คูมือการเรียนการสอน
และการปฏิบัติงานของนิสิตแพทย
ชั้นปที่ 5
ประจําปการศึกษา 2562

ภาควิชากุมารเวชศาสตร
กลุม 1
ระหวางวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ถึง 12 มกราคม 2563
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คํานํา
ภาควิชากุมารเวชศาสตร ไดจัดวิธีการเรียนรูเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค ซึ่งครอบคลุมทั้งความรูพื้นฐานดาน
กุมารเวชศาสตร เนนการฝกทักษะในการทําหัตถการตางๆในเด็ก และเจตคติที่ดีในการเปนแพทย ทางดานความรู
นั้นมีการบรรยายความรูพื้นฐาน ใหนําความรูไปใชในการแกปญหาสุขภาพตางๆ ไดเพิ่มพูนความสามารถและความ
ชํานาญมากขึ้น โดยจั ดให ฝกปฏิ บัติ และศึกษาจากผูป วยจริ ง เนน การเรีย นรูกระบวนการแกป ญหา (problem
solving) เปนหลัก ดานทักษะไดจัดใหมีการสอนแสดงวิธีการตางๆ (manual skills) และใหนิสิตแพทยฝกฝนโดย
ไดรับความชวยเหลือจากแพทยใชทุนและอาจารยแพทยจนเกิดความชํานาญตามเกณฑที่กําหนดไว ทางดานเจตคติ
นั้นนิสิตแพทยจะไดเรียนจากการสังเกตจากอาจารยและแพทยรุนพี่ในขณะที่ปฏิบัติการดูแลแกปญหาผูปวยทั้งผูปวย
นอกและผูปวยใน
คูมือการปฏิบัติงานเลมนี้ จะมีขอแนะนําในการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี รวมทั้ง
วิธีการประเมินผลการเรียนของนิสิตแพทย มีการเนนถึงกฎระเบียบและขอปฏิบัติตางๆ ที่นิสิตแพทยตองปฏิบัติ
ดังนั้นนิสิตแพทย ทุกคนตองอานใหละเอียดกอนขึ้นเรียนวิชากุมารเวชศาสตร หากมีขอสงสัยใดๆ ใหซักถามกับ
อาจารยผูรับผิดชอบนิสิตแพทยชั้นปที่ 5 โดยตรง
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สารบัญ
หัวขอ
คํานํา
รายชื่อคณาจารยภาควิชากุมารเวชศาสตร
รายชื่อนิสิตแพทย
รายชื่ออาจารยที่ปรึกษา
วัตถุประสงค
การจัดการเรียนภาคปฏิบัติ
ตารางหมุนเวียนการปฏิบัติงาน
ระเบียบปฏิบัติของนิสิตแพทย
การอยูเวรนอกเวลาราชการ
ตารางการอยูเวรสัปดาหแรก
การลาปวยและลากิจ
การรับผูปวยไวในความดูแล
การตรวจทางหองปฏิบัติการและการทําหัตถการ
การจัดการเรียนภาคทฤษฎี
กุมารเวชศาสตรสังคม
การประเมินผลรายวิชา กม 521
หนังสือที่แนะนําใหอานประกอบ
ตารางสอนหองบรรยาย
รายชื่อกลุมการทํา case discussion

หนา
2
4
5
6
7
8-9
10
11
11
11
11
11
11
12
13
13-15
15
16-19
19-20
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รายชื่อคณาจารยประจําภาควิชากุมารเวชศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หัวหนาภาควิชา ผศ.นพ. สรวุฒิ พงศโรจนเผา
อาจารยผูรับผิดชอบดูแลนิสิตแพทยแพทยชั้นปที่ 5
นพ.ปฐมคม เปรื่องประเสริฐ (ประธานรายวิชา)
รศ.พญ.บานชื่น เบญจสุวรรณเทพ
ผศ.พญ. อัจฉราพร เมฆศิขริน
พญ.สุวิมล ตั้งกิตติถาวร
พญ.เบญจพร ศรีนิธิวัฒน
อาจารยหนวยตาง ๆ
Subspecialty
รายชื่ออาจารย
Allergy
ผศ.พญ. ยิ่งวรรณ
เจริญยิ่ง
ผศ.นพ. สมบูรณ
จันทรสกุลพร
Ambulatory & Social
ผศ.พญ. มนจุฑา
เอี่ยมอุดมกาล
Pediatrics
Child development
รศ.พญ. บานชื่น
เบญจสุวรรณเทพ
รศ.พญ. ทวิมา
ศิริรัศมี
Dermatology
รศ.นพ. อรุชา
ตรีศิริโชติ
ผศ.พญ. สุธิดา
ศิริพรพาณิชย
Endocrinology
พญ. นัฏกานต
วงศจิตรัตน
Gastroenterology and
รศ.นพ. ไพโรจน
จงบัญญัติเจริญ(อ.พิเศษ)
Nutrition
รศ.นพ. สงวนศักดิ์
ฤกษศุภผล
Infectious disease
รศ.นพ. โอฬาร
พรหมาลิขิต
นพ.พนิต
ทักขิญเสถียร
Hematology and oncology
พญ.ปญจรัตน
โสวิทยสกุล
Neonatology

ผศ.พญ. จันทนา
พญ.กรรณิการ

พันธบูรณะ
วงศภาวิทย

Nephrology

รศ.พญ. เกศรา
นพ.ปฐมคม
ผศ.นพ. สรวุฒิ
พญ. ภัทรพร
ผศ.พญ. อัจฉราพร
นพ.ฉัตรชัย
พญ. ศรัยอร
นพ. ภานุรุจ

อัศดามงคล (อ.พิเศษ)
เปรื่องประเสริฐ
พงศโรจนเผา
วิลาวรรณ
เมฆศิขริน
ธํารงอาจริยกุล
ธงอินเนตร (อ.พิเศษ)
ลือวิเศษไพบูลย (อ.พิเศษ)

Pulmonology
Neurology
Cardiology
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รายชื่อนิสิตแพทยชั้นปที่ 5 กลุม 1 ปการศึกษา 2562
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

รหัส
58107010001
58107010002
58107010005
5810701006
58107010008
58107010009
58107010010
58107010011
58107010012
58107010016
58107010017
58107010020
58107010028
58107010037
58107010044
58107010045
58107010051
58107010059
58107010083
58107010107
58107010108
58107010154
58107010189
58107010071

ชื่อ-สกุล
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นาย
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นาย
นาย
นาย
นาย
นาย
นาย
นาย
นางสาว
นาย
นาย
นางสาว
นางสาว
นาย
นางสาว

กชกรณ
กนกพรรณ
ณัชชา
ทวิเทพ
ปณิชา
ปริญรศา
พรรณปพร
พลอยไพลิน
ฟาสิริ
ญาณินท
สุภวิช
กฤดิธัช
กิตติ
จิรกิต
เจษฏากร
ชนภัทร
ชลทิตย
ญานิศา
ทวัต
ปฐมชัย
ปทิตตา
ลลิตา
อภิรักษ
ณัฐชา

เมฆาวุฒิกุล
สมะลาภา
อรุณไพโรจนกุล
เลี้ยววัฒนา
ภูสิริธนาโชติ
มงคลกุล
อัศวนภากาศ
รุงสกาวเลิศ
ถาวรวันชัย
ตั้งเจริญไพศาล
อยูเปนสุข
งามอุโฆษ
สมสุขคงเกษม
โชติมา
พรนภา
วงศเจริญ
รุงศิรประภา
จุธากรณ
พโรดม
โสภณนิธิประเสริฐ
จิรถาวรกุล
ตุลสุข
พรเสรีกุล
สนองคุณวรกุล

