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กระบวนวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 3 ปีการศึกษา 2564 
 

 
ชื่อกระบวนวิชา         เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 3 (4 หน่วยกิต) 
ระยะเวลาที่ฝึกปฏิบัติงาน 
ภายใต้ความรับผิดชอบของภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน 2 สัปดาห์  
คณาจารย์ผู้สอน     อาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน และอาจารย์พ่ีเลี้ยง

โรงพยาบาลที่เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงาน 
 
ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 
 การให้การบริบาลสุขภาพแบบผสมผสาน การท างานเป็นส่วนหนึ่งของทีมสุขภาพ การค้นคว้าหาข้อมูล         
จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การประเมินข้อมูลด้วยหลักการของระบาดวิทยาคลินิกและ         
เวชศาสตร์เชิงประจักษ์ การประเมิน วิเคราะห์ และวางแผนแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบบริการในโรงพยาบาลตลอดจน
ปัญหาสุขภาพในชุมชน คุณธรรม จริยธรรม เจตคติท่ีดี และความเข้าใจต่อเพ่ือนมนุษย์และสังคม  
 
 
วัตถุประสงค์   

เมื่อสิ้นสุดกระบวนวิชานี้ นักศึกษาสามารถ 
1. ให้การบริบาลสุขภาพแบบผสมผสานและครอบคลุม ได้แก่การประเมินสุขภาพ การคัดกรองปัจจัยเสี่ยง                       

การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันความเจ็บป่วย การตรวจวินิจฉัยปัญหาสุขภาพ การบ าบัดปัญหาสุขภาพ การให้
ความเห็นทางการแพทย์ และ การฟ้ืนฟูสภาพ จากระดับบุคคล ครอบครัว เชื่อมโยงไปสู่ระดับชุมชนและสังคม ใน
ทุกมิติของสุขภาพ ได้แก่ กาย จิต สังคม และปัญญา โดยใช้ความรู้และศาสตร์การดูแลสุขภาพที่หลากหลาย  

2. ค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งมีวิจารณญาณในการประเมินข้อมูลด้วย
หลักการของระบาดวิทยาคลินิก เวชศาสตร์เชิงประจักษ์ และน าข้อมูลมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 

3. ประเมิน วิเคราะห์ปัญหา และวางแผนพัฒนาระบบงานในโรงพยาบาล และระบบบริการสาธารณสุขในชุมชนได้ 
4. แสดงคุณธรรม จริยธรรม เจตคติที่ดี ความเข้าใจต่อเพ่ือนมนุษย์และสังคม แสะสามารถท างานเป็นส่วนหนึ่งของทีม

สุขภาพ 
 
 

ภาพรวมของการจัดการเรียนการสอน 
 

 เวลา 8.00 น. ของวันขึ้นกอง อาจารย์ผู้ รับผิดชอบกระบวนวิชาจะให้ค าแนะน าเกี่ยวกับกระบวนวิชา                              
การจัดการเรียนการสอน การประเมินผล และมอบคู่มือการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา 

 นักศึกษาแต่ละกลุ่มแบ่งเป็นกลุ่มย่อย 4 กลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน เดินทางไปโรงพยาบาลชุมชนที่เป็นสถานที่                      
ฝึกปฏิบัติงานแห่งใดแห่งหนึ่ง ได้แก่ โรงพยาบาลเชียงดาว โรงพยาบาลแม่วาง โรงพยาบาลฮอด โรงพยาบาลแม่ทา 
โรงพยาบาลงาว โรงพยาบาลลี้ โรงพยาบาลแม่ออน และโรงพยาบาลสันก าแพง โดยให้ออกเดินทางเช้าของ                   
วันอังคารสัปดาห์แรกของของการฝึกปฏิบัติงาน ถึงโรงพยาบาลก่อนเวลา 10.00 น. มอบหนังสือส่งตัวและ              
แบบประเมินให้อาจารย์พ่ีเลี้ยง นักศึกษาที่จะเดินทางไปกับรถ รับ-ส่ง ของคณะฯ ให้แจ้งอาจารย์ประจ ากระบวน
วิชาภายในเวลา 13.00 น. ก่อนวันเดินทาง  
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 ระยะเวลาที่ เหลือจนถึงเย็นวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่สอง  นักศึกษาร่วมปฏิบัติงานและเรียนรู้ งานต่าง  ๆ                              
ตามได้รับมอบหมาย ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์พ่ีเลี้ยง ณ โรงพยาบาลชุมชน โดยเป็นความรับผิดชอบของ
นักศึกษาที่จะปรึกษาอาจารย์พ่ีเลี้ยง เพ่ือก าหนดตารางการฝึกปฏิบัติงานต่าง ๆ ระหว่างการฝึกปฏิบัติงาน 

 นักศึกษาแต่ละกลุ่มโรงพยาบาลจะมีอาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน 2 ท่าน ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาแนะน า 
ติดตาม และประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาในความรับผิดชอบ 

 นักศึกษาต้องให้อาจารย์พ่ีเลี้ยงหรือเจ้าหน้าที่ที่อาวุโสสูงสุดที่ก ากับดูแลการฝึกปฏิบัติงานแต่ละอย่าง ลงนามรับรอง
การปฏิบัติงานตามท่ีก าหนดไว้ในหน้าสุดท้ายของคู่มือนี้ 

 นักศึกษาเดินทางกลับคณะฯ ในเย็นวันพฤหัสสัปดาห์ที่ 2 ของการฝึกปฏิบัติงาน (หลังจากปฏิบัติงานที่โรงพยาบาล
แล้ว) ส าหรับนักศึกษาที่จะกลับกับรถคณะฯ ให้แจ้งอาจารย์ประจ ากระบวนวิชาล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน                   
เพ่ือนัดหมายเวลาไปรับ 

 นักศึกษาต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่ที่โรงพยาบาลชุมชนให้ครบตามก าหนด ไม่อนุญาตให้กลับก่อนเวลาโดยไม่มีเหตุ
จ าเป็น กรณีที่มีเหตุจ าเป็นนักศึกษาต้องขออนุญาตจากอาจารย์พ่ีเลี้ยงและอาจารย์ประจ ากลุ่ม หรืออาจารย์
ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา ถ้านักศึกษาขาดการฝึกปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลชุมชน ภาควิชาฯ อาจพิจารณาให้                       
ไม่ผ่านกระบวนวิชานี้ (F) 

 วันศุกร์ สัปดาห์ที่ 2 เวลา 8.30 – 12.00 น. นักศึกษาน าเสนอผลงานกลุ่มที่ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน  
 วันศุกร์ สัปดาห์ที่ 4 (หลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอนที่ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว)  เวลา 08.30 – 11.45 น. 

