คําอธิบายชุดวิชา
10103 ทักษะชีวิต
Life Skills
ทักษะในการดําเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม ความใฝรู การแสวงหาและพัฒนาความรูใหม ความสามารถในดาน
การจัดการ การใชเทคโนโลยี การใชเหตุผล การคิดวิเคราะห การแกปญหา การเจรจาตอรอง การประนีประนอม การ
ขจัดความเครียด คุณธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธ มารยาทและการสมาคม
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
โครงสราง ศัพท และสํานวนภาษาอังกฤษที่ใชในการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร
10141 วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมเพื่อชีวิต
Science, Technology and Environment for Life
แนวคิด ทฤษฎี ความคิดเชิงวิเคราะห กฎเกณฑและพัฒนาการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีธรรมชาติ
วิทยาที่เกี่ยวของกับมนุษย องคประกอบของรางกายมนุษย มนุษยกับสิ่งแวดลอม สุขภาพอนามัยและโภชนาการ
การประยุกต วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการดํารงชีวิต
10151 ไทยศึกษา
Thai Studies
ความเปนมาของวัฒนธรรมไทย การตั้งถิ่นฐาน การรับวัฒนธรรมจากภายนอก และกาประยุกตผสมผสาน
การจัดระเบียบสังคม การเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา วัฒนธรรม ศาสนาและพิธีกรรม ภาษาและวรรณคดี
ศิลปกรรม
10152 ไทยกับสังคมโลก
Thailand and the World Community
สภาวการณ แนวโน ม และลัก ษณะความสัม พันธ ท างเศรษฐกิจ สัง คม การเมือ งในสัง คมโลก สถานะของ
ประเทศไทยในสังคมโลก พลวัตของการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลกและผลกระทบตอประเทศไทย สภาพปญหาและ
สาเหตุของปญหาที่เกิดขึ้นในประเทศไทยอันเปนผลจากระแสโลกาภิวัตน รูปแบบและวิธีการในการเผชิญปญหาและ
ผลกระทบ
10161 ภาษาไทยเพื่อการสือ
่ สาร
Thai For Communication
ภาษากับการสือ
่ สาร บทบาทหนาที่ของภาษาในสังคม ความสัมพันธระหวางความคิดกับภาษา หลักการใช
ภาษาในการสื่อสารทั้งในดานทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน การพัฒนาทักษะ ภาษาเพื่อการสื่อสาร
ในสถานการณตางๆ
50101 วิทยาศาสตรพื้นฐาน
Integrated Basic Sciences
ความรู ท างคณิ ต ศาสตร วิ ท ยาศาสตร เพื่ อ อธิ บ ายปรากฏการณ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในธรรมชาติ โดยการนํ า เอา
คณิตศาสตรไปอธิบายการเปลี่ยนแปลงเชิงปริมาณและแกปญหาทางวิทยาศาสตร หลักการทางฟสิกสเพื่ออธิบาย
รูปแบบของพลังงานและการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ หลักการทางเคมีที่เปนพื้นฐานระดับอะตอมและโมเลกุลที่มี
อิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงตางๆ รวมทั้งชีวเคมีซึ่งเปนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระดับโมเลกุลของสิ่งมีชีวิต และ
กระบวนการดํารงชีวิต
50102 วิทยาศาสตรชีวภาพ
Integrated Basic Life Sciences
พื้นฐานทางโครงสรางของรางกาย โดยกลาวถึงกายวิภาคศาสตรระดับมหภาคและจุลภาค สรีรวิทยาของระบบ
ตางๆ ในรางกาย และการประสานงานของระบบตางๆ ในการปองกันโรค ความตานทานตามธรรมชาติ ภูมิคุมครองโรค
ตลอดจนคุณสมบัติ และความเกี่ยวของของแบคทีเรีย ไวรัส รา โปรโตซัว และหนอนพยาธิที่มีปญหาสุขภาพ
50103 สถิติและการวิจัยสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ
Statistics and Research in Health Sciences
คณิตศาสตรพื้นฐานและความรูทั่วไปทางสถิติ การแจกแจงความถี่ การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง และการวัด
