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:
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หลักสู ตร
จานวนหน่ วยกิต รวม
ตลอดหลักสู ตรไม่นอ้ ยกว่า 42 หน่วยกิต
โครงสร้ างหลักสู ตร
โครงสร้างหลักสู ตร แบ่งเป็ นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กาหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของกระทรวงศึกษาธิ การ ดังนี้
1. โครงสร้ างหลักสู ตร แผน ก แบบ ก 2
1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสู ตรไม่นอ้ ยกว่า 42 หน่วยกิต
1.2 โครงสร้างหลักสู ตร ประกอบด้วย
ก . หมวดวิชาบังคับ
20
หน่วยกิต
ข. หมวด
วิชาเลือก ไม่นอ้ ยกว่า
10 หน่วยกิต
ค. วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
2. โครงสร้ างหลักสู ตร แผน ข
2.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสู ตรไม่นอ้ ยกว่า 42 หน่วยกิต
2.2 โครงสร้างหลักสู ตร ประกอบด้วย
ก . หมวดวิชาบังคับ
20
หน่วยกิต
ข. หมวด
วิชาเลือก ไม่นอ้ ยกว่า
16 หน่วยกิต
ค. การค้นคว้า
อิสระ 6 หน่วยกิต

2
1. โครงสร้ างหลักสู ตร แผน ก แบบ ก 2
1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสู ตรไม่นอ้ ยกว่า 42 หน่วยกิต
1.2 โครงสร้างหลักสู ตร ประกอบด้วย
ก . หมวดวิชาบังคับ
20
หน่วยกิต
ข. หมวด
วิชาเลือก ไม่นอ้ ยกว่า
10 หน่วยกิต
ค. วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาบังคับ
20
หน่วยกิต
PH 5203
ระบาดวิทยาและการควบคุมโรค
3 ( 3-0-6 )
Epidemiology and Disease Control
PH 5403
การวางแผน ติดตามและประเมินผลงานสาธารณสุ ข
3 ( 3-0-6 )
Advance Planning , Monitoring and Evaluation in Public Health
PH 5405
การบริ หารงานสาธารณสุ ขและการจัดการ
3 ( 3-0-6 )
Public Health Administration and Management
PH 5501
อนามัยสิ่ งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
3 ( 3-0-6 )
Environmental and Occupational Health
PH 5601
ชีวสถิติ
2 (2-0-4)
Biostatistics
PH 5903
ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3 ( 3-0-6 )
Research Methodology in Health Sciences
PH 5802
สังคม พฤติกรรมศาสตร์และการปฏิบตั ิการสาธารณสุ ข
3 (3-0-6 )
Social ,Behavioral Science and Public Health Practice
ข. หมวดวิชาเลือก ไม่นอ้ ยกว่า
PH 5101
ปรัชญาการสาธารณสุ ข
Public Health Philosophy
PH 5201
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
Health Science
PH 5202
พิษวิทยาคลินิค
Clinical Toxicology
PH 5301
พฤติกรรมสุ ขภาพในองค์กร
Health Behavior in Organizations

10 หน่วยกิต
3 ( 3-0-6 )
3 ( 3-0-6 )
3 ( 3-0-6 )
3 ( 3-0-6 )

3
PH 5302
PH 5303
PH 5304
PH 5305
PH 5306
PH 5307
PH 5308
PH 5401
PH 5402
PH 5404
PH 5502
PH 5503
PH 5504
PH 5602
PH 5904

มานุษยวิทยาและสังคมวิทยาการสาธารณสุ ข
Anthropology and Sociology in Public Health
การจัดการความปลอดภัยของอาหาร
Food safety Management
อนามัยชุมชน และการพัฒนา
Community Health and Development
อนามัยโรงเรี ยนและชุมชน
School and Community Health
ระบบการดูแลสุ ขภาพครอบครัวและการส่ งต่อ
Family Health Care System and Referral System
การดูแลสุ ขภาพแบบผสมผสาน
Integrative Health Care
สุ ขภาพโลก
Global Health
การสื่ อสารและสารสนเทศในงานสาธารณสุ ข
Communication and Health Information in Public Health
การจัดการระบบข้อมูลด้านสุ ขภาพ
Health Information Management
เศรษฐศาสตร์สาธารณสุ ขประยุกต์
Applied Health Economics
การจัดการสิ่ งแวดล้อมในระบบสุ ขภาพ
Environment Management in Health System
การจัดการของเสี ยอันตรายชุมชน
Community Hazard and Waste Management
การประเมินผลกระทบสุ ขภาพ
Health Impact Assessment
การจัดการปัญหาพิเศษทางสาธารณสุ ข
Special Topic Management in Public Health
การสัมมนางานสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้อม
Seminar in Public Health and Environmental Health

