หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยพะเยา
พ.ศ. 2553

มคอ. 4 รายวิชา
322605 การดูแลผู้ปุวยผ่าตัด 5
Perioperative Care V

คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา

มคอ.4 รายละเอียดของประสบการณ์การฝึกปฏิบัติทางคลินิก
Clinical Experience Specification
ชื่อสถาบัน
คณะ / ภาควิชา

มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
322605 การดูแลผู้ปุวยผ่าตัด 5 (Perioperative Care V)
2. จานวนหน่วยกิต
8(0-16-8)
3. หลักสูตรและประเภทรายวิชา
แพทยศาสตร์บัณฑิต วิชาพืน้ ฐานอาชีพ
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
นพ. โดมทอง
เหมะธุลินทร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลนครพิงค์
นพ. ฑศฐภรณ์
ดิษฐพานิช
ภาควิชาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลพะเยา
อาจารย์ผู้สอนโรงพยาบาลนครพิงค์
1. นพ.สมหมาย
โรจนานุกูลพงศ์
ภาควิชา ศัลยศาสตร์
2. นพ.ธานี
ลิม้ ทอง
ภาควิชาศัลยศาสตร์
3. นพ.สุรเดช
หวังตระกูลชัย
ภาควิชา ศัลยศาสตร์
4. นพ.กิจจา
เจียรวัฒนกนก
ภาควิชา ศัลยศาสตร์
5. นพ.กิตติสัณห์
กาญจนวงศ์ชัย
ภาควิชา ศัลยศาสตร์
6. นพ.อมรชัย
กริชนิกรกุล
ภาควิชา
ศัลยศาสตร์
7. นพ.ธรณี
กายี
ภาควิชา
ศัลยศาสตร์
8. นพ.สุนิล
กุลจลา
ภาควิชาศัลยศาสตร์
9. นพ.ราชันย์พัทธ์
วรเวชานนท์
ภาควิชา
ศัลยศาสตร์
10.นพ.ชวิน
บัดติยา
ภาควิชา
ศัลยศาสตร์
11.นพ.โดมทอง
เหมะธุลินทร์ ภาควิชา
ศัลยศาสตร์
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12.นพ.ชนัตถ์
คุณชยางกูร ภาควิชา
วิสัญญีวิทยา
13.พญ.จงลักษณ์
เปาอินทร์ ภาควิชา
วิสัญญีวิทยา
14.นพ.พงศ์พัฒน์
สัตโยภาส
ภาควิชา
วิสัญญีวิทยา
15.พญ.ปราณิศา
วงศ์หมึก
ภาควิชา
วิสัญญีวิทยา
16.พญ.ประกายวรรณ ตาเรืองศรี
ภาควิชา
วิสัญญีวิทยา
17.พญ.ลักขณาพรรณ เรือนโรจน์รุ่ง ภาควิชา
วิสัญญีวิทยา
18.พญ.พีรยา
ชัยศิริ
ภาควิชา
วิสัญญีวิทยา
19.พญ.อภัย
วิวัฒน์ชัยกุล ภาควิชา
รังสีวิทยา
20.พญ.สุนทรี
มูลรินต๊ะ
ภาควิชา
รังสีวิทยา
21.พญ.ดวงกมล
ประดิษฐ์ดว้ ง ภาควิชา
รังสีวิทยา
22.พญ.เมลิสสา
พันธุ์เมธิศร์ ภาควิชา
รังสีวิทยา
23.พญ.ลัคนา
ทิมเสน
ภาควิชา
รังสีวิทยา
24.นพ.จิระ
สร้อยสุวรรณ ภาควิชา
รังสีวิทยา
25.พญ.ชลาทิพย์
ซื่อวัฒนะ ภาควิชา
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
อาจารย์ผู้สอนโรงพยาบาลพะเยา
1. นพ.ฑศฐภรณ์
ดิษฐพานิช
ภาควิชา ศัลยศาสตร์
2. นพ.ชูพงษ์
สุขพร้อมสรรพ์
ภาควิชา ศัลยศาสตร์
3. พญ.สมนาม
สุปินะ
ภาควิชาศัลยศาสตร์
4. นพ.กรกช
ปันดี
ภาควิชา วิสัญญีวิทยา
5. พญ.ปิยะดารา
คงวิบูลย์กิจ
ภาควิชารังสีวิทยา
6. พญ.วัฒนาวรรณ เอือ้ พิทักษ์สกุล ภาควิชา
รังสีวิทยา
7. พญ.ศิลดา
วงศ์ษา
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่เี รียน
ภาคการศึกษา พ.ศ. 2558 ชั้นปีที่ 6
6. รายวิชาที่เรียนมาก่อน
ผ่านการประเมินการเรียนรูท้ ุกรายวิชาชั้นปีที่ 5
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
โรงพยาบาลนครพิงค์ / โรงพยาบาลพะเยา
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9. วันที่จัดทารายละเอียดของรายวิชา
25 ตุลาคม 2555
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา
วัตถุประสงค์ทั่วไป
เมือ่ ผ่านการเรียนรู้ นิสิตแพทย์สามารถ เพิ่มความรู้ความสามารถ ทางวิชาชีพในการ
ดูแลผู้ปุวยที่เป็นโรคหรือภาวะที่มโี อกาสถูกรักษาด้วยการผ่าตัดได้ อย่างองค์รวมและด้วยหัว
ใจความเป็นมนุษย์ สามารถบูรณาการกับสาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐานผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2554 กาหนดโดยแพทยสภา
ด้านปัญญาพิสัย
1. เพิ่มและประยุกต์ความรู้ ความเข้าใจใน วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน ชั้นปรีคลินกิ
และความรู้ทางวิชาชีพ ที่เรียนมาในชั้นปี 4-5 มาใช้ในการดูแลรักษาผูป้ ุวยศัลยกรรมได้อย่าง
เหมาะสมกับสภาวะโรคและสถานการณ์
2. เพิ่มและประยุกต์ความรู้ ความเข้าใจใน วิชาที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ ต่อไปนี้ ที่เคย
เรียนมาในชั้นปรีคลินิกและปี 4-5 มาใช้ในการดูแลรักษาผูป้ ุวยศัลยกรรมได้อย่างเหมาะสมกับ
สภาวะโรคและสถานการณ์
2.1 งานสาธารณสุขมูลฐาน เวชศาสตร์ชุมชน เวชศาสตร์ครอบครัว และ
อาชีวเวชศาสตร์
2.2 ความรูพ้ ืน้ ฐานทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
2.3 หลักการด้านระบาดวิทยา ชีวสถิติ เวชสารสนเทศ วิทยาการระบาดคลินิก
และเวชศาสตร์เชิงประจักษ์
2.4 เวชจริยศาสตร์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
2.5 ศาสตร์อ่นื ๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
2.5.1 หลักการบริหารงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข
2.5.2 ความรูพ้ ืน้ ฐานทางสังคมศาสตร์ มานุษยวิทยา และพฤติกรรมศาสตร์
3. มีความรู้ ความเข้าใจหลักพืน้ ฐานทาง เศรษฐศาสตร์คลินิก และ ระบบพัฒนา
คุณภาพและความปลอดภัย ในการดูแลผู้ปุวย และประยุกต์ใช้เพื่อการวินจิ ฉัย ดูแลรักษา
ปูองกันภาวะแทรกซ้อน และฟื้นฟูสภาพให้ผปู้ ุวยศัลยกรรมได้
ด้านทักษะพิสัย ได้แก่ การบริบาลผู้ปุวย การบริบาลสุขภาพ การสื่อสารและการสร้าง
สัมพันธภาพ
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ด้านการบริบาลผู้ปุวย ได้แก่ การตรวจวินิจฉัย การดูแลรักษา และการฟื้นฟูสภาพ
1. เพิ่มทักษะและความชานาญใน การตรวจวินิจฉัย ผูป้ ุวยศัลยกรรมได้อย่างเหมาะสม
กับสภาวะโรคและสถานการณ์ ดังนี้
1.1 สังเกตอากัปกิริยา ท่าทีของผูป้ ุวยและญาติ ซักประวัติ ตรวจร่างกายผู้ปุวยได้
อย่างครอบคลุมและเหมาะสม
1.2 เลือกใช้วธิ ีการตรวจด้วยเครื่องมือพืน้ ฐาน การตรวจทางห้องปฏิบัติการ และ
การตรวจพิเศษทางรังสีวิทยาต่างๆ ได้อย่างความคุ้มค่าและเหมาะสม ได้แก่
ก. การตรวจด้วยเครื่องมือพื้นฐานทางศัลยกรรมทั่วไป คือ proctoscope
ตรวจได้ด้วยตนเอง ได้ขอ้ มูลที่ถูกต้อง อธิบายข้อบ่งชี้ ข้อห้าม สภาพและเงื่อนไขที่เหมาะสม
เตรียมผู้ปุวยสาหรับการตรวจได้ถูกต้อง
ข. การตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษทางระบบทางเดินอาหาร อธิบายข้อบ่งชี้
ข้อห้าม สภาพและเงื่อนไขที่เหมาะสม เตรียมผู้ปุวยสาหรับการตรวจ และ แปลผลรายงาน
การตรวจ ด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง สาหรับ
1.2.1 esophagogastroduodenoscope (EGD)
1.2.2 colonoscope
ค. การตรวจพื้นฐานทางห้องปฏิบัติการ อธิบายข้อบ่งชี้ ข้อห้าม สภาพและ
เงื่อนไขที่เหมาะสม เตรียมผู้ปุวยสาหรับการตรวจ และ/หรือเก็บตัวอย่างตรวจ และ แปลผล
รายงานการตรวจ ด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง สาหรับ
1.2.3 culture from clinical specimens
1.2.4 cytology
1.2.5 thyroid function test
1.2.6 tumor markers
ง. การตรวจพิเศษทางรังสีวทิ ยา
อ่านและแปลผลการตรวจ ด้วยตนเองได้ถูกต้อง อธิบายขั้นตอนการตรวจ
ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิด ข้อบ่งชี้ ข้อห้าม สภาพและเงื่อนไขที่เหมาะสม สาหรับ
1.2.7 skull series
1.2.8 skull and sinuses
1.2.9 c-spine X-ray
1.2.10 lateral soft tissue neck X-ray
1.2.11 acute abdomen series
1.2.12 plain KUB
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แปลผลรายงานการตรวจ ได้อย่างถูกต้อง อธิบายภาวะแทรกซ้อนที่อาจ
เกิด ข้อบ่งชี้ ข้อห้าม สภาพและเงื่อนไขที่เหมาะสม เตรียมผูป้ ุวยสาหรับการตรวจ สาหรับ
1.2.13 Barium contrast GI studies
1.2.14 IVP
1.2.15 computed tomography (CT) scan of head
