คานา
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาสาหรับ วิชาแพทยศาสตร์ การมีส่วนร่ วม
ของนักศึกษาในรู ปแบบการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง (active learning) ถือเป็ นองค์ประกอบ
สาคัญเพื่อการเรี ยนรู ้ที่มีประสิ ทธิ ภาพสอดคล้องกับความรู ้ทางด้านการแพทย์ที่มีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่ องตลอดเวลา การปรับตัวของนักศึกษาจึงต้องเกิดขึ้นตลอดเวลาเพื่อ
การเรี ยนรู ้ดว้ ยวิธีการดังกล่าว
การศึกษาในระดับ clinic มีลกั ษณะการเรี ยนการสอนที่มีความแตกต่าง
จากระดับ preclinic อย่างชัดเจน ดังนั้นการเรี ยนในระดับ clinic นักศึกษาจึงต้องมีการ
ปรับตัวครั้งใหญ่อีกครั้ง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา
คู่มือนักศึกษาแพทย์เล่มนี้ จดั ทาขึ้นด้วยวัตถุประสงค์เพื่อเป็ นแนวทางให้
นักศึกษาแพทย์สามารถศึกษารวมถึ งปฏิบตั ิงานทางด้านเวชศาสตร์ ฉุกเฉิ นและนิ ติเวช
ศาสตร์ ณ ภาควิชาเวชศาสตร์ ฉุกเฉิ นและนิ ติวิทยา โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาล
เจริ ญกรุ งประชารักษ์ และสถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตารวจ ได้อย่างราบรื่ นและ
มี ค วามสุ ข อัน จะส่ ง ผลให้ นัก ศึ ก ษาสามารถเรี ย นรู ้ ท างด้า นศัล ยกรรมได้อ ย่า งมี
ประสิ ทธิภาพสูงสุด

คณาจารย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ ฉุกเฉินและนิตเิ วชวิทยา
สานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

1

สารบัญ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

หัวข้อ
รายชื่ ออาจารย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ ฉุกเฉินและนิติเวชวิทยา
รายชื่ อนักศึกษาแพทย์ ช้ันปี ที่ 5 ปี การศึกษา 2560
การจัดกลุ่มนักศึกษาแพทย์ ช้ันปี ที่ 5 ปี การศึกษา 2560
การแบ่ งกลุ่มย่ อยของนักศึกษา กลุ่มอยู่เวร และอาจารย์ ทปี่ รึกษา
ตารางการปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงานทีห่ ้ องฉุกเฉิน
การอยู่เวรนอกเวลาราชการ
การเขียนรายงาน
หนังสื อบันทึกการปฏิบัติงาน(Log book)
การเรียนรู้ ด้วยตนเอง(Self-directed learning-SDL)
วัตถุประสงค์ รายวิชา
แผนการสอนและเนื้อหารายวิชา
เกณฑ์ การประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
ภาคผนวก ก.-ตารางสอน
ภาคผนวก ข.-ตารางอยู่เวรนอกเวลาราชการ
ภาคผนวก ค.-แบบประเมินระหว่ างการปฏิบัติงาน

2

หน้า
3
5
6
8
10
12
13
13
14
14
14
16
20
24
26
36
38

รายชื่ ออาจารย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ ฉุกเฉินและนิตเิ วชวิทยา
สานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
สานักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ ฟ้าหลวง
โรงพยาบาลกลาง
1.
2.
3.
4.

อ.นพ.ประเสริ ฐ
อ.นพ.วีรพล
อ.นพ.จีรสันต์
อ.นพ.ไพสิ ทธิ์

โอภาสเมธีกลุ
สอนมีทอง
สันต์รัฐกิจ
วรปาณิ

วว. ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
วว. เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วว. เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วว. ศัลยศาสตร์ออร์โธปิ ดิกส์

นาคเจือ
ภิญโญโชติวงศ์
เจริ ญศรี
เติมสุ ขเกษม
ตุลาการวงศ์

วว. กุมารศัลยศาสตร์
วว. อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ
วว.อายุรศาสตร์ โรคหัวใจและหลอดเลือด
ท.บ. ทันตกรรมทัว่ ไป
ท.บ. ทันตกรรมทัว่ ไป

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
1.
2.
3.
4.
5.

อ.พญ.ปฐมา
อ.นพ.ชเลวัน
อ.พญ.นิศารัตน์
อ.ทพญ.ธเรศ
อ.ทพญ.เกยูร

รายชื่ ออาจารย์ พเิ ศษร่ วมสอน
โรงพยาบาลตากสิ น
1. อ.นพ.ประสิ ทธิ์
2. อ.นพ.สมมาศ
3. อ.นพ.สุ นทร
4. อ.นพ.ฐิติ

จันทวัชรากร
อัครคุณานนท์
กิจภิญโญชัย
ภัทรธีรานนท์

วว. เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วว. เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วว. เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วว. เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

โรงพยาบาลสิ รินธร
1. อ.พญ.อินทิรา
2. อ.นพ.มนท์ชยั

อุทยั วัฒนานนท์ วว. กุมารศัลยศาสตร์
ศรี ชู
วว. นิติเวชศาสตร์

3

ศู นย์ บริการการแพทย์ ฉุกเฉิน กรุงเทพมหานคร (ศู นย์ เอราวัณ)
1. อ.นพ.พรเทพ

แซ่เฮ้ง

2. อ.นพ.คมชิต

ชวนัสพร

วว. ศัลยศาสตร์
(ผูอ้ านวยการศูนย์บริ การการแพทย์ฉุกเฉิน)
วว. ศัลยศาสตร์

โรงพยาบาลบารุงราษฎร์
1. อ.นพ.พิชยั
โรงพยาบาลตารวจ
1. พล.ต.ต.พรชัย
2. พ.ต.ท.ปกรณ์

สรรพโรจน์พฒั นา วว.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
สุ ธีรคุณ

วว. นิติเวชศาสตร์
(ผูบ้ งั คับการสถาบันนิติเวชวิทยา)
วว. นิติเวชศาสตร์

วะศินรัตน์

4

ตารางที่ 1 : แสดงรายชื่ อ นั ก ศึ ก ษาแพทย์ ช้ั น ปี ที่ 5 ปี การศึ ก ษา 2560
ลาดับ
No.
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

รหัสประจาตัว
Student Code
5632101001
5632101002
5632101003
5632101004
5632101005
5632101006
5632101007
5632101008
5632101009
5632101010
5632101011
5632101012
5632101013
5632101014
5632101016
5632101018
5632101019
5632101021
5632101022
5632101023
5632101024
5632101025
5632101026
5632101027
5632101028
5632101029
5632101030
5632101032
5632101033
5632101034

ชื่ อ – นามสกุล
Name - Surname
นางสาวกนกฉัตร กาญจนนิตย์
นายกฤช วงศ์วิเศษ
นายกิตติพศ แสงทอง
นายชญานนท์ บุญธี ระเลิศ
นางสาวชนิกานต์ ส่ วยนุ
นายชยพงศ์ เศรษฐบุปผา
นางสาวณัฏฐ์พชร เอมมณี รัตน์
นางสาวดุษิตา สุ ลกั ษณาการ
นายทศพร ธารงคุณากร
นายธนพงษ์ วงศ์รัตน์
นางสาวธนพร อิงคนิ นนั ท์
นางสาวธิ ดารัตน์ วงษ์สกุล
นายนนท์ปวิธ ชื่นบาน
นายนัฐวุฒิ เหมันต์วิเชียร
นายปริ ญญา ธุโรปถัมภ์
นางสาวพัชรพลอย วิราทนา
นายพิษณุ วิริยะประสนชีวะ
นายภาณุ พงศ์ ภูเขา
นางสาววินดั ดา ดรุ ณถนอม
นายศรัณญ์ มูลศิลป์
นางสาวศุภนิดา ทาวงค์
นายเศรษฐกาญจน์ นวลคามา
นายสันติมน ทองเกตุ
นางสาวสิ ริภทั ร คูตระกูล
นายอภิวฒั น์ อัครพัฒนานุกลู
นางสาวอภิษฎา ศรี สงั วาลย์
นางสาวอรอุษา เลิศพงศาภรณ์
นายธนัท กัมทรทิพย์
นางสาวศุภศิริ ตันติยทุ ธ
นางสาวอภิสรา จงพิทกั ษ์รัตน์

5

การจัดกลุ่มนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5
ภาควิชาเวชศาสตร์ฉูกเฉินและนิติ เวชวิทยา ปี การศึกษา 2560
แบ่ งเป็น 2 กลุ่ ม กลุ่ มละ 15 คน โดย
o กลุ่ มที่ 1 (พัก รพจ.)ขึ้น ปฏิ บั ติงานเวชศาสตร์ฉุ กเฉิน ณ รพก.และรพจ.ก่ อน (แบ่งเป็น กลุ่ มย่อย A และ B)
o กลุ่ มที่ 2 ขึ้น ปฏิบั ติง านที่ ส ถาบั น นิ ติเวชวิทยา โรงพยาบาลตารวจก่อ น (แบ่งเป็นกลุ่ มย่อ ย C และ D)
รายชื่ อ นั ก ศึ ก ษาแพทย์ ชั้ น ปี ที่ 5 กลุ่ ม ที่ 1

ลาดั บ ที่

รหั ส นั ก ศึ ก ษา

ชื่ อ – สกุ ล

1

5632101021

นศพ.ภานุ พ งศ์ ภู เขา

2

5632101004

นศพ.ชญานนท์ บุ ญ ธี ร ะเลิ ศ

3

5632101013

นศพ.นนท์ ป วิ ธ ชื่ น บาน

4

5632101010

นศพ.ธนพงษ์ วงศ์ รั ต น์

5

5632101029

นศพ.อภิ ษ ฎา ศรี สั ง วาลย์

6

5632101011

นศพ.ธนพร อิ ง คนิ นั น ท์

7

5632101012

นศพ.ธิ ด ารั ต น์ วงษ์ ส กุ ล

8

5632101001

นศพ.กนกฉั ต ร กาญจนนิ ต ย์

9

5632101028

นศพ.อภิ วั ฒ น์ อั ค รพั ฒ นานุ กู ล

10

5632101025

นศพ.เศรษฐกาญจน์ นวลคามา

11

5632101003

นศพ.กิ ต ติ พ ศ แสงทอง

12

5632101006

นศพ.ชยพงศ์ เศรษฐบุ ป ผา

13

5632101008

นศพ.ดุ ษิ ต า สุ ลั ก ษณาการ

14

5632101027

นศพ.สิ ริ ภั ทร คู ต ระกู ล

15

5632101034

นศพ.อภิ ส รา จงพิ ทัก ษ์ รั ต น์

6

รายชื่ อ นั ก ศึ ก ษาแพทย์ ชั้ น ปี ท่ี 5 กลุ่ ม ที่ 2
ลาดั บ ที่

รหั ส นั ก ศึ ก ษา

ชื่ อ – สกุ ล

1

5632101002

นศพ.กฤช วงศ์ วิ เศษ

2

5632101009

นศพ.ทศพร ธารงคุ ณ ากร

3

5632101026

นศพ.สั น ติ ม น ทองเกตุ

4

5632101032

นศพ.ธนั ท กั ม ทรทิ พ ย์

5

5632101022

นศพ.วิ นั ด ดา ดรุ ณถนอม

6

5632101033

นศพ.ศุ ภ ศิ ริ ตั น ติ ยุ ทธ

7

5632101030

นศพ.อรอุ ษ า เลิ ศ พงศาภรณ์

8

5632101018

นศพ.พั ช รพลอย วิ ร าทนา

9

5632101023

นศพ.ศรั ณญ์ มู ล ศิ ล ป์

10

5632101014

นศพ.นั ฐวุ ฒิ เหมั น ต์ วิ เชี ย ร

11

5632101019

นศพ.พิ ษ ณุ วิ ริ ย ะประสนชี ว ะ

12

5632101016

นศพ.ปริ ญ ญา ธุ โ รปถั ม ภ์

13

5632101005

นศพ.ชนิ ก านต์ ส่ ว ยนุ

14

5632101007

นศพ.ณัฏ ฐ์พ ชร เอมมณี รั ต น์

15

5632101024

นศพ.ศุ ภ นิ ด า ทาวงค์
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ตารางที่ 2 : แสดงรายชื่ อ นั ก ศึ ก ษาแพทย์ ช้ั นปี ที่ 5 และการแบ่ งกลุ่ ม ย่ อ ย (กลุ่ ม ที่ 1)
ลาดับ ที่

