รายละเอียดรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

30 หนว่ ยกิต

กลุม่ วิชาสังคมศาสตรแ์ ละมนุษยศาสตร์

11 หนว่ ยกิต

มมศท 100 การศึกษาทัว่ ไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ 3(3-0-6)
วิชาบังคับกอ่ น: ความหมาย ความสาคัญ และความสัมพันธ์ของวิชาศึกษาทั่วไปกับวิชาชีพ / วิชาเฉพาะ ความเชื่อมโยงสัมพันธ์
ระหว่า งพฤติก รรมกับ คุณ สมบั ติข องจิตใจ ความสามารถในการคิด วิเ คราะห์ สัง เคราะห์อย่าง มี วิจารณญาณ
คุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์ การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบของเหตุการณ์ / สถานการณ/์ ปั ญหา
และการสังเคราะห์แนวทางแกไ้ ขป้องกันปั ญหา หรือปรับปรุงพัฒนาเหตุการณ์ / สถานการณ์ เพื่อคุณประโยชนต์ อ่
ตนเอง ผูอ้ ่นื และสังคมการประยุกตค์ วามรู้เพื่อเสนอแนวทางแกไ้ ขปั ญหากรณีศึกษา
สมสค 160 หลักการบริหาร 2(2-0-4)
วิชาบังคับกอ่ น : พื้นฐานทางดา้ นการบริหาร การทางานเป็ นหมูค่ ณะ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ปรัชญาและพัฒนาการทางทฤษฎี
ทางการบริหาร ลักษณะทัว่ ไปของการบริหารเปรียบเทียบ การบริหารราชการกับการบริหารธุรกิจ การจัดองคก์ าร
หลักและกระบวนการบริหาร แนวคิดและรูปแบบของการบริหารงานในสมัยใหม่
ศรกอ 104 จริยธรรมสาหรับวิชาชีพสุขภาพ2 (2-0-4)
วิชาบังคับกอ่ น: หลักการและแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับจริยศาสตร์ หลักจริยธรรมในวิชาชีพกายอุปกรณ์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
กฎหมายในวิชาชีพกายอุปกรณ์ สิทธิของผูป้ ่ วย สิทธิโดยอิสระของผูป้ ่ วยในการเลือกวิธีรักษาตนเอง ความสัมพันธ์
ระหวา่ งแพทยก์ ับผูป้ ่ วย หลักการให้ขอ้ มูลให้คาปรึกษา และให้คาแนะนาแกผ่ ปู้ ่ วย การปฏิบัติตัวตอ่ ผูป้ ่ วยแบบองค์
รวม พฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านการให้คาปรึกษาและการสื่อสาร ประเด็นทางจริยธรรมและการแกป้ ั ญหาใน
วิชาชีพกายอุปกรณ์ การวิเคราะหป์ ั ญหาจริยธรรมทางการแพทย์
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กลุม่ วิชาภาษา

9 หนว่ ยกิต

ศศภท 100 ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3 (2-2-5)
วิชาบังคับกอ่ น: ศิลปะการใช้ภาษาไทย ทักษะการใช้ภาษาไทยในดา้ นการพูด การฟั ง การอ่าน การเขียนและการคิด เพื่อการ
สื่อสารไดอ้ ยา่ งถูกตอ้ ง เหมาะสม
ศศภอ 103 ภาษาอังกฤษ ระดับ 1 3 (2-2-5)
วิชาบังคับกอ่ น: โครงสร้าง ไวยากรณ์ และศัพท์ภาษาอังกฤษในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน ใน
ลักษณะของบูรณาการทักษะการฟั ง พูด อา่ น และเขียนภาษาอังกฤษ รวมทัง้ กลยุทธใ์ นการอา่ นบทความ การเขียน
ในระดับประโยค การฟั งเพื่อจับใจความสาคัญ การออกเสียง และการพูดสื่อสารในชัน้ เรียนระดับบทสนทนา
ศศภอ 104 ภาษาอังกฤษ ระดับ 2 3 (2-2-5)
วิชาบังคับกอ่ น: คาศัพท์ สานวน ไวยากรณ์ และการใช้ภาษาอังกฤษในบริบททางสังคมปั จจุบัน ทักษะการสนทนาในกลุ่มยอ่ ย
ทักษะการเขียนในระดับยอ่ หนา้ และเนื้อหาการอา่ นและการฟั งเรื่องตา่ งๆ
ศศภอ 105 ภาษาอังกฤษ ระดับ 3 3 (2-2-5)
วิชาบังคับกอ่ น: กลยุทธท์ ี่สาคัญในทักษะการใช้ภาษาทั้งสี่ การอ่านและการฟั งจากแหลง่ ต่างๆ การพูดในชีวิตประจาวัน และการ
เขี ย นระดั บ ย่อ หน้า และเรี ย งความสั้ น ๆ รวมทั้ ง ทั ก ษะย่ อ ย คื อ ไวยากรณ์ การออกเสี ย งและค าศั พ ท์ เน้ น
ภาษาอังกฤษทีใ่ ช้ในชีวิตประจาวันและการอา่ นเชิงวิชาการ และเนื้อหาเกีย่ วกับสังคมโลก
ศศภอ 106 ภาษาอังกฤษ ระดับ 4 3 (2-2-5)
วิชาบังคับกอ่ น: บูรณาการทักษะภาษาอังกฤษ โดยการฝึ กอา่ นขา่ ว บทความวิจัย ความคิดเห็น และเนื้อหาทางวิชาการ เพื่อความ
เขา้ ใจและคิดอยา่ งวิเคราะห์ จากแหลง่ ต่างๆโดยเนน้ ประเด็นซึ่งช่วยให้นักศึกษารู้เกี่ยวกับสังคมโลก ฝึ กการฟั ง
ขา่ ว การบรรยายและสุนทรพจนจ์ ากสื่อมัลติมีเดียและอินเตอร์เน็ต การสนทนาในสถานการณต์ า่ งๆ รวมทัง้ การฝึ ก
พูด ในที่ชุ ม ชน การน าเสนอและการท าบทบาทสมมุ ติ ฝึ กการเขี ยนเรี ย งความรู ป แบบโดยใช้ ก ารอ้ า งอิ ง และ
บรรณานุกรม ทัง้ นีร้ วมทัง้ การฝึ กทักษะยอ่ ย เช่น ไวยากรณ์ การออกเสียงและคาศัพทใ์ นบริบททีเ่ หมาะสม
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กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร-์ คณิตศาสตร์

