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สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 

   

10103 ทกัษะชวีติ (6 หนว่ยกติ) 

 Life Skills 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้ทีกัษะในการสือ่สาร การแสวงหาความรู ้และการใชเ้ทคโนโลยใีนการด าเนนิชวีติ 

 2. เพือ่ใหม้ทีกัษะในการคดิ วเิคราะห ์และการแกปั้ญหาในสถานการณ์ตา่งๆ 

 3. เพือ่พัฒนาตนใหม้คีณุธรรม จรยิธรรมและมนุษยสมัพันธ ์

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ทักษะในการด าเนินชวีติในสังคม ความใฝ่รู ้การแสวงหาและพัฒนาความรู ้การใชเ้ทคโนโลย ีการใช ้

เหตุผล การคดิวเิคราะห์ การแกปั้ญหา การเจรจาต่อรอง การบรหิารตนเอง การจัดการอารมณ์และความเครียด 

ความเขา้ใจตนเอง คณุธรรม จรยิธรรม มนุษยสมัพันธ ์มารยาท และการสมาคม 

10111 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร (6 หนว่ยกติ) 

 English for Communication 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาองักฤษเป็นเครือ่งมอืในการสือ่สาร 

 2. เพือ่ศกึษาโครงสรา้ง ศพัท ์และส านวนภาษาองักฤษทีส่ าคญั 

 3. เพือ่สามารถใชท้กัษะฟัง พูด อา่น เขยีนภาษาองักฤษใหถ้กูตอ้งและเหมาะสมในสถานการณ์ตา่งๆ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 โครงสรา้ง ศัพท ์และส านวนภาษาอังกฤษทีใ่ชใ้นการฟัง การพูด การอ่าน และการเขยีนภาษาอังกฤษ

เพือ่การสือ่สาร 

10121 อารยธรรมมนุษย ์  (6 หนว่ยกติ) 

 Human Civilization 

 วตัถปุระสงค ์

 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับอารยธรรมตะวันออกและอารยธรรมตะวันตก ในดา้นการเมอืง เศรษฐกจิ และ

 สงัคม 

 2.  เพือ่ใหเ้ขา้ใจอารยธรรมของมนุษยใ์นอดตีอนัเป็นพืน้ฐานของอารยธรรมในปัจจุบนั 

 3. เพือ่ใหต้ระหนักและชืน่ชมคณุคา่ของอารยธรรมทีม่นุษยไ์ดส้รา้งสรรคข์ึน้ 

 ค าอธบิายชุดวชิา  

 ความรูเ้กี่ยวกับอารยธรรมตะวันออกและอารยธรรมตะวันตกที่มนุษย์ไดส้รา้งสรรค์ขึ้น ในดา้นการเมือง 

เศรษฐกจิ และสงัคม ภมูปัิญญา ศลิปะ และวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

10131 สงัคมมนุษย ์  (6 หนว่ยกติ) 

 Human Society 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหเ้ขา้ใจความเป็นมนุษย ์ชมุชนและสงัคม 

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจกลไกทางการเมอืง กฎหมาย เศรษฐกจิและสงัคม ซึง่สง่ผลตอ่การจัดระเบยีบสงัคมมนุษย ์

 3. เพือ่เสรมิสรา้งความรับผดิชอบตอ่สงัคมและประเทศชาต ิ
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ลักษณะพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ การรวมตัวเป็นชุมชนและสังคม การกระจายและการตัง้ถิน่ฐาน     

ของมนุษย ์องคป์ระกอบของสังคม พฤตกิรรมมนุษยใ์นสังคม กลไกทางการเมอืง กฎหมาย เศรษฐกจิและสังคม           

ซึง่สง่ผลตอ่การจัดระเบยีบสงัคมมนุษย ์ปัญหาสงัคมและแนวทางแกไ้ข การเสรมิสรา้งสงัคมทีด่ ี

10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ (6 หนว่ยกติ) 

 Science, Technology and Environment for Life 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัแนวคดิ กฎเกณฑ ์และพัฒนาการทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีม่อีทิธพิล

ตอ่ความคดิ และความเป็นอยูข่องมนุษย ์

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัววิฒันาการของสิง่มชีวีติและมนุษย ์

 3. เพื่อใหเ้ขา้ใจความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดลอ้มและผลกระทบของวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยทีีม่ตีอ่สิง่แวดลอ้ม 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นการประยกุตว์ทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละคณติศาสตรใ์นชวีติประจ าวนั 

 5. เพือ่เสรมิสรา้งความคดิเชงิวทิยาศาสตรแ์ละจติส านกึในการรักษาสิง่แวดลอ้ม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคิด ทฤษฎี ความคิดเชงิวเิคราะห์ กฎเกณฑ์และพัฒนาการทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

ธรรมชาตวิทิยาทีเ่กีย่วขอ้งกับมนุษย์ องคป์ระกอบของร่างกายมนุษย ์มนุษยก์ับสิง่แวดลอ้ม สขุภาพอนามัยและ

โภชนาการ การประยกุตว์ทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละคณติศาสตรใ์นการด ารงชวีติ 

10151 ไทยศกึษา (6 หนว่ยกติ) 

 Thai Studies 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัความเป็นไทยในดา้นประวตัศิาสตร ์สงัคม ภาษาและวฒันธรรม 

 2. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูท้ีไ่ดรั้บไปประยกุตใ์ชใ้นการด ารงชวีติ 

 3. เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจและเกดิความภาคภมูใิจในความเป็นไทย 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้กีย่วกับความเป็นไทยในดา้นประวัตศิาสตร ์การตัง้ถิน่ฐาน การเมอืง เศรษฐกจิ วฒันธรรม ศาสนา

และพธิกีรรม ภาษาและวรรณคด ีศลิปกรรมและวฒันธรรม 

10152 ไทยกบัสงัคมโลก (6 หนว่ยกติ) 

 Thailand and the World Community 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้ีความรูเ้กี่ยวกับสถานการณ์ แนวโนม้ ลักษณะความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงทาง

เศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืงในสงัคมโลกทีม่ผีลกระทบตอ่ประเทศไทย 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัสถานะของประเทศไทยในสงัคมโลก 

 3. เพือ่ใหน้ าความรูไ้ปคดิ วเิคราะหปั์ญหา อันเป็นผลจากกระแสโลกาภวิัตน์ในมติติา่งๆ ทัง้ทางการเมอืง 

  เศรษฐกจิ สงัคมวฒันธรรม และผลกระทบตอ่คณุธรรม จรยิธรรม 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 สถานะของประเทศไทยในสังคมโลก พลวัตของการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก ที่ส่งผลกระทบต่อ

ประเทศไทย รวมถงึสภาพปัญหาและสาเหตขุองปัญหาทีเ่กดิขึน้อันเป็นผลจากกระแสโลกาภวิัตน์ ซีง่สง่ผลใหเ้กดิ

ความตระหนัก และมคีวามรูค้วามเขา้ใจในสภาพการณ์ สามารถคดิวเิคราะหถ์งึสาเหตขุองปัญหาและผลกระทบต่อ

ภาพรวมของสงัคมไทยและตวับคุคลในมติติา่งๆ ทัง้ทางการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม คณุธรรม จรยิธรรม 

10161 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร (6 หนว่ยกติ) 

 Thai for Communication 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาไทยเป็นเครือ่งมอืในการสือ่สาร 

 2. เพือ่พัฒนาทกัษะภาษาในการสือ่สารใหม้ปีระสทิธภิาพและสรา้งสรรค ์ 

 3. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาในการด าเนนิชวีติและแสวงหาความรู ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความส าคัญของภาษา ความคดิ และการสือ่สาร ศลิปะการใชถ้อ้ยค า ประโยค ส านวน โวหาร การพัฒนา

ทักษะการฟัง การพูด การอา่น และการเขยีนเพือ่สือ่สารใหม้ปีระสทิธภิาพและสรา้งสรรค ์การใชภ้าษาในการด าเนินชวีติ 

การแสวงหาความรู ้และการถา่ยทอดความรู ้

50101 วทิยาศาสตรพ์ืน้ฐาน (6 หนว่ยกติ) 

 Basic Sciences 

 วตัถปุระสงค ์

 1. อธบิายการเปลีย่นแปลงเชงิปรมิาณโดยใชค้วามรูพ้ืน้ฐานทางคณติศาสตร ์

 2. ท านายสาเหตุและทศิทางการเปลีย่นแปลงของปรากฏการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกับสสารและพลังงานโดยใช ้

ความรูท้างฟิสกิส ์

 3. อธบิายความหมายอะตอม โมเลกลุและปฏกิริยิาทางเคม ี

 4. อธบิายกระบวนการทางชวีเคมขีองสิง่มชีวีติในระดับโมเลกลุ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูท้างคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ โดยการน า

คณิตศาสตรไ์ปอธบิายการเปลีย่นแปลงเชงิปรมิาณและแกปั้ญหาทางวทิยาศาสตร ์หลักการทางฟิสกิสเ์พือ่อธบิาย

รูปแบบของพลงังานและการเปลีย่นแปลงทางกายภาพ หลกัการทางเคมทีีเ่ป็นพืน้ฐานระดับอะตอมและโมเลกลุทีม่ี

อทิธพิลต่อการเปลีย่นแปลงต่างๆ รวมทัง้ชวีเคมซีึง่เป็นการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในระดับโมเลกุลของสิง่มีชวีติ 

และกระบวนการด ารงชวีติ 

50102 วทิยาศาสตรช์วีภาพ (6 หนว่ยกติ) 

 Life Sciences 

 วตัถปุระสงค ์

 1. อธบิายความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัสว่นประกอบ และการท างานของระบบตา่งๆ ของร่างกาย จลุนิทรยีแ์ละ

  ปรสติทีม่ผีลตอ่สขุภาพของมนุษย ์

 2. วเิคราะหก์ารท างานของระบบตา่งๆ ในร่างกายในภาวะปกตแิละภาวะทีม่กีารเกดิพยาธสิภาพ 

 3. ประยกุตค์วามรูไ้ปใชใ้นการปฏบิตังิานทางวชิาชพีตามหนา้ทีค่วามรับผดิชอบไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 พื้นฐานทางโครงสรา้งของร่างกายทีป่ระกอบดว้ยกายวภิาคศาสตร์ระดับมหภาค และจุลภาค สรีรวทิยา

ของระบบตา่งๆ ในร่างกาย การประสานงานและการตอบสนองของระบบตา่งๆ ทัง้ในภาวะปกตแิละภาวะทีเ่กดิพยาธิ

สภาพ รวมถงึคณุสมบตัแิละความส าคญัของจุลนิทรยีแ์ละปรสติทีม่ผีลตอ่สขุภาพของมนุษย ์

50103 สถติแิละการวจิยัส าหรบัวทิยาศาสตรส์ุขภาพ (6 หนว่ยกติ) 

 Statistics and Research in Health Sciences 

 วตัถปุระสงค ์

 1. อธบิายความหมาย แนวคดิ หลกัการและการด าเนนิงานทางสถติไิด ้

 2. สามารถน าความรูท้างสถติไิปใชใ้นการน าเสนอขอ้มูล การประมาณค่าและการทดสอบสมมตฐิาน    

การตดัสนิใจ และการวจัิยทางวทิยาศาสตรส์ขุภาพได ้

 3. อธบิายผลงานวจิัยทางดา้นวทิยาศาสตรส์ขุภาพของประเทศไทยและตา่งประเทศ และท าการวจิัยขัน้

พืน้ฐานได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 คณิตศาสตร์พื้นฐานและความรูท้ั่วไปทางสถิติ การแจกแจงความถี่ การวัดแนวโนม้เขา้สู่ส่วนกลาง       

และการวัดการกระจาย  ความน่าจะเป็นและการแจกแจงความน่าจะเป็น และการสุม่ตัวอย่าง การประมาณค่าและ      

การทดสอบสมมตฐิาน สหสมัพันธแ์ละสมการถดถอย สถติแิบบไมใ่ชพ้ารามเิตอร ์สถติชิพีและตัวชีว้ดัทางประชากร 

