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1. จุดประสงค์ของกำรฝึกอบรมแพทย์ฝึกหัด 
 

     จุดประสงค์ของการฝึกอบรมแพทย์ฝึกหัดเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและพึงมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และมีความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ(Professional competencies) ดังต่อไปนี้  
     1. พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรม และจริยธรรมแห่งวิชำชีพ (Professional habits, Attitudes, Moral, 
and Ethics)  
     1.1 พฤตินิสัยในการท างาน (work habits) และความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ  
 - ตรงต่อเวลา และรับผิดชอบต่อการนัดหมาย  
 - รับผิดชอบต่อผู้ป่วยและงานที่ได้รับมอบหมาย  
 - สามารถท างานเป็นทีม  
 - พยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความขัดแย้งในการท างานและหาข้อยุติโดยสันติวิธี  
 - สามารถวางแผน จัดระบบงาน และติดตามประเมินผล  
 - รู้ขีดจ ากัดความสามารถของตนเอง  
 - ยอมรับข้อผิดพลาดของตนเองและพยายามแก้ไข  
 - ยอมรับข้อผิดพลาดของผู้อ่ืนและให้ความช่วยเหลือและแนะน าตามความเหมาะสม  

1.2 รับผิดชอบในการให้ความจริงแก่ผู้ป่วย รักษาความลับ และเคารพในสิทธิของผู้ป่วย  
     1.3 ปกป้องและพิทักษ์สิทธิประโยชน์ของผู้ป่วย  
     1.4 แสดงเจตคติที่ดีต่อการให้บริการสุขภาพแบบองค์รวมแก่ประชาชนทุกระดับ  
     1.5 ปฏิบัติตามข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม  
     1.6 มีคุณธรรม และจริยธรรมที่เหมาะสมต่อการประกอบวิชาชีพแพทย์  
     1.7 ซื่อสัตย์สุจริตในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  

 
      2.ทักษะในกำรติดต่อสื่อสำรและกำรสร้ำงสัมพันธภำพ (Communication and interpersonal skills)  
 ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมพึงตระหนักถึงความส าคัญและมีความสามารถในการติดต่อสื่อสารและการสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีกับผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย ประชาชนทั่วไป ผู้ร่วมงาน และบุคลากรทางสาธารณสุขอ่ืน ๆ  
       2.1 ตระหนักถึงปัจจัยที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการติดต่อสื่อสาร เช่น ภูมิหลังของผู้ป่วย (การศึกษา ภาษา                                                                  
   วัฒนธรรม ความเชื่อเรื่องสุขภาพ) พฤติกรรม และสภาวะทางอารมณ์ของผู้ป่วย ฯลฯ  
       2.2 สามารถใช้ภาษาท่าทาง (non-verbal communication) เช่น การแสดงท่าที การสบตา  
   การสัมผัส ฯลฯ ได้อย่างเหมาะสม   
       2.3 มีทักษะในการฟัง รับฟังปัญหาของผู้ป่วย เข้าใจความรู้สึกและความวิตกกังวลของผู้ป่วย  
       2.4 ใช้ศัพท์ และภาษาพูดที่ผู้ป่วยเข้าใจได้ แสดงความเห็นอกเห็นใจ เอื้ออาทร ให้ความมั่นใจ และให้ก าลังใจ 
            แก่ผู้ป่วย  

2.5 มีทักษะในการสัมภาษณ์และซักประวัติผู้ป่วย รวมทั้งเรื่องที่เกี่ยวข้อง แต่ผู้ป่วยไม่ต้องการเปิดเผย เช่น 
   ประวัติเพศสัมพันธ์ ฯลฯ  
2.6 สามารถอธิบายกระบวนการรักษา ผลการตรวจวินิจฉัย ผลการรักษา การพยากรณ์โรค ให้ผู้ป่วยและญาติ 
     ผู้ป่วยเข้าใจและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งการแจ้งข่าวร้าย และการปฏิบัติใน 
  กรณีผู้ป่วยที่ใกล้เสียชีวิตและกรณีท่ีผู้ป่วยเสียชีวิตแล้ว  
2.7 สามารถโน้มน้าวให้ผู้ป่วยและญาติให้ความร่วมมือในการรักษาและดูแลตนเอง ให้สุขศึกษา  
     ให้ค าปรึกษาหารือ และให้ค าแนะน าผู้ป่วยได้  

 



 
 

2.8 บันทึกข้อมูลทางการแพทย์ เขียนใบรับรองแพทย์ ใบส่งต่อผู้ป่วย ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามความเป็น
 จริง และครบถ้วนสมบูรณ์  

2.9 น าเสนอรายงานทางการแพทย์ และอภิปรายในที่ประชุมได้  
2.10 มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์แก่บุคลากรทางการแพทย์ทุก ระดับ และ  

 ประชาชน  
3.ควำมรู้พื้นฐำน (Basic Medical Knowledge)  
3.1 มีความรู้ความเข้าใจตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา พ.ศ. 2555 ในหมวด

 ความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐาน และระดับความรู้ความสามารถทางวิชาชีพและ
 ทักษะทางคลินิก และสามารถค้นหาความรู้เพ่ิมเติมจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เพื่อน าไปประยุกต์ในการตรวจ
 วินิจฉัยและบ าบัดรักษาผู้ป่วย ตลอดจนวางแผนส่งเสริมสุขภาพและป้องกันการเจ็บป่วยได้อย่างถูกต้อง
 เหมาะสม  

3.2 มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่อไปนี้  
 3.2.1 ระบบบริการสาธารณสุขของประเทศไทย  
 3.2.2 งานสาธารณสุขมูลฐาน เวชศาสตร์ชุมชน และเวชศาสตร์ครอบครัว  
 3.2.3 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขที่เก่ียวข้องและเหมาะสมในการท าเวชปฏิบัติ  

 3.2.4 หลักการด้านระบาดวิทยา ชีวสถิติ เวชสารสนเทศ (medical informatics) ระบาดวิทยาคลินิก  
         และ  evidence-based medicine  

 3.2.5 งานบริหารและสังคมศาสตร์  
                   หลักการบริหารงานทั่วไป และการบริหารงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข สังคมศาสตร์ 

         มานุษยวิทยา และพฤติกรรมศาสตร์ที่จ าเป็นส าหรับการเสริมสร้างเจตคติ และความเข้าใจ  
                   ต่อเพ่ือนมนุษย์และสังคม  
 3.2.6 หลักกฎหมายทั่วไป และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตลอดจนกฎระเบียบ  
                  ข้อบังคับต่าง ๆ ของแพทยสภา และกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบ  
                   วิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา พ.ศ. 2555 
 
4.ทักษะทำงคลินิก (Clinical Skills)  
 มีความสามารถดังต่อไปนี้  
 4.1 สังเกตอากัปกิริยาของผู้ป่วย  
 4.2 ซักประวัติ และตรวจร่างกายผู้ป่วยอย่างเป็นระบบและถูกต้องแม่นย า 
        4.3 รวบรวมข้อมูลจากประวัติ การตรวจร่างกาย ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ และการตรวจพิเศษ 