10 หนว่ ยกิต

วทศท 121 วิทยาศาสตร์ชีวภาพเพื่อสุขภาวะ 2 (2-0-4)
วิชาบังคับกอ่ น: การเปลีย่ นแปลงในศตวรรษที่ 21 ทีม่ ีผลตอ่ สุขภาวการณเ์ ปลีย่ นแปลงทางสังคม การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ
และมลพิษ การพัฒนาทางชีวภาพเพื่อการมีสุขภาวะ เทคโนโลยีทางชีวภาพ เซลล์ต้นกาเนิด ยีนบาบัด เทคโนโลยี
วัคซีน และชีววิทยาสังเคราะห์
วทศท 132 การตัดสินใจโดยใช้หลักสถิติ 2 (2-0-4)
วิชาบังคับกอ่ น: แนวคิดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมขอ้ มูล ประเภทของขอ้ มูล การนาเสนอขอ้ มูลเชิงปริมาณ การเลือกใช้วิธีการและ
เครื่ อ งมื อ ที่เ หมาะสมในการวิ เ คราะห์ ข้อ มู ล การสรุ ป ผล อภิ ป รายผล เพื่ อ น าไปช่ ว ยในการตั ด สิ น ใจในการ
แกป้ ั ญหาโดย ใช้หลักสถิติ
วทศท 103 ฟิ สิกสส์ าหรับผูป้ ระกอบการในอนาคต 3 (3-0-6)
วิชาบังคับกอ่ น: หลักการเชิงฟิ สิกสข์ องนวัตกรรมตา่ งๆ ที่ผูป้ ระกอบการในอนาคตควรจะรูเช่น อุปกรณท์ ี่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
นวัตกรรมที่เกี่ยวกับอุปกรณฉ์ ลาดเพื่อการดูแลสุขภาพ อุปกรณป์ ระหยัดพลังงาน ฟิ สิกสก์ ับความปลอดภัยและ
สิง่ แวดลอ้ ม การ เสนอแนวคิดเกีย่ วกับการพัฒนานวัตกรรมทีอ่ าศัยหลักการทางฟิ สิกส์ผา่ นการทางานเป็ นทีมและ
การสื่อสารตอ่ บุคคลอื่น
วทคม 100 เคมีเชิงบูรณาการ 3 (3-0-6)
วิชาบังคับกอ่ น : คาจากัดความ พัฒนาการและความเป็ นมาของวิชาเคมี การค้นพบอะตอมและโมเลกุล สมบัติของ ธาตุและการ
เกิดเป็ นสารประกอบ ปรากฏการณ์ธรรมชาติเกี่ยวกับพฤติกรรมและสมบัติของโมเลกุลในภาวะแก๊ส ของเหลว
และของแข็ง ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจาวัน และปั จจัยที่มีอิทธิพลตอ่ ปฏิกิริยา สารประกอบธรรมชาติ และสาร
สมั ย ใหม่ที่ มี ส มบั ติ ต ามประสงค์ ปั ญหาที่ เ กิ ด จากการพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละผลกระทบต่ อ สิ่ ง มี ชี วิ ต และ
สิง่ แวดลอ้ ม

8/18 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์

หมวดวิชาชีพ/วิชาเฉพาะ
กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร-์ คณิตศาสตร์

111 หนว่ ยกิต
3 หนว่ ยกิต

วทชว 117 หลักมูลของชีวติ 2 (1.5-1-3.5)
วิชาบังคับกอ่ น : การจัดจาแนกอาณาจักรของสิง่ มีชีวิต การสืบพันธุแ์ ละชีววิทยาการเจริญของคนและสัตว์อ่ืน การทางานของระบบ
ตา่ งๆในร่างกายคนและสัตว์ รวมทัง้ โรคและความผิดปกติบางประการของระบบประสาท อวัยวะรับความรู้สึกและ
ตอบสนอง ระบบยอ่ ยอาหาร ระบบตอ่ มไร้ทอ่ ระบบแลกเปลี่ยนแกส๊ ระบบหมุนเวียนโลหิต และระบบภูมิคุ้มกัน
และปฏิบัติการพื้นฐานทางชีววิทยา
วทฟส 110 ปฏิบัติการฟิ สิกสท์ วั่ ไป 1(0-3-1.5)
วิชาบังคับกอ่ น : การทดลองฟิ สิกสพ์ ้นื ฐานทีเ่ กีย่ วขอ้ งกับหลักสูตรฟิ สิกสท์ นี่ ักศึกษาแตล่ ะคณะกาลังศึกษา

