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คําอธิบายรายวิชา 
สํานักวิชาแพทยศาสตร์ 
602401 กุมารเวชศาสตร์ 1      4(4-0-8) 
 (Pediatrics I) 

วิชาบังคับก่อน   :  สอบผ่านทุกรายวิชาตามแผนการศึกษาช้ันปีท่ี 1 - 3 และได้แต้มระดับ 

           คะแนนเฉล่ียสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 

ศึกษาทฤษฏีพ้ืนฐานเกี่ยวกับการเจริญเติบโต  โครงสร้าง  การพัฒนาการและโภชนาการ

ของเด็กต้ังแต่แรกเกิดจนถึงวัยหนุ่มสาว รวมถึงภาวะผิดปกติหรือโรคเด็กในระบบต่างๆ ท่ีจําเป็นต้องรู้ 

  

602402 กุมารเวชศาสตร์ 2   2(2-0-4) 

 (Pediatrics II) 

วิชาบังคับก่อน    :  สอบผ่านทุกรายวิชาตามแผนการศึกษาช้ันปีท่ี 1 - 3 และได้แต้มระดับ 

            คะแนนเฉล่ียสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 

ศึกษาปัญหาท่ีพบบ่อยทางกุมารเวชศาสตร์ท่ีหอผู้ป่วยใน   โดยกระบวนการเรียนรู้โดยใช้

ปัญหาเป็นจุดเริ่มต้น  ร่วมกับการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

 

602450 ประสบการณ์คลินิกทางกุมารเวชศาสตร์ท่ัวไป 1 4(0-12-4) 

 (Clinical Experience in General Pediatrics I) 

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

ฝึกประสบการณ์ในการซักประวัติ  ตรวจร่างกายในเด็กป่วยและปกติ  พัฒนาการเด็ก(Child 

development)  การให้วัคซีนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค    การแก้ปัญหาทางคลินิกโดยการซัก

ประวัติ  ตรวจร่างกาย  และการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 

 

602503 กุมารเวชศาสตร์ 3  3(0-9-3) 

 (Pediatrics III) 

วิชาบังคับก่อน  :  602401 กุมารเวชศาสตร์ 1 และ 602402 กุมารเวชศาสตร์ 2 

ฝึกปฏิบัติขั้นพ้ืนฐานในเด็กท่ีหอผู้ป่วยใน ศิลปะการดูแลผู้ป่วยเด็ก การวินิจฉัย การรักษาโรค 

มารยาทวิชาชีพ มนุษยสัมพันธ์ต่อผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย และผู้ร่วมงานในหอผู้ป่วยเด็ก 
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602504 กุมารเวชศาสตร์ 4 2(0-6-2) 

 (Pediatrics IV) 

วิชาบังคับก่อน  :  602401 กุมารเวชศาสตร์ 1 และ 602402 กุมารเวชศาสตร์ 2 

ฝึกปฏิบัติขั้นพ้ืนฐานในเด็กท่ีห้องตรวจผู้ป่วยนอก และในชุมชน ศิลปะการตรวจผู้ป่วย 

การวินิจฉัย การรักษาโรค การส่งเสริมสุขภาพ มารยาทวิชาชีพ มนุษยสัมพันธ์ต่อผู้ป่วย 

ญาติผู้ป่วย  ผู้ร่วมงานในห้องตรวจผู้ป่วยนอก และคลินิกเด็กปกติ 

 
602505 กุมารเวชศาสตร์ 5 3(0-9-3) 

  (Pediatrics V) 
วิชาบังคับก่อน   :  สอบผ่านทุกรายวิชาตามแผนการศึกษาช้ันปีท่ี 4 และ 5 

ฝึกปฏิบัติในห้องตรวจผู้ป่วยนอก  หอผู้ป่วยใน  และห้องฉุกเฉิน  โดยนําความรู้
ความสามารถมาใช้ในการดูแลรักษา และแก้ปัญหาของผู้ป่วยเด็ก  รู้ขอบเขตความสามารถของตนเอง 
รู้จักขอคําปรึกษาและคําแนะนําได้อย่างเหมาะสม มีมารยาทวิชาชีพ  มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีต่อผู้ป่วย ญาติ
ผู้ป่วย และผู้ร่วมงานทุกระดับ 

 
602506 กุมารเวชศาสตร์ 6 3(0-9-3) 
   (Pediatrics VI) 
วิชาบังคับก่อน   :  สอบผ่านทุกรายวิชาตามแผนการศึกษาช้ันปีท่ี 4 และ 5 

ฝึกปฏิบัติในห้องตรวจผู้ป่วยนอก  หอผู้ป่วยใน  และห้องฉุกเฉิน  โดยนําความรู้
ความสามารถมาใช้ในการดูแลรักษา และแก้ปัญหาของผู้ป่วยเด็ก  รู้ขอบเขตความสามารถของตนเอง 
รู้จักขอคําปรึกษาและคําแนะนําได้อย่างเหมาะสม มีมารยาทวิชาชีพ  มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีต่อผู้ป่วย ญาติ
ผู้ป่วย และผู้ร่วมงานทุกระดับ 
 
602651  ประสบการณ์คลินิกทางกุมารเวชศาสตร์ท่ัวไป 2 4(0-12-4) 

 (Clinical Experience in General Pediatrics II) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

ฝึกประสบการณ์การดูแลรักษาผู้ป่วยเด็ก  ฝึกฝนวิธีการแก้ปัญหาทางคลินิก  การทํา
หัตถการต่างๆ 
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603501 จักษุวิทยา  3(1-6-4) 
 (Ophthalmology) 
วิชาบังคับก่อน  :  602401 กุมารเวชศาสตร์ 1,  602402 กุมารเวชศาสตร์ 2,   
          611401 ศัลยศาสตร์ 1, 611402 ศัลยศาสตร์ 2, 612401 สูติศาสตร์ 1,   
          612402 นรีเวชวิทยา1, 615402 อายุรศาสตร์ 1, และ 615403 อายุรศาสตร์ 2 

ศึกษาสาเหตุ พยาธิสภาพ ลักษณะทางคลินิก การวินิจฉัย การวินิจฉัยแยกโรค โรคแทรก
ซ้อน การรักษา การป้องกัน และการพยากรณ์โรคต่างๆทางตา ได้แก่โรค ตามัว  ตาแดง  ต้อหิน   ตา
เข  ตาเพลีย  การบาดเจ็บของตา  โรคของจอประสาทตาและนํ้าวุ้นตา โรคของเส้นประสาทตา  
อาการทางตาจากโรคทางอายุรศาสตร์  จักษุอนามัยชุมชน   การรักษาเบ้ืองต้นในภาวะฉุกเฉินทางตา 
ข้อบ่งช้ีและการส่งต่อผู้ป่วย  เพ่ือการรักษาท่ีถูกต้อง การฝึกปฏิบัติครอบคลุมถึงการซักประวัติ  การ
ตรวจตาผู้ป่วยท้ังในห้องตรวจตาผู้ป่วยนอกและหอผู้ป่วยในโดยอุปกรณ์และเครื ่องมือพื้นฐาน 
ได้แก่ การวัดสายตาด้วยแผ่นป้าย  วัดสายตามาตรฐาน  (Snellen chart)  ตรวจตาด้วย direct 
ophthalmoscope  ตรวจวัดความดันตาด้วย Schiotz tonometer  การแปลผลการตรวจ เพ่ือ
นําไปสู่การวินิจฉัยและการรักษา  ได้ดูการผ่าตัดใหญ่ และช่วยทําผ่าตัดเล็ก 
 
604301 จิตเวชศาสตร์ 1 1(1-0-2) 
 (Psychiatry I) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

ศึกษาพื้นฐานของจิตใจ และพฤติกรรมของมนุษย์ ความสัมพันธ์ของร่างกาย จิตใจ 
และสิ่งแวดล้อม ปัจจัยทางกายวิภาค สรีรวิทยา และชีวเคมีของสมองที่ควบคุมพฤติกรรม 
กระบวนการทางจิตวิทยา อันได้แก่ การรับรู้  แรงจูงใจ  อารมณ์  กระบวนการคิด ภาษาท่ีใช้ 
ความจํา การเรียนรู้ การพัฒนาบุคลิกภาพ การปรับตัวของมนุษย์เม่ือเผชิญปัญหา ปัจจัยทางสังคมท่ีมี
ผลต่อพฤติกรรมครอบครัว และมนุษยสัมพันธ์ 

 
604402 จิตเวชศาสตร์ 2 4(1-9-5) 
 (Psychiatry II) 
วิชาบังคับก่อน  :  604301 จิตเวชศาสตร์ 1 

ศึกษาหลักการสัมภาษณ์ผู้ป่วยทางจิตเวช โรคทางจิตเวชท่ีพบบ่อยในผู้ใหญ่และในเด็ก ได้แก่  
โรคประสาท โรคอารมณ์แปรปรวน  โรคจิตเภท การติดสุรา การติดยา การติดสารเสพติดบุคลิกภาพ 
ผิดปกติ โรคทางกายอันเกิดจากความเครียด  และภาวะฉุกเฉินทางจิตเวช การฝึกปฏิบัติ ครอบคลุม
ถึงการซักประวัติ  ตรวจร่างกาย ตรวจสภาพจิต วางแผนการรักษา  การดูแลผู้ป่วยจิตเวช จิตเวช
ฉุกเฉิน   และผู้ป่วยฝ่ายกายท่ีมีปัญหาทางจิตใจ ได้ดูวิธีการรักษาด้วยการช็อคไฟฟ้า การบําบัดกลุ่ม  
จิตบําบัด  และพฤติกรรมบําบัด 



477 
����  คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2554 

604650 จิตเวชศาสตร์สําหรับแพทย์ท่ัวไป 4(0-12-4) 
 (Psychiatry for General Practitioner) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี   

ฝึกประสบการณ์การตรวจผู้ป่วยนอก หลักการและทักษะการให้การปรึกษา   หลักการ
และทักษะการให้การปรึกษาในผู้ติดเช้ือ HIV   ผู้ป่วยฆ่าตัวตาย  การทํากลุ่มบําบัด  การส่ือสาร  กับ
ผู้ป่วยและญาติท่ีมีปัญหายุ่งยาก  ประเด็นจริยธรรม 

 
604651 หลักการและการฝึกปฏิบัติจิตบําบัดเบ้ืองต้น   4(0-12-4) 
 (Basic Principles and Practice of Psychotherapy) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

หลักการของจิตบําบัดท่ัวไป จิตบําบัดเชิงไดนามิก (Dynamic psychotherapy)  และ จิต
บําบัดแบบซาเทียร์ (Satir model)  แนวทางปฏิบัติและเทคนิคของแต่ละรูปแบบ  การฝึกปฏิบัติจิต
บําบัดแบบซาเทียร์แบบกลุ่ม  ฝึกปฏิบัติจิตบําบัดแบบซาเทียร์ในผู้ป่วยท่ีมีปัญหาทางจิตใจภายใต้การ
ดูแลของอาจารย์  
 
605301 เวชจริยศาสตร์และการคิดเชิงวิพากษ์   2(2-0-4) 
              (Medical Ethics and Critical Thinking) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

กรณีศึกษาทางเวชปฏิบัติ  การต้ังคําถาม  การให้เหตุผลและการโต้แย้ง  โดยอาศัยหลัก
กฎหมายและจริยศาสตร์  หลักการคิดวิพากษ์ 
 
605450 เวชจริยศาสตร์ 1 4(0-12-4) 
 (Medical Ethics I) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

บทบาทและเวชจริยเศาสตร์ในการดูแลผู้ป่วย หลักเวชจริยศาสตร์ และกฎหมายการแพทย์ 
ฝึกการวิเคราะห์ และการตัดสินใจเชิงเวชจริยศาสตร์ในกรณีต่างๆ  

 
605451 เวชจริยศาสตร์ 2 4(0-12-4) 
 (Medical Ethics II) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

ฝึกสํารวจและวิเคราะห์ปัญหาจริยธรรมในเวชปฏิบัติท่ีเกิดจริงในปัจจุบันด้วยตนเอง
พิจารณาเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาจริยธรรมในเวชปฏิบัติ 
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605502 นิติเวชศาสตร์   3(1-6-4) 
 (Forensic Medicine) 
วิชาบังคับก่อน  :  602401 กุมารเวชศาสตร์ 1, 602402 กุมารเวชศาสตร์ 2, 611401  
          611401 ศัลยศาสตร์ 1, 611402 ศัลยศาสตร์ 2, 612401 สูติศาสตร์ 1, 
          612402 นรีเวชวิทยา 1, 615402 อายุรศาสตร์ 1,  
           และ 615403 อายุรศาสตร์ 2 
 ศึกษาหลักการ และวิธีการนําความรู้ทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ เพ่ือ
ประโยชน์ต่อกระบวนการยุติธรรม  อันได้แก่ การตรวจผู้ป่วยคดี การชันสูตรพลิกศพ การชันสูตร
บาดแผล การตรวจและแปลผลพยานหลักฐานทางการแพทย์  การเขียนรายงาน  การเป็นพยานทาง
การแพทย์  กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการแพทย์ และจริยธรรมทางการแพทย์ 

 
605652   ประสบการณ์ทางนิติเวชศาสตร์   4(0-12-4) 
 (Experience in Forensic Medicine) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

วิธีการและปฏิบัติการชันสูตรพลิกศพคดี  การตรวจผู้ป่วยคดี  เขียนบันทึกรายงาน การ
ชันสูตรพลิกศพผู้ป่วยคดี  ประยุกต์กฎหมายการแพทย์กับการปฏิบัติวิชาชีพเวชกรรม  การเก็บตรวจ
วัตถุพยาน  การไปเป็นพยานศาล  

