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แผนการสอน  
วชิาอายุรศาสตร์ 1 (Medicine I)     หัวข้อการบรรยาย  เร่ือง หลักการแปลผล blood chemistry/liver function test/  
     thyroid function test 
รหัสวชิา 379 421   อาจารย์ผู้สอน   :    ศ.นพ.กติติศักดิ์ สวรรยาวสุิทธ์ิ 
นักศึกษาแพทย์ช้ันปีที ่4   เวลา 1.30  ช่ัวโมง 

 

วตัถุประสงค์ 
 

เน้ือหา 
 

กจิกรรมการเรียนการสอน 
เวลา 
นาที 

 

Media 
 

การประเมิน 

1. เพื่อใหน้กัศึกษาทราบ
วตัถุประสงคแ์ละขอบเขตการ
เรียนรู้  
 
 

แจง้วตัถุประสงคก์ารสอน 1.การบรรยาย 5 นาที Power point ประกอบ 

การบรรยาย และ 
เอกสารค าสอน 

 ไม่มี 

2. ทราบขอ้บ่งช้ีในการส่งตรวจ
ทางหอ้งปฏิบติัการ  
 
 
 
 
 
 

ขอ้บ่งช้ีในการส่งตรวจทางห้องปฏิบติัการไดแ้ก่ 
ไดแ้ก่ 
2.1  เพื่อการวินิจฉยัโรค 
2.2 เพื่อช่วยในการดูแลรักษาผูป่้วย 

1.การบรรยายพร้อมยกตวัอยา่ง
ผูป่้วยประกอบ 
2.สร้างค าถามและใหน้กัศึกษาตอบ 
3.ยกตวัอยา่งผูป่้วยและใหน้กัศึกษา
ตอบ 
4.วเิคราะห์และแกปั้ญหาใน
กรณีศึกษาท่ีก าหนดไว ้
 

5 นาที Power point ประกอบ 

การบรรยาย และ 
เอกสารค าสอน 

สอบ OSCE Lab  
Long case, MCQ 
และ MEQ 
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                                                                                                  แผนการสอน  
วชิาอายุรศาสตร์ 1 (Medicine I)     หัวข้อการบรรยาย  เร่ือง หลักการแปลผล blood chemistry/liver function test/  
     thyroid function test 
รหัสวชิา 379 421    อาจารย์ผู้สอน   :    ศ.นพ.กติติศักดิ์ สวรรยาวสุิทธ์ิ 
นักศึกษาแพทย์ช้ันปีที ่4   เวลา 1.30  ช่ัวโมง 

 

วตัถุประสงค์ 
 

เน้ือหา 
 

กจิกรรมการเรียนการสอน 
เวลา 
นาที 

 

Media 
 

การประเมิน 

3. ทราบหลกัการส่งตรวจและ
แปลผลระดบัน ้าตาลในเลือด 
 

3.1 การส่งตรวจระดบัน ้าตาลในเลือด 
(Fasting plasma glucose; FPG) ใหส่้ง
ตรวจหลงัจากงดอาหารท่ีมีพลงังานอยา่ง
นอ้ย 8 ชัว่โมง ส่วนการตรวจ 
Hemoglobin A1C สามารถตรวจไดโ้ดย
ไม่ตอ้งงดอาหารการตรวจน้ีใชใ้นการ
วนิิจฉยัโรคเบาหวาน 
 
3.2 การวนิิจฉยัโรคเบาหวานท าไดโ้ดย
ตรวจพบค่า FPG มากกวา่หรือเท่ากบั 126 
mg/dL จ านวน 2 คร้ังหรือตรวจพบค่า 
Hemoglobin A1C มากกวา่หรือเท่ากบั 
6.5% 

1.การบรรยายพร้อมยกตวัอยา่ง
ผูป่้วยประกอบ 
2.สร้างค าถามและใหน้กัศึกษาตอบ 
3.ยกตวัอยา่งผูป่้วยและใหน้กัศึกษา
ตอบ 
4.วเิคราะห์และแกปั้ญหาใน
กรณีศึกษาท่ีก าหนดไว ้
 

15 นาที Power point ประกอบ 
การบรรยาย และ 
เอกสารค าสอน 

สอบ OSCE Lab  
Long case, MCQ 
และ MEQ 
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แผนการสอน  
วชิาอายุรศาสตร์ 1 (Medicine I)     หัวข้อการบรรยาย  เร่ือง หลักการแปลผล blood chemistry/liver function test/  
     thyroid function test 
รหัสวชิา 379 421   อาจารย์ผู้สอน   :    ศ.นพ.กติติศักดิ์ สวรรยาวสุิทธ์ิ 
นักศึกษาแพทย์ช้ันปีที ่4   เวลา 1.30  ช่ัวโมง 

 

วตัถุประสงค์ 
 

เน้ือหา 
 

กจิกรรมการเรียนการสอน 
เวลา 
นาที 

 