กลุม่ วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์การแพทย์

18 หนว่ ยกิต

ศรกว 219 กายวิภาคศาสตร์ 4(3-2-7)
วิชาบังคับกอ่ น : สอบผา่ นทุกรายวิชาในชัน้ ปี ที่ 1
มหกายวิภาคของร่างกายมนุษยใ์ นดา้ นโครงสร้าง หนา้ ทีก่ ารทางานและความสัมพันธร์ ะหวา่ งโครงสร้างตา่ งๆ ของ
สว่ นศีรษะ หนา้ และลาคอ แขนและร่างแหเสน้ ประสาทระดับแขน ผนังหนา้ อกและอวัยวะภายในช่องอก ผนัง
ทอ้ งและอวัยวะภายในช่องทอ้ ง ผนังลาตัวทางดา้ นหลัง กระดูกสันหลังและไขสันหลัง โครงสร้างต่าง ๆ ของขา
ร่างแหเส้นประสาทระดับบั้นเอวและกน้ กบ ผนังเชิงกรานและอวัยวะภายในช่อง เชิงกราน สมอง กายวิภาค
สว่ นผิวและปฏิบัติการชาแหละศพ
ศรสร 219 สรีรวิทยา 2 (2-0-4)
วิชาบังคับกอ่ น : สอบผา่ นทุกรายวิชาในชัน้ ปี ที่ 1
หนา้ ที่และกลไกการทางานของระบบต่างๆ ในภาวะปกติของร่างกายมนุษย์ ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก ระบบ
ไหลเวียนเลือด ระบบหายใจ ระบบตอ่ มไรท้ อ่ ระบบขับถ่ายปั สสาวะ ระบบทางเดินอาหาร เมตาบอลิซึม และ
การควบคุม อุณหภูมิกาย
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ศรพย 219 พยาธิวทิ ยา 2 (1-2-3)
วิชาบังคับกอ่ น : เคยศึกษาหรือศึกษารว่ มกับวิชา ศรกว ๒๑๙ และ ศรสร ๒๑๙
สาเหตุ กลไก และการเปลีย่ นแปลงพื้นฐานของเซลลแ์ ละเนื้อเยื่อของร่างกายเมื่อเกิดโรค และพยาธิวิทยาของโรค
ตามระบบทีม่ ีความสาคัญและ/หรือพบบอ่ ย
ศรพค 211 พยาธิวทิ ยาคลินกิ 1 (1-0-2)
วิชาบังคับกอ่ น : หลักการสืบคน้ การตรวจทางหอ้ งปฏิบัติการดา้ นจุลทรรศนศาสตร์ เคมีคลินิก วิทยาเซรุ่ม โลหิตวิทยา และพยาธิ
วิทยาคลินิกระดับโมเลกุล
ศรกอ 211 ชีวกลศาสตร์ 3 (3-0-6)
วิชาบังคับกอ่ น : หลักการพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ การวิเคราะห์ทางคิเนติกสแ์ ละคิเนมาติกสข์ องการเคลื่อนไหวแบบเชิงเส้นและเชิงมุม ชี
วกลศาสตร์พ้นื ฐานของระบบกลา้ มเนื้อ กระดูก การจัดทรงท่าและกลไกการควบคุมการทรงท่าที่ดี การวิเคราะห์การเดิน
ปกติของมนุษย์ และการเดินทีผ่ ิดปกติ ศึกษาสภาพการทางานทีม่ ีความสัมพันธร์ ะหวา่ งสว่ นตา่ งๆของร่างกายมนุษยแ์ ละ
สิ่งแวดล้อม ชีวกลศาสตร์ กลไกการทางาน และแรงที่กระทาต่อรยางค์สว่ นบนและสว่ นล่าง รวมถึงกระดูกสันหลังของ
รา่ งกายมนุษย์ การประยุกตค์ วามรูพ้ ้นื ฐานทางชีวกลศาสตรข์ องรา่ งกายกับกายอุปกรณเ์ สริมและกายอุปกรณเ์ ทียม
ศรจว 211 จิตวิทยาปฏิบัติสาหรับผูป้ ่ วยทีม่ ีความพิการทางกาย 1 (1-0-2)
วิชาบังคับกอ่ น : พื้นฐานดา้ นจิตวิทยา จิตวิทยาคลินิก ปฏิกิริยาทางจิตใจตอ่ การสูญเสีย วิธีการเขา้ หาและติดตอ่ สื่อสารกับผูป้ ่ วย/
ทีม่ ีความพิการทางกาย
ศรวฟ 211 เวชศาสตร์ฟ้ื นฟู 3 (3-0-6)
วิชาบังคับกอ่ น : เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมกับวิชา ศรพย ๒๑๙
ความหมายและวัตถุประสงค์ของการฟื้ นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย ทีมงานฟื้ นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย หลักการเบื้องต้น
เกีย่ วกับการประเมินและการฟื้ นฟูสภาพผูป้ ่ วย เวชศาสตร์ฟ้ื นฟูและทีมงาน เป้าหมายและหลักการของการฟื้ นฟู
การประเมินดา้ นการฟื้ นฟู คุณภาพชีวิต กิจวัตรประจาวัน กายภาพบาบัด และกิจกรรมบาบัดในขั้นแนะนา
การตรวจกาลังกลา้ มเนื้อ การตรวจพิสัยของขอ้ การฟื้ นฟูสมรรถภาพของโรคหรือภาวะตา่ ง ๆ ทีพ่ บ
ศรกอ 323 กระบวนการวิจยั ดา้ นกายอุปกรณ์ 2 (2-0-4)
วิชาบังคับกอ่ น : แนะนากระบวนการวิจัย ปั ญหาวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การออกแบบการวิจัย สถิติทางการวิจัย ตัวอยา่ ง
งานวิจัยทางกายอุปกรณ์ สว่ นประกอบของโครงร่างงานวิจัย; การนาเสนองานวิจัย จริยธรรมทางการวิจัย
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กลุม่ วิชาพื้นฐานดา้ นกายอุปกรณ์

7 หนว่ ยกิต

ศรกอ 123 กายอุปกรณข์ นั้ แนะนา 2 (2-0-4)
วิชาบังคับกอ่ น : คาศัพท์และความหมายในกายอุปกรณเ์ ทียมและกายอุปกรณเ์ สริม หนา้ ที่ของนักกายอุปกรณ์ ความรู้เบื้องต้น
เกีย่ วกับคลินิกกายอุปกรณ์ ประวัติกายอุปกรณเ์ ทียมและกายอุปกรณเ์ สริมในประเทศไทย การใหบ้ ริการดา้ นกายอุปกรณใ์ นประเทศและต่างประเทศ จรรยาบรรณ กฎหมายและระเบียบขอ้ บังคับเกี่ยวกับกายอุปกรณ์ การดูแล
แบบผูป้ ่ วยเป็ นศูนยก์ ลาง การฟื้ นฟูสมรรถภาพโดยชุมชน การสื่อสารกับผูป้ ่ วย
ศรกอ 223 วัสดุศาสตร์สาหรับกายอุปกรณ์ 1(1-0-2)
วิชาบังคับกอ่ น : บทน าวั ส ดุส าหรั บ งานกายอุ ปกรณ์ การประยุ กต์ใ ช้แ ละคุณ ลั กษณะของวั ส ดุป ระเภทไม้ การประยุก ต์ใช้ แ ละ
คุณลักษณะของวัสดุประเภทพลาสติก การประยุกต์ใช้และคุณลักษณะ ของวัสดุประเภทหนัง การประยุกต์ใช้และ
คุณ ลั ก ษณะของวั ส ดุ ป ระเภทโลหะ การประยุ ก ต์ใ ช้ แ ละคุ ณ ลั ก ษณะของวั ส ดุ ประเภทผ้า การประยุ ก ต์ใ ช้ แ ละ
คุณลักษณะของวัสดุประเภทสารเคมี
ศรกอ 224 ทักษะเทคนิคทางกายอุปกรณ์ 4 (1-6-5)
วิชาบังคับกอ่ น : ความรู้พ้นื ฐานและการฝึ กทักษะทางเทคนิคทางกายอุปกรณ์ หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทักษะในการใช้
เครื่องมือทางกายอุปกรณ์ เครื่องมือทีใ่ ช้ไฟฟ้าและเครื่องจักร วัสดุทใี่ ช้ในกายอุปกรณ์ วัสดุศาสตร์ หลักการการ
เลือกใช้วสั ดุ

