หลั กสูตรวิ ทยาศาสตรมหาบั ณฑิ ต
สาขาวิ ชาการจั ดการระบบสุขภาพ
1. หลั กสูตร
1.1 จํ านวนหน่ วยกิ ตรวมตลอดหลั กสูตร
36
1.2 โครงสร้างหลั กสูตร
หมวดวิ ชา
แผน ก แบบ ก 1
1. หมวดวิ ชาบั งคั บ
2. หมวดวิ ชาเลื อก
3. วิ ทยานิพนธ์
รวม ไม่น้อยกว่า

36 หน่ วยกิ ต
36 หน่ วยกิ ต

1.3 รายวิ ชาในหลั กสูตร
1.3.1 หมวดวิ ชาบั งคั บ 12 หน่ วยกิ ต
597-601 ระเบี ยบวิ ธ ี ว ิ จ ั ยทางการจั ดการระบบสุขภาพ
Health System Research Methodology
597-602 สถิ ต ิ เพื อการตั ดสิ นใจในการจั ดการระบบสุขภาพ
Statistics for Decision Making in Health System Research
597-603 ป ั จจั ยกําหนดสุขภาพ
Determinants of Health
597-604 การจั ดการระบบสุขภาพ
Health System Management
597-691 สั มมนาทางการจัดการระบบสุขภาพ 1
Seminar in Health System Management 1
597-692 สั มมนาทางการจั ดการระบบสุขภาพ2
Seminar in Health System Management 2

หน่ วยกิ ต
แผน ก แบบ ก 2
12 หน่ วยกิ ต
6 หน่ วยกิ ต
18 หน่ วยกิ ต
36 หน่ วยกิ ต

3 (3-0-6)
2 (1-3-2)
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
1 (0-2-1)
1 (0-2-1)

1.3.2 หมวดวิ ชาเลือก
ให้เลื อกเรี ยนจากรายวิ ชาทีระบุไว้ในหลั กสูตรหรื อจากรายวิ ชาอื นในระดั บบั ณฑิ ตศึ กษา ที
เหมาะสมทีเปิดสอนในหน่ วยงานในมหาวิ ทยาลั ยสงขลานคริ นทร์ หรื อรายวิ ชาในสถาบั นอื น หรื อรายวิ ชาใน
หลั กสูตรปริ ญญาตรี ของมหาวิ ทยาลั ยสงขลานคริ นทร์ ระดั บหมายเลข300 ขึนไป โดยให้อยู่ในดุลยพิ นิจของ
อาจารย์ ท ีปรึ กษา จํานวน 6 หน่ วยกิ ต
597-661

การจั ดการระบบสุขภาพชุมชน
Community Health System Management

3 (2-3-4)

1

597-662
597-663
597-664
597-665
597-666
597-667
597-668
597-669
597-670
597-671
597-672
597-673
597-674
597-675
597-676
597-677

597-781

การจั ดการทรั พยากรมนุษย์ในระบบสุขภาพ
Human Resource Management in Health System
ระบาดวิ ทยาเพื อการจั ดการ
Epidemiology for Management
การจั ดการความรู้ในระบบสุขภาพ
Knowledge Management in Health System
การประกั นคุณภาพในระบบสุขภาพ
Quality Assurance in Health System
การจั ดการระบบหลั กประกั นสุ ขภาพ
Health Insurance Management
การจั ดการระบบสร้างเสริ มสุ ขภาพ
Health Promotion System Management
กระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมี ส่วนร่วมเพื อการจั ดการสุขภาวะ
Participatory Public Policy Process for Health Management
การวิ จ ั ยเชิ งคุณภาพเพื อการจั ดการระบบสุ
ขภาพ
Qualitative Research for Health Management
ระบบบริ หารสารสนเทศด้านสุขภาพ
Health Information Management System
การจั ดการเชิ งกลยุทธ์สํ าหรั บการจั ดการระบบสุขภาพ
Strategic Management for Health System Management
การคุ้ มครองผู้บริ โภคด้านสุขภาพ
Health Consumer Protection
ประเด็นพิ เศษทางระบบสุขภาพ
Special Issues in Health System
พฤติ กรรมองค์ กรในองค์ กรสุขภาพ
Organizational Behaviors in Health Organizations
กฎหมายและจริ ยศาสตร์ในการจั ดการระบบสุขภาพ
Law and Ethics in Health System Management
เศรษฐศาสตร์สุ ขภาพและการจั ดการการเงิ น
Health Economics and Financial Management
การประเมิ นผลกระทบด้ านสุขภาพ ในการจั ดการระบบสุขภาพ
Health Impact Assessment in Health System Management
1.3.3 วิ ทยานิ พนธ์
แผน ก แบบ ก 1
วิ ทยานิพนธ์
Thesis

