
คูม่ือการปฏิบัติงานนกัศึกษาแพทย์ปี 5 ปีการศึกษา 2565 
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 

กระบวนวิชา พ.กม.319501 
 

1. การจัดกลุ่มนักศึกษา 
นักศึกษาแพทย์ขึ้นปฏิบัติงานในภาควิชากุมารเวชศาสตร์ รวม 4 สัปดาห์ โดยอาจารย์ที่ orientate เป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาประจ ากลุ่ม และจะแบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุ่ม ดังนี ้
1.1. กลุ่มหอผู้ป่วย (Ward) เป็นเวลา 2 สัปดาห์ โดยจะผ่านหอผู้ป่วยกุมาร 3, 4 (สาย A หรือ B) นาน 1 สัปดาห์ 

และหอผู้ป่วยกุมาร 2, 5 (สาย C หรือ D) นาน 1 สัปดาห์  
1.2. กลุ่ม OPD + Nursery เป็นเวลา 2 สัปดาห ์

 

2. การเรียนการสอนนักศกึษา สามารถเรียนรู้ได้จาก 
- กลุ่มหอผู้ป่วย นักศึกษาสามารถเรียนรูไ้ด้จาก 

1. ผู้ป่วยโดยตรง โดย 
a. การรับผู้ป่วยท้ังในและนอกเวลาราชการ 
b. การเขียนรายงานผู้ป่วยโดยละเอียดส่งอาจารย์ 

2. Ward round กับแพทย์ประจ าบา้น (resident service round) 
3. Teaching round กับอาจารย ์
4. Manual skills บนหอผู้ป่วย ให้ลงการท าหัตถการใน e-log book โดยต้องท าหัตถการหลักให้ครบอาจท าได้

มากกว่ารายการหัตถการที่ระบุไว้ได้หากแพทย์ประจ าบ้านอนุญาตให้ท า แล้วแต่โอกาสและความเหมาะสม 
 

- กลุ่ม OPD และ Nursery นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้จาก 
1. การออก OPD และ child health clinic (CHC) กับอาจารย ์
2. Nursery ward round กับแพทยป์ระจ าบ้าน (resident service round) 
3. Ward round และ teaching round กับอาจารย์  
4. Nursery-X-ray Conference 

 

- นักศึกษาท้ังสองกลุม่จะได้รับการเรียนรู้จาก  
1. Morning conference 
2. Activity with staff 
3. Ethics conference 
 

3. รายละเอียดของ activity ต่าง ๆ (ดูตารางปฏิบตัิงานหน้า 10-11) 
3.1 นักศึกษาแพทย์ทั้งสองกลุ่ม 

a. Morning conference (เวลา 08:30-09:30 น. ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ) 
ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้  
1) New case conference (ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดี) เป็นการน าเสนอผู้ป่วยที่รับใหม่ในที่ประชุม มี

การอภิปรายการวินิจฉัยและการรักษาเบื้องต้น ด าเนินการโดย chief resident หัวหน้าภาควิชาฯ อาจารย์ 
แพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจ าบ้าน และนักศึกษาแพทย์ 

2) Topic review (วันอังคาร) เป็นการทบทวนหัวข้อทางกุมารเวชศาสตร์ที่น่าสนใจ ด าเนินการโดยแพทย์ใช้
ทุน/แพทย์ประจ าบ้าน และอาจารย์ 

3) Interesting case (วันพุธ) เป็นการน าเสนอผู้ป่วยที่น่าสนใจมาอภิปราย ด าเนินการโดยแพทย์ใช้ทุน/
แพทย์ประจ าบ้านและอาจารย์ 

4) Clinicopathology conference (วันพุธ) เป็นการน าเสนอผู้ป่วยที่น่าสนใจและมีผลการตรวจทางพยาธิ-
วิทยาซึ่งสามารถน ามาประกอบกับอาการทางคลินิกของผู้ป่วย  

5) Morbidity Mortality Conference (วันศุกร์) เป็นการสรุปและน าเสนอผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนหรือ
เสียชีวิต อภิปรายร่วมกัน ด าเนินการโดยแพทย์ประจ าบ้านและอาจารย์ 

6) English morning conference (วันศุกร์) เป็นการน าเสนอผู้ป่วยท่ีน่าสนใจ เป็นภาษาอังกฤษ ด าเนินการ
โดยแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจ าบ้าน อาจารย์ โดยจะจัดทุกสัปดาห์ที่ 3 ของแต่ละเดือน 

7) Journal club (วันศุกร์) 
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นักศึกษาแพทย์ต้องเข้า morning conference ทุกวัน และเซ็นช่ือเข้าประชุมทุกครั้ง การเข้า morning 
conference ถือเป็นเวลาเรียนของนักศึกษา  โดยจะเปิดให้เซ็นชื่อได้จนถึงเวลา 08:35 น. เท่านั้น และจะมีการตรวจสอบ
รายช่ือผู้ที่ไม่เข้า morning conference ด้วย (ยกเว้น journal club อนุโลมให้เข้าได้ตามความสนใจ) ในกรณีที่ภาควิชาฯ 
ปรับการประชุมเป็นแบบ online ขอให้นักศึกษาตั้งช่ือโดยใช้เป็น รหัสนักศึกษาตามด้วยช่ือ-นามสกุลจริง เพื่อให้เจ้าหน้าที่
สามารถตรวจสอบการเข้าร่วมประชุม online ได้  

สถานที ่ห้องประชุมภาควิชากุมารฯ (ห้องบรรยาย ศ.นพ. อาวุธ ศรศีุกรี) 
 

b. Activity with staff (เวลา 13:00 – 14:30 น. ทุกวันเว้นวันพุธ ยกเว้นในทุกวันจันทร์สัปดาห์ที่ 1 และ 3 
เวลา 14.30-16.00 น. และทุกวันอังคารสัปดาห์ที่ 1 และ 3 เวลา 15:00 – 16:30 น.) 
เป็นการสอนตามหัวข้อ (ดูรายละเอียดหน้า 12) โดยนักศึกษาแพทย์จะได้รับการประเมินความพร้อมก่อนเข้า

เรียน ความสนใจเรียน และการตรงต่อเวลาของนักศึกษาแพทยด์้วย ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของคะแนนเจตคติ (attitude) 
การเรียน activity with staff จะมีทั้งการเรียนในรูปแบบบรรยาย (lecture) ที่นักศึกษาสามารถ download 

เอกสารค าสอนเพื่อศึกษาล่วงหน้าได้จาก CMU E-learning (KC Module) ที่ https://elearning.cmu.ac.th ซึ่งจะต้อง 
login ด้วย username และ password เป็น e-mail @cmu.ac.th ของนักศึกษา นอกจากน้ีในบางช่ัวโมงจะเป็นการเรียนใน
รูปแบบ flipped classroom ซึ่งนักศึกษาแพทย์ต้องท าการศึกษาเบื้องต้นผ่านระบบ CMU E-learning (KC Module) มา
ก่อน ขอความร่วมมือให้นักศึกษาท าการศึกษาเนื้อหาวิชาและเตรียมตัวล่วงหน้ามาก่อนเข้าเรียนทุกครั้ง  

นอกจากนี้ ได้มีการก าหนด self- learning assignments ในรูปแบบของ e- learning หรือ reading 
assignments เพิ่มเติมให้นักศึกษาท าการศึกษาด้วยตนเองในช่ัวโมง self-learning assignments (วันจันทร์และอังคาร เวลา 
13.00-14.30 น. สัปดาห์แรกของการฝึกปฏิบัติงานที่หอผู้ป่วยเด็กทั่วไป) หรือเวลาอื่น ๆ ที่นักศึกษาสะดวก โดยนักศึกษา
สามารถเข้าชมเนื้อหาได้ทาง CMU E-learning (KC Module) ท่ี https://elearning.cmu.ac.th  ในระหว่าง 4 สัปดาห์ที่
นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานที่ภาควิชากุมารเวชศาสตร์  โดยเนื้อหาทั้งหมด self-learning assignments สามารถน ามาสอบวัด
ความรู้ตอนลงกองได้ 

