คานา
การศึ ก ษาในระดับ อุ ด มศึ ก ษาสาหรั บ วิช าแพทยศาสตร์ ในชั้ น คลิ นิ ก จะเริ่ ม ในชั้ น ปี ที่ 4
โดยนักศึกษาแพทย์ จะได้นาความรู ้ ในชั้นระดับ preclinic มาใช้ในการดู แลผูป้ ่ วยจริ ง การเรี ยนในชั้นปี ที่ 4
ประกอบด้วย รายวิชา 2101441 : การดูแลผูป้ ่ วยผ่าตัด 1 (Perioperative Care I) ซึ่ งเป็ นภาคทฤษฏี และ รายวิชา
2101442 : การดูแลผูป้ ่ วยผ่าตัด 2 (Perioperative Care II) ซึ่งเป็ นภาคปฏิบตั ิ
การเรี ยนในทั้ง 2 รายวิชา เรี ยนผสมผสานไปทั้ง 2 รายวิชา ซึ่งเป็ นความรู ้พ้ืนฐานทางด้านศัลยกรรมที่
จาเป็ นสาหรับนักศึกษาแพทย์ช้ นั ปี ที่ 4
คู่มือนักศึกษาแพทย์เล่ มนี้ จดั ทาขึ้นด้วยวัตถุ ประสงค์เพื่อเป็ นแนวทางให้นักศึกษาแพทย์สามารถ
ศึกษารวมถึ งปฏิบตั ิงานทางด้านศัลยกรรม ณ ภาควิชาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลกลาง และโรงพยาบาลเจริ ญกรุ ง
ประชารักษ์ ได้อย่างราบรื่ นและมีความสุ ข อันจะส่ งผลให้นกั ศึกษาสามารถเรี ยนรู ้ ทางด้านศัลยกรรมได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพสู งสุ ด
คณาจารย์ ภาควิชาศัลยศาสตร์
สานักการแพทย์ กรุ งเทพมหานคร
พฤศจิกายน 2561

1

สารบัญ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

หัวข้ อ
รายชื่ ออาจารย์ภาควิชาศัลยศาสตร์
การจัดกลุ่มรายชื่ ออาจารย์ ที่ปรึกษา(Mentor) นักศึกษาแพทย์ ร่ ุ นที่ 1
ภาควิชาศัลยศาสตร์
ตารางการปฏิบัติงาน
หัวข้ อการเรียนการสอนแบบเข้ าห้ องเรียน(Class activities)
การปฏิบัติงานที่หอผู้ป่วยศัลยกรรม
การปฏิบัติงานที่แผนกผู้ป่วยนอกศัลยกรรม
การปฏิบัติงานที่ห้องผ่าตัด
การอยู่เวรนอกเวลาราชการ
การเขียนรายงาน
หนังสื อบันทึกการปฏิบัติงาน(Log book)
การเรี ยนรู้ ด้วยตนเอง(Self-directed learning-SDL)
หัวข้ อ Class activities&Self-directed learning
เกณฑ์ การประเมินผล
ภาคผนวก ก.-ตารางสอน
ภาคผนวก ข.-ตารางอยู่เวรนอกเวลาราชการ
ภาคผนวก ค.-แบบประเมินระหว่างการปฏิบัติงาน

2

หน้ า
3
7
9
10
11
11
12
12
12
12
17
18
23
42
44

รายชื่ ออาจารย์ภาควิชาศัลยศาสตร์ สานักการแพทย์ กรุ งเทพมหานคร
สานักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ ฟ้าหลวง
โรงพยาบาลกลาง
1. อ.นพ.ชัยพร
2. อ.นพ.เกษมศักดิ์
3. อ.นพ.สมเกียรติ
4. อ.นพ.สุ ภกิจ
5. อ.นพ.ณรงค์
6. อ.นพ.โดม
7. อ.นพ.อิทธิพล
8. อ.นพ.ปัญญา
9. อ.พญ.ปัณฑิตา
10. อ.พญ.ธันย์ชนก
11. อ.พญ.ณัฐสิ นี
12. อ.นพ.บัญญัติ
13. อ.นพ.อนันต์
14. อ.นพ.กฤษดา
15. อ.พญ.ฉัตรนภา
16. อ.พญ.ภัทรส
17. อ.พญ.ภารวี

สุ วชิ ชากุล
พยุงธนทรัพย์
อัศวโรจน์พงษ์
ฉัตรไชยาฤกษ์
บุญญกาศ
เจริ ญทอง
วิรัตนภานุ
ทวีปวรเดช
เอี่ยมศุภนิมิตร
สว่างแสงวัฒนา
อารี กุล
ละอองทอง
เงางามรัตน์
กองสวัสดิ์
ศรี คิรินทร์
สว่างศรี
ประยูรหงส์

วว. ศัลยศาสตร์ ทวั่ ไป
วว. ศัลยศาสตร์ ตกแต่ง
วว. ศัลยศาสตร์ ทว่ั ไป
วว. ศัลยศาสตร์ ทว่ั ไป
วว. ศัลยศาสตร์ ทว่ั ไป
วว. ศัลยศาสตร์ ทว่ั ไป
วว. ศัลยศาสตร์ ทว่ั ไป
วว. ศัลยศาสตร์ ทวั่ ไป
วว. ศัลยศาสตร์ ทวั่ ไป
วว. ศัลยศาสตร์ ทว่ั ไป
วว.ศัลยศาสตร์ ทว่ั ไป
วว.ศัลยศาสตร์ ทว่ั ไป
วว.ศัลยศาสตร์ ทว่ั ไป
วว.ศัลยศาสตร์ ทว่ั ไป
วว.ศัลยศาสตร์ ทว่ั ไป
วว.ศัลยศาสตร์ ทว่ั ไป
วว.ศัลยศาสตร์ ทว่ั ไป

1. อ.นพ.กาพล

รัชวรพงศ์

วว. ศัลยศาสตร์ ทวั่ ไป

2. อ.นพ.เกียรติพนั ธุ์

สุ คนั ธปรี ย ์

วว. ศัลยศาสตร์ ทวั่ ไป

3. อ.นพ.สราวุธ

ฐานะวุฑฒ์

วว. ศัลยศาสตร์ ทวั่ ไป

4. อ.นพ.ราวิน

วงษ์สถาปนาเลิศ

วว. ศัลยศาสตร์ ทวั่ ไป

5. อ.นพ.ยงสุ ข

ธรรมโชติ

วว. ศัลยศาสตร์ ทวั่ ไป

6. อ.นพ.กฤษกร

ศรี กีรติวงศ์

วว. ศัลยศาสตร์ ทวั่ ไป

7. อ.นพ.นิ รกัลป์

พึ่งโสภา

วว.ศัลยศาสตร์ ทวั่ ไป

8. อ.นพ.เกียรติศกั ดิ์

ทัศนวิภาส

วว.ศัลยศาสตร์ ทวั่ ไป

โรงพยาบาลเจริญกรุ งประชารักษ์
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9. อ.นพ.กรัญชัย

ตรี ตรง

วว.ศัลยศาสตร์ ทวั่ ไป

10. อ.พญ.เบญจพร

นันทสันติ

วว.ศัลยศาสตร์ ทวั่ ไป

11. อ.พญ.วายูน

จนะโนภาส

วว.ศัลยศาสตร์ ทวั่ ไป

12. อ.พญ.กนิษฐา

สกลประกายกิจ

วว.ศัลยศาสตร์ ทวั่ ไป

13. อ.นพ.อธิวุฒิ

บวรวัฒนาวานิช

วว.ศัลยศาสตร์ ทวั่ ไป

อาจารย์พเิ ศษ
1. เรื ออากาศเอกหญิงบุษบา จิรัปปภา
2. อ.นพ.วิสุทธิ์
อนันต์สกุลวัฒน์
3. ศ.คลินิก นพ.อานาจ กุสลานันท์

กลุ่มงานรังสี วิทยา โรงพยาบาลกลาง
วว.สู ติศาสตร์ และนรี เวชวิทยา
วว.นิติเวชศาสตร์
ป.ชั้นสู ง อายุรศาสตร์
โรงพยาบาลเจริ ญกรุ งประชารักษ์

ตารางที่ 1 : แสดงรายชื่ อ นั ก ศึ ก ษาแพทย์ ช้ั น ปี ที่ 4 ปี การศึ ก ษา 2560
ลาดับ
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

รหัสประจาตัว
Student Code
5832101001
5832101002
5832101003
5832101004
5832101005
5832101006
5832101007
5832101008
5832101009
5832101010
5832101011
5832101012
5832101013
5832101014
5832101015

ชื่ อ – นามสกุล
Name - Surname
นางสาวกวินนาฏ ทาตระกูล
นายเกล้า
สงวนงาม
นายจิรัสม์
พัวพัฒนกุล
นางสาวจุฑามาศ สิ ทธิกรณ์
นางสาวชญานิน สื บถวิลกุล
นางสาวชณิ ฎสฬา อิสระวิสุทธิ์
นางสาวชนกนันท์ เสนวรรณะ
นางสาวชนิกานต์ เจดียถ์ า
นางสาวชนิกานต์ ศักดิ์ภู่อร่ าม
นางสาวฐิติรัตน์
ตรี โลจน์วงศ์
นางสาวธิดาเทพ หมื่นวิเศษ
นางสาวนฤวรรณ พนากุลชัยวิทย์
นางสาวนันทิกานต์ ปลาสุ วรรณ์
นางสาวนิติกุล
สุ ริยะศิริ
นางสาวนิศารัตน์ เพิ่มเพ็ง
4

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

5832101016
5832101017
5832101018
5832101019
5832101020
5832101021
5832101022
5832101023
5832101024
5832101026
5832101027
5832101028
5832101029
5832101031
5832101032

นายปรัชญา
นางสาวปานฤทัย
นางสาวไปรยา
นายพงศกร
นางสาวพชรวรรณ
นางสาวพัทธ์ธีรา
นางสาวพิชญ์นารี
นางสาวภัคจีรา
นางสาวภัทรวริ นทร์
นางสาวรสริ นทร์
นางสาวรสิ นทรา
นางสาวรุ่ งมน
นางสาววิชุดา
นางสาวสุ รัสวดี
นางสาวอารี ยา

5

เกตุวงศา
วงศ์คาพัน
ลิ่มนิรันดร
วิมลสรกิจ
อรุ ณราษฎร์
เลาหะวีร์
มะมา
วงษ์ประดิษฐ์
เงินทอง
ตั้งดารงวงศ์
อินผวน
สะบาย
คุรุธรรมานนท์
นาคเสน
ละมูล

กลุ่ ม ที่ 1
กลุ่ ม ที่ 2

การจั ด กลุ่ ม นั ก ศึ ก ษาแพทย์ ช้ ั นปี ที่ 4 ภาควิช าศั ล ยศาสตร์ ปี การศึ ก ษา 2561
แบ่ ง เป็ น 2 กลุ่ ม กลุ่ ม ละ 15 คน โดย
ขึ้ นปฏิ บ ตั ิ ง านที่ โ รงพยาบาลเจริ ญกรุ ง ประชารั ก ษ์ก่ อ น (แบ่ ง เป็ นกลุ่ ม ย่อย A , B , C)
ขึ้ นปฏิ บ ตั ิ ง านที่ โ รงพยาบาลกลางก่ อน (แบ่ ง เป็ นกลุ่ ม ย่อย D , E , F )

ตารางที่ 2 : แสดงรายชื่ อ นั ก ศึ ก ษาแพทย์ ช้ั นปี ที่ 4 และการแบ่ งกลุ่ ม ย่ อ ย (กลุ่ ม ที่ 1)

3

5832101006 นางสาวชณิฎสฬา อิสระวิสุทธิ์

4

5832101008 นางสาวชนิกานต์ เจดีย์ถา

5

5832101009 นางสาวชนิกานต์ ศักดิ์ภู่อร่าม

6

5832101011 นางสาวธิดาเทพ หมื่นวิเศษ

7

5832101015 นางสาวนิศารัตน์ เพิ่มเพ็ง

8

5832101017 นางสาวปานฤทัย วงศ์คาพัน

9

5832101018 นางสาวไปรยา ลิ่มนิรันดร

10

5832101020 นางสาวพชรวรรณ อรุณราษฎร์

11

5832101023 นางสาวภัคจิรา วงษ์ประดิษฐ์

12

5832101024 นางสาวภัทรวรินทร์ เงินทอง

13

5832101027 นางสาวรสินทรา อินผวน

14

5832101028 นางสาวรุ่งมน สบาย

15

A

อ.นพ.ชัยพร สุ วชิ ชากุล

5832101005 นางสาวชญานิน สืบถวิลกุล

Shock
อ.นพ.สุภกิจ (รพก.)
วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561
เวลา 13.00 -15.00 น.

B

อ.นพ.สมเกียรติ อัศวโรจน์พงษ์

2

Surgical nutrition
อ.นพ.ชัยพร (รพก.)
วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562
เวลา 9.00 -11.00น.

