
 
จ ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร     248    หน่วยกิต 
1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป        จ ำนวน    30    หน่วยกิต 
      เน้ือหำวชิำครอบคลุมสำระของกลุ่มวชิำสงัคมศำสตร์ 
มนุษยศำสตร์ ภำษำและกลุ่มวชิำวทิยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 
      890-175  ภำษำและกำรส่ือสำร                                  6(4-4-10) 
    895-173  วถีิถ่ิน วถีิไทย วิถีอำเซียน                           6(4-4-10) 
    895-174  จุดประกำยควำมคิด                                    2(1-2-3) 
    345-103  เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์และ                       3(2-2-5) 
                     สำรสนเทศเพื่อกำรคิดสร้ำงสรรค ์                                     
     895-175  ประโยชนเ์พื่อนมนุษย ์                                5(2-6-7) 
     895-176  ศำสตร์พระรำชำ ต ำรำแห่งชีวติ                   5(3-4-8) 
     388-201  พ้ืนฐำนกำรปฏิสมัพนัธ์                               1(0-2-1) 
     388-202  กำรปฏิสมัพนัธ์                                           1(0-2-1) 
     388-203  กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 1                            1(0-0-3) 
2. หมวดวชิาเฉพาะ                                 จ านวน   212   หน่วยกติ 
    1)  กลุ่มวชิำพ้ืนฐำนเฉพำะแพทย ์                       79   หน่วยกิต 
         - วชิำบงัคบั                                                    75   หน่วยกิต 
311-104  ฟิสิกส์พ้ืนฐำนทำงกำรแพทย ์                         2(1-2-3) 
311-105  ชีวกำรแพทยพ้ื์นฐำน          3(2-2-5) 
364-221  พ้ืนฐำนพนัธุศำสตร์และจีโนมิกส์มนุษย ์       4(2-2-8) 
388-211  ประวติัศำสตร์กำรแพทย ์          2(1-0-5) 
311-231  ภูมิคุม้กนัของร่ำงกำยและกำรติดเช้ือ              6(2-4-12) 
311-241  ระบบหำยใจ          4(1-2-9) 
311-251  ระบบหวัใจและหลอดเลือด          4(2-2-8) 
311-271  ระบบยอ่ยอำหำรและโภชนำกำร                    6(2-4-12)     
311-281  ระบบทำงเดินปัสสำวะและ                            6(2-4-12) 
                ระบบสืบพนัธ์ุ     
388-291  กำรสมัผสัชีวติแพทย ์         3(0-4-5) 
311-311  ระบบต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม         4(1-2-9) 
311-321  ระบบประสำท กำรเคล่ือนไหวและ               6(2-4-12) 
                พฤติกรรม 1                                        
311-322  ระบบประสำท กำรเคล่ือนไหวและ         4(2-2-8) 
                พฤติกรรม 2                                  
367-261  เวชศำสตร์ชุมชน 1         4(1-4-7) 
367-331  เวชศำสตร์ชุมชน 2         4(0-4-8) 
388-304  พ้ืนฐำนทกัษะทำงคลินิกและ          1(0-2-1) 
                เวชจริยศำสตร์ 1                                  

388-305  พ้ืนฐำนทกัษะทำงคลินิกและ                1(0-2-1) 
               เวชจริยศำสตร์ 2  
364-341  ระบบเลือดและชีววทิยำของเน้ืองอก    6(2-4-12) 
388-351  วงจรชีวติมนุษย ์                                   3(1-2-6) 
388-491  บทน ำเวชศำสตร์คลินิก                        2(0-2-4) 
       - วชิำเลือก  เลือกจำกรำยวชิำต่อไปน้ี         4  หน่วยกิต    
321-112  ชีววทิยำกำรสืบพนัธ์ุ               2(2-0-4) 
336-211  เภสชัวทิยำทัว่ไป                 2(2-0-4) 
336-212  ยำและผลิตภณัฑสุ์ขภำพ                      2(2-0-4) 
               ในชีวติประจ ำวนั    
336-213  สำรพิษในชีวติประจ ำวนั                2(2-0-4) 
340-456  นิติวทิยำศำสตร์เบ้ืองตน้                2(2-0-4) 
348-111  บทน ำชีววทิยำโมเลกลุกำรแพทย ์        2(1-2-3) 
348-306  เทคโนโลยขีองยนี                   2(2-0-4) 
348-311  เทคโนโลยชีีวภำพกำรแพทย ์              2(2-0-4) 
364-301  กำรแปลผลโรคติดเช้ือ                         2(1-2-3) 
               ทำงหอ้งปฏิบติักำร        
364-302  เวชพนัธุศำสตร์ส ำหรับเวชฏิบติั          2(1-2-3) 
364-303  กำรแปลผลทำงโลหิตวทิยำคลินิก       2(1-2-3) 
364-304  พ้ืนฐำนทำงพยำธิวทิยำกำยวภิำค         2(0-4-2) 
373-301  อณูชีววทิยำในทำงกำรแพทย ์             2(2-0-4) 
373-302  เทคนิคปฏิบติักำรพ้ืนฐำน                   2(0-4-2) 
               ทำงอณูชีววทิยำ    
และรำยวชิำอ่ืน ๆ ท่ีจะเพ่ิมเติมในภำยหลงั 
                                                 
     2)  กลุ่มวชิาชีพ                      จ ำนวน      133   หน่วยกิต 
         - วชิำบงัคบั                                         120   หน่วยกิต 
388-411 กำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 1                     2(1-0-5) 
388-412 กำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 2                     3(0-4-5) 
388-421 สุขภำพและโรคของผูใ้หญ่ 
 และผูสู้งอำย ุ1                                   4(2-2-8) 
388-422 สุขภำพและโรคของผูใ้หญ่ 
                และผูสู้งอำย ุ2                                  3(0-4-5) 
388-423 สุขภำพและโรคของผูใ้หญ่ 
 และผูสู้งอำย ุ3                                  3(0-4-5) 
388-521 สุขภำพและโรคของผูใ้หญ่                        
                และ ผูสู้งอำย ุ4                                2(1-2-3) 

หลกัสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
ช่ือย่อปริญญาภาษาไทย    พ.บ.                 ภาษาองักฤษ    M.D. 



388-522 สุขภำพและโรคของผูใ้หญ่ 
 และผูสู้งอำย ุ5 4(0-6-6) 
388-621 เวชปฏิบติัอำยรุกรรม 8(0-48-0) 
388-622 เวชปฏิบติัจิตเวชกรรม 2(0-12-0) 
388-431 กำรดูแลผูป่้วยก่อน-หลงัผำ่ตดั 1 3(1-2-6) 
388-432 กำรดูแลผูป่้วยก่อน-หลงัผำ่ตดั 2 4(0-6-6) 
388-433 กำรดูแลผูป่้วยก่อน-หลงัผำ่ตดั 3 3(0-4-5) 
388-531 กำรดูแลผูป่้วยก่อน-หลงัผำ่ตดั 4 2(1-2-3) 
388-532 กำรดูแลผูป่้วยก่อน-หลงัผำ่ตดั 5 4(0-6-6) 
388-631 เวชปฏิบติัศลัยกรรม 8(0-48-0) 
388-571 สุขภำพ โรค และกำรฟ้ืนฟ ู                 
 ทำงออร์โธปิดิกส์ 1 2(1-2-3) 
388-572 สุขภำพ โรค และกำรฟ้ืนฟ ู                 
 ทำงออร์โธปิดิกส์ 2 2(0-2-4) 
388-632 เวชปฏิบติัออร์โธปิดิกส์ 4(0-24-0) 
388-573 เวชศำสตร์ผูป่้วยนอกส ำหรับ                         
 แพทยป์ฐมภูมิ 3(1-3-5) 
388-441 เวชศำสตร์ครอบครัวและ 
 เวชศำสตร์ชุมชน 1 2(1-2-3) 
388-442 เวชศำสตร์ครอบครัวและ 
 เวชศำสตร์ชุมชน 2 3(0-4-5) 
388-541 เวชศำสตร์ครอบครัวและ 
 เวชศำสตร์ชุมชน 3 2(1-2-3) 
388-542 เวชศำสตร์ครอบครัวและ 
 เวชศำสตร์ชุมชน 4                                       4(0-6-6)            
388-641 เวชปฏิบติัครอบครัวและชุมชน            2(0-12-0) 
388-551 สุขภำพและโรคตั้งแต่ระยะ 
 ปฏิสนธิ-วยัรุ่น 1           3(1-2-6) 
388-552 สุขภำพและโรคตั้งแต่ระยะ 
 ปฏิสนธิ-วยัรุ่น 2          2(0-2-4) 
388-553 สุขภำพและโรคตั้งแต่ระยะ 
 ปฏิสนธิ-วยัรุ่น 3          3(0-4-5) 
388-651 เวชปฏิบติักมุำรเวชกรรม          6(0-36-0) 
388-561 สุขภำพและโรคของสตรี 1          3(1-2-6) 
388-562 สุขภำพและโรคของสตรี 2          3(0-4-5) 
388-563 สุขภำพและโรคของสตรี 3          2(0-2-4) 
388-661 เวชปฏิบติัสูติ-นรีเวชกรรม          6(0-36-0) 
388-471 เวชศำสตร์ผูป่้วยนอกดำ้นจกัษุ โสต  
 ศอ นำสิกวทิยำ 1          2(1-0-5)  
 

388-472 เวชศำสตร์ผูป่้วยนอกดำ้นจกัษุ โสต  
                ศอ นำสิกวทิยำ 2    3(0-4-5) 
388-581 เวชศำสตร์ฉุกเฉินและอุบติัเหตุ 1    2(1-2-3) 
388-582 เวชศำสตร์ฉุกเฉินและอุบติัเหตุ 2    2(0-2-4) 
388-681 เวชปฏิบติัฉุกเฉินและอบุติัเหต ุ    4(0-24-0) 
               - วชิำเลือก  เลือกเสริมประสบกำรณ์จำกรำยวชิำ
ต่อไปน้ี   13  หน่วยกิต 
361-601  เสริมประสบกำรณ์กมุำรเวชกรรม 1     4(0-24-0) 
361-602  เสริมประสบกำรณ์กมุำรเวชกรรม 2     2(0-12-0) 
362-601 เสริมประสบกำรณ์จกัษวุทิยำ                2(0-12-0)                              
363-601  เสริมประสบกำรณ์จิตเวชกรรม 1         4(0-24-0) 
363-602  เสริมประสบกำรณ์จิตเวชกรรม 2         2(0-12-0) 
364-601  เสริมประสบกำรณ์กำรปฏิบติักำร        2(0-12-0) 
               พ้ืนฐำนดำ้นศลัยพยำธิวิทยำ   
364-602  เสริมประสบกำรณ์เวชศำสตร์              2(0-12-0) 

กำรบริกำรโลหิตในเวชปฏิบติั           
364-603  เสริมประสบกำรณ์เวชพนัธุศำสตร์      2(0-12-0) 

และกำรใหค้  ำปรึกษำทำงพนัธุกรรม   
364-604  เสริมประสบกำรณ์นิติเวชศำสตร์         2(0-12-0) 
365-601  เสริมประสบกำรณ์รังสีวทิยำ 1             4(0-24-0) 
365-602  เสริมประสบกำรณ์รังสีวทิยำ 2             2(0-12-0) 
366-601  เสริมประสบกำรณ์กำรจดักำร              2(0-12-0) 

ทำงเดินหำยใจและกำรใหย้ำระงบัควำมรู้สึก  
366-602  เสริมประสบกำรณ์กำรดูแล                  2(0-12-0) 
               ระบบหำยใจ 
365-603  เสริมประสบกำรณ์รังสีวทิยำ                2(0-12-0) 
               กระดูกและขอ้ 
365-604  เสริมประสบกำรณ์กำรดูแล                 2(0-12-0) 
               ผูป่้วยโรคมะเร็ง 
367-601  เสริมประสบกำรณ์ผูป่้วยนอก              4(0-24-0) 

เวชศำสตร์ครอบครัว 1    
367-602  เสริมประสบกำรณ์ผูป่้วยนอก               2(0-12-0) 

เวชศำสตร์ครอบครัว 2    
367-603 เสริมประสบกำรณ์อำชีวเวชศำสตร์ 1           4(0-24-0) 
367-604 เสริมประสบกำรณ์อำชีวเวชศำสตร์ 2             2(0-12-0) 
367-605 เสริมประสบกำรณ์ระบำดวทิยำ             2(0-12-0) 
              เบ้ืองตน้และกำรวเิครำะห์ขอ้มูล  
368-601 เสริมประสบกำรณ์ศลัยศำสตร์ทัว่ไป 1  4(0-24-0) 
368-602 เสริมประสบกำรณ์ศลัยศำสตร์ทัว่ไป 2  2(0-12-0) 
368-603 เสริมประสบกำรณ์ศลัยศำสตร์              2(0-12-0) 
              หวัใจและทรวงอก    
368-604 เสริมประสบกำรณ์ประสำท                  2(0-12-0) 
              ศลัยศำสตร์                             



368-605 เสริมประสบกำรณ์กมุำรศลัยศำสตร์            2(0-12-0) 
368-606 เสริมประสบกำรณ์ศลัยศำสตร์ตกแต่ง         2(0-12-0) 
368-607 เสริมประสบกำรณ์ศลัยศำสตร์                    2(0-12-0) 
              อุบติัเหต ุ
368-608 เสริมประสบกำรณ์ศลัยศำสตร์                    2(0-12-0) 
              ระบบปัสสำวะ  
368-609 เสริมประสบกำรณ์ศลัยศำสตร์หลอดเลือด  2(0-12-0) 
369-601 เสริมประสบกำรณ์กำรบำดเจ็บทำง             2(0-12-0) 
              ออร์โธปิดิกส์  
369-602 เสริมประสบกำรณ์ศลัยศำสตร์ทำงมือ      2(0-12-0) 
369-603 เสริมประสบกำรณ์กีฬำเวชศำสตร์      2(0-12-0) 
369-604 เสริมประสบกำรณ์ศลัยศำสตร์                    2(0-12-0) 
              กระดูกสนัหลงั  
369-605 เสริมประสบกำรณ์กมุำรออร์โธปิดิกส์      2(0-12-0) 
369-606 เสริมประสบกำรณ์ศลัยศำสตร์                    2(0-12-0) 
              ขอ้สะโพกและขอ้เข่ำ      
369-607 เสริมประสบกำรณ์เวชศำสตร์ฟ้ืนฟ ู1     4(0-24-0) 
369-608 เสริมประสบกำรณ์เวชศำสตร์ฟ้ืนฟ ู2     2(0-12-0) 
370-601 เสริมประสบกำรณ์สูติ-นรีเวชกรรม 1     4(0-24-0) 
370-602 เสริมประสบกำรณ์สูติ-นรีเวชกรรม 2     2(0-12-0) 
370-603 เสริมประสบกำรณ์กำรตรวจ                      2(0-12-0) 
              คล่ืนเสียงควำมถ่ีสูงเบ้ืองตน้ทำง 
              สูติศำสตร์และนรีเวชวทิยำ   
370-604 เสริมประสบกำรณ์กำรดูแลก่อนคลอด      2(0-12-0) 
370-605 เสริมประสบกำรณ์กำรดูแลผูป่้วยนอก       2(0-12-0) 
              ดำ้นนรีเวชวทิยำ  
370-606 เสริมประสบกำรณ์กำรดูแล                       2(0-12-0) 
              ในหอ้งคลอด  
371-601 เสริมประสบกำรณ์ทำงดำ้นหู คอ จมูก      2(0-12-0) 
              ศีรษะและล ำคอ  
372-601 เสริมประสบกำรณ์อำยรุกรรม 1               4(0-24-0) 
372-602 เสริมประสบกำรณ์อำยรุกรรม 2               2(0-12-0) 
372-603  เสริมประสบกำรณ์เวชบ ำบดัวกิฤต          2(0-12-0) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

373-601 เสริมประสบกำรณ์กำรวจิยัทำง         4(0-24-0) 
              อณูชีววทิยำทำงกำรแพทย ์  
373-602 เสริมประสบกำรณ์เทคนิค                 4(0-24-0)   
              ทำงอณูชีววทิยำ 
374-601 เสริมประสบกำรณ์วศิวกรรม             4(0-24-0) 
              ชีวกำรแพทย ์    
375-601 เสริมประสบกำรณ์เวชปฎิบติั             4(0-24-0) 
              ฉุกเฉินและอุบติัเหตุ 1   
375-602 เสริมประสบกำรณ์เวชปฎิบติั             2(0-12-0) 
              ฉุกเฉินและอุบติัเหตุ 2                
388-401 เลือกเฉพำะ                                5(x-y-z)                                   
388-601 เลือกเสริมประสบกำรณ์ 2                 4(x-y-z) 
รวมทั้งรำยวชิำเลือกอ่ืน ๆ ท่ีจะเพ่ิมเติมในภำยหลงั 
 

3. หมวดวชิาเลือกเสรี       จ ำนวน    6   หน่วยกิต 
-  ชั้นปีท่ี 1 รำยวชิำ 388-101 เลือกเสริมประสบกำรณ์ 

ทัว่ไป (General Experiential Learning Electives) จ ำนวน 
3 หน่วยกิต   เป็นกำรศึกษำหรือปฏิบติังำนในสำขำวชิำ
ต่ำง ๆ ตำมควำมสนใจ   ซ่ึงจะเป็นประโยชนต์่อกำร
ปฏิบติังำนใหส้อดคลอ้งกบัคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์  
อนัจะเป็นประโยชนต์่อกำรเรียนรู้และกำรด ำรงชีวติของ
นกัศึกษำ 
-  ชั้นปีท่ี 5 รำยวชิำ 388-501 เลือกเสริมประสบกำรณ์ 1  
จ ำนวน 3 หน่วยกิต ซ่ึงสำมำรถเลือกศึกษำหรือปฏิบติังำน
ในสำขำวชิำต่ำง ๆ ตำมควำมสนใจ ไม่จ ำเป็นตอ้งเป็น
สำขำวชิำทำงกำรแพทย ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 

ปีที ่1 
                ภาคการศึกษาที ่1                                                                            ภาคการศึกษาที ่2 

890-175   ภำษำและกำรส่ือสำร 6(4-4-10) 895-175 ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์ 5(2-6-7) 
895-173   วถีิถ่ิน วถีิไทย วถีิอำเซียน 6(4-4-10) 895-176   ศำสตร์พระรำชำ ต ำรำแห่งชีวติ 5(3-4-8) 
895-174 จุดประกำยควำมคิด 2(1-2-3) 311-104   ฟิสิกส์พ้ืนฐำนทำงกำรแพทย ์ 2(1-2-3) 
345-103   เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์และ

สำรสนเทศเพื่อกำรคิดสร้ำงสรรค ์       
3(2-2-5) 311-105 

388-101    
ชีวกำรแพทยพ้ื์นฐำน 
เลือกเสริมประสบกำรณ์ทัว่ไป 

3(2-2-5) 
3(x-y-z) 

                      รวม 17(11-12-28)                         รวม 18(x-y-z) 
 

              
 
        ปีที ่2 

ภาคการศึกษาที ่1  ภาคการศึกษาที ่2  
388-201  พ้ืนฐำนกำรปฏิสมัพนัธ์ 1(0-2-1) 388-202  กำรปฏิสมัพนัธ์ 1(0-2-1) 
388-211  ประวติัศำสตร์กำรแพทย ์ 2(1-0-5) 388-203  กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 1 1(0-0-3) 
364-221  พ้ืนฐำนพนัธุศำสตร์และ 4(2-2-8) 367-261  เวชศำสตร์ชุมชน 1           4(1-4-7) 
                จีโนมิกส์มนุษย ์  311-271  ระบบยอ่ยอำหำรและโภชนำกำร 6(2-4-12) 
311-231  ภูมิคุม้กนัของร่ำงกำยและ 
                กำรติดเช้ือ 

6(2-4-12) 311-281  ระบบทำงเดินปัสสำวะและ 
                ระบบสืบพนัธ์ุ 

6(2-4-12) 

311-241  ระบบหำยใจ 4(1-2-9) 388-291  กำรสมัผสัชีวติแพทย ์ 3(0-4-5) 
311-251  ระบบหวัใจและหลอดเลือด 4(2-2-8) รวม 21(6-14-43) 

รวม 21(8-12-43)   
 

     
 
                           
    
     
 
 
    
 
 
  
 
     
 
     



ปีที ่3 
ภาคการศึกษาที ่1  ภาคการศึกษาที ่2  
388-304 พ้ืนฐำนทกัษะทำงคลินิก 1(0-2-1) 388-305 พ้ืนฐำนทกัษะทำงคลินิก 1(0-2-1) 
               และเวชจริยศำสตร์ 1                 และเวชจริยศำสตร์ 2  
311-311 ระบบต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม           4(1-2-9) 364-341 ระบบเลือดและชีววทิยำ  6(2-4-12) 
311-321 ระบบประสำท กำรเคล่ือนไหว 6(2-4-12)                ของเน้ืองอก      
               และพฤติกรรม 1  388-351  วงจรชีวติมนุษย ์                                           3(1-2-6) 
311-322  ระบบประสำท กำรเคล่ือนไหว 4(2-2-8) xxx-xxx  วชิำพ้ืนฐำนเฉพำะแพทย ์(เลือก) 4(x-y-z) 
               และพฤติกรรม 2  COMPRE I  กำรสอบประมวลควำมรู้ขั้นท่ี 1 - 
367-331 เวชศำสตร์ชุมชน 2 4(0-4-8) รวม 14(x-y-z)         

รวม 19(5-14-38)      

  

           

 
                                          
                                                                                                                                           
                                                                         
                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                 ปีที ่4                                                  ปีที ่5  
388-491 บทน ำเวชศำสตร์คลินิก   2(0-2-4)    388-521 สุขภำพและโรคของผูใ้หญ่ 2(1-2-3) 
388-411   กำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 1                 2(1-0-5)   และผูสู้งอำย ุ4  
388-412   กำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 2                  3(0-4-5)  388-522 สุขภำพและโรคของผูใ้หญ่ 4(0-6-6) 
388-421 สุขภำพและโรคของผูใ้หญ่ 4(2-2-8)   และผูสู้งอำย ุ5  

 และผูสู้งอำย ุ1   388-531 กำรดูแลผูป่้วยก่อน-หลงัผำ่ตดั 4 2(1-2-3) 
388-422   สุขภำพและโรคของผูใ้หญ่ 3(0-4-5)  388-532 กำรดูแลผูป่้วยก่อน-หลงัผำ่ตดั 5 4(0-6-6) 

 และผูสู้งอำย ุ2   388-541 เวชศำสตร์ครอบครัวและ 2(1-2-3) 
388-423   สุขภำพและโรคของผูใ้หญ่  3(0-4-5)   เวชศำสตร์ชุมชน 3  

 และ ผูสู้งอำย ุ3                        388-542 เวชศำสตร์ครอบครัวและ 4(0-6-6) 
388-431   กำรดูแลผูป่้วยก่อน-หลงัผำ่ตดั 1 3(1-2-6)   เวชศำสตร์ชุมชน 4  
388-432   กำรดูแลผูป่้วยก่อน-หลงัผำ่ตดั 2   4(0-6-6)  388-551 สุขภำพและโรคตั้งแต่ระยะ 3(1-2-6) 
388-433 กำรดูแลผูป่้วยก่อน-หลงัผำ่ตดั 3 3(0-4-5)   ปฏิสนธิ-วยัรุ่น 1  
388-441 เวชศำสตร์ครอบครัวและเวชศำสตร์ 2(1-2-3)  388-552 สุขภำพและโรคตั้งแต่ระยะ 2(0-2-4) 

 ชุมชน 1    ปฏิสนธิ-วยัรุ่น 2  
388-442 เวชศำสตร์ครอบครัวและเวชศำสตร์ 3(0-4-5)  388-553 สุขภำพและโรคตั้งแต่ระยะ 3(0-4-5) 

 ชุมชน 2    ปฏิสนธิ-วยัรุ่น 3  
388-471       เวชศำสตร์ผูป่้วยนอกดำ้นจกัษุ โสต  2(1-0-5)  388-561 สุขภำพและโรคของสตรี 1 3(1-2-6) 

 ศอ นำสิกวทิยำ 1       388-562 สุขภำพและโรคของสตรี 2 3(0-4-5) 
388-472       เวชศำสตร์ผูป่้วยนอกดำ้นจกัษุ โสต 3(0-4-5)  388-563 สุขภำพและโรคของสตรี 3 2(0-2-4) 

 ศอ นำสิกวทิยำ 2       388-571      สุขภำพ โรค และกำรฟ้ืนฟทูำง  2(1-2-3)   

388-401 เลือกเฉพำะ 5(x-y-z)   ออร์โธปิดิกส์ 1                          
 รวม 42(x-y-z)  388-572      สุขภำพ โรค และกำรฟ้ืนฟทูำง 2(0-2-4)   
     ออร์โธปิดิกส์ 2  
    388-573 เวชศำสตร์ผูป่้วยนอกส ำหรับ 3(1-3-5) 
     แพทยป์ฐมภูมิ  
    388-581 เวชศำสตร์ฉุกเฉินและอุบติัเหตุ 1 2(1-2-3) 
    388-582 เวชศำสตร์ฉุกเฉินและอุบติัเหตุ 2 2(0-2-4) 
    388-501 เลือกเสริมประสบกำรณ์ 1 3(x-y-z) 
    COMPRE 2 กำรสอบประมวลควำมรู้ขั้นท่ี 2  
     รวม 48(x-y-z) 

  
   
     
       
            
- 
                                                                                                  
                                                                                               

 
 



                      ปีที ่6 
388-621 เวชปฏิบติัอำยรุกรรม 8(0-48-0) 
388-622 เวชปฏิบติัจิตเวชกรรม 2(0-12-0) 
388-631 เวชปฏิบติัศลัยกรรม 8(0-48-0) 
388-632 เวชปฏิบติัออร์โธปิดิกส์ 4(0-24-0) 
388-641      เวชปฏิบติัครอบครัวและชุมชน 2(0-12-0) 
388-651 เวชปฏิบติักมุำรเวชกรรม 6(0-36-0) 
388-661 เวชปฏิบติัสูติ-นรีเวชกรรม 6(0-36-0) 
388-681 เวชปฏิบติัฉุกเฉินและอบุติัเหตุ 4(0-24-0) 
xxx-xxx กลุ่มวชิำชีพ (เลือก) 8(x-y-z)   

COMPRE 3 กำรสอบประมวลควำมรู้ขั้นท่ี 3  
 รวม 48(x-y-z) 

    
    
     
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
จ ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร     248    หน่วยกิต 
1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป        จ ำนวน      30    หน่วยกิต 

        เน้ือหำวชิำครอบคลุมสำระของกลุ่มวชิำสงัคมศำสตร์ 
มนุษยศำสตร์ ภำษำและกลุ่มวชิำวทิยำศำสตร์และ
คณิตศำสตร์ 
  890-175  ภำษำและกำรส่ือสำร                              6(4-4-10) 
 895-173  วถีิถ่ิน วถีิไทย วถีิอำเซียน                       6(4-4-10) 
 895-174  จุดประกำยควำมคิด                                2(1-2-3) 
 345-103  เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์และ                   3(2-2-5) 
                 สำรสนเทศเพื่อกำรคิดสร้ำงสรรค ์                                     
  895-175  ประโยชนเ์พื่อนมนุษย ์                           5(2-6-7) 
  895-176  ศำสตร์พระรำชำ ต ำรำแห่งชีวติ              5(3-4-8) 
  388-201  พ้ืนฐำนกำรปฏิสมัพนัธ์                          1(0-2-1) 
  388-202  กำรปฏิสมัพนัธ์                                      1(0-2-1) 
  388-203  กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 1                       1(0-0-3) 
 
2. หมวดวชิาเฉพาะ                           จ านวน   212   หน่วยกติ 
    1)  กลุ่มวชิำพ้ืนฐำนเฉพำะแพทย ์                  79   หน่วยกิต 
         - วชิำบงัคบั                                               75   หน่วยกิต 
311-104  ฟิสิกส์พ้ืนฐำนทำงกำรแพทย ์                   2(1-2-3) 
311-105  ชีวกำรแพทยพ้ื์นฐำน    3(2-2-5) 
364-221  พ้ืนฐำนพนัธุศำสตร์และจีโนมิกส์มนุษย ์ 4(2-2-8) 
388-211  ประวติัศำสตร์กำรแพทย ์    2(1-0-5) 
311-231  ภูมิคุม้กนัของร่ำงกำยและกำรติดเช้ือ        6(2-4-12) 
311-241  ระบบหำยใจ    4(1-2-9) 
311-251  ระบบหวัใจและหลอดเลือด    4(2-2-8) 
311-271  ระบบยอ่ยอำหำรและโภชนำกำร              6(2-4-12)     
311-281  ระบบทำงเดินปัสสำวะและ                      6(2-4-12) 
                ระบบสืบพนัธ์ุ     
388-291  กำรสมัผสัชีวติแพทย ์   3(0-4-5) 
311-311  ระบบต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม   4(1-2-9) 

311-321  ระบบประสำท กำรเคล่ือนไหวและ        6(2-4-12) 
                พฤติกรรม 1                                        

311-322  ระบบประสำท กำรเคล่ือนไหวและ  4(2-2-8) 
                พฤติกรรม 2                                  

367-261  เวชศำสตร์ชุมชน 1   4(1-4-7) 
367-331  เวชศำสตร์ชุมชน 2   4(0-4-8) 

388-304  พ้ืนฐำนทกัษะทำงคลินิกและ             1(0-2-1) 
                เวชจริยศำสตร์ 1                                  
388-305  พ้ืนฐำนทกัษะทำงคลินิกและ                   1(0-2-1) 

               เวชจริยศำสตร์ 2  
364-341  ระบบเลือดและชีววทิยำของเน้ืองอก       6(2-4-12) 
388-351  วงจรชีวติมนุษย ์                                      3(1-2-6) 
388-491  บทน ำเวชศำสตร์คลินิก                           2(0-2-4) 
       - วชิำเลือก  เลือกจำกรำยวชิำต่อไปน้ี         4  หน่วยกิต    
321-112  ชีววทิยำกำรสืบพนัธ์ุ                  2(2-0-4) 
336-211  เภสชัวทิยำทัว่ไป                    2(2-0-4) 
336-212  ยำและผลิตภณัฑสุ์ขภำพ                         2(2-0-4) 
               ในชีวติประจ ำวนั    
336-213  สำรพิษในชีวติประจ ำวนั                   2(2-0-4) 
340-456  นิติวทิยำศำสตร์เบ้ืองตน้                   2(2-0-4) 
348-111  บทน ำชีววทิยำโมเลกลุกำรแพทย ์           2(1-2-3) 
348-306  เทคโนโลยขีองยนี                      2(2-0-4) 
348-311  เทคโนโลยชีีวภำพกำรแพทย ์                 2(2-0-4) 
364-301  กำรแปลผลโรคติดเช้ือ                            2(1-2-3) 
               ทำงหอ้งปฏิบติักำร        
364-302  เวชพนัธุศำสตร์ส ำหรับเวชฏิบติั             2(1-2-3) 
364-303  กำรแปลผลทำงโลหิตวทิยำคลินิก          2(1-2-3) 
364-304  พ้ืนฐำนทำงพยำธิวทิยำกำยวภิำค            2(0-4-2) 
373-301  อณูชีววทิยำในทำงกำรแพทย ์                2(2-0-4) 
373-302  เทคนิคปฏิบติักำรพ้ืนฐำน                       2(0-4-2) 
               ทำงอณูชีววทิยำ    
และรำยวชิำอ่ืน ๆ ท่ีจะเพ่ิมเติมในภำยหลงั 
                           
2)  กลุ่มวชิาชีพ                        จ ำนวน       133   หน่วยกิต 
       - วชิำบงัคบั                                            125   หน่วยกิต 
389-411  เวชศำสตร์ชนบท 1                                          2(1-2-3) 
389-412  เวชศำสตร์ชนบท 2                                          5(0-8-7) 
389-413  เวชศำสตร์ชนบท 3                                          5(0-8-7) 
389-511  เวชศำสตร์ชนบท 4                                          2(1-2-3) 

หลกัสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  แผนการศึกษาโครงการผลติแพทย์เพ่ือชาวชนบท 
ช่ือย่อปริญญาภาษาไทย    พ.บ.                 ภาษาองักฤษ    M.D. 



