หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยพะเยา
พ.ศ. 2553

มคอ. 3 รายวิชา
322409 การดูแลผู้ป่วยผ่าตัด 2
Perioperative Care ll

คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา

มคอ. 3 รายละเอียดของรายวิชา
Course Specification

ชื่อสถาบัน
คณะ / ภาควิชา

มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
322409 การดูแลผู้ป่วยผ่าตัด 2 (Perioperative Care II)
2. จานวนหน่วยกิต
4(0-8-4)
3. หลักสูตรและประเภทรายวิชา
แพทยศาสตร์บัณฑิต วิชาพื้นฐานอาชีพ
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
นพ. โดมทอง เหมะธุลินทร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลนครพิงค์
นพ. ชูพงษ์ สุขพร้อมสรรพ์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลพะเยา
อาจารย์ผู้สอนโรงพยาบาลนครพิงค์
1. นพ.สมหมาย
โรจนานุกูลพงศ์
2. นพ.ธานี
ลิ้มทอง
3. นพ.สุรเดช
หวังตระกูลชัย
4. นพ.กิจจา
เจียรวัฒนกนก
5. นพ.กิตติสัณห์
กาญจนวงศ์ชัย
6. นพ.อมรชัย
กริชนิกรกุล
7. นพ.ธรณี
กายี
8. นพ.สุนลิ
กุลจลา
9. นพ.ราชันย์พัทธ์
วรเวชานนท์
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ภาควิชาศัลยศาสตร์
ภาควิชาศัลยศาสตร์
ภาควิชาศัลยศาสตร์
ภาควิชาศัลยศาสตร์
ภาควิชาศัลยศาสตร์
ภาควิชาศัลยศาสตร์
ภาควิชาศัลยศาสตร์
ภาควิชาศัลยศาสตร์
ภาควิชาศัลยศาสตร์

10.นพ.ชวิน
11.นพ.โดมทอง
12.นพ.ชนัตถ์
13.พญ.จงลักษณ์
14.นพ.พงศ์พัฒน์
15.พญ.ปราณิศา
16.พญ.ประกายวรรณ
17.พญ.ลักขณาพรรณ
18.พญ.พีรยา
19.พญ.อภัย
20.พญ.สุนทรี
21.พญ.ดวงกมล
22.พญ.เมลิสสา
23.พญ.ลัคนา
24.นพ.จิระ
25.พญ.ชลาทิพย์

บัดติยา
เหมะธุลินทร์
คุณชยางกูร
เปาอินทร์
สัตโยภาส
วงศ์หมึก
ตาเรืองศรี
เรือนโรจน์รุ่ง
ชัยศิริ
วิวัฒน์ชัยกุล
มูลรินต๊ะ
ประดิษฐ์ด้วง
พันธุ์เมธิศร์
ทิมเสน
สร้อยสุวรรณ
ซื่อวัฒนะ

อาจารย์ผู้สอนโรงพยาบาลพะเยา
1. นพ.ฑศฐภรณ์
ดิษฐพานิช
2. นพ.ชูพงษ์
สุขพร้อมสรรพ์
3. พญ.สมนาม
สุปินนา
4. นพ.กรกช
ปันดี
5. พญ.ปิยะดารา
คงวิบูลย์กิจ
6. พญ.วัฒนาวรรณ
เอือ้ พิทักษ์สกุล
7. พญ.ศิลดา
วงศ์ษา

ภาควิชาศัลยศาสตร์
ภาควิชาศัลยศาสตร์
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
ภาควิชารังสีวิทยา
ภาควิชารังสีวิทยา
ภาควิชารังสีวิทยา
ภาควิชารังสีวิทยา
ภาควิชารังสีวิทยา
ภาควิชารังสีวิทยา
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
ภาควิชาศัลยศาสตร์
ภาควิชาศัลยศาสตร์
ภาควิชาศัลยศาสตร์
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
ภาควิชารังสีวิทยา
ภาควิชารังสีวิทยา
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรียน
ภาคการศึกษาต้น พ.ศ. 2556 ชั้นปีที่ 4
6. รายวิชาที่เรียนมาก่อน
ผ่านการประเมินการเรียนรูท้ ุกรายวิชาชั้นปีที่ 3
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน
322408 การดูแลผู้ป่วยผ่าตัด 1 (Perioperative Care I)
8. สถานที่เรียน
หน้า 2

