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ค ำน ำ 
 

 การศึกษาในระดับอุดมศึกษาส าหรับวิชาแพทยศาสตร์ การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง
(Active learning) ถือเป็นองค์ประกอบส าคัญเพ่ือการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความรู้ทางด้านการแพทย์ที่มีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา การปรับตัวของนักศึกษาจึงต้องเกิดขึ้นตลอดเวลาเพื่อการเรียนรู้ด้วยวิธีการดังกล่าว 
 

 การศึกษาในระดับ Clinic มีลักษณะการเรียนการสอนที่มีความแตกต่างจากระดับ Preclinic อย่างชัดเจน ดังนั้น
การเรียนในระดับ Clinic นักศึกษาจึงต้องมีการปรับตัวครั้งใหญ่อีกครั้ง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

 คู่มือนักศึกษาแพทย์เล่มนี้จัดท าขึ้นด้วยวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแนวทางให้นักศึกษาแพทย์สามารถศึกษารวมถึ ง
ปฏิบัติงานทางด้านสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ณ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา โรงพยาบาลกลาง และโรงพยาบาล
เจริญกรุงประชารักษ์  ได้อย่างราบรื่นและมีความสุข อันจะส่งผลให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ทางด้านสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 

     คณาจารย์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 
     ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 
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สำรบัญ 
 

 ที่  หวัข้อ            หน้า 
 

 1 รายชื่ออาจารย์ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา      4  
 2 รายชื่อนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2561      6 
 3 การจัดกลุ่มนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2561     7 
 4 จุดมุ่งหมายรายวิชาสุขภาพและโรคสตรี 3       9 
 5 การปฏิบัติงาน          13  
 6 แผนการสอนรายวิชาสุขภาพและโรคสตรี 3       16 
 7 การจ่ายผู้ป่วยเพื่อเขียนรายงาน        20 
 8 เกณฑ์การประเมินผล         21 
 9 เกณฑ์การผ่าน          22 
 10 การลา           23 
 11 ภาคผนวก ก ตารางปฏิบัติงานที่รพ.กลาง และ รพ.เจริญกรุงประชารักษ์   24 
 12 ภาคผนวก ข ตารางอยู่เวรนอกเวลาราชการ       37 
 13 ภาคผนวก ค แบบประเมิน        42 
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รำยช่ืออำจำรย์ภำควิชำสูติศำสตร์และนรีเวชวิทยำ ส ำนักกำรแพทย์ กรุงเทพมหำนคร 
 

ส ำนักวิชำแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง 
 

 โรงพยำบำลกลำง 
  1.   อ.นพ.พิสิฐ  บูรณวโรดมกุล  ว.ว.สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา   
  2.   อ.พญ.วัลยา  เชาว์พานิชย์เวช  ว.ว.สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 
  3.   อ.พญ.ฐิติกัญ  ปรีชาพานิช  ว.ว.สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา  
  4.   อ.นพ.นิทัศน์  จตุปาริสุทธิ์  ว.ว.สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 
       ว.ว.อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์  
  5.   อ.พญ.สวาทจิต ศรพรหม  ว.ว.สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา  
  6.   อ.พญ.ศิริญ  อักษรภูษิตพงษ์  ว.ว.สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 
  7.   อ.นพ.ชาญ  วัฒนาศรมศิริ  ว.ว.สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 
  8.   อ.นพ.ชัยวุฒ  ไพบูลย์บริรักษ์  ว.ว.สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 
  9.   อ.พญ.กอบพร  สภานนท์  ว.ว.สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา  
  10. อ.พญ.ณัฐสุดา  แสนทวี   ว.ว.สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 
      ว.ว.อนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา 
 
 โรงพยำบำลเจริญกรุงประชำรกัษ ์
  1.   อ.พญ.สาวิตรี  สุวิกรม   ว.ว.สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 
  2.   อ.นพ.สงวน   โล่ห์จินดารัตน์  ว.ว.สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 
  3.   อ.พญ.กันต์ธิดา  ชัยจรีนนท์  ว.ว.สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 
       ประกาศนียบัตรผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช 
  4.   อ.พญ.จิรพร  เหลืองเมตตากุล  ว.ว.สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 
       ว.ว.อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ 
  5.   อ.พญ.นันทิวดี  มาเมือง  ว.ว.สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 
       ประกาศนียบัตรผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช 
  6.   อ.พญ.ปิยธิดา  ทองรอง  ว.ว.สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 
       ว.ว.อนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา 
  7.   อ.พญ.อังสุมาลิน  ศรีหล้า   ว.ว.สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 
       ว.ว.อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ 
  8.   อ.พญ.พิณนภางค์  ศรีพหล   ว.ว.สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 
       ประกาศนียบัตรผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช 
  9.   อ.พญ.ผาณิต  เทศัชบุตร  ว.ว.สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 
       ประกาศนียบัตรผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช 
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  10. อ.พญ.รุจิโรจน์  ธัญญะกิจไพศาล ว.ว.สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 
  11. อ.พญ.สุทธนารัตน์ อภิวันทนา  ว.ว.สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 
       ว.ว.อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ 
  12. อ.นพ.วัชรพจน์ เอนกรัตน์  ว.ว.สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 
       ว.ว.อนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา 
       ประกาศนียบัตรผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช 
  13. อ.พญ.นัทธมน  จิวรฤกษ์  ว.ว.สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 
       ประกาศนียบัตรผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช 
  14. อ.พญ.ศศิกาญจน์  ตั้งทัศนา  ว.ว.สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 
       ว.ว.อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ 
       ประกาศนียบัตรผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช 
  15. อ.นพ.พิชญ์  จันทร์ดียิ่ง  ว.ว.สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 
       ว.ว.อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ 
  16. อ.พญ.อภิชญา  ปรัชญาชัยพิมล  ว.ว.สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 
       ว.ว.อนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา 
  17. อ.นพ.วิสุทธิ์  อนันต์สกุลวัฒน์  ว.ว.สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 
  18. อ.นพ.วันชัย  จันทราพิทักษ์  ว.ว.สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 
  19. อ.พญ.นิศารัตน์ สุนทราภา  ว.ว.สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 
       ว.ว.อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ 
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รำยช่ือนักศึกษำแพทย์ชั้นปีที่ 5 ปีกำรศึกษำ 2561 
 

 

ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ชื่อ - สกุล หมำยเหตุ 

1 5632101015 นางสาวนันท์ธีมา   เมฆแสน  
2 5632101020 นางสาวเพชรวิไล   นพพรพันธุ์  
3 5732101001 นางสาวกนกวรรณ   ทับอุ่น  
4 5732101002 นายกมลวัฒน ์  ปานเกต ุ  
5 5732101004 นางสาวกิ่งกาญจน ์  ชมภูกลาง  
6 5732101005 นายเกรียงไกร   ยศเสนา  
7 5732101006 นายจักรกฤษณ ์  พรมมา  
8 5732101007 นางสาวจุฑารตัน ์  มานะ  
9 5732101008 นางสาวชวิศา   เจียสกลุ  
10 5732101009 นางสาวฐิตารยี ์  แสงเรือง  
11 5732101010 นางสาวณัฏฐา   ศักดิ์ชิโนรส  
12 5732101011 นางสาวณัฐกันย ์  ลิมปวิทยากลุ  
13 5732101012 นางสาวณัฐธิดา   สุวรรณวงศ ์  
14 5732101013 นางสาวธนาญา   ศีลธิปัญญา  
15 5732101014 นางสาวธยาน ์  นาคสวัสดิ ์  
16 5732101015 นางสาวธัญญารัตน ์  จงประเสริฐ  
17 5732101016 นายปัญญวตั   จรัสดาราเเสง  
18 5732101017 นางสาวปาริฉัตร   จันทร์ปิ้น  
19 5732101018 นายพงศ์ธีระ   เสรสีันติกลุ  
20 5732101019 นายพงศ์พันธุ ์  ไมตรีอโนทัย  
21 5732101020 นายพันธกานต ์  วีรเวทสกุล  
22 5732101021 นายภัทรพล   อินทวงค์  
23 5732101022 นางสาวภาสิน ี  ศรีนีธิวัฒน์  
24 5732101023 นางสาวมนัญชยา   ตามเดช  
25 5732101024 นางสาวรุ้งศิร ิ  พัฒนาสันติชัย  
26 5732101025 นางสาวศวิตา   ขุนช านาญ  
27 5732101026 นางสาวสมติา   ผดุงวิทย์วัฒนา  
28 5732101027 นายสรวิศษิ ์  อมรทิพย์วงศ์  
29 5732101028 นางสาวสรติา   ชัยลภากลุ  
30 5732101029 นางสาวสุจิธิดา   เหลืองศิริธญัญะ  
31 5732101030 นางสาวอติกานต ์  อุณหเลขกะ  
32 5732101031 นายเอกวิทย ์  ก่อเเก้ว  
33 5732101032 นางสาวพันธิตรา   มณฑาทิพย์กลุ  
34 5732101033 นายพัทธนันท ์  งามล ายวง  
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กำรจัดกลุ่มนักศึกษำแพทย์ช้ันปีท่ี 5 ภำควิชำสูติศำสตร์และนรีเวชวิทยำ ปีกำรศึกษำ 2561 
 

แบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ กลุ่มที่ 1 และ กลุ่มที่ 2 โดยแบ่งเป็นกลุ่มละ 17 คน ดังนี้ 
- กลุ่มท่ี 1 จ านวน 17 คน แบ่งเป็นกลุ่มย่อย A, B และ C โดยจะข้ึนปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลกลางก่อน 
 

ที ่ รหัสนักศึกษำ ชื่อ - สกุล 
กลุ่ม
ย่อย 

อำจำรย์ผู้ดูแล (รพก.) 

ในสัปดำห์ที่ 1 - 3 

อำจำรย์ผู้ดูแล (รพจ.)  

ในสัปดำห์ที ่

4 5 6 

1 5732101016 นายปัญญวตั  จรัสดาราเเสง 

A 

อ.พญ.ศิริญ อักษรภูษิตพงษ ์

อ.พ
ญ.

ปิย
ธิด

า  
ทอ

งร
อง

 

อ.พ
ญ.

รุจ
ิโร

จน
์  ธ

ัญญ
ะก

ิจไ
พศ

าล
 

อ.พ
ญ.

ศศ
ิกา

ญจ
น์ 

 ต
ั้งทั

ศน
า 

2 5732101010 นางสาวณัฏฐา  ศักดิ์ชิโนรส อ.พญ.สวาทจิต ศรพรหม 

3 5732101032 นางสาวพันธิตรา  มณฑาทิพย์กุล อ.พญ.ฐิติกัญ ปรีชาพานิช 

4 5732101018 นายพงศ์ธีระ  เสรีสันติกุล อ.นพ.นิทัศน์ จตุปาริสุทธ์ิ 

5 5632101015 นางสาวนันท์ธีมา  เมฆแสน อ.พญ.วัลยา เชาว์พานิชย์เวช 

6 5732101005 นายเกรียงไกร  ยศเสนา อ.พญ.กอบพร สภานนท ์

7 5732101020 นายพันธกานต ์ วีรเวทสกลุ 

B 

อ.นพ.ชัยวุฒ ไพบูลย์บรริักษ์ 

อ.พ
ญ.

นัน
ทิว

ดี 
 ม

าเม
ือง

 

อ.พ
ญ.

ปิย
ธิด

า  
ทอ

งร
อง

 

อ.พ
ญ.

อัง
สุม

าล
ิน 

 ศ
รีห

ล้า
 

8 5732101022 นางสาวภาสิน ี ศรีนีธิวัฒน ์ อ.นพ.ชาญ วัฒนาศรมศิร ิ

9 5732101012 นางสาวณัฐธิดา  สุวรรณวงศ ์ อ.พญ.ศิริญ อักษรภูษิตพงษ ์

10 5732101026 นางสาวสมติา  ผดุงวิทย์วัฒนา อ.พญ.สวาทจิต ศรพรหม 

11 5732101006 นายจักรกฤษณ ์ พรมมา อ.พญ.ฐิติกัญ ปรีชาพานิช 

12 5732101028 นางสาวสรติา  ชัยลภากุล อ.นพ.นิทัศน์ จตุปาริสุทธ์ิ 

13 5732101009 นางสาวฐิตารยี ์ แสงเรือง 

C 

อ.พญ.วัลยา เชาว์พานิชย์เวช 

อ.พ
ญ.

ผา
ณิต

  เ
ทศ

ัชบ
ุตร

 

อ.พ
ญ.

สุท
ธน

าร
ตัน

์  อ
ภิว

ันท
นา

 

อ.น
พ.

วัช
พจ

น์ 
 เอ

นก
รัต

น์ 

14 5732101027 นายสรวิศษิ ์ อมรทิพย์วงศ์ อ.พญ.กอบพร สภานนท ์

15 5732101029 นางสาวสุจิธิดา  เหลืองศิริธญัญะ อ.นพ.ชัยวุฒ ไพบูลย์บรริักษ์ 

16 5732101013 นางสาวธนาญา  ศีลธิปัญญา อ.นพ.ชาญ วัฒนาศรมศิร ิ

17 5732101019 นายพงศ์พันธุ์  ไมตรีอโนทัย อ.พญ.ศิริญ อักษรภูษิตพงษ ์
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- กลุ่มท่ี 2 จ านวน 17 คน แบ่งเป็นกลุ่มย่อย D, E และ F โดยจะข้ึนปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ก่อน 
 

ที ่ รหัสนักศึกษำ ชื่อ - สกุล 
กลุ่ม
ย่อย 

อำจำรย์ผู้ดูแล (รพจ.) 

ในสัปดำห์ที ่
อำจำรย์ผู้ดูแล (รพก.) 

ในสัปดำห์ที่ 4 - 6 
1 2 3 

1 5732101002 นายกมลวัฒน ์ ปานเกต ุ

D 

อ.พ
ญ.

อัง
สุม

าล
ิน 

 ศ
รีห

ล้า
 

อ.พ
ญ.

อภ
ิชญ

า  
ปร

ัชญ
าชั

ยพ
ิมล

 

อ.พ
ญ.

ผา
ณิต

  เ
ทศ

ัชบ
ุตร

 

อ.พญ.สวาทจิต ศรพรหม 

2 5732101004 นางสาวกิ่งกาญจน ์ ชมภูกลาง อ.พญ.ฐิติกัญ ปรีชาพานิช 

3 5732101011 นางสาวณัฐกันย ์ ลิมปวิทยากุล อ.นพ.นิทัศน์ จตุปาริสุทธ์ิ 

4 5732101033 นายพัทธนันท ์ งามล ายวง อ.พญ.วัลยา เชาว์พานิชย์เวช 

5 5732101001 นางสาวกนกวรรณ  ทับอุ่น อ.พญ.กอบพร สภานนท ์

6 5732101015 นางสาวธัญญารัตน ์ จงประเสริฐ อ.นพ.ชัยวุฒ ไพบูลย์บรริักษ์ 

7 5732101008 นางสาวชวิศา  เจียสกลุ 

E 

อ.น
พ.

พิช
ญ์ 

 จ
ันท

ร์ด
ียิ่ง

 

อ.พ
ญ.

นัน
ทิว

ดี 
 ม

าเม
ือง

 

อ.พ
ญ.

นัท
ธม

น 
 จ

ิวร
ฤก

ษ ์

อ.นพ.ชาญ วัฒนาศรมศิร ิ

8 5732101014 นางสาวธยาน ์ นาคสวสัดิ ์ อ.พญ.ศิริญ อักษรภูษิตพงษ ์

9 5732101025 นางสาวศวิตา  ขุนช านาญ อ.พญ.สวาทจิต ศรพรหม 

10 5732101023 นางสาวมนัญชยา  ตามเดช อ.พญ.ฐิติกัญ ปรีชาพานิช 

11 5732101007 นางสาวจุฑารตัน ์ มานะ อ.นพ.นิทัศน์ จตุปาริสุทธ์ิ 

12 5732101031 นายเอกวิทย์  ก่อเเก้ว อ.พญ.วัลยา เชาว์พานิชย์เวช 

13 5632101020 นางสาวเพชรวิไล  นพพรพันธุ ์

F 

อ.พ
ญ.

กัน
ต์ธ

ิดา
  ชั

ยจ
รีน

นท์
 

อ.พ
ญ.

จิร
พร

  เ
หล

ือง
เม

ตต
าก

ุล 

อ.พ
ญ.