1.2.16 intravascular contrast studies (arterial and venous studies)
1.3 รวบรวมและแปลผลข้อมูลจากประวัติ การตรวจร่างกาย การตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ และการตรวจพิเศษต่างๆ เพื่อนามาตั้งสมมติฐาน วิเคราะห์หาสาเหตุของ
ปัญหาผู้ปุวย และนาหลักของเวชศาสตร์เชิงประจักษ์มาใช้เพื่อวินิจฉัยโรคผูป้ ุวยได้อย่าง
เหมาะสม
2. เพิ่มทักษะและความชานาญใน การดูแลรักษา ผูป้ ุวยศัลยกรรมได้อย่างเหมาะสมกับ
สภาวะโรคและสถานการณ์ ดังนี้
2.1 นาหลักของเวชศาสตร์เชิงประจักษ์มาใช้เพื่อดูแลรักษา และพยากรณ์โรคผูป้ ุวย
ได้อย่างเหมาะสม
2.2 เลือกใช้มาตรการในการรักษา ทั้งรักษาแบบจาเพาะเจาะจง แบบตามอาการ
แบบประคับประคอง และการดูแลผู้ปุวยระยะสุดท้าย ได้สอดคล้องกับระยะของการดาเนินโรค
2.3 ชีแ้ จง ให้ข้อมูลเพื่อขอความยินยอมจากผู้ปุวยและญาติในการดูแลรักษา
2.4 เลือกใช้ยาได้อย่างสมเหตุผลตามหลักเภสัชวิทยาคลินิกโดยคานึงถึงประโยชน์
ผลข้างเคียงของยาและความปลอดภัยของผูป้ ุวยเป็นสาคัญ
2.5 เพิ่มทักษะและความชานาญในการปฏิบัติหัตถการที่จาเป็นหรือมีสว่ นช่วยใน
การแก้ปัญหาสุขภาพของผู้ปุวยศัลยกรรม อิงตามเกณฑ์มาตรฐานผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรม
พ.ศ. 2554 กาหนดโดยแพทยสภา ดังต่อไปนี้
ก. หัตถการที่ทาได้ด้วยตนเอง วินิจฉัยและดูแลบาบัดภาวะแทรกซ้อนได้
อธิบายข้อบ่งชี้ ข้อห้าม สภาพและเงื่อนไขที่เหมาะสม ขัน้ ตอนการกระทา ภาวะแทรกซ้อนที่
อาจจะเกิด ได้ถูกต้อง สาหรับ
2.5.1 aseptic and sterile technique for surgery
2.5.2 wound dressing
2.5.3 stomal care: gastrostomy, colostomy
2.5.4 tracheostomy care and changing
2.5.5 local infiltration and digital nerve block
2.5.6 suturing and desuturing
2.5.7 knotting
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2.5.8 excisional and incisonal debridement of wound or infection
2.5.9 incision and drainage of skin and subcutaneous tissue
2.5.10 excision of benign tumor and cyst of skin and subcutaneous tissue
2.5.11 excisional and incisional biopsy of skin and subcutaneous tissue
2.5.12 first aid management of injured patient
2.5.13 airway maneuver
2.5.14 face mask ventilation
2.5.15 endotracheal intubation
2.5.16 venipuncture
2.5.17 venous cutdown
2.5.18 measurement of central venous pressure
2.5.19 intravenous fluid infusion
2.5.20 injection: intradermal, subcutaneous, intravenous, intramuscular
2.5.21 anterior nasal packing
2.5.22 nasogastric intubation, gastric lavage, gastric gavage and irrigation
2.5.23 urethral catheterization
ข. หัตถการที่ทาภายใต้การแนะนาได้ถูกต้อง อธิบายข้อบ่งชี้ ข้อห้าม สภาพ
และเงื่อนไขที่เหมาะสม ขัน้ ตอนการกระทา ภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิด ได้ถูกต้อง เมื่อจบ
แพทยศาสตร์บัณฑิตและผ่านการเพิ่มพูนทักษะต่อตามข้อกาหนดของแพทยสภาแล้ว สามารถ
ทาได้ดว้ ยตนเอง วินจิ ฉัยและดูแลบาบัดภาวะแทรกซ้อนได้ สาหรับ
2.5.24 removal of nail
2.5.25 intercostal drainage
2.5.26 removal of foreign body from ear, nose and throat
2.5.27 removal of foreign body from conjunctiva
2.5.28 incision and curettage of external hordeolum
ค. หัตถการที่เคยช่วยทา อธิบายข้อบ่งชี้ ข้อห้าม สภาพและเงื่อนไขที่
เหมาะสม ขัน้ ตอนการกระทา ภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิด ได้ถูกต้อง เมื่อจบแพทย์ศาสตร์
บัณฑิตและผ่านการเพิ่มพูนทักษะต่อตา มข้อกาหนดของแพทยสภา สามารถทาได้ภายใต้การ
แนะนา วินิจฉัยและดูแลบาบัดภาวะแทรกซ้อนภายใต้การแนะนาได้ถูกต้อง สาหรับ
2.5.29 focused abdominal sonography for trauma (FAST)
2.5.30 ultrasound of the hepatobiliary system
2.5.31 needle biopsy of breast
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2.5.32 diagnostic peritoneal lavage
2.5.33 removal of embedded foreign body from cornea without incision
2.5.34 posterior nasal packing
2.5.35 tracheostomy
2.5.36 general anesthesia for uncomplicated patient for simple surgery
2.5.37 appendectomy
2.5.38 suprapubic tap
2.5.39 circumcision
ง. หัตถการที่สามารถให้คาแนะนาปรึกษาแก่ผู้ป่วยได้ถูกต้อง อธิบายข้อ
บ่งชี้ ข้อห้าม สภาพและเงื่อนไขที่เหมาะสม ขัน้ ตอนการกระทา ภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดได้
ถูกต้อ ง เมื่อจบแพทย์ศาสตร์บัณฑิตและผ่านการเพิ่มพูนทักษะต่อตามข้อกาหนดของแพทยสภา
เคยช่วยทาหรือเคยเห็น สาหรับ
2.5.40 spinal anaesthesia
2.5.41 common peripheral nerve block ได้แก่ brachial plexus nerve block,
wrist block, femoral nerve block และ ankle nerve block
2.5.42 vasectomy
2.6 ในกรณีวิกฤติและฉุกเฉิน สามารถจัดลาดับความสาคัญและให้การรักษา
เบือ้ งต้นได้อย่างทันท่วงที
2.7 ปรึกษาผูม้ ีความรูค้ วามชานาญกว่า หรือส่งต่อผู้ปุวยไปรับการรักษาอย่าง
เหมาะสม
2.8 บันทึกและสรุปเวชระเบียนอย่างเป็นระบบ ถูกต้อง และต่อเนื่อง โดยอาศัย
แนวทางมาตรฐานสากล
2.9 ให้การดูแลรักษาผูป้ ุวยแบบองค์รวม
2.10 ให้การดูแลรักษาแบบสหวิชาชีพแก่ผู้ปุวยได้อย่างเหมาะสม
3. เพิ่มทักษะและความชานาญใน การฟื้นฟูสภาพผูป้ ุวยศัลยกรรมได้อย่างเหมาะสมกับ
สภาวะโรคและสถานการณ์ ดังนี้
3.1 ตรวจและให้ความเห็นหรือออกหนังสือรับรองเกี่ยวกับผูพ้ ิการและทุพพลภาพ
ตามที่กฎหมายกาหนด ให้พนักงานสอบสวน องค์กร หรือศาลในกิจการต่างๆได้
3.2 จัดท่า สอนการออกกาลังกายเพื่อคงพิสัยข้อ และสอนการเคลื่อนย้ายตัวไปกลับระหว่างรถเข็นและเตียงนอนของผู้ปุวยอัมพาตครึ่งซีกได้
3.3 ตรวจผิวหนัง ปูองกัน ประเมินระดับความรุนแรงของแผลกดทับ และอธิบายแนว
ทางการรักษาแผลกดทับได้
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3.4 สอนการหายใจ การไอ และการออกกาลังกายปอดแก่ผู้ปุวยก่อนและหลังผ่าตัด
ได้ โดยอธิบายขั้นตอ นการกระทา ภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดได้ถูกต้อง ตรวจและประเมิน
ข้อบ่งชี้ ข้อห้าม สภาพและเงื่อนไขที่เหมาะสม วินิจฉัย และดูแลบาบัดภาวะแทรกซ้อนได้
ด้านการบริบาลสุขภาพ ทั้งระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม โดย
1. ให้การดูแลสุขภาพรายบุคคล และประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดีในการดูแลสุขภาพ
2. ให้การบริบาลสุขภาพแบบเบ็ดเสร็จ ได้แก่ การประเมินสุขภาพ การคัดกรองปัจจัย
เสี่ยง การสร้างเสริมสุขภาพ การปูองกันความเจ็บปุวย การตรวจวินจิ ฉัยปัญหาสุขภาพ การ
บาบัดปัญหาสุขภาพ และการฟื้นฟูสภาพจากระดับบุคคล ครอบครัว และเชื่อมโยงไปสู่ระดับ
ชุมชนและสังคม
3. ประเมิน วิเคราะห์ และวางแผนพัฒนา การสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน
4. ทางานเป็นส่วนหนึ่งของทีมสุขภาพในการสร้างเสริมสุขภาพของบุคคล ครอบครัว
ชุมชนและสังคม
5. ทางานสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับชุมชนได้อย่างเหมาะสม
6. ให้การบริบาลสุขภาพโดยคานึงถึงความปลอดภัยและสิทธิผปู้ ุวยเป็นสาคัญ
ด้านการสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพ ดังต่อไปนี้
1. การสื่อสารทั่วไป
1.1 สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ ปัจจัยที่อาจส่งผลต่อการ
