คานา
การเรียนในระดับคลินิกของภาควิชาอายุรศาสตร์ ซึ่งเป็นสาขาหลักวิชาหนึ่งของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
กระบวนการเรียนรู้ได้จากการฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยเป็นหลัก โดยนักศึกษาแพทย์จะได้เรียนรู้ ฝึกทักษะต่างๆจาก
การรับผู้ป่วยและการติดตามดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด เพื่อฝึกการรวบรวมข้อมูล กระบวนการคิด วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา
ภายใต้การกากับดูแลและให้คาแนะนาจากแพทย์ใช้ทุนและอาจารย์แพทย์
นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ซึ่งเป็นปีสุดท้ายของการเรียน เป็นปีการศึกษาที่จะได้เรียนรู้ ฝึกฝนทักษะ และ
ปฏิบัติงานจริงใกล้เคียงกับชีวิตความเป็นแพทย์มากที่สุดก่อนจบไปเป็นแพทย์ที่สมบูรณ์ การบูรณาการความรู้
ด้านวิชาการและทักษะทางคลินิกต่างๆที่ได้จากกระบวนการเรียนรู้จากชั้นปีที่ 4 และ 5 เพื่อร่วมดูแลรักษาผู้ป่วย
มีความสาคัญมาก ได้แก่ การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การวินิจฉัยแยกโรค การวินิจฉัยโรค การส่งตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ การรักษาอย่างสมเหตุสมผล การบันทึกเวชระเบียน ทักษะพื้นฐานของการทาหัตถการต่างๆ ตามเกณฑ์
ที่แพทยสภากาหนด รวมถึงเจตคติในการทางาน มารยาททางการแพทย์ การทางานเป็นทีม การให้คาแนะนาและ
การประพฤติปฏิบัติตนกับผู้ป่วยและญาติ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชดารัสของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม
พระบรมราชชนกที่ว่า “"ฉันไม่ได้ต้องการให้เธอเป็นเพียงหมออย่างเดียวเท่านั้น แต่ฉันต้องการให้เธอเป็นคนด้วย”
คู่มือนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ของภาควิชาอายุรศาสตร์เล่มนี้ จัดทาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้นักศึกษาสามารถ
เรียนรู้และปฏิบัติงานตลอดระยะเวลา 6 สัปดาห์ ณ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ และโรงพยาบาลกลาง ได้อย่างราบรื่น
มีความสุข และเกิดประสิทธิผลสูงสุด

คณาจารย์ ภาควิชาอายุรศาสตร์
สานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

สารบัญ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

หัวข้อ
แนะนาภาควิช าอายุ ร ศาสตร์ โ รงพยาบาลเจริ ญกรุ งประชารั กษ์
แนะนาภาควิช าอายุ ร ศาสตร์ โ รงพยาบาลกลาง
รายชื่ออาจารย์ ภ าควิช าอายุ ร ศาสตร์
การจั ด กลุ่ มนั ก ศึ กษาแพทย์ ชั้น ปี ที่ 6 ภาควิช าอายุร ศาสตร์ ปีก ารศึ กษา 2561
การเรี ย นและการปฏิบั ติงานในภาควิช าอายุรศาสตร์
รายละเอียดกิจกรรมการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 6
ภาควิชาอายุรศาสตร์ ปีการศึกษา 2561
กิจกรรมวิชาการ
กิจกรรมการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน
การปฏิบั ติงานที่ห อผู้ ป่ ว ยอายุ ร กรรม
การปฏิบั ติงานที่แผนกผู้ ป่ ว ยนอกอายุร กรรม
การเรี ย นรู้ ด้ว ยตนเอง (Self-directed learning-SDL)
การอยู่ เวรนอกเวลาราชการ
หั ว ข้อ Class activities & Self-directed learning
เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 6 ภาควิชาอายุรศาสตร์
Log book และแฟ้มบั น ทึกผลงานนัก ศึ กษา(Portfolio)
เกณฑ์การประเมิน ผล
การประเมินโดยใช้ rubrics เพื่อประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษาในภาคปฏิบัติ
การประเมินความรู้ ความเข้าใจทางทฤษฎีตามวัตถุประสงค์และเนื้อหาของแพทยสภา
เกณฑ์การตัดสิ น
การลา
ภาคผนวก ก. ตารางการอยู่ เวรของนั กศึ กษาแพทย์ ชั้นปีที่ 6 ภาควิชาอายุรศาสตร์
ภาคผนวก ข. แบบประเมิ น ระหว่างการปฏิบัติ งานและแบบฟอร์มบัน ทึ กต่า งๆ
ของนั กศึ กษาแพทย์
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หน้า
4
6
7
9
14
16
17
19
19
21
22
22
24
25
25
27
27
29
31
33
34
36

สารบั ญ ตาราง
ตาราง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

หัวข้อ
การออกตรวจของอายุ ร แพทย์ เ ฉพาะทางโรงพยาบาลเจริ ญ กรุ ง ประชารั ก ษ์
การออกตรวจของอายุ ร แพทย์ เ ฉพาะทางโรงพยาบาลกลาง
รายชื่อนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 กลุ่มที่ 1
รายชื่อนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 กลุ่มที่ 2
รายชื่อนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ภาควิช าอายุร ศาสตร์ ปีก ารศึ กษา 2561
จาแนกตามกลุ่มย่อย
การหมุนเวียนปฏิบัติงานของของนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 6 ภาควิชาอายุรศาสตร์แบ่งตาม
โรงพยาบาลและระยะเวลา
การหมุนเวียนปฏิบัติงานของของนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 6 ภาควิชาอายุรศาสตร์ แบ่ง
ตามรายสัปดาห์
การหมุนเวียนปฏิบัติงานของนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 6 ภาควิชาอายุรศาสตร์
แจงรายละเอียดตามหอผู้ป่วยในแต่ละโรงพยาบาลและระยะเวลา
ตารางเรียนและการปฏิบัติงานนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 6 ภาควิชาอายุรศาสตร์ ปี
การศึกษา 2561
ตารางกิจกรรมวิชาการของนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 6 ภาควิชาอายุรศาสตร์ ปีการศึกษา
2561 แยกตามรายสัปดาห์ และโรงพยาบาล
หัวข้อและรายละเอียดการเรียน การสอน และการปฏิบัติงานของนักศึกษาภาควิชา
อายุรศาสตร์
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาแพทย์ ชัน้ ปีที่ 6 ภาควิชาอายุรศาสตร์
ปีการศึกษา 2561
ตารางการอยู่เวรของนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 6 ภาควิชาอายุรศาสตร์ ปีการศึกษา 2561
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
ตารางการอยู่เวรของนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 6 ภาควิชาอายุรศาสตร์ ปีการศึกษา 2561
โรงพยาบาลกลาง
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หน้า
5
6
9
10
11
14
15
16
17
19
24
27
34
35

ภาควิ ช าอายุ ร ศาสตร์ โรงพยาบาลกลางและโรงพยาบาลเจริ ญ กรุ ง ประชารั ก ษ์
กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลกลาง และโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ทาหน้าที่ให้บริการทาง
การแพทย์ด้านอายุรกรรมแก่ผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป งานสนับสนุนทางการแพทย์ด้านต่างๆ งานด้านวิชาการ
โดยจัดการเรียนการสอนแก่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4, 5 และ 6 รวมทั้งฝึกอบรม วิจัยและพัฒนาระบบสาธารณสุข
กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ มีหน่วยงานให้บริการผู้ป่วย ดังนี้
1. แผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 2 อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี โทร 7024, 7025 ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยอายุรกรรมทั่วไป
ตั้งแต่ 8.00 - 16.00 น.
2. หอผู้ป่วยในแผนกอายุรกรรม ประกอบด้วย
- หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 1 ชั้น 16 อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี
โทร 7165, 7166
- หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง ชั้น 16 อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี
โทร 7160, 7161
- หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 2 ชั้น 3 อาคารอนุสรณ์ 20 ปี ชั้น 3
โทร 7826
- หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม ชั้น 7 อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี
โทร 7071, 7072
- หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม ชั้น 17 อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี
โทร 7171, 7174
- หอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจและหลอดเลือด ชั้น 17 อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี
โทร 7170, 7173
- หอผู้ป่วยพิเศษอายุรกรรม ชั้น 19 อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี
โทร 7190, 7191
3. หน่วยตรวจพิเศษอื่นๆของแผนกอายุรกรรม
- หน่วยโรคหัวใจ ชั้น 7 อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี
โทร 7078, 7079
- หน่วยไตเทียม ชั้น 7 อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี
โทร 7073
- ห้องส่องกล้องทางเดินอาหาร ชั้น 5 อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี
โทร 7293, 7295
- ห้องส่องกล้องหลอดลม ชั้น 5 อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี
โทร 7057, 7058
- ห้ อ งสวนหั ว ใจและหลอดเลื อ ด ชั้ น 5 อาคาร 72 พรรษา มหาราชิ นี โทร 7243, 7246
4. คลินิกอายุรกรรมเฉพาะทาง (Subspecial clinic) ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยอายุรกรรมโรคเฉพาะทาง ณ
แผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 2 อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี และหน่วยตรวจพิเศษต่างๆ
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ตารางที่ 1: การออกตรวจของอายุรแพทย์เฉพาะทางโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
วัน
เวลา
คลินิกเฉพาะทาง
จันทร์
8.00-12.00 น.
คลินิกโรคมะเร็ง
คลินิกโรคหัวใจและหลอดเลือด
คลินิกโรคไตวายเรื้อรัง
คลินิกโรคเลือด
13.00 – 16.00 น.
คลินิกสุขภาพพิเศษ (HIV Clinic)
อังคาร
8.00-12.00 น.
คลินิกโรคมะเร็ง
คลินิกโรคต่อมไรท่อ
13.00-16.00 น.
คลินิกโรคผิวหนัง
พุธ
8.00-12.00 น.
คลินิกโรคหัวใจและหลอดเลือด
คลินิกโรคไตวายเรื้อรัง
คลินิกโรคเบาหวาน
13.00-16.00 น.
คลินิกโรคทางเดินอาหาร
พฤหัส
8.00-12.00 น.
คลินิกโรคหัวใจและหลอดเลือด
คลินิกโรคไตวายเรื้อรัง
13.00-16.00 น.
คลินิกโรคผิวหนัง
คลินิกล้างไตทางช่องท้อง (ห้อง CAPD หน่วยโรคไต ชั้น 7
อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี)
คลินิกวัณโรค (ชั้น 5 อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี)
ศุกร์
8.00-12.00 น.
คลินิกโรคเลือด
คลินิกโรคไตวายเรื้อรัง
5. หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- ห้องตรวจอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน ชั้น 1 อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี โทร 7010, 7011, 7362
 ห้องสังเกตุอาการ ชั้น 1 อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี โทร 7577, 7578
 หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกหญิง ชั้น 12 อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี โทร 7120, 7121
 ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี โทร 7001-7004
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กลุ่ ม งานอายุ ร กรรม โรงพยาบาลกลาง มี ห น่ ว ยงานให้ บ ริ ก ารผู้ ป่ ว ย ดั ง นี้
1. แผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 2 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โทร 10260 ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยอายุรกรรมทั่วไป
ตั้งแต่ 8.00-16.00 น.
2. หอผู้ ป่ ว ยในแผนกอายุ ร กรรม ประกอบด้ ว ย
 หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 14ช ชั้น 14 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี
โทร 11420, 11421
 หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 11ช ชั้น 11 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี
โทร 11130, 11131
 หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 14ญ ชั้น 14 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี
โทร 11430, 11431
 หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 15ญ ชั้น 15 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี
โทร 11520, 11521
 หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม ชั้น 6 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี
โทร 10630, 10631
 หอผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ชั้น 6 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี
โทร 10610, 10611
 หอผู้ป่วยพิเศษอายุรกรรม 14พ ชั้น 14 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี
โทร 11400, 11413
 หอผู้ป่วยพิเศษอายุรกรรม 15พ ชั้น 15 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี
โทร 11500, 11513
 หอผู้ป่วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ (Cohort) ชั้น 17 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โทร 11730
6. หน่วยตรวจพิเศษอื่นๆ
 หน่วยโรคหัวใจ ชั้น 6 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โทร 10600
 หน่วยไตเทียม ชั้น 7 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โทร 10711, 10712
 ศูนย์ส่องกล้อง ชั้น 1 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โทร 10160
7. คลินิกอายุรกรรมเฉพาะทาง (Subspecial clinic) ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยอายุรกรรมโรคเฉพาะทาง
ตารางที่ 2: การออกตรวจของอายุรแพทย์เฉพาะทางโรงพยาบาลกลาง
วั น
เวลา
คลิ นิ ก เฉพาะทาง
จั น ทร์
13.00-16.00 น.
คลิ นิ ก โรคไทรอยด์ แ ละเมตาบอลิ ส ม
คลิ นิ ก HIV
อั ง คาร
8.00-12.00 น.
คลิ นิ ก โรคผู้ สู ง อายุ
คลิ นิ ก CAPD
พุ ธ
8.00-12.00 น.
คลิ นิ ก โรคผู้ สู ง อายุ
คลิ นิ ก CAPD
13.00-16.00 น.
คลิ นิ ก โรคมะเร็ ง
คลิ นิ ก โรคผิ ว หนั ง
คลิ นิ ก โรคหอบหื ด และปอดอุ ด กั้ น เรื้ อ รั ง
พฤหั ส
8.00-12.00 น.
ศุ ก ร์
8.00-12.00 น.
คลิ นิ ก วั ณ โรค
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8. หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 ห้องตรวจอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน ชั้น 1 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โทร 10104,10105
รายชื่ อ อาจารย์ ภ าควิ ช าอายุ ร ศาสตร์ สานั ก การแพทย์ กรุ ง เทพมหานคร
สานั ก วิ ช าแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย แม่ ฟ้ า หลวง
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
1. อ.พญ.อภัชฌา
พึ่งจิตต์ประไพ
อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ
2. อ.พญ.พัชรา
ธนธีรพงษ์
อายุรแพทย์โรคไต
3. อ.นพ.กมลรัชฎ์
จงธนากร
อายุรแพทย์โรคไต
4. อ.นพ.ทิวา
เกียรติปานอภิกุล
อายุรแพทย์โรคมะเร็งวิทยา
5. อ.พญ.ภัทรพร
เกียรติปานอภิกุล
อายุรแพทย์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
6. อ.นพ.ชเลวัน
ภิญโญโชติวงศ์
อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินหายใจและปอด
7. อ.พญ.วัลลภา
รัตนสวัสดิ์
อายุรแพทย์โรคเลือด
8. อ.พญ.เสาวลักษณ์
มีความดี
อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด
9. อ.พญ.นิศารัตน์
เจริญศรี
อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด
10. อ.พญ.ภัทรภร
ศรีรัตนา
อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด
11. นางสาวอาภาพร จิตชัยนา
อายุรแพทย์โรคทางเดินอาหาร
12. นางสาวนภาศรี
ชัยกิตติรัตนา
อายุรแพทย์โรคระบบประสาท
13. นายพิศุทธิ์
กาฬปักษี
อายุรแพทย์โรคมะเร็งวิทยา
14. นางสาวภควีร์
สว่างเนตร
อายุรแพทย์โรคระบบประสาท
15. นางมนทกานต์
อิทธิอมรเลิศ
อายุรแพทย์โรคเลือด
16. นางสาวพลอย
เรืองสินภิญญา
อายุรแพทย์ผู้สูงอายุ
โรงพยาบาลกลาง
1. อ.นพ.อานาจ
2. อ.พญ.สาราญ
3. อ.พญ.จุฬาภรณ์
4. อ.พญ.อุดมลักษณ์
5. อ.พญ.ฐิรดา
6. อ.นพ.สมพล
7. อ.พญ.กาญจนา
8. อ.นพ.สุกิจ
9. อ.พญ.ประณิธิ
10. อ.พญ.สุหัทยา
11. อ.นพ.บุญชู
12. อ.พญ.ศิริพร
13. อ.นพ.สมหวัง
14. อ.พญ.จตุพร
15. อ.พญ.อภิชญา