รุจ
ิโร

จน
์  ธ

ัญญ
ะก

ิจไ
พศ

าล
 

อ.พญ.กอบพร สภานนท ์

14 5732101021 นายภัทรพล  อินทวงค์ อ.นพ.ชัยวุฒ ไพบูลย์บรริักษ์ 

15 5732101030 นางสาวอติกานต ์ อุณหเลขกะ อ.นพ.ชาญ วัฒนาศรมศิร ิ

16 5732101017 นางสาวปาริฉัตร  จันทร์ปิ้น อ.พญ.ศิริญ อักษรภูษิตพงษ ์

17 5732101024 นางสาวรุ้งศิร ิ พัฒนาสันติชัย อ.พญ.สวาทจิต ศรพรหม 
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จุดมุ่งหมำยและวัตถุประสงค์ 
 

จุดมุ่งหมำยของรำยวิชำ  
วัตถุประสงค์ทั่วไป เมื่อเรียนจบรายวิชาสุขภาพและโรคของสตรี 3 นักศึกษาแพทย์สามารถ 
1. ด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจ (ด้ำนปัญญำพิสัย) 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในรายวิชาสุขภาพและโรคของสตรี 3 นักศึกษาแพทย์มีความรู้ความเข้าใจ และ
สามารถ 

1.1 ระบุและล าดับความส าคัญของปัญหาสุขภาพและโรคของสตรีที่ซับซ้อนขึ้นจากการเรียนในชั้นปีที่ 4 ได้ 
เช่น เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ ภาวะมะเร็งของอวัยวะสืบพันธุ์สตรี ปัญหาทางต่อมไร้ท่อกับการ
เจริญพันธุ์ 
1.2 อธิบายพยาธิสรีรวิทยาการเกิดอาการและอาการแสดง รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงของโรคทางต่อมไร้ท่อทางนรีเวช
และภาวะมะเร็งของอวัยวะสืบพันธุ์สตรี วิธีการวินิจฉัยก่อนคลอดและภาวะผิดปกติของทารกในครรภ์ 
ภาวะแทรกซ้อนทางอายุรกรรม นรีเวชกรรม ศัลยกรรม และอ่ืนๆ ที่พบร่วมในขณะตั้งครรภ์ได้ 
1.3 อธิบายแนวทางการวินิจฉัยแยกโรคและสามารถระบุ เลือกส่งและแปลผลการตรวจเพ่ิมเติม เพ่ือ
สนับสนุนการวินิจฉัยโรคและหลักการรักษาโรคและภาวะผิดปกติทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาที่ซับซ้อนได้ 
1.4 อธิบายหลักการรักษาที่สมเหตุสมผล ตลอดจนแนวทางการดูแลผู้ป่วยก่อนและหลังการผ่าตัด ทั้งทาง
นรีเวชกรรมและสูติกรรม 
1.5 อธิบายวิธีการท าหัตถการพ้ืนฐานต่างๆที่ส าคัญ และการท าหัตถการช่วยคลอดภายใต้การดูแลของ
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โดยทราบถึงข้อบ่งชี้ ข้อห้าม ขั้นตอนการกระท าและภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นจาก
หัตถการดังกล่าว เพ่ือความปลอดภัยของผู้ป่วย           
1.6 รู้วิธีการประเมินขีดความสามารถของตนเองในการดูแลผู้ป่วยที่ซับซ้อน  ให้การบ าบัดเบื้องต้นและ
สามารถปรึกษาและหรือส่งต่อให้ผู้เชี่ยวชาญเพ่ือรักษาต่อได้เหมาะสม ตามเกณฑ์มาตรฐานของแพทยสภาได้ 
1.7 อธิบายแนวทางวางแผนการจ าหน่ายผู้ป่วยและผู้คลอด เพ่ือการดูแลต่อเนื่องทั้งที่โรงพยาบาล  และที่
บ้านได ้
1.8 รู้วิธีการบันทึกรายงานผู้ป่วย ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และได้มาตรฐาน 
1.9 อธิบายแนวทางการให้ค าปรึกษาแก่ผู้ป่วยและญาติ เน้นการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม โดยมีการบูรณาการ
กับวิสัญญีวิทยา เวชศาสตร์ฟื้นฟู รังสีวิทยา อายุรศาสตร์ และสาขาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
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2. ด้ำนทักษะ (ด้ำนทักษะพิสัย) 
ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ นักศึกษาแพทย์สามารถ 
2.1 สร้างสัมพันธภาพอันดีกับผู้ป่วยและญาติ โดยการซักประวัติ ตรวจร่างกาย เขียนรายงานผู้ป่วยและ
น าเสนออย่างเหมาะสมในปัญหาสุขภาพและโรคสตรีที่ซับซ้อนได้ 
2.2 อธิบายขั้นตอน ข้อบ่งชี้ ข้อห้ามและการป้องกัน การวินิจฉัย หลักการดูแลรักษา ภาวะแทรกซ้อนจาก
การท าหัตถการดังต่อไปนี้ 

2.2.1 Colposcopy  
2.2.2 Cryosurgery 
2.2.3 Cervical coldknife conization (CKC)  
2.2.4 Loop electrosurgical excision procedure (LEEP)  
2.2.5 Exploratory Laparotomy 
2.2.6 Unilateral Salpingectomy, Salpingo - oophorectomy  
2.2.7 Tranabdominal hysterectomy (TAH)  
2.2.8 Vaginal- Hysterectomy  
2.2.9 Anterior colporhaphy, Posterior colpo perineorhaphy  
2.2.10 Emergency cesarean hysterectomy  
2.2.11 Basic OB Ultrasound (Level 2)  
2.2.12 Amniocentesis  

2.3 แสดงการท าหัตถการพ้ืนฐานต่างๆ ที่ส าคัญ และการท าหัตถการช่วยคลอดภายใต้การดูแลของแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญ โดยทราบถึงข้อบ่งชี้ ข้อห้าม ขั้นตอนการกระท าและภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นจากหัตถการ
ดังกล่าว 
2.4 แสดงการวินิจฉัยแยกโรค และวินิจฉัยโรคจากการซักประวัติและตรวจร่างกายผู้ป่วยได้ถูกต้อง และ
เหมาะสม 
2.5 ตรวจและประเมินสุขภาพผู้ป่วยที่เป็นโรคต่อไปนี้ได้ ได้แก่ โรคของสตรีที่ซับซ้อนมากขึ้น เช่น มะเร็ง
ทางนรีเวช โรคต่อมไร้ท่อ และโรคทางสูติกรรมที่ซับซ้อนมากขึ้น เช่น การตั้งครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อนทาง
อายุรกรรม ศัลยกรรม และอ่ืนๆ การดูแลผู้ป่วยก่อนและหลังการผ่าตัด ทั้งทางนรีเวชกรรมและสูติกรรม 
2.6 บันทึกรายงานผู้ป่วย ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และได้มาตรฐาน 
2.7 เลือกส่งและแปลผลการตรวจเพ่ิมเติมเพ่ือสนับสนุนการวินิจฉัยโรคและหลักการรักษาโรคและภาวะ
ผิดปกติทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาที่ซับซ้อนได ้
2.8 สั่งการรักษาที่สมเหตุสมผล ตลอดจนแนวทางการดูแลผู้ป่วยก่อนและหลังการผ่าตัด ทั้งทางนรีเวชกรรม
และสูติกรรม และส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรักษาต่อ ตามเกณฑ์มาตรฐานของแพทยสภาได้ 
2.9 ให้ค าปรึกษาแก่ผู้ป่วยและญาติ เน้นการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม โดยมีการบูรณาการกับวิสัญญีวิทยา 
เวชศาสตร์ฟื้นฟู รังสีวิทยา อายุรศาสตร์ และสาขาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
2.10 วางแผนการจ าหน่ายผู้ป่วยและผู้คลอด เพ่ือการดูแลต่อเนื่องทั้งท่ีโรงพยาบาล และท่ีบ้านได ้
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2.11 ปฏิบัติทักษะด้านการสื่อสาร ได้แก่  
2.11.1 การสื่อสารทั่วไป  

1) สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับปัจจัยที่อาจส่งผลต่อการสื่อสาร  ได้แก่ 
สภาพร่างกาย จิตใจ อารมณ์ บรรยากาศแวดล้อมและภูมิหลัง เช่น อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ ภาษา วัฒนธรรม ความเชื่อ เป็นต้น  
2) สื่อสารผ่านสื่อประเภทต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม เช่น โทรศัพท์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น  
3) มีทักษะในการรับรู้ข้อมูลอย่างเหมาะสมและมีวิจารณญาณผ่านวิธีการสื่อสารประเภทต่างๆ  
4) มีทักษะในการรับฟัง พูด สอน อ่าน เขียน แสดงกิริยาท่าทาง และใช้ทักษะด้านการ
สื่อสารเหล่านี้ร่วมกับเจตนาที่ดีในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน  

2.11.2 การสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติ  
1) มีทักษะในการสัมภาษณ ์ซักประวัติผู้ป่วยและญาติ ใช้ศัพท์และภาษาที่ผู้ป่วยกับญาติเข้าใจได้  
2) มีทักษะในการรับฟังปัญหา เข้าใจความรู้สึก ความวิตกกังวลของผู้ป่วยและญาติ อีกทั้ง
สามารถตอบค าถาม อธิบาย ให้ค าปรึกษาแนะน าอย่างเหมาะสม  
3) มีทักษะการสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติในสถานการณ์ต่างๆ ดังนี้  

- การแจ้งโรคและการรักษา  
- การแจ้งข่าวร้าย  
- การให้ก าลังใจ  
- การให้ค าปรึกษา  
- การให้เลือกการรักษา  
- การขอค ายินยอมการรักษาหรือการผ่าตัด  
- การสาธิต การแนะน าการปฏิบัติตัว  

2.11.3 การสื่อสารกับผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ร่วมงาน บุคลากรทางกฎหมาย สื่อมวลชน และ
สาธารณชน  

1) สื่อสารกับผู้เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การเขียนค าสั่งแพทย์ การบังคับบัญชา 
การรับค าสั่ง การรับฟัง การปรึกษาขอค าแนะน า การให้สัมภาษณ์ เป็นต้น โดยคงสมดุล
ระหว่างการเปิดเผยข้อมูลกับการรักษาความลับของผู้ป่วย และค านึงถึงใจเขาใจเราเป็น
หลักส าคัญ 
2) มีทักษะในการถ่ายทอด ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องให้สามารถ
เข้าใจได ้ 
3) มีทักษะในการเขียน บันทึกเวชระเบียน บันทึกข้อความทางการแพทย์ ใบรับรองแพทย์ 
ใบส่งตัวผู้ป่วย และเอกสารทางการแพทย์อ่ืนๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม อ่านง่ายและได้
ประเด็นส าคัญ  
4) มีทักษะในการน าเสนอด้วยวาจา อภิปรายในที่ประชุม เขียนรายงานหรือบทความเชิง
วิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ น่าสนใจและมีสาระประโยชน์  



12 
 

2.12 นักศึกษาแพทย์มีการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกระบวนการ การประยุกต์หลักการทางเวชศาสตร์อิง
หลักฐานในการดูแลผู้ป่วย และการท างานเป็นกลุ่ม  
2.13 นักศึกษาแพทย์มีทักษะค้นหาความรู้จากแหล่งต่างๆ ด้วยตนเอง เช่น Video, CD-ROM, CAI, Virtual 
library ต ารา และ Website  

            2.14 นักศึกษาแพทย์มีทักษะในการประเมินผลการเรียนรู้ของตนเองได้  
   

3. ด้ำนเจตคติ (ด้ำนเจตพิสัย) 
3.1 ตระหนักถึงความส าคัญของการส่งเสริมสุขภาพ ฟ้ืนฟูสภาพผู้ป่วย และการป้องกันโรค เพ่ือลดอัตรา
การเกิดปัญหาทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาที่ซับซ้อนได้ ตลอดจนผลกระทบต่อเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
ของผู้ป่วยและประเทศชาติ 
3.2 ตระหนักถึงความส าคัญของการท างานเป็นทีมร่วมกันระหว่างแพทย์แต่ละสาขาที่เกี่ยวข้อง  และ
บุคลากรทางการแพทย์ ในการดูแลปัญหาทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาที่ซับซ้อนได้ 
3.3 ตระหนักถึงความส าคัญ ผลกระทบ และอันตรายของโรคทางสูติศาสตร์ และนรีเวชวิทยา ต่อผู้ป่วย 
ครอบครัว และชุมชน ตลอดจนค านึงถึงผลกระทบทางด้านจิตใจของผู้ป่วย และเคารพในความเป็นมนุษย์
ของผู้ป่วยและสิทธิ์ของผู้ป่วย 
3.4 มีเจตคติ ค่านิยม คุณธรรม จรรยาบรรณ จริยธรรมทางการแพทย์ และมารยาททางวิชาชีพที่ดี และ
เหมาะสมส าหรับวิชาชีพ เพ่ือน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ป่วย และญาติอย่างสูงสุด 
3.5 ตระหนักถึงความส าคัญของการหมั่นฝึกปฏิบัติหัตถการต่างๆ ในห้องฝึกปฏิบัติทักษะจนเคยชินและ
คล่องแคล่วอยู่เสมอ เพ่ือการน าไปปฏิบัติกับผู้ป่วย ผู้คลอด และกรณีฉุกเฉินโดยผู้ป่วยและผู้คลอดปลอดภัย 
3.6 มีเจตคติท่ีดีในการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม ครอบคลุมถึงครอบครัวและชุมชนของผู้ป่วย ที่พิจารณาตาม
หลักวิชาการเศรษฐศาสตร์และสิทธิผู้ป่วย  
3.7 ตระหนักถึงสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ป่วยอย่างสมศักดิ์ศรี รับผิดชอบในการให้ความจริงแก่ผู้ป่วย รักษา
ความลับ และเคารพในสิทธิของผู้ป่วยและญาติ 
3.8 ตระหนักความส าคัญของการเลือกใช้ยา และค านึงถึงผลข้างเคียง และภาวะแทรกซ้อน และอันตราย
จากการใช้ยา  
3.9 ตระหนักถึงการบ าบัดรักษาโรคและภาวะต่างๆ โดยค านึงถึงความสิ้นเปลืองของครอบครัว
เศรษฐศาสตร์คลินิกและเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข  
3.10 ตระหนักถึงความส าคัญ และประยุกต์ความรู้พ้ืนฐานทางจิตเวชศาสตร์ สังคมศาสตร์ ในการดูแลผู้ป่วย
สูติ–นรีเวชกรรม 
3.11 มีความรู้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  ตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม แพทยสภา พ.ศ.2555 (ภาคผนวก จ) 
3.12 ตระหนักถึงความส าคัญของการมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ป่วย โดย 

3.12.1 สื่อสารกับผู้ป่วย และญาติได้ดี โดยได้รับความร่วมมือ และไว้วางใจ 
3.12.2 แสดงความสุภาพ และเมตตาต่อผู้ป่วย พยายามอธิบายเรื่องต่าง ๆ รวมทั้งสิทธิให้ผู้ป่วยเข้าใจ 
และสนใจต่อความรู้สึกของผู้ป่วย 
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3.12.3 ตระหนักถึงสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ป่วยอย่างสมศักดิ์ศรี รับผิดชอบในการให้ความจริงแก่
ผู้ป่วย รักษาความลับ และเคารพในสิทธิของผู้ป่วยและญาติ  

3.13 นักศึกษาแพทย์มีเจตคติที่ดีในการเริ่มต้นเรียนรายวิชา กลุ่มวิชาชีพบังคับ หมวดวิชาเฉพาะ โดยให้
ความสนใจในการศึกษา โดยการไต่ถาม ศึกษา มีความรับผิดชอบในการดูแลผู้ป่วย และท างานที่ได้รับ
มอบหมายเสร็จในเวลาที่ก าหนด 
3.14 นักศึกษาแพทย์มีเจตคติท่ีดีในการท างานเป็นกลุ่ม มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานโดย 

3.14.1 ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความยินดี 
3.14.2 รับค าแนะน า ให้ค าแนะน า และช่วยเหลือผู้ร่วมงานด้วยความยินดี 
3.14.3 ท างานร่วมกับแพทย์ และนักศึกษาแพทย์อ่ืนได้เป็นอย่างดี ปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ได้อย่างเหมาะสม 

3.15 นักศึกษาแพทย์มีเจตคติที่ดีในการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต มีความใฝ่รู้ ศึกษาค้นคว้า และเรียนรู้
ด้วยตัวเอง ทั้ง non - IT และ IT 
 

ตำรำงกำรปฏิบัติงำน 
 

บรรยำย สอนเสริม 
กำรฝึกปฏิบัตงิำน

ภำคสนำม/กำรฝึกงำน 
กำรศึกษำด้วยตนเอง 

15 ชั่วโมง สอนเสริมตามความต้องการ
ของนักศึกษาแพทย์เฉพาะ
ราย 

225 ชั่วโมง 105 ชั่วโมง 

 

จ านวนชั่วโมงสอน 240 ชั่วโมง  
Rotation 6 สัปดาห์ (ตามการจัดจริง) : Lecture 3  ชั่วโมง/สัปดาห์ (สัปดาห์ที่ 1-5) 

  ปฏิบัติ 37.5 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
 

หมำยเหตุ :  การเรียนการสอนทฤษฎี 15 ชั่วโมง   
      การเรียนการสอนปฏิบัติ  225  ชั่วโมง รวมกิจกรรมเหล่านี้ด้วย  

1. ฝึกปฏิบัติ/ฝึกหัตถการ ที่ห้องคลอดหรือห้องผ่าตัด 50  ชั่วโมง  
2. การปฏิบัติงานที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอก   50  ชั่วโมง  
3. Service round/ Ward work    50  ชั่วโมง  
4. Teaching round/bed side/conference   75  ชั่วโมง  

  ศึกษาด้วยตนเอง Self directed learning     105  ชั่วโมง 
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กำรจัดกำรเรียนภำคปฏิบัติ 
1. กำรฝึกปฏิบัติงำนในเวลำรำชกำร – นักศึกษาแพทย์จะได้ขึ้นปฏิบัติงานที่คลินิกผู้ป่วยนอก ห้องคลอด หอผู้ป่วยใน 

และห้องผ่าตัด โดยมีหน้าที่ดังนี้ 
คลินิกผู้ป่วยนอก - เพ่ือให้นักศึกษาแพทย์ได้ฝึกทักษะในการติดต่อสื่อสาร และสร้างสัมพันธภาพ การตรวจ
วินิจฉัย การน าความรู้ทางทฤษฎีและหลักฐานต่างๆ เพ่ือประกอบการวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วย ให้การบริการ
วางแผนครอบครัวเสริมสร้างเจตคติในด้านความรับผิดชอบต่อผู้ป่วยและงานที่ได้รับมอบหมาย การเคารพ
ในสิทธิของผู้ป่วย ความตรงต่อเวลา รวมถึงการบันทึกข้อมูลทางการแพทย์ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน 
กิจกรรม : นักศึกษาแพทย์จะได้ฝึกตรวจ ดูแลและศึกษาผู้ป่วยที่มาด้วยเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพและโรคสตรี 
การซักประวัติ ตรวจร่างกายทั่วไป ตรวจครรภ์ ตรวจภายใน ตรวจเซลล์มะเร็งปากมดลูก (Pap smear) 
วิธีการค้นหาจุลชีพ ที่เป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยที่พบบ่อย ตลอดจนการทดสอบเพ่ิมเติมต่างๆ ทาง
ห้องปฏิบัติการ การตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ให้การบริการวางแผนครอบครัว ฝึกปฏิบัติในการให้
ความรู้และช่วยเลือกวิธีคุมก าเนิดท่ีเหมาะสมกับผู้รับบริการ ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ 

 

