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ค าน า 

                       การศึกษาในระดับอุดมศึกษาส าหรับวิชาแพทยศาสตร์ ในชั้นคลินิก จะเร่ิมในชั้นปีที่ 4  โดย
นักศึกษาแพทย์ จะได้น าความรู้ในชั้นระดับ preclinic มาใช้ในการดูแลผูป่้วยจริง   การเรียนในชั้นปีท่ี 4  
ประกอบดว้ย รายวิชา 2101441 : การดูแลผูป่้วยผา่ตดั 1 (Perioperative Care I) ซ่ึงเป็นภาคทฤษฏี และ รายวิชา 
2101442 : การดูแลผูป่้วยผา่ตดั 2 (Perioperative Care II)  ซ่ึงเป็นภาคปฏิบติั 

                     การเรียนในทั้ง 2 รายวชิา เรียนผสมผสานไปทั้ง 2 รายวชิา ซ่ึงเป็นความรู้พื้นฐานทางดา้นศลัยกรรมท่ี
จ าเป็นส าหรับนกัศึกษาแพทยช์ั้นปีท่ี 4 

                    คู่มือนกัศึกษาแพทยเ์ล่มน้ีจดัท าข้ึนดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นแนวทางให้นกัศึกษาแพทยส์ามารถศึกษา
รวมถึงปฏิบติังานทางดา้นศลัยกรรม ณ ภาควชิาศลัยศาสตร์ โรงพยาบาลกลาง และโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ ์
ไดอ้ย่างราบร่ืนและมีความสุข อนัจะส่งผลให้นกัศึกษาสามารถเรียนรู้ทางดา้นศลัยกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 
                       

                                                                                                  คณาจารย ์ภาควชิาศลัยศาสตร์ 
                                                                                              ส านกัการแพทย ์กรุงเทพมหานคร 

                                                                                                         พฤศจิกายน 2562 
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สารบัญ 

ที่ หัวข้อ หน้า 

1 รายช่ืออาจารยภ์าควชิาศลัยศาสตร์ 3 
2 รายช่ือ นศพ.ชั้นปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2562 ภาควชิาศลัยศาสตร์ 5 
3 การจัดกลุ่มนักศึกษาแพทย์ชั้นปีท่ี 4 ภาควิชาศลัยศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 6 
4 ตารางการปฏิบติังาน 8 
5 หวัขอ้การเรียนการสอนแบบเขา้หอ้งเรียน(Class activities) 9 
6 การปฏิบติังานท่ีหอผูป่้วยใน แผนกศลัยกรรม 9 
7 การสอนขา้งเตียง (Bedside Teaching) 10 
8 การปฏิบติังานท่ีแผนกผูป่้วยนอกศลัยกรรม 10 
9 การปฏิบติังานท่ีห้องผา่ตดั 10 

10 การอยูเ่วรนอกเวลาราชการ 10 
11 การเขียนรายงาน 11 
12 หนงัสือบนัทึกการปฏิบติังาน(Log book) 11 
13 การเรียนรู้ดว้ยตนเอง(Self-directed learning:SDL) 11 
14 หวัขอ้ Class activitie  &  Self-directed learning 12 
15 Student’s Topics 15 
16 การเรียนภาคปฏิบติั& SDL 16 
17 เกณฑก์ารประเมินผล 18 
18 การลา 21 
19 ภาคผนวก ก.-ตารางสอน 22 
20 ภาคผนวก ข.-ตารางอยูเ่วรนอกเวลาราชการ 42 
21 ภาคผนวก ค.-แบบประเมินระหวา่งการปฏิบติังาน 44 
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รายช่ืออาจารย์ภาควชิาศัลยศาสตร์ ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 
ส านักวชิาแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

         โรงพยาบาลกลาง  
  1.  อ.นพ.ชยัพร  สุวชิชากุล    วว. ศลัยศาสตร์ทัว่ไป  

  2.  อ.นพ.เกษมศกัด์ิ  พยงุธนทรัพย ์    วว. ศลัยศาสตร์ตกแต่ง   

  3.  อ.นพ.สมเกียรติ  อศัวโรจน์พงษ ์    วว. ศลัยศาสตร์ทัว่ไป  

 4.  อ.นพ.สุภกิจ   ฉตัรไชยาฤกษ ์   วว. ศลัยศาสตร์ทัว่ไป   

  5.  อ.นพ.ณรงค ์  บุญญกาศ    วว. ศลัยศาสตร์ทัว่ไป   

  6.  อ.นพ.โดม   เจริญทอง    วว. ศลัยศาสตร์ทัว่ไป    

  7. อ.นพ.อิทธิพล  วรัิตนภานุ     วว. ศลัยศาสตร์ทัว่ไป   

  8. อ.นพ.ปัญญา   ทวปีวรเดช       วว. ศลัยศาสตร์ทัว่ไป  

 9. อ.พญ.ธนัยช์นก สวา่งแสงวฒันา   วว. ศลัยศาสตร์ทัว่ไป 

 11. อ.นพ.บญัญติั ละอองทอง   วว.ศลัยศาสตร์ทัว่ไป 

 12. อ.นพ.กฤษดา   กองสวสัด์ิ   วว.ศลัยศาสตร์ทัว่ไป 

 13. อ.พญ.ฉตัรนภา ศรีคิรินทร์   วว.ศลัยศาสตร์ทัว่ไป 

 14. อ.พญ.ภทัรส  สวา่งศรี    วว.ศลัยศาสตร์ทัว่ไป 

 15. อ.พญ.ภารวี  ประยรูหงส์   วว.ศลัยศาสตร์ทัว่ไป 

              16.  อ.นพ.จิตรภาณุ         ยงคว์งศิลป์   วว. ศลัยศาสตร์ทัว่ไป   

               17. อ.นพ.ดุษฏี  มีศิริ               วว. ศลัยศาสตร์ทัว่ไป   

 

 

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์  

  1. อ.นพ.ก าพล   รัชวรพงศ ์   วว. ศลัยศาสตร์ทัว่ไป  

 2. อ.นพ.เกียรติพนัธ์ุ    สุคนัธปรีย ์   วว. ศลัยศาสตร์ทัว่ไป  

   3. อ.นพ.สราวธุ    ฐานะวฑุฒ ์      วว. ศลัยศาสตร์ทัว่ไป   

  4. อ.นพ.ราวนิ    วงษส์ถาปนาเลิศ    วว. ศลัยศาสตร์ทัว่ไป   

 5. อ.นพ.ยงสุข  ธรรมโชติ   วว. ศลัยศาสตร์ทัว่ไป  

 6. อ.นพ.กฤษกร  ศรีกีรติวงศ ์   วว. ศลัยศาสตร์ทัว่ไป  

7. อ.นพ.นิรกลัป์  พึ่งโสภา   วว.ศลัยศาสตร์ทัว่ไป 



4 
 

         8. อ.นพ.เกียรติศกัด์ิ    ทศันวภิาส   วว.ศลัยศาสตร์ทัว่ไป 

          9. อ.นพ.กรัญชยั  ตรีตรง    วว.ศลัยศาสตร์ทัว่ไป 

         10. อ.พญ.วายนู       จนะโนภาส           วว.ศลัยศาสตร์ทัว่ไป 

         11. อ.นพ.อธิวุฒิ  บวรวฒันาวานิช   วว.ศลัยศาสตร์ทัว่ไป  
         12. อ.พญ.สรัลนุช  ปัญญาวรคุณชยั   วว.ศลัยศาสตร์ทัว่ไป  
 

อาจารย์พเิศษ 

1. เรืออากาศเอกหญิงบุษบา จิรัปปภา        กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลกลาง 

2. อ.นพ.วสุิทธ์ิ    อนนัตส์กุลวฒัน์   วว.สูติศาสตร์และนรีเวชวทิยา 

        โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ ์

3. ศ.คลินิก นพ.อ านาจ กุสลานนัท ์   วว.นิติเวชศาสตร์ 

    ป.ชั้นสูง อายรุศาสตร์   

    โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ ์
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ตารางที่ 1 : แสดงรายช่ือนักศึกษาแพทย์ช้ันปีที่  4 ปีการศึกษา 2562  ภาควิชาศัลยศาสตร์  

ล าดบั 
No. 

รหัสประจ าตวั 
Student Code 

ช่ือ – นามสกลุ 
Name - Surname 

1 5932101001 นางสาวกนิษฐา   ฐานิตสรณ์ 
2 5932101002 นายกิตติศกัด์ิ   ประดิษฐ ์
3 5932101003 นางสาวจิตตานนัท ์  อภิสิทธ์ิอมรกลุ 
4 5932101004 นางสาวจิตสุภา   เพียรทอง 
5 5932101005 นางสาวจิรชยาภรณ์   อินประชา 
6 5932101006 นายชนาธิป   หล่อกิตติเกียรติ 
7 5932101007 นางสาวชชัญา   แสงทอง 
8 5932101008 นางสาวณชันนัทร์   กิจประพจน ์
9 5932101009 นางสาวณฐัชยา   สุธรรมชยั 

10 5932101010 นางสาวณฐัณิชา   อารยะกลุสกล 
11 5932101011 นางสาวณฐันนัท ์  หล่อวฒันกิจชยั 
12 5932101012 นายทรงภพ   ทบันิล 
13 5932101013 นายธนพฒัน ์  นาคมี 
14 5932101014 นายธารินทร์   มานะสุข 
15 5932101015 นางสาวปริยาภทัร   ฤชุโรจน์ 
16 5932101016 นางสาวปิยธิดา   ยลอารีย ์
17 5932101017 นางสาวพณัณิตา   ประโมจนีย ์
18 5932101018 นายพิทวสั   สมสะอาด 
19 5932101019 นายพีชญ ์  หงษส์ามสิบเจด็ 
20 5932101020 นายศุภวิชญ ์  แซ่ฉ่ิง 
21 5932101021 นางสาวศุภาพิชญ ์  จิตมัน่ 
22 5932101022 นางสาวศุภิสรา   สีตะสุต 
23 5932101023 นางสาวสโรชา   โพธ์ิยิม้ 
24 5932101024 นางสาวสินีนาฎ   ด ามินเศษ 
25 5932101025 นางสาวสุชานาฏ   ฐีตะพงษ ์
26 5932101026 นางสาวอธิชา   เสรีพนัธ์พานิช 
27 5932101027 นางสาวอภิชญา   บุญมีสุวรรณ  
28 5932101028 นางสาวอรยา   อุทิศรัมย ์
29 5932101030 นางสาวอิสริยา   กิตติสนัต์ิ 
30 5932101031 นายเอกเฉลิม   เอกพณิชย ์
31 5932101032 นางสาวไอริณ   ยงเมธาวฒิุ 
32 5932101033 นายกิตติวฒัน ์วฒันะกิจ 
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การจัดกลุ่มนักศึกษาแพทย์ช้ันปีที่ 4 ภาควิชาศัลยศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 16 คน โดย 

กลุ่มที่ 1  ข้ึนปฏิบติังานที่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ก่อน (แบ่งเป็นกลุ่มย่อย A , B , C)  
กลุ่มที่ 2  ข้ึนปฏิบติังานที่โรงพยาบาลกลางก่อน (แบ่งเป็นกลุ่มย่อย D,E,F ) 
 
ตารางที่ 2 : แสดงรายช่ือนักศึกษาแพทย์ช้ันปีที่ 4 และการแบ่งกลุ่มย่อย  (กลุ่ม A)  
                  เร่ิมเรียนที่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 

ล าดับ
ที่ 

รหัสนักศึกษา  
ช่ือ – สกุล 

 
กลุ่ม
ย่อย 

อาจารย์ที่
ปรึกษา+
ส่งรายงาน 
(รพจ.) 

อาจารย์ที่
ปรึกษา+
ส่งรายงาน 
(รพก.) 

หัวข้อToppic 
& 

อ.ทีป่รึกษา topic 

1 5932101001 นางสาวกนิษฐา ฐานิตสรณ์  
A 
 
 
 

อ.พ
ญ.
สรั

ลนุ
ช 

นพ
.อิท

ธิพ
ล 

        Topic shock 
อ.นพ.สุภกิจ (รพก) 
PRESENT TOPIC 

24  ธ.ค.  62  
13.00 -15 .00 น. 

2 5932101003 นางสาวจิตตานนัท ์อภิสิทธ์ิอมรกุล 
3 5932101005 นางสาวจิรชยาภรณ์ อินประชา 
4 5932101010 นางสาวณฐัณิชา อารยะกุลสกล 
5 5932101013 นายธนพฒัน์ นาคมี 
6 5932101014 นายธารินทร์ มานะสุข  

 
B 

อ.น
พ.
นิร

กลั
ป์ 

 

พญ
. ภ
าร
วี 

Topic surgical nutrition 

อ.นพ.ชยัพร (รพก) 
PRESENT TOPIC 

3 ม.ค.  63 
9.00-11.00 น. 

7 5932101016 นางสาวปิยธิดา ยลอารีย ์
8 5932101017 นางสาวพณัณิตา ประโมจนีย ์
9 5932101018 นายพิทวสั สมสะอาด 
10 5932101032 นางสาวไอริณ ยงเมธาวฒิุ 
11 5932101020 นายศุภวชิญ ์แซ่ฉ่ิง  

         
       C 

อ.น
พ.
อธิ

วธุ
 

พญ
.ฉ
ตัร
นภ

า 

Topic pre and post op 
care 

อ.นพ.อิทธิพล (รพก 
PRESENT TOPIC. 

3 ม.ค.  63 
13.00-15.00 น. 

12 5932101021 นางสาวศุภาพิชญ ์จิตมัน่ 
13 5932101024 นางสาวสินีนาฎ ด ามินเศษ 
14 5932101025 นางสาวสุชานาฏ ฐีตะพงษ ์
15 5932101027 นางสาวอภิชญา บุญมีสุวรรณ 
16 5932101028 นางสาวอรยา อุทิศรัมย ์
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 ตารางที ่3 : แสดงรายช่ือนักศึกษาแพทย์ช้ันปีที ่4 และการแบ่งกลุ่มย่อย  (กลุ่มที ่B) 

       เร่ิมเรียนที่โรงพยาบาลกลาง  

ล าดับ
ที่ 

รหัสนักศึกษา  
ช่ือ – สกุล 

 
กลุ่ม
ย่อย 

อาจารย์ 
ทีป่รึกษา+
ส่งรายงาน 
(รพก.) 