3 (2-3-4)
3 (2-3-4)
3 (2-3-4)
3 (2-3-4)
3 (2-3-4)
3 (2-3-4)
3 (2-3-4)
3 (2-3-4)
3 (2-3-4)
3 (2-3-4)
3 (2-3-4)
3 (0-9-0)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-3-4)

36 (0-108-0)

2

597-782

แผน ก แบบ ก 2
วิ ทยานิพนธ์
Thesis

18 (0-54-0)

1.3.4 ความหมายของรหั สวิ ชา
รหั สวิ ชา ประกอบด้วยรหั สตั วเลข6 หลั ก มี ความหมายดั งต่อไปนี
1) ตั วเลข 3 ตั วแรก หมายถึ ง รหั สของหน่ วยงานที รั บผิ ดชอบจั ดการเรี ยนการสอนวิ ชานั นๆ คื อ
คณะเภสั ชศาสตร์ ซึงหลายภาควิ ชารั บผิ ดชอบจั ดการเรี ยนการสอนร่วมกั น จึ งกําหนดตั วเลขเป็ น597
2) ตั วเลขตั วที 4 หมายถึ ง ชั นปี
3) ตั วเลขตั วที 5 หมายถึ ง กลุ่มวิ ชา
4) ตั วเลขตั วที 6 หมายถึ ง ลําดั บรายวิ ชาในแต่ละกลุ่มวิ ชา
1.3.5 ความหมายของจํ านวนหน่ วยกิ ต
ตั วอย่างเช่น 3 (2-3-4) มี ความหมายดั งต่อไปนี
ตั วเลขที 1 (3) หมายถึ ง จํานวนหน่ วยกิ ตรวม
ตั วเลขที 2 (2) หมายถึ ง จํานวนชั วโมงบรรยายต่อสั ปดาห์
ตั วเลขที 3 (3) หมายถึ ง จํานวนชั วโมงปฏิ บ ั ต ิ การต่อสั ปดาห์
ตั วเลขที 4 (4) หมายถึ ง จํานวนชั วโมงศึ กษาด้วยตนเองต่อสั ปดาห์
1.4 แสดงแผนการศึกษา
แผน ก แบบ ก 1
ปี ที 1 ภาคการศึกษาที 1
597-781
วิ ทยานิพนธ์
(Thesis)

9 หน่ วยกิ ต
รวม

ปี ที 1 ภาคการศึกษาที 2
597-781วิ ทยานิพนธ์
(Thesis)

9 หน่ วยกิ ต
9 หน่ วยกิ ต

รวม
ปี ที 2 ภาคการศึกษาที 1
597-781วิ ทยานิพนธ์
(Thesis)

9 หน่ วยกิ ต
9 หน่ วยกิ ต

รวม
ปี ที 2 ภาคการศึกษาที 2
597-781วิ ทยานิพนธ์
(Thesis)