 ต่าง ๆ เพื่อน ามาตั้งสมมุติฐานวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาของผู้ป่วย  
 4.4 เลือกใช้การตรวจโดยใช้เครื่องมือพ้ืนฐาน เครื่องมือพิเศษ และการตรวจทางห้องปฏิบัติการต่าง ๆ โดย 
      ค านึงถึงความคุ้มค่าและความเหมาะสม  
 4.5 น าความรู้ทางทฤษฎี และหลักฐานต่าง ๆ มาประกอบการพิจารณาในการวินิจฉัยและบ าบัดรักษาผูป้่วย  
 4.6 ใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ ตรวจวินิจฉัยและบ าบัดรักษาผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง  
      เหมาะสม และทันท่วงที  
 4.7 บันทึกเวชระเบียนอย่างถูกต้อง เป็นระบบ และต่อเนื่องโดยอาศัยแนวทางมาตรฐานสากล      
      (International Classification of Diseases, ICD)  
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 4.8 ให้บริการสุขภาพผู้ป่วยแบบองค์รวม (holistic approach) ได้แก่ การตรวจวินิจฉัย บ าบัดรักษา ฟ้ืนฟู
      สมรรถภาพ ส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันการเจ็บป่วยทั้งทางร่างกาย จิตและสังคม ในสภาพที่เป็น  
      ปัจเจกบุคคล และในสภาพที่เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวและสังคม  
 4.9  ปรึกษาหารือผู้มีความรู้ความช านาญ หรือส่งผู้ป่วยไปรับการรักษาต่อได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที 
  
 5.ทักษะกำรตรวจโดยใช้เครื่องมือพื้นฐำน กำรตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร กำรท ำหัตถกำรที่จ ำเป็น 
(Technical and Procedural skills)  
 มีความสามารถในการท าหตัถการและใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยโดยรู้ข้อบ่งชี้
ในการตรวจ เข้าใจวิธีการตรวจ สามารถท าได้ด้วยตนเอง และแปลผลได้อย่างถูกต้อง และรู้จักการเตรียมผู้ป่วยเพื่อ
การตรวจวินิจฉัยนั้น ๆ ตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภาพ.ศ.2555  
 
 6.กำรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถทำงวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง (Continuous professional 
development)  
 6.1 มีนิสัยใฝ่รู้ และสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  
 6.2 แสวงหาความรู้และทักษะทางวิชาชีพเพ่ิมเติมอย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้ทันความก้าวหน้าทางวิชาการ  
 6.3 มีความสามารถในการค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ โดยสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ    
       (information technology) ในการหาข้อมูลใหม่ๆ  
 6.4 ติดตามและเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ท าให้สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการของโลก  
 6.5 ตระหนักถึงความส าคัญของชีวเวชศาสตร์ (biomedical sciences) ระบาดวิทยาคลินิก  

     evidence-based medicine และการวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพ ที่จะน ามาประยุกต์ใช้ในเวชปฏิบัติ  
 6.6 มีเจตคติในการพัฒนาคุณภาพงานอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รำยช่ือแพทย์ฝึกหัด คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ ปีกำรศึกษำ  2564 
 
1.นางสาวศันสนีย์ เกียรติวิศาลชัย 
2.นายวิชชพงษ์ ภู่ตระกูล 
3.นางสาวภัทรภร ประภายนต์ 
4.นางสาวปิยะธิดา หงษ์วิลัย 
5.นายพสชนัน โชติบุตร 
6.นางสาวสุพัชรา นาคีสถิตย์ 
7.นายคัทสุฮิโร่ ฟูรูโนะ  
8.นายเคนจิ ฟูรูโนะ 
9.นางสาวพัชริญาธร เลิศลักษณ์สิริ 
10.นายภูมิสิทธิ์ สว่างพัฒนกุล 
11.นางสาวพินทุ์ธิดา พงษ์ไทย 
12.นางสาวอภิญญา อักษร 
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ตำรำงกำรปฏิบัติงำน(Rotation) ส ำหรับแพทย์ฝึกหัด คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ ปีกำรศึกษำ 2564 
ระหว่ำงวันที่  2-30  พฤศจิกำยน  พ.ศ. 2564  ห้องเรียน 309 (CSL)  อำคำรสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ   

 

รายช่ือ/เดือน พ.ย.64 ธ.ค.64 ม.ค.65 ก.พ.65 มี.ค.65 เม.ย.65 พ.ค.65 มิ.ย.65 ก.ค.65 ส.ค.65 ก.ย.65 ต.ค.65

1.นางสาวศันสนีย์ เกียรติวิศาลชัย Med/ER (NT) Sx1 Sx2/Ortho Psychi/ER (T) OB&GYNE OB&GYNE EYE/ENT/Anes PED PED

Med 1-15 ก.พ.65  
ER(NT) 2 week สุดทา้ย
ของเดือน

1 มี.ค. - 31 มี.ค. 65 Sx2 1-15 เม.ย.65, 
Ortho 16-30 เม.ย. 65

Psychi วันจันทร์ถึงอังคาร
    ER(T) วันพุธถึงศุกร์

     EYE 1-7 ส.ค. 65,    
  ENT 8-14 ส.ค. 65,    
Anes 15-31 ส.ค. 65

2.นายวิชชพงษ์ ภู่ตระกูล Med/ER (NT) Psychi/ER (T) Sx1 Sx2/Ortho EYE/ENT/Anes OB&GYNE OB&GYNE PED PED

Med 1-15 ก.พ.65  
ER(NT) 2 week สุดทา้ย
ของเดือน

Psychi วันจันทร์ถึงอังคาร
    ER(T) วันพุธถึงศุกร์

1 เม.ย. - 30 เ.มย. 65      Sx2 1-15 พ.ค. 65   
   Ortho 16-31 พ.ค. 65

    EYE 1-7 มิ.ย.65,      
    ENT 8-14 มิ.ย.65,    
   Anes 15-30 มิ.ย.65

3.นางสาวภัทรภร ประภายนต์ Med/ER (NT) Sx2/Ortho Psychi/ER (T) Sx1 OB&GYNE EYE/ENT/Anes OB&GYNE PED PED

Med 1-15 ก.พ.65  
ER(NT) 2 week สุดทา้ย
ของเดือน

     Sx2 1-15 มี.ค. 65   
   Ortho 16-31 มี.ค. 65

Psychi วันจันทร์ถึงอังคาร
 ER(T) วันพุธถึงศุกร์

1 พ.ค. - 31 พ.ค. 65 1 มิ.ย. - 30 มิ.ย. 65      EYE 1-7 ก.ค. 65    
   ENT 8-14 ก.ค. 65   
Anes 15-31 ก.ค. 65

1 ส.ค. - 31 ส.ค. 65

4.นางสาวปิยะธิดา หงษ์วิลัย. Sx1 Sx2/Ortho Psychi/ER (T) OB&GYNE OB&GYNE EYE/ENT/Anes PED PED Med/ER (NT)

1 ธ.ค. - 31 ธ.ค. 64      Sx2 1-15 ม.ค. 65   
   Ortho 16-31 ม.ค. 65

Psychi วันจันทร์ถึงอังคาร
 ER(T) วันพุธถึงศุกร์

    EYE 1-7 พ.ค. 65,    
   ENT 8-14 พ.ค. 65,   
 Anes 15-31 พ.ค. 65

Med 1-15 ต.ค.65  
ER(NT) 2 week สุดทา้ย
ของเดือน

5.นายพสชนัน โชติบุตร Psychi/ER (T) Sx1 Sx2/Ortho EYE/ENT/Anes OB&GYNE OB&GYNE PED PED Med/ER (NT)

Psychi วันจันทร์ถึงอังคาร
 ER(T) วันพุธถึงศุกร์

1 ม.ค. - 31 ม.ค. 65      Sx2 1-15 ก.พ. 65   
   Ortho 16-28 ก.พ. 65

    EYE 1-7 มี.ค. 65,     
   ENT 8-14 มี.ค. 65,    
 Anes 15-31 มี.ค. 65

Med 1-15 ต.ค.65  
ER(NT) 2 week สุดทา้ย
ของเดือน

6.นางสาวสุพัชรา นาคีสถิตย์ Sx2/Ortho Psychi/ER (T) Sx1 OB&GYNE EYE/ENT/Anes OB&GYNE PED PED Med/ER (NT)