สื่อสาร ได้แก่ สภาพร่างกาย จิตใจ อารมณ์ บรรยากาศแวดล้อมและภูมิหลัง เช่น อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ ภาษา วัฒนธรรม ความเชื่อ เป็นต้น
1.2 สื่อสารผ่านสื่อประเภทต่างๆได้อย่างเหมาะสม
เช่น โทรศัพท์
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
1.3 มีทักษะในการรับรู้ข้อมูลอย่างเหมาะสมและมีวจิ ารณญาณผ่านวิธีการสื่อสาร
ประเภทต่างๆ
1.4 มีทักษะในการรับฟัง พูด สอน อ่าน เขียน แสดงกิรยิ าท่าทาง และ ใช้ทักษะด้าน
การสื่อสารเหล่านี้ร่วมกับเจตนาที่ดีในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผูอ้ ื่น
2. การสื่อสารกับผู้ปุวยและญาติ
2.1 มีทักษะในการสัมภาษณ์ ซักประวัติผู้ปุวยและญาติ ใช้ศัพท์และภาษาที่ผู้ปุวย
กับญาติเข้าใจได้
2.2 มีทักษะในการรับฟังปัญหา เข้าใจความรู้สึก ความวิตกกังวลของผู้ปุวยและ
ญาติ อีกทั้งสามารถตอบคาถามอธิบาย ให้คาปรึกษาแนะนาอย่างเหมาะสม
2.3 มีทักษะการสื่อสารกับผู้ปุวยและญาติในสถานการณ์ต่างๆ ดังนี้
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2.3.1 การแจ้งโรคและการรักษา
2.3.2 การแจ้งข่าวร้าย
2.3.3 การให้กาลังใจ
2.3.4 การให้คาปรึกษา
2.3.5 การให้เลือกการรักษา
2.3.6 การขอคายินยอมการรักษาหรือการผ่าตัด
2.3.7 การสาธิต การแนะนาการปฏิบัติตัว
2.3.8 การแจ้งข่าวตายและการเตรียมญาติ
2.3.9 การขอบริจาคอวัยวะ
2.3.10 การขอชันสูตรศพ
2.3.11 การไกล่เกลี่ย โน้มน้าว เจรจาต่อรอง และการจัดการเมื่อมีขอ้ ผิดพลาด
เกิดขึ้น
3. การสื่อสารกับผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผูร้ ่วมงาน บุคลากรทางกฎหมาย สื่อมวลชน และ
สาธารณชน
3.1 สื่อสารกับผูเ้ กี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การเขียนคาสั่งแพทย์ การ
บังคับบัญชา การรับคาสั่ง การรับฟัง การปรึกษาขอคาแนะนา การให้สัมภาษณ์ เป็นต้น โดย
คงสมดุลระหว่างการเปิดเผยข้อมูลกับการรักษาความลับของผูป้ ุวย และคานึงถึงใจเขาใจเรา
เป็นหลักสาคัญ
3.2 มีทักษะในการถ่ายทอด ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ แก่ผทู้ ี่เกี่ยวข้อง ให้
สามารถเข้าใจได้
3.3 มีทักษะในการเขียน บันทึกเวชระเบียน บันทึกข้อความทางการแพทย์
ใบรับรองแพทย์ ใบส่งตัวผูป้ ุวย และเอกสารทางการแพทย์อื่นๆได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
อ่านง่ายและได้ประเด็นสาคัญ
3.4 มีทักษะในการนาเสนอ ด้วยวาจา อภิปรายในที่ประชุม เขียนรายงานหรือ
บทความเชิงวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ น่าสนใจและมีสาระประโยชน์
ด้านเจตพิสัย
1. มีพฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรม และจริยธรรมตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2554
กาหนดโดยแพทยสภา ดังต่อไปนี้
1.1 ด้านวิชาชีพ
- ตรงต่อเวลาและรับผิดชอบต่อการนัดหมาย
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- รับผิดชอบต่อผู้ปุวยและงานที่ได้รับมอบหมาย
- ทางานร่วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและวิชาชีพ เป็นที่ไว้วางใจของผู้ปุวยและสังคม
- มีบุคลิกภาพเป็นที่น่าศรัทธา
- มีคุณธรรมและจริยธรรมที่เหมาะสมต่อวิชาชีพ
- มุ่งมั่นพัฒนาตนเอง และพัฒนาคุณภาพงาน อย่างต่อเนื่อง
1.2 ด้านผู้ปุวย
- คานึงถึงประโยชน์ ความปลอดภัย และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ปุวยเป็น
สาคัญ
- ให้ความจริงแก่ผู้ปุวย รักษาความลับ และเคารพในสิทธิของผู้ปุวย
- ปกปูองและพิทักษ์สทิ ธิประโยชน์ของผูป้ ุวย
1.3 ด้านสังคม
- ดารงตนเป็นแบบอย่าง และเป็นพลเมืองดีของสังคม
- ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวชิ าชีพเวชกรรมและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ
การประกอบวิชาชีพเวชกรรม
- แสดงเจตคติที่ดตี ่อการให้บริการสุขภาพแบบองค์รวมแก่ประชาชนทุกระดับ
- ตระหนักถึงความสาคัญของการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกต่อ
การดูแลรักษาโรค และการสร้างเสริมสุขภาพ โดยคานึงถึงความเหมาะสมและข้อจากัดในการ
ใช้
- เข้าใจความต้องการและข้อจากัด โดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ วัฒนธรรม ศาสนา
อาชีพ อายุ และเพศ
- มุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการที่มคี ุณภาพอย่างต่อเนื่อง
2. ตระหนักในหลักสุขภาพองค์รวมและการทางานด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
ดังต่อไปนี้
2.1 หลักสุขภาพองค์รวม โดยตระหนักในองค์ประกอบทั้ง 3 ด้าน คือ
- ด้านโรคทางกายและโรคทางใจ โดยนอกจากจะวินจิ ฉัยและดูแลรักษาแล้ว
ควรฟื้นฟูสภาพ ปูองกันโรค และส่งเสริมสุขภาพทั้งกายและใจเป็นประจาด้วย
- ด้านจิตวิญญาณของผู้ป่วย โดยการวินจิ ฉัย การดูแลรักษา การฟื้นฟู
การปูองกันโรค ตลอดจนการส่งเสริมสุขภาพ ควรสอดคล้องกับความคาดหวัง ความฝัน
ความชอบ ความสมัครใจของผู้ปุวยด้วย
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- ด้านครอบครัว ชุมชน และเศรษฐฐานะทั้งของผู้ป่วยและโรงพยาบาลที่
ตนทางานอยู่ โดย
 ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมของครอบครัวในการดูแลผู้ปุวย ตั้งแต่การ
ตัดสินใจเลือกวิธีการรักษาหรือไม่รักษา จนถึงการร่วมฟื้นฟู ปูองกันโรคแทรกซ้อน และดูแล
สุขภาพผูป้ ุวยทั้งที่โรงพยาบาลและที่บ้าน
 ตระหนักถึงค่าใช้จ่าย เศรษฐฐานะ ความเป็นไปได้ ความคุ้มค่าเหมาะสม
รอบด้านตามหลักของเศรษฐศาสตร์คลินิกและเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ในการดูแลรักษา
ฟื้นฟูสภาพ ปูองกันโรค และส่งเสริมสุขภาพของผู้ปุวยทั้งที่โรงพยาบาลและที่บ้าน
 ตระหนักถึงข้อจากัดต่างๆที่อาจต้องอาศัยสหวิชาชีพ ครอบครัว สถานี
อนามัย ชุมชน และองค์กรต่างๆ ในการแก้ปัญหาให้ผู้ปุวยแบบบูรณาการ
2.2 การทางานด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ โดยตระหนักในสิ่งพืน้ ฐาน 3ประการ คือ
- สิ่งที่ทาควรเป็นสิ่งที่ดี มีประโยชน์ตอ่ ผูป้ ุวยและส่วนรวม ได้มาตรฐานของ
วิชาชีพ คานึงถึงความปลอดภัยและสิทธิของผู้ปุวยเป็นสาคัญ มีคุณธรรม และแก้ปัญหา
อย่างมีสติ
- ความสาเร็จในการทางานเพื่อส่วนรวม นอกจากจะอาศัยอิทธิบาท 4 แล้ว ยัง
ต้องอาศัย ความสามัคคี ปรองดอง สามารถทางานเป็นทีม ผู้อ่นื ทางานด้วยแล้วมีความสุข มี
ทักษะในการสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพ
สามารถปรับตัวให้อยู่ร่วมกับผูอ้ ื่นได้
มีมารยาทในการเข้าสังคม เปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น ยอมรับ ปรับปรุง แก้ไข
ข้อบกพร่องของตน เคารพกฎ กติกา และเสียงส่วนใหญ่ มีความสัมพันธ์อันดีกับผูป้ ุวยและ
ญาติ เพื่อนร่วมงาน เพื่อนฝูงและครอบครัวของตนเอง
- มี ความสุขและความภาคภูมิใจ ในการทางาน เป็นตัวอย่างที่ดีในการดูแล
รักษาสุขภาพของตนเอง มีสุขภาพที่ดขี นึ้ ของผู้ปุวยเป็นรางวัลของชีวติ มีความรับผิดชอบ
มีนิสัยที่จะให้ เสียสละ มีพรหมวิหาร 4 ไม่ทาลายความสุข ความหวัง ความภาคภูมใิ จ และ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ปุวย รู้จักยืดหยุ่น ผ่อนคลาย ปล่อยวาง และจัดแบ่งเวลา
อย่างเหมาะสม เพื่อดารงชีวติ อยู่ในสังคม รับมือกับอุปสรรค ความเครียด และภาระหน้าที่อัน
หลากหลายในชีวติ ประจาวันได้อย่างมีความสุข
2.2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา
ไม่มี เนื่องจากเป็นการจัดทาหลักสูตรครั้งแรก
หมวดที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสิต
1. คุณธรรม จริยธรรม
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1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้อง
พัฒนา

