คานา
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาสาหรับวิชาแพทยศาสตร์ การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้
ด้วยตนเอง(active learning)ถือเป็นองค์ประกอบสาคัญเพื่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ
ความรู้ทางด้านการแพทย์ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา การปรับตัวของนักศึกษาจึงต้องเกิดขึ้น
ตลอดเวลาเพื่อการเรียนรู้ด้วยวิธีการดังกล่าว
การศึกษาในระดับ clinic มีลักษณะการเรียนการสอนที่มีความแตกต่างจากระดับ preclinic อย่าง
ชัดเจน ดังนั้นการเรียนในระดับ clinic นักศึกษาจึงต้องมีการปรับตัวครั้งใหญ่อีกครั้ง ซึ่งอาจส่งผล
กระทบต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา
คู่มือนักศึกษาแพทย์เล่มนี้จัดทาขึ้นด้วยวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางให้นักศึกษาแพทย์สามารถศึกษา
รวมถึงปฏิบัติงานทางด้านกุมารเวชกรรม ณ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
และโรงพยาบาลกลาง ได้อย่างราบรื่นและมีความสุข อันจะส่งผลให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ทางด้านกุมาร
เวชกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
คณาจารย์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
สานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

สารบัญ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

หัวข้อ
รายชือ่ อาจารย์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
รายชือ่ อาจารย์ทปี่ รึกษา(Mentor) นักศึกษาแพทย์รนุ่ ที่ 1ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
ตารางการปฏิบตั งิ านจาแนกตามรายชือ่ นักศึกษาแพทย์ชนั้ ปีที่ 6 และช่วงเวลาในการ
ปฏิบตั งิ าน ปีการศึกษา 2561
ตารางการปฏิบตั งิ าน
การปฏิบตั ิงานทีห่ อผูป้ ว่ ยในกุมารเวชกรรม(IPD) และผูป้ ว่ ยเด็กทารกแรกเกิดป่วย
(NS)
การปฏิบตั ิงานทีแ่ ผนกผูป้ ว่ ยนอกกุมารเวชกรรม(OPD)
การอยู่เวรนอกเวลาราชการ
หนังสือบันทึกการปฏิบตั งิ าน (Log book)
การเรียนรูด้ ้วยตนเอง(Self-directed learning-SDL)
แฟ้มบันทึกผลงานนักศึกษา(Portfolio)
เกณฑ์การประเมินผล
ภาคผนวก ก.-แบบประเมินระหว่างการปฏิบตั งิ าน

หน้า
3
4
5
6
8
8
9
9
10
12
13
15

รายชือ่ อาจารย์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ สานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
สานักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นพ.ศุภรัช
พญ.พัชนี
พญ.สรรธีรา
นพ.กิตติพงศ์
พญ.กนิฎฐา
พญ.กิตติยา
พญ.วาศินีย์

สุวัฒนพิมพ์
เบ็ญจสุพัฒนนันท์
จันทรเสโน
มาศเกษม
เลิศดารงค์ลักษณ์
เศรษฐไกรสิงห์
นรเศรษฐีกุล

8. พญ.เมธินี

โพธิวราพรรณ

9.
10.
11.
12.
13.
14.

พญ.ปิยวรรณ
นพ.วรมันต์
พญ.ชนิกานต์
นพ.ศุภวุฒิ
พญ.วิลี
พญ.ธัญญรัตน์

ภูมมะภูติ
ไวดาบ
ทิพากรโรจนกิจ
สุขสันติเลิศ
ขวัญเมือง
รัตน์วงษ์โกศล

15.
16.
17.
18.

