
 

 

วตัถุประสงค์เฉพาะและการจดัการเรียนการสอนรายวชิานรีเวชวทิยาและวางแผนครอบครัว 
ส าหรับนักศึกษาแพทย์ช้ันปีที่  ๔  ภาควชิาสูตศิาสตร์ – นรีเวชวทิยา 

 
วตัถุประสงค์ 

 

ประสบการณ์เรียนรู้ การประเมนิผล 

วธีิการเรียนรู้ การจดัการเรียนการสอน  

นรีเวชวทิยา     
๑.  ระบุปัญหาสุขภาพ / ล าดบัความส าคญั / 
อธิบายสาเหตุแห่งปัญหา ของหญิงวยัต่างๆ 

ศึกษาดว้ยตนเอง / 
อภิปราย 
 

 

-อ่านต ารา 
-การสมัมนาเร่ือง 
“Menopausal & 
perimenopausal  
disorder” 

- สงัเกตพฤติกรรม 
- ซกัถาม 
- สอบขอ้เขียน 

๑.๑  สตรีวยัรุ่นและวยัสาว    
   ๑.๑.๑  ระบุปัญหาทางการ 

เจริญพนัธ์ุและอธิบายความส าคญัและระบาด
วทิยาของปัญหาดงักล่าวในวยัรุ่นและวยัสาว 

บรรยาย  / ศึกษาดว้ย
ตนเอง 

-อ่านต ารา 
-บรรยายร่วมกบั        
ภาควชิาจิตเวช 

 

๑.๒  หญิงวยัเจริญพนัธ์ุ    
   ๑.๒.๑  ระบุปัญหาสุขภาพหรือ 

โรคเฉพาะสตรีท่ีพบบ่อยในหญิงวยัเจริญ
พนัธ์ุและอธิบายความส าคญัและระบาดวทิยา
ของปัญหา / โรคนั้น 

ศึกษาดว้ยตนเอง 
 

-อ่านต ารา 
  

 

 ๑.๓ หญิงวยัหมดระดู    
         ๑.๓.๑  ระบุปัญหาสุขภาพหรือโรค
เฉพาะสตรีท่ีพบบ่อยในหญิงวยัหมดระดู  
และอธิบายความส าคญัและระบาดวทิยาของ
ปัญหา / โรคนั้น 

บรรยาย / อภิปราย / 
ศึกษาดว้ยตนเอง 
  

การสมัมนา  เร่ือง  
“Menopausal disorders  ” 
การบรรยายเร่ือง pelvic 
organ prolapse 
การบรรยายร่วมกบั
ภาควชิาจิตเวช 

 

๒.  ตรวจวนิิจฉัยความปกตแิละผดิปกตไิด้ 
และอธิบายแนวทางการดูแล การป้องกนัโรค
ส่งเสริมสุขภาพและฟ้ืนฟูสมรรถภาพได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสมภายใต้การควบคุม
ของแพทย์ส าหรับ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

- สงัเกตพฤติกรรม 
- ซกัถาม 
- สอบขอ้เขียน 



 

 

วตัถุประสงค์ 
 

ประสบการณ์เรียนรู้ การประเมนิผล 

วธีิการเรียนรู้ การจดัการเรียนการสอน  
๒.๑   สตรีวยัรุ่นและวยัสาว 
๒.๑.๑ อธิบายแนวทางดูแล 

สุขภาพของหญิงวยัรุ่นและวยัสาวไดถู้กตอ้ง 
๒.๑.๒ สามารถตรวจและวนิิจฉยั 

และดูแลสุขภาพของหญิงวยัรุ่นและวยัสาวได ้

 
-ฟังบรรยาย, ร่วม
อภิปราย, ศึกษาดว้ย
ตนเองจากผูป่้วยและ
โสตทศันูปกรณ์ 

 
-อ่านต ารา 
-การบรรยายร่วมกบั 
ภาควชิาจิตเวช 
- การบรรยายเร่ือง     
“Pelvic examination และ 
Gynecologic  check up 
-อ่านต ารา เอกสาร 
ดูภาพยนต,์ เทปโทรทศัน ์
-สงัเกตจากการ 
ปฏิบติังานของอาจารย์
และแพทยป์ระจ าบา้น 

 

         ๒.๑.๒.๑    ซกัประวติัและรวบรวม
ขอ้มูลประวติัจากแหล่งต่างๆ ไดค้รบถว้น
และถูกตอ้ง 
          ๒.๑.๒.๒    ตรวจร่างกายไดถู้กตอ้ง
ครบถว้นตามความส าคญั 
          ๒.๑.๒.๓    วเิคราะห์ความปกติและ
ความผิดปกติไดถู้กตอ้ง  

-ดูการสาธิต 
-ปฏิบติัดว้ยตนเอง
ภายใตก้ารควบคุม
อภิปราย / ศึกษาดว้ย
ตนเอง 

-อาจารยส์าธิตการซกั
ประวติัและตรวจร่างกาย
หญิงวยัรุ่นและ วยัสาว 
-ปฏิบติัภายใตก้าร  
ควบคุมของอาจารย ์ ท่ี
หน่วยตรวจ ผูป่้วย นอก
นรีเวชวทิยา 

 

๒.๒  หญิงวยัเจริญพนัธ์ุ    
๒.๒.๒.๑ ซกัประวติัสตรีวยั 

เจริญพนัธ์ุและรวบรวมขอ้มูลประวติัจาก
แหล่งต่างๆ ไดค้รบถว้นและถูกตอ้ง 

๒.๒.๒.๒ ตรวจร่างกายวยั 
เจริญพนัธ์ุไดถู้กตอ้งและครบถว้นตาม
ความส าคญั 

๒.๒.๒.๓ ตรวจระบบอวยัวะ 
สืบพนัธ์ุ/วยัเจริญพนัธ์ุไดถู้กตอ้งและ
ครบถว้น 

-ดูการสาธิต 
- ปฏิบติัดว้ยตนเอง
ภายใตก้ารควบคุม 
 
 
 

- การบรรยายเร่ือง “Pelvic 
examination” 
 
 

 
 
 
 
 

๒.๒.๒.๔ เลือกใชก้าร 
ทดสอบทางหอ้งปฏิบติัการ/การตรวจดว้ย    
เคร่ืองมือพิเศษอ่ืนๆ ไดถู้กตอ้งเหมาะสม  
โดยเฉพาะ  Pap smear 
 
 
 

- ร่วมอภิปราย/ศึกษา
ดว้ยตนเอง 

-  อาจารยซ์กัถามและ 
อธิบายหลงัการ 
ซกัประวติัหรือ/และตรวจ
ร่างกาย ตรวจภายในแลว้ 

 



 

 