9 หน่ วยกิ ต
9 หน่ วยกิ ต

รวม

9 หน่ วยกิ ต
3

แผน ก แบบ ก 2
ปี ที 1 ภาคการศึกษาที 1
597-601 ระเบี ยบวิ ธ ี ว ิ จ ั ยทางการจั ดการระบบสุขภาพ
(Health System Research Methodology)
597-602 สถิ ต ิ เพื อการตั ดสิ นใจในการจั ดการระบบสุขภาพ
(Statistics for Decision Making in Health System Research)
597-603 ป ั จจั ยกําหนดสุขภาพ
(Determinants of Health)
597-691 สั มมนาทางการจั ดการระบบสุขภาพ1
(Seminar in Health System Management 1)
รวม
ปี ที 1 ภาคการศึกษาที 2
597-604 การจั ดการระบบสุขภาพ
(Health System Management)
597-692 สั มมนาทางการจั ดการระบบสุขภาพ2
(Seminar in Health System Management 2)
xxx-xxx วิ ชาเลื อก
597-782 วิ ทยานิพนธ์
(Thesis)
รวม
ปี ที 2 ภาคการศึกษาที 1
xxx-xxx วิ ชาเลื อก
597-782 วิ ทยานิพนธ์
(Thesis)

3 (3-0-6)
2 (1-3-2)
2 (2-0-4)
1 (0-2-1)
8 หน่ วยกิ ต
3 (3-0-6)
1 (0-2-1)
3 หน่ วยกิ ต
3 หน่ วยกิ ต
10 หน่ วยกิ ต

3 หน่ วยกิ ต
7 หน่ วยกิ ต
รวม

ปี ที 2 ภาคการศึกษาที 2
597-782 วิ ทยานิพนธ์
(Thesis)

10 หน่ วยกิ ต

8 หน่ วยกิ ต
รวม

8 หน่ วยกิ ต

4

1.5 คํ าอธิ บายรายวิ ชา
597-601 ระเบี ยบวิ ธ ี ว ิ จ ั ยการจั ดการระบบสุขภาพ
3 (3-0-6)
Health System Research Methodology
การสร้างองค์ ความรู้และนวั ตกรรมเชิงระบบ เพื อการจั ดการระบบสุขภาพในระดับปฏิบ ั ต ิและ
ระดั บนโยบาย ด้วยกระบวนการวิ จ ั ยเชิ งปริ มาณและการวิจ ั ยเชิงคุณภาพ รวมทั งการจั ดการงานวิจ ั ย
แบบเครื อข่าย
Knowledge building and system innovation for health system management in practical
and political level by quantitative and qualitative approach together with networking research
management
597-602

สถิ ต ิ เพื อการตั ดสิ นใจในการจั ดการระบบสุขภาพ
2 (1-3-2)
Statistics for Decision Making in Health System Research
สถิต ิสําหรับการจั ด การระบบสุข ภาพ สถิต ิเชิงพรรณนา และสถิต ิอ้างอิง การใช้โ ปรแกรม
คอมพิ วเตอร์สําเร็จรูป แนวทางการวิ เคราะห์เพื อการตั ดสิ นใจ
Statistics for health system management, descriptive statistics, inferential statistics,
applications of statistical program, analytical guideline for decision making

597-603

ป ั จจั ยกําหนดสุขภาพ
2 (2-0-4)
Determinants of Health
แนวคิ ดและทฤษฎี ท ีอธิ บายป ั จจั ยกําหนดสุขภาพเชิ งระบบ ได้แก่ ป ั จจั ยบุคคล สิ งแวดล้ อมและ
ระบบบริ การสุขภาพ ทีมี ผลต่อสุขภาพของบุคคล ครอบครั ว ชุมชน และสาธารณะ ทั งมิ ต ิกาย จิ ต
สั งคม และป ั ญญา รวมทั งดั ชนีชีวั ดทีสําคั ญของป ั จจั ยกําหนดสุขภาพ เพื อการจั ดการระบบสุขภาพ
Concepts and theories that explain healthcare system factors, including personal,
environmental and healthcare system factors, influencing physical, mental, social and spiritual
health of individuals, family and community; important indices of health-influencing factors for
management of health systems

