


ผู้เข้าอบรมแบบทีม
ล าดับ ทีม ต าแหน่ง สถานท่ีปฏิบัติงาน จังหวัด

1 นพ. กัญจน์ วงศ์พานิช นายแพทย์ช านาญการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี กรุงเทพฯ
2 น.ส. ฉัตรปวีร์ พงษ์ไสว พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี กรุงเทพฯ
3 พญ. วิพัชรินทร์ ทรงเดชาพิพัฒน์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาล รพ.คลองเข่ือน ฉะเชิงเทรา
4 นาง พิไลลักษณ์ ศรีประดิษฐ์ พยาบาลวิชีพ สสจ.ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
5 นพ. จตุพร ทิพยทิฆัมพร นายแพทย์ช านาญการ สคร.6 ชลบุรี
6 น.ส. เกศริน ขอหน่วงกลาง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สคร.6 ชลบุรี
7 นพ. วัชรพงษ์ ค าหล้า นายแพทย์เช่ียวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)สสจ.เชียงราย เชียงราย
8 นาย นรินทร์ สุริยนต์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสจ.เชียงราย เชียงราย
9 นาย สมเกียรติ พยุหเสนารักษ์ นายแพทย์ช านาญการพิเศษ รพ.กันตัง ตรัง

10 น.ส. นงลักษณ์ หลังเจะนุ้ย นักวิชาการสาธารณสุข รพ.กันตัง ตรัง
11 นพ. สุวรรณ เพ็ชรรุ่ง นายแพทย์ช านาญการพิเศษ รพ.บ้านนา นครนายก
12 นาย เอนก เอกศิริ นักวิชาการสาธารณสุข รพ.บ้านนา นครนายก
13 นพ. ธราพงษ์ กัปโก รก.นายแพทย์เช่ียวชาญ สสจ.นครพนม นครพนม
14 นาง นันทนา พรมนิต นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสจ.นครพนม นครพนม
15 นพ. วิชาญ คิดเห็น นายแพทย์ช านาญการพิเศษ สสจ.นครราชสีมา นครราชสีมา
16 น.ส. กษมา แตงพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสจ.นครราชสีมา นครราชสีมา
17 นพ. ทรงกลด รุ่งมี นายแพทย์ช านาญการ รพ.ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
18 นาง เสริมสุข รัตนสุวรรณ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสจ.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
19 นพ. สมเกียรติ วรยุทธการ นายแพทย์ช านาญการ รพ.ปากพนัง นครศรีธรรมราช
20 นาย กรณัฐ ชูเนตร เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน รพ.ปากพนัง นครศรีธรรมราช
21 นพ. ดิเรก ดีศิริ นายแพทย์เช่ียวชาญ (รอง ผอ.) รพ.พระน่ังเกล้า นนทบุรี
22 น.ส. สุกัญญา โภคะทวี นักวิชาการสาธารณสุข รพ.พระน่ังเกล้า นนทบุรี
23 นพ. ณัทนัย ศักดิรัตน์ นายแพทย์ช านาญการพิเศษ รพ.แว้ง นราธิวาส
24 นาย สิทธิพร ศิริไพรวัน นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.แว้ง นราธิวาส
25 นพ. กฤษฎา ศิริชัยสิทธ์ิ นายแพทย์เช่ียวชาญ รพ.บึงกาฬ บึงกาฬ
26 น.ส. ปวีณา ขุนลาด นักวิชาการสาธารณสุข รพ.บึงกาฬ บึงกาฬ
27 นพ. โสมนัส โกยสวัสด์ิ รก.ผอ. รพ.กระสัง บุรีรัมย์
28 นาย บุญมี โตดประโคน นักวิชาการสาธารณสุข รพ.กระสัง บุรีรัมย์
29 นพ. พรชัย ประเสริฐวชิรากุลนายแพทย์ช านาญการพิเศษ รพ.ปัตตานี ปัตตานี
30 น.ส. ปิยะพร แซ่อุย เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน รพ.ปัตตานี ปัตตานี
31 พญ. โสภา พิชัยณรงค์ รองผอ.ฝ่ายการแพทย์ รพ. รพ.เสนา พระนครศรีอยุธยา
32 นาง เปรมณพิชญ์ ต้ังประเสริฐ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.เสนา พระนครศรีอยุธยา
