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ภาควิชาเวชศาสตรฉุกเฉิน 

 

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) 

ศึกษาวิชานี้แลวสามารถซักประวัติ ตรวจรางกาย สงตรวจทางหองปฏิบัติการ และมีการวบรวมขอมูลตาง ๆ 

อยางมีวิจารณญาณ เพ่ือนําไปสูการวินิจฉัย และกําหนดแนวทางการรักษาโรค/กลุมอาการ/ภาวะฉุกเฉินท่ีพบ

บอยในแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินได เรียนรูการปรึกษาแพทยประจําบาน หรืออาจารยในดานการวินิจฉัยและ

การรักษา สรางมนุษยสัมพันธท่ีดีตอเพ่ือนรวมงานอันไดแก เพ่ือนนิสิตแพทย แพทยใชทุน แพทยประจําบาน 

อาจารยและเจาหนาท่ีพยาบาล มีความเมตตา เห็นอกเห็นใจผูปวยโดยเฉพาะกรณีฉุกเฉิน และมีการสื่อสารท่ีดี

ตอผูปวยและญาติผูปวย 

วัตถุประสงค 

1. มีความรูพ้ืนฐาน สามารถแกปญหาสุขภาพระดับบุคคล โดยสามารถ 

- ทราบอุบัติการณ, ความชุก, พยาธิกําเนิด, อาการ และอาการแสดงของโรค/กลุมอาการ/ภาวะท่ี

พบไดบอยในหองฉุกเฉิน 

- ซักประวัติ และตรวจรางกายผูปวยไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ  

- สงตรวจทางหองปฏิบัติการเบื้องตนไดอยางเหมาะสม และแปลผลการตรวจไดถูกตอง   

- สามารถรวบรวมขอมูลผสมผสานและคิดอยางมีวิจารณญาณ เพ่ือนําไปสูการวินิจฉัยเบื้องตนได   

- สามารถวางแผนการรักษาและใหการรักษาเบื้องตนได  

- สามารถกูชีพและใหการรักษาท่ีถูกตองเหมาะสมแกผูปวยท่ีมีภาวะฉุกเฉินตางๆได 

- สามารถจําแนกผูปวยท่ีมีปญหาซับซอน  และวางแผนการตรวจรักษาเบื้องตนดวยตนเอง รวมท้ัง

ใหการสงตอผูปวยไดอยางเหมาะสม   

- สามารถทําหัตถการฉุกเฉินตามเกณฑมาตรฐานแพทยสภาไดอยางถูกตอง และไมเกิดอันตรายตอ

ผูปวย 

2. มีความรับผิดชอบตามแผนปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายท้ังความรับผิดชอบตอตนเองและผูอ่ืนตาม

เกณฑท่ีภาควิชากําหนด 



3. ทํางานรวมกับบุคลากรทางการแพทยอ่ืนๆ ได มีทักษะในการสื่อสารและมนุษยสัมพันธท่ีดี รูจักการ

บริหารเวลา ตรงตอเวลา 

4. มีพัฒนาการในการศึกษาทางการแพทยอยางตอเนื่อง การคนควาท้ังจากตําราและ internet 

5. ใหมีคุณธรรม จริยธรรม เจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ ซ่ือสัตย สุจริต มีศรัทธาตอการดํารงชีวิตและการ

ปฏิบัติงานในฐานะแพทย เคารพสิทธิผูปวย มีบุคลิกภาพท่ีดี แตงกายถูกตองตามระเบียบของ

มหาวิทยาลัย 

 

การปฏิบัติงาน 

 นิสิตแพทยชั้นปท่ี 6 ข้ึนปฏิบัติงานในแผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินเปนเวลา 4 สัปดาห โดยแบงกลุมท่ีข้ึน

ปฏิบัติงานดังนี้ 

o ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

o ศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ ชลประทาน 

o โรงพยาบาลตํารวจ 

o คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

 ชวงเวลาเขาปฏิบัติงานในแผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน เริ่มปฏิบัติงานวันอาทิตย เวรบาย* 

- เวรเชา  7.00 – 15.00 น.  