ห้องคลอด – เพ่ือให้นักศึกษาแพทย์เรียนรู้การให้บริการแก่ผู้ป่วยในสตรีระยะเจ็บครรภ์คลอด  ระยะคลอด 
และระยะหลังคลอด โดยการซักประวัติ ตรวจร่างกาย และวางแผนการรักษาที่เหมาะสมร่วมกับอาจารย์ 
รวมทั้งนักศึกษาแพทย์สามารถสร้างสัมพันธภาพกับผู้ป่วย และฝึกทักษะในการติดต่อสื่อสารกับผู้ป่วย 
กิจกรรม : นักศึกษาแพทย์ได้ฝึกปฏิบัติดูแลผู้ป่วยที่ได้รับมอบหมาย โดยการซักประวัติตรวจร่างกาย ตรวจครรภ์ 
ฝึกทักษะในการเฝ้าคลอด การเจาะถุงน้ า (Amniotomy) ท าคลอดปกติ การท าหัตถการช่วยคลอด การเย็บ
แผลฝีเย็บและดูแลผู้ป่วยหลังคลอด ทั้งในกรณีที่มี และไม่มีภาวะแทรกซ้อน วิเคราะห์และสรุปปัญหาจาก
ข้อมูลต่างๆ ตั้งแต่รับผู้ป่วยไว้รักษาในโรงพยาบาล จนจ าหน่ายออกจากโรงพยาบาล ดูแลผู้ป่วยก่อนและ
หลังผ่าตัดคลอด 
หอผู้ป่วยใน  – เพ่ือให้นักศึกษาแพทย์ได้เรียนรู้วิธีการท างานในการวิเคราะห์ปัญหา การดูแลรักษา ติดตาม
ผลการรักษาและการด าเนินโรคของผู้ป่วยวิเคราะห์และสรุปปัญหาจากข้อมูลต่างๆ โดยการซักประวัติตรวจ
ร่างกาย และวางแผนการรักษาท่ีเหมาะสมร่วมกับอาจารย์ รวมทั้งนักศึกษาแพทย์สามารถสร้างสัมพันธภาพ
กับผู้ป่วย และฝึกทักษะในการติดต่อสื่อสารกับผู้ป่วย ตั้งแต่รับผู้ป่วยไว้รักษาในโรงพยาบาล จนกระทั่ง
จ าหน่ายออกจากโรงพยาบาล การดูแลผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัด 
กิจกรรม : นักศึกษาแพทย์ได้ฝึกปฏิบัติดูแลผู้ป่วยที่ได้รับมอบหมาย โดยการซักประวัติ ตรวจร่างกาย เรียนรู้
วิธีการท างานในการวิเคราะห์ปัญหา การดูแลรักษา ติดตามผลการรักษา และการด าเนินโรคของผู้ป่วยใน
หอผู้ป่วยด้วยการติดตามอย่างใกล้ชิดทุกวัน รวมถึงวันหยุดราชการ 

 

การปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยใน (Ward work และ service round) 
1) นักศึกษาแพทย์ขึ้นปฏิบัติงาน ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เพ่ือดูแลติดตาม และบันทึกความก้าวหน้าของ

ผู้ป่วยที่ตนเองรับผิดชอบ และให้ค าแนะน าแก่ผู้ป่วย เพ่ือให้บรรลุการรักษาท่ีดี 
2) นักศึกษาแพทย์ต้องศึกษาและปฏิบัติงานร่วมกับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่  4 และปีที่ 6 แพทย์ใช้ทุน 

แพทย์ประจ าบ้าน อาจารย์แพทย์ พยาบาลประจ าตึก และบุคลากรอื่นๆ ในการดูแลรักษาผู้ป่วย 
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3) นักศึกษาแพทย์จะต้องรับผู้ป่วยเก่าและผู้ป่วยรายใหม่ในทีมของตนเองไว้ในความดูแล โดยค านึงถึงการ
กระจายตัวของโรค/กลุ่มอาการให้ครอบคลุมตามข้อก าหนดของแพทยสภา 

3.1) ผู้ป่วยเก่า : นักศึกษาแพทย์ต้องสรุปประวัติผู้ป่วยเก่าที่ได้รับในขณะเริ่มปฏิบัติงาน  
(on service note) ตามแนวทางการบันทึก service note 
3.2) ผู้ป่วยใหม่: ให้นักศึกษาแพทย์ซักประวัติ ตรวจร่างกาย สรุปปัญหา และเขียนรายงาน ร่วมกับ
นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 และ ปีที่ 6 แพทย์ประจ าบ้าน 
3.3) เมื่อผู้ป่วยพ้นจากความดูแล เช่น กรณีย้ายหอผู้ป่วย ให้สรุปรายงานของผู้ป่วย เพ่ือส่งต่อ
ผู้ป่วย (summary note, off service note) ตามแนวทางการบันทึกสรุปรายงานผู้ป่วย 

4) นักศึกษาแพทย์ต้องบันทึกรายงานความก้าวหน้าของผู้ป่วย (progression note) ทั้งหมดที่อยู่ในความ
ดูแลเป็นระยะๆ ตามเวลาที่เหมาะสม โดยใช้การบันทึกตาม SOAP system 

5) นักศึกษาแพทย์สามารถน าเสนอ ความเปลี่ยนแปลงอาการของผู้ป่วยให้แก่ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 
และ ปีที ่6 แพทย์ประจ าบ้าน อาจารย์ประจ า ward ในขณะ round ward, teaching round ได ้

6) นักศึกษาแพทย์ต้องรับผิดชอบตามผลตรวจทางห้องปฏิบัติการและบันทึกผลในใบบันทึกผล  ภายใน
เวลาก่อน 8.00 น. และ 16.00 น. 

7) การตรวจทางห้องปฏิบัติการและการท าหัตถการ 
7.1) นักศึกษาแพทย์ต้องตรวจทางห้องปฏิบัติการพ้ืนฐานด้วยตนเอง  พร้อมทั้งบันทึกผลในใบ
บันทึกผลและรายงานผู้ป่วย ให้ครบถ้วน 
7.2) นักศึกษาแพทย์ต้องฝึกช่วยหรือสังเกตการท าหัตถการที่จ าเป็นที่ระบุไว้ในเกณฑ์ก าหนด 
7.3) นักศึกษาแพทย์ต้องท าการตรวจทางห้องปฏิบัติการพ้ืนฐาน และหัตถการตามเกณฑ์ก าหนด
ขั้นต่ าจนครบและส่งใบประเมินตามแบบการประเมินของหัตถการนั้นๆ 

 

ห้องผ่ำตัด – เพ่ือให้นักศึกษาแพทย์เข้าใจหลักการ และวิธีการผ่าตัด ฝึกตนเองในด้านการป้องกันการแพร่
เชื้อโรคไปสู่ผู้ป่วย เทคนิคการปลอดเชื้อ การป้องกันตนเองรวมถึงผู้ร่วมงานจากอันตรายระหว่างการผ่าตัด 
กิจกรรม : นักศึกษาแพทย์ศึกษาวิธีการผ่าตัด จากการสังเกตและช่วยผ่าตัด การท าหมัน การผ่าตัดคลอด 
และการผ่าตัดทางนรีเวช ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ผู้รับผิดชอบในการผ่าตัด 

 

2. กำรฝึกปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร – เพ่ือให้นักศึกษาแพทย์ฝึกตนเองในด้านพฤติพิสัยในการท างาน และ
ความรับผิดชอบ รวมทั้งฝึกทักษะในการตรวจวินิจฉัยและบ าบัดรักษาผู้ป่วยฉุกเฉิน 
กิจกรรม : นักศึกษาแพทย์ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามตารางก าหนดการอยู่เวรโดยในวันจันทร์  ถึงวันศุกร์ 
เริ่มตั้งแต่เวลา 16.00 น. - 24.00 น. วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์เริ่มตั้งแต่เวลา 8.00 น. – 24.00 น. 
นักศึกษาแพทย์ที่อยู่เวรจะต้องรับผู้ป่วยฉุกเฉินทุกรายที่ถูกรับไว้ในโรงพยาบาล เพ่ือให้การดูแลใกล้ชิด หรือเข้า
ช่วยผ่าตัดหรือท าหัตถการต่างๆ โดยอยู่ในการควบคุมดูแลของอาจารย์หรือแพทย์ประจ าบ้านที่อยู่เวรนอกเวลา
ราชการ 
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 แผนกำรสอน  
 

หัวข้อ /รำยละเอียด 
 

บรรยำย
(ชั่วโมง) 

ปฏิบัติ
(ชั่วโมง) 

SDL 
(ชั่วโมง) 

อำจำรย์ผู้สอน 

Puberty 1 
อ.ศศิกาญจน ์

1 3 อาจารย์ผู้ดูแล
นักศึกษาแพทย์ 
opd  

Benign and Malignant Tumor of 
vulva 

 1 3 อาจารย์ผู้ดูแล
นักศึกษาแพทย์ 
opd+ตึกผู้ป่วยใน 

Benign and Malignant Tumor of 
vagina 

 1 3 อาจารย์ผู้ดูแล
นักศึกษาแพทย์ 
opd+ตึกผู้ป่วยใน 

Abnormal cervical cytology and 
Premalignant lesion of cervix 

 1 3 อาจารย์ผู้ดูแล
นักศึกษาแพทย์ 
opd+ตึกผู้ป่วยใน 

Benign and Malignant Tumor of 
cervix 

1 
อ.ปิยธิดา 

1.5 2 อาจารย์ผู้ดูแล
นักศึกษาแพทย์ 
opd+ตึกผู้ป่วยใน 

Endometrial cancer   1 
อ.อภิชญา 

1.5 2 อาจารย์ผู้ดูแล
นักศึกษาแพทย์ 
opd+ตึกผู้ป่วยใน 

Benign and Malignant Tumor of 
ovary  

1 
อ.วัชรพจน์ 

1.5 2 อาจารย์ผู้ดูแล
นักศึกษาแพทย์ 
opd+ตึกผู้ป่วยใน  

Gestational trophoblastic disease 
(GTD) 

1 
 อ.ณัฐสุดา 

1.5 2 อาจารย์ผู้ดูแล
นักศึกษาแพทย์ 
opd+ตึกผู้ป่วยใน  

Amenorrhea  1 3 อาจารย์ผู้ดูแล
นักศึกษาแพทย์ 
opd  
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หัวข้อ /รำยละเอียด 
 

บรรยำย
(ชั่วโมง) 

ปฏิบัติ
(ชั่วโมง) 

SDL 
(ชั่วโมง) 

อำจำรย์ผู้สอน 

Infertility    1 2 อาจารย์ผู้ดูแล
นักศึกษาแพทย์ 
opd  

Menopause  1 3 อาจารย์ผู้ดูแล
นักศึกษาแพทย์ 
opd  

Endometriosis  1 3 อาจารย์ผู้ดูแล
นักศึกษาแพทย์ 
opd+ตึกผู้ป่วยใน  

Dysmenorrhea  1 3 อาจารย์ผู้ดูแล
นักศึกษาแพทย์ 
opd+ตึกผู้ป่วยใน  

Rape  1 3 อาจารย์ผู้ดูแล
นักศึกษาแพทย์ 

Female genital tract fistula  1 3 อาจารย์ผู้ดูแล
นักศึกษาแพทย์ 
opd+ตึกผู้ป่วยใน  

Intrauterine and prenatal infection  1 3 อาจารย์ผู้ดูแล
นักศึกษาแพทย์ 
opd+ตึกผู้ป่วยใน 

Prenatal diagnosis 1 
อ.จิรพร 

 

12 2 อาจารย์ผู้ดูแล
นักศึกษาแพทย์ 
opd  

Surgical complication in 
pregnancy (Acute Appendicitis) 

 1 3 อาจารย์ผู้ดูแล
นักศึกษาแพทย์ตึก
ผู้ป่วยใน 

Gynecological complications in 
Pregnancy 

 2 3 อาจารย์ผู้ดูแล
นักศึกษาแพทย์ตึก
ผู้ป่วยใน 
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หัวข้อ /รำยละเอียด 
 

บรรยำย
(ชั่วโมง) 

ปฏิบัติ
(ชั่วโมง) 

SDL 
(ชั่วโมง) 

อำจำรย์ผู้สอน 

Posterm pregnancy  1 3 อาจารย์ผู้ดูแล
นักศึกษาแพทย์
ห้องคลอด 

Preterm labour 0.5 
อ.ฐิติกัญ 

1.5 2 อาจารย์ผู้ดูแล
นักศึกษาแพทย์
ห้องคลอด+ตึก
ผู้ป่วยใน 

Premature ruptured of membrane 0.5 
อ.ฐิติกัญ 

1.5 2 อาจารย์ผู้ดูแล
นักศึกษาแพทย์
ห้องคลอด+ตึก
ผู้ป่วยใน 

Antepartum Hemorrhage  2 3 อาจารย์ผู้ดูแล
นักศึกษาแพทย์
ห้องคลอด+ตึก
ผู้ป่วยใน 

Post partum hemorrhage 1 
อ.ศิริญ 

2 3 อาจารย์ผู้ดูแล
นักศึกษาแพทย์
ห้องคลอด+ตึก
ผู้ป่วยใน 

Breech presentation  1.5 3 อาจารย์ผู้ดูแล
นักศึกษาแพทย์
ห้องคลอด 

Multiple pregnancy 1 
อ.ชาญ 

1.5 3 อาจารย์ผู้ดูแล
นักศึกษาแพทย์
ห้องคลอด+ตึก
ผู้ป่วยใน 

Shoulder dystocia  1.5 3 อาจารย์ผู้ดูแล
นักศึกษาแพทย์
ห้องคลอด 

Basic OB-ultrasound level 2  10 3 อาจารย์ผู้ดูแล
นักศึกษาแพทย์ 
opd  
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หัวข้อ /รำยละเอียด 
 

บรรยำย
(ชั่วโมง) 

ปฏิบัติ
(ชั่วโมง) 

SDL 
(ชั่วโมง) 

อำจำรย์ผู้สอน 

Postpartum psychosis  1 3 อาจารย์ผู้ดูแล
นักศึกษาแพทย์ตึก
ผู้ป่วยใน 

ความผิดปกติของน้ าคร่ า, ภาวะสาย
สะดือย้อยและภาวะน้ าคร่ าอุดตัน 

 1.5 3 อาจารย์ผู้ดูแล
นักศึกษาแพทย์
ห้องคลอด 

ทารกโตช้าในครรภ์ 1 
อ.อังสุมาลิน 

1 3 อาจารย์ผู้ดูแล
นักศึกษาแพทย์ตึก
ผู้ป่วยใน+opd 

โรคหัวใจกับการตั้งครรภ์   1 
อ.สุทธนารัตน ์

1 3 อาจารย์ผู้ดูแล
นักศึกษาแพทย์ตึก
ผู้ป่วยใน 

โรคต่อมไธรอยด์กับการตั้งครรภ์  1 
อ.สาวิตรี 

1.5 3 อาจารย์ผู้ดูแล
นักศึกษาแพทย์ตึก
ผู้ป่วยใน 

เอดส์กับการตั้งครรภ์   1 
อ.กันต์ธิดา 

 

1 2 อาจารย์ผู้ดูแล
นักศึกษาแพทย์ตึก
ผู้ป่วยใน 

สูติศาสตร์หัตถการ การผ่าท้องท าคลอด  1.5 2 อาจารย์ผู้ดูแล
นักศึกษาแพทย์ตึก
ผู้ป่วยใน 

โรคเบาหวานกับการตั้งครรภ์ 1 
อ.สวาทจิต 

2 3 อาจารย์ผู้ดูแล
นักศึกษาแพทย์ตึก
ผู้ป่วยใน 

โรคความดันโลหิตสูงกับการตั้งครรภ์ 1 
อ.ชัยวุฒ 

2 3 อาจารย์ผู้ดูแล
นักศึกษาแพทย์ตึก
ผู้ป่วยใน 

CA cervix (บูรณาการร่วมกับรังสีรักษา)  7       2 คณาจารย์ภาควิชา
รังสี 
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หัวข้อ /รำยละเอียด 
 

บรรยำย
(ชั่วโมง) 

ปฏิบัติ
(ชั่วโมง) 

SDL 
(ชั่วโมง) 

อำจำรย์ผู้สอน 

ภาวะฉุกเฉินทางสูติศาสตร์และนรีเวช
วิทยา (เรียนแบบ PBL) 

 3 2 อาจารย์ผู้ดูแล
นักศึกษาแพทย์ตึก
ผู้ป่วยใน 

การเรียนรู้ภาคปฏิบัติ
(ANC/LR/PP/GYN) 

 85  อาจารย์ผู้ดูแล
นักศึกษาแพทย์ตึก
ผู้ป่วยใน+ห้อง
คลอด+opd 

กิจกรรมภาควิชา (case conference)  12  คณาจารย์ภาควิชา 
Service ward round/Wardwork  50  อาจารย์ผู้ดูแล

นักศึกษาแพทย์ตึก
ผู้ป่วยใน+ห้อง
คลอด 

รวม 15 225 105  
 

แนวทำงปฏิบัติกำรจ่ำยคนไข้เพื่อเขียนรำยงำนของนักศึกษำแพทย์ 
 

1. อาจารย์ประจ าหอผู้ป่วยหรือแพทย์ประจ าบ้านหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้จ่ายผู้ป่วยให้นักศึกษาแพทย์  เรียงตาม
รายชื่อนักศึกษาแพทย์ ในสมุดจ่ายผู้ป่วยที่หอผู้ป่วยชั้น 14 และห้องคลอด 

1.1 ในเวลาราชการ ให้จ่ายคนไข้แก่นักศึกษาแพทย์ โดย  
- คนไข้หอผู้ป่วยชั้น 14 จ่ายให้นักศึกษาแพทย์ที่ประจ าหอผู้ป่วยชั้น 14 และนักศึกษาแพทย์ที่ออก
ตรวจผู้ป่วยนอก 
- คนไข้ห้องคลอด จ่ายให้นักศึกษาแพทย์ที่ประจ าห้องคลอด และนักศึกษาแพทย์ที่ออกตรวจผู้ป่วยนอก 