วตัถุประสงค์ 
 

ประสบการณ์เรียนรู้ การประเมนิผล 

วธีิการเรียนรู้ การจดัการเรียนการสอน  
  ๒.๓  หญิงวยัหมดระดู    

๒.๓.๑ อธิบายแนวทางการ 
ดูแลสุขภาพของหญิงวยัหมดระดู 

๒.๓.๒ ตรวจและวนิิจฉยั 
สุขภาพของหญิงวยัหมดระดูได ้
                  ๒.๓.๒.๑     ซกัประวติัและ
รวบรวม ขอ้มูล  ประวติัสุขภาพของหญิงวยั
หมดระดู 

๒.๓.๒.๒    ตรวจร่างกายได ้
ถูกตอ้งและครบถว้นตามความส าคญั 

- ฟังบรรยาย/ร่วม   
   อภิปราย/ศึกษาดว้ย      
    ตนเอง 
-ดูการสาธิต 
-ปฏิบติัดว้ยตนเอง
ภายใตก้ารควบคุม 
 

-การสมัมนาเร่ือง  
“Menopausal disorders ” 
-การบรรยายเร่ือง pelvic 
organ prolapse 
-การบรรยายเร่ือง  
“Gynecologic checkup” 
-การบรรยายเร่ือง  
“Pelvic examination” 
-การบรรยายร่วมกบั 
ภาควชิาจิตเวช 

 
 

๒.๓.๒.๓    ตรวจระบบ 
อวยัวะสืบพนัธ์ุสตรี ในวยั 
หมดระดูไดถู้กตอ้งและครบถว้น 

๒.๓.๒.๔   เลือกใชก้าร 
ทดสอบทางหอ้งปฏิบติัการ/การตรวจดว้ยวธีิ
เฉพาะไดถู้กตอ้ง 

๒.๓.๒.๕   วเิคราะห์ขอ้มูล 
จากประวติั   การตรวจและการทดสอบและ
ระบุความผดิปกติไดถู้กตอ้ง 

 
 
 
 

 
 

- ร่วมอภิปราย/ศึกษา
ดว้ยตนเอง 

-อาจารยส์าธิต การซกั
ประวติัและตรวจ  ร่างกาย 
ตรวจภายใน  หญิงวยัหมด
ระดู 
-ปฏิบติัภายใตก้ารควบคุม
ของอาจารยท่ี์หน่วย ผูป่้วย
นอกนรีเวชวทิยาและหอ
ผูป่้วยในนรีเวชวทิยา 
-อาจารยซ์กัถามและ 
อธิบายหลงัการซกัประวติั
หรือ / และตรวจร่างกาย 
ตรวจภายในแลว้ 

 

๓ .  อธิบายกลไกการเกดิอาการและอาการ
แสดงของโรคเฉพาะสตรีทีส่ าคญัและตรวจ
วนิิจฉัยได้ 

 
 
 

  

 ๓.๑  การขาดระดู 
๓.๑.๑ อธิบายความหมาย  

ความส าคญั ระบาดวทิยา Etiology, พยาธิ
สภาพ การเกิดพยาธิสภาพ การด าเนินโรค 
อนัตราย/ภาวะแทรกซอ้น/วธีิวนิิจฉยัแยกโรค 

๓.๑.๒ สามารถซกัประวติั  
ตรวจร่างกายและน าผลการตรวจทาง
หอ้งปฏิบติัการท่ีจ าเป็นมาแปลผลได ้
 

 
- ฟังบรรยาย, ร่วม 
อภิปราย,ศึกษาดว้ย    
ตนเอง 

 
- การสมัมนา  เร่ือง  
“Amenorrhea” 

 
- สงัเกตพฤติกรรม 
- ซกัถาม 
- สอบขอ้เขียน 



 

 

วตัถุประสงค์ 
 

ประสบการณ์เรียนรู้ การประเมนิผล 

วธีิการเรียนรู้ การจดัการเรียนการสอน  
๓.๑.๒.๑   รวบรวมประวติั 

ต่างๆ จากซกัถามผูป่้วยและ/หรือญาติ,ศึกษา
รายงาน ฯลฯ ไดค้รบ ถว้นและถูกตอ้ง 

๓.๑.๒.๒ ตรวจร่างกาย  
ไดถู้กตอ้งและครบถว้นทุกระบบ 

- ปฏิบติักบัผูป่้วย
ภายใต ้การควบคุมของ
อาจารย ์

- ปฏิบติัภายใตก้ารควบคุม
ของอาจารยท่ี์หน่วยตรวจ
ผูป่้วยนอก นรีเวชวทิยา 
หอผูป่้วยในนรีเวชวทิยา 

 

๓.๑.๒.๓ ตรวจระบบ 
อวยัวะสืบพนัธ์ุไดถู้กตอ้งและครบถว้น 

๓.๑.๒.๔ วเิคราะห์ 
ขอ้มูลจากประวติัและการตรวจและใหก้าร
วนิิจฉยั แยกโรคได ้

 
 
- ร่วมอภิปราย/ศึกษา
ดว้ย ตนเอง 

 
 
- อาจารย์ซักถามและอธิบาย
หลงัการซักประวติัหรือ/และ
การตรวจร่างกาย ตรวจภายใน
แลว้ 

 

๓.๒  Abnormal bleeding per vagina     
๓.๒.๑ อธิบายความหมาย 

ความส าคญั ระบาดวทิยา Etiology, พยาธิ
สภาพการเกิดพยาธิสภาพ การด าเนินโรค 
อนัตราย/บรรยายภาวะแทรกซอ้น วธีิวนิิจฉยั
แยกโรค 

๓.๒.๒ สามารถซกัประวติั  
ตรวจร่างกายและน าผลการตรวจทาง
หอ้งปฏิบติัการท่ีจ าเป็นมาแปลผลได ้

- ศึกษาดว้ยตนเอง/การ 
  อภิปราย 

-การบรรยายเร่ือง  
“Abnormal vaginal 
bleeding” 
- การสมัมนาเร่ือง 
“Emergency in 
gynecology” 

 

๓.๒.๒.๑ รวบรวม 
ประวติัต่างๆ จากซักถาม  ผูป่้วยและ/ญาติ
ศึกษารายงานฯลฯ ไดค้รบถว้นและถูกตอ้ง 

- ปฏิบติักบัผูป่้วยภายใต ้
การควบคุมของอาจารย ์

- ปฏิบติัภายใตก้าร 
ควบคุมของอาจารย ์       
ท่ีหน่วยตรวจผูป่้วยนอก
นรีเวชวิทยา หอผูป่้วยใน
นรีเวชวิทยา 

 

๓.๒.๒.๒ ตรวจ 
ร่างกายไดถู้กตอ้งและครบถว้นทุกระบบ 

   

๓.๒.๒.๓ วเิคราะห์ 
ขอ้มูลจากประวติัและการตรวจและใหก้าร
วนิิจฉยัแยกโรคได ้
 
 
 
 
 
 

