
 
 

ค ำน ำ 
 

  
การศึกษาของนักศึกษาแพทย์ในชั้นคลินิก มีความแตกต่างจากชั้นปรีคลินิกอย่างชัดเจน เนื่องจาก                

เป็นการเรียนในสภาพแวดล้อมการท างานจริง ซึ่ งนักศึกษาแพทย์จะได้ เรียนรู้จากการรับผู้ป่วยและ                 

การติดตามดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดภายใต้การก ากับดูแลและให้ค าแนะน าจากแพทย์ใช้ทุนและอาจารย์แพทย์  

 ส าหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 จ าเป็นต้องพัฒนาทักษะต่างๆ ได้แก่ การซักประวัติ การตรวจ

ร่างกาย การวินิจฉัยโรค การวินิจฉัยแยกโรค การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ การสั่งการรักษาอย่าง

สมเหตุสมผล การบันทึกเวชระเบียน การให้ค าแนะน ากับผู้ป่วยและญาติ และทักษะพ้ืนฐานส าหรับ                

การท าหัตถการต่างๆ ตามที่แพทยสภาก าหนด รวมทั้งการท างานร่วมกับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์  

 ดังนั้น คู่มือนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ของภาควิชาอายุรศาสตร์เล่มนี้ จึงจัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทาง

ให้นักศึกษาแพทย์สามารถเรียนรู้และปฏิบัติงานตลอดระยะเวลา  10 สัปดาห์ ในสาขาอายุรศาสตร์  ณ 

โรงพยาบาลกลางและโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ได้อย่างราบรื่น มีความสุข และเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

       

 
 

       คณาจารย์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ 
              ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 
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ที่ หัวข้อ หน้ำ 

1 รายชื่ออาจารย์ภาควิชาอายุรศาสตร์  3 

2 รายชื่อนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 5 

3     การจัดกลุ่มนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาอายุรศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 6 

4 การเรียนและการปฏิบัติงาน 9 

5 การปฏิบัติงานที่หอผู้ป่วยในอายุรกรรม (Service round/ward work) 11 

6 Teaching round 11 

7 การสอนข้างเตียง (Bedside teaching) 12 

8 การปฏิบัติงานที่แผนกผู้ป่วยนอกอายุรกรรม 12 

9 การอยู่เวรนอกเวลาราชการ 13 

10 การเขียนรายงาน 13 

11 หนังสือบันทึกการปฏิบัติงาน(Log book) 14 

12 การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-directed learning-SDL) 15 

13 หัวข้อ Class activities & Self-directed learning 17 

14 แฟ้มบันทึกผลงานนักศึกษา(Portfolio) 22 

15 เกณฑ์การประเมินผล 23 

16 การลา 25 

17 ภาคผนวก ก. ตารางสอน 26 

18 ภาคผนวก ข. รายชื่อ Preceptor/Preceptee 48 

19 ภาคผนวก ค. แบบฟอร์มบันทึกต่างๆ ของนักศึกษาแพทย์ 51 

20 ภาคผนวก ง. ตารางการอยู่เวรของนักศึกษาแพทย์ 54 

21 ภาคผนวก จ. แบบประเมินระหว่างการปฏิบัติงาน 57 
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รำยชื่ออำจำรย์ภำควิชำอำยุรศำสตร์  

ศูนย์แพทยศำสตรศึกษำชั้นคลินิกส ำนักกำรแพทย์ กรุงเทพมหำนคร 
 

โรงพยำบำลกลำง 
 1.   อ.นพ.อ านาจ       มะลิทอง  อายุรแพทย์ทั่วไป  
 2.   อ.พญ.ส าราญ      กลิ่นแพทย์กิจ  อายุรแพทย์โรคไต  
 3.   อ.พญ.จุฬาภรณ์ จตุปาริสุทธิ์  อายุรแพทย์โรคมะเร็งวิทยา 
 4.   อ.พญ.อุดมลักษณ์  ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา อายุรแพทย์โรคหัวใจ 
 5.   อ.พญ.ฐิรดา      ทองใบ   อายุรแพทย์โรคทางเดินอาหารและตับ  
 6.   อ.นพ.สมพล  บูรณะโอสถ  อายุรแพทย์โรคไต  
 7.   อ.พญ.กาญจนา    วิบูลชัยชีพ  อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด  
 8.   อ.นพ.สุกิจ        นิลวรางกูร  อายุรแพทย์โรคไต  
 9.   อ.นพ.อภิชาญ     ช านาญเวช  อายุรแพทย์โรคข้อและรูมาติสซั่ม  
 10.  อ.พญ.ประณิธิ  ด่านพรประเสริฐ  อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินหายใจและปอด 
 11.  อ.พญ.สุหัทยา    วัฒนไพลิน  อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด  
 12.  อ.นพ.บุญชู       สุนทรโอภาส  อายุรแพทย์โรคเลือด  
 13.  อ.นพ.สมหวัง      อ านรรฆกิติกุล  อายุรแพทย์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม 
 14.  อ.พญ.วรางคณา ตันติพรสินชัย  อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินหายใจและปอด
 15.  อ.พญ.ฤทัยทิพย์ พวงเกษม  อายุรแพทย์โรคระบบประสาทและสมอง  

16.  อ.พญ.อภิชญา ธันยาวุฒ ิ อายุรแพทย์โรคผิวหนัง   
 17.  อ.นพ.พิสิษฐ์ อภิโสภณศิร ิ อายุรแพทย์โรคทางเดินอาหารและตับ  
 18.  อ.พญ.ศศิมา   ศรีสุข    อายุรแพทย์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม 
 19.  อ.พญ.รวีวรรณ   สุรเศรณีวงษ์  อายุรแพทย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ 
 20.  อ.พญ.นภธร   มหามิตร    อายุรแพทย์โรคไต 

 
โรงพยำบำลเจริญกรุงประชำรกัษ ์
 1.   อ.พญ.พัชรา  ธนธีรพงษ์  อายุรแพทย์โรคไต 
        2.   อ.พญ.อภัชฌา  พ่ึงจิตต์ประไพ  อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ 
 3.   อ.นพ.ขจร   อินทรบุหรั่น  อายุรแพทย์โรคทางเดินหายใจและปอด  
 4.   อ.นพ.กมลรัชฎ์  จงธนากร  อายุรแพทย์โรคไต  
 5.   อ.นพ.ทิวา   เกียรติปานอภิกุล  อายุรแพทย์โรคมะเร็งวิทยา   
 6.   อ.พญ.ภัทรพร  เกียรติปานอภิกุล  อายุรแพทย์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม 
 7.   อ.นพ.ชเลวัน  ภิญโญโชติวงศ ์ อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินหายใจและปอด 
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 8.   อ.พญ.วัลลภา  รัตนสวัสดิ ์ อายุรแพทย์โรคเลือด 
 9.   อ.พญ.นิศารัตน์  เจริญศรี   อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด  
 10.  อ.พญ.ภัทรภร  ศรีรัตนา   อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด 
 11.  อ.พญ.เสาวลักษณ์ มีความดี   อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด 
 12.  อ.พญ.อาภาพร  จิตชัยนา  อายุรแพทย์โรคทางเดินอาหารและตับ 
 13.  อ.พญ.นภาศรี ชัยกิตติรัตนา  อายุรแพทย์โรคระบบประสาทและสมอง  
 
อำจำรย์พิเศษ 
 

 1. ผศ.นพ.สุชัย  สุเทพารักษ์                   สาขาวิชาพิษวิทยา  
       ภาควิชาอายุรศาสตร์  
       คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

 2. อ.นพ.ปริย  พรรณเชษฐ์          สาขาวิชาโภชนวิทยา และชีวเคมีทางการแพทย์  
       ภาควิชาอายุรศาสตร์  
       คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  
       มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
 3. อ.นพ.สุรพล สุขสาคร    อายุรแพทย์โรคระบบประสาทและสมอง 
       โรงพยาบาลตากสิน 
 
 4. อ.นพ.สุพพัต อิทธิเมฆินทร์   สาขารังสีวิทยาทั่วไป 
        โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 
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รำยชื่อนักศึกษำแพทย์ชั้นปีที่ 4 ปีกำรศึกษำ 2560 
 

ล ำดับที ่ รหัสนักศึกษำ ชื่อ- สกุล 

1 563 2101 015 นางสาวนันทธ์ีมา เมฆแสน 

2 563 2101 020 นางสาวเพชรวิไล นพพรพันธุ ์

3 573 2101 001 นางสาวกนกวรรณ ทับอุ่น 

4 573 2101 002 นายกมลวัฒน ์ ปานเกต ุ

5 573 2101 004 นางสาวกิ่งกาญจน ์ ชมพูกลาง 

6 573 2101 005 นายเกรียงไกร ยศเสนา 

7 573 2101 006 นายจักรกฤษณ ์ พรมมา 

8 573 2101 007 นางสาวจุฑารตัน ์ มานะ 

9 573 2101 008 นางสาวชวิศา เจียสกลุ 

10 573 2101 009 นางสาวฐิตารยี ์ แสงเรือง 

11 573 2101 010 นางสาวณัฐฏฐา ศักดิ์ชิโนรส 

12 573 2101 011 นางสาวณัฐกันย ์ ลิมปวิทยากลุ 

13 573 2101 012 นางสาวณัฐธิดา สุวรรณวงศ ์

14 573 2101 013 นางสาวธนาญา ศีลธิปัญญา 

15 573 2101 014 นางสาวธยาน ์ นาคสวัสดิ ์

16 573 2101 015 นางสาวธัญญารัตน ์ จงประเสิรฐ ์

17 573 2101 016 นายปัญญวตั จรัสดาราแสง 

18 573 2010 017 นางสาวปาริฉัตร จันทร์ปิ้น 

19 573 2101 018 นายพงศ์ธีระ เสรสีันติกลุ 

20 573 2101 019 นายพงศ์พันธ์ ไมตรีอโนทัย 

21 573 2101 020 นายพันธกานต ์ วีรเวทสกุล 

22 573 2101 021 นายภัทรพล อินทวงค์ 

23 573 2101 022 นางสาวภาสิน ี ศรีนิธิวัฒน ์

24 573 2101 023 นางสาวมนัญชยา ตามเดช 

25 573 2101 024 นางสาวรุ้งศิร ิ พัฒนาสันติชัย 

26 573 2101 025 นางสาวศวิตา ขุนช านาญ 

27 573 2101 026 นางสาวสมติา ผดุงวิทย์วัฒนา 

28 573 2101 027 นายสรวิศษิ ์ อมรทิพย์วงศ์ 

29 573 2101 028 นางสาวสรติา ชัยลภากลุ 

30 573 2101 029 นางสาวสุจิธิดา เหลืองศิริธญัญะ 

31 573 2101 030 นางสาวอติกานต ์ อุณหเลขกะ 

32 573 2101 031 นายเอกวิทย ์ ก่อแก้ว 

33 573 2101 032 นางสาวพันธิตรา มณฑาทิพย์กลุ 

34 573 2101 033 นายพัทธนันท ์ งามล ายวง 
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กำรจัดกลุ่มนักศึกษำแพทย์ชั้นปีที่ 4 ภำควิชำอำยุรศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2560 
  

แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 17 คน โดย 
o กลุ่มที่ 1 ขึ้นปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลกลางก่อน (แบ่งเป็นกลุ่มย่อย A และ B) 
o กลุ่มที่ 2 ขึ้นปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ก่อน (แบ่งเป็นกลุ่มย่อย C และ D) 

 
รำยชื่อนักศึกษำแพทย์ชั้นปีที่  4 กลุ่มที่  1 

 
 

ล ำดับที่ รหัสนักศึกษำ ชื่อ - สกุล 

1 573 2101 001   นางสาวกนกวรรณ    ทับอุ่น 

2 573 2101 004 นางสาวกิ่งกาญจน์ ชมพูกลาง 

3 573 2101 006 นายจักรกฤษณ์ พรมมา 

4 573 2101 011 นางสาวณัฐกันย์ ลิมปวิทยากุล 

5 573 2101 013 นางสาวธนาญา ศีลธิปัญญา 

6 573 2010 017 นางสาวปาริฉัตร จันทร์ปิ้น 

7 573 2101 019 นายพงศ์พันธ์ ไมตรีอโนทัย 

8 573 2101 020 นายพันธกานต์ วีรเวทสกุล 

9 573 2101 023 นางสาวมนัญชยา ตามเดช 

10 573 2101 024 นางสาวรุ้งศิริ พัฒนาสันติชัย 

11 573 2101 028 นางสาวสริตา ชัยลภากุล 

12  573 2101 029 นางสาวสุจิธิดา เหลืองศิริธัญญะ 

13 573 2101 030 นางสาวอติกานต์ อุณหเลขกะ 

14 573 2101 032 นางสาวพันธิตรา มณฑาทิพย์กุล 

15 573 2101 033 นายพัทธนันท์ งามล ายวง 

16 573 2101 015 นางสาวนันท์ธีมา เมฆแสน 

17 573 2101 020 นางสาวเพชรวิไล นพพรพันธุ์ 
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รำยชื่อนักศึกษำแพทย์ชั้นปีที่  4 กลุ่มที่ 2 

 

ล ำดับที่ รหัสนักศึกษำ ชื่อ - สกุล 

1 573 2101 002 นายกมลวัฒน์ ปานเกตุ 

2  573 2101 005 นายเกรียงไกร ยศเสนา 

3 573 2101 007 นางสาวจุฑารัตน์ มานะ 

4 573 2101 008 นางสาวชวิศา เจียสกุล 

5 573 2101 009 นางสาวฐิตารีย์ แสงเรือง 

6 573 2101 010 นางสาวณัฐฏฐา ศักดิ์ชิโนรส 

7 573 2101 012 นางสาวณัฐธิดา สุวรรณวงศ ์

8 573 2101 014 นางสาวธยาน์ นาคสวัสดิ์ 

9 573 2101 015 นางสาวธัญญารัตน์ จงประเสิรฐ์ 

10 573 2101 016 นายปัญญวัต จรัสดาราแสง 

11 573 2101 018 นายพงศ์ธีระ เสรีสันติกุล 

12 573 2101 021 นายภัทรพล อินทวงค์ 

13 573 2101 022 นางสาวภาสินี ศรีนิธิวัฒน์ 

14 573 2101 025 นางสาวศวิตา ขุนช านาญ 

15 573 2101 026 นางสาวสมิตา ผดุงวิทย์วัฒนา 

16 573 2101 027 นายสรวิศษ์ิ อมรทิพย์วงศ์ 

17 573 2101 031 นายเอกวิทย์ ก่อแก้ว 
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รำยชื่อนักศึกษำแพทย์ชั้นปีที่ 4 กลุ่มย่อย A-D 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

กลุ่ม A กลุ่ม B 

นางสาวกนกวรรณ ทับอุ่น นายพันธกานต์ วีรเวทสกุล 

นางสาวกิ่งกาญจน์ ชมภูกลาง นางสาวมนัญชยา ตามเดช 

นายจักรกฤษณ์ พรมมา นางสาวรุ้งศิริ พัฒนาสันติชัย 

นางสาวณัฐกันย์ ลิมปวิทยากุล นางสาวสริตา ชัยลภากุล 

นางสาวธนาญา ศีลธิปัญญา นางสาวสุจิธิดา เหลืองศิริธัญญะ 

นางสาวปาริฉัตร จันทร์ปิ้น นางสาวอติกานต์   อุณหเลขกะ 

นายพงศ์พันธุ์ ไมตรีอโนทัย นางสาวพันธิตรา มณฑาทิพย์กุล 

นางสาวเพชรวิไล นพพรพันธุ์ นายพัทธนันท์ งามล ายวง 

  นางสาวนันท์ธีมา เมฆแสน 

กลุ่ม C กลุ่ม D 

นายกมลวัฒน์ ปานเกตุ นางสาวธยาน์ นาคสวัสดิ์ 

นายเกรียงไกร ยศเสนา นางสาวธัญญารัตน์ จงประเสิรฐ์ 

นางสาวจุฑารัตน์ มานะ นายปัญญวัต จรัสดาราแสง 

นางสาวชวิศา เจียสกุล นายพงศ์ธีระ เสรีสันติกุล 

นางสาวฐิตารีย์ แสงเรือง นายภัทรพล อินทวงค์ 

นางสาวณัฏฐา ศักดิ์ชิโนรส นางสาวภาสินี ศรีนิธิวัฒน ์

นางสาวณัฐธิดา สุวรรณวงศ์ นางสาวศวิตา ขุนช านาญ 

นายเอกวิทย์ ก่อแก้ว นางสาวสมิตา ผดุงวิทย์วัฒนา 

  นายสรวิศษ์ิ อมรทิพย์วงศ์ 
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กำรเรียนและกำรปฏิบัติงำน 
นักศึกษาจะได้เรียนและปฏิบัติงานในภาควิชาอายุรศาสตร์ทั้งหมด 10 สัปดาห์ ซ่ึงประกอบด้วย 

1. Core lecture เป็นเวลา 3 วัน ในสัปดาห์แรก โดยนักศึกษาจะเรียนร่วมกันทั้ง 34 คน      
ณ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ (วันที่ 8, 9 พ.ค. 59) และ โรงพยาบาลกลาง (วันที่ 11 พ.ค. 59) 

2. Clerkship week ในเวลาที่เหลือ โดยนักศึกษาแต่ละกลุ่มย่อย (A-D) จะได้หมุนเวียน 
 ขึ้นปฏิบัติงาน ณ หอผู้ป่วยอายุรกรรมชายและหญิง (อช และ อญ) ของทั้งสองโรงพยาบาล ตามตารางท่ี 1  

 

ตำรำงท่ี 1: ตำรำงกำรหมุนเวียนปฏิบัติงำน ณ หอผู้ป่วยต่ำงๆ 

 

 วันเปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติงาน ระหว่างโรงพยาบาล -  วันอาทิตย์ที่ 11 มิ.ย. 60 

 วันเปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติงานระหว่างหอผู้ป่วย อญ และ อช ในแต่ละโรงพยาบาล - วันอาทิตย์ที่ 28 พ.ค. 60 
และ 25 มิ.ย. 60 

  ในแต่ละสัปดาห์ของ Clerkship week จะมีกิจกรรมการเรียนการสอน ตามตารางสอน 
(ภาคผนวก ก.) ซึ่งประกอบด้วย 

1. กิจกรรมการเรียนการสอนแบบเข้าชั้นเรียน (class activities)  มีทั้งแบบบรรยาย 
(lecture) การเรียนผ่านกรณีศึกษา (case-based learning-CBL) และการฝึกปฏิบัติ (workshop) ซึ่งนักศึกษาควร
เตรียมตัวมาก่อนเข้าชั้นเรียน โดยให้ตัวแทนนักศึกษาติดต่ออาจารย์ผู้สอนอย่างน้อย 1 สัปดาห์ก่อนเรียน เพ่ือขอ
เอกสารประกอบการเรียน สื่อการสอน หรือแบบฝึกหัด ไปศึกษาล่วงหน้า นอกจากนี้นักศึกษาสามารถดู                    
แผนการสอนและรายชื่อหนังสือแนะน าในแต่ละหัวข้อได้จากไฟล์แผนการสอนรายวิชาสุขภาพและโรคของผู้ใหญ่
และผู้สูงอายุ 1-2 (download จาก website ของศูนย์แพทยศาสตรชั้นคลินิกส านักการแพทย์) 

2. กิจกรรมภาควิชา เช่น Conference, Grand round, Noon report ซึ่งนักศึกษาจะมีโอกาส 
ไดเ้รียนรู้กรณีศึกษาที่น่าสนใจผ่านการน าเสนอของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 (Extern) หรอืแพทย์ใช้ทุน 
  3. กิจกรรมการเรียนการสอนระหว่างปฏิบัติงาน ณ หอผู้ป่วยต่าง ๆ ดังนี้ 

 หอผู้ป่วยในอายุรกรรม (IPD) ประกอบด้วย service round, ward work,  
teaching round และ bedside teaching 

 แผนกผู้ป่วยนอกอายุรกรรม (OPD)  
 

        
สัปดำห์              

กลุ่ม 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A  
Core 

lecture 

อญ อญ อช อช อญ อญ อช อช อช 
B อช อช อญ อญ อช อช อญ อญ อญ 
C อญ อญ อช อช อญ อญ อช อช อช 
D อช อช อญ อญ อช อช อญ อญ อญ 

                     โรงพยาบาลกลาง                    โรงพยาบาลเจรญิกรุงประชารักษ์ 
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4. Self directed learning (SDL) คือ กิจกรรมการเรียนด้วยตนเองซึ่งนักศึกษาสามารถจัดการเรียนรู้
ได้ด้วยตนเองโดยอิงตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ (ศึกษารายละเอียดในหัวข้อ Self directed learning) ซึ่งจะมี
ชั่วโมงแทรกในทุกสัปดาห์ 

 

 ในกรณีที่มีการทับซ้อนของกิจกรรมการเรียนการสอนต่างๆ ในเวลาเดียวกัน นักศึกษาจะต้องเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบเข้าชั้นเรียนเป็นหลัก 
 

 ในสัปดาห์ที่ 5 และ 9 เป็น feedback week นักศึกษาต้องนัดหมายอาจารย์ Preceptor ของตนเอง 
(ภาคผนวก ข.) เพ่ือรับการให้ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) เพ่ือการพัฒนาตนเอง โดย นักศึกษา ต้องส่ง  

           Log book และแบบประเมินตนเองเพ่ือรับการให้ข้อมูลย้อนกลับ (ภาคผนวก จ. หน้า 61) ทีน่ักวิชาการ 
ศึกษาของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ของแต่ละโรงพยาบาล ภายในวันพฤหัสบดี ของสัปดาห์ที่ 4 
และ 8 เพ่ือน าส่งให้อาจารย์ Preceptor ใช้เป็นข้อมูลในการให้ค าแนะน า 
 

****กำรนัดพบอำจำรย์ Preceptor ให้นักศึกษำท ำกำรนัดหมำย ด้วยตนเอง โดยช่วงเวลำที่นัดพบต้อง             
ไม่ทับซ้อนกับกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนแบบเข้ำชั้นเรียน 
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กำรปฏิบัติงำนที่หอผู้ป่วยในอำยุรกรรม  
(Service round และ Ward work) 

 

 ในวันจันทร์ – ศุกร์ นักศึกษาทุกคน ต้องขึ้นปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 7.00 น. เพ่ือดูแลผู้ป่วยในความ
รับผิดชอบของตนเอง และร่วม service round กับ staff ward หรือแพทย์ใช้ทุนในช่วงเช้าเวลา 8.00 น.  