มะลิทอง
กลิ่นแพทย์กิจ
จตุปาริสุทธิ์
ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา
ทองใบ
บูรณะโอสถ
วิบูลชัยชีพ
นิลวรางกูร
ด่านพรประเสริฐ
วัฒนไพลิน
สุนทรโอภาส
สรรพโรจน์พัฒนา
อานรรฆกิติกุล
ไสยรินทร์
ธันยาวุฒิ

อายุรแพทย์ทั่วไป
อายุรแพทย์โรคไต
อายุรแพทย์โรคมะเร็งวิทยา
อายุรแพทย์โรคหัวใจ
อายุรแพทย์โรคทางเดินอาหารและตับ
อายุรแพทย์โรคไต
อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด
อายุรแพทย์โรคไต
อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินหายใจและปอด
อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด
อายุรแพทย์โรคเลือด
อายุรแพทย์โรคทางเดินอาหาร
อายุรแพทย์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม
อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ
อายุรแพทย์โรคผิวหนัง
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16. อ.นพ.พิสิษฐ์
อภิโสภณศิริ
17. อ.พญ.นภธร
มหามิตร
18. อ.พญ.รวีวรรณ
สุรเศรณีวงศ์
19. อ.พญ.ศศิมา
ศรีสุข
20. อ.พญ.ณัฐพร
ศศิเจริญรัตน์
21. อ.พญ.เพ็ญประไพ
หงษ์ศรีสวุ รรณ

อายุรแพทย์โรคทางเดินอาหารและตับ
อายุรแพทย์โรคไต
อายุรแพทย์ผู้สูงอายุ
อายุรแพทย์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม
อายุรแพทย์โรคเลือด
อายุรแพทย์โรคทางเดินอาหาร
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การจัดกลุ่มนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ภาควิชาอายุรศาสตร์ ปีการศึกษา 2561
แบ่งนักศึกษาเป็น 2 กลุ่มใหญ่ และ 16 กลุ่มย่อย (กลุ่มย่อย A-P) กลุ่มย่อยละ 1-2 คน โดย
o กลุ่มที่ 1 ขึ้นปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ก่อน (แบ่งเป็นกลุ่มย่อย A, B, C, D, E,
F, G และ H) โดยนักศึกษาแต่ละกลุ่มหมุนเวียนขึ้นปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยต่างๆในแต่ละภาควิชากลุ่มย่อยละ
3 สัปดาห์
o กลุ่มที่ 2 ขึ้นปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลกลางก่อน (แบ่งเป็นกลุ่มย่อย I, J, K, L ,M, N, O และ P)
โดยนักศึกษาแต่ละกลุ่มหมุนเวียนขึ้นปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยต่างๆในแต่ละภาควิชา กลุ่มย่อยละ 3 สัปดาห์
ตารางที่ 3: รายชื่อนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 กลุ่มที่ 1
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

รหัสนักศึกษา
5632101023
5632101019
5632101002
5632101009
5632101007
5632101024
5632101029
5632101005
5632101018
5632101028
5632101026
5632101011
5632101034
5632101013
5632101006

นายศรัณญ์
นายพิษณุ
นายกฤช
นายทศพร
นางสาวณัฏฐ์พชร
นางสาวศุภนิดา
นางสาวอภิษฎา
นางสาวชนิกานต์
นางสาวพัชรพลอย
นายอภิวัฒน์
นายสันติมน
นางสาวธนพร
นางสาวอภิสรา
นายนนท์ปวิธ
นายชยพงศ์
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ชื่อ - สกุล
มูลศิลป์
วิริยะประสนชีวะ
วงศ์วิเศษ
ธารงคุณากร
เอมมณีรัตน์
ทาวงค์
ศรีสังวาลย์
ส่วยนุ
วิราทนา
อัครพัฒนานุกูล
ทองเกตุ
อิงคนินันท์
จงพิทักษ์รัตน์
ชื่นบาน
เศรษฐบุปผา

ตารางที่ 4: รายชื่อนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 กลุ่มที่ 2
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

รหัสนักศึกษา
5632101025
5632101004
5632101003
5632101010
5632101014
5632101016
5632101027
5632101021
5632101030
5632101012
5632101033
5632101001
5632101032
5632101008
5632101022

นายเศรษฐกาญจน์
นายชญานนท์
นายกิตติพศ
นายธนพงษ์
นายนัฐวุฒิ
นายปริญญา
นางสาวสิริภัทร
นายภานุพงศ์
นางสาวอรอุษา
นางสาวธิดารัตน์
นางสาวศุภศิริ
นางสาวกนกฉัตร
นายธนัท
นางสาวดุษิตา
นางสาววินัดดา
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ชื่อ - สกุล
นวลคามา
บุญธีระเลิศ
แสงทอง
วงศ์รัตน์
เหมันต์วิเชียร
ธุโรปถัมภ์
คูตระกูล
ภูเขา
เลิศพงศาภรณ์
วงษ์สกุล
ตันติยุทธ
กาญจนนิตย์
กัมทรทิพย์
สุลักษณาการ
ดรุณถนอม

ตารางที่ 5: รายชื่อนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ภาควิชาอายุร ศาสตร์ ปีการศึก ษา 2561 จาแนกตามกลุ่มย่อย
กลุ่มย่อย
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P

ชื่อ – สกุล (เลขที่ 1)
นายศรัณญ์ มูลศิลป์
นายกฤช วงศ์วิเศษ
นางสาวณัฏฐ์พชร เอมมณีรัตน์
นางสาวอภิษฎา ศรีสังวาลย์
นางสาวชนิกานต์ ส่วยนุ
นายอภิวัฒน์ อัครพัฒนานุกูล
นางสาวธนพร อิงคนินันท์
นายนนท์ปวิธ ชื่นบาน
นายเศรษฐกาญจน์ นวลคามา
นายกิตติพศ แสงทอง
นายธนพงษ์ วงศ์รัตน์
นายปริญญา ธุโรปถัมภ์
นายภานุพงศ์ ภูเขา
นางสาวธิดารัตน์ วงษ์สกุล
นางสาวกนกฉัตร กาญจนนิตย์
นางสาวดุษิตา สุลักษณาการ

ชื่อ – สกุล (เลขที่ 2)
นายพิษณุ วิริยะประสนชีวะ
นายทศพร ธารงคุณากร
นางสาวศุภนิดา ทาวงค์
นางสาวพัชรพลอย วิราทนา
นายสันติมน ทองเกตุ
นางสาวอภิสรา จงพิทักษ์รัตน์
นายชยพงศ์ เศรษฐบุปผา
นายชญานนท์ บุญธีระเลิศ
นายนัฐวุฒิ เหมันต์วิเชียร
นางสาวสิริภัทร คูตระกูล
นางสาวอรอุษา เลิศพงศาภรณ์
นางสาวศุภศิริ ตันติยุทธ
นายธนัท กัมทรทิพย์
นางสาววินัดดา ดรุณถนอม

*** กลุ่ มย่ อย A, B, C, D, E, F, G และ H ขึ้นปฏิบัติ งานที่โ รงพยาบาลเจริญ กรุง ประชารั กษ์ก่ อน
*** กลุ่ มย่ อย I, J, K, L, M, N, O และ P ขึ้นปฏิบัติ งานที่โ รงพยาบาลกลางก่อ น
*** ในแต่ละกลุ่มย่อยประกอบด้วยนักศึกษาแพทย์ 1-2 คน โดยในกลุ่มย่อยที่มีนักศึกษาแพทย์ 2 คน แบ่ง
นักศึกษาแพทย์เป็นเลขที่ 1 และเลขที่ 2 เช่น นักศึกษาแพทย์กลุ่มย่อย A ประกอบด้วย นักศึกษาแพทย์
A1 และ A2 แสดงดังตาราง******

11 | P a g e

รายชื่อกลุ่มนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6

A

นศพ.ศรัณญ์ มูลศิลป์

นศพ.พิษณุ วิริยะประสนชีวะ

B

นศพ.กฤช วงศ์วิเศษ

นศพ.ทศพร ธารงคุณากร

C

นศพ.ณัฏฐ์พชร เอมมณีรัตน์

นศพ.ศุภนิดา ทาวงค์

D

นศพ.อภิษฎา ศรีสังวาลย์

E

นศพ.ชนิกานต์ ส่วยนุ

F

นศพ.อภิวัฒน์ อัครพัฒนานุกูล

นศพ.สันติมน ทองเกตุ

G

นศพ.ธนพร อิงคนินันท์

นศพ.อภิสรา จงพิทักษ์รัตน์

H

นศพ.นนท์ปวิธ ชื่นบาน

นศพ.ชยพงศ์ เศรษฐบุปผา
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นศพ.พัชรพลอย วิราทนา

