นสพ. ......................................................... รหัส ...........................

เกณฑการใหคะแนน Reflection (PUNs and DENs)
ระดับคะแนน

เกณฑ
1. Case synopsis

2. PUNs
(Patient’s unmet needs)

1
(10%)

ไมระบุรายละเอียด

ไมระบุ PUNs

2
ขาดรายละเอียดเกี่ยวกับผูปวยมาก ไม
สามารถโยงใหเห็นความสัมพันธกับ
PUNs ได
ระบุ PUNs ได แตขาดรายละเอียดอื่น ๆ

(25%)

4
อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับผูปวยได
ชัดเจน เชน เหตุการณเกิดที่ใด เมื่อใด
การวินิจฉัยโรค การผาตัด
วิเคราะหที่มา (underlying conditions)
ของ PUNs ความสําคัญของ PUNs ตอ
ปญหาสุขภาพของตัวผูปวยเอง ระบุ
ความตระหนัก (ของ นสพ.) ในเรื่อง
ผลกระทบของ PUNs ตอความเจ็บปวย

PUNs and DENs

3. DENs
(Doctor’s educational needs)(25%)

ไมสามารถระบุประเด็นหลักที่ตอง
ศึกษาเพิ่มเติมได

สามารถระบุประเด็นหลักที่ตองศึกษา
เพิ่มเติมได แตขาดความสอดคลองกับ
PUNs นั้น ๆ

4. Action to be taken

ไมระบุการวางแผน DENs และศึกษา
เพิ่มเติม หรือ ไมนําประเด็น/ความรูมา
post

วางแผน DENs และศึกษาเพิ่มเติมไดไม
ละเอียด ไมครอบคลุมทุก ๆ แหลงเรียนรู
ที่เปนไปได และ นําประเด็น/ความรูมา
post ไดละเอียดนอยกวาที่วางแผนไว

(40%)

3
อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับผูปวยไดไม
ครบถวน แตยังสามารถโยงใหเห็นภาพ
กับ PUNs ได
อธิบายที่มา (underlying conditions) +
ความสําคัญของ PUNs ตอปญหา
สุขภาพของตัวผูปวยเอง (concern) +
ความตระหนัก (ของ นสพ.) ในเรื่อง
ผลกระทบของ PUNs ตอความเจ็บปวย
(awareness) ไดไมละเอียดเทาที่ควร
สามารถระบุประเด็นรองที่ตองศึกษา
เพิ่มเติมได ซึ่งอาจจะขาดความ
ครอบคลุม แตยังมีความสอดคลองกับ
PUNs นั้น ๆ
วางแผน DENs และศึกษาเพิ่มเติมได
ละเอียด ครอบคลุมทุก ๆ แหลงเรียนรู
(เทาที่เปนไปได) แตไมระบุที่มา หรือ
รายละเอียดแหลงเหลานั้น หรือนํา
ประเด็น/ความรูมา post ไดละเอียดนอย
กวาที่วางแผนไว

สามารถระบุประเด็นหลักที่ตองศึกษา
เพิ่มเติมได และมีความสอดคลองกับ
PUNs นั้น ๆ
วางแผน DENs ไดละเอียด ครอบคลุม
ทุก ๆ แหลงเรียนรู (เทาที่เปนไปได) เชน
อานตํารา ปรึกษาผูรู พบผูปวยอีกครั้ง
คนหาในอินเตอรเน็ต เปนตน แลวนํา
ประเด็นหรือความรูนั้นมา post จริง
ตามที่วางแผนไว

เลข 1-4 เปนระดับคะแนน ไมใชคะแนน ดังนั้น ควรหาคาตัวกลางเลขคณิตของระดับคะแนนทั้งหมดกอน เชน คาเฉลี่ย หรือ คามัธยฐาน แลวคูณดวยสัดสวนหรือน้ําหนักคะแนน

นสพ. ......................................................... รหัส ...........................

เกณฑการใหคะแนน Reflection (SEA)
ระดับคะแนน

เกณฑ
1. What happened?

