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รายละเอียดของรายวิชา กบ 461 วิชา กายภาพบาบัดในภาวะเฉพาะ
สาขากายภาพบาบัด
คณะกายภาพบาบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 1 ประจาปี การศึกษา 2563

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่ อรายวิชา
กบ 461 กายภาพบาบัดในภาวะเฉพาะ
PX 461 Physical Therapy in Special Conditions
2. จานวนหน่ วยกิต
2 (1-3-2)
3. หลักสู ตรและประเภทของรายวิชา
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบาบัด
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มกายภาพบาบัดทางระบบอื่นๆ และกายภาพบาบัดในชุมชน
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผ้สู อน
ผศ.ดร.สุ กลั ยา
กฤษณเกรี ยงไกร sukalya@g.swu.ac.th
อาจารย์ผปู ้ ระสานงานรายวิชาหลัก
อ.จินตนา
ตันหยง
jintanat@g.swu.ac.th
อาจารย์ผปู ้ ระสานงานรายวิชารอง
อ.รุ จิรวรรณ
บุปผาพรหม
rujirawan@g.swu.ac.th อาจารย์ผสู ้ อน
ผศ.ดร.สายธิดา ลาภอนันตสิ น
saitida@g.swu.ac.th
อาจารย์ผสู ้ อน
อ.ดร.ประภาวดี ภิรมย์พล
prapawad@g.swu.ac.th อาจารย์ผสู ้ อน
อ.ดร.ณัฐกาญจน์ รุณรงค์
nuttakarn@g.swu.ac. th อาจารย์ผ้ ูสอน
ผศ.นพ. เกษม
เรื องรองมรกต
อาจารย์ผสู ้ อน
พญ. ปิ ยกานต์
ลิมธัญญกูล
อาจารย์ผสู ้ อน
พญ.พิชญา
ประไพพานิช
อาจารย์ผสู ้ อน
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปี ที่ 4
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) –ไม่มี7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisite) –ไม่มี8. สถานที่เรียน
คณะกายภาพบาบัด มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
คณะกายภาพบาบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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9. วันที่จัดทาหรื อปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุ ด
8 เมษายน พ.ศ. 2563
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

1. วัตถุประสงค์ของรายวิชา
เพื่อให้นิสิตศึกษาทฤษฎี และปฏิบตั ิเกี่ยวกับการรักษา วิเคราะห์และนาเสนอข้อมูล ฟื้ นฟู ป้องกัน และ
ส่ งเสริ มสุ ขภาพทางกายภาพบาบัดในภาวะตั้งครรภ์และการคลอด ผูส้ ู งอายุ ผูป้ ่ วยจิตเวช ภาวะทางเมตาบอลิก
มะเร็ งภาวะก่อนและหลังการตัดเต้านม ภาวะไฟไหม้น้ าร้อนลวก ภาวะภูมิคุม้ กันบกพร่ อง โรคตับ ไตวาย
เรื้ อรัง โรคเลือดการปลูกถ่ายไขกระดูก โรคทางผิวหนัง โรคทางจักษุ รวมถึงพิษภัยจากบุหรี่ และบทบาทนัก
กายภาพบาบัดกับการเลิกบุหรี่ ได้อย่างมีคุณธรรมจริ ยธรรม
วัตถุประสงค์จาเพาะของรายวิชา
1. อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางสรี รวิทยาของสตรี มีครรภ์ก่อนคลอด ขณะคลอดและหลังคลอด คิด
วิเคราะห์เกี่ยวกับวิธีการรักษาทางกายภาพบาบัด การป้องกันและส่ งเสริ มสุ ขภาพสตรี มีครรภ์ ก่อนคลอดหลังคลอด และวางแผนการดูแลสตรี มีครรภ์ก่อนคลอดและหลังคลอดได้อย่างถูกต้องเหมาะสม (2.2, 2.3,
3.1, 3.3, 3.4)
2. อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางสรี รวิทยาของผูส้ ู งอายุ คิดวิเคราะห์เกี่ยวกับวิธีการรักษาทาง
กายภาพบาบัด การป้องกันและส่ งเสริ มสุ ขภาพแก่ผสู ้ ู งอายุ และวางแผนการดูแลผูส้ ู งอายุได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม (2.2, 2.3, 3.1, 3.3, 3.4)
3. อธิบายพยาธิวิทยา อาการ อาการแสดง และภาวะแทรกซ้อนทางกายภาพบาบัดที่อาจเกิดขึ้นกับผูป้ ่ วย
ที่มีภาวะไฟไหม้น้ าร้อนลวก ผูป้ ่ วยมะเร็ ง ภาวะก่อนและหลังการตัดเต้านมผูป้ ่ วยเปลี่ยนถ่ายไขกระดูกผูป้ ่ วย
ที่มีภาวะภูมิคมุ ้ กันบกพร่ อง ผูป้ ่ วยเบาหวาน ผูป้ ่ วยโรคเลือด ผูป้ ่ วยทางนรี เวช และผูป้ ่ วยทางจิตเวช ได้อย่าง
ถูกต้อง (2.2, 2.3, 3.1)
4. อธิบายพยาธิวิทยา อาการ อาการแสดงที่เกิดขึ้นกับผูป้ ่ วยโรคผิวหนัง และโรคตาได้ (2.2, 2.3, 3.1)
5. คิดวิเคราะห์ ประยุกต์ใช้ความรู ้ทางกายภาพบาบัดในการวางแผนการรักษาทางกายภาพบาบัด, การ
ป้องกัน, การฟื้ นฟูสมรรถภาพ การสื่ อสารและให้คาแนะนาเพื่อการส่ งเสริ มสุ ขภาพได้สอดคล้องกับปัญหา
และภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นในภาวะต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นได้อย่างถูกต้องเหมาะสม รวมทั้งนาเสนอการ
ดูแลผูป้ ่ วยจาลองที่มีภาวะต่างๆ ดังกล่าวได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและปลอดภัย (2.2, 2.3, 3.1, 3.3, 3.4, 4.2,
4.3, 5.3)
6. อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางสรี รวิทยาและพิษภัยจากบุหรี่ รวมทั้งบทบาทนักกายภาพบาบัดต่อการ
เลิกบุหรี่ และการควบคุมยาสู บ รวมทั้งวางแผนการส่ งเสริ มการเลิกบุหรี่ ดว้ ยวิธีการ 5A ได้ (2.2, 2.3, 3.1, 3.3,
3.4, 4.2, 4.3, 5.3)
7. แสดงออกถึงพฤติกรรมในการมีระเบียบวินยั ซื่อสัตย์ (1.2)
คณะกายภาพบาบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อปรับปรุ งผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากปี การศึกษาที่ผา่ นมา
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ

1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาทฤษฎี และปฏิบตั ิเกี่ ยวกับการรักษา วิเคราะห์และนาเสนอข้อมูล ฟื้ นฟู ป้ องกัน และส่ งเสริ ม
สุ ขภาพทางกายภาพบาบัดในภาวะตั้งครรภ์และการคลอด ผูส้ ู งอายุ ผูป้ ่ วยจิตเวช ภาวะทางเมตาบอลิก มะเร็ ง
ภาวะก่อนและหลังการตัดเต้านม ภาวะไฟไหม้น้ าร้อนลวก ภาวะภูมิคุม้ กันบกพร่ อง โรคตับ ไตวายเรื้ อรัง โรค
เลือดการปลูกถ่ายไขกระดูก โรคทางผิวหนัง โรคทางจักษุ รวมถึงพิษภัยจากบุหรี่ และบทบาทนักกายภาพบาบัด
กับการเลิกบุหรี่ ได้อย่างมีคุณธรรมจริ ยธรรม

2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ ต่อภาคการศึกษา
สอนเสริม

ปฏิบัติการ / สั มมนา

ศึกษาด้ วยตนเองนอก
ชั้นเรียน

ตามความต้องการของ
นิสิตเฉพาะราย

สัมมนา/อภิปราย 45 ชม./ภาค
การศึกษา

10 ชม.

บรรยาย
15 ชม./
ภาคการศึกษา
สอบบรรยาย 2 ชม.

3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง

1

2

4

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการ
สื่อสารและ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3



                

  