C

5832101029 นางสาววิชุดา คุรุธรรมานนท์

6

TOPIC
ที่ป รึ ก ษา /present

อ.นพ.โดม เจริ ญทอง

5832101004 นางสาวจุฑามาศ สิทธิกรณ์

ที่ป รึ ก ษา ที่ป รึ ก ษา
(รพจ.) (รพก.)
ุ ิ บวรวัฒนาวานิช
อ.นพ.อธิวฒ

1

กลุ่ ม
ย่ อ ย

อ.พญ.กนิษฐา สกลประกายกิจ

ชื่ อ -สกุล

อ.นพ.จักรชัย บุญยวณิ ชย์

ลาดับ ที่ รหั ส นั ก ศึ ก ษา

อ.พญ.ปัณฑิตา เอี่ยมศุภนิมติ ร (รพก.)
วันอังคารที่ 4 มกราคม 2562
เวลา 13.00 -15.00 น.

ตารางที่ 3 : แสดงรายชื่ อนักศึกษาแพทย์ ช้ ั นปี ที่ 4 และการแบ่ งกลุ่มย่ อย (กลุ่มที่ 2)

5832101002 นายเกล้า สงวนงาม

3

5832101003 นายจิรัสม์ พัวพัฒนกุล

4

5832101007 นางสาวชนกนันท์ เสนวรรณะ

5

5832101001 นางสาวฐิติรัตน์ ตรีโลจน์วงศ์

6

5832101012 นางสาวนฤวรรณ พนากุลชัยวิทย์

7

5832101013 นางสาวนันทิกานต์ ปลาสุวรรณ์

8

5832101014 นางสาวนิติกุล สุริยะศิริ

9

5832101016 นายปรัชญา เกตุวงศา

10

5832101019 นายพงศกร วิมลสรกิจ

12

5832101021 นางสาวพัทธ์ธีรา เลาหะวีร์

13

5832101022 นางสาวพิชญ์นารี มะมา

14

5832101026 นางสาวรสรินทร์ ตั้งดารงวงศ์

15

5832101031 นางสาวสุรัสวดี นาคเสน

16

5832101032 นางสาวอารียา ละมูล

D

E

F

อ.พญ.เบญจพร นันทสันติ

2

Post op complication
อ.พญ.กนิษฐา (รพจ.)
วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561
เวลา 09.00 -12.00 น.

อ.นพ.กฤษกร ศรี กีรติวงศ์

5832101001 นางสาวกวินนาฏ ทาตระกูล

Surgical infection
อ.นพ.อธิวฒ
ุ ิ (รพจ.)
วันพุธที่ 3 มกราคม 2562
เวลา 09.00 -12.00 น.

หมายเหตุ : นศพ. ส่ งรายงานกับอาจารย์ทปี่ รึกษา จานวน 6 ฉบับ ฝั่งละ 3 ฉบับ
โดยฉบับที่ 3 ส่ งก่ อนวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 16.00 น.
ฉบับสุ ดท้ ายส่ งภายในวันศุกร์ ที่ 4 มกราคม 2562

7

อ.นพ.นิรกัลป์ พึ่งโสภา

1

อ.พญ.ปั ณฑิตา เอี่ยมศุภนิมิตร

ชื่ อ -สกุ ล

อ.นพ.ปั ญญา ทวีปวรเดช

รหั ส นั ก ศึ ก ษา

กลุ่ ม
ที่
ที่ TOPICที่ปรึ กษาpresent
ย่ อย ปรึ กษา ปรึ กษา
(รพก.) (รพจ.)

อ.นพ.กฤษดา กองสวัสดิ์

ลาดั บ
ที่

Fluid and electrolyte
อ.นพ.นิรกัลป์ (รพจ.)
วันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2562
เวลา 13.00 -15.00 น.

ตารางการปฏิบัติงาน
นักศึกษาจะปฏิบตั ิงานในภาควิชาศัลยศาสตร์ ท้ งั หมด 9 สัปดาห์
- สัปดาห์แรก มีเรี ยนหัวข้อ SKILL LAB จะสอนแยกแต่ละโรงพยาบาล
- การเรี ยน Lecture รวมแบบผ่านระบบ teleconference
นักศึกษาจะได้ผา่ นการปฏิบตั ิงานที่ภาควิชาศัลยศาสตร์ ที่โรงพยาบาลกลางและ โรงพยาบาลเจริ ญกรุ งประชารักษ์
แห่งละ 4 สัปดาห์ โดยจะมีการแบ่งกลุ่มนักศึกษาเป็ น 2 กลุ่ม ๆ ละ 15 คน แล้วหมุนเวียน ในสัปดาห์ที่ 5
4 สัปดาห์ที่ผา่ นแต่ละโรงพยาบาล นักศึกษาจะได้ปฏิบตั ิงานตามแผนกต่าง ๆ ดังนี้
 หอผูป้ ่ วยศัลยกรรม(Inpatient department – IPD)
 แผนกผูป้ ่ วยนอกศัลยกรรม(Outpatient department – OPD)
 ห้องผ่าตัดใหญ่ ( Major operation room)
 ห้องผ่าตัดเล็ก ( Minor operation room)
ตามตารางหมุนเวียนแต่ละโรงพยาบาล
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หัวข้ อการเรียนการสอน
ในแต่ละสัปดาห์จะมีกิจกรรมการเรี ยนการสอนประกอบด้วย (ดูตารางในภาคผนวก ก.)
Compulsory activities – ได้แก่ กิจกรรมการเรี ยนที่นกั เรี ยนทุกคนต้ องเข้าร่ วม ได้แก่ กิจกรรมการเรี ยนการ
สอนแบบเข้าชั้นเรี ยน (class activities) กิจกรรมภาควิชา Interdepartment conference และ Interesting case
conference โดยในช่วง clerkship week จะทากิจกรรมผ่าน teleconference หรื อ รวมกันที่โรงพยาบาลกลาง โดย
จะมีการแจ้งก่อนชัว่ โมงเรี ยน
Clerkship activities ได้แก่ กิจกรรมการเรี ยนการสอนระหว่างปฏิบตั ิงาน ณ หอผูป้ ่ วยต่าง ๆ ดังนี้
 หอผูป้ ่ วยในศัลยกรรม (IPD)ประกอบด้วย service round, ward work, bedside teaching
แผนกผูป้ ่ วยนอกศัลยกรรม (OPD)
 ห้องผ่าตัดใหญ่ ( Major operation room)และ
 ห้องผ่าตัดเล็ก ( Minor operation room)
Self directed learning – SDL คือ กิจกรรมการเรี ยนด้วยตนเองซึ่ งนักศึกษาสามารถจัดการเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเอง
โดยอิงตามวัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้ (ศึกษารายละเอียดในหัวข้อ Self directed learning) ซึ่ งจะมีชวั่ โมงแทรกใน
ทุกสัปดาห์
นักศึกษาเข้าร่ วมกิจกรรมการเรี ยนการสอน Compulsory activities เป็ นหลักถ้ามีการทับซ้อนกับกิจกรรมอื่น ๆ ใน
เวลาเดียวกัน
ในสัปดาห์ที่ 4 และ 8 เป็ น feedback week นักศึกษาต้องพบอาจารย์ประจาภาควิชาฯ เพื่อรับการให้ขอ้ มูล
ย้อนกลับ (feedback) เพื่อการพัฒนาตนเอง
หัวข้ อการเรียนการสอนแบบเข้ าชั้นเรียน (Class activities)
ตลอด 9 สัปดาห์จะมีการเรี ยนการสอนแบบเข้าชั้นเรี ยน โดยในสัปดาห์แรก นักศึกษาทั้งหมด 30คน จะเรี ยนแยกกัน
โรงพยาบาลใดโรงพยาบาลหนึ่ ง ในสัปดาห์ ถดั มา นักศึ กษาจะได้เรี ยนผ่าน teleconference โดยมีอาจารย์แพทย์
ควบคุม ในกรณี ที่อาจารย์ผสู ้ อนวิชานั้นสอนอยูท่ ี่อีกโรงพยาบาลหนึ่ ง ลักษณะการเรี ยนการสอนมีท้ งั แบบ บรรยาย
(lecture) การเรี ยนผ่านกรณี ศึกษา การสอนข้างเตียง (Bedside teaching) และการฝึ กปฏิบตั ิ
(ดูตามตารางสอนในภาคผนวกและตารางสรุ ปในหัวข้อ Topic teaching &SDL) ซึ่ งนักศึกษาควรเตรี ยมตัวมา
ก่อนเข้าชั้นเรี ยน โดยเฉพาะกิจกรรม การสอนข้างเตียง (Bedside teaching) นักศึกษาต้องมีการเตรี ยมตัวก่อนเข้า
ชั้นเรี ย น โดยให้ตวั แทนนัก ศึ ก ษาติ ดต่ ออาจารย์ผูส้ อนอย่า งน้อย 1 สัป ดาห์ ก่ อนเข้า เรี ย นเพื่ อเตรี ย มตัว โดย
รายละเอียดการทากิจกรรม และหนังสื อแนะนาในการหาความรู ้เพิ่มเติม นักศึกษาสามารถดูได้จาก file lesson
plan แยกตามหัวข้อที่สอน ที่บนั ทึกในซีดีที่ได้แจกไป
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การปฏิบัติงานที่หอผู้ป่วยในศัลยกรรม
ในวันจันทร์ – ศุกร์ นักศึ กษาควรขึ้นปฏิ บตั ิงานเวลา 7:00 น. เพื่อเตรี ยมพร้ อมในการดู แลผูป้ ่ วย เพื่อ service
round กับ staff ward แพทย์ประจาบ้าน หรื อ แพทย์ใช้ทุนในเวลา 8:00 น. และ ช่วงเย็น เวลา 15:00 – 16:00 น.
ในวันหยุด นักศึกษาเฉพาะที่อยูเ่ วรต้องขึ้นมา service round พร้อมแพทย์ประจาบ้าน หรื อ แพทย์ใช้ทุน หรื อ staff
ward ในเวลา 8:00 น.
สาหรับผูป้ ่ วยเก่า นักศึกษาแพทย์ตอ้ งบันทึกสรุ ปรายงานของผูป้ ่ วยและผลการตรวจร่ างกายใหม่
สาหรับผูป้ ่ วยใหม่ ให้ผลัดกันรับและควรศึกษาผูป้ ่ วยที่น่าสนใจจากเพื่อน
นักศึกษาแพทย์จะต้องติดตามผลการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ การรักษาและการดาเนินของโรค ตลอดจนเขียน
รายงานการเปลี่ยนแปลงของผูป้ ่ วยอย่างสม่าเสมอ เพื่อที่จะได้เรี ยนรู ้ผปู ้ ่ วยที่อยูใ่ นความดูแลของตนเป็ นอย่างดี
และเพื่อเตรี ยมพร้อมที่จะนาเสนอต่ออาจารย์ใน service round
เมื่อผูป้ ่ วยได้รับการจาหน่ายจากโรงพยาบาล หรื อนักศึกษาแพทย์ยา้ ยหอผูป้ ่ วย จะต้องเขียนสรุ ปรายงานผูป้ ่ วย
ในความดูแลของตนให้เรี ยบร้อย
การสอนข้ างเตียง (Bedside teaching)
หอผูป้ ่ วยในศัลยกรรม จะจัดทุกสัปดาห์ตามตารางนักศึกษาจัดหากรณี ศึกษาผูป้ ่ วยที่อยูใ่ นหอผูป้ ่ วยที่นกั ศึกษา
สนใจศึกษา แล้วติดต่ออาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบอย่างน้อย 1 วันก่อนทากิจกรรม
การปฏิบัติงานที่แผนกผู้ป่วยนอกศัลยกรรม
ปฏิบตั ิงาน 9:00 – 12:00 น. ประกอบด้วย
ผูป้ ่ วยนอกทัว่ ไป (general pediatric)ออกตรวจผูป้ ่ วยประมาณ 5 - 6 คน / ครั้ง เวลาเฉลี่ยในการตรวจผูป้ ่ วยไม่
เกิน 1 ชัว่ โมงต่อผูป้ ่ วย 1 คน เมื่อบันทึกรายงานเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว ให้ปรึ กษากับอาจารย์ผสู ้ อนเพื่อซักถาม
วิจารณ์ และให้ขอ้ เสนอแนะที่ถูกต้อง
ผูป้ ่ วยนอกคลินิกเฉพาะทาง (specialty clinic) ให้นกั ศึกษาสังเกตการณ์เพื่อการเรี ยนรู ้พร้อมอาจารย์ประจาคลินิก
ทั้งนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามโรงพยาบาลที่นกั ศึกษาอยู่ ณ ขณะนั้น
การปฏิบัติงานที่แผนกห้ องผ่ าตัดใหญ่ และห้ องผ่าตัดเล็กศัลยกรรม
ปฏิบตั ิงาน 9:00 – 12:00 น. ประกอบด้วย
แผนกห้ องผ่าตัดใหญ่ ให้นกั ศึกษาผลัดกันเข้าช่วยผ่าตัดเพื่อการเรี ยนรู ้พร้อมอาจารย์ และ แพทย์ประจาบ้าน
แผนกห้ องผ่าตัดเล็ก ให้นกั ศึกษาผลัดกันเข้าช่วยผ่าตัดและอาจได้ทาเองในหัตถการบางราย เพื่อการเรี ยนรู ้พร้อม
อาจารย์ และ แพทย์ประจาบ้าน
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การอยู่เวรนอกเวลาราชการ
นักศึกษาแพทย์ จะหมุนเวียนกันปฏิบตั ิงานในหอผูป้ ่ วยครั้งละ 5 – 6 คนต่อวัน โดยปฏิบตั ิงานร่ วมกับ
แพทย์ใช้ทุน หรื อ แพทย์ประจาบ้านที่อยูเ่ วร วันจันทร์ ถึงศุกร์ ต้ งั แต่เวลา 16.00 – 22.00 น. วันหยุดราชการและ
วันหยุดนักขัตฤกษ์อยูเ่ วรตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น.
ภาควิชาศัลยศาสตร์ กาหนดให้นกั ศึกษาแพทย์ไม่ตอ้ งอยู่เวรช่วงวันหยุดเทศกาลปี ใหม่ ในวันที่ 29-31
ธันวาคม และ วันที่ 1 มกราคม
หน้าที่ในการปฏิบตั ิงานระหว่างอยูเ่ วร
ร่ วมรับผูป้ ่ วยใหม่กบั แพทย์ใช้ทุน หรื อ แพทย์ประจาบ้านที่อยู่เวร และเลื อกผูป้ ่ วยที่ไม่ซบั ซ้อน เขียน
รายงานส่ ง ฝึ กปฏิบตั ิหตั ถการที่จาเป็ น ซึ่งนักศึกษาสามารถดูได้จาก log book
การเขียนรายงาน
นักศึกษาต้องเขียนรายงานผูป้ ่ วยที่รับใหม่ ทั้งหมด จานวน 6 ฉบับ (โรงพยาบาลกลาง 3 ฉบับ และ
โรงพยาบาลเจริ ญกรุ งประชารักษ์3 ฉบับ)โดยส่ งภายใน 72 ชั่ วโมงหลังจากรั บผู้ป่วยไว้ ในความดูแล หากเกิน 72
ชั่วโมง จะตัดคะแนนวันละ 5 % และเมื่อส่ งเกิน 7 วัน จะไม่ ได้ รับการตรวจ
การนับวันที่รับผูป้ ่ วย หากรับผูป้ ่ วยหลังเวลา 16.00 น. ให้นบั เป็ นวันรับผูป้ ่ วยในวันถัดไป
การเขียนรายงานควรมีการอภิปรายการดูแลผูป้ ่ วยแบบองค์รวม (Holistic approach) นอกจากการอภิปรายปั ญหา
ที่เกี่ ยวกับความเจ็บป่ วยทางร่ างกายของผูป้ ่ วย เขียนให้ครบทุกหัวข้อตามแบบฟอร์ มการเขียนรายงานของ
ภาควิชาศัลยศาสตร์
กาหนดส่ งรายงาน ฉบับที่3 ภายในวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 16.00 น. และฉบับสุ ดท้ายส่ งภายในวัน
ศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562
หนังสื อบันทึกการปฏิบัติงาน (Log book)
นักศึกษาต้องบันทึกการทางาน การเข้าร่ วมกิจกรรม การทาหัตถการ ตามหัวข้อที่กาหนด
การเรี ยนรู้ ด้วยตนเอง (Self directed learning –SDL)
ความรู ้ทางด้านการแพทย์มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่ องตลอดเวลา ดังนั้นการเป็ นแพทย์ที่มีความรู ้
ความสามารถจึงต้องมีการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (Life-long learning) การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง (Self
directed learning –SDL) เป็ นวิธีการหนึ่งที่สามารถพัฒนาการเรี ยนรู ้ดงั กล่าวได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ SDL จึงถูก
บรรจุไว้ในกิจกรรมการเรี ยนการสอนของภาควิชา
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หัวข้ อ TOPIC & Self-directed learning
1. แผนการสอน บรรยายแบ่ งเป็ น
1. บรรยาย
48 ชัว่ โมง
2. student topic
12 ชัว่ โมง
รวม
60 ชั่วโมง
สั ปดาห์
หัวข้ อ /รายละเอียด
บรรยาย
ที่
(ชั่วโมง)
1
Introduction to Surgery
2
1
Antiseptic and instruments
3
1
Principle of trauma management
2
1
Suture material and surgical technics
2