 ในวันหยุด เฉพาะนักศึกษาที่อยู่เวร ต้องขึ้นมา service round พร้อม staff ward  ในเวลา 8.00 น.  

 ส าหรับผู้ป่วยใหม่ให้ผลัดกันรับ และเขียนรับผู้ป่วยของตนเอง “Admission note” ลงในแบบฟอร์มที่
จัดเตรียมไว้ให้ (ภาคผนวก ค. หน้า 52) นอกจากนีค้วรศึกษาผู้ป่วยที่น่าสนใจจากเพ่ือนด้วย 

 นักศึกษาจะต้องติดตามผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ การรักษาและการด าเนินของโรค ตลอดจนเขียน
รายงานการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วย (Progress note) อย่างสม่ าเสมอ  ลงในแบบฟอร์มที่จัดเตรียมไว้ให้ 
(ภาคผนวก ค.หน้า 53) เพ่ือที่จะได้เรียนรู้ผู้ป่วยที่อยู่ในความดูแลของตนเป็นอย่างดี และเตรียมพร้อมที่จะ
น าเสนอต่ออาจารย์ใน service round   

 เมื่อผู้ป่วยได้รับการจ าหน่ายจากโรงพยาบาลหรือนักศึกษาย้ายหอผู้ป่วย จะต้องเขียนสรุปรายงานผู้ป่วย 
 (Summary discharge/ Off service note) ในความดูแลของตนให้เรียบร้อย ลงในแบบฟอร์มที่จัด 
เตรียมไว้ให้ (ภาคผนวก ค. หน้า 53) 

 ส าหรับผู้ป่วยเก่า นักศึกษาต้องบันทึกสรุปรายงานของผู้ป่วยและผลการตรวจร่างกายใหม่  (On service 
note) ลงในแบบฟอร์มที่จัดเตรียมไว้ให้ (ภาคผนวก ค. หน้า 53)  
 
 

Teaching round 
 

 เป็นช่วงเวลาที่นักศึกษาจะได้ศึกษาทักษะทางคลินิก  ในการแกป้ัญหาผู้ป่วยและวางแผนการรักษา        
ผู้ป่วยในขณะที่ติดตามอาจารย์แพทย์ หรือแพทย์ใช้ทุนตรวจผู้ป่วยในหอผู้ป่วย ซึ่งจัดให้มีกิจกรรมนี้ทุกวัน             
ท าการ เวลา 9.00 – 10.00 น. หลังกิจกรรม Service round 
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กำรสอนข้ำงเตียง (Bedside teaching) 
 

o การสอนข้างเตียง เป็นช่วงเวลาที่นักศึกษาจะได้มีโอกาสฝึกซักประวัติ ตรวจร่างกาย แปลผล  
ทางห้องปฏิบัติการเบื้องต้น และบอกแนวทางการรักษาโรคทางอายุรกรรมที่พบบ่อย โดย 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบเป็นผู้คัดเลือกผู้ป่วย 

o จัดให้มีสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง (รวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง ใน 10 สัปดาห์) เวลา 10.00 – 11.30 น.  
ตามตารางสอน (ภาคผนวก ก.) 

o นักศึกษาทั้งกลุ่มต้องร่วมกันซักประวัติ และตรวจร่างกายผู้ป่วยด้วยตนเอง พร้อมเตรียมความรู้ 
ที่เกี่ยวข้องล่วงหน้า 

o ในวันที่มีกิจกรรม ให้ตัวแทนนักศึกษาน าเสนอประวัติผู้ป่วย ผลการตรวจร่างกาย ผลการตรวจ 
ทางห้องปฏิบัติการที่จ าเป็น จากนั้นนักศึกษาทั้งกลุ่ม ร่วมกันสรุปประเด็นปัญหาของผู้ป่วย  
เพ่ือน าไปสู่การวินิจฉัยโรค และวินิจฉัยแยกโรค พร้อมทั้งร่วมกันบอกแนวทางการดูแลผู้ป่วย 
ทั้งทางกาย จิตใจ เศรษฐกิจ สังคม ได้อย่างครบถ้วน โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  
เป็นผู้ให้ค าแนะน า 
 
 

กำรปฏิบัติงำนที่แผนกผู้ป่วยนอกอำยุรกรรม 
o การปฏิบัติงานที่แผนกผู้ป่วยนอก สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง (รวมทั้งสิ้น 10 ครั้ง ใน 10 สัปดาห์)          

เวลา 10.00 – 12.00 น. ตามตารางสอน (ภาคผนวก ก.) 
o อาจารย์ผู้รับผิดชอบจะเป็นผู้คัดเลือกผู้ป่วยให้นักศึกษา   โดยคัดเลือกจากผู้ป่วยที่มารับบริการที่แผนก

ผู้ป่วยนอกอายุรกรรม ในเช้าวันนั้น  
o ให้นักศึกษาช่วยกันซักประวัติ  และตรวจร่างกายผู้ป่วย แล้วท าการรวบรวมและสรุปประเด็นปัญหา 

เพื ่อน า ไปสู ่การวิน ิจฉัย  หรือว ิน ิจฉัยแย กโรคเบื ้องต้น จากนั ้นอาจารย์ผู ้สอนจะให้ค าแนะน า                      
ในการรักษาผู้ป่วย รวมทั้งวางแผนการรักษาต่อไป    
 
หมำยเหตุ : ในกรณีที่มีเคสผู้ป่วยที่น่ำสนใจ อำจำรย์แพทย์จะเปิดโอกำสให้นักศึกษำร่วม
สังเกตกำรณ์ขณะอำจำรย์แพทย์ให้กำรตรวจ วินิจฉัย และรักษำผู้ป่วย 
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กำรอยู่เวรนอกเวลำรำชกำร 
 นักศึกษาจะหมุนเวียนกันปฏิบัติงานในแต่ละหอผู้ป่วยครั้งละ 2 คนต่อวัน ตามตารางการอยู่เวร 

ของนักศึกษาแพทย์ (ภาคผนวก ง.) โดยปฏิบัติงานร่วมกับแพทย์ใช้ทุน หรืออาจารย์แพทย์ที่อยู่เวร 
     ตั้งแต่เวลา 17.00 – 23.00 น. ในวันท าการ 
                    ตั้งแต่เวลา 8.00 – 23.00 น. ในวันหยุดราชการ 

 หน้าที่ในการปฏิบัติงานระหว่างอยู่ เวร  
o ร่วมรับผู้ป่วยใหม่กับแพทย์ใช้ทุน หรือ อาจารย์แพทย์ที่อยู่เวร 
o ฝึกปฏิบัติหัตถการที่จ าเป็น ซึ่งนักศึกษาสามารถดูได้จาก Log book  

 ***นักศึกษำต้องให้แพทย์ใช้ทุน หรอือำจำรย์แพทย์ที่อยู่เวร เซ็นชื่อรับรองกำรอยู่เวรในสมุด 
Logbook ก่อนลงเวรทุกครั้ง*** 

 
 
 

กำรเขียนรำยงำน 
 นักศึกษำต้องเขียนรำยงำนผู้ป่วยที่รับใหม่ จ ำนวน 8 ฉบับ ส่งภำยใน 72 ชั่วโมง หลังจำกรับผู้ป่วย              

ไว้ในควำมดูแล (ถ้ำส่งเกินก ำหนดเวลำจะไม่ได้รับกำรตรวจ) ระหว่ำงสัปดำห์ท่ี 2-9 ของกำรปฏิบัติงำน  

 ก่อนส่งรายงานให้นักศึกษาตอบแบบประเมินตนเอง (ภาคผนวก จ.หน้า 57) ติดไว้หน้ารายงานแต่ละฉบับ 
โดยนักศึกษาจะต้องตอบแบบประเมินตนเอง ก่อนส่งเสมอ มิฉะนั้นจะไม่ได้รับการตรวจรายงาน  

 การเลือกผู้ป่วยเพ่ือเขียนรายงาน ควรค านึกถึงการกระจายตัวของโรค / กลุ่มอาการให้ครอบคลุม              
ตามข้อก าหนดของแพทยสภา 

 
 

   
 
 

หัวข้อต่ำงๆ ที่ควรปรำกฏในรำยงำนผู้ป่วย มีดังนี้  
 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ป่วย 
 ประวัติ 

1. อาการส าคัญ (Chief compliant) 
2. ประวัติปัจจุบัน (Present illness) 
3. ประวัติอดีต (Past history) 
4. ประวัติครอบครัว (Family history) 
5. ประวัติส่วนตัวและสังคม (Personal and social history) 
6. ประวัติยาและภูมิแพ้ (Drugs and allergies) 
7. ประวัติอาการตามระบบ (Review of systems) 

 

  ในการเขียนประวัติและผลการตรวจร่างกาย ให้เขียน เฉพำะ Positive 

และ Negative findingsที่ส ำคัญของผู้ป่วย 
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 การตรวจร่างกาย 

1. Vital signs 
2. General appearance 
3. Skin 
4. Head-Eye-Ear-Nose-Throat (HEENT) 
5. Neck 
6. Breast (โดยเฉพาะเพศหญิง) 
7. Cardiovascular system 
8. Respiratory system 
9. Alimentary system 
10. Genitourinary system 
11. Nervous system 
12. Musculoskeletal system 
13. Lymphatic system 

 

 การเขียนสรุปประเด็นปัญหาของผู้ป่วย (Problem lists) 
 

 การวินิจฉัยโรคหรือภาวะที่เป็นไปได้มากท่ีสุด (Provisional diagnosis) และการวินิจฉัย 
      แยกโรค (Differential diagnosis) 
 การเขียนอภิปราย (Discussion) โดยมีการประยุกต์ระหว่างความรู้กับข้อมูลที่ได้จากผู้ป่วย  
      โดยอภิปรายการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม (Holistic approach)  

 

 ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการเบื้องต้นที่ส าคัญ (Initial investigation) 

 การวางแผนการรักษา (Plan of management) หมายถึง การส่งตรวจเพิ่มเติม, การรักษา,  
     การแนะน า, ฯลฯ 
 

 
 

หนังสือบันทึกกำรปฏิบัติงำน (Log book)  
 นักศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดในการใช้ Log book ได้จากค าแนะน าในสมุด  
    Log book  
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กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self directed learning –SDL)* 
เป็นการเรียนรู้ด้วยตัวนักศึกษาเองโดยใช้ปัญหาผู้ป่วยที่พบน าไปสืบค้นเพ่ิมเติมจากแหล่งความรู้ที่แนะน า

ไว้ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละแผนการสอน เช่น บันทึกตัวอย่างผู้ป่วย (Case record), การสืบค้นในเว็บไซต์ทาง
การแพทย์ (Medical internet website), ศึกษาจากเอกสารอ้างอิงหลักที่ให้ไว้ในแผนการสอน, การปรึกษา
โดยตรงกับ resource person (อาจารย์,บุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญต่างๆ) โดยนักศึกษาจะใช้เวลาที่ว่าง
จากการเรียนรู้ที่ภาควิชาจัดไว้ให้เพื่อท า SDL ดังกล่าว 

SDL คืออะไร? 
Knowles (1975) ได้ให้ความหมายของ SDL คือ การที่นักศึกษาเป็นผู้เริ่มต้นด้วยตนเอง หรือ 

ค าแนะน าของผู้อื่นในการ 
1. ก าหนดความต้องการของตนเองในการเรียนรู้ (diagnosing learning needs) 
2. ก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (formulating learning goals) 
3. จัดหาทรัพยากรในการเรียนรู้ (identifying learning resources) 
4. เลือกวิธีการในการเรียนรู้ (selecting learning strategies) 
5. ประเมินผลความส าเร็จของการเรียนรู้ (evaluating learning outcomes) 
โดยกระบวนการทั้งหมดอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของตัวผู้เรียนเอง 

 การน า SDL มาใช้ในระหว่างการเรียนในภาควิชาฯ 
 

องค์ประกอบ SDL ตัวอย่ำงวิธีกำร 

Diagnosing learning needs วัตถุประสงค์เมื่อจบแพทยศาสตรบัณฑิตคือ ควรมีความรู้ความสามารถในด้าน
อายุรศาสตร์ทั่วไป (General Medicine) ดังนั้นนักศึกษาสามารถหาคุณสมบัติขั้นพื้นฐาน
ส าหรับแพทย์ในประเทศไทยที่จ าเป็นในด้านอายุรกรรมได้จาก 
1. เกณฑ์ความรู้ความสามารถในการประเมิน เพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวชิาชีพเวช

กรรม พ.ศ. 2555 (Medical Competency Assessment Criteria for National 
License 2012 )ทางเว็บไซต์http://www.tmc.or.th/file_08062012.pdf 

2. วัตถุประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละหัวขอ้การเรียน 
    (lesson plan) ซ่ึงอยู่ในแผ่นซีดีที่แจกให้ 
3. หัตถการต่าง ๆ ที่ปรากฏใน log book 

Formulating learning goals 

Identifying learning resources 1. ซักถามจากผู้มีประสบการณ์ เช่น แพทย์ใช้ทุน อาจารย์แพทย ์
2. เอกสารอ้างอิงหรือแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมที่แนะน าในแต่ละหวัข้อการเรียน             

(lesson plan) 
3. ห้องฝึกปฏิบัตกิาร 
 

Selecting learning strategies 1. การอ่านทบทวนเอกสารอ้างอิงเพิ่มเติมเม่ือมีเวลาว่าง 
2. อภิปรายความรู้ที่ศึกษามากับเพื่อน แพทย์ใช้ทนุ หรืออาจารยแ์พทย ์
3. ฝึกปฏิบัติหัตถการในห้องฝึกปฏิบัตกิาร หรือเมื่อคล่องแล้ว ฝึกปฏิบัติกับผู้ปว่ยจริง

ภายใต้การดูแลของอาจารย์แพทย ์
 

Evaluating learning outcomes ประเมินความสามารถตนเอง ร่วมกับรับฟัง feedback จากเพื่อน แพทย์ใช้ทุน หรือ
อาจารย์แพทย์ เพื่อหาแนวทางในการพฒันา 

 จะเห็นได้ว่า กิจกรรม SDL นักศึกษาสามารถท าได้ทั้งในและนอกเวลาปฏิบัติงาน 
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 หัวข้อใดบ้างที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้แบบ SDL 
นอกจากหัวข้อวิชาที่มีการเรียนการสอนที่นักศึกษาต้องท าการทบทวน และศึกษาด้วยตนเองเพ่ิมเติมแล้ว  

ยังมีหัวข้อความรู้และทักษะในการท าหัตถการนอกกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งนักศึกษาต้องศึกษาด้วยตนเอง
เพ่ิมเติมโดยอ้างอิงจากแพทยสภา (ดูตามตารางในหัวข้อ Class activities & SDL) 

 ความรู้ – นักศึกษาควรมีความรู้ในด้านสาเหตุการเกิดโรค การวินิจฉัย การด าเนินโรค                
การรักษาโรค รวมถึงการป้องกันโรค นักศึกษาสามารถศึกษาได้จากเอกสารที่แนะน า 

 ทักษะการท าหัตถการ – นักศึกษาควรมีความสามารถในการท าหัตถการพ้ืนฐานที่จ าเป็น               
ที่ปรากฏใน Log book นักศึกษาสามารถศึกษาได้จากเอกสารแนะน า และฝึกปฏิบัติภายใต้  
การควบคุมของพยาบาล แพทย์ใช้ทุน หรืออาจารย์แพทย์ 

ความรู้และหัตถการที่นักศึกษาต้องเรียนรู้ด้วยตนเองสามารถออกเป็นข้อสอบปรากฏใน MCQ, MEQ  
หรือ OSCE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*ที่มำ:  นายแพทย์กิตติพงศ์ มาศเกษม นายแพทย์ช านาญการ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลเจริญกรุง
ประชารักษ์ 
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หัวข้อ Class activities & Self-directed learning 
 

สุขภำพและโรคของผู้ใหญ่และผู้สูงอำยุ 1 

หัวข้อ /รำยละเอียด 
 

บรรยำย
(ชั่วโมง) 

ปฏิบัติ
(ชั่วโมง) 

SDL 
(ชั่วโมง) 

อำจำรย์ผู้สอน หน้ำ 

แนวทางการวินิจฉัยและรักษาภาวะโลหติจาง                      
ที่พบบ่อย (Approach to common anemia)  

 

1.5 
 

- 
 

3 
 

อ.พญ.วัลลภา รัตนสวัสดิ์ 1   

แนวทางการวินิจฉัยและรักษาภาวะเลือดออกง่าย
และหลอดเลือดดดุตันท่ีพบบ่อย                  
(Bleeding and thrombosis disorder)  

 

1 
 

- 
 

1.5 
 

อ.นพ.บุญชู  สุนทรโอภาส 3  

เวชศาสตร์ธนาคารเลือด               
(Transfusion medicine) 

1  
- 

1.5 อ.นพ.บุญชู  สุนทรโอภาส 5 

 

โรคมะเร็งทางระบบโลหิตวิทยา 
 

1 - 1.5 อ.พญ.วัลลภา รัตนสวัสดิ์ 
 

7 
 

Approach to dyspnea  
 

1.5 
 

- 
 

2.5 
 

อ.นพ.ชเลวัน ภิญโญโชติวงศ์ 
 

9 

Upper respiratory infections : 
nasopharyngitis, rhinosinusitis, pharyngitis, 
tonsillitis, laryngitis, tracheitis)  

- - 2 อ.พญ.ประณิธิ ด่านพรประเสริฐ 11 

โรคเกี่ยวกับหลอดลม (Airway disease) 1 - 2 อ.นพ.ขจร  อินทรบุหรั่น 12 

โรคเกี่ยวกับเยื่อหุ้มปอด (Pleural disease)  1 - 2 อ.พญ.ประณิธิ ด่านพรประเสริฐ 14 

โรคตดิเช้ือทางเดินหายใจส่วนลา่ง                          
(Lower Respiratory Tract infection)  

1 - 2 อ.พญ.วรางคณา ตันติพรสินชัย 16 

การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ 
(Acute pyelonephritis)  

1 - 2 อ.พญ.พัชรา ธนธีรพงษ์ 

 

18 

ภาวะบวม (Edema) 
 

1 
 

- 
 

2 
 

อ.นพ.สุกิจ  นิลวรางกูร 19 

โรคของโกลเมอรลูัส (Glomerular disease)  1.5 - 4 อ.นพ.สมพล บูรณะโอสถ 20 

ความผิดปกติสมดลุเกลือแร่ในร่างกาย
(Electrolyte imbalance) 

1 - 2 อ.นพ.กมลรัชฎ์ จงธนากร 22 

ความผิดปกติสมดลุกรด-ด่าง  
(Acid – base disturbance) 

1 - 2 อ.นพ.กมลรัชฎ์ จงธนากร 23 

โรคความดันโลหิตสูง (Hypertension) และ
Maliganant hypertension 

1 - 2 อ.พญ.กาญจนา  วิบูลชัยชีพ 24 

ภาวะช็อค (Shock) 1.5 - 2.5 อ.พญ.วรางคณา ตันติพรสินชัย 28 

Approach to chest pain in adults 1 - 3 อ.พญ.นิศารัตน์ เจริญศรี  29 

Acute coronary syndrome 1 - 2 อ.พญ.นิศารัตน์ เจริญศรี 31 
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หัวข้อ /รำยละเอียด 
บรรยำย
(ชั่วโมง) 

ปฏิบัติ
(ชั่วโมง) 

SDL 
(ชั่วโมง) 

อำจำรย์ผู้สอน หน้ำ 

Congestive heart failure, Pulmonary 
edema, Cardiomyopathy, Myocarditis 

1 - 2 อ.พญ.สุหัทยา    วัฒนไพลิน 33 

Common cardiac arrhythmias  2 - 1.5 อ.พญ.นิศารัตน์  เจริญศรี  35 

Acute rheumatic fever - - 2 อ.พญ.นิศารัตน์  เจริญศรี  36 

Infective endocarditis 1 - 1.5 อ.พญ.อุดมลักษณ์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา 37 
Syncope 1 - 2 อ.พญ.เสาวลักษณ์ มีความดี 38 

โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)  1 - 2 อ.นพ.สุรพล  สุขสาคร 39 

Approach to seizure and epilepsy 1 - 2 อ.พญ.นภาศรี  ชัยกิตติรัตนา 41 

Approach to Headache  1 - 1.5 อ.พญ.นภาศรี  ชัยกิตติรัตนา 43 

Central nervous systems infections  1 - 2 อ.พญ.นภาศรี  ชัยกิตติรัตนา 45 

Fever 1  1 - 2 อ.พญ.อภัชฌา  พ่ึงจิตต์ประไพ 46 

Fever 2  1 - 2 อ.พญ.อภัชฌา  พ่ึงจิตต์ประไพ 47 

Principle of antimicrobial therapy 1 - 2 อ.พญ.อภัชฌา  พ่ึงจิตต์ประไพ 49 

Influenza - - 1.5 อ.พญ.อภัชฌา  พ่ึงจิตต์ประไพ 51 

Herpes simplex virus and Varicella zoster 
virus infection 

- - 1.5 
 

อ.พญ.อภิชญา   ธันยาวุฒิ 
 

52 

Human immunodeficiency syndrome  1.5 - 3 อ.พญ.อภัชฌา  พ่ึงจิตต์ประไพ 53 

Toxic effects of contact with venomous 
animals 

1 - 2 ผศ.นพ.สุชัย เทพารักษ์ 
 

55 

Acute and common poisoning drug, food, 
chemical, substance 

1 - 2 ผศ.นพ.สุชัย เทพารักษ์ 
  

56 

Diagnostic approach to skin disease 1 - 2 อ.พญ.อภิชญา  ธันยาวุฒิ 58 
Sexually transmitted disease - - 2 อ.พญ.อภัชฌา พึ่งจิตต์ประไพ 59 

