หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยพะเยา
พ.ศ. 2553

มคอ. 4 รายวิชา
322606 การดูแลผู้ป่วยผ่าตัด 6
Perioperative Care Vl

คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา

มคอ. 4 รายละเอียดประสบการณ์ภาคสนาม
Clinical Experience Specification
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะ / ภาควิชา

คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
322606 การดูแลผู้ปุวยผ่าตัด 6
Periperative Care VI
2. จานวนหน่วยกิต
หน่วยกิต 2 (0–4-2)
3. หลักสูตรและประเภทรายวิชา
แพทยศาสตรบัณฑิต วิชาเอก
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้ฝึกประสบการณ์ทางคลินิก
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
1. นพ.ชาญชัย
พจมานวิพุธ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลนครพิงค์
2. นพ.อนันต์
มาลัยรุ่งสกุล ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพะเยา
อาจารย์ผู้ฝึกประสบการณ์ทางคลินิกโรงพยาบาลนครพิงค์
1. นพ.ศิริพจน์
ศรีบัณฑิตกุล
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์
2. นพ.ชาญชัย
พจมานวิพุธ
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์
3
. นพ.วรพจน์
ปลืม้ ฤดี
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์
4. นพ.วรรธนัย
อัตถากร
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์
5. นพ.พงษ์ศักดิ์
โสภณ
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์
6. นพ.สถาพร
เปาอินทร์ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์
7. นพ.จิรวัฒน์
โชตยะกุล
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์
8. นพ.สาราญ
ภูฆัง
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์
9. นพ. อนุกูล
นิรมิตสันติพงศ์
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์
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10. พญ.ชลาทิพย์
ซื่อวัฒนะ
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
11. พญ.เมสิสสา พันธ์เมธิศร์ ภาควิชา
รังสีวิทยา
12. พญ.ปราณิศา วงศ์หมึก ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
อาจารย์ผู้ฝึกประสบการณ์ทางคลินิกโรงพยาบาลพะเยา
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
7

. พญ.ศิลดา

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์

ภาควิชาวิสัญญี

วิทยา

เอือ้ พิทักษ์สกุล

ภาควิชารังสีวิทยา

วงศ์ษา

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่เี รียน
หมุนเวียนตลอดปีการศึกษาชั้นปีที่ 6
6. สถานที่เรียนฝึกประสบการณ์ทางคลินกิ
โรงพยาบาลนครพิงค์ หรือ โรงพยาบาลพะเยา
7. วันที่จัดทารายละเอียดของรายวิชา
26 ตุลาคม 2554

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและจุดประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
วัตถุประสงค์ทั่วไป
เมื่อผ่านการเรียนรู้ นิสิตสามารถ
ด้านปัญญาพิสัย
1. มีความรู้ ความสามารถในการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ประเมิน และบริบาลสุขภาพ
ของผู้ปุวย ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ได้เหมาะสม
2. มีความรู้ ความสามารถในการตรวจสุขภาพ ตรวจคัดกรองโรค ให้คาปรึกษา และ
คาแนะนาที่เหมาะสมเพื่อความมีสุขภาพดีแก่ผู้ปุวยศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โดย
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสุขภาพบุคคลกับสุขภาพครอบครัว และชุมชน
หน้า 2