- ร่วมอภิปราย/ศึกษา
ดว้ยตนเอง 

- อาจารยซ์กัถามและ
อธิบายหลงัการซกัประวติั
หรือ/และการตรวจ
ร่างกาย ตรวจภายในแลว้ 

 



 

 

วตัถุประสงค์ 
 

ประสบการณ์เรียนรู้ การประเมนิผล 

วธีิการเรียนรู้ การจดัการเรียนการสอน  
๓.๓   ตกขาว     

๓.๓.๑  อธิบายความหมาย 
ความส าคญั ระบาดวทิยา Etiology พยาธิ
สภาพการเกิดพยาธิสภาพ การด าเนินโรค 
อนัตราย/บรรยาย ภาวะแทรก ซอ้น วธีิ
วนิิจฉยั แยกโรค 

๓.๓.๒ สามารถซกัประวติั 
ตรวจร่างกายและน าผลการตรวจทาง
หอ้งปฏิบติัการท่ีจ าเป็นมาแปลผลได ้

๓.๓.๒.๑  รวบรวม 
ประวติัต่างๆ จากซกัถามผูป่้วยและ/ญาติ
ศึกษารายงานฯลฯ ไดค้รบถว้นและถูกตอ้ง 

๓.๓.๒.๒ ตรวจ 
ร่างกายไดถู้กตอ้งและครบถว้นทุกระบบ 

-ฟังบรรยายร่วม 
อภิปรายศึกษาดว้ย  
ตนเอง 
 
 
-ปฏิบติักบัผูป่้วย 
ภายใตก้ารควบคุมของ
อาจารย ์

- การบรรยายเร่ือง    
“ตกขาว” 
 
 
 
- ปฏิบติัภายใตก้ารควบคุม
ของอาจารยท่ี์หน่วยตรวจ
ผูป่้วยนอกนรีเวชวทิยา 
หอผูป่้วยในนรีเวชวทิยา 
 

 

๓.๓.๒.๓ ตรวจระบบ 
อวยัวะสืบพนัธ์ุไดถู้กตอ้งและครบถว้น 

๓.๓.๒.๔ วเิคราะห์ 
ขอ้มูลจากประวติัและการตรวจและใหก้าร
วนิิจฉยั แยกโรคได ้

- ร่วมอภิปราย/ศึกษา
ดว้ยตนเอง 

- อาจารยซ์กัถามและ
อธิบายหลงัการซกัประวติั
หรือ/และการตรวจ
ร่างกาย ตรวจภายในแลว้ 
 

 

๓.๔  ปวดทอ้งนอ้ย  (Pelvic pain)     
๓.๔.๑ อธิบายความหมาย 
ความส าคญัระบาดวทิยา  Etiology พยาธิ
สภาพการเกิด     พยาธิสภาพ การด าเนินโรค, 
อนัตราย/บรรยายภาวะแทรกซอ้น วธีิวนิิจฉยั
แยกโรค 

- ฟังบรรยาย,ร่วม
อภิปราย ศึกษาดว้ย
ตนเอง 

- การสมัมนาเร่ือง  “Pelvic 
pain” 
- การสมัมนาเร่ือง 
“Emergency in 
gynecology” 

 

๓.๔.๒ สามารถซกัประวติั  
ตรวจร่างกายและน าผลการตรวจทาง
หอ้งปฏิบติัการท่ีจ าเป็นมาแปลผลได ้

   

๓.๔.๒.๑ รวบรวม 
ประวติัต่างๆ จากซกัถามผูป่้วยและ/ญาติ
ศึกษารายงานฯลฯ ไดค้รบถว้นและถูกตอ้ง 

๓.๔.๒.๒ ตรวจร่างกายได้
ถูกตอ้งและครบถว้นทุกระบบ 

-ปฏิบติักบัผูป่้วยภายใต้
การควบคุมของอาจารย ์
 

- ปฏิบติัภายใตก้ารควบคุม
ของอาจารยท่ี์หน่วยตรวจ
ผูป่้วยนอก    นรีเวชวทิยา 
หอผูป่้วยในนรีเวชวทิยา 

 

๓.๔.๒.๓ ตรวจระบบ 
อวยัวะสืบพนัธ์ุไดถู้กตอ้งและครบถว้น 

๓.๔.๒.๔ วเิคราะห์ 
ขอ้มูลจากประวติัและการตรวจและใหก้าร
วนิิจฉยัแยกโรคได ้

 
- ร่วมอภิปราย/ศึกษา
ดว้ยตนเอง 

 
-  อาจารยซ์กัถามและ 
 อธิบายหลงัการซกัประวติั
หรือ/และ 
- การตรวจร่างกายตรวจภายใน
แลว้ 

 



 

 

วตัถุประสงค์ 
 

ประสบการณ์เรียนรู้ การประเมนิผล 

วธีิการเรียนรู้ การจดัการเรียนการสอน  
๓.๕  กอ้นในอุง้เชิงกรานหรือทอ้งนอ้ย     
๓.๕.๑   อธิบายความหมายความส าคญั 
ระบาดวทิยา  Etiology, พยาธิสภาพการเกิด
พยาธิสภาพ การด าเนินโรค อนัตราย/บรรยาย
ภาวะแทรกซอ้น วธีิวนิิจฉยัแยกโรค 
๓.๕.๒ สามารถซกัประวติัตรวจ 
ร่างกายและน าผลการตรวจทาง
หอ้งปฏิบติัการท่ีจ าเป็นมาแปลผลได ้

- ฟังบรรยาย ร่วม
อภิปรายศึกษาดว้ย
ตนเอง 

- การสมัมนาเร่ือง “Pelvic 
mass” 
- การสมัมนาเร่ือง  
 “Infection of genital tract” 
-การบรรยายเร่ือง emergency 
in gynecology 

 

๓.๕.๒.๑  รวบรวมประวติั 
ต่างๆ  จากซกัถามผูป่้วยและ/ญาติ  ศึกษารายงานฯลฯ 
ไดค้รบถว้นและถูกตอ้ง 

๓.๕.๒.๒ ตรวจร่างกายได้
ถูกตอ้งและครบถว้นทุกระบบ 

- ปฏิบติักบัผูป่้วย 
 

- ปฏิบติัภายใตก้ารควบคุม
ของอาจารยท่ี์หน่วยตรวจ
ผูป่้วยนอก   นรีเวชวทิยา  
หอผูป่้วยในนรีเวชวทิยา 

 

๓.๕.๒.๓ ตรวจระบบ 
อวยัวะสืบพนัธ์ุไดถู้กตอ้งและครบถว้น 

- ร่วมอภิปราย/ศึกษา
ดว้ยตนเอง 

- อาจารยซ์กัถามและ  
อธิบายหลงัการซกั 
ประวติัหรือ/แล 
- การตรวจร่างกาย ตรวจ
ภายในแลว้ 

 

๓.๕.๒.๔ วเิคราะห์ 
ขอ้มูลจากประวติัและการตรวจและใหก้าร
วนิิจฉยัแยกโรคได ้

   

