คำอธิบำยรำยวิชำ
คณะเทคนิคกำรแพทย์
สำขำวิชำเทคนิคกำรแพทย์
135-171
1(1-0-2)
จิตวิวฒ
ั น์ เพือ่ กำรพัฒนำศักยภำพตนเองแบบองค์ รวม
(New Consciousness for Self Wholistic Competence
Development)
ความหมายของจิตวิวฒั น์ เทคนิ คการเจริ ญสติ
กลไกการพัฒนาสติ ธรรมชาติ ของจิ ตและกาย การใช้สติ
สังเกตจิ ต การพัฒนามนุ ษย์ที่สมบรู ณ์โดยการประยุกต์ใช้
จิ ต วิ ว ัฒ น์ และการจัด กระบวนการเรี ยนรู ้ ด้ว ยใจอย่ า ง
ใคร่ ครวญ
Meaning of new consciousness; mindfulness
techniques, mechanism of mindfulness development,
nature of mind and body; observation of the mind by the
mindfulness, complete human development by the
application of new consciousness and learning process of
contemplative education
135-172
1(1-0-2)
พิษภัยบุหรี่และสุ รำ
(Hazards of Cigarettes and Alcohol)
พิ ษ ภัย ของการสู บ บุ ห รี่ และการดื่ ม สุ ร าต่ อ
สุ ขภาพและสิ่ งแวดล้อม โรคจากบุ หรี่ และสุ รา อันตราย
จากการสู ดดมควันบุหรี่ มือสอง การรณรงค์ต่อต้านการสู บ
บุหรี่ เทคนิคการเลิกบุหรี่ และสุรา
The hazards of cigarette smoking and alcohol
drinking to health and environment; smoking and
drinking-related diseases; harmfulness from secondhand
cigarette smoke; campaign against smoking and drinking;
techniques for smoking cessation and alcohol abstaining

135-201
1(0-0-3)
กิจกรรมเสริมหลักสู ตร 1
(Co-Curricular Activities I)
การทากิ จกรรมเชิ งบู รณการองค์ความรู ้ เน้น
ประโยชน์ สั ง คม ปลู ก ฝั ง คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม จิ ต ส านึ ก
สาธารณะ การท างานเป็ นที ม ทั้ง ในสาขาวิ ช าและหรื อ
ระหว่างสาขาวิชาภายใต้คาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึ กษา
Activities of integrated various knowledges
emphasized on social benefits, created morality, public
consciousness; team work in the career and or
interdisciplinary under guidance of advisors
135-202
1(1-0-2)
เครื่องมือวิทยำศำสตร์ และควำมปลอดภัย
(Scientific Instruments and Safety)
ห ลั ก ก า ร ท า ง า น แ ล ะ วิ ธี ใ ช้ เ ค รื่ อ ง มื อ
วิทยาศาสตร์ พ้ืนฐานในห้องปฏิ บัติการทางการแพทย์ การ
ดู แ ลบ ารุ ง รั ก ษา การแก้ไ ขปั ญ หาขัด ข้อ งเบื้ อ งต้น ความ
ปลอดภัยในห้องปฏิบตั ิการ
Principle and procedure of basic clinical
laboratory instrument, care and maintenance;
troubleshooting; safety in laboratory
135-203
1(1-0-2)
เทคนิคกำรวินิจฉัยระดับโมเลกุล
(Molecular Diagnostic Techniques)
รายวิชาบังคับก่อน: 328-302 ชี วเคมีพ้ืนฐานหรื อโดยความ
เห็นชอบของผูส้ อน
การถ่ายทอดพันธุกรรมและการแสดงออกของ
ยี น ปฏิ กิ ริ ยาห่ ว งโซ่ โ พลี เ มอเรส การย่ อ ยดี เ อ็ น เอด้ว ย
เอนไซม์ ต ัด จ าเพาะ การแยกสารบนตัว กลางเจลด้ ว ย
สนามไฟฟ้ า การไฮบริ ไดเซชัน เทคโนโลยีดีเอ็นเอไมโคร

แอเรย์ การหาลาดับนิ วคลิ โอไทด์ เทคโนโลยีดีเอ็นเอสาย
ผสม ชีวสารสนเทศ
Central dogma; polymerase chain reaction
(PCR), PCR variants; restriction digestion; gel
electrophoresis; hybridization, DNA microarray
technology; DNA sequencing; recombinant DNA
technology; bioinformatics
135-204
1(0-3-0)
ปฏิบัตกิ ำรเทคนิคกำรวินิจฉัยระดับโมเลกุล
(Molecular Diagnostic Techniques Laboratory)
รายวิ ช าบัง คับ ก่ อ น: 135-203 เทคนิ ค การวิ นิ จ ฉั ย ระดับ
โมเลกุลหรื อเรี ยนร่ วมกัน
การเพิ่มปริ มาณดี เอ็นเอด้วยปฏิ กิริยาห่ วงโซ่
โพลีเมอเรส การออกแบบและการวิเคราะห์คุณสมบัติของ
ไพรเมอร์ การเพิ่ ม ปริ มาณดี เ อ็น เอในสภาพจริ ง การเพิ่ ม
ปริ มาณดีเอ็นเอของยีนเป้ าหมายมากกว่า 1 ยีน การวิเคราะห์
ดีเอ็นเอด้วยเอนไซม์ตดั จาเพาะ การแยกสารบนตัวกลางเจล
ด้วยสนามไฟฟ้ า การไฮบริ ไดเซชัน เทคโนโลยีดีเอ็นเอไม
โครแอเรย์ การหาลาดับนิ วคลิโอไทด์ เทคโนโลยีดีเอ็นเอ
สายผสม ชีวสารสนเทศ
Polymerase chain reaction (PCR), primer
design and analysis, real time PCR, multiplex PCR;
restriction fragment length polymorphism (RFLP); gel
electrophoresis; hybridization, DNA microarray
technology; DNA sequencing; recombinant DNA
technology; bioinformatics
135-211
2(2-0-4)
ปรสิตวิทยำและกีฏวิทยำคลินิก
(Clinical Parasitology and Entomology)
รายวิชาบังคับก่ อน: 326 -206 จุ ลชี ววิทยาทัว่ ไป หรื อโดย
ความเห็นชอบของผูส้ อน
สมบัติ ทั่ว ไปของปรสิ ต และหนอนพยาธิ ก่ อ
โรค แมลงและยุงที่เป็ นพาหะนาโรคในคน วงจรชี วิต การ
ทาให้เกิดโรค การควบคุมโรค การควบคุมคุณภาพ
General properties of parasites and
pathogenic worms; insects and mosquitoes as carriers to

