คานา
การศึ ก ษาในระดับ อุ ดมศึ ก ษาสาหรั บ วิช าแพทยศาสตร์ ในชั้น คลิ นิ ก จะเริ่ ม ในชั้น ปี ที่ 4
โดยนักศึกษาแพทย์ จะได้นาความรู ้ในชั้นระดับ preclinic มาใช้ในการดูแลผูป้ ่ วยจริ ง การเรี ยนในชั้นปี ที่ 4
ประกอบด้วย รายวิชา 2101441 : การดู แลผูป้ ่ วยผ่าตัด 1 (Perioperative Care I) ซึ่ งเป็ นภาคทฤษฏี และ
รายวิชา 2101442 : การดูแลผูป้ ่ วยผ่าตัด 2 (Perioperative Care II) ซึ่งเป็ นภาคปฏิบตั ิ
การเรี ยนในทั้ง 2 รายวิชา เรี ยนผสมผสานไปทั้ง 2 รายวิชา ซึ่งเป็ นความรู ้พ้ืนฐานทางด้านศัลยกรรม
ที่จาเป็ นสาหรับนักศึกษาแพทย์ช้ นั ปี ที่ 4
คู่มือนักศึกษาแพทย์เล่มนี้ จดั ทาขึ้นด้วยวัตถุประสงค์เพื่อเป็ นแนวทางให้นกั ศึกษาแพทย์สามารถ
ศึกษารวมถึงปฏิบตั ิงานทางด้านศัลยกรรม ณ ภาควิชาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลกลาง และโรงพยาบาลเจริ ญกรุ ง
ประชารักษ์ ได้อย่างราบรื่ นและมีความสุ ข อันจะส่ งผลให้นกั ศึกษาสามารถเรี ยนรู ้ทางด้านศัลยกรรมได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพสู งสุ ด
คณาจารย์ ภาควิชาศัลยศาสตร์
สานักการแพทย์ กรุ งเทพมหานคร
พฤศจิกายน 2560

1

สารบัญ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

หัวข้ อ
รายชื่ ออาจารย์ภาควิชาศัลยศาสตร์
รายชื่ ออาจารย์ ทปี่ รึกษา(Mentor) นักศึกษาแพทย์ ร่ ุ นที่ 1 ภาควิชาศัลยศาสตร์
ตารางการปฏิบัติงาน
หัวข้ อการเรียนการสอนแบบเข้ าห้ องเรียน(Class activities)
การปฏิบัติงานที่หอผู้ป่วยศัลยกรรม
การปฏิบัติงานที่แผนกผู้ป่วยนอกศัลยกรรม
การอยู่เวรนอกเวลาราชการ
การเขียนรายงาน
หนังสื อบันทึกการปฏิบัติงาน(Log book)
การเรี ยนรู้ ด้วยตนเอง(Self-directed learning-SDL)
หัวข้ อ Class activities&Self-directed learning
เกณฑ์ การประเมินผล
ภาคผนวก ก.-ตารางสอน
ภาคผนวก ข.-ตารางอยู่เวรนอกเวลาราชการ
ภาคผนวก ค.-แบบประเมินระหว่างการปฏิบัติงาน

2

หน้ า
3
7
9
10
11
11
12
12
12
12
17
18
23
42
44

รายชื่ ออาจารย์ภาควิชาศัลยศาสตร์ สานักการแพทย์ กรุ งเทพมหานคร
สานักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ ฟ้าหลวง
โรงพยาบาลกลาง
1. อ.นพ.ชัยพร
2. อ.นพ.ประเสริ ฐ
3. อ.นพ.เกษมศักดิ์
4. อ.นพ.สมเกียรติ
5. อ.นพ.สุ ภกิจ
6. อ.นพ.ชวินท์
7. อ.นพ.ชัยพล
8. อ.นพ.ณรงค์
9. อ.นพ.โดม
10. อ.นพ.ธานินทร์
11. อ.นพ.อิทธิพล
12. อ.นพ.ปัญญา
13. อ.พญ.ประภาวรรณ
14. อ.นพ.พิเชฐ
15. อ.นพ.พฤกษ์
16. อ.พญ.ปัณฑิตา
17. อ.พญ.ธันย์ชนก
18. อ.พญ.ณัฐสิ ณี
19. อ.นพ.บัญญัติ
20. อ.นพ.อนันต์
21. อ.นพ.กฤษดา
22. อ.พญ.ฉัตรนภา
23. อ.พญ.ภัทรส

สุ วชิ ชากุล
โอภาสเมธีกุล
พยุงธนทรัพย์
อัศวโรจน์พงษ์
ฉัตรไชยาฤกษ์
สุ ขะพิริยะ
วุฒิโอภาส
บุญญกาศ
เจริ ญทอง
กลลดาเรื องไกร
วิรัตนภานุ
ทวีปวรเดช
ธีรศาสตร์
รุ่ งศิริแสงรัตน์
ธารงรัตนศิลป์
เอี่ยมศุภนิมิตร
สว่างแสงวัฒนา
อารี กุล
ละอองทอง
เงางามรัตน์
กองสวัสดิ์
ศรี คิรินทร์
สว่างศรี

วว. ศัลยศาสตร์ ทวั่ ไป
วว. ศัลยศาสตร์ ตกแต่ง
วว. ศัลยศาสตร์ ตกแต่ง
วว. ศัลยศาสตร์ ทว่ั ไป
วว. ศัลยศาสตร์ ทว่ั ไป
วว. ศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะ
วว. ศัลยศาสตร์ระบบประสาท
วว. ศัลยศาสตร์ ทว่ั ไป
วว. ศัลยศาสตร์ ทว่ั ไป
วว. ศัลยศาสตร์ ระบบประสาท
วว. ศัลยศาสตร์ ทว่ั ไป
วว. ศัลยศาสตร์ ทว่ั ไป
วว. ศัลยศาสตร์ ทวั่ ไป
วว. ศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะ
วว. ศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะ
วว. ศัลยศาสตร์ ทว่ั ไป
วว. ศัลยศาสตร์ ทว่ั ไป
วว.ศัลยศาสตร์ ทว่ั ไป
วว.ศัลยศาสตร์ ทว่ั ไป
วว.ศัลยศาสตร์ ทว่ั ไป
วว.ศัลยศาสตร์ ทว่ั ไป
วว.ศัลยศาสตร์ ทว่ั ไป
วว.ศัลยศาสตร์ ทวั่ ไป

3

โรงพยาบาลเจริญกรุ งประชารักษ์
1. อ.นพ.ศรัณย์
2. อ.นพ.กาพล
3. อ.นพ.ชัชวาล
4. อ.นพ.สุ ธน
5. อ.นพ.เกียรติพนั ธุ์
6. อ.นพ.ชูกิจ
7. อ.พญ.ปฐมา
9. อ.นพ.สราวุธ
10. อ.นพ.ราวิน
11. อ.นพ.ฉัตรพงษ์
12. อ.นพ.นาชัย
13. อ.นพ.เกียรติศกั ดิ์
14. อ.นพ.นิ รกัลป์
15. อ.นพ.ประภากร
16. อ.นพ.สมคิด
17. อ.นพ.วิทวัส
18. อ.นพ.กรัญชัย
19.อ.พญ.เบญจพร
20.อ.พญ.วายูน

วรรณจารัส
รัชวรพงศ์
แซ่เฮ้ง
เอกเสถียร
สุ คนั ธปรี ย ์
ศรี ทองเสถียร
นาคเจือ
ฐานะวุฑฒ์
วงษ์สถาปนาเลิศ
ศาสตรสาธิต
มานะบริ บูรณ์
ทัศนวิภาส
พึ่งโสภา
ก๋ งอุบล
จินดาสมบัติเจริ ญ
ไทยเจริ ญพร
ตรี ตรง
นันทสันติ
จนะโนภาส

อาจารย์พเิ ศษ
1. เรื ออากาศเอกหญิงบุษบา
2. ศ.คลินิก นพ.อานาจ

วว. ศัลยศาสตร์ ตกแต่ง
วว. ศัลยศาสตร์ ทวั่ ไป
วว. ศัลยศาสตร์ระบบประสาท
วว. ศัลยศาสตร์ระบบประสาท
วว. ศัลยศาสตร์ ทว่ั ไป
วว. ศัลยศาสตร์ ทว่ั ไป
วว. ศัลยศาสตร์กุมาร
วว. ศัลยศาสตร์ ทวั่ ไป
วว. ศัลยศาสตร์ ทวั่ ไป
วว. ศัลยศาสตร์ ตกแต่ง
วว. ศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะ
วว.ศัลยศาสตร์ ทว่ั ไป
วว.ศัลยศาสตร์ ทว่ั ไป
วว.ศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะ
วว.ศัลยศาสตร์ระบบประสาท
วว.ศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะ
วว.ศัลยศาสตร์ ทว่ั ไป
วว.ศัลยศาสตร์ ทว่ั ไป
วว.ศัลยศาสตร์ ทวั่ ไป

จิรัปปภา
กุสลานันท์

4

กลุ่มงานรังสี วิทยา โรงพยาบาลกลาง
วว.นิติเวชศาสตร์
ป.ชั้นสู ง อายุรศาสตร์
โรงพยาบาลเจริ ญกรุ งประชารักษ์

ตารางที่ 1 : แสดงรายชื่ อ นั ก ศึ ก ษาแพทย์ ช้ั น ปี ที่ 4 ปี การศึ ก ษา 2560
ลาดับ
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

รหัสประจาตัว
Student Code
5632101015
5632101020
5732101001
5732101002
5732101004
5732101005
5732101006
5732101007
5732101008
5732101009
5732101010
5732101011
5732101012
5732101013
5732101014
5732101015
5732101016
5732101017
5732101018
5732101019

ชื่ อ – นามสกุล
Name - Surname
นางสาวนันท์ธีมา
เมฆแสน
นางสาวเพชรวิไล
นพพรพันธุ์
นางสาวกนกวรรณ ทับอุ่น
นายกมลวัฒน์
ปานเกตุ
นางสาวกิ่งกาญจน์ ชมพูกลาง
นายเกรี ยงไกร
ยศเสนา
นายจักรกฤษณ์
พรมมา
นางสาวจุฑารัตน์
มานะ
นางสาวจุฑารัตน์
เจียสกุล
นางสาวฐิตารี ย ์
แสงเรื อง
นางสาวณัฏฐา
ศักดิ์ชิโนรส
นางสาวณัฐกันย์
ลิมปวิทยากุล
นางสาวณัฐธิดา
สุ วรรณวงศ์
นางสาวธนาญา
ศีลธิปัญญา
นางสาวธยาน์
นาคสวัสดิ์
นางสาวธัญญารัตน์ จงประเสริ ฐ
นายปัญญวัต
จรัสดาราแสง
นางสาวปาริ ฉตั ร
จันทร์ ปิ้น
นายพงศ์ธีระ
เสรี สันติกุล
นายพงศ์พนั ธุ์
ไมตรี อโนทัย

5

ตารางที่ 1 (ต่ อ ) : แสดงรายชื่ อ นั ก ศึ ก ษาแพทย์ ช้ั น ปี ที่ 4 ปี การศึ ก ษา 2560
ลาดับ
No.
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

รหัสประจาตัว
Student Code
5732101020
5732101021
5732101022
5732101023
5732101024
5732101025
5732101026
5732101027
5732101028
5732101029
5732101030
5732101031
5732101032
5732101033

ชื่ อ – นามสกุล
Name - Surname
นายพันธกานต์
วีรเวทสกุล
นายภัทรพล
อินทวงค์
นางสาวภาสิ นี
ศรี นิธิวฒั น์
นางสาวมนัญชยา ตามเดช
นางสาวรุ ้งศิริ
พัฒนาสันติชยั
นางสาวศวิตา
ขุนชานาญ
นางสาวสมิตา
ผดุงวิทย์วฒั นา
นายสรวิศษิ์
อมรทิพย์วงศ์
นางสาวสริ ตา
ชัยลภากุล
นางสาวสุ จิธิดา
เหลืองศิริธญ
ั ญะ
นางสาวอติกานต์ อุณหเลขกะ
นายเอกวิทย์
ก่อแก้ว
นางสาวพันธิตรา
มณฑาทิพย์กุล
นายพัทธนันท์
งามลายวง

6

การจั ด กลุ่ ม นั ก ศึ ก ษาแพทย์ ช้ ั นปี ที่ 4 ภาควิช าศั ล ยศาสตร์ ปี การศึ ก ษา 2560
แบ่ ง เป็ น 2 กลุ่ ม กลุ่ ม ละ 17 คน โดย
กลุ่ ม ที่ 1 ขึ้ น ปฏิ บ ตั ิ ง านที่ โ รงพยาบาลเจริ ญกรุ ง ประชารั ก ษ์ก่ อน (แบ่ ง เป็ นกลุ่ ม ย่อย A , B , C)
กลุ่ ม ที่ 2 ขึ้ น ปฏิ บ ตั ิ ง านที่ โ รงพยาบาลกลางก่ อ น (แบ่ ง เป็ นกลุ่ ม ย่อย D , E , F )
ตารางที่ 2 : แสดงรายชื่ อ นั ก ศึ ก ษาแพทย์ ช้ั นปี ที่ 4 และการแบ่ งกลุ่ ม ย่ อ ย (กลุ่ ม ที่ 1)

นางสาวกิ่งกาญจน์ ชมภูกลาง

3

5732101006

นายจักรกฤษณ์ พรมมา

4

5732101011

นางสาวณัฐกันย์ ลิมปวิทยากุล

5

5732101013

นางสาวธนาญา ศีลธิปัญญา

6

5732101017

นางสาวปาริ ฉตั ร จันทร์ปิ้น

7

5732101019

นายพงศ์พนั ธุ์ ไมตรี อโนทัย

8

5732101020

นายพันธกานต์ วีรเวทสกุล

9

5732101023

นางสาวมนัญชยา ตามเดช

10

5732101024

นางสาวรุ ้งศิริ พัฒนาสันติชยั

11

5732101028

นางสาวสริ ตา ชัยลภากุล

5732101029

นางสาวสุจิธิดา เหลืองศิริธญ
ั ญะ

13

5732101030

นางสาวอติกานต์ อุณหเลขกะ

14

5732101032

นางสาวพันธิตรา มณฑาทิพย์กลุ

15

5732101033

นายพัทธนันท์ งามลายวง

16

5632101015

นางสาวนันท์ธีมา เมฆแสน

5632101020

นางสาวเพชรวิไล นพพรพันธุ์

17

A

อ.นพ.กฤษดา กองสวสดิ์

5732101004

Pre and post op care
อ.นพ.สุภกิจ (รพก.)
วันอังคารที่ 12 มกราคม 2560
เวลา 13.00 -15.00 น.

B

อ.นพ.ณรงค์ บุญญกาศ

2

Surgical nutrition
อ.นพ.ชัยพร (รพก.)
วันศุกร์ที่12 มกราคม 2561
เวลา 9.00 -11.00น.

อ.พญ.ธัญชนก สว่างแสงวัฒนา

นางสาวกนกวรรณ ทับอุ่น

Shock
อ.นพ.สุภกิจ (รพก.)
วันอังคารที่ 9มกราคม 2561
เวลา 13.00 -15.00 น.

C

7

TOPIC
ที่ป รึ ก ษา /present

อ.นพ.เกียรติพนั ธุ์ สุ คนั ธปรี ย ์

5732101001

ที่ป รึ ก ษา ที่ป รึ ก ษา
(รพจ.) (รพก.)