โรงพยาบาลนครพิงค์ / โรงพยาบาลพะเยา
9. วันที่จัดทารายละเอียดของรายวิชา
25 ตุลาคม 2554
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา
วัตถุประสงค์ทั่วไป
เมื่ อ ผ่ า นการเรี ย นรู้ นิ สิ ต แพทย์ ส ามารถปฏิ บั ติ ทั ก ษะทางคลิ นิ ก การตรวจทาง
ห้องปฏิบัติก าร การตรวจทางรังสี การท าหัตถการพื้นฐานทางศัล ยกรรมทั่วไปและวิสัญ ญี
วิทยา การฟื้นฟู ส ภาพ และทัก ษะด้านการสื่อสาร ในการดูแลผู้ป่วยที่เป็นโรคหรือภาวะที่มี
โอกาสถู ก รัก ษาด้ ว ยการผ่ าตั ด ได้ อย่ างองค์ ร วม และด้ว ยหั ว ใจความเป็ น มนุ ษ ย์ ตลอดจน
สามารถบูรณาการกับสาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ วิสัญญีวิทยา รังสีวิทยา และเวชศาสตร์
ฟื้นฟู
ด้านทักษะพิสัย
1. ปฏิบัติทักษะทางคลินิกสาหรับการดูแลผู้ป่วยศัลยกรรมทั่วไปได้อย่างเหมาะสมกับ
สภาวะโรคและสถานการณ์ ได้แก่
1.1 การซั ก ประวั ติ ตรวจร่ า งกาย การวิ นิ จ ฉั ย แยกโรค การวิ นิ จ ฉั ย โรคและ
ภาวะแทรกซ้อน
1.2 การประเมินและเตรียมความพร้อมของผู้ป่วยก่อนผ่าตัด การดูแลผู้ป่วยระหว่าง
และหลังผ่าตัด
1.3 การดูแลผูป้ ่วยก่อนส่งตัวและระหว่างส่งตัวไปรักษาต่อที่อ่นื
1.4 การวางแผนจาหน่าย การป้องกันโรคและฟื้นฟูสภาพ
2. ปฏิ บั ติ ทั ก ษะการใช้ เครื่ อ งมื อ พื้ น ฐานทางศั ล ยกรรมทั่ ว ไป คื อ proctoscope
ได้ด้วยตนเอง อธิบายข้อบ่งชี้ ข้อห้าม สภาพและเงื่อนไขที่เหมาะสม เตรียมผู้ป่วยสาหรับการ
ตรวจ และตรวจได้ข้อมูลที่ถูกต้อง
3. ปฏิบัติทักษะการตรวจพื้นฐานทางห้องปฏิบัติการ อธิบายข้อบ่งชี้ ข้อห้าม สภาพ
และเงื่อนไขที่เหมาะสม เตรียมผู้ป่วยสาหรับการตรวจ และ/หรือเก็บตัวอย่างตรวจ และ
แปลผลรายงานการตรวจ ด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง สาหรับ
3.1 culture from clinical specimens
3.2 cytology
3.3 thyroid function test
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3.4 tumor markers
4. ปฏิบัติทักษะการตรวจทางรังสีวทิ ยา
4.1 อ่ านและแปลผลการตรวจ ด้ วยตนเองได้ ถู ก ต้อ ง อธิบ ายขั้น ตอนการตรวจ
ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิด ข้อบ่งชี้ ข้อห้าม สภาพและเงื่อนไขที่เหมาะสม สาหรับ
4.1.1 skull series
4.1.2 c-spine X-ray
4.1.3 lateral soft tissue neck X-ray
4.1.4 acute abdomen series
4.2 แปลผลรายงานการตรวจ ได้อย่างถูกต้อง อธิบายภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิด
ข้อบ่งชี้ ข้อห้าม สภาพและเงื่อนไขที่เหมาะสม เตรียมผู้ป่วยสาหรับการตรวจ สาหรับ
4.2.1 Barium contrast GI studies
4.2.2 intravascular contrast studies (arterial and venous studies)
4.2.3 computed tomography (CT) scan in head injury
4.3 เคยช่วยทา อธิบ ายขั้นตอนการตรวจ ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิด ข้อบ่งชี้ ข้อ
ห้าม สภาพและเงื่อนไขทีเ่ หมาะสม สาหรับ
4.3.1 ultrasound of the hepatobiliary system
4.3.2 focused abdominal sonography for trauma (FAST)
5. ปฏิ บั ติ หั ต ถการพื้ น ฐานทางศั ล ยกรรมทั่ ว ไป อธิ บ ายขั้ น ตอนการกระท า
ภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิ ด ได้ถู ก ต้อง ตรวจและประเมิ น ข้อบ่งชี้ ข้อห้าม สภาพและ
เงื่อนไขที่เหมาะสม และ
ก. ทาได้ด้วยตนเอง วินจิ ฉัยและดูแลบาบัดภาวะแทรกซ้อนได้ สาหรับ
5.1 aseptic and sterile technique for surgery
5.2 wound dressing
5.3 stomal care: gastrostomy, colostomy
5.4 suturing and desuturing
5.5 knotting
5.6 excisional and incisonal debridement of wound or infection
5.7 incision and drainage of skin and subcutaneous tissue
5.8 excision of benign tumor and cyst of skin and subcutaneous tissue
5.9 excisional and incisional biopsy of skin and subcutaneous tissue
5.10 first aid management of injured patient
5.11 venous cutdown
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5.12 measurement of central venous pressure
5.13 nasogastric intubation, gastric lavage, gastric gavage and irrigation
5.14 urethral catheterization
ข. ทาภายใต้การแนะนาได้ถูกต้อง สาหรับ
5.15 removal of nail
5.16 intercostal drainage
6. ปฏิ บั ติ หั ต ถการพื้ น ฐานทางวิ สั ญ ญี วิ ท ยา โดยอธิ บ ายขั้ น ตอนการกระท า
ภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิ ด ได้ถู ก ต้อง ตรวจและประเมิน ข้อบ่งชี้ ข้อห้าม สภาพและ
เงื่อนไขที่เหมาะสม และ ท าได้ ด้ วยตนเอง วินิจฉั ย และดู แลบ าบัด ภาวะแทรกซ้อ นได้
สาหรับ
6.1 airway maneuver
6.2 face mask ventilation
6.3 endotracheal intubation
6.4 venipuncture
6.5 intravenous fluid infusion
6.6 injection: intradermal, subcutaneous, intravenous, intramuscular
6.7 local anesthetic infiltration
7. ปฏิบัติทักษะการฟื้นฟูสภาพ
7.1 ตรวจและให้ค วามเห็นหรือ ออกหนังสือ รับรองเกี่ย วกับ ผู้พิก ารและทุพพล
ภาพตามที่กฎหมายกาหนดให้พนักงานสอบสวน องค์กร หรือศาลในกิจการต่างๆได้
7.2 จัดท่า สอนการออกกาลังกายเพื่อคงพิสัยข้อ และสอนการเคลื่อนย้ายตัวไปกลับระหว่างรถเข็นและเตียงนอนของผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกได้
7.3 ตรวจผิวหนัง ป้องกั น ประเมินระดับความรุนแรงของแผลกดทับ และอธิบ าย
แนวทางการรักษาแผลกดทับได้
7.4 สอนการหายใจ การไอ และการออกก าลั งกายปอดแก่ผู้ป่วยก่อนและหลัง
ผ่าตัดได้ โดยอธิบายขั้นตอน การกระทา ภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิ ดได้ถูกต้อง ตรวจ
และประเมิ น ข้ อ บ่ งชี้ ข้ อ ห้ าม สภาพและเงื่อ นไขที่ เหมาะสม วินิ จ ฉั ย และดู แ ลบ าบั ด
ภาวะแทรกซ้อนได้
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8. ปฏิบัติทักษะด้านการสื่อสาร ได้แก่
การสื่อสารทั่วไป
8.1 สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ ปัจจัยที่อาจส่งผลต่อการ
สื่อสาร ได้แก่ สภาพร่างกาย จิตใจ อารมณ์ บรรยากาศแวดล้อมและภูมิหลัง เช่น อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ ภาษา วัฒนธรรม ความเชื่อ เป็นต้น
8.2 สื่ อ สารผ่ า นสื่ อ ประเภทต่ า งๆได้ อ ย่ า งเหมาะสม เช่ น โทรศั พ ท์ สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
8.3 มีทักษะในการรับรู้ข้อมูลอย่างเหมาะสมและมีวิจารณญาณผ่านวิธีการ
สื่อสารประเภทต่างๆ
8.4 มีทักษะในการรับฟัง พูด สอน อ่าน เขียน แสดงกิริยาท่าทาง และใช้ทักษะ
ด้านการสื่อสารเหล่านี้ร่วมกับเจตนาที่ดีในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น
การสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติ
8.5 มีทักษะในการสัมภาษณ์ ซักประวัติผู้ป่วยและญาติ ใช้ศัพท์และภาษาที่
ผูป้ ่วยกับญาติเข้าใจได้
8.6 มีทักษะในการรับฟังปัญหา เข้าใจความรู้สึก ความวิตกกังวลของผู้ป่วย
และญาติ อีกทั้งสามารถตอบคาถาม อธิบาย ให้คาปรึกษาแนะนาอย่างเหมาะสม
8.7 มีทักษะการสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติในสถานการณ์ต่างๆ ดังนี้
8.7.1 การแจ้งโรคและการรักษา
8.7.2 การแจ้งข่าวร้าย
8.7.3 การให้กาลังใจ
8.7.4 การให้คาปรึกษา
8.7.5 การให้เลือกการรักษา
8.7.6 การขอคายินยอมการรักษาหรือการผ่าตัด
8.7.7 การสาธิต การแนะนาการปฏิบัติตัว
การสื่อสารกับผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้รว่ มงาน บุคลากรทางกฎหมาย สื่อมวลชน และ
สาธารณชน
8.8 สื่อสารกับผู้เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การเขียนคาสั่งแพทย์ การ
บังคับบัญชา การรับคาสั่งการรับฟัง การปรึกษาขอคาแนะนา การให้สัมภาษณ์ เป็นต้น
โดยคงสมดุลระหว่างการเปิดเผยข้อมูลกับการรักษาความลับของผู้ป่วย และคานึงถึงใจ
เขาใจเราเป็นหลักสาคัญ
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8.9 มีทักษะในการถ่ายทอด ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ให้สามารถเข้าใจได้
8.10 มี ทั ก ษะในการเขีย น บั นทึ ก เวชระเบี ย น บัน ทึก ข้อความทางการแพทย์
ใบรับรองแพทย์ ใบส่งตัวผูป้ ่วย และเอกสารทางการแพทย์อื่นๆได้อย่างถูกต้องเหมาะสม อ่าน
ง่ายและได้ประเด็นสาคัญ
8.11 มีทักษะในการนาเสนอด้วยวาจา อภิปรายในที่ประชุม เขียนรายงานหรือ
บทความเชิงวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ น่าสนใจและมีสาระประโยชน์
ด้านเจตพิสัย
1. ตระหนักในหลักสุขภาพองค์รวม โดยตระหนักในองค์ประกอบทั้ง 3 ด้าน คือ
1.1 ด้ านโรคทางกายและโรคทางใจ โดยนอกจากจะวินิจฉัยและดูแลรักษาแล้ว
ควรฟื้นฟูสภาพ ป้องกันโรค และส่งเสริมสุขภาพทั้งกายและใจเป็นประจาด้วย
1.2ด้ านจิต วิญ ญาณของผู้ ป่ วย โดยการวินิจฉั ย การดูแลรัก ษา การฟื้ นฟู การ
ป้ อ งกั น โรค ตลอดจนการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ ควรสอดคล้ อ งกั บ ความคาดหวั ง ความฝั น
ความชอบ ความสมัครใจของผู้ป่วยด้วย
1.3 ด้านครอบครัว ชุมชน และเศรษฐฐานะทั้งของผู้ป่วยและของโรงพยาบาล
ที่ตนทางานอยู่ โดย
-- ตระหนั ก ถึ งการมี ส่ ว นร่ วมของครอบครัว ในการดู แ ลผู้ ป่ ว ย ตั้ งแต่ ก าร
ตัดสินใจเลือกวิธีการรักษาหรือไม่รักษา จนถึงการร่วมฟื้นฟู ป้องกันโรคแทรกซ้อน และดูแล
สุขภาพผูป้ ่วยทั้งที่โรงพยาบาลและที่บ้าน
-- ตระหนักถึงค่าใช้จ่าย เศรษฐฐานะ ความเป็นไปได้ ความคุ้ มค่าเหมาะสม
รอบด้านตามหลักของเศรษฐศาสตร์คลินิกและเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ในการดูแลรักษา
ฟื้นฟูสภาพ ป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยทั้งที่โรงพยาบาลและที่บ้าน
-- ตระหนัก ถึ งข้อจากั ดต่างๆที่อาจต้องอาศัยสหวิชาชีพ ครอบครัว สถานี
อนามัย ชุมชน และองค์กรต่างๆ ในการแก้ปัญหาให้ผู้ป่วยแบบบูรณาการ
2. ตระหนักในการทางานด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ โดยตระหนักในสิ่งพืน้ ฐาน 3
ประการ คือ
2.1 สิ่งที่ทาควรเป็นสิ่งที่ดี มีประโยชน์ต่อผู้ป่วยและส่วนรวม ได้มาตรฐานของ
วิชาชีพ คานึงถึงความปลอดภัยและสิทธิของผูป้ ่วยเป็นสาคัญ มีคุณธรรม และแก้ปัญหา
อย่างมีสติ
2.2 ความสาเร็จในการทางานเพื่อส่วนรวม นอกจากจะอาศัยอิทธิบาท 4 แล้ว ยัง
ต้องอาศัยความสามัคคี ปรองดอง สามารถทางานเป็นทีม ผู้อื่นทางานด้วยแล้วมีความสุข
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มีทักษะ ในการสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพ สามารถปรับตัวให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ มี
มารยาทในการเข้ า สั ง คม เปิ ด ใจรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของผู้ อื่ น ยอมรั บ ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข
ข้อบกพร่องของตน เคารพกฎ กติกา และเสียงส่วนใหญ่ มีความสัมพันธ์อันดีกับผู้ป่วยและ
ญาติ เพื่อนร่วมงาน เพื่อนฝูงและครอบครัวของตนเอง
2.3 มีค วามสุ ข และความภาคภู มิใจในการท างาน เป็ นตัวอย่างที่ ดีในการดู แล
รักษาสุขภาพของตนเอง มีสุขภาพที่ดีขึ้นของผู้ป่วยเป็นรางวัลของชีวิต มีความรับผิดชอบ มี
นิสั ย ที่ จะให้ เสีย สละ มีพ รหมวิห าร 4 ไม่ท าลายความสุ ข ความหวัง ความภาคภูมิใจ และ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษ ย์ของผู้ป่วย รู้จัก ยืดหยุ่น ผ่อนคลาย ปล่ อยวาง และจัดแบ่งเวลา
อย่างเหมาะสม เพื่อดารงชีวติ อยู่ในสังคม รับมือกับอุปสรรค ความเครียด และภาระหน้าที่อัน
หลากหลายในชีวติ ประจาวันได้อย่างมีความสุข
2.2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา
ไม่มี เนื่องจากเป็นการจัดทาหลักสูตรครั้งแรก
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
3.1 คาอธิบายรายวิชา
ทัก ษะทางคลินิกส าหรับ การดูแลผู้ป่วยผ่าตัด การซักประวัติ ตรวจร่างกาย การ
วินิจฉัยแยกโรคและการวินิจฉัยโรค การส่งและการแปลผลตรวจทางห้องปฏิบัติการและทาง
รังสี ข้อบ่งชี้ ข้อห้าม หลักการ ขั้นตอนการกระทาของหัตถการพืน้ ฐานทางศัลยกรรมทั่วไปและ
วิสั ญ ญีวิท ยา การป้องกันแก้ ไขภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นจากการท าหัตถการ การฟื้นฟู
สภาพ การบันทึกเวชระเบียน การให้คาแนะนาแก่ผปู้ ่วยและญาติ การทางานร่วมกับแพทย์และ
บุคลากรทางการแพทย์ ที่หอ้ งตรวจโรคผู้ป่วยนอก หอผู้ป่วยใน หอผูป้ ่วยหนัก ห้องผ่าตัด และ
ห้องฉุ ก เฉิ น การดู แลผู้ป่วยแบบองค์รวมและด้วยหัวใจความเป็ นมนุษ ย์ การบูรณาการกั บ
สาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
Clinical skill in perioperative care, history taking, physical examination,
differential diagnosis and diagnosis, laboratory and radiology investigation and
interpretation, indication, contraindication, principles, procedural technique, prevention and
management of complications of basic surgical procedures and anesthesia, rehabilitation,
medical records, health education for patients and relatives, co-operatively working with
doctors and medical personnel in out-patient and in-patient wards, intensive care units,
operating room, emergency room; good attitude in patient care by the holistic approach;
integration with other related medical specialties
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3.2 จานวนชั่วโมงที่ใช้ในรายวิชา
ปฏิบตั ิ แบ่งเป็น
1. skill lab / simulation practice
2. bedside teaching
3. service round
4. operating room(OR เล็ก)
5. OPD ศัลยกรรมทั่วไป
ศึกษาด้วยตนเอง แบ่งเป็น
1. directed seft-learning (DSL)
2. seft-directed learning (SDL)

