หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสุขภาพ
Bachelor of Science Program in Technology of Health Management
วท.บ. (เทคโนโลยีการจัดการสุขภาพ) B.Sc. (Technology of Health Management)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
ปรัชญา
บูรณาการเทคโนโลยีเพื่อสรางเสริมองคความรูก ารจัดการสุขภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิต
บนพื้นฐานแหงคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
วัตถุประสงคของหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะดังนี้
1. มีความรูความสามารถและการประยุกตใชเทคโนโลยีในการจัดการสุขภาพ
2. มีความสามารถในดานการจัดการสุขภาพ
3. มีความใฝรูเพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนางานอยางสม่ําเสมอ
4. มีคุณธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
5. สามารถสื่อสารดานสุขภาพกับบุคคลที่เกี่ยวของไดอยางมีประสิทธิภาพ
จํานวนหนวยกิต
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 130 หนวยกิต
โครงสรางหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมภาษา
1.2 กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
1.3 กลุมคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2) หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาแกน
2.2 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.3 กลุมวิชาเฉพาะดาน
2.4 กลุมวิชาชีพ
3) หมวดเลือกเสรี
การจัดการเรียนการสอน
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1) กลุมภาษา
1500110 ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมาย
Thai Language for Communication
1500111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู
English for Communication and Study Skills
1500112 ภาษากับวัฒนธรรม
Language and Culture
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30 หนวยกิต
9 หนวยกิต
12 หนวยกิต
9 หนวยกิต
94 หนวยกิต
27 หนวยกิต
27 หนวยกิต
33 หนวยกิต
7 หนวยกิต
6 หนวยกิต
30 หนวยกิต
9 หนวยกิต
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
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1.2) กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
2500113 ความจริงกับการพัฒนาชีวิต
Truth and Development of Life
2500114 สุนทรียภาพเพื่อการพัฒนาตน
Aesthetics for Self Development
2500115 วิถีไทยสูสังคมโลก
Thai Living to Global Society
2500116 กฎหมายในชีวิตประจําวัน
Laws in Daily Life
1.3) กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4000115 วิทยาศาสตรกับดุลยภาพของชีวิต
Sciences and Equilibrium of Life
4000116 การแกปญหาเชิงบูรณาการ
Integrated Problem Solving
4000117 เทคโนโลยีกับการพัฒนา
Technology and Development
2) หมวดวิชาเฉพาะ
2.1) กลุมวิชาแกน
1500108 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
English for Specific Purposes
1500109 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
Developing Skills in English
1551202 ภาษาอังกฤษสําหรับงานดานสุขภาพ
English for Health
4021101 เคมีทั่วไป 1
General Chemistry 1
4021115 เคมีกับสุขภาพ
Chemistry and Health
4031107 ชีววิทยาพื้นฐาน
Fundamental Biology
4031309 ฟสิกสพื้นฐาน
Fundamental Physics
4113310 สถิติสาธารณสุข
Statistics for Public Health
4092603 คณิตศาสตรประยุกต
Applied Mathematics
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12 หนวยกิต
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
9 หนวยกิต
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
87 หนวยกิต
27 หนวยกิต
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-3)
3(2-3)
3(3-0)
3(3-0)

หนา 2

4071101
4072210
4072326
4072334
4072409
4072410
4072511
4073802
4074503

4071801
4072105
4072330
4072512
4072702
4073227
4073228
4073229
4073903

2.2) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
27 หนวยกิต
กายวิภาคและสรีรวิทยาของมนุษย
3(2-2)
Human Anatomy and Physiology
พฤติกรรมสุขภาพกับระบบบริการสาธารณสุข
3(3-0)
Health Behavior and Public Health Service System
อาหารและยาเพื่อสุขภาพ
3(3-0)
Food and Drug for Health
การปฐมพยาบาล การดูแลผูปวยที่บานและระบบการแพทยฉุกเฉิน
3(2-2)
First Aids , Home Health Care and Emergency System
จุลชีววิทยาและปรสิตและวิทยาการระบาดในงานดานสุขภาพ 3(2-2)
Microbiology ,Parasites and Epidemiology in Health
การสรางเสริมสุขภาพและการปองกันโรค
3(3-0)
Health Promotion and Disease Prevention
การประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่องานธุรกิจสุขภาพ
3(2-2)
Computer Program Application for Health Business
จริยธรรมและกฎหมายเกี่ยวกับสถานบริการสุขภาพ
3(3-0)
Ethics and Laws in Health Care Center
สถิติและการวิจัยทางสุขภาพ
3(2-2)
Statistics and Research in Health