     Sx2 1-15 ธ.ค. 64   
   Ortho 16-31 ธ.ค. 64

Psychi วันจันทร์ถึงอังคาร
 ER(T) วันพุธถึงศุกร์

1 - 28 ก.พ. 65 1 - 31 มี.ค.65     EYE 1-7 เม.ย. 65,    
   ENT 8-14 เม.ย. 65,   
 Anes 15-30 เม.ย. 65

1 - 31 พ.ค. 65 Med 1-15 ต.ค.65  
ER(NT) 2 week สุดทา้ย
ของเดือน

7.นายคัทสุฮิโร่ ฟูรูโนะ OB&GYNE OB&GYNE EYE/ENT/Anes PED PED Med/ER (NT) Sx1 Sx2/Ortho Psychi/ER (T)

    EYE 1-7 ก.พ. 65,    
   ENT 8-14 ก.พ. 65,   
 Anes 15-28 ก.พ. 65

Med 1-15 ก.ค.65  
ER(NT) 2 week สุดทา้ย
ของเดือน

1 - 31 ส.ค. 65      Sx2 1-15 ก.ย. 65   
   Ortho 16-30 ก.ย. 65

Psychi วันจันทร์ถึงอังคาร
 ER(T) วันพุธถึงศุกร์

8.นายเคนจิ ฟูรูโนะ EYE/ENT/Anes OB&GYNE OB&GYNE PED PED Med/ER (NT) Psychi/ER (T) Sx1 Sx2/Ortho

    EYE 1-7 ธ.ค. 64      
    ENT 8-14 ธ.ค. 64    
    Anes 15-31 ธ.ค. 64

Med 1-15 ก.ค.65  
ER(NT) 2 week สุดทา้ย
ของเดือน

Psychi วันจันทร์ถึงอังคาร
 ER(T) วันพุธถึงศุกร์

1 - 30 ก.ย. 65      Sx2 1-15 ต.ค. 65   
 Ortho 16-31 ต.ค. 65

9.นางสาวพัชริญาธร เลิศลักษณ์สิริ OB&GYNE EYE/ENT/Anes OB&GYNE PED PED Med/ER (NT) Sx2/Ortho Psychi/ER (T) Sx1

1 ธ.ค. - 31 ธ.ค. 64     EYE 1-7 ม.ค. 65     
   ENT 8-14 ม.ค. 65     
 Anes 15-31 ม.ค. 65

1 - 28 ก.พ. 65 Med 1-15 ก.ค.65  
ER(NT) 2 week สุดทา้ย
ของเดือน

     Sx2 1-15 ส.ค. 65   
 Ortho 16-31 ส.ค. 65

Psychi วันจันทร์ถึงอังคาร
 ER(T) วันพุธถึงศุกร์

1 - 31 ต.ค. 65

10.นายภูมิสิทธ์ิ สว่างพัฒนกุล PED PED Med/ER (NT) Sx1 Sx2/Ortho Psychi/ER (T) OB&GYNE OB&GYNE EYE/ENT/Anes

Med 1-15 เม.ย. 65  
ER(NT) 2 week สุดทา้ย
ของเดือน

1 - 31 พ.ค. 65      Sx2 1-15 มิ.ย. 65   
   Ortho 16-30 มิ.ย. 65

Psychi วันจันทร์ถึงอังคาร
 ER(T) วันพุธถึงศุกร์

    EYE 1-7 ต.ค. 65     
   ENT 8-14 ต.ค. 65     
 Anes 15-31 ต.ค. 65

11.นางสาวพินท์ุธิดา พงษ์ไทย PED PED Med/ER (NT) Psychi/ER (T) Sx1 Sx2/Ortho ENT/EYE/Anes OB&GYNE OB&GYNE

Med 1-15 เม.ย. 65  
ER(NT) 2 week สุดทา้ย
ของเดือน

Psychi วันจันทร์ถึงอังคาร
 ER(T) วันพุธถึงศุกร์

1 - 30 มิ.ย. 65      Sx2 1-15 ก.ค. 65   
   Ortho 16-31 ก.ค. 65

    ENT 1-7 ส.ค. 65     
   EYE 8-14 ส.ค. 65     
 Anes 15-31 ส.ค. 65

12.นางสาวอภิญญา อักษร PED PED Med/ER (NT) Ortho/Sx2 Psychi/ER (T) Sx1 OB&GYNE EYE/ENT/Anes OB&GYNE

Med 1-15 เม.ย. 65  
ER(NT) 2 week สุดทา้ย
ของเดือน

   Ortho 1-15 พ.ค. 65  
   Sx2  16-31 พ.ค. 65

Psychi วันจันทร์ถึงอังคาร
 ER(T) วันพุธถึงศุกร์

1 - 31 ก.ค. 65 1 - 31 ส.ค. 65     EYE 1-7 ก.ย. 65      
  ENT 8-14 ก.ย. 65     
 Anes 15-30 ก.ย. 65

1 - 31 ต.ค. 65

1 มิ.ย. - 31 ก.ค. 65 1 ก.ย.  - 31 ต.ค. 65

1 ก.ค. - 31 ส.ค. 65 1 ก.ย.  - 31 ต.ค. 65

1 ก.ย.  - 31 ต.ค. 65

Med

1 ส.ค. - 30 ก.ย. 65

Med

1 ส.ค. - 30 ก.ย. 65

Med

1 มิ.ย. - 31 ก.ค. 65

Med

1 เม.ย. -  31 พ.ค. 65 1 มิ.ย. - 31 ก.ค. 65

1 มี.ค. - 30 เม.ย. 65

1 ธ.ค. 64 - 31 ม.ค. 65

1 ก.พ - 31 มี.ค. 65

Med

1 ก.พ - 31 มี.ค. 65

1 ส.ค. - 30 ก.ย. 65

1 มี.ค. - 30 เม.ย. 65

1 ก.ย. - 31 ต.ค. 65

1 พ.ค. - 30 มิ.ย. 651 มี.ค. - 30 เม.ย. 65

1 ธ.ค. 64 - 31 ม.ค. 65

Med

1 ก.พ - 31 มี.ค. 65

Med

1 ส.ค. - 30 ก.ย. 65

1 ธ.ค. 64 - 31 ม.ค. 65

Med

1 ธ.ค. 64- 31 ม.ค. 65

ตารางฝึกปฏิบัติงานส าหรับแพทย์ฝึกหัด ปีการศึกษา 2564

Introduction 
to medicine 
2-30 พ.ย. 64

Med

1 ธ.ค. 64- 31 ม.ค. 65

1 ม.ค. 65 -  28 ก.พ. 65

1 ธ.ค. 64- 31 ม.ค. 65

1 มิ.ย. - 31 ก.ค. 65

1 ธ.ค. 64- 31 ม.ค. 65

Med

1 พ.ค. - 30 มิ.ย. 65

Med

1 พ.ค. - 30 มิ.ย. 65

Med

1 มี.ค. - 30 เม.ย. 65
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รำยละเอียดระยะเวลำในกำรฝึกอบรม 
 

 แบ่งได้เป็น 2 ภาค ดังนี้คือ ทางภาคทฤษฎี และปฏิบัติ โดยมีรายละเอียดดังนี้  
ภาคทฤษฎี  มีการเรียนการสอนในลักษณะต่าง ๆ ดังนี้ 
  - Lecture  
  - Conference  
  - Bed Side Round หรือ Grand Round  
  - Journal club  
  - Mortality Morbility Conference  
  - ประชุมทางวิชาการ  
  - Interesting case, Admission Review, Morning Report etc.  
ภาคปฏิบัติ  มีการฝึกปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้  
  - ศึกษาและปฏิบัติกับอาจารย์ผู้สอน เช่น การปฏิบัติการซักประวัติตรวจร่างกายข้างเตียง 
  - ฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง เช่น รับคนไข้  ออก OPD ตรวจร่างกาย  การปฏิบัติงานในห้องฉุกเฉิน 

