คู่มือนักศึกษาแพทย์ ชัน้ ปี ที่ 6
ปี การศึกษา 2561

2101642 การดูแลผู้ป่วยผ่ าตัด 6

ภาควิชาออร์ โธปิ ดิกส์
ศูนย์ แพทยศาสตรศึกษาชัน้ คลินิกสานักการแพทย์
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คานา
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาสาหรับวิชาแพทยศาสตร์ การมีส่วนร่ วมของนักศึกษาใน
รูปแบบการเรี ยนรู้ด้วยตนเอง (active learning) ถือเป็ นองค์หระกอบสาคัญเพื่อการเรี ยนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
สอดคล้ องกับความรู้ทางด้ านการแพทย์ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตอลดเวลา การปรับตัวของนักศึกษาจึง
ต้ องเกิดขึ ้นตลอดเวลาเพื่อการเรี ยนรู้ด้วยวิธีดงั กล่าว
การศึกษาในระดับ clinic มีลกั ษณะการเรี ยนการสอนที่มีความแตกต่างจากระดับ preclinic อย่างชัดเจน ดังนันการเรี
้
ยนการสอนในระดับ clinic นักศึกษาจึงต้ องมีการปรับตัว ซึ่งอาจส่งผลต่อ
การเรี ยนรู้ของนักศึกษา
คูม่ ือนักศึกษาเล่มนี ้จัดทาขึ ้นมีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นแนวทางในให้ นกั ศึกษาแพทย์สามารถศึกษา
รวมถึงปฏิบตั งิ านทางด้ านศัลยกรรมกระดูก ณ โรงพยาบาลกลาง และโรงพยาบาลเจริ ญกรุงประชารักษ์ ได้
อย่างราบรื่ น อันจะส่งผลให้ นกั ศึกษาสามารถเรี ยนรู้ ทางด้ านศัลยกรรมกระดูกได้ อย่างมีป ระสิทธิภาพอัน
สูงสุด

คณาจารย์ ภาควิชาออร์ โธปิ ดกิ ส์
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชันคลิ
้ นิกสานักการแพทย์
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รายชื่ออาจารย์ภาควิชาออร์ โธปิ ดกิ ส์ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชันคลิ
้ นิกสานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
สานักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โรงพยาบาลกลาง
1. นายมนตรี
2. นายสมเกียรติ
3. นายรณชัย
4. นายวสันต์
5. นายเอกชัย
6. นายหฤษฎ์
7. นายฮาร์ ยิต ซิงห์
8. นายปฎิเวช
9. นายมนูญ
10. นายไพสิทธิ์
11. นายกฤตธี
12. นางสาวณัชญา

สิริไพบูลย์กิจ
ยงยิ่งศักดิถ์ าวร
มโนพาประเสริฐ
สุเมธพิมลชัย
เจริญอาภรณ์วฒ
ั นา
ตู้จินดา
บัดติยา
งามวิจิตวงศ์
ศักดินาเกียรติกลุ
วรปาณิ
โคละฑัต
สุริยฉัตร

นายแพทย์ชานาญการพิเศษ
นายแพทย์ชานาญการพิเศษ
นายแพทย์ชานาญการ
นายแพทย์ชานาญการ
นายแพทย์ชานาญการ
นายแพทย์ชานาญการ
นายแพทย์ชานาญการ
นายแพทย์ชานาญการ
นายแพทย์ชานาญการ
นายแพทย์ชานาญการ
นายแพทย์ชานาญการ
นายแพทย์ปฏิบตั ิการ

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
1. นายชัยชนะ

ตันติกลุ

นายแพทย์ชานาญการพิเศษ

2.

นายชัยเชษฐ์

ภารดีวิสทุ ธิ์

นายแพทย์ชานาญการพิเศษ

3.

นายจีรวัธน์

กิจสมานมิตร

นายแพทย์ชานาญการ

4.

นายศุภชัย

กิตติเกษมศิลป์

นายแพทย์ชานาญการ

5.

นายดิสทัตต์

ศรี พระประแดง

นายแพทย์ชานาญการ

6.

นายมงคล

ฉัตรศรี นพคุณ

นายแพทย์ชานาญการ

7.

นางอรชุมา

หุตะโกวิท

นายแพทย์ชานาญการ

8.

นางสาวอังคณา เทพเลิศบุญ

นายแพทย์ชานาญการ

9.

นายมนตรี

ชูวงษ์

แพทย์เฉพาะทาง (แพทย์ห้วงเวลา)

10. นายประกาศิต

ชนะสิทธิ์

แพทย์เฉพาะทาง (แพทย์ห้วงเวลา)

11. นายชัยยันต์

รัตนากรพันธุ์

แพทย์เฉพาะทาง (แพทย์ห้วงเวลา)

12. นายกมลชนก

ประภาศรี สขุ

แพทย์เฉพาะทาง (แพทย์ห้วงเวลา)

13. นายเตมีย์

เสถียรราษฎร์

แพทย์เฉพาะทาง (แพทย์ห้วงเวลา)

14. นายยติธร

เพ็ญชาติ

แพทย์เฉพาะทาง (แพทย์ห้วงเวลา)

15. นายภราดร

ว่องวิทย์การ

นายแพทย์ปฏิบตั ิการ
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ตารางแสดงรายชื่อนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2561
ลาดับ
No.

รหัสประจาตัว
Student Code

ชื่อ – นามสกุล
Name - Surname

1

5632101001

นางสาวกนกฉัตร กาญจนนิตย์

2

5632101002

นายกฤช

วงศ์วิเศษ

3

5632101003

นายกิตติพศ

แสงทอง

4

5632101004

นายชญานนท์

บุญธีระเลิศ

5

5632101005

นางสาวชนิกานต์ ส่วยนุ

6

5632101006

นายชยพงศ์

7

5632101007

นางสาวณัฏฐ์พชร เอมมณีรัตน์

8

5632101008

นางสาวดุษิตา

สุลักษณาการ

9

5632101009

นายทศพร

ธารงคุณากร

10

5632101010

นายธนพงษ์

วงศ์รัตน์

11

5632101011

นางสาวธนพร

อิงคนินันท์

12

5632101012

นางสาวธิดารัตน์ วงษ์สกุล

13

5632101013

นายนนท์ปวิธ

ชื่นบาน

14

5632101014

นายนัฐวุฒิ

เหมันต์วิเชียร

15

5632101016

นายปริญญา

ธุโรปถัมป์

16

5632101018

นางสาวพัชรพลอย วิราทนา

17

5632101019

นายพิษณุ

วิริยะประสนชีวะ

18

5632101021

นายภานุพงศ์

ภูเขา

19

5632101022

นางสาววินัดดา

ดรุณถนอม

20

5632101023

นายศรัณญ์

มูลศิลป์

21

5632101024

นางสาวศุภนิดา

ทาวงค์

22

5632101025

นายเศรษฐกาญจน์ นวลคามา

23

5632101026

นายสันติมน

ทองเกตุ

24

5632101027

นางสาวสิรภิ ัทร

คูตระกูล

25

5632101028

นายอภิวัฒน์

อัครพัฒนานุกูล

26

5632101029

นางสาวอภิษฎา

ศรีสังวาลย์

27

5632101030

นางสาวอรอุษา

เลิศพงศาภรณ์

28

5632101032

นายธนัท

กัมทรทิพย์

29

5632101033

นางสาวศุภศิริ

ตันติยุทธ

30

5632101034

นางสาวอภิสรา

จงพิทักษ์รัตน์

เศรษฐบุปผา

4

การจัดกลุ่มนักศึกษา
25 พ.ย. – 8 ธ.ค. 61
รพก
รพจ
E
I
F
J
G
K
H
L

9 -22 ธค. 61
รพก
รพจ
A
M
B
N
C
O
D
P

23 ธ.ค.61 – 5 ม.ค.62
รพก
รพจ
M
A
N
B
O
C
P
D

20 ม.ค. – 2 ก.พ.62
รพก
รพจ
I
E
J
F
K
G
L
H
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คาอธิบายรายวิชา
ทักษะการดูแลผู้ป่วยที่เป็ นโรคหรื อบาดเจ็บกระดูกกับข้ อและเนื ้อเยื่อ (ก่อนการผ่าตัด ระหว่าง
การผ่าตัด และหลังการผ่าตัด) ที่หอผู้ป่วยใน หอผู้ป่วยนอก ห้ องผ่าตัด และหอผู้ป่วยหนัก การทาหัตถการ
ที่ ส าคัญ และจ าเป็ น ภายใต้ ก ารแนะน าของอาจารย์ แ พทย์ การบัน ทึ ก เวชระเบี ย น ก ารประเมิ น
ความสามารถของตนเองในการดูแลรักษาผู้ป่วย การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรักษา ฝึ กฝนการเรี ยนรู้ติดต่อสื่อสาร
เพื่อสร้ างความเข้ าใจระหว่างแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วย การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม การ
ฟื น้ ฟูสมรรถภาพ การส่งเสริ มสุขภาพ และการป้องกันโรค การบูรณาการกับรังสีวิทยา เวชศาสตร์ ฟื้นฟู
วิสญ
ั ญีวิทยา และสาขาวิชาอื่น ๆ
วัตถุประสงค์ รายวิชา
เมื่อเสร็ จสิน้ การศึกษาปฏิบตั ิงานทางศัลยศาสตร์ ออร์ โธปิ ดิกส์ฯ นักศึกษาแพทย์จะมีความสามารถ
ดังนี ้
1. วินิจฉัยโรคและการบาดเจ็บที่พบบ่อยทางออร์ โธปิ ดกิ ส์ได้ อย่างถูกต้ อง
2. อธิบายหลักการและวิธีการดูแลผู้ป่วยทางออร์ โธปิ ดิกส์ได้ อย่างถูกต้ อง
3. สามารถปฏิบตั หิ ตั ถการทางออร์ โธปิ ดกิ ส์เบื ้องต้ น ที่พบบ่อยได้ อย่างถูกต้ อง
การจัดประสบการณ์ การเรี ยนรู้
1. การจัดตารางหมุนเวียนการปฏิบตั งิ าน
จานวนชั่วโมง
สัปดาห์