2.3) กลุมวิชาเฉพาะดาน
33 หนวยกิต
2.3.1) แขนงสถานบริการสุขภาพ
33 หนวยกิต
เวชระเบียน
3(2-2)
Medical Record
หลักการแพทยแผนไทยและปฏิบัติการ
3(2-2)
Principles of Thai Traditional Medicine and Practices
โภชนาการและโภชนบําบัด
3(2-2)
Nutrition and Therapeutic Nutrition
เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศดานสุขภาพ
3(2-2)
Information System Management Technology for Health
สารสนเทศทางการแพทย
3(2-2)
Medical Information
งานเลขานุการทางการแพทย
3(2-2)
Medical Secretary
หลักการจัดการสถานบริการสุขภาพ
3(3-0)
Principles of Health Care Center Management
ระบบการจัดการยาในสถานบริการสุขภาพ
3(3-0)
Drug Management System in Health Care Center
การประกันคุณภาพโรงพยาบาลและสถานบริการสุขภาพ
3(3-0)
Quality Assurance Hospital and Health Care Center
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4074104 สุขภาพจิตและจิตวิทยาการบริการดานสุขภาพ
3(3-0)
Mental Health and Health Service Psychology
4074105 เทคนิคการฝกอบรมและการประชุม
3(3-0)
Training and Conference Techniques
2.3.2) แขนงการบริบาลเด็กและผูสูงอายุ
33 หนวยกิต
4072105 หลักการแพทยแผนไทยและปฏิบัติการ
3(2-2)
Principles of Thai Traditional Medicine and Practices
4072324 การจัดการโภชนาการสําหรับเด็กและผูสูงอายุ
3(2-2)
Child and Elderly Nutrition Management
4072329 การอบรมเลี้ยงดูเด็กและปฏิบัติการเลี้ยงดูเด็ก
3(2-2)
Child Care and Practices
4072332 โรคในเด็กและผูสูงอายุ
3(3-0)
Diseases in Child and Elderly
4072335 การสงเสริมพัฒนาการและสุขภาพเด็ก
3(2-2)
และการจัดประสบการณสําหรับเด็ก
Child Development and Health Promotion and Experience Provision
4073110 การจัดสวัสดิการและการสงเคราะหผูสูงอายุ
3(3-0)
Welfare and Service for Elderly
4073111 สุขภาพจิตเด็กและผูสูงอายุ
3(3-0)
Child and Elderly Mental Health
4073329 การดูแลเด็กที่มีความบกพรองทางกาย
3(3-0)
Care for Physically Handicapped Child
4074426 หลักการจัดโปรแกรมดูแลผูสูงอายุ
3(2-2)
Principles of Elderly Care Program Management
4074502 เวชศาสตรฟนฟู
3(2-2)
Rehabilitation Medical Science
4074504 การบริหารจัดการสถานบริการเลี้ยงดูเด็กและสถานดูแลผูสูงอายุ 3(3-0)
Child and Elderly Care Center Management
2.4) กลุมวิชาชีพ
7 หนวยกิต
2.4.1) เทคโนโลยีการจัดการสุขภาพ แขนงสถานบริการสุขภาพ
4073806 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีการจัดการสุขภาพ
แขนงสถานบริการสุขภาพ
2(90)
Preparation for Professional Internship in Technology of Health
Management for Health Care Center
4074816 การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีการจัดการสุขภาพ
5(450)
แขนงสถานบริการสุขภาพ
Professional Internship in Technology of Health Management for Health
Care Center
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2.4.2) เทคโนโลยีการจัดการสุขภาพ แขนงการบริบาลเด็กและผูสูงอายุ
4073807 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีการจัดการสุขภาพ 2(90)
แขนงบริบาลเด็กและผูสูงอายุ
Preparation for Professional Internship in Technology of Health
Management for Child and Elderly Care
4074817 การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีการจัดการสุขภาพ
5(450)
แขนงการบริบาลเด็กและผูสูงอายุ
Professional Internship in Technology of Health Management for Child
and Elderly Care
3) หมวดเลือกเสรี
6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยไม
ซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียน โดยไมนับหนวยกิตรวมใน
เกณฑการสําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดตามความถนัดและความ
สนใจ
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คําอธิบายรายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หนวยกิต
1.1) กลุมภาษา
9 หนวยกิต
1500110
ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมาย
3(3-0)
Thai Language for Communication
ความสําคัญของภาษาไทย การใชภาษาไทยในการสื่อความหมาย
อยางถูกตองและเหมาะสม การใชทักษะทางภาษาที่สัมพันธกันในการจับใจความสําคัญ การขยายความ
การยอความ การสรุปความ การวิเคราะห การวิจารณ การตีความ และการสังเคราะห ทักษะการฟง
การอาน การพูด และการเขียนอยางมีมารยาทและมีคุณภาพ การนําเสนอผลการศึกษาคนควาทาง
วิชาการดวยลายลักษณอักษร วาจา และสื่อประสม
1500111
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู
3(3-0)
English for Communication and Study Skills
Oral communication skills and listening comprehension
skills to gain confidence and fluency in interpersonal and presentational
communication. Basic study skills: reading, writing and those required for vocabulary
development and information retrieval used for undertaking basic research.
