
ทกัษะหตัถการ (ระดบั 1 ตามเกณฑม์าตรฐานแพทยสภา 2555) ของบณัฑติ
แพทย์

หตัถการ หุน่จาํลอง/อปุกรณ์
รายวชิาที�
รบัผดิชอ

บ

แหลง่เรยีนรู ้
(VDO)

แหลง่เรยีนรู ้
(คูม่อื
หตัถการ)

ช ั�นปี

1 Advanced
cardio-pulmonary
resuscitation
(การชว่ยฟื�นคนืชพีขั �นสงู)

*หุน่ฝึกการชว่ยชวีติขั �นสงู
(ALS) เด็กพรอ้ม Laptop

Computer

*หุน่ฝึกปฏบิตักิารชว่ยฟื�น
คนืชพีขั �นสงูเด็กทารก

- สขุภาพ
และโรค
ของผูใ้หญ่
และผู ้
สงูอาย ุ3

- สขุภาพ
เด็กแรก
เกดิจนถงึ
วยัรุน่ 3-4,
5-6

-
เวชศาสตร์
ฉุกเฉนิและ
นติเิวช 1-2

นพ. ทศพร
ยอดเมอืง รพ.
พะเยา

https://youtu.
be/Is-9TmilJ9

M

6

2 Aerosol bronchodilator
therapy
(การพน่ยาแบบละออง
ฝอย)

- สขุภาพ
และโรค
ของผูใ้หญ่
และผู ้
สงูอาย ุ3

- สขุภาพ
เด็กแรก
เกดิจนถงึ
วยัรุน่ 1

https://youtu.
be/6Uy7NrZE

eiM
รพ.ขอนแกน่

4

3 Amniotomy (การเจาะถงุ
นํ�าครํ�า)

- สขุภาพ
และโรค
สตร ี4

https://www.y
outube.com/

watch?v=EZxic
_NB9x8&featu

re=youtu.be

5,6

https://youtu.be/Is-9TmilJ9M
https://youtu.be/Is-9TmilJ9M
https://youtu.be/Is-9TmilJ9M
https://youtu.be/6Uy7NrZEeiM
https://youtu.be/6Uy7NrZEeiM
https://youtu.be/6Uy7NrZEeiM
https://www.youtube.com/watch?v=EZxic_NB9x8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=EZxic_NB9x8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=EZxic_NB9x8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=EZxic_NB9x8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=EZxic_NB9x8&feature=youtu.be


4 Anterior nasal packing
(การใชว้สัดกุดหา้มเลอืด
ในโพรงจมกูสว่นหนา้)

*หุน่สาธติการฝึกหา้มเลอืด
และกําจัดสิ�งแปลกปลอม
ในโพรงจมกู (Nasal Paking)

- สขุภาพ
และโรค
ของผูใ้หญ่
และผู ้
สงูอาย ุ3

-โสต ศอ
นาสกิ
(วชิาเลอืก)

https://youtu.be
kWaNcbXM

5

5 Arterial puncture
(การเจาะเลอืดจาก
หลอดเลอืดแดง)

*หุน่มอืฝึกการเจาะ
หลอดเลอืดแดง

- สขุภาพ
และโรค
ของผูใ้หญ่
และผู ้
สงูอาย ุ3

- สขุภาพ
เด็กแรก
เกดิจนถงึ
วยัรุน่ 5-6

ผศ.พญ.ศทุธนิี
ธริาช
https://youtu.
be/csi_LAURK
MY

- The New
England
Journal of
Medicine

4

6 Aspiration of skin,
subcutaneous tissue and
bursa (elbow and ankle)

*หุน่ฝึกเจาะขอ้เขา่สําหรับ
Aspiration

- การดแูลผู ้
ป่วยผา่ตดั
6

- The New
England
Journal of
Medicine

4

https://youtu.be/ZnQkWaNcbXM
https://youtu.be/ZnQkWaNcbXM
https://youtu.be/csi_LAURKMY
https://youtu.be/csi_LAURKMY
https://youtu.be/csi_LAURKMY


