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สังคมวิทยาการสาธารณสุข
3(3-0)
(Public Health Sociology)
ความรูทางสังคมวิทยา วัฒนธรรม ระบบครอบครัว เครือญาติ สถาบันทางสังคม ชนชั้นทาง
สังคม การจัดระเบียบสังคม การขัดเกลาทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ปญหา
สังคมและแนวทางแกไข ขอบขายของสังคมวิทยาทางสาธารณสุข ความเชื่อเกี่ยวกับสุขภาพและการ
เจ็บปวย พฤติกรรมการแสวงหาการรักษาพยาบาล ความสัมพันธระหวางผูปวยกับบุคลากรทางการ
แพทยและสาธารณสุข องคกรในการดูแลสุขภาพ ระบบการดูแลสุขภาพ ระบบสุขภาพ วิชาชีพทาง
การแพทยและสาธารณสุข และบทบาทในการพัฒนา การดูแลสุขภาพ
The knowledge of sociology, culture, family systems, kinship, social institution, social
order, social stratification, socialization, socio-cultural change, social problems and strategies for
problem solving, scopes of public health sociology, health belief and illness, health-seeking
behavior, the patient-physician relationship, the organization of health care, health care delivery
system, health systems, the medical profession and health and their roles in health care
development.
ชีวสถิติสาธารณสุข
3(3-0)
(Public Health Biostatistics)
ความหมาย ความสําคัญและประโยชนของวิชาชีวสถิติ การจําแนกประเภทของขอมูล
ระเบียบวิธีการทางสถิติ การกําหนดขนาดตัวอยาง วิธีการเลือกตัวอยาง การเก็บรวบรวมขอมูล การแปร
ผล การนําเสนอขอมูล การสรางตารางแจกแจงความถี่ อัตรา อัตราสวน สัดสวนการวัดแนวโนมสู
สวนกลาง การวัดการกระจายของประชากร และการนําขอมูลทางสถิติไปใชในงานสาธารณสุข
Definition, application and usage of biostatistics, statistic methods, sample size,
method of sample selection, data collection, interpretation, presentation, frequency distribution,
rate., ratio, proportion, measures of central tendency, shapes of frequency distribution,
population and application for public health service.
เศรษฐศาสตรสาธารณสุข
2(2-0)
(Public Health Economics)
แนวคิดทางเศรษฐศาสตร การประยุกตวิชาเศรษฐศาสตรในงานดานสาธารณสุข รูปแบบ
การใหบริการสาธารณสุขในเชิงเศรษฐศาสตร ความสัมพันธของงานสาธารณสุขกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศ
Economic concepts and application on public health economics, pattern of health
services by using economic plan. The relationship between public health service and national
economic development plan.
อนามัยสิ่งแวดลอม
3(2-2)
(Environmental Health)
อนามัยสิ่งแวดลอม การจัดการน้ํา การบําบัดน้ําเสีย การบําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูล การกําจัด
มูลฝอย การสุขาภิบาลอาหาร การควบคุมและปองกันมลพิษทางอากาศ การควบคุมและปองกันแมลง

