipement: PPE) 

หลักการ 

เพ่ือใหนิสิตนักศึกษาแพทยใชอปุกรณปองกันสวนบุคคล (PPE) อยางเหมาะสมและเพยีงพอ 

แนวทาง 

1. ศูนยแพทยฯ จัดเตรียมอุปกรณปองกันสวนบุคคล (PPE) ใหเพียงพอและเหมาะสมกบัสภาพ 

การทำงานที่หอผูปวยตาง ๆ ของนิสิตนักศึกษาแพทยตามประกาศของกรมการแพทย 

กระทรวงสาธารณสุข 

2. ศูนยแพทยฯ จัดอบรมการใส-การถอด-การเก็บรักษา-การนำมาใชซ้ำใหกับนิสิตนักศึกษาแพทย 

 

 4.2 การอบรมความรูเก่ียวกับโรคโควิด-19 

หลักการ 

เพ่ือใหนิสิตนักศึกษาแพทยมีความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับโรคโควิด-19 สำหรับบุคลากรทาง 

การแพทย เพื่อใหเกดิความตระหนักในการใหความรวมมือกับมาตรการปองกันการแพรระบาดของ 

โรคโควิด-19 และปองกันการตตีราทางสังคม 

แนวทาง 

1. ศูนยแพทยฯ จัดอบรมความรูเกี่ยวกับโรคโควิด-19 สำหรับบุคลากรทางการแพทย ไดแก 

ระบาดวิทยา กลไกการเกิดโรค อาการทางคลินิก การเฝาระวังและปองกันควบคุมโรค 

การดูแลรักษา  

2. ศูนยแพทยฯ ใหขอมูลท่ีถกูตองเกี่ยวกับแนวปฏิบัติและการปองกนัการตีตราทางสังคม 

https://drive.google.com/file/d/1KqsDoXGxdrbojfRvf7reUwy5ziBiUwKu/view 

3. ศูนยแพทยฯ ควรกำหนดมาตรการใหนิสิตนักศึกษาแพทย มีสวนรวมและความรบัผิดชอบตอ

สังคม โดยจะตองปฏิบตัิตัวเปนแบบอยางท่ีดีแกประชาชน และงดเวนการเขารวมหรอืทำกิจกรรม

ท่ีเสี่ยงตอการแพรระบาดของโรคโควิด-19 
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4. ศูนยแพทยฯ ตองใหขอมูลการปฏิบัตติัวในการแยกกักตัว (isolation/quarantine) และนิสิต

นักศึกษาแพทยตองปฏิบัติตามโดยเครงครัดในกรณีที่เขาเกณฑสงสัยติดเชื้อ (PUI) หรือยืนยันปวย

โรคโควิด-19 

  

4.3 บทบาทของนิสิตนักศึกษาแพทยกับสถานการณโรคโควิด-19 

หลักการ 

เพ่ือใหนิสิตนักศึกษาแพทยทราบ และตระหนักบทบาทของนิสตินักศึกษาแพทยในชวงที่มีการแพรระบาด

ของโรคโควิด-19 

แนวทาง 

1. ศูนยแพทยฯ ชี้แจงบทบาทหนาที่และเตรียมความพรอมนิสิตนักศึกษาแพทย เพ่ือชวยสนับสนุน

การดูแลผูปวยเพ่ือแบงเบาภาระของบุคลากรทางการแพทยที่ปฏิบตัิงานอยูในปจจุบัน  

2. สำหรับการปฏิบัติงานที่แผนกผูปวยนอก อาจใหชวยซักถามประวตัิหรือการใหสุขศึกษาที่

เก่ียวของกบัโรคโควดิ-19 จากผูปวยท่ีไมใชกลุมสงสัยตดิเชื้อ (PUI) หรือยืนยันติดเชื้อโรคโควิด-19  

3. ศูนยแพทยฯ อาจมอบหมายใหนิสิตนกัศึกษาแพทยชวยเหลืองานที่เกี่ยวกับ telemedicine ท่ีไม

มีความเส่ียงตอการตดิเชื้อโรคโควิด-19 

4. ศูนยแพทยฯ ควรเตรียมการใหนิสิตนักศึกษาแพทยมีความพรอมในกรณีที่สถานการณการแพร

ระบาดรุนแรงมากขึ้นในอนาคต (ตามประกาศสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ลงวนัท่ี นร.

0505/ว 144 เรื่อง การดำเนินการในเรื่องตาง ๆ เพ่ือบริหารจัดการสถานการณการแพรระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019) 

 

5. การปฐมนิเทศนักศึกษา 

หลักการ 

เพ่ือชี้แจงขอมูลแกนิสตินักศึกษาแพทยและผูปกครองของนิสิต เก่ียวกับโครงการผลิตแพทยเพิ่มเพ่ือ 

ชาวชนบท และระบบการดูแลชวยเหลือสนับสนุนพัฒนานิสิตนักศึกษาแพทย 

แนวทาง 

1. ศูนยแพทยฯ ควรจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา โดยอาจจัดเปนรูปแบบออนไลนเพ่ือชี้แจงขอมูล

แกนิสิตนักศึกษาแพทยใหมชั้นปที่ 1 ชั้นปที่ 4 และชั้นปที่ 6 และผูปกครองของนิสติ นักศึกษา 

โดยมีเนื้อหา ดังนี้ 
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 ความสำคัญและวัตถุประสงคโครงการผลิตแพทยเพ่ิมเพ่ือชาวชนบท 

 คุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค (CPIRD DNA)  

 สัญญาชดใชทุน พื้นท่ีชดใชทุน  

 การปรับตัวในการเรียนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตแตละชั้นป  

 การสอบประเมินผล การสอบใบอนุญาตประกอบวชิาชีพเวชกรรมขั้นตอนตาง 

ๆ  รวมทั้งกรณีสอบไมผานใบอนุญาตประกอบวชิาชีพเวชกรรม  

 ระบบการดูแลชวยเหลือสนบัสนนุพัฒนานสิิตนกัศึกษาแพทยของนิสิตนักศึกษาแพทย

โครงการผลิตแพทยเพื่อชาวชนบท 

อ่ืน ๆ ตามบริบทของศนูยแพทย 
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April 14, 2020 
 
  

Guidance on Medical Students’ Participation in Direct Patient Contact Activities 
 

This document updates and replaces guidance issued by the AAMC on March 17, March 23, and 
March 30, 2020, regarding the participation of medical students in direct patient contact 
activities. 

 
Authored by Alison Whelan, MD, AAMC Chief Medical Education Officer; John Prescott, MD, 
AAMC Chief Academic Officer; Geoffrey Young, PhD, AAMC Senior Director of Student Affairs 
and Programs; Veronica M. Catanese, MD, MBA, AAMC Senior Director of Accreditation 
Services and LCME Co-Secretary; Ross McKinney, MD, AAMC Chief Scientific Affairs Officer 
 
This guidance document is intended to add to, but not supersede, an academic medical 
center’s independent judgment of the immediate needs of its patients and preparation of its 
students. The medical school dean has the authority and responsibility to make such 
decisions regarding medical students. 
 
