คูมือสําหรับหลักสูตรฝกอบรมแพทยประจําบาน
เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขาเวชศาสตรปองกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร
(พ.ศ. ๒๕๕๘)
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คูมือสําหรับหลักสูตรฝกอบรมแพทยป ระจําบาน
เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขาเวชศาสตรปองกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร
๑. หลักสูตรการฝกอบรม

(พ.ศ. ๒๕๕๘)

๑.๑ ชื่อหลักสูตร
(ภาษาไทย) หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตรปองกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร
(ภาษาอังกฤษ) Residency Training in Preventive Medicine (Public Health)
๑.๒ ชื่อวุฒิบัตร
ชื่อเต็ม
(ภาษาไทย)
วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขาเวชศาสตรปองกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร
(ภาษาอังกฤษ) Diploma of the Thai Board of Preventive Medicine (Public Health)
ชื่อยอ
(ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)

วว. สาขาเวชศาสตรปองกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร
Dip., Thai Board of Preventive Medicine (Public Health)

คําแสดงวุฒิการฝกอบรมทายชื่อ
(ภาษาไทย)
วว. สาขาเวชศาสตรปองกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร
(ภาษาอังกฤษ) Diplomate, Thai Board of Preventive Medicine (Public Health)
หรือ
Dip., Thai Board of Preventive Medicine (Public Health)
๑.๓ หนวยงานที่รับผิดชอบ
ศูนยอนามัยที่ ๔ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
๑.๔ หลักการและเหตุผลในการขอปรับปรุงหลักสูตร
ศูนยอนามัยที่ ๔ ราชบุรี ไดรับมอบหมายใหเปนสถานที่ฝกปฏิบัติภาคสนามเรื่องการสงเสริมสุขภาพวัยทํางาน
เพื่อใหแพทยประจําบานที่ผานการฝกอบรมเฉพาะทาง มีความรู ความชํานาญและทักษะเฉพาะทาง ในระบบบริหารจัดการ
ดานการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคใหมีประสิทธิภาพ ระบบการจัดการนวัตกรรมและกระบวนการสรางเสริมสุขภาพ
ปองกันโรค ระบบการสื่อสารเผยแพรขาวสารดานสุขภาพ และปองกันโรค ใหสามารถสนับสนุนและถูกนําไปใชในการดูแล
สุขภาพ เรื่องการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคของประชาชนวัยทํางานเปนไปดวยดี สามารถกระตุนใหประชาชนรูจัก
ดูแลสรางเสริมสุขภาพของตนเองดวยองคความรูและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อใหคนไทยมีสุขภาพดี ทั้งทางดานรางกาย จิตใจ
ตลอดจนสภาพแวดลอมในชุมชน เพื่อลดผลกระทบและปญหาแทรกซอนที่อาจเกิดขึ้น ดวยการตระหนักถึงความปลอดภัย
สูงสุดของประชาชน ชุมชน สังคม เปนสําคัญ และยึดหลักการทํางานแบบมีสวนรวม สอดคลองกับความตองการของชุมชน
เพื่อแกไขปญหาสุขภาพอนามัยของบุคคล ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ อันจะสงผลใหประชาชนสามารถพึ่งพาตนเอง
ดานสุขภาพไดอยางยั่งยืน
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๑.๕ กําหนดการฝกอบรม
การฝกอบรมแพทยประจําบานระหวางวันที่ ๑๑ สิงหาคม ถึง ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘
๑.๖ รายนามอาจารยผูใหการอบรม
๑. นายแพทยชลทิศ อุไรฤกษกุล
๒. นายแพทยสันติ เตชาชัยนิรันดร
๓. แพทยหญิงมณฑา ไชยวัฒน
๔. นายแพทยวิชาญ ติปะวาโร
๕. นายแพทยสมเกียรติ อรุณภาคมงคล
๖. แพทยหญิงมยุรี ไกรศรินท
๗. นายแพทยธีระ ภิรมยสวัสดิ์
8. นายแพทยเฉลิมพล สิรชัยรัตน
9. แพทยหญิงชนิดา โฆสิตรัตน
10. ทันตแพทยหญิงวรวรรณ อัศวกุล
11. ทันตแพทยหญิงมลฤดี มะนะสุนทร
12. ทันตแพทยหญิงอรุณี ธนะรุง
13. ทันตแพทยหญิงดลฤดี แกวสวาท
14. นางนุชรา บุญกนก
15. นางสาวพรณิชา ชุณหคันธรส
16. นางปราณี ภาคสวรรค
17. นางชลิดา เกษประดิษฐ
18. นางสาวชัชฎาภรณ จิตตา
19. นางจุฑารัตน สะธรรมกิจ
20. นางสุภาภรณ หลักรอด
21. นางสาวอุบล จันทรเพชร
22. นางสาวเกษณี โคกตาทอง
23. นายกมล มัยรัตน
24. นางสาวพรนิภา เผือกหอม
25. นางศิริลักษณ ขณะฤกษ
26. นางสาวพัชรินทร สมบูรณ
27. นางบุษบา แพงบุปผา
28. นางสาวจิตติมา ธาราพันธ
29. นางผุสนีย จีมีโน
30. นายกานต เจิมพวงผล