Approach to jaundice 1 - 2 อ.พญ.ฐิรดา  ทองใบ 61 

Approach to Gastrointestinal bleeding : 
UGIB, LGIB 

1 - 2 อ.นพ.พิสิษฐ์  อภิโสภณศิริ 62 

Dyspepsia and peptic ulcer disease 1 - 1.5 อ.นพ.พิสิษฐ์  อภิโสภณศิริ 63 

Gastroenteritis  1 - 2 อ.พญ.อาภาพร  จิตชัยนา 64 

Intestinal parasite    - - 1 อ.พญ.อาภาพร  จิตชัยนา 65 

Liver abscess 1 - 1 อ.พญ.ฐิรดา  ทองใบ 66 

Acute viral hepatitis (โรคไวรัสตับอักเสบเอ
และไวรัสตับอักเสบบี)    

1 - 2 อ.พญ.อาภาพร  จิตชัยนา 67 
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หัวข้อ /รำยละเอียด 
บรรยำย
(ชั่วโมง) 

ปฏิบัติ
(ชั่วโมง) 

SDL 
(ชั่วโมง) 

อำจำรย์ผู้สอน หน้ำ 

Hepatic failure       
 

1 - 1 อ.พญ.ฐิรดา  ทองใบ 68 

Introduction to rheumatology for medical 
student 

1 - 2 อ.นพ.อภิชาญ     ช านาญเวช 69 

Systemic arthritis (Rheumatoid arthritis 
and Spondyloarthritis) 

1 - 2 อ.นพ.อภิชาญ     ช านาญเวช 

 

71 

Systemic Lupus Erythematosus (SLE) 1 - 2 อ.นพ.อภิชาญ     ช านาญเวช 72 

Crystal induced arthritis (gout and calcium 
pyrophosphate dehydrate crystal) 

1 - 2 อ.นพ.อภิชาญ     ช านาญเวช 
 

74 

โรคเบาหวาน 
 

1 - 2 อ.นพ.สมหวัง      อ านรรฆกิติกุล 75 

ภาวะน้ าตาลในเลือดต่ า (Hypoglycemia) 
 

1 - 2 อ.นพ.สมหวัง      อ านรรฆกิติกุล 77 

โรคของต่อมไทรอยด์ (Thyroid disease)  1.5 - 2 อ.พญ.ภัทรพร       เกียรติปานอภิกุล 78 
โรคไขมันในเลือดผิดปกติ (Disorders of 
Lipoprotein metabolism and lipidemia) 

1 - 2 อ.นพ.สมหวัง      อ านรรฆกิติกุล 80 

โรคอ้วนและภาวะผิดปกติทางเมตาบอลิก 
(Obesity and Metabolic syndrome) 

1 - 2 อ.นพ.ปริย  พรรณเชษฐ์ 81 

ความรู้พื้นฐานทางโภชนาการคลินกิ  1 - 2 อ.นพ.ปริย  พรรณเชษฐ์ 83 

Adrenal insufficiency 1 - 1.5 อ.พญ.ภัทรพร   เกียรติปานอภิกลุ 84  
โรคของต่อมพาราไทรอยด ์
(Disease of parathyroid and calcium 
metabolism) 

1 - 1.5 อ.พญ.ภัทรพร   เกียรติปานอภิกลุ 86 

Pituitary gland and its disorders 
 

1 - 1.5 อ.พญ.ภัทรพร   เกียรติปานอภิกลุ 88 

Common problem elderly 1; Approach to 
anorexia and weight loss 

1 - 2 อ.นพ.ทิวา  เกียรติปานอภิกุล 90 

Common  problem elderly 2; Delirium, 
Dementia, Alzheimer’s disease 

1 - 2 อ.พญ.รวีวรรณ  สุรเศรณีวงษ์ 91 

Basic Oncology  1 - 1 อ.นพ.ทิวา  เกียรติปานอภิกุล 92 

การดูแลผู้ป่วยระยะสดุท้าย  
(End of life care)    

1 - 2 อ.นพ.ทิวา  เกียรติปานอภิกุล 94 

Introduction of Radiology 1 - - อ.นพ.สุพพัต อิทธิเมฆินทร์ 95 

Principle of Radiation 2 - - อ.นพ.สุพพัต อิทธิเมฆินทร์ 96 

Contrast media in radiology 2 - - อ.นพ.สุพพัต อิทธิเมฆินทร์ 97 

Total  65  120   
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สุขภำพและโรคของผู้ใหญ่และผู้สูงอำยุ 2 
 

หัวข้อ/รำยละเอียด 
บรรยำย

(ชั่วโมง) 

ปฏิบัติ

(ชั่วโมง) 

SDL 

(ชั่วโมง) 
อำจำรย์ผู้สอน หน้ำ 

Blood smear preparation and 
interpretation  

- 2 4 อ.พญ.วัลลภา รัตนสวัสดิ์ 1  

Urine analysis   - - 2 อ.ประจ าหอผู้ป่วย 3 

Urethral catheterization - - 2 อ.ประจ าหอผู้ป่วย 4 

Gram stain, Acid-fast stain  - - 2 อ.ประจ าหอผู้ป่วย 5  

Malaria parasite - - 2 อ.ประจ าหอผู้ป่วย 7 

KOH preparation, Tzanck’s 
smear 

- - 2 อ.ประจ าหอผู้ป่วย 8 

Central venous measurement  - - 2 อ.ประจ าหอผู้ป่วย 9 

Intramuscular/subcutaneous 
injection 

- - 2 อ.ประจ าหอผู้ป่วย 10 

Intravenous infusion - - 2 อ.ประจ าหอผู้ป่วย 11 

Drawing venous blood - - 2 อ.ประจ าหอผู้ป่วย 12 

Gastric intubation and/or lavage - - 2 อ.ประจ าหอผู้ป่วย 13 

Tracheobronchial suction - - 2 อ.ประจ าหอผู้ป่วย 14 

ABG and interpretation - 1 3 อ.นพ.ชเลวัน ภิญโญโชติวงศ์ 16 

Oxygen therapy - - 3 อ.ประจ าหอผู้ป่วย 18 

Thoracocentesis and pleural 
fluid analysis 

- - 3 อ.ประจ าหอผู้ป่วย 20 

Abdominal paracentesis and 
ascites fluid analysis  

- - 3 อ.ประจ าหอผู้ป่วย 22 

Lumbar puncture and CSF 
analysis 

- - 3 อ.ประจ าหอผู้ป่วย 24 

EKG and interpretation - 2 3 อ.พญ.นิศารัตน์  เจริญศรี 26 

Endotracheal intubation - - 2 อ.ประจ าหอผู้ป่วย 28 

Cardiopulmonary resuscitation - - 4 อ.ประจ าหอผูป้่วย 29 
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หัวข้อ/รำยละเอียด 
บรรยำย
(ชั่วโมง) 

ปฏิบัติ
(ชั่วโมง) 

SDL 
(ชั่วโมง) 

อำจำรย์ผู้สอน หน้ำ 

Blood and blood component 
infusion 

- - 3 อ.ประจ าหอผู้ป่วย 31 

Peritoneal dialysis - - 3 อ.ประจ าหอผู้ป่วย 32 
การแจ้งโรค และการแนวทางการ
รักษา  

- - 4 อ.ประจ าหอผูป้่วย 33 

ปฏิบัติงานที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอก - 20 - อ.ประจ าหอผู้ป่วยนอก - 
Teaching round  - 40 - อ.ประจ าหอผู้ป่วย - 
Bedside teaching round - 18 - อ.ประจ าหอผู้ป่วย - 
Service Round - 40 - อ.ประจ าหอผู้ป่วย - 
Ward work  - 57 - อ.ประจ าหอผู้ป่วย - 
Total  - 180 60 - - 
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แฟ้มบันทึกผลงำนนักศึกษำ (Portfolio) 
 

 มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
o เก็บสะสมผลงานนักศึกษาขณะปฏิบัติงานในภาควิชาอายุรศาสตร์ 
o ให้นักศึกษาได้ทบทวนตนเอง ในด้านการเรียนรู้ว่าประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์หรือไม่ 
o นักศึกษาสามารถทบทวนตนเอง เพ่ือหาโอกาสพัฒนาตนเองให้ได้ตามวัตถุประสงค์ 
o อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถติดตามการเรียนรู้ของนักศึกษา เพ่ือให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) 

เพ่ือแนะน าแนวทางในการพัฒนาตนเองให้ได้ตามวัตถุประสงค์ 
o ใช้ในการประเมินผลนักศึกษา (Summative assessment) 

 องค์ประกอบของ portfolio 
เอกสำรที่ “ต้อง” มี (MUST) 
o รายงานผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจประเมินแล้วทั้ง 8 ฉบับ 
o Logbook 
o แบบประเมินตนเองเพ่ือรับการให้ข้อมูลย้อนกลับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4  

(ภาคผนวก จ.หน้า 61) 
เอกสารอ่ืน ๆ ที่มีความส าคัญและสามารถน ามาใส่ใน portfolio (SHOULD) 
o เอกสาร ประกาศนียบัตร หรือใบประกาศเกียรติคุณ ที่นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอ่ืน ๆ  

ในหรือนอกหลักสูตรที่มีประโยชน์ต่อตนเองหรือสังคม 

 นักศึกษามีหน้าที่ในการดูแล Portfolio ของตนเอง ขณะปฏิบัติงานในภาควิชาฯ ห้ามท าหายเพราะต้องใช้
ในการประเมินผล 

 นักศึกษาต้องส่ง Portfolio ของตนเอง พร้อมกับตอบแบบประเมินตนเองเพ่ือรับการให้ข้อมูลย้อนกลับ
นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 (ภาคผนวก จ. หน้า 61) ทีเ่จ้าหน้าทีศู่นย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกของแต่ละ
โรงพยาบาลภายในวันพฤหัสบดีของ สัปดาห์ที่ 4 และ 8 เพ่ือน าส่งให้อาจารย์ Preceptor ใช้เป็นข้อมูล 
ในการให้ค าแนะน าก่อนวันนัดพบจริงใน Feedback week 

 นักศึกษาต้องส่ง Portfolio เพ่ือท าการประเมินผล (Summative assessment) ภายใน 3 วันท าการ
หลังจากจบจากภาควิชาฯ 

 การประเมินผลจะเป็น S (Satisfactory) และ U (Unsatisfactory) โดยนักศึกษำจะได้ S ก็ต่อเมื่อ 
นักศึกษำมีเอกสำรที่ต้องมี (MUST) ครบ ร่วมกับ Log book มีข้อมูลครบตำมท่ีก ำหนด 

 ภาควิชาฯ จะเก็บรักษา Portfolio ของนักศึกษา ขณะนักศึกษาปฏิบัติงานที่ภาควิชาอ่ืนๆ และจะคืน
ให้แก่นักศึกษา เพ่ือเก็บสะสมผลงานต่อเนื่อง เมื่อนักศึกษาขึ้นปฏิบัติงาน ในภาควิชาฯ  ในปีการศึกษา
ต่อไป 
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เกณฑก์ำรประเมินผล 
 
 

 องค์ประกอบกำรประเมินผลแต่ละรำยวิชำ 
สุขภำพและโรคของผู้ใหญ่และผู้สูงอำย ุ1 สุขภำพและโรคของผู้ใหญ่และผู้สูงอำยุ 2 

หัวข้อการประเมิน % หัวข้อการประเมิน % 
การสอบ Multiple choice question (MCQ)  50 การสอบ Objective structural clinical 

examination (OSCE)  
60 

การสอบ Modified essay question (MEQ)  30 Log book 10 
การเขียนรายงานผู้ป่วย  (จ านวน 8 ฉบับ) 10 การปฏิบัติงานหอผู้ป่วยใน (IPD) 10 

 

การปฏิบัติงานแผนกผู้ป่วยนอก (OPD) 10 
แบบประเมินการร่วมกิจกรรมการเรียน            
การสอนแบบบรรยาย 

10 

Bedside teaching 10 

รวม 100 รวม 100 
Portfolio S/U Portfolio S/U 

 

  เกณฑ์กำรตัดสิน 
 Formative evaluation:   S/U 
 Summative evaluation:  ทั้ง 2 รายวิชา ใช้การตัดเกรดแบบอิงเกณฑ์ ดังนี้ 

A ได้คะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 80  
B+    ได้คะแนน                     ร้อยละ 75 – 79.9  
B     ได้คะแนน                     ร้อยละ 70 – 74.9  
C+   ได้คะแนน                     ร้อยละ 65 – 69.9  
C    ได้คะแนน                     ร้อยละ 60 – 64.9  
D+   ได้คะแนน                     ร้อยละ 55 – 59.9  
D     ได้คะแนน                     ร้อยละ 50 – 54.9  
F     ได้คะแนนน้อยกว่า              ร้อยละ 50  

 

 เกณฑ์ผ่ำน/ไม่ผ่ำน 
1. นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนและปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนและปฏิบัติงานทั้งหมด 

ของรายวิชานั้นจึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบในรายวิชาดังกล่าว ในกรณีที่เรียนน้อยกว่าร้อยละ 80 ให้อยู่ 
ในดุลยพินิจของคณะกรรมการรายวิชาในการพิจารณาอนุญาตให้เข้าสอบในรายวิชานั้นได้  
หำกเข้ำเรียนน้อยกว่ำร้อยละ 80 จะให้สัญลักษณ์ I 

2. นักศึกษาที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมระหว่างการเรียน / การปฏิบัติงานจะต้องปฏิบัติงานเพ่ิมเติม 
ตามแต่ภาควิชาอายุรศาสตร์จะก าหนด 

3. นักศึกษาที่มีพฤติกรรมทุจริตหรือส่อเจตนาทุจริตในการสอบหรือการปฏิบัติงาน ให้ลงโทษโดยให้ได้รับ  
เกรด F 
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4. การตัดสินคะแนนใช้คะแนนรวม น ามาตัดเกรดเป็น A,B+,B,C+,C,D+,D,F  โดยนักศึกษาจะต้องได้ 

คะแนนรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 (หรือเกรด C) โดยที่ต้องได้คะแนนผ่านเกณฑ์ข้ันต่ า (minimal  
    passing level - MPL) ของการสอบในรายวิชานั้น ๆ ร่วมกับการประเมินแฟ้มสะสมผลงาน 

(Portfolio) ได้ S จึงจะถือว่าผ่าน 
5. ในกรณีที่คะแนนรวมต่ ากว่าร้อยละ 60 ทางภาควิชาฯ จะให้โอกาสนักศึกษาสอบแก้ตัว 1 ครั้ง     

แต่เกรดสูงสุดที่จะได้ไม่เกินเกรด C  
6. กรณีนักศึกษาสอบแก้ตัวไม่ผ่าน ให้ปฏิบัติงานซ้ าตามช่วงระยะเวลาที่ภาควิชา ฯ ก าหนด หรือ 
    ลงทะเบียนเรียนซ้ า แล้วจึงประเมินใหม่อีกครั้ง 

 7. นักศึกษาที่ส่งรายงานไม่ครบตามที่ได้รับมอบหมาย (8 ฉบับ) และไม่ส่ง Log book ตามเวลา 
ที่ก าหนด (ภายใน 3 วันท าการนับจากวันที่นักศึกษาแพทย์ลงกอง) จะไม่ได้รับการประเมินเกรด 

 8. ถ้านักศึกษาแพทย์มาปฏิบัติงาน (Ward round) น้อยกว่าร้อยละ 80 จะไม่ประเมินเกรดให้ 
จนกว่าจะมาปฏิบัติงานเพ่ิมเติม จึงจะมีการประเมินเกรดให้  

  9. การอยู่เวรนอกเวลาราชการ กรณีอยู่ไม่ครบจะไม่ประเมินเกรดให้จนกว่าจะมาปฏิบัติงานเพ่ิมเติมจนครบ 
 

 

โดยสรุป 
 

 สุขภาพและโรคของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 
o ผ่าน ก็ต่อเมื่อ ได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 (เกรด C) โดยที่ต้องได้คะแนนผ่านเกณฑ์ขั้น

ต่ า (minimal passing level - MPL) ของการสอบ MCQ และ MEQ ร่วมกับการประเมิน 
portfolio ได้ S 

o ในกรณีที่สอบไม่ผ่าน ทางภาควิชา ฯ จะให้โอกาสนักศึกษาแพทย์สอบแก้ตัว 1 ครั้ง แต่เกรด
สูงสุดที่จะได้ไม่เกินเกรด C 

o กรณีนักศึกษาสอบแก้ตัวไม่ผ่าน ให้ปฏิบัติงานซ้ าตามช่วงระยะเวลาที่ภาควิชา ฯ ก าหนด  หรือ
ลงทะเบียนเรียนซ้ า แล้วจึงประเมินใหม่อีกครั้ง 

 สุขภาพและโรคของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 
o ผ่าน ก็ต่อเมื่อ ต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 (เกรด C) และต้องได้คะแนนผ่านเกณฑ์ข้ันต่ า 

(minimal passing level - MPL) ของการสอบ OSCE ร่วมกับการประเมินผล portfolio ได้ S 
o ในกรณีที่ได้คะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า (minimal passing level - MPL) ของการสอบ OSCE 

ทางภาควิชา ฯ จะให้โอกาสนักศึกษาแพทย์สอบแก้ตัว 1 ครั้ง แต่เกรดสูงสุดที่จะได้ไม่เกิน
เกรด C 

o กรณีนักศึกษาสอบแก้ตัวไม่ผ่าน ให้ปฏิบัติงานซ้ าตามช่วงระยะเวลาที่ภาควิชา ฯ ก าหนด  หรือ
ลงทะเบียนเรียนซ้ า แล้วจึงประเมินใหม่อีกครั้ง 
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กำรลำ 
 

 นักศึกษำควรหลีกเลี่ยงกำรลำที่ไม่จ ำเป็น 
 1. มีสิทธิ์ลาไม่เกินร้อยละ 20 ของจ านวนวันที่ก าหนดไว้ให้ปฏิบัติงาน **โดยมีเหตุผลอันสมควร 
 2. ให้ส่งใบลาทุกครั้งทีเ่จ้าหน้าทีศู่นย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกของแต่ละโรงพยาบาลเพ่ือเก็บ                         
              ทะเบียนประวัติ  
 3. ต้องแจ้งอาจารย์ประจ าหอผู้ป่วยและอาจารย์ Preceptor ให้ทราบทุกครั้งที่มีการลา  

4. ต้องแลกเวรกันให้เรียบร้อย 
5. ถ้ามีการลาไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม และเกินร้อยละ 20 ของระยะเวลาการปฏิบัติงาน            

นักศึกษาต้องกลับมาปฏิบัติงานต่อจนกว่าจะครบ จึงจะได้รับการประเมินให้ผ่าน 
 
วันที่ก าหนดไว้ให้ปฏิบัติงาน** หมายถึง  

ในเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 7.00 – 17.00 น. (นักศึกษาทุกคน) 
นอกเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 17.00 – 23.00 น. ในวันท าการ และ 8.00 – 23.00 น.            

ในวันหยุดราชการ (เฉพาะนักศึกษาที่อยู่เวร) 
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ภำคผนวก ก. 
ตำรำงสอน 
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สถำนที่เรียน Core lecture 
วันจันทร์ท่ี 8 พฤษภาคม  2560           - ห้องประชุมชั้น ห้องบรรยาย 2 ชั้น 24 อาคาร 72 พรรษามหาราชินี โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 
วันอังคารท่ี     9  พฤษภาคม  2560  
วันพฤหัสบดีท่ี   11      พฤษภาคม  2560 

สถำนที่เรียน lecture ช่วง Clerkship week 

- โรงพยาบาลกลาง เรียนท่ีห้องปฏิบัติการนักศึกษาแพทย์ ชั้น 7 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลกลางโรงพยาบาล 

- โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เรียนท่ีห้องบรรยาย 2 ชั้น 24 อาคาร 72 พรรษามหาราชินี โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 

อำจำรย์พิเศษ 
 ผศ.นพ.สุชัย สุเทพารักษ์ หัวข้อ Toxic effects of contact with venomous animals และ Poisoning drug  

o สถานท่ีเรียน: รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ 
o วันท่ีเรียน: วันศุกรท่ี์ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 – 15.00 น.  
 

 อ.นพ.ปริย พรรณเชษฐ์ หัวข้อ Obesity และ Nutrition  
o สถานท่ีเรียน: รพ.กลาง  
o วันท่ีเรียน: วันจันทรท่ี์ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 – 15.00 น.  

 อ.นพ.สุรพล  สุขสาคร  หัวข้อ Stroke 
o สถานท่ีเรียน: รพ.กลาง 
o วันท่ีเรียน: วันศุกรท่ี์ 23 มิถุนายน เวลา 15.00 – 16.00 น. 