human; life cycles; pathogenesis; control of disease,
quality control
135-212
1(0-3-0)
ปฏิบัตกิ ำรปรสิตวิทยำและกีฎวิทยำคลินิก
(Clinical Parasitology and Entomology Laboratory)
รายวิชาบังคับก่อน: 135-211 ปรสิ ตวิทยาและกีฏวิทยาคลินิก
หรื อเรี ยนร่ วมกัน
การเก็บตัวอย่างสิ่ งส่ งตรวจ การตรวจวินิจฉัยทาง
ห้องปฏิบตั ิการ เทคนิคต่างๆ ในการตรวจปรสิ ต
Specimen collection; laboratory diagnosis;
techniques in parasitic examination
135-221
1(1-0-2)
ภูมคิ ้ มุ กันวิทยำพืน้ ฐำน
(Basic Immunology)
ร ะ บ บ ภู มิ คุ ้ ม กั น ภู มิ คุ ้ ม กั น โ ด ย ก า เ นิ ด
ภูมิคุม้ กันแบบปรับตัว โครงสร้างและหน้าที่ของแอนติเจน
และแอนติ บ อดี การท าปฏิ กิ ริ ย าระหว่า งแอนติ เ จนและ
แอนติบอดี คอมพลีเมนต์ โมเลกุลตัวรับสาหรับบี -และทีลิม
โฟไซต์ การควบคุ ม การตอบสนองของระบบภู มิ คุ ้ม กัน
ความไม่สมดุลของระบบภูมิคุม้ กัน
Immunity, Innate immunity, adaptive
immunity, antigen and antibody structure and function;
antigen-antibody complex; complement; major
histocompatibility complexes; B- and T-cell receptors;
regulation of the immune response; immune system
imbalance
135-231
1(1-0-2)
เคมีคลินิก 1
(Clinical Chemistry I)
รายวิชาบังคับก่อน: 328-302 ชีวเคมีพ้ืนฐาน หรื อโดยความ
เห็นชอบของผูส้ อน
หลัก การพื้ น ฐานในการตรวจวิ นิ จ ฉั ย ทาง
ห้ อ งปฏิ บัติ ก ารเคมี ค ลิ นิ ก การเตรี ยมสารละลายและ
บัฟ เฟอร์ การเก็ บ ตัว อย่า งส่ ง ตรวจ การตรวจวิเ คราะห์
น้ าตาล ไขมัน โปรตีนในตัวอย่างส่ งตรวจทางคลินิก และ
โรคที่เกี่ยวข้อง

Basic principle in clinical chemistry
laboratory diagnosis; preparation of solution and buffer;
specimen collection; analysis of sugar, lipids and proteins
in clinical specimens and related diseases
135-232
1(0-3-0)
ปฏิบัตกิ ำรเคมีคลินิก 1
(Clinical Chemistry Laboratory I)
รายวิชาบังคับก่อน: 328-231 เคมีคลินิก 1 หรื อเรี ยนร่ วมกัน
การใช้ เ ครื่ องมื อ และเทคนิ คพื้ นฐานใน
ห้องปฏิ บตั ิการเคมีคลินิก การเตรี ยมน้ ายาและการคานวณ
การเก็บตัวอย่างเลือด เทคนิ คการตรวจวิเคราะห์หาปริ มาณ
น้ าตาล ไขมัน และโปรตีนในสิ่ งส่งตรวจทางคลินิก
Basic instruments and techniques in clinical
chemistry laboratory; reagent preparation and calculation;
blood collection; analytical techniques for sugar, lipids and
proteins in clinical specimen
135-251
1(1-0-2)
จุลทรรศนศำสตร์ คลินิก
(Clinical Microscopy)
รายวิชาบังคับก่อน: 328-302 ชี วเคมีพ้ืนฐานหรื อโดยความ
เห็นชอบของผูส้ อน
พื้นฐานการตรวจวินิจฉัยทางจุลทรรศนศาสตร์
โครงสร้ างและพยาธิ สภาพของทางเดิ นปั สสาวะ การเก็บ
และรักษาสภาพตัวอย่างปั สสาวะ ทฤษฎี เกี่ยวกับการตรวจ
ทางห้องปฏิ บัติการ การวิเคราะห์ น้ าอสุ จิ น้ าไขสันหลัง
น้ าไขข้อและของเหลวอื่ นๆ ในร่ างกาย การทดสอบการ
ตั้งครรภ์ การควบคุมคุณภาพ
Basic diagnosis in clinical microscopy;
structure and pathogenesis of the urinary tract; collection
and preservation of urine; theoretical laboratory
examinations; semen analysis, examination of CSF,
synovial and other body fluids; pregnancy test; quality
control