7 Biopsy of skin,
superficial mass

*หุน่จําลองแขนสําหรับฝึก
ผา่ตดักอ้นเนื�อ/หนอง/เย็บ

แผล

- การดแูลผู ้
ป่วยผา่ตดั
1-2

https://youtu.
be/Xus52p2P

RCc

6

8 Blood and blood
component transfusion
(การใหเ้ลอืดและ
สว่นประกอบของเลอืด)

*หุน่ฝึกใหส้ารนํ�าและเจาะ
เลอืดจากหลอดเลอืดดํา

- สขุภาพ
และโรค
ของผูใ้หญ่
และผู ้
สงูอาย ุ1-2

- สขุภาพ
เด็กแรก
เกดิจนถงึ
วยัรุน่ 3-4

- The New
England
Journal of
Medicine

5

9 Breathing exercise
(การฝึกการหายใจ)

*Tri flow

- สขุภาพ
และโรค
ของผูใ้หญ่
และผู ้
สงูอาย ุ1-2

-
เวชศาสตร์
ฟื�นฟใูนเวช
ปฏบิตั ิ

ศนูยพ์.ฯ รพ.
เชยีงราย

(พ.นลวนัท)์
https://youtu.
be/HtNgo3m

H3Jo

4

10 Capillary puncture
(การเจาะเลอืดจาก
เสน้เลอืดฝอย)

- สขุภาพ
เด็กแรก
เกดิจนถงึ
วยัรุน่ 1

https://www.y
outube.com/
watch?v=e8f

Mm9rxHnU&f
eature=youtu.

be

4

https://youtu.be/Xus52p2PRCc
https://youtu.be/Xus52p2PRCc
https://youtu.be/Xus52p2PRCc
https://youtu.be/HtNgo3mH3Jo
https://youtu.be/HtNgo3mH3Jo
https://youtu.be/HtNgo3mH3Jo
https://www.youtube.com/watch?v=e8fMm9rxHnU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=e8fMm9rxHnU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=e8fMm9rxHnU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=e8fMm9rxHnU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=e8fMm9rxHnU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=e8fMm9rxHnU&feature=youtu.be


11 Cervical biopsy
(การตดัชิ�นเนื�อที�ปาก
มดลกู)

- สขุภาพ
และโรค
สตร ี3

- The New
England
Journal of
Medicine

12 Debridement of wound - การดแูลผู ้
ป่วยผา่ตดั
1-2

6



13 Endotracheal intubation
(การใสท่อ่ชว่ยหายใจ)

- สขุภาพ
และโรค
ของผูใ้หญ่
และผู ้
สงูอาย ุ1-2,
3

- สขุภาพ
เด็กแรก
เกดิจนถงึ
วยัรุน่ 5-6

-
วสิญัญวีทิย
า(วชิา
เลอืก)

https://youtu.
be/S7eusTGTB
9A
นพ.พรีะพัชร
ไทยสยาม โรง
พยาบาล
มหาราช
นครศรธีรรมรา
ช

- The New
England
Journal of
Medicine

5

14 Episiotomy (การตดัแผล
ฝีเย็บ)

- สขุภาพ
และโรค
สตร ี3

15 Excision of benign tumor
and cyst of skin and
subcutaneous tissue

- การดแูลผู ้
ป่วยผา่ตดั
1-2

นพ วรีะศกัดิ�
ศรชีวนชื�นสกลุ
โรงพยาบาล
มหาสารคาม

https://www.y
outube.com/

watch?v=6h_g
Ml9OBlM&t=3

11s

6

16 External splinting - การดแูลผู ้
ป่วยผา่ตดั
4, 6

นพ.อกุฤษฏ์
คณุาธรรม
รพ.ตรัง

https://youtu.
be/XToS2EgA_
4k

https://drive.g
oogle.com/file
/d/1EYRWpQK
AxuaeLaYqIl3
M3k_W8X9Ap
pha/view?usp
=sharing

5

https://youtu.be/S7eusTGTB9A
https://youtu.be/S7eusTGTB9A
https://youtu.be/S7eusTGTB9A
https://www.youtube.com/watch?v=6h_gMl9OBlM&t=311s
https://www.youtube.com/watch?v=6h_gMl9OBlM&t=311s
https://www.youtube.com/watch?v=6h_gMl9OBlM&t=311s
https://www.youtube.com/watch?v=6h_gMl9OBlM&t=311s
https://www.youtube.com/watch?v=6h_gMl9OBlM&t=311s
https://youtu.be/XToS2EgA_4k
https://youtu.be/XToS2EgA_4k
https://youtu.be/XToS2EgA_4k
https://drive.google.com/file/d/1EYRWpQKAxuaeLaYqIl3M3k_W8X9Appha/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EYRWpQKAxuaeLaYqIl3M3k_W8X9Appha/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EYRWpQKAxuaeLaYqIl3M3k_W8X9Appha/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EYRWpQKAxuaeLaYqIl3M3k_W8X9Appha/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EYRWpQKAxuaeLaYqIl3M3k_W8X9Appha/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EYRWpQKAxuaeLaYqIl3M3k_W8X9Appha/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EYRWpQKAxuaeLaYqIl3M3k_W8X9Appha/view?usp=sharing


