
 
คําอธิบายชุดวิชา 

 
 10103 ทักษะชีวติ 
  Life Skills 
 ทักษะในการดําเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม  ความใฝรู  การแสวงหาและพัฒนาความรูใหม  ความสามารถในดานการ
จัดการ  การใชเทคโนโลยี  การใชเหตุผล  การคิดวิเคราะห  การแกปญหา  การเจรจาตอรอง  การประนีประนอม  การขจัด
ความเครียด  คุณธรรม  จริยธรรม  มนุษยสัมพันธ  มารยาท  และการสมาคม 

  
 10111 ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร 
  English for Communication 
 โครงสราง พท และสํานวนภาษาอังก นการฟง  การพูด  การอาน การสื่อสาร ศั ฤษที่ใชใ   และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อ

 
 10141 วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอมเพื่อชีวิต              
  Science, Technology and Environment for Life 
 แนวคิด  ทฤษฎี  ความคิดเชิงวิเคราะห  กฎเกณฑและพัฒนาการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ธรรมชาติวิทยาที่
เก่ียวของกับมนุษย องคประกอบของรางกายม มนุษยกับสิ่งแวดลอม  ส ต   นุษย  ุขภาพอนามัยและโภชนาการ  การประยุก
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการดํารงชีวิต 

  
 10151 ไทยศึกษา 
  Thai Studies 
 ความเปนมาของวัฒนธรรมไทย  การตั้งถิ่นฐาน การรับวัฒนธรรมจากภายนอก  และการประยุกตผสมผสาน  การจัด
ระเบียบสังคม  การเมือง  เศรษฐกิจ  การศึกษา  วัฒนธรรม  ศาสนาและพิธีกรรม  ภาษาและวรรณคดี  ศิลปกรรม    

  
 10152 ไทยกบัสังคมโลก 
  Thailand nd the World Comm a unity 
 สภาวการณ แนวโนม และลักษณะความสัมพันธทางเศรษฐกิจ สังคม การ  สถานะของประเทศไทยใน เมืองในสังคมโลก
สังคมโลก พลวัตของการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลกและผลกระทบตอประเทศไทย สภาพปญหาและสาเหตุของปญหาที่เกิดข้ึนใน
ประเทศไทยอันเปนผลจากระแสโลกาภิวัตน รูปแบบและวิธีการในการเผชิญปญหาและผลกระทบ  

  
 10161 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร 
  Thai for Communication 
 ภาษากับการสื่อสาร  บทบาทหนาที่ของภาษาในสังคม  ความสัมพันธระหว   หลักการใชภาษาในการางความคิดกับภาษา
สื่อสารทั้งในดานทักษะการฟง  การพูด  การอาน ียน  การพัฒนาทักษะ  ภ  และการเข าษาเพื่อการสื่อสารในสถานการณตางๆ 

  
 50101 วิทยาศาสตรพื้นฐาน 
  Integrated Basic Sciences 
   ความรูทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตร เพ่ืออธิบายปรากฏการณที่เกิดข้ึนในธรรมชาติ  โดยการนําเอาคณิตศาสตรไป
อธิบายการเปลี่ยนแปลงเชิงปริมาณและแกปญหาท บของพลังงานและการางวิทยาศาสตร  หลักการทางฟสิกสเพ่ืออธิบายรูปแบ
เปลี่ยนแปลงทางกายภาพ  หลักการทางเคมีที่เ ื้นฐานระดับอะตอมและโมเลกุลที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงตางๆ รวมทั้งปนพ
ชีวเคมีซึ่งเปนการเปล นแปลงที่เกิดข้ึนในระดับโ งสิ่งมีชีวิต และกระบวนกาี่ย มเลกุลขอ รดํารงชีวิต 

  
 50102 วิทยาศาสตรชีวภาพ 
  Integrated Basic Life Sciences 
 พ้ืนฐานทางโครงสรางของรางกาย โดยกลาวถึงกายวิภาคศาสตรระดับมหภาคและจุลภาค สรีรวิทยาของระบบตางๆ ใน
รางกาย และการประสานงานของระบบตางๆ ในการป าติ ภูมิคุมกันโรค ตลอดจนคุณสมบัติ และองกันโรค ความตานทานตามธรรมช
ความเกี่ยวของของแบคทีเรีย ไวรัส รา โปรโตซัว และหนอนพยาธิท ญหาสุขภาพ ี่มีป

  
 50103 สถิติและการวจิัยสําหรับวทิยาศาสตรสุขภาพ 
  Statistics and Research in Health Sciences 
 คณิตศาสตรพ้ืนฐานและความรูทั่วไปทางสถิติ การแจกแจงความถี่ การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง และการวัดการกระจาย 
ความนาจะเปนและการสุมตัวอยาง การทดสอบสมมติฐาน สหสัมพันธ และสมการถดถอย สถิติชีพ หลักการวิจัยเบื้องตนและ
กระบวนการวิจัย การประยุกตสถิติและการวิจัยในดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 