รหั ส นั ก ศึ ก ษา

ชื่ อ -สกุล

1

5632101021

นศพ.ภาณุพงศ์ ภูเขา

2

5632101004

นศพ.ชญานนท์ บุญธีระเลิศ

3

5632101029

นศพ.อภิษฎา ศรี สงั วาลย์

4

5632101011

นศพ.ธนพร อิงคนินนั ท์

5

5632101013

นศพ.นนท์ปวิธ ชื่นบาน

6

5632101010

นศพ.ธนพงษ์ วงศ์รัตน์

7

5632101012

นศพ.ธิดารัตน์ วงษ์สกุล

8

5632101001

นศพ.กนกฉัตร กาญจนนิตย์

9

5632101003

นศพ.กิตติพศ แสงทอง

10

5632101006

นศพ.ชยพงศ์ เศรษฐบุปผา

11

5632101008

นศพ.ดุษิตา สุลกั ษณาการ

12

5632101027

นศพ.สิ ริภทั ร คูตระกูล

13

5632101028

นศพ.อภิวฒั น์ อัครพัฒนานุกลู

14

5632101025

นศพ.เศรษฐกาญจน์ นวลคามา

15

5632101034

นศพ.อภิสรา จงพิทกั ษ์รัตน์

กลุ่ ม
ย่ อ ย

A1

กลุ่ ม เวร

ก

A2

ที่ป รึ ก ษา(ER.)
(รายงาน)

อ.นพ.วีรพล

อ.นพ.จีรสันต์

ข

B1

อ.พญ.ปฐมา

ค
B2
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อ.พญ.ปฐมา

หมายเหตุ

ตารางที่ 3 : แสดงรายชื่ อนักศึกษาแพทย์ ช้ันปี ที่ 5 และการแบ่ งกลุ่มย่ อย (กลุ่มที่ 2)
ลาดับ ที่

รหั ส นั ก ศึ ก ษา

ชื่ อ -สกุล

1

5632101002

นศพ.กฤช วงศ์วเิ ศษ

2

5632101009

นศพ.ทศพร ธารงคุณากร

3

5632101022

นศพ.วินดั ดา ดรุ ณถนอม

4

5632101033

นศพ.ศุภศิริ ตันติยทุ ธ

5

5632101026

นศพ.สันติมน ทองเกตุ

6

5632101032

นศพ.ธนัท กัมทรทิพย์

7

5632101030

นศพ.อรอุษา เลิศพงศาภรณ์

8

5632101018

นศพ.พัชรพลอย วิราทนา

5632101023

นศพ.ศรัณญ์ มูลศิลป์

10

5632101014

นศพ.นัฐวุฒิ เหมันต์วเิ ชียร

11

5632101005

นศพ.ชนิกานต์ ส่วยนุ

12

5632101007

นศพ.ณัฏฐ์พชร เอมมณี รัตน์

13

5632101019

นศพ.พิษณุ วิริยะประสนชีวะ

14

5632101016

นศพ.ปริ ญญา ธุโรปถัมภ์

15

5632101024

นศพ.ศุภนิดา ทาวงค์

9

กลุ่ ม
ย่ อ ย

C1

กลุ่ ม เวร

ง

C2

ที่ป รึ ก ษา(ER.)
(รายงาน)

หมายเหตุ

อ.นพ.วีรพล

อ.นพ.จีรสันต์

จ

D1

อ.พญ.ปฐมา

ฉ
D2

อ.พญ.ปฐมา

หมายเหตุ : นศพ.เรี ยนเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (ER) ส่ งรายงานกับอาจารย์ที่ปรึ กษา จานวน 1 ฉบับ กาหนดส่ งรายงานล่าช้า
กลุ่มที่ 1 ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม เวลา 12.00 น. และกลุ่มที่ 2 ภายในวันที่ 2 มิถุนายน 2560 เวลา 12.00 น.
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ตารางการปฏิบัติงาน
นักศึกษาแพทย์จะปฏิบตั ิงานในภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวชวิทยาทั้งหมด 4 สัปดาห์
โดยจัดการเรี ยนการสอนเนื้อหาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ณ โรงพยาบาลกลางและโรงพยาบาลเจริ ญ
กรุ งประชารักษ์ 2 สัปดาห์ เรี ยนเนื้อหานิติเวชศาสตร์ ณ สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตารวจ
2 สัปดาห์
- จัดให้มีการเรี ยนปรับความรู ้พ้นื ฐาน (เรี ยนรวมทั้ง 2 กลุ่ม)
 วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 เรี ยน Basic & Advanced Life Support
ณ ห้องใบหยก ชั้น 19 โรงพยาบาลกลาง
 วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 เรี ยน Basic Forensic Medicine
ณ ห้องใบหยก ชั้น 19 โรงพยาบาลกลาง
แบ่งนักศึกษาแพทย์ออกเป็ น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 15 คน หมุนเวียนกันในสัปดาห์ที่ 3
1. กลุ่มที่ 1 สองสัปดาห์แรก เรี ยนวิชาเวชศาสตร์ ฉุกเฉิ นที่โรงพยาบาลกลางและ
โรงพยาบาลเจริ ญกรุ งประชารักษ์ สองสัปดาห์ต่อมาเรี ยนวิชานิติเวชศาสตร์
ที่สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตารวจ
2. กลุ่มที่ 2 สองสัปดาห์แรก เรี ยนวิชานิติเวชศาสตร์ที่สถาบันนิติเวชวิทยา
โรงพยาบาลตารวจ สองสัปดาห์ต่อมาเรี ยนวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินที่โรงพยาบาลกลาง
และโรงพยาบาลเจริ ญกรุ งประชารักษ์
สี่ สัปดาห์ที่ผา่ นแต่ละโรงพยาบาล นักศึกษาแพทย์จะได้ปฏิบตั ิงานตามสถานที่ต่างๆ
ตามตารางหมุนเวียนรายกลุ่มแต่ละโรงพยาบาล ดังนี้
1. ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลกลาง และโรงพยาบาลเจริ ญกรุ งประชารักษ์
2. แผนกผูป้ ่ วยนอกนิติเวชศาสตร์และห้องปฏิบตั ิการณ์ สถาบันนิติเวชวิทยา
โรงพยาบาลตารวจ
3. ศูนย์บริ การแพทย์ฉุกเฉินกรุ งเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ)
ตามตารางหมุนเวียนแต่ละ กลุ่มของนักศึกษา
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ตารางการปฏิบัติงาน
การเรี ยนภาคทฤษฎีในห้องเรี ยนและหมุนเวียนขึ้นปฏิบตั ิงาน ณ. ห้องฉุ กเฉิ นของ
โรงพยาบาลกลางและโรงพยาบาลเจริ ญกรุ งประชารักษ์ เป็ นเวลา 2 สัปดาห์ สถาบันนิติเวชวิทยา
โรงพยาบาลตารวจ เป็ นเวลาอีก 2 สัปดาห์ โดยกาหนดให้นักศึกษาแพทย์ฝึกซักประวัติ ตรวจ
ร่ างกาย บันทึกรายงานการตรวจโรค ให้การวินิจฉัยเบื้องต้นและวินิจฉัยแยกโรคในกลุ่มโรค/ภาวะ/
กลุ่มอาการฉุ กเฉิ นต่างๆ สามารถเลือกส่ งตรวจทางห้องปฏิบตั ิการและรังสี วิทยาที่จาเป็ น สามารถ
เตรี ยมผูป้ ่ วยสาหรับการตรวจและ / หรื อเก็บตัวอย่างส่ งตรวจ สามารถแปลผลรายงานการตรวจได้
ถูกต้องและแปลผลโดยประมวลกับอาการและอาการแสดงเพื่อการวินิจฉัยที่ ถูกต้องและให้การ
รักษาเบื้องต้นที่ถูกต้อง เหมาะสมและทันท่วงทีในผูป้ ่ วยอุบตั ิเหตุและผูป้ ่ วยฉุ กเฉิ นที่มารับบริ การ
ภายใต้การดูแลของอาจารย์แพทย์ โดยนักศึกษาแพทย์ตอ้ งสรุ ปปั ญหา และบันทึกลงในเวชระเบียน
ผูป้ ่ วยนอก (OPD Card) เขียนใบสั่งยา รวมทั้งบันทึกความก้าวหน้าอาการของผูป้ ่ วยในเวชระเบียน
ของผูป้ ่ วยที่รับผิดชอบ ส่ งปรึ กษาแพทย์ผูเ้ ชี่ ยวชาญเฉพาะทาง หากเป็ นกรณี ที่มีภาวะวิกฤตเฉพาะ
ด้านที่สมควรรับไว้รักษาเป็ นผูป้ ่ วยในโรงพยาบาล ตลอดจนเขียนใบส่ งต่อผูป้ ่ วยเมื่อจาหน่ายผูป้ ่ วย
ไปรับรักษาต่อที่โรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาลอื่น ภายใต้การดูแลของอาจารย์แพทย์ รวมทั้งซัก
ประวัติตรวจร่ างกายผูป้ ่ วยคดี การเก็บหลักฐานและการตรวจทางนิติเวชวิทยา เขียนรายงานชันสู ตร
ผูป้ ่ วยคดี และการเขียนรายงานชันสู ตรศพ นอกจากนี้จดั ให้มีการเรี ยนเนื้อหาทางทฤษฎีท้ งั จากการ
บรรยายของอาจารย์แพทย์ การอภิปรายกลุ่มย่อย และการฝึ กปฏิบตั ิและฝึ กทาหัตถการต่างๆ
 Compulsory Activities ได้แก่ กิจกรรมการเรี ยนที่นก
ั เรี ยนทุกคนจะต้องเข้าร่ วม
ได้แก่ กิจกรรมการเรี ยนการสอนแบบเข้าชั้นเรี ยน (Class Activities) กิจกรรมวิชาการภาควิชา
Morning Report และ Interesting Case Conference


Clerkship Activities ได้แก่ กิจกรรมการเรี ยนการสอนระหว่างปฏิบตั ิงาน เช่น

การตรวจผูป้ ่ วยฉุ กเฉิน ผูป้ ่ วยอุบตั ิเหตุ และผูป้ ่ วยคดี การฝึ กปฏิบตั ิและฝึ กทาหัตถการต่างๆ การ
อยูเ่ วรนอกเวลาราชการ ณ ห้องฉุกเฉิน
 Self Directed Learning (SDL) คือ กิจกรรมการเรี ยนด้วยตนเองซึ่ งนักศึกษา

แพทย์สามารถจัดการเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเองโดยอิงตามวัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้(ศึกษารายละเอียด
ในหัวข้อ Self directed learning) ซึ่งจะมีชวั่ โมงแทรกในทุกสัปดาห์
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การเรียนแบบเข้ าชั้นเรียน
ตลอดสี่ สั ป ดาห์ จ ะมี ก ารเรี ย นการสอนแบบเข้า ชั้น เรี ย น โดยในสั ป ดาห์ แ รก
นักศึกษาแพทย์ท้ งั หมด 30 คน จะเรี ยนแยกกันโรงพยาบาลใดโรงพยาบาลหนึ่ ง ลักษณะการ
เรี ยนการสอนมีท้ งั แบบบรรยาย (Lecture) การเรี ยนผ่านกรณี ศึกษา (Case Study) การสอนข้าง
เตียง (Bedside Teaching) และการฝึ กปฏิบตั ิ ซึ่ งนักศึกษาแพทย์ควรเตรี ยมตัวมาก่อนเข้าชั้นเรี ยน
โดยเฉพาะกิจกรรมการสอนข้างเตียง นักศึกษาแพทย์ตอ้ งมีการเตรี ยมตัวก่อนเข้าชั้นเรี ยน โดยให้
ตัวแทนกลุ่มนักศึกษาแพทย์ติดต่ออาจารย์แพทย์ผูร้ ับผิดชอบอย่างน้อย 3 วันก่อนทากิจกรรม
วิชาการเพื่อเตรี ยมตัวนาเสนอ
การปฏิบัติงานทีห่ ้ องฉุกเฉิน
 ในวันจันทร์ – ศุกร์ นักศึกษาแพทย์ข้ ึนปฏิบตั ิงานเวลา 8:00 – 17:00 น. เพื่อดูแล
ผูป้ ่ วยฉุกเฉินและผูป้ ่ วยอุบตั ิเหตุร่วมกับอาจารย์แพทย์และแพทย์ใช้ทุน
 นักศึกษาแพทย์ที่ได้รับมอบหมายให้อยูเ่ วรห้องฉุกเฉินต้องขึ้นเวรเวลา 17:00 –
20:00 น. (5 คนต่อเวรตามกลุ่มที่กาหนด)
 นักศึกษาแพทย์จะต้องซักประวัติ ตรวจร่ างกายผูป้ ่ วยฉุกเฉินและผูป้ ่ วยอุบตั ิเหตุ
ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม การสรุ ปปัญหาผูป้ ่ วยการวางแผนวินิจฉัย ให้การรักษา
และติดตามผลการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ การดาเนินของโรค ตลอดจนเขียน
รายงานการเปลี่ยนแปลงของผูป้ ่ วยอย่างสม่าเสมอ
 ฝึ กฝนการติดต่อสื่ อสาร การทางานเป็ นทีมและตามระบบของโรงพยาบาล
เพื่อที่จะได้เรี ยนรู ้ผปู ้ ่ วยฉุ กเฉินที่อยูใ่ นความดูแลของตนได้เป็ นอย่างดี และเพื่อ
เตรี ยมพร้อมที่จะนาเสนอต่ออาจารย์แพทย์ เพื่อซักถามวิจารณ์และให้
ข้อเสนอแนะที่ถูกต้อง

