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คู่มือรายวิชาเวชปฏิบติัฉุกเฉินและอุบติัเหตุ (388 - 681) ส าหรับนกัศึกษาแพทยภ์าคเวชปฏิบติัเล่มน้ี 
เป็นค าแนะน าท่ีมุ่งหมายจะให้เป็นแนวทางการปฏิบติังาน การศึกษาเรียนรู้ ส าหรับนกัศึกษาแพทยภ์าคเวช
ปฏิบติัท่ีหมุนเวยีนมาฝึกปฏิบติังาน ณ แผนกฉุกเฉิน โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ประกอบดว้ยรายละเอียดท่ี
ส าคญั ไดแ้ก่ วตัถุประสงค์รายวิชา การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ และการวดัและประเมินผลการศึกษา 
นกัศึกษาควรศึกษารายละเอียดให้เขา้ใจเพื่อประโยชน์สูงสุดในด้านการเรียนและการปฏิบติังานท่ีแผนก
ฉุกเฉิน  

หากนกัศึกษามีขอ้เสนอแนะทางภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินพร้อมท่ีจะรับฟังและน ามาปรับปรุงการ
เรียนการสอนต่อไป  
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รำยช่ือคณะกรรมกำรประจ ำรำยวชิำเวชศำสตร์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ1,2  
(Emergency Medicine and Accident I, II)  

ล ำดับ ช่ือ-สกุล              ภำควชิำ ต ำแหน่ง 
1 รองคณบดีฝ่ายวชิาการและแพทยศาสตรศึกษา งานแพทยศาสตร์ศึกษา ท่ีปรึกษา 
2 พญ.ธมัพรรษ    ปิยสุวรรณกุล ภาควชิาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประธาน 
3 พญ.กณัฐิกา    ไกรสวสัด์ิ ภาควชิาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน รองประธาน 
4 รศ.นพ.ประสิทธ์ิ    วฒิุสุทธิเมธาว ี ภาควชิาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน กรรมการ 
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7 นพ.ธีรนยั    สกุลชิต ภาควชิาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน กรรมการ 
8 พญ.อาอยัซะห์    ดาเด๊ะ ภาควชิาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน กรรมการ 
9 นพ.ณฐัมนต ์   ศรีสุข ภาควชิาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน กรรมการ 

10 พญ.วสุนทราภรณ์    เพชรยาบาล ภาควชิาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน กรรมการ 
11 นพ.กิตติศกัด์ิ    ศรีพงษ ์ ภาควชิาพยาธิวทิยา กรรมการ 
12 นพ.ธีรวทิย ์   หงส์นภารักษ ์ ภาควชิาศลัยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ กรรมการ 
13 ผศ.พญ.กนกพรรณ    เรืองนภา ภาควชิากุมารเวชศาสตร์ กรรมการ 
14 รศ.นพ.วรวทิย ์   จิตติถาวร ภาควชิาศลัยศาสตร์ กรรมการ 
15 ผศ.พญ.โอสรี    อคัรบวร ภาควชิาศลัยศาสตร์ กรรมการ 
16 ผศ.นพ.ศิวศกัด์ิ    จุทอง ภาควชิาอายรุศาสตร์ กรรมการ 
17 รศ.นพ.วรวฒิุ    จินตภากร ภาควชิาอายรุศาสตร์ กรรมการ 
18 ผศ.นพ.อานนท ์   วทิยานนท ์ ภาควชิาจิตเวชศาสตร์ กรรมการ 
19 นพ.ยทุธศกัด์ิ    ศุภสินธ์ุ ภาควชิาสูติศาสตร์และนรีเวชวทิยา กรรมการ 
20 ศ.พญ..สิริพร    หิรัญแพทย ์ ภาควชิารังสีวทิยา กรรมการ 
21 ผศ.พญ.งามจิตร์    ภทัรวทิย ์ ภาควชิาวสิัญญีวทิยา กรรมการ 
22 นางวรรณิภา    เสนุภยั รักษาการหวัหนา้หอผูป่้วยฉุกเฉิน กรรมการ 
23 นายจิรวฒัน์    คงสิน ภาควชิาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน เลขานุการ 
24 นางสาวปรมตัถ ์   ศิริยอด ภาควชิาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ผูช่้วยเลขานุการ 
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ช่ือรำยวชิำ เวชปฏิบติัฉุกเฉินและอุบติัเหตุ 
  (Practice in Emergency Medicine and Accidents) 
รหสัวชิา 388 - 681   
 
จ านวนหน่วยกิต  4(0-8-4) : ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง 
 
ระยะเวลา 4 สัปดาห์/28 วนั 
(ปฏิบติังาน ณ แผนกฉุกเฉิน โรงพยาบาลสงขลานครินทร์) 
 
ค ำอธิบำยรำยวชิำ  
 การฝึกปฏิบติังานท่ีแผนกผูป่้วยฉุกเฉินและอุบติัเหตุ เพื่อเพิ่มทกัษะในการแกปั้ญหา บ าบดัรักษาและ
ท าหตัถการท่ีจ าเป็นส าหรับการดูแลผูป่้วยฉุกเฉินและอุบติัเหตุ การให้ค  าแนะน าและค าปรึกษาแก่ผูป่้วยและ
ญาติ การท างานเป็นทีม การส่งต่อผูป่้วยเพื่อรักษาต่อหรือปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญ 
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วตัถุประสงค์ของรำยวชิำ  
เม่ือส้ินสุดการฝึกปฏิบติังานในแผนกฉุกเฉินครบตามระยะเวลา นกัศึกษาแพทยภ์าคเวชปฏิบติัสามารถ 
1. ซกัประวติั, ตรวจร่างกาย และส่งตรวจทางห้องปฏิบติัการในผูป่้วยภาวะฉุกเฉินไดอ้ยา่งเหมาะสม 
2. วนิิจฉยัโรค วินิจฉยัแยกโรค และใหก้ารรักษาผูป่้วยภาวะฉุกเฉินไดอ้ยา่งเหมาะสม 
3. เขา้ใจหลกัการดูแลผูป่้วยภาวะฉุกเฉิน การคดัแยกผูป่้วยตามล าดบัความเร่งด่วนของอาการแสดง 

