
 

ประมวลรายวชิา (Course Syllabus) 

1. รหสัวชิา 3000685 
2. จาํนวนหน่วยกติ (Course credit) 4 หนว่ยกิต (0-8-4) 
3. ชืKอวชิา (Course title) ทกัษะอายรุศาสตร์> (Skills in Medicine II) 
4. คณะ/ภาควชิา แพทยศาสตร์/อายรุศาสตร์ 

5. ภาคการศกึษา ต้น/ปลาย 
6. ปีการศกึษา 2560 
7. ชืKอผู้สอน (กรุณาดภูาคผนวก) 
8. เงืKอนไขรายวชิา ไมมี่ 
9. สถานภาพของวชิา วชิาบงัคบั 
10. ชืKอของหลักสูตร แพทยศาสตรบณัฑิต (หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
11. วชิาระดบั ปริญญาตรี 
12. จาํนวนชัKวโมงทีKสอน สอนตอ่เนืbอง c สปัดาห์  

 
13.  เนื iอหารายวชิา (Course description)  

ทกัษะอายรุศาสตร์2  การสมัภาษณ์ประวตัแิละตรวจทางอายรุศาสตร์ แนวทางการแก้ปัญหาทีbพบบอ่ยทาง 
อายรุศาสตร์ การสง่ตรวจทางห้องปฏิบตักิาร พยาธิสรีรวิทยา พยาธิกําเนิด การสัbงการรักษาและการเลอืกใช้ยาอยา่ง
สมเหตผุลสาํหรับโรคหรือภาวะผิดปกตทิางอายรุศาสตร์ และความผิดปกตทีิbพบบอ่ยในผู้สงูอาย ุทีbเป็นปัญหา
สาธารณสขุทีbสาํคญัของประเทศ การทําหตัถการทางอายรุศาสตร์ การฝึกปฏิบตัใิห้คําแนะนําแก่ผู้ ป่วย ประเดน็ทาง
เวชจริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพ การบนัทกึเวชระเบียนแบบมุง่เน้นปัญหาและการบนัทกึการปฏิบตังิาน การ
ประยกุต์หลกัการบริบาลแบบองค์รวม หลกัการสร้างเสริมสขุภาพ หลกัความปลอดภยัของผู้ ป่วย หลกัมลูฐานการ
วิเคราะห์ทางเวชศาสตร์ หลกัเวชจริยศาสตร์และกฎหมายทีbเกีbยวข้องในการบริบาลผู้ ป่วยแบบไตร่ตรอง การ
ปฏิบตังิานทางคลนิิกด้วยพฤตนิิสยัและเจตคตแิหง่วิชาชีพ การพฒันาเชิงปัจเจกและเชิงวิชาชีพการเรียนและการ
ทํางานเป็นทีม 

14. ประมวลการเรียนรายวชิา (Course outline) 
 14.1 วัตถุประสงค์รายวชิา 
 14.1.1 การประเมนิความรู้และทกัษะทางปัญญาขั iนสูง  

(1) อธิบายสาเหต ุปัจจยัเสีbยง พยาธิกําเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิสภาพของโรคหรือภาวะทางอายรุศาสตร์ทีb
เป็นปัญหาสาธารณสขุทีbสาํคญัของประเทศ  

(2) ประมวลข้อมลูอาการ อาการแสดง และ/หรือผลการตรวจทางห้องปฏิบตักิารเพืbอการวินิจฉยัโรคหรือ
ภาวะทางอายรุศาสตร์  

(3) อธิบายข้อบง่ชี u การเตรียมผู้ ป่วย การจดัเก็บสิbงสง่ตรวจ และการแปลผลการตรวจ เพืbอการวินิจฉยัและ
การตดิตามผลการรักษาโรคหรือภาวะทางอายรุศาสตร์  

(4) อธิบายหลกัการรักษาโรคหรือภาวะทางอายรุศาสตร์ทีbเป็นปัญหาสาธารณสขุทีbสาํคญัของประเทศ  
(5) อธิบายหลกัการ ข้อบง่ชี u ขั uนตอน การเตรียมผู้ปวยและภาวะแทรกซ้อนทีbอาจเกิดขึ uนจากการทําหตัถการ