3 ( 3-0-6 )
3 ( 3-0-6 )
3 ( 3-0-6 )
3 ( 3-0-6 )
3 ( 3-0-6 )
3 ( 3-0-6 )
3 ( 3-0-6 )
3 ( 3-0-6 )
3 ( 3-0-6 )
3 ( 3-0-6 )
3 ( 3-0-6 )
3 ( 3-0-6 )
3 ( 3-0-6 )
3 ( 3-0-6 )
1 (1-0-6 )

4
ค. วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
PH 6905
วิทยานิพนธ์
Thesis

12 (540)

2. โครงสร้ างหลักสู ตร แผน ข
2.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสู ตร ไม่นอ้ ยกว่า 42 หน่วยกิต
2.2 โครงสร้างหลักสู ตร ประกอบด้วย
ก . หมวดวิชาบังคับ
20
หน่วยกิต
ข. หมวด
วิชาเลือก ไม่นอ้ ยกว่า
16 หน่วยกิต
ค. การค้นคว้า
อิสระ 6 หน่วยกิต

PH 5203
PH 5403
PH 5405
PH 5501
PH 5601
PH 5903
PH 5802

ข. หมวด
PH 5101
PH 5201

ก . หมวดวิชาบังคับ
20
ระบาดวิทยาและการควบคุมโรค
Epidemiology and Disease Control
การวางแผน ติดตามและประเมินผลงานสาธารณสุ ข
Advance Planning , Monitoring and Evaluation in Public Health
การบริ หารงานสาธารณสุ ขและการจัดการ
Public Health Administration and Management
อนามัยสิ่ งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
Environmental and Occupational Health
ชีวสถิติ
Biostatistics
ระเบียบวิจยั ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Research Methodology in Health Sciences
สังคม พฤติกรรมศาสตร์และการปฏิบตั ิการสาธารณสุ ข
Social ,Behavioral Science and Public Health Practice
วิชาเลือก ไม่นอ้ ยกว่า
ปรัชญาการสาธารณสุ ข
Public Health Philosophy
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
Health Science

1

หน่วยกิต
3 ( 3-0-6 )
3 ( 3-0-6 )
3 ( 3-0-6 )
3 ( 3-0-6 )
2 (2-0-4 )
3 ( 3-0-6 )
3 (3-0-6 )

6 หน่วยกิต
3 ( 3-0-6 )
3 ( 3-0-6 )

5
PH 5202
PH 5301
PH 5302
PH 5303
PH 5304
PH 5305
PH 5306
PH 5307
PH 5308
PH 5401
PH 5402
PH 5404
PH 5502
PH 5503
PH 5504
PH 5602

พิษวิทยาคลินิค
Clinical Toxicology
พฤติกรรมสุ ขภาพในองค์กร
Health Behavior in Organizations
มานุษยวิทยาและสังคมวิทยาการสาธารณสุ ข
Anthropology and Sociology in Public Health
การจัดการความปลอดภัยของอาหาร
Food safety Management
อนามัยชุมชน และการพัฒนา
Community Health and Development
อนามัยโรงเรี ยนและชุมชน
School and Community Health
ระบบการดูแลสุ ขภาพครอบครัวและการส่ งต่อ
Family Health Care System and Referral System
การดูแลสุ ขภาพแบบผสมผสาน
Integrative Health Care
สุ ขภาพโลก
Global Health
การสื่ อสารและสารสนเทศในงานสาธารณสุ ข
Communication and Health Information in Public Health
การจัดการระบบข้อมูลด้านสุ ขภาพ
Health Information Management
เศรษฐศาสตร์สาธารณสุ ขประยุกต์
Applied Health Economics
การจัดการสิ่ งแวดล้อมในระบบสุ ขภาพ
Environment Management in Health System
การจัดการของเสี ยอันตรายชุมชน
Community Hazard and Waste Management
การประเมินผลกระทบสุ ขภาพ
Health Impact Assessment
การจัดการปัญหาพิเศษทางสาธารณสุ ข
Special Topic Management in Public Health