หลกัการวจิัยเบือ้งตน้และกระบวนการวจิัย การประยกุตส์ถติแิละการวจิัยในดา้นวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 

52203 อนามยัสิง่แวดลอ้ม (6 หนว่ยกติ) 

 Environmental Health 

 วตัถปุระสงค ์

 1. อธบิายหลกัการและวธิกีารในการจัดหาน ้าสะอาดและการจัดการและควบคมุมลพษิทางน ้าได ้

 2. อธิบายหลักการและวิธีการในการจัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศและลักษณะของ               

การเปลีย่นแปลงภมูอิากาศได ้

 3. อธบิายหลกัการและวธิกีารในการจัดการมลพษิทางเสยีง ความสัน่สะเทอืน และรังสไีด ้

 4. อธบิายหลักการและวธิีการในการจัดการขยะมูลฝอยและสิง่ปฏกิูล ขยะอันตรายและขยะตดิเชือ้และ

สารเคมอีนัตรายได ้

 5. อธบิายหลักการและวธิีการในการจัดการสุขาภบิาลอาหาร เหตุร าคาญและกจิการทีเ่ป็นอันตรายต่อ

สขุภาพ การอนามัยสิง่แวดลอ้มในภาวะฉุกเฉนิได ้

 6. อธบิายแนวคดิเกี่ยวกับอนามัยสิง่แวดลอ้ม การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ และการด าเนินงาน

อนามัยสิง่แวดลอ้มของประเทศไทยได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคิดเกี่ยวกับอนามัยสิง่แวดลอ้ม การจัดหาน ้ าสะอาดและการจัดการและควบคุมมลพิษทางน ้ า          

การจัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ การจัดการมลพิษทางเสียง               

ความสัน่สะเทอืน และรังส ีการจัดการขยะมูลฝอยและสิง่ปฏกิลู ขยะอันตรายและขยะตดิเชือ้ และสารเคมอีันตราย 

การจัดการสขุาภบิาลอาหาร เหตรุ าคาญและกจิการทีเ่ป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ การอนามัยสิง่แวดลอ้มในภาวะฉุกเฉนิ 

การประเมนิผลกระทบตอ่สขุภาพ และการด าเนนิงานอนามัยสิง่แวดลอ้มของประเทศไทย 
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52205 การสาธารณสขุและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง  (6 หน่วยกิต)

 Public Health and Related Laws 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหนั้กศึกษามีความรู  ้ความเขา้ใจเกี่ยวกับการสาธารณสุขของประเทศไทย ระบบบริการ         

  สาธารณสขุ ประวตักิารสาธารณสขุ ปัญหาสาธารณสขุ ปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งกบัสขุภาพ การพัฒนา    

  สาธารณสขุ แผนพัฒนาการสาธารณสขุแหง่ชาตแิละแผนงานทีส่ าคัญของการสาธารณสขุไทย 

 2. อธบิายปรัชญาและแนวคดิของการสาธารณสุข และแนวคดิที่เกีย่วขอ้งกับสุขภาพและการพัฒนา   

  สขุภาพได ้

 3. อธบิายสาระส าคัญของแผนพัฒนาและววิัฒนาการของการสาธารณสุขไทย ระบบสขุภาพไทยและ

  หลกัประกนัสขุภาพได ้

 4. อธิบายหลักและวธิีการด าเนินงานสาธารณสุข งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันและควบคุมโรค       

  งานรักษาพยาบาล และงานฟ้ืนฟสูภาพได ้

 5. อธบิายปัญหาสขุภาพทีส่ าคญัและทีพ่บในศตวรรษที ่21 ได ้

 6. อธิบายกฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชก าหนดและกฎกระทรวงที่เกี่ยวขอ้งกับการด าเนินงาน    

  สาธารณสขุและวชิาชพีสาธารณสขุได ้

 7. ประยกุตใ์ชค้วามรูท้างดา้นการสาธารณสขุและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งมาใชใ้นการด าเนนิงานสาธารณสขุ

  ได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ปรัชญาและแนวคดิของการสาธารณสุข สุขภาพและการเจ็บป่วย สขุภาพโลก สุขภาพดถีว้นหนา้ และ

คุณภาพชีวิต สาระส าคัญของแผนพัฒนาและววิัฒนาการของการสาธารณสุขไทย ระบบสุขภาพไทยและ

หลักประกันสุขภาพ หลักและวธิีการด าเนินงานสาธารณสุข งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันและควบคุมโรค       

งานรักษาพยาบาล และงานฟ้ืนฟสูภาพ ปัญหาสาธารณสขุทีส่ าคัญและทีพ่บในศตวรรษที ่21 รวมถงึโรคอบุัตใิหม่

อบุัตซิ ้า โรคตดิตอ่ขา้มแดน ภาวะฉุกเฉนิทางดา้นสาธารณสขุ ความสมัพันธร์ะหวา่งการสาธารณสขุกบัคณุภาพชวีติ 

งานพัฒนาสังคม และงานสขุภาพภาคประชาชน ความรูเ้กีย่วกับกฎหมาย พระราชบัญญัต ิพระราชก าหนด และ

กฎกระทรวงที่เกีย่วขอ้งกับการด าเนินงานสาธารณสุข ทัง้กฎหมายเกีย่วกับสถานบริการสุขภาพ การคุม้ครอง      

ดา้นสขุภาพอนามัย การควบคมุและป้องกนัโรค และกฎหมายวชิาชพีสาธารณสขุ 

52302 วทิยาการระบาดและการควบคมุโรค (6 หนว่ยกติ) 

 Epidemiology and Disease Control 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เขา้ใจธรรมชาตขิองการเกดิโรค 

 2. วเิคราะหแ์ละอธบิายการกระจายของโรคในชมุชน 

 3. วนิจิฉัยปัญหาสาธารณสขุได ้

 4. อธบิายวธิกีารเฝ้าระวงัโรคและวธิสีอบสวนการระบาดของโรคได ้

 5. วเิคราะหห์าสาเหตหุรอืปัจจัยทีม่อีทิธพิลตอ่การเกดิโรค ปัญหาสาธารณสขุไดโ้ดยวธิกีารทางวทิยาการ

  ระบาด 

 6. น าความรูท้างวทิยาการระบาดมาประยุกตใ์ชใ้นการป้องกนัและควบคมุโรค รวมทัง้พัฒนาคณุภาพชวีติ

  ของประชาชนในครอบครัว ชมุชน และหน่วยงานได ้
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิพื้นฐานของวทิยาการระบาด ธรรมชาตขิองการเกดิโรคในแง่สังคมและนิเวศวทิยา ลักษณะและ   

การกระจายของโรคตามลักษณะของบคุคล สถานทีแ่ละเวลา วธิวีนิิจฉัยปัญหาสาธารณสขุในชมุชนลักษณะตา่งๆ 

การศกึษาหาสาเหตุของโรคและปัจจัยทีม่ีอทิธพิลต่อการเกดิโรค การสอบสวนและการเฝ้าระวังโรค วทิยาการ

ระบาดกับการป้องกันและควบคุมโรคตดิเชือ้ โรคไรเ้ชือ้ โรคจากการประกอบอาชพีและภัย โรคอุบัตใิหม่ อุบัตซิ ้า 

รวมทัง้การประยกุตค์วามรู ้ขอ้มลูทางวทิยาการระบาดไปใชใ้นการพัฒนาคณุภาพชวีติ 

52304 โภชนศาสตรส์าธารณสขุ (6 หนว่ยกติ) 

 Nutrition in Public Health 

 วตัถปุระสงค ์

 1. อธบิายแนวคดิและหลกัการดา้นอาหารและโภชนาการทีเ่กีย่วขอ้งกับสขุภาพได ้

 2. อธบิายแนวทางการประเมนิ และเฝ้าระวงัภาวะโภชนาการในประชาชนกลุม่ตา่งๆ ได ้

 3. อธิบายแนวทางการวางแผน กระบวนการด าเนินงาน และการประเมินผลดา้นโภชนาการเพื่อ           

  การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาสาธารณสขุได ้

 4. อธิบายแนวทางการประยุกต์ค วาม รู ท้ างโภชนาการในการส่ง เสริมสุขภาพ  ป้องกันโรค                     

  และการรักษาพยาบาลในระดบับคุคล ครอบครัว และชมุชนได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 อธบิายแนวคดิและหลักการดา้นอาหารและโภชนาการที่เกีย่วขอ้งกับสุขภาพ การประเมนิและเฝ้าระวัง

ภาวะโภชนาการ การวางแผน กระบวนการด าเนินงาน และการประเมนิผลดา้นโภชนาการ การประยุกตค์วามรูท้าง

โภชนาการในการสง่เสรมิสขุภาพ ป้องกนัโรค และการรักษาพยาบาล ในระดบับคุคล ครอบครัว และชมุชน 

52305 อาชวีอนามยัและความปลอดภยั (6 หนว่ยกติ) 

 Occupational Health and Safety 

 วตัถปุระสงค ์

 1. อธบิายความหมาย ความส าคัญ องคป์ระกอบและแนวคดิของงานอาชวีอนามัยและความปลอดภัยได ้

 2. อธบิายวธิกีารตระหนัก การประเมนิและการควบคมุสิง่แวดลอ้มในการท างานได ้

 3. อธบิายพษิวทิยาและเออรก์อนอมกิสใ์นงานอาชวีอนามัยและความปลอดภัยได ้

 4. อธบิายสาเหตแุละความสญูเสยีจากการเกดิอบุตัเิหตไุด ้

 5. อธบิายการป้องกนัอบุัตเิหต ุอคัคภีัยและการป้องกนัอนัตรายจากเครือ่งจักรได  ้

 6. อธบิายการเฝ้าระวงัสขุภาพและสิง่แวดลอ้มได ้

 7. อธบิายการประเมนิความเสีย่งได ้

 8. บอกมาตรฐานระบบการจัดการอาชวีอนามัยและความปลอดภัยได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความหมาย ความส าคัญ องคป์ระกอบและแนวคดิของงานอาชวีอนามัยและความปลอดภัย การตระหนัก

การประเมนิและการควบคุมสิง่แวดลอ้มในการท างาน พษิวทิยาและเออร์กอนอมกิส ์สาเหตุของการเกดิอุบัตเิหตุ

ความสญูเสยีจากอบุัตเิหต ุการป้องกันอบุตัเิหต ุอคัคภีัย การป้องกันอนัตรายจากเครือ่งจักรและไฟฟ้า การเฝ้าระวัง

สขุภาพและสิง่แวดลอ้ม การประเมนิความเสีย่ง มาตรการระบบการจัดการอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 
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52306 การท างานชุมชนดา้นสาธารณสขุ (6 หนว่ยกติ) 

 Community Work in Public Health 

 วตัถปุระสงค ์

 1. อธบิายหลักการท างานในชมุชนเพือ่การพัฒนางานสาธารณสขุได ้

 2. อธบิายการสง่เสรมิบทบาทขององคก์รชมุชนในการพัฒนาสขุภาพของประชาชนได ้

 3. อธบิายหลักการพัฒนาทักษะทีจ่ าเป็นส าหรับการท างานชมุชนได ้

 4. ประยกุตห์ลักการท างานชมุชนดา้นสาธารณสขุไปใชใ้นงานสาธารณสขุได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ และหลักการท างานในชมุชนทีเ่กีย่วขอ้งกับการระดมความร่วมมอืระหว่างองคก์รภาครัฐ เอกชน

และชุมชน การสง่เสรมิบทบาทขององคก์รชมุชนในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การพัฒนาทักษะทีจ่ าเป็น

ส าหรับการท างานชมุชน ทัง้ในดา้นความเป็นผูน้ า การวเิคราะหช์มุชน การเขา้ถงึชมุชน การปรับใชเ้ทคโนโลยทีี่

