คำอธิบำยรำยวิชำ
(หมวดวิชำบังคับ)

สศอส ๖๐๔ วิทยำระเบียบวิธีวิจัยประยุกต์ทำงอนำมัยสิ่งแวดล้อม ๒(๒-๐-๔)
PHEH 604 Applied Research Methodology in Environmental Health
หลักการและขั้นตอนของวิทยาระเบียบวิธีวิจัย การกาหนดปัญหาการวิจัย การทบทวนเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การตั้ งวัตถุประสงค์และสมมติฐานการวิจัย การกาหนดตัว แปร ประชากรและการ สุ่ ม
ตั ว อย่ า ง เครื่ อ งมื อ เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ในงานวิ จั ย รู ป แบบของการวิ จั ย การประยุ ก ต์ ส าหรั บ งานอนามั ย
สิ่งแวดล้อม
การเขียนโครงร่างงานวิจัย การประเมินโครงการวิจัยและบทความวิจัย รวมทั้งจรรยาบรรณของนักวิจัย
Principles and steps of research methodology; research problem formulation; literature review
and related research; objective and hypothesis construction; variable identification;
population and sampling; research instrument; research design; application for environmental
health works; research proposal writing; research project and research article evaluation;
research ethics

สศอส ๖๒๔ พิษวิทยำสิ่งแวดล้อม ๒(๒-๐-๔)
PHEH 624 Environmental Toxicology
กลไกการเกิดพิษในมนุษย์ การรับสัมผัส การแพร่กระจาย เมตาบอลิซึ มและการขับสารพิษ
ในมนุษย์ ความสั ม พั นธ์ข องการตอบสนองกั บปริ ม าณพิ ษ ที่ ไ ด้ รั บ สารพิ ษ ที่ ใช้ ในอุ ตสาหกรรม
เกษตรกรรม และครัวเรือน การเคลื่อนที่และการเปลี่ยนรูปของสารพิษในสิ่งแวดล้อม การประเมิน
ความเสี่ยงของสารพิษในสิ่งแวดล้อม ค่ามาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวกับสารพิษ
Mechanism of toxicity in human; exposure, distribution, metabolism and
excretion of toxicant in human; dose-respond relationship; toxicant use in industry,
agriculture and household; transportation and phase of toxicant in environment;
risk assessment of toxicant in environment; standards and regulation related to
toxicant

สศอส ๖๕๕ ชีวสถิติและระบำดวิทยำสำหรับงำนอนำมัยสิ่งแวดล้อม ๓(๓-๐-๖)
PHEH 655 Biostatistic and Epidemiology for Environmental Health
ชีวสถิติในการสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม หลักการระบาดวิทยาและมาตรฐานการ
ออกแบบการศึกษา ปัจจัยทางสิ่ งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการกระจายตัวของโรคในมนุษย์ การ
เชื่อมโยงระหว่างการรับสัมผัสสิ่งคุกคามกับการเจ็บป่วยในกลุ่มประชากรเป้าหมาย การแปรผล
ข้อมูลทางระบาดวิทยา ข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณร่วมกับพิษวิทยา การประเมินความเสี่ยง
ต่อสุขภาพ และผลกระทบที่เกี่ยวข้องทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
Biostatistic in public health and environmental health; fundamentals of
epidemiology and study design standards; environmental factors influencing
distribution of diseases in human; linkage between hazard exposures and diseases
in targeted populations; interpretation of epidemiological data, quantitative and
qualitative data with toxicology; health risk and associated environmental health
impacts assessment

สศอส ๖๕๙ เทคโนโลยีอนำมัยสิ่งแวดล้อมแบบบูรณำกำร ๓(๒-๒-๕)
PHEH 659 Integrated Environmental Health Technology
มลพิษสิ่งแวดล้อมในชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการปรับปรุงคุณภาพน้าดื่ม
เทคโนโลยีควบคุมมลพิษทางน้า อากาศ ดิน สิ่งปฏิกูล ขยะและของเสียอันตราย การสุขาภิบาล
อาหาร เทคนิคการควบคุมพาหะนาโรค เสียงและความสั่นสะเทือน เทคโนโลยีที่เหมาะสมสาหรับ
การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรม คุณธรรมจริยธรรมในงานอนามัย
สิ่งแวดล้อม การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
Environmental pollution in community and industry; drinking water
treatment technology; pollution control technology in water, air, soil, excreta, solid
waste and hazardous waste; food sanitation; techniques to control vector, sound
and vibration; appropriated technology for environmental health management in
community and industry; virtue and ethic in environmental health work;
sustainable environmental health management

สศอส ๖๗๒ กำรบริหำรงำนอนำมัยสิ่งแวดล้อม ๒(๒-๐-๔)
PHEH 672 Environmental Health Administration
หลักการและธรรมภิบาลในการบริหารงาน การทาแผนยุทธศาสตร์และโครงการ การนิเทศ
งานการประสานงาน และการประเมินผลงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในประเทศและต่างประเทศ คุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม
และเครื่องมือทางการบริหารงานปัญหาในการดาเนินงานทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและการ
บริหารจัดการ
Principles and good governance in administration, developing strategic plan
and project, supervision, coordination and evaluation in environmental health;
national and international organizations related to environmental health
management; environmental health accreditation and administration tools;
problems in environmental health works and administrations

สศอส ๖๗๓ กำรติดตำมตรวจสอบและวิเครำะห์สิ่งแวดล้อม ๒(๑-๓-๓)
PHEH 673 Environmental Monitoring and Analysis
คุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และชีวภาพของตัวอย่างน้า อาหาร อากาศ ดิน และของ
เสีย วิธีการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ การแปรผลการวิเคราะห์ การอภิปราย
ผล การติดตามตรวจสอบ และการเสนอแนะแนวทางการจัดการอย่างยั่งยืน
Physical, chemical, and biological properties of water, food, air, soil and
waste samples; sampling methods and laboratory analysis, interpretation,
discussion, monitoring, and recommendation for sustainable mitigation measures

สศอส ๖๗๔ กำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภำพ ๓(๒-๒-๕)
PHEH 674 Environmental and Health Impact Assessment
แนวคิดในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เทคนิคและ
วิธีการประเมิ น มาตรการลดผลกระทบและการติดตามตรวจสอบ การประเมิ นความเสี่ ย ง
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ การมีส่วนร่วมของประชาชน การ
จัดทา รายงานอย่างมีจริยธรรม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงกลยุทธ์
Concept of environmental and health impact assessment; related laws;
techniques and assessment methods, mitigation and monitoring measures;
environmental and health risk assessment; health impact assessment; public
participation; ethical report writing; strategic environmental assessment

สศอส ๖๙๕ สัมมนำอนำมัยสิ่งแวดล้อม ๑(๑-๐-๒)
PHEH 695 Environmental Health Seminar
การสื บ ค้ น ข้ อ มู ล งานวิ จั ย วิ ท ยานิ พ นธ์ และสารนิ พ นธ์ ใ นด้ า นอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม
การศึกษาและวิพากษ์บทความวิชาการ สถานการณ์และเทคโนโลยีด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม การ
อภิปรายทางวิชาการ การจัดสัมมนากลุ่ม
Search for data, research, thesis and thematic paper in environmental
health; study and critique of academic article, situation and technology in
environmental health; technical discussion; management of group seminar