135-252
1(0-3-0)
ปฏิบัตกิ ำรจุลทรรศนศำสตร์ คลินิก
(Clinical Microscopy Laboratory)
รายวิชาบังคับก่อน: 135-251 จุลทรรศนศาสตร์ คลินิกหรื อ
เรี ยนร่ วมกัน
การตรวจวิเคราะห์ ปัสสาวะโดยวิธีทางกายภาพ
เคมี และกล้องจุ ลทรรศน์ การควบคุ มคุ ณภาพการตรวจ
ปั สสาวะ การแปลผลการตรวจปั สสาวะและความสัมพันธ์
ทางคลิ นิ ก กับ ผลการตรวจทางกายภาพ เคมี และกล้อ ง
จุลทรรศน์ที่ได้ การเก็บและรักษาสภาพตัวอย่างปั สสาวะ
เครื่ องตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะอัตโนมัติ การตรวจวิเคราะห์
น้ าอสุ จิ การตรวจน้ าไขสันหลัง น้ าไขข้อ และของเหลว
อื่ น ๆ ในร่ า งกาย การทดสอบการตั้ง ครรภ์ การควบคุ ม
คุณภาพ
Physical, chemical and microscopic urinalysis;
quality control in urinalysis; interpretation and clinical
correlation of physical, chemical and microscopic
urinalysis; collection and preservation of urine; automated
urine analyzers; semen analysis; examination of CSF,
synovial and other body fluids; pregnancy test; quality
control
135-301
1(1-0-2)
เทคนิคเนือ้ เยือ่ วิทยำและเซลล์ วทิ ยำ
(Techniques in Histology and Cytology)
การเก็บ และการเตรี ยมตัวอย่างเนื้ อเยื่อ เซลล์ เพื่อ
ศึ กษา โครงสร้ าง รู ปร่ าง องค์ประกอบ หลักการและการ
ควบคุมคุณภาพ วิธีการ การแปลผลการย้อมสี ฮีมาทอ๊กซิลินอีโอซิ น ย้อมสี ปาปานิ โคเลาว์ อิ มมูโนฮิสโตเคมิสทรี อิมมู
โนฟลูออเรสเซนท์ อินซิ ตูไฮบริ ไดเซชัน่ อิเล็กตรอนไมโค
รสโคปี้
Collection and preparation of tissue and cell
samples for structural, morphological, composition,
ultrastuctural study; principle and quality control;
procedure, interpretation of hematoxylin-eosin staining,
papanicoloua
staining,
immunohistochemistry,
immunofluorescent, in situ hybridization, electron
microscopy

135-302
พยำธิวทิ ยำ
(Pathology)

2(2-0-4)

สภาวะของโรค อาการ อาการแสดง สาเหตุ
และกลไกการเกิ ด โรค การดาเนิ น โรค การเปลี่ ย นแปลง
ระดับโมเลกุล เซลล์ เนื้ อเยื่อ และระบบอวัย วะต่างๆ การ
วินิจฉัยโรค การควบคุมโรคและการป้ องกันโรค
Disease condition; signs, symptoms, causes
and mechanism, pathogenesis; alterations in molecular,
cellular, tissue and organ systems; diagnoses, control and
prevention of diseases
135-303
2(2-0-4)
หลักมนุษยพันธุศำสตร์
(Principles of Human Genetics)
รายวิชาบังคับก่อน: 328-302 ชี วเคมีพ้ืนฐานหรื อโดยความ
เห็นชอบของอาจารย์ผสู ้ อน
ความรู ้พ้ืนฐานเกี่ยวกับพันธุศาสตร์ ของมนุษย์
โครโมโซม การทางานและการแสดงออกลักษณะของยีน
โรคพั น ธุ ก รรมที่ พ บบ่ อ ย พั น ธุ ป ระวัติ พั น ธุ ศ าสตร์
ประชากร การกลายพันธุ์ พันธุ ศ าสตร์ ม ะเร็ ง เทคนิ ค ทาง
พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล เทคนิคเซลล์พนั ธุศาสตร์
Basic knowledge on human genetics,
chromosomes; functions and expression of genes;
common diseases related to genetic disorders; pedigree;
population genetics; mutations; tumor genetics; molecular
genetic techniques; techniques in cellular genetics
135-311
1(1-0-2)
แบคทีเรียวิทยำทำงกำรแพทย์
(Medical Bacteriology)
รายวิชาบังคับก่ อน: 326-206 จุ ลชี ววิทยาทัว่ ไป หรื อโดย
ความเห็นชอบของผูส้ อน
หลัก การตรวจวิ นิ จ ฉั ย แบคที เ รี ยก่ อ โรคที่
สาคัญทางการแพทย์ท้ งั กลุ่มแอโรบและแอนแอโรบ โรคติด
เชื้อในโรงพยาบาล การติดเชื้อแบบฉวยโอกาส สารพิษจาก
แบคทีเรี ย แบคที เรี ยก่อโรคที่ปนเปื้ อนในอาหารและน้ าดื่ ม
การแปลผล และรายงานผล