3. ออกความเห็นหรือหนังสือรับรองได้อย่างเหมาะสมเกี่ยวกับผูป้ ุวย ผู้พิการ และ
ทุพพลภาพ ผู้เสียหาย ผูต้ ้องหา หรือจาเลย ตามความที่กฎหมายกาหนด
4. มีความรู้ ความสามารถในการวินิจฉัยเบือ้ งต้นและให้การบาบัดรักษาผูป้ ุวย
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ได้ทันท่วงทีตามความเหมาะสมของสถานการณ์ รู้
ข้อจากัดของตนเอง และปรึกษาผูเ้ ชี่ยวชาญหรือผูม้ ีประสบการณ์มากกว่าได้อย่าง
เหมาะสม ในโรค/กลุ่มอาการ/ภาวะฉุกเฉิน ของผูป้ ุวยศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ตาม
เกณฑ์ มาตรฐานผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรม ของแพทยสภา พ.ศ. 2554 กาหนดโดย
แพทยสภา
5. มีความรู้ ความสามารถในการวินิจฉัย ให้การบาบัดโรคได้ดว้ ยตนเอง รวมทั้งการ
ฟื้นฟูสภาพ การสร้างเสริมสุขภาพ และปูองกันโรค ในกรณีที่รุนแรง หรือซับซ้อน
เกินความสามารถ ให้พิจารณาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและส่งต่อผู้ปุวยศัลยศาสตร์
ออร์โธปิดิกส์ได้อย่างเหมาะสม ในโรคและภาวะต่างๆ
ตาม เกณฑ์ มาตรฐานผู้
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา พ.ศ. 2554 กาหนดโดยแพทยสภา
6. มีความรูก้ ลไกการเกิดโรค สามารถให้การวินจิ ฉัยแยกโรค และรู้หลักในการรักษา
ผูป้ ุวย การฟื้นฟูสภาพ การสร้างเสริมสุขภาพ และการปูองกันโรค แก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้า ตัดสินใจส่งต่อไปยังผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะทางในโรคและภาวะต่างๆ ของ
ผูป้ ุวยศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ตามเกณฑ์ มาตรฐานผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรม
ของแพทยสภา พ.ศ. 2554 กาหนดโดยแพทยสภา
7. มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องเวชจริยศาสตร์ สามารถระบุปัญหา วิเคราะห์ แนวทาง
ปฏิบัติเชิง เวชจริยศาสตร์ตามเกณฑ์มาตรฐานผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรม ของแพทย
สภา พ.ศ. 2554 กาหนดโดยแพทยสภา
8. อธิบายข้อบ่งชี้ ข้อห้าม สภาพและเงื่อนไขที่เหมาะสม ภาวะแทรกซ้อนในการตรวจ
การตรวจทาง ห้องปฏิบัติการ และขัน้ ตอนการทาหัตถการ ตามเกณฑ์ มาตรฐานผู้
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา พ.ศ. 2554 กาหนดโดยแพทยสภา
9. วิเคราะห์ประเด็นจริยธรรมทางการแพทย์ที่สาคัญและพบบ่อยได้อย่างมี
วิจารณญาณ พร้อมเสนอแนวทางคลี่คลาย
10. ระบุประเด็นจริยธรรม และสามารถประยุกต์หลักจริยธรรมเข้ากับการทางานวิจัย
ด้านทักษะพิสัย (Skill)
1. ติดต่อสื่อสาร และสร้างสัมพันธภาพที่ดกี ับผูป้ ุวย ญาติผู้ปุวย ผูร้ ่วมงาน ผู้เกี่ยวข้อง
และชุมชน ในส่วนของ
1.1 การสัมภาษณ์และการซักประวัติ
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1.2 การอธิบายโรค การรักษาและการพยากรณ์
1.3 การให้ผู้ปุวยมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
1.4 การขอความยินยอมในการรักษาพยาบาล
1.5 การให้กาลังใจผูป้ ุวยและครอบครัว
1.6 การฟื้นฟูสภาพลักษณะต่าง ๆ
1.7 การดูแลตนเอง การดูแลโดยญาติ และการดูแลที่บ้าน
1.8 การแจ้งข่าวร้ายและการสื่อสารกับผูป้ ุวยและญาติกรณีผปู้ ุวยวิกฤต
1.9 การให้คาแนะนา การปูองกันและลดอุบัติเหตุแก่ผู้ปุวย ญาติ และชุมชน
1.10 การจัดการเมื่อเกิดข้อผิดพลาด
2. การจัดทาเอกสารดังต่อไปนี้
2.1 บันทึกทางการแพทย์
2.2 รายงานการผ่าตัดผูป้ ุวยที่เข้าช่วยทาการผ่าตัด
2.3 เขียนใบรับรองแพทย์
2.4 เขียนใบปรึกษา หรือใบส่งต่อผู้ปุวย
2.5 การให้ความเห็นทางการแพทย์
3. ตรวจ ประเมินสุขภาพ และให้การดูแลรวมทั้งปูองกันโรค สร้างเสริมและฟื้นฟู
สุขภาพของผู้ปุวยศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
4.
ใช้เครื่องมือตรวจทางห้องปฏิบัติการและตรวจพิเศษเพื่อการวินิจฉัย ได้ด้วยตนเอง
และแปลผลการตรวจต่าง ๆ ตามเกณฑ์มาตรฐานผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรมของ
แพทยสภา พ.ศ. 2554 กาหนดโดยแพทยสภา
5. เตรียมผู้ปุวยสาหรับการตรวจทางรังสีวิทยา และแปลผลการตรวจได้ถูกต้องตาม
เกณฑ์ความรูค้ วามสามารถในการประเมินผลเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผูป้ ระกอบ
วิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา พ.ศ.2554
6. เตรียมผู้ปุวยสาหรับการตรวจและ/หรือเก็บตัวอย่างตรวจ และแปลผลรายงานการ
ตรวจได้ด้วยตนเอง ในการตรวจตามเกณฑ์ มาตรฐานผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรม
ของแพทยสภา พ.ศ. 2554 กาหนดโดยแพทยสภา
7. ปฏิบัติหัตถการทางคลินิกโดยคานึงถึงความปลอดภัยของผู้ปุวย รวมทั้งวินจิ ฉัยและ
ดูแลบาบัดภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น
8. ให้คาแนะนา ปรึกษาแก่ผู้ปุวยได้ถูกต้องสาหรับหัตถการต่อไปนี้
8.1 Cervical spine and pelvic traction
- Manual and mechanical traction
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8.2 Spinal anaesthesia
- Injection of anesthetic into spinal canal for analgesia
9. แก้ปัญหาจริยธรรมที่ประสบจริงขณะปฏิบัติงานกับผูป้ ุวยได้เหมาะสม
ด้านเจตพิสัย (Attitude)
1. มีคุณธรรมและจริยธรรมที่เหมาะสมสาหรับวิชาชีพ นาจริยธรรมทางการแพทย์
มาใช้เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผปู้ ุวยและครอบครัว
2. ตระหนักถึงความสาคัญ ผลกระทบ และอันตรายของโรคทางศัลยศาสตร์ ต่อผูป้ ุวย
ครอบครัวและชุมชน
3. ตระหนักถึงความสาคัญของการสร้างเสริมสุขภาพตามวัย ทั้งคนปกติ และฟื้นฟูสภาพผูป้ ุวย
4. ตระหนักถึงความสาคัญของสาเหตุ ปัจจัยต่างๆ ที่ส่งเสริมให้เกิดโรค และภาวะผิดปกติ
ทางศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
5. ตระหนักถึงความสาคัญของการส่งเสริมสุขภาพของสถาบันครอบครัว
6. ตระหนักถึงการบาบัดรักษาโรคและภาวะต่างๆ โดยคานึง ถึงความสิน้ เปลืองของ
ครอบครัว เศรษฐศาสตร์คลินิกและเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
7. ประเมินขีดความสามารถของตนเองในการดูแลรักษาผูป้ ุวยตามเกณฑ์ความรู้
ความสามารถในการประเมินผล ตามเกณฑ์มาตรฐานผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรม
พ.ศ. 2554 กาหนดโดยแพทยสภา กรณีเกินขีดความสามารถ สามารถให้การ
บาบัดเบือ้ งต้น ปรึกษาและส่งต่อผู้ปุวยให้ผเู้ ชี่ยวชาญได้เหมาะสม
8. ตระหนักถึงระบบคุณภาพ และความปลอดภัยของผูป้ ุวยทั้งกายและใจ
9. ตระหนักถึงสิทธิ และปฏิบัติตอ่ ผูป้ ุวยอย่างสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
10. ตระหนักถึงความสาคัญของการทางานเป็นทีมในบทบาทผูน้ า หรือสมาชิกในทีม
สุขภาพ ของระบบบริการสาธารณสุขในบริบท และสถานการณ์ตา่ งๆ
11. ใฝุรู้ ศึกษาค้นคว้า และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองทั้งจากหนังสือ ตารา เทคโนโลยี
สารสนเทศ ด้วยวิจารณญาณในการประเมินข้อมูลด้วยหลักการของวิทยาการ
ระบาดคลินิก และเวชศาสตร์เชิงประจักษ์
12. ตระหนักถึงความสาคัญของ เกณฑ์มาตรฐานผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2554
กาหนดโดยแพทยสภา และประมวลกฎหมายอาญา
2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ไม่มเี พราะเป็นหลักสูตรจัดทาครั้งแรก
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หมวดที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
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
 มอบหมายให้นิสติ ทางาน
เป็นกลุ่มเพื่อประเมิน การ
ทางานเป็นทีม และความ
รับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย
 สอดแทรกการสอนและ
ยกตัวอย่างประกอบการ
สอนในเรื่องคุณธรรม
จริยธรรม