- ห้องปฏิบัติการนักศึกษาแพทย์ ชั้น 7 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลกลางโรงพยาบาล

กลาง 
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ตำรำงสอนภำควิชำอำยุรศำสตร์ นักศึกษำชั้นปีที่  4 ปีกำรศึกษำ 2560 
โรงพยำบำลกลำง 

สัปดำห์ที่ 1 : ระหว่ำงวันที่ 8 – 12 พฤษภำคม 2560                                   กลุ่มที่ 1 
 

วัน/เวลา 7:00 - 8:00   9:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 13:00 13:00 - 14:00 15:00 - 16:00 16:00 - 17:00

จันทร์ อ.นิศารัตน์ อ.นภาศรี อ.อภชัฌา อ.เสาวลักษณ์ อ.อาภาพร

8 พฤษภาคม 2560 Chest Pain Headache Fever 1 Syncope Gastroenteritis

อังคาร อ.นภาศรี อ.นิศารัตน์ อ.อาภาพร

9 พฤษภาคม 2560 Seizure ACS
Acute viral 

hepatitis

พุธ

10 พฤษภาคม 2560

พฤหัสบดี อ.กาญจนา อ.สุกิจ อ.สุหัทยา อ.สมหวัง

11 พฤษภาคม 2560 Hepctic Failure HT& Malignant HT Edema CHF Hyperlipidemia

ศุกร์

12 พฤษภาคม 2560

             วันจันทร์ที ่8 พ.ค.60 เรียนทีห่้องบรรยาย 2 ชั้น 24 อาคาร 72 พรรษามหาราชนีิ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

             วันอังคารที ่9 พ.ค.60 เรียนทีห่้องบรรยาย 2 ชั้น 24 อาคาร 72 พรรษามหาราชนีิ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

             วันพฤหัสบดทีี ่11 พ.ค.60 เรียนทีห่้องปฏิบัตกิารนักศึกษาแพทย์ ชั้น 7 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลกลาง

อ.ชเลวัน

Dyspnea

อ.วัลลภา

Anemia

หมายเหต:ุ สถานทีเ่รียนภาคบรรยาย

วันหยุดพืชมงคล SDL

LUNCH

อ.สมหวัง

โรคเบาหวาน
SDl

อ.ฐิรดา

Jandice

8:00 - 9:00 14:00 - 15:00

Hypoglycemla

อ.ฐิรดา

SDL

SDL

วันหยุดวิสาขบูชา SDL

อ.อภชัฌา
Orientation to

 Internal Medicine+

การเขียนรายงาน
LUNCH

Basic EKG

อ.นิศารัตน์

อ.นิศารัตน์

Critical appraisal

อ.สมหวัง
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สัปดำห์ที่ 2 : ระหว่ำงวันที่ 15 – 19 พฤษภำคม 2560                                    กลุ่มที่ 1 
 

วัน/เวลา 7:00 - 8:00 8:00 - 9:00 10:00 - 11:00 12:00 - 13:00 13:00 - 14:00 15:00 - 16:00 16:00 - 17:00

จันทร์ อ.อภชัฌา อ.ชเลวัน อ.อภชัฌา

15 พฤษภาคม 2560 Fever 2
Arterial blood 

gas (ABG)

Principle

 of antimicrobial

therapy

อังคาร

16 พฤษภาคม 2560

พุธ อ.ประณิธิ อ.วรางคณา

17 พฤษภาคม 2560 Pleural disease Pneumonia

พฤหัสบดี

18 พฤษภาคม 2560

ศุกร์ อ.นภาศรี

19 พฤษภาคม 2560 CNS infection

             วันศุกร์ที ่19 พ.ค.60 เรียนทีห่้องบรรยาย 2 ชั้น 24 อาคาร 72 พรรษามหาราชนีิ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

Ward round

อ.พัชรา อ.วิสุทธิ์

Acute 

pyelonephritis
Patient safety

หมายเหต:ุ สถานทีเ่รียนภาคบรรยาย

             วันจันทร์ที ่15 พ.ค.60 เรียนทีห่้องบรรยาย 2 ชั้น 24 อาคาร 72 พรรษามหาราชนีิ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

             วันพุธที ่17 พ.ค.60 เรียนทีห่้องปฏิบัตกิารนักศึกษาแพทย์ ชั้น 7 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลกลาง

Ward work

อช-  อ.บญุชู

อญ-  อ.สุกิจ
กิจกรรมวิชาการ

SDL

SDL

อ.วรางคณา

shock
SDL

Service round

อช-  อ.บญุชู

อญ-  อ.สุกิจ

Teaching round

อช-  อ.บญุชู

อญ-  อ.สุกิจ

Bedside 
อช- อ.รวีวรรณ
อญ- อ.ประณิธิ

SDL

LUNCH

Service round

อช-  อ.บญุชู

อญ-  อ.สุกิจ

Teaching round

อช-  อ.บญุชู

อญ-  อ.สุกิจ

OPD อญ- อ.ฐิรดา
Ward work อช- อ.บญุชู

OPD อช- อ.นภธร
Ward work อญ- อ.สุกิจ

Ward work

อช-  อ.บญุชู

อญ-  อ.สุกิจ

Teaching round

อช-  อ.บญุชู

อญ-  อ.สุกิจ
SDL SDL

Ward work

อช-  อ.บญุชู

อญ-  อ.สุกิจ

14:00 - 15:0011:00 - 12:00  9:00 - 10:00 17:00 - 18:00

Ward round

อ.ขจร

Airway

disease

Liver abscess

อ.ฐิรดา

Orientation
ward

อ.ประจ า ward

Service round

อช-  อ.บญุชู

อญ-  อ.สุกิจ

Teaching round

อช-  อ.บญุชู

อญ-  อ.สุกิจ

Service round

อช-  อ.บญุชู

อญ-  อ.สุกิจ

Teaching round

อช-  อ.บญุชู

อญ-  อ.สุกิจ

Bedside 
อช- อ.ฐิรดา

อญ- อ.สุหัทยา

SDL

กิจกรรมวิชาการWard round

Ward round

Service round

อช-  อ.บญุชู

อญ-  อ.สุกิจ
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สัปดำห์ที่ 3 : ระหว่ำงวันที่ 22 – 26 พฤษภำคม 2560                                  กลุ่มที่ 1 
 

วัน/เวลา 7:00 - 8:00 8:00 - 9:00 10:00 - 11:00 12:00 - 13:00 13:00 - 14:00

จันทร์ 

22 พฤษภาคม 2560

อังคาร

23 พฤษภาคม 2560

พุธ อ.อภชิาญ

24 พฤษภาคม 2560
Introduction to 

rheumatology

พฤหัสบดี

25 พฤษภาคม 2560

ศุกร์ อ.ภัทรพร (ก)

26 พฤษภาคม 2560
Adrenal 

insufficiency

Systemic arthritis

กิจกรรมวิชาการ

             วันพุธที ่24 พ.ค.60 เรียนทีห่้องปฏิบัตกิารนักศึกษาแพทย์ ชั้น 7 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลกลาง

             วันศุกร์ที ่26 พ.ค.60 เรียนทีห่้องบรรยาย 2 ชั้น 24 อาคาร 72 พรรษามหาราชนีิ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

หมายเหต:ุ สถานทีเ่รียนภาคบรรยาย

             วันจันทร์ที ่22 พ.ค.60 เรียนทีห่้องบรรยาย 2 ชั้น 24 อาคาร 72 พรรษามหาราชนีิ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

Service round

อช- อ.ฐิรดา

อญ- อ.ศศิมา

Ward work

อช - อ.ฐิรดา

อญ - อ.ศศิมา

SDL

อ.ภัทรพร (ก) อ.ทิวา อ.ทิวา

Pituitary gland
Anorexia and 

weight loss
End of life care

Thyroid disease

อ.ภัทรพร (ก)

Service round

อช- อ.ฐิรดา

อญ- อ.ศศิมา

Service round

อช- อ.ฐิรดา

อญ- อ.ศศิมา

Service round

อช- อ.ฐิรดา

อญ- อ.ศศิมา

Teaching round

อช-  อ.บุญชู

อญ-  อ.สุกิจ

LUNCH

OPD อช - อ.จฬุาภรณ์
Ward work อญ - อ.ศศิมา

Teaching round

อช- อ.ฐิรดา

อญ- อ.ศศิมา

Teaching round

อช- อ.ฐิรดา

อญ- อ.ศศิมา

Teaching round

อช- อ.ฐิรดา

อญ- อ.ศศิมา

Teaching round

อช- อ.ฐิรดา

อญ- อ.ศศิมา

Ward work

อช-  อ.บุญชู

อญ-  อ.สุกิจ

Bedside
อช - อ.สมพล

อญ - อ.อุดมลักษณ์

อ.อภชิาญ

กิจกรรมวิชาการ

Ward round

Ward round

Ward round

Ward round

Ward round

Service round

อช-  อ.บุญชู

อญ-  อ.สุกิจ

SDL

OPD อญ- อ.วรางคณา
Ward work อช - อ.ฐิรดา

Bedside
อช - อ.กาญจนา
อญ - อ.อภชิาญ

SDL

SDL

14:00 - 15:00  9:00 - 10:00 11:00 - 12:00

อ.ภัทรพร (ก)

Parathyroid 

disease

15:00 - 16:00

อ.ทิวา

Basic oncology

16:00 - 17:00

SDL

Ward work

อช - อ.ฐิรดา

อญ -อ.ศศิมา

SDL

อ.อภชิาญ

SDLCrystal induced 

arthritis
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สัปดำห์ที่ 4 : ระหว่ำงวันที่ 29พฤษภำคม - 2 มิถุนำยน 2560                กลุ่มที่ 1 
 

วัน/เวลา 7:00 - 8:00 8:00 - 9:00 10:00 - 11:00 12:00 - 13:00 13:00 - 14:00 15:00 - 16:00 16:00 - 17:00

จันทร์ อ.ปริย

29 พฤษภาคม 2560 Obesity

อังคาร

30 พฤษภาคม 2560

พุธ อ.บุญชู อ.พิสิษฐ์

31 พฤษภาคม 2560
Bleeding & 

Thrombosis 

disorder
GI bleeding

พฤหัสบดี

1 มถุินายน 2560

ศุกร์ อ.กมลรัชฎ์ อ.วัลลภา

2 มถุินายน 2560 Electrolyte
        มะเร็ง        

ทางโลหิตวิทยา

             วันจันทร์ที ่29 พ.ค.60 เรียนทีห่้องปฏิบัตกิารนักศึกษาแพทย์ ชั้น 7 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลกลาง

หมายเหต:ุ สถานทีเ่รียนภาคบรรยาย

             วันพุธที ่31 พ.ค.60 เรียนทีห่้องปฏิบัตกิารนักศึกษาแพทย์ ชั้น 7 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลกลาง

             วันศุกร์ที ่2 ม.ิย.60เรียนทีห่้องบรรยาย 2 ชั้น 24 อาคาร 72 พรรษามหาราชนีิ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

Ward work

อช - อ.นภธร

อญ -  อ.อภิชาญ

Teaching round

อช- อ.นภธร

อญ- อ.อภิชาญ

Bedside
อช - อ.อภชิาญ

อญ - อ.จฬุาภรณ์

SDL

LUNCH

กิจกรรมวิชาการ

Teaching round

อช- อ.ฐิรดา

อญ- อ.ศศิมา

กิจกรรมวิชาการ

peptic ulcer

อ.พิสิษฐ์

อ.กมลรัชฎ์

        SDLWard round

SDL

SDL

SDL

Service round

อช- อ.ฐิรดา

อญ- อ.ศศิมา

Ward round

Ward round

Ward round

Service round

อช- อ.นภธร

อญ- อ.อภิชาญ

Acid-base balance

Service round

อช- อ.นภธร

อญ- อ.อภิชาญ

Teaching round

อช- อ.นภธร

อญ- อ.อภิชาญ

OPD อช - อ.สมพล
Ward work อญ - อ.อภิชาญ

Ward work

อช - อ.ฐิรดา

อญ -อ.ศศิมา

Teaching round

อช- อ.ฐิรดา

อญ- อ.ศศิมา

OPD อช - อ.พิสิษฐ์
Ward work อญ - อ.ศศิมา

SDL

14:00 - 15:00  9:00 - 10:00 11:00 - 12:00

Ward round

Service round

อช- อ.ฐิรดา

อญ- อ.ศศิมา

Teaching round

อช- อ.ฐิรดา

อญ- อ.ศศิมา

OPD อญ - อ.ประณิธิ
Ward work อช - อ.ฐรดา

อ.ปริย

Nutrition

Service round

อช- อ.ฐิรดา

อญ- อ.ศศิมา

Ward work

อช- อ.ฐิรดา

อญ-อ.ศศิมา

SDL
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สัปดำห์ที่ 5 : ระหว่ำงวันที่ 5 - 9 มิถุนำยน 2560                   กลุ่มที่ 1 
 

วัน/เวลา 7:00 - 8:00 8:00 - 9:00 10:00 - 11:00 12:00 - 13:00 13:00 - 14:00 15:00 - 16:00

จันทร์ 

5 มถุินายน 2560

อังคาร

6 มถุินายน 2560

พุธ

7 มถุินายน 2560

พฤหัสบดี

8 มถุินายน 2560

ศุกร์ อ.สุชัย

9 มถุินายน 2560 Toxin

หมายเหต:ุ สถานทีเ่รียนภาคบรรยาย

             วันศุกร์ที ่9 ม.ิย.60 เรียนทีห่้องบรรยาย 2 ชั้น 24 อาคาร 72 พรรษามหาราชนีิ  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

SDL

Ward round

Teaching round

อช- อ.นภธร

อญ-อ.อภิชาญ

Bedside
อช - อ.กาญจนา
อญ - อ.อภชิญา

SDL

อ.สุชัย อ.อภัชฌา

SDL
Poisoning HIV infection

Service round

อช- อ.นภธร

อญ-อ.อภิชาญ

14:00 - 15:00 16:00 - 17:0011:00 - 12:00  9:00 - 10:00

กิจกรรมวิชาการ

LUNCH
OPD อญ - อ.สุหัทยา
Ward work อช - อ.นภธร

กิจกรรมวิชาการ

SDL

Ward work

อช - อ.นภธร

อญ - อ.อภิชาญ

SDL

กจิกรรมไหว้ครู

Service round

อช- อ.นภธร

อญ-อ.อภิชาญ

Ward round

Ward work

อช - อ.นภธร

อญ - อ.อภิชาญ

SDL

Ward round

Ward round

Teaching round

อช- อ.นภธร

อญ-อ.อภิชาญ

Teaching round

อช- อ.นภธร

อญ-อ.อภิชาญ

OPD อญ - อ.ฤทัยทิพย์
Ward work อช - อ.นภธร

OPD อช - อ.รวีวรรณ
Ward work อญ - อ.อภิชาญ

Service round

อช- อ.นภธร

อญ-อ.อภิชาญ

Teaching round

อช- อ.นภธร

อญ-อ.อภิชาญ

Service round

อช- อ.นภธร

อญ-อ.อภิชาญ
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สัปดำห์ที่ 6 : ระหว่ำงวันที่ 12 - 16 มิถุนำยน 2560                 กลุ่มที่ 2 
 

วัน/เวลา 7:00 - 8:00 8:00 - 9:00 10:00 - 11:00 12:00 - 13:00 13:00 - 14:00 15:00 - 16:00

จันทร์ 

12 มถุินายน 2560

อังคาร

13 มถุินายน 2560

พุธ อ.อภชิาญ

14 มถุินายน 2560 SLE

พฤหัสบดี

15 มถุินายน 2560

ศุกร์

16 มถุินายน 2560

หมายเหต:ุ สถานทีเ่รียนภาคบรรยาย

             วันพุธที ่14 ม.ิย.60 เรียนทีห่้องปฏิบัตกิารนักศึกษาแพทย์ ชั้น 7 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลกลาง

             วันศุกร์ที ่16 ม.ิย.60 เรียนทีห่้องบรรยาย 2 ชั้น 24 อาคาร 72 พรรษามหาราชนีิ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

LUNCH

อ.บุญชู

Transfusion

medicine

กิจกรรมวิชาการ

Ward work

อช - อ.นภธร

อญ - อ.อภิชาญ

Ward work

อช - อ.นภธร

อญ - อ.อภิชาญ

กิจกรรมวิชาการWard round

Service round

อช- อ.นภธร

อญ-อ.อภิชาญ

Bedside
อช - อ.อ านาจ
อญ - อ.ส าราญ

OPD อญ - อ.วรางคณา
Ward work อช - อ.นภธร

SDLWard round

14:00 - 15:0011:00 - 12:00  9:00 - 10:00

Service round

อช- อ.ส าราญ

อญ-อ.พิสิษฐ์

Teaching round

อช- อ.ส าราญ

อญ-อ.พิสิษฐ์

Service round

อช- อ.นภธร

อญ-อ.อภิชาญ

Ward round

Ward round

Teaching round

อช- อ.นภธร

อญ-อ.อภิชาญ

ward round

Teaching round

อช- อ.นภธร

อญ-อ.อภิชาญ

Service round

อช- อ.นภธร

อญ-อ.อภิชาญ

Teaching round

อช- อ.นภธร

อญ-อ.อภิชาญ

Service round

อช- อ.นภธร

อญ-อ.อภิชาญ

Teaching round

อช- อ.นภธร

อญ-อ.อภิชาญ

16:00 - 17:00

SDL

SDL

Ward work

อช- อ.นภธร

อญ-อ.อภิชาญ

SDL

SDL

Bedside
อช - อ.อุดมลักษณ์
อญ - อ.ประณิธิ

SDL

OPD อช - อ.บุญชู
Ward work อญ - อ.อภิชาญ

อ.วัลลภา

SDL
Blood smear

อ.นิศารัตน์

Cardiac arrhythmia

SDL
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สัปดำห์ที่ 7 : ระหว่ำงวันที่ 19 - 23 มิถุนำยน 2560                 กลุ่มที่ 2 
 

วัน/เวลา 7:00 - 8:00 8:00 - 9:00 10:00 - 11:00 12:00 - 13:00 13:00 - 14:00 15:00 - 16:00

จันทร์ 

19 มถุินายน 2560

อังคาร

20 มถุินายน 2560

พุธ

21 มถุินายน 2560

พฤหัสบดี

22 มถุินายน 2560

ศุกร์ อ.อุดมลักษณ์ อ.สุรพล

23 มถุินายน 2560
Infective 

Endocarditis
Stroke

หมายเหต:ุ สถานทีเ่รียนภาคบรรยาย

             วันศุกร์ที ่23 ม.ิย.60 เรียนทีห่้องปฏิบัตกิารนักศึกษาแพทย์ ชั้น 7 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลกลาง

  9:00 - 10:00 11:00 - 12:00 14:00 - 15:00 16:00 - 17:00

Ward round

Service round

อช- อ.ส าราญ

อญ-อ.พิสิษฐ์

Teaching round

อช- อ.ส าราญ

อญ-อ.พิสิษฐ์

Ward round

Service round

อช- อ.ส าราญ

อญ-อ.พิสิษฐ์

SDL

Ward work

อช - อ.ส าราญ

อญ -อ.พิสิษฐ์

SDL

Bedside
อช -อ.วรางคณา
อญ - อ.บุญชู

SDL

Ward work

อช- อ.ส าราญ

อญ-อ.พิสิษฐ์

Ward work

อช - อ.ส าราญ

อญ -อ.พิสิษฐ์

SDL

SDL

Ward work
อช - อ.ส าราญ
อญ -อ.พิสิษฐ์

อ.รวีวรรณ

Delirium 

Dementia AD,PD

SDL

Teaching round

อช- อ.ส าราญ

อญ-อ.พิสิษฐ์

OPD อช - อ.กาญจนา
Ward work อญ -อ.พิสิษฐ์

กิจกรรมวิชาการ

LUNCH

OPD อญ - อ.อภชิาญ
Ward work อช - อ.ส าราญ

กิจกรรมวิชาการ

Bedside
อช - อ.สุกิจ

อญ - อ.ศศิมา

SDLWard round

Service round

อช- อ.ส าราญ

อญ-อ.พิสิษฐ์

Teaching round

อช- อ.ส าราญ

อญ-อ.พิสิษฐ์

Ward round

Service round

อช- อ.ส าราญ

อญ-อ.พิสิษฐ์

Teaching round

อช- อ.ส าราญ

อญ-อ.พิสิษฐ์

Ward round

Service round

อช- อ.ส าราญ

อญ-อ.พิสิษฐ์

Teaching round

อช- อ.ส าราญ

อญ-อ.พิสิษฐ์

 
 
 



35 | P a g e  
 

 

สัปดำห์ที่ 8 : ระหว่ำงวันที่ 26 - 30 มิถุนำยน 2560                 กลุ่มที่ 2 
 

วัน/เวลา 7:00 - 8:00 8:00 - 9:00 10:00 - 11:00 12:00 - 13:00 13:00 - 14:00 15:00 - 16:00

จันทร์ 

26 มถุินายน 2560

อังคาร

27 มถุินายน 2560

พุธ

28 มถุินายน 2560

พฤหัสบดี

29 มถุินายน 2560

ศุกร์

30 มถุินายน 2560

Ward round

14:00 - 15:00  9:00 - 10:00 11:00 - 12:00 16:00 - 17:00

Service round

อช- อ.ส าราญ

อญ-อ.พิสิษฐ์

Teaching round

อช- อ.ส าราญ

อญ- อ.พิสิษฐ์

SDL

Service round

อช- อ.ส าราญ

อญ-อ.พิสิษฐ์

Teaching round

อช- อ.ส าราญ

อญ- อ.พิสิษฐ์

OPD อช - อ.ฤทัยทิพย์
Ward work อญ - อ.พิสิษฐ์

กิจกรรมวิชาการ

SDL

Ward work

อช- อ.ส าราญ

อญ-อ.พิสิษฐ์

Ward work

อช- อ.ส าราญ

อญ-อ.พิสิษฐ์

Ward work

อช- อ.ส าราญ

อญ-อ.พิสิษฐ์

Ward work

อช- อ.ส าราญ

อญ-อ.พิสิษฐ์

SDL

SDL

SDL

Teaching round

อช- อ.ส าราญ

อญ- อ.พิสิษฐ์

Ward work

อช- อ.ส าราญ

อญ-อ.พิสิษฐ์

กิจกรรมวิชาการ

Ward round

Ward round

LUNCH
Service round

อช- อ.ส าราญ

อญ-อ.พิสิษฐ์

Teaching round

อช- อ.ส าราญ

อญ- อ.พิสิษฐ์

OPD อญ - อ.สุกิจ
Ward work อช - อ.ส าราญ

Service round

อช- อ.ส าราญ

อญ-อ.พิสิษฐ์

Teaching round

อช- อ.ส าราญ

อญ- อ.พิสิษฐ์

OPD อช - อ.ศศิมา
Ward work อญ - อ.พิสิษฐ์

Ward round

Ward work

อช- อ.ส าราญ

อญ-อ.พิสิษฐ์

Service round

อช- อ.ส าราญ

อญ-อ.พิสิษฐ์

Ward round
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สัปดำห์ที่ 9 : ระหว่ำงวันที่ 3 - 7 กรกฏำคม 2560                  กลุ่มที่ 2 
 