กลุม่ วิชากายอุปกรณ์

83 หนว่ ยกิต

ศรกอ 225 การประเมินผูป้ ่ วยและการวิเคราะห์การเดิน 2 (1-2-3)
วิชาบังคับกอ่ น : ขอ้ มูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการตรวจประเมินคนไข้ วิธีการซักประวัติ หลักการตรวจประเมินคนไข้ วิธีการตรวจประเมิน
คนไขส้ าหรับกายอุปกรณเ์ สริม วิธีการตรวจประเมินคนไขส้ าหรับกายอุปกรณเ์ ทียม การประยุกตข์ อ้ มูลที่ไดเ้ พื่อการ
วางแผนการรักษา เครื่องมือสาหรับการวิเคราะห์การเดิน ทา่ เดินปกติ ทา่ เดินทีผ่ ิดปกติ หลักการวิเคราะห์การเดิน
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ศรกอ 235 วิทยาการกายอุปกรณเ์ สริมระดับเท้าและขอ้ เท้า 3 (3-0-6)
วิชาบังคับกอ่ น : ชีวกลศาสตร์ของรยางคส์ ่วนลา่ ง พยาธิวิทยาของเทา้ การตรวจประเมินร่างกายและการเดินของผูป้ ่ วย หลักการ
พื้นฐานของกายอุปกรณเ์ สริมระดับเท้าและขอ้ เทา้ ความหลากหลายของกายอุปกรณเ์ สริมระดับเท้าและขอ้ เท้า
วัสดุที่ใช้ในการผลิต การพิจารณาคาสั่งการรักษาเพื่อใช้กายอุปกรณเ์ สริมระดับเท้าและขอ้ เท้า การทา Padding
และ Posting รองเท้าและการดัดแปลงรองเท้า หลักการพื้ืนฐานของกายอุปกรณ์เสริมระดับรยางค์ล่าง ความ
หลากหลายของกายอุุปกรณเ์ สริมระดับเทา้ และขอ้ เทา้ หลักการพื้นฐานของการพิจารณาคาสัง่ การรักษาโดยใช้กาย
อุปกรณเ์ สริมระดับเทา้ และขอ้ เทา้
ศรกอ 236 ปฏิบัติการกายอุปกรณเ์ สริมระดับเทา้ และขอ้ เทา้ 5 (0-10-5)
วิชาบังคับกอ่ น : การตรวจประเมินร่างกายและการเดินของผูป้ ่ วย การหล่อแบบและเทคนิคการผลิตแผน่ รองเท้า การทา Padding
และ Posting วิธีการทดลองใสแ่ ละแกไ้ ขอุปกรณแ์ ผน่ รองเทา้ การหลอ่ แบบและเทคนิคการผลิตอุปกรณเ์ สริมระดับ
เท้าชนิด แข็ง วิธีการทดลองใส่และแกไ้ ขอุปกรณเ์ สริมประคองเท้าชนิดแข็ง การหล่อแบบอุปกรณเ์ สริมระดับเท้า
และขอ้ เทา้ วิธีการทดลองใสแ่ ละแกไ้ ขอุปกรณเ์ สริมระดับเทา้ และขอ้ เทา้ เทคนิคการติดตัง้ ขอ้ เทา้ ของอุปกรณเ์ สริม
ศรกอ 237 รองเทา้ ทางการแพทยแ์ ละการปรับแกร้ องเทา้ 3 (1-4-4)
วิชาบังคับกอ่ น : การประเมินความผิดปกติของเทา้ และรยางคส์ ว่ นลา่ ง การพิจารณาทางคลินิกสาหรับการใช้รองเทา้ ทางการแพทย์
และการปรับแก้รองเท้าสาหรับพยาธิสภาพเท้าที่เกี่ยวข้อง แนวทางการรักษาทางกายอุปกรณ์ การเลือกใช้วัสดุ
การออกแบบ การลองสวมใส่ หนา้ ที่ คุณสมบัติทางชีวกลศาสตร์ ขัน้ ตอนวิธีการตัดรองเทา้ ทางการแพทย์ และการ
ปรับแกร้ องเทา้ การใช้รองเทา้ ในการรักษาโรคและความผิดปกติ ผลของการใสร่ องเทา้ และกายอุปกรณเ์ สริมระดับ
เทา้ ที่เหมาะสม การประยุกตใ์ ช้ความรู้เพื่อทาหุ่นรองเทา้ กายอุปกรณเ์ ฉพาะทางเทา้ รองเทา้ ทางการแพทย์ และ
การปรับแกร้ องเทา้
ศรกอ 238 วิทยาการกายอุปกรณเ์ สริมพยุงลาตัว 2 (2-0-4)
วิชาบังคับกอ่ น : ทบทวนกายวิภาคศาสตร์ ชีวกลศาสตร์ โรคหรือภาวะผิดปรกติที่เกี่ยวขอ้ งกับลาตัว หลักการทางดา้ นเวชศาสตร์
ฟื้ นฟูและการออกกาลังการของผูป้ ่ วยทีเ่ กีย่ วขอ้ งกับกระดูกสันหลัง หลักการพิจารณาคาสั่งการรักษา หลักการการ
รักษา ความหลากหลากของกายอุปกรณเ์ สริมส่วนลาตัว แผนการรักษาสาหรับผูป้ ่ วยทีม่ ีภาวะกระดูกสันหลังคด
การประเมินด้วยฟิ ล์มเอกซเรย์ และ การพิจารณาหลักทางชีวกลศาสตร์ต่อการออกแบบกายอุปกรณ์ รวมถึง
เทคนิคการประเมินรา่ งกาย การสื่อสารกับผูป้ ่ วย การหลอ่ แบบ ปรับแตง่ หุ่นปูน การทดลองสวมใสแ่ ละปรับแกไ้ ข
กายอุปกรณเ์ สริมสว่ นลาตัว

