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หมวดที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป
1.1 รหัสและชื่อรายวิชา
322601 สุขภาพและโรคของเด็กแรกเกิดจนถึงวัยรุ่น 4
Health and Diseases of Newborn to Adolescence IV
1.2 จานวนหน่วยกิต
6(0-12-6)
1.3 ชื่อหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต กลุ่มวิชาเอก
1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
1. แพทย์หญิงธิพาจันทร์ คงศรีเจริญ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลนครพิงค์
2. แพทย์หญิงนันทวรรณ คูสุวรรณ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลพะเยา

3.
5.
6.
7.
8.

อาจารย์ผู้สอนโรงพยาบาลนครพิงค์
1. นายแพทย์สมชาย เลาห์อุทัยวัฒนา
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
2. นายแพทย์เบญจศิลป์ นิภาเกษม
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
แพทย์หญิงพนิดา คณาพันธ์
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
4. แพทย์หญิงเพ็ญพักตร์ รัตนะรังรอง
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
นายแพทย์สุรชาย เล้าพรพิชยานุวัฒน์
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
แพทย์หญิงวารุณี
มณีรัตน์
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
แพทย์หญิงมณีรัตน์
อนันต์ธนวณิช
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
แพทย์หญิงสุภารัชต์ กาญจนะวณิชย์
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
9. แพทย์หญิงพรสุดา กฤติกาเมษ
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
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0. แพทย์หญิงธิพาจันทร์ คงศรีเจริญ
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
11. แพทย์หญิงอรุณรัตน์ สุวรรณรัตน์
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
12. แพทย์หญิงปัฐมลักษณ์ อินถา
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
อาจารย์ผู้สอนโรงพยาบาลพะเยา
1. นายแพทย์พรชัย เตชะคุณากร
2. แพทย์หญิงพรรณราย นาสมใจ
3. แพทย์หญิงดวงหทัย พงษ์พนัศ
4. แพทย์หญิงนันทวรรณ คูสุวรรณ