อาจารย์ที่
ปรึกษา+
ส่งรายงาน 
(รพจ.) 

หัวข้อToppic 
& 

อ.ทีป่รึกษา topic 

1 5932101002 นายกิตติศกัด์ิ ประดิษฐ์  
D 
 
 นพ

. ดุ
ษฏี

 

อ.พ
ญ.
วา
ยนู

 

Topic surgical 
infection 

อ.นพ.อธิวฒิุ  (รพจ) 
PRESENT TOPIC 

2 ม.ค. 63 
9.00-11.00 น. 

2 5932101004 นางสาวจิตสุภา เพียรทอง 
3 5932101003 นายชนาธิป หล่อกิตติเกียรติ 
4 5932101007 นางสาวชชัญา แสงทอง 
5 5932101008 นางสาวณชันนัทร์ กิจประพจน์ 

6 5932101009 นางสาวณฐัชยา สุธรรมชยั  
 

E 
 นพ

.จิต
รภ

านุ
 

 

อ.น
พ.
กรั
ญช

ยั 

Topic Fluid and 
electrolyte 

อ.นพ.นิรกลัป์ (รพจ) 
PRESENT TOPIC 

2 ม.ค. 63 
13.00 -15.00 น. 

7 5932101011 นางสาวณฐันนัท ์หล่อวฒันกิจชยั 
8 5932101012 นายทรงภพ ทบันิล 
9 5932101015 นางสาวปริยาภทัร ฤชุโรจน์ 
10 5932101022 นางสาวศุภิสรา สีตะสุต 

11 5932101023 นางสาวสโรชา โพธ์ิยิม้  
 

F 

นพ
. ภ
ทัร

ส 

อ.น
พ.
จกั

รช
ยั 

Topic post op 
complication 

อ.นพ.สราวธุ (รพจ.) 
PRESENT TOPIC 

23 ธ.ค. 62 
13.00-15.00 น. 

12 5932101026 นางสาวอธิชา เสรีพนัธ์พานิช 
13 5932101030 นางสาวอิสริยา กิตติสันต์ิ 
14 5932101031 นายเอกเฉลิม เอกพณิชย ์
15 5932101019 นายพีชญ ์หงษส์ามสิบเจด็ 
16 5932101033 นายกิตติวฒัน์ วฒันะกิจ 

หมายเหตุ : นศพ. ส่งรายงานกบัอาจารย์ทีป่รึกษา จ านวน 6 ฉบับ ฝ่ังละ 3 ฉบับ 

                  โดยฉบับที ่3 ส่งก่อนวนัพุธที ่4 ธันวาคม 2562 เวลา 16.00 น.  

                  ฉบับที ่6   ส่งภายในวนัพฤหัสบดีที ่2 มกราคม 2563 เวลา 16.00 น. 
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ตารางการปฏิบัตงิาน 

นกัศึกษาจะปฏิบติังานในภาควชิาศลัยศาสตร์ทั้งหมด 9 สัปดาห์  

- สัปดาห์แรก มีเรียนหวัขอ้ SKILL LAB จะสอนแยกแต่ละโรงพยาบาล  

- การเรียน Lecture แบบผา่นระบบ teleconference และเรียนรวม 

นกัศึกษาจะไดผ้า่นการปฏิบติังานท่ีภาควชิาศลัยศาสตร์ ท่ีโรงพยาบาลกลางและ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชา

รักษ ์แห่งละ 4 สัปดาห์ โดยจะมีการแบ่งกลุ่มนกัศึกษาเป็น 2 กลุ่ม ๆ ละ 16 คน แลว้หมุนเวยีน ในสัปดาห์

ท่ี 5 

4 สัปดาห์ท่ีผา่นแต่ละโรงพยาบาล นกัศึกษาจะไดป้ฏิบติังานตามแผนกต่าง ๆ ดงัน้ี 

  หอผูป่้วยศลัยกรรม(Inpatient department – IPD)  

  แผนกผูป่้วยนอกศลัยกรรม(Outpatient department – OPD)  

  หอ้งผา่ตดัใหญ่ ( Major operation room) 

  หอ้งผา่ตดัเล็ก ( Minor operation room) 

ตามตารางหมุนเวยีนแต่ละโรงพยาบาล 

 

หัวข้อการเรียนการสอน 

ในแต่ละสัปดาห์จะมีกิจกรรมการเรียนการสอนประกอบดว้ย (ดูตารางในภาคผนวก ก.) 

Compulsory activities –  ไดแ้ก่ กิจกรรมการเรียนท่ีนกัเรียนทุกคนต้องเขา้ร่วม ไดแ้ก่ กิจกรรมการเรียนการสอน

แบบเขา้ชั้นเรียน (class activities) กิจกรรมภาควิชา Interdepartment conference และ Interesting case conference 

โดยในช่วง clerkship week จะท ากิจกรรมผา่น teleconference หรือ รวมกนัท่ีโรงพยาบาลกลาง โดยจะมีการแจง้

ก่อนชัว่โมงเรียน 

Clerkship activities ไดแ้ก่ กิจกรรมการเรียนการสอนระหวา่งปฏิบติังาน ณ หอผูป่้วยต่าง ๆ ดงัน้ี 

  หอผูป่้วยในศลัยกรรม (IPD)ประกอบดว้ย service round, ward work, bedside teaching 

 แผนกผูป่้วยนอกศลัยกรรม (OPD)  

  หอ้งผา่ตดัใหญ่ ( Major operation room)และ 

         หอ้งผา่ตดัเล็ก ( Minor operation room) 

Self directed learning – SDL คือ กิจกรรมการเรียนดว้ยตนเองซ่ึงนกัศึกษาสามารถจดัการเรียนรู้ไดด้ว้ย
ตนเองโดยอิงตามวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ (ศึกษารายละเอียดในหวัขอ้ Self directed learning) ซ่ึงจะมีชัว่โมงแทรก
ในทุกสัปดาห์ 
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นกัศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน Compulsory activities เป็นหลกัถา้มีการทบัซ้อนกบักิจกรรมอ่ืน ๆ 
ในเวลาเดียวกนั 

ในสัปดาห์ท่ี 4 และ 8 เป็น feedback week นกัศึกษาตอ้งพบอาจารยป์ระจ าภาควิชาฯ เพื่อรับการให้ขอ้มูล
ยอ้นกลบั (feedback) เพื่อการพฒันาตนเอง  

 

หัวข้อการเรียนการสอนแบบเข้าช้ันเรียน (Class activities) 
ตลอด 9 สัปดาห์จะมีการเรียนการสอนแบบเขา้ชั้นเรียน โดยในสัปดาห์แรก นกัศึกษาทั้งหมด 32 คน จะเรียน

แยกกนัโรงพยาบาลใดโรงพยาบาลหน่ึง ในสัปดาห์ถดัมา นักศึกษาจะไดเ้รียนผ่าน teleconference โดยมีอาจารย์
แพทยค์วบคุม ในกรณีท่ีอาจารยผ์ูส้อนวิชานั้นสอนอยู่ท่ีอีกโรงพยาบาลหน่ึง ลกัษณะการเรียนการสอนมีทั้งแบบ 
บรรยาย (lecture) การเรียนผา่นกรณีศึกษา การสอนขา้งเตียง (Bedside teaching) และการฝึกปฏิบติั 
   (ดูตามตารางสอนในภาคผนวกและตารางสรุปในหวัขอ้ Topic teaching &SDL) ซ่ึงนกัศึกษาควรเตรียม
ตวัมาก่อนเขา้ชั้นเรียน โดยเฉพาะกิจกรรม การสอนขา้งเตียง (Bedside teaching) นกัศึกษาตอ้งมีการเตรียมตวัก่อน
เขา้ชั้นเรียน โดยให้ตวัแทนนักศึกษาติดต่ออาจารยผ์ูส้อนอย่างน้อย 1 สัปดาห์ก่อนเขา้เรียนเพื่อเตรียมตวั โดย
รายละเอียดการท ากิจกรรม และหนงัสือแนะน าในการหาความรู้เพิ่มเติม นกัศึกษาสามารถดูไดจ้าก file lesson 
plan แยกตามหวัขอ้ท่ีสอน ท่ีบนัทึกในซีดีท่ีไดแ้จกไป 

 
 

การปฏิบัตงิานที่หอผู้ป่วยในแผนกศัลยกรรม  

ในวนัจนัทร์ – ศุกร์ นักศึกษาควรข้ึนปฏิบติังานเวลา 7:00 น. เพื่อเตรียมพร้อมในการดูแลผูป่้วย เพื่อ 

service round กบั staff ward แพทยป์ระจ าบา้น หรือ แพทยใ์ชทุ้นในเวลา 8:00 น. และ ช่วงเยน็ เวลา 15:00 – 16:00 น.  

ในวนัหยุด นกัศึกษาเฉพาะท่ีอยูเ่วรตอ้งข้ึนมา service round พร้อมแพทยป์ระจ าบา้น หรือ แพทยใ์ชทุ้น หรือ staff 

ward ในเวลา 8:00 น.  

ส าหรับผูป่้วยเก่า นกัศึกษาแพทยต์อ้งบนัทึกสรุปรายงานของผูป่้วยและผลการตรวจร่างกายใหม่  

ส าหรับผูป่้วยใหม่ ใหผ้ลดักนัรับและควรศึกษาผูป่้วยท่ีน่าสนใจจากเพื่อน 

นกัศึกษาแพทยจ์ะตอ้งติดตามผลการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ การรักษาและการด าเนินของโรค ตลอดจน

เขียนรายงานการเปล่ียนแปลงของผูป่้วยอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อท่ีจะไดเ้รียนรู้ผูป่้วยท่ีอยูใ่นความดูแลของตนเป็นอยา่ง

ดี และเพื่อเตรียมพร้อมท่ีจะน าเสนอต่ออาจารยใ์น service round  

เม่ือผูป่้วยไดรั้บการจ าหน่ายจากโรงพยาบาล หรือนกัศึกษาแพทยย์า้ยหอผูป่้วย จะตอ้งเขียนสรุปรายงาน

ผูป่้วยในความดูแลของตนใหเ้รียบร้อย 
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                             การสอนข้างเตยีง (Bedside teaching) 

หอผูป่้วยในศลัยกรรม  จะจดัทุกสัปดาห์ตามตารางนกัศึกษาจดัหากรณีศึกษาผูป่้วยท่ีอยูใ่นหอผูป่้วยท่ี

นกัศึกษาสนใจศึกษา แลว้ติดต่ออาจารยผ์ูรั้บผดิชอบอยา่งนอ้ย 1 วนัก่อนท ากิจกรรม   

การปฏิบัตงิานที่แผนกผู้ป่วยนอกศัลยกรรม 
ปฏิบติังาน 9:00 – 12:00 น. ประกอบดว้ย  

 ผูป่้วยนอกทัว่ไป (general pediatric)ออกตรวจผูป่้วยประมาณ 5 - 6 คน / คร้ัง เวลาเฉล่ียในการ

ตรวจผูป่้วยไม่เกิน 1 ชัว่โมงต่อผูป่้วย 1 คน เม่ือบนัทึกรายงานเสร็จเรียบร้อยแลว้ ให้ปรึกษากบั

อาจารยผ์ูส้อนเพื่อซกัถาม วจิารณ์ และใหข้อ้เสนอแนะท่ีถูกตอ้ง 

 ผูป่้วยนอกคลินิกเฉพาะทาง (specialty clinic) ให้นกัศึกษาสังเกตการณ์เพื่อการเรียนรู้พร้อม

อาจารยป์ระจ าคลินิก ทั้งน้ีสามารถปรับเปล่ียนไดต้ามโรงพยาบาลท่ีนกัศึกษาอยู ่ณ ขณะนั้น 

การปฏิบัตงิานที่ห้องผ่าตดั 
ปฏิบติังาน 9:00 – 12:00 น. ประกอบดว้ย  

 แผนกห้องผ่าตัดใหญ่  ใหน้กัศึกษาผลดักนัเขา้ช่วยผา่ตดัเพื่อการเรียนรู้พร้อมอาจารย ์และ แพทยป์ระจ าบา้น 

 แผนกห้องผ่าตัดเลก็ ใหน้กัศึกษาผลดักนัเขา้ช่วยผา่ตดัและอาจไดท้  าเองในหตัถการบางราย เพื่อการ

เรียนรู้พร้อมอาจารย ์และ แพทยป์ระจ าบา้น  

การอยู่เวรนอกเวลาราชการ 
นกัศึกษาแพทย ์จะหมุนเวียนกนัปฏิบติังานในหอผูป่้วยคร้ังละ 5 – 6  คนต่อวนั โดยปฏิบติังานร่วมกบั

แพทยใ์ชทุ้น หรือ แพทยป์ระจ าบ้านท่ีอยูเ่วร วนัจนัทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 16.00 – 22.00 น. วนัหยุดราชการและ
วนัหยดุนกัขตัฤกษอ์ยูเ่วรตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. 