พบ., อว. เวชศาสตรปองกัน แขนงคลินิก, สม., M.B.A
พบ., วว. สูตินรีเวช,
พบ., วว. กุมารเวชศาสตร, อว.เวชศาสตรครอบครัว,
อว.เวชศาสตรปองกันคลินิก
พบ., วว. สูตินรีเวช
พบ., วว. กุมารเวชศาสตร
พบ., วว. สูตินรีเวช
พบ., วว. สูตินรีเวช
พบ., วว. กุมารเวชศาสตร
พบ., วว. วิสัญญีวิทยา
ทบ., สม.
ทบ., ป.บัณฑิต (ทันตกรรมสําหรับเด็ก)
ทบ., ป.บัณฑิต (ทันตกรรมสําหรับเด็ก)
ทบ., สม.
วทบ. สาธารณสุขศาสตร วทม. วิทยาการระบาด
วทม. สาธารณสุขศาสตร (อนามัยและครอบครัว)
บธ.บ
ปด. ประชากรศาสตรดุฎีบัณฑิต
วทบ. สาธารณสุขศาสตร วทม.โภชนศาสตร
ปบ. พยาบาลศาสตรและผดุงครรภ
วทบ. สาธารณสุขศาสตร และสบ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ศษ. ม. สิ่งแวดลอมศึกษา
ปร. ด. (สิ่งแวดลอมศึกษา)
วทม. วิทยาศาสตรการกีฬา
สบ.
สบ.
ศษ.ด. การวิจัยและประเมินทางการศึกษา
สค.ม. วิจัยประชากรและสังคม
วทม. เอกพยาบาลสาธารณสุข
ปบ. พยาบาลศาสตรสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ ชั้น 1
นบ.
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๑.๗ จํานวนผูเขารับ การฝกอบรม
- ปการศึกษา ๒๕๕๘ จํานวน ๓ คน
๑.๘ คุณสมบัติผูเขารับ การฝกอบรม
เปนแพทยที่มีคุณสมบัติสอดคลองกับขอบังคับแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรฯ
พ.ศ. ๒๕๒๒ ไดรับใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.๒๕๒๕ ผานการปฏิบัติงาน
ตามโครงการเพิ่มพูนทักษะของแพทยสภาเรียบรอยแลว
๑.๙ ระยะเวลาการฝกอบรม
หลักสูตรการฝกอบรม มีกําหนดระยะเวลา ๓ เดือน สัปดาหละ ๒ วัน คือ ทุกวันอังคารและพุธ
๑.๑๐ วัตถุประสงคของหลักสูตร
ผูสําเร็จการศึกษา หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบาน สาขาเวชศาสตรปองกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร
จะตองเปนผูที่มีความรู ความสามารถ และคุณลักษณะ ดังนี้
๑.๑๐.๑ มีทักษะเชิงวิชาการในการสราง หรือคนควาหาองคความรูเชิงประจักษทั้งทางดานวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี พฤติกรรมสุขภาพ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานสาธารณสุข
๑.๑๐.๒ มีความรูความสามารถ และทักษะชั้นสูงเชิงวิชาการในการบริหารงานสรางเสริม สุข ภาพ
การปองกันโรค การคุม ครองสุขภาพอนามัยในระดับสูงและเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชาอยางลึกซึ้ง และเปนปจจุบัน รวมทั้ง
มีทักษะในการวางแผนและการบริหารจัดการดวยการนําผลการวิจัย หรือขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของมาประยุกตใชในการปฏิบัติงาน
โดยชุมชนมีสวนรวมเพื่อพัฒนาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ (Area Base)
๑.๑๐.๓ มีเจตคติที่ดีตอการปฏิบัติงานดานการสาธารณสุข แกประชาชนทุกกลุมวัยอยางมีประสิทธิภาพ
๑.๑๐.๔ เปนผูนําในการจัดการบริการสุขภาพทั้งระบบ โดยมุงเนนใหเกิดบริการสุขภาพ ปฐมภูมิ (Primary
Prevention) ที่มีประสิทธิภาพ ใชหลักการและทักษะทางการจัดการการบริการสุข ภาพปฐมภูมิใ นพื้นที่ท่ีมีประชาชนเปน
ศูนยกลาง
๑.๑๐.๕ มีมนุษยสัมพันธที่ดีประสานความรวมมือกับทุกภาคสวนไดอยางเหมาะสม รวมทั้งพัฒนาการเปนผูนํา
ผูตามที่ดี และสามารถทํางานรวมกับทีมสุขภาพในวิชาชีพที่เกี่ยวของได
๑.๑๐.๖ มีทักษะในการสื่อสาร ใชเทคโนโลยีสารสนเทศดานสาธารณสุข ไดอยางเหมาะสมและทันสมัย