หมายเหตุ
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
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รายชื่อ อาจารยที่ปรึกษา
รศ.พญ. บานชื่น
รศ.นพ. สงวนศักดิ์
รศ.พญ. ทวิมา
ผศ.พญ. จันทนา
ผศ.นพ. สรวุฒิ
รศ.นพ. อรุชา
ผศ.พญ. มนจุฑา
ผศ.พญ. ยิ่งวรรณ
พญ. นัฎกานต
ผศ.นพ.สมบูรณ
ผศ.พญ. สุธิดา
ผศ.พญ. อัจฉราพร
พญ.กรรณิการ
พญ. ภัทรพร
นพ.ปฐมคม
นพ.พนิต
พญ.ปญจรัตน
นพ.ฉัตรชัย

เบญจสุวรรณเทพ
ฤกษศุภผล
ศิริรัศมี
พันธบูรณะ
พงศโรจนเผา
ตรีศิริโชติ
เอี่ยมอุดมกาล
เจริญยิ่ง
วงศจิตรัตน
จันทรสกุลพร
ศิริพรพาณิชย
เมฆศิขริน
วงศภาวิทย
วิลาวรรณ
เปรื่องประเสริฐ
ทักขิญเสถียร
โสวิทยสกุล
ธํารงอาจริยกุล

นางสาวปณิชา, ลลิตา
นางสาวปริญรศา , นายอภิรักษ
นางสาวพรรณปพร , นางสาวณัฐชา (สนอง)
นางสาวพลอยไพลิน
นางสาวฟาสิริ
นางสาวญาณินท
นายสุภวิช
นายกฤดิธัช
นายกิตติ
นายจิรกิต
นายเจษฏากร
นายชนภัทร
นายชลทิตย
นางสาวกชกรณ, นางสาวญานิศา
นางสาวกนกพรรณ, นายทวัต
นางสาวณัชชา(อรุณ) ,นายปฐมชัย
ลาศึกษาตอ
นายทวิเทพ , นางสาวปทิตตา
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การจัดการเรียนการสอนของนิสิตแพทย ชั้นปที่ 5
ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1. วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมและคําอธิบายรายวิชา
เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนการสอน นิสิตแพทยชั้นปที่ 5 มีความสามารถ
1. บอกหลักกระบวนการแกปญหาโดยใชผูปวยเปนศูนยกลาง และสามารถใหการดูแลผูปวยแบบองครวมไดดี
2. ซักประวัติ ตรวจรางกาย วางแผนใหการตรวจรักษาอยางเหมาะสม และสามารถใหการดูแลผูปวยทั้งรางกาย
จิตใจและสังคม
3. ทําหัตถการโดยคํานึงถึงขอบงชี้ในเด็กได
4. ใหคําแนะนําเรื่องการปองกันโรค การสงเสริมสุขภาพ และการฟนฟูสมรรถภาพแกผูปวยได
5. บอกหลักการในการดูแลผูปวยในปญหาที่พบบอยและผูปวยในภาวะฉุกเฉินได
6. เขียนรายงานและสรุปปญหาผูปวยไดดี ตามระบบ POMRและ ICD10
7. บอกหลักการการสงเสริมสุขภาพเด็ก และการทํางานดานกุมารเวชศาสตรชุมชน
8. ทําหัตถการ และทําการตรวจทางหองปฏิบัติการพื้นฐานไดอยางชํานาญ
9. สามารถใชยาในเด็กไดอยางสมเหตุสมผล
10. ให การดู แลผู ป วยเด็กและครอบครัว อยางมีศิล ปะ รวมทั้งแสดงเจตคติ ที่ดีต อการทํางานและวิ ช าชี พได
เหมาะสม
11. ดูแลรักษาผูปวยโดยคํานึงถึงความปลอดภัยของผูปวย (patient safety)
12. มีทักษะการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษทางการแพทย
13. มีการบูรณาการณการเรียนการสอนระหวางภาควิชากุมารเวชศาสตรและภาควิชาอื่นที่เกี่ยวของทั้งแนวตั้ง
และแนวนอน
2.

วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
1. เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาแพทยศาสตร พ.ศ. 2554
3. เกณฑมาตรฐานแพทยสภา พ.ศ. 2555
4. ขอสรุปจากการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 8
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หลักสู ตรกุมารเวชศาสตร์ กม 521 (PD 521) จํานวน 4 หน่ วยกิต (1-9-2)
ภาคปฏิบัติ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน
นิสิตแพทยชั้นปที่ 5 จะปฏิบัติงานรวมกันที่ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารีเปนระยะเวลารวม 5 สัปดาห โดยแบงการปฏิบัติงานเปน 3 กลุมดังนี้
1. หออภิบาลทารกแรกเกิด ชั้น 3 (NICU)
2. แผนกผูปวยนอก (OPD)
3. หอผูปวยเด็ก 9/2 หอผูปวยเด็กพิเศษ 9/1 หอผูปวย Intermediate ward และ แผนกวิกฤตผูปวยเด็ก
ตารางการหมุนเวียนการปฏิบัติงานของนิสิตแพทย ชั้นปที่ 5 กลุม 1
ภาควิชากุมารเวชศาสตร ปการศึกษา 2562
ระหวางวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ถึง 12 มกราคม 2563
วันที่
5 ธันวาคม 2562 - 18 ธันวาคม 2562
19 ธันวาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562
1 มกราคม 2563 – 12 มกราคม 2563

หอผูปวยเด็กโต
แผนกผูปวยนอก
Ward 9/2หอผูปวย
(OPD)
วิกฤต และหองพิเศษ
A1-A8
C1-C8
B1-B8