สัปดาห์ที่ 1

สัปดาห์ที่ 1
สัปดาห์ที่ 2

หัวข้ อเรื่อง

บรรยาย

ปฏิบัติ

ค้ นคว้ า*
ด้ วย
ตนเอง

อาจารย์ ผ้ ูสอน

Orientation
Lecture

คณาจารย์ภาควิชา
คณาจารย์ภาควิชา

หัตถการทางออร์ โธปิ ดกิ ส์

คณาจารย์ภาควิชา

OPD
OR
ห้ องเฝื อก
การวัดผลและการประเมินผล
- การเข้ าร่วมกิจกรรม
- สอบ OSCE

คณาจารย์ภาควิชา
คณาจารย์ภาควิชา
คณาจารย์ภาควิชา

คณาจารย์ภาควิชา

2. การฝึ กปฏิบตั ิหตั ถการทางออร์ โธปิ ดิกส์ ระหว่างเวลา 9.00 – 16.00 น. ดังนี ้
2.1 ทบทวนการตรวจร่างกายทาง Orthopaedic
2.2 ฝึ กหัตถการทางออร์ โธปิ ดกิ ส์ ซึง่ ประกอบด้ วย
- Finger splinting
- Figure of 8 strap
- Shoulder dislocation
- Elbow dislocation
- Hip dislocation
- Skin traction
- Reduction Fracture Distal end of radius
2.3 การฝึ กปฏิบตั ทิ กั ษะหัตถการ
หัตถการที่ควรได้ ทา
1.1. Cast
- Short arm cast
- Short leg cast
- Slab
1.2. Strap and compressive dressing
1.3. Closed reduction : Fracture
- Distal radius
1.4. Closed reduction : Dislocation
- Shoulder
- Hip
- Elbow
1.5. Skin traction and skeletal traction
1.6. หัตถการอื่น ๆ ให้ อยู่ในดุลยพินิจ ของแพทย์ออร์ โธปิ ดกิ ส์
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ระเบียบการปฏิบัติงาน
1. ปฏิบตั งิ านด้ านศัลยศาสตร์ ออร์ โธปิ ดิกส์ ในโรงพยาบาลกลางและโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
ภายใต้ การดูแลรับผิดชอบของแพทย์ออร์ โธปิ ดิกส์
2. ไม่สามารถออกใบรับรองหรื อลงความเห็นในใบชันสูตร
3. ไม่สามารถเซ็นยาฟรี ได้ ยกเว้ น ผู้ป่วยในโครงการบัตรสุขภาพหรื อผู้มีรายได้ น้อย และทุกครัง้ ที่
เซ็นใบสัง่ ยา ควรต้ องมีการเซ็นชื่อรับรอง (countersign) โดยแพทย์ประจาของโรงพยาบาล ทังนี
้ ้ ให้ เป็ นไป
ตามกฎระเบียบของโรงพยาบาลร่วมสอนนันๆ
้
4. การกระทาปฏิบตั ิการใดๆ แก่ผ้ ปู ่ วย ให้ คานึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของผู้ป่วยเป็ น
สาคัญ ทัง้ นีก้ ารใช้ หลักความประหยัดโดยประยุกต์ความรู้ ทางวิชาชีพ หลักเศรษฐกิจ สังคม พฤติกรรม
ศาสตร์ และหลักการบริหารงานในการให้ บริการแก่ผ้ ปู ่ วย
5. ต้ องมีความรับผิดชอบและปฏิบตั ิงานที่ได้ รับมอบหมายให้ สาเร็ จลุล่วง อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
บทบาทหน้ าที่ของนักศึกษาแพทย์
1.1 การปฏิบัตงิ านบนหอผู้ป่วย
1.1.1 รับผิดชอบดูแลผู้ป่วยในหอผู้ป่วยที่ได้ รับมอบหมายร่วมกับแพทย์ออร์ โธปิ ดกิ ส์
1.1.2 ต้ องมาตรวจ สัง่ การรักษาผู้ป่วยและเตรี ยมผู้ป่วยสาหรับผ่าตัดในหอผู้ป่วยที่
1.1.3 ตนเองรับผิดชอบทุกวัน โดยมีแพทย์ออร์ โธปิ ดกิ ส์เป็ นผู้ควบคุม
1.1.4 บันทึกประวัตกิ ารเจ็บป่ วย การตรวจร่างกายและการดาเนินโรค ลงในรายงาน
ผู้ป่วยทุกรายให้ สมบูรณ์
1.1.5 การรับหรื อส่งปรึ กษาผู้ป่วยกับฝ่ ายอื่นๆ รวมทัง้ การนาส่งผู้ป่วยเพื่อรักษาต่อ
ให้ แพทย์ออร์ โธปิ ดกิ ส์ที่รับผิดชอบเป็ นผู้พิจารณา
1.1.6 ติดตามผลการตรวจทางห้ องปฏิบตั กิ ารหรื อการตรวจพิเศษต่างๆ ที่ได้ สง่ ตรวจไว้
1.1.7 ทาหัตถการที่ได้ รับมอบหมาย
1.1.8 ดูแลผู้ป่วยอย่างน้ อยวันละ 2 ครัง้
1.2 การปฏิบัตงิ านที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอก
1.2.1 ออกตรวจผู้ป่วยนอกด้ านศัลยศาสตร์ ออร์ โธปิ ดิกส์ตามที่ได้ รับมอบหมาย โดย
มีแพทย์ออร์ โธปิ ดกิ ส์เป็ นผู้ควบคุม
1.2.2 บัน ทึก รายละเอี ย ดเกี่ ย วกับประวัติก ารตรวจทางกายภาพ การตรวจทาง
ห้ องปฏิบตั ิการรวมทังการตรวจพิ
้
เศษอื่นๆ ลงในบัตรตรวจโรคโดยละเอียด
เพื่อประโยชน์ในการเรี ยนรู้การติดตามดูแลการรักษา
1.2.3 การรับผู้ป่วยไว้ ในโรงพยาบาล การรับหรื อส่งปรึกษาข้ ามแผนก ตลอดจนการ
ส่ง ผู้ป่ วยไปรั ก ษาต่อในโรงพยาบาลอื่ นๆ ให้ อ ยู่ใ นดุลยพิ นิจ ของแพทย์ ผ้ ู
ควบคุม
1.2.4 ช่วยทาและฝึ กฝนทาหัตถการด้ วยตนเองในกรณีที่สามารถกระทาได้ สาหรับ
ผู้ป่วยที่สมควรได้ รับการผ่าตัดที่ห้องผ่า ตัดเล็กหรื อห้ องฉุกเฉิน ทังนี
้ ้ควรให้
แพทย์ออร์ โธปิ ดกิ ส์ที่ออกตรวจผู้ป่วยนอกเป็ นผู้พิจารณาอนุญาต
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1.2.5 ช่วยทาหรื อกระทาการจัดกระดูกเข้ าที่ และเข้ าเฝื อกผู้ป่วยที่กระดูกหักหรื อข้ อ
เคลื่อนที่ไม่ซบั ซ้ อน ภายใต้ การควบคุมของแพทย์ออร์ โธปิ ดิกส์
1.2.6 ติด ตามผู้ป่ วยที่ ยัง มี ปั ญ หา หรื อ ผู้ป่ วยที่ ไ ด้ รั บ ไว้ ใ นโรงพยาบาลเพื่ อ การ
ติดตามผลการรักษาและการศึกษาผู้ป่วยต่อไป
1.3 การปฏิบัตงิ านในห้ องผ่ าตัด
1.3.1 ช่วยผ่าตัดหรื อทาผ่าตัดผู้ป่วยตามที่ได้ รับมอบหมาย ตามวัน เวลา และห้ อง
ผ่าตัดที่จดั ไว้
1.3.2 การทาผ่าตัดด้ วยตนเองของนักศึกษาแพทย์ ให้ แพทย์ อ อร์ โธปิ ดิกส์ เป็ น ผู้
พิจารณาอนุญาตและควบคุมเป็ นรายๆ ไป
1.3.3 เขี ย นรายงานการผ่า ตัด สั่ง การรั ก ษาหลัง ผ่า ตัด และลงทะเบี ยนในสมุด
ทะเบียนผ่าตัดที่ได้ จดั ไว้ ภายใต้ การดูแลของแพทย์ผ้ คู วบคุม
1.3.4 เขียนรายละเอียดลงไปในใบส่งชิ ้นเนื ้อ เพื่อส่งตรวจทุกราย
1.3.5 ช่วยหรื อฝึ กหัดทาการตรวจพิเศษด้ วยเครื่ องมือต่างๆ ตามที่ได้ รับมอบหมาย
1.3.6 ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับโรค และวิธีการผ่าตัดก่อนที่จะเข้ าช่วยผ่าตัดหรื อทา
ผ่าตัดเองทุกครัง้
1.4 การอยู่เวรนอกเวลาราชการ
นักศึกษาแพทย์ปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการตามตารางกาหนดการอยู่เวรโดยในวันจันทร์
ถึง วันศุกร์ เริ่ มตังแต่
้ เวลา 16.30 น. – 7:00 น. วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ เริ่ มตังแต่
้ เวลา 7:00
น. – 7:00 น.ของวันรุ่งขึ ้น นักศึกษาแพทย์ที่อยู่เวรจะต้ องรับผู้ป่วยฉุกเฉินทุกรายที่ถกู รับไว้ ในโรงพยาบาล
