หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยพะเยา
พ.ศ. 2553

มคอ. 3 รายวิชา
322506 การดูแลผู้ป่วยผ่าตัด 4
Perioperative Care lV

คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา
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มคอ. 3 รายละเอียดรายวิชา
Course Specification
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะ / ภาควิชา คณะแพทยศาสตร์

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
322506 การดูแลผู้ปุวยผ่าตัด 4
Perioperative IV
2. จานวนหน่วยกิต หรือจานวนชั่วโมง
หน่วยกิต 4(1-6-5)
3. หลักสูตรและประเภทรายวิชา
แพทยศาสตรบัณฑิต วิชาเอก
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
1. นพ.ชาญชัย พจมานวิพุธ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลนครพิงค์
2. นพ.อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพะเยา
อาจารย์ผู้สอนโรงพยาบาลนครพิงค์
1.

นพ.ศิริพจน์

ศรีบัณฑิตกุล ภาควิชาออร์โธปิดิกส์

2. นพ.ชาญชัย

พจมานวิพุธ
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. นพ.วรพจน์

ปลืม้ ฤดี

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์

4. นพ.วรรธนัย

อัตถากร

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์

โสภณ

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์

5. นพ.พงษ์ศักดิ์
6. นพ.สถาพร
7. นพ.จิรวัฒน์
8. นพ.สาราญ

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์

เปาอินทร์ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์
โชตยะกุล
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์
ภูฆัง ภาควิชาออร์โธปิดิกส์
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9. นพ. อนุกูล
นิรมิตสันติพงศ์
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์
10. พญ.ชลาทิพย์
ซื่อวัฒนะ
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
11. พญ.เมสิสสา พันธ์เมธิศร์ ภาควิชา
รังสีวิทยา
12. พญ.ปราณิศา วงศ์หมึก ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
อาจารย์ผู้สอนโรงพยาบาลพะเยา
1. นพ.อนันต์

มาลัยรุ่งสกุล ภาควิชาออร์โธปิดิกส์

2. นพ.ตะวัน

ถึงแก้ว

3. นพ.เดชาธร

อธิจิรกุล ภาควิชาออร์โธปิดิกส์

4. นพ.เอกชัย
5.

นพ.กรกช

ตังควิเวชกุล ภาควิชาออร์โธปิดิกส์
ปันดี

6. พญ.วัฒนาวรรณ
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ภาควิชาออร์โธปิดิกส์