389-512  เวชศำสตร์ชนบท 5         5(0-8-7) 
389-513  เวชศำสตร์ชนบท 6                                            5(0-8-7) 
389-611  เวชปฏิบติัชนบท 1         6(0-36-0) 
389-612  เวชปฏิบติัชนบท 2                                            6(0-36-0) 
389-613  เวชปฏิบติัชนบท 3         4(0-24-0) 
389-421  สุขภำพและโรคของผูใ้หญ่   
                และผูสู้งอำย ุ1  

        2(1-2-3) 
 

389-422  สุขภำพและโรคของผูใ้หญ่     
                และผูสู้งอำย ุ2              

        4(0-6-6) 
 

389-521  สุขภำพและโรคของผูใ้หญ่  
                และผูสู้งอำย ุ3                      

        2(1-2-3)   
 

389-522  สุขภำพและโรคของผูใ้หญ่    
                และผูสู้งอำย ุ4 

        4(0-6-6) 

389-621  เวชปฏิบติัอำยรุกรรม         6(0-36-0) 
389-622  เวชปฏิบติัจิตเวชกรรม         2(0-12-0) 
389-461  สุขภำพและโรคของสตรี 1         3(1-2-6) 
389-561  สุขภำพและโรคของสตรี 2                  3(1-2-6) 
389-661  เวชปฏิบติัสูติ-นรีเวชกรรม                  3(0-18-0) 
389-451  สุขภำพและโรคตั้งแต ่
               ระยะปฏิสนธิ-วยัรุ่น 1 

        3(1-2-6) 

389-551  สุขภำพและโรคตั้งแต่     
               ระยะปฏิสนธิ-วยัรุ่น 2 

        3(1-2-6) 

389-651  เวชปฏิบติักมุำรเวชกรรม         3(0-18-0) 
389-431  กำรดูแลผูป่้วยก่อน-หลงัผำ่ตดั 1                      2(1-2-3) 
389-432  กำรดูแลผูป่้วยก่อน-หลงัผำ่ตดั 2         4(0-6-6) 
389-531  กำรดูแลผูป่้วยก่อน-หลงัผำ่ตดั 3         2(1-2-3)   
389-532  กำรดูแลผูป่้วยก่อน-หลงัผำ่ตดั 4                     4(0-6-6)   
389-631  เวชปฏิบติัศลัยกรรม                                        4(0-24-0) 
389-442  เวชศำสตร์ครอบครัว         4(0-6-6) 
               และเวชศำสตร์ชุมชน 2  
389-443  เวชศำสตร์ครอบครัว            4(0-6-6) 

               และเวชศำสตร์ชุมชน 3 
389-541  เวชศำสตร์ครอบครัว 
                และเวชศำสตร์ชุมชน 4 

        2(1-2-3) 

389-542  เวชศำสตร์ครอบครัว 
               และเวชศำสตร์ชุมชน 5 

        4(0-6-6) 

389-571  สุขภำพ โรค และกำรฟ้ืนฟ ู
               ทำงออร์โธปิดิกส์       

        3(1-2-6) 

389-632  เวชปฏิบติัออร์โธปิดิกส์         3(0-18-0) 
389-572  เวชศำสตร์ผูป่้วยนอกดำ้นจกัษุ 
               โสต ศอ นำสิกวทิยำ 

        3(1-2-6)   

389-581  เวชศำสตร์ฉุกเฉินและอบุติัเหตุ                3(1-2-6)  
389-681  เวชปฏิบติัฉุกเฉินและอบุติัเหตุ                3(0-18-0) 
 
               - วชิำเลือก  เลือกเสริมประสบกำรณ์  จ ำนวน  
8  หน่วยกิต ในรำยวชิำ 
389-601  เลือกเสริมประสบกำรณ์ 2                        4(x-y-z)  
389-602  เลือกเสริมประสบกำรณ์ 3                        4(x-y-z)  

 
3. หมวดวชิาเลือกเสรี       จ ำนวน    6   หน่วยกิต 

-  ชั้นปีท่ี 1 รำยวชิำ 388-101 เลือกเสริมประสบกำรณ์ 
ทัว่ไป (General Experiential Learning Electives)  จ ำนวน    
3 หน่วยกิต   เป็นกำรศึกษำหรือปฏิบติังำนในสำขำวชิำต่ำง ๆ 
ตำมควำมสนใจ   ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบติังำนให้
สอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ อนัจะเป็นประโยชน์
ต่อกำรเรียนรู้และกำรด ำรงชีวติของนกัศึกษำ 
-  ชั้นปีท่ี 5 รำยวชิำ 388-501 เลือกเสริมประสบกำรณ์ 1  
จ ำนวน 3 หน่วยกิต ซ่ึงสำมำรถเลือกศึกษำหรือปฏิบติังำนใน
สำขำวชิำต่ำง ๆ ตำมควำมสนใจ ไม่จ ำเป็นตอ้งเป็นสำขำวชิำ
ทำงกำรแพทย ์ 

 

                                                                       

               และเวชศำสตร์ชุมชน 1 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 
โครงการผลติแพทย์เพ่ือชาวชนบท 

ปีที ่1 
 

                           ภาคการศึกษาที ่1                                                                                        ภาคการศึกษาที ่2 
890-175   ภำษำและกำรส่ือสำร 6(4-4-10) 895-175 ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์ 5(2-6-7) 
895-173   วถีิถ่ิน วถีิไทย วถีิอำเซียน 6(4-4-10) 895-176   ศำสตร์พระรำชำ ต ำรำแห่งชีวติ 5(3-4-8) 
895-174 จุดประกำยควำมคิด 2(1-2-3) 311-104   ฟิสิกส์พ้ืนฐำนทำงกำรแพทย ์ 2(1-2-3) 
345-103   เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์และสำรสนเทศ

เพื่อกำรคิดสร้ำงสรรค ์       
3(2-2-5) 311-105 

388-101    
ชีวกำรแพทยพ้ื์นฐำน 
เลือกเสริมประสบกำรณ์ทัว่ไป 

3(2-2-5) 
3(x-y-z) 

                      รวม 17(11-12-28)                         รวม 18(x-y-z) 
 

  
 

 
               ปีที ่2 

 
ภาคการศึกษาที ่1  ภาคการศึกษาที ่2  

388-201  พ้ืนฐำนกำรปฏิสมัพนัธ์ 1(0-2-1) 388-202  กำรปฏิสมัพนัธ์ 1(0-2-1) 
388-211  ประวติัศำสตร์กำรแพทย ์ 2(1-0-5) 388-203  กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 1 1(0-0-3) 
364-221  พ้ืนฐำนพนัธุศำสตร์และ 4(2-2-8) 367-261  เวชศำสตร์ชุมชน 1           4(1-4-7) 
                จีโนมิกส์มนุษย ์  311-271  ระบบยอ่ยอำหำรและโภชนำกำร 6(2-4-12) 
311-231  ภูมิคุม้กนัของร่ำงกำยและ 
                กำรติดเช้ือ 

6(2-4-12) 311-281  ระบบทำงเดินปัสสำวะและ 
                ระบบสืบพนัธ์ุ 

6(2-4-12) 

311-241  ระบบหำยใจ 4(1-2-9) 388-291  กำรสมัผสัชีวติแพทย ์ 3(0-4-5) 
311-251  ระบบหวัใจและหลอดเลือด 4(2-2-8) รวม 21(6-14-43) 

รวม 21(8-12-43)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปีที ่3 
 

ภาคการศึกษาที ่1  ภาคการศึกษาที ่2  
388-304 พ้ืนฐำนทกัษะทำงคลินิก 1(0-2-1) 388-305 พ้ืนฐำนทกัษะทำงคลินิก 1(0-2-1) 
               และเวชจริยศำสตร์ 1                 และเวชจริยศำสตร์ 2  
311-311 ระบบต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม           4(1-2-9) 364-341 ระบบเลือดและชีววทิยำ  6(2-4-12) 
311-321 ระบบประสำท กำรเคล่ือนไหว 6(2-4-12)                ของเน้ืองอก      
               และพฤติกรรม 1  388-351  วงจรชีวติมนุษย ์                                           3(1-2-6) 
311-322  ระบบประสำท กำรเคล่ือนไหว 4(2-2-8) xxx-xxx  วชิำพ้ืนฐำนเฉพำะแพทย ์(เลือก) 4(x-y-z) 
               และพฤติกรรม 2  COMPRE I  กำรสอบประมวลควำมรู้ขั้นท่ี 1 - 
367-331 เวชศำสตร์ชุมชน 2 4(0-4-8) รวม 14(x-y-z)         

รวม 19(5-14-38)      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                 ปีที ่4                                                  ปีที ่5 
                                                   

388-491 บทน ำเวชศำสตร์คลินิก   2(0-2-4)    389-511      เวชศำสตร์ชนบท 4 2(1-2-3) 
389-411      เวชศำสตร์ชนบท 1 2(1-2-3)  389-512      เวชศำสตร์ชนบท 5 5(0-8-7) 
389-412      เวชศำสตร์ชนบท 2 5(0-8-7)  389-513      เวชศำสตร์ชนบท 6 5(0-8-7) 
389-413      เวชศำสตร์ชนบท 3 5(0-8-7)  389-521      สุขภำพและโรคของผูใ้หญ่ 2(1-2-3)   
389-421      สุขภำพและโรคของผูใ้หญ่ 2(1-2-3)   และผูสู้งอำย ุ3  

 และผูสู้งอำย ุ1                        389-522      สุขภำพและโรคของผูใ้หญ่ 4(0-6-6)   
389-422      สุขภำพและโรคของผูใ้หญ่ 4(0-6-6)   และผูสู้งอำย ุ4  

 และผูสู้งอำย ุ2                       389-531      กำรดูแลผูป่้วยก่อน-หลงัผำ่ตดั 3 2(1-2-3)   
389-431      กำรดูแลผูป่้วยก่อน-หลงัผำ่ตดั 1                              2(1-2-3)  389-532      กำรดูแลผูป่้วยก่อน-หลงัผำ่ตดั 4 4(0-6-6)   
389-432      กำรดูแลผูป่้วยก่อน-หลงัผำ่ตดั 2 4(0-6-6)  389-541 เวชศำสตร์ครอบครัวและ 2(1-2-3) 
389-441      เวชศำสตร์ครอบครัวและ 2(1-2-3)   เวชศำสตร์ชุมชน 4  

 เวชศำสตร์ชุมชน 1   389-542      เวชศำสตร์ครอบครัวและ 4(0-6-6) 
389-442      เวชศำสตร์ครอบครัวและ 4(0-6-6)   เวชศำสตร์ชุมชน 5  

 เวชศำสตร์ชุมชน 2   389-551      สุขภำพและโรคตั้งแตร่ะยะ 3(1-2-6) 
389-443      เวชศำสตร์ครอบครัวและ 4(0-6-6)   ปฏิสนธิ-วยัรุ่น 2  

 เวชศำสตร์ชุมชน 3   389-561      สุขภำพและโรคของสตรี 2 3(1-2-6) 
389-451      สุขภำพและโรคตั้งแต่ระยะ 3(1-2-6)  389-571      สุขภำพ โรค และกำรฟ้ืนฟทูำง  3(1-2-6) 

 ปฏิสนธิ-วยัรุ่น 1    ออร์โธปิดิกส์                    
389-461      สุขภำพและโรคของสตรี 1 3(1-2-6)  389-572 เวชศำสตร์ผูป่้วยนอกดำ้นจกัษุ  3(1-2-6)   

 รวม 42(x-y-z)   โสต ศอ นำสิกวทิยำ  
    389-581 เวชศำสตร์ฉุกเฉินและอุบติัเหตุ 3(1-2-6)   
    389-501      เลือกเสริมประสบกำรณ์ 1 3(x-y-z) 
    COMPRE 2 กำรสอบประมวลควำมรู้ขั้นท่ี 2  
     รวม 48(x-y-z) 

                            
  
   
     
         - 
                                                                                         
 
                                                                         
 
 
 
 
 
 
 



 
                      ปีที ่6 

 
389-611      เวชปฏิบติัชนบท 1 6(0-36-0) 
389-612      เวชปฏิบติัชนบท 2    6(0-36-0) 
389-613      เวชปฏิบติัชนบท 3    4(0-24-0) 
389-621      เวชปฏิบติัอำยรุกรรม 6(0-36-0) 
389-622      เวชปฏิบติัจิตเวชกรรม 2(0-12-0) 
389-631      เวชปฏิบติัศลัยกรรม 4(0-24-0) 
389-632      เวชปฏิบติัออร์โธปิดิกส์ 3(0-18-0) 
389-651      เวชปฏิบติักมุำรเวชกรรม 3(0-18-0) 
389-661      เวชปฏิบติัสูติ-นรีเวชกรรม 3(0-18-0) 
389-681      เวชปฏิบติัฉุกเฉินและอบุติัเหต ุ 3(0-18-0) 
389-601 เลือกเสริมประสบกำรณ์ 2 4(x-y-z) 
389-602      เลือกเสริมประสบกำรณ์ 3 4(x-y-z) 

COMPRE 3   กำรสอบประมวลควำมรู้ขั้นท่ี 3  
 รวม 48(x-y-z) 

  
   
  
 
 
 
                                                                
 
 
 
 
             
                   
 
 
  
                 

 



ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
 

คณะแพทยศำสตร์ 
หลกัสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต 

   
364-221                                                 4(2-2-8) 
พื้นฐำนพนัธุศำสตร์และจโีนมกิส์ของมนุษย์                  
(Fundamentals of Human Genetics and Genomics) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน :  311-101, 311-102 
Prerequisite : 311-101, 311-102 

ความรู้พ้ืนฐานพนัธุศาสตร์และจีโนมิกส์มนุษยท์ั้ง 
ในกระบวนการปกติและผิดปกติตั้งแต่ระดบัโครโมโซม 
ดีเอน็เอ  อาร์เอน็เอ  และโปรตีน ซ่ึงมีผลต่อการถ่ายทอด 
ลกัษณะทางพนัธุกรรมและเป็นปัจจยัส่งเสริมในการเกิด 
โรค    การเช่ือมโยงความสมัพนัธ์ระหวา่งจีโนไทป์และ 
ฟีโนไทป์ในโรคพนัธุกรรมท่ีพบบ่อยและเขา้ใจ หลกัการ 
เลือกใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสมส าหรับการตรวจโรค 
พนัธุกรรม   เพื่อน าไปใชใ้นการดูแลและใหค้ าปรึกษา 
แนะน าผูป่้วยโรคพนัธุกรรมและเครือญาติ 

Basic knowledge of human genetics and genomics 
including the normal and abnormal processes of  
chromosomes, DNA, RNA, and proteins which affect  
inheritance patterns of genetic disorders, and risk factors  
for these diseases; genotype-phenotype correlations of  
the common genetic diseases and understanding the use  
of appropriate technology for the detection of genetic  
diseases and the application of this information in caring  
for genetic diseases and genetic counseling of the patients  
and their relatives 
 
364-341                                                                       6(2-4-12) 
ระบบเลือดและชีววทิยำของเน้ืองอก 
(Hematopoietic System and Biology of Neoplasia) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน :  311-231, 311-241, 311-251,  
                                          311-271, 311-281 
Prerequisite :   311-231, 311-241, 311-251,  
                  311-271, 311-281 
 การเจริญเติบโต โครงสร้างและลกัษณะปกติของเมด็
เลือดชนิดต่าง ๆ ความผิดปกติของเมด็เลือด กลไกการหา้ม
เลือดปกติและผิดปกติท่ีพบบ่อย การทดสอบและการแปลผล
การตรวจทางหอ้งปฏิบติัการโลหิตวทิยา ขั้นตอนต่าง ๆ ในการ

บริจาคโลหิต การตรวจเลือดบริจาค การเตรียม
ส่วนประกอบของเลือด การทดสอบการเขา้กนัของหมู่
เลือด ขอ้บ่งช้ีและภาวะแทรกซอ้นการใหเ้ลือดและ
ส่วนประกอบของเลือด ชีววทิยาและกลไกการเกิดมะเร็ง 
ลกัษณะทางพยาธิวทิยาของมะเร็ง ระบาดวทิยาของมะเร็ง
ท่ีพบบ่อยในประเทศไทย หลกัการป้องกนัและการตรวจ
กรองมะเร็ง เภสชัวทิยาของยาท่ีใชใ้นการรักษาโรคทาง
โลหิตวทิยาและยาตา้นมะเร็ง ปัจจยัดา้นจิตใจ  สงัคม  และ
เศรษฐฐานะของผูป่้วยมะเร็งและโรคเร้ือรัง 

Development, structure and normal 
characteristics of various types of blood cells; blood cell 
disorders; normal and abnormal hemostatic mechanisms; 
test and interpretation of hematology laboratory results; 
blood donation procedures; donated blood tests; blood 
component preparation; compatibility testing of blood 
groups; indications and complications of blood and blood 
component transfusions; biology and mechanisms of 
cancer; pathology of cancer; common epidemiology of 
cancer in Thailand; principles of prevention and 
screening tests for cancer;  pharmacology of drugs for 
hematological diseases and anti-cancer drugs; spiritual, 
social, and economic factors of patients with cancer and 
chronic diseases 
 
367-261     4(1-4-7) 
เวชศำสตร์ชุมชน 1 
(Community Medicine I)  

หลกัการพ้ืนฐานของระบาดวทิยาและเวชศาสตร์ 
ชุมชน    ชีวสถิติทางการแพทย ์  ระบบบริการสาธารณสุข
และการสาธารณสุขมูลฐาน  การส ารวจและวนิิจฉยัชุมชน 
การแปลผลขอ้มูล และดชันีช้ีวดัทางสาธารณสุข  ภาพรวม
ของระบบสุขภาพ    วเิคราะห์ระบบบริการสาธารณสุขขั้น 
ตน้ ปัจจยัทางดา้นสงัคม วฒันธรรม  เศรษฐกิจท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัสุขภาพ  ระดบับุคคล   ครอบครัว   และชุมชน   ปัญหา
สาธารณสุขทั้งระดบัทอ้งถ่ิน  และระดบัประเทศ  การผสม 
ผสานการบริการสาธารณสุขดา้นการป้องกนัโรค สร้าง
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เสริมสุขภาพ รักษาพยาบาล  และฟ้ืนฟสูมรรถภาพ  ทั้งส่วน
บุคคล  ครอบครัวและชุมชน ท่ีมีส่วนสมัพนัธ์กนั อนามยั
ส่ิงแวดลอ้ม   อาชีวอนามยั  อาชีวเวชศาสตร์ 

Basic principles  of  epidemiology  and  community  
medicine;  medical biostatistics; public health service systems 
and  primary health care;  community surveys and community 
diagnosis;  interpretation of public health data and indicators; 
overall health system; analysis of primary public health 
service system; social, cultural, and economic factors relating 
to health at the individual, family, and community levels; 
public health problems at the regional and national level; 
integration of public health services, covering disease 
prevention, health promotion, medical care, and rehabilitation 
covering individual, family, and community; environmental 
health; occupational health; occupational medicine 
 
367-331              4(0-4-8) 
เวชศำสตร์ชุมชน 2 
(Community Medicine II)    
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 367-261  
Prerequisite :  367-261 

การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกนัโรคทั้งในระดบั 
บุคคล ครอบครัวและชุมชน การส่ือสารและการสร้างมนุษย- 
สมัพนัธ์กบัประชาชนและบุคลากรสาธารณสุข          อนามยั 
ครอบครัว  โภชนาการชุมชน   อาชีวอนามยั   และอนามยัส่ิง 
แวดลอ้ม   โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ     การเขียนโครงการ 
เพ่ือแกปั้ญหาสาธารณสุข การวางแผน การบริหาร การด าเนิน 
งานและการประเมิลผลโครงการโดยครอบคลุมภาวะสุขภาพ
ของบุคคล ครอบครัวและชุมชน น าหลกัการของระบาดวทิยา 
และเวชศาสตร์ชุมชน ชีวสถิติทางการแพทย ์ มาประยกุตใ์ช ้
เพื่อท าโครงการทางสาธารณสุขในชุมชน    การเลือกและใช ้
รูปแบบการน าเสนอสารสนเทศ  ตลอดจนใชเ้ทคโนโลยสีาร- 
สนเทศและการส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
กบัสถานการณ์  

Health promotion and disease prevention, covering 
individuals, families,  and communities; communication and 
relationship among the general public and health  personnel; 
family  health,  community  dietetics;  occupational  and  
environmental health;  infectious and non-infectious diseases; 
proposal writing for solving public health problems; planning, 
administration, execution, and evaluation of projects covering 
individual,  family,  and community health;  applied 
epidemiology, community medicine and medical  biostatistics 

for community health project; selecting and introducing 
suitable information and communications technology 
 
367-601                           4(0-24-0) 
เสริมประสบกำรณ์ผู้ป่วยนอกเวชศำสตร์ครอบครัว 1 
(Experiential Learning in Family Medicine  
Outpatient Care I) 
กำรประเมนิผล : สัญลกัษณ์  G  P  F  
 การฝึกปฏิบติังานการตรวจผูป่้วยท่ีคลินิกเวชศาสตร์
ครอบครัวและคลินิกปฐมภูมิ ซ่ึงจะมีความหลากหลาย ทั้งผูป่้วย
ท่ีมาดว้ยอาการป่วยเฉียบพลนัหรือเร้ือรัง  เพ่ือเพ่ิมพนูทกัษะซกั
ประวติั ตรวจร่างกาย ส่งตรวจและแปลผลทางหอ้งปฏิบติัการได้
เขียนใบสัง่ยา และปรับการใชย้าใหเ้หมาะสมในผูป่้วยโรคเร้ือรัง 
ฝึกทกัษะการส่ือสารตั้งแต่กระบวนการสร้างความสมัพนัธ์  การ
ใหค้  าปรึกษา วางแผนการรักษา ผูป่้วยท่ีมีความยากในการส่ือสาร  
และการแจง้ข่าวร้าย เยีย่มบา้นผูท่ี้มีปัญหาซบัซอ้นร่วมกบัทีม 
สหสาขาวชิาชีพ 

Clinical practice at a family medicine and 
primary care clinic with a diversity of cases including 
acute and chronic illness to increase skills for history 
taking, physical examination, investigation and laboratory 
interpretation; writing prescription and providing 
appropriate medication for chronic diseases patients;  
communication skill, building relationship, counseling 
technique, care planning, difficult patient interview and 
breaking the bad news; home healthcare with 
multidisciplinary team   
 
367-602                   2(0-12-0) 
เสริมประสบกำรณ์ผู้ป่วยนอกเวชศำสตร์ครอบครัว 2 
(Experiential Learning in Family Medicine  
Outpatient Care II) 
กำรประเมนิผล : สัญลกัษณ์  G  P  F  
 การฝึกปฏิบติังานการตรวจผูป่้วยท่ีคลินิกเวชศาสตร์
ครอบครัวและคลินิกปฐมภูมิ   ซ่ึงจะมีความหลากหลาย  ทั้ง
ผูป่้วยท่ีมาดว้ยอาการป่วยเฉียบพลนัหรือเร้ือรัง เพ่ือเพ่ิมพนู
ทกัษะซกัประวติั ตรวจร่างกาย ส่งตรวจและแปลผลทางหอ้ง 
ปฏิบติัการ ไดเ้ขียนใบสัง่ยา และปรับการใชย้าใหเ้หมาะสมใน
ผูป่้วยโรคเร้ือรัง  ฝึกทกัษะการส่ือสารตั้งแต่กระบวนการสร้าง
ความ สมัพนัธ์ การใหค้  าปรึกษา วางแผนการรักษา ผูป่้วยท่ีมี



ความยากในการส่ือสาร  และการแจง้ข่าวร้าย เยีย่มบา้นผูท่ี้มีปัญหา
ซบัซอ้นร่วมกบัทีมสหสาขาวชิาชีพ 
 Clinical practice at a family medicine and primary 
care clinic with a diversity of cases including acute and 
chronic illness to increase skills for history taking, physical 
examination, investigation and laboratory interpretation; 
writing prescription and providing appropriate medication for 
chronic diseases patients;  communication skill, building 
relationship, counseling technique, care planning, difficult 
patient interview and breaking the bad news; home healthcare 
with multidisciplinary team   
 
367-603                                                                       4(0-24-0) 
เสริมประสบกำรณ์อำชีวเวชศำสตร์ 1    
(Experiential Learning in Occupational Medicine I) 
กำรประเมนิผล : สัญลกัษณ์  G  P  F  

หลกัการและเป้าหมายของงานอาชีวเวชศาสตร์และอาชีว- 
อนามยั  การบริการอาชีวอนามยั  การวางแผนเฝ้าระวงัสุขภาพ   การ
วนิิจฉยัโรคจากการประกอบอาชีพ   งานเวชปฏิบติัดา้นอาชีวเวช-
ศาสตร์  

Principle and goal of occupational medicine and occupational 
health; occupational health services; health surveillance plan; occupational 
disease diagnosis 
 
367-604                                                                      2(0-12-0) 
เสริมประสบกำรณ์อำชีวเวชศำสตร์ 2    
(Experiential Learning in Occupational Medicine II)  
กำรประเมนิผล : สัญลกัษณ์  G  P  F  

หลกัการและเป้าหมายของงานอาชีวเวชศาสตร์และอาชีว- 
อนามยั  การบริการอาชีวอนามยั  การวางแผนเฝ้าระวงัสุขภาพ  การ
วนิิจฉยัโรคจากการประกอบอาชีพ       งานเวชปฏิบติัดา้นอาชีวเวช-
ศาสตร์  

Principle and goal of occupational medicine and occupational 
health; occupational health services; health surveillance plan; occupational 
disease diagnosis 
 
367-605           2(0-12-0) 
เสริมประสบกำรณ์ระบำดวทิยำเบ้ืองต้น 
และกำรวเิครำะห์ข้อมูล   
(Experiential Learning in Basic Epidemiology  
and Data Analysis) 
กำรประเมนิผล : สัญลกัษณ์  G  P  F  

หลกัการและเหตผุลของการวจิยั การค านวณเชิงสถิติ
เบ้ืองตน้    การค านวณขนาดตวัอยา่ง    การสร้างฐานขอ้มูลดว้ย 

โปรแกรมอีพิดาตา้ การตรวจสอบขอ้มูล การวเิคราะห์ 
ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมอาร์ 

Rational for research; basic statistics; sample 
size calculation;  EpiData and data recording;  data 
cleaning; R analysis 
 
368-601                                             4(0-24-0) 
เสริมประสบกำรณ์ศัลยศำสตร์ทัว่ไป 1  
(Experiential Learning in General Surgery I)      
กำรประเมนิผล : สัญลกัษณ์  G  P  F  
                การฝึกปฏิบติังานท่ีหอผูป่้วยใน แผนกผูป่้วย
นอก หอ้งผา่ตดั และแผนกผูป่้วยฉุกเฉิน เพ่ือเพ่ิมทกัษะใน
การวางแผนการแกปั้ญหาและดูแลรักษาปัญหาท่ีพบบ่อย
ทางศลัยกรรม การฝึกทกัษะและหตัถการพ้ืนฐานทาง
ศลัยกรรม การใหค้  าแนะน าและค าปรึกษาแก่ผูป่้วยและ
ญาติ  การท างานเป็นทีม การส่งต่อผูป่้วยเพ่ือรักษาต่อหรือ
ปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญ ตลอดจนการป้องกนัโรค การส่งเสริม
และธ ารงสุขภาพ การฟ้ืนฟสูมรรถภาพ 
                Clinical practice at the inpatient department, 
outpatient department, operating theater, and emergency 
department to increase skills in problem solving and 
treating common surgical disorders; skills and basic 
surgical procedures training; advising and counseling 
patients and their relatives; team work; patient referral for 
continuous care or consulting a specialist; disease 
prevention, promotion and maintenance of health, 
rehabilitation 
 