 และแนวทางการดูแลผูป่้วย เม่ือมีภาวะอุบติัภยัหมู่ 
4. ท าหตัถการฉุกเฉินเบ้ืองตน้ตามเกณฑแ์พทยสภาไดอ้ยา่งเหมาะสม 
5. ใหค้  าแนะน าปรึกษาผูป่้วยภาวะฉุกเฉิน และญาติไดอ้ยา่งเหมาะสม 
6. บนัทึกเวชระเบียน รายงานผูป่้วยฉุกเฉินไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
7. ประยกุตใ์ชค้วามรู้มาใหก้ารดูแลรักษาผูป่้วยภาวะฉุกเฉินไดอ้ยา่งเหมาะสม 
8. ท างานเป็นทีมกบัสหสาขาวชิาชีพไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ลิขสิทธ์ิคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ น าไปใช้ดดัแปลงโปรดอ้างอิง  

7 

 

เนือ้หำรำยวชิำ 
เน้ือหารายวชิาท่ีสอดคลอ้งกบัเกณฑค์วามรู้ความสามารถในการประเมินเพื่อรับใบอนุญาต 

เป็นผูป้ระกอบวชิาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2562   
เน้ือหารายวิชาเน้นแนวทางการดูแลรักษาผูป่้วยท่ีอยู่ในภาวะฉุกเฉิน (How to approach the 

emergency department patient) และให้การรักษาภาวะฉุกเฉินท่ีคุกคามต่อชีวิตไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสม 
เน้ือหาดงัต่อไปน้ีเป็นเน้ือหาท่ีนกัศึกษาจะตอ้งรู้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเกณฑ์ความรู้ความสามารถในการประเมิน
เพื่อรับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2555  
 
ควำมรู้ควำมสำมำรถทำงวชิำชีพและทกัษะทำงคลนิิก  
หมวดที ่1. ภำวะปกติและหลกักำรดูแลทัว่ไป 

ผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องมีความรู้ความสามารถในการประเมินสุขภาพ และการบริบาล
สุขภาพทัว่ๆ ไปของผูป่้วยและประชาชนไดเ้หมาะสม กล่าวคือ 

1.1 สามารถตรวจและให้ความเห็นหรือท าหนงัสือรับรองเก่ียวกบัผูป่้วย ผูพ้ิการและทุพพลภาพ 
ผูเ้สียหาย ผูต้อ้งหา หรือจ าเลย ตามความท่ีกฎหมายก าหนดให้พนกังานสอบสวน องคก์ร หรือศาลในกิจการ
ต่างๆได ้เช่น หนงัสือรับรองสุขภาพ หนงัสือรับรองความพิการทุพพลภาพ หนงัสือรับรองการตาย การเป็น
พยานต่อพนกังานสอบสวนและศาล 

1.2 สามารถชนัสูตรพลิกศพ เก็บวตัถุพยานจากศพ ร่วมกบัพนกังานสอบสวน ตามท่ีหมายก าหนด
ได ้สามารถออกรายงานการชนัสูตรพลิกศพ ใหถ้อ้ยค าเป็นพยานในชั้นสอบสวนและชั้นศาลได ้

1.3 สามารถระบุปัญหา วิเคราะห์ และใหแ้นวทางปฏิบติัเชิงเวชจริยศาสตร์   
หมวดที ่2. ภำวะผดิปกติจ ำแนกตำมระบบอวยัวะ(Individual organ systems or types of disorders) 

2.1 อำกำร / ปัญหำส ำคัญ   
ผูป้ระกอบวชิาชีพเวชกรรมตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัพยาธิก าเนิด พยาธิสรีรวทิยา สามารถวนิิจฉยัแยก

โรคและปฏิบติัรักษาผูป่้วยเบ้ืองตน้ ไดเ้หมาะสมส าหรับอาการส าคญั ดงัต่อไปน้ี 
2.1.1 ไข ้
2.1.2 อ่อนเพลีย ไม่มีแรง 
2.1.3 ปวดศีรษะ มึนศีรษะ เวียนศีรษะ หนา้มืด เป็นลม 
2.1.4 ภาวะผดิรูป 
2.1.8 อุบติัเหตุ สัตวก์ดัต่อย 
2.1.9 ปวดฟัน เลือดออกตามไรฟัน 
2.1.10 ปวดทอ้ง แน่นทอ้ง ทอ้งอืด 
2.1.11 ตาเหลือง ตวัเหลือง 
2.1.12 เบ่ืออาหาร คล่ืนไส้ อาเจียน อาเจียนเป็นเลือด 
2.1.13 สะอึก ส าลกั กลืนล าบาก 
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2.1.14 ทอ้งเดิน ทอ้งผกู อุจจาระเป็นเลือด อุจจาระด า 
2.1.16 กลา้มเน้ืออ่อนแรง ชกั สั่น กระตุก ชา ซึม ไม่รู้สติ 
2.1.17 ปวดหลงั ปวดคอ ปวดเม่ือยตามกลา้มเน้ือ ปวดกระดูก ปวดขอ้ ปวดแขน ปวดขา 
2.1.19 เจบ็คอ คดัจมูก น ้ามูกไหล จาม เลือดก าเดาออก เสียงแหบ 
2.1.20 ไอ ไอเป็นเลือด หอบเหน่ือย หายใจขดั หายใจไม่อ่ิม เจบ็หนา้อก ใจสั่น เขียวคล ้า 
2.1.22 บวม ปัสสาวะล าบาก ปัสสาวะแสบขดั ปัสสาวะบอ่ย ปัสสาวะสีผดิปกติ กลั้นปัสสาวะไม่ได ้
2.1.23 ปัสสาวะออกนอ้ย ปัสสาวะไม่ออก 
2.1.24 ปัสสาวะมีเลือดปน ปัสสาวะเป็นกรวดทราย ปัสสาวะเป็นฟอง 
2.1.33 เลือดออกทางช่องคลอด 
2.1.34 ประจ าเดือนผิดปกติ ปวดประจ าเดือน 
2.1.36 เคืองตา ตาแดง ปวดตา ตาแหง้ มองเห็นไม่ชดั ตาบอด ตาโปน ตาเหล่ เห็นภาพซ้อน 
2.1.37 ปวดหู หูอ้ือ การไดย้นิลดลง มีเสียงในหู หนองไหลจากหู 
2.1.38 หงุดหงิด คลุม้คลัง่ ประสาทหลอน มีความคิดหลงผิด นอนไม่หลบั เครียด วติกกงัวล ซึมเศร้า 
ติดสารเสพติด พยายามฆ่าตวัตาย ท าร้ายตวัเอง 
2.1.39 การล่วงละเมิด การล่วงละเมิดทางเพศ และการทารุณกรรม 
 
