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แก�ไขครั้งที่ 1 
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ตามท่ี สํานักวิชาแพทยศาสตร� ได�ดําเนินการและจัดทําหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง   พ.ศ. 2555) จนครบ
ดําเนินการรอบในการปรับปรุงตามเกณฑ�แพทยสภา ซ่ึงป1จจุบันได�ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
เรียบร�อยแล�ว โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได�รับทราบหลักสูตรฯ เมื่อวันท่ี 3 กันยายน 2555  โดยสํานักวิชาฯ ได�เริ่มใช�
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) ตั้งแต9ภาคการศึกษาท่ี 1/2555 เป;นต�นมา น้ัน 

ในการนี้ สํานักวิชาฯ ร9วมกับสํานักวิชาวิทยาศาสตร� ได�ทําการทบทวนจํานวนหน9วยกิต และคําอธิบายรายวิชาต9าง ๆ ใน
กลุ9มวิชาเฉพาะทางด�านวิทยาศาสตร�การแพทย� เพื่อให�สอดคล�องต9อเนื้อหาในการจัดการเรียนการสอน และสอดคล�องต9อเกณฑ�
มาตรฐานผู�ประกอบวิชาชีพเวชกรรม สํานักวิชาฯ จึงใคร9ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงจํานวนหน9วยกิต และคําอธิบายรายวิชา  ดังน้ี 

1) ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงจํานวนหน8วยกิต และคําอธิบายรายวิชา จํานวน 2 รายวิชา ซึ่งไม8กระทบต8อโครงสร�าง
หน8วยกิตรวมในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

ข�อมูลเดิม ข�อมูลใหม8 

116200  คัพภะวิทยา                                       3(2-3-5) 
            (Embryology) 

116200  คัพภะวิทยา                                   2(2-0-4) 
            (Embryology) 

116305  ระบบสืบพันธุ�  1                                 2(1-3-3) 
 (Reproductive System I) 

116305  ระบบสืบพันธุ�  1                            3(2-3-5) 
           (Reproductive System I) 

 

2) ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อภาษาอังกฤษของรายวิชาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จํานวน 1 รายวิชา คือ 

ช่ือภาษาอังกฤษเดิมของรายวิชา ช่ือภาษาอังกฤษใหม8ของรายวิชา 

116205  ระบบผิวหนังและเน้ือเยื่อเก่ียวพัน 1           3(2-3-5) 
            (Skin and Integumentary System I) 
 

116205  ระบบผิวหนังและเน้ือเยื่อเก่ียวพัน 1      3(2-3-5) 
            (Integumentary System and Connective 
             tissue I) 

 

3) ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคําอธิบายรายวิชาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง 2555) จํานวน 12 รายวิชา 
ประกอบด�วย  

คําอธิบายรายวิชาเดิม คําอธิบายรายวิชาใหม8 

116205  ระบบผิวหนังและเน้ือเยื่อเก่ียวพัน 1     3(2-3-5) 
(Skin and Integumentary System I) 
มหกายวิภาค  จุลกายวิภาค  สรีรวิทยาของระบบ

ผิวหนังและเน้ือเยื่อเก่ียวพัน   กลไกควบคุมการทํางานของ
ระบบผิวหนังและเน้ือเยื่อเก่ียวพัน หลักการทางเภสัชวิทยา
ของระบบผิวหนังและเน้ือเยื่อเ ก่ียวพัน การประย ุกต�
ความรู�ทางวิทยาศาสตร�การแพทย�พ้ืนฐานเพื่ออธิบายโรค
ทางระบบผิวหนังและเน้ือเยื่อเก่ียวพัน 

 

116205  ระบบผิวหนังและเน้ือเยื่อเก่ียวพัน 1                 3(2-3-5) 
(Integumentary System and Connective tissue I) 
มหกายวิภาค  จุลกายวิภาค  กายวิภาคศาสตร� การเจริญ