๔.  สามารถวนิิจฉัยและรับผดิชอบแก้ปัญหา
เฉพาะหน้า โรคหรือกลุ่มอาการต่อไปนีอ้าจ
ปรึกษาผู้อืน่เมือ่จ าเป็น 

   

๔.๑  Malignancy and  tumor of genital 
tract 

 
 

  

๔.๑.๒ สามารถซกัประวติั  
ตรวจร่างกายและน าผลการตรวจทาง
หอ้งปฏิบติัการท่ีจ าเป็นมาแปลผลได ้

   

๔.๑.๓ รวบรวมประวติัต่างๆ  
จากซกัถามผูป่้วยและ/หรือญาติศึกษารายงาน 
ฯลฯ ไดค้รบถว้นและถูกตอ้ง 

๔.๑.๓.๑  ตรวจร่างกายได ้
ถูกตอ้งและครบถว้นทุกระบบ 

-ปฏิบติักบัผูป่้วยภายใต้
การควบคุมของอาจารย ์

- ปฏิบติัภายใตก้ารควบคุม
ของอาจารยท่ี์หน่วยตรวจ    
ผูป่้วยนอกนรีเวชวทิยา    
หอ ผูป่้วยในนรีเวชวทิยา 

 



 

 

วตัถุประสงค์ 
 

ประสบการณ์เรียนรู้ การประเมนิผล 

วธีิการเรียนรู้ การจดัการเรียนการสอน  
๔.๑.๓.๒  ตรวจระบบ 

อวยัวะสืบพนัธ์ุไดถู้กตอ้ง และครบถว้น 
๔.๑.๓.๓ วเิคราะห์ 

ขอ้มูลจากประวติัและการตรวจและใหก้าร
วนิิจฉยัแยกโรคได ้
        ๔.๒  Prolapse of uterus, prolapse of 
vaginal wall and stress incontinence 

 
 
 
 

 
 
- อาจารยซ์กัถามและ
อธิบายหลงัการซกัประวติั
หรือ/และการตรวจร่างกาย 
ตรวจภายในแลว้ 
 

 

๔.๒.๑ อธิบายความหมาย 
ความส าคญั ระบาดวทิยา Etiology  พยาธิ
สภาพการเกิดพยาธิสภาพ การด าเนินโรค 
อนัตราย/บรรยายภาวะแทรกซอ้น วธีิวนิิจฉยั
แยกโรค 

- ร่วมอภิปราย 
- ศึกษาดว้ยตนเอง 
- การฟังบรรยาย 

-การสมัมนาเร่ือง 
Menopausal disorders  

 

๔.๒.๒ สามารถซกัประวติั ตรวจ 
ร่างกายและน าผลการตรวจทาง
หอ้งปฏิบติัการท่ีจ าเป็นมาแปลผลได ้

- ศึกษาดว้ยตนเอง/การ
อภิปราย 

-การสมัมนาเร่ือง  
Menopausal disorders” 

 

๔.๒.๒.๑ รวบรวมประวติัต่างๆ  
จากซกัถาม ผูป่้วยและ/ญาติ ศึกษารายงาน 
ฯลฯ ไดค้รบถว้นและถูกตอ้ง 

๔.๒.๒.๒ ตรวจร่างกายได ้
ถูกตอ้งและครบถว้นทุกระบบ 

๔.๒.๒.๓ ตรวจระบบอวยัวะ 
สืบพนัธ์ุไดถู้กตอ้งและครบถว้น 

๔.๒.๒.๔ วเิคราะห์ขอ้มูลจาก 
ประวติัและการตรวจและใหก้ารวนิิจฉยัแยก
โรคได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ปฏิบติักบัผูป่้วยภายใต้
การควบคุมของอาจารย ์
 
 
 
 
 
-ร่วมอภิปราย/ศึกษา
ดว้ยตนเอง 

-ปฏิบติัภายใตก้าร  
ควบคุมของอาจารยท่ี์
หน่วยตรวจผูป่้วยนอกนรี
เวชวทิยา หอผูป่้วย 
ในนรีเวชวทิยา 
 
 
-อาจารยซ์กัถามและ
อธิบายหลงัการซกั
ประวติัหรือ/และการ
ตรวจร่างกาย ตรวจ
ภายในแลว้ 

 



 

 

วตัถุประสงค์ 
 

ประสบการณ์เรียนรู้ การประเมนิผล 

วธีิการเรียนรู้ การจดัการเรียนการสอน  
       ๔.๓ Endometriosis     

๔.๓.๑  อธิบายความหมาย 
ความส าคญั ระบาดวทิยา  Etiology พยาธิ
สภาพการเกิดพยาธิสภาพ การด าเนินโรค 
อนัตราย/บรรยายภาวะแทรกซอ้น 
วธีิวนิิจฉยัแยกโรค 

๔.๓.๒ สามารถซกัประวติั 
ตรวจร่างกายและน าผลการตรวจทาง
หอ้งปฏิบติัการท่ีจ าเป็นมาแปลผลได ้

- ศึกษาดว้ยตนเอง 
ร่วมอภิปราย 
-ฟังการบรรยาย 
 
 
- ปฏิบติักบัผูป่้วยภายใต้
การควบคุมของอาจารย ์

-การสมัมนาเร่ือง  “Pelvic 
pain” 
-การสมัมนาเร่ือง  
“Emergency in 
gynecology” 
-ปฏิบติัภายใตก้ารควบคุม
ของอาจารยท่ี์หน่วยตรวจ 
ผูป่้วยนอกนรีเวชวทิยา 
หอผูป่้วยในนรีเวชวทิยา 

 

๔.๓.๒.๑ รวบรวม 
ประวติัต่างๆ จากซกัถามผูป่้วยและ/ญาติ
ศึกษารายงานฯลฯ ไดค้รบถว้นและถูกตอ้ง 

๔.๓.๒.๒ ตรวจ 
ร่างกายไดถู้กตอ้งและครบถว้นทุกระบบ 

   

๔.๓.๒.๓ ตรวจระบบ 
อวยัวะสืบพนัธ์ุไดถู้กตอ้งและครบถว้น 

๔.๓.๒.๔ วเิคราะห์ 
ขอ้มูลจากประวติัและการตรวจและใหก้าร
วนิิจฉยัผิดปกติ แยกโรคได ้

- ร่วมอภิปราย/ศึกษา
ดว้ยตนเอง 

-อาจารยซ์กัถามและ
อธิบายหลงัการ ซกั
ประวติัหรือ/และการ
ตรวจร่างกาย ตรวจ
ภายในแลว้ 
 

 

 ๔.๔  Genital tract infection, PID and tubo-
ovarian  abscess  

   

๔.๔.๑ อธิบายความหมาย 
ความส าคญัระบาดวทิยา  Etiology พยาธิ
สภาพการเกิดพยาธิสภาพ การด าเนินโรค 
อนัตราย/บรรยายภาวะแทรกซอ้น วธีิวนิิจฉยั
แยกโรค 
 