2.2 โรค/ภำวะ/กลุ่มอำกำรฉุกเฉิน (รวมทุกระบบ)   
กลุ่มที ่1 โรค/กลุ่มอาการ/ภาวะฉุกเฉินท่ีตอ้งรู้กลไกการเกิดโรค สามารถให้การวินิจฉยัเบ้ืองตน้และ

ให้การบ าบดัโรคฯ การรักษาผูป่้วย ได้อย่างทนัท่วงทีตามความเหมาะสมของสถานการณ์ รู้ขอ้จ ากดัของ
ตนเองและปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญหรือผูมี้ประสบการณ์มากกวา่ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2.2.1 Cardiac arrest 
2.2.2 Pulmonary edema 
2.2.3 Malignant hypertension 
2.2.4 Shock; hypovolemic, anaphylactic, septic, cardiogenic 
2.2.5 Ruptured and threatening ruptured dissecting aneurysm 
2.2.6 Acute coronary syndrome 
2.2.7 Cardiac tamponade 
2.2.8 Anoxic spell 
2.2.9 Respiratory failure 
2.2.10 Respiratory obstruction, suffocation 
2.2.11 Acute exacerbation of asthma 
2.2.12 Pneumothorax 
2.2.13 Superior vena cava obstruction 
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2.2.14 Hyperglycemic crisis 
2.2.15 Hypoglycemia 
2.2.16 Disseminated intravascular clotting 
2.2.17 Acute hemolytic crisis 
2.2.18 Incompatible blood transfusion 
2.2.19 Acute psychosis, delirium, aggression (violence) 
2.2.20 Hyperventilation syndrome 
2.2.21 Severe depression 
2.2.22 Suicide attempt 
2.2.23 Panic attack 
2.2.24 Reaction to severe stress 
2.2.25 Acute corneal abrasion and ulcer 
2.2.26 Acute glaucoma 
2.2.27 Anuria/oliguria 
2.2.28 Acute urinary retention  
2.2.29 Hyperkalemia 
2.2.30 Obstructed labor 
2.2.31 Threatened uterine rupture 
2.2.32 Severe pre-eclampsia, eclampsia 
2.2.33 Prolapsed umbilical cord 
2.2.34 Rape 
2.2.35 Coma 
2.2.36 Syncope 
2.2.37 Convulsion 
2.2.38 Acute increased intracranial pressure 
2.2.39 Asphyxia of the newborn 
2.2.40 Fetal distress 
2.2.41 Acute abdomen 
2.2.42 Serious bleeding; massive bleeding; gastrointestinal, intracranial bleeding, hyphema, 
antepartum and postpartum hemorrhage 
2.2.43 Acute poisoning; drugs, food, chemicals, substances 
2.2.44 Bites & stings 
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2.2.45 Injury /accident; head & neck injury, fracture, dislocation, body and limb injuries, 
compartment syndrome, falls, serious injury, electrical injury, burns, inhalation injuries, near-
drowning & submersion 
 
2.3 โรคตำมระบบ 
กลุ่มท่ี 2 โรค/กลุ่มอาการ/ภาวะท่ีตอ้งรู้กลไกการเกิดโรค สามารถให้การวินิจฉยั ให้การบ าบดัโรคฯ 

การรักษาผูป่้วยไดด้ว้ยตนเอง รวมทั้งการฟ้ืนฟูสภาพ การสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกนัโรค ในกรณีท่ี
โรครุนแรงหรือซับซ้อนเกินความสามารถ ให้พิจารณาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและส่งผูป่้วยต่อไปยงั
ผูเ้ช่ียวชาญ 

กลุ่มท่ี 3 โรค/กลุ่มอาการ/ภาวะท่ีตอ้งรู้กลไกการเกิดโรค สามารถให้การวินิจฉยัแยกโรค และรู้หลกั
ในการดูแลรักษาผูป่้วย การฟ้ืนฟูสภาพ การสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกนัโรค แกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้า 
ตดัสินใจส่งผูป่้วยต่อไปยงัผูเ้ช่ียวชาญ 

2.3.1 INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES   
(1) Gastroenteritis (e.g., cholera, shigellosis, salmonellosis, E.coli, virus, Campylobacter 

sp., Clostridium difficile, amoebiasis, giardiasis, food-borne intoxication) 
(7) Tetanus 
(8) Diphtheria 
(9) Septicemia 
(13) Rabies 
(14) Dengue hemorrhagic fever & Chikungunya fever 
(22) Malaria 
(23) Whooping cough 

2.3.4 ENDOCRINE, NUTRITIONAL, AND METABOLIC DISEASE   
  (12) disorders of fluid, electrolytes, and acid-base balance (e.g., acidosis, 

alkalosis, hyponatremia, hypernatremia, hypokalemia, hyperkalemia, hypocalcemia, 
hypercalcemia) 

2.3.5 MENTAL& BEHAVIORAL DISORDERS   
   (1) mental & behavioral disorders due to alcohol, drugs and substances  

2.3.6 DISORDERS OF THE NERVOUS SYSTEM  
(1) meningitis 
(2) tension headache 
(3) encephalitis & myelitis 
(5) acute flaccid paralysis 
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(6) epilepsy 
(7) migraine 

2.3.8 DISORDERS OF THE EAR & MASTOID PROCESS   
(1) myringitis 
(2) acute otitis externa 
(3) acute otitis media 
(4) impacted cerumen 