1.3 วิธีการประเมินผล
 ประเมินให้คะแนนจากการสังเกต
บุคลิกภาพความเป็นแพทย์การปฏิบัติ
และการแสดงความรูส้ ึกนึกคิดอย่าง
เหมาะสม
 ประเมินการทางานเป็นทีมและ
ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
มอบหมายจากการทางานเป็นกลุ่ม

2.2 วิธีการสอน
 การสอนข้างเตียงผู้ปุวย
 การอภิปรายกลุ่ม
 แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ
 กาหนดให้นสิ ิตตรวจร่างกายผู้ปุวย
พร้อมลงรายละเอียดลงในเวชระเบียน
ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์
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2.3 วิธีการประเมินผล
 โดยการสังเกต
พฤติกรรมและการเรียนรู้
ของนิสิตให้ขอ้ มูลย้อนกลับ
เพื่อปรับปรุง
 การประเมินการอภิปราย
 การประเมินพัฒนาการ
ของผู้เรียน
 การสอบปฏิบัติ

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

3.2 วิธีการสอน

3.3 วิธีการประเมินผล

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

 โดยการสังเกตพฤติกรรมและ
การเรียนรูข้ องนิสิต ให้ข้อมูล
ย้อนกลับเพื่อปรับปรุง
 การประเมินการอภิปราย
 การประเมินพัฒนาการ
ของผู้เรียน
 การทดสอบโดยเน้นข้อสอบ
ที่มกี ารวิเคราะห์
 รายงาน