เหมาะสมในชมุชนและมนุษยสมัพันธเ์พือ่การพัฒนาสาธารณสขุทีย่ั่งยนืของประชาชน 

52312 อนามยัครอบครวักบังานสาธารณสขุ  (6 หนว่ยกติ)

 Family Health in Public Health Work 

 วตัถปุระสงค ์

 1. อธบิายความสมัพันธร์ะหวา่งสขุภาพของบุคคล ครอบครัวและชมุชนและปัจจัยทีม่อีทิธพิลตอ่สขุภาพ

  อนามัยของเด็ก วยัรุ่น วยัผูใ้หญ ่และวยัสงูอายไุด ้

 2. อธบิายและประยุกตท์ฤษฎหีลักการดูแลสขุภาพแบบองคร์วมของบุคคลและครอบครัวในวัยต่างๆ ใน

  การใหบ้รกิารทัง้ในหน่วยงานและชมุชนได ้

 3. อธบิายแนวทางในการใหค้ าแนะน าและค าปรกึษาดา้นสขุภาพ การวางแผนและการใหบ้รกิารอนามัย

  ครอบครัวในวยัตา่งๆ การใหบ้รกิารสขุภาพทัง้ทีบ่า้น สถานศกึษา สถานประกอบการและชมุชนได ้

 4. ประยกุตห์ลกัการจัดใหบ้รกิารอนามัยครอบครัวเพื่อสขุภาพทีด่ขีองบคุคล ครอบครัว และชมุชนได ้

 5. อธบิายระบบการสง่ตอ่ผูป่้วยเพือ่การรักษาได ้

 6. อธบิายแนวคดิเกีย่วกับการพัฒนาสขุภาพและอทิธพิลของการเปลีย่นแปลงทางดา้นสังคม เศรษฐกจิ 

  การเมอืง เทคโนโลย ีนโยบายและกฎหมายดา้นสขุภาพ และความตอ้งการทางสขุภาพของประชาชน

  ทีส่ง่ผลตอ่การพัฒนาสขุภาพได ้

 7. วเิคราะหปั์ญหาอปุสรรคและแนวโนม้การพัฒนาสขุภาพและการใหบ้รกิารอนามัยครอบครัวของชมุชน

  และประเทศได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิพื้นฐานความสัมพันธร์ะหว่างสุขภาพของบุคคล ครอบครัวและชุมชน และปัจจัยทีม่ีอทิธพิลต่อ

สขุภาพอนามัยของเด็ก วัยรุ่น วัยผูใ้หญ่ และวัยสงูอายุ การประยุกตท์ฤษฎแีละหลักการดูแลสขุภาพแบบองคร์วม

ของบุคคลและครอบครัวในวัยต่างๆ ในการใหบ้ริการทัง้ในหน่วยงานและชุมชน ทัง้ทางดา้นส่งเสริมสุขภาพ         

การป้องกนัโรค การรักษาพยาบาลและการฟ้ืนฟสูภาพ ทักษะการใหค้ าแนะน าและปรกึษาดา้นสขุภาพ การวางแผน

การจัดบริการ การวางแผนครอบครัว การใหบ้ริการอนามัยครอบครัวในวัยต่างๆ การใหบ้ริการสุขภาพที่บา้น          

ในสถานศกึษา สถานประกอบการและชมุชน และแนวโนม้การพัฒนาสุขภาพและการใหบ้รกิารอนามัยครอบครัว

ของชมุชนและประเทศ 
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52313 สขุศกึษาและการสง่เสรมิสขุภาพ  (6 หนว่ยกติ) 

 Health Education and Health Promotion 

 วตัถปุระสงค ์

 1. อธบิายแนวคดิและทฤษฎพีืน้ฐานทางพฤตกิรรมสขุภาพ สขุศกึษา และการสง่เสรมิสขุภาพได ้

 2. อธิบายหลักการและแนวทางการวางแผนการด าเนินงาน กระบวนการด าเนินงาน การประเมินผล      

  งานด าเนนิงานสขุศกึษาและการสง่เสรมิสขุภาพได ้

 3. อธบิายหลักการและแนวทางการด าเนนิงานเกีย่วกบัสขุศกึษาและการสง่เสรมิสขุภาพแกป่ระชาชนกลุม่

  ตา่งๆ 

 4. อธิบายแนวทางการสรา้งการมีส่วนร่วมและการสรา้งความเป็นหุ น้ส่วนกับภาคส่วนต่างๆ ใน              

  งานสขุศกึษาและการสง่เสรมิสขุภาพ เพือ่แกไ้ขปัญหาสขุภาพ 

 5. อธบิายแนวคดิและวธิกีารพัฒนาคณุภาพงานสขุศกึษาและการเฝ้าระวงัพฤตกิรรมสขุภาพได ้

 6. อธบิายกระบวนการสือ่สารและชีน้ าความจ าเป็นทางสขุภาพใหแ้กส่มาชกิชมุชนและบคุลากรวชิาชพีอืน่

  ได ้

 7. อธบิายกระบวนการวจิัยเพือ่การพัฒนางานสขุศกึษาและการสง่เสรมิสขุภาพได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานทางพฤติกรรมสุขภาพ สุขศึกษา และการส่งเสริมสุขภาพ หลักการและ        

แนวทางการวางแผนการด าเนนิงาน กระบวนการด าเนนิงาน การประเมนิผลงานด าเนนิงานสขุศกึษาและการสง่เสรมิ

สุขภาพ หลักการและแนวทางการด าเนินงานเกีย่วกับสุขศกึษาและการส่งเสรมิสุขภาพแก่ประชาชนกลุ่มต่างๆ      

แนวทางการสรา้งการมสีว่นร่วมและการสรา้งความเป็นหุน้สว่นกับภาคสว่นต่างๆ ในงานสขุศกึษาและการสง่เสรมิ

สขุภาพเพือ่แกไ้ขปัญหาสขุภาพ แนวคดิและวธิกีารพัฒนาคณุภาพงานสขุศกึษาและการเฝ้าระวงัพฤตกิรรมสขุภาพ 

การสือ่สารและชีน้ าความจ าเป็นทางสขุภาพใหแ้กส่มาชกิชมุชนและบคุลากรวชิาชพีอืน่ กระบวนการวจัิยเพือ่พัฒนา

งานสขุศกึษาและการสง่เสรมิสขุภาพ 

52314 โรคตดิตอ่และโรคไมต่ดิตอ่  (6 หน่วยกิต)

 Communication and Non-Communication Diseases 

 วตัถปุระสงค ์

 1. มคีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกับวทิยาการระบาดของโรคตดิตอ่ โรคไม่ตดิตอ่ โรคอุบัตใิหม่และโรคอบุัติ

  ซ ้า 

 2. อธบิายสาเหตุ ลักษณะการด าเนนิการของโรค การวนิจิฉัยโรค และการรักษาโรคตดิต่อ โรคไม่ตดิต่อ 

  โรคอบุตัใิหม ่และโรคอบุตัซิ ้าทีพ่บบอ่ยในประเทศไทย 

 3. มีความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และ       

  โรคอบุตัซิ ้า 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูค้วามเขา้ใจวทิยาการระบาดของโรคตดิตอ่ โรคไม่ตดิต่อ โรคอบุัตใิหม่ โรคอบุัตซิ ้า อธบิายสาเหต ุ

ลักษณะการด าเนินการของโรค การวนิิจฉัยโรค การรักษาโรค ตลอดจนการป้องกันและควบคุมโรคตดิตอ่ โรคไม่

ตดิตอ่ โรคอบุตัใิหม ่และโรคอบุตัซิ ้า 
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52402 ประสบการณว์ชิาชพีสาธารณสขุ (6 หนว่ยกติ) 

 Professional Experience in Public Health 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อประยุกต์องค์ความรูใ้นการแกไ้ขปัญหาสุขภาพของชุมชนโดยเนน้กระบวนการศึกษาวิจัย          

  การป้องกนัโรคและการสง่เสรมิสขุภาพ 

 2. เพือ่เสรมิสรา้งภาวการณ์เป็นผูน้ า ความมมีนุษยสมัพันธ ์ความสามารถในการตัดสนิใจ การสรา้งทมีงาน 

  การท างานเป็นทมี ตลอดจนคณุธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณของนักสาธารณสขุ 

 3. เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจและสรา้งจติส านกึในจรรยาวชิาชพีสาธารณสขุ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การประยุกตแ์นวคดิและหลักการทางการสาธารณสุขและการวจัิยสู่ภาคปฏบิัต ิการใชก้รณีศกึษาและ

สถานการณ์จ าลองเพื่อวเิคราะห์สถานการณ์และปัญหาทางการสาธารณสุขในการยกระดับสขุภาพของประชากร 

การบรูณาการความรูแ้ละประสบการณ์ทางการสาธารณสขุเพือ่พัฒนาวชิาชพีสาธารณสขุ จรรยาวชิาชพีสาธารณสขุ 

การจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อพัฒนาใหเ้ป็นผูม้ีคุณธรรม จริยธรรม และภาวะการเป็นผูน้ าที่มีประสทิธิภาพ        

การสรา้งทมีงาน และกลไกการสรา้งทมีงาน 

52404 การตรวจประเมนิ การบ าบดัโรคเบือ้งตน้ การฟ้ืนฟสูภาพและการสง่ตอ่ (6 หนว่ยกติ) 

 Physical Assessment, Basic Medical Care, Rehabilitation and Referral System 

 วตัถปุระสงค ์

 1. ซกัถาม บนัทกึประวตัผิูป่้วยและการตรวจร่างกายเบือ้งตน้ไดถ้กูตอ้ง 

 2. ระบวุตัถตุวัอยา่งจากผูป่้วยเพือ่สง่ตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารและแปลผลไดถู้กตอ้ง 

 3. วนิจิฉัยอาการ และใหก้ารบ าบดัโรคเบือ้งตน้ตามขอบเขตกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งก าหนดไว ้

 4. ใหก้ารปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ และการชว่ยเหลอืผูป่้วยกรณีฉุกเฉนิไดถ้กูตอ้ง 

 5. ดูแลผูป่้วยและครอบครัวเพื่อการฟ้ืนฟูสภาพและการป้องกันภาวะแทรกซอ้นรวมทัง้การสง่ต่อผูป่้วย

  อยา่งเป็นระบบเพือ่การดแูลทีเ่หมาะสม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การซักถามและบันทกึประวัตผิูป่้วย การตรวจร่างกาย การสง่ตรวจทางหอ้งปฏบิัตกิารเพื่อการวนิิจฉัยโรค 

การบ าบดัโรคเบือ้งตน้ การชว่ยเหลอืผูป่้วยกรณีฉุกเฉนิตามขอบเขตทีก่ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งก าหนดไว ้การใชย้าและ

การใหค้ าแนะน าการใชย้าอย่างถูกวธิี การส่งต่อผูป่้วยตามระบบเพื่อการดูแลรักษาที่เหมาะสม การดูแลเพื่อ         

การฟ้ืนฟสูภาพ และเพือ่ป้องกนัภาวะแทรกซอ้น  

52405 การฝึกงานการบ าบดัโรคเบือ้งตน้ และสาธารณสขุในชุมชน (6 หนว่ยกติ) 

 Practice on Basic Medical Care and Community-based Public Health 

 วตัถปุระสงค ์

 1. ซกัถามและบนัทกึประวตัผิูป่้วยไดถ้กูตอ้ง 

 2. ตรวจร่างกายเพือ่จ าแนกความผดิปกตไิดถู้กตอ้ง 

 3. วนิิจฉัยโรค และใหก้ารรักษาพยาบาลผูป่้วยตามขอบเขตกฎหมายและระเบียบที่กระทรวงสาธารณสุข     

  ก าหนดไว ้

 4. ใหค้ าแนะน าทางเลอืกและการดแูลสขุภาพอนามัยตนเองแกป่ระชาชน ผูป่้วย และครอบครัวไดถ้กูตอ้ง 