 ภาควิชาศลัยศาสตร์ก าหนดให้นกัศึกษาแพทยไ์ม่ตอ้งอยู่เวรช่วงวนัหยุดเทศกาลปีใหม่ ในวนัท่ี 28-31 
ธนัวาคม 2562 และ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

หนา้ท่ีในการปฏิบติังานระหวา่งอยูเ่วร  
ร่วมรับผูป่้วยใหม่กบัแพทยใ์ช้ทุน หรือ แพทยป์ระจ าบา้นท่ีอยู่เวร และเลือกผูป่้วยท่ีไม่ซับซ้อน เขียน

รายงานส่ง ฝึกปฏิบติัหตัถการท่ีจ าเป็น ซ่ึงนกัศึกษาสามารถดูไดจ้าก log book 
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การเขยีนรายงาน 
นกัศึกษาตอ้งเขียนรายงานผูป่้วยท่ีรับใหม่ ทั้งหมด จ านวน 6 ฉบบั (โรงพยาบาลกลาง 3 ฉบบั และ 

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์3 ฉบบั)โดยส่งภายใน 72 ช่ัวโมงหลังจากรับผู้ป่วยไว้ในความดูแล หากเกิน 72 
ช่ัวโมง จะตัดคะแนนวนัละ 5 % และเม่ือส่งเกนิ 7 วนั จะไม่ได้รับการตรวจ 
การนบัวนัท่ีรับผูป่้วย หากรับผูป่้วยหลงัเวลา 16.00 น. ใหน้บัเป็นวนัรับผูป่้วยในวนัถดัไป 
การเขียนรายงานควรมีการอภิปรายการดูแลผูป่้วยแบบองคร์วม (Holistic approach) นอกจากการอภิปรายปัญหาท่ี
เก่ียวกบัความเจ็บป่วยทางร่างกายของผูป่้วย เขียนให้ครบทุกหวัขอ้ตามแบบฟอร์มการเขียนรายงานของภาควิชา
ศลัยศาสตร์ 

ก าหนดส่งรายงาน ฉบบัท่ี3 ภายในวนัพุธท่ี 4 ธันวาคม 2562 เวลา 16.00 น.  และฉบบัท่ี6ส่ง
ภายในวนัพฤหสัท่ี 2มกราคม 2563 

 
หนังสือบันทึกการปฏิบตังิาน (Log book)  

นกัศึกษาตอ้งบนัทึกการท างาน การเขา้ร่วมกิจกรรม การท าหตัถการ ตามหวัขอ้ท่ีก าหนด 
 

การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self directed learning –SDL) 
 ความรู้ทางดา้นการแพทยมี์การพฒันาอยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลา ดงันั้นการเป็นแพทยท่ี์มีความรู้
ความสามารถจึงตอ้งมีการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต (Life-long learning) การเรียนรู้ดว้ยตนเอง (Self directed 
learning –SDL) เป็นวธีิการหน่ึงท่ีสามารถพฒันาการเรียนรู้ดงักล่าวไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ SDL จึงถูกบรรจุไว้
ในกิจกรรมการเรียนการสอนของภาควชิา 
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หัวข้อ Class activity & Self-directed learning 
1.  แผนการสอน  บรรยายแบ่งเป็น  
 1. บรรยาย     66ชัว่โมง  
 2. student topic     12 ชัว่โมง  
 รวม      60 ช่ัวโมง  
สัปดาห์

ที่ 
หัวข้อ /รายละเอียด 

 
บรรยาย
(ช่ัวโมง) 

ปฏิบัติ
(ช่ัวโมง) 

อาจารย์ผู้สอน 

1 Introduction to Surgery  2 - นพ.ชยัพร สุวชิชากุล (รพก.) 
1 Antiseptic and instruments 3 - นพ.สมเกียรติ อศัวโรจนพ์งษ ์(รพก.) 

1 Principle of trauma management 2 - พญ.ฉตัรนภา  ศรีคิรินทร์ (รพก.) 
1 Suture material and surgical technics 2 - นพ.ณรงค ์บุญญกาศ (รพก.) 

พญ.ภารว ี ประยรูหงษ ์(รพก.) 
นพ.เกียรติพนัธ์ุ สุคนัธปรีย ์(รพจ.) 
นพ.เกียรติศกัด์ิ ทศันวภิาส (รพจ.) 

1 Common  surgical intubation 2 - นพ.ณรงค ์บุญญกาศ (รพก.) 
นพ.กรัญชยั  ตรีตรง (รพจ.) 
นพ.นิรกลัป์  พึ่งโสภา (รพจ.)               

1 Gown dressing and Instrument 3 - นพ.นิรกลัป์  พึ่งโสภา (รพจ.)      
นพ.สราวธุ ฐานะวฑุฒ ์(รพจ.) 

1 Antiseptics and Wound care 2 - นพ.เกียรติพนัธ์ุ สุคนัธปรีย ์(รพจ.) 
พญ.วายนู  จนะโนภาส (รพจ.) 

1 Patient safety 2  นพ.วสุิทธ์ิ อนนัตส์กุลวฒัน์ (รพจ.) 
2 Wound healing, wound care 2 - นพ.กฤษกร ศรีกีรติวงศ ์(รพจ.) 
2 Chest injury 2 - นพ.ภทัรส  สวา่งศรี (รพก.) 
2 Breast diseases (mass, abscess, 

malignancy) 
2 - นพ.ก าพล รัชวรพงศ ์(รพจ.) 

2 Abdominal injuries 2 - นพ.ดุษฎี   มีศิริ (รพก.) 

3 Acute abdomen 2 - นพ.กรัญชยั  ตรีตรง (รพจ.) 

3 Benign tumor + infection of skin, 
subcutaneous tissue 

2 - นพ.สมเกียรติ อศัวโรจน์พงษ ์(รพก.) 

3 Diseases of stomach, duodenum (PU 
disease and its complications,  

2 - พญ. สรัลนุช ปัญญาวรคุณชยั  (รพจ.) 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ /รายละเอียด 
 

บรรยาย
(ช่ัวโมง) 

ปฏิบัติ
(ช่ัวโมง) 

อาจารย์ผู้สอน 

malignancy, post gastrectomy 
syndrome, ugi bleed ) 

3 Thyroid diseases (goiter, 
thyrotoxicosis)  

2 - นพ.ชยัพร สุวชิชากุล (รพก.) 

4 Venous diseases (varicose vein, 
DVT) 

2 - นพ.จกัรชยั บุญยวณิชย ์(รพจ.) 

4 Small bowel, appendix (acute 
appendicitis, small bowel 
obstruction) 

2 - นพ.ปัญญา ทวปีวรเดช (รพก.) 
 

4 Pancreas disease (Pancreatitis) 2 - นพ.ราวนิ วงษส์ถาปนาเลิศ (รพจ) 
4 Colo-rectal diseases (CA colon, 

rectum, volvulus, diverticulits, lower 
GI bleeding 

2 - นพ.สุภกิจ ฉตัรไชยาฤกษ ์(รพก.) 

5 Biliary disease(gall stone, acute 

cholecystitis, cholangitis, 

malignancy) 

2 - นพ.ราวนิ วงษส์ถาปนาเลิศ (รพจ.) 

5 Anorectal disease hemorrhoid, anal 

fissure, fistula in ano, perianal 

abscess) 

2 - นพ.สมเกียรติ อศัวโรจนพ์งษ(์รพก. ) 

5 Obstructive jaundice 2 - พญ.วายนู  จนะโนภาส (รพจ.) 

5 Abdominal wall, omentum, 

mesentery  

2 - นพ.จิตรภานุ วงยงศิลป์ (รพก.) 

6 Arterial diseases 2 - นพ.เกียรติศกัด์ิ ทศันวภิาส (รพจ.) 

6 Hernia 2 - นพ.ณรงค ์บุญญกาศ (รพก.) 
 

6  Burn 2 - นพ.เกษมศกัด์ิ พยงุธนทรัพย ์(รพก.) 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ /รายละเอียด 
 

บรรยาย
(ช่ัวโมง) 

ปฏิบัติ
(ช่ัวโมง) 

อาจารย์ผู้สอน 

6 จริยธรรมทางการแพทย ์ 4 - ศ.คลินิก นพ.อ านาจ กสุลานนัท ์
(รพจ.) 

7 Spleen + retroperitoneal 2 - นพ.สราวธุ ฐานะวฑุฒ ์(รพจ.) 

7  Esophageal diseases (Dysphagia, 

malignancy, corrosive ingestion  

2 - นพ.อธิวฒิุ บวรวฒันาวานิช (รพจ.) 

8 liver  disease (Hepatoma, Abscess, 

benign, Tumor, Cyst) 

2 - นพ.ราวนิ วงษส์ถาปนาเลิศ(รพจ.) 

 รวม 66 -  

 
การศึกษาด้วยตนเอง Self Directed Learning (SDL) 120  ช่ัวโมง ของศัลยกรรม 1 

1. อาเจียนเป็นเลือด(Upper gastrointestinal hemorrhage)  12 ชัว่โมง 
2. อุจจาระเป็นเลือด อุจจาระด า(Lower gastrointestinal hemorrhage) 12 ชัว่โมง 
3. ล าไส้อุดตนั(Intestinal obstruction) 12 ชัว่โมง 
4. ตวัเหลือง ตาเหลือง(Jaundice) 12 ชัว่โมง 
5. ปวดทอ้ง(Abdominal pain)  12 ชัว่โมง 
6. กอ้นในทอ้ง(Abdominal mass) 12 ชัว่โมง 
7. กอ้นท่ีขาหนีบและถุงอณัฑะ(Groin and scrotal mass)  12 ชัว่โมง 
8. กอ้นท่ีเตา้นม(Breast mass)  12 ชัว่โมง 
9. กอ้นท่ีคอ(Neck mass) 12 ชัว่โมง 
10. อุบติัเหตุ(Trauma)  12 ชัว่โมง 
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Student’s  topics 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หัวข้อการเรียน อาจารย์ผู้สอน/ 
อาจารย์ผู้ควบคุม 

จ านวน
ช่ัวโมง 

1. Fluid, electrolyte, blood component 

therapy, and hemostasis 

นพ.นิรกลัป์ (รพจ.)  2 

2. Pre op and post op care พญ.อิทธิพล ( รพก.)  2 

3. post op complications นพ.สราวธุ (รพจ.)  2 

4. Surgical infection นพ.อธิวฒิุ (รพจ.)  2 

5. Surgical nutrition นพ.ชยัพร( รพก.)  2 

6. Shock นพ.สุภกิจ( รพก.)  2 
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หัวข้อการเรียน 

(ภาคปฏิบัติ) 

บรร 

ยาย 

(ชม.) 

ปฏิบัติ 

(ชม.) 

อาจารย์ผู้สอน/ 

อาจารย์ผู้ควบคุมในแต่ละศูนย์
แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลนิิก 

จ านวน
ช่ัวโมง 

1. Gown dressing and Instruments 0.5 1.5 อ.พญ.ภทัรส  สวา่งศรี(รพก.)            
อ.พญ.ฉตัรนภา ศรีคิรินทร์ (รพก.)        
อ.นพ. สราวธุ  ฐานะวฑุฒ ์(รพจ.)               
อ.นพ.นิรกลัป์  พึ่งโสภา (รพจ.)               

2 

2. Antiseptic Agent and Wound Care 0.5 1.5 อ.นพ.สมเกียรติ อศัวโรจน์พงษ ์(รพก.) 
อ.นพ.เกียรติพนัธ์ุ  สุคนัธปรีย ์(รพจ.)                          
อ.พญ. วายนู จนะโนภาส (รพจ.)               

2 

3. Suture Material and Surgical 
Technique 

0.5 1.5 อ.นพ.ณรงค ์บุญญกาศ (รพก.)    

อ.พญ.ภารว ีประยรูหงษ ์(รพก.) 

 อ.นพ.เกียรติพนัธ์ุ  สุคนัธปรีย ์(รพจ.) 

อ.นพ.เกียรติศกัด์ิ  ทศันวิภาส (รพจ.)                          

    2 

4. Common Surgical Intubation 0.5 1.5 อ.นพ.ณรงค ์บุญญกาศ (รพก.)            
อ.นพ.กรัญชยั ตรีตรง (รพจ.)       
อ.นพ.นิรกลัป์  พึ่งโสภา (รพจ.)                 

2 

5. Minor operation I 0.5 1.5 นพ.จิตรภานุ วงยงศิลป์ (รพก.) 
อ.นพ.ปัญญา ทวปีวรเดช (รพก.)       
อ.นพ.ก าพล  รัชวรพงศ ์(รพก.)      
อ.นพ.เกียรติพนัธ์ สุคนัธปรีย ์(รพจ.)                       

2 

6. Minor operation II 0.5 1.5 นพ.ดุษฎี   มีศิริ (รพก.)  
อ.นพ.อิทธิพล  วรัิตนภานุ (รพก.) 
อ.นพ.ก าพล  รัชวรพงศ ์(รพก.)      
อ.นพ.เกียรติพนัธ์ สุคนัธปรีย ์(รพก.)             