เพื่อพัฒนาการเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง
๑.๑๐.๗ สามารถคิด วิเคราะห วิจัย สรางองคความรูอยางเปนระบบและนําเสนอผลงานทางวิชาการ
อยางถูกตองตามหลักวิทยาศาสตรได
๑.๑๐.๘ มีทักษะในการสื่อสาร ใหคําแนะนํา เปนที่ปรึกษาแกทีมงานในวิชาชีพที่เกี่ยวของได
๑.๑๐.๙ มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ รักษาสิทธิของผูใชบริการ และเปนแบบอยางที่ดีดานสุขภาพ
๑.๑๐.๑๐ มีความเขาใจและสามารถประเมินบทบาทหนาที่ ศักยภาพ และการจัดการองคกร เพื่อนําไปสู
การกําหนดนโยบายและการพัฒนาแผนกลยุทธดานสาธารณสุข รวมทั้งการบริหารโครงการที่จะสามารถลดความเสี่ย ง
และผลกระทบที่มีตอสุขภาพได
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๑.๑๑ เนื้อหาสังเขปของการฝกอบรมภาคสนาม
Preventive Medicine in working age
๑. Health Promotion Clinic and Occupational Health
๒. ความสําคัญของการสงเสริมสุขภาพวัยทํางาน
- การมีสุขภาพดี
- ความสามารถในการทํางานได
- สิ่งแวดลอมในการทํางานมีความปลอดภัย ไมมีสิ่งคุกคาม (hazard) อันตราย (danger) และความเสีย่ ง (risk)
๓. การตรวจสุขภาพกอน / ระหวางทํางาน (การตรวจสุขภาพประจําป การตรวจตามความเสี่ยง )
๔. การดูแลสุขภาพของคนทํางาน
- การสรางสุขนิสัย เชน การลางมือ การใชสวม ฯลฯ
- โภชนาการ
- การออกกําลังกาย
- สุขภาพฟน
- สุขภาพจิต
- การพักผอนนอนหลับ
๕. การใหความรูแกคนทํางาน ( การจัดการเรียนการสอน )
๖. การประเมินและการแกไขการบาดเจ็บ (injuries ) และโรค (diseases )
๖.๑ โรคที่เกิดจากการทํางาน
- กลามเนื้อและขอ เชน ปวดหลัง
- การทํางานเปนกะ
- โรคเครียด / ภาวะซึมเศรา
- โรคตา
- โรคผิวหนัง
- Heat stroke
๖.๒ non communication diseases
- โรคเบาหวาน
- ความดันโลหิตสูง
- Metabolic syndrome
- โรคหลอดเลือดและหัวใจ
๖.๓ โรคหรือภาวะอื่นๆ
- อาหารเปนพิษ
- การวางแผนครอบครัว
- การฝากครรภ / การคลอด
- โรคติดตอทางเพศสัมพันธ
- ติดบุหรี่
- สุรา ยาเสพติด
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ประเด็นเสริม (must know)
- สถานที่ทํางานนาอยูนาทํางาน ( health workplace )
- กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ พระราชบัญญัติที่เกี่ยวของ ตัวอยาง พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑
รัฐบัญญัติวาดวยมาตรฐานแรงงาน ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางาน (๑๗ ฉบับ)
, พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ , พระราชบัญญัติคาแรงขั้นต่ํา
- การวางแผนและการดําเนินการเพื่อประเมินสิ่งคุกคาม ในสถานที่ทํางาน
- Ergonomics (การยศาสตร)
- พิษวิทยา ( toxicology )
๑.๑๒ วิธีการฝกอบรมตางๆ ที่มีการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพ
แพทยประจําบานปที่ ๑ ฝกปฏิบัติงานภาคสนาม เพื่อเพิ่มพูนทักษะในการปฏิบัติงานสงเสริมสุขภาพกับประชาชน
ตามกลุมวัยทํางาน โดยสถานที่ฝกอบรมภาคสนาม คือ ที่ศูนยอนามัยที่ ๔ ราชบุรีและหนวยงานตางๆ ที่มีการดําเนินงาน
สงเสริมสุขภาพ เชน โรงเรียน สถานประกอบการ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ซึ่งในชวงเวลาของการฝกปฏิบัติงานภาคสนาม
ตางๆ ที่มีการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพจะฝกตามตารางการฝกปฺฏิบัติ โดยมีอาจารยเปนผูควบคุมและใหคําปรึกษาทุกวัน