 
606201 เวชพันธุศาสตร์     2(2-0-4) 
              (Medical Genetics) 
วิชาบังคับก่อน  : 104110 เซลล์วิทยาพ้ืนฐาน  และ 104111 ปฏิบัติการเซลล์วิทยาพ้ืนฐาน 

ศึกษาเซลล์วิทยาพ้ืนฐานและชีวเคมีของพันธุกรรม ความผันแปรและการถ่ายทอด
พันธุกรรมท่ีมีคุณสมบัตินอกเหนือจากกฎของเมนเดล  แผนท่ีพันธุศาสตร์และโคลนน่ิง พันธุศาสตร์
คลินิก พันธุศาสตร์ภูมิคุ้มกัน พันธุศาสตร์พัฒนาการ พันธุศาสตร์มะเร็ง การถ่ายทอดลักษณะ
พันธุกรรมท่ีถูกควบคุมโดยหลายปัจจัย และการใช้ประโยชน์ของการศึกษาพันธุศาสตร์  

 
606302 พยาธิวิทยากายวิภาคท่ัวไป 4(4-0-8) 
 (General Anatomical Pathology) 
วิชาบังคับก่อน  :  110202  มหกายวิภาคศาสตร์ 2, 111203 สรีรวิทยาทางการแพทย์ 2  
          และ 111204 ปฏิบัติการสรีรวิทยาทางการแพทย์ 2 

ศึกษารูปแบบการเปล่ียนแปลงพ้ืนฐานของการตอบสนองของร่างกายต่อโรคหรือ
ภยันตรายท่ีพบในโรคต่างๆ ซ่ึงเป็นผลจากการเกิดกลไกของการเปล่ียนแปลง ร่วมกัน โดยศึกษา
เกี่ยวกับการปรับตัวและการตายของเซลล์ การอักเสบหรือการตอบสนองของเน้ือเยื่อต่อภยันตราย
ต่างๆ การเปล่ียนแปลงอันเกี่ยวเน่ืองกับการไหลเวียนของโลหิต และจากความผิดปกติทางพันธุกรรม
และเมตาบอลิซึม  กระบวนการพัฒนาการ ความผิดปกติของภูมิคุ้มกันและโรคท่ีเกี่ยวข้อง  การ
เจริญเติบโตผิดปกติของเซลล์ท่ีมิอาจควบคุมได้ ตลอดจนโรคท่ีก่อให้เกิดพยาธิสภาพในอวัยวะ หรือ
ระบบต่างๆ ของร่างกาย ได้แก่   โรคติดเช้ือ โรคจากภาวะทุพโภชนาการ  และโรคจากมลภาวะ
ส่ิงแวดล้อม 
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606303 ปฏิบัติการพยาธิวิทยากายวิภาคท่ัวไป   1(0-3-1) 
 (General Anatomical Pathology Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน  :  606302 พยาธิวิทยากายวิภาคท่ัวไป หรือ เรียนควบคู่กัน 

ศึกษาภาคปฏิบัติพยาธิวิทยาท่ีเกี่ยวกับการปรับตัวและการตายของเซลล์  การอักเสบหรือ
การตอบสนองของเน้ือเยื่อต่อภยันตรายต่างๆ  การเปล่ียนแปลงอันเกี่ยวเน่ืองกับการไหลเวียนของ
โลหิตและจากการผิดปกติทางพันธุกรรมและทางเมตาบอลิซึม กระบวนการ พัฒนาการ    ความ
ผิดปกติของภูมิคุ้มกันและโรคท่ีเกี่ยวข้องการเจริญเติบโตผิดปกติของเซลล์ท่ีมิอาจควบคุมได้ ตลอดจน
โรคท่ีก่อให้เกิดพยาธิสภาพในอวัยวะหรือระบบต่างๆ ของร่างกาย ได้แก่ โรคติดเช้ือ โรคจากภาวะทุพ
โภชนาการ และโรคจากมลภาวะส่ิงแวดล้อม 

 
606304 พยาธิวิทยากายวิภาคตามระบบ   4(4-0-8) 
 (Systemic Anatomical Pathology) 
วิชาบังคับก่อน  :  606302 พยาธิวิทยากายวิภาคท่ัวไป และ 606303 ปฏิบัติการพยาธิวิทยา 
                       กายวิภาคท่ัวไป 

ศึกษาพยาธิวิทยาของโรคท่ีเกิดกับระบบต่างๆของร่างกาย ได้แก่ ระบบไหลเวียนโลหิต 
ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร-ตับ-ทางเดินนํ้าดี-ตับอ่อน  ระบบเลือดและนํ้าเหลือง  ระบบ
ขับถ่ายปัสสาวะ  ระบบอวัยวะสืบพันธ์ุ  ระบบประสาทและกล้ามเน้ือ  ผิวหนัง  เต้านม  ระบบต่อมไร้
ท่อ ระบบโครงสร้างกระดูก ข้อและเยื่ออ่อน ตา หู คอ จมูก โรคในเด็กเล็ก และเซลล์วิทยา 

 
606305 ปฏิบัติการพยาธิวิทยากายวิภาคตามระบบ   1(0-3-1) 
 (Systemic Anatomical Pathology Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน  :  606304  พยาธิวิทยากายวิภาคตามระบบ หรือ เรียนควบคู่กัน 

ศึกษาภาคปฏิบัติพยาธิวิทยาของโรคท่ีเกิดกับระบบต่างๆ ของร่างกาย ได้แก่ ระบบ
ไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ  ระบบทางเดินอาหาร-ตับ-ทางเดินนํ้าดี-ตับอ่อน ระบบเลือดและ
นํ้าเหลือง ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบอวัยวะสืบพันธ์ุ ระบบประสาทและกล้ามเน้ือ ผิวหนัง เต้านม 
ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบโครงสร้างกระดูก ข้อและเยื่ออ่อน  ตา หู คอ จมูก  โรคในเด็กเล็ก และเซลล์วิทยา 

 
606306 พยาธิวิทยาคลินิก    3(3-0-6) 
               (Clinical Pathology) 
วิชาบังคับก่อน  : 109202 ชีวเคมีทางการแพทย์, 109205 ปฏิบัติการชีวเคมีทางการแพทย์, 
         111203 สรีรวิทยาทางการแพทย์ 2 และ 111204 ปฏิบัติการสรีรวิทยา 
         ทางการแพทย์ 2 

ศึกษาทฤษฎี หลักการ และวิธีการตรวจทางห้องปฏิบัติการด้านโลหิตวิทยา เวชศาสตร์การ
บริการโลหิต  เคมีคลินิก  จุลชีววิทยา อิมมูโนวิทยา ไวรัสวิทยา   พิษวิทยา และจุลทรรศน์คลินิก การ
เลือกใช้ชนิดการทดสอบและแปลผลการทดสอบ  เพ่ือนําผลท่ีได้ไปประกอบในการวินิจฉัย การให้การ
รักษาและติดตามผลการรักษา   การพยากรณ์โรค  และการป้องกันโรค 
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606307 ปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิก    1(0-3-1) 
 (Clinical Pathology Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน  :  606306  พยาธิวิทยาคลินิก  หรือ เรียนควบคู่กัน 

ฝึกทักษะการตรวจทางห้องปฏิบัติการระดับพื้นฐานด้านโลหิตวิทยาเวชศาสตร์     
การบริการโลหิต  เคมีคลินิก  จุลชีววิทยา  อิมมูโนวิทยา  ไวรัสวิทยา   และจุลทรรศน์คลินิก  การ
เลือกใช้ชนิดการทดสอบและแปลผลการทดสอบ 

 
606450 พยาธิโลหิตวิทยา   4(0-12-4) 
 (Hematopathology) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

ฝึกปฏิบัติงานท่ีห้องปฏิบัติการในภาควิชาพยาธิวิทยา  ขั้นตอน  วิธีการเตรียมข้อมูลทาง
พยาธิวิทยากับตัวอย่างส่งตรวจการวิเคราะห์โรคทางโลหิตวิทยา  การตรวจ   การแปลผลของการ
ตรวจ 
606651   ศัลยพยาธิวิทยา    4(0-12-4) 

(Surgical Pathology)  
 วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

กระบวนการในการวินิจฉัยโรคทางพยาธิวิทยาจากช้ินเน้ือ อวัยวะท่ีได้รับจากการผ่าตัด 
ต้ังแต่รับส่ิงส่งตรวจจนถึงการรายงานผลท่ีถูกต้องและรวดเร็ว  

 
607401 รังสีวิทยาวินิจฉัย     2(1-3-3) 
  (Diagnostic Radiology) 
วิชาบังคับก่อน   :  สอบผ่านทุกรายวิชาตามแผนการศึกษาช้ันปีท่ี 1-3 และได้แต้มระดับ 
           คะแนนเฉล่ียสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 

ศึกษาหลักการ  ข้อบ่งช้ี  ข้อห้าม ข้อจํากัด ภาวะแทรกซ้อน และการเลือกวิธีการตรวจ
วินิจฉัยโดยการใช้ภาพทางการแพทย์ ได้แก่ ภาพเอกซ์เรย์ธรรมดา เอกซ์เรย์คอมพิวเตอร์ อัลตราซาวด์ 
และภาพท่ีเกิดจากคล่ืนสะท้อนในสนามแม่เหล็ก  ตลอดจนศึกษาหลักการการแปลผลและวินิจฉัย
ภาวะปกติและผิดปกติท่ีพบบ่อยในการตรวจดังกล่าว 

 
607402 รังสีรักษา     1(1-0-2) 
  (Radiation Oncology) 
วิชาบังคับก่อน   :  สอบผ่านทุกรายวิชาตามแผนการศึกษาช้ันปีท่ี 1-3 และ ได้แต้มระดับ 
           คะแนนเฉล่ียสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 

ศึกษาหลักการของเครื่องมือและกรรมวิธีการใช้เครื่องมือรักษาโรคมะเร็ง  คุณสมบัติของ
รังสีรักษาทางด้านฟิสิกส์และชีววิทยา การวางแผนการรักษา และการป้องกันอันตรายจากรังสี  การ
ปฏิบัติตัวของผู้ป่วยก่อน ระหว่าง และหลังการรักษาด้วยรังสี ตลอดจนภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจเกิดขึ้น
จากรังสีรักษา  หลักการรักษาโรคมะเร็งท่ีพบบ่อย 
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607650   รังสีวิทยาท่ัวไป   4(0-12-4) 
(General Radiology) 

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
ฝึกทักษะการแปลผลภาพถ่ายรังสีระบบต่างๆ  การทําหัตถการ  การตรวจพิเศษชนิดต่างๆ  

การเลือกใช้การตรวจทางรังสีวิทยา  
 

608501 วิสัญญีวิทยา         3(1-6-4) 
 (Anesthesiology) 
วิชาบังคับก่อน  :  602401 กุมารเวชศาสตร์ 1, 602402 กุมารเวชศาสตร์ 2, 611401  
          611401 ศัลยศาสตร์ 1, 611402 ศัลยศาสตร์ 2, 612401 สูติศาสตร์ 1   
          612402 นรีเวชวิทยา 1, 615402 อายุรศาสตร์ 1,  
          และ 615403 อายุรศาสตร์ 2 

ศึกษาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เกี่ยวกับขั้นตอนการให้ยาสลบและยาชา  การเตรียม
ผู้ป่วยก่อนให้ยาระงับความรู้สึก เครื่องมือท่ีใช้ในการให้ยาสลบ และเครื่องช่วยการหายใจ คุณสมบัติ
ของยาสลบชนิดฉีดเข้าเส้นเลือด ชนิดสูดดม ยาหย่อนกล้ามเน้ือ  ยาชาเฉพาะท่ี  และยาอื่นๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับการระงับความรู้สึก  การเลือกวิธีการให้ยาระงับความรู้สึก การป้องกันและแก้ไข
ภาวะแทรกซ้อนจากการให้ยาสลบและยาชา  การดูแลผู้ป่วยภาวะวิกฤต  การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน
ท่ีเกี่ยวกับการหายใจ และระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว ตลอดจนความรับผิดชอบในฐานะวิสัญญี
แพทย์ 
 
609101 ชนบทศึกษาทางการแพทย์ 1 2(0-6-2) 
 (Medical Rural Studies I)   
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

ความเป็นแพทย์ชนบท ความสําคัญของการเรียนรู้ชนบทเพ่ือให้สามารถทํางานในชนบทได้
อย่างมีความสุข ชุมชนชนบทด้านภูมิศาสตร์ ประชากร ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา ความเช่ือ 
ระบบสุขภาพชุมชน โรคและปัญหาสาธารณสุขท่ีพบบ่อย ความแตกต่างระหว่าง โรค (Disease) และ
ความเจ็บป่วย (Illness)  สุขภาวะ  กระแสโลกาภิวัฒน์ ปัจจัยเส่ียง ท่ีส่งผลต่อสุขภาวะของบุคคล
ครอบครัว และชุมชน ศักยภาพครอบครัว ชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแพทย์แผนไทย ระบบ
บริการสาธารณสุขในระดับอําเภอ ทักษะการติดต่อส่ือสารขั้นพ้ืนฐาน การสังเกต การสัมภาษณ์  
ระบบการทํางานในห้องฉุกเฉินและทักษะพ้ืนฐาน ในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน การทํางานอย่างมี
ความสุข  พฤติกรรมศาสตร์  และเวชจริยศาสตร์  
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609202 ชนบทศึกษาทางการแพทย์ 2 1(0-3-1) 
 (Medical Rural Studies II)  
วิชาบังคับก่อน :  609101  ชนบทศึกษาทางการแพทย์ 1 

