คําอธิบายรายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ก. กลุมวิชาภาษา
1421 104
ภาษาอังกฤษ 1
3 (2-2-5)
English 1
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : ไมมี
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั : ไมมี
ทักษะสี่ดานของการฟง พูด อานและเขียน ในเนื้อหาแบบตาง ๆ โดยเนนการอานและการเขียน
เพื่อใหสามารถใชภาษาอังกฤษ การสื่อความหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ
Four skills of listening, speaking, reading and writing English in contents of various patterns
with emphasis on reading and writing enabling to use English language and signify meaning
efficiently.
1421 105

ภาษาอังกฤษ 2
3 (2-2-5)
English 2
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : ไมมี
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั : ไมมี
ทักษะสี่ดานในระดับที่สูงขึน้ การอานและฟง ในเนื้อหาแบบตาง ๆ เพื่อใหสามารถใชภาษาอังกฤษ
ทักษะการอานและการเขียนเพื่อสื่อความหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ
Four skills in higher level of reading and writing English in contents of various patterns
enabling to use English language in reading and writing for signifying meaning efficiently.
1421 106

ภาษาอังกฤษสําหรับวิชาชีพแพทย 1
3 (2-2-5)
English for Medical Profession 1
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : 1421 104 , 1421 105
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั : ไมมี
รากศัพททางการแพทย การอานบทความ การฟงบรรยายทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ทางการแพทย คนควา วิเคราะห สรุปและวิจารณเรื่องเกี่ยวกับสาขาวิชาชีพแพทย
Root of medical terms, reading medical documents, listening to scientific and medical
technological lecture searching, analyzing, summarizing and commenting on texts relating to
medical sciences.

1421 107

ภาษาอังกฤษสําหรับวิชาชีพแพทย 2
3 (2-2-5)
English for Medical Profession 2
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : 1421 104 , 1421 105
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั : ไมมี
รากศัพททางการแพทยที่สําคัญ การเขียนจดหมายโตตอบ การเขียนใบรับรองแพทย เอกสารทาง
การแพทยและบทความวิชาการ การอานและการประเมินความนาเชื่อถือของเอกสารวิจัย ตําราและบทความ
ทางการแพทย
Essential medical etymology; correspondence; writing medical certificate, medical
documents and academic papers; reading research papers, textbooks, and medical articles with
critical appraisal skills.

ข. กลุมวิชาสังคมศาสตร มนุษยศาสตร และพลศึกษา
1441 101
สังคมกับสุขภาพ
2 (2-0-4)
Society and Health
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : ไมมี
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั : ไมมี
ปรัชญาและแนวคิดที่ใชในการทําความเขาใจสังคม โครงสรางสังคม ตลอดจนพฤติกรรม บทบาท และ
ความคาดหวังของสังคม สภาพและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยทั้งสังคมชนบทและสังคม
เมือง ความเชือ่ มโยงระหวางสังคมกับการแพทยและสาธารณสุข
Social philosophy and concepts, focusing on social structures, roles, behaviors and
expectations; state of change in urban and rural Thai society; relationship of society and medicine.
1441 102

ความสัมพันธทางสังคมกับการดูแลสุขภาพ
2 (2-0-4)
Social Relations and Health Care
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : ไมมี
รายวิชาทีต่ อ งเรียนควบคูกนั : ไมมี
แนวคิดดานจิตวิทยา พฤติกรรมและธรรมชาติของมนุษย มนุษยสัมพันธและทักษะการสื่อสาร การ
พัฒนาตนเองดวยภูมิปญญา ความรูเกี่ยวกับกฎหมาย ไดแก กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายพื้นฐานที่
จําเปน และกฎหมายที่เกี่ยวของกับการแพทย และสาธารณสุข
Psychological concepts, human behavior, human nature, human relationships and
communication skills, self development by using wisdom; Thai constitution, basic laws, and laws
relating to medicine.

1442 102

วัฒนธรรมกับการดูแลสุขภาพ
2 (2-0-4)
Culture and Health Care Practices
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : ไมมี
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั : ไมมี
ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมการรักษาพยาบาล ระบบการแพทยและ สาธารณสุขใน
ฐานะที่เปนสวนหนึ่งของระบบวัฒนธรรม การเปรียบเทียบองคความรูและการปฏิบัตทิ างการแพทยและ
สาธารณสุขซึ่งมีรูปแบบหลากหลายและอยูบนฐานความคิดทางวัฒนธรรมที่แตกตางกัน
Cultural theories and concepts relating to health care practices, medicine as a cultural system;
diversity of medical knowledges and practices that differ greatly from one culture to another.

2 (2-0-4)
ประเด็นรวมสมัยทางสุขภาพ
Current Issues in Health
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : ไมมี
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั : ไมมี
ประเด็นรวมสมัยซึ่งสัมพันธกับการแพทยและสาธารณสุข ประเด็นทางวัฒนธรรมของปญหา
สาธารณสุขทีส่ ําคัญในประเทศไทย นโยบายสาธารณสุขและการปฏิรูประบบสุขภาพ
ประชาสังคม
สุขภาพ จริยธรรมทางการแพทย ความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางแพทยกบั ผูปว ยและญาติ สิทธิมนุษยชนดาน
สุขภาพและสิทธิผูปว ย
Current issues associating with medicine and public health, cultural aspects of severe
public health problems in Thailand, health policies, health care reform, civil health society medical
ethics, power relationship among physician, patients and cousin, human rights related to health
and patient’s right.
1442 103

1439 100

กิจกรรมพลศึกษา 1
1 (0-2-1)
Physical Education Activity 1
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : ไมมี
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั : ไมมี
ความเปนมา ความสําคัญ ความมุงหมาย ประโยชนของการออกกําลังกาย อุปกรณและการ
แตงกาย ความเขาใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการออกกําลังกาย ขั้นตอนการออกกําลังกาย การทดสอบ
สมรรถภาพทางกายดวยตนเอง ชนิดของการออกกําลังกายประเภทตาง ๆ การวิ่ง จักรยาน การ
บริหารกายประกอบดนตรี การยกน้ําหนัก การกระโดดเชือก การเตนรําแบบแอโรบิค
History, importance, aim and benefit of exercise, equipment and costumes, misconcept
concerning exercise, process of exercising, self-competent examination types of exercises :
running, cycling, music exercise, aerobic.

1439 101

กิจกรรมพลศึกษา 2
1 (0-2-1)
Physical Education Activity 2
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : ไมมี
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั : ไมมี
ประวัติความเปนมาของกีฬาทั้งประเภทบุคคลและประเภททีม การฝกหัดทักษะพื้นฐานที่จะ
นําไปสูการเลนกิจกรรมที่เลือกเลนทั้งประเภทบุคคลและประเภททีม
History of sport : individual and team, basic exercise leading to play selected activities as
individual and team.
ค. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
3 (3-0-6)
1101 156
หลักชีววิทยา
Principles of Biology
รายวิชาทีเ่ รียนมากอน: ไมมี
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั : ไมมี
องคประกอบเคมีพื้นฐานของสิ่งมีชวี ติ เซลลและเทคนิคการศึกษาเซลล โครงสรางและการทํางานของ
เซลล เนื้อเยื่อและอวัยวะ พลังงานในสิ่งมีชีวิต การทํางานของเอนไซมและกระบวนการเมตาบอลิสม การ
แบงเซลลและการสรางเซลลสืบพันธุ โครงสรางและหนาที่ของสารพันธุกรรม การควบคุม และการแสดงออก
ของยีน ชีววิทยาเชิงประชากรและวิวัฒนาการของมนุษย นิเวศวิทยาของมนุษย
Chemical basic of life, cell and cell visualizing techniques, structure and working system of
cell, tissues and organs, bioenergetics, enzyme and metabolism, cell division and gametogenesis,
structure and function of genetic information, gene regulation and expression, biology in population
and human evolution, human ecology.
1102 106

เคมีสําหรับนักศึกษาแพทย
3 (3-0-6)
Chemistry for Medical Students
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน: ไมมี
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั : ไมมี
โครงสร า งอะตอม พั น ธะเคมี พฤติ ก รรมของสารในสถานะต า ง ๆ
เทอรโม
ไดนามิกสเคมี จลศาสตรเคมี สมดุลเคมีและสมดุลไอออน ไฟฟาเคมี สมบัติตามตารางธาตุ โครงสรางและ
สมบัติทั่วไปของสารอินทรีย การจําแนกและการเรียกชื่อสารอินทรีย รูปรางและมิติของสารอินทรีย การ
สังเคราะห การทดสอบและปฏิกิริยาของสารอินทรียจําพวก แอลเคน /ไซโคลแอลเคน แอลคีน /ไซโคลแอลคีน
แอลไคน/ไซโคลแอลไคน สารอะโรมาติก สารเฮไลด แอลกอฮอล ฟนอล แอลดิ ไฮน คี โ ตน กรดคารบ อแซ
ลิ กและอะมีน สเปกโตรสโคป โครงสรา งและปฏิกิ ริย าของสารชีวโมเลกุลพื้นฐาน จําพวกคารโบไฮเดรต
โปรตีนและลิปด

Structure of atom, chemical bonding, behavioral properties of substances in different
states, thermodynamics, chemical kinetics, chemical equilibrium, electrochemistry, chemical
properties of periodic table, structures and properties of organic compounds, classes and
nomenclature of organic compounds, stereochemistry, organic synthesis, testing and reactions of
organic compounds as alkanes/cycloalkanes, alkenes/cycloalkenes, alkynes/cycloalkynes, aromatic
hydrocarbons, halides, alcohols, phenols, aldehydes, ketone, carboxylic acids and amines;
spectroscopic methods, structures and reactions of biomolecules as carbohydrates, proteins and
lipids.
1102 107

ปฏิบัติการเคมีสําหรับนักศึกษาแพทย
1 (0-2-1)
Chemical laboratory for Medical Students
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : ไมมี
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั : ไมมี
ความรอนของปฏิกิริยา อัตราเร็วของปฏิกิริยา การทําปริมาตรวิเคราะห โครมาโตกราฟ สารประกอบ
ไฮโดรคารบอน แอลกอฮอลและฟนอล แอลดีไฮนและคีโตน กรดอินทรีย เอสเทอรและไขมัน เอมีนและ
เอไมดสเปกโตรสโกป
Heat of reaction, rate of reaction, volumetric analysis, chromatography, spectroscopic
methods of hydrocarbons, alchohols and phenols, aldehydes and ketones, organic acids, esters
and lipids, amines and amides.
1103 126

ฟสิกสสําหรับนักศึกษาแพทย
2 (2-0-4)
Physics for Medical Students
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : ไมมี
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั : ไมมี
กลไกโครงสรางรางกายมนุษย แบบจําลองทางคอมพิวเตอร กลามเนื้อ สมดุลของแรง แรงบิด ความ
ยืดหยุนของสาร การหมุน ความเฉื่อยดานการหมุน โมเมนตัมเชิงมุม กลศาสตรของเหลว การลอยตัว
ความหนืด การไหลวนของกระแสเลือด ความตึงผิว คะปลารี ออสโมซิส การขยายตัวของปอด ความ
รอนและพลังงานในรางกาย เสียงและการตอบสนอง คลื่นเสียงความถี่สูง อุปกรณเกี่ยวกับสายตา
อุปกรณการวิเคราะห ทัศนศาสตรเสนใย ไฟฟาและแมเหล็ก รังสีเอกซ กัมมันตภาพรังสี
Mechanical system of human body (anthropometry), computer modeling; muscular
system, equilibrium of forces, torque, elasticity of materials, rotation, moment of inertia, angular
momentum, fluid mechanics, buoyancy, viscosity, blood circulation, surface tension, capillary
osmosis, lung expansion, heat and energy in human body, sound and response, ultrasonic wave,
optical instruments, analytical instruments, fiber optics, electricity and magnetism, x-ray and
radioactivity.

1104 112

คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตรชวี ภาพ
3 (3-0-6)
Mathematics for Life Sciences
วิชาทีต่ องเรียนมากอน: ไมมี
วิชาทีต่ องเรียนควบคูกัน: ไมมี
ฟงกชันและกราฟ อนุพันธของฟงกชันพื้นฐาน เทคนิคการหาอนุพันธ อนุพันธอันดับสูง คาเชิง
อนุพันธ การประยุกตของอนุพันธเกี่ยวกับการรางกราฟและปญหาคาสูงสุดและต่ําสุด ปฏิยานุพันธ
และอินทิกรัลไมจํากัดเขต อินทิกรัลจํากัดเขตและการประยุกต เทคนิคพื้นฐานของการอินทิเกรต การ
ประมาณคาของอินทิกรัลจํากัดเขต อินทิกรัลไมตรงแบบ ฟงกชันหลายตัวแปร อนุพันธยอย ประยุกต
ของอนุพันธยอยเกี่ยวกับปญหาคาสูงสุดและต่ําสุด อินทิกรัลสองชั้น สมการเชิงอนุพันธสามัญอันดับ
หนึ่งแบบเชิงเสนและแบบแยกตัวแปรได การประมาณคาคําตอบของสมการเชิงอนุพันธสามัญอันดับหนึ่ง
การประยุกตของสมการเชิงอนุพันธสามัญอันดับหนึ่งทางดานวิทยาศาสตรชีวภาพ พหุนามเทยเลอร
อนุกรมเทยเลอร การประมาณคาโดยใชอนุกรมเทยเลอร
Functions and graphs, derivatives of elementary functions, techniques of differentiation,
higher derivatives, differentials, applications of derivatives to curve sketching and maximum and
minimum problems, anti-derivatives and indefinite integrals, definite integrals and their
applications, basic techniques of integration, approximation of definite integrals, improper
integrals, functions of several variables, partial derivatives, applications of partial derivatives to
maximum and minimum problems, double integrals, first order ordinary differential equations:
linear and separable, approximation of solutions of first order ordinary differential equations,
applications of first order ordinary differential equations in the life sciences, Taylor polynomial,
Taylor series, approximation using Taylor series.

2 (2-0-4)
สถิติสําหรับวิทยาศาสตรชีวภาพ
Statistics for Life Sciences
วิชาทีต่ องเรียนมากอน: ไมมี
วิชาทีต่ องเรียนควบคู: ไมมี
การวิเคราะหขอมูลเบื้องตน การแจกแจงความนาจะเปนของตัวแปรสุม เทคนิคการสุม
ตัวอยาง การประมาณคาพารามิเตอร การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะหความแปรปรวน การ
วิเคราะหการถดถอยและสหสัมพันธ การวิเคราะหอนุกรมเวลา
Basic data analysis, probability distribution of random variables, sampling techniques,
estimation of parameters, testing hypotheses, analysis of variances, linear regression and
correlation, and time series analysis.
1104 142

1104 160

คอมพิวเตอรทั่วไป
2 (2-0-2)
General Computer
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : ไมมี
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั : ไมมี
ศึกษาถึงพัฒนาการของคอมพิวเตอรในดานฮารดแวรและซอฟทแวร หนาที่และการทํางานของ
องคประกอบหลักของคอมพิวเตอร ประโยชนของภาษาโปรแกรมและโปรแกรมประยุกต การเชือ่ มโยงของ
ระบบคอมพิวเตอรเครือขาย ผลกระทบของระบบเครือขายตอการจัดเก็บและใชงานขอมูลและความสําคัญ
ของการรักษาความปลอดภัยขอมูล แนวทางการนําคอมพิวเตอรไปใชงานใหเกิดประโยชนตองานดานตาง
ๆ และรูจักหนาที่ของบุคลากรที่เกี่ยวของกับการใชงานคอมพิวเตอร
Evolution of computer hardware and software. Role of computer components. The
importance of Programming Languages and Applications. Network connection and usage. Data
security. Computer applications in various areas. Computer personal and their responsibilities.
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การใชซอฟทแวรชุดสํานักงาน
2 (1-2-2)
Office Software Usage
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : ไมมี
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั : ไมมี
ศึกษาและฝกใชงานซอฟทแวรชุดสํานักงาน เนนที่โปรแกรมประมวลผลคํา โปรแกรมกระดาน
คํานวณ และโปรแกรมนําเสนอ และสามารถจัดเก็บเอกสารในรูปแบบตาง ๆ โดยใชซอฟทแวรสําเร็จรูป
ระบบเปดที่มีการใชงานอยางแพรหลาย เชน ออฟฟศทะเล ปลาดาวออฟฟศ เปนตน
Study and practice on office software. Emphasize on word processor, spreadsheet and
presentation. Using widely used open source software such as Open Office, TLE and Pladao
Office.
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การสรางเวบขั้นพื้นฐาน
2 (1-2-2)
Basic Web Development
ศึกษาการทํางาน ประโยชน และบทบาทของระบบอินเตอรเน็ต วิธีการสื่อสารขอมูล เปาหมายของ
การสรางเวบ แนวทางการออกแบบเวบสําหรับงานแบบตาง ๆ เรียนรูและฝกใชเครื่องมือชวยสรางเวบ
และโปรแกรมแมขายเวบ โดยใชซอฟทแวรระบบเปด
The internet infrastructure and usages. World Wide Web design and development. Practice
on open sourec software tools and servers.

2) หมวดวิชาเฉพาะ
ก. กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
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ความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตรการแพทย
4 (3-2-7)
Basic Medical Sciences
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : ไมมี
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั : ไมมี
ความหมายและหลักการสําคัญของวิทยาศาสตรการแพทยพื้นฐาน โครงสรางของเซลล เนื้อเยื่อ
พื้นฐาน โครงสรางพื้นฐานทางจุลชีววิทยา ชีวเคมีเบือ้ งตนและการเรียกชื่อระบบรางกายมนุษยและสวนตาง
ๆ ตามลักษณะมหกายวิภาค การควบคุมการทํางานและรักษาสมดุลของรางกายมนุษย หนาที่ของระบบ
ประสาทสวนกลางและอัตโนมัติ พยาธิกําเนิด พยาธิสรีรวิทยา การคืนสูภาวะปกติของเซลล การจัดเก็บสิ่ง
สงตรวจ การตรวจและควบคุมคุณภาพของหองปฏิบัตกิ ารสําหรับแพทยทั่วไป หลักเภสัชวิทยาเบื้องตน
เภสัชตํารับ พระราชบัญญัติยา นโยบายดานยาแหงชาติ หลักการใชยาปองกันและรักษาโรค การประเมินการใช
ยา ความสําคัญของใบสั่งยาและการสั่งการรักษา ปฏิกิริยาตอกันของยา อาการอันไมพึงประสงคของยา การ
ตรวจวัดและประมวลผลระดับยาและสารพิษในกระแสเลื อ ด เกณฑมาตรฐานผูป ระกอบวิชาชีพเวชกรรม
กําหนดโดยแพทยสภา คุณลักษณะของผูป ระกอบวิชาชีพ เวชกรรมที่ดี การดูแลและการรักษาผูป ว ย
ความสัมพันธของวิทยาศาสตรการแพทยพื้นฐานกับวิทยาศาสตรคลินิก
Definition, basic principles of biomedical sciences, cell structure, tissue base; basic
microbiology, biochemistry; identification of human body systems and parts by macroanatomy method, control and maintenance of human body systems, functions of central and
automatic neurological systems, pathogenesis, pathophysiology, recovery of cells, examples of
cell-keeping, inspection and control of laboratories for general practitioner, basic pharmacology,
pharmaceutical textbooks, drug legislation, national policies of drug, prescription of medicines for
prevention and treatment, medical-use evaluation, importance of medical prescription and
treatment, drug interactions and adverse drug reaction, measurement and analysis of level of drug
and poisons in blood circulation. Standards of medical profession indicated by Medical Council;
care and treatment of patient, relationship of basic medical sciences and clinical sciences.
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พันธุศาสตรและคัพภวิทยา
3 (2-2-5)
Genetics and Embryology
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : ไมมี
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั : ไมมี
หลักพันธุศาสตร โครงสรางและหนาที่ของยีนบนโครโมโซม การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การ
กลายพันธุในระดับยีนและโครโมโซม การทําแผนที่ยีนบนโครโมโซม ความรูพื้นฐานทางพันธุวิศวกรรม การ
เจริญเติบโตของตัวออนในมนุษย กลไกการเกิดภาวะผิดปกติและผิดรูปแตกําเนิด โรคที่เกิดจากความผิดปกติ
ของการถายทอดทางพันธุกรรม การเกิดเนื้องอกและมะเร็ง การนําความรูทางพันธุศาสตรมารักษาโรคพันธุกรรม
ความสําคัญของการใหการปรึกษาทางพันธุศาสตร
Principles of genetics, structure and function of genes, genetic inheritance, gene and
chromosome mutation, gene mapping on chromosome, basic knowledges of genetic engineering,
growth of human embryo, pathogenesis of congenital malformation and deformations; diseases of
abnormal genetic inheritance, causes of neoplasm and cancer, application of genetics to treat
genetic diseases, importance of genetic counseling.
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ภูมิคุมกันของรางกายและการติดเชื้อ
6 (4-4-6)
Body Defense, Immunity and Infection
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : 1101 156
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั : ไมมี
บูรณาการรวมหนวยความรูทางระบาดวิทยา ภูมิคุมกันวิทยา จุลชีววิทยา พยาธิกําเนิด พยาธิ
สรีรวิทยา พยาธิวิทยาคลินิก เภสัชวิทยา เวชศาสตรครอบครัวและชุมชน รูปราง โครงสราง การเจริญและ
การแพรพันธุของแบคทีเรีย เชื้อรา ไวรัสและปรสิต ตัวอยางเชื้อกอโรคที่เปนปญหาสาธารณสุขทาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศ การกอโรคโดยเชื้อจุลินทรียและปรสิต การติดเชื้อจากสัตวมาสูคน
การทําใหปลอดเชื้อและการทําลายเชื้อ การนําความรูมาใชในการปองกันและควบคุมโรคติดเชื้อ เภสัชวิทยา
ของยาตานจุลชีพและปรสิต การตรวจวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการจุลชีววิทยาและปรสิต ระบบน้ําเหลือง ระบบ
ภูมิคุมกันของรางกาย คุณสมบัติของแอนติเจน แอนติบอดี้ คอมพลีเมนต กลไกการตอบสนองของรางกาย
ตอโมเลกุลเซลลแปลกปลอม จุลชีพและปรสิต กลไกการควบคุมการทํางานของระบบภูมิคุมกัน หลักการ
ตรวจและการแปลผลการทดสอบทางอิมมูโนวิทยา พยาธิกําเนิดและพยาธิสภาพของภาวะความผิดปกติ
ทางภูมิคุมกัน ปญหาและการปองกันการติดเชื้อจากการทํางานของบุคลากรทางการแพทยโดยทั่วไปและ
ตามหลักสากล
Integration of epidemiology, immunology, microbiology, etiology, pathophysiology, clinical
pathology, pharmacology, family and community medicine, morphology, structure, growth and
reproduction of bacteria, fungi, virus and parasites; pathogens causing public health problems in
northeast of Thailand; microbial and parasite pathogenicity; infection transmitted from animal to
human; disinfection and sterilization; application of knowledge to prevent and control infectious

diseases; pharmacology of anti-microbial and parasitic drugs; microbiology and parasitology
laboratory investigations; lymphatic systems, immune systems; characteristics of antigen antibody
complement; immunological responses to foreign molecules and cells, microbes and parasites;
mechanism of immune system; principles of diagnoses and interpretation of test immunology;
pathogenesis and pathology of immune system disorder, problems and prevention of occupationcaused infection in health personnel in general and international precautions.
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พฤติกรรมศาสตรสําหรับนักศึกษาแพทย
2 (2-0-4)
Behavior Science For Medical Student
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : ไมมี
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั : ไมมี
พัฒนาการทางดานจิตใจและบุคลิกภาพ ปจจัยที่มีผลตอบุคลิกภาพ พฤติกรรม กระบวนการความคิด
และกลไกทางจิต ปฏิกิริยาตอความเครียดและการปรับตัว พัฒนาการทางเพศและการแสดงออก ปจจัยที่
เกี่ยวของกับความผิดปกติของอารมณ ความคิด พฤติกรรม การแสดงออกของความผิดปกติรวมทัง้ อิทธิพล
ของโรค ยา และสารตาง ๆ หลักการประเมินพฤติกรรม บุคลิกภาพ สภาวะจิตใจ แนวทางการบันทึกและ
ความสําคัญ การนําความรูท างดานพฤติกรรมไปใชควบคูกับการรักษาโรคทางกาย การวิเคราะหสภาพจิต
ของผูปวย ความรูสึกและความตองการ แนวทางการสรางเสริมสุขภาพจิต และปองกันปญหาหรือโรคทาง
จิตใจ การปฏิบัตติ อผูปวยและญาติอยางครอบคลุมทั้งดานกาย จิต สังคม
Development of mental status and personality, factors related to personality, behavior,
paradigm and mental mechanism, reaction to stress and adaptation; development of sexual
behavior, expression, factors related to emotional, thinking, behavioral abnormalities; abnormal
expression influenced by diseases, drugs and substance; an evaluative principle and recording
techniques in behavior, personality, mental condition; application of behavior knowledges to
treat somatic diseases, analysis of patient psychoactive condition feeling and needs; guideline
of mental health promotion and prevention of mental problems. Holistic patients approach in
relation to bio-psycho-social aspects.
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ชีววิทยาของเนื้องอก
3 (2-2-5)
Biology of Tumor
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : ไมมี
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั : ไมมี
บูรณาการรวมหนวยความรูท างมหกายวิภาค จุลกายวิภาคทางพยาธิวทิ ยาของเนือ้ งอกและมะเร็ง
ชีววิทยา ชีวเคมีและชีววิทยาระดับโมเลกุล และกลไกการเกิดเนื้องอกและมะเร็ง การจําแนกชนิด
ดัชนีบงชี้โรคมะเร็งตาง ๆ หลักการปองกันและการตรวจกรองเนื้องอกและมะเร็ง บูรณาการความรูดาน
ระบาดวิทยา อาการวิทยา ภูมิคุมกันวิทยา จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา พยาธิกําเนิด พยาธิ

สรีรวิทยา พยาธิวิทยา พยาธิวิทยาคลินิก เภสัชวิทยา จิตวิทยา หลักการดูแลผูปวยแบบองครวม
การประยุกตความรูวิทยาศาสตรการแพทยพื้นฐานเพื่ออธิบายโรคและภาวะผิดปกติของเนื้องอกและ
มะเร็งชนิดตาง ๆ ที่เปนปญหาสาธารณสุขของประเทศ
Integration of knowledges in gross anatomy, histopathology of malignancy and cancer,
biology, biochemistry and molecular biology, causing mechanism of malignancy and cancer type
differing, indicators of cancers, principle of prevention and screening of malignancy and cancers,
integration of knowledges in epidemiology, symptomatology, microbiology, parasitology,
pathogenesis, pathophysiology, pathology, clinical pathology, pharmacology, psychology, holistic
care, integration of basic sciences in explaining diseases, abnormality of malignancies and cancers
which are public health problems of the country.
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ทักษะพื้นฐานทางคลินิก 1
1 (0-2-1)
Foundation to Clinical Practice 1
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : ไมมี
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั : ไมมี
การสรางมนุษยสัมพันธ การทํางานรวมกับผูอื่น ทีมการรักษาผูปวยทั้งในสถานพยาบาลและที่
บาน ความสําคัญของการรวบรวมขอมูลจากประวัติ การสื่อสารพื้นฐาน หลักการสัมภาษณผูปวย การ
มองปญหาสุขภาพอยางองครวม การสังเกต การตรวจสําคัญทางหองปฏิบัติการ การตรวจตอมน้ําเหลือง
หลักการคิดวิเคราะหเชิงวิทยาศาสตร ทักษะการบันทึกขอมูลผูปวย การใชภาษาอยางเหมาะสม การ
ปฏิบตั ิอยางคํานึงถึงความรูส ึกและสิทธิของผูมารับบริการ
Building human relationship, working with other people, a care-team in hospital and at
home; importance of patient’s data collection, basic communication skills, principles of interviewing
patients, reliability of the data; holistic approach to health problems, observation skill; important
laboratory testing; lymphatic system examination; principle of scientific and analytic thinking; data
record skill using appropriate language and practicing to patients feelings and rights.
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ทักษะพื้นฐานทางคลินิก 2
1 (0-2-1)
Foundation to Clinical Practice 2
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : ไมมี
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั : ไมมี
ความสัมพันธระหวางแพทย ผูปวยและญาติ ทักษะการสัมภาษณผูปวย ขั้นตอนและทักษะการตรวจ
รางกาย การสังเกต การตรวจอาการแสดงชีพ ทรวงอก ระบบหัวใจและหลอดเลือด หนาทอง ภาวะทุพ
โภชนาการและเมตาบอลิสม ความสัมพันธของเงาภาพรังสีกับอวัยวะตาง ๆ ของทรวงอกและสวนทอง
หลักการคิดวิเคราะหเชิงวิทยาศาสตร ความนาเชื่อถือในขอมูลที่ไดจาก ผูปวย การบันทึกขอมูลผูปวย
การใชภาษาอยางเหมาะสม การปฏิบัติอยางคํานึงถึงความรูสึกและสิทธิของผูมารับบริการ

