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ประมวลรายวชิา (Course Syllabus) 

1. รหสัวชิา 3000686 
2. จาํนวนหน่วยกติ (Course credit) 4 หนว่ยกิต (0-12-4) 
3. ชืKอวชิา (Course title) เวชปฏิบตัอิายรุศาสตร์ A (Clinical Performance 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 สอนตอ่เนืfอง g สปัดาห์  

 
13.  เนื iอหารายวชิา (Course description)  

เวชปฏิบตัอิายรุศาสตร์ A เน้นเรืfองการทํางานจริงในหอผู้ ป่วยอายรุกรรม ซึfงคลอบคลมุตั mงแตก่ารสมัภาษณ์ประวตัิ
และตรวจทางอายรุศาสตร์ แนวทางการแก้ปัญหาทีfพบบอ่ยทาง อายรุศาสตร์ การสง่ตรวจทางห้องปฏิบตักิาร พยาธิ
สรีรวิทยา พยาธิกําเนิด การสัfงการรักษาและการเลือกใช้ยาอยา่งสมเหตผุลสาํหรับโรคหรือภาวะผิดปกตทิาง
อายรุศาสตร์ ทีfเป็นปัญหาสาธารณสขุทีfสาํคญัของประเทศ การทําหตัถการทางอายรุศาสตร์ การฝึกปฏิบตัใิห้
คําแนะนําแก่ผู้ ป่วย ประเดน็ทางเวชจริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพ การบนัทกึเวชระเบียนแบบมุง่เน้นปัญหาและ
การบนัทกึการปฏิบตังิาน การประยกุต์หลกัการบริบาลแบบองค์รวม หลกัการสร้างเสริมสขุภาพ หลกัความปลอดภยั
ของผู้ ป่วย หลกัมลูฐานการวิเคราะห์ทางเวชศาสตร์ หลกัเวชจริยศาสตร์และกฎหมายทีfเกีfยวข้องในการบริบาลผู้ ป่วย
แบบไตร่ตรอง การปฏิบตังิานทางคลนิิกด้วยพฤตนิิสยัและเจตคตแิหง่วิชาชีพ การพฒันาเชิงปัจเจกและเชิงวิชาชีพ
การเรียนและการทํางานเป็นทีม 

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

แนวทางการแก้ปัญหาทีfพบบอ่ยทางอายรุศาสตร์ นิยาม ระบาดวิทยาคลนิิก สาเหต ุปัจจยัเสีfยง พยาธิกําเนิด 
พยาธิสรีรวิทยา พยาธิสภาพ อาการ อาการแสดง การสง่ตรวจทางห้องปฏิบตักิาร การวินิจฉยั การวินิจฉยัแยก
โรค การสัfงการรักษาและการเลือกใช้ยาอยา่งสมเหตผุลสาํหรับโรคหรือภาวะทางอายรุศาสตร์ ทีfเป็นปัญหา
สาธารณสขุทีfสาํคญัของประเทศ ประเดน็ทางเวชจริยศาสตร์และกฏหมายวิชาชีพ หลกัความปลอดภยัของ
ผู้ ป่วย 

(1) วเิคราะห์และตดัสนิปัญหาทางเวชจริยศาสตร์และกฎหมายวชิาชีพ  
(2) ประเมินความนา่เชืfอถือของบทความและข้อมลูทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์สขุภาพ  
(3) อธิบายสาเหต ุปัจจยัเสีfยง พยาธิกําเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิสภาพของโรคหรือภาวะทางอายรุศาสตร์ทีf

เป็นปัญหาสาธารณสขุทีfสาํคญัของประเทศ 
(4) ประมวลข้อมลูอาการ อาการแสดง และ/หรือผลการตรวจทางห้องปฏิบตักิารเพืfอการวินิจฉยัโรคหรือ

ภาวะทางอายรุศาสตร์  
(5) อธิบายข้อบง่ชี m การเตรียมผู้ ป่วย การจดัเก็บสิfงสง่ตรวจ และการแปลผลการตรวจ เพืfอการวินิจฉยัและ

การตดิตามผลการรักษาโรคหรือภาวะทางอายรุศาสตร์  
(6) อธิบายหลกัการรักษาโรคหรือภาวะทางอายรุศาสตร์ทีfเป็นปัญหาสาธารณสขุทีfสาํคญัของประเทศ  
(7) อธิบายหลกัการ ข้อบง่ชี m ขั mนตอน การเตรียมผู้ ป่วยและภาวะแทรกซ้อนทีfอาจเกิดขึ mนจากการทําหตัถการ

