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หลกัสตูรสาธารณสขุศาสตบณัฑติ วชิาเอกสาธารณสขุชุมชน 

สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 

10103 ทกัษะชวีติ (6 หนว่ยกติ) 

 Life Skills 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้ทีกัษะในการสือ่สาร การแสวงหาความรู ้และการใชเ้ทคโนโลยใีนการด าเนนิชวีติ 

 2. เพือ่ใหม้ทีกัษะในการคดิ วเิคราะห ์และการแกปั้ญหาในสถานการณ์ตา่งๆ 

 3. เพือ่พัฒนาตนใหม้คีณุธรรม จรยิธรรมและมนุษยสมัพันธ ์

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ทักษะในการด าเนนิชวีติในสงัคม ความใฝ่รู ้การแสวงหาและพัฒนาความรู ้การใชเ้ทคโนโลย ีการใชเ้หตผุล 

การคดิวเิคราะห ์การแกปั้ญหา การเจรจาตอ่รอง การบรหิารตนเอง การจัดการอารมณ์และความเครยีด 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 การอา่น และการเขยีนภาษาอังกฤษ

เพือ่การสือ่สาร 

10121 อารยธรรมมนุษย ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Human Civilization 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัอารยธรรมตะวนัออกและอารยธรรมตะวนัตก ในดา้นการเมอืง เศรษฐกจิ และสงัคม 

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจอารยธรรมของมนุษยใ์นอดตีอนัเป็นพืน้ฐานของอารยธรรมในปัจจุบนั 

 3. เพือ่ใหต้ระหนักและชืน่ชมคณุคา่ของอารยธรรมทีม่นุษยไ์ดส้รา้งสรรคข์ึน้ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้กี่ยวกับอารยธรรมตะวันออกและอารยธรรมตะวันตกที่มนุษย์ไดส้รา้งสรรค์ขึน้ ในดา้นการเมือง 

เศรษฐกจิ สงัคม ภมูปัิญญา ศลิปะ และวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
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10131 สงัคมมนุษย ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Human Society 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหเ้ขา้ใจความเป็นมนุษย ์ชมุชน และสงัคม 

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจกลไกทางการเมอืง กฎหมาย เศรษฐกจิและสงัคม ซึง่สง่ผลตอ่การจัดระเบยีบสงัคมมนุษย ์

 3. เพือ่เสรมิสรา้งความรับผดิชอบตอ่สงัคมและประเทศชาต ิ

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ลักษณะพื้นฐานของความเป็นมนุษย ์การรวมตัวเป็นชมุชนและสังคม การกระจายและการตัง้ถิน่ฐาน 

ของมนุษย ์องคป์ระกอบของสังคม พฤตกิรรมมนุษยใ์นสังคม กลไกทางการเมอืง กฎหมาย เศรษฐกจิและสังคม  

ซึง่สง่ผลตอ่การจัดระเบยีบสงัคมมนุษย ์ปัญหาสงัคมและแนวทางแกไ้ข การเสรมิสรา้งสงัคมทีด่ ี

10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ (6 หนว่ยกติ) 

 Science, Technology and Environment for Life 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้ีความรูเ้กี่ยวกับแนวคดิ กฎเกณฑ์ และพัฒนาการทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีทีม่ี

อทิธพิลตอ่ความคดิ และความเป็นอยูข่องมนุษย ์

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัววิฒันาการของสิง่มชีวีติและมนุษย ์

 3. เพื่อใหเ้ขา้ใจความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิง่แวดลอ้มและผลกระทบของวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยทีีม่ตีอ่สิง่แวดลอ้ม 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นการประยกุตว์ทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละคณติศาสตรใ์นชวีติประจ าวนั 

 5. เพือ่เสรมิสรา้งความคดิเชงิวทิยาศาสตรแ์ละจติส านกึในการรักษาสิง่แวดลอ้ม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ ทฤษฎี ความคดิเชงิวเิคราะห์ กฎเกณฑ์และพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ธรรมชาตวิทิยาทีเ่กีย่วขอ้งกับมนุษย ์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 

 ความรูเ้กีย่วกบัความเป็นไทยในดา้นประวตัศิาสตร ์การตัง้ถิน่ฐาน การเมอืง เศรษฐกจิ วฒันธรรม ศาสนา

และพธิกีรรม ภาษาและวรรณคด ีศลิปกรรมและวฒันธรรม 
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10152 ไทยกบัสงัคมโลก (6 หนว่ยกติ) 

 Thailand and the World Community 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้ีความรูเ้กี่ยวกับสถานการณ์ แนวโนม้ ลักษณะความสัมพันธ์ และการเปลีย่นแปลงทาง

เศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืงในสงัคมโลกทีม่ผีลกระทบตอ่ประเทศไทย 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัสถานะของประเทศไทยในสงัคมโลก 