อ.นพ.สราวุธ ฐานะวุฑฒ์

1

12

กลุ่ ม
ย่ อ ย

ชื่ อ -สกุล

อ.นพ.กาพล รัชวรพงศ์

ลาดับ ที่ รหั ส นั ก ศึ ก ษา

ตารางที่ 3 : แสดงรายชื่ อนักศึกษาแพทย์ ช้ันปี ที่ 4 และการแบ่ งกลุ่มย่ อย (กลุ่มที่ 2)

5732101005

นายเกรี ยงไกร ยศเสนา

3

5732101007

นางสาวจุฑารัตน์ มานะ

4

5732101008

นางสาวชวิศา เจียสกุล

5

5732101009

นางสาวฐิตารี ย ์ แสงเรื อง

6

5732101010

นางสาวณัฏฐา ศักดิ์ชิโนรส

7

5732101012

นางสาวณัฐธิดา สุวรรณวงศ์

8

5732101014

นางสาวธยาน์ นาคสวัสดิ์

9

5732101015

นางสาวธัญญารัตน์ จงประเสริ ฐ

10

5732101016

นายปั ญญวัต จรัสดาราแสง

11

5732101018

นายพงศ์ธีระ เสรี สนั ติกลุ

12

5732101021

นายภัทรพล อินทวงค์

13

5732101022

นางสาวภาสิ นี ศรี นิธิวฒั น์

14

5732101025

นางสาวศวิตา ขุนชานาญ

15

5732101026

นางสาวสมิตา ผดุงวิทย์วฒั นา

16

5732101027

นายสรวิศษิ์ อมรทิพย์วงศ์

5732101031

นายเอกวิทย์ ก่อแก้ว

17

D

E

F

อ.พญ.เบญจพร นันทสันติ

2

Post op complication
อ.นพ.สราวุธ (รพจ.)
วันจันทร์ที่8มกราคม 2561
เวลา 13.00 -15.00 น.

อ.นพ.เกียรติศกั ดิ์ ทัศนวิภาส

นายกมลวัฒน์ ปานเกตุ

Surgical infection
อ.นพ.กาพล (รพจ.)
วันพุธที่ 10 มกราคม 2561
เวลา 13.00 -15.00 น.

อ.นพ.นิรกัลป์ พึ่งโสภา

5732101002

อ.นพ.สุ ภกิจ ฉัตรไชยฤกษ์

1

ชื่ อ -สกุ ล

อ.นพ.ภัทรส สวางศรี

รหั ส นั ก ศึ ก ษา

กลุ่ ม
ที่
ที่ TOPICที่ปรึ กษาpresent
ย่ อย ปรึ กษา ปรึ กษา
(รพก.) (รพจ.)

อ.นพ.ฉัตรนภา ศรี คิรินทร์

ลาดั บ
ที่

Fluid and electrolyte
อ.นพ.นิรกัลป์ (รพจ.)
วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561
เวลา 13.00 -15.00 น.

หมายเหตุ : นศพ. ส่ งรายงานกับอาจารย์ทปี่ รึกษา จานวน 6 ฉบับ ฝั่งละ 3 ฉบับ โดยฉบับที่ 3 ส่ งก่ อนวันพุธที่ 13
ธันวาคม 2560 เวลา 16.00 น. และฉบับสุ ดท้ ายส่ งภายในวันศุกร์ ที่ 12 มกราคม 2561
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ตารางการปฏิบัติงาน
นักศึกษาจะปฏิบตั ิงานในภาควิชาศัลยศาสตร์ ท้ งั หมด 9 สัปดาห์
- สัปดาห์แรก มีเรี ยนหัวข้อ SKILL LAB จะสอนแยกแต่ละโรงพยาบาล
- การเรี ยน Lecture รวมแบบผ่านระบบ teleconference
นักศึกษาจะได้ผา่ นการปฏิบตั ิงานที่ภาควิชาศัลยศาสตร์ ที่โรงพยาบาลกลางและ โรงพยาบาลเจริ ญกรุ ง
ประชารักษ์ แห่งละ 4 สัปดาห์ โดยจะมีการแบ่งกลุ่มนักศึกษาเป็ น 2 กลุ่ม ๆ ละ 17 คน แล้วหมุนเวียน ใน
สัปดาห์ที่ 5
4 สัปดาห์ที่ผา่ นแต่ละโรงพยาบาล นักศึกษาจะได้ปฏิบตั ิงานตามแผนกต่าง ๆ ดังนี้
 หอผูป้ ่ วยศัลยกรรม(Inpatient department – IPD)
 แผนกผูป้ ่ วยนอกศัลยกรรม(Outpatient department – OPD)
 ห้องผ่าตัดใหญ่ ( Major operation room)
 ห้องผ่าตัดเล็ก ( Minor operation room)
ตามตารางหมุนเวียนแต่ละโรงพยาบาล
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หัวข้ อการเรียนการสอน
ในแต่ละสัปดาห์จะมีกิจกรรมการเรี ยนการสอนประกอบด้วย(ดูตารางในภาคผนวก ก.)
Compulsory activities – ได้แก่ กิจกรรมการเรี ยนที่นกั เรี ยนทุกคนต้ องเข้าร่ วม ได้แก่ กิจกรรมการเรี ยนการ
สอนแบบเข้าชั้นเรี ยน (class activities) กิจกรรมภาควิชา Interdepartment conference และ Interesting case
conference โดยในช่วง clerkship week จะทากิจกรรมผ่าน teleconference หรื อ รวมกันที่โรงพยาบาลกลาง
โดยจะมีการแจ้งก่อนชัว่ โมงเรี ยน
Clerkship activities ได้แก่ กิจกรรมการเรี ยนการสอนระหว่างปฏิบตั ิงาน ณ หอผูป้ ่ วยต่าง ๆ ดังนี้
 หอผูป้ ่ วยในศัลยกรรม (IPD)ประกอบด้วย service round, ward work, bedside
teaching
แผนกผูป้ ่ วยนอกศัลยกรรม (OPD)
 ห้องผ่าตัดใหญ่ ( Major operation room)และ
 ห้องผ่าตัดเล็ก ( Minor operation room)
Self directed learning – SDL คือ กิจกรรมการเรี ยนด้วยตนเองซึ่ งนักศึกษาสามารถจัดการเรี ยนรู ้ได้ดว้ ย
ตนเองโดยอิงตามวัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้ (ศึกษารายละเอียดในหัวข้อ Self directed learning) ซึ่ งจะมีชวั่ โมง
แทรกในทุกสัปดาห์
นักศึกษาเข้าร่ วมกิจกรรมการเรี ยนการสอน Compulsory activities เป็ นหลักถ้ามีการทับซ้อนกับกิจกรรมอื่น ๆ
ในเวลาเดียวกัน
ในสัปดาห์ที่ 4 และ 8 เป็ น feedback week นักศึกษาต้องพบอาจารย์ประจาภาควิชาฯ เพื่อรับการให้ขอ้ มูล
ย้อนกลับ (feedback) เพื่อการพัฒนาตนเอง
หัวข้ อการเรียนการสอนแบบเข้ าชั้นเรียน (Class activities)
ตลอด 9 สัปดาห์จะมีการเรี ยนการสอนแบบเข้าชั้นเรี ยน โดยในสัปดาห์แรก นักศึกษาทั้งหมด 30คน จะเรี ยน
แยกกันโรงพยาบาลใดโรงพยาบาลหนึ่ง ในสัปดาห์ถดั มา นักศึกษาจะได้เรี ยนผ่าน teleconference โดยมีอาจารย์
แพทย์ควบคุม ในกรณี ที่อาจารย์ผูส้ อนวิชานั้นสอนอยู่ที่อีกโรงพยาบาลหนึ่ ง ลักษณะการเรี ยนการสอนมีท้ งั
แบบ บรรยาย (lecture) การเรี ยนผ่านกรณี ศึกษา การสอนข้างเตียง (Bedside teaching) และการฝึ กปฏิบตั ิ
(ดูตามตารางสอนในภาคผนวกและตารางสรุ ปในหัวข้อ Topic teaching &SDL) ซึ่ งนักศึกษาควรเตรี ยมตัว
มาก่อนเข้าชั้นเรี ยน โดยเฉพาะกิจกรรม การสอนข้างเตียง (Bedside teaching) นักศึกษาต้องมีการเตรี ยมตัว
ก่อนเข้าชั้นเรี ยน โดยให้ตวั แทนนักศึกษาติดต่ออาจารย์ผสู ้ อนอย่างน้อย 1 สัปดาห์ก่อนเข้าเรี ยนเพื่อเตรี ยมตัว
โดยรายละเอียดการทากิจกรรม และหนังสื อแนะนาในการหาความรู ้เพิ่มเติม นักศึกษาสามารถดูได้จาก file
lesson plan แยกตามหัวข้อที่สอน ที่บนั ทึกในซีดีที่ได้แจกไป
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การปฏิบัติงานที่หอผู้ป่วยในศัลยกรรม
ในวันจันทร์ – ศุกร์ นักศึกษาควรขึ้นปฏิบตั ิงานเวลา 7:00 น. เพื่อเตรี ยมพร้อมในการดูแลผูป้ ่ วย เพื่อ service
round กับ staff ward แพทย์ประจาบ้าน หรื อ แพทย์ใช้ทุนในเวลา 8:00 น. และ ช่วงเย็น เวลา 15:00 – 16:00 น.
ในวันหยุด นักศึกษาเฉพาะที่อยูเ่ วรต้องขึ้นมา service round พร้อมแพทย์ประจาบ้าน หรื อ แพทย์ใช้ทุน หรื อ
staff ward ในเวลา 8:00 น.
สาหรับผูป้ ่ วยเก่า นักศึกษาแพทย์ตอ้ งบันทึกสรุ ปรายงานของผูป้ ่ วยและผลการตรวจร่ างกายใหม่
สาหรับผูป้ ่ วยใหม่ ให้ผลัดกันรับและควรศึกษาผูป้ ่ วยที่น่าสนใจจากเพื่อน
นักศึกษาแพทย์จะต้องติดตามผลการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ การรักษาและการดาเนินของโรค ตลอดจน
เขียนรายงานการเปลี่ยนแปลงของผูป้ ่ วยอย่างสม่ าเสมอ เพื่อที่จะได้เรี ยนรู ้ ผปู ้ ่ วยที่อยูใ่ นความดูแลของตน
เป็ นอย่างดี และเพื่อเตรี ยมพร้อมที่จะนาเสนอต่ออาจารย์ใน service round
เมื่อผูป้ ่ วยได้รับการจาหน่ายจากโรงพยาบาล หรื อนักศึกษาแพทย์ยา้ ยหอผูป้ ่ วย จะต้องเขียนสรุ ปรายงาน
ผูป้ ่ วยในความดูแลของตนให้เรี ยบร้อย
การสอนข้ างเตียง (Bedside teaching)
หอผูป้ ่ วยในศัลยกรรม จะจัดทุกสัปดาห์ตามตาราง
นักศึกษาจัดหากรณี ศึกษาผูป้ ่ วยที่อยูใ่ นหอผูป้ ่ วยที่นกั ศึกษาสนใจศึกษา แล้วติดต่ออาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบอย่าง
น้อย 1 วันก่อนทากิจกรรม
การปฏิบัติงานที่แผนกผู้ป่วยนอกศัลยกรรม
ปฏิบตั ิงาน 9:00 – 12:00 น. ประกอบด้วย
ผูป้ ่ วยนอกทัว่ ไป (general pediatric)ออกตรวจผูป้ ่ วยประมาณ 5 - 6 คน / ครั้ง เวลาเฉลี่ยในการตรวจผูป้ ่ วยไม่
เกิน 1 ชัว่ โมงต่อผูป้ ่ วย 1 คน เมื่อบันทึกรายงานเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว ให้ปรึ กษากับอาจารย์ผสู ้ อนเพื่อซักถาม
วิจารณ์ และให้ขอ้ เสนอแนะที่ถูกต้อง
ผูป้ ่ วยนอกคลินิกเฉพาะทาง (specialty clinic) ให้นกั ศึกษาสังเกตการณ์เพื่อการเรี ยนรู ้พร้อมอาจารย์ประจา
คลินิก ทั้งนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามโรงพยาบาลที่นกั ศึกษาอยู่ ณ ขณะนั้น
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การปฏิบัติงานที่แผนกห้ องผ่ าตัดใหญ่ และห้ องผ่าตัดเล็กศัลยกรรม
ปฏิบตั ิงาน 9:00 – 12:00 น. ประกอบด้วย
แผนกห้ องผ่าตัดใหญ่ ให้นกั ศึกษาผลัดกันเข้าช่วยผ่าตัดเพื่อการเรี ยนรู ้พร้อมอาจารย์ และ แพทย์ประจาบ้าน
แผนกห้ องผ่าตัดเล็ก ให้นกั ศึกษาผลัดกันเข้าช่วยผ่าตัดและอาจได้ทาเองในหัตถการบางราน เพื่อการเรี ยนรู ้
พร้อมอาจารย์ และ แพทย์ประจาบ้าน
การอยู่เวรนอกเวลาราชการ
นักศึกษาแพทย์ จะหมุนเวียนกันปฏิบตั ิงานในหอผูป้ ่ วยครั้งละ 5 – 6 คนต่อวัน โดยปฏิบตั ิงาน
ร่ วมกับแพทย์ใช้ทุน หรื อ แพทย์ประจาบ้านที่อยูเ่ วร ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์ โดยวัน
ธรรมดา อยู่เวรระหว่างเวลา 16.00 – 22.00 น วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ระหว่างเวลา 08.00 –
22.00 น. และภาควิชาศัลยศาสตร์ กาหนดให้นกั ศึกษาแพทย์ไม่ตอ้ งอยูเ่ วรช่วงวันหยุดเทศกาลปี ใหม่ ในวันที่
29-31 ธันวาคม และ วันที่ 1-2 มกราคม
หน้าที่ในการปฏิบตั ิงานระหว่างอยูเ่ วร
ร่ วมรับผูป้ ่ วยใหม่กบั แพทย์ใช้ทุน หรื อ แพทย์ประจาบ้านที่อยูเ่ วร และเลือกผูป้ ่ วยที่ไม่ซบั ซ้อน เขียนรายงาน
ส่ ง ฝึ กปฏิบตั ิหตั ถการที่จาเป็ น ซึ่งนักศึกษาสามารถดูได้จาก log book
การเขียนรายงาน
นักศึกษาต้องเขียนรายงานผูป้ ่ วยที่รับใหม่ ทั้งหมด จานวน 6 ฉบับ (โรงพยาบาลกลาง 3 ฉบับ และ โรงพยาบาล
เจริ ญกรุ งประชารักษ์3 ฉบับ)โดยส่ งภายใน 72 ชัว่ โมงหลังจากรับผูป้ ่ วยไว้ในความดูแล หากเกิน 72 ชัว่ โมง จะ
ตัดคะแนนวันละ 5 % และเมื่อส่ งเกิน 7 วัน จะไม่ได้รับการตรวจ
การนับวันที่รับผูป้ ่ วย หากรับผูป้ ่ วยหลังเวลา 16.00 น. ให้นบั เป็ นวันรับผูป้ ่ วยในวันถัดไป
การเขียนรายงานควรมีการอภิปรายการดูแลผูป้ ่ วยแบบองค์รวม (Holistic approach) นอกจากการอภิปราย
ปั ญหาที่เกี่ยวกับความเจ็บป่ วยทางร่ างกายของผูป้ ่ วย เขียนให้ครบทุกหัวข้อตามแบบฟอร์ มการเขียนรายงาน
ของภาควิชาศัลยศาสตร์
กาหนดส่ งรายงาน ฉบับที่3 ภายในวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 16.00 น. และฉบับสุ ดท้ายส่ งภายในวัน
ศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561
หนังสื อบันทึกการปฏิบัติงาน (Log book)
นักศึกษาต้องบันทึกการทางาน การเข้าร่ วมกิจกรรม การทาหัตถการ ตามหัวข้อที่กาหนด
การเรี ยนรู้ ด้วยตนเอง (Self directed learning –SDL)
ความรู ้ทางด้านการแพทย์มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่ องตลอดเวลา ดังนั้นการเป็ นแพทย์ที่มีความรู ้
ความสามารถจึงต้องมีการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (Life-long learning) การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง (Self
directed learning –SDL) เป็ นวิธีการหนึ่งที่สามารถพัฒนาการเรี ยนรู ้ดงั กล่าวได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ SDL จึง
ถูกบรรจุไว้ในกิจกรรมการเรี ยนการสอนของภาควิชา
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หัวข้ อ TOPIC & Self-directed learning
1. แผนการสอน บรรยายแบ่ งเป็ น
1. บรรยาย
48 ชัว่ โมง
2. student topic
12 ชัว่ โมง
รวม
60 ชั่วโมง
สั ปดาห์
หัวข้ อ /รายละเอียด
บรรยาย
ปฏิบัติ
ที่
(ชั่วโมง) (ชั่วโมง)
1
Introduction to Surgery
2
1
Principle of trauma management
2
2
Wound healing, wound care
2
2
Chest injury
2
2
Breast diseases (mass, abscess,
2
malignancy)
2
Abdominal injuries
2
-