B1-B8
A1-A8
C1-C8

หออภิบาลทารก
แรกเกิด (NICU)
C1-C8
B1-B8
A1-A8

1. การปฏิบัติงานที่หอผูปวยใน
จุดมุงหมาย นิสิตแพทยสามารถใหการดูแลผูปวยเด็กในปญหาและโรคที่พบบอยได
การปฏิบัติงาน โดยมีกิจกรรมดังนี้
1. ขึ้นปฏิบัติงานในหอผูปวยทุกวันจันทร-วันเสาร หยุดวันอาทิตย โดยใหเฉพาะนิสิตแพทยที่อยูเวรในวัน
อาทิตยราวดรวมกับแพทยใชทุน โดยในวันราชการเวลา 7.00 - 16.00 น. และวันเสารเวลา 7.30 10.30 น. หรือจนกวางานจะเสร็จเรียบรอย โดยใหการดูแลผูปวยที่อยูในความรับผิดชอบ และรวม
ดูแลผูปวยที่รับใหม
2. รวมดูแลผูปวย (service round) กับแพทยประจําบานฯ และอาจารยแพทย เริ่มเวลาประมาณ 9.00 9.30 น.ในวันราชการ
3. รับผูปวยไวในความดูแล โดยการแบงกันรับผูปวยทั้งหมดไวในความดูแลและเขียนรายงานรับผูปวย
ติดตามผูปวย จนกระทั่งผูปวยถูกจําหนายออกจากโรงพยาบาล โดยผูปวยทุกรายตองมีนิสิตแพทย
รับผิดชอบอยางนอย 1 คนและตองเขียนรายงานผูปวยสงอาจารยแพทยคนละ 3ฉบับ โดยสงที่ธุรการ
ภาควิชา
4. ติดตามผลการรักษาผูปวยทุกคนที่อยูในความดูแล บันทึกใบ record lab investigation และเขียน
รายงานความคืบหนา (progress note) ทุกวันลงในเวชระเบียนของผูปวย โดยมีแพทยใชทุนและ
อาจารยแพทยชวยตรวจทานอีกครั้ง และลงชื่อกํากับให
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5. ฝกความชํานาญในการทําหัตถการพื้นฐาน และการตรวจทางหองปฏิบัติการพื้นฐานสําหรับผูปวยเด็ก
และตองทํา urine examination, stool examination และยอมสิ่งสงตรวจของผูปวยเด็กที่
รับไวในความดูแลดวยตนเองทุกราย
6. อยูเวรนอกเวลาราชการในหอผูปวยเด็ก 9/2 หอผูปวยวิกฤต (PICU) หอผูปวยเด็กพิเศษ ผลัดเปลี่ยน
กันวันละ 2 คน และแผนกทารกแรกเกิดและ NICU โดยผลัดเปลี่ยนกันวันละ 2 คน วันราชการตั้งแต
เวลา 16.00 - 23.00 น. และในวันหยุดราชการตั้งแตเวลา 8.00 - 23.00 น. ใหรับเวรพรอมแพทย
ประจําบานฯ และอาจารยแพทยที่อยูเวรนอกเวลาในวันนั้นๆ ตั้งแตเวลา 16.00 น. และ 8.00 น.
ตามลําดับ
2. แผนกผูปวยนอกกุมารเวชศาสตร (OPD) และแผนกฉุกเฉิน (ER)
จุดมุงหมาย นิสิตแพทยสามารถใหการวินิจฉัย และใหการรักษาผูปวยนอกและผูปวยฉุกเฉินในปญหาและ
โรคที่พบบอยในเด็กได รวมทั้งสามารถใหการสงเสริมสุขภาพ และใหสุขศึกษาแกผูปกครอง
หรือผูดูแลเด็กได
การปฏิบัติงาน โดยมีกิจกรรมดังนี้
1. ตรวจรักษาผูปวยที่แผนกผูปวยนอก โดยมีอาจารยคุมและสอน 1 ทาน โดยใชเวลาเฉลี่ยรายละ 30
นาที บันทึกประวัติ การตรวจรางกาย ตลอดจนการวินิจฉัยและรักษาอยางถูกตอง นําเสนอรายงาน
ผูปวยและอภิปรายกับอาจารยแพทยผูควบคุมในวันนั้นๆ เริ่มตั้งแตเวลา 9.00 – 12.00 น. หรือ 9.00
– 11.00 น. (ในกรณีที่มีการเรียนการสอนในชวงเวลา 11.00 – 12.00 น.)
2. นัดและติดตามผลการรักษาผูปวยตามความเหมาะสม
3. ฝกความชํานาญในการใช เครื่องมือการตรวจพื้นฐาน และทําการตรวจทางหองปฏิบัติ การพื้นฐาน
สําหรับผูปวยเด็กไดอยางถูกตอง
4. ออกคลินิกสุขภาพเด็กดี (well baby clinic) ในวันพฤหัสบดีเวลา 13.00 – 15.00 น. โดยตรวจเด็กอยางนอย
ครั้งละ 1 รายตอครั้ง และนําเสนอรายงานและรวมอภิปรายกับอาจารยแพทยผูควบคุมในวันนั้นๆ
5. เรียนขางเตียงผูปวย (Bedside teaching) สัปดาหละ 1 ครั้ง ครั้งละ 1-2 ชั่วโมง ในวันอังคาร เวลา
13.00-15.00 น. (ควรเขาเรียน Bedside teaching ทุกครั้งเพราะมีการเช็คชื่อ หากขาดหรือมา
สายโดยไมมีเหตุผลอันควร จะถูกหักคะแนนรอยละ 1 จากคะแนนภาคปฏิบัติ) ดูแลโดย อาจารย
OPD 3 ของวันนั้นๆ
6. อยูเวรนอกเวลาราชการที่หอผูปวยเด็ก 9/2 หอผูปวยวิกฤต (PICU) หอผูปวยเด็กพิเศษวันละ 1 คน และ
แผนกฉุกเฉิน วันละ 1 คน โดยในวันราชการ ตั้งแตเวลา 16.00 - 23.00 น. และวันหยุดราชการเวลา
8.00 - 23.00 น. โดยอยูในความดูแลของแพทยประจําบานฯ และ อาจารยแพทยที่อยูเวรในวันนั้นๆ
3. การเขารวมประชุมวิชาการของภาควิชากุมารฯ
จุดมุงหมาย เพื่อใหนิสิตแพทย
1. เรียนรูถึงวิธีการนําเสนอผูปวยและวิชาการทางการแพทยในรูปแบบตางๆ
2. ไดศึกษาถึงวิธีการแกปญหาผูปวยที่พบบอยและซับซอนอยางเปนขบวนการที่ถูกตอง
วิธีการ จัดใหนิสิตแพทยเขารวมฟงการประชุมวิชาการของภาควิชากุมารฯ ในหัวขอตางๆ ไดถาเวลาการประชุม
ไมตรงกับเวลาที่นิสิตแพทยตองเขาเรียนบรรยายตามตารางการเรียนการสอนที่กําหนดไวของชั้นปที่ 5
Afternoon report ทุกวันจันทรและวันศุกร เวลา 13.00-14.00 น.
Topic discussion และ Journal club ตามตารางประชุมวิชาการของภาควิชากุมารฯ
4. ศึกษาดวยตนเอง (self study) การทํา ward work และ กิจกรรมนอกหลักสูตร
นิสิตแพทยมีโอกาสศึกษาดวยตนเอง ในเวลาวาง ตามที่กําหนดในตารางสอน และสามารถทํา
กิจกรรมนอกหลักสูตรไดในวันพุธบายเวลา 13.00 น. – 16.00 น.
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ระเบียบปฏิบัติของนิสิตแพทย
1. การอยูเวรนอกเวลาราชการ
ก. วันราชการอยูเวรเวลา 16.00 - 23.00 น.
ข. วันหยุดราชการอยูเวรเวลา 8.00 - 23.00 น.
นิสิตแพทยที่อยูเวรตองรวมรับเวรกับแพทยประจําบานฯ และอาจารยแพทยเวลา 16.00 น. ในวัน
ราชการ และเวลา 8.00 น. ในวันหยุดราชการ และตองนําสมุดประจําตัวมาดวยทุกครั้ง เพื่อใหแพทยประจํา
บานฯ หรืออาจารยแพทยที่อยูเวรในวันนั้นๆลงชื่อรับทราบ
นิสิตแพทยตองอยูบนหอผูปวยตามที่ไดรับมอบหมาย ถามีความจําเปนที่ตองออกนอกโรงพยาบาล
ใหแจงแพทยประจําบานฯ หรืออาจารยแพทยที่อยูเวรในวันนั้นๆ
ระหวางการอยูเวร นิสิตแพทยควรติดตามดูแลผูปวยรวมกับแพทยประจําบานฯ เมื่อไดทําหัตถการ