ทางอายรุศาสตร์  
(6) ประเมินความนา่เชืbอถือของบทความและข้อมลูทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์สขุภาพ  

  



 
14.1.2 การประเมนิสมรรถนะทางคลนิิก  

การสมัภาษณ์ประวตั ิการตรวจร่างกาย การวินิจฉยัทางคลนิิก การสง่ตรวจทางห้องปฏิบตักิารและการแปลผล 
การสัbงการรักษาอยา่งสมเหตผุล การทําหตัถการ การให้คําแนะนําแก่ผู้ ป่วยอายรุศาสตร์ และญาต ิ 

(1) ซกัประวตัผิู้ ป่วยทีbมาด้วยอาการสาํคญัทางอายรุศาสตร์  
(2) ตรวจร่างกายและแปลผลการตรวจร่างกายทีbผิดปกตทิางอายรุศาสตร์  
(3) ตรวจร่างกายและแปลผลการตรวจร่างกายทีbผิดปกตใินผู้ ป่วยทางอายรุศาสตร์  
(4) แปลผลการตรวจทางรังสีวิทยา การตรวจทางห้องปฏิบตักิาร การตรวจทางอายรุศาสตร์  
(5) วางแผนการบริบาลผู้ ป่วยทางอายรุศาสตร์  
(6) แสดงการทําหตัถการในผู้ ป่วยอายรุศาสตร์  
(7) ให้สขุศกึษาและคําปรึกษาแก่ผู้ ป่วยอายรุศาสตร์และญาต ิ
(8) แสดงการบนัทกึข้อมลูผู้ ป่วยอายรุศาสตร์ ในเวชระเบียน  

14.1.3 การประเมนิพฤตกิรรมและผลงาน  
การประยกุต์หลกัการบริบาลแบบองค์รวม หลกัการสร้างเสริมสขุภาพ หลกัมลูฐานการวิเคราะห์ทางเวชศาสตร์ 
หลกัเวชจริยศาสตร์และกฎหมายทีbเกีbยวข้องในการบริบาลผู้ ป่วยอายรุศาสตร์ แบบไตร่ตรอง เน้นหลกัความ
ปลอดภยัของผู้ ป่วย การบนัทกึเวชระเบียนแบบมุง่เน้นปัญหาและการบนัทกึการปฏิบตังิาน การปฏิบตังิานทาง
คลนิิกด้วยพฤตนิิสยัและเจตคตแิหง่วิชาชีพ การพฒันาเชิงปัจเจกและเชิงวิชาชีพ การเรียนและการทํางานเป็นทีม 
วินิจฉยั สัbงการตรวจทางห้องปฏิบตักิาร และสร้างเสริมสขุภาพผู้ ป่วยอายรุศาสตร์ อยา่งเป็นองค์รวม   

(1) ประยกุต์หลกัเวชจริยศาสตร์และกฎหมายทีbเกีbยวข้องในการบริบาลผู้ ป่วย 
(2) ประยกุต์หลกัมลูฐานการวิเคราะห์ทางเวชศาสตร์ในการบริบาลผู้ ป่วย 
(3) บนัทกึเวชระเบียนแบบมุง่เน้นปัญหา 

 
 14.2  เนื iอหารายวชิา 

Admission round 16 ชั$วโมง 

Interesting case conference/topic discussion 8 ชั$วโมง 
Unit round/Quality round 12 ชั$วโมง 
การปฏิบตังิานในหอผู้ ป่วยอายรุกรรม 9.5 ชั$วโมง/สปัดาห์ 
การตรวจผู้ ป่วยนอก  12 ชั$วโมง 
การแปลผลคลื$นไฟฟา้หวัใจ 1 ชั$วโมง 
การดแูลผู้ ป่วยโรคระบบหายใจ 
- Mechanical ventilator 
- Investigation in pulmonary medicine 