เพื่อให้ การดูแลใกล้ ชิด หรื อเข้ าช่วยผ่าตัดหรื อสังเกตการณ์ทาหัตถการต่าง ๆ โดยอยู่ในการควบคุมดูแลของ
อาจารย์ที่อยูเ่ วรนอกเวลาราชการ โดย
1.4.1 ผลัดเปลี่ยนกันอยู่เวรปรึ กษาด้ านศัลยศาสตร์ ออร์ โธปิ ดิกส์ ตามตารางการ
ปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการที่โรงพยาบาลกลางและโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ กาหนด
1.4.2 ต้ องขึน้ มาดูแลผู้ป่วยและสั่งการรักษา เมื่ อได้ รับการรายงานจากเจ้ าหน้ าที่
ประจาหอผู้ป่วย ห้ ามสัง่ การรักษาทางโทรศัพท์ หากมีปัญหาหรื อตัดสินใจเองไม่ได้ ให้ รายงานปรึกษา
แพทย์ที่อยูเ่ วรในวันนันเป็
้ นลาดับขันต่
้ อไป
1.4.3 เตรี ยมผู้ป่วยสาหรับผ่าตัดทุกราย และเข้ าช่วยผ่าตัดทุกรายที่ทาผ่าตัดนอก
เวลาราชการ
1.4.4 ในรายที่นกั ศึกษาแพทย์ได้ รับอนุญาตให้ ทาผ่า ตัดได้ เอง ให้ แพทย์ผ้ คู วบคุม
พิจารณาและรับผิดชอบเป็ นราย ๆ ไป
1.5 การเรียนการสอนโดยการอภิปราย การสัมมนา
ประกอบไปด้ วยการทา Topic, การเรี ยนแบบบูรณาการร่วมกับสาขาวิชาต่าง ๆ และการ
สอนด้ วยกระบวนการแก้ ปัญหา (PBL) ที่ใช้ โจทย์ตวั อย่างเป็ นตัวนาในการเรี ยน เพื่อให้ นกั ศึกษาแพทย์ร้ ูจกั
ค้ นคว้ าหาความรู้ด้วยตนเอง การทางานเป็ นทีมและฝึ กการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม สามารถนาความรู้ทาง
ทฤษฎีและหลักฐานต่าง ๆ มาประกอบการวินิจฉัย วางแผนการดูแลรักษาผู้ป่วย และฝึ กการอภิปรายในที่
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ประชุมจานวนชัว่ โมงในแต่ละหัวข้ อประมาณ 2 - 4 ชัว่ โมงแล้ วแต่หวั ข้ อเรื่ องที่กาหนดไว้ ในตารางเรี ยน
มีอาจารย์ที่กาหนดไว้ ในแต่ละหัวข้ อเป็ นผู้ควบคุมดูแลและให้ คาปรึกษา
1.6 การบันทึกและการส่ งรายงานผู้ป่วย
1.6.1 เมื่อนักศึกษาแพทย์รับผู้ป่วย จะต้ องซักประวัติ ตรวจร่างกาย ตรวจครรภ์ ตรวจ
ภายใน ร่วมกับอาจารย์ พร้ อมทังบั
้ นทึกลงในแผ่น on Admission note ภายใน 24 ชัว่ โมงนับจากเวลาที่รับ
ผู้ป่วยเข้ าไว้ ในโรงพยาบาล รวมทังมี
้ การสรุปการวินิจฉัย ให้ การวินิจฉัยแยกโรค ตลอดจากแผนการดูแล
รักษา รวมทังเขี
้ ยน progress note นอกจากนี ้ควรมีการบันทึกผลการตรวจทางห้ องปฏิบตั ิการ และการ
ตรวจพิเศษที่จาเป็ นอยู่ด้วย รวมถึงมี Operative note กรณีที่ผ้ ปู ่ วยได้ รับการผ่าตัด
1.6.2 ให้ เขียนรายงานแบบ POMR (Problem Oriented Medical Record) ให้
นักศึกษาแพทย์เลือกผู้ป่วยที่รับไว้ แล้ วเขียนรายงานส่งภายใน 7 วัน ตังแต่
้ ผ้ ปู ่ วยเข้ ามานอนในโรงพยาบาล
เขียนรายงานส่ง 4 ฉบับ
1.7 การส่ งใบประเมิน รายงานผู้ป่วย และสมุดบันทึกหัตถการ
เพื่อให้ มีการประเมินผลได้ อย่างถูกต้ องสมบูรณ์ มีความง่ายต่อการตรวจสอบ จึงให้ นกั ศึกษา แพทย์ส่งเอกสาร
การบันทึกการปฏิบตั ิงานดังนี ้
1.7.1 การเรี ยนการสอน Teaching round หรื อservice round ให้ นกั ศึกษาแพทย์เขียนชื่อ
เรื่ องที่เรี ยน วัน เวลา และอาจารย์ผ้ สู อนลงในใบประเมิน แล้ วส่งโดยตรงกับอาจารย์ท่านนันเมื
้ ่อสิ ้นสุดการเรี ยน
การสอน
1.7.2 การเรี ยนการสอนที่คลินิกผู้ป่วยนอก(OPD Teaching) ให้ นกั ศึกษาแพทย์เขียน
วันที่ออก OPD ชื่ออาจารย์ผ้ สู อน ลงในใบประเมิน แล้ วส่งโดยตรงกับอาจารย์ทา่ นนันเมื
้ ่อสิ ้นสุดการ
ปฏิบตั งิ าน
1.7.3 การส่งรายงานผู้ป่วย ให้ นกั ศึกษาแพทย์เขียนชื่อตนเอง ชื่อผู้ป่วย การวินิจฉัยโรค
วันที่รับผู้ป่วย และวันที่สง่ รายงานลงในใบประเมินแนบไปกับรายงานผู้ป่วย แล้ วนาส่งตามระยะเวลาที่
กาหนด
1.7.4 สมุดบันทึกหัตถการ(Log book) ให้ บนั ทึกหัตถการที่นกั ศึกษาแพทย์ได้ เข้ าดู ช่วย
หรื อปฏิบตั ลิ งในสมุดบันทึก พร้ อมทังมี
้ ลายเซ็นอาจารย์ผ้ ดู แู ลในวันนันก
้ ากับ แล้ วนาส่งที่ภาควิชาภายใน 3
วัน นับจากวันที่ นักศึกษาแพทย์ลงกอง เพื่อนาไปรวบรวมและให้ คะแนน

การลาของนักศึกษาแพทย์
นัก ศึก ษาแพทย์ ที่ มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งลาป่ วยหรื อ ลากิ จ ในเวลาราชการหรื อ ออกนอกบริ เ วณ
โรงพยาบาลในเวลาราชการ ต้ องได้ รับอนุญาต จากแพทย์ออร์ โธปิ ดิกส์ที่รับผิดชอบหรื อผู้อานวยการ
โรงพยาบาล
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สื่อการสอน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

VCD/DVD
เอกสารประกอบการเรี ยนการสอน
ตาราออร์ โธปิ ดคิ ส์ เล่ม 1 (trauma)
ตาราออร์ โธปิ ดคิ ส์ เล่ม 2 (diseases)
อุปกรณ์หตั ถการทางออร์ โธปิ ดกิ ส์
ตาราการตรวจร่างกายทางออร์ โธปิ ดกิ ส์

การวัดผลและประเมินผล
แพทย์ออร์ โธปิ ดิกส์ของโรงพยาบาลกลางจะร่วมกันประเมินผลการปฏิบตั ิงานของนัก ศึกษาแพทย์
เมื่อสิ ้นสุดระยะเวลาปฏิบตั ิงาน ทังนี
้ ้ โดยใช้ แบบประเมินผลของหน่วยงานศัลยศาสตร์ ออร์ โธปิ ดิคส์และ
กายภาพบาบัด ทังนี
้ ้ กรุณาประเมินนักศึกษาแพทย์เมื่อผ่านการปฏิบตั งิ านแล้ ว 1 – 2 สัปดาห์ และตักเตือน
(feedback) นักศึกษาเพื่อการปรับปรุง
เกณฑ์ การตัดสินผล เกณฑ์ได้ – ตก ตัดสินแบบอิงเกณฑ์ โดยมีวิธีการประเมินนักศึกษาแพทย์
ดังนี ้
วิธีการประเมินนักศึกษา
สัดส่ วนของการประเมินผล(ร้ อยละ)
การสอบปฏิบตั หิ ลายสถานีทางคลินิก (OSCE)
30%
ประเมินการส่งงานตามเวลาที่กาหนด
10%
(สมุดบันทึกเหตุการณ์ logbook)
ประเมินการปฏิบตั งิ านในสถานการณ์จริง
60%
(โรงพยาบาลกลาง)
รวม
100
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ภาคผนวก

12

การจัดการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ ชัน้ ปี ที่ 6 ปี การศึกษา 2561 ภาควิชาออร์ โธปิ ดิกส์
โรงพยาบาลกลาง
การแบ่งสายการเรี ยนการสอนรายวิชาการดูแลผู้ป่วยผ่าตัด 6 ชันปี
้ ที่ 6 ปี การศึกษา 2561
สาย A
1.
2.
3.
4.
5.
6.