01199262

01199311

01199331

และสัตวนําโรค การสุขาภิบาลที่พักอาศัย การจัดการสิ่งแวดลอม เทคนิคการตรวจวิเคราะหคุณภาพ
อากาศและน้ํา
Environmental health, water supply, waste water treatment, sewage and excreta
disposal treatment, refuse treatment, food sanitation, prevention and control of air pollution,
prevention and control of animals and insects vector, housing sanitation, environmental
management. Investigation technique for quality of air and water.
การสงเสริมสุขภาพ
3(3-0)
(Health Promotion)
แนวคิดในการสงเสริมสุขภาพในประเทศไทยและตางประเทศ สภาพปจจุบันของประเทศไทย
เกี่ยวกับปญหาพฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพและปจจัยเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมบางประการที่มีผลตอสุขภาพ
แนวทางการสรางคุณคาจิตสํานึกในการสงเสริมสุขภาพ การสรางพฤติกรรมที่ดีและจัดสิ่งแวดลอมให
เกื้อกูล เพื่อการสงเสริมสุภาพแกปจเจกบุคคล ครอบครัว ชุมชนและสถาบันอื่นๆ นโยบายที่ชวย
สนับสนุนใหเกิดการสงเสริมสุขภาพแกประชาชน
Health promotion concept in Thailand and overseas, health situation on risk behavior
related to health status and environmental factors. Appreciation implementation, creation,
consciousness creation in health promotion, behaviors and environment adjusted for interpersonal, family, community and other institutes. Public policies to encourage the community on
health promotion.
การดูแลสุขภาพพื้นฐาน
3(2-2)
(Basic Health care)
พยาธิสภาพของการเกิดโรคในคน การซักประวัติ ตรวจรางกาย การประเมินสภาพผูปวย
หลักการวินิจฉัยแยกโรคจากกลุมอาการและอาการแสดงที่สําคัญของโรค การรักษาเบื้องตน การปฐม
พยาบาล การชวยเหลือผูไดรับบาดเจ็บในกรณีฉุกเฉิน ผูประสบอุบัติเหตุ อุบัติเหตุหมู การจัดบริการ
บรรเทาสาธารณภัย การสงตอผูปวย บทบาทหนาที่ของเจาพนักงานสาธรณสุขในดานการ รักษา
เบื้องตน การฝกปฏิบัติการปองกันและควบคุมการแพรกระจายของเชื้อโรค เทคนิคและทักษะการรักษา
ผูปวยเบื้องตนในขอบเขตที่กระทรวงสาธรณสุขกําหนด
Pathology and disease in human, history taking and physical examination,
assessment of patients, diagnosis and classification of diseases, sign and symptoms of disease,
basic medical care, first aid, emergency care, accidental care, multi-casualty care, disaster
management, referral system, roles of health personals on basic medical care. Field practice on
disease prevention and control, basic technical skills on health care as assigned by Ministry of
Public Health.
สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร
3(3-0)
(Health Education and Behavioral Science)
สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร แนวคิด วัตถุประสงคของสุขศึกษาในการวิเคราะห
พฤติกรรมสุภาพ ทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตร การประยุกตทฤษฎีในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
การจัดทําแผนงานโครงการทางสุขศึกษา การจัดโปรแกรมสุขศึกษาและการประเมินผล แนวคิดและ
หลักการในการวิจัยทางสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร
Health education and behavioral science, concepts, objectives of health behavior
analysis, behavior theories, applied theories on health behavioral change, health educational
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plan project, health educational program and evaluation, concepts and strategies used for
health education and behavioral science.
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน
3(2-2)
(Occupational Health and Safety)
แนวทางการดําเนินงานอาชีวอนามัย โรคและอันตรายที่เกิดจากการทํางาน ลักษณะและ
อาการของความผิดปกติของโรคและอันตรายที่เกิดจากการทํางาน การจัดบริการอาชีวอนามัยระบบ
มาตรฐาน สากล กฎหมายและบทบัญญัติที่เกี่ยวของกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
Operational guideline for occupational health, diseases and hazard, symptoms and
signs. Occupational health service, international standards, laws and regulations of occupational
health and safety. Roles of government officers for occupational health and safety.
สุขภาพจิต
3(2-2)
(Mental Health)
พฤติกรรมและการปรับตัวของมนุษย ปจจัยที่สงผลตอสุขภาพจิต ลักษณะของการ
เปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมและสุขภาพจิต สาเหตุของปญหาและแนวโนมทางสุขภาพจิตในชุมชน การ
คนหาผูมีปญหาสุขภาพจิต การสรางเสริมสุขภาพจิต และการปองกันปญหาสุขภาพจิตในชุมชน การ
ใหบริการสุขภาพจิต การผสมผสานงานสาธารณสุขมูลฐาน การใหคําปรึกษาและการใหคําแนะนําแกผูมี
ปญหาสุขภาพจิต
Human behaviors and adaptation process, factors related to mental health,
development and changing of behaviors and mental health, cause of problems and predisposing
factors of mental illness in community and trends. Case detection, promotion and prevention of
mental health in the community, mental health service, integration of primary health care and
counseling.
อนามัยเจริญพันธุ
3(3-0)
(Reproductive Health)
แนวโนมและปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงประชากร นโยบายประชากรและผล กระทบ
ของการเปลี่ยนแปลงประชากรตอการพัฒนางานสาธารณสุขและการพัฒนาประเทศนโยบาย ประชากร
ขอบเขตและแนวทางการดําเนินงานดานอนามัยเจริญพันธุ การวางแผนครอบครัว การอนามัยแมและ
เด็ก ภาวะการมีบุตรยาก การแทงและภาวะแทรกซอน โรคเอดสและโรคติดเชื้อทางระบบสืบพันธุ
เพศศึกษา มะเร็งระบบสืบพันธุ อนามัยวัยรุน ภาวะหลังวัยเจริญพันธุและผูสูงอายุ
Trend and factors related to population change, population policies, consequence of
population change on public health and country development. Scope and guideline for
reproductive health implementations, family planning, maternal and child health, infertility,
abortion and complication, aids and reproductive tract infection, sex education, reproductive
cancer, teenage health, menopause and elderly.
การคุมครองผูบริโภคทางสาธารณสุข