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

1.5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่เี รียน
หมุนเวียนตลอดปีภาคการศึกษาชั้นปีที่ 6
1.6 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน
สอบผ่านการประเมินการเรียนรูท้ ุกรายของวิชาชั้นปีที่ 5
1.7 รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน
ไม่มี
1.8 สถานที่เรียน
โรงพยาบาลนครพิงค์ หรือโรงพยาบาลพะเยา
1.9 วันที่จัดทารายละเอียดของรายวิชา
ตุลาคม 2554
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หมวดที่ 2 : จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา
วัตถุประสงค์ทั่วไป
เมื่อผ่านการศึกษาตามหลักสูตรนีแ้ ล้วนิสิตแพทย์ต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถ
ปฏิบัติได้ในเรื่องต่างๆ ดังนี้
ปัญญาพิสัย (Cognitive)
1. มีความรู้ ความสามารถในการประเมินสุขภาพและการบริบาลสุขภาพทั่วๆไป
ของผู้ปุวยเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุ 15 ปี ได้เหมาะสม
2. มีความรู้ ความสามารถในการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และประเมินปัญหา
สุขภาพของเด็ก ครอบครัว และชุมชนได้
3. มีความรู้ ความสามารถในการตรวจสุขภาพ ตรวจคัดกรองโรค และให้คาแนะนา
ที่เหมาะสมเพื่อความมีสุขภาพดีแก่เด็ก โดยเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสุขภาพบุคคลกับสุขภาพ
ครอบครัว
4. มีความรู้ ความสามารถในการให้คาปรึกษาดูแลปัญหาสุขภาพเบือ้ งต้นแก่ผู้ปุวย
และครอบครัวได้และสามารถออกความเห็นหรือหนังสือรับรองได้อย่างเหมาะสมเกี่ยวกับผูป้ ุวย
ผูพ้ ิการ และทุพพลภาพ ผู้เสียหาย ผูต้ ้องหา หรือจาเลย ตามความที่กฎหมายกาหนด
5. มีความรู้ ความสามารถในการวินิจฉัยเบือ้ งต้นและให้การบาบัดรักษาผูป้ ุวยได้
ทันท่วงทีตามความเหมาะสมของสถานการณ์ รูข้ ้อจากัดของตนเอง และปรึกษาผูเ้ ชี่ยวชาญหรือ
ผูม้ ีประสบการณ์มากกว่าได้อย่างเหมาะสม ในโรค/กลุ่มอาการ/ภาวะฉุกเฉิน ทางกุมารเวชศาสตร์
ของเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 15 ปี ตามภาคผนวก ข. ข้อ 2.2 (กลุ่มที่ 1) ที่กาหนดโดยแพทยสภา
6. มีความรู้ ความสามารถในการวินิจฉัย ให้การบาบัดโรคได้ดว้ ยตัวเอง รวมทั้งการ
ฟื้นฟูสภาพ การสร้างเสริมสุขภาพ และปูองกันโรค ในกรณีที่รุนแรง หรือซับซ้อนเกิน
ความสามารถ ให้พิจารณาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและส่งต่อผู้ปุวยได้อย่างเหมาะสม ในโรคและ
ภาวะต่างๆทางกุมารเวชศาสตร์ของเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 15 ปี ตามภาคผนวก ข. ข้อ 2 .3 (กลุ่มที่
2) ที่กาหนดโดยแพทยสภา
7. มีความรูก้ ลไกการเกิดโรค สามารถให้การวินจิ ฉัยแยกโรค และรู้หลักในการรักษา
ผูป้ ุวย การฟื้นฟูสภาพ การสร้างเสริมสุขภาพ และการปูองกันโรค แก้ปัญหาเฉพาะหน้า ตัดสินใจ
ส่งต่อไปยังผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะทางในโรคและภาวะต่างๆทางกุมารเวชศาสตร์ของเด็กตั้งแต่แรกเกิด
ถึง 15 ปี ตามภาคผนวก ข. ข้อ 2.3 (กลุ่มที่ 3) ที่กาหนดโดยแพทยสภา
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8. มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องเวชจริยศาสตร์ สามารถระบุปัญหา วิเคราะห์ แนวทาง
ปฏิบัติเชิงเวชจริยศาสตร์ตามภาคผนวก ง กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตาม
ภาคผนวก จ ที่กาหนดโดยแพทยสภา
9. อธิบายข้อบ่งชี้ ข้อห้าม ภาวะแทรกซ้อนในการตรวจ สภาพและเงื่อนไขที่
เหมาะสม ขัน้ ตอนการตรวจต่างๆตามหมวดที่ 3 ที่กาหนดโดยแพทยสภา
10. วิเคราะห์ประเด็นจริยธรรมทางการแพทย์ที่สาคัญและพบบ่อยได้อย่างมี
วิจารณญาณ พร้อมเสนอแนวทางคลี่คลายประเด็น
11. ระบุประเด็นจริยธรรม และสามารถประยุกต์หลักจริยธรรมเข้ากับการทางานวิจัย
ด้านทักษะพิสัย (Skill)
1. ติดต่อสื่อสารได้เหมาะสม ถูกต้องตามหลักวิชาการและสร้างสัมพันธภาพที่ดี กับ
ผูป้ ุวย ญาติผู้ปุวย ผูร้ ่วมงาน ผู้เกี่ยวข้อง และชุมชนในส่วนของ
1
.1 การสัมภาษณ์ การซักประวัติและตรวจร่างกายผู้ปุวยได้อย่างถูกต้อง แม่นยา
เหมาะสม
1
.2 การให้ผู้ปุวยมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
1
.3 การขอความยินยอมในการรักษาพยาบาล
1.4 การอธิบายโรค การรักษาการพยากรณ์โรค และคาแนะนาการปฏิบัติตน
1
.5 การแจ้งข่าวร้าย การให้กาลังใจผูป้ ุวย และครอบครัว
1
.6 การจัดการเมื่อเกิดข้อผิดพลาด
1
.7 การขอชันสูตรศพ
1
.8 การขอบริจาคอวัยวะ
1.9 การให้กาลังใจ การให้สุขศึกษาแก้ผู้ปุวย ญาติ และชุมชน
2. จัดทาเอกสารต่อไป
2.1 บันทึกทางการแพทย์
2.2 เขียนใบรับรองแพทย์
2.3 เขียนใบปรึกษาหรือใบส่งต่อผู้ปุวย
2.4 การให้ความเห็นทางการแพทย์
3. ตรวจ ประเมินสุขภาพ และให้การดูแลรวมทั้งการปูองกันโรค สร้างเสริมและ
ฟื้นฟูสุขภาพของเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 15 ปีได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
4.
เลือกใช้การตรวจโดยใช้เครื่องมือพืน้ ฐาน เครื่องมือพิเศษ และการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ ต่างๆ โดยคานึงถึงความคุ้มค่า และความเหมาะสมเพื่อการวิ นิจฉัย ได้ด้วยตนเอง
และแปลผลการตรวจต่างๆตามหมวดที่ 3 ข้อ 3.1 ที่กาหนดโดยแพทยสภา ได้อย่างถูกต้อง
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5. เตรียมผู้ปุวยสาหรับการตรวจทางรังสีวิทยา และแปลผลการตรวจได้ถูกต้องใน
การตรวจตามหมวดที่ 3 ข้อ 3.2 ที่กาหนดโดยแพทยสภา
6. เตรียมผู้ปุวยสาหรับการตรวจและ/หรือเก็บตัวอย่างตรวจ และแปลผลรายงาน
การตรวจได้ดว้ ยตนเอง ในการตรวจตามหมวดที่ 3 ข้อ 3.3 ที่กาหนดโดยแพทยสภา
7. ทาหัตถการทางคลินิกโดยคานึงถึงความปลอดภัยของผู้ปุวย รวมทั้งวินจิ ฉัยและ
ดูแลบาบัดภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ในการทาหัตถการต่อไปนี้
7.1 ทาได้ดว้ ยตนเอง
เมื่อจบวิชา
สุขภาพและโรคของเด็กแรกเกิดจนถึงวัยรุ่น 4 สามารถอธิบาย
ขั้นตอนการกระทาภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดได้ถูกต้อง
ตรวจและ
ประเมิน ข้อบ่งชี้ ข้อห้าม สภาพและเงื่อนไขที่เหมาะสม สามารถทาได้ดว้ ยตนเอง วินจิ ฉัยและดูแล
บาบัดภาวะแทรกซ้อนได้ในหัตถการต่อไปนี้
1. Advanced cardio-pulmonary resuscitation
2. Aerosol bronchodilator therapy
3. Arterial puncture, Capillary puncture
4. Blood and blood component transfusion
5. Basic mechanical ventilator
6. Tuberculin test
7. Breathing exercise
8. Endotracheal intubation
9. nasogastric intubation, gastric lavage, gavage and irrigation
10. Injection : intradermal, subcutaneous, intramuscular, intravenous
11. Intravenous fluid infusion
12. Lumbar puncture
13. measurement of central venous pressure
14. oxygen therapy
15. Phototherapy
16. postural drainage : chest percussion and vibration
17. Umbilical vein catheterization
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18. Urethral catheterization
19. Venesection, Venepunture
20. Restrain infant
21. Tepid sponge
7.2 ทาได้ดว้ ยตัวเองเมื่อผ่านการเพิ่มพูนทักษะ
เมื่อจบวิชา
สุขภาพและโรคของเด็กแรกเกิดจนถึงวัยรุ่น 4 สามารถอธิบาย
ขั้นตอนการกระทา ภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดได้ถูกต้อง
ตรวจและประเมิน ข้อบ่งชี้
ข้อห้าม สภาพและเงื่อนไขที่เหมาะสม สามารถทาภายใต้การแนะนาได้ถูกต้อง หรือเคยช่วยทา
และเมือผ่านการเพิ่มพูนทักษะแล้ว สามารถทาได้ดว้ ยตัวเอง วินจิ ฉัยและดูแลบาบั
ด
ภาวะแทรกซ้อนได้ดีในหัตถการต่อไปนี้
1.
Neonatal resuscitation and transportation
2.
Bone marrow aspiration
8. ให้คาแนะนา ปรึกษาแก่ผู้ปุวยได้ถูกต้อง
เมื่อจบวิชา
สุขภาพและโรคของเด็กแรกเกิดจนถึงวัยรุ่น 4 สามารถอธิบาย
ขั้นตอนการกระทาภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิด ข้อบ่งชี้ ข้อห้าม สภาพและเงื่อนไขที่
เหมาะสม ได้ถูกต้อง สามารถให้คาแนะนา ปรึกษาแก่ผู้ปุวยได้ถูกต้อง และเมือผ่านกา
ร
เพิ่มพูนทักษะเคยเห็นหรือเคยช่วย
8.1
Peritoneal dialysis
8.2 Exchange transfusion
9. ให้การดูแลรวมทั้งปูองกันโรค ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพของผู้ปุวยเด็กและวัยรุ่น
ได้อย่าง ถูกต้องเหมาะสม
10. เขียนรายงานผู้ปุวย และนาเสนอรายงานผู้ปุวยได้เหมาะสม
11. บันทึกเวชระเบียนอย่างถูกต้องเป็นระบบและต่อเนื่อง
12. อธิบายหลักการวางแผนจาหน่ายผู้ปุวยเพื่อการดูแลต่อเนื่องทั้งที่โรงพยาบาลและ
ที่บ้านอย่างองค์รวม
13. ชันสูตรพลิกศพ และออกรายงานได้อย่างถูกต้องตามแนวทางปฏิบัติเวชจริย
ศาสตร์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
14. แก้ปัญหาจริยธรรมที่ประสบจริงขณะปฏิบัติงานกับผูป้ ุวยได้เหมาะสม
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ด้านเจตคติพสิ ัย (Attitude)
1. ด้านวิชาชีพ
1.1 รักษาเกียรติ และธารงคุณค่า มีคุณธรรมและจริยธรรมที่เหมาะสม
สาหรับ
วิชาชีพ นาจริยธรรมทางการแพทย์มาใช้เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผปู้ ุวยและญาติ
1.2 ซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและวิชาชีพ ทาตนเป็นที่ไว้วางใจของผู้ปุวยและสังคม
1.3 มีบุคลิกภาพอันเป็นที่นา่ ศรัทธา ตรงต่อเวลาและรับผิดชอบตามการนัดหมาย
รับผิดชอบต่อผู้ปุวยและงานที่ได้รับมอบหมาย ทางานร่วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.4
ตระหนักถึงความสาคัญของการปูองกัน การดูแลรักษา การฟื้นฟูสภาพ
ภาวะทุพลภาพ และการส่งเสริมสุขภาพในเด็กปกติ เด็กปุวย และเด็กพิการ
1.5 ตระหนักถึงความสาคัญ ผลกระทบ และอันตรายของโรคทางกุมารเวช
ศาสตร์ ต่อผูป้ ุวย ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ
1.6 ตระหนักถึงความสาคัญของการให้ความรู้ผู้ปุวย ครอบครัวและชุมชน เพื่อ
ปูองกัน และลดอัตราการเกิดความผิดปกติและอุบัติเหตุ ตลอดจนผลกระทบต่อเศรษฐศาสตร์
คลินิกและเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
1.7 ตระหนักถึงความสาคัญของการสร้างเสริมสุขภาพตามวัย ทั้งเด็กปกติและ
ผูป้ ุวยเด็กและฟื้นฟูสภาพผูป้ ุวยเด็ก
1.8 ตระหนักถึงความสาคัญของสาเหตุ ปัจจัย สารต่าง ๆ ที่ส่งเสริมให้เกิดโรค
และภาวะผิดปกติทางกุมารเวชศาสตร์
1.9 ตระหนักถึงความสาคัญของการส่งเสริมสุขภาพของสถาบันครอบครัว
เพื่อลดอัตราการเกิดปัญหาทางสุขภาพของเด็กและวัยรุ่น
1.10 ตระหนักถึงการบาบัดรักษาโรคและภาวะต่าง ๆ โดยคานึงถึงความ
สิน้ เปลืองของครอบครัว เศรษฐศาสตร์คลินิก และเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
1.11 ตระหนักถึงความสาคัญ และประยุกต์ความรูพ้ ืน้ ฐานทางจิตเวชศาสตร์
สังคมศาสตร์ ในการดูแลผู้ปุวยเด็ก วัยรุ่นและครอบครัว
1.12 ตระหนักถึงความสาคัญของการทางานเป็นทีมร่วมกับแพทย์และบุคลากร
ทางการแพทย์ ในการดูแลรักษา ปูองกัน ส่งเสริมสุขภาพ และการส่งต่อผู้ปุวยกุมารเวชศาสตร์
ทั้งในโรงพยาบาล บ้าน และชุมชน
1.13 ใฝุรู้ ศึกษาค้นคว้า และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองทั้ง
Non
Information
Technology (non IT) และInformation Technology (IT)
1.14 มุ่งมั่นพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ยอมรับข้อผิดพลาดของตนเองและ
พยายามแก้ไข
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2. ด้านผู้ป่วย
คานึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้ปุวยเป็นสาคัญ ให้ความจริงแก่ผู้ปุวย
รักษาความลับ และเคารพในสิทธิของผู้ปุวย ปกปูองและพิทักษ์สทิ ธิประโยชน์ของผูป้ ุวย ตระหนัก
ถึงสิทธิและปฏิบัติตอ่ ผูป้ ุวยเด็กทุกคนและญาติอย่างสมศักดิ์ศรี
3. ด้านสังคม
ดารงตนเป็นแบบอย่าง และเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม แสดงเจตคติที่ดตี ่อการ
ให้บริการ สุขภาพแบบองค์รวมแก่ประชาชนทุกระดับ เข้าใจความต้องการและข้อจากัด โดยไม่
แบ่งแยกในบริบทของ เชื้อชาติ วัฒนธรรม ศาสนา อายุ และเพศ มีความมุง่ มั่นในการพัฒนา
ให้บริการที่มคี ุณภาพอย่างต่อเนื่อง บริบทต่างๆในสังคมที่ควบคุมการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
มุ่งมั่นปฏิบัติตนตามพระราชบัญญัติวชิ าชีพเวชกรรมและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ไม่มี เพราะเป็นหลักสูตรจัดครั้งแรก