อ.นพ.มนตรี สิริไพบูลกิจ
อ.นพ.เอกชัย เจริญอาภรณ์วฒ
ั นา
อ.นพ.ฮาร์ ยิตซิงห์ บัดดิยา
อ.นพ.ปฏิเวช งามวิจิตวงศ์
อ.นพ.ไพสิทธิ์ วรปานิ
อ.นพ.กฤษธี โคละทัต

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

อ.นพ.รณชัย มโนพาประเสริ ฐ
อ.นพ.สมเกียรติ ยงยิ่งศักดิ์ถาวร
อ.นพ.วสันต์ สุเมธพิมลชัย
อ.นพ.มนูญ ศักดินาเกียรติกลุ
อ.นพ.หฤษฎ์ ตู้จินดา
อ.พญ.ณัชญา สุริยฉัตร

สาย B

รายชื่อนักศึกษาแพทย์ ชัน้ ปี ที่ 6 ปี การศึกษา 2561 ภาควิชาออร์ โธปิ ดิกส์
โรงพยาบาลกลาง
25 พ.ย. – 8 ธ.ค. 61
9 – 22 ธ.ค. 61
23 ธ.ค. 61 – 5 ม.ค. 62 20 ม.ค. – 2 ก.พ. 62
นศพ.ชนิกานต์
นศพ.ศรัณญ์
นศพ.ภานุพงศ์
นศพ.นัฐวุฒิ
นศพ.พัชรพลอย
นศพ.พิษณุ
นศพ.อรอุษา
นศพ.ปริญญา
นศพ.อภิวฒ
ั น์
นศพ.กฤช
นศพ.ธิดารัตน์
นศพ.สิริภทั ร
นศพ.สันติมน
นศพ.ทศพร
นศพ.ศุภศิริ
นศพ.เศรษฐกาญจน์
นศพ.ธนพร
นศพ.ณัฏฐ์ พชร
นศพ.กนกฉัตร
นศพ.ชญานนท์
นศพ.อภิสรา
นศพ.ศุภนิดา
นศพ.ธนัท
นศพ.กิตติพศ
นศพ.นนท์ปวิธ
นศพ.อภิษฎา
นศพ.ดุษิตา
นศพ.ธนพงษ์
นศพ.ชยพงศ์
นศพ.วินดั ดา

13

ตารางงานประจาวันของนักศึกษาแพทย์ ชัน้ ปี ที่ 6 ปี การศึกษา 2561 ภาควิชาออร์ โธปิ ดิกส์
โรงพยาบาลกลาง
25 พ.ย. – 8 ธ.ค. 2561
นศพ./เวลา
นศพ.ชนิกานต์
(สาย A)
นศพ.พัชรพลอย
(สาย A)
นศพ.อภิวฒ
ั น์
(สาย A)
นศพ.สันติมน
(สาย A)
นศพ.ธนพร
(สาย B)
นศพ.อภิสรา
(สาย B)
นศพ.นนท์ปวิธ
(สาย B)
นศพ.ชยพงศ์
(สาย B)

07.00-08.00
Round ward
ชาย (wk1)
หญิง (wk2)
Round ward
ชาย (wk1)
หญิง (wk2)
Round ward
ชาย (wk1)
หญิง (wk2)
Round ward
ชาย (wk1)
หญิง (wk2)
Round ward
ชาย (wk1)
หญิง (wk2)
Round ward
ชาย (wk1)
หญิง (wk2)
Round ward
ชาย (wk1)
หญิง (wk2)
Round ward
ชาย (wk1)
หญิง (wk2)

08.00-09.00
Round ward
กับอาจารย์
ตามตาราง
Round ward
กับอาจารย์
ตามตาราง
Round ward
กับอาจารย์
ตามตาราง
Round ward
กับอาจารย์
ตามตาราง
Round ward
กับอาจารย์
ตามตาราง
Round ward
กับอาจารย์
ตามตาราง
Round ward
กับอาจารย์
ตามตาราง
Round ward
กับอาจารย์
ตามตาราง

09.00-12.00
ตามตาราง
ปฏิบตั งิ าน

13.00-16.00
Ward work

16.00-07.00
อยูเ่ วร
D 4,7,10,13

ตามตาราง
ปฏิบตั งิ าน

Ward work

อยูเ่ วร
D 4,7,10,13

ตามตาราง
ปฏิบตั งิ าน

Ward work

อยูเ่ วร
D 4,7,10,13

ตามตาราง
ปฏิบตั งิ าน

Ward work

อยูเ่ วร
D 2,5,8,11

ตามตาราง
ปฏิบตั งิ าน

Ward work

อยูเ่ วร
D 2,5,8,11

ตามตาราง
ปฏิบตั งิ าน

Ward work

อยูเ่ วร
D 2,5,8,11

ตามตาราง
ปฏิบตั งิ าน

Ward work

อยูเ่ วร
D 3,6,9,12

ตามตาราง
ปฏิบตั งิ าน

Ward work

อยูเ่ วร
D 3,6,9,12
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9 - 22 ธ.ค. 2561
นศพ./เวลา
นศพ.ศรัณญ์
(สาย A)
นศพ.พิษณุ
(สาย A)
นศพ.กฤช
(สาย A)
นศพ.ทศพร
(สาย A)
นศพ.ณัฏฐ์ พชร
(สาย B)
นศพ.ศุภนิดา
(สาย B)
นศพ.อภิษฎา
(สาย B)

07.00-08.00
Round ward
ชาย (wk1)
หญิง (wk2)
Round ward
ชาย (wk1)
หญิง (wk2)
Round ward
ชาย (wk1)
หญิง (wk2)
Round ward
ชาย (wk1)
หญิง (wk2)
Round ward
ชาย (wk1)
หญิง (wk2)
Round ward
ชาย (wk1)
หญิง (wk2)
Round ward
ชาย (wk1)
หญิง (wk2)

08.00-09.00
Round ward
กับอาจารย์
ตามตาราง
Round ward
กับอาจารย์
ตามตาราง
Round ward
กับอาจารย์
ตามตาราง
Round ward
กับอาจารย์
ตามตาราง
Round ward
กับอาจารย์
ตามตาราง
Round ward
กับอาจารย์
ตามตาราง
Round ward
กับอาจารย์
ตามตาราง

09.00-12.00
ตามตาราง
ปฏิบตั งิ าน

13.00-16.00
Ward work

16.00-07.00
อยูเ่ วร
D 4,7,10,13

ตามตาราง
ปฏิบตั งิ าน

Ward work

อยูเ่ วร
D 4,7,10,13

ตามตาราง
ปฏิบตั งิ าน

Ward work

อยูเ่ วร
D 4,7,10,13

ตามตาราง
ปฏิบตั งิ าน

Ward work

อยูเ่ วร
D 2,5,8,11

ตามตาราง
ปฏิบตั งิ าน

Ward work

อยูเ่ วร
D 2,5,8,11

ตามตาราง
ปฏิบตั งิ าน

Ward work

อยูเ่ วร
D 3,6,9,12

ตามตาราง
ปฏิบตั งิ าน

Ward work

อยูเ่ วร
D 3,6,9,12
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25 ธ.ค. 2561 – 5 ม.ค. 2562
นศพ./เวลา
นศพ.ภานุพงศ์
(สาย A)
นศพ.อรอุษา
(สาย A)
นศพ.ธิดารัตน์
(สาย A)
นศพ.ศุภศิริ
(สาย A)
นศพ.กนกฉัตร
(สาย B)
นศพ.ธนัท
(สาย B)
นศพ.ดุษิตา
(สาย B)
นศพ.วินดั ดา
(สาย B)

