มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าสาธารณสุ ข ศาสตร เป น หลั ก สู ต รการศึ ก ษาเพื่ อ ผลิ ต
นักวิชาการดานสาธารณสุข เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายการพัฒนาการสาธารณสุขแหงชาติ โดยมุงหวังให ผู
สําเร็จการศึกษามีความรู คุณธรรม เจตคติที่ดีตอการปฏิบัติงานกับประชาชน และสามารถ ประยุกตใชในการ
ปฏิ บั ติ งานเพื่ อปรั บ ปรุ งคุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนและการพัฒ นาท องถิ่น อั น เป น ผลใหก ารพั ฒ นาการ
สาธารณสุ ขของชาติ บรรลุเปาหมาย ดังนั้ นบัณฑิตในหลักสูตรวิทยาศาสตรบั ณฑิต สาขาวิ ชาสาธารณสุ ข
ศาสตร จึ ง ต อ งมี ค วามรู  แ ละทั กษะด า นการวางแผน การบริ ห ารจั ด การการให บ ริ ก ารสาธารณสุ ขแบบ
ผสมผสาน การจัดระบบ การวิเคราะหขอมูล การถายทอดความรูการรวมมือประสานงาน การสรางแรงจูงใจ
การเปนผูนําที่มีความรับผิดชอบตอวิชาชีพ สามารถจัดการกับโรคอุบัติใหมอุบัติซ้ําไดเปนอยางดี และพัฒนา
ตนเองทางวิชาการได เพื่อพรอมปฏิบัติหนาที่ทางสาธารณสุขไดอยางเต็มที่
ชื่อรายวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ( พ.ศ. 2561 – 2580) ไดแก
1. การจัดการสาธารณสุขในชุมชน จํานวนหนวยกิต 3 (2-2-5)
2. การจัดการสุขภาพผูสูงวัย
จํานวนหนวยกิต 2 (1-2-3)
3. วิทยาการระบาด
จํานวนหนวยกิต 3 (3-0-6)
4. การปฐมพยาบาลเบื้องตน
จํานวนหนวยกิต 3 (2-2-5)
5. การบําบัดโรคเบื้องตน
จํานวนหนวยกิต 3 (2-2-5)
6. พฤฒิพลังศึกษา
จํานวนหนวยกิต 2 (2-0-4)
7. อนามัยครอบครัว
จํานวนหนวยกิต 3 (2-2-5)
เนื้อหาความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ( พ.ศ. 2561 – 2580) สอดคลองกับดานที่ 3 การพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพคน เพื่อใหคนในอนาคตตองเปนมนุษยที่สมบูรณ มีความพรอมทั้งกาย ใจ สติปญญา
สามารถเรียนรูไดตลอดชีวิต มีทักษะในศตวรรษที่ 21 บนฐานของการรูคุณคาความเปนไทย มีคุณธรรม
จริยธรรม มีวินัย ความรับผิดชอบตอสังคม และมีสุขภาวะที่ดี
(1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
(4) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะที่ดี
(5) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย
เนื้อหาความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป จําแนกตามรายวิชาดังนี้
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1. ชื่อรายวิชา การจัดการสาธารณสุขในชุมชน
จํานวนหนวยกิต 3(2-2-5)
คําอธิบายรายวิชา ระบบสุขภาพในประเทศไทย การจัดการสุขภาพแบบองครวม หลักการจัดการดาน
สุขภาพในชุมชน การจัดการสุขภาพของประชาชนโดยเนนงานดานการสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การ
ฟนฟูสภาพ การเยี่ยมบาน และการดูแลตอเนื่อง แนวคิดของภาวะผูนําและการสรางทีมงาน และขั้นตอนการ
สรางการมีสวนรวมในชุมชน ฝกปฏิบัติการศึกษาปญหาสาธารณสุข การวินิจฉัยและจัดลําดับความสําคัญของ
ปญหา การวางแผนและการดําเนินการแกไขปญหาสุขภาพในชุมชน โดยเนนกระบวนการมีสวนรวม และการ
ใชทักษะ กระบวนการเสริมสรางความเขมแข็งดานสุขภาพในชุมชน และฝกปฏิบัติในการจัดการสาธารณสุขใน
ชุมชน
เนือ้ หาความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ( พ.ศ. 2561 – 2580)
สอดคลองกับดานที่ 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน ประเด็นที่ 1 พัฒนาศักยภาพคนตลอดชวง
ชีวิต โดยการคนหาปญหาและแกไขปญหาของชุมชนแบบมีสวนรวม และพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนใน
การดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว และชุมชน
2. ชื่อรายวิชา การจัดการสุขภาพผูสูงวัย
จํานวนหนวยกิต 2(1-2-3)
คําอธิบายรายวิชา สถานการณประชากรผูสูงอายุ การเปลี่ยนแปลงดานรางกาย จิตใจ สังคม แนวคิด
เกี่ยวกับกลุมอาการผูสูงวัยในแตละอาการ โรคที่พบบอยในผูสูงวัย การประเมินสุขภาพองครวม และการ
จัดการปญหาสุขภาพและกลุมอาการผูสูงวัยแบบองครวม ในการสงเสริม ปองกันโรคและภาวะแทรกซอนจาก
กลุมอาการผูสูงวัย และการฝกปฏิบัติการจัดการสุขภาพผูสูงอายุ
เนื้อหาความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ( พ.ศ. 2561 – 2580)
สอดคลองกับดานที่ 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน ประเด็นที่ 4 เปนการสรางเสริมสุขภาวะที่ดี
ในผูสูงอายุ
3. ชื่อรายวิชา วิทยาการระบาด