Background: The impact of COVID-19 continues to vary widely among AAMC-member 
medical schools depending on location. Four weeks ago (March 17, 2020), the AAMC released 
guidance strongly suggesting that medical students not be involved in direct patient contact 
activities. Over the past four weeks, substantial progress has been made in (a) efforts to “flatten 
the curve” through adherence to public health guidelines, (b) availability of PPE, and (c) 
COVID-19 testing availability. Globally, knowledge about SARS-CoV-2, the virus that causes 
COVID-19, advances daily. Steady progress continues in the development of therapeutic 
approaches to and testing for COVID-19. The response of our medical students to this 
unprecedented disruption has been remarkable. Their resilience, creativity in finding innovative 
ways to be of service, and willingness to do so — amid many uncertainties about what lies ahead 
personally and professionally — are inspiring. We also recognize those student services 
professionals who are working with and counseling medical students during this stressful time, 
and our medical educators, whose extensive collaborative efforts have led to the rapid 
development and implementation of new methods for curriculum content delivery and 
assessment.  
 
In this environment, AAMC guidance for medical schools regarding medical students’ 
participation in direct patient contact activities continues to be based on public health 
considerations, PPE needs, and COVID-19 testing availability. This guidance includes two 
sections: 
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• SECTION I. This section provides guidance for medical schools in locales with 
significant, active current or anticipated COVID-19 community spread and/or limited 
availability of PPE and/or limited availability of COVID-19 testing. We acknowledge 
that this currently includes nearly every AAMC-member medical school. This guidance 
is unchanged from the previous guidance of March 30, except for the addition of new 
details pertaining to students’ health care insurance coverage, PPE, and COVID-19 
testing at the end of SECTION I in bold font.  
 

• SECTION II. In planning ahead, we anticipate that timing will vary considerably across 
medical schools regarding when there will no longer be significant, active current or 
anticipated COVID-19 community spread AND when both PPE and COVID-19 testing 
become readily available locally. For planning purposes, Section II provides new 
considerations for medical schools pertaining to the participation of medical students in 
direct patient contact activities as part of their required clerkships or other required 
clinical experiences in the MD-degree program core curriculum. 

 
The COVID-19 situation remains fluid and may change frequently and rapidly on a local basis. 
Medical schools, with their clinical partners’ knowledge and input, should carefully evaluate 
their local situation on a regular basis to make determinations about their medical students’ 
participation in direct patient contact activities.  
 

SECTION I 
 
For medical schools in locales in which there is significant, active current or anticipated 
COVID-19 community spread, and/or limited availability of PPE and/or limited 
availability of COVID-19 testing the AAMC guidance remains that, unless there is a 
critical health care workforce (HCW) need locally, we strongly suggest that medical 
students not be involved in any direct patient care activities. The primary goals of this 
guidance are bending the curve for the public health of the community, conserving limited PPE 
supply to keep HCW and patients safe, and maintaining public and HCW safety given limited 
testing availability. 
 
If there is a critical HCW need locally, we suggest medical schools and teaching hospitals 
consider the following principles and guidelines when deciding if, when, and how it is 
appropriate to include medical students in the HCW caring directly for patients (including 
patients with and those without known or suspected COVID-19). 
 

1. Current medical students are students, not employees. Although they are on a path to 
becoming licensed MDs, they are not yet MDs. 
  

2. Medical students’ participation in direct care of patients should be voluntary, not 
required. Schools should document with their medical students that their participation is 
purely voluntary for public service or humanitarian reasons only and will not be 
compensated. To the extent practicable, such voluntary activities should not disrupt 
students’ continued participation in any core, ongoing learning activities. Core 
curriculum academic credit should not be offered to students volunteering to participate 
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in direct care of patients; if elective academic credit is offered, non-direct patient care 
opportunities for the elective academic credit should also be offered.  

 
3. To ensure patient and student safety, students must always be appropriately supervised by 

faculty and other health professionals acting within their scope of practice. Schools must 
be clear in policies, language, and actions to consistently and genuinely convey that 
students’ participation is voluntary. More specifically:  

a. Clear and consistent messaging from institutional leadership, including education 
and student affairs deans, is essential to ensure that students do not experience any 
sense of social coercion to volunteer to participate in the direct clinical care of 
patients. 

b. Such messaging should recognize that individual students have different personal 
and family situations (which may or may not be known to others) and that, more 
than ever, this is a time for students to treat their peers and colleagues with care 
and respect and to scrupulously respect other students’ confidentiality.  
 

4. Opportunities to volunteer in direct patient care activities should be offered to students 
only if there is a critical HCW need for them to do so. To the extent possible, schools 
should align the number of student volunteers with the critical HCW need and expand the 
number of student volunteers and their functions only as needed. Decisions about 
assignments should be based on the competence of the student to take on the 
responsibilities involved rather than on the student’s particular year in medical school; 
there may be responsibilities for which any medical student, regardless of their year in 
medical school, can be trained (e.g., checking vital signs). 

 
5. Student Health Services directors should actively participate in screening potential 

student volunteers, including considering (a) the responsibilities involved and (b) the 
student’s current health status and the presence of chronic health conditions or other 
safety risks. 
 

6. The medical school should ensure that student volunteers are fully trained (or retrained) 
for whatever specific clinical roles they are asked to assume in the direct clinical care of 
patients. Such training should include safety precautions specifically in the context of 
COVID-19 exposure and the current COVID-19 pandemic. The school should also 
confirm and document that student volunteers have been informed, to the extent possible 
based on current knowledge, of all risks associated with the clinical care of patients in the 
pandemic, particularly of patients with known or suspected COVID-19, including (a) the 
procedures for care and treatment and a definition of financial responsibility should 
exposure occur and (b) the effects of subsequent infectious and environmental disease or 
disability on future medical student learning activities and progression to graduation.  

 
7. The medical school should review health care insurance coverage for their students 

to ensure that if student volunteers take on any specific clinical roles, volunteering 
will not inadvertently cause the student to lose the health insurance coverage they 
have. 
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8. PPE supplies should be sufficient for medical students to have consistent access to 
appropriate PPE for all situations in which PPE use is indicated. The school should 
document that students have been specifically trained and assessed in PPE use and 
safety precautions in the context of the current COVID-19 pandemic. 

 
9. SARS-CoV-2 PCR testing, with a reasonable turnaround time for results, should be 

readily available to medical students, patients, and all health care providers. 
Identification of individuals with COVID-19 among those tested should occur 
expeditiously so appropriate care and quarantining of these individuals and others 
with whom they had contact can be promptly initiated.  

 
10. Results of SARS-CoV-2 PCR testing among medical students and graduate medical 

education (GME) trainees should be closely monitored for any increase in incidence 
of COVID-19 among students and/or GME trainees. If the incidence is increasing, 
there should be an evaluation of whether students are being provided with adequate 
training and appropriate resources. Steps that could be implemented for the 
protection of medical students, other health care personnel, and the patients for 
whom they care may include temporary suspension of medical students’ participation 
in direct patient care activities. 

 
SECTION II 

 
For planning purposes, the AAMC suggests the following considerations regarding medical 
student participation in direct patient contact activities as part of required clerkships or other 
required clinical experiences in the MD-degree program core curriculum when there is not 
significant, active current or anticipated COVID-19 community spread AND when both PPE and 
COVID-19 testing become readily available locally.   
 
The AAMC recommends medical schools ensure that (1) reasonable safeguards are in place to 
minimize medical students’ risk of contracting COVID-19, and (2) medical student participation 
in these required clinical experiences should align with the school’s educational program 
objectives.  
 

1. Medical students participating in direct patient contact activities as part of required 
clerkships or other required clinical experiences should be able to do so in an 
environment that appropriately mitigates their (a) risk of transmitting the virus in the 
community, (b) risk of transmitting the virus to patients for whom they care, and (c) 
personal risk of infection and illness.  

 
• PPE supplies should be sufficient for medical students to have consistent access to 

appropriate PPE for all situations in which PPE use is indicated. The school should 
document that students have been specifically trained and assessed in PPE use and 
safety precautions in the context of the current COVID-19 pandemic. 
 