สถานที ่ห้องบรรยาย 3  
 

c. Ethic conference (เวลา 08:30 – 09:30 น. วันศุกร์ของสัปดาห์ที่ 3) 
เป็นการอภิปรายกรณีตัวอย่างในด้านจริยธรรมทางการแพทย์ โดยมีข้อมูลกรณีตัวอย่างให้นักศึกษาแพทย์ไป

ศึกษาก่อนเข้าร่วมอภิปราย มีอาจารย์เป็นผู้ควบคุมและให้ค าแนะน า นักศึกษาสามารถดูรายชื่ออาจารย์ผูค้วบคุมได้ที่ส านักงาน
ภาควิชาฯ  
 สถานที ่ห้องบรรยาย 3 ภาควิชากุมารเวชศาสตร ์
 

3.2 นักศึกษาแพทย์กลุ่มหอผู้ป่วย 
a. การรับผู้ป่วย การเขียนรายงานผู้ป่วยส่งอาจารย์และการท างานบนหอผู้ป่วย 
นักศึกษาแพทย์มีหน้าที่ร่วมรับผิดชอบดูแลผู้ป่วยในหอผู้ป่วยตามที่ได้รับมอบหมาย บันทึกรายงานผู้ป่วยที่

รับผิดชอบอยู่ และร่วมรับผู้ป่วยใหม่ที่เข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาลทั้งในและนอกเวลาราชการ โดยมีแพทย์ประจ าบ้าน
ประจ าหอผู้ป่วยนั้น ๆ รับผิดชอบในการจ่ายผู้ป่วยให้แก่นักศึกษาแพทย์ทุกวัน รวมทั้งผู้ป่วยที่รับในเวรด้วย ส าหรับผู้ป่วยที่รับ
ไว้ในโรงพยาบาลหลังเที่ยงคืน แพทย์ประจ าบ้านจะแจกให้นักศึกษาแพทย์ในเช้าวันถัดไป นักศึกษาแพทย์ต้องท าการซัก-
ประวัติ ตรวจร่างกาย บันทึกรายงานผู้ป่วยลงในแบบฟอร์ม admission note ของนักศึกษาแพทย์ในเวชระเบียนของผู้ป่วย 
หากเป็นผู้ป่วยที่เป็นโรคทางระบบประสาท ต้องเพิ่มใบตรวจเฉพาะทางระบบประสาท หรือ neurological examination 
ด้วย และให้นักศึกษาเลือกเขียนรายงานจากผู้ป่วยที่รับ 

กรณีเป็นผู้ป่วยเก่าในหอผู้ป่วย ให้นักศึกษาแพทย์ปีที่ 5 รับผู้ป่วยเก่าต่อจากเพื่อนกลุ่มก่อน หรือแบ่งรับผู้ป่วย
เก่ารายอื่น ๆ กับนักศึกษาแพทย์ปี 4 ที่อยู่สายเดียวกัน โดยมีแพทย์ประจ าบ้านประจ าหอผู้ป่วยนั้น ๆ รับผิดชอบในการจ่าย
ผู้ป่วยให้แก่นักศึกษาแพทย ์นักศึกษาแพทย์ต้องท าการซัก-ประวัติ ตรวจร่างกาย บันทึกรายงานผู้ป่วยลงในแบบฟอร์ม service 
note ของนักศึกษาแพทย์ในเวชระเบียนของผู้ป่วย 

 

การส่งรายงานและเขียน admission note, on service note, progress note และ off service note ถือเป็น
ความรับผิดชอบของนักศึกษาแพทย์ และมีผลต่อการให้คะแนนความประพฤติและการปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย  

 

http://ped1.pediatrics-ims.com/
http://ped1.pediatrics-ims.com/


P a g e  | 3 

 

File:1-คูมื่อการปฏิบตังิาน Manual for 5th year Med Students-2022_Final_edited_DK_KW 

 

Admission note, service note, และ progress note 
 นักศึกษาต้องเขียน admission note ส าหรับผู้ป่วยท่ีรบัใหม่ทุกรายในความรับผดิชอบ หรือ service note 
ส าหรับผู้ป่วยเกา่ที่รับต่อจากกลุ่มก่อนหน้า และม ี progress note ผู้ป่วยทุกวัน (ท้ังผู้ป่วยใหม่และผูป้่วยเก่า) 
อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง หากผูป้่วยมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว สามารถเขียนไดม้ากกว่าวันละครั้ง โดยให้ใส ่
admission note, service note, progress note ใสไ่ว้ในเวชระเบยีนของผู้ป่วย อาจารย์ teaching staff จะ
เป็นผู้ตรวจสอบและประเมินในช่วงท้ายของ teaching round แตล่ะวันและให้คะแนน 
 เมื่อมกีารยา้ยกลุม่ลง service แลว้ ต้องเขยีน off service note ผู้ปว่ยในความดแูลทกุรายที่ยังรบัการรกัษาใน
โรงพยาบาลใสไ่ว้ในเวชระเบยีนของผูป้่วย 
 แบบฟอรม์ admission note และ progress note ของนักศึกษา สามารถขอรับได้ทีส่ านกังานภาควิชาฯ ในวันและ
เวลาราชการ 
 กรณีที่นักศึกษาแพทย์ไม่เขียน on admission note, on service note, progress note และ off 
service note ของผู้ป่วยในความรับผิดชอบ จะถือว่าไม่ผ่านส่วนเจตคติ (attitude) จะได้รับการประเมิน
เป็น “I” และต้องมาขึ้นปฏิบัติงานที่ภาควิชาฯ ซ้ าเป็นเวลา 1 สัปดาห์ อยู่เวร 1 วัน เว้น 2 วัน และเขียน 
on admission note, service note และ progress note จ านวน 2 ราย แล้วจึงพิจารณา final grade 
ตามจริง 
 

b. Resident service round (เวลา 07:30 – 08:30 น. ทุกวันรวมทั้งวันหยุดราชการ) 
แพทย์ประจ าบ้านประจ าหอผู้ป่วยเป็นผู้รับผิดชอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึ กษาได้เรียนรู้วิธีการดูแล

ผู้ป่วย วิธีการสั่งการรักษาและติดตามผลการรักษาของผู้ป่วยในหอผู้ป่วย การท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม จรรยาแพทย์และ
มารยาทแห่งวิชาชีพจากแพทย์ประจ าบ้าน 

สถานที ่หอผู้ป่วยกุมาร 2, 3, 4 หรือ 5 ในเวลา 2 สัปดาห์  
 

c. Teaching round (เวลา 10:00 – 12:00 น. ทุกวันราชการ)  
เป็นการ round ผู้ป่วยที่น่าสนใจที่นักศึกษาเป็นเจ้าของไข้ โดยมีอาจารย์ประจ า teaching (teaching staff) เป็น

ผู้ให้ค าแนะน า ก าหนดให้ round 3 ครั้งต่อสัปดาห์ (วันจันทร์ พุธ และศุกร์ แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามภาระงานของอาจารย์
แต่ละท่าน) ให้นักศึกษาเตรียมผู้ป่วยมาเพื่อ round กับอาจารย์ตามตารางที่จัดให้ (ดูตารางในภาควิชาฯ) และแนะน าให้
นักศึกษาปรึกษาอาจารย์ล่วงหน้าเพื่อยืนยันวันเวลา teaching และจัดเตรียมผู้ป่วยท่ีเหมาะสม  

ในวันที่ไม่มี teaching staff ให้นักศึกษาเข้าร่วม service round กับอาจารย์ และแพทย์ประจ าบ้านประจ า
สายของตนเองเพื่อเพ่ิมความรู้ความเข้าใจในผู้ป่วยรายที่ตนเองรับผิดชอบ 
 สถานที ่หอผู้ป่วยเด็ก 2, 5 และ 3, 4 ในเวลา 2 สัปดาห ์
 

3.3 นักศึกษาแพทย์กลุ่ม OPD และ Nursery 
a. การออก OPD กับอาจารย ์(ทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์ เวลา 09:30 – 12:00 น.) 
แบ่งออกเป็น 2 สาย (A และ B) สายละ 1 สัปดาห์ โดยมีอาจารย์ประจ าแต่ละสายเป็นผู้สอนและควบคุมการ

