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สูต ิ Cervical dilatation and uterine curettage 6902  

 Tubal ligation & resection 6632  

 Insertion and removal of intrauterine device 697, 9771  

 Removal of foreign body from vagina 9817  

 Biopsy of cervix 6712  

กุมาร Neonatal resuscitation and transportation 9960  

ศัลย Biopsy of skin, superficial mass 8611  

ออรโธ Venesection   

 Appendectomy 4709  

 External splinting and plaster of Paris technique 9354, 9353  

 Skin and skeletal traction 9346, 9344  

1 



กิจกรรมทางวิชาการ (วิชาเลือก )  
วันที ่ ชื่อกิจกรรม หัวขอเรื่อง  

    ผูเขารวม 
 ผูนําเสนอ 
 ผูรวมอภิปราย 

    ผูเขารวม 
 ผูนําเสนอ 
 ผูรวมอภิปราย 

    ผูเขารวม 
 ผูนําเสนอ 
 ผูรวมอภิปราย 

    ผูเขารวม 
 ผูนําเสนอ 
 ผูรวมอภิปราย 

    ผูเขารวม 
 ผูนําเสนอ 
 ผูรวมอภิปราย 

    

อาจารยผูดูแล……………..…………………………………………..วันที่………………………

71 



แผนก หัตถการที่ตองทําดวยตนเอง รหัส จํานวนครั้ง 

สูต ิ Cervical dilatation and uterine curettage 6902  

 Tubal ligation & resection 6632  

 Insertion and removal of intrauterine device 697, 9771  

 Removal of foreign body from vagina 9817  

 Biopsy of cervix 6712  

กุมาร Neonatal resuscitation and transportation 9960  

ศัลย/ Biopsy of skin, superficial mass 8611  

ออรโธ Venesection   

 Appendectomy 4709  

 External splinting and plaster of Paris technique 9354, 9353  

 Skin and skeletal traction 9346, 9344  

1 



 
 

แผนก หัตถการที่ตองทําดวยตนเอง รหัส จํานวนครั้ง 

ศัลย/ Strengthening and stretching exercise 9327  
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แผนก หัตถการที่ตองไดทาํภายใตคําแนะนํา รหัส จํานวนครั้ง 

สูต ิ Low transverse caesarean section 741  
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General anaesthesia for uncomplicated patient for    
     simple surgery 
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 Close reduction of simple fractures 790  

 Reduction of simple dislocations 798  

 Joint aspiration 8191  

อายุรฯ Intercostal drainage 3404  
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แผนก หัตถการที่ตองเคยเห็นหรือเคยชวย รหัส จํานวนครั้ง 

สูต ิ Vacuum extraction 7279  

 Low forceps extraction  7210  

 Manual removal of placenta 754  

 Culdocentesis 700  

 Marsupialization of Bartholin cyst 7123  

 Conization of uterine cervix 672  

 Salpingectomy and oophorectomy 6561  

 Breech assisting and extraction 7252  

 Contraceptive drug implantation and removal   
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ศัลย/ Peritoneal lavage 5425  
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