3(2-2)
(Consumer Protection in Public Health)
แนวคิดและการจัดการองคกรของงานคุมครองผูบริโภค มาตรฐานและความปลอดภัยในการ
บริโภค การเฝาระวังและระบบขอมูลขาวสารในการคุมครองผูบริโภค พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค
Concepts and organization on consumer protection. Standard and safety.
Surveillance and information system of health, consumer protection and Health Consumer
Protection Acts.
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สถิติเพื่อการวิจัยทางสาธารณสุข
3(2-2)
(Statistics for public health Research)
พื้นฐาน: 01199122
การทดสอบสมมุติฐานการวิจัยทางสาธารณสุข การแปรผลและการนําเสนอผลการวิเคราะห
ขอมูล การทดสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย การใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อวิเคราะหขอมูลในงานวิจัย
สาธารณสุข
Hypothesis testing, interpretation and presentation validity and reliability, testing of
instrument. Using statistical package to analyze data in the public health research work.
วิทยาการระบาด
3(3-0)
(Epidemiology)
ขอบเขตของวิทยาการระบาด การเกิดโรค การกระจายของโรค การเฝาระวัง การสอบสวน
และการวัดทางวิทยาการระบาด สาเหตุของการเกิดโรค การประยุกตใชวิทยาการระบาดในทาง
การแพทยและสาธารณสุข การบริการและนโยบายทางดานสาธารณสุข
Scope of epidemiology, occurrence of disease, distribution, surveillance, investigation
studies and basic measures in epidemiology. Causation in epidemiology applied for medical and
public health aspects, public health services and policies.
อนามัยชุมชน
3(2-2)
(Community Health)
นโยบายการสาธารณสุขของประเทศไทย แนวคิดเกี่ยวกับชุมชน ปจจัยที่มีผลตอปญหา
สาธารณสุข ประชาคมสาธารณสุข การพัฒนาชุมชน กระบวนการแกปญหาสาธารณสุข การเตรียม
ชุมชน การวินิจฉัยปญหาสาธารณสุขของชุมชน บทบาทเจาหนาที่สาธารณสุขในการปฏิบัติงานชุมชน
การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาคมสาธารณสุข การเก็บและวิเคราะหขอมูล ระเบียนงานดาน
อนามัยชุมชน
Public health policies of Thailand, concepts of community, factors related to civil
society, community development, process of public health problem solving, community
preparation, community public health problem diagnosis, roles of health personnel in community
implementations, encouragement of civil society for participation, data collection and analysis,
community health report.
การจัดการสิ่งแวดลอมทางสาธารณสุข
3(3-0)
(Public health Environment Management)
สถานการณการใชและการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ ผลกระทบของสิ่งแวดลอมและ
มลภาวะที่มีตอสุภาพอนามัย กฎหมายที่เกี่ยวของ องคกรและชุมชนที่มีบทบาทรับผิดชอบแกไขปญหา
สุขภาพจากสิ่งแวดลอม หลักการประเมินผลกระทบจากสิ่งแวดลอม นโยบายและแผนงานสาธารณสุขใน
การจัดการดานสิ่งแวดลอม
Situation use and deterioration of national resources, environmental pollution impact
on health, laws agencies and organizations community respond to health environment
protection, principle and environmental impact assessment, national environment health plan.
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การวางแผนและการบริหารงานสาธารณสุข
3(3-0)
(Planning and Administration in Public health)
หลักการ วัตถุประสงคและเปาหมายในการวางแผนงานสาธารณสุข การควบคุมกํากับ และ
การประเมินผลโครงการในอดีต ปจจุบัน และอนาคต การวางแผนงานสาธารณสุขในการพัฒนาชนบท
แบบผสมผสาน นโยบายการวางแผนงานสาธารณสุข การแปลงนโยบายไปสูการปฏิบัติ การจัดทํา
แผนปฏิบัติการสาธารณสุขของประเทศไทย และองคการสาธารณสุขระหวางประเทศ การปฏิรูประบบ
ราชการ
Principle, objectives and goal in public health planning, implementations, monitoring
and controlling, evaluation of public health project in the past, present and future, public health
planning for integrated rural development, policy for public health planning, transformation of
policies into practice, operational plan. Principle and development of public health care delivery
system, public health administration of Thailand and international health organization and health
care reform.
สัมมนา
1
(Seminar)
การนําเสนอและอธิปรายหัวขอที่นาสนใจทางสาธารณสุขในระดับปริญญาตรี
Presentation and discussion on current interesting topics in public health at the
bachelor’s degree level.
หลักมูลเคมีทั่วไป
3(3-0)
(Fundamentals of General Chemistry)
โครงสรางอะตอม ตารางพีริออดิกและสมบัติตามตารางพีริออดิก พันธะเคมี ปริมาณสัมพันธ
แกส ของเหลว ของแข็ง สารละลาย จลนพลศาสตรเคมี สมดุลเคมี กรดและเบส สมดุลของไอออน ธาตุ
เรพรีเซนเททีฟ โลหะ อโลหะ และกึ่งโลหะ โลหะแทรนซิชัน
Atomic structure, periodic table and periodic properties, chemical bonds,
stoichiometry, gases, liquids, solids, solutions, chemical kinetics, chemical equilibria, acids and
bases, ionic equilibria, representative elements, metals, nonmetals and metalloids, transition
metals.
หลักสถิติ
3(3-0)
(Principles of Statistics)
แนวความคิดเกี่ยวกับวิชาสถิติ ตัววัดตําแหนงที่ ตัววัดคากลาง ตัววัดการกระจาย ตัวแปรสุม
และการแจกแจงความนาจะเปนของตัวแปรสุม การแจกแจงทวินาม การแจกแจงปวสซอง การแจกแจง
ปกติ การแจกแจงตัวอยาง สถิติอนุมานสําหรับประชากรเดียวและสองประชากร การิเคราะหขอมูล
ความถี่ การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว การวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนแบบงาย
Concept of statistics, measures of relative standing, measures of center, measures
of dispersion, random variables and their probability distributions, binomial distributions, Poisson
distributions, normal distributions, sampling distributions, statistical inference for one and two
populations, analysis of frequency data, one-way analysis of variance, simple linear regression
analysis.
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01423251