  
 50301 การรกัษาพยาบาลเบื้องตน 
  Primary Medical Care 
 การซักถามและบันทึกประวัติผูปวย การตรวจรางกาย การตรวจทางหองปฏิบัติการเพื่อการวินิจฉัยโรค การปฐมพยาบาล
เบ้ืองตน การชวยเหล ูปวยกรณีฉุกเฉิน การรักษาโรคตามขอบเขตที่กฎหมายและระ ารณสุขกําหนดไว การือผ เบียบของกระทรวงสาธ
ใชยาอยางถูกวิธี การใหความรูเพ่ือการดูแลสุขภาพอนามัยดวยตนเองแกผูปวยและคร าะสมอบครัว ระบบสงตอผูปายเพื่อรักษาที่เหม
เพ่ือปองกันโรคแทรก อน การปวยซ้ําและความพิการตางๆ ซ

 
 
 

 



 52203 อนามัยส่ิงแวดลอม 
  Environmental Health 
 การจัดหาน สะอาดใหเพียงพอตอการใ และอุปโภคของประชาชนใ ําจัด้ํา ชบริโภค นเมืองใหญและชนบทที่หางไกล วิธีการก
ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ําโสโครกจากที่อยูอาศัย ชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรมตา ุขาภิบาลทั่วไป สระอาบน้ําและงๆ ในการส
แหลงเลนน้ํา การสุขาภิบาลอาหาร การควบคุมแมลงและสัตวแทะ การกําจัดและปอ างกันอุบัติเหตุ รวมทั้งอันตรายที่เกิดจากยาฆ
แมลงและกัมมันตภาพรังสีตอสิ่งแวดลอม 

  
 52204 กฎหมายเกี่ยวกบัสาธารณสุข  ส่ิงแวดลอม และนิติเวชศาสตร  
  Law Related to Public Health, Environmental Health and Forensic Medicine 
 กฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด และกฎกระทรวงสาธารณสุขโดยทั่วไปที่ใชในการบริหารงานสาธารณสุข และ
สิ่งแวดลอม  รวมถึงการเรียนรูการชันสูตรบาดแผล เขียนรายงานชันสูตรบาดแผล และรายงานชันสูตรพลิกชันสูตรพลิกศพ วิธีการ
ศพ  ตลอดจนการเปนพยานทางการแพทย  

  
 52302 วิทยาการ บาดและการควบคุมโรคระ  
  Epidemiology and Disease Control 
 แนวคิดพ้ืนฐานของวิทยาการระบาด ธรรมชาติของการเกิดโรคภัยไขเจ็บในแงนิเวศนวิทยาลักษณะและการกระจายของ
โรคภัยไขเจ็บตามลักษณะของบุคคล สถานที่ และเวลา วิธีวินิจฉัยปญหาสาธารณสุขในชุมชน โรงพยาบาลและสถานประกอบการ 
การศึกษาหาสาเหตุของโรคภัยไขเจ็บ และปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเกิดโรคภัยไขเจ็บ วิทยาการระบาดกับการปองกันและควบคุม
โรคติดเชื้อ โรคไรเชื้อ โรคจากการประกอบอาชีพและภัย รวมทั้งการประยุกตวิทยาการระบาดในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  

  
 52303 สุขศึกษาและการประชาสัมพันธงานสาธารณสขุ 
  Health Education and Public Relations for Public Health Work 
 แนวคิดแล ทฤษฎีพ้ืนฐานทางพฤติกรรม แนวคิด ทฤษฎี หลักการและกระบวนการดําเนินงานสุขศึกษาและการ  ะ
ประชาสัมพันธงานสาธารณสุข การวางแผนแ ลงานสุขศึกษาและการ ารณสุขเพ่ือการพัฒนาละประเมินผ ประชาสัมพันธงานสาธ
พฤติกรรมสุขภาพในกลุมเปาหมายตางๆ การเฝาระวังพฤติกรรมสุขภาพและการ ะชาสัมพันธงานวิจัยทางสุขศึกษาและการปร
สาธารณสุข  

  
 52304  โภชนาศาสตรสาธารณสุข 
  Nutrition in Health 
 ความรูดานอาหารและโภชนาการในเชิงแกปญหาแบบผสมผสานและเปนระบบ การใชอาหารในการรักษาโรค ปองกันโรค 
และสงเสรมิสุขภาพของทั้งบุคคล ครอบครวั และชมุชนใหดข้ึีน 

  
 52305 อาชีวอนา ัยและความปลอดภัย ม
  Occupational Health and Safety 
 ความหมาย ความสําคัญ องคประกอบและแนวคิดของานอาชีวอนามัยแล มินและ ะความปลอดภัย การตระหนัก การประเ
การควบคุมสิ่งแวดลอมในการทํางาน พิษวิทยาและเออรกอนอมิคส สาเหตุของการเกิด ตุ การอุบัติเหตุ ความสูญเสียจากอุบัติเห
ปองกันอุบัติเหตุ  อัคคีภัย การปองกันอันตรายจากเครื่องจักรและไฟฟา การเฝาระวังสุขภ ระเมินความเสี่ยง าพและสิ่งแวดลอม การป
มาตรการระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