. พญ.ศิลดา

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
เอือ้ พิทักษ์สกุล

ภาควิชารังสีวิทยา

วงศ์ษา

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่เี รียน
ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2557 ชั้นปีที่ 5
6. รายวิชาที่เรียนมาก่อน (Pre-requisite)
ผ่านการประเมินการเรียนรูท้ ุกรายวิชาชั้นปีที่ 4
7. รายวิชาที่ต้องเรียนไปพร้อมกัน (Co-requisites)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
โรงพยาบาลนครพิงค์ หรือ โรงพยาบาลพะเยา
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
26 ตุลาคม 2554
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา
วัตถุประสงค์ทัว่ ไป
เมื่อผ่านการเรียนรู้ นิสติ แพทย์ สามารถ
ด้านปัญญาพิสัย
1. อธิบายกลไกการเกิดอาการ และอาการแสดงทางระบบกล้ามเนือ้ และการเคลื่อนไหว
2. วินจิ ฉัยแยกโรค และวินิจฉัยโรคทางระบบกล้ามเนือ้ และการเคลื่อนไหวจากการซักประวัติและ
ตรวจร่างกาย ในกลุ่มพยาธิสภาพต่างๆ ดังนี้
2.1 การติดเชื้อจุลชีพ
2.2 การบาดเจ็บ
2.3 เนือ้ งอกและมะเร็ง
2.4 พยาธิสภาพแต่กาเนิด
2.5 Metabolism และ degenerative changes of bone and joints
2.6 Sport medicine
3. ระบุ เลือกส่ง และแปลผลการตรวจเพิ่มเติม เพื่อสนับสนุนการวินจิ ฉัยสาเหตุ อาการทาง
ระบบกล้ามเนือ้ และการเคลื่อนไหว ดังนี้
3.1 การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
3.2 เงาภาพรังสีเอกซเรย์
3.3 Computer Tomography (CT)
3.4 Magnetic Resonance Imaging (MRI)
3.5 Electrodiagnosis eg : Nerve conduction velocity(NCV),Electro myelography (EMG)
3.6 การตรวจชิน้ เนือ้ ทางพยาธิวิทยา
3.7 Bone scan
4. อธิบายหลักการรักษาโรคต่างๆ ทางระบบกล้ามเนือ้ และการเคลื่อนไหวทั้งด้าน Specific ,
Symptomatic และ Supportive
5. ระบุกลุ่มยา กลไกการออกฤทธิ์ ผลข้างเคียงในกลุ่มยาที่ใช้รักษาอาการและโรคทางระบบ
กล้ามเนื้อและการเคลื่อนไหว ได้แก่
5.1 Antimicrobial agents
5.2 Non steroid anti inflammafory ceruys (NSAIDS) , Analgesic drugs
5.3 Muscle relaxants
5.4 Disease modifying drugs
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6. ประเมินขีดความสามารถของตนเองในการดูแลรักษาผูป้ ุวยตามเกณฑ์มาตรฐานผูป้ ระกอบวิชาชีพ
เวชกรรม พ.ศ. 2554 กาหนดโดยแพทยสภา การให้การบาบัดเบือ้ งต้น ปรึกษา และส่งต่อผูป้ ุวย
ให้ผู้เชี่ยวชาญได้เหมาะสม
7. อธิบายหลักการผ่าตัดทางระบบกล้ามเนือ้ และการเคลื่อนไหวที่สาคัญและซ่อมแซมส่วนที่ขาดได้
8. อธิบายวิธีการช่วยเหลือ ปูองกัน ฟื้นฟูและสร้างเสริมสุขภาพ ผูป้ ุวยที่เป็นโรคทางระบบ
กล้ามเนือ้ และการเคลื่อนไหว
9. อธิบายหลักการดูแลผู้ปุวยออร์โธปิดิกส์ที่เกี่ยวข้องทางนิติเวชศาสตร์
10. บอกข้อบ่งชี้ หลักการ ภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิด ให้คาแนะนาเพื่อเป็นแนวทางใน
การส่งต่อผู้ปุวยต่อไปได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนให้คาแนะนา ปรึกษาแก่ผู้ปุวยและญาติ ในกรณี
10.1 Skin traction
10.2 Skeletal traction
10.3 Amputation of finger, toe and extremities
10.4 Tendon of hand repair
10.5 Cervical spine and pelvic traction
10.6 Compartment syndrome
11. อธิบายหลักการจาหน่ายผู้ปุวยและการดูแลผู้ปุวยต่อเนื่องที่บ้าน
12. อธิบายสรีรวิทยาและกายวิภาคของระบบทางเดินหายใจ ระบบไหลเวียนเลือด ระบบประสาท
และไขสันหลังที่เกี่ยวข้องกับการให้ยาระงับความรูส้ ึกเฉพาะส่วนได้
13. อธิบายผลของยาที่ใช้ในการระงับความรูส้ ึกเฉพาะส่วน วิธีการให้ยาระงับความรูส้ ึกและเลือกใช้
ยาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับสภาวะผู้ปุวยและการผ่าตัด
14. อธิบายและให้การรักษาภาวะแทรกซ้อนของระบบทางเดินหายใจ ระบบไหลเวียนเลือด ระบบ
ประสาท ระบบทางเดินอาหาร ทีเ่ กิดจากการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วน และความผิดปกติจาก
การให้ยาชาเฉพาะที่
ด้านเจตพิสัย (Attitude)
1. มีคุณธรรม และจริยธรรมที่เหมาะสมสาหรับวิชาชีพ นาจริยธรรมทางการแพทย์มาใช้เพื่อ
ประโยชน์สูงสุดแก่ผปู้ ุวยและญาติ
2. ตระหนักถึงความสาคัญ ผลกระทบ และอันตรายของโรคทางระบบกล้ามเนือ้ และการ
เคลื่อนไหว
3. ตระหนักถึงความสาคัญของการให้ความรู้ชุมชนเพื่อปูองกัน และลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ
ตลอดจนผลกระทบต่อเศรษฐศาสตร์คลินิกและเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
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4. ตระหนักถึงความสาคัญของการส่งเสริมสุขภาพ และฟื้นฟูสภาพ ผูป้ ุวยระบบกล้ามเนือ้
และการเคลื่อนไหว
การให้กาลังใจผูป้ ุวยและญาติ
5. ตระหนักถึงความสาคัญของสาเหตุ สารต่างๆ ยาและโรคทางระบบต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิด
อาการทางระบบกล้ามเนือ้ และการเคลื่อนไหว
6. ตระหนักถึงโรคทางระบบกล้ามเนือ้ และการเคลื่อนไหวที่ก่อให้เกิดอาการทางจิต
7. ตระหนักถึงความรูส้ ึกของผู้ปุวยและครอบครัว และความสาคัญของการสื่อสารให้กาลังใจใน
โรคที่สว่ นใหญ่จะใช้เวลาในการคืนสภาพปกติหรือเป็นโรคเรือ้ รัง