Media 
 

การประเมิน 

4. ทราบนิยามค่าความผดิปกติ
ของเกลือแร่ในร่างกาย 

ภาวะโซเดียมในเลือดต ่า (Hyponatremia) 
หมายถึง ระดบัโซเดียมในเลือดต ่ากวา่ 
130 mEq/L 
ภาวะโซเดียมในเลือดสูง (Hypernatremia) 
หมายถึง ระดบัโซเดียมในเลือดสูงกวา่ 
150 mEq/L 
ภาวะโพแทสเซียมในเลือดต ่า 
(Hypokalemia) หมายถึง ระดบั
โพแทสเซียมในเลือดต ่ากวา่ 3.5 mEq/L 
ภาวะโพแทสเซียมในเลือดสูง 
(Hyperkalemia) หมายถึง ระดบั
โพแทสเซียมในเลือดสูงกวา่ 5.5 mEq/L 
 

1.การบรรยายพร้อมยกตวัอยา่ง
ผูป่้วยประกอบ 
2.สร้างค าถามและใหน้กัศึกษาตอบ 
3.ยกตวัอยา่งผูป่้วยและใหน้กัศึกษา
ตอบ 
4.วเิคราะห์และแกปั้ญหาใน
กรณีศึกษาท่ีก าหนดไว ้
 

15 นาที Power point ประกอบ 
การบรรยาย และ 
เอกสารค าสอน 

สอบ OSCE Lab  
Long case, MCQ 
และ MEQ 
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แผนการสอน  
วชิาอายุรศาสตร์ 1 (Medicine I)     หัวข้อการบรรยาย  เร่ือง หลักการแปลผล blood chemistry/liver function test/  
     thyroid function test 
รหัสวชิา 379 421   อาจารย์ผู้สอน   :    ศ.นพ.กติติศักดิ์ สวรรยาวสุิทธ์ิ 
นักศึกษาแพทย์ช้ันปีที ่4   เวลา 1.30  ช่ัวโมง 

 

วตัถุประสงค์ 
 

เน้ือหา 
 

กจิกรรมการเรียนการสอน 
เวลา 
นาที 

 

Media 
 

การประเมิน 

4. ทราบนิยามค่าความผดิปกติ
ของเกลือแร่ในร่างกาย 

ภาวะกรดในเลือด (Metabolic acidosis) 
หมายถึง ระดบั sodium bicarbonate ต ่า
กวา่ 15 mEq/L 
 
ภาวะด่างในเลือด (Metabolic alkalosis) 
หมายถึง ระดบั sodium bicarbonate สูง
กวา่ 35 mEq/L 
 

1.การบรรยายพร้อมยกตวัอยา่ง
ผูป่้วยประกอบ 
2.สร้างค าถามและใหน้กัศึกษาตอบ 
3.ยกตวัอยา่งผูป่้วยและใหน้กัศึกษา
ตอบ 
4.วเิคราะห์และแกปั้ญหาใน
กรณีศึกษาท่ีก าหนดไว ้
 

 Power point ประกอบ 
การบรรยาย และ 
เอกสารค าสอน 

สอบ OSCE Lab  
Long case, MCQ 
และ MEQ 
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แผนการสอน  
วชิาอายุรศาสตร์ 1 (Medicine I)     หัวข้อการบรรยาย  เร่ือง หลักการแปลผล blood chemistry/liver function test/  
     thyroid function test 
รหัสวชิา 379 421   อาจารย์ผู้สอน   :    ศ.นพ.กติติศักดิ์ สวรรยาวสุิทธ์ิ 
นักศึกษาแพทย์ช้ันปีที ่4   เวลา 1.30  ช่ัวโมง 

 

วตัถุประสงค์ 
 

เน้ือหา 
 

กจิกรรมการเรียนการสอน 
เวลา 
นาที 

 

Media 
 

การประเมิน 

5. ทราบหลกัการส่งตรวจและ
แปลผลการท างานของไต 
 

5.1 การตรวจการท างานของไตท าไดโ้ดย
การส่งตรวจค่า Blood urea nitrogen 
(BUN) และค่า Creatinine (Cr) ในเลือด
เพื่อวนิิจฉยัโรคไตวาย  
 
5.2 การค านวณค่าการกรองของไตหรือ
การท างานของไตสามารถค านวณไดจ้าก
สูตร [140-อาย]ุ x น ้าหนกัตวั (กก.) หาร
ดว้ย [72 x plasma Cr] 

1.การบรรยายพร้อมยกตวัอยา่ง
ผูป่้วยประกอบ 
2.สร้างค าถามและใหน้กัศึกษาตอบ 
3.ยกตวัอยา่งผูป่้วยและใหน้กัศึกษา
ตอบ 
4.วเิคราะห์และแกปั้ญหาใน
กรณีศึกษาท่ีก าหนดไว ้
 

10 นาที Power point ประกอบ 
การบรรยาย และ 
เอกสารค าสอน 

สอบ OSCE Lab  
Long case, MCQ 
และ MEQ 
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แผนการสอน 
วชิาอายุรศาสตร์ 1 (Medicine I)     หัวข้อการบรรยาย  เร่ือง หลักการแปลผล blood chemistry/liver function test/  
     thyroid function test 
รหัสวชิา 379 421   อาจารย์ผู้สอน   :    ศ.นพ.กติติศักดิ์ สวรรยาวสุิทธ์ิ 
นักศึกษาแพทย์ช้ันปีที ่4   เวลา 1.30  ช่ัวโมง 