17 First aid management of
injured patient

- การดแูลผู ้
ป่วยผา่ตดั
1-2

-
เวชศาสตร์
ฉุกเฉนิและ
นติเิวช 1

https://youtu.
be/o2bvXzjJlA

g

นพ.อภชิยั
ประคองศลิป์

ศนูย์
แพทยศาสตร
ศกึษาชั �น
คลนิกิรพ.
สระบรุี

5

18 Gastric gavage - สขุภาพ
และโรค
ของผูใ้หญ่
และผู ้
สงูอาย ุ3

- สขุภาพ
เด็กแรก
เกดิจนถงึ
วยัรุน่ 1-2

https://youtu.
be/8GwxUEz
MrRc

เเพทยห์ญงิ
นลนิรัตน ์ชยั
กจิไทย

รพ.พจิติร

- The New
England
Journal of
Medicine

4

19 Gastric irrigation
- สขุภาพ
และโรค
ของผูใ้หญ่
และผู ้

- The New
England
Journal of
Medicine

4

https://youtu.be/o2bvXzjJlAg
https://youtu.be/o2bvXzjJlAg
https://youtu.be/o2bvXzjJlAg
https://youtu.be/8GwxUEzMrRc
https://youtu.be/8GwxUEzMrRc
https://youtu.be/8GwxUEzMrRc


สงูอาย ุ3

- สขุภาพ
เด็กแรก
เกดิจนถงึ
วยัรุน่ 1-2

20 Gastric lavage - สขุภาพ
และโรค
ของผูใ้หญ่
และผู ้
สงูอาย ุ3

- สขุภาพ
เด็กแรก
เกดิจนถงึ
วยัรุน่ 1-2

https://youtu.
be/7RRuRMJ
m2gE

เเพทยห์ญงิ
นงลกัษณ ์บตุร
ดี

รพ.พจิติร

- The New
England
Journal of
Medicine

4

21 Incision and drainage - การดแูลผู ้
ป่วยผา่ตดั
1-2

https://drive.g
oogle.com/file
/d/12m6bBW-
bpmfZdlw84O
lYUXPeFdD0V
Y13/view?usp
=sharing

- The New
England
Journal of
Medicine

5

22 Injection: intradermal,
subcutaneous,
intramuscular,
intravenous
(การฉีดยาเขา้ชั �นผวิหนัง,
ชั �นใตผ้วิหนัง, เขา้กลา้ม
เนื�อและเขา้
หลอดเลอืดดํา)

- สขุภาพ
และโรค
ของผูใ้หญ่
และผู ้
สงูอาย ุ3

- สขุภาพ
เด็กแรก
เกดิจนถงึ
วยัรุน่ 1-2,
5-6, วชิา
เลอืก

- The New
England
Journal of
Medicine

4

https://youtu.be/7RRuRMJm2gE
https://youtu.be/7RRuRMJm2gE
https://youtu.be/7RRuRMJm2gE
https://drive.google.com/file/d/12m6bBW-bpmfZdlw84OlYUXPeFdD0VY13/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12m6bBW-bpmfZdlw84OlYUXPeFdD0VY13/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12m6bBW-bpmfZdlw84OlYUXPeFdD0VY13/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12m6bBW-bpmfZdlw84OlYUXPeFdD0VY13/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12m6bBW-bpmfZdlw84OlYUXPeFdD0VY13/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12m6bBW-bpmfZdlw84OlYUXPeFdD0VY13/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12m6bBW-bpmfZdlw84OlYUXPeFdD0VY13/view?usp=sharing


23 Insertion and removal of
intrauterine device

- สขุภาพ
และโรค
สตร ี4

- The New
England
Journal of
Medicine

24 Intravenous fluid
infusion
(การใหส้ารนํ�าทาง
หลอดเลอืดดํา)

- สขุภาพ
และโรค
ของผูใ้หญ่
และผู ้
สงูอาย ุ2

- สขุภาพ

พญ สกุญัญา
ชคูนัหอม
คณะ
แพทยศาสตร์
มหาวทิยาลยั
มหาสารคาม

- The New
England
Journal of
Medicine

4



เด็กแรก
เกดิจนถงึ
วยัรุน่ 1-2

https://youtu.
be/9D8H7wfJ
V-0

25 Local infiltration and
digital nerve block

- การดแูลผู ้
ป่วยผา่ตดั
6

https://youtu.
be/T1F6CQzm

qq8

พญ.
เบญจมาศ ดวง

คํานอ้ย
รพ.