รายชื่อกลุ่มนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6

I

นศพ.เศรษฐกาญจน์ นวลคามา

J

นศพ.กิตติพศ แสงทอง

K

นศพ.ธนพงษ์ วงศ์รัตน์

นศพ.นัฐวุฒิ เหมันต์วิเชียร

L

นศพ.ปริญญา ธุโรปถัมภ์

นศพ. สิริภัทร คูตระกูล

M

นศพ.ภานุพงศ์ ภูเขา

นศพ.อรอุษา เลิศพงศาภรณ์

N

นศพ.ธิดารัตน์ วงษ์สกุล

นศพ.ศุภศิริ ตันติยุทธ

O

นศพ.กนกฉัตร กาญจนนิตย์

นศพ.ธนัท กัมทรทิพย์

P

นศพ.ดุษิตา สุลักษณาการ

นศพ.วินัดดา ดรุณถนอม
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นศพ.ชญานนท์ บุญธีระเลิศ

การเรียนและการปฏิบัติงานภาควิชาอายุรศาสตร์
นักศึกษาจะได้เรียนและปฏิบัติงานในภาควิชาอายุรศาสตร์ทั้งหมด 6 สัปดาห์ แบ่งเป็นปฏิบัติงานที่โรงพยาบาล
เจริญกรุงประชารักษ์ 3 สัปดาห์ และโรงพยาบาลกลาง 3 สัปดาห์ โดยนักศึกษาแต่ละกลุ่มย่อย (A-P) จะได้หมุนเวียนขึ้น
ปฏิบัติงาน ณ หอผู้ป่วย (ward) อายุรกรรมชายหรือหญิงของแต่ละโรงพยาบาล ดังตารางที่ 6, 7 และตารางที่ 8
ตารางที่ 6: ตารางการหมุนเวียนปฏิบัติงานของของนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 6 ภาควิชาอายุรศาสตร์
แบ่งตามโรงพยาบาลและระยะเวลา
วัน เดือนปี
29 เม.ย. - 19 พ.ค. 2561
20 พ.ค. – 9 มิ.ย 2561
10 มิ.ย. – 30 มิ.ย. 2561
1 ก.ค. – 21 ก.ค. 2561
22 ก.ค. – 11 ส.ค. 2561
12 ส.ค. – 1 ก.ย. 2561
2 ก.ย. – 22 ก.ย. 2561
23 ก.ย. – 13 ต.ค. 2561

โรงพยาบาลเจริ ญกรุ งประชารั กษ์
C, D
A, B
G, H
E, F
M, N
K, L
I, J
O, P

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

*****การเปลี่ยนภาควิชา (แผนก) จะมีการเปลี่ยนทุก 3 สัปดาห์
การเปลี่ยนโรงพยาบาล จะมีการเปลี่ยนในวันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561******
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ั้ ที่ 6 ภาควิชาอายุรศาสตร์ ปี การศึกษา 2561
ตารางปฏิบ ัติงานน ักศึกษาแพทย์ ชนปี
Week/
Group
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
A1
อช1 อช1 อช1
A2
อช2 อช2 อช2
B1
อญ อญ อญ
B2
ศกญ ศกญ ศกญ
C1
อช1 อช1 อช1
C2
อช2 อช2 อช2
D
อญ อญ อญ
E1
อช1 อช1 อช1
E2
อช2 อช2 อช2
F1
อญ อญ อญ
F2
ศกญ ศกญ ศกญ
G1
อช1 อช1 อช1
G2
อช2 อช2 อช2
H1
อญ อญ อญ
H2
ศกญ ศกญ ศกญ
I1
อญ อญ อญ
I2
อญ อญ อญ
J
อช อช อช
K1
อญ อญ อญ
K2
อญ อญ อญ
L1
อช อช อช
L2
อช อช อช
M1
อญ อญ อญ
M2
อญ อญ อญ
N1
อช อช อช
N2
อช อช อช
O1
อญ อญ อญ
O2
อญ อญ อญ
P1
อช อช อช
P2
อช อช อช
อช1
อช2
อญ
ศกญ

อญ
อญ
อช
อช

อญ
อญ
อช
อช

อช1
อช2
อญ
ศกญ

14

13

อช1
อช2
อญ
ศกญ

อญ
อญ
อช
อช

15

อช1
อช2
อญ
ศกญ

อญ
อญ
อช

อญ
อญ
อช

อช1
อช2
อญ
ศกญ

17

16

อช1
อช2
อญ
ศกญ

อญ
อญ
อช

18

20
อญ
อญ
อช
อช

21
อญ
อญ
อช
อช

อช1 อช1 อช1
อช2 อช2 อช2
อญ อญ อญ

19
อญ
อญ
อช
อช

อช1
อช2
อญ
ศกญ

อญ
อญ
อช
อช

22

อช1
อช2
อญ
ศกญ

อญ
อญ
อช
อช

23

อช1
อช2
อญ
ศกญ

อญ
อญ
อช
อช

24

E
X
A
M
I
N
A
T
I
O
N

25

รพจ
รพก

ตารางที่ 7: ตารางการหมุนเวียนปฏิบัติงานของของนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 6 ภาควิชาอายุรศาสตร์
แบ่งตามรายสัปดาห์
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ตารางที่ 8: ตารางการหมุนเวียนปฏิบัติงานของนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 6 ภาควิชาอายุรศาสตร์
แจงรายละเอียดตามหอผู้ป่วยในแต่ละโรงพยาบาลและระยะเวลา
วัน เดือนปี
29 เม.ย. - 19 พ.ค.
20 พ.ค. – 9 มิ.ย
10 มิ.ย. – 30 มิ.ย.
1 ก.ค. – 21 ก.ค.
22 ก.ค. – 11 ส.ค.
12 ส.ค. – 1 ก.ย.
2 ก.ย. – 22 ก.ย.
23 ก.ย. – 13 ต.ค.

รพจ
อช1
C1
A1
G1
E1
M1
K1
J
O1

อช2
C2
A2
G2
E2
M2
K2
I1
O2

รพก
อญ
D
B1
H1
F1
N1
L1
I2
P1

ศกญ
B2
H2
F2
N2
L2
P2

อช 14
L1, L2
I1, I2
P1, P2
N1, N2
F1, F2
D
B1, B2
H1, H2

อญ 14
K1, K2
J
O1, O2
M1, M2
E1, E2
C1, C2
A1, A2
G1, G2

หมายเหตุ :
รพจ. : โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
รพก. : โรงพยาบาลกลาง
- อช.1 : หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย ชั้น 16
- อช.14 : หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย ชั้น 14
อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี
อาคารอนุสรณ์ 100 ปี
- อช.2 : หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย ชั้น 3 ตึกอนุสรณ์ 20 ปี - อญ.14 : หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง ชั้น 14
- อญ. : หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง ชั้น 16
อาคารอนุสรณ์ 100 ปี
อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี
- ศกญ. : หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกหญิง ชั้น 12
อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี
รายละเอียดกิจกรรมการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 6 ภาควิชาอายุรศาสตร์
ปีการศึกษา 2561
ในแต่ละรายสัปดาห์ของการปฏิบัติงานบนภาควิชาอายุรศาสตร์ ทั้งโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ และ
โรงพยาบาลกลาง ให้นักศึกษาปฏิบัติงานตามตารางเรียนและการปฏิบัติงานดังแสดงในตารางที่ 9 ดังนี้
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ตารางที่ 9: ตารางเรียนและการปฏิบัติงานนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 6 ภาควิชาอายุรศาสตร์ ปีการศึกษา 2561
เวลา/ วัน
07.00-08.00 น.
08.00-09.00 น.
09.00-10.00 น.
10.00-11.00 น.
11.00-12.00 น.
12.00-13.00 น.
13.00-14.00 น.
14.00-15.00 น.
15.00-16.00 น.
16.00-17.00 น.
17.00-07.00 น.

หมายเหตุ:

จันทร์

อังคาร

พุธ
Ward work

พฤหัส

ศุกร์

Service Round
Service round (Attending Round)
Lunch
Ward work
SDL

B/G or N/I

Ward work

B/G or N/I

Service round (Attending Round)
SDL
SDL
SDL

Ward work
SDL

เวรตามตาราง

ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลงทั้งวันและเวลาได้ตามความเหมาะสมของบริบทในแต่ละ
โรงพยาบาล และภาระงานของอาจารย์ประจาหอผู้ป่วย
B = Bedside teaching
G = Grand round
N = Noon report
I = Interesting case
SDL = Self directed learning