 3. เพื่อใหน้ าความรูไ้ปคิด วเิคราะห์ปัญหา อันเป็นผลจากกระแสโลกาภิวัตน์ในมิติต่างๆ ทัง้ทาง

การเมอืง เศรษฐกจิ สงัคมวฒันธรรม และผลกระทบตอ่คณุธรรม จรยิธรรม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 สถานะของประเทศไทยในสังคมโลก พลวัตของการเปลีย่นแปลงในสังคมโลก ทีส่่งผลกระทบต่อ

ประเทศไทย รวมถงึสภาพปัญหาและสาเหตขุองปัญหาทีเ่กดิขึน้อันเป็นผลจากกระแสโลกาภวิัตน์ ซีง่สง่ผลใหเ้กดิ

ความตระหนัก และมคีวามรูค้วามเขา้ใจในสภาพการณ์ สามารถคดิวเิคราะหถ์งึสาเหตขุองปัญหาและผลกระทบตอ่

ภาพรวมของสงัคมไทยและตวับคุคลในมติติา่งๆ ทัง้ทางการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม คณุธรรม จรยิธรรม 

10161 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร (6 หนว่ยกติ) 

 Thai for Communication 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาไทยเป็นเครือ่งมอืในการสือ่สาร 

 2. เพือ่พัฒนาทกัษะภาษาในการสือ่สารใหม้ปีระสทิธภิาพและสรา้งสรรค ์ 

 3. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาในการด าเนนิชวีติและแสวงหาความรู ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความส าคญัของภาษา ความคดิ และการสือ่สาร ศลิปะการใชถ้อ้ยค า ประโยค ส านวน โวหาร การพัฒนา

ทักษะการฟัง การพูด การอา่น และการเขยีนเพือ่สือ่สารใหม้ปีระสทิธภิาพและสรา้งสรรค ์การใชภ้าษาในการด าเนนิชวีติ 

การแสวงหาความรู ้และการถา่ยทอดความรู ้

50101 วทิยาศาสตรพ์ืน้ฐาน (6 หนว่ยกติ) 

 Basic Sciences 

 วตัถปุระสงค ์

 1. อธบิายการเปลีย่นแปลงเชงิปรมิาณโดยใชค้วามรูพ้ืน้ฐานทางคณติศาสตร ์

 2. ท านายสาเหตแุละทศิทางการเปลีย่นแปลงของปรากฏการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสสารและพลงังานโดยใช ้

ความรูท้างฟิสกิส ์

 3. อธบิายความหมายอะตอม โมเลกลุและปฏกิริยิาทางเคม ี

 4. อธบิายกระบวนการทางชวีเคมขีองสิง่มชีวีติในระดับโมเลกลุ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูท้างคณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึน้ในธรรมชาต ิโดยการน า

คณิตศาสตรไ์ปอธบิายการเปลีย่นแปลงเชงิปรมิาณและแกปั้ญหาทางวทิยาศาสตร ์หลักการทางฟิสกิสเ์พือ่อธบิาย

รูปแบบของพลงังานและการเปลีย่นแปลงทางกายภาพ หลกัการทางเคมทีีเ่ป็นพืน้ฐานระดับอะตอมและโมเลกุลทีม่ี

อทิธพิลตอ่การเปลีย่นแปลงตา่งๆ รวมทัง้ชวีเคมซีึง่เป็นการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในระดบัโมเลกลุของสิง่มชีวีติ และ

กระบวนการด ารงชวีติ 
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50102 วทิยาศาสตรช์วีภาพ (6 หนว่ยกติ) 

 Life Sciences 

 วตัถปุระสงค ์

 1. อธบิายความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัสว่นประกอบ และการท างานของระบบตา่งๆ ของร่างกาย จลุนิทรยี์

และปรสติทีม่ผีลตอ่สขุภาพของมนุษย ์

 2. วเิคราะหก์ารท างานของระบบตา่งๆ ในร่างกายในภาวะปกตแิละภาวะทีม่กีารเกดิพยาธสิภาพ 

 3. ประยกุตค์วามรูไ้ปใชใ้นการปฏบิตังิานทางวชิาชพีตามหนา้ทีค่วามรับผดิชอบไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 พืน้ฐานทางโครงสรา้งของร่างกายทีป่ระกอบดว้ยกายวภิาคศาสตรร์ะดับมหภาค และจุลภาค สรรีวทิยา

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. อธบิายผลงานวจิัยทางดา้นวทิยาศาสตร์สขุภาพของประเทศไทยและต่างประเทศ และท าการวจิัย

ขัน้พืน้ฐานได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 คณิตศาสตร์พื้นฐานและความรูท้ั่วไปทางสถติ ิการแจกแจงความถี่ การวัดแนวโนม้เขา้สู่ส่วนกลาง  

และการวัดการกระจาย  ความน่าจะเป็นและการแจกแจงความน่าจะเป็น และการสุม่ตัวอย่าง การประมาณค่าและ

