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คูมือการเรียนการสอน 
และการปฏิบัติงานของนิสิตแพทย 

ชั้นปที่ 4 
ประจําปการศึกษา 2562 

 
 

 
 

ภาควิชากุมารเวชศาสตร 
กลุม  2 

ระหวางวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 – 7 กรกฎาคม 2562    
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คํานํา 
 

ภาควิชากุมารฯ  ไดจัดวิธีการเรียนรูเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค ซึ่งครอบคลุมทั้งความรูพื้นฐานดานกุมาร -  
เวชศาสตร  เนนการฝกทักษะในการทําหัตถการตางๆในเด็ก และเจตคติที่ดีในการเปนแพทย  ทางดานความรูนั้น    
มีการบรรยายความรูพื้นฐาน ใหนําความรูไปใชในการแกปญหาสุขภาพตางๆ ไดเพิ่มพูนความสามารถและความ
ชํานาญมากขึ้นโดยจัดใหฝกปฏิบัติและศึกษาจากผูปวยจริง เนนการเรียนรูกระบวนการแกปญหา (Problem 
solving) เปนหลัก ดานทักษะไดจัดใหมีการสอนแสดงวิธีการตางๆ (manual skills) และใหนิสิตแพทยฝกฝนโดย
ไดรับความชวยเหลือจากแพทยประจําบานฯ และอาจารยแพทยจนเกิดความชํานาญตามเกณฑที่กําหนดไว ทางดาน
เจตคตินั้นนิสิตแพทยจะไดเรียนจากการสังเกตจากอาจารย และแพทยรุนพี่ในขณะที่ปฏิบัติการดูแลแกปญหาผูปวย
ทั้งผูปวยนอกและผูปวยใน 

คูมือการปฏิบัติงานเลมนี้ จะมีขอแนะนําในการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี รวมทั้ง
วิธีการประเมินผลการเรียนของนิสิตแพทย มีการเนนถึงกฎระเบียบและขอปฏิบัติตางๆ ที่นิสิตแพทยตองปฏิบัติ 
ดังนั้นนิสิตแพทยทุกคนตองอานใหละเอียดกอนขึ้นเรียนวิชากุมารเวชศาสตร หากมีขอสงสัยใดๆ ใหซักถามกับ
อาจารยผูรับผิดชอบนิสิตแพทยชั้นปที่ 4 โดยตรง 
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รายช่ือคณาจารยประจําภาควิชากุมารเวชศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
หัวหนาภาควิชา  ผศ.นพ.สรวุฒิ  พงศโรจนเผา 
อาจารยผูรับผิดชอบดูแลนิสิตแพทยแพทยช้ันปที่ 4 

1. พญ.ปญจรัตน  โสวิทยสกุล (ประธานรายวิชา) 
2. นพ. พนิต ทักขิญเสถียร 
3. ผศ.พญ.ยิ่งวรรณ  เจริญยิ่ง 
4. พญ.ชิดชนก ตั้งเจตน 
5. พญ.ปุษยบรรพ สุวรรณคีรี 

อาจารยหนวยตาง ๆ 
Subspecialty รายช่ืออาจารย 

Allergy ผศ.พญ. ยิ่งวรรณ 
ผศ.นพ. สมบูรณ 

เจริญยิ่ง 
จันทรสกุลพร   

Ambulatory & Social Pediatrics  ผศ.พญ. มนจุฑา  เอี่ยมอุดมกาล 
Child development รศ.พญ. บานชื่น 

รศ.พญ. ทวิมา 
เบญจสุวรรณเทพ 
ศิริรัศมี   

Dermatology  รศ.นพ. อรุชา 
ผศ.พญ. สุธิดา 

ตรีศิริโชติ 
ศิริพรพาณิชย   

Endocrinology  พญ. นัฏกานต วงศจิตรัตน   
Gastroenterology and Nutrition  รศ.นพ. ไพโรจน 

รศ.นพ. สงวนศักดิ์ 
จงบัญญัติเจริญ (อ.พิเศษ) 
ฤกษศุภผล 

Infectious diseases รศ.นพ. โอฬาร 
นพ. พนิต 

พรหมาลิขิต   
ทักขิญเสถียร 

Hematology and oncology พญ. ปญจรัตน โสวิทยสกุล  (ลาศึกษาตอ) 
Neonatology ผศ.พญ. จันทนา  

ผศ.พญ. กรรณิการ 
พญ.พรพิมล 

พันธบูรณะ 
วงศภาวิทย    
เจนยงศักดิ์ 

Nephrology นพ. ปฐมคม  เปรื่องประเสริฐ 
Pulmonology ผศ.นพ. สรวุฒิ  

พญ. ภัทรพร 
พงศโรจนเผา 
วิลาวรรณ 

Neurology ผศ.พญ. อัจฉราพร 
นพ.ฉัตรชัย 

เมฆศิขริน     
ธํารงอาจริยกุล   

Cardiology พญ.ศรัยอร    
นพ.ภานุรุจ                  

ธงอินเนตร (อ.พิเศษ) 
ลือวิเศษไพบูลย (อ.พิเศษ) 
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รายชื่อนิสิตแพทยภาควิชากุมารเวชศาสตร 
กลุมยอย   ป 4  กลุม  2  

A 

A1 1 นาย กลา กาญจนรัตน 
A1 2 นางสาว จิรัชญา   สมุทรสาคร 
A1 3 นางสาว สิรินทรา   มณีฤทธิ์ 
A1 4 นางสาว ฉัตรภัสร วัชรพัฒนเมธี 
A1 5 นางสาว   ฐิติกานต  ใจงาม 
A1 6 นางสาว    ณัฐนิชา หาญรัตนกูล 
A2 7 นางสาว    ทนัมพร ชนะพาล 
A2 8 นางสาว ธนัชพร  ศรีอุบลมาศ 
A2 9 นาย นภัทร เทียมวีรสกุล 
A2 10 นาย ปรมินทร คีรีรักษ 
A2 11 นาย   สราญ มานไขมุก 
A2 12 นางสาว    อธิมาศ วงศขจรศิลป 
A2 13    

 
 
 
 
B 

B1 1 นาย กวินท เลิศประภาพงศ 
B1 2 นาย ศรัญวัสส   ทองสมบัติ 
B1 3 นางสาว จิดาภา   แกวสัมฤทธิ์ 
B1 4 นาย   ชวิน ทวีกิจการ 
B1 5 นางสาว  ณัฏฐนิช  รุงรัตนพัฒนา 
B1 6 นางสาว    ณิชาภัทร ธัญรัชฎากุล 
B2 7 นาย ธนวุฒ ิ  ภัทรพิทยาสิน 
B2 8 นางสาว    ธันยพร สิงหวงศวัฒนะ 
B2 9 นางสาว ปณาลี กิตติโสภาภรณ 
B2 10 นาย   พลช เธียรธัญญกิจ 
B2 11 นาย  อดิศัย  เจี้ยมด ี
B2 12 นางสาว    อุรชา ธนโชติกุลธร 
B2 13    
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รายชื่ออาจารยที่ปรึกษาป 4 กลุม 2 ปการศึกษา 2562 

อาจารยท่ีปรึกษา รายช่ือนิสิตแพทย 
ผศ.นพ. สรวุฒิ               พงศโรจนเผา นางสาวทนัมพร , นายอุรชา 
รศ.พญ. บานชื่น             เบญจสุวรรณเทพ นางสาวธนัชพร 
รศ.นพ. สงวนศักดิ์ ฤกษศุภผล นายนภัทร 
รศ.พญ. ทวิมา ศิริรัศมี นายปรมินทร 
รศ.นพ. อรุชา ตรีศิริโชติ นายสราญ 
ผศ.พญ. จันทนา             พันธบูรณะ นางสาวอธิมาศ 
ผศ.พญ. ยิ่งวรรณ เจริญยิ่ง นายกวินท 
ผศ.พญ. สุธิดา ศิริพรพาณิชย นายศรัญวัสส 
ผศ.นพ. สมบูรณ จันทรสกุลพร นางสาวจิดาภา 
ผศ.พญ. มนจุฑา             เอี่ยมอุดมกาล นายชวิน 
ผศ.พญ. อัจฉราพร เมฆศิขริน นางสาวณัฏฐนิช 
ผศ.พญ. กรรณิการ วงศภาวิทย นายกลา , นางสาวณิชาภัทร 
พญ. นัฎกานต วงศจิตรัตน นางสาวจิรัชญา , นายธนวฒุ ิ
พญ. ภัทรพร วิลาวรรณ นางสาวสิรินทรา , นางสวธันยพร 
นพ. ปฐมคม เปรื่องประเสริฐ นางสาวฉัตรภัสร , นางสาวปณาลี 
นพ. พนิต ทักขิญเสถียร นางสาวฐิติกานต , นายพลช 
พญ.ปญจรัตน โสวิทยสกุล ลาศึกษาตอ 
นพ.ฉัตรชัย ธํารงอาจริยกุล นางสาวณัฐนิชา , นายอดิศัย 
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การจัดการเรียนการสอนของนิสิตแพทย ชั้นปที่ 4 
ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

1. วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมและคําอธิบายรายวิชา 
เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนการสอน นิสิตแพทยชั้นปที่ 4 มีความสามารถ 
1. บอกหลักกระบวนการแกปญหาโดยใชผูปวยเปนศูนยกลาง และสามารถใหการดูแลผูปวยแบบองครวมไดดี  
2. ซักประวัติ ตรวจรางกาย วางแผนใหการตรวจรักษาอยางเหมาะสม และสามารถใหการดูแลผูปวยทั้งรางกาย

จิตใจและสังคม  
3. ทําหัตถการโดยคํานึงถึงขอบงชี้ในเด็กได 
4. ใหคําแนะนําเรื่องการปองกันโรค การสงเสริมสุขภาพ และการฟนฟูสมรรถภาพแกผูปวยได 
5. บอกหลักการในการดูแลผูปวยในปญหาที่พบบอยและผูปวยในภาวะฉุกเฉินได 
6. เขียนรายงานและสรุปปญหาผูปวยไดดี ตามระบบ POMR 
7. บอกหลักการการสงเสริมสุขภาพเด็ก และการทํางานดานกุมารเวชศาสตรชุมชน  
8. ทําการตรวจทางหองปฏิบัติการพื้นฐานไดอยางชํานาญ 
9. สามารถใชยาในเด็กไดอยางสมเหตุสมผล 
10. ใหการดูแลผูปวยเด็กและครอบครัวอยางมีศิลปะ  รวมทั้งแสดงเจตคติที่ดีตอการทํางานและวิชาชีพได 

อยางเหมาะสม 
11. ดูแลรักษาผูปวยโดยคํานึงถึงความปลอดภัยของผูปวย (patient safety) 
12. มีทักษะการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษทางการแพทย 
13. มีการบูรณาการณการเรียนการสอนระหวางภาควิชากุมารเวชศาสตรและภาควิชาอื่นท่ีเกี่ยวของทั้งแนวตั้ง

และแนวนอน  
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

1. เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
2. มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาแพทยศาสตร พ.ศ. 2554 
3. เกณฑมาตรฐานแพทยสภา พ.ศ. 2555 
4. ขอสรุปจากการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



8 
 

 
 

คําอธิบายรายวิชา  
ฝกปฏิบัติงานเพื่อใหมีความสามารถในการวิเคราะหและแกปญหาดานการเจริญเติบโตของเด็กทั้งทาง

รางกายและจิตใจในวัยตางๆ ภาวะทุพโภชนาการของเด็ก  สามารถใหการวินิจฉัย  แกปญหาการเจ็บปวยและ
ความผิดปกติของเด็กที่พบไดบอยในประเทศไทยแบบองครวม (Holistic approach) รวมทั้งมีความสามารถใน
การสงเสริม บํารุงรักษาและใหภูมิคุมกันปองกันการเจ็บปวย ตลอดจนการแนะแนวทางในการชวยฟนฟู
สมรรถภาพและแกไขทุพพลภาพ ฝกใหรูจักการทํางานเปนคณะ ทั้งนี้ภายใตการดูแลและคําแนะนําจากอาจารย
แพทยและแพทยประจําบานฯ  
 
กระบวนการจัดการเรียนการสอน  

นิสิตแพทยชั้นปที่ 4 จะปฏิบัติงานในภาควิชากุมารเวชศาสตร รวม 6 สัปดาห โดยแบงการปฏิบัติงาน 
เปน 2 กลุม ดังนี้ 

1. หอผูปวยเด็ก 9/2  หอผูปวยวิกฤต ชั้น 6 (PICU) และผูปวยเด็กหองพิเศษ9/1 เปนเวลา 3 สัปดาห 
2. แผนกผูปวยนอกและแผนกฉุกเฉิน เปนเวลา 1.5 สัปดาห    
3. หอผูปวยทารกแรกเกิด 8/1 และ 8/2 เปนเวลา 1.5 สัปดาห 

 

ตารางการหมุนเวียนการปฏิบัติงานของนิสิตแพทย ชั้นปที่ 4 กลุม  2  ภาควิชากุมารเวชศาสตร  
ระหวางวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 – 7 กรกฎาคม 2562  

วันที่ 
หอผูปวยเด็กโต Ward 9/2 

หอผูปวยวิกฤต และหองพิเศษ 
แผนกผูปวยนอก 

และฉุกเฉิน 
หอผูปวยทารกแรกเกิด 

8/1 และ 8/2 
27 พฤษภาคม –  5 มิถุนายน 2562 กลุม A1,A2 กลุม B1 กลุม B2 
  6 มิถุนายน  - 15 มิถุนายน 2562 กลุม A1,A2 กลุม B2 กลุม B1 
16 มิถุนายน –  25 มิถุนายน 2562 กลุมB1,B2 กลุม A1 กลุม A2 
26 มิถุนายน –   7 กรกฎาคม 2562 กลุมB1,B2 กลุม A2 กลุม A1 

 
1.   หอผูปวยเด็ก 9/2 หอผูปวยวิกฤต (PICU) และหอผูปวยเด็กพิเศษ  

  จุดมุงหมาย  นิสิตแพทยสามารถใหการดูแลผูปวยเด็กในปญหาและโรคที่พบบอยได 
  การปฏิบัติงาน  ระยะเวลา 3 สัปดาห โดยมีกิจกรรมดังนี้ 

1. ขึ้นปฏิบัติงานในหอผูปวยทุกวัน (จันทร-เสาร) โดยในวันราชการเวลา 7.00 - 16.00 น. และ
วันหยุดราชการ(รวมทั้งวันหยุดนักขัตฤกษ) เวลา 7.30 - 10.30 น. (ในวันอาทิตย เฉพาะนสพ.    
ที่อยูเวรวันนั้น) หรือจนกวางานจะเสร็จเรียบรอย โดยใหการดูแลผูปวยที่อยูในความรับผิดชอบ และ
รวมดูแลผูปวยที่รับใหม 

2. รวมดูแลผูปวย (Service round) กับแพทยประจําบานฯ และอาจารยแพทย เริ่มเวลาประมาณ 
9.30 น. ใน  วันราชการ 

หลักสูตรกมุารเวชศาสตร  กม 421 (PD 421) จํานวน 5 หนวยกิต (2-9-4) 
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3. เรียนขางเตียงผูปวย  (Bedside teaching) สัปดาหละ 1 ครั้ง ครั้งละ 1-2 ชั่วโมง ในวันอังคาร 
เวลา  13.00-15.00 น. (ควรเขาเรียน Bedside teaching ทุกครั้งเพราะมีการเช็คชื่อ หากขาด
หรือมาสายโดยไมมีเหตุผลอันควรจะถูกหักคะแนนรอยละ 1 จากคะแนนภาคปฏิบัต)ิ 

4. รับผูปวยไวในความดูแล โดยการแบงกันรับผูปวยทั้งหมดไวในความดูแลและเขียนรายงานรับผูปวย 
ติดตามผูปวย จนกระทั่งผูปวยถูกจําหนายออกจากโรงพยาบาล โดยผูปวยทุกรายตองมีนิสิตแพทย
รับผิดชอบอยางนอย 1 คนและตองเขียนรายงานผูปวยสงอาจารยแพทยคนละ 3 ฉบับ ระยะเวลา
ในการเขียนรายงาน 72 ชั่วโมงวันทําการ (สามารถเขียนทารกแรกเกิดได 1 ฉบับ) โดยสงที่ธุรการ
ภาควิชาชั้น 9 โรงพยาบาลศูนยการแพทยฯ ตั้งแตเวลา 8.00 – 16.00 น.  

5. ติดตามผลการรักษาผูปวยทุกคนที่อยูในความดูแล บันทึกใบ Record lab investigation และเขียน
รายงานความคืบหนา (Progress note) ทุกวันลงในเวชระเบียนของผูปวย โดยมีแพทยประจําบานฯ 
และอาจารยแพทยชวยตรวจทานอีกครั้ง และลงชื่อกํากับให 

6. ฝกความชํานาญในการทําหัตถการพ้ืนฐาน และการตรวจทางหองปฏิบัติการพื้นฐานสําหรับผูปวยเด็ก 
และตองทํา urine examination, stool examination และยอมสิ่งสงตรวจของผูปวยเด็กที่รับไวใน
ความดูแลดวยตนเองทุกราย 

7. อยูเวรนอกเวลาราชการในหอผูปวยเด็ก 9/2 หอผูปวยวิกฤต (PICU) และหอผูปวยเด็กพิเศษ โดย
ผลัดเปลี่ยนกันวันละ 3 คน โดยวันราชการตั้งแตเวลา 16.00 - 23.00 น. และในวันหยุดราชการ
ตั้งแตเวลา 8.00 - 23.00 น. ใหรับเวรพรอมแพทยประจําบานฯ และอาจารยแพทยที่อยูเวรนอก
เวลาในวันนั้นๆ ตั้งแตเวลา 16.00 น. และ 8.00 น. ตามลําดับ 

 

2. แผนกผูปวยนอกกุมารเวชศาสตร (OPD) และแผนกฉุกเฉิน (ER) 
จุดมุงหมาย นิสิตแพทยสามารถใหการวินิจฉัย และใหการรักษาผูปวยนอกและผูปวยฉุกเฉินในปญหา

และโรคที่พบบอยในเด็กได รวมทั้งสามารถใหการสงเสริมสุขภาพ และใหสุขศึกษาแก
ผูปกครองหรือผูดูแลเด็กได 

การปฏิบัติงาน     ระยะเวลา 1.5 สัปดาห 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. (ในกรณีท่ีมีการเรียนการสอนในชวงเวลา 11.00 – 12.00 น.) 