8. ใฝุรู้ ศึกษาค้นคว้า และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองทั้ง Non Information Technology(Non IT) และ
Information Technology (IT)
9. ตระหนักถึงขีดความสามารถของตนเอง พร้อมทั้งสามารถตัดสินใจได้ว่า กรณีใดที่ควร
บาบัดรักษาด้วยตนเอง หรือ
กรณีใดควรส่งผู้ปุวยไปพบแพทย์เฉพาะทาง ความสาคัญของ
การเขียนใบบริบท และส่งตัวผู้ปุวยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
10. แสดงออกถึงความสาคัญและสามารถสร้างสัมพันธภาพ ตลอดจนการสื่อสารกับผูป้ ุวย
และญาติผ้ปู ุวย และเพือ่ นร่วมงาน ด้วยทักษะการติดต่อสื่อสารพื้นฐาน และการสื่อสาร
เฉพาะเรื่องได้เหมาะสม
11. ตระหนักถึง และมีค่านิยม จรรยาบรรณ และมารยาทที่เหมาะสมแห่งวิชาชีพ
12. ตระหนักถึงความสาคัญและประยุกต์ความรูพ้ ืน้ ฐานทางจิตเวชศาสตร์ในการดูแลผู้ปุวย
โรคทางกาย
13. ตระหนักถึงความสาคัญในการดูแลรักษา ฟื้นฟูสภาพ และปูองกันภาวะแทรกซ้อนใน
ผู้พิการจากสาเหตุต่าง ๆ
14. ตระหนักถึงสิทธิ ความปลอดภัยของผู้ปุวยและปฏิบัติตอ่ ผูป้ ุวยและผูพ้ ิการอย่างสมศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์
15. ตระหนักถึงความสาคัญของการทางานเป็นทีม
ด้านทักษะพิสัย (Skill)
1. สร้างสัมพันธภาพ ซักประวัติ และตรวจร่างกายผู้ปุวยได้ถูกต้อง เหมาะสม
2. เขียนรายงานผู้ปุวย และนาเสนอรายงานผู้ปุวยได้เหมาะสม
3. ให้การดูแลเบื้องต้นผู้ปุวยประสบอุบัติเหตุและบาดเจ็บทางระบบกล้ามเนือ้ และการเคลื่อนไหว
4. แสดงวิธีปฏิบัติหัตถการต่อไปนีไ้ ด้อย่างถูกต้องและปฏิบัติกับผูป้ ุวยภายใต้การควบคุม ดูแลของ
อาจารย์แพทย์ ดังนี้
4.1
Local infiltration and digital nerve block
4.2 Stump bandaging and stump care
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4.3 External splinting and plaster of Paris technique
4.4 Management of compartment syndrome
4.5 Close reduction of simple fractures
4.6 Reduction of simple dislocations
4.7 Strengthening and stretching exercise
4.8 Joint aspiration
4.9 Walking aid ต่าง ๆ
5. แสดงการสื่อสารได้เหมาะสม และถูกต้องตามหลักการ ดังนี้
5.1 การอธิบายโรค การรักษาและการพยากรณ์โรค
5.2 คาแนะนาการปฏิบัติตน
5.3 การให้กาลังใจผูป้ ุวย และครอบครัว
5.
4 การฟื้นฟูสภาพลักษณะต่างๆ
5.
5 การดูแลตนเอง การดูแลโดยญาติ และการดูแลที่บ้าน
5.6 คาแนะนา การปูองกัน และลดอุบัติเหตุ แก่ชุมชน
5.7 การเขียนบันทึกข้อมูลผู้ปุวย การให้ความเห็นการเจ็บปุวย และการเขียนใบรับรอง
6. เคยสังเกตการณ์ และ / หรือ ช่วยผ่าตัดทางระบบกล้ามเนือ้ และการเคลื่อนไหวอย่างน้อย 2 ครั้ง
7. ให้การระงับความรูส้ ึกผูป้ ุวยโดยวิธีดังต่อไปนี้ และสามารถแก้ไขภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้น
ระหว่างและหลังการให้ยาระงับความรูส้ ึกได้
7.1
Spinal anesthesia
7.2 Digital nerve block
8 . รู้ขอ้ บ่งชี้ เข้าใจวิธีการทา รู้ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นรวมถึงแนวทางการแก้ไข สาหรับ
หัตถการ เฉพาะทางที่มคี วามซับซ้อนทางคลินิกต่อไปนีไ้ ด้
8
.1 หัตถการที่เคยทาหรือเคยเห็น ได้แก่ Spinal anesthesia , Peripheral nerve block
2.2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ไม่มเี พราะเป็นหลักสูตรจัดทาครั้งแรก
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ความรูพ้ ืน้ ฐาน อาการวิทยา ระบาดวิทยา พยาธิกาเนิด พยาธิสรีรวิทยา การวินจิ ฉัยแยกโรค
และ การวินจิ ฉัยโรค และการดูแลรักษา ปัญหา และโรคกระดูก ข้อ และ เนื้อเยื่ออ่อนที่พบบ่อย การดูแล
ผูป้ ุวยก่อนผ่าตัด ระหว่างการผ่าตัด และหลังการผ่าตัด ฝึกทักษะการซักประวัติและตรวจร่างกายทักษะ
พืน้ ฐานทางศัลยกรรมกระดูก การส่งตรวจและการแปลผลทางห้องปฏิบัติการและทางรังสีวิทยา การ
บันทึกรายงานผูป้ ุวย ฝึกฝนการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์
และผูป้ ุวย เน้นการดูแลผู้ปุวยแบบองค์รวม ครอบคลุมถึงครอบครัวและชุมชนของผู้ปุวย การฟื้นฟู
สมรรถภาพ และการปูองกันโรค โดยมีการบูรณาการกับรังสีวิทยา เวชศาสตร์ฟื้นฟู วิสัญญีวิทยา และ
สาขาวิชาอื่น ๆ
Basic knowledge, symtomatology, epideniolegy, pathogenesis, pathophysiology
,differential diagnosis anddiagnosis, and managements of patients. With bone disease or problems,
joint and soft tissue in preoperative, intraoperative, and postoperative conditions. Clinical practice in
perioperative care of orthopedic patients, such as history taking, physical examination, appropriate
laboratory investigation and interpretation, procedural skills (including indication, contraindication,
procedural technique and complication), medical recording, communication skills, team work,
rehabilitation, heath promotion, health prevention, and holistic care etc. There is an integration of
radiology, rehabilitation, anesthesia, and other related disciplines
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการเรียน
บรรยาย