 5. ประเมนิสภาวะสขุภาพในชมุชน และหาแนวทางการแกไ้ขปัญหาสขุภาพของชมุชนได ้

 6. ท างานเป็นทมีในวชิาชพีสาธารณสขุ และตา่งสาขาวชิาชพีร่วมกบัชมุชนได ้
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 7. สามารถผสมผสานทักษะดา้นวชิาการ กับภูมิปัญญาทอ้งถิ่น และวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาและ      

  สง่เสรมิสขุภาพของชมุชนได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การซักถามและบันทกึประวัตผิูป่้วย การตรวจร่างกายเพื่อจ าแนกความผดิปกต ิวนิิจฉัยโรค และใหก้าร

รักษาพยาบาลผูป่้วยตามขอบเขตกฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง การใหค้ าแนะน าทางเลอืกในการดแูลสขุภาพ

อนามัยตนเองแก่ประชาชน ผูป่้วย และครอบครัว การประเมนิสภาวะสขุภาพในชมุชน และหาแนวทางการแกไ้ข

ปัญหาสุขภาพของชุมชน การท างานเป็นทีมในวิชาชีพสาธารณสุข และต่างสาขาวิชาชีพร่วมกับชุมชน              

การผสมผสานทกัษะดา้นวชิาการกับภมูปัิญญาทอ้งถิน่ และวฒันธรรมเพือ่การพัฒนาและสง่เสรมิสขุภาพของชมุชน 

52406 การบรหิารงานสาธารณสุขและระบบสารสนเทศดา้นสขุภาพ (6 หนว่ยกติ) 

 Health Administration and Health Informatics System 

 วตัถปุระสงค ์

 1. อธบิายความหมาย ความส าคญั แนวคดิทฤษฎ ีหลกัการ และกระบวนการบรหิารงานสาธารณสขุได ้

 2. สามารถวางแผนการจัดองค์กร การบริหารจัดการทรัพยากร การจัดท างบประมาณ ในการบริหาร     

  งานสาธารณสขุได ้

 3. สามารถประยุกต์ใชก้ระบวนการบริหารในการจัดการระบบบริการสาธารณสุขที่มีการถ่ายโอนสู ่        

  การปกครองสว่นทอ้งถิน่ได ้

 4. สามารถใชก้ระบวนการบริหารในการสื่อสาร การประสานงาน การรายงานผลการด าเนินงาน            

  การควบคมุงาน รูปแบบและเทคนคิในการบรหิารงานสาธารณสขุได ้

 5. สามารถใชก้ระบวนการบริหารในการจัดการระบบสารสนเทศสุขภาพ และประยุกต์ใชเ้ทคโนโลย ี   

  สารสนเทศเพือ่การบรหิารและการใหบ้รกิารสขุภาพได ้

 6. การประยุกตใ์ชแ้นวคดิทฤษฎแีละหลักการวเิคราะหท์างเศรษฐศาสตรส์ขุภาพในการพัฒนาระบบบรกิาร

  สขุภาพเพือ่ตอบสนองอปุสงค/์อปุทานทางดา้นสาธารณสขุ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ทฤษฎี หลักการ และกระบวนการบรหิารงานสาธารณสุข การวางแผนการจัดองคก์ร การบรหิารจัดการ

ทรัพยากรมนุษย ์การสัง่การ การประสานงาน การรายงานผลการด าเนนิงานและการจัดท างบประมาณ การควบคุม

งาน รูปแบบและเทคนิคในการบรหิารงานสาธารณสขุ  ระบบขอ้มูลข่าวสารสาธารณสุข การประยุกตเ์ทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการบรหิารและแนวโนม้การบรหิารงานสาธารณสขุ  การประยุกตใ์ชแ้นวคดิ หลักการ และทฤษฎ ี  

ทางเศรษฐศาสตร์ ทีส่่งผลกระทบทางดา้นสาธารณสุขและสุขภาพอนามัยในการบรหิารพัฒนางานสาธารณสุข    

ตามการเปลีย่นแปลงทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 

52407  การวางแผนและประเมนิผลงานสาธารณสขุ (6 หนว่ยกติ) 

 Health Planning and Evaluation 

 วตัถปุระสงค ์

 1. อธบิายแนวคดิและหลกัการวางแผนงานสาธารณสขุได ้

 2. อธิบายกระบวนการวางแผนพัฒนาสาธารณสุขของชาติและววิัฒนาการและการวางแผนพัฒนา      

  สาธารณสขุของประเทศไทยได ้

 3. จ าแนกประเภทปัจจัยทีจ่ าเป็นตอ่การใชป้ระกอบการวางแผนงานสาธารณสขุได ้

 4. อธบิายวธิกีารวเิคราะหส์ถานการณ์จากขอ้มูลขา่วสารสาธารณสขุหรอืความตอ้งการในการวางแผนงาน

  สาธารณสขุระดบันโยบาย ระดบักลวธิ ีและระดบัปฏบิตังิานสาธารณสขุได ้
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 5. อธิบายการวางแผนเพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติงานสาธารณสุขใหเ้หมาะสมกับสถานการณ์ที ่        

  เปลีย่นแปลงไป 

 6. อธบิายการวางแผนงานสาธารณสขุชมุชนได ้

 7. อธบิายหลกัการด าเนนิงานตามแผนสาธารณสขุทีก่ าหนดไวไ้ด ้

 8. อธบิายการควบคมุ ก ากบั การนเิทศงาน และการประเมนิผลงานสาธารณสขุได ้

 9. สามารถเขยีนรายงาน/โครงการ และประเมนิแผนงาน/โครงการได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้บื้องตน้เกีย่วกับการวางแผนงานสาธารณสุข แนวคดิ หลักการและกระบวนการวางแผนพัฒนา

สาธารณสุขของประเทศไทย ปัจจัยที่ใชใ้นการวางแผนงานสาธารณสุข การวเิคราะห์สถานการณ์ การก าหนด

ปัญหา การก าหนดวัตถุประสงค ์เป้าหมายและกลวธิขีองแผนพัฒนาสาธารณสขุ การวางแผนโครงการสาธารณสขุ 

การวางแผนเพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติงานสาธารณสุข การวางแผนงานสาธารณสุขชุมชน การปรับแผน           

งานสาธารณสขุเมือ่สถานการณ์เปลีย่นแปลง หลักการด าเนินงานตามแผนงานสาธารณสขุ การควบคมุก ากับงาน 

การนเิทศงาน และการประเมนิผลแผนงาน/โครงการสาธารณสขุ 

54118 ปฏบิตักิารวทิยาศาสตร ์  (6 หนว่ยกติ) 

 Science Laboratory 

 วตัถปุระสงค ์ 

 1. เพื่อใหนั้กศึกษามีความรูค้วามเขา้ใจหลักการและวธิีการปฏิบัตกิารทางวทิยาศาสตร์ ดา้นฟิสกิส ์เคม ี

ชวีวทิยา จุลชีววทิยา และชีวเคมีพื้นฐานที่ส าคัญและที่เกี่ยวขอ้งในงานดา้นอาชีวอนามัย ความ

ปลอดภัย และสิง่แวดลอ้ม 

 2. เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถประยกุตก์ารปฏบิัตกิารทางวทิยาศาสตรด์า้นฟิสกิส ์เคม ีชวี วทิยา จลุชวีวทิยา 

และชวีเคมพีืน้ฐานทีส่ าคญั เพือ่น าไปใชใ้นงานดา้นอาชวีอนามัย ความปลอดภัย และสิง่แวดลอ้ม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 หลักการ วธิกีารและการประยุกตก์ารปฏบิัตกิารทางวทิยาศาสตร์ดา้นฟิสกิส ์เคมี ชวีวทิยา จุลชวีวทิยา และ

ชวีเคมพีืน้ฐานทีส่ าคญัและทีเ่กีย่วขอ้งในงานดา้นอาชวีอนามัย ความปลอดภัยและสิง่แวดลอ้ม  

54119 สถติแิละการวจิยัส าหรบังานอาชวีอนามยัและความปลอดภยั (6 หนว่ยกติ) 

 Statistics and Research in Occupational Health and Safety 

 วตัถปุระสงค ์

 1. อธบิายความหมาย แนวคดิ หลกัการและการด าเนนิการทางสถติไิด ้

 2. สามารถน าความรูท้างสถติไิปใชใ้นการน าเสนอขอ้มูล การประมาณค่าและการทดสอบสมมตฐิาน 

  การตดัสนิใจ และการวจัิยงานอาชวีอนามัยและความปลอดภัย และวทิยาศาสตรส์ขุภาพได ้

 3. อธิบายผลงานวิจัยทางดา้นอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และวิทยาศาสตร์สุขภาพของ          

  ประเทศไทยและตา่งประเทศ และท าการวจิัยพืน้ฐานได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 คณิตศาสตร์พืน้ฐานและความรูท้ั่วไปทางสถติ ิการแจกแจงความถี ่การวัดแนวโนม้เขา้สูส่ว่นกลาง และ

การวัด การกระจาย ความน่าจะเป็นและการแจกแจงความน่าจะเป็น และการสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่าและ      

การทดสอบสมมตฐิาน สหสมัพันธแ์ละสมการถดถอย สถติแิบบไมใ่ชพ้ารามเิตอร ์สถติชิพีและตัวชีว้ดัทางประชากร 

หลักการวจัิยเบือ้งตน้และกระบวนการวจัิย การประยุกตส์ถติแิละการวจัิยในดา้นอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 

และวทิยาศาสตรส์ขุภาพได ้
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54122 กฏหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสาธารณสขุ  (6 หนว่ยกติ) 

 Laws Related  to Public Health 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อใหนั้กศกึษามีความรู ้ความเขา้ใจเกี่ยวกับความรูเ้บื้องตน้เกี่ยวกับกฏหมาย ววิัฒนาการของ

 กฏหมาย ระบบของกฏหมาย ประเภท ลักษณะ และกระบวนการบัญญัตกิฏหมาย ขอบเขตการบังคับ

 ใชก้ฏหมาย 

2. อธบิายหลักการพื้นฐานที่ส าคัญเกี่ยวกับความรูท้ั่วไปทางกฏหมายสาธารณสุข สิง่แวดลอ้ม และ

นติเิวชศาสตร ์

 3. อธิบายกฏหมาย พระราชบัญญัต ิพระราชก าหนดและกฎกระทรวงที่เกี่ยวขอ้งกับการด าเนินงาน   

  สาธารณสขุสิง่แวดลอ้ม และนติเิวชศาสตรไ์ด ้

 4. ประยุกต์ใชค้วามรูด้า้นกฏหมายที่เกีย่วขอ้งมาใชใ้นการด าเนินงานสาธารณสุข สิง่แวดลอ้ม และ   

  นติเิวชศาสตรไ์ด ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับกฏหมาย ววิัฒนาการของกฏหมาย ระบบของกฏหมาย ประเภท ลักษณะ และ

กระบวนการบัญญัตกิฏหมาย ขอบเขตการบังคับใชก้ฏหมาย ความรูเ้บือ้งตน้ทางนิตเิวชศาสตร ์ความรูท้ั่วไปทาง

กฏหมายสาธารณสขุ สิง่แวดลอ้ม และนติเิวชศาสตร ์พระราชบัญญัต ิพระราชก าหนด และกฎกระทรวงทีเ่กีย่วกับ

สาธารณสุข สิง่แวดลอ้ม และนิตเิวชศาสตร์ กฏหมายที่เกี่ยวกับวชิาชพีสาธารณสุข สถานบรกิารสุขภาพ การ

ควบคุมและป้องกันโรค การคุม้ครองดา้นสุขภาพอนามัย สิง่แวดลอ้ม การวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดลอ้มและ

สขุภาพ  

54123 วทิยาศาสตรช์วีภาพส าหรบังานอาชวีอนามยัและความปลอดภยั  (6 หนว่ยกติ) 

 Integrated Basic Life Sciences in Occupational Health and Safety 

 วตัถปุระสงค ์

1.  อธบิายความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัสว่นประกอบ และการท างานของระบบตา่งๆ ของร่างกาย  