2. นัดและติดตามผลการรักษาผูปวยตามความเหมาะสม 
3. ฝกความชํานาญในการใชเครื่องมือการตรวจพื้นฐาน และทําการตรวจทางหองปฏิบัติการพื้นฐาน

สําหรับผูปวยเด็กไดอยางถูกตอง  
4. ออกคลินิกสุขภาพเด็กดี (well baby clinic) ในวันพฤหัสบดีเวลา 13.00 – 15.00 น. โดยตรวจเด็ก    

อยางนอยครั้งละ 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) 
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6. อยูเวรนอกเวลาราชการที่แผนกฉุกเฉิน วันละ 3 คน(รวมกับนิสิตกลุมผูปวยทารกแรกเกิด)  โดยในวัน
ราชการ ตั้งแตเวลา 16.00 - 23.00 น. และวันหยุดราชการเวลา 8.00 - 23.00 น. โดยอยูในความดูแล
ของแพทยประจําบานฯ และ อาจารยแพทยที่อยูเวรในวันนั้นๆ 

 
3.   หอผูปวยทารกแรกเกิด 8/1 และ 8/2  

  จุดมุงหมาย  นิสิตแพทยสามารถใหการดูแลผูปวยทารกแรกเกิดในปญหาและโรคที่พบบอยได 
  การปฏิบัติงาน  ระยะเวลา 1.5 สัปดาห โดยมีกิจกรรมดังนี้ 

1. ขึ้นปฏิบัติงานในหอผูปวยทุกวัน (จันทร-เสาร) โดยในวันราชการเวลา 7.00 - 16.00 น. และ
วันหยุดราชการเวลา 7.30 - 10.30 น. (ในวันอาทิตย เฉพาะนสพ. ที่อยูเวรวันนั้น) หรือจนกวางาน
จะเสร็จเรียบรอย โดยใหการดูแลผูปวยที่อยูในความรับผิดชอบ และรวมดูแลผูปวยที่รับใหม 

2. รวมดูแลผูปวย (Service round) กับแพทยประจําบานฯ และอาจารยแพทย เริ่มเวลาประมาณ 
9.30 น. ใน  วันราชการ 

3. เรียนขางเตียงผูปวย  (Bedside teaching) สัปดาหละ 1 ครั้ง ครั้งละ 1-2 ชั่วโมง ในวันอังคาร 
เวลา  13.00-15.00 น. (ควรเขาเรียน Bedside teaching ทุกครั้งเพราะมีการเช็คชื่อ หากขาด
หรือมาสายโดยไมมีเหตุผลอันควรจะถูกหักคะแนนรอยละ 1 จากคะแนนภาคปฏิบัติ) 

4. รับผูปวยไวในความดูแล โดยการแบงกันรับผูปวยทั้งหมดไวในความดูแลและเขียนรายงานรับผูปวย 
ติดตามผูปวย จนกระทั่งผูปวยถูกจําหนายออกจากโรงพยาบาล โดยผูปวยทุกรายตองมีนิสิตแพทย
รับผิดชอบอยางนอย 1 คนและสามารถเลือกเขียนรายงานผูปวยสงอาจารยแพทยได 1 ฉบับ โดยสง
ที่ธุรการภาควิชาชั้น 9 โรงพยาบาลศูนยการแพทยฯ ตั้งแตเวลา 8.00 – 16.00 น.  

5. ติดตามผลการรักษาผูปวยทุกคนที่อยูในความดูแล บันทึกใบ Record lab investigation และเขียน
รายงานความคืบหนา (Progress note) ทุกวันลงในเวชระเบียนของผูปวย โดยมีแพทยประจําบานฯ 
และอาจารยแพทยชวยตรวจทานอีกครั้ง และลงชื่อกํากับให 

6. ฝกความชํานาญในการทําหัตถการพ้ืนฐาน และการตรวจทางหองปฏิบัติการพื้นฐานสําหรับผูปวยเด็ก 
และตองทํา urine examination, stool examination และยอมสิ่งสงตรวจของผูปวยเด็กที่รับไวใน
ความดูแลดวยตนเองทุกราย 

7. อยูเวรนอกเวลาราชการที่แผนกฉุกเฉิน วันละ 3 คน(รวมกับนิสิตกลุมผูปวยนอก) โดยในวันราชการ 
ตั้งแตเวลา 16.00 - 23.00 น. และวันหยุดราชการเวลา 8.00 - 23.00 น. โดยอยูในความดูแลของ
แพทยประจําบานฯ และ อาจารยแพทยที่อยูเวรในวันนั้นๆ 

 
    3.  การสอนขางเตียง (Bedside teaching) 

จุดมุงหมาย เพื่อใหนิสิตแพทยไดเรียนรูวิธีการคิดแกปญหาอยางเปนระบบ และเรียนรูการนําเสนอผูปวย 
การอภิปรายปญหาผูปวย หรือ สาธิตอาการแสดงที่สําคัญ 
วิธีการ จัดใหมีการสอนครั้งละ 1-2 ชั่วโมง สัปดาหละ 1 ครั้ง ในวันอังคาร เวลา 13.00-15.00 น. 
      สําหรับนสิิตแพทยกลุมเด็กโต และนิสิตแพทยกลุมแผนกผูปวยนอก 
โดยแบงกลุมนิสิตแพทยดังนี้ 

1. นิสิตแพทยกลุมที่ขึ้นปฏิบัติงานที่หอผูปวยเด็กทั่วไป เด็กพิเศษ และทารกแรกเกิด เรียนที่หอ
ผูปวยในที่ขึ้นปฏิบัติงานอยู โดยเลือกผูปวยที่นาสนใจและมีปญหาที่พบบอยในหอผูปวยนํามา
อภิปราย ครั้งละ  1-2 คน 
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2. นิสิตแพทยที่ขึ้นปฏิบัติงานที่แผนกผูปวยนอก (OPD) เรียนที่ OPD  หรือหอผูปวยใน ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับอาจารยที่ควบคุมในวันนั้น 

3. นิสิตแพทยในกลุมรวมกันเลือกผูปวยที่จะนํามาอภิปรายครั้งละ 1-2 คน และใหหัวหนากลุม
แจงใหอาจารยทราบลวงหนาอยางนอย 1 วัน นิสิตแพทยที่รับผิดชอบดูแลผูปวยรายนั้นเปน
ผูชวยนําเสนอขอมูลตางๆ  แลวรวมกันซักถาม  อภิปราย  สาธิตอาการแสดงที่สําคัญ  โดยมี
อาจารยเปนผูชี้แนะ สอนเสริม และควบคุมการอภิปราย 

4. นิสิตแพทยที่ข้ึนปฏิบัติงานที่แผนกผูปวยนอก ใหปฏิบัติตามดังที่กลาวไวขางตน   
หมายเหตุ   นิสิตแพทยควรเขาเรียน Bedside teaching ทุกครั้งเพราะมีการเช็คชื่อ หากขาดหรือมาสายโดยไมมี
เหตุผลอันควร จะถูกหักรอยละ 1 จากคะแนนภาคปฏิบัติ  
 

    4.   การเขารวมประชุมวิชาการของภาควิชากุมารฯ 
 จุดมุงหมาย  เพื่อใหนิสิตแพทย 

1.  เรียนรูถึงวิธีการนําเสนอผูปวยและวิชาการทางการแพทยในรูปแบบตางๆ 
2.  ไดศึกษาถึงวิธีการแกปญหาผูปวยที่พบบอยและซับซอนอยางเปนระบบที่ถูกตอง 

 วิธีการ จัดใหนิสิตแพทยเขารวมฟงการประชุมวิชาการของภาควิชากุมารฯ ในหัวขอตางๆ ถาเวลาการ 
                    ประชุมไมตรงกับเวลาที่นิสิตแพทยตองเขาเรียนบรรยายตามตารางการเรียนการสอนท่ีกําหนด                
                    ไวของชั้นปที่ 4 
   Afternoon report               ทุกวันจันทรและวันศุกร เวลา 13.00-14.00 น. 
   Topic discussion และ Journal club       ตามตารางประชุมวิชาการของภาควิชากุมารฯ 
  
     5.   ศึกษาดวยตนเอง (self study) การทํา ward work และ กิจกรรมนอกหลักสูตร 

นิสิตแพทยมีโอกาสศึกษาดวยตนเองในเวลาวางตามที่กําหนดในตารางสอน และสามารถทํา
กิจกรรมนอกหลักสูตรไดในวันพุธบายเวลา 13.00 – 16.00 น.  

