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ค าน า 

  การศึกษาในระดบัอุดมศึกษาส าหรับวิชาแพทยศาสตร์ การมีส่วนร่วมของนักศึกษาใน

รูปแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง (active learning) ถือเป็นองค์หระกอบส าคญัเพ่ือการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ

สอดคล้องกบัความรู้ทางด้านการแพทย์ท่ีมีการพฒันาอยา่งตอ่เน่ืองตอลดเวลา การปรับตวัของนกัศกึษาจึง

ต้องเกิดขึน้ตลอดเวลาเพ่ือการเรียนรู้ด้วยวิธีดงักลา่ว 

  การศกึษาในระดบั clinic มีลกัษณะการเรียนการสอนท่ีมีความแตกต่างจากระดบั pre-

clinic อย่างชดัเจน ดงันัน้การเรียนการสอนในระดบั clinic นกัศึกษาจึงต้องมีการปรับตวั ซึ่งอาจส่งผลต่อ

การเรียนรู้ของนกัศกึษา 

 คูมื่อนกัศึกษาเล่มนีจ้ดัท าขึน้มีวตัถปุระสงค์เพ่ือเป็นแนวทางในให้นกัศึกษาแพทย์สามารถศึกษา

รวมถึงปฏิบตังิานทางด้านศลัยกรรมกระดกู ณ โรงพยาบาลกลาง และโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ได้

อย่างราบร่ืน อนัจะส่งผลให้นกัศึกษาสามารถเรียนรู้ทางด้านศลัยกรรมกระดกูได้อย่างมีประสิทธิภาพอนั

สงูสดุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณาจารย์ ภาควิชาออร์โธปิดกิส์ 

ศนูย์แพทยศาสตรศกึษาชัน้คลินิกส านกัการแพทย์ 
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รายช่ืออาจารย์ภาควิชาออร์โธปิดกิส์ ศนูย์แพทยศาสตรศกึษาชัน้คลินิกส านกัการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 

ส านกัวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัแมฟ่้าหลวง 

โรงพยาบาลกลาง 
 1. นายมนตรี สิริไพบลูย์กิจ นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
 2. นายสมเกียรต ิ ยงย่ิงศกัดิถ์าวร นายแพทย์ช านาญการพิเศษ   
 3. นายรณชยั มโนพาประเสริฐ นายแพทย์ช านาญการ  
 4. นายวสนัต์ สเุมธพิมลชยั  นายแพทย์ช านาญการ  
 5. นายเอกชยั เจริญอาภรณ์วฒันา นายแพทย์ช านาญการ  
  6. นายหฤษฎ์        ตู้จินดา  นายแพทย์ช านาญการ  
 7. นายฮาร์ยิต ซิงห์     บดัตยิา  นายแพทย์ช านาญการ   
 8. นายปฎิเวช        งามวิจิตวงศ์  นายแพทย์ช านาญการ  
 9. นายมนญู ศกัดนิาเกียรติกลุ  นายแพทย์ช านาญการ  
 10. นายไพสิทธ์ิ วรปาณิ  นายแพทย์ช านาญการ 
 11. นายกฤตธี  โคละฑตั  นายแพทย์ช านาญการ 
 12. นางสาวณชัญา สริุยฉตัร  นายแพทย์ปฏิบตัิการ 

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์  
 1. นายชยัชนะ  ตนัติกลุ  นายแพทย์ช านาญการพิเศษ  

 2. นายชยัเชษฐ์  ภารดีวิสทุธ์ิ  นายแพทย์ช านาญการพิเศษ  

 3. นายจีรวธัน์  กิจสมานมิตร  นายแพทย์ช านาญการ  

 4. นายศภุชยั กิตตเิกษมศลิป์  นายแพทย์ช านาญการ  

 5. นายดสิทตัต์   ศรีพระประแดง  นายแพทย์ช านาญการ  

 6. นายมงคล ฉตัรศรีนพคณุ  นายแพทย์ช านาญการ 

 7. นางอรชมุา  หตุะโกวิท  นายแพทย์ช านาญการ  

 8. นางสาวองัคณา  เทพเลิศบญุ  นายแพทย์ช านาญการ 

 9. นายมนตรี ชวูงษ์  แพทย์เฉพาะทาง (แพทย์ห้วงเวลา)  

 10. นายประกาศิต ชนะสิทธ์ิ  แพทย์เฉพาะทาง (แพทย์ห้วงเวลา) 

 11. นายชยัยนัต์ รัตนากรพนัธุ์  แพทย์เฉพาะทาง (แพทย์ห้วงเวลา) 

 12. นายกมลชนก ประภาศรีสขุ  แพทย์เฉพาะทาง (แพทย์ห้วงเวลา) 

 13. นายเตมีย์ เสถียรราษฎร์  แพทย์เฉพาะทาง (แพทย์ห้วงเวลา) 

 14. นายยตธิร เพ็ญชาติ  แพทย์เฉพาะทาง (แพทย์ห้วงเวลา) 

 15. นายภราดร  วอ่งวิทย์การ  นายแพทย์ปฏิบตัิการ 
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ตารางแสดงรายช่ือนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2561 
ล าดับ 
No. 

รหัสประจ าตัว 
Student Code 

ชื่อ – นามสกลุ 
Name - Surname 

1 5632101001 นางสาวกนกฉัตร กาญจนนิตย ์

2 5632101002 นายกฤช  วงศ์วิเศษ 

3 5632101003 นายกิตติพศ แสงทอง  

4 5632101004 นายชญานนท ์ บุญธีระเลิศ 

5 5632101005 นางสาวชนิกานต ์ ส่วยน ุ

6 5632101006 นายชยพงศ์ เศรษฐบุปผา 

7 5632101007 นางสาวณัฏฐ์พชร   เอมมณรีัตน ์

8 5632101008 นางสาวดุษิตา สุลักษณาการ 

9 5632101009 นายทศพร ธ ารงคุณากร 

10 5632101010 นายธนพงษ ์ วงศ์รัตน ์

11 5632101011 นางสาวธนพร อิงคนินันท ์

12 5632101012 นางสาวธิดารตัน ์ วงษ์สกุล 

13 5632101013 นายนนท์ปวิธ ช่ืนบาน  

14 5632101014 นายนัฐวุฒ ิ เหมันต์วิเชียร 

15 5632101016 นายปริญญา ธุโรปถัมป ์

16 5632101018 นางสาวพัชรพลอย วิราทนา  

17 5632101019 นายพิษณ ุ วิริยะประสนชีวะ 

18 5632101021 นายภานุพงศ ์ ภูเขา 

19 5632101022 นางสาววินัดดา ดรุณถนอม 

20 5632101023 นายศรณัญ ์ มูลศลิป ์

21 5632101024 นางสาวศุภนิดา ทาวงค ์

22 5632101025 นายเศรษฐกาญจน ์ นวลค ามา 

23 5632101026 นายสันตมิน ทองเกตุ 

24 5632101027 นางสาวสิรภิัทร คูตระกลู 

25 5632101028 นายอภิวัฒน์ อัครพัฒนานุกูล 

26 5632101029 นางสาวอภิษฎา ศรีสังวาลย ์

27 5632101030 นางสาวอรอุษา เลิศพงศาภรณ ์

28 5632101032 นายธนัท  กัมทรทิพย์ 

29 5632101033 นางสาวศุภศริ ิ ตันติยุทธ 

30 5632101034 นางสาวอภิสรา จงพิทักษ์รัตน์ 
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การจัดกลุ่มนักศึกษา 

 

25 พ.ย. – 8 ธ.ค. 61 9 -22 ธค. 61 23 ธ.ค.61 – 5 ม.ค.62 20 ม.ค. – 2 ก.พ.62 
รพก รพจ รพก รพจ รพก รพจ รพก รพจ 

E I A M M A I E 
F J B N N B J F 
G K C O O C K G 
H L D P P D L H 



ค าอธิบายรายวิชา 

  ทกัษะการดแูลผู้ ป่วยท่ีเป็นโรคหรือบาดเจ็บกระดกูกบัข้อและเนือ้เย่ือ (ก่อนการผา่ตดั ระหวา่ง 
การผา่ตดั และหลงัการผ่าตดั) ท่ีหอผู้ ป่วยใน หอผู้ ป่วยนอก ห้องผ่าตดั และหอผู้ ป่วยหนกั  การท าหตัถการ
ท่ีส าคัญและจ าเป็น ภายใต้การแนะน าของอาจารย์แพทย์ การบันทึกเวชระเบียน  ก ารประเมิน
ความสามารถของตนเองในการดแูลรักษาผู้ ป่วย การส่งต่อผู้ ป่วยเพ่ือรักษา ฝึกฝนการเรียนรู้ติดตอ่ส่ือสาร
เพ่ือสร้างความเข้าใจระหว่างแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ ป่วย การดแูลผู้ ป่วยแบบองค์รวม การ
ฟืน้ฟูสมรรถภาพ การส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค การบูรณาการกับรังสีวิทยา เวชศาสตร์ฟื้นฟ ู
วิสญัญีวิทยา และสาขาวิชาอ่ืน ๆ 
 