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
4.2 วิธีการสอน
และวามรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
 สามารถวางตัวและแสดงความคิดเห็น  มอบหมายให้นิสติ
ได้เหมาะสมกับบทบาทและขอบเขตหน้าที่ ทางานเป็นกลุ่มเพื่อ
ความรับผิดชอบ
ประเมิน การทางาน
เป็นทีม และความ
รับผิดชอบต่องานที่
ได้รับมอบหมาย
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4.3 วิธีการประเมินผล
 ประเมินให้คะแนนจาก
การสังเกตบุคลิกภาพความ
เป็นแพทย์การปฏิบัติ และ
การแสดงความรูส้ ึกนึกคิด
อย่างเหมาะสม
 ประเมินการทางานเป็น
ทีมและความรับผิดชอบต่อ
งานที่ได้รับมอบหมายจาก
การทางานเป็นกลุ่ม

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
5.2 วิธีการสอน
5.3 วิธีการประเมินผล
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  การนาเสนองานที่ได้รับ
มอบหมายด้วยรูปแบบ
 มอบหมายหัวข้อ
วิชาการให้นักศึกษาได้ เทคโนโลยีที่เหมาะสม
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สืบค้นข้อมูลและ
นาเสนอข้อมูลและเขียน
สรุปเป็นรายงานส่ง

6.2 วิธีการสอน
 จัดให้ฝึกทักษะในห้องฝึก
ทักษะ
 จัดให้ฝึกทักษะกับผูป้ ุวย
จาลอง
 จัดให้ฝกึ ทักษะกับผูป้ ุวย
ภายใต้การดูแลของอาจารย์
 สอนข้างเตียงผู้ปุวย
 สอดแทรกแนวคิดการดูแล
ผูป้ ุวยแบบองค์รวมด้วยหัว
ใจความเป็นมนุษย์ในทุก
กิจกรรมการเรียนรู้
 ฝึกปฏิบัติทักษะการสื่อสาร
กับผูป้ ุวยญาติ และเพื่อน
ร่วมงาน ระหว่างปฏิบัติงานที่
แผนกผู้ปุวยนอกและผูป้ ุวยใน
ภายใต้การดูแลของอาจารย์
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6.3 วิธีการประเมินผล
 สังเกตพฤติกรรมระหว่างการเรียนรู้
การฝึกปฏิบัติและให้ข้อมูลย้อนกลับ
เพื่อปรับปรุง
 การสอบภาคปฏิบัติกับผูป้ ุวยจาลอง
และผู้ปุวยจริง
 การสอบข้อเขียน