38
11
23
24
24
รวม 120

ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชัว่ โมง

15
45
รวม 60

ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง

3.3 จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่อี าจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นสิ ิต
เป็นรายบุคคล
จัดให้นสิ ิตพบอาจารย์เพื่อขอคาปรึกษาและแนะนาสัปดาห์ละ 2-4 ชั่วโมง โดยอาจารย์
จะแจ้งวันและเวลาให้นสิ ิตทราบ
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสิต
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่
ต้องพัฒนา

1.2 วิธีการ

1.3 วิธีการประเมินผล

สอน

 ตระหนักในคุณค่าและมี
 สอดแทรกการสอน
คุณธรรม จริยธรรมในการ และยกตัวอย่าง
ดารงชีวติ ร่วมกับผู้อื่นใน
ประกอบ
สังคม
 ตระหนักในการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
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 ประเมินให้คะแนนจากการสังเกต
บุคลิกภาพความเป็นแพทย์ การ
ปฏิบัติ และการแสดงความรู้สกึ นึกคิด
อย่างเหมาะสม
 สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
และการให้เหตุผลของนิสิต

2. ความรู้
2.1 ความรู้ท่ตี ้อง
ได้รับ

2.3 วิธีการ
ประเมินผล
formative evaluation
 มีความรู้ ความเข้าใจ
 จัดการเรียนการสอนที่เน้น
หลักการทฤษฎี และ
ผูเ้ รียนเป็นสาคัญ เพื่อให้นิสิตมี
 สังเกตพฤติกรรมและ
สาระสาคัญเกี่ยวกับการ
ความรูค้ วามเข้าใจ หลักการ
การเรียนรูข้ องนิสติ แล้วให้
ดูแลผู้ป่วยศัลยกรรมทั่วไป ทฤษฎี และสาระสาคัญเกี่ยวกับ ข้อมูลย้อนกลับเพื่อ
ทั้งในด้านการักษาพยาบาล การดูแลผูป้ ่วยศัลยกรรมทั่วไป ทั้ง ปรับปรุง
การส่งเสริมสุขภาพ การ ในด้านการรักษาพยาบาล การ
 การสอบข้อเขียนโดยเน้น
ป้องกันโรคและการฟื้นฟู ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การนาไปประยุกต์ใช้กับ
สภาพ
และการฟื้นฟูสภาพ
ผูป้ ่วย
summative evaluation
 การสอบปฏิบัติ
 log book
 รายงานผูป้ ่วย
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญา
ที่ต้องพัฒนา
 คิดอย่างมี
วิจารณญาณและเป็น
ระบบ
 สามารถรวบรวม
วิเคราะห์ สรุปปัญหา
และเสนอแนะ แนวทาง
ในการแก้ปัญหาด้าน
การแพทย์

2.2 วิธีการสอน

3.2 วิธีการสอน

3.3 วิธีการ
ประเมินผล
 จัดการเรียนการสอนให้นิสิตได้ฝึก formative evaluation
กระบวนการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา  สังเกตพฤติกรรมและ
อย่างมีวิจารณญาณ และเป็นระบบ การเรียนรูข้ องนิสติ แล้วให้
โดยใช้
ข้อมูลย้อนกลับเพื่อ
- การอภิปราย การวิเคราะห์
ปรับปรุง
กรณีศกึ ษา
 การสอบข้อเขียนโดยเน้น
- การเรียกตอบเป็นรายบุคคล
การนาไปประยุกต์ใช้กับ
ระหว่างการเรียน
ผูป้ ่วย
- การให้ทารายงานกรณีตัวอย่าง summative evaluation
ผูป้ ่วยส่ง
 การสอบปฏิบัติ
 log book
 รายงานผูป้ ่วย
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4. ทักษะทางวิชาชีพ
4.1 ทักษะทาง
วิชาชีพ

4.2 วิธีการสอน

4.3 วิธีการ
ประเมินผล
formative evaluation
 มีทักษะพืน้ ฐาน
 จัดให้ฝึกทักษะในห้องฝึกทักษะ
ด้านการแพทย์
 สังเกตพฤติกรรมและ
 จัดให้ฝึกทักษะกับผูป้ ่วยจาลอง
การเรียนรูข้ องนิสติ ให้
 สามารถให้การ
 จัดให้ฝกึ เวชปฏิบัติกับผูป้ ่วยภายใต้
ข้อมูลย้อนกลับเพื่อ
ดูแลช่วยเหลือผู้
การดูแลของอาจารย์
ปรับปรุง
เจ็บป่วยอย่างถูกต้อง  สอนข้างเตียงผูป้ ่วย
ตามหลักวิชาชีพ
 สอดแทรกแนวคิดการดูแลผูป้ ่วยแบบ  การสอบข้อเขียนโดยเน้
องค์รวมด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ในทุก การนาไปประยุกต์ใช้กับ
ผูป้ ่วย
กิจกรรมการเรียนรู้
summative evaluation
 ฝึกปฏิบัติทักษะการสื่อสารกับผูป้ ่วย
 การสอบปฏิบัติ
ญาติ และเพื่อนร่วมงาน ระหว่าง
 log book
ปฏิบัติงานที่แผนกผู้ป่วยนอกและหอ
 รายงานผูป้ ่วย
ผูป้ ่วยใน ภายใต้การดูแลของอาจารย์
 สอดแทรกความรูเ้ รื่องการบันทึก
ข้อมูลการแพทย์ การเขียนใบรับรอง
แพทย์ ใบส่งต่อผู้ป่วย ระหว่างการ
ปฏิบัติงานที่แผนกผู้ป่วยนอกและหอ
ผูป้ ่วยใน
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
5.1 แผนการสอน
สัปดาห์