 
G ชั$วโมง 
G ชั$วโมง 

หตัถการที$จําเป็นทางอายรุศาสตร์ 5 ชั$วโมง 

 
14.2 วธีิจดัการเรียนการสอน  

นิสติทั uงชั uนปีแบง่เป็น � กลุม่ เวียนมาเรียนกลุม่ละ c สปัดาห์ ปฏิบตังิานในหอผู้ ป่วยอายรุกรรมร่วมกบัรายวิชา 
3000686 

(1) การบรรยาย/การบรรยายเชิงอภิปราย 11 ชั$วโมง 
- การบรรยาย 3 ชั$วโมง 
- การบรรยายเชิงอภิปราย 8 ชั$วโมง 

(2) การสาธิตหตัถการและฝึกปฏิบตัโิดยใช้หุน่จําลองภายใต้การดแูล 5 ชั$วโมง 
(3) การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นหลกัทีbหอผู้ ป่วยนอก 12 ชั$วโมง 
(4) การเรียนการสอนข้างเตียงทีbหอผู้ ป่วยใน 20 ชั$วโมง 
(5) การรายงานผู้ ป่วยและอภิปรายปัญหา 75 ชั$วโมง 
(6) การเรียนรู้ด้วยตนเอง 10 ชั$วโมง 

 
       14.4 สืKอการสอน  
 ตํารา, สืbอการสอนอิเลก็โทรนิกส์, ตวัอยา่งผู้ ป่วยและผู้ ป่วยจริง, หุน่จําลอง 



                 http://cuinteractive.md.chula.ac.th/ 
                 http://e-learning.md.chula.ac.th  

 
 14.5 การมอบหมายงานผ่านระบบเครือข่าย 

14.5.1 ข้อกําหนดวิธีการมอบหมายงานและสง่งาน ไมมี่ 
14.5.2 ระบบจดัการการเรียนรู้ทีbใช้ ไมมี่ 

       14.6  การวัดผลการเรียน  
14.6.1 การประเมินความรู้และทกัษะทางปัญญาขั uนสงู (assessment of knowledge and 

higher order thinking) 
35 % 

         ��.�.�.� การสอบข้อเขียน (paper-based exam) ด้วยข้อสอบ MEQs 35% 
14.6.2 การประเมินสมรรถนะทางคลนิิก (clinical competency assessment) 55 % 

14.6.2.1 OSCE 45% 
14.6.2.2 Long case examination 10 % 

14.6.3 การประเมินพฤตกิรรมและผลงาน (performance assessment and assessment of 
student’s assignment) 

5 % 

14.6.3.1 การประเมินผลงานกลุม่  
ทํา conference/topic discussion  5 % 

14.6.4 การแก้ปัญหา case simulation online 5 % 
     

       14.7  การตดัสนิผลการศกึษา  
- รายวชิานี uจะตดัสนิผลการศกึษาเป็นสญัลกัษณ์ A, B+, B, C+, C, D+, D และ F 
- กําหนดคะแนน minimal passing level (MPL) โดยใช้วิธี Modified Nedelsky 
- นิสติจะได้สญัลกัษณ์ F เมืbอ 

(1) ได้คะแนนรวมของรายวิชาตํbากวา่ minimal passing level (MPL) หรือ 
(2) ได้คะแนนการประเมินความรู้และทกัษะทางปัญญาขั uนสงูตํbากวา่ minimal passing level 

(MPL) หรือ 
(3) ได้คะแนนการประเมินสมรรถนะทางคลนิิกตํbากวา่ minimal passing level (MPL) หรือ 
(4) ได้คะแนนการประเมินพฤตกิรรมและผลงานตํbากวา่ minimal passing level (MPL) หรือ 
(5) นิสติมีเวลาเรียนน้อยกวา่ 80% โดนคณะอนกุรรมการฯรายวิชาพิจารณาแล้วเหน็วา่ไมมี่เหตอุนั