หมวดที่ 4 ลักษณะและการดาเนินการ
ฝึกปฏิบัติงานดูแลผู้ปุวยที่เป็นโรคหรือบาดเจ็บกระดูกกับข้อและเนื้อเยื่ออ่อนทั้งก่อนการ
ผ่าตัดระหว่างการผ่าตัด และหลังการผ่าตัด ที่หอ้ งตรวจผูป้ ุวยนอก หอผูป้ ุวยใน ห้องผ่าตัด และหอ
ผูป้ ุวยหนัก การทาหัตถการที่จาเป็นและสาคัญตามเกณฑ์แพทยสภาอย่างคานึงถึงความปลอดภัยของ
ผูป้ ุวย ภายใต้การแนะนาของอาจารย์แพทย์ การบันทึกและสรุปเวชระเบียนตามระบบ
ICD10 ตาม
เกณฑ์แพทยสภา การประเมินความสามารถของตนเองในการดูแลรักษาผูป้ ุวย การปรึกษาและส่งผูป้ ุวย
เพื่อรักษาต่อ ฝึกฝนการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ ระหว่างแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์
ผูป้ ุวยและญาติ การดูแลผู้ปุวยแบบองค์รวมและด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ การฟื้นฟูสมรรถภาพ การ
ส่งเสริมสุขภาพ และการปูองกันโรค โดยมีการบูรณาการกับ วิชารังสีวิทยา วิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู วิชา
วิสัญญีวิทยา และสาขาวิชาอื่น ๆ
Practice clinical and procedural skills, and management of orthopedic patients
(preoperative, intraoperative, and postoperative periods) under supervision in out-patient and inpatient wards, operating rooms, and intensive care unit including medical record, referral
management, skills in advice and consultation, holistic approach and care, rehabilitation, health
promotion and prevention. There in an integration of radiology, rehabilitation, anesthesia and other
related disciplines
2. กิจกรรมของนักศึกษา
1. ปฏิบัติงานในหอผูป้ ุวยศัลยกรรมหญิงและศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์และแผนกผู้ปุวยนอก 2
สัปดาห์
1.1 เริ่ม 07.00 น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด
1.2 สิน้ สุด 16.30 น. ในวันราชการ และ 10.00 น.
ในวันหยุดราชการ
2. สังเกต
การณ์การผ่าตัดในห้องผ่าตัด
3. ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามที่ได้รับมอบหมาย
4. การร่วมกิจกรรมวิชาการ
4.1 เข้าร่วมอภิปราย
chart round ทุกวันจันทร์และศุกร์ เวลา 08.00 - 09.00 น.
4.2 ร่วมอภิปราย
case conference ทุกวันจันทร์ เวลา 08.00 – 09.00 น.
4.3 เตรียมตารางและ
เข้าร่วมอภิปราย study case conference ทุกวันจันทร์และ
Topic discussion ทุกวันอังคาร
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3. งานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย
เวชปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหา ดูแล รักษา ผู้ปุวยศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ภายใต้การกากับ
ควบคุมดูแลของแพทย์ประจาบ้านและอาจารย์
3.1 ปฏิบัติงานในหอผูป้ ุวย ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ 2 สัปดาห์
3.2 นาความรูไ้ ปประยุกต์ในเวชปฏิบัติ
3.3 ทาหัตถการที่จาเป็นและสาคัญตาม เกณฑ์มาตรฐานผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.
2554 กาหนดโดยแพทยสภา
3.4 ตรวจและส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
3.5 ประเมินความสามารถของตนเองในการดูแลรักษาผูป้ ุวย
3.6 วางแผนการจาหน่ายผู้ปุวย
3.7 ฝึกการสื่อสารกับแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ปุวย และผูป้ กครอง
3.8 ส่งปรึกษาผูเ้ ชี่ยวชาญในกรณีฉุกเฉิน กรณีที่โรครุนแรงหรือซับซ้อนและส่งผู้ปุวยกลับ
3.9 ฝึกฝนการนาข้อมูลเชิงประจักษ์มาใช้ในการดูแลผู้ปุวย
3.10 จัดทาบันทึกทางการแพทย์ รายงานผูป้ ุวย และการนาเสนอ แฟูมสะสมงาน (Portfolio)
3.11 สรุปเวชระเบียนผู้ปุวยที่จาหน่ายตามระบบ ICD10
3.12 ฝึกฝนการดูแลผู้ปุวยแบบองค์รวมด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ครอบคลุมถึงครอบครัว
ผูป้ ุวยและชุมชน
3.13 ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
3.14 ฝึกการตระหนักถึงสิทธิและความปลอดภัยของผู้ปุว ยทั้งกายและใจ
3.15 ฝึกการตระหนักถึงหลักเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขในการปฏิบัติงาน
3.16 รับผิดชอบในการปฏิบัติงานด้วยเจตคติที่ดี
3.17 ฝึกการปูองกัน ควบคุมโรค สร้างเสริมสุขภาพและการฟื้นฟูสภาพตามหลักเวชจริย
ศาสตร์
3.18 ดูแลตนเองให้ปลอดภัย และมีสุขภาวะที่ดี
4. การติดตามผลการเรียนรู้การฝึกประสบการณ์ทางคลินิก
4.1 การติดตามระหว่างการฝึก
4.1.1 ประเมินจากการปฏิบัติงาน สังเกตพฤติกรรม การเรียนรู้ บุคลิกภาพความเป็น
แพทย์การแสดงความรูส้ ึกนึกคิด และการให้ความคิดเห็น
4.1.2 ให้ ส่งงานที่ได้รับมอบหมาย โดยตรงถึงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหรือ ผ่าน ทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
4.1.3 การบันทึกทางการแพทย์ รายงานผูป้ ุวย การนาเสนอรายงานผู้ปุวย
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4.1.4 การทาและร่วมกิจกรรมวิชาการ
4.2 การติดตามเมื่อสิ้นสุดการฝึก
4.2.1 ใบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 360 องศา จากอาจารย์แพทย์ และผู้
ได้รับมอบหมาย
4.2.2 Log book
5. หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยง
พนักงานพี่เลีย้ ง ในที่น้ี ได้แก่ แพทย์พี่เลีย้ ง แพทย์ฝึกทักษะ แพทย์ประจาบ้าน และพยาบาล
ประจาหอผู้ปุวย
5.1 หน้าที่และความรับผิดชอบของแพทย์ประจาบ้านต่อนักศึกษาแพทย์
ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ในกลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์
โรงพยาบาลพะเยาตามที่ได้กาหนดไว้ในคู่มอื แพทย์ประจาบ้าน อันประกอบด้วย
5.1.1 ช่วยให้คาแนะนาเกี่ยวกับลักษณะงานในหอผูป้ ุวย อุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆที่
เกี่ยวข้อง
5.1.2 ช่วยให้คาแนะนาเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่จาเป็นในหอผูป้ ุวย เช่น การควบคุม
การติดเชื้อในโรงพยาบาล การแยกขยะ
5.1.3 กากับ ดูแล ควบคุมให้ นิสติ แพทย์ซักประวัติ ตรวจร่างกาย จัดทาบันทึกทาง
การแพทย์ ให้เสร็จสิน้ ภายใน 24 ชั่วโมงหลังผู้ปุวยเข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาล บันทึกการดาเนินโรค และสรุปเวชระเบียนผู้ปุวยที่จาหน่ายตาม
ระบบ ICD10 ภายใน 24 ชั่วโมง หลังผู้ปุวยออกจากโรงพยาบาล
5.1.4 ช่วยให้คาแนะนาเกี่ยวกับการดูแลผู้ปุวย
5.1.5 ช่วยให้คาแนะนาเกี่ยวกับการปฏิบัติหัตถการ
5.1.6 ช่วยสังเกต ประเมินพฤติกรรม และความรับผิดชอบของนักศึกษาแพทย์ ให้
ข้อมูลย้อนกลับตลอดเวลาแก่นักศึกษาในการฝึกปฏิบัติกับผูป้ ุวยและญาติ
5.1.7 รายงานพฤติกรรมของนักศึกษาแพทย์ตอ่ อาจารย์ที่รับผิดชอบ
5.1.8 ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 360 องศาเมื่อสิ้นสุดการฝึก
5.2 หน้าที่และความรับผิดชอบของพยาบาลประจาหอผู้ป่วยต่อนักศึกษาแพทย์
5.2.1 ช่วยให้คาแนะนาเกี่ยวกับลักษณะงานในหอผูป้ ุวย อุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆที่
เกี่ยวข้อง
5.2.2 ช่วยให้คาแนะนาเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่จาเป็นในหอผูป้ ุวย เช่น การควบคุม
การติดเชื้อในโรงพยาบาล การแยกขยะ
5.2.3 ช่วยให้คาแนะนาเกี่ยวกับการดูแลผู้ปุวย
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5.2.4 ช่วยและอานวยความสะดวกนักศึกษาแพทย์ในการปฏิบัติหัตถการ
5.2.5 ช่วยสังเกต ประเมินพฤติกรรม และความรับผิดชอบของนักศึกษาแพทย์ ให้
ข้อมูลย้อนกลับตลอดเวลาแก่นักศึกษาในการฝึกปฏิบัติกับผูป้ ุวยและญาติ
5.2.6 รายงานพฤติกรรมของนักศึกษาแพทย์ตอ่ อาจารย์ที่รับผิดชอบ
6. หน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศก์
ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ในกลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ ตามที่ได้กาหนดไว้ใน
คู่มอื อาจารย์ อันประกอบด้วย
6.1 อาจารย์ที่เป็น คณะกรรมการรับผิดชอบการฝึกอบรมก่อนปริญญาวางแผนการ
ดาเนินการตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา วัตถุประสงค์ ของสถาบันฯ
6.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ปฐมนิเทศ ชีแ้ จงการปฏิบัติงาน และแจกคู่มอื การ
ปฏิบัติงาน
6.3 ประสานแพทย์ประจาบ้าน พยาบาล ในการกากับ ดูแล ควบคุมนักศึกษาแพทย์
6.4 ให้คาแนะนาเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่จาเป็นในหอผูป้ ุวย เช่น การควบคุมการติดเชื้อใน
โรงพยาบาล การแยกขยะ
6.5 ให้คาแนะนาเกี่ยวกับการดูแลผู้ปุวย
6.6 ให้คาแนะนาเกี่ยวกับการปฏิบัติหัตถการ
6.7 สังเกต ประเมินพฤติกรรม และความรับผิดชอบของนักศึกษาแพทย์ ให้ข้อมูลย้อนกลับ
ตลอดเวลาแก่นักศึกษาในการฝึกปฏิบัติกับผูป้ ุวยและญาติ
6.8 รายงานพฤติกรรมของนักศึกษาแพทย์ตอ่ อาจารย์ที่รับผิดชอบ
และที่ประชุม
คณะกรรมการรับผิดชอบการฝึกอบรมก่อนปริญญา และอาจารย์ประจาทุกรายวิชา
6.9 ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 360 องศาเมื่อสิ้นสุดการฝึก
6.10 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ประเมินการดาเนินการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุง แก้ปัญหาที่เกิดขึน้ ต่อหัวหน้าภาควิชา
6.11 อาจารย์ที่เป็น คณะกรรมการรับผิดชอบการฝึกอบรมก่อนปริญญา
ร่วมกับหัวหน้า
ภาควิชาพิจารณาผลการประเมิน ข้อคิดเห็น และแนวทางแก้ปัญหาที่
อาจารย์
ผูร้ ับผิดชอบรายวิชานาเสนอ
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7. การเตรียมการในการแนะแนวและช่วยเหลือนักศึกษา
7.1 จัดอาจารย์เพื่อปฐมนิเทศ ชีแ้ จงการปฏิบัติงาน และแจกคู่มอื การปฏิบัติงาน
7.2 จัดอาจารย์ประจากลุ่มนักศึกษาเพื่อรับการปรึกษา ติดตามทั้งด้านวิชาการ ทักษะชีวติ
และปัญหาอื่นๆ โดย จัดให้นักศึกษามีโอกาสพบอาจารย์เพื่อขอคาปรึกษาและแนะนา
สัปดาห์ละ 2-3 ชั่วโมง โดยอาจารย์จะแจ้งวันและเวลาให้นักศึกษาทราบ หรือโดยการนัด
หมาย
7.3 จัดอาจารย์เพิ่มเติมสาหรับกลุ่มนักศึกษาที่มปี ัญหาทั้งด้านวิชาการ และปัญหาอื่นๆ
8. สิ่งอานวยความสะดวก / สนับสนุนการปฏิบัติงาน
8.1 สถานที่ทางานตามความเหมาะสม หรือตามความจาเป็น
8.2 แหล่งค้นคว้าหาข้อมูลทั้งห้องสมุด และเทคโนโลยีสารสนเทศ
8.3 สวัสดิการ เช่น อาหาร ที่พัก เวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

