
 

 

 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
หลกัสูตรสำธำรณสุขศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำสำธำรณสุขชุมชน 

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำหมวดวิชำศึกษำท่ัวไป 
      1.1  กลุ่มวิชำรู้คิด 
 

100-400 กำรคิดเชิงค ำนวณ  
Computational Thinking 

3(2-2-5) 

 ศึกษาทกัษะการคิดเชิงค านวณในการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและเป็น
ระบบ ทกัษะในการคน้หาขอ้มูลหรือสารสนเทศ ประเมิน จดัการ วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
และน าสารสนเทศไปใชใ้นการแกปั้ญหา ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารอย่าง
ปลอดภยั รู้เท่าทนั มีความรับผิดชอบ มีจริยธรรม 
 

 

100-401 กำรออกแบบกำรคิดเพ่ือกำรวำงแผนชีวิตและอำชีพ 
Design Thinking for Life and Career Planning 

3(2-2-5) 

 ศึกษาความส าคญัของการคิดและการตดัสินใจ การออกแบบการคิด เพื่อการวางแผนชีวิต
อย่างมีภู มิคุ ้มกัน การรู้จักและเข้าใจตนเองและผู ้อ่ืน การพัฒนาความฉลาดร่วม             
การตั้งเป้าหมายชีวิตและอาชีพท่ีสอดคลอ้งกับคุณลักษณะส่วนตน การยอมรับความ
ผิดหวงัเพื่อสร้างคุณค่าในการด าเนินชีวิต ฝึกปฏิบติัการออกแบบการคิดเพื่อการวางแผน
ชีวิตและอาชีพ 
 

 

100-402 ภูมิปัญญำไทยกบักำรสร้ำงสรรค์ท้องถิ่นภำคใต้ 
Thai Wisdom and Local Creativity in Southern Thailand 

3(3-0-6) 

 ศึกษาประวติัความเป็นมา ความเช่ือ  สังคม ศิลปวฒันธรรม ประเพณี ภาษาถ่ิน และ              
อตัลกัษณ์ทอ้งถ่ินของภูมิปัญญาไทยภาคใต ้วิธีการสร้างสรรค์หรือการออกแบบต่าง ๆ 
ของท้องถ่ินภาคใต้ เช่น งานหัตถกรรม การออกแบบผลิตภัณฑ์ การตกแต่งประดับ
ประดา รวมถึงการดดัแปลงวสัดุ เพื่อแกปั้ญหาในการด ารงชีวิตประจ าวนั โดยการสังเกต
จากส่ิงแวดลอ้มใกลต้วั และเก็บขอ้มูลดว้ยเทคนิคต่าง ๆ และน าไปประยุกต์ใช้กบัการ
ด ารงชีวิตจนประสบความส าเร็จในอาชีพ 
 
 
 

 



 

 

 

100-403 กำรคิดอย่ำงเป็นระบบ  
Systematic Thinking 

3(2-2-5) 

 ศึกษาปัจจัยพื้ นฐานทางด้านชีววิทยาท่ีมีผลต่อพฤติกรรม  การคิดเพื่อการพัฒนา
พฤติกรรม องค์ประกอบและล าดับขั้นตอนการคิดอย่างเป็นระบบ การพฒันาทักษะ           
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเชิงสถิติเพื่อการ
ตดัสินใจ ตลอดจนแกไ้ขปัญหาอยา่งชาญฉลาด การฝึกปฏิบติัเพื่อพฒันาทกัษะการคิด 
 

 

100-404 พลงัชีวิตแห่งกำรคิดเชิงบวก  
Power of Positive Thinking  

3(2-2-5) 

 ศึกษาความส าคญัของการคิดเชิงบวก องค์ประกอบหลกัของการคิดเชิงบวกและเชิงลบ
ต่อการพฒันา การสร้างแรงบนัดาลใจ ความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผูน้ า 
พลงัของการคิดเชิงบวกส าหรับคนหนุ่มสาว ฝึกปฏิบติัการพฒันาการคิดเชิงบวก  และ  
การประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั 
 

 

100-405 กำรคิดสร้ำงสรรค์เพ่ือกำรจัดกำรคุณค่ำ  
Creative Thinking for Value Management 

3(2-2-5) 

 ศึกษาเก่ียวกบัสมองและเชาวน์ปัญญาท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้วิวฒันาการแนวคิดยุคใหม่ 
การพัฒนาทักษะการเรียน รู้ในศตวรรษท่ี  21 การคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
องคป์ระกอบของการคิดสร้างสรรค ์คุณลกัษณะของผูมี้ความคิดสร้างสรรค ์ การประเมิน
เพื่อการจดัการคุณค่าอยา่งสร้างสรรค ์ฝึกปฏิบติัการพฒันาทกัษะการคิดสร้างสรรค์ 
 

 

100-406 ศิลปะกบัวิทยำศำสตร์ 
Arts and Sciences 

3(2-2-5) 

 ศึกษาและฝึกปฏิบติังานศิลปะตามหลกักระบวนการทฤษฎีศิลป์  การถ่ายทอดจากส่ิงท่ี
เห็นด้วยเทคนิคทางด้านศิลปะ เช่น การวาด การป้ัน การพิมพ์ เป็นต้น  เพื่อน ามา
ประยุกต์ใช้ในหลกัการดา้นวิทยาศาสตร์สมยัใหม่  และแสดงความเก่ียวขอ้งกนัระหว่าง
ศิลปกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได ้
 

 

100-407 ดูหนังฟังเพลง  
Movie and Music Studies 

3(2-2-5) 

 ศึกษาแนวคิดท่ีเกิดขึ้นในหนัง และดนตรี ประกอบภาพยนตร์ ฝึกปฏิบติัวิเคราะห์เพลง
ประกอบจากการฟังและดูหนงั เรียนรู้จากงานศิลปะ ผา่นภาพ แสง เสียง 
 
 

 



 

 

 

100-408 ดนตรีสำกล 
Western Music 

3(2-2-5) 

 ศึกษาทฤษฎี หลกัการและวิธีการร้องเพลง เล่นดนตรี ท่ีถูกตอ้งโดยการปฏิบติั เพื่อการ
น ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั รวมถึงการเรียนรู้ถึงกฎหมายลิขสิทธ์ิของเสียงหรือ
ดนตรี 
 

 

100-409 กำรออกก ำลงัเพ่ือสุขภำพ 
Exercise for Health 

3(3-0-6)    