พญ.นิศากร
ไวดาบ
พญ.ประภาศิริ
สิงห์วิจารณ์
นพ.โชคชัย
เรืองโรจน์
นพ.นิติโรจน์ บงกชวิลาวัณย์

กุมารแพทย์โรคหัวใจ
กุมารแพทย์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
กุมารแพทย์พัฒนาการและพฤติกรรม
กุมารแพทย์พัฒนาการและพฤติกรรม
กุมารแพทย์โรคไต
กุมารแพทย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ
กุมารแพทย์โรคระบบทางเดินหายใจและเวชบาบัด
วิกฤติ
กุมารแพทย์โรคระบบทางเดินหายใจและเวชบาบัด
วิกฤติ
กุมารแพทย์ทารกแรกเกิด
กุมารแพทย์โรคติดเชื้อ
กุมารแพทย์
กุมารแพทย์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม
กุมารแพทย์โรคระบบประสาท
กุมารแพทย์โรคระบบทางเดินหายใจและเวชบาบัด
วิกฤติ
กุมารแพทย์ทารกแรกเกิด
กุมารแพทย์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
กุมารแพทย์โรคหัวใจ
กุมารแพทย์กุมารเวชศาสตร์โภชนาการ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

พญ.อารีรัตน์
พญ.นฤนาท
พญ.ศตนันท์
พญ.ชุติมา
พญ.กนกอร
พญ.กนกภัส

กุมารแพทย์ทารกแรกเกิด
กุมารแพทย์
กุมารแพทย์
กุมารแพทย์
กุมารแพทย์พัฒนาการและพฤติกรรม
กุมารแพทย์โรคหัวใจ

โรงพยาบาลกลาง
ชัยเรืองยศ
วานิชชินชัย
เจริญชลวานิช
พยุงธนทรัพย์
จ่างจรูญโรจน์
ไชยรักษ์

7. พญ.วัทนี
8. พญ.ธัญลักษณ์

ทวีสิทธิ์
อัศวยนต์ชยั

กุมารแพทย์โรคติดเชื้อ
กุมารแพทย์

อาจารย์พิเศษ
1. นพ. ณัฐพงษ์

จิตรุ่งเรืองนิจ

กุมารแพทย์โรคติดเชื้อ
คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายชือ่ อาจารย์ทปี่ รึกษา(Mentor)นักศึกษาแพทย์รนุ่ ที่ 1 ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา

โรงพยาบาลที่ทางาน

ช่องทางการติดต่อ

นศพ.ที่ดูแล

(line group)
พญ.ชนิกานต์ ทิพากรโรจนกิจ

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์

mentor_cha

นศพ.เลขที่ 1 - 8

พญ.ศตนันท์ เจริญชลวานิช

รพ.กลาง

mentor_sat

นศพ.เลขที่ 9 – 15,17

พญ.ประภาศิริ สิงห์วิจารณ์

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์

mentor_pra

นศพ.เลขที่ 16,18 - 24

นพ.วรมันต์

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์

mentor_wor

นศพ.เลขที่ 25 – 32

ไวดาบ

ตารางการปฏิบตั งิ านจาแนกตามรายชือ่ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 และช่วงเวลาในการปฏิบตั งิ าน ปีการศึกษา 2561(ตารางที่ 1)
1-3
(29 เม.ย - 19 พ.ค. 61)

4-6
(20 - พ.ค. - 9 มิ.ย. 61)

7-9
(10 - 30 มิ.ย. 61)

10 - 12
(1 - 21 ก.ค. 61)

13 - 15
(22 ก.ค. - 11 ส.ค. 61 )

16 - 18
(12 ส.ค. - 1 ก.ย.61)

19 - 21
(2 - 22 ก.ย. 61)

22 - 24

25

26-28

(23 ก.ย.- 13 ต.ค. 61)

(14-20 ต.ค.
61)

(21 ต.ค.- 10 พ.ย 61)