อังคารและวันพุธ ตลอดชวงการฝกอบรมจะมีการมอบหมายใหจัดทําโครงการอยางนอย 1 โครงงาน /คน
การจัดฝกอบรมการใชกลยุทธการสอนที่หลากหลายรูปแบบ โดยเนนผูเรีย นเปนสําคัญ ประกอบดวย กิจกรรม
การศึกษา ดังนี้
๑.๑๒.๑ ดานความรูที่เกี่ยวของกับงานสาธารณสุข (การสงเสริมสุขภาพ) ในกิจกรรมดังตอไปนี้
- การบรรยาย /การบรรยายพิเศษ (Lecture or Special Lecture)
- การศึกษาดูงาน (Site visit)
- การสัมมนา (Seminar)
- การทําโครงงานที่ไดรับมอบหมายในชุมชน หรือสถานประกอบการ
- การเรียนรูผานกรณีตัวอยางสถานการณจําลองในชั้นเรียน (Interesting Case)
ตามเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ
๑.๑๒.๒ ดานทักษะที่เกี่ยวของกับงานสาธารณสุข ในกิจกรรม ดังตอไปนี้
- ฝกทักษะการสื่อสารระหวางบุคคล ระหวางผูเรียนและผูสอนและบุคคลที่เกี่ยวของในสถานการณที่หลากหลาย
- ฝกทักษะการเรียนรูและการเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน ภายใตสถานการณจริง
และนําเสนอขอมูลไดอยางเหมาะสมกับสถานการณบุคคลและกลุมบุคคล
- ฝกทักษะในการทํางานเปนทีม ภาวะความเปนผูนําและปรับตัวใหเขากับทุกสถานการณ
- ฝกทักษะในการใหคําปรึกษาและชี้แนะเกี่ยวกับงานดานสาธารณสุขใหกับเพื่อนรวมงานผูใตบังคับบัญชา
และผูที่เกี่ยวของ
- ฝกปฏิบัติงานในคลินิกที่เกี่ยวของกับงานดานสาธารณสุข เชน คลินิกสุขภาพ
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๑.๑๓ การประเมินผูเขารับการอบรม
๑.๑๓.๑ การประเมินระหวางการอบรม
ศูนยอนามัยที่ ๔ ราชบุรี จะตองจัดใหมีการประเมินความรูความสามารถของผูเขารับการอบรม เพื่อผาน
การฝกปฏิบัติงานภาสนาม โดยมีเกณฑ ดังนี้
- ผูเขารับการอบรม ตองมีเวลาในการฝกอบรม ไมนอยกวา ๘๐ % ของเวลาเรียนทั้งหมด
- ฝกปฏิบัติรายวิชาครบถวน ตามที่กําหนดในหลักสูตรและเงื่อนไขของรายวิชานั้นๆ
- มีผลการศึกษา ผานการประเมินผลของคณะอนุกรรมการการฝกอบรมศูนยอนามัยที่ ๔ ราชบุรี
วิธีการประเมินผลระหวางการฝกอบรม แบงออกเปน ๓ ลักษณะ
ก) การประเมินความรู
- ประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอนในหองเรียน การเรียนรูดวยตนเอง และการเรีย นรูจาก
สถานการณจริงในชุมขน เชน การสอบวัดความรูโดยใชขอสอบ การรายงานการศึกษาคนควา
การวิเคราะหกรณีศึกษา
การอภิปราย การนําเสนอปากเปลา การนําทฤษฎีไปประยุกตใ ช การสอบประมวลความรู โครงงาน หรือการคนควาดวย
ตนเอง เปนตน
ข) การประเมินเจตคติ
- ตรวจสอบผลการเรียนรูของผูเรียน ระหวาง หลังชั่วโมงเรียน การเรีย นรูใ นชุม ชน (การฝกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม) ดวยการสังเกตพฤติกรรม การประเมินตนเอง การประเมินโดยกลุมเพื่อน อาจารย การอภิปราย การตอบคําถาม
มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบตระหนักในวิชาชีพสาธารณสุขในการใหบริการแกประชาชน การใชแบบบันทึก แบบ
ประเมินและแบบวัดที่เกี่ยวของ
ค) การประเมินทักษะ
- ประเมินจากผลงานที่เกิดขึ้น จากการใชกระบวนการแกไขปญหา การศึกษาคนควาอยางเปนระบบ
การสืบคน การรวบรวม การวิเคราะหวิจารณ กรณีศึกษา สรุปประเด็นปญหา รายงานการศึกษาปญหาเฉพาะทางดาน
สุขภาพ การศึกษาอิสระ รายงานผลการอภิปรายกลุม การประชุมปรึกษาปญหาและการสัมมนา
- การสังเกตการณปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการฝกอบรม ประสบการณในการ ฝกภาคสนาม
เพื่อวุฒิบัตร