ตรวจผู้ป่วยที่ห้องตรวจ OPD 28 ขอใหน้ักศึกษาเตรียมตัวโดยการอ่านต าราเกี่ยวกับ common pediatric diseases และ
การใช้ยาในเด็กมาก่อนจะขึ้นปฏิบัติงานที่ OPD 
 สถานที ่ห้องตรวจผู้ป่วยนอก OPD 28 ช้ัน 6 อาคารศรีพัฒน์ 
 

b. การออก CHC กับอาจารย ์(ทุกวันอังคารแรกของการวน OPD/nursery เวลา 13:00 – 14:30 น.) 
แบ่งออกเป็น 2 สาย คือสาย A และ B โดยมีอาจารย์แต่ละสายเป็นผู้สอนและควบคุมการตรวจผู้ป่วยที่ห้อง

ตรวจ OPD 27 (ช้ัน 6 อาคารศรีพัฒน์) ขอใหน้ักศึกษาเตรียมตัวโดยการเอกสารเกี่ยวกับ child health clinic มาล่วงหน้า 
สามารถศึกษาได้จาก suggested reading หัวข้อ introduction to child health clinic (CHC) ในระบบ CMU E-learning 
(KC Module) 

สถานที ่ห้องตรวจผู้ป่วยนอก OPD 27 ช้ัน 6 อาคารศรีพัฒน์ 
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c. Nursery ward round (เวลา 7:30 – 8:30 น. ทุกวัน รวมทั้งวันหยุดราชการ) 
แพทย์ประจ าบ้านประจ าหอผู้ป่วยทารกแรกเกิด 2 (NS2) เป็นผู้น า round นักศึกษาแพทย์จะได้ฝึกตรวจ

ร่างกายทารกแรกเกิดทุกคนท่ีรับใหม่ใน NS2 และฝึกท าการประเมินอายุครรภ์ภายใต้ค าแนะน าจากแพทย์ประจ าบ้าน ส าหรับ
วันหยุดราชการให้นักศึกษาแพทย์ round ward จนถึงหอผู้ป่วยมารดาหลังคลอด ซึ่งทารกจะ rooming in อยู่กับมารดา 
(rooming in ward) เพื่อเรียนรู้ปัญหาที่พบบ่อยหลังคลอด ฝึกการมีปฏิสัมพันธ์กับมารดา การแนะน าข้อปฏิบัติแก่มารดาก่อน
จ าหน่ายทารกกลับบ้าน เช่น การปฏิบัติเมื่อทารกป่วย หรือมีปัญหาที่พบบ่อยในทารกแรกเกิด ได้แก่ ถ่ายบ่อย สะดือแดง ตัว
เหลือง รวมทั้งเรียนรู้การให้การรักษาด้วย phototherapy และช่วยเจาะเลือดจากส้นเท้าทารก (capillary puncture) เพื่อ
ท า neonatal screening ภายใต้การก ากับดูแลของแพทย์ประจ าบ้าน เพื่อมีประสบการณ์และบันทึกลงในสมุดหัตถการ (E-
logbook) (หมายเหตุ: นักศึกษาแพทย์จะต้องผ่านการเรียนเจาะเลือดจากส้นเท้าทารกก่อนในวันจันทร์สัปดาห์ที่ 1 ของ 
OPD/Nursery จึงจะมีสิทธิ์เจาะเลือดจากส้นเท้าเด็กจริงได้) 
 สถานที ่หอผู้ป่วยทารกแรกเกิด 2, หอผู้ป่วยมารดาหลังคลอด (rooming in ward) ช้ัน 3 อาคารบุญสม มาร์ติน 
 

d. Nursery teaching round with staff (เวลา 10:00 – 12:00 น. ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี) 
นักศึกษาแพทย์จะได้เรียนข้างเตียงผู้ป่วยพร้อมอาจารย์ ที่หอผู้ป่วยทารกแรกเกิด 2  และหอผู้ป่วยมารดาหลัง

คลอด (rooming in ward) หากมีผู้ป่วยที่น่าสนใจในหอผู้ป่วย NCCU (ช้ัน 6 อาคารเฉลิมพระบารมี) อาจารย์อาจพาไปสอน
ข้างเตียงด้วย ขอให้นักศึกษาเตรียมตัวโดยการศึกษาเกี่ยวกับการตรวจร่างกายทารกแรกเกิด การประเมินอายุครรภ์ ภาวะที่
พบบ่อยในทารกแรกเกิดมาล่วงหน้า รายละเอียดบางส่วนสามารถศึกษาได้จาก suggested reading หัวข้อ interesting 
topics in neonates ในระบบ CMU E-learning (KC Module)  
 สถานที่ หอผู้ป่วยทารกแรกเกิด 2 และหอผู้ป่วยมารดาหลังคลอด (rooming in ward) ช้ัน 3 อาคารบุญสม มาร์ติน 
           หอผู้ป่วย NCCU ช้ัน 6 อาคารเฉลิมพระบารม ี
 

e. Nursery-X-ray conference (เวลา 9:30 – 10:30 น. ทุกวันอังคารและพฤหสับดี) 
เป็นการน าเสนอภาพถ่ายทางรังสขีองทารกแรกเกิดที่น่าสนใจ และมีการอภิปรายร่วมกันระหว่าง แพทย์ประจ า

บ้านสาขากุมารเวชศาสตร์และรังสีวิทยา อาจารยห์น่วยทารกแรกเกิด และอาจารย์หน่วยรังสีวิทยาเด็ก 
 สถานที ่ห้องเรยีนแผนกรังสีวิทยา ช้ัน 1 อาคารบุญสม มาร์ติน 
 

f. การสอนเจาะเลือดจากสน้เท้าทารก (เวลา 13:00 – 14:00 น. วันจันทร์สัปดาห์ที่ 1 ของ OPD/Nursery) 
เป็นการสาธิตและฝึกเจาะเลือดจากส้นเท้าทารก โดยนักเทคนิคการแพทย์ประจ าห้องปฏิบัติการภาควิชากุมาร

เวชศาสตร์ ช้ัน 6 นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับข้อบ่งช้ีและเทคนิคการเจาะเลือดจากส้นเท้าทารก ฝึกการเจาะเลือดกับหุ่นสอน
แสดงภายใต้การควบคุม และเรียนข้างเตียงกับผู้ป่วยจริงในหอผู้ป่วย โดยหลังผ่านการเรียนช่ัวโมงนี้ นักศึกษาสามารถบันทึก
เป็นประสบการณ์การท าหัตถการเจาะเลือดจากส้นเท้าเด็ก 1 ครั้งลงในสมุดบันทึกหัตถการ (E-logbook) ได้ 

สถานที ่ห้องเรียน 3 ช้ัน 6 อาคารบุญสม มาร์ติน และหอผู้ป่วยทารกแรกเกิด 2 
 

g. Lactation clinic (เวลา 15:00 – 16:00 น. วันพุธสัปดาห์ที่ 1 ของ OPD/Nursery) 
ให้นักศึกษาแพทย์ไปศึกษาดูงานเรื่อง breastfeeding ที่คลินิกนมแม่ (lactation clinic) นักศึกษาจะได้เรียนรู้

เกี่ยวกับเทคนิค และวิธีการส่งเสริมการให้นมแม่ในทารกแรกเกิด  
สถานที ่ คลินิกนมแม่ ช้ัน 3 อาคารบุญสม มาร์ติน 

 

4. การอยู่เวร 
4.1 นักศึกษาท่ีอยูก่ลุ่มหอผู้ป่วย 
นักศึกษาแพทย์จะได้รับการจัดให้อยู่เวรที่หอผู้ป่วยเพื่อรับผู้ป่วยใหม่ และท างานร่วมกับแพทย์ประจ าบ้าน นักศึกษา

แพทย์ปีท่ี 6 ที่อยู่เวร การอยู่เวรก าหนดให้นักศึกษาอยู่ดังนี้ 
ในวันราชการ  เวลา 16:30 – 24:00 น. (ยกเว้นวันพฤหัสบดีก่อนสอบลงกอง) 
ในวันหยุดราชการ  เวลา 8:00 – 24:00 น. 

