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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 

 

 

 

 



3 
 

 

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 

 5. สามารถประยุกตค์วามรูด้า้นเทคโนโลยทีางชวีภาพ พันธวุศิวกรรม และนาโนเทคโนโลยใีนการด ารงชวีติ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูท้างคณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึน้ในธรรมชาต ิโดยการน า

คณิตศาสตรไ์ปอธบิายการเปลีย่นแปลงเชงิปรมิาณและแกปั้ญหาทางวทิยาศาสตร ์หลักการทางฟิสกิสเ์พือ่อธบิาย

รูปแบบของพลังงานและการเปลีย่นแปลงทางกายภาพ หลักการทางเคมทีีเ่ป็นพืน้ฐานระดบัอะตอม และโมเลกลุที่

มอีทิธพิลต่อการเปลีย่นแปลงต่างๆ รวมทัง้ชวีเคมซีึง่เป็นการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในระดับโมเลกุลของสิง่มีชวีติ 

และกระบวนการด ารงชวีติ เทคโนโลยทีางชวีภาพ พันธวุศิวกรรม และนาโนเทคโนโลยใีนการด ารงชวีติ 

50102 วทิยาศาสตรช์วีภาพ (6 หนว่ยกติ) 

 Life Sciences 

 วตัถปุระสงค ์

 1. อธบิายความรูพ้ื้นฐานเกีย่วกับสว่นประกอบ และการท างานของระบบต่างๆ ของร่างกาย จุลนิทรีย์

และปรสติทีม่ผีลตอ่สขุภาพของมนุษย ์

 2. วเิคราะหก์ารท างานของระบบตา่งๆ ในร่างกายในภาวะปกต ิ

 3. สามารถน าความรูไ้ปใชใ้นการแกปั้ญหาสขุภาพในสถานการณ์ตามทีก่ าหนดได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 พืน้ฐานทางโครงสรา้งของร่างกายทีป่ระกอบดว้ยกายวภิาคศาสตรร์ะดับมหภาค และจุลภาค สรรีวทิยา

ของระบบตา่งๆ ในร่างกาย การประสานงานและการตอบสนองของระบบต่างๆ ในภาวะปกต ิรวมถงึคณุสมบัตแิละ

ความส าคญัของจลุนิทรยีแ์ละปรสติทีม่ผีลตอ่สขุภาพของมนุษย ์
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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 ้าสะอาด และการจัดการและควบคมุมลพษิทางน ้าได ้

 2. อธบิายหลักการและวธิกีารในการจัดการและควบคมุมลพษิทางอากาศและลักษณะของการเปลีย่นแปลง

ภมูอิากาศได ้

 3. อธบิายหลกัการและวธิกีารในการจัดการมลพษิทางเสยีง ความสัน่สะเทอืน และรังสไีด ้

 4. อธบิายหลักการและวธิกีารในการจัดการขยะมูลฝอยและสิง่ปฏกิลู ขยะอันตรายและขยะตดิเชือ้ และ

สารเคมอีนัตรายได ้

 5. อธบิายหลักการและวธิกีารในการจัดการสขุาภบิาลอาหาร เหตรุ าคาญและกจิการทีเ่ป็นอันตรายต่อ

สขุภาพ การอนามัยสิง่แวดลอ้มในภาวะฉุกเฉนิได ้

 6. อธบิายแนวคดิเกีย่วกับอนามัยสิง่แวดลอ้ม การประเมนิผลกระทบต่อสุขภาพ และการด าเนินงาน

อนามัยสิง่แวดลอ้มของประเทศไทยได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิเกีย่วกับอนามัยสิง่แวดลอ้ม การจัดหาน ้าสะอาดและการจัดการและควบคุมมลพษิทางน ้า การ

จัดการและควบคมุมลพษิทางอากาศและการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศ การจัดการมลพษิทางเสยีง ความสัน่สะเทอืน 

และรังส ีการจัดการขยะมูลฝอยและสิง่ปฏิกูล ขยะอันตรายและขยะตดิเชือ้ และสารเคมีอันตราย การจัดการ

สุขาภบิาลอาหาร เหตุร าคาญและกจิการทีเ่ป็นอันตรายต่อสุขภาพ การอนามัยสิง่แวดลอ้มในภาวะฉุกเฉิน การ

