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รายวิชา กม 611 (PD 611) 

หนวยกิต 8 (0-24-0) 

คําอธิบายรายวิชา 

 รายวิชา กม 611 (PD 611) เปนวิชาที่เนนการฝกปฏิบัติงานเพื่อใหมีความสามารถในการวิเคราะหและ
แกปญหาดานการเจริญเติบโตทั้งทางรางกายและจิตใจของเด็กและวัยรุน  สามารถใหการวินิจฉัย ดูแลรักษาปญหา
รีบดวนและแกปญหาการเจ็บปวยและความผิดปกติของเด็กและวัยรุนที่พบไดบอยในประเทศไทยแบบองครวม 
(Holistic approach)  รวมทั้งมีความสามารถในการสงเสริมสุขภาพ ปองกันการเจ็บปวย และใหภูมิคุมกัน  
ตลอดจนแนะแนวทางในการฟนฟูสมรรถภาพและแกไขทุพพลภาพไดดวยตนเอง  และขอคําปรึกษาจากอาจารย
และแพทยประจําบานไดอยางเหมาะสม  สวนปญหาหรือโรคที่พบไดนอยหรือซับซอนนั้น  ใหมีความสามารถใน
การใหการดูแลรักษาเบื้องตน  ภายใตคําแนะนําจากอาจารยและแพทยประจําบาน 

This year will focus on clinical clerkship of all inpatient, outpatient and newborn unit. 
The medical students are able to develop advanced skill and experiences in history taking, 
physical exam, investigation, diagnosis, management and also systematic medical recording. In 
the outpatient unit, they will practice in pediatric health supervision visit, including health 
promotion, immunization and nutrition supervision. 
 

วัตถุประสงครายวิชา 
 เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติและการศึกษาดวยตนเองเพ่ิมเติมแลว นิสิตสามารถ 
1.  ประพฤติตนอยางมีจริยธรรมเหมาะสมกับความเปนแพทย มีความรับผิดชอบ (E2), (LO1.4, 1.1)  

รูจักควบคุมอารมณ ออนนอมถอมตน (E2), (LO1.6) 
2.  มีทักษะในการซักประวัติจากผูปวยและญาติ การตรวจรางกาย และสงตรวจทางหองปฏิบัติการได

อยางเหมาะสม (C1), (LO2.1) 
3.  สามารถนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหเพื่อหาการวินิจฉัยและวินิจฉัยแยกโรคอยางเปนระบบ (C1), 

(LO3.6) แนวทางการรักษาที่เหมาะสม 
4.  มีทักษะในการดูแลรักษาและทําหัตถการที่จําเปน ตามเกณฑการประเมินเพื่อรับใบอนุญาตเปน        

ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม แพทยสภา (C1), (LO6.3) โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของผูปวยเปนหลัก (Patient 
safety) (A1), (LO2.6) 

5.  อธิบายอุบัติการณ พยาธิกําเนิด พยาธิสภาพ อาการ อาการแสดง แนวทางการรักษาและปองกันโรคที่
พบบอย รวมถึงการฟนฟูสมรรถภาพผูปวย โดยใชผูปวยเปนศูนยกลางและดูแลผูปวยแบบองครวม (C1), (LO2.1, 
2.4) 

6.  สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูลทางการแพทย (E3), (LO 5.5) และสามารถ
วิเคราะห วิพากษขอมูลที่ได (R1), (LO 2.2) เพื่อนําไปสูการพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
ตลอดชีวิต (Education life-long and continuous learning) 

7.  มีทักษะในการสื่อสารและใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอขอมูลอยางเหมาะสมแกวิชาชีพ 
(T2), (LO5.6) 

8.  มีทักษะในการบริหารจัดการแสดงออกซึ่งภาวะผูนําในสถานการณที่เหมาะสม (A1) (LO 4.3) และ
ตัดสินใจแกปญหาที่เกิดข้ึนได (E3), (LO3.6) 
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กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

 นิสิตแพทยฝกปฏิบัติงานในภาควิชาเปนเวลา 8 สัปดาห โดยภาควิชาจัดประสบการณการเรียนรูหมุนเวียน
ปฏิบัติงานที่ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เปนเวลา 4 สัปดาห และกลุมงาน
กุมารเวชกรรม โรงพยาบาลสมทบ (ศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ ชลประทาน (ศปช) โรงพยาบาลตํารวจ 
โรงพยาบาลสมุทรปราการ โรงพยาบาลปทุมธานี โรงพยาบาลเลิดสิน และโรงพยาบาลอางทอง) เปนเวลา           
4 สัปดาห สําหรับการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานที ่ศูนยการแพทยฯ มีดังนี้  

1. ปฏิบัติงานในหออภิบาลทารกแรกเกิดและหออภิบาลแรกเกิดวิกฤต (NICU & Sick Newborn unit) 
เปนระยะเวลาประมาณ 4 - 5 วัน และหอผูปวยหลังคลอด (8/1, 8/2) ประมาณ 4 - 5 วัน 

2. ปฏิบัติงานในหอผูปวยเด็กสามัญ 9/2 หอผูปวย Intermediate หอผูปวยเวชบําบัดวิกฤตเด็ก (PICU) 
และหอผูปวยเด็กพิเศษ 9/1 เปนระยะเวลาประมาณ 8 - 10 วัน 