  ห้องคลอด  ห้องปฏิบัติการเจาะเลือด ฯลฯ 
- ศึกษาด้วยตนเอง  เช่น เข้าห้องสมุด  ค้นประวัติ  การศึกษาจากสไลด์เนื้อเยื่อ  

 ส าหรับในภาคปฏิบัติควรมีระยะเวลาในการปฏิบัตินอกเวลาราชการเพ่ิมเติมภายใต้ความรับผิดชอบของ
แพทย์ที่อาวุโสกว่า  
ระยะเวลาในการฝึกอบรมในสาขาวิชาต่าง ๆ ของแพทย์ฝึกหัด  
 แพทย์ฝึกหัดจะต้องมีระยะเวลาในการฝึกอบรมครบ 12 เดือน โดยหมุนเวียนการฝึกอบรมในสาขาวิชาต่าง ๆ 
ดังนี้  
 1. อายุรศาสตร์  3 เดือน โดยผ่านการฝึกอบรมทางด้านจิตเวชศาสตร์ ½ เดือน  
 2. ศัลยศาสตร์  3 เดือน โดยควรผ่านการฝึกอบรมในสาขาย่อยดังนี้  
  2.1 ศัลยศาสตร์ทั่วไป  1 เดือน  
  2.2 ศัลยศาสตร์ประสาทหรืออุบัติเหตุ ½ เดือน  
  2.3 ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ½ เดือน  
  2.4 วิสัญญีวิทยา ½ เดือน  
  2.5 ให้เลือกเรียนวิชาย่อยในสาขาศัลยศาสตร์ เช่น ยูโร หัวใจ ตกแต่ง ฯลฯ ได้อีก ½ เดือน  
 3. สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา     2 เดือน  
 4. กุมารเวชศาสตร์      2 เดือน  
 5. จักษุวิทยา โสต ศอ นาสิกวิทยา และจิตเวชศาสตร์ 2 สัปดาห์  
 6. เวชศาสตร์ฉุกเฉิน      2 สัปดาห์ 
  ทั้งนี้ ผู้เข้าอบรมต้องมีเวลาในการปฏิบัติงานในแต่ละหน่วยย่อยต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
กำรเรียนกำรสอนทำงด้ำนเจตคติ  
 มีการสอนแบบบูรณาการแทรกในทุกสาขาวิชา โดยให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวช
กรรมของแพทยสภา พ.ศ.2555  
กำรปฏิบัติงำนนอกเวลำ  
 มีวันที่ต้องอยู่เวรปฏิบัติงานนอกเวลาไม่น้อยกว่า 25% ต่อเดือน โดยรวมทั้งปีไม่เกิน 60% ของจ านวนวันทั้งปี 

 
 



 
 

กำรประเมินผล 
 

กำรสอบและประเมินผล 
1. กำรสอบ OSCE 
 การจัดสอบส าหรับแพทย์ฝึกหัด มีก าหนดการสอบในช่วงท้ายของ Rotation หรือตามท่ีอาจารย์ผู้คุมสอบ
เห็นควร  โดยหัตถการที่แพทย์ฝึกหัดต้องเข้าสอบมีจ านวน  15  หัตถการ ดังตารางแสดง    

ที ่ ทักษะ สำขำที่เป็นผู้ประเมิน 
1 Basic life support  อายุรศาสตร์ 
2 Endotracheal intubation  กุมารเวชศาสตร์ 
3 Defibrillation  อายุรศาสตร์ 
4 Neonatal resuscitation  กุมารเวชศาสตร์ 
5 Suture  ศัลยศาสตร์ 
6 I&D  ศัลยศาสตร์ 
7 PAP smear  สูติศาสตร์นรีเวชวิทยา 
8 Normal labor  สูติศาสตร์นรีเวชวิทยา 
9 Anterior nasal  packing  โสต ศอ นาสิกวิทยา 
10 Temporary of application of splint/slab  ออร์โธปิดิกส์ 
11 wound dressing  ศัลยศาสตร์ 
12 Urinary catheterization  กุมารเวชศาสตร์ 
13 Peripheral intravenous access  วิสัญญีวิทยา 
14 Gastric lavage  อายุรศาสตร์ 
15 Needle aspiration of pneumothorax  อายุรศาสตร์ 

 
2. กำรสอบ Long case 
 มีการจัดสอบให้แพทย์ฝึกหัดที่มีคุณสมบัติตามข้อก าหนดของ ศรว. และเลือกสนามสอบ ณ คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยการจัดสอบดังกล่าวก าหนดการรับสมัครและการจัดสอบตามรายละเอียดของ
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่  126/2563  เรื่อง การรับสมัครสอบ Long Case ส าหรับผู้ที่
ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันต่างประเทศ  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา  2563  
 
3. กำรสอบ Comprehensive 
 ปีการศึกษา  2563  คณะแพทยศาสตร์ก าหนดให้แพทย์ฝึกหัดเข้าร่วมสอบ Comprehensive              
ในรอบต่าง ๆ ดังนี้ 

1. สอบประเมินความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐาน(MCQ 1) วันเสาร์ที่  19 มีนาคม  พ.ศ. 
2564 เวลา 09.00-14.00 น. (ผู้ที่สอบผ่าน NL 1 ไม่ต้องเข้าสอบ) 

2. สอบประเมินความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (MCQ 2) วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม  พ.ศ. 2564 
เวลา 09.00-14.00 น. (ผู้ที่สอบผ่าน NL 2 ไม่ต้องเข้าสอบ) 

3. สอบประเมินความรู้ทักษะทางด้านทักษะและหัตถการทางคลินิก (OSCE) วันเสาร์ที่  18  ธันวาคม  
พ.ศ. 2564  เวลา  08.00 น. เป็นต้นไป 

4. สอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00-12.00 น.  
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ระเบียบกำรลำป่วยและลำกิจ ของแพทย์ฝึกหัด 
 

 1. แพทย์ฝึกหัดสามารถลาป่วยและลากิจได้ โดยภาพรวมของการปฏิบัติงานในแต่ละหน่วยย่อยจะต้องไม่
น้อยกว่า 80% มิฉะนั้นจะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 2. ส าหรับกรณลีากิจ แพทย์ฝึกหัดจะต้องแจ้งอาจารย์ผู้ดูแลและส่งเอกสารลากิจล่วงหน้าอย่างน้อย 1 
สัปดาห์ ก่อนวันที่จะท าการลา 
 3. ส าหรับกรณลีาป่วย หากแพทย์ฝึกหัดท าการจะต้องน าใบรับรองแพทย์มายืนยันประกอบการลาป่วย 
 4. สามารถติดต่อส่งเอกสารลาป่วยและลากิจได้ที่งานแพทยศาสตรศึกษา ห้อง MD 309 ชั้น 3           
อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  ในเวลาราชการ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบฟอร์มใบลำป่วย และลำกิจส่วนตัว ส ำหรับแพทย์ฝึกหัด 
 

วันท่ี.............เดือน............พ.ศ............. 

เรื่อง 

เรียน 

  ข้าพเจ้า....................................................................ต าแหน่ง..............................แพทย์ฝึกหดั.............................. 

สังกัด.................................................................................................................................................................................................... 

ขอลา (         )   ป่วย 

 (         )   กิจส่วนตัว   เนื่องจาก..................................................................................................................... 

ตั้งแต่วันท่ี.....................เดือน...................................พ.ศ......................ถึงวันท่ี....................เดือน..............................พ.ศ................... 