2.3.9 DISORDERS OF THE CIRCULATORY SYSTEM  
(2) hypertension 
(3) heart failure 
(4) hemorrhoids 
(2) ischemic heart diseases (e.g., angina pectoris, myocardial infarction) 
(3) common cardiac arrhythmias (e.g., atrial fibrillation, supraventricular tachycardia, 
premature ventricular contraction, premature atrial contraction, ventricular tachycardia, 
ventricular fibrillation, heart block) 
(8) cerebrovascular diseases (e.g.,intracerebral hemorrhage, cerebral infarction, 
subarachnoid hemorrhage) 

2.3.10 DISORDERS OF THE RESPIRATORY SYSTEM  
(3) asthma 
(4) upper respiratory infections (nasopharyngitis, rhinosinusitis, pharyngitis, tonsillitis, 
laryngitis, tracheitis, croup) 
(5) lower respiratory infections (bronchitis, bronchiolitis, pneumonia, lung abscess, 
bronchiectasis) 
(6) pneumothorax 
(4) respiratory failure 
(8) chronic obstructive lung diseases (chronic bronchitis, emphysema) 

2.3.11 DISORDERS OF THE DIGESTIVE SYSTEM  
(2) peptic ulcer, gastritis  

   (8) cirrhosis  
(9) liver abscess  
(10) acute pancreatitis  
(11) gastrointestinal hemorrhage  
(12) acute appendicitis  
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(3) hernia (inguinal, umbilical)  
(4) cholelithiasis, cholecystitis, cholangitis  
(6) intestinal obstruction   
(9) peritonitis  

2.3.13 DISORDERS OF THE MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE   
(1) osteomyelitis  
(2) pyomyositis  
(3) infective arthritis  
(5) costochondritis 

2.3.14 DISORDERS OF THE GENITO- URINARY SYSTEM   
(1) cystitis, urtethritis  

   (3) orchitis and epididymitis  
(5) renal failure  
(11) pelvic inflammatory disease (e.g.,endometritis, salpingitis, oophoritis, tubo-ovarian 
abscess)  
(13) abnormal uterine or vaginal bleeding  
(17) pyelonephritis  

2.3.15 PREGNANCY, CHILDBIRTH, AND THE PUERPERIUM  
(4) abortion  

   (4) ectopic pregnancy  
2.3.18 INJURY, POISONING AND CONSEQUENCES OF EXTERNAL CAUSES  

   (1) wound  
(2) compartment syndrome  
(3) eye injury and foreign body on external eye  
(4) animal bites and stings  
(5) toxic effects of contact with venomous animals  
(6) fracture  
(7) dislocations  
(8) muscle & tendon injuries (sprains & strains)  
(9) foreign body through orifices  
(10) burns  
(11) corrosions, heat stroke, electrical injury  
(12) near-drowning  
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(13) poisoning & intoxication by drugs, substances, toxins  
(14) maltreatment syndrome (e.g., child abuse, sexual abuse, battered child)  
(1) chest injury  
(2) abdominal injury  
(3) genitourinary tract injury  
(4) head injury  
(5) spinal cord and peripheral nerve injury  

2.3.19 EXTERNAL CAUSES OF MORBIDITY & MORTALITY  
(2) transport accidents  
(3) falls  
(4) exposure to smoke, fire and flames, electrocution  
(5) exposure to biological hazard  
(6) exposure to forces of nature (e.g., natural heat or cold, sunlight, victim of lightning, 
victim of earthquake, victim of flood)  
(7) intention self-harm e.g., crashing of motor vehicle, hanging and suffocation, handgun 
discharge  
(10) drugs, medicaments and biological substances causing adverse effects in therapeutic 
use  

 
หมวดที ่3 ทกัษะกำรตรวจ กำรตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร และหัตถกำรทีจ่ ำเป็น (Technical and procedural 
skills)  

มีความสามารถในการตรวจ การตรวจทางห้องปฏิบติัการ การท าหตัถการและการใชเ้คร่ืองมือต่างๆ
ในการตรวจวินิจฉัยและรักษาผูป่้วย โดยอธิบาย ขอ้บ่งช้ี ขอ้ห้าม ภาวะแทรกซ้อนในการตรวจ สภาพและ
เง่ือนไขท่ีเหมาะสม ขั้นตอนการตรวจ สามารถท าไดด้ว้ยตนเอง และแปลผลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และเตรียมผูป่้วย
เพื่อการตรวจวนิิจฉยันั้นๆ ตามเกณฑท่ี์ระบุไว ้ 

3.1 การตรวจทางห้องปฏิบติัการและการตรวจพิเศษ มีความสามารถในการตรวจ การใช้เคร่ืองมือ
ต่างๆ ในการตรวจวินิจฉัย โดยอธิบาย ขอ้บ่งช้ี ขอ้ห้าม ภาวะแทรกซ้อนในการตรวจ สภาพและเง่ือนไขท่ี
เหมาะสม ขั้นตอนการตรวจ สามารถท าไดด้ว้ยตนเอง และแปลผลไดถู้กตอ้ง  

(3.1.1) Hematocrit  
(3.1.2) Blood smear: differential white blood cell count, red cell morphology, platelet 
estimate and morphology  
(3.1.3) Malarial parasite  
(3.1.4)  ABO blood group, Rh and cross matching  
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(3.1.5) Venous clotting time, clot retraction, clot lysis  
(3.1.6) Urine analysis  
(3.1.7) Body fluid analysis, e.g., CSF, pleural  
(3.1.8) Stool examination, stool occult blood  
(3.1.9) Gram staining, acid fast staining  
(3.1.12) Electrocardiography  

3.2 การตรวจทางรังสีวทิยา สามารถอธิบายขั้นตอนการตรวจ และประเมิน ขอ้บ่งช้ี ขอ้หา้ม สภาพ
และเง่ือนไขท่ีเหมาะสม เตรียมผูป่้วยส าหรับการตรวจ และแปลผลการตรวจไดถู้กตอ้ง  

(3.2.1) Chest x-ray  
(3.2.2) Plain abdomen  
(3.2.3) Plain KUB  
(3.2.4) Skull and sinuses  
(3.2.5) Bones and joints  
(3.2.6) Lateral soft tissue of neck  

