
สรุป  การจัดการความรู้ เรื่อง การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
วันที่ 28-29-30 พฤศจิกายน 2559 

ณ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก 
 
วิทยากร 

1. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อรุณวงศ์ เทพชาตรี 
2. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ 
3. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ณรงค์ชัย ยิ่งศักดิ์มงคล 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถนอมศักดิ์ ศรีจันทรา 
5. พันเอก นายแพทย์ทวีศักดิ์ นพเกษร 
6. อาจารย์ นายแพทย์จิโรจน์ สูรพันธ์ 

ผู้บริหาร 
1. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ 
2. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงทวิมา ศิริรัศมี 
3. อาจารย์ แพทย์หญิงวรัทพร สิทธิจรูญ 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ภนารี บุษราคัมตระกูล 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา สุขุมศิริชาติ 
6. อาจารย์ นายแพทย์ชัชวาลย์ เจริญธรรมรักษา 
7. อาจารย์ นายแพทย์ธวัชชัย ตุลวรรธนะ 
8. อาจารย์ ดร.พร้อมจิต ศรียาภัย 

คณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.รมิดา วัฒนโภคาสิน 
2. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อรุชา ตรีศิริโชติ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิชิต วิริยะโรจน์ 
4. อาจารย์ นายแพทย์อมรินทร์ นาควิเชียร 
5. อาจารย์ นายแพทย์ ดร.สุธีร์ รัตนะมงคลกุล 
6. อาจารย์ นายแพทย์อรุณชัย แสงพานิชย์ 

อาจารย์คลินิก 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงบานชื่น เบณจสุวรรณเทพ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงยิ่งวรรณ เจริญยิ่ง  ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงมนจุฑา เอ่ียมอุดมกาล ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอรุณี ตั้งศิริชัยพงษ์  หัวหน้าภาควิชาจักษุ โสต ศอ นาสิกฯ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุมาลี บุญยะลีพรรณ  ภาควิชาจักษุวิทยา 
6. อาจารย์ แพทย์หญิงวรัทพร จันทร์ลลิต   ภาควิชาจักษุวิทยา 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์นิรันดร์ หุ่นฉายศรี  ภาควิชาโสต ศอ นาสิก 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิศาล มหาสิทธิวัฒน์  ภาควิชาโสต ศอ นาสิก 
9. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวันเพ็ญ ธุรกิตต์วัณณการ หัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร ์
10. อาจารย์ นายแพทย์ดีพร้อม ศิริเขต    ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ 
11. อาจารย์ นายแพทย์อภิชัย แผลงศร    หัวหน้าภาควิชานิติเวชศาสตร ์
12. อาจารย์ นายแพทย์วาทิตต์ รุจิราวรรณ   ภาควิชานิติเวชศาสตร์ 
13. อาจารย์ นายแพทย์พนิตพงศ์ มารุ่งโรจน์   ภาควิชารังสีวิทยา 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจุฑารัตน์ เลื่อนผลเจริญชัย หัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยา 
15. อาจารย์ นายแพทย์ชวินทร์ สุวรรณฉัตรชัย   ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม 



16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิชิต วิริยะโรจน์  หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ 
17. อาจารย์แพทย์หญิงนิโลบล ยาทองไชย   ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เกษม เรืองรองมรกต  หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์-นรเีวชวิทยา 
19. อาจารย์ นายแพทย์อมรินทร์ นาควิเชียร   ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 
20. แพทย์หญิงวิภาดา เหล่าสุขสถิตย์       ภาควิชาสูติศสตร์-นรีเวชวิทยา  
21. อาจารย์ นายแพทย์คมสัน  ปลั่งศิร ิ   หัวหน้าภาควิชาออร์โธปิดิกส์ 
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธงชัย ก่อสันติรัตน์  ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ 
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิศิษฎ์ รังษิณาภรณ์  ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ 
24. อาจารย์ นายแพทย์ชาญชัย เจริญพงศ์สุนทร  ภาควิชาอายุรศาสตร์ 
25. แพทย์หญิงวันปณิธาน สุดเสน่หา    ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู 
26. แพทย์หญิงปภานุช ชัยวิรัตนะ    ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู 

อาจารย์พรีคลินิก 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หัทยา เพชรพิบูลย์ไทย   ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษบา ปันยารชุน   ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ 
3. อาจารย์ ดร.จิตราภรณ์ ควรประดิษฐ์   ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ผู้มีโชคชัย   หัวหน้าภาควิชาจุลชวีวิทยา 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาส วงศ์สัตยนนท์  ภาควิชาจุลชีววิทยา 
6. รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรพร ชินชัย    ภาควิชาจุลชีววิทยา 
7. อาจารย์ ดร.นุชรี ตัญจพัฒน์กุล    ภาควิชาชีวเคมี 
8. อาจารย์ ดร.กรรณิกา เสริมสุวิทยวงศ์   ภาควิชาชีวเคมี 
9. อาจารย์ นายแพทย์ลิขิต รังสิรัตนกุล   หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา 
10. อาจารย์ นายแพทย์เทิดเกียรติ ตรงวงศา   ภาควิชาพยาธิวิทยา 
11. อาจารย์ แพทย์หญิงมนัสนันท์ รวีสุนทรเกียรติ  ภาควิชาพยาธิวิทยา 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปัทมา ลี้วนิช    หัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยา 
13. รองศาสตราจารย์ ดร.วิไล รัตนยารมณ์   ภาควิชาเภสัชวิทยา 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพิณ วงศ์สวัสดิ์กุล  ภาควิชาเภสัชวิทยา 
15. รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี หนูซื่อตรง   หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา 
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมพร จาริยะพงศ์สกุล  ภาควิชาสรีรวิทยา 
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมฤดี สายหยุดทอง   ภาควิชาสรีรวิทยา 

อาจารย์ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน 
1. แพทย์หญิงโฉมขจี สุขอารีย์ชัย    ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู 
2. แพทย์หญิงสุรีพร ภัทรสุวรรณ    ภาควิชาจักษุวิทยา 
3. นายแพทย์ธนภัทร รักพานิชมณี    ภาควิชาจักษุวิทยา 
4. แพทย์หญิงกัลย์สุดา อริยะวัตรกุล    ภาควิชากุมารเวชกรรม 
5. แพทย์หญิงหทัยภัทร สุภธีระพงษ์    ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
6. แพทย์หญิงพิชามญชุ์ เพ่งวาณิชย์    ภาควิชาศัลยกรรม 
7. แพทย์หญิงปณัชญา คงอ่อน    ภาควิชาศัลยกรรม 
8. นายแพทย์ไชยสิทธิ์ วชิรดิลก    ภาควิชาสูติ-นรีเวชกรรม 
9. นายแพทย์พิชย์นันทน์  โปตระนันทน์   ภาควิชาอายุรกรรม 
10. แพทย์หญิงชนิกานต์ วงศ์ประเสริฐสุข   ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว 
11. นางสาวศิมาภรณ์ ไกรจันทร์    ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว 
12. นางสาวพลอยรานี ฉิมพาลี    แพทยศาสตรศึกษา 
13. นางสาวพเยาว์ บุญสิทธิ     ภาควิชาสูติ-นรีเวชกรรม 



ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
1. นายฐาปกรณ์ จิตนูนท์     ผู้อ านวยการโรงพยาบาลภาชี 
2. แพทย์หญิงดวงพร อัศวราชันย์   รองฝ่ายวิชาการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 
3. นายแพทย์วริทธิ์ รังษิธนานนท์    ศิษย์เก่า คณะแพทยศาสตร์ มศว 
4. นางนงค์รัช พุ่มพิมล     สาธารณสุขอ าเภอปากพลี 
5. นางสาวสุภาศรี ใจสงัด    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านลาดช้าง 
6. นางสุรีย์ สะเภาทอง     อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
7. นางรัตนา สงค์อินทร์     อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
8. นายฉลาด บูรณตระกูล            ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 ต าบลหนองแสง อ าเภอปากพลี 
9. นางสาวทัศนีย์ ลิมปิโสภณ        พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ 
10. นายปิยบุญ สุทธิบูล     ตัวแทนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
11. นางสาวสุมาลี ปวินาน     ตัวแทนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
12. นายไพรัตน์ ชาลี      ตัวแทนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
13. นางสาวธนพร ฉัตรศรีสมฤทธ์    ตัวแทนนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 
14. นายธเนศร สายลือนาม     ตัวแทนนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 
15. นายธวัตถ์ ชินบัญชร     ตัวแทนนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 

เจ้าหน้าที่งานแพทยศาสตรศึกษา 
1. นางสาวสุธัสสนีย์ สุขประเสริฐ 
2. นางสาวภัณฑารักษ์ พรหมแก้ว 
3. นางสาวนิตยา รักนุ่น 
4. นางสาวสุรีย์รัตน์ เรืองศรี 
5. นางสาวสุนันทา ปิ่นมุข 
6. นางสาวญาณพัฒน์ ขุนทอง 
7. นางสาววิไลวรรณ ทิพสิงห์ 
8. นางสาวอชิรญาณ์ ยิ่งด านุ่น 
9. นายรัชชาพงษ์ ศรียงยศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



จากการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมแสดงความคิดเห็น โดยมีการแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม ในแต่ละกลุ่มจะ
ประกอบไปด้วย ผู้บริหาร อาจารย์คลินิก อาจารย์พรีคลินิก อาจารย์ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ
ชลประทาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และตัวแทนจากนิสิตแพทย์ โดยแต่ละกลุ่มร่วมแสดงความคิดเห็น และสรุปผล
การแสดงความคิดเห็น ได้ดังนี้ 
 

การจัดท าโครงสร้างหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 2561 
 

โครงสร้างหลักสูตร 2555 2561 

หมวดวิชา 
 

หน่วย
กิต 

หน่วย
กิต 

หน่วย
กิต 

หน่วย
กิต 

หน่วย
กิต 

หน่วย
กิต 

-  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30   30   

-  หมวดวิชาเฉพาะ 202   208 (206)  

  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน    8   8  

  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานเฉพาะแพทย์    53   50  

  กลุ่มวิชาชีพ  133   132 
(130) 

 

   - กุมารเวชศาสตร์   17   17 

   - จักษุวิทยา    3   3 

   - จิตเวชศาสตร์    6   5 

   - นิติเวชศาสตร์   3   3 

   - รังสีวิทยา    4   4 

   - วิสัญญีวิทยา    4   3 

   - เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม   18   18 (15) 

   - ศัลยศาสตร์   26   22 

   - เวชศาสตร์ฉุกเฉิน      4 

   - ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์   7   6 

   - เวชศาสตร์ฟื้นฟู      2 

   - สูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา    17   17 

   - โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา   3   3 

   - อายุรศาสตร์    25   25 

  กลุ่มวิชากลาง   8   18 (19)  

-  หมวดวิชาเลือก  18   12   

  กลุ่มวิชาบังคับเลือก  12     

  กลุ่มวิชาเลือกเสรี  6   12  

รวมไม่น้อยกว่า  250   250 
(248) 

  



 
สรุปแผนการศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 2561 

 

 
 

 

หลกัสตูร พบ. 2555 14/11/2559 ปรับปรงุหลกัสตูร พบ. 2561

ปีที ่1 ภาคเรยีนที ่1 ปีที ่1 ภาคเรยีนที ่1

กลุม่วชิาภาษา 3 กลุม่วชิาภาษา 3

กลุม่วชิาวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และเทคโนโลยี 3 กลุม่วชิาวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และเทคโนโลยี 3

กลุม่วชิาศลิปศาสตร์ 6 กลุม่วชิาศลิปศาสตร์ 6

ชว103 ชวีวทิยาพื้นฐาน 1 3 ชว103 ชวีวทิยาพื้นฐาน 1 3

คม106 เคมอีนิทรเีบือ้งตน้ 3 คม106 เคมอีนิทรเีบือ้งตน้ 3

ฟส105 ฟิสกิสส์ าหรับวทิยาศาสตรก์ารแพทย์ 2 ฟส105 ฟิสกิสส์ าหรับวทิยาศาสตรก์ารแพทย์ 2

กลุม่วชิากลาง กลุม่วชิากลาง

พศก105 หนทางสูค่วามเป็นแพทย์ 2 พศก..... หนทางสูค่วามเป็นแพทย ์1 2

พศก       เวชจรยิศาสตร์ ไมนั่บหน่วยกติ

รวมจ านวนหน่วยกติ 22 รวมจ านวนหน่วยกติ 22

ปีที ่1 ภาคเรยีนที ่2 ปีที ่1 ภาคเรยีนที ่2

กลุม่วชิาภาษา 6 กลุม่วชิาภาษา 6

กลุม่วชิาวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และเทคโนโลยี 3 กลุม่วชิาวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และเทคโนโลยี 3

กลุม่วชิาศลิปศาสตร์ 9 กลุม่วชิาศลิปศาสตร์ 9

กลุม่วชิากลาง กลุม่วชิากลาง

พศก106 แพทยศาสตรศกึษา 1 พศก..... หนทางสูค่วามเป็นแพทย ์2 2

กลุม่วชิาเลอืกเสรี 2 พศก       เวชจรยิศาสตร์ ไมนั่บหน่วยกติ

กลุม่วชิาเลอืกเสรี 2

รวมจ านวนหน่วยกติ 21 รวมจ านวนหน่วยกติ 22

พรคีลนิกิ พรคีลนิกิ

ปีที ่2 ภาคเรยีนที ่1 credit ปีที ่2 ภาคเรยีนที ่1 credit

พพ221 ชวีวทิยาของเซลลม์นุษย์ 3 พพ221 ชวีวทิยาของเซลลม์นุษย์ 2

พพ222 พันธุศ์าสตรม์นุษยแ์ละการเจรญิเตบิโต 3 พพ222 พันธศุาสตรม์นุษยแ์ละการเจรญิเตบิโต 3