นศพ.ธนพร

นศพ.ศรัณญ์

นศพ.ณัฏฐ์พชร

นศพ.ธนพงษ์

นศพ.ภานุพงศ์

นศพ.กนกฉัตร

นศพ.เศรษฐกาญจน์

นศพ.พัชรพลอย

นศพ.อภิสรา

นศพ.พิษณุ

นศพ.ศุภนิดา

นศพ.นัฐวุฒิ

นศพ.อรอุษา

นศพ.ธนัท

นศพ.ชญานนท์

นศพ.อภิวัฒน์

นศพ.นนท์ปวิธ

นศพ.กฤช

นศพ.อภิษฎา

นศพ.ปริญญา

นศพ.ธิดารัตน์

นศพ.ดุษิตา

นศพ.กิตติพศ

นศพ.สันติมน

นศพ.ชยพงศ์

นศพ.ทศพร

นศพ. สิริภัทร

นศพ.ศุภศิริ

นศพ.วินัดดา

PED(KLANG)
นศพ.ภานุพงศ์

นศพ.กนกฉัตร

นศพ.เศรษฐกาญจน์

นศพ.ธนพงษ์

นศพ.ณัฏฐ์พชร

นศพ.ชนิกานต์

นศพ.ธนพร

นศพ.ศรัณญ์

นศพ.อรอุษา

นศพ.ธนัท

นศพ.ชญานนท์

นศพ.นัฐวุฒิ

นศพ.ศุภนิดา

นศพ.พัชรพลอย

นศพ.อภิสรา

นศพ.พิษณุ

นศพ.ธิดารัตน์

นศพ.ดุษิตา

นศพ.กิตติพศ

นศพ.ปริญญา

นศพ.อภิษฎา

นศพ.อภิวัฒน์

นศพ.นนท์ปวิธ

นศพ.กฤช

นศพ.ศุภศิริ

นศพ.วินัดดา

นศพ.สันติมน

นศพ.ชยพงศ์

นศพ.ทศพร

นศพ. สิริภัทร

FREE ELECTIVE

สัปดาห์

นศพ.ชนิกานต์

EXAM MAJOR WARD

PED (CHAROENKRUNG PRACHARAK)

ตารางการปฏิบตั งิ าน(ตารางที่ 2)
 นักศึกษาจะปฏิบัติงานในภาควิชากุมารเวชศาสตร์ทั้งหมด 6 สัปดาห์ ประกอบด้วย
o โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เป็นเวลา 3 สัปดาห์ โดยจะปฏิบัติงานที่ แผนกผู้ป่วย
นอก(OPD(CKP)) หอผู้ป่วยทารกแรกเกิดป่วย(NS(CKP)) และหอผู้ป่วยกุมารเวช
กรรม(IPD(CKP)) แห่งละ 1 สัปดาห์ และจะเปลี่ยนสถานปฏิบัติงานในทุกวันจันทร์
o โรงพยาบาลกลาง นักศึกษาจะได้ผ่านการปฏิบัติงานร่วมกันทั้ง แผนกผู้ป่วยนอก(OPD)
หอผู้ป่วยทารกแรกเกิดป่วย(sick newborn) และหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม(IPD)
ภายในเวลา 3 สัปดาห์ โดยจะมีการเปลี่ยนการปฏิบัติงานระหว่าง หอผู้ป่วยทารกแรก
เกิดป่วย(sick newborn) และหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม(IPD) ในวันพุธสัปดาห์ที่ 2
ของการปฏิบัติงาน
ตารางที่ 2 แสดงตารางการปฏิบตั งิ านของโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ (CKP) และโรงพยาบาลกลาง (Klang)

IPD
(CKP)
MON

6:00- 7:00- 8:007:00 8:00
9:00
SDL
SDL
Service
round
TUE
SDL
SDL
Service
round
WED
SDL
SDL
Service
round
THURS SDL
SDL
Service
round
FRI
SDL
SDL
Service
round

9:0010:00
Ward
work
Ward
work
Ward
work
Ward
work
Ward
work

10:0011:00
Ward
work
Ward
work
Ward
work
Ward
work
Ward
work

11:0012:00
Ward
work
Ward
work
Ward
work
Ward
work
Ward
work

12:00- 13:00- 14:0013:00 14:00 15:00
Lunch Ward
Ward
work
work
Lunch Noon
Ward
report work
Lunch Ward
Ward
work
work
Lunch Ward
Ward
work
work
Lunch Departmental
activity