อาจารย์ ผ้ สู อน
นพ.ชัยพร สุ วชิ ชากุล (รพก)
นพ.กฤษดา กองสวัสดิ์(รพก)
นพ.เกียรติศกั ดิ์ ทัศนวิภาส (รพจ)
นพ.ภัทรส สว่างศรี (รพก)
นพ.กาพล รัชวรพงศ์ (รพจ)
นพ.กฤษดา กองสวัสดิ์(รพก)

3

Acute abdomen

2

-

นพ.กรัญชัย ตรี ตรง (รพจ)

3

Benign tumor + infection of skin,
subcutaneous tissue
Diseases of stomach, duodenum (PU
disease and its complications,
malignancy, post gastrectomy
syndrome, ugi bleed )
Thyroid diseases (goiter,
thyrotoxicosis)
Venous diseases (varicose vein,
DVT)
Small bowel, appendix (acute
appendicitis, small bowel
obstruction)
Pancreas disease (Pancreatitis)
Colo-rectal diseases (CA colon,
rectum, volvulus, diverticulits, lower
GI bleeding

2

-

นพ.สมเกียรติ อัศวโรจน์พงษ์(รพก)

2

-

พญ.เบญจพร นันทสันติ (รพจ)

2

-

นพ.ชัยพร สุ วชิ ชากุล (รพก)

2

-

นพ.ชูกิจ ศรี ทองเสถียร (รพจ)

2

-

นพ.ณรงค์ บุญญกาศ (รพก)

2
2

-

นพ.ราวิน วงษ์สถาปนาเลิศ (รพจ)
นพ.สุ ภกิจ ฉัตรไชยาฤกษ์ (รพก)

3

3
4
4

4
4
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สั ปดาห์
หัวข้ อ /รายละเอียด
ที่
5
Biliary disease(gall stone, acute

บรรยาย
(ชั่วโมง)
2

ปฏิบัติ
(ชั่วโมง)
-

อาจารย์ ผ้ สู อน

2

-

นพ.สมเกียรติ อัศวโรจน์พงษ์(รพก
)

นพ.ราวิน วงษ์สถาปนาเลิศ (รพจ)

cholecystitis, cholangitis,
malignancy)
5

Anorectal disease hemorrhoid, anal
fissure, fistula in ano, perianal
abscess)

5

Obstructive jaundice

2

-

พญ.วายูน จนะโนภาส (รพจ)

5

Abdominal wall, omentum,

2

-

นพ.โดม เจริ ญทอง (รพก)

mesentery
6

Arterial diseases

2

-

นพ.เกียรติศกั ดิ์ ทัศนวิภาส (รพจ)

6

Hernia

2

-

นพ.ณรงค์ บุญญกาศ (รพก)

6

Burn

2

-

7

Spleen + retroperitoneal

2

-

นพ.เกษมศักดิ์ พยุงธนทรัพย์
(รพก)
นพ.สราวุธ ฐานะวุฑฒ์ (รพจ)

7

Esophageal diseases (Dysphagia,

2

-

พญ.เบญจพร นันทสันติ (รพจ)

2

-

นพ.ราวิน วงษ์สถาปนาเลิศ(รพจ)

48

-

malignancy, corrosive ingestion
8

liver disease (Hepatoma, Abscess,
benign, Tumor, Cyst)
รวม
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การศึกษาด้ วยตนเอง Self Directed Learning (SDL) 120 ชั่วโมง ของศัลยกรรม 1
1. อาเจียนเป็ นเลือด(Upper gastrointestinal hemorrhage)
2. อุจจาระเป็ นเลือด อุจจาระดา(Lower gastrointestinal hemorrhage)
3. ลาไส้อุดตัน(Intestinal obstruction)
4. ตัวเหลือง ตาเหลือง(Jaundice)
5. ปวดท้อง(Abdominal pain)
6. ก้อนในท้อง(Abdominal mass)
7. ก้อนที่ขาหนีบและถุงอัณฑะ(Groin and scrotal mass)
8. ก้อนที่เต้านม(Breast mass)
9. ก้อนที่คอ(Neck mass)
10. อุบตั ิเหตุ(Trauma)

12 ชัว่ โมง
12 ชัว่ โมง
12 ชัว่ โมง
12 ชัว่ โมง
12 ชัว่ โมง
12 ชัว่ โมง
12 ชัว่ โมง
12 ชัว่ โมง
12 ชัว่ โมง
12 ชัว่ โมง

Student’s topics
หัวข้ อการเรียน
1. Fluid, electrolyte, blood component

อาจารย์ ผ้ สู อน/
อาจารย์ ผ้ คู วบคุม
นพ.นิรกัลป์ (รพจ)

จานวน
ชั่วโมง
2

therapy, and hemostasis
2. Pre op and post op care

นพ.สุ ภกิจ( รพก)

2

3. post op complications

นพ.สราวุธ(รพจ)

2

4. Surgical infection

นพ.กาพล (รพจ)

2

5. Surgical nutrition

นพ.ชัยพร( รพก )

2

6. Shock

นพ.สุ ภกิจ( รพก)

2
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หัวข้ อการเรียน

บรร

ปฏิบัติ

อาจารย์ ผ้ สู อน/

(ภาคปฏิบัติ)

ยาย

(ชม.)

อาจารย์ ผ้ คู วบคุมในแต่ ละศูนย์

0.5

ชั่วโมง

แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก

(ชม.)
1. Gown dressing and Instruments

จานวน

1.5

อ.พญ.ธัญชนก สว่างแสงวัฒนา

2

อ.พญ.ฉัตรนภา ศรี คิรินทร์ (รพก)
อ.นพ.นิรกัลป์ พึ่งโสภา (รพจ)
2. Antiseptic Agent and Wound Care

0.5

1.5

อ.นพ.สมเกียรติ อัศวโรจน์พงษ์ (รพก)

2

อ.นพ. วายูน จนะโนภาส (รพจ)
3. Suture Material and Surgical

0.5

1.5

Technique
4. Common Surgical Intubation

อ.นพ.ณรงค์ บุญญกาศ (รพก)

2

อ.นพ.ชูกิจ ศรี ทองเสถียร (รพจ)
0.5

1.5

อ.นพ.ณรงค์ บุญญกาศ (รพก)

2

อ.นพ.กรันชัย ตรี ตรง (รพจ)
5. Minor operation I

0.5

1.5

อ.นพ.โดม เจริ ญทอง (รพก)

2

อ.นพ.เกียรติพนั ธ์ สุ คนั ธปรี ย ์ (รพจ)
6. Minor operation II

0.5

1.5

อ.นพ.โดม เจริ ญทอง (รพก)
อ.นพ.เกียรติพนั ธ์ สุ คนั ธปรี ย ์
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2

การศึกษาด้ วยตนเอง Self Directed Learning (SDL) 60 ชั่วโมง ของศัลยกรรม 2
1. aseptic and sterile technique for surgery
2. wound dressing
3. stomal care: gastrostomy, colostomy
4. suturing and desuturing
5. knotting
6. excisional and incisonal debridement of wound or infection
7. incision and drainage of skin and subcutaneous tissue
8. excision of benign tumor and cyst of skin and subcutaneous tissue
9. excisional and incisional biopsy of skin and subcutaneous tissue
10. first aid management of injured patient
11. venous cutdown
12. measurement of central venous pressure
13. nasogastric intubation, gastric lavage, gastric gavage and irrigation
14. urethral catheterization
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การประเมินผล
เกณฑ์ การตัดสิ นประเมินผลการดูแลผู้ป่วยผ่ าตัด 1
2101441 : การดูแลผู้ป่วยผ่ าตัด 1 (Perioperative Care I)
การประเมิน
วิธีการประเมิน
สั ปดาห์ ทปี่ ระเมิน
ผลสัมฤทธิ์ ในการ
เรี ยน
สังเกตพฤติกรรมและการเรี ยนรู ้ของ
ตลอดภาค
Formative
นักศึกษาแพทย์ แล้วให้ขอ้ มูลย้อนกลับ
การศึกษา
evaluation
เพื่อปรับปรุ ง
- ความสนใจและการมีส่วนร่ วมใน
กิจกรรมการเรี ยนการสอน
- วิธีการนาเสนอเนื้อหาที่เตรี ยมมา
- ข้อมูลที่เตรี ยมมามีความทันสมัยและ
ครอบคลุมตามที่กาหนด
- ความสามารถในการซักประวัติและ
ตรวจร่ างกาย
- ความตั้งใจและความรับผิดชอบของ
นักศึกษา
- ความสามารถในการนาเสนอข้อมูลและ
ตอบข้อซักถาม
สอบลงกอง
Summative
- multiple choice question(MCQ) _และ
สัปดาห์ที่ 9
evaluation
meq ( MEQ)
- student topic
ตลอดภาค
- Report (จานวน 6 ฉบับ)
การศึกษา

Formative evaluation

S/U
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สั ดส่ วนของ
การประเมินผล
S/U

50 %
20 %
30 %

Summative evaluation :
ใช้วธิ ีการ และเกณฑ์ในการประเมินผลตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริ ญญา
ตรี พ.ศ. 2542 และ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย การศึกษาเพื่อปริ ญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต
พ.ศ. 2555 ทั้งแบบอิงเกณฑ์ และอิงกลุ่ม ซึ่งตัดเกรดตามคะแนน T-score เป็ นหลัก โดยมีลาดับเกรดเป็ น A,
B+, B, C+, C, D+, D และ F
- เกณฑ์การตัดเกรด โดยการอิงเกณฑ์ โดยทวนสอบโดยคณะกรรมการประเมินภาควิชา
A ได้คะแนนมากกว่าหรื อเท่ากับ ร้อยละ 80
B+ ได้คะแนน
ร้อยละ 75 – 79.9
B ได้คะแนน
ร้อยละ 70 – 74.9
C+ ได้คะแนน
ร้อยละ 65 – 69.9
C ได้คะแนน
ร้อยละ 60 – 64.9
D+ ได้คะแนน
ร้อยละ 55 – 59.9
D ได้คะแนน
ร้อยละ 50 – 54.9
F ได้คะแนนน้อยกว่า
ร้อยละ 50
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เกณฑ์ การตัดสิ นประเมินผลการดูแลผู้ป่วยผ่ าตัด 2
2101442 : การดูแลผู้ป่วยผ่ าตัด 2 (Perioperative Care II)
การประเมิน
วิธีการประเมิน
สั ปดาห์ ทปี่ ระเมิน
ผลสัมฤทธิ์ ในการ
เรี ยน
สังเกตพฤติกรรมและการเรี ยนรู ้ของ
ตลอดภาค
Formative
นักศึกษาแพทย์ แล้วให้ขอ้ มูลย้อนกลับ
การศึกษา
evaluation
เพื่อปรับปรุ ง
- ความสนใจและการมีส่วนร่ วมใน
กิจกรรมการเรี ยนการสอน
- การอยูเ่ วรนอกเวลาราชการ
- วิธีการนาเสนอเนื้อหาที่เตรี ยมมา
- ข้อมูลที่เตรี ยมมามีความทันสมัยและ
ครอบคลุมตามที่กาหนด
- ความสามารถในการซักประวัติและ
ตรวจร่ างกาย
- ความตั้งใจและความรับผิดชอบของ
นักศึกษา
- ความสามารถในการนาเสนอข้อมูลและ
ตอบข้อซักถาม
- การปฏิบตั ิงานบนหอผูป้ ่ วยและแผนก
ตลอดภาค
Summative
ผูป้ ่ วยนอก
การศึกษา
evaluation
- สมุดปฏิบตั ิงาน (Log book)
- Objective structured clinical
examination (OSCE)
สัปดาห์สุดท้าย
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สั ดส่ วนของ
การประเมินผล
S/U