1.2 วิธีการพัฒนาผล
การเรียนรู้

1.3 วิธีการประเมินผล

 ตระหนักในการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
 รับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
เคารพในสิทธิคุณค่าและศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย์และเคารพ
กฎระเบียบของสังคม
 มีภาวะผู้นา สามารถทางาน
เป็นทีมและแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้ง
ในการดารงชีวติ และการ
ปฏิบัติงาน

 สอดแทรกการสอนและ
ยกตัวอย่างประกอบ
 มอบหมายให้นิสติ
ทางานเป็นกลุ่มเพื่อ
ประเมินการทางานเป็น
ทีม และความรับผิดชอบ
ต่องานที่ได้รับมอบหมาย

 ประเมินให้คะแนนจากการ
สังเกตบุคลิกภาพความเป็น
แพทย์ การปฏิบัติ และการ
แสดงความรูส้ ึกนึกคิดอย่าง
เหมาะสม
 สังเกตพฤติกรรมการ
แสดงออก และการให้เหตุผล
ของนิสิต
 ประเมินการทางานเป็นทีม
และความรับผิดชอบต่องานที่
ได้รับมอบหมายจากการ
ทางานกลุ่ม

2.2 วิธีการพัฒนาผล
การเรียนรู้

2.3 วิธีการประเมินผล

 จัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
เพื่อให้นสิ ิตมีความรู้
ความเข้าใจ หลักการ
ทฤษฎี และสาระสาคัญ
เกี่ยวกับการดูแลผู้ปุวย
ศัลยกรรมทั่วไป ทั้งใน
ด้านการรักษาพยาบาล
การส่งเสริมสุขภาพ การ
ปูองกันโรค และการฟื้นฟู
สภาพ

formative evaluation
 สังเกตพฤติกรรมและการ
เรียนรู้ของนิสติ แล้วให้ขอ้ มูล
ย้อนกลับเพื่อปรับปรุง
 การสอบข้อเขียนโดยเน้น
การนาไปประยุกต์ใช้กับผูป้ ุวย
summative evaluation
 การสอบปฏิบัติ
 log book  รายงานผูป้ ุวย
 แบบประเมินการ
ปฏิบัติงาน

2. ความรู้
2.1 ความรู้ท่ตี ้องได้รับ
 มีความรู้ ความเข้าใจหลักการ
ทฤษฎี และสาระสาคัญเกี่ยวกับ
การดูแลผู้ปุวย ศัลยกรรมทั่วไป
ทั้งในด้านการรักษาพยาบาล การ
ส่งเสริมสุขภาพ การปูองกันโรค
และการฟื้นฟูสภาพ

3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้อง

3.2 วิธีการพัฒนาผล
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3.3 วิธีการประเมินผล