2 
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การศึกษาด้วยตนเอง Self Directed Learning (SDL)  60 ช่ัวโมง 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 

เกณฑก์ารตดัสินประเมินผลการดูแลผูป่้วยผา่ตดั  1 
 2101441 : การดูแลผูป่้วยผา่ตดั 1 (Perioperative Care I) 

 
 
 
 
 
 
 

การประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิในการ

เรียน  

วธีิการประเมิน สัปดาห์ทีป่ระเมิน สัดส่วนของ 
การประเมินผล 

Formative 
evaluation  

สังเกตพฤติกรรมและการเรียนรู้ของ
นกัศึกษาแพทย ์แลว้ใหข้อ้มูลยอ้นกลบัเพื่อ
ปรับปรุง  
- ความสนใจและการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียนการสอน 
- วธีิการน าเสนอเน้ือหาท่ีเตรียมมา 
- ขอ้มูลท่ีเตรียมมามีความทนัสมยัและ
ครอบคลุมตามท่ีก าหนด 
- ความสามารถในการซกัประวติัและตรวจ
ร่างกาย 
- ความตั้งใจและความรับผดิชอบของ
นกัศึกษา 
- ความสามารถในการน าเสนอขอ้มูลและ
ตอบขอ้ซกัถาม 

ตลอดภาคการศึกษา  
 

S/U 

Summative 
evaluation 

สอบลงกอง  
- multiple choice question(MCQ)   
- student topic 
- Report (จ านวน 6 ฉบบั)  

 
สัปดาห์ท่ี 9 

 
ตลอดภาคการศึกษา  

 
50 % 
20 % 
30 % 
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Summative evaluation : 
ใชว้ธีิการ และเกณฑใ์นการประเมินผลตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง วา่ดว้ยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 
2542 และ ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง วา่ดว้ย การศึกษาเพื่อปริญญาตรีแพทยศาสตรบณัฑิต พ.ศ. 2555  ใน
แบบอิงเกณฑ์ หรืออิงกลุ่ม โดยจะตดัสินใชว้ธีิใดข้ึนกบัดุลยพินิจของคณะอาจารยแ์พทยผ์ูส้อนและคณะกรรมการ
ประเมินผล มีล าดบัเกรดเป็น A, B+, B, C+, C, D+, D และ F 
          - ส าหรับเกณฑก์ารตดัเกรดโดยการอิงเกณฑ ์มีดงัน้ี 
                        A ไดค้ะแนนมากกวา่หรือเท่ากบั ร้อยละ 80  
                        B+    ไดค้ะแนน                              ร้อยละ 75 – 79.9  
                        B      ไดค้ะแนน                          ร้อยละ 70 – 74.9  
                        C+    ไดค้ะแนน                          ร้อยละ 65 – 69.9  
                        C      ไดค้ะแนน                          ร้อยละ 60 – 64.9  
                        D+    ไดค้ะแนน                          ร้อยละ 55 – 59.9 
                        D      ไดค้ะแนน                          ร้อยละ 50 – 54.9  
                        F      ไดค้ะแนนนอ้ยกวา่                  ร้อยละ 50  
                            -  ส าหรับการตดัเกรดแบบอิงกลุ่ม ตดัตาม T-score 
         
 เกณฑ์การตัดสินประเมินผลการดูแลผู้ป่วยผ่าตัด  2 
2101442 : การดูแลผู้ป่วยผ่าตัด 2 (Perioperative Care II) 

การประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิในการ

เรียน  

วธีิการประเมิน สัปดาห์ทีป่ระเมิน สัดส่วนของ 
การประเมินผล 

Formative 
evaluation  

สังเกตพฤติกรรมและการเรียนรู้ของนกัศึกษา
แพทย ์แลว้ใหข้อ้มูลยอ้นกลบัเพื่อปรับปรุง  
- ความสนใจและการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การเรียนการสอน 
- การอยูเ่วรนอกเวลาราชการ 
- วธีิการน าเสนอเน้ือหาท่ีเตรียมมา 
- ขอ้มูลท่ีเตรียมมามีความทนัสมยัและ
ครอบคลุมตามท่ีก าหนด 
- ความสามารถในการซกัประวติัและตรวจ
ร่างกาย 
- ความตั้งใจและความรับผดิชอบของนกัศึกษา 
- ความสามารถในการน าเสนอขอ้มูลและตอบ
ขอ้ซกัถาม 

ตลอดภาค
การศึกษา  

 

S/U 
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Summative 
evaluation 

- การปฏิบติังานบนหอผูป่้วยและแผนกผูป่้วย
นอก, Bedside teaching, หอ้งผา่ตดัเล็ก 
- สมุดปฏิบติังาน (Log book) 
- Objective structured clinical examination 
(OSCE) 

ตลอดภาค
การศึกษา  

 
 
สัปดาห์สุดทา้ย 

 

40% 
 

10% 
 50 % 

 
2.2 เกณฑ์การตัดสินประเมินผล 
Formative evaluation   S/U 
Summative evaluation : 
ใชว้ธีิการ และเกณฑใ์นการประเมินผลตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง วา่ดว้ยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 
2542 และ ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง วา่ดว้ย การศึกษาเพื่อปริญญาตรีแพทยศาสตรบณัฑิต พ.ศ. 2555  ใน
แบบอิงเกณฑ ์หรืออิงกลุ่ม โดยจะตดัสินใชว้ธีิใดข้ึนกบัดุลยพินิจของคณะอาจารยแ์พทยผ์ูส้อนและคณะกรรมการ
ประเมินผล มีล าดบัเกรดเป็น A, B+, B, C+, C, D+, D และ F 
          - ส าหรับเกณฑก์ารตดัเกรดโดยการอิงเกณฑ ์มีดงัน้ี 
                        A ไดค้ะแนนมากกวา่หรือเท่ากบั ร้อยละ 80  
                        B+    ไดค้ะแนน                              ร้อยละ 75 – 79.9  
                        B      ไดค้ะแนน                          ร้อยละ 70 – 74.9  
                        C+    ไดค้ะแนน                          ร้อยละ 65 – 69.9  
                        C      ไดค้ะแนน                          ร้อยละ 60 – 64.9  
                        D+    ไดค้ะแนน                          ร้อยละ 55 – 59.9 
                        D      ไดค้ะแนน                          ร้อยละ 50 – 54.9  
                        F      ไดค้ะแนนนอ้ยกวา่                  ร้อยละ 50  
                            -  ส าหรับการตดัเกรดแบบอิงกลุ่ม ตดัตาม T-score            
2.3  เกณฑ์ผ่าน/ไม่ผ่าน 
1.  นกัศึกษาแพทยต์อ้งมีเวลาเรียนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชานั้น จึงจะมีสิทธ์ิเขา้

สอบในรายวิชาดงักล่าวได ้ ในกรณีท่ีนกัศึกษามีเวลาเรียนนอ้ยกวา่น้ี อาจารย ์ผูส้อน อาจพิจารณาอนุญาตให้
เขา้สอบในรายวชิานั้นได ้

2.  นกัศึกษาแพทยท่ี์มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมระหวา่งการเรียน / การปฏิบติังาน จะตอ้ง 
     ปฏิบติังานเพิ่มเติม ตามแต่ภาควชิาศลัยศาสตร์ จะก าหนด 
3.  นกัศึกษาแพทยท่ี์มีพฤติกรรมทุจริตในการสอบ หรือในการปฏิบติังานจะไม่มีสิทธิในการสอบ 
4.  การตดัสินคะแนนใชคิ้ดคะแนนรวมน ามาตดัเกรดเป็น A, B+, B, C+, C, D+, D, F โดยนกัศึกษาแพทย ์
     จะตอ้งไดไ้ม่ต ่ากวา่ D จึงจะถือวา่ผา่น 
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5. ในกรณีท่ีนกัศึกษาแพทยส์อบไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นต ่าท่ีก าหนด และ/หรือ คะแนนรวมต ่ากวา่ร้อยละ 50 หรือเกรด D 
จะประเมินผลตามแนวทางในแผนภูมิท่ี 1  

6. กรณีนกัศึกษาแพทยส์อบซ่อมไม่ผา่นใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของอาจารยผ์ูส้อนรายวชิา ตามแนวทางในแผนภูมิท่ี 1  
7. นกัศึกษาแพทยท่ี์ไม่ส่งรายงานครบ 6 ฉบบั และไม่ส่ง Log book ตามเวลาท่ีก าหนด (ภายใน  
     3 วนั นบัจากวนัท่ีนกัศึกษาแพทยล์งกอง) จะไม่ไดรั้บการพิจารณาตดัสินคะแนน 
8. การตรวจรายงานผูป่้วย นกัศึกษาแพทยจ์ะตอ้งส่งรายงานผูป่้วย ใหค้รบทั้ง 6 ฉบบั ถา้ 

นกัศึกษาแพทยส่์งชา้เกินกวา่ 7 วนัท าการนบัจากจากวนัท่ีผูป่้วยมานอนโรงพยาบาล  จะไม่ พิจารณาตรวจ
รายงานฉบบันั้น ในกรณีท่ีส่งรายงานไม่ครบหลงัจากลงกองไปแลว้ นกัศึกษาแพทยจ์ะตอ้งมารับผูป่้วยและ
เขียนรายงานส่งให้ครบตามจ านวนท่ีระบุไวพ้ร้อมทั้งมาติดตาม ดูอาการโดยเขียน Admission note และ
Progress note ลงในแบบฟอร์มรับผูป่้วยของนกัศึกษาแพทยภ์ายใน  24 ชัว่โมงนบัจากวนัท่ีผูป่้วยมานอน
โรงพยาบาล และจะตอ้งส่งรายงานผูป่้วยภายใน 7 วนัท าการ ถา้นกัศึกษาแพทยส่์งชา้เกินกวา่ 7 วนัท าการนบั
จากจากวนัท่ีผูป่้วยมานอนโรงพยาบาล จะไม่พิจารณาตรวจรายงานฉบบันั้น 

9.  ถา้นกัศึกษาแพทยม์าปฏิบติังาน (Ward round) นอ้ยกวา่ ร้อยละ 80 จะไม่ประเมินเกรดให ้    
จนกวา่จะมาปฏิบติังานเพิ่มเติม จึงจะมีการประเมินเกรดให ้

10. การอยูเ่วรนอกเวลาราชการ กรณีอยูไ่ม่ครบ จะไม่ประเมินเกรดใหจ้นกวา่จะมาปฏิบติังาน  
      เพิ่มเติมจนครบ 
 

แผนภูมิท่ี 1 แนวทางการประเมินผล  
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การลา 
นักศึกษาแพทย์ควรพยายามหลกีเลีย่งการลาทีไ่ม่จ าเป็น 
1. วนัปฏิบติังาน ใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีทุกวนั วนัหยดุราชการถือเป็นวนัท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ย 
2. มีสิทธ์ิลา ร้อยละ 20 ของจ านวนวนัท่ีก าหนดไวใ้หป้ฏิบติังานโดยมีเหตุอนัสมควร 
3. ใหส่้งใบลาทุกคร้ังท่ีอาจารยผ์ูดู้แล และตอ้งแลกเวรกนัใหเ้รียบร้อย 
4. ถา้มีการลาไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดก็ตาม และเกินร้อยละ 20 ของระยะการปฏิบติังาน นกัศึกษาแพทยต์อ้งกลบัมา  
    ปฏิบติังานต่อจนกวา่จะครบ จึงจะไดรั้บการประเมินให้ผา่น 
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ภาคผนวก ก. 

ตารางสอน 
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ตารางการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ช้ันปีที ่4 : ภาควชิาศัลยศาสตร์ (โรงพยาบาลกลาง) 

สัปดาห์ที ่1(รพก.): วนัท่ี 10-16 พฤศจิกายน 2562 
วนั 07. 00-08.00 8.00-9.00 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 

จนัทร์ 
11 

SDL 
Orientation 

(รพก) อ.ชยัพร 

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

 

พกั
กล

าง
วนั

 

Gown dressing and Instrument  *   
  อ.พญ.ภทัรส/อ.พญ.ฉตัรนภา (รพก ) 

  ward work 
 

SDL 
 

องัคาร 
12 

Service round 
Conf. 

 
 

OPD (group D) อ.นพ.ชยัพร 
Bedside teaching (D) 

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

ห้องปฏิบติัการ นศพ. ชั้น 7   (tele) 

 
 

ward work 
 
 

SDL 
 OR MINOR( group E ) อ.นพ.บญัญติั 

OR (group F) อ.จิตรภานุ 

พธุ 
13 

Service round              Conf. 
Suture material and surgical technics * 
อ.นพ. ณรงค/์ อ.พญ  ภารวี  (รพก.)                       

 

Minor  operation 1* 
อ.นพ.ปัญญา/  นพ.จิตรภานุ (รพก.) 

ward work 
 

SDL 
 
 

พฤหสับดี 
14 
 

Service round 

 
Conf. 

 
 

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

Minor  operation 2  * 
อ.นพ.อิทธิพล,อ.นพ.ดุษฎี  (รพก.) 

 

 
ward work 

 
 

SDL 
 

ศุกร์ 
15 
 

Service round 
Conf. 

 

Acute abdomen 
อ.นพ.กรัญชยั (รพจ)  (เรียนรวม รพจ.) 

ห้องบรรยาย 2 ชั้น 24 
 
 

Patient  safety    
อ.นพ.วิสุทธ์ิ(รพจ)   
(เรียนรวม รพจ.) 

ห้องประชุม 1 ชั้น 10 
 

ward work 
 

                               
SDL 

 
 

หมายเหตุ : * หวัขอ้ SKILL LAB จะสอนแยกแต่ละโรงพยาบาล  / รายช่ือกลุ่มยอ่ย อยูใ่นคู่มือนกัศึกษา ภาควิชาศลัยศาสตร์ หนา้  6-7 
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สัปดาห์ที่ 2 (รพก.): วนัท่ี 17 พฤศจิกายน – 23 พฤศจิกายน 2562 

วนั 07. 00-08.00 8.00-9.00 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 

จนัทร์ 
18 

 
Service round 

 
GRAND  
ROUND 

 

SDL 
 

พกั
กล

าง
วนั

 

(tele) Wound Healing&Wound care 

อ.นพ.กฤษกร (รพจ.) 
(หอ้งปฏิบติัการ นศพ. ชั้น 7) 

ward work 
SDL 

 

องัคาร 
19 

 
Service round Conf. 

OPD (E)  อ.นพ.สุภกิจ 
Bedside teaching (E) 

อ.นพ.สุภกิจ (tele) Principle of trauma  
management 

อ.พญ. ฉตัรนภา (รพก. )  
(หอ้งปฏิบติัการ นศพ. ชั้น 7) 

ward work 
 

SDL 
 

OR MINOR( F)อ.นพ.บญัญติั 

OR( D)   อ. ฉตัรนภา 

พุธ 
20 

Service round 

 
 

Conf. 
 

 

OPD ( F).อ.พญ. ภทัรส 
Bedside teaching     (F) 

อ.พญ.ภทัรส 
 (tele) Breast disease 

อ.นพ. ก าพล (รพจ.) 
(หอ้งปฏิบติัการ นศพ. ชั้น 7) 

ward work 
 

SDL 
 

OR MINOR( D)  อ.นพ.บญัญติั 

OR( E) อ.นพ.ดุษฎี   

พฤหสับดี 
21 

 
Service round 

 
Conf. 

 

OPD (D)อ.นพ.จิตรภานุ 
Bedside teaching (D) 

อ.นพ.จิตรภานุ (tele) Abdominal injury 

อ.นพ. ดุษฏี ( รพก. ) 
(หอ้งปฏิบติัการ นศพ. ชั้น 7) 

ward work 
 

SDL 
 

OR minor ( E) อ.นพ.บญัญติั   

OR( F)  อ.นพ. อิทธิพล 

ศุกร์ 
22 

Service round 
 

                   Conf. 
 

ward work 
 

SDL 
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สัปดาห์ที่ 3(รพก.): วนัท่ี 24 – 30 พฤศจิกายน 2562 

วนั 07. 00-08.00 8.00-9.00 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 

จนัทร์ 
25 

Service round 
GRAND 
ROUND 

 
SDL 

 

 

พกั
กล

าง
วนั

 

Biliary disease 
อ.นพ.ราวิน (รพจ. ) 
(เรียนรวม รพจ.) 

