หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยพะเยา
พ.ศ. 2553

มคอ. 3 รายวิชา
322505 การดูแลผู้ป่วยผ่าตัด 3
Perioperative Care III

คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา

มคอ. 3 รายละเอียดของรายวิชา
Course Specification
ชื่อสถาบัน
คณะ / ภาควิชา

มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
322505 การดูแลผู้ปุวยผ่าตัด 3 (Perioperative Care III)
2. จานวนหน่วยกิต
6(1-10-7)
3. หลักสูตรและประเภทรายวิชา
แพทยศาสตร์บัณฑิต วิชาพืน้ ฐานอาชีพ
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
นพ.โดมทอง
เหมะธุลินทร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลนครพิงค์
นพ.ฑศฐภรณ์
ดิษฐพานิช
ภาควิชาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลพะเยา
อาจารย์ผู้สอน รพ.นครพิงค์
1. นพ.จารูญ
ลิขติ วัฒนาสกุล ภาควิชาศัลยศาสตร์ (ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ)
2. นพ.ประพนธ์
เปี่ยมอนันต์
ภาควิชาศัลยศาสตร์ (ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ)
3. นพ.สมบูรณ์
ไพจิตรวิเชียร
ภาควิชาศัลยศาสตร์ (ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ)
4. นพ.กรประภัสร์
เรือนโรจน์รุ่ง
ภาควิชาศัลยศาสตร์ (ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ)
5. นพ.ชญตว์
ชาญมานนท์
ภาควิชาศัลยศาสตร์ (ศัลยกรรมประสาท)
6. นพ.อนันต์
วัชราจิตติธรรม
ภาควิชาศัลยศาสตร์ (ศัลยกรรมตกแต่ง )
7. นพ.สมหมาย
โรจนานุกูลพงศ์
ภาควิชาศัลยศาสตร์ (ศัลยกรรมทั่วไป)
8. นพ.ธานี
ลิม้ ทอง
ภาควิชาศัลยศาสตร์ (ศัลยกรรมทั่วไป)
9. นพ.สุรเดช
หวังตระกูล ภาควิชาศัลยศาสตร์ (ศัลยกรรมทั่วไป)
10.นพ.กิจจา
เจียรวัฒนกนก ภาควิชาศัลยศาสตร์ (ศัลยกรรมทั่วไป)
11.นพ.กิตติสัณห์
กาญจนวงศ์ชัย ภาควิชาศัลยศาสตร์ (ศัลยกรรมทั่วไป)
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12.นพ.อมรชัย
13.นพ.ธรณี
14.นพ.สุนิล
15.นพ.ราชันย์พัทธ์
16.นพ.ชวิน
17.นพ.โดมทอ
ง
18.นพ.ชนัตถ์
19.พญ.จงลักษณ์
20.นพ.พงศ์พัฒน์
21.พญ.ปราณิศา
22.พญ.ประกายวรรณ
23.พญ.ลักขณาพรรณ
24.พญ.พีรยา
25.พญ.อภัย
26.พญ.สุนทรี
27.พญ.ดวงกมล
28.พญ.เมลิสสา
29.พญ.ลัคนา
30.นพ.จิระ
31.นพ.ฉัตรชัย
32.นพ.ทวี
33.พญ.ลดาวรรณ
34.นพ.ภีศเดช
35.พญ.สุมิตรา
36.พญ.รุ่งนภา
37.นพ.เรวัต
38.พญ.กนกรัตน์
39.พญ.บงกช
40.นพ.เชิง

กริชนิกรกุล
ภาควิชาศัลยศาสตร์ (ศัลยกรรมทั่วไป)
กายี ภาควิชาศัลยศาสตร์ (ศัลยกรรมทั่วไป)
กุลจลา
ภาควิชาศัลยศาสตร์ (ศัลยกรรมทั่วไป)
วรเวชานนท์
ภาควิชาศัลยศาสตร์ (ศัลยกรรมทั่วไป)
บัดติยา
ภาควิชาศัลยศาสตร์ (ศัลยกรรมทั่วไป)
เหมะธุลินทร์
ภาควิชาศัลยศาสตร์ (ศัลยกรรมทั่วไป)
คุณชยางกูร
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
เปาอินทร์
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
สัตโยภาส
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
วงศ์หมึก
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
ตาเรืองศรี
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
หลวงกัน
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
ชัยศิริ
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
วิวัฒน์ชัยกุล
ภาควิชารังสีวิทยา
มูลรินต๊ะ
ภาควิชารังสีวิทยา
ประดิษฐ์ดว้ ง
ภาควิชารังสีวิทยา
พันธุ์เมธิศร์
ภาควิชารังสีวิทยา
ทิมเสน
ภาควิชารังสีวิทยา
สร้อยสุวรรณ
ภาควิชารังสีวิทยา
คูณรังสีสมบูรณ์ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
ธนุภาพรังสรรค์ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
หาญไพโรจน์
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
สัมมานันท์
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
ตระการศิลป์
ภาควิชาจักษุวิทยา
สิทธิรังสรรค์
ภาควิชาจักษุวิทยา
จิวนารมณ์
ภาควิชาจักษุวิทยา
ชุ่มภิรมย์
ภาควิชาจักษุวิทยา
ธีรกิตติกุล
ภาควิชาจักษุวิทยา
จิรวิศัลย์
ภาควิชาจักษุวิทยา

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่เี รียน
ภาคการศึกษาปลาย พ.ศ. 2557 ชั้นปีที่ 5
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6. รายวิชาที่เรียนมาก่อน
322408 การดูแลผู้ปุวยผ่าตัด 1 (Perioperative Care I)
322409 การดูแลผู้ปุวยผ่าตัด 2 (Perioperative Care II)
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
โรงพยาบาลนครพิงค์
9. วันที่จัดทารายละเอียดของรายวิชา
25 ตุลาคม 2554
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา
วัตถุประสงค์ทั่วไป
เมือ่ ผ่านการเรียนรู้ นิสิตแพทย์มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถประยุกต์ใช้วิชาการ สามารถ
ปฏิบัติทักษะทางคลินกิ การตรวจทางรังสี หัตถการ ทักษะด้านการสื่อสาร ในการดูแลรักษาผูป้ ุวย
ศัลยกรรมเฉพาะทาง ได้แก่ Urological surgery, Neurosurgery, Plastic surgery, Thoracic surgery,
Pediatric surgery และศัลยกรรมทั่วไป ที่พบบ่อยอย่างองค์รวม และด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
ตลอดจนสามารถบูรณาการกับสาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ วิสัญญีวทิ ยา โสต ศอ นาสิกวิทยา
และจักษุวิทยา
ด้านปัญญาพิสัย
1. มีความรู้ ความเข้าใจในนิยาม ระบาดวิทยาคลินิก สาเหตุและปัจจัยก่อโรค อาการวิทยา พยาธิ
กาเนิด พยาธิสรีรวิทยา ภาวะแทรกซ้อนและการพยากรณ์โรค ของ ภาวะหรือโรคทางศัลยกรรม
เฉพาะทาง รวมถึงภาวะหรือโรคทางโสต ศอ นาสิกวิทยา และจักษุวิทยาที่ตอ้ งรับการรักษาด้วยการ
ผ่าตัดหรือหัตถการ ทั้งที่ฉุกเฉินและไม่ฉุกเฉินที่พบบ่อยหรือเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สาคัญของประเทศ
(ดูภาคผนวก)
2. ประยุกต์ความรู้ ความเข้าใจในข้อ 1 มาใช้ในการวินจิ ฉัย วินิจฉัยแยกโรค หรือปรึกษาขอ
คาแนะนาเพิ่มเติมจากศัลยแพทย์เฉพาะทาง ศัลยแพทย์ทั่วไป หรือแพทย์เฉพาะทางในสาขาที่เกี่ยวข้อง
เพื่อดูแลรักษา หรือเพื่อประเมินและเตรียมความพร้อมของผู้ปุวยก่อนผ่าตัด ดูแลผู้ปุวยระหว่างผ่าตัด
และหลังผ่าตัด หรือเพื่อดูแลรักษาผูป้ ุวยก่อนส่งตัวและระหว่างส่งตัวไปรักษาต่อที่อ่นื รวมถึงมีการ