 ศึกษาทฤษฎี หลกัการ และวิธีการจดักิจกรรมการออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ วิเคราะห์และ
ดดัแปลงกิจกรรมกีฬาและเกมต่าง ๆ ทั้งในร่มและกลางแจง้ให้เหมาะสมกบัสภาพของ  
แต่ละบุคคล ความรู้เก่ียวกบัการออกก าลงักายท่ีถูกวิธี  หลกัการทัว่ไปในการออกก าลงั
กายและการเล่นกีฬาท่ีเหมาะสมกบั เพศ วยั สภาพร่างกาย สภาพความเจ็บป่วย        

 

 

    1.2  กลุ่มวิชำรู้ธรรม 
 

 

100-420 กำรพฒันำเศรษฐกจิ สังคม และส่ิงแวดล้อมที่ย่ังยืน  
Development of Sustainable Economy, Society, and Environment 

3(3-0-6)    

 
ศึกษาเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืน ความส าคญัของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
ความสัมพนัธ์เชิงระบบระหว่างส่ิงมีชีวิตกับส่ิงแวดลอ้ม ความหลากหลายทางชีวภาพ
และแนวทางการอนุรักษ์ แนวคิดศาสตร์พระราชา ทุนทางสังคม กิจการเพื่อสังคม 
เศรษฐกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน การท่องเท่ียวโดยชุมชน และการประยุกตใ์ช้ในบริบท
สังคมไทยและสังคมโลก 

 

 

100-421 พลเมืองโลกในยุคดิจิทัล   
Digital and Global Citizen     

3(3-0-6)    

 ศึกษาความหมาย บทบาท สิทธิและหนา้ท่ีของพลเมืองดี สิทธิมนุษยชน แนวปฏิบติัตาม
กรอบรัฐธรรมนูญและกฎหมายในชีวิตประจ าวนั การมีส่วนร่วมในการป้องกัน แกไ้ข
ปัญหาเศรษฐกิจ  สังคม  การเมืองการปกครอง ทั้งในระดบัทอ้งถ่ิน ประเทศ และระดบั
โลก ตลอดจนการมีทักษะความรู้ การมีส่วนร่วมรับผิดชอบในฐานะพลเมืองท่ีดีของ
สังคมยุคดิจิทลั ความปลอดภยัในโลกดิจิทลั  ความเป็นส่วนตวั สิทธิของพลเมืองดิจิทลั 
เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ โอกาสทางการเมือง โอกาสในการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเอง 
 
 
 
 

 



 

 

 

100-422 กำรปรับตัวทำงสังคม  
Social Adjustment 

3(3-0-6)    

 ***ส ำหรับนักศึกษำสหกจิศึกษำ  
 ศึกษาหลกัการ  แนวคิด ในการด าเนินชีวิตในสังคมและระบบการท างาน  จริยธรรมใน

วิชาชีพ หลกัการครองตน ครองคน ครองงาน มารยาททางสังคม การพฒันาบุคลิกภาพ  
การใชภ้าษา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่ือสาร  การสร้างมนุษยสัมพนัธ์  การท างาน
ร่วมกันในองค์กร และระบบบริหารงานอย่างมีคุณภาพในสถานประกอบการเพื่อการ
เตรียมสู่กระบวนการสหกิจศึกษาหรือการท างานในอนาคต 
 

 

100-423 สุนทรียภำพกบัชีวิต  
Aesthetics and Life 

3(3-0-6)    

 ศึกษาการสร้างความเขา้ใจ การเรียนรู้ การสร้างประสบการณ์สุนทรียภาพ  และการรับรู้
พื้นฐานสุนทรียศาสตร์ของศิลปะ โดยอาศยัหลกัการพื้นฐานของสุนทรียศาสตร์แขนง
ต่าง ๆ เพื่อน าไปสู่ความซาบซ้ึงในคุณค่าด้านความงามและด้านอ่ืน ๆ ของศิลปกรรม 
ภาษาของศิลปะ จนสามารถเขา้ใจศิลปะ มองเห็นตนเอง หยัง่เห็นความสัมพนัธ์เชิงคุณค่า
และความหมายของชีวิตในการด ารงอยูเ่พื่อการสร้างสรรค์ 
 

 

100-424 ควำมสมดุลของชีวิต 
Life Wellness 

3(3-0-6)    

 ศึกษาการดูแลสุขภาพตนเองแบบองค์รวม  ทั้ งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และ             
จิตวิญญาณ การใช้ชีวิตในสังคมอย่างเป็นสุข การจดัการความเครียด การบริหารเวลา   
การบริหารการเงิน การออม การลงทุน การสร้างความมัน่คงทางอารมณ์ และการเผชิญ
กบัโรคซึมเศร้า ตลอดจนการเขา้ใจตนเองและการปรับตวัเม่ือเผชิญกบัปัญหาทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม  
 

 

   1.3  กลุ่มวิชำรู้ส ำเร็จ 
 

100-440 ภำษำองักฤษเพ่ือกำรส่ือสำร   
English for Communication 

3(2-2-5) 

 
 
 
 

ศึกษาเรียนรู้และฝึกฝนภาษาอังกฤษทั้ ง 4 ทักษะอย่างบูรณาการ  เพื่อให้ผู ้เรียนมี
ความสามารถท่ีเพียงพอส าหรับการโตต้อบกบัผูท่ี้พูดภาษาองักฤษเก่ียวกบัหวัขอ้ท่ีคุน้เคย
และสามารถเช่ือมโยงไปสู่หัวขอ้ท่ีสนใจส่วนบุคคล เช่น การท างาน ท่องเท่ียว เวลาว่าง 
เป็นตน้ 
 
 

 



 

 

 

100-441 ภำษำองักฤษเพ่ือกำรท ำงำน  
English for Work 

3(2-2-5) 

 
 
 
 
 

ศึกษาภาษาองักฤษส าหรับการท างาน ไดแ้ก่ ภาษาท่ีใช้ในการสมคัรงาน เช่น การอ่าน
โฆษณาสมคัรงาน การกรอกใบสมคัรงาน  การเขียนจดหมายสมคัรงานและขอ้มูลส่วน
บุคคล การเตรียมภาษาส าหรับการสอบสัมภาษณ์งาน ภาษาและการส่ือสาร ในส านกังาน 
การประชุม การใชโ้ทรศพัท ์และการน าเสนอในการท างาน 
 

 

100-442 ส่ิงแวดล้อมกบักำรด ำเนินชีวิต  
Environment and Lifestyle  

3(3-0-6)    

 ศึกษาความส าคญัของส่ิงแวดลอ้ม ปัญหา ผลกระทบท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้มจากการด าเนิน
ชีวิต การเปล่ียนแปลงทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม นิเวศวิทยา และ ภยัพิบติั จิตส านึก
และจริยธรรมทางส่ิงแวดลอ้ม ประยุกต์ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศในการรักษา
ดุลยภาพของส่ิงแวดลอ้ม และใชน้วตักรรมเพื่อการแกปั้ญหา 
 