1. กิจกรรมวิชาการต่างๆ ประกอบด้วย
1.1 Bedside teaching round หรือ Grand round นักศึกษาจะต้องจัดเตรียมกรณีศึกษาที่น่าสนใจ
น่าเรียนรู้ หรือต้องการความคิดเห็นเพื่อประกอบการรักษาจากสหสาขา/หน่วยต่างๆ โดยนักศึกษานาเสนอด้วยวิธีการ
รายงานข้างเตียง กลุ่มย่อยละ 1 เคสต่อการปฏิบัติงาน 3 สัปดาห์ โดยนาเสนอในสัปดาห์ที่ 1 ของการปฏิบัติงานใน
แต่ละโรงพยาบาล (กลุ่มย่อยที่มีนักศึกษาเพียง 1 คน ให้เพื่อนที่อยู่ในกลุ่มช่วยเหลือกันได้)
การสอนข้างเตียง (Bedside teaching)
o การสอนข้างเตียงเป็นการเรียนรู้จากกรณีศึกษาในหอผู้ป่วย ทั้งในด้านทักษะทางคลินิก (Clinical skill) จากการ
ฝึกซักประวัติ ตรวจร่างกาย และการแปลผลทางห้องปฏิบัติการเบื้องต้น ทักษะการสื่อสาร (Communication
skill) กับผู้ป่วย ญาติและบุคคลากรทางการแพทย์อื่นๆ และที่สาคัญที่สุดคือการวิเคราะห์ปัญหาทางคลินิก
(Clinical reasoning) เพื่อหาแนวทางการรักษาโรคทางอายุรกรรมอย่างเหมาะสม
o การสอนข้างเตียงจัดให้มีขึ้นในเวลา 13.00 – 15.00 น. 2 ครั้งในสัปดาห์แรกของการปฏิบัติงาน โดยจัดกิจกรรม
กลุ่มย่อยละ 1 เคส ดังแสดงในตารางการปฏิบัติงาน
o นักศึกษาและอาจารย์ผู้รับผิดชอบร่วมกันคัดเลือกผู้ป่วยที่มีความน่าสนใจ โดยนักศึกษาร่วมกันซักประวัติ ตรวจ
ร่างกายผู้ป่วย รวบรวมผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องและแปลผล พร้อมทั้งเตรียมความรู้ที่เกี่ยวข้อง
ล่วงหน้า ก่อนวันทากิจกรรม
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o ในวันที่มีกิจกรรม ให้ตัวแทนนักศึกษานาเสนอประวัติผู้ป่วย การตรวจร่างกาย ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่
จาเป็น จากนั้นนักศึกษาทั้งกลุ่มร่วมกันสรุปประเด็นปัญหาของผู้ป่วยเพื่อนาไปสู่การวินิจฉัยโรค และวินิจฉัยแยกโรค
พร้อมทั้งร่วมกันบอกแนวทางการดูแลผู้ป่วยทั้งทางกาย จิตใจ เศรษฐกิจ สังคมได้อย่างครบถ้วนโดยมีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบกิจกรรมเป็นผู้ให้คาแนะนา
การร่วมทบทวนผู้ป่วยโดยแพทย์สหสาขา (Grand round)
o การร่วมทบทวนผู้ป่วยโดยแพทย์สหสาขา เป็นการเรียนรู้จากกรณีศึกษาในหอผู้ป่วยที่ต้องการความคิดเห็นเพื่อ
ประกอบการรักษาจากสหสาขา/ หน่วยต่างๆ เพื่อหาแนวทางการรักษาหรือการแก้ปัญหาโรคทางอายุรกรรม
o เป็นช่วงเวลาที่นักศึกษาจะได้มีโอกาสฝึกซักประวัติ ตรวจร่างกาย แปลผลทางห้องปฏิบัติการเบื้องต้น และแนวทาง
การรักษาโรคทางอายุรกรรมร่วมกับอายุรแพทย์หลากหลายสาขา
o จัดให้มีขึ้นในเวลา 13.00 – 15.00 น. 2 ครั้งในสัปดาห์แรกของการปฏิบัติงาน โดยจัดกิจกรรมกลุ่มย่อยละ 1 case
ดังแสดงในตาราง
o นักศึกษาและอาจารย์ผู้รับผิดชอบร่วมกันคัดเลือกผู้ป่วยที่มีความน่าสนใจ โดยนักศึกษาร่วมกันซักประวัติ ตรวจร่างกาย
ผู้ป่วย รวบรวมผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งแปลผล พร้อมทั้งเตรียมความรู้ที่เกี่ยวข้องล่วงหน้า
ก่อนวันทากิจกรรม
o ในวันที่มีกิจกรรม ให้ตัวแทนนักศึกษานาเสนอประวัติผู้ป่วย การตรวจร่างกาย ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่
จาเป็น จากนั้นนักศึกษาทั้งกลุ่มร่วมกันสรุปประเด็นปัญหาของผู้ป่วยเพื่อนาไปสู่การวินิจฉัยโรค และวินิจฉัยแยก
โรค พร้อมทั้งร่วมกันบอกแนวทางการดูแลผู้ป่วยทั้งทางกาย จิตใจ เศรษฐกิจ สังคมได้อย่างครบถ้วนโดยมีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบกิจกรรมเป็นผู้ให้คาแนะนา
1.2 Noon report หรือ Interesting case conference นักศึกษาจะต้องจัดเตรียมกรณีศึกษาโรค
ทางอายุรกรรม ที่น่าสนใจ น่าเรียนรู้ และนาเสนอด้วย Power point คนละ 1 เคสต่อการปฏิบัติงาน 3 สัปดาห์ ในแต่ละ
โรงพยาบาล โดยนาเสนอในสัปดาห์ที่ 2 และ 3 ของการปฏิบัติงาน ดังแสดงในตารางการปฏิบัติงาน
Noon report และ Interesting case conference
o Noon report และ Interesting case conference เป็นการเรียนรู้จากกรณีศึกษาจริงในหอผู้ป่วยโดยเลือก
กรณีศึกษาจากผู้ป่วยที่มีความน่าสนใจ น่าเรียนรู้ หรือเป็นโรคทางอายุรกรรมที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติ นักศึกษาจะ
มีเวลาในการเตรียมประวัติ ตรวจร่างกาย และผลปฏิบัติการเบื้องต้น พร้อมทั้งวิธีการวิเคราะห์ปัญหาทางคลินิก
และการนาไปสู่วิธีการแก้ปัญหาและรักษาโรค
o จัดให้มีขึ้นในเวลา 13.00 – 15.00 น. ในสัปดาห์ที่ 2 และ 3 ของการปฏิบัติงาน ตามตาราง
o ในวันที่มีกิจกรรม ให้นักศึกษานาเสนอประวัติผู้ป่วย การตรวจร่างกาย ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่จาเป็น
สรุปประเด็นปัญหาของผู้ป่วย และฝึกแสดงกระบวนการคิดเพื่อนาไปสู่การวินิจฉัยโรค และวินิจฉัยแยกโรค
พร้อมทั้งแนวทางการดูแลผู้ป่วยทั้งทางกาย จิตใจ เศรษฐกิจ สังคมได้อย่างครบถ้วนโดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรมเป็นผู้ให้คาแนะนา
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1.3 เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการต่างๆของภาควิชาและโรงพยาบาล เช่น Topic review, Morbidity and
mortality case conference, Interdepartment conference, Grand round หรือ Journal club ที่จัดขึ้นโดย
แพทย์ใช้ทุน และองค์กรแพทย์
ตารางที่ 10: ตารางกิจกรรมวิชาการของนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 6 ภาควิชาอายุรศาสตร์ ปีการศึกษา 2561
แยกตามรายสัปดาห์ และโรงพยาบาล
สัปดาห์
โรงพยาบาลเจริ ญกรุ งประชารั กษ์
โรงพยาบาลกลาง
สัปดาห์ที่ 1 ของการปฎิบัติงาน
Bedside teaching หรือ
Bedside teaching หรือ
(13.00-15.00 น. วันอังคารและ
Grand round
Grand round
วันพฤหัส)
สัปดาห์ที่ 2, 3 ของการปฎิบัติงาน
(13.00-15.00 น. วันอังคารและ
Noon report
Interesting case
วันพฤหัส)
หมายเหตุ: วันและเวลาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของบริบทของโรงพยาบาลและภาระงานของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
2. กิจกรรมการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน
2.1 การปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยอายุรกรรม (IPD) ประกอบด้วย ward work, service round, attending
round และ consultation round (โดยผ่านระบบปรึกษาหน่วยต่างๆตามระบบของโรงพยาบาล)
Ward work
เป็นช่วงเวลาที่นักศึกษาจะได้ฝึกกระบวนการคิด วิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ดูแลติดตามอาการ และวางแผนการดูแล
รักษาผู้ป่วยด้วยตนเอง ในช่วงเวลา 7.00-8.00 น. และ 13.00-15.00 น. (วันที่ไม่มีกิจกรรมวิชาการ) ทุกวันก่อนที่จะได้
เรียนรู้กระบวนการคิดและการดูแลผู้ป่วยเพิ่มเติมจากแพทย์ใช้ทุนและอาจารย์ประจาหอผู้ป่วย รวมทั้งฝึกฝนการทา
หัตถการทางการแพทย์ภายใต้การกากับดูแลโดยแพทย์ใข้ทุนและอาจารย์ประจาหอผู้ป่วย
Service round
เป็นช่วงเวลาที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้กระบวนการคิด การวิเคราะห์ การแก้ไขปัญหา การดูแลรักษาผู้ป่วยอายุ
รกรรมบนหอผู้ป่วย และทักษะทางคลินิกในด้านต่างๆเพิ่มเติมจากแพทย์ใช้ทุนและ/หรืออาจารย์ประจาหอผู้ป่วย
ในช่วง เวลา 8.00-12.00 น. ทุกวัน
Attending round
เป็นช่วงเวลาที่นักศึกษาจะได้ศึกษาทักษะทางคลินิกต่างๆ และเรียนรู้ในการแก้ไขปัญหาและวางแผนการดูแล
รักษาผู้ ป่ ว ยขณะที่ติดตามอาจารย์ แ พทย์ ห รื อแพทย์ใช้ ทุนตรวจผู้ ป่ว ยในหอผู้ ป่ว ย ซึ่งจัด ให้ มี กิจ กรรมนี้ ทุ กวัน
ทาการ เวลา 10.00 – 12.00 น. และช่วงบ่าย 15.00-16.00 น. (เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
และภารกิจของอาจารย์ประจาหอผู้ป่วย)
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Consultation round
เป็นช่วงเวลาที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้กระบวนการดูแลผู้ป่วยอายุรกรรมของแต่ละ subspeacialty เพิ่มเติมผ่าน
กระบวนการปรึกษาจากอายุรแพทย์หน่วยต่างๆ โดยนักศึกษาจะได้ฝึกฝนการรวบรวม การสรุป การเขียน รวมทั้งการ
รายงานประวัติ การตรวจร่างกาย ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการแก่อาจารย์ประจาหน่วยต่างๆที่มารับปรึกษาที่หอผู้ป่วย