1

2

หัวข้อ

ชั่วโมง
สอน ภาค
บรรยาย
DSL
ปฏิบัติ สนาม

สถานที่เรียน

นพ.ราชันย์พัทธ์,นพ.ฑศฐภรณ์
นพ.ราชันย์พัทธ์,นพ.ฑศฐภรณ์
นพ.ราชันย์พัทธ์,นพ.ฑศฐภรณ์

1 informed consent
2 pre-operative order
3 post-operative care and
discharge planning
4 wound dressing
5 service round
6 nasogastric intubation,
gastric lavage, gavage and
irrigation
7 bedside teaching (disease of
esophagus/stomach/duodenum)
8 service round
9 aseptic surgical technique
การล้างมือ การใส่เสื้อและ
ถุงมือ suture technique,
suture material, knotting
10 OPD ศัลยกรรมทั่วไป/OR
เล็ก
11 pulmonary rehabilitation

-

2
1
2

-

-

-

1
-

-

2
1

-

1

-

-

-

1
-

-

3

นพ.โดมทอง, นพ.ชูพงษ์
IPD
ห้องฝึกปฏิบัติ/ OR

-

3

-

-

-

2

-

-

12 urethral catheterization

-

-

-

1

13 air way management and
endotracheal intubation

-

3

-

-

OPDศัลยกรรม
ทั่วไป/OR เล็ก
แผนกเวช
ศาสตร์ฟื้นฟู
/IPD
ห้องฝึกปฏิบัติ/
IPD
OR/ห้องฝึก
ปฏิบัติ

หน้า 12

ห้องฝึกปฏิบัติ
ห้องฝึกปฏิบัติ
ห้องฝึก
ปฏิบัติ/IPD

ผู้สอน

นพ.ธรณี, พญ.สมนาม
-

IPD
IPD
ห้องฝึกปฏิบัติ/
IPD
นพ.ธรณี, พญ.สมนาม
IPD

นพ.กิจจา+นพ.โดมทอง นพ.ฑศฐ
ภรณ์+นพ.ชูพงษ์+พญ.สมนาม

พญ.ชลาทิพย์, พญ.ศิลดา

พญ.ชลาทิพย์, พญ.ศิลดา
พญ.ปราณิศา+พญ.พีรยา
นพ.กรกช

สัปดาห์

3

หัวข้อ

ชั่วโมง
สอน ภาค
บรรยาย
DSL
ปฏิบัติ สนาม

สถานที่เรียน

ผู้สอน

14 bedside teaching (breast
mass)
15 service round
16 OPD ศัลยกรรมทั่วไป/OR
เล็ก

-

1

-

-

IPD

นพ.กิจจา, พน.ฑศฐภรณ์

-

1
3

-

-

17 bedside teaching
(groin/scrotal mass)
18 service round
19 bedside teaching
(appencitis)
20 service round
21 acute abdomen series
22 bedside teaching
(intestinal obstruction)
23 bedside teaching
(disease of colo-anorectum)
24 OPD ศัลยกรรมทั่วไป/OR
เล็ก

-

1

-

-

IPD
OPD
ศัลยกรรม
ทั่วไป/OR เล็ก
IPD

นพ.กิตติสัณห์, นพ.ฑศฐภรณ์
นพ.กิตติสัณห์+นพ.โดมทอง
นพ.ฑศฐภรณ์+นพ.ชูพงษ์+
พญ.สมนาม
นพ.กิตติสัณห์, นพ.ฑศฐภรณ์

-

1
1

-

-

IPD
IPD

นพ.สุรเดช, พญ.สมนาม
นพ.สุรเดช, พญ.สมนาม

-

1
2
1

-

-

IPD
แผนก X-ray
IPD

นพ.อมรชัย, นพ.ชูพงษ์
พญ.อภัย, พญ.ปิยะดารา
นพ.อมรชัย, นพ.ชูพงษ์

-

1

-

-

IPD

นพ.ชวิน, นพ.ชูพงษ์

-

3

-

-

25 Barium contrast GI studies
26 stoma care

-

2
1

-

-

นพ.กิจจา+นพ.โดมทอง
นพ.ฑศฐภรณ์+นพงชูพงษ์+
พญ.สมนาม
พญ.อภัย, พญ.วัฒนาวรรณ
นพ.โดมทอง, นพ.ฑศฐภรณ์

27 basic anesthetic procedure
(venipuncture, intravenous
fluid infusion, ID/SC/IV/IM
injection)
28 service round

-

3

-

-

OPD
ศัลยกรรม
ทั่วไป/OR เล็ก
แผนก X-ray
ห้องฝึกปฏิบัติ/
IPD
OR/ห้องฝึก
ปฏิบัติ

-

1

-

-

IPD

นพ.กิจจา, นพ.ฑศฐภรณ์
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พญ.ประกายวรรณ+
พญ.ลักขณาพรรณ,
นพ.กรกช

สัปดาห์

4

หัวข้อ

ชั่วโมง
สอน ภาค
บรรยาย
DSL
ปฏิบัติ สนาม

สถานที่เรียน

ผู้สอน

29 OPD ศัลยกรรมทั่วไป/OR
เล็ก

-

3

-

-

30 service round
31 bedside teaching (disease
of pancreaticohepatobiliary
system)
32 service round
33 bedside teaching
(abdominal pain)
34 ultrasound of pancreaticohepatobiliary system
35 OPD ศัลยกรรมทั่วไป/OR
เล็ก
36 hemiplegia rehabilitation

-

1
1

-

-

OPDศัลยกรรม นพ.กิจจา+นพ.โดมทอง
ทั่วไป/OR เล็ก นพ.ฑศฐภรณ์+นพ.ชูพงษ์+
พญ.สมนาม
IPD
นพ.สุนิล, พญ.สมนาม
IPD
นพ.โดมทอง, พญ.สมนาม

-

1
1

-

-

IPD
IPD

นพ.อมรชัย, นพ.ชูพงษ์
นพ.สุรเดช, นพ.ชูพงษ์

-

2

-

-

แผนก X-ray

พญ.ดวงกมล, พญ.ปิยะดารา

-

3

-

-

นพ.ชวิน+นพ.โดมทอง นพ.ฑศฐ
ภรณ์+นพ.ชูพงษ์+พญ.สมนาม

-

2

-

-

37 การออกเอกสารรับรอง
ความพิการ
38 OPD ศัลยกรรมทั่วไป/OR
เล็ก
39 service round
40 OPD ศัลยกรรมทั่วไป/OR
เล็ก
41 service round
42 service round
43 intravascular(arterial and
venous) contrast studies
44 bedside teaching
(disease of vessels)

-

1

-

-

-

3

-

-

-

1
3

-

-

-

1
1
2

-

-

OPDศัลยกรรม
ทั่วไป/OR เล็ก
แผนกเวช
ศาสตร์ฟื้นฟู
/IPD
แผนกเวช
ศาสตร์ฟื้นฟู
OPDศัลยกรรม
ทั่วไป/OR เล็ก
IPD
OPDศัลยกรรม
ทั่วไป/OR เล็ก
IPD
IPD
แผนก X-ray

-

1

-

-

IPD
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พญ.ชลาทิพย์, พญ.ศิลดา
พญ.ชลาทิพย์, พญ.ศิลดา
นพ.อมรชัย+นพ.โดมทอง
นพ.ฑศฐภรณ์+นพ.ชูพงษ์+พญ.สมนาม

นพ.ธรณี, นพ.ฑศฐภรณ์
นพ.ธรณี+นพ.โดมทอง
ฑศฐภรณ์+ชูพงษ์+สมนาม
นพ.กิตติสณ
ั ห์, พญ.สมนาม
นพ.สุนิล, นพ.ชูพงษ์
พญ.เมลิสสา,
พญ.วัฒนาวรรณ
นพ.ชวิน, นพ.ชูพงษ์

สัปดาห์
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6

หัวข้อ

ชั่วโมง
สอน ภาค
บรรยาย
DSL
ปฏิบัติ สนาม

สถานที่เรียน

ผู้สอน

45 venous cutdown and
measurement of central
venous pressure
46 OPD ศัลยกรรมทั่วไป/OR
เล็ก

