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สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 
   

10103 ทกัษะชวีติ 6(12-2-0-4) 

 Life Skills 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้ทีกัษะในการสือ่สาร การแสวงหาความรู ้และการใชเ้ทคโนโลยใีนการดําเนนิชวีติ 

 2. เพือ่ใหม้ทีกัษะในการคดิ วเิคราะห ์และการแกปั้ญหาในสถานการณต์า่งๆ 

 3. เพือ่พัฒนาตนใหม้คีณุธรรม จรยิธรรมและมนุษยสมัพันธ ์

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ทักษะในการดําเนินชวีติในสังคม ความใฝ่รู ้การแสวงหาและพัฒนาความรู ้การใชเ้ทคโนโลย ีการใช ้

เหตุผล การคดิวเิคราะห์ การแกปั้ญหา การเจรจาต่อรอง การบรหิารตนเอง การจัดการอารมณ์และความเครียด 

ความเขา้ใจตนเอง คณุธรรม จรยิธรรม มนุษยสมัพันธ ์มารยาท และการสมาคม 

10111 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 6(12-2-0-4) 

 English for Communication 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาองักฤษเป็นเครือ่งมอืในการสือ่สาร 

 2. เพือ่ศกึษาโครงสรา้ง ศพัท ์และสาํนวนภาษาองักฤษทีส่ําคญั 

 3. เพือ่สามารถใชท้กัษะฟัง พูด อา่น เขยีนภาษาองักฤษใหถ้กูตอ้งและเหมาะสมในสถานการณ์ตา่งๆ 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 โครงสรา้ง ศัพท ์และสํานวนภาษาอังกฤษทีใ่ชใ้นการฟัง การพูด การอ่าน และการเขยีนภาษาอังกฤษ

เพือ่การสือ่สาร 

10131 สงัคมมนุษย ์ 6(12-2-0-4) 

 Human Society 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหเ้ขา้ใจความเป็นมนุษย ์ ชมุชนและสงัคม 

 2.  เพือ่ใหเ้ขา้ใจกลไกทางการเมอืง กฎหมาย เศรษฐกจิและสงัคม ซึง่สง่ผลตอ่การจัดระเบยีบสงัคมมนุษย ์

 3. เพือ่เสรมิสรา้งความรับผดิชอบตอ่สงัคมและประเทศชาต ิ

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ลักษณะพืน้ฐานของความเป็นมนุษย ์การรวมตัวเป็นชมุชนและสงัคม การกระจายและการตัง้ถิน่ฐานของ

มนุษย ์องคป์ระกอบของสังคม พฤตกิรรมมนุษยใ์นสังคม กลไกทางการเมอืง กฎหมาย เศรษฐกจิและสังคม ซึง่

สง่ผลตอ่การจัดระเบยีบสงัคมมนุษย ์ปัญหาสงัคมและแนวทางแกไ้ข การเสรมิสรา้งสงัคมทีด่ ี

10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 6(12-2-0-4) 

 Science, Technology and Environment for Life 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัแนวคดิ กฎเกณฑ ์และพัฒนาการทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีม่อีทิธพิล

ตอ่ความคดิ และความเป็นอยูข่องมนุษย ์

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัววิฒันาการของสิง่มชีวีติและมนุษย ์
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 3. เพื่อใหเ้ขา้ใจความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดลอ้มและผลกระทบของวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยทีีม่ตีอ่สิง่แวดลอ้ม 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นการประยกุตว์ทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละคณติศาสตรใ์นชวีติประจําวนั 

 5. เพือ่เสรมิสรา้งความคดิเชงิวทิยาศาสตรแ์ละจติสาํนกึในการรักษาสิง่แวดลอ้ม 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 แนวคิด ทฤษฎี ความคิดเชงิวเิคราะห์ กฎเกณฑ์และพัฒนาการทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

ธรรมชาตวิทิยาทีเ่กีย่วขอ้งกับมนุษย์ องคป์ระกอบของร่างกายมนุษย ์มนุษยก์ับสิง่แวดลอ้ม สขุภาพอนามัยและ

โภชนาการ การประยกุตว์ทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละคณติศาสตรใ์นการดํารงชวีติ 

10151 ไทยศกึษา 6(12-2-0-4) 

 Thai Studies 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัความเป็นไทยในดา้นประวตัศิาสตร ์สงัคม ภาษาและวฒันธรรม 

 2. เพือ่ใหส้ามารถนําความรูท้ีไ่ดรั้บไปประยกุตใ์ชใ้นการดํารงชวีติ 

 3. เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจและเกดิความภาคภมูใิจในความเป็นไทย 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้กีย่วกับความเป็นไทยในดา้นประวัตศิาสตร ์การตัง้ถิน่ฐาน การเมอืง เศรษฐกจิ วฒันธรรม ศาสนา

และพธิกีรรม ภาษาและวรรณคด ีศลิปกรรมและวฒันธรรม 

10152 ไทยกบัสงัคมโลก 6(12-2-0-4) 

 Thailand and the World Community 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้ีความรูเ้กี่ยวกับสถานการณ์ แนวโนม้ ลักษณะความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงทาง

เศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืงในสงัคมโลกทีม่ผีลกระทบตอ่ประเทศไทย 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัสถานะของประเทศไทยในสงัคมโลก 

 3. เพือ่ใหนํ้าความรูไ้ปคดิ วเิคราะหปั์ญหา อันเป็นผลจากกระแสโลกาภวิัตน์ในมติติา่งๆ ทัง้ทางการเมอืง 

  เศรษฐกจิ สงัคมวฒันธรรม และผลกระทบตอ่คณุธรรม จรยิธรรม 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 สถานะของประเทศไทยในสังคมโลก พลวัตของการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก ที่ส่งผลกระทบต่อ

ประเทศไทย รวมถงึสภาพปัญหาและสาเหตขุองปัญหาทีเ่กดิขึน้อันเป็นผลจากกระแสโลกาภวิัตน์ ซีง่สง่ผลใหเ้กดิ

ความตระหนัก และมคีวามรูค้วามเขา้ใจในสภาพการณ์ สามารถคดิวเิคราะหถ์งึสาเหตขุองปัญหาและผลกระทบต่อ

ภาพรวมของสงัคมไทยและตวับคุคลในมติติา่งๆ ทัง้ทางการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม คณุธรรม จรยิธรรม 

10161 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร 6(12-2-0-4) 

 Thai for Communication 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาไทยเป็นเครือ่งมอืในการสือ่สาร 

 2. เพือ่พัฒนาทกัษะภาษาในการสือ่สารใหม้ปีระสทิธภิาพและสรา้งสรรค ์ 

 3. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาในการดําเนนิชวีติและแสวงหาความรู ้
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 คําอธบิายชุดวชิา 

 ความสําคัญของภาษา ความคดิ และการสือ่สาร ศลิปะการใชถ้อ้ยคํา ประโยค สํานวน โวหาร การพัฒนา

ทักษะการฟัง การพูด การอา่น และการเขยีนเพือ่สือ่สารใหม้ปีระสทิธภิาพและสรา้งสรรค ์การใชภ้าษาในการดําเนินชวีติ 

การแสวงหาความรู ้และการถา่ยทอดความรู ้

10171 การใชภ้าษาองักฤษ 6(12-2-0-4) 

 Interaction: Effective Communication in English 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ฝึกทกัษะและกลวธิกีารใชภ้าษาองักฤษเพือ่การตดิตอ่สือ่สารในสถานการณ์ตา่งๆ 

 2. เพื่อเพิม่พูนความรูค้วามเขา้ใจในเรื่องโครงสรา้ง ศัพท ์สํานวน โดยเรยีนรูจ้ากการฝึกทักษะ ฟัง พูด 

อา่น เขยีน ทีใ่ชใ้นการตดิตอ่สือ่สารในชวีติประจําวนัและในการประกอบกจิการงาน 

 3. เพือ่เรยีนรูถ้งึปัญหาบางประการในการตดิตอ่สือ่สารอนัเนือ่งมาจากความแตกตา่งทางดา้นภาษาและ 

  วฒันธรรม 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ฝึกทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ เพื่อใชใ้นการตดิต่อสือ่สารในชวีติประจําวัน และในการ

ประกอบกจิการงาน เช่น การทักทาย การเชือ้เชญิ การแสดงความเสยีใจ การแสดงความยนิด ีและการประชุม

แลกเปลีย่นขอ้คดิเห็น ศกึษาวธิแีสดงออกของเจา้ของภาษา และปัญหาในการใชภ้าษาอังกฤษเพือ่การแสดงออก

ของคนไทย 

10202 การอา่นภาษาไทย 6(12-2-0-4) 

 Thai Reading 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ามารถจับประเด็นและใจความสาํคญัของงานเขยีน 

 2. เพือ่ใหรู้จั้กจับความคดิ ขอ้สนับสนุน หรอืโตแ้ยง้ในบทความทางวชิาการ 

 3. เพือ่ใหรู้ล้กัษณะและรูจั้กเปรยีบเทยีบการใชภ้าษาของงานเขยีนแตล่ะประเภท 

 4. เพือ่ใหรู้จั้กตคีวามหมายของคําในขอ้ความตา่งๆ 

 5. เพือ่ใหรู้จั้กลกัษณะการเขยีนภาษาไทยทีด่ ี

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้บือ้งตน้และกลวธิใีนการอ่าน ความหมายหลายนัยของคําในภาษาไทย ลักษณะงานเขยีนแต่ละ

ประเภท ลักษณะภาษาเขยีนทีด่แีละไม่ด ีฝึกใหแ้กป้ระโยค ขอ้ความ และย่อหนา้ใหเ้ป็นภาษาเขยีนทีด่ ีโดยใช ้

ตวัอยา่งจากหนังสอืพมิพ ์ประกาศ แจง้ความ คําโฆษณา เรือ่งสัน้ เรือ่งแปล และบทความ 

 ฝึกการจับความคดิสําคัญ ฝึกการอ่านจับใจความงานเขยีนประเภทต่างๆ และบทความทางวชิาการใน

แขนงต่างๆ เพื่อจับประเด็นสําคัญของเรื่อง เพื่อวเิคราะห์สมมตฐิานของผูเ้ขยีน สรุปความคดิ หรือสิง่ที่ผูเ้ขยีน

ตอ้งการจะสนับสนุนหรอืโตแ้ยง้ได ้และใหส้ามารถแยกไดอ้อกวา่สว่นใดเป็นขอ้เท็จจรงิ ความคดิเห็นหรอืความรูส้กึ

สว่นตวัของผูเ้ขยีน 
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13201 สารสนเทศศาสตรเ์บือ้งตน้ 6(12-2-0-4) 

 Introduction to Information Science 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิ ทฤษฎ ีและพัฒนาการของสารสนเทศศาสตร ์

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัประเภทและรูปแบบของระบบสารสนเทศ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบับคุลากร ผูเ้กีย่วขอ้ง องคก์ารและเครอืขา่ยดา้นสารสนเทศ 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัเทคโนโลยใีนงานสารสนเทศ 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ ทฤษฎี และพัฒนาการของงานสารสนเทศและสารสนเทศศาสตร์ ประเภทและรูปแบบของ