จํานวนหนวยกิต 3 (3-0-6)
คําอธิบายรายวิชา แนวคิดพื้นฐาน ความหมาย ขอบเขต จุดมุงหมายและประโยชนของวิทยาการระบาด
นิเวศวิทยาของมนุษย หลักการปองกันโรค การวัดการปวยและการตาย ดัชนีอนามัย วิทยาการระบาดเกี่ยวกับ
โรคติดเชื้อและโรคไรเชื้อ วิธีการทางวิทยาการระบาด การเฝาระวังโรคและการสอบสวนโรค
เนื้อหาความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ( พ.ศ. 2561 – 2580)
สอดคลองกับดานที่ 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน ประเด็นที่ 4 การสรางเสริมสุขภาวะที่ดี เนื่อง
รายวิชามีเนื้อหาเกี่ยวกับการทําความเขาใจเรื่องโรคจากธรรมชาติการเกิดโรคและศึกษาถึงสาเหตุของการเกิด
โรค ตลอดจนการเฝาระวังและคัดกรองโรคเพื่อนําไปใชในการปองกันและควบคุมโรคตอไป
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4. ชื่อรายวิชา การบําบัดโรคเบื้องตน
จํานวนหนวยกิต 3(2-2-5)
คําอธิบายรายวิชา แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพองครวม วิธีการประเมินความเสี่ยงสุขภาพและการคัดกรองการ
เจ็บปวยที่เกิดบอยในชุมชน การบําบัดโรคเบื้องตน การสงตอเพื่อดูแลรักษาไดถูฏตองและการฝกปฏิบัติการ
ประเมินสุขภาพ การซักประวัติตรวจรางกายการสงตรวจทางหองปฏิบัติการและการแปลผลทาง
หองปฏิบัติการ การวินิจฉัยแยกโรค การดูแลรักษาเบื้องตนโรคที่พบบอยในชุมชนและการฝกปฏิบัติในการ
บําบัดโรคเบื้องตน
เนื้อหาความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ( พ.ศ. 2561 – 2580)
สอดคลองกับดานที่ 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน ประเด็นที่ 4 การสรางเสริมสุขภาวะที่ดี
เนื่องจากเนื้อเนื้อหาในรายวิชาจะชวยสรางเสริมใหมีสุขภาวะที่ดีดวยการสามารถประเมินความเสี่ยงและการ
คัดกรองการเจ็บปวยเบื้องตน รักษาเบื้องตนโรคที่พบบอยในชุมชน สงตอเพื่อดูแลรักษาได
5. ชื่อรายวิชา สุขภาพจิตชุมชน
จํานวนหนวยกิต 21-2-3)
คําอธิบายรายวิชา ความหมาย แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยาที่มีผลตอสุขภาพจิต การประเมินและการคัด
กรองสุขภาพจิตในแตละชวงวัยในชุมชน รวมถึงการสงเสริมและการปองกันปญหาสุขภาพจิต การชวยเหลือผูที่
มีปญหาสุขภาพจิต กระบวนการใหคําปรึกษาดานสุขภาพจิต การใหบริการงานสุขภาพจิตผสมผสานกับงาน
บริการในชุมชนและการฝกปฏิบัติในงานสุขภาพจิตชุมชน
เนื้อหาความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ( พ.ศ. 2561 – 2580)
สอดคลองกับดานที่ 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน ประเด็นที่ 4 การสรางเสริมสุขภาวะที่ดี
เนื้อหาในรายวิชาจะชวยสรางเสริมใหมีสุขภาวะที่ดีดวยการสามารถเขาใจตนเองและผูอื่น สงเสริม/ปองกัน
ปญหาสุขภาพจิตของตนเองและผูอื่นได
6. ชื่อรายวิชา พฤฒิพลังศึกษา
จํานวนหนวยกิต 2 (2-0-4)
คําอธิบายรายวิชา แนวคิด ความหมาย ความสําคัญ องคประกอบ และการประเมินภาวะพฤฒิพลัง
หลักการและวิธีการเตรียมตัวกอนเขาสูวัยสูงอายุใหมีภาวะพฤฒิพลัง
เนื้อหาความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ( พ.ศ. 2561 – 2580)
สอดคลองกับดานที่ 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน ประเด็นที่ 5 การสรางความอยูดีมีสุขของ
ครอบครัวไทย โดยการสอนใหตระหนักในคุณคาของผูสูงอายุ และสามารถอยูรวมกันไดแมตางวัย
7. ชื่อรายวิชา อนามัยครอบครัว
จํานวนหนวยกิต 3(2-2-5)
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คําอธิบายรายวิชา ความหมาย ความสําคัญ ขอบเขตของอนามัยครอบครัว การวางแผนครอบครัว
บทบาทหนาที่ของพอ แมและลูกในครอบครัว ความสัมพันธในครอบครัว การเปลี่ยนแปลงดานรางกายและ
จิตใจของสตรีตั้งครรภและหลังคลอด การประเมินภาวะสุขภาพเบื้องตนของแมและเด็ก การดูแลสุขภาพ
อนามัยในครอบครัว พัฒนาการและการดูแลเลี้ยงดูเด็กวัยทารก วัยกอนเรียน วัยเรียน การดูแลสุขภาพวัยรุน
การดูแลสุขภาพวัยผูใหญและวัยสูงอายุ การใหวัคซีนสําหรับชวงวัยตางๆ และการฝกปฏิบัติในงานอนามัย
ครอบครัว
เนื้อหาความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ( พ.ศ. 2561 – 2580)
สอดคลองกับดานที่ 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน ประเด็นที่ 5 การสรางความอยูดีมีสุขของ
ครอบครัวไทย โดยใหเรียนรูลกั ษณะของครอบครัวไทย พัฒนาการของครอบครัว แนวทางการสงเสริมสุขภาพ
กายและจิตใจของครอบครัวในแตละระยะ