๔.๔.๒ สามารถซกัประวติั   
ตรวจร่างกายและน าผลการตรวจทาง
หอ้งปฏิบติัการท่ีจ าเป็นมาแปลผลได ้

- ฟังบรรยาย,ร่วม
อภิปราย,ศึกษาดว้ย    
ตนเอง 
 
 
-  ปฏิบติักบัผูป่้วย
ภายใตก้ารควบคุมของ
อาจารย ์
 

-การสมัมนาเร่ือง  
“Genital tract infection” 
-การสมัมนาเร่ือง  
“Emergency in 
gynecology” 
- ปฏิบติัภายใตก้าร
ควบคุมของอาจารยท่ี์
หน่วยตรวจผูป่้วยนอก 
นรีเวชวทิยา หอผูป่้วยใน
นรีเวชวทิยา 

 

๔.๔.๒.๑ รวบรวม 
ประวติัต่างๆ จากซกัถามผูป่้วยและ/ญาติ 
ศึกษารายงานฯลฯ ไดค้รบถว้นและถูกตอ้ง 

๔.๔.๒.๒ ตรวจร่างกายได้
ถูกตอ้งและครบถว้นทุกระบบ 

   



 

 

วตัถุประสงค์ 
 

ประสบการณ์เรียนรู้ การประเมนิผล 

วธีิการเรียนรู้ การจดัการเรียนการสอน  
๔.๔.๒.๓ ตรวจระบบ 

อวยัวะสืบพนัธ์ุไดถู้กตอ้งและครบถว้น 
๔.๔.๒.๔ วเิคราะห์ 

ขอ้มูลจากประวติัและการตรวจและใหก้าร
วนิิจฉยัแยกโรคได ้

- ร่วมอภิปราย/ศึกษา
ดว้ยตนเอง 

- อาจารยซ์กัถามและ
อธิบายหลงัการซกั
ประวติัหรือ / และการ
ตรวจร่างกาย  ตรวจ
ภายในแลว้ 

 

๔.๕  Pregnancy related diseases  (Abortion, 
Ectopic pregnancy, GTD)  

   

๔.๕.๑   อธิบายความหมาย 
ความส าคญั ระบาดวทิยา   Etiology พยาธิ
สภาพการเกิดพยาธิสภาพ การด าเนินโรค 
อนัตราย/บรรยายภาวะแทรกซอ้น วธีิวนิิจฉยั
แยกโรค 
๔.๕.๒ สามารถซกัประวติั  
ตรวจร่างกายและน าผลการตรวจทาง
หอ้งปฏิบติัการท่ีจ าเป็นมาแปลผลได ้

- ฟังบรรยาย,ร่วม
อภิปราย,ศึกษาดว้ย     
ตนเอง 

-การสมัมนาเร่ือง
“Abnormal bleeding in 
first trimester” 
-การสมัมนาเร่ือง“ 
Emergency in 
gynecology” 

 

๔.๕.๒.๑ รวบรวม 
ประวติัต่างๆ จากซกัถามผูป่้วยและ/ญาติ 
ศึกษารายงานฯลฯ ไดค้รบถว้นและถูกตอ้ง 

๔.๕.๒.๒ ตรวจร่างกายได้
ถูกตอ้งและครบถว้นทุกระบบ 

-ปฏิบติักบัผูป่้วยภายใต้
การควบคุมของ
อาจารย ์
 

-ปฏิบติัภายใตก้ารควบคุม
ของอาจารยท่ี์หน่วยตรวจ
ผูป่้วยนอกนรีเวชวทิยา 
หอผูป่้วยในนรีเวชวทิยา 

 

๔.๕.๒.๓ ตรวจระบบ 
อวยัวะสืบพนัธ์ุไดถู้กตอ้งและครบถว้น                           

   

๔.๕.๒.๔ วเิคราะห์ 
ขอ้มูลจากประวติัและการตรวจและใหก้าร
วนิิจฉยัแยกโรคได ้

- ร่วมอภิปราย/ศึกษา
ดว้ยตนเอง 

-อาจารยซ์กัถามและ
อธิบายหลงัการซกั
ประวติัหรือ/และ 
-การตรวจร่างกาย ตรวจ 
ภายในแลว้ 

 

 ๕.  มคีวามรู้เกีย่วกบัโรคหรือกลุ่มอาการที่
ยากแก่การวนิิจฉัยหรือรักษาหรือมอิาจหาย
ได้หรือ มใิช่ปัญหาทีพ่บบ่อยพร้อมทั้ง
ตดัสินใจว่ากรณีใดควรให้การบ าบัดรักษาตาม
ปัญหาหรือควร ส่งต่อ  
 
 
 
 

  - สงัเกต 
   พฤติกรรม 
- ซกัถาม 
- สอบขอ้เขียน 



 

 

วตัถุประสงค์ 
 

ประสบการณ์เรียนรู้ การประเมนิผล 

วธีิการเรียนรู้ การจดัการเรียนการสอน  
        ๕.๑  Infertility    

๕.๑.๑   อธิบายความหมาย 
ความส าคญั ระบาดวทิยา  Etiology พยาธิ
สภาพการเกิดพยาธิสภาพ การด าเนินโรค 
อนัตราย/บรรยายภาวะแทรก ซอ้น วธีิวนิิจฉยั
แยกโรค 

๕.๑.๒ สามารถซกัประวติั  
ตรวจร่างกายและน าผลการตรวจทาง
หอ้งปฏิบติัการท่ีจ าเป็นมาแปลผลได ้

- ฟังบรรยาย,ร่วม
อภิปรายศึกษาดว้ย
ตนเอง 

-  การสมัมนาเร่ือง    
“Infertility” 

 

๕.๑.๒.๑ รวบรวมประวติั 
ต่างๆ จากซกัถามผูป่้วยและ/ญาติ ศึกษา
รายงานฯลฯ ไดค้รบถว้นและถูกตอ้ง 

๕.๑.๒.๒    ตรวจ 
ร่างกายไดถู้กตอ้งและ ครบถว้นทุกระบบ 

-ปฏิบติักบัผูป่้วยภายใต้
การควบคุมของอาจารย ์
 

-ปฏิบติัภายใตก้าร 
ควบคุมของอาจารยท่ี์
หน่วยตรวจผูป่้วยนอกนรี
เวชวทิยา หอผูป่้วยในนรี
เวชวทิยา 

 

๕.๑.๒.๓   ตรวจระบบ 
อวยัวะสืบพนัธ์ุได ้  ถูกตอ้งและครบถว้น 

๕.๑.๒.๔ วเิคราะห์ 
ขอ้มูลจากประวติัและการตรวจและใหก้าร
วนิิจฉยัผิดปกติ แยกโรคได ้