หมวดที่ 5 การวางแผนและการเตรียมการ
1. การกาหนดสถานที่ปฏิบัติงาน
โรงพยาบาลนครพิงค์หรือโรงพยาบาลพะเยา
1.1 หอผู้ปุวยใน ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ และ หอผู้ปุวยศัลยกรรมหญิง
1.2 แผนกผู้ปุวยนอก
1.3 ห้องประชุม ในการร่วมกิจกรรมวิชาการ
2. การเตรียมนักศึกษา
ปฐมนิเทศ และแจกคู่มอื การปฏิบัติงาน
3. การเตรียมอาจารย์
๑. จัดประชุมชีแ้ จงอาจารย์
๒. จัดตารางอาจารย์หมุนเวียนรับผิดชอบ
๓. จัดอาจารย์เพื่อรับการปรึกษาทั้งด้านวิชาการ ทักษะชีวติ และปัญหาอื่นๆ โดย
จัดให้
นักศึกษามีโอกาสพบอาจารย์เพื่อขอคาปรึกษาและแนะนา สัปดาห์ละ 2-4 ชั่วโมง โดย
อาจารย์จะแจ้งวันและเวลาให้นักศึกษาทราบ
4. การเตรียมแพทย์ประจาบ้าน และพยาบาล
จัดประชุมชีแ้ จงแพทย์ประจาบ้าน และพยาบาล
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5. การจัดการความเสี่ยง
5.1 การจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของผูป้ ุวย
5.1.1 แจกคู่มอื ความปลอดภัยในการปฐมนิเทศ
5.1.2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องความปลอดภัยของผูป้ ุวย
5.1.3 มีอาจารย์ควบคุมทุกหัตถการที่นักศึกษาปฏิบัติ
5.1.4 จัดห้องฝึกทักษะ
5.1.5 ติดแผ่นประชาสัมพันธ์เพื่อเตือนใจนักศึกษาแพทย์ และบุคลากรเรื่องความ
ปลอดภัยของผู้ปุวย
5.2 การจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของนักศึกษาระหว่างการปฏิบัติงาน
5.2.1 แจกคู่มอื ความปลอดภัย รวมทั้ง universal precaution
5.2.2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องความปลอดภัยของนักศึกษา
5.2.3 มีอาจารย์ควบคุมทุกหัตถการที่นักศึกษาปฏิบัติ
5.2.4 มีแนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุที่ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อนักศึกษา
5.2.5 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบช่วยเหลือ แนะนาเมื่อเกิดเหตุที่ก่อให้เกิดความไม่
ปลอดภัยต่อนักศึกษา
5.2.6 มีระบบประกันชีวติ และอุบัติเหตุทางสุขภาพ
5.3 การจัดการความเสี่ยงด้านกระบวนการทางาน / สื่อสารผิดพลาด
5.3.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสื่อสาร
5.3.2 มีอาจารย์ แพทย์ประจาบ้าน หรือพยาบาล คอยสังเกต และให้ข้อมูลย้อนกลับ
ตลอดเวลาแก่นักศึกษาในการสื่อสารกับผูป้ ุวยและญาติ ติดตาม ชีแ้ นะเพื่อการ
ปรับปรุง
5.4 การจัดการความเสี่ยงด้านการฟูองร้อง
5.4.1 แจ้งกฎระเบียบการปฏิบัติงาน แจกคู่มอื การปฏิบัติงาน ย้าเตือนการหมั่น
ทบทวนเกณฑ์มาตรฐานการประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่กาหนดโดยแพทยสภา
ในการปฐมนิเทศ
5.4.2 มีพยาบาล แพทย์ประจาบ้าน หรืออาจารย์ควบคุมนักศึกษาตลอดเวลาในการ
ฝึกปฏิบัติกับผูป้ ุวยและญาติ
5.5 การจัดการความเสี่ยงด้านผลการดาเนินงานไม่บรรลุเปูาหมายตามที่วิทยาลัย
แพทยศาสตร์วางแผน
5.5.1 มีคณะกรรมการติดตามผลการดาเนินงานเป็นระยะๆ
5.5.2 ปรับการดาเนินการหากมีแนวโน้มว่าผลการดาเนินงานอาจไม่บรรลุเปูาหมาย
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5.6 การจัดการความเสี่ยงด้านเครื่องมือเสียหาย
5.6.1 ปฐมนิเทศการใช้เครื่องมือต่างๆทางการแพทย์อย่างปลอดภัย
5.6.2 มีพยาบาล แพทย์ประจาบ้าน หรืออาจารย์ควบคุมนักศึกษาตลอดเวลาในการ
ใช้เครื่องมือต่างๆทางการแพทย์
5.7 การจัดการความเสี่ยงด้านจริยธรรม
5.7.1 ปฐมนิเทศความเสี่ยงด้านจริยธรรม
5.7.2 ทบทวนด้านจริยธรรมแก่ พยาบาล แพทย์ประจาบ้าน หรืออาจารย์ผู้ทาหน้าที่
ควบคุมนักศึกษาเป็นระยะ
5.7.3 มีพยาบาล แพทย์ประจาบ้าน หรืออาจารย์คอยสังเกต และให้ข้อมูลย้อนกลับ
นักศึกษาในการฝึกปฏิบัติกับผูป้ ุวยและญาติ
5.7.4 อภิปรายเรื่องความเสี่ยง พร้อมยกกรณีศกึ ษาในห้องประชุมเพื่อเตือนใจอย่าง
สม่าเสมอ
5.8 การจัดการความเสี่ยงจากอาคารที่พักและปฏิบัติงาน
5.8.1 สารวจ ตรวจสอบความปลอดภัยของโครงสร้างอาคารต่างๆเป็นระยะ
5.8.2 หามาตรการปูองกันอันตราย แก้ไขหากมีความไม่ปลอดภัย

