สาขาวิชาสุขศึกษา (173xxx)
คําอธิบายรายวิชา
173112 สุขภาพสวนบุคคลและชุมชน (Personal and Community Health)
2(2-0)
หลักเบื้องตนของสุขภาพสําหรับตนและชุมชน องคประกอบของ การมีสุขภาพและ
สมรรถภาพทางกาย ความยืนยาวและคุณภาพของชีวติ การปองกันโรคภัยไขเจ็บและอุบตั ิเหตุ
ความสัมพันธระหวางสุขภาพสําหรับตนเองและชุมชน
173141 การสาธารณสุขเบื้องตน (Introduction to Public Health)
2(2-0)
หลักและแนวความคิดเบื้องตนในการดํารงชีวติ รวมกันในชุมชนและสิง่ แวดลอม
การบริหารงานสาธารณสุข แหลงบริการสุขภาพในชุมชน การจัดและการดําเนินงานทางดานสุขภาพ
ของหนวยงานตางๆ ปญหาและอุปสรรคในการรักษาและสงเสริมสุขภาพตางๆ ของประชาชน
กฎหมายและพระราชบัญญัติเกี่ยวกับสาธารณสุข
173142 สุขภาพและสิ่งแวดลอม (Health and Environment)
2(2-0)
ประวัติ หลักเบื้องตนของสิง่ แวดลอมและการสุขาภิบาล การควบคุมโรคติดตอ
น้ําดื่มน้ําใช ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การควบคุมแมลงและสัตวที่เปนพาหะของโรค การสุขาภิบาล
ในบาน โรงเรียน โรงงานอุตสาหกรรม สาเหตุและอิทธิพลของสิ่งแวดลอมที่เปนพิษตอสุขภาพและ
การกําจัด
173151 เอดสศึกษา (AIDS Education)
2(2-0)
ศึกษาเกีย่ วกับโรคเอดส ในประเด็นของสาเหตุ การติดตอและการแพรระบาดของ
โรคภาวะเสี่ยงและปจจัยสงเสริมการติดเชื้อโรค ลักษณะอาการและอาการแสดงของโรค การตรวจหา
โรค แนวทางปองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรค การประชาสัมพันธและเผยแพรความรูโรค
เอดสสูนิสิตนักศึกษาและประชาชนทัว่ ไป มีการศึกษาและดูงานนอกสถานที่
173161 พฤติกรรมศาสตรทางสุขศึกษาเบื้องตน
3(3-0)
(Introduction to Behavioral Science in Health Education)
แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับพฤติกรรม พฤติกรรมสุขภาพและสุขภาพ กระบวน
การเรียนรูเพือ่ การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ การปลูกฝงและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ การ
ดําเนินงานสุขศึกษาในการปลูกฝงและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ บทบาทของบุคคล
ครอบครัว ชุมชนและองคกรตางๆ ในการดําเนินงานพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
173222 สมรรถภาพและการอยูดมี ีสุข (Physical Fitness and Well-being)
2(2-0)
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสมรรถภาพและการอยูด ีมีสุข ความสัมพันธระหวาง
สมรรถภาพกับการอยูดีมีสุข องคประกอบของสมรรถภาพ การเสริมสรางสมรรถภาพเพื่อการอยูดี มี
สุข มีการศึกษานอกสถานที่
2(2-0)
173251 โรคติดตอ (Communicable Diseases)
ธรรมชาติและทฤษฏีของการเกิดโรคติดตอ ระบาดวิทยาของโรคติดตอ การจําแนก
กลุมโรคติดตอ ปจจัยของการเกิดโรคติดตอ โรคติดตอที่สําคัญของประเทศไทย มาตรการและการ
ดําเนินงานปองกันและควบคุมโรคติดตอในระดับทองถิน่ ประเทศและนานาชาติ

173252 โรคไมติดตอ (Non-Communicable Disease)
2(2-0)
ความหมาย ธรรมชาติ ลักษณะและการจําแนกกลุมโรคไมติดตอ สาเหตุและปจจัย
ของโรคไมติดตอ โรคไมติดตอที่สําคัญ การดูแลรักษาผูปวยโรคไมติดตอ การปองกันและควบคุมโรค
ไมติดตอ
173253 ยาและสิ่งเสพยติดใหโทษ (Drugs and Narcotics)
3(3-0)
ความรูทวั่ ไปเกี่ยวกับยาและสิ่งเสพติดใหโทษ ประเภท คุณและโทษของการใชยา
การใชยาผิด การติดยาและการควบคุมยา ลักษณะและธรรมชาติของสิ่งเสพติดประเภทตางๆ ปญหา