15:0016:00
Service
round
Service
round
Service
round
Service
round
Service
round

16:0017:00
SDL

NS
(CKP)
MON

9:0010:00
Ward
work
Ward
work
Ward
work
Ward
work
Ward
work

10:0011:00
Ward
work
Ward
work
Ward
work
Ward
work
Ward
work

11:0012:00
Ward
work
Ward
work
Ward
work
Ward
work
Ward
work

12:00- 13:00- 14:0013:00 14:00 15:00
Lunch Ward
Ward
work
work
Lunch Noon
Ward
report work
Lunch Ward
Ward
work
work
Lunch Ward
Ward
work
work
Lunch Departmental
activity

15:0016:00
Service
round
Service
round
Service
round
Service
round
Service
round

16:0017:00
SDL

6:00- 7:00- 8:007:00 8:00
9:00
SDL
SDL
Service
round
TUE
SDL
SDL
Service
round
WED
SDL
SDL
Service
round
THURS SDL
SDL
Service
round
FRI
SDL
SDL
Service
round

SDL
SDL
SDL
SDL

SDL
SDL
SDL
SDL

ตารางที่ 2 (ต่อ) แสดงตารางการปฏิบตั งิ านของโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ (CKP) และโรงพยาบาลกลาง
(Klang)
OPD
(CKP)
MON

6:00- 7:00- 8:00- 9:00- 10:00- 11:00- 12:00- 13:0014:007:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00
14:00
15:00
SDL
SDL
SDL
OPD
OPD
OPD
Lunch Specialty Specialty
clinic
clinic
TUE
SDL
SDL
SDL
OPD/ OPD/
OPD/
Lunch Noon
WBC
WBC
WBC
WBC
report
WED
SDL
SDL
SDL
Child development clinic Lunch WBC
WBC
THURS SDL
SDL
SDL
OPD/ OPD/
OPD/
Lunch Specialty Specialty
WBC
WBC
WBC
clinic
clinic
FRI
SDL
SDL
SDL
OPD
OPD
OPD
Lunch Departmental
activity
Klang

15:00- 16:0016:00 17:00
SDL
SDL
SDL

SDL

SDL
SDL

SDL
SDL

SDL

SDL

6:00- 7:00- 8:00- 9:00- 10:00- 11:00- 12:00- 13:00- 14:00- 15:00- 16:007:00 8:00
9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00
MON
SDL
SDL
Service OPD
OPD
OPD
Lunch Ward
Ward
Service SDL
round
work
work
round
TUE
SDL
SDL
Service OPD
OPD
OPD
Lunch WBC
WBC
Service SDL
round
round
WED
SDL
SDL
Service OPD
OPD
OPD
Lunch WBC
WBC
Service SDL
round
round
THURS SDL
SDL
Service OPD
OPD
OPD
Lunch Ward
Ward
Service SDL
round
work
work
round
FRI
SDL
SDL
Service OPD
OPD
OPD
Lunch Departmental
Service SDL
round
activity
round
*** 2 rotations of Klang hospital: IPD+OPD and NS/PP+OPD which switch on Wednesday of the 2nd week ***