สารสนเทศและระบบสารสนเทศ บคุลากรและผูเ้กีย่วขอ้งกับงานสารสนเทศ องคก์ารและเครอืข่ายดา้นสารสนเทศ 

การจัดเก็บและคน้คืนสารสนเทศ การใชเ้ทคโนโลยีในงานสารสนเทศ จริยธรรมและกฎหมายสําคัญในงาน

สารสนเทศ 

22241 วทิยาศาสตร ์1: เคม-ีฟิสกิสพ์ืน้ฐาน  6(12-2-0-4)  

 Science 1: Fundamentals of Chemistry and Physics  

 วตัถปุระสงค ์  

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับเนือ้หาวชิาเคมพีืน้ฐาน 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับเนือ้หาวชิาฟิสกิสพ์ืน้ฐาน  

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับสารเคมแีละอปุกรณ์ไฟฟ้า 

 คําอธบิายชุดวชิา  

 เคมพีืน้ฐานอันประกอบดว้ยโครงสรา้งอะตอมพันธะเคมปีฏกิริกยาเคมจีลนศาสตรเ์คมรตารางธาต ุสารละลาย 

สมดุลเคม ีกรดเบส ปฏกิริกยาไฟฟ้าเคม ีสภาวะก๊าซ สมบัตขิองของแข็งสารประกอบคารบ์อน น้ํา นิงเคลยีสและ

กมัมันตภาพรังส ีสสารและพลังงาน เคมเีทอรโ์มไดนามกิสส์ารเคมทีีใ่ชใ้นชวีติประจําวัน ความคดิรวบยอดเกีย่วกับ

ฟิสกิสพ์ื้นฐาน ตัง้แต่เวกเตอร ์สภาพวสมดลุการเคลือ่นทีแ่บบต่างๆ มวล แรงงาน พลังงาน โมเมนตัม ความรอ้น

ความยดืหยุน่ ไฟฟ้า แม่เหล็ก คลืน่ อทุกสถติศิาสตร ์อทุกพลศาสตร ์เทอรโ์มไดนามกิสฟิ์สกิส ์จนถงึอปุกรณ์ไฟฟ้า

ทีใ่ชใ้นบา้น 

50101 วทิยาศาสตรพ์ืน้ฐาน 6(12-2-0-4) 

 Integrated Basic Science 

 วตัถปุระสงค ์

 1. อธบิายการเปลีย่นแปลงเชงิปรมิาณโดยใชค้วามรูพ้ืน้ฐานทางคณติศาสตร ์

 2. ทํานายสาเหตแุละทศิทางการเปลีย่นแปลงของปรากฏการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสสารและพลงังานโดยใช ้

ความรูท้างฟิสกิส ์

 3. อธบิายความหมายอะตอม โมเลกลุและปฏกิริยิาทางเคม ี

 4. อธบิายกระบวนการของสิง่มชีวีติในระดบัโมเลกลุ 
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 คําอธบิายชุดวชิา 

 ความรูท้างคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ โดยการนํา

คณิตศาสตรไ์ปอธบิายการเปลีย่นแปลงเชงิปรมิาณและแกปั้ญหาทางวทิยาศาสตร ์หลักการทางฟิสกิสเ์พือ่อธบิาย

รูปแบบของพลงังานและการเปลีย่นแปลงทางกายภาพ หลกัการทางเคมทีีเ่ป็นพืน้ฐานระดบัอะตอมและโมเลกลุทีม่ี

อทิธพิลต่อการเปลีย่นแปลงต่างๆ รวมทัง้ชวีเคมซีึง่เป็นการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในระดับโมเลกุลของสิง่มีชวีติ 

และกระบวนการดํารงชวีติ 

50102 วทิยาศาสตรช์วีภาพ 6(12-2-0-4) 

 Integrated Basic Life Sciences 

 วตัถปุระสงค ์

 1. มคีวามรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกับสว่นประกอบและการทํางานของระบบตา่งๆ ของร่างกาย 

 2. มคีวามรูแ้ละตระหนักถงึความสําคญัของการประสานงานระบบตา่งๆในการป้องกนัโรค 

 3. ตระหนักถงึความสําคญัของจุลนิทรยีแ์ละปรสติทีม่ผีลตอ่สขุภาพของมนุษย ์

 คําอธบิายชุดวชิา 

 พืน้ฐานทางโครงสรา้งของร่างกาย โดยกลา่วถงึกายวภิาคศาสตรร์ะดับมหภาคและจุลภาค สรรีวทิยา ของ

ระบบต่างๆ ในร่างกาย และการประสานงานของระบบต่างๆ ในการป้องกันโรค ความตา้นทานตามธรรมชาต ิ

ภูมคิุม้กันโรค ตลอดจนคุณสมบัตแิละความเกีย่วขอ้งของแบคทเีรีย ไวรัส รา โปรโตซัว และหนอนพยาธทิีม่ ีต่อ

ปัญหาสขุภาพ 

50103 สถติแิละการวจิยัสําหรบัวทิยาศาสตรส์ุขภาพ 6(12-2-0-4) 

 Statistics and Research in Health Sciences 

 วตัถปุระสงค ์

 1. อธบิายความหมาย แนวคดิ หลักการและการดําเนนิงานทางสถติไิด ้

 2. สามารถนําความรูท้างสถติไิปใชใ้นการนําเสนอขอ้มลู การประมาณคา่และการทดสอบสมมตฐิาน การ

ตดัสนิใจ และการวจัิยทางวทิยาศาสตรส์ขุภาพได ้

 3. อธบิายผลงานวจัิยทางดา้นวทิยาศาสตรส์ขุภาพของประเทศไทยและตา่งประเทศ และทําการวจัิยขัน้

พืน้ฐานได ้

 คําอธบิายชุดวชิา 

 คณิตศาสตรพ์ื้นฐานและความรูท้ั่วไปทางสถติ ิการแจกแจงความถี ่การวัดแนวโนม้เขา้สูส่ว่นกลาง และ

การวัดการกระจาย ความน่าจะเป็นและการแจกแจงความน่าจะเป็น และการสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่าและการ

ทดสอบสมมตฐิาน สหสัมพันธแ์ละสมการถดถอย สถติแิบบไม่ใชพ้ารามเิตอร ์สถติชิพี หลักการวจัิยเบือ้งตน้และ

กระบวนการวจัิย การประยกุตส์ถติแิละการวจัิยในดา้นวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 

52203 อนามยัสิง่แวดลอ้ม 6(12-2-0-4) 

 Environmental Health 

 วตัถปุระสงค ์

 1. อธบิายลักษณะของแหลง่น้ําทีป่รมิาณและลักษณะของน้ําสะอาด รวมทัง้การจัดหาและบํารุงรักษา

แหลง่น้ํา และวัสดอุปุกรณ์ในการจัดหาน้ําสะอาดได ้

 2. อธบิายลักษณะของมลพษิทางน้ําและทางอากาศ รวมทัง้วธิกีารควบคมุแกไ้ขได ้

 3. อธบิายหลักการและวธิกีารในการกําจัดน้ําเสยี มลูฝอย สิง่ปฏกิลู และกากของเสยีอนัตรายได ้
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 4. อธบิายหลักการและวธิกีารทางสขุาภบิาลทีเ่กีย่วขอ้งกับการสขุาภบิาลอาหาร ทีอ่ยู่อาศัย สถาบนั 

สถานพักผ่อนหยอ่นใจ การสขุาภบิาลในภาวะฉุกเฉนิ และการควบคมุกฎีและสตัวแ์ทะทางดา้น

สาธารณสขุได ้

 5. อธบิายหลักการและวธิกีารในการป้องกนั ควบคมุเสยีง และรังสอีนัตรายได ้

 6. อธบิายการประยุกตแ์นวคดิในการจัดการอนามันสิง่แวดลอ้มได ้

 คําอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิเกีย่วกับอนามัยสิง่แวดลอ้ม แหลง่น้ําและการจัดหาน้ําสะอาด ภาวะมลพษิทางน้ําและทางอากาศ  

การกําจัดน้ําเสยี มูลฝอย และสิง่ปฏกิลู และกากของเสยีอันตราย การสขุาภบิาลเกีย่วกับทีอ่ยู่อาศัย สถาบัน สถาน

พักผ่อนหย่อนใจและในภาวะฉุกเฉนิ การควบคมุกฏีและสตัวแ์ทะทางดา้นสาธารณสขุ การป้องกันและควบคมุเสยีง 

และรังสอีนัตราย การประยกุตแ์นวคดิในการจัดการอนามัยสิง่แวดลอ้ม 

52204 กฎหมายเกีย่วกบัสาธารณสุข ส ิง่แวดลอ้ม และนติเิวชศาสตร ์ 6(12-2-0-4) 

 Laws Related to Public Health, Environmental Health and Forensic Medicine 

 วตัถปุระสงค ์

 1. อธบิายกฎหมาย พระราชบญัญัต ิพระราชกําหนดและกฎกระทรวงทีเ่กีย่วขอ้งกับการสาธารณสขุและ

สิง่แวดลอ้มได ้

 2. อธบิายชนดิและสาเหตขุองบาดแผลและการตาย วธิกีารชนัสตูรบาดแผลและ  พลกิศพ การเขยีน

รายงานชนัสตูรบาดแผลและพลกิศพ และการเป็นพยานทางการแพทยไ์ด ้

 คําอธบิายชุดวชิา 

 กฎหมาย พระราชบัญญัต ิพระราชกําหนดและกฎกระทรวงสาธารณสขุโดยทั่วไปทีใ่ชใ้นการบรหิารงาน

สาธารณสุขและสิง่แวดลอ้ม รวมถงึการเรยีนรู ้การชันสูตรบาดแผล ชันสตูรพลกิศพ วธิกีารเขยีนรายงานชันสตูร

บาดแผล และรายงานชนัสตูรพลกิศพ ตลอดจนการเป็นพยานทางการแพทย ์

52302 วทิยาการระบาดและการควบคมุโรค 6(12-2-0-4) 

 Epidemiology and Disease Control 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เขา้ใจธรรมชาตขิองการเกดิโรค 

 2. วเิคราะหแ์ละอธบิายการกระจายของโรคในชมุชน 

 3. วนิจิฉัยปัญหาสาธารณสขุได ้

 4. อธบิายวธิกีารเฝ้าระวงัโรคและวธิสีอบสวนการระบาดของโรคได ้

 5. วเิคราะหห์าสาเหตหุรอืปัจจัยทีม่อีทิธพิลตอ่การเกดิโรค ปัญหาสาธารณสขุไดโ้ดยวธิกีารทางวทิยาการ

ระบาด 

 6. นําความรูท้างวทิยาการระบาดมาประยกุตใ์ชใ้นการป้องกนัและควบคมุโรค รวมทัง้พัฒนาคณุภาพชวีติ