33 นพ. วิศิษฎ์ อภิสิทธ์ิวิทยา นายแพทย์เช่ียวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)สสจ.พิจิตร พิจิตร
34 น.ส. ขนิษฐา สิทธิด ารงการ เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน รพ.บางมูลนาก พิจิตร
35 ร.อ. ธีร์ธวัช สถิรรัตน์ นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พิษณุโลก
36 นาย ชนะวินทร์ ไชยดุล พยาบาลวิชาชีพ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พิษณุโลก
37 นพ. ปางชนม์ เต้ียแจ้ นายแพทย์ช านาญการ รพ.หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี
38 นาย อภิชาญ ทองใบ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสจ.เพชรบุรี เพชรบุรี
39 พญ. ชิดชนก ศิริวิบูลยกิติ นายแพทย์ช านาญการ รพ.พระนารายณ์มหาราช ลพบุรี
40 น.ส. สุพรรษา อ าไพร นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.พระนารายณ์มหาราช ลพบุรี
41 นพ. สาริกข์ พรหมมารัตน์ นายแพทย์ช านาญการ รพ.ล าพูน ล าพูน
42 นาง สุประวีณ์ กันธวงค์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.ล าพูน ล าพูน
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ล าดับ ทีม ต าแหน่ง สถานท่ีปฏิบัติงาน จังหวัดช่ือ - นามสุกล
43 นพ. สุรเดชช ชวะเดช นายแพทย์เช่ียวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)สสจ.ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
44 นาย พุทธิไกร ประมวล นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสจ.ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
45 นพ. อังคาร รัตนสีดา นายแพทย์ช านาญการ รพ.สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน สกลนคร
46 นาย สมฤทัย อุปครราช นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน สกลนคร
47 นพ. ศุภโชค ก่อวิวัฒน์สกุล นายแพทย์ช านาญการพิเศษ รพ.ปาดังเบซาร์ สงขลา
48 นาย ณัฎฐเกียรติ ช านิธุระการ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.สะเดา สงขลา
49 นพ. นนท์ จินดาเวช นายแพทย์ช านาญการ (ด้านเวชกรรม) สสจ.สมุทรปราการ สมุทรปราการ
50 น.ส. ประภาภรณ์ พันละหาน เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน สสจ.สมุทรปราการ สมุทรปราการ
51 นพ. ชาติชาย กิติยานนท์ นายแพทย์เช่ียวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)สสจ.สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
52 นาย สุรัตน์ ผุลละศิริ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสจ.สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
53 นพ. ไพโรจน์ รัตนะเจริญธรรม นายแพทย์เช่ียวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) สสจ.หนองคาย หนองคาย
54 น.ส. ศิรินธร ณ หนองคาย นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.หนองคาย หนองคาย
55 นพ. มีโชคชัย วิเศษสิทธิโชค นายแพทย์ช านาญการ (รก ผอ.รพ.) รพ.โพธ์ิทอง อ่างทอง
56 นาง รัตนา ง้ิววิจิตร พยาบาลวิชาชีพช านาญการ สสจ.อ่างทอง อ่างทอง
57 นพ. เสรี นพรัตน์ นายแพทย์เช่ียวชาญ (รองนพ.สสจ.) สสจ.อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
58 นาย อนุรักษ์ มีรอด นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสจ.อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์