หรือตรวจทางหองปฏิบัติการ ควรนําสมุดคูมอื ใหแพทยประจําบานฯ หรืออาจารยแพทยลงชื่อกํากับทุกครั้ง
ในกรณีที่นิสิตแพทยไมสามารถอยูเวรในวันนั้นได ใหแจงแพทยประจําบานฯ หรืออาจารยแพทยที่อยู
เวรในวันนั้นๆ ลวงหนา และจะตองรับผิดชอบแลกเวรใหนิสิตแพทยคนอื่นมาอยูแทนดวย และ ถาไม
ปฏิบัติตามที่กําหนดไวจะถือวานิสิตแพทยขาดการอยูเวร
ใหนิสิตแพทยจัดตารางเวรกันเอง แบงสัดสวนใหเทาๆ กัน โดยใหจัดอยูเวรในแตละวัน ที่ ward 3
คน, NICU 2 คนและ ER 1 คน รวม นสพ. 6 คน / เวร สงตารางเวรที่ คุณไพเราะ เจาหนาที่ธุรการภาควิชา ชั้น 9
ภายในสัปดาหแรกที่ขึ้นปฏิบัติงาน
2. การลาปวยและลากิจ
การลาปวยตองแจงแกอาจารยแพทยผูดูแลใหทราบในวันนั้นๆ โดยทางโทรศัพท
หรือแจงเปนการสวนตัวก็ได สวนการลากิจตองลาลวงหนาอยางนอย 3 วันทําการ โดยทําหนังสือถึงหัวหนา
ภาควิชาหรืออาจารยที่ปรึกษากอน เมื่อไดรับการอนุมัติแลวจึงจะสามารถลาได ถาลาปวยเกิน 1 วันจะตองมีใบรับรอง
แพทย แนบมาดวย
3. การรับผูปวยไวในความดูแล
ก. นิสิตแพทยหมุนเวียนกันรับผูปวยใหม และลงบันทึกผูปวยที่รับผิดชอบลงในสมุดทะเบียนรับผูปวยของ
นิสิตแพทยเอง โดยมีหัวหนากลุมนิสิตแพทยชวยจายผูปวยใหดูแลตามลําดับและตามความเหมาะสม
โดยปญหาหรือโรคที่ไดรับตองหลากหลาย
ข. นิสิตแพทยที่รับผูปวยในขณะที่อยูเวรใหรับผูปวยไวในความดูและสามารถเขียนรายงานสงได
ค. การรับผูปวยไวในความดูแล
1) การรับผูปวยเกาในวันแรกที่ปฏิบัติงานในหอผูปวย ใหนิสิตแพทยรับผูปวยเกาอยางนอยคนละ 1
ราย โดยเขี ย นสรุ ป ประวั ติ การตรวจร า งกาย ป ญ หาของผู ป ว ยทั้ ง หมด การดู แ ลรั ก ษา และ
ผลการรักษาที่ผานมา แนบลงในเวชระเบียนของผูปวย
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2) การรับผูปวยใหม
- กําหนดใหเขียนรายงานรับผูปวยใหมคนละ 3 ฉบับ โดยเปนเด็กโตและเด็กเล็กอยางนอยอยาง
ละ 1 ฉบับ (sick newborn) โดยใหนิสิตแพทยหมุนเวียนกันรับผูปวยเอง และจดบันทึกลงใน
สมุดทะเบียนรับผูปวยของนิสิตแพทยประจําตึกผูปวยในนั้นๆ
- เขียนรายงานผูปวยตามระบบ POMR และใหการวินิจฉัยตาม ICD 10การดูแลผูปวยแบบองค
รวม เชน เศรษฐานะ การสงเสริมสุขภาพและจริยธรรมรวมทั้งเขียนรายงานความคืบหนา
(progress note) ใหเสร็จ โดยตองสงรายงานภายในเวลา 72 ชั่วโมง หลังจากเริ่มรับผูปวย
ไวในความดูแล โดยสงที่ธุรการภาควิชา ถาสงเกินเวลาจะถูกหักคะแนน
- อภิปรายการเขียนรายงานผูปวย โดยใหนิสิตนัดพบกับอาจารยแพทยที่รับผิดชอบในการตรวจ
ในชวงเวลาที่วางจากการเรียนที่กําหนดไวในตารางสอน
3) การเขียนรายงานความคืบหนา (progress note)
- นิสิตแพทยตองเขียนรายงานความคืบหนา (progress note) ของผูปวยที่รับไวในความดูแลทุก
วันลงในเวชระเบียนของผูปวย โดยมีแพทยประจําบานฯ หรืออาจารยแพทยชวยตรวจทานอีก
ครั้งและลงชื่อกํากับให
4. การตรวจทางหองปฏิบัติการ
นิสิตแพทยควรทําการตรวจทางหองปฏิบัติการพื้นฐาน เชน UA, stool examination และการตรวจอื่นๆ
ที่จําเปนแกผูปวยดวยตนเอง และใหแพทยประจําบานฯ หรืออาจารยแพทยชวยตรวจสอบ และลงชื่อกํากับลงใน
สมุดประจําตัวนิสิตแพทยทุกครั้ง รวมทั้งลงผลการตรวจทางหองปฏิบัติการลงในเวชระเบียนของผูปวยใหเรียบรอย
นิสิตแพทยควรใชอุปกรณและน้ํายาตางๆ ดวยความประหยัด และควรชวยกันดูแลหองปฏิบัติการใหสะอาด
เรียบรอยอยูเสมอ โดยใหนิสิตแพทยที่อยูเวรนอกเวลาราชการประจําหอผูปวย 9/2 เปนผูรับผิดชอบ (รวมกับ
นิสิตแพทยป 4) ดูแลความสะอาดของหองปฏิบัติการ ตรวจเช็คน้ํายายอมสีและอุปกรณที่ขาด กอนลงเวรทุก
ครั้ง และขอเพิ่มเติมไดที่ คุณณฐพร (เจาหนาที่ธุรการ) โดยจะมีการสุมตรวจเช็คทุกสัปดาห
5. การทําหัตถการ
นิสิตแพทยควรมีโอกาสฝกหรือรวมสังเกตการณในการทําหัตถการที่เหมาะสม ภายใตความดูแลของแพทย
ประจํ าบ านฯ และ/หรื ออาจารยแพทย โดยนิ สิต แพทย ตองบั นทึกกิจกรรมดั งกลาวลงในสมุด ประจํ าตั ว เพื่อที่
อาจารยแพทยจะไดสอนเพิ่มเติมในหัตถการที่นิสิตแพทยยังไมเคยเห็น
* หมายเหตุ
ภาควิชาไดจัดทําสมุดบันทึกการทําหัตถการของนิสิตแพทย (Log book) และประสบการณการเรียนรูให
นิสิตพกติดตัว นิสิตตองบันทึกหัตถการที่ทําดวยตนเองหรือเคยเห็น พรอมทั้งใหอาจารยหรือแพทยประจําบานฯ ลง
ชื่อกํากับทุกครั้ง และใหสง Log book ที่ธุรการภาควิชาภายในเวลาไมเกิน 1 สัปดาหหลังจากลงกองกุมารฯ แลว
อนึ่ง ขอใหนิสิตแพทยทุกทานพึงรักษาเกียรติแหงตนและวิชาชีพไวสูงสุด นิสิตแพทยควรแตงกายให
เหมาะสมเรียบรอยทั้งภายในและนอกโรงพยาบาล พูดคุยและปฏิบัติกับผูปวยและเพื่อนรวมงานดวยความเปน
มิตร รวมทั้งควรรักษาไวซึ่งความสมานฉันทและสงบสุขขององคกร
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ภาคทฤษฎี
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาทฤษฎีพื้นฐานวาดวยการทํางาน การเจริญเติบโตของเด็กและทารกแรกเกิดทั้งทางรางกาย จิตใจและ
พฤติกรรมในภาวะปกติและผิดปกติ โภชนาการของเด็ก การวินิจฉัย การบําบัดรักษา การปองกันโรคและภาวะ
ผิดปกติของเด็กและทารกแรกเกิดที่พบไดทั่วไปในประเทศไทยรวมทั้งกุมารเวชศาสตรปองกันและสังคมและจิตวิทยา
ในเด็กรวมถึงการฝกปฏิบัติเพื่อใหมีความสามารถในการวิเคราะหและแกปญหาผูปวยเด็กเปนแบบองครวม (Holistic
approach) ภายใตการดูแลและแนะนําจากอาจารยแพทยและแพทยประจําบานฯ
การจัดประสบการณการเรียนรู
จัดใหมีการสอนเนื้อหาครอบคลุมความรูขั้นพื้นฐานของวิชากุมารเวชศาสตรของหนวยตางๆ โดยเนนหัวขอ
โรคหรือกลุมอาการที่พบบอยในประเทศไทยตามเกณฑมาตรฐานแพทยสภา
จัดแบงการเรียนรูในรูปแบบตางๆ ที่เปนภาคทฤษฎี ดังนี้
1.
2.
3.
4.

