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คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ 
แหล่งฝึกปฏิบัติงานนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 

แหล่งฝึก/โรงพยาบาล หอผู้ป่วย 
1. พบ .282 ปฏิบัติการพยาบาลพ้ืนฐาน 

โรงพยาบาลนครพิงค์ หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง 
หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 2 
หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 2 

โรงพยาบาลแมคคอร์มิค หอผู้ป่วยอายุรกรรม ตึกเฮเลน นิวแมน 2 (HN2) 
หอผู้ป่วยศัลยกรรม ตึกเฮเลน นิวแมน 2 (HN2) 

โรงพยาบาลสันทราย หอผู้ป่วยในชาย 
หอผู้ป่วยในหญิง 

โรงพยาบาลเทพปัญญา หอผู้ป่วยศัลยกรรม 
2. พบ .381 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 

โรงพยาบาลหางดง คลินิกเด็ก 
โรงพยาบาลสารภี คลินิกเด็ก 
โรงเรียนอนุบาลวีรยา  
โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง  
โรงเรียนอนุบาลสันทราย  
โรงเรียนอนุบาลเนตรระหงส์  
ศูนย์สันติศึกษาพัฒนาเด็กเล็ก คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

โรงพยาบาลแมคคอร์มิค คลินิกเด็ก 
กุมารเวชกรรม (PA3) 

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ กุมารเวชกรรม 2 
กุมารเวชกรรม 3 
กุมารเวชกรรม 4 
กุมารเวชกรรม 5 

โรงพยาบาลนครพิงค์ หออภิบาลทารกแรกเกิด (NICU) 
โรงพยาบาลล าพูน กุมารเวชกรรม 

3. พบ. 383 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 
โรงพยาบาลสวนปรุง ตึกอารี 
 ตึกจิระ 
 ตึกเมตตา 
 ตึกปัญญา 
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แหล่งฝึก/โรงพยาบาล หอผู้ป่วย 
สถานฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยจิตเวชห้วยดินด า  
โรงพยาบาลธัญญารักษ์  
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์  
โรงพยาบาลสันก าแพง  
ชุมชนต าบลบ้านสันโค้ง อ าเภอสันก าแพง  
ชุมชนต าบลต้นเปา อ าเภอสันก าแพง  

4. พบ .384 พบ .485 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1, 2 
โรงพยาบาลล าพูน แผนกฝากครรภ์ 

ห้องคลอด 
หอผู้ป่วยหลังคลอด 

โรงพยาบาลแมคคอร์มิค แผนกฝากครรภ์ 
ห้องคลอด 
หอผู้ป่วยหลังคลอด 

โรงพยาบาลแม่แตง แผนกฝากครรภ์ 
ห้องคลอด 
หอผู้ป่วยหลังคลอด 

โรงพยาบาลหางดง แผนกฝากครรภ์ 
ห้องคลอด 
หอผู้ป่วยหลังคลอด 

โรงพยาบาลสันป่าตอง แผนกฝากครรภ์ 
ห้องคลอด 
หอผู้ป่วยหลังคลอด 

โรงพยาบาลเชียงดาว แผนกฝากครรภ์ 
ห้องคลอด 

โรงพยาบาลจอมทอง แผนกฝากครรภ์ 
ห้องคลอด 
หอผู้ป่วยหลังคลอด 

โรงพยาบาลฝาง แผนกฝากครรภ์ 
ห้องคลอด 
หอผู้ป่วยหลังคลอด 

โรงพยาบาลนครพิงค์ แผนกฝากครรภ์ 
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แหล่งฝึก/โรงพยาบาล หอผู้ป่วย 
5. พบ .386 พบ .387 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1, 2 

โรงพยาบาลล าพูน หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย1 (อช1) 
หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย2 (อช2) 
หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง (อญ) 
หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย (ศช) 
หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง (ศญ) 
หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกชาย (ศ3) 
หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกหญิง (ศ4)  

โรงพยาบาลนครพิงค์ หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง1 (อญ1) 
หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง2 (อญ2) 
หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย1 (ศช1) 
หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง (ศญ) 
หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกชาย (Orthoชาย) 
หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกหญิง (Orthoหญิง) 
แผนกไตเทียม 

โรงพยาบาลดอยสะเก็ด หอผู้ป่วยในหญิง 
โรงพยาบาลแมคคอร์มิค ห้องผ่าตัด-ห้องพักฟ้ืน (OR-RR) 