3 ( 3-0-6 )
3 ( 3-0-6 )
3 ( 3-0-6 )
3 ( 3-0-6 )
3 ( 3-0-6 )
3 ( 3-0-6 )
3 ( 3-0-6 )
3 ( 3-0-6 )
3 ( 3-0-6 )
3 ( 3-0-6 )
3 ( 3-0-6 )
3 ( 3-0-6 )
3 ( 3-0-6 )
3 ( 3-0-6 )
3 ( 3-0-6 )
3 ( 3-0-6 )

6
PH 5904

การสัมมนางานสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้อม
Seminar in Public Health and Environmental Health

1 (1-0-6 )

ค. การค้นคว้าอิสระ
PH 6904
การค้นคว้าอิสระ
Independent Study

6 หน่วยกิต
6 (270)

แผนการศึกษา
แผน ก แบบ ก 2
หลักสู ตรสาธารณสุ ขศาสตรมหาบัณฑิต ได้เสนอรายวิชาที่จดั การเรี ยนการสอนไว้
รวม 4 ภาคการศึกษาปกติ โดยได้กาหนดรายวิชาไว้แต่ละภาคการศึกษา ดังนี้
หน่ วย
ศึกษาด้ วย
ทฤษฎี ปฏิบัติ
กิต
ตนเอง
การวางแผนและประเมินผลงานสาธารณสุ ข
3
3
0
6
(วิชาเอกเลือก)
อนามัยสิ่ งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
3
3
0
6
(วิชาบังคับ)
ระบาดวิทยาและการควบคุมโรค
3
3
0
6
(วิชาบังคับ)
การจัดการของเสี ยอันตรายชุมชน
3
3
0
6
(วิชาเอกเลือก)
การประเมินผลกระทบทางสุ ขภาพ
3
3
0
6
(วิชาเอกเลือก)
คอมพิวเตอร์สาหรับบัณฑิตศึกษา
3
2
2
5
ปี ที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1

PH 5403
PH 5501
PH 5203
PH 5503
PH 5504
COM
5101

รวม

18

17

2

35

7
ปี ที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2
PH 5405
PH 5802
PH 5601
PH 5306
PH 5903

การบริ หารงานสาธารณสุ ขและการจัดการ
(วิชาบังคับ)
สังคม พฤติกรรมศาสตร์และการปฏิบตั ิการ
สาธารณสุ ข (วิชาบังคับ)
ชีวสถิติ (วิชาบังคับ)
ระบบการดูแลสุ ขภาพครอบครัวและการส่ ง
ต่อ (วิชาเลือก)
ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
(วิชาบังคับ)
ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา
รวม

ปี ที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1
PH 5904
PH 6905

การสัมมนางานสาธารณสุ ขและ
สิ่ งแวดล้อม (วิชาเลือก)
วิทยานิพนธ์
รวม

ปี ที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2
PH 6905

วิทยานิพนธ์
รวม

หน่ วย
ศึกษาด้ วย
ทฤษฎี ปฏิบัติ
กิต
ตนเอง
3
3
0
6
3

3

0

6

2
3

2
3

0
0

4
6

3

3

0

6

3
17

3
17

0
0

6
34

1

1

0

ศึกษาด้ วย
ตนเอง
6

3
4

0
1

12
12

6
12

หน่ วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ

หน่ วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ
9
9

0
0

36
36

ศึกษาด้ วย
ตนเอง
18
18

คาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาบังคับ
PH 5203 ระบาดวิทยาและการควบคุมโรค
3 (3-0-6)
Epidemiology and Disease Control
หลักการทางระบาดวิทยาสาหรับการดูแลสุ ขภาพ การศึกษาแนวคิดและวิธีการทางระบาด
ในการพรรณนาถึงการกระจายโรค การสื บสวนหาสาเหตุเพื่อป้ องกันและควบคุมโรคที่เกิดขึ้นใน
ชุมชน วิธีการควบคุมโรค ตลอดจนการเฝ้ าระวังโรค การศึกษาทางระบาดวิทยา การประยุกต์ใช้
แนวคิดทฤษฎีทางระบาดวิทยาและการควบคุมโรคในการแก้ไขปั ญหาสาธารณสุ ขในท้องถิ่น
PH 5403