วัตถุประสงค์รายวิชา 

เม่ือเสร็จสิน้การศึกษาปฏิบตัิงานทางศลัยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ฯ นกัศึกษาแพทย์จะมีความสามารถ  
ดงันี ้
1.  วินิจฉยัโรคและการบาดเจ็บท่ีพบบอ่ยทางออร์โธปิดกิส์ได้อยา่งถกูต้อง 
2.  อธิบายหลกัการและวิธีการดแูลผู้ ป่วยทางออร์โธปิดิกส์ได้อยา่งถกูต้อง 
3.  สามารถปฏิบตัหิตัถการทางออร์โธปิดกิส์เบือ้งต้น ท่ีพบบอ่ยได้อยา่งถกูต้อง 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
1. การจดัตารางหมนุเวียนการปฏิบตังิาน  

สัปดาห์ หัวข้อเร่ือง 

จ านวนช่ัวโมง 

อาจารย์ผู้สอน 
บรรยาย ปฏิบัต ิ

ค้นคว้า* 
ด้วย
ตนเอง 

สปัดาห์ท่ี 1 

Orientation 
   

คณาจารย์ภาควิชา 

Lecture 
   

คณาจารย์ภาควิชา 

หตัถการทางออร์โธปิดกิส์  
  

คณาจารย์ภาควิชา 

สปัดาห์ท่ี 1 
- 

สปัดาห์ท่ี 2 
 

OPD 
   

คณาจารย์ภาควิชา 
 

OR    
คณาจารย์ภาควิชา 

 

ห้องเฝือก    
คณาจารย์ภาควิชา 

 

 

การวดัผลและการประเมินผล 
   -  การเข้าร่วมกิจกรรม 
  -  สอบ OSCE 

คณาจารย์ภาควิชา 
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2. การฝึกปฏิบตัิหตัถการทางออร์โธปิดิกส์ ระหว่างเวลา 9.00 – 16.00 น. ดงันี ้

2.1 ทบทวนการตรวจร่างกายทาง  Orthopaedic 
2.2  ฝึกหตัถการทางออร์โธปิดกิส์ ซึง่ประกอบด้วย 

- Finger splinting 
- Figure of 8 strap 
- Shoulder dislocation 
- Elbow dislocation 
- Hip dislocation      
- Skin traction 
- Reduction Fracture Distal end of radius 

2.3 การฝึกปฏิบตัทิกัษะหตัถการ  
      หตัถการท่ีควรได้ท า 

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. หตัถการอ่ืน ๆ ให้อยู่ในดลุยพินิจ ของแพทย์ออร์โธปิดกิส์ 
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ระเบียบการปฏิบัติงาน 
 

1.  ปฏิบตังิานด้านศลัยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์  ในโรงพยาบาลกลางและโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 
ภายใต้การดแูลรับผิดชอบของแพทย์ออร์โธปิดิกส์  

2.  ไมส่ามารถออกใบรับรองหรือลงความเห็นในใบชนัสตูร 
3.  ไม่สามารถเซ็นยาฟรีได้ ยกเว้น ผู้ ป่วยในโครงการบตัรสขุภาพหรือผู้ มีรายได้น้อย และทุกครัง้ท่ี

เซ็นใบสัง่ยา ควรต้องมีการเซ็นช่ือรับรอง (countersign) โดยแพทย์ประจ าของโรงพยาบาล ทัง้นี ้ให้เป็นไป
ตามกฎระเบียบของโรงพยาบาลร่วมสอนนัน้ๆ 

4.  การกระท าปฏิบตัิการใดๆ แก่ผู้ ป่วย ให้ค านึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของผู้ ป่วยเป็น
ส าคญั ทัง้นีก้ารใช้หลักความประหยัดโดยประยุกต์ความรู้ทางวิชาชีพ หลักเศรษฐกิจ สังคม พฤติกรรม
ศาสตร์ และหลกัการบริหารงานในการให้บริการแก่ผู้ ป่วย 

5. ต้องมีความรับผิดชอบและปฏิบตัิงานท่ีได้รับมอบหมายให้ส าเร็จลุล่วง อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

บทบาทหน้าที่ของนักศึกษาแพทย์ 
1.1  การปฏิบัตงิานบนหอผู้ป่วย 

1.1.1  รับผิดชอบดแูลผู้ ป่วยในหอผู้ ป่วยท่ีได้รับมอบหมายร่วมกบัแพทย์ออร์โธปิดกิส์ 
1.1.2  ต้องมาตรวจ สัง่การรักษาผู้ ป่วยและเตรียมผู้ ป่วยส าหรับผา่ตดัในหอผู้ ป่วยท่ี 
1.1.3 ตนเองรับผิดชอบทกุวนั  โดยมีแพทย์ออร์โธปิดกิส์เป็นผู้ควบคมุ 
1.1.4 บนัทกึประวตักิารเจ็บป่วย การตรวจร่างกายและการด าเนินโรค  ลงในรายงาน

ผู้ ป่วยทกุรายให้สมบรูณ์ 
1.1.5 การรับหรือส่งปรึกษาผู้ ป่วยกับฝ่ายอ่ืนๆ  รวมทัง้การน าส่งผู้ ป่วยเพ่ือรักษาต่อ 

ให้แพทย์ออร์โธปิดกิส์ท่ีรับผิดชอบเป็นผู้พิจารณา 
1.1.6 ตดิตามผลการตรวจทางห้องปฏิบตักิารหรือการตรวจพิเศษตา่งๆ ท่ีได้สง่ตรวจไว้ 
1.1.7 ท าหตัถการท่ีได้รับมอบหมาย 
1.1.8 ดแูลผู้ ป่วยอยา่งน้อยวนัละ 2 ครัง้ 

1.2 การปฏิบัตงิานท่ีห้องตรวจผู้ป่วยนอก 
1.2.1 ออกตรวจผู้ ป่วยนอกด้านศลัยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ตามท่ีได้รับมอบหมาย โดย

มีแพทย์ออร์โธปิดกิส์เป็นผู้ควบคมุ 
1.2.2 บันทึกรายละเอียดเก่ียวกับประวัติการตรวจทางกายภาพ การตรวจทาง

ห้องปฏิบตัิการรวมทัง้การตรวจพิเศษอ่ืนๆ ลงในบตัรตรวจโรคโดยละเอียด
เพ่ือประโยชน์ในการเรียนรู้การตดิตามดแูลการรักษา 

1.2.3 การรับผู้ ป่วยไว้ในโรงพยาบาล การรับหรือส่งปรึกษาข้ามแผนก ตลอดจนการ
ส่งผู้ ป่วยไปรักษาต่อในโรงพยาบาลอ่ืนๆ  ให้อยู่ในดุลยพินิจของแพทย์ผู้
ควบคมุ 

1.2.4 ช่วยท าและฝึกฝนท าหตัถการด้วยตนเองในกรณีท่ีสามารถกระท าได้ส าหรับ
ผู้ ป่วยท่ีสมควรได้รับการผ่าตดัท่ีห้องผ่าตดัเล็กหรือห้องฉุกเฉิน  ทัง้นีค้วรให้
แพทย์ออร์โธปิดกิส์ท่ีออกตรวจผู้ ป่วยนอกเป็นผู้พิจารณาอนญุาต 
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1.2.5 ช่วยท าหรือกระท าการจัดกระดูกเข้าท่ีและเข้าเฝือกผู้ ป่วยท่ีกระดูกหักหรือข้อ
เคล่ือนท่ีไมซ่บัซ้อน  ภายใต้การควบคมุของแพทย์ออร์โธปิดิกส์ 

1.2.6 ติดตามผู้ ป่วยท่ียังมีปัญหา หรือผู้ ป่วยท่ีได้รับไว้ในโรงพยาบาลเพ่ือการ
ตดิตามผลการรักษาและการศกึษาผู้ ป่วยตอ่ไป 

1.3 การปฏิบัตงิานในห้องผ่าตัด 
1.3.1  ช่วยผ่าตดัหรือท าผ่าตดัผู้ ป่วยตามท่ีได้รับมอบหมาย ตามวนั เวลา และห้อง

ผา่ตดัท่ีจดัไว้ 
1.3.2  การท าผ่าตัดด้วยตนเองของนักศึกษาแพทย์ ให้แพทย์ออร์โธปิดิกส์เป็นผู้

พิจารณาอนญุาตและควบคมุเป็นรายๆ ไป 
1.3.3  เขียนรายงานการผ่าตัด สั่งการรักษาหลังผ่าตัด และลงทะเบียนในสมุด

ทะเบียนผา่ตดัท่ีได้จดัไว้ ภายใต้การดแูลของแพทย์ผู้ควบคมุ 
1.3.4  เขียนรายละเอียดลงไปในใบสง่ชิน้เนือ้ เพ่ือสง่ตรวจทกุราย 
1.3.5  ชว่ยหรือฝึกหดัท าการตรวจพิเศษด้วยเคร่ืองมือตา่งๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
1.3.6  ศกึษารายละเอียดเก่ียวกบัโรค และวิธีการผา่ตดัก่อนท่ีจะเข้าช่วยผ่าตดัหรือท า