วัน/เวลา 7:00 - 8:00 8:00 - 9:00 10:00 - 11:00 12:00 - 13:00 13:00 - 14:00

จันทร์ 

3 กรกฎาคม 2560

อังคาร

4 กรกฎาคม 2560

พุธ

5 กรกฎาคม 2560

พฤหัสบดี

6 กรกฎาคม 2560

ศุกร์

7 กรกฎาคม 2560

หมายเหต:ุ สถานทีเ่รียนภาคบรรยาย

             วันพุธที ่5 ก.ค.60 เรียนทีห่้องปฏิบัตกิารนักศึกษาแพทย์ ชั้น 7 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลกลาง

Ward work

อช- อ.จุฬาภรณ์

อญ- อ.รวีวรรณ

SDL

OPD อช -อ.อ านาจ
Ward work อญ - อ.ฤทัยทิพย์

OPD อญ - อ.อภชิญา
Ward work อช - อ.สุหัทยา

LUNCH

SDL

Ward work

อช- อ.สุหัทยา

อญ- อ.ฤทัยทิพย์

กิจกรรมวิชาการ

SDL

อ.อภชิญา

common skin 

disease

อ.สมพล

Glomerular

disease

Ward work

อช- อ.สุหัทยา

อญ- อ.ฤทัยทิพย์

SDL

SDL

Ward round

Service round

อช- อ.จุฬาภรณ์

อญ- อ.รวีวรรณ

SDL

Teaching round

อช- อ.จุฬาภรณ์

อญ- อ.รวีวรรณ

Bedside
อช - อ.พิสิษฐ์
อญ - อ.ส าราญ

Service round

อช- อ.สุหัทยา

อญ- อ.ฤทัยทิพย์

Teaching round

อช- อ.สุหัทยา

อญ- อ.ฤทัยทิพย์

Service round

อช- อ.จุฬาภรณ์

อญ- อ.รวีวรรณ

Teaching round

อช- อ.จุฬาภรณ์

อญ- อ.รวีวรรณ

Ward round

Ward round

Ward round

Service round

อช- อ.สุหัทยา

อญ- อ.ฤทัยทิพย์

Teaching round

อช- อ.สุหัทยา

อญ- อ.ฤทัยทิพย์

14:00 - 15:00 15:00 - 16:00 16:00 - 17:0011:00 - 12:00  9:00 - 10:00

OPD อญ - อ.อุดมลักษณ์
Ward work อช - อ.จุฬาภรณ์

กิจกรรมวิชาการ

Ward work

อช- อ.จุฬาภรณ์

อญ- อ.รวีวรรณ

SDL

Ward round

Service round

อช- อ.สุหัทยา

อญ- อ.ฤทัยทิพย์

Teaching round

อช- อ.สุหัทยา

อญ- อ.ฤทัยทิพย์
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สัปดำห์ที่ 10 : ระหว่ำงวันที่ 10 - 14 กรกฏำคม 2560                 กลุ่มที่ 2 
 

วัน/เวลา 7:00 - 8:00   9:00 - 10:00 16:00 - 17:00

จันทร์ 

10 กรกฎาคม 2560

อังคาร

11 กรกฎาคม 2560

พุธ

12 กรกฎาคม 2560

พฤหัสบดี 8.00 น.

13 กรกฎาคม 2560
ลงทะเบยีน

สอบ MCQ

ศุกร์ 8.00 น.

14 กรกฎาคม 2560
ลงทะเบยีน

สอบ OSCE

หมายเหตุ : สถานที่สอบ

              วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 สอบที่รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ ห้องประชุม 2 ชัน้ 10 อาคาร 72 พรรษามหาราชินี

              วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 สอบที่รพ.กลาง ห้องประชุมเทเวศรวงศ์วิวัฒน์ ชัน้ 20 ตึกอนุสรณ์ 100 ปี

14.00-15.30 น.

SDLสอบ OSCE 12 ข้อๆละ 5 นาที

2 Loop , Loop ละ 1.5 ชม.

15 station พกั 3 station

Reflection

& Feedback

คณาจารย์ Med
สอบแก้ตัว OSCE

8.30 -11.30 น.

LUNCH

13.00 - 14.00 น.

วนัหยุดชดเชยเข้าพรรษา SDL

Ward round SDL

Service round

อช- อ.จุฬาภรณ์

อญ- อ.รวีวรรณ

8.30 - 10.30 น.

พัก

11.00- 12.30 น.

SDL
MCQ EXAM

100 ข้อ

(2 ชม.)

MEQ EXAM

3 ข้อๆละ 30 นาที

(1.5 ชม.)

LUNCH SDL

Ward work

อช- อ.จุฬาภรณ์

อญ- อ.รวีวรรณ

Teaching round

อช- อ.จุฬาภรณ์

อญ- อ.รวีวรรณ

Bedside
อช - อ.นภธร

อญ - อ.อ านาจ

14:00 - 15:0013:00 - 14:00 15:00 - 16:0012:00 - 13:0011:00 - 12:008:00 - 9:00 10:00 - 11:00

วนัหยุดชดเชยวนัอาสาฬหบชูา SDL
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ตำรำงสอนภำควิชำอำยุรศำสตร์ นักศึกษำชั้นปีที่ 4 ปีกำรศึกษำ 2560 
โรงพยำบำลเจริญกรุงประชำรักษ์ 

สัปดำห์ที่ 1 : ระหว่ำงวันที่ 8 – 12 พฤษภำคม 2560                 กลุ่มที่ 2 
วัน/เวลา 7:00 - 8:00   9:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 13:00 13:00 - 14:00 15:00 - 16:00 16:00 - 17:00

จันทร์ อ.นิศารัตน์ อ.นภาศรี อ.อภชัฌา อ.เสาวลักษณ์ อ.อาภาพร

8 พฤษภาคม 2560 Chest Pain Headache Fever 1 Syncope Gastroenteritis

อังคาร อ.นภาศรี อ.นิศารัตน์ อ.อาภาพร

9 พฤษภาคม 2560 Seizure ACS
Acute viral 

hepatitis

พุธ

10 พฤษภาคม 2560

พฤหัสบดี อ.กาญจนา อ.สุกจิ อ.สุหทัยา อ.สมหวัง

11 พฤษภาคม 2560 Hepctic Failure HT& Malignant HT Edema CHF Hyperlipidemia

ศุกร์

12 พฤษภาคม 2560

             วันจันทร์ที ่8 พ.ค.60 เรียนทีห่้องบรรยาย 2 ชั้น 24 อาคาร 72 พรรษามหาราชนีิ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

             วันอังคารที ่9 พ.ค.60 เรียนทีห่้องบรรยาย 2 ชั้น 24 อาคาร 72 พรรษามหาราชนีิ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

             วันพฤหัสบดทีี ่11 พ.ค.60 เรียนทีห่้องปฏิบัตกิารนักศึกษาแพทย์ ชั้น 7 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลกลาง

อ.ชเลวัน

Dyspnea

อ.วัลลภา

Anemia

หมายเหต:ุ สถานทีเ่รียนภาคบรรยาย

วันหยุดพืชมงคล SDL

LUNCH

อ.สมหวัง

โรคเบาหวาน
SDl

อ.ฐิรดา อ.ฐิรดา

Jandice

อ.สมหวัง

Hypoglycemla

8:00 - 9:00 14:00 - 15:00

SDL

SDL

วันหยุดวิสาขบูชา SDL

อ.อภชัฌา
Orientation to

 Internal Medicine+

การเขียนรายงาน
LUNCH

Basic EKG

อ.นิศารัตน์

Critical appraisal

อ.นิศารัตน์
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สัปดำห์ที่ 2 : ระหว่ำงวันที่ 15 – 19 พฤษภำคม 2560                 กลุ่มที่ 2 
 

วัน/เวลา 7:00 - 8:00 8:00 - 9:00 10:00 - 11:00 12:00 - 13:00 13:00 - 14:00 15:00 - 16:00 16:00 - 17:00

จันทร์ อ.อภชัฌา อ.ชเลวัน อ.อภชัฌา

15 พฤษภาคม 2560 Fever 2
Arterial blood 

gas (ABG)

Principle

 of antimicrobial

therapy

อังคาร

16 พฤษภาคม 2560

พุธ อ.ประณิธิ อ.วรางคณา

17 พฤษภาคม 2560 Pleural disease Pneumonia

พฤหัสบดี

18 พฤษภาคม 2560

ศุกร์ อ.นภาศรี

19 พฤษภาคม 2560 CNS infection

หมายเหต:ุ สถานทีเ่รียนภาคบรรยาย

             วันจันทร์ที ่15 พ.ค.60 เรียนทีห่้องบรรยาย 2 ชั้น 24 อาคาร 72 พรรษามหาราชนีิ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

             วันพุธที ่17 พ.ค.60 เรียนทีห่้องปฏิบัตกิารนักศึกษาแพทย์ ชั้น 7 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลกลาง

             วันศุกร์ที ่19 พ.ค.60 เรียนทีห่้องบรรยาย 2 ชั้น 24 อาคาร 72 พรรษามหาราชนีิ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

Ward work

อช-  อ.อภชัฌา

อญ- อ.นภาศรี

Service round

อช-  อ.อภชัฌา

อญ- อ.นภาศรี

Teaching round

อช-  อ.อภชัฌา

อญ-  อ.นภาศรี

Bedside 
อช- อ.ภทัรพร(ก)

อญ- อ.ทิวา

SDL

SDL

อ.วรางคณา

SDL
Shock

Ward round

อ.พัชรา

Acute 

pyelonephritis

อ.วิสุทธิ์

Patient safety
SDL

LUNCH

Service round

อช-  อ.อภชัฌา

อญ-  อ.นภาศรี

Ward work

อช-  อ.อภชัฌา

อญ-  อ.นภาศรี

Teaching round

อช-  อ.อภชัฌา

อญ-  อ.นภาศรี
SDL

OPD อช- อ.นิศารัตน์
Ward work อญ- อ.นภาศรี

Ward work

อช-  อ.อภชัฌา

อญ-  อ.นภาศรี
กิจกรรมวิชาการ

Service round

อช-  อ.อภชัฌา

อญ- อ.นภาศรี

Teaching round

อช- อ.อภชัฌา

อญ- อ.นภาศรี

OPD อญ- อ.ภทัรพร(ก)
Ward work อช- อ.อภชัฌา

14:00 - 15:0011:00 - 12:00  9:00 - 10:00 17:00 - 18:00

SDL

Ward round

อ.ขจร

Airway

disease

Liver abscess

อ.ฐิรดา

Orientation
ward

อ.ประจ า ward

Service round

อช-  อ.อภชัฌา

อญ-  อ.นภาศรี

Teaching round

อช-  อ.อภชัฌา

อญ-  อ.นภาศรี

Service round

อช-  อ.อภชัฌา

อญ-  อ.นภาศรี

Teaching round

อช-  อ.อภชัฌา

อญ- อ.นภาศรี

Bedside 
อช- อ.ทิวา

อญ- อ.พัชรา

SDL

กิจกรรมวิชาการWard round

Ward round
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สัปดำห์ที่ 3 : ระหว่ำงวันที่ 22 – 26 พฤษภำคม 2560                 กลุ่มที่ 2 

 

วัน/เวลา 7:00 - 8:00 8:00 - 9:00 10:00 - 11:00 12:00 - 13:00 13:00 - 14:00

จันทร์ 

22 พฤษภาคม 2560

อังคาร

23 พฤษภาคม 2560

พุธ อ.อภชิาญ

24 พฤษภาคม 2560
Introduction to 

rheumatology

พฤหัสบดี

25 พฤษภาคม 2560

ศุกร์ อ.ภทัรพร (ก)

26 พฤษภาคม 2560
Adrenal 

insufficiency

หมายเหต:ุ สถานทีเ่รียนภาคบรรยาย

             วันจันทร์ที ่22 พ.ค.60 เรียนทีห่้องบรรยาย 2 ชั้น 24 อาคาร 72 พรรษามหาราชนีิ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

             วันพุธที ่24 พ.ค.60เรียนทีห่้องปฏิบัตกิารนักศึกษาแพทย์ ชั้น 7 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลกลาง

             วันศุกร์ที ่26 พ.ค.60 เรียนทีห่้องบรรยาย 2 ชั้น 24 อาคาร 72 พรรษามหาราชนีิ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

Systemic arthritis

กิจกรรมวิชาการ

อ.ภทัรพร (ก)

Pituitary gland

Service round

อช- อ.อภัชฌา

อญ- อ.นภาศรี

Ward work

อช - อ.อภัชฌา

อญ - อ.นภาศรี

SDL

Anorexia and 

weight loss

อ.ทิวา อ.ทิวา

End of life care

Thyroid disease

อ.ภทัรพร (ก)

Service round

อช- อ.อภัชฌา

อญ- อ.นภาศรี

Service round

อช- อ.อภัชฌา

อญ-อ.นภาศรี

Service round

อช- อ.อภัชฌา

อญ- อ.นภาศรี

Teaching round

อช- อ.อภัชฌา

อญ- อ.นภาศรี

LUNCH

OPD อช - อ.ทิวา
Ward work อญ - อ.นภาศรี

Teaching round

อช- อ.อภัชฌา

อญ- อ.นภาศรี

Teaching round

อช- อ.อภัชฌา

อญ- อ.นภาศรี

Teaching round

อช- อ.อภัชฌา

อญ-อ.นภาศรี

Teaching round

อช- อ.อภัชฌา

อญ- อ.นภาศรี

Ward work

อช- อ.อภัชฌา

อญ-อ.นภาศรี

Bedside
อช - อ.ภทัรพร(ก)
อญ - อ.นิศารัตน์

อ.อภชิาญ

กิจกรรมวิชาการ

Ward round

Ward round

Ward round

Ward round

Ward round

Service round

อช- อ.อภัชฌา

อญ- อ.นภาศรี

SDL

OPD อญ- อ.ภทัรพร(ก)
Ward work อช - อ.อภัชฌา

Bedside
อช - อ.ทิวา

อญ - อ.อภชัฌา

SDL

SDL

14:00 - 15:00  9:00 - 10:00 11:00 - 12:00

อ.ภทัรพร (ก)

Parathyroid 

disease

15:00 - 16:00

อ.ทิวา

Basic oncology

16:00 - 17:00

SDL

Ward work

อช - อ.อภัชฌา

อญ -อ.นภาศรี

SDL

อ.อภชิาญ

SDLCrystal induced 

arthritis
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สัปดำห์ที่ 4 : ระหว่ำงวันที่ 29 พฤษภำคม – 2 มิถุนำยน 2560                กลุ่มที่ 2 

 

วัน/เวลา 7:00 - 8:00 8:00 - 9:00 10:00 - 11:00 12:00 - 13:00 13:00 - 14:00 15:00 - 16:00 16:00 - 17:00

จันทร์ อ.ปริย

29 พฤษภาคม 2560 Obesity

อังคาร

30 พฤษภาคม 2560

พุธ อ.บญุชู อ.พิสิษฐ์

31 พฤษภาคม 2560
Bleeding & 

Thrombosis 

disorder
GI bleeding

พฤหัสบดี

1 มถุินายน 2560

ศุกร์ อ.กมลรัชฎ์ อ.วัลลภา

2 มถุินายน 2560 Electrolyte
        มะเร็ง        

ทางโลหิตวิทยา

หมายเหต:ุ สถานทีเ่รียนภาคบรรยาย

             วันจันทร์ที ่29 พ.ค.60 เรียนทีห่้องปฏิบัตกิารนักศึกษาแพทย์ ชั้น 7 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลกลาง

             วันพุธที ่31 พ.ค.60 เรียนทีห่้องปฏิบัตกิารนักศึกษาแพทย์ ชั้น 7 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลกลาง

             วันศุกร์ที ่2 ม.ิย.60เรียนทีห่้องบรรยาย 2 ชั้น 24 อาคาร 72 พรรษามหาราชนีิ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

Ward work

อช - อ.อภัชฌา

อญ -อ.นภาศรี

Teaching round

อช- อ.อภัชฌา

อญ-อ.นภาศรี

กิจกรรมวิชาการ

Teaching round

อช- อ.อภัชฌา

อญ- อ.นภาศรี

กิจกรรมวิชาการ

peptic ulcer

อ.พิสิษฐ์

OPD อช - อ.อภชัฌา
Ward work อญ - อ.นภาศรี

Ward round

Service round

อช- อ.กมลรัชฎ์

อญ- อ.นิศารัตน์

Service round

อช- อ.กมลรัชฎ์

อญ-  อ.นิศารัตน์

Teaching round

อช- อ.กมลรัชฎ์

อญ-  อ.นิศารัตน์

OPD อช - อ.พัชรา
Ward work อญ - อ.นิศารัตน์

LUNCH

14:00 - 15:00  9:00 - 10:00 11:00 - 12:00

Ward round

Ward round

SDL

SDL

SDL

Service round

อช- อ.อภัชฌา

อญ-อ.นภาศรี

Ward round

Ward round

SDL

Service round

อช- อ.อภัชฌา

อญ-อ.นภาศรี

Teaching round

อช- อ.อภัชฌา

อญ- อ.นภาศรี

OPD อญ - อ.นภาศรี
Ward work อช - อ.อภัชฌา

        SDL

อ.ปริย

Nutrition

Service round

อช- อ.อภัชฌา

อญ- อ.นภาศรี

Ward work

อช- อ.อภัชฌา

อญ-อ.นภาศรี

SDL

Ward work

อช - อ.กมลรัชฎ์

อญ -  อ.นิศารัตน์

Teaching round

อช- อ.กมลรัชฎ์

อญ-  อ.นิศารัตน์

Bedside
อช - อ.เสาวลักษณ์
อญ - อ.กมลรัชฎ์

SDL

อ.กมลรัชฎ์

Acid-base balance
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สัปดำห์ที่ 5 : ระหว่ำงวันที่ 29 พฤษภำคม – 2 มิถุนำยน 2560                กลุ่มที่ 2 

 

วัน/เวลา 7:00 - 8:00 8:00 - 9:00 10:00 - 11:00 12:00 - 13:00 13:00 - 14:00 15:00 - 16:00

จันทร์ 

5 มถุินายน 2560

อังคาร

6 มถุินายน 2560

พุธ

7 มถุินายน 2560

พฤหัสบดี

8 มถุินายน 2560

ศุกร์ อ.สุชัย

9 มถุินายน 2560 Toxin

หมายเหต:ุ สถานทีเ่รียนภาคบรรยาย

             วันศุกร์ที ่9 ม.ิย.60 เรียนทีห่้องบรรยาย 2 ชั้น 24 อาคาร 72 พรรษามหาราชนีิ  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

SDL

Ward work

อช - อ.วัลลภา

อญ -อ.นิศารัตน์

SDL

อ.สุชัย

Poisoning

อ.อภชัฌา

HIV infection
SDL

Teaching round

อช- อ.กมลรัชฎ์

อญ-อ.นิศารัตน์

14:00 - 15:00 16:00 - 17:0011:00 - 12:00  9:00 - 10:00

Teaching round

อช- อ.กมลรัชฎ์

อญ- อ.นิศารัตน์

Service round

อช- อ.กมลรัชฎ์

อญ-อ.นิศารัตน์

Service round

อช- อ.กมลรัชฎ์

อญ- อ.นิศารัตน์

Teaching round

อช- อ.กมลรัชฎ์

อญ-อ.นิศารัตน์

Teaching round

อช- อ.กมลรัชฎ์

อญ- อ.นิศารัตน์

SDL

Bedside
อช - อ.นิศารัตน์
อญ - อ.ชเลวัน

OPD อญ - อ.นิศารัตน์
Ward work อช - อ.กมลรัชฎ์

OPD อช - อ.ชเลวัน
Ward work อญ - อ.นิศารัตน์

กิจกรรมวิชาการ

LUNCH
OPD อญ - อ.ขจร

Ward work อช - อ.กมลรัชฎ์

กิจกรรมวิชาการ

SDL

Ward work

อช - อ.กมลรัชฎ์

อญ - อ.นิศารัตน์

SDL

กจิกรรมไหว้ครู

Service round

อช- อ.กมลรัชฎ์

อญ- อ.นิศารัตน์

Ward round

Ward round

Ward round

Service round

อช- อ.กมลรัชฎ์

อญ- อ.นิศารัตน์

Ward round
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สัปดำห์ที่ 6 : ระหว่ำงวันที่ 12 - 16 มิถุนำยน 2560                 กลุ่มที่ 1 

 

วัน/เวลา 7:00 - 8:00 8:00 - 9:00 10:00 - 11:00 12:00 - 13:00 13:00 - 14:00 15:00 - 16:00

จันทร์ 

12 มถุินายน 2560

อังคาร

13 มถุินายน 2560

พุธ อ.อภชิาญ

14 มถุินายน 2560 SLE

พฤหัสบดี

15 มถุินายน 2560

ศุกร์

16 มถุินายน 2560

หมายเหต:ุ สถานทีเ่รียนภาคบรรยาย

             วันพุธที ่14 ม.ิย.60 เรียนทีห่้องปฏิบัตกิารนักศึกษาแพทย์ ชั้น 7 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลกลาง

             วันศุกร์ที ่16 ม.ิย.60 เรียนทีห่้องบรรยาย 2 ชั้น 24 อาคาร 72 พรรษามหาราชนีิ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