ของประชาชนในครอบครัว ชมุชน และหน่วยงานได ้

 คําอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิพืน้ฐานของวทิยาการระบาด ธรรมชาตขิองการเกดิโรคในแงส่งัคมและนเิวศวทิยา ลกัษณะและการ

กระจายของโรคตามลักษณะของบุคคล สถานที่และเวลา วธิีวนิิจฉัยปัญหาสาธารณสุขในชุมชนลักษณะต่างๆ 

การศกึษาหาสาเหตุของโรคและปัจจัยทีม่อีทิธพิลต่อการเกดิโรค วทิยาการระบาดกับการป้องกันและควบคุมโรค 

ตดิเชือ้ โรคไรเ้ชือ้ โรคจากการประกอบอาชพีและภัย รวมทัง้การประยุกตว์ทิยาการระบาดในการพัฒนาคณุภาพชวีติ 
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52303 สขุศกึษาและการประชาสมัพนัธง์านสาธารณสขุ 6(12-2-0-4) 

 Health Education and Public Relations for Public Health Work 

 วตัถปุระสงค ์

 1. อธบิายแนวคดิและทฤษฎพีืน้ฐานทางพฤตกิรรมได ้

 2. อธบิายแนวคดิ ทฤษฎ ีหลักการและกระบวนการดําเนนิงานสขุศกึษา และการประชาสมัพันธง์าน

สาธารณสขุได ้

 3. อธบิายแนวทางการวางแผนการดําเนนิงาน และประเมนิผลการดําเนนิงานสขุศกึษาเพือ่พัฒนา

พฤตกิรรมสขุภาพในกลุม่เป้าหมายตา่งๆ ได ้

 4. อธบิายแนวทางการวางแผนการดําเนนิงาน และการประเมนิผลการดําเนนิงานสขุศกึษาเพือ่พัฒนา

พฤตกิรรมสขุภาพในกลุม่เป้าหมายตา่งๆ ได ้

 5. อธบิายแนวคดิและวธิกีารพัฒนาคณุภาพงานสขุศกึษา และการเฝ้าระวงัพฤตกิรรมสขุภาพได ้

 6. อธบิายความสําคญัและกระบวนการวจัิยในงานสขุศกึษาและการประชาสมัพันธง์านสาธารณสขุได ้ 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิและทฤษฎพีืน้ฐานทางพฤตกิรรม และการปรับเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพ หลกัการและกระบวนการ

ดําเนนิงานสขุศกึษา และการประชาสมัพันธง์านสาธารณสขุ การวางแผนดําเนนิงาน และประเมนิผลงานสขุศกึษา

และการประชาสมัพันธง์านสาธารณสขุ การเฝ้าระวงัพฤตกิรรมสขุภาพ การพัฒนาคณุภาพงานสขุศกึษา 

กระบวนการวจัิยในงานสขุศกึษาและการประชาสมัพันธง์านสาธารณสขุ 

52304 โภชนศาสตรส์าธารณสขุ 6(12-2-0-4) 

 Nutrition in Public Health 

 วตัถปุระสงค ์

 1. อธบิายแนวคดิและหลักการดา้นอาหารและโภชนาการทีเ่กีย่วขอ้งกับสขุภาพได ้

 2. อธบิายแนวทางการประเมนิ และเฝ้าระวงัภาวะโภชนาการในประชาชนกลุม่ตา่งๆ ได ้

 3. อธบิายแนวทางการวางแผน กระบวนการดําเนนิงาน และการประเมนิผลดา้นโภชนาการเพือ่การ

ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาสาธารณสขุได ้

 4. อธบิายแนวทางการประยุกตค์วามรูท้างโภชนาการในการสง่เสรมิสขุภาพ ป้องกนัโรค และการ

รักษาพยาบาล ในระดบับคุคล ครอบครัว และชมุชนได ้

 คําอธบิายชุดวชิา 

 อธบิายแนวคดิและหลักการดา้นอาหารและโภชนาการที่เกีย่วขอ้งกับสุขภาพ การประเมนิและเฝ้าระวัง

ภาวะโภชนาการ การวางแผน กระบวนการดําเนินงาน และการประเมนิผลดา้นโภชนาการ การประยุกตค์วามรูท้าง

โภชนาการในการสง่เสรมิสขุภาพ ป้องกนัโรค และการรักษาพยาบาล ในระดบับคุคล ครอบครัว และชมุชน 

52305 อาชวีอนามยัและความปลอดภยั 6(12-2-0-4) 

 Occupational Health and Safety 

 วตัถปุระสงค ์

 1. อธบิายความหมาย ความสาํคัญ องคป์ระกอบและแนวคดิของงานอาชวีอนามัยและความปลอดภัยได ้

 2. อธบิายวธิกีารตระหนัก การประเมนิและการควบคมุสิง่แวดลอ้มในการทํางานได ้

 3. บอกความสมัพันธข์องพษิวทิยาและเออรก์อนอมกิสใ์นงานอาชวีอนามัยและความปลอดภัยได ้

 4. อธบิายสาเหตกุารเกดิอบุตัเิหตไุด ้

 5. อธบิายความสญูเสยีจากอบุตัเิหตไุด ้
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 6. อธบิายวธิกีารป้องกนัอบุตัเิหต ุอคัคภีัยและการป้องกนัอนัตรายจากเครือ่งจักรได ้

 7. อธบิายวธิกีารเฝ้าระวงัสขุภาพและสิง่แวดลอ้มได ้

 8. บอกวธิกีารประเมนิความเสีย่งได ้

 9. บอกมาตรฐานระบบการจัดการอาชวีอนามัยและความปลอดภัยได ้

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ความหมาย ความสําคัญ องคป์ระกอบและแนวคดิของงานอาชวีอนามัยและความปลอดภัย การตระหนัก

การประเมนิและการควบคุมสิง่แวดลอ้มในการทํางาน พษิวทิยาและเออร์กอนอมกิส ์สาเหตุของการเกดิอุบัตเิหตุ

ความสญูเสยีจากอบุัตเิหต ุการป้องกันอบุตัเิหต ุอคัคภีัย การป้องกันอนัตรายจากเครือ่งจักรและไฟฟ้า การเฝ้าระวัง

สขุภาพและสิง่แวดลอ้ม การประเมนิความเสีย่ง มาตรการระบบการจัดการอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 

52306 การทํางานชุมชนดา้นสาธารณสขุ 6(12-2-0-4) 

 Public Health Work in the Community 

 วตัถปุระสงค ์

 1. อธบิายหลักการทํางานในชมุชนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพัฒนางานสาธารณสขุได ้

 2. อธบิายการสง่เสรมิบทบาทขององคก์รชมุชนในการพัฒนาสขุภาพของประชาชนได ้

 3. อธบิายหลักการพัฒนาทักษะทีจํ่าเป็นสาํหรับการทํางานชมุชนได ้

 4. ประยกุตห์ลักการทํางานชมุชนดา้นสาธารณสขุไปใชใ้นงานสาธารณสขุ 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิและหลักการทํางานในชมุชนทีเ่กีย่วขอ้งกับการระดมความร่วมมือระหว่างองคก์รภาครัฐ เอกชน

และชุมชน การสง่เสรมิบทบาทขององคก์รชมุชนในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การพัฒนาทักษะทีจํ่าเป็น

สําหรับการทํางานชมุชน ทัง้ในดา้นความเป็นผูนํ้า การวเิคราะหช์มุชน การเขา้ถงึชมุชน การปรับใชเ้ทคโนโลยทีี่

เหมาะสมในชมุชนและมนุษยสมัพันธเ์พือ่การพัฒนาสาธารณสขุทีย่ั่งยนืของประชาชนและชมุชน 

52308 พฒันาการของมนุษยแ์ละสุขภาพ 6(12-2-0-4) 

 Human Development and Health 

 วตัถปุระสงค ์

 1. อธบิายแนวคดิเกีย่วกบัการพัฒนาสขุภาพ และอทิธพิลของการเปลีย่นแปลงทางดา้นสงัคม เศรษฐกจิ 

การเมอืง เทคโนโลย ีนโยบายและกฎหมายดา้นสขุภาพ และความตอ้งการทางสขุภาพของประชาชน

ทีส่ง่ผลกระทบตอ่การพัฒนาสขุภาพได ้

 2. บอกรูปแบบบรกิารสขุภาพเพือ่ปรับเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพและตอบสนองตอ่ความตอ้งการของ

ประชาชนและการเปลีย่นแปลงในการใหบ้รกิารแกป่ระชาชนได ้

 3. อธบิายความสมัพันธร์ะหวา่งพัฒนาการของมนุษยแ์ละสขุภาพของบคุคล ครอบครัว และชมุชนได ้

 4. อธบิายและประยกุตท์ฤษฎแีละหลกัการดแูลสขุภาพแบบองคร์วมของบคุคลและครอบครัวในวัยตา่งๆ 

ในการใหบ้รกิารทัง้ในหน่วยงานและในชมุชนได ้

 5. อธบิายแนวทางในการใหคํ้าแนะนําและคําปรกึษาดา้นสขุภาพ การวางแผนและการใหบ้รกิารอนามัย

ครอบครัวในวยัตา่งๆ การใหบ้รกิารสขุภาพทัง้ทีบ่า้น สถานศกึษา สถานประกอบการ และชมุชนได ้

 6. วเิคราะหปั์ญหา อปุสรรค และแนวโนม้การพัฒนาสขุภาพและการใหบ้รกิารอนามัยครอบครัวของชมุชน

และประเทศได ้
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 คําอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิเกีย่วกับการพัฒนาสุขภาพ อทิธพิลของการเปลีย่นแปลงทางดา้นสังคม เศรษฐกจิ การเมือง 

เทคโนโลย ีนโยบายและกฎหมายดา้นสขุภาพ และความตอ้งการทางสขุภาพของประชาชนทีส่ง่ผลกระทบตอ่การ

พัฒนาสุขภาพของบุคคล ครอบครัวและชุมชน รูปแบบบริการสุขภาพเพื่อปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมสุขภาพและ

ตอบสนองตอ่ความตอ้งการของประชาชนและการเปลีย่นแปลง แนวคดิพืน้ฐานและความสมัพันธร์ะหวา่งพัฒนาการ

ของมนุษยแ์ละสขุภาพของบคุคล ครอบครัวและชมุชน การประยกุตท์ฤษฎ ีและหลักการดูแลสขุภาพแบบองคร์วม

ของบุคคล และครอบครัวในวัยตา่งๆ ทัง้ทางดา้นสง่เสรมิสขุภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาลและการฟ้ืนฟู

สภาพ ทักษะในการใหคํ้าแนะนําและปรึกษาดา้นสุขภาพ การวางแผนการจัดบริการ และการใหบ้ริกาอนามัย

ครอบครัวในวัยต่างๆ การใหบ้รกิารสขุภาพทีบ่า้น ในสถานศกึษา สถานประกอบการ และชมุชน ปัญหา อุปสรรค 