ผา่ตดัเองทกุครัง้ 
1.4  การอยู่เวรนอกเวลาราชการ 

 นกัศกึษาแพทย์ปฏิบตังิานนอกเวลาราชการตามตารางก าหนดการอยู่เวรโดยในวนัจนัทร์ 
ถึง วนัศกุร์ เร่ิมตัง้แตเ่วลา 16.30 น. – 7:00 น. วนัหยดุราชการและวนัหยดุนกัขตัฤกษ์เร่ิมตัง้แตเ่วลา 7:00 
น. – 7:00 น.ของวนัรุ่งขึน้ นกัศกึษาแพทย์ท่ีอยู่เวรจะต้องรับผู้ ป่วยฉกุเฉินทกุรายท่ีถกูรับไว้ในโรงพยาบาล  
เพ่ือให้การดแูลใกล้ชิด หรือเข้าชว่ยผา่ตดัหรือสงัเกตการณ์ท าหตัถการตา่ง ๆ โดยอยู่ในการควบคมุดแูลของ
อาจารย์ท่ีอยูเ่วรนอกเวลาราชการ โดย 

1.4.1  ผลัดเปล่ียนกันอยู่เวรปรึกษาด้านศลัยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ตามตารางการ
ปฏิบตังิานนอกเวลาราชการท่ีโรงพยาบาลกลางและโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ก าหนด 

1.4.2  ต้องขึน้มาดูแลผู้ ป่วยและสั่งการรักษา เม่ือได้รับการรายงานจากเจ้าหน้าท่ี
ประจ าหอผู้ ป่วย  ห้ามสัง่การรักษาทางโทรศพัท์  หากมีปัญหาหรือตดัสินใจเองไม่ได้ให้รายงานปรึกษา
แพทย์ท่ีอยูเ่วรในวนันัน้เป็นล าดบัขัน้ตอ่ไป 

1.4.3  เตรียมผู้ ป่วยส าหรับผ่าตดัทุกราย  และเข้าช่วยผ่าตดัทุกรายท่ีท าผ่าตดันอก
เวลาราชการ 

1.4.4  ในรายท่ีนกัศึกษาแพทย์ได้รับอนุญาตให้ท าผ่าตดัได้เอง  ให้แพทย์ผู้ควบคุม
พิจารณาและรับผิดชอบเป็นราย ๆ ไป 

 1.5  การเรียนการสอนโดยการอภปิราย การสัมมนา 
ประกอบไปด้วยการท า Topic, การเรียนแบบบรูณาการร่วมกบัสาขาวิชาตา่ง ๆ และการ

สอนด้วยกระบวนการแก้ปัญหา (PBL) ท่ีใช้โจทย์ตวัอย่างเป็นตวัน าในการเรียน เพ่ือให้นกัศกึษาแพทย์รู้จกั
ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง การท างานเป็นทีมและฝึกการดแูลผู้ ป่วยแบบองค์รวม สามารถน าความรู้ทาง
ทฤษฎีและหลกัฐานตา่ง ๆ มาประกอบการวินิจฉัย วางแผนการดแูลรักษาผู้ ป่วย และฝึกการอภิปรายในท่ี
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ประชุมจ านวนชัว่โมงในแต่ละหวัข้อประมาณ  2 - 4 ชัว่โมงแล้วแต่หวัข้อเร่ืองท่ีก าหนดไว้ในตารางเรียน 
มีอาจารย์ท่ีก าหนดไว้ในแตล่ะหวัข้อเป็นผู้ควบคมุดแูลและให้ค าปรึกษา 
 

 1.6  การบันทกึและการส่งรายงานผู้ป่วย 

 1.6.1  เม่ือนกัศกึษาแพทย์รับผู้ ป่วย จะต้องซกัประวตัิ ตรวจร่างกาย ตรวจครรภ์ ตรวจ
ภายใน ร่วมกบัอาจารย์ พร้อมทัง้บนัทกึลงในแผน่ on Admission note ภายใน 24 ชัว่โมงนบัจากเวลาท่ีรับ
ผู้ ป่วยเข้าไว้ในโรงพยาบาล รวมทัง้มีการสรุปการวินิจฉัย ให้การวินิจฉัยแยกโรค ตลอดจากแผนการดแูล
รักษา รวมทัง้เขียน progress note นอกจากนีค้วรมีการบนัทกึผลการตรวจทางห้องปฏิบตัิการ และการ
ตรวจพิเศษท่ีจ าเป็นอยู่ด้วย รวมถึงมี Operative note กรณีท่ีผู้ ป่วยได้รับการผา่ตดั 
 1.6.2  ให้เขียนรายงานแบบ POMR (Problem Oriented Medical Record) ให้
นกัศกึษาแพทย์เลือกผู้ ป่วยท่ีรับไว้แล้วเขียนรายงานสง่ภายใน 7 วนั ตัง้แตผู่้ ป่วยเข้ามานอนในโรงพยาบาล 
เขียนรายงานสง่ 4 ฉบบั  

 1.7 การส่งใบประเมิน รายงานผู้ป่วย และสมุดบันทกึหัตถการ 

เพ่ือให้มีการประเมินผลได้อยา่งถกูต้องสมบรูณ์ มีความงา่ยต่อการตรวจสอบ จงึให้นกัศกึษา แพทย์ส่งเอกสาร
การบนัทกึการปฏิบติังานดงันี ้

 1.7.1  การเรียนการสอน Teaching round หรือservice round ให้นกัศึกษาแพทย์เขียนช่ือ
เร่ืองท่ีเรียน วนั เวลา และอาจารย์ผู้สอนลงในใบประเมิน แล้วส่งโดยตรงกบัอาจารย์ท่านนัน้เม่ือสิน้สดุการเรียน
การสอน 
 1.7.2  การเรียนการสอนท่ีคลินิกผู้ ป่วยนอก(OPD Teaching) ให้นกัศกึษาแพทย์เขียน 
วนัท่ีออก OPD ช่ืออาจารย์ผู้สอน ลงในใบประเมิน แล้วส่งโดยตรงกบัอาจารย์ทา่นนัน้เม่ือสิน้สดุการ
ปฏิบตังิาน 
 1.7.3  การสง่รายงานผู้ ป่วย ให้นกัศกึษาแพทย์เขียนช่ือตนเอง ช่ือผู้ ป่วย การวินิจฉยัโรค 
วนัท่ีรับผู้ ป่วย และวนัท่ีสง่รายงานลงในใบประเมินแนบไปกบัรายงานผู้ ป่วย แล้วน าสง่ตามระยะเวลาท่ี
ก าหนด 
 1.7.4   สมดุบนัทกึหตัถการ(Log book) ให้บนัทกึหตัถการท่ีนกัศกึษาแพทย์ได้เข้าดู ชว่ย
หรือปฏิบตัลิงในสมดุบนัทึก พร้อมทัง้มีลายเซ็นอาจารย์ผู้ดแูลในวนันัน้ก ากบั แล้วน าสง่ท่ีภาควิชาภายใน 3 
วนั นบัจากวนัท่ี นกัศกึษาแพทย์ลงกอง เพ่ือน าไปรวบรวมและให้คะแนน 
 

 
การลาของนักศึกษาแพทย์ 

นักศึกษาแพทย์ท่ีมีความจ าเป็นต้องลาป่วยหรือลากิจในเวลาราชการหรือออกนอกบริเวณ
โรงพยาบาลในเวลาราชการ  ต้องได้รับอนุญาต  จากแพทย์ออร์โธปิดิกส์ท่ีรับผิดชอบหรือผู้ อ านวยการ
โรงพยาบาล 
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ส่ือการสอน 
1. VCD/DVD 
2. เอกสารประกอบการเรียนการสอน 
3. ต าราออร์โธปิดคิส์ เลม่ 1 (trauma) 
4. ต าราออร์โธปิดคิส์ เลม่ 2 (diseases) 
5. อปุกรณ์หตัถการทางออร์โธปิดกิส์ 
6. ต าราการตรวจร่างกายทางออร์โธปิดกิส์ 

 
การวัดผลและประเมินผล 

แพทย์ออร์โธปิดิกส์ของโรงพยาบาลกลางจะร่วมกนัประเมินผลการปฏิบตัิงานของนกัศกึษาแพทย์ 
เม่ือสิน้สุดระยะเวลาปฏิบตัิงาน ทัง้นี ้โดยใช้แบบประเมินผลของหน่วยงานศลัยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และ
กายภาพบ าบดั ทัง้นี ้กรุณาประเมินนกัศกึษาแพทย์เม่ือผา่นการปฏิบตังิานแล้ว 1 – 2 สปัดาห์ และตกัเตือน 
(feedback) นกัศกึษาเพ่ือการปรับปรุง  

เกณฑ์การตัดสินผล   เกณฑ์ได้ – ตก ตดัสินแบบอิงเกณฑ์ โดยมีวิธีการประเมินนกัศกึษาแพทย์ 
ดงันี ้

วิธีการประเมินนักศึกษา สัดส่วนของการประเมินผล(ร้อยละ) 
การสอบปฏิบตัหิลายสถานีทางคลินิก (OSCE) 30% 
ประเมินการสง่งานตามเวลาท่ีก าหนด    
(สมดุบนัทกึเหตกุารณ์ logbook) 