หอผู้ป่วยพิเศษ ตึกออร์ท ชั้น 2 (O2) 
หอผู้ป่วยพิเศษ ตึกออร์ท ชั้น 3 (O3) 
หอผู้ป่วยพิเศษ ตึกมหิดล ชั้น 1 (M1) 
หอผู้ป่วยพิเศษ ตึกมหิดล ชั้น 2 (M2) 
หอผู้ป่วยอายุรกรรม ตึกเฮเลน นิวแมน 2 (HN2) 
หอผู้ป่วยศัลยกรรม ตึกเฮเลน นิวแมน 2 (HN2) 

โรงพยาบาลเทพปัญญา ห้องผ่าตัด-ห้องพักฟ้ืน (OR-RR) 
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ แผนกมะเร็งวิทยาและรังสีรักษา 

แผนกจักษุ/โสต นาสิก และลาริงซ์ 
ศูนย์กามโรคและโรคเอดส์ เขต 10 จังหวัดเชียงใหม่  
ชุมชนต าบลสันปูเลย อ าเภอดอยสะเก็ด  

6. พบ .480 ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น 
โรงพยาบาลแม่ทา แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน (ER)  

แผนกผู้ป่วยนอก (OPD) 
โรงพยาบาลแม่ออน แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน (ER)  

แผนกผู้ป่วยนอก (OPD) 



4 

แหล่งฝึก/โรงพยาบาล หอผู้ป่วย 
โรงพยาบาลดอยหล่อ แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน (ER)  

แผนกผู้ป่วยนอก (OPD) 
โรงพยาบาลแม่สรวย แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน (ER)  

แผนกผู้ป่วยนอก (OPD) 
โรงพยาบาลวังเหนือ แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน (ER)  

แผนกผู้ป่วยนอก (OPD) 
โรงพยาบาลเชียงดาว แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน (ER)  

แผนกผู้ป่วยนอก (OPD) 
โรงพยาบาลแม่แตง แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน (ER)  

แผนกผู้ป่วยนอก (OPD) 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสันคะยอม  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลร่มหลวง  

7. พบ .486 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ในภาวะฉุกเฉินและวิกฤต 
โรงพยาบาลแมคคอร์มิค แผนกฉุกเฉิน (ER) 

หออภิบาลผู้ป่วยหนัก (ICU) 
หออภิบาลผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ (CCU) 

โรงพยาบาลนครพิงค์ หออภิบาลผู้ป่วยหนักระบบประสาท (ICU neuro.) 
โรงพยาบาลล าพูน แผนกฉุกเฉิน (ER) 

หออภิบาลผู้ป่วยหนัก 1 (ICU 1) 
หออภิบาลผู้ป่วยหนัก 2 (ICU 2) 

โรงพยาบาลสันป่าตอง แผนกฉุกเฉิน (ER) 
8. พบ .487 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 

โรงเรียนชุมชนวัดศรีค าชมภู  
โรงเรียนบ้านท่าเกวียน  
โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน  
โรงเรียนบ้านหลักปัน  
โรงเรียนสืบนทีธรรม  
โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง  
โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง  
โรงเรียนบ้านลวงเหนือ   
โรงเรียนชลประทานผาแตก  
โรงเรียนบ้านป่าเสร้า  
ชุมชนต าบลบ้านป่าไม้แดง ต าบลป่าป้อง  
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แหล่งฝึก/โรงพยาบาล หอผู้ป่วย 
9. พบ .488 ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล 

โรงพยาบาลแมคคอร์มิค หอผู้ป่วยอายุรกรรม ตึกเฮเลน นิวแมน 2 (HN2) 
หอผู้ป่วยศัลยกรรม ตึกเฮเลน นิวแมน 2 (HN2) 
หอผู้ป่วยพิเศษ ตึกออร์ท ชั้น 2 (O2) 
หอผู้ป่วยพิเศษ ตึกออร์ท ชั้น 3 (O3) 
หอผู้ป่วยพิเศษ ตึกมหิดล ชั้น 1 (M1) 
หอผู้ป่วยพิเศษ ตึกมหิดล ชั้น 2 (M2) 
หอผู้ป่วยพิเศษ ตึกพระพร ชั้น 2 (PA2) 
หอผู้ป่วยพิเศษ ตึกพระพร ชั้น 3 (PA3) 
หอผู้ป่วยพิเศษ ตึกพระพร ชั้น 4 (PA4) 
หอผู้ป่วยพิเศษ ตึกพระพร ชั้น 5 (PA5) 
หอผู้ป่วยพิเศษ ตึกพระพร ชั้น 6 (PA6) 
หอผู้ป่วยพิเศษ ตึกพระพร ชั้น 7 (PA7) 
ห้องผ่าตัด (OR) 
แผนกอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน (ER) 
หออภิบาลผู้ป่วยหนัก (ICU) 