ผู้เข้าอบรมแบบเด่ียว
ต าแหน่ง สถานท่ีปฏิบัติงาน จังหวัด

นาย ธนวันต์ กาบภิรมย์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรุงเทพฯ
นาย ทรงยศ ค าชัย นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสจ.เชียงใหม่ เชียงใหม่
น.ส. สินีย์ สหศิริวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สคร.1 เชียงใหม่
นาง สุพาพร แสนศรี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ สคร.9 นครราชสีมา
น.ส. จุรีนันท์ บุญยกิจ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ เทศบาลนครราชสีมา นครราชสีมา
นาย ภาณุวัฒน์ นราอาจ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สคร.11 นครศรีธรรมราช
น.ส. วรางคณา จันทรสุข นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน นนทบุรี
น.ส. สุธาทิพย์ บูรณสถิตนนท์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กองโรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดล้อมนนทบุรี
น.ส. ฉันท์ชนก อินท์ศรี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กองระบาดวิทยา นนทบุรี
น.ส. อภิญญา ปัญจงามพัฒนา นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กองระบาดวิทยา นนทบุรี
น.ส. อุมาพร ครุฑศิริ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.บ้านโป่ง ราชบุรี
น.ส. จันทร์ชนก กิตติจันทโรภาส นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสจ.ล าปาง ล าปาง
ร.อ.หญิง ปรารถนา ศุภลักษณ์ พยาบาล รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก อุตรดิตถ์

ช่ือ - นามสุกล
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รายละเอียดหลักสูตรระบาดวิทยาและการบริหารจัดการทีม 
ส าหรับแพทย์หัวหน้าทีมและสอบสวนหลัก ปีงบประมาณ 2563 (FEMT รุ่นที่ 15) 

 

 
1. วัตถุประสงค ์

แพทย์หัวหน้าทีม  :     
1. เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะด้านระบาดวิทยาส าหรับแพทย์หัวหน้าทีมเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรค 
2. เพ่ือให้แพทย์หัวหน้าทีม สามารถท าหน้าที่เป็นแกนหลัก ที่ปรึกษา และเป็นผู้น าการบริหารจัดการทีม

ในกรณีสอบสวนโรค เฝ้าระวังโรค หรือตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขในพ้ืนที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ผู้สอบสวนหลัก  :       
1. เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ้ทักษะด้านการปฏิบัติงานสอบสวนโรค เป็นแกนหลักของทีม ในการวิเคราะห์ข้อมูล

และประเมินระบบเฝ้าระวังโรค 
2. เพ่ือให้ผู้สอบสวนหลักของทีมเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรค มีทักษะในการบริหารจัดการทีม และ

สามารถประยุกต์ใช้ในการสอบสวนโรค เฝ้าระวังโรค หรือตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขใน
พ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. คุณสมบัตสิ าหรับผู้เข้าอบรม     
เป็นผู้ที่สามารถเข้ารับการอบรมได้เต็มเวลา  (ครบขั้นตอนที่  1 - 5  ของหลักสูตร) โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชา และหน่วยงานต้นสังกัดสามารถสนับสนุนงบประมาณในการเข้า
อบรมได้ตลอดหลักสูตร และหลังส าเร็จการอบรม สามารถกลับไปท าหน้าที่พัฒนาทีมเฝ้าระวัง
สอบสวนควบคุมโรคในหน่วยงานต้นสังกัดได้ 

3. วิธีการอบรม 
ขั้นตอนที่  1   อบรมระบาดวิทยาระดับพ้ืนฐานเน้นการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา  1  สัปดาห์   

(วันที่  25 – 29  พฤศจิกายน  2562)  
ขั้นตอนที่  2   ผู้เข้าอบรมกลับไปปฏิบัติงานในพ้ืนที่ตามปกติ และท าการบ้านชิ้นที่ ๑ คือ ประเมิน

ระบบเฝ้าระวัง ๑ เรื่อง*  
ขั้นตอนที่  3   น าเสนอการบ้านชิ้นที่ ๑  และอบรมการสอบสวนทางระบาดวิทยา 1  สัปดาห์     

 (วันที่  3 – 7 กุมภาพันธ์ 25๖3) 
ขั้นตอนที่  4   ผู้เข้ารับการอบรมกลับไปปฏิบัติงานในพ้ืนที่ตามปกติ เป็นระยะเวลาประมาณ        

5  เดือน และจัดท าการบ้านชิ้นที่ ๒ คือ การสอบสวนโรคในพื้นที่ ทีมละ  1  
เหตุการณ์  พร้อมเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์*   