1500112
ภาษากับวัฒนธรรม
3(3-0)
Language and Culture
ความสัมพันธระหวางภาษาและวัฒนธรรม เพื่อการดําเนินชีวิตและ
พัฒนาวิชาชีพ การกระทบทางวัฒนธรรมกับภาษาที่มีตอกัน อิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีตอวิวัฒนาการ
ของภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรม วัฒนธรรมกับการใชภาษาในกลุมอาเซียน ภาษา
ถิ่น เพื่อการอยูรวมกันอยางสันติ ความเจริญของภาษา การใชภาษาในวรรณกรรมอยางมีศิลปะ
1.2) กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
12 หนวยกิต
2500113
ความจริงกับการพัฒนาชีวิต
3(3-0)
Truth and Development of Life
ทฤษฎีตางๆ เกี่ยวกับความหมายของชีวิต ทางดานวิทยาศาสตร
ดานศาสนา ดานสังคม จิตนิยม วั ตถุนิยม การกําเนิดและวิวัฒนาการของชีวิต ปรัชญาตางๆ ในการ
ดํารงชีวิต การใหคุณคาของชีวิต การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง ครอบครัว
และสังคม การมีจิตสํานึกหรือความตระหนัก และการเสียสละตอสวนรวม
2500114
สุนทรียภาพเพื่อการพัฒนาตน
3(3-0)
Aesthetics for Self Development
การรับรูสุนทรียภาพในความงามของธรรมชาติ การสรางสรรคงาน
ศิ ล ปกรรม ของมนุ ษ ย ด า นความเชื่ อ ศาสนา สั ง คม บนพื้ น ฐานแห ง การมองเห็ น การได ยิ น การ
เคลื่อนไหวที่แสดงถึงความสามารถในการแสดงออกเชิงสรางสรรคงานศิลปกรรมแตละแบบ การพัฒนา
ทางอารมณและสังคม การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม การนําศิลปะมาประยุกต การแสวงหาความรูและ
การสรางสรรคศิลปะที่นําไปสูการเขาใจตนเอง เขาใจผูอื่น และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง
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2500115

วิถีไทยสูสังคมโลก
3(3-0)
Thai Living to Global Society
ความสัมพันธและการบูรณาการของสังคมไทยและสังคมโลกทางดาน
สังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การนําปรัชญา
ของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาประยุ ก ต ใ ช ใ นการดํ า เนิ น ชี วิ ต ในป จ จุ บั น สร า งความตระหนั ก ในคุ ณ ค า
วัฒ นธรรม และการรว มกิจ กรรมสื บสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนีย มประเพณีไทย และทองถิ่ น การ
วิเคราะหประเด็นเกี่ยวกับวิวัฒนาการ ผลกระทบ การผสมผสาน การกลืนกลาย ความรวมมือ และความ
ขัดแยง ในระดับชุมชนระดับประเทศและระหวางประเทศ
2500116
กฎหมายในชีวิตประจําวัน
3(3-0)
Laws in Daily Life
กฎหมายรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับสิทธิและหนาที่ของพลเมือง ประมวล
กฎหมายแพ ง และพาณิ ช ย กฎหมายทรัพย สิน ทางปญ ญา ประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายที่
เกี่ ย วข องกั บ ชี วิ ต ประจํ าวั น เช น พระราชบัญ ญัติ จ ราจรทางบก พระราชบั ญญั ติย าเสพติด ให โ ทษ
พระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร พระราชบัญญัติเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและสิทธิชุมชน
1.3) กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
12 หนวยกิต
4000115
วิทยาศาสตรกับดุลยภาพของชีวิต
3(3-0)
Sciences and Equilibrium of Life
ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิต ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การเปลี่ยน
แปลงที่มีผลกระทบตอภาวะสุขภาพของสังคมไทยและสังคมโลก สถานการณปญหาสุขภาพ พฤติกรรม
การบริโภค พฤติกรรมสุขภาพทางเพศ ปญหาความเครียด การเสพสารเสพติด การเสพสุราและบุหรี่
สารเคมี และผลิ ต ภั ณฑ ทางธรรมชาติที่ มีผ ลกระทบตอ สุข ภาวะ การตระหนัก รูเ ทา ทัน การอนุ รัก ษ
พลังงานและภัยพิบัติธรรมชาติ แบบแผนการดําเนินชีวิตแบบองครวมในชีวิตประจําวันที่มีความพอดี
และการฝกปฏิบัติออกกําลังกาย เพื่อพัฒนาดุลยภาพของชีวิต
4000116
การแกปญหาเชิงบูรณาการ
3(3-0)
Integrated Problem Solving
การเสริมสรางทักษะพัฒนาการคิด และการตัดสินใจตามหลักการ
แนวคิดแบบตาง ๆ ของมนุษย ตรรกวิทยา การคิดเชิงสังคมศาสตร การคิดเชิงศาสนศาสตร การคิดเชิง
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร การคิดเชิงจิตวิทยา โดยเนนการบูรณาการ คิดแบบองครวม และการคิด
เพื่อแกปญหาในโลกสมัยใหม สําหรับการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข
4000117
เทคโนโลยีกับการพัฒนา
3(3-0)
Technology and Development
ความสัมพันธระหวางเทคโนโลยีกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสภาพ
แวดลอม การนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในดานตาง ๆ ไดแก การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม อาชีพ และ
การสื่อสาร เปรียบเทียบขอดี ขอเสีย ของเทคโนโลยีที่มีผลตอการพัฒนาอยางยั่งยืน
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2) หมวดวิชาเฉพาะ
2.1) กลุมวิชาแกน

84 หนวยกิต
27 หนวยกิต

1500108

ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3(3-0)
English for Specific Purposes
English through specific fields, such as science,Technology
and commerce to improve students’ knowledge in particular fields as well as their
ability to learn English through their own motivation to use the language. Discussions of
ideas from texts and highlights of presentation techniques included.
1500109
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
3(3-0)
Developing Skills in English
Reading and writing skills to cope with future career
demands, including practices in different reading strategies : scanning, skimming, identifying
main ideas and specific information. Reading sources from newspapers, brochures,
advertisements, itineraries and the internet. Practicing writing job application letters and
resumes, note-taking and summarizing chosen texts.
1551202
ภาษาอังกฤษสําหรับงานดานสุขภาพ
3(3-0)
English for Health
Basic medical terminology, for example diseases
symptoms, how to manage food & medicine, patient care, names of human organs,
medical equipment and concerned organizations and / or departments.