การวางแผน ติดตาม และประเมินผลงานสาธารณสุ ข
3 (3-0-6)
Advance Planning Monitoring and Evaluation in Public Health
แนวคิดการจัดทายุทธศาสตร์ แนวใหม่ ความหมาย ความสาคัญของการประเมินผล การ
ประเมินผลแบบต่างๆ การออกแบบและกาหนดกรอบการประเมินผล การสร้างเครื่ องมือในการ
ประเมิน การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล การแปลความหมาย และการประยุกต์ให้ผล
การประเมินไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสุ ขภาพชุมชน
PH 5405

การบริหารงานสาธารณสุ ขและการจัดการ
3 (3-0-6)
Public Health Administration and Management
แนวคิด หลักการบริ หารงานสาธารณสุ ขแนวใหม่ ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกบั นโยบายสาธารณสุ ข นโยบายสาธารณะ การวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบสุ ขภาพ การดาเนินงานด้านสุ ขภาพ การ
บริ หารงานจัดการบุคคล หน่วยงาน และองค์กรด้านสุ ขภาพแนวใหม่ การสังเคราะห์สารสนเทศเพื่อ
การกาหนดนโยบายด้านสุ ขภาพ การบริ หารจัดการองค์กรด้านสุ ขภาพ การปรับปรุ งและ
เปลี่ยนแปลงระบบบริ การสุ ขภาพที่เหมาะสมกับท้องถิ่น

9

PH 5501

อนามัยสิ่ งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
3 (3-0-6)
Environmental and Occupational Health
การศึกษาปั ญหาสิ่ งแวดล้อมและสุ ขภาพ การจัดการมลภาวะที่มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
ในด้านต่างๆ ซึ่ งมีผลต่อสุ ขภาพอนามัยของประชาชน หลักความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยคุกคาม
ทางด้านสิ่ งแวดล้อมการทางาน โรคจากการประกอบอาชีพ พิษวิทยา อันตรายจากสารพิษจากการ
ประกอบอาชีพ ความปลอดภัยในการทางาน กฎหมายและบทบัญญัติต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีว
อนามัยและสิ่ งแวดล้อม
PH 5601

ชีวสถิติ
2 (2-0-4)
Biostatistics
ศึกษาหลักการใช้สถิติที่ใช้ในงานวิจยั ทางด้านสาธารณสุ ข ระเบียบวิธีการทางสถิติ สถิติ
พรรณนา การแจกแจงของตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การหาความสัมพันธ์
การใช้โปรแกรมประยุกต์ทางสถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ
PH 5802

สั งคม พฤติกรรมศาสตร์ และปฏิบัติการสาธารณสุ ข
3(3-0-6)
Social, Behavioral Science and Public Health Practice
การศึกษาปั จจัยด้านสังคม เศรษฐกิจและการเมืองที่เป็ นตัวกาหนดนโยบายสังคม และ
สาธารณสุ ข แนวคิดและทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ แนวคิดทฤษฏีทางพฤติกรรมศาสตร์ในการ
ประยุกต์ใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพ การวิเคราะห์ผลกระทบของปั จจัยต่อการ
เปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมสุ ขภาพและภาวะสุ ขภาพของชุมชน แนวคิดด้านยุทธศาสตร์ การสร้าง
พลังชุมชน เพื่อส่ งเสริ มสุ ขภาพและการป้ องกันโรคในชุมชน การประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฏีสู่การ
แก้ไขปั ญหาด้านสุ ขภาพของท้องถิ่น
PH 5903

ระเบียบวิธีวจิ ัยทางวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
3 (3-0-6)
Research Methodology in Health Science
การศึกษาสุ ขภาพชุมชน กระบวนการวิจยั การกาหนดปั ญหา การออกแบบการวิจยั การ
เขียนโครงการวิจยั การเลือกกลุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล การเสนอผลงานวิจยั การเขียนรายงานวิจยั และการวิจารณ์ผลงานวิจยั เพื่อ
ประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีวจิ ยั ในการแก้ไขปั ญหาด้านสาธารณสุ ขในท้องถิ่น
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หมวดวิชาเลือก
PH 5101 ปรัชญาการสาธารณสุ ข
3 (3-0-6)
Public Health Philosophy
ความหมาย ขอบข่ายและความสาคัญของการสาธารณสุ ข
การบริ หารและบริ การ
สาธารณสุ ข สภาพปั จจุบนั และปั ญหาสาธารณสุ ขของประเทศและท้องถิ่นตลอดจนแนวทางในการ
ป้ องกันและแก้ไขปั ญหา นโยบายและแผนพัฒนาสาธารณสุ ข ระบบการบริ การ การดาเนินงานและ
นวัตกรรมสาธารณสุ ขของประเทศ
PH 5201