สรีรวิทยาของมนุษย
(Human Physiology)

3(2-3)

วิชาพื้นฐาน: 01424111

01423361

หนาที่และระบบภายในรางกายของมนุษย
Systematic functions of the human body.
ปรสิตวิทยาเบื้องตนของมนุษย
(Introduction to Human Parasitology)

3(2-3)

วิชาพื้นฐาน: 01424111

01424111

04401121 *

04401311 *

สันฐานวิทยา วัฏจักรชีวิต การติดตอ พยาธิกําเนิดวิธีการควบคุม และปองกันสัตวเซลลเดียว
หนอนพยาธิ และสัตวขาปลองชนิดสําคัญที่ทําใหเกิดโรคในมนุษย
Morphology, life cycle, transmission, pathogenesis, method of control and prevention
of important protozoa, helminthes and arthropods causing diseases of man.
หลักชีววิทยา
3(3-0)
(Principle of Biology)
หลักการตางๆ ของสิ่งมีชีวิต องคประกอบของเซลลหลักเบื้องตนของเมแทบอลิซึมในเซลล
และสิ่งมีชีวิต อิทธิพลของชีวเคมีตอเซลล และอนุภาคของเซลล ขบวนการตอบสนองและการ
ประสานงานภายในรางกาย ทั้งระบบประสาทและระบบตอมไรทอ การสืบพันธุและการเจริญ หลัก
พันธุกรรมและ วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
Biological concepts, cells, introduction to metabolism, chemical effect, cell structures,
response and coordination, reproduction and development, genetics and evolution.
การสาธารณสุขพื้นฐาน
3(3-0)
(Foundation of Public Health)
ทฤษฎีสุขภาพ ความเปนมาและแนวคิดการสาธารณสุข แนวคิดการสงเสริมสุขภาพและการ
ดูแลสุขภาพแบบองครวม แนวคิดการสาธารณสุขมูลฐาน ระบบบริการสุขภาพของประเทศและ
ตางประเทศ แนวคิดการดูแลสุขภาพและบริการปฐมภูมิ การปฏิรูประบบสุขภาพและการกระจายอํานาจ
ระบบการประกันสุขภาพ แนวคิดการพัฒนาสุขภาพและการมีสวนรวมของชุมชน พระราชบัญญัติ
สุขภาพแหงชาติ
Health theory, history and concept of public health, concept of health promotion and
holistic care, basic health services; health service system in Thailand and international, concept
of primary health care and service, health system reform and decentralization, health insurance
system, concept of health development and community participation. National Health Act.
การพยาบาลเบื้องตน
3(2-2)
(Preliminary Nursing Care)
แนวคิดของการพยาบาลและกระบวนการพยาบาล การฝกทักษะการประเมินภาวะสุขภาพ
และการปฏิบัติการพยาบาล
Nursing concept and nursing care process. Skill training of health status evaluation
and nursing care practice.