ประเมนิผลกระทบตอ่สขุภาพ และการด าเนนิงานอนามัยสิง่แวดลอ้มของประเทศไทย 
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52204 กฎหมายและจรรยาบรรณวชิาชพีการสาธารณสุข (6 หน่วยกติ)

 Law and Ethics of Public Health Professional 

 วตัถปุระสงค ์

 1. อธบิายเกีย่วกับมาตรฐานการประกอบวชิาชพี จรรยาบรรณวชิาชพี ความรับผดิชอบต่อวชิาชพีและ

สงัคมได ้

 2. อธิบายเกี่ยวกับกฎหมาย พระราชบัญญัต ิพระราชก าหนดและกฎกระทรวงที่เกี่ยวขอ้งกับการ

ด าเนนิงานสาธารณสขุได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้กีย่วกับมาตรฐานการประกอบวชิาชพี จรรยาบรรณวชิาชพี ความรับผดิชอบตอ่วชิาชพีและสงัคม 

กฎหมาย พระราชบัญญัต ิพระราชก าหนด กฎกระทรวงทีเ่กีย่วขอ้งกับการด าเนินงานสาธารณสุข และกฎหมาย  

ทีเ่กีย่วขอ้งในการประกอบวชิาชพี ทัง้กฎหมายเกีย่วกับสถานบริการสุขภาพ การคุม้ครองดา้นสุขภาพอนามัย  

การควบคุมและป้องกันโรค กฎหมายดา้นอนามัยสิง่แวดลอ้ม ดา้นอาชวีอนามัยและความปลอดภัย กฎหมาย 

ดา้นการคุม้ครองผูบ้รโิภคสขุภาพ และกฎหมายวชิาชพีการสาธารณสขุชมุชน 

52302 วทิยาการระบาดในงานสาธารณสุข (6 หนว่ยกติ) 

 Epidemiology in Public Health 

 วตัถปุระสงค ์

 1. อธบิายแนวคดิและหลักการวทิยาการระบาด ธรรมชาตขิองการเกดิโรค ลกัษณะและการกระจายของ

  โรคตามลกัษณะของบคุคล สถานทีแ่ละเวลาได ้

 2. วเิคราะหข์อ้มูลทางวทิยาการระบาดได ้

 3. วนิจิฉัยปัญหาสาธารณสขุในชมุชนได ้

 4. อธบิายวธิกีารศกึษาหาสาเหตุและปัจจัยทีม่ีอทิธพิลต่อการเกดิโรคตามรูปแบบการศกึษาทีส่ าคัญ

  ทางวทิยาการระบาดได ้

 5. อธบิายวธิกีารคัดกรองโรคและปัจจัยเสีย่งสขุภาพ การสอบสวนการระบาดของโรคและการเฝ้าระวัง

โรคได ้

 6. ประยุกต์ใชค้วามรูแ้ละขอ้มูลทางวิทยาการระบาดในการป้องกันและควบคุมโรคตดิเชื้อ โรคไรเ้ชื้อ  

  โรคอุบัตใิหม่ โรคจากการประกอบอาชีพและภัยสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน     

  ครอบครัว ชมุชน และหน่วยงานได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิและหลักการวทิยาการระบาดในงานสาธารณสขุ ธรรมชาตขิองการเกดิโรคทัง้ในแง่สังคมและ

นเิวศวทิยา ลกัษณะและการกระจายของโรคตามลักษณะของบคุคล สถานทีแ่ละเวลา วเิคราะหข์อ้มลูทางวทิยาการ

ระบาด วธิวีนิจิฉัยปัญหาสาธารณสขุในชมุชนลักษณะตา่งๆ การศกึษาหาสาเหตุของโรคและปัจจัยทีม่อีทิธพิลต่อ

การเกิดโรคตามรูปแบบการศึกษาที่ส าคัญทางวิทยาการระบาด การคัดกรองโรคและปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ  

การสอบสวนและการเฝ้าระวังโรค ประยุกตอ์งคค์วามรูท้างวทิยาการระบาดในการป้องกันและควบคุมโรคตดิเชือ้ 

โรคไรเ้ชือ้ โรคอบุตัใิหม ่โรคจากการประกอบอาชพีและภัยสขุภาพเพือ่การพัฒนาคณุภาพชวีติมนุษยอ์ย่างย่ังยนื 
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52305 อาชวีอนามยัและความปลอดภยั (6 หนว่ยกติ) 