 

วตัถุประสงค์ 
 

เน้ือหา 
 

กจิกรรมการเรียนการสอน 
เวลา 
นาที 

 

Media 
 

การประเมิน 

6. ทราบหลกัการส่งตรวจและ
แปลผลการท างานของตบั 
 
 

6.1 การแปลผลการท างานของตบั 
ประกอบดว้ย 
     6.1.1 การสังเคราะห์ 
     6.1.2 การหลัง่สาร Bilirubin 
      6.1.3 ภาวะตบัอกัเสบ 
      6.1.4 ภาวะอุดกั้นของทางเดินน ้าดี  
6.2 ค่าปกติของการท างานของตบั
ประกอบดว้ย cholesterol 200 mg/dL, 
albumin 4 gm/dL, globulin 3 gm/dL, 
total bilirubin < 2 mg/dL, ALT 40 U/L, 
AST 40 U/L, alkaline phosphatase 200 
U/L 

1.การบรรยายพร้อมยกตวัอยา่ง
ผูป่้วยประกอบ 
2.สร้างค าถามและใหน้กัศึกษาตอบ 
3.ยกตวัอยา่งผูป่้วยและใหน้กัศึกษา
ตอบ 
4.วเิคราะห์และแกปั้ญหาใน
กรณีศึกษาท่ีก าหนดไว ้
 

30 นาที Power point ประกอบ 
การบรรยาย และ 
เอกสารค าสอน 

สอบ OSCE Lab  
Long case, MCQ 
และ MEQ 
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แผนการสอน  
วชิาอายุรศาสตร์ 1 (Medicine I)     หัวข้อการบรรยาย  เร่ือง หลักการแปลผล blood chemistry/liver function test/  
     thyroid function test 
รหัสวชิา 379 421   อาจารย์ผู้สอน   :    ศ.นพ.กติติศักดิ์ สวรรยาวสุิทธ์ิ 
นักศึกษาแพทย์ช้ันปีที่ 4   เวลา 1.30  ช่ัวโมง 

 

วตัถุประสงค์ 
 

เน้ือหา 
 

กจิกรรมการเรียนการสอน 
เวลา 
นาที 

 

Media 
 

การประเมิน 

7. ทราบหลกัการส่งตรวจและ
แปลผลการท างานของ 
ต่อมธยัรอยด์ 
 
 

7.1 การส่งตรวจการท างานของ 
ต่อมธยัรอยดใ์นกรณีท่ีสงสัยโรค 
ต่อมธยัรอยดเ์ป็นพิษ ต่อมธยัรอยดท์  างาน
ต ่าหรือต่อมธยัรอยด์โต 
7.2 ค่าปกติของการท างานของ 
ต่อมธยัรอยด ์โรคต่อมธยัรอยดเ์ป็นพิษจะ
พบค่าฮอร์โมนของต่อมธยัรอยดสู์งข้ึน 
ส่วนโรคต่อมธยัรอยดท์  างานต ่าจะพบค่า
ฮอร์โมนของต่อมธยัรอยดล์ดลง   

1.การบรรยายพร้อมยกตวัอยา่ง
ผูป่้วยประกอบ 
2.สร้างค าถามและใหน้กัศึกษาตอบ 
3.ยกตวัอยา่งผูป่้วยและใหน้กัศึกษา
ตอบ 
4.วเิคราะห์และแกปั้ญหาใน
กรณีศึกษาท่ีก าหนดไว ้
 

10 นาที Power pointประกอบ 
การบรรยาย และ 
เอกสารค าสอน 

สอบ OSCE Lab  
Long case, MCQ 
และ MEQ 
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แผนการสอน  
วชิาอายุรศาสตร์ 1 (Medicine I)     หัวข้อการบรรยาย  เร่ือง หลักการแปลผล blood chemistry/liver function test/  
     thyroid function test 
รหัสวชิา 379 421   อาจารย์ผู้สอน   :    ศ.นพ.กติติศักดิ์ สวรรยาวสุิทธ์ิ 
นักศึกษาแพทย์ช้ันปีที ่4   เวลา 1.30  ช่ัวโมง 

 

วตัถุประสงค์ 
 

เน้ือหา 
 

กจิกรรมการเรียนการสอน 
เวลา 
นาที 

 

Media 
 

การประเมิน 

8. ฝึกทกัษะการแปลผลการ
ตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ 
 
 

8.1 การแปลผลการตรวจทาง
หอ้งปฏิบติัการในหวัขอ้ท่ี 3-7   

1.การบรรยายพร้อมยกตวัอยา่ง
ผูป่้วยประกอบ 
2.วเิคราะห์และแกปั้ญหาใน
กรณีศึกษาท่ีก าหนดไว ้

ระหวา่งการสอน
หวัขอ้ท่ี 3-7 

Power point ประกอบ 
การบรรยาย และ 
เอกสารค าสอน 

สอบ OSCE Lab  
Long case, MCQ 
และ MEQ 
 

 
 
 