พัฒนา

การเรียนรู้

 สามารถประยุกต์ความรูแ้ ละ  จัดการเรียนการสอนให้
ทักษะเชิงวิชาชีพในการปฏิบัติงาน นิสติ ได้ฝกึ กระบวนการคิด
ในระบบการแพทย์
วิเคราะห์แก้ปัญหาอย่างมี
วิจารณญาณ และเป็น
ระบบ โดยใช้
- การอภิปราย การ
วิเคราะห์กรณีศกึ ษา
- การเรียกตอบเป็น
รายบุคคลระหว่าง
การเรียน

formative evaluation
 สังเกตพฤติกรรมและการ
เรียนรู้ของนิสติ แล้วให้ขอ้ มูล
ย้อนกลับเพื่อปรับปรุง
 การสอบข้อเขียนโดยเน้น
การนาไปประยุกต์ใช้กับผูป้ ุวย
summative evaluation
 การสอบปฏิบัติ
 log book  รายงานผูป้ ุวย
 แบบประเมินการปฏิบัติงาน

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์
4.2 วิธีการพัฒนาผลการเรียนรู้
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
 สามารถวางตัวและแสดง
ความคิดเห็น
ได้เหมาะสมกับบทบาทและ
ขอบเขต
หน้าที่ความรับผิดชอบ

 จัดการเรียนการสอนโดนเน้น
การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
- ผูเ้ รียนกับผูเ้ รียน
- ผูเ้ รียนกับผูส้ อน
- ผูเ้ รียนกับแหล่งฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม
- ผูเ้ รียนกับผูร้ ับบริการ โดย
มอบหมายให้ทากิจกรรมหรือ
ผลงานที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผูอ้ ื่น
ฝึกทักษะการทางานเป็นทีม ทั้ง
กิจกรรมในหลักสูตรและกิจกรรม
เสริมหลักสูตร

4.3 วิธีกาประเมินผล

 อาจารย์ผู้สอนให้
คะแนนจากการสังเกต
การมีส่วนร่วมแสดง
ความคิดเห็นในระหว่าง
เรียน
 รายงานผูป้ ุวย

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
5.2 วิธีการพัฒนาผล
5.3 วิธีการประเมินผล
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การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ต้องพัฒนา
 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การติดตามความก้าวหน้าและการ
ปฏิบัติงานทางการแพทย์จาก
แหล่งข้อมูลต่างๆทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ

6. ทักษะทางวิชาชีพ
6.1 ทักษะทาง
วิชาชีพ
 มีทักษะในการ
รักษาพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ปูองกันโรค และ
ฟื้นฟูสภาพ
 มีทักษะในการ
บริการวิชาการ
ด้านการแพทย์
แก่ผู้รับบริการและ
บุคลากรที่
เกี่ยวข้อง

การเรียนรู้
 มอบหมายหัวข้อ
วิชาการให้นสิ ิตได้ใช้
เทคโนโลยี สารสนเทศ
สืบค้นข้อมูลนาเสนอ
ข้อมูล และ/หรือสรุปเป็น
รายงานส่ง

 ความน่าเชื่อถือของ
แหล่งข้อมูลที่นามาอ้างอิง
 การสรุปประเด็นสาคัญ
 ความเหมาะสมของการ
นาเสนอ

6.2 วิธีการสอน

 จัดให้ฝึกทักษะในห้องฝึกทักษะ
 จัดให้ฝึกทักษะกับผูป้ ุวยจาลอง
 จัดให้ฝกึ ทักษะกับผูป้ ุวยภายใต้การดูแล
ของอาจารย์
 สอนข้างเตียงผู้ปุวย
 สอดแทรกแนวคิดการดูแลผู้ปุวยแบบ
องค์รวมด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ในทุก
กิจกรรมการเรียนรู้
 ฝึกปฏิบัติทักษะการสื่อสารกับผูป้ ุวย
ญาติ และเพื่อนร่วมงาน ระหว่าง
ปฏิบัติงานที่แผนกผู้ปุวยนอกและหอผู้ปุวย
ใน ภายใต้การดูแลของอาจารย์
 สอดแทรกความรู้เรื่องการบันทึกข้อมูล
ทางการแพทย์การเขียนใบรับรองแพทย์
ใบส่งต่อผู้ปุวย ระหว่างการปฏิบัติงานที่
แผนกผู้ปุวยนอกและหอผู้ปุวยใน

6.3 วิธีการประเมินผล
formative evaluation
 สังเกตพฤติกรรมและการ
เรียนรู้ของนิสติ แล้วให้ขอ้ มูล
ย้อนกลับเพื่อปรับปรุง
 การสอบข้อเขียนโดยเน้การ
นาไปประยุกต์ใช้กับผูป้ ุวย
summative evaluation
 การสอบปฏิบัติ
 log book
 รายงานผูป้ ุวย
 แบบประเมินการปฏิบัติงาน