การปฏิบตั ิงานทีห่ อผูป้ ว่ ยในกุมารเวชกรรม(IPD) และผูป้ ว่ ยเด็กทารกแรกเกิดป่วย(NS)
 ในวันจันทร์ – ศุกร์ นักศึกษาควรขึ้นปฏิบัติงานเวลา 7:00 น. เพื่อเตรียมพร้อมในการดูแล
ผู้ป่วย เพื่อ service round กับ staff ward แพทย์ประจาบ้าน หรือ แพทย์ใช้ทุนในเวลา
8:00 น. และ ช่วงเย็น เวลา 15:00 – 16:00 น.
 ในวันหยุด นักศึกษาต้องขึ้นมา service round พร้อม staff ward ในเวลา 8:00 น.
จนกว่าจะปฏิบัติงาน service round และ ward work เสร็จ
 สาหรับผู้ป่วยเก่า นักศึกษาแพทย์ต้องบันทึกสรุปรายงานของผู้ป่วยและผลการตรวจร่างกายใหม่
 สาหรับผู้ป่วยใหม่ ให้ผลัดกันรับและควรศึกษาผู้ป่วยที่น่าสนใจจากเพื่อน
 นักศึกษาแพทย์จะต้องติดตามผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ การรักษาและการดาเนินของโรค
ตลอดจนเขียนรายงานการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วยอย่างสม่าเสมอ เพื่อที่จะได้เรียนรู้ผู้ป่วยที่อยู่ใน
ความดูแลของตนเป็นอย่างดี และเพื่อเตรียมพร้อมที่จะนาเสนอต่ออาจารย์ใน service round
 เมื่อผู้ป่วยได้รับการจาหน่ายจากโรงพยาบาล หรือนักศึกษาแพทย์ย้ายหอผู้ป่วย จะต้องเขียนสรุป
รายงานผู้ป่วยในความดูแลของตนให้เรียบร้อย
การปฏิบตั ิงานทีแ่ ผนกผูป้ ว่ ยนอกกุมารเวชกรรม(OPD)
 ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในแผนกผู้ป่วยนอกกุมารเวชกรรมขึ้นกับกาหนดของแต่ละโรงพยาบาล
ตามตารางที่ 1 ประกอบด้วย
o ผู้ป่วยนอกทั่วไป (general pediatric)/คลินิกสุขภาพเด็กดี (well baby clinic)
ออกตรวจผู้ป่วยประมาณ 4 – 5 คน / ครั้ง เวลาเฉลี่ยในการตรวจผู้ป่วยไม่เกิน 15
นาที ต่อผู้ป่วย 1 คน เมื่อบันทึกรายงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ปรึกษากับอาจารย์ผู้สอน
เพื่อซักถาม วิจารณ์ และให้ข้อเสนอแนะที่ถูกต้อง
o ผู้ป่วยนอกคลินิกเฉพาะทาง (specialty clinic) ให้นักศึกษาสังเกตการณ์เพื่อการ
เรียนรู้พร้อมอาจารย์ประจาคลินิก ทั้งนี้สามารถปรับเปลีย่ นได้ตามโรงพยาบาลที่นักศึกษา
อยู่ ณ ขณะนั้น
o คลินิกพัฒนาการเด็ก (child development clinic) ให้นักศึกษาสังเกตการณ์เพื่อ
การเรียนรู้พร้อมอาจารย์ประจาคลินิก โดยกาหนดเบื้องต้นในวันพุธทุกสัปดาห์เวลา
9:00 – 12:00 น. เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การวินิจฉัย ดูแลรักษาเบื้องต้นเด็กที่มี
ปัญหาพัฒนาการที่พบได้บ่อย ๆ เช่น พูดช้า ปัญหาพฤติกรรม ปัญหาการเรียน ทั้งนี้
สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมขณะนั้น

การอยู่เวรนอกเวลาราชการ
 นักศึกษาแพทย์ จะหมุนเวียนกันปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในหอผู้ป่วยครั้งละ 1 คนต่อวัน โดย
ปฏิบัติงานร่วมกับนักศึกษาแพทย์สถาบันอื่น แพทย์ใช้ทุน หรือ แพทย์ประจาบ้านที่อยู่เวร ตั้งแต่
เวลา 16:00 – 7:00 น. ของวันถัดไป ในวันธรรมดา และ 8:00 – 8:00 น.ของวันถัดไปใน
วันหยุดราชการ
 หน้าที่ในการปฏิบัติงานระหว่างอยู่เวร
o ร่วมรับผู้ป่วยใหม่กับแพทย์ใช้ทุน หรือ แพทย์ประจาบ้านที่อยู่เวร
o ฝึกปฏิบัติหัตถการที่จาเป็น ซึ่งนักศึกษาสามารถดูได้จาก log book

