
 

 

การจัดการเรียนการสอนทัว่ไป 

๑. การปฐมนิเทศ ความรู้และหัตถการพืน้ฐานทางนรีเวช 

จุดมุ่งหมาย  เพ่ือใหน้กัศึกษาเขา้ใจระบบและวิธีศึกษาทางคลินิกของภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา และเพ่ือ

ทบทวนความรู้ แนะน าการซกัประวติั การตรวจร่างกาย การตรวจภายใน หตัถการท่ีจ าเป็น ซ่ึงเป็นความรู้และการ

ปฏิบติัท่ีเป็นพ้ืนฐานทางนรีเวชวิทยา 

กจิกรรม  การปฐมนิเทศ เป็นการแนะน าโดยอาจารยพ่ี์เล้ียงของนกัศึกษาแพทยช์ั้นปีท่ี  ๔ โดยมีหวัขอ้เร่ืองในการ

แนะน าดงัน้ี  

- ตารางการเรียนการสอน 

- วิธีเรียน 

- การประเมินผล 

- กฎระเบียบการปฏิบติังาน 

- สถานท่ีต่างๆ  ในภาควิชาฯ 

ความรู้และหตัถการพ้ืนฐานทางนรีเวช  บรรยาย/สอนแสดงโดยอาจารยท่ี์ไดรั้บมอบหมาย และศึกษาดว้ยตนเอง

จากวีดีโอสาธิต มีหวัขอ้ ดงัน้ี 

- Reproductive anatomy and physiology 

- Sterile techniques : Hand scrubbing, Gloving and Gowning 

- Suturing and knot tying 

- History taking and medical record 

- Pelvic examination 

- Gynecologic check-up and cervical cancer screening 

- Principle of family planning 

 

๒. การฝึกอบรมทางเจตคติ 

จุดมุ่งหมาย เพ่ือใหน้กัศึกษาตระหนกัถึงบทบาทของตนต่อผูป่้วยและญาติผูป่้วย ต่อผูร่้วมงาน ต่อวิชาชีพและ

เพ่ือใหน้กัศึกษาเขา้ใจถึงสภาพของสงัคมโดยเฉพาะในชนบทตลอดจนความส าคญัของภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวช

วิทยา  ต่อการสาธารณสุขและการพฒันาเศรษฐกิจ สงัคมของประเทศ 

กจิกรรม  เป็นการฝึกปฏิบติังานโดยอยูภ่ายใตก้ารดูแลของอาจารย ์  โดยนกัศึกษาจะไดฝึ้กมารยาท จรรยาวิชาชีพ 

วินยัในการปฏิบติัหนา้ท่ี โดยเฉพาะการตรงต่อเวลา  ใหโ้อกาสไดแ้สดงความรับผิดชอบต่อผูป่้วยและงานท่ีไดรั้บ

มอบหมาย  ฝึกใหมี้มนุษยสมัพนัธ์ท่ีดีต่อผูป่้วย  ญาติผูป่้วย และผูร่้วมงานทุกระดบั ฝึกหดัใหน้กัศึกษารับฟังปัญหา



 

 

ของผูป่้วย ย  ้าใหเ้ป็นความส าคญัของการปฏิบติัดูแลรักษาผูป่้วยท่ีตอ้งการบ าบดัโดยด่วน ฝึกใหบ้นัทึกรายงาน

ประวติัการตรวจต่างๆ การรักษา ตลอดจนการเปล่ียนแปลงของผูป่้วยและผลของการรักษาอยา่งถกูตอ้งตามความ

เป็นจริงภายในระยะเวลาท่ีก าหนด โดยเนน้การใชถ้อ้ยค าและภาษาเพ่ือการส่ือความหมายท่ีเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ สอนใหน้กัศึกษาค านึงถึงการเปล่ียนแปลงดา้นจิตใจและเศรษฐานะของผูป่้วยและครอบครัว และ

ใหรู้้ถึงระดบัความสามารถของตน  เพ่ือปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญต่อไปไดเ้หมาะสม  ฝึกใหรู้้จกัการท างานเป็นกลุ่มและ

ร่วมออกความคิดเห็น ฝึกใหเ้รียนรู้ ขอ้บกพร่องและพร้อมท่ีจะแกไ้ขปรับปรุงตนเอง  ฝึกหดัรายงานผูป่้วยและร่วม 

การอภิปรายเพ่ือแกไ้ขปัญหา  ฝึกการถ่ายทอดความรู้และค าแนะน าแก่ผูป่้วยญาติผูป่้วยและผูร่้วมงานใหโ้อกาสใน

การเรียนรู้ และศึกษาเพ่ิมเติมดว้ยตนเอง 

 