Relationship among medical professionals, patients and their relatives; skills in
interviewing patients, steps and skill in physical examination, observation examinations of vital
signs, respiratory, cardiovascular, alimentary system, malnutrition and metabolism; relationship
of image films and chest organs and abdomen; scientific approach to analytical thinking;
reliability of patients’ information; data record; appropriate language using, practicing with
respect to patients’ feedings and rights.
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ทักษะพื้นฐานทางคลินิก 3
1 (0-2-1)
Foundation to Clinical Practice 3
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : ไมมี
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั : ไมมี
ความสัม พัน ธ ระหว า งแพทย กั บ ผูป ว ยและญาติ ทัก ษะการสั ม ภาษณผูป ว ย การสังเกต การ
ตรวจทางระบบประสาท ระบบกลามเนื้อและโครงกระดูก ระบบผิวหนังและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน อวัยวะ
สืบพันธุภายนอกและภายในชองเชิงกราน ความสัมพันธของเงาภาพกับอวัยวะตางๆ ในระบบประสาท
ระบบกลามเนือ้ และโครงกระดูก ระบบผิวหนังและเนื้อเยือ่ เกี่ยวพัน ระบบทางเดินปสสาวะและอวัยวะสืบพันธุ
หลักการคิดวิเคราะหเชิงวิทยาศาสตร ความนาเชื่อถือในขอมูลที่ไดจากผูปวย ฝกทักษะการบันทึกขอมูล
ผูปวย การใชภาษาอยางเหมาะสม การปฏิบัติอยางคํานึงถึงความรูสึกและสิทธิของผูมารับบริการ
Relationship among medical professionals, patients and their relatives; skills in interviewing
patients, examination of nervous system, musculoskeletal system, skin and connective tissue,
external and internal genitalia; relationship of image to organs in nervous system; muscle-skeletal
system, skin and connective tissue and genito-urinary system; scientific approach to analytical
thinking; reliability of patients’ information; skill in data recording, using appropriate language,
practicing with respect to patients’ feelings and rights.
1901 203

ระบบทางเดินหายใจ 1
2 (1-2-3)
Respiratory system 1
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : ไมมี
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั : 1901 204
บูรณาการรวมหนวยวิชาวิทยาศาสตรการแพทยพื้นฐาน ลักษณะทางมหกายวิภาค จุลกายวิภาค
สรีรวิทยาและชีวเคมีของระบบทางเดินหายใจ กลไกการหายใจ การเคลื่อนไหวของทรวงอก เสียงลม
หายใจ การขนสงและวิเคราะหกาซ การทดสอบสมรรถภาพของปอด และเงาภาพรังสีปกติของระบบ
ทางเดินหายใจ ความสัมพันธของการทํางานระหวางระบบหายใจและระบบหัวใจและหลอดเลือด
Integration of basic medical sciences: nature of macro-anatomy, micro-anatomy, physiology,
biochemistry of respiratory system, respiratory mechanism, chest movements, breathing sound; gas

transmission and analysis, lung function test, normal image films of respiratory system; relationship
of respiratory and cardiovascular systems.
1901 204

ระบบทางเดินหายใจ 2
2 (1-2-3)
Respiratory system 2
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : ไมมี
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั : 1901 203
บู รณาการรวมหนว ยความรู ท างระบาดวิท ยา อาการวิ ท ยา ภูมิคุ มกั นวิ ท ยา จุล ชีววิทยา
ปรสิตวิทยา พยาธิกําเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิวิทยา พยาธิวิทยาคลินิก เภสัชวิทยา ภาวะผิดปกติทาง
ระบบทางเดินหายใจ ความสัมพันธของอาการ และอาการแสดงกับพยาธิสภาพของโรค ปจจัยเสี่ยงที่มี
ผลตอการเกิดโรค หลักการดูแลผูปวยแบบองครวม การประยุกตความรู ท างวิ ท ยาศาสตร ก ารแพทย
พื้ น ฐานเพื่อ อธิ บ ายโรคที่ พ บบอ ยของระบบทางเดินหายใจ เงาภาพรังสีของระบบทางเดินหายใจภาวะ
ผิดปกติที่สําคัญ
Integration of epidemiology, symptomatology, immunization, microbiology, parasitology,
pathogenesis, pathophysiology, pathology, clinical pathology, pharmacology, abnormal conditions of
respiratory system: relationship of symptoms and signs of pathological diseases, risk factors,
holistic care, application of basic medical sciences to explain common diseases, normal and
abnormal imaging study.

1901 205

ระบบหัวใจและหลอดเลือด 1
2 (1-2-3)
Cardiovascular System 1
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : ไมมี
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั : 1901 206
บูรณาการรวมหนวยวิชาวิทยาศาสตรการแพทยพื้นฐาน ลักษณะทางมหกายวิภาค จุลกายวิภาค
ของระบบหัวใจและหลอดเลือด และน้ําเหลือง สรีรวิทยาและชีวเคมีของระบบหัวใจและหลอดเลือด
คลื่นไฟฟาหัวใจ กลไกควบคุมการทํางานของระบบหัวใจและหลอดเลือด ความดันเลือด เงาภาพรังสี
ปกติของระบบหัวใจและหลอดเลือด ความสัมพันธของการทํางานระหวางระบบหัวใจและหลอดเลือดและ
ระบบหายใจ
Integration of basic medical sciences: macro-anatomy and micro-anatomy of
cardiovascular system and lymphatic, physiology and biochemistry of cardiovascular system,
electrocardiogram, controlling mechanism of cardiovascular system, blood pressure, normal
imaging films of cardiovascular system, relationship of cardiovascular and respiratory systems.

1901 206

ระบบหัวใจและหลอดเลือด 2
2 (1-2-3)
Cardiovascular System 2
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : ไมมี
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั : 1901 205
บูรณาการรวมหนวยความรูทางระบาดวิทยา อาการวิทยา ภูมิคุมกันวิทยา จุลชีววิทยา
ปรสิตวิทยา พยาธิกําเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิวิทยา พยาธิวิทยาคลินิก เภสัชวิทยา ภาวะผิดปกติของ
ระบบหัวใจและหลอดเลือด ความสัมพันธของอาการและอาการแสดงกับพยาธิสภาพของโรค ปจจัยเสี่ยงที่มี
ผลตอการเกิดโรค การดูแลผูปวยแบบองครวม การประยุกตความรูทางวิทยาศาสตร ก ารแพทยพื้ นฐาน
เพื่ อ อธิบ ายโรคที่พ บบ อ ยของระบบหัว ใจและหลอดเลือด
เงาภาพรังสีของระบบหัวใจและหลอดเลือด ภาวะผิดปกติที่สําคัญ
Integration of epidemiology, symptomatology, immunization, micro-organisms, paratisiology,
pathogenesis, pathophysiology, pathology, clinical pathology, pharmacology: abnormal conditions of
cardiovascular system relationship of symptoms and pathological diseases, risk factors, holistic
care, application of basic sciences to explain causes of common diseases, image films of essential
abnormal condition of cardiovascular diseases.

1901 207

ระบบยอยอาหาร 1
2 (1-2-3)
Digestive System 1
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : ไมมี
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั : 1901 208
บูรณาการรวมหนวยวิชาวิทยาศาสตรการแพทยพื้นฐาน ลักษณะทางมหกายวิภาค จุลกายวิภาค
สรีรวิทยาและชีวเคมีของระบบยอยอาหาร การสรางและการหลั่งน้ํายอย กลไกควบคุมการทํางานของระบบ
ยอยอาหาร เงาภาพรังสีปกติของระบบทางเดินอาหาร ความสัมพันธระหวางระบบยอยอาหารและอวัยวะที่
เกี่ยวของ
Integration of basic medical sciences: macro and micro anatomy, physiology and
biochemistry of digestive system: production and secretion of digestive enzymes, controlling
mechanism of digestive system, image films of digestive system, relationship among digestive
system and related organs.
1901 208

ระบบยอยอาหาร 2
2 (1-2-3)
Digestive System 2
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : ไมมี
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั : 1901 207
บูรณาการรวมหนวยความรูทางระบาดวิทยา อาการวิทยา ภูมิคุมกันวิทยา จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา
พยาธิกําเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิวิทยา พยาธิวทิ ยาคลินิก เภสัชวิทยา ภาวะผิดปกติของระบบยอยอาหาร
และอวัยวะที่เกี่ยวของ ความสัมพันธของอาการ และอาการแสดงกับพยาธิสภาพของโรค ปจจัยเสี่ยงที่มี
ผลตอการเกิดโรค หลักการดูแลผูปวยแบบองครวม การประยุกตความรูวิทยาศาสตรการแพทยพื้นฐาน
เพื่ออธิบายโรคที่พบบอยของระบบยอยอาหาร เงาภาพรังสีของระบบยอยอาหาร ภาวะผิดปกติที่สําคัญ
Integration of epidemiology, symptomatology, immunology, microbiology, parasitology,
pathogenesis, pathophysiology, pathology, clinical pathology and pharmacology, abnormality of
digestive system and related organ, relationship of symptoms symptomatology and digestive
system diseases; risk factors, principles of holistic care, application of basic sciences to explain
common diseases of digestive system, essential abnormal imaging of digestive system.

1901 209

โภชนาการและเมตาบอลิสม
2 (2-0-4)
Nutrition and Metabolism
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : ไมมี
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั : ไมมี
หลักโภชนาการ สารอาหารและสารพิษในอาหาร เมตาบอลิสมของคารโบไฮเดรต ลิปด โปรตีน
กรดอะมิโนและกรดนิวคลิอิกในภาวะปกติและภาวะที่เปนโรค บทบาทหนาที่ของวิตามินและเกลือแรใน
กระบวนการเมตาบอลิสม กลไกควบคุมการเมตาบอลิสมในระดับโมเลกุล เซลลและเนื้อเยื่อ
บูรณาการรวมหนวยความรูทางระบาดวิทยา อาการวิทยา ภูมิคุมกันวิทยา จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา
พยาธิกําเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิวิทยาคลินิก เภสัชวิทยา สรีรวิทยา ชีวเคมี หลักการดูแลผูปวย
แบบองครวม การประยุกตความรูวิทยาศาสตรการแพทยพื้นฐานเพื่ออธิบายโรคที่พบบอย
Principles of nutrition: nutrients and toxic substances in food, metabolism of carbohydrates,
lipids, protein and amino acids, and nucleic acids in normal and diseases conditions, biochemical
functions of vitamins and minerals in metabolism processes; controlling mechanism in molecular
level, cellular and tissue integration of knowledges in epidemiology, symptomatology, immunology,
microbiology, parasitology, pathogenesis, pathophysiology, clinical pathology, pharmacology,
physiology and biochemistry, principles of holistic care, application of basic sciences to explain
common diseases.
1901 230

เวชศาสตรครอบครัวและชุมชน 1
4 (2-4-6)
Family and Community Medicine 1
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : ไมมี
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั : ไมมี
หลักการเวชศาสตรครอบครัวและชุมชน รวมถึงภาวะแวดลอม ลักษณะภูมิศาสตรเศรษฐกิจ
กฎหมายสาธารณสุข พฤติกรรมสุขภาพ การสื่อความหมาย ระบบบริการสุขภาพ การแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือก การสงเสริมสุขภาพและควบคุมโรค ตลอดทั้งการดูแลสุขภาพครอบครัวและระบาด
วิทยา
Principles of family and community medicine including environment and geographical
conditions, economic, public health laws, health behavior, communication, health service, Thai
traditional medicine and alternative medicine, health promotion and diseases control as well as
family health care and epidemiology.

1901 330

เวชศาสตรครอบครัวและชุมชน 2
4 (2-4-6)
Family and Community Medicine 2
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : สอบผานการเรียนทุกรายวิชาชั้นปที่ 2
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั :ไมมี
การศึกษาและวิเคราะหสถิติสขุ ภาพ ระบาดวิทยา และระเบียบวิธวี ิจัยเพื่อประเมินภาวะสุขภาพของ
ครอบครัวและชุมชน โดยใชกระบวนการวินิจฉัยชุมชน รวมทั้งการฝกการเขียนโครงรางการวิจัย
The study and analysis of health statistics, epidemiology and research methodology to
assess family and community health status through community diagnostic process; writing a
research proposal.
1901 430

เวชศาสตรครอบครัวและชุมชน 3
3 (1-4-4)
Family and Community Medicine 3
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : สอบผานการเรียนทุกรายวิชาชั้นปที่ 3
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั : ไมมี
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย การดูแลครอบครัวระดับปฐมภูมิ ในกรณีผูปวยเรื้อรัง แนวทางการ
ดูแลแบบองครวมและตอเนือ่ ง
Occupational health and safety, family care for chronic illness at primary care level, holistic
and continuous care approach.
1901 630

เวชศาสตรครอบครัวและชุมชน 4
2 (0-4-2)
Family and Community Medicine 4
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : สอบผานการเรียนทุกรายวิชาชั้นปที่ 5
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั : ไมมี
เวชปฏิบัติทั่วไป ครอบครัวและชุมชนที่โรงพยาบาลชุมชน ศูนยสุขภาพชุมชน องคการบริการ
สุขภาพและองคการบริการสวนทองถิ่น การบริหารบริการสุขภาพ การพัฒนาบุคลากรสุขภาพ ทีมสุขภาพ การ
สงเสริมสุขภาพ การศึกษาประชากร การสรางเสริมสมรรถนะประชากร การพัฒนาชุมชนแบบบูรณาการ
ตลอดจนการดูแลสุขภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชน การดูแลแบบองครวม บริการผสมผสานและ
ตอเนื่องและการดูแลที่บาน
General practice, family and community at community hospital, primary health care unit,
health agency and local administrative organization, health care management, health personnel
development, health team approach, health promotion, population study, people empowerment
integrated community development, care of individual, family and community , holistic care,
integrated, continuous and home care.

1901 631

เวชศาสตรครอบครัวและชุมชน 5
2 (0-4-2)
Family and Community Medicine 5
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : สอบผานการเรียนทุกรายวิชาชั้นปที่ 5
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั : ไมมี
เวชปฏิบัติทั่วไป ครอบครัวและชุมชนที่โรงพยาบาลชุมชน ศูนยสุขภาพชุมชน องคการบริการ
สุขภาพและองคการบริการสวนทองถิ่น การบริหารบริการสุขภาพ การพัฒนาบุคลากรสุขภาพ ทีมสุขภาพ การ
สงเสริมสุขภาพ การศึกษาประชากร การสรางเสริมสมรรถนะประชากร การพัฒนาชุมชนแบบบูรณาการ
ตลอดจนการดูแลสุขภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชน การดูแลแบบองครวม บริการผสมผสานและ
ตอเนื่องและการดูแลที่บาน
General practice, family and community at community hospital, primary health care unit,
health agency and local administrative organization, health care management, health personnel
development, health team approach, health promotion, population study, people empowerment
integrated community development, care of individual, family and community, holistic care,
integrated, continuous and home care.
1901 632

เวชศาสตรครอบครัวและชุมชน 6
2 (0-4-2)
Family and Community Medicine 6
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : สอบผานการเรียนทุกรายวิชาชั้นปที่ 5
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั : ไมมี
เวชปฏิบัติทั่วไป ครอบครัวและชุมชนที่โรงพยาบาลชุมชน ศูนยสุขภาพชุมชน องคการบริการ
สุขภาพและองคการบริการสวนทองถิ่น การบริหารบริการสุขภาพ การพัฒนาบุคลากรสุขภาพ ทีมสุขภาพ การ
สงเสริมสุขภาพ การศึกษาประชากร การสรางเสริมสมรรถนะประชากร การพัฒนาชุมชนแบบบูรณาการ
ตลอดจนการดูแลสุขภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชน การดูแลแบบองครวม บริการผสมผสานและ
ตอเนื่องและการดูแลที่บาน
General practice, family and community at community hospital, primary health care unit,
health agency and local administrative organization, health care management, health personnel
development, health team approach, health promotion, population study, people empowerment
integrated community development, care of individual, family and community , holistic care,
integrated, continuous and home care.

1901 633

เวชศาสตรครอบครัวและชุมชน 7
2 (0-4-2)
Family and Community Medicine 7
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : สอบผานการเรียนทุกรายวิชาชั้นปที่ 5
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั : ไมมี
เวชปฏิบัติทั่วไป ครอบครัวและชุมชนที่โรงพยาบาลชุมชน ศูนยสุขภาพชุมชน องคการบริการ
สุขภาพและองคการบริการสวนทองถิ่น การบริหารบริการสุขภาพ การพัฒนาบุคลากรสุขภาพ ทีมสุขภาพ การ
สงเสริมสุขภาพ การศึกษาประชากร การสรางเสริมสมรรถนะประชากร การพัฒนาชุมชนแบบบูรณาการ
ตลอดจนการดูแลสุขภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชน การดูแลแบบองครวม บริการผสมผสานและ
ตอเนื่องและการดูแลที่บาน
General practice, family and community at community hospital, primary health care unit,
health agency and local administrative organization, health care management, health personnel
development, health team approach, health promotion, population study, people empowerment
integrated community development, care of individual, family and community, holistic care,
integrated, continuous and home care.
1901 300

ระบบประสาทและประสาทศาสตรคลินิก 1
3 (2-2-5)
Nervous System and Clinical Neurosciences 1
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : ไมมี
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั : 1901 301
บูรณาการรวมหนวยวิชาวิทยาศาสตรการแพทยพื้นฐาน พัฒนาการ ลักษณะทาง มหกายวิภาค
จุลกายวิภาค สรีรวิทยาและชีวเคมีของระบบประสาท หนาที่และการทํางานของเสนประสาทสมองและ
พฤติกรรม การรับรูความรูสึกชนิดตาง ๆ กระบวนการของความเจ็บปวด การเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ
การควบคุมการทรงตัว เงาภาพรังสีปกติของระบบประสาท ความสัมพันธของการทํางานระหวาง
ระบบประสาทและการเคลื่อนไหว
Integration of basic medical sciences: development, macro-anatomy, micro-anatomy,
physiology and biochemistry of nervous system, structure and functions of nervous and behavior
systems, perception, pain, process abnormal movement, balance, normal image films in
neuroradiology, relationship of working between nervous system and movement.

1901 301

ระบบประสาทและประสาทศาสตรคลินิก 2
3 (2-2-5)
Nervous System and Clinical Neurosciences 2
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : ไมมี
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั : 1901 300
บูรณาการรวมหนวยความรูทางระบาดวิทยา อาการวิทยา จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา ภูมิคุมกันวิทยา
พยาธิกําเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิวิทยา พยาธิวิทยาคลินิก เภสัชวิทยา ภาวะผิดปกติ ของระบบ
ประสาท ความสัมพันธของอาการและอาการแสดงกับพยาธิสภาพของโรค ปจจัยเสี่ยงที่มีผลตอการเกิดโรค
หลักการดูแลผูปวยแบบองครวม การประยุกตความรูวทิ ยาศาสตรการแพทยพื้นฐานเพื่ออธิบายและรักษา
โรคทางระบบประสาท เงาภาพรังสีของระบบประสาท ภาวะผิดปกติที่สําคัญ
Integration of epidemiology, symptomatology, microbiology, parasitology, immunology,
pathogenesis, pathophysiology, pathology, clinical pathology and pharmacology: abnormality of
nervous system, relationship of symptom, symptomatology and pathophisiology of diseases; basic
principles of holistic care, application of basic sciences to explain diseases in nervous system,
essential abnormal image film in nervous system.
1901 302

ระบบกลามเนื้อโครงกระดูก 1
2 (1-2-3)
Musculoskeletal System 1
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : ไมมี
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั : 1901 303
บูรณาการรวมหนวยวิชาวิทยาศาสตรการแพทยพื้นฐาน ลักษณะทางมหกายวิภาค จุลกายวิภาค
สรีรวิทยา ชีวเคมีของกลามเนื้อโครงกระดูกและเสนประสาท กลไกการหดตัวและคลายตัวของกลามเนื้อ
และการเคลื่อนไหวที่สําคัญของมนุษย กลไกควบคุมการทํางานของระบบกลามเนือ้ โครงกระดูก เงา
ภาพรังสีปกติของระบบกลามเนื้อโครงกระดูก ความสัมพันธของการทํางานระหวางระบบกลามเนื้อโครง
กระดูกและอวัยวะทีเ่ กี่ยวของ
Integration of basic medical sciences: macro-anatomy, micro-anatomy, physiology,
biochemistry of musculoskeletal system, human muscular movements, controlling mechanism of
musculoskeletal system, normal image films of musculoskeletal system, relationship between
musculoskeletal system and related organs.

1901 303

ระบบกลามเนื้อโครงกระดูก 2
2 (1-2-3)
Musculoskeletal System 2
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : ไมมี
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั : 1901 302
บู ร ณาการรวมหนว ยความรูท างระบาดวิท ยา อาการวิ ท ยา ภูมิคุ มกันวิ ท ยา จุลชีววิทยา
ปรสิตวิทยา พยาธิกําเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิวิทยาคลินิก เภสัชวิทยา ภาวะผิดปกติของระบบ
พยาธิสภาพของโรค
กลามเนื้อโครงกระดูกและเสนประสาท ความสัมพันธของอาการและอาการแสดงกับ
ปจจัยเสี่ยงทีม่ ีผลตอการเกิดโรค หลักการดูแลผูปวยแบบองครวม การประยุกตความรูวิทยาศาสตร
การแพทยพื้นฐานเพื่ออธิบายโรคที่พบบอยในระบบกลามเนื้อโครงกระดูก เงาภาพรังสีของระบบ
กลามเนื้อโครงกระดูก ภาวะผิดปกติที่สาํ คัญ
Integration of epidemiology, symptomatology, immunology, microbiology, parasitology,
pathogenesis, pathophysiology, clinical pathology; pharmacology: abnormal conditions of
musculoskeletal systems, relationship of symptoms, signs and pathological diseases, risk factors,
holistic care, application of basic sciences to explain causes of musculoskeletal system diseases,
image films of essential musculoskeletal system.
1901 304

ระบบผิวหนังและเนื้อเยือ่ เกี่ยวพัน
2 (1-2-3)
Skin and Connective Tissue
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : ไมมี
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั : ไมมี
บูรณาการรวมหนวยความรูทางมหกายวิภาค จุลกายวิภาค สรีรวิทยา ชีวเคมีของระบบผิวหนังและ
เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน กลไกควบคุมการทํางานของระบบผิวหนังและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน บู รณาการรวมหนว ย
ความรูท างระบาดวิท ยา อาการวิ ท ยา ภูมิคุ มกั นวิ ท ยา จุ ล ชีว วิ ท ยา ปรสิ ต วิทยา พยาธิกาํ เนิด
พยาธิสรีรวิทยา พยาธิวิทยาคลินิก เภสัชวิทยา ภาวะผิดปกติของระบบผิวหนังและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน
หลักการดูแลผูปวยแบบองครวม การประยุกตความรูทางวิทยาศาสตรการแพทยพ้ืนฐานเพื่ออธิบายโรค
ทางระบบผิวหนังและเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่เปนปญหาสาธารณสุขของประเทศ
Integration of macro-anatomy, micro-anatomy, histology, physiology, biochemistry of skin
and connective tissue: controlling mechanism of skin and connective tissue; integration of
knowledges in epidemiology, symptomatology, immunology, microbiology, parasitology,
pathogenesis, pathophysiology, clinical pathology and pharmacology, abnormalities of skin and
connective tissue, holistic care, application of basic science knowledge to explain diseases of skin
and connective tissue which is the public health problems of the country.
1901 305
ระบบทางเดินปสสาวะและระบบสืบพันธุ 1
3 (2-2-5)
Urinary System and Reproductive System 1
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : ไมมี

รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั : 1901 306
บูรณาการรวมหนวยวิชาวิทยาศาสตรการเเพทยพื้นฐาน ลักษณะทางมหกายวิภาค จุลกายวิภาค
คัพภวิทยา สรีรวิทยา ชีวเคมีของระบบทางเดินปสสาวะและระบบสืบพันธุ การสร า งเซลลสืบ พันธุ
เเละการปฏิ สนธิ ฮอร โมนที่เ กี่ย วขอ ง เงาภาพรัง สีปกติข องระบบทางเดิ นปสสาวะและระบบสืบพันธุ
ความสัมพันธของการทํางานระหวางระบบทางเดินปสสาวะเเละระบบสืบพันธุ
Integration of basic medical sciences: anatomy, histology and embryology, physiology,
biochemistry of urinary and reproductive system, production of reproductive cells and conception,
pharmacology of drugs and related hormones, normal image films, relationship of urinary and
reproductive systems.
1901 306

ระบบทางเดินปสสาวะและระบบสืบพันธุ 2
3 (2-2-5)
Urinary System and Reproductive System 2
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : ไมมี
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั : 1901 305
บู รณาการรวมหน ว ยความรู ท างระบาดวิท ยา อาการวิ ท ยา ภู มิคุ มกั นวิท ยา จุ ล ชีววิทยา
ปรสิตวิทยา พยาธิกําเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิวิทยาคลินิก เภสัชวิทยา ภาวะผิดปกติของระบบ
ทางเดินปสสาวะและระบบสืบพันธุ ความสัมพันธของอาการและอาการเเสดงกับพยาธิสภาพของโรค
โรคที่เกิดจากความผิดปกติในระบบพันธุกรรม ภาวะทางสังคมและจิต รวมถึงความผิดปกติ ปจจัยเสี่ยงที่มี
ผลตอการเกิดโรค หลักการดูเเลผูปวยเเบบองครวม การประยุกตความรูทางวิทยาศาสตรการเเพทย
พื้นฐานเพื่ออธิบายโรคที่พบบอยของระบบทางเดินปสสาวะและระบบสืบพันธุ เงาภาพรังสีของโรคดังกลาว
Integration of epidemiology, symptomatology, immunology, microbiology, parasitology,
pathogenesis, pathophysiology, clinical pathology and pharmacology: abnormal conditions of
urinary and reproductive systems, relationship between signs, symptoms and pathophisiology of
diseases, diseases occurring from abnormality in reproductive system, psychosocial conditions and
abnormality, risk factors, principles of holistic care, application of basic sciences to explain common
problems of urinary and reproductive system, normal image films of such diseases.