2.  จลุนิทรยีแ์ละปรสติทีม่ผีลตอ่สขุภาพของมนุษย ์

3.  วเิคราะหก์ารท างานของระบบตา่งๆ ในร่างกายในภาวะปกตแิละภาวะทีม่กีารเกดิพยาธสิภาพ 

4.  ประยุกตค์วามรูว้ทิยาศาสตรช์วีภาพไปใชใ้นการปฏบิตังิานทางอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 พื้นฐานทางโครงสรา้งของร่างกายทีป่ระกอบดว้ยกายวภิาคศาสตรร์ะดับมหภาค และจุลภาค สรีรวทิยา

ของระบบตา่งๆ ในร่างกาย การประสานงานและการตอบสนองของระบบตา่งๆ ทัง้ในภาวะปกตแิละภาวะทีเ่กดิพยาธิ

สภาพ รวมถึงคุณสมบัติและความส าคัญของจุลินทรีย์และปรสติที่มีผลต่อสุขภาพ การประยุกต์ความรูไ้ปใช ้          

ในการปฏบิตังิานทางอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 

54124 ระบบสขุภาพและวทิยาการระบาด   (6 หนว่ยกติ) 

 Health System and Epidemiology 

 วตัถปุระสงค ์

1.  อธบิายความรูท้ัว่ไปเกีย่วกับระบบสขุภาพ และการจัดระบบบรกิารสขุภาพในประเทศไทยได ้ 

2.  อธบิายความรูเ้กีย่วกบัการวางแผนและนโยบายดา้นสขุภาพ การประเมนิผลงานดา้นสขุภาพได ้

3.  อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการด าเนินงานระบบสุขภาพดา้นต่างๆ กับงานอาชีวอนามัยและ        

 ความปลอดภัยได ้
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4.  อธิบายความรูพ้ื้นฐานดา้นวิทยาการระบาดและสามารถประยุกต์ใชใ้นงานอาชีวอนามัยและ         

 ความปลอดภัยได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

   ความรูท้ั่วไปเกี่ยวกับระบบสุขภาพ และการจัดระบบบรกิารสุขภาพในประเทศไทย การวางแผนและ

นโยบายดา้นสขุภาพ การประเมนิผลงานดา้นสขุภาพ ความสมัพันธร์ะหว่างการด าเนนิงานระบบสขุภาพดา้นต่างๆ 

กับงานอาชวีอนามัยและความปลอดภัย รวมทัง้ความรูพ้ื้นฐานดา้นวทิยาการระบาดและการประยุกต์ใชว้ธิีการ       

ทางวทิยาการระบาดในงานอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 

54125 การตรวจวดัและประเมนิทางสขุศาสตรอ์ุตสาหกรรม  (6 หนว่ยกติ) 

 Measurement and Evaluation in Industrial Hygiene 

 วตัถปุระสงค ์

 1.  อธบิายหลกัการตระหนักสิง่แวดลอ้มในการท างานทีม่ผีลตอ่สขุภาพ 

 2.  อธบิายหลักการประเมินสิง่แวดลอ้มในการท างานที่มีผลต่อสุขภาพ และขีดจ ากัดการสัมผัสสาร       

   ในสิง่แวดลอ้มการท างานได ้

 3.  อธบิายหลักการและวธิกีารตรวจวัดเสยีง แสงสวา่ง รังส ีความสัน่สะเทอืน อุณหภูม ิและความกดดัน

    บรรยากาศ การเก็บและวเิคราะหต์วัอยา่งอากาศได ้

 4.  ประเมนิสิง่แวดลอ้มในการท างานได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูท้ั่วไปเกี่ยวกับสุขศาสตร์อุตสาหกรรม การตระหนักถึงลักษณะและสภาพของสิ่งแวดลอ้ม           

ในการท างานทีไ่ม่เหมาะสมและเป็นอันตรายต่อสขุภาพของผูป้ฏบิัตงิาน หลักการประเมนิการสัมผัสสิง่แวดลอ้ม    

ในการท างานทีม่ผีลตอ่สขุภาพอนามัยของผูป้ฏบิัตงิาน ขดีจ ากัดการสมัผัสสารในสิง่แวดลอ้มการท างาน เครือ่งมอื

ตรวจวัดทางสขุศาสตรอ์ุตสาหกรรม หลักการและวธิกีารตรวจวัด เสยีง แสงสว่าง รังส ีความสัน่สะเทอืน อณุหภูมิ

และความกดดนับรรยากาศ การเก็บและวเิคราะหต์วัอยา่งอากาศทางเคมแีละชวีภาพ 

54126 การสง่เสรมิสขุภาพ การตรวจประเมนิ และการบ าบดัโรคเบือ้งตน้  (6 หนว่ยกติ) 

 Health Promotion, Physical Assessment and Basic Medical Care 

 วตัถปุระสงค ์

1. อธบิายแนวคดิและทฤษฎทีางดา้นสขุศกึษาและพฤตกิรรมศาสตร ์การสือ่สารและการมสีว่นร่วมของชมุชน

  ได ้

2. อธบิายการวางแผน การประเมนิผลและการปรับเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพได ้

3. อธบิายการสรา้งเสรมิสขุภาพ การชีน้ าและการใหค้ าปรกึษาพฤตกิรรมสขุภาพได ้

4. อธิบายการตรวจประเมิน และการบ าบัดโรคเบื้องตน้ การดูแลช่วยเหลือผู ป่้วย หรือผูท้ี่ไดรั้บ         

  ผลกระทบทางดา้นสขุภาพได ้

5. อธบิายการปฐมพยาบาล การฟ้ืนฟสูภาพ การสง่ตอ่ผูป่้วยได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคิดและทฤษฎีทางดา้นสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ การสื่อสาร การมีส่วนร่วมของชุมชน         

การวเิคราะหพ์ฤตกิรรมสขุภาพ การวางแผนและประเมนิผล การปรับเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพ การสรา้งเสรมิสขุภาพ 

การชีน้ าและการใหค้ าปรึกษาพฤตกิรรมสุขภาพ รวมทัง้การตรวจประเมนิและการบ าบัดโรคเบื้องตน้ การดูแล       

ใหค้วามชว่ยเหลอืผูป่้วย หรอืผูท้ีไ่ดรั้บผลกระทบทางดา้นสขุภาพ การปฐมพยาบาล การฟ้ืนฟสูภาพ และการสง่ตอ่

ผูป่้วย 
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54127 พืน้ฐานอาชวีอนามยัและอนามยัสิง่แวดลอ้ม  (6 หนว่ยกติ) 

 Fundamental of Occupational Health and Environmental Health 

 วตัถปุระสงค ์

1. อธบิายหลกัการและแนวคดิพืน้ฐานของงานอาชวีอนามัยและการอนามัยสิง่แวดลอ้มได ้

2. มคีวามรูค้วามเขา้ใจขัน้พืน้ฐานเกีย่วกับความปลอดภัยในการท างานสขุศาสตรอ์ตุสาหกรรม พษิวทิยา      

  การยศาสตร ์และโรคจากการท างาน 

3. อธบิายหลกัการและแนวคดิการจัดการอาชวีอนามัยและความปลอดภัยได ้

4. มีความรูค้วามเขา้ใจขัน้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดหาน ้ าสะอาด การควบคุมมลพิษทางน ้ า  มลพิษ         

  ทางอากาศ มลพษิทางเสยีง ความสัน่สะเทอืน และรังส ีการจัดการขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิลู 

5. อธบิายหลักการและแนวคดิ การจัดการสขุาภบิาลอาหารและทีอ่ยู่อาศัย การจัดการเหตุร าคาญและ

  กจิการทีเ่ป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ และการจัดการอนามัยสิง่แวดลอ้มได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิเกีย่วกับอาชวีอนามัยและอนามัยสิง่แวดลอ้ม ความรูพ้ื้นฐานดา้นความปลอดภัยในการท างาน  

สขุศาสตรอ์ตุสาหกรรม พษิวทิยา การยศาสตร ์และโรคจากการท างาน  การจัดการอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 

ความรูพ้ื้นฐานดา้นการจัดการน ้ าสะอาด การควบคุมมลพิษทางน ้ า มลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง           

ความสั่นสะเทือน และรังส ีการจัดการขยะมูลฝอยและสิง่ปฏิกูล การจัดการสุขาภิบาลอาหารและที่อยู่อาศัย        

เหตรุ าคาญและกจิการทีเ่ป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ การจัดการงานอนามัยสิง่แวดลอ้ม 

54128 เทคโนโลยกีารควบคมุทางสุขศาสตรอ์ุตสาหกรรม  (6 หนว่ยกติ) 

 Industrial Hygiene Control Technology 

 วตัถปุระสงค ์

1. อธบิายแนวคดิและหลกัการในการป้องกนัและควบคมุทางสขุศาสตรอ์ตุสาหกรรมได ้

2. อธบิายหลกัการและแนวทางการออกแบบระบบระบายอากาศและการบ าบดัมลพษิอากาศได ้

3. อธบิายหลกัการและเทคโนโลยกีารควบคมุคณุภาพอากาศภายในอาคารได ้

4. อธิบายหลักการและเทคโนโลยีในการป้องกันอันตรายและการควบคุม  เสียง แสงสว่าง รังส ี        

  ความสัน่สะเทอืน อณุหภมู ิและความกดดนับรรยากาศได ้

5. อธิบายแนวทางการตรวจสอบการท างานและการดูแลบ ารุงรักษาระบบควบคุมสิ่งแวดลอ้ม              

  ในการท างาน รวมทัง้มาตรการบรหิารจัดการในการควบคมุดา้นสขุศาสตรอ์ตุสาหกรรมได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิและหลักการในการป้องกันและควบคุมทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม หลักการและเทคโนโลยี     

ทางวศิวกรรมในงานสขุศาสตรอ์ตุสาหกรรม การออกแบบระบบระบายอากาศ หลักการและเทคโนโลยกีารควบคุม

คณุภาพอากาศภายในอาคาร หลักการบ าบัดมลพษิอากาศ ประสทิธภิาพและความเหมาะสมของระบบบ าบัดมลพษิ

อากาศประเภทต่างๆ หลักการและเทคโนโลยีการป้องกันอันตรายและการควบคุมเสียง แสงสว่าง รังส ี          

ความสั่นสะเทือน อุณหภูมแิละความกดดันบรรยากาศ การตรวจสอบการท างานและการดูแลบ ารุงรักษาระบบ

ควบคมุสิง่แวดลอ้มในการท างาน รวมทัง้มาตรการบรหิารจัดการในการควบคมุดา้นสขุศาสตรอ์ตุสาหกรรม  
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54129 พืน้ฐานวศิวกรรมในงานอาชวีอนามยัและความปลอดภยั  (6 หนว่ยกติ) 

 Basic Engineering for Occupational Health and Safety 

 วตัถปุระสงค ์

 1. อธบิายเกีย่วกบัความรูพ้ืน้ฐานดา้นวศิวกรรมศาสตร ์และความรูเ้ฉพาะดา้นของวศิวกรรมสาขาตา่งๆ 

 2. อา่นแบบทางวศิวกรรมดา้นตา่งๆ ได ้

 3. ประยกุตค์วามรูเ้ฉพาะดา้นของวศิวกรรมสาขาตา่งๆ ในงานอาชวีอนามัยและความปลอดภัยได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

   ความรูพ้ื้นฐานดา้นวศิวกรรมศาสตร์ ความรูเ้ฉพาะดา้นวศิวกรรมโยธา วศิวกรรมเครื่องกล วศิวกรรมไฟฟ้า 

วศิวกรรม อุตสาหการ วศิวกรรมเคมี และการอ่านแบบทางวศิวกรรมเพื่อประยุกต์ใชใ้นงานอาชวีอนามัยและ       

ความปลอดภัย 

54130 เทคโนโลยกีารจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั  (6 หนว่ยกติ) 

 Occupational Health and Safety Management Technology 

 วตัถปุระสงค ์

1. อธิบายแนวคิดของการเกิดอุบัติเหตุ การสอบสวนและวิเคราะห์การเกิดอุบัติเหตุ การควบคุม         