Principle diagnosis on aerobic and anaerobic
pathogens; nosocomial infection; opportunistic infection;
bacterial toxin; pathogenic microbes in food and drinking
water; interpretation and report
135-312
1(0-3-0)
ปฏิบัตกิ ำรแบคทีเรียวิทยำทำงกำรแพทย์
(Medical Bacteriology Laboratory)
รายวิชาบังคับก่อน: 135-311 แบคทีเรี ยวิทยาทางการแพทย์
หรื อเรี ยนร่ วมกัน
ปฏิ บัติ การตรวจวินิ จ ฉัย ทางห้อ งปฏิ บัติ การ
การเก็บและการนาส่งสิ่ งส่งตรวจ การเตรี ยมอาหารเลี้ยงเชื้อ
เทคนิควิธีการย้อมสี แบคทีเรี ย การจาแนกและตรวจวินิจฉั ย
เชื้ อกลุ่ ม แอโรบและแอนแอโรบที่ มี ค วามส าคั ญ ทาง
การแพทย์ การตรวจจุลชีพในอาหารและน้ าดื่ม การควบคุม
คุณภาพทางห้องปฎิบตั ิการ
Laboratory examination; specimen collection
and transportation; preparation of culture media; bacterial
staining techniques; classification and identification of
medical important aerobic and anaerobic bacteria;
microbial determination in food and drinking water;
laboratory quality control
135-313
1(1-0-2)
แบคทีเรียวิทยำคลินิก
(Clinical Bacteriology)
รายวิชาบังคับก่ อน: 326-206 จุ ลชี ววิทยาทัว่ ไป หรื อโดย
ความเห็นชอบของผูส้ อน
กลไกการเกิ ด โรค พยาธิ ก าเนิ ด ปั จ จัย ความ
รุ นแรง ระบาดวิ ท ยาและการป้ องกั น โรคติ ด เชื้ อจาก
แบคทีเรี ยก่อโรคที่สาคัญในมนุษย์
Mechanism of diseases; pathogenesis;
virulence factors; epidemiology and prevention of
pathogenic bacteria

135-314
1(0-3-0)
ปฏิบัตกิ ำรแบคทีเรียวิทยำคลินิก
(Clinical Bacteriology Laboratory)
รายวิชาบัง คับก่ อ น: 135-313 แบคที เ รี ย วิท ยาคลิ นิ กหรื อ
เรี ยนร่ วมกัน
ปฏิบตั ิการความปลอดภัยในการปฏิบตั ิทางจุล
ชี ว วิ ท ยา เทคนิ ค การท าปลอดเชื้ อ การตรวจโดยกล้อ ง
จุ ล ทรรศน์ การทดสอบปฏิ กิ ริย าชี วเคมี เ ชื้ อ แบคที เ รี ย ที่ มี
ความส าคัญ ทางการแพทย์ที่ พ บบ่ อ ย การเก็ บ รั ก ษาเชื้ อ
แบคทีเรี ย การทดสอบความไวของเชื้ อแบคทีเรี ยต่อยาต้าน
จุลชีพและการตรวจหาฤทธิ์ ของสารต้านจุลชีพในของเหลว
ในร่ างกาย
Microbiological laboratory safety in practice;
sterilization and antiseptic techniques; microscopic
examination; biochemical tests of common medical
important microbes; bacterial preservation; antibiotics
susceptibility test and the determination of their activities
in body fluids
135-315
1(1-0-2)
ไวรัสวิทยำและรำวิทยำคลินิก
(Clinical Virology and Mycology)
รายวิชาบังคับก่ อน: 326-206 จุ ลชี ววิทยา หรื อโดยความ
เห็นชอบของผูส้ อน
คุณสมบัติและลักษณะของเชื้อไวรัสและรา ที่
เป็ นสาเหตุก่อโรคติ ดเชื้ อในคนที่ พบบ่อยในประเทศไทย
พยาธิกาเนิดของโรค
Properties and characteristics of human
pathogenic viruses and fungi commonly found in Thailand;
pathogenesis
135-316
1(0-3-0)
ปฏิบัตกิ ำรไวรัสวิทยำและรำวิทยำคลินิก
(Clinical Virology and Mycology Laboratory)
รายวิชาบังคับก่อน: 135-317 ไวรัสวิทยาและราวิทยาคลินิก
หรื อเรี ยนร่ วมกัน
ปฏิบตั ิการในการตรวจหาและวินิจฉัยแยกเชื้อ
ไวรั สและราที่ มีค วามสาคัญทางการแพทย์ การเก็บสิ่ งส่ ง
ตรวจ การรายงานผลและการแปลผล

Laboratory methods in detecting and
diagnosing clinical important viruses and fungi, specimen
collection, reports and interpretation
135-321
2(2-0-4)
ภูมคิ ้ มุ กันวิทยำคลินิก
(Clinical immunology)
รายวิชาบังคับก่อน: 135-221 ภูมิคุม้ กันวิทยาพื้นฐาน
ภู มิ คุ ้ ม กั น ต่ อ การติ ด เชื้ อโรค ภู มิ คุ ้ ม กั น
บกพร่ อง ภูมิไวเกิน ภูมิตา้ นเนื้อเยือ่ ตัวเอง ระบบภูมิคุม้ กัน
ที่เกี่ยวข้องกับการปลูกถ่ายอวัยวะ ภูมิคุม้ กันต่อมะเร็ ง การ
ตรวจวิเคราะห์ ในห้องปฏิ บัติการทางวิทยาภูมิคุม้ กัน การ
ควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพของห้องปฏิบตั ิการ
ภูมิคุม้ กันวิทยา
Immunity to infections; immunodeficiency;
hypersensitivity;
autoimmunity;
transplantation
immunology; tumor immunology; laboratory analysis in
immunology; quality control and quality assurance in
clinical immunology
135-322
1(0-3-0)
ปฏิบัตกิ ำรภูมคิ ้ มุ กันวิทยำคลินิก
(Clinical Immunology Laboratory)
รายวิชาบัง คับก่ อน: 135-321 ภู มิคุม้ กัน วิทยาคลิ นิกหรื อ
เรี ยนร่ วมกัน
วิ ธี ต รวจวิ เ คราะห์ ท างภู มิ คุ ้ม กัน วิ ท ยา การ
ตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อด้วยวิธีทางภูมิคุม้ กันวิทยา การนับ
จ านวนประชากรย่ อ ยของลิ ม โฟไซต์ การตรวจหา
แอนติบอดีต่อเนื้อเยือ่ ตนเอง การตรวจหาตัวบ่งชี้มะเร็ ง การ
ตรวจวิเ คราะห์ ภ าวะภู มิ คุ ้ม กัน บกพร่ อ ง เครื่ อ งวิ เ คราะห์
อัต โนมัติ ท างภู มิ คุ ้ม กัน วิ ท ยา การสอบทวนวิธี ก ารตรวจ
วิเคราะห์
Concepts in immunoassays; serological
diagnosis of infectious diseases, CD4/CD8 count, detection
of autoantibodies; detection of tumor markers; laboratory
investigation of immunodeficiency; automation in clinical
immunology; method validation