วิทยาศาสตร์ สุขภาพ
3 (3-0-6)
Health Science
ความหมาย ความสาคัญ ขอบข่ายของวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
การแสวงหาความรู้ดา้ น
วิทยาศาสตร์ สุขภาพ องค์ประกอบสาคัญที่มีอิทธิ พลต่อสุ ขภาพ การส่ งเสริ มสุ ขภาพส่ วนบุคคลและ
ชุมชน การจัดอาหาร การใช้ยาและสมุนไพร การออกกาลังกายเพื่อสุ ขภาพ การพักผ่อน
และ
นันทนาการเพื่อสุ ขภาพ
PH 5202

พิษวิทยาคลินิก
3 (3-0-6)
Clinical Toxicology
วิทยาศาสตร์ การแพทย์ โรคที่เกิดจากสารพิษ กลไกความเป็ นพิษของสารพิษในร่ างกาย
การเปลี่ยนแปลงของสารพิษในสิ่ งมีชีวติ ผลกระทบของสารพิษต่อระบบของร่ างกาย การตรวจ
วิเคราะห์ การประเมินผลและการควบคุมความเป็ นพิษของสารพิษ การดูแลรักษาผูป้ ่ วยที่ได้รับพิษ
จากยาหรื อสารเคมี
PH 5301

พฤติกรรมสุ ขภาพในองค์ กร
3 (3-0-6)
Health Behavior in Organizations
การวิเคราะห์พฤติกรรมภายในองค์กร การจัดแบ่งและการพัฒนาภาวะความเป็ นผูน้ าของ
ทีมงานสาธารณสุ ข ปัญหาและการพัฒนาองค์กรด้านสาธารณสุ ข การบริ หารความขัดแย้งในองค์กร
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PH 5302

มานุษยวิทยาและสั งคมวิทยาการสาธารณสุ ข
3 (3-0-6)
Anthropology and Sociology in Public Health
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางสังคม วัฒนธรรม จิตวิทยากับสุ ขภาพ ระบบ
สุ ขภาพ แบบแผนความสัมพันธ์ขององค์กรสาธารณสุ ข การบริ หารสาธารณสุ ข จริ ยธรรมทาง
สุ ขภาพ การวิเคราะห์ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงทางด้านประชากร สังคม วัฒนธรรมกับปั ญหา
สุ ขภาพ
PH 5303

การจัดการความปลอดภัยของอาหาร
3 (3-0-6)
Food safety Management
ศึกษาอันตรายของความปลอดภัยของอาหารด้าน
กายภาพ ชีวภาพและเคมี หลักการจัดการ
สุ ขาภิบาลอาหารที่สาคัญสาหรับการการจัดการความปลอดภัยของอาหารในสถานประกอบการ
จาหน่ายอาหาร และเครื่ องดื่มประเภทต่าง ๆ การจัดทาโปรแกรมพื้นฐานและหลักการระบบ การ
วิเคราะห์ อันตราย ณ จุดวิกฤตเพื่อการควบคุม
PH 5304

อนามัยชุ มชนและการพัฒนา
3 (3-0-6)
Community Health and Development
หลักการและแนวคิดด้านอนามัยชุมชน ระบบสุ ขภาพชุมชน วัฒนธรรมสุ ขภาพ การพัฒนา
กับผลกระทบด้านสุ ขภาพ การวิเคราะห์พฤติกรรม การดูแลสุ ขภาพชุมชน การเสริ มสร้างพลัง
อานาจชุมชนเพื่อการจัดระบบการดูแลสุ ขภาพ
PH 5305