การปฏิบัติงาน service round, attending round และ ward work ภาควิชาอายุรศาสตร์
นักศึกษาต้องศึกษาและปฏิบัติงานร่วมกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ,ปีที่ 5, แพทย์ใช้ทุน อาจารย์แพทย์ประจาหอผู้ป่วย
และอาจารย์แพทย์ที่มารับปรึกษาผู้ป่วย พยาบาลประจาตึก และบุคลากรอื่นๆ ในการดูแลรักษาผู้ป่วย
ในวันจันทร์ – ศุกร์ นักศึกษาทุกคนต้องขึ้นปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 07.00 น. เพื่อดูแลติดตาม และบันทึก
ความก้าวหน้าของผู้ป่วยที่ตนเองรับผิดชอบ และให้คาแนะนาแก่ผู้ป่วย เพื่อให้บรรลุการรักษาที่ดี นักศึกษา
สามารถเขียนคาสั่งการรักษาในแฟ้มผู้ป่วยในได้แต่ต้องรอแพทย์ใช้ทุนและ/หรืออาจารย์ประจาหอผู้ป่วยลงชื่อ
รับรองก่อนพยาบาลรับคาสั่งการรักษาทุกครั้ง
การปฏิบัติงานที่หอผู้ป่วยในอายุรกรรม นักศึกษาร่วม service round กับแพทย์ใช้ทุนเวลา 08.00 น. และร่วม
attending round กับอาจารย์ประจาหอผู้ป่วยเวลา 10.00-12.00 น. (วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตาม
ความเหมาะสมและภารกิจของอาจารย์ประจาหอผู้ป่วย)
ในวันจันทร์ – ศุกร์ ช่วงบ่าย (13.00-16.00 น.) ในวันที่ไม่มีกิจกรรมวิชาการ นักศึกษาทุกคนต้องมีการติดตาม
อาการของผู้ป่วยรายเก่าที่มีปัญหาในหอผู้ป่วยและให้การดูแลรักษาผู้ป่วยรายใหม่ร่วมกับแพทย์ใช้ทุนและอาจารย์
ประจาหอผู้ป่วย โดยแนะนาให้นักศึกษาประจาอยู่ที่หอผู้ป่วยตลอดเวลา
ในวันจันทร์ – ศุกร์ ช่วงบ่าย (13.00-15.00 น.) ซึ่งมีกิจกรรมวิชาการ ก่อนไปเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ และ
หลังจากเสร็จกิจกรรมวิชาการเรียบร้อยแล้ว (15.00-16.00 น.) นักศึกษาทุกคนต้องมีการติดตามอาการของผู้ป่วย
รายเก่าที่มีปัญหาในหอผู้ป่วยและให้การดูแลรักษาผู้ป่วยรายใหม่ร่วมกับแพทย์ใช้ทุนและอาจารย์ประจาหอผู้ป่วย
ในวันจันทร์ – ศุกร์ นักศึกษาทุกคนและแพทย์ใช้ทุนประจาหอผู้ป่วยต้องร่วมส่งเวรให้กับนักศึกษาและแพทย์ใช้ทุน
ที่อยู่เวรนอกเวลาราชการในเวลา 16.00 น. และในวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 11.00 - 12.00 น.
เพื่อให้ผู้ป่วยในที่อยู่ในความรับผิดชอบได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง
ในวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ นักศึกษาทุกคนต้องขึ้นปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 07.00 น. เพื่อดูแลผู้ป่วย
ในความรับผิดชอบของตนเอง และร่วม service round กับแพทย์ใช้ทุนตั้งแต่เวลา 08.00 น.
นักศึกษาทุกคนต้องรับผู้ป่วยรายใหม่ก่อนแพทย์ใช้ทุนและเขียนรับผู้ป่วย “Admission note” ลงในแบบฟอร์มที่
จัดเตรียมไว้ให้ (ภาคผนวก ข.)
นักศึกษาทุกคนต้องรับผิดชอบการทาหัตถการ และงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย ภายใต้การกากับดูแลของแพทย์
ใช้ทุน และอาจารย์ประจาหอผู้ป่วย
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 นักศึกษาทุกคนจะต้องเขียนรายงานการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วย (Progress note) ทุกวันในช่วง 3 วันแรกของการ
นอนโรงพยาบาล และทุกครั้งที่ผู้ป่วยมีการเปลี่ยนแปลง โดยใช้การบันทึกตาม problem oriented medical
record system (POMR system) หรือ SOAP system ลงในแบบฟอร์มที่จัดเตรียมไว้ให้ (ภาคผนวก ข.)
เพื่ อ ที่ จ ะได้ เ รี ย นรู้ ผู้ ป่ ว ยที่ อ ยู่ ใ นความดู แ ลของตนเป็ น อย่ า งดี แ ละเตรี ย มพร้ อ มที่ จ ะน าเสนอต่ อ อาจารย์ ใ น
attending round
 เมื่อผู้ป่วยมีการเปลี่ยน ward หรือ ได้รับการจาหน่ายจากโรงพยาบาล หรือนักศึกษาย้ายหอผู้ป่วยจะต้องเขียนสรุป
รายงานผู้ป่วย (Summary discharge/ Off service note) ลงในแบบฟอร์มที่จัดเตรียมไว้ให้ (ภาคผนวก ข.)
 ส าหรั บ ผู้ ป่ ว ยรายเก่า นั กศึกษาต้องบั น ทึกสรุปรายงานของผู้ ป่ว ยแบบย่อและผลการตรวจร่างกายใหม่ (On
service note) ลงในแบบฟอร์มที่จัดเตรียมไว้ให้ (ภาคผนวก ข.)
 การตรวจทางห้องปฏิบัติการและการทาหัตถการ นักศึกษาต้องตรวจทางห้องปฏิบัติการพื้นฐานด้วยตนเอง
พร้อมทั้งบันทึกผลในใบบันทึกผลและรายงานผู้ป่วย ให้ครบถ้วน นักศึกษาแพทย์ต้องฝึกช่วยหรือสังเกตการทา
หัตถการทีจ่ าเป็นที่ระบุไว้ในเกณฑ์กาหนดใน มคอ.3 รายวิชาสุขภาพและโรคของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 4
 นักศึกษาต้องทาการตรวจทางห้องปฏิบัติการพื้นฐาน และหัตถการตามเกณฑ์กาหนดขั้นต่าจนครบและส่งใบ
ประเมินตามแบบการประเมินของหัตถการนั้นๆ
2.2 การปฏิบัติงานที่แผนกผู้ป่วยนอก (OPD) ประกอบด้วย OPD อายุรกรรมทั่วไป และ/หรือ OPD
subspecialty อย่างน้อย 1 ครั้งต่อสัปดาห์
การปฏิบั ติงานที่แผนกผู้ ป่ ว ยนอกอายุร กรรม
o การปฏิบัติงานที่แผนกผู้ป่วยนอก 1 ครั้ง ต่อสัปดาห์ เวลา 10.00 – 12.00 น. ตามตาราง
o อาจารย์ผู้รับผิดชอบจะเป็นผู้คัดเลือกผู้ป่วยให้นักศึกษา โดยคัดเลือกจากผู้ป่วยอายุรกรรมที่มารับบริการที่แผนก
ผู้ป่ว ยนอกในวันนั้ น อาจเป็น ผู้ป่ วยรายใหม่หรือผู้ ป่ว ยรายเก่าที่มีประวัติ /อาการ/อาการแสดงที่น่าสนใจ โดย
นักศึกษาแต่ละคนจะได้รับผู้ป่วยไว้ในความดูแล 2-4 คน ให้นักศึกษาซักประวัติ ตรวจร่างกายผู้ป่วย โดยเขียน
บันทึกลงในเวชระเบียน แล้วทาการรวบรวมและสรุปประเด็นปัญหาเพื่อนาไปสู่การวินิจฉัย หรือวินิจฉัยแยกโรค
เบื้องต้น รวมถึงการรักษาที่เหมาะสม จากนั้นอาจารย์ผู้สอนจะให้คาแนะนาในการดูแลรักษาผู้ป่วย รวมทั้งวางแผน
การรักษาต่อไป ใช้เวลารวมประมาณ 20-30 นาทีต่อผู้ป่วย 1 คน
o อาจารย์ผู้รับผิดชอบอาจคัดเลือกผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยอายุรกรรม subspeacialty ของหน่วยต่างๆ มาให้นักศึกษา
ได้เรียนรู้คละกันไปกับผู้ป่วยอายุรกรรมทั่วไป
หมายเหตุ : ในกรณีที่มีเคสผู้ป่วยที่น่าสนใจ อาจารย์แพทย์จะเปิดโอกาสให้นักศึกษาร่วมสังเกตการณ์ ขณะอาจารย์
แพทย์ให้การตรวจ วินิจฉัย และรักษาผู้ป่วย
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3. Self directed learning (SDL) คือ กิจกรรมการเรียนด้วยตนเองซึ่งนักศึกษา ซึ่งจะมีชั่วโมงแทรกในทุกสัปดาห์
การเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง (Self directed learning: SDL)
เป็ น การเรี ย นรู้ ด้ ว ยตั ว นั ก ศึ ก ษาเองโดยใช้ ปั ญ หาผู้ ป่ ว ยที่ พ บนาไปสื บ ค้ น เพิ่ ม เติ ม จากแหล่ ง ความรู้ ที่
แนะนาไว้ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องแต่ ล ะแผนการสอน เช่ น บั น ทึ ก ตั ว อย่ า งผู้ ป่ ว ย (Case record),
การสื บ ค้ น ในเว็ บ ไซต์ ท างการแพทย์ (Medical internet website), ศึ ก ษาจากเอกสารอ้ า งอิ ง หลั ก
ที่ ใ ห้ ไ ว้ ใ นแผนการสอน, การปรึ ก ษาโดยตรงกั บ resource person (อาจารย์ , บุ ค ลากรทางการแพทย์
และแพทย์ ผู้ เ ชี่ ย วชาญสาขาต่ า งๆ) โดยนั ก ศึ ก ษาจะใช้ เ วลาที่ ว่ า งจากการเรี ย นรู้ ท่ี ภ าควิ ช าจั ด ไว้ ใ ห้ เ พื่ อ ทา
SDL ดั ง กล่ า ว
 ในกรณีที่มีการทับซ้อนของกิจกรรมการเรียนการสอนต่างๆ ในเวลาเดียวกัน นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมการ
เรียนการสอนของตนเองเป็นหลัก
 แนะนาให้นักศึกษานัดหมายอาจารย์ประจาหอผู้ป่วยเพื่อขอคาปรึกษาและแนะนาการปฏิบัติงานในสัปดาห์ที่ 2
ของการปฏิบัติงานในแต่ละโรงพยาบาล เพื่อรับ formative feedback
 ในสัปดาห์ที่ 3 (ก่อนเปลี่ยนภาควิชา หรือโรงพยาบาล) เป็นสัปดาห์ของการสะท้อนความคิดเห็น
(feedback week) นักศึกษาจะได้รับ summative feedback จากอาจารย์ประจาหอผู้ป่วย ซึ่งนักศึกษา
ต้องทาแบบประเมินตนเองเพื่อรับการให้ข้อมูลย้อนกลับของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 (ภาคผนวก ข.)
และเตรียม Logbook เพื่อนาเสนอกับอาจารย์ประจาหอผู้ป่วยด้วย
 ในกรณีที่นักศึกษามีปัญหาที่ต้องการคาปรึกษา สามารถปรึกษาได้ตามลาดับดังนี้
- อาจารย์ประจาหอผู้ป่วย
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาสุขภาพและโรคของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 4
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์:
อ.พญ.นิศารัตน์ เจริญศรี
โรงพยาบาลกลาง:
อ.นพ.สมหวัง อานรรฆกิติกุล
- หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์หรือ
อ.นพ.ทิวา เกียรติปานอภิกุล
รองหัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์
อ.พญ.ฐิรดา ทองใบ
- หัวหน้ากลุ่มงานศูนย์แพทยศาสตรศึกษา
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ :
อ.พญ.อภัชฌา พึ่งจิตต์ประไพ
โรงพยาบาลกลาง :
อ.พญ.จิรัฐคณา จันทร์งาม
4. การอยู่ เ วรนอกเวลาราชการ
นักศึกษาจะหมุนเวียนกันปฏิบัติงานวันละ 1 คนตามตารางการอยู่เวรของนักศึกษา (ภาคผนวก ก.) โดยเฉลี่ย
คนละ 5 ครั้ง/3 สัปดาห์ (วันหยุด 1-2 ครั้งและวันธรรมดา 3-4 ครั้ง) นักศึกษาภาควิชาอายุรศาสตร์ได้รับการยกเว้น
ไม่ต้องอยู่เวรที่ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
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 นักศึกษาขึ้นปฏิบัติงานร่วมกับแพทย์ใช้ทุนและอาจารย์แพทย์ที่อยู่เวร
ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 17.00 น. – 07.00 น. ของวันถัดไป
ในวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 07.00 – 07.00 น. ของวันถัดไป
โดยให้นักศึกษาที่อยู่เวรโทรศัพท์แจ้งชื่อและเบอร์โทรศัพท์กับประชาสัมพันธ์ของแต่ละโรงพยาบาล
(โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โทร 7001-7004, โรงพยาบาลกลาง โทร 10150) และพยาบาลประจาหอผู้ ป่ ว ย
อายุ ร กรรมชายและอายุ ร กรรมหญิ ง ทุ ก ครั้ ง ในเวลา 16.00-17.00 น. เพื่ อ ความสะดวกในการตาม
 ในวั น จั น ทร์ - วั น ศุ ก ร์ ใ ห้ นั ก ศึ ก ษาที่ อ ยู่ เ วรนอกเวลาราชการร่ ว มรั บ เวรจากนั ก ศึ ก ษาและแพทย์ ใ ช้ ทุ น
ประจาหอผู้ ป่ ว ยต่ า งๆเวลา 16.00 น. และในวันเสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 11.00-12.00 น.
เพื่อให้ผู้ป่วยในได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง
 หน้ า ที่ ใ นการปฏิ บั ติ ง านระหว่ า งอยู่ เ วร
o ร่วมรับและให้การดูแลรักษาผู้ป่วยรายใหม่กับแพทย์ใช้ทุนและอาจารย์แพทย์ที่อยู่เวร โดยนักศึกษาควรรับผู้ป่วย
ก่อนแพทย์ใช้ทุนและเขียนรับผู้ป่วย “Admission note” ลงในแบบฟอร์มที่จัดเตรียมไว้ให้ (ภาคผนวก ข.)
เพื่อให้เกิดกระบวนการคิดและเรียนรู้
o ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยรายเก่าที่มีปัญหาร่วมกั บ แพทย์ ใ ช้ ทุ น และอาจารย์ แ พทย์ ที่ อ ยู่ เ วร โดยนักศึกษา
จะต้องเขียนรายงานการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วย (Progress note) ทุกครั้งที่ผู้ป่วยมีการเปลี่ยนแปลงลงใน
แบบฟอร์มที่จัดเตรียมไว้ให้ (ภาคผนวก ข.) เพื่อที่จะได้ให้แพทย์ประจาหอผู้ป่วยทราบถึงการเปลี่ยนแปลง
ของผู้ป่วย และผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง
o หอผู้ป่วยต่างๆที่นักศึกษาขึ้นปฏิบัติงานได้แก่ หอผู้ป่วยอายุรกรรมสามัญทั้งหมด ในกรณีที่เป็นหอผู้ป่วยหนัก
อายุรกรรมให้นักศึกษาติดตามแพทย์ใช้ทุน และ/หรืออาจารย์แพทย์ที่อยู่เวรในการดูแลผู้ป่วย
o นักศึกษาสามารถเขียนการรักษาในแฟ้มผู้ป่วยในได้ในกรณีที่ไม่รีบด่วนแต่ต้องรอแพทย์ใช้ทุนและอาจารย์
ประจาหอผู้ป่วยลงชื่อรับรองก่อนพยาบาลรับคาสั่งทุกครั้ง ในกรณีที่ผู้ป่วยอาการไม่คงที่ให้นักศึกษาปรึกษา
แพทย์ใช้ทุนและ/หรืออาจารย์แพทย์ที่อยู่เวรได้ทันที
o ฝึ ก ปฏิ บั ติ หั ต ถการที่ จาเป็ น ซึ่ ง นั ก ศึ ก ษาสามารถดู ร ายละเอี ย ดได้ จ าก Log book
o ปฏิ บั ติ ง านที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากอาจารย์ แ พทย์ ที่ อ ยู่ เ วร
 ก่อนลงเวร นักศึกษาควรให้แพทย์ใช้ทุนหรืออาจารย์แพทย์ที่อยู่เวร เซ็นชื่อรับรองยืนยันการปฏิบัติงานทุกครั้ง
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หั ว ข้ อ Class activities & Self-directed learning
สุ ข ภาพและโรคของผู้ ใ หญ่ แ ละผู้ สู ง อายุ 4
ตารางที่ 11: หัวข้อและรายละเอียดการเรียน การสอน และการปฏิบัติงานของนักศึกษาภาควิชาอายุรศาสตร์
หัวข้อ /รายละเอียด

บรรยาย ปฏิบัติ
SDL
(ชั่วโมง) (ชั่วโมง) (ชั่วโมง)

อาจารย์ผู้สอน

กิจกรรมวิชาการ (Noon report/
interesting case/ bedside teaching /
grand round)
OPD General medicine and/or
subspecialty clinic
Attending round
Service round