40%
10%
50 %

2.2 เกณฑ์ การตัดสิ นประเมินผล
Formative evaluation
S/U
Summative evaluation :
ใช้วิธีการ และเกณฑ์ในการประเมินผลตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริ ญญา
ตรี พ.ศ. 2542 และ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย การศึกษาเพื่อปริ ญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต
พ.ศ. 2555 ทั้งแบบอิงเกณฑ์ และอิงกลุ่ม ซึ่ งตัดเกรดตามคะแนน T-score เป็ นหลัก โดยมีลาดับเกรดเป็ น A,
B+, B, C+, C, D+, D และ F
- เกณฑ์การตัดเกรด โดยการอิงเกณฑ์ โดยทวนสอบโดยคณะกรรมการประเมินภาควิชา
A ได้คะแนนมากกว่าหรื อเท่ากับ ร้อยละ 80
B+ ได้คะแนน
ร้อยละ 75 – 79.9
B ได้คะแนน
ร้อยละ 70 – 74.9
C+ ได้คะแนน
ร้อยละ 65 – 69.9
C ได้คะแนน
ร้อยละ 60 – 64.9
D+ ได้คะแนน
ร้อยละ 55 – 59.9
D ได้คะแนน
ร้อยละ 50 – 54.9
F ได้คะแนนน้อยกว่า
ร้อยละ 50
2.3 เกณฑ์ ผ่าน/ไม่ ผ่าน
1. นักศึกษาแพทย์ตอ้ งมีเวลาเรี ยนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรี ยนทั้งหมดของรายวิชานั้น จึงจะมีสิทธิ์
เข้าสอบในรายวิชาดังกล่าวได้ ในกรณี ที่นกั ศึกษามีเวลาเรี ยนน้อยกว่านี้ อาจารย์ ผูส้ อน อาจพิจารณา
อนุญาตให้เข้าสอบในรายวิชานั้นได้
2. นักศึกษาแพทย์ที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมระหว่างการเรี ยน / การปฏิบตั ิงาน จะต้อง
ปฏิบตั ิงานเพิ่มเติม ตามแต่ภาควิชาศัลยศาสตร์ จะกาหนด
3. นักศึกษาแพทย์ที่มีพฤติกรรมทุจริ ตในการสอบ หรื อในการปฏิบตั ิงานจะไม่มีสิทธิ ในการสอบ
4. การตัดสิ นคะแนนใช้คิดคะแนนรวมนามาตัดเกรดเป็ น A,B+,B,C+,C,D+,D,F โดยนักศึกษาแพทย์
จะต้องได้ไม่ต่ากว่า C จึงจะถือว่าผ่าน
5. ในกรณี ที่คะแนนรวมภาคทฤษฎีต่ากว่า ร้อยละ 60 ทางภาควิชาฯจะให้โอกาสนักศึกษาแพทย์สอบแก้ตวั อีก ๑
ครั้ง โดยขึ้นกับดุลยพินิจของอาจารย์ในภาคฯ แต่เกรดสู งสุ ดที่ได้ไม่เกินเกรด C
6. กรณี นกั ศึกษาแพทย์สอบไม่ผา่ นต้องให้ปฏิบตั ิงานซ้ าตามช่วงระยะเวลาที่ภาควิชากาหนด
หรื อต้องลงทะเบียนเรี ยนซ้ าแล้วจึงประเมินใหม่อีกครั้ง
7. นักศึกษาแพทย์ที่ไม่ส่งรายงานครบ 6 ฉบับ และไม่ส่ง Log book ตามเวลาที่กาหนด (ภายใน
3 วัน นับจากวันที่นกั ศึกษาแพทย์ลงกอง) จะไม่ได้รับการพิจารณาตัดสิ นคะแนน
8. การตรวจรายงานผูป้ ่ วย นักศึกษาแพทย์จะต้องส่ งรายงานผูป้ ่ วย ให้ครบทั้ง 6 ฉบับ ถ้า
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นักศึกษาแพทย์ส่งช้าเกินกว่า 7 วันทาการนับจากจากวันที่ผปู ้ ่ วยมานอนโรงพยาบาล จะไม่ พิจารณาตรวจ
รายงานฉบับนั้น ในกรณี ที่ส่งรายงานไม่ครบหลังจากลงกองไปแล้ว นักศึกษาแพทย์จะต้องมารับผูป้ ่ วย
และเขียนรายงานส่ งให้ครบตามจานวนที่ระบุไว้พร้อมทั้งมาติดตาม ดูอาการโดยเขียน Admission note
และProgress note ลงในแบบฟอร์ มรับผูป้ ่ วยของนักศึกษาแพทย์ภายใน 24 ชัว่ โมงนับจากวันที่ผปู ้ ่ วยมา
นอนโรงพยาบาล และจะต้องส่ งรายงานผูป้ ่ วยภายใน 7 วันทาการ ถ้านักศึกษาแพทย์ส่งช้าเกินกว่า 7 วัน
ทาการนับจากจากวันที่ผปู ้ ่ วยมานอนโรงพยาบาล จะไม่พิจารณาตรวจรายงานฉบับนั้น
9. ถ้านักศึกษาแพทย์มาปฏิบตั ิงาน (Ward round) น้อยกว่า ร้อยละ 80 จะไม่ประเมินเกรดให้
จนกว่าจะมาปฏิบตั ิงานเพิ่มเติม จึงจะมีการประเมินเกรดให้
10. การอยูเ่ วรนอกเวลาราชการ กรณี อยูไ่ ม่ครบ จะไม่ประเมินเกรดให้จนกว่าจะมาปฏิบตั ิงาน
เพิ่มเติมจนครบ
กรณี ที่นักศึกษาแพทย์ สอบไม่ ผ่าน
- กรณี ที่สอบภาคปฏิบตั ิไม่ผา่ น จะต้องมาปฏิบตั ิงานซ้ า โดยระยะเวลาที่มาปฏิบตั ิงานซ้ า จะขึ้นกับดุลยพินิจ
ของอาจารย์ในภาควิชาจะเป็ นผูก้ าหนด ถ้าผ่านเกณฑ์ข้ นั ต่า ก็จะได้รับการปรับคะแนนเป็ นไม่เกินเกรด C
การลา
นักศึกษาแพทย์ควรพยายามหลีกเลีย่ งการลาทีไ่ ม่ จาเป็ น
1. วันปฏิบตั ิงาน ให้ปฏิบตั ิหน้าที่ทุกวัน วันหยุดราชการถือเป็ นวันที่ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ย
2. มีสิทธิ์ ลา ร้อยละ 20 ของจานวนวันที่กาหนดไว้ให้ปฏิบตั ิงานโดยมีเหตุอนั สมควร
3. ให้ส่งใบลาทุกครั้งที่อาจารย์ผดู ้ ูแล และต้องแลกเวรกันให้เรี ยบร้อย
4. ถ้ามีการลาไม่วา่ ด้วยสาเหตุใดก็ตาม และเกินร้อยละ 20 ของระยะการปฏิบตั ิงาน นักศึกษาแพทย์ตอ้ ง
กลับมาปฏิบตั ิงานต่อจนกว่าจะครบ จึงจะได้รับการประเมินให้ผา่ น

22

ภาคผนวก ก.
ตารางสอน

23

ตารางการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ ช้ันปี ที่ 4 : ภาควิชาศัลยศาสตร์ (โรงพยาบาลกลาง)
สั ปดาห์ ที่ 1

: วันที่ 19-25 พฤศจิกายน 2560

วัน

07. 00-08.00

8.00-9.00

จันทร์
20

SDL

Orientation
(รพก) อ.ชัยพร

อังคาร
21

Conf.
Service round

09.00-11.00

11.00-12.00

12.00-13.00

Gown dressing and Instrument *
อ.นพ.กฤษดา/อ.พญ.ฉัตรนภา รพก )
OPD (group D)นพ.สมเกียรติ

13.00-15.00

15.00-16.00

16.00-18.30

Antiseptics and instruments *
อ.นพ.สมเกียรติ( รพก. )

ward work

SDL

Bedside teaching (D)

อ.นพ.สมเกียรติ

OR MINOR( groupE )อ.พญ.ธัญชนก

(tele) Intoduction to sugery
อ.นพ.ชัยพร( รพก. )

ward work

SDL

OR (group F)นพ. ณรงค์
พุธ
22

พฤหัสบดี
23

ศุกร์
24

Service round

Service round

Service round

Conf.

Conf.

Minor operation 1*
อ. นพ.โดม/อ.พญ.ธัญชนก (รพก.)

Minor operation 2 *
อ.นพ.โดม( รพก ),อ.พญ. ธันย์ชนก (รพก.)
Acute abdomen
อ.นพ.กรัญชัย (รพจ) (เรี ยนรวม รพจ.)
ห้องบรรยาย 2 ชั้น 24

หมายเหตุ : * หัวข้อ SKILL LAB จะสอนแยกแต่ละโรงพยาบาล / รายชื่อกลุ่มย่อย อยูใ่ นคู่มือนักศึกษา ภาควิชาศัลยศาสตร์ หน้า 7-8

24

SDL

Common surgical intubation*
อ.นพ. ณรงค์(รพก.)

ward work

Suture material and surgical technics *
อ.นพ. ณรงค์ (รพก.)

ward work

SDL

ward work

SDL

Patient safety
อ.นพ.วิสุทธิ์ (รพจ) (เรี ยนรวม รพจ.)
ห้องบรรยาย 2 ชั้น 24

สั ปดาห์ ที่ 2 : วันที่ 26 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2560
วัน

07. 00-08.00

8.00-9.00

จันทร์
27

Service round

GRAND ROUND

09.00-11.00

11.00-12.00

Service round

13.00-15.00

15.00-16.00

(tele) Wound Healing&Wound care

SDL

ward work

อ.นพ.เกียรติศกั ดิ์ (รพจ.)
OPD (E) อ.พญ.ภัทรส

อังคาร
28

12.00-13.00

SDL

Bedside teaching (E)
อ.พญ.ภัทรส

(tele) Principle of trauma management

OR MINOR( F)อ.นพ.บัญญัติ

Conf.

16.00-18.30

ward work

อ.พญ. ฉัตรนภา (รพก. )

SDL

OR( D) อ.นพ. ณรงค์
OPD ( F).อ.นพ. ณรงค์
พุธ
29

Service round

Bedside teaching (F)
อ.นพ. ณรงค์

(tele) Breast disease

Conf.

OR MINOR( D) อ.นพ.สุ ภกิจ

ward work

อ.นพ. กาพล (รพจ.)

SDL

OR( E) อ.นพ.โดม
พฤหัสบดี
30

OPD (D)อ.นพ.สุ ภกิจ
Service round

Conf.

Bedside teaching (D)
อ.นพ.สุ ภกิจ

ORminor ( E)อ.นพ.สมเกียรติ

ward work

(tele) Abdominal injury

SDL

อ.นพ. กฤษดา ( รพก. )

OR( F) อ.นพ. กฤษดา
ศุกร์
1

SDL

SDL

25

สั ปดาห์ ที่ 3 : วันที่ 3 - 9 ธันวาคม 2560
วัน

07. 00-08.00

8.00-9.00

จันทร์
4

Service round

conf

09.00-11.00

11.00-12.00

13.00-15.00

15.00-16.00

16.00-18.30

ward work

SDL

ประชุมกิจการ
นักศึกษา
อ.นพ.สมเกียรติ

SDL

ward work

SDL

SDL

SDL

อังคาร
5

พุธ
6

12.00-13.00

หยุดวันชาติ

Service round

Conf.

OPD ( E)
Bedside teaching (E)
อ.นพ.สมเกียรติ
อ.นพ.สมเกียรติ
OR MINOR( F) อ.นพ.กฤษดา

(tele) Disease of stomach
อ.พญ.เบญจพร (รพจ.)

OR(D)นพ.โดม
OPD (F) อ.พญ.ธัญชนก
พฤหัสบดี
7

Service round

Conf.

Bedside teaching (F)
อ.พญ.ธัญชนก

OR MINOR(D) ) อ.นพ.ชัยพร
OR(E) อ.นพ.กฤษดา

ศุกร์
8

OPD (D) อ.พญ.ฉัตรนภา
Service round

Conf.

Bedside teaching (D)
อ.พญ.ฉัตรนภา

OR MINOR(E) อ.นพ.ภัทรส
OR(F) อ.นพ.ชัยพร

26

Benign tumor and infection of skin
อ.นพ.สมเกียรติ
(เรี ยนรวม รพก.)

(tele) Chest injury
อ.นพ.ภัทรส( รพก. )

สั ปดาห์ ที่ 4 : วันที่ 10 – 16 ธันวาคม 2560
วัน

07. 00-08.00

8.00-9.00

09.00-11.00

11.00-12.00

จันทร์
11
อังคาร
12

12.00-13.00

13.00-15.00

15.00-16.00

16.00-18.30

หยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ

Service round

Bedside teaching (E)
อ.นพ.ชัยพร ( รพก. )
OR MINOR(F) อ.พญ.ธญชนก

OPD (E) อ.นพ.ชัยพร

Conf.

(tele) Disease of small bowel,appendix
อ.นพ.ณรงค์( รพก. )

ward work
SDL

OR(D) อ.นพ.ฉัตรนภา
พุธ
13

พฤหัสบดี
14

Service round

Service round

OPD( group F)
Bedside teaching (F)
อ.พญ.ธัญชนก
อ.พญ.ธัญชนก
OR MINOR(group D) อ.นพ.สุภกิจ

Conf.

OR(group E ) อ.นพ. โดม
Bedside teaching (D)
OPD( D) อ.นพ.สุภกิจ
อ.นพ.สุภกิจ (รพก )
OR MINOR(E )
อ.นพ.สมเกียรติ

Conf.

Pancreas disease
อ.นพ.ราวิน(รพจ.)
(เรี ยนรวม รพจ.ห้องบรรยาย 2 ช้น 24)

(tele) Colorectal disease
อ.นพ.สุ ภกิจ( รพก.)

ward work

ward work

SDL

SDL

OR( F) อ.นพ.กฤษดา
ศุกร์
15

Service round

Venous disease
อ.นพ.ชูกิจ(รพจ.)
(เรี ยนรวม รพจ.ห้องบรรยาย 2 ช้น 24)

จริ ยธรรมทางการแพทย์
อาจารย์ นพ.อานาจ กุลสลานันท์ (รพจ.)
เรี ยนรวมที่ รพจ.

* นศพ. ส่งรายงายฉบับที่ 3 ภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2559

27

ward work

SDL

สั ปดาห์ ที่ 5 : วันที่ 17 – 23 ธันวาคม 2560 (สลับกลุ่ม)
วัน

07. 00-08.00

จันทร์
18

อังคาร
19

8.00-9.00

09.00-11.00

Orientation
(รพก,รพจ)

SDL

OPD (A) อ.นพ.โดม
Service round

11.00-12.00

Conf.

BedsideTeaching(A)
อ.นพ.โดม

OR MINOR( B) อ.นพ. บัญญัติ

12.00-13.00

13.00-15.00

15.00-16.00

Biliary disease
อ.นพ.ราวิน( รพจ. )
(เรี ยนรวม รพจ.ห้องบรรยาย 2 ช้น 24)

ward work

(tele) BURN
อ.นพ.เกษมศักดิ์( รพก. )

16.00-18.30

SDL

SDL

OR(C) อ.นพ.ฉัตรนภา
พุธ
20

Service round

Conf.

BedsideTeaching(B)
อ.นพ.ณรงค์
OR MINOR( C) อ.นพ.ฉัตรนภา

OPD (B) อ.นพ.ณรงค์

(tele) Obstructive Jaundice
อ.พญ.วายูน (รพจ.)

ward work

Disease of abdominal
wall,omental,mesentery
อ.นพ.โดม ( รพก. )

ward work

SDL

OR( A). อ.นพ. โดม
พฤหัสบดี
21

OPD(C) อ.นพ.โดม
Service round

Conf.

Bedside Teaching(C)
อ.นพ.โดม

OR MINOR(A) อ.นพ.ชัยพร( รพก. )
OR( B) อ.นพ.กฤษดา( รพก. )

ศุกร์
22

Service round

Conf.

LECTURE X-RAY
( ระบบทางเดินอาหาร)
อ.พญ. บุษบา (เรี ยนรวม รพก.)

LECTURE X-RAY
( ระบบทางเดินอาหาร)
อ.พญ. บุษบา (เรี ยนรวม รพก.)

group A เลขที่ 1-5, group B เลขที่ 6-10, group C เลขที่ 11-16

28

SDL

SDL

สั ปดาห์ ที่ 6 : วันที่ 24 - 30 ธันวาคม 2560
วัน

07. 00-08.00

8.00-9.00

จันทร์
25

Service round

GRAND ROUND

09.00-11.00

11.00-12.00
SDL

Bedside Teaching(A)
อ.นพ.กฤษดา
OR MINOR( B) อ.นพ.บัญญัติ ( รพก )

12.00-13.00

13.00-15.00

15.00-16.00

(tele) Arterial Disease
อ.นพ.เกียรติศกั ดิ์ (รพจ.)

ward work

(tele) Hernia
อ.นพ.ณรงค์( รพก. )

ward work

OPD( A) อ.นพ.กฤษดา
อังคาร
26

Service round

Conf.

16.00-18.30

SDL

SDL

OR( C) อ.นพ.ณรงค์

พุธ
27

OPD ( B) อ.นพ.ชัยพร
Service round

Conf.