มีก าหนด.......................................วัน   ข้าพเจ้าได้ลา   (         )   ป่วย      (         )   กิจส่วนตัว 

ครั้งสุดท้ายตั้งแต่วันท่ี...........เดือน......................................พ.ศ....................ถึงวันท่ี............เดือน................................พ.ศ................ 

มีก าหนด.......................................วัน ในระหว่างลาจะติดต่อข้าพเจ้าได้ที่........................................................................................... 

......................................................................................หมายเลขโทรศัพท์......................................................................................... 
 

 ขอแสดงความนับถือ 
                                

                                                                              (ลงช่ือ).............................................................. 
                                                                              (...............................................................) 

                                    
 

                             สถิติกำรลำ             ควำมเห็นผู้บังคับบัญชำ 
                 ............................................................................. 

............................................................................... 
(ลงช่ือ).............................................................................

(...............................................................) 
    ต าแหน่ง............................................................................. 

วันท่ี......................./............................../........................ 
 

  
              ค ำสั่ง                              

                                                   (       ) อนุญาต          (       ) ไม่อนุญาต 
.......................................................................... 
......................................................................... 

 
 
 

(ลงช่ือ)...............................................................ผู้ตรวจสอบ    (ลงช่ือ)................................................................................... 
        (…………….........…………..........……………..)  (.............................................................................) 
ต าแหน่ง....................................................................... ต าแหน่ง.................................................................................... 
   วันท่ี......................../....................../........................      วันท่ี......................../....................../........................  

ประเภทลา ลามาแล้ว ลาครั้งนี ้ รวมเป็น 
 

ป่วย 
 

(วันท าการ) (วันท าการ) (วันท าการ) 

 
กิจส่วนตัว 

 

(วันท าการ) (วันท าการ) (วันท าการ) 



12 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

ตำรำงกำรปฏิบัติงำน 
แยกตำมสำขำวิชำ 

 
 
 
 
                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตำรำงปฏิบัติงำนสำขำวิชำกุมำรเวชศำสตร์ 
 

วัน/
เวลำ 

7.00 – 8.00  8.00 - 9.00 9.00 – 12.00 พักเที่ยง 13.00– 16.00 16.00 – 16.30 

จันทร์ Round 
ward 

Bedside 
round 

Bedside 
round 

  Ward work 

อังคำร Round 
ward 

Bedside 
round 

OPD เด็ก 
(แพทย์ฝึกหัด 1) 

  Ward work 

พุธ Round 
ward 

Bedside 
round 

OPD เด็ก 
(แพทย์ฝึกหัด 2) 

12.00-13.30
กิจกรรม
วิชาการ 

Ward work 

พฤหัส Round 
ward 

Bedside 
round 

OPD เด็ก 
(แพทย์ฝึกหัด 3) 

  OPD Well 
baby 

(สลับแพทย์
ฝึกหัด 1,2,3) 

Ward work 

ศุกร์ Round 
ward 

Admission 
conference 

OPD เด็ก 
(สลับแพทย์
ฝึกหัด 1,2,3) 

  Lecture Ward work 

หมายเหตุ แพทย์ฝึกหัดรับผิดชอบดังนี้ 
- Admission conference 1 ราย  
- Case study conference พุธสัปดาห์ที่ 2 
- Topic/ journal conference พุธสัปดาห์ที่ 4 

 
กำรอยู่เวรนอกเวลำรำชกำร 

แพทย์ฝึกหัดต้องหมุนเวียนกันอยู่เวรนอกเวลาตามตารางที่ก าหนด 
  วันจันทร์ – วันศุกร์   เวลา 16.30 – 24.00 น. 
  วันหยุดราชการหรือนักขัตฤกษ์ เวลา 07.00 – 24.00 น. 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 – 13.00 น.  
  พักรับประทานอาหารเย็น  เวลา 17.00– 18.00 น.  

▪ แพทย์ฝึกหัดรับผิดชอบอยู่เวรนอกเวลาราชการ 10 เวร/เดือน โดยเป็นวันหยุด 2 วัน  
วันธรรมดา 8 วัน ให้ร่วมดูผู้ปว่ยกับแพทย์เวรใน  

▪ แพทย์ฝึกหัดต้องรายงานแพทย์ใช้ทุนทุกกรณี เป็นล าดับขั้น ไม่อนุญาตให้ดูแลผู้ป่วยเองผู้เดียว 
▪ ถ้ามีความจ าเป็นที่ต้องออกนอกโรงพยาบาล ต้องแจ้งแพทย์ใช้ทุนหรืออาจารย์แพทย์ที่อยู่เวรในวัน

นั้น ๆ ระหว่างการอยู่เวรควรติดตามดูแลผู้ป่วยร่วมกับแพทย์ใช้ทุน รับผู้ป่วยใหม่และมีหน้าที่ช่วย
ท า ward work ต่าง ๆ (admission ท า lab หัตถการต่าง ๆ) พึงลงบันทึกทุกครั้งที่ดูอาการผู้ป่วย 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงการรักษาพึงสั่งการรักษาร่วมกับแพทย์ใช้ทุนและอาจารย์แพทย์ เมื่อได้ท า
หัตถการหรือตรวจทางห้องปฏิบัติการควรน าสมุด log book ให้แพทย์ใช้ทุนหรืออาจารย์แพทย์ลง
ชื่อก ากับทุกครั้ง 
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▪ ในกรณีที่ไม่สามารถอยู่เวรในวันนั้นได้ ให้แจ้งแพทย์ใช้ทุนหรืออาจารย์แพทย์ ที่อยู่เวรในวันนั้น ๆ
ล่วงหน้าและจะต้องรับผิดชอบแลกเวรให้แพทย์ฝึกหัดคนอ่ืนมาอยู่แทนด้วย และถ้าไม่ปฏิบัติตามที่
ก าหนดไว้จะถือว่าขาดการอยู่เวร 

   
  อนึ่ง ขอให้แพทย์ฝึกหัดทุกท่ำนพึงรักษำเกียรติแห่งตนและวิชำชีพไว้สูงสุด ควรแต่งกายให้
เหมาะสมเรียบร้อยทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล พูดคุยและปฏิบัติกับผู้ป่วยและเพ่ือนร่วมงานด้วยความเป็น
มิตร รวมทั้งควรรักษาไว้ซึ่งความสมานฉันท์และสงบสุขขององค์กร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตำรำงกำรปฏิบัติงำนสำขำวิชำสูติศำสตร์และนรีเวชวิทยำ 
 

เวลำ สถำนที่ วัน 
จันทร์ อังคำร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ 

07.00-09.00 น. Ward Round ward Round ward Round ward Round ward Round ward 
OPD / / / / / 

09.00-12.00 น. Ward LR LR LR LR LR 
OPD OPD Gyne OPD Gyne OPD Gyne OPD Gyne OPD Gyne 

12.00-13.00 น. Ward Break 
OPD Break 

13.00-16.00 น. Ward LR LR LR LR LR 
OPD OPD Gyne OPD Gyne / OPD Gyne OPD Gyne 

 
กำรอยู่เวรนอกเวลำรำชกำร 

ปฏบิัติงานในลักษณะ 1st call ระยะเวลา 1 วัน เว้น 2 วัน โดยท าการสลับกับแพทย์ใช้ทุน(ถ้ามี) 
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ตำรำงกำรปฏิบัติงำนสำขำวิชำอำยุรศำสตร์ 
ประมวลกำรสอนรำยวิชำอำยุรศำสตร์ส ำหรับแพทย์ฝึกหัด 

ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑. ชื่อวิชำ  :  อายุรศาสตร์ส าหรับแพทย์ฝึกหัด 
๒. อำจำรย์ผู้รับผิดชอบ: อ.พญ.เกศกนิษฐ์ ธรรมคัมภีร์ 

    อ.พญ.ผกาพรรณ ดินชูไท 
๓. ระยะเวลำ  : ๑๐ สัปดาห์ 
๔. รำยช่ือผู้สอน : คณาจารย์สาขาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
๕. ผู้เรียน  : แพทยฝ์ึกหัด 
๖. สถำนที่เรียน :  รพ.ม.บูรพา, อาคารคณะแพทยศาสตร์ ม.บูรพา 
๗. ค ำอธิบำยรำยวิชำ : วิธีการซักประวัติตรวจร่างกาย อาการวิทยาในระบบต่าง ๆ  การรวบรวมข้อมูล

ทางคลินิกเพ่ือการวินิจฉัย  แนวทางการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการและการแปลผลเบื้องต้น  การวินิจฉัย
เบื้องต้น  การให้เหตุผลและการตัดสินใจทางคลินิก  ปัญหาแกนทางคลินิก  ทักษะในการประเมินและการดูแล
ผู้ป่วยแบบองค์รวม การบันทึกและการเขียนรายงานผู้ป่วย ทักษะในการสร้างความสัมพันธ์และการสื่อสารกับ
ผู้ป่วยและญาติ หัตถการพื้นฐาน ความปลอดภัยของผู้ป่วย จริยธรรมวิชาชีพเวชกรรม 

๘. จุดประสงค์  : เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้วนิสิตสามารถ 
(๑) วิจารณ์พยาธิก าเนิด พยาธิสรีรวิทยา วินิจฉัยแยกโรค วางแผนการรักษาเบื้องต้นส าหรับอาการส าคัญและ
โรค/ภาวะ/กลุ่มอาการ ตามเกณฑ์ความรู้ความสามารถในการประเมินเพ่ือขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบใบ
วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.๒๕๕๕ ส่วนที่ ๒ ข. หมวดที่ ๒ กลุ่มท่ี ๑ ได้อย่างถูกต้อง 
(๒) วิจารณ์กลไกการเกิดโรค ให้การวินิจฉัย วางแผนการรักษา ฟ้ืนฟูสภาพ ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคกลุ่มโรค
ตามระบบ ตามเกณฑ์ฯ ส่วนที่ ๒ ข. หมวดที่ ๒ กลุ่มท่ี ๒ ได้อย่างถูกต้อง 
(๓) สามารถปฏิบัติหัตถการพ้ืนฐานทางคลินิก ระดับที่ ๑ ภายใต้การก ากับดูแลของแพทย์ อธิบายขั้นตอน
ภาวะแทรกซ้อน ประเมินข้อบ่งชี้ ข้อห้าม วินิจฉัยและดูแลบ าบัดภาวะแทรกซ้อนได้ (ตามเกณฑ์ฯ ส่วนที่ ๒ ข. 
หมวดที่ ๓ หัวข้อ ๓.๔ ระดับท่ี ๑) 
(๔) สื่อสารกับผู้ป่วยและญาติได้อย่างสุภาพและเหมาะสม มีมารยาท ค านึงถึงความแตกต่างในขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรม แสดงออกถึงบุคลิกภาพอันเป็นที่น่าเชื่อถือ ตระหนักถึงความส าคัญของค ายินยอมของ
ผู้ป่วย เคารพสิทธิผู้ป่วย 
(๕) มีมนุษยสัมพันธ์กับผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย อาจารย์  แพทย์รุ่นพี่  สหสาขาวิชาชีพ ได้อย่างเหมาะสม 
(๖) ปฏิบัติถูกต้องตามจรรยาบรรณนิสิตนักศึกษาแพทย์ไทย (Thai medical student's code of conduct) 
(๗) ค้นคว้าหาข้อมูลให้ทันความก้าวหน้าทางวิชาการจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้
อย่างมีประสิทธิภาพ   
(๘) ตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ มีน้ าใจ ช่วยเหลือผู้อื่น 
 
 



 
 

๙. กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน : 
 (๑) ภาคทฤษฎี – ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ และทุกวันศุกร์ช่วงบ่าย สลับกับสาขาวิชาอ่ืน ๆ 
 (๒) ภาคปฏิบัติ  
 (๒.๑) ปฏิบัติงานในเวลาราชการ 
- Ward work ภายใต้การก ากับดูแลของ พชท.๑/๒/๓ และอาจารย์ประจ าวอร์ด  
- ให้แพทย์ฝึกหัดรับเคสผู้ป่วยในการดูแลของตนเอง ที่วอร์ดสามัญ ๓๐๔ และ ๔๐๔ พร้อมทั้ง progress note ทุก
เคสที่รับผิดชอบ 
- ส่งรายงานผู้ป่วย ๑ ฉบับ/ ๒ สัปดาห์ ให้แก่อาจารย์ประจ าวอร์ดใน ๒ สัปดาห์นั้น (รายงานบันทึกประวัติ ตรวจ
ร่างกาย สรุปประเด็นปัญหา ตามแบบ S O A P) ก าหนดส่งภายใน ๕ วันท าการหลังจากราววอร์ด ๒ สัปดาห์กับ
อาจารย์แต่ละท่าน 
- ฝึกหัตถการกับหุ่นจ าลอง 
- ออกตรวจผู้ป่วยนอกภายใต้การดูแลของอาจารย์  
 (๒.๒) ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้อยู่เวร ๑๐ ครั้ง/เดือน เวลา ๑๖.๐๐-๒๔.๐๐ น. 
 (๒.๓) Medical conference 
- เข้ารว่ม Conference - Interesting case, Journal club, Admission conference 
 

ตำรำงปฏิบัติงำน 
 
วัน / เวลำ 08.00 – 09.00 09.00 – 12.00 12.00-13.00 13.00 – 16.00 

จันทร์ round ward 
OPD med/ 

 
ward work 

round ward /round ward 

อังคำร round ward 
OPD med/ 
round ward 

Conference 
ward work 
/round ward 

พุธ round ward 
OPD med/ 
round ward 

Conference 
ward work 
/round ward 

พฤหัส round ward 
OPD med/ 
round ward 

Conference 
ward work 
/round ward 

ศุกร์ round ward 
OPD med/ 
round ward  Lecture 
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ตำรำงอำจำรย์ผู้รับผิดชอบกำรลงตรวจ OPD MED 
สัปดำห ์ อำจำรย์ 
สัปดาห์ที่ ๒ นพ.ภูรีพัทธ์ อรรถเวชกลุ 
สัปดาห์ที่ ๓ นพ.ประพันธ ์บูรณบุรีเดช 
สัปดาห์ที่ ๔ พญ.ศิริพร ตั้งจาตรุนต์รัศม ี
สัปดาห์ที่ ๕ พญ.ระววีรรณ วิฑูรย ์
สัปดาห์ที่ ๖ ผศ.พญ.รชันีพร ชืน่สวุรรณ 
สัปดาห์ที่ ๗ พญ.ผกาพรรณ ดินชูไท 
สัปดาห์ที่ ๘ ผศ.พญ.เพ็ชรงาม ไชยวานชิ 
สัปดาห์ที่ ๙ อ.พญ.อภริดี วรรังสฤษฎิ ์
สัปดาห์ที่ ๑๐ อ.พญ.เกศกนิษฐ ์ธรรมคัมภีร ์
สัปดาห์ที่ ๑๑  อ.พญ.โสภิดา ธรรมมงคลชัย 
สัปดาห์ที่ ๑๒ อ.นพ.สุกฤษฎิ์ คูวัฒนเธยีรชยั 