๓. การจดัการเรียนภาคทฤษฎี 

๓.๑  การเรียนในชั้นเรียน   นกัศึกษาจะไดเ้รียนภาคทฤษฎีโดยการฟังการบรรยาย การอภิปราย การสมัมนา 

จุดมุ่งหมาย  เพ่ือใหน้กัศึกษามีความรู้พ้ืนฐานเร่ืองโรคหรือภาวะท่ีส าคญัทางดา้นสูติศาสตร์–นรีเวชวิทยา  มี

ความสามารถในการคน้ควา้เพ่ิมเติม  สามารถน าความรู้ทางทฤษฎีและหลกัฐานต่างๆ  มาประกอบการ

วินิจฉยัวางแผนการดูแลรักษาผูป่้วย  และฝึกการอภิปรายในท่ีประชุม 

กจิกรรม  การบรรยาย การอภิปราย การสมัมนา โดยการควบคุมของอาจารย ์ตามหวัขอ้เร่ืองท่ีก าหนดไว ้     

๓.๒  การเรียนท่ีหน่วยผูป่้วยนอกและหอผูป่้วยใน  จดัใหน้กัศึกษาหมุนเวียนศึกษาและปฏิบติังานตามหน่วยผูป่้วย 

นอกและหอผูป่้วยใน ส าหรับท่ีหอผูป่้วยใน จดัใหน้กัศึกษาไดเ้รียนภาคทฤษฏีจากการสอนขา้งเตียงผูป่้วย

โดยมีโอกาสศึกษาการแกไ้ขปัญหาพร้อมทั้งการดูแลรักษาและการป้องกนั ร่วมกบัอาจารย/์แพทยป์ระจ าบา้น 

- การเรียนที่หน่วยผู้ป่วยนอกและหอผู้ป่วยนรีเวช 

จุดมุ่งหมาย   เพ่ือใหนึ้กศึกษามีความรู้ทางดา้นทฤษฎีในดา้นโรคหรือภาวะท่ีพบบ่อยและส าคญั

ทางดา้นนรีเวชท่ีตอ้งไดรั้บการรักษาในโรงพยาบาล 

กจิกรรม จดัใหน้กัศึกษาหมุนเวียนศึกษาและปฏิบติังานตามหน่วยผูป่้วยนอกและหอผูป่้วยในร่วมกบั

อาจารยแ์ละแพทยป์ระจ าบา้น  

- การสอนข้างเตยีงผู้ป่วย  (bedside learning )    

จุดมุ่งหมาย  เพ่ือใหน้กัศึกษาไดฝึ้กการท างานเป็นกลุ่มในการวินิจฉยั การดูแลรักษาผูป่้วย  ฝึกรายงาน

ผูป่้วยและฝึกอภิปรายในกลุ่มยอ่ย 

กจิกรรม นกัศึกษาจะไดฝึ้กการซกัประวติั ตรวจร่างกายทัว่ไป รายงานผูป่้วยและฝึกอภิปรายในกลุ่ม

ยอ่ย เก่ียวกบัผูป่้วยในหอผูป่้วยนรีเวช โดยอยูภ่ายใตก้ารควบคุมดูแลของอาจารย ์

 



 

 

- Service round 

จุดมุ่งหมาย   เพ่ือใหน้กัศึกษาไดเ้รียนรู้วิธีการท างานเป็นกลุ่มในการวิเคราะห์ปัญหา การดูแลรักษา 

ติดตามผลการรักษาและการด าเนินโรคของผูป่้วยทางนรีเวช 

กจิกรรม  นกัศึกษาจะไดเ้รียนรู้วิธีการท างานเป็นกลุ่มในการวิเคราะห์ปัญหา  การดูแลรักษาติดตาม

ผลการรักษา  และการด าเนินโรคของผูป่้วยในหอผูป่้วยท่ีไดรั้บมอบหมายดว้ยการติดตามอย่างใกลชิ้ด

ทุกวนั  ขณะท่ีกลุ่มแพทย ์ อนัประกอบดว้ย  อาจารยแ์พทยป์ระจ าบา้น และนกัศึกษาแพทยช์ั้นปีท่ี  ๖ 

ประจ าหอผูป่้วยนั้นใหบ้ริการดูแลผูป่้วยทุกคนโดยนกัศึกษามีโอกาสซกัถามไดต้ลอดเวลาพร้อมกบัการ

เรียนรู้การปฏิบติังานและศิลปะ   การประกอบวิชาชีพเวชกรรมต่อผูป่้วยญาติ  ผูป่้วย    และผูร่้วมงาน

ทุกฝ่ายจากการสงัเกตพฤติกรรมของอาจารย ์และแพทยป์ระจ าบา้นเหล่านั้น 

 