นักศึกษาท าข้อสอบลงกอง และกรอกแบบประเมินกระบวนวิชา ที่ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน 
 ส าหรับกระบวนวิชานี้ วันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เป็นวันหยุด อย่างไรก็ตาม ถือเป็นหน้าที่ของ

นักศึกษาที่ต้องอยู่ฝึกปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลหากท างานที่ได้รับมอบหมายเสร็จไม่ทันตามก าหนด หรือ                 
มีกิจกรรมที่อาจารย์พ่ีเลี้ยงมอบหมายเป็นกรณีพิเศษ เช่น ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่  สอบสวนโรค หรือกิจกรรม
รณรงค์ทางด้านสาธารณสุข เป็นต้น 
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ตารางการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาแต่ละกลุ่ม 
 

สัปดาห์ที่ 1 
วัน เช้า บ่าย 

จันทร์ 

 
Orientation 

การวิเคราะห์และ 
การจัดล าดับความส าคัญ

สาเหตุของปัญหา           
ในการศึกษาระบบงาน 
อ.นพ.กัมปนาท และ

คณาจารย ์
(8.00-10.00 น.)  

  

 
งานด้านอาชีวอนามัย 
ความปลอดภัย และ

สิ่งแวดล้อม          ใน
โรงพยาบาล 

อ.นพ.กัมปนาทและ
คณาจารย ์

(10.00-11.00 น.) 
 

 
การออกใบรับรองแพทย ์

ในการท างาน 
และการเบิกกองทุน 

เงินทดแทน 

อ.นพ.กัมปนาทและ
คณาจารย ์

(11.00-12.00 น.) 

 
Hospital management 

for patient safety 
คณาจารย ์

(13.00-16.00 น.) 
 
 

อังคาร 
เดินทางไปพ้ืนท่ี 
ฝึกปฏิบัติงาน 

(ถึงรพช. ไม่เกิน 10:00 น.) 
                    ฝกึปฏิบัติงานท่ีโรงพยาบาล 

พุธ ฝกึปฏิบัติงานท่ีโรงพยาบาล 
พฤหัสบด ี ฝกึปฏิบัติงานท่ีโรงพยาบาล 

ศุกร ์ ฝกึปฏิบัติงานท่ีโรงพยาบาล 
 

สัปดาห์ท่ี 2 
วัน เช้า บ่าย 

จันทร์ ฝึกปฏิบัติงานท่ีโรงพยาบาล 
อังคาร ฝึกปฏิบัติงานท่ีโรงพยาบาล 

พุธ ฝึกปฏิบัติงานท่ีโรงพยาบาล 

พฤหัสบด ี                          ฝกึปฏิบัติงานท่ีโรงพยาบาล 
เดินทางกลับคณะ 

(15.00 น.) 
ศุกร์ น าเสนองานกลุ่ม (8.30-12.00 น.) ส่งรายงานที่ภาควิชาฯ ก่อนเวลา 16.00 น. 
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งานที่มอบหมาย (Assignments) 
 
มีงานที่นักศึกษาได้รับการมอบหมายให้ท าระหว่างฝึกปฏิบัติหน้าที่ท่ีโรงพยาบาล 4 อย่าง ได้แก่ 

1) โครงงานกลุ่มศึกษาปัญหาเชิงระบบ  
2) อาชีวเวชศาสตร์ 
3) งานคลินิก  
4) การศึกษาบทบาทของแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชน ดังนี้ 

1. อาชีวเวชศาสตร์  

รายงานการเดินส ารวจหน่วยงานในโรงพยาบาล 

ให้นักศึกษาเดินส ารวจหน่วยงานในโรงพยาบาลชุมชนเพ่ือศึกษาความเสี่ยงในการท างาน จากนั้นให้                      
นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการด้านอาชีวเวชศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและออกแบบการตรวจคัดกรองสุขภาพ            
บุคลากรตามปัจจั ย เสี่ ย ง  และท ารายงานการส ารวจโรงพยาบาลกลุ่ มละ 1 ฉบับ  ส่ ง เป็น ไฟล์  ที่                                   
Email: natthacha.bim@gmail.com ในวันน าเสนองานกลุ่ม ก่อนเวลา  16.00 น. 

2.   งานกลุ่ม: โครงงานศึกษาปัญหาเชิงระบบ (Group project) 

แนวทางการด าเนินงาน 

ขั้นตอนที่ 1 ระบุปัญหา 
 ให้นักศึกษาช่วยกันระบุปัญหาที่จะศึกษา เพ่ือหาสาเหตุและเสนอแนวทางแก้ไข 
 ปัญหาที่เลือกศึกษาอาจเป็นการไม่บรรลุเป้าหมายของระบบงานต่าง ๆ ในโรงพยาบาล หรือความเสี่ยง/

อันตรายที่เกิดกับผู้ป่วยที่มารับบริการ หรือปัญหาระบบงานด้านสุขภาพในชุมชนก็ได้  
 ปัญหาควรมีความชัดเจน เฉพาะเจาะจง และขอบเขตไม่ใหญ่เกินกว่าที่จะศึกษาได้ในเวลาจ ากัด 
 ปัญหาอาจได้จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในวันแรกๆ ของการ               

ฝึกปฏิบัติงาน หรืออาจได้จากที่อาจารย์พ่ีเลี้ยงเตรียมไว้ให้  
 เลือกปัญหาที่กลุ่มมีความสนใจร่วมกันมา 1 เรื่อง และควรเตรียมปัญหาส ารองอีกอย่างน้อย 1 เรื่อง               