   
*แพทย์ฝึกหัดต้องติดต่ออาจารย์ที่รับผิดชอบ ล่วงหน้าอย่างนอ้ย ๒ สัปดาห ์
 
(๓) ภาคเจตคติและจรยิธรรม -  อาจารยป์ระพฤติเป็นแบบอย่าง (role model) ในด้านเจตคติและจริยธรรมวชิาชีพ                                                                                
๑๐. กำรประเมินผล : 

 ๑๐.๑ การวัดผล 
 (๑) ภาคทฤษฎี   
รายงานผู้ป่วย ๑ ราย / ๒ สัปดาห์ 
สอบ MCQ พร้อมการสอบ Comprehensive ของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ ๕ 
สอบ MEQ พร้อมการสอบ National license step ๓ ของทางคณะฯ 
 (๒) ภาคปฏิบัติ   
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมวิชาการ 
OSCE พร้อมกับการสอบ Comprehensive ของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ ๖ 
Long case ในการสอบ National license step ๓  
Log book (ส่งสมุด log book ในสัปดาห์สุดท้ายที่ปฏิบัติงาน) 
 (๓) เจตคติ ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ตรงต่อเวลา มีน้ าใจ ช่วยเหลือผู้อื่น การปฏิบัติต่อผู้ร่วมงาน 
สหสาขาวิชาชีพ และความรับผิดชอบในการอยู่เวรนอกเวลาราชการ 
 
๑๐.๒ การตัดสินผล 

เกณฑ์ผ่าน/ตก โดยที่ประชุมคณาจารย์สาขาอายุรศาสตร์ 
 
 
 
 
 

 



 
 

๑๑. ภำคผนวก 
๑๑.๑ เกณฑ์ความรู้ความสามารถในการประเมินเพ่ือขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบใบวิชาชีพเวชกรรม 
พ.ศ.๒๕๕๕ 
๑๑.๒ Log book 
๑๑.๓ แบบประเมินของสาขาอายุรศาสตร์ 
- Ward round 
- OPD 
- Teaching round 
- Case report 
- Long case examination  
๑๑.๔ จรรยาบรรณนิสิตนักศึกษาแพทย์ไทย (Thai medical student's code of conduct) 

๑๒. หนังสืออ่ำนเพิ่มเติม 
- Harrison’s principles of internal medicine. Kasper DL, Braunwald E, Fauci AS, Hauser SL,  
Longo DL, Jameson JL. Eds 18th Ed.  McGraw-Hill New York 2011. 
- การสัมภาษณ์ประวัติและตรวจร่างกาย วิทยา ศรีดามา บรรณาธิการ โรงพิมพ์ยูนิตี้ พับลิเคชั่น พฤษภาคม 
๒๕๔๕ 
- ทักษะทางคลินิก. จินตนา ศิรินาวิน ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 
- อาการอายุรศาสตร์ บัญชา สถิระพจน์ โครงการต าราวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า สิงหาคม ๒๕๕๔ 
- www.accessmedicine.com 
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ตำรำงกำรปฏิบัติงำนสำขำวิชำศัลยศำสตร์  
 

GEN 
วัน/เวลำ 8.00-9.00 9.00-12.00 13.00-15.00 15.00-16.00 

จันทร์ Ward round OPD อ.สันติชัย OR minor/SDL Ward round 

อังคำร Ward round OR อ.ตระการ OR อ.ตระการ Ward round 

พุธ Ward round OR อ.ศิริญญา OR อ.ศิริญญา Ward round 

พฤหัส Conference OPD อ.ตระการ OR minor/SDL Ward round 

ศุกร์ Conference  OR อ.สันติชัย Lecture Ward round 

 
GEN2 Specialty 

วัน/เวลำ 8.00-9.00 9.00-12.00 13.00-15.00 15.00-16.00 

จันทร์ Ward round OR Uro อ.อนุเทพ OR plastic อ.ธเนศ Ward round 

อังคำร Ward round OPD Neuro อ.ภาคภูมิ OR Uro อ.ยศศักดิ์ Ward round 

พุธ Ward round OPD Plastic อ.ธเนศ OR minor/SDL Ward round 

พฤหัส Conference OPD Uro อ.ยศศักดิ์ OR minor/SDL Ward round 

ศุกร์ Conference  OPD Uro อ.อนุเทพ Lecture Ward round 

 
รำยละเอียดกำรฝึกปฏิบัติงำนในสำขำวิชำศัลยศำสตร์ 

1. ปฏิบัติงานในเวลาราชการ 
- Ward work ภายใต้การก ากับดูแลของแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ แพทย์พ่ีเลี้ยงและอาจารย์เจ้าของเคส 
- ให้แพทย์ฝึกหัดรับเคสผู้ป่วยในการดูแลของตนเอง ที่วอร์ดสามัญ 401 และ 406 พร้อมทั้ง progress note ทุกเคส
ที่รับผิดชอบ 
- ส่งรายงานผู้ป่วยที่อยู่ในการดูแลและได้เข้าผ่าตัด 1 ฉบับ/ 2 สัปดาห์ ให้แก่อาจารย์เจ้าของเคสใน 2 สัปดาห์นั้น 
(รายงานบันทึกประวัติ ตรวจร่างกาย สรุปประเด็นปัญหา ตามแบบ S O A P) ก าหนดส่งภายใน 3 วันท าการ 
- เข้าเคสผ่าตัด ตามที่ได้รับมอบหมาย 
- ออกตรวจผู้ป่วยนอกภายใต้การดูแลของอาจารย์  
2.  ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
ให้อยู่เวรที่ห้องฉุกเฉิน 10 ครั้ง/เดือน เวลา 16.00-24.00 น. ในวันท าการ หรือ เวลา  8.00-16.00 น. ใน
วันหยุดราชการ 
3.  Conference/Grandround ตามตาราง 
วันพฤหัสบดี: admission conference 
วันศุกร์: Interesting case, Journal club, MM, Trauma conference 
 

 
 



 
 

ตำรำงปฏิบัติงำนสำขำวิชำออร์โธปิดิกส์ 
 

วัน/เวลำ 08.00 – 09.00 09.00 – 12.00 13.00 – 16.00 
จันทร์ Ward Round OPD wk1/wk2 OPD / OR 
อังคำร Ward Round OPD wk1/wk2 OPD / OR 

พุธ Ward Round OPD  OPD / OR 
พฤหัส Ward Round OPD  Ortho conference 
ศุกร์ Hospital Conference OPD  Lecture 

 
รำยละเอียดกำรฝึกปฏิบัติงำนในสำขำวิชำออร์โธปิดิกส์ 

1. ราวด์วอร์ดเช้าและเย็นพร้อมกับแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ 
2. ดูแลผู้ป่วยในและท าหัตถการตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ท าแผล เป็นต้น 
3. ปฏิบัติงานตามตารางฝึกปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 
4. เข้าร่วม conference ของสาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ หรือ การประชุมทางวิชาการอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
5. บันทึกประวัติ ตรวจร่างกาย progress note ผู้ป่วยในตามท่ีได้รับมอบหมาย 
6. อยู่เวรนอกเวลาราชการ 10 เวรต่อเดือน ได้แก่ เวรในของสาขาศัลยกรรมและเวรห้องฉุกเฉิน  
    ตั้งแต่เวลา 16.00 – 24.00 น. ตามตารางที่ได้รับมอบหมาย 
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ตำรำงปฏบิัติงำนสำขำวิชำวิสัญญีวิทยำ 
 

สัปดำห์ที่ 1 
วัน/เวลำ 08.30 – 12.00 น. 13.00 – 16.00 น. 
จันทร์ introduction of anesthesiology,  

choices of anesthesia / OR 
preanesthetic preparation/preop at ward 

อังคำร airway management, ฝึกปฏิบัติ /OR lumbar puncture, ฝึกปฏิบัติ / 
OR preop at ward 