หนังสือบันทึกการปฏิบตั งิ าน (Log book)
 Log book จะประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
1. Self assessment form & feedback form
o โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เมื่อนักศึกษาปฏิบัติงานครบในแต่ละแผนกได้แก่ IPD,
OPD, NS ให้นักศึกษาประเมินตนเองใน self assessment form และขอรับ
feedback กับอาจารย์ที่ดุแลในแต่ละแผนกในแต่ละสัปดาห์
o โรงพยาบาลกลาง เมื่อนักศึกษาปฏิบัติงานครบ 3 สัปดาห์ให้นักศึกษาประเมินตนเองใน
self assessment form และขอรับ feedback กับอาจารย์ที่ดุแล
2. หัตถการ ให้นักศึกษาขวนขวายในการทาหัตถการที่กาหนด ให้ได้จานวนอย่างน้อยเท่ากับ
minimal requirement ที่กาหนดไว้ โดยให้อาจารย์ แพทย์พี่เลี้ยง แพทย์ประจาบ้าน หรือ
พยาบาลประจาแผนกเซ็นกากับรับรองทุกครั้งที่ปฏิบัติ
***ในกรณีทหี่ ัตถการทีก่ าหนดไม่สามารถหาทาได้ในระยะเวลาทีป่ ฏิบตั งิ าน เบือ้ งต้นให้บอก
กับอาจารย์ทคี่ วบคุมดูแลประจาแผนกก่อนเพือ่ รายงานทีป่ ระชุมภาควิชาฯ***
 Log book จะประเมิน “ผ่าน” ก็ต่อเมื่อมีการประเมิน self assessment และ feedback
ครบทุก form ร่วมกับ จานวนหัตถการได้ครบตาม minimal requirement
 ในกรณีที่การประเมิน log book ไม่ผ่าน นักศึกษาจะต้องมาปฏิบัติงานเพิ่มเติม (add ward)
ในช่วง free period for elective เป็นเวลา 1 สัปดาห์

การเรียนรูด้ ้วยตนเอง (Self directed learning –SDL)
ความรู้ทางด้านการแพทย์มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ดังนั้นการเป็นแพทย์ที่มีความรู้
ความสามารถจึงต้องมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (Life-long learning) การเรียนรู้ด้วยตนเอง
(Self directed learning –SDL) เป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถพัฒนาการเรียนรู้ดังกล่าวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ SDL จึงถูกบรรจุไว้ในกิจกรรมการเรียนการสอนของภาควิชาฯ
 SDL คืออะไร ?
Knowles (1975) ได้ให้ความหมายของ SDL คือ การที่นักศึกษาเป็นผู้เริ่มต้นด้วย
ตนเอง หรือ คาแนะนาของผู้อื่นในการ
1. การกาหนดความต้องการของตนเองในการเรียนรู้ (diagnosing learning
needs)
2. กาหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (formulating learning goals)
3. จัดหาทรัพยากรในการเรียนรู้ (identifying learning resources)
4. เลือกวิธีการในการเรียนรู้ (selecting learning strategies)
5. ประเมินผลความสาเร็จของการเรียนรู้ (evaluating learning outcomes)
โดยกระบวนการทั้งหมดอยู่ภายให้ความรับผิดชอบของตัวผู้เรียนเอง
 การนา SDL มาใช้ในระหว่างการเรียนในภาควิชาฯ
องค์ประกอบ SDL
ตัวอย่างวิธีการ
วัตถุประสงค์เมื่อจบแพทยศาสตรบัณฑิตคือ ควรมีความรู้
Diagnosing learning needs
ความสามารถในด้านกุมารเวชกรรมทัว่ ไป (General
Formulating learning goals
pediatrics)