3.3 การตรวจอ่ืน ๆ สามารถบอกขอ้บ่งช้ี ขอ้หา้ม สภาพและเง่ือนไขท่ีเหมาะสม เตรียมผูป่้วยส าหรับ
การตรวจ และหรือเก็บตวัอยา่งตรวจ และแปลผลรายงานการตรวจไดด้ว้ยตนเองถูกตอ้ง  

(3.3.1) Hemoglobin, white blood cell count, platelet count  
(3.3.7) Coagulation study  
(3.3.8) Bleeding time  
(3.3.9) Culture from clinical specimens  
(3.3.12) Endocrinologic studies: plasma glucose 
(3.3.13) Liver profile  
(3.3.14) Kidney profile  
(3.3.16) Cardiac markers  
(3.3.17) Forensic and toxicology trace evidence  
(3.3.20) Arterial blood gas analysis  
(3.3.21) Spirometry, peak expiratory flow rate measurement  
(3.3.23) Computerized axial tomography scan  
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กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ 
1. ตำรำงแสดงกจิกรรมเฉพำะในแต่ละสัปดำห์  

 
2. กำรปฏิบัติงำน ณ แผนกฉุกเฉิน โรงพยำบำลสงขลำนครินทร์    

วตัถุประสงค์   
1. เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้ และทกัษะดา้นต่างๆ ในการดูแลผูป่้วยภาวะฉุกเฉินได้

อยา่งเป็นระบบ ภายใตก้ารก ากบัดูแลของแพทยอ์าวโุส และอาจารยแ์พทย ์ 
2. เพื่อใหมี้ความเขา้ใจระบบการใหบ้ริการผูป่้วย ณ แผนกฉุกเฉิน 
3. เพื่อฝึกการปฏิบติังานร่วมกบัผูอ่ื้น 

วนั สัปดำห์ที ่1 สัปดำห์ที ่2 สัปดำห์ที ่3 สัปดำห์ที ่4 

จันทร์ 08.00 น. Orientation    

ปฏิบติังานในหอ้งฉุกเฉิน 
องัคำร ปฏิบติังานในหอ้งฉุกเฉิน 

10.00 – 12.00 น. กิจกรรมวชิาการของภาควชิาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
(นกัศึกษาแพทยทุ์กคน ยกเวน้นกัศึกษาแพทยท่ี์ปฏิบติังานเวรเชา้วนันั้น) 

พุธ ปฏิบติังานในหอ้งฉุกเฉิน 

 Feedback  
และตรวจ Logbook 

คร้ังท่ี 1 
(กลางกอง) 

สอบ Short essay 
ก่อนลงกอง 

 

สอบ Short essay  
ก่อนลงกอง 

(กรณีสอบคร้ังแรกไม่ผา่น) 

พฤหัสบดี ปฏิบติังานในหอ้งฉุกเฉิน 
08.00-10.00 น. Extern  conference 

ศุกร์ ปฏิบติังานในหอ้งฉุกเฉิน 

   Feedback  
และตรวจ Logbook 

คร้ังท่ี 2 
(ลงกอง) 

เสำร์  
ปฏิบติังานในหอ้งฉุกเฉิน 

อำทติย์  
ปฏิบติังานในหอ้งฉุกเฉิน 
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กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
นกัศึกษาท่ีฝึกปฏิบติังาน ณ หอ้งฉุกเฉินโรงพยาบาลสงขลานครินทร์จะหมุนเวยีนกนัฝึกปฏิบติังาน

ทุกวนั (ไม่เวน้วนัหยดุราชการ) ตามตารางการฝึกปฏิบติังาน ณ แผนกฉุกเฉิน  
แบ่งการปฏิบติังานออกเป็น 3 ผลดั ไดแ้ก่ 
ผลดัท่ี 1  ผลดัเชา้   ปฏิบติังานเวลา  08.00 – 16.00 น. 

 ผลดัท่ี 2  ผลดับ่าย ปฏิบติังานเวลา  16.00 – 24.00 น. 
 ผลดัท่ี 3  ผลดัดึก  ปฏิบติังานเวลา   00.00 – 08.00 น. 
 
3. กจิกรรม ER round   

วตัถุประสงค์   
1. เพื่อทบทวนความรู้ ทกัษะการซักประวติั ตรวจร่างกาย การส่งตรวจทางห้องปฏิบติัการ การ

วนิิจฉยัแยกโรค และใหก้ารรักษาผูป่้วยภาวะฉุกเฉินไดอ้ยา่งเหมาะสม  
2. สามารถน าเสนอรายงานผูป่้วยต่อเพื่อนร่วมงานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

 ในช่วงเวลา 08.00-08.30 น., 16.00-16.30 น.และ 00.00-00.30 น.  ซ่ึงเป็นเวลาการผลดัเปล่ียนเวร
นกัศึกษาแพทยมี์หน้าท่ีในการน าเสนอรายงานผูป่้วยแต่ละรายท่ีตนรับผิดชอบและตรวจรักษาระหว่างผลดั
ส่งต่อเวรให้แก่เพื่อนผูร่้วมงานผลดัถดัไป ร่วมกบัแพทยใ์ชทุ้น แพทยป์ระจ าบา้น และอาจารยแ์พทยใ์นห้อง
ฉุกเฉิน เพื่อวางแนวทางในการดูแลรักษาผูป่้วยต่อไป 
4.กจิกรรมวชิำกำรภำควชิำเวชศำสตร์ฉุกเฉิน 

วตัถุประสงค์   
1. เพื่อเป็นการทบทวนความรู้และแนวทางในการดูแลผูป่้วย 
2. ฝึกทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษ 
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน    
เวลา 10.00-12.00 น.ของทุกวนัองัคาร ให้นักศึกษาแพทย์ท่ีไม่ได้ปฏิบัติงานในเวรเช้าในวันดังกล่าว 

เขา้ร่วมกิจกรรมวชิาการของแพทยใ์ชทุ้น แพทยป์ระจ าบา้นภาควชิาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  
5.กจิกรรม Extern Conference    