หมวดที่ 3 : ลักษณะและการดาเนินการ
3.1 คาอธิบายรายวิชา (Course description)
ฝึกปฏิบัติงานและเพิ่มทักษะในการแก้ปัญหาและการดูแลรักษาผูป้ ุวยที่หอผูป้ ุวยนอก
หอผู้ปุวยใน และหอผูป้ ุวยหนัก การทาหัตถการที่จาเป็นและสาคัญในเด็ก การประเมิน
ความสามารถของตนเองในการดูแลรักษาผูป้ ุวย การส่งต่อผูป้ ุวยเพื่อรักษาตัวหรือปรึกษา
ผูเ้ ชี่ยวชาญ และการนาความรูไ้ ปประยุกต์ใช้ในการดูแลรักษาผูป้ ุวย โดยใช้หลักการวิเคราะห์ทาง
เวชศาสตร์องิ หลักฐาน เวชจริยศาสตร์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการดูแลผู้ปุวยแบบองค์รวม
และมีการบูรณาการกับแผนกรังสีวิทยา เวชศาสตร์ฟื้นฟูและสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
Practice problem-solving skills, clinical skills, procedural skills and management of
newborn to adolescence (less than 15 year-old) in out-patient wards, and intensive care
units, including medical record, referral management, skills in advice and consultation, holistic
approach and care, health promotion, health prevention, treatment and rehabilitation, cooperatively working with doctors and medical personnel, and application of knowledge and
skills in pediatric-patient care by taking account of the principles of evidence-based
medicine, principles of medical ethics and related laws. There is an integration of radiology,
rehabilitation, and other related disciplines
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3.2 จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