หมวดที่ 4 ลักษณะและการดาเนินการ
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1. คาอธิบายรายวิชา
การปฏิบัติงานและการเพิ่มทักษะในการแก้ปัญหา การดูแลผู้ปุวยก่อนผ่าตัด ระหว่าง
การผ่าตัดและหลังผ่าตัด ที่หอผู้ปุวยใน หอผูป้ ุวยนอก หอผูป้ ุวยหนัก ห้องผ่าตัด ห้องพักฟื้น
และห้องฉุกเฉิน ตลอดจนการตรวจติดตามผูป้ ุวยหลังการรักษา การทาหัตถการที่จาเป็นและ
สาคัญทั้งทางศัลยกรรมและวิสัญญีวทิ ยาภายใต้การแนะนาของอาจารย์แพทย์หรือแพทย์
ประจาบ้าน การบันทึกเวชระเบียน การประเมินความสามารถของตนเองในการดูแลรักษา
ผูป้ ุวย การส่งต่อผูป้ ุวยเพื่อรักษาตัวหรือปรึกษาผูเ้ ชี่ยวชาญอย่างเหมาะสม การติดต่อสื่อสาร
เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ปุวยและญาติ
การฟื้นฟู
สมรรถภาพ การปูองกันโรค การดูแลผู้ปุวยแบบองค์รวมและด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
การบูรณาการกับสาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
Problem-solving clinical and procedural skills, managements of perioperative
patients under supervision in out-patient and in-patient wards, intensive care units,
operating room, recovery room and emergency room, good practice in basic surgical
procedures and anesthesia, medical records, referral managements, skills in advice,
consultation and communication, rehabilitation, disease prevention; good attitude in patient
care by the holistic approach; integration with other related medical specialties
2. กิจกรรมของนิสิตแพทย์
2.1 ปฏิบัติงานตามอาจารย์ศัลยแพทย์ทั่วไปสาย A B และ C รวม 6 สัปดาห์ โดย
2.1.1 เริ่ม 7.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
2.1.2 สิ้นสุด 17.00 น. ในวันราชการ และ 10.00 น. ในวันหยุดราชการ
2.1.3 วันจันทร์ 9.00 น. ถึง 16.00 น.
- สาย A ช่วยทา ultrasound ที่หน่วยงานรังสีวิทยา
- สาย B อ่านฟิล์ม X-ray ที่หน่วยงานรังสีวิทยา
- สาย C ออก OPD เวชกรรมฟื้นฟู
2.2 ปฏิบัติงานด้านวิสัญญีวิทยาในห้องผ่าตัดและห้องพักฟื้นรวม2 สัปดาห์ โดยเริ่ม 8.00 น.
และสิน้ สุด 16.00 น. ทุกวันในวันเปิดราชการ
2.3 ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามที่ได้รับมอบหมาย
2.3.1 ระหว่างปฏิบัติงานตามอาจารย์ศัลยแพทย์ทั่วไป สลับกันอยู่เวรนอกเวลา
ราชการของหน่วยงานศัลยกรรมทั่วไปจนถึง 24.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
2.3.2 ระหว่างปฏิบัติงานในห้องผ่าตัดและห้องพักฟื้น สลับกันอยู่เวรนอกเวลาราชการ
ของหน่วยงานวิสัญญีวิทยาจนถึง 24.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
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3. งานที่นิสิตแพทย์ได้รับมอบหมาย
เวชปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหา ดูแลรักษาผูป้ ุวยศัลยกรรมร่วมกับทีมสุขภาพ ภายใต้การกากับ
ดูแลของพนักงานพี่เลีย้ ง
3.1 ปฏิบัติงานตามหัวข้อ 2 “กิจกรรมของนิสิตแพทย์”
3.2 ประยุกต์ความรู้ ความเข้าใจ ในวิทยาการพื้นฐานทางการแพทย์ที่เรียนมา มาใช้
วินจิ ฉัย ดูแลแก้ปัญหาผู้ปุวยศัลยกรรม
3.3 ซักประวัติ ตรวจร่างกาย เลือกใช้และเตรียมผูป้ ุวย สาหรับการตรวจด้วยเครื่องมือ
พืน้ ฐาน เครื่องมือพิเศษ การตรวจทางห้องปฏิบัติการ และการตรวจทางรังสีวิทยาต่างๆ อย่าง
เหมาะสมกับสภาวะโรค สถานการณ์ และคานึงถึงความคุ้มค่ารอบด้าน
3.4 รวบรวมและแปลผลข้อมูลจากประวัติ การตรวจร่างกาย การตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ และการตรวจพิเศษต่างๆ เพื่อนามาตั้งสมมติฐาน วิเคราะห์หาสาเหตุของ
ปัญหาผู้ปุวย
3.5 ประเมินความเร่งด่วน ซับซ้อน รุนแรงของโรค และความสามารถของตนเองในการ
ดูแลรักษาผูป้ ุวย
3.6 ในกรณีฉุกเฉิน สามารถจัดลาดับความสาคัญและให้การรักษาเบือ้ งต้นได้อย่าง
ทันท่วงที
3.7 ในกรณีโรคซับซ้อน รุนแรง ปรึกษาผูม้ ีความรูค้ วามชานาญกว่า และ/หรือเตรียมส่ง
ตัวผูป้ ุวยไปรักษาต่อที่อ่นื
3.8 ในกรณีที่ยังไม่รู้ ไม่เข้าใจในวิทยาการพืน้ ฐานทางการแพทย์บางเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
การวินจิ ฉัย ดูแลแก้ปัญหาผู้ปุวยศัลยกรรม สามารถค้นคว้าหาความรูค้ วามเข้าใจเพิ่มเติมจาก
แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ หรือปรึกษาผูม้ ีความรูค้ วามชานาญมากกว่า
3.9 ชีแ้ จง ให้ข้อมูลเพื่อขอความยินยอมจากผู้ปุวยและญาติในการดูแลรักษา
3.10 เลือกใช้ยาได้อย่างสมเหตุผลตามหลักเภสัชวิทยาคลินิกโดยคานึงถึงประโยชน์
ผลข้างเคียงของยา และความปลอดภัยของผูป้ ุวยเป็นสาคัญ
3.11 ปฏิบัติหัตถการที่จาเป็นและสาคัญทั้งทางศัลยกรรม วิสัญญีวิทยา และสาขาวิชาอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องตามที่เคยได้เรียนมาและอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับต่างๆของแพทยสภา ภายใต้
การแนะนากากับดูแลของอาจารย์แพทย์ หรือแพทย์ประจาบ้าน
3.12 ในกรณีที่ยังปฏิบัติหัตถการที่จาเป็นและสาคัญบางอย่างไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของแพทยสภา สามารถฝึกฝน เพิ่มเติมจนทาได้ตามเกณฑ์กับหุน่ จาลอง หรือฝึกปฏิบัติกับ
ผูป้ ุวยจริง ภายใต้การแนะนากากับดูแลของอาจารย์แพทย์ หรือแพทย์ประจาบ้าน
3.13 ให้การดูแลรักษาผูป้ ุวยศัลยกรรมโดยคานึงถึงความปลอดภัยและสิทธิผู้ปุวยเป็น
สาคัญ
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3.14 ให้การดูแลแก้ปัญหาผู้ปุวยศัลยกรรมแบบองค์รวม และด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
3.15 ให้การดูแลรักษาแบบสหวิชาชีพแก่ผู้ปุวยอย่างเหมาะสม
3.16 บันทึกและสรุปเวชระเบียนอย่างเป็นระบบ ถูกต้อง และต่อเนื่อง โดยอาศัยแนวทาง
มาตรฐานสากล โดยเฉพาะผูป้ ุวยบาดเจ็บ ผู้ปุวยที่มคี วามซับซ้อน ผูป้ ุวยที่มภี าวะแทรกซ้อน
จากการรักษา ผู้ปุวยที่ไม่พงึ พอใจการดูแลรักษา ซึ่งข้อมูลของผู้ปุวยเหล่านีม้ ีโอกาสสูงที่จะถูก
ใช้ประกอบการเขียนใบชันสูตรบาดแผล ใบตอบข้อร้องเรียน และเป็นข้อมูลทางกฎหมาย
3.17 วางแผนจาหน่าย ฟื้นฟูสภาพ สอนวิธีปูองกันหรือลดการเป็นกลับซ้าของโรคให้แก่
ผูป้ ุวยและครอบครัว
3.18 สร้างเสริมสุขภาพให้แก่ผู้ปุวย ครอบครัว ญาติ หรือผูท้ ี่มาเยี่ยมไข้และได้เห็นตัวอย่าง
ความเจ็บปุวยจากเหตุปัจจัยที่สามารถปูองกันหลีกเลี่ยงได้ อย่างเหมาะสมกับสภาวะโรคและ
สถานการณ์
3.19 ทางานเป็นส่วนหนึ่งของทีมสุขภาพในการสร้างเสริมสุขภาพของบุคคล ครอบครัว
ชุมชนและสังคม ประสานงานกับงานเยี่ยมบ้าน งานสาธารณสุขมูลฐาน งานเวชศาสตร์ชุมชน
งานเวชศาสตร์ครอบครัว และอาชีวเวชศาสตร์ตามความเหมาะสมของกรณีผู้ปุวย
3.20 นาเสนอข้อมูลผู้ปุวยด้วยวาจา และ/หรือด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และอภิปรายในที่
ประชุม ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
3.21 ฝึกทักษะในการสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพอันดีกับผูป้ ุวย ญาติ เพื่อนร่วมงาน
และบุคลากรทางการแพทย์
3.22 เขียนใบรับรองแพทย์ ใบส่งตัวผูป้ ุวย และเอกสารทางการแพทย์อื่นๆอย่างถูกต้อง
เหมาะสม ภายใต้การแนะนาและเซ็นกากับของอาจารย์แพทย์ หรือแพทย์ประจาบ้าน
3.23 ดูแลตนเองให้มสี ุขภาพที่ดี และปลอดภัยจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างให้การ
ดูแลผู้ปุวย และปฏิบัติหัตถการ
4. การติดตามผลการเรียนรู้การฝึกประสบการณ์ทางคลินิก
4.1 การติดตามผลระหว่างการฝึก ประเมินให้คะแนนจาก
4.1.1 การสังเกตบุคลิกภาพความเป็นแพทย์ การแสดงความรูส้ ึกนึกคิด การใช้เหตุผล
ความรับผิดชอบ การปฏิบัติงาน การเรียนรู้และพัฒนาการของนิสติ
4.1.2 การทางานกลุ่มหรือเป็นทีม
4.1.3 การทาและการร่วมกิจกรรมวิชาการ
4.1.4 บันทึกทางการแพทย์ และการรายงานผูป้ ุวย
4.1.5 การสอบ
4.2 การติดตามผลเมื่อสิ้นสุดการฝึก
4.2.1 การสอบ
หน้า 17