และแนวโนม้การพัฒนาสขุภาพและการใหบ้รกิารอนามัยครอบครัวของชมุชนและประเทศ 

52309 การสง่เสรมิสขุภาพและการป้องกนัโรค 6(12-2-0-4) 

 Health Promotion and Disease Prevention 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูพ้ืน้ฐานทีจํ่าเป็นเกีย่วกบัการสง่เสรมิสขุภาพและการป้องกนัโรค 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับหลกัการและวธิดํีาเนนิการในการประเมนิความจําเป็นดา้นสขุภาพของ

กลุม่เป้าหมาย 

 3. เพือ่ใหส้ามารถสือ่สารและชีนํ้าความจําเป็นทางสขุภาพใหแ้กส่มาชกิชมุชนและบคุลากรวชิาชพีอืน่ได ้

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นการสรา้งการมสีว่นร่วมและการสรา้งความเป็นหุน้สว่นกับภาคสว่นตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

ในปัญหาสขุภาพ 

 5. เพือ่ใหส้ามารถวางแผนโครงการสง่เสรมิสขุภาพและการป้องกนัโรคสําหรับพฤตกิรรมสขุภาพทีเ่ป็น

ปัญหาได ้

 คําอธบิายชุดวชิา 

 แนวคิด ทฤษฎี และหลักการการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ปัจจัยทางพฤติกรรม สังคม 

สภาพแวดลอ้ม และองคก์าร ซึง่สง่เสรมิหรอืบัน่ทอนสขุภาพ แบบแผนการเจ็บป่วยของประชากร พฤตกิรรมสขุภาพ

ทีเ่ป็นปัญหาในโรคตดิเชือ้และโรคไรเ้ชือ้ กลวธิกีารส่งเสรมิสุขภาพและการป้องกันโรค สรา้งความเป็นหุน้ส่วน 

ทักษะทีจํ่าเป็นในการดําเนนิการสง่เสรมิสขุภาพและป้องกันโรค การใชป้ระโยชน์จากบทความงานวจัิยเกีย่วกับการ

สง่เสรมิสขุภาพและการป้องกันโรค การระดมพลังชมุชนและการเสรมิสรา้งสมรรถนะของชมุชนในการแกไ้ขปัญหา

สขุภาพ การวางแผนงานโครงการสง่เสรมิสขุภาพและการป้องกนัโรค 

52310 การฝึกปฎบิตังิานสาธารณสุขในชุมชน 6(6-2-12-2) 

 Community-based Public Health Practicum 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัอทิธพิลของปัจจัยทีเ่ป็นตวักําหนดสภาวะสขุภาพในการวนิจิฉัยปัญหา 

วางแผน และประเมนิผลการพัฒนาสขุภาพของชมุชนได ้

 2. เพือ่ใหส้ามารถปฏบิัตกิารศกึษาสภาวะสขุภาพของชมุชน 

 3. เพือ่ใหส้ามารถปฏบิตังิานร่วมกบัองคก์รชมุชนในการกําหนดปัญหาและแนวทางแกไ้ขปัญหาสขุภาพ

ของชมุชนได ้
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 คําอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ ความรูพ้ืน้ฐาน ปัจจัยทีเ่ป็นตวักําหนดสภาวะสขุภาพของชมุชน หลักการ และวธิกีารศกึษาชมุชน

ในการวนิจิฉัยปัญหาสาธารณสขุ การวางแผนงานพัฒนาสขุภาพของชมุชน การประสานความร่วมมอืกับประชาชน 

องคก์รชมุชนในการพัฒนาสขุภาพของชมุชน การประเมนิผลการพัฒนาสขุภาพของชมุชน เทคนคิและทักษะที่

จําเป็นในการทํางานร่วมกบัองคก์รชมุชนในการกําหนดปัญหาและแนวทางแกไ้ขปัญหาสขุภาพของชมุชน 

52311 การปฐมพยาบาลและการบําบดัโรคเบือ้งตน้ 6(12-2-4-2) 

 First Aid and Basic Medical Care  

 วตัถปุระสงค ์

 1. ซกัถามและบนัทกึประวตัผิูป่้วยไดถ้กูตอ้ง 

 2. ตรวจร่างกายเพือ่จําแนกความผดิปกตไิดถู้กตอ้ง 

 3. จัดเตรยีมวตัถตุัวอยา่งจากผูป่้วยเพือ่สง่ตรวจทางหอ้งปฏบิัตกิารและแปลผลไดถู้กตอ้ง 

 4. วนิจิฉัยโรค และใหก้ารรักษาพยาบาลผูป่้วยตามขอบเขตกฎหมายและระเบยีบทีก่ระทรวงสาธารณสขุ

กําหนดไว ้

 5. ใหก้ารปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ และการชว่ยเหลอืผูป่้วยกรณีฉุกเฉนิไดถ้กูตอ้ง 

 6. ใหคํ้าแนะนําทางเลอืกในการดแูลรักษาตนเองไดถ้กูตอ้ง 

 7. ใหคํ้าแนะนําในการดแูลสขุภาพอนามัยตนเองแกผู่ป่้วยและครอบครัวไดถู้กตอ้ง 

 8. สามารถสง่ตอ่ผูป่้วยอย่างเป็นระบบเพือ่รับบรกิารรักษาพยาบาลทีเ่หมาะสมได ้

 คําอธบิายชุดวชิา 

 การซักถามและบันทกึประวัตผิูป่้วย การตรวจร่างกาย การตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารเพือ่การวนิจิฉัยโรค การ

ปฐมพยาบาลเบื้องตน้ การช่วยเหลอืผูป่้วยกรณีฉุกเฉิน การรักษาโรคตามขอบเขตที่กฎหมายและระเบยีบของ

กระทรวงสาธารณสขุกําหนดไว ้การใชย้าอย่างถูกวธิ ีการใหค้วามรูเ้พือ่การดแูลสขุภาพอนามัยตนเองแกผู่ป่้วยและ

ครอบครัว ระบบสง่ตอ่ผูป่้วยเพือ่รับการรักษาทีเ่หมาะสมเพือ่ป้องกนัโรคแทรกซอ้น การป่วยซ้ําและความพกิารตา่งๆ 

52402 ประสบการณว์ชิาชพีสาธารณสุข 6(4-2-8-4) 

 Professional Experience in Public Health 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ประยกุตอ์งคค์วามรูใ้นการแกไ้ขปัญหาสขุภาพของชมุชนโดยเนน้กระบวนการป้องกันโรคและการ

สง่เสรมิสขุภาพ 

 2. เพื่อเสรมิสรา้งภาวการณ์เป็นผูนํ้า  ความมมีนุษยสมัพันธ ์ ความสามารถในการตัดสนิใจ การสรา้งทมีงาน 

การทํางานเป็นทมี ตลาดจนคณุธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณของนักสาธารณสขุ 

 3. เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจและสรา้งจติสํานกึในจรรยาวชิาชพีสาธารณสขุ 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 การประยุกต์แนวคดิและหลักการทางการสาธารณสขุสู่ภาคปฏิบัต ิการใชก้รณีศกึษาและสถานการณ์

จําลองเพือ่วเิคราะหส์ถานการณ์และปัญหาทางการสาธารณสขุในการยกระดับสขุภาพของประชากร การบรูณาการ

ความรูแ้ละประสบการณ์ทางการสาธารณสุขเพื่อพัฒนาวชิาชพีสาธารณสุข จรรยาวชิาชพีสาธารณสุข การจัด

กจิกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อพัฒนาใหเ้ป็นผูม้ีคุณธรรม จรยิธรรม และภาวะการเป็นผูนํ้าทีม่ีประสทิธภิาพ การสรา้ง

ทมีงาน และกลไกการสรา้งทมีงาน 
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53407 การบรหิารงานสาธารณสุข 6(12-2-0-4) 

 Public Health Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. อธบิายทฤษฎ ีหลกัการ และกระบวนการบรหิารงานสาธารณสขุได ้

 2. สามารถวางแผนการจัดองคก์ร การบรหิารจัดการทรัพยากร การจัดทํางบประมาณ ในการบรหิารงาน 

สาธารณสขุได ้

 3. สามารถประยกุตใ์ชก้ระบวนการบรหิารในการจัดการระบบบรกิารสาธารณสขุทีม่กีารถา่ยโอนสูก่าร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ได ้

 4. สามารถใชก้ระบวนการบรหิารในการสือ่สาร การประสานงาน การรายงานผลการดําเนนิงาน การ

ควบคมุงาน รูปแบบและเทคนคิในการบรหิารงานสาธารณสขุได ้

 5. สามารถนําระบบขอ้มูลข่าวสารสาธารณสุข การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการและ

แนวโนม้การบรหิารงานสาธารณสขุได ้

 6. การประยกุตใ์ชห้ลักการและทฤษฎทีางเศรษฐศาสตรใ์นการพัฒนาระบบการจัดบรกิารสาธารณสขุ เพือ่

ตอบสนองอปุสงค/์อปุทานทางดา้นสาธารณสขุ 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ทฤษฎี หลักการ และกระบวนการบรหิารงานสาธารณสุข การวางแผนการจัดองคก์ร การบรหิารจัดการ

ทรัพยากรมนุษย ์การสัง่การ การประสานงาน การรายงานผลการดําเนนิงานและการจัดทํางบประมาณ การควบคุม

งาน รูปแบบและเทคนิคในการบรหิารงานสาธารณสุข ระบบขอ้มูลข่าวสารสาธารณสขุ การประยุกตเ์ทคโนโลยี

สารสนเทศเพือ่การบรหิารและแนวโนม้การบรหิารงานสาธารณสขุ การประยกุตใ์ช ้แนวคดิ หลกัการ และทฤษฎทีาง

เศรษฐศาสตร ์ทีส่ง่ผลกระทบทางดา้นสาธารณสขุและสขุภาพอนามัยในการบรหิารพัฒนางานสาธารณสขุตามการ

เปลีย่นแปลงทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 

53408 การวางแผนงานสาธารณสุขในชุมชน 6(12-2-0-4) 

 Community Health Planning 

 วตัถปุระสงค ์

 1. อธบิายแนวคดิและหลักการวางแผนงานสาธารณสขุได ้

 2. อธบิายกระบวนการวางแผนพัฒนาสาธารณสขุของชาตแิละววิฒันาการและการวางแผนพัฒนา

สาธารณสขุของประเทศไทยได ้

 3. จําแนกประเภทปัจจัยทีจํ่าเป็นตอ่การใชป้ระกอบการวางแผนงานสาธารณสขุได ้

 4. อธบิายวธิกีารวเิคราะหส์ถานการณ์จากขอ้มลูขา่วสารสาธารณสขุหรอืความตอ้งการในการวางแผนงาน

สาธารณสขุระดับนโยบาย ระดับกลวธิ ีและระดับปฏบิตังิานสาธารณสขุได ้

 5. อธบิายการวางแผนเพือ่การปรับปรงุการปฏบิัตงิานสาธารณสขุใหเ้หมาะสมกับสถานการณ์ที่