1. คุณธรรมจริยธรรม

3

4

2. ความรู้

5

1

2

3

4. ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

3. ทักษะทาง
ปัญญา

4

5
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1

2

3

4

1

2

3

6. ทักษะการปฏิบัติ
ทางวิชาชีพ

1

2

3

4
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4. จานวนชั่วโมงต่อสั ปดาห์ ที่อาจารย์ให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นิสิตเป็ นรายบุคคล
- อาจารย์ประจารายวิชา ประกาศเวลาในการให้ คาปรึกษาในชั่วโมงแรกของการทาความ
เข้ าใจวิชา
- อาจารย์จัดเวลาให้ คาปรึกษาเป็ นรายบุคคลและรายกลุ่ม (เฉพาะกลุ่มที่ต้องการ)
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสิต
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริ ยธรรมที่พฒั นา
การจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ในหลักสู ตรมีความจาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องส่ งเสริ มให้นิสิตสามารถ
พัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรม ไปพร้อมกับวิทยาการที่ศึกษาได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงาน และ
ดาเนินชีวิตร่ วมกับผูอ้ ื่นในสังคมได้อย่างราบรื่ น และเป็ นประโยชน์ต่อสังคมส่ วนรวม โดยกาหนดผลการ
เรี ยนรู ้ดา้ นคุณธรรมจริ ยธรรม ดังต่อไปนี้
1. มีความรู ้ความเข้าใจในหลักคุณธรรม จริ ยธรรมและจรรณยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนสิ ทธิ
พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานทางกายภาพบาบัด
2. แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้ านคุณธรรม จริยธรรม เช่ น มีวนิ ัย มีความรับผิดชอบ
ซื่ อสั ตย์ สุ จริ ต เสี ยสละ และสามารถจัดการกับปัญหาคุณธรรม จริ ยธรรม โดยใช้ ดุลยพินิจที่
เหมาะสม
3. เคารพในคุณค่าศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์
4. ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และสามารถจัดการกับปัญหาจริ ยธรรมในการปฏิบตั ิงาน
ในวิชาชีพกายภาพบาบัด
5. ไม่ประเมิน
1.2 วิธีการสอน
1. สอดแทรกเนื้อหาด้านคุณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ระหว่างการสอนภาคทฤษฎี
และการสัมมนา
2. ส่ งเสริ มและจัดกิจกรรมให้มีการพัฒนาด้านจิตสานึกสาธารณะโดยตระหนักถึงหน้าที่ ความ
รับผิดชอบของตนเองที่มีต่อวิชาชีพต่อองค์กร ชุมชนและสังคมโดยรวม
3. ส่ งเสริ มและจัดกิจกรรมในหลักสู ตรให้มีการวิ เคราะห์ ประเด็นปั ญ หาจริ ย ธรรมในการดารงชี พ
และการปฏิ บัติงานในวิชาชีพ
1.1 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากพฤติกรรมความรับผิดชอบในหน้าที่ โครงงานและที่ได้รับมอบหมายตลอดหลักสู ตร
2. ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วนร่ วม การแสดงออกในการเรี ยนและการสัมมนา
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2. ความรู้
2.1 ความรู ้ท่ีพฒั นา
นิสิตกายภาพบาบัดต้องมีความรู ้ในศาสตร์ที่เป็ นพื้นฐานของชีวิต และศาสตร์ของวิชาชีพทั้ง
ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบตั ิ กระบวนการวิจยั พื้นฐาน และความรู ้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถบูรณา
การความรู ้เพือ่ ใช้ในการดูแลสุ ขภาพที่นาไปสู่ สุขภาพที่ดีของผูร้ ับบริ การ โดยกาหนดผลการเรี ยนรู ้ดา้ น
ความรู ้ ดังนี้
1. อธิบายสาระสาคัญของศาสตร์ที่เป็ นพื้นฐานของชีวิตและพื้นฐานวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2. อธิบายสาระสาคัญของศาสตร์ ที่เป็ นพืน้ ฐานของวิชาชีพกายภาพบาบัด
3. มีความรู้ที่เป็ นปัจจุบันในสาขาวิชาชีพหรื อสาขาวิชาอื่นทีเ่ กีย่ วข้ อง
4. ไม่ประเมิน
5. ไม่ประเมิน
2.2 วิธีการสอน
1. ใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ที่หลากหลายทั้งการบรรยาย ร่ วมกับการสัมมนา การอภิปราย การ
ค้นคว้า การวิเคราะห์ โดยผ่านกระบวนการออนไลน์
2. ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยน มีการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองและการเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วม จัดให้มีการใช้หวั ข้อ
ปัญหา กรณี ศึกษาเสมือนสถานการณ์จริ ง
2.3 วิธีการประเมินผล
1. สอบภาคทฤษฎี
2. ประเมินผลจากการแสดงความรู ้ความเข้าใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ในการสัมมนา
3. ประเมินผลรายงาน ชิ้นงานที่กาหนด
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่พฒั นา
นิสิตต้องมีความสามารถในการเรี ยนรู ้ ค้นคว้า และสร้างสรรค์ทกั ษะทางปัญญาเพื่อพัฒนาไปสู่
ความเป็ นนักวิชาชีพ ดังนั้นการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้จึงมุ่งเน้นให้นิสิตคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ มี
ความสามารถพื้นฐานในการวิจยั และเรี ยนรู ้ที่จะพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อประยุกต์ใช้ในการ
ทางานให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริ บททางสุ ขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป โดยกาหนดผลการเรี ยนรู ้ดา้ นทักษะ
ทางปัญญา ดังนี้
1. สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้ มีความรู้ ความสามารถเพิม่ ขึน้
2. ไม่ประเมิน
3. สามารถคิดวิเคราะห์ อย่างเป็ นระบบ โดยใช้ องค์ความรู้ทางวิชาชีพและความรู้อื่นที่เกีย่ วข้ อง
เพื่อให้ เกิดผลลัพธ์ ที่ปลอดภัยหรื อมีคุณภาพในการให้ บริการทางกายภาพบาบัด
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4. สามารถประยุกต์ ใช้ และบูรณาการความรู้ในสาขากายภาพบาบัดกับความรู้ในศาสตร์ อื่นๆ ที่
เกีย่ วข้ องในการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิ ทธิภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์ และบริบททาง
สุ ขภาพที่เปลีย่ นแปลงไป
3.2
1.
2.
3.

วิธีการสอน
ส่ งเสริ มให้เกิดเจตคติที่ดีในการค้นคว้าศึกษาด้วยตนเอง
สัมมนากรณี ศึกษา และการใช้ทกั ษะกระบวนการคิดอย่างเป็ นระบบและมีหลักฐานเชิงประจักษ์
มอบหมายงานที่ มุ่ ง ให้ นิ สิ ต ได้เ รี ย นรู ้ แ ละค้น คว้า หรื อ น าเสนอรายงานที่ เ กี่ ย วกับ สาขาวิ ช า
กายภาพบาบัดหรื อสาขาที่เกี่ยวข้อง