-

24

60

อาจารย์ที่รับผิดชอบ

-

12

30

อาจารย์ที่รับผิดชอบ

-

90
90

-

Ward work

0

54
270

90

อาจารย์ประจาหอผู้ป่วย
แพทย์ใช้ทุน/
อาจารย์ประจาหอผู้ป่วย
-

รวม
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เอกสารต่างๆทีเ่ กี่ยวข้องกับนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 6 ภาควิชาอายุรศาสตร์
1. หนังสือบันทึกการปฏิบัติงาน (Log book)
นักศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดในการใช้ Log book ได้จากคาแนะนาในสมุด Log book
2. แฟ้มบันทึกผลงานนักศึกษา (Portfolio)
 มีวัตถุประสงค์เพื่อ
o เก็บสะสมผลงานนักศึกษาขณะปฏิบัติงานในภาควิชาอายุรศาสตร์
o ให้นักศึกษาได้ทบทวนตนเองในด้านการเรียนรู้ว่าประสบผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์หรือไม่
o นักศึกษาสามารถทบทวนตนเองเพื่อหาโอกาสพัฒนาตนเองให้ได้ตามวัตถุประสงค์
o อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถติดตามการเรียนรู้ของนักศึกษาเพื่อให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) เพื่อแนะนาแนวทาง
ในการพัฒนาตนเองให้ได้ตามวัตถุประสงค์
o ใช้ในการประเมินผลนักศึกษา (Summative assessment)
 องค์ประกอบของ portfolio
เอกสารที่ “ต้อง” มี (MUST)
o Logbook
o แบบประเมินตนเองเพื่อรับการให้ข้อมูลย้อนกลับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6
เอกสารอื่น ๆ ที่มีความสาคัญและสามารถนามาใส่ใน portfolio (SHOULD)
o เอกสาร ประกาศนียบัตร หรือใบประกาศเกียรติคุณ ที่นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ
ในหรือนอกหลักสูตรที่มีประโยชน์ต่อตนเองหรือสังคม
 นักศึกษามีหน้าที่ในการดูแล Portfolio ของตนเอง ขณะปฏิบัติงานในภาควิชาฯ ห้ามทาหายเพราะต้องใช้ในการ
ประเมินผล
 นักศึกษาต้องส่ง Portfolio เพื่อทาการประเมินผล (Summative assessment) ภายใน 3 วันทาการ หลังจากจบ
จากภาควิชาฯ
 การประเมินผลจะเป็น S (Satisfactory) และ U (Unsatisfactory) โดยนักศึกษาจะได้ S ก็ต่อเมื่อนักศึกษามี
เอกสารที่ต้องมี (MUST) ครบ ร่วมกับ Log book มีข้อมูลครบตามที่กาหนด
 ภาควิชาฯจะเก็บรักษา Portfolio ของนักศึกษาขณะนักศึกษาปฏิบัติงานที่ภาควิชาอื่นๆ และจะคืนให้แก่นักศึกษา
เมื่อนักศึกษาเรียนจบปีการศึกษา 2561 แล้ว
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3. แบบประเมินผลต่างๆ (ภาคผนวก ข) ประกอบด้วย
3.1 แบบประเมิน 360 องศา เพื่อประเมินนักศึกษาในด้านความรู้ ทักษะ และความเป็นวิชาชีพแพทย์
3.2 แบบประเมินผลการปฎิบัติงานของนักศึกษาที่ OPD, Bedside teaching round, Grand round, Noon
report และ Interesting case
3.3 แบบประเมิน Self assessment and reflection ของตัวนักศึกษาเอง
3.4 แบบประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา
3.6 แบบประเมินการสอบ long case อ้างอิงจาก ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม (ศ.ร.ว.)
3.7 แบบฟอร์มต่างๆในฟอร์มปรอทของแต่ละโรงพยาบาล ได้แก่
- Admission note
- Progression note
- Consultation note
- Discharge summary
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เกณฑ์การประเมินผล
การประเมินผลการเรียนของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ภาควิชาอายุรศาสตร์ มีการเปลี่ยนแปลงไปจากการ
ประเมินผลในชั้นปีที่ 4 และ 5 กล่าวคือ การประเมินการปฏิบัติงานในภาคปฏิบัติของนักศึกษามีความสาคัญมากกว่า
การสอบ เนื่องจากนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 เป็นการเรียนปีสุดท้ายก่อนที่จะจบไปเป็นแพทย์ เป็นปีการศึกษาที่จะได้
เรียนรู้ ฝึกฝนทักษะ และปฏิบัติงานจริงใกล้เคียงกับชีวิตความเป็นแพทย์มากที่สุดก่อนจบไปเป็นแพทย์ที่สมบูรณ์
ปีการศึกษานี้ จึงเป็นการบูรณาการความรู้ทางวิชาการต่างๆที่ได้เรียนมาในชั้นปีที่ 4 และ5 ร่วมกับทักษะความเป็น
วิชาชีพแพทย์ในด้านต่างๆ เกณฑ์การประเมินผลแสดงดังตาราง
ตารางที่ 12: เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 6 ภาควิชาอายุรศาสตร์
ปีการศึกษา 2561
ผลการ
สัดส่วนของ
วิธีการประเมิน
สัปดาห์ที่ประเมิน
เรียนรู้
การประเมินผล
ภาคปฏิบัต1.ิ 1. การปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยโดยอาจารย์แพทย์ ตลอดภาคการศึกษา
15%
(60%) 2. 2. ประเมินโดยอาจารย์ที่ควบคุม bedside
10%
3. teaching round, grand round
4. 3. การปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยโดยแพทย์ใช้ทุน
5%
5. 4. การทากิจกรรม Noon report,
15%
6. Interesting case
7. 5. OPD (1ครั้งต่อสัปดาห์)
10%
8. 6. Logbook
5%
การสอบ 1. 1. Long case examination 1 case
สัปดาห์ที่มี
10%
(40%) 2. 2. MEQ 3 ข้อ
การจัดสอบ
10%
3. 3. OSCE 10 ข้อ
20%
รวม
100%
 รายละเอียดการประเมินผล
1. การประเมินโดยใช้ rubrics เพื่อประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษาในภาคปฏิบัติ
o Rubric คือ เครื่องมือในการให้คะแนน (Scoring tools) ที่เกิดจากการรวมกันระหว่างเกณฑ์การให้คะแนน กับ
มาตราประมาณค่าหรือระดับคะแนน (Rating scale) เป็นแนวทางที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานหรือ
ศักยภาพของนักศึกษา ซึ่งการประเมินจะมี 2 ลักษณะ คือ
- ผลการปฏิบัติงานที่ได้จากกระบวนการของนักศึกษา ได้แก่ การปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยและแผนกผู้ป่วยนอก การ
นาเสนอผลงาน Noon report, Bedside teaching และ Grand round
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- กระบวนการที่นักศึกษาใช้เพื่อให้เกิดผลการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรับผิดชอบ ความตรงต่อเวลา กระบวนการ
ทางานเป็นทีม เจตคติในการทางาน มารยาทวิชาชีพแพทย์ เป็นต้น
o การประเมิน Rubrics หรือ การประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษานี้ ได้จากการประเมินโดยอาจารย์ผู้สอนที่
เกี่ยวข้องทุกคน การประเมินใช้แบบฟอร์มการประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษาที่เตรียมไว้ (ภาคผนวก ข) และ
นาคะแนนทั้งหมดจากอาจารย์ผู้สอนในแต่ละหัวข้อมาหาค่าเฉลี่ย
o แบบฟอร์มการประเมินการปฏิบัติงาน (ภาคผนวก ข) มีคะแนนรวมทั้งหมด 100% ประกอบด้วยหัวข้อการ
ประเมิน ดังนี้
1. ความรู้
30%
2. ทักษะทางคลินิกต่างๆ ประกอบด้วย
50%
- การแก้ปัญหาทางคลินิก
(15%)
- ความสามารถในการดูแลผู้ป่วยและการตัดสินใจ
(10%)
- การบันทึกเวชระเบียน
(10%)
- การทาหัตถการ
(5%)
- ทักษะการนาเสนอ
(5%)
- การสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติ
(5%)
3. ความเป็นวิชาชีพแพทย์ ประกอบด้วย
20%
- ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง
(4%)
- การวางตัวที่เหมาะสม
(4%)
- ความรับผิดชอบ
(4%)
- เจตคติและจริยธรรม
(4%)
- มนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
(4%)
o การประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษาด้วยแบบฟอร์มการประเมินการปฏิบัติงานที่จัดเตรียมไว้นี้ มีเกณฑ์
การให้คะแนนเป็นระดับคะแนน (Rating scale) และเกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพ ดังนี้
คะแนน
ระดับคุณภาพ
ต่ากว่า 6
1 (ปรับปรุง)
6-7
2 (พอใช้)
8-9
3 (ดี)
10
4 (ดีมาก)
โดยเกณฑ์ผ่านขั้นต่าอย่างน้อย 6 คะแนนในทุกทักษะ จึงจะผ่านการประเมิน
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o การประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 6 ภาควิชาอายุรศาสตร์ ประกอบด้วย
1. การเรียนและปฏิบัติงานที่หอผู้ป่วยอายุรกรรมประเมินโดยอาจารย์ประจาหอผู้ป่วย (15%) และแพทย์ใช้ทุน
ประจาหอผู้ป่วย (5%)
2. การเรียนและปฏิบัติงานที่แผนกผู้ป่วยนอกอายุรกรรม (10%)
3. กิจกรรมทางวิชาการต่างๆ ได้แก่ Noon report/ Interesting case และการมีส่วนร่วมของกิจกรรมวิชาการ
อื่นๆที่จัดโดยแพทย์ใช้ทุน ได้แก่ Topic review, Morbidity and mortality case conference, Journal
club (15%)
4. กิจกรรมทางวิชาการ bedside teaching, grand round (10%)
5. Log book พิจารณาการทาหัตถการให้ได้ตามเกณฑ์ขั้นต่า (5%)
2. การประเมินความรู้ ความเข้าใจทางทฤษฎีตามวัตถุประสงค์และเนื้อหาของแพทยสภา
2.1 การสอบรายยาว (Long case examination)
แนวทางการสอบปฏิบัติรายยาวของนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 6
o นักศึกษาจะได้ตรวจผู้ป่วยที่มีปัญหา/โรคอายุรกรรมที่พบบ่อยและสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา จานวน 1 ราย โดยนักศึกษาจะต้องเริ่มตั้งแต่ซักประวัติ ตรวจร่างกาย และ
นาเสนอผลการซักประวัติและตรวจร่างกาย พร้อมทั้งรวบรวมปัญหา (Problem lists) แนวทางการวินิจฉัย
และการวินิจฉัยแยกโรคพร้อมเหตุผล แนวทางการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ แผนการรักษา การรักษา
เบื้องต้นที่เหมาะสม หลังจากนั้นอาจารย์ผู้คุมสอบจะซักถามเพิ่มเติมในปัญหาต่างๆของผู้ป่วย ได้แก่
การตรวจทางห้องปฏิบัติการและภาพถ่ายทางรังสี การแปลผลทางห้องปฏิบัติการและภาพถ่ายทางรังสี
การดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างเหมาะสม การ couselling และ prevention
o โดยในช่วงการแปลผลทางห้องปฏิบัติการและภาพถ่ายทางรังสี อาจารย์ผู้คุมสอบอาจมีการทดสอบทักษะใน
การแปลผลจาก specimen โดยตรง เช่น ECG, Plain x-ray, CT, Sputum, Peripheral blood smear,
Urine analysis, Sputum examination เป็นต้น
o การสอบใช้เวลารวม 60-70 นาที รูปแบบการสอบ แบ่งเป็น
- การซักประวัติและตรวจร่างกาย
20-30 นาที
(Patient encounter under direct observation)
- นาเสนออาจารย์ผู้คุมสอบอย่างกระชับ
ไม่เกิน 10 นาที
(Case presentation)