ปฏิบัติ
(ชั่วโมง)
-

อาจารย์ ผ้ สู อน

1

Common surgical intubation

2

-

1

Gown dressing and Instrument

3

-

1

Antiseptics and Wound care

2

-

1
2
2
2

2
2
2
2

-

2

Patient safety
Wound healing, wound care
Chest injury
Breast diseases (mass, abscess,
malignancy)
Abdominal injuries

นพ.ชัยพร สุ วชิ ชากุล (รพก)
นพ.สมเกียรติ อัศวโรจน์พงษ์ (รพก)
พญ.ฉัตรนภา ศรี คิรินทร์ (รพก)
นพ.ณรงค์ บุญญกาศ (รพก)
พญ.ปัณฑิตา เอี่ยมศุภนิมิต (รพก)
นพ.เกียรติพนั ธุ์ สุ คนั ธปรี ย ์ (รพจ)
นพ.เกียรติศกั ดิ์ ทัศนวิภาส (รพจ)
นพ.ณรงค์ บุญญกาศ (รพก)
นพ.กรัญชัย ตรี ตรง (รพจ)
นพ.นิรกัลป์ พึ่งโสภา (รพจ)
นพ.นิรกัลป์ พึ่งโสภา (รพจ)
นพ.สราวุธ ฐานะวุฑฒ์ (รพจ)
นพ.เกียรติพนั ธุ์ สุ คนั ธปรี ย ์ (รพจ)
พญ.วายูน จนะโนภาส (รพจ)
นพ.วิสุทธิ์ อนันต์สกุลวัฒน์ (รพจ)
นพ.กฤษกร ศรี กีรติวงศ์ (รพจ)
นพ.ภัทรส สว่างศรี (รพก)
นพ.กาพล รัชวรพงศ์ (รพจ)

2

-

นพ.กฤษดา กองสวัสดิ์ (รพก)

3

Acute abdomen

2

-

นพ.กรัญชัย ตรี ตรง (รพจ)

3

Benign tumor + infection of skin,
subcutaneous tissue
Diseases of stomach, duodenum (PU
disease and its complications,

2

-

นพ.สมเกียรติ อัศวโรจน์พงษ์ (รพก)

2

-

พญ.เบญจพร นันทสันติ (รพจ)

3
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สั ปดาห์
ที่

3
4
4

4
4

5

หัวข้ อ /รายละเอียด
malignancy, post gastrectomy
syndrome, ugi bleed )
Thyroid diseases (goiter,
thyrotoxicosis)
Venous diseases (varicose vein,
DVT)
Small bowel, appendix (acute
appendicitis, small bowel
obstruction)
Pancreas disease (Pancreatitis)
Colo-rectal diseases (CA colon,
rectum, volvulus, diverticulits, lower
GI bleeding
Biliary disease(gall stone, acute

บรรยาย
(ชั่วโมง)

ปฏิบัติ
(ชั่วโมง)

อาจารย์ ผ้ สู อน

2

-

นพ.ชัยพร สุ วชิ ชากุล (รพก)

2

-

นพ.จักรชัย บุญยวณิ ชย์ (รพจ)

2

-

นพ.ปัญญา ทวีปวรเดช (รพก)

2
2

-

นพ.ราวิน วงษ์สถาปนาเลิศ (รพจ)
นพ.สุ ภกิจ ฉัตรไชยาฤกษ์ (รพก)

2

-

นพ.ราวิน วงษ์สถาปนาเลิศ (รพจ)

2

-

นพ.สมเกียรติ อัศวโรจน์พงษ์(รพก )

cholecystitis, cholangitis,
malignancy)
5

Anorectal disease hemorrhoid, anal
fissure, fistula in ano, perianal
abscess)

5

Obstructive jaundice

2

-

พญ.วายูน จนะโนภาส (รพจ)

5

Abdominal wall, omentum,

2

-

นพ.โดม เจริ ญทอง (รพก)

mesentery
6

Arterial diseases

2

-

นพ.เกียรติศกั ดิ์ ทัศนวิภาส (รพจ)

6

Hernia

2

-

นพ.ณรงค์ บุญญกาศ (รพก)

6

Burn

2

-

นพ.เกษมศักดิ์ พยุงธนทรัพย์
(รพก)
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สั ปดาห์
หัวข้ อ /รายละเอียด
ที่
6
จริ ยธรรมทางการแพทย์

บรรยาย
(ชั่วโมง)
4

ปฏิบัติ
(ชั่วโมง)
-

อาจารย์ ผ้ สู อน

7

Spleen + retroperitoneal

2

-

ศ.คลินิก นพ.อานาจ กุสลานันท์
(รพจ)
นพ.สราวุธ ฐานะวุฑฒ์ (รพจ)

7

Esophageal diseases (Dysphagia,

2

-

พญ.เบญจพร นันทสันติ (รพจ)

2

-

นพ.ราวิน วงษ์สถาปนาเลิศ(รพจ)

66

-

malignancy, corrosive ingestion
8

liver disease (Hepatoma, Abscess,
benign, Tumor, Cyst)
รวม

การศึกษาด้ วยตนเอง Self Directed Learning (SDL) 120 ชั่วโมง ของศัลยกรรม 1
1. อาเจียนเป็ นเลือด(Upper gastrointestinal hemorrhage)
2. อุจจาระเป็ นเลือด อุจจาระดา(Lower gastrointestinal hemorrhage)
3. ลาไส้อุดตัน(Intestinal obstruction)
4. ตัวเหลือง ตาเหลือง(Jaundice)
5. ปวดท้อง(Abdominal pain)
6. ก้อนในท้อง(Abdominal mass)
7. ก้อนที่ขาหนีบและถุงอัณฑะ(Groin and scrotal mass)
8. ก้อนที่เต้านม(Breast mass)
9. ก้อนที่คอ(Neck mass)
10. อุบตั ิเหตุ(Trauma)
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12 ชัว่ โมง
12 ชัว่ โมง
12 ชัว่ โมง
12 ชัว่ โมง
12 ชัว่ โมง
12 ชัว่ โมง
12 ชัว่ โมง
12 ชัว่ โมง
12 ชัว่ โมง
12 ชัว่ โมง

Student’s topics
หัวข้ อการเรียน
1. Fluid, electrolyte, blood component

อาจารย์ ผ้ สู อน/
อาจารย์ ผ้ คู วบคุม
นพ.นิรกัลป์ (รพจ)

จานวน
ชั่วโมง
2

therapy, and hemostasis
2. Pre op and post op care

พญ.ปัณฑิตา ( รพก)

2

3. post op complications

พญ.กนิษฐา (รพจ)

2

4. Surgical infection

นพ.อธิวฒ
ุ ิ (รพจ)

2

5. Surgical nutrition

นพ.ชัยพร( รพก )

2

6. Shock

นพ.สุ ภกิจ( รพก)

2
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หัวข้ อการเรียน

บรร

ปฏิบัติ

อาจารย์ ผ้ สู อน/

(ภาคปฏิบัติ)

ยาย

(ชม.)

อาจารย์ ผ้ คู วบคุมในแต่ ละศูนย์
แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
อ.พญ.ภัทรส สว่างศรี (รพก)
อ.พญ.ฉัตรนภา ศรี คิรินทร์ (รพก)
อ.นพ. สราวุธ ฐานะวุฑฒ์ (รพจ)
อ.นพ.นิรกัลป์ พึ่งโสภา (รพจ)
อ.นพ.สมเกียรติ อัศวโรจน์พงษ์ (รพก)
อ.นพ.เกียรติพนั ธุ์ สุ คนั ธปรี ย ์ (รพจ)
อ.พญ. วายูน จนะโนภาส (รพจ)
อ.นพ.ณรงค์ บุญญกาศ (รพก)

(ชม.)
1. Gown dressing and Instruments

0.5

1.5

2. Antiseptic Agent and Wound Care

0.5

1.5

3. Suture Material and Surgical
Technique

0.5

1.5

จานวน
ชั่วโมง

2

2

2

อ.พญ.ปัณฑิตา เอี่ยมศุภนิมิต (รพก)
อ.นพ.เกียรติพนั ธุ์ สุ คนั ธปรี ย ์ (รพจ)
อ.นพ.เกียรติศกั ดิ์ ทัศนวิภาส (รพจ)

4. Common Surgical Intubation

0.5

1.5

อ.นพ.ณรงค์ บุญญกาศ (รพก)
อ.นพ.กรัญชัย ตรี ตรง (รพจ)
อ.นพ.นิรกัลป์ พึ่งโสภา (รพจ)

2

5. Minor operation I

0.5

1.5

2

6. Minor operation II

0.5

1.5

อ.นพ.โดม เจริ ญทอง (รพก)
อ.นพ.ปัญญา ทวีปวรเดช (รพก)
อ.นพ.กาพล รัชวรพงศ์ (รพก)
อ.นพ.เกียรติพนั ธ์ สุ คนั ธปรี ย ์ (รพจ)
อ.นพ.โดม เจริ ญทอง (รพก)
อ.นพ.กฤษดา กองสวัสดิ์ (รพก)
อ.นพ.กาพล รัชวรพงศ์ (รพก)
อ.นพ.เกียรติพนั ธ์ สุ คนั ธปรี ย ์
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2