๑.๑๓.๒ การประเมินผลการฝกปฏิบัติภาคสนามศูนยอนามัยที่ ๔ ราชบุรี เปนสวนหนึ่งของการประเมิน

๑.๑๓.๓ กระบวนการประเมินผล
แพทยประจําบาน ตองผานการประเมินผลของคณะอนุกรรมการฝกอบรมศูนยอนามัยที่ ๔ ราชบุรี
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ภาคผนวกที่ ๑ หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานเวชศาสตรปองกัน สาขาสาธารณสุขศาสตร
ปที่ ๑ จัดการเรียนรู ใชรูปแบบการบรรยาย การศึกษาดูงานและการฝกปฏิบัติงาน เดือนกรกฎาคมที่กรมอนามัย
เปนการบรรยาย (Lecture) ภาคทฤษฎีที่เกี่ยวของกับงานสงเสริมสุขภาพ ปองกันและควบคุมโรค โดยมีรายละเอียด ดังนี้
วันที่
๑

๒
๓
๔
๕

ภาคเชา (เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.)
เนื้อหา/กิจกรรม
พิธีเปด/ทดสอบกอนเรียน (Pre-Test) /ปฐมนิเทศ

Principle of Epidemiology
นพ.คํานวณ อึ้งชูศักดิ์ ผูทรงคุณวุฒิ
สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุม โรค
Principle of Biostatistics (ภาคทฤษฎี)
Research in overall
ศ.ดร. พันธุทิพย รามสูต ที่ปรึกษาสถาบันพัฒนาสุขภาพ
อาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
Human Resource
นายดนุพงษ สาเขต
Technology in Health and Development

ภาคบาย (เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.)
เนื้อหา/กิจกรรม
Fundamental and Principles of Preventive
Medicine
ศ.นพ. ธีระ รามสูต ที่ปรึกษากรมควบคุมโรค และ
กรมวิทยาศาสตรการแพทย
Outbreak Investigation
นพ.คํานวณ อึ้งชูศักดิ์ ผูทรงคุณวุฒิ
สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุม โรค
Principle of Biostatistics (ภาคปฏิบัติ :การประยุกตใช
โปรแกรมงายๆ)
Surveillance System in NCD