การทดสอบสมมตฐิาน สหสมัพันธแ์ละสมการถดถอย สถติแิบบไมใ่ชพ้ารามเิตอร ์สถติชิพีและตัวชีว้ดัทางประชากร 

หลกัการวจิัยเบือ้งตน้และกระบวนการวจิัย การประยกุตส์ถติแิละการวจิัยในดา้นวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 

52203 อนามยัสิง่แวดลอ้ม (6 หนว่ยกติ) 

 Environmental Health 

 วตัถปุระสงค ์

 1. อธบิายหลกัการและวธิกีารในการจัดหาน ้าสะอาดและการจัดการและควบคมุมลพษิทางน ้าได ้

 2. อธบิายหลักการและวธิกีารในการจัดการและควบคมุมลพษิทางอากาศและลักษณะของการเปลีย่นแปลง

ภมูอิากาศได ้

 3. อธบิายหลกัการและวธิกีารในการจัดการมลพษิทางเสยีง ความสัน่สะเทอืน และรังสไีด ้

 4. อธบิายหลักการและวธิกีารในการจัดการขยะมูลฝอยและสิง่ปฏกิลู ขยะอันตรายและขยะตดิเชือ้และ

สารเคมอีนัตรายได ้

 5. อธบิายหลักการและวธิกีารในการจัดการสขุาภบิาลอาหาร เหตรุ าคาญและกจิการทีเ่ป็นอันตรายต่อ

สขุภาพ การอนามัยสิง่แวดลอ้มในภาวะฉุกเฉนิได ้

 6. อธบิายแนวคดิเกีย่วกับอนามัยสิง่แวดลอ้ม การประเมนิผลกระทบต่อสุขภาพ และการด าเนินงาน

อนามัยสิง่แวดลอ้มของประเทศไทยได ้
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิเกี่ยวกับอนามัยสิง่แวดลอ้ม การจัดหาน ้าสะอาดและการจัดการและควบคุมมลพิษทางน ้ า  

การจัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ การจัดการมลพิษทางเสียง  

ความสัน่สะเทอืน และรังส ีการจัดการขยะมูลฝอยและสิง่ปฏกิลู ขยะอันตรายและขยะตดิเชือ้ และสารเคมอีันตราย 

การจัดการสขุาภบิาลอาหาร เหตรุ าคาญและกจิการทีเ่ป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ การอนามัยสิง่แวดลอ้มในภาวะฉุกเฉนิ 

การประเมนิผลกระทบตอ่สขุภาพ และการด าเนนิงานอนามัยสิง่แวดลอ้มของประเทศไทย 

52205 การสาธารณสขุและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง (6 หน่วยกติ)

 Public Health and Related Laws 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหนั้กศึกษามีความรู  ้ความเขา้ใจเกี่ยวกับการสาธารณสุขของประเทศไทย ระบบบริการ

สาธารณสุข ประวัตกิารสาธารณสุข ปัญหาสาธารณสุข ปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งกับสุขภาพ การพัฒนา

สาธารณสขุ แผนพัฒนาการสาธารณสขุแหง่ชาตแิละแผนงานทีส่ าคัญของการสาธารณสขุไทย 

 2. อธบิายปรัชญาและแนวคดิของการสาธารณสขุ และแนวคดิทีเ่กีย่วขอ้งกับสขุภาพและการพัฒนา

สขุภาพได ้

 3. อธบิายสาระส าคัญของแผนพัฒนาและววิัฒนาการของการสาธารณสขุไทย ระบบสขุภาพไทยและ

หลกัประกนัสขุภาพได ้

 4. อธบิายหลักและวธิีการด าเนินงานสาธารณสุข งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันและควบคุมโรค  

งานรักษาพยาบาล และงานฟ้ืนฟสูภาพได ้

 5. อธบิายปัญหาสขุภาพทีส่ าคญัและทีพ่บในศตวรรษที ่21 ได ้

 6. อธบิายกฎหมาย พระราชบญัญัต ิพระราชก าหนดและกฎกระทรวงทีเ่กีย่วขอ้ง 

สาธารณสขุและวชิาชพีสาธารณสขุได ้

 7. ประยุกต์ใชค้วามรูท้างดา้นการสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งมาใชใ้นการด าเนินงาน

สาธารณสขุได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ปรัชญาและแนวคดิของการสาธารณสขุ สขุภาพและการเจ็บป่วย สขุภาพโลก สขุภาพดถีว้นหนา้ และ

คุณภาพชีวิต สาระส าคัญของแผนพัฒนาและวิวัฒนาการของการสาธารณสุขไทย ระบบสุขภาพไทยและ

หลักประกันสุขภาพ หลักและวธิีการด าเนินงานสาธารณสุข งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันและควบคุมโรค  

งานรักษาพยาบาล และงานฟ้ืนฟสูภาพ ปัญหาสาธารณสขุทีส่ าคัญและทีพ่บในศตวรรษที ่21 รวมถงึโรคอบุัตใิหม่