368-602                                                               2(0-12-0) 
เสริมประสบกำรณ์ศัลยศำสตร์ทัว่ไป 2  
(Experiential Learning in General Surgery II) 
กำรประเมนิผล : สัญลกัษณ์  G  P  F  
               การฝึกปฏิบติังานท่ีหอผูป่้วยใน แผนกผูป่้วยนอก 
หอ้งผา่ตดั และแผนกผูป่้วยฉุกเฉิน เพ่ือเพ่ิมทกัษะในการ
วางแผนการแกปั้ญหาและดูแลรักษาปัญหาท่ีพบบ่อยทาง
ศลัยกรรม การฝึกทกัษะและหตัถการพ้ืนฐานทาง
ศลัยกรรม การใหค้  าแนะน าและค าปรึกษาแก่ผูป่้วยและ
ญาติ  การท างานเป็นทีม การส่งต่อผูป่้วยเพ่ือรักษาต่อหรือ
ปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญ ตลอดจนการป้องกนัโรค การส่งเสริม
และธ ารงสุขภาพ การฟ้ืนฟสูมรรถภาพ 
               Clinical practice at the inpatient department, 
outpatient department, operating theater, and emergency 
department to increase skills in problem solving and 
treating common surgical disorders; skills and basic 
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surgical procedures training; advising and counseling patients 
and their relatives; team work; patient referral for continuous 
care or consulting a specialist; disease prevention, promotion 
and maintenance of health, rehabilitation 
 
368-603                                                                      2(0-12-0) 
เสริมประสบกำรณ์ศัลยศำสตร์หวัใจและทรวงอก  
(Experiential Learning in Cardiothoracic Surgery) 
กำรประเมนิผล : สัญลกัษณ์  G  P  F  
               การฝึกปฏิบติังานท่ีหอผูป่้วยใน แผนกผูป่้วยนอก 
หอ้งผา่ตดั และแผนกผูป่้วยฉุกเฉิน เพ่ือเพ่ิมทกัษะในการวาง
แผนการแกปั้ญหาและดูแลรักษาปัญหาท่ีพบบ่อยทางศลัยกรรม
หวัใจและทรวงอก การฝึกทกัษะและหตัถการพ้ืนฐานทาง
ศลัยกรรมหวัใจและทรวงอก  การใหค้  าแนะน าและค าปรึกษา
แก่ผูป่้วยและญาติ  การท างานเป็นทีม การส่งต่อผูป่้วยเพ่ือรักษา
ต่อหรือปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญ ตลอดจนการป้องกนัโรค การ
ส่งเสริมและธ ารงสุขภาพ การฟ้ืนฟสูมรรถภาพ 
               Clinical practice at the inpatient department, 
outpatient department, operating theater, and emergency 
department to increase skills in problem solving and treating 
common cardiothoracic  disorders; skills and basic surgical 
procedures training; advising and counseling patients and 
their relatives; team work; patient referral for continuous care 
or consulting a specialist; disease prevention, promotion and 
maintenance of health, rehabilitation 
 
368-604                                                                      2(0-12-0) 
เสริมประสบกำรณ์ประสำทศัลยศำสตร์   
(Experiential Learning in Neurosurgery) 
กำรประเมนิผล : สัญลกัษณ์  G  P  F  
 การฝึกปฏิบติังานท่ีหอผูป่้วยใน แผนกผูป่้วยนอก 
หอ้งผา่ตดั และแผนกผูป่้วยฉุกเฉิน เพ่ือเพ่ิมทกัษะในการวาง
แผนการแกปั้ญหาและดูแลรักษาปัญหาท่ีพบบ่อยทางศลัยกรรม
ประสาท การฝึกทกัษะและหตัถการพ้ืนฐานทางศลัยกรรม
ประสาท   การใหค้  าแนะน าและค าปรึกษาแก่ผูป่้วยและญาติ  
การท างานเป็นทีม การส่งต่อผูป่้วยเพ่ือรักษาต่อหรือปรึกษา
ผูเ้ช่ียวชาญ ตลอดจนการป้องกนัโรค การส่งเสริมและธ ารง
สุขภาพ การฟ้ืนฟสูมรรถภาพ 
 Clinical practice at the inpatient department, 
outpatient department, operating theater, and emergency 
department to increase skills in problem solving and treating 
common neurological surgical disorders; skills and basic 
surgical procedures training; advising and counseling patients 
and their relatives; team work; patient referral for continuous 

care or consulting a specialist; disease prevention, 
promotion and maintenance of health, rehabilitation 
 
368-605                                                               2(0-12-0) 
เสริมประสบกำรณ์กมุำรศัลยศำสตร์   
(Experiential Learning in Pediatric Surgery) 
กำรประเมนิผล : สัญลกัษณ์  G  P  F  
 การฝึกปฏิบติังานท่ีหอผูป่้วยใน แผนกผูป่้วยนอก 
หอ้งผา่ตดั และแผนกผูป่้วยฉุกเฉิน เพ่ือเพ่ิมทกัษะในการ
วางแผนการแกปั้ญหาและดูแลรักษาปัญหาท่ีพบบ่อยทาง
ศลัยกรรมเด็ก การฝึกทกัษะและหตัถการพ้ืนฐานทาง
ศลัยกรรมเด็ก  การใหค้  าแนะน าและค าปรึกษาแก่ผูป่้วย
และญาติ  การท างานเป็นทีม การส่งต่อผูป่้วยเพ่ือรักษาต่อ
หรือปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญ ตลอดจนการป้องกนัโรค การ
ส่งเสริมและธ ารงสุขภาพ การฟ้ืนฟสูมรรถภาพ 
 Clinical practice at the inpatient department, 
outpatient department, operating theater, and emergency 
department to increase skills in problem solving and 
treating common pediatric surgical disorders; skills and 
basic surgical procedures training; advising and 
counseling patients and their relatives; team work; patient 
referral for continuous care or consulting a specialist; 
disease prevention, promotion and maintenance of health, 
rehabilitation 
 
368-606                    2(0-12-0) 
เสริมประสบกำรณ์ศัลยศำสตร์ตกแต่ง  
(Experiential Learning in Plastic Surgery) 
กำรประเมนิผล : สัญลกัษณ์  G  P  F  
 การฝึกปฏิบติังานท่ีหอผูป่้วยใน แผนกผูป่้วยนอก 
หอ้งผา่ตดั และแผนกผูป่้วยฉุกเฉิน เพ่ือเพ่ิมทกัษะในการ
วางแผนการแกปั้ญหาและดูแลรักษาปัญหาท่ีพบบ่อยทาง
ศลัยกรรมตกแต่ง การฝึกทกัษะและหตัถการพ้ืนฐานทาง
ศลัยกรรมตกแต่ง  การใหค้  าแนะน าและค าปรึกษาแก่ผูป่้วย
และญาติ  การท างานเป็นทีม การส่งต่อผูป่้วยเพ่ือรักษาต่อ
หรือปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญ ตลอดจนการป้องกนัโรค การ
ส่งเสริมและธ ารงสุขภาพ การฟ้ืนฟสูมรรถภาพ 
 Clinical practice at the inpatient department, 
outpatient department, operating theater, and emergency 
department to increase skills in problem solving and 
treating common plastic and reconstructive  disorders; 
skills and basic surgical procedures training; advising and 
counseling patients and their relatives; team work; patient 
referral for continuous care or consulting a specialist; 
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disease prevention, promotion and maintenance of health, 
rehabilitation 
 
368-607                                                                      2(0-12-0) 
เสริมประสบกำรณ์ศัลยศำสตร์อบุัตเิหต ุ   
(Experiential Learning in Trauma Surgery) 
กำรประเมนิผล : สัญลกัษณ์  G  P  F  
 การฝึกปฏิบติังานท่ีหอผูป่้วยใน แผนกผูป่้วยนอก 
หอ้งผา่ตดั และแผนกผูป่้วยฉุกเฉิน เพ่ือเพ่ิมทกัษะในการวาง
แผนการแกปั้ญหาและดูแลรักษาปัญหาท่ีพบบ่อยทางศลัยกรรม
อุบติัเหตุ การฝึกทกัษะและหตัถการพ้ืนฐานทางศลัยกรรม
อุบติัเหตุ  การใหค้  าแนะน าและค าปรึกษาแก่ผูป่้วยและญาติ  
การท างานเป็นทีม การส่งต่อผูป่้วยเพ่ือรักษาต่อหรือปรึกษา
ผูเ้ช่ียวชาญ ตลอดจนการป้องกนัโรค การส่งเสริมและธ ารง
สุขภาพ การฟ้ืนฟสูมรรถภาพ 
 Clinical practice at the inpatient department, 
outpatient department, operating theater, and emergency 
department to increase skills in problem solving and treating 
common trauma disorders; skills and basic surgical 
procedures training; advising and counseling patients and 
their relatives; team work; patient referral for continuous care 
or consulting a specialist; disease prevention, promotion and 
maintenance of health, rehabilitation 
 
368-608            2(0-12-0) 
เสริมประสบกำรณ์ศัลยศำสตร์ระบบปัสสำวะ   
(Experiential Learning in Urology) 
กำรประเมนิผล : สัญลกัษณ์  G  P  F  
 การฝึกปฏิบติังานท่ีหอผูป่้วยใน แผนกผูป่้วยนอก 
หอ้งผา่ตดั และแผนกผูป่้วยฉุกเฉิน เพ่ือเพ่ิมทกัษะในการวาง
แผนการแกปั้ญหาและดูแลรักษาปัญหาท่ีพบบ่อยทางศลัยกรรม
ระบบปัสสาวะ การฝึกทกัษะและหตัถการพ้ืนฐานทาง
ศลัยกรรมระบบปัสสาวะ  การใหค้  าแนะน าและค าปรึกษาแก่
ผูป่้วยและญาติ  การท างานเป็นทีม การส่งต่อผูป่้วยเพ่ือรักษาต่อ
หรือปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญ ตลอดจนการป้องกนัโรค การส่งเสริม
และธ ารงสุขภาพ การฟ้ืนฟสูมรรถภาพ 
 Clinical practice at the inpatient department, 
outpatient department, operating theater, and emergency 
department to increase skills in problem solving and treating 
common urological disorders; skills and basic surgical 
procedures training; advising and counseling patients and 
their relatives; team work; patient referral for continuous care 

or consulting a specialist; disease prevention, promotion 
and maintenance of health, rehabilitation 
 
368-609                   2(0-12-0) 
เสริมประสบกำรณ์ศัลยศำสตร์หลอดเลือด  
(Experiential Learning in Vascular Surgery) 
กำรประเมนิผล : สัญลกัษณ์  G  P  F  
 การฝึกปฏิบติังานท่ีหอผูป่้วยใน แผนกผูป่้วยนอก 
หอ้งผา่ตดั และแผนกผูป่้วยฉุกเฉิน เพ่ือเพ่ิมทกัษะในการ
วางแผนการแกปั้ญหาและดูแลรักษาปัญหาท่ีพบบ่อยทาง
ศลัยกรรมหลอดเลือด การฝึกทกัษะและหตัถการพ้ืนฐาน
ทางศลัยกรรมหลอดเลือด  การใหค้  าแนะน าและค าปรึกษา
แก่ผูป่้วยและญาติ  การท างานเป็นทีม การส่งต่อผูป่้วยเพ่ือ
รักษาต่อหรือปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญ ตลอดจนการป้องกนัโรค 
การส่งเสริมและธ ารงสุขภาพ การฟ้ืนฟสูมรรถภาพ 
 Clinical practice at the inpatient department, 
outpatient department, operating theater, and emergency 
department to increase skills in problem solving and 
treating common surgical vascular disorders; skills and 
basic surgical procedures training; advising and 
counseling patients and their relatives; team work; patient 
referral for continuous care or consulting a specialist; 
disease prevention, promotion and maintenance of health, 
rehabilitation 
 
369-601                  2(0-12-0) 
เสริมประสบกำรณ์กำรบำดเจบ็ทำงออร์โธปิดกิส์  
(Experiential Learning in Orthopaedic Trauma) 
กำรประเมนิผล : สัญลกัษณ์  G  P  F  

การฝึกปฏิบติังานดูแลรักษาผูป่้วยท่ีไดรั้บ
บาดเจ็บทางออร์โธปิดิกส์ เพ่ือเพ่ิมพนูทกัษะการซกัประวติั 
การตรวจร่างกาย การวางแผนดูแลรักษาผูป่้วย การฝึก
ทกัษะและการท าหตัถการ การใหค้  าแนะน าและค าปรึกษา
แก่ผูป่้วยและญาติ ตลอดจนการป้องกนัโรค การส่งเสริม
และธ ารงสุขภาพ การฟ้ืนฟสูมรรถภาพ 

Clinical practice for the care of orthopaedic 
patients with trauma conditions to increase skills for 
history taking, physical examination, planning of patient 
management; skills and procedures training; advising and 
counseling patients and their relatives; disease 
prevention, promotion and maintenance of health, 
rehabilitation 
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369-602           2(0-12-0) 
เสริมประสบกำรณ์ศัลยศำสตร์ทำงมือ    
(Experiential Learning in Hand Surgery) 
กำรประเมนิผล : สัญลกัษณ์  G  P  F  

การฝึกปฏิบติังาน การดูแลรักษาผูป่้วยออร์โธปิดิกส์ท่ี
เป็นโรคหรือไดรั้บบาดเจบ็บริเวณมือ  เพ่ือเพ่ิมพนูทกัษะการซกั
ประวติั การตรวจร่างกาย  การวางแผนดูแลรักษาผูป่้วย  การฝึก
ทกัษะ การท าหตัถการการใหค้  าแนะน าและค าปรึกษาแก่ผูป่้วย
และญาติ  ตลอดจนการป้องกนัโรค   การส่งเสริมและธ ารง
สุขภาพ การฟ้ืนฟสูมรรถภาพ 

Clinical practice for the care of orthopaedic patients 
with diseases or injuries of hand to increase skills for history 
taking, physical examination, planning of patient 
management; skills and procedures training; advising and 
counseling patients and their relatives; disease prevention, 
promotion and maintenance of health, rehabilitation 
 
369-603           2(0-12-0) 
เสริมประสบกำรณ์กฬีำเวชศำสตร์    
(Experiential Learning in Sport Medicine) 
กำรประเมนิผล : สัญลกัษณ์  G  P  F  

การฝึกปฏิบติังานดูแลรักษาผูป่้วยออร์โธปิดิกส์ท่ีเป็น
โรคหรือการบาดเจ็บบริเวณขอ้ไหล่   ขอ้เข่า เทา้และขอ้เทา้ 
โดยเฉพาะการบาดเจ็บจากกีฬา  เพ่ือเพ่ิมพนูทกัษะการซกั
ประวติั การตรวจร่างกาย  การวางแผนดูแลรักษาผูป่้วย การฝึก
ทกัษะและการท าหตัถการ  การใหค้  าแนะน าและค าปรึกษาแก่
ผูป่้วยและญาติ ตลอดจนการป้องกนัโรค การส่งเสริมและธ ารง
สุขภาพ การฟ้ืนฟสูมรรถภาพ 

Clinical practice for the care of orthopaedic patients 
with diseases or injuries of  shoulder, knee, foot and ankle 
especially sport injuries to increase skills for history taking, 
physical examination, planning of patient management; skills 
and procedures training; advising and counseling patients and 
their relatives; disease prevention, promotion and 
maintenance of health, rehabilitation 
 
369-604                                                                     2(0-12-0) 
เสริมประสบกำรณ์ศัลยศำสตร์กระดูกสันหลงั  
(Experiential Learning in Spine Surgery) 
กำรประเมนิผล : สัญลกัษณ์  G  P  F  

การฝึกปฏิบติังานดูแลรักษาผูป่้วยออร์โธปิดิกส์ท่ีเป็น
โรคหรือการบาดเจ็บบริเวณกระดูกสนัหลงั  เพ่ือเพ่ิมพนูทกัษะ 
การซกัประวติั การตรวจร่างกาย  การวางแผนดูแลรักษาผูป่้วย
การฝึกทกัษะและการท าหตัถการ การใหค้  าแนะน าและ

ค าปรึกษาแก่ผูป่้วยและญาติ  ตลอดจนการป้องกนั  การ
ส่งเสริมและธ ารงสุขภาพ การฟ้ืนฟสูมรรถภาพ 

Clinical practice for the care of orthopaedic 
patients with diseases or injuries of spine and spinal cord 
to increase skills for  history taking, physical 
examination, planning of patient management; skills and 
procedures training; advising and counseling patients and 
their relatives; disease prevention, promotion and 
maintenance of health, rehabilitation 
 
369-605                  2(0-12-0) 
เสริมประสบกำรณ์กมุำรออร์โธปิดกิส์   
(Experiential Learning in Pediatric Orthopaedics) 
กำรประเมนิผล : สัญลกัษณ์  G  P  F  

การฝึกปฏิบติังานดูแลรักษาผูป่้วยเด็กท่ีเป็นโรค
หรือไดรั้บบาดเจบ็ทางออร์โธปิดิกส์ เพ่ือเพ่ิมพนูทกัษะการ
ซกัประวติั  การตรวจร่างกาย  การวางแผนดูแลรักษาผูป่้วย   
การฝึกทกัษะและการท าหตัถการ การใหค้  าแนะน าและ
ค าปรึกษาแก่ผูป่้วยและญาติ  ตลอดจนการป้องกนั  การ
ส่งเสริมและธ ารงสุขภาพ การฟ้ืนฟสูมรรถภาพ 

Clinical practice for the care of pediatric 
patients with orthopaedic diseases or injuries to increase 
skills for history taking, physical examination, planning 
of patient management; skills and procedures training; 
advising and counseling patients and their relatives; 
disease prevention, promotion and maintenance of health, 
rehabilitation 
 
369-606                  2(0-12-0) 
เสริมประสบกำรณ์ศัลยศำสตร์ข้อสะโพกและข้อเข่ำ 
(Experiential Learning in Hip and Knee Surgery) 
กำรประเมนิผล : สัญลกัษณ์  G  P  F  

การฝึกปฏิบติังานดูแลรักษาผูป่้วยออร์โธปิดิกส์ 
ท่ีเป็นโรคหรือการบาดเจบ็บริเวณขอ้สะโพกและขอ้เข่า 
เพ่ือเพ่ิมพนูทกัษะการซกัประวติั    การตรวจร่างกาย    การ
วางแผนดูแลรักษาผูป่้วย  การฝึกทกัษะและการท าหตัถการ
การใหค้  าแนะน าและค าปรึกษาแก่ผูป่้วยและญาติ     ตลอด 
จนการป้องกนั    การส่งเสริมและธ ารงสุขภาพ   การฟ้ืนฟู 
สมรรถภาพ 

Clinical practice for the care of orthopaedic 
patients with diseases or injuries of hip and knee to 
increase skills for history taking, physical examination, 
planning of patient management; skills and procedures 
training;  advising and counseling patients and their 



relatives;  disease prevention, promotion and maintenance of 
health, rehabilitation 
 
369-607           4(0-24-0) 
เสริมประสบกำรณ์เวชศำสตร์ฟ้ืนฟู 1    
(Experiential Learning in Rehabilitation Medicine I) 
กำรประเมนิผล : สัญลกัษณ์  G  P  F  
 การฝึกปฏิบติังานการดูแลรักษาดา้นเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู
ในโรคท่ีพบบ่อย การประเมินผูป่้วย วธีิการรักษาทางเวช
ศาสตร์ฟ้ืนฟ ู แนวคิดและหลกัการของเวชศาสตร์ฟ้ืนฟ ู
กระบวนการการเกิดความพิการ กระบวนการป้องกนัการเกิด
ความพิการ   กระบวนการฟ้ืนฟสูมรรถภาพ       บทบาทของทีม 
สหสาขาเพ่ือการฟ้ืนฟสูมรรถภาพ หลกัการและขอ้บ่งช้ีการ
ตรวจไฟฟ้าวนิิจฉยั 
               Clinical rehabilitation medicine practice in common 
diseases; patient evaluation; rehabilitation intervention; 
concept and principle of  rehabilitation medicine; disablement 
process; prevention of disability; rehabilitation process; role 
of multidisciplinary rehabilitation team; principle and 
indication for electrodiagnosis 
 
369-608             2(0-12-0) 
เสริมประสบกำรณ์เวชศำสตร์ฟ้ืนฟู 2    
(Experiential Learning in Rehabilitation Medicine II) 
กำรประเมนิผล : สัญลกัษณ์  G  P  F  

การฝึกปฏิบติังานการดูแลรักษาดา้นเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู
ในโรคท่ีพบบ่อย การประเมินผูป่้วย วธีิการรักษาทางเวช
ศาสตร์ฟ้ืนฟ ู แนวคิดและหลกัการของเวชศาสตร์ฟ้ืนฟ ู   
กระบวนการการเกิดความพิการ กระบวนการป้องกนัการเกิด
ความพิการ     กระบวนการฟ้ืนฟสูมรรถภาพ     บทบาทของทีม 
สหสาขาเพ่ือการฟ้ืนฟสูมรรถภาพ หลกัการและขอ้บ่งช้ีการ
ตรวจไฟฟ้าวนิิจฉยั 
 Clinical rehabilitation medicine practice  in common  
diseases;  patient evaluation; rehabilitation intervention; 
concept and principle of  rehabilitation medicine; disablement 
process; prevention of disability; rehabilitation process; role 
of multidisciplinary rehabilitation team; principle and 
indication for electrodiagnosis 
 
370-601            4(0-24-0) 
เสริมประสบกำรณ์สูต-ินรีเวชกรรม 1    
(Experiential Learning in Obstetrics and Gynecology I) 
กำรประเมนิผล : สัญลกัษณ์  G  P  F  
 การฝึกปฏิบติังานเพ่ือเพ่ิมพนูทกัษะในการตรวจ
วนิิจฉยัและการดูแลรักษาปัญหาท่ีพบบ่อยทางสูติกรรมและ 

นรีเวชกรรม การใหค้  าแนะน าและค าปรึกษาแก่ผูป่้วยและ
ญาติ  การวางแผนครอบครัว  การท างานเป็นทีม  การส่ง
ต่อผูป่้วยเพ่ือรักษาต่อหรือปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญ ตลอดจนการ
ป้องกนัโรค   การส่งเสริมและธ ารงสุขภาพ     การฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ 
 Clinical practice to enhance skills in the 
diagnosis and care of common problems in obstetrics and 
gynecology; advising and counseling patients and their 
relatives; family planning; team work; patient referral for 
continuous care or consulting a specialist including 
disease prevention, promotion and maintenance of health, 
rehabilitation 
 
370-602                    2(0-12-0) 
เสริมประสบกำรณ์สูต-ินรีเวชกรรม 2    
(Experiential Learning in Obstetrics and  
Gynecology II) 
กำรประเมนิผล : สัญลกัษณ์  G  P  F  
 การฝึกปฏิบติังานเพ่ือเพ่ิมพนูทกัษะในการตรวจ
วนิิจฉยัและการดูแลรักษาปัญหาท่ีพบบ่อยทางสูติกรรม
และนรีเวชกรรม การใหค้  าแนะน าและค าปรึกษาแก่ผูป่้วย
และญาติ  การวางแผนครอบครัว การท างานเป็นทีม  การ
ส่งต่อผูป่้วยเพ่ือรักษาต่อหรือปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญ ตลอดจน
การป้องกนัโรค  การส่งเสริมและธ ารงสุขภาพ  การฟ้ืนฟู 
สมรรถภาพ 
 Clinical practice to enhance skills in the 
diagnosis and care of common problems in obstetrics and 
gynecology; advising and counseling patients and their 
relatives; family planning; team work; patient referral for 
continuous care or consulting a specialist including 
disease prevention, promotion and maintenance of health, 
rehabilitation 
 
370-603                   2(0-12-0) 
เสริมประสบกำรณ์กำรตรวจคล่ืนเสียงควำมถี่สูงเบ้ืองต้น 
ทำงสูตศิำสตร์และนรีเวชวทิยำ   
(Experiential Learning in Basic Ultrasound  
in Obstetrics and Gynecology) 
กำรประเมนิผล : สัญลกัษณ์  G  P  F  

การฝึกตรวจคล่ืนเสียงความถ่ีสูงเบ้ืองตน้ในสตรี
ตั้งครรภแ์ละผูป่้วยทางนรีเวชวทิยา      การใชเ้คร่ืองตรวจ
คล่ืนเสียงความถ่ีสูงผา่นทางหนา้ทอ้ง การแปลผล  บนัทึก

http://dict.longdo.com/search/advisement
http://dict.longdo.com/search/consulting
http://dict.longdo.com/search/maintenance
http://dict.longdo.com/search/advisement
http://dict.longdo.com/search/consulting
http://dict.longdo.com/search/maintenance


และแจง้ผลการตรวจคล่ืนเสียงความถ่ีสูง สงัเกตการณ์การแจง้
ผลการตรวจคล่ืนเสียงความถ่ีสูงกรณีพบความผิดปกติของ
ทารกในครรภ ์   สงัเกตการณ์การใหค้  าแนะน าสตรีตั้งครรภท่ี์
เขา้รับการตรวจวนิิจฉยัก่อนคลอด สงัเกตการณ์หตัถการ
วนิิจฉยัก่อนคลอด เช่น การเจาะน ้ าคร ่ า การเจาะเลือดสายสะดือ
ทารกในครรภ ์ 

Basic ultrasonographic examination in pregnant 
women and gynecologic patients; transabdominal 
ultrasonographic examination; interpretation, report writing 
and informing of the ultrasound findings; observation of fetal 
anomaly counseling; observation of prenatal diagnosis 
counseling; observation of prenatal diagnosis procedures (eg. 
amniocentesis, cordocentesis) 
 
370-604             2(0-12-0) 
เสริมประสบกำรณ์กำรดูแลก่อนคลอด     
(Experiential Learning in Antenatal Care) 
กำรประเมนิผล : สัญลกัษณ์  G  P  F  
 การฝึกปฏิบติังานท่ีคลินิกฝากครรภ ์ การดูแลหญิง
ตั้งครรภ ์ ครรภเ์ส่ียงสูง ใหค้  าปรึกษาแนะน าหญิงตั้งครรภ ์
ทกัษะการซกัประวติัหญิงตั้งครรภ ์และการตรวจครรภ ์
 Clinical practice in antennal clinic; antenatal care; 
high risk pregnancy; advising and counseling; skills for 
history taking and Leopold maneuvers 
 
370-605             2(0-12-0) 
เสริมประสบกำรณ์กำรดูแลผู้ป่วยนอกด้ำนนรีเวชวทิยำ   
(Experiential Learning in Gynecology Outpatient Care) 
กำรประเมนิผล : สัญลกัษณ์  G  P  F  
 การฝึกปฏิบติังานท่ีคลินิกนรีเวช การดูแลรักษาโรค
ทางนรีเวชท่ีพบบ่อย ตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลูก ทกัษะการ
ซกัประวติัและการตรวจภายใน 
 Clinical practice in gynecology clinic; management 
of common gynecologic diseases; cervical cancer screening; 
skills for history taking and pelvic examination 
 
370-606             2(0-12-0) 
เสริมประสบกำรณ์กำรดูแลในห้องคลอด    
(Experiential Learning in Labor Room Care) 
กำรประเมนิผล : สัญลกัษณ์  G  P  F  
 การฝึกปฏิบติังานท่ีหอ้งคลอด การดูแลสตรีระหวา่ง
เจ็บครรภค์ลอด คลอดปกติ การดูแลหลงัคลอด  

 Clinical practice in labor room; management of 
laboring women; normal delivery; postpartum care   
 
372-601                   4(0-24-0) 
เสริมประสบกำรณ์อำยุรกรรม 1  
(Experiential Learning in Internal Medicine I) 
การประเมินผล : สญัลกัษณ์  G  P  F  
 การฝึกปฏิบติังานท่ีหอผูป่้วยในและแผนกผูป่้วย
นอกอายรุกรรม เพ่ือเพ่ิมพนูทกัษะในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลทางคลินิก การตรวจวนิิจฉยั การเลือกการตรวจทาง
หอ้งปฏิบติัการท่ีจ าเป็น การใหก้ารดูแลรักษา การเลือกใช้
ยาอยา่งสมเหตุผล การติดตามอาการและการเปล่ียนแปลง
การรักษา     การฝึกทกัษะและหตัถการทางอายรุกรรม การ
ใหค้  าแนะน าและค าปรึกษาแก่ผูป่้วยและญาติ การท างาน
เป็นทีม การส่งต่อผูป่้วยเพ่ือรักษาต่อหรือปรึกษา
ผูเ้ช่ียวชาญ     ตลอดจนการป้องกนัโรค   การส่งเสริมและ
ธ ารงสุขภาพ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ   
 Clinical practice in the inpatient and outpatient 
internal medicine to increase skills for clinical data 
collecting; diagnosis; selection of necessary laboratory 
tests; provision of health care; rational drug use; patient 
follow-up; skills practice and procedures in internal 
medicine; advising and counseling patients and their 
relatives; team work; patient referral for continuous care 
or consulting a specialist; disease prevention, promotion 
and maintenance of health, rehabilitation 
 
372-602                   2(0-12-0) 
เสริมประสบกำรณ์อำยุรกรรม 2   
(Experiential Learning in Internal Medicine II)  
กำรประเมนิผล : สัญลกัษณ์  G  P  F  
 การฝึกปฏิบติังานท่ีหอผูป่้วยในและแผนกผูป่้วย
นอกอายรุกรรม เพ่ือเพ่ิมพนูทกัษะในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลทางคลินิก การตรวจวนิิจฉยั การเลือกการตรวจทาง
หอ้งปฏิบติัการท่ีจ าเป็น การใหก้ารดูแลรักษา การเลือกใช้
ยาอยา่งสมเหตุผล การติดตามอาการและการเปล่ียนแปลง
การรักษา     การฝึกทกัษะและหตัถการทางอายรุกรรม การ
ใหค้  าแนะน าและค าปรึกษาแก่ผูป่้วยและญาติ การท างาน
เป็นทีม การส่งต่อผูป่้วยเพ่ือรักษาต่อหรือปรึกษา
ผูเ้ช่ียวชาญ     ตลอดจนการป้องกนัโรค   การส่งเสริมและ
ธ ารงสุขภาพ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ   
 Clinical practice in the inpatient and outpatient 
internal medicine to increase skills for clinical data 
collecting; diagnosis; selection of necessary laboratory 
tests; provision of health care; rational drug use; patient 
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follow-up; skills practice and procedures in internal medicine; 
advising and counseling patients and their relatives; team 
work; patient referral for continuous care or consulting a 
specialist; disease prevention, promotion and maintenance of 
health, rehabilitation 
 