4021101
เคมีทั่วไป 1
3(2-2)
General Chemistry 1
หลักเคมีเบื้องตน การจําแนกสาร สมบัติของธาตุ สารประกอบ
ของผสม สารละลาย วิธีแยกโดยการกลั่น การกรอง การตกผลึก การใชตัวทําละลายและโครมาโทกราฟ
ระบบเปด ระบบปด ปริมาณสารสัมพันธความเขมขนของสารละลาย อะตอม โครงสรางอะตอม ตาราง
ธาตุ พันธะเคมีเบื้องตน ปฏิกิริยาเคมี องคประกอบที่มีผลตออัตราของปฏิกิริยา กรด เบส เกลือ อินดิเคเตอร
สมบัติของแกส ความสัมพันธระหวางปริมาตร ความดันและอุณหภูมิ ทฤษฎีจลน โมเลกุลของแกส การ
แพรของแกส
4021115
เคมีกับสุขภาพ
3(2-2)
Chemistry and Health
ความรูทางเคมีเบื้องตน ความหมาย และคํานิยามตาง ๆ ที่ควรทราบ
อากาศ การเติม การลดออกซิเจน และการใชประโยชน รวมทั้งไฮโดรเจน กรด เบส และเกลือที่ควรรูจัก
คารบอนและออกไซดของคารบอนที่สําคัญ แอลกอฮอล เอสเทอร แอลดีไฮดและคีโทน องคประกอบ
ทางเคมีของโปรตีน คารโบไฮเดรทและไขมัน รวมทั้งชนิด ประเภท การเปลี่ยนแปลงในรางกาย วัตถุเจือ
ปนในอาหารและสารเคมีอื่นที่เกี่ยวของในชีวิตประจําวัน
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4031107

ชีววิทยาพื้นฐาน
3(2-3)
Fundamental Biology
สารประกอบเคมีในสิ่งมีชีวิต เซลล เนื้อเยื่อ การสืบพันธ การเติบโต
ระบบในสิ่งมีชีวิต การจําแนกสิ่งมีชีวิต กําเนิดชีวิต วิวัฒนาการ พันธุกรรม สิ่งมีชีวิตและสภาวะแวดลอม
การอนุรักษ
4031309
ฟสิกสพื้นฐาน
3(2-3)
Fundamental Physics
ระบบหนวย เวคเตอร การเคลื่อนที่ของวัตถุ โมเมนตัม กฏการเคลื่อนที่
ของนิวตั น โมเมนต งาน กํ าลัง พลังงาน เครื่องกลอยางง าย ความหนาแนน หลักของอารดิคีเมเดส
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับความรอน ไฟฟา แมเหล็กไฟฟา กัมมันตรังสีและการประยุกตใช
4092603
คณิตศาสตรประยุกต
3(3-0)
Applied Mathematics
สถิติเบื้องตน พีชคณิตเชิงเสนวาดวยเมตริกซและดีเทอรมิแนนต
การแกสมการโดยใชเมตริกซและดีเทอรมิแนนต แคลคูลัสเบื้องตนวาดวย ลิมิต ความตอเนื่อง
การหาอนุพันธแบบตางๆ คาสูงสุด และคาต่ําสุด และการอินทิเกรตแบบตางๆ
4113310
สถิติสาธารณสุข
3(3-0)
Statistics for Public Health
ความสําคัญของสถิติ ตารางชีพ และสถิติชีพที่สําคัญในงานสาธารณสุข
การกระจายแบบปกติ การประมาณคา การทดสอบสมมติฐานดวยวิธีทางสถิติและการแปลผล
2.2) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
27 หนวยกิต
4071101
กายวิภาคและสรีรวิทยาของมนุษย
3(2-2)
Human Anatomy and Physiology
ความหมาย ความสําคัญของกายวิภาคและสรีรวิทยา ความรูเบื้องตน
และคําศัพททางกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา โครงสรางรางกายมนุษย เซลลและเนื้อเยื่อ รูปราง
ลักษณะ ตําแหนง โครงสรางและหนาที่ของระบบตาง ๆ ของรางกาย
4072210
พฤติกรรมสุขภาพกับระบบบริการสาธารณสุข
3(3-0)
Health Behavior and Public Health Service System
สุขภาพและปจจัยกําหนดสุขภาพ แนวคิดพื้นฐานดานพฤติกรรม
สุขภาพ แนวคิดทฤษฎีดานพฤติกรรมสุขภาพ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ การวางแผนเพื่อพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ แนวคิดพื้นฐานดานการสาธารณสุข การสรางเสริมสุขภาพ การสาธารณสุขมูลฐาน
ระบบสุขภาพภาคประชาชน และขอบขายงานสาธารณสุข
4072326
อาหารและยาเพื่อสุขภาพ
3(3-0)
Food and Drug for Health
ความรูเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม โภชนบัญญัติ ธงโภชนาการ
ผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูป อาหารกระปอง อาหารกึ่งสําเร็จรูป ฟาสตฟูด อาหารพรอมปรุงและอาหาร
พรอมบริโภค ฉลากอาหาร ฉลากยาและอาหารอื่นที่เกี่ยวของ ความหมายและประเภทของยา ยาชุด ยา
ปฏิชีวนะ ยาแกอักเสบ ยาสามัญประจําบาน การเปลี่ยนแปลงของยาในรางกาย อันตรายจากยาและขอ
ปฏิบัติในการใชยา
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4072334

การปฐมพยาบาล การดูแลผูปวยที่บานและระบบการแพทยฉุกเฉิน 3(2-2)
First Aids , Home Health Care and Emergency System
ความหมาย ความสําคัญ ประโยชนของหลักการและเทคนิคของการ
ปฐมพยาบาลเบื้องตน การตรวจหาความผิดปกติของรางกายโดยการตรวจชีพจร อุณหภูมิ ความดัน