การบรรยาย (Lecture)
การสัมมนา (Case discussion)
การสอนโดยใชตัวอยางผูปวยเปนตัวตั้ง (Scenario )
การศึกษาดวยหองเรียนกลับทาง (flipped classroom)

จัดแบงการเรียนรูในรูปแบบตางๆ ที่เปนภาคปฏิบัติ ดังนี้
1. Work shop
การสอนแบบบรรยาย
เปนการเรียนรูโดยอาจารยเปนผูบอกเลาทั้งหมด อาจจะมีการยกตัวอยางประกอบรวมกับการซักถามและ
อภิปรายบาง
การสอนแบบสัมมนา(Case discussion)
เปนการเรีย นโดยมีนิสิตแพทยเปนผูนําเสนอปญหาผูปวยและดําเนินการอภิป รายตอผูเรีย นในชั้นโดยมี
อาจารยเปนผูคอยชี้แนะและใหความรูเพิ่มเติมขณะอภิปราย ในหัวขอ
1. approach to UAO
2. respiratory distress in newborn
3. tuberculosis in children
4. Approach to weakness
นิสิตแพทยในกลุมที่ไดรับมอบหมายใหทํา case discussion ในหัวขอใดใหไปติดตอกับอาจารยผูรับผิดชอบ
ลวงหนาอยางนอย 2 สัปดาห เพื่อวางแผนในการจัดการอภิปราย
การเรียนโดยใชตัวอยางผูปวยเปนตัวตั้ง (Scenario)
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เปนการเรียนรูโดยอาจารยจะยกตัวอยางผูปวยเปนตัวตั้ง รวมกับอภิปรายและซักถาม
การเรียนโดยวิธีหองเรียนกลับทาง (Flipped Classroom)
Flipped Classroom เปนการเรียนแบบ "กลับหัวกลับหาง" หรือ "พลิกกลับ" โดยเปลี่ยนรูปแบบวิธีการ
สอนจากแบบเดิมที่เริ่มจากครูผูสอนในหองเรียนเปลี่ยนเปนนักเรียนเปนผูคนควาหาความรูดวยตนเอง โดยใหนิสิต
แพทยภาควิชากุมารศึกษาหัวขอที่ไดรับมอบหมายผานทางเวปไซตภาควิชากอนเขาชั้นเรียน และมาทํากิจกรรมโดย
มีอาจารยรับผิดชอบในแตละหัวขอคอยแนะนําในชั้นเรียน
การสอนอบรมปฏิบัติการ
เปนการสอนโดยมีอาจารยสาธิตการทําหัตถการตางๆ นิสิตแพทยจะมีโอกาสไดฝกการทําหัตถการตางๆ
หลังจากที่จบจากการดูการสาธิตแลวโดยมีอาจารยชวยควบคุม การสาธิตหัตถการ จะเนนหัตถการที่ตองทําบอยๆ
ในผูปวยเด็กและทารกแรกเกิด ไดแก umbilical catheterization
การสอนขางเตียงผูปวย (อาจารยOPD 3)
จัดใหมีการสอนขางเตียงผูปวย (bedside teaching) สําหรับนิสิตกลุม OPD ในวันอังคารบาย โดยใหนิสิต
จัดเตรียมผูปวยไว
กุมารเวชศาสตรสังคม (Social pediatrics)
จุดมุงหมาย
1.

4.

เพื่อใหนิสิตแพทยสามารถ
บอกลักษณะปจจัยเสี่ยงความสําคัญของปญหาผลกระทบของเด็กที่ถูกทารุณกรรม ทั้งตอตัวเด็ก
เองและสังคม
บอกบทบาทของครอบครัว สังคม รวมทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมถึงบุคลากรทางแพทยในการ
ใหความชวยเหลือเด็กที่ถูกทารุณกรรม
บอกปจจัยเสี่ยง ความสําคัญและการปองกันการบาดเจ็บในเด็กจากสาเหตุหลักที่พบบอยในเด็ก
ชวงวัยตางๆ
ตระหนักถึงบทบาทของแพทยในการใหคําแนะนําลวงหนาเพื่อปองกันการบาดเจ็บในเด็ก

1.