ทั้งนี้จะอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ประจ าบ้านปีท่ี 1, 2, 3 และอาจารย์ตามล าดับ 
การอยู่เวรจะอยู่เวรพร้อมสาย  ดังนั้นจ านวนเวรอาจไม่เท่ากัน  

 



P a g e  | 5 

 

File:1-คูมื่อการปฏิบตังิาน Manual for 5th year Med Students-2022_Final_edited_DK_KW 

 

4.2 นักศึกษาท่ีอยูก่ลุ่ม OPD/Nursery 
นักศึกษาแพทย์จะได้รับการจัดให้อยู่เวรนอกเวลาราชการที่หอผู้ป่วยทารกแรกเกิด โดยจะมีการส่งเวรที่ NICU (ช้ัน 

6 อาคารเฉลิมพระบารมี) และร่วมดูแลผู้ป่วยทารกแรกเกิดร่วมกับแพทย์ประจ าบ้าน และนักศึกษาแพทย์ปีที่ 6 ที่อยู่เวร 
นักศึกษาต้องตามแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจ าบ้านไปรับเด็กคลอดทุกครั้งในเวลาที่อยู่เวร ก าหนดให้นักศึกษาอยู่เวรดังนี้ 

 ในวันราชการ  เวลา 16:30 – 24:00 น. (ยกเว้นวันพฤหัสบดีก่อนสอบลงกอง) 
 ในวันหยุดราชการ  เวลา 08:00 – 24:00 น. 

 

5. การเขียนรายงาน  
นักศึกษาแพทย์เลือกเขียนรายงานผู้ป่วยใหม่ที่ได้รับมาตามแบบฟอร์มของภาควิชากุมารเวชศาสตร์ รวมทั้งการ

บันทึกการตรวจทางระบบประสาทโดยละเอียดในกรณีที่ผู้ป่วยมีปัญหาทางระบบประสาทร่วมด้วย โดยให้ถือวันที่ได้รับแจก
ผู้ป่วยจากแพทย์ประจ าบ้านเป็นวันแรก นักศึกษาแพทย์ต้องเขียนรายงาน 2 ฉบับ โดยเขียนรายงานเกี่ยวกับผู้ป่วยในที่ดูแล
ระหว่างปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย (Ward) เป็นภาษาไทย 1 ฉบับ และเขียนรายงานเกี่ยวกับผู้ป่วยนอกที่ดูแลระหว่าง
ปฏิบัติงานที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอก (OPD) เป็นภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ รายงานฉบับภาษาอังกฤษ ให้ส่งรายงานภายใน 7 วัน
หลังจากรับผู้ป่วย ส่วนรายงานภาษาไทยให้ส่งได้ทุกวันจันทร์ หรือวันพุธที่ภาควิชา โดยผู้ป่วยที่รับในวันจันทร์ถึงวันพุธ ให้ส่ง
รายงานผู้ป่วยใหม่ในวันจันทร์ถัดไป เวลา 08.30-16.30 น. และกรณีรับผู้ป่วยวันพฤหัสบดีถึงวันอาทิตย์ ให้ส่งรายงานในวันพุธ
ของสัปดาห์ถัดไป เวลา 08.30-16.30 น. หากส่งรายงานเกินระยะเวลาที่ก าหนดคะแนนจะลดลงตามล าดับ 

ภาควิชาฯ จะไม่รับการส่งรายงานกรณีที่ส่งรายงานเกินวันพุธสัปดาห์หลังลงกอง และจะไม่มีการทวงรายงาน โดย
ถือว่าเป็นหน้าท่ีรับผิดชอบของนักศึกษา รายงานผู้ป่วยท่ีส่งสามารถเลือกได้ว่าจะส่งรายงานแบบกระดาษ หรือส่งรายงานแบบ 
electronic (E-report) ในรูปแบบไฟล์ pdf ที่มาจากการเขียนหรือพิมพ์ 

วิธีการส่งรายงาน ให้นักศึกษาทุกคนเข้าไปกรอกรายละเอียดการส่งรายงานใน MS TEAM Channels ปี 5 กลุ่ม ... 
> Form ส่งรายงาน (หัวข้อ วิธีการส่งรายงาน 1.กระดาษรายงาน 2. E-report) 

 กรณีส่งรายงานเป็นกระดาษ  
- ให้ส่งรายงานที่เขียนเสร็จพร้อม growth curve ที่กล่องรับรายงาน ในส านักงานภาควิชาฯ 
- สามารถรับรายงานคืนได้ที่ตะกร้าคืนรายงานในส านักงานภาควิชา 

 กรณีส่งรายงานเป็น E-report  
- ขอให้นักศึกษาตั้งช่ือไฟล์เป็น รหัสนักศึกษา_TH/EN ตัวอย่างเช่น 61XXXXXXX_TH 
- แนบ growth curve ที่ถูกต้องในไฟล์รายงาน (download ได้จาก E-learning หัวข้อรายงานผู้ป่วย) 
- แนบไฟล์รายงาน (pdf) ใน Form ส่งรายงาน  
- การรับรายงานคืน เจ้าหน้าท่ีจะส่งรายงานคืนผ่านทางอีเมล์ (@cmu.ac.th) ของนักศึกษา  

 กรณีที่มีจ านวนผู้ป่วยน้อย ไม่เพียงพอให้นักศึกษาแพทย์เขียนรายงานได้ครบ 2 ฉบับ ให้นักศึกษาแพทย์รับผู้ป่วย
ใหม่ของนักศึกษาแพทย์ปีท่ี 4 หรือผู้ป่วยเก่าที่เห็นสมควรมาเขียนรายงาน (กรณีรายงานผู้ป่วยใน) โดยขอใหแ้จ้งให้
อาจารย์ service staff ทราบก่อนทุกคร้ัง หรือรับผู้ป่วยที่ตรวจร่วมกับเพื่อน (กรณีรายงานผู้ป่วยนอก) ได้ โดย
ขอใหแ้จ้งให้อาจารยป์ระจ ากลุ่มนักศึกษาปี 5 ทราบก่อนทุกครั้ง 

 ในรายงานผู้ป่วยใน (ภาษาไทย) นอกเหนือจากหัวข้อพ้ืนฐานที่ต้องมีให้ครบถ้วนตามการเขียนรายงานปกติ (ตัวอย่าง
การเขียนรายงานฉบับภาษาไทยของภาควิชาฯ) ให้นักศึกษาช้ันปีท่ี 5 เขียนอภิปรายเพิ่มเติมในประเดน็เรือ่ง patient 
safety เช่นเป็น medication error, human factors, infection control/prevention การมีส่วนร่วมของผู้ป่วย
และ/หรือญาติ ในการร่วมตัดสินใจในการรักษา เป็นต้น เนื่องจากมีการประเมินการเขียนรายงานในส่วนน้ีด้วย 

 ในรายงานผู้ป่วยนอก (ภาษาอังกฤษ) อาจเขียนในแบบบรรยาย (narrative) หรือเขียนในแบบวลี (phrases) ก็ได้ โดย
เน้นให้สื่อความได้ การประเมินจะไม่เน้น grammar ในการเขียน discussion ให้เขียน evidence supporting diagnosis 
และ evidences against diagnosis และแนบ growth chart ประเมินการเจริญเติบโตด้วย ดังตัวอย่างรายงานผู้ป่วยนอก
ภาษาอังกฤษของภาควิชากุมารฯ 

 ให ้นศพ. เขียน reference อย่างน้อย 4 ฉบับ/รายงาน 1 ฉบับ โดย 2 ใน 4 reference ต้องเป็นภาษาอังกฤษ 
 ถ้าส่งรายงานไม่ครบ 2 ฉบับ จะได้รับการประกาศเกรดเป็น “F” 
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6. การฝึกหัตถการ (Manual skills) กับหุ่นจ าลอง และการบันทกึหตัถการใน E-logbook 
ภาควิชากุมารฯ ก าหนดให้นักศึกษาแพทย์ช้ันปีที่ 5 ต้องมีประสบการณ์การท าหัตถการ 6 รายการ ตามรายละเอียด