373-301              2(2-0-4) 
อณูชีววทิยำในทำงกำรแพทย์                    
(Molecular Biology in Medicine) 
กำรประเมนิผล : สัญลกัษณ์  G  P  F  

ชีวโมเลกลุในเซ็นทรัลดอกมา ไดแ้ก่  กรดนิวคลีอิค 
และการแสดงออกในระดบัอาร์เอน็เอ ระดบัโปรตีน ตลอดจน
ชีวโมเลกลุซ่ึงมีความสลบัซบัซอ้นมากข้ึน เช่น เอนไซม์
ฮอร์โมน ตวัรับบนผิวเซลล ์กระบวนการควบคุมการแสดงออก
ของยนี พยาธิวทิยาระดบัโมเลกลุ หลกัการทัว่ไปของการศึกษา
ชีวโมเลกลุและกระบวนการแสดงออกเพื่อประยกุตใ์ชใ้นทาง
การแพทย ์ ประกอบดว้ยหลกัการของ  ปฏิกิริยาลูกโซ่พอลีเมอ
เรส, DNA sequencing,  Immunoblotting, ELISA,  ตลอดจน
เทคนิค high-throughput molecular analysis  และ molecular 
modeling 

Molecules in the central dogma including nucleic 
acids (DNA and RNA), their expression at the RNA and 
protein levels and more complex biomolecules such as 
enzymes, hormones and surface receptors, basic molecular 
pathology, intercellular communication, basic concepts of 
molecular study techniques including Polymerase Chain 
Reaction, DNA sequencing, Immunoblotting, ELISA, high-
throughput molecular analysis, molecular modeling 
 
373-302              2(0-4-2) 
เทคนิคปฏิบัตกิำรพื้นฐำนทำงอณูชีววทิยำ            
(Basic Techniques in Molecular Biology)  
กำรประเมนิผล : สัญลกัษณ์  G  P  F  
 หลกัการและวธีิการพ้ืนฐานทางหอ้งปฏิบติัการของ
เทคนิคต่างๆ ท่ีใชใ้นทางอณูชีววทิยา เช่น  การเตรียมสารเคมี 
การสกดัดีเอน็เอ และอาร์เอน็เอ ปฏิกิริยาพอลีเมอเรส และการ
เพาะเล้ียงเซลล ์

Principles and basic laboratory techniques used in 
molecular biology including chemical preparation, DNA and 
RNA extraction, polymerase chain reaction and cell culture 
 
373-601                         4(0-24-0) 
เสริมประสบกำรณ์กำรวจิยัทำงอณูชีววทิยำทำงกำรแพทย์    
(Experiential Learning in Research in Molecular 
Medicine)  
กำรประเมนิผล : สัญลกัษณ์  G  P  F  

หลกัการพ้ืนฐานงานวจิยัดา้นอณูชีววทิยา การมี
ส่วนร่วมในงานวจิยัดา้นอณูชีววทิยาท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การแพทย ์ 

Basic concept in molecular biology research; 
participation in molecular research project  
 
373-602                  4(0-24-0) 
เสริมประสบกำรณ์เทคนิคทำงอณูชีววทิยำ  
(Experiential Learning in Techniques in  
Molecular Biology)    
กำรประเมนิผล : สัญลกัษณ์  G  P  F    

หลกัการและเทคนิคต่าง ๆ ทางอณูชีววทิยา การ
สกดัดีเอน็เอ และอาร์เอน็เอ ปฏิกิริยาพอลีเมอเรส และการ 
เพาะเล้ียงเซลล ์การประยกุตใ์ชเ้ทคนิคทางอณูชีววทิยาใน
การแพทยส์มยัใหม่ 

Principles and laboratory techniques in 
molecular biology, including DNA and RNA extraction, 
polymerase chain reaction, cell culture; application of 
molecular techniques in modern medicine 
 
374-601                   4(0-24-0) 
เสริมประสบกำรณ์วศิวกรรมชีวกำรแพทย์    
(Experiential Learning in Biomedical Engineering) 
กำรประเมนิผล : สัญลกัษณ์  G  P  F  

หลกัการพ้ืนฐานของวศิวกรรมชีวการแพทย ์
หลกัการเชิงเซลลแ์ละโมเลกลุ   หลกัการเชิงสรีรวทิยา 
ชีวกลศาสตร์  การวดัดว้ยเคร่ืองมือเชิงชีวภาพ  การสร้าง
ภาพเชิงชีวะ  ชีวนาโนเทคโนโลย ี ชีววสัดุและอวยัวะเทียม 
 Principles  of  biomedical  engineering;  
molecular  and  cellular  principles; physiological  
principles;  biomechanics;  bioinstrumentation;  
bioimaging;  bionanotechnology; biomaterials and 
artificial organs 
 
375-601                     4(0-24-0) 
เสริมประสบกำรณ์เวชปฎบิัตฉุิกเฉินและอุบตัเิหตุ 1       
(Experiential Learning in Emergency Medicine  
and Accidents I) 
กำรประเมนิผล :  สัญลกัษณ์  G  P  F  
 การฝึกปฏิบติังานท่ีแผนกผูป่้วยฉุกเฉินและ
อุบติัเหตุ เพ่ือเพ่ิมพนูทกัษะในการแกปั้ญหา บ าบดัรักษา 
และท าหตัถการท่ีจ าเป็นส าหรับการดูแลผูป่้วยฉุกเฉินและ
อุบติัเหตุ การใหค้  าแนะน าและค าปรึกษาแก่ผูป่้วยและญาติ  
การท างานเป็นทีม การส่งต่อผูป่้วยเพ่ือรักษาต่อหรือ
ปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญ 
 Clinical practice in the emergency medicine and 
accidents department to increase skills in the problem 
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solving, management, and medical procedures essential for 
the care of emergency and accident patients; advising and 
counseling patients and their relatives; teamwork; patient 
referral for continuous care or consulting a specialist  
 
375-602                             2(0-12-0) 
เสริมประสบกำรณ์เวชปฎบิัตฉุิกเฉินและอุบตัเิหตุ 2     
(Experiential Learning in Emergency Medicine 
and Accidents II) 
กำรประเมนิผล :  สัญลกัษณ์  G  P  F  
 การฝึกปฏิบติังานท่ีแผนกผูป่้วยฉุกเฉินและอุบติัเหตุ 
เพ่ือเพ่ิมพนูทกัษะในการแกปั้ญหา บ าบดัรักษา และท าหตัถการ
ท่ีจ าเป็นส าหรับการดูแลผูป่้วยฉุกเฉินและอุบติัเหตุ การให้
ค  าแนะน าและค าปรึกษาแก่ผูป่้วยและญาติ  การท างานเป็นทีม 
การส่งต่อผูป่้วยเพ่ือรักษาต่อหรือปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญ 
 Clinical practice in the emergency medicine and 
accidents department to increase skills in the problem solving, 
management, and medical procedures essential for the care of 
emergency and accident patients; advising and counseling 
patients and their relatives; teamwork; patient referral for 
continuous care or consulting a specialist  
 
388-100  สุขภำวะเพ่ือเพ่ือนมนุษย์                            1((1)-0-2) 
(Health for All) 
กำรประเมนิผล :  สัญลกัษณ์  G  P  F  

หลกัการและขั้นตอนการช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน  
ปฏิบติัการช่วยชีวติขั้นพ้ืนฐานในสถานการณ์จ าลอง  ปัญหา  
สุขภาพจิตท่ีพบบ่อย สญัญาณเตือน การประเมิน และการดูแล 
เบ้ืองตน้ของอาการทางจิต การดูแลสุขภาพตามวยั     แนวคิด
พ้ืนฐานเก่ียวกบัสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ   การปฐม-
พยาบาลเบ้ืองตน้ 

Principle and steps of basic life support, practice 
of basic life support in simulated situation; common mental 
health problems, warning signs, initial assessment and care;  
concepts of health and health promotion; first aid 
 
388-201      1(0-2-1) 
พื้นฐำนกำรปฏิสัมพนัธ์  
(Fundamental  Human  Interaction)  
กำรประเมนิผล  :  สัญลกัษณ์  G  P  F  

ทกัษะการส่ือสาร  มนุษยสมัพนัธแ์ละการท างาน 
ร่วมกบัผูอ่ื้น  ปฏิสมัพนัธ์กลุ่ม     พ้ืนฐานจริยศาสตร์ทัว่ไป 
และการวเิคราะห์  ความปลอดภยัของผูป่้วย 
 
 

Communication skills; human relations and 
working with others; group interaction; fundamental 
ethics and analyses; patient safety   
 
388-202                  1(0-2-1)     
กำรปฏิสัมพนัธ์  
(Human Interaction)  
กำรประเมนิผล :  สัญลกัษณ์  G  P  F  

ทกัษะการส่ือสาร  มนุษยสมัพนัธแ์ละการท างาน
ร่วมกบัผูอ่ื้น  ปฏิสมัพนัธ์กลุ่ม   การศึกษาครอบครัว สงัคม 
วฒันธรรมและจริยธรรมสงัคมไทย   องคร์วมสุขภาพและ
การสร้างเสริมสุขภาพ   วเิคราะห์ปัญหาจริยศาสตร์ทัว่ไป   

Communication skills;  human relationships and 
working with others;  group interaction; study of families, 
society, culture, and Thai social ethics; holistic health and 
health promotion; analysis of common ethical problems 
 
388-203                    1(0-0-3) 
กจิกรรมเสริมหลกัสูตร 1  
(Co-Curricular Activities I) 
กำรประเมนิผล :  สัญลกัษณ์  G  P  F 
               การท ากิจกรรมเชิงบูรณาการองคค์วามรู้ เนน้
ประโยชน์สงัคมและประโยชน์เพือ่นมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง
ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  จิตส านึกสาธารณะ  การ
ท างานเป็นทีมทั้งในสาขาวชิาและหรือระหวา่งสาขาวชิา  
ภายใตค้  าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา 

Activities integrating body of  knowledge 
emphasizing those activities for the benefits of society 
and mankind as first priority; cultivating  morals, ethics 
and public mind; team working within and/or across 
disciplines  under the supervision of advisors 
 
388-211      2(1-0-5) 
ประวตัศิำสตร์กำรแพทย์      
(History of Medicine)  
กำรประเมนิผล :  สัญลกัษณ์  G  P  F  

ววิฒันาการและแนวคิดของการแพทยท์ั้งซีกโลก
ตะวนัตกและตะวนัออกในยคุต่างๆ  ววิฒันาการและ
ทฤษฎีของการแพทยแ์ผนไทย  ววิฒันาการของการแพทย์
แผนปัจจุบนัของไทย       บุคคลส าคญัท่ีมีบทบาทในการ
พฒันาการแพทยแ์ละ 
สาธารณสุขไทย  

Development    and   concepts   of   Western   
and  Eastern medicine;  evolution  and theory of Thai 
traditional medicine;  development  of   Thai  modern 
medicine;   key persons in Thai medical and public health 
development 

http://dict.longdo.com/search/social%20ethics


388-291     3(0-4-5) 
กำรสัมผสัชีวติแพทย์   
(Clinical Immersion)  
กำรประเมนิผล : สัญลกัษณ์  G  P  F  

การสมัผสัความเป็นจริงในชุมชน  ประสบการณ์ 
การท างานในชุมชน  ชีวติการท างานของแพทย ์บรรยากาศ 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งแพทยก์บัผูร่้วมงาน  ความสมัพนัธ์ 
ของปัจจยัทางจิตและสงัคมกบัการเจบ็ป่วย  

Real  experiences  in  the  community; 
community work experience; a physician’s  working life; 
environmental factors affecting the relationship between 
physicians and their co-workers;  relationship  of  spiritual and  
societal  factors to illness 
 
388-304      1(0-2-1) 
พื้นฐำนทกัษะทำงคลนิิกและเวชจริยศำสตร์ 1  
(Fundamental Clinical Practice and Medical Ethics I) 
กำรประเมนิผล : สัญลกัษณ์   G  P  F  

การดูแลผูป่้วยแบบองคร์วมและสงัคมวทิยาการ  
แพทย ์  การสร้างเสริมสุขภาพความสมัพนัธ์ระหวา่งแพทยแ์ละ 
ผูป่้วย   พ้ืนฐานเวชจริยศาสตร์    การวเิคราะห์และการตดัสิน
ทางเวชจริยศาสตร์   หลกัการและทกัษะการสมัภาษณ์ผูป่้วย  
ขั้นตอนและทกัษะเบ้ืองตน้ของการตรวจร่างกายพ้ืนฐาน ความ
ปลอดภยัของผูป่้วย 

Holistic health care and medical sociology; health 
promotion; the doctor-patient relationship;  basic medical 
ethics; analyses and ethics of medical decisions; principles 
and skills in medical interview; procedures and skills of a 
basic physical examination; patient safety   

 
388-305                    1(0-2-1) 
พื้นฐำนทกัษะทำงคลนิิกและเวชจริยศำสตร์ 2  
(Fundamental Clinical Practice and Medical Ethics II)  
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 388-304 
Prerequiste :  388-304 
กำรประเมนิผล :  สัญลกัษณ์  G  P  F  

หลกัเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข   การวเิคราะห์และ 
ตดัสินทางเวชจริยศาสตร์    กฎหมายและขอ้บงัคบั     ความ 
สมัพนัธ์ระหวา่งแพทยแ์ละผูป่้วย      การสร้างเสริมสุขภาพ  
ทกัษะการสมัภาษณ์ผูป่้วย   ทกัษะการตรวจร่างกายพ้ืนฐาน 
 ความปลอดภยัของผูป่้วย 

Public health economic principles; analyses and 
ethics of medical decisions;  laws and regulations;  the doctor-
patient relationship;  health promotion;  medical interview 
skills; basic physical examinations;  patient safety   
 

388-351     3(1-2-6) 
วงจรชีวติมนุษย์   
(Human Life Cycle)  
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน  :  311-231, 311-241, 311-251,  
                                           311-271,  311-281  
Prerequisite :   311-231, 311-241, 311-251, 311-271,  
                          311-281 

การเปล่ียนแปลงทางชีววทิยา สรีรวทิยา และจิต
สงัคมของคนปกติแต่ละช่วงอาย ุ ปัจจยัท่ีมีผลต่อสุขภาพ   
หลกัการใชย้าในแต่ละช่วงอาย ุ   หลกัการป้องกนัโรคและ
การส่งเสริมสุขภาพในแต่ละช่วงอาย ุ การเปล่ียนแปลง
แบบองคร์วมในแต่ละวยั  

Biological, psychological, and psychosocial 
changes of normal people over their age span;  factors 
affecting health;  drug  use  principles  in  each age span;   
principles of  disease prevention and health promotion in 
each age span; holistic changes in each age span 
 
388-401       5(x-y-z) 
เลือกเฉพำะ 
(Selectives)  
กำรประเมนิผล : สัญลกัษณ์   G  P  F  

เลือกศึกษาหรือปฏิบติังานในสาขาวชิาต่าง  ๆ  ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการแพทยแ์ละสาธารณสุขตามท่ีก าหนดไว ้  
อนัจะเป็นประโยชนต์่อการประกอบวชิาชีพหรือการด ารง
ชีพในอนาคตของนกัศึกษา  

A  selective  study or practice  in  various  fields 
relating  to medicine  and  public health for the benefit of 
professional or personal development   
 
388-501     3(x-y-z) 
เลือกเสริมประสบกำรณ์ 1 
(Experiential Learning Electives I) 
กำรประเมนิผล : สัญลกัษณ์   G  P  F  
  เลือกศึกษาหรือปฏิบติังานในสาขาวชิาต่าง ๆ 
ตามความสนใจ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบ
วชิาชีพหรือการด ารงชีวติในอนาคตของนกัศึกษา  

An  elective study  or  practice in various fields,  
according  to  personal  interest  and  for  the  benefit  of 
professional  and  personal development 
 
388-601      4(x-y-z) 
เลือกเสริมประสบกำรณ์ 2 
(Experiential Learning Electives II)  
กำรประเมนิผล : สัญลกัษณ์   G  P  F  



เลือกศึกษาหรือปฏิบติังานในสาขาวชิาต่าง ๆ  ตาม
ความสนใจ    ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบวชิาชีพหรือ
การด ารงชีวติในอนาคตของนกัศึกษา   

An elective study or practice in various fields, 
according  to  personal  interest  and  for  the benefit of 
professional and personal development 
 
 388-411      2(1-0-5) 
กำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 1 
(Health Promotion I)  
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน :  388-491 
Prerequiste :  388-491 

ความรู้และแนวความคิดพ้ืนฐานเก่ียวกบัสุขภาพและ
การสร้างเสริมสุขภาพโดยประมวลความรู้ และเทคนิควธีิการ
ทางดา้นพฤติกรรมศาสตร์   มนุษยศาสตร์  สงัคมวทิยาการ 
การแพทย ์       ระบาดวทิยา     และสาขาอ่ืน ๆ         ท่ีเก่ียวขอ้ง 
ดชันีสุขภาพและดชันีสาธารณสุขในการวเิคราะห์ ประเมิน
ปัญหาและประเมินผลรูปแบบพฤติกรรมสุขภาพ และปัจจยั
เส่ียงดา้นสุขภาพ         รูปแบบและกลวธีิการสร้างเสริมสุขภาพ 
ทุกมิติในระดบัปัจเจก  ครอบครัวแลชุมชน  เทคนิคการ
เสริมสร้างศกัยภาพและความเขม้แขง็ในการดูแลสุขภาพ     การ 
ส่ือสาร การใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษใ์นการใหเ้หตุผลทางคลินิก 
และจริยธรรมในการสร้างเสริมสุขภาพ และการผลกัดนั
กระบวนการเคล่ือนไหวทางสงัคมและนโยบายสาธารณะดา้น
การสร้างเสริมสุขภาพ 

Knowledge and basic concepts related to health and  
health  promotion and the  integration of  knowledge and 
techniques  of  behavioral science,  humanities, medical  
sociology,   epidemiology,  and   other  related fields; health 
and  public  health indicies in analysis and problem  
assessment as  well as the evaluation of  health behavior 
patterns and health risk factors; modalitiess of comprehensive   
health   promotion   at   the   individual, family,  and 
community level;  techniques  in empowerment; 
communication, use of evidence-based medicine  in  clinical  
reasoning  and  ethics  in  health promotion;  and  social  
movements and public policy making to health promotion 
 
388-412             3(0-4-5) 
กำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 2 
(Health Promotion II)  
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน  :    388-491 
Prerequisite :   388-491 

 การปฏิบติัการวางแผนการสร้างเสริมสุขภาพการ
ทดสอบวเิคราะห์และประเมินสุขภาพ และปัจจยัเส่ียงดา้น
สุขภาพ การดูงานสร้างเสริมสุขภาพในระดบัองคก์รและ
ชุมชน การสงัเคราะห์กลวธีิและจดักิจกรรมรณรงคห์รือให้
ค  าแนะน าปรึกษาในการสร้างเสริมธ ารงและป้องกนัแกไ้ข
ปัญหาสุขภาพโดยองคร์วม   หลกัฐานเชิงประจกัษใ์นการ
ใหเ้หตุผลทางคลินิกและจริยธรรม 

             Health  promotion planning;  test, analysis  and  
assessment of health and health risk factors; observational 
visit  in  an  area  of   health  promotion  at  both  the   
organizational  and  community levels ;  synthesis  of 
techniques and  arrangement  of  campaigns  or giving of 
advice   for  holistic  health  promotion,  maintenance, 
prevention,  and  solution  of  health problems;  evidence 
based  use  of  clinical  and  ethical  reasoning      
   
388-421     4(2-2-8) 
สุขภำพและโรคของผู้ใหญ่และผู้สูงอำยุ 1 
(Health and Diseases of Adults and Elderly I)  
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน :  388-491 
Prerequisite :  388-491 

ความรู้พ้ืนฐาน  พยาธิก าเนิด  พยาธิสรีรวทิยา 
อาการวทิยา การด าเนินโรค การคน้ควา้หาสาเหตุ วเิคราะห์ 
และวนิิจฉยัโรค   การวนิิจฉยัแยกโรค    การใหเ้หตผุลทาง 
คลินิก หลกัการรักษา  การใชย้าอยา่งสมเหตุสมผล   เนน้ 
สุขภาพและปัญหาเก่ียวกบัโรคและกลุ่มอาการท่ีพบบ่อย
ในช่วงอายมุากกวา่ 15  ปีข้ึนไป โดยค านึงถึงปัญหาจาก
ชุมชนและการแกปั้ญหาแบบองคร์วม การใชห้ลกัฐานเชิง
ประจกัษใ์นการใหเ้หตุผลทางคลินิก      การวเิคราะห์และ
ตดัสินใจประเด็นทางจริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้ง   หลกัการให้
ค  าแนะน าและค าปรึกษาแก่ผูป่้วยและครอบครัว ตลอดจน
การป้องกนัโรค การส่งเสริมและธ ารงสุขภาพ การฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ ความปลอดภยัของผูป่้วย 
               Basic knowledge; pathogenesis; 
pathophysiology; symptomatology;  natural course of 
disease; identifying cause of diseases; analysis and 
diagnosis; differential diagnosis; clinical reasoning; 
principles of treatment; rational drug use;  focusing on 
health and common diseases in patients older than 15 
years of age concerning community-related problems and 
holistic problem solving; evidence-based use in clinical 

http://dict.longdo.com/search/behavioral%20science
http://dict.longdo.com/search/synthesis
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http://dict.longdo.com/search/symptomatology;%20semeiology;%20semiology


reasoning; analysis and decision making in related ethical 
issues; principles of advising and counseling with patients and 
their families; disease prevention, promotion and maintenance 
of health, rehabilitation; patient safety   
 
388-422      3(0-4-5) 
สุขภำพและโรคของผู้ใหญ่และผู้สูงอำยุ 2 
(Health and Diseases of Adults and Elderly II)  
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน :  388-491 
Prerequisite :  388-491 

ทกัษะการซกัประวติัและการตรวจร่างกายบุคคลหรือ
ผูป่้วยในช่วงอายมุากกวา่ 15 ปีข้ึนไป            การตรวจทางหอ้ง 
ปฏิบติัการพ้ืนฐานท่ีจ าเป็นและการแปลผล    ขอ้บ่งช้ี    ขอ้หา้ม  
ขั้นตอน   และภาวะแทรกซอ้นของหตัถการพ้ืนฐานและการฝึก
ทกัษะ   ปฏิบติัการฟ้ืนคืนชีพ  การแปลผลภาพรังสี  การบนัทึก
รายงานผูป่้วย    การอภิปรายปัญหาผูป่้วย          การส่ือสารกบั
ผูป่้วยและครอบครัว ทกัษะการใหค้  าแนะน าและค าปรึกษา  

Skills for history taking and physical examination of 
patients older than 15 years of age; necessary basic laboratory 
tests and interpretation; indications, contraindications, 
procedure and complications of basic medical procedures and 
skill practice; cardiopulmonary resuscitation (CPR);  X-ray 
image interpretation; medical recording; patients’ problem 
discussions; communication with patients and their families; 
advising and counseling skills 
 
388-423             3(0-4-5) 
สุขภำพและโรคของผู้ใหญ่และผู้สูงอำยุ 3 
(Health  and  Diseases of  Adults and  Elderly  III)  
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน :  388-491 
Prerequisite :  388-491 

การฝึกปฏิบติังานการดูแลรักษาผูป่้วยในช่วงอายุ
มากกวา่ 15 ปีข้ึนไป   ในหอผูป่้วย  และติดตามการเปล่ียน 
แปลงของผูป่้วย ความปลอดภยัของผูป่้วย 

Patient  care  practice in  patients  older than 15 
years of age and patient follow-up; patient safety   
 
388-471             2(1-0-5) 
เวชศำสตร์ผู้ป่วยนอกด้ำนจกัษุ โสต ศอ นำสิกวทิยำ 1 
(Ambulatory Care in Ophthalmology and 
Otorhinolaryngology  I)  
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน :    388-491   
Prerequisite :  388-491 

หลกัการดูแลผูป่้วยนอก  ความรู้พ้ืนฐาน  พยาธิ
ก าเนิด พยาธิสรีรวทิยา อาการวทิยา การวนิิจฉยั การตรวจทาง

หอ้งปฏิบติัการ   การรักษาโรคตา  หู  คอ  จมูก   และ
อวยัวะใกลเ้คียง   โรคท่ีพบบ่อยส าหรับแพทยเ์วชปฏิบติั
ทัว่ไป   การป้องกนัและการสร้างเสริมสุขภาพ การใช้
หลกัฐานเชิงประจกัษใ์นการใหเ้หตุผลทางคลินิก    การให้
ค  าแนะน า  ปรึกษา  การติดตามผลและการส่งต่อ 

Principles of outpatient care; basic knowledge; 
pathogenesis;       pathophysiology;       symptomatology; 
diagnosis;  laboratory tests;  treatment of the eyes,  ears, 
throat, nose  and neighboring  organs;    common diseases   
for   general   practice   physicians;    disease prevention   
and   health   promotion;   evidence-based   use of clinical   
reasoning;  advising,   counseling,  patient follow-up, and  
referring  patients 
  
388-472                                                3(0-4-5) 
เวชศำสตร์ผู้ป่วยนอกด้ำนจกัษุ โสต ศอ นำสิกวทิยำ 2 
(Ambulatory Care in Ophthalmology and 
Otorhinolaryngology II) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน :   388-491 
Prerequisite :   388-491 
 ฝึกปฏิบติังานดูแลรักษาผูป่้วยนอก   โรคตา  หู 
คอ จมูก  และอวยัวะใกลเ้คียง   ทกัษะการซกัประวติั   การ
บนัทึกรายงานผูป่้วย   การตรวจร่างกาย   การตรวจทาง
หอ้งปฏิบติัการพ้ืนฐานท่ีจ าเป็น  การแปลผล  ขอ้บ่งช้ี   ขอ้
หา้มและภาวะ แทรกซอ้นของหตัถการพ้ืนฐานท่ีจ าเป็น   
การแปลผลภาพรังสี   การอภิปรายปัญหา    ทกัษะการ
ส่ือสารกบัผูป่้วยและครอบครัวตลอดจนบุคลากรอ่ืน  การ
ใหค้  าแนะน าและค าปรึกษา  การส่งผูป่้วยเพ่ือรักษาต่อ  
ปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญ   การดูแลผูป่้วยแบบองคร์วม          การ
วเิคราะห์และตดัสินใจประเดน็ทางจริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
ความปลอดภยัของผูป่้วย 
               Practices  of  outpatient  care  for disorders  of  
the eye,  ear,  throat,  nose,  and  neighboring  organs;   
skill for history taking; medical recording;  physical 
examinations; necessary    basic    laboratory    tests    and     
interpretation; indications,  contraindications,   and   
complications   of  essential basic medical procedures and 
skill practice;  X-ray image interpretation; problem 
discussion;  communication skills  with  patients and their 
families,  and other related staff; advising and counseling; 
patient referral for continuous care or consulting a 
specialist; holistic care; analysis and decision making in 
related ethical issues; patient safety   
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388-491     2(0-2-4) 
บทน ำเวชศำสตร์คลนิกิ    
(Introduction to Clinical Medicine)  
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน :  - 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน  :  ทุกรำยวชิำในช้ันปีที ่2, 3  
กำรประเมนิผล : สัญลกัษณ์  G  P  F  
             ทกัษะพ้ืนฐานการสมัภาษณ์ผูป่้วย การตรวจร่างกาย 
การตรวจสภาพจิต และหตัถการพ้ืนฐาน    
             Basic skills in medical interviewing, physical 
examination and mental status examination; basic practical 
procedural skills  
 
388-521                                                          2(1-2-3) 
สุขภำพและโรคของผู้ใหญ่และผู้สูงอำยุ 4   
(Health and Diseases of Adults and Elderly  IV) 
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน :  388-421, 388-422, 388-423 
 การแกปั้ญหา การใหเ้หตุผลทางคลินิก  การวางแผน
การรักษา  การเลือกใชย้าอยา่งสมเหตุสมผล  การพยากรณ์โรค 
และการด าเนินของโรค เนน้สุขภาพและปัญหาเก่ียวกบัโรคและ
กลุ่มอาการท่ีพบบ่อยในช่วงอายมุากกวา่ 15 ปีข้ึนไป  รวมทั้ง
ปัญหาฉุกเฉิน การวเิคราะห์และตดัสินใจประเด็นทางจริยธรรม
ท่ีเก่ียวขอ้ง การใหค้  าแนะน าและค าปรึกษาแก่ผูป่้วยและ
ครอบครัว ตลอดจนการป้องกนัโรค  การสร้างเสริมสุขภาพ 
การฟ้ืนฟสูมรรถภาพ 
 Problem solving; clinical reasoning; treatment 
planning; rational drug use; prognosis and natural course of 
disease;  focusing on health and common diseases in patients 
older than 15 years of age, including emergency problems; 
analysis and decision making in related ethical issues; disease 
prevention, promotion of health, and rehabilitation 
 
388-522                             4(0-6-6) 
สุขภำพและโรคของผู้ใหญ่และผู้สูงอำยุ 5     
(Health  and  Diseases of  Adults and  Elderly V) 
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน :  388-421, 388-422, 388-423 
 การฝึกปฏิบติังานการดูแลรักษาผูป่้วยในช่วงอายมุาก 
กวา่  15  ปีข้ึนไป   ทั้งผูป่้วยในและผูป่้วยนอก   การติดตามการ 
เปล่ียนแปลงของผูป่้วย       การเพ่ิมประสบการณ์ทกัษะการซกั
ประวติัและการตรวจร่างกาย        การตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ
พ้ืนฐานท่ีจ าเป็นและการแปลผล       ขอ้บ่งช้ี   ขอ้หา้ม  ขั้นตอน  
และภาวะแทรกซอ้นของหตัถการพ้ืนฐาน    และการฝึกทกัษะ    
การแปลผลภาพรังสี     การบนัทึกรายงานผูป่้วย  การอภิปราย
ปัญหาผูป่้วย   การส่ือสารกบัผูป่้วยและครอบครัว         ทกัษะ
การใหค้  าแนะน าและค าปรึกษา 
 Patient care practice in patients older than 15 years 
of age, both inpatient and outpatient care setting; patient 

follow-up; increase experience in history taking and 
physical examinations; necessary basic laboratory tests 
and interpretation; indications, contraindications, 
procedures, and complications of basic medical 
procedures and skill practice; X-ray image interpretation; 
medical recording; patients’ problem discussion; 
communication with patients and their families;  advising 
and counseling skills 
 