เผื่อกรณีที่ปัญหาที่เลือกไว้ในล าดังแรกไม่เหมาะสมที่จะน ามาศึกษา 
 ปรึกษาอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือให้ความเห็นชอบหัวข้อเรื่อง (ให้อาจารย์พี่เลี้ยงลงนามรับรอง) 
 แจ้งอาจารย์ประจ ากลุ่ม ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน ทั้ง 2 ท่าน ทางอีเมล์ ภายในวันพุธสัปดาห์แรก 

ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาระบบงานที่เกี่ยวข้อง 
 ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ (ข้อมูลที่มีอยู่เดิม) ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่ต้องการศึกษา เช่นสรุปผลการด าเนินงาน                       

สรุปรายงานอุบัติการณ์ และสถิติท่ีแสดงถึงสถานการณ์ปัญหา 
 ศึกษาระบบงานที่เกี่ยวข้อง โดยการสังเกตการท างาน สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือท าการส ารวจ จนเข้าใจตัว

ระบบ ขั้นตอนการด าเนินงาน และข้ันตอนที่เป็นปัญหา 
 เขียนแผนผังล าดับงาน (Work flow) ที่แสดงขั้นตอนกระบวนการ (Process) ของระบบที่เกี่ยวข้องกับปัญหา 

โดยอธิบายขั้นตอนการด าเนินงานที่ส าคัญว่าคืออะไรบ้าง  
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ขั้นตอนที่ 3 ระบุข้ันตอนที่เป็นปัญหาหรือมีความเสี่ยง 

 จากข้อมูลที่ได้มาระหว่างการศึกษาระบบงานที่เกี่ยวข้อง ให้ระบุว่าขั้นตอนใดบ้างที่เป็นปัญหาหรือมีความเสี่ยง
ที่จะก่อให้เกิดปัญหา หรือควรจะมีแต่ไม่มี โดยใช้หลักวิชาการ และมาตรฐานการจัดบริการเรื่องนั้น  ๆ 
ประกอบการพิจารณา  

 ท าเครื่องหมายแสดงต าแหน่งของปัญหาย่อยต่าง ๆ ลงในแผนผังล าดับงาน 
 เขียนรายการปัญหาย่อย ๆ ที่พบ 

ขั้นตอนที ่4 รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์หาสาเหตุต่าง ๆ ของปัญหา 
 ให้นักศึกษาช่วยกันรวบรวมข้อมูลเพ่ือหาสาเหตุของปัญหาย่อยแต่ละอัน โดยอาจใช้เทคนิคเชิงคุณภาพ 

(สัมภาษณ์ สนทนากลุ่ม สังเกต) เทคนิคเชิงปริมาณ(แบบสอบถามปลายปิด) หรือทั้งสองเทคนิคร่วมกัน 
 การรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพอาจใช้วิธีสัมภาษณ์ และ/หรือ ท ากลุ่ม กับ key informants และใช้เทคนิคถาม

ว่า ท าไมๆ ต่อไปเรื่อย ๆ เพื่อหาสาเหตุที่เป็นรากของปัญหานั้น ๆ  
 การรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ อาจใช้การส ารวจความคิดเห็น หรือทดสอบความรู้ของผู้ที่เกี่ยวข้อง  
 เลือกใช้เครื่องมือใดก็ได้ต่อไปนี้ได้แก่ mind map, tree diagram, หรือ cause and effect diagram       

(ผังก้างปลา- Ishikawa diagram) ในการแจกแจงรายละเอียดวิเคราะห์รากของปัญหาย่อยแต่ละอัน  
 ปรึกษาผู้เกี่ยวข้องและอาจารย์พ่ีเลี้ยง (ให้อาจารย์พี่เลี้ยงลงนามรับรอง) 

ขั้นตอนที่ 5 จัดล าดับความส าคัญของสาเหตุ 
 เนื่องจากนักศึกษาอาจค้นพบสาเหตุที่เป็นรากเหง้าของปัญหาจ านวนมาก การแก้ไขทุก ๆ สาเหตุจึงเป็นไปได้

ยาก จึงให้ท าการเลือกเฉพาะบางสาเหตุเพ่ือน ามาเสนอแนวทางแก้ไข  
 ให้ใช้ Matrix data analysis ในการช่วยจัดล าดับความส าคัญของสาเหตุ **ด้วยคนที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย 

ขั้นตอนที ่6 เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา 
 ค้นคว้ารวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติม ได้แก่ ข้อมูลวิชาการ ข้อมูลบริบทของโรงพยาบาล และความคิดเห็นจาก

ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้ส าหรับออกแบบแนวทางแก้ไขปัญหา 
 เขียนแนวทางการแก้ไขปัญหาในลักษณะของโครงการ ให้สอดคล้องกับสาเหตุของปัญหาที่พบ 
 ปรึกษาผู้เกีย่วข้องและอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือให้ความเห็นชอบ (ให้อาจารย์พี่เลี้ยงลงนามรับรอง) 

 

ผลงาน 
1. รายงาน  

ให้นักศึกษาช่วยกันเขียนรายงานความยาวประมาณ 20 หน้า (ไม่รวมภาคผนวก) ขนาดกระดาษ A4 
ขนาดอักษรหลัก 16 ท าส าเนาเป็น 2 ฉบับ ส่งที่คุณณัฐชา ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน หลังน าเสนองานกลุ่ม 
(ยกเว้นกรณี หลังการน าเสนอแล้วอาจารย์ระบุเป็นลายลักษณ์อักษร ให้แก้ไขเนื้อหาบางส่วน ให้ส่งภายในวันจันทร์
สัปดาห์ถัดไป หลังจากเสนองานกลุ่ม) โดยให้มีเนื้อหาประกอบด้วย  

 ปกรายงาน  
 บทน า 

 ข้อมูลทางด้านวิชาการของประเด็นปัญหาที่เลือกท า เช่นถ้าตัวปัญหาเกี่ยวข้องกับโรค ให้บอกสาเหตุ ระบาด
วิทยา พยาธิวิทยา และการด าเนินโรค เป็นต้น 
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 อธิบายลักษณะและขนาดของปัญหาที่น ามาศึกษา   
 เหตุผลที่เลือกศึกษาปัญหานี้ มีความส าคัญอย่างไร และหากไม่ป้องกันแก้ไขจะส่งผลกระทบอย่างไร 