 Occupational Health and Safety 

 วตัถปุระสงค ์

 1. อธิบายความหมาย ความส าคัญ แนวคดิของงานอาชวีอนามัยและความปลอดภัย กฎหมายที่     

  เกีย่วขอ้งและมาตรฐานระบบการจัดการอาชวีอนามัยและความปลอดภัยได ้

 2. อธบิายวธิกีารตระหนัก การประเมนิและการควบคมุสิง่แวดลอ้มในการท างานได ้

 3. อธบิายพษิวทิยาและการยศาสตรใ์นงานอาชวีอนามัยและความปลอดภัยได ้

 4. อธบิายสาเหตุ ความสญูเสยีจากการเกดิอุบัตเิหตุ การป้องกันอุบัตเิหตุ อัคคภีัย เหตุฉุกเฉิน และ    

  อนัตรายในงานกอ่สรา้ง เครือ่งจักร และไฟฟ้าได ้

 5. อธบิายสาเหตุการเกดิโรคจากการประกอบอาชพี หลักการการวนิิจฉัย การดแูลสขุภาพของผูป้ระกอบ

  อาชพี การเฝ้าระวงัสขุภาพและสิง่แวดลอ้มได ้

 6. อธบิายการชีบ้ง่ปัจจัยเสีย่ง การประเมนิและควบคมุความเสีย่งดา้นอาชวีอนามัยและความปลอดภัยได ้

 7. อธิบายความหมาย แนวคดิในการจัดบริการอาชวีอนามัยในสถานประกอบกจิการและในชุมชน    

  รวมทัง้อนัตราย การป้องกนัและควบคมุอนัตรายในงานภาคเกษตรและแรงงานนอกระบบได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความหมาย ความส าคัญ องคป์ระกอบและแนวคดิของงานอาชวีอนามัยและความปลอดภัย กฎหมายที่

เกีย่วขอ้งดา้นอาชวีอนามัยและความปลอดภัย มาตรฐานระบบการจัดการอาชวีอนามัยและความปลอดภัย การ

ตระหนัก การประเมนิและการควบคมุสิง่คกุคามสขุภาพในการท างาน พษิวทิยาและการยศาสตร ์สาเหตขุองการเกดิ

อุบัตเิหตุ ความสญูเสยีจากอุบัตเิหตุ โรคจากการประกอบอาชพี การวนิิจฉัยและการดูแลสุขภาพของผูป้ระกอบ

อาชพี การป้องกันอบุัตเิหต ุอัคคภีัย เหตฉุุกเฉนิ การป้องกันอันตรายในงานกอ่สรา้ง เครือ่งจักร และไฟฟ้า การเฝ้า

ระวงัสขุภาพและสิง่แวดลอ้ม การชีบ้ง่ปัจจัยเสีย่ง การประเมนิและการควบคมุความเสีย่งดา้นอาชวีอนามัยและความ

ปลอดภัย การจัดบรกิารอาชวีอนามัยในสถานประกอบกจิการและชมุชน การป้องกันอันตรายในงานอาชวีอนามัย

และความปลอดภัยภาคเกษตรและแรงงานนอกระบบ 

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 
 

 

 7. วเิคราะหปั์ญหาอปุสรรคและแนวโนม้การพัฒนาสขุภาพและการใหบ้รกิารอนามัยครอบครัวของชมุชนและ

ประเทศได ้

 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. อธบิายกระบวนการสือ่สาร การสรา้งความรอบรูด้า้นสขุภาพและชีน้ าความจ าเป็นทางสขุภาพใหแ้กส่มาชกิ

  ชมุชนและบคุลากรวชิาชพีอืน่ได ้

 7. อธบิายกระบวนการวจัิยเพือ่การพัฒนางานสขุศกึษาและการสง่เสรมิสขุภาพได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

แนวคดิและทฤษฎีพื้นฐานทางพฤตกิรรมสุขภาพ สุขศกึษา และการส่งเสริมสุขภาพ หลักการและ 

แนวทางการวางแผน การด าเนินงาน กระบวนการด าเนินงาน การประเมินผลงานด าเนินงานสุขศึกษาและ 

การสง่เสรมิสขุภาพ หลักการและแนวทางการด าเนินงานเกีย่วกับสขุศกึษาและการสง่เสรมิสขุภาพแก่ประชาชน 

กลุม่ตา่งๆ ในชมุชน โรงเรยีน สถานประกอบการ และสถานบรกิารสขุภาพ แนวทางการสรา้งการมสีว่นร่วมและการ