(ห้องประชุม 2 ชน้ 10) 
                                                                                            

 
 

ward work 
 

 

       SDL 
 

 

องัคาร 
26 
 

 
Service round 

Conf. 
 
 

              OPD ( E)   
อ.นพ.สมเกียรติ 

Bedside teaching (E) 
            อ.นพ.สมเกียรติ 

 

(tele) Chest injury 
อ.พญ.ภทัรส( รพก. ) 

(หอ้งปฏิบติัการ นศพ. ชั้น 7) 
 

 

ward work 
 

 

     
 

    SDL 
 

 
OR MINOR(  F) อ.นพ.บญัญติั 

OR(D) อ.นพ.ณรงค ์

พธุ 
27 

Service round 
Conf. 

 

OPD (F) อ.ภารวี 
Bedside teaching (F) 

อ.ภารวี (tele) Disease of stomach 
อ.พญ.สรัลนุช (รพจ.)  

(หอ้งปฏิบติัการ นศพ. ชั้น 7) 

ward work 
 

SDL 
 OR MINOR(D) ) อ.นพ.บญัญติั 

OR(E) อ.นพ ดุษฎี 

พฤหสับดี 
28 

Service round 
Conf. 

 

OPD (D) อ.นพ ปัญญา 
Bedside teaching (D) 

อ.นพ ปัญญา (tele) Benign tumor and infection of 
skin 

อ.นพ.สมเกียรติ   
(หอ้งปฏิบติัการ นศพ. ชั้น 7) 

ward work 
 

SDL 
 OR MINOR(E) อ.นพ.บญัญติั 

OR(F) อ.นพ.อิทธิพล 

ศุกร์ 
29 
 

Service round 
Conf. 

 
                                       SDL SDL 

ward work 
 

SDL 
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สัปดาห์ที ่4  (รพก.):  วนัท่ี 1– 7 ธนัวาคม 2562 

วนั 07. 00-08.00 8.00-9.00 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 

จนัทร์ 
2 

Service round 
GRAND 
ROUND 

SDL 

พกั
กล

าง
วนั

 

Pancreas disease 
อ.นพ.ราวิน(รพจ.) 

(เรียนรวม รพจ.ห้องบรรยาย 2 ชน้ 24) 
 

ward work 
 

SDL 

องัคาร 
3 

Service round 
Conf. 

 

OPD (E) อ.นพ.ดุษฎี 
Bedside teaching (E) 
อ.นพ.ดุษฏี tele) Colorectal disease 

อ.นพ.สุภกิจ( รพก.) 
(ห้องปฏิบติัการ นศพ. ชั้น 7) 

ward work 
 
 

SDL OR MINOR(F) อ.นพ.บญัญติั 

OR(D) อ.นพ.ณรงค ์

พธุ 
4 

Service round 
Conf. 

 

OPD( F)  อ..ฉตัรนภา 
Bedside teaching (F) 

อ.ฉตัรนภา 
        (tele) Disease of small   
               bowel,appendix 

อ.นพ.ปัญญา (รพก. ) 
(ห้องปฏิบติัการ นศพ. ชั้น 7) 

ward work 
 

SDL OR MINOR(D ) 
อ.นพ.บญัญติั 

OR( E) อ.นพ.นพ ดุษฎี 

พฤหสับดี 
5 
 

หยดุ 
วนัพระราชสมภพรัชกาลท่ี 9 

หยดุ 
วนัพระราชสมภพรัชกาลท่ี 9 

ศุกร์ 
6 
 

Service round 
              Conf. 
 

SDL SDL 
ward work 

 
SDL 

 

* นศพ. ส่งรายงานฉบบัท่ี 3  ภายในวนัพธุท่ี  4  ธนัวาคม  2562 
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สัปดาห์ที่ 5 (รพก.): วนัท่ี  8– 14 ธนัวาคม 2562  (สลบักลุ่ม) 

วนั 07. 00-08.00 8.00-9.00 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 

จนัทร์ 
9 

Service round 

Orientation 
(รพก) 

(ห้องปฏิบติัการ 
นศพ. ชั้น 7) 

 

OPD (A) อ.นพ.ณรงค ์
BedsideTeaching(A) 

อ.นพ.ณรงค ์

พกั
กล

าง
วนั

 

(tele) BURN     
อ.นพ.เกษมศกัด์ิ( รพก. )   

(ห้องปฏิบติัการ นศพ. ชั้น 7) 
 
 

ward work 
 

SDL OR MINOR( B) อ.นพ. ชยัพร 

OR(C) อ.นพ.สุภกิจ 

องัคาร 
10 

หยดุวนัรัฐธรรมนูญ หยดุวนัรัฐธรรมนูญ 

พธุ 
11 

Service round 

 
Conf. 

 
 

OPD (B)  อ.พญ.ภทัรส 
Bedside Teaching (B) 

อ.พญ.ภทัรส 
(tele) Obstructive Jaundice 

อ.พญ.วายนู (รพจ.) 
(ห้องปฏิบติัการ นศพ. ชั้น 7) 

 

ward work 
 

      SDL OR MINOR(  C) อ.นพ.บญัญติั 

OR( A). อ.นพ ดุษฎี 

พฤหสับดี 
12 
 

Service round 

 
Conf. 

 
 

OPD(C) อ.จิตรภานุ 
Bedside Teaching(C) 

อ.จตรภานุ 
(tele)Disease of abdominal 

wall,omental,mesentery 
อ.นพ.จิตรภานุ ( รพก. ) 

(ห้องปฏิบติัการ นศพ. ชั้น 7) 
 

ward work 
 
 

      SDL OR MINOR(A)  อ.นพ.บญัญติั( รพก. ) 

OR( B) อ.นพ.อิทธิพล( รพก. ) 

ศุกร์ 
13 
 

Service round 
 

Conf. 
 

LECTURE X-RAY 
( ระบบทางเดินอาหาร) 

อ.พญ.  บุษบา (เรียนรวม รพก.) 
(ห้องปฏิบติัการ นศพ. ชั้น 7) 

 

LECTURE X-RAY 
( ระบบทางเดินอาหาร) 

อ.พญ.  บุษบา (เรียนรวม รพก.) 
(ห้องปฏิบติัการ นศพ. ชั้น 7) 

 

SDL 
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สัปดาห์ที ่6 (รพก.):  วนัท่ี 15 – 21 ธนัวาคม 2562 

วนั 07. 00-08.00 8.00-9.00 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 

จนัทร์ 
16 
 

Service round 
GRAND  
ROUND 

SDL 
 

พกั
กล

าง
วนั

 

(tele) Arterial Disease 
อ.นพ.เกียรติศกัด์ิ (รพจ.) 

(ห้องปฏิบติัการ นศพ. ชั้น 7) 
 

ward work 
 

SDL 

องัคาร 
17 

Service round 
Conf. 

 

OPD( A) อ.นพ.ชยัพร 
Bedside Teaching(A) 

อ.นพ.ชยัพร 
tele) Hernia 

อ.นพ.ณรงค(์ รพก. )  
(ห้องปฏิบติัการ นศพ. ชั้น 7) 

 

 
ward work 

 
 

SDL OR MINOR( B) อ.นพ.บญัญติั    ( รพก ) 

OR( C)  อ.นพ.ณรงค ์

พธุ 
18 

Service round                Conf. 

OPD ( B) อ.นพ.
สมเกียรติ 

BedsideTeaching(B) 
          อ.นพ.สมเกียรติ 

 

 (tele) Disease of esophagus 
อ.นพ.อธิวฒิุ (รพจ.) 

(ห้องปฏิบติัการ นศพ. ชั้น 7) 
 
  

ward work 
 

SDL 
OR MINOR( C) อ.นพ.บญัญติั 

OR(A)  อ.นพ ดุษฎี 

พฤหสับดี 
19 
 

Service round 

 
Conf. 

        
 

OPD ( C) อ.นพ.ปัญญา 
Bedside Teaching(C) 

อ.นพ.ปัญญา (tele) Thyroid disease 
อ.นพ.ชยัพร( รพก. ) 

(ห้องปฏิบติัการ นศพ. ชั้น 7) 
 

ward work 
 
 

SDL OR MINOR( A) อ.นพ.บญัญติั 

                            OR(B) อ.นพ.อิท ธิพล 

ศุกร์ 
20 
 

Service round 
Conf. 

 
SDL 

จริยธรรมทางการแพทย ์
อาจารย ์นพ.อ านาจ  กุลสลานนัท ์ (รพจ.) 

เรียนรวมท่ี  รพจ.  
(ห้องประชุม 2 ชั้น 10 รพจ.) 

 

Venous disease 
อ.นพ.จกัรชยั  (รพจ.) 

เรียนรวม รพจ. 
(ห้องประชุม 2 ชั้น 10 รพจ.) 

 

 
ward work 

 

 

           SDL 
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สัปดาห์ที่ 7(รพก.): วนัท่ี 22  - 28 ธนัวาคม 2562 

วนั 07. 00-08.00 8.00-9.00 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 

จนัทร์ 
23 
 

Service round เดินทางไป
เรียน ท่ี รพจ. 

Disease Spleen & Retroperitoneum 
อ.นพ.สราวธุ (รพจ)  

 (เรียนรวม  รพจ.ห้องบรรยาย 2 ชั้น 24) 

 

 

พกั
กล

าง
วนั

 

Topic post op complication  
อ.นพ.สราวธุ (รพจ)  
PRESENT TOPIC  

(เรียนรวม รพจ. ห้องบรรยาย 2 ชั้น 24) 

 SDL 

องัคาร 
24 
 

Service round 
 

Conf. 
 
 

OPD ( groupA ) 
อ.นพ.สุภกิจ 

 

BedsideTeaching(A)          
อ.นพ.สุภกิจ 

 

Topic shock 
PRESENT TOPIC อ.นพ.สุภกิจ  

( เรียนรวม รพก.) 
(ห้องปฏิบติัการ นศพ. ชั้น 7) 

 

ward work 
 

SDL 

 OR MINOR(group B) อ.นพ.บญัญติั 

OR(group C) อ.พญ.ฉตัรนภา 

พธุ 
25 

Service round 

 
Conf. 

 
 
 

OPD ( groupB) 
อ.นพ.ภารวี 

BedsideTeaching(B)          
อ.นพ.ภารวี 

Liver disease 
อ.นพ.ราวิน   

(เรียนรวม รพจ.) 
(ห้องบรรยาย 2 ชั้น 24) 

ward work 
 

SDL OR MINOR(group C) อ.นพ.บญัญติั 

OR(group A) อ.นพ ดุษฎี 

พฤหสับดี 
26 
 

Service round 

Conf. 
 
 
 

OPD(B)   
อ.นพ.ณรงค ์

BedsideTeaching(B) 
 อ.นพ.ณรงค ์

(tele) Anorectal Disease 
อ.นพ.สมเกียรติ 

(ห้องปฏิบติัการ นศพ. ชั้น 7) 
 

ward work 
 

SDL 
OR MINOR( C) อ.นพ.บญัญติั 

OR( A) อ.นพ.อิทธิพล 

ศุกร์ 
27 
 

Service round 
Conf. 

 
                                          
                                   SDL 

SDL 
ward work 

 
SDL 
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สัปดาห์ที่ 8 (รพก.):  วนัท่ี 29 ธนัวาคม2562 - 4 มกราคม 2563 

วนั 07. 00-08.00 8.00-9.00 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 

จนัทร์ 
30 

 
หยดุวนัส้ินปี 

พกั
กล

าง
วนั

 

หยดุวนัส้ินปี 

องัคาร 
31 

 
หยดุวนัส้ินปี 

 

หยดุวนัส้ินปี 
 

พธุ 
1 

 
หยดุวนัข้ึนปีใหม่ 

 
หยดุวนัข้ึนปีใหม่ 

พฤหสับดี 
2 
 

Service round 

Conf. 
 
 

 

Topic surgical infection  
อ.นพ.อธิวฒิุ (เรียนรวม รพจ.) 

PRESENT TOPIC 
(เรียนรวม รพจ. ห้องบรรยาย 2 ชั้น 10) 

        

SDL 

 

Topic Fluid and electrolyte 
อ.นพ.นิรกลัป์ (รพจ)  
PRESENT TOPIC 

(เรียนรวม รพจ. ห้องบรรยาย 2 ชั้น 10) 

ward work 
 
 

SDL 

ศุกร์ 
3 
 

Service round 
Conf. 

 
  

Topic surgical nutrition 
PRESENT TOPIC   

อ.นพ.ชยัพร 
(เรียนรวม รพก.) 

 (ห้องปฏิบติัการ นศพ. ชั้น 7) 
 

        

SDL 

 

Topic pre and post op care 
PRESENT TOPIC  

อ.นพ.อิทธิพล (รพก.)  
(เรียนรวม รพก. ) 

(ห้องปฏิบติัการ นศพ. ชั้น 7) 
 

ward work 
 
 

         SDL 

 

* นศพ. ส่งรายงายฉบบัสุดทา้ย  วนัท่ี  2  มกราคม  2562 
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สัปดาห์ที่ 9 (รพก.): วนัท่ี 5 - 11มกราคม 2563 

วนั 07. 00-08.00 8.00-9.00 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 

จนัทร์ 
6 

Service round 
GRAND 
ROUND 

 

สอบขอ้เขียน (MCQ) 
(ห้อง พี.เอ.ไนติงเกล ชั้น 20 รพก.) 

พกั
กล

าง
วนั

 

 
  

                                                          SDL 
 

องัคาร 
7 
 

Service round 

 
Conf. 

 
 

SDL 
สอบปฏิบติั (OSCE) 

(ห้องประชุมเทเวศร์ฯ ชั้น 20 รพก.) 
 

พธุ 
8 

Service round 
 

Conf. 
 

SDL 
(tele) Reflection & Feedback 

(หอ้งปฏิบติัการนกัศึกษา ชั้น 7 รพก.) 

พฤหสับดี 
9 
 

Service round                Conf. SDL SDL 

ศุกร์ 
10 

 
Service round 

 
Conf. 