• SARS-CoV-2 PCR testing, with a reasonable turnaround time for results, should be 
readily available to medical students, patients, and all health care providers. 
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Identification of individuals with COVID-19 among those tested should occur 
expeditiously so appropriate care and quarantining of these individuals and others 
with whom they had contact can be promptly initiated. An active COVID-19 tracing 
program should be in place to determine potential exposure to students and others. 
 

• Results of SARS-CoV-2 PCR testing among medical students and GME trainees 
should be closely monitored for any increase in incidence of COVID-19 among 
students and/or GME trainees. If the incidence is increasing, there should be an 
evaluation of whether students are being provided with adequate training and 
appropriate resources. Steps that could be implemented for the protection of medical 
students, other health care personnel, and the patients for whom they care may 
include temporary suspension of medical students’ participation in direct patient care 
activities. 
 

2. Medical students participating in direct patient contact activities as part of required 
clerkships or other required clinical experiences should be able to do so in an 
environment in which the patient population, resident supervision and teaching, faculty 
supervision and teaching, and administrative/staff support are all adequate to ensure that 
(a) medical students have sufficient opportunities to meet the goals and objectives of the 
required clinical experience, and (b) the required clinical experience occurs in alignment 
with all applicable LCME accreditation standards.  
 
• Limitations in patient volume and/or clinical diversity alone may temporarily 

preclude meaningful medical student participation in direct patient contact activities 
as part of required clinical experiences at some clinical sites and/or in some 
disciplines.  

 
• Availability of faculty and residents for supervision and teaching, and adequacy of 

administrative staff, may vary by clinical site and/or discipline and should be 
considered within each required clinical experience. Limitations related to faculty, 
residents, and/or administrative staff may temporarily preclude medical students’ 
participation in direct patient contact activities at some clinical sites and/or in some 
disciplines.  

 
• In making decisions about the participation of medical students in direct patient 

contact activities as part of required clerkships or other required clinical experiences, 
medical schools should seek guidance and support from clinical sites’ leadership and 
the GME program directors whose trainees teach and supervise their medical 
students.  

 
Each medical school should consider how to best prioritize the needs of all their medical students 
in making these decisions. The above considerations may be helpful to schools making decisions 
about elective as well as required core clinical experiences. Schools should continue to refer to 
LCME COVID-19 guidance documents (lcme.org/covid-19) in making decisions about 
appropriate approaches to the structure, content, and duration of required clerkships and other 
required clinical experiences in the context of their school’s educational program objectives, 

https://lcme.org/covid-19/
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course and clerkship learning objectives, and required clinical experiences. Given the magnitude 
of the COVID-19 pandemic’s disruption to all aspects of life, including medical education, 
changes to the order of clinical experiences, a shortened duration of direct patient contact weeks, 
the expansion of alternative, nondirect patient contact clinical activities, and altered progression 
through the required clinical curriculum likely will occur for many students.   
 
The AAMC will update this document, dated April 14, 2020, as needed. 
 
 



The Role of Medical Students During the COVID-19 Pandemic
David Gibbes Miller, MSc; Leah Pierson, BA; and Samuel Doernberg, BA

Coronavirus disease 2019 (COVID-19) has upended
medical education. Owing to widespread uncer-

tainty and disagreement about the appropriate roles
for medical students during a pandemic, student par-
ticipation in clinical care has varied across institutions.
Some schools forbid any patient interaction, whereas
others have recruited students for hospital-based roles
or even graduated medical students early so that they
can serve as frontline clinicians (1–3). The American As-
sociation of Medical Colleges (AAMC) has instructed
medical schools to suspend student clerkships and has
recommended that “unless there is a critical health care
workforce need locally, we strongly suggest that med-
ical students not be involved in any direct patient care
activities” (4, 5). We disagree with the AAMC that med-
ical student involvement should be reserved for critical
health care personnel shortages. Rather, medical schools
should offer students clinical opportunities that would
benefit patient care and potentially help to prevent work-
force shortages.

TRADITIONAL ROLES OF THE MEDICAL

STUDENT
The AAMC frames its guidance by highlighting that

“medical students are students, not employees . . . They
are not yet MDs” (5). Although true, this framing fails to
acknowledge that medical students have roles not only as
learners, but also as clinicians-in-training. The primary role
of medical students is to learn medicine. However, stu-
dents are also clinicians who care for patients. They inter-
view patients, call consults, respond to pages, communi-
cate with families, write notes, assist with procedures, and
help with care coordination and discharge planning.

During the COVID-19 pandemic, medical students
acting solely as learners introduce unnecessary risks for
patients and other clinicians. Medical students can act
as additional vectors for viral transmission, consume
personal protective equipment (PPE)—of which there
are serious shortages (6)—and place additional burden
on teaching physicians. Medical education alone does
not justify these risks.

However, allowing medical students to serve in
clinical roles may benefit patients overall. There is prec-
edent for this kind of involvement. During the Spanish
flu outbreak of 1918, medical students at the University
of Pennsylvania cared for patients in the capacity of
physicians (7). In a 1952 polio epidemic in Denmark,
groups of medical students were tasked with manually
ventilating patients (8). In the current pandemic, medi-
cal schools in the United States, Italy, and the United
Kingdom are graduating medical students early on the
condition that they serve as frontline clinicians (3, 9).

The health care system should not wait until it
reaches a breaking point to invite medical students to

serve. Medical students are adept at many clinical roles.
Allowing them to serve may improve patient care long
before the health care system reaches a personnel cri-
sis, and in some cases may even help prevent such cri-
ses from occurring. In this article, we suggest several
roles for medical students to play in offsetting the bur-
dens caused by COVID-19.

CLINICAL ROLES FOR MEDICAL STUDENTS

DURING THE COVID-19 PANDEMIC
We presume that the AAMC's guidelines stem pri-

marily from concerns about the risks for infection to
patients and students, PPE shortages, and associated
liability issues. These risks undoubtedly warrant careful
consideration, but they can be mitigated. We believe
that allowing students to perform clinical tasks may, in
specific instances, confer benefits to patients that out-
weigh the risks associated with students' involvement.

First, medical students can assist with routine out-
patient clinical care. Medical students can boost the ef-
ficiency of lightly staffed clinics by taking histories, call-
ing patients with laboratory test results, providing
patient education, documenting visits, and fielding
questions about COVID-19 (2). Even in a pandemic, pa-
tients with chronic conditions need ongoing care. Preg-
nant women need routine check-ins, and discharged
patients require follow-up. Many of these tasks can be
performed via telemedicine, so there would be no risk
for infectious transmission.

Second, students can provide care on inpatient ser-
vices that do not have patients with COVID-19. Under
the supervision of senior residents or attending physi-
cians, advanced medical students (“subinterns”) usually
carry their own patients. In the absence of medical stu-
dents, these patients would need to be covered by
house officers, potentially exacerbating the personnel
shortage about which the AAMC is concerned. Al-
though this form of involvement would require appro-
priate PPE, staffing hospital services with upper-level
students could maximize the availability of other clini-
cians to treat patients with COVID-19.

If students are permitted to work in hospitals, they
would be at increased personal risk from severe acute
respiratory syndrome-coronavirus-2 (SARS-CoV-2). How-
ever, students are also at increased risk for contracting
SARS-CoV-2 while screening visitors entering hospitals,
hosting PPE drives, and providing childcare for physi-
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cians, all of which they are already being deployed to do,
and some of which require PPE (2). In addition, the risks
incurred from student involvement may be lower than
the risks to retired clinician volunteers, who are more
susceptible to complications of COVID-19 owing to
their age (10). However, given that the personal risks
cannot be eliminated, we agree with the AAMC (5) that
any in-person involvement of medical students should
be voluntary.