พพ201 หลกัการทางเภสชัวทิยา 1 พพ201 หลกัการทางเภสชัวทิยา 1

พพ202 พยาธชิวีวทิยาของเซลลม์นุษย์ 1 พพ202 พยาธชิวีวทิยาของเซลลม์นุษย์ 1

พพ223 อมิมโูนวทิยา 2 พพ223 อมิมโูนวทิยา 2

พพ224 การตดิเชือ้ 4 พพ224 การตดิเชือ้ 4

กลุม่วชิากลาง กลุม่วชิากลาง

พศก201 ภาษาอังกฤษทางการแพทย ์1 3 พศก201 ภาษาอังกฤษทางการแพทย ์1 3

พศก      การวจัิยทางการแพทย ์1 2

พศก       เวชจรยิศาสตร์ ไมนั่บหน่วยกติ

รวมจ านวนหน่วยกติ 17 รวมจ านวนหน่วยกติ 18

ปีที ่2 ภาคเรยีนที ่2 ปีที ่2 ภาคเรยีนที ่2

พพ225 ระบบกลา้มเนือ้และกระดกู 5 พพ225 ระบบกลา้มเนือ้และกระดกู 4

พพ226 ระบบประสาทสว่นกลาง 5 พพ 228 ระบบผวิหนัง 1

พพ227 ระบบตอ่มไรท้่อ 2 พพ226 ระบบประสาทสว่นกลาง 5

พพ227 ระบบตอ่มไรท้่อ 2

วช201 เวชศาสตรช์มุชน 1 1

วช281 เวชศาสตรช์มุชนภาคปฏบัิต ิ1 1 วช281 เวชศาสตรช์มุชนภาคปฏบิตั ิ1 2

กลุม่วชิากลาง กลุม่วชิากลาง

พศก202 ภาษาอังกฤษทางการแพทย ์2 3 พศก       เวชจรยิศาสตร์ ไมนั่บหน่วยกติ

รวมจ านวนหน่วยกติ 17 รวมจ านวนหน่วยกติ 14



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีที ่3 ภาคเรยีนที ่1 ปีที ่3 ภาคเรยีนที ่1

พพ321 ระบบหัวใจและการไหลเวยีนเลอืด 5 พพ321 ระบบหัวใจและการไหลเวยีนเลอืด 5

พพ322 ระบบทางเดนิปัสสาวะ 3 พพ322 ระบบทางเดนิปัสสาวะ 3

พพ323 ระบบทางเดนิหายใจ 4 พพ323 ระบบทางเดนิหายใจ 3

พพ324 ระบบทางเดนิอาหาร 5 พพ324 ระบบทางเดนิอาหาร 4

กลุม่วชิากลาง

พศก202 ภาษาอังกฤษทางการแพทย ์2 3

พศก       การวจัิยทางการแพทย ์2 2

พศก       เวชจรยิศาสตร์ ไมนั่บหน่วยกติ

รวมจ านวนหน่วยกติ 17 รวมจ านวนหน่วยกติ 20

ปีที ่3 ภาคเรยีนที ่2 ปีที ่3 ภาคเรยีนที ่2

พพ325 ระบบสบืพันธุ์ 3 พพ325 ระบบสบืพันธุ์ 3

พพ326 โลหติวทิยา 4 พพ326 โลหติวทิยา 4

พพ301 พยาธสิรรีวทิยาของโรคในมนุษย์ 2 พพ301 พยาธสิรรีวทิยาของโรคในมนุษย์ 2

พพ302 เภสชัวทิยาบรูณาการ 1 พพ302 เภสชัวทิยาบรูณาการ 1

วช301 เวชศาสตรช์มุชน 2 1

วช381 เวชศาสตรช์มุชนภาคปฏบัิต ิ2 1 วช381 เวชศาสตรช์มุชนภาคปฏบัิต ิ2 2

วช321 ระบาดวทิยา 2

จว301 จติเวชคลนิกิ 2 จว301 จติเวชคลนิกิ 1

อย321 บทน าทางคลนิกิ 3

อย321 บทน าทางคลนิกิ 2 กลุม่วชิากลาง

พศก       เวชจรยิศาสตร์ ไมนั่บหน่วยกติ

พศก ........  ระบาดวทิยาและการวจัิยทางคลนิกิ 3

รวมจ านวนหน่วยกติ 18 รวมจ านวนหน่วยกติ 19

ปีที ่4 ภาคเรยีนที ่1 ปีที ่4 ภาคเรยีนที ่1

ศศ401 ศลัยศาสตร ์1 4 ศศ401 ศลัยศาสตร ์1 4

ศศ411 ศลัยศาสตรป์ฏบัิตกิารทางคลนิกิ 1 5 ศศ411 ศลัยศาสตรป์ฏบัิตกิารทางคลนิกิ 1 4

สน401 นรเีวชวทิยา 2 สน401 นรเีวชวทิยา 1

สน411 นรเีวชวทิยาปฏบัิตกิารทางคลนิกิ 2 สน411 นรเีวชวทิยาปฏบิตักิารทางคลนิกิ 3

จว401 จติเวชศาสตร์ 2 จว401 จติเวชศาสตร์ 2

จว411 จติเวชปฏบัิตกิารทางคลนิกิ 2 จว411 จติเวชปฏบัิตกิารทางคลนิกิ 2

รส401 รังสวีทิยา 2 รส401 รังสวีทิยา 2

รส411 รังสวีทิยาปฏบัิตกิารทางคลนิกิ 2 รส411 รังสวีทิยาปฏบัิตกิารทางคลนิกิ 2

นว401 นติเิวชศาสตร ์1 1 กลุม่วชิากลาง

พศก       เวชจรยิศาสตร์ ไมนั่บหน่วยกติ

รวมจ านวนหน่วยกติ 22 รวมจ านวนหน่วยกติ 20

ปีที ่4 ภาคเรยีนที ่2 ปีที ่4 ภาคเรยีนที ่2

อย401 อายุรศาสตร ์1 4 อย401 อายุรศาสตร ์1 4

อย411 อายุรศาสตรป์ฏบัิตกิารทางคลนิกิ 1 5 อย411 อายุรศาสตรป์ฏบัิตกิารทางคลนิกิ 1 4

กม421 กมุารเวชศาสตรป์ฏบัิตกิารทางคลนิกิ 1 5 กม421 กมุารเวชศาสตรป์ฏบัิตกิารทางคลนิกิ 1 5

วช401 เวชศาสตรช์มุชน 3 2 วช401 เวชศาสตรช์มุชน 3 2

วช481 เวชศาสตรช์มุชนภาคปฏบัิต ิ3 3 วช481 เวชศาสตรช์มุชนภาคปฏบัิต ิ3 3

กลุม่วชิากลาง กลุม่วชิากลาง

พศก481เวชศาสตรค์รอบครัวปฏบัิต ิ1 2 พศก481เวชศาสตรค์รอบครัวปฏบัิต ิ1 3

พศก       เวชจรยิศาสตร์ ไมนั่บหน่วยกติ

กลุม่วชิาเลอืกเสร ี 2

รวมจ านวนหน่วยกติ 21 รวมจ านวนหน่วยกติ 23



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีที ่5 ภาคเรยีนที ่1 ปีที ่5 ภาคเรยีนที ่1

อย501 อายุรศาสตร ์2 2 อย501 อายุรศาสตร ์2 2

อย511 อายุรศาสตรป์ฏบัิตกิารทางคลนิกิ 2 3 อย511 อายุรศาสตรป์ฏบัิตกิารทางคลนิกิ 2 4