เศรษฐกิจ การประกอบอาชีพของประชาชนในชนบท การเคล่ือนย้ายแรงงาน  โรคจาก
การประกอบอาชีพ อาชีวอนามัย โรคและปัญหาสาธารณสุขท่ีพบบ่อย ฝึกปฏิบัติรวบรวมข้อมูลและ
ปัจจัยเส่ียงจากผู้ป่วยและชุมชน  ฝึกใช้เครื่องมือหมอครอบครัว (Family Genogram) ในการค้นหา
ครอบครัวเส่ียงและศักยภาพครอบครัว  ทักษะการติดต่อส่ือสารด้านการสร้างสัมพันธภาพ   การค้นหา
ปัญหา  และการสร้างความไว้วางใจ  ฝึกทักษะการติดต่อส่ือสารและการให้บริการแบบองค์รวมตาม
จุดบริการหลักของศูนย์สุขภาพชุมชน ระบบการทํางานในห้องฉุกเฉินและทักษะพ้ืนฐานในการดูแล
ผู้ป่วยฉุกเฉิน พฤติกรรมศาสตร์ การทํางานอย่างมีความสุข และเวชจริยศาสตร์  

 
609203 ชนบทศึกษาทางการแพทย์ 3 1(0-3-1) 
 (Medical Rural Studies III)   
วิชาบังคับก่อน  :  609202  ชนบทศึกษาทางการแพทย์ 2 

การจัดบริการสุขภาพกับการจัดการศึกษาระดับต่างๆ การสร้างเสริมสุขภาพ กลยุทธ์ใน
การสร้างเสริมสุขภาพในโรงเรียนและในชุมชน  โรคและปัญหาสาธารณสุขท่ีพบบ่อย  พฤติกรรม
ศาสตร์  และจัดกิจกรรมเพ่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรมเส่ียงในชุมชน การฟ้ืนฟูสภาพในระดับครอบครัว
และชุมชน  ทักษะการติดต่อส่ือสารด้าน การให้ข้อมูล การพิจารณาทางเลือก ฝึกทักษะการ
ติดต่อส่ือสารและการให้บริการแบบองค์รวมตามจุดบริการหลักของศูนย์สุขภาพชุมชน ระบบการ
ทํางานในห้องฉุกเฉินและทักษะพ้ืนฐานในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน การทํางานอย่างมีความสุข และเวชจ
ริยศาสตร์  

 
609304 ชนบทศึกษาทางการแพทย์ 4 1(0-3-1) 
 (Medical Rural Studies IV)  
วิชาบังคับก่อน  :  609203  ชนบทศึกษาทางการแพทย์ 3 

ส่ิงแวดล้อม การป้องกันควบคุมโรค Re-emerging Diseases กลยุทธ์ในการป้องกัน
ควบคุมโรคในชุมชน  โรคและปัญหาสาธารณสุขท่ีพบบ่อย  พฤติกรรมศาสตร์ และจัดกิจกรรมเพ่ือ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมเส่ียงในชุมชน ฝึกปฏิบัติกับครอบครัว  ทักษะการติดต่อส่ือสารด้านการให้
กําลังใจ การแจ้งข่าวร้าย  ฝึกทักษะการติดต่อส่ือสารและการให้บริการแบบองค์รวมตามจุดบริการ
หลักของศูนย์สุขภาพชุมชน  ระบบการทํางานในห้องฉุกเฉินและทักษะพ้ืนฐานในการดูแลผู้ป่วย
ฉุกเฉิน การทํางานอย่างมีความสุข และเวชจริยศาสตร์  
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609230 เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 1   2(2-0-4) 
 (Family and Community Medicine I) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

การปฏิรูประบบบริการสาธารณสุข ระบบบริการสาธารณสุขท่ีพึงประสงค์ในด้านความเท่า
เทียมกัน คุณภาพ ประสิทธิภาพเเละสังคมตรวจสอบได้ ระบบบริการปฐมภูมิ โจทย์ปัญหาทาง
พฤติกรรม ทบทวนทักษะการติดต่อส่ือสารขั้นพ้ืนฐานและฝึกทักษะจากโจทย์ปัญหาผู้ป่วย หลักการ
เวชศาสตร์ครอบครัว เวชศาสตร์ชุมชน การดูแลแบบองค์รวม (Holistic care)  พัฒนาการมนุษย์ 
(Human development)   วงจรชีวิตระดับบุคคล (Individual life cycle)   หลักวิทยาการ
ระบาด  ส่ิงกําหนดต่อสุขภาวะเเละโรค (Determinants of health and diseases)     ใน
ประชาชนไทย 

 
609331 เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 2   2(2-0-4) 
 (Family and Community Medicine II) 
วิชาบังคับก่อน  :  609201  เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 1 

รูปเเบบชีว-จิต-สังคม (Biopsychosocial models) ทฤษฎีครอบครัว (Family system 
theory) รูปเเบบการประเมินครอบครัว (Family assessment models) ระดับการเกี่ยวข้องของ
เเพทย์ในการดูเเลครอบครัว เครื่องมือท่ัวไปท่ีใช้ในการดูเเลครอบครัว ได้เเก่ genograms เเละ 
family life cycle เป็นต้น อิทธิพลของวัฒนธรรมเเละความเช่ือของครอบครัวท่ีมีผลต่อสุขภาพ 
กลวิธีการดําเนินงานเวชปฏิบัติในระดับครอบครัวเเละชุมชน (Working with families) การฝึก
ทักษะการติดต่อส่ือสารท่ีใช้บ่อยทางคลินิก ปัญหาท่ีพบบ่อยในเวชปฏิบัติครอบครัว โจทย์ปัญหาทาง
พฤติกรรม  หลักวิทยาการระบาด การสืบค้นหลักฐานอ้างอิงเชิงประจักษ์ การจัดการข้อมูลทางการ
เเพทย์ (ICD-International Classification of Diseases, ICPC-International Classification of 
Primary Care) 

 
609332 เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 3 2(2-0-4) 
 (Family and Community Medicine III) 
วิชาบังคับก่อน  :  609302  เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 2 

ความรู้พ้ืนฐานในการวัด (measurement) มาตราการวัด การวัดการกระจาย แนวโน้มเข้า
สู่ส่วนกลาง ความแปรปรวน ความน่าจะเป็น อุบัติการณ์ และความชุกของการเกิดโรค  การวัด
ผลลัพธ์ ผลกระทบต่อสุขภาพและความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุและการเกิดโรค ประสิทธิผล 
ประสิทธิภาพของการใช้ยา ความไว ความจําเพาะของการคัดกรองโรค  หลักการออกแบบการวิจัย
ทางคลินิกและในชุมชน และการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ 
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609433 เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 4 3(2-3-5) 
 (Family and Community Medicine IV) 
วิชาบังคับก่อน  :  609303 เวชศาสตร์ครอบครัวเเละชุมชน 3 

เวชศาสตร์ครอบครัวเบ้ืองต้น การสังเกตเเละฝึกเวชปฏิบัติเเบบเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง 
(Patient centered clinical method) การฝึกปฏิบัติการสัมภาษณ์เเบบจูงใจเพ่ือปรับเปล่ียน
พฤติกรรม (Motivational interview) การเยี่ยมบ้านและดูแลผู้ป่วยท่ีบ้าน (home visit, home 
care) การประเมินคุณค่างานวิจัยในวารสารวิชาการด้วยวิจารณญาณ การคัดกรองเเละการวินิจฉัย
ภาวะ ท่ีเป็นปัญหาสาธารณสุข การใช้ระบาดวิทยาในการเฝ้าระวังเเละสอบสวนทางระบาดวิทยา 
ชีวสถิติ อาชีวอนามัยภาคบริการ การส่งเสริมสุขภาพในสถานท่ีทํางาน การสร้างศักยภาพของชุมชน 
(Empowerment) เพ่ือการส่งเสริมสุขภาพเเละป้องกันควบคุมโรคในขั้นต่างๆ การวินิจฉัยชุมชน  
การจัดลําดับความสําคัญของปัญหา การวางแผนแก้ไขปัญหาสุขภาพและการพัฒนาระบบสุขภาพ 
หลักการบริหารงาน การประเมินระบบเเละการประเมินโครงการ  

 
609252  สร้างเสริมสุขภาพแบบมีจังหวะ   2(1-2-3) 
 (Rhythm for Health Promotion)  
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
 การเรียนรู้การเคลื่อนไหวของกล้ามเน้ืออย่างมีประสิทธิภาพ  และสามารถลด
นํ้าหนักอย่างได้ผล  รวมท้ังเรียนรู้การรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ในการสร้างเสริม
สุขภาพ 
 
609253 บูรณาการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐานและคลินิก 2(2-0-3) 
   (Intigration of Basic MedicAL Sciences andChlinical) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
 ระบุช่ือและอธิบายความหมายของรายวิชาต่าง ๆ ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
พ้ืนฐาน และวิทยาศาสตร์คลินิก ตระหนักถึงปัจจัยท่ีเอื้อต่อสุขภาพท่ีดีของมนุษย์ การจัดเก็บ
ส่งตรวจในด้านพยาธิวิทยาคลินิก การตรวจ ควบคุมสภาพห้องปฏิบัติการสําหรับการแพทย์  
ให้ความสําคัญของการเปล่ียนแปลงทางกายวิภาค สรีรวิทยา ชีวเคมี พยาธิกําเนิด พยาธิ
สรีรวิทยา 

 
609353 ทักษะทางคลินิก 2(1-3-3) 
   (Clinical Skills) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
 มุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติผ่านหน่วยต่าง ๆ ด้านการซักประวัติ  การตรวจร่างกาย และ
หัตถการท่ีจําเป็นในเวชปฏิบัติ 
 
609150   การส่ือสารเชิงเทคนิคทางการแพทย์   3(3-0-6) 
 (Medical Technical Communication)  
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
 เรียนรู้ศัพท์เทคนิคทางการแพทย์จากรากศัพท์  และการใช้ศัพท์เทคนิคทางการแพทย์ท้ัง
ไทยและอังกฤษ ในการอ่าน พูด ติดต่อส่ือสาร และการเขียนบทความทางการแพทย์อย่างมีระบบ 
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609151   การพัฒนาตนเอง   2(0-6-2) 
 (Self Development)  
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
 กิจกรรมการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ  ตามวัตถุประสงค์ท่ีจัดทําโดยนักศึกษาภายใต้การ
ควบคุมช้ีแนะของอาจารย์  และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

 
609453 การจัดการกับความเครียดและการพัฒนาตนเอง 4(0-12-4) 
 (Stress Management and Self Development)  
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

หลักการจัดการกับความเครียดและการผ่อนคลายความเครียด การดูแลสุขภาพตนเองแบบ
องค์รวม  การเข้าถึงสุขภาวะทางจิตวิญญาณ  ฝึกปฏิบัติการผ่อนคลายความเครียด  และการดูแล
สุขภาพตนเองแบบองค์รวม การพิจารณาและทําความเข้าใจตนเอง การทําความเข้าใจผู้อื่น  การพัฒนา
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล   การวางแผนพัฒนาตนเอง  
 
609454 ทักษะการติดต่อส่ือสารในสังคมและในชีวิตประจําวัน  4(0-12-4) 
 (Communication Skills in Social Situations and in Everyday’s Life)  
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

ฝึกปฏิบัติ เกี่ยวกับหลักการติดต่อส่ือสาร  การสร้างความสัมพันธ์ทางสังคม  การพูดในท่ี
ประชุม  การพูดในท่ีชุมชนและต่อสาธารณชนในสถานการณ์ต่างๆ  การส่ือสารกับส่ือมวลชน 
 
609455 สุขภาพ  วัฒนธรรมและชุมชน 4(0-12-4) 
 (Health, Culture and Community)  
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

บทบาทของวัฒนธรรมและเงื่อนไขความเป็นจริงทางสังคมต่างๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อสุข
ภาวะทางกาย  จิตใจ  สังคมและจิตวิญญาณ  ในระดับบุคคล  ครอบครัวชุมชน และสังคมบทบาท
และศักยภาพชุมชนในการสร้างเสริมและดูแลสุขภาพของตนเอง บทบาทและศักยภาพของ
หน่วยงานและกลุ่มองค์กรต่างๆ  นอกระบบบริการสุขภาพในการพัฒนาระบบสุขภาพ   ฝึก
ปฏิบัติงานในชุมชนหรือกลุ่มองค์กรทางสังคมต่างๆ เพ่ือพัฒนาทักษะ  และเจคติในการทํางานกับชุมชน
และองค์กรต่างๆ ในสังคม 

 
609456 อาชีวเวชศาสตร์   4(0-12-4) 
 (Occupational  Medicine) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

กระบวนการสืบค้นปัญหาสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพท่ีมีสาเหตุมาจากการทํางานระบบ
การป้องกัน  และการจัดการปัญหาสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพท่ีเกิดจากการทํางานสาขาต่างๆ 
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609457 การออกกําลังกายในเวชปฏิบัติ   4(0-12-4) 
 (Exercise in Medical Practice) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี  
 สมรรถภาพทางกายและสุขภาพ หลักการออกกําลังกายสําหรับผู้สูงอายุ รวมท้ังหญิง
ต้ังครรภ์ ผู้ป่วยโรคข้อ โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคอ้วน โรคมะเร็ง และอื่นๆ  
 
609458 เวชปฏิบัติโดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์  4(0-12-4) 
 (Evidence-based Medicine Practice) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