Finally, medical students can remotely assist in the
care of patients with COVID-19. They can monitor pa-
tients with mild COVID-19 symptoms who are not admit-
ted; expedite care for admitted patients by reviewing
charts, drafting notes, and ensuring tests are performed;
and follow-up with patients after discharge. Although all
of the roles we have discussed would require physician
supervision, they would reduce the overall burden on
clinical teams. We believe they would, on balance, im-
prove patient care.

In conclusion, as medical schools decide how to
proceed in the time of COVID-19, we are wary of at-
tempts to shelter students from voluntary service. Med-
ical students are clinicians who have responsibilities to
patients and who should be allowed to fulfill their du-
ties as such. In addition to the benefits to patients and
the health care system, allowing students to participate
reinforces important values, such as altruism, service in
times of crisis, and solidarity with the profession. Stu-
dents are willing and able to fight in this historic pan-
demic and should be given the opportunity to do so.

From Perelman School of Medicine at the University of Penn-
sylvania, Philadelphia, Pennsylvania (D.G.M.); and Harvard
Medical School, Boston, Massachusetts (L.P., S.D.).

Acknowledgment: The authors thank Nicholas Adamstein,
Joseph Martinez, Angela Ross Perfetti, Sophia Gibert, and
Nicolas Mathey-Andrews for their comments on earlier drafts
of this article.

Disclosures: None. Forms can be viewed at www.acponline.org
/authors/icmje/ConflictOfInterestForms.do?msNum=M20
-1281.

Corresponding Author: David Gibbes Miller, MSc, Perelman
School of Medicine, University of Pennsylvania, 3400 Civic
Center Boulevard, Philadelphia, PA 19104.

Current author addresses and author contributions are avail-
able at Annals.org.

Ann Intern Med. doi:10.7326/M20-1281

References
1. Farber ON. Medical students can help combat Covid-19. Don't
send them home. STAT. 14 March 2020. Accessed at www.statnews
.com/2020/03/14/medical-students-can-help-combat-covid-19 on 20
March 2020.
2. Krieger P, Goodnough A. Medical students, sidelined for now,
find new ways to fight coronavirus. The New York Times. 23 March
2020. Accessed at www.nytimes.com/2020/03/23/health/medical
-students-coronavirus.html on 23 March 2020.
3. Teeman T. ‘This is what we signed up for’: meet the med school
grads fast-tracked to the coronavirus front line. Daily Beast. 3 April
2020. Accessed at www.thedailybeast.com/medical-school-graduates
-fast-tracked-to-the-coronavirus-front-line-say-this-is-what-we-signed
-up-for on 4 April 2020.
4. Whelan A, Prescott J, Young G, et al. Guidance on medical stu-
dents' clinical participation: effective immediately. Association of
American Medical Colleges. 17 March 2020. Accessed at https:
//lcme.org/wp-content/uploads/filebase/March-17-2020-Guidance
-on-Mediical-Students-Clinical-Participation.pdf on 20 March 2020.
5. Whelan A, Prescott J, Young G, et al. Interim guidance on medical
students' participation in direct patient contact activities: principles
and guidelines. Association of American Medical Colleges. 30 March
2020. Accessed at https://lcme.org/wp-content/uploads/filebase
/March-30-2020-Interim-Guidance-on-Medical-Students-Participation
-in-Direct-Patient-Contact-Activities.pdf on 31 March 2020.
6. Jacobs A, Richtel M, Baker M. ‘At war with no ammo’: doctors say
shortage of protective gear is dire. The New York Times. 19 March
2020. Accessed at www.nytimes.com/2020/03/19/health/coronavirus
-masks-shortage.html on 25 March 2020.
7. Starr I. Influenza in 1918: recollections of the epidemic in Philadel-
phia. 1976. Ann Intern Med. 2006;145:138-40. [PMID: 16801626]
8. West JB. The physiological challenges of the 1952 Copenhagen
poliomyelitis epidemic and a renaissance in clinical respiratory phys-
iology. J Appl Physiol (1985). 2005;99:424-432. [PMID: 16020437]
9. Goldberg E. Early graduation could send medical students to virus
front lines. The New York Times. 26 March 2020. Accessed at
www.nytimes.com/2020/03/26/health/coronavirus-medical-students
-graduation.html on 4 April 2020.
10. Murthy S, Gomersall CD, Fowler RA. Care for critically ill
patients with COVID-19. JAMA. 11 March 2020. [Epub ahead of
print]. [PMID: 32159735] doi:10.1001/jama.2020.3633

IDEAS AND OPINIONS The Role of Medical Students During the COVID-19 Pandemic

2 Annals of Internal Medicine Annals.org

Downloaded from https://annals.org by guest on 04/18/2020

http://www.acponline.org/authors/icmje/ConflictOfInterestForms.do?msNum=M20-1281
http://www.acponline.org/authors/icmje/ConflictOfInterestForms.do?msNum=M20-1281
http://www.acponline.org/authors/icmje/ConflictOfInterestForms.do?msNum=M20-1281
http://www.annals.org
http://www.statnews.com/2020/03/14/medical-students-can-help-combat-covid-19
http://www.statnews.com/2020/03/14/medical-students-can-help-combat-covid-19
http://www.nytimes.com/2020/03/23/health/medical-students-coronavirus.html
http://www.nytimes.com/2020/03/23/health/medical-students-coronavirus.html
http://www.thedailybeast.com/medical-school-graduates-fast-tracked-to-the-coronavirus-front-line-say-this-is-what-we-signed-up-for
http://www.thedailybeast.com/medical-school-graduates-fast-tracked-to-the-coronavirus-front-line-say-this-is-what-we-signed-up-for
http://www.thedailybeast.com/medical-school-graduates-fast-tracked-to-the-coronavirus-front-line-say-this-is-what-we-signed-up-for
https://lcme.org/wp-content/uploads/filebase/March-17-2020-Guidance-on-Mediical-Students-Clinical-Participation.pdf
https://lcme.org/wp-content/uploads/filebase/March-17-2020-Guidance-on-Mediical-Students-Clinical-Participation.pdf
https://lcme.org/wp-content/uploads/filebase/March-17-2020-Guidance-on-Mediical-Students-Clinical-Participation.pdf
https://lcme.org/wp-content/uploads/filebase/March-30-2020-Interim-Guidance-on-Medical-Students-Participation-in-Direct-Patient-Contact-Activities.pdf
https://lcme.org/wp-content/uploads/filebase/March-30-2020-Interim-Guidance-on-Medical-Students-Participation-in-Direct-Patient-Contact-Activities.pdf
https://lcme.org/wp-content/uploads/filebase/March-30-2020-Interim-Guidance-on-Medical-Students-Participation-in-Direct-Patient-Contact-Activities.pdf
http://www.nytimes.com/2020/03/19/health/coronavirus-masks-shortage.html
http://www.nytimes.com/2020/03/19/health/coronavirus-masks-shortage.html
http://www.nytimes.com/2020/03/26/health/coronavirus-medical-students-graduation.html
http://www.nytimes.com/2020/03/26/health/coronavirus-medical-students-graduation.html
http://www.annals.org


Current Author Addresses: Mr. Miller: Perelman School of
Medicine, University of Pennsylvania, 3400 Civic Center Bou-
levard, Philadelphia, PA 19104.
Ms. Pierson: Harvard Medical School, 25 Shattuck Street, Bos-
ton, MA 02115.
Mr. Doernberg: Harvard Medical School, 25 Shattuck Street,
Boston, MA 02115.