 

100-443 นวัตกรรมกบักำรเป็นผู้ประกอบกำร  
Innovation and Entrepreneurship 

3(3-0-6)    

 ศึกษาการพฒันาองค์การ ความเป็นผูป้ระกอบการ การคิดเชิงนวตักรรม ตลอดจนการ
เปล่ียนพฤติกรรมของบุคคลในองค์การให้คิดนอกกรอบ บริหารจัดการส่ิงใหม่ ๆ                 
การส่ือสารท่ีซับซ้อนและการเป็นแรงงานแห่งโลกอนาคตท่ีผสมผสานสร้างความแปลก
ใหม่ในการจดัการ อนัจะส่งผลต่อการด าเนินงานในองคก์ารกระบวนการการสร้างธุรกิจ
ท่ีมุ่งเนน้นวตักรรมแบบยัง่ยนื 
 

 

100-444 ทักษะควำมเข้ำใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล     
Digital Literacy  

3(3-0-6)    

 ศึกษาความเขา้ใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั การส่ือสารในยุคดิจิทลั การท าธุรกรรม
ออนไลน์ สังคมออนไลน์ การเรียนรู้และการสืบคน้จากส่ือดิจิทลั การวิเคราะห์และรู้เท่า
ทนัส่ือ น าเสนอในรูปแบบดิจิทลั  ผลกระทบ ความปลอดภยั คุณธรรมจริยธรรม และ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชส่ื้อและเทคโนโลยดิีจิทลั 
 

 

100-445 นวัตกรรมดนตรีเพ่ือกำรพฒันำเศรษฐกจิ  
Music Innovation for Economic Development 

3(3-0-6)    

 ศึกษาการออกแบบนวตักรรมเสียงในรูปแบบต่าง ๆ ส าหรับการน ามาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั และเพื่อพฒันาเศรษฐกิจ และการน าดนตรีไปประกอบอาชีพ 
 

 



 

 

 

100-446 ภำษำไทยส ำหรับอุดมศึกษำ  
Thai for Higher Education 

3(2-2-5) 

 ศึกษาการใช้ภาษาไทยเพื่อการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ฟังบรรยายทางวิชาการ             
จับใจความ  สรุปความ  และน าเสนอด้วยการพูดหรือเขียน  ศึกษาค้นควา้ความรู้จาก        
การอ่านส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ืออิเล็กทรอนิกส์ วิเคราะห์ สังเคราะห์ น าเสนอดว้ยการพูดและ         
การเขียนโดยค านึงถึงคุณธรรมจริยธรรม และมารยาทในการส่ือสาร 
 

 

100-447 ภำษำองักฤษพื้นฐำน  
Remedial English 

0(2-2-5) 

 **ส าหรับนกัศึกษาวิทยาลยันานาชาติดิษยะศริน  
 ศึกษารายวิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษในด้านการฟัง การพูด การอ่าน  การเขียน 

ไวยากรณ์ และค าศพัท์ ให้นักศึกษามีศกัยภาพในการเรียนรายวิชาภาษาองักฤษเฉพาะ
ดา้นท่ีตอ้งใชท้กัษะท่ีสูงขึ้น หรือหลกัสูตรท่ีเรียนภาษาองักฤษ 
 

 

100-448 ภำษำต่ำงประเทศ  
Foreign Languages 

3(2-2-5) 

 ศึกษาเรียนรู้และฝึกฝนภาษาต่างประเทศ ไดแ้ก่ ภาษามลาย ูภาษาจีน เพื่อใชใ้นการส่ือสาร           
เบ้ืองตน้ทั้ง  4 ทกัษะ ไดแ้ก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ในหวัขอ้เก่ียวกบัชีวิต         
ประจ าวนั เช่น การทกัทาย กิจกรรมยามวา่ง การซ้ือส่ิงของ เป็นตน้ 
  

 

2. กลุ่มวิชำชีพเฉพำะ 
2.1 กลุ่มพื้นฐำนวิชำชีพ  

                2.1.1 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์      
503-101 วิทยำศำสตร์ส ำหรับสำธำรณสุข 3(2-2-5) 

 Science for Public Health  
 ศึกษาหลกัการ กระบวนการ และการประยุกต์วิทยาศาสตร์ ทั้ ง เคมี  ฟิสิกส์  ชีววิทยา  

และวิทยาศาสตร์อ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และบูรณาการใช้กับงาน
สาธารณสุข ทั้งมีการฝึกทดลองเก่ียวกบัเน้ือหาเคมีทางสาธารณสุข 

 

   
503-148 ชีวเคมีในงำนสำธำรณสุข 3(2-2-5) 

 Biochemistry in public health  
 ศึกษาโครงสร้าง หน้าท่ี คุณสมบติั และกระบวนการเมตาบอลิซึมของสาร ชีวโมเลกุล 

ไดแ้ก่ คาร์โบไฮเดรต ลิปิด กรดอะมิโน โปรตีน และกรดนิวคลิอิก กลไกการท างานของ
เอนไซมแ์ละฮอร์โมน ชีววิทยาโมเลกุล การทดสอบทางชีวเคมีและวิเคราะห์ปริมาณสาร
ชีวโมเลกุล 

 



 

 

 

 
   

503-149 คณิตศำสตร์ส ำหรับสำธำรณสุข 3(3-0-6) 
 Mathematics for Public Health   
 ศึกษาหลกัพื้นฐานทางคณิตศาสตร์  ซ่ึงประกอบดว้ย  นิยาม  ประพจน์ การให้สัญลกัษณ์

แสดงกฎเกณฑ์ การอา้งเหตุผลวิวฒันาการความคิดทางคณิตศาสตร์และการประยุกต์ท่ี
สามารถใช้ได้ในการด าเนินชีวิต การเปล่ียนหน่วย  ตรรกศาสตร์  ก าหนดการเชิงเส้น  
เมทริกซ์  การประยุกตข์องฟังกช์นัเอกซ์โพเนนเชียลและฟังกช์นัลอการิทึม การประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ของตวัแบบทางสถิติ และการประยกุตใ์นทางสาธารณสุขศาสตร์ 

 

   
503-201 ควำมน่ำจะเป็นและสถิติ  3(3-0-6) 

 Probability and Statistics 
ศึกษาสถิติพรรณนา แนวคิดพื้นฐานท่ีเก่ียวกบัความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็น   
การแจกแจงท่ีส าคญัจากการสุ่มตวัอยา่ง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน  การวิเคราะห์
ความแปรปรวน  การถดถอยและสหสัมพนัธ ์การแจกแจงไคสแควร์ และการวิเคราะห์ความถ่ี 
สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ 