อบุตัซิ ้า โรคตดิตอ่ขา้มแดน ภาวะฉุกเฉนิทางดา้นสาธารณสขุ ความสมัพันธร์ะหวา่งการสาธารณสขุกับคณุภาพชวีติ 

งานพัฒนาสังคม และงานสขุภาพภาคประชาชน ความรูเ้กีย่วกับกฎหมาย พระราชบัญญัต ิพระราชก าหนด และ

กฎกระทรวงทีเ่กีย่วขอ้งกับการด าเนินงานสาธารณสุข ทัง้กฎหมายเกีย่วกับสถานบริการสุขภาพ การคุม้ครอง 

ดา้นสขุภาพอนามัย การควบคมุและป้องกนัโรค และกฎหมายวชิาชพีสาธารณสขุ 

52302 วทิยาการระบาดและการควบคมุโรค (6 หนว่ยกติ) 

 Epidemiology and Disease Control 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เขา้ใจธรรมชาตขิองการเกดิโรค 

 2. วเิคราะหแ์ละอธบิายการกระจายของโรคในชมุชน 

 3. วนิจิฉัยปัญหาสาธารณสขุได ้
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 4. อธบิายวธิกีารเฝ้าระวงัโรคและวธิสีอบสวนการระบาดของโรคได ้

 5. วเิคราะหห์าสาเหตหุรอืปัจจัยทีม่อีทิธพิลตอ่การเกดิโรค ปัญหาสาธารณสขุไดโ้ดยวธิกีารทาง

วทิยาการระบาด 

 6. น าความรูท้างวทิยาการระบาดมาประยุกตใ์ชใ้นการป้องกันและควบคมุโรค รวมทัง้พัฒนาคณุภาพชวีติ

  ของประชาชนในครอบครัว ชมุชน และหน่วยงานได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิพืน้ฐานของวทิยาการระบาด ธรรมชาตขิองการเกดิโรคในแง่สงัคมและนเิวศวทิยา ลักษณะและ   

การกระจายของโรคตามลักษณะของบคุคล สถานทีแ่ละเวลา วธิวีนิจิฉัยปัญหาสาธารณสขุในชมุชนลักษณะต่างๆ 

การศกึษาหาสาเหตุของโรคและปัจจัยทีม่ีอทิธพิลต่อการเกดิโรค การสอบสวนและการเฝ้าระวังโรค วทิยาการ

ระบาดกับการป้องกันและควบคมุโรคตดิเชือ้ โรคไรเ้ชือ้ โรคจากการประกอบอาชพีและภัย โรคอบุัตใิหม่ อบุัตซิ ้า 

รวมทัง้การประยกุตค์วามรู ้ขอ้มลูทางวทิยาการระบาดไปใชใ้นการพัฒนาคณุภาพชวีติ 

52304 โภชนศาสตรส์าธารณสขุ (6 หนว่ยกติ) 

 Nutrition in Public Health 

 วตัถปุระสงค ์

 1. อธบิายแนวคดิและหลกัการดา้นอาหารและโภชนาการทีเ่กีย่วขอ้งกับสขุภาพได ้

 2. อธบิายแนวทางการประเมนิ และเฝ้าระวงัภาวะโภชนาการในประชาชนกลุม่ตา่งๆ ได ้

 3. อธบิายแนวทางการวางแผน กระบวนการด าเนนิงาน และการประเมนิผลดา้นโภชนาการเพื่อการป้องกัน

และแกไ้ขปัญหาสาธารณสขุได ้

 4. อธบิายแนวทางการประยุกต์ความรูท้างโภชนาการในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และการ

รักษาพยาบาลในระดบับคุคล ครอบครัว และชมุชนได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 อธบิายแนวคดิและหลักการดา้นอาหารและโภชนาการทีเ่กีย่วขอ้งกับสขุภาพ การประเมนิและเฝ้าระวัง

ภาวะโภชนาการ การวางแผน กระบวนการด าเนนิงาน 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 ้
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความหมาย ความส าคญั องคป์ระกอบและแนวคดิของงานอาชวีอนามัยและความปลอดภัย การตระหนัก

การประเมนิและการควบคุมสิง่แวดลอ้มในการท างาน พษิวทิยาและเออร์กอนอมกิส ์สาเหตุของการเกดิอุบัตเิหตุ

ความสญูเสยีจากอบุัตเิหต ุการป้องกันอบุัตเิหต ุอคัคภีัย การป้องกันอนัตรายจากเครือ่งจักรและไฟฟ้า การเฝ้าระวัง

สขุภาพและสิง่แวดลอ้ม การประเมนิความเสีย่ง มาตรการระบบการจัดการอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 

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 และหลกัการท างานในชมุชนทีเ่กีย่วขอ้งกับการระดมความร่วมมอืระหวา่งองคก์รภาครัฐ เอกชน

