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ระดับปริญญาตรี เทอมต้น ปีการศึกษา 2561 
  

1. หัวข้อ   Introduction to medical parasitology 
จ านวนชั่วโมง   1 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 
ส าหรับสอนรายวิชา MD641 304 ปรสิตวิทยาส าหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ (ภาคนานาชาติ) ชั้นปีที่ 1  
สาระส าคัญของเนื้อหา 

  บทน าปรสิตวิทยาทางการแพทย์ อธิบายการจัดกลุ่มปรสิต วงจรชีวิตโดยทั่วไป ค าศัพท์ทางปรสิตที่เกี่ยวกับ
ชนิดของโฮสต์ ชนิดของปรสิต รูปร่างลักษณะทั่วไป ระบาดวิทยาของโรคปรสิต พยาธิก าเนิด พยาธิสภาพ อาการแสดงของ
โรคปรสิต ความส าคัญของโรคปรสิตต่อชุมชน ระดับประเทศและระดับโลก หลักการป้องกันและควบคุมโรคปรสิต 

 
2. หัวข้อ   Cysticercosis and Hymenolepis spp. 

จ านวนชั่วโมง   1 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 
ส าหรับสอนรายวิชา MD641 304 ปรสิตวิทยาส าหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ (ภาคนานาชาติ) ชั้นปีที่ 1 
   MD641 304 ปรสิตวิทยาส าหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ (ภาคปกติ สมทบ) ชั้นปีที่ 1  
สาระส าคัญของเนื้อหา 
 เป็นหัวข้อที่เก่ียวกับ Cysticercosis และ Hymenolepis spp. ในหัวข้อ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อสามัญ ชื่อโรค 

และ แหล่งปรากฎโรคที่ส าคัญ รูปร่างลักษณะของระยะตัวเต็มวัย และไข่ ลักษณะวงจรชีวิต ระบาดวิทยาของโรค พยาธิ
วิทยา และอาการของโรค การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ การรักษา การป้องกัน และควบคุมโรค 

 
3. หัวข้อ   Case: CAD  

จ านวนชั่วโมง   12 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 
ส าหรับสอนรายวิชา Module: 353 341 Cardiovascular System นักศึกษาแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 3  
สาระส าคัญของเนื้อหา 

  ในหัวข้อนี้ เป็นการเรียนการสอนแบบ problem based learning (PBL) โดยการเรียนเป็นกลุ่มย่อย 
(small group) ผ่าน scenario ที่มีเนื้อหาเคสเกี่ยวข้องกับโรคในหัวใจและหลอดเลือด ครอบคลุมในหัวข้อ การวินิจฉัยแยก
โรค ปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรค พยาธิสภาพและพยาธิสรีรวิทยาของโรค การตรวจทางห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง หลักการรักษา 
กลไกการออกฤทธ์ยา การติดตามการรักษาและข้อแนะน าผู้ป่วย โดยในเคสนี้เป็นผู้ป่วย Coronary artery disease: CAD 
 

4. หัวข้อ   Lab Parasitology    
จ านวนชั่วโมง   3 ชั่วโมง/ปฏิบัติการ (รวม 6 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา) 
ส าหรับสอนรายวิชา Module 353 331 Respiratory system นักศึกษาแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 (sec.01, 02) 
สาระส าคัญของเนื้อหา 
 การสอนภาคปฏิบัติการ จะตั้งแสดงปรสิตตัวดอง สไลด์ถาวรปรสิตที่ก่อโรคในระบบทางเดินหายใจ ทั้งกลุ่ม

โปรโตซัว หนอนพยาธิ และกลุ่มแมลงและสัตว์ขาข้อ โดยอธิบายรูปร่างลักษณะระยะต่างๆของพยาธิที่ตั้งแสดงเพ่ือให้
นักศึกษาสามารถวินิจฉัยปรสิตที่ก่อโรคในระบบทางเดินหายใจได้อย่างถูกต้อง 
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5. หัวข้อ   Case: ร่วง...จนหมดแรง (Klebsiella infection)  

จ านวนชั่วโมง   6 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 
ส าหรับสอนรายวิชา Module: 353 214 General Principles for Medical Sciences IV  
   ส าหรับนักศึกษาแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 
สาระส าคัญของเนื้อหา 