- อภิปรายและตอบคาถาม
20-30 นาที
(Case discussion and patients encounter/couselling)
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o การประเมินคะแนน (คิดเป็น 10% ของคะแนนการสอบทั้งหมด) ได้จากการประเมินโดยอาจารย์แพทย์ผู้คุม
สอบจานวน 1 ท่าน ตามแบบฟอร์มการประเมินของศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศ.ร.ว.) ที่จัดเตรียมไว้ให้ (ภาคผนวก ข) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ก. การรวบรวมข้อมูล (การซักประวัติและการตรวจร่างกาย)
30 คะแนน
ข. การประมวลผลข้อมูล
10 คะแนน
ค. การวิเคราะห์และการให้เหตุผล
15 คะแนน
ง. การแก้ปัญหาผู้ป่วย
15 คะแนน
จ. การสื่อสารกับผู้ป่วย
15 คะแนน
ฉ. เจตคติและมารยาทวิชาชีพ
15 คะแนน
โดยเกณฑ์ผ่านขั้นต่าคือ คะแนนรวมอย่างน้อย 60 คะแนน
o การจัดสอบรายยาว จะจัดสอบในสัปดาห์ที่ 2-3 ของการวนภาควิชาอายุรศาสตร์ ครั้งที่ 2 ของนักศึกษา ณ
โรงพยาบาลที่นักศึกษาปฏิบัติงานอยู่ โดยอาจารย์ผู้สอบจะมีการแจ้งล่วงหน้าประมาณ 1 สัปดาห์
o คะแนนสอบรายยาวของภาควิชาอายุรศาสตร์ จะถูกส่งให้ศ.ร.ว.ร่วมกับคะแนนสอบรายยาวของ
ภาควิชาสูติศาสตร์ ศัลยศาสตร์ และกุมารเวชศาสตร์ ที่มีคะแนนสูงที่สุด
o กรณีที่นักศึกษาสอบไม่ผ่านในครั้งแรก ทางภาควิชาจะจัดให้มีการสอบซ่อม โดยการให้คะแนนสูงสุด
ไม่เกินเกณฑ์ผ่านขั้นต่า
o กรณีที่นักศึกษาสอบไม่ผ่านในครั้งที่ 2 ทางภาควิชาอาจไม่พิจารณาส่งชื่อนักศีกษาไปยัง ศ.ร.ว.
2.2 การสอบ MEQ (Modified Essay Questions)
o ข้อสอบ MEQ เป็นข้อสอบ Essay รูปแบบหนึ่ง ที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้สาหรับการสอบประเมินความสามารถด้านการ
คิดอย่างมีเหตุผล (Clinical reasoning skill) และการแก้ไขปัญหา (Problem solving skill) โดยใช้วิธีการสอบ
ข้อเขียน เพื่อทาให้นักศึกษามีวิธีการคิดที่เป็นระบบ โดยลักษณะโจทย์ข้อสอบ MEQ จะเป็นการนาเสนอ
สถานการณ์ของผู้ป่วยที่นักศึกษาสามารถพบได้ในเวชปฏิบัติทั่วไป ใน 1 ข้อประกอบด้วยหลายตอน และแต่ละ
ตอนอาจมีหลายคาถาม คาถามมีลักษณะปลายเปิด ให้นักศึกษาเขียนตอบด้วยคาตอบที่กระชับ ได้ใจความในเวลา
ที่กาหนด โจทย์ในแต่ละตอนจะต่อเนื่องกัน โดยนักศึกษาไม่สามารถย้อนกลับไปตอบคาถามก่อนหน้าได้ และโจทย์
ในตอนต่อไปจะเป็นข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับผู้ป่วย
o นักศึกษาจะได้รับโจทย์ MEQ จานวน 3 ข้อ (คิดเป็น 10% ของคะแนนการสอบทั้งหมด)
o การประเมินคะแนนการสอบ MEQ ทั้ง 3 ข้อ ได้จากการประเมินโดยอาจารย์แพทย์ผู้ตรวจข้อสอบ ตามแบบฟอร์ม
การประเมินที่เตรียมไว้ โดยเกณฑ์ผ่านขั้นต่าคือ คะแนนรวมจากทั้ง 3 ข้ออย่างน้อย 60%
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2.3 การสอบ OSCE (Objective Structured Clinical Examination)
o ข้อสอบ OSCE เป็นการประเมินทักษะทางคลินิก (Clinical skills) 5 ทักษะ ประกอบด้วย ทักษะการซักประวัติ
ทักษะการตรวจร่างกาย ทักษะการสื่อสาร ทักษะการทาหัตถการทางการแพทย์ และทักษะการแปลผล ข้อสอบ
OSCE ทีจ่ ัดขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐานของแพทยสภา
o ข้อสอบ OSCE นี้จะเหมือนกันทั่วประเทศ โดยถูกจัดส่งมาจากศ.ร.ว.ก่อนหน้าวันสอบ 1วัน
o ข้อสอบ OSCE จานวน 12 ข้อ (คิดเป็น 10% ของคะแนนการสอบทั้งหมด) โดยเกณฑ์ผ่านขั้นต่าคือ คะแนนรวม
อย่างน้อย 60 %
 เกณฑ์การตัดสิน ประกอบด้วย 2 วิธีคือ
1. การประเมินโดยใช้เกณฑ์ผ่าน/ไม่ผ่าน (Formative evaluation: S/U)
2. การตัดเกรดแบบอิงเกณฑ์และ/หรืออิงกลุ่ม (Summative evaluation) 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
การประเมินโดยใช้เกณฑ์ผ่าน/ไม่ผ่าน
1. นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนและปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนและปฏิบัติงานทั้งหมดของรายวิชานั้น
จึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบในรายวิชาดังกล่าว ในกรณีที่เรียนและปฏิบัติงานน้อยกว่าร้อยละ 80 ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการรายวิชาในการพิจารณาอนุญาตให้เข้าสอบในรายวิชานั้นได้ หากเข้าเรียนและปฏิบัติงานน้อยกว่า
ร้อยละ 80 จะให้สัญลักษณ์ I และจะต้องปฏิบัติงานเพิ่มเติมตามแต่ภาควิชาอายุรศาสตร์จะกาหนด
2. นักศึกษาที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ขัดต่อจริยธรรมทางการแพทย์ที่ดีระหว่างการเรียนและการปฏิบัติงาน หากได้รับ
การตักเตือนแล้ว 1 ครั้ง ทางภาควิชามีสิทธิ์ที่จะประเมินผลให้นักศึกษาไม่ผ่าน หรือไม่มีสิทธิ์สอบ (ตามประกาศ
แพทยศาสตร์ที่ 12/2555 เรื่อง เกณฑ์ความรู้ความสามารถในการประเมินเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวช
กรรม พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2554) และจะต้องปฏิบัติงานเพิ่มเติมตามแต่ภาควิชาอายุรศาสตร์จะกาหนด
3. นักศึกษาที่มีพฤติกรรมทุจริตหรือส่อเจตนาทุจริตในการสอบหรือการปฏิบัติงาน ให้ลงโทษโดยให้ได้รับเกรด F
4. นักศึกษาที่มีพฤติกรรมไม่ปฏิบัติตามระเบียบการสอบแต่ไม่เข้าข่ายทุจริต ให้ประธานคุมสอบพิจารณาดาเนินการ
ตามความเหมาะสม
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การตัดเกรดแบบอิงเกณฑ์และ/หรืออิงกลุ่ม
1. นักศึกษาที่มีพฤติกรรมทุจริตหรือส่อเจตนาทุจริตในการสอบหรือการปฏิบัติงาน ให้ลงโทษโดยให้ได้รับเกรด F
2. การตัดสินคะแนนใช้คะแนนรวมทั้งหมดนามาตัดเกรดเป็น A, B+, B, C+, C, D+, D, F โดยนักศึกษาจะต้อง
ได้คะแนนรวมไม่ต่ากว่า ร้อยละ 60 (เกรด C) โดยที่ต้องได้คะแนนผ่านเกณฑ์ขั้นต่า (minimal passing level:
MPL) ของการสอบในรายวิชานั้น ๆ ร่วมกับการประเมิน แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ได้ S จึงจะถือว่า ผ่าน
3. ในกรณีท่ีคะแนนรวมต่ากว่าร้อยละ 60 (หรือเกรด C) ทางภาควิชาฯจะให้โอกาสนักศึกษาสอบแก้ตัว 1 ครั้ง
แต่เกรดสูงสุดที่จะได้ไม่เกินเกรด C
4. กรณีนักศึกษาสอบแก้ตัวไม่ผ่านให้ปฏิบัติงานซ้าตามช่วงระยะเวลาที่ภาควิชาอายุรศาสตร์กาหนดหรือ
ลงทะเบียนเรียนซ้า แล้วจึงประเมินใหม่อีกครั้ง
5. นักศึกษาที่ไม่ส่ง Log book ตามเวลาที่กาหนด (ภายใน 3 วันทาการนับจากวันที่นักศึกษาแพทย์ลง กอง) จะไม่ได้รับ
การประเมินเกรด
6. ถ้านักศึกษามาปฏิบัติงาน (Ward round) น้อยกว่าร้อยละ 80 จะไม่มีการประเมินเกรดให้จนกว่าจะมาปฏิบัติงาน
เพิ่มเติมจนครบ
7. กรณีการอยู่เวรนอกเวลาราชการไม่ครบตามจานวนที่กาหนด จะไม่มีการประเมินเกรดให้จนกว่าจะมาปฏิบัติงาน
เพิ่มเติมจนครบ
โดยสรุป
 สุขภาพและโรคของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 4
o ผ่าน ก็ต่อเมื่อ ได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 (เกรด C) โดยทีต่ ้องได้คะแนนผ่านเกณฑ์ขั้นต่า (minimal
passing level: MPL) ของการสอบ MCQ, MEQ และ OSCE ร่วมกับการประเมิน portfolio ได้ S
o ในกรณีที่สอบไม่ผ่านทางภาควิชาฯจะให้โอกาสนักศึกษาแพทย์สอบแก้ตัว 1 ครั้งแต่เกรดสูงสุด
ที่ได้จะไม่เกินเกรด C
o กรณีนักศึกษาสอบแก้ตัวไม่ผ่าน ให้ปฏิบัติงานซ้าตามช่วงระยะเวลาที่ภาควิชาอายุรศาสตร์ กาหนดหรือ
ลงทะเบียนเรียนซ้า แล้วจึงประเมินใหม่อีกครั้ง
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การลา
นักศึกษาควรหลีกเลี่ ยงการลาที่ไ ม่จาเป็น โดย
1. นักศึกษามีสิทธิ์ลาไม่เกินร้อยละ 20 ของจานวนวันที่กาหนดไว้ให้ปฏิบัติงาน**โดยมีเหตุผลอันสมควร
2. ให้นักศึกษาส่งใบลาทุกครั้งที่นักวิชาการศึกษา ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกของแต่ละโรงพยาบาลเพื่อเก็บ
ทะเบียนประวัติ
3. ในกรณีลากิจนักศึกษาต้องแจ้งอาจารย์ประจาหอผู้ป่วยให้รับทราบทุกครั้ง และต้องได้รับความเห็นชอบก่อน
การลากิจต้องส่งใบลาล่วงหน้า 1 สัปดาห์ เนื่องจากการลาทุกครั้งจะถูกนาเข้าพิจารณาของที่ประชุมภาควิชา
อายุรศาสตร์ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน
4. ในกรณีลาป่วยนักศึกษาต้องแจ้งอาจารย์ประจาหอผู้ป่วยให้รับทราบทุกครั้ง การลาป่วยต้องส่งใบลาทันทีที่
นักศึกษากลับมาปฎิบัติงาน เนื่องจากการลาทุกครั้งจะถูกนาเข้าพิจารณาของที่ประชุมภาควิชาอายุรศาสตร์
เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน
5. ในกรณีที่นักศึกษาลาและมีเวรหรือมีความรับผิดชอบในกิจกรรมวิชาการในวันนั้นๆ นักศึกษาต้องแลกเวรและ
มอบหมายงานกับเพื่อนนักศึกษาให้เรียบร้อย หรือมีการเลื่อนกิจกรรมวิชาการ เพื่อไม่ให้เสียงาน
6. ถ้ามีการลาไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม และเกินร้อยละ 20 ของระยะเวลาการปฏิบัติงาน นักศึกษาต้องกลับมาปฏิบัติงาน
ต่อจนกว่าจะครบ จึงจะได้รับการประเมินให้ผ่าน
หมายเหตุ :
วันที่กาหนดไว้ให้ปฏิบัติงาน**หมายถึง
- ในเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 07.00 – 17.00 น. (นักศึกษาทุกคน)
- นอกเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 17.00 – 07.00 น. ในวันราชการ และ 07.00 – 07.00 น.
ในวันหยุดราชการ (เฉพาะนักศึกษาที่อยู่เวร)
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ภาคผนวก ก.
ตารางที่ 13: ตารางการอยู่เวรของนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 6 ภาควิชาอายุรศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
ตารางเวรรวม ภาควิชาอายุรศาสตร์ ปี การศกึ ษา 2561 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
วันที่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
เดือน
เม.ย.
พ.ค. C2 D
C1 C2 D
C1 C2 D
มิ.ย. B2 A1 A2 B1 B2 A1 A2 B1 B2
G1
ก.ค. F2 E1 E2 F1 F2 E1 E2 F1 F2 E1 E2
ส.ค. M2 N1 N2 M1 M2 N1 N2 M1 M2 N1 N2
ก.ย. L2
I1 I2 J
I1 I2 J
I1
ต.ค. P2 O1 O2 P1 P2 O1 O2 P1 P2 O1 O2