07.00-08.00
Round ward
ชาย (wk1)
หญิง (wk2)
Round ward
ชาย (wk1)
หญิง (wk2)
Round ward
ชาย (wk1)
หญิง (wk2)
Round ward
ชาย (wk1)
หญิง (wk2)
Round ward
ชาย (wk1)
หญิง (wk2)
Round ward
ชาย (wk1)
หญิง (wk2)
Round ward
ชาย (wk1)
หญิง (wk2)
Round ward
ชาย (wk1)
หญิง (wk2)

08.00-09.00
Round ward
กับอาจารย์
ตามตาราง
Round ward
กับอาจารย์
ตามตาราง
Round ward
กับอาจารย์
ตามตาราง
Round ward
กับอาจารย์
ตามตาราง
Round ward
กับอาจารย์
ตามตาราง
Round ward
กับอาจารย์
ตามตาราง
Round ward
กับอาจารย์
ตามตาราง
Round ward
กับอาจารย์
ตามตาราง

09.00-12.00
ตามตาราง
ปฏิบตั งิ าน

13.00-16.00
Ward work

16.00-07.00
อยูเ่ วร
D 4,7,10,13

ตามตาราง
ปฏิบตั งิ าน

Ward work

อยูเ่ วร
D 4,7,10,13

ตามตาราง
ปฏิบตั งิ าน

Ward work

อยูเ่ วร
D 4,7,10,13

ตามตาราง
ปฏิบตั งิ าน

Ward work

อยูเ่ วร
D 2,5,8,11

ตามตาราง
ปฏิบตั งิ าน

Ward work

อยูเ่ วร
D 2,5,8,11

ตามตาราง
ปฏิบตั งิ าน

Ward work

อยูเ่ วร
D 2,5,8,11

ตามตาราง
ปฏิบตั งิ าน

Ward work

อยูเ่ วร
D 3,6,9,12

ตามตาราง
ปฏิบตั งิ าน

Ward work

อยูเ่ วร
D 3,6,9,12
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20 ม.ค. – 2 ก.พ. 2562
นศพ./เวลา
นศพ.นัฐวุฒิ
(สาย A)

07.00-08.00
Round ward
ชาย (wk1)
หญิง (wk2)
นศพ.ปริญญา
Round ward
(สาย A)
ชาย (wk1)
หญิง (wk2)
นศพ.สิริภทั ร
Round ward
(สาย A)
ชาย (wk1)
หญิง (wk2)
นศพ.เศรษฐกาญจน์ Round ward
(สาย A)
ชาย (wk1)
หญิง (wk2)
นศพ.ชญานนท์
Round ward
(สาย B)
ชาย (wk1)
หญิง (wk2)
นศพ.กิตติพศ
Round ward
(สาย B)
ชาย (wk1)
หญิง (wk2)
นศพ.ธนพงษ์
Round ward
(สาย B)
ชาย (wk1)
หญิง (wk2)

08.00-09.00
Round ward
กับอาจารย์
ตามตาราง
Round ward
กับอาจารย์
ตามตาราง
Round ward
กับอาจารย์
ตามตาราง
Round ward
กับอาจารย์
ตามตาราง
Round ward
กับอาจารย์
ตามตาราง
Round ward
กับอาจารย์
ตามตาราง
Round ward
กับอาจารย์
ตามตาราง

09.00-12.00
ตามตาราง
ปฏิบตั งิ าน

13.00-16.00
Ward work

16.00-07.00
อยูเ่ วร
D 4,7,10,13

ตามตาราง
ปฏิบตั งิ าน

Ward work

อยูเ่ วร
D 4,7,10,13

ตามตาราง
ปฏิบตั งิ าน

Ward work

อยูเ่ วร
D 4,7,10,13

ตามตาราง
ปฏิบตั งิ าน

Ward work

อยูเ่ วร
D 2,5,8,11

ตามตาราง
ปฏิบตั งิ าน

Ward work

อยูเ่ วร
D 2,5,8,11

ตามตาราง
ปฏิบตั งิ าน

Ward work

อยูเ่ วร
D 3,6,9,12

ตามตาราง
ปฏิบตั งิ าน

Ward work

อยูเ่ วร
D 3,6,9,12
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25 พ.ย. – 8 ธ.ค. 2561
จันทร์

อังคาร

พุธ

รายชื่อนักศึกษา
นศพ.ชนิกานต์
นศพ.พัชรพลอย
นศพ.อภิวฒ
ั น์
นศพ.สันติมน
นศพ.ธนพร
นศพ.อภิสรา
นศพ.นนท์ปวิธ
นศพ.ชยพงศ์
รายชื่อนักศึกษา
นศพ.ชนิกานต์
นศพ.พัชรพลอย
นศพ.อภิวฒ
ั น์
นศพ.สันติมน
นศพ.ธนพร
นศพ.อภิสรา
นศพ.นนท์ปวิธ
นศพ.ชยพงศ์
รายชื่อนักศึกษา
นศพ.ชนิกานต์
นศพ.พัชรพลอย
นศพ.อภิวฒ
ั น์
นศพ.สันติมน
นศพ.ธนพร
นศพ.อภิสรา
นศพ.นนท์ปวิธ
นศพ.ชยพงศ์

สถานที่ปฏิบตั งิ าน
OPD/ห้ องเฝื อก
OPD/ห้ องเฝื อก
OPD/ห้ องเฝื อก
OPD/ห้ องเฝื อก
OR3
OR3
OR4
OR4
สถานที่ปฏิบตั งิ าน
OR3
OR3
OR4
OR4
OPD/ห้ องเฝื อก
OPD/ห้ องเฝื อก
OPD/ห้ องเฝื อก
OPD/ห้ องเฝื อก
สถานที่ปฏิบตั งิ าน
OPD/ห้ องเฝื อก
OPD/ห้ องเฝื อก
OPD/ห้ องเฝื อก
OPD/ห้ องเฝื อก
OR4
OR4
OR3
OR3

แพทย์ผ้ รู ับผิดชอบ
26 พ.ย. 61 นพ.เอกชัย
3 ธ.ค. 61 นพ.ฮาร์ ยิตซิงห์

แพทย์ที่อยูเ่ วรห้ องผ่าตัดวันนัน้
แพทย์ที่อยูเ่ วรห้ องผ่าตัดวันนัน้
แพทย์ที่อยูเ่ วรห้ องผ่าตัดวันนัน้
แพทย์ที่อยูเ่ วรห้ องผ่าตัดวันนัน้
แพทย์ผ้ รู ับผิดชอบ
แพทย์ที่อยูเ่ วรห้ องผ่าตัดวันนัน้
แพทย์ที่อยูเ่ วรห้ องผ่าตัดวันนัน้
แพทย์ที่อยูเ่ วรห้ องผ่าตัดวันนัน้
แพทย์ที่อยูเ่ วรห้ องผ่าตัดวันนัน้
27 พ.ย. 61 พญ.ณัชญา
4 ธ.ค. 61 นพ.วสันต์

แพทย์ผ้ รู ับผิดชอบ
28 พ.ย. 61 นพ.ปฏิเวช
5 ธ.ค. 61 วันหยุด

แพทย์ที่อยูเ่ วรห้ องผ่าตัดวันนัน้
แพทย์ที่อยูเ่ วรห้ องผ่าตัดวันนัน้
แพทย์ที่อยูเ่ วรห้ องผ่าตัดวันนัน้
แพทย์ที่อยูเ่ วรห้ องผ่าตัดวันนัน้
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พฤหัสบดี

ศุกร์

รายชื่อนักศึกษา
นศพ.ชนิกานต์
นศพ.พัชรพลอย
นศพ.อภิวฒ
ั น์
นศพ.สันติมน
นศพ.ธนพร
นศพ.อภิสรา
นศพ.นนท์ปวิธ
นศพ.ชยพงศ์
รายชื่อนักศึกษา
นศพ.ชนิกานต์
นศพ.พัชรพลอย
นศพ.อภิวฒ
ั น์
นศพ.สันติมน
นศพ.ธนพร
นศพ.อภิสรา
นศพ.นนท์ปวิธ
นศพ.ชยพงศ์

สถานที่ปฏิบตั งิ าน
Topic/Interesting Case

สถานที่ปฏิบตั งิ าน
OR4
OR4
OR3
OR3
OPD/ห้ องเฝื อก
OPD/ห้ องเฝื อก
OPD/ห้ องเฝื อก
OPD/ห้ องเฝื อก

แพทย์ผ้ รู ับผิดชอบ
29 พ.ย. 61 นพ.ไพสิทธิ์
นพ.สมเกียรติ
6 ธ.ค. 61 นพ.กฤษธี
นพ.วสันต์

แพทย์ผ้ รู ับผิดชอบ
แพทย์ที่อยูเ่ วรห้ องผ่าตัดวันนัน้
แพทย์ที่อยูเ่ วรห้ องผ่าตัดวันนัน้
แพทย์ที่อยูเ่ วรห้ องผ่าตัดวันนัน้
แพทย์ที่อยูเ่ วรห้ องผ่าตัดวันนัน้
30 พ.ย. 61 นพ.มนูญ
4 ธ.ค. 61 นพ.หฤษฏ์
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9 - 22 ธ.ค. 2561
จันทร์