Author Contributions: Conception and design: D.G. Miller, L.
Pierson, S.N. Doernberg.
Analysis and interpretation of the data D.G. Miller, L. Pierson,
S.N. Doernberg.
Drafting of the article: D.G. Miller, L. Pierson, S.N. Doernberg.
Critical revision for important intellectual content: D.G. Miller,
L. Pierson, S.N. Doernberg.
Final approval of the article: D.G. Miller, L. Pierson, S.N.
Doernberg.
Provision of study materials or patients: S.N. Doernberg.
Statistical expertise: S.N. Doernberg.
Obtaining of funding: S.N. Doernberg.
Administrative, technical, or logistic support: D.G. Miller, L.
Pierson, S.N. Doernberg.
Collection and assembly of data: D.G. Miller, L. Pierson, S.N.
Doernberg.

Annals.org Annals of Internal Medicine

Downloaded from https://annals.org by guest on 04/18/2020

http://www.annals.org






1 
ปรับปรุงขอมูลเม่ือ 24 กุมภาพันธ 2563 

 

การตีตราทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 
 

  

1 หัวขอตอไปนี้เปนคําแนะนาํที่ประมวลจาก John Hopkins Center for Communication, READY Network   
  

แนวทางปฏิบัติเพ่ือป� องกันและแก้ปัญหาการตีตราทางสังคม1 

กลุ่มเป้าหมาย: หน่วยงานภาครฐั สือ่มวลชน และองคก์รทอ้งถิน่ทีม่กีารดาํเนินงานเกีย่วขอ้งกบั

โรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

การตีตราทางสังคมคืออะไร  

ในบรบิททางสาธารณสขุ การตตีราทางสงัคม (social stigma) หมายถงึการเชื่อมโยง

ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลกบัลกัษณะบางอย่างทีม่ร่ีวมกนัหรอืเป็นโรคบางชนิดที่

เป็นเหมอืนกนั  ในแง่การระบาดของโรค คาํน้ีอาจหมายถงึการปฏบิตัต่ิอกลุ่มบุคคลดว้ยการ

เรยีกชื่อแบบดแูคลน การเหมารวม การเลอืกปฏบิตั ิการปฏบิตัแิยกจากคนอื่น และ/หรอืการ

สญูเสยีสถานะบางอย่างเน่ืองจากความเชื่อมโยงกบัโรคชนิดหน่ึงทีเ่กดิขึน้จากการรบัรู ้ 

การปฏบิตัดิงักล่าวอาจมผีลกระทบต่อผูป่้วย ผูด้แูลคนป่วย ครอบครวั เพื่อนฝงู และชมุชน  คนที่

ไม่เป็นโรคแต่มลีกัษณะอื่นทีเ่หมอืนกบัคนกลุ่มน้ีอาจพลอยไดร้บัความทุกขร์อ้นใจจากการตตีรา

ทางสงัคมดว้ยการระบาดในปัจจบุนัของ COVID-19 เร่งเรา้ใหเ้กดิการตตีราทางสงัคมและ

พฤตกิรรมเลอืกปฏบิตัทิีม่ผีลต่อชนบางเชือ้ชาตแิละทุกคนทีส่งัคมเขา้ใจว่าสมัผสักบัเชือ้ไวรสั 

ทําไม COVID-19 ก่อให้เกิดการตีตราทางสังคมมากมาย  

ระดบัการตตีราทางสงัคมทีเ่กีย่วขอ้งกบั COVID-19 สมัพนัธก์บัปัจจยัหลกั 3 ประการ 1) COVID-19 เป็นโรคใหมแ่ละมี

หลายอย่างทีเ่รายงัไม่รูเ้กีย่วกบัโรคน้ี 2) เรามกักลวัสิง่ทีไ่ม่รู ้และ 3) การแสดงความรูส้กึกลวั “คนอื่น” ทาํไดง้่าย  

เป็นทีเ่ขา้ใจไดว้่ามคีวามสบัสน ความวติกกงัวล และความหวาดกลวัเกดิขึน้ในสงัคม  ปัจจยัเหล่าน้ีแพร่ความคดิแบบ

เหมารวมทีอ่นัตรายเพิม่ขึน้ดว้ย  
 ผลกระทบคืออะไร 

การตตีราทางสงัคมทาํลายความสมคัรสมานในสงัคมและทาํใหเ้กดิการแยกตวัทางสงัคมของกลุ่มคน ซึง่อาจเป็นปัจจยั

สง่เสรมิใหเ้กดิสถานการณ์ทีเ่อือ้อาํนวยการแพร่ระบาดของไวรสัมากขึน้ ไม่ใช่น้อยลง  ผลทีต่ามมาคอืปัญหาสขุภาพที่

รุนแรงขึน้และการควบคุมการระบาดทีย่ากลาํบากขึน้  
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การตตีราทางสงัคม 

• อาจทาํใหป้ระชาชนปกปิดอาการเจบ็ป่วยเพื่อหลกีเลีย่งการเลอืกปฏบิตั ิ

• อาจขดัขวางไม่ใหป้ระชาชนเขา้รบัการรกัษาทนัท ี

• อาจทาํใหป้ระชาชนหมดกาํลงัใจทีจ่ะเปลีย่นพฤตกิรรมเพื่อสขุภาพทีด่ ี

วิธีแก้ปัญหาการตีตราทางสังคม 

ผลการวจิยับง่ชีอ้ย่างชดัเจนว่าการตตีราทางสงัคมและความกลวัโรคตดิต่อเป็นอุปสรรคต่อการป้องกนัและควบคมุโรค  

มาตรการทีม่ปีระสทิธผิลประกอบดว้ยการสรา้งความเชื่อมัน่ในการบรกิารสขุภาพและคาํแนะนําเกีย่วกบัสขุภาพทีเ่ชื่อถอืได ้

การแสดงความเหน็อกเหน็ใจผูไ้ดร้บัผลกระทบ การเขา้ใจโรค และการดาํเนินมาตรการทีม่ปีระสทิธผิลและปฏบิตัไิดจ้รงิ 

เพื่อใหป้ระชาชนสามารถชว่ยดแูลตนเองและคนใกลช้ดิใหป้ลอดภยั  

วธิกีารสือ่สารเกีย่วกบั COVID-19 มคีวามสาํคญัมากในการสนบัสนุนใหป้ระชาชนปฏบิตัตินอยา่งเหมาะสมเพื่อชว่ยต่อสูก้บั

โรคและหลกีเลีย่งการทาํใหค้วามหวาดกลวัและการตตีราทางสงัคมแพร่กระจายมากขึน้  เราจาํเป็นตอ้งสรา้งสภาพแวดลอ้ม

ทีเ่อือ้ต่อการพดูถงึโรคและผลกระทบรวมทัง้การแกปั้ญหาอย่างเปิดเผย ตรงไปตรงมา และมปีระสทิธผิล 

ต่อไปน้ีเป็นคาํแนะนําการแกปั้ญหาการตตีราทางสงัคมและหลกีเลีย่งการทาํใหปั้ญหาพอกพนู 

1. การใชค้าํพดูนัน้สาํคญั: สิง่ทีค่วรทาํ/ ไม่ควรทาํเวลาพดูถงึโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