วันหยุด
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
C1 C2 D
G2 H1 H2 G1
F1 F2 E1 E2
K1 K2 L1
I2 J
I1
P1
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C1
G2
F1
L2
I2

C2
H1
F2
K1
J

D
A1 A2 B1 B2 A1 A2
H2 G1 G2 H1 H2 G1 G2 H1 H2
E1 E2 F1
M1 M2 N1 N2
K2 L1 L2 K1 K2 L1 L2 K1 K2
I1 I2 J
O1 O2 P1

B1
G1
M1
L1
P2

B2
G2
M2
L2
O1

A1
H1
N1
K1
O2

C1
A2 B1
H2
N2 M1
K2 L1
P1

ตารางที่ 14: ตารางการอยู่เวรของนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 6 ภาควิชาอายุรศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 โรงพยาบาลกลาง

ตารางเวรรวม นักศกึ ษาแพทย์ชนั ้ ปี ที่ 6 ภาควิชาอายุรศาสตร์ ปี การศกึ ษา 2561 โรงพยาบาลกลาง
วันที่
เดือน
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.

1

2

K2 L1
I1
M1 M2
F1 F2
A1
G1 G2

3
L2
I2
N1
E1
A2
H1

4
K1
J
N2
E2
B1
H2

5

6

K2 L1
I1
M1 M2
F1 F2
B2 A1
G1 G2

7
L2
I2
N1
E1
A2
H1

8
K1
J
N2
E2
B1
H2

9

วันหยุด

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

K2 L1 L2
O1
M1 M2 N1
F1 F2
B2 A1 A2
G1 G2 H1

K1 K2 L1 L2
O2 P1 P2 O1
N2 M1 M2 N1
C1 C2 D
B1 B2 A1 A2
H2
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K1 K2 L1 L2
O2 P1 P2 O1
N2 M1 M2 N1
C1 C2 D
B1 B2 A1 A2

I1 I2 J
O2 P1 P2 O1
N2
E1 E2
C1 C2 D
B1 B2
G1

I1 I2 J I1
O2 P1 P2 O1 O2
F1 F2 E1 E2 F1
C1
C2 D
G2 H1 H2 G1 G2

P1
F2
C1
H1

K1
I2 J
P2
E1 E2
C2 D
H2

ภาคผนวก ข.
แบบประเมินระหว่างการปฏิบัติงาน
และแบบฟอร์มบันทึกต่างๆ ของนักศึกษาแพทย์
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แบบประเมินผลระหว่างการเรียน นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6
 การสอนข้างเตียง Bedside teaching หรือ Grand round  Noon report หรือ Interesting case  แผนกผู้ป่วยนอกอายุรกรรม (OPD)
ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาล  เจริญกรุงประชารักษ์  กลาง สานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
สานักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง
ชื่อ ...................................................................... รหัสนักศึกษา..........................................
หัวข้อ
คะแนนที่ประเมินได้
๑. ซักประวัติ
สามารถซักประวัติได้ละเอียด สามารถซักประวัติได้
สามารถซักประวัติได้
ประวัติยังขาดข้อมูล
ประวัติขาดข้อมูลสาคัญ
ครบถ้วนทุกมิติ
ครอบคลุม
พอใช้
สาคัญบางส่วน
โดยส่วนใหญ่
 ๑๐
๙  ๘
๗  ๖
๕  ๔
๓๒๑
๒. ตรวจร่างกาย รายงานการตรวจร่างกายได้
รายงานการตรวจร่างกาย
รายงานการตรวจ
ขาดข้อมูลการตรวจ
ขาดข้อมูลการตรวจ
ตามระบบ ครบถ้วน
ได้ครอบคลุม
ร่างกายได้พอใช้
ร่างกายที่สาคัญบางส่วน ร่างกายที่สาคัญโดย
ส่วนใหญ่
๕  ๔
 ๑๐
๙  ๘
๗  ๖
๓๒๑
๓. การส่งตรวจ เลือก และสามารถอธิบาย
เลือกการส่งตรวจฯได้
เลือก และสามารถ
ขาดความครอบคลุมการ ขาดทักษะในการเลือกและ
ทางห้อง
เหตุผลการส่งตรวจฯได้อย่าง ถูกต้องครอบคลุม สามารถ อธิบายเหตุผลการส่ง
เลือกและเหตุผลกการส่ง การให้เหตุผลในการส่งตรวจ
ปฏิบัติการ
เหมาะสมและถูกต้อง
อธิบายเหตุผลได้เป็นส่วน
ตรวจฯได้ถูกต้องเป็น
ตรวจฯโดยส่วนใหญ่
ฯ
ครอบคลุม
ใหญ่
ส่วนใหญ่
๕  ๔
 ๑๐
๙  ๘
๗  ๖
๓๒๑
๔. การตั้ง
สามารถตั้งประเด็นปัญหาได้
สามารถตั้งประเด็นปัญหา สามารถตั้งประเด็น
ตั้งประเด็นปัญหาได้แต่
ขาดความสามารถในการตั้ง
ประเด็นปัญหา
อย่างถูกต้อง และครอบคลุม
ได้อย่างถูกต้อง ครอบคลุม ปัญหาได้ ครอบคลุม
ขาดความครอบคลุม
ประเด็นปัญหาจากการซัก
เพื่อการอภิปราย ทุกมิติจากการซักประวัติ
ปัญหาส่วนใหญ่ จากการ
เฉพาะปัญหาสาคัญ จาก ปัญหาสาคัญจากการซัก ประวัติตรวจร่างกายและ
ตรวจร่างกาย และการตรวจ
ซักประวัติตรวจร่างกาย
การซักประวัติตรวจ
ประวัติตรวจร่างกายและ การตรวจทาง
ทางห้องปฏิบัติการ
และการตรวจทาง
ร่างกายและการตรวจ
การตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ
ห้องปฏิบัติการ
ทางห้องปฏิบัติการ
ห้องปฏิบัติการ
 ๑๐
๙  ๘
๗  ๖
๕  ๔
๓๒๑
๕. การอภิปราย สามารถเชื่อมโยงข้อมูลจาก สามารถเชื่อมโยงข้อมูล
สามารถเชื่อมโยงข้อมูลจาก ขาดความเชื่อมโยงข้อมูล ขาดความเชื่อมโยงข้อมูลจาก
ประเด็นปัญหา
การซักประวัติตรวจร่างกาย จากการซักประวัติตรวจ
การซักประวัติตรวจร่างกาย จากการซักประวัติตรวจ การซักประวัติตรวจร่างกายและ
(Discussion)
และการตรวจทาง
ร่างกายและการตรวจทาง และการตรวจทาง
ร่างกายและการตรวจทาง การตรวจทางห้องปฏิบัติการกับ
ห้องปฏิบัติการกับเนือ้ หาที่ได้ ห้องปฏิบัติการกับเนือ้ หา
ห้องปฏิบัติการกับเนือ้ หาที่ ห้องปฏิบัติการกับเนือ้ หาที่ เนื้อหา
จากเอกสารอ้างอิงเพื่อ
ที่ได้จากเอกสารอ้างอิง
ได้จากเอกสารอ้างอิงเพื่อ
ได้จากเอกสารอ้างอิงเพื่อ ที่ได้จากเอกสารอ้างอิง
อภิปรายได้ถูกต้องและ
เพื่ออภิปรายได้ถูกต้องและ อภิปรายได้พอใช้ และ
อภิปรายประเด็นปัญหา เพื่ออภิปรายประเด็น
ครอบคลุมทุกมิติ
ครอบคลุมปัญหาส่วนใหญ่ ครอบคลุมปัญหาสาคัญ
สาคัญ
ปัญหาส่วนใหญ่
๕  ๔
๗  ๖
 ๑๐
๙  ๘
๓๒๑
๖. ทักษะการ
เป็นขั้นตอนดีมาก
เป็นขั้นตอนฟังเข้าใจ ถาม เป็นขั้นตอน แต่ต้องถาม ไม่เป็นขั้นตอน ต้องถาม สับสน ไม่มีความเข้าใจใน
นาเสนอ
เข้าใจง่าย
เพิ่มเติมเล็กน้อย
ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อทา
ข้อมูลค่อนข้างมากเพื่อทา เรื่องที่นาเสนอ
ความเข้าใจ
ความเข้าใจ
 ๑๐
๙  ๘
๗  ๖
๕  ๔
๓๒๑
๗. การสื่อสาร
ดีมาก เป็นที่พึงพอใจของ
ดี ผู้ป่วย/ญาติเข้าใจโรคที่
พอใช้ ผู้ป่วย/ญาติเข้าใจ ผู้ป่วย/ญาติบางคนไม่
ใช้ภาษาไม่เหมาะสม สร้าง
กับผู้ป่วย/ญาติ
ผู้ป่วย/ญาติ
เป็น
โรคที่เป็นโดยส่วนใหญ่
เข้าใจโรคทีเ่ ป็น
ความสับสนให้
แก่ผู้ป่วย/ญาติ
๗  ๖
 ๑๐
๙  ๘
๕  ๔
๓๒๑
๘. ความตรงต่อ มาเตรียมตัวก่อนเวลา
มาตรงเวลา
มาสายไม่เกิน ๕ นาที
มาสาย ๕- ๑๐ นาที โดย มาสายมากกว่า ๑๐ นาที
เวลา
โดยไม่มีเหตุผลอัน
ไม่มีเหตุผล
โดยไม่มีเหตุผล
สมควร
อันสมควร
อันสมควร
 ๑๐
๙  ๘
๗  ๖
๕  ๔
๓๒๑
รวม(คะแนนเต็ม ๘๐ คะแนน)

รูปถ่ายนักศึกษา
%
๒๐

๒๐

๑๐

๑๐

๒๕

๕

๕

๕
๑๐๐

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

39 | P a g e

รวม

แบบประเมินตนเองเพื่อรับการให้ข้อมูลย้อนกลับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6
ครั้งที่ ............................. วันที่ ........................................................
ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาล  เจริญกรุงประชารักษ์  กลาง
สานักการแพทย์ สานักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ชื่อ นศพ. ..........................................................................รหัสนักศึกษา..........................................

รูปถ่ายนักศึกษา

คาสั่ง กรุณาทาเครื่องหมาย ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
ดีมาก
100%

หัวข้อที่ประเมิน

ดี
80%

พอใช้
60%

ต้อง
พัฒนา
40%

ต้องปรับปรุง
20%

ประเมินไม่ได้

ข้าพเจ้ามีความรู้พื้นฐานทีส่ าคัญ
ข้าพเจ้ามีความสามารถในการทา
หัตถการที่สาคัญ
ข้าพเจ้าบันทึกเวชระเบียนได้เป็น
ระเบียบ อ่านเข้าใจง่าย
ข้าพเจ้ามีความสามารถในการสื่อสารกับ
ผู้ป่วย/ญาติเป็นอย่างดี
ข้าพเจ้ามีความสามารถในการสื่อสารกับ
ผู้ร่วมงานได้เป็นอย่างดี
ข้าพเจ้ายินดีรับฟังข้อเสนอแนะ/
ข้อคิดเห็นจากเพื่อนร่วมงาน
ข้าพเจ้าสามารถทางานเป็นทีมได้เป็น
อย่างดี
ข้าพเจ้าเคารพสิทธิผู้ป่วย
ข้าพเจ้ามาปฏิบัติงานตรงเวลาสม่าเสมอ
ข้าพเจ้าแต่งกายตามระเบียบและ
เหมาะสม
ข้าพเจ้ามีมนุษยสัมพันธ์ดีกบั เพื่อน
ร่วมงาน
ภาพรวมของตัวข้าพเจ้าในการปฏิบัติงาน :  ผ่าน  ต้องการการพัฒนา  ไม่ผ่าน
ความคิดเห็นเพิ่มเติม
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................

ชื่ออาจารย์ผู้ประเมิน ........................................................วันที่ .............................
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แบบประเมินการสอนของอาจารย์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ ปีการศึกษา....................
ศูนย์แพทยศาสตรศีกษาชั้นคลินิกสานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
หัวข้อเรื่อง..........................................................................ชื่ออาจารย์ผู้สอน....................................................
นศพ.ชั้นปีที่.....................................................................วันที่ประเมิน...............................................................

ดีมาก (4)

ดี (3)

พอใช้ (2)

ควรปรับปรุง (1)

หมายเหตุ

1. มีการระบุวัตถุประสงค์ชัดเจน
2. สอนได้ครบตามวัตถุประสงค์
3. สื่อการสอนเหมาะสม
4. มีการกระตุ้น และจูงใจในการสอน
5. ตอบคาถามได้ชัดเจน, เข้าใจดี
6. มนุษยสัมพันธ์กับ นศพ.
7. การตรงต่อเวลา
8 .โดยภาพรวมการสอนทั้งหมด
ข้อเสนอแนะ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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แบบประเมินการสอบ long case (ศ.ร.ว.)
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รายงานผู้ป่วยแรกรับ (Admission note) โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
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รายงาน(Progression note)
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แบบฟอร์มโรงพยาบาลกลาง

49 | P a g e

50 | P a g e

51 | P a g e

52 | P a g e