 วิธีการศึกษา 
 ระบุขั้นตอน วิธีการ และเครื่องมือที่ใช้ในศึกษา 

 ผลการศึกษา 
 แผนผังล าดบังาน (Work flow) ของระบบงานที่เก่ียวข้องกับปญัหา 
 แผนผังล าดบังาน (Work flow) ที่เคร่ืองหมายแสดงต าแหน่งของปัญหาย่อยต่าง ๆ เพิ่มลงไว้ 
 รายการปัญหาย่อย ๆ ที่พบ 
 การวิเคราะห์สาเหตุที่เป็นรากของปัญหาย่อยแต่ละอัน โดยใช้ mind map, tree diagram, หรือ cause and 

effect diagram และค าบรรยายประกอบ 
 การจัดล าดบัความส าคัญของสาเหตุ  

 โครงการแก้ไขปัญหา 
 ข้อจ ากัดในการศึกษา 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาที่เก่ียวข้องในอนาคต  
 กิตติกรรมประกาศ  
 บรรณานุกรม  
 ภาคผนวก เช่น แบบสัมภาษณ์ แผนงาน/โครงการที่เก่ียวข้อง และรายงานผลการด าเนินงานของระบบที่เก่ียวข้อง 

2. การน าเสนอ 
 ให้นักศึกษาช่วยกันเตรียมการน าเสนอผลการศึกษาฯ ด้วยโปรแกรม Microsoft Power point เวลาไม่เกิน 30 

นาที เนื้อหาล้อตามรายงาน อาจปรับล าดับการน าเสนอให้กระชับ และเพิ่มรูปภาพ แผนภาพประกอบ เพื่อง่าย
ต่อความเข้าใจ และท าให้น่าสนใจมากข้ึน 

 น าเสนอ 
 ครั้งแรก แก่อาจารย์พี่เลี้ยงและผู้ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่ศึกษาที่โรงพยาบาล ในสัปดาห์สุดท้ายของการฝึก

ปฏิบัติงานก่อนเดินทางกลับ (ให้อาจารย์พี่เลี้ยงลงนามรับรอง) 
 คร้ังที่สอง แก่อาจารย์ประจ ากลุ่ม ณ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน ในวันศุกร์สัปดาห์สุดท้าย เวลา 8.30 น. 

หมายเหตุ: ให้ส่งไฟล์รายงานและไฟล์น าเสนอทาง Email: natthacha.bim@gmail.com พร้อมกับรายงานด้วย 

การรายงานความก้าวหน้า 
 ให้นักศึกษารายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงานจ านวน  2 ครั้ง  

 ครั้งที่หนึ่ง ภายในวันพุธสัปดาห์ที่สองของการฝึกปฏิบัติงาน ให้แจ้งหัวข้อปัญหาเชิงระบบที่จะศึกษา 
โดยให้รายงานทางจดหมายอิเล็คทรอนิคส์ (email) ไปยังอาจารย์ประจ ากลุ่มภาควิชาเวชศาสตร์
ชุมชนทั้ง 2 ท่าน 

 ครั้งที่สอง วันจันทร์สัปดาห์ที่สองของการฝึกปฏิบัติงาน โดยให้รายงานผลการด าเนินการจนถึง
ความก้าวหน้าล่าสุด ทางจดหมายอิเล็คทรอนิคส์ (email) ไปยังอาจารย์ประจ ากลุ่มภาควิชเวชศาสตร์
ชุมชนทั้ง 2 ท่าน 

 

2. งานคลินิก  
 ให้นักศึกษาเรียนรู้เรื่องระบบส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน เน้นศึกษาลักษณะของผู้ป่วย ระบบงานของห้องฉุกเฉิน 

บทบาทของแพทย์เวรและบุคลากรสหวิชาชีพ รถฉุกเฉินและระบบส่งต่อ โดยอยู่เวรห้องฉุกเฉินร่วมกับ
แพทย์พ่ีเลี้ยงระหว่างเวลา 18.00 น.- 21.00 น. ทั้งหมด 2 ครั้ง (ให้อาจารย์พี่เลี้ยงลงนามรับรอง) 
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 3.     บทบาทแพทย์ประจ าโรงพยาบาลชุมชน 

a. การบริหารองค์กร 
i. ในระยะ 1-3 วันแรกที่ไปถึง รพ. ให้ศึกษาโครงสร้างองค์กรของโรงพยาบาล โดยไปเยี่ยมชมหน่วยงาน

ต่าง ๆของโรงพยาบาลในช่วงที่เวลาสะดวก และให้ซักถามเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานนั้น ๆ 
ความเชื่อมโยงกับแพทย์ประจ า และปัญหาที่อยากให้นักศึกษาน าไปศึกษาเป็นงานกลุ่ม (ถ้ามี) 

ii. ท าความเข้าใจเกี่ยวกับคณะกรรมการต่าง ๆ ที่มีความส าคัญต่อการด าเนินงานของโรงพยาบาล  และที่
แพทย์ประจ ามีบทบาทเกี่ยวข้อง เช่น กรรมการความเสี่ยง กรรมการควบคุมการติดเชื้อ กรรมการ 
Patient Care Team กรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ กรรมการพิจารณาการใช้ยาและทรัพยากร
อย่างเหมาะสมเป็นต้น โดยให้หาโอกาสพูดคุยกับประธานหรือเลขาของ คณะกรรมการดังกล่าว เพ่ือ
รับทราบถึง 1) บทบาทหน้าที่ 2) ผลงานความส าเร็จที่ผ่านมา 3) ภารกิจที่อยู่ระหว่างด าเนินการ                
4) ปัญหาอุปสรรค และ (5) ความคาดหวังต่อแพทย์ประจ า รพ. ในการสนับสนุนการท างานของ
คณะกรรมการนั้น ๆ 

iii. หาโอกาสนัดหมายผู้อ านวยการโรงพยาบาล เพ่ือเข้าพบและขอให้ช่วยถ่ายทอดประสบการณ์การ
บริหารโรงพยาบาลให้ฟัง 
 