ควร 
- หากนิสติมีพฤตกิรรมไมซ่ืbอสตัย์ (เชน่ ลงชืbอเข้าเรียนแทนผู้ อืbน ลอกรายงานผู้ ป่วย ปลอมลายมือชืbอใน 

logbook บนัทกึข้อมลูใน e-logbook ไมต่รงกบัความเป็นจริง) นิสติจะได้คะแนนการประเมินในสว่น
นั uนเป็น 0 คะแนน และจะถกูพิจารณาตดัคะแนนในรายวิชานี uอีก นอกจากนั uนจะถกูสง่ให้ฝ่ายกิจการ
นิสติพิจารณาตดัคะแนนความประพฤตแิละ/หรือ พกัการศกึษาตอ่ไป 

       14.8  การจดัสอบแก้ตวั  
ไมมี่การจดัสอบแก้ตวั 

 
15.  รายชืKอหนังสืออ่านประกอบ  
  ��. รายชืbอหนงัสอือา่นประกอบ 
        ��.� หนงัสอืบงัคบั 

(1) Harrison’s Principles of Internal Medicine. Kasper DL, Braunwald E, Fauci AS, et al. 18th eds. 
McGraw-Hill 2012 

(2) การสมัภาษณ์ประวตัแิละตรวจร่างกาย วิทยา ศรีดามา บรรณาธิการโรงพิมพ์ยนิูตี uพบัลเิคชัbน  พฤษภาคม 2545 
(3) Manual of Medical Diagnosis ชษุณา สวนกระตา่ย บรรณาธิการ  โรงพิมพ์แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

 พิมพ์ครั uงทีb 1 พ.ศ. 2552  



(4) Manual of Medical Therapeutics ชษุณา สวนกระตา่ย บรรณาธิการ โรงพิมพ์แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
พิมพ์ครั uงทีb 1 พ.ศ. 2553  

(5) Manual of Medical Investigations ชษุณา สวนกระตา่ย บรรณาธิการ โรงพิมพ์แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   
พิมพ์ครั uงทีb 1 พ.ศ. 2555  

(6) ตําราอายรุศาสตร์ เลม่ � ชษุณา สวนกระตา่ย บรรณาธิการ โรงพิมพ์แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั พิมพ์ครั uงทีb 
1 พ.ศ. 2558 

(7) ตําราอายรุศาสตร์ เลม่ 2 ชษุณา สวนกระตา่ย บรรณาธิการ โรงพิมพ์แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั พิมพ์ครั uงทีb 
1 พ.ศ. 2558 

        15.2 หนงัสอือา่นเพิbมเตมิ  
1. Pocket Medicine: The Massachusetts General Hospital Handbook of Internal Medicine, 5th edition 
2. Current Medical Diagnosis and Treatment 2014 (LANGE Current Series) 

        15.3 สืbออิเลก็ทรอนิกส์หรือเวบ็ไซต์ทีbเกีbยวข้อง 
   (1) www. pubmed.gov 
   (2) library.md.chula.ac.th 

 
16.  การประเมนิผลการสอน  
  16.1 ใช้แบบประเมินการเรียนการสอนของคณะแพทยศาสตร์โดยผา่นระบบ CU-CAS ของมหาวิทยาลยั 
  16.2 ใช้แบบประเมินของภาควชิาอายรุศาสตร์ 

16.3 การปรับปรุงวธีิการจดัจากผลการเรียนการสอนตามผลการประเมินการสอนครั uงทีbผา่นมา 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก: รายชืKออาจารย์ผู้สอน 
รายวชิา stttuvw 

รายชื&อาจารย์ผู้สอน 
No Post. ชืKอ - สกุล  No Post. ชืKอ - สกุล 
1 ผศ.นพ. กมล แก้วกิตณิรงค์  58 รศ.นพ. พิสทุธิV กตเวทิน 