วญ501 วสิญัญวีทิยาพื้นฐาน 2 วญ501 วสิญัญวีทิยาพื้นฐาน 2

วญ511 วสิญัญวีทิยาปฏบัิตกิารทางคลนิกิ 2 วญ511 วสิญัญวีทิยาปฏบัิตกิารทางคลนิกิ 1

วช501 เวชศาสตรช์มุชน 4 1 วช501 เวชศาสตรช์มุชน 4 1

วช511 เวชศาสตรป้์องกันและสงัคมภาคปฏบัิติ 2 วช511 เวชศาสตรป้์องกันและสงัคมภาคปฏบัิติ 2

ศธ521 ศลัยศาสตรอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละปฏบัิตกิารทางคลนิกิ 3 ศธ521 ศลัยศาสตรอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละปฏบัิตกิารทางคลนิกิ 3

จษ521 จักษุวทิยา 3 จษ521 จักษุวทิยา 3

สล521 โสต ศอ นาสกิ ลารงิซว์ทิยา 3 สล521 โสต ศอ นาสกิ ลารงิซว์ทิยา 3

กลุม่วชิากลาง กลุม่วชิากลาง

พศก581 เวชศาสตรค์รอบครัวปฏบัิต ิ2 1 พศก581 เวชศาสตรค์รอบครัวปฏบัิต ิ2 1

พศก       เวชจรยิศาสตร์ ไมนั่บหน่วยกติ

รวมจ านวนหน่วยกติ 22 รวมจ านวนหน่วยกติ 22

ปีที ่5 ภาคเรยีนที ่2 ปีที ่5 ภาคเรยีนที ่2

กม521 กมุารเวชศาสตรป์ฏบัิตกิารทางคลนิกิ 2 4 กม521 กมุารเวชศาสตรป์ฏบิตักิารทางคลนิกิ 2 4

สน501 สตูศิาสตร์ 2 สน501 สตูศิาสตร์ 1

สน511 สตูศิาสตรป์ฏบัิตกิารทางคลนิกิ 3 สน511 สตูศิาสตรป์ฏบัิตกิารทางคลนิกิ 4

ศศ501 ศลัยศาสตร ์2 2 ศศ501 ศลัยศาสตร ์2 2

ศศ511 ศลัยศาสตรป์ฏบัิตกิารทางคลนิกิ 2 3 ศศ511 ศลัยศาสตรป์ฏบัิตกิารทางคลนิกิ 2 4

นว521 นติเิวชศาสตร ์2 2 นว521 นติเิวชศาสตร ์2 3

วฟ521 เวชศาสตรฟ้ื์นฟู 1 วฟ521 เวชศาสตรฟ้ื์นฟู 2

วศฉ601 เวชศาสตรฉุ์กเฉนิ 1 วศฉ501 เวชศาสตรฉุ์กเฉนิ 1

กลุม่วชิากลาง กลุม่วชิากลาง

พศก       เวชจรยิศาสตร์ ไมนั่บหน่วยกติ

กลุม่วชิาเลอืกเสร ี 4 กลุม่วชิาเลอืกเสร ี 4

รวมจ านวนหน่วยกติ 22 รวมจ านวนหน่วยกติ 25

ปีที ่6 ภาคเรยีนที ่1 ปีที ่6 ภาคเรยีนที ่1

ศศ611 ศลัยศาสตรป์ฏบัิตกิารทางคลนิกิ 3 9 ศศ611 ศลัยศาสตรป์ฏบัิตกิารทางคลนิกิ 3 8

อย611 อายุรศาสตรป์ฏบัิตกิารทางคลนิกิ 3 9 อย611 อายุรศาสตรป์ฏบัิตกิารทางคลนิกิ 3 8

ศธ611 ศลัยศาสตรอ์อรโ์ธปิดกิสป์ฏบัิตกิารทางคลนิกิ 3 ศธ611 ศลัยศาสตรอ์อรโ์ธปิดกิสป์ฏบัิตกิารทางคลนิกิ 3

วศฉ611 เวชศาสตรฉุ์กเฉนิปฏบัิตกิารทางคลนิกิ 2 วศฉ611 เวชศาสตรฉุ์กเฉนิปฏบัิตกิารทางคลนิกิ 3

กลุม่วชิาบังคบัเลอืก 2 กลุม่วชิาเลอืกเสรี 2

กลุม่วชิากลาง

พศก       เวชจรยิศาสตร์ ไมนั่บหน่วยกติ

รวมจ านวนหน่วยกติ 25 รวมจ านวนหน่วยกติ 24

ปีที ่6 ภาคเรยีนที ่2 ปีที ่6 ภาคเรยีนที ่2

กม611 กมุารเวชศาสตรป์ฏบัิตกิารทางคลนิกิ 2 8 กม611 กมุารเวชศาสตรป์ฏบัิตกิารทางคลนิกิ 2 8

สน611 สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยาปฏบัิตกิารทางคลนิกิ 2 8 สน611 สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยาปฏบัิตกิารทางคลนิกิ 2 8

วช681 เวชศาสตรช์มุชนภาคปฏบัิต ิ4 6 วช681 เวชศาสตรช์มุชนภาคปฏบัิต ิ4 3

พศก621 เวชจรยิศาสตร ์ 2

กลุม่วชิาบังคบัเลอืก 2 กลุม่วชิาเลอืกเสรี 2

กลุม่วชิากลาง

พศก       เวชจรยิศาสตร์ ไมนั่บหน่วยกติ

รวมจ านวนหน่วยกติ 26 รวมจ านวนหน่วยกติ 21

รวมจ านวนทัง้หมด 250 250



สรุปตารางการเปรียบเทียบ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตร พ.ศ. 2555 และ 
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 2561 

 

 
 

 
 

 

 53 หน่วยกิต  50 หน่วยกิต

พพ 201  หลักการทางเภสัชวทิยา 1(1-0-2) พพ 201 หลักการทางเภสัชวทิยา 1(1-0-2)
พพ202  พยาธชิีววทิยาของเซลล์มนุษย์ 1(1-0-2) พพ 202 พยาธชิีววทิยาของเซลล์มนุษย์ 1(1-0-2)