12/18 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์

ศรกอ 239 ปฏิบัติการกายอุปกรณเ์ สริมพยุงลาตัว 4 (0-8-4)
วิชาบังคับกอ่ น : การสาธิตและการปฏิบัติเพื่อการรักษาด้วยกายอุปกรณใ์ นผูป้ ่ วยที่มีภาวะผิดปกติของลาตัว การสื่อสารและการ
ประเมินผูป้ ่ วย การพิจารณาคาสั่งกายอุปกรณ์เสริม หลักการทางชีวกลศาสตร์ในการออกแบบกายอุปกรณ์ที่
เหมาะสมต่อผู้ป่วยแต่ละราย การเลือกวัสดุที่เหมาะสม การหล่อแบบ ปรับแต่งหุ่นปูน การทดลองสวมใส่และ
ปรับแก้ไขกายอุปกรณ์เสริมส่วนลาตัวการประเมินการลองสวมใส่และหน้าที่ของอุปกรณ์ การปรับแก้ตามความ
จาเป็ นเพื่อใหไ้ ดก้ ารทางานทีด่ ีทสี่ ุดสาหรับผูป้ ่ วยเฉพาะราย การใหค้ วามรูแ้ กผ่ ูป้ ่ วย ผูด้ ูแลผูป้ ่ วยและครอบครัวใน
การใช้และดูแลกายอุปกรณเ์ สริม
ศรกอ 345 วิทยาการกายอุปกรณเ์ ทียมระดับขอ้ เทา้ และใตเ้ ขา่ 3 (3-0-6)
วิชาบังคับกอ่ น : หลักการทางกายวิภาคและความบกพร่องทางกายภาพและทางการใช้งานที่เกี่ยวขอ้ งกับผูท้ ี่ถูกตัดขาระดับใต้เข่า
และระดับขอ้ เทา้ ขอ้ มูลพื้นฐานและหลักการทางชีวกลศาสตข์ องกายอุปกรณเ์ ทียมสาหรับผูท้ ี่ถูกตัดขาระดับใตเ้ ขา่
และระดับขอ้ เทา้ องคป์ ระกอบตา่ งๆ ความหลากหลากของรูปแบบและวัสดุทใี่ ช้ หลักการตรวจประเมินร่างกายที่
เกีย่ วขอ้ ง การพิจารณาคาสัง่ รูปแบบการรักษาดว้ ยกายอุปกรณ์ หลักการประดิษฐจ์ ัดทา การจัดแนว การลองสวม
ใส่ และการปรับแกไ้ ขกายอุปกรณเ์ ทียมสาหรับผูท้ ถี่ ูกตัดขาระดับใตเ้ ขา่ และระดับขอ้ เทา้ การวิเคราะห์การเดิน การ
ฝึ กเดินกับกายอุปกรณเ์ ทียมระดับใตเ้ ขา่ และระดับขอ้ เทา้ การให้ความรู้แกผ่ ปู้ ่ วย
ศรกอ 346 ปฏิบัติการกายอุปกรณเ์ ทียมระดับขอ้ เทา้ และใตเ้ ขา่ 5 (0-10-5)
วิชาบังคับกอ่ น : การฝึ กปฏิบัติการทาขาเทียมสาหรับผูท้ สี่ ูญเสียรยางคใ์ นระดับใตเ้ ขา่ และระดับขอ้ เทา้ การออกแบบกายอุปกรณ์
ตามหลักชีวกลศาสตร์ การเลือกใช้วัสดุและส่วนประกอบของขาเทียมให้เหมาะสม การตรวจประเมินร่างกาย การ
สื่อสาร การหลอ่ เบา้ ขาเทียม การแตง่ ปูน การขึ้นรูป การจัดแนว การสวมใส่ การวิเคราะห์การเดิน การประเมินและ
การปรับแกไ้ ขปั ญหา
ศรกอ 347 วิทยาการกายอุปกรณเ์ ทียมระดับขอ้ เขา่ และเหนือเขา่ 3 (3-0-6)
วิชาบังคับกอ่ น : ความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ และการทาหนา้ ทีข่ องร่างกาย ทีเ่ กิดจากสูญเสียรยางค์ในระดับขอ้ เขา่ และระดับ
เหนือเข่า การดูแลทางการแพทย์ การดูแลก่อนและหลังการผ่าตัด การพิจารณาคาสั่งการรักษา ชีวกลศาสตร์
องคป์ ระกอบและวัสดุทใี่ ช้ และหลักการประดิษฐ์ หลักการจัดแนวขาเทียม หลักการลองสวมและหลักการปรับปรุง
แนวการเดินดว้ ยกายอุปกรณเ์ ทียมในระดับขอ้ เขา่ และระดับเหนือเขา่
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ศรกอ 348 ปฏิบตั กิ ารกายอุปกรณเ์ ทียมระดับขอ้ เขา่ และเหนือเขา่ 5 (0-10-5)
วิชาบังคับกอ่ น : การสาธิตและการปฏิบัติ เพื่อดูแลความบกพร่องทางกาย จิตใจ และการทาหน้าที่ของร่างกาย ของผูท้ ี่สูญเสีย
รยางค์ในระดับขอ้ เข่า และระดับเหนือเขา่ การประเมิน การดูแลทางการแพทย์ การดูแลก่อนและหลังการผ่าตัด
การพิจารณาคาสัง่ การรักษา ชีวกลศาสตร์ องคป์ ระกอบและวัสดุทใี่ ช้ หลักการประดิษฐจ์ ัดทา การจัดแนวขาเทียม
การลองสวมและการปรับปรุงแนวการเดินด้วยกายอุปกรณเ์ ทียมในระดับข้อเขา่ และระดับเหนือเข่า จริยธรรม
วิชาชีพ สิทธิผปู้ ่ วย หลักมนุษยสัมพันธ์
ศรกอ 358 ปฏิบตั กิ ารคลินกิ กายอุปกรณเ์ ทียม 4 (0-12-4)
วิชาบังคับกอ่ น : การปฏิบัติทางคลินิกทีไ่ ดร้ ับการกากับดูแลในการใหบ้ ริการทางกายอุปกรณเ์ ทียมแกป่ ระชาชนทั่วไป ทบทวนการ
ประเมินทางชีวกลศาสตรแ์ ละทางคลินิก การวิเคราะห์การเดิน รายงานทางการแพทย์ ทบทวนกรณีศึกษาโดยการ
แลกเปลีย่ นความรูร้ ะหวา่ งเพื่อนและอาจารยใ์ นการผลิตหรือปรับแกก้ ายอุปกรณเ์ ทียม การแสดงความสามารถทาง