หน้า 3

วางแผนจาหน่าย การปูองกันโรคและฟื้นฟูสภาพให้แก่ผู้ปุวยศัลยกรรมเฉพาะทางได้อย่างเหมาะสมกับ
สภาวะโรคและสถานการณ์
ด้านทักษะพิสัย
1. ปฏิบัติ ทักษะทางคลินิก สาหรับการดูแลผู้ปุวยศัลยกรรมเฉพาะทาง (Urological surgery,
Neurosurgery, Plasticsurgery, Thoracic surgery, Pediatric surgery) รวมทั้งผู้ปุวยทางโสต ศอ นาสิก
วิทยาและจักษุวิทยาที่ตอ้ งรับการรักษาด้วยการผ่าตัดหรือหัตถการ ได้อย่างเหมาะสมกับสภาวะโรคและ
สถานการณ์ ได้แก่
1.1 การซักประวัติ ตรวจร่างกาย การวินจิ ฉัยแยกโรค การวินจิ ฉัยโรคและภาวะแทรกซ้อน
1.2 การประเมินและเตรียมความพร้อมของผู้ปุวยก่อนผ่าตัด การดูแลผูป้ ุวยระหว่างและหลัง
ผ่าตัด
1.3 การดูแลผู้ปุวยก่อนส่งตัวและระหว่างส่งตัวไปรักษาต่อที่อ่นื
1.4 การวางแผนจาหน่าย การปูองกันโรคและฟื้นฟูสภาพ
2. ปฏิบัติทักษะการตรวจทางรังสีวทิ ยา
2.1 อ่านและแปลผลการตรวจ ด้วยตนเองได้ถูกต้อง อธิบายขั้นตอนการตรวจ
ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิด ข้อบ่งชี้ ข้อห้าม สภาพและเงื่อนไขที่เหมาะสม สาหรับ
2.1.1 skull and sinuses
2.1.2 nasal bone X-ray
2.1.3 c-spine X-ray
2.1.4 lateral soft tissue neck X-ray
2.1.5 plain KUB
2.2 แปลผลรายงานการตรวจ ได้อย่างถูกต้อง อธิบายภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิด ข้อบ่งชี้
ข้อห้าม สภาพและ เงื่อนไขที่เหมาะสม เตรียมผูป้ ุวยสาหรับการตรวจ สาหรับ
2.2.1 computed tomography (CT) scan of head
2.2.2 intravenous pyelography (IVP)
3. ปฏิบัติหัตถการทางศัลยกรรมเฉพาะทาง อธิบายขั้นตอนการกระทา ภาวะแทรกซ้อนที่
อาจจะเกิดได้ถูกต้อง ข้อบ่งชี้ ข้อห้าม สภาพและเงื่อนไขที่เหมาะสม และ
ก. เคยช่วยทา สาหรับ
3.1 circumcision
3.2 suprapubic tap
ข. สามารถให้คาแนะนาปรึกษาแก่ผู้ป่วยได้ถูกต้อง สาหรับ
3.3 vasectomy
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4. ปฏิบัติหัตถการพื้นฐานทางวิสัญญีวิทยา อธิบายขั้นตอนการกระทา ภาวะแทรกซ้อนที่
อาจจะเกิดได้ถูกต้อง ตรวจและประเมิน ข้อบ่งชี้ ข้อห้าม สภาพและเงื่อนไขที่เหมาะสม และ
ก. ทาได้ด้วยตนเอง วินิจฉัยและดูแลบาบัดภาวะแทรกซ้อนได้ สาหรับ
4.1 airway maneuver
4.2 face mask ventilation
4.3 endotracheal intubation
4.4 venipuncture
4.5 intravenous fluid infusion
4.6 injection: intradermal, subcutaneous, intravenous, intramuscular
4.7 local infiltration and digital nerve block
ข. เคยช่วยทา สาหรับ
4.8 general anesthesia for uncomplicated patient for simple surgery
ค. สามารถให้คาแนะนาปรึกษาแก่ผู้ป่วยได้ถูกต้อง สาหรับ
4.9 spinal anaesthesia
4.10 common peripheral nerve block ได้แก่ brachial plexus nerve block, wrist block,
femoral nerve block และ ankle nerve block
5. ปฏิบัติหัตถการพื้นฐานทางโสต ศอ นาสิกวิทยา อธิบายขั้นตอนการกระทา ภาวะแทรกซ้อน
ที่อาจจะเกิดได้ถูกต้อง ตรวจและประเมิน ข้อบ่งชี้ ข้อห้าม สภาพและเงื่อนไขที่เหมาะสม และ
ก. ทาได้ด้วยตนเอง วินิจฉัยและดูแลบาบัดภาวะแทรกซ้อนได้ สาหรับ
5.1 anterior nasal packing
5.2 tracheostomy care and changing
ข. ทาภายใต้การแนะนาได้ถูกต้อง สาหรับ
5.3 removal of foreign body from ear, nose and throat
ค. เคยช่วยทา สาหรับ
5.4 posterior nasal packing
5.5 tracheostomy
6. ปฏิบัติหัตถการพื้นฐานพื้นฐานทางจักษุวิทยา อธิบายขั้นตอนการกระทา ภาวะแทรกซ้อน
ที่อาจจะเกิดได้ถูกต้อง ตรวจและประเมิน ข้อบ่งชี้ ข้อห้าม สภาพและเงื่อนไขที่เหมาะสม และ
ก. ทาได้ด้วยตนเอง วินิจฉัยและดูแลบาบัดภาวะแทรกซ้อนได้ สาหรับ
6.1 topical eye drugs application
6.2 eye irrigation
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6.3 pressure patch
ข. ทาภายใต้การแนะนาได้ถูกต้อง สาหรับ
6.4 removal of foreign body from conjunctiva
6.5 incision and curettage of external hordeolum
ค. เคยช่วยทา สาหรับ
6.6 removal of embedded foreign body from cornea without incision
7. ปฏิบัติทักษะด้านการสื่อสาร ได้แก่
การสื่อสารทั่วไป
7.1 สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ ปัจจัยที่อาจส่งผลต่อการสื่อสาร
ได้แก่ สภาพร่างกาย จิตใจ อารมณ์ บรรยากาศแวดล้อมและภูมิหลัง เช่น อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
ภาษา วัฒนธรรม ความเชื่อ เป็นต้น
7.2 สื่อสารผ่านสื่อประเภทต่างๆได้อย่างเหมาะสม เช่น โทรศัพท์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์
เป็นต้น
7.3 มีทักษะในการ รับรู้ข้อมูลอย่างเหมาะสมและมีวจิ ารณญาณ ผ่านวิธีการสื่อสาร
ประเภทต่างๆ
7.4 มีทักษะในการรับฟัง พูด สอน อ่าน เขียน แสดงกิรยิ าท่าทาง และ ใช้ทักษะด้านการ
สื่อสารเหล่านี้ร่วมกับเจตนาที่ดีในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผูอ้ ื่น
การสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติ
7.5 มีทักษะในการสัมภาษณ์ ซักประวัติผู้ป่วยและญาติ ใช้ศัพท์และภาษาที่ผู้ปุวยกับ
ญาติเข้าใจได้
7.6 มีทักษะในการรับฟังปัญหา เข้าใจความรู้สึก ความวิตกกังวลของผู้ป่วยและญาติ
อีกทั้งสามารถตอบคาถาม อธิบาย ให้คาปรึกษาแนะนาอย่างเหมาะสม
7.7 มีทักษะการสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติในสถานการณ์ต่างๆ ดังนี้
7.7.1 การแจ้งโรคและการรักษา
7.7.2 การแจ้งข่าวร้าย
7.7.3 การให้กาลังใจ
7.7.4 การให้คาปรึกษา
7.7.5 การให้เลือกการรักษา
7.7.6 การขอคายินยอมการรักษาหรือการผ่าตัด
7.7.7 การสาธิต การแนะนาการปฏิบัติตัว
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การสื่อสารกับผู้เกีย่ วข้อง ได้แก่ ผูร้ ่วมงาน บุคลากรทางกฎหมาย สื่อมวลชน และ
สาธารณชน
7.8 สื่อสารกับผูเ้ กี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การเขียนคาสั่งแพทย์ การบังคับ
บัญชา การรับคาสั่งการรับฟัง การปรึกษาขอคาแนะนา การให้สัมภาษณ์ เป็นต้น โดยคงสมดุลระหว่าง
การเปิดเผยข้อมูลกับการรักษาความลับของผูป้ ุวย และคานึงถึงใจเขาใจเราเป็นหลักสาคัญ
7.9 มีทักษะในการถ่ายทอด ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ แก่ผทู้ ี่เกี่ยวข้อง ให้
สามารถเข้าใจได้
7.10 มีทักษะในการเขียน บันทึกเวชระเบียน บันทึกข้อความทางการแพทย์ ใบรับรอง
แพทย์ ใบส่งตัวผูป้ ุวย และเอกสารทางการแพทย์อื่นๆได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
อ่านง่ายและได้
ประเด็นสาคัญ
7.11 มีทักษะในการนาเสนอด้วยวาจา อภิปรายในที่ประชุม เขียนรายงานหรือบทความ
เชิงวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ น่าสนใจและมีสาระประโยชน์
ด้านเจตพิสัย
1. ตระหนักในหลักสุขภาพองค์รวม โดยตระหนักในองค์ประกอบทั้ง 3 ด้าน คือ
1.1 ด้านโรคทางกายและโรคทางใจ โดยนอกจากจะวินจิ ฉัยและดูแลรักษาแล้ว ควรฟื้นฟู
สภาพ ปูองกันโรค และส่งเสริมสุขภาพทั้งกายและใจเป็นประจาด้วย
1.2ด้านจิตวิญญาณของผู้ป่วย โดยการวินจิ ฉัย การดูแลรักษา การฟื้นฟู การปูองกันโรค
ตลอดจนการส่งเสริมสุขภาพ ควรสอดคล้องกับความคาดหวัง ความฝัน ความชอบ ความสมัครใจของ
ผูป้ ุวยด้วย
1.3 ด้านครอบครัว ชุมชน และเศรษฐฐานะทั้งของผู้ป่วยและของโรงพยาบาลที่ตน
ทางานอยู่ โดย
- ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมของครอบครัวในการดูแลผู้ปุวย ตั้งแต่การตัดสินใจเลือก
วิธีการรักษาหรือไม่รักษา จนถึงการร่วมฟื้นฟู ปูองกันโรคแทรกซ้อน และดูแลสุขภาพผูป้ ุวยทั้งที่
โรงพยาบาลและที่บ้าน
- ตระหนักถึงค่าใช้จ่าย เศรษฐฐานะ ความเป็นไปได้ ความคุ้มค่าเหมาะสมรอบด้าน
ตามหลักของเศรษฐศาสตร์คลินิกและเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ในการดูแลรักษา ฟื้นฟูสภาพ ปูองกัน
โรคและส่งเสริมสุขภาพของผู้ปุวยทั้งที่โรงพยาบาลและที่บ้าน
- ตระหนักถึงข้อจากัดต่างๆที่อาจต้องอาศัยสหวิชาชีพ ครอบครัว สถานีอนามัย ชุมชน
และองค์กรต่างๆ ในการแก้ปัญหาให้ผู้ปุวยแบบบูรณาการ
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2. ตระหนักในการทางานด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ โดยตระหนักในสิ่งพืน้ ฐาน 3 ประการ คือ
2.1 สิ่งที่ทาควรเป็นสิ่งที่ดี มีประโยชน์ตอ่ ผูป้ ุวยและส่วนรวม ได้มาตรฐานของวิชาชีพ
คานึงถึงความปลอดภัยและสิทธิของผูป้ ุวยเป็นสาคัญ มีคุณธรรม และแก้ปัญหาอย่างมีสติ
2.2 ความสาเร็จในการทางานเพื่อส่วนรวม นอกจากจะอาศัยอิทธิบาท 4 แล้ว ยังต้องอาศัย
ความสามัคคี ปรองดอง สามารถทางานเป็นทีม ผู้อ่นื ทางานด้วยแล้วมีความสุข มีทักษะ ในการ
สื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพ สามารถปรับตัวให้อยู่ร่วมกับผูอ้ ื่นได้ มีมารยาทในการเข้าสังคม
เปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่นื ยอมรับ ปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องของตน เคารพกฎ กติกา และ
เสียงส่วนใหญ่ มีความสัมพันธ์อันดีกับผูป้ ุวยและญาติ เพื่อนร่วมงาน เพื่อนฝูงและครอบครัวของตนเอง
2.3 มีความสุขและความภาคภูมิใจในการทางาน เป็นตัวอย่างที่ดีในการดูแลรักษาสุขภาพ
ของตนเองมีสุขภาพที่ดขี ึน้ ของผู้ปุวยเป็นรางวัลของชีวติ มีความรับผิดชอบ มีนิสัยที่จะให้ เสียสละ มี
พรหมวิหาร 4 ไม่ทาลายความสุข ความหวัง ความภาคภูมใิ จ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ปุวย
รู้จักยืดหยุ่น ผ่อนคลาย ปล่อยวาง และจัดแบ่งเวลาอย่างเหมาะสม เพื่อดารงชีวติ อยู่ในสังคม
รับมือกับอุปสรรค ความเครียด และภาระหน้าที่อันหลากหลายในชีวติ ประจาวันได้อย่างมีความสุข
2.2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา
ไม่มี เนือ่ งจากเป็นการจัดทาหลักสูตรครั้งแรก
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
3.1 คาอธิบายรายวิชา
ความรูพ้ ืน้ ฐานในการดูแลผู้ปุวยก่อนผ่าตัด ระหว่างการผ่าตัด และหลังผ่าตัด โรคทางศัลยกรรม
เฉพาะทาง(Neurosurgery, Urological surgery, Plastic surgery, Thoracic surgery, Pediatric surgery)
และศัลยกรรมทั่วไปที่พบบ่อย การซักประวัติ ตรวจร่างกาย การวินจิ ฉัยแยกโรคและการวินจิ ฉัยโรค
การส่งและการแปลผลทางห้องปฏิบัติการและทางรังสี ข้อบ่งชี้ ข้อห้าม หลักการ ขั้นตอนการกระทา
ของหัตถการพืน้ ฐานทางศัลยกรรมเฉพาะทางและวิสัญญีวทิ ยา การปูองกันแก้ไขภาวะแทรกซ้อนที่อาจ
เกิดขึ้นจากการทาหัตถการดังกล่าว การบันทึกเวชระเบียน การส่งต่อผู้ปุวยเพื่อการรักษาต่อ การ
ติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ปุวยและญาติ การดูแล
ผูป้ ุวยแบบองค์รวมและด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ การบูรณาการกับสาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
Basic knowledge and management of perioperative patients(preoperative, intraoperative
and postoperative periods) in general and special surgical condition such as Neurosurgery,
Urological surgery, Plastic surgery, Thoracic surgery and Pediatric surgery, 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 special surgery and anesthesia, medical records, referral
managements, skills in advice, consultation and communication; good attitude in patient care by
the holistic approach; integration with other related medical specialties
3.2 จานวนชั่วโมงที่ใช้ในรายวิชา
บรรยาย เป็น lecture
ปฏิบัติ แบ่งเป็น
1. skill lab/ simulation practice
2 simulation practice / bedside teaching
3. bedside teaching
4. service round
5. operating room
6. OPD
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15