3. ปฏิบัติงานในแผนกผูปวยนอกประมาณ 8 - 10 วัน 
4. ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (อยูเวร) สําหรับหอผูปวยในกุมารเวชศาสตรและรับปรึกษาผูปวยเด็ก

จาก แผนกฉุกเฉิน 
5. เขารวมประชุมวิชาการกับอาจารยในภาควิชาทุกครั้งซึ่งประกอบดวย Afternoon report, Topic 

discussion, Journal club, Special topics, Interdepartment conference และ 
Interhospital conference 

หมายเหตุ   
งานแพทยศาสตรไดจัดรถรับสงนิสิตแพทยเพื่อเดินทางไปปฏิบัติงานที่ รพ. อื่น  กรณีที่นิสิตแพทยตองการ

เดินทางไปกลับเอง   จําเปนตองแจงใหงานแพทยศาสตรและภาควิชากุมารฯ ทราบเปนลายลักษณอักษรกอน
ลวงหนาตั้งแตขึ้นปฏิบัติงานตามประกาศของงานแพทยศาสตรทุกครั้ง เพื่อสะดวกในการจัดรถ และถือเปน
ความรับผิดชอบของนิสิตแพทย 

Service Round 
1. เพื่อศึกษาวิธีการทํางาน การดูแลรักษาผูปวย การติดตามผลการรักษา การดําเนินโรคอยางใกลชิด   

รูจักคิด และตัดสินใจดวยตนเอง โดยมีหลักฐานทางวิชาการเปนพื้นฐาน 
2. อภิปรายปญหาผูปวยรวมกับแพทยใชทุนและอาจารยแพทยอยางละเอียดจนเปนที่เขาใจ 
3. ไดเรียนรูถึงศิลปะในการประกอบวิชาชีพ ในการเขาถึงผูปวยและครอบครัว 
4. สามารถแสวงหาและแลกเปลี่ยนความรู ฝกทักษะ รวมทั้งพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ 

Afternoon report 
1. เพื่อใหนิสิตแพทยไดรูจักโรคที่พบบอยและเปนปญหาที่ตองรับการรักษาในโรงพยาบาล 
2. เพื่อใหนิสิตแพทยไดเรียนรูวิธีการดูแลรักษาผูปวย การวินิจฉัยเบื้องตนเทาที่ขีดความสามารถของการ

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการจะทําได เรียนรูวิธีแกไขปญหาเฉพาะหนาและการรักษาขั้นตนโดยเฉพาะ
การรักษารีบดวน 

3. เพื่อใหนิสิตแพทยสามารถรวมอภิปรายกับแพทยใชทุนถึงการดูแลรักษาและการปฏิบัติการทาง
หองทดลองในข้ันตอไป เพื่อใหไดการวินิจฉัยที่ถูกตอง 

4. เพื่อใหนิสิตแพทยไดเรียนรูถงึจรรยาบรรณของแพทย การปฏิบัติตอผูปวยและผูรวมงานที่เก่ียวของ 
5. เพื่อใหนิสิตแพทยสามารถทํา Admission form เกี่ยวกับรายละเอียดของคนไขที่ admit ใหมอยาง

สั้นๆ สงกอนเขาหองประชุม 
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หมายเหตุ  
- อาจารย O4 จะเปนผูคุมดูแลการดําเนินกิจกรรม afternoon report ในวันจันทรและศุกร 
- นิสิตแพทยตองแจงใหอาจารยประจําหนวยที่เกี่ยวของกับผูปวยที่จะนําเสนอทราบกอนลวงหนาเสมอ 

เพื่อใหอาจารยหนวยสามารถเขารวมดวยได 
- ใหนิสิตแพทยปรึกษาหัวหนาแพทยใชทุนประจําหอผูปวย ในการเลือกผูปวยที่นาสนใจนําเสนอใน

กิจกรรม afternoon report ทุกครั้ง โดยนิสิตแพทยจะเปนผูนําเสนอประวัติและการตรวจรางกาย 
และมีแพทยประจําบานรวมอภิปรายปญหาของผูปวย 

Journal Club 
1. เพื่อใหนิสิตแพทยรูจักเลือกและอาน journal ที่เปนประโยชน 
2. เพื่อใหนิสิตแพทยฝกการสรุปขอมูลจากการศึกษาหรือการวิจัย ตลอดจนการนําเสนอตออาจารยและ

ที่ประชุม 
3. เพื่อใหนิสิตแพทยฝกทักษะการคิด การวิจารณ และการนําไปใชตอในทางการแพทย (critical 

appraisal) 
4. เพื่อกระตุนใหนิสิตแพทยเกิดแรงจูงใจในการทํางานวิจัยตอ 
หมายเหตุ  
ใหนิสิตแพทยเลือกเรื่องการศึกษาหรือการวิจัยที่นาสนใจ โดยปรึกษาอาจารยที่รับผิดชอบ และนัดหมาย

วันเวลาที่จะนําเสนอ โดยแนวทางการวิจารณสามารถสืบคนไดจากเว็บไซดภาควิชา 

Topic Discussion 
1. เพื่อใหนิสิตแพทยสามารถสรุปและนําเสนอหัวขอทางวิชาการใหผูอื่นเขาใจได 
2. เพื่อใหนิสิตแพทยสามารถทํางานรวมกับผูอื่นเปนทีมได 