 

 
2.1.2 กลุ่มวิชำสำธำรณสุข 
503-150 กำรสำธำรณสุขชุมชน 3(3-0-6) 

 Community Public Health 
ศึกษาความเป็นมาและแนวคิดของการสาธารณสุข ระบบบริการสาธารณสุขระดบัต่างๆ
ของประเทศและต่างประเทศ ระบบสาธารณสุขในประเทศไทย หลกัและวิธีการด าเนินงาน
สร้างเสริมสุขภาพ การป้องกนัและควบคุมโรค การรักษาพยาบาล การฟ้ืนฟูสภาพ และการ
ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ท่ีครอบคลุมทั้ งบุคคล ครอบครัว และชุมชน แนวคิดการ
สาธารณสุขมูลฐาน ปัญหา สาเหตุ และแนวทางแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของประเทศ 
บทบาทของหน่วยงานและองค์กรด้านสุขภาพ แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ การปฏิรูป
ระบบสุขภาพ และจรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 
503-151 จุลชีววิทยำและปรสิตวิทยำในงำนสำธำรณสุข 3(3-0-6) 

 Microbiology and Parasitology in Public Health 
ศึกษาเก่ียวกบัความส าคญัของจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาในงานสาธารณสุข ศึกษาและฝึก
ปฎิบติัในเร่ืองรูปร่าง โครงสร้างและการจ าแนกจุลชีพและปรสิต วิธีการท าลายเช้ือและท า
ให้ปราศจากเช้ือ การประยุกตใ์ชจุ้ลลินทรียต์วัช้ีวดัในงานสาธารณสุข ระบบภูมิคุม้กนัของ
มนุษยแ์ละการสร้างเสริมภูมิคุม้กนัโรค โรคติดเช้ือและปรสิตท่ีเป็นปัญหาสาธารณสุขใน
ประเทศไทยท่ีมีสาเหตุจากเช้ือแบคทีเรีย รา ไวรัส โปรโตชวัและหนอนพยาธิ สถานการณ์
ของการเกิดโรค อาการแสดง วงจรชีวิต ผูถู้กอาศยั พาหะน าโรค ช่องทางการติดต่อ   แนว
ทางการป้องกันและรักษา แมลงและสัตว์พาหะน าโรคท่ีส าคญั การเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศกบัการเกิดโรคจากจุลชีพและปรสิต 

 

 
503-202 โภชนำศำสตร์สำธำรณสุข 3(3-0-6) 

 Public Health Nutrition 
ศึกษาแนวคิดโภชนาการชุมชน ส่วนประกอบของอาหาร ความตอ้งการสารอาหารและ
พลงังานของร่างกายในวยัต่างๆ การเลือกบริโภคอาหาร  การประเมินสภาวะร่างกาย ภาวะ
โภชนาการและโรคท่ีส าคญัทางสาธารณสุข ความปลอดภยัในอาหาร การก าหนดอาหาร 
รายวิชาน้ียงัจดัใหมี้การฝึกปฏิบติัการโภชนาการสุขภาพชุมชน การวางแผนและการจดัการ
งานโภชนาการสาธารณสุขระดบับุคคล ครอบครัว และชุมชน  

 

 
503-152 กำยวิภำคศำสตร์และสรีรวิทยำของมนุษย์ 3(2-2-5) 

 Human Anatomy and Physiology 
ศึกษาแนวคิดความหมาย ความส าคัญของกายวิภาคและสรีรวิทยา ความรู้เบ้ืองต้นและ
ค าศพัทท์างกายวิภาคและสรีรวิทยา โครงสร้างร่างกายมนุษย์ ลกัษณะ ต าแหน่ง และหนา้ท่ี
ของอวยัวะระบบต่างๆของร่างกาย  ระบบโครงกระดูก ระบบกล้ามเน้ือ ระบบประสาท 
ระบบไหลเวียน ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบขบัถ่ายปัสสาวะ ระบบสืบพนัธุ์ 
ระบบต่อมไร้ท่อ และอวยัวะรับสัมผสัพิเศษ หนา้ท่ีและการท างานของร่างกายมนุษย ์ท่ีท า
ให้ชีวิตด ารงอยู่ไดใ้นภาวะปกติ ในวยัต่าง ๆ การท างานของเซลล ์เน้ือเยื่อ และอวยัวะของ
ระบบต่างๆ ของร่างกายซ่ึงท าหน้าท่ีประสานกันเพื่อให้ร่างกายอยู่ในสภาวะสมดุล 
(Homeostasis) 
 
 
 

 

 



 

 

 

503-203 ชีวสถิติและระเบียบวิธีวิจัยในงำนสำธำรณสุขชุมชน   
Biostatistics and Research Methodology in Community Health 

3(2-2-5) 

 วิชำบังคับก่อน : 503-201 ควำมน่ำจะเป็นและสถิติ  
 ศึกษาความหมาย ความส าคัญ และขอบข่ายของชีวสถิติในงานสาธารณสุขชุมชน การ

วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงอา้งอิง ทั้งสถิติอิงพารามิเตอร์และสถิติไม่อิงพารามิเตอร์ การ
ประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสาธารณสุขทั้งเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ ความหมาย ประเภท แบบแผน และกระบวนการวิจยัในงานสาธารณสุข
ชุมชน การก าหนดประเด็นปัญหาและหวัขอ้วิจยั ท่ีเนน้การวิจยัเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพ 
หรือวิธีผสมผสานทั้งการเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพ การวิจยัเพื่อพฒันางานประจ า หรือ
วิจยัและพฒันาเพื่อสร้างสรรคน์วตักรรม การทบทวนวรรณกรรม การก าหนดระเบียบวิธี
วิจยั การสร้างเคร่ืองมือเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูล การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ การจดัท า
โครงร่างวิจยั และการขอจริยธรรมการวิจยั  

 

 
503-153 พยำธิสรีรวิทยำ 3(3-0-6) 

 Pathophysiology  
 ศึกษาและอธิบายถึงมโนทศัน์ของการเปล่ียนแปลงของร่างกาย กลไกปฏิกิริยาตอบโต ้และ

การปรับตวัของร่างกายในภาวะท่ีมีพยาธิสภาพ 
 

 
2.2 กลุ่มวิชำชีพเฉพำะ  
      2.1.1 กลุ่มส่งเสริมสุขภำพและอนำมัยชุมชน 
503-205 สุขศึกษำและพฤติกรรมศำสตร์ 3(1-4-6) 