1901 307

ระบบตอมไรทอ
3 (2-2-5)
Endocrine System
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : ไมมี
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั : ไมมี
บูรณาการรวมหนวยความรูทางมหกายวิภาค จุลกายวิภาค สรีรวิทยา ชีววิทยาของระบบตอมไรทอ
กลไกการออกฤทธิ์และผลของฮอรโมนตอการทํางานของอวัยวะเปาหมาย การควบคุมการทํางานของ
ระบบตอมไรทอ บูรณาการรวมหนวยความรูดานระบาดวิทยา อาการวิทยา จุลชีววิทยา พยาธิกําเนิด
พยาธิสรีรวิทยา พยาธิวิทยา พยาธิวิทยาคลินิก เภสัชวิทยา หลักการดูแลผูปวยแบบองครวม การ
ประยุกตความรูวิทยาศาสตรการแพทยพื้นฐานเพื่ออธิบายโรคและภาวะผิดปกติทางระบบตอมไรทอที่
เปนปญหาสาธารณสุขของประเทศ
Integration of macro-anatomy, micro-anatomy, physiology, biology of endocrine system:
mechanism and hormonal effects on organs, working controls of the endocrine system, integration
of knowledge in epidemiology, symptomatology, microbiology, parasitology, pathogenesis,
pathophysiology, pathology, clinical pathology and pharmacology, holistic care, application of basic
sciences to explain diseases and abnormality of endocrine systems that are the public health
problems of the country.
1901 308

ระบบเลือด
3 (2-2-5)
Hematopoietic System
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : ไมมี
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั : ไมมี
บูรณาการรวมหนวยความรูทางโครงสรางและลักษณะของเม็ดเลือดชนิดตาง ๆ สรีรวิทยาและ
ชีววิทยาของระบบเลือด กลไกการหามเลือดและความผิดปกติที่พบบอย การทดสอบและการแปลผลทาง
หองปฏิบัติการโลหิตวิทยา ขั้นตอนการบริจาคโลหิต การตรวจเลือดบริจาค การเตรียมสวนประกอบ
ของเลือด การทดสอบการเขากันของหมูเลือด ขอบงชี้และภาวะแทรกซอน การใหเ ลือ ดและส ว นประกอบ
ของเลื อด สเมี ย รเ ลื อ ดและลัก ษณะไขกระดู ก บูรณาการรวมหนวยความรูดานระบาดวิทยา อาการ
วิทยา จุลชีววิทยา ภูมิคุมกันวิทยา ปรสิตวิทยา พยาธิกําเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิวทิ ยา
พยาธิวทิ ยาคลินิก เภสัชวิทยา พิษวิทยา หลักการดูแลผูปว ยแบบองครวม การประยุกตความรูวิทยาศาสตร
การแพทยพื้ น ฐานเพื่ อ อธิบ ายโรคและภาวะผิด ปกติต างๆ ทางระบบเลือดที่ เ ป นปญ หาสาธารณสุขของ
ประเทศ
Integration of structures and types of corpuscles: physiology and biology of hematopoietic
system, bleeding prevention, mechanism and abnormal conditions, blood laboratory tests and
analysis, blood donation process and test, preparation of blood components,blood smear and
morrow appearance tests of blood type mixing, indications and complications of blood transfusion,
blood donor and components, integration of knowledges in epidemiology, symptomatology,

microbiology, immunology, parasitology, pathogenesis, pathophysiology, pathology, clinical
pathology, pharmacology, toxicology, holistic care, application of basic sciences to explain causes
of various hematopoietic system diseases that are the public health problems of the country.
1901 309

บทนําทางเวชศาสตรคลินิก
6 (4-4-10)
Introduction to Clinical Medicine
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : ไมมี
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั : ไมมี
อาการวิทยา พยาธิสรีรวิทยา ของอาการและอาการแสดงที่พบบอยในระบบตาง ๆ ของรางกาย
ทักษะการสัมภาษณผูปวย การตรวจรางกายพื้นฐานทุกระบบและการสื่อสารกับผูปวย หลักการ
วินิจฉัยแยกโรคโดยประยุกตความรูทางวิทยาศาสตรการแพทยพื้นฐาน กระบวนการคิดแกปญหา
ผูปวยอยางครบวงจร และเปนองครวม ทักษะพื้นฐานทางการแพทยที่ สํา คั ญ หลั ก การให สุ ข ศึ ก ษา
และคํา แนะนํา แก ผู ป ว ยและญาติ การเขี ย นใบสั่ ง ยา และการแปลผลคําสั่งแพทย
Symptomatology, pathophysiology of common symptoms and signs in various part
of body, interviewing patient skill, basic physical examinations, communication with adult
patients, applying basic scientific knowledges to diagnoses, approaches to solving
problems, skills in basic medicine, health education and counseling for patients and
relatives, writing prescriptions and medical order interpretation.

ข. กลุมวิชาชีพ
1901 400
การสงเสริมและธํารงสุขภาพ
5 (3-4-8)
Health Promotion and Health Maintenance
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : สอบผานการเรียนทุกรายวิชาชั้นปที่ 3
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั : ไมมี
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการดูแลผูรับบริการกอนปวย ระหวางปวย และหลังปวย โดยประมวล
ความรู เทคนิคที่เกี่ยวกับการปองกัน การรักษา การสงเสริมสุขภาพ การใหคําปรึกษา การดูแลตอเนื่อง
ไดแก พฤติกรรมศาสตร มานุษยวิทยา สังคมวิทยาการแพทย ระบาดวิทยาและสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
หลักสุขภาพดานการบริโภคอาหาร การออกกําลังกาย การพัฒนาจิตและศาสนธรรม การประเมิน
ความเครียดและการคลายเครียด ครรลองชีวิตและสายใยครอบครัว ปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรค การ
ปองกันตนเองจากสิ่งเสพติด เพศสัมพันธที่ปลอดภัย สมุนไพรกับสุขภาพ ทันตสุขภาพ เกษตรกรรม
อินทรีย สิ่งแวดลอมกับสุขภาพ อุบัติภัยจากการทํางาน นโยบายสาธารณสุขดานการสงเสริมสุขภาพ
โครงการรณรงคดานสงเสริมสุขภาพ การกําหนดปญหาวางแผนและดําเนินการแกไขปญหาสุขภาพ การ
สงเสริมสุขภาพในสถานที่ทาํ งานและชุมชน การมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาสุขภาพ หลักและ
ขั้นตอนการใหคําแนะนําและสุขศึกษา กฎหมายที่เกี่ยวของกับสุขภาพ แพทยกับสุขภาพของตนเอง

Basic knowledges in management of patient care before, during and after illness:
integration of knowledges and technique in curative, preventive and promotive health counseling,
continuous care, with behavioral sciences, humanities, medical social sciences, epidemiology and
related subjects, nutrition, physical exercise, mental development and religion, stress assessment
and relaxation, life style and family relationship, risk factors, drug abuse, safe sex, herbs, dental
health, agricultural medicine, the environment, work hazard, public health policy, campaign and
administration in health promotion projects, health promotion in workplace and community,
community participation in health promotion, health education, communication, health laws,
physician’s health.
1901 401

รังสีวทิ ยาทางการแพทยพื้นฐาน
2 (1-2-3)
Basic of Medical Radiology
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : สอบผานการเรียนทุกรายวิชาชั้นปที่ 3
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั : ไมมี
หลักการพื้นฐาน ขอบงชี้ ขอหาม ขอจํากัด วิธีการและภาวะแทรกซอนจากการตรวจทางรังสีวิทยา
ความรูพื้นฐานฟสิกสทางรังสีวิทยา การตรวจวินิจฉัยดวยเอกซเรยคอมพิวเตอร คลื่นเสียงความถี่สูง คลื่น
แมเหล็กไฟฟา การแปลผลเงาภาพรังสีวิทยาพื้นฐาน การอานและแปลผลรายงานทางรังสีวิทยา หลัก
พื้นฐานเกี่ยวกับเภสัชรังสี เครื่องมือเวชศาสตรนิวเคลียร วินิจฉัยและรักษาโรคดวยวิทยาการทางเวช
ศาสตรนิวเคลียรและรังสีรักษา การปองกันอันตรายจากรังสีระหวางการตรวจวินิจฉัยและการรักษา
Basic principles, indications, contraindications, limitations, techniques and complications in
radiology, basic physics in radiology, radiological diagnoses with computerized imaging,
ultrasonography, interpretation in radiology, radio-pharmacology, nuclear medicine, investigation
and therapy with nuclear medicine and radiation therapy, prevention of radiation hazard during
radiological investigation and therapy.

1901 402

การเตรียมตัวขึ้นคลินิก
2 (1-2-3)
Clerkship Preparation
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : สอบผานการเรียนทุกรายวิชาชั้นปที่ 3
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั : ไมมี
การเตรียมตัวขึน้ ปฏิบัติงานบนหอผูปวย วัตถุประสงคการเรียนรูในแตละกิจกรรมทางคลิ นิ ก การฝ ก
ปฏิ บั ติ ก ารรวบรวมข อ มู ล จากผู ป ว ย ด า นการซั ก ประวั ติ ตรวจร า งกาย ฝ ก ทักษะการตรวจรางกายทุก
ระบบ กระบวนการคิดแกปญหาผูปวยตัวอยาง การใชภาษาไทยในการบันทึกรายงานผูปวย การฝกเขียน
รายงานผูปวยเพื่อการศึกษา วิเคราะหวิจารณปญหาผูปวยเปรียบเทียบกับตํารา การประยุกตความรู
วิทยาศาสตรการแพทยพื้นฐานในการแกปญหา มองปญหาผูปวยรอบดานใหครอบคลุมทางดาน กาย
จิต และสังคม ความรูสึกและความตองการของผูปวยในโรงพยาบาล การนําความรูทางดานจิตเวช
ศาสตรไปใชควบคูกับการรักษาโรคทางกาย รูปแบบการเขียนรายงานผูปวยนอกและผูปว ยใน การสรุป
รายงานผูปว ย การอานและแปลผล ใบบันทึกสัญญาณชีพประจําวันของผูปวย และใบสั่งการรักษาของแพทย
การนําเทคโนโลยีขอมูลขาวสาร หรือสารสนเทศมาใชในการแกปญหาผูปวย การใครครวญความนาเชื่อถือ
ของขอมูล หลักการเรียนรูดวยตนเองและการประเมินตนเอง
Clerkship preparation for clinical practice, learning objectives of each clinical activity,
clerkship, patient data collecting; profile of patients; skills in physical examination; health problem
solving, Thai language using in patient records and profiles, analysis and critiquing patient’s
problems in relation to medical text, application of basic medical sciences in problem solving,
holistic care, application of basic psychiatric knowledges in care of somatic diseases, medical
record writing and summary, interpretation of vital signs record and medical order, information
technology for patient problem solving, reliability of information, self-learning and assessment.
1901 403

ทฤษฎีการดูแลสุขภาพและปองกันโรคทางระบบประสาท
3 (3-0-6)
Theory in Care and Prevention of Nervous System Diseases
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : สอบผานการเรียนทุกรายวิชาชั้นปที่ 3
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั : 1901 404
บูรณาการรวมหนวยวิชา อายุรศาสตร ศัลยศาสตร รังสีวิทยา เวชศาสตรฟนฟู จิตเวชศาสตร
นิติเวชศาสตร เวชศาสตรครอบครัวและชุมชน ในกลุมโรคที่มีอาการทางระบบประสาท ความรูทาง
ระบาดวิทยา สาเหตุ ปจจัยเสี่ยง พยาธิกําเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิสภาพ อาการ อาการแสดง
การตรวจทางหองปฏิบัติการ หลักการวินิจฉัยและการวินิจฉัยแยกโรค เภสัชวิทยาคลินิกสําหรับโรคและ
ภาวะตาง ๆ ทางระบบประสาท การดูแลผูปวยอยางครบวงจรและเปนองครวม ทั้งการรักษาดวยยา ดวย
การผาตัดและอื่น ๆ การฟนฟูสภาพและการดูแลผูปวยที่บาน การสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคทั้งใน
สถานพยาบาลและชุมชน
Integration of medicine, surgery, radiology, rehabilitation, psychiatry, forensic medicine,
family and community medicine for central nervous system diseases, epidemiology, etiology, risk

factors, pathogenesis, pathophysiology, pathology, sign, symptomatology, laboratory investigation
and diagnoses; neuropharmacology for central nervous system diseases; cycling of patient care,
holistic care: medical, surgical, rehabilitation, home care, health promotion and diseases
prevention in health service centers and community.
1901 404

ทักษะการดูแลสุขภาพและปองกันโรคทางระบบประสาท
2 (0-4-2)
Skills in Care and Prevention of Nervous System Diseases
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : สอบผานการเรียนทุกรายวิชาชั้นปที่ 3
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั : 1901 403
ทักษะทางคลินิก การสัมภาษณประวัติ การตรวจรางกาย การตรวจสุขภาพจิต
การใหเหตุผลทางคลินิก การสงตรวจ อาน และแปลผลทางหองปฏิบัติการ การสั่งการรักษาอยางสม
เหตุผล รายงานการศึกษาผูปวยในความรับผิดชอบ และการบันทึกเวชระเบียน การสื่อสารทางเวช
ปฏิบัติกบั ผูปวยและญาติ ทักษะการปฏิบัติหัตถการที่จําเปนอยางมีเหตุผล การทํางานรวมกับแพทยและ
บุคลากรทางการแพทย การประยุกตความรูและทักษะตาง ๆ ในการดูแลผูปวยกลุม โรคระบบประสาทอยาง
ครบวงจรและเปนองครวม การวางแผนจําหนายผูปวยกอนกลับบาน โดยคํานึงถึงหลักมูลฐานการ
วิเคราะหทางเวชศาสตร หลักเวชจริยศาสตร และกฎหมายที่เกี่ยวของ
Clinical skills in history taking, physical examination, psychological tests; clinical
reasoning, laboratory investigation and interpretation, rational ordering of treatment; case
study reports and medical records, communicating with patients and relatives, proper medical
procedure skills, cooperating with doctors and medical personnel, holistic care in central
nervous system patients, discharge planning by considering medical ethics and related
laws.
1901 405

ทฤษฎีการดูแลสุขภาพและปองกันโรคระบบทางเดินอาหาร
3 (3-0-6)
และในชองทอง
Theory in Care and Prevention of Diseases of Gastro-intestinal
Tract and Abdomen
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : สอบผานการเรียนทุกรายวิชาชั้นปที่ 3
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั : 1901 406
บูรณาการรวมหนวยวิชา ศัลยศาสตร อายุรศาสตร รังสีวิทยา จิตเวชศาสตร ระบาดวิทยา
คลินิก สาเหตุ ปจจัยเสี่ยง พยาธิกําเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิสภาพ อาการ อาการแสดง การ
ตรวจทางหองปฏิบัติการ หลักการวินิจฉัย การวินิจฉัยแยกโรค การรักษาอยางสมเหตุผล ทั้งการรักษา
ดวยยา ดวยการผาตัด และอื่น ๆ การปองกันสําหรับโรคทางเดินอาหาร ทางเดินน้ําดีและตับ ตับออน
และชองทอง ที่เปนปญหาสาธารณสุขของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและของประเทศ

Integration of surgery, medicine, radiology, psychiatry, clinical epidemiology, causes, risk
factors, pathogenesis, pathophysiology, symptoms and signs, laboratory investigation, diagnosis
and differential diagnoses, reasonal treatment with: medicine, surgery and others; prevention of
diseases of gastro-intestinal tract, hepatobiliary, pancreas and abdomen, prevalent in northeastern
part of the country.
1901 406

ทักษะการดูแลสุขภาพและปองกันโรคระบบทางเดินอาหาร
2 (0-4-2)
และในชองทอง
Skills in Care and Prevention of Diseases of Gastro-intestinal
Tract and Abdomen
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : สอบผานการเรียนทุกรายวิชาชั้นปที่ 3
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั : 1901 405
ประยุกตความรูและทักษะตาง ๆ ในการดูแลผูปวยโรคทางเดินอาหาร ทางเดินน้ําดีแ ละตั บ ตั บ
อ อ นและช อ งท อ ง โดยคํา นึ ง ถึ ง หลั ก มู ล ฐานการวิ เ คราะห ท างเวชศาสตร หลั ก เวชจริยศาสตรและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวของ หลักการดูแลผูปวยอยางครบวงจรและเปนองครวม ทักษะทางคลินิกของโรคทางเดิน
อาหาร ทางเดินน้ําดีและตับ ตับออนและชองทอง ทักษะการสื่อสาร การสัมภาษณประวัติ การตรวจ
รางกาย การใหเหตุผลทางคลินิก การสงตรวจทางหองปฏิบัติการพื้นฐานที่จําเปน ขอบงชี้ ขอหาม ขั้นตอน
และภาวะแทรกซอนของการทําหัตถการพืน้ ฐาน และการตรวจทางรังสีวิทยา การแปลผลการตรวจ การสั่ง
การรักษาอยางสมเหตุผล รายงานการศึกษาผูปวย การบันทึกเวชระเบียน การประเมินการรักษา การ
วางแผนจําหนายผูปวยกอนกลับบาน การทํางานรวมกับแพทยและบุคลากรทางการแพทยทุกสาขา
Application of knowledges and skills in patient care of gastro-intestinal tract, hepatobiliary,
pancreas and abdomen, by taking account of medical scientific analysis, medical ethics and related
concepts, cycling of patient care and holistic care, clinical skills: communication, history taking,
physical examinations, clinical reasoning, laboratory investigation, indication, contraindication,
processes and complications in basic medical procedure, radiological investigation and
interpretation, rational treatment, case report medical records, treatment evaluation, discharge
planning; cooperating with doctors and medical personnels.

1901 407

ทฤษฎีการดูแลผูปวยระยะกอน ระหวาง และหลังการผาตัด
3 (3-0-6)
Theory in Pre-peri and post operative Care
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : สอบผานการเรียนทุกรายวิชาชั้นปที่ 3
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั : 1901 408
บูรณาการรวมหนวยวิชา ศัลยศาสตร อายุรศาสตร วิสัญญีวิทยา เวชศาสตรฟนฟู และจิตเวช
ศาสตร ในการดูแลผูปวยกอน ระหวาง และหลังการผาตัด การประเมินและการดูแลผูปวยกอนการผาตัด
ระหวาง และหลังการผาตัด ทฤษฎีของการใหยาระงับความรูสึก การใหยาชาเฉพาะที่ การเตรียมผูปวย
และการใหยากอนใหยาระงับความรูสึก และการผาตัด ภาวะแทรกซอนจากการใหยาระงับความรูสึกและ
การผาตัด การปองกันและการแกไขภาวะแทรกซอน การใหเลือดและสารน้ําทดแทนระหวางการผาตัด
การใชเครื่องชวยหายใจและรักษาดวยออกซิเจน ปฏิบัติการฟนคืนชีพ ปญหาความปวด การประเมิน
และบําบัดความปวด
Integration of surgery, medicine, anesthesiology, rehabilitation, psychiatry for pre-peri and
post operative patients care and evaluation, anesthesiology, local anesthesia, preoperative care
and pre-medication order for anesthesia and surgery, complications from anesthesia and surgery,
prevention and management of complications, blood transfusion and fluid replacement during
operation, use of respirator and oxygen therapy, resuscitation, pain problems, pain evaluation and
management.
1901 408

ทักษะการดูแลผูปว ยระยะกอน ระหวาง และหลังการผาตัด
2 (0-4-2)
Skills in Pre-peri and post operative Care
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : สอบผานการเรียนทุกรายวิชาชั้นปที่ 3
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั : 1901 407
ทักษะทางคลินิกในการประเมินและดูแลผูป วยในระยะกอน ระหวาง และหลังการผาตัด ไดแก
ทักษะการสื่อสาร การสัมภาษณประวัติ การตรวจรางกาย การใหเหตุผลทางคลินิก สั่งตรวจ
หองปฏิบัติการพื้นฐานที่จําเปน ขอบงชี้ ขอหาม ขั้นตอนและภาวะแทรกซอนของการทําหัตถการพื้นฐาน
การตรวจทางรังสีวิทยา การแปลผลการตรวจ รายงานการศึกษาผูป วย การบันทึกเวชระเบียน การใช
เครื่องชวยหายใจและการรักษาดวยออกซิเจน การใหยาระงับความรูสึกที่จําเปนสําหรับแพทยทวั่ การ
ประเมินและรักษาความปวด การทํางานรวมกับบุคลากรทางแพทย การดูแลผูปวยแบบองครวม
Clinical skills in evaluation and care of pre-peri and post operative patients: communication
skills, history taking, physical examinations, clinical reasoning, basic laboratory investigation,
indication, contraindication, steps and complications of basic medical procedure, radiological
investigation and interpretation, case report, medical records, use of oxygen therapy and ventilator,
general anesthesia, pain evaluation and management, co-operative working with medical
personnels and holistic care.

1901 409

ทฤษฎีการดูแลสุขภาพและปองกันโรคระบบทางเดินปสสาวะ
2 (2-0-4)
และระบบสืบพันธุ
Theory in Care and Prevention of Genito-Urinary System Diseases
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : สอบผานการเรียนทุกรายวิชาชั้นปที่ 3
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั : 1901 410
บูรณาการรวมหนวยวิชา อายุรศาสตร ศัลยศาสตร รังสีวิทยา พยาธิวิทยา โภชนศาสตร และจิต
เวชศาสตร ความรูเ กี่ ย วกั บ โรคระบบทางเดิ น ป ส สาวะและระบบสื บ พั น ธุ การประเมิ น อาการและ
ภาวะแทรกซ อ นที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ระบบทางเดินปสสาวะและระบบสืบพันธุ สภาวะน้ํา เกลือแร และกรด
ดางในรางกาย ขั้นตอนการสืบคน การแปลผลการตรวจทั้งทางภาพเงารังสี ชีวเคมีและผลการตรวจ
ทางหองปฏิบัติการอื่น ๆ เพื่อวางแผนการดูแลรักษาโรคตาง ๆ ทั้งโดยการผาตัด การรักษาดวยยา และ
การรักษาประคับประคอง หลักการบําบัดทดแทนไต การสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค ทั้งใน
สถานพยาบาลและสําหรับชุมชน
Integration of medicine, surgery, radiology, nutrition, psychiatry in care and prevention of
genito-urinary system diseases, evaluation of signs and complications in genito-urinary system
diseases, fluid and electrolytes, investigation and interpretation in radiological imaging, biochemistry
and laboratory for treatment planning in medical, surgical and supportive care, renal replacement
therapy, health promotion and prevention in centers and community.
1901 410

ทักษะการดูแลสุขภาพและปองกันโรคระบบทางเดินปสสาวะ
1 (0-2-1)
และระบบสืบพันธุ
Skills in Care and Prevention of Genito-Urinary System Diseases
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : สอบผานการเรียนทุกรายวิชาชั้นปที่ 3
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั : 1901 409
ทักษะตาง ๆ ในการดูแลผูปวยโรคระบบทางเดินปสสาวะและระบบสืบพันธุ มูลฐานการ
วิเคราะหทางเวชศาสตร เวชจริยศาสตรและทฤษฎีทเี่ กี่ยวของ ตลอดจนการดูแลผูปวยอยางครบวงจรและ
เปนองครวม ทักษะทางคลินิก การสื่อสาร การสัมภาษณประวัติ การตรวจรางกาย การใหเหตุผลทาง
คลินิก การสั่งตรวจทางหองปฏิบัติการพื้นฐานที่จําเปน ขอบงชี้ ขอหาม ขั้นตอนและ ภาวะแทรกซอน
ของการทําหัตถการพื้นฐาน และการตรวจทางรังสีวิทยา การแปลผลการตรวจ การรักษาอยางสม
เหตุผล รายงานการศึกษาผูปวย การบันทึกเวชระเบียน การประเมินการรักษา การวางแผนจําหนาย
ผูปวยกอนกลับบาน การทํางานรวมกับแพทยและบุคลากรทางการแพทยทุกสาขา
Applications of knowledges and skills in holistic care of diseases of genito-urinary system
by considering principles of medical scientific analysis, medical ethics and related theories, cycling
of patient care and holistic care, clinical skills : communication, history taking, physical
examinations, clinical reasoning, laboratory investigation, indication, contraindication, steps and
complications in basic medical procedures, preparation for and interpretation of radiologic imaging,

rational treatment, case report, medical records, treatment evaluation, discharge planning, cooperative working with doctors and medical personnels.
1901 411

ทฤษฎีการดูแลสุขภาพและปองกันกลุมโรคระบบผิวหนังและเนื้อเยื่อ
1 (1-0-2)
Theory in Care and Prevention of Skin and Soft Tissue Diseases
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : สอบผานการเรียนทุกรายวิชาชั้นปที่ 3
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั : 1901 412
บูรณาการรวมหนวยวิชา อายุรศาสตร ศัลยศาสตร จิตเวชศาสตร เวชศาสตรฟนฟู ในกลุมโรค
ระบบผิวหนังและเนื้อเยื่อ ระบาดวิทยาคลินิก สาเหตุ ปจจัยเสี่ยง พยาธิกําเนิด พยาธิสรีรวิทยา
พยาธิสภาพ อาการ อาการแสดง การตรวจทางหองปฏิบัติการ การวินิจฉัย การวินิจฉัยแยกโรค
การรักษาอยางสมเหตุผล สําหรับโรคหรือภาวะทางระบบผิวหนังและเนื้อเยื่อ ที่เปนปญหาสําคัญ
Integration of surgery, medicine, psychiatry, rehabilitation medicine in skin and soft tissue
diseases, clinical epidemiology, etiology, risk factors, pathogenesis, pathophysiology, pathology,
signs and symptoms, laboratory investigation, diagnosis and differential diagnoses, reasonable
treatment in common skin and soft tissue diseases.
1901 412

ทักษะการดูแลสุขภาพและปองกันกลุมโรคระบบผิวหนังและเนื้อเยื่อ
1 (0-2-1)
Skills in Care and Prevention of Skin and Soft Tissue Diseases
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : สอบผานการเรียนทุกรายวิชาชั้นปที่ 3
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั : 1901 411
ทักษะตางๆ ในการดูแลผูปวยโรคระบบผิวหนังและเนื้อเยื่อ หลักมูลฐานการวิเคราะหทางเวช
ศาสตร เวชจริยศาสตรและทฤษฎีที่เกี่ยวของ การดูแลผูปวยอยางครบวงจรและเปนองครวม ทักษะทาง
คลินิกของโรคระบบผิวหนังและเนื้อเยื่อ การสื่อสาร การสัมภาษณประวัติ การตรวจรางกาย การให
เหตุผลทางคลินิก การสงตรวจทางหองปฏิบัติการพื้นฐานที่จําเปน ขอบงชี้ ขอหาม ขั้นตอนและ
ภาวะแทรกซอนของการทําหัตถการพื้นฐาน และการตรวจทาง รังสีวิทยา การแปลผลการตรวจ รวมทั้ง
การสั่งการรักษาอยางสมเหตุผล รายงานการศึกษาผูปวย การบันทึกเวชระเบียน การประเมินการรักษา
การวางแผนจําหนายผูปวยกอนกลับบาน การทํางานรวมกับแพทยและบุคลากรทางการแพทยทุกสาขา
Skills in holistic care of skin and soft tissue diseases, principles of medical scientific
analysis, medical ethics and related theories, problem solving cycle and holistic care clinical skills :
communication, history taking, physical examinations, clinical reasoning, laboratory investigation;
indication, contraindication, steps and complications in basic medical procedures, investigation and
interpretation of radiological imaging; rational treatment, case report, medical records, evaluation of
treatment, discharge planning, co-operative working with doctors and medical personnels.

1901 413

ทฤษฎีการดูแลสุขภาพและปองกันโรคระบบทางเดินหายใจ
3 (3-0-6)
Theory in Care and Prevention of Respiratory Diseases
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : สอบผานการเรียนทุกรายวิชาชั้นปที่ 3
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั : 1901 414
บูรณาการรวมหนวยวิชา อายุรศาสตร ศัลยศาสตร เวชศาสตรฟนฟู รังสีวิทยา จิตเวชศาสตร
เวชศาสตรครอบครัวและชุมชน ในกลุมโรคระบบทางเดินหายใจ ระบาดวิทยาคลินิก สาเหตุ ปจจัยเสี่ยง
พยาธิกําเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิสภาพ อาการ อาการแสดง การตรวจและแปลผลทางหองปฏิบตั ิการ
การวินิจฉัย การวินิจฉัยแยกโรค การรักษาอยางสมเหตุผล การฟนฟูสภาพและการดูแลผูปวยที่บาน การ
สงเสริมสุขภาพและปองกันโรค
Integration of medicine, surgery, rehabilitation medicine, radiology, psychiatry, family and
community medicine in respiratory diseases, epidemiology, etiology, risk factors, pathogenesis,
pathophysiology, pathology, symptom and sign, laboratory investigation and interpretation,
diagnosis, differential diagnoses, rational treatment, rehabilitation, home care, health promotion
and diseases prevention.
1901 414

ทักษะการดูแลสุขภาพและปองกันโรคระบบทางเดินหายใจ
1 (0-2-1)
Skills in Care and Prevention of Respiratry Diseases
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : สอบผานการเรียนทุกรายวิชาชั้นปที่ 3
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั : 1901 413
ประยุกตความรูและทักษะตาง ๆ ในการดูแลผูปวยโรคระบบทางเดินหายใจ คํานึงถึงหลักมูลฐาน
การวิเคราะหทางเวชศาสตร เวชจริยศาสตรและทฤษฎีที่เกี่ยวของ ตลอดจนหลักการดูแลผูปวยอยางครบ
วงจรและเปนองครวม ทักษะทางคลินิกของโรคระบบทางเดินหายใจ การสื่อสาร การสัมภาษณประวัติ
การตรวจรางกาย การใหเหตุผลทางคลินิก การสงตรวจทางหองปฏิบัติการพื้นฐานที่จําเปน ขอบงชี้
ขอหาม ขั้นตอนและภาวะแทรกซอนของการทําหัตถการพื้นฐาน การตรวจทางรังสีวิทยา การแปลผลการ
ตรวจ การรัก ษาอยา งสมเหตุผล รายงานการศึก ษาผูป ว ย การบั นทึ ก เวชระเบียน การประเมินการ
รักษา การวางแผนจําหนายผูปวยกอนกลับบาน การทํางานรวมกับแพทยและบุคลากรทางการแพทย
ทุกสาขา
Applications of knowledges and skills in cycling of patient care and holistic care of
respiratory diseases by considering principle of medical scientific analysis, medical ethics and
related theories, clinical skills : communication, history taking, physical examinations, clinical
reasoning, laboratory investigation, indication, contraindication, steps and complications in basic
medical procedures, radiological imaging and interpretation, rational treatment, case report,
medical records, evaluation of treatment, discharge planning, co-operative working with doctors and
medical personnels.