2 ผศ.พญ. กมลวรรณ จตุวิรกลุ  59 อ.นพ. ไพโรจน์ ฉตัรานกุลูชยั 
3 อ.นพ. กฤษฎา วฒิุการณ์  60 ผศ.พญ. ภาวิณี ฤกษ์นิมิตร 
4 ศ.นพ. กมัมนัต์ พนัธมุจินดา  61 ศ.พญ. มนาธิป โอศริิ 
5 ผศ.นพ. กําพล สวุรรณพิมลกลุ  62 อ.พญ. มาริษา พงศ์พฤฒิพนัธ์ 
6 ศ.นพ. เกรียง ตั dงสงา่  63 อ.นพ. ยงเกษม วรเศรษฐการกิจ 
7 อ.พญ. เกศรินทร์ ถานะภิรมย์  64 ศ.นพ. ยิ$งยศ อวิหิงสานนท์ 
8 ศ.นพ. เกื dอเกียรต ิประดษิฐ์พรศลิป์  65 อ.นพ. ยทุธชยั ลขิิตเจริญ 
9 ผศ.นพ. ขจร ตีรณธนากลุ  66 อ.นพ. รณพิชยั โชคสวุฒันสกลุ 

10 ผศ.นพ. ครองวงศ์ มสุกิถาวร  67 อ.พญ. รภสั พิทยานนท์ 
11 อ.นพ. จกักพฒัน์ วนิชานนัท์  68 อ.นพ. รองพงศ์ โพล้งละ 
12 อ.นพ. จกัรกฤษ อมรวิทย์  69 ศ.นพ. รังสรรค์ ฤกษ์นิมิตร 
13 อ.นพ. จกัรพนัธ์ ชยัพรหมประสทิธิV  70 อ.ดร.พญ. รัชต์ธร ปัญจประทีป 
14 ผศ.พญ. จนัทนา ผลประเสริฐ  71 ศ.นพ. รุ่งโรจน์ พิทยศริิ 
15 อ.พญ. จนัทิญา จนัทร์สวา่งภวูนะ  72 อ.พญ. รุ่งฤดี ชยัธีรกิจ 
16 รศ.นพ. เจตทะนง แกล้วสงคราม  73 ผศ.พญ. ลลติา วฒันะจรรยา 
17 อ.นพ. เจตน์ วิทิตสวุรรณกลุ   74 ผศ.พญ. เลลานี ไพฑรูย์พงษ์ 
18 รศ.นพ. ฉนัชาย สทิธิพนัธุ์  75 อ.นพ. วรพจน์ นิลรัตกลุ 
19 อ.นพ. ชนทัธ์ กําธรรัตน์  76 อ.นพ. วรฤทธิV เลศิสวุรรณเสรี 
20 อ.ดร.พญ. ชนิดา วินะยานวุตัคิณุ  77 อ.พญ. วรวรรณ ศริิชนะ 
21 อ.นพ. ชยัภทัร ชณุหรัศมิV  78 อ.นพ. วรวฒิุ รุ่งประดบัวงศ์ 
22 ศ.ดร.นพ. ชษุณา สวนกระตา่ย  79 อ.นพ. วศนิ พทุธารี 
23 อ.นพ. ชศูกัดิV ลโิมทยั  80 รศ.นพ. วนัลา่ กลุวิชิต 
24 อ.พญ. ฐนิสา พชัรตระกลู  81 ผศ.พญ. วิริยาพร ฤทธิทิศ 
25 อ.พญ. ณฎัยา ภูว่รวรรณ  82 รศ.ดร.นพ. วิโรจน์ ศรีอฬุารพงศ์ 
26 ผศ.นพ. ณฐั พสธุารชาต ิ  83 ศ.ดร.นพ. วีรพนัธุ์ โขวิฑรูกิจ 
27 ผศ.นพ. ณฐัชยั ศรีสวสัดิV  84 ผศ.พญ. ศริญญา ภวูนนัท์ 