โทษและอันตรายจากสิ่งเสพติด วิธีการเลิกเสพยาและสิ่งเสพติดใหโทษ การพักฟน การปองกันและ
การปราบปราม
173254 การควบคุมโรค (The Control of Diseases)
3(3-0)
ทฤษฎีและแนวคิดในการควบคุมโรค กลยุทธและมาตรการ การควบคุมโรค
ลักษณะและวิธีการควบคุมโรคติดตอและโรคไมติดตอ กระบวนการปองกันและควบคุมโรค การเฝา
ระวังโรคที่เกิดขึ้นใหม การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพในการปองกันและควบคุมโรค ตัวชี้วัดและการ
ประเมินผลการควบคุมโรค
173321 สวัสดิศึกษา (Safety Education)
2(2-0)
หลักการและแนวความคิดเกี่ยวกับสวัสดิศึกษา สาเหตุและการปองกันอุบัติเหตุที่
เกิดขึ้นภายในบาน โรงเรียน สถานประกอบการและชุมชน การปองกันอัคคีภัยและอุบัติเหตุจาก
การจราจรทั้งทางบก ทางน้าํ และทางอากาศ ความปลอดภัยในการเลนกีฬาและนันทนาการ
173322 การปฐมพยาบาล (First Aid)
3(2-2)
อุบัติเหตุในโรงเรียนและในชีวติ ประจําวัน การปองกัน การวิเคราะหและการให
ความชวยเหลือขั้นตนแกผูประสบอุบตั ิเหตุโดยกระทันหัน การดูแลและบําบัดรักษากอนนําสงแพทย
173341 สุขภาพกับการออกกําลังกาย (Health and Physical Activity)
2(2-0)
หลักการ แนวคิดและทฤษฎีการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ และการประยุกต
การสงเสริมการออกกําลังกาย มีการศึกษานอกสถานที่
173342 สุขภาพกับภูมิปญญาไทย (Health and Thai Wisdom)
2(2-0)
หลักการและแนวคิดภูมิปญ
 ญาไทยทางดานสุขภาพ การบูรณาการภูมิปญญาไทย
เพื่อการดูแลสุขภาพ มีการศึกษานอกสถานที่
173343 สถิติสาธารณสุขและประชากรศึกษา
3(3-0)
(Public Health Statistics and Population Education)
หลักการ แนวคิดและทฤษฎีทางสถิตสิ าธารณสุขและประชากรศึกษา การเก็บ
รวบรวม การวิเคราะหและการตีความขอมูลสาธารณสุขและประชากรศึกษา เพื่อนําผลไปใชในการ
วางแผนดําเนินงานสุขศึกษาและการแกไขปญหาสุขภาพ การพัฒนาคุณภาพชีวติ
173351 สุขภาพผูบริโภค (Consumer Health)
3(3-0)
หลักในการเปนผูบริโภคที่ดี การรูจักเลือกผลิตภัณฑ ยา เครื่องสําอาง เครื่องแตง
กายและเครื่องใชตางๆ ความเชื่อและความเขาใจผิดเกี่ยวกับการเลือกและการใชผลิตภัณฑ การ
2

โฆษณา การเลือกบริการ สุขภาพ กฎหมายและหนวยงานที่รับผิดชอบในการคุมครองผลประโยชน
ของผูบริโภค
173352 เพศศึกษาและอนามัยเจริญพันธุ
3(3-0)
(Sex Education and Reproductive Health)
ความรูเรื่องเพศดานชีววิทยา จิตวิทยา สังคมวิทยาและสุขวิทยา หลักและแนว
ความคิดในการสอนเพศศึกษา การสอนเพศศึกษาในโรงเรียน ปญหาและแนวโนมในการจัดสอน
เพศศึกษา การใหบริการดานอนามัยเจริญพันธุแกสมาชิกในครอบครัว
173364 หลักสูตรสุขศึกษาในการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2(2-0)
(Health Education Curriculum in Basic Education)
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรสุขศึกษาในการศึกษาขั้นพื้นฐาน การ
สรางเสริมสุขภาพในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการศึกษานอกสถานที่
173441 สุขภาพในการประกอบอาชีพ (Occupational Health)
2(2-0)
ปญหาสุขภาพที่เกิดจากการประกอบอาชีพ ลักษณะของปญหาสุขภาพที่เกิดจาก
การประกอบอาชีพ ปจจัยที่เกี่ยวของกับปญหาสุขภาพที่เกิดจากการประกอบอาชีพ แนวคิด
หลักการ กระบวนการและการบริหารจัดการการแกไขปญหาสุขภาพในการประกอบอาชีพ
กฎหมายและองคกรที่เกี่ยวของกับสุขภาพและสวัสดิภาพในการประกอบอาชีพ
173442 โภชนาการสาธารณสุข (Public Health Nutrition)
2(2-0)
ความสัมพันธระหวางอาหารและสุขภาพ สภาวะโภชนาการ การผลิตและการผสม