* วิชาเปดใหม
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2552

04401341 *

04401342 *

04401343 *

04401344 *

* วิชาเปดใหม

การบริหารงานสาธารณสุขและการจัดการเชิงกลยุทธ
3(3-0)
(Public Health Administration and Strategic Management)
หลักและกระบวนการบริหารงานสาธารณสุข องคการและการพัฒนาองคการในงาน
สาธารณสุข การจัดการความขัดแยง ความรวมมือและการบริหารทีมงาน การบริหารทรัพยากรมนุษย
การบริหารงบประมาณและการจัดการขอมูลสาธารณสุข การวางแผนกลยุทธ การสรางตัวชี้วัดเชิงกล
ยุทธ การกํากับดูแลและการประเมินผล นโยบายนวัตกรรมสุขภาพ
Principles and process of health administration, organization and organizational
development in public health, conflict management, collaboration and teamwork administration,
human resource management, public health budget allocation and information management,
strategic planning , creation of key performance indicators for strategic management, monitoring
and evaluation, health innovation policy.
การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
3(3-0)
(Health Behavior Development)
แนวคิด หลักและขอบเขตของงานสุขศึกษาในชุมชน วิธีการใหสุขศึกษาเปนรายบุคคลและ
รายกลุม ความสัมพันธระหวางสุขศึกษาและงานดานการสงเสริมสุขภาพ กระบวนการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมสุขภาพ รูปแบบพฤติกรรมสุขภาพ แนวคิดและทฤษฎีทางดานพฤติกรรมสุขภาพ แบบจําลอง
ความเชื่อดานสุขภาพ ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อการปองกันโรค ความสัมพันธระหวางปจจัยที่มีผลตอ
พฤติกรรมสุขภาพ การวางแผนและประเมินผลทางสุขศึกษา มาตรฐานงานสุขศึกษา
Concept, principle and framework of health education in communities, individual and
group health education methods, relationship between health education and health promotion,
health behavioral change process, health behavior models, health behavioral concept and
theory, health believe model, theory of motivation for disease prevention, relationship between
factors affected to health behavior, health education planning and evaluation, health education
standard.
การปองกันและควบคุมโรคไมติดตอ
2(2-0)
(Prevention and control of non- communicable diseases)
โรคไมติดตอที่เปนปญหาสาธารณสุข การเปรียบเทียบสถานการณโรคไมติดตอระหวาง
ประเทศไทยกับตางประเทศ ธรรมชาติการเกิดโรค การวัดการเกิดโรค ผลกระทบของโรคไมติดตอที่มีตอ
สุขภาพ แนวคิดการเฝาระวังทางระบาดวิทยาโรคไมติดตอ หลักการปองกันและควบคุมโรคไมติดตอ
นโยบายและตัวชี้วัดที่เกี่ยวของกับโรคไมติดตอ
Public health of non - communicable diseases problems, comparison of non –
communicable diseases situation between Thailand and foreign countries, nature incidence
disease, measuring of disease, effect to health, epidemiology surveillance concept in noncommunicable diseases, principles of prevention and control for non- communicable diseases,
policy and indicators related to non-communicable diseases.
การปองกันและควบคุมโรค
3(2-2)
(Disease Prevention and control)
โรคติดเชื้อและโรคไมติดตอที่เปนปญหาสาธารณสุข หลักและระดับการปองกันโรค หลักและ
วิธีการควบคุมโรคติดเชื้อและโรคไมติดตอ การปองกันโรคที่เกี่ยวของกับการบริโภคอาหาร และการ
ไดรับสารพิษ การรายงานโรค และระบบการเฝาระวังโรคในชุมชน แนวคิดและลักษณะเฉพาะของระบบ
สารสนเทศที่ดี การออกแบบ การพัฒนา และการบริหารงานระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2552