- ร่วมอภิปราย/ศึกษา
ดว้ยตนเอง 

-อาจารยซ์กัถามและ  
อธิบายหลงัการซกั
ประวติัหรือ/และ 
- การตรวจร่างกาย ตรวจ
ภายในแลว้ 

 

        ๕.๒    Disturbance of sexual 
dysfunction  

   

        ๕.๒.๑   อธิบายความหมายความส าคญั 
ระบาดวทิยา,  Etiology, พยาธิสภาพ  การเกิด
พยาธิสภาพ การด าเนินโรค   อนัตราย/
บรรยายภาวะแทรกซอ้น วธีิวนิิจฉยัแยกโรค 

-ศึกษาดว้ยตนเอง 
-ร่วมอภิปราย 
-ฟังบรรยาย 

-อ่านต ารา 
-การบรรยายร่วมกบั
ภาควชิาจิตเวช 

 

๕.๓   Congenital malformation of  
female  genital tract  

   

๕.๓.๑ อธิบายความหมาย 
ความส าคญั ระบาดวทิยา  Etiology พยาธิ
สภาพ การเกิดพยาธิสภาพ การด าเนินโรค 
อนัตราย/บรรยายภาวะแทรกซอ้น  วธีิวนิิจฉยั
แยกโรค 
 
 
 
 

- ศึกษาดว้ยตนเอง - Textbook of 
gynecology 
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ประสบการณ์เรียนรู้ การประเมนิผล 

วธีิการเรียนรู้ การจดัการเรียนการสอน  
๕.๔   Gynecologic malignancy and role 
of radiotherapy 

   

๕.๔.๑ อธิบายความหมาย 
ความส าคญั   ระบาดวทิยา Etiology    การ
ด าเนินโรค อนัตราย/  ภาวะแทรกซอ้น                        
วนิิจฉยัโรค 

๕.๔.๒ สามารถซกัประวติั  
ตรวจร่างกายและน าผลการตรวจทางหอ้ง
ปฏิบติั การท่ีจ าเป็นมาแปลผล 

- ศึกษาดว้ยตนเอง 
- ร่วมอภิปราย 
- ฟังบรรยาย 

-การสมัมนาเร่ือง 
“Malignancy of genital 
tract” และ “Integration 
with radiology” 
-การบรรยายร่วม 
กบัภาควชิารังสีรักษา 

 

 ๖.  สามารถเลอืกส่งเกบ็ตวัอย่างและแปล
ผลได้ถูกต้อง  

   

๖.๑ Papanicolaou stain 
       ๖.๑.๑   อธิบายความส าคญั 

และวธีิการ แปลผล Pap  smear 

- ฟังบรรยาย ร่วม
อภิปราย ศึกษาดว้ย
ตนเอง 

-การบรรยายเร่ือง      
“ Gynecologic 
check- up ”  

- สงัเกต
พฤติกรรม 
- ซกัถาม 
- สอบขอ้เขียน 

๖.๑.๒  เก็บตวัอยา่งและแปล 
ผล Pap smear ไดถู้กตอ้ง 

 

-ปฏิบติักบัผูป่้วยภายใต้
การควบคุมของ
อาจารย ์
 

-ปฏิบติัภายใตก้ารควบคุม
ของอาจารยท่ี์หน่วยตรวจ
ผูป่้วยนอกนรีเวชวทิยา 
หอผูป่้วยในนรีเวชวทิยา 

 

๖.๑.๒.๑ เลือกบริเวณท่ีจะเก็บ 
ตวัอยา่งไดถู้กตอ้ง 

๖.๑.๒.๒ ใชเ้คร่ืองมือและเก็บ 
ตวัอยา่งไดถู้กตอ้ง 

 
 

-ดูการสาธิต 
-ปฏิบติักบัผูป่้วยภายใต้
การควบคุมของ
อาจารย ์

-อาจารยส์าธิตท่ีหน่วย
ตรวจผูป่้วยนอกนรีเวช
วทิยา 
-ปฏิบติัภายใตก้ารควบคุม
ของอาจารยท่ี์หน่วยตรวจ
ผูป่้วยนอกนรีเวชวทิยา 

 

๖.๑.๒.๓ ป้ายตวัอยา่งบนแผน่ 
แกว้ไดถู้กตอ้ง 

๖.๑.๒.๔ เลือกสารท่ีใช ้fix  
ตวัอยา่งไดถู้กตอ้งและเหมาะสม 

๖.๑.๒.๕ เขียนใบ request ได ้
ถูกตอ้ง 

 
 
-ร่วมอภิปราย/ศึกษา
ดว้ยตนเอง 
- ร่วมอภิปราย/ศึกษา
ดว้ยตนเอง 

 
 
- อาจารยซ์กัถามและ
อธิบายหลงัการซกัประวติั
หรือ/และ 
- อาจารยซ์กัถามและ
อธิบาย 

 

๖.๑.๒.๖ แปลผลรายงานการ 
ตรวจไดถู้กตอ้งและอธิบาย  แนวทางการดูแล
รักษา ผูป่้วยต่อไปได ้
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๖.๒ Wet smear 
๖.๓ Blood for VDRL Anti HIV 

   

 ๗.  สามารถเลอืกใช้และรู้วธีิท าหัตถการ
ดงัต่อไปนีด้้วยความมัน่ใจ  

   

        ๗.๑  Dilatation and curettage    
๗.๑.๑ อธิบายความหมาย 

ความส าคญั ขอ้บ่งช้ี  ขั้นตอนการท า
ภาวะแทรกซอ้นและการดูแลเม่ือเกิด
ภาวะแทรกซอ้น 

๗.๑.๒ ท าหตัถการไดอ้ยา่ง 
ถูกตอ้ง 
 

 
 
 
 
-ดูการสาธิต 
-ปฏิบติักบัผูป่้วยภายใต้
การควบคุมของอาจารย ์

 - สงัเกตพฤติกรรม 
- ซกัถาม 
- สอบขอ้เขียน 
-  ปฏิบติัภายใตก้าร
ควบคุมของอาจารยท่ี์
หอ้งตรวจนรีเวช
วทิยา หอผูป่้วยสูติ
กรรมพิเศษ 

๗.๑.๒.๑ จดัท่าและท า 
ความสะอาดบริเวณท่ีจะท าไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

-ปฏิบติักบัผูป่้วยภายใต้
การควบคุมของอาจารย ์

  

๗.๑.๒.๒ใหก้ารระงบั 
ความเจบ็ปวดดว้ยวธีิ   Paracervical block ได้
อยา่งถูกตอ้ง 

   

๗.๑.๒.๓ ใชเ้คร่ืองมือ 
ในการท าและเก็บตวัอยา่งไดถู้กตอ้ง 

๗.๑.๒.๔ ดูแลผูป่้วย 
หลงัการท าหตัถการไดเ้หมาะสม  

๗.๑.๒.๕ พยากรณ์ 
ผลส าเร็จและภาวะแทรกซอ้นได ้

๗.๑.๒.๖ แปลผล 
รายงานการวนิิจฉยัทางพยาธิวทิยาไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งและอธิบายแนวทางในการดูแลผูป่้วย
ต่อไป 