388-621                                              8(0-48-0) 
เวชปฏิบัตอิำยุรกรรม 
(Practice  in  Internal  Medicine) 
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน :  388-521, 388-522 
กำรประเมนิผล : สัญลกัษณ์  G  P  F  
 การฝึกปฏิบติังานท่ีหอผูป่้วยในและแผนกผูป่้วย
นอก เพ่ือเพ่ิมทกัษะในการเก็บรวบรวมขอ้มูลทางคลินิก 
การตรวจวนิิจฉยั การเลือกการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการท่ี
จ าเป็น การใหก้ารดูแลรักษา การเลือกใชย้าอยา่งสมเหตุผล 
การติดตามอาการและการเปล่ียนแปลงการรักษา การฝึก
ทกัษะและหตัถการทางอายรุกรรม การใหค้  าแนะน าและ
ค าปรึกษาแก่ผูป่้วยและญาติ การท างานเป็นทีม การส่งต่อ
ผูป่้วยเพ่ือรักษาต่อหรือปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญ     ตลอดจนการ
ป้องกนั         การส่งเสริมและธ ารงสุขภาพ          การฟ้ืนฟู 
สมรรถภาพ ความปลอดภยัของผูป่้วย 
                Inpatient and outpatient clinical practice to 
increase skills on data collection; diagnosis; selection of 
necessary laboratory tests; provision of health care; 
rational drug use; follow-up of patient care; skill practice 
and procedures in internal medicine; advising and 
counseling patients and their relatives; team work; patient 
referral for continuous care or consulting a specialist; 
disease prevention, promotion and maintenance of health, 
rehabilitation; patient safety   
 
388-622                                                            2(0-12-0) 
เวชปฏิบัตจิติเวชกรรม    
(Practice in Psychiatry) 
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน  :  388-521, 388-522 
กำรประเมนิผล : สัญลกัษณ์  G  P  F  
 การฝึกปฏิบติังานเพ่ือเพ่ิมพนูความรู้และทกัษะ
ในการวนิิจฉยั  และรักษาโรคทางจิตเวชท่ีพบบ่อย   เนน้
ปัญหาและการดูแลรักษาผูป่้วยฉุกเฉินทางดา้นจิตเวช  การ
ดูแลผูป่้วยแบบองคร์วม การน าความรู้ทางดา้นจิตเวชไปใช้
ควบคู่กบัการรักษาโรคทางกาย การใหค้  าแนะน าและ
ค าปรึกษาแก่ผูป่้วยและญาติ 
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 Clinical practice to increase knowledge and skills 
for diagnosis and treatment of common psychiatric disorders, 
emphasizing on problems and management of psychiatric 
emergency; holistic care; application of psychiatric 
knowledge in the concurrent treatment of physical disorders; 
advising and counseling patients and their relatives 
 
388-431                                                                  3(1-2-6) 
กำรดูแลผู้ป่วยก่อน-หลงัผ่ำตดั 1   
(Preoperative to Postoperative Care I) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน :    388-491 
Prerequisite :   388-491 
 ความรู้พ้ืนฐาน พยาธิก าเนิด พยาธิสรีรวทิยา อาการ
วทิยา การวนิิจฉยัและการวนิิจฉยัแยกโรค การสืบคน้ การให้
เหตผุลทางคลินิก หลกัการดูแลผูป่้วยท่ีรับการรักษาดว้ยการ
ผา่ตดั การระงบัความรู้สึก  โดยประมวลความรู้สาขาวชิาต่าง ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง  รวมทั้งความรู้ทางวทิยาศาสตร์การแพทยพ้ื์นฐาน  
การประเมินผูป่้วยก่อนรับการผา่ตดั การดูแลผูป่้วยระหวา่ง
ผา่ตดั  และหลงัผา่ตดั การ  ป้องกนัผลขา้งเคียง และแกไ้ข
ปัญหาตามเกณฑม์าตรฐานของแพทยสภา    เนน้การดูแลผูป่้วย 
แบบองคร์วม     การวเิคราะห์และตดัสินใจประเด็นทาง
จริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้ง   หลกัการใหค้  าแนะน าและค าปรึกษาแก่
ผูป่้วยและญาติ  ตลอดจนการป้องกนัโรค   การส่งเสริมและ
ธ ารงสุขภาพ  การฟ้ืนฟสูมรรถภาพ 
 Basic  knowledge;  pathogenesis;  symptomatology; 
diagnosis;   differential   diagnosis;   investigation;    clinical 
reasoning;  principles of caring for patients undergoing  
surgical treatment and  anesthesia by gathering  all  related 
data,  including  basic medical sciences; pre-operative 
assessment;  intraoperative  and  postoperative  care;  
prevention  of side  effects  and  solving problems based on 
the Thai Medical Council’s standard criteria; holistic care 
focus; analysis and decision making in related ethical issues; 
principles of advising and counseling patients and their 
relatives; disease prevention, promotion and maintence of 
health, rehabilitation 
 
388-432                                                        4(0-6-6) 
กำรดูแลผู้ป่วยก่อน-หลงัผ่ำตดั 2  
(Preoperative to Postoperative Care II) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน :   388-491 
Prerequisite :  388-491 
 ทกัษะการซกัประวติัและการตรวจร่างกายผูป่้วยท่ี
ตอ้งรับการรักษาดว้ยการผา่ตดั   การตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ 

พ้ืนฐานท่ีจ าเป็นและการแปลผล  ขอ้บ่งช้ี  ขอ้หา้ม ขั้นตอน 
และภาวะแทรกซอ้นของหตัถการพ้ืนฐานในการผา่ตดัและ
การฝึกทกัษะ การใชเ้คร่ืองมือผา่ตดั วธีิการและขั้นตอน
ต่าง ๆ   ของการระงบัความรู้สึก  การแปลผลภาพรังสี  การ
บนัทึกรายงานผูป่้วย การอภิปรายปัญหาผูป่้วย การส่ือสาร
กบัผูป่้วยและครอบครัว ทกัษะการใหค้  าแนะน าและ
ค าปรึกษา 

Skills for history taking and physical 
examination of patients requiring surgical treatment; 
necessary basic laboratory tests and interpretation; 
indications, contraindications, procedures, and 
complications of basic surgical procedures and skill 
practice; use of surgical  
instruments; methods and procedure of anesthesia 
administration; X-ray image interpretation; medical 
recording; patients’ problem discussion; communication 
with patients and their relatives; advising and counseling 
skills 
 
388-433                                                   3(0-4-5) 
กำรดูแลผู้ป่วยก่อน-หลงัผ่ำตดั 3  
(Preoperative to Postoperative Care III) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน :   388-491 
Prerequisite :   388-491 
 การฝึกปฏิบติังานการดูแลรักษาผูป่้วยท่ีไดรั้บ
การรักษาดว้ยการผา่ตดั ทั้งท่ีหอผูป่้วยใน แผนกผูป่้วยนอก
และหอ้งผา่ตดั รวมทั้งติดตามการเปล่ียนแปลงของผูป่้วย 
การช่วยผา่ตดั ความปลอดภยัของผูป่้วย 
                Practices  for  surgical  patients  care  in the  
inpatient  department,  outpatient department, and 
operating  theater; patient follow-up;  assisting at a 
surgical operation; patient safety   
 
388-531                                                  2(1-2-3) 
กำรดูแลผู้ป่วยก่อน-หลงัผ่ำตดั 4      
(Preoperative to Postoperative Care  IV) 
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน : 388-431, 388-432, 388-433 
 การแกปั้ญหาและการวางแผนการดูแลผูป่้วยท่ี
รับการรักษาดว้ยการผา่ตดั รวมทั้งปัญหาฉุกเฉิน การ
ประเมินผูป่้วยก่อนรับการผา่ตดั การดูแลผูป่้วยระหวา่ง
ผา่ตดั และหลงัผา่ตดั  การป้องกนัผลขา้งเคียงและแกไ้ข
ปัญหาตามเกณฑม์าตรฐานของแพทยสภา การพิจารณา
การส่งต่อ เนน้การดูแลผูป่้วยแบบองคร์วม การวเิคราะห์
และตดัสินใจประเดน็ทางจริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้ง หลกัการให้
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ค าแนะน าและค าปรึกษาแก่ผูป่้วยและครอบครัว ตลอดจนการ
ป้องกนั การสร้างเสริมสุขภาพ  การฟ้ืนฟสูมรรถภาพ 
 Problem solving and planning for the care of 
surgical patients and emergency problems; pre-operative 
assessment; intraoperative and postoperative care; prevention 
of side effects and problem solving based on the Thai Medical 
Council’s standard criteria; consideration of referral patients; 
holistic care focus; analysis and decision making in related 
ethical issues; principles of advising and counseling patients 
and their families; disease prevention, promotion of health, 
rehabilitation 
 
388-532                                                  4(0-6-6) 
กำรดูแลผู้ป่วยก่อน-หลงัผ่ำตดั 5     
(Preoperative to Postoperative Care V) 
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน : 388-431, 388-432, 388-433 
 การฝึกปฏิบติังานการดูแลรักษาผูป่้วยท่ีไดรั้บการ
รักษาดว้ยการผา่ตดั ทั้งท่ีหอผูป่้วยใน แผนกผูป่้วยนอกและหอ้ง
ผา่ตดั รวมทั้งการติดตามการเปล่ียนแปลงของผูป่้วย และการ
ช่วยผา่ตดั การเพ่ิมประสบการณ์ทกัษะการซกัประวติัและการ
ตรวจร่างกาย  การตรวจทางหอ้งปฏิบติัการพ้ืนฐานท่ีจ าเป็นและ 
การแปลผล  การฝึกทกัษะหตัถการพ้ืนฐานในการผา่ตดั การใช้
เคร่ืองมือผา่ตดั การระงบัความรู้สึก  การแปลผลภาพรังสี  การ
บนัทึกรายงานผูป่้วย การอภิปรายปัญหาผูป่้วย   การส่ือสารกบั
ผูป่้วยและครอบครัว  ทกัษะการใหค้  าแนะน าและค าปรึกษา 
 Clinical practice for the care of surgical patients in 
the inpatient department, outpatient department, and operating 
theater; patient follow-up and  assisting  at a  surgical 
operation;  increase  experience in history  taking  and  
physical  examination;  necessary  basic laboratory tests and 
interpretation; training in basic surgical procedures; use of 
common surgical instruments;   anesthesia;  X-ray  image  
interpretation;  medical   recording;   patients’ problem 
discussion; communication with patients and their families; 
advising and counseling skills 
 
388-631                                                       8(0-48-0) 
เวชปฏิบัตศัิลยกรรม       
(Practice in Surgery) 
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน : 388-531, 388-532 
กำรประเมนิผล : สัญลกัษณ์  G  P  F 
 การฝึกปฏิบติังานท่ีหอผูป่้วยใน แผนกผูป่้วยนอก 
หอ้งผา่ตดั และแผนกผูป่้วยฉุกเฉิน เพ่ือเพ่ิมทกัษะในการวาง
แผนการแกปั้ญหาและดูแลรักษาปัญหาท่ีพบบ่อยทางศลัยกรรม 
การฝึกทกัษะและหตัถการพ้ืนฐานทางศลัยกรรม  การให้

ค  าแนะน าและค าปรึกษาแก่ผูป่้วยและญาติ  การท างานเป็น
ทีม การส่งต่อผูป่้วยเพ่ือรักษาต่อหรือปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญ 
ตลอดจนการป้องกนัโรค การส่งเสริมและธ ารงสุขภาพ 
การฟ้ืนฟสูมรรถภาพ ความปลอดภยัของผูป่้วย 
               Clinical practice in the inpatient department, 
outpatient department, operating theater, and emergency 
department to increase skills in problem solving and 
treating common surgical disorders; skills and basic 
surgical procedures training; advising and counseling 
patients and their relatives; team work; patient referral for 
continuous care or consulting a specialist; disease 
prevention, promotion and maintenance of health, 
rehabilitation; patient safety   
 
388-632                                               4(0-24-0) 
เวชปฏิบัตอิอร์โธปิดกิส์    
(Practice in Orthopedic Surgery) 
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน : 388-531, 388-532 
กำรประเมนิผล : สัญลกัษณ์  G  P  F 
 การฝึกปฏิบติังานดูแลผูป่้วยท่ีเป็นโรคหรือ
บาดเจ็บกระดูก ขอ้ และเน้ือเยือ่อ่อน การฝึกทกัษะและ
หตัถการพ้ืนฐานทางศลัยกรรมออร์โธปิดิกส์ การวางแผน
การแกปั้ญหาและการดูแลรักษาผูป่้วย การใหค้  าแนะน า
และค าปรึกษาแก่ผูป่้วยและญาติ ตลอดจนการป้องกนัโรค 
การส่งเสริมและธ ารงสุขภาพ การฟ้ืนฟสูมรรถภาพ 
 Clinical practice for the care of patients with 
disease or a bone, joint, or soft tissue injury and basic 
orthopedic surgery procedures; problem solving and 
patient care; advising and counseling patients and their 
relatives; disease prevention, promotion and maintenance 
of health, rehabilitation 
    
388-441                                                                  2(1-2-3) 
เวชศำสตร์ครอบครัวและเวชศำสตร์ชุมชน 1      
(Family Medicine and Community Medicine I) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน :   388-491 
Prerequisite :   388-491 
               ภาพรวมของระบบสุขภาพ วเิคราะห์ระบบ
บริการสาธารณสุขขั้นตน้ ปัจจยัทางดา้นสงัคม วฒันธรรม 
เศรษฐกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพระดบับุคคล ครอบครัว  
และชุมชน    ปัญหาสาธารณสุขทั้งระดบัทอ้งถ่ินและระดบั 
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ประเทศ   ระบาดวทิยาคลินิก  การป้องกนัและควบคุมโรค 
ในชุมชน   การควบคุมโรคติดเช้ือ  ระบบการเฝ้าระวงัและ
รายงานโรค  ความปลอดภยัของผูป่้วย     ความสมัพนัธ์ระหวา่ง
แพทยก์บัผูป่้วย  ปัญหาสุขภาพท่ีพบบ่อยในการบริบาลปฐมภูมิ    
การผสมผสาน การบริการสาธารณสุขดา้นการป้องกนัโรค         
ส่งเสริมสุขภาพ  รักษาพยาบาล  และฟ้ืนฟสูมรรถภาพ ทั้งส่วน
บุคคล ครอบครัว และชุมชน ท่ีมีส่วนสมัพนัธ์กนั หลกัการสอน
สุขศึกษา พฒันาการและ การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ
ส่วนบุคคล    บทบาทของการแพทยแ์บบเติมเตม็และการแพทย์
ทางเลือกท่ีมีผลต่อสุขภาพอนามยั  ส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยั  
อาชีวเวชศาสตร์ 
               Overall health system;   analysis of   primary  public 
health  service  system;  social,  cultural,  and economic 
factors relating to health at the individual, family, and 
community level; public health problems at the regional and 
national level; clinical epidemiology; preventive health 
services and disease control in community;  infectious disease 
control; disease surveillance and reporting systems; patient 
safety; doctor-patient relationship;  common  problems  in 
primary care; integration of public health services, covering 
disease prevention, health promotion, medical care, and 
rehabilitation covering individual, family, and community; 
principle of health education; development and change of 
individual health behavior; complementary and alternative 
medicine; environmental health; occupational health; 
occupational medicine 
 

388-442                                                          3(0-4-5) 
เวชศำสตร์ครอบครัวและเวชศำสตร์ชุมชน 2      
(Family Medicine and Community Medicine  II) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน :  388-491 
Prerequisite :  388-491 
               การฝึกปฏิบติังานท่ีคลินิกเวชกรรมครอบครัวและ
หน่วยบริการปฐมภูมิ    การศึกษาดูงานและร่วมกิจกรรมกบั 
หน่วยบริการปฐมภูมิของศูนยบ์ริการสาธารณสุขและ
โรงพยาบาลชุมชน การใหบ้ริการปฐมภูมิศึกษาปัญหา    เก็บ
ขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ วเิคราะห์และรายงานตามหวัขอ้ปัญหา
ทางการแพทยห์รือสาธารณสุขรูปแบบต่างๆ และประสิทธิภาพ 
ของโปรแกรมการสอนสุขศึกษา     การบริบาลสุขภาพท่ีบา้น 
การดูแลรักษา  ป้องกนั  สร้างเสริมสุขภาพและฟ้ืนฟสูภาพท่ี
สถานพยาบาล    การดูงานดา้นอนามยัส่ิงแวดลอ้มและอาชีวอ
นามยั การฝึกปฏิบติัการเดินส ารวจสภาพแวดลอ้มของสถานท่ี

ท างานและการประเมินความเส่ียงทางสุขภาพภายในสถาน
ประกอบการ 
               Clinical practice in family medicine and primary 
care clinic; primary care service; observation and 
participation in activities arranged by primary care 
service unit at a provincial  health   office  and  general  
hospital;  study of problems, systematic collection of 
data, analysis and reporting of topics related to medical 
and public health problems; home health care; models, 
approaches and its effectiveness of health education  
program; comprehensive care at health service setting; 
observation visit related to environmental health and 
occupational health; walk through survey and health risk 
assessment 
 
388-541                                                  2(1-2-3) 
เวชศำสตร์ครอบครัวและเวชศำสตร์ชุมชน 3     
(Family Medicine and Community Medicine III) 
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน : 388-441, 388-442 
               การบริการสุขภาพท่ีครอบคลุมทั้งส่วนบุคคล
ครอบครัว และชุมชน ทั้งดา้นจิตใจ ร่างกาย และสงัคม ใน
ดา้นการป้องกนัโรค     การส่งเสริมสุขภาพ         การรักษา 
พยาบาล และการฟ้ืนฟสูมรรถภาพ การส่งต่ออยา่งเป็น
ระบบ ปัญหาสุขภาพท่ีพบบ่อยในกลุ่มอายตุ่าง ๆ การสัง่ยา
ท่ีปลอดภยั ท างานเป็นกลุ่มกบับุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งทุก
ระดบั หลกัการส่ือสารกบัผูป่้วยและประชาชน หลกัการให้
ค  าปรึกษาดา้นสุขภาพเบ้ืองตน้ หลกัการพ้ืนฐานทาง  
palliative care   การวจิยัทางดา้นสาธารณสุข การวเิคราะห์
และตดัสินใจประเดน็ทางจริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้ง  การใช้
หลกัฐานเชิงประจกัษใ์นการใหเ้หตุผลทางคลินิก    อนามยั 
ส่ิงแวดลอ้ม  อาชีวอนามยั  อาชีวเวชศาสตร์     
               Health care services at the individual, family, 
and community levels, including the spiritual, physical, 
and social aspects related to disease prevention; health 
promotion, healthcare, rehabilitation,  and  systematic 
patient  referral;  common  health  problems  in  each  age 
 span; safe medication prescribing; working as a team 
with every level of related staff; principles of 
communication with patients and the public; principles of 
health counseling; palliative care principles; public health 
research; analysis and decision making in related ethical 
issues; evidence-based use of clinical reasoning; 
environmental health; occupational health; occupational 
medicine 



388-542                                                   4(0-6-6) 
เวชศำสตร์ครอบครัวและเวชศำสตร์ชุมชน 4    
(Family Medicine and Community Medicine IV) 
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน :  388-441, 388-442 
 การฝึกปฏิบติังานท่ีคลินิกเวชกรรมครอบครัวและ
โรงพยาบาลชุมชน   การใหบ้ริการปฐมภูมิ  การเขียนใบสัง่ยา 
การบริบาลแบบผสมผสานและเบ็ดเสร็จ                   การบริการ
สาธารณสุขมูลฐาน การเยีย่มบา้นผูป่้วย การดูแลและใหบ้ริบาล
ท่ีบา้นส าหรับผูป่้วยเร้ือรัง  พิการ  หรือระยะสุดทา้ยร่วมกบั
ทีมสหสาขาวชิาชีพ   รวบรวมขอ้มูล และประเมินปัญหา
สุขภาพของบุคคล ครอบครัว และ ชุมชนในความรับผดิชอบ 
โดยใชว้ธีิทางวทิยาการระบาดพ้ืนฐาน ทกัษะการวจิยัดา้น
สาธารณสุข จริยธรรมในการท าวจิยั  การอภิปรายปัญหาผูป่้วย  
การส่ือสารกบัผูป่้วย และครอบครัว  ทกัษะการใหค้  าแนะน า
และค าปรึกษา เนน้การดูแลผูป่้วยแบบองคร์วม 
 Clinical practice in family medicine clinics and 
community hospitals; primary care service; write a 
prescription; comprehensive and integrated care; primary 
health care services; home visits; caring and providing home 
healthcare for chronic diseases, disabilities, and terminally  ill  
patients with multidisciplinary team;  the gathering of data 
and evaluating of the individual, family and community health 
problems; public  health  research skills; research ethics; 
communication with patients and their family; advising and 
counseling skills; holistic care focus 
                
388-641                                                        2(0-12-0) 
เวชปฏิบัตคิรอบครัวและชุมชน                                    
(Practice in Family and Community Medicine) 
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน :  388-541, 388-542 
กำรประเมนิผล : สัญลกัษณ์  G  P  F 
             การฝึกปฏิบติังานท่ีคลินิกเวชกรรมครอบครัวและ 
โรงพยาบาลชุมชน  ดูงานและร่วมกิจกรรมของฝ่ายต่าง ๆ     
การบริหารงานสาธารณสุข เทคนิคการใหค้วามรู้ การอา้งอิง
หลกัฐานทางการแพทยแ์ละการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ ์  การ
เพ่ิมทกัษะการใหบ้ริการปฐมภูมิ การบริบาลแบบผสมผสาน
และเบ็ดเสร็จ การบริการสาธารณสุขมูลฐาน การเยีย่มบา้น
ผูป่้วย การอภิปรายปัญหาผูป่้วย  การส่ือสารกบัผูป่้วยและ
ครอบครัว การใหค้  าแนะน าและค าปรึกษา การส่งต่อผูป่้วยเพ่ือ
รักษาต่อหรือปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญ  เนน้การดูแลผูป่้วยแบบองค์
รวม    การประสานงานสาธารณสุขระดบัอ าเภอ  ฝึกหดัการ
สอนบุคลากรสาธารณสุขอ่ืน ๆ คุณภาพและระบบบริการ
สุขภาพ ความปลอดภยัของผูป่้วย 
                Clinical  practice in  family  medicine  clinics  and 
community hospitals, observation  and participation   in 

activities  arranged   by   any   departments;   public   
health management; techniques for providing 
information; medical evidence reference and evidence-
based medicine; increase skills for primary health care 
service; comprehensive and integrated care; primary 
health care services; home visits; patients’ problem 
discussion; communication with patients and families; 
skills for advising and counseling; patient referral for 
continuous care or consulting a specialist; holistic care 
focus; district health coordination; practice in educating 
other public health personnel; quality and health services; 
patient safety 
 
388-551                                                                 3(1-2-6) 
สุขภำพและโรคตั้งแต่ระยะปฏิสนธิ-วยัรุ่น 1                  
(Health and Diseases from Conception to  
Adolescence I) 
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน : 388-421, 388-422,  
388-423, 388-431, 388-432, 388-433 
   การเจริญเติบโต  พฒันาการของเด็กตั้งแต่
ปฏิสนธิจนถึงวยัรุ่น     ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโต    
พฒันาการของเด็กและการเปล่ียนแปลงหรือผลท่ีเกิดข้ึน
จากปัจจยัต่าง ๆ   การประเมินสุขภาพ   การวนิิจฉยัภาวะ
ผิดปกติ  การใหค้  าแนะน าในการเล้ียงดูเด็ก  สร้างเสริม
สุขภาพ  และป้องกนัโรค  อาการวทิยา  พยาธิสรีระของ
โรค และความผิดปกติท่ีพบบ่อย  ตลอดจนการแกปั้ญหา
และดูแลรักษาผูป่้วยแบบองคร์วม     การใชย้าอยา่งสมเหตุ 
สมผล การใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษใ์นการใหเ้หตผุลทาง
คลินิก    การวเิคราะห์และตดัสินใจประเด็นทางจริยธรรม
ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 Child growth and development from conception 
to adolescence; factors effecting child growth; child 
development and changes or effects caused by any factor; 
health assessment; diagnosis of disorders; parental 
counseling; health promotion and disease prevention; 
symptomatology and pathophysiology of diseases and 
common disorders; problem solving and holistic care; 
rational drug use; evidence based use of clinical 
reasoning; analysis and decision making in related ethical 
issues 
 
388-552                                                 2(0-2-4) 
สุขภำพและโรคตั้งแต่ระยะปฏิสนธิ-วยัรุ่น 2     
(Health and Diseases from Conception to  
Adolescence II) 
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รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน : 388-421, 388-422,  
388-423, 388-431, 388-432, 388-433  
 ทกัษะการซกัประวติัและการตรวจร่างกายเด็กและ
วยัรุ่น การตรวจทางหอ้งปฏิบติัการพ้ืนฐานท่ีจ าเป็นและการ
แปลผล   ขอ้บ่งช้ี  ขอ้หา้ม   ขั้นตอน   และภาวะแทรกซอ้นของ
หตัถการพ้ืนฐานในเด็ก และการฝึกทกัษะ  การแปลผลภาพรังสี  
การบนัทึกรายงานผูป่้วย  การอภิปรายปัญหาผูป่้วย          ทกัษะ
การใหค้  าแนะน าและ 
ค าปรึกษา 

Skills for history taking and child and teenage 
physical examination; necessary  basic laboratory tests and 
interpretation; indications, contraindications, procedure, and 
complications of basic pediatric procedures and skill practice; 
X-ray image interpretation; medical recording; patients’ 
problem discussion; advising and counseling skills 

 
388-553                                                        3(0-4-5) 
สุขภำพและโรคตั้งแต่ระยะปฏิสนธิ-วยัรุ่น 3  
(Health  and  Diseases  from  Conception  
to  Adolescence  III) 
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน : 388-421, 388-422, 388-423, 
                                                388-431, 388-432, 388-433  
 การฝึกปฏิบติังานการดูแลรักษาผูป่้วยเด็กและวยัรุ่น
ทั้งผูป่้วยในและผูป่้วยนอก    ตลอดจนการติดตามการเปล่ียน 
แปลงของผูป่้วย  ความปลอดภยัของผูป่้วย 
                Clinical practice for the care  of  pediatric  and 
adolescent  patients,  covering the  inpatient  department and 
outpatient department,  as well as  patient follow-up; patient 
safety       
 
388-651                                                          6(0-36-0) 
เวชปฏิบัตกิมุำรเวชกรรม                              
(Practice in Pediatrics) 
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน :  388-551, 388-552, 388-553 
 การฝึกปฏิบติังานท่ีหอผูป่้วยในและแผนกผูป่้วยนอก 
เพ่ือเพ่ิมทกัษะในการแกปั้ญหาและการดูแลรักษาผูป่้วยเด็กและ
วยัรุ่น  ตลอดจนการป้องกนั  การส่งเสริมสุขภาพ  และการ
ฟ้ืนฟสูมรรถภาพ   การฝึกทกัษะและหตัถการท่ีส าคญัในเด็ก  
การใหค้  าแนะน าและค าปรึกษาในการเล้ียงดูเด็กและวยัรุ่น การ
ประเมินความสามารถของตนเองในการดูแลรักษาผูป่้วย การ
ท างานเป็นทีม การส่งต่อผูป่้วยเพ่ือรักษาต่อหรือปรึกษา
ผูเ้ช่ียวชาญ 
 Clinical practice in the inpatient department and 
outpatient department to increase skills related to problem 

solving and the care of pediatric and adolescent patients, 
including prevention, health promotion, and 
rehabilitation; skill practice and important pediatric 
procedures; advising and consulting on the parenting of 
children and adolescents; self-assessment on the 
capability of caring for patients; team work; patient 
referral for continuous care or consulting a specialist 
 
388-561                                                  3(1-2-6) 
สุขภำพและโรคของสตรี 1       
(Health and Diseases of  Women  I) 
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน :  388-421, 388-422,  
                                                 388-423, 388-431,  
                                                 388-432, 388-433 
 การประเมินสุขภาพ และการส่งเสริมความมี
สุขภาพดีแก่สตรีตามวยั  และสภาวะต่าง ๆ โดยเนน้สตรีวยั
เจริญพนัธ์ุจนส้ินสุดอายขุยั ความรู้พ้ืนฐาน พยาธิก าเนิด 
พยาธิสรีรวทิยา อาการวทิยา การวนิิจฉยั  และการดูแล
รักษาปัญหาสุขภาพ โรคท่ีพบบ่อยหรือโรคท่ีมีความ
รุนแรงของสตรี การดูแลสตรีระหวา่งการตั้งครรภ ์ การ
คลอด และหลงัคลอด รวมทั้งความผิดปกติหรือ
ภาวะแทรกซอ้นของการตั้งครรภ ์  การวางแผนครอบครัว 
เนน้การดูแลผูป่้วยเป็นแบบองคร์วม การใชห้ลกัฐานเชิง
ประจกัษใ์นการใหเ้หตุผลทางคลินิก    การวเิคราะห์และ
ตดัสินใจประเด็นทางจริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้ง               การให ้
ค าแนะน าและค าปรึกษาแก่ผูป่้วยและครอบครัว 
 Health assessment and promoting of good 
health for women by age and condition, emphasizing 
women in the reproductive age through end of life; basic 
knowledge; symptomatology, pathophysiology, 
pathogenesis, diagnosis, and health care; common or 
severe diseases of women; care during pregnancy, 
childbirth, and postpartum, including abnormal or 
complications of pregnancy;  family planning; holistic 
care focus; evidence-based use of clinical reasoning; 
analysis and decision making on related ethical issues; 
advising and counseling patients and their families 
 