1.2 นอกเวลาราชการ ให้จ่ายคนไข้แก่นักศึกษาแพทย์ที่อยู่เวรตามตารางอยู่เวรนอกเวลาราชการ 
2. คนไข้ท่ี admit หลังเวลา 24 น. จะจ่ายให้นักศึกษาแพทย์ ตามข้อ 1.1 ในตอนเช้า  
3. หากนักศึกษาแพทย์ที่มีชื่อตามคิวรับผู้ป่วยโรคเดิม อาจมีการข้ามการจ่ายผู้ป่วยในนักศึกษาแพทย์รายนั้นให้

นักศึกษาแพทย์ในคิวถัดไป 
4. จ านวนผู้ป่วยที่นักศึกษาแพทย์ได้รับการจ่ายเพ่ือเขียนรายงาน ขึ้นอยู่กับปริมาณผู้ป่วยที่ admit ในช่วงที่นักศึกษาแพทย์

ปฏิบัติงานตามหอผู้ป่วยและช่วงที่นักศึกษาแพทย์อยู่เวรนอกเวลาราชการ 
5. นักศึกษาแพทย์เขียนรายงานผู้ป่วย ซักประวัติ ตรวจร่างกาย การตรวจทางห้องปฏิบัติ การ problem list, 

provisional diagnosis และ differential diagnosis เพ่ือ discuss กับอาจารย์ผู้ดูแลในวันรุ่งขึ้น 
6. นักศึกษาแพทย์เขียนรายงานผู้ป่วยฉบับเต็มส่งให้อาจารย์ผู้ดูแลภายใน 72 ชั่วโมงนับจากวันที่ได้รับจ่ายผู้ป่วย 
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วิธีกำรประเมินผล 
 

1.  Formative assessment โดยการสังเกตพฤติกรรมและการเรียนรู้ของนักศึกษา ให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อปรับปรุง 
2.  Summative assessment  

2.1 การสอบข้อเขียน โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์ ได้แก่ สอบประเมินผลด้วยข้อสอบ MCQ, MEQ 
2.2 การสอบปฏิบัติ (OSCE) 
2.3 การตรวจรายงานของนักศึกษา เพ่ือวัดความเข้าใจ ได้แก่ ประเมินจากรายงานที่ได้รับมอบหมาย 
2.4 แบบประเมินการปฏิบัติงาน ได้แก่ ประเมินนักศึกษาแพทย์จากการปฏิบัติงาน ได้แก่ Bedside Teaching/ 
Teaching round, ward work, การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน 
2.5 Log book  
2.6 การประเมินการน าเสนอหน้าชั้นเรียน (topic/PBL), การประเมินผลการอภิปราย, การประเมินการวิเคราะห์
กรณีศึกษา 
2.7 การประเมินพัฒนาการของผู้เรียน 

 

ผลกำรเรียนรู้ วิธีกำรประเมิน สัปดำห์ที่ประเมิน 
สัดส่วนของ 

กำรประเมินผล 
ภาคทฤษฎี  

 
การเข้าชั้นเรียน ความ
สนใจ  
การมีส่วนร่วม อภิปราย 
และเสนอความคิดเห็น  

ตลอดภาคการศึกษา  
 

S/U 
 
 
  

ภาคปฏิบัติ การเขียนรายงานผู้ป่วย 
การปฏิบัติงานบนหอ
ผู้ป่วย/ห้องผ่าตัด 
การปฏิบัติงานในห้อง
คลอด 
การปฏิบัติงานแผนก
ผู้ป่วยนอก 
สมุดปฏิบัติงาน 
การอยู่เวรนอกเวลา 

ตลอดภาคการศึกษา  
 

10% 
10% 

 
10% 

 
10% 

 
S/U 
S/U 
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ผลกำรเรียนรู้ วิธีกำรประเมิน สัปดำห์ที่ประเมิน 
สัดส่วนของ 

กำรประเมินผล 
การสอบ 

 
Multiple choice 
question (MCQ) 
 

Modified essay 
question (MEQ) 
 

Objective structured 
clinical examination 
(OSCE)  
 

สัปดาห์สุดท้าย 
 

20% 
 
 

20% 
 

 

20% 
 

 

 
เกณฑ์กำรตัดสิน 
 Formative evaluation S/U    
 Summative evaluation : 

ใช้วิธีการ และเกณฑ์ในการประเมินผลตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี 
พ.ศ. 2542 และ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงว่าด้วย การศึกษาชั้นปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2555  
ทั้งอิงเกณฑ์ โดยมีล าดับเกรดเป็น A, B+, B, C+, C, D+, D และ F  
 

เกณฑ์กำรตัดเกรด 
 - เกณฑ์ผ่าน ตัดตามคะแนนเกณฑ์ข้ันต่ า (Minimal passing level) ของการสอบแต่ละประเภท 
 - เกณฑ์การตัดเกรด ตัดเกรดโดยใช้ ล าดับเกรดอิงเกณฑ์ และ/หรือ อิงกลุ่มตาม T score 
 - หากได้คะแนนมากกว่าคะแนนเกณฑ์ข้ันต่ ารวม (Total minimal passing level) จึงจะได้เกรด C ขึ้นไป 
หมำยเหตุ: การตัดเกรดขึ้นอยู่กับคณะกรรมการการประเมินผลภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาพิจารณา 

            

เกณฑ์ผ่ำน / ไม่ผ่ำน 
1. นักศึกษาแพทย์ต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชานั้น จึงจะมีสิทธิ์
เข้าสอบในรายวิชาดังกล่าวได้ ในกรณีที่นักศึกษามีเวลาเรียนน้อยกว่านี้  คณะกรรมการรายวิชา 
อาจพิจารณาอนุญาตให้เข้าสอบในรายวิชานั้นได้ หากมีเหตุผลอันควร 
2. นักศึกษาแพทย์ที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมระหว่างการเรียน/การปฏิบัติงาน จะต้องปฏิบัติงานเพ่ิมเติม 

 ตามแต่ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา จะก าหนด 
3. นักศึกษาแพทย์ที่มีพฤติกรรมทุจริตในการสอบ หรือในการปฏิบัติงานจะไม่มีสิทธิในการสอบ 
4. การตัดสินคะแนนใช้คิดคะแนนรวมน ามาตัดเกรดเป็น  A, B+, B, C+, C,D+, D, F โดยนักศึกษาแพทย์
จะต้องได้ไม่ต่ ากว่า C จึงจะถือว่าผ่าน 



23 
 

5. ในกรณีที่คะแนนรวมภาคทฤษฎีหรือคะแนนภาคปฏิบัติต่ ากว่า ร้อยละ 60 ทางภาควิชาจะให้โอกาส
นักศึกษาแพทย์สอบแก้ตัวอีก 1 ครั้ง โดยขึ้นกับดุลยพินิจของอาจารย์ในภาคแต่เกรดสูงสุดที่จะได้ไม่เกิน
เกรด C 
6. กรณีนักศึกษาแพทย์สอบไม่ผ่านต้องให้ปฏิบัติงานซ้ าตามช่วงระยะเวลาที่ภาควิชาก าหนด  หรือต้อง
ลงทะเบียนเรียนซ้ าแล้วจึงประเมินใหม่อีกครั้ง 
7. นักศึกษาแพทย์ที่ส่งรายงานไม่ครบตามที่ได้รับมอบหมาย และไม่ส่ง Log book ตามเวลาที่ก าหนด 
(ภายใน 3 วัน นับจากวันที่นักศึกษาแพทย์ลงกอง) จะไม่ได้รับการพิจารณาตัดสินคะแนน 
8. การตรวจรายงานผู้ป่วย นักศึกษาแพทย์จะต้องส่งรายงานผู้ป่วย ให้ครบทุกฉบับตามท่ีได้รับมอบหมาย 
9. ถ้านักศึกษาแพทย์มาปฏิบัติงาน (Ward round) น้อยกว่า ร้อยละ 80 จะไม่ประเมินเกรดให้จนกว่าจะมา
ปฏิบัติงานเพิ่มเติม จึงจะมีการประเมินเกรดให้ 
10. การอยู่เวรนอกเวลาราชการ กรณีอยู่ไม่ครบ จะไม่ประเมินเกรดให้จนกว่าจะมาปฏิบัติงานเพ่ิมเติมจนครบ 
 

กรณีที่นักศึกษำแพทย์สอบไม่ผ่ำน 
กรณีที่สอบภาคปฏิบัติไม่ผ่าน จะต้องมาปฏิบัติงานซ้ า โดยระยะเวลาที่มาปฏิบัติงานซ้ า จะขึ้นกับดุลยพินิจ
ของอาจารย์ในภาควิชาจะเป็นผู้ก าหนด ถ้าผ่านเกณฑ์ข้ันต่ า ก็จะได้รับการปรับคะแนนเป็นไม่เกินเกรด C 
 

กำรลำ นักศึกษาแพทย์ควรพยายามหลีกเลี่ยงการลาที่ไม่จ าเป็น 
1. วันปฏิบัติงาน ให้ปฏิบัติหน้าที่ทุกวัน วันหยุดราชการถือเป็นวันที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วย 
2. มีสิทธิ์ลา ร้อยละ 20 ของจ านวนวันที่ก าหนดไว้ให้ปฏิบัติงานโดยมีเหตุอันสมควรและได้รับการอนุมัติ
จากคณาจารย์ภาควิชา 
3. ให้ส่งใบลาทุกครั้งที่ส านักงานภาควิชาและแจ้งอาจารย์ผู้ดูแลในแต่ละสัปดาห์ทราบ โดยต้องรับผิดชอบ
แลกเวรกันให้เรียบร้อยก่อนวันลาจริง 
4. ถ้ามีการลาไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม และเกินร้อยละ 20 ของระยะการปฏิบัติงาน นักศึกษาแพทย์ต้อง

 กลับมาปฏิบัติงานต่อจนกว่าจะครบ จึงจะได้รับการประเมินให้ผ่าน 
 

 

 

 

 

 



24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำคผนวก ก ตำรำงปฏิบัติงำนที่ รพ.กลำง และ รพ.เจริญกรุงประชำรักษ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

ตำรำงกำรเรียนกำรสอนภำควิชำสูติศำสตร์และนรีเวชวิทยำ นักศึกษำแพทย์ชั้นปีที่ 5 ปีกำรศึกษำ 2561 โรงพยำบำลกลำง 

 

วัน/เวลา กลุม่ 7:00 - 8:00 8:00 - 9 : 00 9:00 - 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 - 17:00 17:00 - 18:00 18:00 - 21:00

Service round (20/13) Teaching round Practice (LR) Ward Work
(20/13) อ.นทัิศน์ (20/13) อ.นทัิศน์ อ.นทิัศน์
(07.00-08.00) (08.00-09.00) Ward Work

Service round (20/13) Teaching round

(20/17) อ.ชยัวุฒ (20/17) อ.ชยัวุฒ Ward Work
(07.00-08.00) (08.00-09.00)

Service round (20/13) Teaching round Practice LR Ward Work
(20/13) อ.นทัิศน์ (20/13) อ.นทัิศน์ อ.นิทัศน์ 
(07.00-08.00) (08.00-09.00) Ward Work

Service round (20/13) Teaching round

(20/17) อ.ชาญ (20/17) อ.ชาญ Ward Work
(07.00-08.00) (08.00-09.00)

Service round (20/13) Teaching round Practice LR Ward Work
(20/13) อ.นทัิศน์ (20/13) อ.นทัิศน์ อ.นิทัศน์

(07.00-08.00) (08.00-09.00) Ward Work
Service round (20/13) Teaching round

(20/17) อ.วัลยา (20/17) อ.วัลยา Ward Work
(07.00-08.00) (08.00-09.00)

Service round (20/13) Teaching round Practice LR Ward Work
(20/13) อ.นทัิศน์ (20/13) อ.นทัิศน์ อ.นิทัศน์

(07.00-08.00) (08.00-09.00) Ward Work
Service round (20/13) Teaching round

(20/17) อ.ชยัวุฒ (20/17) อ.ชยัวุฒ Ward Work
(07.00-08.00) (08.00-09.00)

SDL

SDL

SDL

SDL

วนัหยุดราชการ

Practice (LR) (กลุ่ม A, C)

วนัหยุดราชการ

อ.นิทัศน์ (13.00-16.00)

OR (กลุ่ม C)
อ.ชาญ (13.00-16.00)

OPD ANC
อ.กอบพร (09.00-12.00)

OPD GYN

อ.สวาทจิต (09.00-12.00)
Bedside LR

(13.00-16.00)

LR + Practice (LR) (กลุ่ม A, B)

OPD GYN

       จันทร ์   

    3 ธ.ค. 61

      อังคาร    

    4 ธ.ค. 61 พั

ก

ก

ล

า

ง

วั

น

อ.นิทัศน์/ อ.ชาญ

         พุธ      

    5 ธ.ค. 61

    พฤหสับดี   

   6 ธ.ค. 61

         ศุกร ์   

     7 ธ.ค. 61 อ.วชิัย (09.00-12.00)

อ.ชัยวฒุ (09.00-12.00)

OR

Teaching round (OB - GYN)

Bedside LR
อ.นทิัศน ์(09.00-11.00)

Bedside (LR)
อ.นทิัศน ์(09.00-11.00)

OPD ANC
อ.ศิริญ (09.00-12.00)

A, C

Conference

อ.ฐิติกญั (09.00-12.00)

OPD GYN
อ.กอบพร (09.00-12.00)

OPD ANC

Bedside LR
อ.นทิัศน ์(09.00-11.00)

อ.ฐิติกญั (09.00-12.00)

อ.นทิัศน ์(09.00-11.00)

B อ.วชิัย (13.00-16.00)

Lecture

อ.นิทัศน์ (13.00-16.00)

OR  (Practice) (กลุ่ม B)

A, B

C

A, B

C

A

B, C



26 
 

 
 

วัน/เวลา กลุม่ 7:00 - 8:00 8:00 - 9 : 00 9:00 - 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 - 17:00 17:00 - 18:00 18:00 - 21:00

Service round (20/13) Teaching round Practice (LR) Ward Work
(20/13) อ.ฐิติกัญ (20/13) อ.ฐิติกัญ อ.ฐิติกญั

(07.00-08.00) (08.00-09.00) Ward Work
Service round (20/13) Teaching round

(20/17) อ.นทัิศน์ (20/17) อ.นทัิศน์ Ward Work
(07.00-08.00) (08.00-09.00)

Service round (20/13) Teaching round Practice (LR) Ward Work
(20/13) อ.ฐิติกัญ (20/13) อ.ฐิติกัญ อ.ฐิติกญั

(07.00-08.00) (08.00-09.00) Ward Work
Service round (20/13) Teaching round

(20/17)อ.สวาทจิต (20/17) อ.สวาทจิต Ward Work
(07.00-08.00) (08.00-09.00)

Service round (20/13) Teaching round Practice (LR) Ward Work
(20/13) อ.ฐิติกัญ (20/13) อ.ฐิติกัญ อ.ฐิติกญั

(07.00-08.00) (08.00-09.00) Ward Work
Service round (20/13) Teaching round

(20/17) อ.ศิริญ (20/17) อ.ศิริญ Ward Work
(07.00-08.00) (08.00-09.00)

Service round (20/13) Teaching round Practice (LR) Ward Work
(20/13) อ.ฐิติกัญ (20/13) อ.ฐิติกัญ อ.ฐิติกญั

(07.00-08.00) (08.00-09.00) Ward Work
Service round (20/13) Teaching round

(20/17) อ.กอบพร (20/17) อ.กอบพร Ward Work
(07.00-08.00) (08.00-09.00)

วนัหยุดราชการ วนัหยุดราชการ

SDL

อ.ฐิติกญั (09.00-11.00)
OPD GYN

อ.พสิิฐ (09.00-12.00)
Teaching round (OB - GYN) อ.พสิิฐ (13.00-16.00)

OR

อ.ชัยวฒุ (09.00-12.00)

         ศุกร ์   

     14 ธ.ค. 61

Bedside (LR) Practice (LR) (กลุ่ม C, B)

SDL

อ.ฐิติกญั (09.00-11.00)

อ.กอบพร (09.00-12.00)

อ.ชัยวฒุ (13.00-16.00)

Lecture

Bedside (LR)

         พุธ      

    12 ธ.ค. 61

Bedside (LR) Practice (LR) (กลุ่ม C, B)

OPD ANC

Practice

อ.นิทัศน์ (09.00-12.00)

SDL

อ.ฐิติกญั (09.00-11.00) อ.ฐิติกญั (13.00-16.00)
OPD GYN

อ.วลัยา (09.00-12.00) OPD PP
OPD ANC

อ.ชัยวฒุ (13.00-16.00)
OPD GYN OR

LR

อ.นิทัศน์ (09.00-12.00)

SDL

อ.ฐิติกญั (09.00-11.00) อ.ฐิติกญั (13.00-16.00)
OPD ANC

       จันทร ์   

    10 ธ.ค. 61

พั

ก

ก

ล

า

ง

วั

น

C, A

C

A, B

C

      อังคาร    

    11 ธ.ค. 61

Bedside (LR)

B
อ.ชัยวฒุ (09.00-12.00)

อ.ฐิติกญั (13.00-16.00)

OR (Practice) (กลุ่ม A)

A, B

B, C

A

อ.วลัยา (09.00-12.00) อ.นิทัศน์ (13.00-16.00)

    พฤหสับดี   

   13 ธ.ค. 61
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วัน/เวลา กลุม่ 7:00 - 8:00 8:00 - 9 : 00 9:00 - 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 - 17:00 17:00 - 18:00 18:00 - 21:00

Service round (20/13) Teaching round Practice (LR) Ward Work
(20/13) อ.สวาทจิต (20/13) อ.สวาทจิต อ.สวาทจิต

(07.00-08.00) (08.00-09.00) Ward Work
Service round (20/13) Teaching round

(20/17) อ.ชยัวุฒ (20/17) อ.ชยัวุฒ Ward Work
(07.00-08.00) (08.00-09.00)

Service round (20/13) Teaching round Practice (LR) Ward Work
(20/13) อ.สวาทจิต (20/13) อ.สวาทจิต อ.สวาทจิต

(07.00-08.00) (08.00-09.00) Ward Work
Service round (20/13) Teaching round

(20/17) อ.ชาญ (20/17) อ.ชาญ Ward Work
(07.00-08.00) (08.00-09.00)

Service round (20/13) Teaching round Practice (LR) Ward Work
(20/13) อ.สวาทจิต (20/13) อ.สวาทจิต อ.สวาทจิต