อังคาร

พุธ

รายชื่อนักศึกษา
นศพ.ศรัณญ์
นศพ.พิษณุ
นศพ.กฤช
นศพ.ทศพร
นศพ.ณัฏฐ์ พชร
นศพ.ศุภนิดา
นศพ.อภิษฎา
รายชื่อนักศึกษา
นศพ.ศรัณญ์
นศพ.พิษณุ
นศพ.กฤช
นศพ.ทศพร
นศพ.ณัฏฐ์ พชร
นศพ.ศุภนิดา
นศพ.อภิษฎา
รายชื่อนักศึกษา
นศพ.ศรัณญ์
นศพ.พิษณุ
นศพ.กฤช
นศพ.ทศพร
นศพ.ณัฏฐ์ พชร
นศพ.ศุภนิดา
นศพ.อภิษฎา

สถานที่ปฏิบตั งิ าน
OPD/ห้ องเฝื อก
OPD/ห้ องเฝื อก
OPD/ห้ องเฝื อก
OPD/ห้ องเฝื อก
OR3
OR3
OR4
สถานที่ปฏิบตั งิ าน
OR3
OR3
OR4
OR4
OPD/ห้ องเฝื อก
OPD/ห้ องเฝื อก
OPD/ห้ องเฝื อก
สถานที่ปฏิบตั งิ าน
OPD/ห้ องเฝื อก
OPD/ห้ องเฝื อก
OPD/ห้ องเฝื อก
OPD/ห้ องเฝื อก
OR4
OR4
OR3

แพทย์ผ้ รู ับผิดชอบ
10 ธ.ค. 61 วันหยุด
17 ธ.ค. 61 นพ.ไพสิทธิ์

แพทย์ที่อยูเ่ วรห้ องผ่าตัดวันนัน้
แพทย์ที่อยูเ่ วรห้ องผ่าตัดวันนัน้
แพทย์ที่อยูเ่ วรห้ องผ่าตัดวันนัน้
แพทย์ผ้ รู ับผิดชอบ
แพทย์ที่อยูเ่ วรห้ องผ่าตัดวันนัน้
แพทย์ที่อยูเ่ วรห้ องผ่าตัดวันนัน้
แพทย์ที่อยูเ่ วรห้ องผ่าตัดวันนัน้
แพทย์ที่อยูเ่ วรห้ องผ่าตัดวันนัน้
11 ธ.ค. 61 นพ.สมเกียรติ
18 ธ.ค. 61 พญ.ณัชญา
แพทย์ผ้ รู ับผิดชอบ
28 พ.ย. 61 นพ.กฤตธี
5 ธ.ค. 61 นพ.เอกชัย

แพทย์ที่อยูเ่ วรห้ องผ่าตัดวันนัน้
แพทย์ที่อยูเ่ วรห้ องผ่าตัดวันนัน้
แพทย์ที่อยูเ่ วรห้ องผ่าตัดวันนัน้
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พฤหัสบดี

ศุกร์

รายชื่อนักศึกษา
นศพ.ศรัณญ์
นศพ.พิษณุ
นศพ.กฤช
นศพ.ทศพร
นศพ.ณัฏฐ์ พชร
นศพ.ศุภนิดา
นศพ.อภิษฎา
รายชื่อนักศึกษา
นศพ.ศรัณญ์
นศพ.พิษณุ
นศพ.กฤช
นศพ.ทศพร
นศพ.ณัฏฐ์ พชร
นศพ.ศุภนิดา
นศพ.อภิษฎา

สถานที่ปฏิบตั งิ าน
Topic/Interesting Case

สถานที่ปฏิบตั งิ าน
OR4
OR4
OR3
OR3
OPD/ห้ องเฝื อก
OPD/ห้ องเฝื อก
OPD/ห้ องเฝื อก

แพทย์ผ้ รู ับผิดชอบ
12 ธ.ค. 61 นพ.ฮาร์ ยิต
นพ.มนูญ
20 ธ.ค. 61 นพ.ปฏิเวช
นพ.หฤษฎ์

แพทย์ผ้ รู ับผิดชอบ
แพทย์ที่อยูเ่ วรห้ องผ่าตัดวันนัน้
แพทย์ที่อยูเ่ วรห้ องผ่าตัดวันนัน้
แพทย์ที่อยูเ่ วรห้ องผ่าตัดวันนัน้
แพทย์ที่อยูเ่ วรห้ องผ่าตัดวันนัน้
14 ธ.ค.61 นพ.มนูญ
21 ธ.ค. 61 นพ.วสันต์
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23 ธ.ค. 2561 – 5 ม.ค. 2562
จันทร์

อังคาร

พุธ

รายชื่อนักศึกษา
นศพ.ภานุพงศ์
นศพ.อรอุษา
นศพ.ธิดารัตน์
นศพ.ศุภศิริ
นศพ.กนกฉัตร
นศพ.ธนัท
นศพ.ดุษิตา
นศพ.วินดั ดา
รายชื่อนักศึกษา
นศพ.ภานุพงศ์
นศพ.อรอุษา
นศพ.ธิดารัตน์
นศพ.ศุภศิริ
นศพ.กนกฉัตร
นศพ.ธนัท
นศพ.ดุษิตา
นศพ.วินดั ดา
รายชื่อนักศึกษา
นศพ.ภานุพงศ์
นศพ.อรอุษา
นศพ.ธิดารัตน์
นศพ.ศุภศิริ
นศพ.กนกฉัตร
นศพ.ธนัท
นศพ.ดุษิตา
นศพ.วินดั ดา

สถานที่ปฏิบตั งิ าน
OPD/ห้ องเฝื อก
OPD/ห้ องเฝื อก
OPD/ห้ องเฝื อก
OPD/ห้ องเฝื อก
OR3
OR3
OR4
OR4
สถานที่ปฏิบตั งิ าน
OR3
OR3
OR4
OR4
OPD/ห้ องเฝื อก
OPD/ห้ องเฝื อก
OPD/ห้ องเฝื อก
OPD/ห้ องเฝื อก
สถานที่ปฏิบตั งิ าน
OPD/ห้ องเฝื อก
OPD/ห้ องเฝื อก
OPD/ห้ องเฝื อก
OPD/ห้ องเฝื อก
OR4
OR4
OR3
OR3

แพทย์ผ้ รู ับผิดชอบ
24 ธ.ค. 61 นพ.ฮาร์ ยิต
31 ธ.ค. 61 วันหยุด

แพทย์ที่อยูเ่ วรห้ องผ่าตัดวันนัน้
แพทย์ที่อยูเ่ วรห้ องผ่าตัดวันนัน้
แพทย์ที่อยูเ่ วรห้ องผ่าตัดวันนัน้
แพทย์ที่อยูเ่ วรห้ องผ่าตัดวันนัน้
แพทย์ผ้ รู ับผิดชอบ
แพทย์ที่อยูเ่ วรห้ องผ่าตัดวันนัน้
แพทย์ที่อยูเ่ วรห้ องผ่าตัดวันนัน้
แพทย์ที่อยูเ่ วรห้ องผ่าตัดวันนัน้
แพทย์ที่อยูเ่ วรห้ องผ่าตัดวันนัน้
25 ธ.ค. 61 นพ.สมเกียรติ
18 ธ.ค. 61 พญ.ณัชญา

แพทย์ผ้ รู ับผิดชอบ
26 ธ.ค. 61 นพ.ปฏิเวช
2 ม.ค. 62 นพ.ไพสิทธ์

แพทย์ที่อยูเ่ วรห้ องผ่าตัดวันนัน้
แพทย์ที่อยูเ่ วรห้ องผ่าตัดวันนัน้
แพทย์ที่อยูเ่ วรห้ องผ่าตัดวันนัน้
แพทย์ที่อยูเ่ วรห้ องผ่าตัดวันนัน้
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พฤหัสบดี

ศุกร์

รายชื่อนักศึกษา
นศพ.ภานุพงศ์
นศพ.อรอุษา
นศพ.ธิดารัตน์
นศพ.ศุภศิริ
นศพ.กนกฉัตร
นศพ.ธนัท
นศพ.ดุษิตา
นศพ.วินดั ดา
รายชื่อนักศึกษา
นศพ.ภานุพงศ์
นศพ.อรอุษา
นศพ.ธิดารัตน์
นศพ.ศุภศิริ
นศพ.กนกฉัตร
นศพ.ธนัท
นศพ.ดุษิตา
นศพ.วินดั ดา

สถานที่ปฏิบตั งิ าน
Topic/Interesting Case

สถานที่ปฏิบตั งิ าน
OR4
OR4
OR3
OR3
OPD/ห้ องเฝื อก
OPD/ห้ องเฝื อก
OPD/ห้ องเฝื อก
OPD/ห้ องเฝื อก

แพทย์ผ้ รู ับผิดชอบ
27 ธ.ค. 61 นพ.เอกชัย
พญ.ณัชญา
20 ธ.ค. 61 นพ.กฤษธี
นพ.สมเกียรติ

แพทย์ผ้ รู ับผิดชอบ
แพทย์ที่อยูเ่ วรห้ องผ่าตัดวันนัน้
แพทย์ที่อยูเ่ วรห้ องผ่าตัดวันนัน้
แพทย์ที่อยูเ่ วรห้ องผ่าตัดวันนัน้
แพทย์ที่อยูเ่ วรห้ องผ่าตัดวันนัน้
28 ธ.ค.61 นพ.สมเกียรติ
4 ม.ค. 61 พญ.ณัชญา
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20 ม.ค. - 2 ก.พ. 2562
จันทร์