วันพุธ (สัปดาหที่ 4)  จะมีโครงการมอบความรักแกผูปวยเด็ก โดยนิสิตแพทยและอาจารย         
(อ.พญ.มนจุฑา เปนผูรับผิดชอบโครงการ) จัดดําเนินการ 
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ระเบียบปฏิบัติของนิสิตแพทย 
1. การอยูเวรนอกเวลาราชการ 

ก. วันราชการอยูเวรเวลา      16.00 - 23.00 น. 
ข. วันหยุดราชการอยูเวรเวลา  8.00 - 23.00 น. 

นิสิตแพทยตองมาราวนดผูปวยรวมกับแพทยประจําบานและเขียน progression note ทุกวัน
จันทร-เสาร สวนวันอาทิตยใหเฉพาะนิสิตแพทยที่อยูเวรมาราวนดผูปวยรวมกับแพทยประจําบาน นิสิตแพทยที่อยู
เวรตองรวมรับเวรกับแพทยประจําบานฯ และอาจารยแพทยเวลา 16.00 น. ในวันราชการ และเวลา 8.00 น.      
ในวันหยุดราชการ และตองนําสมุดประจําตัวมาดวยทุกครั้ง เพื่อใหแพทยประจําบานฯ หรืออาจารยแพทยที่อยูเวร
ในวันนั้นๆลงชื่อรับทราบ 

นิสิตแพทยตองอยูบนหอผูปวยหรือแผนกฉุกเฉินตามที่ไดรับมอบหมาย ถามีความจําเปนที่ตองออก
นอกโรงพยาบาล ใหแจงแพทยประจําบาน หรืออาจารยแพทยที่อยูเวรในวันนั้นๆ 

ระหวางการอยูเวร นิสิตแพทยควรติดตามดูแลผูปวยรวมกับแพทยประจําบานฯ เมื่อไดทําหัตถการ
หรือตรวจทางหองปฏิบัติการ ควรนําสมุดคูมือใหแพทยประจําบานฯ หรืออาจารยแพทยลงชื่อกํากับทุกครั้ง 

ในกรณีที่นิสิตแพทยไมสามารถอยูเวรในวันนั้นได ใหแจงแพทยประจําบานฯ หรืออาจารยแพทยที่
อยูเวรในวันนั้นๆ ลวงหนา และจะตองรับผิดชอบแลกเวรใหนิสิตแพทยคนอื่นมาอยูแทนดวย  และ ถาไมปฏิบัติ
ตามที่กําหนดไวจะถือวานิสิตแพทยขาดการอยูเวร 
 โดยใหนิสิตแพทยจัดอยูเวรในแตละวัน กลุมละ 3 คน (รวม นสพ 6 คน/เวร) สงตารางเวรที่        
คุณไพเราะ เจาหนาที่ธุรการภาควิชา ชั้น 7 ตึกคณะแพทยศาสตร หรืออีเมล (phai70489@gmail.com)  
ภายในสัปดาหแรกที่ขึ้นปฏิบัติงาน และ จัดเวรวันสุดทายถึงวันอาทิตยสัปดาหสุดทาย  
 

2. การลาปวยและลากิจ 
การลาปวยตองแจงแกอาจารยแพทยผูดูแลใหทราบในวันนั้นๆ โดยทางโทรศัพท หรือแจงเปนการสวนตัว

ก็ได สวนการลากิจตองลาลวงหนาอยางนอย 1 วัน โดยทําหนังสือถึงหัวหนาภาควิชาหรืออาจารยที่ปรึกษากอน 
เมื่อไดรับการอนุมัติแลวจึงจะสามารถลาได ถาลาปวยเกิน 1 วัน จะตองมีใบรับรองแพทย แนบมาดวย  
3. การรับผูปวยไวในความดูแล 

ก. นิสิตแพทยหมุนเวียนกันรับผูปวยใหม และลงบันทึกผูปวยที่รับผิดชอบลงในสมุดทะเบียนรับผูปวยของ
นิสิตแพทยเอง โดยมีหัวหนากลุมนิสิตแพทยชวยจายผูปวยใหดูแลตามลําดับและตามความเหมาะสม 
โดยปญหาหรือโรคที่ไดรับตองหลากหลาย 

ข. นิสิตแพทยที่รับผูปวยในขณะที่อยูเวรใหรับผูปวยไวในความดูแล และสามารถเขียนรายงานสงได 
ค. การรับผูปวยไวในความดูแล 

1) การรับผูปวยเกาในวันแรกที่ขึ้นปฏิบัติงานในหอผูปวย ใหนิสิตแพทยรับผูปวยเกาเฉลี่ยใหจํานวน
เทาๆ กัน โดยเขียนสรุปประวัติ การตรวจรางกาย ปญหาของผูปวยทั้งหมด การดูแลรักษา และ
ผลการรักษาที่ผานมา แนบลงในเวชระเบียนของผูปวย 

2) การรับผูปวยใหม 
- กําหนดใหเขียนรายงานรับผูปวยใหมคนละ 3 ฉบับ โดยใหนิสิตแพทยหมุนเวียนกันรับผูปวย

เอง และจดบันทึกลงในสมุดทะเบียนรับผูปวยของนิสิตแพทยประจําตึกผูปวยในนั้นๆ 
- เขียนรายงานผูปวยตามระบบ POMR การใหการวินิจฉัยตาม ICD 10 การดูแลผูปวยแบบ

องครวม เชน เศรษฐานะ การสงเสริมสุขภาพและจริยธรรมรวมทั้งเขียนรายงานความ
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คืบหนา (progress note) ใหเสร็จ โดยตองสงรายงานภายในเวลา 48 ชั่วโมงหลังจากเริ่ม
รับผูปวยไวในความดูแล โดยสงหนาหองภาควิชากุมารฯ ชั้น 9 ถาสงเกินเวลาจะถูกหัก
คะแนน 

- อภิปรายการเขียนรายงานผูปวย โดยใหนิสิตนัดพบกับอาจารยแพทยที่รับผิดชอบในการ
ตรวจรายงานในชวงเวลาที่วางจากการเรียนที่กําหนดไวในตารางสอน รวมถึงใหนํา 
portfolio การทํางานในภาควิชามาประเมินกับอาจารยดวย 

3) การเขียนรายงานความคืบหนา (progress note) 
- นิสิตแพทยตองเขียนรายงานความคืบหนา (progress note) ของผูปวยที่รับไวในความดูแล       

ทุกวันลงในเวชระเบียนของผูปวย โดยมีแพทยประจําบานฯ หรืออาจารยแพทยชวยตรวจทาน
อีกครั้งและลงชื่อกํากับให 

 
4. การตรวจทางหองปฏิบัติการ 

นิสิตแพทยควรทําการตรวจทางหองปฏิบัติการพื้นฐาน เชน UA, stool examination และการตรวจอื่นๆ
ที่จําเปนแกผูปวยดวยตนเอง และใหแพทยประจําบานฯ หรืออาจารยแพทยชวยตรวจสอบ และลงชื่อกํากับลงใน
สมุดประจําตัวนิสิตแพทยทุกครั้ง รวมทั้งลงผลการตรวจทางหองปฏิบัติการลงในเวชระเบียนของผูปวยใหเรียบรอย 

นิสิตแพทยควรใชอุปกรณและน้ํายาตางๆ ดวยความประหยัด และควรชวยกันดูแลหองปฏิบัติการใหสะอาด
เรียบรอยอยูเสมอ  โดยใหนิสิตแพทยที่อยูเวรนอกเวลาราชการประจําหอผูปวย 9/2  เปนผูรับผิดชอบ ดูแลความ
สะอาดของหองปฏิบัติการ ตรวจเช็คน้ํายายอมสีและอุปกรณที่ขาด กอนลงเวรทุกครั้ง และขอเพิ่มเติมไดที่      
คุณวันวิสา (พนักงานภาควิชา) โดยจะมีการสุมตรวจเช็คทุกสัปดาห  

 
5. การทําหัตถการ 

นิสิตแพทยควรมีโอกาสฝกหรือรวมสังเกตการณในการทําหัตถการที่เหมาะสม ภายใตความดูแลของแพทย
ประจําบานฯ และ/หรืออาจารยแพทย โดยนิสิตแพทยตองบันทึกกิจกรรมดังกลาวลงในสมุดประจําตัว เพื่อที่อาจารย
แพทยจะไดสอนเพิ่มเติมในหัตถการที่นิสิตแพทยยังไมเคยเห็น 
* หมายเหตุ 
 ภาควิชาไดจัดทําสมุดบันทึกการทําหัตถการของนิสิตแพทย (Log book) และประสบการณการเรียนรูใหนิสิต
พกติดตัว นิสิตตองบันทึกหัตถการที่ทําดวยตนเองหรือเคยเห็น  พรอมทั้งใหอาจารยหรือแพทยประจําบานฯ ลงชื่อ
กํากับทุกครั้ง และใหสง Log book ใหอาจารยที่ปรึกษาตามที่อาจารยนัดพบ และสงที่ธุรการภาควิชาภายในวันสอบ
วันสุดทาย เพื่อใหอาจารยตรวจประเมิน Log book อีกครั้ง 