ชัว่ โมง

49
2
19
20
30
30
รวม 150

ชัว่ โมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชัว่ โมง
ชั่วโมง
ชัว่ โมง

ศึกษาด้วยตนเอง แบ่งเป็น
1. directed seft-learning(DSL)
2. seft-directed learning(SDL)
รวม

31
74
105

ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชัว่ โมง

3.3 จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่อี าจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นิสิตเป็น
รายบุคคล
จัดให้นิสติ พบอาจารย์เพื่อขอคาปรึกษาและแนะนาสัปดาห์ละ 2-4 ชั่วโมง โดยอาจารย์จะแจ้งวัน
และ เวลาให้นสิ ิตทราบ
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสิต
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่
ต้องพัฒนา
 ตระหนักในการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ
วิชาชีพ
 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม

1.2 วิธีการสอน

1.3 วิธีการประเมินผล

 สอดแทรกการสอน  ประเมินให้คะแนนจากการสังเกต
และ ยกตัวอย่าง
บุคลิกภาพความเป็นแพทย์ การ
ประกอบ
ปฏิบตั ิ และการแสดงความรูส้ ึกนึก
คิดอย่างเหมาะสม
 สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
และการให้เหตุผลของนิสิต
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2. ความรู้
2.1 ความรู้ท่ตี ้องได้รับ

2.3 วิธีการประเมินผล
formative evaluation
 มีความรู้ ความเข้าใจ  จัดการเรียนการสอนที่เน้น
หลักการ ทฤษฎี และ
ผูเ้ รียนเป็นสาคัญ เพื่อให้นิสติ มี  สังเกตพฤติกรรมและการเรียนรู้
สาระสาคัญเกี่ยวกับการ ความรู้ ความเข้าใจ หลักการ
ของนิสิต แล้วให้ขอ้ มูลย้อนกลับเพื่อ
ดูแลผู้ปุวยศัลยกรรม
ทฤษฎี และสาระสาคัญเกี่ยวกับ ปรับปรุง
เฉพาะทางทั้งในด้านการ การดูแลผู้ปุวยศัลยกรรมเฉพาะ  การสอบข้อเขียนโดยเน้นการนาไป
รักษา พยาบาล การ
ทาง ทั้งในด้านการรักษา
ประยุกต์ใช้กับผูป้ ุวย
ส่งเสริมสุขภาพ การ
พยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ
summative evaluation
ปูองกันโรคและการ
การปูองกันโรค และการฟื้นฟู  การสอบทฤษฎีโดยเน้นข้อสอบที่มี
ฟื้นฟูสภาพ
สภาพ
การวิเคราะห์
 การสอบปฏิบัติ
 log book
 รายงานผูป้ ุวย

3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญา
ที่ต้องพัฒนา
 สามารถรวบรวม
วิเคราะห์
สรุปปัญหา
และเสนอแนะ
แนวทาง
ในการแก้ปัญหา
ด้านการแพทย์

2.2 วิธีการสอน

3.2 วิธีการสอน

3.3 วิธีการประเมินผล

 จัดการเรียนการสอนให้นสิ ิตได้ฝึก
กระบวนการคิดวิเคราะห์ สรุป
ปัญหา และเสนอแนะแนวทาง ใน
การแก้ปัญหาด้านการแพทย์ โดยใช้
- การอภิปราย การวิเคราะห์
กรณีศกึ ษา
- การเรียกตอบเป็นรายบุคคล
ระหว่างการเรียน
- การให้ทารายงานกรณีตัวอย่าง
ผูป้ ุวยส่ง

formative evaluation
 สังเกตพฤติกรรมและการ
เรียนรู้ของนิสติ แล้วให้ขอ้ มูล
ย้อนกลับเพื่อปรับปรุง
 การสอบข้อเขียนโดยเน้น
การนาไปประยุกต์ใช้กับผูป้ ุวย
summative evaluation
 การสอบทฤษฎีโดยเน้น
ข้อสอบที่มกี ารวิเคราะห์
 การสอบปฏิบัติ
 log book
 รายงานผูป้ ุวย
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4. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
4.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
4.2 วิธีการสอน
4.3 วิธีการประเมินผล
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ต้องพัฒนา
 สามารถเลือกใช้รูปแบบการสื่อสาร
และการนาเสนออย่างมีประสิทธิภาพ ทั้ง
โดยวาจา และการเขียน

5. ทักษะทางวิชาชีพ
5.1 ทักษะทางวิชาชีพ
 มีทักษะในการ
รักษาพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ปูองกันโรค
และฟื้นฟูสภาพ

 จัดการเรียนการสอน  ประเมินทักษะการสื่อสารใน
ให้นสิ ิตฝึกทักษะสื่อสาร ชีวติ ประจาวันและทักษะการ
ระหว่างบุคคล ทั้งการ สื่อสารกับผูร้ ับบริการ
พูด การฟัง และการ
เขียน