 
SDL SDL 
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การเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ช้ันปีที ่4 : ภาควชิาศัลยศาสตร์ (โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์) 

สัปดาห์ที ่1 (รพจ.):  : วนัท่ี 10-16 พฤศจิกายน 2562 

วนั/วนัท่ี/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 14.00 -15.00 15.00 -16.00 16.00 – 18.30 

จนัทร์ 
11 

 
 

Orientation 
อ.นพ. เกียรติพนัธ์ 
(ห้องประชุม 1  

ชั้น 10) 

Suture material and surgical 
technics* 

อ.นพ.เกียรติพนัธุ์ /อ.นพ.เกียรติศกัด์ิ 
(รพจ.) 

(ห้องประชุม 1 ชั้น 10) 

Minor Operation 1* 
อ.นพ.เกียรติพนัธุ์  / 
อ.นพ.ก าพล (รพจ.)
(ห้องประชุม 1  

ชั้น 10) 

พกั
กล

าง
วนั

 

Common surgical intubation1* 
อ.นพ.เกียรติพนัธุ์ (รพจ.) 
อ.นพ.ก าพล  (รพจ.) 
(ห้องประชุม 1 ชั้น 10) 

Ward work 
SDL 

 

องัคาร 
12 

 
Service round 

 

Bedside Teaching 
อ.นพ.ราวิน (A) 

Minor operation2* 
อ.นพ.เกียรติพนัธุ์ (รพจ.) 
อ.นพ.ก าพล (รพจ.) 

(ห้องประชุม 1 ชั้น 10) 

(Tele) Introduction to sugery 
อ.นพ.ชยัพร (รพก.) 
(ห้องบรรยาย 2 ชั้น 24) 

 
Ward work 

 

SDL 
 

Conf. 

พธุ 
13 

 
Service round 

 

Bedside Teaching 
อ.นพ.นิรกลัป์(C) 

OPD (C) อ.นพ.สราวธุ Common Surgical intubation* 
อ.นพ.กรัญชยั (รพจ.) 
อ.นพ.นิรกลัป์ (รพจ.) 
(ห้องประชุม 1 ชั้น 10) 

Ward work 
SDL 

 
OR Minor (A) อ.นพ.อธิวฒิุ 

Conf. OR (B) อ.นพ.จกัรชยั 

พฤหสับดี 
14 

 
Service round 

 

Bedside Teaching 
อ.นพ.เกียรติพนัธุ์ 

 (B) 

Gown dressing and Instrument * 
อ.นพ.นิรกลัป์ (รพจ.) 
อ.นพ.สราวธุ (รพจ.) 
(ห้องประชุม 1 ชั้น 10) 

Antiseptics and Wound care * 
อ.พญ.วายนู (รพจ.) 

อ.นพ.เกียรติพนัธ์ุ (รพจ.) 
(ห้องประชุม 1 ชั้น 10) 

Ward work 
SDL 

 

Conf. 

ศุกร์ 
15 

 
Service round 

 
Conf. 

Acute abdomen 
อ.นพ.กรัญชยั (รพจ) 

เรียนรวม รพจ. 
(ห้องประชุม 1 ชั้น 10) 

Patient  safety 
อ.นพ.วิสุทธ์ิ(รพจ) 

เรียนรวม รพจ. (ห้องประชุม 1 ชั้น 10) 

SDL 
 

หมายเหตุ : * หวัขอ้ SKILL LAB จะสอนแยกแต่ละโรงพยาบาล  / รายช่ือกลุ่มยอ่ย อยูใ่นคู่มือนกัศึกษา ภาควชิาศลัยศาสตร์ หนา้ 6 -7  
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สัปดาห์ที ่2 (รพจ.):วนัท่ี 17  – 23 พฤศจิกายน 2562 

วนั/วนัที/่
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 14.00 -15.00 15.00 -16.00 16.00 – 18.30 

จนัทร์ 
18 

 
Service round 

Conf. 
 

OPD (C) อ.นพ.นิรกลัป์ 

พกั
กล

าง
วนั

 

(Tele) Wound Healing & Wound care 
อ.นพ.กฤษกร (รพจ.) 
(ห้องบรรยาย 2 ชั้น 24) 

Ward work 
SDL 

 
OR MINOR ( A) อ.พญ.สรัลนุช 

OR ( B) อ.นพ.ราวิน 

องัคาร 
19 

 
Service round 

 

Bedside Teaching  
อ.นพ.อธิวฒิุ (A) 

OPD ( A) อ.นพ.กฤษกร (tele) Principle of trauma  
management 

อ.พญ.ฉตัรนภา (รพก. )  

(ห้องบรรยาย 2 ชั้น 24) 

 
Ward work 

 
SDL 

 
OR MINOR ( B) อ.พญ.วายนู 

Conf. OR ( C) อ.นพ.เกียรติพนัธุ์ 

พธุ 
20 

 
Service round 

 

Bedside Teaching  
อ.พญ.วายนู (B) 

OPD ( B) อ.นพ.สราวธุ (tele) Breast disease 
อ.นพ.ก าพล (รพจ.) 
(ห้องบรรยาย 2 ชั้น 24) 

 
Ward work 

SDL 

 
OR MINOR ( C) อ.นพ.อธิวฒิุ 

Conf. OR ( A) อ.นพ.ก าพล 

พฤหสับดี 
21 

 
Service round 

 

Bedside Teaching  
อ.นพ.สราวธุ(C) 

 
Ward work 

 

(Tele) Abdominal injury 
อ.นพ.ดุษฎี (รพก.) 

(ห้องบรรยาย 2 ชั้น 24) 

 
Ward work SDL 

 
Conf. 

ศุกร์ 
22 

SDL SDL 
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สัปดาห์ที ่3 (รพจ.):  : วนัท่ี 24 – 30 พฤศจิกายน 2562 

วนั/วนัที/่
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 14.00 -15.00 15.00 -16.00 16.00 – 18.30 

จนัทร์ 
25 

 
Service round 

 
Conf. 

 
SDL 

 

 

พกักลางวนั 

 

Biliary disease 
อ.นพ.ราวนิ (รพจ.) 
(เรียนรวม รพจ.) 

(ห้องประชุม 2 ชั้น 10) 

Ward work 

 

 
SDL 

 

องัคาร       
26 

 
Service round 

 

Bedside Teaching 

อ.นพ.ก าพล (A)  

OPD (C) อ.นพ.เกียรติศกัด์ิ (tele) Chest injury 
อ.พญ..ภทัรส ( รพก. ) 

(ห้องบรรยาย 2 ชั้น 24) 

 
Ward work 

 
SDL 

 

OR MINOR (A) อ.นพ.นิรกลัป์ 

OR (B) อ.นพ.เกียรติพนัธุ์ 

พธุ 
27 

 
Service round 

 

Bedside Teaching  
อ.นพ.เกียรติศกัด์ิ (B) 

OPD (B) อ.พญ.สรัลนุช (tele) Disease of stomach 
อ.พญ.สรัลนุช (รพจ.) 
(ห้องบรรยาย 2 ชั้น 24) 

 
Ward work 

 
SDL 

 

OR MINOR (C) อ.นพ.กฤษกร 

Conf. OR (A) อ.นพ.จกัรชยั 

พฤหสับดี 
28 

 
Service round 

 

Bedside Teaching  
อ.พญ.สรัลนุช (C) 

 

SDL 

(tele) Benign tumor and infection  
of skin 

อ.นพ.สมเกียรติ  (รพก.) 
(ห้องบรรยาย 2 ชั้น 24)  

 

 
Ward work  

SDL 
 Conf. 

ศุกร์ 
29 

 
Service round 

 
Conf. 

OPD (A) อ.นพ.ราวิน 
SDL 

 

 
Ward work 

 
SDL 

 

OR MINOR (B) อ.นพ.นิรกลัป์ 
OR (C) อ.นพ.กฤษกร 
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สัปดาห์ที ่4 (รพจ.):  วนัท่ี 1– 7 ธนัวาคม 2562 

วนั/วนัที/่
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 14.00 -15.00 15.00 -16.00 16.00 – 18.30 

จนัทร์ 
2 

 
Service round 

 

 
Conf. 

 
SDL 

 
พกั

กล
าง
วนั

 

     

พกั
กล

าง
วนั

 

Pancreas disease 
อ.นพ.ราวนิ (รพจ.) 
(เรียนรวม รพจ.) 

(ห้องบรรยาย 2 ชั้น 24) 

 

Ward work 
 

 

SDL 
 

องัคาร 
3 

 
Service round 

 

Bedside Teaching      
อ.นพ.จกัรชยั (A) 

OPD ( C) อ.นพ.เกียรติศกัด์ิ (Tele)  Colorectal disease 
อ.นพ.สุภกิจ (รพก.) 
(ห้องบรรยาย 2 ชั้น 24) 

 
Ward work 
 

 
SDL 

 
OR MINOR (A) อ.พญ.วายนู 

Conf. OR (B) อ.นพ.นิรกลัป์ 

พธุ 
4 

 
Service round 

 

Bedside Teaching      
อ.นพ.กรัญชยั (C) 

OPD ( A) อ.พญ.สรัลนุช (Tele) Disease of small   
         bowel, appendix 

อ.นพ.ปัญญา (รพก.) 
(ห้องบรรยาย 2 ชั้น 24) 

Ward work 
 

SDL 
 

OR MINOR (B) อ.นพ.กฤษกร 
Conf. OR (C) อ.นพ.ก าพล 

พฤหสับดี 
5 

 

หยดุวนัพระราชสมภพรัชกาลท่ี 9 
 

หยดุวนัพระราชสมภพรัชกาลท่ี 9 

ศุกร์ 
6 

 
Service round Conf. 

OPD ( B) อ.นพ.ราวนิ 
SDL 

 
Ward work 

 
SDL 

 
OR MINOR (C) อ.นพ.นิรกลัป์ 

OR (A) อ.พญ.วายนู 
 

* นศพ. ส่งรายงานฉบบัท่ี 3  ภายในวนัท่ี  4  ธนัวาคม  2561 
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สัปดาห์ที ่5 (รพจ.):  วนัท่ี 8 – 14 ธนัวาคม 2562  (สลบักลุ่ม) 

วนั/วนัที/่
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 14.00 -15.00 15.00 -16.00 16.00 – 18.30 

จนัทร์ 
9 

Orientation 
(รพจ.) 

อ.นพ.เกียรติพนัธ์ 
(หอ้งบรรยาย 2 ชั้น 24) 

Bedside Teaching     

 อ.นพ.กฤษกร (D) 
OPD ( F) อ.นพ.จกัรชยั 

พกั
กล

าง
วนั

 
 

(tele)  BURN 
อ.นพ.เกษมศกัด์ิ ( รพก. ) 
(ห้องบรรยาย 2 ชั้น 24) 

 

 
Ward work SDL 

 
OR MINOR ( D) อ.พญ.สรัลนุช 

Conf. OR (E) อ.นพ.ราวนิ 

องัคาร 
10 

 

หยดุวนัรัฐธรรมนูญ หยดุวนัรัฐธรรมนูญ 

 

พธุ 
11 

 
Service round 

 

Bedside Teaching    
  อ.นพ.สราวธุ (E) 

OPD ( E) อ.นพ.สราวธุ (tele) Obstructive Jaundice 
อ.วายนู (รพจ.) 

(ห้องบรรยาย 2 ชั้น 24) 

 
Ward work 

SDL 
 

OR MINOR ( F) อ.นพ.อธิวฒิุ 
Conf. OR ( D) อ.นพ.จกัรชยั 

พฤหสับดี 
12 

 
Service round 

 

Bedside Teaching      

อ.นพ.ราวนิ (F) 

OPD ( D) อ.นพ.นิรกลัป์ (Tele) Disease of abdominal wall, 
omental, mesentery 

อ.นพ.จิตรภานุ  (รพก.) 
(ห้องบรรยาย 2 ชั้น 24) 

 
Ward work SDL 

 
OR MINOR ( E) อ.นพ.กรัญชยั 

Conf. OR ( F) อ.นพ.สราวธุ 

ศุกร์ 
13 

 
Service round 

 
Conf. 

LECTURE X-RAY 
ระบบทางเดินอาหาร อ.พญ.บุษบา 

(เรียนรวมท่ี รพก.) 
 

LECTURE X-RAY 
ระบบทางเดินอาหาร อ.พญ.บุษบา 

(เรียนรวมท่ี รพก.) 
 

SDL 
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สัปดาห์ที ่6 (รพจ.): : วนัท่ี 15 – 21 ธนัวาคม 2562 

วนั/วนัที/่
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 14.00 -15.00 15.00 -16.00 16.00 – 18.30 

จนัทร์ 
16 

 
Service round 

Conf. SDL 

 
Ward Work  

พกั
กล

าง
วนั

 

(Tele)  Arterial Disease 
อ.นพ.เกียรติศกัด์ิ (รพจ.) 
(ห้องบรรยาย 2 ชั้น 24) 

Ward work SDL 
 

องัคาร 
17 

 
Service round 

 

Bedside Teaching      
อ.นพ.กฤษกร (D) 

OPD ( F) อ.นพ.กฤษกร (Tele)  Hernia 
อ.นพ.ณรงค ์(รพก.) 
(ห้องบรรยาย 2 ชั้น 24) 

 
Ward work 
 

SDL 
 

OR MINOR ( D) อ.พญ.วายนู 

Conf. OR ( E) อ.นพ.อธิวฒิุ 

พธุ 
18 

 
Service round 

 

Bedside Teaching      
อ.นพ.เกียรติศกัด์ิ (E) 

OPD ( E) อ.นพ.กรัญชยั (Tele)  Disease of esophagus 
อ.นพ.อธิวฒิุ (รพจ.)  
(ห้องบรรยาย 2 ชั้น 24) 

 
Ward work SDL 

 
OR MINOR ( F) อ.นพ.อธิวฒิุ 

Conf. OR ( D) อ.นพ.ก าพล 

พฤหสับดี 
19 

 
Service round 

 

Bedside Teaching 
อ.พญ.วายนู (F) 

OPD ( D) อ.นพ.ก าพล (Tele) Thyroid disease 
อ.นพ.ชยัพร ( รพก. ) 
(ห้องบรรยาย 2 ชั้น 24) 

 
Ward work SDL 

 
OR MINOR ( E) อ.นพ.กรัญชยั 

Conf. OR ( F) อ.นพ.สราวธุ 

ศุกร์ 
20 

 
Service round 

 
conf SDL 

จริยธรรมทางการแพทย ์ 
อ.นพ.อ านาจ  กุลสลานนัท ์ (รพจ) 

เรียนรวมท่ี  รพจ 
หอ้งประชุม 2 ชั้น 10 

Venous disease 
อ.นพ.จกัรชยั (เรียนรวม รพจ.) 