พัฒนา สรีรวิทยาของระบบผิวหนังและเน้ือเยื่อเก่ียวพัน   กลไกควบคุม
การทํางานของระบบผิวหนังและเน้ือเยื่อเก่ียวพัน หลักการทางเภสัช
วิทยาของระบบผิวหนังและเน้ือเยื่อเก่ียวพัน การประยุกต�ความรู�ทาง
วิทยาศาสตร�การแพทย�พ้ืนฐานเพ่ืออธิบายโรคทางระบบผิวหนังและ
เน้ือเยื่อเก่ียวพัน 
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คําอธิบายรายวิชาเดิม คําอธิบายรายวิชาใหม8 

Anatomy, microanatomy, physiology of 
skin and connective tissue, pharmacology of skin 
and integumentary system, application of basic 
science knowledge to explain  diseases of skin and 
connective tissue 

Gross anatomy, microanatomy, developmental 
anatomy, physiology of skin and connective tissue, 
pharmacology of skin and integumentary system, application 
of basic science knowledge to explain  diseases of skin and 
connective tissue 

116206  ระบบกล�ามเน้ือโครงกระดูก 1            3(2-3-5) 
(Musculoskeletal System I) 
มหกายวิภาค จุลกายวิภาค ของกล�ามเนื้อโครง

กระดูกและเส�นประสาท  กลไกการหดตัวและคลายตัวของ
กล�ามเน้ือและการเคลื่อนไหวท่ีสําคัญของมนุษย�  กลไก
ควบคุมการทํางานของระบบกล�ามเ น้ือโครงกระดูก 
ความสัมพันธ�ของการทํางานระหว9างระบบกล�ามเน้ือโครง
กระดูกและอวัยวะท่ีเก่ียวข�อง 

Anatomy, microanatomy of 
musculoskeletal system, human muscular 
movements, controlling mechanism of 
musculoskeletal system, relationship between  
musculoskeletal system and related organs 

116206  ระบบกล�ามเน้ือโครงกระดูก 1                        3(2-3-5) 
(Musculoskeletal System I) 

มหกายวิภาค จุลกายวิภาค ของกล�ามเนื้อโครงกระดูกและ
เส�นประสาท  กลไกการหดตัวและคลายตัวของกล�ามเน้ือและการ
เคลื่อนไหวท่ีสําคัญของมนุษย�  กลไกควบคุมการทํางานของระบบ
กล�ามเน้ือโครงกระดูก ความสัมพันธ�ของการทํางานระหว9างระบบก
ล�ามเน้ือโครงกระดูกและอวัยวะท่ีเก่ียวข�อง 

Gross anatomy,, microanatomy of musculoskeletal 
system, human muscular movements, controlling 
mechanism of musculoskeletal system, relationship between  
musculoskeletal system and related organs 

116207  ระบบกล�ามเน้ือโครงกระดูก 2            3(2-3-5) 
(Musculoskeletal System II) 
ส ร ีร ว ิทยาของกล �าม เ นื ้อ โครงกระด ูกและ

เส�นประสาทที่เกี่ยวข�อง  กลไกการหดตัวและคลายตัวของ
กล�ามเน้ือและการเคลื่อนไหวท่ีสําคัญของมนุษย� กลไก
ควบคุมการทํางานของระบบกล�ามเน้ือโครงกระดูก หลัก
เภสัชวิทยาท่ีเก่ียวข�องกับระบบกล�ามเน้ือและโครงสร�าง 
ความสัมพันธ�ของการทํางานระหว9างระบบกล�ามเน้ือโครง
กระดูกและอวัยวะท่ีเก่ียวข�อง การประยุกต�ความรู �ทาง
วิทยาศาสตร�การแพทย�พื้นฐานเพื่ออธิบายโรคทางระบบ
กล�ามเน้ือโครงกระดูก 

Integration of physiology of musculoskeletal 
system, human muscular movements, controlling 
mechanism of musculoskeletal system, 
pharmacology of musculoskeletal system, 
relationship between  musculoskeletal system and 
related organs, application of basic sciences to 
explain common problems 