เนื่องจาก Log book ของภาควิชากุมารฯจะใชในชั้นปที่ 4 - 6 หลังตรวจประเมินใหนิสิตมาติดตอรับ       
Log book คืนที่ภาควิชากุมารฯ และเก็บรักษาไวที่นิสิต  

 
6.แฟมสะสมงาน(Portfolio) 
 นิสิตแพทยตองนัดพบอาจารยที่ปรึกษาเพื่อรับการประเมินPortfolio ภายในสัปดาหที่ 3 - 4 ของการขึ้น
ปฏิบัติงาน  

อนึ่ง ขอใหนิสิตแพทยทุกทานพึงรักษาเกียรติแหงตนและวิชาชีพไวสูงสุด นิสิตแพทยควรแตงกายให
เหมาะสมเรียบรอยทั้งภายในและนอกโรงพยาบาล พูดคุยและปฏิบัติกับผูปวยและเพื่อนรวมงานดวยความเปน
มิตร รวมทั้งควรรักษาไวซ่ึงความสมานฉันทและสงบสุขขององคกร 
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ภาคทฤษฎ ี
คําอธิบายรายวิชา  
   ศึกษาทฤษฎีพื้นฐานวาดวยการทํางาน  การเจริญเติบโตของเด็กทั้งทางรางกาย  จิตใจและพฤติกรรม
ตั้งแตปฏิสนธิจนถึงสิ้นวัยเด็กในภาวะปกติและผิดปกติ โภชนาการของเด็ก การวินิจฉัย การบําบัดรักษา  การ
ปองกันโรค  หรือภาวะผิดปกติของเด็กที่พบไดทั่วไปในประเทศไทยรวมทั้งกุมารเวชศาสตรปองกันและสังคมและ
จิตวิทยาในเด็ก 

การจัดประสบการณการเรียนรู 
จัดใหมีการสอนเนื้อหาครอบคลุมความรูขั้นพื้นฐานของวิชากุมารเวชศาสตรของหนวยตางๆ  โดยเนน

หัวขอโรคหรือกลุมอาการที่พบบอยในประเทศไทยตามเกณฑมาตรฐานแพทยสภา ป พ.ศ. 2545 ดังนี้ 

 จัดแบงการเรียนรูในรูปแบบตางๆดังนี้  
1. การบรรยาย (Lecture) 20.5 ชั่วโมง 64.07 % 
2. การสอนโดยใชตัวอยางผูปวยเปนตัวตั้ง  (Scenario) 7.5 ชั่วโมง 23.43 % 

3. การสอนแบบสัมมนา (Case discussion) 2 ชั่วโมง 6.25% 

4. การสอนอบรมปฏิบัติการ (Work shop) 2 ชั่วโมง 6.25% 

 รวม 32 ชั่วโมง 100% 

การสอนแบบบรรยาย 
เปนการเรียนรูโดยอาจารยเปนผูบอกเลาทั้งหมด  อาจจะมีการยกตัวอยางประกอบรวมกับการซักถามและ

อภิปรายบาง   
 

การสอนแบบสัมมนา (Case discussion) 

เปนการเรียนโดยมีนิสิตแพทยเปนผูนําเสนอปญหาผูปวยและดําเนินการอภิปรายตอผูเรียนในชั้น โดยมี
อาจารยเปนผูคอยชี้แนะและใหความรูเพิ่มเติมขณะอภิปราย นิสิตแพทยกลุมที่ไดรับมอบหมายใหทํา case 
discussion ใหไปติดตอกับอาจารยผูรับผิดชอบลวงหนาอยางนอย 1 สัปดาห  เพื่อวางแผนในการจัดการอภิปราย 
การเรียนโดยใชตัวอยางผูปวยเปนตัวตั้ง  (Scenario) 

 เปนการเรียนรูโดยอาจารยจะยกตัวอยางผูปวยเปนตัวตั้ง รวมกับอภิปรายและซักถาม 
การศึกษาดวยตนเอง  

จัดชั่วโมงศึกษาดวยตนเองโดยใหนิสิตแพทยใชเวลาที่กําหนดไวในตารางสอน และเวลานอกราชการศึกษา
หาความรูดวยตนเองจากเอกสารประกอบคําสอน หนังสือ ตํารา หรือวารสารในหองสมุดของคณะฯ โดยเนนเรื่องที่
ตองรูและควรรูในวิชากุมารเวชศาสตรตามที่กําหนดไวในหลักสูตร อนึ่งภาควิชาไดกําหนดหัวขอที่นิสิตตองเรียนรู
ดวยตนเองทั้งหมด 2 หัวขอ โดยแบงการเรียนรูตามเวลาที่กําหนดไวในตารางนิสิตตองศึกษาดวยตนเองโดยอาน
เอกสารประกอบคําสอนและสื่อการศึกษาที่จัดเตรียมไวให  ภาควิชาจะจัดการสอบแบบ formative 
evaluation ในสัปดาหที่ 3 และสัปดาหที่ 4 และจะมีการสอบรวมแบบ summative ในสัปดาหสุดทายของการ
เรียนการสอนดวย 
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หมายเหตุ  

1) นิสิตแพทยสามารถขอยืมสื่อการสอนของแตละเรื่องที่อาจารยจัดเตรียมไวใหศึกษาดวยตนเองไดที่         
คุณปรียาภรณ เจาหนาที่ธุรการภาควิชา ชั้น 9 ในวันราชการ เวลา 9.00 – 16.00 น.  

2) เมื่อนิสิตศึกษาดวยตนเองในหัวขอที่กําหนดแลวมีปญหาไมเขาใจหรือตองการใหอาจารยอภิปราย
เพิ่มเติม  นิสิตแพทยสามารถรวมกลุมและใหมานัดวันเวลากับอาจารยผูรับผิดชอบได 

3) Formative evaluation ในสัปดาหที่ 3 จะสอบเปนขอสอบ Short question/CRQ และสัปดาห
ที่ 4 จะสอบเปนขอสอบ MCQ 

4) ขอสอบCRQ นิสิตแพทยจะไดรับการประเมินและ Feedbackจากอาจารยที่ปรึกษา 
 
การสอนอบรมปฏิบัติการ 

เปนการสอนโดยมีอาจารยสาธิตการทําหัตถการตางๆ นิสิตแพทยจะมีโอกาสไดฝกการทําหัตถการตางๆ 
หลังจากที่จบจากการดูการสาธิตแลวโดยมีอาจารยชวยควบคุม  การสาธิตหัตถการ จะเนนหัตถการที่ตองทําบอยๆ 
ในผูปวยเด็ก เชน การเจาะเลือดที่สนเทา การหอตัว  การฉีดยาแบบตางๆ และการเจาะน้ําไขสันหลังในเด็ก เปน
ตน โดยจะจัดแบงนิสิตแพทยเปน 2 กลุมเรียนสลับกันกลุมละครึ่งชั่วโมง ใหอาจารยแพทยที่สอนหัตถการลง
ลายมือชื่อกํากับใน Log bookหลังจากที่ไดเรียนการทําหัตถการแลว 
 
กุมารเวชศาสตรสังคม  (Social pediatrics) 

จุดมุงหมาย  เพื่อใหนิสิตแพทยสามารถ 
1. บอกลักษณะโครงสรางการใหบริการและความชวยเหลือตางๆ ของภาครัฐที่มีใหแกเด็กที่ตองใหการ

ชวยเหลือเปนพิเศษ (Children with special need) เชนเด็กปญญาออน เด็กกําพราและถูกทอดทิ้ง 
2. บอกบทบาทของครอบครัวและสังคม รวมทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อชวยเหลือใหเด็กที่ผิดปกติใหมี

สุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
3. บอกแนวทางการแกไขและสงเสริมสุขภาพของเด็กพิการทางปญญาเพื่อใหเด็กเหลานี้มีคุณภาพชีวิตที่

ใกลเคียงกับเด็กปกติ โดยใชหลักการชวยกระตุนเนิ่นๆและบอยๆ (Early stimulation) รวมกับการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Behavior modification) 

4. บอกโรคหรือปญหาที่พบไดบอยในสถานเลี้ยงดูเด็กกําพรา บทบาทแนวทางในการชวยเหลือเด็ก
เหลานี้ในฐานะแพทยและพลเมือง 

วิธีการ จัดสอนแบบบรรยาย 

แผนการประเมินผลการเรียนรู 
รายวิชามีการจัดใหมีการประเมินความกาวหนา (formative assessment) และใหขอมูลปอนกลับใหแก

นิสิตเพื่อใหเกิดการพัฒนา และจัดใหมีการประเมินผลรายวิชา ตามเกณฑดังนี้ 
การประเมินผลรายวิชา กม 421 (PD 421) 
ภาคทฤษฎี  