388-562                                                                 3(0-4-5) 
สุขภำพและโรคของสตรี 2      
(Health and Diseases of Women II) 
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน :  388-421, 388-422,  
388-423, 388-431, 388-432, 388-433 
 ทกัษะการซกัประวติัและการตรวจร่างกายสตรี 
การตรวจภายใน การตรวจทางหอ้งปฏิบติัการพ้ืนฐานท่ี
จ าเป็นและการแปลผล ขอ้บ่งช้ี ขอ้หา้ม ขั้นตอน และภาวะ 
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แทรกซอ้นของหตัถการพ้ืนฐานท่ีจ าเป็นหรือเก่ียวขอ้งกบัผูป่้วย
สตรีหรือการตั้งครรภ ์ และการฝึกทกัษะ การแปลผลภาพรังสี 
การบนัทึกรายงานผูป่้วย การอภิปรายปัญหาผูป่้วย ทกัษะการ
ใหค้  าแนะน าและค าปรึกษา  
 Skills for history taking  and  physical examination 
of women; pelvic examination; necessary basic laboratory 
tests and interpretation; indications, contraindications, 
procedures, and complications of basic procedures related to 
female patients or pregnancy; skill practice; X-ray image 
interpretation; medical recording; patient’s problem 
discussion; advising and counseling skill 
 
388-563                                                    2(0-2-4) 
สุขภำพและโรคของสตรี 3       
(Health and Diseases of Women III) 
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน : 388-421, 388-422, 388-423, 
                                                388-431, 388-432, 388-433 
 การฝึกปฏิบติังานการดูแลรักษาผูป่้วยสตรีและหญิง
ตั้งครรภ ์ ทั้งผูป่้วยใน ผูป่้วยนอก หอ้งคลอด  และหอ้งผา่ตดั  
ตลอดจนการติดตามการเปล่ียนแปลงของผูป่้วย  การบริการ
วางแผนครอบครัว ความปลอดภยัของผูป่้วย 
 Clinical practice for the care of female patients and 
pregnancy covering the inpatient department and outpatient 
department, labor room, and operating theater, as well as 
patient following-up; family planning services; patient safety 
 
388-661                                                6(0-36-0) 
เวชปฏิบัตสูิต-ินรีเวชกรรม    
(Practice in Obstetrics and Gynecology) 
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน :  388-561, 388-562, 388-563 
กำรประเมนิผล : สัญลกัษณ์  G  P  F 
 การฝึกปฏิบติังานเพ่ือเพ่ิมทกัษะในการตรวจวนิิจฉยั
และการดูแลรักษาปัญหาท่ีพบบ่อยทางสูติกรรมและนรีเวช
กรรม การใหค้  าแนะน าและค าปรึกษาแก่ผูป่้วยและญาติ  การ
วางแผนครอบครัว  การท างานเป็นทีม  การส่งต่อผูป่้วยเพ่ือ
รักษาต่อหรือปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญ ตลอดจนการป้องกนั การ
ส่งเสริมและธ ารงสุขภาพ การฟ้ืนฟสูมรรถภาพ 
 Clinical practice to enhance skills in the diagnosis 
and care of common problems in obstetrics and gynecology; 
advising and counseling patients and their relatives; family 
planning; team work; patient referral for continuous care or 
consulting a specialist, including disease prevention, 
promotion and maintenance of health, and rehabilitation 
 
388-571                                                   2(1-2-3)    
สุขภำพ โรค และกำรฟ้ืนฟูทำงออร์โธปิดกิส์ 1    
(Health, Diseases, and Rehabilitation in  
Orthopaedics I) 

รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน : 388-421, 388-422,  
                                                388-423, 388-431, 388-432,  
                                                388-433 
    ความรู้พ้ืนฐาน  พยาธิก าเนิด  พยาธิสรีรวทิยา   
อาการวทิยา การวนิิจฉยัและการวนิิจฉยัแยกโรค การ
สืบคน้และการใหเ้หตุผลทางคลินิก  หลกัการดูแลรักษา   
การฟ้ืนฟสูภาพ  การป้องกนั        การสร้างเสริมสุขภาพใน
โรคและการบาดเจบ็ของระบบกระดูก  ขอ้  กลา้มเน้ือ และ
ระบบประสาทส่วนปลาย การใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษใ์น
การใหเ้หตุผลทางคลินิก      การวเิคราะห์และตดัสินใจ
ประเด็นทางจริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
    Basic knowledge; pathogenesis; 
pathophysiology;  symptomatology;  diagnosis and 
differential diagnosis; data search; clinical reasoning; 
principles of treatment, rehabilitation, disease prevention,  
and  promotion  of  health; disease   and  injury  of  the  
bone,   joints,  soft   tissue     and peripheral nerves;  
evidence-based use in clinical reasoning; analysis  and 
decision making on related ethical issues 
 
388-572      2(0-2-4) 
สุขภำพ โรค และกำรฟ้ืนฟูทำงออร์โธปิดกิส์ 2     
(Health, Diseases, and Rehabilitation in  
Orthopaedics II) 
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน : 388-421, 388-422,  
                                                388-423, 388-431, 388-432, 
                                                388-433 

 ทกัษะการซกัประวติัและการตรวจร่างกายผูป่้วย
ท่ีมีโรคหรือการบาดเจบ็ของกระดูก ขอ้  กลา้มเน้ือ  และ
ระบบประสาทส่วนปลาย การเลือกส่งตรวจและการแปล
ผลทางรังสีวทิยา ทกัษะการคิดวพิากษอ์ยา่งเป็นระบบใน
การดูแลรักษา       ขอ้บ่งช้ี     ขอ้หา้ม      ขั้นตอนและภาวะ 
แทรกซอ้นของหตัถการพ้ืนฐานทางออร์โธปิดิกส์ และการ
ฝึกทกัษะ การบนัทึกรายงานผูป่้วย การอภิปรายปัญหา
ผูป่้วย การส่ือสารกบัผูป่้วยและครอบครัว ทกัษะการให้
ค  าแนะน า และค าปรึกษา ความปลอดภยัของผูป่้วย 

 Skills for history taking and physical 
examination of patients with disease and injury of the 
bone, joints, soft tissue and peripheral nerves; 
radiographic investigation and interpretation;  systematic 
critical thinking skill in management; indications, 
contraindications, procedures and complications of basic 
orthopaedic procedures and skill practice; medical 
recording; patient’s problem discussion; communication 
with patients and their families; advising and counseling 
skills; patient safety   
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388-573                                                  3(1-3-5)   
เวชศำสตร์ผู้ป่วยนอกส ำหรับแพทย์ปฐมภูม ิ    
(Ambulatory Medicine for Primary Care Physician) 
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน : 388-421, 388-422,  
388-423, 388-431, 388-432, 388-433 
 การฝึกปฏิบติังานการดูแลรักษาโรคท่ีพบบ่อยท่ี 
ไม่ตอ้งรับไวรั้กษาในโรงพยาบาล ทกัษะการซกัประวติัและการ
ตรวจร่างกาย การตรวจ การเลือกส่งตรวจ และการแปลผลการ
ตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ  การฝึกทกัษะ ขอ้บ่งช้ี  ขอ้หา้ม 
ขั้นตอน และภาวะแทรกซอ้นของหตัถการพ้ืนฐาน  การแปลผล
การตรวจและแปลผลรายงานการตรวจทางรังสีวทิยา  การ
บนัทึกเวชระเบียนผูป่้วยนอก การอภิปรายปัญหา การส่ือสาร
กบัผูป่้วยและครอบครัว ทกัษะการใหค้  าแนะน าและค าปรึกษา 
การดูแลผูป่้วยแบบองคร์วม การสร้างเสริมสุขภาพ การใช้
หลกัฐานเชิงประจกัษใ์นการใหเ้หตุผลทางคลินิก การวเิคราะห์
ปัญหาทางจริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้ง การส่งต่อผูป่้วยเพ่ือรักษาหรือ
ปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญ 
 Clinical practice for the outpatient care of common 
diseases; skills in history taking and physical examinations; 
laboratory tests, selection of laboratory tests and their 
interpretation; skill practice; indications, contraindications, 
procedures, and complications of basic medical procedures; 
X-ray image interpretation; OPD medical recording; problem 
discussion; communicating with patients and their families; 
advising and counseling skills; holistic care; health 
promotion; evidence-based use of clinical reasoning; analysis 
and decision making in related ethical issues; patient referral 
for continuous care or consulting a specialist 
 
388-581                                                                         2(1-2-3) 
เวชศำสตร์ฉุกเฉินและอุบัตเิหตุ 1     
(Emergency Medicine and Accidents I) 
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน : 388-421, 388-422, 388-423,  
388-431, 388-432, 388-433  
 สหวทิยาการเก่ียวกบัพยาธิสรีรวิทยา อาการวทิยา 
การวนิิจฉยั การวนิิจฉยัแยกโรค การสืบคน้ทางหอ้งปฏิบติัการ 
และการดูแลรักษาเบ้ืองตน้แบบเร่งด่วนของโรคหรือภาวะ
ฉุกเฉินและอุบติัเหตุท่ีหอ้งฉุกเฉิน  หลกัการเบ้ืองตน้ในการ
บริหารจดัการอุบติัภยัหมู่   การส่ือสารกบัผูป่้วยและครอบครัว 
การดูแลผูป่้วยแบบองคร์วม  การสร้างเสริมสุขภาพ  การใช้
หลกัฐานเชิงประจกัษใ์นการใหเ้หตุผลทางคลินิก  การวเิคราะห์
และตดัสินใจประเดน็ทางจริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งหลกัการ
ทางนิติเวชวทิยา 

Interdisciplinary approach to pathophysiology; 
symptomatology; diagnosis; differential diagnosis; 
laboratory investigation and initial urgent care of diseases 
or emergency conditions and accidents at emergency 
room;  basic principles in the management of mass 
casualty incidents (MCI), communication with patients 
and their relatives; holistic care; health promotion; 
evidence-based use of clinical reasoning; analysis and 
decision making in related ethical tissues, forensic 
medicine principles 
  
388-582                                                                  2(0-2-4) 
เวชศำสตร์ฉุกเฉินและอุบัตเิหตุ 2       
(Emergency Medicine and Accidents II) 
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน : 388-421, 388-422,  
388-423, 388-431, 388-432, 388-433 
 การฝึกปฏิบติังานท่ีแผนกผูป่้วยฉุกเฉินและ
อุบติัเหตุ ทกัษะการซกัประวติัและการตรวจร่างกาย   การ
ตรวจทางหอ้งปฏิบติัการพ้ืนฐานท่ีจ าเป็นและการแปลผล   
ขอ้บ่งช้ี  ขอ้หา้ม ขั้นตอน และภาวะแทรกซอ้นของ
หตัถการพ้ืนฐานท่ีจ าเป็นและการฝึกทกัษะ ปฏิบติัการฟ้ืน
คืนชีพ ปฏิบติัการช่วยชีวติผูป่้วยอุบติัเหตุ การแปลผล
ภาพรังสี  การอภิปรายปัญหาผูป่้วย   
 Clinical practice in emergency medicine and 
accident  department;   history taking   and   physical 
examination skills; necessary basic laboratory tests and 
their interpretations;  indications,   contraindications,   
procedures, and  complications  of   basic  medical  
procedures and skill practice; cardiopulmonary  
resuscitation (CPR);  resuscitation  for accident  patients;  
X-ray image interpretation; patient’s problem discussion   
 
388-681                                                4(0-24-0) 
เวชปฏิบัตฉุิกเฉินและอบุัตเิหต ุ      
(Practice in Emergency Medicine and Accidents) 
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน :  388-581, 388-582 
 การฝึกปฏิบติังานท่ีแผนกผูป่้วยฉุกเฉินและ
อุบติัเหตุ เพ่ือเพ่ิมทกัษะในการแกปั้ญหา บ าบดัรักษา และ
ท าหตัถการท่ีจ าเป็นส าหรับการดูแลผูป่้วยฉุกเฉินและ
อุบติัเหตุ การใหค้  าแนะน าและค าปรึกษาแก่ผูป่้วยและญาติ  
การท างานเป็นทีม การส่งต่อผูป่้วยเพ่ือรักษาต่อหรือ
ปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญ 



Clinical practice at emergency medicine and 
accidents department to increase skills in the problem solving, 
management, and medical procedures essential for the care of 
emergency and accident patients; advising and counseling 
patients and their relatives; teamwork; patient referral for 
continuous care or consulting a specialist  

 
389-411 เวชศำสตร์ชนบท 1                     2(1-2-3) 
(Rural Medicine I) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 389-491, 389-421, 389-422,   
                                         389-431, 389-432, 389-441, 
                                         389-442, 389-451, 389-461 
Prerequisite :  389-491, 389-421, 389-422, 389-431,  
                      389-432, 389-441, 389-442, 389-451,  
                      389-461 

ความรู้และแนวความคิดพ้ืนฐานเก่ียวกบัสุขภาพ 
และการสร้างเสริมสุขภาพ  ภาพรวมของระบบสุขภาพ   ปัญหา
สุขภาพท่ีพบบ่อยในการบริบาลปฐมภูมิของโรงพยาบาลชุมชน 
การบูรณาการความรู้วทิยาศาสตร์พ้ืนฐาน ความรู้วชิาชีพแพทย ์
พฤติกรรมศาสตร์  สงัคมศาสตร์  มนุษยศาสตร์ มานุษยวทิยา 
สงัคมวทิยาการแพทย ์  และสาขาอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง  การ
วนิิจฉยัโรคและวนิิจฉยัแยกโรคท่ีพบบ่อย   การใหเ้หตผุล   
ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพระดบับุคคล  ครอบครัว  และชุมชน  
แผนท่ีชุมชน  ปัญหาสาธารณสุขทั้งระดบัทอ้งถ่ิน การแกปั้ญหา
แบบองคร์วม การบริบาลสุขภาพโดยเนน้คนเป็นศูนยก์ลาง 
ความปลอดภยัของผูป่้วย  ความหลากหลายทางวฒันธรรมใน
ทอ้งถ่ิน การเยีย่มบา้น  ความสัมพนัธ์ระหวา่งแพทยก์บัผูป่้วย
และครอบครัว การท างานเป็นทีมกบับุคลากรดา้นสุขภาพ  การ
ผสมผสานการบริการสาธารณสุขดา้นการป้องกนัโรค  ส่งเสริม
สุขภาพ   รักษาพยาบาล  และฟ้ืนฟสูมรรถภาพ หลกัการสอน
สุขศึกษา การใหค้  าปรึกษาแก่ผูป่้วยและครอบครัว      

Knowledge and basic concepts related to health and 
health promotion; overall health system; common  problems  
in primary care at rural hospital; integration of basic science 
knowledge, clinical knowledge, behavioral science, social 
science, humanities, anthropology,  medical sociology, and 
other related fields; diagnosis and differential diagnosis of 
common diseases; reasoning; factors influencing health at the 
individual, family, and community level; community 
mapping; health problems at the regional level; holistic 
problem-solving; people-centered health care; patient safety; 
cultural diversity in rural community; home visit; doctor-
patient and family relationship; teamwork with health 
personnel;  integration of disease prevention, health 

promotion, medical care, and rehabilitation; principles of 
health education; counseling with patients and their 
families 
 
389-412 เวชศำสตร์ชนบท 2                5(0-8-7) 
(Rural Medicine II) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 389-491, 389-421, 389-422,  
                                         389-431, 389-432, 389-441,  
                                         389-442, 389-451, 389-461 
Prerequisite :  389-491, 389-421, 389-422, 389-431,  
                         389-432, 389-441, 389-442, 389-451, 
                         389-461 

การฝึกปฏิบติังานการดูแลรักษาผูป่้วยท่ี
โรงพยาบาลชุมชน     การเสริมประสบการณ์ทกัษะการซกั
ประวติัและการตรวจร่างกาย การตรวจภายใน การประเมิน
สุขภาพ การดูแลสตรีระหวา่งการตั้งครรภ ์ การคลอด  และ
หลงัคลอด การติดตามการเปล่ียนแปลงของผูป่้วย การ
ตรวจทางหอ้งปฏิบติัการพ้ืนฐานท่ีจ าเป็นและการแปลผล 
ขอ้บ่งช้ี   ขอ้หา้ม  ขั้นตอนและภาวะแทรกซอ้นของ
หตัถการพ้ืนฐานและการฝึกทกัษะ การแปลผลภาพรังสี  
การช่วยผา่ตดั  การบนัทึกรายงานผูป่้วย  การอภิปราย
ปัญหาผูป่้วย   การส่ือสารกบัผูป่้วยและครอบครัว ทกัษะ
การใหค้  าปรึกษาแก่ผูป่้วยและครอบครัว การใชห้ลกัฐาน
เชิงประจกัษใ์นการใหเ้หตผุลทางคลินิก  การวเิคราะห์และ
ตดัสินใจประเด็นทางจริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้ง  
              Clinical practice in patient care at rural hospital 
setting; additional experiences in skills in history taking 
and physical examination; pelvic examination; health 
status assessment;  care during pregnancy, childbirth, and 
postpartum; patient care and follow-up; basic laboratory 
tests and interpretation; indications, contraindications, 
procedure and complications of basic medical procedures 
and skill practice; X-ray image  interpretation;  assisting 
at a surgical operation; medical recording;  patients’ 
problem  discussions; communication with patients and 
their families; advising and counseling skills; evidence-
based use of clinical reasoning; analysis and decision 
making in related ethical issues 
 
389-413 เวชศำสตร์ชนบท 3                   5(0-8-7) 
(Rural Medicine III) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน :  389-491, 389-421, 389-422,  
                                          389-431, 389-432, 389-441,  

           389-442, 389-451, 389-461 
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Prerequisite :   389-491, 389-421, 389-422, 389-431, 389-
432, 389-441, 389-442, 389-451, 389-461 
กำรประเมนิผล : สัญลกัษณ์  G  P  F  

การฝึกปฏิบติังานการดูแลรักษาผูป่้วยท่ีโรงพยาบาล
ชุมชน  การบริบาลสุขภาพแบบองคร์วมดว้ยหวัใจความเป็น
มนุษย ์ ความรับผิดชอบต่อผูป่้วยและหนา้ท่ี เคารพในสิทธิของ
ผูป่้วย  ความปลอดภยัของผูป่้วย  การให ้
บริการดว้ยความเสมอภาคและค านึงถึงความหลากหลาย 
ทางวฒันธรรม การบริบาลและติดตามผูป่้วยโรคเร้ือรังอยา่ง
ต่อเน่ือง   การเยีย่มบา้น   การใชเ้ทคโนโลยเีวชสาร- 
สนเทศในการเป็นผูใ้หบ้ริการสุขภาพ  ปฏิสมัพนัธ์กบัผูป่้วย
และครอบครัวอยา่งเหมาะสม การท างานเป็นทีมกบับุคลากร
สุขภาพในลกัษณะของสหวชิาชีพ การสร้างสมัพนัธภาพกบั
องคก์รชุมชน เจตคติท่ีดีต่อการปฏิบติังานในชนบทและการ
ใหบ้ริการสาธารณสุขเชิงรุก 

Clinical practice at rural community hospital; 
holistic humanistic health care; responsibility to patient and 
duty; respect for patient’s right; patient safety; health care 
service with equity and cultural diversity concern; continuous 
care and follow-up of patient with chronic illness; home visit; 
use of medical information technology in health care service; 
appropriate interaction with patient and family; 
multiprofessional teamwork; relationship with organization in 
rural community; good attitude in working in rural 
community; proactive public health service  
 
389-421 สุขภำพและโรคของผู้ใหญ่                            2(1-2-3) 
                และผู้สูงอำยุ 1     
(Health and Diseases of Adults and Elderly I)  
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน :   389-491 
Prerequisite :   389-491 

ความรู้พ้ืนฐาน  พยาธิก าเนิด  พยาธิสรีรวทิยา   อาการ 
วทิยา การด าเนินโรค การคน้ควา้หาสาเหตุ วเิคราะห์และ
วนิิจฉยัโรคท่ีพบบ่อย การวนิิจฉยัแยกโรค การใหเ้หตุผลทาง
คลินิก  หลกัการรักษา การใชย้าอยา่งสมเหตุสมผล  เนน้
สุขภาพและปัญหาเก่ียวกบัโรคและกลุ่มอาการท่ีพบบ่อยในช่วง
อายมุากกวา่ 15 ปีข้ึนไป โดยค านึงถึงปัญหาจากชุมชนและการ
แกปั้ญหาแบบองคร์วม การใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษใ์นการให้
เหตผุลทางคลินิก  การวเิคราะห์และตดัสินใจประเด็นทาง
จริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้ง     หลกัการใหค้  าแนะน าและค าปรึกษาแก่
ผูป่้วยและครอบครัว ตลอดจนการป้องกนัโรค การส่งเสริมและ
ธ ารงสุขภาพ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ความปลอดภยัของผูป่้วย 

Basic knowledge; pathogenesis; Pathophysiology; 
symptomatology; natural course of disease; identifying cause 
of diseases; analysis and diagnosis; differential diagnosis of 

common medical diseases; clinical reasoning; principles 
of treatment; rational drug use; focusing on health and 
common diseases in patients older than 15 years of age 
concerning community-related problems and holistic 
problem solving; evidence-based use of clinical 
reasoning; analysis and decision making in related ethical 
issues; principles of advising and counseling with patients 
and their families; disease prevention, promotion and 
maintenance of health, rehabilitation; patient safety   
 
389-422 สุขภำพและโรคของผู้ใหญ่                      4(0-6-6) 
                และผู้สูงอำยุ 2   
(Health and Diseases of Adults and Elderly II)  
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน :   389-491 
Prerequisite :   389-491 

ทกัษะการซกัประวติัและการตรวจร่างกายบุคคล 
หรือผูป่้วยในช่วงอายมุากกวา่ 15 ปีข้ึนไป การฝึก
ปฏิบติังานการดูแลรักษาผูป่้วย        การติดตามการเปล่ียน- 
แปลงของผูป่้วย การตรวจทางหอ้งปฏิบติัการพ้ืนฐานท่ี
จ าเป็นและการแปลผล   ขอ้บ่งช้ี  ขอ้หา้ม  ขั้นตอน    และ
ภาวะแทรกซอ้นของหตัถการพ้ืนฐานและการฝึกทกัษะ
ปฏิบติัการฟ้ืนคืนชีพ การแปลผลภาพรังสี การบนัทึก
รายงานผูป่้วย การอภิปรายปัญหาผูป่้วย การส่ือสารกบั
ผูป่้วยและครอบครัว ทกัษะการใหค้  าแนะน าและค าปรึกษา  

Skills in history taking and physical 
examination of people and patients older than 15 years of 
age; patient care practice and patient follow-up; necessary 
basic laboratory tests and interpretation; indications, 
contraindications, procedure and complications of basic 
medical procedures and skill practice; cardiopulmonary 
resuscitation (CPR);  X-ray image  interpretation;  
medical recording;  patients’ problem  discussions; 
communication with patients and their families; advising 
and counseling skills 
 
389-431  กำรดูแลผู้ป่วยก่อน-หลงัผ่ำตดั 1             2(1-2-3) 2(1-2-3) 
(Preoperative to Postoperative Care I) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน :  389-491 
Prerequisite :   389-491 
              ความรู้พ้ืนฐาน พยาธิก าเนิด พยาธิสรีรวทิยา 
อาการวทิยา การวนิิจฉยัและการวนิิจฉยัแยกโรคท่ีพบบ่อย 
การสืบคน้ การใหเ้หตผุลทางคลินิก หลกัการดูแลผูป่้วยท่ี
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รับการรักษาดว้ยการผา่ตดั การระงบัความรู้สึก  โดยประมวล
ความรู้สาขาวชิาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  รวมทั้งความรู้ทาง
วทิยาศาสตร์การแพทยพ้ื์นฐาน  การประเมินผูป่้วยก่อนรับการ
ผา่ตดั การดูแลผูป่้วยระหวา่งผา่ตดั  และหลงัผา่ตดั  การป้องกนั
ผลขา้งเคียงและแกไ้ขปัญหาตามเกณฑม์าตรฐานของแพทย
สภา        เนน้การดูแลผูป่้วยแบบองคร์วม      การวเิคราะห์และ 
ตดัสินใจประเด็นทางจริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้ง               หลกัการให ้
ค าแนะน าและค าปรึกษาแก่ผูป่้วยและญาติ  ตลอดจนการ
ป้องกนัโรค         การส่งเสริมและธ ารงสุขภาพ          การฟ้ืนฟ ู
สมรรถภาพ 
              Basic knowledge; pathogenesis; symptomatology; 
diagnosis and differential diagnosis common surgical 
conditions; investigation;  clinical reasoning;  principles of 
caring for patients undergoing  surgical treatment and  
anesthesia by gathering  all  related data,  including  basic 
medical sciences; pre-operative assessment;  intraoperative  
and  postoperative  care;  prevention  of side  effects  and  
solving problems based on the Thai Medical Council’s 
standard criteria; holistic care focus; analysis and decision 
making in related ethical issues; principles of advising and 
counseling patients and their relatives; disease prevention, 
promotion and maintence of health, rehabilitation 
 
389-432  กำรดูแลผู้ป่วยก่อน-หลงัผ่ำตดั 2                  4(0-6-6) 
(Preoperative to Postoperative Care II) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน :  389-491 
Prerequisite :   389-491 
              ทกัษะการซกัประวติัและการตรวจร่างกายผูป่้วยท่ีตอ้ง
รับการรักษาดว้ยการผา่ตดั การฝึกปฏิบติังานการดูแลรักษา
ผูป่้วยทั้งท่ีหอผูป่้วยใน แผนกผูป่้วยนอกและหอ้งผา่ตดั รวมทั้ง
ติดตามการเปล่ียนแปลงของผูป่้วย การช่วยผา่ตดั ความ
ปลอดภยัของผูป่้วย การตรวจทางหอ้งปฏิบติัการพ้ืนฐานท่ี
จ าเป็นและการแปลผล  ขอ้บ่งช้ี ขอ้หา้ม ขั้นตอน และ
ภาวะแทรกซอ้นของหตัถการพ้ืนฐานในการผา่ตดัและการฝึก
ทกัษะ การใชเ้คร่ืองมือผา่ตดั วธีิการและขั้นตอนต่าง ๆ   ของ
การระงบัความรู้สึก  การแปลผลภาพรังสี  การบนัทึกรายงาน
ผูป่้วย การอภิปรายปัญหาผูป่้วย การส่ือสารกบัผูป่้วยและ
ครอบครัว ทกัษะการใหค้  าแนะน าและค าปรึกษา 

Skills in history taking and physical examination of 
patients requiring surgical treatment; practices  for  surgical  
patients  care  in the  inpatient  department,  outpatient 
department, and operating  theater; patient follow-up; 

assisting at a surgical operation; patient safety; necessary 
basic laboratory tests and interpretation; indications, 
contraindications, procedures, and complications of basic 
surgical procedures and skill practice; use of surgical 
instruments; methods and procedure of anesthesia 
administration; X-ray image interpretation; medical 
recording; patients’ problem discussion; communication 
with patients and their relatives; advising and counseling 
skills 
 
389-441  เวชศำสตร์ครอบครัวและ                        2(1-2-3) 
               เวชศำสตร์ชุมชน 1 
(Family Medicine and Community Medicine I) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน :   389-491 
Prerequisite :   389-491 
              ภาพรวมของระบบสุขภาพ วเิคราะห์ระบบบริการ
สาธารณสุขขั้นตน้ ปัจจยัทางดา้นสงัคม วฒันธรรม 
เศรษฐกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพระดบับุคคล  ครอบครัว  
และชุมชน   ปัญหาสาธารณสุขทั้งระดบัทอ้งถ่ิน   และ
ระดบัประเทศ  ระบาดวทิยาคลินิก  การป้องกนัและ
ควบคุมโรคในชุมชน   การควบคุมโรคติดเช้ือ   ระบบการ
เฝ้าระวงัและรายงานโรค  ความปลอดภยัของผูป่้วย  
ความสมัพนัธ์ระหวา่งแพทยก์บัผูป่้วย  ปัญหาสุขภาพท่ีพบ
บ่อยในการบริบาลปฐมภูมิ   การผสมผสานการบริการ
สาธารณสุขดา้นการป้องกนัโรค    ส่งเสริมสุขภาพ 
รักษาพยาบาล และฟ้ืนฟสูมรรถภาพ ทั้งส่วนบุคคล 
ครอบครัว และชุมชนท่ีมีส่วนสมัพนัธ์กนั หลกัการสอน
สุขศึกษา พฒันาการและการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
สุขภาพส่วนบุคคล การแพทยแ์บบเติมเตม็และการแพทย์
ทางเลือก อนามยัส่ิงแวดลอ้ม  อาชีวอนามยั  อาชีวเวช-
ศาสตร์ 
              Overall health system; analysis of primary public 
health service system; social, cultural, and economic 
factors relating to health at the individual, family, and 
community level; public health problems at the regional 
and national level; clinical epidemiology; preventive 
health services and disease control in community; 
infectious disease control; disease surveillance and 
reporting systems; patient safety; doctor-patient 
relationship;  common  problems  in primary care; 
integration of public health services, covering disease 
prevention, health promotion, medical care, and 
rehabilitation covering individual, family, and 
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community; principle of health education; development and 
change of individual health behavior; complementary and 
alternative medicine, environmental health; occupational 
health; occupational medicine 
 
389-442  เวชศำสตร์ครอบครัวและ                       4(0-6-6) 
               เวชศำสตร์ชุมชน 2     
(Family Medicine and Community Medicine II) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน :  389-491 
Prerequisite :   389-491 
             การฝึกปฏิบติังานท่ีคลินิกเวชกรรมครอบครัวและ
หน่วยบริการปฐมภูมิ การศึกษาดูงานและร่วมกิจกรรมกบั 
หน่วยบริการปฐมภูมิของศูนยบ์ริการสาธารณสุขและ
โรงพยาบาลชุมชน การใหบ้ริการปฐมภูมิ ศึกษาปัญหา  เก็บ
ขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ   วเิคราะห์และรายงานตามหวัขอ้ปัญหา
ทางการแพทย ์  หรือสาธารณสุข รูปแบบต่าง ๆ และ
ประสิทธิภาพของโปรแกรมการสอนสุขศึกษา การบริบาล
สุขภาพท่ีบา้น การดูแลรักษา ป้องกนั สร้างเสริมสุขภาพ และ
ฟ้ืนฟสูภาพท่ีสถานพยาบาล การดูงานดา้นอนามยัส่ิงแวดลอ้ม
และอาชีวอนามยั การฝึกปฏิบติัการเดินส ารวจสภาพแวดลอ้ม
ของสถานท่ีท างานและการประเมินความเส่ียงทางสุขภาพ
ภายในสถานประกอบการ 
                Clinical practice in family medicine and primary 
care clinic; primary care service; observation and participation 
in activities arranged by primary care service unit at a 
provincial health office and general hospital; study of 
problems, systematic collection of data, analysis and reporting 
of topics related to medical and public health problems; home 
health care; models, approaches and its effectiveness of health 
education program; comprehensive care at health service 
setting; observation visit related to environmental health and 
occupational health; walk through survey and health risk 
assessment 
 