๔. การจดัการเรียนภาคปฏิบัต ิ

๔.๑  การฝึกปฏิบติังานในเวลาราชการ นกัศึกษาจะไดข้ึ้นปฏิบติังานท่ีหน่วยผูป่้วยนอกนรีเวชกรรม วางแผน 

ครอบครัว หอผูป่้วยนรีเวชและหอ้งผา่ตดั  โดยมีหนา้ท่ีดงัน้ี 

- หน่วยผู้ป่วยนอกนรีเวช 

จุดมุ่งหมาย เพ่ือใหน้กัศึกษาไดฝึ้กทกัษะในการติดต่อส่ือสารและสร้างสมัพนัธภาพ  การตรวจวินิจฉยั การ

น าความรู้ทางทฤษฎีและหลกัฐานต่างๆ เพ่ือประกอบ การวินิจฉยัและบ าบดัรักษาผูป่้วยการเสริมสร้างพฤติ

นิสยั  เจตคติในดา้นความรับผิดชอบต่อผูป่้วยและงานท่ีไดรั้บมอบหมาย การเคารพในสิทธิของผูป่้วย เจตคติ

ในการใหบ้ริการสุขภาพแบบองคร์วมและความตรงต่อเวลา รวมถึงการบนัทึกขอ้มูลทางการแพทยไ์ดอ้ยา่ง

ถกูตอ้งและครบถว้น 

กจิกรรม  นกัศึกษาจะไดฝึ้กตรวจ  ดูแลและศึกษาผูป่้วยท่ีมาดว้ยโรคทางนรีเวช  เร่ิมจากการซกัประวติั  ตรวจ

ร่างกายทัว่ไป ตรวจทางนรีเวช ตรวจหาเซลลม์ะเร็งปากมดลกู วิธีการคน้หาจุลชีพ ท่ีเป็นสาเหตุของการ

เจบ็ป่วยท่ีพบบ่อยทางนรีเวช ตลอดจนการทดสอบเพ่ิมเติมต่างๆ ทางหอ้งปฏิบติัการ  ภายใตก้ารควบคุมดูแล

ของอาจารย ์

- คลนิิกตรวจหลงัคลอดและวางแผนครอบครัว           

จุดมุ่งหมายเพ่ือใหน้กัศึกษาไดฝึ้กทกัษะในการติดต่อส่ือสารและสร้างสมัพนัธภาพสตรีท่ีมารับบริการ

วางแผนครอบครัว และสตรีหลงัคลอดหรือหลงัแทง้ ฝึกปฏิบติัในการใหค้วามรู้และช่วยเลือกวิธีคุมก าเนิดท่ี

เหมาะสมกบัผูรั้บบริการ รวมถึงการบนัทึกขอ้มูลทางการแพทยไ์ดอ้ยา่งถกูตอ้งและครบถว้น 

  กจิกรรม นกัศึกษาจะไดฝึ้กซกัประวติั ตรวจร่างกายทัว่ไป ตรวจทางนรีเวช  ตรวจหาเชลลม์ะเร็งปากมดลูก  

  ฝึกใหค้วามรู้และค าแนะน าในดา้นวิธีการคุมก าเนิดแก่ผูรั้บบริการภายใตก้ารควบคุมดูแลของอาจารย ์



 

 

- หอผู้ป่วยในนรีเวช   

จุดมุ่งหมาย เพ่ือใหน้กัศึกษาเรียนรู้การใหบ้ริการแก่ผูป่้วยในโดยการซกัประวติั ตรวจร่างกายและวาง

แผนการรักษาท่ีเหมาะสมร่วมกบัแพทยป์ระจ าบา้นและอาจารย ์ รวมทั้งนกัศึกษาสามารถสร้างสมัพนัธภาพ

กบัผูป่้วยและฝึกทกัษะในการติดต่อส่ือสารกบัผูป่้วย 

กจิกรรม    นกัศึกษาไดฝึ้กปฏิบติัดูแลผูป่้วยท่ีไดรั้บมอบหมาย  โดยการซกัประวติั ตรวจร่างกาย วิเคราะห์และ

สรุปปัญหาจากขอ้มลูต่างๆ ตั้งแต่รับผูป่้วยไวรั้กษาในโรงพยาบาลจนจ าหน่ายออกจากโรงพยาบาล ดูแลผูป่้วย

ก่อนและหลงัผา่ตดั ทั้งในกรณีท่ีมีและไม่มีภาวะแทรกซอ้น 

- ห้องผ่าตดั    

จุดมุ่งหมาย   เพ่ือใหน้กัศึกษาฝึกตนเองในดา้นการป้องกนัการแพร่จุลชีพไปสู่ผูป่้วย เขา้ใจหลกัการและ