และชมุชน การสง่เสรมิบทบาทขององคก์รชมุชนในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การพัฒนาทักษะทีจ่ าเป็น

ส าหรับการท างานชมุชน ทัง้ในดา้นความเป็นผูน้ า การวเิคราะหช์มุชน การเขา้ถงึชมุชน การปรับใชเ้ทคโนโลยทีี่

เหมาะสมในชมุชนและมนุษยสมัพันธเ์พือ่การพัฒนาสาธารณสขุทีย่ั่งยนืของประชาชน 

52312 อนามยัครอบครวักบังานสาธารณสขุ  (6 หนว่ยกติ)

 Family Health in Public Health Work 

 วตัถปุระสงค ์

 1. อธบิายความสมัพันธร์ะหวา่งสขุภาพของบคุคล ครอบครัวและชมุชนและปัจจัยทีม่อีทิธพิลตอ่สขุภาพ

อนามัยของเด็ก วยัรุ่น วยัผูใ้หญ ่และวยัสงูอายไุด ้

 2. อธบิายและประยุกตท์ฤษฎหีลักการดแูลสขุภาพแบบองคร์วมของบคุคลและครอบครัวในวัยตา่งๆ ใน

การใหบ้รกิารทัง้ในหน่วยงานและชมุชนได ้

 3. อธบิายแนวทางในการใหค้ าแนะน าและค าปรกึษาดา้นสขุภาพ การวางแผนและการใหบ้รกิารอนามัย

ครอบครัวในวยัตา่งๆ การใหบ้รกิารสขุภาพทัง้ทีบ่า้น สถานศกึษา สถานประกอบการและชมุชนได ้

 4. ประยกุตห์ลกัการจัดใหบ้รกิารอนามัยครอบครัวเพือ่สขุภาพทีด่ขีองบคุคล ครอบครัว และชมุชนได ้

 5. อธบิายระบบการสง่ตอ่ผูป่้วยเพือ่การรักษาได ้

 6. อธบิายแนวคดิเกีย่วกับการพัฒนาสขุภาพและอทิธพิลของการเปลีย่นแปลงทางดา้นสงัคม เศรษฐกจิ 

การเมือง เทคโนโลยี นโยบายและกฎหมายดา้นสุขภาพ และความตอ้งการทางสุขภาพของ

ประชาชนทีส่ง่ผลตอ่การพัฒนาสขุภาพได ้

 7. วเิคราะหปั์ญหาอปุสรรคและแนวโนม้การพัฒนาสขุภาพและการใหบ้รกิารอนามัยครอบครัวของชมุชนและ

ประเทศได ้
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิพืน้ฐานความสมัพันธร์ะหว่างสขุภาพของบคุคล ครอบครัวและชมุชน และปัจจัยทีม่อีทิธพิลต่อ

สขุภาพอนามัยของเด็ก วัยรุ่น วัยผูใ้หญ่ และวัยสงูอายุ การประยุกตท์ฤษฎแีละหลักการดแูลสขุภาพแบบองคร์วม

ของบุคคลและครอบครัวในวัยต่างๆ ในการใหบ้ริการทัง้ในหน่วยงานและชุมชน ทั ้งทางดา้นส่งเสริมสุขภาพ  

การป้องกนัโรค การรักษาพยาบาลและการฟ้ืนฟสูภาพ ทกัษะการใหค้ าแนะน าและปรกึษาดา้นสขุภาพ การวางแผน

การจัดบริการ การวางแผนครอบครัว การใหบ้ริการอนามัยครอบครัวในวัยต่างๆ การใหบ้ริการสุขภาพที่บา้น  

ในสถานศกึษา สถานประกอบการและชมุชน และแนวโนม้การพัฒนาสขุภาพและการใหบ้รกิารอนามัยครอบครัวของ

ชมุชนและประเทศ 

52313 สขุศกึษาและการสง่เสรมิสขุภาพ  (6 หนว่ยกติ) 

 Health Education and Health Promotion 

 วตัถปุระสงค ์

 1. อธบิายแนวคดิและทฤษฎพีืน้ฐานทางพฤตกิรรมสขุภาพ สขุศกึษา และการสง่เสรมิสขุภาพได ้

 2. อธบิายหลักการและแนวทางการวางแผนการด าเนนิงาน กระบวนการด าเนนิงาน การประเมนิผลงาน

ด าเนนิงานสขุศกึษาและการสง่เสรมิสขุภาพได ้

 3. อธบิายหลกัการและแนวทางการด าเนนิงานเกีย่วกบัสขุศกึษาและการสง่เสรมิสขุภาพแกป่ระชาชนกลุม่ตา่งๆ 

 4. อธบิายแนวทางการสรา้งการมสีว่นร่วมและการสรา้งความเป็นหุน้สว่นกับภาคสว่นต่างๆ ในงานสขุศกึษา

