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วิชา เวชศาสตรฉุกเฉินปฏิบัติการทางคลินิก  

(Clerkship in Emergency  Medicine) 

รหัสวิชา วศฉ  611 (EMS 611) 

จํานวนหนวยกิต 2(0-4-2) 

ผูรับผิดชอบรายวิชา  แพทยหญิงนิโลบล  ยาทองไชย 

คําอธิบายรายวิชา 

 วศฉ 611 เวชศาสตรฉุกเฉินปฏิบัติการทางคลินิก (EMS 611 Clerkship in Emergency  Medicine) 

ศึกษาวิชานี้แลวสามารถตรวจ วินิจฉัย และกําหนดแนวทางการรักษาโรคฉุกเฉินท่ีพบบอยในหองตรวจฉุกเฉิน 

(Emergency  room) ได รูจักการปรึกษาแพทยประจําบาน หรืออาจารยในดานการวินิจฉัยและการรักษา 

ความมีมนุษยสัมพันธท่ีดีตอเพ่ือนรวมงานอันไดแก เพ่ือนนิสิตแพทย แพทยประจําบาน อาจารยและเจาหนาท่ี

พยาบาล มีความเมตตา ความเห็นอกเห็นใจตอผูปวยโดยเฉพาะกรณีฉุกเฉิน และใหมีการสื่อสารท่ีดีตอผูปวย

และญาติผูปวย 

จุดมุงหมายของรายวิชา 

1. ทราบอุบัติการณ, ความชุก, พยาธิกําเนิด, อาการ และอาการแสดงของโรคท่ีพบไดบอยในหองฉุกเฉิน 

(C1) 

2. ซักประวัติ และตรวจรางกายผูปวยดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ (C1) 

3. สงตรวจทางหองปฏิบัติการเบื้องตนไดอยางเหมาะสม และแปลผลการตรวจไดถูกตอง (C1) 

4. สามารถรวบรวมขอมูลผสมผสาน และคิดอยางมีวิจารณญาณ  เพ่ือนําไปสูการวินิจฉัยเบื้องตนได (E3, 

C1) 

5. สามารถวางแผนการรักษา และใหการรักษาเบื้องตนได (C1, E3) 

6. สามารถกูชีพและใหการรักษาท่ีถูกตองเหมาะสมแกผูปวยท่ีมีภาวะฉุกเฉินตางๆได (C1, E3) 

7. สามารถจําแนกผูปวยท่ีมีปญหาซับซอน  และวางแผนการตรวจรักษาเบื้องตนดวยตนเอง รวมท้ังให

การสงตอผูปวยไดอยางเหมาะสม (C1, E3) 

8. สามารถทําหัตถการฉุกเฉินตามเกณฑมาตรฐานแพทยสภาไดอยางถูกตอง, ไมเกิดอันตรายตอผูปวย 

(C1) 

9. นิสิตประพฤติตนอยางมีจริยธรรมเหมาะสมกับความเปนแพทย มีความซ่ือสัตย มีความรับผิดชอบ ตรง

ตอเวลา (E1, E2) 

10. มีทักษะในการเขาใจความเจ็บปวยของผูปวยและ สรางสัมพันธภาพท่ีดีกับผูปวย ญาติ และประชาชน 

สามารถใหขอมูลดานสุขภาพและคําปรึกษาแกผูปวย ญาติ และประชาชน (E2, T1) 

11. มีทักษะในการทํางานเปนทีม สามารถปรับตัวและปฏิบัติงานรวมกับแพทยและบุคคลากรในระบบ

สุขภาพไดอยางเหมาะสม (A2) 

12. สามารถบันทึกเวชระเบียนและจัดทําเอกสารทางการแพทยไดอยางเหมาะสม (C1) 



การปฏิบัติงาน 

 นิสิตแพทยชั้นปท่ี 6 ข้ึนปฏิบัติงานในแผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินเปนเวลา 4 สัปดาห โดยแบงกลุมท่ีข้ึน

ปฏิบัติงานดังนี้ 

o ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

o ศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ ชลประทาน 

o โรงพยาบาลตํารวจ 

o คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

 

 ชวงเวลาเขาปฏิบัติงานในแผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน เริ่มปฏิบัติงานวันจันทรสัปดาหแรกของการข้ึน

ปฏิบัติงาน* 

- เวรเชา  8.00 – 16.00 น.  

