
 

 

การบันทกึรายงานผู้ป่วยของนักศึกษาแพทย์ 
 

วัตถุประสงค์   เพ่ือซักประวติั ตรวจร่างกาย และสามารถบอก pertinent finding จากการซักประวติัตรวจร่างกาย  

สามารถสรุปปัญหา รวบรวมขอ้มูล  สังเคราะห์  และตั้งสมมติฐานของสาเหตุของปัญหา รวมทั้งสามารถบอกแนว

ทางการดูแลรักษาอยา่งรอบดา้นและเหมาะสม 

แนวปฏิบัตใินการเขียนรายงาน 

 กรณีผู้ป่วยที่สามารถน ามาเขียนรายงานได้ 

- ผูป่้วยนรีเวชและมะเร็งนรีเวชท่ีเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาลเพ่ือผ่าตดัตามนดัและผ่าตดัฉุกเฉิน(ไม่

รวมผูป่้วยท่ีนดัมาขดูมดลกู) (นักศึกษาจะต้องรับผู้ป่วยและเข้าช่วยผ่าตัดในผู้ป่วยรายน้ันด้วย) 

- ผูป่้วยนรีเวชและมะเร็งนรีเวชท่ีเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาลเพ่ือรักษาโดยการใชย้าหรือสงัเกตอาการ  

(ให้ปรึกษาอาจารย์ประจ าหอผู้ ป่วยก่อนที่จะเขียนรายงาน เพื่อพิจารณาว่ากรณีผู้ ป่วยเหมาะสมในการ

เขียนรายงานหรือไม่) 

 

 นักศึกษาแพทย์ที่รับผู้ป่วยส าหรับเขียนรายงาน 

- ผูป่้วยนรีเวชทุกรายท่ีเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาลในเวลาราชการ  

ผู้เขียนรายงาน คือ นักศึกษาแพทย์ที่ปฏิบัติงานหอผู้ป่วยนรีเวช   

- ผูป่้วยมะเร็งนรีเวชทุกรายท่ีเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาลในเวลาราชการ   

ผู้เขียนรายงาน คือ นักศึกษาแพทย์ที่ปฏิบัติงานหอผู้ป่วยมะเร็งนรีเวช  

- ผูป่้วยนรีเวช/มะเร็งนรีเวชทุกรายท่ีเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาลนอกเวลาราชการ  

ผู้เขียนรายงาน คือ นักศึกษาแพทย์ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ(อยู่เวร)  ส าหรับผูป่้วยท่ีไม่ไดรั้บการ

ผา่ตดั ผูท่ี้ปฏิบติังานหอผูป่้วยใน สามารถเขียนรายงานผูป่้วยได ้หากผูท่ี้อยูเ่วรไม่ไดเ้ขียนรายงานผูป่้วย 

 นกัศึกษาแพทยท่ี์เขียนรายงานผูป่้วยนอกเวลาราชการ ควรมาติดตามอาการผูป่้วยอยา่งต่อเน่ืองดว้ย 

 หา้มนกัศึกษาแพทยเ์ขียนรายงานผูป่้วยรายเดียวกนั การเขียนรายงานผู้ป่วยซ ้ากนั โดยไม่ได้รับอนุญาต 

ถือว่าไม่ผ่านการประเมนิเจตคติ 

 

 วธีิการเขียนรายงาน 

๑. การเขียนตอ้งเขียนใหส้ามารถอ่านออก  สะอาด  โดยไม่อนุญาตให้พมิพ์  และใชภ้าษาเขียนดงัน้ี 

๑.๑ ประวติัผูป่้วย 

-  เขียนเป็นภาษาไทยทั้งหมด ไม่ควรใชศ้พัทเ์ทคนิคเป็นภาษาองักฤษ (Technical term) 

-  แต่ถา้เป็นผูป่้วยชาวต่างประเทศจะเขียนเป็นภาษาองักฤษหรือภาษาไทยกไ็ด ้



 

 