ในเว็บไซต์ https://elearning.cmu.ac.th หัวข้อ E-logbook ขอให้นักศึกษาเข้าไปดูรายการหัตถการและหาโอกาสท า
หัตถการดังกล่าวระหว่างฝึกปฏิบัติงานที่ภาควิชากุมารฯ โดยหัตถการ capillary puncture และ phototherapy ขอให้
นักศึกษาหาโอกาสฝึกปฏิบัติระหว่างอยู่ที่แผนกทารกแรกเกิด (ดังรายละเอียดที่กล่าวไปแล้วข้างต้น) ส าหรับหัตถการการใส่ 
UVC การฉีดยา IM และ SC และการให้ nebulization นักศึกษาจะต้องเรียนรู้ข้อบ่งช้ี วิธีการปฏิบัติ และฝึกท าหัตถการกับ
หุ่นจ าลอง ตาม clinical skill checklist (CSC) ที่ระบุไว้ในคู่มือการท าหัตถการใน E-logbook รวมถึงสามารถขอสังเกตการ
หรือฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยจริงได้หากมีผู้ป่วยจริงท่ีหอผู้ป่วย 

ส าหรับการฝึกหัตถการกับหุ่นจ าลอง จะมีคู่มือส าหรับการท าหัตถการที่ระบุใน CSC ให้นักศึกษาได้ศึกษาก่อนฝึก
ปฏิบัติกับหุ่นจ าลอง นักศึกษาแพทย์สามารถติดต่อเพื่อขอศึกษารายละเอียดได้จากคู่มือและ video ประกอบ พร้อมทั้งฝึกท า
หัตถการกับหุ่นจ าลอง ได้ที่ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา ช้ัน 9 อาคารเรียนรวมราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย CSC เปิดให้ฝึกหัตถการได้ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ โดยขอให้นักศึกษาติดต่อ คุณชลิตา บัวอยู่ 
(พ่ีหญิง) เพ่ือนัดหมายวันและเวลาเข้าฝึกหัตถการล่วงหน้าได้ที่เบอร์ 053-93-6177  
 

**** นักศึกษาแพทย์จะต้องบันทึกการท าหัตถการลงในเว็บไซต์ https://elearning.cmu.ac.th โดย login ด้วย 
username และ password เป็น e-mail @cmu.ac.th ของนักศึกษา และคลิกเข้าที่หัวข้อ E-logbook เพื่อกรอกรายละเอยีด
ผู้ป่วยท่ีได้ท าหัตถการ และขอให้กรอกหัตถการทันทีเมื่อได้ท าหัตถการนั้น ๆ โดยต้องใส่ชื่อผู้ควบคุมหัตถการทุกครั้ง 
 

ทางภาควิชาฯ จะตรวจสอบการท าหัตถการผ่านทาง E-logbook การลงหัตถการถือเป็นความรับผิดชอบของ
นักศึกษาแพทย์ และต้องเสร็จสิ้นก่อนการลงกองจากภาควิชากุมารฯ ในกรณีท าหัตถการไม่ครบ จะได้ล าดับขั้น “I” และ
ต้องมาปฏิบัติงานซ้ า 1 สัปดาห์และเก็บหัตถการที่ขาดให้ครบ ก่อนจะได้รับการพิจารณาตัดเกรดตามความเป็นจริง 
 

7. การสอบ formative evaluation 
จะมีการสอบ formative evaluation เป็นข้อสอบ MCQ จ านวน 40 ข้อ ท าผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยเปิดให้ท า

ในต้ังแต่วันจันทร์สัปดาห์ที่ 1 เวลา 08.30 น. ถึงวันจันทร์สัปดาห์ที่ 4 เวลา 23.59 น. เมื่อท าเสร็จแล้ว ขอให้กด finish 
attempt เพ่ือส่งค าตอบ โดยนักศึกษาจะทราบคะแนนของตนเองและทราบว่าผิดข้อใด  การสอบมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
นักศึกษาได้ประเมินตนเองก่อนการสอบจริง และคะแนนที่ได้จะไม่ได้น ามาใช้ในการตัดเกรด 

**หากมีปัญหาในการเข้าระบบ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ภาควิชาทันทีฯ** 
 

***การสอบ formative evaluation ถือเป็นความรับผิดชอบของนักศึกษา หากไม่เข้าท าตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
จะต้องแก้ไขโดยการท าข้อสอบให้เรียบร้อยก่อนสอบลงกอง หากไม่ได้ท าจะไม่ทราบผลการสอบ MCQ ของตน***  
 

8. การลา 
กรณีที่นักศึกษาแพทย์มีความจ าเป็นต้องลา ให้เขียนใบลาส่งล่วงหน้า และแจ้งให้แพทย์ประจ าบ้านและอาจารย์

ประจ าสายรับทราบและอนุญาต นักศึกษาแพทย์ต้องแลกเวรให้เรียบร้อย และ เวลาเรียนต้องมากกว่าร้อยละ 80 ของเวลา
เรียนทั้งหมดในการปฏิบัติงานท่ีภาควิชากุมารเวชศาสตร์ กรณีลาป่วยต้องมีใบรับรองแพทย์แนบประกอบใบลาด้วย 

หากเป็นกรณีฉุกเฉิน ให้นักศึกษาแพทย์โทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ภาควิชาฯ โทร. 053-936462 หรือ 053-936461, 
053-936473 ในเวลาราชการ และให้เขียนใบลาส่งตามภายหลัง หากไม่แจ้งจะถือว่าเป็นการขาดเรียน ซึ่งจะมีผลต่อการ
ประเมินผลการเรียนของนักศึกษา 
 

9. การให้คะแนนและการประเมินผล 
9.1. คะแนนเจตคติ (attitude) คดิเปน็ร้อยละ 15 ของคะแนนท้ังหมด โดยพิจารณาจาก 

a. การมา round และเข้าเรียนตรงเวลาและสม่ าเสมอ  
b. รู้รายละเอียดของผู้ป่วยท่ีนักศึกษาผู้นั้นรับผิดชอบเป็นอย่างดี 
c. เขียน on admission note/ service note, progress note และ off service note ของผู้ป่วยใน

ความรับผิดชอบทุกราย 
d. มีความสนใจผู้ป่วย และช่วยเหลือแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจ าบ้าน นักศึกษาแพทย์ช้ันปีที่ 6 ขณะอยู่

เวร    
e. มีการเตรียมตัวล่วงหน้าก่อนเข้าเรียน สนใจเรียนและมีส่วนร่วมในห้องเรียน 

http://ped1.pediatrics-ims.com/
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f. มีทักษะในการสื่อสาร และมีมนุษยสัมพันธ์ ทั้งกับผู้ร่วมงาน ได้แก่ แพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจ าบ้าน 
นักศึกษาแพทย์ พยาบาล ผู้ป่วย และ ญาติ 

 

9.2  คะแนนด้านความรู้ (knowledge) คิดเป็นร้อยละ 70 ของคะแนนท้ังหมด โดยแบ่งเป็น 
 

เนื้อหาท่ีสอบ  ความรู้ทางกุมารเวชศาสตร์ที่ได้จากการบรรยาย (lecture), flipped classroom, 
และ self-learning assignments  

 ความรู้จาก teaching round, ward round, OPD, CHC, nursery ระหว่างการ
ปฏิบัติงานในภาควิชากุมารเวชศาสตร์  

 ความรู้ในหัวข้อการเรียนการสอนเดิมที่เคยเรียนเมื่อเป็นนักศึกษาแพทย์ช้ันปีท่ี 4 
(นักศึกษาสามารถทบทวนความรูไ้ด้จาก link ใน KC-moodle) 