(07.00-08.00) (08.00-09.00) Ward Work
Service round (20/13) Teaching round

(20/17) อ.ฐิติกัญ (20/17) อ.ฐิติกัญ Ward Work
(07.00-08.00) (08.00-09.00)

Service round (20/13) Teaching round Practice (LR) Ward Work
(20/13) อ.สวาทจิต (20/13) อ.สวาทจิต อ.สวาทจิต

(07.00-08.00) (08.00-09.00) Ward Work
Service round (20/13) Teaching round

(20/17) อ.ศิริญ (20/17) อ.ศิริญ Ward Work
(07.00-08.00) (08.00-09.00)

Service round (20/13) Teaching round Practice (LR) Ward Work
(20/13) อ.สวาทจิต (20/13) อ.สวาทจิต อ.สวาทจิต

(07.00-08.00) (08.00-09.00) Ward Work
Service round (20/13) Teaching round

(20/17) อ.ศิริญ (20/17) อ.ศิริญ Ward Work
(07.00-08.00) (08.00-09.00) อ.ศิริญ (09.00-12.00)

         ศุกร ์   

     21 ธ.ค. 61

Bedside (LR) Practice (LR) (กลุ่ม B, A)

SDL

อ.สวาทจิต (09.00-11.00)
OR

อ.พสิิฐ (09.00-12.00)
Teaching round (OB - GYN) อ.พสิิฐ (13.00-16.00)

SDL

อ.สวาทจิต (09.00-11.00)
OPD GYN Lecture

อ.กอบพร (09.00-12.00)
OPD ANC

    พฤหสับดี   

   20 ธ.ค. 61

Bedside (LR)

         พุธ      

    19 ธ.ค. 61

Bedside (LR) Practice (LR) (กลุ่ม B, A)

อ.ชาญ (09.00-12.00)

OPD ANC

SDL

อ.สวาทจิต (09.00-11.00) อ.สวาทจิต (13.00-16.00)
OPD GYN

อ.ศิริญ (09.00-12.00) OPD PP
อ.ชาญ (13.00-16.00)

อ.ชาญ (09.00-12.00)

SDL

อ.สวาทจิต (09.00-11.00) อ.สวาทจิต (13.00-16.00)
OPD ANC

อ.กอบพร (09.00-12.00) OR (กลุ่ม A)
OPD GYN อ.ชาญ (13.00-16.00)

อ.ศิริญ (09.00-12.00)

OPD GYN (13.00-16.00)
อ.ชาญ (09.00-12.00)

      อังคาร    

    18 ธ.ค. 61

Bedside (LR) LR + Practice (LR) (กลุ่ม B, C)

อ.สวาทจิต (09.00-11.00)
OPD ANC Conference

อ.ศิริญ (09.00-12.00) อ.ฐิติกญั/ อ.สวาทจิต

A, B

C

       จันทร ์   

    17 ธ.ค. 61

Bedside (LR)

พั

ก

ก

ล

า

ง

วั

น

SDL

อ.สวาทจิต (13.00-16.00)

OR  (Practice)

B, C

A

B, C

A

B

A, C

B

A, C
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วัน/เวลา กลุม่ 7:00 - 8:00 8:00 - 9 : 00 9:00 - 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 - 17:00 17:00 - 18:00 18:00 - 21:00

Service round (20/13) Teaching round Practice (LR) Ward Work
(20/13) อ.ศิริญ (20/13) อ.ศิริญ อ.ศิริญ

(07.00-08.00) (08.00-09.00) Ward Work
Service round (20/13) Teaching round

(20/17) อ.กอบพร (20/17) อ.กอบพร Ward Work
(07.00-08.00) (08.00-09.00)

Service round (20/13) Teaching round Practice (LR) Ward Work
(20/13) อ.ศิริญ (20/13) อ.ศิริญ อ.ศิริญ

(07.00-08.00) (08.00-09.00) Ward Work
Service round (20/13) Teaching round

(20/17) อ.นทัิศน์ (20/17) อ.นทัิศน์ Ward Work
(07.00-08.00) (08.00-09.00)

Service round (20/13) Teaching round Practice (LR) Ward Work
(20/13) อ.ศิริญ (20/13) อ.ศิริญ อ.ศิริญ

(07.00-08.00) (08.00-09.00) Ward Work
Service round (20/13) Teaching round

(20/17) อ.วัลยา (20/17) อ.วัลยา Ward Work
(07.00-08.00) (08.00-09.00)

Service round (20/13) Teaching round Practice (LR) Ward Work
(20/13) อ.ศิริญ (20/13) อ.ศิริญ อ.ศิริญ

(07.00-08.00) (08.00-09.00) Ward Work
Service round (20/13) Teaching round

(20/17) อ.นทัิศน์ (20/17) อ.นทัิศน์ Ward Work
(07.00-08.00) (08.00-09.00) อ.นิทัศน์ (09.00-12.00)

         ศุกร ์   

    28 ธ.ค. 61

Bedside (LR) Practice LR (กลุ่ม D, F)

SDL

อ.ศิริญ (09.00-11.00)
OR

อ.พสิิฐ (09.00-12.00)
อ.พสิิฐ (13.00-16.00)

SDL

อ.ศิริญ (09.00-11.00)
OPD GYN Lecture

อ.ชัยวฒุ (09.00-12.00)
OPD ANC

เรียนภาควชิารังสีวทิยา (รพ.ศิริราช)

อ.ศิริญ (13.00-16.00)

 OR  (Practice) (กลุ่ม E)

    พฤหสับดี   

   27 ธ.ค. 61

Bedside (LR)

         พุธ      

   26 ธ.ค. 61

อ.สวาทจิต (09.00-12.00)

อ.ชัยวฒุ (09.00-12.00) OR
OPD GYN อ.นิทัศน์ (13.00-16.00)

อ.สวาทจิต (09.00-12.00)

อ.นิทัศน์ (09.00-12.00)

      อังคาร    

    25 ธ.ค. 61

Bedside (LR) LR + Practic (LR) (กลุ่ม D, E)

SDL

อ.ศิริญ (09.00-11.00) อ.ศิริญ (13.00-16.00)
OPD ANC

OPD ANC Conference
อ.สวาทจิต (09.00-12.00) อ.วลัยา/ อ.ศิริญ

OPD GYN (13.00-16.00)

       จันทร ์   

    24 ธ.ค. 61

Bedside (LR)

พั

ก

ก

ล

า

ง

วั

น

SDL

อ.ศิริญ (09.00-11.00)

D

E, F

D, F

F

D, E

F

D, E

F

เรียนภาควชิารังสีวทิยา (รพ.ศิริราช)

Teaching round (OB - GYN)
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วัน/เวลา กลุม่ 7:00 - 8:00 8:00 - 9 : 00 9:00 - 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 - 17:00 17:00 - 18:00 18:00 - 21:00

Service round (20/13) Teaching round Practice (LR) Ward Work
(20/13) อ.ชาญ (20/13) อ.ชาญ อ.ชาญ

(07.00-08.00) (08.00-09.00) Ward Work
Service round (20/13) Teaching round

(20/17) อ.ฐิติกัญ (20/17) อ.ฐิติกัญ Ward Work
(07.00-08.00) (08.00-09.00)

Service round (20/13) Teaching round Practice (LR) Ward Work
(20/13) อ.ชาญ (20/13) อ.ชาญ อ.ชาญ

(07.00-08.00) (08.00-09.00) Ward Work
Service round (20/13) Teaching round

(20/17) อ.ศิริญ (20/17) อ.ศิริญ Ward Work
(07.00-08.00) (08.00-09.00)

Service round (20/13) Teaching round Practice (LR) Ward Work
(20/13) อ.ชาญ (20/13) อ.ชาญ อ.ชาญ

(07.00-08.00) (08.00-09.00) Ward Work
Service round (20/13) Teaching round

(20/17) อ.ฐิติกัญ (20/17) อ.ฐิติกัญ Ward Work
(07.00-08.00) (08.00-09.00)

อ.กอบพร (09.00-12.00)

อ.ฐิติกญั (09.00-12.00)

วนัหยุดราชการ วนัหยุดราชการ

SDL

อ.ชาญ (09.00-11.00)
OPD GYN

Bedside (LR) Practice (LR) (กลุ่ม F, E)

SDL

อ.ชาญ (09.00-11.00)

อ.พสิิฐ (09.00-12.00)
Teaching round (OB - GYN) อ.พสิิฐ (13.00-16.00)

OR

Lecture

Bedside (LR)

         พุธ      

    2 ม.ค. 62

Bedside (LR) Practice (LR) (กลุ่ม F, E)

OPD ANC

SDL

อ.ชาญ (09.00-11.00) อ.ชาญ (13.00-16.00)
OPD GYN

อ.ศิริญ (09.00-12.00) OPD PP
OPD ANC อ.สวาทจิต (13.00-16.00)

อ.กอบพร (09.00-12.00)

      อังคาร    

    1 ม.ค. 62

F

D, E

E, F

E

D, E

    พฤหสับดี   

   3 ม.ค. 62

อ.สวาทจิต (09.00-12.00)

         ศุกร ์   

     4 ม.ค. 62

       จันทร ์   

    31 ธ.ค. 61

พั

ก

ก

ล

า

ง

วั

น

วนัหยุดราชการ วนัหยุดราชการ

อ.ชาญ (13.00-16.00)

OR  (Practice) (กลุ่ม D)

F
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วัน/เวลา กลุม่ 7:00 - 8:00 8:00 - 9 : 00 9:00 - 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 - 17:00 17:00 - 18:00 18:00 - 21:00

Service round (20/13) Teaching round Practice (LR) Ward Work
(20/13) อ.ชยัวุฒ (20/13) อ.ชยัวุฒ อ.ชัยวฒุ

(07.00-08.00) (08.00-09.00) Ward Work
Service round (20/13) Teaching round

(20/17) อ.กอบพร (20/17) อ.กอบพร Ward Work
(07.00-08.00) (08.00-09.00)

Service round (20/13) Teaching round Practice (LR) Ward Work
(20/13) อ.ชยัวุฒ (20/13) อ.ชยัวุฒ อ.ชัยวฒุ

(07.00-08.00) (08.00-09.00) Ward Work
Service round (20/13) Teaching round

(20/17) อ.ชาญ (20/17) อ.ชาญ Ward Work
(07.00-08.00) (08.00-09.00)

Service round (20/13) Teaching round Practice (LR) Ward Work
(20/13) อ.ชยัวุฒ (20/13) อ.ชยัวุฒ อ.ชัยวฒุ

(07.00-08.00) (08.00-09.00) Ward Work
Service round (20/13) Teaching round

(20/17)อ.สวาทจิต (20/17)อ.สวาทจิต Ward Work
(07.00-08.00) (08.00-09.00)

OPD PP

SDL
Conference

อ.ชัยวฒุ/ อ.กอบพร
(13.00-16.00)

SDL

อ.ชัยวฒุ (13.00-16.00)

         ศุกร ์   

    11 ม.ค. 62

Bedside (LR)
อ.ชัยวฒุ (09.00-11.00)

OPD ANC
อ.วลัยา (09.00-12.00)

OPD GYN
อ.นิทัศน์ (09.00-12.00)

อ.วลัยา (09.00-12.00)
OPD ANC

OPD GYN

อ.กอบพร (13.00-16.00)
อ.นิทัศน์ (09.00-12.00)

    พฤหสับดี   

   10 ม.ค. 62

อ.ฐิติกญั (09.00-12.00)

         พุธ      

    9 ม.ค. 62

Bedside (LR) Practice (LR) (กลุ่ม D, E)
อ.ชัยวฒุ (09.00-11.00)

อ.ชัยวฒุ (13.00-16.00)
OPD ANC

อ.วลัยา (09.00-12.00) OR (กลุ่ม D)
OPD GYN อ.ชาญ (13.00-16.00)

       จันทร ์   

    7 ม.ค. 62

พั

ก

ก

ล

า

ง

วั

น

      อังคาร    

    8 ม.ค. 62

Bedside (LR) LR + Practice (LR) (กลุ่ม E, F)

SDL

อ.ชัยวฒุ (09.00-11.00)

สอบ

สอบ

E, F

D

E, F

D

E

D, F

สอบ

สอบ
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ตำรำงกำรเรียนกำรสอนภำควิชำสูติศำสตร์และนรีเวชวิทยำ นักศึกษำแพทย์ชั้นปีที่ 5 ปีกำรศึกษำ 2561 โรงพยำบำลเจริญกรุงประชำรักษ์ 
 

              เวลา 

     วนั 
7-8 น. 8-9 น. 9-10 น. 10-11 น. 11-12 น. 12-13 น. 13-14 น. 14-15 น. 15-16 น. เวรนอกเวลา 

16-24 น. 
อาทิตย์ 

2 ธ.ค. 61 

   
Orientation 

  
SDL 

 
D, E, F 

จนัทร์ 

3 ธ.ค. 61 

 
Service round 

(D, E, F) 

Bedside at LR (D) อ. องัสมุาลนิ  Skill Lab. (Perineorrhaphy) (A-F) 

ห้องประชมุองค์กรแพทย์ชัน้ 11 

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ 

 
D, E, F 

OPD ANC (E) อ. พิชญ์ 
Bedside at ward/OR (F) อ. กนัต์ธิดา 

องัคาร 

4 ธ.ค. 61 

Service 
round 

(D, E, F) 

 
SDL 

(D, E, F) 

Bedside at LR (D) อ. องัสมุาลนิ  Bedside at LR (D) อ. วิสทุธ์ิ  
D, E, F 

OPD GYN (E) อ. พิชญ์ OPD high risk clinic (E) อ. สทุธนารัตน์ 
Bedside at ward/OR (F) อ. กนัต์ธิดา Teaching at PP clinic (F) อ. กนัต์ธิดา 

พธุ 

5 ธ.ค. 61 

 เวรนอกเวลา 8-16 น. 
D, E, F 

 
D, E, F 

พฤหสับดี 
6 ธ.ค. 61 

Service 
round 

(D, E, F) 

SDL (D) Bedside at LR (D) อ. องัสมุาลนิ  GTD 

อ. ณฐัสดุา 

รพก. 

PPH 

อ. ศิริญ 

รพก. 

DM in 
pregnancy 

อ. สวาทจิต 

รพก. 

 
 

D, E, F 
SDL (E) OPD GYN (E) อ.พิชญ์ 
Grand 

round (F) 
Bedside at ward/OR (F) อ. กนัต์ธิดา 

ศกุร์ 

7 ธ.ค. 61 

Service 
round 

(D, E, F) 

 
SDL 

(D, E, F) 

Bedside at LR (D) อ. องัสมุาลนิ  Bedside at LR (D) อ. องัสมุาลนิ  
D, E, F 

OPD U/S (E) อ. สงวน Bedside at ward (E) อ.พิชญ์ 
Bedside at ward/OR (F) อ. กนัต์ธิดา Bedside at ward/OR (F) อ. กนัต์ธิดา 

เสาร์ 

8 ธ.ค. 61 

 เวรนอกเวลา 8-16 น. 
D, E, F 

 
D, E, F 
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              เวลา 

     วนั 
7-8 น. 8-9 น. 9-10 น. 10-11 น. 11-12 น. 12-13 น. 13-14 น. 14-15 น. 15-16 น. เวรนอกเวลา 

16-24 น. 
อาทิตย์ 

9 ธ.ค. 61 

 เวรนอกเวลา 8-16 น. 
D, E, F 

 
D, E, F 

จนัทร์ 

10 ธ.ค. 61 

 เวรนอกเวลา 8-16 น. 
D, E, F 

 
D, E, F 

องัคาร 

11 ธ.ค. 61 

Service 
round 

(D, E, F) 

 
SDL 

(D, E, F) 

OPD ANC (D) อ. อภิชญา  OPD high risk clinic (D) อ. องัสมุาลนิ  
D, E, F 

Bedside at ward/OR (E) อ. นนัทิวด ี Teaching at PP clinic (E) อ. นนัทิวด ี
Bedside at LR (F) อ. จิรพร Bedside at LR (F) อ. วิสทุธ์ิ 

พธุ 

12 ธ.ค. 61 

Service 
round 

(D, E, F) 

 
SDL 

(D, E, F) 

OPD GYN (D) อ. อภิชญา  OPD PND clinic (D) อ. องัสมุาลนิ  
D, E, F 

Bedside at ward/OR (E) อ. นนัทิวด ี  Bedside at ward/OR (E) อ. นนัทิวด ี
Bedside at LR (F) อ. จิรพร Bedside at LR (F) อ. จิรพร 

พฤหสับดี 
13 ธ.ค. 61 

Service 
round 

(D, E, F) 

SDL (D) OPD GYN (D) อ. อภิชญา  Benign and 
Malignant 
Tumor of 

ovary 

อ. วชัรพจน์ 

รพจ. 

Endometrial 
cancer 

อ. อภิชญา 

รพจ. 

Benign and 
Malignant 
Tumor of 

cervix 

อ. ปิยธิดา 

รพจ. 