สอนเสริม

15 ชั่วโมง

-

การฝึกปฏิบัติ
ภาคสนาม/การฝึกงาน
90 ชั่วโมง

การศึกษาด้วยตนเอง
75 ชั่วโมง

3. จานวนชั่วโมงสอนต่อสัปดาห์ท่อี าจารย์ให้คาปรึกษาแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
จัดให้นิสติ พบอาจารย์เพื่อขอคาปรึกษาและแนะนาสัปดาห์ละ 3-5 ชั่วโมง โดยอาจารย์แจ้งวันและ
เวลาให้นสิ ิตทราบ

หน้า 7

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสิต
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรม
ที่ต้องพัฒนา
 มีภาวะผู้นา สามารถ
ทางานเป็นทีมและ
แก้ปัญหาข้อขัดแย้งในการ
ดารงชีวติ และการ
ปฏิบัติงาน
 รับฟังความคิดเห็นผู้อ่นื
เคารพสิทธิ คุณค่าและ
ศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์ และเคารพ
กฎระเบียบของสังคม

2. ความรู้
2.1 ความรู้ท่ตี ้องได้รับ
 สามารถวางแผนและ
พัฒนาการเรียนรู้ของ
ตนเองอย่างต่อเนื่อง
 สนใจพัฒนาความ
ชานาญทางการแพทย์ของ
ตนเอง และมีสว่ นร่วมใน
การพัฒนาวิชาชีพ

1.2 วิธีการสอน
 บรรยายในชัน้ เรียน
 มอบหมายให้นิสติ ทางาน
เป็นกลุ่มเพื่อประเมิน การ
ทางานเป็นทีม และความ
รับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย
 สอดแทรกการสอนและ
ยกตัวอย่างประกอบการ
สอนในเรื่องคุณธรรม
จริยธรรม

1.3 วิธีการประเมินผล
 ประเมินให้คะแนนจากการ
สังเกตบุคลิกภาพความเป็นแพทย์
การปฏิบัติ และการแสดง
ความรูส้ ึกนึกคิดอย่างเหมาะสม
 ประเมินการทางานเป็นทีมและ
ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
มอบหมายจากการทางานเป็น
กลุ่ม

2.2 วิธีการสอน
 การสอนข้างเตียงผู้ปุวย
 การอภิปรายกลุ่ม
 แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ
 กาหนดให้นสิ ิตตรวจร่างกายผู้ปุวย
พร้อมลงรายละเอียดลงในเวชระเบียน
ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์
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2.3 วิธีการ
ประเมินผล
 โดยการสังเกต
พฤติกรรมและการ
เรียนรู้ของนิสติ ให้
ข้อมูลย้อนกลับเพื่อ
ปรับปรุง
 การประเมินการ
อภิปราย
 การประเมิน
พัฒนาการของผู้เรียน
 การสอบปฏิบัติ

3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทาง
ปัญญาที่ต้อง
พัฒนา
 สามารถประยุกต์
ความรูแ้ ละทักษะเชิง
วิชาชีพในการ
ปฏิบัติงานในระบบ
การแพทย์

3.2 วิธีการสอน

 บรรยายในชัน้ เรียน
 ฝึกวิเคราะห์กรณีตัวอย่างผูป้ ุวย
 ทารายงานกรณีตัวอย่างผูป้ ุวยส่ง
 ฝึกการนาเสนอกรณีตัวอย่างผู้ปุวย
แบบ case discussion , case
conference , morbidity และ
Morbidity conference

3.3 วิธีการประเมินผล

 โดยการสังเกตพฤติกรรม
และ
การเรียนรูข้ องนิสิต ให้
ข้อมูลย้อนกลับเพื่อปรับปรุง
 การประเมินการอภิปราย
 การประเมินพัฒนาการ
ของผู้เรียน
 การทดสอบโดยเน้นข้อสอบ
ที่มกี ารวิเคราะห์
 รายงาน