อนามัยโรงเรียนและชุ มชน
3 (3-0-6)
School and Community Health
ศึกษาบทบาทหลักการสุ ขศึกษาของโครงการสุ ขภาพในโรงเรี ยน ในองค์ประกอบทั้ง 4 คือ
บริ การสุ ขภาพ สิ่ งแวดล้อมที่ถูกสุ ขลักษณะในโรงเรี ยน การสอนเกี่ยวกับสุ ขภาพในโรงเรี ยน
รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรี ยน บ้านและชุมชน การสารวจพฤติกรรมสุ ขภาพของเด็กและ
เยาวชน พร้อมทั้งการแก้ไขปั ญหาการจัดหลักสู ตรเพื่อส่ งเสริ มสุ ขภาพเด็กและเยาวชนการ
ประเมินผลโครงการสุ ขภาพในโรงเรี ยน
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PH 5306

ระบบการดูแลสุ ขภาพครอบครัวและการส่ งต่ อ
3 (3-0-6)
Family Health Care System and Referral System
การวิเคราะห์ เปรี ยบเทียบเกี่ยวกับการดูแลสุ ขภาพที่บา้ น ชุมชนและท้องถิ่น การประเมิน
สภาวะสุ ขภาพครอบครัว การจัดกิจกรรมเพื่อส่ งเสริ มสุ ขภาพครอบครัว และชุมชน บทบาทของ
การแพทย์ทางเลือกในการดูแลสุ ขภาพของครอบครัวและชุมชน การศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ของการดูแลสุ ขภาพแบบพื้นฐาน ระบบวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับระบบอื่น ๆ การศึกษาวิจยั
ทางด้านระบบการดูแลสุ ขภาพในบริ บททางวัฒนธรรมที่หลากหลาย
PH 5307

การดูแลสุ ขภาพแบบผสมผสาน
3 (3-0-6)
Integrative Health Care
สุ ขภาพองค์รวม การดูแลสุ ขภาพและการบาบัดฟื้ นฟู การบรรเทาอาการเจ็บปวด การลด
ความเครี ยด การใช้สมุนไพร การนวด จิตบาบัด โภชนาการ วารี บาบัด การแพทย์พ้นื บ้าน
การแพทย์แผนจีน
PH 5308

สุ ขภาพโลก
3 (3-0-6)
Global Health
การทบทวนและสังเคราะห์ สถานการณ์ปัญหาสาธารณสุ ขระหว่างประเทศ วิเคราะห์ปัจจัย
ที่มีอิทธิ พลต่อปั ญหา สาธารณสุ ขของประเทศนั้นๆ การสังเคราะห์ปัญหา โรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ
ที่เป็ นปั ญหา เชื่อมโยงกับระบบสุ ขภาพของประเทศไทย บทบาทหน้าที่ขององค์กรสาธารณสุ ข
ระหว่างประเทศ ในการป้ องกันและส่ งเสริ มสุ ขภาพ
PH 5401

การสื่ อสารและสารสนเทศในงานสาธารณสุ ข
3 (3-0-6)
Communication and Health Information in Public Health
หลักการและแนวคิดการสื่ อสารและสารสนเทศในงานสาธารณสุ ข การประยุกต์ใช้ระบบ
สารสนเทศในงานสาธารณสุ ข การจัดระบบข้อมูล การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนา
และดูแลสุ ขภาพ การจัดเหตุการณ์พิเศษ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ กระบวนการ กลยุทธ์ กลวิธี
และการวางแผนการสื่ อสาร ประชาสัมพันธ์ในงานด้านสุ ขภาพ
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PH 5402

การจัดการระบบข้ อมูลด้ านสุ ขภาพ
3 (3-0-6)
Health Information Management
การจัดกระทาข้อมูลและระบบการจัดการข้อมูลสุ ขภาพโดยภาคราชการ
และองค์กรเอกชน
รู ปแบบและวิธีการในการจัดการระบบข้อมูลด้านสุ ขภาพ การพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลเพื่อ
บริ การและการดูแลสุ ขภาพ กฎหมายและการนาไปใช้ในการบริ หารสาธารณสุ ข
PH 5404

เศรษฐศาสตร์ สาธารณสุ ขประยุกต์
3 (3-0-6)
Applied Health Economics
หลักการ ทฤษฎีและการประยุกต์ ใช้วทิ ยาการทางเศรษฐศาสตร์ในงานบริ การและการ
บริ หารสาธารณสุ ขในยุคโลกาภิวฒั น์ การนาเอาวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการจัดสรร
ทรัพยากร การบริ หารงานสาธารณสุ ขให้มีประสิ ทธิภาพ การประเมินผลในงานสาธารณสุ ข ด้วย
หลักการทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อนาไปสู่ การพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน
PH 5502