สรา้งความเป็นหุน้สว่นกับภาคสว่นต่างๆ ในงานสขุศกึษาและการสง่เสรมิสขุภาพเพือ่แกไ้ขปัญหาสขุภาพ แนวคดิ

และวธิกีารพัฒนาคุณภาพงานสขุศกึษาและการเฝ้าระวังพฤตกิรรมสขุภาพ การสือ่สาร การสรา้งความรอบรูด้า้น

สขุภาพและชีน้ าความจ าเป็นทางสขุภาพใหแ้ก่สมาชกิชมุชนและบุคลากรวชิาชพีอืน่ กระบวนการวจัิยเพือ่พัฒนา

งานสขุศกึษาและการสง่เสรมิสขุภาพ 
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52314 การป้องกนัและควบคมุโรคทางสาธารณสขุ (6 หน่วยกติ)

 Prevention and Control of Disease in Public Health 

 วตัถปุระสงค ์

 1. มคีวามรูแ้ละเขา้ใจในหลกัการ แนวคดิ ทฤษฎ ีเนือ้หาสาระเกีย่วกบัโรค การเกดิและด าเนนิโรค การป้องกัน

  และควบคมุโรค 

 2. อธบิายสาเหตุของโรค การเกดิและด าเนินโรค การป้องกันและควบคุมโรค การวนิิจฉัยโรค และการ

รักษาโรคทางสาธารณสขุ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิการป้องกันควบคุมโรค การเฝ้าระวังโรค การสรา้งเสริมภูมิคุม้กันโรค ความรูท้ั่วไปเกี่ยวกับ

โรคตดิต่อ โรคไม่ตดิต่อ สาเหตุและกลไกการเกดิโรค การป้องกันควบคุมของโรคตดิต่อ โรคไม่ตดิต่อทีพ่บบ่อยใน

ประเทศไทย รวมถงึกลุ่มโรคตดิต่อจากการสัมผัส โรคตดิเชือ้ของระบบทางเดนิหายใจ โรคตดิต่อทางอาหารและน ้า 

โรคตดิตอ่ทีน่ าโดยแมลง โรคตดิตอ่ระหวา่งสตัวแ์ละคน โรคอบุัตใิหม่ โรคเมตาบอลกิและโรคเบาหวาน โรคหัวใจและ

หลอดเลอืด โรคมะเร็ง โรคไม่ตดิตอ่ทั่วไป โรคจากการท างานและมลพษิทางอากาศ ปัญหาสขุภาพจติและการตดิยา

เสพตดิ โรคทางพันธกุรรมและความพกิารแตก่ าเนดิ โรคและภาวะเสือ่มในผูส้งูอาย ุอบุตัเิหตแุละการบาดเจ็บ 

52315 การตรวจประเมนิ การบ าบดัโรคเบือ้งตน้ (6 หนว่ยกติ) 

 การดแูลฟ้ืนฟสูภาพและการสง่ตอ่ 

 Physical Assessment, Basic Medical Care, Rehabilitation and Referral System 

 วตัถปุระสงค ์

 1. มคีวามรูแ้ละทกัษะการซกัถาม บนัทกึประวตัผิูป่้วยและการตรวจประเมนิร่างกายเบือ้งตน้ได ้

 2. วนิจิฉัยอาการเจ็บป่วยและใหก้ารบ าบดัโรคเบือ้งตน้ตามขอบเขตกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งก าหนดไวไ้ด ้

 3. สามารถประเมนิความเสีย่งดา้นสขุภาพในผูป่้วยและกลุม่เสีย่งได ้

 4. มคีวามรูแ้ละทกัษะในการปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ และการชว่ยเหลอืผูป่้วยกรณีฉุกเฉนิได ้

 5. อธบิายการใชย้าและการใหค้ าแนะน าการใชย้าได ้

 6. อธบิายหลักการฟ้ืนฟสูภาพผูป่้วยและครอบครัว การป้องกันภาวะแทรกซอ้นรวมทัง้การสง่ต่อผูป่้วย

  อยา่งเป็นระบบเพือ่การดแูลทีเ่หมาะสมได ้

 7. อธบิายหลกัการดแูลผูป่้วยระยะยาวและการดแูลแบบประคบัประคองได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การซักถามและบันทกึประวัตผิูป่้วย การตรวจร่างกาย การบ าบัดโรคเบือ้งตน้ตามกลุ่มอาการที่ส าคัญ 