1901 415

ทฤษฎีการดูแลสุขภาพและปองกันโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด
2 (2-0-4)
Theory in Care and Prevention of Cardiovascular Diseases
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : สอบผานการเรียนทุกรายวิชาชั้นปที่ 3
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั : 1901 416
บูรณาการรวมหนวยวิชา อายุรศาสตร ศัลยศาสตร เวชศาสตรฟนฟู รังสีวิทยา จิตเวชศาสตร
เวชศาสตรครอบครัวและชุมชน ในกลุมโรคที่มีอาการทางระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบาดวิทยาคลินิก
สาเหตุ ปจจัยเสี่ยง พยาธิกาํ เนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิสภาพ อาการ อาการแสดง การตรวจและแปลผล
ทางหองปฏิบัติการ การวินิจฉัย การวินจิ ฉัยแยกโรค การรักษาอยาง สมเหตุผล สําหรับโรคหรือภาวะทาง
ระบบหัวใจและหลอดเลือดที่เปนปญหาสําคัญ การฟนฟูสภาพและการดูแลผูปวยที่บาน การสงเสริมสุขภาพ
และปองกันโรค
Integration of medicine, surgery, rehabilitation medicine, radiology, psychiatry, family and
community medicine in cardiovascular diseases, clinical epidemiology, etiology, risk factors,
pathogenesis, pathophysiology, pathology, symptom, symptomatology, laboratory investigation and
interpretation, diagnosis, differential diagnoses, rational treatment, rehabilitation, home care, health
promotion and diseases prevention.
1901 416

ทักษะการดูแลสุขภาพและปองกันโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด
1 (0-2-1)
Skills in Care and Prevention of Cardiovascular Diseases
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : สอบผานการเรียนทุกรายวิชาชั้นปที่ 3
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั : 1901 415
ประยุกตความรูและทักษะตาง ๆ ในการดูแลผูปว ยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด โดยคํานึงถึงหลัก
มูลฐานการวิเคราะหทางเวชศาสตร เวชจริยศาสตรและทฤษฎีที่เกี่ยวของ
การดูแลผูปวยอยางครบวงจรและเปนองครวม ทักษะทางคลินิกของโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด
ทักษะการสื่อสาร การสัมภาษณประวัติ การตรวจรางกาย การใหเหตุผลทางคลินิก การสงตรวจทาง
หองปฏิบัติการพื้นฐานที่จําเปน ขอบงชี้ ขอหาม ขั้นตอนและภาวะแทรกซอนของการทําหัตถการ พื้นฐาน
และการตรวจทางรังสีวิทยา การแปลผลการตรวจ การสั่งการรักษาอยางสมเหตุผล รายงานการศึกษา
ผูปวย การบันทึกเวชระเบียน การประเมินการรักษา การวางแผนจําหนายผูปวยกอนกลับบาน การทํางาน
รวมกับแพทยและบุคลากรทางการแพทยทุกสาขา
Applications of knowledges and skills in holistic care of cardiovascular diseases by
considering principle of medical scientific analysis, medical ethics and related theories, holistic
care, clinical skills: communication, history taking, physical examination, clinical reasoning,
laboratory investigation, indication, contraindication, process and complications in basic medical
procedures, indication, contraindication process and complications in basic medical procedures,
indication, investigation and interpretation for radiological imaging, rational treatment, case report,

medical records, evaluation of treatment, discharge planning, co-operative working with doctors
and medical personnels.
1901 417

จิตเวชศาสตรคลินิก
3 (2-2-5)
Clinical Psychiatry
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : สอบผานการเรียนทุกรายวิชาชั้นปที่ 3
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั : ไมมี
กลุมปญหาและกลุมโรคที่สําคัญทางจิตเวชศาสตร และผูปวยสารเสพติด อาการวิทยาทางจิต
เวชศาสตร อาการทางกายที่มีปญหาดานจิตเวช อาการทางจิตเวชที่มีสาเหตุจากโรคทางกาย การตรวจ
สภาพจิต การตรวจพิเศษ หลักการและการวางแผนการรักษาทางจิตเวช การดูแลผูปวยอยางเปนองค
รวม หลักการใหการปรึกษา ความสําคัญของการทํางานรวมกันระหวางจิตแพทย นักจิตวิทยา นักสังคม
สงเคราะหจิตเวช และบุคลากรอื่น ๆ การปรึกษาและสงตอผูปวยใหจิตแพทย การดูแลผูปวยจิตเวชเรื้อรัง
ในสถานพยาบาลและที่บาน หลักการเตรียมผูปวยและญาติกอนกลับบาน การทําความเขาใจญาติของ
ผูปวยจิตเวชเพื่อรวมดูแลที่บาน การนําความรูทางดานจิตเวชศาสตรไปใชควบคูก ับการรักษาโรคทางกาย
จิตเวชชุมชน
Common problems in psychiatry and drug-addicted, symptoms and sign of psychiatric
disorders, psychiatric problems causing from physical diseases, psychological tests, special tests,
psychiatric treatments, holistic care, basic counseling, cooperative working of psychiatrists,
psychologists, psychosocial workers, and other personnel, consultation and referral system, chronic
psychiatric patient care in health centers and at home, discharge planning and family care,
applications of basic psychiatry in care of somatic problems.
1901 418

นิติเวชศาสตร 1

1 (1-0-0)

Forensic Medicine I
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน :
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั :
วิชานี้ประกอบดวยการบรรยายรวมและสาธิตดวยสื่อการสอนชนิดตางๆ เพื่อนํานักศึกษาเขาสู
ปญหาทางการแพทยที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม และทราบถึงสิทธิและหนาทีข่ องแพทยตอชุมชนตาม
กฎหมาย นักศึกษาตองศึกษาการชันสูตรพลิกศพในรายที่ตายโดยผิดธรรมชาติ เพื่อชี้แจงแสดงเหตุตายและ
พฤติการณทตี่ ายและเขาใจถึงแนวทางการปฏิบัตติ อผูปวยคดี ศพคดี อยางถูกตองตามกฎหมาย
Principle and guideline for application of knowledge in medicine, sciences and laws for justice
process, examine the criminal case , medical conduct to patient involve in lawsuit, being witnesses in
court case ; application of law, art and ethics in medical practice.
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เวชศาสตรชมุ ชน 4
4 (3-6-2)
Community Medicine IV
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน :
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั :
การบริหารสาธารณสุข การบริหารโรงพยาบาล การบริการสาธารณสุขแบบผสมผสาน โปรแกรม
คอมพิวเตอรในงานสาธารณสุข การนิเทศและสนับสนุนงานสาธารณสุขมูลฐาน สุขศึกษาในโรงพยาบาล
ระบบสงตอผูปวย อนามัยโรงเรียนโภชนาการชุมชน อาชีวอนามัย อนามัยสิ่งแวดลอม ฝกปฏิบัติ 3
สัปดาหในโรงพยาบาลชุมชนและสถานีอนามัย
Public health administration, hospital management, comprehensive health, care, computer
program in health, supervision and supporting of primary health care, health education, in hospital
referral system, school health, community nutrition in hospital occupational health, environmental
health, practice 3 weeks in community hospital and subdistrict health center.
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ศัลยศาสตร 1
12 (4-16-1)
Surgery I
รายวิชาทีต่ อ งเรียนมากอน :
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั :
วิชานี้ประกอบดวยการสอนบรรยาย การอภิปราย การฝกในหองปฏิบัติการ การเรียนรูในหองตรวจ
ผูปวยนอกและหองผาตัด และการฝกปฏิบัติในหอผูปว ย ในหัวขอที่เกี่ยวกับวิชาวิทยาศาสตรพนื้ ฐานทาง
คลินิกที่เกีย่ วกับโรคทางศัลยศาสตร การดําเนินของโรค หลักการวินจิ ฉัย และการรักษาทัว่ ไป และการ
รักษาอยางเรงดวน หลักการและวิธีการในการซักประวัติ ตรวจรางกาย การเขียนรายงาน การสืบคนโรค
การใชเครื่องมืออุปกรณทางการแพทยพื้นฐาน และการดูแลผูปวยกอนและหลังการผาตัด
Study and practice in surgery, clinical skills pathogenesis, pathophysiology, symptoms,
signs, laboratory investigation, differential diagnosis, history taking, physical examination, clinical
reasoning, laboratory investigation, rational treatment, medical records completion, education for
patients and procedural skills.
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สูติศาสตรและนรีเวชวิทยา 1
12 (6-12-4)
Obstetrics and Gynecology I
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน :
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั :
ความรูพื้นฐานของสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา ปญหาที่พบบอยทางสูตศิ าสตรและนรีเวชวิทยา
รวมทั้งการวางแผนครอบครัว
Basic knowlege of obstertrics and gynecology, problem for diseases and disorders in obstetrics
and gynecology which are of public health importance and family planning.
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ออรโธปดิกส 1
5 (2-6-2)
Orthopedic Surgery I
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน :
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั :
วิชานี้ประกอบดวยการบรรยายซึ่งครอบคลุมความรูพื้นฐานทางออรโธปดิกส โดยเนนที่โรคทางออร
โธปดิกสที่พบบอย รวมทั้งความรูเกี่ยวกับผูปวยอุบตั ิเหตุที่มีปญหาทางออรโธปดิกส การเรียนการสอน
ประกอบดวยการบรรยาย,การสอนในหอผูปวย,การสัมมนา และการสอนหัตการทางออรโธปดิกส
นอกจากนั้นยังจัดใหนักศึกษาไดมีโอกาสศึกษาผูปว ยทีห่ องตรวจผูปว ยนอก,ศึกษาการผาตัดทางออรโธป
ดิกส และฝกปฏิบัตใิ นหอผูปวยโดยเนนที่การซักประวัติ และการตรวจรางกายรวมทั้งการดําเนินการเพื่อให
สามารถวินิจฉัยโรคที่ถูกตอง
Study in musculoskeletal and joint problems, clinical skills in orthopedics including history
taking, physical examination, clinical reasoning, laboratory investigation, rational treatment, medical
records completion, basic operative skills and procedural skills. Cooperative working with doctors
and medical personnel, application of knowledge and skills for patient care in orthopedics by taking
account of principle of evidence-based medicine.
1901 423

อายุรศาสร 1
12 (8-8-1)
Medicine I
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน :
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั :
ความรูและทักษะพื้นฐานทางการแพทยคลินิก ที่จําเปนสําหรับการวินิจฉัยโรคทีพ่ บบอยทางอายุร
ศาสตรโดยเฉพาะทักษะในการซักประวัติ ตรวจรางกาย การวิเคราะหขอมูล การแกปญหาผูปวย และการ
สื่อสารระหวางบุคคล คุณธรรมและจริยธรรมวิชาชีพ
Basic Knowledges and basic clinical skills needed for making diagnosis of common
diseases in Medicine. Special skills on patient approach, history taking, physical examination,
analyzing of medical data, problem solving and interpersonal skills are emphasized. Medical ethics
and professional disciplines.
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เวชศาสตรฟน ฟู
Rehabilitation Medicine
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน :
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั :

2 (1-2-2)

วิชานี้ประกอบดวยการสอนแบบบรรยาย การสัมมนาและการอภิปรายกลุม ซึ่งครอบคลุมความรู
พื้นฐานทางเวชศาสตรฟนฟูนักศึกษาจะไดฝกปฏิบัติงานทางคลินิกในหอผูปวยในและผูปว ยนอก โดยจะเนน
เรื่อง การตรวจรางกาย การวินิจฉัย ปองกัน รักษา และการฟนฟูผูปวยทางเวชศาสตรฟนฟู
Study in basic rehabilitation and practice in physical examination, differential diagnosis,
prevention, treatment and health promotion in rehabiliry.
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กุมารเวชศาสตร 1
6 (4-4-0)
Pediatrics I
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน :
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั :
ทฤษฎีพื้นฐานเกีย่ วกับการเจริญเติบโตโครงสรางและการทํางานของรางกายมนุษย ตั้งแตแรกเกิด
จนถึงวัยหนุมสาว เนนปญหาที่พบบอยในเด็ก และปฏิบัติงานที่หนวยผูปวยนอกและใน ศึกษาขบวนการ
แกปญหาการใหการดูแลผูปวยเด็กในดานการรักษาและปองกัน ฝกใหมีทัศนคติทดี่ ีตอการใหการดูแลผูปวย
Study growth and development of the structures and functions of human being from birth
until adulthood, focusing on probiems mostly found in children. Practice in out patient and in-patient
departments enabling students to study skills in problem-solving treatment and prevention of
diseases,and taking care of sick children. Develop a positive attitude in taking care of children,
their families and communities surrounded them.
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จิตเวชศาสตร 2
4 (0-8-0)
Psychiatry II
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน :
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั :
การฝกซักประวัติ ตรวจรางกาย ตรวจสุขภาพจิต การวินิจฉัยโรค การหาสาเหตุที่ทําใหผูปวยเปน
โรคทางจิตเวช ตลอดจนวิธกี ารรักษาตาง ๆ เชน การใชยา การใชจิตบําบัด พฤติกรรมบําบัด เปนตน จิต
เวชชุมชนเพื่อเรียนรูถึงวิธีการใหบริการสุขภาพจิตชุมชน วิธีการปองกันการเปนโรคทางจิตเวชรวมทั้งการ
ติดสุราและยาเสพติดดวยการใหการศึกษาแกชุมชนและ วิธีการอื่น ๆ การทํางานรวมกันระหวางจิตแพทย
นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะหจิตเวช และบุคลากรอืน่ ๆ รวมทั้งฝกฝนความสามารถในการสรางมนุษย
สัมพันธกับผูป วย ญาติผปู ว ยและผูรวมงาน
Practice interviewing, Physical examination, mental status examination,diagnosis,
investigation of mental illnesses and psychiatric therapeutics,i.e. drug therapy, psychotherapy,
behavioral therapy. Study community psychiatry,i.e. community mental health, psychiatric
prevention,drug abuse and alcohol addiction, as a basis to advise mental health
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รังสีวทิ ยา
4 (3-3-0)
Radiology
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน :
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั :
เทคนิคการตรวจทางรังสีธรรมดาและตรวจพิเศษโดยใชสารที่ทึบรังสี ประโยชน ขอบงชี้และขอควร
ระวังจากการตรวจนั้น สามารถคนหาความผิดปกติในภาพรังสี และสามารถใหการวินิจฉัยโรคทีพ่ บบอยได
พื้นฐานและวิธีการตาง ๆ ที่ใชในการรักษาคนไขโรคมะเร็งดวยรังสีชนิดตาง ๆ รูจักขอบงชี้ของการรักษาโดย
ใชรังสี ความรูพ ื้นฐานทางเวชศาสตรนิวเคลียรของการตรวจและรักษาผูปวยโดยการใชสารกัมมันตภาพรังสี
และใหมีความสามารถในการเลือกใชการตรวจตาง ๆ ทางเวชศาสตรนิวเคลียรใหถูกตองดวย
Study common radiological examination techniques as well as special techniques utilizing
contrast opaque media. Study uses, indications and cautionary measures of the examinations.
Practice skills in identifying abnormalities in x-ray films and diagnosing common diseases. Study
basic principles, indications and techniques in radiation therapy. Study basic knowledges of nuclear
medicine in examination and treatment of a patient by appropriate selection of the radioactive
substance.
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เวชศาสตรชมุ ชน 4
4 (1-6-0)
Community Medicine IV
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน :
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั :
ฝกปฏิบัตติ ามที่สาํ นักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลทั่วไป ดูงานและรวมกิจกรรมศึกษา
ปญหา เก็บขอมูลกาสงตอยางเปนระบบวิเคราะหและรายงานตามหัวขอปญหาทางการแพทยหรือ
สาธารณสุขทีก่ ําหนดรวมกันระหวางภาควิชาและสถานที่ฝก การเยี่ยมบานผูปวยในเขตชุมชนเมือง เพื่อ
ศึกษาปญหาทางชีวติ -จิตใจ-สังคม การศึกษาดูงานดานอนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย

Practice and work at various health divisions of the provincial health office and the general
hospital. Study health problems, systematic data collection, analysis and report
Bio-psycho-social approach of health problems. Urban health problems, environmental and
occupational health.
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นรีเวชวิทยา
Gynecology
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน :
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั :

6 (4-4-0)

ภาวะปกติของระบบสืบพันธุสตรีในวัยตาง ๆ ภาวะผิดปกติของระบบสืบพันธุ ทั้งทางกายวิภาคและ
สรีรวิทยา ปญหาทางนรีเวชวิทยาที่พบบอย การใหการวินิจฉัยและแนวทางปฏิบตั ิในการดูแลรักษาการ
วางแผนครอบครัว ทุกชนิด ปญหาและแนวทางปฏิบตั ิ มะเร็งทางนรีเวชวิทยาทีพ่ บบอยเพื่อใหมี
ความสามารถในการตรวจวินัจฉัยภาวะปกติ และผิดปกติของระบบสืบพันธุในวัยตาง ๆ ใหคําแนะนําและ
บริการวางแผนครอบครับ และใหการดูแลรักษาภาวะปกติทางนรีเวชวิทยา
Study normal structure and function of female reproductive organ system in all stages of
life and its anatomical and physiological abnormalities. Study commonly found gynecologic problem
diagnosis and practival guidelines in all methods of family planning Management of commonly
found gynecologic oncology, primary infertility, female hormonal disorders and menopause Practice
skills in examination and diagnosis of normal and abnormal gynecologic conditions.
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ศัลยศาสตร 1
4 (4-0-0)
Surgery I
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน :
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั :
หลักและความรูพื้นฐานของการดูแลผูปวยศัลยกรรมทั่วไปเรื่องโรคติดเชือ้ โรคฉุกเฉิน โรคเนื้องอก
การบาดเจ็บ ความพิการแตกําเนิด ตลอดจนทฤษฎีของโรค สภาพผิดปกติและการรักษาโรคสภาพผิดปกติที่
พบบอยในประเทศไทย ซึ่งตองใหการรักษาดวยวิธีการศัลยกรรม
Study principles and basic management of general surgical discases, i.e.,Infection,
emergency. oncology, injury, congenital anomaly. Study pathogenesis, mechanism of surgical
diseases and surgical treatment of cases that found commonly in Thailand.
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ศัลยศาสตร 2
4 (0-8-0)
Surgery II
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน :
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั :
ปฏิบัติงานในหอผูปวยศัลยกรรมทั่วไป ไดแก การซักประวัติ ตรวจรางกาย การวินิจฉัยโรค เนน
การแกปญหา ทั้งนี้สอนโดยใหนักศึกษาผูป วยใน ผูปว ยนอก และผูปวยฉุกเฉิน การปฏิบัติงานในหอผูปวย
การเก็บตัวอยาง เลือด ปสสาวะ อุจจาระผูปวย การทําแผล การใหเลือดและสารน้ํา การดูแลผูปวยโดยวิธี
ตาง ๆ ฝกปฏิบัติการใชเครือ่ งมือและเทคนิคตาง ๆ ในการผาตัด เชน การฆาเชื้อ เทคนิคปลอดเชื้อ การผูก
เงื่อน หามเลือด การสอนในหองผาตัดใหญ หองผาตัดยอย และขางเตียงผูปวย
Practice, as word clerk in general surgical wards, history taking , physical examination,
diagnosis with emphasis on problem-solving skills. Study takes place in out-patient, in-patient and
emergency departments. Practice skill to collect blood, urine and faces samples, wound dressing,
blood and saline transfusion, and simple surgical procedures. Practice operative surgery skills,e.g.,
antiseptics, sterilization technique, surgical knots,stop bleeding. Practice surgical procedures in
operating theatres, minor operating rooms and at bedside
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อายุรศาสตร 1
4 (4-0-0)
Medicine I
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน :
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั :
ทฤษฎีและความรูพื้นฐาน เนนปญหาเกี่ยวกับโรคและกลุม อาการทางอายุรศาสตรทพี่ บบอย
ลักษณะทางคลินิก กลไกการเกิดโรค การคนควาหาสาเหตุของโรค การวินิจฉัยโรค และหลักการรักษา
Study theories and basic knowledges of medicine focussing of diseases and syndromes
most commonly found. Clinical characteristics, pathogenesis, investigation, diagnosis and principles
of medical therapeutics.
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อายุรศาสตร 2
4 (0-8-0)
Medicine II
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน :
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั :
ปฏิบิงานดูแลผูป วยทางอายุรกรรมเนนทักษะในการซักประวัติ การตรวจรางกาย การ
ตั้งสมมติฐานและวินิจฉัยแยกโรคจากขอมูลที่รวบรวมได การตรวจทางหองปฏิบัติการที่จําเปน และการแปล
ผล รวมทั้งการบันทึกรายงาน และติดตามการเปลี่ยนแปลงของผูปวยภายใตความดูแลของอาจารยฝกทํา
หัตถการทางคลินิกเบื้องตน
Practice in taking care of medical cases focusing on history-taking. Physical
examination, hypothesis generation, and differential diagnosis from all available data, necessary
laboratory investigations and thair interpretations. Medical record, follow – up patient and practice
common procedural skills under supervision.

1901 500

ทฤษฎีกุมารเวชศาสตร
5 (5-0-10)
Theory in Pediatrics
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : สอบผานการเรียนทุกรายวิชาชั้นปที่ 4
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั : 1901 501, 1901 502
บูรณาการรวมหนวยวิชา กุมารเวชศาสตร กุมารศัลยศาสตร เวชศาสตรครอบครัวและชุมชน รังสีวิทยา
เวชศาสตรฟนฟู จิตเวชศาสตรในกลุมโรคกุมารเวชกรรม ระบาดวิทยาคลินิก สาเหตุ ปจจัยเสี่ยง
พยาธิกําเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิสภาพ อาการ อาการแสดง การตรวจทางหองปฏิบตั ิการ การ
วินิจฉัย การวินิจฉัยแยกโรค การสั่งการรักษาอยางสมเหตุผลตอผูปว ยและครอบครัว การดูแลสุขภาพของ
ครอบครัวและชุมชน
Integration of pediatrics, pediatric surgery, family and community medicine, radiology,
rehabilitation medicine, psychiatry in pediatric diseases, clinical epidemiology, etiology, risk factors,
pathogenesis, pathophysiology, pathology, signs, symptoms and laboratory and radiology
investigations, diagnosis and differential diagnoses, rational treatment, family and community health
care.

1901 501

ทักษะกุมารเวชศาสตร 1
3 (0-6-3)
Skills in Pediatrics 1
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : สอบผานการเรียนทุกรายวิชาชั้นปที่ 4
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั : 1901 500, 1901 502
ทักษะทางคลินิกทางกุมารเวชศาสตร ทักษะในการสือ่ สาร การสัมภาษณประวัติ การตรวจ
รางกาย การใหเหตุผลทางคลินิก การสงตรวจทางหองปฏิบัติการ การอานและการแปลผล การใหการ
รักษาอยางสมเหตุผล รายงานศึกษาผูป วย การบันทึกเวชระเบียน การวางแผนจําหนายผูปวยกอนกลับบาน
การใหคําแนะนําแกผูปวยและญาติ การทําหัตถการที่จําเปน การดูแลสุขภาพของครอบครัวและชุมชน
Clinical skills in communication, history taking, physical examinations, clinical reasoning,
laboratory investigation and treatment, rational treatment, case report, medical records, discharge
planning, counseling for patients and relatives, essential manual procedures, family and community
health care.
1901 502

ทักษะกุมารเวชศาสตร 2
2 (0-4-2)
Skills in Pediatrics 2
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : สอบผานการเรียนทุกรายวิชาชั้นปที่ 4
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั : 1901 500, 1901 501
การทํางานเปนทีมรวมกับแพทยและบุคลากรทางการแพทย การประยุกตความรูและทักษะตาง ใน
การดูแลผูปวยกุมารเวชศาสตร ทั้งผูปวยนอก ผูปวยใน โดยคํานึงถึงหลักมูลฐานการวิเคราะหทางเวช
ศาสตร เวชจริยศาสตรและกฎหมายที่เกี่ยวของ การดูแลรักษาผูปวย การปองกันโรคและสงเสริม
สุขภาพ การฟนฟูสมรรถภาพ การสงตอผูปวยเพื่อการรักษาตอหรือปรึกษาผูเ ชีย่ วชาญ การศึกษาคนควา
ดวยตนเองอยางตอเนื่อง การดูแลสุขภาพของครอบครัวและชุมชน
Co-operative working with doctors and medical personnels, applications of knowledges and
skills in holistic care of child patient for both outpatient and inpatient departments by considering
principle of medical scientific analysis; medical ethics and related laws, principle of patient care,
health promotion and diseases prevention, rehabilitation, consultation and referral to specialists,
life-long learning, family and community health care.

1901 503

ทฤษฎีสูติศาสตร
3 (3-0-6)
Theory in Obstetrics
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : สอบผานการเรียนทุกรายวิชาชั้นปที่ 4
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั : 1901 504
สตรีระหวางการตั้งครรภ การคลอด และหลังคลอด ความผิดปกติ / ภาวะแทรกซอนของการ
ตั้งครรภ การวางแผนครอบครัว หลักการดูแลสตรีตั้งครรภอยางครบวงจรและเปนองครวมตามครรลองของ
เวชจริยธรรม การใหคําแนะนําและคําปรึกษาแกผูปวยและครอบครัว การดูแลสุขภาพของครอบครัวและ
ชุมชน
Holistic medical care in antenatal, labor and postpartum, abnormality / complications in
pregnancy, family planning, holistic care by considering medical ethics; counseling for patients and
families, family and community health care.
1901 504

ทักษะสูตศิ าสตร
3 (0-6-3)
Skills in Obstetrics
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : สอบผานการเรียนทุกรายวิชาชั้นปที่ 4
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั : 1901 503
การสัมภาษณประวัติ การตรวจรางกายสตรีตั้งครรภ การตรวจครรภ การตรวจทางนรีเวชกรรม
รายงานการศึกษาผูปว ย การบันทึกเวชระเบียน การดูแลรักษาหญิงตัง้ ครรภ ทั้งผูปว ยนอก ผูปวยใน หอง
คลอด หองผาตัด การติดตามการเปลี่ยนแปลงของผูคลอดอยางเคารพสิทธิของมารดาและทารก
หัตถการทางสูติศาสตร การอานและแปลผลเงาภาพ การใหคําแนะนําและ
คําปรึกษาแกหญิง
ตั้งครรภและญาติ การทํางานเปนทีม การสงตอผูปวยเพื่อรักษาตอหรือปรึกษาผูเชี่ยวชาญ การปองกัน
การสงเสริม และธํารงสุขภาพ การฟนฟูสมรรถภาพ การดูแลทารกแรกเกิดทันที การใหคําแนะนํา
มารดาภายหลังคลอด การดูแลทารกทีบ่ าน การดูแลสุขภาพของครอบครัวและชุมชน
History taking, physical examinations in pregnant female, gynecologic examination, case
report, medical records, care of pregnant women at outpatient and inpatient departments, labor
room, operating room, follow up progress of pregnancy with patient’s right, obstetric skills,
radiological investigations and interpretation, counseling for pregnant women and relatives, health
team, referral system, holistic care, prevention, health promotion and maintenance, rehabilitation,
care of neonate, counseling about post parturition care and neonatal care at home, family and
community health care.