พุธ sedation and pain management    
, ฝึกปฏิบัติ/ OR, ward 

ฝึกปฏิบัติ  preop at ward 

พฤหัส conference surgery 
postoperative care, ฝึกปฏบิัติ / OR,ward 

ฝึกปฏิบัติ  preop at ward 

ศุกร์ postoperative care, ฝึกปฏบิัติ / OR,ward Lectureบ่าย 
 

สัปดำห์ที่ 2 
วัน/เวลำ 08.30 – 12.00 น. 13.00 – 16.00 น. 
จันทร์ postoperative care,ฝึกปฏบิัติ / OR,ward ฝึกปฏิบัติ   preop at ward 
อังคำร postoperative care,ฝึกปฏบิัติ / OR,ward ฝึกปฏิบัติ   preop at ward 

พุธ topic review postoperative care, 
ฝึกปฏิบัติ / OR,ward 

ฝึกปฏิบัติ  preop at ward 

พฤหัส conference surgery postoperative care, 
ฝึกปฏิบัติ / OR,ward 

ฝึกปฏิบัติ   preop at ward 

ศุกร์ ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเรียนการสอน Lectureบ่าย 
 

รำยละเอียดกำรปฏิบัติงำนของแพทย์ฝึกหัดของสำขำวิชำวิสัญญีวิทยำ 
 

รำยวิชำ   วิสัญญีวิทยา 
ระยะเวลำ 2  สัปดาห์ 
หลักสูตร ส าหรับแพทย์ฝึกหัด 
อำจำรย์ผู้สอน 1. นพ.กฤติน  กิตติกรชัยชาญ 

2. พญ.ศมณกร  อนิวรรตกูล 
3. พญ.อาภากร  อัสวะวิสิทธิ์ชัย 

ภำคกำรศึกษำ ตลอดทั้งปีการศึกษา 
สถำนที ่ ห้องผ่าตัด โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

 
 
 
 
 



 
 

ตำรำงปฏิบัติงำนสำขำวิชำจิตเวชศำสตร์ 
 

วัน/เวลำ 09.00 – 12.00 น. 13.00 – 16.00 น. 
จันทร์ OPD OPD 
อังคำร OPD OPD  

 
*หมำยเหตุ 

 - ถ้ามี case consult ให้แพทย์ไปดูทุก case แล้วน ามา discuss กับอาจารย์เจ้าของ case 
 - อังคารบ่ายมี  group therapy ของนักจิตวิทยา ถ้าแพทย์ต้องการ observe สามารถ 
    ติดต่ออาจารย์ที่คุม OPD ก่อนได้ 
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ตำรำงปฏิบัติงำนสำขำวิชำจักษวิุทยำ 
 
 

สัปดำห์ที่ 1 (วันที่ 1-7 ของทุกเดือน) 
 

วัน/เวลำ 08.30 – 12.00 น. 13.00 – 16.00 น. 
จันทร์ เรียนการวัดสายตาและเครื่องมือทางจักษุวิทยา  OPD จักษุวิทยา / OR minor 
อังคำร OPD จักษุวิทยา / OR จักษุวิทยา OPD จักษุวิทยา / OR minor 

พุธ OPD จักษุวิทยา / OR จักษุวิทยา OPD จักษุวิทยา / OR minor 
พฤหัส OPD จักษุวิทยา / OR จักษุวิทยา Topics conference แพทย์ฝึกหัด 
ศุกร์ OPD จักษุวิทยา Lecture แพทย์ฝึกหัด 

 
 

รำยละเอียดกำรปฏิบัติงำนของแพทย์ฝึกหัดของสำขำวิชำจักษวิุทยำ 
 

รำยวิชำ   จักษุวิทยา 
ระยะเวลำ 1 สัปดาห์ 
หลักสูตร ส าหรับแพทย์ฝึกหัด 
อำจำรย์ผู้สอน 1. ผศ.พญ. ลักษณาพร กรุงไกรเพชร 

2. พญ. สุชีรา ศรันย์เกตุ 
3. พญ. รสพร ยอดยิ่ง 

ภำคกำรศึกษำ ตลอดทั้งปีการศึกษา 
สถำนที ่ แผนกผู้ป่วยนอกจักษุวิทยา และ ห้องผ่าตัดจักษุวิทยา โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตำรำงปฏิบัติงำนสำขำวิชำโสต ศอ และนำสิกวิทยำ 
 

วัน/เวลำ 09.00 – 12.00 13.00 – 16.00 
จันทร์ OR / ตรวจการได้ยิน OR 
อังคำร OPD  คลินิกฝึกพูด 

พุธ OPD คลินิกฝึกพูด 
พฤหัส OPD OR 
ศุกร์ ตรวจการได้ยิน Self Study 
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ตำรำงปฏิบัติงำนห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน Rotation Psychi/ER 
 

 
งำนที่มอบหมำย  
1. Topic presentation 1 เรื่อง (น าเสนอสัปดาห์ที่ 3 วันพฤหัสบดี)  

2. Short case discussion จ านวน 4 เคส (น าเสนอเคสผู้ป่วยกับ staff ER)  
 
หมำยเหตุ : พญ.จิตรลดา ผู้รับผิดชอบ Topic presentation  
 
 

ตำรำงปฏิบัติงำนห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน Rotation Med/ER 

 
งำนที่มอบหมำย  
1. Topic presentation 1 เรื่อง (น าเสนอสัปดาห์ที่ 2 วันพฤหัสบดี)  

2. Short case discussion จานวน 4 เคส (น าเสนอเคสผู้ป่วยกับ staff ER)  
 
หมำยเหตุ : พญ.จิตรลดา ผู้รับผิดชอบ Topic presentation 
 
 

 
 
 
 
 
 

 08.00-12.00 น. 12.00-13.00 น. 13.00-16.00  หมายเหตุ 
จันทร์  -  
อังคาร  -  
พุธ  ฝึกปฏิบัติงาน  Conference แผนกอ่ืน  ฝึกปฏิบัติงาน   
พฤหัส  ฝึกปฏิบัติงาน  Conference แผนกอ่ืน  ฝึกปฏิบัติงาน   
ศุกร์  ฝึกปฏิบัติงาน  Conference แผนกอ่ืน  ฝึกปฏิบัติงาน   

 

 08.00-12.00 น. 12.00-13.00 น. 13.00-16.00  หมายเหตุ 
จันทร์  ฝึกปฏิบัติงาน  Conference แผนกอ่ืน  ฝึกปฏิบัติงาน   
อังคาร  ฝึกปฏิบัติงาน  Conference แผนกอ่ืน  ฝึกปฏิบัติงาน   
พุธ  ฝึกปฏิบัติงาน  Conference แผนกอ่ืน  ฝึกปฏิบัติงาน   
พฤหัส  ฝึกปฏิบัติงาน  Conference แผนกอ่ืน  ฝึกปฏิบัติงาน   
ศุกร์  ฝึกปฏิบัติงาน  Conference แผนกอ่ืน  ฝึกปฏิบัติงาน   

 



 
 

เจ้ำหน้ำที่ผู้ประสำนงำน 
 
1. เจ้าหน้าทีง่านการศึกษา ห้อง 309 ชั้น 3 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  
    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
    เบอร์ติดต่อภำยในส ำนักงำน  2315 , 2316 
     

2. นางสาวภารุณี  สุวรรณรัตน์   ต ำแหน่ง  บุคลากร 
    ส ำนักงำน งานบริหารงานบุคคล ชั้น 2 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  
    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
    เบอร์ติดต่อภำยในส ำนักงำน  2224 
    เบอร์โทรศัพท์ส่วนตัว 09-9589-2779 
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