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
4.2 วิธีการสอน
และ
ความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
 สามารถวางตัวและแสดงความคิดเห็น  มอบหมายให้นิสติ
ได้เหมาะสมกับบทบาทและขอบเขตหน้าที่ ทางานเป็นกลุ่มเพื่อ
ความรับผิดชอบ
ประเมิน การทางาน
เป็นทีม และความ
รับผิดชอบต่องานที่
ได้รับมอบหมาย
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4.3 วิธีการ
ประเมินผล
 ประเมินให้คะแนน
จากการสังเกต
บุคลิกภาพความเป็น
แพทย์การปฏิบัติ และ
การแสดงความรูส้ ึกนึก
คิดอย่างเหมาะสม
 ประเมินการทางาน
เป็นทีมและความ
รับผิดชอบต่องานที่
ได้รับมอบหมายจาก
การทางานเป็นกลุ่ม

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
5.2 วิธีการสอน
5.3 วิธีการ
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
ประเมินผล
สารสนเทศที่ต้องพัฒนา
 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ติดตามความก้าวหน้าและการปฏิบัติงาน
ด้านการแพทย์จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทั้ง
ในระดับชาติและนานาชาติ

6. ทักษะทางวิชาชีพ
6.1 ทักษะทาง
วิชาชีพ
 มีทักษะในการ
รักษา พยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ปูองกันโรค และ
ฟื้นฟูสภาพ
 มีทักษะในการ
บริการวิชาการด้าน
การแพทย์แก่ผมู้ ารับ
บริการและบุคลากร
ที่เกี่ยวข้อง

 บรรยายในชั้นเรียน
 มอบหมายหัวข้อ
วิชาการให้นักศึกษาได้
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สืบค้นข้อมูลและ
นาเสนอข้อมูลและเขียน
สรุปเป็นรายงานส่ง

6.2 วิธีการสอน
 จัดให้ฝึกทักษะในห้องฝึกทักษะ
 จัดให้ฝึกทักษะกับผูป้ ุวย
จาลอง
 จัดให้ฝกึ ทักษะกับผูป้ ุวย
ภายใต้
การดูแลของอาจารย์
 สอนข้างเตียงผู้ปุวย
 สอดแทรกแนวคิดการดูแล
ผูป้ ุวยแบบองค์รวมด้วยหัว
ใจความเป็นมนุษย์ในทุก
กิจกรรมการเรียนรู้
 ฝึกปฏิบัติทักษะการสื่อสาร
กับผูป้ ุวยญาติ และเพื่อน
ร่วมงาน ระหว่างปฏิบัติงานที่
แผนกผู้ปุวยนอกและผูป้ ุวยใน
ภายใต้การดูแลของอาจารย์
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 การนาเสนองานที่
ได้รับมอบหมายด้วย
รูปแบบเทคโนโลยีที่
เหมาะสม

6.3 วิธีการประเมินผล
 สังเกตพฤติกรรมระหว่างการ
เรียนรู้
การฝึกปฏิบัติและให้ข้อมูล
ย้อนกลับ
เพื่อปรับปรุง
 การสอบภาคปฏิบัติกับผูป้ ุวย
จาลอง
และผู้ปุวยจริง
 การสอบข้อเขียน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
จานวนชั่วโมง
สัปดาห์

หัวเรื่อง

บรรยาย
สัมมนา

1

1. Introduction and Preventive
Orthopedics, ethics and holistic
care
2. Principle of fracture and
dislocation

ปฏิบัติ

ภาคสนาม * เรียนด้วย
ดูงาน

ตนเอง

computer,

1

2

1

2

3. Bone and soft tissue healing

1

4. ทบทวน Anatomy of bone
and joints

1

5. Musculoskeletal pain concept
6. ทบทวนทักษะ Bandaging
7. Terminology and history
taking in orthopedic
8. สาธิตและฝึกปฏิบัติ Physical
examination In Orthopedic 1
(Upper extremity)

สื่อที่ใช้

1

2
2

1

เอกสาร
computer,

เอกสาร

computer,

เอกสาร
หุน่ จาลอง

1
2

1

9. Orthopedic Investigation

1

10. ทบทวน Physical examination
in Orthopedic 1 (Upper extremity)

2

11. Tutorial normal &
Orthopedic Film

1

1

12. สาธิตและฝึกปฏิบัติ Physical

2

2
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หุน่ จาลอง

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
รายวิชา

นพ.อนันต์
นพ.ศิริพจน์
นพ.อนันต์
พ.พิรุณ
นพ.อนันต์
นพ.วรพจน์
นพงตะวัน
นพ.วรรธนัย
นพ.ตะวัน
นพ.ชาญชัย
นพ.เดชาธร
นพ.พงษ์ศักดิ์

นพ.เดชาธร
นพ.สถาพร
นพ.อนันต์
นพ.จิรวัฒน์
นพ.สถาพร
นพ.ตะวัน
นพ.จิรวัฒน์
นพ.อนันต์
นพ.สาราญ
นพ.อนุกูล
พญ.วัฒนาวรรณ