5.2 วิธีการสอน

5.3 วิธีการประเมินผล
formative evaluation
 จัดให้ฝึกทักษะในห้องฝึกทักษะ
 สังเกตพฤติกรรมและ
 จัดให้ฝึกทักษะกับผูป้ ุวยจาลอง
 จัดให้ฝกึ เวชปฏิบัติกับผูป้ ุวยภายใต้การดูแล การเรียนรู้ของนิสติ แล้ว
ให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อ
ของอาจารย์
ปรับปรุง
 สอนข้างเตียงผู้ปุวย
 สอดแทรกแนวคิดการดูแลผู้ปุวยแบบองค์  การสอบข้อเขียนโดยเน้น
รวมด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ในทุกกิจกรรม การนาไปประยุกต์ใช้กับ
ผูป้ ุวย
การเรียนรู้
summative evaluation
 ฝึกปฏิบัติทักษะการสื่อสารกับผูป้ ุวย ญาติ
และเพื่อนร่วมงาน ระหว่างปฏิบัติงานทีแผนก  การสอบทฤษฎีโดยเน้น
ข้อสอบที่มกี ารวิเคราะห์
ผูป้ ุวยนอกและหอผู้ปุวยใน ภายใต้การดูแล
 การสอบปฏิบัติ
ของอาจารย์
 สอดแทรกความรู้เรื่องการบันทึกข้อมูลทาง  log book
การแพทย์ การเขียนใบรับรองแพทย์ ใบส่งต่อ  รายงานผูป้ ุวย
ผูป้ ุวย ระหว่างการปฏิบัติงานที่แผนกผู้ปุวย
นอกและหอผูป้ ุวยใน

หน้า 12

หมวดที่ 5 แผนการสอน และการประเมินผล
5.1 แผนการสอน (หัวข้อเรื่องและกิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดให้สาหรับแต่ละกลุ่มที่หมุนเวียน)
สัปดาห์

1

หัวข้อ

1 ศึกษาคู่มอื การเรียนรู้
2 neurosurgery lecture I
- acute increased
intracranial pressure
- hydrocephalus
3 neurosurgery lecture II
- head injury
- intracranial bleeding
4 neurosurgery lecture III
- cerebrovascular
diseases
- brain tumor and
abscess
- encephalocoele
5 urological surgery
lecture I
- cystitis, urethritis,
urethral syndrome
- orchitis and
epididymitis
- sexually transmitted
disease
6 urological surgery
lecture II
- urolithiasis
- calculous

ชั่วโมง
บรรยาย สอน ภาค
ปฏิบัติ สนาม

DSL

สื่อที่ใช้(ทฤษฎี)/
สถานที่(ปฏิบัติ)

ผู้สอน

1

-

-

1
-

คู่มอื การเรียนรู้
computer, เอกสาร

นพ.ชญตว์

1

-

-

-

computer, เอกสาร

นพ.ชญตว์

1

-

-

-

computer, เอกสาร

นพ.ชญตว์

1

-

-

-

computer, เอกสาร

นพ.จารูญ

1

-

-

-

computer, เอกสาร

นพ.จารูญ
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สัปดาห์

หัวข้อ

pyelonephritis
- phimosis/
paraphimosis/ parafinoma
- hypospadias
7 urological surgery
lecture III
- acute urinary
retention
- obstructive and reflux
uropathy
- stress incontinence
8 urological surgery
lecture IV
- benign and malignant
neoplasm of prostate
gland, testes, kidney
and urinary bladder
9 thoracic surgery lecture
- spontaneous
pneumothorax
- pyothorax
- lung tumor
10 plastic surgery lecture I
- burns, electrical
injury, inhalation injuries
11 plastic surgery lecture II
- maxillofacial injury
12 plastic surgery lecture III
- cleft lip, cleft palate

ชั่วโมง
บรรยาย สอน ภาค
ปฏิบัติ สนาม

DSL

สื่อที่ใช้(ทฤษฎี)/
สถานที่(ปฏิบัติ)

ผู้สอน

1

-

-

-

computer, เอกสาร

นพ.ประพนธ์

1

-

-

-

computer, เอกสาร

นพ.ประพนธ์

1

-

-

-

computer, เอกสาร

นพ.ธรณี

1

-

-

-

computer, เอกสาร

นพ.อนันต์

1

-

-

-

computer, เอกสาร

นพ.อนันต์

1

-

-

-

computer, เอกสาร

นพ.อนันต์
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สัปดาห์

หัวข้อ

13 pediatric surgery
lecture I
- anoxic spell,
suffocation
- congenital
malformation of heart
14 pediatric surgery
lecture II
- treacheo-esophageal
fistula
- diaphragmatic hernia
- infantile hypertrophic
pyloric stenosis
15 pediatric surgery
lecture III
- omphalocoele
- gastroschisis
- volvulus
16 pediatric surgery
lecture IV
- Hirschprung disease
- imperforate anus
- maltreatment
syndrome
- hydrocele of testis
- undescended testis

ชั่วโมง
บรรยาย สอน ภาค
ปฏิบัติ สนาม

DSL

สื่อที่ใช้(ทฤษฎี)/
สถานที่(ปฏิบัติ)

ผู้สอน

1

-

-

-

computer, เอกสาร

นพ.โดมทอง

1

-

-

-

computer, เอกสาร

นพ.โดมทอง

1

-

-

-

computer, เอกสาร

นพ.อมรชัย

1

-

-

-

computer, เอกสาร

นพ.อมรชัย
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สัปดาห์

plastic
surgery
(หมุน
เวียน
ศึกษา)

หัวข้อ

1 service round
2 dependent DSL
(maxillofacial injury)
3 X-ray finding in
maxillofacial injury
4 bedside teaching
(maxillofacial injury)
5 dependent DSL
- กายวิภาคของผิวหนัง
- wound healing,
wound closure and
wound care
6 service round
7 bedside teaching
(wound care)
8 dependent DSL
- burn, electrical injury,
inhalation injuries
- cleft lip, cleft palate
9 bedside teaching
(burn/electrical
injury/inhalation injuries)
10 bedside teaching
(cleft lip/cleft palate)
11 service round
12 dependent DSL
- การเก็บส่วนอวัยวะที่
ขาดเพื่อการต่อ
- basic reconstruction

ชั่วโมง
บรรยาย สอน ภาค
ปฏิบัติ สนาม

DSL

-

1
-

-

1

-

2

-

-

1

-

สื่อที่ใช้(ทฤษฎี)/
สถานที่(ปฏิบัติ)

ผู้สอน

นพ.อนันต์
-

-

IPD
หนังสืออ้างอิง,
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
แผนก X-ray

-

-

IPD

นพ.อนันต์

-

-

3

หนังสืออ้างอิง,
สื่ออิเล็กทรอนิกส์

-

-

1
1

-

-

IPD
IPD

นพ.อนันต์
นพ.อนันต์

-

-

-

2

หนังสืออ้างอิง,
สื่ออิเล็กทรอนิกส์

-

-

1

-

-

IPD

นพ.อนันต์

-

1

-

-

IPD

นพ.อนันต์

-

1
-

-

3

IPD
หนังสืออ้างอิง,
สื่ออิเล็กทรอนิกส์

นพ.อนันต์
-

หน้า 16

พญ.ลัคนา

สัปดาห์

หัวข้อ

(graft and flap)
- อื่นๆที่อาจารย์
มอบหมายให้ค้นคว้า
เพิ่มเติม
13 สรุปผลการเรียนรู้ดว้ ย
ตนเอง
- การเก็บส่วนอวัยวะที่
ขาดเพื่อการต่อ
- basic reconstruction
(graft and flap)
- อื่นๆที่อาจารย์
มอบหมายให้ค้นคว้า
เพิ่มเติม
14 service round
15 ออก OPD/ เข้า OR
16 service round
17 ออก OPD/ เข้า OR
urological 1 service round
surgery 2 plain KUB และ IVP
(หมุน
3 dependent DSL
เวียน
- lower urinary tract
ศึกษา) symptoms
- KUB injury
4 bedside teaching
(acute urinary retention)
5 bedside teaching
(กลั้นปัสสาวะไม่ได้)
6 bedside teaching (KUB
injury)

ชั่วโมง
บรรยาย สอน ภาค
ปฏิบัติ สนาม

DSL

สื่อที่ใช้(ทฤษฎี)/
สถานที่(ปฏิบัติ)

ผู้สอน

-

-

-

3

หนังสืออ้างอิง,
สื่ออิเล็กทรอนิกส์

นพ.อนันต์

-

1
6
1
6
1
2
-

-

1

IPD
OPD
IPD
OR
IPD
แผนก X-ray
หนังสืออ้างอิง,
สื่ออิเล็กทรอนิกส์

นพ.อนันต์
นพ.อนันต์
นพ.อนันต์
นพ.อนันต์
นพ.จารูญ
พญ.เมลิสสา
-

-

1

-

-

IPD

นพ.จารูญ

-

1

-

-

IPD

นพ.จารูญ

-

1

-

-

IPD

นพ.จารูญ
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สัปดาห์

หัวข้อ

7 dependent DSL
- urolithiasis
- genitourinary tract
tumor
- sexually transmitted
disease/orchitis/epididymitis
8 service round
9 bedside teaching
(urolithiasis)
10 bedside teaching
(genitourinary tract
tumor)
11 bedside teaching
(sexually transmitted
disease/
orchitis/epididymitis)
12 dependent DSL
- obstructive or reflux
uropathy
- parafinoma
- radiation cystitis
- horseshoe kidney
13 สรุปผลการเรียนรู้ดว้ ย
ตนเอง
- obstructive or reflux
uropathy
- parafinoma
- radiation cystitis
- horseshoe kidney