หลักการและวิธีการเวชปฏิบัติโดยใช้ข้อมูลเป็นฐาน  การค้นหาข้อมูล  การวิเคราะห์ความ
น่าเช่ือถือของข้อมูล  การตัดสินใจเลือกนํามาใช้ทางเวชปฏิบัติ 
 
609459 การแพทย์ทางเลือก   4(0-12-4) 
 (Alternative Medicine) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

ศึกษารูปแบบต่างๆเวชปฏิบัติทางเลือกและฝึกปฏิบัติในหัวข้อท่ีนักศึกษาสนใจ 
 

609460 การแพทย์แผนไทย   4(0-12-4) 
 (Thai Traditional Medicine) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

การรักษาโรค  การป้องกันโรคและการส่งเสริมสุขภาพ    โดยใช้การแพทย์แผนไทยและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย  ซ่ึงครอบคลุมถึงการนวด  การอบ  การประคบ และการใช้สมุนไพร 

 
609461 เวชศาสตร์ครอบครัว   4(0-12-4) 
 (Family Medicine)  
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

ฝึกทักษะในการดูแลคนไข้ตามบทบาทและหน้าท่ีของแพทย์ครอบครัว การดูแลผู้ป่วย และ
การเยี่ยมบ้าน  ฝึกทักษะกระบวนการของการส่ือสาร 

 
609462 ประสบการณ์การวิจัยสุขภาพชุมชน  1   4(0-12-4) 
  (Research Experience in Community Health  I) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี  

การทํางานวิจัยหรือร่วมทํางานวิจัย  โดยการใช้ความรู้ด้านระบาดวิทยาเพ่ือวิจัยชุมชนเป็น
การวิจัยเชิงพรรณนา และหรือการวิจัยเชิงวิเคราะห์  



487 
����  คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2554 

609534 เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 5 3(2-3-5) 
 (Family and Community Medicine V) 
วิชาบังคับก่อน  :  609404 เวชศาสตร์ครอบครัวเเละชุมชน 4 

การฝึกเวชปฏิบัติเเบบเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางท่ีโรงพยาบาลชุมชน ศูนย์สุขภาพชุมชนและ
ท่ีบ้าน  ฝึกทักษะในการประเมินครอบครัว การให้คําปรึกษาอย่างเป็นองค์รวมแก่ผู้ป่วยและครอบครัว 
ส่ือสารสร้างสัมพันธภาพแก่ผู้ป่วย ครอบครัวและชุมชน ประยุกต์ใช้ทฤษฎีด้านพฤติกรรมศาสตร์ใน
การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การดูเเลผู้ป่วยระยะสุดท้าย  การเยี่ยมบ้านและดูแลผู้ป่วยท่ีบ้านอย่าง
ต่อเน่ือง หลักการวิจัย ชีวสถิติ การเขียนโครงร่างงานวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ศึกษาการพัฒนาคุณภาพในโรงพยาบาล   อาชีวอนามัยภาคอุตสาหกรรม อนามัย
ส่ิงแวดล้อมในโรงพยาบาล การเฝ้าระวังเเละการสอบสวนโรคในโรงพยาบาล ระบบประกันสุขภาพ  
เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและการปฏิรูประบบสาธารณสุข 

 
609635 เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 6 4(0-12-4) 
 (Family and Community Medicine VI) 
วิชาบังคับก่อน  :  สอบผ่านทุกรายวิชาตามเเผนการศึกษาช้ันปีท่ี 4 เเละ 5 

การฝึกปฏิบัติงานในบทบาทของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ฝึกเวชปฏิบัติเน้นผู้ป่วย
เป็นศูนย์กลางเเละใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ การให้บริการผสมผสานอย่างเป็นองค์รวมและ
ต่อเน่ือง ท้ังการดูแลผู้ป่วยในเเละผู้ป่วยนอก (Ambulatory care) การกระตุ้นการดูแลตนเอง
ของผู้ป่วยและครอบครัว (Self care) การจัดการปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างเเพทย์กับผู้ป่วย 
(Difficult doctor-patient relationship) การจัดการเพื่อป้องกันเเละเเก้ไขปัญหาความรุน
เเรงในครอบครัว บทบาทของเเพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวกับงานอาชีวอนามัยเเละอาชีวเวช
ศาสตร์รวมถึงการเป็นผู้นําในการสร้างเสริมสุขภาพเเละพัฒนาชุมชน การปรึกษาหรือส่งต่อ
ผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม การผสมผสานนิติเวชวิทยา การวิเคราะห์ระบบบริการสาธารณสุข 
สัง เคราะห์เ เละประยุกต์ การบริหาร จัดการ เพื่อเ เก้ปัญหาสาธารณสุขเเละเอื ้อต่อการ
จัดบริการแบบองค์รวม 

 
609663 อาชีวเวชศาสตร์   4(0-12-4) 

(Occupational Medicine)  
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

กระบวนการสืบค้นปัญหาสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพท่ีมีสาเหตุมาจากการทํางาน  ระบบ
การจัดการปัญหาสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพท่ีเกิดจากการทํางานของกระทรวงต่างๆ  ท่ีเกี่ยวข้อง  
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609664 จิตวิทยาการบริหารองค์กร   4(0-12-4) 
               (Organization Management Psychology) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

หลักการบริหารองค์กร   จิตวิทยาองค์กร การเป็นผู้นํา     การสร้างทีม การทํางานเป็นทีม  การ
พัฒนาบุคลากร การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์  ฝึกการตัดสินใจเชิงวิเคราะห์  การแก้ปัญหา  การ
เจรจาต่อรอง  การจัดการกับความขัดแย้ง  
 
609665 ประสบการณ์วิจัยสุขภาพชุมชน  2 4(0-12-4) 
 (Research Experience in Community Health  II) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

การทําวิจัยหรือร่วมทํางานวิจัยเชิงวิเคราะห์และหรือเชิงทดลอง  โดยเป็นการวิจัยท่ี
เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพ  ปัญหาสุขภาพชุมชน  อาชีวอนามัยการบริหารองค์กรสุขภาพ  การพัฒนา
สุขภาพชุมชน  
 
609666 ประสบการณ์วิจัยทางการแพทย์   4(0-12-4) 

(Research Experience in Medicine) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

หลักการ  กระบวนการและวิธีวิจัยทางการแพทย์  โดยเฉพาะโรคท่ีเป็นปัญหาสําคัญของ
ประเทศ 

 
609667 การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย   4(0-12-4) 
 (Palliative Care)  
  วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

หลักการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย  สุขภาวะทางกาย  จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณของ
ผู้ป่วยและครอบครัว  เวชจริยศาสตร์ กฎหมายการแพทย์ท่ีเกี่ยวข้อง ฝึกปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ
การวินิจฉัย  การรักษา  การดูแลแบบองค์รวม แก่ผู้ป่วยและครอบครัว  พัฒนาเจตคติท่ีดีในการดูแล
ผู้ป่วยระยะสุดท้าย  

 
609668   ประสบการณ์ทางคลินิก   4(0-12-4) 
 (Clinical Experience) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
 การปฏิบัติการทางคลินิกหรือภาคสนามในสาขาวิชาทางการแพทย์หรือสาขาท่ีเกี่ยวข้อง
ในสถาบันอื่น  ภายในประเทศหรือต่างประเทศ 
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610501 เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู 1 1(1-0-2) 
 (Rehabilitation Medicine I) 
วิชาบังคับก่อน  :  602401 กุมารเวชศาสตร์ 1, 602402 กุมารเวชศาสตร์ 2, 611401  
          611401 ศัลยศาสตร์ 1, 611402 ศัลยศาสตร์ 2, 615402 อายุรศาสตร์ 1  
          และ 615403  อายุรศาสตร์ 2   

ศึกษาการตรวจประเมิน การรักษาและฟ้ืนฟูสภาพผู้ป่วยโดยหลักการทางเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู 
ซ่ึงประกอบด้วย การตรวจรักษา ประเมินทางการแพทย์ การตรวจประเมินความพิการ การตรวจ
กล้ามเน้ือ และเส้นประสาทด้วยไฟฟ้า การใช้เครื่องมือทางกายภาพ การออกกําลังกายเพ่ือการ
บําบัดรักษา รวมท้ังการใช้กายอุปกรณ์เสริม กายอุปกรณ์เทียม และอุปกรณ์ช่วยเดิน ครอบคลุมไปถึง
การฟ้ืนฟูสภาพในผู้ป่วย กลุ่มโรคต่างๆ ได้แก่ เวชศาสตร์ฟ้ืนฟูในโรคระบบประสาทและกล้ามเน้ือ 
กระดูกและข้อ  กลุ่มอาการปวด กลุ่มผู้ป่วยเด็ก ผู้ป่วยสูงอายุ โรคของระบบหัวใจและปอด  ผู้ป่วย
แผลไหม้  บาดเจ็บทางการกีฬา 
 
610602 เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู 2 1(0-3-1) 
 (Rehabilitation Medicine II) 
วิชาบังคับก่อน   :  สอบผ่านทุกรายวิชาตามแผนการศึกษาช้ันปีท่ี 4 และ 5 

ฝึกปฏิบัติการตรวจประเมิน การรักษาและฟ้ืนฟูสภาพผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู  การใช้
เครื่องมือทางกายภาพ การออกกําลังกายเพ่ือการบําบัดรักษา  การใช้กายอุปกรณ์เสริม กายอุปกรณ์
เทียม และอุปกรณ์ช่วยเดิน การฟ้ืนฟูสภาพผู้ป่วยกลุ่มโรคต่างๆ ได้แก่ เวชศาสตร์ฟ้ืนฟูในโรคระบบ
ประสาทและกล้ามเน้ือ กระดูกและข้อ กลุ่มอาการปวด กลุ่มผู้ป่วยเด็ก ผู้ป่วยสูงอายุ โรคของระบบ
หัวใจและปอด  ผู้ป่วยแผลไหม้  บาดเจ็บทางการกีฬา 

 
610650   ประสบการณ์คลินิกทางเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู   4(0-12-4) 

(Clinical Experience in Rehabilitation) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี  

ฝึกทักษะในการตรวจประเมินวินิจฉัยความพิการท่ีเกิดจากปัญหาของระบบกล้ามเน้ือ  
เอ็น กระดูก ข้อและเส้นประสาทท่ีพบบ่อย โรคท่ีเกิดจากการทํางาน โรคข้อเส่ือม โรคข้ออักเสบ  
การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา การรักษาทางเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู ติดตามดูขั้นตอนการรักษาทางด้าน
กายภาพบําบัดและกิจกรรมบําบัดอย่างต่อเน่ือง   ป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ การออกใบรับรอง
ความพิการทางกาย ประยุกต์ใช้หลักการออกกําลังกายเพ่ือการรักษา การใช้ความร้อนต้ืนและความ
เย็นได้ด้วยตนเอง 
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611401 ศัลยศาสตร์ 1   3(3-0-6) 
 (Surgery I) 
วิชาบังคับก่อน   :  สอบผ่านทุกรายวิชาตามแผนการศึกษาช้ันปีท่ี 1 - 3 และ ได้แต้มระดับ 
           คะแนนเฉล่ียสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 

ศัลยศาสตร์พ้ืนฐาน   ศึกษาภาคทฤษฎีเกี่ยวกับความรู้พ้ืนฐานทางศัลยศาสตร์และการ
เปล่ียนแปลงของร่างกายท่ีเกิดขึ้นเน่ืองจากโรคทางศัลยกรรม ได้แก่ การตอบสนองของร่างกายเม่ือ
เกิดอุบัติเหตุจากการเสียเลือด จากการอดอาหาร ตลอดจนให้เข้าใจถึงอาการและอาการแสดงต่างๆ 
ของโรคทางศัลยกรรมท่ีมีผลจากพยาธิสภาพและพยาธิสรีรวิทยาของโรค 

 
611402 ศัลยศาสตร์ 2   6(3-9-9) 
 (Surgery II)   
วิชาบังคับก่อน   :  สอบผ่านทุกรายวิชาตามแผนการศึกษาช้ันปีท่ี 1 - 3 และ ได้แต้มระดับ 
           คะแนนเฉล่ียสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 

ศึกษาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเกี่ยวกับโรคทางศัลยกรรมของระบบทางเดินอาหาร 
ทางเดินนํ้าดี  ทางเดินปัสสาวะ  ทางเดินหายใจ  ระบบหลอดเลือด  ต่อมไธรอยด์  ผิวหนังและเต้านม  
โดยท่ัวๆ ไปเน้นหนักในเรื่องอาการ  อาการแสดง  การดําเนินโรค  การวินิจฉัย  และการวินิจฉัยแยก
โรค  หลักและแนวทางการรักษา  ตลอดจนการพยากรณ์โรค ภาคปฏิบัติ มุ่งเน้นการซักประวัติ การ
ตรวจร่างกาย  การเขียนรายงานการเขียนการติดตามดําเนินโรคและวางแผนการรักษาเบ้ืองต้น  
ตลอดจนฝึกปฏิบัติทําหัตถการเบ้ืองต้นเกี่ยวกับการรักษาโรคทางศัลยศาสตร์ 

 
611450 ประสบการณ์คลินิกทางศัลยศาสตร์ท่ัวไป 1 4(0-12-4) 
 (Clinical Experience in General Surgery I) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

ฝึกทักษะการวินิจฉัย ดูแลรักษาผู้ป่วยทางศัลยศาสตร์ท่ัวไป โรค/ภาวะกลุ่มอาการท่ีพบบ่อย   
ฝึกปฏิบัติหัตถการท่ีสําคัญ  