วิชาชีพ ทัศนคติและมาตรฐานทีเ่ หมาะสม การมีปฏิสัมพันธ์ การติดตอ่ สื่อสาร ความเป็ นมืออาชีพในสถานทีท่ างาน
และการทางานเป็ นทีม การวางแผนและจัดการการปฏิบัติทางคลินิก
ศรกอ 326 เครื่องมือวิจยั ทางคลินกิ กายอุปกรณ์ 2 (1-2-3)
วิชาบังคับกอ่ น : แนะนาเครื่องมือวิจัยทางคลินกิ ดา้ นกายอุปกรณ์ การวัดผลลัพธใ์ นกายอุปกรณ์ การวัดการเคลื่อนไหว การวัด
โหลดและความดัน การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวแบบสามมิติ การวัดการเผาผลาญและการใช้พลังงาน การทดสอบ
ทางกลศาสตร์ การวิเคราะหผ์ ลและแปรผล
ศรกอ 331 วิทยาการกายอุปกรณเ์ สริมระดับเทา้ ขอ้ เทา้ และขอ้ เขา่ 2 (2-0-4)
วิชาบังคับกอ่ น : การประเมินความผิดปกติของรยางค์ส่วนล่าง ได้แก่ ข้อสะโพก ข้อเข่า และข้อเท้า การประเมินทางคลินิกเพื่อ
พิจารณาการออกแบบอุปกรณ์ และการปรับแก้ รักษา ตามพยาธิสภาพที่เกี่ยวข้อง กายอุปกรณ์เสริมระดับข้อ
สะโพกและขอ้ เขา่ เฉพาะสาหรับเด็ก แนวทางการรักษาทางการใช้กายอุปกรณ์ การประเมินในการเลือกใช้วัสดุ
อุ ป กรณ์ คุ ณ สมบั ติ ท างชี ว กลศาสตร์ ข้อ บ่ ง ใช้ ขั้ น ตอนการประดิ ษ ฐ์ การสวมใส่ แ ละการปรั บ แต่ง อุ ป กรณ์
ผลกระทบของกายอุปกรณท์ ี่มีผลตอ่ การรักษา การประเมินปั ญหาทางคลินิกที่มีผลกระทบตอ่ การใช้กายอุปกรณ์
เพื่อประยุกตใ์ นการแกป้ ั ญหาทางคลินิก
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ศรกอ 332 ปฏิบตั กิ ารกายอุปกรณเ์ สริมระดับเทา้ ขอ้ เทา้ และขอ้ เขา่ 3 (0-6-3)
วิชาบังคับกอ่ น : การปฏิบัติเพื่อการประดิษฐอ์ ุปกรณส์ าหรับผูป้ ่ วยทีม่ ีความผิดปกติของรยางคส์ ว่ นลา่ ง ไดแ้ ก่ ขอ้ สะโพก ขอ้ เขา่ และ
ข้อเท้า การประเมิน ทางคลิ นิกเพื่อพิ จารณาการออกแบบอุปกรณ์ และการปรับ แก้ รัก ษา ตามพยาธิสภาพที่
เกี่ยวข้อง แนวทางการรัก ษาทางการใช้ ก ายอุป กรณ์ทางคลิ นิก การประเมิน ในการเลือ กใช้ วัส ดุอุ ป กรณ์เ พื่ อ
สอดคลอ้ งการแผนการรักษา ขอ้ บง่ ใช้ ขั้นตอนการประดิษฐ์ การสวมใสแ่ ละการปรับแตง่ อุปกรณ์ ผลกระทบของ
กายอุปกรณท์ มี่ ีผลตอ่ การรักษา การประเมินปั ญหาทางคลินิกทีม่ ีผลกระทบตอ่ การใช้กายอุปกรณเ์ พื่อประยุกตใ์ น
การแกป้ ั ญหาทางคลินิก
ศรกอ 333 วิทยาการกายอุปกรณเ์ สริมพยุง/ดามแขน 3 (2-2-5)
วิชาบังคับกอ่ น : ทบทวนกายวิภาคศาสตร์ ชีวกลศาสตร์ โรคหรือภาวะผิดปกติทเี่ กีย่ วขอ้ งกับรยางคบ์ น หลักการพิจารณาคาสั่งการ
รักษา วัสดุที่ใช้ในการทากายอุปกรณเ์ สริมส่วนรยางคบ์ น ความหลากหลากของกายอุปกรณเ์ สริมสว่ นรยางคบ์ น
เทคนิคการประเมินร่างกาย การหลอ่ แบบ ปรับแตง่ หุ่นปูน การทดลองสวมใสแ่ ละปรับแกไ้ ขกายอุปกรณเ์ สริมส่วน
รยางคบ์ น
ศรกอ 359 ปฏิบัติการคลินิกกายอุปกรณเ์ สริม 4 (0-12-4)
วิชาบังคับกอ่ น : การปฏิบัติทางคลินิกทีไ่ ดร้ ับการกากับดูแลในการให้บริการทางกายอุปกรณเ์ สริมแกป่ ระชาชนทั่วไป ทบทวนการ
ประเมิ น ทางชี ว กลศาสตร์ แ ละทางคลิ นิ ก รายงานทางการแพทย์ร วมถึ ง ผลการตรวจทางรั ง สี วิ ท ยา ทบทวน
กรณีศึกษาโดยการในการผลิตหรือปรับแกก้ ายอุปกรณเ์ สริม การแสดงความสามารถทางวิชาชีพ ทัศนคติและ
มาตรฐานทีเ่ หมาะสม การมีปฏิสัมพันธ์ การติดตอ่ สื่อสาร ความเป็ นมืออาชีพในสถานที่ทางานและการทางานเป็ น
ทีม การวางแผนและจัดการการปฏิบัติทางคลินิก
ศรกอ 427 เกา้ อีร้ ถเข็นและทีน่ งั่ ดัดแปลงเฉพาะรายสาหรับคนพิการ 2 (1-2-3)
วิชาบังคับกอ่ น : ขอ้ มูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผูใ้ ช้รถเข็นคนพิการ การให้บริการรถเข็นสาหรับคนพิการ การเคลื่อนยา้ ยด้วยรถเข็นคน
พิการ การนั่งตรงและการเคลื่อนย้าย แผลกดทับ รถเข็นคนพิการที่เหมาะสม เบาะรองนั่งและการทาเบาะรองนั่ง
การตรวจและการประเมิน ร่า งกาย การออกแบบรถเข็น คนพิก าร การลองรถเข็น คนพิการ การฝึ กอบรมผู้ใ ช้
การบารุงรักษาและการซ่อมแซม การตรวจติดตามผล