10% 

ประเมินการปฏิบตังิานในสถานการณ์จริง  
(โรงพยาบาลกลาง) 

60% 

รวม 100 
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การจัดการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ ชัน้ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ภาควิชาออร์โธปิดกิส์ 

โรงพยาบาลกลาง 

การแบง่สายการเรียนการสอนรายวิชาการดแูลผู้ ป่วยผา่ตดั 6 ชัน้ปีท่ี 6 ปีการศกึษา 2561 

สาย A 
1. อ.นพ.มนตรี  สิริไพบลูกิจ 
2. อ.นพ.เอกชยั  เจริญอาภรณ์วฒันา 
3. อ.นพ.ฮาร์ยิตซิงห์  บดัดิยา 
4. อ.นพ.ปฏิเวช  งามวิจิตวงศ์ 
5. อ.นพ.ไพสิทธ์ิ  วรปานิ 
6. อ.นพ.กฤษธี  โคละทตั 

สาย B 
1. อ.นพ.รณชยั  มโนพาประเสริฐ 
2. อ.นพ.สมเกียรติ  ยงย่ิงศกัดิ์ถาวร 
3. อ.นพ.วสนัต์  สเุมธพิมลชยั 
4. อ.นพ.มนญู  ศกัดนิาเกียรตกิลุ 
5. อ.นพ.หฤษฎ์  ตู้จินดา 
6. อ.พญ.ณชัญา  สริุยฉัตร 

 

รายช่ือนักศึกษาแพทย์ ชัน้ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ภาควิชาออร์โธปิดกิส์ 

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.ภานพุงศ์ นศพ.นฐัวฒุิ 
นศพ.พชัรพลอย นศพ.พิษณุ นศพ.อรอษุา นศพ.ปริญญา 
นศพ.อภิวฒัน์ นศพ.กฤช นศพ.ธิดารัตน์ นศพ.สิริภทัร 
นศพ.สนัตมิน นศพ.ทศพร นศพ.ศภุศริิ นศพ.เศรษฐกาญจน์ 
นศพ.ธนพร นศพ.ณฏัฐ์พชร นศพ.กนกฉตัร นศพ.ชญานนท์ 
นศพ.อภิสรา นศพ.ศภุนิดา นศพ.ธนทั นศพ.กิตตพิศ 
นศพ.นนท์ปวิธ นศพ.อภิษฎา นศพ.ดษิุตา นศพ.ธนพงษ์ 
นศพ.ชยพงศ์  นศพ.วินดัดา  
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ตารางงานประจ าวันของนักศึกษาแพทย์ ชัน้ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ภาควิชาออร์โธปิดกิส์ 

โรงพยาบาลกลาง 

25 พ.ย. – 8 ธ.ค. 2561 

นศพ./เวลา 07.00-08.00 08.00-09.00 09.00-12.00 13.00-16.00 16.00-07.00 
นศพ.ชนิกานต์ 
(สาย A) 

Round ward 
ชาย (wk1) 
หญิง (wk2) 

Round ward 
กบัอาจารย์
ตามตาราง 

ตามตาราง
ปฏิบตังิาน 

Ward work อยูเ่วร 
D 4,7,10,13 

นศพ.พชัรพลอย 
(สาย A) 

Round ward 
ชาย (wk1) 
หญิง (wk2) 

Round ward 
กบัอาจารย์
ตามตาราง 

ตามตาราง
ปฏิบตังิาน 

Ward work อยูเ่วร 
D 4,7,10,13 

นศพ.อภิวฒัน์ 
(สาย A) 

Round ward 
ชาย (wk1) 
หญิง (wk2) 

Round ward 
กบัอาจารย์
ตามตาราง 

ตามตาราง
ปฏิบตังิาน 

Ward work อยูเ่วร 
D 4,7,10,13 

นศพ.สนัตมิน 
(สาย A) 

Round ward 
ชาย (wk1) 
หญิง (wk2) 

Round ward 
กบัอาจารย์
ตามตาราง 

ตามตาราง
ปฏิบตังิาน 

Ward work อยูเ่วร 
D 2,5,8,11 

นศพ.ธนพร 
(สาย B) 

Round ward 
ชาย (wk1) 
หญิง (wk2) 

Round ward 
กบัอาจารย์
ตามตาราง 

ตามตาราง
ปฏิบตังิาน 

Ward work อยูเ่วร 
D 2,5,8,11 

นศพ.อภิสรา 
(สาย B) 

Round ward 
ชาย (wk1) 
หญิง (wk2) 

Round ward 
กบัอาจารย์
ตามตาราง 

ตามตาราง
ปฏิบตังิาน 

Ward work อยูเ่วร 
D 2,5,8,11 

นศพ.นนท์ปวิธ 
(สาย B) 

Round ward 
ชาย (wk1) 
หญิง (wk2) 

Round ward 
กบัอาจารย์
ตามตาราง 

ตามตาราง
ปฏิบตังิาน 

Ward work อยูเ่วร 
D 3,6,9,12 

นศพ.ชยพงศ์ 
(สาย B) 

Round ward 
ชาย (wk1) 
หญิง (wk2) 

Round ward 
กบัอาจารย์
ตามตาราง 

ตามตาราง
ปฏิบตังิาน 

Ward work อยูเ่วร 
D 3,6,9,12 
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9 - 22 ธ.ค. 2561 

นศพ./เวลา 07.00-08.00 08.00-09.00 09.00-12.00 13.00-16.00 16.00-07.00 
นศพ.ศรัณญ์ 
(สาย A) 

Round ward 
ชาย (wk1) 
หญิง (wk2) 

Round ward 
กบัอาจารย์
ตามตาราง 

ตามตาราง
ปฏิบตังิาน 

Ward work อยูเ่วร 
D 4,7,10,13 

นศพ.พิษณุ 
(สาย A) 

Round ward 
ชาย (wk1) 
หญิง (wk2) 

Round ward 
กบัอาจารย์
ตามตาราง 

ตามตาราง
ปฏิบตังิาน 

Ward work อยูเ่วร 
D 4,7,10,13 

นศพ.กฤช 
(สาย A) 

Round ward 
ชาย (wk1) 
หญิง (wk2) 

Round ward 
กบัอาจารย์
ตามตาราง 

ตามตาราง
ปฏิบตังิาน 

Ward work อยูเ่วร 
D 4,7,10,13 

นศพ.ทศพร 
(สาย A) 

Round ward 
ชาย (wk1) 
หญิง (wk2) 

Round ward 
กบัอาจารย์
ตามตาราง 

ตามตาราง
ปฏิบตังิาน 

Ward work อยูเ่วร 
D 2,5,8,11 

นศพ.ณฏัฐ์พชร 
(สาย B) 

Round ward 
ชาย (wk1) 
หญิง (wk2) 

Round ward 
กบัอาจารย์
ตามตาราง 

ตามตาราง
ปฏิบตังิาน 

Ward work อยูเ่วร 
D 2,5,8,11 

นศพ.ศภุนิดา 
(สาย B) 

Round ward 
ชาย (wk1) 
หญิง (wk2) 

Round ward 
กบัอาจารย์
ตามตาราง 

ตามตาราง
ปฏิบตังิาน 

Ward work อยูเ่วร 
D 3,6,9,12 

นศพ.อภิษฎา 
(สาย B) 

Round ward 
ชาย (wk1) 
หญิง (wk2) 

Round ward 
กบัอาจารย์
ตามตาราง 

ตามตาราง
ปฏิบตังิาน 

Ward work อยูเ่วร 
D 3,6,9,12 
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25 ธ.ค. 2561 – 5 ม.ค. 2562 

นศพ./เวลา 07.00-08.00 08.00-09.00 09.00-12.00 13.00-16.00 16.00-07.00 
นศพ.ภานพุงศ์
(สาย A) 

Round ward 
ชาย (wk1) 
หญิง (wk2) 

Round ward 
กบัอาจารย์
ตามตาราง 

ตามตาราง
ปฏิบตังิาน 

Ward work อยูเ่วร 
D 4,7,10,13 

นศพ.อรอษุา 
(สาย A) 

Round ward 
ชาย (wk1) 
หญิง (wk2) 

Round ward 
กบัอาจารย์
ตามตาราง 

ตามตาราง
ปฏิบตังิาน 

Ward work อยูเ่วร 
D 4,7,10,13 

นศพ.ธิดารัตน์ 
(สาย A) 

Round ward 
ชาย (wk1) 
หญิง (wk2) 

Round ward 
กบัอาจารย์
ตามตาราง 

ตามตาราง
ปฏิบตังิาน 

Ward work อยูเ่วร 
D 4,7,10,13 

นศพ.ศภุศริิ 
(สาย A) 

Round ward 
ชาย (wk1) 
หญิง (wk2) 

Round ward 
กบัอาจารย์
ตามตาราง 

ตามตาราง
ปฏิบตังิาน 

Ward work อยูเ่วร 
D 2,5,8,11 

นศพ.กนกฉตัร
(สาย B) 

Round ward 
ชาย (wk1) 
หญิง (wk2) 