- เวรบาย  15.00 – 23.00 น. 

- เวรดึก  23.00 – 7.00 น. 
*โดยแผนปฏิบัติงานและการเรียนการสอนอาจมกีารปรับเปล่ียนตามที่อาจารยของโรงพยาบาลนั้นๆ กาํหนด  

 โดยตองข้ึนปฏิบัติงานไมต่ํากวา  26 เวร ท้ังนี้ข้ึนกับจํานวนนิสิตแพทยท่ีข้ึนปฏิบัติงานในชวงเวลานั้นๆ 

 

   

กิจกรรมวิชาการ 

1. Emergency case conference  

นิสิตแพทยเลือกผูปวยท่ีเขารับการรักษาในแผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ซ่ึงเปนผูปวยท่ีมีประเด็น

นาสนใจมาอภิปรายรวมกับอาจารย แพทยประจําบาน/แพทยใชทุน โดยนิสิตตองเตรียมประวัติ 

ผลการตรวจรางกาย ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ รวมถึงผลหลังรับการรักษาเบื้องตน  

2. ACLS Formative Assessment  

นิสิตตองไดรับการประเมินในระหวางการข้ึนปฏิบัติงาน ในเรื่องการดูแลผูปวยตามแนวทาง ACLS 

2015 ในฐานะ Team leader โดยนิสิตตองทําการนัดหมายอาจารยผูดูแลเพ่ือทําการประเมิน

กอนส้ินสุดการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 



วิธีการประเมินผล 

1. การประเมินความรูโดยการสอบ 

- OSCE       50% 

- Formative assessment     ผาน/ไมผาน 

2. ประเมินผลการปฏิบัติงาน  

- ทักษะพิสัย      5%    

- การปฏิบัติงานและการบันทึกเวชระเบียน  20% 

ในแผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน 

- Emergency case conference   20% 

- สมุด log-book     5% 

     

การตัดเกรด 

ตัดเกรดแบบอิงเกณฑ โดย 

 คะแนน 75.00 – 100.00   ให A 

  70.00 – 74.99  ให B+ 

  65.00 – 69.99   ให  B 

  60.0 – 64.99  ให  C+ 

  55.00 – 59.99   ให C 

 หากผลคะแนนต่ํากวา 55.00 ถือวา การวัดผลยังไมสมบูรณ (I) และเรียกตัวเพ่ือสอบซอมโดยการสอบ

แบบ OSCE หรือข้ึนปฏิบัติงานในแผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินเพ่ิมเติมเปนเวลา 2 สัปดาห (ข้ึนกับผลการพิจารณา

จากทางภาควิชา) และพิจารณาใหเกรด C 

 

การลากิจ-ลาปวย 

ลาปวย ใหนิสิตแพทยแจงอาจารยประจําเวร/ประจํารายวิชา ภายใน 1 วัน และยื่นใบลาปวยทันทีเม่ือ

กลับเขาปฏิบัติงาน  

ลากิจ ใหนิสิตแพทยเขียนใบลากิจลวงหนาอยางนอย 3 วัน  

โดยท่ีจํานวนเวลาข้ึนปฏิบัติงานรวมท้ังหมดตองไมต่ํากวา 26 เวร  

 หากนิสิตข้ึนปฏิบัติงานไมครบตามเวลาท่ีกําหนด  แบงเปน 2 กรณี 

- เนื่องจากเหตุอันสมควร เชน มีการเจ็บปวย หรือ อุบัติเหตุ ใหนิสิตมาข้ึนปฏิบัติงานชดเชยสวนท่ี

ขาด 

- เนื่องจากเหตุผลไมสมควร เชน การละเลยหนาท่ี การลาท่ีไมใชการเจ็บปวย นิสิตตองข้ึน

ปฏิบัติงานเพ่ิมเติมเปนเวลา 2 สัปดาห  

  

การติดตอภาควิชา 

 นิสิตแพทยสามารถติดตอภาควิชาไดท่ี ธุรการภาควิชาเวชศาสตรฉุกเฉิน ชั้น 6 อาคารคณะ

แพทยศาสตร   โทรภายใน 60606-7 