หมวดที่ 6 การประเมินผลการเรียนรู้
1. หลักเกณฑ์การประเมิน
นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 และ ผ่านการประเมินทางเจตคติ
มารยาทวิชาชีพ ก่อนการประเมินอื่นๆ
สอบทฤษฎีโดย Short answer Question
3
0%
ประเมินการปฏิบตั ิโดย Authentic หรือ On the job assessment
50 %
แบบประเมิน 360 %
2
0%
การวัดและการประเมินผล ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญา
แพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2553 ทั้งนีต้ ้องผ่านการประเมินเจตคติ
2. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน
2.1 ประเมินแบบ 360 องศา โดย อาจารย์ พยาบาล แพทย์ประจาบ้าน เพื่อนนักศึกษา
2.2 นาผลการประเมินมาตัดสินโดยคณะกรรมการผู้รับผิดชอบของโรงพยาบาลพะเยา
3. ความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงต่อการประเมินนักศึกษา
พยาบาล แพทย์ประจาบ้านประเมินนักศึกษาระหว่างการฝึกอย่างทั่วถึง ยุติธรรม
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4. ความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบการฝึกทางคลินิกต่อการประเมินนักศึกษา
4.1 อาจารย์รว่ มในการประเมินแบบ 360 องศา อย่างยุติธรรม
4.2 นาผลการประเมินมาตัดสินในคณะกรรมการผู้รับผิดชอบของโรงพยาบาลพะเยา
5. การสรุปผลการประเมินที่แตกต่าง
สรุปโดยคณะกรรมการผู้รับผิดชอบของโรงพยาบาลพะเยาและโรงพยาบาลนครพิงค์