ในผูป่้วยทุกช่วงวัย  ประเมินความเสีย่งดา้นสุขภาพในผูป่้วยและกลุ่มเสีย่ง การช่วยเหลือผูป่้วยกรณีฉุกเฉิน 

ตามขอบเขตทีก่ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งก าหนดไว ้ การใชย้าและการใหค้ าแนะน าการใชย้าอย่างถกูวธิ ีการสง่ตอ่ผูป่้วย

ตามระบบเพือ่การดแูลรักษาทีเ่หมาะสม การฟ้ืนฟสูภาพ การป้องกันภาวะแทรกซอ้น และการดแูลผูป่้วยระยะยาว

และ 

52316 การท างานดา้นสาธารณสขุในชุมชน (6 หนว่ยกติ) 

 Public Health Work in Community 

 วตัถปุระสงค ์

 1. อธบิายหลกัการท างานดา้นสาธารณสขุในชมุชนเพือ่การพัฒนางานสาธารณสขุได ้

 2. อธบิายการสง่เสรมิบทบาทของการจัดองคก์รการท างานดา้นสาธารณสขุในชมุชนเพื่อการพัฒนา

  สขุภาพของประชาชนได ้
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 3. อธิบายหลักการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นดา้นวิชาชีพของนักสาธารณสุขส าหรับการท างานดา้น      

  สาธารณสขุในชมุชนได ้

 4. ประยุกตห์ลักการท างานดา้นสาธารณสุขในชุมชนไปใชใ้นงานสาธารณสุขตามมาตรฐานวชิาชพี 

  การสาธารณสขุชมุชนได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ และหลักการท างานดา้นสาธารณสุขในชุมชนทีเ่กี่ยวขอ้งกับการระดมความร่วมมือระหว่าง

องคก์รภาครัฐ เอกชนและชุมชน การส่งเสริมบทบาทการจัดองคก์รการท างานดา้นสาธารณสุขในชุมชนในการ

พัฒนาสขุภาพของประชาชน และการพัฒนาทักษะทีจ่ าเป็นดา้นวชิาชพีของนักสาธารณสขุส าหรับการท างานดา้น

สาธารณสุขในชุมชน รวมทัง้ภาคประชาสังคมกับการด าเนินงานสาธารณสุขในชุมชน วธิีการท างานชุมชนตาม

ขัน้ตอนการท างานดา้นสาธารณสุข และการประยุกตว์ธิีการต่างๆ มาใชใ้นการท างานดา้นสาธารณสุขในชมุชน 

ทัง้เขตเมืองและเขตชนบท ในดา้นความเป็นผูน้ า การเขา้ถงึชุมชน การเตรียมชุมชน การรวบรวมขอ้มูลชุมชน   

การประเมนิและวนิจิฉัยชมุชน การวเิคราะหช์มุชน การปรับใชเ้ทคโนโลยทีีเ่หมาะสมในการท างานดา้นสาธารณสขุ

ในชมุชนและมนุษยสัมพันธเ์พื่อการพัฒนาสาธารณสขุทีย่ั่งยนืของประชาชน เป็นไปตามความตอ้งการดา้นการ

พัฒนาสขุภาพของชมุชนและประเทศ ตามมาตรฐานวชิาชพีการสาธารณสขุชมุชนการดูแลแบบประคับประคอง 

ภายใตข้อบเขตหนา้ทีต่ามกฎหมายส าหรับนักสาธารณสขุ 

52402 ประสบการณว์ชิาชพีสาธารณสขุ (6 หนว่ยกติ) 

 Professional Experience in Public Health 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อประยุกตอ์งคค์วามรูใ้นการแกไ้ขปัญหาสขุภาพของชมุชนโดยเนน้กระบวนการศกึษาวจัิย การ

ป้องกนัโรค และการสง่เสรมิสขุภาพ 

 2. เพือ่เสรมิสรา้งภาวะการเป็นผูน้ า ความมมีนุษยสมัพันธ ์ความสามารถในการตัดสนิใจ การท างานเป็นทมี 

ตลอดจนคณุธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณของนักสาธารณสขุ 

3. เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจและสรา้งจติส านกึในจรรยาวชิาชพีสาธารณสขุ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การประยุกตแ์นวคดิและหลักการทางการสาธารณสขุและการวจัิยสูภ่าคปฏบิัต ิการใชก้รณีศกึษาและ