 นักศึกษาควรมีความสามารถในการซักประวตัิ ตรวจร่างกาย การวินจิฉัยแยกโรคและ
การวินิจฉัยโรค วางแผนการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการและการรักษาได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 

 
a. การสอบ multiple choice questions (MCQ) คิดเป็นร้อยละ 40 ของคะแนนท้ังหมด 

จ านวนข้อสอบ 80 ข้อ 
เวลาที่สอบ วันศุกร์สัปดาห์สดุท้ายของการปฏบิัติงานท่ีภาควิชากุมารฯ (09.00-11.00 น.)  
สถานท่ีสอบ ช้ัน 5 อาคารเรียนรวมราชนครินทร์ 

b. การสอบ modified essay questions (MEQ) คดิเป็นร้อยละ 25 ของคะแนนท้ังหมด 
จ านวนข้อสอบ 3 ข้อ 
เวลาที่สอบ         วันศุกร์สัปดาห์สุดท้ายของการขึ้นปฏิบัติงานท่ีภาควิชากุมารฯ (13.00-14.30 น.) 
สถานท่ีสอบ ช้ัน 3 อาคารเรียนรวมราชนครินทร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์

c. การประเมินความรู้โดยอาจารย์และแพทย์ประจ าบ้าน โดยประเมนิขณะ teaching round และ 
service round คิดเป็นร้อยละ 5 ของคะแนนท้ังหมด 

 

9.3 คะแนนด้านทักษะทางคลนิิก (clinical skill) คิดเป็นร้อยละ 15 ของคะแนนท้ังหมด  
ประเมินโดยอาจารย์และแพทย์ประจ าบ้าน ขณะ teaching round และ service round โดยพิจารณาจาก 

ทักษะการซักประวัติ ตรวจร่างกาย การตรวจทางห้องปฏิบัติการและการวางแผนการรักษา  
 

10. การประเมินผลในขัน้ตอนการก าหนดล าดับขั้น 
10.1. ประเมินโดยอิงเกณฑ์และอิงกลุ่ม 
10.2. แยกประเมินล าดับขั้นเป็น 4 ส่วน คือ 

a. คะแนนด้านเจตคติ (attitude) 
b. การสอบลงกอง คือคะแนนส่วน MCQ และ MEQ 
c. การประเมินความรู้และทักษะทางคลินิก โดยอาจารย์และแพทย์ประจ าบ้าน 
d. การส่งรายงาน และ ฝึกทักษะการท าหัตถการและการส่งตรวจ รวมทั้ง CSC (ลงใน E-logbook) 
e. การเขียน on admission note, service note, progress note และ off service note ของผู้ป่วยใน 

เมื่อข้ึนฝึกปฏิบัติงานท่ีหอผู้ป่วย 
10.3. ข้อพิจารณาในการตัดเกรด 

a.  ทางภาควิชาฯ จะพิจารณาตัดเกรดและรายงานเกรดเมื่อนักศึกษาเข้าเรียนมากกว่าร้อยละ 80 ส่ง
รายงานครบ ลงหัตถการใน E-logbook และท า CSC ครบ 

b. หากนักศึกษามีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 80 จะไม่มีสิทธิ์สอบ จะพิจารณาตามเหตุผลของการขาดเรียน
ว่ามีเหตุผลสมควรหรือไม่ 

c. การออกเกรดเป็น “I” มีข้อพิจารณาดังนี้ 
i. เวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 80 โดยมีเหตุผลอันสมควร ให้พิจารณาออกเกรดเป็น “I” และใหน้ักศึกษา

ขึ้นปฏิบัติงานเพิ่มเติมที่หอผู้ป่วยจนครบเพื่อรับการประเมิน แล้วจึงพิจารณาออกเกรดให้ตามจริง 
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ii. ขาดเวรโดยไม่ขออนุญาต ให้พิจารณาออกเกรดเป็น “I” และให้นักศึกษาขึ้นปฏิบัติงานเพิ่มเติมที่
ภาควิชาฯ 2 สัปดาห์และอยู่เวร 1 วัน เว้น 2 วัน แล้วจึงพิจารณาออกเกรดให้ตามจริง  

iii. ไม่เขียน on admission note, service note และ progress note ของผู้ป่วยในความรับผิดชอบ  
ให้พิจารณาออกเกรดเป็น “I” และให้นักศึกษาขึ้นปฏิบัติงานท่ีภาควิชาฯ 1 สัปดาห์ อยู่เวร และเขยีน 
on admission note, service note และ progress note จ านวน 2 ราย  แล้วจึงพิจารณา final 
grade ตามจริง 

iv. ได้รับผลประเมินการเขียน on admission note, service note และ progress note จากอาจารย์
ประจ า teaching (teaching staff) ทุกท่านในระหว่างขึ้นปฏิบัติงานที่หอผู้ป่วยใน 2 สัปดาห์ เป็น 
“unsatisfied” ให้พิจารณาออกเกรดเป็น “I” และให้นักศึกษาขึ้นปฏิบัติงานที่ภาควิชาฯ 1 สัปดาห์
โดยไม่ต้องอยู่เวร และเขียน on admission note, service note และ progress note ของผู้ป่วย
ที่อยู่ในความดูแล จ านวน 2 ราย ให้อาจารย์ประจ าสาย (ward staff) เป็นผู้ประเมินผลว่าเป็น 
“satisfied” แล้วจึงพิจารณา final grade ตามจริง 

v. ท าหัตถการ และ CSC ลงใน E-logbook ไม่ครบ ให้พิจารณาออกเกรดเป็น “I” และให้นักศึกษาขึ้น
ปฏิบัติงานเพิ่มที่ภาควิชาฯ 1 สัปดาห์ เพื่อเก็บประสบการณ์เพิ่มเติม และเก็บหัตถการที่ขาดให้ครบ 
โดยไม่ต้องอยู่เวร แล้วจึงพิจารณาออกเกรดตามจริง 

vi. สอบ MCQ หรือ MEQ ได้ F  ส่วนใดส่วนหน่ึง จะออกเกรดเป็น “I” และให้นักศึกษามาสอบซ่อมเปน็
ข้อสอบ MCQ ซึ่งไม่ซ้ ากับชุดเดิมที่นักศึกษาเคยสอบไปแล้ว เมื่อสอบผ่านแล้วจะพิจารณาออกเกรด
ตามเกรดเดิมที่ได้  

vii. Knowledge subjective และ skill subjective ไม่ผ่านท้ัง 2 ส่วน ให้ติด I ไว้ก่อน ให้ข้ึนปฏิบัติงาน 
2 สัปดาห์ อยู่เวร 1 วัน เว้น 2 วัน แล้วประเมินผลใหม่ หากไม่ผ่านให้ติด F 

d.  การออกเกรดเป็น “F” มีข้อพิจารณาดังนี้ 
i.  เวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 80 โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  
ii. คะแนน attitude เป็น F *** 
iii.  ส่งรายงานไม่ครบ 2 ฉบับ 
iv.  สอบ MCQ และ MEQ ได้ F ทั้ง 2 ส่วน 
v. ทุจริตทุกกรณี เช่น ตกแต่งข้อมูลผู้ป่วย ขโมยรายงาน คัดลอกรายงาน 
vi.  เมื่อได้ล าดับขั้น “ I” เนื่องจากคะแนน knowledge subjective และ skill subjective ได้                 

< -3.0 SD และได้มาปฏิบัติงานเพิ่มเติม 2 สัปดาห์ อยู่เวร 1 วัน เว้น 2 วัน แล้ว ยังได้รับการประเมนิ 
“ไม่ผ่าน” 
 

*** หากตรวจพบว่ามีการทุจริตในกรณีใด ๆ เช่น การลอกรายงาน ขโมยรายงาน คัดลอกรายงาน ตกแต่งข้อมูล
ผู้ป่วย ทุจริตในการสอบ ฯลฯ ทางภาควิชากุมารเวชศาสตร์จะท าการปรับตกทันที (ล าดับขั้นเป็น F) 
*** ห้ามเผยแพร่และแชร์ข้อมูลผู้ป่วยทั้งทางภาพ เสียง ประวัติ เอกสาร ภาพถ่ายการตรวจทางรังสีวิทยา ไม่ว่า
กรณีใด ๆ  