3.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินผลจากการแสดงความรู ้ความเข้าใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ในการสัมมนา การ
อภิปราย
2. ประเมินผลรายงาน ชิ้นงานที่กาหนด
4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่พฒั นา
นิสิตต้องมีความสามารถในการปรับตัว และมีปฏิสมั พันธ์อย่างสร้างสรรค์กบั ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องเพือ่ ให้
สามารถทางานร่ วมกันได้ ต้องมีความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิหน้าที่ และเรี ยนรู ้ที่จะพัฒนาตนเองในศาสตร์ของ
วิชาชีพ และศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาวิชาชีพ และสังคม โดยกาหนดผลการเรี ยนรู ้
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. มีจิตบริ การ สามารถปรับตัวและมีปฏิสมั พันธ์อย่างสร้างสรรค์กบั ผูใ้ ช้บริ การ ผูร้ ่ วมงานและ
ผูบ้ งั คับบัญชา
2. มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์ ปัญหาได้ อย่างเหมาะสม
3. สามารถทางานเป็ นทีมในบทบาทผู้นาและสมาชิกในทีมสุ ขภาพ ในบริบทหรื อสถานการณ์ ที่
แตกต่ างกัน
4. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อสังคม รับผิดชอบในการเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเอง วิชาชีพ
องค์กร
4.2 วิธีการสอน
1. จัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน ใช้รูปแบบของกิจกรรมกลุ่มเพื่อผลักดันให้เกิด
การอภิปราย แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างผูเ้ รี ยน และผูส้ อน
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2. จัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ มให้ทางานเป็ นทีมและการแสดงออกของภาวะผูน้ าและผูต้ าม
ทางวิชาการและวิชาชี พในหลากหลายสถานการณ์ ตลอดจนกล้าแสดงความคิ ดเห็นของตนและ
พร้อมที่จะยอมรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอื่น
3. จัดให้มีการมอบหมายงานรายบุคคลเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบในการเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเอง
4. จัดกิจกรรมหรื อสอดแทรกเนื้อหาที่เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพ องค์กรและสังคม
4.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากการอภิปรายร่ วมกันผ่านสื่ อออนไลน์
2. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในขณะร่ วมการสัมมนา
3. ประเมินจากรายงานที่ได้รับมอบหมาย
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอ้ งการพัฒนา
สามารถศึกษา และทาความเข้าใจในประเด็นปั ญหา สามารถเลือก และประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรื อ
คณิ ตศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษา ค้นคว้า และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปั ญหา ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และนาเสนอข้อมูลสารสนเทศ
อย่างสม่าเสมอ สามารถสื่ อสารได้อย่างมีประสิ ทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน สามารถเลือกใช้รูปแบบของการ
นาเสนอที่เหมาะสมสาหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้ โดยกาหนดผลการเรี ยนรู ้ดา้ นทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้
1. ไม่ประเมิน
2. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และ
นาเสนอข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
3. สามารถสื่ อสารได้ อย่างมีประสิ ทธิภาพทั้งในการพูด การเขียนและสามารถเลือกใช้ รูปแบบของ
การนาเสนอที่เหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
1. มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ผ่าน Website ห้องสมุดและอภิปรายผลร่ วมกันผ่านสื่ อ
ออนไลน์
2. ส่ งเสริ มให้นิสิตนาเสนอการสัมมนาโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผ่านสื่ อออนไลน์
5.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากการอภิปรายร่ วมกัน
2. ประเมินจากความสามารถในการนาเสนอ การอภิปราย รายงาน กรณี ศึกษาในรายวิชา โดยให้ใช้
ทักษะการสื่ อสารและทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
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3. ประเมินจากรู ปแบบในการนาเสนอผลงานของนิสิต
6 ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
6.1 ทักษะการปฏิบตั ิทางวิชาชีพ
เพื่อให้นิสิตมีความรู ้ความสามารถในการปฏิบตั ิทกั ษะทางวิชาชีพกายภาพบาบัด มีคุณสมบัติเหมาะสม
และผ่านการประเมินเพื่อรับใบอนุญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพกายภาพบาบัดที่สามารถให้บริ การกับผูร้ ับบริ การ
ได้อย่างปลอดภัยและมีประสิ ทธิภาพ จึงมีการกาหนดผลการเรี ยนรู ้ดา้ นทักษะการปฏิบตั ิทางวิชาชีพ ดังนี้
1. มีความสามารถในการปฏิบตั ิทกั ษะทางวิชาชี พกายภาพบาบัดในการตรวจประเมิน วินิจฉัย ป้ องกัน
บาบัด รักษา ฟื้ นฟู และส่ งเสริ มสุ ขภาพแก่ผใู ้ ช้บริ การตามข้อกาหนดสภากายภาพบาบัด
2. มีความสามารถในการปฏิบตั ิทกั ษะทางวิชาชีพกายภาพบาบัดอย่างเป็ นองค์รวม โดยประยุกต์ใช้ความรู ้
ความเข้าใจในวิชาชีพกายภาพบาบัด และศาสตร์ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการใช้เหตุผลทางคลินิก (clinical
reasoning) และหลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence-based) ในการปฏิบตั ิงาน
3. มี ความสามารถในการสื่ อสารความรู ้ ดา้ นกายภาพบาบัดในการดูแลสุ ขภาพของประชาชนได้อย่าง
เหมาะสม
4. มีความสามารถในการปฏิบตั ิ ทกั ษะทางวิชาชี พกายภาพบาบัดอย่างมีคุณธรรม จริ ยธรรม เคารพใน
ศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบาบัด และสิ ทธิผปู ้ ่ วย
6.2 วิธีการสอน
1. จัดกิจกรรมส่ งเสริ มการพัฒนาทักษะการปฏิบตั ิทางวิชาชี พ มีความสามารถในการใช้ความรู ้
ความเข้าใจในวิชาชีพกายภาพบาบัด รวมทั้งการใช้เหตุผลทางคลินิก (clinical reasoning) ในการ
ปฏิบตั ิทางวิชาชีพ
2. จัดกิจกรรมให้นิสิตมีโอกาสแสดงความสามารถในการสื่ อสารความรู ้ดา้ นกายภาพบาบัดในการ
ดูแลสุ ขภาพของประชาชน โดยผสมผสานความรู ้แบบองค์รวมได้อย่างเหมาะสม
3. มอบหมายโจทย์ปัญหา กรณี ศึกษา เพื่อให้แสดงการวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนการแก้ไข
ปัญหา ร่ วมกับการใช้เหตุผลทางคลินิก
4. จัดกิ จกรรมให้นิสิตมีโอกาสแสดงภาวะผูน้ าในการปฏิบตั ิงาน มีมนุ ษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถ
ทางานเป็ นทีมร่ วมกับผูอ้ ื่น
6.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากการสังเกตทักษะ และพฤติกรรมในขณะปฏิบตั ิ และการมีส่วนร่ วมในกิจกรรม
ส่ งเสริ มการพัฒนาทักษะการปฏิบตั ิทางวิชาชีพ
2. ประเมินทักษะการฝึ กปฏิบตั ิทางคลินิก การวิเคราะห์ปัญหา และวางแผนการแก้ไขปั ญหาอย่าง
บูรณาการ ร่ วมกับการใช้เหตุผลทางคลินิก
3. ประเมินจากการนาเสนอ และรายงานกรณี ศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
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4. ประเมินจากการมีส่วนร่ วมในกิจกรรม ให้นิสิตมีโอกาสแสดงภาวะผูน้ าในการปฏิบตั ิงาน มี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทางานเป็ นทีมร่ วมกับผูอ้ ื่น
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน

1

2

สถานที่ /
ห้ องเรียน

อาจารย์

สอบปฏิบัติ

สอบบรรยาย

ประเมินในชั้นเรียน

สัมมนาเสริมปฏิบตั ิ

สัมมนาเสริมบรรยาย

เวลา

ปฏิบัติ

วันที่

บรรยาย

สัปดาห์ ที่

สาหรับนิสติ ครึ่งแรก (section 1)

หัวข้ อ
พิเศษ/Head

5 พค. 63

8.30-9.30

1

Physiological Changes in pregnancy and lactation

5 พค. 63

9.30-10.30

1

5 พค. 63

10.30-11.30

5 พค. 63

ร่ วมสอน

ร่ วมสอน

ร่ วมสอน

สุ กลั ยา

online

Pregnancy and Labor

นพ.เกษม

online

1

PT for Obstetric

ประภาวดี

online

11.30-12.30

1

PT for metabolic syndrome and DM patients

สุ กลั ยา

online

8 พค. 63

13.30-14.30

1

Physiological Changes in Geriatrics & PT for Geriatrics

สุ กลั ยา

online

8 พค. 63

14.30-15.30

1

PT for Psychiatric Patients

สายธิดา

online

8 พค. 63

15.30-16.30

1

PT for Cancer and Mastectomy patients

สายธิดา

online

12 พค. 63

8.30-9.30

1

PT for Systemic Lupus Erythematosus patients

สุ กลั ยา

online

12 พค. 63

9.30-11.30

2

PT for women health

ประภาวดี

ณัฐกาญจน์

12 พค. 63

11.30-12.30

1

PT for Obstetric

ประภาวดี

ณัฐกาญจน์

online
online

13 พค. 63

13.30-16.30

3

PT for Obstetric

ประภาวดี

ณัฐกาญจน์

online

15 พค. 63

13.30-16.30

3

PT for metabolic syndrome and PT for DM patients

จินตนา

รุ จิรวรรณ

online

คณะกายภาพบาบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หน้ า 10

3

4

5

6

7

สถานที่ /
ห้ องเรียน

อาจารย์

สอบปฏิบัติ

สอบบรรยาย

ประเมินในชั้นเรียน

สัมมนาเสริมปฏิบตั ิ

สัมมนาเสริมบรรยาย

เวลา

ปฏิบัติ

วันที่

บรรยาย

สัปดาห์ ที่

มคอ. 3

หัวข้ อ
พิเศษ/Head

ร่ วมสอน

ร่ วมสอน

ร่ วมสอน

3

PT for Burn patiens
PT for Geriatrics

สุ กลั ยา
สุ กลั ยา

สายธิดา

online

3

PT in Psychiatric Patients

สายธิดา

สุ กลั ยา

online

PT for Bone Marrow Transplantation patients

สุ กลั ยา
สายธิดา
สุ กลั ยา

1

PT in Cancer and Mastectomy patients
PT for Geriatrics, PT in Psychiatric Patients, PT in Cancer
and Mastectomy patients
Effects of smoking on human health and PT in smoking
control

สุ กลั ยา

online

1

PT for HIV patients

สุ กลั ยา

online

2

PT for Bone Marrow Transplantation patients

สุ กลั ยา

ประภาวดี

online

13.30-15.30

2

PT for Systemic Lupus Erythematosus patients

สุ กลั ยา

สายธิดา

online

5 มิย. 63

13.30-16.30

3

PT in Burn patients

สุ กลั ยา

สายธิดา

online

9 มิย. 63

8.30-10.30

2

Smoking cessation and counseling (5A)