  
 52306 การทาํงานชุมชนดานสาธารณสุข 
  Public Health Work in the Community 
 แนวคิดและหลักการทํางานในชุมชนที่เก่ีย ะดมความรวมมือระหวางองคกร  ภาครัฐ  เอกชนและชุมชน  การวของกับการร
สงเสริมบทบาทขององคกรชุมชนในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน  การพัฒนาทักษะที่จําเปนสําหรับการทํางานชุมชน ทั้งในดาน 
ความเปนผูนํา  การวิเคราะหชุมชน  การเขาถึงชุม รับใชเทคโนโลยีที่เหมาะ ฒันาชน  การป สมในชุมชนและมนุษยสัมพันธ  เพ่ือการพ
สาธารณสุขที่ยั่งยืนของประชาชนและชุมชน 

  
 52307 อนามัยครอบครัวในงานสาธารณสขุ 
  Family Health in Public Health Work 
 แนวคิดพ้ืนฐานและความสัมพันธระหวางส นุขภาพของบุคคล ครอบครัวและชุมช  การประยุกตทฤษฎีและหลักการดูแล
สุขภาพตนเอง ทั้งดานการสงเสริมสุขภาพ การปองกันและควบคุมโรค การักษาพยาบาลและฟนฟูสภาพ สงเสริมการมีทัศนคติที่
ถูกตองและชื่นชมเห็นคุณคาสุขภาพของตนเอง ครอบครัวและชุมชน ทักษะการใหคําแนะนําและคําปรึกษาดานสุขภาพ ศึกษาความ
จําเปนของบริการสุขภาพตางๆ เพ่ือชุมชน  การ ารรักษาตอ บริการพัฒนาการใหบริการสุขภาพที่บาน ระบบสงผูปวยเพ่ือก
สาธารณสุขข้ันพ้ืนฐา ตลอดจนเรียนรูการเปลี่ยนแปลงของชุมชน ิทธิพลของสิ่งแวดลอมที่มีตอการพัฒนาการเจริญเติบโตของน  อ
เด็ก  การใหบริการอ ัยแมและเด็ก การวางแผนครอบครัวและแนวทางปองกันโร ญหานาม คทางกาย  และจิตใจของเด็กและป
ประชากร ความจําเปนในการปฏิรูปบริการสุขภาพ การประกันสุขภาพ  บทบาทของหนวย ุขภาพของชุมชน  งานรับผิดชอบส

  
 52401 การวางแผนงานสาธารณสขุ 
  Health Planning 
 ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับการวางแผนงานสาธารณสุข แนวคิด หลักการและกระบวนการวางแผน พัฒนาสาธารณสุขของ
ประเทศไทย ปจจัยที่ใชในการวางแผนงานสาธารณสุข การวิเคราะหสถานการณ การกําหนดปญหา การกําหนดวัตถุประสงค 
เปาหมายและกลวิธี ของแผนพัฒนาสาธารณสุข การวางแผนโครงการสาธารณสุข การวางแผนเพื่อการปรับปรุง  การปฏิบัติงาน
สาธารณสุข การวางแผนงานสาธารณสุข การปรับแผนงานสาธารณสุขเมื่อสถานการณเปลี่ยนแปลง หลักการดําเนินงานตาม
แผนงานสาธารณสุข  การควบคุมกํากับงาน การนิเท ระเมินผลแผนงานสาธารณสุข ศงาน และการป



 52402 ประสบกา วิชาชีพสาธารณสขุ รณ
  Professi al Experience in Pub h on lic Healt
 การประยุก ิดและหลักการทางการสาธารณสุขสูภาคปฏิบัติ การใชกร จําลอง เพ่ือวิเคราะหตแนวค ณีศึกษา และสถานการณ
สถานการณ และปญหาทางการสาธารณสุข ในการยกระดับสุข ารภาพของประชากร การบูรณาการความรู และประสบการณ ทางก
สาธารณสุข เพ่ือพัฒนาวิชาชีพสาธารณสุข จรรยา ม วิชาชีพสาธารณสุข การจัดกิจกรรมกลุมสัมพันธเพ่ือพัฒนาใหเปนผูที่คุณธรร
จริยธรรม และภาวะการเปนผูนําที่มีประสิทธิภาพ 

  
 53202 การสาธา ุขทัว่ไป  รณส
  General Public Health 
 แนวคิดเก่ียวกับสุขภาพอนามัยและการสาธารณสุข ปญหา สาเหตุและการแกไขปญหาสาธารณสุขในชุมชนและใน
ประเทศ หลักและวิธีการดําเนินงานงานสงเสริมสุขภาพอนามัย การปองกันและควบคุมโรค และการฟนฟูสภาพที่ครอบคลุมแกบุคคล 
ครอบครัว และชุมชน ทั้งในชุมชนโรงเรียนและสถานประกอบการ ในดานอนามัยแมและเด็ก สุขภาพจิต โภชนาการ ทันตสุขภาพ 
อนามัยสิ่งแวดลอม อนามัยโรงเรียนและอาชีวอนามัยในอันที่จะใหมีสุขภาพอนามัยที่ดีและมีคุณภาพชีวิต  

  
 53203 สุขภาพกับการพัฒนา 
  Health and Development 
 แนวคิด ปร ญา และทิศทางของการ รษฐกิจ สังคม และการเม ุขภาพัช พัฒนาเศ ืองของประเทศที่สัมพันธกับการพัฒนาส
อนามัยของประชาชน ี่ยนแปลงในความต งการทางสุขภาพของประชาชน นโยบายและกฎหมายทางสาธารณสุขที่มีผลตอ การเปล อ
สุขภาพ รูปแบบบริการทางสุขภาพเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพ รูปแบบบร เพื่อการกระจายทรัพยากริการทางสุขภาพ
ทางสุขภาพอยางเทาเทียมกัน การพัฒนารูปแบบบริการทางสุขภาพเพ่ือสนองตอบความตองการทางสุขภาพของประชาชน การ
พัฒนาบุคคลและชุมชนในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนใหเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  