-

2

-

-

ห้องฝึกปฏิบัติ/ นพ.สุนิล, นพ.ชูพงษ์
OR/ER

-

3

-

-

47 service round
48 OPD ศัลยกรรมทั่วไป/OR
เล็ก
49 service round
50 first aid management of
injured patient
51 service round
52 skull series, c-spine X-ray,
lateral soft tissue neck
X-ray
53 CT scan in head injury
54 OPD ศัลยกรรมทั่วไป/OR
เล็ก
55 prevention and
management of pressure
sore
56 OPD ศัลยกรรมทั่วไป/OR
เล็ก
57 intercostal drainage

-

1
3

-

-

-

1
2

-

-

นพ.ราชันย์พัทธ์+นพ.โดมทอง
นพ.ฑศฐภรณ์+นพ.ชูพงษ์+
นพ.สมนาม
นพ.กิจจา, นพ.ฑศฐภรณ์
นพ.สุนิล+นพ.โดมทอง
ฑศฐภรณ์+ชูพงษ์+สมนาม
นพ.โดมทอง, พญ.สมนาม
นพ.ธรณี, พญ.สมนาม

-

1
2

-

-

OPD
ศัลยกรรม
ทั่วไป/OR เล็ก
IPD
OPDศัลยกรรม
ทั่วไป/OR เล็ก
IPD
ห้องฝึก
ปฏิบัติ/ER
IPD
แผนก X-ray

-

2
3

-

-

พญ.ดวงกมล,พญ.วัฒนาวรรณ

-

2

-

-

-

3

-

-

-

1

-

-

58 service round
59 OPD ศัลยกรรมทั่วไป/OR
เล็ก

-

1
3

-

-

แผนก X-ray
OPDศัลยกรรม
ทั่วไป/OR เล็ก
แผนกเวช
ศาสตร์ฟื้นฟู
/IPD
OPDศัลยกรรม
ทั่วไป/OR เล็ก
ห้องฝึกปฏิบัติ/
OR
IPD
OPDศัลยกรรม
ทั่วไป/OR เล็ก
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นพ.ชวิน, นพ.ชูพงษ์
พญ.ลัคนา, พญ.ปิยะดารา

นพ.กิตติสัณห์+นพ.โดมทอง
ฑศฐภรณ์+ชูพงษ์+สมนาม
พญ.ชลาทิพย์, พญ.ศิลดา

นพ.สุรเดช+นพ.โดมทอง
ฑศฐภรณ์+ชูพงษ์+สมนาม
นพ.ชวิน, นพ.ฑศฐภรณ์
นพ.ราชันย์พันธ์, นพ.ฑศฐภรณ์

นพ.ราชันย์พันธ์, นพ.โดมทอง
ฑศฐภรณ์+ชูพงษ์+สมนาม

สัปดาห์

7

8

หัวข้อ

ชั่วโมง
สอน ภาค
บรรยาย
DSL
ปฏิบัติ สนาม

60 service round
61 focused abdominal
sonography for trauma(FAST)
62 bedside teaching (trauma)
63 service round
64 bedside teaching
(case ที่นสิ ิตแพทย์สนใจ)
65 ทบทวนหัตถการพืน้ ฐานทาง
วิสัญญีวิทยา

-

1
2

-

-

--

1
1
1

-

-

-

-

-

4

66 OPD ศัลยกรรมทั่วไป/OR
เล็ก
67 service round
68 OPD ศัลยกรรมทั่วไป/OR
เล็ก
69 service round
70 service round
71 OPD ศัลยกรรมทั่วไป/OR
เล็ก
72 service round
73 OPD ศัลยกรรมทั่วไป/OR
เล็ก
74 service round
75 ทบทวนหัตถการพืน้ ฐานทาง
ศัลยกรรมทั่วไป
76 service round

-

3

-

-

-

1
3

-

-

-

1
1
3

-

-

-

1
3

-

-

-

1
-

-

4

-

1

-

-
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สถานที่เรียน

ผู้สอน

IPD
แผนก Xray/ER
IPD
IPD
IPD

นพ.กิจจา, พญ.สมนาม
พญ.สุนทรี, พญ.ปิยะดารา

ห้องฝึก
ปฏิบัติ/OR/IPD
/ER
OPDศัลยกรรม
ทั่วไป/OR เล็ก
IPD
OPDศัลยกรรม
ทั่วไป/OR เล็ก
IPD
IPD
OPDศัลยกรรม
ทั่วไป/OR เล็ก
IPD
OPDศัลยกรรม
ทั่วไป/OR เล็ก
IPD
ห้องฝึกปฏิบัติ/
OR เล็ก
IPD

--

นพ.กิจจา, พญ.สมนาม
นพ.กิตติสัณห์, นพ.ชูพงษ์
นพ.โดมทอง, นพ.ชูพงษ์

นพ.สุรเดช, นพ.โดมทอง
ฑศฐภรณ์+ชูพงษ์+สมนาม
นพ.สุนิล, นพ.ฑศฐภรณ์
นพ.ธรณี, นพ.โดมทอง
ฑศฐภรณ์+ชูพงษ์+สมนาม
นพ.ชวิน, พญ.สมนาม
นพ.สุรเดช, นพ.ชูพงษ์
นพ.ราชันย์พัทธ์+นพ.โดมทอง
ฑศฐภรณ์+ชูพงษ์+สมนาม
นพ.กิจจา, นพ.ฑศฐภรณ์
นพ.ราชันย์พัทธ์+นพ.โดมทอง
ฑศฐภรณ์+ชูพงษ์+สมนาม
นพ.อมรชัย,พญ.สมนาม
นพ.สุนิล, นพ.ชูพงษ์

สัปดาห์

หัวข้อ

ชั่วโมง
สอน ภาค
บรรยาย
DSL
ปฏิบัติ สนาม

สถานที่เรียน

สรุปการสอนภาคปฏิบัติ
service round
bedside teaching
outpatient teaching service
ผ่าตัดเล็ก
skill lab / simulation practice

-

23
11
24
24
38

-

-

รวม
directed seft-learning (DSL)

-

120
-

-

15 ห้องฝึก
ปฏิบัติ/IPD/OR/
ER

seft-directed learning (SDL)

-

-

-

-

120

-

45 ห้องฝึกปฏิ
บัติ/IPD/OR/
ER
60

รวม 8 สัปดาห์
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IPD
IPD
OPD
ศัลยกรรม
ทั่วไป
OR เล็ก
ห้องฝึก
ปฏิบัต/ิ IPD/OR/
ER/แผนก Xray/
แผนกเวช
ศาสตร์ฟื้นฟู