 จัดใหมีการสอบในสัปดาหสุดทายของการเรียน โดยจัดการสอบดังนี้  
 1.  สอบ  MCQ      80 ขอ   เวลา   2     ชัว่โมง   คิดเปนสัดสวนรอยละ  30 
 2.  สอบ short question / CRQ      8 ขอ    เวลา   2      ชั่วโมง  คิดเปนสัดสวนรอยละ  20 
 3.  สอบ OSCE                       7 ขอ    เวลา   3     ชั่วโมง   คิดเปนสัดสวนรอยละ  10  
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ภาคปฏิบัต ิ
 จัดแบบฟอรมการประเมินผลในรูปแบบตางๆ ตามที่นิสิตแพทยปฏิบัติงาน ใหอาจารยและแพทยประจํา
บานฯ เปนผูสังเกตการณและใหคะแนน  โดยมีการใหคะแนนตามหัวขอตางๆ ดังนี้ 
 1.  รายงาน  3 ฉบับ   คิดเปนสัดสวนรอยละ   15 
 2.  case discussion   คิดเปนสัดสวนรอยละ    5 
 3.  เจตคต ิ  (อาจารย)  คิดเปนสัดสวนรอยละ    5 
 4.  Ward work / OPD (อาจารย)  คิดเปนสัดสวนรอยละ    5 
 5.  การปฏิบัติงานและเจตคติ (พชท) คิดเปนสัดสวนรอยละ    5+5 
 
การประเมินผล 

ภาคปฏิบัติคิดคะแนนการประเมินจากคะแนนดิบ โดยเกณฑผานตองไดตั้งแตเกรด D ขึ้นไป โดยมีเกณฑ
การใหคะแนนดังนี้ 

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 421 
 ถือวานิสิตแพทยสอบผานเมื่อไดเกรดรวมทั้งการสอบขอเขียนและการปฏิบัติงานตั้งแตเกรด C นิสิตแพทย
ที่สอบไมผานจะมีสิทธิ์สอบซอมไดตองม ีGPA รวมเฉลี่ยเฉพาะปการศึกษา 2559 ไมนอยกวา 2.00   
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การสอบซอม  
1.  จะตองสอบซอมภาคปฏิบัติ  

ถาไดเกรดภาคปฏิบัติต่ํากวาเกรด C ใหสอบซอมโดยการขึ้นปฏิบัติงานตามระยะเวลาที่ภาควิชา
กําหนด หากผลการประเมินการขึ้นปฏิบัติงานเพิ่มเติมไมผาน ใหประเมินเปนD+, D, E หรือ F และ
ลงทะเบียนเรียนใหม ในภาคการศึกษาถัดไป 
2.  จะตองสอบซอมภาคทฤษฎี ถาไดเกรดต่ํากวาเกรด C ใหสอบซอมขอสอบMCQ และ/หรือCRQ       
ในสวนที่นิสิตสอบไมผานเกณฑ 
3.  หลังจากสอบซอมผานจะไดเกรดรวมรายวิชา PD 421 เปนเกรด C หากสอบซอมครั้งที่ 1 ไมผาน
เกณฑใหเกรดเปน D+, D, E และ F และลงทะเบียนเรียนใหมในภาคการศึกษาถัดไป 

 
 
การประเมินการจัดการเรียนการสอนของภาควิชา 

 เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน  ใหนิสิตแพทยประเมินภาควิชาในภาพรวมและประเมินการสอนของอาจารย
แตละทานโดยนิสิตแพทยและโดยอาจารยดวยกันเอง 
การประเมินผลการสอนของอาจารยภาควิชากุมารเวชศาสตร 

1. จัดแบบฟอรมใหนิสิตแพทยประเมินการสอนของอาจารย โดยใหนิสิตแพทยประเมินทุกครั้งหลังจบ
ชั่วโมง เก็บรวบรวมสงที่ธุรการภาควิชากุมารฯ 

2. จัดแบบฟอรมใหนิสิตแพทยประเมินการจัดการเรียนของภาควิชาในภาพรวม เมื่อจบสิ้นการ
ปฏิบัติงาน  เพื่อนําผลสรุปจากการประเมนิมาปรับปรุงการเรียนการสอนตอไป 

 

แนะนําหนังสืออานประกอบเพิ่มเติมสําหรับ นสพ. ป 4 
1. ตําราและเอกสารหลัก  

1. สมบูรณ จันทรสกุลพร, อรุชา ตรีศิริโชต,ิ ชนาธิป ลือวิเศษไพบูลย, โอฬาร พรหมาลิขิต, เกศรา อัศดามงคล, 
ไพโรจน จงบัญญัติเจริญ, บรรณาธิการ. กุมารเวชศาสตร 1. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ นพชัยการพิมพ; 2555. 
2. สมบูรณ จันทรสกุลพร, อรุชา ตรีศิริโชต,ิ ชนาธิป ลือวิเศษไพบูลย, โอฬาร พรหมาลิขิต, เกศรา อัศดามงคล, 
ไพโรจน จงบัญญัติเจริญ, บรรณาธิการ. กุมารเวชศาสตร 2. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ นพชัยการพิมพ; 2555. 

2. เอกสารและขอมูลแนะนํา  
1.   Kliegman RM, Stanton BF,  St Geme JW 3rd, Schor NF. Nelson textbook of pediatrics. 20th ed.    
     Philadelphia. WB Saunders, 2015. 
2.   MacDonald MG, Seshia MM. Avery Neonatology: Pathophysiology and management of the  
     newborn. 7th ed, Philadephia. Lippincott Williams & Wilkins, 2015.  
3.   Kimberlin DW, Brady MT, Jackson MA, Long SS. Red book. 2015 Report of the committee on  
     Infectious Diseases 30th ed. Elk Groove village: Illinois, 2015. 
4.   Schwartz MW, Curry TA, Sargent AJ, et al. Pediatric Primary Care. A Problem-Oriented  
      Approach. 3rd edition, Mosby, 1997. 
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ตารางสอนนิสิตแพทยชั้นปที่  4  กลุม  2  ปการศึกษา 2562 
ภาควิชากุมารเวชศาสตร ระหวางวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 – 7 กรกฎาคม 2562    

สัปดาหที่ 1     

วันที่ เวลา หัวขอเรื่อง อาจารยผูสอน หมายเหตุ 
วันจันทรที่  27 พ.ค.2562 8.00 – 10.00 ปฐมนิเทศน  แนะนําหลักสูตรและการปฏิบัติงาน อ.ปญจรัตน/อ.พนิต  
 10.00 – 11.00  การตรวจรางกาย อ.ฉัตรชัย Lecture 
 11.00 – 12.00 การบันทึกรายงานผูปวยแบบ POMR and ICD10 อ.มนจุฑา lecture 
 13.00 – 14.00     
 14.00 – 15.00     
 15.00 – 16.00     

วันอังคารที่ 28 พ.ค. 2562 8.00 – 9.00    
 11.00 – 12.30 Normal growth and development อ.บานช่ืน lecture 
 13.00 – 15.00 bedside teaching   
 15.00 – 16.00    

วันพุธท่ี  29 พ.ค. 2562 9.00 - 11.00 Pediatric  procedures : 
1. Lumbar puncture  
2. การฉีดยา เจาะเลือดสนเทาและการมดัตัวเด็ก 

 
อ.บานช่ืน  
อ.นัฎกานต 

Workshop  
แบงกลุมเปน 

2  กลุม 
 11.00 - 12.00 Principles of well child care and child 

health supervision  
อ.ทวิมา lecture 

 13.00 – 16.00 กิจกรรมคณะ   

วันพฤหัสที่ 30 พ.ค. 2562 8.00 – 9.00    
 11.00 – 12.00 Approach to ARI อ.ภัทรพร lecture 
 13.00 – 15.00 Well baby clinic   
 15.00 – 16.00 Dehydration อ.ปฐมคม lecture 

วันศุกรที่  31 พ.ค. 2562 8.00 – 9.00    
 11.00 – 12.00 CNS infection  อ.ฉัตรชัย Lecture  
 13.00 – 14.00    
 14.00 – 15.00    
 15.00 – 16.00     

 
 
สัปดาหที่ 2 

    

วันที่ เวลา หัวขอเรื่อง อาจารยผูสอน หมายเหตุ 
วันจันทรที่  3 มิ.ย. 2562 8.00 – 16.00 หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจา

สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชิน ี
  

วันอังคารที่ 4 มิ.ย. 2562 8.00 – 9.00    
 11.00 – 12.00 Medical ethics อ.ไพโรจน scenario 
 13.00 – 15.00 bedside teaching   
 15.00 – 16.00 Approach to UTI อ.ปฐมคม lecture 
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วันพุธท่ี  5 มิ.ย. 2562 8.00 - 9.00    
 11.00 - 12.00 Breast feeding : benefit and clinical 

application 
อ.มนจุฑา case discussion 

 13.00 – 15.00 กิจกรรมคณะ   

วันพฤหัสที่ 6 มิ.ย. 2562 8.00 – 9.00    
 11.00 – 12.30 Nutritional disorder and management อ.สงวนศักดิ ์ lecture 
 13.00 – 15.00 Well baby clinic   
 15.00 – 16.00    