การศึกษาด้ วยตนเอง Self Directed Learning (SDL) 60 ชั่วโมง ของศัลยกรรม 2
1. aseptic and sterile technique for surgery
2. wound dressing
3. stomal care: gastrostomy, colostomy
4. suturing and desuturing
5. knotting
6. excisional and incisonal debridement of wound or infection
7. incision and drainage of skin and subcutaneous tissue
8. excision of benign tumor and cyst of skin and subcutaneous tissue
9. excisional and incisional biopsy of skin and subcutaneous tissue
10. first aid management of injured patient
11. venous cutdown
12. measurement of central venous pressure
13. nasogastric intubation, gastric lavage, gastric gavage and irrigation
14. urethral catheterization
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การประเมินผล
เกณฑ์ การตัดสิ นประเมินผลการดูแลผู้ป่วยผ่ าตัด 1
2101441 : การดูแลผู้ป่วยผ่ าตัด 1 (Perioperative Care I)
การประเมิน
วิธีการประเมิน
สั ปดาห์ ทปี่ ระเมิน
ผลสัมฤทธิ์ ในการ
เรี ยน
สังเกตพฤติกรรมและการเรี ยนรู ้ของ
ตลอดภาคการศึกษา
Formative
นักศึกษาแพทย์ แล้วให้ขอ้ มูลย้อนกลับเพื่อ
evaluation
ปรับปรุ ง
- ความสนใจและการมีส่วนร่ วมใน
กิจกรรมการเรี ยนการสอน
- วิธีการนาเสนอเนื้อหาที่เตรี ยมมา
- ข้อมูลที่เตรี ยมมามีความทันสมัยและ
ครอบคลุมตามที่กาหนด
- ความสามารถในการซักประวัติและตรวจ
ร่ างกาย
- ความตั้งใจและความรับผิดชอบของ
นักศึกษา
- ความสามารถในการนาเสนอข้อมูลและ
ตอบข้อซักถาม
สอบลงกอง
Summative
- multiple choice question(MCQ)
สัปดาห์ที่ 9
evaluation
- Report (จานวน 6 ฉบับ)
ตลอดภาคการศึกษา

สั ดส่ วนของ
การประเมินผล
S/U

50 %
30 %
%
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Summative evaluation :
ใช้วธิ ีการ และเกณฑ์ในการประเมินผลตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริ ญญาตรี
พ.ศ. 2542 และ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย การศึกษาเพื่อปริ ญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ.
2555 ทั้งแบบอิงเกณฑ์ และอิงกลุ่ม ซึ่งตัดเกรดตามคะแนน T-score เป็ นหลัก โดยมีลาดับเกรดเป็ น A, B+, B,
C+, C, D+, D และ F
- เกณฑ์การตัดเกรด โดยการอิงเกณฑ์ โดยทวนสอบโดยคณะกรรมการประเมินภาควิชา
A ได้คะแนนมากกว่าหรื อเท่ากับ 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
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เกณฑ์ การตัดสิ นประเมินผลการดูแลผู้ป่วยผ่ าตัด 2
2101442 : การดูแลผู้ป่วยผ่ าตัด 2 (Perioperative Care II)
การประเมิน
วิธีการประเมิน
สั ปดาห์ ทปี่ ระเมิน
ผลสัมฤทธิ์ ในการ
เรี ยน
สังเกตพฤติกรรมและการเรี ยนรู ้ของ
ตลอดภาคการศึกษา
Formative
นักศึกษาแพทย์ แล้วให้ขอ้ มูลย้อนกลับเพื่อ
evaluation
ปรับปรุ ง
- ความสนใจและการมีส่วนร่ วมใน
กิจกรรมการเรี ยนการสอน
- การอยูเ่ วรนอกเวลาราชการ
- วิธีการนาเสนอเนื้อหาที่เตรี ยมมา
- ข้อมูลที่เตรี ยมมามีความทันสมัยและ
ครอบคลุมตามที่กาหนด
- ความสามารถในการซักประวัติและตรวจ
ร่ างกาย
- ความตั้งใจและความรับผิดชอบของ
นักศึกษา
- ความสามารถในการนาเสนอข้อมูลและ
ตอบข้อซักถาม
- การปฏิบตั ิงานบนหอผูป้ ่ วยและแผนก
ตลอดภาคการศึกษา
Summative
ผูป้ ่ วยนอก, Bedside teaching, ห้องผ่าตัด
evaluation
เล็ก
- สมุดปฏิบตั ิงาน (Log book)
สัปดาห์สุดท้าย
- Objective structured clinical
examination (OSCE)

20

สั ดส่ วนของ
การประเมินผล
S/U

40%

10%
50 %

2.2 เกณฑ์ การตัดสิ นประเมินผล
Formative evaluation
S/U
Summative evaluation :
ใช้วิธีการ และเกณฑ์ในการประเมินผลตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริ ญญาตรี
พ.ศ. 2542 และ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย การศึกษาเพื่อปริ ญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ.
2555 ทั้งแบบอิงเกณฑ์ และอิงกลุ่ม ซึ่ งตัดเกรดตามคะแนน T-score เป็ นหลัก โดยมีลาดับเกรดเป็ น A, B+, B,
C+, C, D+, D และ F
- เกณฑ์การตัดเกรด โดยการอิงเกณฑ์ โดยทวนสอบโดยคณะกรรมการประเมินภาควิชา
A ได้คะแนนมากกว่าหรื อเท่ากับ 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
2.3 เกณฑ์ ผ่าน/ไม่ ผ่าน
1. นักศึกษาแพทย์ตอ้ งมีเวลาเรี ยนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรี ยนทั้งหมดของรายวิชานั้น จึงจะมีสิทธิ์ เข้า
สอบในรายวิชาดังกล่าวได้ ในกรณี ที่นกั ศึกษามีเวลาเรี ยนน้อยกว่านี้ อาจารย์ ผูส้ อน อาจพิจารณาอนุญาตให้
เข้าสอบในรายวิชานั้นได้
2. นักศึกษาแพทย์ที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมระหว่างการเรี ยน / การปฏิบตั ิงาน จะต้อง
ปฏิบตั ิงานเพิ่มเติม ตามแต่ภาควิชาศัลยศาสตร์ จะกาหนด
3. นักศึกษาแพทย์ที่มีพฤติกรรมทุจริ ตในการสอบ หรื อในการปฏิบตั ิงานจะไม่มีสิทธิ ในการสอบ
4. การตัดสิ นคะแนนใช้คิดคะแนนรวมนามาตัดเกรดเป็ น A,B+,B,C+,C,D+,D,F โดยนักศึกษาแพทย์
จะต้องได้ไม่ต่ากว่า C จึงจะถือว่าผ่าน
5. ในกรณี ที่คะแนนรวมภาคทฤษฎีต่ากว่า ร้อยละ 60 ทางภาควิชาฯจะให้โอกาสนักศึกษาแพทย์สอบแก้ตวั อีก ๑ครั้ง
โดยขึ้นกับดุลยพินิจของอาจารย์ในภาคฯ แต่เกรดสู งสุ ดที่ได้ไม่เกินเกรด C
6. กรณี นกั ศึกษาแพทย์สอบไม่ผา่ นต้องให้ปฏิบตั ิงานซ้ าตามช่วงระยะเวลาที่ภาควิชากาหนด
หรื อต้องลงทะเบียนเรี ยนซ้ าแล้วจึงประเมินใหม่อีกครั้ง
7. นักศึกษาแพทย์ที่ไม่ส่งรายงานครบ 6 ฉบับ และไม่ส่ง Log book ตามเวลาที่กาหนด (ภายใน
3 วัน นับจากวันที่นกั ศึกษาแพทย์ลงกอง) จะไม่ได้รับการพิจารณาตัดสิ นคะแนน
8. การตรวจรายงานผูป้ ่ วย นักศึกษาแพทย์จะต้องส่ งรายงานผูป้ ่ วย ให้ครบทั้ง 6 ฉบับ ถ้า
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นักศึกษาแพทย์ส่งช้าเกินกว่า 7 วันทาการนับจากจากวันที่ผปู ้ ่ วยมานอนโรงพยาบาล จะไม่ พิจารณาตรวจ
รายงานฉบับนั้น ในกรณี ที่ส่งรายงานไม่ครบหลังจากลงกองไปแล้ว นักศึกษาแพทย์จะต้องมารับผูป้ ่ วยและ
เขียนรายงานส่ งให้ครบตามจานวนที่ระบุไว้พร้ อมทั้งมาติดตาม ดูอาการโดยเขียน Admission note และ
Progress note ลงในแบบฟอร์ มรับผูป้ ่ วยของนักศึกษาแพทย์ภายใน 24 ชัว่ โมงนับจากวันที่ผปู ้ ่ วยมานอน
โรงพยาบาล และจะต้องส่ งรายงานผูป้ ่ วยภายใน 7 วันทาการ ถ้านักศึกษาแพทย์ส่งช้าเกินกว่า 7 วันทาการนับ
จากจากวันที่ผปู ้ ่ วยมานอนโรงพยาบาล จะไม่พิจารณาตรวจรายงานฉบับนั้น
9. ถ้านักศึกษาแพทย์มาปฏิบตั ิงาน (Ward round) น้อยกว่า ร้อยละ 80 จะไม่ประเมินเกรดให้
จนกว่าจะมาปฏิบตั ิงานเพิ่มเติม จึงจะมีการประเมินเกรดให้
10. การอยูเ่ วรนอกเวลาราชการ กรณี อยูไ่ ม่ครบ จะไม่ประเมินเกรดให้จนกว่าจะมาปฏิบตั ิงาน
เพิ่มเติมจนครบ
กรณี ที่นักศึกษาแพทย์ สอบไม่ ผ่าน
- กรณี ที่สอบภาคปฏิบตั ิไม่ผา่ น จะต้องมาปฏิบตั ิงานซ้ า โดยระยะเวลาที่มาปฏิบตั ิงานซ้ า จะขึ้นกับดุลยพินิจของ
อาจารย์ในภาควิชาจะเป็ นผูก้ าหนด ถ้าผ่านเกณฑ์ข้ นั ต่า ก็จะได้รับการปรับคะแนนเป็ นไม่เกินเกรด C
การลา
นักศึกษาแพทย์ควรพยายามหลีกเลีย่ งการลาทีไ่ ม่ จาเป็ น
1. วันปฏิบตั ิงาน ให้ปฏิบตั ิหน้าที่ทุกวัน วันหยุดราชการถือเป็ นวันที่ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ย
2. มีสิทธิ์ ลา ร้อยละ 20 ของจานวนวันที่กาหนดไว้ให้ปฏิบตั ิงานโดยมีเหตุอนั สมควร
3. ให้ส่งใบลาทุกครั้งที่อาจารย์ผดู ้ ูแล และต้องแลกเวรกันให้เรี ยบร้อย
4. ถ้ามีการลาไม่วา่ ด้วยสาเหตุใดก็ตาม และเกินร้อยละ 20 ของระยะการปฏิบตั ิงาน นักศึกษาแพทย์ตอ้ งกลับมา
ปฏิบตั ิงานต่อจนกว่าจะครบ จึงจะได้รับการประเมินให้ผา่ น

22

ภาคผนวก ก.
ตารางสอน

23

ตารางการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ ช้ันปี ที่ 4 : ภาควิชาศัลยศาสตร์ (โรงพยาบาลกลาง)
สั ปดาห์ ที่ 1
วัน
จันทร์
12

อังคาร
13

: วันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2561
07. 00-08.00

8.00-9.00

SDL

Orientation
(รพก) อ.ชัยพร
Conf.

Service round

09.00-11.00

11.00-12.00

12.00-13.00

Antiseptics and instruments *
อ.นพ.สมเกียรติ( รพก. )
OPD (group D) อ.นพ.ชัยพร

พฤหัสบดี
15

ศุกร์
16

Service round

อ.นพ.ชัยพร

OR MINOR( group E ) อ.นพ.บัญญัติ

Service round

Service round

Conf.

Conf.

Conf.

15.00-16.00

16.00-18.30

Gown dressing and Instrument *
อ.พญ.ภัทรส/อ.พญ.ฉัตรนภา (รพก )

ward work

SDL

Bedside teaching (D)

OR (group F) อ.นพ. ณรงค์
พุธ
14

13.00-15.00

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

Intoduction to sugery
อ.นพ.ชัยพร( รพก. )
ห้องปฏิบตั ิการ นศพ. ชั้น 7

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

Suture material and surgical technics *
อ.นพ. ณรงค์/ อ.พญ.ปัณฑิตา (รพก.)
Acute abdomen
อ.นพ.กรัญชัย (รพจ) (เรี ยนรวม รพจ.)
ห้องบรรยาย 2 ชั้น 24

หมายเหตุ : * หัวข้อ SKILL LAB จะสอนแยกแต่ละโรงพยาบาล / รายชื่อกลุ่มย่อย อยูใ่ นคู่มือนักศึกษา ภาควิชาศัลยศาสตร์ หน้า 6-7

24

ward work

ward work

SDL

SDL

Minor operation 2 *
อ.นพ.โดม,อ.นพ.กฤษดา (รพก.)

ward work

SDL

Patient safety
อ.นพ.วิสุทธิ์ (รพจ) (เรี ยนรวม รพจ.)
ห้องบรรยาย 2 ชั้น 24

ward work

SDL

สั ปดาห์ ที่ 2 : วันที่ 18 พฤศจิกายน – 24 พฤศจิกายน 2561
วัน
จันทร์
19

07. 00-08.00

Service round

8.00-9.00

09.00-11.00

11.00-12.00

OPD (E) อ.นพ.สุ ภกิจ
อังคาร
20

Service round

Conf.