1901 505

ทฤษฎีการดูแลสุขภาพและปองกันโรคของสตรี
2 (2-0-4)
Theory in Care and Prevention of Women Health and Diseases
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : สอบผานการเรียนทุกรายวิชาชั้นปที่ 4
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั : 1901 506
การประเมินสุขภาพ การสงเสริมความมีสุขภาพดีแกสตรีตามวัย และสภาวะตาง ๆ โดยเนนสตรีวัย
เจริญพันธุจนสิ้นสุดอายุขัย ความรูพื้นฐาน พยาธิกําเนิด พยาธิสตรีวิทยา อาการวิทยา หลักการวินิจฉัย
การดูแลรักษาปญหาสุขภาพ โรคที่พบบอยและโรคที่มีความรุนแรงของสตรี การดูแลผูปว ยแบบองครวมตาม
ครรลองของจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรม การใหคําแนะนําและคําปรึกษาแกผูปวยและครอบครัว การดูแล
สุขภาพของครอบครัวและชุมชน
Health evaluation, promotion of good health for woman ranging from adolescent to
senescent, basic knowledges, pathogenesis, pathogynecology, symptomatology, diagnoses,
management of health problems, common and severe gynecological diseases, holistic care and
medical ethics, counseling for patients and families, family and community health care.
1901 506

ทักษะการดูแลสุขภาพและปองกันโรคของสตรี
2 (0-4-2)
Skill in Care and Prevention of Women Health and Diseases
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : สอบผานการเรียนทุกรายวิชาชั้นปที่ 4
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั : 1901 505
การสัมภาษณประวัติ การตรวจรางกายสตรี การตรวจทางนรีเวชกรรม การวินิจฉัย ดูแลรักษา
ผูปวยสตรีทั้งผูปวยนอก ผูปวยใน และหองผาตัด ติดตามการเปลี่ยนแปลงของผูปวย หัตถการพื้นฐาน
ทางนรีเวช การสงอานและแปลผลเงาภาพรังสี รายงานและการบันทึกเวชระเบียน การใหคําแนะนําและ
คําปรึกษาแกผูปวยและครอบครัวในโรคตาง ๆ ในสตรีวยั ทอง การทํางานเปนทีม ปรึกษาผูเชี่ยวชาญหรือการ
สงตอผูปวยเพื่อรักษาตอ การปองกัน การสงเสริมและธํารงสุขภาพ ฟนฟูสมรรถภาพ การดูแลสุขภาพ
ของครอบครัวและชุมชน
History taking, physical examinations in female, gynecologic examination, diagnoses,
management of gynecological patients at outpatient, inpatient departments and operating room,
follow up progress of patients, skills basic manual in gynecology, radiological investigations and
interpretations, medical records, counseling for patients and relatives, health teams and referral
system, prevention, health promotion and maintenance, rehabilitation; family and community health
care.

1901 507

ทฤษฎีการดูแลสุขภาพและปองกันกลุมโรคทางจักษุ โสต ศอ นาสิก 3 (3-0-6)
Theory in Care and Prevention of Eye, Ear, Throat, Nose Diseases
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : สอบผานการเรียนทุกรายวิชาชั้นปที่ 4
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั : 1901 508
บู ร ณาการรวมหน ว ยวิ ช า จั ก ษุ โสต ศอ นาสิ ก อายุ ร ศาสตร รั ง สี วิ ท ยา จิ ต เวชศาสตร
เวชศาสตรครอบครัวและชุมชน ในกลุมโรคทางจักษุ โสต ศอ นาสิก ความรูท างระบาดวิทยา สาเหตุ
ปจจัยเสี่ยง พยาธิกําเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิสภาพอาการ อาการแสดง การตรวจและแปลผลทาง
หองปฏิบัติการและทางรังสีวิทยา หลักการวินิจฉัย และวินิจฉัยแยกโรค เภสัชวิทยาคลินิก สําหรับโรค
และภาวะตาง ๆ ทางจักษุ โสต ศอ นาสิก หลักการดูแลผูปวยอยางครบวงจรและเปนองครวม ทั้งการ
รักษาดวยยา ดวยการผาตัด การฟน ฟูสภาพ การสงตอผูปวย การสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรคทั้งใน
สถานพยาบาลและสําหรับชุมชน การดูแลสุขภาพของครอบครัวและชุมชน
Integration of ophthalmology, otolaryngology, rhinology, medicine, radiology, psychiatry,
family and community medicine in eye, ear, nose, throat diseases, epidemiology, etiology, risk
factors, pathogenesis, pathophysiology, pathology, symptomatology, laboratory and radiological
investigations and interpretation, principles of diagnosis, differential diagnoses, clinical
pharmacology, holistic care: medical, surgical, rehabilitation, referral, health promotion, disease
prevention in health service centers and community, family and community health care.
1901 508

ทักษะการดูแลสุขภาพและปองกันกลุมโรคทางจักษุ โสต ศอ นาสิก
2 (0-4-2)
Skills in Care and Prevention of Eye, Ear, Throat, Nose Diseases
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : สอบผานการเรียนทุกรายวิชาชั้นปที่ 4
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั : 1901 507
ทักษะทางคลินิก การสัมภาษณประวัติ การตรวจรางกายดวยเครื่องมือพื้นฐานและเครื่องมือ
ตรวจพิเศษ การใหเหตุผลทางคลินกิ การสงตรวจทางหองปฏิบตั ิการและทางรังสีวิทยา การวินิจฉัยโรคหรือ
ภาวะทีพ่ บบอย การวินิจฉัยแยกโรคจากระบบอื่นทีเ่ ปนสาเหตุ หรือเปนพยาธิสภาพรวมกับโรคทางจักษุ โสต
ศอ นาสิก การสั่งการรักษาอยางสมเหตุผล การบันทึก เวชระเบียน หัตถการที่จําเปน การบําบัดภาวะ
ฉุกเฉินเบื้องตน การชวยผาตัด การวางแผนผูปวยกอนกลับบาน การทํางานรวมกับแพทยและบุคลากร
ทางการแพทย การฟนฟูสมรรถภาพของผูปวย รวมทั้งศึกษาดูแลสุขภาพของครอบครัวและชุมชน
Clinical skills: history taking, physical examination using basic and special equipments,
clinical reasoning, laboratory and radiological investigation, diagnoses, differential diagnoses,
treatment, discharge planning, medical records, necessary procedure skills, rehabilitation, basic
emergent care, operative aid, discharge plan, co-operative working with doctors and medical
personnels, family and community health care.

1901 509

ทฤษฎีการดูแลสุขภาพและปองกันโรคทางระบบกลามเนื้อและการเคลื่อนไหว 3 (3-0-6)
Theory in Care and Prevention of Musculoskeleton Diseases
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : สอบผานการเรียนทุกรายวิชาชั้นปที่ 4
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั : 1901 510
บูรณาการรวมหนวยวิชา ออรโธปดิกส อายุรศาสตร ศัลยศาสตร รังสีวิทยา เวชศาสตรฟนฟู
เวชศาสตรครอบครัวและชุมชน จิตเวชศาสตร ในกลุมโรคทางระบบกลามเนื้อ การเคลื่อนไหวและการ
บาดเจ็บ ระบาดวิทยา สาเหตุ ปจจัยเสี่ยง พยาธิกําเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิสภาพ อาการ อาการ
แสดง การตรวจทางหองปฏิบัติการ และรังสีวิทยา การวินิจฉัย การวินิจฉัยแยกโรค การดูแลผูปวย
อยางครบวงจรและเปนองครวม การรักษาดวยยา การผาตัด กายภาพบําบัด การฟนฟูสภาพ การดูแล
ผูปวยทีบ่ าน การสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรคทั้งในสถานพยาบาลและชุมชน การดูแลสุขภาพของ
ครอบครัวและชุมชน
Integration of orthopedics, medicine, surgery, radiology, rehabilitation medicine, family and
community medicine, and psychiatry in musculoskeletal diseases and injuries, epidemiology,
etiology, risk factor, pathogenesis, pathophysiology, pathology, symptomatology, laboratory and
radiological investigations, diagnosis, differential diagnoses, holistic care, medicine, surgery,
physical therapy, rehabilitation, home care; health promotion, disease prevention in health service
centers and community, family and community health care.
1901 510 ทักษะการดูแลสุขภาพและปองกันโรคทางระบบกลามเนื้อและการเคลื่อนไหว 2 (0-4-2)
Clerkship in Care and Prevention of Musculoskeletal Diseases
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : สอบผานการเรียนทุกรายวิชาชั้นปที่ 4
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั : 1901 509
ประยุกตความรูและทักษะตางๆในการดูแลผูปวยโรคทางระบบกลามเนื้อและการเคลื่อนไหว
คํานึงถึงหลักมูลฐานการวิเคราะหทางเวชศาสตร เวชจริยศาสตรและทฤษฎีที่เกี่ยวของ การดูแลผูปวย
อยางครบวงจรและเปนองครวม ทักษะทางคลินิกของโรคทางระบบกลามเนื้อและการเคลื่อนไหว การ
สื่อสาร การสัมภาษณประวัติ การตรวจรางกาย การใหเหตุผลทางคลินิก การสั่งตรวจทางหองปฏิบตั ิการ
พื้นฐานที่จําเปน ขอบงชี้ ขอหาม ขั้นตอนภาวะแทรกซอนของการทําหัตถการพื้นฐาน การตรวจทางรังสี
วิทยา การแปลผลการตรวจ การสั่งการรักษาอยางสมเหตุผล รายงานผูปวย การบันทึกเวชระเบียน การ
ประเมินการรักษา การวางแผนจําหนายผูปวยกอนกลับบาน การทํางานรวมกับแพทยและบุคลากร
ทางการแพทยทุกสาขา การดูแลสุขภาพของครอบครัวและชุมชน
Applications of knowledges and skills in holistic care of musculoskeletal diseases by
considering principle of medical scientific analysis, medical ethics and related theories, clinical
skills: communication skills, history taking, physical examinations, clinical reasoning, necessary
laboratory investigation, indication, contraindication, steps, complications in basic medical
procedure, radiological imaging and interpretation, reasonable referral, case report, medical record,

evaluation of treatment, discharge planning, co-operation with doctors and medical personnels,
family and community health care.
1901 511 ทฤษฎีการดูแลสุขภาพและปองกันโรคระบบตอมไรทอและเมตาบอลิสม
2 (2-0-4)
Theory in Care and Prevention of Endocrine and Metabolic Diseases
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : สอบผานการเรียนทุกรายวิชาชั้นปที่ 4
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั : 1901 512
บูรณาการรวมหนวยวิชา อายุรศาสตร กุมารเวชศาสตร ศัลยศาสตร โภชนศาสตร สูติศาสตร
นรีเวชวิทยา รังสีวิทยา และจิตเวชศาสตร ในกลุมโรคระบบตอมไรทอ และเมตาบอลิสม โรคระบบตอมไรทอ
โภชนาการ การประเมินอาการที่เกี่ยวของกับโรคตลอดจนภาวะแทรกซอนตาง ๆ การวางแผนสืบคน
และการแปลผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ การดูแลรักษา การใหคําแนะนํา การสงเสริมสุขภาพทั้งใน
สถานพยาบาลและชุมชน การดูแลสุขภาพของครอบครัวและชุมชน
Integration of medicine, surgery, nutrition, obstetrics-gynecology, radiology and psychiatry
in endocrine and metabolic diseases, endocrine diseases, nutrition, evaluation of progress and
complications, laboratory investigation and interpretation, treatment, counseling, health promotion in
health service centers and community, family and community health care.
1901 512 ทักษะการดูแลสุขภาพและปองกันโรคระบบตอมไรทอ และเมตาบอลิสม
1 (0-2-1)
Skills in Care and Prevention of Endocrine and Metabolic Diseases
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : สอบผานการเรียนทุกรายวิชาชั้นปที่ 4
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั : 1901 511
ทักษะการนําความรูเ กี่ยวกับโรคระบบตอมไรทอและเมตาบอลิสมไปใชในทางคลินิก การสัมภาษณ
ประวัติ การตรวจรางกาย การตรวจทางหองปฏิบัติการและการแปลผล การดู แลผูปวยอยางครบวงจร
และเปนองครวม รายงานการศึกษาผูปวย การบันทึกเวชระเบียน การปองกันภาวะแทรกซอน การให
การปรึกษา การฟนฟูสภาพการดูแลอยางตอเนื่องดานรางกายและจิตใจในสถานพยาบาลและที่บาน การ
ดูแลสุขภาพของครอบครัวและชุมชน
Clinical skills in endocrine and metabolic diseases, history taking, physical examinations,
laboratory investigation and interpretation, case report, holistic care, medical records, prevention of
complications, counseling, rehabilitation, continuous care for body and mind in health service
centers and at home, family and community health care.
1901 513 ทฤษฎีการดูแลสุขภาพและปองกันโรคติดเชือ้ โรคดานภูมิคุมกัน และโรคทางโลหิต 2 (2-0-4)
Theory in Care and Prevention of Infectious, Immunological and
Hematological Diseases
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : สอบผานการเรียนทุกรายวิชาชั้นปที่ 4

รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั : 1901 514
บูรณาการรวมหนวยวิชา อายุรศาสตร ศัลยศาสตร รังสีวิทยา เวชศาสตรครอบครัวและชุมชน
ระบาดวิทยาคลินิก สาเหตุ ปจจัยเสี่ยง พยาธิกําเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิสภาพ อาการ อาการแสดง
การตรวจทางหองปฏิบัติการ การวินิจฉัย การวินิจฉัยแยกโรค การปองกัน การรักษาอยางสมเหตุผลตอ
ผูปวยและครอบครัวและชุมชน ตามองคความรูทางโรคติดเชื้อดานภูมิคุมกัน โลหิตวิทยาและดานอื่นที่
เกี่ยวของ โรคติดเชื้อทีเ่ ปนปญหาสาธารณสุขทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การดู แ ลสุข ภาพของครอบครัว
และชุมชน
Integration of medicine, surgery, radiology, family and community medicine in host immune
and infectious diseases: clinical epidemiology, etiology, risk factors, pathogenesis, pathophysiology,
symptomatology, laboratory investigation, diagnosis, differential diagnoses, prevention, reasonable
treatment for patients, family and community, regarding infection, immunity, hematology and other
fields, prevalent in Northeast, family community health care.
1901 514 ทักษะการดูแลสุขภาพและปองกันโรคติดเชื้อโรคดานภูมิคุมกันและ โรคทางโลหิต 2 (0-4-2)
Skills in Care and Prevention of Infectious, Immunological and Hematological
Diseases
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : สอบผานการเรียนทุกรายวิชาชั้นปที่ 4
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั : 1901 513
ทักษะทางคลินิกทางโรคติดเชื้อ โรคดานภูมิคุมกัน โรคทางโลหิตวิทยา ไดแก การสัมภาษณ
ประวัติ การตรวจรางกาย การใหเหตุผลทางคลินิก การสง อาน และการแปลผลการตรวจทาง
หองปฏิบัติการ การใหการรักษา เลือกใชยาอยางสมเหตุผล รายงานการศึกษาผูปวย การบันทึกเวช
ระเบียน การใหคําแนะนําผูปวยและญาติ การดูแลทีบ่ าน การทําหัตถการ และทักษะในการสื่อสาร การ
ดูแลสุขภาพของครอบครัวและชุมชน
Clinical skills in infectious, immunological and hematological diseases: history taking,
physical examinations, clinical reasoning, laboratory investigation and interpretation, treatment,
reasonable drug ordering, case report, medical records, counseling for patients and relatives,
manual and communication skills, family and community health care.
1901 515

ทฤษฎีการดูแลสุขภาพและรักษาผูปวยโรคมะเร็ง
2 (2-0-4)
Theory in Care and Treatment of Cancer
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : สอบผานการเรียนทุกรายวิชาชั้นปที่ 4
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั : ไมมี
บูรณาการรวมหนวยวิชา อายุรศาสตร ศัลยศาสตร วิสัญญีวิทยา รังสีวิทยา เวชศาสตร
ครอบครัว เภสัชวิทยา เวชศาสตรฟนฟู จิตเวชศาสตร ระบาดวิทยาคลินิก สาเหตุ ปจจัยเสี่ยง พยาธิ
กําเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิสภาพ อาการ อาการแสดง การตรวจทางหองปฏิบัติการ การวินิจฉัย การ

วินิจฉัยแยกโรค แนวทางการรักษาทางดานศัลยกรรม เคมีบําบัด รังสีวิทยา การดูแลผูปว ย
ภาวะแทรกซอนที่เกิดจากการรักษา การสั่งการรักษาเบื้องตน การสงตอปรึกษาผูเชี่ยวชาญ การฟนฟู
สภาพผูปวย การดูแลที่บาน โรคมะเร็งที่พบบอยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลักการดู แลผูปวยอยาง
ครบวงจร และเปนองครวม การ ดูแลผูปวยวิกฤติ ผูปว ยเรื้อรัง และผูปวยระยะสุดทาย การสื่อสารกับผูปว ย
และครอบครัว การอธิบายกระบวนการรักษา ผลการตรวจวินิจฉัย ผลการรักษา การพยากรณโรคใหผูปวย
และครอบครัว มีสวนรวมในการตัดสินใจ การใหคาํ แนะนําและกําลังใจแกผูปวยและครอบครัว การแจง
ขาวราย การปฏิบัติในกรณีผูปวยใกลเสียชีวิต / เสียชีวิตแลว การดูแลสุขภาพของครอบครัวและชุมชน
Integration of medicine, surgery, anesthesiology, radiology, community medicine,
pharmacology, rehabilitation medicine, psychiatry in oncology: clinical epidemiology, etiology, risk
factor, pathogenesis, pathophysiology, symptoms and signs, laboratory investigation, diagnoses,
differential diagnoses, surgical treatment, chemotherapy, radiology, care of complications from
treatment, basic treatment and referring, rehabilitation, home care, care for terminal ill patients,
holistic care, common cancerous types found in Northeast Thailand, communication with and giving
mental support to patients and relatives: process of treatment, diagnosis, treatment and result,
diseases prognosis, participate decision making, breaking bad news, terminal and postmortem
management, family and community health care.
1901 516

ทฤษฎีการดูแลสุขภาพและรักษาผูปวยโรคทางพันธุกรรม
1 (1-0-2)
Theory in Care and Treatment of Genetics Diseases
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : สอบผานการเรียนทุกรายวิชาชั้นปที่ 4
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั : ไมมี
หลักการวิธีการดูแลผูปวยโรคทางพันธุกรรม การดูแลระดับปฐมภูมิ ความตอเนื่องในการดูแล การ
ดูแลแบบองครวม การดูแลแบบผสมผสาน ระบบการปรึกษาและสงตอ การติดตอสื่อสารระหวางแพทย
ผูปวย และสมาชิกในครอบครัว การดูแลสุขภาพของครอบครัวและชุมชน
Principles and skills in genetic diseases: treatment at primary level, continuous care, holistic
care, integrated care, consultation and referral system, communication skills among physician,
patients and relatives, family and community health care.
1901 517

ทฤษฎีและทักษะการดูแลผูปวยภาวะวิกฤติและระยะสุดทาย 3 (2-2-5)
Theory and Skills in Critical and Terminal Care
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : สอบผานการเรียนทุกรายวิชาชั้นปที่ 4
รายวิชาทีต่ อ งเรียนควบคูกนั : ไมมี
ทฤษฎีการดูแลและทักษะทางคลินิกสําหรับผูปวยวิกฤติและผูปวยระยะสุดทาย การฟนฟูสภาพ
การทําหัตถการการกูชีวิต การใชเครื่องชวยหายใจและการใหออกซิเจน การใหสารละลายทดแทน
การดูแลผูปวยแบบองครวม การสื่อสารกับญาติและผูป วย การอธิบายการวินิจฉัย กระบวนการรักษา

ผลการรักษา การพยากรณโรค การมีสวนรวมในการตัดสินใจ การแจงขาวราย การปฏิบัติในกรณี
ผูปวยใกลเสียชีวติ หรือเสียชีวิตแลว
Theory and clinical skills in critical and terminal care: rehabilitation, manual skills,
resuscitation, respirator and oxygen therapy, intravenous fluid administration, holistic care,
communication with patients and relatives: explaining diagnosis, therapeutic process for
therapeutic results and prognosis for participative decision making, breaking bad news, terminal
and postmortem management.
1901 518

กุมารเวชศาสตร 1

12 (6-12-4)

Pediatrics I
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน :
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั :
พื้นฐานความรู การเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพทัง้ ปกติและผิดปกติของอวัยวะในระบบตางๆ ตลอด
ชวงการเจริญเติบโตของเด็ก สงเสริมการปองกันสุขอนามัยและคุณภาพชีวิต เขาถึงการแกปญหาดาน
รางกาย อารมณ และจิตใจแบบองครวม ทั้งประเมินทางวิทยาการระบาดของพฤติกรรมผิดปกติ ความ
เจ็บปวย ความพิการ และการใหบริการสุขภาพตามปจจัยสิ่งแวดลอม
Basic knowledge in normal, abnormal child growth. Health promotion, holistic approach,
behavioral epidermiology, disease, handicap and health service.

1901 519

จักษุวิทยา
4 (1-6-1)
Ophthaomology
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน :
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั :
วิชานี้ประกอบดวย การบรรยาย และปฏิบัติโดยครอบคลุมความรูพื้นฐานทางจักษุวิทยา การซัก
ประวัติและการตรวจทางจักษุ โรคตาที่พบบอยและพบรวมกับโรคในระบบอื่นๆ การเปลี่ยนแปลงตางๆ ใน
ตาที่ชว ยในการวินิจฉัยโรคทั่วๆไป และโรคตาในภาวะฉุกเฉิน
Basic principle in opthalmology, history taking, physical examinations, common eye problem and
related other disease pathogenesis, diagnosis, planning of management and emergency eye condition.
1901 520

จิตเวชศาสตร

4 (1-6-2)

Psychiatry
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน :
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั :
จิตเวชศาสตรทวั่ ไป เนื้อหาวิชาจะครอบคลุมอาการวิทยาทางจิตเวชศาสตร การตรวจสภาพจิต
ความผิดปกติทางจิตเวชศาสตร สุขภาพจิตชุมชน และการักษาทางจิตเวชศาสตร
General psychiatric, symtomatology, Skills in interviewing, history taking, examination of mental
health, common psychotic problem, community psychiatry, psychotherapy and treatment.
1901 521

นิติเวชศาสตร 2

1 (1-0-0)

Forensic Medicine II
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน :
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั :
วิชานี้ประกอบดวยการบรรยายรวมและสาธิตดวยสื่อการสอนชนิดตางๆ เพื่อนํานักศึกษาเขาสู
ปญหาทางการแพทยที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม และทราบถึงสิทธิและหนาทีข่ องแพทยตอชุมชนตาม
กฎหมาย นักศึกษาตองศึกษาการชันสูตรพลิกศพในรายที่ตายโดยผิดธรรมชาติ เพื่อชี้แจงแสดงเหตุตายและ
พฤติการณทตี่ าย เขาใจถึงแนวทางปฏิบตั ิตอผูปว ยคดี ศพคดีอยางถูกตองตามกฎหมาย
Principle and guideline for application of knowledge in medicine and laws for justice process,
medical conduct to patient involve in lawsuit, medical conduct to patient involve in lawsuit, being
witnesses in court case, art and ethics in medical practice.

1901 522

รังสีเวชศาสตร
4 (1-6-2)
Clinical Radiology
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน :
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั :
ประสบการณทางคลินิกในดานรังสีวินิจฉัย เวชศาสตรนิวเคลียร และรังสีรักษา การตรวจและการ
แปรผลทางรังสีวิทยา โดยเฉพาะอยางยิ่งในโรคที่พบบอยทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยตลอดจน
บทบาทของรังสีรักษาโรคมะเร็งที่พบบอย
Clinical experiences in diagnostic imaging, nuclear medicine and radiotherapy. Radiological
investigations and interpretations especially in common diseases in the Northeast of Thailand.
Roles of radiation therapy in common cancers.
1901 523

วิสัญญีวทิ ยา
3 (1-4-0)
Anesthesiology
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน :
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั :
ศึกษาและฝกปฏิบัตเิ กี่ยวกับการวางยาสลบและการทําใหชรเฉพาะทีก่ ารดูแลผูปวยในชวงกอน
ระหวางและหลังผาตัด การใหยาระงับปวดและการชวยคืนชีพ
Basic knowledge and clinical pratice of general and regional anesthesia. Pre intra and postanesthetic care, pain management and emergency resuscitation.
1901 524

เวชศาสตรชมุ ชน 5
4 (2-12-2)
Community Medicine V
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน :
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั :
วิจัยระบบสาธารณสุข ฝึกงานเวชกรรมสังคม การใหบริการสาธารณสุขผสมผสานแบบองครวมใน
โรงพยาบาลทัว่ ไป แนวคิดปจจุบันเรื่องเวชศาสตรทางเลือก จริยธรรมทางการแพทย การแพทยยุค
โลกาภิวัฒน และในอนาคต การประกันคุณภาพ บทบาทขององคกรเอกชน บทบาทของแพทยเวชปฏิบตั ิ
ทั่วไป ผลกระทบทางสังคมตอการทําเวชปฏิบตั ิ
Perform a health systems research. Practices social medicine, holistic comprehensive
health care in general hospital. Current concepts in : alternative medicine, medical ethics, global
and future medicine, quality assurance, role of private sector, role of general practitioner, social
impact on medical practices.