  
 53303 การจัดการสาธารณภัย 
  Disaster Management             
 แนวคิดเก่ียวกับสาธารณภัย หลักการและ ะการประสานงานแนวทางในการจัดการสาธารณภัย การวางแผนดําเนินการแล
ระหวางองคกรที่เก่ียวของทั้งกอนเกิด ขณะเกิดและหลังเกิดสาธารณภัยชนิดตางๆ รวมทั้งการฝกซอมจัดการสาธารณภัยและแนว
ทางการปฏิบัติในขณะเกิดและหลังเกิดสาธารณภัย  

  
 53304 การบริหา งคการและทรพัยากรสาธารณสุข รอ
  Organizational and Public Health Resources Management 
 ความหมาย รูปแบบ แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับองคการ การจัดองคกรสาธารณสุข การอํานวยการ การออกแบบงาน การ
กําหนดอํานาจหนาที่ การจัดอัตรากําลัง การประสานงานและควบคุมงาน การจูงใจและการปรับองคกรเพื่อคงความเปนเลิศ ประเภท
และกระบวนการบริหารทรัพยากรสาธารณสุข การบริหารการเงินและการบัญชี   การบริหารพัสดุในองคกรสาธารณสุข  

  
 53305 การบริหารทรพัยากรมนุษยในงานสาธารณสุข 
  Management of Human Resources for Public Health Work 
 ทฤษฎี หลักการและแนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษยสําหรับงานสาธารณสุข สภาพปญหา ลักษณะ ประเภท ปริมาณ 
คุณภาพทรัพยากรมนุษยที่จําเปนในงานสาธารณสุข กระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษยในงานสาธารณสุขทั้งในภาครัฐ
และภาคเอกชน รูปแบบและเทคนิคการบริหารทรัพยากรมนุษยในงานสาธารณสุข  

  
 53404 การบริหา ะบบขอมูลขาวสารสาธารณสุข รร
  Public Health Information Sys anagement tems M
 หลักการแ ะแนวคิดเก่ียวกับระบบข ูลขาวสารสาธารณสุข องคป ิหารจัดการระบบขอมูล  ล อม ระกอบ และการบร
ขาวสารสาธารณสุข วามสัมพันธของระบบขอมูลขาวสารสา ูลค ธารณสุขกับการพัฒนางานสาธารณสุข การวิเคราะหขอม ขาวสาร
สาธารณสุข การประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร การใชประโยชนจากระบบงานและการพัฒนาระบบขอมูลขาวสาร
สาธารณสุข  

  
 53405 หลักเศรษฐศาสตรและเศรษฐศาสตรสาธารณสขุ 
  Principles of Economics and Health Economics 
 ความหมาย ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร อุปสงค/อุทานทางดานสาธารณสุขของประชาชน การเปลี่ยนแปลง และการเติบโต
ทางดานเศรษฐกิจของประเทศ การลงทุนดานสุขภาพ และอนามัยของรัฐ ทั้งทางดานการสงเสริมคุณภาพ การปองกันโรค การรักษา
การฟนฟูสภาพ ผลกระทบของความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจตอปญหาทางสาธารณ ผนงานสุข การศึกษาเชิงปริมาณเพื่อการวางแ
สาธารณสุข การปร มินผลการใชจายงบประม ทางสาธารณสุขของภาครัฐ แ างะเ าณ ละการพัฒนางานสาธารณสุขตามแนวคิดท
เศรษฐศาสตร 

  
 53406 ประสบการณวิชาชีพบริหารสาธารณสุข 
  Professional Experience in Public Health Administration 
 ประยุกตหลักการและทฤษฎีการบริหารสาธารณสุขสูภาคปฏิบัติ การใชกรณีศึกษา สถานการณจําลองและเกมสบรหิารเพือ่
การจัดองคการบริหารสา ียบขอบังคับที่เก่ียวของกับการบริหารงานสาธารณสุข ตลอดจนการใชธารณสุข การใชกฎหมายและระเบ
ขอมูลขาวสารสาธาร สุขเพ่ือการบริหารสาธารณสุข การแกปญหาสาธารณสุขของชุมชนอยางเปนระบบ การพัฒนาบุคลิกภาพณ
ตนเองใหเหมาะสมกับการเปนผูบริหารสาธารณส ัศนคติที่ดีตอวิชาชีพ การ ผูนําในวิชาชีพ การุข และมีท เสริมสรางและพัฒนาภาวะ
เสริมสรางมนุษยสัมพ ธและความสามารถในการทํางานรวมกันเปนหมูคณะ การพัฒ รตัดสินใจในการัน นาทักษะ การวิเคราะหและกา
แกปญหาการบริหารสาธารณสุข รวมทั้งการเสริมสรางคุณธรรมและจรรยาวิชาชีพที่เหมาะสมสําหรับผูบริหารสาธารณสุข 