12

การสอนข้ างเตียง
การสอนข้างเตียง (Bedside Teaching) ที่หอ้ งฉุ กเฉิ นจะจัดทุกสัปดาห์ตามตาราง
เรี ยน นักศึกษาแพทย์จดั หากรณี ศึกษาผูป้ ่ วยในห้องฉุ กเฉิ นที่นกั ศึกษาแพทย์สนใจศึกษา โดยให้
ตัวแทนกลุ่มนักศึกษาแพทย์ติดต่ออาจารย์แพทย์ผูร้ ับผิดชอบอย่างน้อย 3 วันก่อนทากิจกรรม
วิชาการเพื่อเตรี ยมตัวนาเสนอ
การอยู่เวรนอกเวลาราชการ
 นักศึกษาแพทย์จะหมุนเวียนกันปฏิบตั ิงานเวรห้องฉุ กเฉิ น 5 คนต่อเวรต่อวัน
(ตามตารางเวรนอกเวลาราชการห้องฉุ กเฉิ น ) โดยมีอาจารย์แพทย์ผรู ้ ับผิดชอบที่
อยูเ่ วรให้คาแนะนากากับดูแล วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 17:00 – 20:00 น.
ยกเว้นวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์
 หน้าที่การปฏิบตั ิงานระหว่างอยูเ่ วร โดยร่ วมทาการตรวจประเมินผูป้ ่ วยฉุ กเฉิ น
และผูป้ ่ วยอุบตั ิเหตุร่วมกับอาจารย์แพทย์ผรู ้ ับผิดชอบและแพทย์ใช้ทุน ร่ วมทั้งฝึ ก
ปฏิ บัติ หัต ถการที่ จ าเป็ นซึ่ ง นัก ศึ ก ษาแพทย์ส ามารถดู ไ ด้จ ากสมุ ด บัน ทึ ก การ
ปฏิบตั ิงาน (Logbook) และเลือกผูป้ ่ วยที่สนใจศึกษาเขี ยนรายงานส่ งคนละ 1
ฉบับ โดยมีอาจารย์แพทย์ผรู ้ ับผิดชอบที่อยูเ่ วรเป็ นผูอ้ นุญาตในการทารายงานกับ
ผูป้ ่ วยรายนั้นๆ
การเขียนรายงาน
 นักศึกษาแพทย์ตอ้ งเขียนรายงานผูป้ ่ วยฉุ กเฉินหรื อผูป้ ่ วยอุบตั ิเหตุที่ตรวจรับใหม่
จานวนคนละ 1 ฉบับ โดยส่ งภายใน 3 วันหลังจากตรวจผูป้ ่ วย (นับวันที่ตรวจ
ประเมินผูป้ ่ วยวันแรกเป็ นหลัก)
 หากเกิน 3 วันจะตัดคะแนนวันละ 5 % การเขียนรายงานควรมีการอภิปรายปั ญหา
ที่เกี่ยวกับความเจ็บป่ วยทางร่ างกายของผูป้ ่ วยและการอภิปรายการดูแลผูป้ ่ วย
แบบองค์รวม (Holistic Approach) ให้ครบทุกหัวข้อตามแบบฟอร์มการเขียน
รายงาน กาหนดส่ งรายงานล่าช้า กลุ่มที่ 1 ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 และ
กลุ่มที่ 2 ภายในวันที่ 2 มิถุนายน 2560 เวลา 12.00 น. หลังจากนี้จะไม่รับ
พิจารณาตรวจรายงาน
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สมุดบันทึกการปฏิบัติงาน (Log book)
นักศึกษาแพทย์ตอ้ งบันทึกการทางาน การเข้าร่ วมกิจกรรม การทาหัตถการต่างๆ
ตามหัวข้อที่กาหนดไว้ในสมุดบันทึกการปฏิบตั ิงาน (Logbook) กาหนดส่ งสมุดบันทึกการ
ปฏิบตั ิงานภายในวันที่ 3 มิถุนายน 2560 เวลา 8.00 น.
การเรียนรู้ ด้วยตนเอง(Self Directed Learning - SDL)
ความรู ้ทางด้านการแพทย์มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ดังนั้นการเป็ น
แพทย์ที่มีความรู ้ความสามารถจึงต้องมีการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวติ (Life-Long Learning)
การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง (Self Directed Learning - SDL) เป็ นวิธีการหนึ่งที่สามารถพัฒนาการ
เรี ยนรู ้ดงั กล่าวได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ SDL จึงถูกบรรจุไว้ในกิจกรรมการเรี ยนการสอนของ
ภาควิชาฯ
วัตถุประสงค์ รายวิชา
เมื่อนักศึกษาแพทย์ผา่ นกระบวนการเรี ยนรู ้ในวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวชศาสตร์ 1
นักศึกษาแพทย์ตอ้ งสามารถ
1. ซักประวัติและตรวจร่ างกายผูป้ ่ วยในภาวะฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและทันท่วงที
2. ตรวจ / เลือกส่ งตรวจทางห้องปฏิบตั ิการและรังสี วทิ ยาที่จาเป็ นเพื่อการวินิจฉัยแยกโรและ
แปลผลโดยนามาประมวลกับอาการและอาการแสดงเพื่อการวินิจฉัยที่ถูกต้อง
3. ให้การวินิจฉัย วินิจฉัยแยกโรคและรักษาเบื้องต้นแก่ผปู ้ ่ วยฉุกเฉินและผูป้ ่ วยอุบตั ิเหตุและ
หรื อเจ็บป่ วยกะทันหันและโรคทัว่ ไปที่มารับบริ การที่หอ้ งฉุกเฉินโดยสามารถปฏิบตั ิการ
ช่วยชีวติ ผูป้ ่ วยอุบตั ิเหตุ ผูป้ ่ วยฉุกเฉินตามอาการ / ปัญหาสาคัญและรายละเอียดโรค / กลุ่ม
อาการฉุกเฉิน (รวมทุกระบบ) ตามเกณฑ์มาตรฐานผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรมของ
แพทยสภา พ.ศ. 2554 (ที่ระบุในภาคผนวก) ตลอดจนส่ งผูป้ ่ วยปรึ กษาแพทย์เฉพาะทางได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม
4. ฝึ กช่วย / ฝึ กทาหัตถการที่จาเป็ นในผูป้ ่ วยฉุ กเฉินและผูป้ ่ วยอุบตั ิเหตุอย่างถูกต้องโดยเฉพาะ
หัตถการตามเกณฑ์มาตรฐาน ผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา พ.ศ. 2554
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5. มีความรู ้ทวั่ ไปและความรู ้พ้นื ฐานในการจาแนกผูป้ ่ วยและให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้น
เมื่อเกิดอุบตั ิเหตุหมู่ ณ. จุดเกิดเหตุ
6. ให้คาแนะนาในการปฏิบตั ิตวั และการป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่างๆ แก่ผปู ้ ่ วยและญาติได้
อย่างถูกต้อง
7. มีความรู ้เรื่ องกฎหมายที่เกี่ยวกับการแพทย์และกฎหมายเกี่ยวกับการชันสู ตรศพ
8. ตรวจสถานที่เกิดเหตุได้ถูกต้อง
9. บอกหลักการและแนวทางพิสูจน์บุคคลทั้งที่มีชีวติ และศพ ตลอดจนการตรวจพิสูจน์ทาง
ห้องปฏิบตั ิการต่างๆได้
10. บอกวัตถุประสงค์ (ระบุบุคคล เวลาตาย สถานที่ตาย เหตุและพฤติการณ์ที่ตาย) บอกแนวทาง
และวิธีชนั สู ตรศพแต่ละประเภท ตลอดจนสามารถชันสู ตรศพได้
11. ตรวจผูป้ ่ วยที่ถูกทาร้ายร่ างกายหรื อถูกล่วงละเมิดทางเพศ วินิจฉัยบาดแผล เขียนรายงาน
ชันสู ตรบาดแผลและให้ความเห็นในกระบวนการยุติธรรมได้ ตลอดจนตรวจผูต้ อ้ งหา/ผูต้ อ้ ง
สงสัยและกรณี อื่นๆ ด้วย
12. เลือกเก็บสิ่ งส่ งตรวจหรื อวัตถุพยานต่างๆ จากสถานที่เกิดเหตุ ศพและผูป้ ่ วยคดีเพื่อส่ งตรวจ
แปลผลและให้ความเห็นเกี่ยวกับการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการได้
13. บอกบทบาทของแพทย์ในการเป็ นพยานศาลได้
14. เขียนเอกสารทางการแพทย์ประเภทต่างๆ และบอกข้อควรระวังในการออกเอกสารได้
15. บอกแนวทางการให้ความเห็นทางจิตเวชในกระบวนการยุติธรรมได้
16. แสดงพฤติกรรม เจตคติ คุณธรรม จรรยาบรรณและจริ ยธรรมแห่งวิชาชีพที่ดี คือ
16.1 แสวงหาความรู ้เพิ่มเติมด้วยตนเองอยูเ่ สมอและสามารถศึกษาต่อเนื่องได้
16.2 วิเคราะห์และปรับปรุ งตนเองได้เหมาะสมต่อสถานการณ์
16.3 แสดงออกซึ่งความรับผิดชอบต่อหน้าที่และความสามารถในการตัดสิ นใจ
16.4 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผูป้ ่ วยและครอบครัว ตลอดจนผูร้ ่ วมงานอื่นๆ
16.5 ปฏิบตั ิงานเป็ นทีมร่ วมกับบุคลากรอื่นๆ ได้อย่างเหมาะสม
16.6 ปฏิบตั ิตนในฐานะเป็ นแพทย์ที่มีจรรยาบรรณ อาทิ
16.6.1 ให้การรักษาพยาบาลอย่างเต็มความสามารถและเสมอภาค
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16.6.2 ให้ขอ้ มูลและการสนับสนุนต่อผูป้ ่ วยเพื่อการตัดสิ นใจรับการรักษา
ป้องกันโรค และส่ งเสริ มสุ ขภาพของตนเองที่ไม่ทาให้ผอู ้ ื่นมีความ
เสี่ ยงและเป็ นอันตราย
16.6.3 ให้ความเคารพผูป้ ่ วยทุกคน รวมถึงเชื่อและเคารพข้อมูลที่ได้จากผู ้
ป่ วย
16.6.4 แนะนาตัวเองแก่ผปู ้ ่ วย อธิบายว่าแพทย์รักษาอย่างไร เมื่อใด ตรวจ
อะไร อย่างไร
16.6.5 ประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยตระหนักถึงสิ ทธิผปู ้ ่ วย (คาประกาศ
สิ ทธิผปู ้ ่ วยอยูใ่ นภาคผนวก)
17. ประกอบวิชาชีพเวชกรรมถูกต้องตามหลักจริ ยธรรมทางการแพทย์และกฎหมายบ้านเมือง
ได้แก่
17.1 การขออนุญาตผูป้ ่ วยหรื อผูแ้ ทนโดยชอบธรรม
17.2 การรักษาความลับของผูป้ ่ วยและขอบข่ายการปฏิบตั ิในการให้คาปรึ กษา
ผูป้ ่ วย
17.3 การช่วยเหลือผูป้ ่ วยในภาวะฉุกเฉินและไม่ทอดทิง้ ผูป้ ่ วย
17.4 การดูแลผูป้ ่ วยที่เกี่ยวข้องกับพินยั กรรมชีวติ (Living Will) ตามพระราช
บัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550
แผนการสอนและเนื้อหารายวิชา
1. การเรี ยนการสอนแบบบรรยายทฤษฎี

30 ชัว่ โมง

2. การเรี ยนการสอนปฏิบตั ิ

100 ชัว่ โมง รวมกิจกรรมเหล่านี้

2.1. ฝึ กปฏิบตั ิ/ฝึ กหัตถการ
2.2. การปฏิบตั ิงานที่หอ้ งฉุกเฉินและห้องตรวจนิติเวช
2.3. Clinical Bedside Teaching

48
36
24

ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง

3. กิจกรรมเสริ มหลักสู ตรและการศึกษาด้วยตนเอง (Self Directed Learning) 90

ชัว่ โมง
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ลาดับที่

หัวข้ อ /รายละเอียด

1. Orientation

บรรยาย ปฏิบัติ SDL
(ชั่วโมง) (ชั่วโมง) (ชั่วโมง)
1

อาจารย์ ผ้ สู อน
อ.นพ.ประเสริ ฐ โอภาสเมธีกลุ

2.