พพ 203 ระบบผิวหนัง 1(1-0-2)
พพ 221 ชีววทิยาของเซลล์มนุษย์ 3(2-3-4) พพ 221 ชีววทิยาของเซลล์มนุษย์ 2(1-3-2)
พพ 222 พนัธุ์ศาสตร์มนุษย์และการเจริญเติบโต 3(2-3-4) พพ 222 พนัธุ์ศาสตร์มนุษย์และการเจริญเติบโต 3(2-3-4)
พพ 223 อมิมโูนวทิยา 2(1-3-2) พพ 223 อมิมโูนวทิยา 2(1-3-2)
พพ 224 การติดเชื้อ 4(3-3-6) พพ 224 การติดเชื้อ 4(3-3-6)
พพ 225 ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก 5(4-3-8) พพ 225 ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก 4(3-3-6)
พพ 226 ระบบประสาทส่วนกลาง 5(4-3-8) พพ 226 ระบบประสาทส่วนกลาง 5(4-3-8)
พพ 227 ระบบต่อมไร้ท่อ 2(1-3-2) พพ 227 ระบบต่อมไร้ท่อ 2(1-3-2)
พพ 301  เภสัชวทิยาแบบบูรณาการ 1(1-0-2) พพ 301 พยาธสิรีรวทิยาของโรคในมนุษย์ 2(1-3-2)
พพ 321 ระบบหัวใจและการไหลเวยีนเลือด 5(4-3-8) พพ 302 เภสัชวทิยาแบบบูรณาการ 1(1-0-2)
พพ 322 ระบบทางเดินปัสสาวะ 3(2-3-4) พพ 321 ระบบหัวใจและการไหลเวยีนเลือด 5(4-3-8)
พพ 323 ระบบทางเดินหายใจ 4(3-3-6) พพ 322 ระบบทางเดินปัสสาวะ 3(2-3-4)
พพ 324   ระบบทางเดินอาหาร 5(4-3-8) พพ 323 ระบบทางเดินหายใจ 3(2-3-4)
พพ 325  ระบบสืบพนัธุ์ 3(2-3-4) พพ 324 ระบบทางเดินอาหาร 4(3-3-6)
พพ 326 โลหิตวทิยา 4(3-3-6) พพ 325 ระบบสืบพนัธุ์ 3(2-3-4)
พพ 327 พยาธสิรีรวทิยาของโรคในมนุษย์ 2(1-3-2) พพ 326 โลหิตวทิยา 4(3-3-6)
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หลกัสตูรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลกัสตูรปรับปรุง 2555-2560 ) หลกัสตูรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลกัสตูรปรับปรุง 2561)

หมวดวิชา/รายวิชา จ านวนหน่วยกิต หมวดวิชา/รายวิชา จ านวนหน่วยกิต

หมวดวิชาพ้ืนฐานเฉพาะแพทย ์ หมวดวิชาพ้ืนฐานเฉพาะแพทย ์ 
เรียนรายวิชาดังต่อไปน้ี เรียนรายวิชาดังต่อไปน้ี 

25

133 หน่วยกิต 132 หน่วยกิต สัปดาห์
17 หน่วยกิต 17 หน่วยกิต

ช้ันปี 4 กม 421 กมุารเวชศาสตร์ปฏิบัติการทางคลินิก 1 5(2-9-4) ช้ันปี 4 กม 421 กมุารเวชศาสตร์ปฏิบัติการทางคลินิก 1 5(2-9-4)

ช้ันปี 5 กม 522 กมุารเวชศาสตร์ปฏิบัติการทางคลินิก 2 4(1-9-2) ช้ันปี 5 กม 522 กมุารเวชศาสตร์ปฏิบัติการทางคลินิก 2 4(1-9-2)

ช้ันปี 6 กม 611 กมุารเวชศาสตร์ปฏิบัติการทางคลินิก 3 8(0-24-0) ช้ันปี 6 กม 611 กมุารเวชศาสตร์ปฏิบัติการทางคลินิก 3 8(0-24-0) 8

จักษุวิทยา 3 หน่วยกิต จักษุวิทยา 3 หน่วยกิต
ช้ันปี 5 จษ 521 จักษวุทิยา 3(1-6-2) ช้ันปี 5 จษ 521 จักษวุทิยา 3(2-3-4) 3

จิตเวชศาสตร์ 6 หน่วยกิต จิตเวชศาสตร์ 5 หน่วยกิต
ช้ันปีที ่3 จว 301 จิตเวชคลินิก 2(2-0-4) ช้ันปีที ่3 จว 301 จิตเวชคลินิก 1(1-0-2) 1
ช้ันปี 4 จว 401 จิตเวชศาสตร์ 2(2-0-4) ช้ันปี 4 จว 401 จิตเวชศาสตร์ 2(2-0-4)

จว 411 จิตเวชศาสตร์ปฏิบัติการทางคลินิก 2(0-6-0) จว 411 จิตเวชศาสตร์ปฏิบัติการทางคลินิก 2(0-6-0)

นิติเวชศาสตร์ 3 หน่วยกิต นิติเวชศาสตร์ 3 หน่วยกิต
ช้ันปี 4 นว 401 นิติเวชศาสตร์ 1 1(1-0-2)
ช้ันปี 5 นว 521 นิติเวชศาสตร์ 2 2(1-3-2) ช้ันปี 5 นว 521 นิติเวชศาสตร์ 2 3(2-3-4) 3

รังสวีิทยา 4 หน่วยกิต รังสวีิทยา 4 หน่วยกิต
ช้ันปี 4 รส 401 รังสีวทิยา 2(2-0-4) ช้ันปี 4 รส 401 รังสีวทิยา 2(2-0-4)

 รส 411 รังสีวทิยาปฏิบัติการทางคลินิก 2(0-6-0)  รส 411 รังสีวทิยาปฏิบัติการทางคลินิก 2(0-6-0)

หมวดวิชาเอก หมวดวิชาเอก
กุมารเวชศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์

5

4

4

4

วิสญัญีวิทยา 4 หน่วยกิต วิสญัญีวิทยา 3 หน่วยกิต
ช้ันปี 5 วญ 501 วสัิญญีวทิยา 2(2-0-4) ช้ันปี 5 วญ 501 วสัิญญีวทิยา 2(2-0-4)
ช้ันปี 5 วญ 511 วสัิญญีวทิยาปฏิบัติการทางคลินิก 2(0-6-0) ช้ันปี 5 วญ 511 วสัิญญีวทิยาปฏิบัติการทางคลินิก 1(0-3-3)

เวชศาสตร์ป้องกันและสงัคม 18 หน่วยกิต เวชศาสตร์ป้องกันและสงัคม 18(15) หน่วยกิต
ช้ันปีที ่2 วช 201 เวชศาสตร์ชุมชน 1 1(1-0-2) ช้ันปีที ่2 วช 281 เวชศาสตร์ชุมชน 1 2(1-3-2) 2
ช้ันปีที ่2 วช 281 เวชศาสตร์ชุมชนภาคปฏิบัติ 1 1(0-3-0)
ช้ันปีที ่3 วช 301 เวชศาสตร์ชุมชน 2 1(1-0-2) ช้ันปีที ่3 วช 381 เวชศาสตร์ชุมชน 2 2(1-3-2)

วชศ 321 ระบาดวทิยา  
(ตัดไปรวมกบัการวจิัยทางการแพทย์)

3(2-3-4)

ช้ันปีที ่3 วช 381 เวชศาสตร์ชุมชนภาคปฏิบัติ 2 1(0-3-0)
ช้ันปี 4 วช 401 เวชศาสตร์ชุมชน 3 2(2-0-4) ช้ันปี 4 วช 401 เวชศาสตร์ชุมชน 3 2(2-0-4)
ช้ันปี 4 วช 481 เวชศาสตร์ชุมชนภาคปฏิบัติ 3 3(0-9-0) วช 481 เวชศาสตร์ชุมชนภาคปฏิบัติ 3 3(0-9-0)
ช้ันปี 5 วช 501 เวชศาสตร์ชุมชน 4 1(1-0-2) ช้ันปี 5 วช 501 เวชศาสตร์ชุมชน 4 1(1-0-2)
ช้ันปี 5 วช 511 เวชศาสตร์ป้องกนัและสังคมภาคปฏิบัติ 2(0-6-0) วช 511 เวชศาสตร์ป้องกนัและสังคมภาคปฏิบัติ 2(0-6-0)
ช้ันปี 6 วช 681 เวชศาสตร์ชุมชนภาคปฏิบัติ 4 6(0-18-0) ช้ันปี 6 วช 681 เวชศาสตร์ชุมชนภาคปฏิบัติ 4 3(0-9-0) 3