  
 54101 วิศวกรรมพื้นฐานสําหรบังานอาชีวอนามยัและความปลอดภัย 
  Basic Engineering for Occupational Health and Safety 
 ความรูพ้ืนฐานดานวิศวกรรมศาสตร  ความรูเฉพาะดานวิศวกรรมโยธา  วิศวกรรมเครื่องกล  วิศวกรรมไฟฟา  วิศวกรรม
อุตสาหการ  วิศวกรรมเคมี  และการอานแบบทางวิศวกรรม  เพ่ือประยุกตใชในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

  
 54102 การบริหา านอาชีวอนามยัและความปลอดภัย รง
  Occupational Health and Safety Management 
 ความหมายและคําจํากัดความของอุบ ิเหตุและอุบัติการณ  แนวคิดและ ิเคราะหและัต ทฤษฎีการเกิดอุบัติเหตุ    การว
สอบสวนการเกิดอุบัต ตุ  การวิเคราะหความสูญเสีย  เทคนิคิเห ความปลอดภัยในการทํางาน  ปายสัญลักษณความปลอดภัย  หนาที่
ความรับผิดชอบขององคกรดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  นโยบายดานความปลอดภัย  การจัดสวัสดิการ  ระบบขอมูลงาน
และการจัดทํารายงานประจําปดานอาชีวอนามัยและ  ความปลอดภัย  หลักการประเมินและการจัดการความเสี่ยง  ระบบการจัดการ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยและระบบการจัดการอ่ืนๆ  ที่เก่ียวของ 

  
 54106 พิษวทิยาและอาชวีเวชศาสตร 
  Toxicology and Occupational Medicine 
 ความรูพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรชีวภาพที่เก่ียวของกับพิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร  หลักการทางพิษวิทยา กระบวนการ
เปนพิษของสารเคมี  กลไกและปฏิกิริยาของรางก ดรับสารพิษ  หลักการทดสอบและการกําหนดมาตรฐานสารเคมีในายเมื่อไ
สิ่งแวดลอม และในร ยมนุษยดัชนีอันตราย  เครื่องมือวิเคราะห านพิษวิทยาสารเคมีที่สําคัญและใชกันมาก และมลพิษที่เกิดางกา ด
จากกิจการทางอุตสาหกรรม  และเกษตรกรรม  ก ินความเสี่ยงดานสุขภาพแ ละความรูดานอาชีวารประเม ละการชวยเหลือเบ้ืองตน แ
เวชศาสตรในการพัฒ าสมรรถภาพการทํางาน  ึกษากลไกการทํางานของรางกน การศ ายภายใตสภาวะแวดลอมที่มีผลตอผูประกอบ
อาชีพ สาเหตุและลักษณะอาการของโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ  หลักการวินิจฉัยโรคเบื้องตน  ข้ันตอนการตรวจพิสูจนโรคที่
เกิดเนื่องมาจากการประกอบอาชีพ  การเฝาระวังสุขภ ิบัตาพของผูปฏ ิงานและการปองกันโรคจากการประกอบอาชีพ 

  
 54109 การยศาสตร 
  Ergonomics 
 หลักการและวิธีการทางดานการยศาสตร ความสามารถและขอจํากัดในการทํางานของมนุษย  การจัดหรือปรับปรุงสถานที่
ทํางาน  สภาพการท งานและวิธีการทํางานให มกับลักษณะของงานและ เลือกใชํา เหมาะส ผูปฏิบัติงาน  การออกแบบและการ
เครื่องมือและอุปกรณใหเหมาะสมตามหลักการยศาสตร  ความเครียดและความเมื่อยลา   การประเมินปญหาสุขภาพจากการทํางาน
ดานรางกายและจิตใจเนื่องจากการจัดสภาพการท ี่ไมเหมาะสมทางดานการยศ ารํางานท าสตร  และจิตวิทยาในการทํางานแนวทางก
แกปญหาทางดานการยศาสตรและจิตวิทยาในการทํางาน 

  
 54111 ประสบการณวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
  Professional Experience in Occupational Health and Safety 
 การประยุกตแนวคิดและหลักการทางดาน ัยไปอาชีวอนามัยและความปลอดภ สูภาคปฏิบัติ  มนุษยสัมพันธของเจาหนาที่  
ความปลอดภัยในการทํางานกับบุคคลที่เก่ียวของ  ก นารประสานงา   การนิเทศงาน  การควบคุมคุณภาพงาน  หลักการเขาถึงและ
เทคนิคการสอนงาน  การอบรมคนงาน  การประชาสัม วามปลอดภัย  การบํารุงขวัญคนงาน  การสรางบรรยากาศทีด่ใีนพันธงานดานค
การทํางาน  การทํางานเปนทีม  จรรยาวิชาชีพ  กิจกรรมกลุม ันธ  การจัดทําโปรแกรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  การสัมพ
วิเคราะหสถานการณ ปญหาดานอาชีวอนามัย ปลอดภัยในสถานประกอ อาชีว และ และความ บการ  และการสัมมนา/ปญหาพิเศษดาน
อนามัยและความปลอดภัย 