โลหิตและการหายใจ การเคลื่อนยายผูปวย การใชวัสดุอุปกรณในการปฐมพยาบาล การจัดการระบบ
การแพทยฉุกเฉิน และการจัดการระบบสงตอผูปวย รวมทั้งการฝกปฏิบัติ
4072409
จุลชีววิทยาและปรสิตและวิทยาการระบาดในงานดานสุขภาพ
3(2-2)
Microbiology ,Parasites and Epidemiology in Health
ความหมาย ขอบเขต จุดมุงหมาย ประโยชนของจุลชีววิทยา ปรสิต
วิทยาและระบาดวิ ทยาเบื้องตน ไดแกเชื้อรา แบคทีเรีย ไวรัส ไวรอยด สาหราย ริเก็ตเซีย ปรสิต
หลักการเกี่ยวกับระบาดวิทยา การปองกันและควบคุมของโรคติดเชื้อ โรคไรเชื้อ รวมทั้งมาตรการในการ
ปองกันและควบคุมโรคติดเชื้อในสถานบริการสุขภาพ รวมทั้งการฝกปฏิบัติ
4072410
การสรางเสริมสุขภาพและการปองกันโรค
3(3-0)
Health Promotion and Disease Prevention
ภาวะสุขภาพ ปญหาสุขภาพในเขตเมืองและชุมชน ระบาดวิทยา
การติดตอของโรค ลักษณะของโรค การวินิจฉัย การดูแลและการปองกัน โรคติดตอ โรคไมติดตอ โรค
เกี่ยวกับมลพิษสิ่งแวดลอม กลุมโรคทางพันธุกรรม การสงเสริมสุขภาพ การดูแลสุขภาพแบบองครวม
หลักสุขภาพตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจอยางพอเพียง การใหสุขศึกษาและการผลิตสื่อเพื่อการสราง
เสริมสุขภาพและการปองกันโรค
4072511
การประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่องานธุรกิจสุขภาพ 3(2-2)
Computer Program Application for Health Business
หลักเทคนิคและวิธีการประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อพัฒนา
งานธุรกิจสุขภาพใหเหมาะสมกับสถานการณและความกาวหนาทางเทคโนโลยี รวมทั้งการฝก
ปฏิบัติ
4073802
จริยธรรมและกฎหมายเกี่ยวกับสถานบริการทางสุขภาพ 3(3-0)
Ethics and Laws in Health Care Center
จรรยาบรรณวิชาชีพและพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรค
ศิ ล ปะ กฎหมายสุ ข ภาพและสปา กฎหมายสถานพยาบาล กฎหมายอาหารและยา กฎหมาย
เครื่องสําอาง เครื่องมือแพทย กฎหมายคุมครองการประกอบวิชาชีพดานสุขภาพ กฎหมายประกันสังคม
กฎหมายประกั น ภั ย /ประกั น สุ ข ภาพ กฎหมายคุ ม ครองผู บ ริ โ ภค กฎหมายการสาธารณสุ ข และ
สิ่งแวดลอม วิเคราะหปญหาทางจริยธรรมและทางกฎหมายดานสุขภาพ
4074503
สถิติและการวิจัยทางสุขภาพ
3(2-2)
Statistics and Research in Health
หลักการวิจัย ลักษณะงานวิจัยทางสุขภาพ การออกแบบการวิจัยทาง
สุขภาพ การสรางเครื่องมือวิจัย การใชสถิติในงานวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย นํา
กระบวนการวิจัยและผลงานวิจัยไปประยุกตใชในการจัดการสุขภาพ
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2.3) กลุมวิชาเฉพาะดาน
33 หนวยกิต
2.3.1) แขนงสถานบริการสุขภาพ
33 หนวยกิต
4071801
เวชระเบียน
3(2-2)
Medical Record
ความหมาย ขอบเขตและความสําคัญของงานเวชระเบียน รูปแบบ
และขอมูล บันทึกในเวชระเบียนการเก็บรักษา การติดตามและการสืบคนเวชระเบียน การประมวลสถิติ
ตางๆ ของขอมูลบันทึกในเวชระเบียนและเวชสถิติ สถานที่และอุปกรณที่ใชสําหรับงานเวชระเบียน การ
รักษาความลับผูปวยในเวชระเบียน สิทธิการรักษาพยาบาลตางๆและการสงตรวจในคลินิกตางๆ รวมถึง
การฝกปฏิบัติภายในและนอกมหาวิทยาลัย
4072105
หลักการแพทยแผนไทยและปฏิบัติการ
3(2-2)
Principles of Thai Traditional Medicine and Practices
ประวัติ ความสําคัญ ทฤษฎีการแพทยแผนไทย เภสัชกรรมไทยและ
การประยุกตใช หลักการสงเสริมสุขภาพดานการแพทยแผนไทย หลักการนวดพื้นฐาน การใชสมุนไพร
ดวยวิธีการตาง ๆ การปรุงยาตามทฤษฎีแพทยแผนไทย การนวด การอบสมุนไพร การบริหารรางกาย
ดวยทาฤาษีดัดตน รวมถึงการฝกปฏิบัติ
4072330
โภชนาการและโภชนบําบัด
3(2-2)
Nutrition and Therapeutic Nutrition
ความหมาย ความสําคัญของโภชนาการและโภชนบําบัด อาหารหลัก
5 หมู สารอาหาร อาหารประเภทตาง เชน อาหารเสริม อาหารสมุนไพร อาหารแมคโครไบโอติค เปนตน
ประเภทและคุณสมบัติของสารอาหาร ความตองการอาหารและวิธีจัดอาหารสําหรับบุคคลวัยตาง ๆ ทั้ง
ในดานคุณภาพและปริมาณ การจัดอาหารสําหรับผูปวยและอาหารเฉพาะโรค การฝกปฏิบัติการจัดการ
ปรุงและการเสิรฟอาหาร
4072512
เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศดานสุขภาพ 3(2-2)
Information System Management Technology for Health