 Health Education and Bahavioral Science  
ศึกษาและเข้าใจแนวคิดพฤติกรรมศาสตร์ท่ีเก่ียวกับพฤติกรรมสุขภาพ การสร้างเสริม
สุขภาพ ทฤษฎีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพของมนุษย์ และเรียนรู้เก่ียวกับปัญหา
สาธารณสุข วิธีการวิเคราะห์พฤติกรรมสุขภาพ  การวางแผนพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
ตลอดทั้ งการใช้รูปแบบทางสุขศึกษา การผลิตส่ือ และการจัดท าโครงการสร้างเสริม
สุขภาพเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีแก่ประชาชนในชุมชน ทักษะของการส่ือสารสุขภาพ 
การตลาดเชิงสังคม การส่งเสริมสุขภาพ การศึกษาเชิงคุณภาพ และกรณีศึกษาเก่ียวกบัความ
เช่ือ พฤติกรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และทศันคติของทอ้งถ่ินเก่ียวกบัสุขภาพ 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

503-206 กำรสร้ำงเสริมสุขภำพจิต 2(1-2-3) 
 Promoting Mental Health  

ศึกษาความส าคญัของสุขภาพจิตท่ีมีต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิต หลกัการและกระบวนการ
เสริมสร้างสุขภาพจิต การจดัการกบัอารมณ์และความเครียด การท าสมาธิ ทฤษฎีทางจิตวิทยาท่ี
เก่ียวข้องกับสุขภาพจิต พัฒนาการทางจิตและอารมณ์ของบุคคลแต่ละช่วงวยั ปัจจัยท่ีมี
ผลกระทบต่อสุขภาพจิต และการประเมินภาวะทางจิต 

 

 
503-301 อนำมัยชุมชน 4(1-6-9) 

 Communities Health  
ศึกษาความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัการดูแลผูรั้บบริการก่อนป่วย โดยประมวล ความรู้และเทคนิค
วิธีการดา้นพฤติกรรมศาสตร์ มนุษยวิทยา สังคมวิทยาการแพทย ์ระบาดวิทยา และสาขา
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง การส่งเสริมสุขภาพของผูรั้บบริการทั้งระดบัปัจเจก ครอบครัวชุมชนและ
ระดับนโยบายสาธารณสุขอย่างเช่ือมโยงทั้ งระบบ ทั้ งในด้านการก าหนดปัญหา การ
วางแผน ด าเนินการ แก้ไขปรับปรุง การใช้ดัชนีสาธารณสุขในการประเมินปัญหาและ 
ประเมินผล ตลอดจนการผลักดันกระบวนการเคล่ือนไหว ทางสังคมและนโยบาย
สาธารณะดา้นการส่งเสริมสุขภาพ 
 

 

503-401 กำรวำงแผน ติดตำมและประเมินผลงำนสำธำรณสุข 3(1-4-6) 
 Planning  Monitoring and Evaluating in Public Health  
 ศึกษาแนวคิดการจัดท ายุทธศาสตร์ ความหมาย ความส าคัญของการประเมินผลการ

ประเมินผลแบบต่างๆ การวิเคราะห์สภาพของโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ท่ีชุมชนใชใ้น
การแก้ปัญหาการก าหนดตัวบ่งช้ี  ความส าเร็จของการด าเนินการ การวางแผนการ
ประเมินผลการออกแบบการประเมินผล การก าหนดกรอบการประเมินผล เกณฑ์การ
ประเมินผล การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล การแปลความหมาย การวิเคราะห์
ขอ้มูล การตรวจสอบมาตรฐานการประเมินผลการน าผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ใน
การพฒันาสุขภาพชุมชน 

 

 
            2.2.1.2 กลุ่มป้องกนัโรค ควบคุมโรค ระบำดวิทยำ สถิติและกำรวิจัยทำงด้ำนสำธำรณสุข 
503-207 โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 3(2-2-5) 

 Communication and Non-Communication Diseases  
 ศึกษาและเขา้ใจวิทยาการระบาดของโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ โรคอุบตัใหม่ โรคอุบติัซ ้ า 

อธิบายสาเหตุ ลกัษณะการด าเนินการของโรค การวินิจฉัยโรค การรักษาโรค ตลอดจนการ
ป้องกนัและควบคุมโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อโรคอุบติัใหม่ และโรคอุบติัซ ้า 
 

 



 

 

 

503-302 วิทยำกำรระบำด 3(2-2-5) 
 Epidemiology  
 ศึกษาโรคและสภาวะสุขภาพในบริบทของชีวสถิติ การกระจายของโรคและสภาวะสุขภาพ 

และปัจจยัท่ีก าหนดการกระจายของโรคและสภาวะสุขภาพ กระบวนการศึกษาการกระจาย
ของโรคและสภาวะสุขภาพ การจดัการความรู้ทางวิทยาการระบาดในงานสาธารณสุข และ
การประยกุตว์ิทยาการระบาดในระบบบริการปฐมภูมิ 
 

 

503-303 กำรจัดกำรภัยพบิัติและบรรเทำสำธำรณภัย 3(1-4-6) 
 Disaster Management and Disaster Reduction  
 ศึกษาความหมายและขอบข่ายของการจดัการภยัพิบติัและบรรเทาสาธารณภยั แนวคิดและ

หลกัการจดัการเพื่อป้องกนัภยัพิบติัและสาธารณภยั การจดัการความเส่ียงจากภยัพิบติั การ
เตรียมความพร้อมก่อนเกิดภยัพิบติั ระหว่างเกิดภยัพิบติั และหลงัเกิดภยัพิบติั กฎหมายและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการภยัพิบติัและบรรเทาสาธารณภยั  
 

 

503-402 กำรวิจัยด้ำนสำธำรณสุข 3(1-4-6) 
 Public Health Research  
 วิชำบังคับก่อน  :  503-203 ชีวสถิติและระเบียบวิธีวิจัยในงำนสำธำรณสุข 

ศึกษาความหมาย ประเภทของการวิจยั ระเบียบวิธีการวิจยัทางสาธารณสุข การวางแผนการ
วิจยั การตรวจสอบความน่าเช่ือถือของงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง การเขียนโครงร่างการวิจยั การ
สร้างและทดสอบเคร่ืองมือ การเก็บรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล การใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ขอ้มูล และการเขียนรายงานการวิจยัท่ีถูกตอ้ง 

 

 
        2.2.1.3 กลุ่มตรวจประเมิน กำรบ ำบัดโรคเบื้องต้นกำรดูแลช่วยเหลือฟ้ืนฟูสภำพ และกำรส่งต่อ 
503-204 กำรตรวจประเมินและบ ำบัดโรคเบื้องต้น 3(1-4-6) 