2. ทุกคนมบีทบาทสาํคญั: ความคดิง่าย ๆ ทีช่่วยขจดัการตตีราทางสงัคม  

3. คาํแนะนําและขอ้ความทีใ่ชใ้นการสือ่สาร 

การใช�คําพูดนั �นสําคัญ 

เวลาพดูถงึโรคไวรสัโคโรน่า คาํบางคาํ (ผูป่้วยสงสยั, แยกกกั เป็นตน้) และภาษาทีใ่ชอ้าจกลายเป็นความหมายไม่ดใีนสงัคม

และสรา้งทศันคตแิบบเหมารวม  คาํเหล่าน้ีอาจทาํใหค้วามคดิแบบเหมารวมหรอืการคดิไปเองในแง่ลบคงอยูต่ลอดไป ตอก

ยํ้าความสมัพนัธร์ะหว่างโรคกบัปัจจยัอีน่ทีไ่ม่มอียูจ่รงิ สรา้งความหวาดกลวัในวงกวา้ง หรอืทาํใหส้งัคมไรค้วามรูส้กึเหน็อก

เหน็ใจผูต้ดิเชือ้ 

สภาพเช่นน้ีจะบบีคัน้ใหป้ระชาชนหลกีเลีย่งการคดักรอง การตรวจ และการกกัตวั  เราแนะนําใหใ้ชภ้าษาทีค่าํนึงถงึความ

เป็นมนุษย ์(people-first language) ซึง่ใหค้วามเคารพและไม่จาํกดัสทิธคินในทุกช่องทางการสือ่สารรวมทัง้สือ่ต่าง ๆ  คาํที่

ใชใ้นสือ่ต่าง ๆ สาํคญัอย่างยิง่ เพราะคาํเหล่าน้ีมอีทิธพิลต่อภาษาทีนิ่ยมใชแ้ละการสือ่สารเกีย่วกบัโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 

2019 (COVID-19)  การรายงานขอ้มลูแงล่บอาจมอีทิธพิลต่อความรูส้กึนึกคดิเกีย่วกบัและการปฏบิตัต่ิอบคุคลตอ้งสงสยัตดิ

เชือ้โคโรน่าพนัธุใ์หม่ (COVID-19) ผูป่้วย ครอบครวัของผูป่้วย และชุมชนทีไ่ดร้บัผลกระทบ  

มตีวัอย่างมากมายเกีย่วกบัการใชภ้าษาทีไ่มแ่บ่งแยกและการใชศ้พัทส์าํนวนทีล่ดการตตีราทางสงัคมทีจ่ะช่วยควบคุมการ

ระบาดในวงกวา้งและการระบาดทัว่โลกของเอชไอว ีวณัโรค และไขห้วดัใหญ่ชนิด H1N1 2 

 

2 แนวทางปฏิบัติการใชศัพทสํานวนของ UNAIDS: เปล่ียนจากคําวา “เหยื่อโรคเอดส” (AIDS victim) เปน “ผูติดเชื้อเอชไอวี” (people living with 

HIV) เปล่ียนจากคําวา “การตอสูกบัโรคเอดส” (fight against AIDS) เปน “การปองกันและควบคุมโรคเอดส” (response to AIDS) 

https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/JC2118_terminology-guidelines_en_1.pdf
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ส่ิงที่ควรทํา/ ไมค่วรทํา 
ตอไปน้ีเปนสิ่งท่ี ควรทํา/ไมค่วรทํา บางสวนเวลาพูดถึงโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ส่ิงที่ควรทํา – ใชคําวาโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ส่ิงที่ไม่ควรทํา – พูดช่ือสถานท่ีหรือเช้ือชาติประกอบกับช่ือโรค โรคน้ืไมใช “ไวรัสอูฮั่น” “ไวรสัจีน” หรือ“ไวรสั

เอเชีย” ช่ือทางการของโรคผานการพิจารณาคัดเลือกอยางรอบคอบเพ่ือหลีกเลี่ยงการตตีราทางสังคม – “co” ยอมา

จาก Corona “vi” ยอมาจาก virus “d” หมายถึง disease และเหตุท่ีเรียกวา 19 เพราะโรคน้ือุบัตข้ึินในป 2019  

ส่ิงที่ควรทํา – ใชคําวา “ผูติดเช้ือ COVID-19” “คนท่ีไดรับการรักษา COVID-19” “คนท่ีทุเลาจาก COVID-19” หรือ 

“ผูเสียชีวิตจากการติดเช้ือ COVID-19” 

ส่ิงที่ไม่ควรทํา – เรยีกผูต้ดิเชือ้ว่า “ผูป่้วย COVID-19” หรอื “เหยื่อ COVID-19” 

ส่ิงที่ควรทํา – ใชคําวา “คนท่ีอาจติดเช้ือ COVID-19” หรือ “คนท่ีสันนิษฐานวาติดเช้ือ COVID-19” 

ส่ิงที่ไม่ควรทํา – ใชค้าํวา่ “ผูต้อ้งสงสยัตดิเชือ้ COVID-19” หรอื “ผูป่้วยตอ้งสงสยั” 

ส่ิงที่ควรทํา – ใชคําวาคนท่ี “ไดรับเช้ือ” หรือ “ติดเช้ือ” COVID-19 

ส่ิงที่ไม่ควรทํา – ไม่ใชค้าํว่าคนที ่“แพร่เชือ้ COVID-19” “ทาํใหค้นอื่นตดิเชือ้” หรอื “แพร่เชือ้ไวรสั” 

เน่ืองจากถอ้ยคาํดงักล่าวสือ่เป็นนยัถงึการแพร่เชือ้โดยตัง้ใจและเป็นการกล่าวโทษ 

การใชศ้พัทส์าํนวนทีบ่ง่ชีถ้งึการกระทาํความผดิหรอืการไม่เหน็อกเหน็ใจสรา้งความรูส้กึว่าผูต้ดิเชือ้กระทาํ

ความผดิหรอืมคีวามเป็นมนุษยน้์อยกว่าคนอื่น เร่งเรา้การตตีราทางสงัคม ทาํใหส้งัคมไรค้วามเหน็อกเหน็ใจซึง่

กนัและกนั และอาจทาํใหผู้ต้ดิเชือ้ลงัเลทีจ่ะเขา้ไปรกัษาหรอืรบัการคดักรอง การตรวจ หรอืการกกัตวั 

ส่ิงที่ควรทํา – ควรพูดถึงความเสี่ยงจาก COVID-19 อยางถูกตองตามขอมูลทางวิทยาศาสตรและคําแนะนําการดูแลสุขภาพ

ลาสดุท่ีประกาศอยางเปนทางการ 

ส่ิงที่ไม่ควรทํา – กระจายขา่วลอืทีไ่ม่ไดร้บัการยนืยนัหรอืผลติซํ้าเน้ือหาดงักล่าว และหลกีเลีย่งการใชภ้าษา

เกนิความจรงิทีต่ัง้ใจจะสรา้งความหวาดกลวั เช่น “โรคตดิเชือ้รา้ยแรงทีค่ร่าชวีติคนจาํนวนมาก” “หายนะของ

โลก” ฯลฯ 

ส่ิงที่ควรทํา – พูดในแงดีเก่ียวกับประสิทธิผลของมาตรการปองกันและรักษาโรคและเนนพูดถึงเรือ่งน้ี  สําหรับคนสวนใหญ 

โรคน้ีเปนโรคท่ีประชาชนเอาชนะได  มีข้ันตอนงาย ๆ ท่ีเราทุกคนสามารถทําไดเพ่ือดูแลตนเอง คนใกลชิด และผูเสี่ยงตดิเช้ือ

