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หัวข้อเรียนบรรยายรายวิชาสุขภาพและโรคของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1-2 ปีการศึกษา 2561 (อายุรศาสตร์ปี 4) 

 สาขาวชิา เร่ือง จ านวนชั่วโมง 
บรรยาย 

จ านวนชั่วโมง 
SDL 

 

อาจารย์ 

โรคหัวใจและ                
หลอดเลอืด 
(11 ชม.) 

Approach to chest pain 1 1 อ. พญ. นิศารัตน์ เจริญศรี 
Approach to syncope 1 2 อ. พญ. เสาวลกัษณ์ มีความดี 
Atherosclerosis and coronary heart disease  1.5 2 อ. พญ. นิศารัตน์ เจริญศรี 
Congestive heart failure, cardiomyopathy  1.5 2 อ. พญ. นิศารัตน์ เจริญศรี 
Basic ECG 2 2 อ. พญ. นิศารัตน์ เจริญศรี 
Common cardiac arrhythmia 1.5 2 อ. พญ. นิศารัตน์ เจริญศรี 
Valvular heart disease and infective endocarditis, Rheumatic fever 1.5 2 อ. พญ. นิศารัตน์ เจริญศรี 
HT 1 2 อ. พญ. นิศารัตน์ เจริญศรี 

โรคทางการหายใจ
และภาวะวิกฤต
ทางการหายใจ 
(5.5 ชม) 

Common airway diseases (COPD, Asthma, OSA, bronchiectasis) 1 2 อ. พญ. ณับผลกิา กองพลพรหม (จฬุาฯ) 
Upper respiratory tract infection - 2  
Lower respiratory tract infection (Pneumonia and tuberculosis) 1.5 2 อ. พญ. ณบัผลกิา กองพลพรหม (จฬุาฯ) 
Pleural disease 1 2 อ. พญ. ณบัผลกิา กองพลพรหม (จฬุาฯ) 
Approach to dyspnea 1 2 อ. พญ. ณบัผลกิา กองพลพรหม (จฬุาฯ) 
ABG 0.5 1 อ. พญ. ณบัผลกิา กองพลพรหม (จฬุาฯ) 
Approach to hemoptysis/ cough 0.5 2 อ. พญ. ณบัผลกิา กองพลพรหม (จฬุาฯ) 

ต่อมไร้ท่อและ              
เมตาบอลสิม 
(5.5 hr) 

Thyroid disease 1 2 ผศ (พเิศษ) พญ. ลลติา วฒันะจรรยา (จฬุาฯ) 
Diabetes mellitus/ hypoglycemia/ HHS and DKA 1.5 2 ผศ (พเิศษ) พญ. ลลติา วฒันะจรรยา (จฬุาฯ) 
Adrenal gland disorders 0.5 1 ผศ (พเิศษ) พญ. ลลติา วฒันะจรรยา (จฬุาฯ) 
Disorders of lipoprotein metabolism and lipidemia 1 2 ผศ (พเิศษ) พญ. ลลติา วฒันะจรรยา (จฬุาฯ) 
Hypothalamic pituitary disorders 0.5 1 ผศ (พเิศษ) พญ. ลลติา วฒันะจรรยา (จฬุาฯ) 
Calcium metabolism and diseases of parathyroid gland 0.5 1 ผศ (พเิศษ) พญ. ลลติา วฒันะจรรยา (จฬุาฯ) 
Osteoporosis and metabolic bone disease 0.5 1 ผศ (พเิศษ) พญ. ลลติา วฒันะจรรยา (จฬุาฯ) 
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สาขาวชิา เร่ือง จ านวนชั่วโมง 
บรรยาย 

จ านวนชั่วโมง
SDL 

 

อาจารย์ 

โรคระบบทางเดนิ
อาหาร 
(7 ชม) 

Liver function test interpretation (LFT) 0.5 2 อ. พญ. อาภาพร จิตชยันา 
Cirrhosis and complication 1 2 อ. พญ. รุ่งฤด ีชยัธีรกิจ (จฬุาฯ) 
Acute viral hepatitis 1 2 อ. พญ. อาภาพร จิตชยันา 
Approach to jaundice 1 2 อ. พญ. รุ่งฤด ีชยัธีรกิจ (จฬุาฯ) 
Approach to abdominal pain 1.5 2 อ. พญ. อาภาพร จิตชยันา 

Approach to GI bleeding 1 2 อ. พญ. รุ่งฤด ีชยัธีรกิจ (จฬุาฯ) 
Parasite - 1  
Acute diarrhea  1 2 อ. พญ. อาภาพร จิตชยันา 

ประสาทวทิยา 
(6 ชม) 