         
 54112 ระบบสุขภาพและวทิยาการระบาดดานงานอาชีวอนามยัและความปลอดภัย 
  Health System and Epidemiology for Occupational Health and Safety 
 ความรูทั่วไปเก่ียวกับระบบสุขภาพ  และการจัดระบบบริการสุขภาพในประเทศไทย  ความสัมพันธระหวางดําเนินงานระบบ
สุขภาพดานตางๆ  กับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  รวมทั้งความรูพ้ืนฐานดานวิทยาการระบาดและการประยุกตใชวิธีการทาง
วิทยาการระบาดในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

  
 54113 สุขศาสตร ตุสาหกรรม : การประเมิน อ
  Industrial Hygiene: Evaluation 
 ความรูทั่วไปเก่ียวกับสุขศาสตรอุตสาหกรรม  การตระหนักถึงลักษณะและ วดลอมในการทํางานที่ไมสภาพของสิ่งแ
เหมาะสมและเปนอันตรายตอสุขภาพของผูปฏิบ ิงาน  การฝกปฏิบัติ  การประเมินัต การสัมผัสสิ่งแวดลอมในการทํางานที่มีผลตอ
สุขภาพอนามัยของผูปฏิบัติงานเครื่องมือตรวจวัดทางสุขศาสตรอุตสาหกรรม  หลักการวิธ เคราะหตัวอยาง  อากาศ  ีการตรวจวัดและวิ
เสียง  แสงสวาง รังสี ั่นสะเทือน  อุณหภูมิ และความกดด  ความส ันบรรยากาศ          

  
 54114 สุขศาสตรอตุสาหกรรม : การควบคุม 
  Industrial Hygiene: Control 
 หลักการทั่วไปในการควบคุมสิ่งแวดลอมในการทํางาน  หลักการควบคุมคุณภาพอากาศ ระบบระบายอากาศ  การควบคุม
เสียง แสงสวาง  รังสี  ความสั่นสะเทือน อุณหภูมิ และการตรวจสอบการทํางานของระบบควบคุมและความกดดันบรรยากาศ  
สิ่งแวดลอมรวมทั้งการใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล 

 
 
 
 

 



 54115 กฎหมายและมาตรฐานดานอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 
  Occupational Health and Safety Law and Standards 
 ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับกฎหมายและการใ ัชกฎหมาย  กฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภยของประเทศไทย และ
กฎหมายที่เก่ียวของ  กฎหมายและมาตรฐานดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่สําคัญของตางประเทศมาตรฐานสากล และ
ขอกําหนดที่เก่ียวของกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หนวยงานที่เก่ียวของในการบริหารและบังคับใชกฎหมายอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยทั้งในประเทศและตางประเทศ าห หนาที่ความรับผิดชอบของเจ นาที่ความปลอดภัยในการทํางาน ในการ
ดําเนินการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  และการจัดสวัสดิการตามกฎหมาย 

  
 54116 เทคโนโล อดภัย ยีความปล
  Safety Technology 
 การออกแบบอาคารและการวางผังโรงงาน  การบํารุงรักษาอาคารเพื่อ ารความปลอดภัย การสุขาภิบาลโรงงาน  ก
ปฏิบัติงานกับเครื่องจักร  ระบบทอความดันอากาศ หมอ  ไอน้ํา  และเครื่องอัดอากาศ   ุปกรณการใชและเก็บรักษาเครื่องมือและอ
การใชงาน  การปฏิบัต ับสารไวไฟ  การปองกันอันตรายจาิงานก กอัคคีภัย  การทําแผนฉุกเฉิน  ความปลอดภัยในการขนยายและการ
ใชเครื่องจักรกลแทนกําลังคน 

  
 55301 การวิจยัสําหรบัการแพทยแผนไทย 
  Research in Thai Traditional Medicine 
 หลักและวิธีการวิจัยเบ้ืองตน ทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพ  การประยุกตสถิติและระเบียบวิธีการวิจัยไปใชเปนแนวทางใน
การวิจัยทางดานการแพทยแผนไทยที่กอใหเกิดการเรียนรูดวยตนเอง การประยุกตผลงานวิจัยทางการแพทยแผนไทยไปใชในการ
ปฏิบัติงาน หลักและวิธีการสืบคนสารสนเทศทางการแพทยแผนไทย 

  
 55302 วิทยาศาสตรในการแพทยแผนไทย 
  Related Sciences in Thai Traditional Medicine 
 องคความร างวิทยาศาสตรที่ใชอธิบายความเปนเห นผลของการแพทยแผนไทยในการตรวจวินิจฉัย  ใหการรักษา ูท ตุเป
การสงเสริมสุขภาพ การควบคุมปองกันโรค และก ภาพ ารฟนฟูส

  
 55303 สังคมวทิย ละมานุษยวิทยาการแพ ย าแ ท
  Social Science and Medical Anthropology 
 แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ระบบความเชื่อเก่ียวกับสุขภาพ ความเจ็บปวย และการใชบริการ
สุขภาพ แบบแผนพฤติกรรมที่มีผลตอการเจ็บปวยเปนโรคและวัฒนธรรมการดูแลสุขภาพ การสืบทอดภูมิปญญาการแพทยพ้ืนบาน
ไทย วิวัฒนาการการใชภาษาและสื่อในการสืบทอดภูมิปญญาการแพทยพ้ืนบานนานาชาติ  ที่เปนทางเลือกในการดูแลสุขภาพ 
วิธีการอนุรักษและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยพ้ืนบา ตความรูทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาการแพทย นโดยการประยุก