อภิปรายตัวอยางผูปวย เรื่อง child abuse and neglect 1 ชั่วโมง

2.
3.
วิธีการ

การประเมินผลรายวิชา กม 521 ( PD 521)
แผนการประเมินผลการเรียนรู
ภาควิชาจะจัดการสอบแบบ formative evaluation ในสัปดาหที่ 3 เปนขอสอบ MCQ และจัดให
มีการประเมินความกาวหนา (Formative assessment) และใหขอมูลปอนกลับใหแกนิสิตเพื่อใหเกิดการพัฒนา
และจัดใหมีการประเมินรายวิชา ตามเกณฑ
ภาคทฤษฎี
จัดใหมีการสอบในสัปดาหสุดทายของการเรียน โดยจัดการสอบดังนี้
1. สอบ MCQ 60 ขอ
เวลา 2 ชั่วโมง คิดเปนสัดสวนรอยละ 30
2. สอบ MEQ 4 ขอ เวลา 2 ชัว่ โมง คิดเปนสัดสวนรอยละ 25
3. Case discussion
คิดเปนสัดสวนรอยละ 5
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ภาคปฏิบัติ
จัดแบบฟอรมการประเมินผลในรูปแบบตางๆ ตามที่นิสิตแพทยปฏิบัติงาน ใหอาจารยและแพทยประจํา
บานฯ เปนผูสังเกตการณและใหคะแนน โดยมีการใหคะแนนตามหัวขอตางๆ ดังนี้
1. รายงาน 3 ฉบับ
คิดเปนสัดสวนรอยละ 10
2. เจตคติ
คิดเปนสัดสวนรอยละ 10 (อาจารยใหรอยละ 5 และแพทยประจําบานฯ ใหรอยละ 5)
3. การปฏิบัติงาน Ward คิดเปนสัดสวนรอยละ 7 (อาจารยใหรอยละ 5 และแพทยประจําบานฯ ใหรอยละ 2)
4. การปฏิบัติงาน NICU คิดเปนสัดสวนรอยละ 7 (อาจารยใหรอยละ 5 และแพทยประจําบานฯ ใหรอยละ 2)
5. การปฏิบัติงาน OPD คิดเปนสัดสวนรอยละ 6
การประเมินผล
ภาคปฏิบัติคิดคะแนนการประเมินจากคะแนนดิบ โดยเกณฑผานตองมากกวา 50 คะแนน โดยมี
เกณฑการใหคะแนนดังนี้
เกรด
คะแนน
A
>80
B+
>75
B
>70
C+
>65
C
>60
D+
>55
D
>50
E
<50
ภาคทฤษฎีจากการสอบ เกณฑการใหคะแนนอิงกลุมโดยนําคะแนนดิบแปลงเปนคา T score เกณฑขั้นต่ํา
ตองไมนอยกวา -2SD โดยการอิงเกณฑดังนี้
เกรด
คา T score
A
>60
B+
>55
B
>50
C+
>45
C
>40
D+
>35
D
>30
E
<30
เกรดที่ไดจากภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จะนํามาคิดสัดสวนเปนเกรดของรายวิชา กม 521
ถือวานิสิตแพทยสอบผานเมื่อไดเกรดรวมทั้งการสอบขอเขียนและการปฏิบัติงานตั้งแตเกรด C นิสิตแพทยที่
สอบไมผานจะมีสิทธิ์สอบซอมไดตองมี GPA รวมเฉลี่ยเฉพาะปการศึกษา 2557 ไมนอยกวา 2.00
การสอบซอม
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1. จะตองสอบซอมภาคปฏิบัติ
ถาไดเกรดภาคปฏิบัติต่ํากวาเกรด C ใหสอบซอมโดยการขึ้นปฏิบัติงานตามระยะเวลาที่ภาควิชากําหนด หากผล
การประเมินการขึ้นปฏิบัติงานเพิ่มเติมไมผาน ใหประเมินเปนD+, D, E หรือ F และลงทะเบียนเรียนใหม ในภาค
การศึกษาถัดไป
2. จะตองสอบซอมภาคทฤษฎี ถาไดเกรดต่ํากวาเกรด C ใหสอบซอมขอสอบ MCQ 60 ขอ
3. หลังจากสอบซอมผานจะไดเกรดรวมรายวิชา PD 521 เปนเกรด C หากสอบซอมครั้งที่ 1 ไมผานเกณฑให
เกรดเปน D+, D, E และ F และลงทะเบียนเรียนใหมในภาคการศึกษาถัดไป
การประเมินการจัดการเรียนการสอนของภาควิชา
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน ใหนิสิตแพทยประเมินภาควิชาในภาพรวมและประเมินการสอนของอาจารย
แตละทานโดยนิสิตแพทยและโดยอาจารยดวยกันเอง
การประเมินผลการสอนของอาจารยภาควิชากุมารเวชศาสตร
1. จัดแบบฟอรมใหนิสิตแพทยประเมินการสอนของอาจารย โดยใหนิสิตแพทยประเมินทุกครั้งหลังจบ
ชั่วโมง เก็บรวบรวมสงที่ธุรการภาควิชากุมารฯ
2. จัดแบบฟอรมใหนิสิตแพทยประเมินการจัดการเรียนของภาควิชาในภาพรวม เมื่อจบสิ้นการปฏิบัติงาน
เพื่อนําผลสรุปจากการประเมินมาปรับปรุงการเรียนการสอนตอไป
หนังสือที่แนะนําใหอานประกอบ
1. ตําราและเอกสารหลัก
1. สมบูรณ จันทรสกุลพร, อรุชา ตรีศิริโชติ, ชนาธิป ลือวิเศษไพบูลย, โอฬาร พรหมาลิขิต, เกศรา อัศดา
มงคล, ไพโรจน จงบัญญัติเจริญ, บรรณาธิการ. กุมารเวชศาสตร 1. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ นพชัย
การพิมพ; 2555.
2. สมบูรณ จันทรสกุลพร, อรุชา ตรีศิริโชติ, ชนาธิป ลือวิเศษไพบูลย, โอฬาร พรหมาลิขิต, เกศรา อัศดา
มงคล, ไพโรจน จงบัญญัติเจริญ, บรรณาธิการ. กุมารเวชศาสตร 2. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ นพชัย
การพิมพ; 2555.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
1. Nelson textbook of pediatrics. 20th ed. Philadelphia. WB Saunders, 2015
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
1. Avery GB, Fletcher MA, MacDonald MG, eds. Neonatology: Pathophysiology and
management of newborn. 7th ed, Philadephia: J.B. Lippincott, 2015.
2. Kimberlin DW, Brady MT, Jackson MA, Long SS, eds. Red book : 2015 Report of the
committee on Infectious Diseases 30th ed. Elk Groove village, Illinois: AAP; 2015
3. Schwartz MW, Curry TA, Sargent AJ, et al. Pediatric Primary Care. A Problem-Oriented
Approach. 3rd edition, Mosby, 1997
4. อัจฉรา สัมบุณณานนท, บรรณาธิการ. สารน้ําและอิเล็กโทรไลตในเด็กความผิดปกติที่พบบอย. กรุงเทพ:
สาขาวิชาโรคไต ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล; 2559.
5. ปกิต วิชยานนท, สุกัญญา โพธิกําจร, เกียรติ รักษรุงธรรม, บรรณาธิการ. ตําราโรคภูมิแพ. โรงพิมพชวน
พิมพ: 2541
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ตารางที5่ ตารางสอนนิสิตแพทยชั้นปที่ 5 กลุม 1 ปการศึกษา 2562 ภาควิชากุมารเวชศาสตร
ระหวางวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ถึง 12 มกราคม 2563
หองเรียน PBL2 ชั้น3 ตึกคณะแพทยศาสตร
สัปดาหที่ 1
วันที่
วันจันทร 9 ธ.ค. 62

เวลา
8.00 – 9.00
12.00-13.00

13.00-14.00
15.00-16.00
วันอังคาร 10 ธ.ค. 62
8.00-16.00
วันพุธที่ 11 ธ.ค. 62
8.00 - 9.00
11.00 – 12.00
13.00 – 15.00
15.00-16.00
วันพฤหัสที่ 12 ธ.ค. 62 8.00 – 9.00
11.00-12.00
13.00-15.00
15.00-16.00
วันศุกรที่ 13 ธ.ค.62
8.00 – 9.00
11.00 – 12.30
13.00 – 15.00
15.00 – 16.00
สัปดาหที่ 2
วันที่
วันจันทร 16 ธ.ค.62

วันอังคาร 17 ธ.ค. 62

หัวขอเรื่อง

อาจารยผูสอน

ปฐมนิเทศ แนะนําหลักสูตรและการ
ปฏิบัติงาน
Afternoon report

อ.ปฐมคมและคณะ

หมายเหตุ

หยุด วันรัฐธรรมนูญ
Cholestasis

อ.ไพโรจน์

Scenario

กิจกรรมคณะ
Diabetes mellitus

อ.นัฎกานต์

Lecture

Workshop umbilical line
Well baby clinic

อ.กรรณิการ

Birth asphyxia and neonatal resuscitation

อ.จันทนา

Scenario

อาจารยผูสอน

หมายเหตุ

อ.ยิงวรรณ

Lecture

อ.กรรณิ การ์

Case discussion

อ.สรวุฒิ

Scenario

Afternoon report

เวลา
หัวขอเรื่อง
8.00 – 9.00
Approach to anaphylaxis
11.00 – 12.00
13.00 – 15.00
Afternoon report
Respiratory distress in Newborn
15.00 – 16.00
8.00 - 9.00
Shock
11.00 – 12.00
13.00 – 15.00
Bedside teaching
15.00 – 16.00 Pediatric procedures :