 Health Assessment and Fundamental Therapy  
 ศึกษาหลกัการตรวจประเมินภาวะสุขภาพ กรอบแนวคิดการประเมินภาวะสุขภาพ การซัก

ประวติั การตรวจร่างกาย การตรวจทางห้องปฏิบติัการ การปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือ
ฟ้ืนคืนชีพขั้นตน้ การท าหตัถการ ตามขอบเขตและมาตรฐานวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 
โรคและการบ าบดัโรคขั้นตน้ระดบัปฐมภูมิ และการประสานงานส่งต่อ ตามขอบเขต 
และมาตรฐานวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 
 
 
 

 
 

   



 

 

 

503-209 กำรบริกำรและปฏิบัติกำรทำงสำธำรณสุขเบื้องต้น 3(0-12-3) 
 Introduction to Public Health Services and Care Practices  
 ศึกษาหลักการบริการทางการสาธารณสุขเบ้ืองต้น หัตถการท่ีใช้ในการบริการทางการ

สาธารณสุขเบ้ืองตน้ ตามขอบเขตท่ีสภาวิชาชีพสาธารณสุขชุมชนก าหนด ฝึกทกัษะการ
บริการทางการสาธารณสุขเบ้ืองตน้ 

 

   
503-304 เภสัชสำธำรณสุข 3(2-2-5) 

 Public Health Pharmacy  
 ศึกษาหลกัพื้นฐานทางเภสัชวิทยา อนัตรายจากการใชย้า หลกัการใชย้า การค านวณยาตาม

หลักเภสัชกรรมเบ้ืองต้น การแบ่งกลุ่มยา ความหมายและความส าคัญของยาตาม
พระราชบญัญติั วตัถุประสงคข์องการใชย้ารูปแบบและวิธีทางการใช้ยามีการดูดซึมยาการ
กระจายของยา การเปล่ียนแปลงยาภายใน ร่างกายและการขบัถ่ายยา การออกฤทธ์ิของยา
และให้ผลต่อระบบต่างๆ ของร่างกาย (Systemic Pharmacology) อาการขา้งเคียงและข้อ
ห้ามใช้ยาตามบทบาทท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนด บัญชียาหลักแห่งชาติ ยาสามัญ
ประจ าบา้นการใช้สมุนไพร การคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นสาธารณสุข การประยุกต์สมุนไพร
ในงานสาธารณสุข อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา และผลิตภณัฑ์สุขภาพและการ
บริหารเวชภณัฑภ์ายใตร้ะเบียบกฎหมาย 
 

 

503-403 เวชศำสตร์ฟ้ืนฟูในงำนสำธำรณสุขชุมชน 2(1-2-3) 
 Rehabilitation for Community Health  
 ศึกษาความหมาย ขอบข่าย และจุดมุ่งหมายในการฟ้ืนฟูสุขภาพของผูป่้วยภายหลังการ

เจ็บป่วยทั้งทางดา้นร่างกายและทางดา้นจิตใจ ศึกษาถึงกิจกรรมกลุ่ม การบ าบดัดว้ยวิธีการ
ต่าง ๆ เพื่อให้ผูป่้วยกลบัสู่สภาพเดิมโดยเร็วท่ีสุด หรือก าจดัความพิการท่ีอาจจะเกิดขึ้น
ภายหลงัจากความเจ็บป่วย 
 

 

503-404 อนำมัยครอบครัว 2(1-2-3) 
 Family Health  
 ศึกษาหลกัการ แนวคิดพื้นฐานทฤษฎีโครงสร้างครอบครัว และความส าคญัของงานอนามยั

ครอบครัว ตัวช้ีวดัในงานอนามัยครอบครัว การวางแผนครอบครัว การให้ค  าปรึกษาคู่
สมรส การให้ค  าปรึกษาครอบครัว หลกัอนามยัการเจริญพนัธุ์พฒันาการ การดูแลสุขภาพ
ทุกช่วงวยั บทบาทหนา้ท่ีครอบครัว โรคท่ีถ่ายทอดทางพนัธุกรรม และการเยีย่มบา้น 
 
 

 

 



 

 

 

2.2.1.4 กลุ่มอำชีวอนำมัยและอนำมัยส่ิงแวดล้อม 
503-208 อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย 3(2-2-5) 

 Occupational Health and Safety  
 ศึกษาความหมายและความส าคัญของอาชีวอนามัย ปัญหาสุขภาพอนามัยท่ีเกิดขึ้ น

เน่ืองมาจากการประกอบอาชีพ อุบติัภยัอนัเกิดจากการประกอบอาชีพ หลกัทัว่ไปในการ
ควบคุมการป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพ ความปลอดภัยในการท างาน การใช้
อุปกรณ์ป้องกันอนัตราย ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการประกอบอาชีพ  องค์กรและกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งกบังานดา้นอาชีวอนามยั 
 

 

503-305 กำรประเมินผลกระทบสุขภำพ 2(1-2-3) 
 Health Impact Assessment  
 ศึกษาความหมายและความส าคัญของการประเมินผลกระทบสุขภาพและผลกระทบ

สุขภาพชุมชน กฏหมายท่ีเก่ียวข้องกับสุขภาพและการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 
คุณภาพชีวิต ขอ้มูลและการเก็บรวบรวม การกลัน่กรอง การก าหนดขอบเขต รูปแบบและ
วิธีการ การติดตามประเมินผล รวมถึงการด าเนินงานการประเมินผลกระทบสุขภาพท่ีเกิด
จากนโยบายสาธารณะและโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบอยา่งรุนแรง 
ทั้งทางด้านส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ การประเมินความเส่ียงต่อสุขภาพ การ
จดัท ารายงาน ขอ้เสนอแนะและมาตรการลดผลกระทบ การติดตามเฝ้าระวงัทางสุขภาพ
และการส่ือสารความเส่ียง 
 

 

503-306 อนำมัยส่ิงแวดล้อม 3(2-2-5) 
 Environmental Health  
 ศึกษาปัญหา สาเหตุ และผลกระทบของส่ิงแวดลอ้มท่ีมีต่อชีวิต และความเป็นอยูข่องมนุษย ์

มาตรการและวิธีการในการควบคุม ป้องกนั การจดัการสุขาภิบาลอาหาร โรคและอนัตราย
ท่ีอาหารเป็นส่ือ หลักการจัดการและควบคุมสถานท่ีผลิตและจ าหน่ายอาหาร ภาชนะ
อุปกรณ์ รูปแบบอาหารต่างๆ พฤติกรรมอนามัยท่ีถูกตอ้งผูส้ัมผสัอาหาร  การคุ ้มครอง
ผู ้บ ริโภค และกฎหมายท่ี เก่ียวข้องการเฝ้าระวังและการตรวจสอบคุณภาพทาง
หอ้งปฏิบติัการ 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