Bedside teaching (E)
อ.นพ.สุ ภกิจ

Service round

Conf.

ward work

(tele) Principle of trauma management
อ.พญ. ฉัตรนภา (รพก. )
ห้องปฏิบตั ิการ นศพ. ชั้น 7

OR( D) อ.พญ. ฉัตรนภา

พุธ
21

15.00-16.00

อ.นพ.กฤษกร (รพจ.)
ห้องปฏิบตั ิการ นศพ. ชั้น 7

OR MINOR( F)อ.นพ.บัญญัติ

OPD ( F).อ.พญ. ภัทรส

13.00-15.00

(tele) Wound Healing&Wound care

SDL

GRAND ROUND

12.00-13.00

Bedside teaching (F)
อ.พญ.ภัทรส

(tele) Breast disease

ward work

อ.นพ. กาพล (รพจ.)
ห้องปฏิบตั ิการ นศพ. ชั้น 7

OR MINOR( D) อ.นพ.บัญญัติ

ward work

16.00-18.30

SDL

SDL

SDL

OR( E) อ.นพ.โดม
พฤหัสบดี
22

OPD (D)อ.นพ.ณรงค์
Service round

Conf.

Bedside teaching (D)
อ.นพ.ณรงค์

OR minor ( E) อ.นพ.สมเกียรติ
OR( F) อ.นพ. กฤษดา

ศุกร์
23

Service round

Conf.

Wardwork

(tele) Abdominal injury

ward work
SDL

อ.นพ. กฤษดา ( รพก. )
ห้องปฏิบตั ิการ นศพ. ชั้น 7

SDL

25

สั ปดาห์ ที่ 3 : วันที่ 25พฤศจิกายน – 1ธันวาคม 2561
วัน

จันทร์
26

อังคาร
27

พุธ
28

07. 00-08.00

Service round

8.00-9.00

11.00-12.00

SDL

GRAND ROUND

Conf.

Bedside teaching (E)
อ.นพ.โดม

OPD ( E)
อ.นพ.โดม

Conf.

OR(D) อ.นพ.ณรงค์
Bedside teaching (F)
OPD (F) อ.พญ.ธัญชนก
อ.พญ.ธัญชนก
OR MINOR(D) ) อ.นพ.ชัยพร

OPD (D) อ.พญ.ปัณฑิตา
Service round

Conf.

Bedside teaching (D)
อ.พญ.ปัณฑิตา

OR MINOR(E) อ.นพ.ชัยพร
OR(F) อ.นพ.กฤษดา

ศุกร์
30

Service round

13.00-15.00

15.00-16.00

Biliary disease
อ.นพ.ราวิน( รพจ. )
(เรี ยนรวม รพจ.ห้องบรรยาย 2 ช้น 24)

ward work

SDL

ward work

SDL

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

16.00-18.30

OR MINOR( F) อ.นพ.บัญญัติ

OR(E) อ.พญ.ปัณฑิตา

พฤหัสบดี
29

12.00-13.00

ห้องปฏิบตั ิการ นศพ. ชั้น 7

Service round

Service round

09.00-11.00

Conf.

SDL

(tele) Disease of stomach
อ.พญ.เบญจพร (รพจ.)

SDL

ประชุมกิจการ
นักศึกษา
อ.นพ.สมเกียรติ

SDL

ward work

SDL

ห้องปฏิบตั ิการ นศพ. ชั้น 7

Benign tumor and infection of skin
อ.นพ.สมเกียรติ
(เรี ยนรวม รพก.)

SDL

26

ward work

สั ปดาห์ ที่ 4 : วันที่ 2– 8 ธันวาคม 2561
วัน
จันทร์
3

อังคาร
4

07. 00-08.00
Service round

Service round

8.00-9.00

09.00-11.00

11.00-12.00

GRAND ROUND

Conf.

SDL
Bedside teaching (E)
อ.นพ.กฤษดา
OR MINOR(F) อ.นพ.บัญญัติ

OPD (E) อ.นพ.กฤษดา

Service round

Conf.

15.00-16.00

tele) Colorectal disease
อ.นพ.สุ ภกิจ( รพก.)
ห้องปฏิบตั ิการ นศพ. ชั้น 7

หยุดวันชาติ

ward work

16.00-18.30
SDL

ward work
SDL

หยุดวันชาติ
Bedside teaching (F)
อ.นพ.ปัญญา
OR MINOR(D )
อ.นพ.สมเกียรติ

OPD( F) อ.นพ.ปัญญา
พฤหัสบดี
6

13.00-15.00
Pancreas disease
อ.นพ.ราวิน(รพจ.)
(เรี ยนรวม รพจ.ห้องบรรยาย 2 ช้น 24)

OR(D) อ.นพ.ณรงค์
พุธ
5

12.00-13.00

(tele) Disease of small bowel,appendix
อ.นพ.ปัญญา( รพก. )
ห้องปฏิบตั ิการ นศพ. ชั้น 7

ward work

SDL

OR( E) อ.นพ.กฤษดา
ศุกร์
7

Service round

Conf.

SDL

SDL

* นศพ. ส่งรายงานฉบับที่ 3 ภายในวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561

27

ward work

SDL

สั ปดาห์ ที่ 5 : วันที่ 9 – 15ธันวาคม 2561 (สลับกลุ่ม)
วัน

07. 00-08.00

8.00-9.00

จันทร์
10

09.00-11.00
หยุดวันรัฐธรรมนูญ

Service round

Orientation
(รพก,รพจ)

12.00-13.00

13.00-15.00

15.00-16.00

16.00-18.30

หยุดวันรัฐธรรมนูญ

OPD (A) อ.นพ.ชัยพร
อังคาร
11

11.00-12.00

BedsideTeaching(A)
อ.นพ.ชัยพร

OR MINOR( B) อ.นพ. บัญญัติ

(tele) BURN
อ.นพ.เกษมศักดิ์( รพก. )
ห้องปฏิบตั ิการ นศพ. ชั้น 7

ward work

(tele) Obstructive Jaundice
อ.พญ.วายูน (รพจ.)
ห้องปฏิบตั ิการ นศพ. ชั้น 7

ward work

SDL

OR(C) อ.พญ.ฉัตรนภา

พุธ
12

Service round

Conf.

Bedside Teaching (B)
อ.พญ.ภัทรส
OR MINOR( C) อ.นพ.บัญญัติ

OPD (B) อ.พญ.ภัทรส

SDL

OR( A). อ.พญ.ปัณฑิตา
พฤหัสบดี
13

OPD(C) อ.พญ.ปัณฑิตา
Service round

Conf.

Bedside Teaching(C)
อ.พญ.ปัณฑิตา

OR MINOR(A) อ.นพ.ชัยพร( รพก. )
OR( B) อ.นพ.กฤษดา( รพก. )

ศุกร์
14

Service round

Conf.

LECTURE X-RAY
( ระบบทางเดินอาหาร)
อ.พญ. บุษบา (เรี ยนรวม รพก.)

Disease of abdominal
wall,omental,mesentery
อ.นพ.โดม ( รพก. )

LECTURE X-RAY
( ระบบทางเดินอาหาร)
อ.พญ. บุษบา (เรี ยนรวม รพก.)

group A เลขที่ 1-5, group B เลขที่ 6-10, group C เลขที่ 11-15

28

ward work
SDL

SDL

สั ปดาห์ ที่ 6 : วันที่ 16 - 22ธันวาคม 2561
วัน
จันทร์
17

07. 00-08.00

Service round

8.00-9.00

09.00-11.00

11.00-12.00
SDL

GRAND ROUND

Bedside Teaching(A)
อ.นพ.กฤษดา
OR MINOR( B) อ.นพ.บัญญัติ ( รพก )

OPD( A) อ.นพ.กฤษดา
อังคาร
18

Service round

Conf.

12.00-13.00

13.00-15.00

15.00-16.00

(tele) Arterial Disease
อ.นพ.เกียรติศกั ดิ์ (รพจ.)
ห้องปฏิบตั ิการ นศพ. ชั้น 7

ward work

tele) (Hernia
อ.นพ.ณรงค์( รพก. )
ห้องปฏิบตั ิการ นศพ. ชั้น 7

ward work

16.00-18.30

SDL

SDL

OR( C) อ.นพ.ณรงค์

พุธ
19

Service round

Conf.

OPD ( B) อ.นพ.
สมเกียรติ

BedsideTeaching(B)
อ.นพ.สมเกียรติ

OR MINOR( C) อ.นพ.สุภกิจ

(tele) Disease of esophagus
อ.พญ.เบญจพร (รพจ.)
ห้องปฏิบตั ิการ นศพ. ชั้น 7

ward work

SDL

OR(A) อ.นพ.โดม
พฤหัสบดี
20

Bedside Teaching(C)
อ.นพ.ณรงค์
OR MINOR( A) อ.นพ.สมเกียรติ

OPD ( C) อ.นพ.ณรงค์
Service round

Conf.

(tele) Thyroid disease
อ.นพ.ชัยพร( รพก. )
ห้องปฏิบตั ิการ นศพ. ชั้น 7

ward work
SDL

OR(B) อ.นพ.กฤษดา
ศุกร์
21

Service round

จริ ยธรรมทางการแพทย์
อาจารย์ นพ.อานาจ กุลสลานันท์ (รพจ.)
เรี ยนรวมที่ รพจ.

Venous disease
อ.นพ.จักรชัย (รพจ.)
เรี ยนรวมที่ ห้องประชุม 2 ชั้น 24 รพจ.

29

ward work

SDL

สั ปดาห์ ที่ 7 : วันที่ 23 ธันวาคม 2561 - 29 ธันวาคม 2561
วัน
จันทร์
24

อังคาร
25

07. 00-08.00

Service round

Service round

8.00-9.00

เดินทางไปเรี ยน
ที่ รพจ

Conf.

09.00-11.00

11.00-12.00

Topic post op complication
อ.พญ.กนิษฐา (รพจ.)
(เรี ยนรวม รพจ.ห้องบรรยาย 2 ชั้น 24)
OPD ( groupA )
อ.นพ.สุภกิจ

BedsideTeaching(A)
อ.นพ.สุภกิจ

OR MINOR(group B) อ.นพ.บัญญัติ

12.00-13.00

13.00-15.00

15.00-16.00

16.00-18.30

Disease Spleen & Retroperitoneum
อ.นพ.สราวุธ (รพจ)
PRESENT TOPIC
(เรี ยนรวม รพจ. ห้องบรรยาย 2 ชั้น 24)

Topic shock
PRESENT TOPIC อ.นพ.สุ ภกิจ
( เรี ยนรวม รพก.)
ห้องปฏิบตั ิการ นศพ. ชั้น 7

OR(group C) อ.พญ.ฉัตรนภา

พุธ
26

Conf.
Service round

OPD ( groupB)
BedsideTeaching(B)
อ.นพ.ปัญญา
อ.นพ.ปัญญา
OR MINOR(group C) อ.นพ.กฤษดา
OR(group A) อ.พญ.ปัณฑิตา

พฤหัสบดี
27

Conf.
Service round

OPD(B)
อ.นพ.ฉัตรนภา

BedsideTeaching(B)
อ.นพ.ฉัตรนภา

OR MINOR( C) อ.นพ.ชัยพร

Liver disease
อ.นพ.ราวิน
(เรี ยนรวม รพจ.)
(ห้องบรรยาย 2 ชั้น 24)

Anorectal Disease
อ.นพ.สมเกียรติ
(เรี ยนรวม รพก.)

OR( A) อ.นพ.กฤษดา
ศุกร์
28

Service round

Conf.

SDL

SDL

30

ward work

ประชุมกิจการ
นักศึกษา
นพ.สมเกียรติ

SDL

สั ปดาห์ ที่ 8 : วันที่ 30 ธันวาคม2561- 5 มกราคม 2562
วัน

07. 00-08.00

8.00-9.00

จันทร์
31

พฤหัสบดี
3

11.00-12.00

หยุดวันสิ้ นปี

อังคาร
1

พุธ
2

09.00-11.00

หยุดวันปี ใหม่

Service round

Conf.

Conf.
Service round

12.00-13.00

13.00-15.00

15.00-16.00

หยุดวันสิ้ นปี

SDL

หยุดวันปี ใหม่

SDL

ward work

SDL

16.00-18.30

Topic surgical infection

Topic Fluid and electrolyte

อ.นพ.อธิวฒ
ุ ิ (เรี ยนรวม รพจ.)
PRESENT TOPIC
(เรี ยนรวม รพจ. ห้องบรรยาย 2 ชั้น 24)

อ.นพ.นิ รกัลป์ (รพจ)
PRESENT TOPIC
(เรี ยนรวม รพจ. ห้องบรรยาย 2 ชั้น 24)

SDL

ward work
SDL

Topic pre and post op care
ศุกร์
4

Service round

Conf.