หอ้งประชุม 2 ชั้น 10  
 

 

Ward work 

 

 

       SDL 
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สัปดาห์ที ่7 (รพจ.): วนัท่ี 22  - 28 ธนัวาคม 2562 

วนั/วนัที/่
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 14.00 -15.00 15.00 -16.00 16.00 – 18.30 

จนัทร์ 
23 

 
Service round 

 

 
Conf. 

 
Disease Spleen & Retroperitoneum 
อ.นพ.สราวธุ  (เรียนรวม  รพจ.) 

(ห้องบรรยาย 2 ชั้น 24) 

 
 

 
 
 
 
 
 

พกักลางวนั 
 

Topic post op complication 
อ.นพ.สราวธุ (รพจ.) 
PRESENT TOPIC 

 (เรียนรวม รพจ.ห้องบรรยาย 2 ชั้น 24) 

 

Ward work 

 

 

       SDL 

 

องัคาร 
24 

 
Service round 

 

Bedside Teaching 
อ.นพ.กรัญชยั ( F) 

 

OPD (F) อ.นพ.เกียรติศกัด์ิ Topic shock                                                
อ.นพ.สุภกิจ  

PRESENT TOPIC  
                 (เรียนรวม รพก.) 

 

Ward work 

 

 

       SDL 

 

OR MINOR (D) อ.พญ.วายนู 

Conf. OR (E) อ.นพ.เกียรติพนัธ์ุ 

พธุ 
25 

 
Service round 

 

Bedside Teaching 
อ.นพ.ก าพล (D) 

OPD (E) อ.พญ.สรัลนุช Liver disease 
อ.นพ.ราวนิ   

(เรียนรวม รพจ.) 
(ห้องบรรยาย 2 ชั้น 24) 

 
Ward work 

 
SDL 

 

OR MINOR (F) อ.นพ.อธิวฒิุ 

Conf. OR (D) อ.นพ.จกัรชยั 

พฤหสับดี 
26 

 
Service round 

 

Bedside Teaching 
อ.นพ.เกียรติศกัด์ิ(E) 

OPD ( D) อ.นพ.เกียรติพนัธ์ุ (tele) Anorectal Disease 
อ.นพ.สมเกียรติ   

(หอ้งบรรยาย 2 ชั้น 24) 

 
Ward work 

 
SDL 

 
OR MINOR (E) อ.นพ.กรัญชยั 

Conf. OR (F) อ.พญ.สรัลนุช 

ศุกร์ 
27 

 
Service round 

 
Conf. SDL                          SDL 

 
Ward work 

 
SDL 
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สัปดาห์ที ่8 (รพจ.) : วนัท่ี 29 ธนัวาคม2562 - 4 มกราคม 2563 

วนั/วนัที/่
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 14.00 -15.00 15.00 -16.00 16.00 – 20.00 

จนัทร์ 
30 

 

หยดุวนัส้ินปี 
 

พกั
กล

าง
วนั

 

 

หยดุวนัส้ินปี 
 

องัคาร 
31 

 

หยดุวนัส้ินปี 
 

 

หยดุวนัส้ินปี 
 

พธุ 
1 

 

หยดุวนัข้ึนปีใหม่ 
 

 

หยดุวนัข้ึนปีใหม่ 
 

พฤหสับดี 
2 

 
Service round 

 
Conf 

Topic surgical infection 
อ.นพ.อธิวฒิุ (รพจ.)  
(เรียนรวม รพจ.) 

ห้องประชุม 2 ชั้น 10 ) 

SDL 
 

       Topic Fluid and electrolyte 
อ.นพ.นิรกลัป์  
(เรียนรวม รพจ.) 

 (ห้องประชุม 2 ชั้น 10) 

 
Ward work SDL 

 

ศุกร์ 
3 

 
Service round 

 
Conf. 

นพ.ชยัพร (เรียนรวม รพก. ) 
PRESENT TOPIC 

Topic surgical nutrition 

SDL 
 

Topic pre and post op care 
อ.นพ.อิทธิพล (เรียนรวม รพก. ) 

PRESENT TOPIC  
Ward work 

SDL 
 

หมายเหตุ : นศพ.ส่งรายงานฉบบัสุดทา้ย วนัท่ี 2 มกราคม 2561 
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สัปดาห์ที ่9 วนัท่ี 5 - 11มกราคม 2563 

วนั/วนัที/่
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 14.00 -15.00 15.00 -16.00 16.00 – 20.00 

จนัทร์ 
6 

 
Service round Conf. 

 
สอบ ขอ้เขียน (MCQ) 

(หอ้งพี.เอ.ไนติงเกล ชั้น 20 รพก.) 

พกักลางวนั 

 

SDL 
 

 
องัคาร 

7 

 
Service round 

 
Conf. 

 

SDL 
 

 
สอบ ปฏิบติั (OSCE) 

(หอ้งประชุมเทเวศรวงฒว์วิฒัน์ ชั้น 20 รพก.) 

พธุ 
8 

 
Service round 

 
Conf. SDL 

 
SDL (tele) Reflection & Feedback 

(หอ้งบรรยาย 1 ชั้น 24) 

พฤหสับดี 
9 

 
Service round 

 
Conf. SDL 

 
SDL  

SDL 

ศุกร์ 
10 

 
Service round Conf. SDL 

 
SDL SDL 
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ภาคผนวก ข. 

ตารางอยูเ่วรนอกเวลาราชการ 
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ตารางการอยู่เวรนักศึกษาแพทย์ชั้นปีท่ี 4 ภาควิชาศัลยศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 

 

หมายเหตุ : กลุ่ม A  B  C     เริ่มอยู่เวรที่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 
     กลุ่ม C  D  F     เริ่มอยู่เวรที่โรงพยาบาลกลาง 
     วันที่ 28 – 31 ธันวาคม 2562  วันที่ 1 มกราคม 2563 และสัปดาห์ประเมินผลระหว่างวันที่ 6 – 10 มกราคม 2563 นศพ. ไม่ต้องอยู่เวร  

 

ตารางการอยู่เวรของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาศัลยศาสตร์ (รพก.) ปีการศึกษา 2562 
วัน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
เดือน 
พ.ย.  D E F D E F D E F D E F D E F D E F D E  

ธ.ค. F D E F D E F A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B     
ม.ค.  C A B C         

ตารางการอยู่เวรของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาศัลยศาสตร์ (รพจ.) ปีการศึกษา 2562 
วัน 

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

แบบประเมนิระหวา่งการปฏบิตังิาน 
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ช่ืออาจารย์ผู้ประเมิน ...........................................................วันท่ี ...................................................... 

   แบบประเมินผลระหว่างการเรยีน นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 
 การสอนข้างเตียง(Bedside teaching)      

ภาควิชาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลกลางและโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 
ส านักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

ชื่อ................................................ รหัสนักศึกษา  ............................................... 

รูป นศพ. 

หัวข้อ คะแนนที่ประเมินได้ % รวม 
๑. ซักประวัติ สามารถซักประวัติได้

ละเอียดครบถ้วนทุก
มิติ  
 ๑๐ 

สามารถซักประวัติได้
ครอบคลุม  
 
๙  ๘ 

สามารถซักประวัติได้
พอใช้  
 
๗  ๖ 

ประวัติยังขาดข้อมูล
ส าคัญบางส่วน 
 
๕  ๔ 

ประวัติขาดข้อมูล
ส าคัญโดยส่วนใหญ่ 
 
 ๓  ๒  ๑ 

๒๐ 

 

๒. ตรวจร่างกาย  รายงานการตรวจ
ร่างกายได้ตามระบบ 
ครบถ้วน 
 ๑๐ 

รายงานการตรวจ
ร่างกายได้ครอบคลุม 
 
๙  ๘ 

รายงานการตรวจ
ร่างกายได้พอใช้  
 
๗  ๖ 

ขาดข้อมูลการตรวจ
ร่างกายที่ส าคัญ
บางส่วน  
๕  ๔ 

ขาดข้อมูลการตรวจ
ร่างกายที่ส าคัญโดย
ส่วนใหญ่ 
 ๓  ๒  ๑ 

๒๐ 

 

๓. การส่งตรวจ
ทางห้อง 
ปฏิบัติการ  

เลือก และสามารถ
อธิบายเหตุผลการส่ง
ตรวจฯได้อย่าง
เหมาะสมและถูกต้อง
ครอบคลุม 
 ๑๐ 

เลือกการส่งตรวจฯได้
ถูกต้องครอบคลุม 
สามารถอธิบายเหตุ
ผลได้เป็นส่วนใหญ่ 
 
๙  ๘ 

เลือก และสามารถ
อธิบายเหตุผลการส่ง
ตรวจฯได้ถูกต้องเป็น
ส่วนใหญ่ 
 
๗  ๖ 

ขาดความครอบคลุม
การเลือกและเหตุ
ผลกการส่งตรวจฯ
โดยส่วนใหญ่ 
 
๕  ๔ 

ขาดทักษะในการ
เลือกและการให้
เหตุผลในการส่งตรวจ
ฯ 
 
 ๓  ๒  ๑ 

๑๐ 

 

๔. การต้ังประเด็น
ปัญหาเพื่อการ
อภิปราย 

สามารถต้ังประเด็น
ปัญหาได้อย่างถูกต้อง 
และครอบคลุมทุกมิติ
จากการซักประวัติ 
ตรวจร่างกาย และ
การตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ 
 ๑๐ 

สามารถต้ังประเด็น
ปัญหาได้อย่างถูกต้อง 
ครอบคลุมปัญหาส่วน
ใหญ่ จากการซัก
ประวัติตรวจร่างกาย
และการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ 
๙  ๘ 

สามารถต้ังประเด็น
ปัญหาได้ ครอบคลุม
เฉพาะปัญหาส าคัญ 
จากการซักประวัติ
ตรวจร่างกายและการ
ตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ 
 
๗  ๖ 

ต้ังประเด็นปัญหาได้
แต่ขาดความ
ครอบคลุมปัญหา
ส าคัญจากการซัก
ประวัติตรวจร่างกาย
และการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ 
 
๕  ๔ 

ขาดความสามารถใน
การต้ังประเด็นปัญหา
จากการซักประวัติ
ตรวจร่างกายและการ
ตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ 
 
 
 ๓  ๒  ๑ 

๑๐ 

 

๕. การอภิปราย
ประเด็นปัญหา 
(Discussion) 

สามารถเชื่อมโยง
ข้อมูลจากการซัก
ประวัติตรวจร่างกาย
และการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการกับ
เนื้อหาที่ได้จาก
เอกสารอ้างอิงเพื่อ
อภิปรายได้ถูกต้อง
และครอบคลุมทุกมิติ 
 ๑๐ 

สามารถเชื่อมโยง
ข้อมูลจากการซัก
ประวัติตรวจร่างกาย
และการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการกับ
เนื้อหาที่ได้จาก
เอกสารอ้างอิงเพื่อ
อภิปรายได้ถูกต้อง
และครอบคลุมปัญหา
ส่วนใหญ่ 
๙  ๘ 

สามารถเชื่อมโยง
ข้อมูลจากการซัก
ประวัติตรวจร่างกาย
และการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการกับ
เนื้อหาที่ได้จาก
เอกสารอ้างอิงเพื่อ
อภิปรายได้พอใช้ 
และครอบคลุมปัญหา
ส าคัญ 
๗  ๖ 

ขาดความเชื่อมโยง
ข้อมูลจากการซัก
ประวัติตรวจร่างกาย
และการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการกับ
เนื้อหาที่ได้จาก
เอกสารอ้างอิงเพื่อ
อภิปรายประเด็น
ปัญหาส าคัญ 
 
๕  ๔ 

ขาดความเชื่อมโยง
ข้อมูลจากการซัก
ประวัติตรวจร่างกาย
และการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการกับ
เนื้อหาที่ได้จาก
เอกสารอ้างอิงเพื่อ
อภิปรายประเด็น
ปัญหาส่วนใหญ่ 
 
 ๓  ๒  ๑ 

๒๕ 

 

๖. ทักษะการ
น าเสนอ 

เป็นขั้นตอนดีมาก 
เข้าใจง่าย 
 
 
 ๑๐ 

เป็นขั้นตอนฟังเข้าใจ 
ถามเพิ่มเติมเล็กน้อย 
 
 
๙  ๘ 

เป็นขั้นตอน แต่ต้อง
ถามข้อมูลเพิ่มเติม
เพื่อท าความเข้าใจ 
 
๗  ๖ 

ไม่เป็นขั้นตอน ต้อง
ถามข้อมูล
ค่อนข้างมากเพื่อท า
ความเข้าใจ 
๕  ๔ 

สับสน ไม่มีความ
เข้าใจในเรื่องที่
น าเสนอ 
 
 ๓  ๒  ๑ 

๕ 

 

๗. การสื่อสารกับ
ผู้ป่วย/ญาติ 

ดีมาก เป็นที่พึงพอใจ
ของผู้ป่วย/ญาติ  
 
 ๑๐ 

ดี ผู้ป่วย/ญาติเข้าใจ
โรคที่เป็น 
 
๙  ๘ 

พอใช้ ผู้ป่วย/ญาติ
เข้าใจโรคที่เป็นโดย
ส่วนใหญ่ 
๗  ๖ 

ผู้ป่วย/ญาติบางคนไม่
เข้าใจโรคที่เป็น 
 
๕  ๔ 

ใช้ภาษาไม่เหมาะสม 
สร้างความสับสน
ให้แก่ผู้ป่วย/ญาติ 
 ๓  ๒  ๑ 

๕ 

 