 
 
 

D, E, F 
Grand 

round (E) 
Bedside at ward/OR (E) อ. นนัทิวด ี

SDL (F) Bedside at LR (F) อ. จิรพร 

ศกุร์ 

14 ธ.ค. 61 

Service 
round 

(D, E, F) 

 
SDL 

(D, E, F) 

OPD U/S (D) อ. สงวน  Bedside at ward (D) อ. อภิชญา  
D, E, F 

Bedside at ward/OR (E) อ. นนัทิวด ี Bedside at ward/OR (E) อ. นนัทิวด ี
Bedside at LR (F) อ. จิรพร Bedside at LR (F) อ. จิรพร 

เสาร์ 

15 ธ.ค. 61 

 เวรนอกเวลา 8-16 น. 
D, E, F 

 

 
D, E, F 
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              เวลา 

     วนั 
7-8 น. 8-9 น. 9-10 น. 10-11 น. 11-12 น. 12-13 น. 13-14 น. 14-15 น. 15-16 น. เวรนอกเวลา 

16-24 น. 
อาทิตย์ 

16 ธ.ค. 61 

 เวรนอกเวลา 8-16 น. 
D, E, F 

 
D, E, F 

จนัทร์ 

17 ธ.ค. 61 

Service 
round 

(D, E, F) 

 
SDL 

(D, E, F) 

Bedside at ward/OR (D) อ. ผาณิต  Bedside at ward/OR (D) อ. ผาณิต  
D, E, F 

Bedside at LR (E) อ. นทัธมน Bedside at LR (E) อ. นทัธมน 
OPD GYN (F) อ. รุจิโรจน์ OPD colposcopy (F) อ. ปิยธิดา 

องัคาร 

18 ธ.ค. 61 

Service 
round 

(D, E, F) 

 
SDL 

(D, E, F) 

Bedside at ward/OR (D) อ. ผาณิต  Teaching at PP clinic (D) อ. ผาณิต  
D, E, F 

Bedside at LR (E) อ. นทัธมน Bedside at LR (E) อ. นทัธมน 
OPD ANC (F) อ. รุจิโรจน์ OPD high risk clinic (F) อ. จิรพร 

พธุ 

19 ธ.ค. 61 

Service 
round 

(D, E, F) 

 
SDL 

(D, E, F) 

Bedside at ward/OR (D) อ. ผาณิต  Bedside at ward/OR (D) อ. ผาณิต  
D, E, F 

Bedside at LR (E) อ. นทัธมน OPD PND clinic (E) อ. องัสมุาลนิ 
OPD ANC (F) อ. รุจิโรจน์ OPD PND clinic (F) อ. จิรพร 

พฤหสับดี 
20 ธ.ค. 61 

Service 
round 

(D, E, F) 

Grand 
round (D) 

Bedside at ward/OR (D) อ. ผาณิต  Thyroid 
disease in 
pregnancy 

อ. สาวิตรี 

รพจ. 

IUGR 

อ. องัสมุาลนิ 

รพจ. 

HIV in 
pregnancy 

อ. กนัต์ธิดา 

รพจ. 

 
 

D, E, F SDL (E) Bedside at LR (E) อ. นทัธมน 

SDL (F) OPD GYN (F) อ. รุจิโรจน์ 

ศกุร์ 

21 ธ.ค. 61 

Service 
round 

(D, E, F) 

 
SDL 

(D, E, F) 

Bedside at ward/OR (D) อ. ผาณิต  Bedside at ward/OR (D) อ. ผาณิต  
D, E, F 

Bedside at LR (E) อ. นทัธมน Bedside at LR (E) อ. นทัธมน 
OPD U/S (F) อ. สงวน Bedside at ward (F) อ. รุจิโรจน์ 

เสาร์ 

22 ธ.ค. 61 

 เวรนอกเวลา 8-16 น. 
D, E, F 

 
D, E, F 
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              เวลา 

     วนั 
7-8 น. 8-9 น. 9-10 น. 10-11 น. 11-12 น. 12-13 น. 13-14 น. 14-15 น. 15-16 น. เวรนอกเวลา 

16-24 น. 
อาทิตย์ 

23 ธ.ค. 61 

 เวรนอกเวลา 8-16 น. 
A, B, C 

 
A, B, C 

จนัทร์ 

24 ธ.ค. 61 

Service 
round 

(A, B, C) 

 
SDL 

(A, B, C) 

Bedside at LR (A) อ. ปิยธิดา  Bedside at LR (A) อ. วิสทุธ์ิ  
A, B, C 

OPD GYN (B) อ. นนัทิวดี OPD colposcopy clinic (B) อ. วชัรพจน์ 
Bedside at ward/OR (C) อ. ผาณิต Bedside at ward/OR (C) อ. ผาณิต 

องัคาร 

25 ธ.ค. 61 

Service 
round 

(A, B, C) 

 
SDL 

(A, B, C) 

Bedside at LR (A) อ. ปิยธิดา  OPD high risk clinic (A) อ. จิรพร  
A, B, C 

OPD ANC (B) อ. นนัทิวดี OPD high risk clinic (B) อ. สทุธนารัตน์ 
Bedside at ward/OR (C) อ. ผาณิต Teaching at PP clinic (C) อ. ผาณิต 

พธุ 

26 ธ.ค. 61 
เรียนที่ภาควิชารังสวีิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (ทัง้วนั) 

( A-F) 

 
A, B, C 

พฤหสับดี 
27 ธ.ค. 61 

Service 
round 

(A, B, C) 

SDL (A) Bedside at LR (A) อ. ปิยธิดา  Preterm & 
PROM 

อ. ฐิติกญั 

รพก. 

HT in 
pregnancy 

อ. ชยัวฒุ 

รพก. 

Twin 
pregnancy 

อ. ชาญ 

รพก. 

 
 

A, B, C 
SDL (B) OPD GYN (B) อ. นนัทิวดี 
Grand 

round (C) 
Bedside at ward/OR (C) อ. ผาณิต 

ศกุร์ 

28 ธ.ค. 61 

Service 
round 

(A, B, C) 

 
SDL 

(A, B, C) 

Bedside at LR (A) อ. ปิยธิดา   
Extern conference 

(A, B, C) 

 
A, B, C 

OPD U/S (B) อ. สงวน 
Bedside at ward/OR (C) อ. ผาณิต 

เสาร์ 

29 ธ.ค. 61 

 เวรนอกเวลา 8-16 น. 
A, B, C 

 
A, B, C 
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              เวลา 

     วนั 
7-8 น. 8-9 น. 9-10 น. 10-11 น. 11-12 น. 12-13 น. 13-14 น. 14-15 น. 15-16 น. เวรนอกเวลา 

16-24 น. 
อาทิตย์ 

30 ธ.ค. 61 

 เวรนอกเวลา 8-16 น. 
A, B, C 

 
A, B, C 

จนัทร์ 

31 ธ.ค. 61 

 เวรนอกเวลา 8-16 น. 
A, B, C 

 
A, B, C 

องัคาร 

1 ม.ค. 62 

 เวรนอกเวลา 8-16 น. 
A, B, C 

 
A, B, C 

พธุ 

2 ม.ค. 62 

Service 
round 

(A, B, C) 

 
SDL 

(A, B, C) 

OPD ANC (A) อ. รุจิโรจน์  OPD PND (A) อ. สทุธนารัตน์  
A, B, C 

Bedside at ward/OR (B) อ. ปิยธิดา Teaching at PP clinic (B) อ. ปิยธิดา 
Bedside at LR (C) อ. สทุธนารัตน์ Bedside at LR (C) อ. วิสทุธ์ิ 

พฤหสับดี 
3 ม.ค. 62 

Service 
round 

(A, B, C) 

Grand 
round (A) 

OPD GYN (A) อ. รุจิโรจน์ 
 

 Heart 
disease in 
pregnancy 

อ. สทุธนา
รัตน์ 

รพจ. 

PND 

อ. จิรพร 

รพจ. 

Puberty 

อ. ศศิกาญจน์ 

รพจ. 

 
 
 

A, B, C Grand 
round (B) 

Bedside at ward/OR (B) อ. ปิยธิดา 
 

SDL (C) Bedside at LR (C) อ. สทุธนารัตน์ 

ศกุร์ 

4 ม.ค. 62 

Service 
round 

(A, B, C) 

 
SDL 

(A, B, C) 

OPD U/S (A) อ. สงวน  Bedside at ward (A) อ. รุจิโรจน์  
A, B, C 

Bedside at ward/OR (B) อ. ปิยธิดา Bedside at ward/OR (B) อ. ปิยธิดา 
Bedside at LR (C) อ. สทุธนารัตน์ Bedside at LR (C) อ. สทุธนารัตน์ 

เสาร์ 

5 ม.ค. 62 

  เวรนอกเวลา 8-16 น.  
A, B, C 

 

 
A, B, C 
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              เวลา 

     วนั 
7-8 น. 8-9 น. 9-10 น. 10-11 น. 11-12 น. 12-13 น. 13-14 น. 14-15 น. 15-16 น. เวรนอกเวลา 

16-24 น. 
อาทิตย์ 

6 ม.ค. 62 

 เวรนอกเวลา 8-16 น. 
A, B, C 

 
A, B, C 

จนัทร์ 

7 ม.ค. 62 

Service 
round 

(A, B, C) 

 
SDL 

(A, B, C) 

Bedside at ward/OR (A) อ. ศศิกาญจน์   
Extern conference 

(A-F) 

 
A, B, C 

Bedside at LR (B) อ. องัสมุาลนิ 
OPD GYN (C) อ. วชัรพจน์ 

องัคาร 

8 ม.ค. 62 

Service 
round 

(A, B, C) 

 
SDL 

(A, B, C) 

Bedside at ward/OR (A) อ. ศศิกาญจน์  Teaching at PP clinic (A) อ. ศศิกาญจน์  
A, B, C 

Bedside at LR (B) อ. องัสมุาลนิ Bedside at LR (B) อ. วิสทุธ์ 
OPD ANC (C) อ. วชัรพจน์ OPD high risk clinic (C) อ. สทุธนารัตน์ 

พธุ 

9 ม.ค. 62 

Service 
round 

(A, B, C) 

 
SDL 

(A, B, C) 

Bedside at ward/OR (A) อ. ศศิกาญจน์  Bedside at ward/OR (A) อ. ศศิกาญจน์ SDL 

Bedside at LR (B) อ. องัสมุาลนิ OPD PND clinic (B) อ. องัสมุาลนิ 
OPD U/S (C) อ. สงวน OPD PND clinic (C) อ. สทุธนารัตน์ 

พฤหสับดี 
10 ม.ค. 62 

 
SDL 

 MCQ examination 

เวลา 9-11 น. 
 MEQ examination 

เวลา 13-15:30 น. 
SDL 

ศกุร์ 

11 ม.ค. 62 

 
SDL 

OSCE examination 

เวลา 12:30-16:00 น. 
 

เสาร์ 

12 ม.ค. 62 

 ติวสอบ NL 2 ภาควิชาสตูิศาสตร์และนรีเวชวิทยา  

 
 
 

  



37 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำคผนวก ข ตำรำงอยู่เวรนอกเวลำรำชกำร 
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ตำรำงอยู่เวรนอกเวลำรำชกำรของนักศึกษำแพทย์ช้ันปีที่ 5 ปีกำรศึกษำ 2561  
ภำควิชำสูติศำสตร์และนรีเวชวิทยำ (กลุ่มที่ 1) 
โรงพยำบำลกลำง วันที่ 3 - 22 ธันวำคม 2561 

 

วันที่ 08-16 น. 16-24 น. 
จันทร์ 3 ธ.ค. 61  ปัญญวัต+ณัฏฐา+พันธิตรา 
อังคาร 4 ธ.ค. 61  พงศ์ธีระ+นันท์ธีมา+เกรียงไกร 
พุธ 5 ธ.ค. 61 พันธกานต์+ภาสินี+ณัฐธิดา สมิตา+จักรกฤษณ์+สริตา 
พฤหัสบดี 6 ธ.ค. 61  ฐิตารีย์+สรวิศษ์ิ+สุจิธิดา 
ศุกร์ 7 ธ.ค. 61  ธนาญา+พงศ์พันธุ์ 
เสาร์ 8 ธ.ค. 61 ปัญญวัต+ณัฏฐา+พันธิตรา พงศ์ธีระ+นันท์ธีมา+เกรียงไกร 
อาทิตย์ 9 ธ.ค. 61 สมิตา+จักรกฤษณ์+สริตา พันธกานต์+ภาสินี+ณัฐธิดา 
จันทร์ 10 ธ.ค. 61 ฐิตารีย์+สรวิศษ์ิ+สุจิธิดา ธนาญา+พงศ์พันธุ์ 
อังคาร 11 ธ.ค. 61  ปัญญวัต+ณัฏฐา+พันธิตรา 
พุธ 12 ธ.ค. 61  พงศ์ธีระ+นันท์ธีมา+เกรียงไกร 
พฤหัสบดี 13 ธ.ค. 61  พันธกานต์+ภาสินี+ณัฐธิดา 
ศุกร์ 14 ธ.ค. 61  สมิตา+จักรกฤษณ์+สริตา 
เสาร์ 15 ธ.ค. 61 ธนาญา+พงศ์พันธุ์ ฐิตารีย์+สรวิศษ์ิ+สุจิธิดา 
อาทิตย์ 16 ธ.ค. 61 พงศ์ธีระ+นันท์ธีมา+เกรียงไกร ปัญญวัต+ณัฏฐา+พันธิตรา 
จันทร์ 17 ธ.ค. 61  พันธกานต์+ภาสินี+ณัฐธิดา 
อังคาร 18 ธ.ค. 61  สมิตา+จักรกฤษณ์+สริตา 
พุธ 19 ธ.ค. 61  ฐิตารีย์+สรวิศษ์ิ+สุจิธิดา 
พฤหัสบดี 20 ธ.ค. 61  ธนาญา+พงศ์พันธุ์ 
ศุกร์ 21 ธ.ค. 61  ปัญญวัต+ณัฏฐา+พันธิตรา 
เสาร์ 22 ธ.ค. 61 พงศ์ธีระ+นันท์ธีมา+เกรียงไกร พันธกานต์+ภาสินี+ณัฐธิดา 
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ตำรำงอยู่เวรนอกเวลำรำชกำรของนักศึกษำแพทย์ช้ันปีที่ 5 ปีกำรศึกษำ 2561  
ภำควิชำสูติศำสตร์และนรีเวชวิทยำ (กลุ่มที่ 2) 

โรงพยำบำลกลำง วันที่ 23 ธันวำคม 2561 - 12 มกรำคม 2562 
 

วันที่ 08-16 น. 16-24 น. 
อาทิตย์  23 ธ.ค. 61 ย้ายรพ. ปาริฉัตร+รุ้งศิริ 
จันทร์  24 ธ.ค. 61  ชวิศา+ธยาน์+ศวิตา 
อังคาร  25 ธ.ค. 61  มนัญชยา+จุฑารัตน์+เอกวิทย์ 
พุธ  26 ธ.ค. 61  เรียนรังสีวิทยาที่ รพ.ศิริราช 
พฤหัสบดี  27 ธ.ค. 61  กมลวัฒน์+กิ่งกาญจน์+ณัฐกันย์ 
ศุกร์  28 ธ.ค. 61  พัทธนันท์+กนกวรรณ+ธัญญารัตน์ 
เสาร์  29 ธ.ค. 61 เพชรวิไล+ภัทรพล+อติกานต์ มนัญชยา+จุฑารัตน์+เอกวิทย์ 
อาทิตย์  30 ธ.ค. 61 ชวิศา+ธยาน์+ศวิตา พัทธนันท์+กนกวรรณ+ธัญญารัตน์ 
จันทร์  31 ธ.ค. 61 กมลวัฒน์+กิ่งกาญจน์+ณัฐกันย์ ปาริฉัตร+รุ้งศิริ 
อังคาร  1 ม.ค. 62 เพชรวิไล+ภัทรพล+อติกานต์ มนัญชยา+จุฑารัตน์+เอกวิทย์ 
พุธ  2 ม.ค. 62  กมลวัฒน์+กิ่งกาญจน์+ณัฐกันย์ 
พฤหัสบดี  3 ม.ค. 62  ปาริฉัตร+รุ้งศิริ 
ศุกร์  4 ม.ค. 62  เพชรวิไล+ภัทรพล+อติกานต์ 
เสาร์  5 ม.ค. 62 ชวิศา+ธยาน์+ศวิตา พัทธนันท์+กนกวรรณ+ธัญญารัตน์ 
อาทิตย์  6 ม.ค. 62 กมลวัฒน์+กิ่งกาญจน์+ณัฐกันย์ ปาริฉัตร+รุ้งศิริ 
จันทร์  7 ม.ค. 62  พัทธนันท์+กนกวรรณ+ธัญญารัตน์ 
อังคาร  8 ม.ค. 62  ชวิศา+ธยาน์+ศวิตา 
พุธ  9 ม.ค. 62  เตรียมสอบ 
พฤหัสบดี  10 ม.ค. 62 สอบ เตรียมสอบ 
ศุกร์  11 ม.ค. 62 สอบ  
เสาร์  12 ม.ค. 62   
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ตำรำงอยู่เวรนอกเวลำรำชกำรของนักศึกษำแพทย์ช้ันปีที่ 5 ปีกำรศึกษำ 2561  
ภำควิชำสูติศำสตร์และนรีเวชวิทยำ (กลุ่มที่ 2) 

โรงพยำบำลเจริญกรุงประชำรักษ์ วันที่ 2 - 22 ธันวำคม 2561 
 

วันที่ 
LR OB - GYN 

08-16 น. 16-24 น. 08-16 น. 16-24 น. 
อาทิตย์ 2 ธ.ค. 61 orientation ณัฐกันย์+ธยาน์ orientation จุฑารัตน์+ชวิศา 
จันทร์ 3 ธ.ค. 61  กิ่งกาญจน์+มนัญชยา  ภัทรพล+ศวิตา 
อังคาร 4 ธ.ค. 61  กมลวัฒน์+เอกวิทย์  อติกานต์+เพชรวิไล 
พุธ 5 ธ.ค. 61 พัทธนันท์+ชวิศา กนกวรรณ+ศวิตา ปาริฉัตร+ธยาน์ รุ้งศิริ+มนัญชยา 
พฤหัสบดี 6 ธ.ค. 61  ธัญญารัตน์+จุฑารัตน์  เพชรวิไล+เอกวิทย์ 
ศุกร์ 7 ธ.ค. 61  กมลวัฒน์+ธยาน์  ภัทรพล+ชวิศา 
เสาร์ 8 ธ.ค. 61 กิ่งกาญจน์+ศวิตา ณัฐกันย์+มนัญชยา อติกานต์+จุฑารัตน์ ปาริฉัตร+เอกวิทย์ 
อาทิตย์ 9 ธ.ค. 61 รุ้งศิริ+กนกวรรณ เพชรวิไล+กมลวัฒน์ ชวิศา+พัทธนันท์ ธยาน์+ธัญญารัตน์ 
จันทร์ 10 ธ.ค. 61 ภัทรพล+ณัฐกันย์ อติกานต์+กนกวรรณ ศวิตา+กิ่งกาญจน์ มนัญชยา+พัทธนันท์ 
อังคาร 11 ธ.ค. 61  ปาริฉัตร+ธัญญารัตน์  จุฑารัตน์+กมลวัฒน์ 
พุธ 12 ธ.ค. 61  รุ้งศิริ+กิ่งกาญจน์  เอกวิทย์+ณัฐกันย์ 
พฤหัสบดี 13 ธ.ค. 61  เพชรวิไล+พัทธนันท์  ชวิศา+กนกวรรณ 
ศุกร์ 14 ธ.ค. 61  ภัทรพล+ธัญญารัตน์  ธยาน์+กมลวัฒน์ 
เสาร์ 15 ธ.ค. 61 อติกานต์+กิ่งกาญจน์ ปาริฉัตร+พัทธนันท์ ศวิตา+ณัฐกันย์ มนัญชยา+กนกวรรณ 
อาทิตย์ 16 ธ.ค. 61 จุฑารัตน์+รุ้งศิริ เอกวิทย์+ภัทรพล ธัญญารัตน์+เพชรวิไล กมลวัฒน์+อติกานต์ 
จันทร์ 17 ธ.ค. 61  ชวิศา+ปาริฉัตร  กิ่งกาญจน์+รุ้งศิริ 
อังคาร 18 ธ.ค. 61  ธยาน์+เพชรวิไล  ณัฐกันย์+ภัทรพล 
พุธ 19 ธ.ค. 61  ศวิตา+อติกานต์  พัทธนันท์+ปาริฉัตร 
พฤหัสบดี 20 ธ.ค. 61  มนัญชยา+รุ้งศิริ  กนกวรรณ+เพชรวิไล 
ศุกร์ 21 ธ.ค. 61  ชวิศา+ภัทรพล  กิ่งกาญจน์+อติกานต์ 
เสาร์ 22 ธ.ค. 61 เอกวิทย์+ปาริฉัตร จุฑารัตน์+เพชรวิไล กมลวัฒน์+รุ้งศิริ ธัญญารัตน์+ภัทรพล 
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ตำรำงอยู่เวรนอกเวลำรำชกำรของนักศึกษำแพทย์ช้ันปีที่ 5 ปีกำรศึกษำ 2561  
ภำควิชำสูติศำสตร์และนรีเวชวิทยำ (กลุ่มที่ 1) 