การกระจาย ความน า จะเป น และการสุ ม ตั ว อย า ง การทดสอบสมมติ ฐ าน สหสั ม พั น ธ และสมการถดถอย สถิ ติ ชี พ
หลักการวิจัยเบื้องตนและกระบวนการวิจัย การประยุกตสถิติและการวิจัยในดานวิทยาศาสตรสุขภาพ
50301 การรักษาพยาบาลเบือ
้ งตน
Primary Medical Care
การซักถามและบันทึกประวัติผูปวย การตรวจรางกาย การตรวจทางหองปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรค การปฐม
พยาบาลเบื้องตน การชวยเหลือผูปวยกรณี ฉุกเฉิน การรักษาโรคตามขอบเขตที่กฎหมายและระเบียบของกระทรวง
สาธารณสุ ข กํ า หนดไว การใช ย าอย า งถู ก วิ ธี การให ค วามรู เ พื่ อ การดู แ ลสุ ข ภาพอนามั ย ด ว ยตนเองแก ผู ป ว ยและ
ครอบครัว ระบบสงตอผูปายเพื่อรักษาที่เหมาะสมเพื่อปองกันโรคแทรกซอน การปวยซ้ําและความพิการตางๆ

52203 อนามัยสิ่งแวดลอม
Environmental Health
การจัดหาน้ําสะอาดใหเพียงพอตอการใชบริโภคและอุปโภคของประชาชนในเมืองใหญและชนบทที่หางไกล
วิธีการกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ําโสโครกจากที่อยูอาศัย ชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ ในการ
สุขาภิบาลทัว่ ไป สระอาบน้าํ และแหลงเลนน้ํา การสุขาภิบาลอาหาร การควบคุมแมลงและสัตวแทะ การกําจัดและ
ปองกันอุบัติเหตุ รวมทั้งอันตรายที่เกิดจากยาฆาแมลงและกัมมันตภาพรังสีตอสิ่งแวดลอม
52204 กฎหมายสาธารณสุขและนิติเวชศาสตร
Public Health Law and Forensic Medicine
กฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด และกฎกระทรวงสาธารณสุขโดยทั่วไปทีใ่ ชในการบริหารงาน
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม รวมทั้งการเรียนรูการชันสูตรบาดแผล ชันสูตรพลิกศพ วิธีการเขียนรายงานชันสูตร
บาดแผล และรายงานชันสูตรพลิกศพ ตลอดจนการเปนพยานทางการแพทย
52302 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค
Epidemiology and Disease Control
แนวคิดพื้นฐานของวิทยาการระบาด ธรรมชาติของการเกิดโรคภัยไขเจ็บในแงนิเวศนวิทยาลักษณะและการ
กระจายของโรคภัยไขเจ็บตามลักษณะของบุคคล สถานที่ และเวลา วิธีวินิจฉัยปญหาสาธารณสุขในชุมชน
โรงพยาบาลและสถานประกอบการ การศึกษาหาสาเหตุของโรคภัยไขเจ็บ และปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเกิดโรคภัยไข
เจ็บ วิทยาการระบาดกับการปองกันและควบคุมโรคติดเชื้อ โรคไรเชื้อ โรคจากการประกอบอาชีพและภัย รวมทั้งการ
ประยุกตวิทยาการระบาดในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
52303 สุขศึกษาและการประชาสัมพันธงานสาธารณสุข
Health Education and Public Relations for Public Health Work
แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานทางพฤติกรรม แนวคิด ทฤษฎี หลักการและกระบวนการดําเนินงานสุขศึกษาและ
การประชาสัมพันธงานสาธารณสุข การวางแผนและประเมินผลงานสุขศึกษาและการประชาสัมพันธงานสาธารณสุขเพื่อ
การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพในกลุมเปาหมายตางๆ การเฝาระวังพฤติกรรมสุขภาพและการวิจัยทางสุขศึกษาและการ
ประชาสัมพันธงานสาธารณสุข
52304 โภชนาศาสตรสารธารณสุข
Nutrition in Health
ความรูด
 านอาหารและโภชนาการในเชิงแกปญหาแบบผสมผสานและเปนระบบ การใชอาหารในการรักษาโรค
ปองกันโรค และสงเสริมสุขภาพของทั้งบุคคล ครอบครัว และชุมชนใหดีขึ้น
52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
Occupational Health and Safety