389-443  เวชศำสตร์ครอบครัวและ                        4(0-6-6) 
               เวชศำสตร์ชุมชน 3     
(Family Medicine and Community Medicine III) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน :  389-491, 389-441, 389-442 
Prerequisite :   389-491, 389-441, 389-442 
               การฝึกปฏิบติังานท่ีหน่วยบริการปฐมภูมิของ
โรงพยาบาลชุมชน การศึกษาดูงานและร่วมกิจกรรมกบัหน่วย
บริการปฐมภูมิของศูนยบ์ริการสาธารณสุขและโรงพยาบาล
ชุมชน การใหบ้ริการปฐมภูมิ ศึกษาปัญหา  เก็บขอ้มูลอยา่งเป็น
ระบบ   วเิคราะห์และรายงานตามหวัขอ้ปัญหาทางการแพทย ์ 

หรือสาธารณสุข รูปแบบต่าง ๆ และประสิทธิภาพของ
โปรแกรมการสอนสุขศึกษา การบริบาลสุขภาพท่ีบา้น การ
ดูแลรักษา ป้องกนั สร้างเสริมสุขภาพ และฟ้ืนฟสูภาพท่ี
สถานพยาบาล การปฏิบติัการวางแผนการสร้างเสริม
สุขภาพ  การประเมินสุขภาพและปัจจยัเส่ียงดา้นสุขภาพ 
การสร้างเสริมสุขภาพในระดบัชุมชน จดักิจกรรมรณรงค์
หรือใหค้  าแนะน าปรึกษาในการสร้างเสริมธ ารงและ
ป้องกนัแกไ้ขปัญหาสุขภาพโดยองคร์วม   
              Clinical practice in primary care clinic at rural 
community hospital; primary care service; observation 
and participation in activities arranged by primary care 
service unit at a provincial health office and general 
hospital; study of problems, systematic collection of data, 
analysis and reporting of topics related to medical and 
public health problems; home health care; models, 
approaches and its effectiveness of health education 
program; comprehensive care at health service setting; 
health promotion planning; assessment of health and 
health risk factors; health promotion at  rural community 
levels; arrangement of campaigns  or giving of advice for 
holistic health promotion,  maintenance, prevention,  and 
solution of health problems 
 
389-451 สุขภำพและโรคตั้งแต่ระยะ                      3(1-2-6) 
               ปฏิสนธิ-วยัรุ่น 1      
(Health and Diseases from Conception to  
Adolescence I) 
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน : 389-491 
               การเจริญเติบโต   พฒันาการของเด็กตั้งแต่
ปฏิสนธิจนถึงวยัรุ่น     ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโต    
พฒันาการของเด็กและการเปล่ียนแปลงหรือผลท่ีเกิดข้ึน
จากปัจจยัต่าง ๆ   การประเมินสุขภาพ   การวนิิจฉยัภาวะ
ผิดปกติ  การใหค้  าแนะน าในการเล้ียงดูเด็ก  สร้างเสริม
สุขภาพ  และป้องกนัโรค  อาการวทิยา  พยาธิสรีระของ
โรค และความผิดปกติท่ีพบบ่อย  ตลอดจนการแกปั้ญหา
และดูแลรักษาผูป่้วยแบบองคร์วม  ทกัษะการซกัประวติั
และการตรวจร่างกายเด็กและวยัรุ่น การตรวจทาง
หอ้งปฏิบติัการพ้ืนฐานท่ีจ าเป็นและการแปลผล   ขอ้บ่งช้ี  
ขอ้หา้ม  ขั้นตอน   และภาวะแทรกซอ้นของหตัถการ
พ้ืนฐานในเด็กและการฝึกทกัษะ  การแปลผลภาพรังสี  การ
บนัทึกรายงานผูป่้วย  การอภิปรายปัญหาผูป่้วย ทกัษะการ
ใหค้  าแนะน าและค าปรึกษา การใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์
ในการใหเ้หตผุลทางคลินิก    การวเิคราะห์และตดัสินใจ
ประเด็นทางจริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 



              Child growth and development from conception to 
adolescence; factors affecting child growth; child 
development and changes or effects caused by any factor; 
health assessment; diagnosis of disorders; parental counseling; 
health promotion and disease prevention; symptomatology 
and pathophysiology of diseases and common disorders; 
problem solving and holistic care; skills in history taking and 
child and teenage physical examination; necessary basic 
laboratory tests and interpretation; indications, 
contraindications, procedure, and complications of basic 
pediatric procedures and skill practice; X-ray image 
interpretation; medical recording; patients’ problem 
discussion; advising and counseling skills; evidence-based use 
of clinical reasoning; analysis and decision making in related 
ethical issues 
 
389-461 สุขภำพและโรคของสตรี 1                             3(1-2-6) 
(Health and Diseases of Women I) 
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน : 389-491 
                การประเมินสุขภาพ และการส่งเสริมความมีสุขภาพ
ดีแก่สตรีตามวยั  และสภาวะต่าง ๆ โดยเนน้สตรีวยัเจริญพนัธ์ุ
จนส้ินสุดอายขุยั ความรู้พ้ืนฐาน พยาธิก าเนิด พยาธิสรีรวทิยา 
อาการวทิยา การวนิิจฉยั  และการดูแลรักษาปัญหาสุขภาพ โรค
ท่ีพบบ่อยของสตรี การดูแลสตรีระหวา่งการตั้งครรภ ์การคลอด 
และหลงัคลอด รวมทั้งความผิดปกติหรือภาวะแทรกซอ้นของ
การตั้งครรภ ์  การวางแผนครอบครัว ทกัษะการซกัประวติัและ
การตรวจร่างกายสตรี การตรวจภายใน การตรวจทาง
หอ้งปฏิบติัการพ้ืนฐานท่ีจ าเป็นและการแปลผล  ขอ้บ่งช้ี ขอ้
หา้ม ขั้นตอน และภาวะแทรกซอ้นของหตัถการพ้ืนฐานท่ี
จ าเป็นหรือเก่ียวขอ้งกบัผูป่้วยสตรีหรือการตั้งครรภ ์ การฝึก
ทกัษะพ้ืนฐาน การแปลผลภาพรังสี การใชห้ลกัฐานเชิง
ประจกัษใ์นการใหเ้หตุผลทางคลินิก    การวเิคราะห์และ
ตดัสินใจประเด็นทางจริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้ง การดูแลผูป่้วยเป็น
แบบองคร์วม การบนัทึกรายงานผูป่้วย ทกัษะการใหค้  าแนะน า
และค าปรึกษาแก่ผูป่้วยและครอบครัว  
               Health assessment and promoting of good health for 
women by age and condition, emphasizing women in the 
reproductive age through end of life; basic knowledge; 
symptomatology, pathophysiology, pathogenesis, diagnosis, 
and health care; common diseases of women; care during 
pregnancy, childbirth, and postpartum, including abnormal or 
complications of pregnancy;  family planning; skills in history 
taking and  physical examination of women; pelvic 
examination; necessary basic laboratory tests and 
interpretation; indications, contraindications, procedures, and 
complications of basic procedures related to female patients or 
pregnancy; common skills practice; X-ray image 

interpretation; evidence-based use of clinical reasoning; 
analysis and decision making on related ethical issues; 
holistic care focus; medical recording; skills in advising 
and counseling patients and their families 
 
389-491 บทน ำเวชศำสตร์คลนิกิ   2(0-2-4)  
(Introduction to Clinical Medicine)  
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน :  - 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน  :  ทุกรำยวชิำในช้ันปีที ่2, 3  
กำรประเมนิผล : สัญลกัษณ์  G  P  F  

ทกัษะพ้ืนฐานการสมัภาษณ์ผูป่้วย การตรวจ
ร่างกาย การตรวจสภาพจิต   หตัถการพ้ืนฐาน   หลกัการใช้
ยาอยา่งสมเหตุผล  การเรียนรู้จากผูป่้วย   การเขียนรายงาน
ผูป่้วยแบบมุ่งปัญหา   

Basic skills in medical interviewing, physical 
examination and mental status examination; basic 
practical procedural skills; principles of rational drug use; 
learning from patients; problem-oriented medical record 
(POMR) 
 
389-501 เลือกเสริมประสบกำรณ์ 1    3(x-y-z)  
(Experiential Learning Electives I)  
กำรประเมนิผล : สัญลกัษณ์  G  P  F  

เลือกศึกษาหรือปฏิบติังานในสาขาวชิาต่าง ๆ 
ตามความสนใจ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบ
วชิาชีพ หรือการด ารงชีวติในอนาคตของนกัศึกษา  

An elective  study  or  practice  in  various  
fields, according  to  personal  interest  and   for  the   
benefit   of professional and personal development 
 
389-511  เวชศำสตร์ชนบท 4                                 2(1-2-3) 
(Rural Medicine IV) 
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน : ทุกรำยวชิำในช้ันปีที ่4 

ระบบบริบาลสุขภาพโดยรวม การบูรณาการ
ความรู้พ้ืนฐาน ความรู้วชิาชีพแพทย ์ พฤติกรรมศาสตร์ 
สงัคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ มานุษยวทิยา สงัคมวทิยา
การแพทย ์ และสาขาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  การวนิิจฉยัโรคและ
วนิิจฉยัแยกโรคท่ีพบบ่อย การตรวจทางหอ้งปฏิบติัการท่ี
จ าเป็น การใหเ้หตผุลทางคลินิก การวางแผนการบริบาล
ดูแลรักษาผูป่้วย  การใชย้าอยา่งสมเหตุผล การแกปั้ญหา
แบบองคร์วม   การบริบาลสุขภาพโดยเนน้คนเป็น
ศูนยก์ลาง ความปลอดภยัของผูป่้วย การเยีย่มบา้น  การ
บริบาลผูป่้วยเร้ือรัง  พิการ  หรือระยะสุดทา้ย 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งแพทยก์บัผูป่้วยและครอบครัว การ
ท างานเป็นทีมกบับุคลากรดา้นสุขภาพ การบริบาลผูป่้วย
เป็นทีม การผสมผสานการบริการสาธารณสุขดา้นการ
ป้องกนัโรค  ส่งเสริมสุขภาพ รักษาพยาบาล และฟ้ืนฟู
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สมรรถภาพการแพทยเ์สริมและทางเลือก การใหค้  าปรึกษาแก่
ผูป่้วยและครอบครัว การพฒันาคุณภาพการใหบ้ริบาลสุขภาพ     

Overall health care system; integration of basic 
science knowledge, clinical knowledge, behavioral 
science, humanities, anthropology,  medical sociology, and 
other related fields; diagnosis and differential diagnosis of 
common diseases; laboratory investigations; clinical 
reasoning; plan for patient care; rational drug use; holistic 
problem-solving; people-centered health care; patient safety; 
home visit; care for patients with chronic diseases, disabilities 
and terminal illnesses; doctor-patient and family relationship; 
teamwork with other health personnel; patient care team;  
integration of disease prevention, health promotion, medical 
care, and rehabilitation; complimentary and alternative 
medicine; counseling with patients and their families; quality 
development for health care           
 
389-512  เวชศำสตร์ชนบท 5                                         (0-8-7) 
(Rural Medicine V) 
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน : ทุกรำยวชิำในช้ันปีที ่4 

การฝึกปฏิบติังานการดูแลรักษาผูป่้วยท่ีโรงพยาบาล
ชุมชน    การเพ่ิมประสบการณ์ทกัษะการซกัประวติัและการ
ตรวจร่างกาย การตรวจภายใน  การประเมินสุขภาพ การดูแล
สตรีระหวา่งการตั้งครรภ ์  การคลอด และหลงัคลอด การ
บริบาลและการติดตามการเปล่ียนแปลงของผูป่้วย การตรวจ
ทางหอ้งปฏิบติัการพ้ืนฐานท่ีจ าเป็นและการแปลผล  ขอ้บ่งช้ี  
ขอ้หา้ม  ขั้นตอน  และภาวะแทรกซอ้นของหตัถการพ้ืนฐาน
และการฝึกทกัษะ การแปลผลภาพรังสี การช่วยผา่ตดั การใชย้า
อยา่งสมเหตุผล การบนัทึกรายงานผูป่้วย การอภิปรายปัญหา
ผูป่้วย  การส่ือสารกบัผูป่้วยและครอบครัว ทกัษะการให้
ค  าปรึกษาแก่ผูป่้วยและครอบครัว การใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์
ในการใหเ้หตผุลทางคลินิก การวเิคราะห์และตดัสินใจประเดน็
ทางจริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้ง การส่งต่อผูป่้วยเพ่ือรักษาหรือปรึกษา
ผูเ้ช่ียวชาญ 
                Clinical practice in patient care at rural hospital 
setting; increased experiences in skills in history taking and 
physical examination; pelvic examination; health status 
assessment;  care during pregnancy, childbirth, and 
postpartum; patient care and follow-up; basic laboratory tests 
and interpretation; indications, contraindications, procedure 
and complications of practical  procedures and skill practice; 
X-ray image  interpretation;  assisting at a surgical operation; 
rational drug use; medical recording;  patients’ problem  
discussions; communication with patients and their families; 
counseling skills; evidence-based use of clinical reasoning; 

analysis and decision making in related ethical issues; 
patient referral for continuous care or consulting a 
specialist 
389-513  เวชศำสตร์ชนบท 6                                5(0-8-7)   5(0-8-7) 
(Rural Medicine VI) 
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน : ทุกรำยวชิำในช้ันปีที ่4 
กำรประเมนิผล : สัญลกัษณ์  G  P  F  

การฝึกปฏิบติังานการดูแลรักษาผูป่้วยเพ่ือเพ่ิม
ประสบการณ์ต่อเน่ืองท่ีโรงพยาบาลชุมชน  การบริบาล
สุขภาพแบบองคร์วมดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย ์ ความ
รับผิดชอบต่อผูป่้วยและหนา้ท่ี   เคารพในสิทธิของผูป่้วย 
ความปลอดภยัของผูป่้วย การใหบ้ริการดว้ยความเสมอภาค
และค านึงถึงความหลากหลายทางวฒันธรรม  การบริบาล
และติดตามผูป่้วยโรคเร้ือรังอยา่งต่อเน่ือง  การเยีย่มบา้น  
การใชเ้ทคโนโลยเีวชสารสนเทศในการใหบ้ริการสุขภาพ 
ปฏิสมัพนัธ์กบัผูป่้วยและครอบครัวอยา่งเหมาะสม การ
ท างานเป็นทีมกบับุคลากรสุขภาพในลกัษณะของสหวชิา- 
ชีพ  การสร้างสมัพนัธภาพกบัองคก์รชุมชน  เจตคติท่ีดีต่อ
การปฏิบติังานในชนบทและการใหบ้ริการสาธารณสุขเชิง
รุก การร่วมกิจกรรมคุณภาพของโรงพยาบาล การแสวงหา
ความรู้ ฝึกทกัษะ รวมทั้งพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
 Enhancement of longitudinal experiences on 
clinical practices at rural community hospital; holistic 
humanistic health care; responsibility to patient and duty; 
respect for patient’s right; patient safety; health care 
service with equity and cultural diversity concern; 
continuous care and follow-up of patient with chronic 
illness; home visit; use of medical information 
technology in health care service; appropriate relationship 
with patient and family; multiprofessional teamworking; 
relationship with organization in rural community; good 
attitude in working in rural community; proactive public 
health service; participation in hospital quality activities; 
continuous professional development  
 
389-521  สุขภำพและโรคของผู้ใหญ่                     2(1-2-3) 
และผู้สูงอำยุ 3      
(Health and Diseases of Adults and Elderly III) 
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน : 389-421, 389-422 
 การแกปั้ญหา การใหเ้หตุผลทางคลินิก  การ
วางแผนการรักษา  การเลือกใชย้าอยา่งสมเหตุผล  การ
พยากรณ์โรค และการด าเนินของโรค เนน้สุขภาพและ
ปัญหาเก่ียวกบัโรคและกลุ่มอาการท่ีพบบ่อยในช่วงอายุ
มากกวา่ 15 ปีข้ึนไป  รวมทั้งปัญหาฉุกเฉิน การวเิคราะห์
และตดัสินใจประเดน็ทางจริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้ง การให้
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ค าแนะน าและค าปรึกษาแก่ผูป่้วยและครอบครัว ตลอดจนการ
ป้องกนัโรค  การสร้างเสริมสุขภาพ การฟ้ืนฟสูมรรถภาพ 
 Problem solving; clinical reasoning; treatment 
planning; rational drug use; prognosis and natural course of 
disease;  focusing on health and common diseases in patients 
older than 15 years of age, including emergency problems; 
analysis and decision making in related ethical issues; disease 
prevention, promotion of health, rehabilitation 
389-522  สุขภำพและโรคของผู้ใหญ่                             4(0-6-6) 
และผู้สูงอำยุ 4            
(Health and Diseases of Adults and Elderly IV) 
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน : 389-421, 389-422 
 การฝึกปฏิบติังานการดูแลรักษาผูป่้วยในช่วงอายุ
มากกวา่ 15 ปีข้ึนไป  ทั้งผูป่้วยในและผูป่้วยนอก การติดตาม
การเปล่ียนแปลงของผูป่้วย  การเพ่ิมประสบการณ์ทกัษะการซกั
ประวติัและการตรวจร่างกาย  การตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ
พ้ืนฐานท่ีจ าเป็นและการแปลผล  ขอ้บ่งช้ี ขอ้หา้ม ขั้นตอน และ
ภาวะแทรกซอ้นของหตัถการพ้ืนฐานและการฝึกทกัษะ  การ
แปลผลภาพรังสี การบนัทึกรายงานผูป่้วย การอภิปรายปัญหา
ผูป่้วย  การส่ือสารกบัผูป่้วยและครอบครัว  ทกัษะการให้
ค  าแนะน าและค าปรึกษา 
  Patient care practice in patients older than 15 years 
of age, both inpatient and outpatient care setting; patient 
follow-up; increase experience in history taking and physical 
examinations; necessary basic laboratory tests and 
interpretation; indications, contraindications, procedures, and 
complications of basic medical procedures and skill practice; 
X-ray image interpretation; medical recording; patients’ 
problem discussion; communication with patients and their 
families;  advising and counseling skills 
 
389-531  กำรดูแลผู้ป่วยก่อน-หลงัผ่ำตดั 3                   2(1-2-3) 
(Preoperative to Postoperative Care III) 
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน : 389-431, 389-432 
 การแกปั้ญหาและการวางแผนการดูแลผูป่้วยท่ีรับการ
รักษาดว้ยการผา่ตดั รวมทั้งปัญหาฉุกเฉิน การประเมินผูป่้วย
ก่อนรับการผา่ตดั การดูแลผูป่้วยระหวา่งผา่ตดั และหลงัผา่ตดั  
การป้องกนัผลขา้งเคียงและแกไ้ขปัญหาตามเกณฑม์าตรฐาน
ของแพทยสภา การพิจารณาการส่งต่อ เนน้การดูแลผูป่้วยแบบ
องคร์วม การวเิคราะห์และตดัสินใจประเด็นทางจริยธรรมท่ี
เก่ียวขอ้ง หลกัการใหค้  าแนะน าและค าปรึกษาแก่ผูป่้วยและ
ครอบครัว ตลอดจนการป้องกนั การสร้างเสริมสุขภาพ การ
ฟ้ืนฟสูมรรถภาพ   
  Problem solving and planning for the care of 
surgical patients and emergency problems; pre-operative 

assessment; intraoperative and postoperative care; 
prevention of side effects and problem solving based on 
the Thai Medical Council’s standard criteria; 
consideration of referral patients; holistic care focus; 
analysis and decision making in related ethical issues; 
principles of advising and counseling patients and their 
families; disease prevention, promotion of health, 
rehabilitation 
 
389-532  กำรดูแลผู้ป่วยก่อน-หลงัผ่ำตดั 4             4(0-6-6)   
(Preoperative to Postoperative Care IV) 
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน : 389-431, 389-432 
 การฝึกปฏิบติังานการดูแลรักษาผูป่้วยท่ีไดรั้บการ
รักษาดว้ยการผา่ตดั ทั้งท่ีหอผูป่้วยใน แผนกผูป่้วยนอกและ
หอ้งผา่ตดั รวมทั้งการติดตามการเปล่ียนแปลงของผูป่้วย 
และการช่วยผา่ตดั การเพ่ิมประสบการณ์ทกัษะการซกั
ประวติัและการตรวจร่างกาย  การตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ
พ้ืนฐานท่ีจ าเป็นและการแปลผล  การฝึกทกัษะหตัถการ
พ้ืนฐานในการผา่ตดั การใชเ้คร่ืองมือผา่ตดั การระงบั
ความรู้สึก  การแปลผลภาพรังสี  การบนัทึกรายงานผูป่้วย 
การอภิปรายปัญหาผูป่้วย   การส่ือสารกบัผูป่้วยและ
ครอบครัว  ทกัษะการใหค้  าแนะน าและค าปรึกษา 

Clinical  practice  for the care  of surgical  
patients in  the  inpatient department, outpatient  
department,  and  operating theater;  patient  follow-up 
and  assisting  at a  surgical operation;  increase  
experience  in history  taking  and  physical  examination;  
necessary  basic laboratory tests and interpretation; 
training in basic surgical procedures; use of common 
surgical instruments;   anesthesia;  X-ray  image  
interpretation; medical recording; patients’ problem 
discussion; communication with patients and their 
families; advising and counseling skills 
 
389-541 เวชศำสตร์ครอบครัวและ                         2(1-2-3) 
เวชศำสตร์ชุมชน 4     
(Family Medicine and Community Medicine IV) 
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน : 389-441, 389-442, 389-443 
 การบริการสุขภาพท่ีครอบคลุมทั้งส่วนบุคคล 
ครอบครัว และชุมชน ทั้งดา้นจิตใจ ร่างกาย และสงัคม ใน
ดา้นการป้องกนัโรค      การส่งเสริมสุขภาพ        การรักษา 
พยาบาล และการฟ้ืนฟสูมรรถภาพ การส่งต่ออยา่งเป็น
ระบบ ปัญหาสุขภาพท่ีพบบ่อยในกลุ่มอายตุ่าง ๆ การสัง่ยา
ท่ีปลอดภยั ท างานเป็นกลุ่มกบับุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งทุก
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ระดบั หลกัการส่ือสารกบัผูป่้วยและประชาชน หลกัการให้
ค  าปรึกษาดา้นสุขภาพเบ้ืองตน้ หลกัการพ้ืนฐานทาง palliative 
care การวจิยัทางดา้นสาธารณสุข การวเิคราะห์และตดัสินใจ
ประเด็นทางจริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้ง การใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์
ในการใหเ้หตผุลทางคลินิก อนามยัส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยั  
อาชีวเวชศาสตร์     
 Health care services at the individual, family, and 
community levels, including the spiritual, physical, and social 
aspects related to disease prevention; health promotion, health 
care, rehabilitation, and systematic patient referral; common 
health problems in each age span; safe medication 
prescribing; working as a team with every level of related 
staff; principles of communication with patients and the 
public; principles of health counseling; palliative care 
principles; public health research; analysis and decision 
making in related ethical issues; evidence-based use of 
clinical reasoning; environmental health; occupational health; 
occupational medicine 
 
389-542  เวชศำสตร์ครอบครัวและ                               4(0-6-6) 
เวชศำสตร์ชุมชน 5  
(Family Medicine and Community Medicine V) 
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน : 389-441, 389-442, 389-443 
 การฝึกปฏิบติังานท่ีคลินิกเวชกรรมครอบครัวและ
โรงพยาบาลชุมชน การใหบ้ริการปฐมภูมิ การเขียนใบสัง่ยา 
การบริบาลแบบผสมผสานและเบ็ดเสร็จ การบริการ
สาธารณสุขมูลฐาน การเยีย่มบา้นผูป่้วย  การดูแลและให้
บริบาลท่ีบา้นส าหรับผูป่้วยเร้ือรัง  พิการ  หรือระยะสุดทา้ย
ร่วมกบัทีมสหสาขาวชิาชีพ รวบรวมขอ้มูล และประเมินปัญหา 
สุขภาพของบุคคล ครอบครัว และ ชุมชนในความรับผดิชอบ
โดยใชว้ธีิทางวทิยาการระบาดพ้ืนฐาน ทกัษะการวจิยัดา้น
สาธารณสุข จริยธรรมในการท าวจิยั  การอภิปรายปัญหาผูป่้วย  
การส่ือสารกบัผูป่้วยและครอบครัว  ทกัษะการใหค้  าแนะน า
และค าปรึกษา เนน้การดูแลผูป่้วยแบบองคร์วม 
 Clinical practice in family medicine clinics and 
community hospitals; primary care service; write a 
prescription; comprehensive and integrated care; primary 
health care services; home visits; caring and providing home 
healthcare for chronic diseases, disabilities, and terminally  ill  
patients with multidisciplinary team;  the gathering of data 
and evaluating of the individual, family and community health 
problems; public  health  research skills; research ethics; 
communication with patients and their family; advising and 
counseling skills; holistic care focus 

 
389-551  สุขภำพและโรคตั้งแต่ระยะ                   3(1-2-6) 
ปฏิสนธิ-วยัรุ่น 2      
(Health and Diseases from Conception to  
Adolescence II) 
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน :  389-421, 389-422,  
                                                 389-431, 389-432, 389-451 
 การเจริญเติบโต   พฒันาการของเด็กตั้งแต่
ปฏิสนธิจนถึงวยัรุ่น     ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโต    
พฒันาการของเด็กและการเปล่ียนแปลงหรือผลท่ีเกิดข้ึน
จากปัจจยัต่าง ๆ   การประเมินสุขภาพ   พยาธิสรีระของ
โรค และความผิดปกติท่ีพบบ่อยและการวนิิจฉยัโรค 
ทกัษะการซกัประวติัและการตรวจร่างกายเด็กและวยัรุ่น 
การฝึกปฏิบติัการบริบาลผูป่้วยเดก็และวยัรุ่นทั้งผูป่้วยนอก
และผูป่้วยในตลอดจนการติดตามผูป่้วย ความปลอดภยั
ของผูป่้วย การตรวจทางหอ้งปฏิบติัการพ้ืนฐานท่ีจ าเป็น
และการแปลผล ขอ้บ่งช้ี  ขอ้หา้ม  ขั้นตอน   และภาวะ 
แทรกซอ้นของหตัถการพ้ืนฐานในเด็กและการฝึกทกัษะ  
การแปลผลภาพรังสี  การแกปั้ญหาและดูแลรักษาผูป่้วย
แบบองคร์วม การใชย้าอยา่งสมเหตุผล การบนัทึกรายงาน
ผูป่้วย  การอภิปรายปัญหาผูป่้วย ทกัษะการใหค้  าแนะน า
และค าปรึกษาในการเล้ียงดูเด็ก  สร้างเสริมสุขภาพ  และ
ป้องกนัโรค การใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษใ์นการใหเ้หตุผล
ทางคลินิก    การวเิคราะห์และตดัสินใจประเดน็ทาง
จริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
 Child growth and development from conception 
to adolescence; factors affecting child growth; child 
development and changes or effects caused by any factor; 
health assessment; pathophysiology and diagnosis of 
diseases and common disorders; skills in history taking 
and child and teenage physical examination; clinical 
practice for the care of pediatric and adolescent patients, 
covering the inpatient department and outpatient 
department, as well as  patient follow-up; patient safety; 
necessary basic laboratory tests and interpretation; 
indications, contraindications, procedure, and 
complications of basic pediatric procedures and skill 
practice; X-ray image interpretation; problem solving and 
holistic care; rational drug use; medical recording; 
patients’ problem discussion; parental counseling skills; 
health promotion and disease prevention; evidence-based 
use of clinical reasoning; analysis and decision making in 
related ethical issues 
 



389-561 สุขภำพและโรคของสตรี 2                       3(1-2-6) 
(Health and Diseases of Women II) 
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน : 389-421, 389-422,  
                                                389-431, 389-432, 389-461 
 การประเมินสุขภาพ และการส่งเสริมความมีสุขภาพดี
แก่สตรีตามวยั  และสภาวะต่าง ๆ ของสตรี พยาธิก าเนิด พยาธิ
สรีรวทิยา การวนิิจฉยัโรค และการดูแลรักษาปัญหาสุขภาพ 
โรคท่ีพบบ่อยของสตรี การดูแลสตรีระหวา่งการตั้งครรภ ์ การ
คลอด   และหลงัคลอด   รวมทั้งความผิดปกติหรือ
ภาวะแทรกซอ้นของการตั้งครรภ ์  การบริการวางแผน
ครอบครัว เพ่ิมประสบการณ์ทกัษะการซกัประวติัและการตรวจ
ร่างกายสตรี การตรวจภายใน การตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ
พ้ืนฐานท่ีจ าเป็นและการแปลผล  ขอ้บ่งช้ี ขอ้หา้ม ขั้นตอน และ
ภาวะแทรกซอ้นของหตัถการพ้ืนฐานท่ีจ าเป็นหรือเก่ียวขอ้งกบั
ผูป่้วยสตรีหรือการตั้งครรภ ์ การฝึกปฏิบติังานการดูแลรักษา
ผูป่้วยสตรีและสตรีตั้งครรภ ์ทั้งผูป่้วยใน ผูป่้วยนอก หอ้งคลอด  
และหอ้งผา่ตดั  ตลอดจนการติดตามการเปล่ียนแปลงของผูป่้วย  
ความปลอดภยัของผูป่้วย การฝึกทกัษะหตัถการพ้ืนฐาน การ
แปลผลภาพรังสี การใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษใ์นการใหเ้หตุผล
ทางคลินิก    การวเิคราะห์และตดัสินใจประเด็นทางจริยธรรมท่ี
เก่ียวขอ้ง การดูแลผูป่้วยเป็นแบบองคร์วม การบนัทึกรายงาน
ผูป่้วย ทกัษะการใหค้  าแนะน าและค าปรึกษาแก่ผูป่้วยและ
ครอบครัว  
 Health assessment and promoting of good health for 
women by age and condition; pathophysiology, pathogenesis, 
diagnosis, and health care; common diseases of women; care 
during pregnancy, childbirth, and postpartum, including 
abnormal or complications of pregnancy;  family planning 
services; additional experiences on history taking and  
physical examination of women; pelvic examination; 
necessary basic laboratory tests and interpretation; 
indications, contraindications, procedures, and complications 
of basic procedures related to female patients or pregnancy; 
clinical practice for the care of female patients and pregnancy 
covering the inpatient department and outpatient department, 
labor room, and operating theater, as well as patient follow-
up; patient safety;  common procedural skills practice; X-ray 
image interpretation; evidence-based use of clinical reasoning; 
analysis and decision making on related ethical issues; holistic 
care focus; medical recording; skills in advising and 
counseling patients and their families 
 