ชั่วโมง
บรรยาย สอน ภาค
ปฏิบัติ สนาม

DSL

สื่อที่ใช้(ทฤษฎี)/
สถานที่(ปฏิบัติ)

ผู้สอน

-

-

-

1

หนังสืออ้างอิง,
สื่ออิเล็กทรอนิกส์

-

-

1
1

-

-

IPD
IPD

นพ.ประพนธ์
นพ.ประพนธ์

-

1

-

-

IPD

นพ.ประพนธ์

-

1

-

-

IPD

นพ.ประพนธ์

-

-

-

2

หนังสืออ้างอิง,
สื่ออิเล็กทรอนิกส์

-

-

-

-

2

หนังสืออ้างอิง,
สื่ออิเล็กทรอนิกส์

นพ.สมบูรณ์
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สัปดาห์

หัวข้อ

14 service round
15 ออก OPD/เข้า OR
16 service round
17 ออก OPD/เข้า OR
18 service round
19 ออก OPD/เข้า OR
neuro- 1 service round
surgery 2 CT scan of head
(หมุน
3 dependent DSL
เวียน
- acute increased
ศึกษา) intracranial pressure
- hydrocephalus
4 bedside teaching (acute
increased intracranial
pressure)
5 bedside teaching
(hydrocephalus)
6 dependent DSL
- head injury
- intracranial bleeding
7 service round
8 ออก OPD/เข้า OR
9 bedside teaching (head
injury)
10 bedside teaching
(intracranial bleeding)
11 dependent DSL
- cerebrovascular
disease

ชั่วโมง
บรรยาย สอน ภาค
ปฏิบัติ สนาม

DSL

สื่อที่ใช้(ทฤษฎี)/
สถานที่(ปฏิบัติ)

ผู้สอน

-

1
6
1
6
1
6
1
2
-

-

1

IPD
OPD/OR
IPD
OPD/OR
IPD
OPD/OR
IPD
แผนก X-ray
หนังสืออ้างอิง,
สื่ออิเล็กทรอนิกส์

นพ.สมบูรณ์
นพ.สมบูรณ์
นพ.กรประภัสร์
นพ.กรประภัสร์
นพ.จารูญ
นพ.จารูญ
นพ.ชญตว์
พญ.ดวงกมล
-

-

1

-

-

IPD

นพ.ชญตว์

-

1

-

-

IPD

นพ.ชญตว์

-

-

-

2

หนังสืออ้างอิง,
สื่ออิเล็กทรอนิกส์

-

-

1
3
1

-

-

IPD
OPD/OR
IPD

นพ.ชญตว์
นพ.ชญตว์
นพ.ชญตว์

-

1

-

-

IPD

นพ.ชญตว์

-

-

-

2

หนังสืออ้างอิง,
สื่ออิเล็กทรอนิกส์

-
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สัปดาห์

หัวข้อ

- brain tumor/abscess
12 service round
13 ออก OPD/เข้า OR
14 bedside teaching
(cerebrovascular
disease)
15 bedside teaching
(brain tumor/abscess)
16 service round
17 ออก OPD/เข้า OR
18 service round
19 ออก OPD/เข้า OR
anesthe 1 endotracheal intubation
sio-logy and airway equipment
(หมุน
2 anesthetic machine and
เวียน
monitoring
ศึกษา) 3 oxygen delivery device
4 Bird’s respirator
5 patient evaluation and
premedication at ward
6 anesthetic planning and
preparation
7 basic anesthetic
procedure และ practice of
general/regional
anesthesia หรือ common
peripheral nerve block
8 patient evaluation and
premedication at ward

ชั่วโมง
บรรยาย สอน ภาค
ปฏิบัติ สนาม

สื่อที่ใช้(ทฤษฎี)/
สถานที่(ปฏิบัติ)

DSL

ผู้สอน

-

1
3
1

-

-

IPD
OPD/OR
IPD

นพ.ชญตว์
นพ.ชญตว์
นพ.ชญตว์

-

1

-

-

IPD

นพ.ชญตว์

-

1
6
1
6
1

-

-

IPD
OPD/OR
IPD
OPD/OR
OR

นพ.ชญตว์
นพ.ชญตว์
นพ.ชญตว์
นพ.ชญตว์
นพ.ชญตว์

-

1

-

-

OR

พญ.จงลักษณ์

-

1
1
2

-

-

OR
ward
ward

พญ.พีรยา
พญ.ปราณิศา
นพ.พงศ์พัฒน์

-

1

-

-

OR

พญ.ประกายวรรณ

-

5

-

-

OR

วิสัญญีแพทย์
ทุกคน

-

1

-

-

ward

พญ.ลักษณาพร
รณพญญ
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สัปดาห์

หัวข้อ

9 anesthetic planning and
preparation
10 basic anesthetic
procedure และ practice of
general/regional
anesthesia หรือ common
peripheral nerve block
11 patient evaluation and
premedication at ward
12 anesthetic planning
and preparation
13 basic anesthetic
procedure และ practice of
general/regional
anesthesia หรือ common
peripheral nerve block
14 patient evaluation and
premedication at ward
15 anesthetic planning
and preparation
16 basic anesthetic
procedure และ practice of
general/regional
anesthesia หรือ common
peripheral nerve block

ชั่วโมง
บรรยาย สอน ภาค
ปฏิบัติ สนาม

สื่อที่ใช้(ทฤษฎี)/
สถานที่(ปฏิบัติ)

DSL

ผู้สอน

-

1

-

-

OR

พญ.พีรยา

-

5

-

-

OR

วิสัญญีแพทย์
ทุกคน

-

1

-

-

ward

นพ.ชนัตถ์

-

1

-

-

OR

พญ.จงลักษณ์

-

5

-

-

OR

วิสัญญีแพทย์ทุก
คน

-

1

-

-

ward

พญ.ปราณิศา

-

1

-

-

OR

-

5

-

-

OR

พญ.ประกาย
วรรณ
วิสัญญีแพทย์
ทุกคน
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สัปดาห์

otolaryn
go-logy
and
ophthal
mology
(หมุน
เวียน
ศึกษา)

หัวข้อ

otolaryngology (ENT)
1 service round (ENT)
2 nasal bone X-ray,
sinuses X-ray, lateral
soft tissue neck X-ray
3 dependent DSL
- deep neck infection
- tracheostomy
4 bedside teaching (upper
airway obstruction/deep
neck infection)
5 skillslab (tracheostomy,
tracheostomy care and
changing)
6 service round (ENT)
7 ออก OPD(ENT)/ เข้า
OR(ENT)
8 bedside teaching
(nose and ear injury)
9 skillslab (epitaxis and
nasal packing)
10 service round (ENT)
11 ออก OPD(ENT)/ เข้า
OR(ENT)
12 bedside teaching
(tumor of naso-oropharynx and larynx)
13 skillslab (removal of
foreign body from ear,

ชั่วโมง
บรรยาย สอน ภาค
ปฏิบัติ สนาม

DSL

สื่อที่ใช้(ทฤษฎี)/
สถานที่(ปฏิบัติ)

ผู้สอน

-

1
1

-

-

ward (ENT)
ห้องฝึกปฏิบัติ

นพ.ฉัตรชัย
นพ.ทวี

-

-

-

2

หนังสืออ้างอิง,
สื่ออิเล็กทรอนิกส์

-

-

1

-

-

ward (ENT)

พญ.ลดาวรรณ

-

2

-

-

ห้องฝึกปฏิบัติ/ward

นพ.ภีศเดช

-

1
3

-

-

ward (ENT)
OPD(ENT)/ OR(ENT)

-

1

-

-

ward (ENT)

นพ.ฉัตรชัย
นพ.ทวี,
พญ.ลดาวรรณ
นพ.ภีศเดช

-

2

-

-

ห้องฝึกปฏิบัติ/ward

นพ.ฉัตรชัย

-

1
3

-

-

ward (ENT)
OPD(ENT)/ OR(ENT)

-

1

-

-

ward (ENT)

นพ.ทวี
พญ.ลดาวรรณ,
นพ.ภีศเดช
นพ.ฉัตรชัย

-

2

-

-

ห้องฝึกปฏิบัติ/ward

นพ.ทวี
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สัปดาห์

6

หัวข้อ

nose and throat)
ophthalmology (eye)
1 service round (eye)
2 ออก OPD(eye)/ เข้า
OR(eye)
3 ophthalmoscope
4 skillslab (removal of
foreign body from
conjuntiva)
5 skillslab (incision and
curettage of external
hordeolum)
6 service round (eye)
7 ออก OPD(eye)/ เข้า
OR(eye)
8 bedside teaching หรือ
simulation practice (sharp
eye injury)
9 bedside teaching หรือ
simulation practice (blunt
eye injury)
1 independent DSL
-ทบทวนหัตถการ
ศัลยกรรมเฉพาะทาง
2 independent DSL
-ทบทวนหัตถการวิสัญญี
วิทยา

ชั่วโมง
บรรยาย สอน ภาค
ปฏิบัติ สนาม

DSL

สื่อที่ใช้(ทฤษฎี)/
สถานที่(ปฏิบัติ)

ผู้สอน

-

1
3

-

-

ward (eye)
OPD(eye)/ OR(eye)