แนะนาการปฏิบตั ิงานที่หอ้ ง
ฉุกเฉิน

1

3.

Medical Record and Medical
Certification

1.5

2.5

อ.นพ.วีรพล สอนมีทอง

1.5

2.5

อ.นพ.จีรสันต์ สันต์รัฐกิจ

4. Ethics in ER

อ.นพ.ประเสริ ฐ โอภาสเมธีกลุ

5.

Emergency Medical Service
(EMS) & Mass Casualty

1

1

2.5

อ.นพ.คมชิต ชวนัสพร

6.

Basic & Advanced Life
Support in Adult

1.5

3.5

2.5

อ.นพ.ประเสริ ฐ โอภาสเมธีกลุ
อ.พญ.ปฐมา นาคเจือ

2

2.5

อ.นพ.วีรพล สอนมีทอง

7. Arrhythmias (EKG)
8. Syncope

1

2.5

อ.นพ.สุนทร กิจภิญโญชัย

9. Shock

3

2.5

อ.นพ.สมมาศ อัครคุณานนท์

10. Pulmonary Emergency

2

2.5

อ.นพ.ชเลวัน ภิญโชติวงศ์

11. Endocrine Emergency

2

2.5

อ.นพ.วีรพล สอนมีทอง

12. Eye Emergency

2

2.5

อ.นพ.วีรพล สอนมีทอง

13. Dental Emergency

1

2.5

อ.ทพญ.ธเรศ เติมสุขเกษม
อ.ทพญ.เกยูร ตุลาการวงศ์

1
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ลาดับที่

หัวข้ อ /รายละเอียด

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

14. Toxicology

1

15. Animal Bite
16.

Physical & Environmental
Injury

1

อาจารย์ ผ้ สู อน

2.5

อ.นพ.ฐิติ ภัทรธีรานนท์

2

2.5

อ.นพ.ประสิ ทธิ์ จันทวัชรากร

2

2.5

อ.นพ.จีรสันต์ สันต์รัฐกิจ

17. Trauma in Adult

1

1

2.5

อ.นพ.คมชิต ชวนัสพร

18. Trauma in Children

1

1

2.5

อ.พญ.อินทิรา อุทยั วัฒนานนท์

19. Orthopedic Emergency

2

2.5

อ.นพ.ไพสิ ทธิ์ วรปาณิ

20.

21.

Child Abuse 1:
Physical Abuse

0.5

0.5

2.5

คณาจารย์สถาบันนิติเวชวิทยา
โรงพยาบาลตารวจ

Child Abuse 2:
Law Enforcement

0.5

0.5

2.5

คณาจารย์สถาบันนิติเวชวิทยา
โรงพยาบาลตารวจ

กฎหมายเกี่ยวกับการตายและ
พยานศาล

2

1

2.5

คณาจารย์สถาบันนิติเวชวิทยา
โรงพยาบาลตารวจ

2

2.5

คณาจารย์สถาบันนิติเวชวิทยา
โรงพยาบาลตารวจ

1

2.5

คณาจารย์สถาบันนิติเวชวิทยา
โรงพยาบาลตารวจ

2

2.5

คณาจารย์สถาบันนิติเวชวิทยา
โรงพยาบาลตารวจ

2.5

คณาจารย์สถาบันนิติเวชวิทยา
โรงพยาบาลตารวจ

22. Postmortem Change
23. Identification & DNA
24.

Crime Scene Investigation
(CSI)

25. Wound Diagnosis & Law

2
18

ลาดับที่

หัวข้ อ /รายละเอียด

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

อาจารย์ ผ้ สู อน

2

2.5

คณาจารย์สถาบันนิติเวชวิทยา
โรงพยาบาลตารวจ

26. การตรวจผูป้ ่ วยคดี
27. นิติพิษวิทยา

0.5

1.5

2.5

คณาจารย์สถาบันนิติเวชวิทยา
โรงพยาบาลตารวจ

28. Gunfire and Blast Injury

1

1

2.5

คณาจารย์สถาบันนิติเวชวิทยา
โรงพยาบาลตารวจ

2

2.5

คณาจารย์สถาบันนิติเวชวิทยา
โรงพยาบาลตารวจ

1

2.5

คณาจารย์สถาบันนิติเวชวิทยา
โรงพยาบาลตารวจ

29. การชันสู ตรศพ
30.

จิตเวชกับการให้ความเห็นทาง
กฎหมาย

31.

Body in Fire & Electrical
Death

2

2.5

คณาจารย์สถาบันนิติเวชวิทยา
โรงพยาบาลตารวจ

32.

กฎหมายวิชาชีพและความรับ
ผิดของแพทย์

2

2.5

คณาจารย์สถาบันนิติเวชวิทยา
โรงพยาบาลตารวจ

33.

Sudden Unexpected Nocturnal
Death Syndrome

0.5

2.5

คณาจารย์สถาบันนิติเวชวิทยา
โรงพยาบาลตารวจ

34.

Asphyxia, Neck Compression
and Drowning

2

2.5

คณาจารย์สถาบันนิติเวชวิทยา
โรงพยาบาลตารวจ

35.

Body Found in Road Traffic
Scene

2

2.5

คณาจารย์สถาบันนิติเวชวิทยา
โรงพยาบาลตารวจ

1

2.5

คณาจารย์สถาบันนิติเวชวิทยา
โรงพยาบาลตารวจ

36. Sex Crime

1

0.5

1

37. Forensic Medicine Conclusion

2

19

คณาจารย์สถาบันนิติเวชวิทยา
โรงพยาบาลตารวจ

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

อาจารย์ ผ้ สู อน

38. Student Case Conference

3

อ.นพ.ประเสริ ฐ โอภาสเมธีกลุ
อ.พญ.ปฐมา นาคเจือ

39. Morning Report

6

อ.นพ.ประเสริ ฐ โอภาสเมธีกลุ
อ.พญ.ปฐมา นาคเจือ

40. ER/OPD Forensic

61

คณาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์
ฉุกเฉิ นและนิติเวชวิทยา

ลาดับที่

หัวข้ อ /รายละเอียด

หัวข้อเสริ ม: เทคนิคการ
41. สัมภาษณ์เด็กที่ถูกกระทา
รุ นแรง
รวม

1

1

2.5

33.5

109.5

90

คณาจารย์สถาบันนิติเวชวิทยา
โรงพยาบาลตารวจ

เกณฑ์ การประเมินผล:
การประเมินความรู ้ความสามารถในขณะปฏิบตั ิงานในมิติต่างๆ ได้แก่
1 ทักษะทางด้านคลินิก (Clinical Skill) การสังเกตพฤติกรรมขณะปฏิบตั ิงานใน
ห้องฉุกเฉินหรื อห้องตรวจผูป้ ่ วยนอก การสังเกตพฤติกรรม โดยใช้ Rating
Scale โดยอาจารย์แพทย์
1.1 การเสนอรายงานและการอภิปรายผูป้ ่ วย (Morning Report / Case
Presentation)
1.2 การบันทึกรายงานผูป้ ่ วย
2 ทักษะทางการแก้ปัญหา (Problem Solving Skill) ได้แก่ ความสามารถในการ
รวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการซักประวัติ ตรวจร่ างกาย การตรวจและ
แปลผลทางห้องปฏิบตั ิการ การสรุ ปปัญหาผูป้ ่ วยการวางแผนวินิจฉัยและการ
รักษา ตลอดจนการบันทึกรายงานผูป้ ่ วยแบบ POMR และการคิดอย่างมีเหตุผล
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3 ทักษะในการทาหัตถการ (Technical Skill) ได้แก่ ความสามารถในการทา
ตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ (Laboratory Skill) และความสามารถในการ
หัตถการต่างๆ ที่จาเป็ นตามที่กาหนดไว้ในหลักสู ตรและในสมุดคู่มือรายงา
นักศึกษาแพทย์ (Logbook)
4 ทักษะในการสื่ อสาร (Communication Skill) ได้แก่ ความสามารถในการเข้าถึง
ผูป้ ่ วยและผูป้ กครองอย่างเหมาะสม การมีสัมพันธภาพที่ดีต่อเพื่อน ผูร้ ่ วมงาน
และอาจารย์แพทย์ สามารถร่ วมปฏิบตั ิงานเป็ นทีมได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
5 เจตคติ ค่านิยม และมารยาทแห่งวิชาชีพ (Professional Attitude) หมายถึง
พฤติกรรมที่เหมาะสมต่อการเป็ นแพทย์ที่ดี คือ มีความสนใจในปัญหาของ
ผูป้ ่ วยทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมตลอดจนครอบครัวและชุมชน มีความ
สนใจและรับผิดชอบต่อผูป้ ่ วยและงานที่ได้รับมอบหมาย มีความสนใจใฝ่ รู ้ดา้ น
วิชาการ มีน้ าใจช่วยเหลือผูอ้ ื่นและมีส่วนร่ วมในกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อ
ส่ วนรวม มีสัมมาคารวะ ปฏิบตั ิตามระเบียบข้อบังคับและเป็ นผูต้ รงต่อเวลา
 เวชศาสตร์ฉุกเฉิ น 60 % และนิติเวชศาสตร์ 40 % ซึ่ งประกอบด้วย

- Multiple Choice Question (MCQ)

40 %

- Modified Essay Question (MEQ)

15 %

- Objective Structured Clinical Examination (OSCE)

15 %

- รายงาน Interesting Case Conference

10 %

(รายงาน 5% / Morning Report 5%)
- สมุดบันทึกการปฏิบตั ิงาน (Logbook)

5%

- แบบประเมินการปฏิบตั ิงาน
- ตรงต่อเวลา

10 %

- Attitude

5%

(Bedside teaching /การปฏิบตั ิงานที่หอ้ งฉุ กเฉิน/อยูเ่ วร)
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เกณฑ์ การตัดสิ น
ใช้วธิ ีการและเกณฑ์ในการประเมินผลตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้า
หลวงว่าด้วยการศึกษาชั้นปริ ญญาตรี พ.ศ. 2542 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ว่าด้วย การศึกษาชั้นปริ ญญาแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2555 ทั้งแบบอิงเกณฑ์ และอิง
กลุ่ม ซึ่งตัดเกรดตามคะแนน T-Score เป็ นหลัก โดยมีลาดับเกรดเป็ น A, B+, B, C+, C,
D+, D และ F
เกณฑ์ การตัดเกรด (อิงเกณฑ์ )
- เกณฑ์ การตัดเกรด โดยการอิงเกณฑ์
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

ได้คะแนนมากกว่าหรื อเท่ากับ
ได้คะแนน
ได้คะแนน
ได้คะแนน
ได้คะแนน
ได้คะแนน
ได้คะแนน
ได้คะแนนน้อยกว่า

ร้อยละ 80
ร้อยละ 75 – 79.9
ร้อยละ 70 – 74.9
ร้อยละ 65 – 69.9
ร้อยละ 60 – 64.9
ร้อยละ 55 – 59.9
ร้อยละ 50 – 54.9
ร้อยละ 50