ขั้นตอนที่  5   น าเสนอการบ้านชิ้นที่ ๒ และการอบรมเพ่ิมเติมด้านบริหารจัดการทีม  พร้อมรับ
ประกาศนียบัตร** (วันที่  22 – 26 มิถุนายน 2563)  

*ผู้เข้ารับการอบรมแต่ละทีม มีอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน เพ่ือให้ค าปรึกษาในการท าการบ้านชิ้นที่ ๑ 
และ ๒ การลงพ้ืนที่ปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการอบรมใช้งบประมาณจากต้นสังกัด ส่วนอาจารย์ที่ปรึกษาเบิก
จากกองระบาดวิทยา (อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถลงพ้ืนที่ได้ 1 ครั้ง/ชิ้นงาน) งบประมาณการเก็บสิ่งส่งตรวจ
เบิกตามเงื่อนไขของส านักงานป้องกันควบคุมโรคในพ้ืนที่  

**การมอบใบประกาศนียบัตร จะมอบให้ในวันสุดท้ายของการอบรม โดยผู้ผ่านการอบรมต้อง         
เข้าอบรมและส่งงานได้ตามเงื่อนไขท่ีก าหนด 
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4. สถานที่จัดอบรม       ครัง้ที่ 1 ณ โรงแรมเดอะ พรรณราย จังหวัดอุดรธานี 
ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น พลัส แวนด้า แกรนด์ จังหวัดนนทบุรี 
ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น พลัส แวนด้า แกรนด์ จังหวัดนนทบุรี 

5. งบประมาณ    
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าท่ีพัก ตลอดหลักสูตรของผู้เข้าอบรมเบิกจ่ายจากต้นสังกัด กองระบาดวิทยา     

จะรับผิดชอบเฉพาะค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเอกสารประกอบการอบรม เท่านั้น 

6. ผู้ประสานงานหลักสูตร : นางสาวภัทราวดี  ภักดีแพง 
                         โทร. 0 2590 3894 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 09 9417 4004 โทรสาร 0 2590 3845 

    ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: pp.pam555@gmail.com 
ที่อยู ่: กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค 88/21 อาคาร 10 ชั้น 3  ถนนติวานนท์ ต าบลตลาดขวัญ             
        อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                      

   

(ร่าง)  
ก าหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรระบาดวิทยาและการบริหารจัดการทีม 

ส าหรับแพทย์หัวหน้าทีมและผู้สอบสวนหลัก ปีงบประมาณ 2563 (FEMT รุ่นที่ 15) 
                    ระหว่างวันที่ 25 - 29 พฤศจิกายน  2562  ณ โรงแรมเดอะพรรณราย จังหวัดอุดรธานี 

วันจันทร์ที่  25  พฤศจิกายน 2562 
08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน  
08.30 - 09.00 น. Pre-test  
09.00 - 10.00 น. ชี้แจงวัตถุประสงค์ของหลักสูตร นพ.โรม บัวทอง  และคณะ 
10.00 - 12.00 น. บรรยาย เรื่อง  หลักระบาดวิทยา นพ.ค านวณ อ้ึงชูศักดิ์   

ที่ปรึกษากรมควบคุมโรค 
12.00 - 13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 14.30 น. บรรยาย เรื่อง  การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา พญ.พัชรินทร์ ตันติวรวิทย์    
 14.30 - 16.30 น. แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ  

เรื่อง  การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 
กลุ่มท่ี 1 พญ.พัชรินทร์ ตันติวรวิทย์  
กลุ่มท่ี 2 นพ.โรม บัวทอง  
กลุ่มที่ 3 นพ.ชาโล สาณศิลปิน   
กลุ่มท่ี 4 พ.ท.นพ.ภพกฤต  ภพธรอังกูร   
กลุ่มท่ี 5 นพ.กิตติพันธ์ ฉลอม 
กลุ่มท่ี 6 นพ.ธนชล วงศ์หิรัญเดชา 
กลุ่มท่ี 7 นพ.ทรรศนะ ธรรมรส 