  ในหัวข้อนี้ เป็นการเรียนการสอนแบบ problem based learning (PBL) โดยการเรียนเป็นกลุ่มย่อย 
(small group) ผ่าน scenario ที่มีเนื้อหาเคสเกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อแบคทีเรีย ครอบคลุมในหัวข้อ การวินิจฉัยแยกโรค 
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรค พยาธิสภาพและพยาธิสรีรวิทยาของโรค การตรวจทางห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง หลักการรักษา กลไก
การออกฤทธ์ยา การติดตามการรักษาและข้อแนะน าผู้ป่วย โดยในเคสนี้เป็นผู้ป่วย Klebsiella infection 

 
6. หัวข้อ   Lab Skin Parasite     

จ านวนชั่วโมง   3 ชั่วโมง/ปฏิบัติการ (รวม 6 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา) 
ส าหรับสอนรายวิชา Module 353 221 Reproductive system นักศึกษาแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 2  

(sec.01, 02) 
สาระส าคัญของเนื้อหา 
 การสอนภาคปฏิบัติการ จะสอนปรสิตวิทยาที่ก่อโรคในระบบผิวหนัง ทั้งกลุ่มโปรโตซัว หนอนพยาธิ และ

กลุ่มแมลงและสัตว์ขาข้อ โดยการอธิบายรูปร่างลักษณะระยะต่างๆของปรสิตที่ตั้งแสดง ทั้งตัวปรสิตตัวดอง และสไลด์ถาวร
ตั้งแสดงภายใต้กล้องจุลทรรศน์ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถวินิจฉัยปรสิตที่ก่อโรคในระบบผิวหนังได ้
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ระดับบัณฑิตศึกษา เทอมต้น 2561 
 

1. หัวข้อ     Introduction to parasitological laboratory and  
   Practical technique in stool examination 
จ านวน   3 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 
ส าหรับสอนรายวิชา MD647 701 Medical Parasitology for M. Sc, Ph.D   
สาระส าคัญของเนื้อหา 

  การสอนภาคปฏิบัติการ เพ่ือให้นักศึกษารู้จักวิธีการเก็บสิ่งส่งตรวจ การรักษาสิ่งส่งตรวจ ทราบวิธีการตรวจ
อุจจาระด้วยวิธีมาตรฐานต่างๆเพ่ือวินิจฉัยการติดเชื้อปรสิตได้อย่างถูกต้อง และให้นักศึกษาฝึกปฎิบัติการตรวจอุจจาระเพ่ือ
วินิจฉัยเชื้อปรสิตด้วยวิธี direct smear ได้อย่างถูกต้อง 
 
 

2. หัวข้อ     Current Topic discussion I 
จ านวน   3 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 
ส าหรับสอนรายวิชา MD567 712 Cells and Molecular Biology for M. Sc, Ph.D   
สาระส าคัญของเนื้อหา 
 ในหัวข้อนี้จะเป็นการเรียนการสอนแบบกลุ่มย่อย (small group) โดยมีงานวิจัยที่มอบหมายให้นักศึกษาได้

เรียนรู้ก่อนเข้าชั้นเรียน เมื่อเข้าชั้นเรียนกลุ่มย่อย นักศึกษาจะร่วมกันอภิปรายและสรุปเนื้อหาที่ส าคัญ และท าการทดสอบ
ความเข้าใจโดยใช้แบบทดสอบเพ่ือประเมินความรู้หลังจากการเข้ากลุ่มย่อย 

 
3. หัวข้อ     Seminar in Parasitology 

จ านวน   15 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา  
ส าหรับสอนรายวิชา MD648 892, MD649 991, MD649 992, MD649 993 Seminar in Parasitology  
สาระส าคัญของเนื้อหา 

การสอนในรายวิชาสัมมนา เป็นการเรียนการสอนเนื้อหาและงานวิจัยทางปรสิตวิทยา โดยอาจารย์ผู้สอนจะ
ซักถามเนื้อหาที่นักศึกษาน าเสนอ กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ในชั้นเรียน ให้ข้อเสนอแนะและค าแนะน าแก่ผู้น าเสนอภาย
หลังจากการน าเสนอเสร็จสิ้น  

  