597-604

การจั ดการระบบสุขภาพ
3 (3-0-6)
Health System Management
แนวความคิด และทฤษฎีด้า นสุขภาพ วิว ัฒ นาการของระบบสุข ภาพ ทั งสร้างเสริมสุข ภาพ
บริการสุข ภาพ นโยบายและกฎหมายสุข ภาพทีสําคัญ องค์ประกอบสําคัญของระบบสุข ภาพ การ
ปฏิ รูประบบสุขภาพ การกระจายอํานาจด้านสุขภาพ บทบาทขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ น บทบาท
ของหน่ วยงานภาคประชาสั งคมด้านสุขภาพ ทฤษฎี องค์ กร ภาวะผู้นํา จริยธรรมการบริหาร ธรรมาภิ
บาล การบริ หารตนเอง ความคิ ดสร้างสรรค์ และการสร้างนวั ตกรรม การบริหารการเปลียนแปลง การ
บริ หารโดยใช้หลั กศาสนา การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การดําเนินงานเชิงกลยุทธ์ การประเมิ นกลยุทธ์
การตลาดด้านสุขภาพ สื อและเทคโนโลยี การสื อสารด้านสุขภาพ นวั ตกรรมการบริ หารงาน
Concepts and theories on health and health system evolution including health
promotion, health service, significant health policies and laws, health system components,
health system reform, health decentralization, role of local administrative organization, role of
5

health in civil society; organization theories, leadership, administration ethics, religion-based
administration; strategic planning, strategic implementation, strategic evaluation; health
marketing, media and health information technologies, administrative innovation
597-661

การจั ดการระบบสุขภาพชุมชน
3 (2-3-4)
Community Health System Management
แนวคิด และทฤษฎีเ กียวกับระบบสุข ภาพชุ ม ชนและการจัด การสุข ภาพชุ มชนอย่ า งยั งยืน
คุณลักษณะระบบสุข ภาพชุ ม ชนในอุ ด มคติ ระบบสร้า งเสริม สุข ภาพและบริการสุ ข ภาพปฐมภู ม ิ
ตําแหน่ งทางยุทธศาสตร์ของหน่ วยบริ การปฐมภูม ิ การบริ หารจั ดการงานบริการในหน่ วยบริการปฐม
ภูม ิ การบริ การโดยยึ ดผู้ร ั บบริ การเป็ นศูนย์กลาง บริการให้คําปรึกษา การดูแลผู้ร ับบริการโรคเรือรัง
บริการส่งเสริมสุข ภาพและการป้ องกันโรคทีเหมาะสมกับหน่ วยบริการระดับปฐมภูม ิ บทบาทของ
ผู้ร ั บบริ การและครอบครั วในบริ การปฐมภูม ิ การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลื อก การบริ หารยา
และเวชภั ณฑ์สําหรั บเครื อข่ายบริ การปฐมภูม ิ การจั ดการเครื อข่ายระบบสุขภาพชุมชน
Concepts and theories related to sustainable community health system and community
health system management, characteristics of ideal community health system, health
promotion system and primary health service system, strategic positions of primary health
service, administration and management in primary health services, client-centered services,
counseling services, chronic care services, appropriate health promotion and disease
prevention services for primary health care level, roles of clients and families in primary care
services, traditional medicines and alternative medicines, medication and medical supplies
administration for primary care network, networking management for community health
system

597-662

การจั ดการทรั พยากรมนุษย์ในระบบสุขภาพ
3 (2-3-4)
Human Resource Management in Health System
ประเภทของกําลั งคนในระบบสุขภาพ ทั งผู้ให้บริ การสุขภาพและผู้ท ีเกียวข้องกั บการดําเนินงาน
สุขภาพ การวางแผนด้านกําลังคน การวิเคราะห์งาน การสรรหา การมอบหมายงาน การพัฒนา
ศักยภาพ การประเมิ นผลงาน การจูงใจ การให้ค่าตอบแทนรางวัลและสวัสดิการ การลงโทษ การ
บริ หารความขั ดแย้ง การบริ หารผลิ ตภาพ การส่งเสริ มความคิ ดริ เริ มสร้างสรรค์
Types of manpower in health systems, both health care providers and health care
stakeholders; human resource planning, job analysis, selection and assignment, capacity
building and development, evaluation, motivation, rendition for payment of reward and
welfare, punishment, conflict management, product administration, strategies to promote
creativity