14:00 - 15:0011:00 - 12:00  9:00 - 10:00

Ward round

Service round

อช- อ.กมลรัชฎ์

อญ- อ.นิศารัตน์

Teaching round

อช- อ.กมลรัชฎ์

อญ- อ.นิศารัตน์

Service round

อช- อ.กมลรัชฎ์

อญ- อ.นิศารัตน์

Ward round

Ward round

Teaching round

อช-อ.กมลรัชฎ์

อญ- อ.นิศารัตน์

Ward round

Teaching round  

 อ.กมลรัชฎ์

อญ- อ.นิศารัตน์

Service round

อช- อ.กมลรัชฎ์

อญ- อ.นิศารัตน์

Teaching round

อช- อ.กมลรัชฎ์

อญ-อ.นิศารัตน์

Service round

อช- อ.กมลรัชฎ์

อญ- อ.นิศารัตน์

Teaching round

อช- อ.กมลรัชฎ์

อญ-อ.นิศารัตน์

Ward round

Service round

อช-อ.กมลรัชฎ์

อญ- อ.นิศารัตน์

อ.วัลลภา

Blood smear

16:00 - 17:00

SDL

SDL

SDL

SDL

SDL

Ward work

อช - อ.กมลรัชฎ์

อญ - อ.นิศารัตน์

Ward work

อช - อ.กมลรัชฎ์

อญ - อ.นิศารัตน์

กิจกรรมวิชาการ

อ.นิศารัตน์

Cardiac arrhythmia

อ.บญุชู

Transfusion

medicine

กิจกรรมวิชาการ

Ward work

อช- อ.กมลรัชฎ์

อญ- อ.นิศารัตน์

Bedside
อช - อ.เสาวลักษณ์

อญ - อ.ชเลวัน

SDL

OPD อช - อ.กมลรัชฎ์
Ward work อญ - อ.นิศารัตน์

SDL

Bedside
อช - อ.นภาศรี
อญ - อ.ขจร

OPD อญ - อ.เสาวลักษณ์
Ward work อช - อ.กมลรัชฎ์

SDL LUNCH
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สัปดำห์ที่ 7 : ระหว่ำงวันที่ 19 - 23 มิถุนำยน 2560                 กลุ่มที่ 1 
 

วัน/เวลา 7:00 - 8:00 8:00 - 9:00 10:00 - 11:00 12:00 - 13:00 13:00 - 14:00 15:00 - 16:00

จันทร์ 

19 มถุินายน 2560

อังคาร

20 มถุินายน 2560

พุธ

21 มถุินายน 2560

พฤหัสบดี

22 มถุินายน 2560

ศุกร์ อ.อดุมลักษณ์ อ.สุรพล

23 มถุินายน 2560
Infective 

Endocarditis
Stroke

หมายเหต:ุ สถานทีเ่รียนภาคบรรยาย

  9:00 - 10:00 11:00 - 12:00 14:00 - 15:00 16:00 - 17:00

Ward round

Service round

อช- อ.กมลรัชฎ์

อญ-อ.นิศารัตน์

Teaching round

อช-อ.กมลรัชฎ์

อญ- อ.นิศารัตน์

Ward round

Service round

อช- อ.กมลรัชฎ์

อญ-อ.นิศารัตน์

Teaching round

อช-อ.กมลรัชฎ์

อญ- อ.นิศารัตน์

Ward work

อช - อ.กมลรัชฎ์

อญ -อ.นิศารัตน์

SDL

SDL

Bedside
อช -อ.ชเลวัน

อญ - อ.กมลรัชฎ์

SDL

Ward work

อช- อ.กมลรัชฎ์

อญ-อ.นิศารัตน์

Ward work

อช - อ.กมลรัชฎ์

อญ - อ.นิศารัตน์

SDL

SDL

SDL

OPD อช - อ.วัลลภา
Ward work อญ -อ.นิศารัตน์

กิจกรรมวิชาการ

LUNCH

OPD อญ - อ.เสาวลักษณ์
Ward work อช - อ.กมลรัชฎ์

กิจกรรมวิชาการ

Bedside
อช - อ.พัชรา
อญ - อ.ขจร

SDL

Ward work
อช-อ.กมลรัชฎ์
อญ- อ.นิศารัตน์

อ.รวีวรรณ

Delirium 

Dementia AD,PD

Ward round

Service round

อช- อ.กมลรัชฎ์

อญ-อ.นิศารัตน์

Teaching round

อช-อ.กมลรัชฎ์

อญ- อ.นิศารัตน์

Ward round

Service round

อช- อ.กมลรัชฎ์

อญ-อ.นิศารัตน์

Teaching round

อช-อ.กมลรัชฎ์

อญ- อ.นิศารัตน์

Ward round

Service round

อช- อ.กมลรัชฎ์

อญ-อ.นิศารัตน์

Teaching round

อช- อ.กมลรัชฎ์

อญ- อ.นิศารัตน์
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สัปดำห์ที่ 8 : ระหว่ำงวันที่ 26 - 30 มิถุนำยน 2560              กลุ่มที่ 1 

 

วัน/เวลา 7:00 - 8:00 8:00 - 9:00 10:00 - 11:00 12:00 - 13:00 13:00 - 14:00 15:00 - 16:00

จันทร์ 

26 มถุินายน 2560

อังคาร

27 มถุินายน 2560

พุธ

28 มถุินายน 2560

พฤหัสบดี

29 มถุินายน 2560

ศุกร์

30 มถุินายน 2560

Ward round

Service round

อช-อ.กมลรัชฎ์

อญ-อ.นิศารัตน์

Teaching round

อช- อ.กมลรัชฎ์

อญ- อ.นิศารัตน์

Ward work

อช - อ.กมลรัชฎ์

อญ -อ.นิศารัตน์

SDL

Ward work

อช- อ.กมลรัชฎ์

อญ-อ.นิศารัตน์

Service round

อช- อ.กมลรัชฎ์

อญ-อ.นิศารัตน์

SDL

Service round

อช- อ.กมลรัชฎ์

อญ-อ.นิศารัตน์

Teaching round

อช- อ.กมลรัชฎ์

อญ- อ.นิศารัตน์

Ward work

อช- อ.กมลรัชฎ์

อญ-อ.นิศารัตน์

กิจกรรมวิชาการ

Ward work

อช - อ.กมลรัชฎ์

อญ - อ.นิศารัตน์

SDL

Ward work

อช - อ.กมลรัชฎ์

อญ -อ.นิศารัตน์

Ward work

อช - อ.กมลรัชฎ์

อญ - อ.นิศารัตน์

14:00 - 15:00  9:00 - 10:00 11:00 - 12:00 16:00 - 17:00

Ward round

Ward round

LUNCH

SDL

Service round

อช- อ.กมลรัชฎ์

อญ-อ.นิศารัตน์

Teaching round

อช- อ.กมลรัชฎ์

อญ- อ.นิศารัตน์

OPD อญ - อ.ขจร
Ward work อช - อ.กมลรัชฎ์

Service round

อช- อ.กมลรัชฎ์

อญ-อ.นิศารัตน์

Teaching round

อช-อ.กมลรัชฎ์

อญ- อ.นิศารัตน์

OPD อช - อ.กมลรัชฎ์
Ward work อญ - อ.นิศารัตน์

Teaching round

อช-อ.กมลรัชฎ์

อญ- อ.นิศารัตน์

OPD อช - อ.พัชรา
Ward work อญ - อ.นิศารัตน์

กิจกรรมวิชาการ

Ward round

Ward round

SDL

 
 
 
 
 
 
 



46 | P a g e  
 
 

สัปดำห์ที่ 9 : ระหว่ำงวันที่ 3 - 7 กรกฏำคม 2560               กลุ่มที่ 1 

 

วัน/เวลา 7:00 - 8:00 8:00 - 9:00 10:00 - 11:00 12:00 - 13:00 13:00 - 14:00

จันทร์ 

3 กรกฎาคม 2560

อังคาร

4 กรกฎาคม 2560

พุธ

5 กรกฎาคม 2560

พฤหัสบดี

6 กรกฎาคม 2560

ศุกร์

7 กรกฎาคม 2560

หมายเหต:ุ สถานทีเ่รียนภาคบรรยาย

             วันพุธที ่5 ก.ค.60 เรียนทีห่้องปฏิบัตกิารนักศึกษาแพทย์ ชั้น 7 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลกลาง

อ.สมพล

Glomerular

disease

Service round

อช- อ.วัลลภา

อญ- อ.ขจร

Teaching round

อช- อ.วัลลภา

อญ- อ.ขจร

Service round

อช- อ.วัลลภา

อญ- อ.ขจร

common skin 

disease

14:00 - 15:00 15:00 - 16:00 16:00 - 17:0011:00 - 12:00

Service round

อช- อ.วัลลภา

อญ- อ.ขจร

Teaching round

อช- อ.วัลลภา

อญ- อ.ขจร

Ward round

SDL

Ward round

Service round

อช- อ.วัลลภา

อญ- อ.ขจร

Teaching round

อช- อ.วัลลภา

อญ- อ.ขจร

Ward round

Ward round

Ward work

อช - อ.วัลลภา

อญ - อ.ขจร

Teaching round

อช- อ.วัลลภา

อญ- อ.ขจร

Ward round

Service round

อช- อ.วัลลภา

อญ- อ.ขจร

SDL

Teaching round

อช- อ.วัลลภา

อญ- อ.ขจร

Bedside
อช - อ.วัลลภา
อญ - อ.อภชัฌา

SDL

  9:00 - 10:00

OPD อช - อ.วัลลภา
Ward work อญ - อ.ขจร

OPD อญ - อ.นภาศรี
Ward work อช - อ.วัลลภา

LUNCH

Ward work

อช- อ.วัลลภา

อญ- อ.ขจร

SDL

กิจกรรมวิชาการ

Ward work

อช - อ.วัลลภา

อญ - อ.ขจร

SDL

SDL
OPD อญ - อ.อภชัฌา

Ward work อช - อ.วัลลภา
กิจกรรมวิชาการ

SDL

Ward work

อช - อ.วัลลภา

อญ - อ.ขจร

อ.อภิชญา
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สัปดำห์ที่ 10 : ระหว่ำงวันที่ 10 - 14 กรกฏำคม 2560                 กลุ่มที่ 1 
 

วัน/เวลา 7:00 - 8:00   9:00 - 10:00 16:00 - 17:00

จันทร์ 

10 กรกฎาคม 2560

อังคาร

11 กรกฎาคม 2560

พุธ

12 กรกฎาคม 2560

พฤหัสบดี 8.00 น.

13 กรกฎาคม 2560
ลงทะเบยีน

สอบ MCQ

ศุกร์ 8.00 น.

14 กรกฎาคม 2560



ลงทะเบยีน

สอบ OSCE

หมายเหตุ : สถานที่สอบ

              วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 สอบที่รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ ห้องประชุม 2 ชัน้ 10 อาคาร 72 พรรษามหาราชินี

              วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 สอบที่รพ.กลาง ห้องประชุมเทเวศรวงศ์วิวัฒน์ ชัน้ 20 ตึกอนุสรณ์ 100 ปี

วนัหยุดชดเชยวนัอาสาฬหบชูา SDL

SDL

Ward work

อฃ.- อ.วัลลภา

อญ.-อ.ขจร

MCQ EXAM

100 ข้อ

(2 ชม.)

วนัหยุดชดเชยเข้าพรรษา SDL

Ward round SDL

Service round

อ.วัลลภา

อญ- อ.ขจร

11.00- 12.30 น.

พัก

14:00 - 15:0013:00 - 14:00 15:00 - 16:0012:00 - 13:0011:00 - 12:008:00 - 9:00 10:00 - 11:00

SDL

LUNCH

MEQ EXAM

3 ข้อๆละ 30 นาที

(1.5 ชม.)

SDL

LUNCH

13.00 - 14.00 น.
Reflection

& Feedback

คณาจารย์ Med

14.00-15.30 น.

สอบแก้ตัว OSCE

8.30 -11.30 น.

สอบ OSCE 12 ข้อๆละ 5 นาที

2 Loop , Loop ละ 1.5 ชม.

15 station พกั 3 station

8.30 - 10.30 น.

Teaching round

อ.วัลลภา

อญ- อ.ขจร

Bedside
อช - อ.วัลลภา
อญ - อ.นภาศรี
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ภำคผนวก ข. 
ตำรำง Preceptor-Preceptee ภำควิชำอำยุรศำสตร ์

ปีกำรศึกษำ 2560 
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ตำรำง Preceptor – Preceptee ภำควิชำอำยุรศำสตร์ ปี 2560 นักศึกษำแพทย์กลุ่มที่ 1  

 
 

 
 
 
 

ชื่อนักศึกษาแพทย์ชั้นปทีี่ 4-2560 อาจารย์ Preceptor รพ.กลาง Specialty อาจารย์ Preceptor รพ.เจรญิกรงุฯ Specialty

กลุ่มที่ 1

1.   5632101015 อ.พญ.ศศิมา  ศรีสุข Endocrine อ.พญ.อภชัฌา  พึ่งจิตต์ประไพ ID

นางสาวนันทธ์มีา  เมฆแสน

2.   5632101020 อ.พญ.รววีรรณ  สุรเศรณีวงษ์ Geriatric อ.พญ.พชัรา  ธนธรีพงษ์ Nephro

นางสาว เพชรวไิล  นพพรพนัธุ์

3.   5732101001 อ.พญ.นภธร  มหามิตร Nephro อ.นพ.ขจร  อินทรบหุร่ัน Chest

นางสาว กนกวรรณ  ทบัอุ่น

4.   5732101004 อ.นพ.พสิิษฐ์  อภโิสภณศิริ GI อ.นพ.กมลรัชฎ ์ จงธนากร Neprho

นางสาวกิ่งกาญจน์  ทองศรี

5.   5732101006 อ.นพ.บญุชู  สุนทรโอภาส Hemato อ.นพ.ชเลวนั  ภญิโญโชติวงศ์ Chest

นายจักรกฤษณ์  พรมมา

6.   5732101011 อ.พญ.ส าราญ  กล่ินแพทย์กิจ Nephro อ.พญ.วลัลภา  รัตนสวสัด์ิ Hemato

นางสาวณัฐกันย์  ลิมปวทิยากุล

7.   5732101013 อ.นพ.อภชิาญ ช านาญเวช Rheumato อ.พญ.นิศารัตน์  เจริญศรี Cardio

นางสาวธนาญา   ศีลธปิญัญา  

8.   5732101017 อ.นพ.สมหวงั  อ านรรฆกิติกุล Endocrine อ.พญ.เสาวลักษณ์  มีความดี Cardio

นางสาว ปาริฉัตร  จันทร์ปิ้น

9.   5732101019 อ.นพ.บญุชู  สุนทรโอภาส Hemato อ.พญ.นภาศรี ชัยกิตติรัตนา Neuro

นายพงศ์พนัธุ ์ ไมตรีอโนทยั

10.  5732101020 อ.พญ.ประณิธ ิ ด่านพรประเสริฐ Chest อ.พญ.อภชัฌา  พึ่งจิตต์ประไพ ID

นายพนัธกานต์ วรีเวทสกุล

11.  5732101023 อ.พญ.สุหทัยา  วฒันไพลิน Cardio อ.พญ.พชัรา  ธนธรีพงษ ์ Nephro

นางสาวมนัญชยา ตามเดช

12.  5732101024 อ.นพ.สมพล  บรูณะโอสถ Nephro อ.นพ.ขจร  อินทรบหุร่ัน Chest

นางสาวรุ้งศิริ พฒันาสันติชัย

13.  5732101028 อ.นพ.สุกิจ  นิลวรางกูร Nephro อ.นพ.ชเลวนั  ภญิโญโชติวงศ์ Chest

นางสาวสริตา ชัยลภากุล

14.  5732101029 อ.พญ.กาญจนา วบิลูชัยชีพ Cardio อ.นพ.กมลรัชฎ ์ จงธนากร Neprho

นางสาวสุจิธดิา เหลืองศิริธญัญะ

15.  5732101030 อ.นพ.อ านาจ  มะลิทอง Gen อ.พญ.วลัลภา  รัตนสวสัด์ิ Hemato

นางสาวอติกานต์ อุณหเลขกะ

16.  5732101032 อ.พญ.จุฬาภรณ์  จตุปาริสุทธิ์ Onco อ.พญ.นิศารัตน์  เจริญศรี Cardio

นางสาวพนัธติรา มณฑาทพิย์กุล

17.  5732101033 อ.นพ.อภชิาญ  ช านาญเวช Rheumato อ.พญ.เสาวลักษณ์  มีความดี Cardio

   นายพทัธนันท ์งามล ายวง
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ตำรำง Preceptor – Preceptee ภำควิชำอำยุรศำสตร์ ปี 2560 นักศึกษำแพทย์กลุ่มที่ 2 
 

 

ชื่อนักศึกษาแพทย์ชั้นปทีี่ 4-2560 อาจารย์ Preceptor รพ.กลาง Specialty อาจารย์ Preceptor รพ.เจรญิกรงุฯ Specialty

กลุ่มที่ 2

1.   5732101002

นายกมลวฒัน์  ปานเกตุ อ.พญ.ศศิมา ศรีสุข Endocrine อ.พญ.อภชัฌา  พึ่งจิตต์ประไพ ID

2.   5732101005

นายเกรียงไกร  ยศเสนา อ.พญ.รววีรรณ สุรเศรณีวงษ์ Geriatric อ.พญ.นภาศรี ชัยกิตติรัตนา Neuro

3.   5732101007

นางสาวจุฑารัตน์   มานะ อ.พญ.นภธร มหามิตร Nephro อ.นพ.ขจร  อินทรบหุร่ัน Chest

4.   5732101008

นางสาวชวศิา  เจียสกุล อ.นพ.อภชิาญ ช านาญเวช Rheumato อ.นพ.กมลรัชฎ ์ จงธนากร Neprho

5.   5732101009

นางสาว ฐิตารีย์  แสงเรือง อ.นพ.พสิิษฐ์ อภโิสภณศิริ GI อ.นพ.ชเลวนั  ภญิโญโชติวงศ์ Chest

6.   5732101010

นางสาวณัฏฐา  ศักด์ิชิโนรส อ.นพ.อานาจ มะลิทอง Gen อ.พญ.วลัลภา  รัตนสวสัด์ิ Hemato

7.   5732101012

นางสาวณัฐธดิา  สุวรรณวงศ์ อ.นพ.บญุชู สุนทรโอภาส Hemato  อ.พญ.นิศารัตน์  เจริญศรี Cardio

8.   5732101014

นางสาวธยาน์   นาคสวสัด์ิ อ.นพ.สุกิจ นิลวรางกูร Neprho อ.พญ.เสาวลักษณ์  มีความดี Cardio

9.   5732101015

นางสาวธญัญารัตน์ จงประเสริฐ อ.นพ.บญุชู สุนทรโอภาส Hemato อ.พญ.นภาศรี ชัยกิตติรัตนา Neuro

10. 5732101016

นายปญัญวตั  จรัสดาราแสง อ.พญ.สุหทัยา วฒันไพลิน Cardio อ.พญ.อภชัฌา  พึ่งจิตต์ประไพ ID

11. 5732101018

นายพงศ์ธรีะ เสรีสันติกุล อ.พญ.ประณิธ ิด่านพรประเสริฐ Chest อ.พญ.พชัรา  ธนธรีพงษ ์ Nephro

12. 5732101021

นายภทัรพล อินทวงศ์ อ.นพ.สมหวงั อานรรฆกิติกุล Endocrine อ.นพ.กมลรัชฎ ์ จงธนากร Neprho

13. 5732101022

นางสาวภาสินี ศรีนิธวิฒัน์ อ.นพ.สมพล บรูณะโอสถ Nephro อ.นพ.ขจร  อินทรบหุร่ัน Chest

14. 5732101025

นางสาว ศวติา ขุนช านาญ อ.พญ.ส าราญ กล่ินแพทย์กิจ Nephro อ.นพ.ชเลวนั  ภญิโญโชติวงศ์ Chest

15. 5732101026

นางสาวสมิตา ผดุงวทิย์วฒันา อ.พญ.จุฬาภรณ์ จตุปาริสุทธิ์ Onco อ.พญ.เสาวลักษณ์  มีความดี Cardio

16. 5732101027

นายสรวศิษิ์ อมรทพิย์วงศ์ อ.นพ.อภชิาญ ชานาญเวช Rheumato อ.พญ.นิศารัตน์  เจริญศรี Cardio

17. 5732101031

นายเอกวทิย์ ก่อแก้ว อ.พญ.กาญจนา วบิลูชัยชีพ Cardio อ.พญ.วลัลภา  รัตนสวสัด์ิ Hemato
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ภำคผนวก ค. 
แบบฟอร์มบันทึกต่ำงๆ ของนักศึกษำแพทย์  
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     ศูนย์แพทยศำสตรศึกษำช้ันคลินิก ส ำนักกำรแพทย์ 
 

รำยงำนเมื่อแรกรับผู้ป่วยไว้ในโรงพยำบำล (Admission note) 
 

 

ภาควิชา........................................................    โรงพยาบาล........................................................................................................ 
ช่ือผู้ป่วย..........................................................................................  อายุ............... ปี    เพศ .................   อาชีพ.......................    
HN…………………………….AN……………………………… หอผู้ป่วย.....................................     วันท่ีรับผู้ป่วย...................................... 
นศพ. .....................................ช้ันปีท่ี.....  แพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจ าบ้าน..................................อาจารย์...................................... 
 

 

........................................................................ ......................................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

........................................................... ...................................................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

........................................................................................................................................................................... ... 

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

.............................................................................................................................................................. ................ 

.................................................................................................................. ............................................................ 

............................................................................................................................. ................................................. 

................................................................................................................................................. ............................. 

..................................................................................................... ......................................................................... 

............................................................................................................................. ................................................. 

.................................................................................................................................... .......................................... 

