นักศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล
สุขภาพใจ
(ในเวลาราชการ)

สุขภาพกาย
นอกเวลาราชการ
(16.31 – 08.29)

ในเวลาราชการ
(08.30 – 16.30)

พักที/บ้านมหิดล
ติดต่ออาจารย์ประจําบ้ าน

เรี ยนที/คณะ/วิทยาลัย
ติดต่อ จนท. กิจการนักศึกษา

อยู่บริ เวณโดยรอบภายใน ม.ศาลายา
ติดต่อศูนย์รักษาความปลอดภัย

บ้ านมหิดล
(อ.ประจําบ้ าน)

ส่ วนงาน

กองกิจการนักศึกษา
โทร.0-2849-4501-28
- Adolescent Clinic โทร.0-2441-0602-8 ต่อ 1202
- ร.พ.ในกํ ากับของมหาวิ ทยาลัย
รพ.ศิ ริราช โทร. 0-2419-7389
รพ.รามาธิ บดี โทร. 0-2200-4031, 0-2200-3835

สังเกตอาการ/พฤติกรรมเสี.ยง
นอกเวลาราชการ
(16.31 – 08.29)

ติดต่อ/นําส่ง MU Health
โทร.0-2849-4529-30

ให้ การรักษา / ปฐม
พยาบาลเบื *องต้ น

ช่ วยเหลือได้

ให้ การปรึ กษา /
ประเมินอาการ

ระดับ
ความรุ นแรง?

ประเมินอาการ
ให้ การช่วยเหลือได้ ?

Student Base

รุ นแรงน้ อย

รุ นแรงมาก

ส่ งต่ อ :
- Adolescent Clinic โทร.0-2441-0602-8 ต่อ 1202
- ร.พ.ในกํ ากับของมหาวิ ทยาลัย
รพ.ศิ ริราช โทร. 0-2419-7389
รพ.รามาธิ บดี โทร. 0-2200-4031, 0-2200-3835

ช่ วยเหลือไม่ ได้

อาการดีขึ *น?

ไม่ ดีขึน

กระบวนการให้ คําปรึกษา เบื *องต้ น
(Basic Counseling)

เรี ยกรถเพื/อส่งต่อ
โรงพยาบาลสังกัด
มหาวิทยาลัย

ดีขึน

ติดตามผล
การรักษาเพื/อ
การดูแลที/ต่อเนื/อง

บันทึกข้ อมูล

ฐานข้ อมูลการให้ บริการ
- รหัสนักศึกษา
- คณะ / วิทยาลัย
- ชั *นปี
- ข้ อมูลการรักษา
* ยาที/ใช้ รักษา (ถ้ ามี)
* ผลการรักษา (ถ้ ามี)
* ฯลฯ

บันทึกข้ อมูล
บันทึกข้ อมูล

นักศึกษาสามารถเข้ าใจตนเอง
แก้ ปัญหาได้

จนท. ผู้นําส่ง
ติดตามผลการรักษา
เพื/อการดูแลที/ต่อเนื/อง

สิน สุดขัน ตอนการให้ บริการ
ข้ อมูลจากงานบริการและสวัสดิการนั กศึกษา
กองกิจการนักศึกษา
ข้ อมูล ณ วันที 17 ตุลาคม 2557

ข้ อมูลจากงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
กองกิจการนักศึกษา

ขัน ตอนดําเนินงานเมื#อมีโรคระบาด

ขัน ตอนการดําเนินการ
1. มหาวิทยาลัยตั งศูนย์ประสานงานในการควบคุมโรคติดต่อ
2. มหาวิทยาลัยทําคําสัง3 แต่งตั งผู้ประสานงานของโรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง รวมทังจั
 ดหาสถานที3ในการให้ บริการ
เพื3อควบคุมโรคระบาด
พบผู้มีอาการต้ องสงสัย

ไม่ใช่
เวลาราชการ?

ใช่

แจ้ งข้ อมูลให้ ศนู ย์ประสานงานทราบ

ใช่
พักบ้ านมหิดล?

ติดต่ออาจารย์
ประจําบ้ าน

ไม่ใช่

เข้ ารับการตรวจรักษา
เบื องต้ น ณ หน่วยบริ การ
สุขภาพนักศึกษา

Zone ศาลายา
- ส่งต่อศูนย์ การแพทย์ กาญจนาภิ เษก
- ส่งต่อโรงพยาบาลโดยรอบวิ ทยาเขต

Zone บางกอกน้ อย
- ส่งต่อโรงพยาบาลศิ ริราช

Zone พญาไท
- ส่งต่อโรงพยาบาลรามาธิ บดี
- ส่งต่อโรงพยาบาลเวชศาสตร์ เขตร้อน

ส่งต่อโรงพยาบาลสังกัด
มหาวิทยาลัย

Zone กาญจนบุรี
- ส่งต่อหน่วยบริ การสุขภาพนักศึกษา /
เจ้าหน้าที ห) อพักนักศึกษา
- ส่งต่อโรงพยาบาลโดยรอบวิ ทยาเขต

แจ้ งข้ อมูลให้ ศนู ย์
ประสานงาน

ศุนย์ประสานงานแจ้ งข้ อมูลให้ ผ้ ทู ี3
เกี3ยวข้ องทราบเพื3อติดตามผล

เสร็จสิน ขัน ตอน

หมายเหตุ
- วิ ทยาเขตนครสวรรค์และอํ านาจเจริ ญอยู่ระหว่างประสานงานเพือ) หาสถานที ใ) ห้การรักษาพยาบาล
ข้ อมูล ณ วันที 30 ตุลาคม 2556