ความหมาย ความสําคัญ องคประกอบและแนวคิดของานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การตระหนัก การ
ประเมินและการควบคุมสิ่งแวดลอมในการทํางาน พิษวิทยาและเออรกอนอมิกส สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ ความ
สูญเสียจากอุบต
ั ิเหตุ อัคคีภย
ั การปองกันอันตรายจาก เครื่องจักและไฟฟา การเฝาระวังสุขภาพและสิ่งแวดลอม การ
ประเมินความเสี่ยง มาตรการกระบวนการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
52306 การทํางานชุมชนดานสาธารณสุข
Public Health Work in the Community
แนวคิดและหลักการทํางานในชุมชนที่เกี่ยวของกับการระดมความรวมมือระหวางองคกร ภาครัฐ เอกชนและ
ชุมชน การสงเสริมบทบาทขององคกรชุมชนในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การพัฒนาทักษะที่จําเปนสําหรับการ
ทํางานชุมชนทั้งในดานความเปนผูนํา การวิเคราะหชุมชน การเขาถึงชุมชน การปรับใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมใน
ชุมชนและมนุษยสัมพันธ เพื่อการพัฒนาสาธารณสุขที่ยั่งยืนของประชาชนและชุมชน
52307 อนามัยครอบครัวในงานสาธารณสุข
Family Health in Public Health Work
แนวคิดพื้นฐานและความสัมพันธระหวางสุขภาพของบุคคล ครอบครัวและชุมชน การประยุกตทฤษฎีและ
หลักการดูแลสุขภาพตนเอง ทั้งดานการสงเสริมสุขภาพ การปองกันและควบคุมโรค การักษาพยาบาลและฟนฟูสภาพ
สงเสริมการมีทัศนคติที่ถูกตองและชื่นชมเห็นคุณคาสุขภาพของตนเอง ครอบครัวและชุมชน ทักษะการใหคําแนะนํา
และคําปรึกษาดานสุขภาพ ศึกษาความจําเปนของบริการสุขภาพตางๆ เพื่อชุมชน ทักษะการใหคําแนะนําและ
คําปรึกษาดานสุขภาพ ศึกษาความจําเปนของบริการสุขภาพตางๆ เพื่อชุมชน การพัฒนาการใหบริการสุขภาพที่บาน
ระบบสงผูปวยเพื่อการรักษาตอ บริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน ตลอดจนเรียนรูการเปลี่ยนแปลงของชุมชน การวางแผน
ครอบครัวและแนวทางปองกันโรคทางกาย และจิตใจของเด็กและปญหาประชากร ความจําเปนในการปฏิรูปบริการ
สุขภาพ การประกันสุขภาพ บทบาทของหนวยงานรับผิดชอบสุขภาพของชุมชน
52401 การวางแผนงานสาธารณสุข
Health Planning
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการวางแผนงานสาธารณสุข แนวคิด หลักการและกระบวนการวางแผน พัฒนา
สาธารณสุขของประเทศไทย ปจจัยที่ใชในการวางแผนงานสาธารณสุข การวิเคราะหสถานการณ การกําหนดปญหา
การกําหนดวัตถุ-ประสงค เปาหมาย และกลวิธี ของแผนพัฒนาสาธารณสุข การวางแผนโครงการสาธารณสุข การ
วางแผนเพื่อการปรับปรุง การปฏิบัติงานสาธารณสุข การวางแผนงานสาธารณสุข การควบคุมกํากับงาน การนิเทศงาน
และการประเมินผลแผนงานสาธารณสุข

52402 ประสบการณวิชาชีพสาธารณสุข
Professional Experience in Public Health
การประยุกตแนวคิดและหลักการทางการสาธารณสุขสูภาคปฏิบัติ การใชกรณีศึกษา และสถานการณจาํ ลอง
เพื่อวิเคราะหสถานการณ และปญหาทางการสาธารณสุข ในการยกระดับสุขภาพของประชากร การบูรณาการความรู
และประสบการณ ทางการสาธารณสุข เพื่อพัฒนาวิชาชีพสาธารณสุข จรรยาวิชาชีพสาธารณสุข การจัดกิจกรรมกลุม
สัมพันธเพื่อพัฒนาใหเปนผูท
 ค
ี่ ุณธรรม จริยธรรม และภาวะการเปนผูนําที่มป
ี ระสิทธิภาพ
53202 การสาธารณสุขทั่วไป
General Public Health
แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยและการสาธารณสุข ปญหา สาเหตุและการแกไขปญหาสาธารณสุขในชุมชน
และในประเทศ หลักและวิธีการดําเนินงานงานสงเสริมสุขภาพอนามัย การปองกันและควบคุมโรค และการฟนฟูสภาพ