Approach to headache 0.5 2 อ. พญ. นภาศรี ชยักติติรัตนา 
Approach to seizure/ epilepsy 1 3 อ. พญ. นภาศรี ชยักิตติรัตนา 
Approach to alteration of consciousness and coma 0.5 3 อ. พญ. นภาศรี ชยักิตติรัตนา 
CNS infections (meningitis and encephalitis) and CSF interpretation 1 2 อ. พญ. นภาศรี ชยักิตติรัตนา 
Approach to weakness & Cerebrovascular diseases 1 2 อ. พญ. นภาศรี ชยักิตติรัตนา 
Neuropathy 1 2 อ. พญ. ภควีย์ สวา่งเนตร  
การตรวจร่างกายทางระบบประสาท 1 2 อ. พญ. ภควีร์ สวา่งเนตร 

โรคไต 
(5 ชม) 

Electrolyte & acid-base disorder 2 2 อ. นพ.ธาน ีเอี่ยมศรีตระกลู (ธรรมศาสตร์) 
Glomerular disorders and UA interpretation 1.5 2 อ. นพ.ธาน ีเอี่ยมศรีตระกลู (ธรรมศาสตร์) 
Approach to edema 0.5 2 อ. นพ.ธาน ีเอี่ยมศรีตระกลู (ธรรมศาสตร์) 
Approach to oliguria/ anuria: Acute renal failure and chronic renal 
failure 

1 2 อ. นพ.ธาน ีเอี่ยมศรีตระกลู (ธรรมศาสตร์) 

Urinary tract infection - 2  
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จ านวนชั่วโมง
SDL 
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โลหติวทิยา 
(5.5 ชม) 

Blood smear interpretation 1.5 4 อ. พญ. มนทกานต์  อิทธิอมรเลศิ (พระมงกฏุฯ) 
Approach to anemia 1 2 อ. พญ. มนทกานต์  อิทธิอมรเลศิ (พระมงกฏุฯ) 
Blood transfusion 0.5 1.5 อ. พญ. มนทกานต์  อิทธิอมรเลศิ (พระมงกฏุฯ) 
Approach to bleeding disorders and thrombosis  1 2.5 อ. พญ. มนทกานต์  อิทธิอมรเลศิ (พระมงกฏุฯ) 
Hematologic malignancy 1.5 2 อ. พญ. วลัลภา รัตนสวสัดิ ์

โรคข้อและ                        
รูมาติสซ่ัม 
(2 ชม) 

Introduction to rheumatology  1 2 อ. นพ.รัชพงศ ์หลายวฒันไพศาล 
Introduction to autoimmune diseases 1 2 อ. นพ.รัชพงศ ์หลายวฒันไพศาล 

โรคติดเชือ้ 
(6 ชม) 

Approach to acute febrile illness 2 2 อ. พญ. จตพุร ไสยรินทร์ 
Approach to prolonged fever 1 2 อ. พญ. จตพุร ไสยรินทร์ 
Common opportunistic infections in HIV patient 1.5 2 อ. พญ. อภชัฌา พึง่จิตต์ประไพ 
Antimicrobial therapy in clinical practice 1.5 2 อ. พญ. อภชัฌา พึง่จิตต์ประไพ 
Influenza - 1.5  
HSV and VZV infection - 1.5 
STD - 2 

ตจวทิยา 
(2 ชม) 

Diagnostic approach to skin diseases 
Common dermatologic diseases 

2 2 อ. พญ. ดวงรัตน์ พฤฒวิรวงศ์ (รามาธิบดี) 

มะเร็งวิทยา (2 ชม) Principle of medical oncology and common neoplasm 2 2 อ. นพ. พศิทุธ์ิ กาฬปักษี 

อายุรศาสตร์                          
ปัจฉมวัย (2ชม) 

Geriatric care and practical approach 
Delirium, dementia, Alzheimer’s disease 

2 2 อ. พญ. พลอย เรืองสนิภิญญา (ศิริราช) 

พิษวทิยา  
(2 ชม) 

Common toxin/ poisoning and management 2 2 ผศ.นพ.สชุยั สเุทพารักษ์ (จฬุาฯ) 
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รายวิชาสุขภาพและโรคของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1: 4(4-0-8) 
- บรรยาย 65.5 ชม 
- SDL 120 ชัว่โมง 

รายวิชาสุขภาพและโรคของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2: 4(0-12-4)  

- ปฏบิตัิ 193 ชม.  

 Service round 35 ชม 

 Bedside teaching 35 ชม 

 Ward round 97 ชม 

 Ward work 26 ชม 
- SDL 61 ชม. 

 

หมายเหตุ: 

- หวัข้อสแีดง บรรยายในสปัดาห์แรก (Core lecture week) 

- หวัข้อสดี า บรรยายในสปัดาห์ที ่2-9 

- หวัข้อสม่ีวง เป็นหวัข้อ SDL 

สาขาวชิา เร่ือง จ านวนชั่วโมง
บรรยาย 

จ านวนชั่วโมง
SDL 

 

อาจารย์ 

อื่นๆ 
4 hr 

Patient safety 2 2 อ. นพ.วิสทุธ์ิ อนนัต์สกลุวฒัน์ 
Orientation 1 1 อ. พญ. อภชัฌา พึง่จิตต์ประไพ 
การเขยีนรายงาน 1 1 อ. พญ. ภทัรพร เกียรติปานอภิกลุ 
รวมปี 4 65.5 120  