597-663

ระบาดวิ ทยาเพื อการจั ดการ
3 (2-3-4)
Epidemiology for Management
การวั ดสถานะสุขภาพของประชาชนเพื อการจั ดการ ดัชนีทางระบาดวิทยา ระบบการเฝ้ าระวัง
โรคและพฤติ กรรมสุขภาพ การสอบสวนโรค การควบคุมโรคทีสําคั ญในท้องถิน ระบบข้อมูลเพื อการ
6

597-664

จั ดการ ดั ชนีการใช้บริ การสุขภาพ การประยุกต์ใช้ระบาดวิ ทยาในด้านการตลาด ด้านการศึกษาความ
ต้องการของสั งคม ด้านการประเมิ นผล ด้านการจั ดการสุขภาพชุมชน ดั ชนีคุณภาพของระบบสุขภาพ
Public health status measurement for management, epidemiological indices, disease
surveillance and health behavior system, disease investigation, key disease control at local
level, informatics system for management, health service index, application of epidemiology
information for marketing; education; social needs; evaluation and community health
management, quality indices of health system
การจั ดการความรู้ในระบบสุขภาพ
3 (2-3-4)
Knowledge Management in Health System
ความสําคั ญของการจั ดการความรู้ในการจั ดการระบบสุขภาพ การจั ดการความรู้และการเรียนรู้
ธรรมชาติและประเภทของความรู้ การระบุความต้องการด้านความรู้ การวางแผนพั ฒนาระบบการ
จัด การความรู้ การสร้า งความรู้ การแสวงหาและค้น หาความรู้ การกลั นกรอง ตีความและหา
ความหมาย การจั ดหมวดหมู่และการจั ดเก็บความรู้ การแลกเปลียนเรียนรู้ การเผยแพร่ความรู้และ
ขยายผล การนํ าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในงาน การประเมิ นผลการจั ดการความรู้ การสร้างคลั งความรู้
ตั วอย่างการลงทุนด้านการจั ดการความรู้ขององค์ กรทีประสบความสําเร็จ โปรแกรมการจั ดการความรู้
Significance of knowledge management in health systems, knowledge management,
naturalistic learning and types of knowledge, knowledge needs identification, knowledge
management system development planning, knowledge building, knowledge exploration and
searching, screening, interpreting and finding meanings, knowledge categorization and
organization, knowledge sharing, knowledge dissemination and expansion, knowledge
application, evaluation of knowledge management, knowledge bank establishment, examples
of successful organizations in knowledge management investment, knowledge management
program

597-665

การประกั นคุณภาพในระบบสุขภาพ
3 (2-3-4)
Quality Assurance in Health System
วิว ัฒ นาการ แนวคิ ด ด้า นการประกันคุณภาพทั งในและต่ างประเทศ การจัดการเพื อพัฒ นา
คุณภาพ การบริ หารความปลอดภั ยของผู้ร ั บบริ การ กลุ่มพั ฒนาคุณภาพ เครื องมื อการทํางานพั ฒนา
คุณภาพ (QA Tools) การประกั นคุณภาพสถานพยาบาล การบริ หารความเสี ยง
Evolution, concepts of quality assurance at both national and international level,
management for quality improvement, safety administration for clients, quality development
group, quality assurance tools, quality assurance in nursing institution, risk management

597-666

การจั ดการระบบหลั กประกั นสุ ขภาพ
3 (2-3-4)
Health Insurance Management
หลักคิ ดและแนวปฏิ บ ั ต ิ รูปแบบหลั กประกั นสุขภาพในประเทศไทย และประเทศอื นๆ การจั ดบริ การ
สุขภาพ การเงิ นและการคลั ง เกณฑ์มาตรฐานและการประกั นสุขภาพ กองทุนหลั กประกั นสุขภาพท้องถิ น
Principles and practices of health insurance models in Thailand and other countries;
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health service management, finance, standard criteria and health insurance, local health
security funds
597-667