ไม่มี

ไม่มี

การฝึกปฏิบัติ/ภาคสนาม/การ
ฝึกงาน
180 ชั่วโมง

การศึกษาด้วย
ตนเอง
90 ชั่วโมง

ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วย
- หอผู้ปุวยกุมารเวชกรรม
- หอผู้ปุวยหลังคลอด (ทารกแรกเกิดที่อยู่กับมารดา)
ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยหนัก
- หอผู้ปุวยหนักทารกแรกเกิด (Neonatal intensive care unit)
- หอผู้ปุวยหนักเด็ก ( Pediatric intensive care unit)
- หอผู้ปุวยกึ่งวิกฤตทารกแรกเกิด (Sub neonatal intensive care unit)
ปฏิบัติงานที่แผนกผู้ป่วยนอก
- คลินิกผู้ปุวยนอก(OPD)
- คลิกนิกส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพเด็กดี (WBC)
กิจกรรมวิชาการ
- New case report
- Journal
- Topic
กิจกรรมภาควิชา
- Interesting case
- Dead case conference
- X-ray conference
3.3 จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อสัปดาห์ท่อี าจารย์ให้คาปรึกษา แนะนาทางวิชาการแก่นิสิตเป็น
รายบุคคล
จัดให้นสิ ิตพบอาจารย์เพื่อขอคาปรึกษาและแนะนาสัปดาห์ละ 2-4ชั่วโมง โดยอาจารย์
จะแจ้งวันและเวลา ให้นิสติ ทราบ
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3.4 กิจกรรมนิสิต
1. ปฏิบัติงานในหอผูป้ ุวย เป็นเวลา
5 สัปดาห์
2. ปฏิบัติงานที่แผนกผู้ปุวยนอก 1 สัปดาห์
3. ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามที่ได้รับมอบหมาย
4. การร่วมกิจกรรมวิชาการ
4.1 จัดทา new case report ทุกวันจันทร์ และศุกร์ เวลา 13.00 -14.00 น.
4.2 จัดทา
topic กลุ่มละ 1 เรื่อง และ journal คนละ 1 เรื่อง
4
.3 เข้าร่วมอภิปราย case conference ทุกวันอังคาร เวลา 13.00 -14.30 น.
3.5 งานที่นิสิตได้รับมอบหมาย
เวชปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหา ดูแล รักษา ผู้ปุวยเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 15 ปี ภายใต้การ
ควบคุมดูแลของแพทย์เพิ่มพูนทักษะและอาจารย์
1. ปฏิบัติงานในหอผูป้ ุวยในและ แผนกผู้ปุวยนอก
2. นาความรูไ้ ปประยุกต์ในเวชปฏิบัติ
3. ทาหัตถการที่จาเป็นและสาคัญตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดโดยแพทยสภา
4. ตรวจและส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
5. ประเมินความสามารถของตนเอง
6. วางแผนการจาหน่ายผู้ปุวย
7. ฝึกการสื่อสารกับแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ปุวย และผูป้ กครอง
8. ส่งปรึกษาผูเ้ ชี่ยวชาญในกรณีฉุกเฉิน กรณีที่โรครุนแรงหรือซับซ้อนและส่งผู้ปุวยกลับ
9. ฝึกฝนการนาข้อมูลเชิงประจักษ์มาใช้ในการดูแลผู้ปุวย
10. จัดทาบันทึกทางการแพทย์ รายงานผูป้ ุวย และการนาเสนอ แฟูมสะสม (Portfolio)
11. สรุปเวชระเบียนผู้ปุวยที่จาหน่ายตามระบบ ICD 10
12. ฝึกฝนการดูแลผู้ปุวยแบบองค์รวมด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ครอบคลุมถึงครอบครัว
ผูป้ ุวยและชุมชน
13. ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
14. ฝึกการตระหนักถึงสิทธิและความปลอดภัยของผู้ปุวย
15. ฝึกการตระหนักถึงหลักเศรษฐศาสตร์คลินิกและเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขในการ
ปฏิบัติงาน
16. รับผิดชอบในการปฏิบัติงานด้วยเจตคติที่ดี
17. ฝึกปูองกัน ควบคุมโรค สร้างเสริมสุขภาพและการฟื้นฟูสภาพตามหลักเวชจริยศาสตร์
18. ดูแลตนเองให้ปลอดภัย และมีสุขภาวะที่ดี
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3.6 การติดตามผลการเรียนรู้การฝึกประสบการณ์ทางคลินิก
1. การติดตามระหว่างการฝึก
1
.1 ประเมินจากการปฏิบัติงาน สังเกตพฤติกรรม การเรียนรู้ บุคลิกภาพความเป็น
แพทย์ การแสดงความรูส้ ึกนึกคิด และการให้ความคิดเห็น
1.2 ให้ส่งงานที่ได้รับมอบหมาย
1.3 การบันทึกทางการแพทย์ รายงานผูป้ ุวย การนาเสนอรายงานผู้ปุวย
1.4 การทาและร่วมกิจกรรมวิชาการ
2. การติดตามเมื่อสิ้นสุดการฝึก
2.1 ใบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 360 องศา จากอาจารย์ และผู้ได้รับ
มอบหมาย
2.2
Log book
2.3 Portfolio
3.7 หน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศ
ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ในสถาบันตามที่ได้กาหนดไว้ในคู่มอื อาจารย์
3.8 การเตรียมการในการแนะแนวและช่วยเหลือนักศึกษา
1. จัดอาจารย์เพื่อปฐมนิเทศ ชีแ้ จงการปฏิบัติงาน และแจกคู่มอื การปฏิบัติงาน
2. จัดอาจารย์ประจากลุ่มนักศึกษาเพื่อรับการปรึกษา ติดตามทั้งด้านวิชาการ ทักษะชีวติ
และปัญหาอื่นๆ โดยจัดให้นักศึกษามีโอกาสพบอาจารย์เพื่อขอคาปรึกษาและแนะนา สัปดาห์ละ
2-3 ชั่วโมง โดยอาจารย์จะแจ้งวันและเวลาให้นักศึกษาทราบ หรือโดยนัดหมาย
3. จัดอาจารย์เพิ่มเติมสาหรับกลุ่มนักศึกษาที่มปี ัญหาทั้งด้านวิชาการ และปัญหาอื่นๆ
3.9 สิ่งอานวยความสะดวก/สนับสนุนการปฏิบัติงาน
1. สถานที่ทางานตามความเหมาะสม หรือตามความจาเป็น
2. แหล่งค้นคว้าหาข้อมูลทั้งห้องสมุด และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. สวัสดิการ เช่น อาหาร ที่พัก เวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสิต
กลุ่มงานกุมารเวชกรรม จะมีการพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาในระหว่างทีม่ ีการ
เรียนการสอน และทาการประเมินผลเมื่อสิน้ สุดการเรียนการสอนในสัปดาห์ที่ 6 เป็นการประเมิน
ความรูค้ วามสามารถของนักศึกษาตามคุณสมบัติที่กลุ่มงานกุมารเวชกรรม ได้กาหนดไว้
ดังต่อไปนี้
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตอ้ ง 1.2 วิธีการสอน
พัฒนา
 มีภาวะผู้นา สามารถ
ทางานเป็นทีมและ
แก้ไขปัญหาข้อขัดแย้ง
ในการดารงชีวติ และ
การปฏิบัติงาน
 รับฟังความคิดเห็นของ
ผูอ้ ื่น
 เคารพในสิทธิ คุณค่า
และศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์ และเคารพ
กฎระเบียบของสังคม