 
611503 ศัลยศาสตร์ 3 3(1-6-4) 
 (Surgery III) 
วิชาบังคับก่อน  :  611401 ศัลยศาสตร์ 1  และ  611402 ศัลยศาสตร์ 2 

ศึกษาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมพูนความสามารถทางคลินิก โดยเน้นด้านการ
วินิจฉัย   การขอใบยินยอมเพ่ือการรักษา   การวางแผนการสืบค้นโรค  และการวางแผนการรักษาโรคทาง
ศัลยกรรมท่ัวไป ตลอดจนให้การพยากรณ์โรค และการดูแลตนเอง 
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611504 ศัลยศาสตร์ 4 3(2-3-5) 
 (Surgery IV) 
วิชาบังคับก่อน  :  611401 ศัลยศาสตร์ 1 และ 611402 ศัลยศาสตร์ 2 

ศัลยศาสตร์เฉพาะระบบ ศึกษาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบั ติ เกี่ ยวกับโรคทาง
ศัลยกรรมเด็ก ศัลยกรรมทรวงอกและหัวใจ  ประสาทศัลยศาสตร์ และศัลยกรรมตกแต่ง  โดยให้มี
ความรู้พ้ืนฐานทางอาการ  อาการแสดงทางคลินิก  การดําเนินโรค การพยากรณ์โรค การวินิจฉัย
เบ้ืองต้น  และการวินิจฉัยแยกโรค  ตลอดจนการวางแผนการรักษา  และการส่งต่อผู้ป่วย 
 
611605 ศัลยศาสตร์ 5 4(0-12-4) 
 (Surgery V) 
วิชาบังคับก่อน   :  สอบผ่านทุกรายวิชาตามแผนการศึกษาช้ันปีท่ี 4 และ 5 

ปฏิบัติการศัลยศาสตร์ท่ัวไป โดยฝึกปฏิบัติในหอผู้ป่วยศัลยกรรมท่ัวไป เพ่ือฝึกทําหน้าท่ี
เป็นผู้ดูแลผู้ป่วยเบ้ืองต้นในทีมรักษาของศัลยแพทย์ท่ัวไป เพ่ือฝึกการเก็บข้อมูลและการบันทึกข้อมูล
ทางคลินิก การประเมินสภาพของผู้ป่วย การวางแผนการสืบค้นและการรักษา ตลอดจนการตัดสินใจ
เลือกแนวทางการรักษาและทําหัตถการเบ้ืองต้นภายใต้การควบคุมของศัลยแพทย์ รวมทั้งฝึกทําและ
สังเกตการทําหัตถการทางศัลยกรรมท่ีระบุไว้ในเกณฑ์ของแพทยสภา 

 
611606 ศัลยศาสตร์ 6 4(0-12-4) 
 (Surgery VI) 
วิชาบังคับก่อน   :  สอบผ่านทุกรายวิชาตามแผนการศึกษาช้ันปีท่ี 4 และ 5  

ปฏิบัติการศัลยศาสตร์เฉพาะระบบ โดยฝึกปฏิบัติในหอผู้ป่วยศัลยกรรมเฉพาะระบบ โดยทํา
หน้าท่ีเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยเบ้ืองต้นในทีมรักษาของศัลยแพทย์เฉพาะระบบ  เพ่ือฝึกการเก็บข้อมูลและการ
บันทึกข้อมูลทางคลินิก  การประเมินสภาพของผู้ป่วย  การวางแผนการสืบค้นและการรักษา  ตลอดจน
การตัดสินใจเลือกแนวทางการรักษาและทําหัตถการเบ้ืองต้นภายใต้การควบคุมของศัลยแพทย์ 
รวมท้ังฝึกทําและสังเกตการทําหัตถการทางศัลยกรรมท่ีระบุไว้ในเกณฑ์ของแพทยสภา 
 
611608 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 4(0-12-4) 
 (Emergency Medicine) 
วิชาบังคับก่อน   :  สอบผ่านทุกรายวิชาตามแผนการศึกษาช้ันปีท่ี 4 และ 5 

ฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยฉุกเฉิน  โดยเน้นทักษะในการวินิจฉัย   การวินิจฉัยแยกโรค    การ
แก้ปัญหา  และการดูแลรักษาเบ้ืองต้น  การวางแผนการรักษา  การปรึกษาปัญหา หรือการส่งต่อ
ผู้ป่วยอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
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611651  ประสบการณ์คลินิกทางศัลยศาสตร์ท่ัวไป 2 4(0-12-4) 
 (Clinical Experience in General Surgery I) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

ปฏิบัติงานในความดูแลของอาจารย์ในหอผู้ป่วย  ห้องผ่าตัดฉุกเฉินคลินิกศัลยกรรมท่ัวไป  
ห้องผ่าตัดเล็ก  ห้องผ่าตัดใหญ่  เน้นในสาขาศัลยกรรมท่ัวไป 
 
612401 สูติศาสตร์ 1         4(1-9-5) 
 (Obstetrics I) 
วิชาบังคับก่อน   :  สอบผ่านทุกรายวิชาตามแผนการศึกษาช้ันปีท่ี 1 – 3 และ ได้แต้มระดับ 
           คะแนนเฉล่ียสะสมไม่น้อยกว่า 2.00  

ศึกษาสรีรวิทยาการต้ังครรภ์  การคลอดและระยะหลังคลอด  กลไกการคลอด  การ
บริบาลระหว่างการต้ังครรภ์  ระหว่างคลอดและหลังคลอด   การวางแผนครอบครัวและการ
คุมกําเนิด  สุขภาพอนามัยมารดาและทารกปริกําเนิด  จริยธรรมวิชาชีพ  ฝึกปฏิบัติการซักประวัติ  ตรวจ
ร่างกาย วินิจฉัยโรค  และดูแลผู้ป่วยที่หน่วยฝากครรภ์หน่วยวางแผนครอบครัว และหอผู้ป่วย 
ฝึกช่วยคลอดและช่วยผ่าตัดทางสูติกรรม  และฝึกทําคลอดปกติภายใต้การควบคุม 

 
612402 นรีเวชวิทยา 1          2(1-3-3) 
 (Gynecology I) 
วิชาบังคับก่อน   :  สอบผ่านทุกรายวิชาตามแผนการศึกษาช้ันปีท่ี 1 – 3 และ ได้แต้มระดับ 
           คะแนนเฉล่ียสะสมไม่น้อยกว่า 2.00  

ศึกษาสรีรวิทยาเฉพาะสตรีของสตรีวัยต่างๆ ปัญหาทางนรีเวชวิทยาท่ีพบบ่อย ได้แก่ ปวด
ท้อง  ตกขาว เลือดออกผิดปกติทางช่องคลอด และก้อนในอุ้งเชิงกราน  ฝึกปฏิบัติการซักประวัติ ตรวจ
ร่างกาย วินิจฉัยโรคและดูแลผู้ป่วยท่ีหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกและหอพักผู้ป่วย  และช่วยผ่าตัดทางนรี
เวชกรรม 

 
612450 ประสบการณ์คลินิกทางสูติศาสตร์   4(0-12-4) 
 (Clinical Experience in Obstetrics) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

ฝึกทักษะการดูแลสตรีคลอดบุตร  ทําหัตถการ  ปฏิบัติงานในห้องคลอด  
 
612451 ประสบการณ์คลินิกทางนรีเวชวิทยา   4(0-12-4) 
 (Clinical Experience in Gynecology) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

ฝึกทักษะการดูแลผู้ป่วยนารีเวชก่อนและหลังผ่าตัด  ช่วยผ่าตัด 
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612503 สูติศาสตร์ 2        3(1-6-4) 
 (Obstetrics II) 
วิชาบังคับก่อน  :  612401 สูติศาสตร์ 1 และ  612402 นรีเวชวิทยา 1 

ศึกษาความผิดปกติในการตั้งครรภ์   ในระยะคลอดและหลังคลอด  ได้แก่  การมี
บุตรยาก  การต้ังครรภ์ท่ีไม่ปรารถนา  การแท้งบุตร  การต้ังครรภ์นอกมดลูก  ทารกตายในครรภ์  
การเป็นพิษจากการต้ังครรภ์  การตกเลือด  การอักเสบติดเช้ือ  และภาวะเส่ียงสูงต่างๆในการ
ต้ังครรภ์  การคลอด  และระยะหลังคลอด   ศึกษาวิธีการประมาณจํานวนประชากร  เป้าหมายท่ี
จะต้องให้บริการคุมกําเนิดเพ่ือชะลอการเกิดตามท่ีกําหนด และการส่ือสารให้ประชาชนปฏิบัติวางแผน
ครอบครัว  ฝึกปฏิบัติท่ีคลินิกดูแลรักษาผู้มีบุตรยาก  หน่วยวางแผนครอบครัว  หน่วยฝากครรภ์  
คลินิกดูแลการต้ังครรภ์เส่ียง และท่ีหอผู้ป่วย  ช่วยผ่าตัดทางสูติกรรมและฝึกทําคลอดท่ีผิดปกติภายใต้
การควบคุม 

 
612504 นรีเวชวิทยา 2 2(1-3-3) 
 (Gynecology II) 
วิชาบังคับก่อน  :  612401 สูติศาสตร์ 1 และ 612402 นรีเวชวิทยา 1 

ศึกษาโรคเฉพาะสตรีท่ีพบบ่อย  ได้แก่  การอักเสบติดเช้ือ  ประจําเดือนผิดปกติ  มะเร็ง
และเน้ืองอก  เยื่อบุมดลูกอยู่ผิดที่  ช่องเชิงกรานหย่อน  และศึกษาอนามัยทางเพศ ฝึกปฏิบัติ
ที่หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกเฉพาะสตรี  คลินิกดูแลรักษาโรคมะเร็ง  คลินิกดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด หอ
ผู้ป่วย  และห้องผ่าตัดทางนรีเวชกรรม  จริยธรรมเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยนรีเวช 

 
612605 สูติศาสตร์ 3 3(0-9-3) 
               (Obstetrics III) 
วิชาบังคับก่อน   :  สอบผ่านทุกรายวิชาตามแผนการศึกษาช้ันปีท่ี 4 และ 5 

วิเคราะห์ อภิปราย และให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาทางสูติกรรมท่ีเกิดขึ้นในโรงพยาบาล  
และ/หรือในชุมชนท้ังในเชิงวิชาการ  เศรษฐกิจ  และสังคม  ปฏิบัติงานทางสูติกรรมโดยมีความ
รับผิดชอบสูงขึ้นท้ังการดูแลรักษาและให้แนะนําผู้ป่วยและญาติ ปฏิบัติงานท่ีหน่วยฝากครรภ์ คลินิก
ดูแลรักษาผู้มีบุตรยาก คลินิกดูแลการต้ังครรภ์เส่ียง  คลินิกดูแลหลังคลอด  หอพักผู้ป่วย  ห้องคลอด 
และห้องผ่าตัด 

 
612606 นรีเวชวิทยา 3   3(0-9-3) 
 (Gynecology III) 
วิชาบังคับก่อน   :  สอบผ่านทุกรายวิชาตามแผนการศึกษาช้ันปีท่ี 4 และ 5 

วิเคราะห์  อภิปราย  และให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาทางนรีเวชกรรมท่ีเกิดขึ้นใน
โรงพยาบาลและ/หรือในชุมชน ท้ังในเชิงวิชาการ เศรษฐกิจ และสังคม  ปฏิบัติงานทางนรีเวชกรรมโดยมี
ความรับผิดชอบสูงขึ้นท้ังการดูแลรักษาและให้คําแนะนําผู้ป่วยและญาติ  ประเด็นจริยธรรม  
ปฏิบัติงานที่หน่วยตรวจผู้ป่วยนอก  คลินิกดูแลรักษาโรคมะเร็ง  คลินิกดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด      
หอผู้ป่วย และห้องผ่าตัด 
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612652  ประสบการณ์คลินิกทางสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา   4(0-12-4) 
        (Clinical Experience in Obstetrics & Gynecology)  
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

ฝึกทักษะการดูแลสตรีคลอดบุตร  ทําหัตถการทางสูติศาสตร์  ปฏิบัติงานในห้อง
คลอด ดูแลผู้ป่วยนรีเวชก่อนและหลังผ่าตัด ช่วยผ่าตัดทางนรีเวช 

 
613501 โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา   3(1-6-4) 
 (Otolaryngology) 
วิชาบังคับก่อน  :  602401 กุมารเวชศาสตร์1, 602402 กุมารเวชศาสตร์ 2,  
         611401 ศัลยศาสตร์ 1, 611402 ศัลยศาสตร์ 2,  612401 สูติศาสตร์ 1,   
         612402 นรีเวชวิทยา 1, 615402 อายุรศาสตร์ 1 และ615403 อายุรศาสตร์ 2 

ศึกษากายวิภาคศาสตร์  สรีรวิทยา  และพยาธิวิทยาของระบบโสต นาสิก ลาริงซ์ ทฤษฎีของ
โรค  และความผิดปกติทางโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา ฝึกทักษะในการซักประวัติ การตรวจร่างกาย  การ
เลือกตรวจทางห้องปฏิบัติการ และการตรวจพิเศษท่ีเหมาะสม เพ่ือการวินิจฉัยโรค  ฝึกรักษาผู้ป่วย
นอก  ผู้ป่วยใน  และช่วยผ่าตัดเล็ก 

 
614501 ออร์โธปิดิกส์ 1 5(3-6-8) 
 (Orthopedics I) 
วิชาบังคับก่อน  :  611401 ศัลยศาสตร์ 1, 611402 ศัลยศาสตร์ 2 และ 607401 รังสีวินิจฉัย 

ศึกษาและฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วย  โดยเน้นปัญหาหรือโรคทางออร์โธปิดิคส์ท่ีมีความสําคัญและ
พบบ่อย  การซักประวัติ  การตรวจร่างกาย  การวินิจฉัยโรค  การตรวจพิเศษ การวางแผนการรักษา 
หลักการของหัตถการท่ีใช้ในการรักษา  ภาวะแทรกซ้อนท่ีเกิดจากโรคหรือหัตถการ รวมท้ังศึกษาและ
สังเกตการณ์การทําหัตถการต่างๆ และฝึกหัตถการเบ้ืองต้น 
 
614602 ออร์โธปิดิกส์ 2 4(0-12-4) 
 (Orthopedics II) 
วิชาบังคับก่อน   :  สอบผ่านทุกรายวิชาตามแผนการศึกษาช้ันปีท่ี 4 และ 5 
 ฝึกปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์การเรียนรู้ให้มากขึ้นในการออกตรวจผู้ป่วยนอก การ
ร่วมดูแลและรักษาผู้ป่วยในหอผู้ป่วย และการช่วยผ่าตัด การทบทวน กายวิภาคศาสตร์และภาพ
เอ็กซเรย์ การร่วมสัมมนา และอภิปรายให้ความเห็นเกี่ยวกับผู้ป่วย  ประเด็นจริยธรรม 
 
614650   ประสบการณ์คลินิกทางออร์โธปิดิกส์  (วิทยาอุบัติเหตุ) 4(0-12-4) 
 (Clinical Experience in Orthopedics)  
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
 ฝึกทักษะการตรวจวินิจฉัย  การดูแลรักษาผู้ป่วยบาดเจ็บจากเล่นกีฬา การทําหัตถการ  
การเข้าช่วยผ่าตัด  การผ่าตัดในข้อโดยใช้กล้อง (Operative Arthroscopy)  
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615300 การเจริญเติบโตและพัฒนการของมนุษย์   2(2-0-4) 
 (Growth and Development of Human) 
วิชาบังคับก่อน   :  ไม่มี  
 ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับโครงสร้าง  หน้าท่ีการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 
 
615301 บทนําคลินิก 4(3-3-7) 
 (Introduction to Clinical Medicine) 
วิชาบังคับก่อน   :  สอบผ่านทุกรายวิชาตามแผนการศึกษาช้ันปีท่ี 1 – 3 และ ได้แต้มระดับ 
           คะแนนเฉล่ียสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอาการแสดงทางคลินิกและความรู้พ้ืนฐานทางปรีคลินิก อาการ
วิทยาที่พบบ่อย ความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์และผู้ป่วย วิธีการสนทนากับผู้ป่วย  ทักษะการซัก
ประวัติ  ตรวจร่างกาย  การใช้เครื่องมือพ้ืนฐานในการตรวจ  การรวบรวมข้อมูล  การเขียนรายงาน
ให้สมบูรณ์และถูกต้อง  การสรุปปัญหาของผู้ป่วย  การเขียนใบส่ังยา  และการแปลผลคําส่ังแพทย์  
ทักษะพ้ืนฐานทางการแพทย์ท่ีสําคัญ 
 
615402 อายุรศาสตร์ 1 5(5-0-10) 
 (Medicine I) 
วิชาบังคับก่อน   :  สอบผ่านทุกรายวิชาตามแผนการศึกษาช้ันปีท่ี 1 – 3 และ ได้แต้มระดับ 
           คะแนนเฉล่ียสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 

ศึกษาภาคทฤษฎีเกี่ยวกับความรู้พ้ืนฐานทางอายุรศาสตร์ของระบบต่างๆ ได้แก่ โรคหัวใจ 
โรคติดเช้ือ  โรคทางเดินอาหาร   โดยศึกษาถึงสาเหตุ  พยาธิสรีรวิทยา  พยาธิสภาพ  อาการ  อาการ
แสดงทางคลินิก  การวินิจฉัยแยกโรค  และหลักการรักษา  ซ่ึงครอบคลุมโรคและกลุ่มอาการท่ีพบ
บ่อยต้ังแต่วัยหนุ่มสาวจนถึงวัยชรา 
 
615403 อายุรศาสตร์ 2 4(0-12-4) 
 (Medicine II) 
วิชาบังคับก่อน   :  สอบผ่านทุกรายวิชาตามแผนการศึกษาช้ันปีท่ี 1 – 3 และ ได้แต้มระดับ 
           คะแนนเฉล่ียสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 

ฝึกปฏิบัติดูแลผู้ป่วยในหอผู้ป่วยอายุรกรรม โดยมุ่งเน้นการฝึกทักษะในการซักประวัติ 
การตรวจร่างกาย การเขียนรายงานผู้ป่วย  การรวบรวมข้อมูลผู้ป่วย  จัดลําดับความสําคัญของ
ปัญหา  การต้ังสมมุติฐานเพ่ือวินิจฉัยแยกโรค  ตลอดจนฝึกตรวจทางห้องปฏิบัติการพ้ืนฐานท่ีจําเป็น  
จริยธรรมวิชาชีพ  และฝึกทําหัตถการทางคลินิกเบ้ืองต้น 
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615450 ประสบการณ์คลินิกทางอายุศาสตร์ท่ัวไป 4(0-12-4) 
 (Clinical Experience in General Medicine) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

ฝึกปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยใน สังเกตและฝึกปฏิบัติงานเบ้ืองต้นในแผนกผู้ป่วยนอกฝึกทักษะ
ในการซักประวัติ  ตรวจร่างกาย  ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ  แปลผล และการใช้เหตุผลทางคลินิก  
เวชปฏิบัติโดยใช้ข้อมูลเป็นฐาน  (Evidence-based practice)  

 
615504 อายุรศาสตร์ 3 6(2-12-8) 
 (Medicine III) 
วิชาบังคับก่อน  :  615402 อายุรศาสตร์ 1 และ 615403 อายุรศาสตร์ 2 

ศึกษาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยฝึกปฏิบัติในหอผู้ป่วยอายุรกรรมเพ่ือเพ่ิมความ
ชํานาญในการตรวจวินิจฉัยโรค ทักษะทางคลินิกต่างๆ การคิดแก้ปัญหา การเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมท้ัง
การทํางานเป็นทีม 

 
615605 อายุรศาสตร์ 4 4(0-12-4) 
 (Medicine IV) 
วิชาบังคับก่อน   :  สอบผ่านทุกรายวิชาตามแผนการศึกษาช้ันปีท่ี 4 และ 5 

ฝึกปฏิบัติในหอผู้ป่วยอายุรกรรม ทําหน้าท่ีเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยเบ้ืองต้น ท้ังน้ีเพ่ือเพ่ิม
ความสามารถในการเก็บรวบรวมข้อมูลทางคลินิก  การประเมินผู้ป่วย  การตัดสินใจเลือกแนวทางใน
การรักษาตลอดจนการติดตามผลการรักษา รวมท้ังหัตถการต่างๆ ตามเกณฑ์ท่ีแพทยสภากําหนด 

 
615606 อายุรศาสตร์ 5 4(0-12-4) 
 (Medicine V) 
วิชาบังคับก่อน   :  สอบผ่านทุกรายวิชาตามแผนการศึกษาช้ันปีท่ี 4 และ 5 

ฝึกปฏิบัติในห้องตรวจผู้ป่วยนอกของแผนกอายุรศาสตร์   รวมท้ังการติดตามผู้ป่วยท่ี
รับผิดชอบในชุมชน เพื่อให้มีทักษะในการดูแลผู้ป่วยนอก รวมทั้งมีความเข้าใจปัญหาผู้ป่วยแบบ
องค์รวม   เห็นความสําคัญของการป้องกัน  และการส่งเสริมสุขภาพ  พัฒนาทักษะในการส่ือสาร
ประเด็นจริยธรรม  และการให้คําแนะนําผู้ป่วย 

 
615651   เวชปฏิบัติอายุรศาสตร์ท่ัวไป   4(0-12-4) 

(Practice in General Medicine)  
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

ฝึกทักษะในการวินิจฉัยโรค ดูแลรักษาผู้ป่วยทางอายุรศาสตร์  ท้ังผู้ป่วยนอกและใน  ฝึก
ประสบการณ์ในโรงพยาบาลท่ัวไปหรือโรงพยาบาลศูนย์  
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617205   สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  3(3-0-6) 
             (Health Education and Behavioral Science)   
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

ศึกษาแนวคิดและหลักการจัดทําโครงการสุขศึกษา การดําเนินงานสุขศึกษารูปแบบต่างๆ     สุข
ศึกษาในชุมชน โรงเรียน สถานพยาบาล และสุขศึกษาทางส่ือมวลชน เรื่องของบุคคลเกี่ยวกับ
พฤติกรรม การจูงใจ  การเปล่ียนแปลงค่านิยม ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตนของประชาชน
เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย ศึกษาหลักการและวิธีการต่างๆ ท่ีใช้สําหรับการวางแผนงานและการ
ดําเนินงานสุขศึกษา และการนําเสนอเพ่ือให้สังคมยอมรับมาใช้ ตลอดจนศึกษาโครงสร้างของสังคม 
องค์กร และกลุ่มต่างๆ ในชุมชนท่ีมีอิทธิพลต่อการรับข้อมูลข่าวสารทางด้านสาธารณสุข   
 
617211 การบริหารงานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 3(3-0-6) 
                (Public Health and Environmental Administration) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

หลักการบริหารงาน หลักและกระบวนการบริหารงานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม นโยบาย และ
แผนพัฒนาฯ การวิเคราะห์ปัญหา การวางแผน และหลักการจัดทําแผนงาน การพัฒนาองค์การ   
การบริหารคุณภาพโดยรวม   การพัฒนาภาวะผู้นํา   การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหาร
โครงการ  และการประเมินผล  
 
617212 วิทยาการระบาด  3(3-0-6) 
                (Epidemiology)  
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
 ศึกษาแนวคิดพ้ืนฐานของวิทยาการระบาด แนวคิดการเกิดโรคและปัญหาสุขภาพในชุมชน  
ธรรมชาติของการเกิดโรค และแนวทางการป้องกัน ควบคุมโรคพ้ืนฐาน การกระจายของโรคในชุมชน
ตามลักษณะบุคคล สถานท่ีและเวลา ดัชนีช้ีวัดทางสุขภาพ วิธีการทางวิทยาการระบาดและการเลือก
วิธีการทางวิทยาการระบาด การเฝ้าระวังทางวิทยาการระบาด การสอบสวนการระบาดของโรค
วิทยาการระบาดกับปัญหาสาธารณสุขของไทย 
 
617213 การควบคุมโรค 3(3-0-6) 
                (Diseases Control)    
วิชาบังคับก่อน  :  617212   วิทยาการระบาด 
 ศึกษาสาเหตุของการเกิดโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อท่ีพบบ่อยในประเทศไทย การป้องกันและ
การควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ กลุ่มโรคติดต่อ ได้แก่ โรคติดต่อจากการสัมผัส โรคติดต่อระบบ
ทางเดินหายใจ โรคติดต่อจากอาหารและนํ้า โรคติดต่อท่ีนําโดยแมลง โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน 
กลุ่มโรคไม่ติดต่อ ได้แก่ โรคจิตและประสาท โรคระบบหัวใจ โรคหลอดเลือดและเบาหวาน โรคจาก
การประกอบอาชีพ โรคมะเร็ง โรคจากพิษของพืชและสัตว์ โรคท่ีเกี่ยวกับมลพิษส่ิงแวดล้อม 
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617214 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมเบ้ืองต้น 2(2-0-4) 
                  (Introduction to Health and Environmental Economics) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
 ศึกษาหลักการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์  และลักษณะพิเศษของสินค้าสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อมท่ีต่างจากสินค้าท่ัวไป อุปสงค์ -อุปทานของบริการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  
รวมถึงการนําไปประยุกต์ใช้ในงานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  โดยเน้นความสําคัญ ความจําเป็นใน
การใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้ได้ผลตอบแทนสูงสุด  หรือมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  รูปแบบของการให้ บริการ
สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมในเชิงเศรษฐศาสตร์ ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างงานสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อมกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 
617221 วิทยาศาสตร์อนามัยส่ิงแวดล้อมพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
              (Basic Environmental Health Science)  
วิชาบังคับก่อน  :   ไม่มี 

แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการปัญหาส่ิงแวดล้อม  อนามัยส่ิงแวดล้อมในประเทศไทย  การ
จัดการนํ้าสะอาดเพ่ือการอุปโภค  บริโภค  การบําบัดนํ้าเสีย การจัดการมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล  การ
ควบคุมมลพิษทางอากาศ การควบคุมความร้อน แสง เสียงส่ันสะเทือน และกัมมันตภาพรังสีเพ่ือความ
ปลอดภัยด้านอาชีวอนามัย การสุขาภิบาลอาหาร  การควบคุมแมลงและสัตว์นําโรค  การสุขาภิบาลท่ี
พักอาศัย สถานท่ีทํางาน และสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ ประเด็นส่ิงแวดล้อมท่ีน่าสนใจของโลกและ
ประเทศไทย 

 
617306 นิเวศวิทยามนุษย์ 2(2-0-4) 
               (Human Ecology) 
วิชาบังคับก่อน  :   ไม่มี 

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับส่ิงแวดล้อม   ผลกระทบของส่ิงแวดล้อมต่อ
สุขภาพมนุษย์อันเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลง  แบบแผนการดํารงชีวิต  ปัจจัยทางนิเวศวิทยาและ
วิทยาศาสตร์กายภาพอื่นๆ 
 