 

b. ระบบงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation) 
i. ศึกษาระบบงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล โดยพูดคุยกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 

สรุป Hospital profile และระบบงานส าคัญๆ เช่น ระบบยา เวชระเบียน การควบคุมโรคติดเชื้อ               
ให้เชื่อมโยงบทบาทของแพทย์ประจ า กับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 

ii. ศึกษาผลงานเด่นหรือความส าเร็จด้านพัฒนาคุณภาพบริการของโรงพยาบาล 2-3 เรื่อง เช่นการใช้ 
C3THER หรือ SIMPLE กิจกรรม 3P กิจกรรมLEAN กิจกรรมCQI  โดยรับฟังจากผู้ปฏิบัติงาน หรือ
สังเกตการณ์สถานที่จริง  ศึกษาบทบาทของวิชาชีพแพทย์และปัจจัยแห่งความส าเร็จนั้น 

c. การใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมและการบริหารการเงิน รพ. (Hospital Financing) 
i. คุยกับผู้อ านวยการโรงพยาบาล แพทย์ เภสัชกร หรือผู้รับผิดชอบด้านการตรวจสอบการเรียกเก็บจาก

กองทุนต่าง ๆ  ถามถึงตัวอย่างการใช้ทรัพยากรที่เหมาะสมและไม่เหมาะสม เน้นที่เกี่ยวข้องกับแพทย์
ประจ า 

ii. พบกับผู้รับผิดชอบคุณภาพเวชระเบียนโรงพยาบาลและผู้รับผิดชอบงานประกันสุขภาพ เพ่ือศึกษา
ความส าเร็จ และอุปสรรคของการพัฒนาคุณภาพเวชระเบียน บทบาทของแพทย์ประจ าที่ส่งผลต่อการ
จัดสรรเงินจากกองทุนประกันสุขภาพต่าง ๆ 
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การประเมินผล 

    1. สอบลงกอง                  25% 
 Occupational Medicine (10%) 
 ระบบโรงพยาบาลและ HA (15%)      

       2. Group project (ทุกคนในกลุ่มได้เท่ากัน)     40% 
 รายงาน (30%) 
 น าเสนอ (10%) 

       3. รายงานการส ารวจความเสี่ยงสุขภาพในโรงพยาบาล (ทุกคนในกลุ่มได้เท่ากัน) 15%    

       4. เขียนบันทึกประสบการณ์ (รายบุคคล)       5% 

       5. อาจารย์ประจ ากลุ่ม (ให้รายบุคคล)       5%  

       6. ทีมอาจารย์พ่ีเลี้ยง (ให้รายบุคคล)      10% 
   รวม                         100% 
 

(ตัวอย่างแบบประเมิน อยู่ในภาคผนวก ของคู่มือเล่มนี้) 
 

 ตัดเกรดแบบอิงกลุ่ม โดยใช้วิธี Weight Grade Aggregation แยกตามหัวข้อการประเมิน และแยกตามกลุ่ม
โรงพยาบาลที่นักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน   

 คะแนนส่วนของภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชนจะถูกน ามาคิดเกรด และน าไปรวมกับเกรดจากภาควิชาเวชศาสตร์
ครอบครัว เพื่อค านวณเป็นเกรดรวม 

 คณะกรรมการภาควิชาอาจพิจารณาให้ F ในแต่ละส่วน กรณีต่อไปนี้ 
o มีผลการประเมินไม่ครบทั้ง 6 รายการ 
o มีผลการประเมินรายการใดรายการหนึ่งได้ F 
o ปฏิบัติตนไม่ซื่อสัตย์สุจริตในการฝึกปฏิบัติงาน (การขาดฝึกปฏิบัติงานโดยไม่ได้ลา) การท าผลงาน และ

การสอบ 
o กระท าผิดจริยธรรมอันดี หรือปฏิบัติตัวไม่เหมาะสม  

 คณะกรรมการภาควิชาพิจารณาลดเกรดลง 1 ขั้น หากตรวจพบว่ามีการคัดลอกผลงาน 
 เงื่อนไขการได้ล าดับขั้น I 

o ไม่มีผลการประเมินในรายการใดรายการหนึ่ง 
o อาจารย์พ่ีเลี้ยงเซ็นชื่อรับรองการฝึกปฏิบัติงานไม่ครบโดยไม่มีเหตุผลสมควร 
o มีเวลาเรียนไม่ถึง 80% 

 การซ่อมกระบวนวิชา ไม่ว่ากรณีใดก็ตามจะได้เกรดไม่เกิน C และแนวทางการซ่อม ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของที่
ประชุมคณาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา 

 การลากิจ ให้ขออนุญาตอาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชาหรืออาจารย์ประจ ากลุ่ม และอาจารย์พ่ีเลี่ยงล่วงหน้า 3 
วันก่อนลา และยื่นเอกสารการขออนุญาตลากิจที่เลขานุการภาควิชาฯ เวชศาสตร์ชุมชน 

 การลาป่วยให้โทรศัพท์แจ้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชาหรืออาจารย์ประจ ากลุ่ม และอาจารย์พ่ีเลี้ยง และยื่น
ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ ในวันที่กลับมาปฏิบัติงาน
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รายนามอาจารย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน 
 

รายชื่ออาจารย์ โทรศัพท์ email 

รศ.ดร.รัตนา ทรัพย์บ าเรอ 082-3882625 lekratana56@gmail.com 
ศ.ดร.พญ.ลักขณา  ไทยเครือ 086-9204243 lsayam@yahoo.com (begin with L not i) 
รศ.ดร.เพ็ญประภา ศิวิโรจน ์ 089-7571911 psiviroj@gmail.com 