พญ.เมลิสสา
หุน่ จาลอง

นพ.ตะวัน

จานวนชั่วโมง
สัปดาห์

หัวเรื่อง

บรรยาย
สัมมนา

examination in Orthopedic 2
(Lower extremity)
13. Fracture & Dislocation
(Upper extremity)

ปฏิบัติ

1

1

20. ฝึกปฏิบัติทักษะ Close
reduction of simple dislocation
and casting Colle fracture

ตนเอง

1

2

1

2

2

18. ทบทวนทักษะ casting
19. Complication of fracture

สื่อที่ใช้

computer,

นพ.ศิริพจน์
นพ.อนุกูล
นพ.เดชาธร
นพ.วรพจน์
นพ.ตะวัน
นพ.ศิริพจน์
นพ.พิรุณ
นพ.ตะวัน
นพ.วรรธนัย
นพ.ตะวัน
นพ.พิรุณ
นพ.ชาญชัย
นพ.วรพจน์
นพ.เดชาธร

เอกสาร

นพ.พงษ์ศักดิ์

computer,

นพ.ตะวัน
นพ.ชาญชัย
นพ.วรพจน์
นพ.เดชาธร
นพ.สถาพร
นพ.ตะวัน
นพ.วรรธนัย

computer,

เอกสาร

2

16. ฝึกปฏิบัติทักษะการใส่เฝือก
Short and Long arm casting
17. Fracture & Dislocation (Lower
extremity)

ดูงาน

2

14. ทบทวน Physical examination
in Orthopedic 2 (Lower extremity)
15. Orthopedic manual skill
Splinting and Plaster of Paris

ภาคสนาม * เรียนด้วย

computer,

เอกสาร
หุน่ จาลอง

2
1

2

2

2

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
รายวิชา

เอกสาร
หุน่ จาลอง

นพ.พงษ์ศักดิ์

นพ.สถาพร
21. ฝึกปฏิบัติทักษะ Close
reduction of shoulder
dislocation
2

2

22. Common hand injuries

2
1

หุน่ จาลอง

นพ.ตะวัน
นพ.จิรวัฒน์
นพ.สาราญ
นพ.ตะวัน
นพ.วรรณนัย
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จานวนชั่วโมง
สัปดาห์

หัวเรื่อง

บรรยาย
สัมมนา

23. Orthopedic emergency

ปฏิบัติ

ภาคสนาม * เรียนด้วย
ดูงาน

สื่อที่ใช้

ตนเอง

computer,

1

เอกสาร
24. Common drugs used in
Orthopedics
25. Fracture and dislocation in
children
26. Shoulder pain

1

27. Elbow and Wrist pain

2

28. Common pediatric problems
in Orthopedic
29. Ankle and foot pain

1

30. Concept of amputation

1
1

1
1

2

31. ทบทวนทักษะหัตถการ
ออร์โธปิดิกส์

35. Peripheral nerve block

นพ.อนันต์
นพ.จิรวัฒน์
นพ.อนันต์
นพ.พงษ์ศักดิ์

computer,

เอกสาร

32. Fracture of pelvis and
acetabulum
33. ทบทวน Local infiltration and
digital n. block
34. Spinal anesthesia

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
รายวิชา

2

1
2

2

computer,

1

เอกสาร
หุน่ จาลอง

นพ.เดชาธร
นพ.จิรวัฒน์
นพ.อนันต์
นพ.สาราญ
นพ.อนันต์
นพ.สาราญ
นพ.อนุกูล
นพ.เดชาธร
นพ.สถาพร
นพ.ตะวัน
นพ.อนุกูล
นพ.ตะวัน
นพ.ศิริพจน์
นพ.อนันต์
นพ.ศิริพจน์
นพ.พิรุณ
นพ.ชาญชัย
นพ.เดชาธร
นพ.พิรุณ
พญ.ณัฎฐินี
นพ.ปราณิศา

1
1

2
2
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2
1

computer,

นพ.กรกช

เอกสาร

พญ.ปราณิศา

computer,

นพ.กรกช

เอกสาร

พญ.ปราณิศา

จานวนชั่วโมง
หัวเรื่อง

สัปดาห์

บรรยาย
สัมมนา

3

ปฏิบัติ

ภาคสนาม * เรียนด้วย
ดูงาน

ตนเอง

36. ทบทวน Anatomy of
vertebral column

2

37. PE : Spine

1

38. Fracture and dislocation of
spine
39. Back pain

1

สื่อที่ใช้

2

computer,

เอกสาร
1

2

computer,

เอกสาร
40. ทบทวน Anatomy of knee
joint
41. Knee pain

1

42. ทบทวน Anatomy of hip joint

1

43. Hip pain

1

44. Musculoskeletal infection

1

45. Musculoskeletal tumors &

1

4

48. ฝึกปฏิบัติทักษะ Joint
aspiration

นพ.อนันต์
นพ.วรพจน์
นพ.วรรธนัย
นพ.อนันต์
นพ.ชาญชัย
นพ.อนันต์
นพ.วรพจน์
นพ.อนันต์
นพ.วรรธนัย
นพ.เดชาธร
นพ.พงษ์ศักดิ์