และการสง่เสรมิสขุภาพ เพือ่แกไ้ขปัญหาสขุภาพ 

 5. อธบิายแนวคดิและวธิกีารพัฒนาคณุภาพงานสขุศกึษาและการเฝ้าระวงัพฤตกิรรมสขุภาพได ้

 6. อธบิายกระบวนการสือ่สารและชีน้ าความจ าเป็นทางสขุภาพใหแ้กส่มาชกิชมุชนและบคุลากรวชิาชพีอืน่ได ้

 7. อธบิายกระบวนการวจัิยเพือ่การพัฒนางานสขุศกึษาและการสง่เสรมิสขุภาพได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

แนวคดิและทฤษฎีพื้นฐานทางพฤตกิรรมสุขภาพ สุขศกึษา และการส่งเสริมสุขภาพ หลักการและ  

แนวทางการวางแผนการด าเนนิงาน กระบวนการด าเนนิงาน การประเมนิผลงานด าเนนิงานสขุศกึษาและการสง่เสรมิ

สุขภาพ หลักการและแนวทางการด าเนินงานเกีย่วกับสุขศกึษาและการส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชนกลุ่มต่างๆ 

แนวทางการสรา้งการมสีว่นร่วมและการสรา้งความเป็นหุน้สว่นกับภาคสว่นตา่งๆ ในงานสขุศกึษาและการสง่เสรมิ

สขุภาพเพือ่แกไ้ขปัญหาสขุภาพ แนวคดิและวธิกีารพัฒนาคณุภาพงานสขุศกึษาและการเฝ้าระวงัพฤตกิรรมสขุภาพ 

การสือ่สารและชีน้ าความจ าเป็นทางสขุภาพใหแ้กส่มาชกิชมุชนและบคุลากรวชิาชพีอืน่ กระบวนการวจัิยเพือ่พัฒนา

งานสขุศกึษาและการสง่เสรมิสขุภาพ 

52314 โรคตดิตอ่และโรคไมต่ดิตอ่  (6 หน่วยกติ)

 Communication and Non-Communication Diseases 

 วตัถปุระสงค ์

 1. มคีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัวทิยาการระบาดของโรคตดิตอ่ โรคไมต่ดิตอ่ โรคอบุตัใิหมแ่ละโรคอบุตัซิ ้า 

 2. อธบิายสาเหต ุลักษณะการด าเนินการของโรค การวนิจิฉัยโรค และการรักษาโรคตดิต่อ โรคไม่ตดิต่อ 

โรคอบุตัใิหม ่และโรคอบุตัซิ ้าทีพ่บบอ่ยในประเทศไทย 

 3. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการป้องกนัและควบคมุโรคตดิตอ่ โรคไมต่ดิตอ่ โรคอบุตัใิหม ่และโรคอบุตัซิ ้า 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูค้วามเขา้ใจวทิยาการระบาดของโรคตดิต่อ โรคไม่ตดิตอ่ โรคอบุัตใิหม่ โรคอบุัตซิ ้า อธบิายสาเหตุ 

ลกัษณะการด าเนนิการของโรค การวนิจิฉัยโรค การรักษาโรค ตลอดจนการป้องกันและควบคมุโรคตดิตอ่ โรคไม่ตดิต่อ 

โรคอบุตัใิหม ่และโรคอบุตัซิ ้า 

52402 ประสบการณว์ชิาชพีสาธารณสขุ (6 หนว่ยกติ) 

 Professional Experience in Public Health 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อประยุกต์องค์ความรูใ้นการแกไ้ขปัญหาสุขภาพของชุมชนโดยเนน้กระบวนการศึกษาวิจัย 

การป้องกนัโรคและการสง่เสรมิสขุภาพ 

 2. เพือ่เสรมิสรา้งภาวการณ์เป็นผูน้ า ความมมีนุษยสัมพันธ ์ความสามารถในการตัดสนิใจ การสรา้งทมีงาน 

การท างานเป็นทมี ตลอดจนคณุธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณของนักสาธารณสขุ 

3. เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจและสรา้งจติส านกึในจรรยาวชิาชพีสาธารณสขุ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การประยุกตแ์นวคดิและหลักการทางการสาธารณสขุและการวจัิยสูภ่าคปฏบิัต ิการใชก้รณีศกึษาและ

สถานการณ์จ าลองเพื่อวเิคราะหส์ถานการณ์และปัญหาทางการสาธารณสขุในการยกระดับสขุภาพของประชากร 

การบรูณาการความรูแ้ละประสบการณ์ทางการสาธารณสขุเพือ่พัฒนาวชิาชพีสาธารณสขุ จรรยาวชิาชพีสาธารณสขุ 

การจัดกจิกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อพัฒนาใหเ้ป็นผูม้ีคุณธรรม 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. ดแูลผูป่้วยและครอบครัวเพื่อการฟ้ืนฟูสภาพและการป้องกันภาวะแทรกซอ้นรวมทัง้การสง่ตอ่ผูป่้วย