การจั ดการระบบสร้างเสริ มสุ ขภาพ
3 (2-3-4)
Health Promotion System Management
หลั กคิ ดและทฤษฎี ท ีเกียวข้อง พั ฒนาการระบบการสร้างเสริมสุขภาพ ปแบบการสร้
รู
างเสริม
สุขภาพในชุมชน องค์ กรภาครั ฐ และองค์ กรส่วนท้องถิ น การชีนํ าเพื อสุขภาพ การสื อสารสุขภาพ การ
จั ดการนวั ตกรรมเพื อการสร้างเสริ มสุขภาพ
Principles and theories related to the development of health promotion system, model
of health promotion in community; public organization and local organization, health
advocacy, health communication, innovation management for health promotion

597-668

กระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมี ส่วนร่วมเพื อการจั ดการสุขภาวะ
3 (2-3-4)
Participatory Public Policy Process for Health Management
หลั กคิ ดและทฤษฎี ท ีเกียวข้อง การเปรี ยบเที ยบ กระบวนการและขั นตอนนโยบายสาธารณะทาง
รั ฐศาสตร์ ทางการบริ หารรั ฐกิ จและทางสุขภาพกระบวนการสมั ชชาสุขภาพในการสร้างข้อเสนอแนะ
เชิ งนโยบาย การผลั กดั นสู่การปฏิ บ ั ต ิ การประเมิ นผลนโยบาย
Principles and theories related to comparison, process, and procedures on public
policies in political, public administration and health aspects; health assembling process for
establishing policy recommendations, bringing policy into practice, evaluating the
implementation of policy

597-669

การวิ จ ั ยเชิ งคุณภาพเพื อการจั ดการระบบสุขภาพ
3 (2-3-4)
Qualitative Research for Health Management
กระบวนการวิจ ั ย เชิงคุณภาพ การเก็บข้อมูล หลักการและเทคนิ คในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพ การตี ความและหาความหมายข้อมูลเชิ งคุณภาพ การเขี ยนรายงานการวิ จ ั ยเชิ งคุณภาพ การ
วิ จ ั ยเชิ งปฏิ บ ั ต ิ การแบบมี ส่วนร่วมเพื อการจั ดการระบบสุขภาพ
Qualitative research process, data collection, principles and techniques in qualitative
data analysis, data interpretation and identification of meanings; writing qualitative research
report, participatory action research for health system management

597-670

ระบบบริ หารสารสนเทศด้านสุขภาพ
3 (2-3-4)
Health Information Management System
แนวคิ ดการจั ดการระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ ความสั มพั นธ์และบทบาทของระบบสารสนเทศ
ต่อองค์กร การบริหารจั ดการ องค์ประกอบทางเทคนิคของระบบสารสนเทศ การวิเคราะห์และการ
ออกแบบระบบสารสนเทศสําหรับองค์กร การควบคุมและรักษาความปลอดภัยในระบบสารสนเทศ
ผลกระทบทางสั งคมและจริ ยธรรมของระบบสารสนเทศ
Concepts of health information management system, relationships and roles of
information system to organization, administrative management, technical components of
8

information system, information system analysis and design for organization, control and
security in information system, social and ethical impacts of information system
597-671

การจั ดการเชิ งกลยุทธ์สํ าหรั บการจั ดการระบบสุขภาพ
3 (2-3-4)
Strategic Management for Health System Management
การวิเคราะห์ส ภาพแวดล้อ ม การวิเคราะห์องค์กร วิส ัยทัศน์ พันธกิจ ค่า นิ ยมหลัก การ
กําหนดเป้ าประสงค์ ตั วชีวั ด การเปลี ยนแปลงของสภาพแวดล้ อมขององค์ กรและการกําหนดกลยุทธ์
การแปลงกลยุทธ์สู่การปฏิ บ ั ต ิ การจั ดทําแผนสุขภาพระดั บตําบล ระดั บจั งหวั ด ระดั บชาติ
Environmental analysis, organization analysis, vision, mission, core value,
determination of objectives, indicators; modification of organizational environment and the
determination of strategy, transformation of strategy into practice; development of subdistrict, provincial, and national health plans