........................................................................................ ......................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

........................................................................... ...................................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

.............................................................. ................................................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................. 
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ศูนย์แพทยศำสตรศึกษำช้ันคลินิก ส ำนักกำรแพทย์ 
              Progress note  Off service note/Summary discharge  On service note 

 

 

ภาควิชา........................................................    โรงพยาบาล........................................................................................................ 
ช่ือผู้ป่วย..........................................................................................  อายุ............... ปี    เพศ .................   อาชีพ.......................    
HN…………………………….AN……………………………… หอผู้ป่วย.....................................     วันท่ีรับผู้ป่วย...................................... 
นศพ. .....................................ช้ันปีท่ี.....  แพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจ าบ้าน..................................อาจารย์...................................... 
 

 

............................................................................................................................. ................................................. 

................................................................................................................................................ .............................. 

.................................................................................................... .......................................................................... 

............................................................................................................................. ................................................. 

................................................................................................................................... ........................................... 

....................................................................................... .......................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

.......................................................................... ....................................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................. .................................................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................................................................. . 

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

................................................................................................................................................................ .............. 

.................................................................................................................... .......................................................... 

............................................................................................................................. ................................................. 

................................................................................................................................................... ........................... 

....................................................................................................... ....................................................................... 

............................................................................................................................. ................................................. 
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ภำคผนวก ง. 
ตำรำงเวร 
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ตำรำงกำรแบ่งกลุ่มอยู่เวรของนักศึกษำแพทย์ชั้นปีที่ 4 ภำควิชำอำยุรศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2560 
 

กลุ่ม 1 (ขึ้นปฏิบัติงำนที่โรงพยำบำลกลำงก่อน) 

1.  นางสาวกนกวรรณ  ทับอุ่น 9.  นายพันธกานต์ วีรเวทสกุล 

2.  นางสาวกิ่งกาญจน์ ชมพูกลาง 10.  นางสาวมนัญชยา  ตามเดช 

3.  นายจักรกฤษณ์ พรมมา 11. นางสาวรุ้งศิริ      พัฒนาสันติชัย 

4.  นางสาวณัฐกันย์ ลิมปวิทยากุล 12. นางสาวสริตา  ชัยลภากุล 

5.  นางสาวธนาญา ศีลธิปัญญา 13. นางสาวสุจิธิดา  เหลืองศิริธัญญะ 

6.  นางสาวปาริฉัตร จันทร์ปิ้น 14. นางสาวอติกานต์  อุณหเลขกะ 

7.  นายพงศ์พันธ์  ไมตรีอโนทัย 15. นางสาวพันธิตรา  มณฑาทิพย์กุล 

8.  นางสาวเพชรวิไล นพพรพันธุ์ 16. นายพัทธนันท์  งามล ายวง 

 17. นางสาวนันท์ธีมา  เมฆแสน  

 

กลุ่ม 2 (ขึ้นปฏิบัติงำนที่โรงพยำบำลเจริญกรุงประชำรักษ์ก่อน) 

1.   นายกมลวัฒน์ ปานเกตุ 9. นางสาวธยาน ์ นาคสวัสดิ์ 

2.   นายเกรียงไกร ยศเสนา 10.   นางสาวธัญญารัตน์ จงประเสิรฐ์ 

3.   นางสาวจุฑารัตน์ มานะ 11. นายปัญญวัตจรัส ดาราแสง 

4.   นางสาวชวิศา เจียสกุล 12. นายพงศ์ธีระ เสรีสันติกุล 

5.   นางสาวฐิตารีย์ แสงเรือง 13. นายภัทรพล  อินทวงค์ 

6.   นางสาวณัฐฏฐา ศักดิ์ชิโนรส 14. นางสาวภาสินีศรี นิธิวัฒน ์

7.   นางสาวณัฐธิดา สุวรรณวงศ์ 15. นางสาวศวิตา ขุนช านาญ 

8.   นายเอกวิทย์ ก่อแก้ว 16. นางสาวสมิตา ผดุงวิทย์วัฒนา 

  17. นายสรวิศษ์ิ  อมรทิพย์วงศ์ 
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วนั

เดอืน

1+2 3+4 7+8 1+2 3+4 5+6 7+8 1+2 3+4 5+6 7+8 1+2 3+4 5+6 7+8 1+2 3+4

10+11 14+15 16+17 9+10 11+13 12+14 15+16 9+10 11+12 13+14 15+16 17+9 10+11 12+13 14+15 16+17 9+10

5+6 7+8 1+2 3+4 5+6 7+8 1+2 3+4 5+6 7+8 1+2 3+4 5+6 3+4 1+2 3+4 5+6 7+8 1+2 3+4 5+6 7+8 1+2 3+4 5+6 7+8 1+2 7+8 5+6 7+8

11+12 13+14 15+16 17+9 10+11 12+13 14+15 16+17 9+10 13+14 11+12 15+16 17+9 10+11 12+13 14+15 16+17 9+10 11+12 13+14 10+11 17+9 10+11 12+13 14+15 16+17 9+10 11+12 13+14 15+16

1+2 3+4 5+6 7+8 1+2 3+4 5+6 7+8 1+2 5+6 3+4

17+9 10+11 12+13 14+15 16+17 9+10 11+12 17+9 15+16 13+14 12+17

วนั

เดอืน

1+2 3+4 7+8 1+2 3+4 5+6 7+8 1+2 3+4 5+6 7+8 1+2 3+4 5+6 7+8 1+2 3+4

10+11 14+15 16+17 9+10 11+13 12+14 15+16 9+10 11+12 13+14 15+16 17+9 10+11 12+13 14+15 16+17 9+10

5+6 7+8 1+2 3+4 5+6 7+8 1+2 3+4 5+6 7+8 1+2 3+4 5+6 3+4 1+2 3+4 5+6 7+8 1+2 3+4 5+6 7+8 1+2 3+4 5+6 7+8 1+2 7+8 5+6 7+8

11+12 13+14 15+16 17+9 10+11 12+13 14+15 16+17 9+10 13+14 11+12 15+16 17+9 10+11 12+13 14+15 16+17 9+10 11+12 13+14 10+11 17+9 10+11 12+13 14+15 16+17 9+10 11+12 13+14 15+16

1+2 3+4 5+6 7+8 1+2 3+4 5+6 7+8 1+2 5+6 3+4

17+9 10+11 12+13 14+15 16+17 9+10 11+12 17+9 15+16 13+14 12+17

หมายเหตุ : 1-17 ตัวหนังสือสีด าเป็น นศพ.กลุ่ม 2                                              = วนัหยุดราชการและวนัหยุดนขตัฤกษ์                                              

                   : 1-17 ตัวหนังสือสีแดงเป็น นศพ.กลุ่ม 1

หมายเหตุ : 1-17 ตัวหนังสือสีด าเป็น นศพ.กลุ่ม 2                                              = วนัหยุดราชการและวนัหยุดนขตัฤกษ์                                              

                   : 1-17 ตัวหนังสือสีแดงเป็น นศพ.กลุ่ม 1

31

พ.ค.

ม.ิย.

ก.ค.

ตารางการอยู่เวรของนักศึกษาแพทย์ช้ันปีที ่4 ภาควชิาอายุรศาสตร์ (รพก.) ปีการศึกษา 2560

26 27 28 29 3021 22 23 24 2516 17 18 19 20

ตารางการอยู่เวรของนักศึกษาแพทย์ช้ันปีที ่4 ภาควชิาอายุรศาสตร์ (รพจ.) ปีการศึกษา 2560

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

9

พ.ค.

ม.ิย.

ก.ค.

1 2 3 4 5 6 7 8 2110 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 28 29 30 3122 23 24 25 26 27
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ภำคผนวก จ. 
แบบประเมินระหว่ำงกำรปฏิบัติงำน 
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ส ำหรับอำจำรย์ Preceptor 

แบบประเมินผลกำรเขียนรำยงำนผู้ป่วยของนักศกึษำแพทย์ชั้นปทีี.่....... ปีกำรศึกษำ................... 

ภำควิชำอำยุรศำสตร์ ศูนย์แพทยศำสตรศึกษำชั้นคลนิิกส ำนักกำรแพทย์ กรุงเทพมหำนคร 

 

ช่ือ-สกุล นักศึกษา : …………………………………………………….…............. ปฏิบัติงานหอผู้ป่วย......... โรงพยาบาล............................ 

*****ขอความกรุณาอาจารย์  ในช่อง ที่อาจารย์ให้คะแนน จนท.ศูนย์แพทย์จะเป็นผู้รวมคะแนนให้ 

หัวข้อประเมิน/
คะแนน 

คะแนนที่ประเมินได้ % 
รวมคะแนน 
(จนท.กรอก) 

๑. ซักประวัต ิ(History 
taking) 

สามารถซักประวัติได้
ละเอียดครบถ้วนทุกมิต ิ
 
 ๑๐ 

สามารถซักประวัติได้
ครอบคลมุ 
 
๙  ๘ 

สามารถซักประวัติได้
พอใช้ 
 
๗  ๖ 

ประวัติยังขาดข้อมลู
ส าคัญบางส่วน 
 
๕  ๔ 

ประวัติขาดข้อมูลส าคัญ
โดยส่วนใหญ ่
 
 ๓  ๒  ๑ 

๒๐  

๒. ตรวจร่ำงกำย 
(Physical 
examination) 

รายงานการตรวจ
ร่างกายได้ตามระบบ 
ครบถ้วน 
 ๑๐ 

รายงานการตรวจ
ร่างกายได้ครอบคลุม 
 
๙  ๘ 

รายงานการตรวจ
ร่างกายได้พอใช้  
 
๗  ๖ 

ขาดข้อมูลการตรวจ
ร่างกายทีส่ าคัญบางส่วน  
 
๕  ๔ 

ขาดข้อมูลการตรวจ
ร่างกายทีส่ าคัญโดยส่วน
ใหญ ่
 ๓  ๒  ๑ 

๒๐ 

 

๓. กำรส่งตรวจทำงห้อง 
ปฏิบัติกำร 
(Investigation) 

เลือก และสามารถ
อธิบายเหตผุลการส่ง
ตรวจฯได้อย่าง
เหมาะสมและถูกต้อง
ครอบคลมุ 
 ๑๐ 

เลือกการส่งตรวจฯได้
ถูกต้องครอบคลุม 
สามารถอธิบายเหตผุลได้
เป็นส่วนใหญ ่
 
๙  ๘ 

เลือก และสามารถ
อธิบายเหตผุลการส่ง
ตรวจฯได้ถูกต้องเป็น
ส่วนใหญ ่
 
๗  ๖ 

ขาดความครอบคลุมการ
เลือกและเหตผุลการส่ง
ตรวจฯโดยส่วนใหญ ่
 
 
๕  ๔ 

ขาดทักษะในการเลือก
และการให้เหตุผลในการ
ส่งตรวจฯ 
 
 
 ๓  ๒  ๑ 

๑๐ 

 

๔. กำรตั้งประเด็นปัญหำ
เพ่ือกำรอภิปรำย 
(Problem list) 

สามารถตั้งประเด็น
ปัญหาได้อย่างถูกต้อง 
และครอบคลุมทุกมิติ
จากการซักประวัติ 
ตรวจร่างกาย และการ
ตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ 
 ๑๐ 

สามารถตั้งประเด็น
ปัญหาได้อย่างถูกต้อง 
ครอบคลมุปญัหาส่วน
ใหญ่ จากการซกัประวัติ
ตรวจร่างกายและการ
ตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
๙  ๘ 

สามารถตั้งประเด็น
ปัญหาได้ ครอบคลุม
เฉพาะปญัหาส าคัญ จาก
การซักประวัติตรวจ
ร่างกายและการตรวจ
ทางห้องปฏิบัตกิาร 
 
๗  ๖ 

ตั้งประเด็นปญัหาได้แต่
ขาดความครอบคลุม
ปัญหาส าคัญจากการซัก
ประวัติตรวจร่างกายและ
การตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ 
 
๕  ๔ 

ขาดความสามารถในการ
ตั้งประเด็นปญัหาจาก
การซักประวัติตรวจ
ร่างกายและการตรวจ
ทางห้องปฏิบัตกิาร 
 
 
 ๓  ๒  ๑ 

๑๐ 

 

๕. กำรอภิปรำยประเด็น
ปัญหำ (Discussion) 

สามารถเช่ือมโยงข้อมูล
จากการซักประวัติ
ตรวจร่างกายและการ
ตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการกับ
เนื้อหาที่ไดจ้าก
เอกสารอ้างอิงเพื่อ
อภิปรายได้ถูกต้องและ
ครอบคลมุทุกมิต ิ
 ๑๐ 

สามารถเช่ือมโยงข้อมูล
จากการซักประวัติตรวจ
ร่างกายและการตรวจ
ทางห้องปฏิบัตกิารกบั
เนื้อหาที่ไดจ้าก
เอกสารอ้างอิงเพื่อ
อภิปรายได้ถูกต้องและ
ครอบคลมุปญัหาส่วน
ใหญ ่
๙  ๘ 

สามารถเช่ือมโยงข้อมูล
จากการซักประวัติตรวจ
ร่างกายและการตรวจ
ทางห้องปฏิบัตกิารกบั
เนื้อหาที่ไดจ้าก
เอกสารอ้างอิงเพื่อ
อภิปรายได้พอใช้ และ
ครอบคลมุปญัหาส าคัญ 
 
๗  ๖ 

ขาดความเช่ือมโยงข้อมลู
จากการซักประวัติตรวจ
ร่างกายและการตรวจ
ทางห้องปฏิบัตกิารกบั
เนื้อหาที่ไดจ้าก
เอกสารอ้างอิงเพื่อ
อภิปรายประเด็นปัญหา
ส่วนใหญ ่
 
๕  ๔ 

ขาดความเช่ือมโยงข้อมลู
จากการซักประวัติตรวจ
ร่างกายและการตรวจ
ทางห้องปฏิบัตกิารกบั
เนื้อหาที่ไดจ้าก
เอกสารอ้างอิงเพื่อ
อภิปรายประเด็นปัญหา
ส าคัญ 
 
 ๓  ๒  ๑ 

๓๐ 

 

๖. รูปแบบกำรเขียน
รำยงำน (Style and 
format) 

ลายมืออ่านง่าย 
เรียบร้อย เป็นล าดับ
ข้ันตอน เข้าใจเนื้อหาที่
น าเสนอได้ง่าย 
 ๑๐ 

ลายมืออ่านง่าย 
เรียบร้อย เป็นล าดับ
ข้ันตอน เข้าใจเนื้อหา
ส่วนใหญ่ที่น าเสนอ 
๙  ๘ 

สะอาด เรียบรอ้ย เป็น
ล าดับข้ันตอน สามารถ
ท าความเข้าใจเนื้อหาที่
ส าคัญ 
๗  ๖ 

สะอาด เรียบรอ้ย การ
น าเสนอสามารถท าความ
เข้าใจได้น้อย 
 
๕  ๔ 

ไม่เป็นระเบียบ การ
น าเสนอท าความเข้าใจ 
ได้ยาก 
 
 ๓  ๒  ๑ 

๕ 

 

๗. กำรอ้ำงอิงเอกสำร 
(Referencing) 

ใช้เอกสารอ้างองิที่
น่าเช่ือถือตาม
มาตรฐานสากลทั้งหมด 
 
 ๑๐ 

ใช้เอกสารอ้างองิที่
น่าเช่ือถือตาม
มาตรฐานสากล 
ร้อยละ ๘๐-๙๙ 
๙  ๘ 
 

ใช้เอกสารอ้างองิที่
น่าเช่ือถือตาม
มาตรฐานสากล 
ร้อยละ ๖๐-๗๙ 
๗  ๖ 

ใช้เอกสารอ้างองิที่
น่าเช่ือถือตาม
มาตรฐานสากล 
ร้อยละ ๔๐-๕๙ 
๕  ๔ 

ใช้เอกสารอ้างองิที่
น่าเช่ือถือตาม
มาตรฐานสากล 
<ร้อยละ ๔๐ 
 ๓  ๒  ๑ 

๕ 

 

รวม ๑๐๐  
  

ช่ืออาจารย์ผู้ประเมิน...........................................................วันท่ี............................ 
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แบบประเมินตนเองและสะท้อนควำมคิด (self-assessment and reflection form)  

กำรเขียนรำยงำนผู้ป่วยของนักศกึษำแพทย์ชั้นปีที่........ ปีกำรศึกษำ................... 

ภำควิชำอำยุรศำสตร์ ศูนย์แพทยศำสตรศึกษำชั้นคลนิิกส ำนักกำรแพทย์ กรุงเทพมหำนคร 
 

ช่ือ-สกุล นักศึกษา : …………………………………………………….…............. ปฏิบัติงานหอผู้ป่วย......... โรงพยาบาล............................ 
 

ค ำสั่ง จงท ำเคร่ืองหมำย ในชอ่งท่ีสัมพันธ์กบัควำมคิดของท่ำน 

หัวข้อการประเมิน/คะแนน 
ดี

เย่ียม 
 ต้อง

ปรับปรุง 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

1. ความสามารถของข้าพเจ้าใน 
การซักประวัติ 

          

๒. ความสามารถของข้าพเจ้าในการ
ตรวจร่างกาย 

          

๓. ความสามารถของข้าพเจ้าในการ
เลือกการส่งตรวจทางห้องปฏิบัตกิาร 

          

๔. ความสามารถของข้าพเจ้าในการ
ต้ังประเด็นปัญหา 

          

๕. ความสามารถของข้าพเจ้าในการ
อภิปรายปัญหาคนไข้ 

          

๖. รูปแบบการเขียนรายงานของ
ข้าพเจ้า 

          

๗. มาตรฐานการอ้างอิงเอกสารของ
ข้าพเจ้า 

          

 

ค าสั่ง จงอภิปรายสั้นๆพอสังเขปตามหัวข้อที่ก าหนด 

๑. สิ่งที่ข้าพเจ้าได้เรียนรู้จากการ
เขียนรายงานฉบับน้ี(ระบุอย่างน้อย 
๓ ข้อ) 

 
 
 
 
 

๒. สิ่งที่ข้าพเจ้าต้องการให้อาจารย์
ให้ข้อเสนอแนะเป็นพิเศษเพ่ือการ
พัฒนาของข้าพเจ้าในการเขียน
รายงานและการเรียนรู ้

 
  
 
 
 

๓. รายงานฉบับก่อนหน้าช่วย
พัฒนาการเรียนรู้ข้าพเจ้าในการ
เขียนรายงานฉบับน้ีอย่างไรบ้าง (ไม่
ต้องท าในกรณีเป็นรายงานฉบับ
แรก) 
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ส ำหรับอำจำรย์ Ward staff  

แบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนบนหอผู้ป่วยของนักศกึษำแพทย์ชัน้ปีที่........ ปีกำรศึกษำ................... 
ภำควิชำอำยุรศำสตร์ ศูนย์แพทยศำสตรศึกษำชั้นคลนิิกส ำนักกำรแพทย์ กรุงเทพมหำนคร 

 

ช่ือ-สกุล นักศึกษา : …………………............. ปฏิบัติงานหอผู้ป่วย......... โรงพยาบาล............................ ระหว่างวันท่ี......................... 
ชื่ออาจารย์ผู้ประเมิน................................................................... 

*****ขอควำมกรุณำอำจำรย์  วงกลมรอบตัวเลขที่อำจำรย์ให้คะแนน จนท.ศูนย์แพทย์จะเปน็ผู้รวมคะแนนให ้

ล าดับที่ หัวข้อในการประเมิน รวมคะแนน 
(จนท.กรอก) 

1. ความตรงต่อเวลาในการขึ้นปฏิบัติงานบน ward ตามตารางเวลาที่ก าหนดไว ้

 

 

2. รู้จักผู้ป่วยภายใต้การดูแล 

 

 

 

3. การขึ้นดูแลผู้ป่วยกอ่น round ร่วมกับอาจารย์/รุ่นพี ่และการท า ward work ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 

4. การบันทึกประวัติผู้ป่วย ความสม่ าเสมอในการเขียน progress note     

 

 

 

 

5. การมีปฏิสัมพันธ์ในเชิงวิชาการกับอาจารย์ 

 

 

 

 

 

6. การแต่งกาย 

 

 

7. ความสัมพันธก์ับผู้ร่วมงาน เช่น การมีน้ าใจช่วยเหลอืผู้อื่น, มีมารยาทถกูกาลเทศะ 

 

 

ลงชื่ออาจารย์ผู้ประเมิน……………………………………………… 

ท า≤ 

40% 

 0              2                                            4                                     8  

0            2                       4         6         8                  10        12      14                  16   18      20 

0       2      4                       6       8       10                 12       14       16              18        

20    18      

 0  10 20 

ขึ้นช้าหรือลงเร็วมากกวา่ 2 ครั้ง ขึ้นช้าหรือลงเร็วไม่เกิน 2 

ครั้ง 

ตรงต่อเวลาทุกครั้ง 

0 10 20 

ผิดระเบียบไม่แก้ไขแม้ถูกเตือนแล้ว 

ทราบน้อยมากหรือไม่ทราบ ทราบเป็นส่วน

ใหญ่ 

ทราบเป็นอย่างด ี

 

ไม่สนใจ/สนใจ

น้อย 

ปฏิบัติบางส่วนหรือต้อง

ตักเตือน 

ปฏิบัติเป็นส่วนใหญ ่ ปฏิบัติได้ครบถ้วน 

ไม่

ท า 

ทราบเป็นบางส่วน 

ท า 40-60 

% 

ท า 61-80 

% 
ท า 81-100 

% 

ไม่

ถาม  

ไม่พูด ต้องถูกกระตุ้นจึงถามหรือ 

หรือแสดงความเห็น 

ถามเป็นบางครั้ง 

แต่ไม่แสดงความ

คิดเห็น 

แต่ไม่แสดงความ

คิดเห็น 

กล้าซักถามและแสดงความ

คิดเห็นอย่างมีเหตุผล 

ผิดระเบียบแต่แก้ไขหลังถูกตักเตือน ถูกต้องตามระเบียบ 

0   3   5 

แย่/ต้องปรับปรุง ปานกลาง ดี ดีมาก 

  2       4                               6       8       10                 12       14       16             18       

10 

0          2                                     3                                          4                                       5      
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ส ำหรับนักศึกษำแพทย์ 

แบบประเมินตนเองเพ่ือรับการให้ข้อมูลย้อนกลับของนักศึกษำแพทย์ชั้นปีที่........ ปีกำรศึกษำ................... 