116207  ระบบกล�ามเน้ือโครงกระดูก 2                        3(2-3-5) 
(Musculoskeletal System II) 

มหกายวิภาค จุลกายวิภาค กายวิภาคศาสตร� การเจรญิ
พัฒนา และสรีรวิทยาของกล�ามเนื้อโครงกระดูกและเส�นประสาทท่ี
เกี ่ยวข�อง  กลไกการหดตัวและคลายตัวของกล�ามเน้ือและการ
เคลื่อนไหวท่ีสําคัญของมนุษย� กลไกควบคุมการทํางานของระบบ
กล�ามเน้ือโครงกระดูก หลักเภสัชวิทยาท่ีเก่ียวข�องกับระบบกล�ามเน้ือ
และโครงสร�าง ความสัมพันธ�ของการทํางานระหว9างระบบกล�ามเน้ือ
โครงกระดูกและอวัยวะท่ีเ ก่ียวข�อง การประย ุกต �ความรู �ท า ง
วิทยาศาสตร�การแพทย�พื้นฐานเพื่ออธิบายโรคทางระบบกล�ามเน้ือ
โครงกระดูก 

Integration of gross anatomy, microanatomy, 
developmental anatomy physiology of musculoskeletal 
system, human muscular movements, controlling 
mechanism of musculoskeletal system, pharmacology of 
musculoskeletal system, relationship between  
musculoskeletal system and related organs, application of 
basic sciences to explain common problems 



ข�อมูลแก�ไขหลักสตูรแพทยศาสตรบณัฑิต (ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. 2555) หลัง สกอ.รับรอง เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2556 
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คําอธิบายรายวิชาเดิม คําอธิบายรายวิชาใหม8 

116208  ระบบประสาท 1         4(3-3-7) 
            (Nervous System I) 

มหกายวิภาค จุลกายวิภาค หน�าที ่และการ
ทํางานของเส �นประสาทและสมอง ไขส ันหลัง  การ
เคลื่อนไหว การควบคุมการทรงตัว  ความสัมพันธ�ของ
การทํางานระหว9างระบบประสาทและการเคลื่อนไหว 

Anatomy, microanatomy of nervous system, 
structure and functions of nerve, brain, spinal cord, 
movement, balance, relationship of working 
between nervous system and movement 

116208  ระบบประสาท 1                                    4(3-3-7) 
            (Nervous System I) 

มหกายวิภาค จุลกายวิภาค กายวิภาคศาสตร� การเจริญ
พัฒนา หน�าที่และการทํางานของเส�นประสาทและสมอง ไขสัน
หลัง การเคลื่อนไหว การควบคุมการทรงตัว  ความสัมพันธ�ของ
การทํางานระหว9างระบบประสาทและการเคลื่อนไหว 

Gross Anatomy, microanatomy, developmental 
anatomy of nervous system, structure and functions of nerve, 
brain, spinal cord, movement, balance, relationship of 
working between nervous system and movement 

116301  ระบบทางเดินหายใจ 1                    4(3-3-7) 
(Respiratory System I) 
มหกายวิภาค จุลกายวิภาค สรีรวิทยาของระบบ

ทางเดินหายใจ  กลไกการหายใจ การเคลื่อนไหวของทรวง
อก  เสียงลมหายใจ  การขนส9งและวิเคราะห�กkาซ การ
ทดสอบสมรรถภาพของปอด หลักการเภสัชวิทยาของ
ร ะ บ บ ท า ง เ ด ิน ห า ย ใ จ  ก า ร ป ร ะ ย ุก ต �ค ว า ม รู �ท า ง
วิทยาศาสตร�การแพทย�พื้นฐานเพื่ออธิบายโรคทางระบบ
ทางเดินหายใจ 

Anatomy, microanatomy, physiology of 
respiratory system, respiratory mechanism, chest 
movements, breathing sound, gas transmission and 
analysis, lung function test, pharmacology of 
respiratory system, application of basic medical 
sciences to explain common problems 