ทางอายรุศาสตร์  
14.1.2 การประเมนิสมรรถนะทางคลนิิก 



การสมัภาษณ์ประวตั ิการตรวจร่างกาย การวินิจฉยัทางคลนิิก การสง่ตรวจทางห้องปฏิบตักิารและการแปลผล 
การสัfงการรักษาอยา่งสมเหตผุล การทําหตัถการ การให้คําแนะนําแก่ผู้ ป่วยอายรุศาสตร์และญาต ิ 
 

(1) ซกัประวตัผิู้ ป่วยทีfมาด้วยอาการสาํคญัทางอายรุศาสตร์  
(2) ตรวจร่างกายและแปลผลการตรวจร่างกายทีfผิดปกตทิางอายรุศาสตร์ 
(3) ตรวจร่างกายและแปลผลการตรวจร่างกายทีfผิดปกตใินผู้ ป่วยทางอายรุศาสตร์  
(4) แปลผลการตรวจทางรังสีวิทยา การตรวจทางห้องปฏิบตักิาร การตรวจทางอายรุศาสตร์  
(5) วางแผนการบริบาลผู้ ป่วยทางอายรุศาสตร์  
(6) แสดงการทําหตัถการในผู้ ป่วยอายรุศาสตร์  
(7) ให้สขุศกึษาและคําปรึกษาแก่ผู้ ป่วยอายรุศาสตร์ และญาตใินสถานการณ์จําลอง 
(8) แสดงการบนัทกึข้อมลูผู้ ป่วย อายรุศาสตร์ ในเวชระเบียน  

14.1.3 การประเมนิพฤตกิรรมและผลงาน  
การประยกุต์หลกัการบริบาลแบบองค์รวม หลกัการสร้างเสริมสขุภาพ หลกัมลูฐานการวิเคราะห์ทางเวชศาสตร์ 
หลกัเวชจริยศาสตร์และกฎหมายทีfเกีfยวข้องในการบริบาลผู้ ป่วยอายรุศาสตร์ แบบไตร่ตรอง เน้นหลกัความ
ปลอดภยัของผู้ ป่วย การบนัทกึเวชระเบียนแบบมุง่เน้นปัญหาและการบนัทกึการปฏิบตังิาน การปฏิบตังิานทาง
คลนิิกด้วยพฤตนิิสยัและเจตคตแิหง่วิชาชีพ การพฒันาเชิงปัจเจกและเชิงวิชาชีพ การเรียนและการทํางานเป็น
ทีม  

(1) วินิจฉยั สัfงการตรวจทางห้องปฏิบตักิาร และสร้างเสริมสขุภาพผู้ ป่วยอายรุศาสตร์ อยา่งเป็นองค์รวม   
(2) ประยกุต์หลกัเวชจริยศาสตร์และกฎหมายทีfเกีfยวข้องในการบริบาลผู้ ป่วย  
(3) ประยกุต์หลกัมลูฐานการวิเคราะห์ทางเวชศาสตร์ในการบริบาลผู้ ป่วย 
(4) บนัทกึเวชระเบียนแบบมุง่เน้นปัญหา 
(5) ปฏิบตังิานทางคลนิิกและบนัทกึผลการปฏิบตังิานด้วยพฤตนิิสยัและเจตคตแิหง่วิชาชีพ  
(6) ปฏิบตังิานทางคลนิิกด้วยความใฝ่รู้ คดิไตร่ตรอง หมัfนเรียนรู้เพืfอพฒันาตนเองอยา่งสมํfาเสมอ  
(7) เรียนรู้และปฏิบตังิานทางคลนิิกร่วมกบัเพืfอนร่วมชั mน แพทย์ประจําบ้าน และบคุลากรอืfน  

 
14.2 เนื iอหารายวชิา 

การปฏิบตังิานทีfห้องฉกุเฉิน 20 ชัfวโมง 
การปฏิบตังิานในหอผู้ ป่วยอายรุกรรม 40 ชัfวโมง/สปัดาห์ 
การตรวจผู้ ป่วยนอก  12 ชัfวโมง 
หตัถการทีfจําเป็นทางอายรุศาสตร์ 5 ชัfวโมง 

 
  



 
14.3 วธีิจดัการเรียนการสอน  

นิสติทั mงชั mนปีแบง่เป็น | กลุม่ เวียนมาเรียนกลุม่ละ g สปัดาห์ ปฏิบตังิานในหอผู้ ป่วยอายรุกรรมร่วมกบัรายวิชา 
3000685 

(1) การสาธิตหตัถการและฝึกปฏิบตัภิายใต้การดแูล 5 ชั$วโมง 
(2) การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นหลกัทีfหอผู้ ป่วยนอก 12 ชั$วโมง 
(3) การเรียนการสอนข้างเตียงทีfหอผู้ ป่วยใน 20 ชั$วโมง 
(4) การรายงานผู้ ป่วยและอภิปรายปัญหา 75 ชั$วโมง 
(5) การเรียนรู้ด้วยตนเอง 10 ชั$วโมง 