มากท่ีสุดใหปลอดภยั 

ส่ิงที่ไม่ควรทํา – เน้นพดูถงึหรอืหมกมุ่นอยู่กบัเรือ่งไม่ด ีๆ หรอืถอ้ยคาํทีส่รา้งความหวาดกลวั  เรา

จาํเป็นตอ้งจบัมอืกนัทาํงานเพื่อช่วยดแูลใหก้ลุ่มเสีย่งทีส่ดุปลอดภยั 

ส่ิงที่ควรทํา – เนนพูดถึงประสิทธิผลของมาตรการเชิงปองกันท่ีปองกันการติดเช้ือติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019  รวมท้ังการคัด

กรองแตเน่ิน ๆ การตรวจ และการรักษา 
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ทุกคนมีบทบาทสําคัญ 

รฐับาล ประชาชน สือ่มวลชน ผูม้อีทิธพิลทางความคดิ และชมุชนมบีทบาทสาํคญัในการป้องกนัและหยุดการตตีราคนทีม่า

จากประเทศจนีและทวปีเอเชยี  ทุกคนตอ้งใคร่ครวญอย่างรอบคอบก่อนสือ่สารขอ้ความทางสือ่โซเชยีลหรอืช่องทางการ

สือ่สารอื่น โดยแสดงพฤตกิรรมสนบัสนุนการจดัการแกปั้ญหาโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019  (COVID-19) 

ต่อไปน้ีเป็นตวัอยา่งและคาํแนะนําเกีย่วกบัการกระทาํทีช่่วยลดทศันคตแิบบเหมารวม 

• เผยแพร่ข้อเท็จริง: การตตีราทางสงัคมอาจเพิม่มากขึน้เน่ืองจากขาดความรูค้วามเขา้ใจทีเ่พยีงพอเกีย่วกบัการ

แพร่ระบาดและการรกัษาโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019  (COVID-19) และการป้องกนัการตดิเชือ้  มาตรการ

ป้องกนัและควบคุมโรคประกอบดว้ยการจดัลาํดบัความสาํคญัของการเกบ็รวบรวม การจาํแนก และการเผยแพร่

ขอ้มลูทีถู่กตอ้งเกีย่วกบัพืน้ทีแ่พร่ระบาดในประเทศและชมุชนรวมทัง้บคุคลและกลุ่มบุคคลทีเ่สีย่งตดิเชือ้ COVID-

19 ทางเลอืกในการรกัษา และชอ่งทางการเขา้ถงึการรกัษาและขอ้มลูการดแูลสขุภาพ  ควรใชภ้าษาทีเ่ขา้ใจง่าย

และหลกีเลีย่งศพัทแ์พทย ์ สื่อโซเชียลมปีระโยชน์ในแง่การสือ่สารขอ้มลูการดแูลสขุภาพไปถงึคนจาํนวนมากแต่

เสยีค่าใชจ้่ายน้อย3 

 

• เชิญชวนให้ผู้มอิีทธิพลทางความคิดในสังคมมีส่วนร่วม4 เช่น ผูนํ้าทางศาสนา เพื่อแสดงความคดิเหน็

เกีย่วกบัคนทีถู่กสงัคมตราหน้าและการสนบัสนุนคนเหล่าน้ี หรอืเชญิชวนผูม้ชีื่อเสยีงทีส่งัคมเคารพ เพื่อใหม้คีนฟัง

ขอ้มลูขา่วสารเพิม่ขึน้และลดการตตีราทางสงัคม  ขอ้มลูดงักล่าวควรมกีลุ่มเป้าหมายทีก่าํหนดไวอ้ย่างชดัเจน และ

ผูม้ชีื่อเสยีงทีถู่กขอรอ้งใหส้ือ่สารขอ้มลูน้ีตอ้งกล่าวถอ้ยคาํดว้ยตวัเองและเป็นบุคคลทีเ่หมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย

ทัง้ในเชงิภมูศิาสตรแ์ละวฒันธรรม  ตวัอย่างเช่น นายกเทศมนตร ี(หรอืบุคคลอื่นทีม่อีทิธพิลทางความคดิ) ที่

ออกไปพดูทางสือ่โซเชยีลทีถ่่ายทอดสดการจบัมอืกบัผูนํ้าชมุชนชาวจนี 

 

• แพร่ภาพกระจายเสยีงและเร่ืองราวในวงกว้างเกีย่วกบัคนทอ้งถิน่ทีต่ดิเชือ้ตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 และ

หายแลว้หรอืคนทีด่แูลคนใกลช้ดิระหว่างการพกัฟ้ืนจากอาการป่วย เพื่อเน้นว่าคนสว่นใหญ่หายจาก COVID-19 

ได ้ นอกจากน้ี จดัทาํกจิกรรมรณรงคเ์ชดิช ู“ฮโีร่” เพื่อยกย่องผูด้แูลผูป่้วยและบุคลากรทางการแพทยท์ีอ่าจถูก

สงัคมตตีรา  อาสาสมคัรชมุชนมบีทบาทสาํคญัในการลดการตตีราทางสงัคมในชมุชนดว้ย  
 

 

3 ไนจเีรยีประสบความสาํเรจ็ในการควบคุมการระบาดของอโีบล่าเมือ่ปี 2547 ทีม่ผีลกระทบต่อประเทศอื่นอกี 3 ประเทศแถบแอฟรกิาตะวนัตก  

ปัจจยัความสาํเรจ็ส่วนหนึ่งเป็นกจิกรรมรณรงคท์างสือ่โซเชยีลทีเ่ผยแพร่ขอ้มลูทีถู่กตอ้งและแกข้า่วลวงทีเ่ผยแพรใ่นทวติเตอรแ์ละเฟซบุ๊ก  

มาตการนี้มปีระสทิธผิลมากเพราะองคก์รพฒันาเอกชนระหว่างประเทศ (เอน็จโีอ) ผูม้อีทิธพิลทางความคดิในสือ่โซเชยีล บุคคลทีม่ชี ือ่เสยีง และ

บลอ็กเกอรใ์ชแ้พลตฟอรม์ส่วนตวัเพือ่ส่งต่อหรอืใหข้อ้มลูและความคดิเหน็เกีย่วกบัขอ้มลูขา่วสารเรือ่งสขุภาพ (Fayoyin A., 2016. Engaging 

social media for health communication in Africa: Approaches, results and lessons. Journal of Mass Communication and Journalism, 

6(315)) 
4สาํนวน “Angelina Jolie effect” เป็นถอ้ยคาํทีน่กัวจิยัการสือ่สารดา้นสาธารณสุขตัง้ขึน้เพือ่ใชอ้ธบิายการคน้หาขอ้มลูในอนิเทอรเ์น็ตเกีย่วกบั

พนัธุกรรมของมะเรง็เตา้นมและการตรวจทีเ่พิม่ขึน้ในช่วงเวลาหลายปีตัง้แต่ปี 2556 เมือ่ดาราดงัแอนเจลนีา โจลเีขา้รบัการผ่าตดัเตา้นมทัง้สอง

ขา้งออกทัง้หมด  คาํว่า “effect” บ่งชีว้่าการรณรงคโ์ดยบุคคลทีม่ชี ือ่เสยีงทีม่าจากแหล่งขา่วทีไ่วใ้จไดม้ปีระสทิธผิลในการชกัจงูใหป้ระชาชน

แสวงหาความรูเ้กีย่วกบัสุขภาพและมอีทิธพิลต่อทศันคตแิละความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการบรกิารสุขภาพสาํหรบั COVID-19 
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• แสดงภาพกลุ่มคนหลากหลายเชื� อชาติ ทุกสือ่ควรแสดงภาพใหเ้หน็ว่าชุมชนทีม่คีวามหลากหลายไดร้บั