1901 525

ศัลยศาสตร 2

6 (2-8-1)

Surgery II
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน :
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั :
วิชานี้ประกอบดวยการบรรยาย การอภิปรายและการฝกปฏิบัตใิ นหอผูปวยในหัวขอที่เกี่ยวกับวิชา
วิทยาศาสตรพื้นฐานทางคลีนิกเกี่ยวกับโรคทางศัลยศาสตร การดําเนินโรคหลัก การวินิจฉัยและการรักษา
ทางศัลยกรรมทั่วไป และศัลยกรรมเฉพาะทาง หลักการวิธีการสืบคนหาสาเหตุของโรคทางศัลยกรรม
ตลอดจนการแปรผลที่ไดเพื่อใชประโยชนในการรักษาผูปวยหัตถการที่พบบอยทางศัลยกรรมโดยหลักการ
วิธีการ ขั้นตอน การปฏิบัติ การดูแลผูปวยกอนและหลังการผาตัด
Principle and guideline for practice in Definition, clinical Clinical skills in surgery,
pathogenesis, pathophysiology, symptoms, signs, laboratory investigation, diagnosis, differential
diagnosis history taking, physical examination, clinical reasoning, laboratory investigation, rational
treatment, medical records completion, education for patients and relatives and procedural skills,
pre-post operative care.
1901 526

โสต นาสิก และลาริงซวิทยา
4 (1-6-1)
Otorhino laryngology
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน :
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั :
ความรูพื้นฐานทางดานหู คอ จมูก โดยเนนในเรื่องของความรูความสามารถและทัศนคติที่
เหมาะสมเพื่อใหสามารถวินจิ ฉัยโรคไดอยางถูกตอง และใหการรักษาตอผูปวยอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งใน
ภาวะฉุกเฉินและภาวะทั่วไป
Basic principle of Otorhino laryngology,ears throat nose problem, history taking, physical
examinations, common eye problem and related other disease pathogenesis, diagnosis, planning of
management and emergency eye condition.
1901 527

อายุรศาสตร 2
6 (2-8-0)
Medicine II
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน :
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั :
ความรูแลหะทักษะในการวางแผนการรักษาโรคและปญหาที่พบบอยทางอายุรศาสตรหัตถการทาง
คลินิก คุณธรรมและจริยธรรมวิชาชีพ
Knowledges and skills on planning treatment of common medical problems and diseases.
Skills for special clinical procedures, Medical ethics and professional disciplines.
1901 528
กุมารเวชศาสตร 2
5 (2-6-0)

Pediatrics I
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน :
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั :
ทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับการเจริญเติบโตโครงสรางและการทํางานของรางกายมนุษย ตัง้ แตแรกเกิด
จนถึงวัยหนุมสาว เนนปญหาที่พบบอยในเด็ก และปฏิบัติงานที่หนวยผูปวยนอกและใน ศึกษาขบวนการ
แกปญหาการใหการดูแลผูปวยเด็กในดานการรักษา และปองกันฝกใหมีทัศนคติทดี่ ีตอการใหการดูแลผูปวย
ซึ่งครอบคลุมถึงครอบครัวและชุมชนของผูปว ย
Study growth and development of the structures and function of human being from birth
until adulthood,focussing on problems mostly found in children. Practice in our-patient and inpatient departments enabling students to stydy skills in problem-solving, treatment and prevention
of diseases, and taking care of sick children. Develop a posivive attitude in taking care of children,
their families and communities surrounded them
1901 529

จิตเวชศาสตร 3
2 (0-4-0)
Psychiatry III
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน :
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั :
เพิ่มพูนความรูและทักษณะในการวินิจฉัย และรักษาโรคทางจิตเวชเนนปญหาการรักษา และการ
จัดการกับสภาฉุกเฉินทางดานจิตเวช เปนการนําเอาความรูทางดานจิตเวชไปใชควบคุมการรักษาโรคทาง
รางกาย
Study to gain more knowledge and skills in diagnosis and management of
psychiatric cases focussing on methods of treatment and psychiatric knowledge and skills in control
and management of physical illnesses.
1901 530

จักษุวิทยา
3 (1-4-0)
Ophthalmology
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน :
รายวิชาทีต่ อ งเรียนควบคูกนั :
โรคตาที่พบบอย และสามารถตรวจวินิจฉัยแยกโรคตาที่เปนอันตรายรายแรง และไมรายแรง พรอม
ทั้งรูจักการสงตอผูปวยตาไปยังจักษุแพทยเพื่อการรักษาตอไป และสามารถผาตัดเล็กโรคที่งายและจําเปน
Study common eye diseases and idenfification of sevee and criticl cases as a basis for
case referral. Practice minor, simple and necessary surgery.
1901 531
นิติเวชศาสตร
2 (2-0-0)
Forensic Medicine

รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน :
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั :
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการแพทย และการประกอบวิชาชีพทางการแพทย หลักการและวิธีพิสูจน
ขอเท็จจริงทางการแพทย เพื่อชวยแกปญ
 หาทางกฎหมายทั้งในการตรวจผูปว ยทางนิติเวชศาสตรการ
ชันสูตรพลิกศพ การตรวจหาสารพิษในสิ่งสงตรวจจากผูป วยหรือจากศพ การตรวจวัตถุพยานในคดีทางเพศ
และวัตถุพยานอื่น ๆ
Study health-related and medical profession laws. Principles of validating medical
evidences to help solving medico-legal problems. Death certification and enquiry into the cause of
a death, examination of poisonous substances in specimens obtained from patien of deceased,
and examination of evidence-object in sexual assault case and others.
1901 532

วิสัญญีวทิ ยา
3 (1-4-0)
Anesthesiology
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน :
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั :
สภาวะและการเตรียมผูปว ยกอนดมยาสลบ คุณสมบัตขิ องยาสลบ และยาชาพรอมเทคนิคทีใ่ ช และ
วิธีแกไขฤทธิแ์ ทรกซอนที่เกิดขึ้น การทบทวนสรีรวิทยาของระบบหายใจ และระบบไหลเวียนเลือดที่
เกี่ยวของ ฝกปฏิบัติการใหยาสลบ และยาชา การใหการชวยเหลืออยางรีบดวนในดานการหายใจและหัวใจ
หยุดอยางมีประสิทธิภาพ
Study preoperative conditions and preparation of a patient for anesthesia. Study properties
of general and local anesthetic agents as well as the administration techniques and the
complication management. Review physiology of respiratory and circulatory systems. Practice in
administering general and local anesthesia and the cardio-pulmonary ressuscitation

1901 533

เวชศาสตรชมุ ชน 5
3 (1-4-0)
Community Medicine V
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน :
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั :
การบริหารงานสาธารณสุข เทคนิคการใหความรู การวิจารณวารสารทางวิชาการอยางเปน
วิทยาศาสตร ฝกปฏิบตั ิงานที่โรงพยาบาลชุมชน เกี่ยวกับการใหบริการผูปวยแบบผสมผสาน การบริการ
สาธารณสุขมูลฐาน ระบบการรับสงตอผูป วย การประสานงานสาธารณสุขระดับอําเภอ ฝกหัดการสอน
บุคลากรสาธารณสุขอื่น ๆ เพื่อสรางเจตคติที่ดีในดานการแพทยและ สาธารณสุขโดยเฉพาะระดับชุมชน

Study health administration, teaching technique,critical and scientific appraisal of academic
articles. Practice integrated health care. Primary health care. Referral system. Co-ordination of
health care delivery at the community hospital. Practice teaching and training health professionals
at the community level.
1901 534

อาชีวเวชศาสตร
2 (2-0-0)
Occupational Medicine
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน :
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั :
ทฤษฎีและความรูพื้นฐานของโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ และโรคเกี่ยวเนื่องจากการทํางานทั้ง
โรคติดเชื้อ และโรคไมติดเชื้อ รวมทั้งการบาดเจ็บเฉียบพลันจากการอุบัติเหตุการทํางาน หรือการบาดเจ็บ
ซ้ําบอย ๆ กฎหมายเกี่ยวกับสารพิษ กฎหมายประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน ระบบบันทึกสุขภาพ การ
ตรวจรางกายทั้งกอนและหลังเขาทํางาน การจัดสถานที่และสิ่งแวดลอมในการทํางานใหเหมาะสม เพื่อการ
ปองกันโรค และการรักษาโรคจากการประกอบอาชีพ
Study basic knowledges of occupational and work-related diseases including infectious and
non-infections disease. Acute injury from work accidents, or repeated injuries,toxicology laws,social
laws, disability compensation fund, health record system,pre-and post-work physical
examination,proper management of working place and environment so as to prevent work-related
diseases.
1901 535

เวชศาสตรฟน ฟู
2 (2-0-0)
Rehabilitation Medicine
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน :
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั :
แนวคิดและฝกทักษะในการฟนฟูสภาวะผูปวย พรอมทั้งสามารถสงตอผูปวยไดอยางเหมาะสมตาม
เกณฑที่แพทยสภากําหนดไว
Study concepts and train skills in rehabillitation of disabled conditions and able to refer
patients properly.

1901 536

ศัลยศาสตร 3
4 (2-4-0)
Surgery III
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน :
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั :
ความรูพื้นฐานของการดูแลผูปวยและปฏิบัติงานที่หอผูปวยใน หองตรวจผูปว ยนอกและหองฉุกเฉิน
โดยเนนศัลยศาสตรทรวงอก กุมารศัลยศาสตร ศัลยศาสตรระบบทางเดินปสสาวะศัลยศาสตรตกแตง และ
ประสาทศัลยศาสตร
Study basic knowledge and practice management skills in a surgical ward,out-patient
department and emergency room with emphasis on chest surgery, oeduatruc surgery,uro-genital
surgery, plastic surgery and neurosurgery.
1901 537

ศัลยศาสตร 4
2 (0-4-0)
Surgery IV
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน :
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั :
ศึกษาเพิ่มเติม และทบทวนความรูพื้นฐานของการดูแลผูปวยศัลยกรรมทั่วไป ตลอดจนทฤษฎีของ
ศัลยศาสตรหตั ถการ ปฏิบตั ิงานในหอผูปวยศัลยกรรมทั่วไป ฝกหัดเทคนิคตาง ๆ ในการผาตัดเขาชวยใน
หองผาตัด ตลอดจนไดมีโอกาสทําบางสวนของการผาตัดงาย ๆ โดยมีอาจารยควบคุม
Study and review basic knowledges and skills of general surgery and operative surgery.
Practice surgical techniques in a general surgery ward and operating rooms. Practice to do simple
surgical procedures under supervision of surgeons.
1901 538

ศัลยศาสตรออรโธปดิกส 1
3 (1-4-0)
Orthopedic Surgery I
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน :
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั :
โรคหรือหารบาดเจ็บของกระดูกขอและเนือ้ เยื่อออนที่สัมพันธกันตั้งแตพยาธิสรีรวิทยาอาการและ
อาการแสดง การวินิจฉัยโรค จนถึงการบําบัดรักษา
Study pathologic physiology,symptoms and signs, diagnosis and treatment of diseases of
injuries of bones, joints and related soft tissues.

1901 539

สูติศาสตร
5 (3-4-0)
Obstetrics
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน :
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั :
สูติศาสตรปกติ ไดแก การตั้งครรภ การเจ็บครรภ การคลอด การวินิจฉัยการตัง้ ครรภ การ
เปลี่ยนแปลงทางกายวิภาคและสรีรวิทยาของการตั้งครรภ การคลอดและระยะหลังคลอด การดูแลรักษา
ทารกแรกเกิดเบื้องตน สูตศิ าสตรผิดปกติในระยะตาง ๆ ของการตั้งครรภ ระยะคลอดและระยะหลังคลอด
โรคแทรกซอนตาง ๆ ทางนรีเวช ทางอายุรศาสตร และศัลยศาสตรที่พบบอยในขณะตั้งครรภ และระยะการ
คลอด การปฏิบัติงานเพื่อใหมีความสามารถในการตรวจวินิจฉัยภาวะปกติ และภาวะผิดปกติของการ
ตั้งครรภและการคลอด ดูแลสตรีมีครรภขณะตั้งครรภ ระยะเจ็บครรภและระยะหลังคลอด สามารถทําคลอด
ปกติ และใหการดูแลทารกแรกเกิดที่ปกติได
Study normal obstetrics, i.e., pregnancy, lobour, delivery, diagnosis of pregnancy,
anatomical and physiological change in prehnancy, delivery and puerperium and pregnancy,
abonormal labour and puerperium. Commonly gynecologic, medical and surgical complication in
pregnancy and delivery. Practice to develop skill in diagnosis of nor mal pregnancy and
abonormalities of pregnancy and labour. Skills in antenatal care, lobour, delivery and puerperium
care. Practice normal delivery and newborn care.
1901 566

อายุรศาสตร 3
4 (0-8-0)
Medicine III
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน :
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั :
ปฏิบัติงานดูแลผูปว ยทางอายุรกรรมเนนทักษะในการซักประวัติ การตรวจรางกาย
การตั้งสมมติฐาน และวินิจฉัยแยกโรคจากขอมูลที่รวบรวมได การตรวจทางหองปฏิบัติการที่จําเปน และการ
แปลผล รวมทั้งการบันทึกรายงานและติดตามการเปลีย่ นของผูปวยภายใตความดูแลของอาจารยฝกทําหัตถุ
การทางคลินกิ เบื้องตน
Practice in taking care of medical cases focussing on history-taking,physical examination,
hypothesis generation, and differential diagnosis from all available data, necessary laboratory
investigations and thair interpretations. Medical record,follow-up patient and practice common
procedural skills under supervision.

1901 567

อายุรศาสตร 4
2 (2-0-0)
Medicine IV
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน :
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั :
ทฤษฎีการดูแลผูปวยอายุรกรรมที่มีปญหาซับซอนขึ้นกวาเดิม ศึกษาการทําหัตถการ ทางคลินิก
เพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มความชํานาญในการตรวจวินิจฉัยโรค การรักษาโรค และการเขียนรายงานผูปวยเนน
ประสบการณการแกปญหาและเรียนรูดว ยตนเอง การคิดอยางมีวิจารญารณ อภิปรายปญหาผูปวยภายใต
ความดูแลของอาจารย
Study knowledges in dealing with more complicated medical cases, Practice more
procedural clinical skills in order to gain experiences and skills in examination,diagnosis,
management and writing-up reports of medical cases. The course emphasizes problem solving,
self-directed learning skills and critical thinking ability of the students. Practice to present cases and
discussion under supervision of teachers.

1901 568

โสต นาสิก ลาริงซวทิ ยา
3 (1-4-0)
Otorhinolaryngology
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน :
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั :
ความรูเกี่ยวกับโรคตาง ๆ และกลุมอาการของโรคทางหู คอ จมูก และอวัยวะขางเคียงที่พบไดบอย
ในประเทศไทย โดยรูสมมติฐาน การดําเนินโรค การวินิจฉัย การรักษา และการปองกัน นักศึกษา
รูขีดความสามารถของตนเอง รูจักปรึกษา และขอคําแนะนําจากผูเชีย่ วชาญไดอยางเหมาะสม
Study knowledge of diseases of ears, noses, throat and adjoining organs that commonly
found in Thailand.Study hyothesis, natural history, diagnosis, treatment and prevention of those
diseases. Practice to gain self-assessment of their own capabillibies and know how to consult and
refer cases appropriately
1901 600

นิติเวชศาสตร
1 (1-0-2)
Forensic Medicine
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : สอบผานการเรียนทุกรายวิชาชั้นปที่ 5
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั : ไมมี
บทบาทของแพทยในทางนิติเวช พระราชบัญญัติวาดวยการชันสูตรพลิกศพ กฎหมายที่
เกี่ยวของกับการแพทย หลักการและวิธีพสิ ูจนขอเท็จจริงทางการแพทยเพื่อประโยชนตอกระบวนการ
ยุติธรรม การตรวจผูปวยคดี การบันทึกขอมูลผูปวยคดี การชันสูตรพลิกศพในรายที่ตายโดยผิด
ธรรมชาติ การปฏิบัติเกี่ยวกับพยานหลักฐานทางการแพทย การตรวจหาสารพิษใน สิ่งสงตรวจจาก

ผูปวยหรือศพ การตรวจวัตถุพยานในคดีทางเพศ และวัตถุพยานอื่น ๆ การลงความเห็นเกี่ยวกับผูปวยคดี
อุบัติเหตุจราจร การกระทําทารุณกรรม การเปนพยานศาลและนิติจิตเวช
Doctor’s role in forensic medicine, forensic medicine law, forensic methods, medical
examination and records, autopsy of abnormal deaths, medical evidence, management, poison
detection, evidence in sexual, traffic and traumatic cases, child abuse, being a legal witness,
psychiatric forensic medicine.
1901 601

จิตเวชศาสตรฉุกเฉิน
1 (1-0-2)
Emergency Psychiatry
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : สอบผานการเรียนทุกรายวิชาชั้นปที่ 5
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั : ไมมี
การจัดการเบื้องตนกับสภาวะฉุกเฉินตางๆทางดานจิตเวช หลักการเจรจาตอรองในภาวะวิกฤติ
Management of emergency psychiatric problems, negotiation in emergency conditions and
crisis intervention.
1901 602

เวชปฏิบัติอายุรศาสตร 1
3 (0-6-3)
Clerkship in Medicine 1
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : สอบผานการเรียนทุกรายวิชาชั้นปที่ 5
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั : ไมมี
การปฏิบัติงานที่หอผูปวยอายุรกรรมและแผนกผูปวยนอกรวมกับบุคลากรอื่น ๆ การเก็บ
รวบรวมขอมูลทางคลินกิ การบันทึกเวชระเบียน การตรวจทางหองปฏิบัติการ การวินิจฉัยโรค การใหการ
ดูแลรักษา การเลือกใชยาอยางเหมาะสม การติดตามอาการและการเปลี่ยนแปลงการรักษา การปฏิบัติ
หัตถการ การใหคําแนะนําแกผูปวยและญาติ การสงตอผูปวย การทํางานเปนทีมเพื่อปองกัน สงเสริมและ
ฟนฟูสุขภาพ การนําความรูท างจิตเวชศาสตรมาใชควบคูกับการทําการรักษาโรคทางกาย การศึกษาคนควา
ดวยตนเองอยางตอเนื่อง
Clerkship in inpatient medical ward and outpatient departments: cooperative working with
doctors and medical personnels, clinical data gathering, medical records, laboratory investigations,
diagnoses, treatment, drug usage, follow up progress of treatment, procedure skills in medicine,
consultation, referring, team work in diseases prevention, health promotion and rehabilitation,
application of psychiatry in care of somatic diseases, continuous self-learning.

1901 603

เวชปฏิบัติอายุรศาสตร 2
Clerkship in Medicine 2

3 (0-6-3)

รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : 1901 602
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั : ไมมี
ทักษะและปฏิบัติงานที่หอผูป วยอายุรกรรมและแผนกผูป วยนอก เปนการศึกษา
ตอเนื่องจากเวชปฏิบัติอายุรศาสตร 1
Cinical skills in inpatient medical ward and outpatient departments, continue from Clerkship
in Medicine 1.
1901 604

เวชปฏิบัตศิ ลั ยศาสตร 1
3 (0-6-3)
Clerkship in Surgery 1
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : สอบผานการเรียนทุกรายวิชาชั้นปที่ 5
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั : ไมมี
การทํางานรวมกับแพทย และบุคลากรทางการแพทย ในกลุมงานศัลยกรรม การประยุกต
ความรูและทักษะตาง ๆ ในการดูแลผูปว ยศัลยศาสตรและปฏิบัติหตั ถการ การดูแลผูป วยอยางครบวงจรเปน
องครวมและตอเนื่อง การบันทึกเวชระเบียน จริยศาสตร กฎหมายที่เกี่ยวของ การใหการรักษาการประเมิน
ขอจํากัดของตนเอง การปรึกษาผูเชี่ยวชาญหรือผูมีประสบการณมากกวา การสงตอผูปว ยไดอยางเหมาะสม
การนําความรูท างจิตเวชศาสตรมาใหควบคูกับการทําการรักษา โรคทางกาย การคนควาดวยตนเองอยาง
ตอเนื่อง
Co-operative working with doctors and medical personnels in surgical departments: patient
care in surgery, procedure skills, basic operative skills, holistic care, medical records, medical
ethics and related laws, treatment, self-restrictions assessment, consultation with specialists and
proper referring, application of psychiatry in care of somatic diseases, continuous self-learning.
1901 605

เวชปฏิบัตศิ ลั ยศาสตร 2
3 (0-6-3)
Clerkship in Surgery 2
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : 1901 604
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั : ไมมี
การฝกทักษะและปฏิบัตติ นในกลุมงานศัลยกรรมและแผนกผูปวยนอกรวมกับแพทยและบุคลากรอื่น
ๆ เพื่อประยุกตความรูและทักษะตาง ๆ ในการดูแลผูป วยศัลยศาสตร
เปนการศึกษาตอเนื่องจากเวช
ปฏิบัตศิ ัลยศาสตร 1
Clinical skills in Surgical Department, continue from Clerkship in Surgery 1.

1901 606

เวชปฏิบัติกมุ ารเวชศาสตร 1
3 (0-6-3)
Clerkship in Pediatrics 1
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : สอบผานการเรียนทุกรายวิชาชั้นปที่ 5
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั : ไมมี

การทํางานรวมกันเปนทีมรวมกับแพทยและบุคลากรทางการแพทย ในกลุมงานกุมารเวชกรรม
การประยุกตความรูและทักษะตาง ๆ ในการดูแลผูปวยกุมารเวชศาสตร การดูแลผูปวยอยางครบวงจร
และเปนองครวม การบั น ทึ ก เวชระเบี ย น จริ ย ศาสตรและกฎหมายที่เกี่ยวของ การปฏิบัตหิ ัตถการ
การรักษา การประเมินขอจํากัดของตนเอง การปรึกษาผูเชี่ยวชาญหรือผูมีป ระสบการณ มากกวา การสง
ต อการค นคว าด ว ยตั ว เองอยา งตอเนื่อ ง การนําความรูท างจิต เวชศาสตรมาใชควบคูกับการรักษาโรค
ทางกาย
Cooperative working with doctors and medical personnel in Pediatric Department: patient
care in surgery and procedure skills, basic operative skills, holistic care, medical records, medical
ethics and related laws, treatment, self-restrictions assessment, consultation with specialists and
proper referring, application of basic psychiatry in care of somatic diseases, continuous selflearning.
1901 607

เวชปฏิบัติกมุ ารเวชศาสตร 2
3 (0-6-3)
Clerkship in Pediatrics 2
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : 1901 606
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั : ไมมี
การปฏิบตั ิงานในกลุมงานกุมารเวชกรรม และแผนกผูปว ยนอกรวมกับบุคลากรอื่น ๆ เพื่อประยุกต
ความรูและเพิม่ ทักษะตาง ๆ ในการดูแลผูปวยกุมารเวชศาสตร เปนการศึกษาตอเนื่องจากเวชปฏิบัติกุมาร
เวชศาสตร 1
Clinical practice in Pediatric Department, continue from Clerkship in Pediatrics 1.
1901 608

เวชปฏิบัตินรีเวชวิทยา
3 (0-6-3)
Clerkship in Gynecology
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : สอบผานการเรียนทุกรายวิชาชั้นปที่ 5
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั : 1901 609
การสัมภาษณประวัติ ตรวจวินิจฉัย การบันทึกเวชระเบียน และดูแลรักษาโรคทางนรีเวชทั้ง
ผูปว ยนอกและผูปวยใน การปฏิบัติหัตถการและการตรวจพิเศษ เกี่ยวกับผูปว ยนรีเวชไดตามทีก่ ําหนด
ตรวจสอบความพรอมผูปวยกอนผาตัด เขาชวยผาตัดผูปวยนรีเวช ใหคําแนะนําปรึกษาแกผูปวยและ
ญาติ โดยหลักการดูแลผูปวยอยางครบวงจรเปนองครวมและตอเนื่อง จริยศาสตรและกฎหมายที่
เกี่ยวของ การใหการรักษา การประเมินขอจํากัดของตนเอง การปรึกษาผูเชี่ยวชาญหรือผูที่มีประสบการณ
มากกวา การสงตอผูปวยไดอยางเหมาะสม การนําความรูทางจิตเวชศาสตรมาใชควบคูกับการทําการรักษาโรค
ทางกาย และศึกษาคนควาดวยตนเองอยางตอเนื่อง
Clinical skills in gynecology: history taking, physical examinations, medical records in
outpatients and inpatients departments, procedure skills and special treatment, pre and post
operative care, basic operative skills, counseling, holistic care, medical ethics and related laws,

treatment, self-restrictions assessment, consultation with specialists and proper referring,
application of psychiatry in care of somatic diseases, continuous self-learning.
1901 609

เวชปฏิบัติสตู ิศาสตร
3 (0-6-3)
Clerkship in Obstetric
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : สอบผานการเรียนทุกรายวิชาชั้นปที่ 5
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั : 1901 608
ทักษะในหนวยฝากครรภ หองคลอด หอผูปวยหลังคลอด การตรวจผูฝากครรภ ทั้งปกติและที่มี
ภาวะเสี่ยง การตรวจพื้นฐาน การตรวจพิเศษที่จําเปน การดูแลในหองคลอด ทําคลอดปกติและที่มี
ภาวะแทรกซอน ชวยทําคลอดโดยใชสูติศาสตรหัตถการ การเขาชวยผาตัดคลอด การทําหมันหลังคลอด
การใหคําปรึกษาดานรักษา การใหคาํ แนะนําเกี่ยวกับการวางแผนครอบครัว การปองกันโรค การสงเสริม
สุขภาพ การนําความรูทางจิตเวชศาสตรมาใชควบคูกบั การทําการรักษาโรคทางกาย การคนควาดวยตนเอง
อยางตอเนื่อง
Clinical skills in antenatal care, labor room, postpartum ward: normal, high risk antenatal
care, basic procedures, special treatment, care in delivery room, assisting of normal and abnormal
labor, obstetrics operations, tubal ligation, family planning counseling, diseases prevention and
health promotion, application of psychiatry in care of somatic diseases, continuous self-learning.

4 (0-8-4)
เวชปฏิบัติออรโธปดิกส
Clerkship in Orthopedics
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : สอบผานการเรียนทุกรายวิชาชั้นปที่ 5
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั : ไมมี
เนนความสามารถในการวินิจฉัย การดูแลผูปวยบนหอผูปวย การบันทึกเวชระเบียน การ
ปฏิบตั ิการใสเฝอก ทําการดึงกระดูก ขอเคลื่อนใหเขาที่ รักษาผูปว ยพื้นฐานที่แพทยเวชปฏิบตั ิทวั่ ไปทําได
ตรวจผูปว ยนอก อยูเวร เขาชวยผาตัด ประเมินขีดความสามารถของ ตนเอง ปรึกษาผูเ ชีย่ วชาญ การเตรียม
ผูปวยกอนสงตอและสงตอผูป วยไดอยางเหมาะสม การนําความรูท างจิตเวชมาใชควบคูกบั การรักษาโรคทาง
กาย การคนควาดวยตนเองอยางตอเนื่อง
Clinical skills in ward, diagnoses, treatment, medical record, basic operative skills and
procedures skills, casting skills, manipulation in fracture and dislocation, skills for general
practitioner, appropriate treatment according to own capability, consultation with specialist first aid,
and proper referring system, clerkship in outpatient departments, application of psychiatry in care
of somatic diseases, continuous self-learning.
1901 610

1901 611

เวชปฎิบัตฉิ กุ เฉิน
Clerkship in Emergency Medicine

4 (0-8-4)

รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : สอบผานการเรียนทุกรายวิชาชั้นปที่ 5
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั : ไมมี
การทํางานรวมกับแพทย และบุคลากรทางการแพทย ที่หองตรวจฉุกเฉิน ประยุกตความรูและ
ทักษะตาง ๆ ในการวินิจฉัย การบําบัดรักษาและทําหัตถการที่จําเปน การดูแลผูปวยฉุกเฉิน และ
อุบัติเหตุ การดูแลผูปวยแบบองครวม จริยศาสตร และกฎหมายทีเ่ กี่ยวของ การปฏิบัติกรณีผูปวยคดี
ประเมินขอจํากัดของตนเอง การปรึกษาผูเชี่ยวชาญหรือผูมีประสบการณมากกวา สงตอผูปวยไดอยาง
เหมาะสม การสื่อสารกับผูปว ยและญาติในภาวะฉุกเฉิน บันทึกเวชระเบียน คนควาดวยตนเองอยางตอเนื่อง
Co-operative working with doctor and medical staff at emergency room: applying
knowledges and skills of making diagnoses, treatment of emergent and accident patients, holistic
care, medical ethics, and related laws, prosecuted treatment of patients, appropriate treatment
according to own capability, consultation with specialist and proper referring, communication with
patient and relatives in emergent condition; medical record, continuing self-learning.
1901 612

กุมารเวชศาสตร 2
8 (0-16-2)
Pediatrics II
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน :
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั :
ความรูประยุกตทางคลินิก ความชํานาญเชิงหัตถการ และทัศนคติในการแกปญหาสุขภาพเด็กทาง
คลินิก โดยคํานึงถึงสุขภาพเด็กและครอบครัว การสงเสริม การปองกัน และการรักษาสุขภาพอยางมีระบบ
การใหเหตุผลทางการแพทย การศึกษาคนควาดวยตนเองอยางตอเนื่อง การนําเสนอและสงปรึกษาปญหา
ผูปวยตอผูชํานาญการและการสงตอผูปวยเขารับการรักษาอยางมีประสิทธิภาพ
Application of knowledge and skills for patient care in pediatrics, procedure, attitude of
problem solving in holistic care, health promotion, rational treatment which are of public health
importance, clinical reasoning, taking account of principle of evidence-based medicine, self study,
consult and presentation problem to specialist and referring care.
1901 613

ศัลยศาสตร 3

12 (0-24-1)

Surgery III
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน :
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั :
วิชานี้ประกอบดวยการฝกปฏิบตั ิในหอผูปวยและการอภิปรายขางเตียงผูป วย ปฏิบตั ิงานใน
ลักษณะของแพทยฝกหัด ในการซักประวัตติ รวจรางกาย สืบคนโรค ตลอดจนใหการรักษาเบื้องตนตอผูปว ย
ใหการดูแลและรับผิดชอบการรักษาของอาจารยแพทยหรือผูที่ไดรับมอบหมาย โดยจัดนักศึกษาแพทยใน
กลุมแพทยใหการรักษาการเรียนการสอนจะเนนหนักในภาคปฏิบัตคิ วบคูไปกับพืน้ ฐานทางทฤษฎี นักศึกษา
จะตองเรียนรูถ ึงหลักการรักษาทางศัลยกรรมตลอดจนปญหาในการดูแลผูปวยกอนและหลังผาตัด การ

วินิจฉัยและการแกไขภาวะแทรกซอนหลังการผาตัดได นักศึกษาแพทยจะไดรับความรูในการบริการรักษา
ตอผูปวยอยางประหยัดและมีประสิทธิผล โดยคํานึงถึงความเปนมนุษยของผูปวยและญาติผูปวยดวยเปน
สําคัญ
Cooperative working with doctors and medical personnel, principle of care, history taking,
physical examination, clinical reasoning, laboratory investigation, rational treatment, medical
records completion, procedural skills application of knowledge and skills for patient care in surgery
by taking account of principle of evidence-based medicine, ethics and related human laws.
1901 614

สูติศาสตรและนรีเวชวิทยา 2
6 (0-12-2)
Obstetrics and Gynecology II
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน :
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั :
ปฏิบัติการทางคลินิกเกี่ยวกับการตรวจ วินิจฉัย รักษา และปองกันปญหาที่พบบอยทางสูติศาสตร
และนรีเวชวิทยา รวมทั้งการใชเทคนิคชัน้ สูง และเครือ่ งมือที่เหมาะสม
Clinical practice in physical examination, diagnosis, treatment and prevention of common
problems in Obstetrics and Gynecology including high and appropriate technology.
1901 615

ออรโธปดิกส 2
6 (0-12-2)
Orthopedics II
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน :
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั :
ปฏิบัติการทางคลินิกออรโธพีดิกส โดยเนนโรคและการบาดเจ็บทางออรโธพีดิกสที่พบบอยและ
จําเปนสําหรับแพทยเวชปฏิบัติ
Clinicak clerkship in Orthopedics. Concentrating on common orthopedic problems and
trauma for the general practitioner.
1901 616

อายุรศาสตร 3
12 (0-24-2)
Medicine III
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน :
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั :
ฝกปฏิบตั ิทางคลินิก เพื่อใหเกิดทักษะในการตัดสินใจในการดูแลรักษาโรคและปญหาที่พบบอยทาง
อายุรศาสตรไดเหมาะสม ดูแลรักษาผูปว ยในภาวะฉุกเฉิน การทํางานเปนทีม คุณธรรมและจริยธรรม
วิชาชีพ

Clinical clerkship. Skills on decision making, management and treatment of common
medical problems and diseases. Medical emergency management, team working and
communication skills. Medical ethics and professional disciplines are emphasized.
1901 617

กุมารเวชศาสตร 3
3 (0-6-0)
Pediatrics III
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน :
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั :
ฝกงานที่หนวยผูปว ยนอก หอผูปวยใน และหองฉุกเฉินโดยมีความรับผิดชอบเทาเทียมกับแพทย
แตอยูภายใตความดูแลของอาจารย เปนการนําความรูความสามารถในการปฏิบัติทั้งหมดมาใชในการดูแล
รักษา และแกปญหาของผูปวยเด็ก รูขอบเขตความสามารถของตนเองในการดูแลรักษาผูปวย ทําใหรูจัก
ปรึกษา และขอคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญไดอยางเหมาะสม
Practice in out-patient,in patient and emergency departments with full responsibility as with
a physician,but under close supervision of pediatricians.Study the application of knowledges to
managing and problem-solving sick children.Study to know their own limitation in managing
diseases,and to know how to consult a specialist,when needed,appropriately
1901 618

กุมารเวชศาสตร 4
3 (0-6-0)
Pediatrics IV
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน :
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั :
ฝกงานที่หนวยผูปว ยนอก หอผูปวยในและหองฉุกเฉิน โดยมีความรับผิดชอบเทาเทียมกับแพทยแต
อยูภายใตความดูแลของอาจารย เปนการนําความรูความสามารถในการปฏิบัติงานมาใชในการดูแล และ
แกปญหาผูปวยเด็กที่ยุงยากสลับซับซอนมากขึ้น
Practice in out-patien,in-patient and emergency departments with full responsibility as with
a physician,but under close supervision of pediatricians.Study the application of knowledges to
managing and problem-solving more complicated cases of sick children.