มหาสารคาม

5

26 Lumbar puncture
(การเจาะนํ�าไขสนัหลงั)

- สขุภาพ
และโรค
ของผูใ้หญ่
และผู ้
สงูอาย ุ4

- สขุภาพ
เด็กแรก
เกดิจนถงึ
วยัรุน่ 3-4

https://drive.g
oogle.com/dri
ve/u/0/my-dri
ve

พญ.จติตพิร ภู่
รัตนมาลย ์รพ.
มหาราชนครศ
รธึรรมราช

5

27 Marsupialization of
Bartholin’s cyst

- สขุภาพ
และโรค
สตรี

https://youtu.be/9D8H7wfJV-0
https://youtu.be/9D8H7wfJV-0
https://youtu.be/9D8H7wfJV-0
https://drive.google.com/open?id=0B8o7N7ZvMlijdThMUWdhS3dDTTVsMFZDT25WOF9FeFNtM0lj
https://youtu.be/T1F6CQzmqq8
https://youtu.be/T1F6CQzmqq8
https://youtu.be/T1F6CQzmqq8
https://drive.google.com/drive/u/0/my-drive
https://drive.google.com/drive/u/0/my-drive
https://drive.google.com/drive/u/0/my-drive
https://drive.google.com/drive/u/0/my-drive


28 Measurement of central
venous pressure

- สขุภาพ
และโรค
ของผูใ้หญ่
และผู ้
สงูอาย ุ3

- โสต ศอ
นาสกิ(วชิา
เลอืก)

https://youtu.
be/jfhr_2q3eo
0

นพ.นภสัถ ์รัตน
วงศา
รพ.มหาราช
นครราชสมีา

- The New
England
Journal of
Medicine

5

29 Nasogastric intubation - สขุภาพ
และโรค
ของผูใ้หญ่
และผู ้
สงูอาย ุ1-2,
3

- สขุภาพ
เด็กแรก
เกดิจนถงึ
วยัรุน่ 1-2

- การดแูลผู ้
ป่วยผา่ตดั
1-2

- The New
England
Journal of
Medicine

30 Normal labor - สขุภาพ
และโรค
สตร ี3,4 https://youtu.

be/lbTQ17Eej
Mw

นพ. อธคิม
สงวนตระกลู

4

https://youtu.be/jfhr_2q3eo0
https://youtu.be/jfhr_2q3eo0
https://youtu.be/jfhr_2q3eo0
https://youtu.be/lbTQ17EejMw
https://youtu.be/lbTQ17EejMw
https://youtu.be/lbTQ17EejMw


31 Oxygen therapy - สขุภาพ
และโรค
ของผูใ้หญ่
และผู ้
สงูอาย ุ3

- สขุภาพ
เด็กแรก
เกดิจนถงึ
วยัรุน่ 1-2

- The New
England
Journal of
Medicine

5

32 PAP smear - สขุภาพ
และโรค
สตร ี1-2, 3,
4

- The New
England
Journal of
Medicine



33 Phototherapy - สขุภาพ
เด็กแรก
เกดิจนถงึ
วยัรุน่ 1-2

https://youtu.
be/L_rZzm6EK

qM
5

34 Polypectomy (cervical)

+ ยาชา

- สขุภาพ
และโรค
สตรี

35 Postural drainage - สขุภาพ
และโรค
ของผูใ้หญ่
และผู ้
สงูอาย ุ3

https://youtu.
be/uO2KBXF0

Rgo

5

36 Removal of foreign body
from vagina in adult

GYN

https://youtu.be/L_rZzm6EKqM
https://youtu.be/L_rZzm6EKqM
https://youtu.be/L_rZzm6EKqM
https://youtu.be/uO2KBXF0Rgo
https://youtu.be/uO2KBXF0Rgo
https://youtu.be/uO2KBXF0Rgo


37 Skin traction - การดแูลผู ้
ป่วยผา่ตดั
4

พงษ์เทพ
5



38 Stoma care - การดแูลผู ้
ป่วยผา่ตดั
1-2

https://www.y
outube.com/
watch?v=koU
1BUPPHGQ

39 Strengthening and
stretching exercise

-
เวชศาสตร์
ฟื�นฟใูนเวช
ปฏบิตั ิ

https://www.y
outube.com/

watch?v=sLDX
88qXa0s

พญ.จริวรรณ
รพ.สงขลา

5

40 Stump bandaging -
เวชศาสตร์
ฟื�นฟใูนเวช
ปฏบิตั ิ

https://youtu.
be/rxadolG7z

nM

ศนูยแ์พทย์
ยะลา

(พญ.นดิา)