นกัศึกษาแพทยช์ั้นปีท่ี 6 ภาคปฏิบติัรายวชิาเวชปฏิบติัฉุกเฉินเละอุบติัเหตุทุกคน  
วตัถุประสงค์   
1.เพื่อพฒันาความรู้ และทกัษะการดูแลผูป่้วยเฉพาะโรค  
2.ฝึกทกัษะการน าเสนอหนา้ชั้นเรียนอยา่งเป็นขั้นตอน  
3.ร่วมอภิปรายในชั้นเรียน แลกเปล่ียนความรู้ ตามหวัขอ้ท่ีน าเสนอ 
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กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
ทุกวนัพฤหัสบดี เวลา 08.00 – 10.00 น. ณ ประชุมภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โดยมีหัวขอ้ท่ี

ก าหนดให้ และนักศึกษาท่ีเป็นผูน้ าเสนอ/รับผิดชอบจะต้องน าหัวข้อเร่ืองท่ีได้รับมอบหมายไปปรึกษา
อาจารยท่ี์ปรึกษาล่วงหนา้ก่อนวนัท ากิจกรรม 1 สัปดาห์ และมาน าเสนอในวนัท ากิจกรรรมจริง   

เพื่อใหก้ารน าเสนอเป็นไปดว้ยความเรียบร้อยนกัศึกษาควรติดต่ออาจารยผ์ูรั้บผดิชอบตามรายช่ือท่ี
ก าหนดใหล่้วงหนา้ก่อนการท ากิจกรรมอยา่งนอ้ย 1 สัปดาห์    

กำรประเมินผล 
อาจารยท่ี์เป็นผูใ้หค้  าปรึกษาจะเป็นผูป้ระเมินนกัศึกษากลุ่มท่ีผูน้ าเสนอ (แบบประเมินแนบทา้ย) 

 
กำรลำ 

การฝึกปฏิบติังานของนกัศึกษาแพทยช์ั้นปีท่ี 6 มีรายละเอียดดงัน้ี 
  การลาทุกประเภท นกัศึกษาตอ้งไดรั้บอนุญาตใหล้าจากภาควชิาก่อน จึงจะยืน่ใบลา  
และต้องได้รับกำรอนุมัติจึงจะหยุดกำรปฏิบัติงำนได้  

1. ไม่อนุญาตใหน้กัศึกษาลา ยกเว้นในกรณจี ำเป็นเท่ำน้ัน เช่น ในกรณีลาป่วย ตอ้งมีใบรับรองแพทย์
จากอาจารยแ์พทยท่ี์ออกโดยโรงพยาบาลสงขลานครินทร์เท่านั้น และในการลาตอ้งไม่เกินร้อยละ 20 
ของเวลาการปฏิบติังาน 

2. กำรลำเกนิร้อยละ 20 ของเวลาในการปฏิบติังาน  
  - กรณีมีใบลาและไดรั้บอนุมติัใหล้า : ใหส้ัญลกัษณ์ I และให ้นศพ.ปฏิบติังานชดเชยตามเวลาท่ีขาด

ไป ทั้งน้ีเวลาในการปฏิบติังานชดเชย ร้อยละ100 ของเวลาปฏิบติังานทั้งหมด 
 

กำรขำดกำรปฏิบัติงำน (กรณีไม่มีใบลา/ไม่ไดรั้บอนุมติัให้ลา) : ใหส้ัญลกัษณ์ F 
(ไม่ผา่นการปฏิบติังาน) ตอ้งลงทะเบียนเรียนซ ้ ารายวชิานั้นๆ   
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กำรวดัและประเมนิผลกำรศึกษำ 
การมีสิทธ์ิไดรั้บการวดัและประเมินผลการศึกษา 
- ในการเรียนโดยเขา้ชั้นเรียน นกัศึกษาตอ้งมีเวลาเขา้ชั้นเรียนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของเวลาศึกษาทั้งหมด 
- ในการฝึกปฏิบติังาน นกัศึกษาตอ้งมีเวลาฝึกปฏิบติังานไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ของเวลาการปฏิบติังาน

ตามท่ีภาควิชา/กลุ่มงานก าหนด จึงจะมีสิทธ์ิได้รับการวดัและประเมินผล เวน้แต่จะได้รับอนุญาตจาก
ภาควิชา/ กลุ่มงาน เป็นรายกรณี โดยอาจก าหนดเง่ือนไขอย่างใดอย่างหน่ึงให้นกัศึกษาปฏิบติั เพื่อให้มี
สิทธ์ิไดรั้บการวดัและประเมินผลได ้

 

 

ไดน้ า logbook มาเป็นส่วนหน่ึงของการประเมินผลดว้ย 
(ตามรายละเอียดเร่ืองการใช ้logbook) 

 

กำรใช้ logbook 
logbook เป็นสมุดบนัทึกการปฏิบติังานท่ีนกัศึกษาแพทยเ์วชปฏิบติั ตอ้งน าติดตวั อาจารย์

สามารถเรียกตรวจได้ตลอดเวลาในขณะท่ีฝึกปฏิบติังาน ซ่ึงนักศึกษาแพทย์ใช้บันทึกข้อมูลการ
ปฏิบติังานเพื่อส ารวจตนเองว่าได้ฝึกทกัษะและหัตถการทางคลินิกตามท่ีก าหนดทั้งใน รพ.สงขลา
นครินทร์ และ รพ.สมทบ นักศึกษาแพทย์ตอ้งพบอาจารย ์จ านวน 2 คร้ัง ตามท่ีภาควิชา/กลุ่มงาน
ก าหนดเพื่อให้อาจารย ์ feedback และให้ค  าแนะน าพร้อมลงนามในแบบบนัทึกการเขา้พบอาจารยใ์น 
Logbook 

หำกไม่มีกำรบันทึกและอำจำรย์ไม่ได้ลงนำม หรือไม่เป็นไปตำมเกณฑ์กำรเข้ำพบอำจำรย์จะ
ได้รับสัญลกัษณ์ X ต้องปฏิบัติงำนเพิม่เติม 