BedsideTeaching(B)
อ.นพ.ชัยพร

OR MINOR( C) อ.นพ.สุภกิจ

(tele) Disease of esophagus
อ.พญ.เบญจพร (รพจ.)

ward work

SDL

OR(A) อ.นพ.โดม
พฤหัสบดี
28

Bedside Teaching(C)
อ.พญ.ภัทรส
OR MINOR( A) อ.นพ.สมเกียรติ( รพก.)

OPD ( C) อ.พญ.ภัทรส
Service round

Conf.

ward work

(tele) Thyroid disease
อ.นพ.ชัยพร( รพก. )

SDL

OR(B) อ.นพ.กฤษดา
ศุกร์
29

Service round

Conf.

SDL

SDL

29

สั ปดาห์ ที่ 7 : วันที่ 31 ธันวาคม 2560 - 6 มกราคม 2561
วัน

07. 00-08.00

8.00-9.00

09.00-11.00

11.00-12.00

12.00-13.00

จันทร์
1

หยุดวันขึ้นปี ใหม่

อังคาร
2

หยุดวันขึ้นปี ใหม่
Conf.

พุธ
3

Service round

OPD ( groupA )
BedsideTeaching(A)
อ.นพ.สมเกียรติ
อ.นพ.สมเกียรติ
OR MINOR(group B) อ.นพ.ฉัตรนภา
OR(group C) อ.นพ.โดม

พฤหัสบดี
4

Conf.
Service round

OPD(B)
อ.นพ.ณรงค์ (รพก.)

BedsideTeaching(B)
อ.นพ.ณรงค์( รพก. )

OR MINOR( C) อ.นพ.ชัยพร

13.00-15.00

Liver disease
อ.นพ.ราวิน
(เรี ยนรวม รพจ.)
(ห้องบรรยาย 2 ชั้น 24)

กีฬาเข็มสัมพันธ์

OR( A) อ.นพ.กฤษดา
ศุกร์
5

Service round

Conf.

กีฬาเข็มสัมพันธ์

กีฬาเข็มสัมพันธ์

30

15.00-16.00

ward work

16.00-18.30

SDL

สั ปดาห์ ที่ 8 : วันที่ 7 - 13 มกราคม 2561
วัน
จันทร์
8

อังคาร
9

07. 00-08.00

Service round

Service round

8.00-9.00

Conf.

Conf.

09.00-11.00

11.00-12.00

Disease Spleen & Retroperitoneum
อ.นพ.สราวุธ
(เรี ยนรวม รพจ.)
OPD (group C)
อ.นพ.ชัยพร

BedsideTeaching(C)
อ.นพ.ชัยพร

OR MINOR(group A) อ.นพ.บัญญัติ

12.00-13.00

13.00-15.00

15.00-16.00

16.00-18.30

Topic post op complication
อ.นพ.สราวุธ (รพจ)
PRESENT TOPIC
(เรี ยนรวม รพจ. ห้องบรรยาย 2 ชั้น 24)

ward work

SDL

Topic shock
PRESENT TOPIC อ.นพ.สุ ภกิจ
( เรี ยนรวม รพก.)

ward work

SDL

OR( B) อ.พญ.ฉัตรนภา
Conf.
พุธ
10

Service round

OPD ( group A)
BedsideTeaching(A)
อ.พญ.ธัญชนก
อ.พญ.ธัญชนก
OR MINOR(group B) อ.นพ.สุภกิจ
OR(group C) อ.นพ. โดม

พฤหัสบดี
11

Conf.

OPD (group B)
อ.นพ.สุภกิจ

BedsideTeaching(B)
อ.นพ.สุภกิจ

OR MINOR( C) อ.นพ.สมเกียรติ

Service round

OR(A) อ.นพ. กฤษดา
ศุกร์
12

Topic surgical infection
อ.นพ.กาพล (เรี ยนรวม รพจ.)
PRESENT TOPIC
(เรี ยนรวม รพจ. ห้องบรรยาย 2 ชั้น 24)

Topic Fluid and electrolyte
อ.นพ.นิ รกัลป์ (รพจ)
PRESENT TOPIC
(เรี ยนรวม รพจ. ห้องบรรยาย 2 ชั้น 24)

Topic pre and post op care
Service round

Conf.

Topic surgical nutrition
PRESENT TOPIC อ.นพ.ชัยพร
(เรี ยนรวม รพก. )

PRESENT TOPIC อ.นพ.สุ ภกิจ
(เรี ยนรวม รพก. )

* นศพ. ส่งรายงายฉบับสุดท้าย วันที่ 12 มกราคม 2561

31

ward work

SDL

ward work
SDL

สั ปดาห์ ที่ 9 : วันที่ 14 - 20 มกราคม 2561
วัน

จันทร์
15

อังคาร
16

07. 00-08.00

Service round

Service round

8.00-9.00

09.00-11.00

GRAND ROUND

Conf.

11.00-12.00

SDL

OPD (group C)
อ.พญ.ภัทรส

12.00-13.00

13.00-15.00

15.00-16.00

Anorectal Disease

ประชุม
กิจการ
นักศึกษา
นพ.สมเกียรติ

อ.นพ.สมเกียรติ (เรี ยนรวม รพก.)
BedsideTeaching(C)
อ.พญ.ภัทรส

OR MINOR( group A) อ.พญ.ธัญชนก

SDL

OR(group B ) อ.พ. ฉัตรนภา
พุธ
17

Service round

Conf.

SDL

สอบข้อเขียน

พฤหัสบดี
18

Service round

Conf.

SDL

สอบปฏิบตั ิOSCE

ศุกร์
19

Service round

Conf.

SDL

ประเมินผล

32

16.00-18.30

ตารางการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ ช้ันปี ที่ 4 : ภาควิชาศัลยศาสตร์ (โรงพยาบาลเจริญกรุงฯ)
สั ปดาห์ ที่ 1 : วันที่ 19 – 25 พฤศจิกายน 2560
วัน/วันที่/เวลา

07.00 - 08.00

จันทร์
20

อังคาร
21
พุธ
22

08.00 – 09.00
Orientation
อ.นพ. เกียรติพนั ธ์

Service round

Bedside Teaching
อ.นพ.ราวิน (A)
Conf.

Service round

Bedside Teaching
อ.นพ.เกียรติพนั ธุ์(B)
Conf.

พฤหัสบดี
23

Service round

Bedside Teaching
อ.นพ.นิ รกัลป์ (C)
Conf.

ศุกร์
24

Service round

Conf.

09.00 – 10.00

10.00 – 11.00

Suture material and surgical
technics*

11.00 – 12.00

12.00 - 13.00

13.00 – 14.00

Minor Operation 1*
อ.นพ.เกียรติพนั ธุ์ (รพจ.)
อ.นพ.กาพล (รพจ.)
(ห้องประชุม 2 ชั้น 10)

Minor Operation 1*
อ.นพ.เกียรติพนั ธุ์
(รพจ.)
อ.นพ.กาพล (รพจ.)

อ.นพ.เกียรติพนั ธุ์ (รพจ.)
อ.นพ.เกียรติศกั ดิ์ (รพจ.)
OPD (group C) อ.พญ.เบญจพร
OR MINOR (group A) อ.นพ.กรัญชัย
OR (group B) อ.นพ.เกียรติพนั ธุ์
Minor operation 2
อ.นพ.เกียรติพนั ธ์ (รพจ.)
อ.นพ.กาพล (รพจ.)
(ห้องประชุม 1 ชั้น 10)

(Tele) Intoduction to sugery
อ.นพ.ชัยพร (รพก.)

พักกลางวัน

Gown dressing and Instrument *
อ.นพ.นิ รกัลป์ (รพจ.)
อ.นพ.สราวุธ (รพจ.)
(ห้องประชุม 1 ชั้น 10)
Acute abdomen
อ.นพ.กรัญชัย (รพจ)
เรี ยนรวม รพจ.
(ห้องบรรยาย 2 ชั้น 24)

(ห้องบรรยาย 1 ชั้น 24)
Common surgical intubation*
อ.นพ.กรัญชัย (รพจ.)
อ.นพ.นิ รกัลป์ (รพจ.)
(ห้องประชุม 1 ชั้น 10)
Antiseptics and
Wound care *
อ.พญ.วายูน (รพจ.)
อ.นพ.เกียรติพนั ธุ์ (รพจ.)
(ห้องประชุม 1 ชั้น 10)
Patient safety
นพ.นพ.วิสุทธิ์ (รพจ)
เรี ยนรวม รพจ.
(ห้องบรรยาย 2 ชั้น 24)

หมายเหตุ : * หัวข้อ SKILL LAB จะสอนแยกแต่ละโรงพยาบาล / รายชื่อกลุ่มย่อย อยูใ่ นคู่มือนักศึกษา ภาควิชาศัลยศาสตร์ หน้า 7 -8
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14.00 -15.00

15.00 -16.00

Ward work

Ward work

Ward work

Ward work

Ward work

16.00 – 18.30
SDL

SDL

SDL

SDL

SDL

สั ปดาห์ ที่ 2 : วันที่ 26 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2560
วัน/วันที/่
เวลา

07.00 - 08.00

จันทร์
27

Service round

Conf.

Ward Work
OPD ( A) อ.พญ.เบญจพร

Service round

Bedside Teaching
อ.นพ.กาพล (A)

อังคาร
28
พุธ
29
พฤหัสบดี
30
ศุกร์
1

08.00 – 09.00

09.00 – 10.00 10.00 – 11.00 11.00 – 12.00

OR MINOR ( B) อ.นพ.เกียรติพนั ธุ์
OR ( C) อ.นพ.นิรกัลป์

Conf.
Service round

Service round

12.00 - 13.00

13.00 – 14.00

14.00 -15.00

15.00 -16.00

(Tele) Wound Healing&Wound care
อ.นพ.เกียรติศกั ดิ์ (รพจ.)
(ห้องบรรยาย 1 ชั้น 24)

Ward work

(tele) Principle of trauma
management
อ.นพ. กฤษดา (รพก. )

Ward work

16.00 – 18.30
SDL

SDL

(ห้องบรรยาย 1 ชั้น 24)

Bedside Teaching
อ.นพ.กาพล (B)

OR MINOR ( C) อ.พญ.วายูน

(tele) Breast disease
อ.นพ.กาพล (รพจ.)

Conf.

OR ( A) อ.นพ.กาพล

(ห้องบรรยาย 1 ชั้น 24)

Bedside Teaching
อ.นพ.ราวิน (C)

OPD ( A) อ.นพ.เกียรติพนั ธ์
OR MINOR ( B) อ.นพ.กรัญชัย

Conf.

OR ( C) อ.นพ.สราวุธ

OPD ( B) อ.นพ.กรัญชัย

พักกลางวัน

SDL

Ward work

(Tele) Abdominal injury
อ.พญ.ธัญชนก (รพก.)
(ห้องบรรยาย 1 ชั้น 24)

Ward work

SDL
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SDL

SDL

สั ปดาห์ ที่ 3 : วันที่ 3 – 9 ธันวาคม 2560
วัน/วันที/่
เวลา
จันทร์
4

07.00 - 08.00

08.00 – 09.00

Service round

Bedside Teaching
อ.พญ.วายูน (A)

09.00 – 10.00

10.00 – 11.00 11.00 – 12.00 12.00 - 13.00 13.00 – 14.00

พักกลางวัน

SDL

14.00 -15.00

15.00 -16.00

16.00 – 18.30

SDL

SDL

Conf.

อังคาร
5
พุธ
6
พฤหัสบดี
7
ศุกร์
8

หยุดวันเฉลิมพระชนม์พรรษา

Service round

Service round

OPD (B) อ.นพ.สราวุธ

Bedside Teaching
อ.พญ.เบญจพร (B)

OR MINOR (C) อ.พญ.วายูน

Conf.

OR (A) อ.นพ.ชูกิจ

Bedside Teaching
อ.นพ.สราวุธ (C)

OPD ( A) อ.นพ.เกียรติพนั ธุ์

Conf.

(tele) Disease of stomach
อ.พญ.เบญจพร (รพจ.)
(ห้องบรรยาย 1 ชั้น 24)

OR MINOR (B) อ.นพ.กรัญชัย
OR (C) อ.พญ.เบญจพร
OPD (C) อ.พญ.เบญจพร

Service round

Conf.

OR MINOR (A) อ.นพ.สราวุธ
OR (B) อ.นพ.เกียรติศกั ดิ์
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Ward work

SDL

Benign tumor and infection of skin
อ.นพ.สมเกียรติ (รพก.)
(เรี ยนรวม รพก.)

ประชุมกิจการ
นักศึกษา

SDL

(tele) Chest injury
อ.นพ.ภัทรส ( รพก. )

Ward work

อ.นพ.สมเกียรติ

SDL

สั ปดาห์ ที่ 4 : วันที่ 10 – 16 ธันวาคม 2560
วัน/วันที/่
เวลา

07.00 - 08.00

08.00 – 09.00

จันทร์
11
อังคาร
12

พุธ
13

09.00 – 10.00 10.00 – 11.00

11.00 – 12.00

12.00 - 13.00

13.00 – 14.00

14.00 -15.00

15.00 -16.00 16.00 – 18.30

หยุดวันชดเชยวันรัฐธรรมนูญ

Service round

Service round

Bedside Teaching
อ.นพ.กรัญชัย (A)

Service round

ศุกร์
15

Service round

(Tele) Disease of small

OR MINOR (A) อ.นพ.ชูกิจ

bowel,appendix

Conf.

OR (B) อ.นพ.เกียรติพนั ธ์

อ.นพ.ณรงค์ (รพก.)
(ห้องบรรยาย 1 ชั้น 24)

Bedside Teaching
อ.นพ.เกียรติศกั ดิ์ (B)

OPD ( B) อ.นพ.กรัญชัย
OR MINOR (C) อ.พญ.วายูน
OR ( A) อ.นพ.กาพล

Pancreas disease
อ.นพ.ราวิน (รพจ.)
(เรี ยนรวม รพจ.)

Conf.

พฤหัสบดี
14

OPD ( C) อ.นพ.เกียรติศกั ดิ์

OPD ( A) อ.นพ.นิรกัลป์

พักกลางวัน

OR MINOR (B) อ.นพ.กรัญชัย

(Tele) Colorectal disease
อ.นพ.สุภกิจ (รพก.)

Conf.

OR (C) อ.นพ.สราวุธ

(ห้องบรรยาย 1 ชั้น 24)

จริ ยธรรมทางการแพทย์
อ.นพ.อานาจ กุลสลานันท์ (รพจ)
เรี ยนรวมที่ รพจ

Venous disease
อ.นพ.ชูกิจ (เรี ยนรวม รพจ.)

SDL

* นศพ. ส่งรายงายฉบับที่ 3 ภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2560
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Ward work

SDL

SDL

(ห้องบรรยาย 2 ชั้น 24)

Bedside Teaching
อ.พญ.วายูน (C)

Conf.

Ward work

Ward work

SDL

Ward work

SDL

สั ปดาห์ ที่ 5 : วันที่ 17 – 23 ธันวาคม 2560 (สลับกลุ่ม)
วัน/วันที/่
เวลา

07.00 - 08.00

Orientation
(รพก.รพจ.)
อ.นพ.เกียรติพนั ธ์

จันทร์
18
อังคาร
19
พุธ
20

พฤหัสบดี
21

ศุกร์
22

08.00 – 09.00

Service round

Service round

Service round

10.00 – 11.00

11.00 – 12.00

Ward Work

14.00 -15.00

15.00 -16.00 16.00 – 18.30

Ward work

SDL

(ห้องบรรยาย 2 ชั้น 24)

OPD ( F) อ.นพ.กาพล
OR MINOR ( D) อ.นพ.ชูกิจ

Conf.