สุ กลั ยา

ประภาวดี

online

9 มิย. 63

10.30-11.30

1

Common eye diseases

พญ.พิชญา

online

9 มิย. 63

11.30-12.30

1

Common skin diseases

พญ.ปิ ยกานต์

online

12 มิย. 63

13.30-14.30

สุ กลั ยา

online

12 มิย. 63

14.30-16.30

16 มิย. 63

8.30-10.30

19 พค. 63

8.30-9.30

1

19 พค. 63

9.30-12.30

22 พค. 63

13.30-16.30

26 พค. 63

8.30-9.30

26 พค. 63

9.30-12.30

3

29 พค. 63

13.30-16.30

3

2 มิย. 63

8.30-9.30

2 มิย. 63

9.30-10.30

2 มิย. 63

10.30-12.30

2 มิย. 63

1

คณะกายภาพบาบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

1

สอบบรรยายครั้งที่ 1 (หัวข้ อ 1-7) 7 ชม.

online

online
สุ กลั ยา
สายธิดา

online

Active learning
2

online

online

PT for hepatic disease

จินตนา

หน้ า 11

รุ จิรวรรณ

online

8

9

สถานที่ /
ห้ องเรียน

อาจารย์

สอบปฏิบัติ

สอบบรรยาย

ประเมินในชั้นเรียน

สัมมนาเสริมปฏิบตั ิ

สัมมนาเสริมบรรยาย

เวลา

ปฏิบัติ

วันที่

บรรยาย

สัปดาห์ ที่

มคอ. 3

หัวข้ อ
พิเศษ/Head

ร่ วมสอน

ร่ วมสอน

ร่ วมสอน

16 มิย. 63

10.30-12.30

2

PT for chronic renal failure

จินตนา

รุ จิรวรรณ

online

16 มิย. 63

13.30-16.30

3

PT for Haematologic disease patients

จินตนา

รุ จิรวรรณ

online

19 มิย. 63

13.30-16.30

3

PT for HIV patients

สุ กลั ยา

online

23 มิย. 63

8.30-9.30

Hospice physical therapy

สุ กลั ยา

online

23 มิย. 63

9.30-12.30

3

สุ กลั ยา

online

26 มิย. 63

13.30-15.30

2

Hospice physical therapy
PT for hepatic disease, PT for chronic renal failure, PT for
Haematologic disease patients

จินตนา

30 มิย. 63

9.30-10.30

สอบบรรยายครั้งที่ 2 (หัวข้ อ 11,13,16,19,23,25-26,33) 8 ชม.

สุ กลั ยา

รวม

1

1
15

คณะกายภาพบาบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

0

0

45

0

2

0

หน้ า 12

รุ จิรวรรณ

online
online

มคอ. 3

1

2

3

4

สถานที่ /
ห้ องเรียน

อาจารย์

สอบปฏิบัติ

สอบบรรยาย

ประเมินในชั้นเรียน

สัมมนาเสริมปฏิบตั ิ

สัมมนาเสริมบรรยาย

เวลา

ปฏิบัติ

วันที่

บรรยาย

สัปดาห์ ที่

สาหรับนิสติ ครึ่งหลัง (section 2)

หัวข้ อ
พิเศษ/Head

5 พค. 63

8.30-9.30

1

Physiological Changes in pregnancy and lactation

5 พค. 63

9.30-10.30

1

5 พค. 63

10.30-11.30

5 พค. 63

ร่ วมสอน

ร่ วมสอน

ร่ วมสอน

สุ กลั ยา

online

Pregnancy and Labor

นพ.เกษม

online

1

PT for Obstetric

ประภาวดี

online

11.30-12.30

1

PT for metabolic syndrome and DM patients

สุ กลั ยา

online

8 พค. 63

13.30-14.30

1

Physiological Changes in Geriatrics & PT for Geriatrics

สุ กลั ยา

online

8 พค. 63

14.30-15.30

1

PT for Psychiatric Patients

สายธิดา

online

8 พค. 63

15.30-16.30

1

PT for Cancer and Mastectomy patients

สายธิดา

online

12 พค. 63

8.30-9.30

1

PT for Systemic Lupus Erythematosus patients

สุ กลั ยา

online

12 พค. 63

9.30-12.30

3

PT for Geriatrics

สุ กลั ยา

สายธิดา

13 พค. 63

13.30-16.30

3

PT in Psychiatric Patients

สายธิดา

สุ กลั ยา

online
online

15 พค. 63

13.30-16.30

3

PT in Cancer and Mastectomy patients

สายธิดา

สุ กลั ยา

online

19 พค. 63

8.30-9.30

PT for Burn patiens

สุ กลั ยา

19 พค. 63

9.30-11.30

2

PT for women health

ประภาวดี

ณัฐกาญจน์

online

19 พค. 63

11.30-12.30

1

PT for Obstetric

ประภาวดี

ณัฐกาญจน์

online

22 พค. 63

13.30-16.30

3

PT for Obstetric

ประภาวดี

ณัฐกาญจน์

online

26 พค. 63

8.30-9.30

1

1

คณะกายภาพบาบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

PT for Bone Marrow Transplantation patients

หน้ า 13

สุ กลั ยา

online

online

5

6

7

8

สถานที่ /
ห้ องเรียน

อาจารย์

สอบปฏิบัติ

สอบบรรยาย

ประเมินในชั้นเรียน

สัมมนาเสริมปฏิบตั ิ

สัมมนาเสริมบรรยาย

เวลา

ปฏิบัติ

วันที่

บรรยาย

สัปดาห์ ที่

มคอ. 3

หัวข้ อ
พิเศษ/Head

ร่ วมสอน

ร่ วมสอน

ร่ วมสอน

จินตนา

รุ จิรวรรณ

online

ประภาวดี

ณัฐกาญจน์

online

รุ จิรวรรณ

online

26 พค. 63

9.30-12.30

3

PT for metabolic syndrome and PT for DM patients

29 พค. 63

13.30-15.30

2

PT for women health, PT for Obstetric

29 พค. 63

15.30-16.30

1

จินตนา

2 มิย. 63

8.30-9.30

PT for metabolic syndrome and PT for DM patients
Effects of smoking on human health and PT in smoking
control