- เกณฑ์ การตัดเกรดอิงกลุ่มโดยใช้ T-Score
* หมายเหตุ: เกณฑ์ที่ใช้ในการตัดเกรดขึ้นอยูก่ บั การพิจารณาของคณาจารย์ผสู ้ อน
เกณฑ์ ผ่าน/ไม่ ผ่าน
1 นักศึกษาแพทย์ตอ้ งมีเวลาเรี ยนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรี ยนทั้งหมดของ
รายวิชานั้น จึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบในรายวิชาดังกล่าวได้ ในกรณี ที่นกั ศึกษาแพทย์มี
เวลาเรี ยนน้อยกว่านี้ อาจารย์แพทย์ผสู ้ อน อาจพิจารณาอนุญาตให้เข้าสอบในรายวิชา
นั้นได้
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2 นักศึกษาแพทย์ที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมระหว่างการเรี ยน / การปฏิบตั ิงาน จะต้อง
ปฏิบตั ิงานเพิ่มเติม ตามแต่ ภาควิชาเวชศาสตร์ ฉุกเฉินและนิติเวชวิทยา จะกาหนด
3 นักศึกษาแพทย์ที่มีพฤติกรรมทุจริ ตในการสอบ หรื อในการปฏิบตั ิงานจะไม่มีสิทธิ์
ในการสอบ
4 การตัดสิ นคะแนนใช้คิดคะแนนรวมนามาตัดเกรดเป็ น A, B+, B, C+, C, D+, D, F
โดยนักศึกษาแพทย์จะต้องได้ไม่ต่ากว่า C จึงจะถือว่าผ่าน
5 ในกรณี ที่คะแนนรวมภาคทฤษฎีต่ากว่า ร้อยละ 60 ทางภาควิชาฯ จะให้โอกาส
นักศึกษาแพทย์สอบแก้ตวั อีก 1 ครั้ง โดยขึ้นกับดุลยพินิจของอาจารย์แพทย์ในภาคฯ
แต่เกรดสู งสุ ดที่จะได้ไม่เกินเกรด C
6 กรณี นกั ศึกษาแพทย์สอบไม่ผา่ นต้องให้ปฏิบตั ิงานซ้ าตามช่วงระยะเวลาที่ภาควิชา
กาหนด หรื อต้องลงทะเบียนเรี ยนซ้ าแล้วจึงประเมินใหม่อีกครั้ง
7 นักศึกษาแพทย์ที่ส่งรายงานและสมุดบันทึกการปฏิบตั ิงาน (Log book) ไม่ครบ
หรื อล่าช้ากว่าเวลาที่กาหนด (ภายในวันที่ 3 มิถุนายน 2560 เวลา 8.00 น.) จะ
ไม่ได้รับพิจารณาตัดสิ นคะแนน
8 การตรวจรายงานผูป้ ่ วย นักศึกษาแพทย์จะต้องส่ งรายงานผูป้ ่ วยตามเวลาที่กาหนด
(ภายใน 3 วันหลังจากตรวจประเมินผูป้ ่ วยครั้งแรก) ถ้านักศึกษาแพทย์ส่งล่าช้าเกิน
กว่าเวลาที่กาหนด (กลุ่มที่ 1 ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม และกลุ่มที่ 2 ภายในวันที่ 2
มิถุนายน 2560 เวลา 12.00 น.) จะไม่พิจารณาตรวจรายงาน
9 ถ้านักศึกษาแพทย์มาปฏิบตั ิงานน้อยกว่าร้อยละ 80 จะไม่ประเมินเกรดให้จนกว่าจะ
มาปฏิบตั ิงานเพิ่มเติม จึงจะมีการประเมินเกรดให้
10 การอยูเ่ วรนอกเวลาราชการ กรณี อยูไ่ ม่ครบ จะไม่ประเมินเกรดให้จนกว่าจะมา
ปฏิบตั ิงานเพิ่มเติมจนครบ
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กรณีทนี่ ักศึกษาแพทย์ สอบไม่ ผ่าน
กรณี ที่สอบภาคปฏิบตั ิไม่ผา่ น จะต้องมาปฏิบตั ิงานซ้ า โดยระยะเวลาที่มา
ปฏิบตั ิงานซ้ าจะขึ้นกับดุลยพินิจของอาจารย์แพทย์ในภาควิชาเป็ นผูก้ าหนด ถ้าผ่านเกณฑ์ข้ นั
ต่าจะได้รับการปรับคะแนนเป็ นไม่เกินเกรด C
การลา
นักศึกษาแพทย์ควรพยายามหลีกเลี่ยงการลาที่ไม่จาเป็ น
1 วันปฏิบตั ิงาน ให้ปฏิบตั ิหน้าที่ทุกวัน วันหยุดราชการถือเป็ นวันที่ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ย
2 มีสิทธิ์ลาร้อยละ 20 ของจานวนวันที่กาหนดไว้ให้ปฏิบตั ิงานโดยมีเหตุอนั สมควร
3 ให้ส่งใบลาทุกครั้งกับอาจารย์แพทย์ผรู ้ ับผิดชอบในเวรที่ลา และต้องแลกเวรกันให้
เรี ยบร้อย
4 ถ้ามีการลาไม่วา่ ด้วยสาเหตุใดก็ตาม และเกินร้อยละ 20 ของระยะการปฏิบตั ิงาน
นักศึกษาแพทย์ตอ้ งกลับมาปฏิบตั ิงานต่อจนกว่าจะครบ จึงจะได้รับการประเมินให้
ผ่าน
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
ตาราและเอกสารหลัก ตาราและเอกสารหลักที่ใช้ในการเรี ยนการสอน
1 Judith E. Tintinalli,Tintinalli’s Emergency medicine: A comprehensive study guide,
seventh edition. New York : McGraw-Hill Medical. 2011
2 Knight B., Saukko P. Knight's Forensic pathology.3rd ed. London: Arnold; 2004
เอกสารและข้ อมูลสาคัญ หนังสื อ วารสาร รายงาน สื่ ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ กฎระเบียบต่างๆ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์และแหล่งอ้างอิงที่สาคัญอื่นๆ ซึ่งนักศึกษาจาเป็ นต้ องศึกษาเพิม่ เติม
1
2

James R. Roberts, MD and Jerris R. Hedges. Clinical Procedures in Emergency
Medicine
American College of Surgeons Committee on Trauma. In: Advanced Trauma Life
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3
4
5
6
7
8
9

Support course for doctors: student course manual. 8 ed. Chicago; 2008
Advanced Cardiac Life Support 2010
Werner US., Danie J. Spitz and Fisher's Medicolegal investigation of death.4th ed.
Illinois: Charles C Thomas Publisher; 2006
Vincent JD. Dominick D. Forensic pathology.2nd ed. New York: CRC Press; 2001
Mason JK. Purdue BN. The pathology of trauma.3rd ed. London: Arnold; 2000
Steven BK. Pathology of drug abuse. 4th ed. New York: CRC Press; 2009
Levine B. Principles of forensic toxicology. 2nd ed. Washington DC: AACC Press;
2003
Vincent JD. Gunshot wounds. 2nd ed. New York: CRC Press; 1999

เอกสารและข้ อมูลแนะนา หนังสื อ วารสาร รายงาน สื่ ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ กฎระเบียบต่าง ๆ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์และแหล่งอ้างอิงที่สาคัญอื่นๆ ซึ่งนักศึกษาแพทย์ควรศึกษาเพิม่ เติม
1

เอกสารประกอบการสอน
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ภาคผนวก ก.
ตารางสอน

26

ตารางเรียนรายวิชาเวชศาสตร์ ฉุกเฉินและนิติเวชศาสตร์ 1 4 (2-6-6)
สาหรับนักศึกษาแพทย์ช้ันปี่ ที่ 5
สั ปดาห์ ที่ 1-4 (3 พ.ค. - 3 มิ.ย. 2560)
สั ปดาห์ ปรับความรู้ พื้นฐาน (เรียนรวมทั้ง 2 กลุ่ม)
08.00 – 09.00 น. 09.00 – 10.00 น.

วัน
เวลา
พุธ
3 พ.ค. 60

Orientation
คณะอาจารย์
ห้องใบหยก ชั้น 19
รพก.

พฤหัสบดี
4 พ.ค. 60

ความสาคัญของ
นิติเวชศาสตร์
อ.นพ.อานาจ
ห้องใบหยก ชั้น 19
รพก.

SDL

10.00 – 11.00 น.

11.00 – 12.00 น.

Basic & Advanced Life Support
อ.นพ.วีรพล , อ.นพ.จีรสันต์
ห้องใบหยก ชั้น 19 รพก.

SDL

12.00 – 13.00 น.

พักกลางวัน

13.00 – 14.00 น.

14.00 – 15.00 น.

15.00 – 16.00 น.

Basic & Advanced Life Support
อ.นพ.วีรพล , อ.นพ.จีรสันต์
ห้องใบหยก ชั้น 19 รพก.

Basic Forensic Medicine
อ.นพ.มนท์ชยั

Basic Forensic Medicine
อ.นพ.มนท์ชยั

ห้องใบหยก ชั้น 19 รพก.

ห้องใบหยก ชั้น 19 รพก.

1

กลุ่ม 1 : รพจ.
สัปดาห์ที่ 1 : วันที่ 8 - 12 พฤษภาคม 2560
วัน
จันทร์
8

อังคาร
9
(ศูนย์
เอราวัณ)
พุธ
10
(วิสาขบูชา)

พฤหัสบดี
11
ศุกร์
12
(พืชมงคล)

08.00-09.00

09.00-10.00

Ethics in ER
อ.นพ.จีรสันต์
ห้องใบหยก ชั้น 19 รพก.

10.00-11.00

11.00-12.00

Medical Record and
Certification
อ.นพ.วีรพล
ห้องใบหยก ชั้น 19 รพก.

12.00-13.00

13.00-14.00

14.00-15.00

15.00-16.00

16.00-17.00

17.00 – 20.00
SDL

SDL

( ข, ค)
เวร ER (ก) ห้องฉุกเฉิ น รพจ.

SDL

อ.นพ.ประสิ ทธิ์

Basic & Advanced Life Support (A1 : อ.นพ.วีรพล) (ศูนย์เอราวัณ)

Basic & Advanced Life Support (A1 : อ.นพ.วีรพล) (ศูนย์เอราวัณ)

SDL

Basic & Advanced Life Support (A2 : อ.นพ.จีรสันต์) (ศูนย์เอราวัณ)
Basic & Advanced Life Support ( B1 : อ.พญ.ปฐมา) (ศูนย์เอราวัณ)
Basic & Advanced Life Support (B2 : อ.นพ.พิชยั ) (ศูนย์เอราวัณ)
Syncope
Shock
อ.นพ.สุนทร
อ.นพ.สมมาศ
ห้องใบหยก
ห้องใบหยก ชั้น 19 รพก.
ชั้น 19 รพก.
ER Clinical Bedside Teaching (A1 : อ.นพ.วีรพล) รพก.
แนะนาการ
ER Clinical Bedside Teaching (A2 : อ.นพ.จีรสันต์) รพก.
ปฏิบตั ิงานที่ ER
คณาจารย์
ER Clinical Bedside Teaching ( B1, B2 : อ.พญ.ปฐมา) รพจ.

Basic & Advanced Life Support (A2 : อ.นพ.จีรสันต์) (ศูนย์เอราวัณ)
Basic & Advanced Life Support ( B1 : อ.พญ.ปฐมา) (ศูนย์เอราวัณ)
Basic & Advanced Life Support (B2 : อ.นพ.พิชยั ) (ศูนย์เอราวัณ)

( ก, ค)
เวร ER (ข) ห้องฉุกเฉิ น รพจ.

Arrhythmias
อ.นพ.วีรพล
ห้องใบหยก ชั้น 19 รพก.

พักกลางวัน

Pulmonary Emergency
อ.นพ.ชเลวัน
ห้องใบหยก ชั้น 19 รพก.

อ.พญ.ปฐมา
SDL

ER Clinical Bedside Teaching (A1 : อ.นพ.วีรพล) รพก.

SDL

ER Clinical Bedside Teaching (A2 : อ.นพ.จีรสันต์) รพก.

( ก, ข)
เวร ER (ค) ห้องฉุกเฉิ น รพจ.

ER Clinical Bedside Teaching ( B1, B2 : อ.พญ.ปฐมา) รพจ.

Endocrine Emergency
อ.นพ.วีรพล
ห้องใบหยก ชั้น 19 รพก.

Ortopedic Emergency
อ.นพ.ไพสิ ทธิ์
ห้องใบหยก ชั้น 19 รพก.