Identifying learning resources

Selecting learning strategies

ดังนั้นนักศึกษาสามารถหาคุณสมบัติขั้นพื้นฐานสาหรับแพทย์
ในประเทศไทยที่จาเป็นในด้านกุมารเวชกรรมได้จาก
1. เกณฑ์ความรู้ความสามารถในการประเมินเพื่อรับใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2555 (Medical
Competency Assessment Criteria for National
License 2012 ) ทางเว็บไซต์
http://www.tmc.or.th/file_08062012.pdf
2. วัตถุประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละหัวข้อการเรียน (lesson
plan) ซึ่งอยูใ่ นแผ่นซีดีที่แจกให้
3. หัตถการต่าง ๆ ที่ปรากฏใน log book
1. ซักถามจากผู้มีประสบการณ์ เช่น แพทย์ใช้ทุน แพทย์
ประจาบ้าน อาจารย์แพทย์
2. เอกสารอ้างอิงหรือแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมที่แนะนาใน แต่ละ
หัวข้อการเรียน (lesson plan)
3. ห้องฝึกปฏิบัติการ
1. การอ่านทบทวนเอกสารอ้างอิงเพิ่มเติมเมื่อมีเวลาว่าง
2. อภิปรายความรู้ที่ศึกษามากับเพื่อน แพทย์ประจาบ้าน หรือ
อาจารย์แพทย์
3. ฝึกปฏิบัติหัตถการในห้องฝึกปฏิบัติการ หรือเมื่อคล่องแล้ว
ฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยจริงภายใต้การดุแลของอาจารย์แพทย์

Evaluating learning outcomes

ประเมินความสามารถตนเอง ร่วมกับรับฟัง feedback จาก
เพื่อน แพทย์ประจาบ้าน หรืออาจารย์แพทย์ เพื่อหาแนวทางใน
การพัฒนา

จะเห็นได้ว่า กิจกรรม SDL นักศึกษาสามารถทาได้ทั้งใน และนอกเวลาปฏิบัติงาน
 หัวข้อใดบ้างที่จาเป็นสาหรับการเรียนรู้แบบ SDL?
นักศึกษาต้องทาการทบทวนและศึกษาด้วยตนเองจากความรู้และหัตถการต่าง ๆ ที่ได้ผ่านการ
เรียนในรายวิชาสุขภาพและโรคของเด็กแรกเกิดจนถึงวัยรุ่น 1 - 3 รวมถึงหัวข้อความรู้และทักษะในการทา
หัตถการนอกกิจกรรมการเรียนการสอนซึ่งนักศึกษาต้องศึกษาด้วยตนเองเพิ่มเติมโดยอ้างอิงจากแพทยสภา
 ความรู้ – นักศึกษาควรมีความรู้ในด้านสาเหตุการเกิดโรค การวินิจฉัย การดาเนินโรค
การรักษาโรค รวมถึงการป้องกันโรค นักศึกษาสามารถศึกษาได้จากเอกสารที่แนะนา
 ทักษะการทาหัตถการ – นักศึกษาควรมีความสามารถในการทาหัตถการพื้นฐานที่
จาเป็นที่ปรากฏใน log book นักศึกษาสามารถศึกษาได้จากเอกสารแนะนา และฝึก
ปฏิบัติภายใต้การควบคุมของพยาบาล แพทย์ประจาบ้าน หรืออาจารย์แพทย์
ความรู้และหัตถการที่นักศึกษาต้องเรียนรู้ด้วยตนเองสามารถออกป็นข้อสอบปรากฏใน CRQ,
MEQ หรือ OSCE

แฟ้มบันทึกผลงานนักศึกษา (Portfolio)