  
 55304 แนวคิดและทฤษฎีการแพทยแผนไทย 
  Concept and Theory of Thai Traditional Medicine 
 ปรัชญาแน คิดการแพทยแผนไทย  วิวัฒนาการทางการแพทยแผ ทางวความ นไทย ทฤษฎีการแพทยแผนไทย คัมภีร
การแพทยแผนไทย องคความรูของการแพทยแผนไทย ศัพททางการแพทยแผนไ และแนวทางการพัฒนาทย สถานการณ
การแพทยแผนไทย 

  
 55305  ธรรมมานามัย 
  Dhammanamai 
            แนวคิดธรรมมานามัย หรือการสงเสริมสุขภาพแบบองครวมโดยเนนกาย  จิต  สังคม และสิ่งแวดลอม   การประยุกต
หลักการดูแลสุขภาพแบบธรรมชาติ ประกอบดวยกายานามัย ชีวิตานามัย  จิตตานามัยเพ่ือการดูแลสุขภาพในงานสาธารณสขุมลูฐาน 
และการผดุงครรภแผนไทย 

  
 55306 เภสัชพฤกษศาสตร 
  Pharmaceutical Botany 
 สัณฐานวิทยาของพืช    พฤกษานุกรม    การเพาะปลูก   การขยายพัน สุขมูลวิธาน ธุพืชสมุนไพร  สมุนไพรในงานสาธารณ
ฐาน   เภสัชพฤกษเคมี   สารสําคัญในพืชสมุนไพร พิพิธภัณฑพืช   เครื่องยาไทยและเท วิจัยทางเภสชัพฤกษศาสตรที่ศ   ขอมูลการ
สําคัญ 

  
 55307 การฝกปฏิบัตเิภสัชพฤกษศาสตรและเภสัชกรรมแผนไทย 
  Practice in Pharmaceutical Botany and Thai Traditional Pharmacy 
 การฝกปฏิบัติทางเภสัชพฤกษศาสตร การ  ดูเอกลักษณทางมหาทัศนทั้งพืชสดและแหง การสํารวจปาศึกษาพืชสมุนไพร
การเก็บตัวอยางพืชสมุนไพร   การจัดทําพิพิธภัณฑพืช  การขยายพันธุพืชสมุนไพร การใช  การดูแลรักษาเครื่องมือปรุงยา   การ
ควบคุมคุณภาพยา   การเตรียมเภสัชวัตถุ    ศิลปะในการปรุงยารูปแบบตางๆ  การแตงสี กลิ่น และรส 

  
 55308 เวชกรรมแผนไทย 
  Thai Traditional Therapy 
 ศึกษาคัมภีรการแพทยแผนไทยที่เก่ียวกับไข โรคปาก หู คอ จมูก ตา โรคผิวหนัง ลม ฝ โรคเก่ียวกับกษัยหรือการสึกหรอ
ของรางกาย โรคเก่ียวกับระบบทางเดินอาหาร โ หความสอดคลองและรคเก่ียวกับระบบทางเดินปสสาวะ รวมทั้งการวิเคราะ
เปรียบเทียบสาเหตุ อาการและอาการแสดง การวินิจฉัยโรค การบําบัดโรคของการแพทยแผนไทยกับการแพทยแผนปจจุบัน และ
การสงตอผูปวย 



 55309 จรรยาวิช พีและกฎหมายเกี่ยวกบัการแพทยแผนไทย าช
  Ethics an  Laws Related to Thai Traditiond al Medicine 
 คุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทย ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับกฎหมาย กฎหมายที่เก่ียวของ
กับการแพทยแผนไทยในการประกอบโรคศิลปะ การคุมครองผูบริโภคดานยา อาหาร เครื่องสําอาง สถานพยาบาล วัตถุมีพิษและสิ่ง
เสพยติด พ.ร.บ. คุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย และกฎหมายอื่นๆ  ที่เก่ียวของกับการประกอบวิชาชีพ
การแพทยแผนไทย 

  
 55310 นวดแผนไทย 
  Thai Traditional Massage 
 ประวัติควา ปนมาของการนวด กายวิภาคศาสตรแ ีรวิทยาสําหรับการนวด ทฤษฎีพ้ืนฐานการนวดไทย หลักและมเ ละสร
วิธีการนวดแผนไทย บบราชสํานัก แบบเชลยศ ญญาพ้ืนบาน การนวดสวน ริมแ ักดิ์ ภูมิป ตางๆ ของรางกาย  การนวดเพื่อการสงเส
สุขภาพ   การนวดเพื่อการบําบัดโรค 

  
 55311 การฝกปฏิบัตเิวชกรรมและนวดแผนไทย 
  Practice in Thai Traditional Therapy and Massage 
 การฝกปฏิบตัิเก่ียวกับการซักประวัต ิการตรวจรางกาย การวนิิจฉัย การบําบดัและการสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค และ
การฟนฟูสภาพทั้งในสถานพยาบาลและชุมชนในลักษณะตางๆ การจัดสถานที ่การเตรียมและบํารุงรักษาอุปกรณการนวด อบ 
ประคบ การฝกปฏิบัติการนวดเพื่อการสงเสริมสุขภาพ บําบัดโรคและฟนฟสูภาพ 