รศ.นพ.เกรียงไกร ศรีธนวิบุญชัย 081-8856142 ksrithanaviboonchai@gmail.com 
รศ.ธารทิพย์ พรหมขัติแก้ว 089-7572277 tpromkutkao@gmail.com 
อ.พญ.กรองพร องค์ประเสริฐ 090-9647212 pukrongpon@gmail.com 
อ.พญ.มธุรมาศ สีเสน 088-2616247 smathuramat@gmail.com 
อ.ดร.รุ่งนภา มาละเสาร์ 065-2199822 malasaor@gmail.com 
อ.นพ.อมรพัฐ  กิจโร 088-2620420 ta.amornphat@gmail.com 
อ.นพ.กัมปนาท วงัแสน 083-2089796 kampanat.kong@gmail.com 
อ.นพ.ชโนดม เพียรกุศล 089-9990700 chanodom28335@hotmail.com 
อ.นพ.พีระสัก อัศวนพคุณ 089-4583145 pheerasak.assava@elearning.cmu.ac.th 
อ.นพ.วิทวัส สุรวัฒนสกุล 098-88249200 vithawat.surawat@elearning.cmu.ac.th 
อ.นพ.วชิรนันท์ ศิริกุล 095-6977075 wachiranun.sir@cmu.ac.th 
อ.พญ.จินต์จุฑา ภานุมาสวิวฒัน ์ 086-6169144 jinjuta.p@cmu.ac.th 
 
 
คุณณัฐชา อินทา (เจ้าหน้าท่ีผู้รับผดิชอบกระบวนวิชา)    081-7846141 
คุณทัศนีย์ โยหงษา (เจ้าหน้าที่ผูร้บัผิดชอบกระบวนวิชา)  089-8353227   
 โทรฯ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน (ในเวลาราชการ)   053-935472, 095-9162340   

โทรสาร      053-935476 
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รายนามอาจารย์พี่เลี้ยงโรงพยาบาลชุมชน 

โรงพยาบาล ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์มือถือ 
เชียงดาว พญ.กชกร อินทวงศ์ ผู้อ านวยการ 089-6355189 

พญ.ณหฤทัย ใจสุดเจริญ นายแพทยป์ฏิบัติการ 094-4249624 
คุณภัคจิรา ค าปาล ี พยาบาลวชิาชีพช านาญการ 089-8518619 

ฮอด นพ.ทวิช แก้วประเสริฐ ผู้อ านวยการ 091-8594353 
นพ.นพดล บุญเฉลย นายแพทยช์ านาญการ 084-3781181 
ทพ.วีรวัฒน์   อัครวงศ์พิพัฒน ์ ทันตแพทยช์ านาญการ 081-5303425 
คุณคนึงนิจ ศรีสอนใจ พยาบาลวชิาชีพช านาญการ 089-9568156 
คุณนภัสวรรณ ตาลผัด พยาบาลวชิาชีพช านาญการ  
คุณนลินรัตน์ แก่นเวียงรัตน ์ เภสัชกรปฏิบัติการ 083-2055111 

แม่วาง นพ.อ าพร เอ่ียมศรี ผู้อ านวยการ 081-8840311 
พญ.นราพร อินทร์จันทร์ แพทย์พี่เลี้ยง 095-6755730 
คุณสุรีย์ เจริญเดช พยาบาลวชิาชีพช านาญการ 081-2899322 
คุณกฤษณา นิลบด ี พยาบาลวชิาชีพช านาญการ 098-8315913 
คุณจันทร์ทิพย์ จนัทร์เปียง พยาบาลวชิาชีพช านาญการ 081-7064988 

งาว นพ.กฤษฎิ์ ทองบรรจบ ผู้อ านวยการ 081-8846485 
คุณรุจิรา ประพันธส์ุข พยาบาลวชิาชีพช านาญการพิเศษ 085-0413594 
คุณอรพิน เครือเป็งกุล พยาบาลวชิาชีพช านาญการ 081-7163015 

สันก าแพง นพ.อนวัช ฉลอม นายแพทยป์ฏิบัติการ 092-2958742 
นพ.พิสิษฐวฒุิ อยุทธ ์ นายแพทยช์ านาญการ 088-8862209 
นพ.ณัฐวุฒิ สิงห์สันเทียะ นายแพทยป์ฏิบัติการ  

ลี้ นพ.เผ่าพงศ์ สนุทร ผู้อ านวยการ 081-8811033 
พญ.ทักษพร ศรีวรรณ นายแพทยช์ านาญการ 086-9208261 
พญ.ภัสรา ณะค าปุ๊ด นายแพทยป์ฏิบัติการ 080-8517327 
คุณศิริพร  ปาระมะ พยาบาลวชิาชีพช านาญการ 081-8857417 

แม่ออน นพ.กิตติพงษ์ ทีฆพฒุ ิ นายแพทยช์ านาญการ 081-7466174 
พญ.ศรัณยา บูรณะวิริยะกลุ นายแพทยช์ านาญการ 090-0535717 
พญ.เพ็ญนภา ขันธรรม นายแพทยช์ านาญการ 081-6735106 
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แม่ทา พญ.นิธิพร จันทร์ขจรชัย นายแพทยช์ านาญการ 086-9100260 
นายอวยพร ค าวงค์ศา นักวิชาการสาธารสุขปฏบิัติการ  
นางพชัรี ค าธิตา พยาบาลวชิาชีพช านาญการพิเศษ  
นางสาวจฑุารินทร์ ศรีเจริญ ทันตแพทยช์ านาญการ  
นางยุพเรศ ญาณมงคลศิลป ์ เภสัชกรช านาญการพิเศษ  
นายเอกรัตน์ ณะปญัญา นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
นางจิราภรณ์ คงเสถียรพงษ ์ พยาบาลวชิาชีพช านาญการ  
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แบบประเมินการน าเสนอโครงการชุมชน 
 

กลุ่ม.......................โรงพยาบาล......................................................................วัน เดือน ปี ท่ีประเมิน..................................................... ............  
อาจารย์ผู้ประเมิน............................................................................................ 
 