อ.ภัทรพร

Basic life support
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Common skin problems
8.00 – 9.00
Common behavioral problems
11.00 – 12.00
13.00 – 15.00
กิจกรรมคณะ
15.00 – 16.00
Child abuse and child protection
วันพฤหัสที่ 19 ธ.ค.62 8.00 – 9.00
Drug hpyersensitivity
11.00 – 12.00
13.00 – 15.00
Well baby clinic
15.00 – 16.00
วันศุกรที่ 20 ธ.ค. 62 8.00 – 9.00
11.00 – 12.00 Common abnormal developmental problems
Common problems in adolescent
13.00 – 14.00
15.00 – 16.00

อ.อรุ ชา

Lecture (VDO)

อ.บานชืน

Scenario

อ.มนจุฑา
อ.สมบูรณ์

Scenario

อ.ทวิมา
อ.สุธิดา

Scenario

หัวขอเรื่อง

อาจารยผูสอน

หมายเหตุ

Emerging ang re-emerging disease

อ.พนิต

Lecture

วันพุธที่ 18 ธ.ค. 62

สัปดาหที่ 3
วันที่
วันจันทรที่ 23 ธ.ค. 62

วันอังคารที่ 24ธ.ค. 62

เวลา
8.00 – 9.00
11.00-12.00
13.00-15.00
15.00-16.00
8.00-9.00
11.00-12.00
13.00-15.00

15.00-16.00
วันทีพ่ ุธ 25 ธ.ค.62
8.00-9.00
11.00-12.00
13.00-15.00
15.00-16.00
วันพฤหัสที่ 26 ธ.ค. 62 8.00-9.00
11.00-12.00
13.00-15.00
15.00-16.00
วันศุกรที่ 27 ธ.ค. 62
8.00 – 9.00
11.00 – 12.00
13.00 – 15.00
15.00 – 16.00

Afternoon report
Approach to glomerular disease in children

อ.ปฐมคม

Approach to UAO

อ.ภัทรพร

Case discussion

Acquired heart disease

อ.ภานุรุจ
(อ.พิเศษ)

งด Bedside
teaching

Common skin infections

อ.สุธิดา

กิจกรรมคณะ

Approach to weakness

อ.อัจฉราพร

Case discussion

อ.โอฬาร

Case discussion

Well baby clinic
Formative test (MCQ)
Afternoon report
Childhood tuberculosis
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สัปดาหที่ 4
วันที่
วันจันทรที่ 30 ธ.ค.62
วันอังคารที่31 ธ.ค.62
วันพุธที่ 1 ม.ค. 63
วันพฤหัสที่ 2 ม.ค. 63

วันศุกรที่ 3 ม.ค. 63

สัปดาหที่ 5
วันที่
วันจันทรที่ 6 ม.ค. 63

วันอังคารที่ 7 ม.ค. 63

วันพุธที่ 8 ม.ค.63

วันพฤหัสที่ 9 ม.ค.63

เวลา
8.00-16.00
8.00-16.00
8.00-16.00
8.00-9.00
11.00-12.00
13.00-15.00
15.00-16.00
8.00-9.00
11.00-12.00
13.00-15.00
15.00-16.00

เวลา
8.00-9.00
11.00-12.00
13.00-15.00
15.00-16.00
8.00-9.00
11.00-12.00
13.00-15.00
15.00-16.00
8.00-9.00
11.00-12.00
13.00-15.00
15.00-16.00
9.00-11.00

หัวขอเรื่อง
หยุด เพิ่มเติม วันสิ้นป
หยุด วันสิ้นป
หยุด วันขึ้นปใหม

อาจารยผูสอน

หมายเหตุ

อ.จันทนา

Lecture

Common oncologic problems

อ.ปั ญจรัตน์

VDO

หัวขอเรื่อง

อาจารยผูสอน

หมายเหตุ

Well baby clinic

Approach to preterm infant

Afternoon report

Afternoon report

Bedside teaching

กิจกรรมคณะ
สอบ MCQ

อ.ปฐมคม/
18

วันศุกรที่ 10 ม.ค. 63

9.00-11.00

สอบ MEQ

12.00-13.00

ประเมินผลการเรียนการสอน

รายชื่อกลุมของนิสติ ทีท่ ํา Case discussion
กลุมที่ 1 เรื่อง approach to UAO
1. นางสาว
กชกรณ
2. นางสาว
กนกพรรณ
3. นางสาว
ณัชชา
4. นาย
ทวิเทพ
5. นางสาว
ปณิชา
6. นางสาว
ปริญรศา

กลุมที่ 2 เรื่อง Tuberculosis in children
1. นางสาว
พรรณปพร
2. นางสาว
พลอยไพลิน
3. นางสาว
ฟาสิริ
4. นางสาว
ญาณินท
5. นาย
สุภวิช
6. นาย
กฤดิธัช

ไพเราะ/
ปรียาภรณ
อ.ปฐมคม/
ไพเราะ/
ปรียาภรณ
อ.ปฐมคม และ
คณะ

(ติดตออาจารยกอน 2 สัปดาห)

อาจารยที่ปรึกษา อ.ภัทรพร
เมฆาวุฒิกุล
สมะลาภา
อรุณไพโรจนกุล
เลี้ยววัฒนา
ภูสิริธนาโชติ
มงคลกุล

อาจารยที่ปรึกษา อ.โอฬาร/อ.พนิต
อัศวนภากาศ
รุงสกาวเลิศ
ถาวรวันชัย
ตั้งเจริญไพศาล
อยูเปนสุข
งามอุโฆษ
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กลุมที่ 3 เรื่องApproach to respiratory distress in newborn
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นาย
นาย
นาย
นาย
นาย
นางสาว