2 มิย. 63

9.30-12.30

3

PT for Haematologic disease patients

จินตนา

รุ จิรวรรณ

online

2 มิย. 63

13.30-15.30

2

PT for hepatic disease

จินตนา

รุ จิรวรรณ

online

5 มิย. 63

13.30-15.30

2

PT for chronic renal failure

จินตนา

รุ จิรวรรณ

online

5 มิย. 63

15.30-16.30

PT for HIV patients

สุ กลั ยา

9 มิย. 63

8.30-10.30

9 มิย. 63

10.30-11.30

1

Common eye diseases

พญ.พิชญา

online

9 มิย. 63

11.30-12.30

1

Common skin diseases

พญ.ปิ ยกานต์

online

12 มิย. 63

13.30-14.30

สอบบรรยายครั้งที่ 1 (หัวข้ อ 1-7) 7 ชม.

สุ กลั ยา

online

12 มิย. 63

14.30-16.30

2

Smoking cessation and counseling (5A)

สุ กลั ยา

ประภาวดี

online

16 มิย. 63

8.30-10.30

2

PT for Bone Marrow Transplantation patients

สุ กลั ยา

ประภาวดี

online

16 มิย. 63

10.30-12.30

2

PT for Systemic Lupus Erythematosus patients

สุ กลั ยา

สายธิดา

online

16 มิย. 63

13.30-16.30

3

PT in Burn patients

สุ กลั ยา

สายธิดา

online

19 มิย. 63

13.30-16.30

3

PT for HIV patients (VDO)

สุ กลั ยา

online

23 มิย. 63

8.30-9.30

Hospice physical therapy

สุ กลั ยา

online

1

1

สุ กลั ยา

online

online

Active learning

1

1

คณะกายภาพบาบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

online

หน้ า 14

9

23 มิย. 63

9.30-12.30

3

26 มิย. 63

13.30-14.30

1

26 มิย. 63

14.30-15.30

1

30 มิย. 63

9.30-10.30
รวม

สอบปฏิบัติ

สอบบรรยาย

ประเมินในชั้นเรียน

สัมมนาเสริมปฏิบตั ิ

สัมมนาเสริมบรรยาย

เวลา

ปฏิบัติ

วันที่

บรรยาย

สัปดาห์ ที่

มคอ. 3

1
15

คณะกายภาพบาบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

0

0

45

0

2

สถานที่ /
ห้ องเรียน

อาจารย์
หัวข้ อ
พิเศษ/Head
Hospice physical therapy (VDO)
PT for Systemic Lupus Erythematosus patients, PT in Burn
patients
PT for Bone Marrow Transplantation patients, Smoking
cessation and counseling (5A)

สุ กลั ยา

สอบบรรยายครั้งที่ 2 (หัวข้ อ 11,13,17,21,25,27-28,35) 8 ชม.

สุ กลั ยา

0

หน้ า 15

ร่ วมสอน

ร่ วมสอน

ร่ วมสอน
online

สุ กลั ยา

สายธิดา

สุ กลั ยา

ประภาวดี

online

online

มคอ. 3

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรม

ผลการเรียนรู้

1

คุณธรรมจริ ยธรรม
1.2
(1.1, 1.3, 1.4)

2

ความรู ้
2.2, 2.3
(2.1)
ทักษะทางปัญญา
3.1, 3.3, 3.4

3

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่ประเมิน

- ความมีระเบียบวินยั ในการเข้า ตลอดภาค
เรี ยน
การศึกษา
- สังเกตพฤติกรรมการมีส่วน
ร่ วมกับเพื่อน
- ประเมินการสอบทฤษฏี
สัปดาห์ที่ 5 และ 9
- การสัมมนากรณี ศึกษา

สั ดส่ วนการ
ประเมิน
5%

50 %

- ประเมินการสัมมนา
สัปดาห์ที่ 2-8
กรณี ศึกษา
- สังเกตพฤติกรรมการมีส่วน
ร่ วมกับเพื่อน
4
ทักษะความสัมพันธ์ - ประเมินการสัมมนา
สัปดาห์ที่ 2-8
ระหว่างบุคคลและ กรณี ศึกษา
ความรับผิดชอบ -สังเกตพฤติกรรมการมีส่วน
4.2, 4.3
ร่ วมกับเพื่อน
(4.1, 4.4)
5
ทักษะการวิเคราะห์ - ประเมินการสัมมนา
สัปดาห์ที่ 2-8
เชิงตัวเลข การสื่ อสาร กรณี ศึกษา
และการใช้เทคโนโลยี - สังเกตพฤติกรรมการมีส่วน
สารสนเทศ
ร่ วมกับเพื่อน
5.3
(5.2)
6
การปฏิบตั ิทางวิชาชีพ - สังเกตพฤติกรรมขณะสัมมนา
(6.1, 6.2, 6.3, 6.4) กรณี ศึกษา
หมายเหตุ ผลการเรียนรู้ในเครื่ องหมาย () หมายถึง ความรับผิดชอบรอง