ที่ครอบคลุมแกบุคคล ครอบครัว และชุมชน ทั้งในชุมชนโรงเรียนและสถานประกอบการ ในดานอนามัยแมและเด็ก
สุขภาพจิต โภชนาการ ทันตสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดลอม อนามัยโรงเรียนและอาชีวอนามัยในอันที่จะใหมีสุขภาพ
อนามัยที่ดีและมีคุณภาพชีวิต
53203 สุขภาพกับการพัฒนา
Health and Development
แนวคิด ปรัชญา และทิศทางของการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศที่สัมพันธกับการ
พัฒนาสุขภาพอนามัยของประชาชน การเปลี่ยนแปลงในความตองการทางสุขภาพของประชาชน นโยบายและ
กฎหมายทางสาธารณสุขที่มีผลตอสุขภาพ
รูปแบบบริการทางสุขภาพเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพ
รูปแบบบริการทางสุขภาพเพื่อการกระจายทรัพยากรทางสุขภาพอยางเทาเทียมกัน การพัฒนารูปแบบบริการทาง
สุขภาพเพื่อสนองตอบความตองการทางสุขภาพของประชาชน การพัฒนาบุคคลและชุมชนในการดูแลสุขภาพอนามัย
ของตนใหเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
53303 การจัดการสาธารณภัย
Disaster Management
แนวคิดเกี่ยวกับสาธารณภัย หลักการและแนวทางในการจัดการสาธารณภัย การวางแผนดําเนินการและการ
ประสานงานระหวางองคกรที่เกี่ยวของทั้งกอนเกิด ขณะเกิดและหลังเกิดสาธารณภัยชนิดตางๆ รวมทั้งการฝกซอม
จัดการสาธารณภัยและแนวทางการปฏิบัติในขณะเกิดและหลังเกิดสาธารณภัย
53304 การบริหารองคการและทรัพยากรสาธารณสุข
Organizational and Public Health Resources Management
ความหมาย รูปแบบ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับองคการ การจัดองคกรสาธารณสุข การอํานวยการ การ
ออกแบบงาน การกําหนดอํานาจหนาที่ การจัดอัตรากําลัง การประสานงานและควบคุมงาน การจูงใจและการปรับ
องคกรเพื่อคงความเปนเลิศ ประเภทและกระบวนการบริหารทรัพยากรสาธารณสุข การบริหารการเงินและการบัญชี
การบริหารพัสดุในองคกรสาธารณสุข
53305 การบริหารทรัพยากรมนุษยในงานสาธารณสุข
Management of Human Resources for Public Health Work
ทฤษฎี หลักการและแนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษยสําหรับงานสาธารณสุข สภาพปญหา ลักษณะ
ประเภท ปริมาณ คุณภาพทรัพยากรมนุษยที่จําเปนในงานสาธารณสุข กระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ในงานสาธารณสุขทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน รูปแบบและเทคนิคการบริหารทรัพยากรมนุษยในงานสาธารณสุข
53404 การบริหารระบบขอมูลขาวสารสาธารณสุข
Public Health Information Systems Management
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับระบบขอมูลขาวสารสาธารณสุข องคประกอบ และการบริหารจัดการระบบขอมูล
ขาวสารสาธารณสุข ความสัมพันธของระบบขอมูลขาวสารสาธารณสุขกับการพัฒนางานสาธารณสุข การวิเคราะห
ขอมูลขาวสารสาธารณสุข การประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร การใชประโยชนจากระบบงานและการ
พัฒนาระบบขอมูลขาวสารสาธารณสุข
53405 หลักเศรษฐศาสตรและเศรษฐศาสตรสาธารณสุข
Principles of Economics and Health Economics
ความหมาย ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร อุปสงค/อุทานทางดานสาธารณสุขของประชาชนการเปลี่ยนแปลง และ
การเติบโตทางดานเศรษฐกิจของประเทศ การลงทุนดานสุขภาพอนามัยของรัฐ ทั้งทางดานการสงเสริมคุณภาพ การ
ปองกันโรค การรักษาและการฟนฟูสภาพ ผลกระทบของความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจตอปญหาทางสาธารณสุข
การศึกษาเชิงปริมาณเพื่อการวางแผนงานสาธารณสุข การประเมินผลการใชจายงบประมาณทางสาธารณสุขของ
ภาครัฐ และการพัฒนางานสาธารณสุขตามแนวคิดทางเศรษฐศาสตร

53406 ประสบการณวิชาชีพบริหารสาธารณสุข
Professional Experience in Public Health Administration
ประยุกตหลักการและทฤษฎีการบริหารสาธารณสุขสูภาคปฏิบต
ั ิ การใชกรณีศึกษา สถานการณจาํ ลองและเกมส
บริหารเพื่อการจัดองคการบริหารสาธารณสุข การใชกฎหมายและระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของกับการบริหารงาน
สาธารณสุข ตลอดจนการใชขอมูลขาวสารสาธารณสุขเพื่อการบริหารสาธารณสุข การแกปญหาสาธารณสุขของชุมชน
อยางเปนระบบ การพัฒนาบุคลิกภาพตนเองใหเหมาะสมกับการเปนผูบริหารสาธารณสุข และมีทศ
ั นคติทด
ี่ ีตอวิชาชีพ
การเสริมสรางและพัฒนาภาวะผูนําในวิชาชีพ การสรางมนุษยสัมพันธและความสามารถในการทํางานรวมกันเปนหมู
คณะ การพัฒนาทักษะ การวิเคราะหและการตัดสินใจในการแกปญหาการบริหารสาธารณสุข รวมทั้งการเสริมสราง
คุณธรรมและจรรยาวิชาชีพที่เหมาะสมสําหรับผูบริหารสาธารณสุข
54102 การบริหารงานความปลอดภัย
Safety Management
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารความปลอดภัย แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุและปองกันอุบัติเหตุโดย
อาศัยหลักการบริหารความปลอดภัย การตรวจความปลอดภัย การขจัดอันตรายและการปองกันอันตราย การสอบสวน
อุบัติเหตุ การจัดระบบขอมูลขาวสารความปลอดภัย การประกันการประสบอันตราย การอบรมความปลอดภัย การ
ควบคุมความสูญเสีย การประชาสัมพันธ งานความปลอดภัยและการรณรงคความปลอดภัยในการทํางาน
54103 หลักความปลอดภัยในการทํางาน
Principles of Safety at Work
ลักษณะและมูลเหตุของอันตรายจากภาชนะความดัน เครื่องจักร ไฟฟาและอัคคีภัย เทคนิคในการตรวจสอบ
และควบคุมปองกันอันตรายจากสิ่งดังกลาว หลักการใชเครื่องมือ และเครื่องมือกลอยางปลอดภัย หลักการและระบบ
การทํางานเฉพาะกิจที่อาจเปนอันตราย หลักการจัดความปลอดภัยในงานกอสรางในงานอุตสาหกรรมและในสํานักงาน
หลักการเคลื่อนยายและจัดเก็บวัสดุอยางปลอดภัย หลักการจัดการจราจรและการขนสง การจัดหาและการใชอุปกรณ
ปองกันอันตรายสวนบุคคล การวางแผนรับเหตุฉุกเฉิน การบํารุงรักษาความเปนระเบียบเรียบรอยและสุขาภิบาลในสถาน
ประกอบการ
54104 สุขศาสตรอุตสาหกรรมพื้นฐาน
Fundamentals of Industrial Hygiene
ลักษณะและสภาพของสิ่งแวดลอมในการทํางานที่ไมเหมาะสมและเปนอันตรายตอสุขภาพของผูปฏิบัติงาน
หลักการและวิธก
ี ารในการสืบคน ประเมินและควบคุมสิ่งคุกคามสุขภาพอนามัยของผูปฏิบัตงิ าน เพื่อกอใหเกิดสภาพ
ของสิ่งแวดลอมในการทํางานที่เหมาะสมและเอื้ออํานวยตอการควบคุมปองกันโรคและอันตรายจากการทํางาน และ
สงเสริมใหผูปฏิบัติงานสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
54105 กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขภาพของผูประกอบอาชีพ
Occupational Health and Safety Law
วิวัฒนาการของกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขภาพของผูประกอบอาชีพในงานอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม
เกษตรกรรม และสาขาอื่นๆ กฎหมายแรงงานที่เกี่ยวกับการคุมครองแรงงานทั่วไป แรงงานหญิงและเด็ก ความ
ปลอดภัยในการทํางาน และกองทุนเงินทดแทน พระราชบัญญัติโรงงานและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับความปลอดภัย
และสุขภาพ การตรวจตราและการบังคับใหปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขภาพ หลักเกณฑ