กิตติ
จิรกิต
เจษฏากร
ชนภัทร
ชลทิตย
ญานิศา

อาจารยที่ปรึกษา อ.กรรณิการ

สมสุขคงเกษม
โชติมา
พรนภา
วงศเจริญ
รุงศิรประภา
จุธากรณ

กลุมที่ 4 เรื่อง Approach to weakness
อาจารยที่ปรึกษา อ.อัจฉราพร
1. นาย
ทวัต
พโรดม
2. นาย
ปฐมชัย
โสภณนิธิประเสริฐ
3. นางสาว
ปทิตตา
จิรถาวรกุล
4. นางสาว
ลลิตา
ตุลสุข
5. นาย
อภิรักษ
พรเสรีกุล
6. นางสาว
ณัฐชา
สนองคุณวรกุล
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จรรยาบรรณนิสิตนักศึกษาแพทยไทย
(Thai Medical Student’s Code of Conduct)
1. ขอพึงปฏิบัติของนิสิตนักศึกษาไทยโดยทั่วไป (Thai Medical Student’s General Practice)
1.1 ยึดถือประโยชนของเพื่อนมนุษยเปนกิจที่หนึ่ง ประโยชนตนเปนที่สอง
1.2 มีคุณธรรม โดยเนน การมีวินัย อดทน ตรงตอเวลา ซื่อสัตย รับผิดชอบ ออนนอมถอมตน กตัญู กตเวที
มีเหตุผล แตงกายสุภาพเรียบรอยตามกาลเทศะ
1.3 ปฏิบัติตนใหอยูในกรอบจารีตแหงวิชาชีพ (Professionalism) ประพฤติตัวเปนแบบอยางที่ดีงามตอ
สังคม
1.4 ใฝรู เรียนรู รอบดาน และประยุกตใชไดเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคสมัย และใหเกิดประโยชน
แกเพื่อนมนุษย
1.5 มีวิจารณญาณในการใชทรัพยากรและเทคโนโลยีที่เหมาะสม และอยางคุมคา ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
1.6 ละเวนการรับผลประโยชนหรือสิ่งตอบแทนใดๆ ที่มีความเกี่ยวของหรืออาจมีผลกระทบที่ทําใหเกิดความ
เสื่อมเสียหรือนําไปสูความไมเหมาะสมตอความเปนนิสิตนักศึกษาแพทย องคกรนิสิตนักศึกษาแพทย
สถาบันแพทย และตอวิชาชีพเวชกรรมหรือจรรยาแพทย
2. ขอพึงปฏิบัติของนิสิตนักศึกษาไทยตอผูปวย (Thai Medical Student’s Practice to Patient)
ตองเคารพสิทธิผูปวย ใหเกียรติและปฏิบัติตอผูปวยอยางเหมาะสมเสมือนครูบาอาจารย โดย
2.1 เก็บความลับผูปวยและหามเผยแพร ยกเวนเพื่อประโยชนทางการแพทยโดยตองไดรับความยินยอมจาก
ผูปวย
2.2 สื่อสารกับผูปวยอยางสุภาพ แจงขอมูลที่ถูกตองและอยางเหมาะสม
2.3 ไมแสวงหาผลประโยชนอื่น ๆ จากผูปวย ยกเวนเพื่อการศึกษา
2.4 คํานึงถึงความปลอดภัยของผูปวยและตัวนิสิตนักศึกษาเองในการใหการรักษา โดยตระหนักในขอจํากัด
ของตนเอง
2.5 ปฏิบัติตอผูปวยตามกาลเทศะ โดยคํานึงถึงความรูสึกและเคารพความเปนสวนตัวของผูปวย
3. ขอพึงปฏิบัติของนิสิตนักศึกษาไทยตอผูอื่น (Thai Medical Student’s Practice to Others)
3.1 ให เ กีย รติ และเคารพในศักดิ์ ศรี ของอาจารย รุ น พี่ เพื่อน รุ น น อง และบุ คลากรทุกฝ าย ทุกระดั บ ใน
สถาบันการศึกษา และสถานพยาบาล รวมทั้งผูอื่นในสังคม
3.2 ชวยเหลือเกื้อกูล มีน้ําใจ ตอเพื่อนนิสิตนักศึกษาแพทยและเพื่อนรวมสหวิชาชีพดวยกัน
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ขอปฏิบัติของนิสิตแพทยในการเขาสอบทุกรายวิชา
เมื่อมาถึงสนามสอบ
ใหนิสิตแพทยที่เขาสอบทุกคนรายงานตัวตอประธานหรือกรรมการคุมสอบที่หนาหองสอบประมาณ 15 30 นาที กอนเวลาสอบ
กอนสอบ
1. ในการสอบทุกครั้งนิสิตแพทยจะตองนําบัตรคลองคอ หรือบัตรประจําตัวนิสิตแพทย หรือบัตรประชาชน
แสดงตอกรรมการคุมสอบกอนเขาหองสอบ ถาลืมบัตรและไมสามารถกลับไปเอาบัตรไดภายใน 15 นาที ให
เขียนบันทึกเปนลายลักษณอักษรตามแบบฟอรมที่งานแพทยศาสตรศึกษากําหนดกอนเขาหองสอบ
2. นิสิตแพทยควรเขาหองน้ําใหเรียบรอยกอนเขาหองสอบ
3. ใหกรรมการคุมสอบตรวจสอบความเรียบรอยของนิสิตแพทยกอนเขาหองสอบอยางละเอียด โดยอุปกรณที่
สามารถนําเขาหองสอบได ไดแก
a. บัตรคลองคอ หรือบัตรประจําตัวนิสิตแพทย หรือบัตรประชาชน
b. ดินสอดํา 2B กบเหลาดินสอ ยางลบ และปากกา
c. นาฬิกาชนิดมีเข็มเทานั้น
d. เสื้อกันหนาว ซึ่งตองไดรับการตรวจอยางละเอียดถี่ถวนกอนเขาหองสอบ
ไมอนุญาตใหนิสิตแพทยนําอุปกรณสื่อสารทุกชนิด ผาพันคอ และกระเปาเขาหองสอบ ใหนําไปใส
กลองที่เตรียมไวใหหนาหองสอบ (งานแพทยศาสตรศึกษาจะเตรียมกลองไวให)
ระหวางสอบ
1. ใหนิสิตแพทยอานระเบียบการสอบบนปกขอสอบ และปฏิบัติตามอยางเครงครัด
2. หากมาสายเกิน 15 นาที ใหเซ็นตใบยินยอมรับสภาพวามาสอบสายตามแบบฟอรมที่กําหนดโดยไมมีขอ
โตแยงใดๆ ทั้งสิ้น
3. ขอสอบตองใหเขียนชื่อ-สกุล รหัสนิสิตแพทยที่แผนขอสอบทุกใบ หากนิสิตแพทยไมเขียน ชื่อ-สกุล จะไม
ตรวจขอสอบในขอนั้นๆ
4. นิสิตแพทยควรนั่งสอบใหสุภาพ
5. หากตรวจพบอุปกรณที่ไมใชอุปกรณการสอบ จะถือวาทุจริตในการสอบพรอมทั้งใหเซ็นตเอกสารใบยินยอม
รับสภาพในการสอบ
6. หากนิสิตแพทยมีความจําเปนที่จะเขาหองน้ํา ใหยกมือขออนุญาต และจะอนุญาตใหเขาไดครั้งละ 1 คน
โดยมีเจาหนาที่นําไป และนิสิตตองลงชื่อและเวลาเขา-ออกหองสอบทุกครั้ง
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หลังสอบ
1. เมื่อกรรมการคุมสอบบอกวาหมดเวลาสอบ ใหนิสิตแพทยทุกคนวางปากกา ดินสอทันที หากไมหยุดทํา
ขอสอบจะถื อวาการสอบนี้เปนโมฆะ ใหนิสิต แพทยวางปากกาหรือดินสอทันที และนั่งอยู กับที่จนกว า
กรรมการคุ มสอบจะอนุ ญาตให ออกจากห องสอบได และห ามลุ กออกจากที่นั่ ง กอ นได รั บ อนุ ญ าตจาก
กรรมการคุมสอบ
2. หากนิสิตแพทยทําขอสอบเสร็จเรียบรอยกอนเวลา ใหนิสิตแพทยนั่งทบทวนขอสอบกอนจนกวาจะไดรับ
อนุญาตจากกรรมการคุมสอบใหลุกออกจากที่นั่งได โดยตองใชเวลาสอบไปแลวเกินครึ่งหนึ่งของเวลาสอบ
ทั้งหมด และตองไดรับการตรวจสอบความถูกตองของขอสอบจากเจาหนาคุมสอบจึงจะออกจากหองได
3. เมื่อออกจากหองสอบแลวใหนิสิตแพทยออกไปจากบริเวณหนาหองสอบทันที หามยืนอยูหนาหองสอบไมวา
กรณีใดๆ ทั้งสิ้น

23

นิสิตแพทยสามารถเขาดูขอมูลการเรียนการสอนไดที่เว็บไซตของภาควิชา
โดย scan QR code ดานลางนี้

แบบประเมินลงกองนิสิตแพทยชั้นปที่ 5
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