๑.๒ การตรวจร่างกายเขียนเป็นภาษาองักฤษทั้งหมด   

๑.๓ การอภิปรายและการติดตามผลผูป่้วย 

-  เขียนตามความถนดัซ่ึงจะเป็นภาษาไทยหรือองักฤษกไ็ด ้หากเขียนเป็นภาษาไทย สามารถใช ้

   ศพัทเ์ทคนิคเป็นภาษาองักฤษปนได ้

-  การใช้ค าย่อให้ใช้เฉพาะเท่าที่จ าเป็นและเป็นค าย่อสากล 

๒. รูปแบบการเขียน  (Form) 

๒.๑  ประวตัแิละการตรวจร่างกาย 

- ขอ้มลูพ้ืนฐานของผูป่้วย (Patient profile) ผู้ ท่ีให้ประวัติควรเช่ือถือได้ 

- อาการส าคญั (Chief complaint) 

- ประวติัปัจจุบนั (Present illness) 

- ประวติัทางสูติ-นรีเวช (OB-GYN history) 

- ประวติัอดีต (Past history) 

- ประวติัส่วนตวั (Personal history รวม socio-economic history ดว้ย) 

- ประวติัครอบครัว (Family history) 

- การตรวจร่างกาย (ประเมินสภาพจิตใจของผูป่้วยดว้ย) 

- ขอ้สรุปทางคลินิกท่ีส าคญั (Pertinent clinical summary – positive & negative)  

* เป็นข้อมลูสนับสนนุส าคัญที่น ามาสู่การวินิจฉัยและการวินิจฉัยแยกโรค  ไม่ใช่การลอกประวัติซ ้า 

 ๒.๒  การวนิิจฉัยและการบ าบัด 

- การวินิจฉยัโรคขั้นตน้ (Provisional diagnosis)  

- การวินิจฉยัแยกโรคทางคลินิก  (Clinical differential diagnosis) 

- การตรวจสืบคน้เพ่ิมเติม (Investigation) เพ่ือการวินิจฉยัและการดูแลรักษา 

* ให้เขียนเฉพาะการ Investigation ที่เกีย่วข้องกบัปัญหาของผู้ป่วยและแปลผลด้วย 

- การบ าบดั (Management)  

- การบนัทึกความคืบหนา้ (Progress note) 

๒.๓  การอภิปรายและสรุปรายงานผู้ป่วย 

- การอภิปรายวิเคราะห์วิจารณ์  โดยวิเคราะห์  Case จากปัญหาส าคญัของผูป่้วย หากมีปัญหารองท่ีไม่

เก่ียวขอ้งกนัใหวิ้เคราะห์แยกอีกประเดน็ โดยน าทฤษฎีที่ได้ศึกษาค้นคว้ามาสัมพนัธ์กบัข้อมูลผู้ป่วย

รายน้ันๆ โดยมองอยา่งองคร์วมแบบ (holistic) ทั้งดา้น bio-psycho-social-spiritual และระบุต ารา / 

เอกสาร / บทความ ท่ีอา้งอิงในการอภิปรายดว้ย  

แนวทางการเขียน Discussion 



 

 

o Approach ตามปัญหาอาการส าคญัท่ีผูป่้วยมาพบ วา่นึกถึงภาวะใดไดบ้า้ง มีขอ้มลูใดจากประวติั

และการตรวจร่างกายท่ีสนบัสนุนหรือคดัคา้นการวินิจฉยัแยกโรค ท่ีจะน าไปสู่การวินิจฉยั

เบ้ืองตน้ 

o การยืนยนัการวินิจฉยัท่ีเป็นไปไดม้ากท่ีสุด สามารถใช ้Investigation ใดช่วยไดบ้า้ง 

o โรค/ภาวะของผูป่้วยท่ีไดรั้บการวินิจฉยั มีแนวทางการดูแลรักษาใดบา้ง และในผูป่้วยรายน้ีควร

เลือกการดูแลรักษาดว้ยวิธีใด เพราะเหตุใด หากมีการผา่ตดั การเตรียมก่อนผา่ตดัเหมาะสม

หรือไม่  การดูแลรักษาท่ีผูป่้วยไดรั้บเหมาะสมหรือไม่(สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ได ้ หาก