3

3

5

5



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 หน่วยกิต 26 หน่วยกิต
ช้ันปี 4 ศศ 401 ศัลยศาสตร์ 4(4-0-8) ช้ันปี 4 ศศ 401 ศัลยศาสตร์ 4(4-0-8)
ช้ันปี 4 ศศ 411 ศัลยศาสตร์ปฏิบัติการทางคลินิก 1 5(0-15-0) ช้ันปี 4 ศศ 411 ศัลยศาสตร์ปฏิบัติการทางคลินิก 1 4(0-12-0)
ช้ันปี 5 ศศ 501 ศัลยศาสตร์ 2 2(2-0-4) ช้ันปี 5 ศศ 501 ศัลยศาสตร์ 2 2(2-0-4)
ช้ันปี 5 ศศ 511 ศัลยศาสตร์ปฏิบัติการทางคลินิก 2 3(0-9-0) ช้ันปี 5 ศศ 511 ศัลยศาสตร์ปฏิบัติการทางคลินิก 2 4(0-10-2)
ช้ันปี 6 ศศ 611 ศัลยศาสตร์ปฏิบัติการทางคลินิก 3 9(0-27-0) ช้ันปี 6 ศศ 611 ศัลยศาสตร์ปฏิบัติการทางคลินิก 3 8(0-17-7) 8
ช้ันปี 5 วศฉ501 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 1(1-0-2) ช้ันปี 5 วศฉ501 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 1(1-0-2) 1
ช้ันปี 6 วศฉ611 เวชศาสตร์ฉุกเฉินปฏิบัติการทางคลินิก 2(0-6-0) ช้ันปี 6 วศฉ611 เวชศาสตร์ฉุกเฉินปฏิบัติการทางคลินิก 3(0-8-1) 3

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ 7 หน่วยกิต ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ 8 หน่วยกิต
ช้ันปี 5 ศธ 521 ศัลยศาสรต์ออร์โธปดิิกส์และปฏิบติัการทางคลินิก 3(1-6-2) ช้ันปี 5 ศธ 521 ศัลยศาสรต์ออร์โธปดิิกส์และปฏิบติัการทางคลินิก 3(2-3-4) 3

วฟ 511 เวชศาสตร์ฟืน้ฟู 1(0-3-0) วฟ 521 เวชศาสตร์ฟืน้ฟู 2(1-3-2) 2
ช้ันปี 6 ศธ 611 ศัลยศาสตร์ออร์โธปดิิกส์ปฏิบติัการทางคลินิก 3(0-9-0) ช้ันปี 6 ศธ 611 ศัลยศาสตร์ออร์โธปดิิกส์ปฏิบติัการทางคลินิก 3(0-9-0) 3

17 หน่วยกิต 17 หน่วยกิต
ช้ันปี 4 สน 421 นรีเวชวทิยาปฏิบติัการทางคลินิก 4(1-9-2) ช้ันปี 4 สน 401 นรีเวชวทิยา 1(1-0-2)

สน 411 นรีเวชวทิยาปฏิบติัการทางคลินิก 3(0-7-2)
ช้ันปี 5 สน 411 สูติศาสตร์ ปฏิบติัการทางคลินิก 5(2-9-4) ช้ันปี 5 สน 501 สูติศาสตร์ 1(1-0-2)

สน 511 สูติศาสตร์ ปฏิบติัการทางคลินิก 4(0-5-3)
ช้ันปี 6 สน 611 สูติศาสตร์ - นรีเวชวทิยาปฏิบติัการทางคลินิก 2 8(0-24-0) ช้ันปี 6 สน 611 สูติศาสตร์ - นรีเวชวทิยาปฏิบติัการทางคลินิก 2 8(0-17-7) 8

4

5

ศัลยศาสตร์ ศัลยศาสตร์

8

6

สติูศาสตร์ - นรีเวชวิทยา สติูศาสตร์ - นรีเวชวิทยา 

3 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต
ช้ันปี 5 สล 521 โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วทิยา 3(1-6-2) ช้ันปี 5 สล 521 โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วทิยา 3(2-3-4) 3

25 หน่วยกิต 25 หน่วยกิต
ช้ันปี 3 อย321 บทน าทางคลินิก 2(1-3-2) ช้ันปี 3 อย321 บทน าทางคลินิก 3(2-3-4) 3
ช้ันปี 4 อย 401 อายุรศาสตร์ 1 4(4-0-8) ช้ันปี 4 อย 401 อายุรศาสตร์ 1 4(4-0-8)
ช้ันปี 4 อย 411 อายุรศาสตร์ปฏิบัติการทางคลินิก 1 5(0-15-0) ช้ันปี 4 อย 411 อายุรศาสตร์ปฏิบัติการทางคลินิก 1 4(0-12-0)
ช้ันปี 5 อย 501 อายุรศาสตร์ 2 2(2-0-4) ช้ันปี 5 อย 501 อายุรศาสตร์ 2 2(2-0-4)
ช้ันปี 5 อย 511 อายุรศาสตร์ปฏิบัติการทางคลินิก 2 3(0-9-0) ช้ันปี 5 อย 511 อายุรศาสตร์ปฏิบัติการทางคลินิก 2 4(0-10-2)
ช้ันปี 6 อย 611 อายุรศาสตร์ปฏิบัติการทางคลินิก 3 9(0-27-0) ช้ันปี 6 อย 611 อายุรศาสตร์ปฏิบัติการทางคลินิก 3 8(0-17-7) 8

8 หน่วยกิต 19 หน่วยกิต
ช้ันปี 1 พศก 125 หนทางสู่ความเป็นแพทย์ 2(1-3-2) ช้ันปี 1 พศก ........ หนทางสู่ความเป็นแพทย์ 1 2(1-3-2)
ช้ันปี 1 พศก 106 แพทยศาสตรศึกษา 1(1-0-2) ช้ันปี 1 พศก ........ หนทางสู่ความเป็นแพทย์ 2 2(1-3-2)

ช้ันปี 2 พศก ........  วจิัยและนวตักรรมทางการแพทย์ 2(1-3-2)
ช้ันปี 3 พศก ........  ระบาดวทิยาและการวจิัยทางคลินิก 3(2-3-4)
ช้ันปี 2 พศก 201 อา่นและเขียนร้อยแกว้ภาษาองักฤษ 3(3-0-6)
ช้ันปี 3 พศก 301 ภาษาองักฤษทางการแพทย์ 3(3-0-6)

ช้ันปี 4 พศก 481 เวชศาสตร์ครอบครัวปฏิบัติ 1 2(0-6-0) ช้ันปี 4 พศก 481 เวชศาสตร์ครอบครัวปฏิบัติ 1 3(0-9-0)

ช้ันปี 5 พศก 581 เวชศาสตร์ครอบครัวปฏิบัติ 2 1(0-3-0) ช้ันปี 5 พศก 581 เวชศาสตร์ครอบครัวปฏิบัติ 2 1(0-3-0)
ช้ันปี 6 พศก 621 เวชจริยศาสตร์ ไมน่ับหน่วยกติ