10. พบ .490 ปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพพยาบาล 
โรงพยาบาลจอมทอง แผนกฉุกเฉิน (ER) 
โรงพยาบาลเชียงค า แผนกฉุกเฉิน (ER) 

ห้องผ่าตัด-ห้องพักฟ้ืน (OR-RR) 
หออภิบาลผู้ป่วยหนัก (ICU) 
อายุรกรรมหญิง 

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ หออภิบาลผู้ป่วยหนักศัลยกรรม (ICU surg.) 
หออภิบาลผู้ป่วยหนักระบบประสาท (ICU neuro.) 
ห้องผ่าตัด-ห้องพักฟ้ืน (OR-RR) 
แผนกฉุกเฉิน (ER) 
ศัลยกรรมชาย 
อายุรกรรมชาย 1 

โรงพยาบาลนครพิงค์ แผนกฉุกเฉิน (ER) 
หออภิบาลผู้ป่วยหนักอายุรกรรม 2 (ICU med 2) 
หออภิบาลผู้ป่วยหนักอายุรกรรม 3 (ICU med 3) 
ห้องผ่าตัด-ห้องพักฟ้ืน (OR-RR) 
กุมารเวชกรรม 



6 

แหล่งฝึก/โรงพยาบาล หอผู้ป่วย 
ศัลยกรรมกระดูกหญิง (Ortho. หญิง) 
ศัลยกรรมหญิง (ศญ) 
ศัลยกรรมชาย 1 (ศช1) 
อายุรกรรมหญิง 2 (อญ2) 
อายุรกรรมชาย 1 (อช1) 

โรงพยาบาลน่าน แผนกฉุกเฉิน (ER) 
โรงพยาบาลดอยสะเก็ด หอผู้ป่วยในหญิง 

แผนกฉุกเฉิน (ER) 
โรงพยาบาลฝาง แผนกฉุกเฉิน (ER) 
โรงพยาบาลพญาไท 2 หออภิบาลผู้ป่วยหนัก (ICU) 
แพร่ แผนกฉุกเฉิน (ER) 

หออภิบาลผู้ป่วยหนักอายุรกรรม (ICU med.) 
หออภิบาลผู้ป่วยหนักศัลยกรรม (ICU surg.) 

โรงพยาบาลแมคคอร์มิค ห้องผ่าตัด-ห้องพักฟ้ืน (OR-RR) 
กุมารเวชกรรม PA2  
กุมารเวชกรรม PA3  
กุมารเวชกรรม PA4  
กุมารเวชกรรม PA6  
กุมารเวชกรรม PA7 

โรงพยาบาลลานนา หออภิบาลผู้ป่วยหนัก (ICU) 
โรงพยาบาลล าพูน หออภิบาลผู้ป่วยหนัก 3 (ICU 3) 
โรงพยาบาลศูนย์ล าปาง  แผนกฉุกเฉิน (ER) 
โรงพยาบาลสันป่าตอง แผนกฉุกเฉิน (ER) 
โรงพยาบาลหางดง แผนกฉุกเฉิน (ER) 
โรงพยาบาลเทพปัญญา แผนกฉุกเฉิน (ER) 
โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 แผนกฉุกเฉิน (ER) 
โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา แผนกผู้ป่วยนอก (OPD) 

แผนกฉุกเฉิน (ER) 
โรงพยาบาลบุรีรัมย์ แผนกฉุกเฉิน (ER) 
โรงพยาบาลพะเยา ราม หออภิบาลผู้ป่วยหนัก (ICU) 

กุมารเวชกรรม 
โรงพยาบาลพาน แผนกฉุกเฉิน (ER) 
โรงพยาบาลพัทลุง แผนกฉุกเฉิน (ER) 
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แหล่งฝึก/โรงพยาบาล หอผู้ป่วย 
โรงพยาบาลวชิระ ภูเก็ต หออภิบาลผู้ป่วยหนัก (ICU) 
โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ หออภิบาลผู้ป่วยหนัก (ICU) 

 