 
หลงัจากเสร็จส้ินการปฏิบติังานในแต่ละกองให้นักศึกษาแพทย์ส่งแบบบนัทึกการเข้าพบ

อาจารยใ์ห้นกัวิชาการ/เจา้หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย ภายใน 1 สัปดาห์ (ยกเวน้กองสุดทา้ยก่อนเปล่ียน
ผลดัใหส่้งภายในวนัลงกอง) 

 
เมื่อส้ินปีกำรศึกษำ ให้ส่ง logbook ที่หน่วยทะเบียนฯ ช้ัน 7 อำคำรแพทยศำสตรศึกษำฯ ภำยในวัน
องัคำรที่ 25 เมษำยน 2560 เวลำ 16.30 น. หำกไม่ส่งตำมก ำหนดจะไม่ได้รับกำรรับรองกำรปฏิบัติงำน
ของทุกรำยวิชำและได้รับสัญลักษณ์ I ซ่ึงจะท ำให้จบกำรศึกษำล่ำช้ำ จนกว่ำจะด ำเนินกำรส่งให้
ครบถ้วนและผ่ำนกำรรับรองผลจำกทีป่ระชุมคณะกรรมกำรกำรศึกษำระยะที ่3 (ตำมรอบกำรประชุม) 

 
  1. แบบบันทกึกำรท ำหัตถกำร ใน logbook ประกอบดว้ย 2 หวัขอ้ คือ  

1.1 หัตถกำรที่ท ำได้ด้วยตนเองหรือภำยใต้ค ำแนะน ำ  นกัศึกษาแพทยบ์นัทึกการท าหัตถการ 
หรือ ใหผู้ดู้แลลงนามก ากบัการท าหตัถการ  

1.2 หัตถกำรเคยช่วยท ำ/เคยเห็น และอำจท ำกรณจี ำเป็น ใหน้กัศึกษาแพทย ์ท าเคร่ืองหมายขีด/
ตามจ านวนคร้ังในช่องเคยเห็น, เคยช่วย, เคยท า   

 
2. แบบบันทึกด้ำนควำมประพฤติ ควำมรับผิดชอบ (ด้ำนหลัง logbook) อาจารยทุ์กท่านในภาควิชา/
กลุ่มงาน ทั้ง รพ.สงขลานครินทร์และโรงพยาบาลสมทบ  ประเมินและกล่าวตกัเตือนนกัศึกษาแพทย ์
โดยมีระดบัการประเมินและตกัเตือน ดงัน้ี 

ระดับที ่1 เตือนดว้ยวาจา 
ระดับที ่2 เตือนดว้ยเอกสาร : แบบบนัทึกดา้นความประพฤติ ความรับผิดชอบ (อาจารยเ์ขียน
และระบุ ปัญหา พฤติกรรม ความรับผดิชอบ ในแบบฟอร์มดา้นหลงั logbook พร้อมทั้งลงนาม
อาจารยท่ี์ตกัเตือน และใหน้กัศึกษาแพทย ์ลงนามรับทราบ) 
ระดับที ่3  ภาคทณัฑ ์
ระดับที ่4  ปรับตก attitude 



ลิขสิทธ์ิคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ น าไปใช้ดดัแปลงโปรดอ้างอิง  

19 

 

 
 
 

 



ลิขสิทธ์ิคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ น าไปใช้ดดัแปลงโปรดอ้างอิง  

20 

 

กำรวดัและประเมนิผลกำรศึกษำ (ต่อ) 
1. การประเมินสมุดรายงานประจ าตวั (log book) ประเมินเป็นผา่นหรือตก นกัศึกษาตอ้งผา่นการ 
ประเมิน log book ก่อน ทางภาควชิาจึงจะตดัเกรดล าดบัต่อไป           
2. การสอบรายยาวผูป่้วย 1 ราย (Long case examination) ใหน้กัศึกษาติดต่อนดัวนัสอบกบั 
อาจารยท่ี์รับผดิชอบในสัปดำห์แรกของกำรฝึกปฏิบัติงำน  
3. การน าเสนอใน Extern Conference 
4. ประเมินการฝึกปฏิบติังานในแผนกฉุกเฉินโดยบุคลากรดงัน้ี  

- อาจารยแ์พทย ์      
- แพทยใ์ชทุ้น/แพทยป์ระจ าบา้น    
- พยาบาลแผนกฉุกเฉิน  

หวัขอ้การประเมินการฝึกปฏิบติังานแบ่งออกเป็นหมวดท่ีส าคญัดงัน้ี  
- ความรู้ทางการแพทย ์
- ทกัษะทางการแพทยแ์ละการแกปั้ญหา 
- เจตคติต่อการเป็นแพทยเ์วชปฏิบติั 
- ความสามารถโดยภาพรวม 

5. การสอบ Short essay ก่อนลงกอง 
ผลกำรประเมิน รายวชิาเวชปฏิบติัฉุกเฉินและอุบติัเหตุจะวดัผลการปฏิบติังานเป็น 2 ระดบัคือ  
ผ่ำน (Pass) และไม่ผ่ำน (Fail) 
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ข้อควรปฏิบัติ 
1. มาปฏิบติังานตรงต่อเวลา 

2. ไม่อนุญาตใหแ้ลกเวรไม่วา่กรณีใดๆ หากมีเหตุสุดวสิัยใหแ้จง้อาจารยท่ี์ปรึกษา 

  พญ. กณัฐิกา ไกรสวสัด์ิ โทรศพัท ์1705 ,*70056 

 นพ.ธีรนยั  สกุลชิต โทรศพัท ์1705 ,*70061 

3. แต่งกายสุภาพตามระเบียบคณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  

นกัศึกษาชายสวมกางเกงทรงสุภาพ รองเทา้หุม้ส้น หา้มไวห้นวด 

นกัศึกษาหญิงสวมกระโปรงสีด าทรงสุภาพไม่สั้นจนเกินไป หรือสวมกางเกงสีด าทรงสุภาพ      

รวบผม รองเทา้หุม้ส้นหรือรัดส้นสีด า  

4. เขา้ร่วมกิจกรรมและปฏิบติังานตรงตามตารางทุกคร้ัง ให้นักศึกษำลงช่ือก่อนและหลงัเข้ำ