Round ward 
กบัอาจารย์
ตามตาราง 

ตามตาราง
ปฏิบตังิาน 

Ward work อยูเ่วร 
D 2,5,8,11 

นศพ.ธนทั 
(สาย B) 

Round ward 
ชาย (wk1) 
หญิง (wk2) 

Round ward 
กบัอาจารย์
ตามตาราง 

ตามตาราง
ปฏิบตังิาน 

Ward work อยูเ่วร 
D 2,5,8,11 

นศพ.ดษิุตา 
(สาย B) 

Round ward 
ชาย (wk1) 
หญิง (wk2) 

Round ward 
กบัอาจารย์
ตามตาราง 

ตามตาราง
ปฏิบตังิาน 

Ward work อยูเ่วร 
D 3,6,9,12 

นศพ.วินดัดา 
(สาย B) 

Round ward 
ชาย (wk1) 
หญิง (wk2) 

Round ward 
กบัอาจารย์
ตามตาราง 

ตามตาราง
ปฏิบตังิาน 

Ward work อยูเ่วร 
D 3,6,9,12 
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20 ม.ค. – 2 ก.พ. 2562 

นศพ./เวลา 07.00-08.00 08.00-09.00 09.00-12.00 13.00-16.00 16.00-07.00 
นศพ.นฐัวฒุิ 
(สาย A) 

Round ward 
ชาย (wk1) 
หญิง (wk2) 

Round ward 
กบัอาจารย์
ตามตาราง 

ตามตาราง
ปฏิบตังิาน 

Ward work อยูเ่วร 
D 4,7,10,13 

นศพ.ปริญญา 
(สาย A) 

Round ward 
ชาย (wk1) 
หญิง (wk2) 

Round ward 
กบัอาจารย์
ตามตาราง 

ตามตาราง
ปฏิบตังิาน 

Ward work อยูเ่วร 
D 4,7,10,13 

นศพ.สิริภทัร 
(สาย A) 

Round ward 
ชาย (wk1) 
หญิง (wk2) 

Round ward 
กบัอาจารย์
ตามตาราง 

ตามตาราง
ปฏิบตังิาน 

Ward work อยูเ่วร 
D 4,7,10,13 

นศพ.เศรษฐกาญจน์ 

(สาย A) 
Round ward 
ชาย (wk1) 
หญิง (wk2) 

Round ward 
กบัอาจารย์
ตามตาราง 

ตามตาราง
ปฏิบตังิาน 

Ward work อยูเ่วร 
D 2,5,8,11 

นศพ.ชญานนท์
(สาย B) 

Round ward 
ชาย (wk1) 
หญิง (wk2) 

Round ward 
กบัอาจารย์
ตามตาราง 

ตามตาราง
ปฏิบตังิาน 

Ward work อยูเ่วร 
D 2,5,8,11 

นศพ.กิตตพิศ 
(สาย B) 

Round ward 
ชาย (wk1) 
หญิง (wk2) 

Round ward 
กบัอาจารย์
ตามตาราง 

ตามตาราง
ปฏิบตังิาน 

Ward work อยูเ่วร 
D 3,6,9,12 

นศพ.ธนพงษ์ 
(สาย B) 

Round ward 
ชาย (wk1) 
หญิง (wk2) 

Round ward 
กบัอาจารย์
ตามตาราง 

ตามตาราง
ปฏิบตังิาน 

Ward work อยูเ่วร 
D 3,6,9,12 
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25 พ.ย. – 8 ธ.ค. 2561 

จนัทร์ รายช่ือนกัศกึษา สถานท่ีปฏิบตังิาน แพทย์ผู้ รับผิดชอบ 
 นศพ.ชนิกานต์ OPD/ห้องเฝือก 26 พ.ย. 61 นพ.เอกชยั 

3 ธ.ค. 61 นพ.ฮาร์ยิตซิงห์ นศพ.พชัรพลอย OPD/ห้องเฝือก 
นศพ.อภิวฒัน์ OPD/ห้องเฝือก 
นศพ.สนัตมิน OPD/ห้องเฝือก 
นศพ.ธนพร OR3 แพทย์ท่ีอยูเ่วรห้องผา่ตดัวนันัน้ 
นศพ.อภิสรา OR3 แพทย์ท่ีอยูเ่วรห้องผา่ตดัวนันัน้ 
นศพ.นนท์ปวิธ OR4 แพทย์ท่ีอยูเ่วรห้องผา่ตดัวนันัน้ 
นศพ.ชยพงศ์ OR4 แพทย์ท่ีอยูเ่วรห้องผา่ตดัวนันัน้ 

องัคาร รายช่ือนกัศกึษา สถานท่ีปฏิบตังิาน แพทย์ผู้ รับผิดชอบ 
 นศพ.ชนิกานต์ OR3 แพทย์ท่ีอยูเ่วรห้องผา่ตดัวนันัน้ 
 นศพ.พชัรพลอย OR3 แพทย์ท่ีอยูเ่วรห้องผา่ตดัวนันัน้ 
 นศพ.อภิวฒัน์ OR4 แพทย์ท่ีอยูเ่วรห้องผา่ตดัวนันัน้ 
 นศพ.สนัตมิน OR4 แพทย์ท่ีอยูเ่วรห้องผา่ตดัวนันัน้ 
 นศพ.ธนพร OPD/ห้องเฝือก 27 พ.ย. 61 พญ.ณชัญา 

4 ธ.ค. 61 นพ.วสนัต์  นศพ.อภิสรา OPD/ห้องเฝือก 
 นศพ.นนท์ปวิธ OPD/ห้องเฝือก 
 นศพ.ชยพงศ์ OPD/ห้องเฝือก 

พธุ รายช่ือนกัศกึษา สถานท่ีปฏิบตังิาน แพทย์ผู้ รับผิดชอบ 
 นศพ.ชนิกานต์ OPD/ห้องเฝือก 28 พ.ย. 61 นพ.ปฏิเวช 

5 ธ.ค. 61 วนัหยดุ  นศพ.พชัรพลอย OPD/ห้องเฝือก 
 นศพ.อภิวฒัน์ OPD/ห้องเฝือก 
 นศพ.สนัตมิน OPD/ห้องเฝือก 
 นศพ.ธนพร OR4 แพทย์ท่ีอยูเ่วรห้องผา่ตดัวนันัน้ 
 นศพ.อภิสรา OR4 แพทย์ท่ีอยูเ่วรห้องผา่ตดัวนันัน้ 
 นศพ.นนท์ปวิธ OR3 แพทย์ท่ีอยูเ่วรห้องผา่ตดัวนันัน้ 
 นศพ.ชยพงศ์ OR3 แพทย์ท่ีอยูเ่วรห้องผา่ตดัวนันัน้ 
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พฤหสับดี รายช่ือนกัศกึษา สถานท่ีปฏิบตังิาน แพทย์ผู้ รับผิดชอบ 
 นศพ.ชนิกานต์ Topic/Interesting Case 29 พ.ย. 61 นพ.ไพสิทธ์ิ  

                 นพ.สมเกียรต ิ
6 ธ.ค. 61   นพ.กฤษธี 
                 นพ.วสนัต์ 
 

นศพ.พชัรพลอย 
นศพ.อภิวฒัน์ 
นศพ.สนัตมิน 
นศพ.ธนพร 
นศพ.อภิสรา 
นศพ.นนท์ปวิธ 
นศพ.ชยพงศ์ 

ศกุร์ รายช่ือนกัศกึษา สถานท่ีปฏิบตังิาน แพทย์ผู้ รับผิดชอบ 
 นศพ.ชนิกานต์ OR4 แพทย์ท่ีอยูเ่วรห้องผา่ตดัวนันัน้ 
 นศพ.พชัรพลอย OR4 แพทย์ท่ีอยูเ่วรห้องผา่ตดัวนันัน้ 
 นศพ.อภิวฒัน์ OR3 แพทย์ท่ีอยูเ่วรห้องผา่ตดัวนันัน้ 
 นศพ.สนัตมิน OR3 แพทย์ท่ีอยูเ่วรห้องผา่ตดัวนันัน้ 
 นศพ.ธนพร OPD/ห้องเฝือก 30 พ.ย. 61 นพ.มนญู 

4 ธ.ค. 61 นพ.หฤษฏ์  นศพ.อภิสรา OPD/ห้องเฝือก 
 นศพ.นนท์ปวิธ OPD/ห้องเฝือก 
 นศพ.ชยพงศ์ OPD/ห้องเฝือก 
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9 - 22 ธ.ค. 2561 

จนัทร์ รายช่ือนกัศกึษา สถานท่ีปฏิบตังิาน แพทย์ผู้ รับผิดชอบ 
 นศพ.ศรัณญ์ OPD/ห้องเฝือก 10 ธ.ค. 61 วนัหยดุ 

17 ธ.ค. 61 นพ.ไพสิทธ์ิ นศพ.พิษณุ OPD/ห้องเฝือก 
นศพ.กฤช OPD/ห้องเฝือก 
นศพ.ทศพร OPD/ห้องเฝือก 
นศพ.ณฏัฐ์พชร OR3 แพทย์ท่ีอยูเ่วรห้องผา่ตดัวนันัน้ 
นศพ.ศภุนิดา OR3 แพทย์ท่ีอยูเ่วรห้องผา่ตดัวนันัน้ 
นศพ.อภิษฎา OR4 แพทย์ท่ีอยูเ่วรห้องผา่ตดัวนันัน้ 