389-571 สุขภำพ โรค และกำรฟ้ืนฟูทำง                       3(1-2-6) 
               ออร์โธปิดกิส์     

(Health, Diseases, and Rehabilitation in Orthopaedics) 
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน  : 389-421, 389-422,  
                                                 389-431, 389-432 
 ความรู้พ้ืนฐาน พยาธิก าเนิด พยาธิสรีรวทิยา อาการ
วทิยา การวนิิจฉยัและการวนิิจฉยัแยกโรค การสืบคน้และ
การใหเ้หตุผลทางคลินิก  หลกัการดูแลรักษา การฟ้ืนฟู
สภาพ  การป้องกนั การสร้างเสริมสุขภาพในโรคและการ
บาดเจ็บของระบบกระดูก ขอ้  กลา้มเน้ือ  และระบบ
ประสาทส่วนปลาย ทกัษะการซกัประวติัและการตรวจ
ร่างกายผูป่้วยท่ีมีโรคหรือการบาดเจบ็ของกระดูก ขอ้ 
กลา้มเน้ือ และระบบประสาท ส่วนปลาย การเลือกส่ง
ตรวจและการแปลผลทางรังสีวทิยา 
ทกัษะการคิดวพิากษอ์ยา่งเป็นระบบในการดูแลรักษา ขอ้
บ่งช้ี ขอ้หา้ม ขั้นตอนและภาวะแทรกซอ้นของหตัถการ
พ้ืนฐานทางออร์โธปิดิกส์ และการฝึกทกัษะ การบนัทึก
รายงานผูป่้วย การอภิปรายปัญหาผูป่้วย การส่ือสารกบั
ผูป่้วยและครอบครัว ทกัษะการใหค้  าแนะน า และ
ค าปรึกษา ความปลอดภยัของผูป่้วย การใชห้ลกัฐานเชิง
ประจกัษใ์นการใหเ้หตุผลทางคลินิก   การวเิคราะห์และ
ตดัสินใจประเด็นทางจริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
 Basic knowledge; pathogenesis; pathophysiology; 
symptomatology; diagnosis and differential diagnosis; 
data search; clinical reasoning; principles of treatment, 
rehabilitation, disease prevention, and promotion of 
health; disease and injury of the bone, joints, soft tissue 
and peripheral nerves; skills in history taking and 
physical examination of patients with disease and injury 
of the bone, joints, soft tissue and peripheral nerves; 
radiographic investigation and interpretation;  systematic 
critical thinking skill in management; indications, 
contraindications, procedures and complications of basic 
orthopaedic procedures and skill practice; medical 
recording; patient’s problem discussion; communication 
with patients and their families; advising and counseling 
skills; patient safety; evidence-based use in clinical 
reasoning; analysis  and decision making on related 
ethical issues   
 
389-572 เวชศำสตร์ผู้ป่วยนอกด้ำนจกัษุ โสต        3(1-2-6) 
               ศอ นำสิกวทิยำ              
(Ambulatory Care in Ophthalmology and 
Otorhinolaryngology)  
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน :   389-491 
Prerequisite :   389-491 



หลกัการดูแลผูป่้วยนอก  ความรู้พ้ืนฐาน  พยาธิ-
ก าเนิด พยาธิสรีรวทิยา อาการวทิยา โรคท่ีพบบ่อยส าหรับ 
แพทยเ์วชปฏิบติัทัว่ไป  การวินิจฉยัและการวนิิจฉยัแยกโรค  
การตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ  ฝึกปฏิบติังานดูแลรักษาผูป่้วย
นอกโรคตา หู คอ จมูก  และอวยัวะใกลเ้คียง  ทกัษะการซกั
ประวติัและการตรวจร่างกาย   การบนัทึกรายงานผูป่้วย  การ
ตรวจทางหอ้งปฏิบติัการพ้ืนฐานท่ีจ าเป็น การแปลผล ขอ้บ่งช้ี 
ขอ้หา้มและภาวะแทรกซอ้นของหตัถการพ้ืนฐานท่ีจ าเป็น  การ
แปลผลภาพรังสี  การอภิปรายปัญหา  การรักษาโรคตา หู  คอ 
จมูก  และอวยัวะใกลเ้คียง  ทกัษะการส่ือสารกบัผูป่้วยและ
ครอบครัว การดูแลผูป่้วยแบบองคร์วม ความปลอดภยัของ
ผูป่้วย การใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษใ์นการใหเ้หตุผลทางคลินิก  
การวเิคราะห์และตดัสินใจประเดน็ทางจริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
การป้องกนัและการสร้างเสริมสุขภาพ   การใหค้  าปรึกษาแก่
ผูป่้วย การส่งผูป่้วยเพ่ือรักษาต่อเพ่ือปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญ    

Principles of  outpatient care; basic knowledge; 
pathogenesis; pathophysiology; symptomatology;  common 
diseases for general practice physicians; diagnosis and 
differential diagnosis; laboratory tests; practices of outpatient  
care for disorders of the eye, ear, throat, nose, and  
neighboring organs;  skills for history taking and physical 
examination; medical recording; necessary   basic laboratory 
tests and  interpretation;  indications, contraindications, and 
complications  of  essential  basic  practical  procedures  and 
skill practice;  X-ray  image  interpretation; problem 
discussion; treatment of the diseases of eyes, ears, throat, and 
nose and neighboring organs; communication skills with 
patients and their families; holistic care; patient safety; 
evidence-based use of clinical  reasoning;  analysis and 
decision making in related ethical issues; disease prevention  
and health promotion; counseling patient; patient referral for 
continuous care or consulting a specialist 
 
389-581   เวชศำสตร์ฉุกเฉินและอุบัตเิหตุ                    3(1-2-6) 
(Emergency Medicine and Accidents) 
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน :  389-421, 389-422, 389-431,  
                                                 389-432  
 สหวทิยาการเก่ียวกบัพยาธิสรีรวิทยา อาการวทิยา การ
วนิิจฉยั   การวนิิจฉยัแยกโรค    การสืบคน้ทางหอ้งปฏิบติัการ 
และการดูแลรักษาเบ้ืองตน้แบบเร่งด่วนของโรคหรือภาวะ
ฉุกเฉินและอุบติัเหตุท่ีหอ้งฉุกเฉิน  หลกัการเบ้ืองตน้ในการ
บริหารจดัการอุบติัภยัหมู่   การดูแลผูป่้วยแบบองคร์วม การ
สร้างเสริมสุขภาพ การใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษใ์นการให้

เหตผุลทางคลินิก การวเิคราะห์และตดัสินใจประเดน็ทาง
จริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งหลกัการทางนิติเวชวทิยา การ
ฝึกปฏิบติังานท่ีแผนกผูป่้วยฉุกเฉินและอุบติัเหตุ ทกัษะการ
ซกัประวติัและการตรวจร่างกาย   การตรวจทาง
หอ้งปฏิบติัการพ้ืนฐานท่ีจ าเป็นและการแปลผล   ขอ้บ่งช้ี  
ขอ้หา้ม ขั้นตอน และภาวะแทรกซอ้นของหตัถการพ้ืนฐาน
ท่ีจ าเป็นและการฝึกทกัษะ ปฏิบติัการฟ้ืนคืนชีพ ปฏิบติัการ
ช่วยชีวติผูป่้วยอุบติัเหตุ การแปลผลภาพรังสี  การอภิปราย
ปัญหาผูป่้วย  การส่ือสารกบัผูป่้วยและครอบครัว 
 Interdisciplinary approach to pathophysiology; 
symptomatology; diagnosis; differential diagnosis; 
laboratory investigation and initial urgent care of diseases 
or emergency conditions and accidents at emergency 
room;   basic principles in the management of mass 
casualty incidents (MCI), holistic care; health promotion; 
evidence-based use of clinical reasoning; analysis and 
decision making in related ethical issues; forensic 
medicine principles; clinical practice in emergency 
medicine and accident department; history taking and 
physical examination skills; necessary basic laboratory 
tests and their interpretations; indications,  
contraindications,   procedures, and  complications of  
basic medical procedures and skill practice; 
cardiopulmonary  resuscitation (CPR);  resuscitation  for 
accident  patients;  X-ray image interpretation; patient’s 
problem discussion; communication with patients and 
their relatives 
 
389-611 เวชปฏบิัตชินบท 1                               6(0-36-0) 
(Practice in Rural Medicine I) 
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน : 389-511, 389-512, 389-513 
กำรประเมนิผล : สัญลกัษณ์  G  P  F  
 การฝึกปฏิบติังานเพ่ิมประสบการณ์ท่ีคลินิกเวช
กรรมปฐมภูมิและโรงพยาบาลชุมชน การฝึกปฏิบติังานท่ี
หอผูป่้วยในและแผนกผูป่้วยนอก เพ่ือเพ่ิมทกัษะในการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลทางคลินิก การตรวจวนิิจฉยั การเลือก
การตรวจทางหอ้ง ปฏิบติัการท่ีจ าเป็น การใหก้ารดูแล
รักษา การเลือกใชย้าอยา่งสมเหตผุล การติดตามอาการและ
การเปล่ียนแปลงการรักษา ความปลอดภยัของผูป่้วย การ
ฝึกทกัษะและหตัถการ ดูงานและร่วมกิจกรรมของฝ่ายต่าง 
ๆ การบริหารงานสาธารณสุข  เทคนิคการใหค้วามรู้  การ
อา้งอิงหลกัฐานทางการแพทยแ์ละการใชห้ลกัฐานเชิง
ประจกัษ ์ การเพ่ิมทกัษะการใหบ้ริการปฐมภูมิ การบริบาล
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แบบผสมผสานและเบด็เสร็จ การบริการสาธารณสุขมูลฐาน 
การเยีย่มบา้นผูป่้วย การอภิปรายปัญหาผูป่้วย  การส่ือสารกบั
ผูป่้วยและครอบครัว การใหค้  าแนะน าและค าปรึกษา การส่งต่อ
ผูป่้วยเพ่ือรักษาต่อหรือปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญ  เนน้การดูแลผูป่้วย
แบบองคร์วม    การประสานงานสาธารณสุขระดบัอ าเภอ  
ฝึกหดัการสอนบุคลากรสาธารณสุขอ่ืน ๆ  
 Clinical practice to increase experiences in primary 
care clinics and community hospitals; inpatient and outpatient 
clinic practice to increase skills on data collection; diagnosis; 
selection of necessary laboratory tests; provision of health 
care; rational drug use; follow-up of patient care; patient 
safety; common procedural skills practice; observation and 
participation in activities arranged by any departments; public 
health management; techniques for providing information; 
medical evidence reference and evidence-based medicine; 
increase skills for primary health care service; comprehensive 
and integrated care; primary health care services; home visits; 
patients’ problem discussion; communication with patients 
and families; skills for advising and counseling; patient 
referral for continuous care or consulting a specialist; holistic 
care focus; district health coordination; practice in educating 
other public health personnel 
 
389-612  เวชปฏบิัตชินบท 2                                       6(0-36-0) 
(Practice in Rural Medicine II) 
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน : 389-511, 389-512, 389-513 
กำรประเมนิผล : สัญลกัษณ์  G  P  F  

การฝึกปฏิบติังานเพ่ิมประสบการณ์การดูแลรักษา
ผูป่้วยท่ีโรงพยาบาลชุมชน การบริบาลสุขภาพแบบองคร์วม
ดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย ์ ความรับผิดชอบต่อผูป่้วย เคารพใน
สิทธิของผูป่้วย ความปลอดภยัของผูป่้วย การใหบ้ริการดว้ย
ความเสมอภาคและค านึงถึงความหลากหลายทางวฒันธรรม 
การบริบาลและติดตามผูป่้วยโรคเร้ือรังอยา่งต่อเน่ือง การเยีย่ม
บา้น การใชเ้ทคโนโลยเีวชสารสนเทศในการใหบ้ริการสุขภาพ 
ปฏิสมัพนัธ์กบัผูป่้วยและครอบครัวอยา่งเหมาะสม การท างาน
เป็นทีมกบับุคลากรสุขภาพในลกัษณะของสหวชิาชีพ การสร้าง
สมัพนัธภาพกบัองคก์รชุมชน เจตคติท่ีดีต่อการปฏิบติังานใน
ชนบทและการใหบ้ริการสาธารณสุขเชิงรุก การร่วมกิจกรรม
คุณภาพของโรงพยาบาล การแสวงหาความรู้  ฝึกทกัษะ รวมทั้ง 
พฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

Clinical practice to increase experiences at rural 
community hospital; holistic humanized health care; 
responsibility to patient; respect for patient’s right; patient 
safety; health care service with equity and cultural diversity 

concern; continuous care and follow-up of patient with 
chronic illness; home visit; use of medical information 
technology in health care service; appropriate interaction 
with patient and family; multiprofessional teamwork; 
relationship with organization in rural community; good 
attitude in working in rural community; proactive public 
health service; participation with hospital quality 
activities; continuous professional development  
 
389-613  เวชปฏบิัตชินบท 3                                4(0-24-0) 
(Practice in Rural Medicine III) 
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน : 389-511, 389-512, 389-513 
กำรประเมนิผล : สัญลกัษณ์  G  P  F  

การฝึกปฏิบติังานการบริบาลผูป่้วยเพ่ือเพ่ิม
ประสบการณ์ท่ีโรงพยาบาลชุมชน ในบริบทท่ีแตกต่างกนั
ในทางภูมิศาสตร์  เช้ือชาติ  ศาสนา และวฒันธรรม  การ
บริบาลสุขภาพแบบองคร์วมดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย ์
การบริหารระบบสุขภาพท่ีแตกตา่ง ระบบรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาล ความปลอดภยัของผูป่้วย การผสมผสาน
ความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ         ต่อการเปล่ียนแปลงของสงัคม  
ธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม เจตคติท่ีดีต่อการปฏิบติังานใน
ชนบท การแสวงหาความรู้ ฝึกทกัษะ รวมทั้งพฒันาตนเอง
อยา่งต่อเน่ือง 
 Enhancement of patient care experiences rural 
community hospital concerning diffences in geographic 
location, race, religion and culture; holistic humanized 
health care; different health system administration; 
hospital accredication system; patient safety;  intregation 
of knowledge of various disciplines applying to changes 
in society, nature and environment; good attitude in 
working in rural community; continuous professional 
development  
 
389-621 เวชปฏิบัตอิำยุรกรรม                             6(0-36-0) 
(Practice in Internal Medicine) 
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน :  389-521, 389-522 
กำรประเมนิผล : สัญลกัษณ์  G  P  F  
 การฝึกปฏิบติังานท่ีหอผูป่้วยในและแผนกผูป่้วย
นอก เพ่ือเพ่ิมทกัษะในการเก็บรวบรวมขอ้มูลทางคลินิก 
การตรวจวนิิจฉยั การเลือกการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการท่ี
จ าเป็น การใหก้ารดูแลรักษา การเลือกใชย้าอยา่งสมเหตุผล 
การติดตามอาการและการเปล่ียนแปลงการรักษา การฝึก
ทกัษะและหตัถการทางอายรุกรรม การใหค้  าแนะน าและ
ค าปรึกษาแก่ผูป่้วยและญาติ การท างานเป็นทีม การส่งต่อ
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ผูป่้วยเพ่ือรักษาต่อหรือปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญ     ตลอดจนการ
ป้องกนั   การส่งเสริมและธ ารงสุขภาพ การฟ้ืนฟสูมรรถภาพ 
ความปลอดภยัของผูป่้วย  
 Inpatient and outpatient clinical practice to increase 
skills on data collection; diagnosis; selection of necessary 
laboratory tests; provision of health care; rational drug use; 
follow-up of patient care; skill practice and procedures in 
internal medicine; advising and counseling patients and their 
relatives; team work; patient referral for continuous care or 
consulting a specialist; disease prevention, promotion and 
maintenance of health, rehabilitation; patient safety   
 
389-622  เวชปฏิบัตจิติเวชกรรม                                 2(0-12-0) 
(Practice in Psychiatry) 
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน :  389-521, 389-522 
กำรประเมนิผล : สัญลกัษณ์  G  P  F  
 การฝึกปฏิบติังานเพ่ือเพ่ิมพนูความรู้และทกัษะในการ
วนิิจฉยั และรักษาโรคทางจิตเวชท่ีพบบ่อย เนน้ปัญหาและการ
ดูแลรักษาผูป่้วยฉุกเฉินทางดา้นจิตเวช  การดูแลผูป่้วยแบบองค์
รวม การน าความรู้ทางดา้นจิตเวชไปใชค้วบคู่กบัการรักษาโรค
ทางกาย การใหค้  าแนะน าและค าปรึกษาแก่ผูป่้วยและญาติ  
             Clinical practice to increase knowledge and skills 
for diagnosis and treatment of common psychiatric disorders, 
emphasizing on problems and management of psychiatric 
emergency; holistic care; application of psychiatric 
knowledge in the concurrent treatment of physical disorders; 
advising and counseling patients and their relatives 
 
389-631 เวชปฏิบัตศัิลยกรรม                             4(0-24-0) 
(Practice in Surgery) 
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน : 389-531, 389-532 
กำรประเมนิผล : สัญลกัษณ์  G  P  F  
 การฝึกปฏิบติังานท่ีหอผูป่้วยใน แผนกผูป่้วยนอก 
หอ้งผา่ตดั และแผนกผูป่้วยฉุกเฉิน เพ่ือเพ่ิมทกัษะในการวาง
แผนการแกปั้ญหาและดูแลรักษาปัญหาท่ีพบบ่อยทางศลัยกรรม 
การฝึกทกัษะและหตัถการพ้ืนฐานทางศลัยกรรม  การให้
ค  าแนะน าและค าปรึกษาแก่ผูป่้วยและญาติ  การท างานเป็นทีม 
การส่งต่อผูป่้วยเพ่ือรักษาต่อหรือปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญ ตลอดจน
การป้องกนัโรค การส่งเสริมและธ ารงสุขภาพ การฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ ความปลอดภยัของผูป่้วย 
 Clinical practice in the inpatient department, 
outpatient department, operating theater, and emergency 
department to increase skills in problem solving and treating 

common surgical disorders; skills and basic surgical 
procedures training; advising and counseling patients and 
their relatives; team work; patient referral for continuous 
care or consulting a specialist; disease prevention, 
promotion and maintenance of health, rehabilitation; 
patient safety   
389-632  เวชปฏิบัตอิอร์โธปิดกิส์                        3(0-18-0) 
(Practice in Orthopaedics) 
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน :  389-531, 389-532 
กำรประเมนิผล : สัญลกัษณ์  G  P  F  
 การฝึกปฏิบติังานดูแลผูป่้วยท่ีเป็นโรคหรือ
บาดเจ็บกระดูก ขอ้ และเน้ือเยือ่อ่อน การฝึกทกัษะและ
หตัถการพ้ืนฐานทางศลัยกรรมออร์โธปิดิกส์ การวางแผน
การแกปั้ญหาและการดูแลรักษาผูป่้วย การใหค้  าแนะน า
และค าปรึกษาแก่ผูป่้วยและญาติ ตลอดจนการป้องกนัโรค 
การส่งเสริมและธ ารงสุขภาพ การฟ้ืนฟสูมรรถภาพ ความ
ปลอดภยัของผูป่้วย 
 Clinical practice for the care of patients with 
disease or a bone, joint, or soft tissue injury and basic 
orthopedic surgery procedures; problem solving and 
patient care; advising and counseling patients and their 
relatives; disease prevention, promotion and maintenance 
of health, rehabilitation; patient safety   
 
389-651  เวชปฏิบัตกิมุำรเวชกรรม                       3(0-18-0) 
(Practice in Pediatrics) 
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน :  389-551 
กำรประเมนิผล : สัญลกัษณ์  G  P  F  
 การฝึกปฏิบติังานท่ีหอผูป่้วยในและแผนกผูป่้วย
นอก เพ่ือเพ่ิมทกัษะในการแกปั้ญหาและการดูแลรักษา
ผูป่้วยเด็กและวยัรุ่น  ตลอดจนการป้องกนั  การส่งเสริม
สุขภาพ  และการฟ้ืนฟสูมรรถภาพ   การฝึกทกัษะและ
หตัถการท่ีส าคญัในเด็ก  การใหค้  าแนะน าและค าปรึกษา
ในการเล้ียงดูเด็กและวยัรุ่น การประเมินความสามารถของ
ตนเองในการดูแลรักษาผูป่้วย การท างานเป็นทีม การส่ง
ต่อผูป่้วยเพ่ือรักษาต่อหรือปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญ ความ
ปลอดภยัของผูป่้วย  
 Clinical practice in the inpatient department and 
outpatient department to increase skills related to problem 
solving and the care of pediatric and adolescent patients, 
including prevention, health promotion, and 
rehabilitation; skill practice and important pediatric 
procedures; advising and consulting on the parenting of 
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children and adolescents; self-assessment on the capability of 
caring for patients; team work; patient referral for continuous 
care or consulting a specialist; patient safety   
 
389-661 เวชปฏิบัตสูิต-ินรีเวชกรรม                           3(0-18-0) 
(Practice in Obstetrics and Gynecology) 
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน :  389-561 
กำรประเมนิผล : สัญลกัษณ์  G  P  F  

การฝึกปฏิบติังานเพ่ือเพ่ิมทกัษะในการตรวจวนิิจฉยั
และการดูแลรักษาปัญหาท่ีพบบ่อยทางสูติกรรมและนรีเวช-
กรรม การใหค้  าแนะน าและค าปรึกษาแก่ผูป่้วยและญาติ  การ
วางแผนครอบครัว    การท างานเป็นทีม      การส่งต่อผูป่้วยเพ่ือ 
รักษาต่อหรือปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญ ตลอดจนการป้องกนั การ
ส่งเสริมและธ ารงสุขภาพ การฟ้ืนฟสูมรรถภาพ ความปลอดภยั
ของผูป่้วย 
 Clinical practice to enhance skills in the diagnosis 
and care of common problems in obstetrics and gynecology; 
advising and counseling patients and their relatives; family 
planning; team work; patient referral for continuous care or 
consulting a specialist; disease prevention, promotion and 
maintenance of health, rehabilitation; patient safety 
 
389-681  เวชปฏิบัตฉุิกเฉินและอบุัตเิหตุ                    3(0-18-0) 
(Practice in Emergency Medicine and Accidents) 
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน :  389-581 
กำรประเมนิผล : สัญลกัษณ์  G  P  F  
 การฝึกปฏิบติังานท่ีแผนกผูป่้วยฉุกเฉินและอุบติัเหตุ 
เพ่ือเพ่ิมพนูทกัษะในการแกปั้ญหา บ าบดัรักษา และท าหตัถการ
ท่ีจ าเป็นส าหรับการดูแลผูป่้วยฉุกเฉินและอุบติัเหตุ การให้
ค  าแนะน าและค าปรึกษาแก่ผูป่้วยและญาติ  การท างานเป็นทีม 
การส่งต่อผูป่้วยเพ่ือรักษาต่อหรือปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญ 
 Clinical practice in the emergency medicine and 
accidents department to increase skills in the problem solving, 
management, and medical procedures essential for the care of 
emergency and accident patients; advising and counseling 
patients and their relatives; teamwork; patient referral for 
continuous care or consulting a specialist  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

389-601 เลือกเสริมประสบกำรณ์ 2                 4(x-y-z)  
(Experiential Learning Electives II)  
กำรประเมนิผล : สัญลกัษณ์  G  P  F  

เลือกศึกษาหรือปฏิบติังานในสาขาวชิาต่าง ๆ 
ตามความสนใจ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบ-
วชิาชีพหรือการด ารงชีวติในอนาคตของนกัศึกษา  

An elective study or practice in various fields,  
according to personal interest and for the benefit of 
professional and personal development 
 
389-602 เลือกเสริมประสบกำรณ์ 3                 4(x-y-z)  
(Experiential Learning Electives III)  
กำรประเมนิผล : สัญลกัษณ์  G  P  F  

เลือกศึกษาหรือปฏิบติังานในสาขาวชิาต่าง ๆ 
ทางคลินิกหรือสาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้งตามความสนใจ ซ่ึงจะ 
เป็นประโยชน์ต่อการประกอบวชิาชีพในอนาคตของ
นกัศึกษา    

An elective study or practice in various clinical 
fields or related subjects, according to personal interest 
and for the benefit of professional and personal 
development 
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เอกสาร 2 

รายช่ืออาจารย์ประจ าหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี 

คณะแพทยศาสตร์ 

วทิยาเขตหาดใหญ่ 

 
หลกัสูตร  แพทยศาสตรบณัฑิต  
 ภาคปกติ                ภาคสมทบ        
 หลกัสูตรปกติ        หลกัสูตรนานาชาติ        หลกัสูตรภาษาองักฤษ 
 หลกัสูตรใหม่  พ.ศ. .................    หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 
 
1.  รองศาสตราจารย ์พญ.จิตเกษม  สุวรรณรัฐ, พ.บ.(เกียรตินิยมอนัดบั 1) แพทยศาสตรบณัฑิต, ม.สงขลานครินทร์, 2534 
     ว.ว.(สูติศาสตร์และนรีเวชวทิยา), ม.สงขลานครินทร์, 2538 
     ว.ว.(เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ)์, แพทยสภา, 2543 
2.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์พญ.เพน็นี  สิงหะ, พ.บ.แพทยศาสตรบณัฑิต, ม.มหิดล, 2532 
     ว.ว.(จกัษุวทิยา), จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2537 
3.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์นพ.พงศศ์กัด์ิ  ด่านเดชา, พ.บ.แพทยศาสตรบณัฑิต, ม.สงขลานครินทร์, 2534 
     อ.ว.(อายรุศาสตร์โรคไต), จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2540 
4.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์พญ.ศรีลา  ส าเภา, พ.บ.แพทยศาสตรบณัฑิต, ม.สงขลานครินทร์, 2540 
    ว.ว.(ศลัยศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2544 
5,  นายแพทยปั์ณณวชิญ ์เบญจวลียม์าศ, พ.บ.แพทยศาสตรบณัฑิต, ม.สงขลานครินทร์, 2538 
    ว.ว.(วิสญัญีวิทยา), ม.สงขลานครินทร์, 2543 
 

เอกสาร 2 

รายช่ืออาจารย์ประจ าหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี 

คณะแพทยศาสตร์ 

วทิยาเขตหาดใหญ่ 

 
หลกัสูตร  แพทยศาสตรบณัฑิต  
 ภาคปกติ                ภาคสมทบ        
 หลกัสูตรปกติ        หลกัสูตรนานาชาติ        หลกัสูตรภาษาองักฤษ 
 หลกัสูตรใหม่  พ.ศ. .................    หลกัสูตรแผนการศึกษาการผลิตแพทยแ์นวปฏิรูป ปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 
1.  รองศาสตราจารย ์พญ.จิตเกษม  สุวรรณรัฐ, พ.บ.(เกียรตินิยมอนัดบั 1) แพทยศาสตรบณัฑิต, ม.สงขลานครินทร์, 2534 
     ว.ว.(สูติศาสตร์และนรีเวชวทิยา), ม.สงขลานครินทร์, 2538 
     ว.ว.(เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ)์, แพทยสภา, 2543 
 

                                                      
                                                                                                                 

 



  

    
รศ. นางจิตเกษม  สุวรรณ

รัฐ 
ว.ว. เวชศาสตร์มารดาและ

ทารก 
ในครรภ ์

แพทยสภา 2543 

  M. Med. Sci. Obstetric Ultrasound U. of Nottingham, 
U.K 

2540 

  ว.ว. สูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา ม.สงขลานครินทร ์ 2538 
  พ.บ. (เกียรติ

นิยมอันดับ 1) 
แพทยศาสตรบัณฑิต ม.สงขลานครินทร ์ 2534 

รศ. นายศักดิ์ชัย  แซ่เฮ้ง ว.ว. ประสาทศัลยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2538 
  พ.บ. แพทยศาสตรบัณฑิต ม.สงขลานครินทร์ 2534 

รศ. นางวรางคณา  กีรติชนา
นนท์ 

อ.ว. อายุรศาสตร์โรคระบบ
ทางเดินหายใจและภาวะ
วิกฤติ 

ม.มหิดล 2549 

  ว.ว. อายุรศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2546 
  พ.บ. แพทยศาสตรบัณฑิต ม.สงขลานครินทร์ 2542 

ผศ. นางสุภาภรณ์  ดสินี
เวทย ์
 

Certificate Neonatology 
 

Royal Women 
Hospital and Royal 
Children’s Hospital,  
Melbourne, Australia 

2541 
 

  ว.ว. กุมารเวชศาสตร ์ ม.สงขลานครินทร ์ 2539 
  พ.บ. (เกียรติ

นิยมอันดับ 1) 
แพทยศาสตรบัณฑิต ม.สงขลานครินทร ์ 2535 

อ. นายธีรวิทย์  หงส์นภา
รักษ ์
 

Certificate Arthroplasty Hennepin County 
Medical Center, USA. 

2554 
 

  Fellowship Adult Reconstructive 
Surgery 

ม.มหิดล 2549 

  ว.ว. ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส ์ ม.สงขลานครินทร ์ 2547 
  พ.บ. แพทยศาสตรบัณฑิต ม.สงขลานครินทร ์ 2542 
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