วันอังคารที่  26  พฤศจิกายน 2562 
08.30 - 10.30 น.  บรรยาย เรื่อง สถิติเชิงพรรณนา  นพ.วิทยา สวัสดิวุฒิพงศ์ 
10.30 - 12.00 น.  บรรยาย เรื่อง การน าเสนอข้อมูล นพ.วิทยา สวัสดิวุฒิพงศ์ 
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 16.30 น. แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ เรื่อง  

สถิติเชิงพรรณนาและการน าเสนอข้อมูล 
นพ.วิทยา สวัสดิวุฒิพงศ์ และคณะ 

วันพุธที่ 27  พฤศจิกายน 2562 
08.30 - 12.00 น. บรรยาย เรื่อง การประเมินระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา นพ.ปณิธี ธัมมวิจยะ  
12.00 - 13.00  น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 16.30 น.  แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ  

 เรื่อง การประเมินระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 
กลุ่มท่ี 1 นพ.ปณิธี ธัมมวิจยะ 
กลุ่มท่ี 2 ดร.พญ.ชุลีพร จิระพงษา 
กลุ่มท่ี 3 พ.ท.นพ.ภพกฤต  ภพธรอังกูร   
กลุ่มท่ี 4 พญ.ดารินทร์ อารีย์โชคชัย   
กลุ่มท่ี 5 นพ.โรม บัวทอง 
กลุ่มท่ี 6 พญ.ไพลิน ผู้พัฒน์ 
กลุ่มท่ี 7 นพ.ธนิต รัตนธรรมสกุล 
 

16.30 - 20.00 น. ประชุมทีมอาจารย์ที่ปรึกษา  
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วันพฤหัสบดีที่  28  พฤศจิกายน 2562 
08.30 - 12.00 น. แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ  

เรื่อง Planning for surveillance evaluation 
คณะอาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่าน  

12.00 - 13.00  น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 16.30 น. แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ  

เรื่อง Planning for surveillance evaluation (ต่อ) 
** ตัวอย่างโครงร่างการประเมินระบบเฝ้าระวังฯ** 

คณะอาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่าน 

วันศุกร์ที่  29  พฤศจิกายน 2562 
08.30 – 09.00 น. บรรยาย เรื่อง  การประเมินระบบเฝ้าระวังโรคหัด เขต

สุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2561 
 

น.ส.ระพีพร กรมธรรมา   
ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัด
อุดรธานี 

09.00 – 09.30 น. บรรยาย เรื่อง  การประเมินระบบเฝ้าระวังโรควัณโรคปอด 
โรงพยาบาลอุดรธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

น.ส.ฐิติรัตน์ สมปิตตะ 
โรงพยาบาลอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี  

09.30– 12.00 น. บรรยาย เรื่อง การรายงานโรคเฝ้าระวังตาม พ.ร.บ.
โรคติดต่อ พ.ศ.2558  

นายแพทย์โรม  บัวทอง  
 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.00 น. มอบการบ้านชิ้นที่ 1   
14.00 – 14.30 น. Post-Test  
14.30 – 15.00 น. อภิปรายปัญหาทั่วไป  

 

หมายเหตุ :  รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30 น. และ เวลา 14.30 น.  
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แบบตอบรับข้อตกลง 
หลักสูตรระบาดวิทยาและการบริหารจัดการทีม 

ส าหรับแพทย์หัวหน้าทีมและผู้สอบสวนหลัก ปีงบประมาณ 25๖3 (FEMT รุ่นที่ 15) 
 
แพทย์หัวหน้าทีม 
    ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)..............................................................ต าแหน่ง............................................. 

   (     )  ไม่สามารถเข้ารับการอบรม  
  (     )  ขอเข้ารับการอบรม โดยสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
1. สามารถเข้ารับการอบรมได้เต็มเวลา ครบขั้นตอนที่ 1 - 5 ของหลักสูตร ดังนี้   

ขั้นตอนที่ 1 อบรมระบาดวิทยาระดับพ้ืนฐานเน้นการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 1 สัปดาห์   
(วันที่ 25 – 29  พฤศจิกายน 2562)  