-

1
1

-

-

ห้องฝึกปฏิบัติ
ห้องฝึกปฏิบัติ

พญ.สุมิตรา
พญ.รุ่งนภา,
นพ.เรวัต
พญ.กนกรัตน์
นพ.เชิง

-

1

-

-

ห้องฝึกปฏิบัติ

พญ.รุ่งนภา

-

1
3

-

-

ward (eye)
OPD(eye)/ OR(eye)

พญ.สุมิตรา
พญ.รุ่งนภา,
นพ.เรวัต

-

1

-

-

ward (eye)/
ห้องฝึกปฏิบัติ

พญ.สุมิตรา

ward (eye)/
ห้องฝึกปฏิบัติ

พญ.รุ่งนภา

-

1

-

-

-

-

-

1

ห้องฝึกปฏิบัติ

-

-

-

-

2

ห้องฝึกปฏิบัติ

-
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สัปดาห์

หัวข้อ

3 independent DSL
-ทบทวนหัตถการ
โสต ศอ นาสิก วิทยา และ
จักษุวิทยา
สรุปการสอน
บรรยาย
skill lab / simulation
practice
simulation practice/
bedside teaching
bedside teaching
service round
outpatient teaching
service
operating room
รวม
directed seft-learning
(DSL)
seft-directed learning
(SDL)
รวม 6
สัปดาห์

ชั่วโมง
บรรยาย สอน ภาค
ปฏิบัติ สนาม

DSL

-

-

-

2

15
-

49

-

-

-

2

-

-

15

19
20
30
30
150

-

-

-

-

-

31

-

-

-

74

15

150

-

105
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สื่อที่ใช้(ทฤษฎี)/
สถานที่(ปฏิบัติ)

ห้องฝึกปฏิบัติ

ผู้สอน

-

5.2 แผนการประเมินผลการเรียนรู้
5.2.1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ในการเรียน
Formative evaluation
ก. สังเกตพฤติกรรมและการเรียนรูข้ องนิสิต แล้วให้ขอ้ มูลย้อนกลับเพื่อปรับปรุง
ข. constructed response question(CRQ) พร้อมกันช่วงวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ของสัปดาห์ที่ 3
Summative evaluation
ก. long case examination
10 %
ข. objective structured clinical examination(OSCE)
40 %
ค. modified essay question(MEQ) และ/หรือ constructed response question(CRQ) 15 %
ง. short answer question(SAQ) และ/หรือ multiple choice question(MCQ)
15 %
จ. log book
10 %
ฉ. รายงานผูป้ ุวย
5%
ช. แบบประเมินการปฏิบัติงาน
5%
5.2.2 การให้เกรดและตัดสินผล
Formative evaluation
S/U
Summative evaluation ตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2553
ทั้งนีน้ ิสติ ต้องสอบผ่านทุกรายวิชาที่ผสมผสานและต้องผ่านการประเมินด้านเจตคติ
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
Neurosurgery
1. ตาราและเอกสารหลัก
Winn HR, editor. Youmans Neurological Surgery. 6th ed. Philadelphia: W.B. Saunders; 2011.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญอ่านเพิ่มเติม
Greenberg MS. Handbook of neurosurgery. 7th ed. New York: Thieme Medical Publishers;
2010.
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
เอกสารประกอบการสอน เอกสารคาสอน ของอาจารย์ผู้สอนแต่ละหัวข้อเรื่อง
Urological Surgery
1. ตาราและเอกสารหลัก
1.1 วชิร คชการ, บรรณาธิการ. “ไพฑูรย์ คชเสนี”ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะและอวัยวะสืบ
พันธ์ชาย.
พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล; 2547.
1.2 Wein AJ, Kavoussi LR, Novick AC, Partin AW, Peter CA. Campbell-Walsh urology. 9th ed.
Philadelphia: Saunders; 2007.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญอ่านเพิ่มเติม
Tanagho EA, McAninch JW. Smith’s general urology. 17th ed. New York: McGraw-Hill; 2008.
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
3.1 เอกสารประกอบการสอน เอกสารคาสอน ของอาจารย์ผู้สอนแต่ละหัวข้อเรื่อง
3.2 http://emedicine.medscope.com/urology
Plastic Surgery
1. ตาราและเอกสารหลัก
ทวีสิน ตันประยูร , สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ , พัฒน์พงศ์ นาวีเจริญ , บรรณาธิการ . ตาราศัลยศาสตร์
Textbook of surgery. พิมพ์ครัง้ ที่ 11. กรุงเทพฯ: คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2553.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญอ่านเพิ่มเติม
Thorne CH, Beasley RW, Aston SJ, Bartlett SP, Gurtner GC, Spear SL. Grabb and Smith’s plastic
surgery. 6th ed. Philadelphia: Lippincott_Raven; 2007.
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3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
เอกสารประกอบการสอน เอกสารคาสอน ของอาจารย์ผู้สอนแต่ละหัวข้อเรื่อง
Thoracic Surgery
1. ตาราและเอกสารหลัก
Brunicardi FC, Anderson DK, Billiar TR, et al., editors. Schwart’s principles of surgery. 9th ed.
New York: McGraw-Hill; 2009.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญอ่านเพิ่มเติม
Townsend CM, Beauchamp RD, Evers BM, Mattox KL, et al., editors. Sabiston textbook of
surgery. 18th ed. Philadelphia: Saunders; c2008.
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
3.1 ทวีสิน ตันประยูร , สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ , พัฒน์พงศ์ นาวีเจริญ , บรรณาธิการ. ตาราศัลยศาสตร์
Textbook of surgery. พิมพ์ครัง้ ที่ 11. กรุงเทพฯ: คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2553.
3.2 เอกสารประกอบการสอน เอกสารคาสอน ของอาจารย์ผู้สอนแต่ละหัวข้อเรื่อง
Pediatric Surgery
1. ตาราและเอกสารหลัก
Brunicardi FC, Anderson DK, Billiar TR, et al., editors. Schwart’s principles of surgery. 9th ed.
New York: McGraw-Hill; 2009.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญอ่านเพิ่มเติม
Townsend CM, Beauchamp RD, Evers BM, Mattox KL, et al., editors. Sabiston textbook of
surgery. 18th ed. Philadelphia: Saunders; c2008.
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
3.1 ทวีสิน ตันประยูร , สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ , พัฒน์พงศ์ นาวีเจริญ , บรรณาธิการ. ตาราศัลยศาสตร์
Textbook of surgery. พิมพ์ครัง้ ที่ 11. กรุงเทพฯ: คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2553.
3.2 เอกสารประกอบการสอน เอกสารคาสอน ของอาจารย์ผู้สอนแต่ละหัวข้อเรื่อง
Anesthesiology
1. ตาราและเอกสารหลัก
1.1 อังกาบ ปราการรัตน์, วรภา สุวรรณจินดา, บรรณาธิการ. ตาราวิสัญญีวิทยา. พิมพ์ครัง้ ที่ 3.
กรุงเทพ ฯ: กรุงเทพเวชสาร; 2548.
1.2 Miller RD, editor. Miller’s anesthesia. 6th ed. New York: Churchill Livingetone; 2005
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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 สมบูรณ์วิบูลย์, เทวารักษ์ วีระวัฒกานนท์, บรรณาธิการ. วิสัญญีวิทยาพื้นฐาน. พิมพ์ครัง้
ที่ 2. กรุงเทพ ฯ: คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; 2544.
Radiology
1. ตาราและเอกสารหลัก
1.1 จันทิมา เอื้อตรงจิตต์, สนาน สิมารักษ์. รังสีวิทยาพื้นฐาน. เชียงใหม่: คณะแพทย์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2553
1.2 Putman CE, Ravin CE, editors. Textbook of diagnostic imaging. 2nd ed. Philadelphia: W.B.
Saunders; 1994.
1.3 Armstrong P, Wastie ML, Rockall AG. Diagnostic imaging. 6th ed. place unknown: Wileyblackwell; 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.
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
3.1 เอกสารประกอบการสอน เอกสารคาสอน ของอาจารย์ผู้สอนแต่ละหัวข้อเรื่อง
3.2 Dunnick NR, Sandler CM, Newhouse JH, Amis ES. Textbook of uroradiology. 3rd ed.
Philadelphia: Lippincott,
Williams and Wilkins; 2001.
3.3 Osborn AG, Blaser S, Salzman KL. Diagnostic imaging: brain. place unknown: Amirsys; 2007