135-331
2(2-0-4)
เคมีคลินิก 2
(Clinical Chemistry II)
รายวิชาบังคับก่อน: 135-231 เคมีคลินิก 1
การทดสอบหน้าที่ ของตับและ ไต การตรวจ
วิเ คราะห์ โ รคเกี่ ย วกับ หัว ใจ กระดู ก และทางเดิ น อาหาร
สมดุลของกรดด่าง และน้ า เกลือแร่ อิเล็กโทรไลท์ และก๊าซ
ในเลือด เอนไซม์และฮอร์โมนที่สาคัญทางการแพทย์ โรค
พันธุกรรมและการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ
Liver and renal function test; laboratory
analysis of cardiac, bone and gastro-intestinal diseases;
acid-base and water balance, mineral, electrolytes and
blood gases; clinical important enzymes and hormones;
inherited diseases and laboratory tests
135-332
1(0-3-0)
ปฏิบัตกิ ำรเคมีคลินิก 2
(Clinical Chemistry Laboratory II)
รายวิชาบังคับก่อน: 135-331 เคมีคลินิก 2 หรื อเรี ยนร่ วมกัน
การตรวจวิเคราะห์ ห น้าที่ การทางานของตับ
ไต หัว ใจ กระดู กและทางเดิ น อาหารในห้ อ งปฏิ บัติ ก าร
วิธีการวินิจฉัยสมดุลของกรดด่าง น้ า เกลือแร่ อิเล็กโทรไลท์
และก๊าชในเลือด หลักการตรวจวิเคราะห์โดยใช้จุดยุติ และ
จลนศาสตร์ การหาปริ มาณเอนไซม์ ฮอร์ โมน วิตามิน และ
สารต่างๆ จากสิ่ งส่งตรวจทางคลินิก
Laboratory analysis of liver, kidney, heart,
bone and gastro-intestinal function tests; diagnostic
methods for acid-base balance, water, mineral, electrolytes
and blood gases; principle of end point and kinetic
analysis; determination of enzyme, hormone, vitamin and
substances from clinical specimens
135-333
2(2-0-4)
เคมีคลินิก 3
(Clinical Chemistry III)
รายวิชาบังคับก่อน: 135-333 เคมีคลินิก 2
สารบ่งชี้มะเร็ ง การประเมินภาวะโภชนาการ
วิตามินและธาตุปริ มาณน้อย การเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีใน

ผูป้ ่ วยสู งอายุ เด็ก และหญิงมีครรภ์ ยา สารพิษ สารระเหย
และการติ ด ตามการรั กษา การตรวจทางเคมี ค ลิ นิ กด้ว ย
เครื่ องวิเคราะห์ อตั โนมัติ ระบบประกันคุ ณภาพและการ
ควบคุมคุณภาพ การเลือกและประเมินวิธีการตรวจวิเคราะห์
การตรวจวิเคราะห์ที่จุดดูแลรักษาผูป้ ่ วย การรายงานและการ
แปลผลการทดสอบ
Tumor markers; assessment of nutrition,
vitamin and trace elements; biochemical changes in
geriatric pediatric and pregnant patients; drug, toxic,
volatile substances and therapeutic drug monitoring;
automation in clinical chemistry; quality assurance and
quality control; method selection and evaluation; point-ofcare testing; report and evaluation
135-334
1(0-3-0)
ปฏิบัตกิ ำรเคมีคลินิก 3
(Clinical Chemistry Laboratory III)
รายวิชาบังคับก่อน: 135-333 เคมีคลินิก 3 หรื อเรี ยนร่ วมกัน
การวิ เ คราะห์ ห าปริ ม าณวิ ต ามิ น ในสิ่ ง ส่ ง ตรวจ
ทางการแพทย์ การใช้ เ ครื่ องวิ เ คราะห์ อ ั ต โนมั ติ ใ น
ห้อ งปฏิ บัติ การเคมี ค ลิ นิ ก การหาปริ ม าณยาและสารพิ ษ
การควบคุ มคุ ณภาพ การสอบเที ยบวิธีการตรวจวิเ คราะห์
การบริ หารจัดการในห้องปฏิบตั ิการเคมีคลินิก กรณี ศึกษา
Analysis of vitamins in clinical specimen;
automation in clinical chemistry laboratory; determination
of drug and toxic substances; quality control; method
validation; clinical chemistry laboratory management; case
studies
135-341
3(3-0-6)
โลหิตวิทยำ
(Hematology)
รายวิชาบังคับก่อน: 338 -213 สรี รวิทยาสาหรั บนักศึ กษา
เทคนิคการแพทย์ หรื อโดยความเห็นชอบของผูส้ อน
ความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับส่วนประกอบของเลือด
การสร้ างเม็ดเลือด รู ปร่ างและส่ วนประกอบของเม็ดเลือด
แดง เม็ด เลื อ ดขาว และเกล็ ดเลื อด ระบบการแข็งตัวของ
เลือด การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด เครื่ องนับเซลล์
เม็ดเลือดอัตโนมัติ และการควบคุมคุณภาพ