การประเมินการเรียนของนิสิตแพทย 
แบงการประเมินเปน 3 สวนใหญๆ คือ การประเมินความรูโดยการสอบและการประเมินผลการปฏิบัติงาน

จากการสังเกต ดังนี้ 
1. การประเมินความรูโดยการสอบ (รอยละ 50) 

1.1 การสอบ MEQ  4 ขอ (เวลา 2 ชั่วโมง)  รอยละ 15 
1.2 การสอบ CRQ  8 ขอ (เวลา 1 ชั่วโมง 20 นาที) รอยละ 20 
1.3 การสอบ OSCE 6-7 ขอ (เวลา 2 ชั่วโมง)  รอยละ 15 

(โดยนิสิตแพทยทุกคนจะตองสอบ Neonatal resuscitation (NCPR) ให “ผาน” เสมอ) 

2. การประเมินผลการปฏิบัติงานจากการสังเกต (รอยละ 50) 
2.1 การปฏิบัติงานในหอผูปวยใน     รอยละ 15 
2.2 การปฏิบัติงานที่หองตรวจโรคผูปวยนอก    รอยละ 10 
2.3 การเขารวมประชุมวิชาการภาควิชา    รอยละ 10 
2.4 การประเมินดานเจตคติและการแกปญหาทางการแพทย  รอยละ 10 
2.5 การประเมินเจตคติและการแกปญหาทางการแพทยโดยแพทยใชทุน รอยละ  5 
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3. การประเมินสวนอื่นๆ 
3.1 สมุดประจําตัวนิสิตแพทยปที่ 6 ภาควิชากุมารฯ (Pediatric SWU log book)   

เปนสมุดบันทึกการเรียนรูของนิสิตแพทยปที่ 6 ในดานหัตถการ และการตรวจดูแลรักษาผูปวยนอกและ
ผูปวยในดวยตัวเองภายใตการกํากับของอาจารยแพทยหรือแพทยประจําบานแผนกกุมารเวชศาสตร โดยมีเกณฑ
ขั้นต่ําที่ตองได ไดแก ผูปวยนอกอยางนอย 40 รายและผูปวยในอยางนอย 15 ราย จึงจะถือวาผานและมีสิทธิ์ไดรับ
ใบประกอบโรคศิลป และปริญญาตรีแพทยศาสตรบัณฑิต โดยทายสุดใหรวบรวมสงในวันสอบลงกองและสรุป
จํานวนผูปวยที่ไดดูแลทั้งหมดสงภาควิชาฯ ดวย หากไมสงจะหักคะแนนรอยละ 2 จากคะแนนในสวนทักษะการ
ดูแลผูปวย  

3.2 การสุมตรวจการขึ้นปฏิบัติงาน 
จะมีการสุมตรวจการขึ้นปฏิบัติงานเปนชวงๆ หากนิสิตแพทยขึ้นปฏิบัติงานไมตรงเวลาจะถูกตัดคะแนน

เจตคติรอยละ 1 โดยเวลาขึ้นปฏิบัติงานใน ward ควรมากอนเวลา 7:30 น. โดยดูแลผูปวยในความรับผิดชอบให
เรียบรอยกอนราวดกับแพทยใชทุน สวน OPD ใหลงปฏิบัติงานในเวลา 8:30 น.  

หมายเหตุ 
ภาควิชากุมารฯ ไดมีการจัดแบบฟอรมเพื่อใชในการใหคะแนนการปฏิบัติงานในหัวขอตางๆ เพื่อนํามา

ประเมินผลการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นสุดการเรียน กม611 (PD 611) จึงขอความรวมมือนิสิตแพทยใหประเมิน
แบบฟอรมดังกลาวหลังสอบเสร็จกอนลงกองทุกครั้ง 

การตัดเกรด 

1. ภาคทฤษฎีจากการสอบ  

เกณฑการใหคะแนนอิงกลุม โดยนําคะแนน

ดิบมาแปลงเปนคา T score ซึ่งเกณฑขั้นต่ําตอง

ไมนอยกวา   -2SD โดยมกีารอิงเกณฑดังนี้  

เกรด คา T score 

A  60 

B+  55 

B  50 

C+  45 

C  40 

D+  35 

D  30 

E < 30 

2. ภาคปฏิบัต ิ

คิดคะแนนการประเมินจากคะแนนดิบ โดย

เกณฑผานตองมากกวา 70 คะแนน โดยมีเกณฑ

การใหคะแนนดังนี้ 

เกรด คะแนน 

A  90 

B+  85 

B  80 

C+  75 

C  70 

D+  65 

D  60 

E < 60 

หมายเหตุ เกรดที่ไดจากภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จะนํามาคิดสัดสวนเปนเกรดของรายวิชา กม 611 
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สนามสอบลงกอง 

- สนามสอบ ไดแก ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ศกพ) และ ศูนย
การแพทยปญญานันทภิกขุ โรงพยาบาลชลประทาน (ศปช) 

- นิสิตแพทยฝกงานใน รพ. ที่เปนสนามสอบใดใหไปสอบที่ รพ. นั้น 
- ยกเวนกลุมที่เปน ศกพ - ศปช หรือ ศปช - ศกพ ใหสอบที่ รพ. ที่ฝกงานใน 4 สัปดาหสุดทาย ตัวอยางเชน 