โรงพยำบำลเจริญกรุงประชำรักษ์ วันที่ 23 ธันวำคม 2561 - 12 มกรำคม 2562 
 

วันที่ 
LR OB - GYN 

08-16 น. 16-24 น. 08-16 น. 16-24 น. 
อาทิตย์ 23 ธ.ค. 61 ย้ำยรพ. พันธกานต์+จักรกฤษณ์ ย้ำยรพ. พงศ์พันธุ์+สริตา 
จันทร์ 24 ธ.ค. 61   นันท์ธีมา+สมิตา   ธนาญา+ณัฐธิดา 
อังคาร 25 ธ.ค. 61   พงศ์ธีระ+เกรียงไกร   สุจิธิดา+ภาสิน ี
พุธ 26 ธ.ค. 61   พันธิตรา+สริตา   สรวิศษ์ิ+จักรกฤษณ์ 
พฤหัสบดี 27 ธ.ค. 61   ณัฏฐา+ณัฐธิดา   ฐิตารีย์+สมิตา 
ศุกร์ 28 ธ.ค. 61   ปัญญวัต+ภาสินี   พงศ์พันธุ์+พันธกานต์ 
เสาร์ 29 ธ.ค. 61 จักรกฤษณ์+สริตา นันท์ธีมา+สมิตา ธนาญา+เกรียงไกร สุจิธิดา+ณัฐธิดา 
อาทิตย์ 30 ธ.ค. 61 สรวิศษ์ิ+พันธิตรา ฐิตารีย์+ปัญญวัต ภาสินี+พงศ์ธีระ พันธกานต์+ณัฏฐา 
จันทร์ 31 ธ.ค. 61 พงศ์พันธุ์+นันท์ธีมา ธนาญา+เกรียงไกร สริตา+ณัฐธิดา จักรกฤษณ์+พันธิตรา 
อังคาร 1 ม.ค. 62 สุจิธิดา+ณัฏฐา ฐิตารีย์+พงศ์ธีระ สมิตา+ปัญญวัต พันธกานต์+ภาสินี 
พุธ 2 ม.ค. 62   สรวิศษ์ิ+พันธิตรา   นันท์ธีมา+เกรียงไกร 
พฤหัสบดี 3 ม.ค. 62   พงศ์พันธุ์+ปัญญวัต   พงศ์ธีระ+ณัฏฐา 
ศุกร์ 4 ม.ค. 62   ธนาญา+เกรียงไกร   สริตา+นันท์ธีมา 
เสาร์ 5 ม.ค. 62 สุจิธิดา+พงศ์ธีระ สรวิศษ์ิ+ณัฏฐา จักรกฤษณ์+พันธิตรา สมิตา+ปัญญวัต 
อาทิตย์ 6 ม.ค. 62 ณัฐธิดา+ฐิตารีย์ ภาสินี+ธนาญา เกรียงไกร+พงศ์พันธุ์ นันท์ธีมา+สรวิศษ์ิ 
จันทร์ 7 ม.ค. 62   พันธกานต์+สุจิธิดา   พงศ์ธีระ+ฐิตารีย์ 
อังคาร 8 ม.ค. 62   สริตา+พงศ์พันธุ์   พันธิตรา+ธนาญา 
พุธ 9 ม.ค. 62   เตรียมสอบ   เตรียมสอบ 
พฤหัสบดี 10 ม.ค. 62 สอบ เตรียมสอบ สอบ เตรียมสอบ 
ศุกร์ 11 ม.ค. 62 สอบ   สอบ   
เสาร์ 12 ม.ค. 62         
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ภำคผนวก ค แบบประเมิน 
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แบบประเมินตนเองเพ่ือรับการให้ข้อมูลย้อนกลับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 

ประจ าหอผู้ป่วย ................................ OPD…………………………...  ระหว่างวันที่ ..................................... 
ภาควิชาสูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา โรงพยาบาล  เจริญกรุงประชารักษ์  กลาง ส านักการแพทย์ 

ส านักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
ช่ือ นศพ. ........................................................................รหสันักศึกษา............................................ 

 
 
 

รูปถ่ายนักศึกษา 

ค าสั่ง กรุณาท าเครื่องหมาย ในช่องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่าน 

หัวข้อที่ประเมิน 
ดีมาก 

100% 
ดี 

80% 
พอใช้ 
60% 

ต้องพัฒนา 
40% 

ต้องปรับปรุง 
20% 

ประเมินไม่ได้ 

ข้าพเจ้ามีความรู้พ้ืนฐาน
ที่ส าคัญ 

      

ข้าพเจ้ามีความสามารถใน
การท าหัตถการที่ส าคัญ 

      

ข้าพเจ้าบันทึกเวช
ระเบียนได้เป็นระเบียบ 
อ่านเข้าใจง่าย 

      

ข้าพเจ้ามีความสามารถใน
การสื่อสารกับผู้ป่วย/
ญาติเป็นอย่างดี 

      

ข้าพเจ้ามีความสามารถใน
การสื่อสารกับผูร้่วมงาน
ได้เป็นอยา่งด ี

      

ข้าพเจ้ายินดีรับฟัง
ข้อเสนอแนะ/ข้อคดิเห็น
จากเพื่อนร่วมงาน 

      

ข้าพเจ้าสามารถท างาน
เป็นทีมได้เป็นอย่างด ี

      

ข้าพเจ้าเคารพสิทธิผู้ป่วย       

ข้าพเจ้ามาปฏบิัติงานตรง
เวลาสม่ าเสมอ 

      

ข้าพเจ้าแต่งกายตาม
ระเบียบและเหมาะสม 

      

ข้าพเจ้ามีมนุษยสมัพันธ์ดี
กับเพื่อนร่วมงาน 

      

 
ภาพรวมของตัวข้าพเจ้าในการปฏบิัติงาน :  ผ่าน   ต้องการการพัฒนา  ไมผ่่าน 

ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
............................................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................................. 
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แบบประเมิน 360 องศาเพื่อการให้ข้อมูลย้อนกลับนกัศกึษาแพทย์ชัน้ปีที่ 5 ประจ าหอผูป้่วย 
ครั้งที่ .............................  วันที่ ........................................................ 

ภาควิชาสูตศิาสตร-์นรีเวชวิทยา โรงพยาบาล  เจริญกรุงประชารกัษ์  กลาง ส านักการแพทย์ 
ส านักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

ชื่อ นศพ. .............................................................................รหัสนักศึกษา...................................... 

 

 

รูปถ่ายนักศึกษา 

ผู้ประเมิน :   
 แพทย์ประจ าบ้าน ชื่อ...................................................................................... 
 พยาบาลหอผู้ป่วย............................................................................................   
 อื่น ๆ (ระบุ) ...................................................................................................  

ค าส่ัง กรุณาท าเครื่องหมาย ในชอ่งทีต่รงกบัความคดิเหน็ของท่าน 

หัวข้อทีป่ระเมิน 
ดีมาก 

100% 

ด ี
80% 

พอใช ้
60% 

ต้องพัฒนา 
40% 

ต้องปรบัปรุง 
20% 

ประเมนิไม่ได ้

นักศึกษามีความรู้พื้นฐานท่ีส าคัญ       

นักศึกษามีความสามารถในการท า
หตัถการท่ีส าคัญ 

      

นักศึกษาบันทกึเวชระเบียนได้เป็น
ระเบียบ อ่านเข้าใจง่าย 

      

นักศึกษามีความสามารถในการ
สื่อสารกับผูป้่วย/ญาติเป็นอย่างด ี

      

นักศึกษามีความสามารถในการ
สื่อสารกับผูร้่วมงานได้เป็นอย่างดี 

      

นักศึกษายินดีรบัฟังข้อเสนอแนะ/
ข้อคิดเห็นจากเพื่อนร่วมงาน 

      

นักศึกษาสามารถท างานเป็นทีมได้
เป็นอย่างดี 

      

นักศึกษาเคารพสิทธผิูป้่วย       
นักศึกษามาปฏิบัติงานตรงเวลา
สม่ าเสมอ 

      

นักศึกษาแต่งกายตามระเบียบและ
เหมาะสม 

      

นักศึกษามีมนุษยสัมพนัธ์ดีกับ
เพื่อนร่วมงาน 

      

ภาพรวมของนักศึกษาในการปฏิบัติงาน :  ผ่าน   ต้องการการพัฒนา  ไม่ผ่าน 
ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
............................................................................................................................. ......................................................................................................................
.......................................................................................................................................... .........................................................................................................
....................................................................................................................................................... ............................................................................................ 
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 ชื่ออาจารย์ผู้ประเมิน ..............................................................................วนัท่ี ...................................................... 

 

   แบบประเมินผลระหว่างการเรียน นักศึกษาแพทย์ช้ันปีท่ี 5 
    การสอนข้างเตียง(Bedside teaching)      ผู้ป่วยนอก (OPD) .......................... 

ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา โรงพยาบาล .............................................. ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 
ส านักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

ช่ือ ...................................................................... รหัสนักศึกษา.......................................... 

 
 

รูปถ่ายนักศึกษา 

หัวข้อ คะแนนท่ีประเมินได้ % รวม 
๑. ซักประวัติ สามารถซักประวัติได้

ละเอียดครบถ้วนทุก
มิติ  
 ๑๐ 

สามารถซักประวัติได้
ครอบคลุม  
 
๙  ๘ 

สามารถซักประวัติได้
พอใช้  
 
๗  ๖ 

ประวัติยังขาดข้อมูล
ส าคัญบางส่วน 
 
๕  ๔ 

ประวัติขาดข้อมูล
ส าคัญโดยส่วนใหญ่ 
 
 ๓  ๒  ๑ 

๒๐ 

 

๒. ตรวจร่างกาย  รายงานการตรวจ
ร่างกายได้ตามระบบ 
ครบถ้วน 
 ๑๐ 

รายงานการตรวจ
ร่างกายได้ครอบคลุม 
๙  ๘ 

รายงานการตรวจ
ร่างกายได้พอใช้  
 
๗  ๖ 

ขาดข้อมูลการตรวจ
ร่างกายที่ส าคัญ
บางส่วน  
๕  ๔ 

ขาดข้อมูลการตรวจ
ร่างกายที่ส าคัญโดย
ส่วนใหญ่ 
 ๓  ๒  ๑ 

๒๐ 

 

๓. การส่งตรวจทาง
ห้อง ปฏิบัติการ  

เลือก และสามารถ
อธิบายเหตุผลการส่ง
ตรวจฯได้อย่าง
เหมาะสมและถูกต้อง
ครอบคลุม 
 ๑๐ 

เลือกการส่งตรวจฯได้
ถูกต้องครอบคลุม 
สามารถอธิบายเหตุ
ผลได้เป็นส่วนใหญ่ 
 
๙  ๘ 

เลือก และสามารถ
อธิบายเหตุผลการส่ง
ตรวจฯได้ถูกต้องเป็น
ส่วนใหญ่ 
 
๗  ๖ 

ขาดความครอบคลุม
การเลือกและเหตุ
ผลกการส่งตรวจฯ
โดยส่วนใหญ่ 
 
๕  ๔ 

ขาดทักษะในการ
เลือกและการให้
เหตุผลในการส่งตรวจ
ฯ 
 
 ๓  ๒  ๑ 

๑๐ 

 

๔. การต้ังประเด็น
ปัญหาเพื่อการ
อภิปราย 

สามารถต้ังประเด็น
ปัญหาได้อย่างถูกต้อง 
และครอบคลุมทุกมิติ
จากการซักประวัติ 
ตรวจร่างกาย และ
การตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ 
 ๑๐ 

สามารถต้ังประเด็น
ปัญหาได้อย่างถูกต้อง 
ครอบคลุมปัญหาส่วน
ใหญ่ จากการซัก
ประวัติตรวจร่างกาย
และการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ 
๙  ๘ 

สามารถต้ังประเด็น
ปัญหาได้ ครอบคลุม
เฉพาะปัญหาส าคัญ 
จากการซักประวัติ
ตรวจร่างกายและการ
ตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ 
๗  ๖ 

ต้ังประเด็นปัญหาได้
แต่ขาดความ
ครอบคลุมปัญหา
ส าคัญจากการซัก
ประวัติตรวจร่างกาย
และการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ 
๕  ๔ 

ขาดความสามารถใน
การต้ังประเด็นปัญหา
จากการซักประวัติ
ตรวจร่างกายและการ
ตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ 
 
 ๓  ๒  ๑ 

๑๐ 

 

๕. การอภิปราย
ประเด็นปัญหา 
(Discussion) 

สามารถเชื่อมโยง
ข้อมูลจากการซัก
ประวัติตรวจร่างกาย
และการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการกับ
เนื้อหาที่ได้จาก
เอกสารอ้างอิงเพื่อ
อภิปรายได้ถูกต้อง
และครอบคลุมทุกมิติ 
 
 ๑๐ 

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

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

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

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

๒๕ 

 

๖. ทักษะการน าเสนอ เป็นขั้นตอนดีมาก 
เข้าใจง่าย 
 
 
 ๑๐ 

เป็นขั้นตอนฟังเข้าใจ 
ถามเพิ่มเติมเล็กน้อย 
 
 
๙  ๘ 

เป็นขั้นตอน แต่ต้อง
ถามข้อมูลเพิ่มเติม
เพื่อท าความเข้าใจ 
 
๗  ๖ 

ไม่เป็นขั้นตอน ต้อง
ถามข้อมูล
ค่อนข้างมากเพื่อท า
ความเข้าใจ 
๕  ๔ 

สับสน ไม่มีความ
เข้าใจในเรื่องที่
น าเสนอ 
 
 ๓  ๒  ๑ 

๕ 

 

๗. การส่ือสารกับ
ผู้ป่วย/ญาติ 

ดีมาก เป็นที่พึงพอใจ
ของผู้ป่วย/ญาติ  
 
 ๑๐ 

ดี ผู้ป่วย/ญาติเข้าใจ
โรคที่เป็น 
 
๙  ๘ 

พอใช้ ผู้ป่วย/ญาติ
เข้าใจโรคที่เป็นโดย
ส่วนใหญ่ 
๗  ๖ 

ผู้ป่วย/ญาติบางคนไม่
เข้าใจโรคที่เป็น 
 
๕  ๔ 

ใช้ภาษาไม่เหมาะสม 
สร้างความสับสน
ให้แก่ผู้ป่วย/ญาติ 
 ๓  ๒  ๑ 

๕ 

 

๘. ความตรงต่อเวลา มาเตรียมตัวก่อนเวลา 
 
 ๑๐ 

มาตรงเวลา 
 
๙  ๘ 

มาสายไม่เกิน ๕ นาที 
โดยไม่มีเหตุผลอัน
สมควร 
๗  ๖ 

มาสาย ๕- ๑๐ นาที 
โดยไม่มีเหตุผลอัน
สมควร 
๕  ๔ 

มาสายมากกว่า ๑๐ 
นาที โดยไม่มีเหตุผล
อันสมควร 
 ๓  ๒  ๑ 

๕ 

 

รวม(คะแนนเต็ม ๘๐ คะแนน) ๑๐๐  
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แบบประเมินผลการเขียนรายงานนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 

ภาควิชาสูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา โรงพยาบาล  เจริญกรุงประชารักษ์  กลาง ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร                                                
ส านักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

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

หัวข้อประเมิน/คะแนน คะแนนที่ประเมินได้ % รวม 
๑. ซักประวัติ (History taking) สามารถซักประวัติได้

ละเอียดครบถ้วนทุกมิติ  
 ๑๐ 

สามารถซักประวัติ
ได้ครอบคลุม  
๙  ๘ 

สามารถซักประวัติ
ได้พอใช้  
๗  ๖ 

ประวัติยังขาดข้อมูล
ส าคัญบางส่วน 
๕  ๔ 

ประวัติขาดข้อมูล
ส าคัญโดยส่วนใหญ่ 
 ๓  ๒  ๑ 

๒๐ 
 

๒. ตรวจร่างกาย (Physical 
examination) 

รายงานการตรวจร่างกาย
ได้ตามระบบ ครบถ้วน 
 ๑๐ 

รายงานการตรวจ
ร่างกายได้
ครอบคลุม 
๙  ๘ 

รายงานการตรวจ
ร่างกายได้พอใช้  
 
๗  ๖ 

ขาดข้อมูลการตรวจ
ร่างกายที่ส าคัญ
บางส่วน  
๕  ๔ 

ขาดข้อมูลการตรวจ
ร่างกายที่ส าคัญโดย
ส่วนใหญ่ 
 ๓  ๒  ๑ 

๒๐ 

 