4.2.2 log book
4.2.3 รายงานผูป้ ุวย
4.2.4 แบบประเมินการปฏิบัติงานจากพนักงานพี่เลี้ยง และผูท้ ี่ได้รับมอบหมายอื่นๆ
5. หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยง
พนักงานพี่เลีย้ งในที่น้ี ได้แก่ อาจารย์แพทย์ แพทย์ประจาบ้าน และพยาบาลประจาหอ
ผูป้ ุวย
5.1 หน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์แพทย์/แพทย์ประจาบ้านต่อนิสติ แพทย์
5.1.1 กากับดูแล ช่วยให้คาแนะนา ให้ขอ้ มูลย้อนกลับแก่นสิ ิตแพทย์ เกี่ยวกับการดูแล
ผูป้ ุวยและการปฏิบัติหัตถการกับผูป้ ุวย
5.1.2 แก้ไขภาวะแทรกซ้อน หรือสถานการณ์อันไม่พึงประสงค์ ที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ดูแลผู้ปุวยหรือการปฏิบัติหัตถการของนิสิตแพทย์
5.1.3 ประเมินการเรียนรูแ้ ละพัฒนาการของนิสิตแพทย์
5.2 หน้าที่และความรับผิดชอบของพยาบาลประจาหอผู้ปุวยต่อนิสติ แพทย์
5.2.1 ช่วยให้คาแนะนาเกี่ยวกับลักษณะงานในหอผูป้ ุวย อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆที่
เกี่ยวข้อง
5.2.2 ช่วยให้คาแนะนาเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่จาเป็นในหอผูป้ ุวย เช่น การแยกขยะ
การควบคุมการติดเชื้อในหอผู้ปุวย เป็นต้น
5.2.3 ช่วยและอานวยความสะดวกนิสิตแพทย์ในการปฏิบัติหัตถการ
5.2.4 ช่วยให้คาแนะนา หรือให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นสิ ิตแพทย์เกี่ยวกับการดูแลผู้ปุวย
5.2.5 ช่วยสังเกต ประเมินพฤติกรรม และความรับผิดชอบของนิสิตแพทย์
5.2.6 รายงานพฤติกรรมของนิสติ แพทย์ตอ่ อาจารย์แพทย์/อาจารย์ที่ปรึกษา
6. หน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศ
6.1 ประสานและร่วมวางแผนการฝึกปฏิบัติทางคลินิกกับพนักงานพี่เลีย้ ง
6.2 สังเกตการณ์ และติดตามการฝึกปฏิบัติทางคลินิกของนิสิตแพทย์
6.3 ประเมินผลการฝึกปฏิบัติทางคลินิกของนิสิตแพทย์ร่วมกับพนักงานพี่เลีย้ ง
6.4 ให้คาปรึกษาแนะนาทั้งด้านปัญญาพิสัย ทักษะพิสัย เจตพิสัย ทักษะชีวติ และปัญหา
อื่นๆของนิสติ แพทย์
6.5 สอบทาน/ปรับปรุงแผนงานการฝึกปฏิบัติทางคลินิกเป็นระยะ
7. การเตรียมการในการแนะแนวและช่วยเหลือนิสิตแพทย์
7.1 มีการปฐมนิเทศชีแ้ จงและแนะนาการปฏิบัติงาน มีคู่มือการปฏิบัติงาน
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7.2 มีอาจารย์ที่ปรึกษา โดยจัดให้นิสติ แพทย์พบอาจารย์เพื่อขอคาปรึกษาและแนะนา
สัปดาห์ละ 2-4 ชั่วโมง โดยอาจารย์จะแจ้งวันและเวลาให้นสิ ิตทราบ
8. สิ่งอานวยความสะดวกและสนับสนุนการปฏิบัติงาน
8.1 แหล่งค้นคว้าข้อมูลทั้งห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
8.2 สวัสดิการ ได้แก่ อาหารและห้องพักเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
หมวดที่ 5 การวางแผนและการเตรียมการ
1. การกาหนดสถานที่ปฏิบัติงาน
1.1 หอผูป้ ุวยศัลยกรรมชายและศัลยกรรมหญิง
1.2 แผนกผู้ปุวยนอกศัลยกรรมทั่วไป
1.3 ห้องผ่าตัด
1.4 ห้องพักฟื้น
1.5 แผนกผู้ปุวยนอกเวชกรรมฟื้นฟู
1.6 ห้องอ่านฟิล์มของหน่วยงานรังสีวิทยา
1.7 ห้อง ultrasound ของหน่วยงานรังสีวิทยา
2. การเตรียมนิสิตแพทย์
ปฐมนิเทศ และแจกคู่มอื การปฏิบัติงาน
3. การเตรียมอาจารย์
3.1 มีการสอนอาจารย์แพทย์เรื่องการจัดทาหลักสูตร วิธีการสอนนิสิตแพทย์ และวิธี
ประเมินผลโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
3.2 มีการส่งอาจารย์แพทย์เข้าร่วมประชุมวิชาการแพทยศาสตร์ศึกษา
3.3 มีการจัดแบ่งอาจารย์พี่เลีย้ ง และอาจารย์ที่ปรึกษา
4. การเตรียมแพทย์ประจาบ้าน และพยาบาล
จัดประชุมชีแ้ จงแพทย์ประจาบ้าน แพทย์พี่เลี้ยง และพยาบาล

5. การจัดการความเสี่ยง
5.1 การจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของผูป้ ุวย
5.1.1 แจกคู่มอื ความปลอดภัยเวลาปฐมนิเทศ
5.1.2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องความปลอดภัยของผูป้ ุวย
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5.1.3 มีแพทย์ประจาบ้านหรืออาจารย์แพทย์กากับดูแลทุกหัตถการที่นิสติ แพทย์ปฏิบัติ
5.1.4 มีหอ้ งฝึกทักษะ
5.2 การจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของนิสติ แพทย์ระหว่างปฏิบัติงาน
5.2.1 แจกคู่มอื ความปลอดภัยเวลาปฐมนิเทศ
5.2.2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องความปลอดภัยของนิสติ แพทย์
5.2.3 มีแพทย์พี่เลีย้ ง แพทย์ประจาบ้าน หรืออาจารย์แพทย์กากับดูแลทุกหัตถการที่
นิสติ แพทย์ปฏิบัติตามระดับทักษะและความเหมาะสม
5.2.4 มีหอ้ งฝึกทักษะ
5.2.5 มีแนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุที่ไม่ปลอดภัยต่อนิสิต
5.2.6 มีอาจารย์ที่ปรึกษาช่วยเหลือแนะนา เมื่อเกิดเหตุที่ไม่ปลอดภัยต่อนิสิต
5.2.7 มีระบบประกันชีวติ และอุบัติเหตุ
5.3 การจัดการความเสี่ยงด้านการฟูองร้อง ร้องเรียน
5.3.1 แจกคู่มอื การปฏิบัติงานของนิสิตแพทย์
5.3.2 มีพยาบาล แพทย์ประจาบ้าน หรืออาจารย์แพทย์ ให้คาแนะนา สอดส่องดูแล
นิสติ แพทย์เวลาฝึกปฏิบัติกับผูป้ ุวย
5.4 การจัดการความเสี่ยงด้านผลดาเนินงานไม่บรรลุเปูาหมายตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา
วางแผน
5.4.1 มีคณะกรรมการติดตามผลดาเนินงานเป็นระยะๆ
5.4.2 ปรับปรุงแก้ไขหากผลการดาเนินงานมีแนวโน้มจะไม่บรรลุเปูาหมาย

หมวดที่ 6 การประเมินการเรียนรู้
1. หลักเกณฑ์การประเมิน
1.1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ในการเรียน
Formative evaluation
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ก. สังเกตพฤติกรรมและการเรียนรูข้ องนิสิต แล้วให้ขอ้ มูลย้อนกลับเพื่อปรับปรุง
ข. constructed response question(CRQ) ในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ก่อนจะขึน้ สัปดาห์ท5ี่
Summative evaluation
ก. long case examination
20%
ข. objective structured clinical examination(OSCE)
40%
ค. log boo
10%
ง. รายงานผูป้ ุวย
10 %
จ. แบบประเมินการปฏิบัติงาน
20%
1.2 การให้เกรดและตัดสินผล
Formative evaluation
S/U
Summative evaluation ตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553
ทั้งนีน้ ิสติ ต้องสอบผ่านทุกรายวิชาที่ผสมผสานและต้องผ่านการประเมินด้านเจตคติ
2. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน
2.1 ประเมินโดยพนักงานพี่เลีย้ งและอาจารย์ที่ปรึกษา
2.2 ถ้ามีผลการประเมินที่แตกต่าง นาผลการประเมินมาตัดสินในคณะกรรมการ
ผูร้ ับผิดชอบ
3. ความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงต่อการประเมินนิสิตแพทย์
ประเมินผลการฝึกปฏิบัติทางคลินิกของนิสิตแพทย์ทั้งระหว่างการฝึกและเมื่อเสร็จสิน้
การฝึก ตามแบบฟอร์มการประเมินของหลักสูตร
4. ความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบการฝึกทางคลินิก (อาจารย์ที่ปรึกษา)ต่อ
การประเมินนิสิตแพทย์
4.1 สังเกตการณ์ และติดตามการฝึกปฏิบัติทางคลินิกของนิสิตแพทย์
4.2 ประเมินผลการฝึกปฏิบัติทางคลินิกของนิสิตแพทย์ร่วมกับพนักงานพี่เลีย้ ง
4.3 ถ้ามีผลการประเมินที่แตกต่าง นาผลการประเมินมาตัดสินในคณะกรรมการ
ผูร้ ับผิดชอบ
5. การสรุปผลการประเมินที่แตกต่าง
สรุปโดยคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
1.1 ให้นิสติ ประเมินรายวิชาโดยแบบประเมิน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ
1.2 ให้นิสติ ประเมินผู้สอนโดยแบบประเมิน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ
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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 ให้นิสติ มีส่วนร่วมในการประเมินโดยแบบประเมิน
3. การปรับปรุงการสอน
3.1 นาผลการประเมินผู้สอนและผลการประเมินรายวิชามาพิจารณาหาแนวทางปรับปรุง
วิธีการสอนและการเรียนรูข้ 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 และร่วมกัน
หาแนวทางปรับปรุง
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
5.1 มีการปรับปรุงรายวิชาโดยเฉพาะสื่อการเรียนการสอน และเนื้อหาใหม่ให้ทันสมัยอยู่
เสมอ
5.2 ในแต่ละภาคการศึกษาจะมีการนาผลการประเมินการสอนตาม มคอ.6 มาพิจารณา
ปรับปรุงแนวทางการสอนในภาคการศึกษาต่อไป
5.3 ทบทวนและปรับปรุงประสบการณ์ฝึกปฏิบัติทางคลินิกทุกปีตาม มคอ.7
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ตารางสอนรหัสวิชาการดูแลผู้ปุวยผ่าตัด 5
สัปดาห์ท่ี 1
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัส
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
หมายเหตุ