องัคาร รายช่ือนกัศกึษา สถานท่ีปฏิบตังิาน แพทย์ผู้ รับผิดชอบ 
 นศพ.ศรัณญ์ OR3 แพทย์ท่ีอยูเ่วรห้องผา่ตดัวนันัน้ 
 นศพ.พิษณุ OR3 แพทย์ท่ีอยูเ่วรห้องผา่ตดัวนันัน้ 
 นศพ.กฤช OR4 แพทย์ท่ีอยูเ่วรห้องผา่ตดัวนันัน้ 
 นศพ.ทศพร OR4 แพทย์ท่ีอยูเ่วรห้องผา่ตดัวนันัน้ 
 นศพ.ณฏัฐ์พชร OPD/ห้องเฝือก 11 ธ.ค. 61 นพ.สมเกียรติ 

18 ธ.ค. 61 พญ.ณชัญา  นศพ.ศภุนิดา OPD/ห้องเฝือก 
 นศพ.อภิษฎา OPD/ห้องเฝือก 

พธุ รายช่ือนกัศกึษา สถานท่ีปฏิบตังิาน แพทย์ผู้ รับผิดชอบ 
 นศพ.ศรัณญ์ OPD/ห้องเฝือก 28 พ.ย. 61 นพ.กฤตธี 

5 ธ.ค. 61 นพ.เอกชยั  นศพ.พิษณุ OPD/ห้องเฝือก 
 นศพ.กฤช OPD/ห้องเฝือก 
 นศพ.ทศพร OPD/ห้องเฝือก 
 นศพ.ณฏัฐ์พชร OR4 แพทย์ท่ีอยูเ่วรห้องผา่ตดัวนันัน้ 
 นศพ.ศภุนิดา OR4 แพทย์ท่ีอยูเ่วรห้องผา่ตดัวนันัน้ 
 นศพ.อภิษฎา OR3 แพทย์ท่ีอยูเ่วรห้องผา่ตดัวนันัน้ 

 

 

 

 

 



 

21 

พฤหสับดี รายช่ือนกัศกึษา สถานท่ีปฏิบตังิาน แพทย์ผู้ รับผิดชอบ 
 นศพ.ศรัณญ์ Topic/Interesting Case 12 ธ.ค. 61 นพ.ฮาร์ยิต 

            นพ.มนญู 
20 ธ.ค. 61 นพ.ปฏิเวช 
                 นพ.หฤษฎ์ 

นศพ.พิษณุ 
นศพ.กฤช 
นศพ.ทศพร 
นศพ.ณฏัฐ์พชร 
นศพ.ศภุนิดา 
นศพ.อภิษฎา 

ศกุร์ รายช่ือนกัศกึษา สถานท่ีปฏิบตังิาน แพทย์ผู้ รับผิดชอบ 
 นศพ.ศรัณญ์ OR4 แพทย์ท่ีอยูเ่วรห้องผา่ตดัวนันัน้ 
 นศพ.พิษณุ OR4 แพทย์ท่ีอยูเ่วรห้องผา่ตดัวนันัน้ 
 นศพ.กฤช OR3 แพทย์ท่ีอยูเ่วรห้องผา่ตดัวนันัน้ 
 นศพ.ทศพร OR3 แพทย์ท่ีอยูเ่วรห้องผา่ตดัวนันัน้ 
 นศพ.ณฏัฐ์พชร OPD/ห้องเฝือก 14 ธ.ค.61 นพ.มนญู 

21 ธ.ค. 61 นพ.วสนัต์  นศพ.ศภุนิดา OPD/ห้องเฝือก 
 นศพ.อภิษฎา OPD/ห้องเฝือก 
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23 ธ.ค. 2561 – 5 ม.ค. 2562 

จนัทร์ รายช่ือนกัศกึษา สถานท่ีปฏิบตังิาน แพทย์ผู้ รับผิดชอบ 
 นศพ.ภานพุงศ์ OPD/ห้องเฝือก 24 ธ.ค. 61 นพ.ฮาร์ยิต 

31 ธ.ค. 61 วนัหยดุ นศพ.อรอษุา OPD/ห้องเฝือก 
นศพ.ธิดารัตน์ OPD/ห้องเฝือก 
นศพ.ศภุศริิ OPD/ห้องเฝือก 
นศพ.กนกฉตัร OR3 แพทย์ท่ีอยูเ่วรห้องผา่ตดัวนันัน้ 
นศพ.ธนทั OR3 แพทย์ท่ีอยูเ่วรห้องผา่ตดัวนันัน้ 
นศพ.ดษิุตา OR4 แพทย์ท่ีอยูเ่วรห้องผา่ตดัวนันัน้ 
นศพ.วินดัดา OR4 แพทย์ท่ีอยูเ่วรห้องผา่ตดัวนันัน้ 

องัคาร รายช่ือนกัศกึษา สถานท่ีปฏิบตังิาน แพทย์ผู้ รับผิดชอบ 
 นศพ.ภานพุงศ์ OR3 แพทย์ท่ีอยูเ่วรห้องผา่ตดัวนันัน้ 

นศพ.อรอษุา OR3 แพทย์ท่ีอยูเ่วรห้องผา่ตดัวนันัน้ 
นศพ.ธิดารัตน์ OR4 แพทย์ท่ีอยูเ่วรห้องผา่ตดัวนันัน้ 
นศพ.ศภุศริิ OR4 แพทย์ท่ีอยูเ่วรห้องผา่ตดัวนันัน้ 
นศพ.กนกฉตัร OPD/ห้องเฝือก 25 ธ.ค. 61 นพ.สมเกียรติ 

18 ธ.ค. 61 พญ.ณชัญา นศพ.ธนทั OPD/ห้องเฝือก 
นศพ.ดษิุตา OPD/ห้องเฝือก 
นศพ.วินดัดา OPD/ห้องเฝือก 

พธุ รายช่ือนกัศกึษา สถานท่ีปฏิบตังิาน แพทย์ผู้ รับผิดชอบ 
 นศพ.ภานพุงศ์ OPD/ห้องเฝือก 26 ธ.ค. 61 นพ.ปฏิเวช 

2 ม.ค. 62 นพ.ไพสิทธ์ นศพ.อรอษุา OPD/ห้องเฝือก 
นศพ.ธิดารัตน์ OPD/ห้องเฝือก 
นศพ.ศภุศริิ OPD/ห้องเฝือก 
นศพ.กนกฉตัร OR4 แพทย์ท่ีอยูเ่วรห้องผา่ตดัวนันัน้ 
นศพ.ธนทั OR4 แพทย์ท่ีอยูเ่วรห้องผา่ตดัวนันัน้ 
นศพ.ดษิุตา OR3 แพทย์ท่ีอยูเ่วรห้องผา่ตดัวนันัน้ 
นศพ.วินดัดา OR3 แพทย์ท่ีอยูเ่วรห้องผา่ตดัวนันัน้ 
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พฤหสับดี รายช่ือนกัศกึษา สถานท่ีปฏิบตังิาน แพทย์ผู้ รับผิดชอบ 
 นศพ.ภานพุงศ์ Topic/Interesting Case 27 ธ.ค. 61 นพ.เอกชยั 

         พญ.ณชัญา 
20 ธ.ค. 61 นพ.กฤษธี 
                 นพ.สมเกียรติ 

นศพ.อรอษุา 
นศพ.ธิดารัตน์ 
นศพ.ศภุศริิ 
นศพ.กนกฉตัร 
นศพ.ธนทั 
นศพ.ดษิุตา 
นศพ.วินดัดา 

ศกุร์ รายช่ือนกัศกึษา สถานท่ีปฏิบตังิาน แพทย์ผู้ รับผิดชอบ 
 นศพ.ภานพุงศ์ OR4 แพทย์ท่ีอยูเ่วรห้องผา่ตดัวนันัน้ 

นศพ.อรอษุา OR4 แพทย์ท่ีอยูเ่วรห้องผา่ตดัวนันัน้ 
นศพ.ธิดารัตน์ OR3 แพทย์ท่ีอยูเ่วรห้องผา่ตดัวนันัน้ 
นศพ.ศภุศริิ OR3 แพทย์ท่ีอยูเ่วรห้องผา่ตดัวนันัน้ 
นศพ.กนกฉตัร OPD/ห้องเฝือก 28 ธ.ค.61 นพ.สมเกียรติ 

 4 ม.ค. 61 พญ.ณชัญา นศพ.ธนทั OPD/ห้องเฝือก 
นศพ.ดษิุตา OPD/ห้องเฝือก 
นศพ.วินดัดา OPD/ห้องเฝือก 
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20 ม.ค. - 2 ก.พ. 2562 

จนัทร์ รายช่ือนกัศกึษา สถานท่ีปฏิบตังิาน แพทย์ผู้ รับผิดชอบ 
 นศพ.ณฐัวฒุิ OPD/ห้องเฝือก 21 ม.ค. 62 นพ.กฤตธี 