116301  ระบบทางเดินหายใจ 1                                4(3-3-7) 
(Respiratory System I) 

มหกายวิภาค จุลกายวิภาค กายวิภาคศาสตร� การจริญ
พัฒนาสรีรวิทยาของระบบทางเดินหายใจ  กลไกการหายใจ การ
เคลื่อนไหวของทรวงอก  เสียงลมหายใจ  การขนส9งและวิเคราะห�
กkาซ การทดสอบสมรรถภาพของปอด หลักการเภสัชวิทยาของ
ระบบทางเด ินหายใจ การประยุกต �ความรู �ทางว ิทยาศาสตร�
การแพทย�พ้ืนฐานเพ่ืออธิบายโรคทางระบบทางเดินหายใจ 

Gross anatomy, microanatomy, developmental 
anatomy, physiology of respiratory system, respiratory 
mechanism, chest movements, breathing sound, gas 
transmission and analysis, lung function test, pharmacology 
of respiratory system, application of basic medical sciences 
to explain common problems 

116302  ระบบหัวใจและหลอดเลือด 1            4(3-3-7) 
(Cardiovascular System I) 
มหกายวิภาค จุลกายวิภาค สรีรวิทยาของระบบ

หัวใจและหลอดเลือด และนํ้าเหลือง สรีรวิทยาของระบบ
หัวใจและหลอดเลือด คลื่นไฟฟnาหัวใจ กลไกควบคุมการทํางาน
ของระบบหัวใจและหลอดเลือด ความดันเลือด หลักการทาง
เภสัชวิทยาของระบบหัวใจและหลอดเลือด การประยุกต�
ความรู�ทางวิทยาศาสตร�การแพทย�พ้ืนฐานเพื่ออธิบายโรค
ทางระบบหัวใจและหลอดเลือด 

 
 

116302  ระบบหัวใจและหลอดเลือด 1                        4(3-3-7) 
(Cardiovascular System I) 

มหกายวิภาค จุลกายวิภาค กายวิภาคศาสตร� การเจริญ
พัฒนาสรีรวิทยาของระบบหัวใจและหลอดเลือด และนํ้าเหลือง 
สรีรวิทยาของระบบหัวใจและหลอดเลือด คลื่นไฟฟnาหัวใจ กลไกควบคุม
การทํางานของระบบหัวใจและหลอดเลือด ความดันเลือด หลักการทาง
เภสัชวิทยาของระบบหัวใจและหลอดเลือด การประยุกต�ความรู�
ทางวิทยาศาสตร�การแพทย�พื้นฐานเพื่ออธิบายโรคทางระบบหัวใจ
และหลอดเลือด 

 
 



ข�อมูลแก�ไขหลักสตูรแพทยศาสตรบณัฑิต (ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. 2555) หลัง สกอ.รับรอง เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2556 
สํานักวิชาแพทยศาสตร, มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 
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คําอธิบายรายวิชาเดิม คําอธิบายรายวิชาใหม8 

Anatomy, microanatomy, physiology of 
cardiovascular system, electrocardiogram, 
controlling mechanism of cardiovascular 
system, blood pressure, pharmacology of 
cardiovascular system, application of basic 
sciences to explain common problems 

Gross anatomy, microanatomy, developmental 
anatomy, physiology of cardiovascular system, 
electrocardiogram, controlling mechanism of 
cardiovascular system, blood pressure, pharmacology of 
cardiovascular system, application of basic sciences to 
explain common problems 

116303  ระบบย9อยอาหาร 1                       3(2-3-5) 
(Digestive System I) 
มหกายวิภาค จุลกายวิภาค  สรีรวิทยาของระบบ

ย9อยอาหาร การสร�างและการหลั่งนํ้าย9อย กลไกควบคุม
การทํางานของระบบย9อยอาหาร ความสัมพันธ�ระหว9าง
ระบบย9อยอาหารและอวัยวะที่เกี่ยวข�อง   หลักการทาง
เภสัชวิทยาของระบบย9อยอาหาร การประยุกต�ความรู�ทาง
วิทยาศาสตร�การแพทย�พ้ืนฐานเพ่ืออธิบายโรคทางระบบ
ย9อยอาหาร 