เปลีย่นแปลงไป 

 6. อธบิายการวางแผนงานสาธารณสขุชมุชนได ้

 7. อธบิายหลักการดําเนนิงานตามแผนสาธารณสขุทีกํ่าหนดไวไ้ด ้

 8. อธบิายการควบคมุ กํากบั การนเิทศงาน และการประเมนิผลงานสาธารณสขุได ้

 9. สามารถเขยีนรายงาน/โครงการ และประเมนิแผนงาน/โครงการได ้
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 คําอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้บื้องตน้เกีย่วกับการวางแผนงานสาธารณสุข แนวคดิ หลักการและกระบวนการวางแผนพัฒนา

สาธารณสุขของประเทศไทย ปัจจัยที่ใชใ้นการวางแผนงานสาธารณสุข การวเิคราะห์สถานการณ์ การกําหนด

ปัญหา การกําหนดวัตถุประสงค ์เป้าหมายและกลวธิขีองแผนพัฒนาสาธารณสขุ การวางแผนโครงการสาธารณสขุ 

การวางแผนเพื่อการปรับปรุงการปฏิบัตงิานสาธารณสุข การวางแผนงานสาธารณสุขชุมชน การปรับแผนงาน

สาธารณสขุเมือ่สถานการณ์เปลีย่นแปลง หลักการดําเนนิงานตามแผนงานสาธารณสขุ การควบคมุกํากับงาน การ

นเิทศงาน และการประเมนิผลแผนงาน/โครงการสาธารณสขุ 

54101 วศิวกรรมพืน้ฐานสําหรบังานอาชวีอนามยัและความปลออดภยั 6(12-2-0-4) 

 Basic Engineering for Occupational Health and Safety 

 วตัถปุระสงค ์

 1. มคีวามเขา้ใจเกีย่วกบัความรูพ้ืน้ฐานดา้นวศิวกรรมศาสตร ์และความรูเ้ฉพาะดา้นของวศิวกรรมของ

สาขาตา่งๆ  

 2. สามารถอา่นแบบวศิวกรรมดา้นตา่งๆ ได ้

 3. สามารถประยกุตค์วามรูเ้ฉพาะดา้นของวศิวกรรมสาขาตา่งๆ ในงานอาชวีอนามัยและความปลอดภัยได ้

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ความรูพ้ื้นฐานดา้นวศิวกรรมศาสตร์ ความรูเ้ฉพาะวศิวกรรมโยธา วศิวกรรมเครือ่งกล วศิวกรรมไฟฟ้า 

วศิวกรรมอตุสาหกรรม วศิวกรรมเคม ีและการอา่นแบบทางวศิวกรรม เพือ่ประยุกตใ์ชใ้นงานอาชวีอนามัยและความ

ปลอดภัย 

54102 การบรงิานอชวีอนามยัและความปลอดภยั 6(12-2-0-4) 

 Occupational Health and Safety Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. อธบิายแนวคดิขชองการเกดิอบุตัเิหตไุด ้

 2. กําหนดวธิกีารตรวจความปลอดภัย การขจัดอนัตราย การป้องกันอบุตัเิหตแุละการสอบสวนอบุัตเิหตไุด ้

 3. จัดระบบขอ้มูลขา่งสารความปลออดภัยได ้

 4. จัดการอบรมและพัฒนางานดา้นความปลอดภัยได ้

 5. อธบิายหลักควบคมุความสญูเสยีได ้

 6. อธบิายหลักการวางแผนและจัดทํารายงานทางดา้นอาชวีอนามัยและความปลอดภัยได ้

 7. กําหนดวธิกีารประชาสมัพันธแ์ละการรณรงคค์วามปลอดภัยในอตุสาหกรรมได ้

 8. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการจัดสวัสดกิารใหก้ับพนักงาน 

 9. มคีวามรูค้วามเขา้ใจในหลักการประเมนิและการจัดการความเสีย่ง 

 10. มคีวามรูค้วามเขา้ใจในการจัดทําระบบการจัดการอาชวีอนามัยและความปลอดภัย และระบบการจัดการ

อืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ความหมายและคําจํากัดความของอุบัตเิหตุและอุบัตกิารณ์ แนวคดิทฤษฎกีารเกดิอุบัตเิหตุ การวเิคราะห์

และสอบสวยการเกดิอบุัตเิหต ุการวเิคราะหคืวามสญูเสยี เทคนดิความปลอดภัยในการทํางานป้ายสญัลักษณ์ความ

ปลอดภัย หนา้ทีค่วามรับผดิชอบขององคก์รดา้นอชวีอนามัยและความปลอดภัย นโยบายดา้นความปลอดภัย การ

จัดสวัสดกิาร ระบบขอ้มูลงานและการจัดทํารายงานประจําปีดา้นอาชวีอนามัยและความปลอดภัย หลัการประเมนิ

และการจัดการความเสีย่ง ระบบการจัดการอาชวีอนามัยและความปลอดภัย และระบบการจัดการอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
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54106 พษิวทิยาและอาชวีเวชศาสตร ์ 6(12-2-0-4) 

 Toxicology and Occupational Medicine  

 วตัถปุระสงค ์

 1. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัารและวธิกีารทางพษิวทิยาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดําเนนิงานดา้นอชวี

อามัยและความปลอดภัย 

 2. สามรถประเมนิความเสีย่งดา้นสขุภาพได ้

 3. อธบิายแนวทางการใหก้ารชว่ยเหลอืเบือ้งตน้แกผู่ป้ระสบอนัตรายจากสารพษิได ้

 4. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัลักษณะของงานอาชวีเวชศาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการดําเนนิงานดา้นอาชวีอ

นามัยและความปลอดภัย 

 5. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการพัฒนาสมรรถภาพการทํางาน 

 6. อธบิายสาเหตแุละลักษณะอาการของโรคทีเ่กดิจากการประกอบอาชพีได ้

 7. สามารถวนิจิฉัยโรคจากการประกอบอาชพีในระดับเบือ้งตน้ได ้

 8. สามารถวางแผนการเฝ้าระวงัและการป้องกนัโรคจากการประกอบอาชพีได ้

 คําอธบิายชุดวชิา 

 หลัการทางพษิวทิยา กระบวนการเป็นพษิของสารเคม ีกลไกและปฏกิริยิาของร่างกายเมือ่ไดรั้บสารพิษ 

หลัการทดสอบและการกําหนดมาตรฐานสารเคมีในสิง่แวดลอ้มและในร่างกายมนุษย์ ดัชนีอันตราย เครื่องมือ

วเิคราะห์ดา้นพิษวิทยา สารเคมีที่สําคัญและใชก้ันมาก และมลพิษที่เกิดจากกิจการทางอุตสาหกรรมและ

เกษตรกรรม การประเมนิความเสีย่งดดา้นสขุภาพ และการชว่ยเหลอืเบือ้งตน้ 

 ความรูด้า้นอาชวีเวชศาสตรใ์นการพัฒนาสมรรถภาพการทํางาน การศกึษากลไกการทํางานของร่างกาย

ภายใตส้ภาวะแวดลอ้มทีม่ผีลตอ่ผูป้ระกอบอาชพี สาเหตแุละลกัษณะของโรคทีเ่กดิจากการประกอบอาชพี หลกัารวิ

นิจฉัยโรคเบื้องตน้ ขัน้ตอนการตรวจพิสูจน์โรคที่เกดิเนื่องมาจากการประกอบอาชพี การเฝ้าระวังสุขภาพของ

ผูป้ฏบิตังิาน และการป้องกนัโรคจากการประกอบอาชพี 

54109 การยศาสตร ์ 6(12-2-0-4) 

 Ergonomics 

 วตัถปุระสงค ์

 1. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัการและวธิกีารทางดา้นการยศาสตร ์

 2. สามารถจัดหรอืปรับปรุงสถานทีทํ่างานสถาพการทํางาน และวธิกีารทํางานใหเ้หมาะสมตามหลกัการยศาสตร ์

 3. สามารถใหคํ้าแนะนําในการเลอืกใชเ้ครือ่งมอืและอปุกรณ์ใหเ้หมาะสมตามหลักการยศาสตร ์

 4. สามารถประเมนิปัญหาสขุภาพดา้นร่างกายและจติใจ เนือ่งจากการจัดสภาพการทํางานทีไ่มเ่หมาะสม

ทางดา้นการยศาสตรแ์ละจติวทิยาในการทํางานได ้

 5. สามารถประยกุตแ์นวทางในการคน้หาและแกไ้ขปัญหาดา้นการยศาสตรแ์ละจติวทิยาในการทํางานได ้

 คําอธบิายชุดวชิา 

 หลักการและวธิกีารทางดา้นการยศาสตร ์ความสามารถและขอ้จํากัดในการทํางานของมนุษย ์การจัดการ

ปรับปรุงสถานทีทํ่างาน สภาพการทํางาน และวธิกีารทํางานใหเ้หมาะสมกับลักษณะของงานและผูป้ฏบิัตงิาน การ

ออกแบบและการเลอืกใชเ้ครือ่งมอืและอปุกรณ์ใหเ้หมาะสมตามหลักการยศาตร ์ความเครยีดและความเมือ่ยหลา้

จากการทํางาน การประเมนิปัญหาสขุภาพดา้นร่างกายและจติใจเนื่องจากการจัดสภาพการทํางานทีไ่ม่เหมาะสม

ทางดา้นการยศาสตร ์และจติวทิยาในการทํางาน แนวทางการแกปั้ญหาทางดา้นการยศาสตรแ์ละจติวทิยาในการ

ทํางาน 
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54111 ประสบการณว์ชิาชพีอาชวีอนามยัและความปลอดภยั 6(10-2-2-4) 

 Professional Experience in Occupational Health and Safety 

 วตัถปุระสงค ์

 1. สามารถนําแนวคดิและหลกัการดา้นอาชวีอนามัยและความปลอดภัยไปประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์จรงิ

ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 2. มคีณุธรรม จรยิธรรม มภีาวกรรเ์ป็นผูนํ้า มมีนุษยส์มัพันธท์ีด่ ีสามารถทํางานร่วมกับผูเ้กีย่วขอ้งไดอ้ยา่ง

มปีระสทิธภิาพ 

 3. สามารถคน้หา ประเมนิ และวางแผนแกปั้ญหาอาชวีอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการได ้

 คําอธบิายชุดวชิา 

 การประยุกตแ์นวคดิและหลักการทางดา้นอาชวีอนามัยและความปลอดภัยสูภ่าคปฏบิตั ิมนุษยส์มัพันธข์อง

เจา้หนา้ทีค่วามปลอดภัยในการทํางานกบับคุคลทีเ่กีย่วขอ้ง การประสานงาน การนเิทศงาน การควบคมุคณุภาพงาน 

หลักการเขา้ถงึและเทคนคิการสอนงาน การอบรมคนงาน การประชาสมัพันธง์านดา้นความปลอดภัย การบํารุงขวัญ

คนงาน การสรา้งบรรยากาศทีด่ใีนการทํางาน การทํางานเป็นทมี จรรยาวชิาชพี กจิกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การจัดทํา