หาก 4 สัปดาหสุดทายฝกที่ ศกพ ก็ใหสอบที่ ศกพ เปนตน 

การสอบซอม 
1. ในกรณีท่ีนิสิตแพทยสอบภาคทฤษฎีไดต่ํากวาเกรด C จะถือวาไมผาน และตองกลับมาสอบซอมใหมหลังลงกอง

โดยเร็วที่สุด โดยนิสิตแพทยจะตองมีคะแนน GPA เฉลี่ยตลอดปการศึกษาไมต่ํากวา 2.00 ซึ่งภาควิชาจะนัด
นิสิตแพทยมาสอบซอมขอเขียนเปนรายบุคคล  

2. ในกรณทีีไ่มผานการประเมินภาคปฏิบัติ จะใหนิสิตแพทยขึ้นปฏิบัติงานเพิ่มเติม 2 สัปดาห เพื่อรับการประเมิน
การปฏิบัติงานใหมอีกครั้ง 

3. ในกรณีที่นิสิตแพทยสอบซอมแลวยังไมผานจะไดเกรด D+, D หรือ F ตามจริงทันที ซึ่งถือวาสอบไมผานและ
จะตองลงทะเบียนเรียนใหมทั้งหมด โดยการพิจารณาของกรรมการรายวิชาถือเปนที่สิ้นสุด 

นอกจากนี้ ถานิสิตแพทยมีความผิดรายแรง เชน ขาดความรับผิดชอบ ไมมาปฏิบัติงานโดยไมมีเหตุผล
อันสมควร ทุจริตในการสอบพิจารณาใหปฏิบัติงานเพิ่มเติมเชนกัน  

หมายเหตุ  
1. การจัดสอบนิสิตแพทยจะจัดสอบทุกกลุมพรอมกัน เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงานครบ 8 สัปดาหตามที่กําหนดไว

โดยนิสิตแพทยกลุมสุดทายที่ปฏิบัติงานที่ ศปช. และ รพ.ปทุมธานี สอบที่ ศปช. สวนที่เหลือสอบที่ศูนย
การแพทยสมเด็จพระเทพฯ ภาควิชาจะแจงกําหนดการสอบลวงหนาอยางนอย 1 สัปดาห 

2. การประเมินผลการเรียนและการปฏิบัติงานของนิสิตแพทยจะอยูในดุลยพินิจของที่ประชุมคณาจารยใน
ภาควิชากุมารเวชศาสตร   

การประเมินการจัดการเรียนการสอน 
1. จัดแบบฟอรมประเมินการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาในภาพรวม โดยใหนิสิตแพทยประเมินเมื่อสิ้นสุด

การเรียนวิชา กม 611 (PD 611) โดยภาควิชาจะนําการประเมินดังกลาวมาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
ตอไป  

2. จัดทํา log book เพื่อใหนิสิตแพทยไดบันทึกการทําหัตถการและภาวะโรคที่ไดเรียนรู  โดยใหนิสิตแพทย
สงคืนภาควิชาในวันสอบทุกคน  
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การปฏิบัติงานของนิสิตแพทยช้ันปที่ 6  
1. การปฏิบัติงานที่หอผูปวย   
- นิสิตแพทยประจําหอผูปวยสามัญ  PICU และหอผูปวยเด็กพิเศษ มีหนาที่รับผูปวยและใหการดูแลผูปวย

เด็กโตที่เขารับการรักษาและ admit ที่หอผูปวยดังกลาว 
- นิสิตแพทยประจําหอผูปวยทารกแรกเกิด มีหนาที่รับผูปวย และใหการดูแลทารกแรกเกิดที่เขารับการ

รักษาในหอผูปวยหลังคลอด (ward 8/1 และหองพิเศษ), NICU & Sick Newborn unit และรับปรึกษา
คนไขจากหองคลอด 

- นิสิตแพทยประจําหอผูปวยทารกแรกเกิด หากวางจากงาน ward แลวสามารถลงตรวจคลินิกพิเศษทารก
แรกเกิด (Newborn clinic) ในชวงเชาวันพุธ เวลา 9:00 – 12:00 น. โดยขออนุญาตอาจารยประจํา 
ward กอนเสมอ 

 
หนาที่โดยรวมของ Ward work 
- ขึ้น round ward ไมสายกวา 7:00 น. (วันหยุดไมเกิน 8:00 น.) และทํางานที่ไดรับมอบหมายใหเสร็จกอน

เขาประชุมวิชาการของภาควิชาทีจ่ัดไวใหเวลา 11:00 – 12:00 น. หรือ 13:00 – 14:00 น. ยกเวนกรณีที่
มีผูปวยหนักที่จําเปนตองใหการดูแลรักษาทันท ี

- เขียนรับผูปวยหรือ on service note และ off service note ทุกรายที่ไดรับมอบหมาย เขียนรายงาน
การเปลี่ยนแปลงของคนไขทุกรายใน 3 วันแรก หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางคลินิก รวมทั้งใหการ
วินิจฉัยหรือการรักษาเพ่ิมเติม  

- Round ward บายและอยูสงเวรสําหรับผูปวยที่มีปญหารวมกับแพทยประจําบานและอาจารย 
- ชวยใหคําแนะนําและควบคุมการทําหัตถการตาง ๆ แกนิสิตแพทยป 4 
หมายเหตุ  