ภำควิชำอำยุรศำสตร์ ศูนย์แพทยศำสตรศึกษำชั้นคลนิิกส ำนักกำรแพทย์ กรุงเทพมหำนคร 

ช่ือ-สกุล นักศึกษา : ………………………………........... ปฏิบัติงานหอผู้ป่วย......... โรงพยาบาล............................ ระหว่างวันท่ี............................ 
 

*****ขอควำมร่วมมือให้นักศึกษำ  วงกลมรอบตัวเลขคะแนนที่ประเมินตนเอง จนท.ศนูย์แพทย์จะเป็นผู้รวมคะแนนให้ 

ล าดับที่ หัวข้อในการประเมิน รวมคะแนน 
(จนท.กรอก) 

1. ความตรงต่อเวลาในการขึ้นปฏิบัติงานบน ward ตามตารางเวลาที่ก าหนดไว ้

 

 

 

2. รู้จักผู้ป่วยภายใต้การดูแล 

 

 

 

3. การขึ้นดูแลผู้ป่วยกอ่น round ร่วมกับอาจารย์/รุ่นพี ่และการท า ward work ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

 

4. การบันทึกประวัติผู้ป่วย ความสม่ าเสมอในการเขียน progress note     

 

 

5. การมีปฏิสัมพันธ์ในเชิงวิชาการกับอาจารย์ 

 

 

 

6. การแต่งกาย 

 

 

 

7. ความสัมพันธก์ับผู้ร่วมงาน เช่น การมีน้ าใจช่วยเหลอืผู้อื่น, มีมารยาทถกูกาลเทศะ 

 

 

 

 

ท า≤ 

40% 

 0              2                                            4                                       8  

0            2                       4         6         8                  10        12      14                  16   18      20 

0       2      4                       6       8       10                 12       14       16              18        

20    18      

 0  10 20 

ขึ้นช้าหรือลงเร็วมากกวา่ 2 ครั้ง ขึ้นช้าหรือลงเร็วไม่เกิน 2 

ครั้ง 

ตรงต่อเวลาทุกครั้ง 

0 10 20 

ผิดระเบียบไม่แก้ไขแม้ถูกเตือนแล้ว 

ทราบน้อยมากหรือไม่ทราบ ทราบเป็นส่วน

ใหญ่ 

ทราบเป็นอย่างด ี

 

ไม่สนใจ/สนใจ

น้อย 

ปฏิบัติบางส่วนหรือต้อง

ตักเตือน 

ปฏิบัติเป็นส่วนใหญ ่ ปฏิบัติได้ครบถ้วน 

ไม่

ท า 

ทราบเป็นบางส่วน 

ท า 40-60 

% 

ท า 61-80 

% 

ท า 81-100 

% 

ไม่

ถาม  

ไม่พูด ต้องถูกกระตุ้นจึงถามหรือ 

หรือแสดงความเห็น 

ถามเป็นบางครั้ง 

แต่ไม่แสดงความ

คิดเห็น 

แต่ไม่แสดงความ

คิดเห็น 

กล้าซักถามและแสดงความ

คิดเห็นอย่างมีเหตุผล 

ผิดระเบียบแต่แก้ไขหลังถกูตักเตือน ถูกต้องตามระเบียบ 

0   3   5 

แย่/ต้องปรับปรุง ปานกลาง ดี ดีมาก 

  2       4                               6       8       10                 12       14       16             18       

10 

0          2                                     3                                          4                                       5      
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ส ำหรับอำจำรย์ผู้สอน Bedside teaching 

** หมำยเหตุ: กรณุำระบุชื่อนักศึกษำที่มีควำมตัง้ใจและมีส่วนร่วมในกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

     แบบประเมินผลกำรเรียนกำรสอนข้ำงเตียง(Bedside teaching) ของนักศกึษำแพทย์ชั้นปีที่........ ปีกำรศึกษำ................... 
 ภำควิชำอำยุรศำสตร์ ศูนย์แพทยศำสตรศึกษำชั้นคลนิิกส ำนักกำรแพทย์ กรุงเทพมหำนคร 

นักศึกษำแพทย์กลุ่ม ….. โรงพยำบำล............................ วันที.่........................... 
 

ชื่ออำจำรย์ผู้สอน............................................................เร่ืองท่ีสอน...........................................................................................  

*****ขอควำมกรุณำอำจำรย์ ในช่อง  ที่อำจำรย์ให้คะแนน จนท.ศูนย์แพทย์จะเป็นผู้รวมคะแนนให้ 
หัวข้อ คะแนนที่ประเมินได ้  

NA % 
รวม  

(จนท.ก
รอก) 

๑. ซักประวัต ิ สามารถซักประวัติได้
ละเอียดครบถ้วนทุกมิติ  
 ๑๐ 

สามารถซักประวัติได้
ครอบคลมุ  
๙  ๘ 

สามารถซักประวัติได้
พอใช้  
๗  ๖ 

ประวัติยังขาดข้อมลู
ส าคัญบางส่วน 
๕  ๔ 

ประวัติขาดข้อมูลส าคัญ
โดยส่วนใหญ ่
 ๓  ๒  ๑ 

 
๒๐ 

 

๒. ตรวจร่ำงกำย  รายงานการตรวจ
ร่างกายได้ตามระบบ 
ครบถ้วน 
 ๑๐ 

รายงานการตรวจ
ร่างกายได้ครอบคลุม 
๙  ๘ 

รายงานการตรวจ
ร่างกายได้พอใช้  
 
๗  ๖ 

ขาดข้อมูลการตรวจ
ร่างกายทีส่ าคัญบางส่วน  
๕  ๔ 

ขาดข้อมูลการตรวจ
ร่างกายทีส่ าคัญโดยส่วน
ใหญ ่
 ๓  ๒  ๑ 

 

๒๐ 

 

๓. กำรส่งตรวจทำงห้อง 
ปฏิบัติกำร  

เลือก และสามารถ
อธิบายเหตผุลการส่ง
ตรวจฯได้อย่างเหมาะสม
และถูกต้องครอบคลุม 
 ๑๐ 

เลือกการส่งตรวจฯได้
ถูกต้องครอบคลุม 
สามารถอธิบายเหตผุลได้
เป็นส่วนใหญ ่
๙  ๘ 

เลือก และสามารถ
อธิบายเหตผุลการส่ง
ตรวจฯได้ถูกต้องเป็น
ส่วนใหญ ่
๗  ๖ 

ขาดความครอบคลุมการ
เลือกและเหตผุลกการส่ง
ตรวจฯโดยส่วนใหญ ่
 
๕  ๔ 

ขาดทักษะในการเลือก
และการให้เหตุผลในการ
ส่งตรวจฯ 
 
 ๓  ๒  ๑ 

 

๑๐ 

 

๔. กำรตั้งประเด็นปัญหำ
เพ่ือกำรอภิปรำย 

สามารถตั้งประเด็น
ปัญหาได้อย่างถูกต้อง 
และครอบคลุมทุกมิติ
จากการซักประวัติ ตรวจ
ร่างกาย และการตรวจ
ทางห้องปฏิบัตกิาร 
 ๑๐ 

สามารถตั้งประเด็น
ปัญหาได้อย่างถูกต้อง 
ครอบคลมุปญัหาส่วน
ใหญ่ จากการซกัประวัติ
ตรวจร่างกายและการ
ตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
๙  ๘ 

สามารถตั้งประเด็น
ปัญหาได้ ครอบคลุม
เฉพาะปญัหาส าคัญ จาก
การซักประวัติตรวจ
ร่างกายและการตรวจ
ทางห้องปฏิบัตกิาร 
๗  ๖ 

ตั้งประเด็นปญัหาได้แต่
ขาดความครอบคลุม
ปัญหาส าคัญจากการซัก
ประวัติตรวจร่างกายและ
การตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ 
๕  ๔ 

ขาดความสามารถในการ
ตั้งประเด็นปญัหาจาก
การซักประวัติตรวจ
ร่างกายและการตรวจ
ทางห้องปฏิบัตกิาร 
 
 ๓  ๒  ๑ 

 

๑๐ 

 

๕. กำรอภิปรำยประเด็น
ปัญหำ (Discussion) 

สามารถเช่ือมโยงข้อมูล
จากการซักประวัติตรวจ
ร่างกายและการตรวจ
ทางห้องปฏิบัตกิารกบั
เนื้อหาที่ไดจ้าก
เอกสารอ้างอิงเพื่อ
อภิปรายได้ถูกต้องและ
ครอบคลมุทุกมิต ิ
 
 ๑๐ 

สามารถเช่ือมโยงข้อมูล
จากการซักประวัติตรวจ
ร่างกายและการตรวจ
ทางห้องปฏิบัตกิารกบั
เนื้อหาที่ไดจ้าก
เอกสารอ้างอิงเพื่อ
อภิปรายได้ถูกต้องและ
ครอบคลมุปญัหาส่วน
ใหญ ่
๙  ๘ 

สามารถเช่ือมโยงข้อมูล
จากการซักประวัติตรวจ
ร่างกายและการตรวจ
ทางห้องปฏิบัตกิารกบั
เนื้อหาที่ไดจ้าก
เอกสารอ้างอิงเพื่อ
อภิปรายได้พอใช้ และ
ครอบคลมุปญัหาส าคัญ 
 
๗  ๖ 

ขาดความเช่ือมโยงข้อมลู
จากการซักประวัติตรวจ
ร่างกายและการตรวจ
ทางห้องปฏิบัตกิารกบั
เนื้อหาที่ไดจ้าก
เอกสารอ้างอิงเพื่อ
อภิปรายประเด็นปัญหา
ส าคัญ 
 
๕  ๔ 

ขาดความเช่ือมโยงข้อมลู
จากการซักประวัติตรวจ
ร่างกายและการตรวจ
ทางห้องปฏิบัตกิารกบั
เนือ้หาที่ไดจ้าก
เอกสารอ้างอิงเพื่อ
อภิปรายประเด็นปัญหา
ส่วนใหญ ่
 
 ๓  ๒  ๑ 

 

๒๕ 

 

๖. ทักษะกำรน ำเสนอ เป็นข้ันตอนดีมาก เข้าใจ
ง่าย 
 
 ๑๐ 

เป็นข้ันตอนฟังเข้าใจ 
ถามเพิ่มเติมเล็กน้อย 
 
๙  ๘ 

เป็นข้ันตอน แต่ต้องถาม
ข้อมูลเพิ่มเตมิเพือ่ท า
ความเข้าใจ 
๗  ๖ 

ไม่เป็นข้ันตอน ต้องถาม
ข้อมูลค่อนข้างมากเพื่อ
ท าความเข้าใจ 
๕  ๔ 

สับสน ไม่มีความเข้าใจ
ในเรื่องที่น าเสนอ 
 
 ๓  ๒  ๑ 

 

๕ 

 

๗. กำรสื่อสำรกับผู้ป่วย/
ญำต ิ

ดีมาก เป็นทีพ่ึงพอใจ
ของผู้ป่วย/ญาติ  
 
 ๑๐ 

ดี ผู้ป่วย/ญาติเข้าใจโรค
ที่เป็น 
 
๙  ๘ 

พอใช้ ผู้ป่วย/ญาติเข้าใจ
โรคที่เป็นโดยส่วนใหญ ่
๗  ๖ 

ผู้ป่วย/ญาติบางคนไม่
เข้าใจโรคทีเ่ป็น 
 
๕  ๔ 

ใช้ภาษาไม่เหมาะสม 
สร้างความสับสนให้แก่
ผู้ป่วย/ญาติ 
 ๓  ๒  ๑ 

 

๕ 

 

๘. ควำมตรงต่อเวลำ มาเตรียมตัวก่อนเวลา 
 
 
 ๑๐ 

มาตรงเวลา 
 
 
๙  ๘ 

มาสายไม่เกิน ๕ นาที 
โดยไม่มีเหตุผลอัน
สมควร 
๗  ๖ 

มาสาย ๕- ๑๐ นาที โดย
ไม่มีเหตผุลอันสมควร 
๕  ๔ 

มาสายมากกว่า ๑๐ 
นาที โดยไม่มีเหตผุลอัน
สมควร 
 ๓  ๒  ๑ 

 

๕ 

 

รวม(คะแนนเต็ม ๘๐ คะแนน)  ๑๐๐  



63 | P a g e  
 

ส ำหรับอำจำรย์ผู้สอนที่ OPD 

** หมำยเหตุ: กรณุำระบุชื่อนักศึกษำที่มีควำมตัง้ใจและมีส่วนร่วมในกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

     แบบประเมินผลการเรียนที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอก (OPD) ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่........ ปีการศึกษา................... 
 ภาควิชาอายุรศาสตร์ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 

นักศึกษาแพทย์กลุ่ม ….. โรงพยาบาล............................ วันที.่........................... 
 

ชื่ออาจารย์ผู้สอน............................................................เรื่องท่ีสอน...........................................................................................  
*****ขอความกรุณาอาจารย์ ในช่อง  ที่อาจารย์ให้คะแนน จนท.ศูนย์แพทย์จะเป็นผู้รวมคะแนนให้ 

หัวข้อ คะแนนที่ประเมินได ้ NA % 
รวม  

(จนท.กรอก) 
๑. ซักประวัต ิ 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
ร่างกายท่ีส าคัญ
บางส่วน  
๕  ๔ 

ขาดข้อมูลการตรวจ
ร่างกายท่ีส าคัญโดย
ส่วนใหญ ่
 ๓  ๒  ๑ 

 

๒๐ 

 

๓. การส่งตรวจทาง
ห้อง ปฏิบตัิการ  

เลือก และสามารถ
อธิบายเหตุผลการส่ง
ตรวจฯได้อย่าง
เหมาะสมและถูกต้อง
ครอบคลุม 
 ๑๐ 

เลือกการส่งตรวจฯได้
ถูกต้องครอบคลุม 
สามารถอธิบายเหตุ
ผลได้เป็นส่วนใหญ่ 
 
๙  ๘ 

เลือก และสามารถ
อธิบายเหตุผลการส่ง
ตรวจฯได้ถูกต้องเป็น
ส่วนใหญ ่
 
๗  ๖ 

ขาดความครอบคลุม
การเลือกและเหตุผลก
การส่งตรวจฯโดยส่วน
ใหญ ่
 
๕  ๔ 

ขาดทักษะในการ
เลือกและการให้
เหตุผลในการส่งตรวจ
ฯ 
 
 ๓  ๒  ๑ 

 

๑๐ 

 

๔. การตัง้ประเดน็
ปัญหาเพือ่การ
อภิปราย 

สามารถต้ังประเด็น
ปัญหาได้อย่างถูกต้อง 
และครอบคลุมทุกมิติ
จากการซักประวัติ 
ตรวจร่างกาย และ
การตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ 
 ๑๐ 

สามารถต้ังประเด็น
ปัญหาได้อยา่งถูกต้อง 
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. การอภปิราย
ประเดน็ปัญหา 
(Discussion) 

สามารถเช่ือมโยง
ข้อมูลจากการซัก
ประวัติตรวจร่างกาย
และการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการกับ
เน้ือหาท่ีได้จาก
เอกสารอ้างอิงเพื่อ
อภิปรายได้ถูกต้อง
และครอบคลุมทุกมิติ 
 
 ๑๐ 

สามารถเช่ือมโยง
ข้อมูลจากการซัก
ประวัติตรวจร่างกาย
และการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการกับ
เน้ือหาท่ีได้จาก
เอกสารอ้างอิงเพื่อ
อภิปรายได้ถูกต้อง
และครอบคลุมปัญหา
ส่วนใหญ ่
๙  ๘ 

สามารถเช่ือมโยง
ข้อมูลจากการซัก
ประวัติตรวจร่างกาย
และการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการกับ
เน้ือหาท่ีได้จาก
เอกสารอ้างอิงเพื่อ
อภิปรายได้พอใช้ และ
ครอบคลุมปัญหา
ส าคัญ 
๗  ๖ 

ขาดความเช่ือมโยง
ข้อมูลจากการซัก
ประวัติตรวจร่างกาย
และการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการกับ
เน้ือหาท่ีได้จาก
เอกสารอ้างอิงเพื่อ
อภิปรายประเด็น
ปัญหาส าคัญ 
 
๕  ๔ 

ขาดความเช่ือมโยง
ข้อมูลจากการซัก
ประวัติตรวจร่างกาย
และการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการกับ
เน้ือหาท่ีได้จาก
เอกสารอ้างอิงเพื่อ
อภิปรายประเด็น
ปัญหาส่วนใหญ่ 
 
 ๓  ๒  ๑ 

 

๒๕ 

 

๖. ทักษะการน าเสนอ เป็นข้ันตอนดีมาก 
เข้าใจง่าย 
 
 
 ๑๐ 

เป็นข้ันตอนฟังเข้าใจ 
ถามเพิ่มเติมเล็กน้อย 
 
 
๙  ๘ 

เป็นข้ันตอน แต่ต้อง
ถามข้อมูลเพิ่มเติม
เพื่อท าความเข้าใจ 
 
๗  ๖ 

ไม่เป็นข้ันตอน ต้อง
ถามข้อมูล
ค่อนข้างมากเพื่อท า
ความเข้าใจ 
๕  ๔ 

สับสน ไม่มีความ
เข้าใจในเรื่องท่ี
น าเสนอ 
 
 ๓  ๒  ๑ 

 

๕ 

 

๗. การสื่อสารกบั
ผูป้่วย/ญาต ิ

ดีมาก เป็นท่ีพึงพอใจ
ของผู้ป่วย/ญาติ  
 
 ๑๐ 

ดี ผู้ป่วย/ญาติเข้าใจ
โรคท่ีเป็น 
 
๙  ๘ 

พอใช้ ผู้ป่วย/ญาติ
เข้าใจโรคท่ีเป็นโดย
ส่วนใหญ ่
๗  ๖ 

ผู้ป่วย/ญาติบางคนไม่
เข้าใจโรคท่ีเป็น 
 
๕  ๔ 

ใช้ภาษาไม่เหมาะสม 
สร้างความสับสน
ให้แก่ผู้ป่วย/ญาติ 
 ๓  ๒  ๑ 

 

๕ 

 

๘. ความตรงต่อเวลา 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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ส ำหรับนักศึกษำแพทย์                    

แบบประเมินกำรสอนของอำจำรย์ ภำควิชำอำยุรศำสตร์ ปีกำรศึกษำ.................... 
ศูนย์แพทยศำสตรศีกษำชั้นคลนิกิส ำนักกำรแพทย์ กรุงเทพมหำนคร 

หัวข้อเร่ือง.............................................................................ชื่ออำจำรยผู้์สอน...................................................................... 
นศพ.ชั้นปีที่...........................................................................วันที่ประเมิน.............................................................................. 
 
 
 

 ดีมำก (4) ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) หมำยเหตุ 

1. มีการระบุวตัถุประสงค์ชัดเจน      
2. สอนได้ครบตามวตัถุประสงค ์      
3. สื่อการสอนเหมาะสม      
4. มีการกระตุ้น และจูงใจในการสอน      
5. ตอบค าถามได้ชัดเจน, เข้าใจด ี      
6. มนุษยสัมพันธ์กับ นศพ.      
7. การตรงต่อเวลา      
8 .โดยภาพรวมการสอนทั้งหมด      

 
ข้อเสนอแนะ 
........................................................................................................................................................................................................................................ 

....................................................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................................... 
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ส ำหรับอำจำรย์ Preceptor 
 

แบบประเมินผล Portfolio นักศึกษำแพทย์ชั้นปีที่ 4 ปีกำรศึกษำ 2560 
รำยวิชำสุขภำพและโรคของผู้ใหญ่และผู้สูงอำยุ 1-2 

ภำควิชำอำยุรศำสตร์  
ศูนย์แพทยศำสตรศึกษำชั้นคลินิกส ำนักกำรแพทย์ กรุงเทพมหำนคร 

 
ชื่อนศพ. ................................................................................................................................................. 
ชื่ออาจารย์ผู้ตรวจ.................................................................................................................................. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Portfolio มีวัตถุประสงค์เพื่อ 

1. เก็บสะสมผลงานนักศึกษาขณะปฏิบัติงานในภาควิชาอายุรศาสตร์ 
2. ให้นักศึกษาได้ทบทวนตนเอง ในด้านการเรียนรู้ว่าประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์หรือไม่ 
3. นักศึกษาสามารถทบทวนตนเอง เพื่อหาโอกาสพัฒนาตนเองให้ได้ตามวัตถุประสงค์ 
4. อาจารย์ Preceptor สามารถติดตามการเรียนรู้ของนักศึกษา เพื่อให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback)                   

เพ่ือแนะน าแนวทางในการพัฒนาตนเองให้ได้ตามวัตถุประสงค์ 
5. ใช้ในการประเมินผลนักศึกษา (Summative assessment) 

 

เอกสำรทีต่้องมี (Must) ใน Portfolio  
1. รายงานเมื่อแรกรับผู้ป่วยไว้ในโรงพยาบาล (Admission note) จ านวน  8 ฉบับ 
2. Progress note จ านวน 8 ฉบับ 
3. แบบประเมินตนเองและสะท้อนความคิดการเขียนรายงาน จ านวน 8 ฉบับ 
4. แบบประเมินตนเองเพ่ือรับการให้ข้อมูลย้อนกลับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 จ านวน 4 ครั้ง                       
5. Logbook 

 

ควำมเห็นของอำจำรย์ผู้ตรวจ 

      ผ่านการประเมิน                      ไม่ผ่านการประเมิน 
 

ข้อเสนอแนะและควำมคิดเห็นเพิ่มเติม 
........................................................................................... ...................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. .................................................  

ลงชื่อ.....................................................................อาจารย์ผูต้รวจ    