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ศรกอ 447 วิทยาการกายอุปกรณเ์ ทียมระดับแขน 4 (2-4-6)
วิชาบังคับกอ่ น : ภาพรวม ทฤษฎีทั่วไป ระดับของการตัดรยางค์ส่วนบน การบกพร่องทางรยางค์ส่วนบนแต่กาเนิด อุปกรณ์เทียม
สาหรับรยางคส์ ว่ นบน ชีวกลศาสตร์ การพิจารณาวางแผนการรักษา องคป์ ระกอบและวัสดุของอุปกรณเ์ ทียมระดับ
รยางค์ส่วนบน หลักการ การสาธิต และการฝึ กปฏิบัติ การตรวจประเมิน การออกแบบและสั่งอุปกรณ์ การหล่อ
แบบ กลไกการยึด การประดิษฐจ์ ัดทา การจัดแนว การลองสวม การควบคุมและสง่ สัญญาณ การปรับแก้ การทา
สวยงามอุปกรณเ์ ทียมระดับรยางค์ส่วนบน ทักษะการแกไ้ ขปั ญหา การประยุกต์ใช้ความรู้จากทฤษฎีสู่ปฏิบัติ การ
ประเมินตนเอง การทางานแบบเป็ นทีมแบบสหสาขาวิชาชีพ ความเป็ นมืออาชีพ จริยธรรมวิชาชีพ สิทธิผูป้ ่ วย
มนุษยสัมพันธท์ ดี่ ี การสื่อสาร
ศรกอ 448 วิทยาการกายอุปกรณเ์ ทียมระดับเทา้ บางสว่ นและกายอุปกรณเ์ ทียมระดับสะโพก 3 (1-4-4)
วิชาบังคับกอ่ น : ความบกพรอ่ งทางกายภาพและทางการใช้งานในแตล่ ะระดับของผูท้ ี่ถูกตัดเทา้ บางสว่ น ขอ้ มูลพื้นฐานกายอุปกรณ์
เทียมสาหรับผูท้ ี่ถูกตัดเท้าบางส่วน ความหลากหลากของรูปแบบและวัสดุที่ใช้ การพิจารณาคาสั่ง รูปแบบการ
รักษาด้วยกายอุปกรณ์ในแต่ละระดับการตัด หลักการประดิษฐ์จัดทา การลองสวมใส่ และการปรับแก้ไขกาย
อุปกรณเ์ ทียมสาหรับผูท้ ถี่ ูกตัดเทา้ บางสว่ น หลักการทางกายวิภาคและความบกพร่องทางกายภาพและทางการใช้
งานที่เกีย่ วขอ้ งกับผูท้ ี่ถูกตัดขาระดับขอ้ สะโพก ขอ้ มูลพื้นฐานของกายอุปกรณเ์ ทียมสาหรับผูท้ ี่ถูกตัดขาระดับขอ้
สะโพก องคป์ ระกอบตา่ งๆ ความหลากหลากของรูปแบบของเบา้ และขอ้ สะโพกเทียมชนิดตา่ งๆ หลักการตรวจ
ประเมินรา่ งกายทีเ่ กีย่ วขอ้ ง การพิจารณาคาสัง่ รูปแบบการรักษาดว้ ยกายอุปกรณ์ หลักการประดิษฐจ์ ัดทา การจัด
แนว การลองสวมใส่ และการปรับแกไ้ ขกายอุปกรณเ์ ทียมสาหรับผูท้ ี่ถูกตัดขาระดับขอ้ สะโพก การฝึ กเดินกับกาย
อุปกรณ์เทียมระดับข้อสะโพก การฝึ กปฏิบัติผลิตกายอุปกรณ์เทียมสาหรับผู้ที่ถูกตัดเท้าบางส่วนและระดับข้อ
สะโพก
ศรกอ 457 การเตรียมพรอ้ มกอ่ นประสบการณค์ ลินกิ กายอุปกรณ์ 6 (1-15-7)
วิชาบังคับกอ่ น : กระบวนการการรั บเข้า ผู้ป่วยเพื่อ ท ากายอุป กรณ์จนถึง การส่ง มอบอุ ปกรณ์ใ นการให้บ ริก ารในหน่ว ยบริก าร
การศึกษาการเบิกจ่ายกายอุปกรณต์ ามสิทธิการรักษาของผูป้ ่ วย การฝึ กการบริหารจัดการเวลาในการปฏิบัติงาน
การทบทวนการปฏิบัติตนตอ่ ผูป้ ่ วย และการแลกเปลีย่ นความรูจ้ ากกรณีศึกษาตา่ งๆ
ศรกอ 428 โครงการวิจยั ดา้ นกายอุปกรณ์ 3 (0-6-3)
วิชาบังคับกอ่ น : เขียนโครงรา่ งงานวิจัย ดาเนินการวิจัย นาเสนอผลการวิจัย เขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
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ศรกอ 458 ประสบการณค์ ลินิกกายอุปกรณ์ 6 (0-18-6)
วิชาบังคับกอ่ น : การปฏิบัติทางคลินิกเพื่อทากายอุปกรณเ์ ทียมและเสริมชนิดตา่ งๆ ตามทีไ่ ดร้ ับมอบหมายภายใตก้ ารกากับดูแลใน
สถาบันฝึ กอบรม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ/หรือสถาบันร่วม การฝึ กปฏิบัติรวมถึงการตรวจประเมิน
การพิจารณาคาสัง่ การรักษา และทากายอุปกรณเ์ สริมและเทียมทีเ่ หมาะสมกับพยาธิสภาพของผูป้ ่ วย ในทางปฏิบัติ
ทีถ่ ูกตอ้ งทัง้ จริยธรรมวิชาชีพ สิทธิผปู้ ่ วย และมนุษยสัมพันธท์ ดี่ ี
ศรกอ 459 ประสบการณค์ ลินิกกายอุปกรณ์ ณ หนว่ ยงานภายนอก 6 (0-18-6)
วิชาบังคับกอ่ น : การปฏิบัติทางคลินิกเพื่อทากายอุปกรณเ์ ทียมและเสริมชนิดตา่ งๆ ตามทีไ่ ดร้ ับมอบหมายภายใตก้ ารกากับดูแลใน
สถาบันฝึ กอบรม หรือโรงพยาบาลร่วมสอน การฝึ กปฏิบัติรวมถึงการตรวจประเมิน การพิจารณาคาสั่งการรักษา
และทากายอุปกรณเ์ สริมและเทียมทีเ่ หมาะสมกับพยาธิสภาพของผูป้ ่ วย ในทางปฏิบัติทถี่ ูกตอ้ งทัง้ จริยธรรมวิชาชีพ
สิทธิผปู้ ่ วย และมนุษยสัมพันธท์ ดี่ ี