Basic knowledge of blood components;
hemopoiesis; morphology and components of red blood
cell, white blood cell and platelets; blood coagulation
system; complete blood count; automatic blood cell
counters and quality control
135-342
1(0-3-0)
ปฏิบัตกิ ำรโลหิตวิทยำ
(Hematology Laboratory)
รายวิชาบังคับก่อน: 135-341 โลหิ ตวิทยาหรื อเรี ยนร่ วมกัน
สารกันเลือดแข็ง เทคนิคการเจาะและเก็บเลือด
การเตรี ยมและการย้อมแผ่นฟิ ล์มเลือด วิธีการตรวจวัดความ
สมบูรณ์ของเม็ดเลือด การหาอัตราการตกตะกอนของเม็ด
เลือด และการตรวจวิเคราะห์โดยใช้เครื่ องนับเซลล์เม็ดเลือด
อัตโนมัติ
Anticoagulants; techniques in puncture and
blood collection; preparation and staining of blood film;
measurement of complete blood count; ESR; automatic
blood cell analyzer
135-343
3(3-0-6)
โลหิตวิทยำคลินิก
(Clinical Hematology)
รายวิชาบังคับก่อน: 135-341 โลหิ ตวิทยา
โรคที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางโลหิ ตวิทยา
มะเร็ งเม็ดเลือดขาว โลหิ ตจาง ความผิดปกติของเกล็ดเลือด
ความผิดปกติ ของระบบสารกันเลือดแข็ง และการเปลี่ ยน
ถ่ายไขกระดูก
Diseases relating disorders in hematology;
leukemia, anemia, platelet disorder, blood coagulation
system disorder; bone marrow transplantation
135-344
1(0-3-0)
ปฏิบัตกิ ำรโลหิตวิทยำคลินิก
(Clinical Hematology Laboratory)
รายวิชาบังคับก่ อน: 135-343 โลหิ ตวิทยาคลิ นิกหรื อเรี ยน
ร่ วมกัน

การตรวจความสมบูรณ์ของเลือดในโรคทาง
โลหิ ต วิท ยา การตรวจแผ่ น ฟิ ล์ม เลื อ ด เทคนิ ค พิ เ ศษทาง
โลหิ ตวิทยา และกรณี ศึกษาทางโลหิ ตวิทยา
Complete blood counts in hematologic
disorders; examination of blood films; advance techniques
in hematology; case studies in hematology
135-361
2(2-0-4)
วิทยำศำสตร์ กำรบริกำรโลหิต 1
(Transfusion Science I)
รายวิชาบังคับก่อน: 135-221 ภูมิคุม้ กันวิทยาพื้นฐาน หรื อ
โดยความเห็นชอบของผูส้ อน
พัฒ นาการของเวชศาสตร์ การบริ การโลหิ ต
ภูมิคุม้ กันและพันธุกรรมของหมู่เลือด การตรวจหาหมู่เลือด
ระบบต่าง ๆ เทคนิ คแอนติโกลบูลิน การคัดเลือก เจาะเก็บ
และตรวจเลื อ ดผู ้บ ริ จ าค การเตรี ย ม การเก็ บ และการใช้
ส่ ว นประกอบของเลื อ ด การทดสอบความเข้ากัน ได้ข อง
เลื อด การตรวจหาชนิ ดของแอนติ บอดี โรคเม็ดเลือดแดง
แตกและการให้ เ ลื อ ดในทารกแรกคลอด ระบบประกัน
คุณภาพ
Development of transfusion medicine;
immunological aspects and genetic of human blood group;
testing blood groups; antiglobulin test; selection, collection
and donor blood processing, preparation, storage and
appropriate utilization blood components; hemolytic
disease of the newborn and blood transfusion; quality
assurance in transfusion science laboratory
135-362
1(0-3-0)
ปฏิบัตกิ ำรวิทยำศำสตร์ กำรบริกำรโลหิต 1
(Transfusion Science Laboratory I)
รายวิชาบังคับก่อน: 135-361 วิทยาศาสตร์ การบริ การโลหิ ต
1 หรื อเรี ยนร่ วมกัน
การทดสอบหาหมู่ เ ลื อ ดระบบเอบี โ อและ
ระบบอื่น หาความแรงของแอนติบอดี เตรี ยมเซลล์มาตรฐาน
เอบีโอ ทดสอบแอนติโกลบูลิน ทดสอบความเข้ากันได้ของ
เลือด ตรวจหาชนิ ดแอนติบอดี การใช้คอปเปอร์ ซัลเฟตใน
การตรวจกรองความเข้มข้นเลือด การเตรี ยมส่ วนประกอบ

เลือด การค้นหาสาเหตุเอบีโอ / อาร์ เอชที่ทาให้เกิ ดโรคเม็ด
เลือดแดงแตกในทารกแรกคลอด การควบคุมคุณภาพ
Testing of ABO and other blood group; red
cell antibody titration; preparation of standard ABO cell
suspension; antiglobulin tests; crossmatching; antibody
identification; validation of CuSO4 solution for screening
of blood concentration; blood components preparation;
investigation of ABO and/or Rh hemolytic disease of the
newborn; quality control
135-363
2(2-0-4)
วิทยำศำสตร์ กำรบริกำรโลหิต 2
(Transfusion Science II)
รายวิชาบังคับก่อน: 135-361 วิทยาศาสตร์การบริ การโลหิ ต 1
เทคนิ ค พิ เ ศษและเทคนิ ค การดู ด ซั บ /สกั ด
แอนติบอดีบนเม็ดเลือดแดง ความไม่สอดคล้องและปั ญหา
ของการตรวจหมู่ เ ลื อ ดเอบี โ อและเตรี ย มเลื อ ดให้ ผู ้ป่ วย
ปั ญหาแทรกซ้อน การตรวจแยกหาชนิ ดของแอนติบอดีที่มี
มากกว่า 1 ชนิด แอนติเจนและแอนติบอดีของเม็ดเลือดขาว
เกล็ดเลือด เอ็มเอชซี กบั การปลูกถ่ายเนื้ อเยื่อ ระบบประกัน
คุณภาพและการพัฒนางานในงานบริ การโลหิ ต
Special and adsorption/elution techniques;
ABO discrepancies and problems in pre-transfusion
testing; complications in blood transfusion; identification
of multiple red cell antibodies; white blood cell, platelet,
antigens and antibodies; MHC and transplantation; quality
management and development in transfusion services
135-364
1(0-3-0)
ปฏิบัตกิ ำรวิทยำศำสตร์ กำรบริกำรโลหิต 2
(Transfusion Science Laboratory II)
รายวิชาบังคับก่อน: 135-363 วิทยาศาสตร์ การบริ การโลหิ ต
2 หรื อเรี ยนร่ วมกัน
เทคนิ ค พิ เ ศษและเทคนิ ค การดู ด ซั บ /สกั ด
แอนติบอดี บนเม็ดเลือดแดง กรณี ศึกษาความไม่สอดคล้อง
และปั ญหาของการตรวจหมู่เลือดเอบีโอและเตรี ยมเลือดให้
ผูป้ ่ วย การวินิจฉัยปั ญหาแทรกซ้อน การตรวจแยกหาชนิ ด
ของแอนติบอดี มากกว่า 1 ชนิ ด การวิเคราะห์หาชนิ ด MHC