PRESENT TOPIC อ.พญ.ปัณฑิตา
(รพก.)
(เรี ยนรวม รพก. )

Topic surgical nutrition
PRESENT TOPIC อ.นพ.ชัยพร
(เรี ยนรวม รพก. )

* นศพ. ส่งรายงายฉบับสุดท้าย วันที่ 4 มกราคม 2562

31

ward work

SDL

สั ปดาห์ ที่ 9 : วันที่ 6 - 12มกราคม 2561
วัน

07. 00-08.00

จันทร์
7

Service round

อังคาร
8

พุธ
9

Service round

8.00-9.00
GRAND ROUND

Conf.

09.00-11.00

11.00-12.00

SDL

12.00-13.00

13.00-15.00

15.00-16.00

SDL

SDL

SDL

Service round

Conf.

SDL

สอบข้อเขียน

พฤหัสบดี
10

Service round

Conf.

SDL

สอบปฏิบตั ิOSCE

ศุกร์
11

Service round

Conf.

SDL

ประเมินผล
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16.00-18.30

การเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ ช้ันปี ที่ 4 : ภาควิชาศัลยศาสตร์ (โรงพยาบาลเจริญกรุงฯ)
สั ปดาห์ ที่ 1(รพจ.): : วันที่ 11-17พฤศจิกายน 2561
วัน/วันที่/เวลา

07.00 - 08.00

Orientation
อ.นพ. เกียรติพนั ธ์
(ห้องประชุม 1
ชั้น 10)

จันทร์
12

อังคาร
13

พุธ
14

08.00 – 09.00

Service round

Service round

Service round

10.00 – 11.00

Suture material and surgical
technics*
อ.นพ.เกียรติพนั ธุ์ /อ.นพ.เกียรติศกั ดิ์ (รพจ.)
(ห้องประชุม 1 ชั้น 10)

11.00 – 12.00

12.00 - 13.00

13.00 – 14.00

อ.นพ.กรัญชัย (รพจ.)
อ.นพ.นิ รกัลป์ (รพจ.)
(ห้องประชุม 1 ชั้น 10)

(ห้องประชุม 1
ชั้น 10)

OR MINOR (group A) อ.พญ.วายูน

Conf.

OR (group B) อ.นพ.นิ รกัลป์

(ห้องบรรยาย 1 ชั้น 24)

Bedside Teaching
อ.นพ.เกียรติพนั ธุ(์ B)

Minor operation 2

Minor Operation 1*
อ.นพ.เกียรติพนั ธุ์ (รพจ.)
อ.นพ.กาพล (รพจ.)
(ห้องประชุม 1 ชั้น 10)

Bedside Teaching
อ.นพ.นิ รกัลป์ (C)

OPD (group C) อ.นพ.ราวิน

อ.นพ.เกียรติพนั ธ์ (รพจ.)
อ.นพ.กาพล (รพจ.)
(ห้องประชุม 1 ชั้น 10)

พักกลางวัน

Gown dressing and Instrument *

Conf.

อ.นพ.นิ รกัลป์ (รพจ.)
อ.นพ.สราวุธ (รพจ.)
(ห้องประชุม 1 ชั้น 10)

อ.พญ.วายูน (รพจ.)
อ.นพ.เกียรติพนั ธุ์ (รพจ.)
(ห้องประชุม 1 ชั้น 10)

Ward work

Ward work

Ward work

Ward work

Patient safety

อ.นพ.กรัญชัย (รพจ)
เรี ยนรวม รพจ.
(ห้องประชุม 1 ชั้น 10)

อ.นพ.วิสุทธิ์ (รพจ)
เรี ยนรวม รพจ. (ห้องประชุม 1 ชั้น 10)

หมายเหตุ : * หัวข้อ SKILL LAB จะสอนแยกแต่ละโรงพยาบาล / รายชื่อกลุ่มย่อย อยูใ่ นคู่มือนักศึกษา ภาควิชาศัลยศาสตร์ หน้า 6 -7
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16.00 – 18.30

SDL

SDL

SDL

Antiseptics and Wound care *

Acute abdomen
Service round

15.00 -16.00

Common surgical intubation*

Minor Operation 1*
อ.นพ.เกียรติพนั ธุ ์ /
อ.นพ.กาพล (รพจ.)

(Tele) Intoduction to sugery
อ.นพ.ชัยพร (รพก.)

Conf.
ศุกร์
16

14.00 -15.00

Bedside Teaching
อ.นพ.ราวิน (A)

Conf.
พฤหัสบดี
15

09.00 – 10.00

SDL

SDL

สั ปดาห์ ที่ 2 (รพจ.):: วันที่ 18 - 24 พฤศจิกายน 2561
วัน/วันที/่
เวลา

07.00 - 08.00

จันทร์
19

Service round

Conf.

Ward Work
OPD ( A) อ.นพ.เกียรติศกั ดิ์

Service round

Bedside Teaching
อ.นพ.อธิวฒ
ุ ิ (A)

อังคาร
20
พุธ
21
พฤหัสบดี
22
ศุกร์
23

08.00 – 09.00

09.00 – 10.00 10.00 – 11.00 11.00 – 12.00

OR MINOR ( B) อ.พญ.วายูน
OR ( C) อ.นพ.เกียรติพนั ธุ์

Conf.
Service round

13.00 – 14.00

14.00 -15.00

15.00 -16.00

(Tele) Wound Healing & Wound care
อ.นพ.กฤษกร (รพจ.)
(ห้องบรรยาย 1 ชั้น 24)

Ward work

(tele) Principle of trauma
management
อ.พญ.ฉัตรนภา (รพก. )

Ward work

16.00 – 18.30
SDL

SDL

(ห้องบรรยาย 1 ชั้น 24)

(tele) Breast disease
อ.นพ.กาพล (รพจ.)

OPD ( B) อ.นพ.สราวุธ

Bedside Teaching
อ.พญ.วายูน (B)

OR MINOR ( C) อ.นพ.อธิวฒ
ุ ิ
OR ( A) อ.นพ.กาพล

Conf.
Service round

12.00 - 13.00

Ward work

SDL

(ห้องบรรยาย 1 ชั้น 24)

OPD (C) อ.นพ.เกียรติพนั ธ์

Bedside Teaching
อ.พญ.เบญจพร(C)

OR MINOR (A) อ.พญ.กนิษฐา

Conf.

OR ( B) อ.นพ.สราวุธ

พักกลางวัน

SDL

(Tele) Abdominal injury
อ.นพ.กฤษดา (รพก.)
(ห้องบรรยาย 1 ชั้น 24)

Ward work

SDL
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SDL

สั ปดาห์ ที่ 3(รพจ.): : วันที่ 25 - 30 พฤศจิกายน 2561
วัน/วันที/่
เวลา
จันทร์
26

07.00 - 08.00
Service round

08.00 – 09.00

Conf.

09.00 – 10.00

10.00 – 11.00 11.00 – 12.00 12.00 - 13.00 13.00 – 14.00

14.00 -15.00

Biliary disease
อ.นพ.ราวิน (รพจ.)
(เรี ยนรวม รพจ.)

SDL

15.00 -16.00
Ward work

16.00 – 18.30

SDL

(ห้องบรรยาย 2 ชั้น 24)

อังคาร
27
พุธ
28
พฤหัสบดี
29
ศุกร์
30

Bedside Teaching

Service round

Service round

Service round

อ.นพ.กาพล (A)

(tele) Chest injury

OR MINOR (A) อ.นพ.กรัญชัย

อ.พญ..ภัทรส ( รพก. )

OR (B) อ.นพ.นิ รกัลป์

(ห้องบรรยาย 1 ชั้น 24)

พักกลางวัน

OPD (B) อ.นพ.สราวุธ

Bedside Teaching
อ.นพ.เกียรติศกั ดิ์ (B)

OR MINOR (C) อ.นพ.จักรชัย

Conf.

OR (A) อ.นพ.กฤษกร

(tele) Disease of stomach
อ.พญ.เบญจพร (รพจ.)
(ห้องบรรยาย 1 ชั้น 24)

Bedside Teaching
อ.นพ.สราวุธ (C)

OPD ( A) อ.นพ.กาพล

Benign tumor and infection of skin

OR MINOR (B) อ.นพ.กรัญชัย

Conf.

Service round

OPD (C) อ.นพ.ราวิน

Conf.

OR (C) อ.พญ.กนิษฐา

SDL
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Ward work

Ward work

SDL

อ.นพ.สมเกียรติ (รพก.)
(เรี ยนรวม รพก.)
ห้องปฏิบตั ิการ นศพ.ชั้น 7

ประชุมกิจการ
นักศึกษา

SDL

SDL

Ward work

อ.นพ.สมเกียรติ

SDL

สั ปดาห์ ที่ 4(รพจ.): : วันที่ 2-8ธันวาคม 2561
วัน/วันที/่
เวลา

07.00 - 08.00

08.00 – 09.00

09.00 – 10.00 10.00 – 11.00 11.00 – 12.00 12.00 - 13.00 13.00 – 14.00

14.00 -15.00

15.00 -16.00 16.00 – 18.30

Pancreas disease
จันทร์
3

Service round

Conf.

SDL

พักกลางวัน

อ.นพ.ราวิน (รพจ.)
(เรี ยนรวม รพจ.)

Ward work

SDL

Ward work

SDL

(ห้องบรรยาย 2 ชั้น 24)

อังคาร
4

Service round

OR MINOR (A) อ.พญ.วายูน

Conf.

OR (B) อ.นพ.นิรกัลป์

พุธ
5
พฤหัสบดี
6

ศุกร์
7

OPD ( C) อ.นพ.เกียรติศกั ดิ์

Bedside Teaching
อ.นพ.จักรชัย (A)

(Tele) Colorectal disease
อ.นพ.สุ ภกิจ (รพก.)
(ห้องบรรยาย 1 ชั้น 24)

หยุดวันชาติ

Service round

Bedside Teaching
อ.พญ.เบญจพร (C)

Conf.
Service round

Conf.

หยุดวันชาติ

OPD ( A) อ.นพ.นิรกัลป์
OR MINOR (B) อ.นพ.กรัญชัย
OR (C) อ.พญ.เบญจพร

(Tele) Disease of small

bowel,appendix

Ward work

อ.นพ.ปั ญญา (รพก.)

SDL

(ห้องบรรยาย 1 ชั้น 24)

SDL

SDL

* นศพ. ส่งรายงานฉบับที่ 3 ภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2561
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Ward work

SDL

สั ปดาห์ ที่ 5(รพจ.): : วันที่ 9– 15 ธันวาคม 2561 (สลับกลุ่ม)
วัน/วันที/่
เวลา

07.00 - 08.00

08.00 – 09.00

จันทร์
10
อังคาร
11

พุธ
12

พฤหัสบดี
13

ศุกร์
14

09.00 – 10.00

10.00 – 11.00

11.00 – 12.00

12.00 - 13.00 13.00 – 14.00

Service round

Bedside Teaching
อ.พญ.กนิษฐา (D)

Bedside Teaching

OPD ( E) อ.นพ.สราวุธ
OR MINOR ( F) อ.นพ.จักรชัย
OR ( D) อ.นพ.กฤษกร

Service round

พักกลางวัน

(tele) Obstructive Jaundice

Ward work

SDL

Ward work

SDL

อ.วายูน (รพจ.)
(ห้องบรรยาย 1 ชั้น 24)

OPD ( D) อ.นพ.กาพล

Bedside Teaching
อ.นพ.กรัญชัย (F)

OR MINOR ( E) อ.นพ.กรัญชัย

Conf.

OR ( F) อ.พญ.เบญจพร

Conf.

SDL

(tele) BURN
อ.นพ.เกษมศักดิ์ ( รพก. )
(ห้องบรรยาย 1 ชั้น 24)

OR MINOR ( D) อ.พญ.วายูน
OR (E) อ.นพ.เกียรติพนั ธุ์

Conf.
Service round

OPD ( F) อ.นพ.ราวิน

Conf.
อ.นพ.เกียรติศกั ดิ์ (E)

15.00 -16.00 16.00 – 18.30

หยุดวันรัฐธรรมนูญ

หยุดวันรัฐธรรมนูญ
Orientation
(รพจ.)
อ.นพ.เกียรติพนั ธ์

14.00 -15.00

LECTURE X-RAY
ระบบทางเดินอาหาร (เรี ยนรวมที่ รพก.)
อ.พญ.บุษบา
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(Tele) Disease of abdominal
wall,omental,mesentery
อ.นพ.โดม (รพก.)
(ห้องบรรยาย 1 ชั้น 24)

LECTURE X-RAY
ระบบทางเดินอาหาร (เรี ยนรวมที่ รพก.)
อ.พญ.บุษบา

SDL

สั ปดาห์ ที่ 6 (รพจ.): วันที่ 16-22 ธันวาคม 2561
วัน/วันที/่
เวลา
จันทร์
17
อังคาร
18
พุธ
19
พฤหัสบดี
20

ศุกร์
21

07.00 - 08.00

Service round
Service round

Service round

08.00 – 09.00
Conf.

SDL

Service round

10.00 – 11.00

11.00 – 12.00

12.00 - 13.00

13.00 – 14.00

14.00 -15.00

(Tele) Arterial Disease
อ.นพ.เกียรติศกั ดิ์ (รพจ.)