(25%)

WH

2. How did it happen?

(25%)

1
เหตุการณนั้นขาดความสําคัญ (critical
or significant) ในมุมมองผูเรียนและ
ผูสอน และไมสามารถอธิบายเหตุการณ
ที่เกิดขึ้นอยางละเอียด ขาดรายละเอียด
เกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวของ เหตุการณ
ตามลําดับเวลา ผลลัพธสุดทาย
(outcome) ที่เกิดขึ้น
ไมระบุสาเหตุ

HH
3. What has been learned?

WL

4. What has to be done?

WD

2
เหตุการณนั้นขาดความสําคัญ (critical
or significant) ในมุมมองผูเรียนและ
ผูสอน แตสามารถอธิบายเหตุการณที่
เกิดขึ้นอยางละเอียด มีรายละเอียด
เกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวของ เหตุการณ
ตามลําดับเวลา ผลลัพธสุดทาย
(outcome) ที่เกิดขึ้น
มีความพยายามระบุสาเหตุ แตไม
สามารถระบุได หรือไมแนใจ

3
เหตุการณนั้นมีความสําคัญ (critical or
significant) จริงในมุมมองผูเรียนและ
ผูสอน แตไมสามารถอธิบายเหตุการณที่
เกิดขึ้นอยางละเอียดได ขาดราย
ละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวของ
เหตุการณตามลําดับเวลา ผลลัพธ
สุดทาย (outcome) ที่เกิดขึ้น
วิเคราะหสาเหตุได แตไมชัดเจนและ
ครอบคลุม

SEA

(25%) ไมระบุวาเกิดการเรียนรูในประเด็นใดบาง สามารถบอกไดวา เกิดการเรียนรูใน
ประเด็นใดบาง

สามารถบอกไดวา เกิดการเรียนรูใน
ประเด็นใดบาง ควรจะศึกษาเพิ่มเติม
เรื่องใด

(25%) ไม post ประเด็นความรูที่ไปศึกษา
เพิ่มเติมมาแลว

นําความรูที่ไปศึกษาเพิ่มเติมมาแลวมา
post ไวจริง มีความสอดคลองกับ SEA
นั้น ๆ แตไมสามารถระบุความสําคัญ
เมื่อนําความรูนั้นมาปรับใชกับปญหา
หรือนํามาปองกันการเกิดซ้ํา

นําความรูที่ไปศึกษาเพิ่มเติมมาแลวมา
post ไวจริง แตขาดความสอดคลองกับ
SEA นั้น ๆ

4
เหตุการณนั้นมีความสําคัญ (critical or
significant) จริงในมุมมองผูเรียนและ
ผูสอน อธิบายเหตุการณที่เกิดขึ้นอยาง
ละเอียด มีรายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่
เกี่ยวของ เหตุการณตามลําดับเวลา
ผลลัพธสุดทาย (outcome) ที่เกิดขึ้น
วิเคราะหสาเหตุที่ทําใหเกิดเหตุการณนั้น
ไดอยางครอบคลุม ทั้งปจจัยนํา ปจจัย
สงเสริม (contributing and
precipitating factors)
สามารถบอกไดวา เกิดการเรียนรูใน
ประเด็นใดบาง ควรจะศึกษาเพิ่มเติม
เรื่องใด จากแหลงใด ถาเปนตํารา
สามารถบอก chapter +/- หนา เปน
อยางนอย
นําความรูที่ไปศึกษาเพิ่มเติมมาแลวมา
post ไวจริง มีความสอดคลองกับ SEA
นั้น ๆ สามารถระบุความสําคัญเมื่อนํา
ความรูนั้นมาปรับใชกับปญหา หรือนํามา
ปองกันการเกิดซ้ํา

เลข 1-4 เปนระดับคะแนน ไมใชคะแนน ดังนั้น ควรหาคาตัวกลางเลขคณิตของระดับคะแนนทั้งหมดกอน เชน คาเฉลี่ย หรือ คามัธยฐาน แลวคูณดวยสัดสวนหรือน้ําหนักคะแนน