วันศุกรที่  7 มิ.ย. 2562 8.00 – 9.00 Approach to bleeding problems อ.ปญจรัตน lecture 
 11.00 – 12.00 Approach to anemia อ.ปญจรัตน lecture 
 13.00 – 14.00 Introduction to dermatology อ.สุธิดา Lecture 
 14.00 – 15.00    
 15.00 – 16.00     

สัปดาหที่ 3     

วันที่ เวลา หัวขอเรื่อง อาจารยผูสอน หมายเหตุ 
วันจันทรที่  10 มิ.ย. 2562 8.00 – 9.00    
 11.00 – 12.00 Approach to acute diarrhea อ.ไพโรจน scenario 
 13.00 – 14.00  Approach to neonatal jaundice อ.จันทนา lecture 
 14.00 – 15.00     
 15.00 – 16.00    

วันอังคารที่ 11 มิ.ย. 2562 8.00 – 9.00 Exanthems (ดู VDO+QUIZ) อ.อรุชา lecture 
 11.00 – 12.00 Common problems in newborn อ.กรรณิการ lecture 
 13.00 – 14.00    
 15.00 – 16.00    

วันพุธท่ี  12 มิ.ย. 2562 8.00 - 9.00    
 11.00 - 12.00 Child injury อ.มนจุฑา scenario 
 13.00 – 16.00 กิจกรรมคณะ   

วันพฤหัสที่  13 มิ.ย. 2562 8.00 - 9.00    

11.00 - 12.00 Vaccine  อ.พนิต lecture 

13.00 – 15.00 Well baby clinic   
15.00-16.00    

วันศุกรที่  14 มิ.ย. 2562 8.00 – 9.00    
 11.00 – 12.00    
 13.00 – 14.00    
 14.00 – 15.00    
 15.00 – 16.00  Thyroid disorders & Short stature อ.นัฎกานต Lecture 
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สัปดาหที่ 4 

วันที่ เวลา หัวขอเรื่อง อาจารยผูสอน หมายเหตุ 
วันจันทรที่  17 มิ.ย. 2562 8.00 – 9.00    
 11.00 – 12.00 Approach to abdominal pain in children อ.สงวนศักดิ ์ lecture 
 13.00 – 14.00  Asthma อ.สมบูรณ scenario 
 14.00 – 15.00     
 15.00 – 16.00    

วันอังคารที่ 18 มิ.ย. 2562 8.00 – 9.00    
 11.00 – 12.30 Common allergic diseases in children อ.ยิ่งวรรณ scenario 
 13.00 – 15.00 bedside teaching   
 15.00 – 16.00    

วันพุธท่ี  19 มิ.ย. 2562 8.00 - 9.00    
 11.00 - 12.00 โครงการมอบความรักแกผูปวยเด็ก  ติดตอ อ.มนจุฑา 

เรื่อง ทํากิจกรรม 
กอน 1  - 2 สัปดาห 

 13.00 – 16.00 กิจกรรมคณะ   

วันพฤหัสที่ 20 มิ.ย. 2562 8.00 –9.00    
 11.00 – 12.00 Pediatric  procedures : Inhalation therapy อ.สมบูรณ  

 13.00 – 15.00 Well baby clinic   
 15.00 – 16.00    

วันศุกรที่  21 มิ.ย. 2562 8.00 – 9.00 Formative  test 1 (CRQ)   
11.00 – 12.00     
13.00 – 14.00    

 14.00 – 15.00    
 15.00 – 16.00 Approach to acute febrile illness อ.โอฬาร lecture 

สัปดาหที่ 5     

วันที่ เวลา หัวขอเรื่อง อาจารยผูสอน หมายเหตุ 
วันจันทรที่ 24 มิ.ย. 2562 8.00 – 9.00    
 11.00 – 12.00    
 13.00 – 14.00     
 14.00 – 15.00     
 15.00 – 16.00    

วันอังคารที่ 25 มิ.ย. 2562 8.00 – 9.00    
 11.00 – 12.00 Dengue infection อ.พนิต lecture 
 13.00 – 15.00 bedside teaching   
 15.00 – 16.00    

วันพุธท่ี  26 มิ.ย. 2562 8.00 – 9.00     
11.00 – 12.00 Case discussion 

(กลุม A , B 

ติดตออาจารยลวงหนากอนทํา case  1 สัปดาห) 

อ.บานช่ืน /  
อ.ยิ่งวรรณ 
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13.00 – 15.00 กิจกรรมคณะ   
วันพฤหัสที่  27 มิ.ย. 2562 8.00 – 9.00     

11.00 – 12.00     
13.00 – 15.00 Well baby clinic   

วันศุกรที่   28 มิ.ย. 2562 8.00 – 9.00 Formative  test 1 (MCQ)   
11.00 – 12.00  Congenital heart diseases อ.ศรัยอร lecture 
13.00 – 14.00 Congestive heart failure อ.ศรัยอร lecture 

 14.00 – 15.00    
 15.00 – 16.00    

 
สัปดาหที่ 6 

    

วันที่ เวลา หัวขอเรื่อง อาจารยผูสอน หมายเหตุ 
วันจันทรที่  1 ก.ค. 2562 8.00 – 9.00    
 11.00 – 12.00 Approach to Convulsion / Seizure  อ.อัจฉราพร  Lecture  
 13.00 – 14.00     
 14.00 – 15.00     
 15.00 – 16.00    

วันอังคารที่ 2 ก.ค. 2562 8.00 – 9.00 Approach to LRI สรวุฒ ิ scenario 
 11.00 – 12.00    
 13.00 – 15.00 bedside teaching   
 15.00 – 16.00    

วันพุธท่ี  3 ก.ค. 2562 8.00 - 9.00    
 11.00 - 12.00    
 13.00 – 16.00 กิจกรรมคณะ   

วันพฤหัสที่ 4 ก.ค. 2562 8.00 –9.00    
 9.00 – 11.00 

สอบ MCQ 
อ.ปญจรัตน / 

ไพเราะ/ปรียาภรณ  
 13.00 – 15.00 สอบ CRQ  อ.ปญจรัตน / 

ไพเราะ/ปรียาภรณ  
 

 15.00 – 16.00    

วันศุกรที่  5 ก.ค. 2562 8.00 – 9.00    
9.00 -12.00  สอบ OSCE OPD 2, 3, 4  /  

ไพเราะ/ปรียาภรณ 
 

 13.00 – 15.00 ประเมินผลการเรียนการสอน อ.พนิต / อ.ปญจรตัน   
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ตารางการสอนนิสิตแพทยป 4  กลุม 2  ปการศึกษา 2562  ที่ OPD และ Bedside teaching 

ระหวางวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 – 7 กรกฎาคม 2562  (แกไข) 
วันท่ี 

OPD 2 Ward 8  Bedside teaching    Well baby clinic   
  9.00-12.00  9.00-12.00  เวลา 13.00 -15.00  เวลา 13.00-15.00 

  นสพ. ป 4 นสพ. ป 4 
OPD 
O2 

Ward 8  
O4 

O2 O4 

อาจารยผูสอน นสพ. ป 4 นสพ. ป 4 

วันจันทรที่      27 พฤษภาคม 2562 ฉัตรชัย จันทนา - - - - 

วันอังคารที่     28 พฤษภาคม 2562 ปฐมคม นัฎกานต ปฐมคม นัฎกานต - - 

วันพุธท่ี         29 พฤษภาคม 2562 นัฎกานต บานช่ืน - - - - 

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562 สมบูรณ มนจุฑา - - สมบูรณ มนจุฑา 

วันศุกรที่       31 พฤษภาคม 2562 มนจุฑา สุธิดา - - - - 

วันจันทรที่      3  มิถุนายน 2562 กรรณิการ ฉัตรชัย - - - - 

วันอังคารที่     4  มิถุนายน 2562 อรุชา ปฐมคม อรุชา ปฐมคม - - 

วันพุธท่ี         5  มิถุนายน  2562 ภัทรพร สงวนศักดิ ์ - - - - 

วันพฤหัสบดีที่ 6  มิถุนายน  2562 พนิต สุธิดา - - พนิต สุธิดา 

วันศุกรที่       7  มิถุนายน  2562 สุธิดา กรรณิการ - - - - 

วันจันทรที่      10  มิถุนายน 2562 กรรณิการ พนิต - - - - 

วันอังคารที ่    11  มิถุนายน 2562 ทวิมา อรุชา ทวิมา อรุชา - - 

วันพุธท่ี         12  มิถุนายน 2562 ภัทรพร สุธิดา - - - - 

วันพฤหัสบดีที่ 13  มิถุนายน 2562 ฉัตรชัย กรรณิการ - - ฉัตรชัย กรรณิการ 

วันศุกรที่       14  มิถุนายน 2562 พนิต สงวนศักดิ ์ - - - - 

วันจันทรที่      17  มิถุนายน 2562 สงวนศักดิ ์ ภัทรพร - - - - 

วันอังคารที่     18  มิถุนายน 2562 ทวิมา ปฐมคม ทวิมา ปฐมคม - - 

วันพุธท่ี         19  มิถุนายน 2562 อัจฉราพร ทวิมา - - - - 

วันพฤหัสบดีที่ 20  มิถุนายน 2562 ฉัตรชัย อัจฉราพร - - ฉัตรชัย อัจฉราพร 

วันศุกรที่       21  มิถุนายน 2562 ปฐมคม สุธิดา - - - - 

วันจันทรที่      24  มิถุนายน 2562 ภัทรพร อัจฉราพร - - - - 

วันอังคารที่     25  มิถุนายน 2562 พนิต กรรณิการ พนิต กรรณิการ - - 

วันพุธท่ี         26  มิถุนายน  2562 อัจฉราพร สรวุฒ ิ - - - - 

วันพฤหัสบดีที่ 27  มิถุนายน  2562 สุธิดา สงวนศักดิ ์ - - สุธิดา สงวนศักดิ ์

วันศุกรที่       28  มิถุนายน  2562 สรวุฒ ิ ภัทรพร - - - - 

วันจันทรที่      1 กรกฎาคม 2562   - - - - 

วันอังคารที่     2 กรกฎาคม 2562     - - 

วันพุธท่ี         3 กรกฎาคม 2562   - - - - 



 

วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 
 

วันศุกรที่       5 กรกฎาคม 2562 

หมายเหตุ     
นิสิตแพทยสามารถเขาดูขอมูลการเรียนการสอนไดที่เว็บไซตของภาควิชา 
โดย scan QR code ดานลางนี้

 

แบบประเมินลงกองป 

 
 

 

 

 

 

 

MCQ  อ.ปญจรัตน /คุณไพเราะ

CRQ   อ.ปญจรัตน /คุณไพเราะ

OSCE (อ.ปฐมคม , อ.มนจุฑา , อ.สงวนศักดิ์

นิสิตแพทยสามารถเขาดูขอมูลการเรียนการสอนไดที่เว็บไซตของภาควิชา  
ดานลางนี ้

ขอสอบจริยธรรม ป 

 
แบบประเมินลงกองป 4 
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คุณไพเราะ 

คุณไพเราะ 

สงวนศักดิ)์ /คุณไพเราะ 

 

        
ขอสอบจริยธรรม ป 62 
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จรรยาบรรณนิสิตนักศึกษาแพทยไทย 
(Thai Medical Student’s Code of Conduct) 

 

1. ขอพึงปฏิบัติของนิสิตนักศึกษาไทยโดยท่ัวไป (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) ประพฤติตัวเปนแบบอยางที่ดีงามตอสังคม 
1.4 ใฝรู เรียนรู รอบดาน และประยุกตใชไดเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคสมัย และใหเกิด

ประโยชนแกเพ่ือนมนุษย 
1.5 มีวิจารณญาณในการใชทรัพยากรและเทคโนโลยีที่เหมาะสม และอยางคุมคา ตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
1.6 ละเวนการรับผลประโยชนหรือสิ่งตอบแทนใดๆ ที่มีความเกี่ยวของหรืออาจมีผลกระทบที่ทําใหเกิด

ความเสื่อมเสียหรือนําไปสูความไมเหมาะสมตอความเปนนิสิตนักศึกษาแพทย องคกรนิสิตนักศึกษา
แพทย สถาบันแพทย และตอวิชาชีพเวชกรรมหรือจรรยาแพทย 

2. ขอพึงปฏิบัติของนิสิตนักศึกษาไทยตอผูปวย (Thai Medical Student’s Practice to Patient) 
ตองเคารพสิทธิผูปวย ใหเกียรติและปฏิบัติตอผูปวยอยางเหมาะสมเสมือนครูบาอาจารย โดย 
2.1 เก็บความลับผูปวยและหามเผยแพร ยกเวนเพื่อประโยชนทางการแพทยโดยตองไดรับความยินยอม

จากผูปวย 
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 ใหเกียรติและเคารพในศักดิ์ศรีของอาจารย รุนพี่ เพื่อน รุนนอง และบุคลากรทุกฝาย ทุกระดับใน

สถาบันการศึกษา และสถานพยาบาล รวมทั้งผูอ่ืนในสังคม 
3.2 ชวยเหลือเก้ือกูล มีน้ําใจ ตอเพื่อนนิสิตนักศึกษาแพทยและเพื่อนรวมสหวิชาชีพดวยกัน 
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ขอปฏิบัติของนิสิตแพทยในการเขาสอบทุกรายวิชา 
เมื่อมาถึงสนามสอบ 

ใหนิสิตแพทยที่เขาสอบทุกคนรายงานตัวตอประธานหรือกรรมการคุมสอบท่ีหนาหองสอบประมาณ  
15 - 30 นาที กอนเวลาสอบ 
กอนสอบ 

1. ในการสอบทุกครั้งนิสิตแพทยจะตองนําบัตรคลองคอ หรือบัตรประจําตัวนิสิตแพทย หรือบัตรประชาชน 
แสดงตอกรรมการคุมสอบกอนเขาหองสอบ ถาลืมบัตรและไมสามารถกลับไปเอาบัตรไดภายใน 15 นาที 
ใหเขียนบันทึกเปนลายลักษณอักษรตามแบบฟอรมที่งานแพทยศาสตรศึกษากําหนดกอนเขาหองสอบ 

2. นิสิตแพทยควรเขาหองน้ําใหเรียบรอยกอนเขาหองสอบ 
3. ใหกรรมการคุมสอบตรวจสอบความเรียบรอยของนิสิตแพทยกอนเขาหองสอบอยางละเอียด โดยอุปกรณ

ที่สามารถนําเขาหองสอบได ไดแก 
a. บัตรคลองคอ หรือบัตรประจําตัวนิสิตแพทย หรือบัตรประชาชน  
b. ดินสอดํา 2B กบเหลาดินสอ ยางลบ และปากกา 
c. นาฬิกาชนิดมีเข็มเทานั้น 
d. เสื้อกันหนาว ซึ่งตองไดรับการตรวจอยางละเอียดถี่ถวนกอนเขาหองสอบ 

ไมอนุญาตใหนิสิตแพทยนําอุปกรณสื่อสารทุกชนิด ผาพันคอ และกระเปาเขาหองสอบ ใหนําไป
ใสกลองท่ีเตรียมไวใหหนาหองสอบ (งานแพทยศาสตรศึกษาจะเตรียมกลองไวให) 

ระหวางสอบ 
1. ใหนิสิตแพทยอานระเบียบการสอบบนปกขอสอบ และปฏิบัติตามอยางเครงครัด  
2. หากมาสายเกิน 15 นาที ใหเซ็นใบยินยอมรับสภาพวามาสอบสายตามแบบฟอรมที่กําหนดโดยไมมีขอ

โตแยงใดๆ ทั้งสิ้น 
3. ขอสอบตองใหเขียนชื่อ-สกุล รหัสนิสิตแพทยที่แผนขอสอบทุกใบ หากนิสิตแพทยไมเขียน ชื่อ-สกุล จะไม

ตรวจขอสอบในขอนั้นๆ 
4. นิสิตแพทยควรนั่งสอบใหสุภาพ 
5. หากตรวจพบอุปกรณที่ไมใชอุปกรณการสอบ จะถือวาทุจริตในการสอบพรอมทั้งใหเซ็นเอกสารใบยินยอม

รับสภาพในการสอบ 
6. หากนิสิตแพทยมีความจําเปนที่จะเขาหองน้ํา ใหยกมือขออนุญาต และจะอนุญาตใหเขาไดครั้งละ 1 คน 

โดยมีเจาหนาที่นําไป และนิสิตตองลงชื่อและเวลาเขา-ออกหองสอบทุกครั้ง 
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หลังสอบ 
1. เมื่อกรรมการคุมสอบบอกวาหมดเวลาสอบ ใหนิสิตแพทยทุกคนวางปากกา ดินสอทันที หากไมหยุดทํา

ขอสอบจะถือวาการสอบนี้เปนโมฆะ ใหนิสิตแพทยวางปากกาหรือดินสอทันที และนั่งอยูกับที่จนกวา
กรรมการคุมสอบจะอนุญาตใหออกจากหองสอบได และหามลุกออกจากที่นั่งกอนไดรับอนุญาตจาก
กรรมการคุมสอบ 

2. หากนิสิตแพทยทําขอสอบเสร็จเรียบรอยกอนเวลา ใหนิสิตแพทยนั่งทบทวนขอสอบกอนจนกวาจะไดรับ
อนุญาตจากกรรมการคุมสอบใหลุกออกจากที่นั่งได โดยตองใชเวลาสอบไปแลวเกินครึ่งหนึ่งของเวลาสอบ
ทั้งหมด และตองไดรับการตรวจสอบความถูกตองของขอสอบจากเจาหนาคุมสอบจึงจะออกจากหองได 

3. เมื่อออกจากหองสอบแลวใหนิสิตแพทยออกไปจากบริเวณหนาหองสอบทันที หามยืนอยูหนาหองสอบไม
วากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 