อังคาร

พุธ

รายชื่อนักศึกษา
นศพ.ณัฐวุฒิ
นศพ.ปริญญา
นศพ.สิริภทั ร
นศพ.เศรษฐกาญจน์
นศพ.ชญานนท์
นศพ.กิตติพศ
นศพ.ธนพงษ์
รายชื่อนักศึกษา
นศพ.ณัฐวุฒิ
นศพ.ปริญญา
นศพ.สิริภทั ร
นศพ.เศรษฐกาญจน์
นศพ.ชญานนท์
นศพ.กิตติพศ
นศพ.ธนพงษ์
รายชื่อนักศึกษา
นศพ.ณัฐวุฒิ
นศพ.ปริญญา
นศพ.สิริภทั ร
นศพ.เศรษฐกาญจน์
นศพ.ชญานนท์
นศพ.กิตติพศ
นศพ.ธนพงษ์

สถานที่ปฏิบตั งิ าน
OPD/ห้ องเฝื อก
OPD/ห้ องเฝื อก
OPD/ห้ องเฝื อก
OR3
OR3
OR4
OR4
สถานที่ปฏิบตั งิ าน
OR3
OR3
OR4
OPD/ห้ องเฝื อก
OPD/ห้ องเฝื อก
OPD/ห้ องเฝื อก
OPD/ห้ องเฝื อก
สถานที่ปฏิบตั งิ าน
OPD/ห้ องเฝื อก
OPD/ห้ องเฝื อก
OPD/ห้ องเฝื อก
OR4
OR4
OR3
OR3

แพทย์ผ้ รู ับผิดชอบ
21 ม.ค. 62 นพ.กฤตธี
28 ม.ค. 62 นพ.เอกชัย
แพทย์ที่อยูเ่ วรห้ องผ่าตัดวันนัน้
แพทย์ที่อยูเ่ วรห้ องผ่าตัดวันนัน้
แพทย์ที่อยูเ่ วรห้ องผ่าตัดวันนัน้
แพทย์ที่อยูเ่ วรห้ องผ่าตัดวันนัน้
แพทย์ผ้ รู ับผิดชอบ
แพทย์ที่อยูเ่ วรห้ องผ่าตัดวันนัน้
แพทย์ที่อยูเ่ วรห้ องผ่าตัดวันนัน้
แพทย์ที่อยูเ่ วรห้ องผ่าตัดวันนัน้
22 ม.ค. 62 นพ.วสันต์
29 ม.ค. 61 นพ.มนูญ

แพทย์ผ้ รู ับผิดชอบ
23 ม.ค. 62 นพ.ฮาร์ ยิต
30 ม.ค. 62 นพ.ปฏิเวช
แพทย์ที่อยูเ่ วรห้ องผ่าตัดวันนัน้
แพทย์ที่อยูเ่ วรห้ องผ่าตัดวันนัน้
แพทย์ที่อยูเ่ วรห้ องผ่าตัดวันนัน้
แพทย์ที่อยูเ่ วรห้ องผ่าตัดวันนัน้
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พฤหัสบดี

ศุกร์

รายชื่อนักศึกษา
นศพ.ณัฐวุฒิ
นศพ.ปริญญา
นศพ.สิริภทั ร
นศพ.เศรษฐกาญจน์
นศพ.ชญานนท์
นศพ.กิตติพศ
นศพ.ธนพงษ์
รายชื่อนักศึกษา
นศพ.ณัฐวุฒิ
นศพ.ปริญญา
นศพ.สิริภทั ร
นศพ.เศรษฐกาญจน์
นศพ.ชญานนท์
นศพ.กิตติพศ
นศพ.ธนพงษ์

สถานที่ปฏิบตั งิ าน
Topic/Interesting Case

สถานที่ปฏิบตั งิ าน
OR4
OR4
OR3
OPD/ห้ องเฝื อก
OPD/ห้ องเฝื อก
OPD/ห้ องเฝื อก
OPD/ห้ องเฝื อก

แพทย์ผ้ รู ับผิดชอบ
24 ม.ค. 62 นพ.ไพสิทธิ์
นพ.วสันต์
31 ม.ค. 62 นพ.ปฏิเวช
นพ.มนูญ

แพทย์ผ้ รู ับผิดชอบ
แพทย์ที่อยูเ่ วรห้ องผ่าตัดวันนัน้
แพทย์ที่อยูเ่ วรห้ องผ่าตัดวันนัน้
แพทย์ที่อยูเ่ วรห้ องผ่าตัดวันนัน้
25 ม.ค.62 นพ.หฤษฎ์
1 ก.พ. 62 นพ.สมเกียรติ
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โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
รายชื่อนักศึกษาแพทย์ ชัน้ ปี ที่ 6 ปี การศึกษา 2561 ภาควิชาออร์ โธปิ ดิกส์
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
25 พ.ย. – 8 ธ.ค. 61
9 – 22 ธ.ค. 61
23 ธ.ค. 61 – 5 ม.ค. 62 20 ม.ค. – 2 ก.พ. 62
นศพ.เศรษฐกาญจน์
นศพ.ภานุพงศ์
นศพ.ศรัณญ์
นศพ.ชนิกานต์
นศพ.ชญานนท์
นศพ.อรอุษา
นศพ.พิษณุ
นศพ.พัชรพลอย
นศพ.กิตติพศ
นศพ.ธิดารัตน์
นศพ.กฤช
นศพ.อภิวฒ
ั น์
นศพ.ธนพงษ์
นศพ.ศุภศิริ
นศพ.ทศพร
นศพ.สันติมน
นศพ.นัฐวุฒิ
นศพ.กนกฉัตร
นศพ.ณัฏฐ์ พชร
นศพ.ธนพร
นศพ.ปริญญา
นศพ.ธนัท
นศพ.ศุภนิดา
นศพ.อภิสรา
นศพ.สิริภทั ร
นศพ.ดุษิตา
นศพ.อภิษฎา
นศพ.นนท์ปวิธ
นศพ.วินดั ดา
นศพ.ชยพงศ์
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ตารางการเรียนการสอนออร์ โธปิ ดิกส์ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
ตารางที่ 1

27

ตารางที่ 2

28

ตารางที่ 3

29

แบบประเมินการปฏิบัตงิ านรายวิชาออร์ โธปิ ดิกส์ ชัน้ ปี ที่ 6
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ ฟ้าหลวง
ชื่อนักศึกษา…………………………………………………………………………………….........รหัส………………………………………………………………………………………………..........................
โรงพยาบาล……………………………………………………………………………………........ภาควิชา/แผนก ศัลยศาสตร์ ออร์ โธปิ ดิคส์ และกายภาพบาบัด
หอผู้ป่วย…………………………………………………………………………………….............ช่วงเวลาปฏิบตั งิ าน……………………………………………………………………………………..................
หัวข้ อการประเมิน
1. ความรู้
2. ทักษะ
2.1 การแก้ ปัญหาทางคลินิก

%
30

10
8-9
6-7
มีความรู้พื ้นฐานที่สาคัญอย่างดีและสามารถนามา
มีความรู้พื ้นฐานที่สาคัญอย่างดีแต่ยงั นามาประยุกต์ใช้ มีความรู้พื ้นฐานที่สาคัญแต่ไม่สามารถ
ประยุกต์ใช้ ในการดูแลผู้ป่วยเป็ นอย่างดี
ในการดูแลผู้ป่วยไม่ดีนกั
นามาประยุกต์ใช้ ในการดูแลผู้ป่วย
 10
9  8
7 6