1

computer,

นพ.เดชาธร
นพ.สถาพร
นพ.ตะวัน
นพ.จิรวัฒน์
นพ.ตะวัน
นพ.สาราญ
นพ.อนันต์
นพ.อนุกูล
นพ.เดชาธร
นพ.วรพจน์
นพ.เดชาธร

เอกสาร

นพ.พงษ์ศักดิ์

pathologic study

46. Metabolic bone diseases,
Degenerative diseases
47. Introduction to Sport Medicine

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
รายวิชา

1

2
2

1
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1

นพ.เดชาธร
นพ.พิรุณ
นพ.ชาญชัย
หุน่ จาลอง

นพ.อนันต์
นพ.ชาญชัย

จานวนชั่วโมง
หัวเรื่อง

สัปดาห์

บรรยาย
สัมมนา

1-4

49. ทบทวนทักษะหัตถการทาง
ออร์โธปิดิกส์
50. Teaching round

ปฏิบัติ

ตนเอง

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
รายวิชา

4

พ.ออร์โธ

ภาคสนาม * เรียนด้วย
ดูงาน

พ.ออร์โธ

12

51. Integrated round ร่วมกับ
เวชศาสตร์ฟื้นฟู รังสี จิตเวช
52. Ward work

8

53. ปฏิบัติงานห้องเฝือก

18

54. OPD

18

55. OR เล็ก

6

8

56. Topic discussion / Journal club

6

57. SDL

6
รวม

สื่อที่ใช้

15

90

75

22. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ประเมิน

1
2

-

4
4

3

-

1–4

20 %

4

-

MCQ และหรือ SAQ
OSCE
รายงานผูป้ ุวยและ
ปฏิบัติงานในหอผูป้ ุวย
แบบประเมินพฤติกรรม

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
45 %
25 %

4

10 %

การให้เกรดและตัดสินผลตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2554 ทั้งนีต้ ้องผ่านการ
ประเมินวิชาผสมผสาน วิสัญญีวทิ ยา รังสี เวชศาสตร์ฟื้นฟู และเจตคติ
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารตาราหลัก
Campbell’s Operative orthopedics Volume. 9th ed. St. Louis : Missouri : Mosby,
1998.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
Rockwood and Green’s fractures in Children Volume 3.1. 3rd ed.
Philadelphia, Pennsylvania : J.B. Lippincott. 1998.
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
- คู่มอื เวชปฏิบัติหัตถการสาหรับ
นิสติ แพทย์ของโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
กระทรวงสาธารณสุข
- เอกสารประกอบการสอน เอกสารคาสอนรายหัวเรื่องโดยอาจารย์ผู้สอน

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 สังเกตการณ์การเรียนของนิสิตในห้องเรียน
2.5 ตรวจสอบความเข้าใจของนิสติ เป็นรายบุคคลในระหว่างการเรียน
2.6 นางานที่มอบหมายหรือข้อสอบ มาอภิปรายหรือเฉลยในห้องเรียน พร้อมตอบข้อซักถาม
2.7 ให้นสิ ิตมีส่วนร่วมในการประเมินโดยแบบประเมิน
3. การปรับปรุงการสอน
3.1 นาผลการประเมินผู้สอนและผลการประเมินรายวิชามาพิจารณาหาแนวทางปรับปรุงวิธีการสอน
และการเรียนรูข้ องนิสิต
3.2 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
3.3 วิเคราะห์ข้อสอบ เพื่อปรับปรุงการสอน และพัฒนาคลังข้อสอบ
หน้า 16

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 ทบทวนและปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ทุกปีตาม มคอ.7
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ตารางสอนการดูแลผู้ป่วยผ่าตัด 4
สัปดาห์ที่ 1 (11 - 17 พฤษภาคม 2557)
วัน/เวลา

จันทร์

อังคาร

08.00 - 09.00

09.00 - 10.00

10.00 –11.00

11.00 – 12.00

12.00 – 13.00

13.00-14.00

Introduction

Teaching Round

OPD หรือ ห้องเผือก

SDL

Service ward

Integrated round
ร่วมกับ x-ray

OPD หรือ ห้องเผือก

OR เล็ก
พัก

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

Service ward

Teaching Round

Service ward

Integrated round
ร่วมกับ x-ray

Service ward

Teaching Round

14.00 – 15.00

15.00 – 16.00

16.00 – 17.00

Introduction and
Preventive
Orthopedics, Ethics
and holistic care
Principle of
fracture and
dislocation (นพ.
อนันต์)

Fracture &
Dislocation
(Lower
extremity)