2. ความรู้
2.1 ความรูท้ ี่ตอ้ งได้รับ
 สามารถวางแผนและ
พัฒนาการเรียนรู้ของ
ตนเองอย่างต่อเนื่อง
 สนใจพัฒนาความ
ชานาญทางการแพทย์
ของตนเอง และมีสว่ น
ร่วมในการพัฒนาวิชาชีพ

 จัดการเรียนการสอน
ให้นสิ ิตได้แสดงความ
รับผิดชอบ ภาวะผู้นา
ทางานเป็นทีม แก้ไข
ปัญหา แสดงความ
คิดเห็นและรับฟัง
ความคิดเห็น
 จัดการเรียนการสอน
ให้นสิ ิตตระหนักใน
สิทธิผู้ปุวยและ
ศักดิ์ศรีคุณค่าของ
ความเป็นมนุษย์

2.2 วิธีการสอน
 การอภิปรายกลุ่มกรณี
ผูป้ ุวย
 การสอนข้างเตียง
ผูป้ ุวย
 กาหนดให้นักศึกษา
ตรวจรักษาผูป้ ุวย
พร้อมทั้งบันทึก
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1.3 วิธีการประเมินผล
 สรุปพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์ และหาแนว
ทางแก้ไข

2.3 วิธีการประเมินผล
 การประเมินชิน้ งาน
 การประเมินการ
นาเสนอหน้าชั้นเรียน
 การประเมินผลการ
อภิปราย
 การประเมินการ
วิเคราะห์กรณีศกึ ษา

รายละเอียดลงใน เวช
ระเบียน ภายใต้การ
ควบคุม ดูแลของ
อาจารย์

3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญา
 สามารถประยุกต์
ความรูแ้ ละทักษะเชิง
วิชาชีพในการ
ปฏิบัติงานในระบบ
การแพทย์

3.2 วิธีการสอน
 สอนใช้กรณีศึกษา
 การเรียนโดยใช้
สถานการณ์จาลอง
 การเรียนโดยการ
ปฏิบัติจริง และการ
จัดทาโครงงาน