28 ม.ค. 62 นพ.เอกชยั นศพ.ปริญญา OPD/ห้องเฝือก 
นศพ.สิริภทัร OPD/ห้องเฝือก 
นศพ.เศรษฐกาญจน์ OR3 แพทย์ท่ีอยูเ่วรห้องผา่ตดัวนันัน้ 
นศพ.ชญานนท์ OR3 แพทย์ท่ีอยูเ่วรห้องผา่ตดัวนันัน้ 
นศพ.กิตตพิศ OR4 แพทย์ท่ีอยูเ่วรห้องผา่ตดัวนันัน้ 
นศพ.ธนพงษ์ OR4 แพทย์ท่ีอยูเ่วรห้องผา่ตดัวนันัน้ 

องัคาร รายช่ือนกัศกึษา สถานท่ีปฏิบตังิาน แพทย์ผู้ รับผิดชอบ 
 นศพ.ณฐัวฒุิ OR3 แพทย์ท่ีอยูเ่วรห้องผา่ตดัวนันัน้ 
 นศพ.ปริญญา OR3 แพทย์ท่ีอยูเ่วรห้องผา่ตดัวนันัน้ 
 นศพ.สิริภทัร OR4 แพทย์ท่ีอยูเ่วรห้องผา่ตดัวนันัน้ 
 นศพ.เศรษฐกาญจน์ OPD/ห้องเฝือก 22 ม.ค. 62 นพ.วสนัต์ 

29 ม.ค. 61 นพ.มนญู  นศพ.ชญานนท์ OPD/ห้องเฝือก 
 นศพ.กิตตพิศ OPD/ห้องเฝือก 
 นศพ.ธนพงษ์ OPD/ห้องเฝือก 

พธุ รายช่ือนกัศกึษา สถานท่ีปฏิบตังิาน แพทย์ผู้ รับผิดชอบ 
 นศพ.ณฐัวฒุิ OPD/ห้องเฝือก 23 ม.ค. 62 นพ.ฮาร์ยิต 

30 ม.ค. 62 นพ.ปฏิเวช  นศพ.ปริญญา OPD/ห้องเฝือก 
 นศพ.สิริภทัร OPD/ห้องเฝือก 
 นศพ.เศรษฐกาญจน์ OR4 แพทย์ท่ีอยูเ่วรห้องผา่ตดัวนันัน้ 
 นศพ.ชญานนท์ OR4 แพทย์ท่ีอยูเ่วรห้องผา่ตดัวนันัน้ 
 นศพ.กิตตพิศ OR3 แพทย์ท่ีอยูเ่วรห้องผา่ตดัวนันัน้ 
 นศพ.ธนพงษ์ OR3 แพทย์ท่ีอยูเ่วรห้องผา่ตดัวนันัน้ 
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พฤหสับดี รายช่ือนกัศกึษา สถานท่ีปฏิบตังิาน แพทย์ผู้ รับผิดชอบ 
 นศพ.ณฐัวฒุิ Topic/Interesting Case 24 ม.ค. 62 นพ.ไพสิทธ์ิ 

          นพ.วสนัต์ 
31 ม.ค. 62 นพ.ปฏิเวช 
                  นพ.มนญู 

นศพ.ปริญญา 
นศพ.สิริภทัร 
นศพ.เศรษฐกาญจน์ 
นศพ.ชญานนท์ 
นศพ.กิตตพิศ 
นศพ.ธนพงษ์ 

ศกุร์ รายช่ือนกัศกึษา สถานท่ีปฏิบตังิาน แพทย์ผู้ รับผิดชอบ 
 นศพ.ณฐัวฒุิ OR4 แพทย์ท่ีอยูเ่วรห้องผา่ตดัวนันัน้ 
 นศพ.ปริญญา OR4 แพทย์ท่ีอยูเ่วรห้องผา่ตดัวนันัน้ 
 นศพ.สิริภทัร OR3 แพทย์ท่ีอยูเ่วรห้องผา่ตดัวนันัน้ 
 นศพ.เศรษฐกาญจน์ OPD/ห้องเฝือก 25 ม.ค.62 นพ.หฤษฎ์ 

1 ก.พ. 62 นพ.สมเกียรติ  นศพ.ชญานนท์ OPD/ห้องเฝือก 
 นศพ.กิตตพิศ OPD/ห้องเฝือก 
 นศพ.ธนพงษ์ OPD/ห้องเฝือก 
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โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 

รายช่ือนักศึกษาแพทย์ ชัน้ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ภาควิชาออร์โธปิดกิส์ 

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.ภานพุงศ์ นศพ.ศรัณญ์ นศพ.ชนิกานต์ 
นศพ.ชญานนท์ นศพ.อรอษุา นศพ.พิษณุ นศพ.พชัรพลอย 
นศพ.กิตตพิศ นศพ.ธิดารัตน์ นศพ.กฤช นศพ.อภิวฒัน์ 
นศพ.ธนพงษ์ นศพ.ศภุศริิ นศพ.ทศพร นศพ.สนัตมิน 
นศพ.นฐัวฒุิ นศพ.กนกฉตัร นศพ.ณฏัฐ์พชร นศพ.ธนพร 
นศพ.ปริญญา นศพ.ธนทั นศพ.ศภุนิดา นศพ.อภิสรา 
นศพ.สิริภทัร นศพ.ดษิุตา นศพ.อภิษฎา นศพ.นนท์ปวิธ 
 นศพ.วินดัดา  นศพ.ชยพงศ์ 
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ตารางการเรียนการสอนออร์โธปิดกิส์ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 

ตารางท่ี 1 

 

 

 

 

 

 



 

28 

ตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 3 

 

 



 30 

 

แบบประเมินการปฏิบัตงิานรายวิชาออร์โธปิดกิส์ ชัน้ปีที่ 6 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

 
ช่ือนกัศกึษา…………………………………………………………………………………….........รหสั……………………………………………………………………………………………….......................... 
โรงพยาบาล……………………………………………………………………………………........ ภาควิชา/แผนก   ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดคิส์และกายภาพบ าบดั 
หอผู้ ป่วย…………………………………………………………………………………….............ช่วงเวลาปฏิบตังิาน……………………………………………………………………………………..................
  

หัวข้อการประเมนิ % 10 8-9 6-7 <6 NA 
1. ความรู้ 

30 
มีความรู้พืน้ฐานท่ีส าคญัอย่างดีและสามารถน ามา
ประยกุตใ์ช้ในการดแูลผู้ ป่วยเป็นอย่างดี           

  10 

มีความรู้พืน้ฐานท่ีส าคญัอย่างดีแตย่งัน ามาประยกุตใ์ช้
ในการดแูลผู้ ป่วยไม่ดีนกั                  

 9      8 

มีความรู้พืน้ฐานท่ีส าคญัแตไ่ม่สามารถ
น ามาประยกุต์ใช้ในการดแูลผู้ ป่วย      

 7     6 

ขาดความรู้พืน้ฐานท่ีส าคญั                                                          
                                       

 5  4  3  2  1 

 

2. ทักษะ 50      
2.1 การแก้ปัญหาทางคลนิิก 10 รวบรวมข้อมลูปัญหาได้สมบรูณ์ 

คดิวิเคราะห์แก้ปัญหาได้ด้วยตนเองดี       10 
รวบรวมข้อมลูปัญหาได้สมบรูณ์ คดิวเิคราะห์ 
แก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง                     9      8 

รวบรวมข้อมลูปัญหาได้สมบรูณ์ แตต้่อง 
ชีแ้นะการคดิวิเคราะห์แก้ปัญหา  7  6 

การรวบรวมข้อมลูปัญหาและการคดิวิเคราะห์ 
แก้ปัญหาบกพร่อง           5  4  3  2  1 

 

2.2  ความสามารถในการ 
ดแูลผู้ ป่วยและการตดัสนิใจ 10 

เลือกการสืบค้นและการรักษาได้ถกูต้องสามารถ 
บอกเหตผุล และค านงึถึงปัจจยัรอบด้าน    

 10 

เลือกการสืบค้นและการรักษาได้ถกูต้อง  
สามารถบอกเหตผุล แตย่งัขาดการค านงึถงึ 
ปัจจยับางด้าน                                9      8 

เลือกการสืบค้นและการรักษาได้ถกูต้อง  
แตไ่ม่สามารถบอกเหตผุลได้ชดัเจน       

 7   6 

ไม่สามารถเลือกการสืบค้นและการรักษาได้ถกูต้อง 
 

 5  4  3  2  1 

 

2.3 การบนัทกึเวชระเบียน 

10 

มีข้อมลูส าคญัครบถ้วน เป็นระเบียบ อ่านง่าย ลง 
ลายมือช่ือและรหสั                              

 10 

มีข้อมลูส าคญัครบถ้วน แต ่ไม่เป็นระเบียบอ่าน 
ยาก หรือ ไม่ลงลายมือช่ือ/รหสั       

 9     8 

ขาดข้อมลูส าคญับางอย่าง เช่น ประวตั ิ
สว่นตวัและสงัคม ประวตัยิา progress  
note, procedure/surgical note, etc.   