Anatomy, physiology of digestive system, 
production and secretion of digestive enzymes, 
controlling mechanism of digestive system, 
pharmacology of digestive system, relationship 
among digestive system and related organs, 
pharmacology of digestive system, application of 
basic sciences to explain common problems 

116303 ระบบย9อยอาหาร 1                                     3(2-3-5) 
(Digestive System I) 
มหกายวิภาค จุลกายวิภาค  กายวิภาคศาสตร� การเจริญ

พัฒนาสรีรวิทยาของระบบย9อยอาหาร การสร�างและการหลั่งนํ้าย9อย 
กลไกควบคุมการทํางานของระบบย9อยอาหาร ความสัมพันธ�
ระหว9างระบบย9อยอาหารและอวัยวะที่เกี่ยวข�อง   หลักการทาง
เภสัชวิทยาของระบบย9อยอาหาร การประยุกต�ความรู�ทางวิทยาศาสตร�
การแพทย�พ้ืนฐานเพ่ืออธิบายโรคทางระบบย9อยอาหาร 

Gross anatomy, microanatomy, developmental 
anatomy, physiology of digestive system, production and 
secretion of digestive enzymes, controlling mechanism of 
digestive system, pharmacology of digestive system, 
relationship among digestive system and related organs, 
pharmacology of digestive system, application of basic 
sciences to explain common problems 

116304  ระบบทางเดินป1สสาวะ 1                  3(2-3-5) 
(Urinary System I) 
มหกาย วิภาค จ ุล ก า ย ว ิภ า ค  ค ัพ ภ ว ิท ย า 

ส ร ีร ว ิทยาของระบบทาง เด ินป 1สส าวะ  ฮอร �โ มน ท่ี
เกี่ยวข�อง หลักการทางเภสัชวิทยาของระบบป1สสาวะ 
การประยุกต�ความรู�ทางวิทยาศาสตร�การเเพทย�พื้นฐาน
เพ่ืออธิบายโรคท่ีพบบ9อยของระบบทางเดินป1สสาวะ 

Anatomy, histology and embryology, 
physiology of urinary system, related hormone, 
pharmacology of urinary system, application of basic 
sciences to explain common problems  

 
 

116304  ระบบทางเดินป1สสาวะ 1                               3(2-3-5) 
(Urinary System I) 
มหกายวิภาค จุลกายวิภาค สรีรวิทยาของระบบทางเดิน

ป1สสาวะ ฮอร�โมนท่ีเก่ียวข�อง หลักการทางเภสัชวิทยาของระบบ
ป1สสาวะ การประยุกต�ความรู�ทางวิทยาศาสตร�การเเพทย�พื้นฐาน
เพ่ืออธิบายโรคท่ีพบบ9อยของระบบทางเดินป1สสาวะ 

Gross anatomy, microanatomy, physiology of 
urinary system, related hormone, pharmacology of urinary 
system, application of basic sciences to explain common 
problems 



ข�อมูลแก�ไขหลักสตูรแพทยศาสตรบณัฑิต (ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. 2555) หลัง สกอ.รับรอง เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2556 
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คําอธิบายรายวิชาเดิม คําอธิบายรายวิชาใหม8 

116305  ระบบสืบพันธุ�  1                           2(1-3-3) 
(Reproductive System I) 
มหกาย วิภาค จ ุล ก า ย ว ิภ า ค  ค ัพ ภ ว ิท ย า 

สรีรวิทยาของระบบสืบพันธุ�  การสร�างเซลล�สืบพันธุ�
เ เละการปฏิสนธิ  ฮอร�โมนที่เ กี่ยวข�อง การประยุกต�
ความรู�ทางวิทยาศาสตร�การแพทย�พ้ืนฐานเพื่ออธิบายโรค
ทางระบบสืบพันธุ� 