ความสําคัญของระบบสารสนเทศ ขอมูลและระบบสารสนเทศใน
องคกร โครงสรางของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ ฮารดแวร ซอฟแวรและ
เทคโนโลยีในการสื่อสารระบบสารสนเทศ ฐานขอมูลสํานักงานอัตโนมัติ สารสนเทศในองคกรธุรกิจ
สารสนเทศเพื่ อสนั บสนุ น การจัด การในดานการวางแผน การควบคุมการตัดสิน ใจ การประ ยุกตใช
คอมพิวเตอรในการจัดการดานสุขภาพ เชน โปรแกรม Hos Xp และโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของ รวมถึง
การฝกปฏิบัติ
4072702
สารสนเทศทางการแพทย
3(2-2)
Medical Information
ความหมายของสารสนเทศทางการแพทย มาตรฐานขอมูลทางการ
แพทย การใชระบบคอมพิวเตอรเพื่อสารสนเทศทางการแพทย การพัฒนาเปนเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส
ระบบรหัสมาตรฐานตาง ๆ รหัสโรค ICD-10 และ DRG (Diagnosis Related Group) วิธีการใหรหัสโรค
ICD-10 ในโรคและภาวะแทรกซอน บาดเจ็บและสาเหตุ การผาตัดและหัตถการ ปญหาที่พบบอยและ
การป องกั น ในการบริ ห ารระบบสารสนเทศทางการแพทย รวมถึงการฝกปฏิบัติภ ายในและนอก
มหาวิทยาลัย
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4073227

งานเลขานุการทางการแพทย
3(2-2)
Medical Secretary
ความรูเบื้องตนของเลขานุการทางการแพทย งานสารบรรณใน
โรงพยาบาล เทคนิคการเขียนรายงาน การจัดเอกสาร การเก็บเอกสารและการใชเครื่องมือสํานักงาน
การชวยแพทยตรวจ เอกสารทางการแพทย ความรูเบื้องตนและการจัดการผลการวินิจฉัยหองปฏิบัติการ
และฟลมเอ็กซเรย ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเวชภัณฑและอุปกรณทางการแพทย การฝกปฏิบัติภายในและ
นอกมหาวิทยาลัย
4073228
หลักการจัดการสถานบริการสุขภาพ
3(3-0)
Principles of Health Care Center Management
วิวัฒนาการของสถานบริการสุขภาพ ความหมายและความสําคัญของ
สถานบริการสุขภาพ การจัดองคกรทางสุขภาพ หนวยงานหลักและหนวยงานสนับสนุนของสถานบริการ
สุขภาพ การวางแผนการใหบริการตางๆ การจัดการคลินิก การจัดหองตรวจ การประสานงานระหวาง
หนวยงานในสถานบริการสุขภาพ การจัดการสิ่งแวดลอมในสถานบริการสุขภาพ
4073229
ระบบการจัดการยาในสถานบริการสุขภาพ
3(3-0)
Drug Management System in Health Care Center
ความรูเกี่ยวกับยา รูปแบบและประเภทยาที่ใชในโรงพยาบาล ระบบ
การจัดเก็บและเบิกจายยา การควบคุมยาออกฤทธิ์ตอจิตประสาทและยาเสพติด การบริหารคลังยา การ
จายยาตามคําสั่งแพทย การเก็บรักษายา การสํารวจและจัดการยาใกลหมดอายุ การปองกันความเสี่ยง
จากการใชยา ขอควรระวังในการจัดการภาชนะและวัสดุเหลือจากการใชยาใหมีความปลอดภัย
4073903
การประกันคุณภาพโรงพยาบาลและสถานบริการสุขภาพ 3(3-0)
Quality Assurance in Hospital and Health Care Center
การบริหารคุณภาพในสถานบริการสุขภาพ มาตรฐานคุณภาพ
โรงพยาบาล ความหมายและความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล กระบวนการคุณภาพ เชน
ระบบการดูแลรักษาผูปวยระบบการบริหารและพัฒนาบุคลากร ระบบปองกันและควบคุมการติดเชื้อใน
โรงพยาบาล ระบบเอกสารคุณภาพ การบริหารความเสี่ยง การรักษามาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ การ
รับรองมาตรฐานคุณภาพ HA (Hospital Accreditation)
4074104
สุขภาพจิตและจิตวิทยาการบริการดานสุขภาพ
3(3-0)
Mental Health and Health Service Psychology
ความหมายและความสําคัญของสุขภาพจิต ทฤษฎีบุคลิกภาพ พัฒนา
การทางบุคลิกภาพ ประเภทของความผิดปกติทางจิต ปญหาสุขภาพจิต สาเหตุแนวทางการปองกันและ
แกไข การนําเอาทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยามาประยุกตใชในการบริการดานธุรกิจสุขภาพ เทคนิค
การจูงใจลูกคา การเจรจาตอรอง เทคนิคการแกปญหาเมื่อลูกคาไมพอใจและการใชหลักมนุษยสัมพันธใน
การบริการลูกคา
4074105
เทคนิคการฝกอบรมและการประชุม
3(3-0)
Training and Conference Techniques
การสํารวจความตองการในการฝกอบรม ประเภทของการฝกอบรม
เทคนิควิธีการและขั้นตอนในการฝกอบรม วิธีการจัดโปรแกรม การคํานวณคาใชจาย การประเมินผล
โครงการฝกอบรม การจัดเตรียมเอกสารการประชุม การบันทึกการประชุม เทคนิคการ
ประชุม
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2.3.2) แขนงการบริบาลเด็กและผูสูงอายุ
33 หนวยกิต