 
11. อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 

- อาจารย์นายแพทย์กานต์ เวชอภิกลุ  (karn.w@cmu.ac.th) 
- อาจารย์แพทย์หญิงลลติา สาธติสมิตพงษ ์  (lalita.sat@cmu.ac.th) 
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงนงลักษณ์ บุญชูดวง (nonglak.b@cmu.ac.th)  
- อาจารย์แพทย์หญิงมัลลิการ์ ป้อมรบ  (mallika.p@cmu.ac.th) 
- อาจารย์แพทย์หญิงนฤพร ลิขิตวีระวงศ์  (narueporn.l@cmu.ac.th) 
- คุณดาริน แก้วกุลศรี (ผู้จัดการกระบวนวิชา)  โทรศัพท์ 053-936462   email: darin_kaew@cmu.ac.th 

  

mailto:karn.w@cmu.ac.th
mailto:lalita.sat@cmu.ac.th
mailto:nonglak.b@cmu.ac.th
mailto:mallika.p@cmu.ac.th
mailto:narueporn.l@cmu.ac.th
mailto:darin_kaew@cmu.ac.th
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All unsatisfied 

(D  = < -3.0 SD ทั้งสองสว่น) 

-  

Flow Chart นักศกึษาแพทย์ปีที่ 5 ปีการศกึษา 2565 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

I 

ขึ้น ward จนครบเพื่อรับ

การประเมิน 
I 

< 80% 

ขาดเวรโดยไม่ขออนุญาต 

เวลาเรียน 

Attitude + รายงาน 

F 
< 80% และไมมี่เหตุผล 

> 80% 

F/ไม่ครบ 

> C / ครบ 

ไม่ครบ Logbook + CSC 

+ progress note 

F 

I 

Logbook: 

- ขึ้น ward 1 สัปดาห์ ไม่อยู่เวร + ท า

หัตถการให้ครบ 

Progress note:  

- ขึ้น ward 1 สัปดาห์ ไม่อยู่เวร + เขยีน on 

admission/ on service note + progress note 

ผูป้ว่ย 2 ราย 

 

MCQ/MEQ K-subjective + Skill 
D > D 

- ข้ึน ward 2 สัปดาห์ 

- อยู่เวร 1 วัน เว้น 2 วัน 

- ประเมินใหม่ 

≥ D 

ได้ F 2 parts 

ได้ F 1 part 

ครบ 

ผา่น 

Final grade ตามจริง 
ผา่น 

F 

ซ่อม K part ที่ตก 

ออกเกรด 

ตามเกรดเดิมที่ได้ 

ไม่ผ่าน 

ไม่ผ่าน ผา่น 

ทุจริตทุกกรณี เชน่ ตกแต่งขอ้มูลผู้ป่วย เปลี่ยนแปลงวันที่รับผู้ปว่ย ขโมยรายงาน  

                          คัดลอกรายงาน 
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ตารางการปฏิบตัิงานของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที ่5/2565 ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 
 

นักศึกษาแพทย์กลุ่มหอผู้ป่วย                         (สัปดาห์ที ่1) 
วัน 07.30-08.30 08.30-09.30  10.00-12.00  13.00-14.30  15.00-16.30 

จันทร์ W. Round Orientation  Teaching round with staff2  
Self-

learning3 
 Activity with staff4 WW 

อังคาร W. Round MC1  Service round with staff  Self-learning  Activity with staff 
พุธ W. Round MC  Teaching round with staff  กิจกรรมของคณะ 

พฤหัสบดี W. Round MC  Service round with staff  Activity with staff  Ward work (WW) 
ศุกร์ W. Round MC  Teaching round with staff  Activity with staff  Ward work (WW) 

    (สัปดาห์ที่ 2) 
วัน 07.30-08.30 08.30-09.30  10.00-12.00  13.00-14.30  15.00-16.30 

จันทร์ W. Round MC  Teaching round with staff  Activity with staff  Ward work (WW) 
อังคาร W. Round MC  Service round with staff  Activity with staff  Ward work (WW) 

พุธ W. Round MC  Teaching round with staff  กิจกรรมของคณะ 
พฤหัสบดี W. Round MC  Service round with staff  Activity with staff  Ward work (WW) 

ศุกร์ W. Round MC  Teaching round with staff  Activity with staff  Ward work (WW) 

นักศึกษาแพทย์กลุ่ม OPD/Nursery            (สัปดาห์ที่ 3) 

วัน 07.30-08.30 08.30-09.30 
09.30-
10.00 

10.00-12.00  13.00-14.30  15.00-16.30 

จันทร์ NS. Round MC OPD5  
Capillary 
puncture6 

 Activity with staff WW 

อังคาร NS. Round MC 
X-ray 
conf.7 

NS teaching round  CHC8  Activity with staff 

พุธ NS. Round MC OPD  กิจกรรมของคณะ 
Lactation 

Clinic9 
WW 

พฤหัสบดี NS. Round MC 
X-ray 
conf. 

NS teaching round  Activity with staff  Ward work (WW) 

ศุกร์ NS. Round Ethic Conf.10 OPD  Activity with staff  Ward work (WW) 

    (สัปดาห์ที่ 4) 

วัน 07.30-08.30 08.30-09.30 
09.30-
10.00 

10.00-12.00  13.00-14.30  15.00-16.30 

จันทร์ NS. Round MC OPD  Activity with staff  Ward work (WW) 

อังคาร NS. Round MC 
X-ray 
conf. 

NS teaching round  Activity with staff  Ward work (WW) 

พุธ NS. Round MC OPD  กิจกรรมของคณะ 

พฤหัสบดี NS. Round MC 
X-ray 
conf. 

NS teaching round  Activity with staff  Ward work (WW) 

ศุกร์ NS. Round MCQ*   MEQ**  Ward work (WW) 

W. = ward, NS. = nursery, MC = morning conference, conf. = conference 
1นักศึกษาแพทย์ต้องเข้า morning conference ทุกวัน (กรณี journal club อนุโลมให้เข้าได้ตามความสมัครใจ) 
2จะได้ round กับ teaching staff อย่างน้อย 3 ครั้ง/สัปดาห์ วันและเวลาในการ teaching round อาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นกับงาน service ของ
อาจารย์ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในวันนั้น ขอให้นักศึกษาแพทย์ติดต่ออาจารย์ผู้สอนหรือส านักงานภาควิชาฯ ล่วงหน้า เพื่อยืนยันตารางกับอ าจารย์
ผู้สอน หากไม่มี teaching round ในวันนั้น ให้นักศึกษาแพทย์เข้าร่วม service round กับ resident และอาจารย์ service staff ประจ าสาย  
3ให้ใช้เวลานี้ศึกษาเนื้อหา self-learning assignment หัวข้อต่าง ๆ ด้วยตนเอง ผ่านระบบ e-learning 
4นักศึกษาทุกคนเข้าเรียน activity with staff (lecture หรือ flipped classroom) ตามตารางที่ก าหนดไว้ โดยเรียนที่ห้องบรรยาย 3 ภาควิชา
กุมารเวชศาสตร์ กรณีเป็น flipped classroom ให้ศึกษาเนื้อหาล่วงหน้าผ่านระบบ e-learning ก่อนเข้าเรียนทุกครั้ง 
5OPD with staff: general pediatrics 3 ครั้ง/สัปดาห์ 
6วันจันทร์สัปดาห์แรกของการขึ้น Nursery เรียนหัตถการเจาะส้นเท้าเด็ก (capillary puncture) กับอาจารย์นักเทคนิคการแพทย์ ที่ห้องเรียน 3 
เวลา 13.00-14.00 น. 
7ห้องเรียนแผนกรังสีวิทยา ชั้น 1 อาคารบุญสม มาร์ติน 
8คลินิกสุขภาพเด็กดี ชั้น 6 อาคารศรีพัฒน์ 
9วันพุธแรกของการขึ้น Nursery ศึกษาดูงานเรื่อง breastfeeding ที่คลินิกนมแม่ (lactation clinic) ชั้น 3 อาคารบุญสม มาร์ติน เวลา 15.00-16.00 น. 
10Ethic conference เฉพาะวันศุกร์สัปดาห์ที่ 3 เวลา 08.30 – 09:30 น. 
หมายเหตุ: *วันศุกร์สัปดาห์สุดท้ายสอบ MCQ เวลา 09:00 – 11:00 น. ที่ชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ 
 **วันศุกร์สัปดาห์สุดท้ายสอบ MEQ เวลา 13:00 – 14:30 น. ที่ชั้น 3 อาคารราชนครินทร์ ห้องปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ 
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Activity with Staff และ Self-Learning Assignment ของนกัศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5/2565 [Ped 501] (ห้องเรียน 3) 
Topic No. Topic Name อาจารย์ผู้สอน 
Flipped Classroom 