Integration of anatomy, histology, 
embryology, physiology of reproductive system, 
production of reproductive cells and conception, 
application of basic sciences to explain common 
problems 

116305  ระบบสืบพันธุ�  1                                      2(1-3-3) 
(Reproductive System I) 
มหกายวิภาค จุลกายวิภาค กายวิภาคศาสตร�การเจริญ

พัฒนา สรีรวิทยาของระบบสืบพันธุ�  การสร�างเซลล�สืบพันธุ�เเละ
การปฏิสนธิ  ฮอร �โมนที ่เ กี ่ยวข�อง  การประยุกต�ความรู �ทาง
วิทยาศาสตร�การแพทย�พ้ืนฐานเพ่ืออธิบายโรคทางระบบสืบพันธุ� 

Integration of gross anatomy, microanatomy, 
developmental anatomy, histology, embryology, physiology 
of reproductive system, production of reproductive cells 
and conception, application of basic sciences to explain 
common problems 

116306  ระบบต9อมไร�ท9อ 1                         2(2-0-4) 
(Endocrine System I) 
มหกายวิภาค จุลกายวิภาค สรีรวิทยาของระบบ

ต9อมไร�ท9อ กลไกการออกฤทธ์ิและผลของฮอร�โมนต9อการ
ทํางานของอวัยวะเปnาหมาย การควบคุมการทํางานของ
ระบบต9อมไร�ท9อ หลักเภสัชวิทยาของระบบต9อมไร�ท9อ การ
ประยุกต�ความรู�ทางวิทยาศาสตร�การแพทย�พ้ืนฐานเพ่ือ
อธิบายโรคทางระบบต9อมไร�ท9อ 

Anatomy, microanatomy, physiology of 
endocrine system, mechanism and hormonal 
effects on organs, working  controls of the 
endocrine system, pharmacology of endocrine 
system, application of basic sciences to explain 
common problem 

116306  ระบบต9อมไร�ท9อ 1                                      2(2-0-4) 
(Endocrine System I) 
มหกายวิภาค จุลกายวิภาค สรีรวิทยาของระบบต9อมไร�ท9อ 

กลไกการออกฤทธ์ิและผลของฮอร�โมนต9อการทํางานของอวัยวะ
เปnาหมาย การควบคุมการทํางานของระบบต9อมไร�ท9อ หลักเภสัชวิทยา
ของระบบต9อมไร�ท9อ การประยุกต�ความรู�ทางวิทยาศาสตร�การแพทย�
พ้ืนฐานเพ่ืออธิบายโรคทางระบบต9อมไร�ท9อ 

Gross anatomy, microanatomy, physiology of 
endocrine system, mechanism and hormonal effects on 
organs, working  controls of the endocrine system, 
pharmacology of endocrine system, application of basic 
sciences to explain common problem 

116307  ระบบเลือด 1                               2(2-0-4) 
(Hematopoietic System I) 
โครงสร�างและลักษณะของเม็ดเลือด สรีรวิทยา

และชีววิทยาของระบบเลือด หลักเภสัชวิทยาของระบบ
เลือด การประยุกต�ความรู �ทางวิทยาศาสตร�การแพทย�
พ้ืนฐานเพ่ืออธิบายโรคท่ีพบบ9อยของระบบเลือด 

Structures and types of corpuscle, 
physiology and biology of hematopoietic system, 
physiology of hematopoietic, application of basic 
sciences to explain common problems 

116307  ระบบเลือด 1                                           2(2-0-4) 
(Hematopoietic System I) 
จ ุลกายว ิภาค โครงสร �างและล ักษณะของเม ็ดเล ือด 

สรีรวิทยาและชีววิทยาของระบบเลือด หลักเภสัชวิทยาของระบบ
เลือด การประยุกต�ความรู�ทางวิทยาศาสตร�การแพทย�พื้นฐานเพื่อ
อธิบายโรคท่ีพบบ9อยของระบบเลือด 