  การสญูเสยีและน าเสนอการป้องกนัอบุัตเิหตไุด ้

2. ใชเ้ทคนคิการวเิคราะหง์าน จัดท าขัน้ตอนการปฏบิตังิานทีป่ลอดภัย และจัดท าคูม่อืความปลอดภัยได ้

3. สามารถใชเ้ทคโนโลยกีารจัดการอาชวีอนามัยและความปลอดภัยกอ่นการเกดิอบุตัเิหตไุด ้

4. สามารถใชเ้ทคโนโลยกีารจัดการอาชวีอนามัยและความปลอดภัย ระหว่างและหลังการเกดิอุบัตเิหตุ

  ได ้

5. สามารถเลอืกและใชอ้ปุกรณ์คุม้ครองความปลอดภัยสว่นบคุคลทีเ่หมาะกับอันตรายทีม่ใีนการท างาน

  ได ้ 

6. จัดการอบรมและพัฒนางานดา้นความปลอดภัยได ้

7. อธบิายหลกัการวางแผนและจัดท ารายงานทางดา้นอาชวีอนามัยและความปลอดภัยได ้

8. จัดระบบขอ้มูลข่าวสารความปลอดภัย ก าหนดวธิกีารประชาสัมพันธ์และการรณรงคค์วามปลอดภัย               

  ในอตุสาหกรรมได ้

9. สามารถประเมนิและจัดการความเสีย่งได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคิดและทฤษฎีการเกิดอุบัติเหตุ การสอบสวนและวิเคราะห์การเกิดอุบัติการณ์  การวิเคราะห ์       

ความสูญเสีย เทคนิคความปลอดภัยในการท างาน การใชอุ้ปกรณ์คุม้ครองความปลอดภัยส่วนบุคคล คู่มือ        

ความปลอดภัย ป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัย หนา้ที่ความรับผิดชอบขององค์กรดา้นอาชีวอนามัยและ          

ความปลอดภัย นโยบายดา้นความปลอดภัย การจัดสวัสดกิาร ระบบขอ้มูลงานและการจัดท ารายงานประจ าปีดา้น   

อาชวีอนามัยและความปลอดภัย หลักการประเมนิและการจัดการความเสีย่ง ระบบการจัดการอาชวีอนามัยและ    

ความปลอดภัยและระบบการจัดการอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
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54131 กฎหมายและมาตรฐานดา้นอาชวีอนามยั ความปลอดภยัและสภาพแวดลอ้ม  (6 หนว่ยกติ) 

 ในการท างาน   

 Occupational Health, Safety and Environment Law and Standards 

 วตัถปุระสงค ์

 1. มคีวามเขา้ใจพืน้ฐานเกีย่วกบักฎหมาย และการใชก้ฎหมาย 

 2. มีความเขา้ใจเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดลอ้ม         

  ในการท างาน และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ของประเทศไทยและตา่งประเทศ 

 3. อธบิายหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในการบรหิารกฎหมายอาชวีอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดลอ้ม

  ในการท างานทัง้ในประเทศและตา่งประเทศได ้

 4. มีความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกับมาตรฐานสากลและขอ้ก าหนดที่เกี่ยวขอ้งกับงานอาชีวอนามัย         

  ความปลอดภัยและสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

 5. สามารถระบุหนา้ที่ความรับผิดชอบของเจา้หนา้ที่ความปลอดภัยในการท างานในการด าเนินการ     

  ดา้นอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสภาพแวดลอ้มในการท างาน รวมทั ้งการจัดสวัสดิการ           

  ตามกฎหมายได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

   ความรูพ้ื้นฐานเกีย่วกับกฎหมายและการใชก้ฎหมายอาชวีอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดลอ้ม      

ในการท างานของประเทศไทยและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง กฎหมายและมาตรฐานดา้นอาชวีอนามัย ความปลอดภัย

และสภาพแวดลอ้มในการท างานที่ส าคัญของต่างประเทศ มาตรฐานสากลและขอ้ก าหนดที่เกี่ยวขอ้งกับงาน        

อาชวีอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดลอ้มในการท างาน รวมทัง้หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในการบรหิารกฎหมาย

อาชวีอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดลอ้มในการท างานทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศ และหนา้ที ่    

ความรับผดิชอบของเจา้หนา้ทีค่วามปลอดภัยในการท างานในการด าเนินการดา้นอาชวีอนามัย ความปลอดภัยและ

สภาพแวดลอ้มในการท างานตามกฎหมาย 

54132 เทคโนโลยวีศิวกรรมความปลอดภยั  (6 หนว่ยกติ) 

 Safety Engineering Technology 

 วตัถปุระสงค ์

1. อธบิายหลกัการออกแบบอาคารและการวางผังโรงงานทีป่ลอดภัยได ้

2. อธบิายแนวทางในการบ ารุงรักษาอาคารเพือ่ความปลอดภัยได ้

3. อธิบายหลักการท างานกับเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ และการใชเ้ครื่องจักรแทนก าลังคน          

  อยา่งปลอดภัยได ้

4. อธบิายหลกัการใชแ้ละเก็บรักษาเครือ่งมอืและอปุกรณ์การใชง้านได ้

5. อธบิายหลักการจัดเก็บสารเคมแีละวัตถุอันตราย การปฏบิัตงิานกับสารไวไฟ และการป้องกันอันตราย

  จากอคัคภีัยได ้

6. สามารถจัดท าแผนฉุกเฉนิได ้

7. สามารถปฏบิตักิารดบัเพลงิขัน้ตน้ได ้

8. อธบิายหลกัความปลอดภัยในการท างานกอ่สรา้ง และการท างานในทีอ่บัอากาศได ้
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การออกแบบอาคารและการวางผังโรงงาน การบ ารุงรักษาอาคารเพื่อความปลอดภัย ความปลอดภัยใน

การท างานกับเครือ่งจักร ระบบทอ่ความดันอากาศ หมอ้น ้า เครือ่งอัดอากาศ และการใชเ้ครือ่งจักรแทนก าลังคน การใช ้

และเก็บรักษาเครือ่งมอืและอปุกรณ์การใชง้าน การจัดเก็บสารเคมแีละวตัถุอนัตราย การปฏบิัตงิานกับสารไวไฟ การ

ป้องกนัอนัตรายจากอคัคภีัย การท าแผนฉุกเฉนิ ความปลอดภัยในการท างานกอ่สรา้ง และการท างานในทีอ่ับอากาศ  

54133 พษิวทิยาและเวชศาสตรป้์องกนั          (6 หนว่ยกติ) 

 Toxicology and Preventive  Medicine 

 วตัถปุระสงค ์

 1. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัการและวธิกีารทางพษิวทิยา 

 2. อธบิายการประเมนิความเสีย่งดา้นสขุภาพได ้

 3. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัเวชศาสตรป้์องกนั 

 4. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการพัฒนาสมรรถภาพการท างาน 

 5. อธบิายสาเหตแุละลกัษณะอาการของโรคทีเ่กดิจากการประกอบอาชพีได ้

 6. อธบิายแนวทางการวนิจิฉัยโรคจากการประกอบอาชพีได ้

 7. อธบิายการวางแผนการเฝ้าระวงัและการป้องกนัโรคจากการประกอบอาชพีได ้

 8. สามารถประยุกต์ความรูด้ า้นพิษวิทยาและเวชศาสตร์ป้องกันในงานดา้นอาชีวอนามัยและ            

  ความปลอดภัยได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 หลักการทางพษิวทิยา กระบวนการเป็นพษิของสารเคม ีกลไกและปฏกิริยิาของร่างกายเมือ่ไดรั้บสารพษิ 

หลักการทดสอบและการก าหนดมาตรฐานสารเคมีในสิง่แวดลอ้มและในร่างกายมนุษย ์ดัชนีอันตราย เครื่องมือ

วเิคราะห์ดา้นพิษวิทยา สารเคมีที่ส าคัญและใชก้ันมาก และมลพิษที่เกิดจากกิจการทางอุตสาหกรรมและ

เกษตรกรรม และการประเมนิความเสีย่งดา้นสขุภาพ  

 ความรูด้า้นเวชศาสตร์ป้องกันในการพัฒนาสมรรถภาพการท างาน การศกึษากลไกการท างานของ

ร่างกายภายใตส้ภาวะแวดลอ้มทีม่ผีลตอ่ผูป้ระกอบอาชพี สาเหตแุละลักษณะอาการของโรคทีเ่กดิจากการประกอบ

อาชีพ หลักการวินิจฉัยโรคจากการประกอบอาชีพเบื้องตน้ ขั ้นตอนการตรวจพิสูจน์โรคที่เกิดเนื่องมาจาก           

การประกอบอาชพี การเฝ้าระวงัสขุภาพของผูป้ฏบิัตงิาน และการป้องกนัโรคจากการประกอบอาชพี 

54134 การยศาสตรแ์ละจติวทิยาอุตสาหกรรม  (6 หนว่ยกติ) 

 Ergonomics and Industrial Psychology 

 วตัถปุระสงค ์

 1. อธบิายระบบโครงสรา้งร่างกาย ขอ้จ ากัด และความสัมพันธร์ะหว่างมนุษย ์เครือ่งจักร อุปกรณ์ และ

  สิง่แวดลอ้มในการท างานได ้ 

 2. อธบิายแนวคดิ หลกัการ และวธิกีารทางการยศาสตร ์จติวทิยาอตุสาหกรรมและองคก์ารได ้

 3. คาดการณ์ สบืคน้ ประเมนิความเสีย่งและผลกระทบจากปัจจัยและสภาพการท างานทีไ่ม่เหมาะสม

  ตามหลกัการและวธิกีารทางดา้นการยศาสตรแ์ละจติวทิยาอตุสาหกรรมได ้

 4. ประยุกตใ์ชค้วามรูท้างดา้นการยศาสตรแ์ละจติวทิยาอุตสาหกรรมในการวางแผนป้องกัน ควบคมุและ

  แกไ้ขปัญหาจากการท างาน พัฒนา สง่เสรมิสขุภาพ และประสทิธภิาพในการท างานได ้
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ปัจจัยมนุษย ์ระบบโครงสรา้งร่างกาย ขนาดสดัสว่นร่างกายของมนุษย ์สรรีศาสตรใ์นการท างาน แนวคดิ

และหลักการทางการยศาสตร ์การส ารวจ วเิคราะหแ์ละการประเมนิความเสีย่งดา้นการยศาสตร์ การป้องกันและ

แกไ้ขปัญหาทางการยศาสตร์ มาตรฐานและกฏหมายทีเ่กีย่วขอ้ง การประยุกตห์ลักการยศาสตร์ในการออกแบบ 

เลอืกใช ้จัดหรือปรับปรุงสถานที่ท างาน สภาพการท างาน อุปกรณ์และวธิีการท างาน ความเครียดและความลา้     

จากการท างาน แนวคดิทางจติวทิยาอตุสาหกรรมและองคก์าร การประเมนิและการทดสอบดา้นจติวทิยา หลักการ

และวธิกีารทางจติวทิยาในการสรรหาและคัดเลอืกบคุคล การฝึกอบรมและการสอนงานเพื่อพัฒนาบุคคล ผูน้ าและ

การจูงใจในการท างาน การประยุกตค์วามรูท้างจติวทิยาเพื่อป้องกัน พัฒนา ส่งเสริมสุขภาพและประสทิธภิาพ      

ในการท างาน 

54135 ประสบการณว์ชิาชพีอาชวีอนามยั ความปลอดภยัและ   (6 หนว่ยกติ) 

 สภาพแวดลอ้มในการท างาน  

 Professional Experience in Occupational Health, Safety and Environment 

 วตัถปุระสงค ์

 1. สามารถน าแนวคดิและหลักการทางดา้นอาชวีอนามัยและความปลอดภัยไปประยุกตใ์นสถานการณ์

  จรงิไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 2. อธบิายบทบาทและการด าเนนิงานของเจา้หนา้ทีค่วามปลอดภัยระดับวชิาชพีในการท างานได ้