พื้นฐานในการออกกฎหมายสากล การศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายที่เกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขภาพของประเทศที่
พัฒนากับประเทศที่กําลังพัฒนา
54106 พิษวิทยาและเวชศาสตรอุตสาหกรรม
Toxicology and Industrial Medicine
ความหมาย ความเปนมา ความสําคัญ และขอบเขตของงานพิษวิทยาและเวชศาสตรอุตสหากรรม
กระบวนการเปนพิษของสารเคมี หลักการทดสอบและการกําหนดมาตรฐานสารเคมีในสิ่งแวดลอมและในรางกายมนุษย
ดัชนีอันตราย หลักการเฝาระวังสุขภาพอนามัยของผูประกอบอาชีพ ความรูทั่วไปเกี่ยวกับโรคจากการประกอบอาชีพ
และวิธีการวินิจฉัยเบื้องตน โรคจากการประกอบอาชีพเนื่องจากสิ่งแวดลอมทางเคมี ทางกายภาพ และทางชีวภาพบาง
ประเภท โรคจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โรคผิวหนังและโรคมะเร็งจากการประกอบอาชีพ โรคปอดจากการ
ประกอบอาชีพ และโรคเกี่ยวกับระบบ การเคลื่อนไหวและกลามเนื้อที่เกิดจากการทํางาน
54107 การฝกปฏิบัติงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และเออรกอนอมิคส
Practice in Occupational Health, Safety and Ergonomics
การฝกปฏิบัติเสริมทักษะที่เกี่ยวกับการทํางานในสถานประกอบการ ฝกปฏิบัติในการประเมินและควบคุม
อันตรายจากการทํางาน การตรวจดานความปลอดภัย การปองกันอัคคีภัย การบันทึกขอมูลขาวสารดานความปลอดภัย
การประเมินและวิเคราะหสิ่งแปดเปอนในอากาศ การจัดสภาพการทํางานที่เหมาะสม
54109 เออรกอนอมิคสและจิตวิทยาในการทํางาน
Ergonomics and Work Psychology
การจัดสภาพการทํางาน การสื่อความหมายระหวางคนกับคน คนกับเครื่องจักร และการจัดสภาพแวดลอมใน
การทํางาน จิตวิทยาที่เกี่ยวกับการทํางาน วิธีการประเมินปญหาสุขภาพจิต และการสงเสริมสุขภาพจิตเพื่อใหปรับตัว
เขากับสภาพการทํางาน การออกแบบวิธีการทํางาน สถานที่ทํางานใหเหมาะสมกับลักษณะงาน แนวทางแกปญหาดาน
เออรกอนอมิคสและจิตวิทยาในการทํางาน

54110 การจัดสวัสดิการเพื่อสุขภาพของพนักงานและครอบครัว
Health and Welfare Facilities for Workers and Family
การจัดสวัสดิการเพื่อสุขภาพของพนักงานและครอบครัว สภาวะตางๆ ที่เกี่ยวของกับสุขภาพของพนักงาน
รูปแบบการจัดบริการสุขภาพ สวัสดิการดานสุขภาพในสถนประกอบการ วิธีการเฝาระวังสุขภาพของพนักงาน การดูแล
สุขภาพกลุมแรงงานพิเศษ การปฐมพยาบาล การรักษาพยาบาลเบื้องตน การใชยาที่จําเปน การจัดหนวยบริการสุขภาพ
ในสถานประกอบการอยางมีประสิทธิภาพ
54111 ประสบการณวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
Professional Experience in Occupational Health and Safety
การประยุกตแนวคิดและหลักการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยไปสูภาคปฏิบัติ การประสานงานการนิเทศ
งาน การควบคุมคุณภาพงาน การวิเคราะหสถานการณและปญหาดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่เกี่ยวของกับ
ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การบูรณาการความรูและประสบการณเพื่อพัฒนาวิชาชีพ จรรยาวิชาชีพ การจัด
กิจกรรมกลุมสัมพันธ เพื่อพัฒนาใหเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และภาวะการเปนผูนําที่มีประสิทธิภาพ
55301 การวิจย
ั สําหรับการแพทยแผนไทย
Research in Thai Traditional Medicine
หลักและวิธีการวิจัยเบื้องตน ทัง้ ในเชิงปริมาณ และคุณภาพ การประยุกตสถิติและระเบียบวิธีการวิจัยไปใช
เปนแนวทางในการวิจัยทางดานการแพทยแผนไทยที่กอใหเกิดการเรียนรูดว ยตนเอง การประยุกตผลงานวิจัยทางการ