503-405 กำรจัดกำรส่ิงแวดล้อมชุมชน 2(1-2-3) 
 Community Environmental Management  
 ศึกษาหลกัการ และแนวคิดของการจดัการส่ิงแวดลอ้มในชุมชนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบติั 

ไดแ้ก่  การจดัการน ้ าสะอาด การบ าบดัน ้ าเสียและส่ิงปฏิกูล การจดัการมูลฝอยและของเสีย
อนัตราย การควบคุมมลพิษทางเสียง การควบคุมมลพิษทางอากาศ  การสุขาภิบาลอาหาร 
ตลาดน่าซ้ือ อาหารปลอดภยั การสุขาภิบาลท่ีอยูอ่าศยั สถาบนั และสถานประกอบการ การ
จดัการเหตุร าคาญ และการควบคุมสัตวพ์าหะและแมลงน าโรค  หลกัการ และวิธีการเก็บ
ตวัอยา่งทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

 

 
       2.2.1.5 กลุ่มบริหำรสำธำรณสุขและกฎหมำยสำธำรณสุข 
503-307 เศรษฐศำสตร์สำธำรณสุข 3(1-4-6) 

 Public Health Economics  
 ศึกษา คน้ควา้ ประยุกต์วิชาเศรษฐศาสตร์ส าหรับใช้ในงานด้านสาธารณสุขและสุขภาพ 

การจดัทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด การให้บริการสาธารณสุข และการ
บริการการรักษาพยาบาล การจัดสรรงบประมาณ  และการประเมินโครงการงาน
สาธารณสุข 
 

 

503-308 กฎหมำยและจริยธรรมในงำนสำธำรณสุข 3(2-2-5) 
 Laws and Ethics in Public Health   
 ศึกษากฎหมายวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องในงานสาธารณสุข 

ไดแ้ก่ กฎหมายว่าดว้ยการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนและจรรยาบรรณ กฎหมาย
ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรมและเภสัชกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการบ าบัดโรคเบ้ืองต้น 
กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารและวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง กฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบวิชาชีพ และกฎหมายอ่ืน
ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน รวมทั้งหลกัการของกฎบตัร
อาเชียนท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมายวิชาชีพสุขภาพ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

503-309 เทคโนโลยีและระบบสำรสนเทศด้ำนสุขภำพ 2(1-2-3) 
 Technology and Information Systems for Public Health   
 ศึกษาระบบและสารสนเทศ แนวทางการศึกษาค้นควา้สารสนเทศทางสุขภาพ แหล่ง

สารสนเทศ การประเมินประสิทธิภาพสารสนเทศ แนวโน้มของระบบสารสนเทศทาง
สุขภาพและฝึกค้นหาข้อมูล หลกัปฏิบัติ แนวคิด กระบวนการและส่ิงประดิษฐ์ต่างๆท่ี
ทนัสมยัและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ดา้นสุขภาพ ฝึกผลิตสารสนเทศทางสุขภาพต่างให้
เกิดทกัษะ น าไปทดลองใช้และประเมินผล การน าแนวคิดเชิงระบบเพื่อการจดัการขอ้มูล 
เพื่อพฒันางานสาธารณสุข การจดัองคก์รเพื่อการบริหารระบบสารสนเทศตลอดจนการน า
ระบบสารสนเทศไปใชเ้พื่อการบริหารและบริการสาธารณสุข 
 

 

503-310 กำรพฒันำคุณภำพในงำนสำธำรณสุข 2(1-2-3) 
 Improving the Quality in Public Health  
 ศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัการสาธารณสุข และการน าระบบการพฒันาคุณภาพงานสาธารณสุข 

เทคนิคและเคร่ืองมือต่างๆ ในการจดัการคุณภาพ หลักการ กระบวนการและมาตรฐาน
ระบบคุณภาพต่างๆ ของสถานพยาบาล เคร่ืองมือในการ บริหารระบบคุณภาพ ได้แก่ 
ระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐานสากล (ISO) การพัฒนาและ รับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล (HA) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (HPH) การเปรียบเทียบระบบ คุณภาพ
ต่างๆ ท่ีใช้ในสถานพยาบาล และการศึกษาจากสถานการณ์จริงในสถานพยาบาลท่ีไดรั้บ 
การรับรองมาตรฐาน 
 

 

503-311 นโยบำยสำธำรณะเพ่ือสุขภำพ 2(1-2-3) 
 Healthy Public Policy  
 ศึกษาหลกัการเบ้ืองตน้ของการก าหนดนโยบายดา้นสาธารณสุข การศึกษาแผนสาธารณะท่ี

เก่ียวขอ้งในการส่งเสริมสุขภาพให้สอดคลอ้งกบันโยบายและแผนงานสาธารณสุขของชาติ 
รวมทั้งการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบของแผนและนโยบายสุขภาพในปัจจุบนั 

 

 
     2.2.2 กำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ 
503-312 กำรฝึกประสบกำรณ์สำธำรณสุขชุมชน 1 3(0-12-3) 

 Community Health Field Work I  
 ศึกษาการฝึกปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขชุมชน ด าเนินการให้บริการสุขภาพในสถาน

บริการ กระบวนการแกปั้ญหาสาธารณสุขในชุมชน รวบรวม และวิเคราะห์ภาวะสุขภาพ 
โดยใช้หลักวิทยาการระบาดการติดต่อของโรค ลกัษณะของโรค ท่ีเน้นการป้องกันโรค 
และการส่งเสริมสุขภาพอนามยั 
 

 



 

 

 

503-406 กำรฝึกประสบกำรณ์สำธำรณสุขชุมชน 2 9(0-36-9) 
 Community Health Field Work II  
 วิชำบังคับก่อน  :  503-312  กำรฝึกประสบกำรณ์สำธำรณสุขชุมชน 1  

ศึกษาการฝึกปฏิบัติภาคสนามในการจดัการสุขภาพชุมชนแบบองค์รวมเพื่อพฒันาและ
แกปั้ญหาสาธารณสุขชุมชน โดยประเมินสุขภาพชุมชนแบบองค์รวม บนพื้นฐานการคิด
อย่างเป็นระบบ  และใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ตามกระบวนการวินิจฉัยอนามัยชุมชนฝึก
ปฏิบัติการบริหารงานสาธารณสุขโดยวิเคราะห์นโยบาย  เพื่อน ามาวางแผนงานด้าน
สาธารณสุข แผนยทุธศาสตร์ของหน่วยงาน วางแผนในการจดัการสุขภาพชุมชนแบบองค์
รวม  โดยชุมชน มี ส่วน ร่วม  น าแผนแม่บทและแผนงานโครงการสู่การป ฏิบั ติ                               
และประเมินผลการด าเนินงาน  และเขียนรายงานผลการปฏิบติังาน 