 3. อธบิายแนวคดิและหลักการการสรา้งและส่งเสรมิบรรยากาศที่ดีในการท างาน การสรา้งมนุษยสัมพันธ ์ 

  การท างานเป็นทมีได ้

 4. อธบิายหลกัการการประสานงาน การสอนงาน การฝึกอบรมและการนเิทศงานได ้

 5. อธบิายหลกัการของจรรยาบรรณวชิาชพีได ้

 6. สามารถวิเคราะห์สถานการณ์และปัญหาดา้นอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดลอ้ม           

  ในการท างาน และจัดท าแผนงานและโครงการดา้นอาชวีอนามัยและความปลอดภัยได ้

 7. อธบิายแนวทางการประยุกตใ์ชร้ะบบการจัดการงานอาชวีอนามัยและความปลอดภัยได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การประยุกต์แนวคดิและหลักการทางดา้นอาชวีอนามัยและความปลอดภัยสู่ภาคปฏิบัต ิบทบาทและ    

การด าเนินงานของเจา้หนา้ที่ความปลอดภัยในการท างานระดับวชิาชีพ การสรา้งและส่งเสริมบรรยากาศที่ด ี       

ในการท างาน การสรา้งมนุษย์สัมพันธ์ การท างานเป็นทีม การประสานงาน การสอนงาน การฝึกอบรมและ          

การนิเทศงาน จรรยาบรรณวชิาชพี การวเิคราะห์สถานการณ์และปัญหาดา้นอาชวีอนามัย ความปลอดภัยและ

สภาพแวดลอ้มในการท างาน ในสถานประกอบกิจการ การจัดท าแผนงาน โครงการดา้นอาชีวอนามัยและ        

ความปลอดภัย การประยุกต์ระบบการจัดการงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การสัมมนา/ปัญหาพิเศษ        

ดา้นอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 

55302 วทิยาศาสตรใ์นการแพทยแ์ผนไทย (6 หนว่ยกติ) 

 Related Sciences in Thai Traditional Medicine 

 วตัถปุระสงค ์ 

 1. เพื่อใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกับโครงสรา้ง หนา้ทีข่องระบบตา่งๆ ของร่างกาย ตามทฤษฎกีารแพทย ์ 

แผนไทยอยา่งเป็นวทิยาศาสตร ์

 2. สามารถใชท้ฤษฎีทางวทิยาศาสตร์อธบิาย อาการ อาการแสดงของโรคหรือความผดิปกต ิตลอดจน

การวนิจิฉัย การรักษา การสง่เสรมิสขุภาพ และการฟ้ืนฟสูภาพดว้ยการแพทยแ์ผนไทย 
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 3. สามารถใชท้ฤษฎทีางวทิยาศาสตรอ์ธบิายองคค์วามรูอ้ ืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งกับการแพทยแ์ผนไทย 

 ค าอธบิายชุดวชิา  

 องคค์วามรูท้างวทิยาศาสตรท์ีใ่ชอ้ธบิายความเป็นเหตเุป็นผลของการแพทยแ์ผนไทยในการตรวจวนิจิฉัย 

ใหก้ารรักษา การสง่เสรมิสขุภาพ การควบคมุป้องกนัโรค และการฟ้ืนฟสูภาพ 

55303 สงัคมวทิยาและมานุษยวทิยาการแพทย ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Medical Sociology and Anthropology 

 วตัถปุระสงค ์ 

 1. เขา้ใจสภาพสงัคมและวฒันธรรมทีเ่กีย่วกบัการดแูลสขุภาพของมนุษย ์

 2. มคีวามรูค้วามเขา้ใจการสบืทอดภมูปัิญญาการแพทยพ์ืน้บา้นไทย 

 3. มคีวามรูค้วามเขา้ใจววิฒันาการการใชภ้าษาและสือ่ในการสบืทอดภมูปัิญญาการแพทยพ์ืน้บา้น 

 4. มคีวามรูค้วามเขา้ใจการแพทยพ์ืน้บา้นนานาชาตทิีเ่ป็นทางเลอืกในการดแูลสขุภาพ 

 5. สามารถประยุกตค์วามรูท้างสังคมวทิยาและมานุษยวทิยาการแพทยเ์พื่อการอนุรักษ์และส่งเสรมิภูมิ

ปัญญาการแพทยแ์ผนไทย  

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิพืน้ฐานเกีย่วกับสงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา ระบบความเชือ่เกีย่วกับสขุภาพ ความเจ็บป่วย และ

การใชบ้รกิารสขุภาพ แบบแผนพฤตกิรรมทีม่ผีลตอ่การเจ็บป่วยเป็นโรคและวัฒนธรรมการดแูลสขุภาพ การสบืทอด

ภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบา้นไทย ววิัฒนาการการใชภ้าษาและสือ่ในการสบืทอดภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบา้น

นานาชาติที่เป็นทางเลือกในการดูแลสุขภาพ วิธีการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบา้นโดย          

การประยกุตค์วามรูท้างสงัคมวทิยาและมานุษยวทิยาการแพทย ์ 

55305 ธรรมานามยั (6 หนว่ยกติ) 

 Dhamanamai 

 วตัถปุระสงค ์ 

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัและวธิกีารใชธ้รรมะในการสง่เสรมิสขุภาพ 

 2. สามารถประยกุตห์ลกัและวธิกีารธรรมานามัยเพือ่ใชใ้นการปฏบิตังิานสาธารณสขุมูลฐาน 

 3. มคีวามรู ้และเขา้ใจวธิกีารดแูลหญงิมคีรรภก์อ่นคลอด ขณะคลอดและหลงัคลอดตามหลักธรรมานามัย 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิธรรมานามัย หรือการส่งเสรมิสขุภาพแบบองคร์วม โดยเนน้กาย จติ สังคมและสิง่แวดลอ้ม การ

ประยุกตห์ลักการดแูลสขุภาพแบบธรรมชาต ิประกอบดว้ย กายานามัย ชวีติานามัย จติตานามัยเพือ่การดแูลสขุภาพ

ในงานสาธารณสขุมลูฐาน และการผดงุครรภแ์ผนไทย 

55309 จรรยาวชิาชพีและกฎหมายเกีย่วกบัการแพทยแ์ผนไทย  (6 หนว่ยกติ) 

 Ethics and Laws Related to Thai Traditional Medicine  

 วตัถปุระสงค ์ 

 1. เขา้ใจและเห็นความส าคญัของคณุธรรมและจรยิธรรมในงานการแพทยแ์ผนไทย 

 2. เขา้ใจหลกักฎหมายและเจตนารมณ์ของกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการแพทยแ์ผนไทย 

 3. สามารถน าสาระส าคัญของจรรยาวชิาชพีและหลักกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกับการแพทย์แผนไทยไป

ประยกุตก์บัการประกอบวชิาชพีไดอ้ยา่งเหมาะสม  
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 คุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวชิาชีพการแพทย์แผนไทย ความรูเ้บื้องตน้เกี่ยวกับกฎหมาย 

กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกับการแพทย์แผนไทยในการประกอบโรคศิลปะ การคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นยา อาหาร 

เครือ่งส าอาง สถานพยาบาล วัตถุมพีษิและสิง่เสพตดิ พ.ร.บ. คุม้ครองและสง่เสรมิภูมปัิญญาการแพทยแ์ผนไทย 

และกฎหมายอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประกอบวชิาชพีการแพทยแ์ผนไทย  

55322 รา่งกายมนุษย ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Anatomy and Physiology  

วตัถปุระสงค ์

1. มคีวามรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบักายวภิาค สรรีวทิยา ของระบบตา่งๆ ของร่างกาย ในคนปกต ิ

2. มคีวามรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบักายวภิาค สรรีวทิยา ของระบบตา่งๆ ของร่างกาย ในภาวะเกดิพยาธสิภาพ 

3. สามารถตรวจประเมนิ การปฐมพยาบาล และใหค้ าแนะน าเพื่อป้องกันการเกดิโรคในระบบต่างๆ ของ

ร่างกาย 

ค าอธบิายชุดวชิา 

 ศกึษากายวภิาค สรีรวทิยาในคนปกตแิละในภาวะเกดิพยาธสิภาพ การตรวจประเมนิ การปฐมพยาบาล 

และการใหค้ าแนะน าเพือ่ป้องกันการเกดิโรคของระบบกระดกู ขอ้ตอ่ ระบบกลา้มเนือ้ ระบบประสาท ระบบไหลเวยีน

โลหติ ระบบหายใจ ระบบยอ่ยอาหาร ระบบขบัถา่ย ระบบสบืพันธุ ์ระบบตอ่มไรท้อ่ และระบบภมูคิุม้กนั 

55323 เภสชัพฤกษศาสตร ์  (6 หนว่ยกติ) 

 Pharmaceutical Botany 

  วตัถปุระสงค ์

1. มคีวามรู ้ความเขา้ใจหลักการจ าแนกพชืเป็นหมวดหมู่ 

2. มคีวามรู ้ความเขา้ใจการจ าแนกสว่นของพชื 

3. มคีวามเขา้ใจเกีย่วกบัสารเคมทีีอ่อกฤทธิใ์นการบ าบดัโรค 

4. มคีวามรูเ้กีย่วกับการเพาะปลกู การขยายพันธุพ์ชืสมนุไพร 

5. มคีวามรูเ้กีย่วกับเครือ่งยาไทยและเทศ 

6. มคีวามรูแ้ละเขา้ใจวธิกีารท าพพิธิภัณฑพ์ชื 

ค าอธบิายชุดวชิา 

สณัฐานวทิยาของพชื พฤกษานุกรมวธิาน การเพาะปลกู การขยายพันธุพ์ชืสมนุไพร สมุนไพรในงานสาธารณสขุ

มูลฐาน เภสชัพฤกษเคม ีสารส าคัญในพชืสมุนไพร พพิธิภัณฑพ์ืช เครือ่งยาไทยและเทศ ขอ้มูลการวจัิยทางเภสัช

พฤกษศาสตรท์ีส่ าคญั 

55324 การฝึกปฏบิตัเิภสชัพฤกษศาสตรแ์ละเภสชักรรมแผนไทย                  (6 หนว่ยกติ) 

 Practice in Pharmaceutical Botany and Thai Traditional Pharmacy 

 วตัถปุระสงค ์   

1. มทีกัษะในการจ าแนกพชืและเครือ่งยาไทยและเทศ 

2. มทีกัษะในการจัดท าพพิธิภัณฑพ์ชืและการขยายพันธุพ์ชืสมนุไพร 

3. มทีกัษะในการใช ้และการดแูลรักษาเครือ่งมอืปรุงยา 

4. มทีกัษะในการปรุงยาจากเภสชัวตัถใุนรูปแบบตา่งๆและการควบคมุคณุภาพยา 
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ค าอธบิายชุดวชิา 

การฝึกปฏบิัตทิางเภสัชพฤกษศาสตร ์การดูเอกลักษณ์ทางมหาทัศน์ทัง้พืชสดและแหง้ การส ารวจป่าศกึษา

พืชสมุนไพร การเก็บตัวอย่างพืชสมุนไพร การจัดท าพิพิธภัณฑ์พืช การขยายพันธุพ์ืชสมุนไพร การใช ้การดูแลรักษา

เครือ่งมอืปรุงยา การควบคมุคณุภาพยา การเตรยีมเภสชัวัตถ ุศลิปะในการปรุงยารูปแบบตา่งๆ การแตง่ส ีกลิน่ และรส  

55325 นวดแผนไทย 1 (6 หนว่ยกติ) 

 Thai Traditional Massage I 

วตัถปุระสงค ์

1. มคีวามรู ้ความเขา้ใจและจ าแนกความแตกตา่งหลกัและวธิกีารนวดแผนไทย 

2. มคีวามรู ้ความเขา้ใจทฤษฎพีืน้ฐานการนวดไทย 

3. มคีวามรู ้ความเขา้ใจหลักการนวดเพือ่การสง่เสรมิสขุภาพ และการนวดเพือ่การรักษาโรค 