Financial Management in Hospital
ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค อธิบดีกรมอนามัย
๖
Applied Health Economic
ศ.นพ.ภิรมย กมลรัตนกุล
อธิการบดี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
๗ Strategic Planning
Project Planning and Evaluation
ศ.พญ.ศิริกุล อิศรานุรักษ
ศ.นพ. ธีระ รามสูต ที่ปรึกษากรมควบคุมโรค และ
ที่ปรึกษางานอนามัยแมและเด็ก กรมอนามัย
กรมวิทยาศาสตรการแพทย
๘ Primary Health Care for Public Health Administrators Health service System Administration
รศ.ดร.บุญยง เกี่ยวการคา
นพ.วชิระ เพ็งจันทร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๙ Nutrition
Physical Activities and Health
ผูอํานวยการสํานักโภชนาการ
ผูอํานวยการกองออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
๑๐ Dental Health
Reproductive Health
ผูอํานวยการสํานักทันตสาธารณสุข
ผูอํานวยการสํานักอนามัยการเจริญพันธุ
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วันที่
๑๑

๑๒
๑๓
๑๔

ภาคเชา (เวลา ๐๙.๐๐-๑๒๐๐น.)
เนื้อหา/กิจกรรม
Application of Preventive Medicine in Health
Survice System
พล.อ.ต.นพ.ดิษกุล รณชัย
ที่ปรึกษาสถาบันเวชศาสตรการบินกองทัพอากาศ
Health behavioral and process of changing
(NCD)
Environmental Health and toxicology
ผูอํานวยการสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
International Health

๑๕ Preventive Medicine in School age Children
and teenager
หัวหนากลุมอนามัยเด็กวัยเรียนและเยาวชน
๑๖ Preventive Medicine in Elderly
ผูอํานวยการสํานักอนามัยผูสูงอายุ
๑๗ Study visit in Maternal and child group

ภาคบาย(เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐น.)
เนื้อหา/กิจกรรม
Global health and threat of emerging and re–
emerging diseases
Public Health Law and Standard
ผูอํานวยการสํานักกฎหมายสาธารณสุข
Environmental Impact Assessment (EIA)/
Health Impact Assessment (HIA)
Preventive Medicine in Maternal and child group
หัวหนากลุมอนามัยแมและเด็ก
Preventive Medicine in Working age
หัวหนากลุมอนามัยวัยทํางาน
Preventive Medicine in Community
นายกองคการบริหารสวนจังหวัด/เทศบาล/อบต
Study visit in School age and teenager

๑๘ Study visit in Working age

Study visit in Elderly

๑๙ Seminar Preparation

Seminar Preparation

๒๐ Seminar on Study visit

Seminar on Study visit

๒๑ ซักถามและอภิปรายทั่วไป

Post-test /รับประกาศนียบัตร
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ภาคผนวก ๒
ตารางฝกปฏิบัติงานภาคสนาม ศูนยอนามัยที่ ๔ ราชบุรี
สัปดาห
เนื้อหา/ประเด็น
สถานที่
วิธีการประเมินผล
๑-๑๒ ฝกปฎิบัติงานภาคสนาม ดาน การสงเสริมสุขภาพและการ - รายงานภาคสนามดานการ
ปองกัน ควบคุมโรคในกลุมวัยทํางาน
สงเสริมสุขภาพ
- ทดสอบความรูโดยขอเขียน
๑. Health Promotion Clinic and Occupational
และสัมภาษณปละ ๒ ครั้ง
Health
(ทุก ๖ เดือน)
• การสรางและพัฒนาสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการทํางานใน
โรงงานอุตสาหกรรม
• การสรางสัมพันธภาพเพื่อสรางความเชื่อมั่นและ การ
เจรจาไกลเกลี่ยเพื่อลดขอขัดแยง ระหวางผูประกอบการ
และชุมชน
• โรคจากการประกอบอาชีพ
• การปองกันและการลดอุบัติเหตุในโรงงานอุตสาหกรรม
๒.การสงเสริมสุขภาพเพื่อปองกันโรคเรื้อรัง (Non
communicable Diseases)
• การคัดกรองมะเร็งที่พบบอยในวัยทํางาน เชน มะเร็ง
ปากมดลูก มะเร็งเตานม เปนตน
๓.มาตรฐานการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพประชาชนวัย
ทํางาน
• มาตรฐานโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
• Healthy work place
• องคกรไรพุง