04401345 *

04401346 *

04401347 *

Infectious diseases and non-communicable diseases in public health problem, principle
and level of disease prevention, principle and method of control infectious diseases and noncommunicable diseases, prevention of diseases related to food consumption and intoxication,
disease report and disease surveillance system in community, concept and characteristics of good
information system, design, development and management of information system for decision
making.
การจัดการบริการสุขภาพชุมชนและการประกันคุณภาพ
3(3-0)
(Health Services Management in Community and Quality Assurance)
แนวคิดการวางแผนพัฒนาชุมชนในงานสาธารณสุข การพัฒนาสุขภาพและการสรางพลังของ
ชุมชน ศึกษาเปรียบเทียบระบบดูแลสุขภาพของไทยและตางประเทศ นโยบายและการบริการสุขภาพระดับ
ปฐมภูมิ บทบาทของผูนําสาธารณสุข แนวคิดการประกันคุณภาพ มาตรฐานการจัดระบบบริการดูแล
สุขภาพปฐมภูมิ องคประกอบของกระบวนการคุณภาพ การจัดองคการเพื่อพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง
Concepts of community development planning in public health, health development
and community empowerment, comparative study of Thai and international health care systems,
policy and health service in primary level, role of public health leader, quality assurance
concept, standard of primary health care services system management, component of quality
process, organization management for continuous quality development.
ประชากรและงานอนามัยแมและเด็ก
3(3-0)
(Population and Maternal and Child Health)
ขนาด โครงสรางประชากร การกระจายตัวของประชากร การเปลี่ยนแปลงทางประชากรใน
อดีต ปจจุบันและอนาคต การสํามะโนประชากร ภาวะการเกิด การปวย การตาย การยายถิ่น ผลกระทบ
ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางประชากรที่มีตอครอบครัว ระดับประเทศ และระดับโลก นโยบาย
ประชากร ระดับชาติ แนวคิดและทฤษฎีทางประชากร ดัชนีชี้วัดทางประชากร ปญหางานอนามัยแมและ
เด็กในประเทศไทยและตางประเทศ นโยบายการเจริญพันธุ การวางแผนครอบครัว การดูแลหญิง
ตั้งครรภ มารดาและทารกแบบองครวม ภาวะทุพโภชนาการและการใหภูมิคุมกันโรคในเด็ก
Size, structure and distribution of population, change of population in the past,
present and future, population census, natality, morbidity, mortality, migration, impact in
population change to family, national and global level, national population policy, concept and
population theory, population indicator, maternal and child health problems in Thailand and
foreign countries, reproductive health policy, family planning, holistic care for pregnancy,
maternal and child, malnutrition and immunization in child.
โภชนาการและโรคทางภาวะโภชนาการ
2(2-0)
(Nutrition and Nutrition Related Diseases)
ความสัมพันธระหวางภาวะโภชนาการและการเกิดโรค ระบาดวิทยาเชิงพรรณนาสําหรับ
ภาวะโภชนาการตามวัย ภาวะโภชนาการแบบทุพโภชนาการ ภาวะโภชนาการแบบโภชนาการเกิน
ประเภทของอาหาร สารปรุงแตงรส ตัวชี้วัดภาวะโภชนาการและผลกระทบ
Relation between nutritional condition and incidence of diseases, descriptive
epidemiology for nutritional condition of various age groups, malnutrition, over-nutrition, kind of
foods, seasonings, indicator of conditional nutrition and its impact.