ช้ันปี 4 พศก 621 เวชจริยศาสตร์ 2(1-3-2) พศก ……. เวชจริยศาสตร์

8

6

หมวดวิชากลาง หมวดวิชากลาง 

โสต ศอ นาสกิ ลาริงซ์วิทยา โสต ศอ นาสกิ ลาริงซ์วิทยา

อายรุศาสตร์ อายรุศาสตร์ 

บังคับเลอืก 12 หน่วยกิต  หน่วยกิต
ช้ันปี 2 พศก 201 อา่นและเขียนร้อยแกว้ภาษาองักฤษ 3(3-0-6)
ช้ันปี 3 พศก 301 ภาษาองักฤษทางการแพทย์ 3(3-0-6)
ช้ันปี 3 วชศ 321 เวชศาสตร์ป้องกนัและสังคม (ระบาดวทิยา) 2(1-3-2)

หมวดวิชาเลอืกเสรี 6 หน่วยกิต หมวดวิชาเลอืกเสรี 12 หน่วยกิต

บังคับเลอืก



สรุปการสอดแทรกการเรียนการสอน ในเรื่อง Patients safety  หัตถการระดับ 1  เวชจริยศาสตร์  วิจัย 
RDU (การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล) และแพทย์แผนไทย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patients safety หัตถการ ระดับ 1 วิจัย RDU แพทยแ์ผนไทย

1 พรีคลินิก / / RDU เภสัชวทิยา

2 ภาควชิา กมุารเวชศาสตร์ / / / /
3 ภาควชิา เวชศาสตร์ป้องกนัและสังคม / / / /

4 สาขา เวชศาสตร์ครอบครัว / / / / /

5 ภาควชิา ออร์โธปิดิกส์ /

6 ภาควชิา เวชศาสตร์ฟืน้ฟู / /

7 ภาควชิา สูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา / / /

8 ภาควชิา จักษุวทิยา /

9 ภาควชิา โสต ศอ นาสิกวทิยา /

10 ภาควชิา จิตเวชศาสตร์ / /

11 ภาควชิา รังสีวทิยา /

12 ภาควชิา นิติเวชศาสตร์
13 ภาควชิา วสัิญญวีทิยา /
14 ภาควชิา ศัลยศาสตร์ / / / /
15 ภาควชิา เวชศาสตร์ฉุกเฉิน / / / /
16 ภาควชิา อายุรศาสตร์ / / / /

สรปุการสอดแทรกการเรยีนการสอน ตามเกณฑ์แพทยสภา

ล าดับที่ ภาควิชา/สาขาวิชา
หัวข้อ

หมายเหตุ



เวชจริยศาสตร์ 
 

 

พรคีลินิก เวชศาสตรป้์องกัน
และสังคม

วชิาเวชศาสตร์
ครอบครวั

กุมารเวชศาสตร์ ออรโ์ธปิดิกส์/ฟ้ืนฟู

1 หลักการของจริยธรรมทางการแพทย ์(principles of medical ethics) พพ326, พพ222 พศก481 กม421 ศธ521, ศธ611

2 ประมวลความประพฤติและมารยาท  (codes of conduct and etiquette) พพ223, พพ224, 
พพ225, พพ226, 
พพ321, พพ322, 
พพ323, พพ324, 

พพ325

พศก581 ศธ521, ศธ611

3 ความสัมพนัธร์ะหวา่งแพทยก์บัผู้ปว่ย (doctor-patient relationship) พศก481, 
พศก581

ศธ521, ศธ611

4 จริยธรรมเกีย่วกบัการสาธารณสุขและการสร้างเสริมสุขภาพ(ethics of public health 
and health promotion)

วช 481 พศก481, 
พศก581

ศธ521, ศธ611

5 สิทธผู้ิปว่ย (patient rights) พพ301, พพ326 วช 681 พศก481, 
พศก581

ศธ521, ศธ611

6 ความเที่ยงธรรม และความยติุธรรมทางสังคม(equity and social justice) วช 481 พศก 481, 
พศก 581

ศธ521, ศธ611

7 ความสัมพนัธก์บัอตุสาหกรรมเภสัชภัณฑ์ (relationship with the pharmaceutical 
industry)

พพ201, พพ301 ศธ521, ศธ611

8 หลักการของจริยธรรมการวจิัยและการตีพมิพเ์ผยแพร่ผลงานวจิัย (principles of  
research ethics and research publication)

วช 511 ศธ521, ศธ611

9 ภาวะอสิระ/อตัตาณัติของผู้ปว่ย (patient autonomy) พศก481, 
พศก581

ศธ521, ศธ611

10 ความลับของผู้ปว่ย (confidentiality) พศก481, 
พศก581

กม421 ศธ521, ศธ611

11 การเปดิเผยความจริง (truth telling/disclosure) พศก 581 ศธ521, ศธ611

12 การยนิยอมหลังรับทราบมูล (informed consent) พศก481, 
พศก581

ศธ521, ศธ611

13 ความประมาทเลินเล่อทางการแพทย ์(medical negligence) ศธ521, ศธ611

14 ความประพฤติผิดทางวชิาชพี (professional misconduct) ศธ521, ศธ611

15 ประเด็นเกีย่วกบัการแปรรูปบริบาลสุขภาพของรัฐเปน็แบบเอกชน (issues related to 
the privatization of health care)

วช 501

16 ประเด็นเชงิจริยธรรมเกีย่วกบัอนามัยการเจริญพนัธุ ์(ethical issues related to 
reproductive health)

17 แง่มุมเชงิจริยธรรมในการดูแลรักษาผู้ปว่ยติดเชื้อเอชไอวหีรือเปน็โรคเอดส์ (ethical 
aspects of treating patients with HIV/AIDS)

วช 401

18 แง่มุมเชงิจริยธรรมในการดูแลรักษาผู้ปว่ยที่มีปญัหาด้านจิตใจ (ethical aspects of 
treating the mentally ill)

วช 501 พศก 481

19 ประเด็นเชงิจริยธรรมในการดูแลรักษาเด็ก (ethical issues in treating children) กม421, กม521, 
กม611

หมวด ง. เวชจรยิศาสตร์

ภาควชิา/สาขาวชิา



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 ประเด็นเชงิจริยธรรมเกีย่วกบัการปฏิบติัต่อการแพทยร์ะบบอืน่ (ethical issues of 
dealing  with other systems of medicine)

วช 501

21 สถานการณ์ทางคลินิกอืน่ๆ ท่ีจ าเพาะในแต่ละภูมิภาค (any other specific regional 
clinical situations)

วช 401

22 การตัดสินใจชว่งวาระสุดท้ายของชวีติ (end of life decisions) พศก481, 
พศก581

ศธ521, ศธ611

23 การเปดิเผยความผิดพลาดทางการแพทย ์(disclosure of medical error) วช 501

24 จริยธรรมเกีย่วกบัการบริจาคหรือการปลูกถา่ยอวยัวะ (ethics of 
transplantation/organ donation)

25 การจัดสรรทรัพยากรในระบบบริบาลสุขภาพ (resource allocation in the health care
 system)

วช 501

26 แง่มุมเชงิจริยธรรมเกีย่วกบัพนัธศุาสตร์ (ethical aspects of genetics) พพ222, พพ325