นกัศึกษาไม่เห็นดว้ยกบัวิธีการดูแลรักษาท่ีผูป่้วยไดรั้บ) 

  * หลีกเลี่ยงการลอกข้อมลูในต ารา มาเขียนในส่วนของการอภิปราย โดยไม่มีการแสดงความ   

     เช่ือมโยงกบักรณีผู้ป่วยในรายงาน*  

- Psychosocial assessment  

- สรุป  (Summary)  ปัญหาของผูป่้วยและส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้จากการเขียนรายงาน 

- แหล่งขอ้มลูท่ีใชป้ระกอบการอภิปราย : ต ารา / เอกสาร / บทความ/ขอ้มลูจากเวบไซดก์ารแพทยท่ี์

เช่ือถือได ้

 

 การส่งรายงานและการตรวจรายงาน 

๑. ใหน้กัศึกษาเขียนรายงานผูป่้วยอย่างน้อย ๓ ฉบับ 

๒. ให้นกัศึกษาเขียนรายงานให้สมบูรณ์ตามรูปแบบการเขียน และน าส่งอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบภายใน ๗๒ 

ช่ัวโมงนับจากผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล  โดยไม่นบัวนัหยดุราชการ 

-  ในกรณีท่ีผูป่้วยเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาลนอกเวลาราชการ หลงั ๒๓.๐๐ น. ใหน้บัเวลาจาก  

    ๐๗.๐๐ น. ของวนัถดัมา 

-  การส่งรายงานชา้กวา่ก าหนดจะถกูหกัคะแนนวนัละ ๑๐% 

-  หากส่งรายงานไม่ครบตามก าหนด (๓ ฉบบั) ถือว่าไม่ผ่านการประเมนิด้านเจตคติ 

                      -  อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบในการตรวจรายงาน 

o ผูป่้วยท่ีเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาลในเวลาราชการ   

 หากเป็นผูป่้วยท่ีไดรั้บการผา่ตดั ใหส่้งรายงานกบัอาจารยผ์ูคุ้มผา่ตดั 

 หากเป็นผูป่้วยท่ีไม่ไดรั้บการผ่าตดั ใหส่้งรายงานกบัอาจารยป์ระจ าหอผูป่้วยนรีเวช/มะเร็งนรี

เวช 

o ผูป่้วยท่ีเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาลนอกเวลาราชการ    



 

 

 หากเป็นผูป่้วยท่ีไดรั้บการผ่าตดั ใหส่้งรายงานกบัอาจารยท่ี์คุมผา่ตดั หากไม่มีอาจารยเ์ขา้ผา่ตดั 

ใหส่้งอาจารยท่ี์อยูเ่วรในวนันั้น 

 หากเป็นผูป่้วยท่ีไม่ไดรั้บการผ่าตดั ใหส่้งรายงานกบัอาจารยป์ระจ าหอผูป่้วยนรีเวช/มะเร็งนรี

เวช 

๓. ให้นักศึกษาน ารายงานส่งท่ีเจา้หน้าท่ีฝ่ายการศึกษาของภาควิชา พร้อมลงบันทึกการส่งรายงานใน

แบบฟอร์ม ระบุช่ือผูป่้วย, HN, การวินิจฉัยโรค, อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบและวนัท่ีส่งรายงาน  รวมทั้งใน

สมุดประจ าตวั ( log book ) โดยจะตอ้งใหเ้จา้หนา้ท่ีฝ่ายการศึกษาลงลายมือช่ือดว้ยทุกคร้ัง  ทั้งนีเ้พือ่เป็น

ข้อมูลในการยนืยนัและตดิตามรายงานของนักศึกษาได้ หากมกีารสูญหายของรายงาน  

๔. อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบจะตรวจรายงานทุกฉบบั และจะตรวจรายงานส่งคืนนกัศึกษาให้เร็วท่ีสุด เพ่ือเป็น

การ feedback นกัศึกษาใหไ้ดท้ราบขอ้บกพร่องเพ่ือน าไปปรับปรุงแกไ้ข 
 