Ward work

SDL

SDL

OR เล็ก

Musculo skeletal
pain concept

สาธิตและฝึกปฏิบัติ Physical
examination In orthopedic I (Upper
extremity)

OPD หรือ ห้องเผือก

SDL

Fracture &
Dislocation (Upper
extremity)

Tutorial normal & orthopedic film

OPD หรือ ห้องเผือก

Topic Journal
(Trauma)

Topic Journal
(Adult)

สาธิตและฝึกปฏิบัติ Physical
examination in orthopedic 2 (Lower
extremity)

OPD หรือ ห้องเผือก

SDL หมายถึง การศึกษาเรียนรู้ดว้ ยตนเอง รวมทั้งการฝึกทบทวนหัตถการต่างๆ ในห้องฝึกทักษะ
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สัปดาห์ที่ 2 (18 - 24 พฤษภาคม 2557)
วัน/เวลา

จันทร์

อังคาร

08.00 - 09.00

09.00 - 10.00

10.00 –11.00

11.00 – 12.00

12.00 – 13.00

13.00-14.00

Service ward

Teaching Round

OPD หรือ ห้องเผือก

SDL

Service ward

Integrated round
ร่วมกับ Rehab

OPD หรือ ห้องเผือก

OR เล็ก

14.00 – 15.00
Orthopedic
manual skill
Splinting and
Plaster of Paris
Fracture &
Dislocation
(Lower
extremity)

15.00 – 16.00

16.00 – 17.00

ฝึกปฏิบัตทิ ักษะการใส่เฝือก Short
and Long arm casting

SDL

พัก
พุธ

Service ward

Teaching Round

OPD หรือ ห้องเผือก

OR เล็ก

พฤหัสบดี

Service ward

Integrated round
ร่วมกับ Rehab

OPD หรือ ห้องเผือก

SDL

ศุกร์

Service ward

Teaching Round

OPD หรือ ห้องเผือก

Topic Journal
(Trauma)

SDL หมายถึง การศึกษาเรียนรู้ดว้ ยตนเอง รวมทั้งการฝึกทบทวนหัตถการต่างๆ ในห้องฝึกทักษะ
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Complication of
fracture
Orthopedic
emergency
Topic Journal
(Adult)

ฝึกปฏิบัตทิ ักษะ Close reduction of
simple dislocation and casting
Colle fracture
SDL
ฝึกปฏิบัตทิ ักษะ Close reduction of
shoulder dislocation

สัปดาห์ที่ 3 (25 - 31 พฤษภาคม 2557)
วัน/เวลา
จันทร์

08.00 - 09.00

09.00 - 10.00

10.00 –11.00

11.00 – 12.00

12.00 – 13.00

OPD หรือ ห้องเผือก

13.00-14.00

14.00 – 15.00

SDL

Concept of
amputation

Service ward

Teaching Round

อังคาร

Service ward

Integrated round
ร่วมกับ จิตเวช

OPD หรือ ห้องเผือก

พุธ

Service ward

Teaching Round

OPD หรือ ห้องเผือก

พฤหัสบดี

Service ward

Integrated round
ร่วมกับ Rehab

OPD หรือ ห้องเผือก

SDL

Fracture of
pelvis and
acetabulum
Local infiltration
and digital n.
block
Regional
Anesthesia

ศุกร์

Service ward

Teaching Round

OPD หรือ ห้องเผือก

Topic Journal
(Trauma)

Topic Journal
(Adult)

SDL หมายถึง การศึกษาเรียนรู้ดว้ ยตนเอง รวมทั้งการฝึกทบทวนหัตถการต่างๆ ในห้องฝึกทักษะ
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OR เล็ก
พัก

OR เล็ก

15.00 – 16.00

16.00 – 17.00

Local infiltration and digital n. block

SDL

Spinal anesthesia

SDL
Regional Anesthesia

สัปดาห์ที่ 4 (1 - 7 มิถุนายน 2557)
วัน/เวลา
จันทร์

อังคาร

พุธ

08.00 - 09.00

09.00 - 10.00

10.00 –11.00

11.00 – 12.00

12.00 – 13.00

13.00-14.00

14.00 – 15.00

15.00 – 16.00

Service ward

Teaching Round

OPD หรือ ห้องเผือก

SDL

Fracture and
dislocation of
spine

Service ward

Integrated round
ร่วมกับ Rehab

OPD หรือ ห้องเผือก

SDL

Back pain

SDL

SDL

Metabolic bone
diseases,
Degenerative
diseases

SDL

Service ward

Teaching Round

OPD หรือ ห้องเผือก

พฤหัสบดี

Service ward

Integrated round
ร่วมกับ Rehab

SDL

ศุกร์

SDL

พัก

16.00 – 17.00

SDL

SDL

สอบลงกองทฤษฎี

สอบลงกองปฏิบัติ

SDL หมายถึง การศึกษาเรียนรู้ดว้ ยตนเอง รวมทั้งการฝึกทบทวนหัตถการต่างๆ ในห้องฝึกทักษะ
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ประเมินการ
เรียนการสอน