597-672

การคุ้ มครองผู้บริ โภคด้านสุขภาพ
3 (2-3-4)
Health Consumer Protection
แนวคิ ดในการคุ้มครองผู้บริโภค สิ ทธิพ ืนฐานของผู้บริโภค กระบวนการพิ ท ักษ์ส ิ ทธิผู้บริโภค
ความเข้มแข็งของผู้บริ โภค นโยบายของรัฐ กฎหมาย และวิธ ีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพของ
ประเทศไทย และต่างประเทศ
Concept of consumer protection, basic rights of consumers, consumer protection
process, consumer empowerment, national policy, regulation, and domestic and international
consumer health protection strategies

597-673

ประเด็นพิ เศษทางระบบสุขภาพ
3 (0-9-0)
Special Issues in Health System
การศึ กษาเชิงลึ กประเด็นความก้าวหน้าใหม่ท ีน่ าสนใจในการจั ดการระบบสุขภาพ การบูรณาการ
หลั กการจั ดการการบริ หารเพื อวิ เคราะห์ป ั ญหา
In-depth study of health system innovation, comprehension, principles of problemanalysis management system

597-674

พฤติ กรรมองค์ กรในองค์ กรสุขภาพ
3 (3-0-6)
Organizational Behaviors in Health Organizations
พฤติ กรรมและการตั ดสิ นใจส่วนบุคคลและของกลุ่มในองค์ กรสุขภาพ ทฤษฎี การจูงใจ ทั ศนคติ
และความพึ งพอใจในงาน ความผูกพั นต่อองค์ กร พฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ กทีดี การสร้างค่านิยและ
ม
วั ฒนธรรมองค์ กร การบริ หารการเปลี ยนแปลง องค์กรแห่งการเรียนรู้ การจั ดการความขัดแย้ง การ
ต่อรอง ภาวะผู้นํา
Individual and organizational behaviors and decisions, motivational theories, attitude
and work satisfaction, relationship with organization, behaviors of good members, custom and
culture establishment, management of changes, learning organization, conflict management,
negotiation, leadership
9

597-675

กฎหมายและจริ ยศาสตร์ในการจั ดการระบบสุขภาพ
3 (3-0-6)
Law and Ethics in Health System Management
พระราชบัญญัต ิสุข ภาพแห่ งชาติ กฎหมายทีเกียวข้อ งกับหลักประกันสุข ภาพ กฎหมายที
เกี ยวข้ อ งกับ ธุ ร กิจ และอุ ต สาหกรรมยา สิท ธิบ ัต รยา กฎหมายภาษีอ ากร กฎหมายแรงงาน
พระราชบั ญญัต ิท ีว่าด้วยผลิ ตภัณฑ์สุขภาพ ทฤษฎีจริยศาสตร์ จริยธรรม จรรยาบรรณการบริหาร
จรรยาบรรณวิ ชาชี พ ป ั ญหาจริ ยธรรมทีเกียวข้องกั บระบบสุขภาพ
National health acts, health security legislations, drug business and industry, drug
certificate, tax legislation, labor legislation, health product acts; theories of ethics, ethics,
ethics of management, professional ethics, ethical problems in health system