การตรวจทางหองปฏิบัติการบางอยางควรตรวจดวยตนเอง เชน UA, stool exam, Hct, occult blood, 
stool reducing substance, Microbirirubin, cell count, cell differentiation, gram stain, AFB stain 
และ wright stain  

2. การปฏิบัติงานที่แผนกผูปวยนอกกุมารเวชศาสตร 
- ออกตรวจผูปวยเด็กที่คลินิกทั่วไป ตั้งแตเวลา 8:30 น. ทุกวัน รวมทั้งรับปรึกษาผูปวยจากแผนกอุบัติเหตุ

ฉุกเฉิน และใหมาเขาประชุมวิชาการของภาควิชา เวลา 11:00 – 12:00 น. หรือ 13:00 – 14:00 น. ตาม
เวลาที่กําหนด 

- ผูปวยที่ไดรับการตรวจจากนิสิตแพทยตองนํามาปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาในวันนั้น (O1) ทุกราย 

3. การอยูเวรนอกเวลาราชการ 
นิสิตแพทยตองอยูเวรนอกเวลาราชการวันละ 3 คน ดังนี้ 

3.1 รับผิดชอบหอผูปวยเด็กโต Intermediate เด็กพิเศษ และ PICU รวมถึงรับปรึกษาคนไขจาก ER โดยนิสิต
แพทยป 6 ที่มีหนาที่ดังกลาวใหตามนิสิตแพทยป 4 ที่อยูเวรไปรับผูปวยหรือรับปรึกษาพรอมกันดวยทุก
ครั้ง (หองพักเวรอยูทีช่ั้น 12)  

3.2 รับผิดชอบหอผูปวยทารกแรกเกิด (NICU, ward 8/1, 8/2) และรับปรึกษาจากแผนกสูติ-นรีเวช โดยนิสิต
แพทยป 6 ที่มีหนาที่ดังกลาวใหตามนิสิตแพทยป 5 ที่อยูเวรไปดวยทุกครั้ง (หองพักอยูทีช่ั้น 12) 
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3.3 รับผิดชอบตรวจผูปวยเด็กที่มาตรวจ ณ หองฉุกเฉินในวันราชการตั้งแตเวลา 16:00 - 23:00 และใน
วันหยุดราชการเวลา 8:00 - 15:00 น. โดยปรึกษาแพทยใชทุนที่อยูเวรหองฉุกเฉินในวันนั้นดวยทุกครั้ง 

หนาที่โดยรวม 
- รวม round ward ตางๆ ที่ตองรับผิดชอบ 
- รับเวรเวลา 16:00 น. ยกเวนวันหยุดรับเวรเวลา 9:00 น. 
- ผูปวยรับใหมนอกเวลาราชการ ใหนิสิตแพทยซักประวัติ ตรวจรางกาย วางแผนสั่งตรวจทาง

หองปฏิบัติการ และเขียนบันทึกรายงาน 
- ผูปวยทุกรายที่สงมาปรึกษาหรือ admit แผนกกุมารฯ ตองรายงานแพทยประจําบานและอาจารยเวร

วันนั้นใหทราบ เพี่อแนะนําการดูแลรักษา 
- ตองแตงกายสุภาพเรียบรอย ไมสวมรองเทาแตะขึ้นปฏิบัติงาน 
- กรณีท่ีตองลงจาก ward เชน รับประทานขาวหรืออาบน้ํา ตองฝากเวรเพื่อนไว และรายงานใหแพทย

ประจําบานที่อยูเวรทราบดวยทุกครั้ง 
4. กิจกรรมประชุมวิชาการ 

วัน เวลา กิจกรรม 

จันทร 11:00-12:00 

13:00-14:00 

Topic discussion (นสพ) 

Afternoon report 

อังคาร 11:00-12:00 

13:00-14:00 

Journal club (พชท) / Topic discussion (นสพ) 

Topic discussion (พชท) 

พุธ 11:00-12:00 Journal club (พชท) / Topic discussion (นสพ หรือ พชท) 

พฤหัสบดี 11:00-12:00 Journal club (พชท) / Topic discussion (นสพ หรือ พชท) 

ศุกร 11:00-12:00 

13:00-14:00 

Topic discussion (นสพ) 

Afternoon report 

หมายเหตุ ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ใหดูจากตารางประชุมวิชาการของภาควิชา 
   *** บายวันพุธ–พฤหัส  ออก well baby clinic*** 

7.1 Afternoon report   
นิสิตแพทยป 6 ที่อยูเวรนอกเวลาคืนวันอาทิตยและวันพฤหัสมีหนาที่เตรียม afternoon  report  ดังนี้   
- นําเสนอรายงานผูปวยที่เตรียมไวจํานวน 1-2 ราย โดยขอคําปรึกษาในการเลือกผูปวยจากแพทยประจํา

บานหอผูปวย 9/2 แบงเปนเด็กเล็กและเด็กโต ตามความเหมาะสม โดยเจาของผูปวยเปน  ผูนําเสนอ
ประวัติ ตรวจรางกาย และสรุปปญหาของผูปวย (problem lists) และอภิปรายปญหาของผูปวย
เบื้องตน 
- แพทยประจําบานเจาของไขเปนผูอภิปรายแนวทางการวินิจฉัยและรักษาผูปวยเพิ่มเติม 
- เรียนอาจารยในหนวยนั้นๆ ใหทราบลวงหนา เพื่ออาจารยสามารถเขารวมและเพื่อการเรียนรูของนิสิต