อาหาร การสุขาภิบาลอาหาร การศึกษาและการคนควาทดลองทางดานโภชนาการและสาธารณสุข
173443 สุขศึกษาในชนบท (Rural Health Education)
2(2-0)
ปญหาสุขภาพและบริบทของปญหาสุขภาพในชุมชนชนบท ปจจัยทีเ่ กี่ยวของกับ
ปญหาสุขภาพของบุคคล ครอบครัวและชุมชนชนบท ปจจัยทางพฤติกรรมสุขภาพที่ทําใหเกิดปญหา
สุขภาพในชนบท แนวคิด หลักการและกระบวนการสุขศึกษาเพื่อพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของ
ประชาชนในชนบท
173444 สุขศึกษาในสถานบริการสุขภาพ (Health Education in Health Service)
2(2-0)
ทฤษฎี หลักการและแนวคิดทางสุขศึกษาและการประยุกต รูปแบบ การดําเนินงาน
สุขศึกษาในสถานบริการสุขภาพ มีการศึกษานอกสถานที่
173445 สุขศึกษาในสถานประกอบการ (Health Education in Workplace)
2(2-0)
ปญหาสุขภาพในสถานประกอบการ พฤติกรรมเสี่ยงทีทําใหเกิดปญหาสุขภาพของ
ผูทํางานในสถานประกอบการ แนวคิดและหลักการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของผูทํางานในสถาน
ประกอบการ กระบวนการ สุขศึกษาและการบริหารจัดการงานสุขศึกษาในสถานประกอบการ
173446 การสงเสริมสุขภาพทางเลือก (Alternative Health Promotion)
2(2-0)
ทฤษฎี หลักการและแนวคิดทางดานการสงเสริมสุขภาพทางเลือก การวิเคราะหและ
สังเคราะห แนวทางการสงเสริมสุขภาพทางเลือกที่เหมาะสมกับกลุม คนในบริบทของสังคมไทย มี
การศึกษานอกสถานที่
3

173447 การดูแลสุขภาพผูสูงอายุ (Health Care for Elderly)
2(2-0)
ธรรมชาติและสภาวะสุขภาพของผูสูงอายุ ปญหาสุขภาพ ทฤษฎีการดูแลตนเองและ
การประยุกต มีการศึกษานอกสถานที่
173448 การพัฒนาคุณภาพชีวติ (Quality of Life Development)
2(2-0)
หลักการ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวติ องคประกอบและ
ดัชนีวัดคุณภาพชีวติ แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวติ มีการศึกษานอกสถานที่
173461 การจัดและบริหารโครงการสุขภาพในโรงเรียน
3(3-0)
(Organization and Administration of School Health Program)
แนวคิดและหลักการจัดและบริหารโครงการสุขภาพและสวัสดิภาพในโรงเรียน
กระบวนการและวิธีการจัดโครงการสุขภาพและสวัสดิภาพในโรงเรียน การสงเสริมสุขภาพนักเรียน
บทบาทและครอบครัว โรงเรียนและชุมชนในการสรางสุขภาพและสวัสดิภาพของโรงเรียน
173462 การวัดและประเมินผลทางสุขศึกษา
2(2-0)
(Measurement and Evaluation in Health Education)
วัตถุประสงค หลักการและวิธีการวัดและประเมินผลทางดานสุขศึกษา การวัดผล
ดานความรูเจตคติและทักษะ เกณฑการเลือกและการสรางแบบทดสอบ
173463 หลักและวิธกี ารสอนสุขศึกษาในโรงเรียน
3(3-0)
(Principles and Methods of Teaching Health Education in School)
หลักการสอนสุขศึกษาในโรงเรียน หลักสูตร วิธีสอน สือ่ การสอน การวัดผล
แผนการสอนและบริการสุขภาพในโรงเรียน
173492 การวิจัยในชัน้ เรียนสุขศึกษา
3(3-0)
(Classroom Research on Health Education)
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการวิจัย ลักษณะเฉพาะของการวิจัยในชั้นเรียน
สุขศึกษา การดําเนินการวิจยั ในชั้นเรียนทางสุขศึกษา มีการศึกษานอกสถานที่
173497 สัมมนา (Seminar)
1
การนําเสนอและอภิปรายเรือ่ งที่นาสนใจทางสาขาวิชาสุขศึกษาในระดับปริญญาตรี
173498 ปญหาพิเศษ (Special Problems)
2(2-0)
การศึกษาคนควาทางสาขาวิชาสุขศึกษาระดับปริญญาตรีแลวเรียบเรียงเขียนเปน
รายงาน
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