Ward Work

15.00 -16.00 16.00 – 18.30
Ward work

SDL

Ward work

SDL

Ward work

SDL

Ward work

SDL

Ward work

SDL

(ห้องบรรยาย 1 ชั้น 24)

Bedside Teaching

OPD ( F) อ.นพ.กฤษกร

อ.นพ.จักรชัย (D)

OR MINOR ( D) อ.นพ.กรัญชัย

(Tele) Hernia
อ.นพ.ณรงค์ (รพก.)

Conf.

OR ( E) อ.นพ.อธิวฒ
ุ ิ

(ห้องบรรยาย 1 ชั้น 24)

Bedside Teaching

(Tele) Disease of esophagus
อ.พญ.เบญจพร (รพจ.)

Bedside Teaching

OPD ( E) อ.พญ.กนิษฐา
OR MINOR ( F) อ.นพ.เกียรติศกั ดิ์
OR ( D) อ.นพ.กาพล
OPD ( D) อ.นพ.กาพล

อ.นพ.ราวิน (F)

OR MINOR ( E) อ.นพ.กฤษกร

Conf.

OR ( F) อ.พญ.เบญจพร

อ.นพ.ชัยพร ( รพก. )
(ห้องบรรยาย 1 ชั้น 24)

จริ ยธรรมทางการแพทย์

Venous disease

อ.นพ.อานาจ กุลสลานันท์ (รพจ)
เรี ยนรวมที่ รพจ

อ.นพ.จักรชัย (เรี ยนรวม รพจ.)
ห้องประชุม 2 ชั้น 10

อ.นพ.กฤษกร (E)

Conf.
Service round

09.00 – 10.00

conf

SDL

ห้องประชุม 2 ชั้น 10
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พักกลางวัน

(ห้องบรรยาย 1 ชั้น 24)

(Tele) Thyroid disease

สั ปดาห์ ที่ 7 (รพจ.): วันที่ 23ธันวาคม 2561 – 29 ธันวาคม2561
วัน/วันที/่
เวลา

07.00 - 08.00

08.00 – 09.00

09.00 – 10.00

10.00 – 11.00

11.00 – 12.00 12.00 - 13.00 13.00 – 14.00

14.00 -15.00

15.00 -16.00 16.00 – 18.30

Topic post op complication
จันทร์
24

อังคาร
25

พุธ
26

Service round

Service round

Service round

พฤหัสบดี
27

Service round

ศุกร์
28

Service round

Conf.

อ.พญ.กนิษฐา (รพจ.)
PRESENT TOPIC
(เรี ยนรวม รพจ.ห้องบรรยาย 2 ชั้น 24)

พัก
กลางวัน

Disease Spleen & Retroperitoneum
อ.นพ.สราวุธ (เรี ยนรวม รพจ.)
(ห้องบรรยาย 2 ชั้น 24)

Bedside Teaching

OPD (F) อ.นพ.ราวิน

Topic shock

อ.พญ.กนิษฐา ( F)

OR MINOR (D) อ.พญ.วายูน

Conf.

OR (E) อ.นพ.อธิวฒ
ุ ิ

อ.นพ.สุภกิจ
PRESENT TOPIC
(เรี ยนรวม รพก.)

Bedside Teaching
Conf.

OPD (E) อ.นพ.สราวุธ
OR MINOR (F) อ.นพ.อธิวฒ
ุ ิ
OR (D) อ.นพ.จักรชัย

Bedside Teaching

OPD ( D) อ.นพ.เกียรติพนั ธุ์

อ.นพ.เกียรติพนั ธุ์ (E)

OR MINOR (E) อ.พญ.กนิษฐา

Conf.

OR (F) อ.พญ.เบญจพร

Conf.

SDL

อ.นพ.กฤษกร (D)

Liver disease
อ.นพ.ราวิน
(เรี ยนรวม รพจ.)
(ห้องบรรยาย 2 ชั้น 24)

Ward work

SDL

Anorectal Disease

ประชุมกิจการ
นักศึกษา
อ.สมเกียรติ

SDL

อ.นพ.สมเกียรติ (เรี ยนรวม รพก.)

SDL
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Ward work

SDL

สั ปดาห์ ที่ 8(รพจ.) : วันที่ 30 ธันวาคม2561 – 5 มกราคม 2562
วัน/วันที/่
เวลา

07.00 - 08.00

08.00 – 09.00

09.00 – 10.00

10.00 – 11.00 11.00 – 12.00 12.00 - 13.00

13.00 – 14.00

14.00 -15.00

15.00 -16.00 16.00 – 20.00

จันทร์
31

หยุดวันสิ้นปี

หยุดวันสิ้นปี

อังคาร
1

หยุดวันปี ใหม่

หยุดวันปี ใหม่

พุธ
2

Service round

พฤหัสบดี
3

Service round

ศุกร์
4

Service round

Conf

Conf

Conf.

SDL

พักกลางวัน

WARD WORK

Topic surgical infection

Topic Fluid and electrolyte

อ.นพ.อธิวฒ
ุ ิ (รพจ.)
(เรี ยนรวม รพจ.:ห้องบรรยาย 2 ชั้น 24) )

อ.นพ.นิรกัลป์
(เรี ยนรวม รพจ.) (ห้องบรรยาย 2 ชั้น 24)

Topic surgical nutrition

Topic pre and post op care

นพ.ชัยพร (เรี ยนรวม รพก. )
PRESENT TOPIC

หมายเหตุ : นศพ.ส่ งรายงานฉบับสุ ดท้าย วันที่ 4 มกราคม 2561
40

อ.นพ.สุภกิจ (เรี ยนรวม รพก. )
PRESENT TOPIC

Ward work

Ward work

Ward work

SDL

SDL

SDL

สั ปดาห์ ที่ 9 (รพจ) : วันที่ 6 – 12 มกราคม 2562
วัน/วันที/่
เวลา

07.00 - 08.00

08.00 – 09.00

จันทร์
15

Service round

Conf.

Ward Work

SDL

อังคาร
16

Service round

Conf.

Ward Work

SDL

พุธ
17

Service round

Conf.

SDL

SDL

พฤหัสบดี
18

Service round

Conf.

SDL

SDL

ศุกร์
19

Service round

Conf.

SDL

09.00 – 10.00

10.00 – 11.00 11.00 – 12.00 12.00 - 13.00 13.00 – 14.00

พักกลางวัน

14.00 -15.00

15.00 -16.00

สอบข้อเขียน

สอบปฏิบตั ิ

SDL

ประเมินผล
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16.00 – 20.00
SDL

ภาคผนวก ข.
ตารางอยูเ่ วรนอกเวลาราชการ
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ตารางการอยู่เวรนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาศัลยศาสตร์ ปีการศึกษา 2561
ตารางการอยู่เวรของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาศัลยศาสตร์ (รพก.) ปีการศึกษา 2561
วัน
1
เดือน
พ.ย.
ธ.ค. E
ม.ค.

2

F
B

3

D
C

4

E
A

5

F
B

6

D
C

7

E
A

8

F

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

A

B

C

D

E

F

D

E

F

D

E

F

D

E

F

D

E

F

D

A

B

C

A

B

C

A

B

C

A

B

C

A

B

C

A

E

F

D

ตารางการอยู่เวรของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาศัลยศาสตร์ (รพจ.) ปีการศึกษา 2561
วัน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
เดือน
พ.ย.
A B C A B C A B C A B C A B C A B C A
ธ.ค. B C A B C A B C D E F D E F D E F D E F D E F D E F D
ม.ค.
E F D E F D
หมายเหตุ : กลุ่ม A B C
กลุ่ม C D F

เริ่มอยู่เวรที่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
เริ่มอยู่เวรที่โรงพยาบาลกลาง
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ภาคผนวก ค.
แบบประเมินระหว่างการปฏิบตั งิ าน
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รูป นศพ.

แบบประเมินผลระหว่างการเรียน นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4
การสอนข้างเตียง(Bedside teaching)
ภาควิชาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลกลางและโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

สานักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ชื่อ................................................ รหัสนักศึกษา ...............................................
หัวข้อ
๑. ซักประวัติ

๒. ตรวจร่างกาย

๓. การส่งตรวจ
ทางห้อง
ปฏิบัติการ
๔. การตั้งประเด็น
ปัญหาเพื่อการ
อภิปราย

คะแนนที่ประเมินได้
สามารถซักประวัติได้
ครอบคลุม

สามารถซักประวัติได้
พอใช้

ประวัติยังขาดข้อมูล
สาคัญบางส่วน

ประวัติขาดข้อมูล
สาคัญโดยส่วนใหญ่

๙  ๘
รายงานการตรวจ
ร่างกายได้ครอบคลุม

๗  ๖
รายงานการตรวจ
ร่างกายได้พอใช้

๙  ๘
เลือกการส่งตรวจฯได้
ถูกต้องครอบคลุม
สามารถอธิบายเหตุ
ผลได้เป็นส่วนใหญ่

๗  ๖
เลือก และสามารถ
อธิบายเหตุผลการส่ง
ตรวจฯได้ถูกต้องเป็น
ส่วนใหญ่

๕  ๔
ขาดข้อมูลการตรวจ
ร่างกายที่สาคัญ
บางส่วน
๕  ๔
ขาดความครอบคลุม
การเลือกและเหตุ
ผลกการส่งตรวจฯ
โดยส่วนใหญ่

๓๒๑
ขาดข้อมูลการตรวจ
ร่างกายที่สาคัญโดย
ส่วนใหญ่
๓๒๑
ขาดทักษะในการ
เลือกและการให้
เหตุผลในการส่งตรวจ
ฯ

๙  ๘
สามารถตั้งประเด็น
ปัญหาได้อย่างถูกต้อง
ครอบคลุมปัญหาส่วน
ใหญ่ จากการซัก
ประวัติตรวจร่างกาย
และการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ
๙  ๘

๗  ๖
สามารถตั้งประเด็น
ปัญหาได้ ครอบคลุม
เฉพาะปัญหาสาคัญ
จากการซักประวัติ
ตรวจร่างกายและการ
ตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ

๕  ๔
ตั้งประเด็นปัญหาได้
แต่ขาดความ
ครอบคลุมปัญหา
สาคัญจากการซัก
ประวัติตรวจร่างกาย
และการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ

๓๒๑
ขาดความสามารถใน
การตั้งประเด็นปัญหา
จากการซักประวัติ
ตรวจร่างกายและการ
ตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ

สามารถเชื่อมโยง
ข้อมูลจากการซัก
ประวัติตรวจร่างกาย
และการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการกับ
เนื้อหาที่ได้จาก
เอกสารอ้างอิงเพื่อ
อภิปรายได้ถูกต้อง
และครอบคลุมทุกมิติ
 ๑๐

๗  ๖
สามารถเชื่อมโยง
ข้อมูลจากการซัก
ประวัติตรวจร่างกาย
และการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการกับ
เนื้อหาที่ได้จาก
เอกสารอ้างอิงเพื่อ
อภิปรายได้พอใช้
และครอบคลุมปัญหา
สาคัญ
๗  ๖
เป็นขั้นตอน แต่ต้อง
ถามข้อมูลเพิ่มเติม
เพื่อทาความเข้าใจ

๕  ๔
ขาดความเชื่อมโยง
ข้อมูลจากการซัก
ประวัติตรวจร่างกาย
และการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการกับ
เนื้อหาที่ได้จาก
เอกสารอ้างอิงเพื่อ
อภิปรายประเด็น
ปัญหาสาคัญ

๓๒๑
ขาดความเชื่อมโยง
ข้อมูลจากการซัก
ประวัติตรวจร่างกาย
และการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการกับ
เนื้อหาที่ได้จาก
เอกสารอ้างอิงเพื่อ
อภิปรายประเด็น
ปัญหาส่วนใหญ่

๕  ๔
ไม่เป็นขั้นตอน ต้อง
ถามข้อมูล
ค่อนข้างมากเพื่อทา
ความเข้าใจ
๕  ๔
ผู้ป่วย/ญาติบางคนไม่
เข้าใจโรคที่เป็น

๓๒๑
สับสน ไม่มีความ
เข้าใจในเรื่องที่
นาเสนอ

๖. ทักษะการ
นาเสนอ

เป็นขั้นตอนดีมาก
เข้าใจง่าย

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

๗. การสื่อสารกับ
ผู้ป่วย/ญาติ

 ๑๐
ดีมาก เป็นที่พึงพอใจ
ของผู้ป่วย/ญาติ

๙  ๘
ดี ผู้ป่วย/ญาติเข้าใจ
โรคที่เป็น

 ๑๐
มาเตรียมตัวก่อนเวลา

๙  ๘
มาตรงเวลา

๕. การอภิปราย
ประเด็นปัญหา
(Discussion)

๘. ความตรงต่อ
เวลา

%

สามารถซักประวัติได้
ละเอียดครบถ้วนทุก
มิติ
 ๑๐
รายงานการตรวจ
ร่างกายได้ตามระบบ
ครบถ้วน
 ๑๐
เลือก และสามารถ
อธิบายเหตุผลการส่ง
ตรวจฯได้อย่าง
เหมาะสมและถูกต้อง
ครอบคลุม
 ๑๐
สามารถตั้งประเด็น
ปัญหาได้อย่างถูกต้อง
และครอบคลุมทุกมิติ
จากการซักประวัติ
ตรวจร่างกาย และ
การตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ
 ๑๐

 ๑๐

๙  ๘

๗  ๖
พอใช้ ผู้ป่วย/ญาติ
เข้าใจโรคที่เป็นโดย
ส่วนใหญ่
๗  ๖
มาสายไม่เกิน ๕ นาที
โดยไม่มีเหตุผลอัน
สมควร
๗  ๖

รวม(คะแนนเต็ม ๘๐ คะแนน)

๕  ๔
มาสาย ๕- ๑๐ นาที
โดยไม่มีเหตุผลอัน
สมควร
๕  ๔

๓๒๑
ใช้ภาษาไม่เหมาะสม
สร้างความสับสน
ให้แก่ผู้ป่วย/ญาติ
๓๒๑
มาสายมากกว่า ๑๐
นาที โดยไม่มีเหตุผล
อันสมควร
๓๒๑

รวม

๒๐
๒๐

๑๐

๑๐

๒๕

๕

๕
๕
๑๐๐

ชื่ออาจารย์ผู้ประเมิน ...........................................................วันที่ ......................................................
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แบบประเมินการเรียนการสอนที่ OPD ศัลยกรรม
นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รูป นศพ.

ภาควิชาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลกลางและโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

ชื่อนักศึกษาแพทย์ ................................... รหัสนักศึกษา .........................................
คะแนนเต็ม 20 คะแนน
Rating
Scale
เวลา(3)

3 (ดีมาก)

2 (ดี)

1 (พอใช้ )

0 (ไม่ พอใช้ )

ตรงต่อเวลา

มาสายไม่เกิน 15 นาที

สายเกิน 15 นาที

ไม่มา / ไม่มีใบลา

ทักษะการ
ซักประวัติ
(3)
การตรวจ
ร่ างกาย
(PE)(3)
ความ
ถูกต้องของ
(PE)(3)
การ
วิเคราะห์
ปัญหา(3)

ซักประวัติครบทุก
ประเด็นและเป็ นระบบ

ซักเฉพาะประเด็น
สาคัญแต่เป็ นระบบ

ซักขาดประเด็นสาคัญ
บางอย่างหรื อไม่เป็ นระบบ

ตรวจถูกต้องครบ
ทุกระบบใช้เครื่ องมือ
ถูกต้อง
ตรวจถูกต้อง ทุกระบบ

ตรวจเฉพาะระบบที่เป็ น
ปัญหาถูกต้อง
ใช้เครื่ องมือถูกต้อง
ตรวจถูกเป็ นส่ วนใหญ่

ตรวจระบบที่เป็ น
ปัญหาบางส่ วนถูกต้อง

ซักขาดข้อมูลที่สาคัญ
ส่วนใหญ่และวกวน
ไม่เป็ นระบบ
- ตรวจร่ างกายไม่เหมาะสม
-ใช้เครื่ องมือไม่ถูกต้อง

ตรวจผิดบ้าง

ตรวจไม่ถูกต้อง
เป็ นส่ วนใหญ่ ผิดเยอะ

รวบรวมปัญหาได้ครบ
วินิจฉัยแยกโลกได้ดี
ส่ง Investigation เหมาะสมดี

รวบรวมปัญหาได้บา้ ง
วินิจฉัยแยกโลกได้บาง
ส่ ง Investigation เหมาะสม

วิเคราะห์ไม่เป็ นระบบ
ส่ง investigateไม่เหมาะสม

การรักษา
(3)
เจตคติ(2)

เหมาะสม ถูกต้อง

เหมาะสม ถูกต้อง
เตรี ยมหนังสื อมาเปิ ดอ่าน
เป็ นองค์รวม
 ให้คาแนะนาแก่ผปู ้ ่ วยอย่าง
ดี
 ใส่ ใจต่อผูป้ ่ วยให้เวลา
ซักถาม

รวบรวมปัญหาได้บา้ ง
วินิจฉัยแยกโลกไม่ได้หรื อ
ไม่ตรง
ส่ง investigateที่เหมาะสม
เหมาะสม ถูกต้อง
ไม่เตรี ยมหนังสื อมาดู
 ให้คาแนะนาบ้าง
 ให้เวลาผูป้ ่ วยบ้างให้คาแนะนา
เฉพาะโรค
ไม่เป็ นองค์รวม

ภาพ
โดยรวม

ดีแล้ว

ต้องปรับปรุ งบางส่ วน
ระบุ..................................

ต้องปรับปรุ งมาก
ระบุ..................................

ต้องปรับปรุ งอย่างมาก
ระบุ..................................

ไม่รู้จกั ชื่ อยา dose ยา
ไม่เตรี ยมหนังสื อมาดู
ไม่ให้คาแนะนา

รวมคะแนน .

ลายเซ็น..................................................อาจารย์ผปู้ ระเมิน
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วันที่ประเมิน.........../........../............

แบบประเมินการปฏิบัติงานที่ห้องผ่าตัดเล็ก(OR เล็ก)
นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รูป นศพ.

ภาควิชาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลกลางและโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

ชื่อนักศึกษาแพทย์ ........................................... รหัสนักศึกษา ...................................................
อาจารย์ .................................................
หัวข้อในการประเมิน (คะแนนเต็ม 40 คะแนน)

ดีมาก
(10)

ดี
(8)

พอใช้
(6)

ต้อง
ปรับปรุง
(4)

1. ความรับผิดชอบต่องาน (10 คะแนน)
(การตรงต่อเวลา)
2. ความสนใจใฝ่รู้ (10 คะแนน)
(การค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อนามาประกอบกับความรู้ความ
สนใจต่อการผ่าตัด)
3. ความรู้ (10 คะแนน)
(ความรู้ความเข้าใจในปัญหาหรือโรคของผู้ป่วยที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ)
5. ทักษะในการปฏิบัติงาน (10 คะแนน)
(ความสามารถในการปฏิบัติงานต่างๆได้แก่การทาหัตถการโดยทราบ
ถึงข้อบ่งชี้วิธีทาการช่วยผ่าตัด และมนุษยสัมพันธ์ การเสียสละ)
รวมคะแนน
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (โดยเฉพาะหัวข้อที่ต้องปรับปรุง)
....................................................................................................................................................................... .......
............................................................................................................................ ................................
ลงชื่อ.................................................. อาจารย์ผู้ประเมิน
วันที่…………………………………………….
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แบบประเมินผลการเขียนรายงานนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4

รูป นศพ.

ภาควิชาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาล  เจริญกรุงประชารักษ์  กลาง สานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
สานักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ชื่อ .................................................................................................................... รหัสนักศึกษา..........................................
หัวข้อประเมิน/
คะแนนที่ประเมินได้
คะแนน
สามารถซักประวัติ สามารถซักประวัติได้ สามารถซักประวัติได้ ประวัติยังขาดข้อมูล
๑. ซักประวัติ
พอใช้
สาคัญบางส่วน
(History taking) ได้ละเอียดครบถ้วน ครอบคลุม
๒. ตรวจร่างกาย
(Physical
examination)
๓. การส่งตรวจ
ทางห้อง
ปฏิบัติการ
(Investigation)
๔. การตั้งประเด็น
ปัญหาเพื่อการ
อภิปราย
(Problem list)

๕. การอภิปราย
ประเด็นปัญหา
(Discussion)

๖. รูปแบบการ
เขียนรายงาน
(Style and
format)
๗. การอ้างอิง
เอกสาร
(Referencing)

ทุกมิติ
 ๑๐
รายงานการตรวจ
ร่างกายได้ตาม
ระบบ ครบถ้วน
 ๑๐
เลือก และสามารถ
อธิบายเหตุผลการ
ส่งตรวจฯได้อย่าง
เหมาะสมและ
ถูกต้องครอบคลุม
 ๑๐
สามารถตั้งประเด็น
ปัญหาได้อย่าง
ถูกต้อง และ
ครอบคลุมทุกมิติ
จากการซักประวัติ
ตรวจร่างกาย และ
การตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ
 ๑๐
สามารถเชื่อมโยง
ข้อมูลจากการซัก
ประวัติตรวจ
ร่างกายและการ
ตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการกับ
เนื้อหาที่ได้จาก
เอกสารอ้างอิงเพื่อ
อภิปรายได้ถูกต้อง
และครอบคลุมทุก
มิติ
 ๑๐
ลายมืออ่านง่าย
เรียบร้อย เป็น
ลาดับขั้นตอน
เข้าใจเนื้อหาที่
นาเสนอได้ง่าย
 ๑๐
ใช้เอกสารอ้างอิงที่
น่าเชื่อถือตาม
มาตรฐานสากล
ทั้งหมด
 ๑๐

๙  ๘
รายงานการตรวจ
ร่างกายได้ครอบคลุม

๗  ๖
รายงานการตรวจ
ร่างกายได้พอใช้

๙  ๘
เลือกการส่งตรวจฯ
ได้ถูกต้องครอบคลุม
สามารถอธิบายเหตุ
ผลได้เป็นส่วนใหญ่

๗  ๖
เลือก และสามารถ
อธิบายเหตุผลการส่ง
ตรวจฯได้ถูกต้องเป็น
ส่วนใหญ่

๙  ๘
สามารถตั้งประเด็น
ปัญหาได้อย่าง
ถูกต้อง ครอบคลุม
ปัญหาส่วนใหญ่ จาก
การซักประวัติตรวจ
ร่างกายและการ
ตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ
๙  ๘
สามารถเชื่อมโยง
ข้อมูลจากการซัก
ประวัติตรวจร่างกาย
และการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการกับ
เนื้อหาที่ได้จาก
เอกสารอ้างอิงเพื่อ
อภิปรายได้ถูกต้อง
และครอบคลุม
ปัญหาส่วนใหญ่
๙  ๘

๗  ๖
สามารถตั้งประเด็น
ปัญหาได้ ครอบคลุม
เฉพาะปัญหาสาคัญ
จากการซักประวัติ
ตรวจร่างกายและ
การตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ

ลายมืออ่านง่าย
เรียบร้อย เป็นลาดับ
ขั้นตอน เข้าใจ
เนื้อหาส่วนใหญ่ที่
นาเสนอ
๙  ๘
ใช้เอกสารอ้างอิงที่
น่าเชื่อถือตาม
มาตรฐานสากล
ร้อยละ ๘๐-๙๙
๙  ๘

สะอาด เรียบร้อย
เป็นลาดับขั้นตอน
สามารถทาความ
เข้าใจเนื้อหาที่สาคัญ
๗  ๖

๗  ๖
สามารถเชื่อมโยง
ข้อมูลจากการซัก
ประวัติตรวจร่างกาย
และการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการกับ
เนื้อหาที่ได้จาก
เอกสารอ้างอิงเพื่อ
อภิปรายได้พอใช้
และครอบคลุม
ปัญหาสาคัญ
๗  ๖

ใช้เอกสารอ้างอิงที่
น่าเชื่อถือตาม
มาตรฐานสากล
ร้อยละ ๖๐-๗๙
๗  ๖

%
ประวัติขาดข้อมูล
สาคัญโดยส่วนใหญ่

๕  ๔
ขาดข้อมูลการตรวจ
ร่างกายที่สาคัญ
บางส่วน
๕  ๔
ขาดความครอบคลุม
การเลือกและเหตุผล
การส่งตรวจฯโดย
ส่วนใหญ่

๓๒๑
ขาดข้อมูลการตรวจ
ร่างกายที่สาคัญโดย
ส่วนใหญ่
๓๒๑
ขาดทักษะในการ
เลือกและการให้
เหตุผลในการส่ง
ตรวจฯ

๕  ๔
ตั้งประเด็นปัญหาได้
แต่ขาดความ
ครอบคลุมปัญหา
สาคัญจากการซัก
ประวัติตรวจร่างกาย
และการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ
๕  ๔

๓๒๑
ขาดความสามารถใน
การตั้งประเด็น
ปัญหาจากการซัก
ประวัติตรวจร่างกาย
และการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ

ขาดความเชื่อมโยง
ข้อมูลจากการซัก
ประวัติตรวจร่างกาย
และการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการกับ
เนื้อหาที่ได้จาก
เอกสารอ้างอิงเพื่อ
อภิปรายประเด็น
ปัญหาส่วนใหญ่
๕  ๔
สะอาด เรียบร้อย
การนาเสนอสามารถ
ทาความเข้าใจได้
น้อย
๕  ๔
ใช้เอกสารอ้างอิงที่
น่าเชื่อถือตาม
มาตรฐานสากล
ร้อยละ ๔๐-๕๙
๕  ๔

๓๒๑
ขาดความเชื่อมโยง
ข้อมูลจากการซัก
ประวัติตรวจร่างกาย
และการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการกับ
เนื้อหาที่ได้จาก
เอกสารอ้างอิงเพื่อ
อภิปรายประเด็น
ปัญหาสาคัญ
๓๒๑
ไม่เป็นระเบียบ การ
นาเสนอทาความ
เข้าใจได้ยาก
๓๒๑
ใช้เอกสารอ้างอิงที่
น่าเชื่อถือตาม
มาตรฐานสากล
<ร้อยละ ๔๐
๓๒๑

รวม

๒๐

๒๐

๑๐

๑๐

๓๐

๕

๕
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