วิธีการผา่ตดัทางนรีเวช 

กจิกรรม นกัศึกษาศึกษาวิธีการผา่ตดั จากการสงัเกตและช่วยผา่ตดัคลอดทางหนา้ทอ้ง การท าหมนัหลงัคลอด 

การท าหมนัแหง้ และการผา่ตดัทางนรีเวช ภายใตก้ารควบคุมดูแลของอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบในการผา่ตดั 

        ๔.๓  การฝึกปฏิบติังานนอกเวลาราชการ      

จุดมุ่งหมาย    เพ่ือใหน้กัศึกษาฝึกตนเองในดา้นพฤติพิสยัในการท างานและความรับผิดชอบรวมทั้งฝึกทกัษะ

ในการตรวจวินิจฉยัและบ าบดัรักษาผูป่้วยฉุกเฉิน 

กจิกรรม นกัศึกษาปฏิบติังานนอกเวลาราชการตาม ตารางก าหนดการอยูเ่วร ภายใตก้ารควบคุมดูแลของ

แพทยป์ระจ าบา้นและอาจารยท่ี์อยูเ่วรนอกเวลาราชการ 

 

๕. ส่ือการศึกษา 

- การเรียนจากของจริง    การเรียนจากผูป่้วยนอกและผูป่้วยในสูติ-นรีเวชกรรม  นักศึกษาจะไดฝึ้กการส่ือ

ความหมาย  ฝึกมารยาทท่ีเหมาะสมแก่วิชาชีพ ฝึกมนุษยสัมพนัธ์ต่อผูร่้วมงานตลอดจนญาติของผูป่้วย  และ

ฝึกฝนเจตคติท่ีเหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเวชกรรม  และนกัศึกษาจะไดฝึ้กการหาขอ้มูลจากอาการบอก

เล่าและการตรวจพบเพ่ือน ามาวิเคราะห์ปัญหาแลว้น ามาศึกษาเปรียบเทียบกบัความรู้ทางทฤษฎี  เก่ียวกบัโรค

ของผูป่้วยท่ีตนองไดรั้บมอบหมาย  ให้มีส่วนร่วมรับผิดชอบดูแล ภายใตก้ารควบคุมดูแอย่างใกลชิ้ดของ

อาจารยแ์ละ แพทยป์ระจ าบา้น 

- การเรียนจากหุ่นจ าลอง  การเรียนกบัหุ่นจ าลองมีความจ าเป็นเพ่ือการฝึกฝนทกัษะเก่ียวกบัหตัถการต่างๆให้

เกิดความคุน้เคยและความมัน่ใจต่อการปฏิบติัเพ่ือป้องกนัมิใหเ้กิดอนัตรายต่อผูป่้วย จากการปฏิบติัจริงๆ โดย

ขาดการฝึกฝน นกัศึกษามีโอกาสฝึกปฏิบติักบัหุ่นจ าลองดว้ยตนเอง หรือร่วมกนัในกลุ่มนกัศึกษา ภายหลงัการ

เรียนดา้นทฤษฎีการปฏิบติั ดว้ยการสาธิตจากอาจารยแ์ลว้วรรคการฝึกปฏิบติัซ ้ าจะท าใหน้กัศึกษามีโอกาส



 

 

เรียนรู้ขอ้บกพร่องดว้ยตนเอง หรือดว้ยค าช้ีแจงจากผูร่้วมฝึกปฏิบติัหรือจากอาจารยแ์ละแพทยป์ระจ าบา้นผู ้

ควบคุมดูแลการฝึกฝนเพ่ือนกัศึกษาไปปรับปรุงแกไ้ขวิธีปฏิบติัใหถู้กตอ้งเหมาะสมต่อไปเป็นล าดบั 

- ต าราประกอบการสอน เอกสารวิชาการ และต าราจากหอ้งสมุด 

ต าราประกอบการสอน คือ เอกสารแจง้หวัขอ้ส าคญั หรือ รายละเอียดของวิชาต่างๆ  ซ่ึงเป็นความรู้ทางทฤษฎี

เบ้ืองตน้ส าหรับปูพ้ืนใหน้กัศึกษาหาความรู้ใหก้า้วหนา้ต่อไปดว้ยตนเองจากต ารา วารสารการแพทยแ์ละ

เอกสารวิชาการต่างๆ 

ต าราในหอ้งเรียน ท่ีภาควิชาไดจ้ดัซ้ือและจดัพิมพต์ าราท่ีนอกเหนือจากต าราประกอบการสอนไวส้ าหรับ

นกัศึกษาคน้ควา้เพ่ิมเติม นอกจากน้ียงัมีต ารามาตรฐาน วารสารการแพทยท่ี์นกัศึกษา จะหาอ่านไดจ้าก

หอ้งสมุดของคณะดว้ย 
 