ระบบประกัน คุ ณ ภาพและการพัฒ นางานในงานบริ ก าร
โลหิ ต
Special and adsorption/elution techniques;
case study of ABO discrepancies and problems in pretransfusion testing; investigation of complications in blood
transfusion; identification of multiple red cell antibodies;
MHC typing and analysis; quality management and
development in transfusion services
135-371
1(1-0-2)
กำรบริหำรห้ องปฏิบัตกิ ำรทำงกำรแพทย์
(Clinical Laboratory Administration)
หลั ก การบริ หารงานห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทาง
การแพทย์ การออกแบบและวางระบบงาน ความปลอดภัย
ในห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร การบริ หารเครื่ องมื อ ทรั พ ยากร
บุ ค ลากร งบประมาณ การจัด ซื้ อ และการสื่ อ สาร การ
พัฒนาบุคลากรและวิชาชีพ การควบคุมและประกันคุณภาพ
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร มาตรฐานงานห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารเทคนิ ค
การแพทย์
Principle
of
clinical
laboratory
administration; organization and planning; laboratory
safety; management of instrument, resource, personnel,
budget, purchasing and communication; staff and career
development; quality assurance and quality control;
standardization of medical technology laboratory
135-372
1(1-0-2)
ระเบียบวิธีวจิ ยั ทำงเทคนิคกำรแพทย์
(Research Methodology in Medical Technology)
ตั้ง ค าถามโจทย์วิ จัย เทคนิ ค การแพทย์ และ
วิทยาศาสตร์ การแพทย์ เขียนโครงร่ างวิจยั การใช้สถิติใน
งานวิจัย สื บ ค้น วรรณกรรม โปรแกรมสาเร็ จ รู ป สาหรั บ
จัดการบรรณานุ กรมและเอกสารอ้างอิ ง ออกแบบและวาง
แผนการทดลอง เขียนรายงานวิจยั การตีพิมพ์ผลงานวิจยั ใน
วารสารวิชาการ จรรยาบรรณนักวิจยั
Research questions in medical technology
and in health sciences; proposal preparation; biostatistics;
literature review; reference management programs; design

and plan an experiment; writing research report; publish
research article; research ethics

substances, additive substances, transquilizers, alcohol;
consumers and environmental effects; measuring methods

135-373
1(1-0-2)
กฎหมำยและจรรยำบรรณวิชำชีพเทคนิคกำรแพทย์
(Medical Technology Professional Law and Ethics)
ความรู ้ พ้ืน ฐานเกี่ ย วกับ กฎหมาย กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพเทคนิ คการแพทย์ สิ ทธิ ผปู ้ ่ วย จริ ยธรรม
แห่งวิชาชีพ (จรรยาบรรณวิชาชีพเทคนิคการแพทย์)
ข้อจากัดและเงื่อนไขการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
Basic knowledge of laws; laws related to
medical technology; patient rights; ethics of medical
technology profession; limits and conditions of medical
technology profession

135-472
1(1-0-2)
หลักนิตวิ ทิ ยำศำสตร์
(Principles of Forensic Science)
หลักการพื้น ฐานทางนิ ติวิทยาศาสตร์ ใ นการ
สื บสวนคดีอาชญากรรมและการตาย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
งานนิติวทิ ยาศาสตร์ การเก็บตัวอย่างส่ งตรวจ การถ่ายภาพ
ในสถานที่ เ กิ ด เหตุ การตรวจชัน สู ต รพลิ ก ศพ การตรวจ
พิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล
Basic principles of forensic science in the
investigation of crime and death; laws related to forensic
science; specimen collection; crime scene photography;
principles of autopsy; person identification

135-401
3(1-4-4)
ภำษำอังกฤษสำหรับเทคนิคกำรแพทย์
(English for Medical Technology)
ฝึ กทักษะการฟัง อ่าน สนทนาภาษาอังกฤษใน
งานเทคนิ คการแพทย์ งานวิ ท ยาศาสตร์ การแพทย์
ภาษาอังกฤษทัว่ ไปในการปฏิบตั ิงานในโรงพยาบาล แนะนา
ห้องปฏิ บตั ิการเวชศาสตร์ ชนั สู ตรและหน่ วยต่างๆ พูดและ
รายงานในที่ประชุมวิชาการ สัมมนา
Practical skill in English listening, reading
and conversation in medical technology profession, health
sciences professions; common English conversation in
hospital; introduce the clinical laboratory and the special
units; speak and present in academic conference, seminar
135-471
พิษวิทยำ
(Toxicology)