35 %

คณะกายภาพบาบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หน้ า 16

5%

5%

-

มคอ. 3

รายละเอียดการประเมิน และเกณฑ์ การพิจารณาตัดเกรด
การประเมินผล
1. การประเมินผลภาคทฤษฎี โดยการสอบข้อเขียน
50%
หัวข้อ Physiological Changes in pregnancy and lactation, Pregnancy and Labor, PT for Obstetric, PT
for Psychiatric Patients, PT for Cancer and Mastectomy patients, PT for metabolic syndrome and DM
patients, PT for Bone Marrow Transplantation patients, PT for Systemic Lupus Erythematosus
patients, Physiological Changes in Geriatrics & PT for Geriatrics, PT for HIV patients, PT for Burn
patiens, Hospice physical therapy, Effects of smoking on human health and PT in smoking control,
Common skin diseases, Common eye diseases หัวข้อละ 3.33%
2. การสัมมนา
50%
PT for Obstetric & PT for women health, PT for DM patients, PT for Geriatrics,
PT for Psychiatric & CA and mastectomy (25%),
PT for SLE & PT for BMT, PT for Burn & Smoking control and counseling,
Hepatic disease & Chronic renal failure & Hematologic diseases (25%)
รวม
100%
• เกณฑ์ การพิจารณาตัดเกรด : อิงเกณฑ์
นิสิตต้องเข้าเรี ยนครบร้อยละ 80 จึงจะมีสิทธิ์สอบ นิสิตต้องได้คะแนนการสอบภาคทฤษฎีไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 50 และต้องได้คะแนนการสัมมนาไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 60 โดยอยูใ่ นดุลพินิจของอาจารย์ผปู ้ ระเมิน
คะแนนรวมของนิสิตต้องได้เกรด C จึงจะถือว่าสอบผ่าน มีระดับคะแนนเป็ นดังนี้
ระดับคะแนน
80.0-100
75.0-79.9
70.0-74.9
65.0-69.9
55.0-64.9
50.0-59.9
45.0-49.9
< 45

คณะกายภาพบาบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ระดับเกรด
A
B+
B
C+
C
D+
D
E

หน้ า 17

มคอ. 3

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลัก
1. Avers D, Wong RA., Eds. Guccione’s geriatric physical therapy. 4th ed. St. Louis: Elsevier, 2020:
400-24.
2. Frontera WR, ed. Delisa’s physical medicine & rehabilitation: principle and practice. 5th ed.
Philadelphia:Lippincott Williams & Wilkins, 2010.
3. Grabois M, Garrison SJ, Hart KA, Lehmkuhl LD, eds. Physical medicine and rehabilitation : the
complete approach. Malden : Blackwell Science, 2000.
4. O’Sullivan SB, Schmitz TJ, eds. Physical rehabilitation. 5th ed. Philadelphia : F.A. Davis, 2007.
5. Cameron MH, Monroe LG, eds. Physical rehabilitation : evidence-based examination, evaluation, and
intervention. St Louis : Saunders Elsevier, 2007.
6. Braddom RL, ed. Physical medicine & rehabilitation. 4th ed. Philadelphia : Elsevier Saunders, 2011.
2. เอกสารและข้ อมูลสาคัญ 3. เอกสารและข้ อมูลแนะนา หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิ ทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
- ประเมินผลการจัดการเรี ยนการสอนของรายวิชา
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
- การสังเกตการสอนของผูส้ อน โดยทีมผูร้ ่ วมสอน
- ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพของงานที่มอบหมายสามารถตอบเป้าประสงค์ที่ต้งั ไว้
- การประเมินโดยนิสิต
3. การปรับปรุงการสอน
ข้ อเสนอแนะจากการประเมิน
การดาเนินการปรับปรุง
ความต้ องการการสนับสนุนจาก
รายวิชา
สาขาวิชา/คณะ
ไม่มี

จากสถานการณ์โรคระบาด
COVID-19 จึงจัดการเรี ยนการ
สอนออนไลน์

ไม่มี

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา
- การกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนการสอบ/สัมมนา และการให้คะแนนพฤติกรรม
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- มีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามการพัฒนาผลการเรี ยนรู ้ในแต่ละด้านของรายวิชาโดยอาจารย์
ผูส้ อน ผูร้ ่ วมสอน และการประเมินตนเองโดยนิสิตหลังเสร็ จสิ้ นการเรี ยนการสอน
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิ ทธิผลของรายวิชา
- นาข้อคิดเห็นของนิ สิตมาประมวลเพื่อปรับปรุ งรู ปแบบการเรี ยนการสอนวิธีการสัมมนาและการ
ค้นคว้าด้วยตนเองโดยผลจากการประมวลจะนาไปปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอนในรุ่ นต่อไป
- รวบรวมผลการประเมินการสอนจากนิสิตและอาจารย์ผสู ้ อนเพื่อพัฒนาเนื้อหาสาระให้ทนั สมัยปรับ
วิธีการเรี ยนการสอนและวิธีการประเมินผลให้ตรงกับผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวัง
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