4072105
หลักการแพทยแผนไทยและปฏิบัติการ
3(2-2)
Principles of Thai Traditional Medicine and Practices
ประวัติ ความสําคัญ ทฤษฎีการแพทยแผนไทย เภสัชกรรมไทยและ
การประยุกตใช หลักการสงเสริมสุขภาพดานการแพทยแผนไทย หลักการนวดพื้นฐาน การใชสมุนไพร
ดวยวิธีการตาง ๆ การปรุงยาตามทฤษฎีแพทยแผนไทย การนวด การอบสมุนไพร การบริหารรางกาย
ดวยทาฤาษีดัดตน รวมถึงการฝกปฏิบัติ
4072324
การจัดการโภชนาการสําหรับเด็กและผูสูงอายุ
3(2-2)
Child and Elderly Nutrition Management
ความสําคัญของอาหาร การเจริญเติบโตของเด็กและสุขภาพของผูสูง
อายุ สารอาหารที่ จํ าเป น สํ า หรั บ เด็ก และผู สูง อายุ กระบวนการเปลี่ย นแปลงสรีร วิท ยาของอาหาร
ขบวนการสรางและสลายเมแทลิ ซึม ในเด็กและผูสูงอายุ สาเหตุและภาวะทุพโภชนาการในเด็กและ
ผูสูงอายุ การปองกันการขาดสารอาหารในเด็ก วิธีการปอนอาหารและการปรุงอาหารสําหรับเด็ก การจัด
อาหารและวิธีการปรุงอาหารสําหรับผูสูงอายุ รวมถึงการฝกปฏิบัติ
4072329
การอบรมเลี้ยงดูเด็กและปฏิบัติการเลี้ยงดูเด็ก
3(2-2)
Child Care and Practices
สิทธิเด็ก จุดมุงหมายและปจจัยจําเปนในการเลี้ยงดูและอบรมเด็ก
หลักการอบรมและตอบสนองความตองการของเด็ก บทบาทและพัฒนาการของพอแม การเจริญเติบโตของ
ทารกในครรภ การเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็ก ความตองการพลังงานและสารอาหาร การเลี้ยงเด็กดวย
นมแม ปญหาและความจําเปนในการใหนมผสม วิธีการเลี้ยงเด็กดวยนมผสม อาหารและอาหารเสริม
สําหรับเด็ก การสรางเสริมภูมิคุมกันโรคแกเด็กภาวะเสี่ยงอันตรายในเด็กและการปองกัน การจัดกิจกรรม
สําหรับเด็กเพื่อเตรียมความพรอมดานรางกาย การฝก
ปฏิบัติการเลี้ยงดูเด็กในวัยทารกและวัยกอนเรียน อาทิเชน การวัดการเจริญเติบโตของทารกและเด็ก
การเลี้ยงเด็กดวยนมแมและนมผสม การทําอาหารสําหรับเด็กวัยตาง ๆ การอาบน้ํา การอุม การเปลี่ยนผาออม การ
หอตัว การจับเรอและการจัดกิจกรรมในการสงเสริมพัฒนาการดานรางกาย อารมณและสติปญญา
4072332
โรคในเด็กและผูสูงอายุ
3(3-0)
Diseases in Child and Elderly
โรคตาง ๆ ที่กอใหเกิดโรคในเด็กและผูสูงอายุ ทั้งโรคติดตอและโรคไม
ติ ด ต อ โรคภู มิแ พ ลั กษณะชุ มชนและสังคมที่ก อให เกิดโรค สาเหตุของการเกิด โรค ผลกระทบของ
โรคติดตอและโรคไมติดตอที่มีตอสุขภาพเด็กและผูสูงอายุทั้งทางกายและจิตใจ การปองกันและควบคุม
โรค การสรางเสริมภูมิคุมกันโรคในเด็ก การดูแลเด็กและผูสูงอายุเมื่อเจ็บปวย ดวยโรคตาง ๆ
4072335
การสงเสริมพัฒนาการและสุขภาพเด็กและการจัดประสบการณสําหรับเด็ก 3(2-2)
Child Development and Health Promotion and Experience Provision
การเจริญเติบโต พัฒนาการสุขภาพของเด็กแตละวัย การสังเกตเด็กที่มี
ปญหาสุขภาพทั้งทางรางกายและจิตใจ การจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมพัฒนาการสุขภาพเด็ก ใหเหมาะสม
กับเพศและวัย การดูแล การตรวจสุขภาพและพัฒนาการของเด็กแตละวัย ประเภทของประสบการณ
สําหรับเด็ก หลักการวางแผนและเทคนิคการจัดประสบการณดานตาง ๆ ของเด็กแตละวัย การฝกปฏิบัติ
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4073110

การจัดสวัสดิการและการสงเคราะหผูสูงอายุ
3(3-0)
Welfare and Service for Elderly
ความหมายและความสําคัญของผูสูงอายุ ปญหาความตองการของผูสูงอายุ
ปญหาการดํารงชีวิตและการสงเคราะหผูสูงอายุในดานตาง ๆ เชน การบริการสุขภาพ โภชนาการ การ
ประกอบอาชีพ สังคม หนวยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของกับการจัดสวัสดิการสงเคราะหผูสูงอายุ
4073111
สุขภาพจิตเด็กและผูสูงอายุ
3(3-0)
Child and Elderly Mental Health
ความหมายและความสําคัญของสุขภาพจิตเด็กและผูสูงอายุ
พัฒนาการทางจิตของเด็กวัยตาง ๆ อิทธิพลการเลี้ยงดูที่มีผลตอสุขภาพจิตเด็ก ปญหาสุขภาพจิตเด็กใน
แตละวัย การสงเสริมสุขภาพจิตและพัฒนาการเด็ก ปญหาสุขภาพจิตในผู สูงอายุและการปรับตัว การ
สงเสริมสุขภาพจิตของผูสูงอายุ
4073329
การดูแลเด็กที่มีความบกพรองทางกาย
3(3-0)
Care for Physically Handicapped Child
ความรูทั่วไปและสาเหตุที่ทําใหเกิดความบกพรองทางกาย ลักษณะ
พฤติกรรมทั่วไปของเด็กที่มีความบกพรองทางดานตาง ๆ การชวยเหลือระยะเริ่มแรกใหแกเด็กที่มีความ