- เวรบาย  16.00 – 24.00 น. 

- เวรดึก  24.00 – 8.00 น. 

 จํานวนเวลาข้ึนปฏิบัติงานรวมท้ังหมดตอง ไมต่ํากวา 26 เวร (1 เวร = 8 ชั่วโมง) 

*โดยแผนปฏิบัติงานและการเรียนการสอนอาจมีการปรับเปลี่ยนตามท่ีอาจารยของโรงพยาบาลนั้นๆ กําหนด  

กิจกรรมวิชาการ 

1. Emergency case conference  

นิสิตแพทยเลือกผูปวยท่ีเขารับการรักษาในแผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ซ่ึงเปนผูปวยท่ีมีประเด็นนาสนใจ

มาอภิปรายรวมกับอาจารย แพทยประจําบาน/แพทยใชทุน โดยนิสิตตองเตรียมประวัติ ผลการตรวจ

รางกาย ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ รวมถึงผลหลังรับการรักษาเบื้องตน  

2. ACLS Formative Assessment  

นิสิตตองไดรับการประเมินในระหวางการข้ึนปฏิบัติงาน ในเรื่องการดูแลผูปวยตามแนวทาง ACLS 2015 ใน

ฐานะ Team leader โดยนิสิตตองทําการนัดหมายอาจารยผูดูแลเพ่ือทําการประเมินกอนสิ้นสุดการปฏิบัติงาน

   

วิธีการประเมินผล 

1. การประเมินความรูโดยการสอบ 

- OSCE     30 %  

- Formative assessment    ผาน/ไมผาน 

 

2. ประเมินผลการปฏิบัติงาน  

- การปฏิบัติงานในแผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน 30 % 

และการบันทึกเวชระเบียน 

- ER conference    30 % 

- แบบประเมินดานพฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรม  5 % 

จริยธรรมทางวิชาชีพ ทักษะการสื่อสารและ 

การสรางสัมพันธภาพ 

- สมุด log-book    5 % 

     

 



การตัดเกรด 

ตัดเกรดแบบอิงเกณฑและอิงกลุม  

แบงเกรดเปน 8 เกรด ไดแก A, B+, B, C+, C, D+, D, และ F  

 หากผลคะแนนต่ํากวา Minimal passing level (MPL) ของกลุมนั้นๆ ถือวา การวัดผลยังไมสมบูรณ 

(I) และเรียกตัวเพ่ือสอบซอมโดยการสอบแบบ OSCE หรือข้ึนปฏิบัติงานในแผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินเพ่ิมเติมเปน

เวลา 2 สัปดาห (ข้ึนกับผลการพิจารณาจากทางภาควิชา) และพิจารณาใหเกรด C 

การลากิจ-ลาปวย 

 นิสิตสามารถลาปวย หรือลากิจได โดยหากลากิจ ใหเขียนใบคํารองกอนวันลาอยางนอย 3 วัน โดย

จํานวนเวลาข้ึนปฏิบัติงานรวมท้ังหมดตอง ไมต่ํากวา 26 เวร (1 เวร = 8 ชั่วโมง) 

การติดตอภาควิชา 

 นิสิตสามารถติดตอภาควิชาไดท่ี  

 ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพฯ : คุณจนิ ภาควิชาเวชศาสตรฉุกเฉิน อาคารคณะแพทยศาสตร ชั้น 6 

โทร. 037 395 451-5 ตอภายใน 60606,  ID Line : ss_jinni 

 ศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ : คุณโอต สาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน โทร. 092 247 9111 

 โรงพยาบาลตํารวจ :  คุณเฟส กลุมงานผูปวยนอก โทร.02 207 6301 เบอรภายใน 6301  

 คณะแพทยศาสตร วชิรพยาบาล : คุณทราย 02 244 3189 , 086 319 6670 

 