โปรแกรมอาชวีอนามัยและความปลอดภัย การวเิคราะหส์ถานการณ์และปัญหาดา้นอาชวีอนามัยและความปลอดภัย

ในสถานประกอบการ และการสมัมนา/ปัญหาพเิศษดา้นอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 

54112 ระบบสขุภาพและวทิยาการระบาดดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยั 6(12-2-0-4) 

 Health System and Epidemiology for Occupational Health and Safety 

 วตัถปุระสงค ์

 1. มคีวามรูค้วามเขา้ใจวชิาการดา้นระบบสขุภาพทัว่ไป และการจัดระบบบรกิารสขุภาพในประเทศไทย 

 2. อธบิายความสมัพันธร์ะหวา่งการดําเนนิงานระบบสขุภาพดา้นตา่งๆ กบังานอาชวีอนามัยและความ

ปลอดภัยได ้

 3. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัวทิยาการระบาดและสามารถประยุกตใ์ชใ้นงานอาชวีอนามัยและความ

ปลอดภัยได ้

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ความรูท้ัว่ไปเกีย่วกบัระบบสขุภาพในประเทศไทย ความสมัพันธร์ะหวา่งดําเนนิงานระบบสขุภาพดา้นตา่งๆ 

กับงานอาชวีอนามัยและความปลอดภัย รวมทัง้ความรูพ้ื้นฐานดา้นวทิยาการระบาดและการประยุกตใ์ชว้ธิกีารทาง

วทิยาการระบาดในงานอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 

54113 สขุศาสตรอ์ุตสาหกรรม: การประเมนิ 6(10-2-2-4) 

 Industrial Hygiene: Evaluation 

 วตัถปุระสงค ์

 1. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัการ ตระหนักสิง่แวดลอ้มในการทํางานทีม่ผีลตอ่สขุภาพ 

 2. อธบิายหลักการประเมนิสิง่แวดลอ้มในการทํางานทีม่ผีลตอ่สขุภาพได ้

 3. อธบิายวธิกีารตรวจวดัและวเิคราะหต์วัอย่างอากาศ เสยีง แสงสวา่ง รังส ีความสัน่สะเทอืนอณุหภมูแิละ

ความกดดนัอากาศ 

 4. สามารถประเมนิสิง่แวดลอ้มในการทํางานได ้  
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 คําอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้กีย่วกับสขุศาสตรอ์ุตสาหกรรม การตระหนักถงึลักษณะและสภาพสิง่แวดลอ้มในการทํางานทีไ่ม่

เหมาะสมและเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผูป้ฏบิัตงิาน การฝึกปฏบิัต ิการประเมนิการ สัมผัสสิง่แวดลอ้มในการ

ทํางานทีม่ผีลตอ่สขุภาพอนามัยของผูป้ฏบิัตงิานเครือ่งมอืตรวจวัดทางสขุศาสตร ์อตุสาหกรรม หลักวธิกีารตรวจวัด

และวเิคราะหต์วัอยา่ง อากาศ เสยีง แสงสวา่ง รังส ีความสัน่สะเทอืน อณุหภมู ิและความกดดนับรรยากาศ 

54114 สขุศาสตรอ์ุตสาหกรรม: การควบคมุ 6(12-2-0-4) 

 Industrial Hygiene: Control 

 วตัถปุระสงค ์

 1. อธบิายหลักการทัว่ไปในการควบคมุสิง่แวดลอ้มในการทํางานได ้

 2. อธบิายหลักการออกแบบการทํางานและการตรวจสอบระบบระบายอากาศได ้

 3. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการควบคมุคณุภาพอากาศ เสยีง แสงสวา่ง รังส ีความสัน่สะเทอืน 

อณุหภมู ิและความกดดนับรรยากาศ 

 4. สามารถตรวจสอบการทํางานของระบบควบคมุสิง่แวดลอ้มตา่งๆ ได ้

 5. อธบิายแนวทางการเลอืกใชแ้ละบํารุงรักษาอปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายสว่นบคุคลได ้

 คําอธบิายชุดวชิา 

 หลกัการทั่วไปในการควบคมุสิง่แวดลอ้มในการทํางานหลักการควบคมุคณุภาพอากาศ ระบบระบายอากาศ 

การควบคุมเสยีง แสงสว่าง รังส ีความสั่นสะเทือน อุณหภูมแิละความกดดันบรรยากาศ และการตรวจสอบการ

ทํางานของระบบควบคมุสิง่แวดลอ้มรวมทัง้การใชอ้ปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายสว่นบคุคล 

54115 กฎหมายและมาตรฐานดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยั 6(12-2-0-4) 

 Occupational Health and Safety Law and Standards  

 วตัถปุระสงค ์ 

 1. มคีวามเขา้ใจความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกับกฎหมายและการใชก้ฎหมาย 

 2. มคีวามรู ้ความเขา้ใจ เกีย่วกบัมาตรการทางกฎหมายอาชวีอนามัยและความปลอดภยั และกฎหมายที่

เกีย่วขอ้งทัง้ของประเทศไทยและตา่งประเทศ 

 3. อธบิายหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในการบรหิารและบงัคบัใชก้ฎหมายอาชวีอนามัยและความปลอดภัยทัง้ใน

ประเทศและตา่งประเทศได ้

 4. มคีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัมาตรฐานสากลและขอ้กําหนดทีเ่กีย่วขอ้งกับงานอาชวีอนามัยและความ

ปลอดภัย 

 5. สามารถระบหุนา้ทีค่วามรับผดิชอบของเจา้หนา้ทีค่วามปลอดภัยในการทํางานในการดําเนนิการดา้นอา

ชวีอนามัยและความปลอดภัย รวมทัง้การจัดสวัสดกิารตามกฎหมายได ้

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกับกฎหมายและการใชก้ฎหมาย กฎหมายอาชวีอนามัยและความปลอดภัยของประเทศ

ไทย และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง กฎหมายและมาตรฐานดา้นอาชวีอนามัยและความปลอดภัยทีส่าํคญัของตา่งประเทศ

มาตรฐานสากล และขอ้กําหนดทีเ่กีย่วขอ้งกับงานอาชวีอนามัยและความปลอดภัย หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในการ

บรหิารและบงัคับใชก้ฎหมายอาชวีอนามัยและความปลอดภัยทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ หนา้ทีค่วามรับผดิชอบ

ของเจา้หนา้ทีค่วามปลอดภัยในการทํางาน ในการดําเนินการดา้นอาชวีอนามัยและความปลอดภัย และการจัด

สวสัดกิารตามกฎหมาย  
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54116 เทคโนโลยคีวามปลอดภยั 6(12-2-0-4) 

 Safety Technology  

 วตัถปุระสงค ์ 

 1. มคีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัการออกแบบอาคารและการวางผังโรงงานทีป่ลอดภัย 

 2. อธบิายแนวทางในการบํารุงรักษาอาคารเพือ่ความปลอดภัยได ้

 3. อธบิายแนวทางในเรือ่งการจัดการสขุาภบิาลโรงงานได ้

 4. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการทํางานอย่างปลอดภัยกบัเครือ่งจักรและอปุกรณ์ตา่งๆ  

 5. มคีวามรูค้วามเขา้ใจในเรือ่งการปฏบิตังิานกับสารไวไฟ และการป้องกนัอนัตรายจากอคัคภีัย 

 6. อธบิายแนวทางในการจัดทําแผนฉุกเฉนิได ้

 7.  มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัความปลอดภัยในการขนยา้ยและการใชเ้ครือ่งจักรกลแทนกําลังคน 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 การออกแบบอาคารและการวางผังโรงงาน การบํารุงรักษาอาคารเพื่อความปลอดภัย การสุขาภิบาล

โรงงาน การปฏบิัตงิานกับเครื่องจักร ระบบท่อความดันอากาศ หมอ้ไอน้ํา และเครื่องอัดอากาศ การใชแ้ละเก็บ

รักษาเครือ่งมอืและอุปกรณ์การใชง้าน การปฏบิัตงิานกับสารไวไฟ การป้องกันอันตรายจากอัคคภีัย การทําแผน

ฉุกเฉนิ ความปลอดภัยใน การขนยา้ยและการใชเ้ครือ่งจักรกลแทนกําลงัคน  

54117 คณติศาสตรพ์ืน้ฐาน 6(12-2-0-4) 

 Basic Mathematics 

 วตัถปุระสงค ์ 

 เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับคณติศาสตรพ์ืน้ฐานทีจ่ะนําไปประยกุตใ์นสาขาวชิาทางวทิยาศาสตรส์ขุภาพตอ่ไป 

 คําอธบิายชุดวชิา  

 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับเซ็ตและตรรกศาสตร ์ระบบจํานวน ความสัมพันธฟั์งกช์ันพีชคณิต วธิเีรียงสบัเปลีย่น 

วธิจัีดหมู ่ความน่าจะเป็น เมทรกิ และดเีทอรม์นัินท ์ลมิติ และความตอ่เนือ่งอนุพันธอ์นิทกิรัลและการประยุกต ์

54118 ปฏบิตักิารวทิยาศาสตร ์ 6(10-2-2-4) 

 Science Laboratory 

 วตัถปุระสงค ์ 

 1. เพื่อใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจหลักการและวธิกีารปฏบิัตกิารทางวทิยาศาสตร ์ดา้นฟิสกิส ์เคม ี

ชวีวทิยา จุลชวีวทิยา และชวีเคมพีื้นฐานทีส่ําคัญและทีเ่กีย่วขอ้งในงานดา้นอาชวีอนามัย ความปลอดภัย 

และสิง่แวดลอ้ม 

 2. เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถประยกุตก์ารปฏบิัตกิารทางวทิยาศาสตรด์า้นฟิสกิส ์เคม ีชวี วทิยา จุลชวีวทิยา 

และชวีเคมพีืน้ฐานทีส่าํคญั เพือ่นําไปใชใ้นงานดา้นอาชวีอนามัย ความปลอดภัย และสิง่แวดลอ้ม 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 หลกัการ วธิกีารและการประยกุตก์ารปฏบิัตกิารทางวทิยาศาสตรด์า้นฟิสกิส ์เคม ีชวีวทิยา จลุชวีวทิยา และ

ชวีเคมพีืน้ฐานทีส่าํคญัและทีเ่กีย่วขอ้งในงานดา้นอาชวีอนามัย ความปลอดภัยและสิง่แวดลอ้ม 
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55302 วทิยาศาสตรใ์นการแพทยแ์ผนไทย 6(12-2-0-4) 

 Related Sciences in Thai Traditional Medicine 

 วตัถปุระสงค ์ 

 1. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกับโครงสรา้ง หนา้ทีข่องระบบตา่งๆ ของร่างกาย ตามทฤษฎกีารแพทย ์ 

แผนไทยอย่างเป็นวทิยาศาสตร ์

 2. สามารถใชท้ฤษฎทีางวทิยาศาสตรอ์ธบิาย อาการ อาการแสดงของโรคหรอืความผดิปกต ิตลอดจน