Microanatomy, structures and types of corpuscle, 
physiology and biology of hematopoietic system, physiology 
of hematopoietic, application of basic sciences to explain 
common problems 
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คําอธิบายรายวิชาเดิม คําอธิบายรายวิชาใหม8 

116308  พิษวิทยาทางการแพทย�                   1(1-0-2) 
(Medical Toxicology) 
หลักการจัดการเบ้ืองต�นสําหรับผู�ปxวยท่ีได�รับ

สารพิษ อันตรายท่ีเกิดจากการได�รับสารกําจัดศัตรูพืช  
โลหะหนัก  กkาซพิษ  สารพิษท่ีปนเปyzอนในอาหารท่ีเกิดตาม
ธรรมชาติและสารสังเคราะห�  กรณีศึกษาทางนิติเวชวิทยา  
หลักการต�านพิษ  กลไกการเกิดพิษ ลักษณะอาการทาง
คลินิก  หลักการจัดการผู�ปxวยและการบําบัดรักษา 

Basic approach to poisoned patients, 
adverse health effects of exposure to pesticides, 
heavy metals, toxic gases, food contaminants from 
natural toxins and synthetic chemicals, case studies 
in forensic toxicology, emphasis is placed on the 
principles of antidotes, mechanisms of toxicity, 
clinical manifestations of poisoning, management of 
poisoned patients and treatment 

116308  พิษวิทยาทางการแพทย�                                1(1-0-2) 
(Medical Toxicology) 
หลักการจัดการเบ้ืองต�นสําหรับผู�ปxวยท่ีได�รับสารพิษ อันตราย

ท่ีเกิดจากการได�รับสารกําจัดศัตรูพืช  โลหะหนัก  กkาซพิษ  สารพิษท่ี
ปนเปyzอนในอาหารท่ีเกิดตามธรรมชาติและสารสังเคราะห�  กรณีศึกษา
ทางนิติเวชวิทยา  หลักการต�านพิษ  กลไกการเกิดพิษ ลักษณะอาการ
ทางคลินิก  หลักการจัดการผู�ปxวยและการบําบัดรักษา 

Basic approach to poisoned patients, health 
hazards of exposure to pesticides, heavy metals, toxic gases, 
food contaminants from natural toxins and synthetic 
chemicals, case studies in forensic toxicology, principles of 
antidotes, mechanisms of toxicity, clinical manifestations, 
management of poisoned patients and treatment 
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แก�ไขครั้งที่ 2 

มติสภาวิชาการ ครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557, มติสภามหาวทิยาลัย ครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2557 

 
ตามท่ี สํานักวิชาแพทยศาสตร� ได�ดําเนินการและจัดทําหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)     

โดยใช�ดําเนินการจัดการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษาท่ีเข�าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ตั้งแต9ป|การศึกษา 2555 เป;นต�นมาน้ัน 
ได�ตรวจสอบพบว9า หน9วยกิตในส9วนของคําอธิบายรายวิชามีข�อผิดพลาด ในหน�า ท่ี 74 บรรทัดท่ี 11 รายวิชา 601303 ระบบทางเดิน
ป1สสาวะ 2  

ดังนั้น  เพื่อให�เกิดความถูกต�อง  สํานักวิชาแพทยศาสตร�  จึงขออนุมัติแก�ไขข�อผิดพลาดการพิมพ�ในเล9มหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  ในหน�าท่ี 74 บรรทัดท่ี 11 รายวิชา 601303 ระบบทางเดินป1สสาวะ 2 เพ่ือให�ตรง
กับหน�าอ่ืนๆ ของเล9มหลักสูตร ดังน้ี 

ข�อมูลเดิม ข�อมูลใหม8 
601303 ระบบทางเดินป1สสาวะ 2       1(1-3-3) 
           (Urinary System II) 
 

601303 ระบบทางเดินป1สสาวะ 2        2(1-3-3) 
           (Urinary System II) 
 

 

 