แพทยเอง 
- เขียนบันทึกลงสมุดเพื่อเปนหลักฐานการทํา afternoon report  
- รักษาเวลาการนําเสนอ 



- 9 - 
 

7.2 Journal club 
- ใหนิสิตแพทยเลือกวารสารทางการแพทยที่ตรงกับหนวยของอาจารยที่ปรึกษาและใหมาติดตออาจารย

ลวงหนา 1-2 สัปดาหกอนนําเสนอ 
- นําเสนออยางยอใหไดใจความ 
- วิจารณขอดี ขอเสีย ของการศึกษาหรือวิจัยนั้น ๆ และการประยุกตนําไปใชทางการแพทย (critical 

appraisal) 

7.3 Topic discussion 
- อาจารยจะกําหนดหัวขอเรื่องที่นาสนใจใหนิสิตแพทยป 6 นําเสนอ โดยใหมาติดตออาจารยที่ปรึกษา

ลวงหนาอยางนอย 1 สัปดาห และใชเวลาอภิปรายประมาณ 1 ชั่วโมง 

7.4 Special topic 
ใหนิสิตแพทยป 6 แตละกลุมที่ศูนยการแพทยฯ เลือกหัวขอที่สนใจตามตารางดานลางแตไมเกิน 5 ชั่วโมง 

โดยแจงใหอาจารยที่รับผิดชอบแตละหัวขอทราบ “ภายในสัปดาหแรก” หลังขึ้นปฏิบัติงาน เพื่อจัดการเรียนการ
สอน ถาไมแจงใหทราบถือวาเปนชั่วโมงศึกษาดวยตนเอง (self study) นิสิตสามารถคนควาเพิ่มเติมไดจาก 
facebook/Department of Pediatric, SWU 

หนวย เรื่อง จํานวนชั่วโมง อาจารย 

Chest  - Arterial blood gas interpretation  

- Basic mechanical ventilator in PICU 

- Sepsis and septic shock 

1 

1 

1 

อ.สรวุฒิ 

อ.สรวุฒิ 

อ.สรวุฒิ 

Neurology - Status epilepticus 

- Coma 

- Headache 

1 

1 

1 

อ.อัจฉราพร 

อ.อัจฉราพร 

อ.ฉัตรชัย 

GI - Total parenteral nutrition 1 อ.สงวนศักดิ์ 

Neonatology - Mechanical ventilator in neonate 1 อ.กรรณิการ 

Child 

development 

- Child development assessment with early 

intervention  

- Feeding problems in childhood 

- Infant feeding  

1 

 

1 

1 

อ.ทวิมา 

 

อ.บานชื่น 

อ.บานชื่น 

Allergy - Management of acute asthmatic attack: 

Guideline & practical point 

- Approach to children with recurrent infection 

1 

 

1 

อ.ยิ่งวรรณ 

 

อ.สมบูรณ  

Skin  - Eczema 

- Spot diagnosis in dermatology 

1 

1 

อ.อรุชา  

อ.สุธิดา 
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Endocrinology - DKA: Management & pitfall 

- Hypoglycemia 

1 

1 

อ.นัฏกานต 

อ.นัฏกานต 

Nephrology  - Dehydration: Point of management  

- Dyskalemia 

1 

1 

อ.ปฐมคม 

อ.ปฐมคม 

infectious - Rationale antibiotic use in pediatrics 

- Dengue management 

1 

1 

อ.พนิต 

อ.พนิต 

Hematology  - Emergency in oncology 1 อ.ปญจรัตน 

(ลาศึกษาตอ) 

หมายเหตุ  หนวย Neuro ใหเตรียม case มาเรียนดวย  

5. หวัหนากลุม 
 ใหนิสิตแพทยป 6 แตละกลุม คัดเลือกตัวแทนประจํากลุมเพื่อติดตอประสานงานกับอาจารยและทาง
ภาควิชาเพื่อความสะดวกในการทํางาน และแจงใหอาจารยทราบในวันปฐมนิเทศ 

6. การประเมินภาควิชาฯ จากนิสิตแพทย 
 ทางภาควิชาไดจัดใหมีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนจากนิสิตแพทยชั้นปที่ 6 ทุกกลุม ใน
สัปดาหสุดทายของการเรียนที่โรงพยาบาลศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพฯ เพื่อนํามาปรับปรุงการเรียนการสอน
ตอไป 
7. การลากิจและลาปวย 
 ตองปฏิบัติตามระเบียบดังนี ้

7.1 การลาปวยอนุญาตใหแจงทางโทรศัพทใหอาจารยที่ปรึกษาทราบกอนและสงใบลาตามมาทีหลังได 
7.2 สวนการลากิจตองลาลวงหนาอยางนอย 1 วัน และตองไดรับอนุญาตจากอาจารยที่นิสิตปฏิบัติงานดวย

ในวันที่ลากอนจึงจะสามารถลาไดและใหสงใบลาที่อาจารยที่ปรึกษา  
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รายช่ือคณาจารยประจําภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

หัวหนาภาควิชา  ผศ.นพ.สรวุฒ ิ พงศโรจนเผา    

อาจารยท่ีปรึกษานิสิตแพทยชั้นปที่ 6 

1. ผศ.นพ.สมบูรณ  จันทรสกุลพร (ประธานรายวิชา) 