* วิชาเปดใหม
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การประมวลผลขอมูลในการทํางานสุขภาพชุมชน
3(2-2)
(Data Processing in Community Health Work)
กระบวนการการเก็บรวบรวมขอมูลอยางเปนระบบ การวิเคราะหและการใชขอมูลในการให
ความรูและการขับเคลื่อนชุมชน ความสําคัญในการพัฒนาชุมชน วิวัฒนาการของการใหบริการ
สาธารณสุขชุมชน หลักและวิธีการสํารวจ วินิจฉัยและการแกไขปญหาสาธารณสุขชุมชน การใหบริการ
สาธารณสุขเบ็ดเสร็จ การวางแผนและประเมินผลการใหบริการสาธารณสุขชุมชน การจัดการภาคสวน
ชุมชน การใหบริการสาธารณสุขในเขตเมืองและชนบท
Process of systematically collecting, analyzing and using information to educate and
mobilize communities, important in community development, revolution of public health service
in community, principle and method of community survey, diagnosis and public health problems
solving, comprehensive public health services, planning and evaluating of community public
health services, community sector management, public health services in urban and rural areas.
เคมีสําหรับสุขภาพสิ่งแวดลอม
3(2-3)
(Chemistry for Environmental Health)
ทบทวนความรูพื้นฐานทาง ลักษณะทางกายภาพ เคมี และชีวภาพของน้ํา การพิจารณา
โดยทั่วไป การเก็บและรักษาตัวอยางน้ํา วิธีวิเคราะหน้ํา การวัดความเปนกรด-ดาง ปริมาณของแข็ง กาซ
สารอินทรีย ธาตุอาหาร และสารเจือปนอื่นๆ ในน้ํา สารละลายมาตรฐาน เครื่องมือในการวิเคราะห การ
แปลผลของขอมูลเพื่อนําไปประยุกตในทางสุขภาพสิ่งแวดลอม
Basic chemistry concepts. Physical, chemical and biological characteristics of water.
General consideration. Sample collection and preservations. Water analysis. Measurement of
acidity-alkalinity, solids, gas, organic matters, nutrients and other impurities. Standardization.
Analytical instrumentation. Data interpretation for environmental health application.
การควบคุมมลพิษทางอากาศ
3(3-0)
(Air Pollution Control)
ความรูพื้นฐานของมลภาวะทางอากาศ แหลงสารมลพิษและผลตอสุขภาพ อุตุนิยมวิทยาดาน
มลพิษอากาศ การเก็บตัวอยางและการวิเคราะหสารมลพิษ แบบจําลองการแพรกระจายมลพิษใน
บรรยากาศ กฎหมายและขอบัญญัติในการควบคุมสารมลพิษที่เปนอนุภาคและกาซจากชุมชนและ
อุตสาหกรรม การจัดการคุณภาพอากาศ ระบบบําบัดมลพิษอากาศ
Fundamental of air pollution, pollution sources and effect on health, air pollution
meteorology, pollutant sampling and analysis, pollutant dispersion modeling, law and regulations
for controlling of particle pollutants and gas from community and industry, air pollution
management, air pollution treatment systems.
อาหารปลอดภัยและการสุขาภิบาลอาหาร
4(3-2)
(Food Safety and Sanitation)
หลักการสุขาภิบาลอาหาร โรคและอันตรายตอสุขภาพที่เกิดจากอาหาร การจัดการและ
ตรวจสอบสถานที่ผลิตและรานคา พฤติกรรมอนามัยของผูจําหนายอาหาร การคุมครองผูบริโภคและ
กฎหมายที่เกี่ยวของ การเฝาระวังและการควบคุมคุณภาพทางหองปฏิบัติการ การวิเคราะหและควบคุม
จุดวิกฤตในธุรกิจและผลิตภัณฑอาหาร
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Food sanitation principle. Food borne diseases and health hazard. Restaurant and
food shop monitoring and management, food vendors hygiene behavior. Consumer right and
related regulation. Food safety surveillance and laboratory quality control and testing. Hazard
analysis and critical control point in various food products and businesses.
การจัดหาน้ําสะอาดและการบําบัดน้ําเสีย
4(3-2)
(Water Supply and Waste Water Treatment)
ความสําคัญของการจัดหาน้ําสะอาด สมบัติและมาตรฐานของน้ําดื่มน้ําใช แหลงน้ําและการ
จัดการน้ําในชุมชน กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ํา ระบบการบริการน้ําในชุมชน การเฝาระวังและ
ตรวจสอบคุณภาพน้ําทางหองปฏิบัติการ ปญหาและผลกระทบของน้ําเสีย หลักการ วิธีการและการ
ควบคุมระบบบําบัดน้ําเสียและสิ่งปฏิกูล การนําน้ํากลับมาใชใหม และการควบคุมระบบ
Significant of water supply, qualification and standard of water, source of water and
water management in community, water quality improvement process, water supply system in
community, water quality surveillance and laboratory testing, problem and impact of waste
water, principle, method and waste water treatment and sewage system control, water reuse
and system control.
การควบคุมแมลงและพาหะ
2(2-0)
(Insects and Vectors Control)
หลักการควบคุมและปองกันโรคที่มีแมลงและสัตวที่เปนพาหะ ชีววิทยาของแมลงและสัตวที่
เปนปญหาสาธารณสุขที่สําคัญ การแพรกระจายของพาหะระดับภายในประเทศและระหวางประเทศ
วงชีวิตและพฤติกรรมของพาหะ มาตรการและการควบคุม
Principle of insect and vector control, biology of insects and vectors in public health
problem. Vectors propagation in national and international areas, life cycle and behavior of
vector, mitigation and control.
การจัดการขยะมูลฝอย
3(2-2)
(Solid Waste Management)
หลักการจัดการและการควบคุมขยะมูลฝอย นโยบายและกฎหมายของประเทศไทย
แหลงกําเนิดและองคประกอบของขยะ การกําจัดขยะมูลฝอย ขยะอันตรายและการจัดการ ขยะจาก
โรงพยาบาลและการจัดการ
Principle of solid waste management and control, policy and laws in Thailand.
Source and component of solid waste, waste disposal. Hazardous waste and management.
Hospital waste and management.
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม และสุขภาพ
3(2-2)
(Environmental and Health Impact Assessment)
หลักการประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและผลกระทบตอสุขภาพ วิธีการศึกษา วิธีการ
วิเคราะห และการเขียนรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมกับสุขภาพ การติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอมตอสุขภาพและการประเมินโครงการ แนวทางลดผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพทางดาน
คุณภาพชีวิต ดานสังคมวัฒนธรรม ดานเศรษฐศาสตร และดานโครงสรางประชากร การมีสวนรวมของ
ชุมชน มาตรฐานเกณฑและดัชนีชี้วัดทางสิ่งแวดลอมและสุขภาพ องคกรดานสิ่งแวดลอม การกําหนด
นโยบายและการจัดทําแผนปฏิบัติการ เศรษฐศาสตรในการควบคุมทางสิ่งแวดลอมเพื่อสุขภาพ
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Principle of environmental impact assessment and health impact. Study process,
impact assessment and reporting environmental and health impact assessment, environmental
for health monitoring and project evaluation, environmental and health impact mitigation in part
of social, culture, economic and population structure, community participation, environmental
and health indices and standards, environmental organization, policy making and action plan,
environmental economics for health.
การสุขาภิบาลชุมชนและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
3(2-2)
(Community Sanitation and Appropriate Technology)
การสุขาภิบาลและการสนับสนุนดานสุขภาพ การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอมและชีวิตใน
ชุมชน การสุขาภิบาลเพื่อความปลอดภัยในชุมชน การปรับเปลี่ยน ประยุกต การใชและการรักษา
เทคโนโลยีในการสุขาภิบาลชุมชน
Sanitation and health promotion, quality improvement of environment and life in
community. Sanitation for community safety. Modification, application, utilization and
maintenance technology in community sanitation.
การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
1(1-0)
(Cooperative Education Preparation)
หลักการ แนวคิด และกระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ ความรูพื้นฐาน
และเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ ความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงาน การสื่อสารและมนุษยสัมพันธ การพัฒนา
บุคลิกภาพ ระบบการบริหารคุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการนําเสนอ การเขียนรายงาน
Principles, concepts and processes of cooperative education, Related rules and
regulations. Basic knowledge and techniques in job application. Basic knowledge and
techniques in working. Communication and human relations. Personality development. Quality
management system in workplace. Presentations techniques. Report writing.
การฝกงานวิชาชีพ
3
(Professional Training)
การฝกงานวิชาชีพดานอาชีวอนามัย อนามัยสิ่งแวดลอม หรืออนามัยชุมชน ในหนวยงาน
ภาครัฐหรือเอกชนโดยไดรับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย
Professional Training in occupational health, environmental health or community
health in both governmental sectors and private sectors.
กฎหมายสาธารณสุขและจริยธรรม
3(3-0)
(Public Health Law and Ethics)
หลักการและแนวคิดของกฎหมายทั่วไป ความสําคัญของกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมาย
สาธารณสุขดานการสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การรักษาพยาบาลและการคุมครองผูบริโภค การ
พัฒนาและการจัดการเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และกฎหมายสิ่งแวดลอมในประเทศไทย
การนํากฎหมายไปใชในงานสาธารณสุข แนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรมทางวิชาชีพดานสุขภาพ การสราง
เสริมจริยธรรมและคุณธรรม
Principle and concept of general law, importance of public health law in health
promotion, prevention, treatment and protective consumer, development and management of
occupational health safety and environment law in Thailand, public health law application,
concept of ethic in health, ethic and moral creation.
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สหกิจศึกษา
6
(Cooperative Education)
การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั่วคราว ตามโครงงานที่ไดรับมอบหมายตลอดจนการ
จัดทํารายงานและการนําเสนอ
On the job training as a temporary employee according to the assigned project
including report and presentation.
วิธีวิจัยพื้นฐานทางสาธารณสุข
3(3-0)
(Basic Research Methods in Public Health)
หลักและระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข การกําหนดปญหา การวางรูปการวิจัย การตั้ง
วัตถุประสงคและสมมติฐาน การเก็บรวบรวมขอมูล การสรางแบบสอบถาม การวิเคราะหและตีความ
ขอมูล การใชสถิติสําหรับการวิจัย การเขียนรายงานและการเสนอผลการวิจัย
Principle and research methods in public health, identification of research problems,
formulation of research objectives and hypothesis, collection of data, construction of
questionnaire, data analysis and interpretation, application of statistics for research, report
writing and presentation.
การศึกษาคนควาอิสระ
3
(Independent Study)
การศึกษาคนควาอิสระในหัวขอที่นาสนใจของปญหาสาธารณสุขและเรียบเรียงเขียนเปน
รายงาน
Independent study on interesting topics of public health problem and compile into a
written report.
การฝกงานเฉพาะดานสาธารณสุขศาสตร
3
(Specific Practicum in Public Health)
การฝกงานเฉพาะดานสาธารณสุขศาสตร
Specific practicum in Public Health.
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