 

 
3) หมวดวิชำเลือกเสรี                     
503-407 กำรจัดกำรกำรตลำดส ำหรับธุรกจิสุขภำพ 3(2-2-5) 

 Marketing Management for Health Business  
 ศึกษาหลกัการ ปรัชญาในการจดัการธุรกิจสุขภาพ การด าเนินการและแนวปฏิบติั ในการ

จดัการธุรกิจสุขภาพด้านต่างๆ ทั้งบุคลากร อุปกรณ์ สถานท่ี และส่ิงอ านวยความสะดวก 
การจดัการดา้นการเงิน การบญัชี การตลาด การก าหนดกฎระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ ในการ
ใช้และการให้บริการศูนยสุ์ขภาพแก่ผูใ้ช้บริการ รวมทั้งการจดักิจกรรมในศูนยสุ์ขภาพ 
ศึกษาแนวคิด รูปแบบการบริการ การวางแผนและการจดัการธุรกิจบริการเชิงสุขภาพ การ
จดัองค์การ บุคลากร ประสานงานและใช้เทคโนโลยีในการจดัการกลยุทธ์ การตลาดใน
ธุรกิจบริการเชิงสุขภาพ 
 

 

503-408 กำรจัดกำรสุขภำพผู้สูงอำยุแบบองค์รวม 3(2-2-5) 
 Holistic Health Management for the Elderly  
 ศึกษาการจดัการสุขภาพของผูสู้งอายุท่ีมีผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงตามวยั ดา้นการ

สร้างเสริมสุขภาพ การป้องกนัโรค และการคดักรองปัญหาสุขภาพ การพยาบาลตามกลุ่ม
อาการท่ีพบบ่อยและกลุ่มเส่ียงในผูสู้งอายุโดยใช้หลกัฐานเชิงประจกัษ์ การเตรียมความ
พร้อมสู่การเป็นผูสู้งอายุ การให้ค  าปรึกษาในการดูแลสุขภาพ กิจกรรมนนัทนาการส าหรับ
ผูสู้งอายุ การจัดส่ิงอ านวยความสะดวกเพื่อการด าเนินชีวิตส าหรับผูสู้งอายุ และการ
จดัระบบการดูแลในชุมชน 

 

 
 
 
 



 

 

 

503-409 พษิวิทยำ 3(2-2-5) 
 Toxicology  
 ศึกษาหลกัการทัว่ไปทางพิษวิทยา การจดักลุ่มสารพิษครอบคลุมยา ยาเสพติด เคร่ืองส าอาง 

ส่ิงเจือปนในอาหาร สารพิษในท่ีอยู่อาศยั สารปราบวชัพืช โดยเนน้ท่ีความเป็นพิษต่อระบบ
ต่าง  ๆของร่างกาย การแกไ้ขอาการพิษ และการป้องกนัอนัตราย 
 

 

503-410 กำรประเมินและบริหำรควำมเส่ียงในงำนอุตสำหกรรม 3(2-2-5) 
 Risk Assessment and Management for Industrial Work  
 ศึกษาความหมาย องคป์ระกอบ เทคนิค และวิธีการประเมินความเส่ียงในงานอุตสาหกรรม 

ตามกฎหมายและมาตรฐาน การส่ือสารความเส่ียง การจดัท าแผนงานบริหารจดัการความ
เส่ียง รายงานการประเมินความเส่ียง และฝึกปฏิบติัการประเมินความเส่ียง 
 

 

503-411 กำรบริหำรจัดกำรทำงอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย 3(2-2-5) 
 Management of Occupational Health and Safety  
 ศึกษาความรู้ทั่วไปเก่ียวกับการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความ ปลอดภัย  

นโยบายความปลอดภยั  การจดัองค์กรความปลอดภยั  หน้าท่ีความ รับผิดชอบดา้นอาชีว  
อนามัยและความปลอดภัย  การก าหนดแผนงาน  เป้าหมาย และตวัช้ีวดัการด าเนินงาน  
การควบคุม  ป้องกันอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยเน่ืองจากการท างาน  การติดตามผลการ
ด าเนินงานของการบริหารจดัการดา้น  อาชีวอนามยั และความปลอดภยั  การฝึกปฏิบติัการ
จดัท าแผนงาน  โครงการและการติดตามผลการด าเนินงาน 
 

 

503-412 กำรบริกำรสุขภำพและส่งเสริมสุขภำพในสถำนประกอบกำร 3(2-2-5) 
 Health Service and Health Promotion in the Workplace  
 ศึกษาระบบบริการสุขภาพ  ระบบประกนัสุขภาพ  และการจดับริการสุขภาพ  ขั้นพื้นฐาน  

รวมทั้ งหลักการควบคุม  ป้องกันโรค  และการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรในสถาน
ประกอบการ  ตลอดจนปัญหาสุขภาพท่ีพบบ่อย  การดูแลรักษาเบ้ืองต้นและการใช้ยา                  
ท่ีจ าเป็น  การปฐมพยาบาล  และการจดัโครงการส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

503-413 ทันตสำธำรณสุข 3(2-2-5) 
 Dental Public Health  
 ศึกษากายวิภาคของฟันและอวยัวะท่ีเก่ียวขอ้งในช่องปาก โรคท่ีพบได้บ่อยในช่องปาก                  

การตรวจ  วินิจฉัย การรักษาพยาบาลด้านทันตกรรมเบ้ืองต้น  ทันตกรรมป้องกัน                       
ทนัตสาธารณสุขในงานสาธารณสุขมูลฐาน แนวทางการด าเนินงานทนัตสาธารณสุขตาม
แผนพฒันาสาธารณสุขแห่งชาติ 
 

 

503-414 พืชสมุนไพรและภูมิปัญญำไทยในงำนสำธำรณสุข 3(2-2-5) 
 Medicinal Plants and Thai Traditional in Public Health  
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติเก่ียวกับความหมาย ความส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกับพืชสมุนไพรและภูมิ

ปัญญาไทย สรรพคุณของพืชสมุนไพรกบัการดูแลสุขภาพ การแบ่งประเภทของสมุนไทย
ตามระบบต่างๆ   การควบคุมมาตราฐานสมุนไพร และการพฒันาสารสกดัสารออกฤทธ์ิใน
สมุนไพร เพื่อใชใ้นการเตรียมผลิตภณัฑเ์พื่อสุขภาพ เช่น ยาสมุนไพร อาหารเสริม  และเวช
ส าอาง เป็นตน้ 
 

 

 