27 ภาวะยุ่งยากใจทางจริยธรรมท่ีนักศึกษาแพทยป์ระสบ (ethical dilemmas facing 
medical students)

28 ความเปน็วชิาชพี (professionalism) วช 681 พศก 481 กม421, กม521, 
กม611

หมายเหตุ   ขอ้1-8     ระดับปรีคลินิก

 ขอ้ 9-21  ระดับคลินิก

 ขอ้ 22-25 ระดับแพทยเ์วชปฏิบติั

 ขอ้ 26-28 ทุกระดับตลอดหลักสูตร



 

 

 
 
 
 
 
 
 

สูติศาสตร-์นรเีวช
วทิยา

จกัษุวทิยา/โสต ศอ
 นาสิกวทิยา

จติเวชศาสตร์ นิติเวชศาสตร์ วสิัญญีวทิยา ศัลยศาสตร/์ฉุกเฉิน อายรุศาสตร์

1 หลักการของจริยธรรมทางการแพทย ์(principles of medical ethics) สน421, สน521  จว301 วญ511

2 ประมวลความประพฤติและมารยาท  (codes of conduct and etiquette) สน421, สน521  จว301 วญ511

3 ความสัมพนัธร์ะหวา่งแพทยก์บัผู้ปว่ย (doctor-patient relationship) สน421, สน521  จว301 วญ511

4 จริยธรรมเกีย่วกบัการสาธารณสุขและการสร้างเสริมสุขภาพ(ethics of public health 
and health promotion)

สน421, สน521

5 สิทธผู้ิปว่ย (patient rights) สน421, สน521 วญ511

6 ความเที่ยงธรรม และความยติุธรรมทางสังคม(equity and social justice) สน421, สน521 วศอ611

7 ความสัมพนัธก์บัอตุสาหกรรมเภสัชภัณฑ์ (relationship with the pharmaceutical 
industry)

สน521

8 หลักการของจริยธรรมการวจิัยและการตีพมิพเ์ผยแพร่ผลงานวจิัย (principles of  
research ethics and research publication)

สน421, สน521

9 ภาวะอสิระ/อตัตาณัติของผู้ปว่ย (patient autonomy) สน421, สน521 จว401, จว411 วญ511 วศอ611

10 ความลับของผู้ปว่ย (confidentiality) สน421, สน521 จว401, จว411 วญ511 วศอ611

11 การเปดิเผยความจริง (truth telling/disclosure) สน421, สน521 จว401, จว411

12 การยนิยอมหลังรับทราบมูล (informed consent) สน421, สน521 นว521 ศศ401, ศศ411, 
วศฉ611

13 ความประมาทเลินเล่อทางการแพทย ์(medical negligence) สน421, สน521

14 ความประพฤติผิดทางวชิาชพี (professional misconduct) สน421, สน521

15 ประเด็นเกีย่วกบัการแปรรูปบริบาลสุขภาพของรัฐเปน็แบบเอกชน (issues related to 
the privatization of health care)

สน421, สน521

16 ประเด็นเชงิจริยธรรมเกีย่วกบัอนามัยการเจริญพนัธุ ์(ethical issues related to 
reproductive health)

สน421, สน521

17 แง่มุมเชงิจริยธรรมในการดูแลรักษาผู้ปว่ยติดเชื้อเอชไอวหีรือเปน็โรคเอดส์ (ethical 
aspects of treating patients with HIV/AIDS)

สน421, สน521

18 แง่มุมเชงิจริยธรรมในการดูแลรักษาผู้ปว่ยที่มีปญัหาด้านจิตใจ (ethical aspects of 
treating the mentally ill)

สน421, สน521 จว401, จว411

19 ประเด็นเชงิจริยธรรมในการดูแลรักษาเด็ก (ethical issues in treating children) สน421, สน521 จว401, จว411

หมวด ง. เวชจรยิศาสตร์

ภาควชิา/สาขาวชิา

20 ประเด็นเชงิจริยธรรมเกีย่วกบัการปฏิบติัต่อการแพทยร์ะบบอืน่ (ethical issues of 
dealing  with other systems of medicine)

สน421, สน521

21 สถานการณ์ทางคลินิกอืน่ๆ ท่ีจ าเพาะในแต่ละภูมิภาค (any other specific regional 
clinical situations)

สน521

22 การตัดสินใจชว่งวาระสุดท้ายของชวีติ (end of life decisions) สน521 วศอ611 อย401, อย501, อย
611

23 การเปดิเผยความผิดพลาดทางการแพทย ์(disclosure of medical error) สน521

24 จริยธรรมเกีย่วกบัการบริจาคหรือการปลูกถา่ยอวยัวะ (ethics of 
transplantation/organ donation)

สน521 ศศ401, ศศ411

25 การจัดสรรทรัพยากรในระบบบริบาลสุขภาพ (resource allocation in the health care
 system)

สน521 วศอ611

26 แง่มุมเชงิจริยธรรมเกีย่วกบัพนัธศุาสตร์ (ethical aspects of genetics) สน421, สน521

27 ภาวะยุ่งยากใจทางจริยธรรมท่ีนักศึกษาแพทยป์ระสบ (ethical dilemmas facing 
medical students)

สน421, สน521  จว301, จว401, 
จว411

วศอ611

28 ความเปน็วชิาชพี (professionalism) สน421, สน521  จว301, จว401, 
จว411

วญ511 วศอ611

หมายเหตุ   ขอ้1-8     ระดับปรีคลินิก

 ขอ้ 9-21  ระดับคลินิก

 ขอ้ 22-25 ระดับแพทยเ์วชปฏิบติั

 ขอ้ 26-28 ทุกระดับตลอดหลักสูตร



สรุปวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อสร้างบัณฑิตแพทย์ที่มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ดังนี้ 
 

1. มีคุณธรรม และจริยธรรมแห่งวิชาชีพ โดยมีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา และอ่อนน้อม
ถ่อมตน (Ethics/ Courteousness) 

2. มีความรู้ความสามารถทางการแพทย์ การวางแผนการตรวจวินิจฉัย การให้การบริบาลสุขภาพ
และสร้างเสริมสุขภาพตามเกณฑ์ของหลักสูตร (Clinical Skills/ Clinical Competency) 

3. มีทักษะการสื่อสาร ถ่ายทอดความรู้และสร้างสัมพันธภาพที่ดี  (Teaching skills/ 
Communication) 

4. มีการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  (Education (Life-
long)/Continous Learning) 

5. มีทักษะการปฏิบัติงานในชุมชน (Community) 
6. มีทักษะการวิจัยและคามคิดสร้างสรรค์ (Research skill/ Creativity) 
7. มีทักษะในการบริหารจัดการและการท างานเป็นทีม (Administration/ Collaboration) 
 
โดยน าอักษรตัวแรกของค าภาษาอังกฤษมาเรียงเป็นค าว่า  

CREATE 7Cs 
C= Community & 

Clinical Skills 
C=Community 

C=Clinical Competency 
R= Research skill C=Creativity 

E= Ethics C=Courteousness 
A= Administration C=Collaboration 
T= Teaching skills C=Communication 

E= Education (Life-long) C=Continous Learning 
 

 