2. อ.พญ.ภัทรพร วิลาวรรณ 

3. อ.นพ.ฉัตรชัย  ธํารงอาจริยกุล 

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 

Dematology รศ.นพ.อรุชา 

ผศ.พญ.สุธิดา 

ตรีศิริโชติ 

ศิริพรพาณิชย 

Endocrinology อ.พญ.นัฎกานต วงศจิตรัตน 

Gastroenterology & Nutrition  รศ.นพ.ไพโรจน 

รศ.นพ.สงวนศักดิ์ 

จงบัญญัติเจริญ  (อ.พิเศษ) 

ฤกษศุภผล 

Hematology  พญ.ปญจรัตน โสวิทยสกุล (ลาศึกษาตอ) 

Infectious รศ.นพ.โอฬาร 

อ.นพ.พนิต 

พรหมาลิขิต 

ทักขิญเสถียร 

Nephrology  อ.นพ.ปฐมคม เปรื่องประเสริฐ 

Neonatology ผศ.พญ.จันทนา 

อ.พญ.กรรณิการ 

พันธบูรณะ 

วงศภาวิทย   

Pulmunology ผศ.นพ.สรวุฒ ิ

อ.พญ.ภัทรพร 

พงศโรจนเผา 

วิลาวรรณ 

Neurology ผศ.พญ. อัจฉราพร 

อ.นพ.ฉัตรชัย 

เมฆศิขริน  

ธํารงอาจริยกุล 

Cardiology  อ.พญ.ศรัยอร 

อ.นพ.ภานุรุจ 

ธงอินเนตร (อ.พิเศษ) 

ลือวิเศษไพบูรณ (อ.พิเศษ) 
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การหมุนเวยีนปฏิบัติงาน  นิสิตแพทยปที่ 6 กลุม D   
ระหวางวันที่ 24 มิถุนายน 2562 – 21 กรกฎาคม 2562 

วันที่ OPD     เด็กโต+PICU ทารกแรกเกิด 
วันที่ 24 ม.ิย. –   2 ก.ค.62  Ext.รมิดา , อรอรีย , จิรายุ, 

วรินทร, 
Ext.ณัฎฐณิชา, 

 นวลพรรณ, อมรชัย 
Ext.ชวิศศิลป, ธนภัทร, 

 ธวัชเกียรต,ิ ทยุต 
วันที่   3 ก.ค. – 11 ก.ค.62 Ext.ชวิศศิลป, ธนภัทร, 

 ธวัชเกียรต,ิ ทยุต 
 Ext.รมิดา, อรอรีย, จิราย,ุ    

วรินทร 
Ext. ณัฎฐณิชา, 

 นวลพรรณ, อมรชัย 
วันที่ 12 ก.ค. – 21 ก.ค.62 Ext.ณัฎฐณิชา, 

 นวลพรรณ, อมรชัย 
Ext.ชวิศศิลป, ธนภัทร, 

 ธวัชเกียรติ, ทยุต 
 Ext.รมิดา, อรอรีย, จิราย,ุ  

วรินทร 
 

ระหวางวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 – 18 สิงหาคม 2562 
วันที่ OPD     เด็กโต+PICU ทารกแรกเกิด 

วันที่ 22 ก.ค. -  30 ก.ค.62 Ext.อนุธิดา,ชลกนก, กุลกานต Ext.พลอยชนก, ศวิดา,วนชัพร, 
วินัดดา 

Ext.ศุจินธร ,สุชาดา , ชลิดา ,
ปวรุศม 

วันที่ 31 ก.ค. –   8 ส.ค.62 Ext.ศุจินธร ,สุชาดา , ชลิดา ,
ปวรุศม 

Ext.อนุธิดา,ชลกนก, กุลกานต Ext.พลอยชนก, ศวิดา, 
วนัชพร, วินัดดา 

วันที่   9 ส.ค. – 18 ส.ค.62 Ext.พลอยชนก, ศวิดา,  
วนัชพร, วินัดดา 

Ext.ศุจินธร ,สุชาดา , ชลิดา ,
ปวรุศม 

Ext.อนุธิดา,ชลกนก, กุลกานต 

 
ตารางเวรนิสิตแพทยปที่ 6 กลุม D 1 

 ER เด็กโต+PICU ทารกแรกเกิด 
วันที่ 24 มิถุนายน 2562 Ext.รมิดา Ext.วรินทร Ext.ชวิศศิลป 
วันที่ 25 มิถุนายน 2562 Ext.อรอรีย Ext.ณัฎฐณิชา Ext.ธนภัทร 
วันที่ 26 มิถุนายน 2562 Ext.จิรายุ Ext.นวลพรรณ Ext.ธวัชเกียรต ิ

                                             
ตารางเวรนิสิตแพทยปที่ 6 กลุม D 2   

 ER เด็กโต+PICU ทารกแรกเกิด 
วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 Ext.อนุธิดา Ext.พลอยชนก Ext.ศุจินธร 
วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 Ext.ชลกนก Ext.ศวิดา Ext.สุชาดา 
วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 Ext.กุลกานต Ext.วนัชพร Ext.ชลิดา 
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อาจารยที่ปรึกษาและคุมสอบ NCPR ป 6 กลุม D 1   