617307 ระบบสารสนเทศสาธารณสุข 1(1-0-2) 
               (Health Information System) 
วิชาบังคับก่อน  :  202103  เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 

ศึกษาโครงสร้างพ้ืนฐานทางสารสนเทศ ระบบสารสนเทศด้านการแพทย์และการสาธารณสุข  
เครือข่ายสารสนเทศในงานสาธารณสุข เทคโนโลยีสารสนเทศด้านสาธารณสุขท้ังในและต่างประเทศ 
ทางเลือกในการให้บริการสารสนเทศด้านสาธารณสุขกับประชาชน   แนวทางในการจัดองค์กรและพัฒนา
เครือข่ายในการให้บริการสารสนเทศด้านสาธารณสุขและจริยธรรม และการเปิดเผยสารสนเทศทาง
สุขภาพ 



499 
����  คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2554 

617308 แนวคิดด้านสุขภาพแบบองค์รวม 2(2-0-4) 
              (Holistic Health Approach) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

ศึกษาความหมายของสุขภาพ   และแนวคิดด้านสุขภาพแบบองค์รวมท่ีให้ความสําคัญกับ
องค์ประกอบต่าง  ๆท่ีมีความสัมพันธ์กับสุขภาพ เปรียบเทียบแนวคิดด้านสุขภาพแบบชีวภาพกับแนวคิดแบบ
องค์รวม นําหลักการ แนวทาง และเทคโนโลยีในการดูแลสุขภาพในรูปแบบสุขภาพทางเลือกท้ังจากภูมิปัญญา
ไทยและสากลมาประยุกต์ใช้ใน การจัดการด้านสุขภาพแบบบูรณาการ 

 
617315 โภชนาการสาธารณสุข 2(2-0-4) 
               (Nutrition for Public Health) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

ศึกษาประวัติและความสําคัญของโภชนศาสตร์ ปัญหาโภชนาการ ในประเทศไทย  
โภชนาการกับสุขภาพและการเกิดโรค โภชนาการและองค์ประกอบของร่างกาย หลักการอาหาร
บําบัดโรค การประเมินภาวะโภชนาการและการประเมินอาหารท่ีบริโภค การส่งเสริมภาวะโภชนาการ
สําหรับครอบครัวและชุมชน  พิษภัยในอาหารและการคุ้มครองผู้บริโภค 

 
617323 พิษวิทยาส่ิงแวดล้อมและอาชีวอนามัย 4(3-3-7) 
 (Environmental and Occupational Toxicology)  
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

ศึกษาหลักการท่ัวไปทางพิษวิทยา   กลไกการเกิดพิษ  การเกิดพิษแบบเฉียบพลันและแบบ
เรื้อรัง อันนําไปสู่การเกิดลูกวิรูป การกลายพันธ์ุ  การเป็นมะเร็ง  และความผิดปกติของภูมิคุ้มกัน 
สารพิษและแหล่งกําเนิดสารพิษท่ีพบในสภาพแวดล้อม สารเคมีท่ีสําคัญและใช้กันมากในงาน
อุตสาหกรรม  เกษตรกรรม หรือผลผลิตท่ีเกิดจากกิจการทางอุตสาหกรรม  ค่ามาตรฐานและการ
ประเมินระดับอันตราย การติดตามตรวจสอบและการควบคุมแนวทางการเก็บตัวอย่าง  การเก็บ
รักษา  การวิเคราะห์  การป้องกัน  การได้รับสารพิษและการช่วยเหลือเบ้ืองต้น  การฝึกปฏิบัติการ
เก็บตัวอย่างสารพิษ การวิเคราะห์สารพิษในเลือดและปัสสาวะของบุคคลในกลุ่มส่ียงต่อการได้รับ
สารพิษ 

 
617326 การประปาชุมชนเมืองและชนบท 4(4-0-8) 
               (Urban and Rural Water Supply) 
วิชาบังคับ :   432201 วิศวกรรมส่ิงแวดล้อมเบ้ืองต้น 
            ศึกษาแหล่งนํ้าดิบเพ่ือการประปา หลักเกณฑ์ คุณภาพและมาตรฐานของนํ้า การปรับปรุง
คุณภาพนํ้าเบ้ืองต้น การสร้างตะกอน และรวมตะกอน การตกตะกอนและการลอย  การกรอง  การใช้
ระบบแลกเปล่ียนประจุ การใช้เยื่อเมมเบรน การดูดติด การฆ่าเช้ือโรค การให้ฟลูออไรด์  การ
กําจัดเหล็กและแมงกานีส และการกําจัดความกระด้างด้วยการตกผลึก ศึกษาแนวทางในการเลือก
วิธีการปรับปรุงคุณภาพนํ้า  ระบบการแจกจ่ายนํ้าประปา  นํ้าบริโภคและกระบวนการผลิต 
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617330 การจัดการมูลฝอยและกากของเสีย 4(4-0-8) 
 (Solid Waste Management) 
วิชาบังคับก่อน  : 617221 วิทยาศาสตร์อนามัยส่ิงแวดล้อมพ้ืนฐาน  
 ศึกษาปัญหาของมูลฝอยและกากของเสียต่อส่ิงแวดล้อมและชุมชน ในแง่ของแหล่งกําเนิดต่างๆ 
ชนิด องค์ประกอบ และลักษณะสมบัติของมูลฝอย การคาดการณ์ปริมาณมูลฝอย  เทคโนโลยีการนํามูล
ฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ การเก็บรวบรวม เก็บขน-ขนส่ง และวิธี / เทคโนโลยีการกําจัดต่างๆ เช่น  
การฝังกลบ  อย่างถูกหลักสุขาภิบาล  การหมักทําปุ๋ย  การใช้เตาเผา การจัดการกากของเสียอันตราย 
และการจัดการมูลฝอยติดเช้ือ 
 
617331 กฎหมายเก่ียวกับการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 2(2-0-4) 
              (Public Health and Environmental Laws) 
วิชาบังคับก่อน  :   ไม่มี 

ศึกษาพ้ืนฐานและหลักเกณฑ์ทางกฎหมายของการพิทักษ์ส่ิงแวดล้อม กฎหมายควบคุม
วัตถุมีพิษ หลักเกณฑ์พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม กฎเกณฑ์และขั้นตอนการ
ขออนุญาตต้ังโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ตลอดจนค่ามาตรฐานทางส่ิงแวดล้อม 
 
617332 มลพิษทางอากาศและทางเสียงและการควบคุม 5(3-6-8) 
               (Air and Noise Pollution and Control) 
วิชาบังคับก่อน   :   ไม่มี 

ศึกษามลพิษทางอากาศและเสียงขั้นพ้ืนฐานในแง่เคมีและฟิสิกส์  แหล่งท่ีมาของอากาศเสีย 
สารต่างๆ ท่ีทําให้เกิดอากาศเสียและองค์ประกอบท่ีสําคัญ การนําพามลพิษทางบรรยากาศ  
ผลกระทบท่ีมีต่อ  สุขภาพของมนุษย์  พืช และสัตว์  ศึกษาชนิดและสาเหตุของการทําให้เกิดเสียง
รําคาญ ผลกระทบของเสียงท่ีระดับเกินมาตรฐานสุขภาพของมนุษย์ มาตรการในการควบคุมมลพิษ
ทางอากาศและเสียง  ท้ังด้านวิชาการ  กฎหมาย รวมถึงบทบาทของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ใน
ภาคปฏิบัติการจะทําการทดลองท้ังในและนอกสถานท่ีอาคารปฏิบัติการด้วยตนเอง 

 
617333 สุขลักษณะอาหารและการสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 5(3-6-8) 
                 (Food Hygiene and Food Plant Sanitation) 
วิชาบังคับก่อน  :   108204  จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสาธารณสุข 

ศึกษาหลักการท่ัวไปและวิธีการปฏิบัติด้านสุขลักษณะอาหารท่ีดี  โรคท่ีเกิดจากอาหารเป็น
ส่ือนํา  มาตรการตรวจสอบและควบคุมแหล่งผลิตอาหาร  การปนเป้ือนในอาหาร  การเส่ือมคุณภาพ
ของอาหาร  การเก็บรักษาและการถนอมอาหาร   การผลิตในขั้นต้น   การออกแบบและการจัดส่ิง
อํานวยความสะดวกในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร   การควบคุมการปฏิบัติงาน  การซ่อมบํารุงและ
การสุขาภิบาลโรงงาน อุตสาหกรรมอาหาร สุขลักษณะส่วนบุคคล   การขนส่งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์
อาหารหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีดีในการผลิตอาหาร  ระบบวิเคราะห์จุดอันตรายและควบคุมจุดวิกฤต  และ
หลักการเบ้ืองต้น การจัดทําระบบ HACCP  การนําระบบ HACCP มาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม
อาหาร มาตรการตรวจสอบและควบคุมแหล่งจําหน่ายอาหาร การวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบ  
อาหารและภาชนะสัมผัสอาหาร 
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617334 เทคโนโลยีสะอาด 3(3-0-6) 
                (Clean Technology) 
วิชาบังคับก่อน   :   432201  วิศวกรรมส่ิงแวดล้อมเบ้ืองต้น 

ระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม แนวคิด และหลักการของเทคโนโลยีสะอาด การเกิดของเสีย
ในโรงงานอุตสาหกรรม การจัดการของเสียอย่างเป็นระบบ   เทคนิคการตรวจประเมินเทคโนโลยี
สะอาด  การตรวจสอบผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสะอาด   การนําหลักการของเทคโนโลยีสะอาดมาใช้ใน
กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
 
617409 ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข 2(1-3-3) 
 (Research Methods in Public Health) 
วิชาบังคับก่อน  :  103104  สถิติเบ้ืองต้น 

ศึกษาหลักเบ้ืองต้นในการทําวิจัยสาธารณสุข การเลือกเรื่องและการกําหนดปัญหาการวิจัย  การ
เขียนความสําคัญของปัญหา การทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง การต้ังวัตถุประสงค์และสมมติฐาน
การวิจัย รูปแบบการวิจัย ประชากรและการกําหนดขนาดตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่าง  การเลือกรูปแบบ
ของการวิจัย การกําหนดตัวแปรและการวัดตัวแปร เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์และสถิติท่ีใช้ในงานวิจัย การประมวลผลข้อมูล การแปรผลและการนําเสนอผลการวิจัย 
การเขียนรายงานวิจัย การเขียนโครงการวิจัยและตัวอย่างโครงการวิจัย  การเขียนรายงานวิจัยเพ่ือ
เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ แนวทางการประเมินโครงการวิจัยและงานวิจัย  จรรยาบรรณของ
นักวิจัย 

 
617427 การวิเคราะห์น้ําและน้ําเสีย 3(2-3-5) 
             (Water and Wastewater Analysis) 
วิชาบังคับก่อน  :  102204  เคมีวิเคราะห์  และ 102205  ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 

ศึกษานํ้าสะอาดและคุณลักษณะของนํ้าสะอาดทางกายภาพ  เคมีและชีวภาพ นํ้าเสียและ
คุณลักษณะของนํ้าเสียทางกายภาพ  เคมี  และชีวภาพ หลักการเก็บตัวอย่างนํ้าเพ่ือการ
วิเคราะห์  การตรวจคุณลักษณะนํ้าทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ  การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ
คุณภาพนํ้าสะอาดและนํ้าเสีย  การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมการทํางานของระบบบําบัด นํ้า
เสีย  ฝึกปฏิบัติอุปกรณ์การเก็บตัวอย่างนํ้า จุดเก็บและวิธีการเก็บตัวอย่างนํ้า การตรวจลักษณะนํ้าทาง
กายภาพ เคมี   และชีวภาพ 
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617435 การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมและการประเมินความเส่ียง 4(4-0-8) 
               (Environmental Impact and Risk Assessment) 
วิชาบังคับก่อน  : 103104  สถิติเบ้ืองต้น   617221  วิทยาศาสตร์ อนามัยส่ิงแวดล้อมพ้ืนฐาน  และ   
                       618241 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยพ้ืนฐาน 
 ความสําคัญและความเป็นมาของระบบการวิเคราะห์ ผลกระทบส่ิงแวดล้อมในประเทศไทย
กระบวนการและขั้นตอน การวิเคราะห์ ผลกระทบส่ิงแวดล้อม การติดตามตรวจสอบผลกระทบ 
ส่ิงแวดล้อม ระบบทรัพยากรส่ิงแวดล้อม เทคนิคท่ีใช้สนับสนุนการวิเคราะห์ ผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  ระเบียบปฏิบัติในการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม การ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมเฉพาะโครงการ ความสําคัญและความเป็นมาของการประเมินความ
เส่ียง กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการประเมินความเส่ียงการประเมินความเส่ียงในลักษณะงานต่างๆ  
เทคนิคท่ีใช้ในการประเมินความเส่ียง และการจัดทํารายงานการประเมินความเส่ียง 
 
617436 การจัดการและควบคุมระบบบําบัดน้ําเสีย 5(4-3-9) 
   (Wastewater Treatment System Management and Control) 
วิชาบังคับก่อน  : 432201 วิศวกรรมส่ิงแวดล้อมเบ้ืองต้น 
 ศึกษาประเภท   ลักษณะ  และการเกิดนํ้าเสีย   การรวบรวมนํ้าเสีย   กระบวนการบําบัด
นํ้าเสีย  การบําบัดและกําจัดกากตะกอน  การกําจัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัส การกําจัดนํ้าเสียท่ีมี
โลหะหนัก   การควบคุมดูแลระบบบําบัดนํ้าเสีย    การนํานํ้าเสียกลับมาใช้ประโยชน์ 
 