สถานการณ์จ าลองเพื่อวเิคราะหส์ถานการณ์และปัญหาทางการสาธารณสขุในการยกระดับสขุภาพของประชากร 

การบูรณาการความรูแ้ละประสบการณ์ทางการสาธารณสุขเพื่อพัฒนาวชิาชพีสาธารณสุข จรรยาบรรณวชิาชพี

สาธารณสุข การจัดกจิกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อพัฒนาใหเ้ป็นผูม้ีคุณธรรม จริยธรรม และภาวะการเป็นผูน้ าที่มี

ประสทิธภิาพ การสรา้งทมีงาน และกลไกการสรา้งทมีงาน 

52405 การฝึกงานวชิาชพีสาธารณสขุในชุมชน (6 หนว่ยกติ) 

 Practicum in Community-based Public Health 

 วตัถปุระสงค ์

 1. การสง่เสรมิสขุภาพ การป้องกันโรค การบ าบัดโรคเบือ้งตน้ฟ้ืนฟสูภาพ การตรวจประเมนิและสง่ต่อ 

  โดยบรูณาการกบัการท างานไดอ้ย่างเหมาะสม 

 2. ประเมนิสภาวะสขุภาพชมุชนโดยใชห้ลักการทางระบาดวทิยา สถติแิละการวจัิยทางดา้นสาธารณสขุ

  รวมทัง้ดา้นสงัคมวทิยาได ้
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 3. ท างานเป็นทมีและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อวางแผนงานสาธารณสุข และด าเนินการ

พัฒนาสขุภาวะของชมุชนครอบคลมุทัง้การป้องกันและควบคุมปัญหาสขุภาพ การสง่เสรมิสขุภาพชมุชน 

อาชวีอนามัย และอนามัยสิง่แวดลอ้ม 

 4. การพัฒนาโครงการหรอืนวตักรรมการดแูลสขุภาพทีส่อดคลอ้งกับบรบิทและสถานการณ์ของชมุชน 

 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. สามารถอธบิายความหมาย ความส าคญั แนวคดิทฤษฎ ีหลกัการ กระบวนการบรหิารงานสาธารณสขุ 

  การจัดองคก์ร การวางแผน ตดิตาม ควบคมุ ก ากับ ประเมนิผล และการบรหิารจัดการทรัพยากรใน

  งานสาธารณสขุได ้

 2. มคีวามรูค้วามเขา้ใจ และสามารถประยุกตแ์นวคดิในการวางแผนงานสาธารณสขุในการบรหิารงาน 

ไดเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงได ้

 3. สามารถอธบิายการจัดการคุณภาพบรกิารและสิง่แวดลอ้มทีม่ีผลกระทบต่อสขุภาพ และการบรหิารงาน

สาธารณสขุในชมุชนทอ้งถิน่ และเครอืขา่ยได ้

 4. สามารถอธบิายแนวคดิทฤษฎีและหลักการวเิคราะหท์างเศรษฐศาสตร์สขุภาพในการพัฒนาระบบ

บรกิารสขุภาพเพือ่ตอบสนองอปุสงคห์รอือปุทานทางดา้นสาธารณสขุได ้

 5. สามารถประยุกตห์ลักภาวะผูน้ าและการพัฒนาองคก์ารเพื่อพัฒนาหน่วยงานดา้นสาธารณสุขและ

ระบบสขุภาพได ้

 6. สามารถอธิบายกระบวนการบริหารจัดการระบบสารสนเทศสุขภาพ และประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยี    

สารสนเทศเพือ่การบรหิารและการใหบ้รกิารสขุภาพได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ทฤษฎ ีหลักการ และกระบวนการบรหิารงานสาธารณสขุ การวางแผน การจัดองคก์ร การบรหิารจัดการ

ทรัพยากร การจัดการคณุภาพบรกิารและสิง่แวดลอ้มทีม่ผีลกระทบตอ่สขุภาพ การบรหิารงานสาธารณสขุในชมุชน 

ทอ้งถิน่และเครอืขา่ย เศรษฐศาสตรส์ขุภาพ การบรหิารจัดการดา้นการเงนิและพัสด ุการตดิตาม ควบคมุ ก ากับและ

ประเมินผลงานสาธารณสุข ภาวะผูน้ า การพัฒนาองค์การ การจัดการระบบสารสนเทศสุขภาพ เทคโนโลยี