FC1 Child abuse อ.นงลักษณ ์
FC2 Common problems in neonates 1 (neonatal hypoglycemia, polycythemia, 

anemia, jaundice) 
อ.มัลลิการ ์

FC3 Disorder of salt homeostasis อ.ณัฐพร 
FC4 Common breastfeeding problems อ.วรางค์ทิพย์ 

Lecture 
L1 Chest pain and syncope อ.แรกขวัญ 
L2 Common respiratory tract disorder อ.กนกกาญจน ์
L3 Common pediatric GI problems (constipation, biliary atresia) อ.ณัฐพงษ ์
L4 Seizure and epilepsy อ.กมรวรรณ 
L5 Basic respiratory care and oxygen therapy อ.ศุภกัญญา 
L6 Skin problems in children (scabies, eczema, exanthematous fever, drug 

allergy) 
อ.จุฬาภรณ ์

L7 Asthma and anaphylaxis อ.มงคล 
L8 Acute flaccid paralysis อ.ชินณุวัฒน ์
L9 Pediatric resuscitation  อ.กฤช 
L10 Arthritis and vasculitis syndrome in children อ.วัชรีวรรณ 
L11 Adrenal insufficiency อ.ประไพ 

Self-Learning Assignment (ผ่านระบบ e-learning ของภาควิชา) 
A1 Common problems in neonates 2 (principle of newborn care, neonatal 

sepsis, respiratory distress in NB-RDS, TTNB, MAS, congenital pneumonia) 
อ.สาธิษฐ์ 

A2 Developmental assessment and injury prevention  อ.นงลักษณ ์
A3 Short stature  อ.ประไพ 
A4 Alteration of consciousness  อ.กมรวรรณ 

 
เนื้อหาเกี่ยวกับกุมารเวชศาสตร์ที่น่าสนใจ (suggested reading) ส าหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที ่5/2565 

Topic No. Topic Name 
SR1 Introduction to child health clinic (CHC)1 

  Child health supervision 
SR2 Interesting topics in neonates2 

  การดูแลทารกแรกเกิดปกต ิ
  การตรวจร่างกายทารกแรกเกิด 
  การตรวจเพื่อประเมินอายุครรภ์ของทารกแรกเกิด 
  การควบคุมอณุหภมูิร่างกายทารกแรกเกิด 
  Birth asphyxia 

1แนะน าให้นักศึกษาอา่นเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกตรวจคลินิกสุขภาพเด็กดี 
2แนะน าให้นักศึกษาอา่นเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนผ่านหอผู้ปว่ยทารกแรกเกิด 
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ภาคผนวก 1 

NURSERY ROTATION 

Topic Reading Assignment: Self-study 
1. การดูแลทารกแรกเกิดปกต ิ
2. การตรวจร่างกายทารกแรกเกิด 
3. การตรวจเพื่อประเมินอายุครรภ์ของทารกแรกเกิด 
4. การควบคุมอณุหภมูิกายทารกแรกเกิด 
5. ภาวะน้ าตาลในเลือดต่ าในทารกแรกเกิด 
6. Birth asphyxia 
7. หนังสือ “ภาวะปรกติและผิดปรกติในทารกแรกเกดิ” โดย ศ.นพ.เกรียงศักดิ์ จีระแพทย ์
 

Topic Activity with Staffs: on schedule 
1. Common problems in newborn โดย ผศ.นพ.สาธิษฐ์ มะโนปัญญา 
2. Neonatal hyperbilirubinemia (case discussion) โดย ผศ.พญ.วัชรี ตันติประภา 
3. Common breast-feeding problems โดย ผศ.พญ.วรางค์ทิพย์ คูวุฒยากร 
 

Teaching Round with Staffs: Every Tuesday and Thursday at 10.00-12.00am 
 ให้นักศึกษาเตรียมน าเสนอข้อมูลของผู้ป่วย (1-2 ราย/session) ที่มปีัญหาที่น่าสนใจ ดังต่อไปนี ้

Teaching round Topic and case discussion 

1 
- Physical examination, GA assessment 
- LGA, symmetrical and asymmetrical SGA: causes, co-morbidity 
- Normal newborn care: feeding, vaccination, medication, newborn screening 

2 
- Feeding: fluid & caloric intake, breast feeding, formula 
- Feeding problems: inadequate feeding, NEC, feeding intolerance 
- Jaundice and phototherapy 

3 

- Hypoglycemia 
- Temperature control, hypothermia, rewarming 
- Polycythemia, anemia 
- Diseases related with maternal condition: IDM, maternal hyperthyroid, maternal HIV 
and hepatitis B infection  

4 
- Early and late onset neonatal sepsis 
- Omphalitis, conjunctivitis 
- Respiratory distress 
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ภาคผนวก 2 
 

รายละเอียดหัวข้อการประเมินในกิจกรรมวิชาการต่าง ๆ 

Teaching round with staff  
 ความตรงต่อเวลา 
 ทักษะในการสื่อสาร และน าเสนอข้อมูล 
 ความรับผิดชอบ และการเตรียมตัวล่วงหน้า 
 ความรู้ด้านวิชาการ 
 ความสามารถในการรวบรวมข้อมลู ซักประวัติ ตรวจร่างกาย และผลทางห้องปฏิบัติการ มาวิเคราะหส์าเหตุของปัญหา 
 ความสามารถในการเลือกใช้วิธีการตรวจทางห้องปฏิบตัิการ และการท าหัตถการอยา่งเหมาะสม 
 สามารถตัดสินใจเลือกวิธีบ าบัดรักษาผู้ปว่ยอย่างถูกต้องเหมาะสม และให้การบริบาลผู้ป่วยแบบองคร์วม 
 การเขียน on admission note / service note / progress note 

OPD Teaching  
 ความตรงต่อเวลา 
 ทักษะพื้นฐานในการค้นหาปัญหาและสร้างความไว้วางใจ รวมถึงการสรา้งสัมพันธภาพ และการรับฟังผู้ป่วย 
 ความรู้ด้านวิชาการ กระบวนการคิดวิเคราะห์  
 การซักประวัติ ตรวจร่างกาย และเลือกใช้วิธีการตรวจทางห้องปฏิบัติการอย่างเหมาะสม  
 การบันทึกรายงานผู้ป่วย (OPD) และรวบรวมข้อมลูเพื่อน าไปสู่การวนิิจฉัย 
 ตัดสินใจเลือกวิธีบ าบัดรักษาผู้ป่วยอย่างถูกต้องเหมาะสม และให้การบริบาลผู้ป่วยแบบองค์รวม  

การเขียนรายงาน 

 ส่งรายงานผู้ป่วยตรงเวลา 
 ความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ความถูกต้องในการซักประวัติ ตรวจร่างกาย และผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ รวมถึงแปลผลข้อมลูอย่างถูกต้อง 
 มีการวิเคราะห์ข้อมลูอย่างเหมาะสม รวมถึงใหก้ารวินจิฉัย และการวินิจฉัยแยกโรคที่ถูกต้องและเพียงพอ  
 มีการวางแผนการรักษาที่ถูกต้อง เพียงพอ และเหมาะสม 
 มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ patent safety เช่น medication error, human factors, infection control/

prevention รวมถึงการมีส่วนร่วมของผู้ป่วยและ/หรือญาติในการรว่มตัดสินใจในการรักษา เป็นต้น 
 

 