การจัดการสิ่ งแวดล้ อมในระบบสุ ขภาพ
3 (3-0-6)
Environment Management in Health System
ศึกษาความหมาย และขอบเขตของสิ่ งแวดล้อมภายใต้ระบบสุ ขภาพ
ลักษณะและประเภท
ของสิ่ งแวดล้อมในชนบทและเมือง การใช้พ้นื ที่ในชนบท ปั ญหาและการจัดการสิ่ งแวดล้อมใน
ชนบทและเมืองที่ส่งผลกระทบต่อสุ ขภาพ
PH 5503

การจัดการของเสี ยอันตรายชุ มชน
3 (3-0-6)
Community Hazard and Waste Management
ลักษณะ
ประเภทและแหล่งที่มาของของเสี ย กระบวนการและขั้นตอนการจัดการที่
เหมาะสม ชุมชนกับการจัดการของเสี ย เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการขยะ น้ าเสี ย อากาศเสี ย
เหตุราคาญและมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

14

PH 5504

การประเมินผลกระทบสุ ขภาพ
3 (3-0-6)
Health Impact Assessment
ศึกษานโยบายสาธารณะ สภาวการณ์และการเปลี่ยนแปลงของระบบสุ ขภาพ
การประเมิน
และการพยากรณ์ผลกระทบสุ ขภาพทั้งทางกายภาพ ทางจิต ทางสังคม และจิตวิญญาณ การสร้าง
นโยบายและการมีส่วนร่ วมของชุมชน ขั้นตอนการประเมินผลกระทบทางสุ ขภาพ การประเมินผล
กระทบสุ ขภาพในการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
PH 5602

การจัดการปัญหาพิเศษทางสาธารณสุ ข
3 (3-0-6)
Special Topic Management in Public Health
สถานการณ์การเกิดอุบตั ิภยั ในประเทศไทยและต่างประเทศ ข้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณ
ภัย ทฤษฎีการเกิดภัยพิบตั ิ แนวคิดเกี่ยวกับระบาดวิทยาของการบาดเจ็บ ประเภทและชนิดของภัย
พิบตั ิ หลักการบริ หารจัดการสาธารณภัย การเฝ้ าระวังและเตือนภัย การช่วยเหลือเบื้องต้น การส่ งต่อ
และแก้ไขปั ญหาจากการเกิดภัยพิบตั ิ การจัดการประเมิน การสอบสวน และการวิเคราะห์การเกิดภัย
พิบตั ิที่มีผลกระทบต่อตนเอง ครอบครัว ประเทศชาติ การสร้างจิตสานึกในการป้ องกันภัยพิบตั ิ
สร้างเครื อข่ายการเฝ้ าระวังการเกิดภัยพิบตั ิ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอุบตั ิภยั
PH 5904

การสั มมนางานสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้ อม
1 (1-0-6)
Seminar in Public Health and Environmental Health
สัมมนาประเด็นปั ญหาทางด้านสาธารณสุ ข สังเคราะห์แนวทางแก้ไขปั ญหาสาธารณสุ ข
ที่
สอดคล้องกับวิถีชีวติ ของล้านนาด้วยกระบวนการวิจยั โดยมุ่งประสงค์ให้นาผลการสัมมนาไปสู่ การ
วิจยั ทางสาธารณสุ ขอย่างมีคุณภาพ
PH 6904

การค้ นคว้าอิสระ
6 (270)
Independent Study
การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็ นระบบเพื่อแสวงหาคาตอบ โดยการกาหนดปั ญหาการศึกษา
กาหนดวิธีการ เพื่อตอบคาถาม อภิปรายผล และสังเคราะห์ขอ้ เสนอแนะในการแก้ไขปั ญหา
สาธารณสุ ขในท้องถิ่น
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วิทยานิพนธ์
12(540)
Thesis
การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็ นระบบด้วยกระบวนการวิจยั เพื่อแสวงหาคาตอบ ตลอดจนการ
นาเสนอองค์ความรู ้ใหม่เพื่อการประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาสาธารณสุ ขใน
ล้านนาและพื้นที่
ใกล้เคียง