แพทยแผนไทยไปใชในการปฏิบัติงาน หลักและวิธีการสืบคนสารสนเทศทางการแพทยแผนไทย
55302 วิทยาศาสตรในการแพทยแผนไทย
Related Sciences in Thai Traditional Medicine
องคความรูทางวิทยาศาสตรทใี่ ชอธิบายความเปนเหตุเปนผลของการแพทยแผนไทยในการตรวจวินิจฉัย ให
การรักษา การสงเสริมสุขภาพ การควบคุมปองกันโรค และการฟนฟูสภาพ
55303 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาการแพทย
Social Science and Medical Anthropology
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ระบบความเชื่อเกี่ยวกับสุขภาพ ความเจ็บปวย และการ
ใชบริการสุขภาพ แบบแผนพฤติกรรมที่มีผลตอการเจ็บปวยเปนโรคและวัฒนธรรมการดูแลสุขภาพ การสืบทอดภูมิ
ปญญาการแพทยพื้นบานไทย วิวัฒนาการการใชภาษาและสื่อในการสืบทอดภูมิปญญาการแพทยพื้นบานนานาชาติที่
เปนทางเลือกในการดูแลสุขภาพ วิธีการอนุรักษและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยพื้นบานโดยการประยุกตความรูทาง
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาการแพทย
55304 แนวคิดและทฤษฎีการแพทยแผนไทย
Concept and Theory of Thai Traditional Medicine
ปรัชญาแนวความคิดการแพทยแผนไทย
วิวัฒนาการทางการแพทยแผนไทย ทฤษฎีการแพทยแผนไทย
คัมภีรทางการแพทยแผนไทย องคความรูของการแพทยแผนไทย ศัพททางการแพทยแผนไทย สถานการณและ
แนวทางการพัฒนาการแพทยแผนไทย
55305 ธรรมมานามัย
Dhammanamai
แนวคิดธรรมมานามัย หรือการสงเสริมสุขภาพแบบองครวมโดยเนนกาย จิต สังคม และสิ่งแวดลอม การ
ประยุกตหลักการดูแลสุขภาพแบบธรรมชาติ ประกอบดวยกายานามัย ชีวิตานามัย จิตตานามัยเพื่อการดูแลสุขภาพใน
งานสาธารณสุขมูลฐาน และการผดุงครรภแผนไทย
55306 เภสัชพฤกษศาสตร
Pharmaceutical Botany
สัณฐานวิทยาของพืช
พฤกษานุกรมวิธาน การเพาะปลูก การขยายพันธุพืชสมุนไพร สมุนไพรในงาน
สาธารณสุขมูลฐาน เภสัชพฤกษเคมี สารสําคัญในพืชสมุนไพร พิพิธภัณฑพืช เครื่องยาไทยและเทศ ขอมูลการ
วิจัยทางเภสัชพฤกษศาสตรที่สําคัญ
55307 การฝกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตรและเภสัชกรรมแผนไทย
Practice in Pharmaceutical Botany and Thai Traditional Pharmacy
การฝกปฏิบัติทางเภสัชพฤกษศาสตร การดูเอกลักษณทางมหาทัศนทั้งพืชสดและแหง การสํารวจปาศึกษา
พืชสมุนไพร การเก็บตัวอยางพืชสมุนไพร การจัดทําพิพิธภัณฑพืช การขยายพันธุพืชสมุนไพร การใช การดูแล
รักษาเครื่องมือปรุงยา การควบคุมคุณภาพยา การเตรียมเภสัชวัตถุ ศิลปะในการปรุงยารูปแบบตางๆ การแตงสี
กลิ่น และรส
55308 เวชกรรมแผนไทย
Thai Traditional Therapy
ศึกษาคัมภีรการแพทยแผนไทยที่เกี่ยวกับไข โรคปาก หู คอ จมูก ตา โรคผิวหนัง ลม ฝ โรคเกี่ยวกับกษัยหรือ
การสึกหรอของรางกาย โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินปสสาวะ รวมทั้งการวิเคราะหความ
สอดคลองและเปรียบเทียบสาเหตุ อาการและอาการแสดง การวินิจฉัยโรค การบําบัดโรคของการแพทยแผนไทยกับ
การแพทยแผนปจจุบัน และการสงตอผูปวย

55309 จรรยาวิชาชีพและกฎหมายเกี่ยวกับการแพทยแผนไทย
Ethics and Laws Related to Thai Traditional Medicine
คุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทย ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย กฎหมายที่
เกี่ยวของกับการแพทยแผนไทยในการประกอบโรคศิลปะ การคุมครองผูบริโภคดานยา อาหาร เครื่องสําอาง
สถานพยาบาล วัตถุมีพิษและสิ่งเสพยติด พ.ร.บ. คุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย และกฎหมายอื่นๆ