๘. ความตรงต่อ
เวลา 

มาเตรียมตัวก่อนเวลา 
 
 ๑๐ 

มาตรงเวลา 
 
 
๙  ๘ 

มาสายไม่เกิน ๕ นาที 
โดยไม่มีเหตุผลอัน
สมควร 
๗  ๖ 

มาสาย ๕- ๑๐ นาที 
โดยไม่มีเหตุผลอัน
สมควร 
๕  ๔ 

มาสายมากกว่า ๑๐ 
นาที โดยไม่มีเหตุผล
อันสมควร 
 ๓  ๒  ๑ 

๕ 
 

รวม(คะแนนเต็ม ๘๐ คะแนน) ๑๐๐  
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แบบประเมินการเรียนการสอนที่ OPD ศัลยกรรม 
 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง               รูป นศพ.                       
ภาควิชาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลกลางและโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ ์

ชื่อนักศึกษาแพทย์  ...................................   รหัสนักศึกษา  ......................................... 
คะแนนเต็ม  20 คะแนน 

Rating 
Scale 

3 (ดมีาก) 2 (ด)ี 1 (พอใช้) 0 (ไม่พอใช้) 

เวลา(3) ตรงต่อเวลา มาสายไม่เกิน 15 นาที 
 

สายเกิน 15 นาที ไม่มา / ไม่มีใบลา 

ทกัษะการ
ซกัประวติั
(3) 

ซกัประวติัครบทุก 
ประเด็นและเป็นระบบ 

ซกัเฉพาะประเด็น 
ส าคญัแต่เป็นระบบ 
 

ซกัขาดประเด็นส าคญั 
บางอยา่งหรือไม่เป็นระบบ 

ซกัขาดขอ้มูลท่ีส าคญั 
ส่วนใหญ่และวกวน 
ไม่เป็นระบบ 

การตรวจ
ร่างกาย 
(PE)(3) 

ตรวจถูกตอ้งครบ 
ทุกระบบใชเ้คร่ืองมือ 
ถูกตอ้ง 

ตรวจเฉพาะระบบท่ีเป็น 
ปัญหาถูกตอ้ง 
ใชเ้คร่ืองมือถูกตอ้ง 

ตรวจระบบท่ีเป็น 
ปัญหาบางส่วนถูกตอ้ง 
 

- ตรวจร่างกายไม่เหมาะสม 
-ใชเ้คร่ืองมือไม่ถูกตอ้ง 

ความ
ถูกตอ้งของ 
(PE)(3) 

ตรวจถูกตอ้ง ทุกระบบ ตรวจถูกเป็นส่วนใหญ่ 
 

ตรวจผิดบา้ง ตรวจไม่ถูกตอ้ง 
เป็นส่วนใหญ่ ผิดเยอะ 

การ
วิเคราะห์
ปัญหา(3) 

รวบรวมปัญหาไดค้รบ 
วินิจฉยัแยกโลกไดดี้ 
ส่ง Investigation เหมาะสมดี 
 

รวบรวมปัญหาไดบ้า้ง 
วินิจฉยัแยกโลกไดบ้าง 
ส่ง Investigation เหมาะสม 

รวบรวมปัญหาไดบ้า้ง 
วินิจฉยัแยกโลกไม่ไดห้รือ 
ไม่ตรง 
ส่ง investigateท่ีเหมาะสม 

วิเคราะห์ไม่เป็นระบบ 
ส่ง investigateไม่เหมาะสม 

การรักษา
(3) 

เหมาะสม ถูกตอ้ง 
 

เหมาะสม ถูกตอ้ง 
เตรียมหนงัสือมาเปิดอ่าน 

เหมาะสม ถูกตอ้ง 
ไม่เตรียมหนงัสือมาดู 

ไม่รู้จกัช่ือยา dose ยา 
ไม่เตรียมหนงัสือมาดู 

เจตคติ(2)  
 

เป็นองคร์วม 
 ให้ค  าแนะน าแก่ผูป่้วยอยา่ง
ดี 
 ใส่ใจต่อผูป่้วยให้เวลา
ซกัถาม 
 

 ให้ค  าแนะน าบา้ง 
 ให้เวลาผูป่้วยบา้งให้ค  าแนะน า
เฉพาะโรค 
ไม่เป็นองคร์วม 

ไม่ให้ค  าแนะน า 

ภาพ
โดยรวม 

ดีแลว้ 
 

ตอ้งปรับปรุงบางส่วน 
ระบุ.................................. 

ตอ้งปรับปรุงมาก 
ระบุ.................................. 

ตอ้งปรับปรุงอยา่งมาก 
ระบุ.................................. 

รวมคะแนน 
 

. 

 

                            ลายเซ็น..................................................อาจารยผ์ูป้ระเมิน                                                    วนัท่ีประเมิน.........../........../............ 
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                                           แบบประเมินการปฏิบัติงานที่ห้องผ่าตัดเล็ก(OR เล็ก)                      รูป นศพ. 
นักศึกษาแพทย์ช้ันปีที่ 4 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

ภาควิชาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลกลางและโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ ์
ชื่อนักศึกษาแพทย์  ...........................................   รหัสนักศึกษา ................................................... 
อาจารย ์................................................. 

หัวข้อในการประเมิน (คะแนนเต็ม 40 คะแนน) 
ดีมาก 
(10) 

ดี 
(8) 

พอใช้
(6) 

ต้อง
ปรับปรุง 

(4) 
1. ความรับผิดชอบต่องาน (10 คะแนน)  
(การตรงต่อเวลา) 

    

2. ความสนใจใฝ่รู้ (10 คะแนน)  
(การค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมเพ่ือนามาประกอบกับความรู้ความ
สนใจต่อการผ่าตัด)  

    

3. ความรู้ (10 คะแนน)  
(ความรู้ความเข้าใจในปัญหาหรือโรคของผู้ป่วยที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ)  

    

5. ทักษะในการปฏิบัติงาน (10 คะแนน)  
(ความสามารถในการปฏิบัติงานต่างๆได้แก่การท าหัตถการโดยทราบ
ถึงข้อบ่งชี้วิธีท าการช่วยผ่าตัด และมนุษยสัมพันธ์ การเสียสละ)  

    

                                                   รวมคะแนน   
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (โดยเฉพาะหัวข้อที่ต้องปรับปรุง)  
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ..........................................................................  

ลงชื่อ.................................................. อาจารย์ผู้ประเมิน  

วันที่…………………………… 
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              แบบประเมินผลการเขียนรายงานนักศึกษาแพทย์ชั้นปีท่ี 4                           รูป นศพ. 
ภาควิชาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาล  เจริญกรุงประชารักษ์  กลาง ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร                                                

ส านักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
ชื่อ .................................................................................................................... รหสันักศึกษา.......................................... 

หัวข้อประเมิน/
คะแนน 

คะแนนที่ประเมินได้ % รวม 

๑. ซักประวัติ 
(History taking) 

สามารถซักประวัติ
ได้ละเอียดครบถ้วน
ทุกมิติ  
 ๑๐ 

สามารถซักประวัติได้
ครอบคลุม  
 
๙  ๘ 

สามารถซักประวัติได้
พอใช้  
 
๗  ๖ 

ประวัติยังขาดข้อมูล
ส าคัญบางส่วน 
 
๕  ๔ 

ประวัติขาดข้อมูล
ส าคัญโดยส่วนใหญ่ 
 
 ๓  ๒  ๑ 

๒๐ 

 

๒. ตรวจร่างกาย 
(Physical 
examination) 

รายงานการตรวจ
ร่างกายได้ตาม
ระบบ ครบถ้วน 
 ๑๐ 

รายงานการตรวจ
ร่างกายได้ครอบคลุม 
 
๙  ๘ 

รายงานการตรวจ
ร่างกายได้พอใช้  
 
๗  ๖ 

ขาดข้อมูลการตรวจ
ร่างกายที่ส าคัญ
บางส่วน  
๕  ๔ 

ขาดข้อมูลการตรวจ
ร่างกายที่ส าคัญโดย
ส่วนใหญ่ 
 ๓  ๒  ๑ 

๒๐ 

 

๓. การส่งตรวจ
ทางห้อง 
ปฏิบัติการ 
(Investigation) 

เลือก และสามารถ
อธิบายเหตุผลการ
ส่งตรวจฯได้อย่าง
เหมาะสมและ
ถูกต้องครอบคลุม 
 ๑๐ 

เลือกการส่งตรวจฯ
ได้ถูกต้องครอบคลุม 
สามารถอธิบายเหตุ
ผลได้เป็นส่วนใหญ่ 
 
๙  ๘ 

เลือก และสามารถ
อธิบายเหตุผลการส่ง
ตรวจฯได้ถูกต้องเป็น
ส่วนใหญ่ 
 
๗  ๖ 

ขาดความครอบคลุม
การเลือกและเหตุผล
การส่งตรวจฯโดย
ส่วนใหญ่ 
 
๕  ๔ 

ขาดทักษะในการ
เลือกและการให้
เหตุผลในการส่ง
ตรวจฯ 
 
 ๓  ๒  ๑ 

๑๐ 

 

๔. การต้ังประเด็น
ปัญหาเพื่อการ
อภิปราย 
(Problem list) 

สามารถต้ังประเด็น
ปัญหาได้อย่าง
ถูกต้อง และ
ครอบคลุมทุกมิติ
จากการซักประวัติ 
ตรวจร่างกาย และ
การตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ 
 ๑๐ 

สามารถต้ังประเด็น
ปัญหาได้อย่าง
ถูกต้อง ครอบคลุม
ปัญหาส่วนใหญ่ จาก
การซักประวัติตรวจ
ร่างกายและการ
ตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ 
๙  ๘ 

สามารถต้ังประเด็น
ปัญหาได้ ครอบคลุม
เฉพาะปัญหาส าคัญ 
จากการซักประวัติ
ตรวจร่างกายและ
การตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ 
 
๗  ๖ 

ต้ังประเด็นปัญหาได้
แต่ขาดความ
ครอบคลุมปัญหา
ส าคัญจากการซัก
ประวัติตรวจร่างกาย
และการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ 
๕  ๔ 

ขาดความสามารถใน
การต้ังประเด็น
ปัญหาจากการซัก
ประวัติตรวจร่างกาย
และการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ 
 
 
 ๓  ๒  ๑ 

๑๐ 

 

๕. การอภิปราย
ประเด็นปัญหา 
(Discussion) 

สามารถเชื่อมโยง
ข้อมูลจากการซัก
ประวัติตรวจ
ร่างกายและการ
ตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการกับ
เนื้อหาที่ได้จาก
เอกสารอ้างอิงเพื่อ
อภิปรายได้ถูกต้อง
และครอบคลุมทุก
มิติ 
 

 ๑๐ 

สามารถเชื่อมโยง
ข้อมูลจากการซัก
ประวัติตรวจร่างกาย
และการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการกับ
เนื้อหาที่ได้จาก
เอกสารอ้างอิงเพื่อ
อภิปรายได้ถูกต้อง
และครอบคลุม
ปัญหาส่วนใหญ่ 
๙  ๘ 

สามารถเชื่อมโยง
ข้อมูลจากการซัก
ประวัติตรวจร่างกาย
และการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการกับ
เนื้อหาที่ได้จาก
เอกสารอ้างอิงเพื่อ
อภิปรายได้พอใช้ 
และครอบคลุม
ปัญหาส าคัญ 
๗  ๖ 

ขาดความเชื่อมโยง
ข้อมูลจากการซัก
ประวัติตรวจร่างกาย
และการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการกับ
เนื้อหาที่ได้จาก
เอกสารอ้างอิงเพื่อ
อภิปรายประเด็น
ปัญหาส่วนใหญ่ 
 
๕  ๔ 

ขาดความเชื่อมโยง
ข้อมูลจากการซัก
ประวัติตรวจร่างกาย
และการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการกับ
เนื้อหาที่ได้จาก
เอกสารอ้างอิงเพื่อ
อภิปรายประเด็น
ปัญหาส าคัญ 
 
 
 ๓  ๒  ๑ 

๓๐ 

 

๖. รูปแบบการ
เขียนรายงาน 
(Style and 
format) 

ลายมืออ่านง่าย 
เรียบร้อย เป็น
ล าดับข้ันตอน 
เข้าใจเนื้อหาที่
น าเสนอได้ง่าย 
 ๑๐ 

ลายมืออ่านง่าย 
เรียบร้อย เป็นล าดับ
ข้ันตอน เข้าใจ
เนื้อหาส่วนใหญ่ที่
น าเสนอ 
๙  ๘ 

สะอาด เรียบร้อย 
เป็นล าดับข้ันตอน 
สามารถท าความ
เข้าใจเนื้อหาที่ส าคัญ 
๗  ๖ 

สะอาด เรียบร้อย 
การน าเสนอสามารถ
ท าความเข้าใจได้
น้อย 
 
๕  ๔ 

ไม่เป็นระเบียบ การ
น าเสนอท าความ
เข้าใจได้ยาก 
 
 
 ๓  ๒  ๑ 

๕ 

 

๗. การอ้างอิง
เอกสาร 
(Referencing) 

ใช้เอกสารอ้างอิงที่
น่าเชื่อถือตาม
มาตรฐานสากล
ทั้งหมด 
 

 ๑๐ 

ใช้เอกสารอ้างอิงที่
น่าเชื่อถือตาม
มาตรฐานสากล 
ร้อยละ ๘๐-๙๙ 
 

๙  ๘ 
 

ใช้เอกสารอ้างอิงที่
น่าเชื่อถือตาม
มาตรฐานสากล 
ร้อยละ ๖๐-๗๙ 
 

๗  ๖ 

ใช้เอกสารอ้างอิงที่
น่าเชื่อถือตาม
มาตรฐานสากล 
ร้อยละ ๔๐-๕๙ 
 

๕  ๔ 

ใช้เอกสารอ้างอิงที่
น่าเชื่อถือตาม
มาตรฐานสากล 
<ร้อยละ ๔๐ 
 

 ๓  ๒  ๑ 

๕ 

 

รวม ๑๐๐  

 

ชื่ออาจารย์ผู้ประเมิน.........................................................วันที่.......................................... 
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