
 

ຄ ູ່ມແືນະນ ຳກູ່ຽວກັບ Mini-CEX 

Mini-Clinical Evaluation Exercise (Mini-CEX) ພົວພັນກັບກຳນທ ີ່ນັກສຶກສຳຖືກສັງເກດກຳນໃນຂະ 

ນະທ ີ່ພວກເຂົຳກ ຳລັງປຶກສຳກູ່ຽວກັບກໍລະນ ຄົນເຈັບ. ຫ ັງກຳນປຶກສຳກໍລະນ ຄົນເຈັບ ອຳຈຳນຜ ູ້ທ ີ່ປະເມ ນຈະໃຫູ້ Feed 

back ກັບກູ່ຽວກັບທັກສະຂອງນັກສຶກສຳທ ີ່ໄດູ້ສະແດງຜູ່ຳນມຳ ຊຶີ່ງເຮັດໃຫູ້ນັກສຶກສຳສຳມຳດຮຽນຮ ູ້ ຫ ື ຖອດຖອນ 

ບົດຮຽນໄດູ້ດູ້ວຍກຳນໄດູ້ຮັບ Feed back ຈຳກຜ ູ້ປະເມ ນ. 
 ຈດຸປະສງົ 

1. ເພືີ່ອປະເມ ນທັກສະທຳງດູ້ຳນຄ  ນິກຂອງນັກສຶກສຳ. 
2. ເພືີ່ອໃຫູ້Feed back ທ ີ່ເປັນປະໂຫຍດຈຳກອຳຈຳນຜ ູ້ທ ີ່ປະເມ ນ. 

3. ເພືີ່ອປັບປຸງທັກສະຂອງນັກສຶກສຳໄປຕຳມຄ ຳແນະນ ຳຂອງອຳຈຳນຜ ູ້ທ ີ່ປະເມ ນ. 
 ພຳກປະຕບິດັຕວົຈງິ 

- ກຳນປະເມ ນ Mini-CEX ແມູ່ນກຳນປະເມ ນທັກສະຂອງນັກສຶກສຳແພດໃນດູ້ຳນຕູ່ຳງໆ ຊຶີ່ງມັນຂຶຶ້ນກັບກໍລະນ  
ຄົນເຈັບ ແລະ ເງືີ່ອນໄຂທ ີ່ມ ຢ ູ່. ກຳນປະເມ ນແມູ່ນສຳມຳດເລືອກເອົຳທັກສະໃດເໜຶີ່ງດັັ່ງລຸູ່ມນ ຶ້: 

 ກຳນສອບຖຳມປະຫວັດພະຍຳດພຽງຢູ່ຳງດຽວ. 
 ກຳນກວດກຳຮູ່ຳງກຳຍພຽງຢູ່ຳງດຽວ. 
 ກຳນໃຫູ້ຂໍໍ້ມ ນຕູ່ຳງໆແກູ່ຄົນເຈັບ ຫ ື ຜ ູ້ດ ແລເດັກໄດູ້ຮັບຮ ູ້. 
 ກຳນປະສົມປະສຳນທັກສະທັງໝົດເຊັັ່ນ: ກຳນສອບຖຳມປະຫວັດພະຍຳດ, ກຳນກວດກຳຮູ່ຳງກຳຍ, 

ກຳນກວດເພ ຶ້ມຈົນຮອດກຳນປ ິ່ນປົວ. 
- ກຳນເຮັດ Mini-CEX ແຕູ່ລະຄັຶ້ງຈົນສ ຳເລັດແມູ່ນໃຊູ້ເວລຳປະມຳນ30ນຳທ ຊຶີ່ງໃນນັຶ້ນລວມມ ກຳນສອບຖຳມປະ 

ຫວັດພະຍຳດ ແລະ/ຫ ື ກວດກຳຮູ່ຳງກຳຍປະມຳນ10-15ນຳທ , ຖຳມ-ຕອບປະມຳນ 5-10ນຳທ  ແລະ   Feed 

back ຈຳກອຳຈຳນຜ ູ້ທ ີ່ປະເມ ນແມູ່ນປະມຳນ 5-10ນຳທ . ກຳນໃຊູ້ເວລຳໃນກຳນເຮັດ Mini-CEX ໃນແຕູ່ລະຄັຶ້ງ 

ແມູ່ນຂຶຶ້ນກັບດຸນພິນິດຂອງອຳຈຳນຜ ູ້ທ ີ່ປະເມ ນວູ່ຳເຫັນສົມຄວນໃຊູ້ເວລຳຈັກນຳທ ເພຳະມັນຂຶຶ້ນກັບຄວຳມຍຳກ-ງູ່ຳຍ 