ผลกระทบและร่วมมอืกนัเพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของ COVID-19 ควรเลอืกใชแ้บบตวัหนงัสอื สญัลกัษณ์ และ

รปูแบบการนําเสนอ โดยไมม่อีคตแิละไม่สือ่ถงึกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงเท่านัน้  

 

• จริยธรรมในการรายงานข่าว: การรายงานขา่วทีต่อกยํ้าพฤตกิรรมของบุคคลและความรบัผดิชอบของผูป่้วย

ทีม่อีาการป่วยและแพร่เชือ้ COVID-19 มากเกนิไปอาจเพิม่พนูการตตีราทางสงัคมต่อบุคคลทีอ่าจตดิเชือ้  

ตวัอย่างเช่น สือ่มวลชนบางรายมุ่งเน้นรายงานขา่วทีม่กีารคาดเดาแหล่งแพร่เชือ้ COVID-19 พยายามชีต้วัผูป่้วย

คนแรกทีแ่พร่เชือ้ในแต่ละประเทศ  การเน้นรายงานขา่วความพยายามคดิคน้วคัซนีและวธิกีารรกัษาอาจทาํให้

ความหวาดกลวัเพิม่ขึน้และทาํใหเ้กดิความรูส้กึว่าขณะน้ีเราไมม่หีนทางทีจ่ะยบัยัง้การตดิเชือ้  ในทางกลบักนั 

สง่เสรมิการรายงานขา่วเกีย่วกบัวธิปีฏบิตัเิพื่อป้องกนัการตดิเชือ้ อาการของ COVID-19 และจงัหวะเวลาทีค่วรเขา้

รบัการรกัษา 

 

• การเช่ือมโยงกิจกรรม: มกีจิกรรมรเิริม่มากมายทีมุ่ง่แกปั้ญหาการตตีราทางสงัคมและการเหมารวม  การ

เชื่อมโยงกจิกรรมเหล่าน้ีมคีวามสาํคญัมากในการสรา้งกระแสสงัคมและสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้อาํนวย ซึง่แสดงให้

เหน็ว่าทุกคนดแูลเอาใจใสแ่ละเหน็ใจซึง่กนัและกนั 

 

คําแนะนําการสื่อสารและสิ่งที่ควรทํา 

การกระจายขา่วลวงและขา่วลอื (infodemic) ทีส่รา้งความเขา้ใจผดิแพร่เรว็กว่าการระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 

2019(COVID-19)  ปรากฏการณ์น้ีก่อใหเ้กดิผลเสยีหลายประการ รวมทัง้การตตีราทางสงัคมและการเลอืกปฏบิตัคินทีม่า

จากพืน้ทีร่ะบาด  เราจาํเป็นตอ้งสมคัรสมานกนัและชว่ยสือ่สารขอ้มลูทีเ่ขา้ใจง่ายและปฏบิตัไิดจ้รงิ เพื่อสนบัสนุนชุมชนและผู้

ไดร้บัผลกระทบจากการระบาดครัง้ใหม่น้ี 

ความเข้าใจผิด ข่าวลอื และข่าวลวงส่งเสริมการตีตราทางสังคมและการเลือกปฏบิัติที่เป�นอุปสรรคต่อ
การป� องกันและควบคมุโรค 

- แก้ความเข้าใจผิดเป็นการรบัรูค้วามรูส้กึและพฤตกิรรมจรงิของประชาชน แมว้่าความคดิพืน้ฐานไม่ถูกตอ้ง  

- ส่งเสริมให้สังคมตระหนักถงึความสาํคญัของการป� องกัน การช่วยชวีติ การตรวจคดักรองและการรกัษา

แต่เน่ิน ๆ  

ความสมัครสมานในสงัคมและความร่วมมือกนัทัว่โลกเป�นปัจจัยที่จําเป�นในการป� องกันไม่ให้การแพร่
ระบาดรุนแรงขึ�นและการบรรเทาความหวาดวิตกของชุมชน 

- บอกเลา่หรือการเผยแพร่เร่ืองราวประสบการณ์ที่นา่เห็นใจของบคุคลหรอืกลุ่มบุคคลทีป่ระสบความทุกข์

ยากเน่ืองจากผลกระทบจากโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019(COVID-19) 

- แสดงความรู้สกึเห็นใจและส่งกําลังใจไปใหผู้ป้ฏบิตังิานในพืน้ทีท่ีม่หีน้าทีป้่องกนัและควบคุมการระบาด 

(เจา้หน้าทีบ่รกิารสขุภาพ อาสาสมคัร ผูนํ้าชมุชน เป็นตน้)  
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ข้อเท็จจริง ไม่ใช่ความกลัว เป�นปัจจยัที่จะหยุดการระบาดของโรคติดเชื� อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) 

- บอกเล่าขอ้เทจ็รงิและขอ้มลูทีถู่กตอ้งเกีย่วกบัโรค 

- ตัง้คาํถามเกีย่วกบัความเชื่อผดิ ๆ ในสงัคม (myth) และทศันคตแิบบเหมารวม 

- เลอืกคาํทีใ่ชอ้ย่างระมดัระวงั วธิกีารสือ่สารมผีลต่อทศันคตขิองผูอ้ื่น (อ่าน “สิง่ทีค่วรทาํ/ ไม่ควรทาํ” ขา้งตน้)  

 

 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters


ภาคผนวก จ  ตัวอยางแนวทางการดูแลและการทำหัตถการของ extern ทีแ่ผนกกุมารเวชกรรม ศศค.รพ.พระปกเกลา 

 ETT# CPR# NP/Throat swab NG insertion## Other procedure a ### Patients 

OPD Not Allowed ผูปวยที่ไมมีความเสี่ยง COVID-19 

ตามความสมัครใจ 

Not Allowed Not Allowed Allowed - งดดูแลผูปวยท่ีมาดวยอาการของ

ระบบทางเดินหายใจ 

Ward Not Allowed ผูปวยที่ไมมีความเสี่ยง COVID-19 

ตามความสมัครใจ 

Not Allowed Not Allowed Allowed - งดดูแลผูปวยท่ีมาดวยอาการของ

ระบบทางเดินหายใจ 

- งดดูแลและทำหัตถการผูปวยที่ยัง

ไมสามารถ rule out COVID-19 

ไดชัดเจน 

PICU Not Allowed ผูปวยที่ไมมีความเสี่ยง COVID-19 

ตามความสมัครใจ 

Not Allowed Not Allowed Allowed - งดดูแลผูปวยท่ีมาดวยอาการของ

ระบบทางเดินหายใจ 

- งดดูแลและทำหัตถการผูปวยที่ยัง

ไมสามารถ rule out COVID-19 

ไดชัดเจน 

NICU Allowed Allowed Not Allowed Allowed Allowed - งดดูแลผูปวยท่ีมารดาเปน PUI/ 

COVID-19  

SNB Allowed Allowed Not Allowed Allowed Allowed - งดดูแลผูปวยท่ีมารดาเปน PUI/ 

COVID-19 

PUIb Not Allowed Not Allowed Not Allowed Not Allowed Not Allowed Not Allowed 

a: other procedure เชน ABG, CBG, Foley’s cath  # N95, face shield, gown, gloves, หมวกคลุมผม  

b: patient under investigation     ## Surgical mask, face shield, gown, gloves, หมวกคลุมผม 

        ### Surgical mask, face shield, gown, gloves 
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