 
 
- ร่วมอภิปราย/ศึกษา
ดว้ยตนเอง 

 
 
- อาจารยซ์กัถามและ
อธิบาย  

 

๗.๒   Marsupialization of bartholin cyst - ดูการสาธิต 
-ปฏิบติักบัผูป่้วยภายใต้
การควบคุมของอาจารย ์

-ปฏิบติัภายใตก้ารควบคุม
ของอาจารยท่ี์หอ้งตรวจ
นรีเวชวทิยา หอผูป่้วยสูติ
กรรมพิเศษ 

 

         ๗.๒.๑  อธิบายความหมาย 
ความส าคญัขอ้ บ่งช้ี  ขั้นตอนการท า ภาวะ 
แทรกซอ้นและการดูแลเม่ือเกิด
ภาวะแทรกซอ้น 

- ศึกษาดว้ยตนเอง 
- ดูการสาธิต 

 

๗.๒.๒ ท าหตัถการไดอ้ยา่ง 
ถูกตอ้ง 
 
 

-ปฏิบติักบัผูป่้วยภายใต้
การควบคุมของอาจารย ์
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๗.๒.๒.๑ จดัท่า 

และท าความสะอาดบริเวณท่ีจะท าไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง 

๗.๒.๒.๒ ใหก้าร 
ระงบัความเจบ็ปวดเฉพาะท่ีไดถ้กูตอ้ง   

-ปฏิบติักบัผูป่้วยภายใต้
การควบคุมของอาจารย ์
 

  

๗.๒.๒.๓ ใช ้
เคร่ืองมือในการท าไดถู้กตอ้ง 

๗.๒.๒.๔  ดูแลผูป่้วย 
หลงัการท าหตัถการไดเ้หมาะสม 

   

 ๘.  สามารถอธิบายหัตถการทีส่ าคญัต่อไปนี้
ได้  

   

      ๘.๑  Exploratory laparotomy (explor 
lap) 
     ๘.๑.๑ อธิบายความส าคญัและวธีิ 
เตรียมผูป่้วย 
     ๘.๑.๒  ดูแลผูป่้วยหลงัท า 
หตัถการไดถู้กตอ้งและเหมาะสม 
    ๘.๑.๓ ใหก้ารพยากรณ์ถึงส าเร็จ 
และภาวะแทรกซอ้นได ้

-ศึกษาดว้ยตนเอง 
-ปฏิบติัภายใตก้าร
ควบคุม 
-ร่วมอภิปราย/ศึกษา
ดว้ยตนเอง 

- อ่านต ารา 
- รับผูป่้วยไวใ้นความ 
ดูแลท่ีหอผูป่้วยนรีเวช
วทิยา 
- เขา้ร่วมผา่ตดักบัอาจารย ์  
และแพทยป์ระจ าบา้น ใน
หอ้งผา่ตดั 

- สงัเกตพฤติกรรม 
- ซกัถาม 
- สอบขอ้เขียน 

 ๘.๒  Salpingectomy and oophorectomy   
 

  

๘.๒.๑ อธิบายหลงัท าหตัถการได ้
ถูกตอ้งและ เหมาะสม 

๘.๒.๒ ใหก้ารพยากรณ์ถึง 
ผลส าเร็จและภาวะแทรกซอ้นได ้

-ศึกษาดว้ยตนเอง 
-ปฏิบติัภายใตก้าร
ควบคุม 
-ร่วมอภิปราย/ศึกษา
ดว้ยตนเอง 

- อ่านต ารา 
- รับผูป่้วยไวใ้นความดูแล
ท่ีหอผูป่้วยนรีเวชวทิยา 

 

\๘.๓  Hysterectomy    
๘.๓.๑ อธิบายความส าคญั 

และวธีิเตรียม ผูป่้วย 
๘.๓.๒ ดูแลผูป่้วยหลงัท า 

หตัถการไดถู้กตอ้งเหมาะสม 
 

-ศึกษาดว้ยตนเอง 
-ปฏิบติัภายใตก้าร
ควบคุม 
-ร่วมอภิปราย/  ศึกษา 
ดว้ยตนเอง 

-อ่านต ารา 
-รับผูป่้วยไวใ้น 
 ความดูแลท่ีหอ 
 ผูป่้วยนรีเวชวทิยา 

 

             ๘.๓.๓ ใหก้ารพยากรณ์   ผลส าเร็จ 
และภาวะแทรกซอ้นได ้
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วธีิการเรียนรู้ การจดัการเรียนการสอน  
วางแผนครอบครัว    
๑.  ระบุปัญหาสุขภาพ/ล าดบัความส าคญั/
อธิบายสาเหตุแห่งปัญหาของหญิงวยัเจริญ
พนัธ์ุและแนวทางแกไ้ข 

-ศึกษาดว้ยตนเอง - อ่านต ารา 
- การบรรยายร่วมกบั
ภาควชิาจิตเวช 

-สงัเกตพฤติกรรม 
-ซกัถาม 
-สอบขอ้เขียน 

๒.  ระบุปัญหาประชากร/ล าดบัความส าคญั/
อธิบายสาเหตุของปัญหาและแนวทางแกไ้ข 

- /ศึกษาดว้ย ตนเอง - อ่านต ารา -สอบขอ้เขียน 

๓.  อธิบายชนิด/กลไกการคุมก าเนิด/
ภาวะแทรกซอ้น/ผลขา้งเคียง/การดูแลแกไ้ข
ภาวะแทรกซอ้นและผลขา้งเคียง 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
คุมก าเนิดวธีิต่างๆ และหลกัการเลือกวธีิ
คุมก าเนิดใหเ้หมาะสมกบัผูม้ารับบริการ 

- ศึกษาดว้ย ตนเอง - การบรรยาย เร่ือง 
Contraceptive method 

-สงัเกตพฤติกรรม 
-ซกัถาม 
-สอบขอ้เขียน 

   ๓.๑  จูงใจ ใหบ้ริการปฏิบติัคุมก าเนิดและ
อธิบายภาวะแทรกซอ้นจากการคุมก าเนิดได้
ถูกตอ้ง  โดยควบคุมของอาจารยห์รือแพทย์
ประจ าบา้น 
๓.๑.๑ ซกัประวติัและรวบรวม 
ขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ ไดค้รบถว้นและ
ถูกตอ้ง 
๓.๑.๒ ตรวจร่างกายและตรวจระบบ 
อวยัวะสืบพนัธ์ุสตรีไดถู้กตอ้งและ
ครบถว้นตามความส าคญั 
๓.๑.๓ เลือกใชก้ารทดสอบทาง 
หอ้งปฏิบติัการ/การตรวจดว้ยเคร่ืองมือ
เฉพาะอ่ืนๆ ไดถู้กตอ้งและเหมาะสม 