ผู้สอน

5.2 แผนการประเมินผลการเรียนรู้
5.2.1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ในการเรียน
Formative evaluation
ก. สังเกตพฤติกรรมและการเรียนรูข้ องนิสิต แล้วให้ขอ้ มูลย้อนกลับเพื่อปรับปรุง
ข. constructed response question(CRQ) หรือ short answer question(SAQ) ในวัน
เสาร์หรือวันอาทิตย์ก่อนจะขึ้นสัปดาห์ที่ 5
Summative evaluation
ก. long case examination
20 %
ข. objective structured clinical examination(OSCE)
35 %
ค. รายงานผูป้ ่วย
20 %
ง. log book
20 %
จ. แบบประเมินการปฏิบัติงาน
5 %
5.2.2 การให้เกรดและตัดสินผล
Formative evaluation
S/U
Summative evaluation ตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553
ทั้งนีน้ ิสติ ต้องสอบผ่านทุกรายวิชาที่ผสมผสานและต้องผ่านการประเมินด้านเจตคติ
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
General Surgery
1. ตาราและเอกสารหลัก
1.1 Brunicardi FC, Anderson DK, Billiar TR, et al., editors. Schwart’s principles of
surgery. 9th ed. New York:
McGraw-Hill; 2009.
1.2 วราวุธ สุมาวงศ์, ผูร้ วบรวม. คู่มือเวชปฏิบัติหัตถการสาหรับนักศึกษาแพทย์. ม.
ป.ท.; 2553. (อัดสาเนา).
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญอ่านเพิ่มเติม
Townsend CM, Beauchamp RD, Evers BM, Mattox KL, et al., editors. Sabiston
textbook of surgery. 18th ed.
Philadelphia: Saunders; c2008.
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3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
3.1 ทวีสิน ตันประยูร, สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ, พัฒน์พงศ์ นาวีเจริญ, บรรณาธิการ. ตารา
ศัลยศาสตร์ Textbook of
surgery. พิมพ์ครั้งที่ 11. กรุงเทพฯ: คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ;
2553.
3.2 เอกสารประกอบการสอน เอกสารคาสอน ของอาจารย์ผู้สอนแต่ละหัวข้อเรื่อง
Anesthesiology
1. ตาราและเอกสารหลัก
1.1 อังกาบ ปราการรัตน์, วรภา สุวรรณจินดา, บรรณาธิการ. ตาราวิสัญญีวิทยา. พิมพ์
ครั้งที่ 3. กรุงเทพ ฯ:
กรุงเทพเวชสาร; 2548.
1.2 Miller RD, editor. Miller’s anesthesia. 6th ed. New York: Churchill Livingetone;
2005
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญอ่านเพิ่มเติม
2.1 Barash PG, Cullen BF, Stoelting RK, editors. Clinical anesthesia. 5th ed.
Philadelphia: Lippincott, Williams and
Wilkins; 2006.
2.2 Morgan GE, Mikhail MS, Murray MJ. Clinical anesthesiology. 4th ed. New
York: McGraw-Hill; 2005.
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
3.1 เอกสารประกอบการสอน เอกสารคาสอน ของอาจารย์ผู้สอนแต่ละหัวข้อเรื่อง
3.2 วรรณา สมบูรณ์ วิบูล ย์ , เทวารัก ษ์ วีระวัฒ กานนท์ , บรรณาธิก าร. วิสั ญ ญี วิทยา
พื้นฐาน. พิมพ์ครัง้ ที่ 2. กรุงเทพ ฯ:
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.
Radiology
1. ตาราและเอกสารหลัก
1.1 จัน ทิม า เอื้ อตรงจิ ตต์ , สนาน สิม ารัก ษ์ . รังสี วิท ยาพื้ น ฐาน. เชีย งใหม่ : คณะแพทย์
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2553
1. 2 Putman CE, Ravin CE, editors. Textbook of diagnostic imaging. 2nd ed.
Philadelphia: W.B. Saunders; 1994.
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1.3 Armstrong P, Wastie ML, Rockall AG. Diagnostic imaging. 6th ed. place unknown:
Wiley-blackwell; 2009.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญอ่านเพิ่มเติม
2.1 Juhl JH, Crummy AB. Paul and Juhl’s essentials of radiologic imaging. 6th
ed. Philadelphia: J.B.
Lippincott; 1993.
2.2 Sutton D, Reznek R, Murfit J. Textbook of radiology and imageing. 7th ed.
New York: Churchill Livingetone;
2003.
2.3 Rumack CM, Wilson SR, Charboneau JW, Johnson JM. Diagnostic ultrasound.
3rd ed. St. Louis: Elsevier
Mosby; 2005.
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
3.1 เอกสารประกอบการสอน เอกสารคาสอน ของอาจารย์ผู้สอนแต่ละหัวข้อเรื่อง
3. 2 Margulis AR, Burhenne HJ, editors. Margulis and Burhenne’s alimentary
tract radiology. 5th ed. St. Louis:
Mosby; 1994.
3. 3 Gore RM, Levine MS. Textbook of gastrointestinal radiology. 3rd ed.
Philadelphia: Saunders; 2008.
Physical Medicine and Rehabilitation
1. ตาราและเอกสารหลัก
1.1 จั ก รกริ ช กล้ า ผจญ, บรรณาธิ ก าร. เวชศาสตร์ ฟื้ น ฟู ส าหรั บ เวชปฏิ บั ติ ทั่ ว ไป.
เชียงใหม่: คณะแพทย์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2549.
1. 2 Braddom RL. Physical medicine  rehabilitation. 2nd ed. Philadelphia:
W.B.Saunders; 2001.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญอ่านเพิ่มเติม
2.1 สมาคมเวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย. ตาราเวชศาสตร์ฟื้นฟู. 2 เล่ม. พิมพ์ครั้งที่
3. กรุงเทพฯ:
สมาคมเวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย; 2539
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2.2 Frontera WR, Gans BM, Walsh NE, Robinson LR. DeLisa’s Physical medicine
and rehabilitation: principles
and practice. 5th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer/Lippincott WilliamsWilkins;
2010
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
3.1 เอกสารประกอบการสอน เอกสารคาสอน ของอาจารย์ผู้สอนแต่ละหัวข้อเรื่อง
3.2 กิ่งแก้ว ปาจารีย์, บรรณาธิการ. เวชศาสตร์ฟ้นื ฟูสาหรับเวชปฏิบัติทั่วไป. กรุงเทพฯ:
คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล; 2548
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
1.1 ให้นสิ ิตประเมินรายวิชาโดยแบบประเมิน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ
1.2 ให้นสิ ิตประเมินผู้สอนโดยแบบประเมิน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
2.1 ผลการสอบและการเรียนรูข้ องนิสิต
2.2 การทวนสอบผลการประเมินการเรียนรู้
2.3 ทดสอบความรูเ้ บือ้ งต้นที่จาเป็นก่อนการเรียนบทใหม่
2.4 สังเกตการณ์การเรียนของนิสิตในระหว่างเรียน
2.5 ตรวจสอบความเข้าใจของนิสติ เป็นรายบุคคลในระหว่างเรียน
2.6 นางานที่มอบหมายหรือข้อสอบ มาอภิปรายหรือเฉลยในระหว่างเรียน พร้อมตอบข้อ
ซักถาม
2.7 ให้นสิ ิตมีส่วนร่วมในการประเมินโดยแบบประเมิน
3. การปรับปรุงการสอน
3.1 นาผลการประเมินผู้สอนและผลการประเมินรายวิชามาพิจารณาหาแนวทางปรับปรุง
วิธีการสอนและการเรียนรูข้ องนิสิต
3.2 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
3.3 วิเคราะห์ข้อสอบ เพื่อปรับปรุงการสอน และพัฒนาคลังข้อสอบ
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา
4.1 ตรวจสอบข้อสอบว่าสอดคล้องตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้
4.2 ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบและการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต
4.3 ตรวจสอบวิธีการให้คะแนนสอบ ความเที่ยง และการตัดเกรด
4.4 มีการประชุมระหว่างอาจารย์ผู้สอน เพื่อหารือปัญหาการเรียนรู้ของนิสติ และร่วมกัน
หาแนวทางปรับปรุง
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
5.1 มีการปรับปรุงรายวิชาโดยเฉพาะสื่อการเรียนการสอน และเนื้อหาใหม่ให้ทันสมัยอยู่
เสมอ
5.2 ในแต่ละภาคการศึกษาจะมีการนาผลการประเมิ นการสอนตาม มคอ.5 มาพิจารณา
ปรับปรุงแนวทางการสอนในภาคการศึกษาต่อไป
5.3 ทบทวนและปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาทุกปีตาม มคอ.7
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ตารางสอนรหัสวิชาการดูแลผู้ป่วยผ่าตัด 1 และ 2
สัปดาห์ที่ 1 เรียนรู้ pre and post operative care + disease of the upper GI tract + UGIH + minor operation skills
7-8
8-9
9-10
10-11
11-12
13-14
14-15
จันทร์
(DSL) ปฐมนิเทศ
(L) Prevention
(L) Basic
(L) perioperative
(L) General anesthesia and common problems
ศึกษา
of surgical site science in fluid and blood
คู่มอื
infection
anesthesia transfusion
อังคาร SDL
(L) Wound healing (S) Informed consent
(S) Pre-operative
(S) Post-operative care and discharge
and wound care
order
planning
พุธ

Ward
work

Service round

(L) Disease of
the esophagus

พฤหัส

Ward
work

Service round

Case conference
(upper gastrointestinal
hemorrhage)

ศุกร์

SDL/ ward work

หมายเหตุ

(L )Disease of stomach and
duodenum

(L) Disease of skin,
subcutaneous
tissue, fascia and
muscle

OPD ศัลยกรรมทั่วไป/OR เล็ก

Independent DSL
- gastric lavage
- gastric gavage
and irrigation
(L) Common local
anesthesia

Bedside teaching
(disease of esophagus/
stomach/ duodenum)

15-16
(L) Post anesthetic
care and pain
management
Independent DSL
- wound dressing

16-17
SDL

DSL เตรียม
case conference

SDL/
ward
work

Independent DSL
- aseptic surgical technique
- การล้างมือ การใส่เสื้อ การสวมถุงมือ
- suture technique, suture material, knotting
(S) Pulmonary rehabilitation
Independent DSL
- urethral
catheterization

1. L หมายถึง การบรรยาย
2. S หมายถึง การฝึกเวชปฏิบัติ
3. SDL หมายถึง การศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมถึงการฝึกทบทวนหัตถการต่างๆในห้องฝึกปฏิบัติ โดยนิสิตเป็นผู้กาหนดสิ่งที่ต้องการเรียนรู้เอง
4. DSL หมายถึง การศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมถึงการฝึกทบทวนหัตถการต่างๆในห้องฝึกปฏิบัติ โดยอาจารย์เป็นผู้กาหนดสิ่งที่ต้องการให้นิสิตเรียนรู้
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SDL/
ward
work

