
รายละเอียดการสอบ Long case 
 
  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ก าหนดการด าเนินการจัดสอบ Long case ส าหรับ
แพทย์ผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันต่างประเทศดังนี้ 

1. รูปแบบการจัดสอบ 
  ก าหนดจัดสอบ Long case จ านวน 3 รอบ โดยก าหนดให้รอบที2่ และ 3 ก าหนดให้เป็นรอบที่
แพทย์ฝึกหัดฯสามารถสอบแก้ไขผลการสอบได้   
  โดยมเีกณฑ์การผ่านในภาพร่วม คือ แพทย์ฝึกหัดฯ จะต้องมีผลสอบผ่านในสาขาอายุรศาสตร์และ
จะต้องมีผลสอบผ่านในสาขาวิชาหลัก (สาขา Major) อ่ืนๆ สาขาใดสาขาหนึ่ง อันได้แก่ สาขากุมารเวชศาสตร์ สาขา
ศัลยศาสตร์ และสาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา  จึงจะถือว่าสอบผ่านการประเมิน Long case ของคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีรายละเอียดก าหนดการจัดสอบและแนวทางการสอบดังนี้ 
    

  รอบท่ี  1 จัดสอบระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2561  
   ก าหนดวิธีการจัดสอบ ดังนี้ 
    - ก าหนดให้แพทย์ฝึกหัดทุกคนฯท าการสอบ Long case ในสาขาหลัก (สาขา 
Major) อันได้แก่ สาขาอายุรศาสตร์ สาขากุมารเวชศาสตร์ สาขาศัลยศาสตร์ และสาขาสูติศาสตร์และนรีเวช-
วิทยา  
  รอบท่ี  2  (สอบซ่อม ครั้งที่ 1) จัดสอบระหว่างวันที่ วันที่  4 – 8 มิถุนายน 2561  
   ก าหนดวิธีการจัดสอบดังนี้ 
    - ก าหนดให้แพทย์ฝึกหัดฯท าการสอบซ่อม Long case ในสาขาอายุรศาสตร์ 
(จ านวนครั้งในการจัดสอบเป็นไปตามจ านวนของแพทย์ฝึกหัดฯที่ยังสอบไม่ผ่านในสาขาอายุรศาสตร์)  

   - ก าหนดให้แพทย์ฝึกหัดฯท าการสอบซ่อม Long case สาขากุมารเวชศาสตร์ 
สาขาศัลยศาสตร์ และสาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา โดยให้แพทย์ฝึกหัดฯท าการเลือกสาขาที่ต้องการสอบซ่อม 
สาขาใดสาขาหนึ่ง 
  รอบท่ี  3  (สอบซ่อม ครั้งที่ 2) จัดสอบระหว่างวันที่ วันที่  9 – 13 กรกฎาคม 2561 
   ก าหนดวิธีการจัดสอบดังนี้ 

   - ก าหนดให้แพทย์ฝึกหัดฯท าการสอบซ่อม Long case ในสาขาอายุรศาสตร์ 
(จ านวนครั้งในการจัดสอบเป็นไปตามจ านวนของแพทย์ฝึกหัดฯที่ยังสอบไม่ผ่านในสาขาอายุรศาสตร์)  

   - ก าหนดให้แพทย์ฝึกหัดฯท าการสอบซ่อม Long case สาขากุมารเวชศาสตร์ 
สาขาศัลยศาสตร์ และสาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา โดยให้แพทย์ฝึกหัดฯท าการเลือกสาขาที่ต้องการสอบซ่อม 
สาขาใดสาขาหนึ่ง 

 
 
 



 
2.  อาจารย์ผู้คุมสอบ  ประกอบด้วย 

2.1  อาจารย์แพทย์จากสาขาวิชาอายุรศาสตร์ 
2.2  อาจารย์แพทย์จากสาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ 
2.3  อาจารย์แพทย์จากสาขาวิชาศัลยศาสตร์ 
2.4  อาจารย์แพทย์จากสาขาวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 
 

3.  ขั้นตอนการสอบ   
      การสอบใช้เวลา  60 นาที  แบ่งเป็น 4 ช่วงดังนี้ 
 ช่วงที่  1 Patient encounter under direct observation ใช้เวลา 30 นาที 

ช่วงที่  2 Student preparation ใช้เวลา 5 นาท ี
ช่วงที่  3 Case presentation and discussion ใช้เวลา 20 นาที 
ช่วงที่  4 Evaluation and feedback ใช้เวลา 5 นาที 
 

4.   ประเด็นการประเมินการสอบ Long case 
 4.1 การรวบรวมข้อมูล (Data gathering) 40 คะแนน  

4.1.1 การซักประวัติ (History taking) 20 คะแนน  
การได้ข้อมูลที่สาคัญ สอดคล้องกับปัญหา (focused history)  
การจับประเด็นปัญหาของผู้ป่วยได้  
ล าดับเหตุการณ์ของข้อมูล  
ครอบคลุมถึง personal history, family history และ ROS ที่สาคัญ  

4.1.2 การตรวจร่างกาย (Physical examination) 20 คะแนน  
ขั้นตอนและเทคนิคการตรวจถูกต้องเป็นระบบ  
ความสอดคล้องกับปัญหาของผู้ป่วย (focused physical examination)  
ความถูกต้องของสิ่งที่ตรวจพบ  

 
4.2 การน าเสนอข้อมูล การวิเคราะห์และการให้เหตุผล (Case presentation, analysis and  
     Clinical  reasoning) 20 คะแนน  

      การน าเสนอข้อมูลเป็นระบบ กระซับ และชัดเจน  
การสรุป pertinent data ระบุและวิเคราะห์ปัญหาของผู้ป่วย  
การวินิจฉัยแยกโรค หรือวินิจฉัยโรค รวมทั้งการให้เหตุผล  

  การใช้ข้อมูลที่ได้  
 
 



 
4.3 การแก้ปัญหาของผู้ป่วย (Patient problem solving including diagnostic plan, 
     therapeutic plan and patient education) 15 คะแนน  

 การวางแผนสืบค้นและแผนการดูแลรักษาสอดคล้องกับปัญหาของผู้ป่วยและข้อมูลที่ได้  
     การแปลผลผลการสืบค้น  
     ความครอบคลุมทั้งการรักษา การป้องกัน การฟ้ืนฟู และการส่งเสริมสุขภาพ  

 
4.4 การสื่อสารกับผู้ป่วย (Communication with patient) 15 คะแนน  
     การแนะน าตัว ขออนุญาต อธิบายเหตุผลของการซักประวัติและการตรวจร่างกาย  
     การใช้ค าถาม  
     ความชัดเจนของการสื่อสาร และภาษาที่ใช้  
     ลักษณะของการสื่อสาร 2 ทาง  
     การสื่อสารทั้ง verbal และ non-verbal  
     การสอบถามข้อมูลและความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานของผู้ป่วย  
     การให้ค าปรึกษาและแนะน าแก่ผู้ป่วย  

 
4.5 เจตคติและมรรยาทวิชาชีพ (Professional attitude and etiquette) 10 คะแนน  
     การเคารพสิทธิ ให้เกียรติและค านึงถึงความรู้สึกของผู้ป่วย/ญาติ  
     การมองปัญหาผู้ป่วยอย่างเป็นองค์รวม  
     กิริยามรรยาทและการแต่งการสุขภาพ  
     การควบคุมอารมณ์และการตอบสนอง 
 

5.  เกณฑ์การตัดสิน 
 ให้เป็นไปตามข้อก าหนดกลางของ ศ.ร.ว. โดยก าหนดเกณฑ์ผ่าน  60 คะแนน 