หน้า 28

Otolaryngology
1. ตาราและเอกสารหลัก
1.1 พิชิต สิทธิไตรย์, สายสวาท ไชยเศรษฐ, สุวิชา อิศราดิสัยกุล, บรรณาธิการ. ตารา หู คอ จมูก:
สาหรับเวชปฏิบัติทั่วไป. เชียงใหม่: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ; 2553.
1.2 Cummings CW, Haughey BH, Thomas JR, Harker LA, Flint PW. Cummings otolaryngologyhead and neck surgery. 4th rev. ed. Philadelphia: Mosby; 2005.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญอ่านเพิ่มเติม
1.1 สุภาวดี ประคุณหังสิต, บรรณาธิการ. ตาราโสต ศอ นาสิกวิทยา. กรุงเทพ ฯ: คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล; 2550.
1.2 Bailey BJ. Head and neck surgery-otolaryngology. 2nd ed. Philadelphia: Lippincott-Raven;
1998.
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
1.1 เอกสารประกอบการสอน เอกสารคาสอน ของอาจารย์ผู้สอนแต่ละหัวข้อเรื่อง
1.2 http://www.rcot.org/statementlist.php?op=doctor
Ophthalmology
1. ตาราและเอกสารหลัก
Kanski JJ. Clinical ophthalmology. 4th ed. London: Butterworth-Heinemann; 1994.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญอ่านเพิ่มเติม
วณิชา ชื่นกองแก้ว, อภิชาต สิงคาลวณิช, บรรณาธิการ. จักษุวิทยา. กรุงเทพฯ: คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล; 2550.
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
เอกสารประกอบการสอน เอกสารคาสอน ของอาจารย์ผู้สอนแต่ละหัวข้อเรื่อง
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
1.1 ให้นิสติ ประเมินรายวิชาโดยแบบประเมิน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ
1.2 ให้นิสติ ประเมินผู้สอนโดยแบบประเมิน 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 พร้อมตอบข้อซักถาม
2.7 ให้นิสติ มีส่วนร่วมในการประเมินโดยแบบประเมิน
3. การปรับปรุงการสอน
3.1 นาผลการประเมินผู้สอนและผลการประเมินรายวิชามาพิจารณาหาแนวทางปรับปรุงวิธีการ
สอนและการเรียนรูข้ องนิสิต
3.2 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
3.3 วิเคราะห์ข้อสอบ เพื่อปรับปรุงการสอน และพัฒนาคลังข้อสอบ
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา
4.1 ตรวจสอบข้อสอบว่าสอดคล้องตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้
4.2 ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบและการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต
4.3 ตรวจสอบวิธีการให้คะแนนสอบ ความเที่ยง และการตัดเกรด
4.4 มีการประชุมระหว่างอาจารย์ผู้สอน เพื่อหารือปัญหาการเรียนรู้ของนิสติ และร่วมกันหาแนวทาง
ปรับปรุง
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
5.1 มีการปรับปรุงรายวิชาโดยเฉพาะสื่อการเรียนการสอน และเนื้อหาใหม่ให้ทันสมัยอยู่เสมอ
5.2 ในแต่ละภาคการศึกษาจะมีการนาผลการประเมินการสอนตาม มคอ.5 มาพิจารณาปรับปรุง
แนวทางการสอนในภาคการศึกษาต่อไป
5.3 ทบทวนและปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาทุกปีตาม มคอ.7
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ภาคผนวก
ตารางแสดงภาวะ/โรคทางศัลยกรรมเฉพาะทางที่พบบ่อยหรือเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สาคัญของ
ประเทศ
ศัลยกรรม
กลุ่มที่ 1
กลุ่มที่ 2
กลุ่มที่ 3
เฉพาะทาง
Neurosurgery acute increased
benign and malignant neoplasm
intracranial pressure,
of brain, brain abscess,
intracranial bleeding,
hydrocephalus, encephalocoele,
head injury
cerebrovascular diseases
Urological
acute urinary
sexually transmitted
benign and malignant neoplasm
surgery
retention
disease, cystitis,
of prostate gland, testes, kidney
urethritis, urethral
and urinary bladder,
syndrome, orchitis and urolithiasis, obstructive and
epididymitis, phimosis, reflux uropathy, hypospadias
paraphimosis,
pyelonephritis, stress
incontinence
Plastic surgery burns, electrical
maxillofacial injury, cleft lip, cleft
injury, inhalation
palate
injuries
Thoracic
spontaneous
benign and malignant neoplasm
surgery
pneumothorax
of lung, pyothorax
Pediatric
anoxic spell,
maltreatment
congenital malformation of heart,
surgery
suffocation
syndrome (e.g. child
treacheo-esophageal fistula,
abuse, battered child) diaphragmatic hernia, infantile
hypertrophic pyloric stenosis,
volvulus, omphalocoele,
gastroschisis, Hirschprung
disease, imperforate anus,
undescended testis, hydrocele of
testis
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หมายเหตุ เนือ้ หาอิงตามเกณฑ์มาตรฐานผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรม
2554พ.ศ.
กาหนดโดยแพทยสภา
กลุ่มที่ 1 โรค/กลุ่มอาการ/ภาวะฉุกเฉินที่ตอ้ งรูก้ ลไกการเกิดโรค สามารถให้การวินจิ ฉัยเบือ้ งต้นและ
ให้การบาบัดโรค
การรักษาผูป้ ุวยได้อย่างทันท่วงทีตามความเหมาะสมของสถานการณ์ รู้ขอ้ จากัดของตนเอง และปรึกษา
ผูเ้ ชี่ยวชาญหรือ
ผูม้ ีประสบการณ์มากกว่าได้อย่างเหมาะสม
กลุ่มที่ 2 โรค/กลุ่มอาการ/ภาวะที่ตอ้ งรูก้ ลไกการเกิดโรค สามารถให้การวินจิ ฉัย ให้การบาบัดโรค การรักษา
ผูป้ ุวย ได้ด้วยตนเอง รวมทั้งการฟื้นฟูสภาพ การสร้างเสริมสุขภาพ และการปูองกันโรค ในกรณีที่โรครุนแรง
หรือซับซ้อนเกินความสามารถ ให้พิจารณาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและส่งผูป้ ุวยต่อไปยังผูเ้ ชี่ยวชาญ
กลุ่มที่ 3 โรค/กลุ่มอาการ/ภาวะที่ตอ้ งรูก้ ลไกการเกิดโรค สามารถให้การวินจิ ฉัยแยกโรค และรู้หลักในการ
ดูแลรักษาผูป้ ุวย การฟื้นฟูสภาพ การสร้างเสริมสุขภาพ และการปูองกันโรค แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและ
ตัดสินใจส่งผูป้ ุวยต่อไปยังผูเ้ ชี่ยวชาญ
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ตารางสอนรหัสวิชาการดูแลผู้ป่วยผ่าตัด 3
สัปดาห์ท่ี 1 เรียนบรรยาย Neurosurgery, Urological surgery, Thoracic surgery, Plastic surgery, Pediatric surgery
7-8
8-9
9-10
10-11
11-12
13-14
จันทร์ ศึกษา ปฐมนิเทศ
-acute
-head injury -cerebrovascular
-cystitis, urethritis
คู่มอื
increased
-intracranial
diseases
-urethral syndrome
intracranial
bleeding
-brain tumor and
-orchitis, epididymitis
pressure
abscess
-sexually transmitted
-hydrocephalus
-encephalocoele
disease
อังคาร

SDL

หมายเหตุ

-spontaneous
pneumothorax
-pyothorax
-lung tumor

-burns
-electrical
injury
-inhalation
injuries

maxillofacial
injury

-cleft lip
-cleft palate

-anoxic spell
-suffocation
-congenital
malformation of heart

SDL หมายถึง การศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมทั้งการฝึกทบทวนหัตถการต่างๆในห้องฝึกปฏิบัติ
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14-15
-urolithiasis
-calculous
pyelonephritis
-phimosis
-paraphimosis
-hypospadias
-treacheoesophageal
fistula
-diaphragmatic
hernia
-infantile
hypertrophic
pyloric
stenosis

15-16
-acute urinary
retention
-obstructive and
reflux uropathy
-stress incontinence

16-17
tumor of
prostate
gland, testes,
kidney and
urinary bladder

-omphalocoele
-gastroschisis
-volvulus

-Hirschprung
disease
-imperforate
anus
-maltreatment
syndrome
-hydrocele of
testis
-undescended
testis

ตารางสอนรหัสวิชาการดูแลผู้ป่วยผ่าตัด 3
ผ่าน plastic surgery 1 สัปดาห์
7-8
8-9
วันที่ 1
Ward Service
(พุธ)
work round
วันที่ 2
(พฤหัส)

Ward
work

Service
round

วันที่ 3
(ศุกร์)

Ward
work

Service
round

9-10
Dependent DSL
- maxillofacial
injury
Bedside teaching
(wound care)

10-11
11-12
(S) X-ray finding in maxillofacial injury

Dependent DSL
- burn, electrical injury and inhalation
injuries
- cleft lip, cleft palate

Dependent DSL
- การเก็บส่วนอวัยวะที่ขาดเพื่อการต่อ
- basic reconstruction(graft and flap)
- อื่นๆที่อาจารย์มอบหมายให้ค้นคว้าเพิ่มเติม

13-14
Bedside teaching
(maxillofacial injury)

14-15
15-16
16-17
Dependent DSL
- กายวิภาคของผิวหนัง
- wound healing, wound closure and wound care
Bedside teaching
Bedside teaching
SDL/ ward work
(burn/electrical injury/ (cleft lip/ cleft palate)
inhalation injuries)
สรุปผลการเรียนรู้ด้วยตนเองเรื่อง
- การเก็บส่วนอวัยวะที่ขาดเพื่อการต่อ
- basic reconstruction(graft and flap)
- อื่นๆที่อาจารย์มอบหมายให้ค้นคว้าเพิ่มเติม

SDL/
ward
work

SDL/
ward
work
SDL/
ward
work

เสาร์
อาทิตย์
วันที่ 4
(จันทร์)

Ward
work

Service
round

ออก OPD/ เข้า OR

ออก OPD/ เข้า OR

วันที่ 5
(อังคาร)