OR (E) อ.พญ.วายูน

Bedside Teaching
อ.พญ.เบญจพร (E)

OPD ( E) อ.นพ.สราวุธ
OR MINOR ( F) อ.พญ.วายูน
OR ( D) อ.นพ.ราวิน

SDL

(tele) BURN
อ.นพ.เกษมศักดิ์ ( รพก. )
(ห้องบรรยาย 1 ชั้น 24)

พักกลางวัน

(tele) Obstructive Jaundice

Ward work

SDL

Ward work

SDL

อ.วายูน (รพจ.)
(ห้องบรรยาย 1 ชั้น 24)

OPD ( D) อ.นพ.เกียรติพนั ธุ์

Bedside Teaching
อ.นพ.ชูกิจ (F)

OR MINOR ( E) อ.นพ.กรัญชัย

Conf.

OR ( F) อ.พญ.เบญจพร

Conf.

12.00 - 13.00 13.00 – 14.00

Biliary disease
อ.นพ.ราวิน (รพจ.)
(เรี ยนรวม รพจ.)

Bedside Teaching
อ.นพ.กาพล (D)

Conf.
Service round

09.00 – 10.00

LECTURE X-RAY
ระบบทางเดินอาหาร (เรี ยนรวมที่ รพก.)
อ.พญ.บุษบา
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(Tele) Disease of abdominal
wall,omental,mesentery
อ.นพ.โดม (รพก.)
(ห้องบรรยาย 1 ชั้น 24)

LECTURE X-RAY
ระบบทางเดินอาหาร (เรี ยนรวมที่ รพก.)
อ.พญ.บุษบา

SDL

สั ปดาห์ ที่ 6 : วันที่ 24 - 30 ธันวาคม 2560
วัน/วันที/่
เวลา
จันทร์
25
อังคาร
26
พุธ
27

07.00 - 08.00

Service round
Service round

Service round

08.00 – 09.00
Conf.

SDL

Service round

ศุกร์
29

Service round

10.00 – 11.00

11.00 – 12.00

12.00 - 13.00

13.00 – 14.00

14.00 -15.00

(Tele) Arterial Disease
อ.นพ.เกียรติศกั ดิ์ (รพจ.)

Ward Work

15.00 -16.00 16.00 – 18.30
Ward work

SDL

Ward work

SDL

Ward work

SDL

Ward work

SDL

(ห้องบรรยาย 1 ชั้น 24)

OPD ( F) อ.พญ.เบญจพร

Bedside Teaching
อ.นพ.ชูกิจ (D)

OR MINOR ( D) อ.นพ.ชูกิจ

(Tele) Hernia
อ.นพ.ณรงค์ (รพก.)

Conf.

OR ( E) อ.นพ.นิรกัลป์

(ห้องบรรยาย 1 ชั้น 24)

Bedside Teaching
อ.นพ.เกียรติศกั ดิ์ (E)

OPD ( E) อ.นพ.กรัญชัย
OR MINOR ( F) อ.พญ.วายูน
OR ( D) อ.นพ.ชูกิจ
OPD ( D) อ.นพ.นิรกัลป์

(Tele) Disease of esophagus
อ.พญ.เบญจพร (รพจ.)

Conf.

พฤหัสบดี
28

09.00 – 10.00

Bedside Teaching
อ.นพ.ชูกิจ (F)

OR MINOR ( E) อ.นพ.กรัญชัย

Conf.

OR ( F) อ.นพ.สราวุธ

conf

SDL

Ward Work

พักกลางวัน

(ห้องบรรยาย 1 ชั้น 24)

(Tele) Thyroid disease
อ.นพ.ชัยพร ( รพก. )
(ห้องบรรยาย 1 ชั้น 24)

SDL
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สั ปดาห์ ที่ 7 : วันที่ 31ธันวาคม 2560 – 6 มกราคม 2561
วัน/วันที/่
เวลา

07.00 - 08.00

08.00 – 09.00

09.00 – 10.00

10.00 – 11.00

11.00 – 12.00 12.00 - 13.00 13.00 – 14.00

จันทร์
1

หยุดวันปี ใหม่

อังคาร
2

หยุดวันปี ใหม่

พุธ
3

Service round

Bedside Teaching
อ.นพ.นิรกัลป์ (D)

Conf.

พฤหัสบดี
4

Service round

ศุกร์
5

Service round

OPD ( E) อ.นพ.สราวุธ
OR MINOR (F) อ.พญ.วายูน
OR (D) อ.นพ.กาพล
OPD ( D) อ.นพ.เกียรติพนั ธุ์

Bedside Teaching
อ.นพ.เกียรติพนั ธุ์ (E)

OR MINOR (E) อ.นพ.กรัญชัย

Conf.

OR (F) อ.พญ.เบญจพร

Conf.

SDL

กีฬาเข็มสัมพันธ์
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14.00 -15.00

15.00 -16.00 16.00 – 18.30

Liver disease

พัก
กลางวัน

อ.นพ.ราวิน
(เรี ยนรวม รพจ.)
(ห้องบรรยาย 2 ชั้น 24)

Ward work

SDL

กีฬาเข็มสัมพันธ์

Ward work

SDL

กีฬาเข็มสัมพันธ์

Ward work

SDL

สั ปดาห์ ที่ 8 : วันที่ 7 – 13 มกราคม 2561
วัน/วันที/่
เวลา

จันทร์
8

07.00 - 08.00

08.00 – 09.00

Service round

09.00 – 10.00

10.00 – 11.00 11.00 – 12.00 12.00 - 13.00

(ห้องบรรยาย 2 ชั้น 24)

อังคาร
9
พุธ
10
พฤหัสบดี
11

ศุกร์
12

Service round

Service round

Service round

Service round

OPD ( F) อ.นพ.เกียรติศกั ดิ์
OR MINOR ( D) อ.นพ.สราวุธ

Conf.

OR ( E) อ.นพ.เกียรติพนั ธ์

Bedside Teaching
อ.พญ.เบญจพร (D)

OPD ( E) อ.นพ.กรัญชัย
OR MINOR ( F) อ.พญ.วายูน
OR ( D) อ.นพ.ราวิน
OPD ( D) อ.นพ.นิรกัลป์

Bedside Teaching
อ.นพ.กรัญชัย (E)

OR MINOR ( E) อ.นพ.กรัญชัย

Conf.

OR ( F) อ.นพ.สราวุธ

Conf.

SDL

15.00 -16.00 16.00 – 20.00

Ward work

SDL

(ห้องบรรยาย 2 ชั้น 24)

Bedside Teaching
อ.นพ.สราวุธ (F)

Conf.

14.00 -15.00

Topic post op complication
อ.นพ.สราวุธ (รพจ) (เรี ยนรวม รพจ)
PRESENT TOPIC

Disease Spleen & Retroperitoneum
อ.นพ.สราวุธ (เรี ยนรวม รพจ.)

SDL

13.00 – 14.00

Topic shock
อ.นพ.สุภกิจ (เรี ยนรวม รพก.)

พักกลางวัน

Topic surgical infection
อ.นพ.สราวุธ (เรี ยนรวม รพจ.)

หมายเหตุ : นศพ.ส่ งรายงานฉบับสุ ดท้าย วันที่ 12 มกราคม 2561
40

Ward work

SDL

SDL

(ห้องบรรยาย 2 ชั้น 24)

Topic Fluid and electrolyte
อ.นพ.นิรกัลป์ (เรี ยนรวม รพจ.)
(ห้องบรรยาย 2 ชั้น 24)

Topic surgical nutrition
นพ.ชัยพร (เรี ยนรวม รพก. )
PRESENT TOPIC

Ward work

Topic pre and post op care
อ.นพ.สุภกิจ (เรี ยนรวม รพก. )
PRESENT TOPIC

Ward work

SDL

สั ปดาห์ ที่ 9 : วันที่ 15 – 19 มกราคม 2561
วัน/วันที/่
เวลา

07.00 - 08.00

จันทร์
15

Service round

08.00 – 09.00

Conf.

09.00 – 10.00

10.00 – 11.00 11.00 – 12.00 12.00 - 13.00 13.00 – 14.00

14.00 -15.00

Anorectal Disease

Ward Work

อ.นพ.สมเกียรติ (เรี ยนรวม รพก.)

15.00 -16.00

16.00 – 20.00

ประชุมกิจการ
นักศึกษา

SDL

อ.นพ.สมเกียรติ

OPD ( F ) อ.นพ.ราวิน
Bedside Teaching
อ.นพ.เกียรติศกั ดิ์(F)

อังคาร
16

Service round

พุธ
17

Service round

Conf.

SDL

SDL

พฤหัสบดี
18

Service round

Conf.

SDL

SDL

ศุกร์
19

Service round

Conf.

SDL

SDL

OR MINOR ( D ) อ.นพ.สราวุธ
OR ( E ) อ.นพ.นิรกัลป์
พักกลางวัน

สอบข้อเขียน

สอบปฏิบตั ิ

SDL

ประเมินผล
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ภาคผนวก ข.
ตารางอยูเ่ วรนอกเวลาราชการ
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ตารางการอยู่เวรของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาศัลยศาสตร์ (รพก.) ปีการศึกษา 2560
วัน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
เดือน
พ.ย.
ธ.ค. F D E F D E F D E F D E F D E F A B C
ม.ค. - - A B C A B C A B C A B C - - - - -

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
D
A
-

E
B

F
C

D
A

E
B

F
C

D
A

E
B

F
C

D
-

E
-

-

ตารางการอยู่เวรของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาศัลยศาสตร์ (รพจ.) ปีการศึกษา 2560
วัน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
เดือน
พ.ย.
ธ.ค. C A B C A B C A B C A B C A B C D E F
ม.ค. - - D E F D E F D E F D E F - - - - -
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20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
A
D
-

B
E

C
F

A
D

B
E

C
F

A
D

B
E

C
F

A
-

B
-

-

ภาคผนวก ค.
แบบประเมินระหว่างการปฏิบตั งิ าน
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แบบประเมินภาพรวมการเรียนการสอนที่ OPD ศัลยกรรม
นักศึกษาแพทย์ ชนั ้ ปี ที่ 4 สานักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ ฟ้าหลวง
ภาควิชา...........................................โรงพยาบาล.............................................................
ชื่อ นศพ................................................ รหัส.............................................
Rating
Scale
เวลา
ทักษะ
การซัก
ประวัติ
การตรวจ
ร่างกาย
(PE)
ความ
ถูกต้ อง
ของ (PE)
การ
วิเคราะห์
ปั ญหา

3 (ดีมาก)

ภาพ
โดยรวม

1 (พอใช้ )

0 (ไม่ พอใช้ )

ตรงต่อเวลา

มาสายไม่เกิน 15 นาที

สายเกิน 15 นาที

ไม่มา / ไม่มีใบลา

ซักประวัติครบทุก
ประเด็นและเป็ นระบบ

ซักเฉพาะประเด็น
สาคัญแต่เป็ นระบบ

ซักขาดประเด็นสาคัญ
บางอย่างหรือไม่เป็ นระบบ

ตรวจถูกต้ องครบ
ทุกระบบใช้ เครื่องมือ
ถูกต้ อง
ตรวจถูกต้ อง ทุกระบบ

ตรวจเฉพาะระบบที่เป็ น
ปั ญหาถูกต้ อง
ใช้ เครื่องมือถูกต้ อง
ตรวจถูกเป็ นส่วนใหญ่

ตรวจระบบที่เป็ น
ปั ญหาบางส่วนถูกต้ อง

ซักขาดข้ อมูลที่สาคัญ
ส่วนใหญ่และวกวน
ไม่เป็ นระบบ
- ตรวจร่างกายไม่เหมาะสม
-ใช้ เครื่องมือไม่ถกู ต้ อง

ตรวจผิดบ้ าง

ตรวจไม่ถกู ต้ อง
เป็ นส่วนใหญ่ ผิดเยอะ

รวบรวมปั ญหาได้ ครบ
วินิจฉัยแยกโลกได้ ดี
ส่ง Investigation เหมาะสมดี

รวบรวมปั ญหาได้ บ้าง
วินิจฉัยแยกโลกได้ บาง
ส่ง Investigation เหมาะสม

วิเคราะห์ไม่เป็ นระบบ
ส่ง investigateไม่เหมาะสม

เหมาะสม ถูกต้ อง
เตรียมหนังสือมาเปิ ดอ่าน
 ให้ คาแนะนาบ้ าง
 ให้ เวลาผู้ป่วยบ้ าง

รวบรวมปั ญหาได้ บ้าง
วินิจฉัยแยกโลกไม่ได้ หรือ
ไม่ตรง
ส่ง investigateที่เหมาะสม
เหมาะสม ถูกต้ อง
ไม่เตรียมหนังสือมาดู
ให้ คาแนะนาเฉพาะโรค
ไม่เป็ นองค์รวม

ต้ องปรับปรุงบางส่วน
ระบุ..................................
...........................................

ต้ องปรับปรุงมาก
ระบุ..................................
...........................................

ต้ องปรับปรุงอย่างมาก
ระบุ..................................
.........................................

การรักษา เหมาะสม ถูกต้ อง
เจตคติ

2 (ดี)

เป็ นองค์รวม
 ให้ คาแนะนาแก่ผ้ ปู ่ วยอย่างดี
 ใส่ใจต่อผู้ป่วยให้ เวลาซักถาม
ดีแล้ ว

ลายเซ็น..................................................อาจารย์ผ้ ปู ระเมิน
(

)

วันที่ประเมิน.........../........../............
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ไม่ร้ ูจกั ชื่อยา dose ยา
ไม่เตรียมหนังสือมาดู
ไม่ให้ คาแนะนา

แบบประเมินการปฏิบตั ิงานทีห่ ้ องผ่าตัด
นักศึกษาแพทย์ชนปี
ั ้ ที่ 4 ภาควิชาศัลยศาสตร์ สานักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง
ชื่อนักศึกษาแพทย์ …………………………….…………………………….. หอผู้ป่วย …………………….................
ช่วงเวลาที่ขึ ้นปฏิบตั ิงาน ………………………………………………….…. อาจารย์.....................................................
ดีมาก
ดี
80-100% 60-80%

หัวข้ อในการประเมิน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

พอใช้
ต้ องปรับปรุง
40-60% <40%

1. ความรับผิดชอบต่องาน (10 คะแนน)
(การตรงต่อเวลา)
2. ความสนใจใฝ่ ร้ ู (20 คะแนน)
(การค้ นคว้ าหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อนามาประกอบกับความรู้ความสนใจต่อการผ่าตัด)
4. ความรู้ (20 คะแนน)
(ความรู้ความเข้ าใจในปั ญหาหรือโรคของผู้ป่วยที่อยูใ่ นความรับผิดชอบ)
5. ทักษะในการปฏิบตั ิงาน (50 คะแนน)
(ความสามารถในการปฏิบตั ิงานต่างๆได้ แก่การทาหัตถการโดยทราบถึงข้ อบ่งชี ้วิธีทาการ
ช่วยผ่าตัด และมนุษยสัมพันธ์ การเสียสละ)
รวมคะแนน

ข้ อเสนอแนะเพิ่มเติม (โดยเฉพาะหัวข้ อที่ต้องปรั บปรุ ง)
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.................................................. อาจารย์ผ้ ปู ระเมิน
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แบบประเมินการปฏิบตั ิงานที่ห้องผ่าตัดเล็ก
นักศึกษาแพทย์ชนปี
ั ้ ที่ 4 ภาควิชาศัลยศาสตร์ สานักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง
ชื่อนักศึกษาแพทย์ …………………………….…………………………….. หอผู้ป่วย …………………….................
ช่วงเวลาที่ขึ ้นปฏิบตั ิงาน ………………………………………………….…. อาจารย์.....................................................
ดีมาก
ดี
80-100% 60-80%