2

อ.พญ.ปฐมา
SDL

กลุ่ม 1 : รพจ.
สัปดาห์ที่ 2 : วันที่ 15 - 19 พฤษภาคม 2560
วัน
จันทร์
15

อังคาร
16

08.00-09.00

09.00-10.00

10.00-11.00

11.00-12.00

12.00-13.00

Morning Report
Animal Bite
อ.พญ.ปฐมา
อ.ประสิ ทธิ์
อ.นพ.ประสิ ทธิ์
ห้องประชุม 1 ชั้น 10 รพจ.
ห้องประชุม 1 ชั้น 10 รพจ.
ER Clinical Bedside Teaching (A1 : อ.นพ.วีรพล) รพก.
ER Clinical Bedside Teaching (A2 : อ.นพ.จีรสันต์) รพก.

พุธ
17

พฤหัสบดี
18

ศุกร์
19

14.00-15.00

Toxicology
อ.นพ.ฐิติ
ห้องประชุม 1 ชั้น 10 รพจ.

15.00-16.00

16.00-17.00

SDL

ER Clinical Bedside Teaching (A1 : อ.นพ.วีรพล) รพก.
ER Clinical Bedside Teaching (A2 : อ.นพ.จีรสันต์) รพก.

ER Clinical Bedside Teaching ( B1, B2 : อ.นพ.พิชยั ) รพจ.
Trauma in Adult
Trauma in Children
อ.นพ.คมชิต
อ.พญ.อินทิรา
ห้องใบหยก
ห้องใบหยก ชั้น 19 รพก.
ชั้น 19 รพก.
ER Clinical Bedside Teaching (A1 : อ.นพ.วีรพล) รพก.

13.00-14.00

SDL

SDL

ER Clinical Bedside Teaching ( B1 : อ.นพ.พิชยั ) รพจ.

พักกลางวัน

Dental Emergency
EMS and Mass Casualty
อ.ทพญ.ธเรศ
อ.นพ.พรเทพ
อ.ทพญ.เกยูร
อ.นพ.คมชิต
ห้องใบหยก ชั้น 19 รพก.
ห้องใบหยก ชั้น 19 รพก.
ER Clinical Bedside Teaching (A1 : อ.นพ.วีรพล) รพก.

ER Clinical Bedside Teaching (A2 : อ.นพ.จีรสันต์) รพก.

ER Clinical Bedside Teaching (A2 : อ.นพ.จีรสันต์) รพก.

ER Clinical Bedside Teaching ( B1,B2 : อ.พญ.ปฐมา) รพจ.

ER Clinical Bedside Teaching ( B1,B2 : อ.พญ.ปฐมา) รพจ.

Morning Report
อ.นพ.วีรพล/อ.นพ.จีรสันต์
ห้องใบหยก ชั้น 19 รพก.

17.00 – 20.00

Eye Emergency
อ.นพ.วีรพล
ห้องใบหยก ชั้น 19 รพก.

Physical &Environmental Injury
อ.นพ.จีรสันต์
ห้องใบหยก ชั้น 19 รพก.

SDL

SDL

( ข, ค)
เวร ER (ก) ห้องฉุกเฉิ น รพจ.
อ.นพ.ฐิติ
SDL

SDL

( ก, ค)
เวร ER (ข) ห้องฉุกเฉิ น รพจ.
อ.พญ.ปฐมา

3

กลุ่ม 1 : รพจ.
เรี ยนที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตารวจ
สัปดาห์ที่ 3 : วันที่ 22 - 26 พฤษภาคม 2560
วัน
จันทร์
22

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

16.00-17.00

17.00 – 20.00
SDL

Child Abuse 1,2

Wound Diagnosis & Law

Identification & DNA

Postmortem Change

( ก, ข)
เวร ER (ค) ห้องฉุกเฉิ น รพจ.
อ.พญ.นิศารัตน์

อังคาร
23

Crime Scene Investigation

Gunfire and Blast Injury

พุธ
24

การตรวจผูป้ ่ วยคดี

การชันสูตรศพ

พฤหัสบดี
25

Body Found in Road Traffic Scene

Body in Fire & Electrical Death

จิตเวชกับการให้ความเห็นทางกฎหมาย

เทคนิคการสัมภาษณ์เด็กที่ถูกกระทา
รุ นแรง

ศุกร์
26

พักกลางวัน

Sex Crime

Forensic Clinical Bedside Teaching

SDL

นิติพิษวิทยา

Forensic Clinical Bedside Teaching

SDL

Asphyxia

SUND

SDL

กฎหมายเกี่ยวกับการตายและพยานศาล

Forensic
Clinical Bedside
Teaching

SDL

( ข, ค)
เวร ER (ก) ห้องฉุกเฉิ น รพจ.
อ.นพ.ชเลวัน

4

กลุ่ม 1 : รพจ.
เรี ยนที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตารวจ
สัปดาห์ที่ 4 : วันที่ 29 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2560
วัน
จันทร์
29

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

16.00-17.00

17.00 – 20.00
SDL

กฎหมายวิชาชีพและความรับผิดของ
แพทย์

Forensic Clinical Bedside Teaching
คณาจารย์

SDL

( ก, ค)
เวร ER (ข) ห้องฉุกเฉิ น รพจ.
อ.นพ.สุนทร
SDL

อังคาร
30

Forensic Clinical Bedside Teaching

SDL

( ก, ข)
เวร ER (ค) ห้องฉุกเฉิ น รพจ.
อ.นพ.คมชิต

พุธ
31

Forensic Clinical Bedside Teaching

พฤหัสบดี
1

Forensic Clinical Bedside Teaching

SDL

Interesting Case Conference

Forensic Clinical Bedside Teaching

ศุกร์
2
เสาร์
3

พักกลางวัน

Examination
อ.พ.ญ.ปฐมา /อ.นพ.วีรพล/อ.นพ.จีรสันต์
ห้องพีเอไนติงเกล ชั้น 20 รพก.

5

SDL

SDL

SDL

SDL

กลุ่ม 2 : รพก.
เรี ยนที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตารวจ
สัปดาห์ที่ 1 : วันที่ 8 - 12 พฤษภาคม 2560
วัน

08.00-09.00

09.00-10.00

10.00-11.00

11.00-12.00

จันทร์
8

Child Abuse 1,2

Wound Diagnosis & Law

อังคาร
9

Crime Scene Investigation

Gunfire and Blast Injury

พุธ
10
(วิสาขบูชา)

Syncope
อ.นพ.สุนทร
ห้องใบหยก
ชั้น 19 รพก.

พฤหัสบดี
11

Body Found in Road Traffic Scene

ศุกร์
12
(พืชมงคล)

Arrhythmias
อ.นพ.วีรพล
ห้องใบหยก ชั้น 19 รพก.

Shock
อ.นพ.สมมาศ
ห้องใบหยก ชั้น 19 รพก.

12.00-13.00

13.00-14.00

14.00-15.00

Identification &
DNA

Body in Fire & Electrical Death

Ortopedic Emergency
อ.นพ.ไพสิ ทธิ์
ห้องใบหยก ชั้น 19 รพก.

6

17.00 – 20.00

Forensic
Clinical Bedside
Teaching

SDL

Forensic Clinical Bedside Teaching

SDL

Pulmonary Emergency
อ.นพ.ชเลวัน
ห้องใบหยก ชั้น 19 รพก.
Asphyxia

Endocrine Emergency
อ.นพ.วีรพล
ห้องใบหยก ชั้น 19 รพก.

16.00-17.00

Postmortem Change

Sex Crime

พักกลางวัน

15.00-16.00

SDL

SUND

SDL

SDL

กลุ่ม 2 : รพก.
สัปดาห์ที่ 2 : วันที่ 15 – 19 พฤษภาคม 2560
วัน
จันทร์
15

08.00-09.00

09.00-10.00

จิตเวชกับการให้ความเห็นทางกฎหมาย

10.00-11.00

11.00-12.00

12.00-13.00

เทคนิคการสัมภาษณ์เด็กที่ถูกกระทา
รุ นแรง

13.00-14.00

14.00-15.00

15.00-16.00

กฎหมายเกี่ยวกับการตายและพยานศาล

16.00-17.00

17.00 – 20.00

Forensic
Clinical Bedside
Teaching

SDL

( จ, ฉ)
เวร ER (ง) ห้องฉุกเฉิ น รพก.
อ.นพ.วีรพล

อังคาร
16

SDL
การตรวจผูป้ ่ วยคดี

การชันสูตรศพ

นิติพิษวิทยา

Forensic Clinical Bedside Teaching

( ง, ฉ)
เวร ER (จ) ห้องฉุกเฉิ น รพก.
อ.นพ.สมมาศ

พักกลางวัน
พุธ
17

กฎหมายวิชาชีพและความรับผิด
ของแพทย์

Forensic Clinical Bedside Teaching
คณาจารย์

SDL
SDL

( ง, จ)
เวร ER (ฉ) ห้องฉุกเฉิ น รพก.
อ.นพ.จีรสันต์

พฤหัสบดี
18
ศุกร์
19

Forensic Clinical Bedside Teaching
คณาจารย์

Forensic Clinical Bedside Teaching
คณาจารย์

Interesting Case Conference
คณาจารย์

Forensic Medicine Conclusion

7

SDL

SDL

กลุ่ม 2 : รพก.
สัปดาห์ที่ 3 : วันที่ 22 - 26 พฤษภาคม 2560
วัน
จันทร์
22

อังคาร
23
(ศูนย์
เอราวัณ)

พุธ
24

พฤหัสบดี
25

ศุกร์
26

08.00-09.00

09.00-10.00

Ethics in ER
อ.นพ.จีรสันต์
ห้องใบหยก ชั้น 19 รพก.

10.00-11.00

11.00-12.00

Medical Record and
Certification
อ.นพ.วีรพล
ห้องใบหยก ชั้น 19 รพก.

12.00-13.00

13.00-14.00

14.00-15.00

EMS and Mass Casualty
อ.นพ.พรเทพ
อ.นพ.คมชิต
ห้องใบหยก ชั้น 19 รพก.

SDL

15.00-16.00

16.00-17.00

SDL

Basic & Advanced Life Support (C1 : อ.นพ.วีรพล) (ศูนย์เอราวัณ)

Basic & Advanced Life Support (C1 : อ.นพ.วีรพล) (ศูนย์เอราวัณ)

Basic & Advanced Life Support (C2 : อ.นพ.จีรสันต์) (ศูนย์เอราวัณ)

Basic & Advanced Life Support (C2 : อ.นพ.จีรสันต์) (ศูนย์เอราวัณ)

Basic & Advanced Life Support ( D1 : อ.นพ.พิชยั ) (ศูนย์เอราวัณ)
Basic & Advanced Life Support (D2 : อ.นพ.สุนทร) (ศูนย์เอราวัณ)

Basic & Advanced Life Support ( D1 : อ.นพ.พิชยั ) (ศูนย์เอราวัณ)
Basic & Advanced Life Support (D2 : อ.นพ.สุนทร) (ศูนย์เอราวัณ)

SDL

แนะนาการ
ปฏิบตั ิงานที่ ER
คณาจารย์

SDL

Animal Bite
อ.ประสิ ทธิ์
ห้องใบหยก ชั้น 19 รพก.

SDL

พักกลางวัน

Trauma in Children
อ.พญ.อินทิรา
ห้องใบหยก ชั้น 19 รพก.

SDL

ER Clinical Bedside Teaching (C1 : อ.นพ.วีรพล) รพก.
ER Clinical Bedside Teaching (C2 : อ.นพ.จีรสันต์) รพก.

ER Clinical Bedside Teaching (C1 : อ.นพ.วีรพล) รพก.
ER Clinical Bedside Teaching (C2 : อ.นพ.จีรสันต์) รพก.

ER Clinical Bedside Teaching ( D1, D2 : อ.พญ.ปฐมา)
รพจ.

ER Clinical Bedside Teaching ( D1, D2 : อ.พญ.ปฐมา) รพจ.

Physical &Environmental Injury
อ.นพ.จีรสันต์
ห้องใบหยก ชั้น 19 รพก.

SDL

SDL

8

17.00 – 20.00

SDL

SDL

( จ, ฉ)
เวร ER (ง) ห้องฉุกเฉิ น รพก.
อ.นพ.คมชิต
SDL

( ง, ฉ)
เวร ER (จ) ห้องฉุกเฉิ น รพก.
อ.นพ.จีรสันต์
SDL

( ง, จ)
เวร ER (ฉ) ห้องฉุกเฉิ น รพก.
อ.นพ.วีรพล

กลุ่ม 2 : รพก.
สัปดาห์ที่ 4 : วันที่ 29 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2560
วัน
จันทร์
29

อังคาร
30

พุธ
31

พฤหัสบดี
1

ศุกร์
2

เสาร์
3

08.00-09.00

09.00-10.00

Morning Report
อ.นพ.จีรสันต์ / อ.นพ.ฐิติ
รพก.ห้องใบหยก ชั้น 19 รพก.