4 (1-6-0)
เวชศาสตรฉกุ เฉิน
Medical Emergency
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน :
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั :
ปฏิบัติงานในหองผูปวยฉุกเฉิน โดยใหมีความสามารถแกปญหา และใหการบําบัดรักษาผูปวย
อุบัติเหตุและฉุกเฉินไดเหมาะสมและทันทวงที
1901 619

Practice in emergency room to acquire skills in problem-solving and managing emergency
cases properly and timely.
1901 620

ศัลยศาสตร 5
4 (0-8-0)
Surgery V
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน :
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั :
ปฏิบัติงานในความดูแลของอาจารยในหอผูปวย หองผาตัดฉุกเฉิน คลินกิ ศัลยกรรมทัว่ ไป หอง
ผาตัดเล็ก หองผาตัดใหญ เนนในสาขาศัลยกรรมทั่วไป เพื่อใหไดตามเกณฑมาตรฐานของแพทยสภา
Practice under supervision in a surgical ward,emergency room,general surgical clinic,minor
operating room and major operating theatres with emphasis on practice in general surgery.
1901 621

ศัลยศาสตร 6
4 (0-8-0)
Surgery VI
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน :
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั :
ปฏิบัติงานในความดูแลของอาจารยในหอผูปวย หองผาตัดฉุกเฉิน คลินกิ ศัลยกรรมทัว่ ไป คลินิก
ศัลยกรรมเฉพาะทางทุกสาขา หองผาตัดเล็ก หองผาตัดใหญ เนนในสาขาศัลยศาสตรระบบทางเดินปสสาวะ
ศัลยศาสตรตกแตง และกุมารศัลยศาสตรเพื่อใหไดตามเกณฑมาตรฐานของแพทยสภา
Practice under supervision in a surgical ward,emergency room,general surgical clinic,
specialty clinics,minor operating room and major operating theater with emphasis on surgery of
uro-genital systems,plastic surgery and pediatric surgery.
1901 622

ศัลยศาสตร 7
4 (0-8-0)
Surgery VII
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน :
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั :
ปฏิบัติงานในความดูแลของอาจารยในหอผูปวย หองผาตัดฉุกเฉิน คลินกิ ศัลยกรรมทัว่ ไป คลินิก
ศัลยกรรมเฉพาะทางทุกสาขา หองผาตัดเล็ก หองผาตัดใหญ เนนในสาขาประสาทศัลยศาสตรและ
ศัลยศาสตรทรวงอก เพื่อใหไดตามเกณฑมาตรฐานของแพทยสภา
Practice under supervision on a surgical ward,emergency room,general surgery
clinic,sprcialty clinics,minor operating room and major operating theatres with emphasis on
neurosurgery and chest surgery.
1901 623

ศัลยศาสตร ออรโธปดิกส 2

2 (0-6-0)

Orthopedic Surgery II
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน :
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั :
ปฏิบัติงานดูแลผูปวยที่เปนโรคหรือบาดเจ็บกระดูกกับขอและเนื้อเยื่อออนเพื่อเพิ่มประสบการณ
จะตองมีความรับผิดชอบมากขึ้น เชน จะตองเขาเฝอกปูนและดึงกระดูกแขน ขา ไดถูกตองตามเทคนิค โดย
มีอาจารยควบคุมดูแลอยางใกลชิด ตลอดจนอภิปรายใหความคิดเห็นในผูปวยที่รบั ผิดชอบ
Practice skill in management of diseases or injuries of bones,joints and soft tissues.Practice
to develop skills in reduction of simple fractures and dislocations of extremties, and plaster cast
splintage under close supervision.Practice to present cases and discussions.
2 (0-6-0)
ศัลยศาสตร ออรโธปดิกส 3
Orthopedic Surgery III
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน :
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั :
ปฏิบัติงานดูแลผูปวยที่เปนโรคหรือบาดเจ็บกระดูกกับขอและเนื้อเยื่อออนเพื่อเพิ่มประสบการณ
จะตองมีความรับผิดชอบมากขึ้น เชน จะตองเขาเฝอกปูนและดึงกระดูกแขน ขา ไดถูกตองตามเทคนิค โดย
มีอาจารยควบคุมดูแลอยางใกลชิด ตลอดจนอภิปรายใหความคิดเห็นในผูปวย
Practice skill in management of diseases or injuries of bones,joints and soft tissues.Practice
to develop skills in reduction of simple fractures and dislocations of extremties, and plaster cast
splintage under close supervision.Practice to present cases and discussions.
4 (0-8-0)
1901 625
สูติศาสตร-นรีเวชวิทยา 1
Obstetrics and Gynecology I
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน :
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั :
ฝกปฏิบัติงานเพิ่มประสบการณใหมีความสามารถ และความมั่นใจในการใหการปองกันการตรวจ
วินิจฉัยและดูแลรักษา ตลอดจนการใหความรู คําแนะนําเกี่ยวกับปญหาที่พบบอยทางสูติศาสตรและนรีเวช
วิทยา ตามเกณฑของแพทยสภา
Practice to gain more experience and confidence in obstetric and gynecologic
examination,diagnosis,prevention and management as well as skill in patient’s education of the
commonly found obstetric and gynecologic problems.
1901 624

1901 626

สูติศาสตร-นรีเวชวิทยา 2
Obstetrics and Gynecology II
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน :
รายวิชาทีต่ อ งเรียนควบคูกนั :

2 (0-4-0)

ฝกปฏิบัติงานเพิ่มประสบการณใหมีความสามารถ และความมั่นใจในการใหการปองกันการตรวจ
วินิจฉัยและดูแลรักษา ตลอดจนการใหความรู คําแนะนําเกี่ยวกับโรคมะเร็งที่พบบอยทางนรีเวชวิทยา ภาวะ
มีบุตรยาก การวางแผนครอบครัวและภาวะผิดปกติของฮอรโมนทางนรีเวชวิทยา เวชศาสตรมารดาและ
ทารก
Practice to gain more experience and confidence in prevention,examination,diagnosis and
management as well as skill in parent’s education of the commonly found gynecologic
cancer,infertility,family planning and disorders of gynecologic hormone.
1901 527

อายุรศาสตร 5
4 (0-8-0)
Medicine V
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน :
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั :
ฝกงานดูแลผูปวยอายุรกรรมที่มีปญหาซับซอนขึ้นกวาเดิมไวในความดูแลไดทําหัตการทางคลินิก
เพิ่มขึ้น เพิ่มความชํานาญในการตรวจวินจิ ฉัยโรค การรักษาโรค และการเขียนรายงานผูปวย เนน
ประสบการณแกปญหา และเรียนรูดวยตนเองการคิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายปญหาผูปวยภายใตความ
ดูแลของอาจารย
Practice skill taking care more complicated medical cases. Practice more complicated
clinical procedures and gain expertises in examination, diagnosis and reporting, focusing on
problem-solving ability, self-directed learning and critical thinking. Practice to present cases and
discussion under supervision of teachers.
1901 628

อายุรศาสตร 6
4 (0-8-0)
Medicine VI
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน :
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั :
ฝกงานที่หอผูปวยในและหองตรวจผูปวยนอก โดยมีความสามารในการเก็บรวบรวมขอมูลทาง
คลินิก การตรวจ ใหการดูแลรักษา การเลือกการตรวจทางหองปฏิบัติการที่จําเปน การติดตามอาการและ
เปลี่ยนแปลงการรักษาอยางใกลชิดรวมกับแพทยผูดูแลผูปวยตามเกณฑมาตรฐานของแพทยสภา ประเมิน
ความสามารถของตนเอง และสงตอผูปว ยไดอยางเหมาะสม
Practice at out-patient and in-patient department to gain skills in clinical data collection,
examination, treatment, selection of necessary laboratory investigation, follow-up and improve the
management plans under supervision of the responsible physician. Ability to self-assessment and
make referral to experts appropriately.
1901 629

อายุรศาสตร 7

4 (0-8-0)

Medicine VII
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน :
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั :
ฝกงานที่หอผูปวยในและหองตรวจผูปวยนอก โดยมีความสามารในการเก็บรวบรวมขอมูลทาง
คลินิก การตรวจ ใหการดูแลรักษา การเลือกการตรวจทางหองปฏิบัติการที่จําเปน การติดตามอาการและ
เปลี่ยนแปลงการรักษาอยางใกลชิดรวมกับแพทยผูดูแลผูปวยตามเกณฑมาตรฐานของแพทยสภา ประเมิน
ความสามารถของตนเอง และสงตอผูปว ยไดอยางเหมาะสม
Practice at out-patient and in-patient department to gain skills in clinical data collection,
examination, treatment, selection of necessary laboratory investigation, follow-up and improve the
management plans under supervision of the responsible physician. Ability to self-assessment and
make referral to experts appropriately.

ค. กลุมวิชาชีพเลือก
วิชาชีพเลือกชั้นปที่ 3
1901 340
ประสบการณวิชาชีพแพทย
3 (0-6-3)
Medical Profession Experiences
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : ไมมี
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั : ไมมี
ประสบการณที่สนใจในดานตาง ๆ ที่กาํ หนดใหภายใตคาํ แนะนําจากอาจารยที่ปรึกษา เขียนและ
จัดทําโครงการ บันทึกสรุปรายงาน ประเมินการเรียนรู
Practical medical experience based on student’s interest and advisor’s approval, planning
and implementing project, writing up report, evaluation of project.
วิชาชีพเลือกชั้นปที่ 4
1901 440
ประสบการณคลินิกทางศัลยศาสตรทั่วไป
Clinical Experiences in General Surgery
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : สอบผานการเรียนทุกรายวิชาชั้นปที่ 3
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั : ไมมี

3 (0-6-3)

ทักษะการวินิจฉัยดูแลรักษาผูปวยในทางศัลยศาสตร โรค / ภาวะ กลุมอาการที่พบบอยทางชองทอง
การปฏิบัติหตั ถการที่สําคัญ
Clinical skills in diagnosis, care of surgical patients, common abdominal problems,
operative and procedure skills.
1901 441

ประสบการณคลินิกทางศัลยศาสตรระบบทางเดินปสสาวะ
3 (0-6-3)
Clinical Experiences in Urology
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : สอบผานการเรียนทุกรายวิชาชั้นปที่ 3
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั : ไมมี
ทักษะการวินิจฉัยดูแลรักษาผูปวยทางศัลยศาสตรระบบทางเดินปสสาวะ โรค / ภาวะ กลุมอาการที่พบ
บอย ฝกปฏิบตั ิหัตถการที่สาํ คัญ
Clinical skills in diagnosis, care of urological patients, procedure skills.
1901 442

ประสบการณคลินิกทางอายุรศาสตรทั่วไป 1
3 (0-6-3)
Clinical Experiences in General Medicine 1
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : สอบผานการเรียนทุกรายวิชาชั้นปที่ 3
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั : ไมมี
ฝกปฏิบตั ิงานในหอผูปวยใน สังเกตและฝกปฏิบตั ิงานเบื้องตนในแผนกผูปวยนอก ฝกทักษะในการ
ซักประวัติ ตรวจรางกาย สงตรวจทางหองปฏิบัตกิ าร แปลผล และการใชเหตุผลทางคลินิก
Clinical skills in inpatients department: history taking, physical examinations, laboratory
investigation and interpretation, clinical reasoning in solving patient’s problem.
1901 443

เวชศาสตรครอบครัว 1
3 (0-6-3)
Family Medicine 1
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : สอบผานการเรียนทุกรายวิชาชั้นปที่ 3
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั : ไมมี
หลักการและวิธีการเวชศาสตรครอบครัวในการดูแลผูปวย รวมถึงการดูแลระดับปฐมภูมิ ความตอเนื่อง
ในการดูแล การดูแลแบบองครวม การดูแลแบบผสมผสาน ระบบการปรึกษาและสงตอ การใชผังครอบครัวใน
การดูแลผูปว ย การติดตอสือ่ สารระหวางแพทย ผูปว ย และสมาชิกในครอบครัวของผูปวย
Principles and methods of family medicine: primary health care, holistic care, continuing
care, consultation and referral system, use of family folder, communication skills among colleagues,
patients and their family members.
1901 444

ประสบการณคลินิกทางตจวิทยา
Clinical Experiences in Dermatology

3 (0-6-3)

รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : สอบผานการเรียนทุกรายวิชาชั้นปที่ 3
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั : ไมมี
การปฏิบตั ิกับผูปวยโรคผิวหนัง โดยเนนการวินิจฉัยโรคที่พบบอย การรักษาเบื้องตน
Clinical skills in dermatologic patients: diagnoses and initial care in common diseases.
1901 445

ประสบการณคลินิกทางการใหยาระงับความรูสึกแบบทัว่ ไป
3 (0-6-3)
Clinical Experiences in General Anesthesia
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : สอบผานการเรียนทุกรายวิชาชั้นปที่ 3
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั : ไมมี
การใหยาระงับความรูสึกแบบทั่วไปแกผูปวยที่ไมมีความซับซอน การประเมินและการดูแลผูปวย
กอน ระหวาง และหลังการใหยาระงับความรูสึกแบบทัว่ ไป ขอบงชี้ ขัน้ ตอนวิธีการภาวะแทรกซอน การ
ปองกันและรักษาภาวะแทรกซอนจากการใหยาระงับความรูสึกแบบทั่วไป การเลือกใชยาระงับความรูสึก
การใสทอชวยหายใจ การใชอุปกรณในการใหยาระงับความรูสึก การใชออกซิเจนเพื่อการรักษา และการ
ใชเครื่องชวยหายใจ
Practice in general anesthesia in uncomplicated patients: evaluation and perioperative care
for general anesthesia, indications, procedures, complications, prevention and treatment of
complications, anesthetic agents, endotracheal intubation, anesthetic machines, oxygen therapy
and ventilator.
1901 446

การบริหารจิต
3 (0-6-3)
Mental Exercise
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : สอบผานการเรียนทุกรายวิชาชั้นปที่ 3
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั : ไมมี
หลักการและวิธีการบริหารจิตที่สํานักพุทธธรรมในจังหวัดอุบลราชธานี บันทึกแฟมงาน รวมทั้งการ
ประเมินตนเองในการเรียนรู การบรรลุวตั ถุประสงค และปญหาตาง ๆ ระหวางการเรียนรู
Principles and methods of mind management at Buddhist Sanctuaries in Ubon Rajathanee :
compilation of portfolio and self-evaluation.
1901 447

ประสบการณคลินิกทางโรคระบบประสาท
3 (0-6-3)
Clinical Experiences in Central Nervous Systems Diseases
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : สอบผานการเรียนทุกรายวิชาชั้นปที่ 3
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั : ไมมี
ทักษะในการตรวจวินิจฉัย ดูแลรักษาและปองกันผูปวยอายุรกรรมระบบประสาทและศัลยกรรมระบบ
ประสาท การใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับโรคภาวะแทรกซอน ภาวะฉุกเฉินที่สําคัญและพบบอย

Skills in diagnosis, care and prevention of neurological, neurosurgical and nervous illnesses:
counseling on complications and emergency problems.
1901 448

ประสบการณคลินิกทางระบบทางเดินอาหาร
3 (0-6-3)
Clinical Experiences in Diseases of Gastro - intestinal Tract
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : สอบผานการเรียนทุกรายวิชาชั้นปที่ 3
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั : ไมมี
ทักษะในการตรวจวินิจฉัย ดูแลรักษา และปองกันผูปวยอายุรกรรมและศัลยกรรมระบบทางเดิน
อาหาร การให คําปรึก ษาแนะนําเกี่ย วกับโรค ภาวะแทรกซ อ นและภาวะฉุก เฉิ นที่พบบอย
Skills in diagnosis, care and prevention of illnesses in medical and surgical digestive tract:
counseling on complications and emergent problems.

1901 449

ประสบการณคลินิกทางอายุรศาสตร ระบบหายใจ
3 (0-6-3)
หัวใจและหลอดเลือด
Clinical Experiences in Medicine Respiratory, and
Cardiovascular Diseases
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : สอบผานการเรียนทุกรายวิชาชั้นปที่ 3
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั : ไมมี
ทักษะในการตรวจวินิจฉัย ดูแลรักษาและปองกันผูปวยอายุรกรรมทางระบบหายใจ ระบบหัวใจและ
หลอดเลือด การใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับโรค ภาวะแทรกซอนและภาวะฉุกเฉินที่พบบอย
Clinical skills in diagnosis, care and prevention of respiratory tract and cardiovascular
diseases: counseling on complications and emergent conditions
3 (0-6-3)
พยาธิวทิ ยาตามระบบ
Systemic Pathology
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : สอบผานการเรียนทุกรายวิชาชั้นปที่ 3
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั : ไมมี
การปฏิบัติการดานพยาธิวิทยาตามระบบ การวินิจฉัยภาวะผิดปกติตาง ๆ ที่สําคัญ
Clinical skills in systemic pathology and diagnosis of abnormal conditions.

1901 450

1901 451

เวชศาสตรการใหโลหิต
3 (0-6-3)
Transfusion Medicine
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : สอบผานการเรียนทุกรายวิชาชั้นปที่ 3
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั : ไมมี
การตรวจหมูเลือดชนิดตาง ๆ การทดสอบกอนการใหเลือด การแกปญหาในการใหเลือด การปนแยก
เลือด การใชเลือดไดอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพสูงสุดและการแปลผล
Methods of blood transfusion: composition of blood components, blood group testing,
compatibility testing, Coomb’s test and interpretation; use of blood and blood components.
1901 452

ประสบการณการวิจัย 1
3 (0-6-3)
Research Experience 1
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : สอบผานการเรียนทุกรายวิชาชั้นปที่ 3
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั : ไมมี
การทํางานวิจยั หรือรวมทํางานวิจัยในสาขาวิชาทางการแพทยหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หรือในสถาบันอื่น ภายในประเทศ
Doing research or joining a research team in any field of medicine or related disciplines
which is obtained in Ubon Rajathanee University or in other institution with in the country.

1901 453

เลือกเสริมประสบการณ 1
ไมนับหนวยกิต 1(0-4-0)
Experiential Learning Elective I
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน :
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั :
เลือกศึกษาหรือปฏิบัติงานในสาขาวิชาตาง ๆ ตามความสนใจ ซึ่งจะเปนประโยชนตอการประกอบ
วิชาชีพหรือการดํารงชีวิตในอนาคตของนิสิต ใชเวลาศึกษาหรือปฏิบัติงานไมเกิด 4 สัปดาห ในชั้นปที่ 4
Select study or practice in any discipline as one plese which is considered useful to the
profession or future activities The course time is not more than 4 weeks in the 4th year of the
curriculom.
วิชาชีพเลือกชั้นปที่ 5
1901 540
เภสัชวิทยาคลินิก
3 (0-6-3)
Clinical Pharmacology
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : สอบผานการเรียนทุกรายวิชาชั้นปที่ 4
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั : ไมมี
ความรูเรื่องยา หลักการและแนวความคิดทางเภสัชวิทยาในการเลือกใชยาเพื่อรักษากลุมโรคที่
พบบอย กลไกการออกฤทธิ์ของยา ปฏิสัมพันธระหวางยา วิธีใชและขอควรระวังในการใชยา ศึ ก ษา
วิธี การ เลื อ กใช ยาอย า งมี เหตุ ผ ลและถูกต อ งเหมาะสม การประยุ กต ความรู เภสั ช จลนศาสตรและ
เภสัชพลศาสตร วิธีการเขียนใบสั่งยา และหลักการของบัญชียาหลักแหงชาติ
Knowledges of drug: drug for common diseases, pharmacokinetic and pharmacodynamic
processes, indications and contraindications, drug prescription, national drug list.
1901 541

รังสีรักษาและเวชศาสตรนิวเคลียร
3 (0-6-3)
Radiotherapy and Nuclear Medicine
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : สอบผานการเรียนทุกรายวิชาชั้นปที่ 4
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั : ไมมี
แนวคิด หลักการรักษาโรคมะเร็งที่พบบอยในประเทศไทย หลักการรักษาโรคดวยกัมมันตภาพรังสี
วิธีการใหรังสีรักษา เครื่องมือทางรังสีรักษาชนิดตาง ๆ การดูแลผูปวยกอน
ระหวาง และหลังการ
ฉายรังสี การรักษาเบื้องตน สภาวะแทรกซอนที่เกิดจากการฉายรังสี
หลักการตรวจทางเวชศาสตร
นิวเคลียร ประโยชนในการใชตรวจวินิจฉัยโรค เครื่องมือและวิธีการตรวจทางเวชศาสตรนิวเคลียรชนิดตาง
ๆ การตรวจอวัยวะตาง ๆ ดวยสารเภสัชรังสีโดยการถายภาพและไมถายภาพ การแปลผลการตรวจ
หลักการปองกันอันตรายจากรังสี

Concepts, principles of treatment of common cancer in Thailand: radiation therapy, and its
equipment, care of patients, complications, nuclear medicine: diagnosis, equipment and related
techniques, radionuclear organ imaging and non imaging, interpretation and radiation protection.
1901 542

ประสบการณคลินิกทางการใหยาระงับความรูสึก
3 (0-6-3)
Clinical Experiences in Regional Anesthesia
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : สอบผานการเรียนทุกรายวิชาชั้นปที่ 4
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั : ไมมี
การใหยาระงับความรูสึกเฉพาะที่ การประเมินและการดูแลผูปวยกอน ระหวาง และหลังการใหยา
ระงับความรูสกึ เฉพาะที่ ขอบงชี้ ขั้นตอนวิธีการทํา ภาวะแทรกซอน การปองกันและรักษาภาวะแทรกซอน
จากการใหยาระงับความรูสกึ เฉพาะที่ การใหยาชาเฉพาะที่ ใหยาทางชองไขสันหลัง
Practice of regional anesthesia: evaluation and perioperative care, indications; procedures,
prevention and management of complications, local anesthesia agents, regional nerve block and
spinal anesthesia.
1901 543

อาชีวเวชศาสตร
3 (0-6-3)
Occupational Medicine
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : สอบผานการเรียนทุกรายวิชาชั้นปที่ 4
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั : ไมมี
กระบวนการสืบคนปญหาสุขภาพของผูประกอบอาชีพที่มีสาเหตุมาจากการทํางาน ระบบการ
ปองกันและการจัดการปญหาสุขภาพของผูประกอบอาชีพที่เกิดจากการทํางานสาขาตาง ๆ
Principles of occupational and environmental diseases: etiology, prevention and
management of occupational diseases.
1901 544

จิตเวชเด็กและวัยรุน
3 (0-6-3)
Child and Adolescent Psychiatry
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : สอบผานการเรียนทุกรายวิชาชั้นปที่ 4
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั : ไมมี
พัฒนาการดานจิตใจและบุคลิกภาพ จิตวิทยาการเลีย้ งดูเด็ก การปองกัน แกไขปญหา และการ
สงเสริมสุขภาพจิตของเด็ก ทั้งที่บานและในโรงเรียน ฝกปฏิบัติการดูแลเด็กและวัยรุนที่เปนโรคทางจิต
เวชศาสตรที่พบบอยหรือมีปญหาทางดานจิตใจ อารมณและพฤติกรรม ใชหลักจิตบําบัดเบื้องตน
พฤติกรรมบําบัดและการใชยาทางจิตเวช ฝกการใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการเลี้ยงดูและการสงเสริม
สุขภาพจิตเด็กแกพอแม การรับปรึกษาปญหาทางจิตสังคมสําหรับผูปวยเด็กทีเ่ ปนโรคทางกาย

Principles of mental and personality development of children and adolescents: care of
mental health, illness prevention and improvement of mental health psychotherapy, counseling and
drug treatment.
1901 545

การฝกปฏิบัติการใหคําปรึกษาทางจิตเวช
3 (0-6-3)
Practice in Psychiatric Counseling
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : สอบผานการเรียนทุกรายวิชาชั้นปที่ 4
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั : ไมมี
การใหคําปรึกษาและการดูแลผูปวยทางกายที่มีปญหาทางจิต การใชยาทางจิตเวชในผูปว ยทีม่ ี
ปญหาทางกาย การสื่อสารกับผูปวยและญาติที่มีปญหายุงยาก การใหคําปรึกษาปญหาการปรับตัวแก
ผูปวยและญาติ
Counseling and care of medico-psychiatry patients, applications of psychopharmaco
therapy and counseling skills.
1901 546

ประสบการณคลินิกทางจิตเวชศาสตร
3 (0-6-3)
Clinical Experiences in Psychiatry
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : สอบผานการเรียนทุกรายวิชาชั้นปที่ 4
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั : ไมมี
การปฏิบัติกบั ผูปวยจิตเวชผูป วยทางกายทีม่ ีปญหาดานจิตเวชและปญหาจิตเวชวัยตางๆ
Treatment of psychiatric and medico-psychiatric patients, common psychiatric problems in
different ages.

1901 547

การออกกําลังกายในเวชปฏิบัติ
3 (0-6-3)
Exercise in Medical Practice
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : สอบผานการเรียนทุกรายวิชาชั้นปที่ 4
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั : ไมมี
สมรรถภาพทางกายและสุขภาพ หลักการออกกําลังกายสําหรับผูสูงอายุ รวมทั้งหญิงตั้งครรภ
ผูปวยโรคขอ โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคอวน โรคมะเร็ง
Physical fitness and health, exercise for geriatric groups, e.g. pregnant, arthritic, cardiac,
diabetic, obesity, cancer patients.
1901 548

เวชปฏิบัติโดยใชขอมูลเปนฐาน

3 (0-6-3)

Evidence-based Medicine Practice
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : สอบผานการเรียนทุกรายวิชาชั้นปที่ 4
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั : ไมมี
หลักการและวิธีการเวชปฏิบตั ิโดยใชขอมูลเปนฐาน การคนหาขอมูล การวิเคราะหความนาเชื่อถือ
ของขอมูล การตัดสินใจเลือกนํามาใชทางเวชปฏิบัติ
Principles and methods of evidence-based medicine: searching, analysis of reliable data,
decision making for clinical practice.
1901 549

ประสบการณคลินิกทางกุมารเวชศาสตรทวั่ ไป 1
3 (0-6-3)
Clinical Experiences in General Pediatrics 1
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : สอบผานการเรียนทุกรายวิชาชั้นปที่ 4
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั : ไมมี
ประสบการณในการดูแลผูปวยเด็ก วิธีการแกปญหาทางคลินิก การทําหัตถการตาง ๆ
Clinical practice in care of pediatric patients.