ຂອງກໍລະນ ຄົນເຈັບ ແລະ ຄ ຳສັັ່ງທ ີ່ຕູ້ອງກຳນໃຫູ້ນັກສຶກສຳປະຕິບັດທັກສະນັຶ້ນໆ. ດູ້ວຍເຫດນັຶ້ນກຳນໃຊູ້ເວລຳຕົວຈິງ
ເຂົຶ້ຳໃນກຳນປະເມ ນນັກສຶກສຳແມູ່ນບໍໍ່ຕຳຍຕົວແຕູ່ບໍໍ່ຄວນຈ ຳກັດເວລຳນັກສຶກສຳຈົນເກ ນໄປ ຈົນເຮັດໃຫູ້ນັກສຶກສຳມ 
ຄວຳມຟ້ຳວຟັັ່ງ ແລະ ປະຕິບັດທັກສະນັຶ້ນໆບໍໍ່ສ ຳເລັດຍູ້ອນຢ້ຳນເວລຳໝົດກູ່ອນ. 

- ອຳຈຳນຜ ູ້ທ ີ່ຈະປະເມ ນ Mini-CEX ຄວນແມູ່ນອຳຈຳນທ ີ່ໄດູ້ຜູ່ຳນກຳນຝຶກອົບຮົມກູ່ຽວກັບ Mini-CEX ຈຳກອຳ 

ຈຳນທ ີ່ຢ ູ່ ມວສ ເທົັ່ຳນັຶ້ນ. 

- ພຳຍຫ ັງທ ີ່ແບບຟອມປະເມ ນ Mini-CEX ຖືກໝຳຍເປັນທ ີ່ຮຽບຮ ຶ້ອຍແລູ້ວອຳຈຳນຜ ູ້ທ ີ່ປະເມ ນຄວນສົັ່ງແບບຟອມ
ສະບັບນ ຶ້ໃຫູ້ແກູ່ອຳຈຳນທ ີ່ຢ ູ່ໃນພະແນກດຽວກັນກັບທູ່ຳນທ ີ່ເປັນຄົນຮັບຜິດຊອບເກັບລວບ
ລວມແບບຟອມປະເມ ນເຫ ົັ່ຳນ ຶ້ ຫ ັງຈຳກນັຶ້ນແມູ່ນສົັ່ງຕໍໍ່ແບບຟອມປະເມ ນທ ີ່ເກັບລວບລວມໄດູ້ທັງໝົດໃຫູ້ແກູ່ພະ
ແນກວິຊຳກຳນຂອງຄະນະແພດສຳດ, ມວສ. 



 ພຳລະບດົບຳດຂອງນກັສກຶສຳ 
- ນັກສຶກສຳຈະຕູ້ອງໄດູ້ເປັນຄົນພົວພັນອຳຈຳນຜ ູ້ທ ີ່ປະເມ ນ Mini-CEX ໃນແຕູ່ລະຄັຶ້ງຊຶີ່ງເປັນຄວຳມຮັບຜິດຊອບ

ຂອງນັກສຶກສຳໂດຍກົງທ ີ່ຈະຕູ້ອງໄດູ້ພົວພັນອຳຈຳນເພືີ່ອໃຫູ້ອຳຈຳນປະເມ ນ Mini-CEX ໃຫູ້ໄດູ້ຕຳມຄຳດໝຳຍ 
ສອງຄັຶ້ງຕໍໍ່ກຳນລງົຝກຶງຳນພະແນກໜຶີ່ງ. ໂດຍທົັ່ວໄປຄັຶ້ງທ ຳອິດສຳມຳດປະເມ ນນັກສຶກສຳໄດູ້ໃນຊູ່ວງໄລຍະກຳງ ຂອງ 
ກຳນຝຶກງຳນ ແລະ ຄັຶ້ງທ ສອງແມູ່ນປະເມ ນໃນຊູ່ວງທູ້ີ່ຳຍກູ່ອນຈະສິຶ້ນສຸດກຳນຝຶກງຳນຢ ູ່ພະແນກດັັ່ງກູ່ຳວ. ໃນກລໍະ 
ນ ທ ີ່ນັກສຶກສຳຫຳກປະຕິບັດບໍໍ່ໄດູ້ຄົບຕຳມກ ຳນົດ ຫ ື ປະຕິບັດແລູ້ວແຕູ່ບໍໍ່ຜູ່ຳນ ກໍໍ່ຈະຕູ້ອງໄດູ້ປະຕິບັດຄືນຈົນບັນລຸ 
ຕຳມຄຳດໝຳຍ. ຖູ້ຳເປັນໄປໄດູ້ຄວນປະຕິບັດໃນໄລຍະທ ີ່ນັກສຶກສຳຍັງບໍໍ່ທັນໄດູ້ຍູ້ຳຍໄປຝຶກງຳນຢ ູ່ພະແນກອືີ່ນ. 
ຖູ້ຳຫຳກບໍໍ່ສຳມຳດປະຕິບັດໄດູ້ຕຳມໄລຍະເວລຳດັັ່ງກູ່ຳວ ແມູ່ນໃຫູ້ພິຈຳລະນຳຕຳມຄວຳມພູ້ອມຂອງອຳຈຳນຜ ູ້ທ ີ່ປະ 
ເມ ນ ແລະ ຄວຳມພູ້ອມຂອງນັກສຶກສຳ. 