หัวข้ อในการประเมิน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

พอใช้
ต้ องปรับปรุง
40-60% <40%

1. ความรับผิดชอบต่องาน (10 คะแนน)
(การตรงต่อเวลา)
2. ความสนใจใฝ่ ร้ ู (20 คะแนน)
(การค้ นคว้ าหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อนามาประกอบกับความรู้ความสนใจต่อการผ่าตัด)
4. ความรู้ (20 คะแนน)
(ความรู้ความเข้ าใจในปั ญหาหรือโรคของผู้ป่วยที่อยูใ่ นความรับผิดชอบ)
5. ทักษะในการปฏิบตั ิงาน (50 คะแนน)
(ความสามารถในการปฏิบตั ิงานต่างๆได้ แก่การทาหัตถการโดยทราบถึงข้ อบ่งชี ้วิธีทาการ
ช่วยผ่าตัด และมนุษยสัมพันธ์ การเสียสละ)
รวมคะแนน

ข้ อเสนอแนะเพิ่มเติม (โดยเฉพาะหัวข้ อที่ต้องปรั บปรุ ง)
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.................................................. อาจารย์ผ้ ปู ระเมิน
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แบบประเมินการทา Topic Discussion
นักศึกษาแพทย์ชนปี
ั ้ ที่ 4 ภาควิชา ศัลยศาสตร์ สานักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง
ชื่อ ……………………………………………….เลขที่…………………………………………วันที…
่ …………………….
ชื่อหัวข้ อ…………………………………………………………….……………………อาจารย์……………………………………
หัวข้ อ
(100 คะแนน)
1.ทักษะในการค้ นคว้ า (30)

ดีมาก
(80-100%)

ดี
(60-80%)

พอใช้
(40-60%)

ควรปรับปรุง
(<40%)

ได้ ข้อมูลครอบคลุมครบถ้ วน

ได้ สว่ นใหญ่

ได้ บางส่วน

ไม่ได้

2.การประยุกต์ใช้ ข้อมูลที่ค้นคว้ ามา
(20)

นามาใช้ ได้ ถกู ต้ อง

นามาใช้ สว่ นใหญ่

นามาใช้ บางส่วน

ไม่นามาใช้

3.การมีสว่ นร่วมให้ ข้อคิดเห็นในกลุม่
(20)

มาก

ปานกลาง

น้ อย

ไม่มีเลย

รับฟังผู้อื่น
ควบคุมอารมณ์ได้
มีปฏิสมั พันธ์ในกลุม่

มีความเฉื่อยชา
ต้ องกระตุ้น

ไม่ร่วมมือ

ต่อต้ านก่อกวน

ตรงต่อเวลาทุกครัง้

สายไม่เกิน 5 นาที

สายไม่เกิน 10 นาที

สายเกิน 10 นาที

ให้ ข้อคิดเห็นใหม่และเป็ น
ประโยชน์อย่างยิ่ง

ให้ ข้อคิดเห็นใหม่ที่
เป็ นประโยชน์บ้าง

ให้ ข้อคิดเห็นใหม่ แต่
ไม่ตรงประเด็น

ไม่มี

4.มนุษยสัมพันธ์ (10)

5.การตรงต่อเวลา (10)

6.ความคิดสร้ างสรรค์(10)

รวมคะแนน

ลายเซ็นอาจารย์ที่ประเมิน………………………………………………………………………………. วันที่…………………………………………
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แบบประเมินการปฏิบตั ิงานที่หอผู้ป่วยศัลยกรรม
นักศึกษาแพทย์ชนปี
ั ้ ที่ 4 ภาควิชาศัลยศาสตร์ สานักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง
ชื่อนักศึกษาแพทย์ …………………………….…………………………….. หอผู้ป่วย …………………….................
ช่วงเวลาที่ขึ ้นปฏิบตั ิงาน ………………………………………………….…. อาจารย์.....................................................
ดีมาก
ดี
80-100% 60-80%

หัวข้ อในการประเมิน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

พอใช้
ต้ องปรับปรุง
40-60% <40%

1. ความรับผิดชอบต่องาน (20 คะแนน)
(การตรงต่อเวลาการรับผู้ป่วยการอยูเ่ วรและงานอื่นๆที่ได้ รับมอบหมาย)
2. การเขียน progress note (10 คะแนน)
3. ความสนใจใฝ่ ร้ ูและค้ นคว้ าด้ วยตนเอง (10 คะแนน)
(การค้ นคว้ าหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อนามาประกอบกับความรู้ความเข้ าใจที่มีอยู่)
4. ความรู้ (20 คะแนน)
(ความรู้ความเข้ าใจในปั ญหาหรือโรคของผู้ป่วยที่อยูใ่ นความรับผิดชอบ)
5. ทักษะในการปฏิบตั ิงาน (40 คะแนน)
(ความสามารถในการปฏิบตั ิงานต่างๆได้ แก่การซักประวัติตรวจร่างกายการตรวจทาง
ห้ องปฏิบตั ิการการให้ คาแนะนาการทาหัตถการโดยทราบถึงข้ อบ่งชี ้วิธีทาและการดูแล
ผู้ป่วยทังในขณะเตรี
้
ยมขณะทาและหลังปฏิบตั ิงาน)
รวมคะแนน

ข้ อเสนอแนะเพิ่มเติม (โดยเฉพาะหัวข้ อที่ต้องปรั บปรุ ง)
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.................................................. อาจารย์ผ้ ปู ระเมิน
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แบบฟอร์มประเมินอาจารย์ผู้สอน
สาหรับ นศพ.ภาควิชา

นศพ.ชั้นปีที่

วัน/เดือน/ปี ที่ประเมิน

รายวิชา

ปีการศึกษา

.

ชื่ออาจารย์

.

ดีมาก
(4)
1. มีการระบุวตั ถุประสงค์ชัดเจน
2. ดาเนินการได้ตามลาดับขั้นตอนเนื้อหา
3. สื่อการสอนเหมาะสม
4. มีการกระตุ้น และจูงใจในการสอน
5. ตอบคาถามได้ชัดเจน, เข้าใจดี
6. มนุษยสัมพันธ์กับ นศพ.
7. การตรงต่อเวลา
8. ภาพรวมการสอนทั้งหมด
ข้อเสนอแนะ
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ดี
(3)

พอใช้
(2)

ควรปรับปรุง
(1)

หมายเหตุ

แบบประเมินการ Bedside teachingนักศึกษาแพทย์ชนปี
ั ้ ที่ 4 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวงภาควิชา ศัลยศาสตร์
โรงพยาบาล...........................................................ชื่อ-สกุล นักศึกษา...........................................................................................รหัสประจาตัวนักศึกษา....................................................
ปั ญหาของผู้ป่วย..........................................................................................................การวินิจฉัยโรค........................................................................................................................................
อาจารย์ผ้ สู อน..............................................................................................................วัน/เดือน/ปี ที่สอน......................................................................................................................................
ประเด็นที่ประเมิน
1.การรวบรวมข้ อมูล (Data gathering)
1.1 การซักประวัติ (20)
(History taking)

1.2 การตรวจร่างกาย (20)
(physical examination)

2. การประมวลข้ อมูลและกานาเสนอ
(Case presentation, analysis and clinical
reasoning)

(15)
3. การให้ เหตุผลและวิเคราะห์
(10)

4. การตัดสินใจและการแก้ ปัญหา
(Decision making and problem
solving) (5)

ดี (Good)80-100%

ผ่าน (Pass) 60-80%

ได้ ข้อมูลที่สาคัญ สอดคล้ องกับปั ญหาและ
จับประเด็นปั ญหาของผู้ป่วยได้ เป็ นส่ วนใหญ่
ขันตอนและเทคนิ
้
คการตรวจถูกต้ องเป็ นระบบ
คล่องแคล่ว ใช้ เวลาเหมาะสมสอดคล้ องกับปั ญหา
ของผู้ป่วยและผลการตรวจถูกต้ องเป็ นส่ วนใหญ่
ประมวลข้ อมูลที่เป็ นประเด็นสาคัญได้ ครบถ้ วน
สอดคล้ องกับปั ญหาของผู้ป่วย การนาเสนอข้ อมูล
เป็ นระบบ เป็ นขันตอนตามล
้
าดับเหตุการณ์
กระชับชัดเจน ใช้ ภาษาถูกต้ องเป็ นส่ วนใหญ่
ระบุปัญหาของผู้ป่วยได้ ถกู ต้ อง ครบถ้ วน
วิเคราะห์ปัญหา ตังสมมติ
้
ฐานวินิจฉัยแยกโรคหรือ
วินิจฉัยโรคได้ อย่างเหมาะสมมีเหตุผล ใช้ ข้อมูลที่
ได้ และแปลผลได้ อย่างเหมาะสมเป็ นส่ วนใหญ่
ตัดสินใจและแก้ ปัญหาได้ เหมาะสมบนฐานข้ อมูล
ที่มีอยูแ่ ละคานึงถึงผลลัพธ์และบริบทของผู้ป่วย
ครอบคลุมทังการรั
้
กษา
การป้องกัน การฟื น้ ฟูและการส่งเสริมสุขภาพเป็ น
ส่ วนใหญ่

ได้ ข้อมูลที่สาคัญ สอดคล้ องกับปั ญหา และ
จับประเด็น ปั ญหาของผู้ป่วยได้ พอควร
ขันตอนและเทคนิ
้
คการตรวจถูกต้ องเป็ นระบบ
คล่องแคล่ว ใช้ เวลาเหมาะสม สอดคล้ องกับ
ปั ญหาของผู้ป่วยและผลการตรวจถูกต้ องพอควร
ประมวลข้ อมูลที่เป็ นประเด็นสาคัญได้ ครบถ้ วน
สอดคล้ องกับปั ญหาของผู้ป่วย การนาเสนอข้ อมูล
เป็ นขันตอนตามล
้
าดับเหตุการณ์ กระชับขัดเจน
พอควร

ระบุปัญหาของผู้ป่วยได้ ถกู ต้ อง ครบถ้ วน
วิเคราะห์ปัญหาตังสมมติ
้
ฐานวินิจฉัยแยกโรคหรือ
วินิจฉัยโรคได้ อย่างเหมาะสมมีเหตุผล ใช้ ข้อมูลที่
ได้ และแปลผลได้ อย่างเหมาะสมพอควร
ตัดสินใจและแก้ ปัญหาได้ เหมาะสมบนฐานข้ อมูล
ที่มีอยูแ่ ละคานึงถึงผลลัพธ์และบริบทของผู้ป่วย
ครอบคลุมทังการรั
้
กษา การป้องกัน การฟื น้ ฟูและ
การส่งเสริมสุขภาพพอควร
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ไม่ผ่าน ( Unsatisfied)< 60%
ไม่ได้ ข้อมูลที่สาคัญ ไม่สอดคล้ องกับปัญหา และจับ
ประเด็น ปั ญหาของผู้ป่วยได้ น้อย
ขันตอนและเทคนิ
้
คการตรวจส่วนใหญ่ไม่ถกู ระบบ
ใช้ เวลาไม่เหมาะสม ไม่สอดคล้ องกับปั ญหาของผู้ป่วย
และผลการตรวจถูกต้ องเป็ นส่ วนน้ อย
ประมวลข้ อมูลที่เป็ นประเด็นสาคัญส่วนใหญ่ไม่
ครบถ้ วนไม่สอดคล้ องกับปั ญหาของผู้ป่วย การ
นาเสนอข้ อมูลไม่เป็ นขันตอนตามล
้
าดับเหตุการณ์
ไม่ กระชับ ไม่ ขัดเจน
ระบุปัญหาของผู้ป่วยไม่ถกู ต้ อง ไม่ครบถ้ วน วิเคราะห์
ปั ญหา ตังสมมติ
้
ฐานวินิจฉัยแยกโรคหรือวินิจฉัยโรค
ไม่เหมาะสมและไม่มีเหตุผลใช้ ข้อมูลทีไ่ ด้ และแปล
ผลได้ น้อย
ตัดสินใจและแก้ ปัญหาไม่เหมาะสมบนฐานข้ อมูลที่มี
อยูแ่ ละคานึงถึงผลลัพธ์และบริบทของผู้ป่วย
ครอบคลุมทังการรั
้
กษา การป้องกัน การฟื น้ ฟูและการ
ส่งเสริมสุขภาพเป็ นส่ วนน้ อย

ประเด็นที่ประเมิน
5. การสือ่ สารกับผู้ป่วย (15)
(Communication with patient)

6. เจตคติและมรรยาทวิชาชีพ (15)
(Professional attitude and etiquette)

ผลการประเมินโดยรวม (100)

ดี (Good)80-100%
แนะนาตัว ขออนุญาต อธิบายเหตุผลของการ
ซักประวัติและการตรวจร่างกาย มีปฏิสมั พันธ์กบั
ผู้ป่วย การซักประวัติใช้ คาถามเหมาะสม
เรียงตามลาดับเหตุการณ์ สื่อสารได้ ชดั เจน
เข้ าใจง่าย ให้ คาปรึกษาและแนะนาผู้ป่วย/ญาติ
ได้ ถกู ต้ อง เหมาะสมในลักษณะการสื่อสาร 2 ทาง
ตอบคาถามผู้ป่วยได้ ถกู ต้ องเหมาะสม ใช้ เวลา
เหมาะสมเป็ นส่ วนใหญ่
เคารพสิทธิและคานึงถึงความรู้สกึ ของผู้ป่วย/ญาติ
มองปั ญหาผู้ป่วยอย่างเป็ นองค์รวม กิริยามารยาท
คาพูดและการแต่งกาย สุภาพเรียนร้ อย เหมาะสม
ควบคุมอารมณ์และตอบสนองได้ อย่างเหมาะสม
เป็ นส่ วนใหญ่

ผ่าน (Pass) 60-80%
แนะนาตัว ขออนุญาต อธิบายเหตุผลของการ
ซักประวัติและการตรวจร่างกาย มีปฏิสมั พันธ์กบั
ผู้ป่วย การซักประวัติใช้ คาถามเหมาะสม
เรียงตามลาดับเหตุการณ์ สื่อสารได้ ชดั เจน
เข้ าใจง่าย ให้ คาปรึกษาและแนะนาผู้ป่วย/ญาติได้
ถูกต้ อง เหมาะสมในลักษณะการสื่อสาร 2 ทาง
ตอบคาถามผู้ป่วยได้ ถกู ต้ องเหมาะสม ใช้ เวลา
เหมาะสม พอควร
เคารพสิทธิและคานึงถึงความรู้สกึ ของผู้ป่วย/ญาติ
มองปั ญหาผู้ป่วยอย่างเป็ นองค์รวม กิริยามารยาท
คาพูดและการแต่งกาย สุภาพเรียนร้ อย เหมาะสม
ควบคุมอารมณ์และตอบสนองได้ อย่างเหมาะสม
เป็ นส่ วนใหญ่

ไม่ผ่าน ( Unsatisfied)< 60%
แนะนาตัว ขออนุญาต อธิบายเหตุผลของการ ซัก
ประวัติและการตรวจร่างกาย มีปฏิสมั พันธ์กบั ผู้ป่วย
การซักประวัติใช้ คาถามเหมาะสม
เรียง
ตามลาดับเหตุการณ์ สื่อสารได้ ชดั เจน
เข้ าใจ
ง่าย ให้ คาปรึกษาและแนะนาผู้ป่วย/ญาติ ได้ ถกู ต้ อง
เหมาะสมในลักษณะการสื่อสาร 2 ทาง
ตอบคาถามผู้ป่วยได้ ถกู ต้ องเหมาะสม ใช้ เวลา
เหมาะสมเป็ นส่ วนน้ อย
เคารพสิทธิและคานึงถึงความรู้สกึ ของผู้ป่วย/ญาติมอง
ปั ญหาผู้ป่วยอย่างเป็ นองค์รวม กิริยามารยาท คาพูด
และการแต่งกาย สุภาพเรียนร้ อย เหมาะสมควบคุม
อารมณ์และตอบสนองได้ อย่างเหมาะสมเป็ นส่ วน
น้ อย

ดีมาก

□ ดี

ไม่ผา่ น

□ ปานกลาง (พอผ่าน)

(Overall performance)

ข้ อสังเกตเพิ่มเติม
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลายเซ็นอาจารย์ ผ้ สู อน…………………………………………………………………….. วันที่…………………………………………………….