5

41 Suture - การดแูลผู ้
ป่วยผา่ตดั
1-2

พญ.รสสคุนธ์
รพ.ม.นเรศวร

https://youtu.
be/9n3rwUxt
W1c

- The New
England
Journal of
Medicine

4

42 Umbilical vein
catheterization
(การใสส่ายสวนสะดอื
ทาง umbilical vein)

- สขุภาพ
เด็กแรก
เกดิจนถงึ
วยัรุน่ 5-ไ6

พญ. สมุล
มาลย ์คลําช้ื�น
ศนูย์
แพทยศาสตร์
ศกึษาชั �น
คลนิกิ รพ.
สรรพสทิธิ
ประสงค์
https://youtu.
be/nkcJ3-7Lw
Cw

- The New
England
Journal of
Medicine

6

https://www.youtube.com/watch?v=koU1BUPPHGQ
https://www.youtube.com/watch?v=koU1BUPPHGQ
https://www.youtube.com/watch?v=koU1BUPPHGQ
https://www.youtube.com/watch?v=koU1BUPPHGQ
https://www.youtube.com/watch?v=sLDX88qXa0s
https://www.youtube.com/watch?v=sLDX88qXa0s
https://www.youtube.com/watch?v=sLDX88qXa0s
https://www.youtube.com/watch?v=sLDX88qXa0s
https://youtu.be/rxadolG7znM
https://youtu.be/rxadolG7znM
https://youtu.be/rxadolG7znM
https://youtu.be/9n3rwUxtW1c
https://youtu.be/9n3rwUxtW1c
https://youtu.be/9n3rwUxtW1c
https://youtu.be/nkcJ3-7LwCw
https://youtu.be/nkcJ3-7LwCw
https://youtu.be/nkcJ3-7LwCw


43 Urethral catheterization
(การใสส่ายสวนปัสสาวะ
ชาย,
หญงิ)

- สขุภาพ
และโรค
ของผูใ้หญ่
และผู ้
สงูอาย ุ3, 4

- การดแูลผู ้
ป่วยผา่ตดั
1-2

https://youtu.
be/oYR04AX7
T1s
นพ.ยศศกัดิ�
สกลุไชยกร
คณะ
แพทยศาสตร์
ม.บรูพา

American
Urological
Association
http://www.a
uanet.org/ed
ucation/auau
niversity/med
ical-student-e
ducation/med
ical-student-c
urriculum/bla
dder-drainage

5

44 Vaginal packing - สขุภาพ
และโรค
สตร ี4

45 Venipuncture
(การเจาะเลอืดจาก
หลอดเลอืดดํา)

- สขุภาพ
และโรค
ของผูใ้หญ่
และผู ้
สงูอาย ุ1-2

- สขุภาพ
เด็กแรก
เกดิจนถงึ
วยัรุน่ 1-2

https://drive.g
oogle.com/file
/d/1-NvISLEz8
AJKyWkHwFQ
O6eBEvOhBBd
m-/view?usp=
sharing

- The New
England
Journal of
Medicine

4

https://youtu.be/oYR04AX7T1s
https://youtu.be/oYR04AX7T1s
https://youtu.be/oYR04AX7T1s
https://drive.google.com/file/d/1-NvISLEz8AJKyWkHwFQO6eBEvOhBBdm-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-NvISLEz8AJKyWkHwFQO6eBEvOhBBdm-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-NvISLEz8AJKyWkHwFQO6eBEvOhBBdm-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-NvISLEz8AJKyWkHwFQO6eBEvOhBBdm-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-NvISLEz8AJKyWkHwFQO6eBEvOhBBdm-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-NvISLEz8AJKyWkHwFQO6eBEvOhBBdm-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-NvISLEz8AJKyWkHwFQO6eBEvOhBBdm-/view?usp=sharing


46 A Wound dressing
(การทําความสะอาดแผล)

- การดแูลผู ้
ป่วยผา่ตดั
1-2

https://www.y
outube.com/

watch?v=E734
aG93Ee4&feat
ure=youtu.be
พญ.พรรณ

ทพิา สงัฆฤทธิ�
ศพค.รพ.
บรุรัีมย์

4

https://www.youtube.com/watch?v=E734aG93Ee4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=E734aG93Ee4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=E734aG93Ee4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=E734aG93Ee4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=E734aG93Ee4&feature=youtu.be