เกณฑ์การให้คะแนนแต่ละหัวข้อย่อย   ให้คะแนนได้ 5 ระดับ (1 – 5) 

1 
ต่ ากว่ามาตรฐานมาก 

2 
ต่ ากว่ามาตรฐาน 

3 
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ท่ัวไป 

4 
ดีกว่ามาตรฐาน 

5 
ดีเลิศ 

 
กรุณาใส่ตัวเลขคะแนนลงในช่อง 
 

                                        กลุ่ม รพ.       
     หัวข้อประเมิน                                                 

    

เนื้อหา 1. บทน า      
2. วิธีการศึกษา     
3. ผลการศึกษา (10 คะแนน)     
4. โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหา     

เทคนิคการ
น าเสนอ 

5. ขนาดตัวอักษร และสีท่ีใช้     
6. ภาพ และเทคนิคประกอบ     
7. ระยะเวลาการน าเสนอ      

ภาพรวม 8. การพูด (การใช้ภาษาและบุคลิก)     
9. ความราบรื่น      

รวม     
 
หมายเหตุ: ข้อ 7 ระยะเวลาน าเสนอ ให้ 5 คะแนน หากใช้เวลาตามก าหนด (เกินเวลาหัก 1 คะแนนทุก 5 นาที) 

 ข้อ 3 ผลการศึกษา ดีเลิศ = 9-10, ดีกว่ามาตรฐาน = 7-8, ผ่านมาตรฐานท่ัวไป = 5-6, ต่ ากว่ามาตรฐาน = 3-4,  
         ต่ ากว่ามาตรฐานมาก = 1-2 

 
ความเห็นเพิ่มเติมของผู้ประเมิน

..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................  
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แบบประเมินรายงานโครงการชุมชน 
 
กลุ่ม.......................โรงพยาบาล............................................................................วัน เดือน ปี ท่ีประเมิน............................................................ 
อาจารย์ผู้ประเมิน............................................................................................ 
 
เกณฑ์การให้คะแนนแต่ละหัวข้อย่อย   ให้คะแนนได้ 5 ระดับ (1 – 5) 

1 
ต่ ากว่ามาตรฐานมาก 

2 
ต่ ากว่ามาตรฐาน 

3 
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ท่ัวไป 

4 
ดีกว่ามาตรฐาน 

5 
ดีเลิศ 

 
กรุณาท าเครื่องหมาย Ö ในช่องท่ีตรงกับความเห็นของท่านมากที่สุดในแต่ละหัวข้อประเมิน 
 

                                                
หัวข้อประเมิน 

1 2 3 4 5 

เนื้อหา 1. บทน า ท่ีมา ความหมาย ความส าคัญ      
2. การศึกษาระบบงานและรวบรวมข้อมูล      
3. ระบุขั้นตอนท่ีเป็นปัญหา       
4. การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา      
5. จัดล าดับความส าคัญของสาเหตุ      
6. กิจกรรมแก้ไขปัญหา      
7. ความครบถ้วนของเนื้อหา      

ภาพรวม 8. ใช้ภาษาเขียน ส านวนถูกไวยากรณ์      
9. มีการใช้ภาพ หรือผังภูมิประกอบ      
10. เอกสารเป็นระเบียบ สะอาดเรียบร้อย      

รวม      
 
ความเห็นเพิ่มเติมของผู้ประเมิน
............................................................................................................................. .................................................................................................
................................................................................................................................. .............................................................................................
................................................................................................................................................................... ...........................................................
..................................................................................................................................................................................................... .........................
.......................................................................................................... ....................................................................................................................  
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แบบประเมินเอกสารรายงานกลุม่ Walk through survey 
 
แผนกท่ีส ารวจ...............................................................................................วัน เดือน ปี ท่ีประเมิน ......................................................... ..........
อาจารย์ผู้ประเมิน............................................................................................ 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนนแต่ละหัวข้อย่อย   ให้คะแนนได้ 5 ระดับ (1 – 5) 

1 
ต่ ากว่ามาตรฐานมาก 

2 
ต่ ากว่ามาตรฐาน 

3 
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ท่ัวไป 

4 
ดีกว่ามาตรฐาน 

5 
ดีเลิศ 

 
กรุณาท าเครื่องหมาย √   ในช่องท่ีตรงกับความเห็นของท่านมากที่สุดในแต่ละหัวข้อประเมิน 
 

                                                
หัวข้อประเมิน 

1 2 3 4 5 

เนื้อหา 1. บทน า ท่ีมา ความหมาย ความส าคัญ      
2. การศึกษาระบบงานและรวบรวมข้อมูล      
3. ระบุขั้นตอนท่ีเป็นปัญหา       
4. การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา      
5. จัดล าดับความส าคัญของสาเหตุ      
6. กิจกรรมแก้ไขปัญหา      
7. ความครบถ้วนของเนื้อหา      

ภาพรวม 8. ใช้ภาษาเขียน ส านวนถูกไวยากรณ์      
9. มีการใช้ภาพ หรือผังภูมิประกอบ      
10. เอกสารเป็นระเบียบ สะอาดเรียบร้อย      

รวม      
 
ความเห็นเพิ่มเติมของผู้ประเมิน
............................................................................................................................. .................................................................................................
................................................................................................................................. .............................................................................................
................................................................................................................................................................... ...........................................................
..................................................................................................................................................................................................... .........................
.......................................................................................................... ....................................................................................................................  
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แบบประเมินเจตคติโดยอาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน 
 

กลุ่ม.......................โรงพยาบาล............................................................................วัน เดือน ปี ท่ีประเมิน............................................................ 
อาจารย์ผู้ประเมิน............................................................................................ 
 