597-676

เศรษฐศาสตร์สุ ขภาพและการจั ดการการเงิ น
3 (3-0-6)
Health Economics and Financial Management
แนวคิ ดและทฤษฎี ด้านเศรษฐศาสตร์ท ั งเศรษฐศาสตร์มหภาค และจุลภาคทีสามารถประยุกต์ใช้
ได้กั บการบริ หารจั ดการระบบสุขภาพ ระบบสุขภาพชุมชน ระบบประกันสุขภาพ ระบบการเงิ นเพื อ
บริการสุข ภาพ รูป แบบการจ่ายเงิ นหรือ ซือบริการของกองทุนต่างๆ และผลกระทบต่อการบริหาร
จั ดการบริ การสุขภาพ ระเบี ยบการเงิ นทีสําคั ญ การบริหารรายรับ การบริหารรายจ่าย การวิเคราะห์
ดั ชนีการเงิ น การคํานวณต้นทุนต่อหน่ วย การควบคุมและตรวจสอบ ระบบบั ญชีท ีเกียวข้อง จุดอ่อน
ด้านการบริ หารเงิ นทีพบบ่อย
Macro-economic and micro-economic concepts and theories that are applicable for the
administration and management of health systems, community health systems, quality health
assurance systems, financial health services systems; health services payment or purchase
of funding sources and effects on health services management, key economic rules, income
administration, expense administration; analysis of economic indices, cost per unit calculation,
controlling and checking of accounting system, common weaknesses found in financial
administration

597-677

การประเมิ นผลกระทบด้ านสุขภาพ ในการจั ดการระบบสุขภาพ
3 (2-3-4)
Health Impact Assessment in Health System Management
หลักคิดและแนวปฏิบ ัต ิ ป ั จจั ย กํ าหนดผลกระทบ ประเภทของการประเมิ นผลกระทบ วิธ ีการ
ประเมินผลกระทบ ขั นตอนในการดํ า เนิ นการ การกลั นกรอง การสร้า งคณะทํ างาน การกํ า หนด
ขอบเขตการประเมิ นผลกระทบ การลงมื อ ประเมิ นผล การเสนอข้อแนะนํ าการปฏิบ ัต ิ การติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบ
Principles and practices, potential health impacts/health determinants, types of HIA,
methods of HIA, stages of HIA, screening, getting the HIA team together, scoping, identifying
impacts, assessing impacts, making recommendations, monitoring impacts
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597-691

สั มมนาทางการจั ดการระบบสุขภาพ1
1 (0-2-1)
Seminar in Health System Management 1
การศึ กษาอิ สระในประเด็นการบริ หารจั ดการสุขภาพทีเลื อกสรรจากประสบการณ์ การค้นคว้า
อย่างกว้างขวาง เชื อมโยงงานวิ จ ั ยทีผ่านมา ค้ นหาช่องว่างของงานวิ จ ั ย และพั ฒนาแนวทางการศึกษา
เชิ งลึ กอย่างเป็นระบบ ภายใต้กระบวนการแลกเปลี ยนเรี ยนรู้ร่วมกั น
Independent study of selected health system management from experience, extending
exploration, establishing connection with previous studies, seeking gaps in previous studies,
and developing a guideline for a systematic in-depth study using participatory knowledge
exchange process

597-692

สั มมนาทางการจั ดการระบบสุขภาพ2
1 (0-2-1)
Seminar in Health System Management 2
การนํ าเสนอและอภิปรายรายงานการวิจ ั ย โครงร่างการวิจ ั ย หรือความก้าวหน้ าใหม่ในการ
จั ด การระบบสุข ภาพ การประเมิ นคุณค่าของงานวิจ ั ย ในเรื องความถูกต้องทางระเบีย บวิธ ีว ิจ ัย
ประโยชน์ท ีได้ร ั บและประเด็นทางจริ ยธรรมทีเกียวข้อง
Presenting and discussing research report, research proposal, or health system
innovation; assessment of values of research based on the standard of research
methodologies, benefits and related ethical issues

597-781

วิ ทยานิพนธ์
36 (0-108-0)
Thesis
การค้น คว้า วิจ ัย ในหัว ข้อ เรื องการจัด การระบบสุข ภาพ ภายใต้ การดู แ ลและแนะนํ า ของ
คณะกรรมการทีปรึ กษา
Conducting a research on health management system under supervision of an advisory
committee

597-782

วิ ทยานิพนธ์
18 (0-54-0)
Thesis
การค้น คว้า วิจ ัย ในหัว ข้อ เรื องการจัด การระบบสุข ภาพ ภายใต้ การดู แ ลและแนะนํ า ของ
คณะกรรมการทีปรึ กษา
Conducting a research on health management system under supervision of an advisory
committee
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