135-473
1(0-3-0)
ปฏิบัตกิ ำรพิษวิทยำและนิติวทิ ยำศำสตร์
(Toxicology and Forensic Science Laboratory)
รายวิชาบังคับก่อน: 135-471 พิษวิทยาและ 135-472 หลัก
นิติวทิ ยาศาสตร์หรื อเรี ยนร่ วมกัน
ปฏิ บตั ิการพิษวิทยาและนิ ติวิทยาศาสตร์ การ
ตรวจวิเคราะห์ วตั ถุพยาน การตรวจกรองยา การตรวจหา
ปริ มาณยา โลหะหนัก แอลกอฮอล์ สารเสพติด สารระเหย
การตรวจกรองและการตรวจยืนยันสารพิษ
Laboratory practice in toxicology and
forensic science; evidence analysis, drug screening, drug
determinations, heavy metals, alcohol, drug abuse, volatile,
screening and confirmatory tests for toxic substances

1(1-0-2)

ความส าคัญ และความเป็ นพิ ษ ของยาและ
สารพิษ โลหะหนัก สารกัดกร่ อน สารระเหย สารเสพติ ด
สารกล่อมประสาท แอลกอฮอล์ ผลกระทบต่อผูบ้ ริ โภค และ
สิ่ งแวดล้อม การตรวจวัดระดับ
Significance and toxicity of drugs, toxic
substance, heavy metals, corrosive substances, volatile

135-474
1(1-0-2)
คลินิกสัมพันธ์ เทคนิคกำรแพทย์
(Clinical Correlation in Medical Technology)
กรณี ศึ กษา โดยการบู ร ณาการผลการตรวจ
วิ เ คราะห์ ทางห้ อ งปฏิ บั ติ การ กั บ การแปลผลแล ะ
ความสัมพันธ์กับอาการของโรค โดยการศึ กษาค้นคว้าหา
เหตุผลด้วยตนเอง และอภิปราย

Case studies using clinical correlation related
to the laboratory diagnosis and interpretation relevant to
symptoms; self study and discussions
135-475
1(0-3-0)
เทคนิคกำรแพทย์ ชุมชน
(Community Medical Technology)
บทบาทของนั ก เทคนิ ค การแพทย์ใ นการ
ให้ บ ริ การสุ ขภาพในชุ ม ชน ออกส ารวจสุ ขอนามั ย
สภาพแวดล้อ ม และวางแผนการให้ บ ริ ก ารทางเทคนิ ค
การแพทย์กบั ชุมชน
Role of medical technologist in community
health; community health survey; fieldwork planning and
community service
135-476
1(1-0-2)
เวชศำสตร์ ชันสู ตรทันสมัย
(Modern Laboratory Medicine)
วิ ท ย าก าร ทั น ส มั ย ค ว าม ก้ า ว ห น้ า ท า ง
เทคโนโลยี ที่ ใ ช้ใ นงานเวชศาสตร์ ชัน สู ต ร งานวิ จัย ทาง
การแพทย์และวิทยาศาสตร์ การแพทย์ เพื่อการวินิจฉัย การ
รั ก ษา การพยากรณ์ และการติ ด ตามผลการรั ก ษาโรค
เทคโนโลยีเซลล์ตน้ กาเนิด เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์
Modern sciences and technology in
laboratory investigation; current researches in medicine
and health science for diagnoses, treatment, prognoses and
follow up; stem cells technology; assisted reproductive
technology
135-491
1(0-2-1)
สัมมนำเทคนิคกำรแพทย์
(Seminar in Medical Technology)
การน าเสนอบทความวิ ช าการด้า นเทคนิ ค
การแพทย์โดยค้นคว้าจากวารสารในเรื่ องที่สนใจ
Presentation of academic papers relating
various fields in medical technology by searching the
interesting issues from journals

135-492
1(0-3-0)
โครงงำนวิจยั เทคนิคกำรแพทย์
(Research Project in Medical Technology)
การฝึ กทาวิจยั ด้านเทคนิ คการแพทย์โดยอยูใ่ น
การดู แลของอาจารย์ที่ปรึ กษาในสาขาที่ สนใจ การเขี ย น
โครงร่ างการวิจยั นาเสนอผลงานวิจยั เขียนรายงานการวิจยั
Medical technology research training in the
field of interest under supervision; writing the proposal;
presentation of the research works; writing research report
135-493
6(0-36-0)
ฝึ กงำนทำงเทคนิคกำรแพทย์
(Practical Training in Medical Technology)
ฝึ กงานในห้องปฏิบตั ิการเวชศาสตร์ ชนั สู ตรที่
ได้รับการรับรองมาตรฐานภายใต้การดู แลแนะนาโดยนัก
เทคนิคการแพทย์ที่ทาหน้าที่ประจา มีการฝึ กงานหมุนเวียน
ครอบคลุม 5 สาขา คื อ จุ ลชี ววิทยาคลิ นิก วิทยาภูมิคุม้ กัน
คลิ นิ ก เคมี ค ลิ นิ ก โลหิ ต วิ ท ยาคลิ นิ ก จุ ล ทรรศนศาสตร์
คลินิกและวิทยาศาสตร์ การบริ การโลหิ ต ฝึ กฝนทักษะการ
ปฏิ สั ม พัน ธ์ แ ละทัก ษะสั ง คม การเก็ บ ตัว อย่า งส่ ง ตรวจ
ปฏิ บตั ิการทดสอบในห้องปฏิ บตั ิการ การตรวจวิเคราะห์
ทางห้องปฏิ บัติการ การรายงานผลและการแปลผล การ
ควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพ
Practical training in certified clinical
laboratories under supervision by medical technologists in
charge; the training rotation covering 5 sections namely
clinical microbiology, clinical immunology, clinical
chemistry, clinical hematology, clinical microscopy,
transfusion science; practice social and communication
skills; specimen collection; laboratory analysis; report
and interpretation; quality control and quality assurance