เกณฑ์การให้คะแนนแต่ละหัวข้อย่อย   ให้คะแนนได้ 5 ระดับ (1 – 5) 

1 
ต่ ากว่ามาตรฐานมาก 

2 
ต่ ากว่ามาตรฐาน 

3 
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ท่ัวไป 

4 
ดีกว่ามาตรฐาน 

5 
ดีเลิศ 

 
                                    ชื่อ นศพ.       
     หัวข้อประเมิน                                                 

     

การส่งงานทาง 
email 

1. ครั้งท่ีหน่ึง 1.1 ตรงเวลา     
1.2 เน้ือหาครบถ้วน     
1.3 คุณภาพผลงาน     

2. ครั้งท่ีสอง 1.1 ตรงเวลา     
1.2 เน้ือหาครบถ้วน     
1.3 คุณภาพผลงาน     

ส าหรับภาควิชาฯ: รวม     
 
หมายเหตุ: การส่งงานทาง email ให้คะแนนเท่ากันท้ังกลุ่ม 
 
ความเห็นเพิ่มเติมของผู้ประเมิน
............................................................................................................................. .................................................................................................
................................................................................................................................. .............................................................................................
................................................................................................................................................................... ...........................................................
..................................................................................................................................................................................................... .........................
.......................................................................................................... ....................................................................................................................  
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แบบประเมินเจตคติโดยอาจารย์พ่ีเลี้ยงโรงพยาบาลชุมชน 
  

กลุ่ม.......................โรงพยาบาล............................................................................วัน เดือน ปี ท่ีประเมิน ............................... .............................
ชื่ออาจารย์พี่เล้ียง ........................................................................................... 
 
เกณฑ์การให้คะแนนแต่ละหัวข้อย่อย   ให้คะแนนได้ 5 ระดับ (1 – 5) 

1 
ต่ ากว่ามาตรฐานมาก 

2 
ต่ ากว่ามาตรฐาน 

3 
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ท่ัวไป 

4 
ดีกว่ามาตรฐาน 

5 
ดีเลิศ 

 
    

                                    ชื่อ นศพ.       
     หัวข้อประเมิน                                                 

     

1. ตรงต่อเวลานัดหมาย     

2. การแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย     

3. กิริยา / วาจา / มารยาท     

4. ความกระตือรือร้น สนใจใฝ่รู้     

5. การท างานร่วมกับทีมสหวิชาชีพ     

6. การช่วยเหลืองานกลุ่ม group project     

ส าหรับภาควิชาฯ: รวม     
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แบบบันทึกการเรียนรู ้ระบบงานโรงพยาบาลชุมชน 

ช่ือ นศพ.…………….............………. รหัส ....................... กลุ่ม...................วันท่ีได้เรียนรู้....................................................................... 

ให้นักศึกษาเลือกระบบงานที่ไดเ้รยีนรู้จากการฝึกปฏบิัติงานท่ีโรงพยาบาลชุมชน 1 ระบบ และเขียนบรรยายในหัวข้อต่อไปนี ้

1. รายละเอียดของระบบงาน 
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................. 
2. ปัญหาหรือข้อจ ากัดของระบบงานนี้  
..............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
3. ระบุค าถามหรือข้อสงสัยทีเ่กิดขึน้ (1 ค าถาม) 
.............................................................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................................................
4. สิ่งท่ีได้เรยีนรู้จากการศึกษาระบบงานนี้   
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................................................
5. ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาระบบงานนี้
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
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บันทึกสะท้อนการเรียนรู้ของตนเอง  (Reflective diary) 
 
ค าชี้แจง 

ให้นักศึกษาเลือกเหตุการณ์ที่ประทับใจที่สุด ที่เกิดขึ้นกับตนเองระหว่างการฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน โดยอาจ
เป็นประสบการณ์ที่ดีหรือไม่ดีก็ได้ มาอย่างน้อย 1 เหตุการณ์ แล้วเขียนบรรยายตามหัวข้อด้านล่าง ความยาวอย่างน้อย 2 
หน้ากระดาษ ขนาด A4  

1. บรรยายลักษณะของเหตุการณ์   

2. ความรูส้ึกของตนเองขณะเกดิเหตกุารณ์นั้น 

3. วิเคราะหส์ิ่งที่ตนเองได้เรยีนรู้จากเหตุการณ์นั้น  พร้อมท้ังพรรณนาความรู้สึกท่ีเกดิขึ้นเมื่อมองย้อนกลบัไปอีกครั้ง 

4. เสนอแนวทางการน าบทเรียนจากเหตุการณ์ดังกล่าวมาใช้พัฒนาตนเองหรือระบบบริการในอนาคต 

ช่ือ นศพ.…………….............………. รหัส ....................... กลุ่ม..................โรงพยาบาล........................................................................... 
 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
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.............................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................. 
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แบบลงนามรับรองการปฏิบัติงานของนกัศึกษาโดยอาจารย์พ่ีเลี้ยง 
 

ช่ือ สกุล.............................................รหสันักศึกษา...................................กลุม่ .................. โรงพยาบาล.............................................. 
 
 

กิจกรรม ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง ลายเซ็นต ์

ปรึกษาGroup 
project 

ขั้นตอนท่ี 1   

ขั้นตอนท่ี 4   

ขั้นตอนท่ี 6   

อยู่เวรห้องฉุกเฉิน 
ครั้งท่ี 1   

ครั้งท่ี 2   
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ตารางออกพื้นที่ รพช. กระบวนวิชาเวชศาสตร์ชุมชนและครอบครัว พ.คพ.603 (331603) 
ส าหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 

 

 
Ver: 14/06/64 

  หมายเหตุ   -     กลุ่ม 1-4 ฝึกปฏิบัติในคณะแพทยศาสตร์ มช.  
- ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

กลุ่ม วันที่ 
โรงพยาบาล 

แม่ออน สันก าแพง เชียงดาว แม่วาง ฮอด ล้ี แม่ทา งาว 
1J 3 พ.ค. 64 – 14 พ.ค.64         
2I 2 มิ.ย. 64 – 10 มิ.ย. 64         
3L 30 มิ.ย. 64 – 8 ก.ค. 64         
4K 30 ก.ค. 64 – 6 ส.ค. 64         
5F 24 ส.ค. 64 – 2 ก.ย. 64         
6E 28 ก.ย. 64 – 6 ต.ค. 64         
7H 26 ต.ค. 64 – 4 พ.ย. 64         
8G 23 พ.ย. 64 – 1 ธ.ค. 64         
9B 22 ธ.ค 64 – 29 ธ.ค. 65         
10A 18 ม.ค. 65 – 27 ม.ค. 65         
11D 16 ก.พ. 65 – 24 ก.พ. 65         
12C 15 มี.ค. 65 – 24 มี.ค. 65         