  
 55312 ประสบการณวิชาชีพการแพทยแผนไทย 
  Professional Experience in Thai Traditional Medicine 
 การประยุกตแนวคิดทฤษฎีและหลักการเก่ียวกับการบริหารองคการและการทาํงานเปนทีมในการปฏิบัติงานการแพทยแผน
ไทย การสรางเสริมคุณธรรมและจรรยาวิชาชพี การใชกระบวนการแกไขปญหาและพฒันาการปฏิบตัิงานอยางเปนระบบ  ตาม
กิจกรรมที่กําหนดใหในลักษณะบูรณาการความรูทาง นไทการแพทยแผ ย 

  
 56201 โรคตดิตอและโรคไมติดตอ 
  Communicable Disease and Non-Communicable Disease 
 สาเหตุของการเกิดโรคติดตอและโรคไ ิดตอที่พบบอยในประเทศไทย ลัก ารมต ษณะการดําเนินของโรค  ตั้งแตอาการ อาก
แสดง การแพรกระจายของโรค การปองกันและการควบคุม  กลุมโรคติดตอทางการหาย รคระใจ กลุมโรคทางน้ําและอาหาร กลุมโ
วางสัตวและคน  กลุมโรคไมติดตอเก่ียวกับระบบหายใจและหลอดเลือด กลุมโรคมะเร็ง ี่เกิดจากอุบัติเหตุ  กลุมโรคทาง กลุมโรคท
จิตและระบบประสาท ลุมโรคเกี่ยวกับการติดสารเสพติดและแ ก อลกอฮอล กลุมโรคจากการสูบบุหรี่  กลุมโรคจากพืชและสัตวที่เปน
พิษ  

  
 57203 ทางเลือกสําหรับผูบริโภคทางสาธารณสขุ  
  Alternative Way for Health Consumer 
 แนวคิดเก่ียวกับชีวิตและธรรมชาติ ปรัชญาการดํารง ิต คุณภาพชีวิต การบริโภคทางสาธารณสุขและสุขภาพ การดูแลชีว
รักษาสุขภาพแบบอง  อาหารกับสุขภาพ วิธ าโรคโดยวิธีธรรมชาติ การ ในครวม ีการรักษ ดําเนินชีวิตใหยืนยาวและเปนสุข ทางเลือก
การฟนฟูสุขภาพภายหลังการเจ็บปวย ทางเลือกในการใชบริการทางการแพทยและส าโรค าธารณสุข การเลือกอาหารเพื่อการรักษ
การงดใชวัตถุที่เปนอั อสุขภาพ สมุนไพรเพื่อการสงเสรินตรายต มสุขภาพ สมุนไพรที่ใชในการรักษาโรค  

  
 57301 การบริหารงานคุมครองผูบริโภคทางสาธารณสุข 
  Management in Health Consumer Protection 
 ความรูทั่วไปเก่ียวกับการบรหิารงานคุมครองผูบริโภค การจดัองคกร  การบรหิารงานคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุขทั้ง
ภาครัฐและเอกชน การบรหิารงานคุมครองผูบริโภคดานอาหาร ยา เครื่องสําอาง วัตถุเสพติด  วัตถุอันตราย เครื่องมือแพทย การ
โฆษณาที่เก่ียวของ คุณภาพมาตรฐานและความปลอ รื่อง  วั ิด วัตถุอันตราย เครื่องมือดภยัในการบริโภคอาหาร ยา เค สาํอาง ตถุเสพต
แพทย การเฝาระวังและระบบขอมูลขาวสารในการคุมครองผูบริ  การตรวจสอบคุณภาพ และความปลอดภัยเบ้ืองตนของโภค
ผลิตภัณฑ แนวโนมในการคุมครองผูบริโภคดานส ขในอนาคต าธารณสุ

 
 


	ไทยกับสังคมโลก
	สภาวการณ์ แนวโน้ม และลักษณะความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การ
	ความรู้ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ที่เกิ
	วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
	คณิตศาสตร์พื้นฐานและความรู้ทั่วไปทางสถิติ การแจกแจงความถี่ ก
	การรักษาพยาบาลเบื้องต้น
	การซักถามและบันทึกประวัติผู้ป่วย การตรวจร่างกาย การตรวจทางห้
	การจัดหาน้ำสะอาดให้เพียงพอต่อการใช้บริโภคและอุปโภคของประชาชน
	กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข  สิ่งแวดล้อม และนิติเวชศาสตร์
	สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข
	โภชนาศาสตร์สาธารณสุข
	ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการในเชิงแก้ปัญหาแบบผสมผสานและเป็นระ
	แนวคิดและหลักการทำงานในชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการระดมความร่วมม
	อนามัยครอบครัวในงานสาธารณสุข
	ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข
	การสาธารณสุขทั่วไป
	สุขภาพกับการพัฒนา
	การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในงานสาธารณสุข
	ประยุกต์หลักการและทฤษฎีการบริหารสาธารณสุขสู่ภาคปฏิบัติ การใช
	แนวคิดและทฤษฎีการแพทย์แผนไทย
	ธรรมมานามัย
	เวชกรรมแผนไทย
	ทางเลือกสำหรับผู้บริโภคทางสาธารณสุข