ค าอธบิายชุดวชิา 

ประวัตคิวามเป็นมาของการนวด กายวภิาคศาสตร์และสรีรวทิยาส าหรับการนวด ทฤษฎพีื้นฐานการนวดไทย 

หลักและวธิีการนวดแผนไทย แบบราชส านัก แบบเชลยศักดิ ์ภูมปัิญญาพื้นบา้น การนวดสว่นต่างๆของร่างกาย  

การนวดเพือ่การสง่เสรมิสขุภาพ การนวดเพือ่การบ าบดัโรค 

55326 ประสบการณว์ชิาชพีการแพทยแ์ผนไทย (6 หนว่ยกติ) 

 Professional Experience in Thai Traditional Medicine  

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหต้ระหนักในความส าคญัและมทีกัษะในการบรหิารองคก์ารและการท างานเป็นทมี 

2. เพือ่ใหม้กีารพัฒนาบคุลกิภาพทีเ่หมาะสมกบัการปฏบิตังิานทางการแพทยแ์ผนไทย 

3. เพือ่ปลกูฝังคณุธรรมและจรรยาวชิาชพีทีเ่หมาะสมกับการปฏบิตังิานทางการแพทยแ์ผนไทย 

4. เพื่อใหส้ามารถประยุกตห์ลักการและองคค์วามรูท้างการแพทยแ์ผนไทยในการแกไ้ขปัญหาการปฏบิัตงิาน

ในลกัษณะบรูณาการอยา่งเป็นระบบ 

ค าอธบิายชุดวชิา 

การประยุกตแ์นวคดิทฤษฎีและหลักการเกีย่วกับการบรหิารองคก์ารและการท างานเป็นทมี ในการปฏบิัตงิาน

การแพทยแ์ผนไทย การสรา้งเสรมิคุณธรรมและจรรยาวชิาชพี การใชก้ระบวนการแกไ้ขปัญหาและพัฒนาการปฏบิัตงิาน

อยา่งเป็นระบบ ตามกจิกรรมทีก่ าหนดใหใ้นลกัษณะบรูณาการความรูท้างการแพทยแ์ผนไทย 

55327 ผดงุครรภแ์ผนไทย (6 หนว่ยกติ) 

 Thai Traditional Midwifery 

วตัถปุระสงค ์

1. มคีวามรู ้ความเขา้ใจ กายวภิาคศาสตร ์สรรีวทิยาของการตัง้ครรภ ์

2. สามารถประยุกตอ์งคค์วามรูด้า้นผดงุครรภแ์ผนไทย ในการวนิจิฉัยการตัง้ครรภ ์การท าคลอดปกต ิการดแูล

มารดาและทารกระหวา่งตัง้ครรภ ์ระยะกอ่นและหลงัคลอด 

  ค าอธบิายชุดวชิา 

กายวภิาคศาสตร์และสรีรวทิยาของการตัง้ครรภ์ การปฏสินธแิละการตัง้ครรภ์ การวนิิจฉัยการตัง้ครรภ์      

การปฏบิัตตินของหญงิมคีรรภ ์การท าคลอดปกตติามหลักการแพทยแ์ผนไทย วธิกีารดแูลมารดาและทารกระหวา่ง

ตัง้ครรภ ์ระยะกอ่นและหลังคลอด และวัฒนธรรมความเชือ่เกีย่วกับการเกดิ การอยู่ไฟ และการปฏบิตัตินของมารดา

หลงัคลอด 
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55328  เภสชักรรมแผนไทย 1 (6 หนว่ยกติ) 

 Thai Traditional Pharmacy I 

วตัถปุระสงค ์

1. มคีวามรูค้วามเขา้ใจหลักเภสชักรรมแผนไทย 

2. มคีวามรูค้วามเขา้ใจหลักเภสชัวตัถ ุ

3. มคีวามรูค้วามเขา้ใจหลักสรรพคณุเภสชั 

ค าอธบิายชุดวชิา 

  จรรยาเภสชั หลักเภสชักรรม 4 ประการ การใชย้าสมนุไพร ยาจากสมนุไพร บญัชยีาหลักแหง่ชาต ิบัญชยีา

สามัญประจ าบา้น สมนุไพรในการสาธารณสขุมูลฐาน สมนุไพรทีม่พีษิ เภสชัวัตถสุรรพคณุเภสชั รสของตวัยาและ 

รสยาประธาน ความสมัพันธร์ะหวา่งรสยากับธาต ุอตุ ุอาย ุและกาล  

55329 นวดแผนไทย 2 (6 หนว่ยกติ) 

Thai Traditional Massage II 

วตัถปุระสงค ์

1. มคีวามรู ้ความเขา้ใจ หลักการและทฤษฎกีารนวดเพือ่การบ าบดัโรค 

2. สามารถนวดเพือ่การบ าบดั ตามกรรมวธิหีรอืศาสตรท์างดา้นการนวดแผนไทยได ้

3. สามารถเทยีบเคยีงอาการและโรคกบัศาสตรก์ารแพทยแ์ผนปัจจบุนัหรอืการแพทยท์างเลอืก 

ค าอธบิายชุดวชิา 

หลกัการและทฤษฎกีารนวดเพือ่การบ าบดัโรค การตรวจ การวนิจิฉัย การวเิคราะหส์มฏุฐาน การเทยีบเคยีง

อาการและโรคกับศาสตรก์ารแพทยแ์ผนปัจจุบนัหรอืการแพทยท์างเลอืก วธิกีารรักษา การฟ้ืนฟ ูการใหค้ าแนะน า 

การสง่ตอ่ผูป่้วย การใชย้าสมนุไพรประกอบการนวด 

55330 การฝึกปฏบิตันิวดแผนไทย  (6 หนว่ยกติ) 

  Practice in Thai Traditional Massage 

วตัถปุระสงค ์

1. มทีกัษะในการซกัประวตั ิการตรวจร่างกาย การตรวจประเมนิ การวนิจิฉัยและการบ าบดัโรคดว้ยศาสตร์

ทางการนวดแผนไทย 

2. มทีกัษะในการป้องกนัโรค การฟ้ืนฟ ูการใหค้ าแนะน า การบนัทกึขอ้มลู และการสง่ตอ่ผูป่้วยในสถานพยาบาล

และสถานบรกิารสขุภาพทางการแพทยแ์ผนไทย 

ค าอธบิายชุดวชิา 

การฝึกปฏบิัตดิว้ยศาสตรท์างการนวดแผนไทย เกีย่วกับการซักประวตั ิการตรวจร่างกาย การตรวจประเมนิ

ทางดา้นการนวด การวนิจิฉัย การบ าบัดโรค การป้องกันโรค การฟ้ืนฟ ูการใหค้ าแนะน า การบันทกึขอ้มูล งานเวชระเบยีน 

การสง่ตอ่ผูป่้วย ทัง้ในสถานพยาบาลและสถานบรกิารสขุภาพทางการแพทยแ์ผนไทย 

55331 เวชกรรมแผนไทย 1 (6 หนว่ยกติ) 

  Thai Traditional Therapy I 

วตัถปุระสงค ์

1. มคีวามรูค้วามเขา้ใจปรัชญา แนวคดิและทฤษฎกีารแพทยแ์ผนไทย 

2. มคีวามรูค้วามเขา้ใจจรรยาแพทยแ์ละศพัทท์างการแพทยแ์ผนไทย 

3. สามารถประยกุตอ์งคค์วามรู ้และทฤษฎกีารแพทยแ์ผนไทยตามคมัภรีแ์พทยแ์ผนไทยได  ้
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ค าอธบิายชุดวชิา 

 ปรัชญา แนวคดิและทฤษฎกีารแพทยแ์ผนไทย จรรยาแพทย ์องคค์วามรูแ้ละสาระส าคัญในคัมภรีแ์พทย์

แผนไทย และศพัทท์างการแพทยแ์ผนไทย 

55332 เวชกรรมแผนไทย 2 (6 หนว่ยกติ) 

  Thai Traditional Therapy II 

วตัถปุระสงค ์

1. สามารถประมวลและบรูณาการองคค์วามรู ้จากคมัภรีแ์พทยแ์ผนไทย 

2. สามารถเขา้ใจหลักการรักษาดว้ยศาสตรก์ารแพทยแ์ผนไทย 

3. สามารถเทยีบเคยีงอาการและโรคกบัศาสตรก์ารแพทยแ์ผนปัจจบุนัหรอืการแพทยท์างเลอืก 

ค าอธบิายชุดวชิา 

การประมวลองคค์วามรู ้และบูรณาการจากคัมภรีแ์พทยแ์ผนไทย หลักการรักษาดว้ยศาสตรก์ารแพทยแ์ผนไทย 

การตรวจ การวนิิจฉัย การวเิคราะหส์มุฏฐาน การบ าบัดโรค การป้องกันโรค การฟ้ืนฟู การใหค้ าแนะน า การสง่ต่อผูป่้วย 

และการเทยีบเคยีงอาการและโรคกบัศาสตรก์ารแพทยแ์ผนปัจจบุนัหรอืการแพทยท์างเลอืก 

55333  การฝึกปฏบิตัเิวชกรรมแผนไทย (6 หนว่ยกติ) 

 Practice in Thai Traditional Therapy 

วตัถปุระสงค ์

1. มทีกัษะในการซกัประวตั ิการตรวจร่างกาย การวนิจิฉัย และการบ าบดัโรคดว้ยศาสตรท์างการแพทยแ์ผนไทย 

2. มทีกัษะในการป้องกนัโรค การฟ้ืนฟ ูการใหค้ าแนะน า การบนัทกึขอ้มลู และการสง่ตอ่ผูป่้วยในสถานพยาบาล

และสถานบรกิารสขุภาพทางการแพทยแ์ผนไทย 

ค าอธบิายชุดวชิา 

การฝึกปฏิบัตดิว้ยศาสตร์ทางเวชกรรมแผนไทย เกี่ยวกับการซักประวัต  ิการตรวจร่างกาย การวนิิจฉัย  

การบ าบัดโรค การป้องกันโรค การฟ้ืนฟ ูการใหค้ าแนะน า การบันทกึขอ้มูล งานเวชระเบยีน การสง่ตอ่ผูป่้วย ทัง้ใน

สถานพยาบาลและสถานบรกิารสขุภาพทางการแพทยแ์ผนไทย 

55334 เภสชักรรมแผนไทย 2 (6 หนว่ยกติ) 

 Thai Traditional Pharmacy II 

วตัถปุระสงค ์

1. มคีวามรูค้วามเขา้ใจหลักคณาเภสชั 

2. มคีวามรูค้วามเขา้ใจหลักเภสชักรรม 

3. มคีวามรูค้วามเขา้ใจการจัดการรา้นยา 

4. มคีวามรูค้วามเขา้ใจหลักการและวธิกีารผลติยาแผนไทย 

   ค าอธบิายชุดวชิา 

  คณาเภสชั จุลพกิัด พกิัดยา มหาพกิัด และพกิัดพเิศษโครงสรา้งต ารับยาและการวเิคราะหย์าไทย มาตรา

ชัง่ตวง วัด หลักเภสัชกรรม หลักการปรุงยาใหม้สีรรพคุณด ีการท าใหต้ัวยามพีษินอ้ยลง (การสะตุ ประสะ และฆ่าฤทธิ)์ 

การเก็บรักษายาทีป่รุงแลว้ การก าหนดอายุยา เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการผลติและการปรุงยา การใชอ้ปุกรณ์หรอืเครือ่งมอืทีใ่ช ้

ปรุงยาและการเก็บรักษา การจ่ายยาแผนไทย การบริหารรา้นยาแผนไทย  การขึ้นทะเบียนต ารับยาแผนไทย 

หลักการและวธิีการผลิตยาแผนไทยในระดับอุตสาหกรรม การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ การควบคุมคุณภาพ

กระบวนการผลติยาส าเร็จรูป กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัสมนุไพร การวจัิยทางดา้นเภสชักรรมแผนไทย 
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