ที่เกี่ยวของกับการประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทย
55310 นวดแผนไทย
Thai Traditional Massage
ประวัตค
ิ วามเปนมาของการนวด กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาสําหรับการนวด ทฤษฎีพื้นฐานการนวดไทย
หลักและวิธีการนวดแผนไทย แบบราชสํานัก แบบเชลยศักดิ์ ภูมิปญญาพื้นบาน การนวดสวนตางๆ ของรางกาย การ
นวดเพื่อการสงเสริมสุขภาพ การนวดเพื่อการบําบัดโรค
55311 การฝกปฏิบัติเวชกรรมและนวดแผนไทย
Practice in Thai Traditional Therapy and Massage
การฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการซักประวัติ การตรวจรางกาย การวินิจฉัย การบําบัดและการสงเสริมสุขภาพ การ
ปองกันโรค และการฟนฟูสภาพทั้งในสถานพยาบาลและชุมชนในลักษณะตางๆ การจัดสถานที่ การเตรียมและ
บํารุงรักษาอุปกรณการนวด อบ ประคบ การฝกปฏิบัติการนวดเพื่อการสงเสริมสุขภาพ บําบัดโรคและฟนฟูสภาพ
55312 ประสบการณวิชาชีพการแพทยแผนไทย
Professional Experience in Thai Traditional Medicine
การประยุกตแนวคิดทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับการบริหารองคการและการทํางานเปนทีมในการปฏิบัติงาน
การแพทยแผนไทย การสรางเสริมคุณธรรมและจรรยาวิชาชีพ การใชกระบวนการแกไขปญหาและพัฒนาการปฏิบต
ั งิ าน
อยางเปนระบบ ตามกิจกรรมที่กําหนดใหในลักษณะบูรณาการความรูทางการแพทยแผนไทย
56201 โรคติดตอและโรคไมตด
ิ ตอ
Communicable Disease and Non-Communicable Disease
สาเหตุของการเกิดโรคติดตอและโรคไมติดตอที่พบบอยในประเทศไทย วิทยาการระบาด การติดตอหรือการ
แพรกระจายของโรค ลักษณะทางคลินิก และการวินิจฉัย รวมทั้งการรักษา ตลอดจนการปองกันและควบคุมกลุม
โรคติดตอที่ปองกันไดดวยการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค โรคติดตอที่เกิดจากการสัมผัส โรคติดตอระบบทางเดินหายใจ
โรคติดตอเกี่ยวกับปญหาสุขภาพจิต โรคระบบหัวใจหลอดเลือดและเบาหวานโรคมะเร็งและโรคไมติดตอทั่วไป โรคที่
เกี่ยวกับมลพิษสิ่งแวดลอม และโรคกลุมพันธุกรรม รวมทั้งการบาดเจ็บ ตลอดจนโทษจากสารเสพติด พิษจากพืชและ
สัตว
57203 ทางเลือกสําหรับผูบริโภคทางสาธารณสุข
Alternative Way for Health Consumer
แนวคิดเกี่ยวกับชีวิตและธรรมชาติ ปรัชญาการดํารงชีวิต คุณภาพชีวิต การบริโภคทางสาธารณสุขและสุขภาพ
การดูแลรักษาสุขภาพแบบองครวม อาหารกับสุขภาพ วิธีการรักษาโรคโดยวิธีธรรมชาติ การดําเนินชีวิตใหยืนยาวและ
เปนสุข ทางเลือกในการฟนฟูสุขภาพภายหลังการเจ็บปวย ทางเลือกในการใชบริการทางการแพทยและสาธารณสุข
การเลือกอาหารเพื่อการรักษาโรค การงดใชวัตถุที่เปนอันตรายตอสุขภาพ สมุนไพรเพื่อการสงเสริมสุขภาพ สมุนไพรที่
ใชในการรักษาโรค
57301 การบริหารงานคุมครองผูบริโภคทางสาธารณสุข
Management in Health Consumer Protection
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานคุมครองผูบริโภค การจัดองคกรการบริหาร การคุมครองผูบริโภคดาน
สาธารณสุขทั้งภาครัฐและเอกชน การบริหารงานคุมครอง ผูบริโภคดานอาหาร ยา เครื่องสําอาง วัตถุเสพติดวัตถุ
อันตราย เครื่องมือแพทย การโฆษณาที่เกี่ยวของ คุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยในการบริโภคอาหารยา
เครื่องสําอาง วัตถุเสพติด วัตถุอันตราย เครื่องมือแพทย การเฝาระวังและระบบขอมูลขาวสารในการคุมครองผูบริโภค
การตรวจสอบคุณภาพ และความปลอดภัยเบื้องตนของผลิตภัณฑ แนวโนมในการคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุขใน
อนาคต