การวนิจิฉัย การรักษา การสง่เสรมิสขุภาพ และการฟ้ืนฟสูภาพดว้ยการแพทยแ์ผนไทย 

 3. สามารถใชท้ฤษฎทีางวทิยาศาสตรอ์ธบิายองคค์วามรูอ้ ืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัการแพทยแ์ผนไทย 

 คําอธบิายชุดวชิา  

 องคค์วามรูท้างวทิยาศาสตรท์ีใ่ชอ้ธบิายความเป็นเหตเุป็นผลของการแพทยแ์ผนไทยในการตรวจวนิจิฉัย 

ใหก้ารรักษา การสง่เสรมิสขุภาพ การควบคมุป้องกนัโรค และการฟ้ืนฟสูภาพ 

55303 สงัคมวทิยาและมานุษยวทิยาการแพทย ์ 6(12-2-0-4) 

 Medical Sociology and Anthropology 

 วตัถปุระสงค ์ 

 1. เขา้ใจสภาพสงัคมและวัฒนธรรมทีเ่กีย่วกับการดแูลสขุภาพของมนุษย ์

 2. มคีวามรูค้วามเขา้ใจการสบืทอดภมูปัิญญาการแพทยพ์ืน้บา้นไทย 

 3. มคีวามรูค้วามเขา้ใจววิัฒนาการการใชภ้าษาและสือ่ในการสบืทอดภมูปัิญญาการแพทยพ์ืน้บา้น 

 4. มคีวามรูค้วามเขา้ใจการแพทยพ์ืน้บา้นนานาชาตทิีเ่ป็นทางเลอืกในการดแูลสขุภาพ 

 5. สามารถประยกุตค์วามรูท้างสงัคมวทิยาและมานุษยวทิยาการแพทยเ์พือ่การอนุรักษ์และสง่เสรมิภมูิ

ปัญญาการแพทยแ์ผนไทย  

 คําอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิพืน้ฐานเกีย่วกับสงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา ระบบความเชือ่เกีย่วกับสขุภาพ ความเจ็บป่วย และ

การใชบ้รกิารสขุภาพ แบบแผนพฤตกิรรมทีม่ผีลตอ่การเจ็บป่วยเป็นโรคและวัฒนธรรมการดแูลสขุภาพ การสบืทอด

ภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบา้นไทย ววิัฒนาการการใชภ้าษาและสือ่ในการสบืทอดภูมปัิญญาการแพทย์พื้นบา้น

นานาชาตทิี่เป็นทางเลือกในการดูแลสุขภาพ วธิีการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมปัิญญาการแพทย์พื้นบา้นโดยการ

ประยกุตค์วามรูท้างสงัคมวทิยาและมานุษยวทิยาการแพทย ์ 

55305 ธรรมานามยั 6(12-2-0-4) 

 Dhammanamai 

 วตัถปุระสงค ์ 

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับหลกัและวธิกีารใชธ้รรมะในการสง่เสรมิสขุภาพ 

 2. สามารถประยกุตห์ลกัและวธิกีารธรรมานามัยเพือ่ใชใ้นการปฏบิตังิานสาธารณสขุมูลฐาน 

 3. มคีวามรู ้และเขา้ใจวธิกีารดแูลหญงิมคีรรภก์อ่นคลอด ขณะคลอดและหลงัคลอดตามหลกัธรรมานามัย 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิธรรมานามัย หรือการส่งเสรมิสขุภาพแบบองคร์วม โดยเนน้กาย จติ สังคมและสิง่แวดลอ้ม การ

ประยุกตห์ลักการดแูลสขุภาพแบบธรรมชาต ิประกอบดว้ย กายานามัย ชวีติานามัย จติตานามัยเพือ่การดแูลสขุภาพ

ในงานสาธารณสขุมลูฐาน และการผดงุครรภแ์ผนไทย 
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55309 จรรยาวชิาชพีและกฎหมายเกีย่วกบัการแพทยแ์ผนไทย  6(12-2-0-4) 

 Ethics and Laws Related to Thai Traditional Medicine  

 วตัถปุระสงค ์ 

 1. เขา้ใจและเห็นความสาํคัญของคณุธรรมและจรยิธรรมในงานการแพทยแ์ผนไทย 

 2. เขา้ใจหลกักฎหมายและเจตนารมณ์ของกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกับการแพทยแ์ผนไทย 

 3. สามารถนําสาระสําคญัของจรรยาวชิาชพีและหลักกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการแพทยแ์ผนไทยไป

ประยกุตก์ับการประกอบวชิาชพีไดอ้ยา่งเหมาะสม  

 คําอธบิายชุดวชิา 

 คุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวชิาชีพการแพทย์แผนไทย ความรูเ้บื้องตน้เกี่ยวกับกฎหมาย 

กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกับการแพทย์แผนไทยในการประกอบโรคศิลปะ การคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นยา อาหาร 

เครือ่งสําอาง สถานพยาบาล วัตถุมพีษิและสิง่เสพตดิ พ.ร.บ. คุม้ครองและสง่เสรมิภมูปัิญญาการแพทยแ์ผนไทย 

และกฎหมายอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประกอบวชิาชพีการแพทยแ์ผนไทย  

55322 รา่งกายมนุษย ์ 6 (12-2-9-2) 

           Anatomy and Physiology  

วตัถปุระสงค ์

1. มคีวามรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกับกายวภิาค สรรีวทิยา ของระบบตา่งๆ ของร่างกาย ในคนปกต ิ

2. มคีวามรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกับกายวภิาค สรรีวทิยา ของระบบตา่งๆ ของร่างกาย ในภาวะเกดิพยาธสิภาพ 

3. สามารถตรวจประเมนิ การปฐมพยาบาล และใหคํ้าแนะนําเพือ่ป้องกนัการเกดิโรคในระบบตา่งๆ ของ

ร่างกาย 

คําอธบิายชุดวชิา 

 ศกึษากายวภิาค สรีรวทิยาในคนปกตแิละในภาวะเกดิพยาธสิภาพ การตรวจประเมนิ การปฐมพยาบาล 

และการใหคํ้าแนะนําเพือ่ป้องกันการเกดิโรคของระบบกระดกู ขอ้ตอ่ ระบบกลา้มเนือ้ ระบบประสาท ระบบไหลเวยีน

โลหติ ระบบหายใจ ระบบยอ่ยอาหาร ระบบขบัถา่ย ระบบสบืพันธุ ์ระบบตอ่มไรท้อ่ และระบบภมูคิุม้กนั 

55323 เภสชัพฤกษศาสตร ์ 6 (12-2-4-4) 

            Pharmaceutical Botany 

  วตัถปุระสงค ์

1.  มคีวามรู ้ความเขา้ใจหลักการจําแนกพชืเป็นหมวดหมู ่

2. มคีวามรู ้ความเขา้ใจการจําแนกสว่นของพชื 

3. มคีวามเขา้ใจเกีย่วกบัสารเคมทีีอ่อกฤทธิใ์นการบําบดัโรค 

4. มคีวามรูเ้กีย่วกับการเพาะปลกู การขยายพันธุพ์ชืสมนุไพร 

5. มคีวามรูเ้กีย่วกับเครือ่งยาไทยและเทศ 

6. มคีวามรูแ้ละเขา้ใจวธิกีารทําพพิธิภัณฑพ์ชื 

คําอธบิายชุดวชิา 

สณัฐานวทิยาของพชื พฤกษานุกรมวธิาน การเพาะปลกู การขยายพันธุพ์ชืสมนุไพร สมุนไพรในงานสาธารณสขุ

มูลฐาน เภสชัพฤกษเคม ีสารสําคัญในพชืสมนุไพร พพิธิภัณฑพ์ืช เครือ่งยาไทยและเทศ ขอ้มูลการวจัิยทางเภสัช

พฤกษศาสตรท์ีส่าํคญั 
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55324 การฝึกปฏบิตัเิภสชัพฤกษศาสตรแ์ละเภสชักรรมแผนไทย                 6 (12-2-24-2) 

            Practice in Pharmaceutical Botany and Thai Traditional Pharmacy 

 วตัถปุระสงค ์   

1. มทีกัษะในการจําแนกพชืและเครือ่งยาไทยและเทศ 

2.  มทีกัษะในการจัดทําพพิธิภัณฑพ์ชืและการขยายพันธุพ์ชืสมนุไพร 

3. มทีกัษะในการใช ้และการดแูลรักษาเครือ่งมอืปรุงยา 

4. มทีกัษะในการปรุงยาจากเภสชัวตัถใุนรูปแบบตา่งๆและการควบคมุคณุภาพยา 

คําอธบิายชุดวชิา 

การฝึกปฏบิัตทิางเภสัชพฤกษศาสตร ์การดูเอกลักษณ์ทางมหาทัศน์ทัง้พืชสดและแหง้ การสํารวจป่าศกึษา

พืชสมุนไพร การเก็บตัวอย่างพืชสมุนไพร การจัดทําพิพิธภัณฑ์พืช การขยายพันธุพ์ืชสมุนไพร การใช ้การดูแลรักษา

เครือ่งมอืปรุงยา การควบคมุคณุภาพยา การเตรยีมเภสชัวัตถ ุศลิปะในการปรุงยารูปแบบตา่งๆ การแตง่ส ีกลิน่ และรส  

55325 นวดแผนไทย 1 6 (12-2-9-2) 

            Thai Traditional Massage I 

วตัถปุระสงค ์

1.  มคีวามรู ้ความเขา้ใจและจําแนกความแตกตา่งหลักและวธิกีารนวดแผนไทย 

2.  มคีวามรู ้ความเขา้ใจทฤษฎพีืน้ฐานการนวดไทย 

3.  มคีวามรู ้ความเขา้ใจหลักการนวดเพือ่การสง่เสรมิสขุภาพ และการนวดเพือ่การรักษาโรค 

คําอธบิายชุดวชิา 

ประวัตคิวามเป็นมาของการนวด กายวภิาคศาสตร์และสรีรวทิยาสําหรับการนวด ทฤษฎพีื้นฐานการนวดไทย 

หลักและวธิีการนวดแผนไทย แบบราชสํานัก แบบเชลยศักดิ ์ภูมปัิญญาพื้นบา้น การนวดสว่นต่างๆของร่างกาย  

การนวดเพือ่การสง่เสรมิสขุภาพ การนวดเพือ่การบําบดัโรค 

55326 ประสบการณว์ชิาชพีการแพทยแ์ผนไทย                                        6 (12-2-24-2) 

            Professional Experience in Thai Traditional Medicine  

วตัถปุระสงค ์

1.  เพือ่ใหต้ระหนักในความสาํคญัและมทีกัษะในการบรหิารองคก์ารและการทํางานเป็นทมี 

2.  เพือ่ใหม้กีารพัฒนาบคุลกิภาพทีเ่หมาะสมกับการปฏบิัตงิานทางการแพทยแ์ผนไทย 

3.  เพือ่ปลกูฝังคณุธรรมและจรรยาวชิาชพีทีเ่หมาะสมกบัการปฏบิตังิานทางการแพทยแ์ผนไทย 