ตารางสอนรหัสวิชาการดูแลผู้ป่วยผ่าตัด 1 และ 2
สัปดาห์ที่ 2 เรียนรู้ 1 basic anesthetic procedure ได้แก่ air way management and endotracheal intubation
2 common surgical problem ได้แก่ breast mass, groin and scrotal mass, appendicitis, intestinal obstruction, disease of the lower GI tract และ LGIH
7-8
8-9
9-10
10-11
11-12
13-14
14-15
15-16
16-17
จันทร์
SDL/ ward work
(S) Air way management and endotracheal
(L) Breast mass
Bedside teaching Independent DSL
Independent DSL
intubation
(breast mass)
- common benign
- anatomy of
non-infectious
groin and
breast disorders
spermatic cord
- phyllodes tumors
อังคาร Ward Service OPD ศัลยกรรมทั่วไป/OR เล็ก
(L) Abdominal wall
Bedside teaching (L) Intestinal
Independent DSL
work round
hernia, groin
(groin/ scrotal
obstruction
- anatomy of the
and scrotal mass
mass)
perirectal space
พุธ
Ward Service (L)
Bedside
Dependent DSL*
Dependent DSL*
(L) Disease of
(L) Disease of the
DSL
work round
Appendicitis teaching
- Meckel’s
- carcinoid tumor of
the colon
anorectum
เตรียม case
(appendicitis)
diverticulum
the appendix
conference
พฤหัส
Ward Service (S) X-ray
Bedside teaching
Case conference
Bedside teaching
SDL/ ward work
work round
- acute abdomen series
(intestinal
(lower gastrointestinal hemorrhage)
(disease of colo-anoobstruction)
rectum)
ศุกร์
SDL/ ward work
OPD ศัลยกรรมทั่วไป/OR เล็ก
(S) Barium contrast GI studies
(S) Stoma care
SDL/ ward work
หมายเหตุ
1. L หมายถึง การบรรยาย
2. S หมายถึง การฝึกเวชปฏิบัติ
3. SDL หมายถึง การศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมถึงการฝึกทบทวนหัตถการต่างๆในห้องฝึกปฏิบัติ โดยนิสิตเป็นผู้กาหนดสิ่งที่ต้องการเรียนรู้เอง
4. DSL หมายถึง การศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมถึงการฝึกทบทวนหัตถการต่างๆในห้องฝึกปฏิบัติ โดยอาจารย์เป็นผู้กาหนดสิ่งที่ต้องการให้นิสิตเรียนรู้
5. * หมายถึง นิสิตแพทย์มนี ัดกลับมาพบกับอาจารย์อีกครั้งในสัปดาห์ที่ 7 เพื่อสรุปผลการเรียนรู้ด้วยตนเองให้อาจารย์ฟังหรือตอบคาถามของอาจารย์
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ตารางสอนรหัสวิชาการดูแลผู้ป่วยผ่าตัด 1 และ 2
สัปดาห์ที่ 3 เรียนรู้ 1 basic anesthetic procedure(ต่อ) ได้แก่ venipuncture, intravenous fluid infusion และ injection
2 common surgical problem(ต่อ) ได้แก่ disease of pancreatico-hepato-biliary system, jaundice, abdominal mass และ abdominal pain
3 hemiplegia rehabilitation และ การออกเอกสารรับรองความพิการ
7-8
8-9
9-10
10-11
11-12
13-14
14-15
15-16
จันทร์
SDL/ ward work
(S) Venipuncture, intravenous fluid infusion, ID/SC/IV/IM
(L) Disease of the pancreas Dependent DSL*
injection
- endocrine tumor of
the pancreas
อังคาร Ward Service OPD ศัลยกรรมทั่วไป/OR เล็ก
(L) Disease of liver and
Case conference
work round
biliary system
(jaundice)
พุธ

Ward
work

พฤหัส

Ward Service
work round
SDL/ ward work

ศุกร์
หมายเหตุ

1.
2.
3.
4.
5.

Service
round

Bedside teaching Dependent DSL*
(disease of
- phaeochromocytoma
pancreaticohepatobiliary
system)
Case conference
(abdominal pain)
OPD ศัลยกรรมทั่วไป/OR เล็ก

Dependent DSL*
- indication of
splenectomy

Case conference
(ก้อนที่ท้อง)

(L) Abdominal pain

Bedside teaching
(abdominal pain)

(S) Ultrasound of the
hepatobiliary system
(S) Hemiplegia rehabilitation

SDL/ ward work
(S) การออกเอกสาร
รับรองความพิการ

L หมายถึง การบรรยาย
S หมายถึง การฝึกเวชปฏิบัติ
SDL หมายถึง การศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมถึงการฝึกทบทวนหัตถการต่างๆในห้องฝึกปฏิบัติ โดยนิสิตเป็นผู้กาหนดสิ่งที่ต้องการเรียนรู้เอง
DSL หมายถึง การศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมถึงการฝึกทบทวนหัตถการต่างๆในห้องฝึกปฏิบัติ โดยอาจารย์เป็นผู้กาหนดสิ่งที่ต้องการให้นิสิตเรียนรู้
* หมายถึง นิสิตแพทย์มนี ัดกลับมาพบกับอาจารย์อีกครั้งในสัปดาห์ที่ 7 เพื่อสรุปผลการเรียนรู้ด้วยตนเองให้อาจารย์ฟังหรือตอบคาถามของอาจารย์
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16-17
DSL
เตรียม case
conference
DSL
เตรียม case
conference
DSL
เตรียม case
conference

SDL/
ward work

ตารางสอนรหัสวิชาการดูแลผู้ป่วยผ่าตัด 1 และ 2
สัปดาห์ที่ 4 เรียนรู้ disease of vessels
7-8
8-9
9-10
10-11
จันทร์
Dependent DSL* OPD ศัลยกรรมทั่วไป/OR เล็ก
- biology of
hemostasis
อังคาร Ward Service OPD ศัลยกรรมทั่วไป/OR เล็ก
work round
พุธ
Ward Service (L) Peripheral arterial occlusive
work round
disease
- aortoiliac occlusive disease
- lower extremity arterial occlusive
disease
พฤหัส
Ward Service (S) Intravascular contrast studies
work round
(arterial and venous studies)
ศุกร์
SDL/ ward work
OPD ศัลยกรรมทั่วไป/OR เล็ก

หมายเหตุ

11-12

13-14
14-15
(L) SVC obstruction, varicose (L) DVT, pulmonary
veins of lower extremities
embolism

(L) Diabetic foot

Bedside teaching
(disease of vessels)

(L) Aortic aneurysm and dissection, threatening
ruptured and ruptured dissecting aortic aneurysm
Dependent DSL*
Non-atherosclerotic disorder of blood vessels
- Buerger’s disease
- temporal arteritis
- Kawasaki disease
- Marfan’s syndrome
- Takayasu’s arteritis - Raynaud’s syndrome
(S) Venous cutdown and measurement of central
venous pressure
Dependent DSL**
- หลักการทา ข้อบ่งชี้ และข้อควรระวังของ
subclavian และ jugular catheterization

15-16
16-17
Dependent DSL*
- mesenteric vein
thrombosis
Dependent DSL**
- carotid artery disease
Dependent DSL**
Visceral artery disease
- mesenteric artery
disease
- renal artery disease
SDL/ ward work
SDL/ ward work

1. L หมายถึง การบรรยาย
2. S หมายถึง การฝึกเวชปฏิบัติ
3. SDL หมายถึง การศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมถึงการฝึกทบทวนหัตถการต่างๆในห้องฝึกปฏิบัติ โดยนิสิตเป็นผู้กาหนดสิ่งที่ต้องการเรียนรู้เอง
4. DSL หมายถึง การศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมถึงการฝึกทบทวนหัตถการต่างๆในห้องฝึกปฏิบัติ โดยอาจารย์เป็นผู้กาหนดสิ่งที่ต้องการให้นิสิตเรียนรู้
5. * หมายถึง นิสิตแพทย์มนี ัดกลับมาพบกับอาจารย์อีกครั้งในสัปดาห์ที่ 7 เพื่อสรุปผลการเรียนรู้ด้วยตนเองให้อาจารย์ฟังหรือตอบคาถามของอาจารย์
6. ** หมายถึง นิสิตแพทย์มนี ัดกลับมาพบกับอาจารย์อีกครั้งในสัปดาห์ที่ 8 เพื่อสรุปผลการเรียนรู้ด้วยตนเองให้อาจารย์ฟังหรือตอบคาถามของอาจารย์
7. วันเสาร์หรือวันอาทิตย์ ก่อนจะขึ้นสัปดาห์ที่ 5 จะมี formative evaluation ด้วยวิธี constructed response question(CRQ) หรือ short answer question(SAQ)
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ตารางสอนรหัสวิชาการดูแลผู้ป่วยผ่าตัด 1 และ 2
สัปดาห์ที่ 5 เรียนรู้ mass of eye and ENT + first aid management of injured patient + injury of head and eye + pressure sore
7-8
8-9
9-10
10-11
11-12
13-14
14-15
15-16
จันทร์
SDL/ ward work
(L) Thyroid gland disease
(L) Congenital
(L) Salivary gland
Independent DSL
DSL
neck mass
disease
- tumor of oroเตรียม case
nasopharynx and
conference
larynx
อังคาร Ward Service OPD ศัลยกรรมทั่วไป/OR เล็ก
(L) Parathyroid gland Case conference
work round
disorder
(ก้อนที่คอ)
พุธ
Ward Service (L) Tumor of the
(L) Eye injury, acute corneal
(L) External causes of (S) First aid management of injured
work round
eye
abrasion and ulcer
injuries, heat stroke
patient
พฤหัส

Ward
work

ศุกร์

SDL/ ward work

หมายเหตุ

1.
2.
3.
4.