 มีวัตถุประสงค์เพื่อ
o เก็บสะสมผลงานนักศึกษาขณะปฏิบัติงานในภาควิชากุมารเวชศาสตร์
o ให้นักศึกษาได้ทบทวนตนเองในด้านการเรียนรู้ว่าประสบผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์
หรือไม่
o นักศึกษาสามารถทบทวนตนเองเพื่อหาโอกาสพัฒนาตนเองให้ได้ตามวัตถุประสงค์
o อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถติดตามการเรียนรู้ของนักศึกษา เพื่อให้ข้อมูลย้อนกลับ
(feedback) เพื่อแนะนาแนวทางในการพัฒนาตนเองให้ได้ตามวัตถุประสงค์
o ใช้ในการประเมินผลนักศึกษา (Summative assessment)
 องค์ประกอบของ portfolio
เอกสารที่ “ต้อง” มี (MUST)
o สรุปจานวนผู้ป่วยที่ได้เรียนรู้ระหว่างปฏิบัติงานแยกตามสาขาวิชาย่อย
o Logbook ที่ประเมิน “ผ่าน”
o เอกสารที่เก็บรวบรวมเดิมของชั้นปี 4 และ 5
เอกสารอืน่ ๆ ทีม่ ีความสาคัญและสามารถนามาใส่ใน portfolio (SHOULD)
o เอกสาร ประกาศนียบัตร หรือใบประกาศเกียรติคุณ ที่นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอื่น ๆ
ในหรือนอกหลักสูตรที่มีประโยชน์ต่อตนเองหรือสังคม
 นักศึกษามีหน้าที่ในการดูแล portfolio ของตนเอง ขณะปฏิบัติงานในภาควิชาฯ อย่าทาหาย
เพราะต้องใช้ในการประเมินผล
 นักศึกษาต้องส่ง portfolio เพื่อทาการประเมินผล (summative assessment) ภายใน 3
วันทาการ(วันพุธ)หลังจากจบจากภาควิชาฯ
 การประเมินผลจะเป็น S (Satisfactory) และ U (Unsatisfactory) โดยนักศึกษาจะได้
S ก็ตอ่ เมือ่ นักศึกษามีเอกสารทีต่ ้องมี (MUST) ครบ ร่วมกับ log book ทีป่ ระเมินผ่าน
 ภาควิชาฯจะเก็บรักษา portfolio ของนักศึกษาขณะนักศึกษาปฏิบัติงานที่ภาควิชาฯอื่น และจะ
คืนให้แก่นักศึกษาเพื่อเก็บสะสมผลงานต่อเนื่องเมื่อนักศึกษาขึ้นปฏิบัติงานในภาควิชาฯในภาค
การศึกษาต่อไป

เกณฑ์การประเมินผล
 ใช้การตัดเกรดแบบอิงเกณฑ์ ดังนี้
A
ได้คะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 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
**หมายเหตุ เกณฑ์ในการตัดเกรดขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการประเมินผลของ
ภาควิชาฯ**
 องค์ประกอบการประเมินผลแต่ละรายวิชา
สุขภาพและโรคของเด็กแรกเกิดจนถึงวัยรุ่น 4
หัวข้อการประเมิน
%
การปฏิบัติงานแผนกผู้ป่วยนอก
การปฏิบัติงานที่หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม
การปฏิบัติงานที่หอผู้ป่วยทารกแรกเกิดป่วย
Interesting case conference
Long Case examination
CRQ 30 ข้อ
MEQ 3 ข้อ
Objective structural clinical
examination (OSCE)
รวม
Portfolio

18
18
18
5
5
20
10
6
100
S/U

 การประเมินจะ “ผ่าน” ก็ต่อเมื่อ ได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 หรือ เกรด C และสอบ
ผ่านเกณฑ์ขั้นต่า(minimal passing level - MPL)ของแต่ละชุดการสอบ การประเมิน
portfolio ได้ S และได้คะแนนการประเมินระหว่างปฏิบัติงานมากกว่าร้อยละ 60 ของคะแนน
ทั้งหมด
 แนวทางการดาเนินการประเมินผล อ้างอิงตามหน้า 14

ภาคผนวก ก.
แบบประเมินระหว่างการปฏิบตั งิ าน