 การประเมิน
พัฒนาการของผู้เรียน

3.3 วิธีการประเมินผล
 การประเมินกระบวนการคิด
 การทดสอบ
ความสามารถในการคิด
 การประเมินผลงานที่เกิด
จากกระบวนการคิด
ได้แก่ รายงาน
การศึกษาและวิเคราะห์
กรณีศกึ ษา รายงาน
การศึกษาอิสระรายงาน
การศึกษาสถานการณ์
จาลองรายงานผลการ
ประชุม ปรึกษา ปัญหา
ทางการแพทย์ รายงาน
ผลการอภิปรายกลุ่ม และ
รายงานผลการสัมมนา

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์
4.2 วิธีการสอน
4.3 วิธีการประเมินผล
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบที่ตอ้ งพัฒนา
 สามารถวางตัวและ
แสดงความคิดเห็นได้
เหมาะสมกับบทบาท
และขอบเขตหน้าที่

 การมอบหมายให้ที่
กิจกรรมหรือผลงานที่
ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับ
ผูอ้ ื่น การฝึกทักษะ การ
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 ประเมินความรับผิดชอบ
ในการเรียน และการ
ทางานทั้งรายบุคคล
และรายกลุ่มการ

ความรับผิดชอบ

ทางานเป็นทีมทั้งในชัน้
เรียนและกิจกรรมเสริม
หลักสูตร ทั้งใน
หลักสูตรที่ศึกษา
ระหว่างหลักสูตร และ
ระหว่างสถาบัน

ประเมินพฤติกรรม
การแสดงความคิดเห็น

5. ทักษะ การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะ การวิเคราะห์เชิง 5.2 วิธีการสอน
5.3 วิธีการประเมินผล
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอ้ ง
พัฒนา
 สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
ติดตามความก้าวหน้า
และการปฏิบัติงานด้าน
การแพทย์จาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ ทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ

 จัดการเรียนการสอน
โดยใช้เทคโนโลยีเป็น
ฐาน

6. ทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ
6.1 ทักษะปฏิบัติการทาง
6.2 วิธีการสอน
วิชาชีพ
 มีทักษะในการรักษา
พยาบาล ส่งเสริม
สุขภาพปูองกันโรค และ
ฟื้นฟูสภาพ มีทักษะใน
การบริการวิชาการด้าน
การแพทย์แก่ผรู้ ับบริการ
และบุคลากร ที่เกี่ยวข้อง

 ฝึกปฏิบัติกับผูป้ ุวย
จาลอง
 ฝึกปฏิบัติใน
ห้องปฏิบัติการ
 ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์
จาลอง
 ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์
จริง
การศึกษากรณีศกึ ษา
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 ประเมินทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ใน การเรียนรูป้ ระเมินผล
งานที่นิสติ ได้วิเคราะห์
เชิงตัวเลข สื่อสาร และใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

6.3 วิธีการประเมินผล
 การประเมิน
ความสามารถ
ในการแสดงบทบาท
สมมติในการปฏิบัติการ
การแพทย์ใน
สถานการณ์จาลอง ทั้ง
ในบทบาทต่างๆ ใน
ระบบการแพทย์
 การประเมินทักษะการ

การวิเคราะห์กรณีศกึ ษา
การประชุมปรึกษาปัญหา
ทางการแพทย์ การ
จัดทาโครงงาน และ
การศึกษาดูงาน

ปฏิบัติการจากการฝึก
ปฏิบัติงานใน
สถานการณ์จริง ณ
แหล่งฝึกปฏิบัติงาน

หมวดที่ 5 : การวางแผนการเตรียมการ
1. การกาหนดสถานที่ปฏิบัติงาน
1.1 ที่หอผูป้ ุวยใน หอผูป้ ุวยหนัก หอผู้ปุวยทารกแรกเกิด
1.2 แผนกผู้ปุวยนอกและคลินิกเด็กดี
1.3 ห้องประชุม ในการร่วมกิจกรรมวิชาการ
2. การเตรียมนักศึกษา
1.1 ปฐมนิเทศและแจกคู่มอื การปฏิบัติงาน
3. การเตรียมอาจารย์
1.1 จัดประชุมชีแ้ จงอาจารย์
1.2 จัดตารางอาจารย์หมุนเวียนรับผิดชอบ
1.3 จัดอาจารย์เพื่อรับการปรึกษาทั้งด้านวิชาการ ทักษะชีวติ และปัญหาอื่นๆโดยจัดให้
นักศึกษามีโอกาสพบอาจารย์เพื่อขอคาปรึกษาและแนะนา สัปดาห์ละ 2-4 ชั่วโมง โดยอาจารย์
จะแจ้งวันและเวลาให้นักศึกษาทราบ
4. การเตรียมพยาบาล
จัดประชุมชีแ้ จงพยาบาล
5. การจัดการความเสี่ยง
5.1 การจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของผูป้ ุวย
1. แจกคู่มอื ความปลอดภัยในการปฐมนิเทศ
2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องความปลอดภัยของผูป้ ุวย
3. มีแพทย์เพิ่มพูนทักษะ หรืออาจารย์ควบคุมทุกหัตถการที่นักศึกษาปฏิบัติ
4. จัดห้องฝึกทักษะ
5. ติดแผ่นประชาสัมพันธ์เพื่อเตือนใจนักศึกษาแพทย์ และบุคลากรเรื่องความปลอดภัย
ของผู้ปุวย
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5.2 การจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของนักศึกษาระหว่างการปฏิบัติงาน
1. แจกคู่มอื ความปลอดภัย รวมทั้ง
universal precaution
2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องความปลอดภัยของนักศึกษา
3. มีแพทย์เพิ่มพูนทักษะ หรืออาจารย์ควบคุมทุกหัตถการที่นักศึกษาปฏิบัติ
4. มีแนวปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุที่ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อนักศึกษา
5. มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบช่วยเหลือ แนะนาเมื่อเกิดเหตุที่ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อ
นักศึกษา
6. มีระบบประกันชีวติ และอุบัติเหตุทางสุขภาพ
5.3 การจัดการความเสี่ยงด้านกระบวนการทางาน/การสื่อสารผิดพลาด
1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสื่อสาร
2. มีอาจารย์ แพทย์เพิ่มพูนทักษะ หรือพยาบาล คอยสังเกต และให้ข้อมูลย้อนกลับ
ตลอดเวลาแก่นักศึกษาในการสื่อสารกับผูป้ ุวยและญาติ ติดตาม ชีแ้ นะเพื่อการปรับปรุง
5.4 การจัดการความเสี่ยงด้านการฟูองร้อง
1. แจ้งกฎระเบียบการปฏิบัติงาน แจกคู่มอื การปฏิบัติงาน ย้าเตือนการหมั่นทบทวน
เกณฑ์มาตรฐานการประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่กาหนดโดยแพทยสภาในการปฐมนิเทศ
2. มีพยาบาล แพทย์เพิ่มพูนทักษะ หรืออาจารย์ควบคุมนักศึกษาตลอดเวลาในการฝึก
ปฏิบัติกับผูป้ ุวยและญาติ
5.5 การจัดการความเสี่ยงด้านเครื่องมือเสียหาย
1. ปฐมนิเทศการใช้เครื่องมือต่างๆทางการแพทย์อย่างปลอดภัย
2. มีพยาบาล แพทย์เพิ่มพูนทักษะ หรืออาจารย์ควบคุมนักศึกษาตลอดเวลาในการใช้
เครื่องมือ ต่างๆทางการแพทย์
5.6 การจัดการความเสี่ยงด้านจริยธรรม
1. ปฐมนิเทศความเสี่ยงด้านจริยธรรม
2. มีพยาบาล แพทย์ประจาบ้าน หรืออาจารย์คอยสังเกต และให้ข้อมูลย้อนกลับ
นักศึกษาในการฝึกปฏิบัติกับผูป้ ุวยและญาติ
3. อภิปรายเรื่องความเสี่ยง พร้อมยกกรณีศกึ ษาในห้องประชุมเพื่อเตือนใจอย่าง
สม่าเสมอ
5.7 การจัดการความเสี่ยงจากอาคารที่พักและปฏิบัติงาน
1. สารวจ ตรวจสอบความปลอดภัยของโครงสร้างอาคารต่างๆเป็นระยะ
2. หามาตรการปูองกันอันตราย แก้ไขหากมีความไม่ปลอดภัย
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6. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
วิธีการประเมิน
แบบฟอร์มประเมินการปฎิบัติงานตาม
หอผู้ปุวย และผูป้ ุวยนอก
การสอบ
Multiple choice question(MCQ) และ
หรือ Short assay question(SAQ)
Long case examination(LCE)
Objective structural clinical
examination (OSCE)
Authentic evaluation