อยา่งเป็นระบบเพือ่การดแูลทีเ่หมาะสม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

การซกัถามและบนัทกึประวตัผิูป่้วย การตรวจร่างกาย การสง่ตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารเพือ่การวนิจิฉัยโรค 

การบ าบดัโรคเบือ้งตน้ การชว่ยเหลอืผูป่้วยกรณีฉุกเฉนิตามขอบเขตทีก่ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งก าหนดไว ้การใชย้าและ

การใหค้ าแนะน าการใชย้าอย่างถูกวธิ ีการสง่ต่อผูป่้วยตามระบบเพื่อการดูแลรักษาทีเ่หมาะสม การดูแลเพื่อการ

ฟ้ืนฟสูภาพ และเพือ่ป้องกนัภาวะแทรกซอ้น  
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52405 การฝึกงานวชิาชพีสาธารณสขุในชุมชน (6 หนว่ยกติ) 

 Practicum in Community-based Public Health 

 วตัถปุระสงค ์

 1. การสง่เสรมิสขุภาพ การป้องกันโรค การบ าบัดโรคเบือ้งตน้ ฟ้ืนฟสูภาพ การตรวจประเมนิและสง่ตอ่ 

  โดยบรูณาการกบัการท างานไดอ้ย่างเหมาะสม 

 2. ประเมนิสภาวะสขุภาพชมุชนโดยใชห้ลักการทางระบาดวทิยา สถติแิละการวจัิยทางดา้นสาธารณสขุ

  รวมทัง้ดา้นสงัคมวทิยาได ้

 3. ท างานเป็นทมีและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อวางแผนงานสาธารณสุข และด าเนินการ

พัฒนาสขุภาวะของชมุชนครอบคลมุทัง้การป้องกันและควบคมุปัญหาสขุภาพ การสง่เสรมิสขุภาพชมุชน

อาชวีอนามัย และอนามัยสิง่แวดลอ้ม 

 4. การพัฒนาโครงการหรอืนวัตกรรมการดแูลสขุภาพ ทีส่อดคลอ้งกับบรบิทและสถานการณ์ของชมุชน 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การฝึกการสง่เสรมิสขุภาพ การป้องกนัโรค การบ าบดัโรคเบือ้งตน้ การฟ้ืนฟสูภาพ การตรวจประเมนิและ

การสง่ตอ่ แกป่ระชาชน ผูป่้วยและครอบครัวโดยบรูณาการกับการท างานในสถานบรกิารสขุภาพในชมุชน ท างาน

เป็นทมีสหวชิาชพีร่วมกับประชาชน การประเมนิสภาวะสขุภาพชมุชนโดยใชห้ลักการทางระบาดวทิยา สถติแิละการ

วจัิยทางดา้นสาธารณสขุรวมทัง้ดา้นสังคมวทิยา การวางแผนงานสาธารณสขุ และด าเนนิการพัฒนาสขุภาวะของ

ชมุชนทีค่รอบคลุมทัง้การป้องกันและควบคุมปัญหาสขุภาพ การสง่เสรมิสขุภาพชมุชน อาชวีอนามัย และอนามัย

สิง่แวดลอ้ม การพัฒนาโครงการหรอืนวตักรรมการดแูลสขุภาพทีส่อดคลอ้งกบับรบิทและสถานการณ์ของชมุชน 

52406 การบรหิารงานสาธารณสุขและระบบสารสนเทศดา้นสขุภาพ (6 หนว่ยกติ) 

 Health Administration and Health Informatics System 

 วตัถปุระสงค ์

 1. อธบิายความหมาย ความส าคญั แนวคดิทฤษฎ ีหลกัการ และกระบวนการบรหิารงานสาธารณสขุได ้

 2. สามารถวางแผนการจัดองคก์ร การบรหิารจัดการทรัพยากร การจัดท างบประมาณ ในการบริหาร 

งานสาธารณสขุได ้

 3. สามารถประยุกตใ์ชก้ระบวนการบรหิารในการจัดการระบบบรกิารสาธารณสขุทีม่กีารถ่ายโอนสูก่ารปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ได ้

 4. สามารถใชก้ระบวนการบริหารในการสื่อสาร การประสานงาน การรายงานผลการด าเนินงาน  

การควบคมุงาน รูปแบบและเทคนคิในการบรหิารงานสาธารณสขุได ้

 5. สามารถใชก้ระบวนการบริหารในการจัดการระบบสารสนเทศสุขภาพ และประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศเพือ่การบรหิารและการใหบ้รกิารสขุภาพได ้

 6. การประยกุตใ์ชแ้นวคดิทฤษฎแีละหลกัการวเิคราะหท์างเศรษฐศาสตรส์ขุภาพในการพัฒนาระบบ 