สารสนเทศเพือ่การบรหิารและการใหบ้รกิารสขุภาพ 
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52408 การสมัมนาเพือ่พฒันาทกัษะดา้นสาธารณสุข (6 หนว่ยกติ) 

 Seminar for Developing Public Health Skills 

 วตัถปุระสงค ์

 1. สามารถศกึษา คน้ควา้ วเิคราะหร์ูปแบบการจัดการประเด็นทางสาธารณสขุ 

 2. สามารถวเิคราะหก์ารกระจายของโรค และปัจจัยทีเ่ป็นตัวก าหนดสขุภาพ ด าเนนิการเฝ้าระวงัและการ

สอบสวนโรค 

3. สามารถวเิคราะหข์อ้มูลทางดา้นสาธารณสขุดา้นสถติพิรรณาและสถติอินุมาน และวพิากษ์งานวจิัย

  เพือ่ใชใ้นการพัฒนางานสาธารณสขุได ้

 4. สามารถวเิคราะหค์วามเสีย่งดา้นอนามัยสิง่แวดลอ้ม อาชวีอนามัยและความปลอดภัย เพื่อประเมนิ

และควบคมุอนัตรายจากสิง่คกุคามทางสขุภาพ 

 5. สามารถวเิคราะหแ์ละเสนอแนะแนวทางแกปั้ญหาดา้นการบรหิารสาธารณสุขและสารสนเทศดา้น

สขุภาพได ้

6. แลกเปลีย่นเรยีนรู ้และสามารถประยกุตค์วามรูแ้ละทกัษะทางสาธารณสขุ เพือ่พัฒนางานสาธารณสขุ

  ในการป้องกนัควบคมุโรคและภัยสขุภาพ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ศกึษาวเิคราะหแ์ลกเปลีย่นประเด็นทางสาธารณสขุ ซึง่ครอบคลุมถงึหลักสถติ ิระบาดวทิยา การวจัิย

ทางดา้นสาธารณสขุ อาชวีอนามัยและอนามัยสิง่แวดลอ้ม กฎหมายสาธารณสขุ วางแผน บรหิารสาธารณสขุและ

ประเมนิผลเพือ่ป้องกนัควบคมุโรคและภัยสขุภาพ 

53202 การสาธารณสุขชุมชน (6 หนว่ยกติ) 

 Community Health 

 วตัถปุระสงค ์ 

 1. อธบิายปรัชญาและแนวคดิของการสาธารณสขุ ววิัฒนาการของการสาธารณสขุไทยและแผนพัฒนา

สขุภาพระบบสขุภาพไทยและหลกัประกนัสขุภาพได ้

 2. อธบิายหลักการและวธิีการด าเนินการสง่เสรมิสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรค การบ าบัดโรค

เบือ้งตน้และการฟ้ืนฟสูภาพทีค่รอบคลมุบคุคล ครอบครัว และชมุชนได ้

 3. อธบิายแนวคดิและวธิกีารด าเนนิการจัดการสขุภาพชมุชน อนามัยครอบครัว สขุภาพจติชมุชนประชากร

กบัการพัฒนาสขุภาพชมุชน เภสชัสาธารณสขุและการคุม้ครองผูบ้รโิภค ทนัตสาธารณสขุ โภชนศาสตร์

สาธารณสขุ อนามัยสิง่แวดลอ้ม อาชวีอนามัยและความปลอดภัยได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ปรัชญาและแนวคดิของสุขภาพและการสาธารณสุข ววิัฒนาการของการสาธารณสุขไทยและแผนพัฒนา

สขุภาพระบบสขุภาพไทยและหลักประกันสขุภาพ หลักการและวธิกีารด าเนนิการสง่เสรมิสขุภาพ การป้องกันและควบคมุ

โรค การบ าบัดโรคเบือ้งตน้และการฟ้ืนฟสูภาพทีค่รอบคลมุบคุคล ครอบครัว และชมุชน ในดา้นการจัดการสขุภาพชมุชน 

อนามัยครอบครัว สขุภาพจติชมุชน ประชากรกับการพัฒนาสขุภาพชมุชน เภสัชสาธารณสขุและการคุม้ครองผูบ้ริโภค  

ทนัตสาธารณสขุ โภชนศาสตรส์าธารณสขุ อนามัยสิง่แวดลอ้ม อาชวีอนามัยและความปลอดภัย ส าหรับนักสาธารณสขุเพือ่

การพัฒนาสขุภาพและคณุภาพชวีติทีด่สี าหรับทกุคน 
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