หมวดวิชาเลือกเสรี

6 หนว่ ยกิต

สมมน 103 ศิลปะวิจกั ษ์ 2 (2-0-4)
วิชาบังคับกอ่ น : วิวัฒนาการของวิจิตรศิลป์จากสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ไปสู่อารยธรมของสมัยอารยธรรมอียิปต์ กรีก โรมัน
และสถานที่โบราณ ยุโรปสมัยกลาง สมัยฟื้ นฟูศิลปะวิทยาการสมัยใหม่ การประดิดประดอยเหลือเฟื อศิลปะยุค
ปั จจุบัน รวมทั้งศิลปะของไทย ในจิตรกรรมฝาผนัง พระพุทธรูปสมัยต่างๆ และรูปแบบสถาปั ตยกรรมไทยยุค
ตา่ งๆ จากวัดในประเทศไทย
สมสศ 250 กฎหมายและขอ้ บังคับทีเ่ กีย่ วขอ้ งกับสาธารณสุข 2 (2-0-4)
วิชาบังคับกอ่ น : ความรู้เบื้องตน้ เกีย่ วกับกฎหมายทัว่ ไป กระบวนการยุติธรรม กฎหมายและขอ้ บังคับต่างๆ สาหรับบุคลากรแพทย์
และสาธารณสุข พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลป์ พระราชบัญญัติ
สถานพยาบาล กฎหมายเกี่ย วกั บการทาแท้ง พระราชบัญ ญัติ อาหาร พระราชบัญ ญัติ ยา กฎหมายอาญา
กฎหมายแพง่ และพาณิชย์ กฎกระทรวงตา่ ง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ งตลอดจนกฎระเบียบขอ้ บังคับการปฏิบัติราชการตา่ ง ๆ
ทีเ่ กีย่ วขอ้ งกับการบริหารงานสาธารณสุข
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ศรกอ 435 วิทยาการกายอุปกรณเ์ สริมสาหรับภาวะเท้าปุก 2 (1-2-3)
วิชาบังคับกอ่ น : การประเมินผูป้ ่ วย แนวคิดเกี่ยวกับชีวกลศาสตร์ของรยางค์ส่วนล่าง แนวของขอ้ ต่อ พยาธิสภาพของเด็กเท้าปุก
และทางเลือ กในการรั กษา แผนการรั ก ษาทางกายอุ ปกรณ์เ ฉพาะสาหรับ เด็ กเท้าปุ ก การออกแบบ วัส ดุแ ละ
ส่วนประกอบเพื่อใช้ประกอบแผนการรักษา การประเมินการลองสวมใส่และหนา้ ที่ของอุปกรณ์ การปรับแก้ตาม
ความจาเป็ น เพื่ อ ให้ ได้ก ารทางานที่ดี ที่สุด สาหรับ ผู้ป่ วยเฉพาะราย การให้ค วามรู้แ ก่ผู้ป่ วย ผู้ดู แลผู้ป่วยและ
ครอบครัวในการใช้และดูแลกายอุปกรณเ์ สริม
ศรกอ 436 วิทยาการกายอุปกรณเ์ สริมสาหรับดัดกระโหลกศีรษะ 2 (1-2-3)
วิชาบังคับกอ่ น : การประเมินผูป้ ่ วย มหกายวิภาคศาสตร์และพยาธิของโรคทีเ่ กีย่ วขอ้ ง แนวทางการรักษาทั่วไปและทางกายอุปกรณ์
ชนิดของกายอุปกรณ์เสริมครอบศีรษะ ข้อบ่งชี้ ข้อควรระวัง และข้อห้ามในการใช้อุปกรณ์ วัสดุ การออกแบบ
ขัน้ ตอนและปั จจัยทีม่ ีผลตอ่ การประดิษฐ์ การปรับแกอ้ ุปกรณ์ การใหค้ าแนะนา การใช้ และการดูแลรักษาอุปกรณ์
ศรกอ 437 วิทยาการกายอุปกรณเ์ สริมสาหรับภาวะขอ้ เทา้ ถูกทาลายจากเสน้ ประสาท 2 (1-2-3)
วิชาบังคับกอ่ น : การประเมินผู้ป่วยที่มีภาวะข้อเท้าถูกทาลายจากเส้นประสาทไมท่ างาน แนวคิดเกี่ยวกับชีวกลศาสตร์ของรยางค์
ส่วนล่าง แนวของข้อต่อส่วนเท้า และรบบเส้นประสาทเกี่ยวโยง กลไกพยาธิสภาพของภาวะข้อเท้าถูกทาลายจาก
เส้นประสาทไมท่ างาน และทางเลือกในการรักษา แผนการรักษาทางกายอุปกรณเ์ ฉพาะ การออกแบบ วัสดุและ
สว่ นประกอบเพื่อใช้ประกอบแผนการรักษา การประเมินการลองสวมใสแ่ ละหนา้ ที่ของอุปกรณ์ การปรับแกต้ าม
ความจาเป็ นเพื่อใหไ้ ดก้ ารทางานทีด่ ีทสี่ ุดสาหรับผูป้ ่ วยเฉพาะราย การใหค้ วามรูใ้ นการสวมใส่ การใช้และการดูแล
อุปกรณเ์ สริมรวมถึงการดูแลขอ้ เทา้ และสว่ นทีเ่ กีย่ วขอ้ ง
ศรกอ 449 วิทยาการกายอุปกรณเ์ ทียมเฉพาะรายชนิดซิลิโคน 2 (1-2-3)
วิชาบังคับกอ่ น : ภาพรวมของยางซิ ลิ โ คนรวมถึ ง เคมี ซิ ลิ โ คนขั้ น พื้ น ฐาน ประเภท การผลิ ต แบบแม่พิ ม พ์ ข้อ มู ล เกี่ ย วกั บ การ
ประยุกต์ใช้ในกายอุปกรณ์เทียม การพิจารณาค าสั่งการรักษา การตรวจประเมิน การออกแบบ เครื่องขึ้นรู ป
กระบวนการผลิต เทคนิคการผลิต การทดลองสวมและการแกป้ ั ญหา
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