สัปดาห์ที่ประเมิน
ตลอดภาคการศึกษา

สัดส่วนของการประเมินผล
25%

สัปดาห์ที6่

25%
10%
30%
10%

หมวดที่ 6 : ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลัก
1.) เปรมฤดี ภูมถิ าวร, สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์, กาญจนา ตั้งนรารัชชกิจ, สุเทพ
วาณิชย์กุล, สุรางค์ เจียมจรรยา. (บรรณาธิการ). กุมารเวชศาสตร์สาหรับนักศึกษาแพทย์ เล่ม
1 และ 2. กรุงเทพฯ : ธนาเพรส; 2552.
2.)
Kliegman RM, Behrman RE, Jenson HB, Stanton BF, eds. Nelson Textbook of
Pediatrics, 18th ed. Philadelphia : Saunders; 2007.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
1.) ดุสิต สถาวร,แสงแข ชานาญวนกิจ.(บรรณาธิการ).คู่มอื การสัมภาษณ์และตรวจ
ร่างกายเด็ก.กรุงเทพฯ:บริษัทบียอนด์ เอ็นเทอร์ไพรซ์ จากัด;2553.
2.) วนิดา เปาอินทร์.(บรรณาธิการ).กุมารเวชศาสตร์สาหรับเวชปฏิบัติ,กรุงเทพ : บริษัท
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3.

เอกสารและข้อมูลแนะนา
เอกสารประกอบการสอน เอกสารคาสอน แต่ละหัวเรื่องโดยอาจารย์ผู้สอน

หมวดที่ 7 การประเมิน และปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1.

กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
1.1 ให้นสิ ิตประเมินผู้สอนโดยแบบประเมิน พร้อมให้ข้อเสนอแนะ
1.2 ให้นสิ ิตประเมินรายวิชาโดยแบบประเมิน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
2.1 การสังเกตการณ์สอนโดยผู้รว่ มงาน โดยแบบประเมิน
2.2 ผลการสอบและการเรียนรูข้ องนิสิต
2.3 การทวนสอบผลการประเมินการเรียนรู้
2.4 สังเกตการณ์ การเรียนของนิสิตในห้องเรียน
2.5 ให้นสิ ิตมีส่วนร่วมในการประเมินโดยแบบประเมิน
2.6 ทดสอบความรูเ้ บือ้ งต้นที่จาเป็นก่อนการเรียนบทใหม่
2.7 ตรวจสอบความเข้าใจของนักศึกษาเป็นรายบุคคลในระหว่างการเรียน
2.8 นางานที่มอบหมายและข้อสอบมาเฉลยในห้องเรียน พร้อมตอบข้อซักถาม
3. การปรับปรุงการสอน
3.1 นาผลการประเมินผู้สอนและประเมินรายวิชามาพิจารณาและหาแนวทางปรับปรุง
วิธีการสอนและการสอนและการเรียนรูข้ องนิสิต
3.2 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
3.3 การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อนามาปรับปรุงการสอน
3.4 วิเคราะห์ข้อสอบ เพื่อปรับปรุงการสอน และพัฒนาคลังข้อสอบ
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา
4.1 ตรวจสอบข้อสอบว่าสอดคล้องตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้
4.2 ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบและการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา
4.3 ตรวจสอบวิธีการให้คะแนนสอบ ความเที่ยง และการตัดเกรด
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5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
5.1 มีการปรับปรุงรายวิชาโดยเฉพาะสื่อสารการเรียนการสอน และเนือ้ หาใหม่ให้ทันสมัย
อยู่เสมอ
5.2 ในแต่ละภาคการศึกษาจะมีการนาผลการประเมินการสอนตาม มคอ.6 มาพิจารณา
ปรับปรุงแนวทางการสอนในภาคการศึกษาต่อไป
5.3 ทบทวนและปรับปรุงรายละเอียดประสบการณ์ฝกึ ปฏิบัติทางคลีนิกทุกปี ตาม มคอ.7
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ตารางสอนวิชาสุขภาพและโรคของเด็กแรกเกิดจนถึงวัยรุ่น 4