1901 550

ประสบการณคลินิกทางเวชศาสตรฟน ฟู
3 (0-6-3)
Clinical Experiences in Rehabilitation Medicine
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : สอบผานการเรียนทุกรายวิชาชั้นปที่ 4
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั : ไมมี
การตรวจ ประเมิน วินิจฉัยความพิการทีเ่ กิดจากปญหาของกลามเนื้อ เอ็น กระดูก ขอและ
เสนประสาทที่พบบอย โรคที่เกิดจากการทํางาน โรคขอเสื่อม โรค ขออักเสบ การบาดเจ็บจากการ
เลนกีฬา การรักษาทางเวชศาสตรฟนฟู กายภาพบําบัดและกิจกรรมบําบัด การปองกันและสงเสริม
สุขภาพ การออกใบรับรองความพิการทางกาย หลักการออกกําลังกายเพื่อการรักษา
Clinical skills in rehabilitation medicine: diagnosis, pathology of muscles, tendons, bones,
joints and neurons, occupational diseases, sport injury; care, physiotherapy, prevention and health
promotion, certification of disability, exercise for treatment.

1901 551

ประสบการณคลินิกทางจักษุวิทยา
3 (0-6-3)
Clinical Experience in Ophthalmology
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : สอบผานการเรียนทุกรายวิชาชั้นปที่ 4
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั : ไมมี
การปฏิบัติงานทางคลินิก ปญหาทางตาที่พบบอย ภาวะฉุกเฉินทางตา การวินิจฉัย การดูแลรักษา
และหัตถการเบื้องตน
Clinical skills in ophthalmology: common and emergency problems, diagnosis, treatment
and procedure skills.
1901 552

ประสบการณคลินิกทางประสาทศัลยศาสตร
3 (0-6-3)
Clinical Experiences in Neurosurgery
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : สอบผานการเรียนทุกรายวิชาชั้นปที่ 4
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั : ไมมี
การวินิจฉัย ดูแลรักษาผูปว ยทางประสาทศัลยศาสตร โรค/ภาวะ กลุม อาการที่พบบอย ฝกปฏิบตั ิ
หัตถการที่สําคัญ
Clinical skills in neurosurgery : diagnoses, care, common problems, procedure skills.

1901 553

ประสบการณคลินิกทางจักษุ โสต ศอ นาสิกวิทยา
3 (0-6-3)
Clinical Experiences in Eye, Ear, Throat, Nose
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : สอบผานการเรียนทุกรายวิชาชั้นปที่ 4
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั : ไมมี
ศึกษาและฝกปฏิบัติกับผูปวยทางจักษุ โสต ศอ นาสิก โดยเนนการวินิจฉัย การดูแลรักษา
เบื้องตนและฉุกเฉินสําหรับโรค หรือปญหาที่พบบอย และการฝกหัตถการพื้นฐาน
Clinical skills in eye, ear, nose, throat diseases: diagnosis, treatment, procedure skills.
1901 554

ประสบการณคลินิกทางนรีเวชวิทยา
3 (0-6-3)
Clinical Experiences in Gynecology
รายวิชาทีต่ อ งเรียนมากอน : สอบผานการเรียนทุกรายวิชาชั้นปที่ 4
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั : ไมมี
ศึกษาและฝกปฏิบัติกับผูปว ยนรีเวช โดยเนนการวินิจฉัย และหลักการรักษาโรคทางนรีเวชที่พบบอย
รวมทั้งการฝกทักษะหัตถการพื้นฐานและการชวยผาตัด การดูแลผูปวยกอนและหลังผาตัด
Clinical skills in gynecology: diagnosis, treatment, procedure skills and perioperative care.
1901 555

ประสบการณคลินิกทางสูติศาสตร
Clinical Experiences in Obstetrics

3 (0-6-3)

รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : สอบผานการเรียนทุกรายวิชาชั้นปที่ 4
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั : ไมมี
การดูแลสตรีตงั้ ครรภและคลอดบุตร ทําหัตถการทางสูตศิ าสตร ปฏิบตั ิงานในหองคลอด ดูแลผูปวย
หลังคลอดและชวยผาตัด
Clinical skills in antepartum, intrapartum and postpartum care.
1901 556

ประสบการณคลินิกทางอายุรศาสตรทั่วไป 2
3 (0-6-3)
Clinical Experiences in General Medicine 2
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : สอบผานการเรียนทุกรายวิชาชั้นปที่ 4
รายวิชาทีต่ อ งเรียนควบคูกนั : ไมมี
การวิ นิ จ ฉั ย ดู แ ลรั ก ษาผู ป ว ยนอกทางอายุ ร ศาสตร การประเมิ น สุ ข ภาพ การสรางเสริม
สุขภาพ และการปองกันรักษา ศึกษาและฝกปฏิบัตเิ กี่ยวกับผูปว ยอายุรศาสตร โดยเนนการวินิจฉัย
หลักการรักษา การใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับโรค ภาวะแทรกซอน และภาวะฉุกเฉินที่มีความสําคัญและ
พบบอย การวางแผนจําหนายผูปวยกลับบาน
Clinical skills in care of medical outpatients: health promotion, disease prevention,
diagnosis, treatment, counseling, complications, emergency problems and discharge planning.
1901 557

ประสบการณคลินิกทางออรโธปดิกส
3 (0-6-3)
Clinical Experiences in Orthopedics
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : สอบผานการเรียนทุกรายวิชาชั้นปที่ 4
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั : ไมมี
การปฏิบัติกับผูปวยทางออรโธปดิกส โรคหรือปญหาที่พบบอย กระดูกหักและขอเคลื่อน การ
ปฐมพยาบาลเบื้องตน การใสเฝอกและเครื่องพยุง การปองกันภาวะแทรกซอน
ความวิกลรูปและความพิการ
Clinical skills in care of orthopedic patients: common diseases, fracture and dislocation, first
aid treatment, casting skills, complication and handicapped prevention.
1901 558

อายุรศาสตร (หทัยวิทยา)
3 (0-6-3)
Medicine (Cardiology)
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : สอบผานการเรียนทุกรายวิชาชั้นปที่ 4
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั : ไมมี
การวินิจฉัย ดูแลรักษาและปองกันผูปวย โรค ภาวะ กลุมอาการที่สําคัญในระบบโรคหัวใจและหลอด

เลือด
Clinical skills in cardiology: diagnosis, treatment and prevention of diseases.

1901 559

อายุรศาสตร (เวชบําบัดวิกฤติ)
3 (0-6-3)
Medicine (Critical Care Medicine)
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : สอบผานการเรียนทุกรายวิชาชั้นปที่ 4
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั : ไมมี
การสังเกตการณปฏิบตั ิงานในทีมดูแลรักษาผูปวยภาวะวิกฤติ การใชยา การใหอาหาร การใชและ
ปรับเครื่องชวยหายใจ การลางไต และการพยากรณโรค
Observation, clinical skills in critical care patients: drug administration, nutrition, ventilator,
dialysis and prognosis.
1901 560

ประสบการณคลินิกทางโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
3 (0-6-3)
Clinical Experiences in Sexual Transmitted Diseases
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : สอบผานการเรียนทุกรายวิชาชั้นปที่ 4
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั : ไมมี
การปฏิบัติกับผูปวยสตรี การวินิจฉัย การดูแลรักษาและปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
Clinical skills in care of sexually transmitted diseases in women: diagnosis, treatment and
prevention of sexual transmitted diseases.
1901 561

เวชศาสตรครอบครัว 2
3 (0-6-3)
Family Medicine 2
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : สอบผานการเรียนทุกรายวิชาชั้นปที่ 4
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั : ไมมี
การดูแลคนไขตามบทบาทและหนาทีข่ องแพทย เวชศาสตรครอบครัว การดูแลผูปว ยและการเยี่ยม
บาน ฝกทักษะกระบวนการของการสื่อสาร
Clinical skills in family medicine for patient care, home health care and communication
skills.
1901 562

กุมารเวชศาสตร (เวชศาสตรทารกแรกเกิด)
3 (0-6-3)
Pediatrics (Neonatology)
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : สอบผานการเรียนทุกรายวิชาชั้นปที่ 4
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั : ไมมี
การดูแลรักษาทารกแรกเกิดปกติและที่มีปญ
 หา ทั้งในระดับปญหาเจ็บปวยเฉียบพลันและปญหา
เจ็บปวยเรื้อรัง ขอบงชี้ ขั้นตอนวิธกี ารทําหัตถการที่ใชบอย ภาวะแทรกซอนที่อาจจะเกิด
Clinical skills in care of neonates: acute and chronic problems, indications, processes,
procedure skills and complications.

1901 563

การแพทยทางเลือก
3 (0-6-3)
Alternative Medicine
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : สอบผานการเรียนทุกรายวิชาชั้นปที่ 4
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั : ไมมี
ศึกษารูปแบบตาง ๆ เวชปฏิบัติทางเลือกและฝกปฏิบตั ิในหัวขอที่นักศึกษาสนใจ
Different type of alternative medicine; select interest topic.

1901 564

การแพทยแผนไทย
3 (0-6-3)
Thai Traditional Medicine
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : สอบผานการเรียนทุกรายวิชาชั้นปที่ 4
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั : ไมมี
การรักษาโรค การปองกันโรคและการสงเสริมสุขภาพโดยใชการแพทยแผนไทยและภูมิปญญา
ทองถิ่นของไทย ซึ่งครอบคลุมถึงการนวด การอบ การประคบและการใชสมุนไพร
Thai traditional medicine and Thai folk wisdom for curative purpose, diseases prevention
and health promotion including massage, sauna, massage with a bag of heated medicinal herbs,
and use of medicinal herbs.
1901 565
ประสบการณการวิจัย 2
3 (0-6-3)
Research Experience 2
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : สอบผานการเรียนทุกรายวิชาชั้นปที่ 3
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั : 1901 452
การทํางานวิจยั หรือรวมทํางานวิจัยในสาขาวิชาทางการแพทยหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีหรือในสถาบันอื่นภายในประเทศ โดยเปนการศึกษาตอเนื่องจากประสบการณ
การวิจัย 1 เพื่อใหเกิดความชํานาญ
Doing research or joining a research team in any field of medicine or related disciplines
which is obtained in Ubon Rajathanee or in other institution, within the country as the continuation
of Research Experience I to improve the acumen.

1901 569

เลือกเสริมประสบการณ 2
ไมนับหนวยกิต 1(0-3-0)
Experiential Learning Elective II
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน :
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั :
เลือกศึกษาหรือปฏิบัติงานในสาขาวิชาตาง ๆ ตามความสนใจซึ่งจะเปนประโยชนตอการประกอบ
วิชาชีพหรือการดํารงชีวิตในอนาคตของนิสิต ใชเวลาศึกษาหรือปฏิบัติงานไมเกิน 4 สัปดาหในชั้นปที่ 5
Select study or practice in any discipline as one please which is considered useful to the
profession or future activities. The course time is not more than 4 weeks in the 5th Year of the
curriculum.
วิชาชีพเลือกชั้นปที่ 6
1901 640
จิตเวชศาสตรสําหรับแพทยทั่วไป
4 (0-8-4)
Psychiatry for General Practitioner
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : สอบผานการเรียนทุกรายวิชาชั้นปที่ 5
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั : ไมมี
การตรวจผูปว ยจิตเวช หลักการและทักษะการใหคําปรึกษาทัว่ ไปในผูติดเชื้อเอดส และผูปวยฆาตัว
ตาย การทํากลุมบําบัด การสื่อสารกับผูปว ยและญาติ
Clinical skills in care of psychiatric outpatients: counseling for AIDS patients, suicidal
patients, group therapy, communication skills with patients and relatives.
4 (0-8-4)
เวชปฏิบัติอายุรศาสตรทวั่ ไป
Practice in General Medicine
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : สอบผานการเรียนทุกรายวิชาชั้นปที่ 5
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั : ไมมี
การวินิจฉัยโรค ดูแลรักษาผูป วยทางอายุรกรรม ทั้งผูปว ยนอกและใน ฝกประสบการณในโรงพยาบาล
ทั่วไปหรือโรงพยาบาลศูนยอื่น ๆ
Clinical skills in diagnoses and care of medical outpatients and inpatients at general and
regional hospitals.
1901 641

1901 642

ประสบการณทางคลินิก
4 (0-8-4)
Clinical Experiences
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : สอบผานการเรียนทุกรายวิชาชั้นปที่ 5
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั : ไมมี
การศึกษาทางคลินิกหรือภาคสนามในสาขาวิชาทางการแพทยหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของในสถาบันอื่น
ภายในประเทศหรือตางประเทศ

Clinical study or training in medical sciences or relevant sciences of other institutes in
Thailand or abroad.
1901 643

การปฏิบัติในการดูแลรักษาสตรีวัยหมดระดูและผูสูงอายุ
4 (0-8-4)
Skills in Care and Treatment of Menopausal Women
and Geriatric Groups
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : สอบผานการเรียนทุกรายวิชาชั้นปที่ 5
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั : ไมมี
การวินิจฉัย รักษา การสงเสริมสุขภาพสตรีวัยหมดระดู และวัยสูงอายุ การสืบคน ขอบงชี้ ขอบง
หาม ภาวะแทรกซอนจากการใหฮอรโมนทดแทนในสตรีวยั หมดระดู
Practice in care of menopausal women and geriatric groups: diagnoses, treatment and
health promotion: investigation, indications, contraindications and complications of hormone
replacement therapy in menopausal women.
1901 644

วิสัญญีวทิ ยาประยุกต (การระงับปวด)
4 (0-8-4)
Applied Anesthesiology (Pain Management)
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : สอบผานการเรียนทุกรายวิชาชั้นปที่ 5
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั : ไมมี
กลไกการเกิด วิธีประเมิน ชนิดของความปวดที่พบทางคลินิก หลักการรักษา วิธีการตาง ๆ
ที่ใชในการระงับปวด หลักการใหยาแกปวดอยางเหมาะสม กลุมยาแกปวดที่เขาฝน และไมเขาฝน วิธี
ระงับความปวดที่ไมใชยา การฉีดยาชาสกัดกั้นการสงผานความรูสึกของเสนประสาทสวนปลาย การให
ยาระงับปวดที่ควบคุมโดยผูปวย การใหยาแกปวดดวยตนเอง การระงับปวดโดยฉีดยาแกปวดทีเ่ ขาฝนในชอง
ไขสันหลังหรือชองรอบไขสันหลัง ภาวะแทรกซอนของการระงับปวด การระงับปวดหลังผาตัด การระงับ
ปวดในการคลอด
Characteristics, physiology and pathophysiology of pain, pain assessment and holistic
approach, proper medical and non medical treatments, opiate and non opiate analgesics, practice
of various types of pain control; causes, assessment, types of clinical pain, treatment, types of pain
control, complications in pain control, control of postoperative and postpartum pain

1901 645

ประสบการณทางนิตเิ วชศาสตร
4 (0-8-4)
Experiences in Forensic Medicine
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : สอบผานการเรียนทุกรายวิชาชั้นปที่ 5
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั : ไมมี
วิธีการและปฏิบัติการชันสูตรพลิกศพคดี การตรวจผูปว ยคดี เขียนบันทึกรายงานการชั น สู ต ร
พลิ ก ศพผู ป ว ยคดี ประยุ ก ต ก ฎหมายการแพทย กั บ การปฏิ บั ติ วิ ช าชี พ เวชกรรม การเก็บตรวจวัตถุ
พยาน การไปเปนพยานศาล
Clinical problems in forensic medicine: treatment of case patients, medical records, the law,
collecting evidence, being witness.
1901 646

ประสบการณคลินิกทางออรโธปดิกส 2 (ออรโธปดิกสเด็ก)
4 (0-8-4)
Clinical Experiences in Orthopedics 2 (Pediatric Orthopedics)
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : สอบผานการเรียนทุกรายวิชาชั้นปที่ 5
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั : ไมมี
ในการตรวจวินิจฉัย การดูแลรักษาผูปวยโรคออรโธปดิกสเด็กที่พบบอย การทําหัตถการ การเขาชวย
ผาตัดแกไขความพิการ
Clinical skills in pediatric orthopedics: diagnosis, care of common pediatric orthopedic
patients, procedure skills, operation.

4 (0-8-4)
อายุรศาสตร (วิทยาตอมไรทอ)
Medicine (Endocrinology)
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : สอบผานการเรียนทุกรายวิชาชั้นปที่ 5
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั : ไมมี
การวินิจฉัย ดูแลรักษาผูปวยและปองกัน โรค ภาวะ กลุมอาการที่สําคัญในระบบตอมไรทอ และเมตาบอ
ลิสม การจัดการปญหาฉุกเฉินที่สําคัญ
Clinical skills in endocrinology: diagnosis, care and prevention of endocrine and metabolism
diseases, emergency problems.
1901 647

1901 648

การวินิจฉัยเงาภาพในเวชปฏิบัตทิ ั่วไป
4 (0-8-4)
Diagnoses Imaging in General Practice
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : สอบผานการเรียนทุกรายวิชาชั้นปที่ 5
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั : ไมมี
หลักการพื้นฐานของอัลตราซาวด ประสบการณทางคลินิกเกี่ยวกับการวินิจฉัยโรคที่พบบอย
หลักการและวิธีการถายภาพรังสี การวินิจฉัยโรคที่พบบอยและมีความสําคัญจากภาพถายรังสี การตรวจ
พิเศษ การเลือกใชการตรวจทางรังสีวิทยา

Principles of ultrasound and diagnoses of common diseases: x-ray films, special radiologic
investigations.
1901 649

ประสบการณคลินิกทางกุมารเวชศาสตรทวั่ ไป 2
4 (0-8-4)
Clinical Experiences in General Pediatrics 2
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : สอบผานการเรียนทุกรายวิชาชั้นปที่ 5
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั : ไมมี
ประสบการณที่แผนกผูปวยนอกและหองฉุกเฉินในการซักประวัติ ตรวจรางกายในเด็กปกติและ
เด็กปวย พัฒนาการเด็ก การใหวัคซีนเสริมสรางภูมิคุมกันโรค การซักประวัติตรวจรางกาย การตรวจ
ทางหองปฏิบัติการ และใหคําแนะนําในการดูแลสุขภาพเด็ก
Clinical skills in pediatric outpatients and emergency departments: history taking; physical
examinations, child development, immunization, laboratory investigation, health promotion.
1901 650

ประสบการณทางคลินิก เนื้องอกของศีรษะและคอ
4 (0-8-4)
Clinical Experiences in Head and Neck Tumor
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : สอบผานการเรียนทุกรายวิชาชั้นปที่ 5
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั : ไมมี
การดูแลรักษาผูปวยนอกและผูปว ยในทีม่ ีโรคเนื้องอกของศีรษะและคอ โดยเนน การซักประวัติ
การตรวจรางกาย การตรวจทางหองปฏิบัติการ การตรวจทางภาพรังสีพื้นฐานทีจ่ ําเปนและการแปลผล
แนวทางการดูแลรักษา ภาวะฉุกเฉินและภาวะแทรกซอน การใหคําแนะนํา คําปรึกษาและใหการดูแล
เบื้องตน การดูแลผูปวยแบบองครวม การสงตอผูปวยเพื่อการรักษาตอหรือปรึกษาผูเชี่ยวชาญ
Clinical skills in head, neck tumorous outpatient and inpatient care: history taking, physical
examinations, laboratory and X-ray investigations, treatment, emergencies and complications,
counseling, holistic care, referral system and specialist consultation.
1901 651

ประสบการณทางคลินิกอุบัติเหตุทางใบหนา
4 (0-8-4)
Clinical Experiences in Maxillofacial Trauma
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : สอบผานการเรียนทุกรายวิชาชั้นปที่ 5
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั : ไมมี
การดูแลรักษาผูปวยนอกและผูปว ยในที่มีปญหาอุบตั ิเหตุทางใบหนา การซักประวัติ การตรวจรางกาย
การตรวจทางหองปฏิบตั ิการ การตรวจทางภาพรังสีพื้นฐานที่จําเปนและการแปลผล ขอบงชี้ ขอหาม
ขั้นตอน ภาวะฉุกเฉินและภาวะแทรกซอนของหัตถการพื้นฐานที่จําเปน การใหคําแนะนํา คําปรึกษาและให
การรักษาเบื้องตน การดูแลผูปวยแบบองครวม การสงตอผูปว ยเพื่อ การรักษาตอ หรือปรึกษาผูเชี่ยวชาญ
Clinical skills in maxillofacial traumatic outpatients and inpatients care: history taking;
physical examinations, laboratory and X-ray investigations, indications, contraindications,

emergencies and complications, counseling, holistic care, referal system and consultation with
specialists.
1901 652

ประสบการณทางคลินิกศัลยกรรมทางมือ
4 (0-8-4)
Clinical Experiences in Hand Surgery
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : สอบผานการเรียนทุกรายวิชาชั้นปที่ 5
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั : ไมมี
การดูแลรักษาผูปวยนอกและผูปวยในที่มีปญหาหรือโรคทางมือ การซักประวัติ การตรวจรางกาย
การตรวจทางหองปฏิบัติการ การตรวจทางภาพรังสีพื้นฐานที่จําเปนและการแปลผล ขอบงชี้ ขอหาม
ขั้นตอน ภาวะฉุกเฉินและภาวะแทรกซอนของหัตถการพื้นฐานที่จําเปน การใหคําแนะนํา คําปรึกษาและให
การรักษาเบื้องตน การดูแลผูปวยแบบองครวม การสงตอผูปวยเพือ่ การรักษาตอหรือปรึกษาผูเชี่ยวชาญ
Clinical skills in hand problems of both outpatient and inpatient: history taking, physical
examinations, laboratory and X-ray investigations, indications, contraindications, emergencies and
complications, counseling, holistic care, referral system and consultation with specialists.
1901 653

ประสบการณคลินิกทางเวชศาสตรฟน ฟู
4 (0-8-4)
Clinical Experiences in Rehabilitation Medicine
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : สอบผานการเรียนทุกรายวิชาชั้นปที่ 5
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั : ไมมี
ปฏิบัติกับผูปวยทางเวชศาสตรฟนฟู การฟนฟูสภาพผูปวยพิการ การรักษาดวยเครื่องมือ
ฟสิกสบางอยาง การบําบัดรักษาเบื้องตนสําหรับอาการปวดชนิดตาง ๆ
Clinical practice: rehabilitation of cripple patients, treatment by physic equipment, basic
therapy for various types of pains.

1901 654

ประสบการณคลินิกทางศัลยศาสตร
4 (0-8-4)
Clinical Experiences in Surgery
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : สอบผานการเรียนทุกรายวิชาชั้นปที่ 5
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั : ไมมี
ผูปวยทางศัลยศาสตร การวินิจฉัยโรคหรือความผิดปกติที่พบบอย การดูแลผูปวยกอนและหลังการ
ผาตัด การชวยผาตัด การทําหัตถการบางประเภท
Clinical practice : diagnosis of common diseases, abnormalities, pre-post operative care,
operative aid, some manual skills.
1901 655

เวชศาสตรฟน ฟูสําหรับภาวะปวดกลามเนื้อและกระดูกที่พบบอย
4 (0-8-4)
Rehabilitation for Common Musculoskeletal Pain
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : สอบผานการเรียนทุกรายวิชาชั้นปที่ 5
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั : ไมมี
การรักษาทางเวชศาสตรฟนฟูสําหรับภาวะการปวดสวนคอ หลัง เขา ไหล และกลุมอาการปวด
กลามเนื้อพังผืด การใชเครื่องมือทางกายภาพบําบัด การฉีดยาเฉพาะที่ การออกกําลังกายและกิจกรรมที่
เหมาะสม
Rehabilitative management for neck pain, back pain, knee pain, shoulder pain and
myofascial pain syndrome; physical modalities; local injection;exercise and activity prescription.
1901 656

การปฏิบัติในการดูแลรักษาสตรีวัยหมดระดู
4 (0-8-4)
Practical Management of the Menopause
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : สอบผานการเรียนทุกรายวิชาชั้นปที่ 5
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั : ไมมี
การปฏิบัติในการวินิจฉัย สืบคน ขอบงชี้ ขอบงหาม และภาวะแทรกซอนจากการใหฮอรโมน
ทดแทนในสตรีวัยหมดระดู
Practical aspects in the diagnosis, investigation, indications, contraindications and
complications of hormonal replacement therapy in menopausal women.
1901 657

การปฏิบัติในการดูแลรักษามะเร็งปากมดลูก
4 (0-8-4)
Practical Management of Cervical Cancer
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : สอบผานการเรียนทุกรายวิชาชั้นปที่ 5
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั : ไมมี
สาเหตุ การปองกัน การวินิจฉัยแตเนิ่น ๆ และการรักษามะเร็งปากมดลูก
Etiology, prevention, early diagnosis and treatment of cervical concer.

1901 658

เวชศาสตรครอบครัว 3
4 (0-8-4)
Family Medicine 3
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : สอบผานการเรียนทุกรายวิชาชั้นปที่ 5
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั : ไมมี
หลักการและวิธีการของเวชศาสตรครอบครัวในการดูแลผูปวย รวมถึงการดูแลระดับปฐมภูมิ
ความตอเนื่องในการดูแล การดูแลแบบองครวม การดูแลแบบผสมผสาน ระบบการปรึกษาและสงตอ
การใชผังครอบครัวในการดูแลผูปวย การติดตอสื่อสารระหวางแพทย ผูปวย และสมาชิกในครอบครัว
ของผูปวย
Principles and methods of family medicine for patient care including primary care, continuity
of care, comprehensive care, integrated care, consultation and referral system; use of genogram
for patient care; communication among doctors, patients and their family members.
1901 659

ปรัชญาสังคมทางการแพทย
4 (0-8-4)
Medical Social Philosophy
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : สอบผานการเรียนทุกรายวิชาชั้นปที่ 5
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั : ไมมี
ความหมาย ขอบเขต โครงสรางของปรัชญาสังคม ความแตกตางระหวางปรัชญาสังคมกับทฤษฎี
การเมือง วิเคราะหเปรียบเทียบปรัชญาสังคมที่มีอิทธิพลตอความคิดปจจุบัน ปรัชญาสังคมของเพลโต
ปรัชญาสังคมแบบเสรีนิยม ปรัชญาสังคมของพวกซายใหมและปรัชญาสังคมตางๆ เชน เสรีภาพ สิทธิโดย
ธรรมชาติ ความเปนธรรมในสังคม ผลประโยชนของประชาชน การมีสวนรวมในการปกครอง ปญหา
สําคัญทางปฏิบัติของการนําปรัชญาสังคมแตละประเภทมาใช
Definition, boundary, structure of social philosophy, difference between social philosophy
and political theory, comparing analysis of social philosophy which influence the present thinking:
social philosophy of Plato, social philosophy in democratic style, social philosophy of new left
group/ democratic philosophy; comparing analysis of basic thinking in various social philosophies:
liberty, natural rights, social justice, public interest, political participation, essential problems of
practicing in applying each types of social philosophy.
1901 660

การจัดองคการและการบริหาร
4 (0-8-4)
Organization Management and Administration
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : สอบผานการเรียนทุกรายวิชาชั้นปที่ 5
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั : ไมมี
การบริหาร การวางแผน การพัฒนาระบบงาน การวิเคราะหสภาพแวดลอมทั่วไป การวิเคราะห
จุดออน จุดแข็งขององคกร การกําหนดนโยบายทางธุรกิจ การเพิ่มประสิทธิภาพใน องคกรธุรกิจ เนน
การฝกกระบวนการทางความคิดในการพัฒนาองคกรใหมีประสิทธิภาพกาวทันตอสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง

This subject is an introduction to administration skill planning and developing work and
organization. The analysis of advantages and disadvantages of organization, the policy
establishment, and how to improve efficiency of organization, the creative thinking will be
emphasized
1901 661

เลือกเสริมประสบการณ 3
ไมนับหนวยกิต
Experiential Learning Elective III
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน :
รายวิชาทีต่ องเรียนควบคูกนั :
เลือกศึกษาหรือปฏิบัติงานในสาขาวิชาตาง ๆ ตามความสนใจซึ่งจะเปนประโยชนตอการประกอบ
วิชาชีพหรือการดํารงชีวิตในอนาคตของนิสิต ใชเวลาศึกษาหรือปฏิบัติงานไมเกิน 4 สัปดาหในชั้นปที่ 6
Select study or practice in any discipline as one please which is considered useful to the
profession or future activities. The course time is not more than 4 weeks in the 6thYear of the
curriculum.