 7   6 

ขาดข้อมลูท่ีส าคญัหลายอย่าง ไมเ่ขียน  
Progressnote 

 5  4  3  2  1 

 

2.4 การท าหตัถการ 

10 

ท าหตัถการท่ีส าคญัได้เองอย่างแคลว่คลอ่ง  
ขัน้ตอนการท าถกูต้อง มีความช านาญในการใช้ 
เคร่ืองมือ และตดิตามดแูลผู้ ป่วยหลงัท า 
หตัถการอย่างเหมาะสม                         10 

สามารถท าหตัถการท่ีส าคญัได้แตไ่ม่ 
แคลว่คลอ่งมาก ต้องการความช่วยเหลือใน 
บางขัน้ตอน มีการตดิตามดแูลผู้ ป่วยหลงัท า 
หตัถการอย่างเหมาะสม                     9      8 

สามารถท าหตัถการท่ีส าคญัได้ แต ่
ต้องการความช่วยเหลือคอ่นข้างมาก  
หรือขาดการตดิตามดแูลผู้ ป่วยหลงัผ่าตดั 

 7   6 

ไม่สามารถท าหตัถการท่ีส าคญัได้แม้จะได้รับการ 
ชีแ้นะแล้ว ไม่รู้ขัน้ตอนการท าหตัถการ และ/หรือ 
ขาดทกัษะพืน้ฐานในการท าหตัถการ 

 5  4  3  2  1 

 

2.5 ทกัษะการน าเสนอ 5 เป็นขัน้ตอนดีมาก เข้าใจง่าย 
 10 

เป็นขัน้ตอน ฟังเข้าใจ โดยอาจต้องถาม 
เพิ่มเตมิเลก็น้อย                              9      8 

ไม่เป็นขัน้ตอน ต้องถามเพิ่มเตมิ
คอ่นข้างมากจงึจะเข้าใจ          7   6 

สบัสนมาก นกัเรียนไม่มีความเข้าใจในเร่ืองที่ 
น าเสนอ                        5  4  3  2  1 

 

2.6 การสื่อสารกบัผู้ ป่วย/ญาต ิ 5 ดีมาก ผู้ ป่วยและญาตพิงึพอใจมาก 
  10 

ดี ผู้ ป่วยและญาตเิข้าใจโรคท่ีเป็น 
 9      8 

ผู้ ป่วยและญาตบิางคนไม่เข้าใจโรค 
 7   6 

ใช้วาจาไมเ่หมาะสม หรือ สร้างความสบัสนให้แก่ 
ผู้ ป่วยและญาต ิ              5  4  3  2  1 

 

หมายเหตุ กรุณาให้คะแนนโดยท าเคร่ืองหมาย   ในช่องส่ีเหล่ียมหน้าช่องคะแนนที่ต้องการ  ; NA = ไม่สามารถประเมินได้; % = น า้หนักของแต่ละหัวข้ออาจแตกต่างกันในแต่ละภาควิชา 

                  ถ้าให้คะแนน ≤  6 คะแนน หัวข้อใดหวัข้อหน่ึง หรือให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน เป็นส่วนใหญ่ กรุณาเขียนเหตุผล/ความคิดเห็นประกอบ 
 

ความคิดเหน็เพิ่มเติม………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………... 
………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



 31 

ตัวอย่างแบบประเมินการปฏบิัติงานของนักศึกษาแพทย์ปี 6 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

 
ช่ือนกัศกึษา…………………………………………………………………………………….........รหสั……………………………………………………………………………………………….......................... 
โรงพยาบาล……………………………………………………………………………………........ ภาควิชา/แผนก   ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดคิส์และกายภาพบ าบดั 
หอผู้ ป่วย…………………………………………………………………………………….............ช่วงเวลาปฏิบตังิาน…………………………………………………………………………………….................. 

หัวข้อการประเมนิ % 10 8-9 6-7 <6 NA 
3. ความเป็นวชิาชีพแพทย์ 20      

3.1 ความสามารถในการ 
เรียนรู้ด้วยตนเอง 4 แสดงถึงความใฝ่รู้ค้นคว้าเพิ่มเตมิได้ด้วยตนเอง 

 10 
แสดงถึงความใฝ่รู้ ค้นคว้าเพิ่มเตมิได้โดยต้อง 
ชีแ้นะวิธีการ                                   9      8 

ต้องกระตุ้นและชีแ้นะวิธีการจงึจะค้นคว้า 
เพิ่มเตมิ                             7    6 

ขาดความใฝ่รู้ แม้จะได้รับการกระตุ้นและชีแ้นะ 
 5  4  3  2  1 

 

3.2 การวางตวัท่ีเหมาะสม 4 ตรงตอ่เวลา บคุลกิภาพ ความประพฤต ิการแตง่ 
กายถกูระเบียบ ทกุกาลเทศะ                  10 

ตรงตอ่เวลา บคุลกิภาพ ความประพฤต ิการ 
แตง่กายถกูระเบียบ เป็นสว่นใหญ่         9     8 

ไม่ตรงตอ่เวลา บคุลกิภาพ การแตง่กายถกู 
ระเบียบเป็นสว่นใหญ่             7    6 

มีพฤตกิรรมท่ีไมเ่หมาะสม และไม่ปรับปรุงหลงัจาก 
ได้รับค าตกัเตือน             5  4  3  2  1 

 

3.3 ความรับผิดชอบ 4 รับผิดชอบดีมาก หรือได้รับค าชมในการดแูล 
ผู้ ป่วยและการอยูเ่วรอยา่งมาก                10 

รับผิดชอบดีในการดแูลผู้ ป่วยและการอยูเ่วร 
   9      8 

ไม่มีข้อร้องเรียนเร่ืองความรับผิดชอบในการ
ดแูลผู้ ป่วยและการอยูเ่วร   7    6 

ไม่รับผิดชอบ หรือ มีข้อร้องเรียนในการดแูลผู้ ป่วย  
และการอยู่เวร                5  4  3  2  1 

 

3.4 เจตคตแิละจริยธรรม 4 ดแูลผู้ ป่วยทัง้ร่างกายและจิตใจอยา่งดี เคารพ 
สทิธิของผู้ ป่วย                                   10 

ดแูลผู้ ป่วยทัง้ร่างกายและจิตใจเคารพสทิธิ 
ของผู้ ป่วย                                     9      8 

การดแูลผู้ ป่วยขาดมิตด้ิานจิตใจแตย่งัเคารพ
สทิธิของผู้ ป่วย           7     6 

การดแูลผู้ ป่วยขาดมิตด้ิานจิตใจและไม่เคารพสทิธิ 
ของผู้ ป่วย                     5  4  3  2  1 

 

3.5 มนษุยสมัพนัธ์กบั 
ผู้ ร่วมงาน 4 มีมนษุยสมัพนัธ์ทีดีมาก และการท างานเป็นทีมดี 

มาก                                                 10 
มีมนษุยสมัพนัธ์ท่ีดีท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้ 

 9      8 
ขาดมนษุยสมัพนัธ์ หรือมีปัญหาในการ
ท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน               7     6 

มนษุยสมัพนัธ์ไม่ด ีและ ไม่สามารถท างานร่วมกบั 
ผู้ อ่ืนได้                        5  4  3  2  1 

 

เวลาปฏิบัติงาน ครบ ป่วย................วนั ลา...............วนั ขาด.............วนั  
หมายเหตุ กรุณาให้คะแนนโดยท าเคร่ืองหมาย   ในช่องส่ีเหล่ียมหน้าช่องคะแนนที่ต้องการ  ; NA = ไม่สามารถประเมินได้; % = น า้หนักของแต่ละหัวข้ออาจแตกต่างกันในแต่ละภาควิชา 

                  ถ้าให้คะแนน ≤  6 คะแนน หัวข้อใดหวัข้อหน่ึง หรือให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน เป็นส่วนใหญ่ กรุณาเขียนเหตุผล/ความคิดเห็นประกอบ 
   

ทัง้นี ้ได้แจ้งผลการประเมินเบือ้งต้นให้นกัศกึษาแพทย์ทราบ และ feedback เพ่ือการพฒันา (formative evaluation) เม่ือผ่านการปฏิบตังิานแล้ว 1 – 2 สปัดาห์ 
                            แจ้งผล  feedback (formative evaluation)        แจ้งโดย.....................................................................................  
                            ไม่ได้แจ้งผล  feedback (formative evaluation)   

ความคิดเหน็เพิ่มเติม  
……………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 

 

ผู้ประเมินคนที่ 1  ............................................................................... 
                           (.......................................................................) 
วันที่        .................................................................................... 
ต าแหน่ง      หวัหน้าแผนก/หอผู้ ป่วย              อาจารย์ 

 

ผู้ประเมินคนที่ 2  ............................................................................... 
                           (.......................................................................) 
วันที่        .................................................................................... 
ต าแหน่ง      หวัหน้าแผนก/หอผู้ ป่วย              อาจารย์ 

 

ผู้ประเมินคนที่ 3  ............................................................................... 
                          (.......................................................................) 
วันที่        .................................................................................... 
ต าแหน่ง      หวัหน้าแผนก/หอผู้ ป่วย              อาจารย์ 



 