บรกิารสขุภาพเพือ่ตอบสนองอปุสงค/์อปุทานทางดา้นสาธารณสขุ 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ทฤษฎ ีหลักการ และกระบวนการบรหิารงานสาธารณสขุ การวางแผนการจัดองคก์ร การบรหิารจัดการ

ทรัพยากรมนุษย ์การสัง่การ การประสานงาน การรายงานผลการด าเนนิงานและการจัดท างบประมาณ การควบคมุงาน 

รูปแบบและเทคนิคในการบริหารงานสาธารณสุข  ระบบขอ้มูลข่าวสารสาธารณสุข การประยุกต์เทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการบรหิารและแนวโนม้การบรหิารงานสาธารณสขุ  การประยุกตใ์ชแ้นวคดิ หลักการ และทฤษฎี 

ทางเศรษฐศาสตร์ ทีส่ง่ผลกระทบทางดา้นสาธารณสุขและสขุภาพอนามัยในการบรหิารพัฒนางานสาธารณสุข  

ตามการเปลีย่นแปลงทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 

52407 การวางแผนและประเมนิผลงานสาธารณสขุ (6 หนว่ยกติ) 

 Health Planning and Evaluation 

 วตัถปุระสงค ์

 1. อธบิายแนวคดิและหลกัการวางแผนงานสาธารณสขุได ้

 2. อธบิายกระบวนการวางแผนพัฒนาสาธารณสุขของชาตแิละววิัฒนาการและการวางแผนพัฒนา

สาธารณสขุของประเทศไทยได ้

3. จ าแนกประเภทปัจจัยทีจ่ าเป็นตอ่การใชป้ระกอบการวางแผนงานสาธารณสขุได ้

 4. อธบิายวธิกีารวเิคราะหส์ถานการณ์จากขอ้มูลข่าวสารสาธารณสขุหรือความตอ้งการในการวางแผน

งานสาธารณสขุระดบันโยบาย ระดบักลวธิ ีและระดบัปฏบิตังิานสาธารณสขุได ้

 5. อธิบายการวางแผนเพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติงานสาธารณสุขใหเ้หมาะสมกับสถานการณ์ที่  

เปลีย่นแปลงไป 

6. อธบิายการวางแผนงานสาธารณสขุชมุชนได ้

 7. อธบิายหลกัการด าเนนิงานตามแผนสาธารณสขุทีก่ าหนดไวไ้ด ้

 8. อธบิายการควบคมุ ก ากบั การนเิทศงาน และการประเมนิผลงานสาธารณสขุได ้

 9. สามารถเขยีนรายงาน/โครงการ และประเมนิแผนงาน/โครงการได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับการวางแผนงานสาธารณสขุ แนวคดิ หลักการและกระบวนการวางแผนพัฒนา

สาธารณสขุของประเทศไทย ปัจจัยทีใ่ชใ้นการวางแผนงานสาธารณสขุ การวเิคราะหส์ถานการณ์ การก าหนดปัญหา 

การก าหนดวัตถุประสงค ์เป้าหมายและกลวธิขีองแผนพัฒนาสาธารณสขุ การวางแผนโครงการสาธารณสขุ การ

วางแผนเพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติงานสาธารณสุข การวางแผนงานสาธารณสุขชุมชน การปรับแผน  

งานสาธารณสขุเมือ่สถานการณ์เปลีย่นแปลง หลักการด าเนนิงานตามแผนงานสาธารณสขุ การควบคมุก ากับงาน 

การนเิทศงาน และการประเมนิผลแผนงาน/โครงการสาธารณสขุ 

54118 ปฏบิตักิารวทิยาศาสตร ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Science Laboratory 

 วตัถปุระสงค ์ 

 1. เพื่อใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจหลักการและวธิีการปฏบิัตกิารทางวทิยาศาสตร์ ดา้นฟิสกิส ์เคมี 

ชวีวทิยา จุลชวีวทิยา และชวีเคมีพื้นฐานทีส่ าคัญและทีเ่กีย่วขอ้งในงานดา้นอาชวีอนามัย ความ

ปลอดภัย และสิง่แวดลอ้ม 

 2. เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถประยุกตก์ารปฏบิัตกิารทางวทิยาศาสตรด์า้นฟิสกิส ์เคม ีชวี วทิยา จุลชวีวทิยา 

และชวีเคมพีืน้ฐานทีส่ าคญั เพือ่น าไปใชใ้นงานดา้นอาชวีอนามัย ความปลอดภัย และสิง่แวดลอ้ม 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 หลักการ วธิกีารและการประยุกตก์ารปฏบิัตกิารทางวทิยาศาสตรด์า้นฟิสกิส ์เคม ีชวีวทิยา จุลชวีวทิยา และ

ชวีเคมพีืน้ฐานทีส่ าคญัและทีเ่กีย่วขอ้งในงานดา้นอาชวีอนามัย ความปลอดภัยและสิง่แวดลอ้ม  
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