บกพรองในดานตาง ๆ ตั้งแตการเดิน พัฒนาการ การฝกทักษะดานตาง ๆ ใหแกเด็กที่มีความพิการทาง
กาย กฎหมายคนพิการ และหนวยงานที่เกี่ยวของ
4074426
หลักการจัดโปรแกรมดูแลผูสูงอายุ
3(2-2)
Principles of Elderly Care Program Management
ปจจัยสําคัญที่มีผลตอการดําเนินชีวิตของผูสูงอายุ ปญหาและสภาพ
ชีวิตความเปนอยูของผูสูงอายุ หลักการจัดโปรแกรมและฝกปฏิบัติการจัดโปรแกรมสําหรับผูสูงอายุที่มี
ปญหาดานตาง ๆ เชน ดานสุขภาพ โภชนาการ สังคม วัฒนธรรม จริยธรรมและการประกอบอาชีพ
รวมถึงการฝกปฏิบัติ
4074502
เวชศาสตรฟนฟู
3(2-2)
Rehabilitation Medical Science
ความหมาย ขอบขายและจุดมุงหมายในการฟนฟูสุขภาพของผูปวย
ภายหลังการเจ็บปวยทั้งทางดานรางกายและจิตใจ กิจกรรมกลุมบําบัดดวยวิธีการตาง ๆ เชน การให
คําแนะนําปรึกษา การฟงดนตรี การทํากายภาพบําบัดดวยวิธีการเฉพาะทาง การนวด การใช
ความรอน ความเย็น ตลอดจนการฟนฟูสภาพผูปวยดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร การเคลื่อนไหวเพื่อให
ผูปวยกลับสูสภาพเดิมโดยเร็วที่สุดและ/หรือจํากัดความพิการที่อาจจะเกิดขึ้นภายหลังความเจ็บปวย
4074504
การบริหารจัดการสถานบริการเลี้ยงดูเด็กและสถานดูแลผูสูงอายุ 3(3-0)
Child and Elderly Care Center Management
ความสําคัญและขอบขายการดําเนินงานของสถานบริการเลี้ยงดูเด็ก
และสถานดูแลผูสูงอายุ จุดมุงหมายในการจัดสถานบริการ การวางแผนการดําเนินการ การจัดสถานที่
วัสดุครุภัณฑ การจัดสรรบุคลากรสําหรับการเลี้ยงดูเด็กและผูสูงอายุ การประมาณคาใชจาย การจัด
กิจกรรมเพื่อสงเสริมพัฒนาการเด็ก รวมทั้งการจัดกิจกรรมตาง ๆ ภายในสถานบริการเด็กและสถาน
บริการผูสูงอายุ
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2.4) กลุมวิชาชีพ
7 หนวยกิต
4073806
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยี
2(90)
การจัดการสุขภาพ แขนงสถานบริการสุขภาพ
Preparation for Professional Internship in Technology of Health
Management for Health Care Center
จัดใหมีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบ
การณวิช าชีพ ในดานการรับ รู ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผูเรียนใหมี
ความรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพการจัดการสุขภาพ โดยการกระทํา
ในสถานการณหรือรูปแบบตาง ๆ ซึ่งเกี่ยวของกับงานดานสถานบริการสุขภาพ
4073807
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยี
2(90)
การจัดการสุขภาพ แขนงการบริบาลเด็กและผูสูงอายุ
Preparation for Professional Internship in Technology of Health
Management for Child and Elderly Care
จัดใหมีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบ
การณวิช าชีพ ในดานการรับ รู ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผูเรียนใหมี
ความรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพการจัดการสุขภาพโดยการกระทํา
ในสถานการณหรือรูปแบบตาง ๆ ซึ่งเกี่ยวของกับงานดานการบริบาลเด็กและผูสูงอายุ
4074816
การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีการจัดการสุขภาพ 5(450)
แขนงสถานบริการสุขภาพ
Professional Internship in Technology of Health Management for
Health Care Center
ฝกปฏิบัติงานดานการจัดการสุขภาพในโรงพยาบาล คลินิกดานสุขภาพ
รวมทั้งสาธารณสุขตาง ๆ โดยใชเวลาไมนอยกวา 450 ชั่วโมง
4074817
การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีการจัดการสุขภาพ 5(450)
แขนงการบริบาลเด็กและผูสูงอายุ
Professional Internship in Technology of Health Management for
Child and Elderly Care
ฝกปฏิบัติงานดานการบริบาลเด็กและผูสูงอายุในสถานบริการดาน
การเลี้ยงดูเด็กและผูสูงอายุในหนวยงานของรัฐบาลและเอกชน โดยใชเวลาไมนอยกวา 450 ชั่วโมง
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยไม
ซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียน โดยไมนับหนวยกิตรวมใน
เกณฑการสําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดตามความถนัดและความ
สนใจ
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