วัน/เวลา
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์

7.00-8.00
SDL
SDL
SDL
SDL
SDL

8.00-9.00
Service round
Service round
Service round
Service round
Service round

9.00-11.00
WRWS(Ped)
WRWS(Ped)
WRWS(Ped)
WRWS(Ped)
WRWS(Ped)

กลุ่มเด็กโต +PICU (สัปดาห์ท่ี 1)
11.00-12.00
13.00-14.30
Ward work
New case report
Ward work
กิจกรรมภาควิชา
Ward work
SDL
Ward work
กิจกรรมภาควิชา
Ward work
New case report

SDL =Self directed learning
WRWS = ward round with staff
Service round = round กับ intern

กิจกรรมภาควิชา Interesting case , dead case conference

แบ่งนิสิตเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มเด็กโต +PICU 3 สัปดาห์ , กลุ่ม Nursery+OPD 3 สัปดาห์
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14.30-15.30
Ward work
Ward work
Ward work
Ward work
Ward work

15.30-16.00
WRWS
WRWS
WRWS
WRWS
WRWS

16.00-17.00
SDL
SDL
SDL
SDL
SDL

กลุ่มเด็กโต +PICU(สัปดาห์ท่ี 2)
วัน/เวลา
จันทร์

7.30-8.00
SDL

8.00-9.00 9.00-11.00
Service round WRWS(Ped)

11.00-12.00
Ward work

อังคาร

SDL

Service round WRWS(Ped)

Ward work

พุธ
พฤหัสบดี

SDL
SDL

Service round WRWS(Ped)
Service round WRWS(Ped)

Ward work
Ward work

ศุกร์

SDL

Service round WRWS(Ped)

Ward work
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13.00-14.30
New case
report
กิจกรรม
ภาควิชา
SDL
กิจกรรม
ภาควิชา
New case
report

14.30-15.30
Ward work

15.30-16.00
WRWS

16.00-17.00
SDL

Ward work

WRWS

SDL

Ward work
Ward work

WRWS
WRWS

SDL
SDL

Ward work

WRWS

SDL

กลุ่มเด็กโต +PICU (สัปดาห์ท่ี 3)
วัน/เวลา

7.30-8.00

8.00-9.00

9.00-11.00

11.00-12.00

13.00-14.00

14.00-15.30

15.30-16.00

16.00-17.00

จันทร์

SDL

WRWS(Ped)

Ward work

WRWS

SDL

SDL

WRWS(Ped)

Ward work

Ward work

WRWS

SDL

พุธ

SDL

WRWS(Ped)

Ward work

New case
report
กิจกรรม
ภาควิชา
SDL

Ward work

อังคาร

Ward work

WRWS

SDL

พฤหัสบดี

SDL

WRWS(Ped)

Ward work

WRWS

SDL

SDL

WRWS(Ped)

Ward work

กิจกรรม
ภาควิชา
New case
report

Ward work

ศุกร์

Service
round
Service
round
Service
round
Service
round
Service
round

Ward work

WRWS

SDL
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กลุ่ม Nursary +OPD สัปดาห์ท่ี 1
วัน/เวลา
จันทร์

7.30-8.00
SDL

8.00-9.00
9.00-11.00
Service round WRWS(NICU)

11.00-12.00
Ward work

อังคาร

SDL

Service round WRWS(NICU)

Ward work

พุธ
พฤหัสบดี

SDL
SDL

ศุกร์

SDL

Service round WRWS(NICU) Ward work
Service round WRWS(SubNIC Ward work
U)
Service round WRWS(SubNIC Ward work
U)
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13.00-14.00
New case
report
กิจกรรม
ภาควิชา
SDL
กิจกรรม
ภาควิชา
New case
report

14.00-15.30

16.00-17.00

Ward work

15.30-16.00
WRWS

Ward work

WRWS

SDL

Ward work

SDL

Ward work

WRWS
WRWS

Ward work

WRWS

SDL

SDL

SDL

กลุ่ม Nursary +OPD สัปดาห์ท่ี 2
วัน/เวลา
จันทร์

7.30-8.00
SDL

อังคาร

SDL

พุธ

SDL

พฤหัสบดี

SDL

ศุกร์

SDL

8.00-9.00
Service
round
Service
round
Service
round
Service
round
Service
round

9.00-11.00
WRWS(SubNICU)

11.00-12.00
Ward work

13.00-14.00
Topic

14.00-15.30

16.00-17.00

Ward work

15.30-16.00
WRWS

WRWS(SubNICU)

Ward work

กิจกรรมภาควิชา

Ward work

WRWS

SDL

WRWS(หลังคลอด)

Ward work

SDL

Ward work

WRWS

SDL

WRWS(หลังคลอด)

Ward work

กิจกรรมภาควิชา

Ward work

WRWS

SDL

WRWS(หลังคลอด)

Ward work

New case report

Ward work

WRWS

SDL
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SDL

กลุ่ม Nursary +OPD สัปดาห์ท่ี 3
วัน/เวลา
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์

7.30-8.30
SDL
SDL
SDL
SDL
SDL

8.30-11.00
OPD with staff
OPD with staff
OPD with staff
Well baby clinic with staff
OPD with staff

11.00-12.00

13.00-14.00
Journal
กิจกรรมภาควิชา
SDL
กิจกรรมภาควิชา
New case report

SDL
SDL
SDL
SDL
SDL
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14.00-16.00
OPD with staff
OPD with staff
OPD with staff
Well baby clinic with staff
OPD with staff

16.00-17.00
SDL
SDL
SDL
SDL
SDL