4.  เพื่อใหส้ามารถประยุกตห์ลักการและองคค์วามรูท้างการแพทยแ์ผนไทยในการแกไ้ขปัญหาการปฏบิัตงิาน

ในลกัษณะบรูณาการอยา่งเป็นระบบ 

คําอธบิายชุดวชิา 

การประยุกตแ์นวคดิทฤษฎีและหลักการเกีย่วกับการบรหิารองคก์ารและการทํางานเป็นทมี ในการปฏบิัตงิาน

การแพทยแ์ผนไทย การสรา้งเสรมิคุณธรรมและจรรยาวชิาชพี การใชก้ระบวนการแกไ้ขปัญหาและพัฒนาการปฏบิัตงิาน

อยา่งเป็นระบบ ตามกจิกรรมทีกํ่าหนดใหใ้นลกัษณะบรูณาการความรูท้างการแพทยแ์ผนไทย 
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55327 ผดงุครรภแ์ผนไทย                                                                               6 (12-2-6-2) 

            Thai Traditional Midwifery 

วตัถปุระสงค ์

1. มคีวามรู ้ความเขา้ใจ กายวภิาคศาสตร ์สรรีวทิยาของการตัง้ครรภ ์

2. สามารถประยุกตอ์งคค์วามรูด้า้นผดงุครรภแ์ผนไทย ในการวนิจิฉัยการตัง้ครรภ ์การทําคลอดปกต ิการดแูล

มารดาและทารกระหวา่งตัง้ครรภ ์ระยะกอ่นและหลงัคลอด 

  คําอธบิายชุดวชิา 

กายวภิาคศาสตรแ์ละสรรีวทิยาของการตัง้ครรภ ์การปฏสินธแิละการตัง้ครรภ ์การวนิจิฉัยการตัง้ครรภ ์การ

ปฏบิัตตินของหญงิมีครรภ์ การทําคลอดปกตติามหลักการแพทย์แผนไทย วธิกีารดูแลมารดาและทารกระหว่าง

ตัง้ครรภ ์ระยะกอ่นและหลังคลอด และวัฒนธรรมความเชือ่เกีย่วกับการเกดิ การอยู่ไฟ และการปฏบิตัตินของมารดา

หลงัคลอด 

55328  เภสชักรรมแผนไทย 1                                                                6 (12-6-6-2) 

            Thai Traditional Pharmacy I 

วตัถปุระสงค ์

1. มคีวามรูค้วามเขา้ใจหลักเภสชักรรมแผนไทย 

2. มคีวามรูค้วามเขา้ใจหลักเภสชัวตัถ ุ

3. มคีวามรูค้วามเขา้ใจหลักสรรพคณุเภสชั 

คําอธบิายชุดวชิา 

  จรรยาเภสชั หลักเภสชักรรม 4 ประการ การใชย้าสมนุไพร ยาจากสมนุไพร บญัชยีาหลักแหง่ชาต ิบัญชยีา

สามัญประจําบา้น สมนุไพรในการสาธารณสขุมูลฐาน สมนุไพรทีม่พีษิ เภสชัวัตถสุรรพคณุเภสชั รสของตวัยาและ 

รสยาประธาน ความสมัพันธร์ะหวา่งรสยากับธาต ุอตุ ุอาย ุและกาล  

55329 นวดแผนไทย 2                                                                                   6 (12-2-9-2) 

Thai Traditional Massage II 

วตัถปุระสงค ์

1. มคีวามรู ้ความเขา้ใจ หลักการและทฤษฎกีารนวดเพือ่การบําบดัโรค 

2. สามารถนวดเพือ่การบําบดั ตามกรรมวธิหีรอืศาสตรท์างดา้นการนวดแผนไทยได ้

3. สามารถเทยีบเคยีงอาการและโรคกบัศาสตรก์ารแพทยแ์ผนปัจจบุนัหรอืการแพทยท์างเลอืก 

คําอธบิายชุดวชิา 

หลกัการและทฤษฎกีารนวดเพือ่การบําบดัโรค การตรวจ การวนิจิฉัย การวเิคราะหส์มฏุฐาน การเทยีบเคยีง

อาการและโรคกับศาสตรก์ารแพทยแ์ผนปัจจุบนัหรอืการแพทยท์างเลอืก วธิกีารรักษา การฟ้ืนฟ ูการใหคํ้าแนะนํา 

การสง่ตอ่ผูป่้วย การใชย้าสมนุไพรประกอบการนวด 

55330 การฝึกปฏบิตันิวดแผนไทย                                                                 6 (12-2-24-2)             

  Practice in Thai Traditional Massage 

วตัถปุระสงค ์

1. มทีกัษะในการซกัประวตั ิการตรวจร่างกาย การตรวจประเมนิ การวนิจิฉัยและการบําบดัโรคดว้ยศาสตร์

ทางการนวดแผนไทย 

2. มทีกัษะในการป้องกนัโรค การฟ้ืนฟ ูการใหคํ้าแนะนํา การบนัทกึขอ้มลู และการสง่ตอ่ผูป่้วยในสถานพยาบาล

และสถานบรกิารสขุภาพทางการแพทยแ์ผนไทย 
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คําอธบิายชุดวชิา 

การฝึกปฏบิัตดิว้ยศาสตรท์างการนวดแผนไทย เกีย่วกับการซักประวตั ิการตรวจร่างกาย การตรวจประเมนิ

ทางดา้นการนวด การวนิจิฉัย การบําบัดโรค การป้องกนัโรค การฟ้ืนฟ ูการใหคํ้าแนะนํา การบันทกึขอ้มูล งานเวชระเบยีน 

การสง่ตอ่ผูป่้วย ทัง้ในสถานพยาบาลและสถานบรกิารสขุภาพทางการแพทยแ์ผนไทย 

55331 เวชกรรมแผนไทย 1                                                                            6 (12-2-6-2)             

  Thai Traditional Therapy I 

วตัถปุระสงค ์

1. มคีวามรูค้วามเขา้ใจปรัชญา แนวคดิและทฤษฎกีารแพทยแ์ผนไทย 

2. มคีวามรูค้วามเขา้ใจจรรยาแพทยแ์ละศพัทท์างการแพทยแ์ผนไทย 

3. สามารถประยกุตอ์งคค์วามรู ้และทฤษฎกีารแพทยแ์ผนไทยตามคมัภรีแ์พทยแ์ผนไทยได ้

คําอธบิายชุดวชิา 

       ปรัชญา แนวคดิและทฤษฎกีารแพทยแ์ผนไทย จรรยาแพทย ์องคค์วามรูแ้ละสาระสําคัญในคัมภรีแ์พทย์

แผนไทย และศพัทท์างการแพทยแ์ผนไทย 

55332 เวชกรรมแผนไทย 2                                                                            6 (12-2-6-2) 

  Thai Traditional Therapy II 

วตัถปุระสงค ์

1. สามารถประมวลและบรูณาการองคค์วามรู ้จากคมัภรีแ์พทยแ์ผนไทย 

2. สามารถเขา้ใจหลักการรักษาดว้ยศาสตรก์ารแพทยแ์ผนไทย 

3. สามารถเทยีบเคยีงอาการและโรคกบัศาสตรก์ารแพทยแ์ผนปัจจบุนัหรอืการแพทยท์างเลอืก 

คําอธบิายชุดวชิา 

การประมวลองคค์วามรู ้และบูรณาการจากคัมภรีแ์พทยแ์ผนไทย หลักการรักษาดว้ยศาสตรก์ารแพทยแ์ผนไทย 

การตรวจ การวนิิจฉัย การวเิคราะหส์มุฏฐาน การบําบัดโรค การป้องกันโรค การฟ้ืนฟ ูการใหคํ้าแนะนํา การสง่ต่อผูป่้วย 

และการเทยีบเคยีงอาการและโรคกบัศาสตรก์ารแพทยแ์ผนปัจจบุนัหรอืการแพทยท์างเลอืก 

55333  การฝึกปฏบิตัเิวชกรรมแผนไทย                                                         6 (12-2-24-2) 

        Practice in Thai Traditional Therapy 

วตัถปุระสงค ์

1. มทีกัษะในการซกัประวตั ิการตรวจรา่งกาย การวนิจิฉัย และการบําบดัโรคดว้ยศาสตรท์างการแพทยแ์ผนไทย 

2. มทีกัษะในการป้องกนัโรค การฟ้ืนฟ ูการใหคํ้าแนะนํา การบนัทกึขอ้มลู และการสง่ตอ่ผูป่้วยในสถานพยาบาล

และสถานบรกิารสขุภาพทางการแพทยแ์ผนไทย 

คําอธบิายชุดวชิา 

การฝึกปฏิบัตดิว้ยศาสตร์ทางเวชกรรมแผนไทย เกี่ยวกับการซักประวัต  ิการตรวจร่างกาย การวนิิจฉัย  

การบําบัดโรค การป้องกันโรค การฟ้ืนฟ ูการใหคํ้าแนะนํา การบันทกึขอ้มูล งานเวชระเบยีน การสง่ตอ่ผูป่้วย ทัง้ใน

สถานพยาบาลและสถานบรกิารสขุภาพทางการแพทยแ์ผนไทย 
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55334 เภสชักรรมแผนไทย 2                                                              6 (12-6-6-2) 

            Thai Traditional Pharmacy II 

วตัถปุระสงค ์

1. มคีวามรูค้วามเขา้ใจหลักคณาเภสชั 

2. มคีวามรูค้วามเขา้ใจหลักเภสชักรรม 

3. มคีวามรูค้วามเขา้ใจการจัดการรา้นยา 

4. มคีวามรูค้วามเขา้ใจหลักการและวธิกีารผลติยาแผนไทย 

   คําอธบิายชุดวชิา 

  คณาเภสชั จุลพกิัด พกิัดยา มหาพกิัด และพกิัดพเิศษโครงสรา้งตํารับยาและการวเิคราะหย์าไทย มาตรา

ชัง่ตวง วัด หลักเภสัชกรรม หลักการปรุงยาใหม้สีรรพคุณด ีการทําใหต้ัวยามพีษินอ้ยลง (การสะตุ ประสะ และฆ่าฤทธิ)์ 

การเก็บรักษายาทีป่รุงแลว้ การกําหนดอายุยา เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการผลติและการปรุงยา การใชอ้ปุกรณ์หรอืเครือ่งมอืทีใ่ช ้

ปรุงยาและการเก็บรักษา การจ่ายยาแผนไทย การบริหารรา้นยาแผนไทย การขึ้นทะเบียนตํารับยาแผนไทย 

หลักการและวธิีการผลิตยาแผนไทยในระดับอุตสาหกรรม การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ การควบคุมคุณภาพ

กระบวนการผลติยาสาํเร็จรูป กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัสมนุไพร การวจัิยทางดา้นเภสชักรรมแผนไทย 
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