 
       14.4  สืKอการสอน  
 ตํารา, สืfอการสอนอิเลก็โทรนิกส์, 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 ระบบจดัการการเรียนรู้ทีfใช้ ไมมี่ 

       14.6  การวัดผลการเรียน  
14.6.1 การประเมินพฤตกิรรมและผลงาน (performance assessment and assessment of 

student’s assignment) 
100 % 

14.6.1.1 การประเมินพฤตกิรรม  
14.6.1.1.1 พฤตกิรรมในการเรียนข้างเตียง (bedside teaching) 10 % 
14.6.1.1.2 ความสามารถในการบริบาลผู้ ป่วยนอก 10 % 
14.6.1.1.3 ความสามารถและพฤตกิรรมในการบริบาลผู้ ป่วยในหอผู้ ป่วยอายรุกรรม 40 % 
14.6.1.1.4 พฤตกิรรมในการปฏิบตังิานร่วมกบัแพทย์ประจําบ้าน 35% 
14.6.1.1.5 peer assessment                                                                                          5% 

 

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

(1) ได้คะแนนรวมของรายวิชาตํfากวา่ minimal passing level (MPL) หรือ 
(2) ได้คะแนนการประเมินความรู้และทกัษะทางปัญญาขั mนสงูตํfากวา่ minimal passing level 

(MPL) หรือ 
(3) ได้คะแนนการประเมินสมรรถนะทางคลนิิกตํfากวา่ minimal passing level (MPL) หรือ 
(4) ได้คะแนนการประเมินพฤตกิรรมและผลงานตํfากวา่ minimal passing level (MPL) หรือ 
(5) นิสติมีเวลาเรียนน้อยกวา่ 80% โดนคณะอนกุรรมการฯรายวิชาพิจารณาแล้วเหน็วา่ไมมี่เหตอุนั

ควร 
- หากนิสติมีพฤตกิรรมไมซ่ืfอสตัย์ (เชน่ ลงชืfอเข้าเรียนแทนผู้ อืfน ลอกรายงานผู้ ป่วย ปลอมลายมือชืfอใน 

logbook บนัทกึข้อมลูใน e-logbook ไมต่รงกบัความเป็นจริง) นิสติจะได้คะแนนการประเมินในสว่น
นั mนเป็น 0 คะแนน และจะถกูพิจารณาตดัคะแนนในรายวิชานี mอีก นอกจากนั mนจะถกูสง่ให้ฝ่ายกิจการ
นิสติพิจารณาตดัคะแนนความประพฤตแิละ/หรือ พกัการศกึษาตอ่ไป 

       14.8  การจดัสอบแก้ตวั  
ไมมี่การจดัสอบแก้ตวั 

 



15.  รายชืKอหนังสืออ่านประกอบ  
  ��. รายชืfอหนงัสอือา่นประกอบ 
        ��.� 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 mพบัลเิคชัfน  พฤษภาคม 2545 
(3) Manual of Medical Diagnosis ชษุณา สวนกระตา่ย บรรณาธิการ  โรงพิมพ์แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

 พิมพ์ครั mงทีf 1 พ.ศ. 2552  
(4) Manual of Medical Therapeutics ชษุณา สวนกระตา่ย บรรณาธิการ โรงพิมพ์แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

พิมพ์ครั mงทีf 1 พ.ศ. 2553  
(5) Manual of Medical Investigations ชษุณา สวนกระตา่ย บรรณาธิการ โรงพิมพ์แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   

พิมพ์ครั mงทีf 1 พ.ศ. 2555  
(6) ตําราอายรุศาสตร์ เลม่ � ชษุณา สวนกระตา่ย บรรณาธิการ โรงพิมพ์แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั พิมพ์ครั mงทีf 

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

1 พ.ศ. 2558 
        15.2 หนงัสอือา่นเพิfมเตมิ  

1. Pocket Medicine: The Massachusetts General Hospital Handbook of Internal Medicine, 5th edition 
2. Current Medical Diagnosis and Treatment 2014 (LANGE Current Series) 
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16.  การประเมนิผลการสอน  
  16.1 ใช้แบบประเมินการเรียนการสอนของคณะแพทยศาสตร์โดยผา่นระบบ CU-CAS ของมหาวิทยาลยั 
  16.2 ใช้แบบประเมินของภาควชิาอายรุศาสตร์ 

16.3 การปรับปรุงวิธีการจดัจากผลการเรียนการสอนตามผลการประเมินการสอนครั mงทีfผา่นมา 
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