ปฏิบัติงำนทุกคร้ัง และเวลำเข้ำออกในสมุดลงช่ือหรือเคร่ืองตรวจประทบัลำยนิว้มือทีเ่คำน์เตอร์

พยำบำล   

5. การเรียนในชั้นคลินิกทุกขั้นตอนจะมีผูป่้วยเขา้มาเก่ียวขอ้งเสมอ นกัศึกษาควรระลึกวา่ผูป่้วยทุกคน
เป็นครู หมัน่พูดคุยทกัทายกบัผูป่้วยในห้องฉุกเฉินและญาติดว้ยความเคารพ มีเมตตา กรุณา และ
เอาใจเขามาใส่ใจเรา พดูจาสุภาพ วางตวัใหเ้หมาะสม 

6. นกัศึกษาท าหตัถการ ภายใตค้วามดูแลของอาจารยแ์พทย ์แพทยใ์ชทุ้นหรือแพทยป์ระจ าบา้น   

7. หากนกัศึกษามีขอ้สงสัยหรือมีความไม่สะดวกใดๆเกิดข้ึนระหวา่งการปฏิบติังานในห้องฉุกเฉิน

สามารถปรึกษาอาจารยป์ระจ าเวรนั้นๆได ้ 

 

*** ไม่ควรใช้อปุกรณ์อเิลคทรอนิกส์ในเวลำปฏบัิติงำน ในเร่ืองส่วนตัวทีไ่ม่จ ำเป็น *** 
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หมำยเลขโทรศัพท์หน่วยงำนต่ำงๆ 

  มหำวทิยำลัยสงขลำนครินทร์ วทิยำเขตหำดใหญ่  074 282000 
ส ำนักงำนอธิกำรบดี 

กองทะเบียนและประมวลผล     2261-9 
กองกิจการนกัศึกษา     2201 
กองการเจา้หนา้ท่ี     2043 

 คณะแพทยศำสตร์ และโรงพยำบำลสงขลำนครินทร์  074 455000 
  ต่อสายตรงหน่วยงาน 074 45 XXXX   (XXXX = หมายเลขภายใน 4 หลกั)   
 อาคารแพทยศาสตรศึกษาราชนครินทร์       หมายเลขภายใน 
 ช้ัน 1 เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั   1117 
 ชั้น 2 หอ้ง Med 206     1532 
 ชั้น 3 หน่วย CAI     1533 
  หอ้งปฏิบติัการ CAI    1534 
  งานโสตทศันศึกษา    1535 
 ชั้น 4 หอ้งปฏิบติัการรวม    1537 
  นพ.เกษม แกว้อ่ิม    1538 
 ชั้น 7 หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา  1540-3 
  หน่วยแพทยศาสตรศึกษา    1541 
  หน่วยการศึกษาหลงัปริญญา   1542 
  หน่วยกิจการนกัศึกษา    1545-6 

 ภาควชิา     หมายเลขภายใน 
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน    1705 

  อายรุศาสตร์     1451-2 
  ศลัยศาสตร์     1401-2 
  สูติ-นรีเวชวทิยา     1201-2 
  กุมารเวชศาสตร์     1251-2 
  ศลัยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์ฯ   1601-2 
  วสิัญญีวทิยา     1655 
  จิตเวชศาสตร์     1351-2 
  โสต ศอ นาสิกฯ     1391-2 
  จกัษุวทิยา     1381-2 
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 ภาควชิา (ต่อ)     หมายเลขภายใน   
รังสีวทิยา     1508 

  เวชศาสตร์ชุมชน     1331-2 
  พยาธิวทิยา     1551 

 หอสมุดวทิยาศาสตร์สุขภาพ   หมายเลขภายใน 
 หอ้งสมุด ชั้น 1      1175 
 หอ้งควบคุม ชั้น 1     1176  
 หอ้งสมุด ชั้น 2      1172 
 หอ้งทองจนัทร์ฯ      1177 
 ศูนยจ์ดัประชุม      1147 
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แบบประเมนิ Extern Conference  

เร่ือง............................................................... 
วนัที.่................เดอืน.......................................พ.ศ................ 

รำยช่ือผู้น ำเสนอ  Extern Conference 

1.....................................................................................................................................................................................................................
2..............................................................................................................................................................................................................
3.......................................................................................................................................................................................................................
4............................................................................................................................ .....................................................................................................
.โปรดกำ / ในช่องทีท่่ำนมคีวำมเห็นและโปรดให้ควำมเห็นเพิม่เตมิข้ำงล่ำงด้วย 

หัวข้อกำรประเมนิ 5 4 3 2 1 

1. ควำมตรงต่อเวลำ 20%  (x4)      

2. กำรเตรียม 20% 

- ก าหนดวตัถุประสงคไ์วช้ดัเจน (x2) 

     

 - เน้ือหาท่ีผูจ้ดัไดเ้ตรียมตวัมาทนัสมยัถูกตอ้งครบถว้น(x2)      

3. กำรน ำเสนอ 30% 

- ความชดัเจนในการน าเสนอ  (x1) 

     

 - ความสามารถในการถ่ายทอด (x1)      

 - การจดัล าดบัความส าคญัของเน้ือหา (x1)      

 - บรรยากาศในการอภิปรายน่าสนใจ (x1)      

 - การยอมรับฟังความคิดเห็นผูอ่ื้น (x1)      

 - การใหโ้อกาสในการแสดงความคิดเห็น (x1)      

4. ควำมถูกต้องของเนือ้หำ 30% 

- เน้ือหา ความคิดและความเขา้ใจถูกตอ้ง  (x3) 

     

 - สามารถประยกุตค์วามรู้วชิาการเขา้กบั case ได ้เหมาะสม (x3)      

หมำยเหตุ  5= ดมีำก, 4= ด,ี 3= พอใช้, 2= ควรปรับปรุง, 1= ใช้ไม่ได้  

ควำมเห็นอืน่ 

...........................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. .............................................. 

    ลงช่ือ............................................อำจำรย์ผู้ประเมนิ 

                                                                     (……………………………………………….) 
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