52

แบบประเมินการเขียนรายงานผู้ป่วยของนักศึกษาแพทย์ ชัน้ ปี ที่ 4
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ ฟ้าหลวง
ชื่อนักศึกษาแพทย์ ............................................................................ รหัสนักศึกษา.......................................................
ชื่อผู้ป่วย.............................................................................

เลขที่โรงพยาบาล................................................
หอผู้ป่วย.....................................................

วันที่รับผู้ป่วย.....................................................................

อาจารย์ เจ้ าของไข้ .............................................................................................

ด้ านความรู้ (80คะแนน)
การรวบรวมข้ อมูลผู้ป่วย

ดีมาก

ดี

พอใช้

1. ความถูกต้ องและสมบูรณ์ของประวัติ (15คะแนน)

ครบถ้ ว นสมบูรณ์ (15) ครบเฉพาะประเด็น

2. ความถูกต้ องและสมบูรณ์ของการตรวจร่ า งกาย (15คะแนน)

สาคัญ (12)
บางส่ว น (9)
เป็ นส่ว นใหญ่( 6)
ตรวจครบถ้ ว นสมบูรณ์ ตรวจครบเฉพาะส่ว นที่ ตรวจไม่ครบในส่ว นที่ ตรวจไม่ครบในส่ว นที่
เกี่ยวข้ อง(12)

(15)

ขาดประเด็นสาคัญ

ต้องปรั บปรุ ง

เกี่ยวข้ องบางส่ว น(9)

ขาดประเด็นสาคัญ

เกี่ยวข้ องเป็ นส่ว นใหญ่
(6)

3. ความเหมาะสมในการเลือกส่งตรวจทางห้ องปฏิบตั ิการและรังสีวินิจฉัย (15คะแนน)
ส่งตรวจเหมาะสม
ครบถ้ ว น(15)

การเขียนวิเคราะห์ และสรุ ป

ส่งตรวจไม่ตรงกับการ

ที่สาคัญบางอย่า ง(12) ส่ว นใหญ่( 9)

วินิจฉัยแยกโรค(6)

ดีมาก

4. การตัง้ ประเด็นปัญหาของผู้ป่ว ยได้ อย่า งถูกต้ องเหมาะสม (10คะแนน) ตัง้ ปัญหาผู้ป่ว ย
5. ความถูกต้ องในการวินิจฉัยแยกโรค (10คะแนน)

ส่งตรวจไม่ครบในส่ว น ส่งตรวจไม่ครบเป็ น

ดี

พอใช้

ครบเฉพาะปัญหาหลัก ขาดปัญหาหลัก

ต้องปรั บปรุ ง
ขาดปัญหาหลักเป็ น

ครบถ้ ว นสมบูรณ์( 10) ของผู้ป่ว ย(8)

บางอย่า ง(6)

ส่ว นใหญ่( 4)

วินิจฉัยแยกโรคถูกต้ อง ถูกต้ องเป็ นส่ว นใหญ่

ขาดโรคที่สาคัญบาง

ขาดโรคที่สาคัญเป็ น

ทุกโรค(10)

แต่ไม่ขาดโรคที่สาคัญ โรค(6)

ส่ว นใหญ่( 4)

(8)
6. ความถูกต้ องในการแปลผลทางห้ องปฏิบตั ิการและรังสีวินิจฉัย (10คะแนน)
แปลผลถูกต้ อง(10)
7. ความถูกต้ องและสมบูรณ์ในการวางแผนการรักษาผู้ป่ว ย (5คะแนน)

ถูกต้ องเป็ นส่ว นใหญ่

ไม่ถกู ต้ องบางอย่า งใน ไม่ถกู ต้ องเป็ นส่ว นใหญ่

ในส่ว นที่สาคัญ(8)

ส่ว นที่ไม่สาคัญ(6)

(4)

ถูกต้ องสมบูรณ์

ถูกต้ องสมบูรณ์ใน

ขาดการวางแผนใน

ขาดการวางแผนใน

ครอบคลุมทุกปัญหา

ประเด็นสาคัญ(4)

ประเด็นสาคัญ

ประเด็นสาคัญเป็ น

บางอย่า ง(3)

ส่ว นใหญ่( 2)

ของผู้ป่ว ย(5)

ด้ านทักษะ (10 คะแนน)
การเขียนวิเคราะห์ และสรุ ป

ดีมาก

ดี

พอใช้

8. แนวทางในการอภิปรายผู้ป่ว ยโดยอ้ า งอิงหลักฐานประจักษ์ (5คะแนน) หลักฐานอ้ า งอิงเป็ น

หลักฐานอ้ า งอิงเป็ น

หลักฐานอ้ า งอิงเป็ น

สากล และ Update

สากล และ Update

สากล และ Update

ทัง้ หมด(5)

เป็ นส่ว นใหญ่( 4)

เป็ นบางส่ว น(3)

สรุ ปได้ ประเด็น

สรุ ปได้ ประเด็น

สรุ ปได้ ประเด็น

ครบถ้ ว นถูกต้ อง

ครบถ้ ว นถูกต้ องเป็ น

ครบถ้ ว นถูกต้ องเป็ น

ทัง้ หมด(5)

ส่ว นใหญ่( 4)

บางส่ว น(3)

9. การสรุ ปรายงานผู้ป่ว ย (5คะแนน)

ด้ านเจตคติ (10 คะแนน)

ต้องปรั บปรุ ง
ไม่มีหลักฐานอ้ า งอิง(2)

ไม่มีบทสรุ ป (2)

10. การคานึงถึงองค์รวมของผู้ป่ว ย (5 คะแนน)

ดีมาก
ดี
คานึงครบทุกประเด็น คานึงเป็ นส่ว นใหญ่

พอใช้
คานึงเป็ นบางส่ว น

ต้องปรั บปรุ ง
ไม่คานึงองค์รวมผู้ป่ว ย

11. การใช้ ภาษาและการสือ่ สาร โดยสามารถนาเสนอได้ อย่า งเหมาะสม

(5)
ใช้ ภาษาเข้ า ใจง่า ย

(4)
ใช้ ภาษาเข้ า ใจง่า ย

(3)
ใช้ ภาษาเข้ า ใจง่า ย

(2)
ใช้ ภาษาไม่เหมาะสม

เข้ า ใจง่า ย และถูกต้ อง (5 คะแนน)

ถูกต้ องทัง้ หมด(5)

ถูกต้ องเป็ นส่ว นใหญ่( 4) ถูกต้ องเป็ นบางส่ว น (3) (2)

รวมคะแนน=…………………….อาจารย์ผ้ ตู รวจ……………………...วันที่...................................
หมายเหตุ: คะแนนเต็ม 100 คะแนน
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แบบประเมินภาพรวมของนักศึกษาแพทย์ ปี4
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ ฟ้าหลวง

นศ.พ.
ฝึกปฏิบตั ิงานที่โรงพยาบาล
ช่วงเวลาที่ปฏิบตั ิงาน

หัวข้ อการประเมิน

รหัส
ภาควิ ชา

%

ดี

ผ่ าน

ไม่ ผ่าน

มีความรู้พื ้นฐานที่สาคัญอย่างดีแต่ยงั นา
มาประยุกต์ ใช้ ในการดูแลผู้ป่วยไม่ดีนัก
(8-9)

มีความรู้พื ้นฐานที่สาคัญแต่ไม่สามารถนา
มาประยุกต์ ใช้ ในการดูแลผู้ป่วย
(6-7)

ขาดความรู้พื ้นฐานที่สาคัญ

ครบถ้ วนสมบูรณ์( 10)
รวบรวมข้ อมูลปั ญหาได้ ดีมาก(4)
คิดวิ เคราะห์แก้ ปัญหาได้ ด้วยตนเองดีมาก(4)
มีข้อมูลสาคัญครบถ้ วนเป็ นระเบียบอ่านง่าย
ลงลายมือชือ่ และรหัส(4)

ครบเฉพาะประเด็นสาคัญ(8-9)
รวบรวมข้ อมูลปั ญหาได้ ดี (3)
คิดวิ เคราะห์แก้ ปัญหาได้ ด้วยตนเองดี( 3)
มีข้อมูลสาคัญครบถ้ วน แต่ไม่เป็ นระเบียบ
อ่านยาก หรื อไม่ลงลายมือ/รหัส(3)

ขาดข้ อมูลที่สาคัญเป็ นส่วนใหญ่ ( <6)
รวบรวมข้ อมูลปั ญหาได้ น้อย(1)
คิดวิ เคราะห์แก้ ปัญหาได้ น้อย(1)
ขาดข้ อมูลสาคัญหลายอย่าง
ไม่เขียน progress note (1)

4

เป็ นขั ้นตอนดีมาก เข้ าใจง่าย(4)

4

ดีมาก ผู้ป่วยและญาติเข้ าใจโรคที่เป็ นและ
พึงพอใจมาก(4)

เป็ นขั ้นตอน ฟังเข้ าใจ โดยอาจต้ องถาม
เพิม่ เติมเล็กน้ อย(3)
ดี ผู้ป่วยและญาติเข้ าใจโรคที่เป็ น (3)

ขาดข้ อมูลสาคัญบางอย่าง(6-7)
รวบรวมข้ อมูลปั ญหาได้ ปานกลาง(2)
ต้ องชี ้แนะการคิดวิ เคราะห์แก้ ปัญหาบางส่วน(2)
ขาดข้ อมูลสาคัญบางอย่าง เช่น ประวัติ
ส่วนตัวและสังคม ประวัติยา progress
note, procedure/surgical note, etc.(2)
ไม่เป็ นขั ้นตอน ต้ องถามเพิม่ เติมค่อนข้ าง
มากจึงจะเข้ าใจ(2)
ผู้ป่วยและญาติบางคนไม่เข้ าใจโรค(2)

แสดงถึงความใฝ่ ร้ ู ค้ นคว้ าเพิม่ เติมได้ โดย
ต้ องชี ้แนะวิ ธีการ(8-9)
ตรงต่อเวลา บุคลิภาพ ความประพฤติ
แต่งกายถูกระเบียบเป็ นส่วนใหญ่( 8-9)
รับผิดชอบดีในการดูแลผู้ป่วยและการอยู่
เวร(8-9)
ดูแลผู้ป่วยทั ้งร่ างกายและจิตใจ เคารพสิทธิ
ของผู้ป่วย(16-19)
มีมนุษยสัมพันธ์ ที่ดี ทางานร่ วมกับผู้อนื่ ได้
(8-9)
ป่ วย...............วัน

ต้ องกระตุ้นและชี ้แนะวิ ธีการจึงจะค้ นคว้ า
เพิม่ เติม(6-7)
มีพฤกติกรรมที่ไม่เหมาะสมแต่มีการปรับปรุ ง
หลังจากได้ รับการตักเตือน(6-7)
ไม่มีข้อร้ องเรี ยนเรื่ องความรับผิดชอบในการ
ดูแลผู้ป่วยและการอยูเ่ วร(6-7)
การดูแลผู้ป่วยขาดมิติด้านจิตใจแต่ยงั
เคารพสิทธิ ของผู้ป่วย(12-15)
ขาดมนุษยสัมพันธ์ หรื อมีปัญหาในการทา
งานร่ วมกับผู้อนื่ (6-7)
ลา...............วัน

ขาดความใฝ่ ร้ ู แม้ จะได้ รับการกระตุ้น
และชี ้แนะ(<6)
มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและไม่
ปรับปรุ งหลังจากได้ รับคาตักเตือน(<6)
ไม่รับผิดชอบ หรื อมีข้อร้ องเรี ยนใน
การดูแลผู้ป่วยและการอยูเ่ วร (<6)
การดูแลผู้ป่วยขาดมิติด้านจิตใจ
และไม่เคารพสิทธิ ของผู้ป่วย(<12)
มนุษยสัมพันธ์ ไม่ดี และไม่สามารถ
ทางานร่ วมกับผู้อนื่ ได้ ( <6)
ขาด............วัน

10

2. ทักษะ
2.1 การซักประวัติ
2.2 การรวบรวมข้ อมูลปั ญหา
2.3 การแก้ ปัญหาทางคลินิก
2.4 การบันทึกเวชระเบียน

30
10
4
4
4

2.5 ทักษะการนาเสนอ
2.6 การสือ่ สารกับผู้ป่วย/ญาติ

3. ความเป็ นวิชาชีพแพทย์ 60
3.1 ความสามารถในการเรี ยนรู้ 10
ด้ วยตนเอง
3.2 การวางตัวที่เหมาะสม
10
3.3 ความรับผิดชอบ

10

3.4 เจตคติและจริ ยธรรม

20

3.5 มนุษยสัมพันธ์ กบั ผู้ร่วมงาน 10
เวลาปฏิบัตงิ าน
ความคิดเห็นเพิ่มเติม

ดีเด่ น
มีความรู้พื ้นฐานที่สาคัญอย่างดีและ
สามารถนามาประยุกต์ ใช้ ในการดูแลผู้ป่วย
เป็ นอย่างดี( 10)

1. ความรู้

แสดงถึงความใฝ่ ร้ ู ค้ นคว้ าเพิม่ เติมได้ ด้วย
ตนเอง(10)
ตรงต่อเวลา บุคลิกภาพ ความประพฤติ
แต่งกายถูกระเบียบ ทุกกาลเทศะ(10)
รับผิดชอบดีมาก หรื อได้ รับคาชมในการ
ดูแลผู้ป่วยและการอยูเ่ วรอย่างมาก(10)
ดูแลผู้ป่วยทั ้งร่ างกายและจิตใจอย่างดี
เคารพสิทธิ ของผู้ป่วย(20)
มีมนุษยสัมพันธ์ ที่ดีมาก การทางานเป็ นทีม
ดีมาก(10)
ครบ

54

หมายเหตุ กรุ ณาให้ คะแนนเป็ นตัวเลขในช่ องสี่เหลี่ยมหน้ าช่ องที่ต้องการ (ไม่ มีจุดทศนิ ยม), NA = ไม่ สามารประเมิ นได้

(<6)

สับสนมาก ไม่มีความเข้ าใจ
ในเรื่ องที่นาเสนอ(1)
ใช้ วาจาไม่เหมาะสม หรื อสร้ างความ
สับสนให้ แก่ผ้ปู ่ วยและญาติ ( 1)

ผู้ประเมิน...............................................................................
(...........................................................................)
วันที.่ .....................................................................................

หมายเหตุ