ผศ.นพ.สรวุฒิ  พงศโรจนเผา นางสาวนวลพรรณ 
รศ.พญ.บานชื่น  เบญจสุวรรณเทพ นายอมรชัย 
ผศ.พญ.จันทนา  พันธบูรณะ นายชวิศศิลป 
รศ.พญ.ทวิมา ศิริรัศมี นายธนภัทร 
ผศ.พญ.มนจุฑา เอี่ยมอุดมกาล นายธวัชเกียรติ 
พญ.นัฎกานต วงศจิตรัตน นายทยุต 
ผศ.นพ.สมบูรณ จันทรสกุลพร - 
รศ.นพ.สงวนศักดิ์ ฤกษศุภผล - 
ผศ.พญ.ยิ่งวรรณ เจริญยิ่ง - 
ผศ.พญ.อัจฉราพร เมฆศิขริน - 
ผศ.พญ.สุธิดา ศิริพรพาณิชย - 
ผศ.พญ.กรรณิการ วงศภาวิทย นางสาวรมิดา 
นพ.ปฐมคม เปรื่องประเสริฐ นางสาวอรอรีย 
นพ.พนิต ทักขิญเสถียร นายจิรายุ 
พญ.ปญจรัตน โสวิทยสกุล ลาศึกษาตอ 
นพ.ฉัตรชัย   ธํารงอาจริยกุล นายวรินทร 
พญ.ภัทรพร วิลาวรรณ นางสาวณัฎฐณิชา 

อาจารยที่ปรึกษาและคุมสอบ NCPR ป 6 กลุม D 2   

ผศ.นพ.สรวุฒิ  พงศโรจนเผา - 
รศ.พญ.บานชื่น  เบญจสุวรรณเทพ - 
ผศ.พญ.จันทนา  พันธบูรณะ - 
รศ.พญ.ทวิมา ศิริรัศมี - 
ผศ.พญ.มนจุฑา เอี่ยมอุดมกาล - 
พญ.นัฎกานต วงศจิตรัตน - 
ผศ.นพ.สมบูรณ จันทรสกุลพร นางสาวอนุธิดา 
รศ.นพ.สงวนศักดิ์ ฤกษศุภผล นางสาวชลกนก 
ผศ.พญ.ยิ่งวรรณ เจริญยิ่ง นางสาวกุลกานต 
ผศ.พญ.อัจฉราพร เมฆศิขริน นางสาวพลอยชนก 
ผศ.พญ.สุธิดา ศิริพรพาณิชย นางสาวศวิดา 
ผศ.พญ.กรรณิการ วงศภาวิทย นางสาววนัชพร 
นพ.ปฐมคม เปรื่องประเสริฐ นางสาววินัดดา 
นพ.พนิต ทักขิญเสถียร นางสาวศุจินธร 
พญ.ปญจรัตน โสวิทยสกุล นางสาวสุชาดา 
นพ.ฉัตรชัย   ธํารงอาจริยกุล นางสาวชลิดา 
พญ.ภัทรพร วิลาวรรณ นายปวรุศม 



 

นิสิตแพทยสามารถเขาดูขอมูลการเรียนการสอนไดที่เว็บไซตของภาควิชา 

 

 
แบบสอบถามป 6  ปการศึกษา 2562
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นิสิตแพทยสามารถเขาดูขอมูลการเรียนการสอนไดที่เว็บไซตของภาควิชา 
โดย scan QR code ดานลางนี้ 

 

2562 

 

 

 

 

 

นิสิตแพทยสามารถเขาดูขอมูลการเรียนการสอนไดที่เว็บไซตของภาควิชา  
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จรรยาบรรณนิสิตนักศึกษาแพทยไทย 
(Thai Medical Student’s Code of Conduct) 

1. ขอพึงปฏิบัติของนิสิตนักศึกษาไทยโดยท่ัวไป (Thai Medical Student’s General Practice) 
1.1 ยึดถือประโยชนของเพ่ือนมนุษยเปนกิจที่หนึ่ง ประโยชนตนเปนที่สอง 
1.2 มีคุณธรรม โดยเนน การมีวินัย อดทน ตรงตอเวลา ซื่อสัตย รับผิดชอบ ออนนอมถอมตน กตัญู 

กตเวที มีเหตุผล แตงกายสุภาพเรียบรอยตามกาลเทศะ 
1.3 ปฏิบัติตนใหอยูในกรอบจารีตแหงวิชาชีพ (Professionalism) ประพฤติตัวเปนแบบอยางที่ดีงามตอสงัคม 
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 รวมทั้งผูอื่นในสังคม 
3.2      ชวยเหลือเก้ือกูล มีน้ําใจ ตอเพ่ือนนิสิตนักศึกษาแพทยและเพ่ือนรวมสหวิชาชีพดวยกัน 
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ขอปฏิบัติของนิสิตแพทยในการเขาสอบทุกรายวิชา 
เมื่อมาถึงสนามสอบ 

ใหนิสิตแพทยที่เขาสอบทุกคนรายงานตัวตอประธานหรือกรรมการคุมสอบที่หนาหองสอบประมาณ 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 จะถือวาทุจริตในการสอบพรอมทั้งใหเซ็นตเอกสารใบ

ยินยอมรับสภาพในการสอบ 

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 

 
 
 
 