 

  
 
 
 
- ดูการสาธิต 
- ปฏิบติักบัผูม้ารับ
บริการภายใตก้าร
ควบคุม 

 
 
 
 
- อาจารยส์าธิตการซกั
ประวติัตรวจร่างกาย 
ตรวจภายใน 
- ปฏิบติัภายใตก้าร 
ควบคุมของอาจารยท่ี์
หน่วยวางแผนครอบครัว 
- อาจารยซ์กัถามและ 
อธิบายหลงัการซกั
ประวติัหรือ/และตรวจ
ร่างกายและตรวจภายใน 

 

๓.๑.๔ วเิคราะห์ขอ้มูลจากประวติั 
การตรวจและการทดสอบและระบุขอ้บ่งช้ี 
ขอ้หา้ม ขอ้ควรระวงัในการคุม ก าเนิดดว้ยวธีิ
ต่างๆ ของผูรั้บบริการรายน้ี 
๓.๑.๕ เลือกวธีิคุมก าเนิดท่ีเหมาะสม 

แก่ผูม้ารับบริการไดถู้กตอ้งและอธิบายให้
ผูรั้บบริการเขา้ใจได ้

   

๔.  ค านวณประสิทธิผลและอตัราลม้เหลว
ของการคุมก าเนิดวธีิต่างๆ ได ้
 
 
 
 
 
 

- ศึกษาดว้ยตนเอง - อ่านเอกสาร 
 

-สอบขอ้เขียน 
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วธีิการเรียนรู้ การจดัการเรียนการสอน  
๕. สามารถเลือกใชแ้ละรู้วธีิท า 
หตัถการดงัต่อไปน้ีดว้ยความมัน่ใจ 

   

๕.๑  Insertion and removal of  
intrauterine contraceptive device 

   

๕.๑.๑ อธิบายความหมาย 
ความส าคญัขอ้บ่งช้ี  ขั้นตอนการท า  
ภาวะแทรกซอ้นและการดูแลเม่ือเกิด
ภาวะแทรกซอ้น 

- ศึกษาดว้ยตนเอง / ดู
โสตทศันูปกรณ์ 

- ดูภาพยนต ์ -สงัเกตพฤติกรรม 
-ซกัถาม 
-สอบขอ้เขียน 

๕.๑.๒ ท าหตัถการไดอ้ยา่ง 
ถูกตอ้ง 

   

๕.๑.๒.๑    จดัท าและท า 
ความสะอาดบริเวณท่ี ท าหตัถการไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งใชเ้คร่ืองมือ 

๕.๑.๒.๒  ในการท า  และ 
เก็บตวัอยา่งได ้ถูกตอ้ง 

- ดูการสาธิต 
- ปฏิบติักบัผูป่้วยภายใต ้ 
การควบคุมของอาจารย ์

- ปฏิบติักบัผูป่้วยภายใต้
การควบคุมของอาจารยท่ี์
หน่วยผูป่้วยนอกวางแผน
ครอบครัว 

 

๕.๑.๒.๓   ดูแลผูป่้วยหลงั 
การท าหตัถการไดเ้หมาะสม 
 

   

๕.๒  การสอดและถอดยาฝังคุมก าเนิด    
๕.๒.๑ อธิบายความหมาย 

ความส าคญัขอ้บ่งช้ี  ขั้นตอนการท า 
ภาวะแทรกซอ้นและการดูแลเม่ือเกิดภาวะ
แทรก ซอ้น 

๕.๒.๒ ท าหตัถการไดอ้ยา่ง 
ถูกตอ้ง 

-ศึกษาดว้ยตนเอง / ดู
โสตทศันูปกรณ์ 
 
 
- ดูแลการสาธิต 
- ปฏิบติักบัผูป่้วยภายใต้
การควบคุมของอาจารย ์

-ดูภาพยนตร์ 
 

 

 

-ปฏิบติักบัผูป่้วยภายใต้
การควบคุมของอาจารยท่ี์
หน่วยวางแผนครอบครัว 

 

๕.๒.๒.๑ จดัท่าและท าความ 
สะอาดบริเวณท่ีท า หตัถการไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

๕.๒.๒.๒ ใหย้าระงบัความ 
เจ็บปวดเฉพาะท่ีไดถู้กตอ้ง 

๕.๒.๒.๓ ใชเ้คร่ืองมือในการ 
ท าและเก็บตวัอยา่งไดถู้กตอ้ง 

๕.๒.๒.๔ ดูแลผูป่้วยหลงัการท า 
หตัถการไดเ้หมาะสม 

   

๕.๓  Tubal ligation - ศึกษาดว้ยตนเอง   
๕.๓.๑ อธิบายความหมาย 

ความส าคญัขอ้บ่งช้ี  ขั้นตอนการท า  
ภาวะแทรกซอ้นและการดูแลเม่ือเกิด
ภาวะแทรกซอ้น 

๕.๓.๒ ท าหตัถการไดอ้ยา่ง 
ถูกตอ้ง 

 
 
 
 - ดูการสาธิต 

 
 
 
- อ่านต ารา 

 
 
 



 

 

วตัถุประสงค์ 
 

ประสบการณ์เรียนรู้ การประเมนิผล 

วธีิการเรียนรู้ การจดัการเรียนการสอน  
๕.๓.๒.๑ จดัท าและท าความ 

สะอาดบริเวณท่ีจะท าไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
๕.๓.๒.๒ ท าหตัถการไดต้าม 

ขั้นตอน 
๕.๓.๒.๓ ดูแลผูป่้วยหลงัการท า 

หตัถการได ้ เหมาะสม 

- ปฏิบติักบัผูป่้วยภายใต้
การควบคุมของอาจารย ์
 

- เขา้ร่วมการผา่ตดักบั
อาจารยห์รือแพทยป์ระจ า
บา้น 

 

การบันทกึรายงานผู้ป่วย    
๑. สามารถเขียนรายงานผูป่้วยไดถู้กตอ้ง 
   ๑.๑  ครบถว้นทุกระบบของร่างกาย 
   ๑.๒ เป็นระเบียบตามหลกัการเขียนรายงาน 
   ๑.๓ ถูกตอ้งตามหลกัไวยากรณ์ 
   ๑.๔ ลายมืออ่านง่าย 

   

เจตคตแิละมนุษยสัมพนัธ์ - สงัเกตการปฏิบติัของ
อาจารยแ์ละแพทย์
ประจ าบา้น 
- การร่วมอภิปราย 
 

- อาจารยแ์ละแพทยป์ระจ า
บา้นแสดงคุณธรรม    
จริยธรรม  เจตคติ และ
มนุษยสมัพนัธ์ท่ีดี   
- การสมัมนาเร่ือง 
Medical ethics 

 

 