สถาบันรวมฝกอบรม/ผูประสานงาน
ศูนยอนามัยที่ ๔ ราชบุรี
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Weeks
1-12
Weeks

ตารางฝกปฏิบัติงานภาคสนาม ศูนยอนามัยที่ 4 ราชบุรี
Contents/ Issues

1.Health Promotion Clinic
1.1 Annual Physical Check up (Screening high risk group and diseases)
1.2 High Risk Clinic (Obsesity ,Dyslipidmia ,Impaired Fasting Glucose
,Hyperuricemia,Tobacco Quit)
1.3 Clinic NCD -->Focus on Therapeutic Life Style Change (LTC) together with
Medication
1.4 Referral System . Refer out in the complicated case and refer in for Therapeutic Life
style Change
2.Integrated Health Promotion Services for All Age Groups (Sport - Internet - MusicNutrition or SIM+N)
2.1 Fitness Center -->Program or Activities in the Fitness center and Fitness Center
Management (General & Financial Management)
2.2 Recreation Center (Internet - Health & Safety Food ,Music)
2.3 Information & Counseling Services (Focus on student and adolescent) - Front door
services for high risk groups screening and sent to the hospital for appropriate service
(Back door services)

Place

HPC4

HPC4

Evaluation Method
1.Class or activity
attention
2.Paper Report
3.Attitute and Skill
Evaluation
3.1.Effective
Screening
3.2.Early Dx and
Prompt Rx
3.3.Proper Diagnosis
& Treatment
3.4 number of cases
or client examined by
each doctor

Coordinator
HPH4 Health
Promotion
Clinic

HPC4 DPAC
Section
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ตารางฝกปฏิบัติงานภาคสนาม ศูนยอนามัยที่ 4 ราชบุรี
Weeks
Contents/ Issues
1-12 3.Reproductive Health in Prevention Aspects:
Weeks 3.1 Female Common Cancers Screening (Breast & Cervix)
3.2 Family Planning
3.3 Perimenopause
3.4 Osteoporosis (Assessment by Bone densitometer and Treatment Criteria
,Treatment)
1-12 4.Occupational health
Weeks 4.1 Occupational Health and Safety in the hospital
4.2 Occupational Health in the Factory -->Site Visit
4.3 OHSAS 18001 (Occupational Health and safety assessment series 18001) -->Site
visit
4.3 labour Relationship and Labour Law .-->site visit

5.Standard that Relate to Working Age group., Market place ,Food Store
5.1 Health Promoting Hospital Standard
5.2 Healthy Work place Standard
5.3 Healthy Market ,Temple ,Toilet
5.4 Clean Food Good Taste

Place

HPC4 and
Factory in
Samothsakorn

Observe the
assessment
on site

Evaluation Method Coordinator
HPH4 OB/GYN
Section Section

1.Class or activity
attention
2.Paper Report

HPC4 Health
Promotion
Section and
Environmental
Health Section
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ตารางฝกปฏิบัติงานภาคสนาม ศูนยอนามัยที่ 4 ราชบุรี
Weeks

Contents/ Issues
6.Law that related to working age group and Environment Health.
6.1 Public Health Act BE 2535. (พรบ.สาธารณสุข 2535)
6.2 Labour Protection Act BE 2541 (พรบ.คุมครองแรงงาน พ.ศ.2541)
6.3 Law related to Health Impact Assessment.B4

Place
HPC4 and
visit
Municipality,
Factory

7.Surveillance System & Health Information Management System in HPC4
7,1 Breast Cancer Surveillance System
7.2 Web based data collection & processing health information in HPC4
HPC4
7.3 Practical Epidemiology .- Learned by case study and used the existing data in HPC4
7.4 SPSS - Practical point and used the existing data in HPC4
7.5 Database Query - for analyze the existing data in health system (31 /43 Tables)
8.Health Management System from ministry level to the sub district level
8.1 Actors in health System (Provider, Purchaser, Regulator, System Supporter) from
concept (Provider purchaser split concept) to actual practice
8.2 Central Administration (MOPH Department of Health and HPC in 12 regions)
8.3 Provincial Administration (Provincial public health office, each level of hospital,
health center)
8.4 Local Administration ( Provincial local authority, municipality, sub district local
authorities )
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