28 ผศ.นพ. ณฐัพงษ์ เจียมจริยธรรม  85 อ.พญ. ศริิพร อธิสกลุ 
29 ผศ.นพ. ณฐัวฒิุ โตวนําชยั  86 รศ.นพ. โศภณ นภาธร 
30 อ.พญ. ณบัผลกิา กองพลพรหม  87 อ.พญ. สตมิยั อนิวรรณน์ 
31 อ.พญ. ณิชา สมหลอ่  88 ศ.นพ. สมเกียรต ิวงษ์ทิม 
32 ศ.นพ. เถลงิศกัดิV กาญจนบษุย์  89 ผศ.นพ. สมเกียรต ิแสงวฒันาโรจน์ 
33 ผศ.ดร.นพ. ธนินทร์ อศัววิเชียรจินดา  90 ผศ.นพ. สมชาย ปรีชาวฒัน์ 
34 ผศ.นพ. ธิต ิสนบับญุ  91 ศ.นพ. สมชาย เอี$ยมออ่ง 
35 อ.นพ. ธิตวิฒัน์ ศรีประสาธน์  92 ผศ.พญ. สมนพร บณุยะรัตเวช สองเมือง 
36 ศ.นพ. ธีระพงษ์ ตณัฑวิเชียร  93 รศ.ดร.นพ. สมบตั ิตรีประเสริฐสขุ 
37 รศ.นพ. นภชาญ เอื dอประเสริฐ  94 รศ.นพ. สมพงษ์ สวุรรณวลยักร 
38 อ.พญ. นภา ปริญญานิตกิลู  95 อ.นพ. สราวฒิุ ศวิโมกษธรรม 
39 รศ.นพ. นรินทร์ วรวฒิุ  96 ผศ.นพ. สารัช สนุทรโยธิน 
40 อ.นพ. นริศร ลกัขณานรัุกษ์  97 ผศ.นพ. สทิธิชยั อกุฤษฏชน 
41 ผศ.พญ. นฤชา จิรกาลวสาน  98 อ.นพ. สบืพงศ์ ธนสารวิมล 
42 ศ.พญ. นิจศรี ชาญณรงค์  99 ผศ.นพ. สชุยั สเุทพารักษ์ 
43 อ.นพ. ปฏิณฐั บรูณะทรัพย์ขจร  100 อ.พญ. สดุารัตน์ สถิตธรรมนิตย์ 
44 อ.พญ. ปณิสนีิ ลวสตุ  101 ศ.นพ. สเุทพ กลชาญวิทย์ 
45 อ.พญ. ปนดัดา ศรีจอมขวญั  102 อ.พญ. สนิุสา ก้องเกียรตกิมล   
46 รศ.นพ. ประเดมิชยั คงคํา  103 รศ.นพ. สพุจน์ ศรีมหาโชตะ 
47 ศ.ดร.นพ. ประวิตร อศัวานนท์  104 อ.พญ. อภิญญ์เพญ็ สาระยา วสนัตวิงศ์ 
48 รศ.ดร.พญ. ปวีณา สสุณัฐิตพงษ์  105 อ.พญ. อรอนงค์ จิตรกฤษฎากลุ 
49 อ.นพ. ปิตพิงศ์ กิจรัตนะกลุ  106 ผศ.พญ. อรอมุา ชตุเินตร  
50 อ.พญ. ปิยะดา สทิธิเดชไพบลูย์  107 ผศ.นพ. อดุมศกัดิV บญุวรเศรษฐ์ 
51 อ.นพ. ปิยะพนัธ์ พฤกษพานิช  108 อ.นพ. เอกราช อริยะชยัพาณิชย์ 
52 ผศ.ดร.นพ. ปิยะวฒัน์ โกมลมิศร์  109 ผศ.นพ. โอภาส พทุธเจริญ 
53 อ.นพ. พงศ์ภทัร์ วรสายณัห์  110 อ.พญ. ไอณภคั บญุทวียวุฒัน์ 
54 ศ.ดร.นพ. พลภทัร โรจน์นครินทร์  111 อ.นพ. ไอยวฒิุ ไทยพิสทุธิกลุ  
55 อ.พญ. พชัญา บญุชยาอนนัต์  112 อ.นพ. ไอศวรรย์ เพชรลอ่เหลยีน 
56 อ.พญ. พทัธมน ปัญญาแก้ว  113 ผศ.นพ. ฮิโรชิ จนัทาภากลุ 
57 อ.นพ. พิทกัษ์ เดชพรเทวญั     

 