617437 โครงการศึกษาด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม   3(0-9-3) 
            (Environmental  Health Study Project) 
เง่ือนไข  :   โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

ศึกษา  ค้นคว้า  และทดลองโครงการในเรื่องท่ีนักศึกษามีความสนใจ   และเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับงานของสาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม   ภายใต้การกํากับดูแลและให้คําแนะนําของอาจารย์ ท่ี
ปรึกษาโครงการ รูปแบบการศึกษามีการทบทวนหลักการ   ทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง การ
เขียนข้อเสนอโครงการการเก็บรวบรวมข้อมูล  การแปลผล การสรุปผล    และการเขียนรายงาน
นําเสนอผลการศึกษาอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
 
617481 สัมมนา / ปัญหาพิเศษ  ปัญหาส่ิงแวดล้อม 2(2-0-4) 
             (Seminar / Special Problems on Environmental Problem) 
วิชาบังคับก่อน  :   617221  วิทยาศาสตร์อนามัยส่ิงแวดล้อมพ้ืนฐาน 

ศึกษาถึงกระบวนการสัมมนา  โดยนําความรู้เกี่ยวกับวิธีการประชุมต่างๆ มาใช้ในการจัด
สัมมนาในประเด็นท่ีเกี่ยวกับปัญหาทางด้านส่ิงแวดล้อมในปัจจุบัน  ท้ังในและต่างประเทศ 
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618342 หลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม  4(4-0-8) 
         (Principles of Industrial Hygiene) 
วิชาบังคับก่อน  :   ไม่มี 
 ศึกษาหลักการทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม  ในการตระหนัก  การสืบค้น  การประเมิน และ
การควบคุมอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของผู้ปฏิบัติงานจากส่ิงแวดล้อมในการทํางานท่ีมีผลต่อสุขภาพ
และความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน   ค่ามาตรฐานต่างๆ ทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ปัจจัยท่ีอาจ
ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ เช่น ปัจจัยทางเคมี ปัจจัยทางฟิสิกส์ และปัจจัยทางชีวภาพ  กลวิธีในการ
สืบค้น  การประเมิน  และการควบคุมอันตรายต่อสุขภาพ  และการจัดทําโครงการทางด้านสุขศาสตร์
อุตสาหกรรม 
 
618343 อาชีวเวชศาสตร์  2(2-0-4) 
               (Occupational Medicine) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
 ศึกษาการจัดโครงการบริการทางอาชีวเวชศาสตร์ในโรงงานอุตสาหกรรม   ขั้นตอนการสืบสวน
โรคจากการทํางาน  การซักประวัติ  การตรวจร่างกาย   และหลักเกณฑ์การวินิจฉัยโรคจากการประกอบ
อาชีพ ศึกษาผลกระทบหรืออันตรายอันเน่ืองมาจากการประกอบอาชีพต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจ 
โดยกล่าวถึงกลไกการเปล่ียนแปลงของร่างกายท้ังทางด้านกายวิภาค สรีรวิทยา  ชีวเคมี  และพยาธิ
สภาพท่ีเกิดขึ้นจนกระท่ังทําให้เกิดโรคหรือบาดเจ็บ 
 
618344 การบริหารงานความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 3(2-3-5) 
               (Industrial Safety Management) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
 ศึกษาการบริหารจัดการความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม  การตรวจความปลอดภัย  
การสอบสวนและการรายงานอุบัติเหตุ    เทคนิคในการตรวจความปลอดภัยวิธีต่างๆ  เช่น  การ
วิเคราะห์งานเพ่ือความปลอดภัย 5ส   การกําหนดมาตรฐานความปลอดภัยในการทํางาน    การ
ส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัย หลักการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย การเตรียมแผนฉุกเฉิน  
การจัดทําและการประเมินแผนงานและกิจกรรมด้านความปลอดภัย 
 
618346 กฎหมายเก่ียวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2(2-0-4) 
  (Occupational Health and Safety Laws) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
 ศึกษาพ้ืนฐานและวิวัฒนาการของกฎหมายท่ีเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขภาพของ     
ผู้ประกอบอาชีพ  ในงานอุตสาหกรรม  พาณิชยกรรม เกษตรกรรม และงานอื่นๆ  หลักเกณฑ์พ้ืนฐาน
ในการกําหนดค่ามาตรฐานทางอุตสาหกรรมและการออกกฎหมายสากล ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายท่ี
เกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขภาพของประเทศไทยกับต่างประเทศ อาทิเช่น  กฎหมายคุ้มครอง
แรงงาน  กฎหมายความปลอดภัยในการทํางาน   พระราชบัญญัติโรงงาน  และกฎหมายอื่นๆ ท่ี
เกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย 
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618348 การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 3(1-6-4) 
               (Industrial Hygiene Sampling and Analysis) 
วิชาบังคับก่อน  :  618342   หลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 
 ศึกษาวิธีการตรวจวัด และเก็บตัวอย่างด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมท้ังสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ สารเคมี  ชีวภาพ  รวมท้ังการเก็บตัวอย่างอากาศ และกระบวนการวิเคราะห์   เพ่ือการ
ประเมินสภาพแวดล้อมในการทํางานทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม  ตลอดจนการแปลผล และการรายงาน
ผลการประเมินสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
 
618349 การระบายอากาศในงานอุตสาหกรรม 3(2-3-5) 
               (Industrial Ventilation Control) 
วิชาบังคับก่อน  :  425101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1  
 ศึกษาถึงหลักการและวิธีการจัดการระบายอากาศภายในโรงงานอุตสาหกรรม   เพ่ือ
กําจัด เจือจาง และควบคุมอันตรายจากมลพิษทางอากาศ    อันตรายจากการระเบิดและอัคคีภัยโดย
การสะสมของก๊าซ ไอ หรือฝุ่นท่ีสามารถติดไฟหรือระเบิดได้    หลักการในการออกแบบระบบระบาย
อากาศ การตรวจการทํางานของระบบระบายอากาศเพ่ือการปรับปรุงและรักษาให้อยู่ในสภาพดี 
รวมท้ังหลักการเก็บวิเคราะห์ตัวอย่างอากาศในปล่องควันและท่อระบายของระบบระบายอากาศ 
 
618352   เทคโนโลยีความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 3(2-3-5) 
              (Industrial Safety Technology) 
วิชาบังคับก่อน  :  425101  การเขียนแบบวิศวกรรม 1  และ  
                         618241  อาชีวอนามัยและความปลอดภัยพ้ืนฐาน  

ศึกษาถึงมาตรการและวิธีการทางวิศวกรรม ในการควบคุมสภาพการทํางาน เครื่องจักร 
เครื่องมือ เครื่องมือกล ไฟฟ้า หม้อไอนํ้า การก่อสร้างและงานเช่ือม งานตัด  ให้เกิดความปลอดภัย
สําหรับผู้ปฏิบัติงาน 
 
618355 การป้องกันและควบคุมอัคคีภัย 3(2-3-5) 
            (Fire Prevention and Control) 
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 
 ศึกษาถึงความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับอัคคีภัย  สาเหตุและชนิดของการเกิดอัคคีภัย  เทคนิคและวิธี
ท่ีใช้ในการควบคุมป้องกันอัคคีภัย การเลือกใช้อุปกรณ์ในการควบคุมอัคคีภัย การคํานวณออกแบบ
ระบบนํ้าเพ่ือควบคุมอัคคีภัย การควบคุมอัคคีภัยในสถานประกอบการประเภทต่างๆ  การฝึก
ปฏิบัติการเขียนแผนฉุกเฉิน  และการฝึกปฏิบัติการ  ควบคุมป้องกันและระงับอัคคีภัย 
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618456 การจัดการความเส่ียงในงานอุตสาหกรรม 2(2-0-4) 
              (Industrial Risk Management) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

ศึกษาสาเหตุของอุบัติภัยท่ีอาจเกิดขึ้นในโรงงานอุตสาหกรรม เน่ืองจากความผิดพลาดของ
มนุษย์  เครื่องจักร  หรืออุบัติภัยทางธรรมชาติ  เช่น  เพลิงไหม้  ก๊าซรั่ว  การระเบิดของภาชนะท่ีมี
ความดัน การถล่มทลายของอาคาร เป็นต้น   หลักการควบคุมและป้องกันอุบัติภัย  หลักการพ้ืนฐาน
และเทคนิคการประเมินความเส่ียง  การบ่งช้ีอันตราย การวิเคราะห์ความเส่ียง  แผนงานบริหาร
จัดการความเส่ียง ศึกษากรณีตัวอย่างและฝึกปฏิบัติการประเมินความเส่ียง   รวมท้ังการรายงาน
วิเคราะห์ความเส่ียงจากอันตรายในงานอุตสาหกรรม 
 
618457 การยศาสตร์และสรีรวิทยาในการทํางาน 3(3-0-6) 
                (Ergonomics and Work Physiology) 
วิชาบังคับก่อน  : 110206 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยามนุษย์ 

ศึกษาการจัดสภาพการทํางาน วิธีทํางาน และสถานท่ีทํางานให้เหมาะสมกับลักษณะของงาน
และผู้ปฏิบัติงาน ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน คนกับเครื่องจักรในสภาพการทํางานของ
มนุษย์   ศึกษาความสัมพันธ์ของระบบร่างกายของมนุษย์   ความสามารถในการทํางานของมนุษย์  การ
ควบคุมการบริโภคพลังงาน  ความแข็งแรงของร่างกาย  ความทนทานของร่างกายมนุษย์  
 
618458 การส่งเสริมและการบริการสุขภาพในงานอุตสาหกรรม 2(1-3-3) 
                (Industrial Health Promotion and Services) 
วิชาบังคับก่อน  : 618343  อาชีวเวชศาสตร์ 

ศึกษาแนวคิด หลักการ  และการบริหารจัดการด้านสุขภาพอนามัยในสถานประกอบการ    
รูปแบบการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการพ้ืนฐานในสถานประกอบการให้เอื้อต่อการสร้างเสริม
สุขภาพ  ขั้นตอนการจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพพนักงาน  การกําหนดรายการตรวจสุขภาพตาม
ประเภทอุตสาหกรรม และแนวทางการดําเนินการภายหลังทราบผลการตรวจสุขภาพคนงาน    
รวมท้ังหลักการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น  และการรักษาพยาบาลจากเหตุฉุกเฉินต่างๆ  
 
618459   โครงการศึกษาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3(0-9-3) 
                (Occupational Health and Safety Study Project) 
เง่ือนไข  :   โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

ศึกษา ค้นคว้า และทดลองโครงการในเรื่องท่ีนักศึกษามีความสนใจ และเกี่ยวข้องโดยตรงกับ
งานของสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภายใต้การกํากับดูแลและให้คําแนะนําของ
อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงการ รูปแบบการศึกษามีการทบทวนหลักการทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้อง การเขียนข้อเสนอโครงการ  การเก็บรวบรวมข้อมูล การแปลผล การสรุปผล  และการ
เขียนรายงานนําเสนอผลการศึกษาอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
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618481 สัมมนา / ปัญหาพิเศษ ปัญหาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2(2-0-4) 
  (Seminar / Special Problems on Occupational Health and Safety Problem) 
วิชาบังคับก่อน  :  618241 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยพ้ืนฐาน  

ศึกษาถึงกระบวนการสัมมนา  โดยนําความรู้เกี่ยวกับวิธีการประชุมต่างๆ มาใช้ในการจัด
สัมมนาในประเด็นท่ีเกี่ยวกับปัญหาทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในปัจจุบัน   ท้ังในและ
ต่างประเทศ 

 
618490 เตรียมสหกิจศึกษา 1(1-0-2) 
             (Pre-cooperative Education) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา  กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา  
ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา  ความรู้พ้ืนฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ  เช่น 
การเลือกสถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงานและการสัมภาษณ์งานอาชีพ   ความรู้
พ้ืนฐานท่ีจําเป็นสําหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ระบบบริหารงานคุณภาพในสถาน
ประกอบการ เช่น  5ส   ISO 9000  เทคนิคการนําเสนอโครงงานหรือผลงานและการเขียน รายงาน
วิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือสังคมการทํางาน การเตรียมความพร้อมสู่ความสําเร็จ 
 
618491 สหกิจศึกษา  1 5  หน่วยกิต 
                (Cooperative Education I) 
วิชาบังคับก่อน  :   รายวิชาท่ีสาขาวิชากําหนดและรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา 

นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานช่ัวคราว 
ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาคการเรียนสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชากําหนด เม่ือเสร็จส้ินการปฏิบัติงาน
แล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานวิชาการและนําเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์     ในสาขาวิชา   
เพ่ือทําการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน  โดยวัดจากผลประเมินของอาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจศึกษา 
พนักงานท่ีควบคุมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  และจากรายงานวิชาการ 

  
618492 สหกิจศึกษา 2 5  หน่วยกิต 
                (Cooperative Education II) 
วิชาบังคับก่อน  : 618491  สหกิจศึกษา 1   

นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานช่ัวคราว 
ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาคการเรียนสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชากําหนด เม่ือเสร็จส้ินการปฏิบัติงาน
แล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานวิชาการและนําเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์  ในสาขาวิชา   
เพ่ือทําการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน  โดยวัดจากผลประเมินของอาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจศึกษา 
พนักงานท่ีควบคุมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  และจากรายงานวิชาการ 

 
 