10.00-11.00

11.00-12.00

12.00-13.00

13.00-14.00

14.00-15.00

Toxicology
อ.นพ.ฐิติ
ห้องใบหยก ชั้น 19 รพก.

15.00-16.00

16.00-17.00

17.00 – 20.00

SDL

SDL

ER Clinical Bedside Teaching (C1 : อ.นพ.วีรพล) รพก.
ER Clinical Bedside Teaching (C2 : อ.นพ.จีรสันต์) รพก.

ER Clinical Bedside Teaching (C1 : อ.นพ.วีรพล) รพก.
ER Clinical Bedside Teaching (C2 : อ.นพ.จีรสันต์) รพก.

SDL

ER Clinical Bedside Teaching ( D1, D2 : อ.นพ.พิชยั ) รพจ.

ER Clinical Bedside Teaching ( D1, D2 : อ.นพ.พิชยั ) รพจ.

Trauma in Adult
อ.นพ.คมชิตห้องใบหยก
ชั้น 19 รพก.

SDL

ER Clinical Bedside Teaching (C1 : อ.นพ.วีรพล) รพก.
ER Clinical Bedside Teaching (C2 : อ.นพ.จีรสันต์) รพก.

พักกลางวัน

ER Clinical Bedside Teaching ( D1, D2 : อ.นพ.ประสิ ทธิ์ ) รพต.
Morning Report
อ.พญ.ปฐมา / อ.นพ.วีรพล
ห้องใบหยก ชั้น 19 รพก.

SDL

Dental Emergency
อ.ทพญ.ธเรศ
อ.ทพญ.เกยูร
ห้องใบหยก ชั้น 19 รพก.

SDL

ER Clinical Bedside Teaching (C1 : อ.นพ.วีรพล) รพก.
ER Clinical Bedside Teaching (C2 : อ.นพ.จีรสันต์) รพก.
ER Clinical Bedside Teaching ( D1, D2 : อ.นพ.ประสิ ทธิ์ ) รพต.

Eye Emergency
อ.นพ.วีรพล
ห้องใบหยก ชั้น 19 รพก.

SDL

Examination
อ.พ.ญ.ปฐมา /อ.นพ.วีรพล/อ.นพ.จีรสันต์
ห้องพีเอไนติงเกล ชั้น 20 รพก.

9

( จ, ฉ)
เวร ER (ง) ห้องฉุกเฉิ น รพก.
อ.นพ.จีรสันต์
SDL

( ง, ฉ)
เวร ER (จ) ห้องฉุกเฉิ น รพก.
อ.นพ.วีรพล
SDL

( ง, จ)
เวร ER (ฉ) ห้องฉุกเฉิ น รพก.
อ.นพ.วีรพล

ภาคผนวก ข.
ตารางอยูเ่ วรนอกเวลาราชการ

ตารางการอยู่เวรของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2560
ห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลกลางและโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

อ.นพ.สุนทร
อ.นพ.คมชิต
อ.นพ.จีรสันต์

อ.พญ.นิศารัตน์
อ.นพ.คมชิต
อ.นพ.จีรสันต์
อ.นพ.วีรพล
อ.นพ.ชเลวัน

อ.นพ.วีรพล
อ.นพ.สมมาศ
อ.นพ.จีรสันต์
อ.นพ.ฐิติ
อ.พญ.ปฐมา

อ.พญ.ปฐมา

อ.นพ.ประสิทธิ์
อ.พญ.ปฐมา

อาจารย์คุมเวร

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.ค.
ก ข
ค
ง จ ฉ ก ข
ค ง จ ฉ ก
ข ค ง

อ.นพ.วีรพล
อ.นพ.วีรพล

อาจารย์คุมเวร

มิ.ย. จ ฉ

 วันหยุดราชการ

หมายเหตุ นักศึกษาแพทย์จะขึ้นเวรตามโรงพยาบาลที่ตนเองพักอาศัยอยู่ โดยจะมีอาจารย์ที่ปรึ กษารับผิดชอบดูแลตามเวรรอนักศึกษาที่หอ้ งฉุกเฉิน เมื่อ
นักศึกษาพร้อมปฏิบตั ิงานให้ไปรายงานตัวกับอาจารย์ที่ปรึ กษา พร้อมเซ็นสมุดแบบประเมินบันทึกการปฏิบตั ิงานประจาตัวนักศึกษาแพทย์ (Log book)
ทุกครั้ง
กลุ่ ม ที่ ก ข ค ขึ้ น ปฏิ บัติ ง านเวรห้อ งฉุ กเฉิ น ที่ โ รงพยาบาลเจริ ญ กรุ ง ประชารั ก ษ์
กลุ่ ม ที่ ง จ ฉ ขึ้ น ปฏิ บตั ิ ง านเวรห้อ งฉุ ก เฉิ น ที่ โรงพยาบาลกลาง

ภาคผนวก ค.
แบบประเมินระหว่างการปฏิบต
ั งิ าน

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก สานักการแพทย์
รายงานเมื่อแรกรับผู้ป่วยไว้ในโรงพยาบาล (Admission note)
ภาควิชา........................................................ โรงพยาบาล........................................................................................................
ชื่อผู้ป่วย.......................................................................................... อายุ............... ปี เพศ ................. อาชีพ.......................
HN…………………………….AN……………………………… หอผู้ป่วย..................................... วันที่รับผู้ป่วย......................................
นศพ. .....................................ชั้นปีที่..... แพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจาบ้าน..................................อาจารย์......................................
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แบบประเมินผลการเขียนรายงานนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5
ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวชวิทยา โรงพยาบาล  เจริญกรุงประชารักษ์  กลาง สานักการแพทย์
สานักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ชื่อ .................................................................................................................... รหัสนักศึกษา..........................................
หัวข้อประเมิน/
คะแนนที่ประเมินได้
%
คะแนน
สามารถซักประวัติ สามารถซักประวัติได้ สามารถซักประวัติได้ ประวัติยังขาดข้อมูล ประวัติขาดข้อมูล
๑. ซักประวัติ
พอใช้
สาคัญบางส่วน
สาคัญโดยส่วนใหญ่
(History taking) ได้ละเอียดครบถ้วน ครอบคลุม
๒๐
ทุกมิติ
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)

 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

๗  ๖
เลือก และสามารถ
อธิบายเหตุผลการส่ง
ตรวจฯได้ถูกต้องเป็น
ส่วนใหญ่

๕  ๔
ขาดข้อมูลการตรวจ
ร่างกายที่สาคัญ
บางส่วน
๕  ๔
ขาดความครอบคลุม
การเลือกและเหตุผล
การส่งตรวจฯโดย
ส่วนใหญ่

๓๒๑
ขาดข้อมูลการตรวจ
ร่างกายที่สาคัญโดย
ส่วนใหญ่
๓๒๑
ขาดทักษะในการ
เลือกและการให้
เหตุผลในการส่ง
ตรวจฯ

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

๗  ๖
สามารถตั้งประเด็น
ปัญหาได้ ครอบคลุม
เฉพาะปัญหาสาคัญ
จากการซักประวัติ
ตรวจร่างกายและ
การตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ

๕  ๔
ตั้งประเด็นปัญหาได้
แต่ขาดความ
ครอบคลุมปัญหา
สาคัญจากการซัก
ประวัติตรวจร่างกาย
และการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ

๓๒๑
ขาดความสามารถใน
การตั้งประเด็น
ปัญหาจากการซัก
ประวัติตรวจร่างกาย
และการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ

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

๕  ๔
ขาดความเชื่อมโยง
ข้อมูลจากการซัก
ประวัติตรวจร่างกาย
และการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการกับ
เนื้อหาที่ได้จาก
เอกสารอ้างอิงเพื่อ
อภิปรายประเด็น
ปัญหาส่วนใหญ่

๓๒๑
ขาดความเชื่อมโยง
ข้อมูลจากการซัก
ประวัติตรวจร่างกาย
และการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการกับ
เนื้อหาที่ได้จาก
เอกสารอ้างอิงเพื่อ
อภิปรายประเด็น
ปัญหาสาคัญ

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

๗  ๖
สะอาด เรียบร้อย
เป็นลาดับขั้นตอน
สามารถทาความ
เข้าใจเนื้อหาที่สาคัญ

๕  ๔
สะอาด เรียบร้อย
การนาเสนอสามารถ
ทาความเข้าใจได้
น้อย

๓๒๑
ไม่เป็นระเบียบ การ
นาเสนอทาความ
เข้าใจได้ยาก

๗  ๖
ใช้เอกสารอ้างอิงที่
น่าเชื่อถือตาม
มาตรฐานสากล
ร้อยละ ๖๐-๗๙
๗  ๖

๕  ๔
ใช้เอกสารอ้างอิงที่
น่าเชื่อถือตาม
มาตรฐานสากล
ร้อยละ ๔๐-๕๙
๕  ๔

๓๒๑
ใช้เอกสารอ้างอิงที่
น่าเชื่อถือตาม
มาตรฐานสากล
<ร้อยละ ๔๐
๓๒๑

รวม

รวม

๒๐

๑๐

๑๐

๓๐

๕

๕

๑๐๐

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

แบบประเมินตนเองและสะท้อนความคิด (self assessment and reflection form) การเขียนรายงาน
ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวชวิทยา โรงพยาบาล  เจริญกรุงประชารักษ์  กลาง สานักการแพทย์
สานักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ชื่อนักศึกษา...................................................................รหัสนักศึกษา................................... วันที่...............................
คาสั่ง จงทาเครื่องหมาย ในช่องที่สัมพันธ์กับความคิดของท่าน
หัวข้อการประเมิน/คะแนน

ดี
เยี่ยม
10

9

1. ความสามารถของข้าพเจ้าใน
การซักประวัติ
๒. ความสามารถของข้าพเจ้าในการ
ตรวจร่างกาย
๓. ความสามารถของข้าพเจ้าในการ
เลือกการส่งตรวจทางห้องปฏิบัตกิ าร
๔. ความสามารถของข้าพเจ้าในการ
ตั้งประเด็นปัญหา
๕. ความสามารถของข้าพเจ้าในการ
อภิปรายปัญหาคนไข้
๖. รูปแบบการเขียนรายงานของ
ข้าพเจ้า
๗. มาตรฐานการอ้างอิงเอกสารของ
ข้าพเจ้า
คาสั่ง จงอภิปรายสั้นๆพอสังเขปตามหัวข้อที่กาหนด
๑. สิ่งที่ข้าพเจ้าได้เรียนรู้จากการ
เขียนรายงานฉบับนี้ (ระบุอย่าง
น้อย ๓ ข้อ)
๒. สิ่งที่ข้าพเจ้าต้องการให้
อาจารย์ให้ข้อเสนอแนะเป็นพิเศษ
เพื่อการพัฒนาของข้าพเจ้าในการ
เขียนรายงานและการเรียนรู้
๓. รายงานฉบับก่อนหน้าช่วย
พัฒนาการเรียนรู้ข้าพเจ้าในการ
เขียนรายงานฉบับนี้อย่างไรบ้าง
(ไม่ต้องทาในกรณีเป็นรายงาน
ฉบับแรก)

8

7

6

5

4

3

2

ต้อง
ปรับปรุง
1

แบบประเมินผลระหว่างการเรียน นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5
 การสอนข้างเตียง(Bedside teaching)
ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวชวิทยา โรงพยาบาล .............................................. สานักการแพทย์
สานักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ชื่อ ...................................................................... รหัสนักศึกษา..........................................
หัวข้อ
๑. ซักประวัติ

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
๓๒๑
ขาดความสามารถใน
การตั้งประเด็นปัญหา
จากการซักประวัติ
ตรวจร่างกายและการ
ตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ

๖. ทักษะการ
นาเสนอ

๗  ๖
สามารถตั้งประเด็น
ปัญหาได้ ครอบคลุม
เฉพาะปัญหาสาคัญ
จากการซักประวัติ
ตรวจร่างกายและการ
ตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ
๗  ๖
สามารถเชื่อมโยง
ข้อมูลจากการซัก
ประวัติตรวจร่างกาย
และการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการกับ
เนื้อหาที่ได้จาก
เอกสารอ้างอิงเพื่อ
อภิปรายได้พอใช้
และครอบคลุมปัญหา
สาคัญ
๗  ๖
เป็นขั้นตอน แต่ต้อง
ถามข้อมูลเพิ่มเติม
เพื่อทาความเข้าใจ