Service
round

(L) Head injury

(S) X-ray
- skull series
- c-spine X-ray
- lateral soft tissue neck X-ray
OPD ศัลยกรรมทั่วไป/OR เล็ก

16-17
SDL/ ward work

SDL/ ward work
Independent DSL
- anatomy of the
base of skull

(S) CT scan in head injury

Dependent DSL
- prevention and management of
pressure sore

(S) Prevention and management of pressure
sore

SDL/ ward work

L หมายถึง การบรรยาย
S หมายถึง การฝึกเวชปฏิบัติ
SDL หมายถึง การศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมถึงการฝึกทบทวนหัตถการต่างๆในห้องฝึกปฏิบัติ โดยนิสิตเป็นผู้กาหนดสิ่งที่ต้องการเรียนรู้เอง
DSL หมายถึง การศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมถึงการฝึกทบทวนหัตถการต่างๆในห้องฝึกปฏิบัติ โดยอาจารย์เป็นผู้กาหนดสิ่งที่ต้องการให้นิสิตเรียนรู้
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ตารางสอนรหัสวิชาการดูแลผู้ป่วยผ่าตัด ๑ และ ๒
สัปดาห์ที่ 6 เรียนรู้ injury ของอวัยวะอื่น(ต่อ)
7-8
8-9
9-10
10-11
จันทร์
SDL/ ward work
OPD ศัลยกรรมทั่วไป/OR เล็ก
อังคาร

11-12

Ward
work
Ward
work

Service
round
Service
round

OPD ศัลยกรรมทั่วไป/OR เล็ก
(L) Metabolic response to injury and
surgical nutrition

SDL/ ward work

พฤหัส

Ward
work

Service
round

ศุกร์

SDL/ ward work

Dependent DSL**
- hemorrhagic
shock and
resuscitation
Dependent DSL**
- extremity injury

Dependent DSL**
- abdominal
compartment
syndrome
Dependent DSL**
- tetanus

พุธ

หมายเหตุ

1.
2.
3.
4.
5.

Dependent DSL**
- the bloody
vicious cycle
Dependent DSL**
- compartment
syndrome

13-14
14-15
(L) Maxillofacial
(L) Neck injury
injury
(L) Abdominal
(L) KUB injury
injury
(S) Focused abdominal sonography
for trauma (FAST)

15-16
(L) Chest injury

Case conference(อุบัติเหตุ)

Bedside teaching
(case ที่นิสิตแพทย์
สนใจ)

Dependent DSL**
- pelvic fracture
Bedside teaching
(trauma)

ทบทวนหัตถการพื้นฐานทางวิสัญญีวิทยา(basic anesthetic procedure)
- air way management and endotracheal intubation
- venipuncture, intravenous fluid infusion, ID/SC/IV/IM injection
- local anesthetic infiltration

L หมายถึง การบรรยาย
S หมายถึง การฝึกเวชปฏิบัติ
SDL หมายถึง การศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมถึงการฝึกทบทวนหัตถการต่างๆในห้องฝึกปฏิบัติ โดยนิสิตเป็นผู้กาหนดสิ่งที่ต้องการเรียนรู้เอง
DSL หมายถึง การศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมถึงการฝึกทบทวนหัตถการต่างๆในห้องฝึกปฏิบัติ โดยอาจารย์เป็นผู้กาหนดสิ่งที่ต้องการให้นิสิตเรียนรู้
** หมายถึง นิสิตแพทย์มนี ัดกลับมาพบกับอาจารย์อีกครั้งในสัปดาห์ที่ 8 เพื่อสรุปผลการเรียนรู้ด้วยตนเองให้อาจารย์ฟังหรือตอบคาถามของอาจารย์
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16-17
(S) Intercostal
drainage
SDL/
ward work
DSL
เตรียม case
conference
SDL/ ward work

ตารางสอนรหัสวิชาการดูแลผู้ป่วยผ่าตัด 1 และ 2
สัปดาห์ที่ 7 สรุปผลการเรียนรู้ด้วยตนเองในเรือ่ งที่เคยได้รับมอบหมาย ให้อาจารย์ฟังหรือตอบคาถามอาจารย์
7-8
8-9
9-10
10-11
11-12
13-14
14-15
15-16
จันทร์
SDL/ ward work
OPD ศัลยกรรมทั่วไป/OR เล็ก
สรุปผลการเรียนรู้ด้วยตนเองเรือ่ ง
- Meckel’s diverticulum
- carcinoid tumor of the appendix
- indication of splenectomy
อังคาร Ward Service OPD ศัลยกรรมทั่วไป/OR เล็ก
สรุปผลการเรียนรู้ด้วยตนเองเรือ่ ง
work round
- endocrine tumor of the pancreas
- phaeochromocytoma
พุธ
Ward Service สรุปผลการเรียนรู้ด้วยตนเองเรือ่ ง disease of the upper
สรุปผลการเรียนรู้ด้วยตนเองเรือ่ ง disease of the lower GI tract
work round
GI tract ที่อาจารย์มอบหมายให้คน้ คว้าเพิ่มเติม
ที่อาจารย์มอบหมายให้ค้นคว้าเพิม่ เติม
พฤหัส
Ward Service สรุปผลการเรียนรู้ด้วยตนเองเรือ่ ง
สรุปผลการเรียนรู้ด้วยตนเองเรือ่ ง
work round
disease of pancreatico-hepato-biliary system
- biology of hemostasis
ที่อาจารย์มอบหมายให้ค้นคว้าเพิม่ เติม
- mesenteric vein thrombosis
- non-atherosclerotic disorder of blood vessels
ศุกร์
SDL/ ward work
สรุปผลการเรียนรู้ด้วยตนเองเรือ่ งทาง
สรุปผลการเรียนรู้ด้วยตนเองเรือ่ งทาง
SDL/ ward work
physical medicine and rehabilitation
ophthalmology
ที่อาจารย์มอบหมายให้ค้นคว้าเพิม่ เติม
ที่อาจารย์มอบหมายให้ค้นคว้าเพิม่ เติม
หมายเหตุ
SDL หมายถึง การศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมถึงการฝึกทบทวนหัตถการต่างๆในห้องฝึกปฏิบัติ โดยนิสิตเป็นผู้กาหนดสิ่งที่ต้องการเรียนรู้เอง
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16-17
SDL/ ward work

SDL/ ward work

SDL/ ward work
SDL/ ward work

ตารางสอนรหัสวิชาการดูแลผู้ป่วยผ่าตัด 1 และ 2
สัปดาห์ที่ 8 สรุปผลการเรียนรูด้ ้วยตนเองในเรื่องที่เคยได้รบั มอบหมาย ให้อาจารย์ฟังหรือตอบคาถามอาจารย์(ต่อ)และสอบลงกอง
7-8
8-9
9-10
10-11
11-12
13-14
14-15
15-16
16-17
จันทร์
SDL/ ward work
OPD ศัลยกรรมทั่วไป/OR เล็ก
สรุปผลการเรียนรู้ด้วยตนเองเรือ่ ง
SDL/
- carotid artery disease
ward
- visceral artery disease
work
- หลักการทา ข้อบ่งชี้ และข้อควรระวังของ subclavian และ jugular catheterization
อังคาร Ward Service OPD ศัลยกรรมทั่วไป/OR เล็ก
สรุปผลการเรียนรู้ด้วยตนเองเรือ่ ง
SDL/
work round
- hemorrhagic shock and resuscitation
ward
- the bloody vicious cycle
work
- abdominal compartment syndrome
พุธ
Ward Service สรุปผลการเรียนรู้ด้วยตนเองเรือ่ ง
ทบทวนหัตถการพื้นฐานทางศัลยกรรมทั่วไป
work round
- pelvic fracture
1. ทาได้ถูกต้องด้วยตนเอง
- extremity injury
- aseptic and sterile technique for surgery
- excision of benign tumor of skin
- compartment syndrome
- suture technique, suture material, knotting
- excisional and incisional biopsy of skin
- tetanus
- wound and stomal care
- first aid management of injured patient
- gastric lavage, gastric gavage and irrigation
- venous cutdown and CVP measurement
- incision and drainage of skin
- urethral catheterization
- excisional and nonexcisonal debridement of wound or infection
2. ทาได้ถูกต้องภายใต้คาแนะนา
- removal of nail
- intercostal drainage
พฤหัส
Ward Service SDL/ ward work
SDL/ ward work
work round
ศุกร์
SDL/ ward work
สอบทฤษฎี
สอบปฏิบัติ
หมายเหตุ

SDL หมายถึง การศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมทั้งการฝึกทบทวนหัตถการต่างๆในห้องฝึกปฏิบัติ
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