7-8
ศึกษา
คู่มอื

8-9
ปฐมนิเทศ

9-10
10-11
(S) ระบบพัฒนาคุณภาพและ
ความปลอดภัยในการดูแลผูป้ ุวย

11-12
(S) เศรษฐศาสตร์คลินิก

13-14
(S) การขอบริจาคอวัยวะ

14-15

15-16
SDL/ ward work

16-17

15-16

16-17

1 S หมายถึง การฝึกเวชปฏิบัติ
2 SDL หมายถึง การศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมถึงการฝึกทบทวนหัตถการต่างๆในห้องฝึกปฏิบัติ โดยนิสิตเป็นผู้กาหนดสิ่งที่ต้องการเรียนรู้เอง

ตารางสอนรหัสวิชาการดูแลผู้ปุวยผ่าตัด 5
สัปดาห์ท่ี 8
7-8
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัส
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์

8-9

9-10

10-11

11-12

13-14

สอบปฏิบัติ

สอบปฏิบัติ
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14-15

ตารางสอนรหัสวิชาการดูแลผู้ปุวยผ่าตัด 5
ปฏิบัตงิ านในหอผู้ปุวยศัลยกรรมกับอาจารย์แพทย์สาย A 2 สัปดาห์
7-8
8-9
9-10
10-11
จันทร์
Word work
(S) ช่วยทา ultrasound
อังคาร
พุธ
พฤหัส
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
หมายเหตุ

11-12

13-14
(S) ช่วยทา ultrasound

14-15

Word Ward round with staff
เข้า OR/ ออก OPD
เข้า OR/ ออก OPD
work
Word Ward round with staff
เข้า OR/ ออก OPD
เข้า OR/ ออก OPD
work
Word Ward round with staff
เข้า OR/ ออก OPD
เข้า OR/ ออก OPD
work
Word Ward round with staff
เข้า OR/ ออก OPD
เข้า OR/ ออก OPD
work
Word work
SDL
SDL
Word work
SDL
SDL
1 S หมายถึง การฝึกเวชปฏิบัติ
2 SDL หมายถึง การศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมถึงการฝึกทบทวนหัตถการต่างๆในห้องฝึกปฏิบัติ โดยนิสิตเป็นผู้กาหนดสิ่งที่ต้องการเรียนรู้เอง
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15-16

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

ตารางสอนรหัสวิชาการดูแลผู้ปุวยผ่าตัด 5
ปฏิบัตงิ านในหอผู้ปุวยศัลยกรรมกับอาจารย์แพทย์สาย B 2 สัปดาห์
7-8
8-9
9-10
10-11
จันทร์
Word work
(S) ฝึกอ่าน X-ray
อังคาร
พุธ
พฤหัส
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
หมายเหตุ

11-12

13-14
(S) ฝึกอ่าน X-ray

14-15

Word Ward round with staff
เข้า OR/ ออก OPD
เข้า OR/ ออก OPD
work
Word Ward round with staff
เข้า OR/ ออก OPD
เข้า OR/ ออก OPD
work
Word Ward round with staff
เข้า OR/ ออก OPD
เข้า OR/ ออก OPD
work
Word Ward round with staff
เข้า OR/ ออก OPD
เข้า OR/ ออก OPD
work
Word work
SDL
SDL
Word work
SDL
SDL
1 S หมายถึง การฝึกเวชปฏิบัติ
2 SDL หมายถึง การศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมถึงการฝึกทบทวนหัตถการต่างๆในห้องฝึกปฏิบัติ โดยนิสิตเป็นผู้กาหนดสิ่งที่ต้องการเรียนรู้เอง
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15-16

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

ตารางสอนรหัสวิชาการดูแลผู้ปุวยผ่าตัด 5
ปฏิบัตงิ านในหอผู้ปุวยศัลยกรรมกับอาจารย์แพทย์สาย C 2 สัปดาห์
7-8
8-9
9-10
10-11
จันทร์
Word work
(S) ออก OPD เวชศาสตร์ฟื้นฟู
อังคาร
พุธ
พฤหัส
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
หมายเหตุ

11-12

13-14
(S) ออก OPD เวชศาสตร์ฟื้นฟู

14-15

Word Ward round with staff
เข้า OR/ ออก OPD
เข้า OR/ ออก OPD
work
Word Ward round with staff
เข้า OR/ ออก OPD
เข้า OR/ ออก OPD
work
Word Ward round with staff
เข้า OR/ ออก OPD
เข้า OR/ ออก OPD
work
Word Ward round with staff
เข้า OR/ ออก OPD
เข้า OR/ ออก OPD
work
Word work
SDL
SDL
Word work
SDL
SDL
1 S หมายถึง การฝึกเวชปฏิบัติ
2 SDL หมายถึง การศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมถึงการฝึกทบทวนหัตถการต่างๆในห้องฝึกปฏิบัติ โดยนิสิตเป็นผู้กาหนดสิ่งที่ต้องการเรียนรู้เอง
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15-16

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

ตารางสอนรหัสวิชาการดูแลผู้ปุวยผ่าตัด 5
ปฏิบัตงิ านด้านวิสัญญีท่หี ้องผ่าตัดและห้องพักฟื้น 2 สัปดาห์
7-8
8-9
9-10
10-11
11-12
13-14
14-15
15-16
จันทร์
SDL
(S) Anesthetic
(S)- Basic anesthetic procedure
(S) Recovery room practice
(S) patient evaluation and
planning and
- General/regional anesthesia
premedication at ward
preparation
- Common peripheral nerve block
อังคาร SDL
(S) Anesthetic
(S)- Basic anesthetic procedure
(S) Recovery room practice
(S) patient evaluation and
planning and
- General/regional anesthesia
premedication at ward
preparation
- Common peripheral nerve block
พุธ
SDL
(S) Anesthetic
(S)- Basic anesthetic procedure
(S) Recovery room practice
(S) patient evaluation and
planning and
- General/regional anesthesia
premedication at ward
preparation
- Common peripheral nerve block
พฤหัส
SDL
(S) Anesthetic
(S)- Basic anesthetic procedure
(S) Recovery room practice
(S) patient evaluation and
planning and
- General/regional anesthesia
premedication at ward
preparation
- Common peripheral nerve block
ศุกร์
SDL
(S) Anesthetic
(S)- Basic anesthetic procedure
(S) Recovery room practice
(S) patient evaluation and
planning and
- General/regional anesthesia
premedication at ward
preparation
- Common peripheral nerve block
หมายเหตุ
1 S หมายถึง การฝึกเวชปฏิบัติ
2 SDL หมายถึง การศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมถึงการฝึกทบทวนหัตถการต่างๆในห้องฝึกปฏิบัติ โดยนิสิตเป็นผู้กาหนดสิ่งที่ต้องการเรียนรู้เอง

หน้า 27

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