๕  ๔
ตัง้ ประเด็นปัญหาได้
แต่ขาดความ
ครอบคลุมปัญหา
สาคัญจากการซัก
ประวัติตรวจร่างกาย
และการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ
๕  ๔
ขาดความเชื่อมโยง
ข้อมูลจากการซัก
ประวัติตรวจร่างกาย
และการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการกับ
เนื้อหาที่ได้จาก
เอกสารอ้างอิงเพื่อ
อภิปรายประเด็น
ปัญหาสาคัญ

 ๑๐
เป็นขั้นตอนดีมาก
เข้าใจง่าย

๙  ๘
สามารถตั้งประเด็น
ปัญหาได้อย่างถูกต้อง
ครอบคลุมปัญหาส่วน
ใหญ่ จากการซัก
ประวัติตรวจร่างกาย
และการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ
๙  ๘
สามารถเชื่อมโยง
ข้อมูลจากการซัก
ประวัติตรวจร่างกาย
และการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการกับ
เนื้อหาที่ได้จาก
เอกสารอ้างอิงเพื่อ
อภิปรายได้ถูกต้อง
และครอบคลุมปัญหา
ส่วนใหญ่
๙  ๘
เป็นขั้นตอนฟังเข้าใจ
ถามเพิ่มเติมเล็กน้อย

๓๒๑
สับสน ไม่มีความ
เข้าใจในเรื่องที่
นาเสนอ

๗. การสื่อสารกับ
ผู้ป่วย/ญาติ

 ๑๐
ดีมาก เป็นที่พึงพอใจ
ของผู้ป่วย/ญาติ

๙  ๘
ดี ผู้ป่วย/ญาติเข้าใจ
โรคที่เป็น

 ๑๐
มาเตรียมตัวก่อนเวลา

๙  ๘
มาตรงเวลา

 ๑๐

๙  ๘

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

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

๒. ตรวจร่างกาย

๓. การส่งตรวจ
ทางห้อง
ปฏิบัติการ
๔. การตั้งประเด็น
ปัญหาเพื่อการ
อภิปราย

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
สามารถเชื่อมโยง
ข้อมูลจากการซัก
ประวัติตรวจร่างกาย
และการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการกับ
เนื้อหาที่ได้จาก
เอกสารอ้างอิงเพื่อ
อภิปรายได้ถูกต้อง
และครอบคลุมทุกมิติ

รวม(คะแนนเต็ม ๘๐ คะแนน)

รูปถ่าย
นักศึกษา

๕  ๔
มาสาย ๕- ๑๐ นาที
โดยไม่มีเหตุผลอัน
สมควร
๕  ๔

๓๒๑
ขาดความเชื่อมโยง
ข้อมูลจากการซัก
ประวัติตรวจร่างกาย
และการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการกับ
เนื้อหาที่ได้จาก
เอกสารอ้างอิงเพื่อ
อภิปรายประเด็น
ปัญหาส่วนใหญ่

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

รวม

๒๐
๒๐

๑๐

๑๐

๒๕

๕

๕
๕
๑๐๐

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

แบบประเมินภาพรวมการปฏิบัติงานที่ห้องฉุกเฉิน
ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวชวิทยา ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินกิ สานักการแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ชื่อนักศึกษาแพทย์ …………………………….………………………โรงพยาบาล …………………………….
วันและเวลาทีข่ ึ้นปฏิบัติงาน ……………………………………………………………………………….……..
***ขอความกรุณาอาจารย์ ใน  ที่อาจารย์ให้คะแนน จนท. ศูนย์แพทย์จะเป็นผูร้ วมคะแนนให้
Rating
Scale

(ดีมาก)
ตรงต่อเวลา
 10

ซักประวัติครบทุก
ประเด็นและเป็นระบบ
 10

(ดี)

(พอใช้)

มาสายไม่เกิน 15นาที
 9 8
ซักเฉพาะประเด็น
สาคัญแต่เป็นระบบ
 9 8

ตรวจเฉพาะระบบที่เป็น
ตรวจถูกต้องครบทุกระบบใช้เครื่องมือ
ปัญหาถูกต้อง
ถูกต้อง
ใช้เครื่องมือถูกต้อง
 10
 9 8
ตรวจถูกต้องทุกระบบ
 10

รวบรวมปัญหาได้ครบ
วินิจฉัยแยกโลกได้ดี
ส่ง Investigation เหมาะสมดี
 10

เหมาะสม ถูกต้อง
 10

เป็นองค์รวม
● ให้คาแนะนาแก่ผู้ป่วยอย่างดี
● ใส่ใจต่อผู้ป่วยให้เวลาซักถาม
 10

ตรวจถูกเป็นส่วนใหญ่
 9 8

(ไม่พอใช้)

%

๗ ๖ 5

4  ๓  ๒  ๑

ไม่มา / ไม่มีใบลา

20

ซักขาดประเด็นสาคัญ
บางอย่างหรือไม่เป็นระบบ

ซักขาดข้อมูลที่สาคัญ
ส่วนใหญ่และวกวน
ไม่เป็นระบบ

20

ตรวจร่างกายไม่
เหมาะสม
ใช้เครื่องมือไม่ถูกต้อง

10

ตรวจไม่ถูกต้อง
เป็นส่วนใหญ่ ผิดเยอะ

10

วิเคราะห์ไม่เป็นระบบ
ส่ง investigateไม่
เหมาะสม

15

สายเกิน 15 นาที

๗ ๖ 5

ตรวจระบบที่เป็น
ปัญหาบางส่วนถูกต้อง
๗ ๖ 5

ตรวจผิดบ้าง

๗ ๖ 5

รวบรวมปัญหาได้บ้าง
รวบรวมปัญหาได้บ้าง
วินิจฉัยแยกโลกไม่ได้หรือ
วินิจฉัยแยกโลกได้บาง
ไม่ตรงส่ง investigateที่
ส่ง Investigation เหมาะสม
เหมาะสม
 9 8

4  ๓  ๒  ๑

4  ๓  ๒  ๑

4  ๓  ๒  ๑

๗ ๖ 5

4  ๓  ๒  ๑

เหมาะสม ถูกต้อง
เตรียมหนังสือมาเปิดอ่าน
 9 8

เหมาะสม ถูกต้อง
ไม่เตรียมหนังสือมาดู

ไม่รู้จักชื่อยา dose ยา
ไม่เตรียมหนังสือมาดู

10

● ให้คาแนะนาบ้าง
● ให้เวลาผู้ป่วยบ้าง
 9 8

ให้คาแนะนาเฉพาะโรค
ไม่เป็นองค์รวม

ไม่ให้คาแนะนา

15

รวม

๗ ๖ 5

๗ ๖ 5

รวมคะแนน
(จนท.กรอก)

4  ๓  ๒  ๑

4  ๓  ๒  ๑

100

 ดีแล้ว
 ต้องปรับปรุงบางส่วน  ต้องปรับปรุงมาก  ต้องปรับปรุงอย่างมาก ระบุ
......................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................

ชื่ออาจารย์ผู้ประเมิน............................................................………..วันที่ ……………………………………

แบบประเมินการปฏิบัติงานอยู่เวรนอกเวลาราชการทีห่ ้องฉุกเฉิน
ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวชวิทยา ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินกิ สานักการแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ชื่อนักศึกษาแพทย์ …………………………….……………………….................................โรงพยาบาล ………………………………………………………….
วันและเวลาทีข่ ึ้นปฏิบัติงาน …………………………………………………………………………….…………
***ขอความกรุณาอาจารย์ ใน  ที่อาจารย์ให้คะแนน จนท. ศูนย์แพทย์จะเป็นผู้รวมคะแนนให้

หัวข้อในการประเมิน (100 คะแนน)

ดีมาก

1. ความรับผิดชอบต่องาน (10 คะแนน)
(การตรงต่อเวลา)

 10

2. ความสนใจใฝ่รู้ (20 คะแนน)
(การค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อนามาประกอบกับความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่)

 10

4. ความรู้ (20 คะแนน)
(ความรู้ความเข้าใจในปัญหาหรือโรคของผู้ป่วยที่อยู่ในความรับผิดชอบ)

 10

 10
5. ทักษะในการปฏิบัติงาน (50 คะแนน)
(ความสามารถในการปฏิบัติงานต่างๆได้แก่การทาหัตถการโดยทราบถึงข้อบ่งชี้วิธี
ทาการช่วยทาหัตถการ มนุษยสัมพันธ์และการเสียสละ)

ดี

พอใช้

ต้องปรับปรุง

%

9
8

7
6
5

4
3
2
1

10

9
8

7
6
5

4
3
2
1

20

9
8

7
6
5

4
3
2
1

20

9
8

7
6
5

4
3
2
1

50

รวมคะแนน

100

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (โดยเฉพาะหัวข้อที่ต้องปรับปรุง)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ชื่ออาจารย์ผู้ประเมิน............................................................………..วันที่ ……………………………………

รวมคะแนน
(จนท.กรอก)

แบบประเมินการทา  Morning Report  Interesting Case Conference
ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวชวิทยา ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินกิ สานักการแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
กลุ่มนักศึกษาแพทย์ …………………………….…………………………………………………..โรงพยาบาล ……………………………………………………………………
ชื่อหัวข้อ ……………………………………………………………….......................................วันที่นาเสนอ .…………………………………………………………………
***ขอความกรุณาอาจารย์ ใน  ที่อาจารย์ให้คะแนน จนท. ศูนย์แพทย์จะเป็นผู้รวมคะแนนให้
หัวข้อในการประเมิน

1.ทักษะในการค้นคว้า

2.การประยุกต์ใช้ข้อมูลที่
ค้นคว้ามา

3.การมีส่วนร่วมให้ขอ้ คิดเห็น
ในกลุ่ม

4.มนุษยสัมพันธ์)

ดีมาก

ดี

พอใช้

ควรปรับปรุง

ได้ข้อมูลครอบคลุมครบถ้วน

ได้ส่วนใหญ่

ได้บางส่วน

ไม่ได้

 10

9 8

7 65

4 3
2 1

นามาใช้ได้ถูกต้อง

นามาใช้ส่วนใหญ่

นามาใช้บางส่วน

ไม่นามาใช้

 10

9 8

7 65

4 3
2 1

มาก

ปานกลาง

น้อย

ไม่มีเลย

 10

9 8

7 65

4 3
2 1

รับฟังผู้อื่น
ควบคุมอารมณ์ได้
มีปฏิสัมพันธ์ในกลุ่ม

มีความเฉื่อยชา
ต้องกระตุ้น

ไม่ร่วมมือ

ต่อต้านก่อกวน

 10

9 8

7 65

ตรงต่อเวลาทุกครั้ง
5.การตรงต่อเวลา

6.ความคิดสร้างสรรค์

%

30

20

20

10

สายไม่เกิน 5 นาที สายไม่เกิน 10 นาที

 10

9 8

7 65

ให้ข้อคิดเห็นใหม่และเป็นประโยชน์
อย่างยิ่ง

ให้ข้อคิดเห็นใหม่ที่
เป็นประโยชน์บา้ ง

ให้ข้อคิดเห็นใหม่
แต่ไม่ตรงประเด็น

 10

9 8

7 65

4 3
2 1

สายเกิน 10
นาที
4 3
2 1

10

ไม่มี
4 3
2 1

รวมคะแนน

10

100

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (โดยเฉพาะหัวข้อที่ต้องปรับปรุง)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ชื่ออาจารย์ผู้ประเมิน............................................................………..วันที่ ……………………………………

รวมคะแนน
(จนท.กรอก)

แบบประเมินอาจารย์ผู้สอน
ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวชวิทยา ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกสานักการแพทย์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
หัวข้อเรื่อง.................................................................ชื่ออาจารย์ผู้สอน................................................................
นศพ.ชั้นปีที่ ..............................................................วันที่ประเมิน.................................................. .....................

หัวข้อในการประเมิน

ดีมาก

ดี

พอใช้ ควรปรับปรุง

หมายเหตุ

1. การระบุวัตถุประสงค์ชัดเจน
2. ดาเนินการสอนได้ตามลาดับขั้นตอนเนื้อหา
3. สื่อการสอนเหมาะสม
4. มีการกระตุ้นและจูงใจในการสอน
5. ตอบคาถามได้ชัดเจน เข้าใจง่าย
6. มนุษยสัมพันธ์
7. การตรงต่อเวลา
8. ภาพรวมการสอนทั้งหมด

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (โดยเฉพาะหัวข้อที่ต้องปรับปรุง)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