๓. การส่งตรวจทางห้อง 
ปฏิบัติการ (Investigation) 

เลือก และสามารถอธิบาย
เหตุผลการส่งตรวจฯได้
อย่างเหมาะสมและ
ถูกต้องครอบคลุม 
 ๑๐ 

เลือกการส่งตรวจฯ
ได้ถูกต้องครอบคลุม 
สามารถอธิบายเหตุ
ผลได้เป็นส่วนใหญ่ 
๙  ๘ 

เลือก และสามารถ
อธิบายเหตุผลการ
ส่งตรวจฯได้ถูกต้อง
เป็นส่วนใหญ่ 
๗  ๖ 

ขาดความครอบคลุม
การเลือกและเหตุผล
การส่งตรวจฯโดยส่วน
ใหญ่ 
๕  ๔ 

ขาดทักษะในการ
เลือกและการให้
เหตุผลในการส่ง
ตรวจฯ 
 ๓  ๒  ๑ 

๑๐ 

 

๔. การต้ังประเด็นปัญหาเพื่อการ
อภิปราย (Problem list) 

สามารถต้ังประเด็นปัญหา
ได้อย่างถูกต้อง และ
ครอบคลุมทุกมิติจากการ
ซักประวัติ ตรวจร่างกาย 
และการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ 
 
 
 ๑๐ 

สามารถต้ังประเด็น
ปัญหาได้อย่าง
ถูกต้อง ครอบคลุม
ปัญหาส่วนใหญ่ 
จากการซักประวัติ
ตรวจร่างกายและ
การตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ 
๙  ๘ 

สามารถต้ังประเด็น
ปัญหาได้ ครอบคลุม
เฉพาะปัญหาส าคัญ 
จากการซักประวัติ
ตรวจร่างกายและ
การตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ 
 
๗  ๖ 

ต้ังประเด็นปัญหาได้
แต่ขาดความ
ครอบคลุมปัญหา
ส าคัญจากการซัก
ประวัติตรวจร่างกาย
และการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ 
 
๕  ๔ 

ขาดความสามารถใน
การต้ังประเด็น
ปัญหาจากการซัก
ประวัติตรวจร่างกาย
และการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ 
 
 
 ๓  ๒  ๑ 

๑๐ 

 

๕. การอภิปรายประเด็นปัญหา 
(Discussion) 

สามารถเชื่อมโยงข้อมูล
จากการซักประวัติตรวจ
ร่างกายและการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการกับเนื้อหา
ที่ได้จากเอกสารอ้างอิง
เพื่ออภิปรายได้ถูกต้อง
และครอบคลุมทุกมิติ 
 

 
 
 
 ๑๐ 

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

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

ขาดความเชื่อมโยง
ข้อมูลจากการซัก
ประวัติตรวจร่างกาย
และการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการกับ
เนื้อหาที่ได้จาก
เอกสารอ้างอิงเพื่อ
อภิปรายประเด็น
ปัญหาส่วนใหญ่ 
 
๕  ๔ 

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

๓๐ 

 

๖. รูปแบบการเขียนรายงาน 
(Style and format) 

ลายมืออ่านง่าย เรียบร้อย 
เป็นล าดับข้ันตอน เข้าใจ
เนื้อหาที่น าเสนอได้ง่าย 
 
 
 ๑๐ 

ลายมืออ่านง่าย 
เรียบร้อย เป็นล าดับ
ข้ันตอน เข้าใจ
เนื้อหาส่วนใหญ่ที่
น าเสนอ 
๙  ๘ 

สะอาด เรียบร้อย 
เป็นล าดับข้ันตอน 
สามารถท าความ
เข้าใจเนื้อหาที่ส าคัญ 
 
๗  ๖ 

สะอาด เรียบร้อย การ
น าเสนอสามารถท า
ความเข้าใจได้น้อย 
 
 
๕  ๔ 

ไม่เป็นระเบียบ การ
น าเสนอท าความ
เข้าใจได้ยาก 
 
 
 ๓  ๒  ๑ 

๕ 

 

๗. การอ้างอิงเอกสาร 
(Referencing) 

ใช้เอกสารอ้างอิงที่
น่าเชื่อถือตาม
มาตรฐานสากลทั้งหมด 
 

 ๑๐ 

ใช้เอกสารอ้างอิงที่
น่าเชื่อถือตาม
มาตรฐานสากล 
ร้อยละ ๘๐-๙๙ 
 

๙  ๘ 
 

ใช้เอกสารอ้างอิงที่
น่าเชื่อถือตาม
มาตรฐานสากล 
ร้อยละ ๖๐-๗๙ 
 

๗  ๖ 

ใช้เอกสารอ้างอิงที่
น่าเชื่อถือตาม
มาตรฐานสากล 
ร้อยละ ๔๐-๕๙ 
 

๕  ๔ 

ใช้เอกสารอ้างอิงที่
น่าเชื่อถือตาม
มาตรฐานสากล 
<ร้อยละ ๔๐ 
 

 ๓  ๒  ๑ 

๕ 

 

รวม ๑๐๐  

 

ชื่ออาจารย์ผู้ประเมิน...........................................................วันที่............................ 
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Teaching assessment form:  Department of Obstetric – Gynecology (Lecture) 
Topic ………………………………………………………………. Date …………………… 

Teacher’s name ……………………………………………………………………………………………………………………………... 

Please  read  the  following  statements  and  check    in  a  box  that  corresponds  with  your  opinion. 

Items 
Strongly  
agree 

Agree Neutral Disagree 
Strongly  
disagree 
 

Cannot  
assess 

Part   :   Teacher       
1.   Teacher is well prepared for this  lecture.  

 
    

2.   Teacher  has  competent  knowledge. 
 

     
3.   Teacher has  clear  speech.  

 
    

4.   Teacher’s  explanation  is  clearly  
understandable  .  

     

5.   Teacher  provides   opportunities  for  
questioning.  

     

6.  Teacher  answers  questions  clearly. 
 

     
7.  His/her  teaching  style  stimulates  your  
learning.   

 
 

    

8.  Teacher   manages  time  properly. 
 

     

Part  2 : Contents        
1.  The  objectives  are  clarified  at  the  opening .     

 
  

2.  The  contents   are  presented  in  a  logical  
way.  

     

3.  The  teaching   is  interactive.   
 

   
4.  You  comprehend  all  contents  in  this  
teaching.  

     

5.  The  objectives  are  achieved  at  the  end  of  
the teaching. 

  
 

   

6.  The  contents  are  reliable. 
 

     
7.  Summarization  is  well  covered  the  overall  
contents. 

 
 

    

8.  Resources  for  further  reading  are  
adequately  provided. 

  
 

   

Part  3 : Teaching  material,  learning  aids  and  
environments   

      

1.  Teaching  material(e.g.,  PowerPoint  slides, 
flipcharts)  support  your  learning  effectively. 

  
 

   

2. The provided handouts support your learning 
throughout  the  lecture. 

     
 

3.  Audio-visual systems are efficient for learning. 
 

     
4.  The room used is appropriate for this teaching. 

 
     

    

 Overall of this teaching   Satisfactory  Neutral    Unsatisfact
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แบบประเมินภาพรวมการปฏิบัติงานนักศึกษาแพทย์ปีท่ี 5 
ภาควิชาสูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา โรงพยาบาล  เจริญกรุงประชารกัษ์  กลาง  ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ส านักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

 

ช่ือ ............................................................................................................................................................. รหัส.................................................................................... 

รูปถ่ายนักศึกษา 
 
 
 
 

หัวข้อการประเมนิ % ดีมาก ดี พอใช ้ ไม่ผ่าน N/A 
1.ความรู้พืน้ฐาน 

15 

มีความรู้พืน้ฐานส าคัญดีมาก สามารถประยุกต์ 
ใช้ในการดูแลปัญหาผู้ป่วยได>้ 9๐%                                
 
 10 

มีความรู้พืน้ฐานส าคัญดี สามารถ
ประยุกต์ใช้ในการดแูลปัญหาผู้ป่วยได้  
 
8๐%-9๐% 9    70%-7๙% 8 

มีความรู้พืน้ฐานที่ส าคัญปานกลาง 
สามารถประยุกต์ใช้ในการดูแลปัญหา
ผู้ป่วยได้                                                           
6๐%-๖9% ๗๕๐%-59% ๖ 

ขาดความรู้พื้นฐานที่ส าคัญ สามารถ
ประยุกต์ใช้ในการดแูลปัญหาผู้ป่วยได้ 
<50%                                               
๕   ๔   ๓   ๒   ๑ 

 

ทกัษะทางคลินกิ 
๒.การซักประวัต ิ

10 

ดีมาก ได้ขอ้มูลที่ส าคัญครบถ้วน >90% 
 
 10 

ดี ได้ข้อมูลที่ส าคัญ 
 
8๐%-9๐% 9    70%-7๙% 8 

พอใช้ ได้ข้อมูลที่ส าคัญ 
 
6๐%-๖9% ๗๕๐%-59% ๖ 

ประวัติไม่ครบถ้วนขาดความน่าเชื่อถอื
<50% 
๕   ๔   ๓   ๒   ๑ 

 

๓.การตรวจร่างกาย 
10 

ครบถ้วนและละเอียดทุกระบบ ระบุข้อมูลที่
เกี่ยวขอ้งได้ถกูต้อง>90% 
 10 

ครบถ้วนทกุระบบ ระบุข้อมูลทีเ่กียวข้องได้
ถูกตอ้ง 
8๐%-9๐% 9    70%-7๙% 8 

ตรวจระบบที่มีปญัหาได้พอใช้ ระบุข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องไดถู้กตอ้ง 
6๐%-๖9% ๗๕๐%-59% ๖ 

ขาดทกัษะในการตรวจร่างกาย ระบุ
ข้อมูลที่เกี่ยวขอ้งได้ถูกต้อง < 50% 
๕   ๔   ๓   ๒   ๑ 

 

๔.การวเิคราะห์ข้อมูลและประมวลปัญหา 
10 

ระบุปัญหาครบถ้วน วเิคราะห์และประยุกต์
ความรู้ได้ > 90%      
 10 

ระบุปัญหาครบถ้วน วเิคราะห์และประยุกต์
ความรู้ได ้
8๐%-9๐% 9    70%-7๙% 8 

ระบุปัญหาส าคัญได้ วเิคราะห์และ
ประยุกต์ความรู้ได ้
6๐%-๖9% ๗๕๐%-59% ๖ 

ระบุปัญหาส าคัญได้ไม่ครบถว้น และ
ประยุกต์ความรู้ได้ <50% 
๕   ๔   ๓   ๒   ๑ 

 

๕.ทักษะการน าเสนอ 
5 

เป็นขัน้ตอนดีมาก ครบถ้วน เข้าใจง่าย 
 
 10 

เป็นขัน้ตอน ฟังเข้าใจ แต่ต้องถามเพิ่มเตมิ
เล็กน้อย 
 9                    8 

พอใช้ ต้องถามเพิ่มเตมิขอ้มูล
ค่อนข้างมากจึงจะเข้าใจ 
 ๗ ๖ 

ไม่เป็นขั้นตอน นกัศกึษาไม่มีความเข้าใจ
ในเรือ่งทีน่ าเสนอ 
๕   ๔   ๓   ๒   ๑ 

 

๖.การท าหัตถการ 
5 

ท าหัตถการที่ส าคัญได้ด้วยตนเองอย่างถกูตอ้ง  
 
 10 

ท าหัตถการที่ส าคัญได้ถกูตอ้ง แตต่้องการ
ความช่วยเหลอืในบางหัตถการ 
 9                   8 

ท าหัตถการที่ส าคัญได้ถกูตอ้ง แตต่้องการ
ความช่วยเหลอืโดยส่วนใหญ ่
 ๗ ๖ 

ท าหัตถการที่ส าคัญดว้ยตนเองไม่ได้ 
ถึงแมจ้ะได้รับการควบคุมแนะน า 
๕   ๔   ๓   ๒   ๑ 

 

๗.การบันทกึเวชระเบียน* 
5 

ลายมืออ่านง่าย เขียนตามรูปแบบ POMR ได้ดี
มาก ข้อมูลครบถ้วน > 90%                  
 10 

ลายมืออ่านง่าย เขียนตามรูปแบบ POMR 
ได้ดี ข้อมูลครบถ้วน 
8๐%-9๐% 9    70%-7๙% 8 

ระบุแยกปัญหาได้ พอได้ใจความ ข้อมูล
ครบถ้วน ลายมือพออ่านได ้
6๐%-๖9% ๗๕๐%-59% ๖ 

บันทึกวกวน จับใจความไม่ได้ แยกปัญหา  
ไม่ถูกตอ้ง ขอ้มูลครบถ้วน <50% 
๕   ๔   ๓   ๒   ๑ 
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๘.การสือ่สารกับผู้ป่วย/ญาติ* 

5 

ดีมาก ญาติและผู้ป่วยชื่นชม ผู้ป่วย/ญาตเิขา้ใจ
โรคทีเ่ป็นอย่างด ี
 10 

ดี ผู้ป่วย/ญาติเข้าใจโรคทีเ่ป็น 
 
 9                   8 

พอใช้ ผู้ป่วย/ญาติบางคนไม่เข้าใจโรคที่
เป็น 
 ๗ ๖ 

ใช้วาจาไม่เหมาะสม เกิดปัญหากับผู้ป่วย/
ญาต ิ
๕   ๔   ๓   ๒   ๑ 

 

ความเปน็วิชาชพีแพทย ์

๙.ความสามารถในการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง* 5 

ค้นคว้าเพิม่เติมได้ดว้ยตนเองเป็นอย่างดี แสดง
ความใฝ่รูอ้ย่างสม่ าเสมอ 
 10 

ค้นคว้าเพิม่เติมได้ดว้ยตนเองายใต้การชี้แนะ 
แสดงความใฝรู่ ้
 9                  8 

ต้องคอยกระตุน้เพือ่ค้นคว้าเพิ่มเติม 
 
 ๗ ๖ 

ขาดความใฝ่รู้ แม้จะได้ค าแนะน าหรอืการ
กระตุ้น 
๕   ๔   ๓   ๒   ๑ 

 

 
 
๑๐.ความตรงตอ่เวลา* 

 
 

5 

ปฏิบัติงานตรงเวลา อยู่นอกเวลาเพื่อช่วยงาน 
อย่างสม่ าเสมอ 
 
 10 

ปฏิบัติงานครบตามก าหนดเวลาและตรง
เวลา อย่างสม่ าเสมอ 
 
 9                  8 

ขาดงานหรอืมาสายโดยไม่มีเหตุผลอนั
สมควร ตักเตือน ๑ ครั้งแล้วปรับปรงุตัว 

 
 ๗ ๖ 

ขาดงานหรอืมาสายโดยไม่มีเหตุผลอนั
สมควร ตักเตือน ๑ ครั้งแล้วไม่ปรับปรงุ
ตัว 
๕   ๔   ๓   ๒   ๑ 

 

๑๑.ความรับผิดชอบต่อหน้าที่* 
๑๐ 

รับผิดชอบดีมาก ชว่ยเหลืองานทแีม้ไม่ใช่งาน
ส่วนตัว 
 10 

รับผิดชอบงานดี ครบถว้น 
 
 9                  8 

พอใช้ รับผิดชอบงานโดยส่วนใหญ่
ตักเตอืนบ้างสามารถปรับปรุงตัวได ้
 ๗ ๖ 

ขาดความรับผิดชอบ ไม่ปรับปรุงตัวแม้จะ
ได้รับการตกัเตอืนแล้ว 
๕   ๔   ๓   ๒   ๑ 

 

๑๒.มารยาทการวางตัวทีเ่หมาะสม* 
5 

สุภาพ ยอมรับฟังความคิดเห็น  ร่วมมอืดมีาก
เป็นที่ชืน่ชม 
 10 

สุภาพ รับฟังความคิดเห็น และร่วมมือด ี
 
 9                  8 

สุภาพ รับฟังความคิดเห็นพอสมควร 
 
 ๗ ๖ 

ขาดความสุภาพอ่อนนอ้ม ตักเตือนแลว้
ไม่ดีขึ้น 
๕   ๔   ๓   ๒   ๑ 

 

๑๓.การแต่งกาย* 
5 

ถูกระเบียบ สะอาดเรียบรอ้ย เป็นตวัอย่างทีด่ี 
 
 10 

ถูกระเบียบ สะอาดเรียบรอ้ย 
 
 9                  8 

ไม่ถูกระเบียบ ตักเตือน ๑-๒ ครั้งแล้วดี
ขึ้น 
 ๗ ๖ 

ไม่ถูกระเบียบ ตักเตือนมากกว่า ๒ ครั้ง
แล้วไม่ดีขึน้ 
๕   ๔   ๓   ๒   ๑ 

 

๑๔.มนุษยสัมพันธก์ับผู้รว่มงาน* 

5 

มนุษยสัมพันธ์ดีมาก ท างานร่วมกับผู้อืน่ได้เป็น
อย่างดี เป็นที่ชื่นชม 

 
 10 

มนุษยสัมพันธ์ดี ท างานร่วมกับผู้อืน่ได้ด ี
 
 
 9                  8 

มนุษยสัมพันธ์ไม่ดี มีปัญหาในการท างาน
กับผู้อื่นบางครั้ง 

 
 ๗ ๖ 

ขาดทกัษะการท างานเป็นทมี มีปัญหาใน
การท างานร่วมกับผู้อืน่บ่อยครั้ง 
๕   ๔   ๓   ๒   ๑ 

 

  รวมคะแนน (เต็ม ๑๔๐ คะแนน) 
เวลาปฏิบัติงาน  ครบ   ลา ........... วัน   ขาด .............. วนั 

ความคิดเห็นเพิ่มเติม .............................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................. 

ผู้ประเมิน  ........................................................................................   
           (..........................................................................................) 
 อาจารยแ์พทย์     

N/A = ไม่สามารถประเมินได้, พยาบาลให้การประเมินเฉพาะข้อ ๗ – ๑๔ 