- ນັກສຶກສຳຈະຕູ້ອງໄດູ້ກະກຽມແບບຟອມປະເມ ນ Mini-CEX ນ ຶ້ດູ້ວຍຕົນເອງແລະມອບໃຫູ້ອຳຈຳນຜ ູ້ທ ີ່ປະເມ ນ 

ເພືີ່ອຈະໄດູ້ປະເມ ນໃນມືຶ້ທ ີ່ອຳຈຳນ ແລະ ນັກສຶກສຳໄດູ້ຕົກລົງກັນໄວູ້. 

- ພຳຍຫ ັງທ ີ່ແບບຟອມປະເມ ນ Mini-CEX ຖືກໝຳຍຈຳກອຳຈຳນຜ ູ້ທ ີ່ປະເມ ນເປັນທ ີ່ຮຽບຮູ້ອຍແລູ້ວນັກສຶກສຳຈະ
ຕູ້ອງໄດູ້ອັດສ ຳເນົຳໄວູ້ຫ ືຖູ່ຳຍຮ ບແບບຟອມປະເມ ນນ ຶ້ໄວູ້ກັບຕົນເອງເພືີ່ອເປັນກຳນເກັບຮັກສຳຫ ັງຈຳກສ ຳເນົຳແລູ້ວ
ໃຫູ້ສົັ່ງຄືນອຳຈຳນຜ ູ້ທ ີ່ປະເມ ນເພືີ່ອອຳຈຳນຈະໄດູ້ສົັ່ງຕໍໍ່ແບບຟອມປະເມ ນນ ຶ້ໄປຫຳພຳກສູ່ວນທ ີ່ກູ່ຽວຂູ້ອງ. 

 ພຳລະບດົບຳດຂອງອຳຈຳນຜ ູ້ທ ີ່ປະເມ ນ:  

- ເລືອກກໍລະນ ຄົນເຈັບທ ີ່ເໝຳະສ ົມກັບລະດັບຂອງນັກສຶກສຳ. ນັກສຶກສຳຕູ້ອງບໍໍ່ເຄ ຍເຫັນຄົນເຈັບນ ຶ້ມຳກູ່ອນ(ຖູ້ຳເປັນ

ໄປໄດູ້). ສັງເກດເບິີ່ງນັກສຶກສຳເວລຳທ ີ່ເຂົຳປະຕິບັດ; ຫ ັງຈຳກນັຶ້ນໃຫູ້ຕັຶ້ງຄ ຳຖຳມເພືີ່ອຖຳມນັກສຶກສຳກູ່ຽວກັບກໍລະ

ນ ນັຶ້ນ. 

- ໃຫູ້ Feed back ແກູ່ນັກສຶກສຳແບບສະເພຳະເຈຳະຈົງແລະ ໃຊູ້ເວລຳຢູ່ຳງພຽງພໍ. ໃນກຳນໃຫູ້ Feed back  

ຄວນເວົຶ້ຳເຖິງສິີ່ງທ ີ່ນັກສຶກສຳເຮັດໄດູ້ດ , ສິີ່ງໃດທ ີ່ເຮັດບໍໍ່ທັນໄດູ້ດ  ແລະ ຄວນຈະຕູ້ອງໄດູ້ຮັບກຳນປັບປຸງໃນຈຸດໃດ 

ແດູ່ເພືີ່ອເຮັດໃຫູ້ທັກສະນັຶ້ນໆດ ຂຶຶ້ນກວູ່ຳເກົັ່ຳໃນຄັຶ້ງຕໍໍ່ໄປ. 

- ໝຳຍແບບຟອມປະເມ ນMini-CEXໃຫູ້ສ ຳເລັດພຳຍຫ ັງທ ີ່ສິຶ້ນສຸດກຳນປະເມ ນ. 
 