<6
ขาดความรู้พื ้นฐานที่สาคัญ

NA

54321

50

รวบรวมข้ อมูลปั ญหาได้ สมบูรณ์ แต่ต้อง
การรวบรวมข้ อมูลปั ญหาและการคิดวิเคราะห์
ชี ้แนะการคิดวิเคราะห์แก้ ปัญหา  7  6
แก้ ปัญหาบกพร่ อง
54321
2.2 ความสามารถในการ
เลือกการสืบค้ นและการรักษาได้ ถกู ต้ อง
ไม่สามารถเลือกการสืบค้ นและการรักษาได้ ถกู ต้ อง
ดูแลผู้ป่วยและการตัดสินใจ
10
แต่ไม่สามารถบอกเหตุผลได้ ชดั เจน
7 6
54321
2.3 การบันทึกเวชระเบียน
ขาดข้ อมูลสาคัญบางอย่าง เช่น ประวัติ
ขาดข้ อมูลที่สาคัญหลายอย่าง ไม่เขียน
ส่วนตัวและสังคม ประวัตยิ า progress
Progressnote
10
note, procedure/surgical note, etc.
54321
7 6
2.4 การทาหัตถการ
ทาหัตถการที่สาคัญได้ เองอย่างแคล่วคล่อง
สามารถทาหัตถการที่สาคัญได้ แต่ไม่
สามารถทาหัตถการที่สาคัญได้ แต่
ไม่สามารถทาหัตถการที่สาคัญได้ แม้ จะได้ รับการ
ขันตอนการท
้
าถูกต้ อง มีความชานาญในการใช้
แคล่วคล่องมาก ต้ องการความช่วยเหลือใน
ต้ องการความช่วยเหลือค่อนข้ างมาก
ชี ้แนะแล้ ว ไม่ร้ ู ขนตอนการท
ั้
าหัตถการ และ/หรื อ
10
เครื่ องมือ และติดตามดูแลผู้ป่วยหลังทา
บางขันตอน
้
มีการติดตามดูแลผู้ป่วยหลังทา
หรื อขาดการติดตามดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด
ขาดทักษะพื ้นฐานในการทาหัตถการ
หัตถการอย่างเหมาะสม
 10
หัตถการอย่างเหมาะสม
9  8
7 6
54321
2.5 ทักษะการนาเสนอ
เป็ นขันตอนดี
้
มาก เข้ าใจง่าย
เป็ นขันตอน
้
ฟั งเข้ าใจ โดยอาจต้ องถาม
ไม่เป็ นขันตอน
้
ต้ องถามเพิ่มเติม
สับสนมาก นักเรี ยนไม่มีความเข้ าใจในเรื่ องที่
5
 10 เพิ่มเติมเล็กน้ อย
9 8
ค่อนข้ างมากจึงจะเข้ าใจ
7 6
นาเสนอ
5432 1
2.6 การสื่อสารกับผู้ป่วย/ญาติ
ดีมาก ผู้ป่วยและญาติพงึ พอใจมาก
ดี ผู้ป่วยและญาติเข้ าใจโรคที่เป็ น
ผู้ป่วยและญาติบางคนไม่เข้ าใจโรค
ใช้ วาจาไม่เหมาะสม หรื อ สร้ างความสับสนให้ แก่
5
 10
9 8
 7  6 ผู้ป่วยและญาติ
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10

รวบรวมข้ อมูลปั ญหาได้ สมบูรณ์
คิดวิเคราะห์แก้ ปัญหาได้ ด้วยตนเองดี  10
เลือกการสืบค้ นและการรักษาได้ ถกู ต้ องสามารถ
บอกเหตุผล และคานึงถึงปั จจัยรอบด้ าน
 10
มีข้อมูลสาคัญครบถ้ วน เป็ นระเบียบ อ่านง่าย ลง
ลายมือชื่อและรหัส
 10

รวบรวมข้ อมูลปั ญหาได้ สมบูรณ์ คิดวิเคราะห์
แก้ ปัญหาได้ ด้วยตนเอง
9  8
เลือกการสืบค้ นและการรักษาได้ ถกู ต้ อง
สามารถบอกเหตุผล แต่ยงั ขาดการคานึงถึง
ปั จจัยบางด้ าน
9  8
มีข้อมูลสาคัญครบถ้ วน แต่ ไม่เป็ นระเบียบอ่าน
ยาก หรื อ ไม่ลงลายมือชื่อ/รหัส
9  8

ถ้ าให้ คะแนน ≤ 6 คะแนน หัวข้ อใดหัวข้ อหนึ่ง หรื อให้ คะแนนเต็ม 10 คะแนน เป็ นส่ วนใหญ่ กรุ ณาเขียนเหตุผล/ความคิดเห็นประกอบ
ความคิดเห็นเพิ่มเติม………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………...
………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ตัวอย่ างแบบประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษาแพทย์ ปี 6
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ ฟ้าหลวง
ชื่อนักศึกษา…………………………………………………………………………………….........รหัส………………………………………………………………………………………………..........................
โรงพยาบาล……………………………………………………………………………………........ภาควิชา/แผนก ศัลยศาสตร์ ออร์ โธปิ ดิคส์ และกายภาพบาบัด
หอผู้ป่วย…………………………………………………………………………………….............ช่วงเวลาปฏิบตั งิ าน……………………………………………………………………………………..................
หัวข้ อการประเมิน
3. ความเป็ นวิชาชีพแพทย์
3.1 ความสามารถในการ
เรี ยนรู้ ด้วยตนเอง
3.2 การวางตัวทีเ่ หมาะสม
3.3 ความรับผิดชอบ
3.4 เจตคติและจริ ยธรรม
3.5 มนุษยสัมพันธ์กบั
ผู้ร่วมงาน

%

10

8-9

6-7

<6

แสดงถึงความใฝ่ ร้ ู ค้นคว้ าเพิ่มเติมได้ ด้วยตนเอง
 10
ตรงต่อเวลา บุคลิกภาพ ความประพฤติ การแต่ง
กายถูกระเบียบ ทุกกาลเทศะ
 10
รับผิดชอบดีมาก หรื อได้ รับคาชมในการดูแล
ผู้ป่วยและการอยูเ่ วรอย่างมาก
 10
ดูแลผู้ป่วยทังร่้ างกายและจิตใจอย่างดี เคารพ
สิทธิของผู้ป่วย
 10
มีมนุษยสัมพันธ์ทีดีมาก และการทางานเป็ นทีมดี
มาก
 10

แสดงถึงความใฝ่ ร้ ู ค้ นคว้ าเพิ่มเติมได้ โดยต้ อง
ชี ้แนะวิธีการ
9 8
ตรงต่อเวลา บุคลิกภาพ ความประพฤติ การ
แต่งกายถูกระเบียบ เป็ นส่วนใหญ่  9  8
รับผิดชอบดีในการดูแลผู้ป่วยและการอยูเ่ วร
9 8
ดูแลผู้ป่วยทังร่้ างกายและจิตใจเคารพสิทธิ
ของผู้ป่วย
9 8
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีทางานร่ วมกับผู้อื่นได้
9  8

ต้ องกระตุ้นและชี ้แนะวิธีการจึงจะค้ นคว้ า
เพิ่มเติม
7 6
ไม่ตรงต่อเวลา บุคลิกภาพ การแต่งกายถูก
ระเบียบเป็ นส่วนใหญ่
7 6
ไม่มีข้อร้ องเรี ยนเรื่ องความรับผิดชอบในการ
ดูแลผู้ป่วยและการอยูเ่ วร  7  6
การดูแลผู้ป่วยขาดมิตดิ ้ านจิตใจแต่ยงั เคารพ
สิทธิของผู้ป่วย
7 6
ขาดมนุษยสัมพันธ์ หรื อมีปัญหาในการ
ทางานร่ วมกับผู้อื่น
7 6

ขาดความใฝ่ ร้ ู แม้ จะได้ รับการกระตุ้นและชี ้แนะ
5432 1
มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม และไม่ปรับปรุงหลังจาก
ได้ รับคาตักเตือน
54321
ไม่รับผิดชอบ หรื อ มีข้อร้ องเรี ยนในการดูแลผู้ป่วย
และการอยู่เวร
54321
การดูแลผู้ป่วยขาดมิตดิ ้ านจิตใจและไม่เคารพสิทธิ
ของผู้ป่วย
543 2  1
มนุษยสัมพันธ์ไม่ดี และ ไม่สามารถทางานร่ วมกับ
ผู้อื่นได้
54321

NA
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4
4
4
4
4

เวลาปฏิบัติงาน
หมายเหตุ กรุ ณาให้ คะแนนโดยทาเครื่องหมาย

ครบ
ป่ วย................วัน
ลา...............วัน
ขาด.............วัน
ในช่ องสี่เหลี่ยมหน้ าช่ องคะแนนที่ต้องการ ; NA = ไม่ สามารถประเมินได้ ; % = นา้ หนักของแต่ ละหัวข้ ออาจแตกต่ างกันในแต่ ละภาควิชา

ถ้ าให้ คะแนน ≤ 6 คะแนน หัวข้ อใดหัวข้ อหนึ่ง หรื อให้ คะแนนเต็ม 10 คะแนน เป็ นส่ วนใหญ่ กรุ ณาเขียนเหตุผล/ความคิดเห็นประกอบ

ทังนี
้ ้ ได้ แจ้ งผลการประเมินเบื ้องต้ นให้ นกั ศึกษาแพทย์ทราบ และ feedback เพื่อการพัฒนา (formative evaluation) เมื่อผ่านการปฏิบตั งิ านแล้ ว 1 – 2 สัปดาห์
 แจ้ งผล feedback (formative evaluation) แจ้ งโดย.....................................................................................
 ไม่ได้ แจ้ งผล feedback (formative evaluation)
ความคิดเห็นเพิ่มเติม
……………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………

ผู้ประเมินคนที่ 1 ...............................................................................
(.......................................................................)
วันที่
....................................................................................
ตาแหน่ ง  หัวหน้ าแผนก/หอผู้ป่วย
 อาจารย์

ผู้ประเมินคนที่ 2 ...............................................................................
(.......................................................................)
วันที่
....................................................................................
ตาแหน่ ง  หัวหน้ าแผนก/หอผู้ป่วย
 อาจารย์

ผู้ประเมินคนที่ 3 ...............................................................................
(.......................................................................)
วันที่
....................................................................................
ตาแหน่ ง  หัวหน้ าแผนก/หอผู้ป่วย
 อาจารย์
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