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 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 และร่วมกันหา
แนวทางปรับปรุง
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5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
5.1 มีการปรับปรุงรายวิชาโดยเฉพาะสื่อการเรียนการสอน และเนื้อหาใหม่ให้ทันสมัยอยู่เสมอ
5.2 ในแต่ละภาคการศึกษาจะมีการนาผลการประเมินการสอนตาม มคอ.6 มาพิจารณาปรับปรุง
แนวทางการสอนในภาคการศึกษาต่อไป
5.3 ทบทวนและปรับปรุงรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) ทุกปีตาม มคอ.7
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ตารางสอนวิชาการดูแลผู้ป่วยผ่าตัด 6
สัปดาห์ที่ 1
วัน/เวลา

07.00 - 08.00 08.00 - 09.00
Case
จันทร์
Service ward
conference
Topic
อังคาร
Service ward
Discussion
Ward round
พุธ
Service ward
with staff
Ward round
พฤหัสบดี Service ward
with staff
Ward round
ศุกร์
Service ward
with staff

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 – 16.30

OPD หรือ ห้องเผือก

OR หรือ ward work

OPD หรือ ห้องเผือก

OR หรือ ward work

OPD หรือ ห้องเผือก

OR หรือ ward work

OPD หรือ ห้องเผือก

OR หรือ ward work

OPD หรือ ห้องเผือก

OR หรือ ward work
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สัปดาห์ที่ 2
วัน/เวลา

07.00 - 08.00 08.00 - 09.00
Case
จันทร์
Service ward
conference
Topic
อังคาร
Service ward
Discussion
Ward round
พุธ
Service ward
with staff
Ward round
พฤหัสบดี Service ward
with staff
Ward round
ศุกร์
Service ward
with staff

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 – 16.30

OPD หรือ ห้องเผือก

OR หรือ ward work

OPD หรือ ห้องเผือก

OR หรือ ward work

OPD หรือ ห้องเผือก

OR หรือ ward work

OPD หรือ ห้องเผือก

OR หรือ ward work

สอบทฤษฎี

สอบปฏิบัติ
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