Ward
work

Service
round

เข้า OR/ เข้า OR

เข้า OR/ เข้า OR

หมายเหตุ

1 S หมายถึง การฝึกเวชปฏิบัติ
2 SDL หมายถึง การศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมถึงการฝึกทบทวนหัตถการต่างๆในห้องฝึกปฏิบัติ โดยนิสิตเป็นผู้กาหนดสิ่งที่ต้องการเรียนรู้เอง
3 DSL หมายถึง การศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมถึงการฝึกทบทวนหัตถการต่างๆในห้องฝึกปฏิบัติ โดยอาจารย์เป็นผู้กาหนดสิ่งที่ต้องการให้นิสิตเรียนรู้
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ตารางสอนรหัสวิชาการดูแลผู้ป่วยผ่าตัด 3
ผ่าน urological surgery 1 สัปดาห์
7-8
8-9
9-10
10-11
วันที่ 1
Ward Service (S) X-ray
(พุธ)
work round
- plain KUB และ IVP

วันที่ 2
(พฤหัส)

Ward
work

Service
round

Bedside
teaching
(urolithiasis)

Bedside teaching
(genitourinary
tract tumor)

วันที่ 3
(ศุกร์)

Ward
work

Service
round

ออก OPD/ เข้า OR

11-12
Dependent DSL
- lower urinary tract
symptoms(LUTs)
- KUB injury
Bedside teaching
(STD/orchitis/
epididymitis)

13-14
Bedside teaching
(acute urinary
retention)

14-15
Bedside teaching
(กลั้นปัสสาวะ
ไม่ได้)

Dependent DSL
- obstructive or reflux uropathy
- parafinoma
- radiation cystitis
- horseshoe kidney
ออก OPD/ เข้า OR

15-16
Bedside
teaching
(KUB injury)

16-17
Dependent DSL
- urolithiasis
- genitourinary tract tumor
- STD/orchitis/epididymitis
สรุปผลการเรียนรู้ด้วยตนเองเรื่อง
- obstructive or reflux uropathy
- parafinoma
- radiation cystitis
- horseshoe kidney
SDL/ ward work

เสาร์
อาทิตย์
วันที่ 4
Ward Service ออก OPD/ เข้า OR
ออก OPD/ เข้า OR
SDL/ ward work
(พฤหัส) work round
วันที่ 5 Ward Service ออก OPD/ เข้า OR
ออก OPD/ เข้า OR
SDL/ ward work
(ศุกร์)
work round
หมายเหตุ
1 S หมายถึง การฝึกเวชปฏิบัติ
2 SDL หมายถึง การศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมถึงการฝึกทบทวนหัตถการต่างๆในห้องฝึกปฏิบัติ โดยนิสิตเป็นผู้กาหนดสิ่งที่ต้องการเรียนรู้เอง
3 DSL หมายถึง การศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมถึงการฝึกทบทวนหัตถการต่างๆในห้องฝึกปฏิบัติ โดยอาจารย์เป็นผู้กาหนดสิ่งที่ต้องการให้นิสิตเรียนรู้
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ตารางสอนรหัสวิชาการดูแลผู้ป่วยผ่าตัด 3
ผ่าน neurosurgery 1 สัปดาห์
7-8
8-9
วันที่ 1
Ward Service
(พุธ)
work round

9-10 10-11
(S) CT scan of
head

วันที่ 2
(พฤหัส)

Ward
work

Service
round

ออก OPD/ เข้า OR

วันที่ 3
(ศุกร์)

Ward
work

Service
round

ออก OPD/ เข้า OR

11-12
Dependent DSL
- acute increased intracranial pressure
- hydrocephalus

13-14
Bedside teaching
(acute increased
intracranial pressure)
Bedside teaching
(head injury)

14-15
Bedside teaching
(hydrocephalus)

Bedside teaching
(cerebrovascular disease)

Bedside teaching
(brain tumor/abscess)

Bedside teaching
(intracranial bleeding)

15-16
16-17
Dependent DSL
- head injury
- intracranial bleeding
Dependent DSL
- cerebrovascular disease
- brain tumor/abscess
SDL/ ward work

เสาร์
อาทิตย์
วันที่ 4
Ward Service ออก OPD/ เข้า OR
ออก OPD/ เข้า OR
(จันทร์) work round
วันที่ 5 Ward Service ออก OPD/ เข้า OR
ออก OPD/ เข้า OR
(อังคาร) work round
หมายเหตุ
1 S หมายถึง การฝึกเวชปฏิบัติ
2 SDL หมายถึง การศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมถึงการฝึกทบทวนหัตถการต่างๆในห้องฝึกปฏิบัติ โดยนิสิตเป็นผู้กาหนดสิ่งที่ต้องการเรียนรู้เอง
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SDL/ ward work
SDL/ ward work

ตารางสอนรหัสวิชาการดูแลผู้ป่วยผ่าตัด 3
ผ่าน anesthesiology 1 สัปดาห์
7-8
8-9
วันที่ 1
SDL
ปฐมนิเทศ
(พุธ)
วันที่ 2
(พฤหัส)

SDL

วันที่ 3
(ศุกร์)

SDL

(S) Anesthetic
planning and
preparation
(S) Anesthetic
planning and
preparation

9-10
10-11
(S) Endotracheal
(S) Anesthetic
intubation and
machine and
airway equipment
monitoring
(S)- Basic anesthetic procedure
- General/regional anesthesia
- Common peripheral nerve block
(S)- Basic anesthetic procedure
- General/regional anesthesia
- Common peripheral nerve block

11-12
(S) Oxygen
delivery
device

13-14
(S) Bird’s respirator

14-15
15-16
(S) patient evaluation and
premedication at ward

(S)- Basic anesthetic procedure
- General/regional anesthesia
- Common peripheral nerve block
(S)- Basic anesthetic procedure
- General/regional anesthesia
- Common peripheral nerve block

(S) patient evaluation
and premedication
at ward
(S) patient evaluation
and premedication
at ward

16-17
SDL/
ward
work
SDL/
ward
work
SDL/
ward
work

เสาร์
อาทิตย์
วันที่ 4
(จันทร์)
วันที่ 5
(อังคาร)
หมายเหตุ

SDL

(S) Anesthetic
(S)- Basic anesthetic procedure
(S)- Basic anesthetic procedure
(S) patient evaluation
planning and
- General/regional anesthesia
- General/regional anesthesia
and premedication
preparation
- Common peripheral nerve block
- Common peripheral nerve block
at ward
SDL
(S) Anesthetic
(S)- Basic anesthetic procedure
(S)- Basic anesthetic procedure
SDL/ ward work
planning and
- General/regional anesthesia
- General/regional anesthesia
preparation
- Common peripheral nerve block
- Common peripheral nerve block
1 S หมายถึง การฝึกเวชปฏิบัติ
2 SDL หมายถึง การศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมถึงการฝึกทบทวนหัตถการต่างๆในห้องฝึกปฏิบัติ โดยนิสิตเป็นผู้กาหนดสิ่งที่ต้องการเรียนรู้เอง
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SDL/
ward
work

ตารางสอนรหัสวิชาการดูแลผู้ป่วยผ่าตัด 3
ผ่าน otolaryngology และ ophthalmology รวมกันเป็น 1 สัปดาห์
7-8
8-9
9-10
10-11
11-12
วันที่ ๑ Ward Service (S) X-ray
Dependent DSL
(พุธ)
work round
- Nasal bone
- deep neck infection
- Sinuses
- tracheostomy
- Lateral soft tissue neck
วันที่ ๒ Ward Service ออก OPD/ เข้า OR
(พฤหัส) work round
วันที่ ๓
(ศุกร์)

วันที่ ๔
(จันทร์)

Ward
work

Service
round

ออก OPD/ เข้า OR

Ward
work

Service
round

ออก OPD/ เข้า OR

วันที่ ๕ Ward
(อังคาร) work

Service
round

ออก OPD/ เข้า OR

หมายเหตุ

13-14
Bedside teaching
(upper airway obstruction/
deep neck infection)

14-15
15-16
(S) Tracheostomy, tracheostomy care and
changing

16-17
SDL/
ward
work

Bedside teaching
(nose and ear injury)

(S) Epitaxis and nasal packing

Bedside teaching
(tumor of naso-oropharynx and larynx)

(S) Removal of foreign body from ear, nose and
throat

SDL/
ward
work
SDL/
ward
work

เสาร์
อาทิตย์
(S) Ophthalmoscope

(S) Bedside teaching หรือ
simulation practice
(sharp eye injury)

(S) Removal of foreign
body from conjuntiva

(S) Incision and
curettage of external
hordeolum

(S) Bedside teaching
หรือ simulation practice
(blunt eye injury)

SDL/ ward work

1 S หมายถึง การฝึกเวชปฏิบัติ
2 SDL หมายถึง การศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมถึงการฝึกทบทวนหัตถการต่างๆในห้องฝึกปฏิบัติ โดยนิสิตเป็นผู้กาหนดสิ่งที่ต้องการเรียนรู้เอง
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SDL/
ward
work

ตารางสอนรหัสวิชาการดูแลผู้ป่วยผ่าตัด 3
สัปดาห์ท่ี 6
วันพุธ
วันพฤหัส
วันศุกร์
หมายเหตุ

7-8
ทบทวนหัตถการ
ศัลยกรรมเฉพาะทาง
SDL

8-9
9-10
ทบทวนหัตถการ
วิสัญญีวทิ ยา

10-11
11-12
ทบทวนหัตถการ
โสต ศอ นาสิกวิทยา และจักษุวิทยา

13-14

14-15

15-16

SDL

SDL
สอบทฤษฎี
สอบปฏิบัติ
SDL หมายถึง การศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมถึงการฝึกทบทวนหัตถการต่างๆในห้องฝึกปฏิบัติ โดยนิสิตเป็นผู้กาหนดสิ่งที่ต้องการเรียนรู้เอง
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16-17