ขั้นตอนที่ 2 ผู้เข้าอบรมกลับไปปฏิบัติงานในพ้ืนที่ตามปกติ และท าการบ้านชิ้นที่ ๑ คือ ประเมิน
ระบบเฝ้าระวัง ๑ เรื่อง  

ขั้นตอนที่ 3 น าเสนอการบ้านชิ้นที่ ๑ และอบรมการสอบสวนทางระบาดวิทยา 1 สัปดาห์  
(วันที่ 3 – 7 กุมภาพันธ์ 25๖3) 

ขั้นตอนที่ 4 ผู้เข้ารับการอบรมกลับไปปฏิบัติงานในพื้นที่ตามปกติ เป็นระยะเวลาประมาณ 5 เดือน     
และจัดท าการบ้านชิ้นที่ ๒ คือ การสอบสวนโรคในพ้ืนที่ ทีมละ 1 เหตุการณ ์พร้อมเขียน
รายงานฉบับสมบูรณ์   

ขั้นตอนที่ 5 น าเสนอการบ้านชิ้นที่ ๒ และอบรมเพ่ิมเติมด้านบริหารจดัการทีม พร้อมรับประกาศนียบัตร 
(วันที่ 22 – 26 มิถุนายน 2563)  

  2. ใช้บริการอาจารย์ที่ปรึกษาตั้งแต่กระบวนการคิดหัวข้อเรื่อง การเก็บ การวิเคราะห์ข้อมูล และการ  
เขียนรายงาน 
 3. กรณีที่อบรมแบบทีม ผู้เป็นแพทย์หัวหน้าทีมต้องเป็นผู้น าเสนอการบ้านชิ้นที่ 1 และ 2 เท่านั้น 
 4. สามารถจัดท ารายงานการบ้านชิ้นที่ 1 และ 2 ส่งตามเวลาที่ก าหนด 
 5. ยินยอมให้มีการรายงานผลการอบรมให้แก่ผู้บังคับบัญชา กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ตามเงื่อนไข 

 
 
       ลงชื่อ .......................................................... 

                                                                         (.........................................................................) 
 
 
โปรดส่งแบบตอบรับทางโทรสาร 0 2590 3845 หรือ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : pp.pam555@gmail.com  
ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2562  
ผู้ประสานงานหลักสูตร นางสาวภัทราวดี ภักดีแพง โทร. 0 2590 3894 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 0 9941 7 4004 
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แบบตอบรับข้อตกลง 
หลักสูตรระบาดวิทยาและการบริหารจัดการทีม 

ส าหรับแพทย์หัวหน้าทีมและผู้สอบสวนหลัก ปีงบประมาณ  25๖3 (FEMT รุ่นที่ 15) 
 
ผู้สอบสวนหลัก 
    ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)..............................................................ต าแหน่ง......................................... .... 

   (     )  ไม่สามารถเข้ารับการอบรม  
  (     )  ขอเข้ารับการอบรม โดยสามารถปฏิบัติตามเงื่อนดังต่อไปนี้ 
1. สามารถเข้ารับการอบรมได้เต็มเวลา ครบขั้นตอนที่ 1 - 5 ของหลักสูตร ดังนี้   

ขั้นตอนที่ 1 อบรมระบาดวิทยาระดับพ้ืนฐานเน้นการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 1 สัปดาห์   
(วันที่ 25 – 29  พฤศจิกายน  2562)  

ขั้นตอนที่ 2 ผู้เข้าอบรมกลับไปปฏิบัติงานในพ้ืนที่ตามปกติ และท าการบ้านชิ้นที่ ๑ คือ ประเมิน
ระบบเฝ้าระวัง ๑ เรื่อง  

ขั้นตอนที่ 3 น าเสนอการบ้านชิ้นที่ ๑ และอบรมการสอบสวนทางระบาดวิทยา 1 สัปดาห์  
(วันที่ 3 – 7 กุมภาพันธ์ 25๖3) 

ขั้นตอนที่ 4 ผู้เข้ารับการอบรมกลับไปปฏิบัติงานในพื้นที่ตามปกติ เป็นระยะเวลาประมาณ 5 เดือน     
และจัดท าการบ้านชิ้นที่ ๒ คือ การสอบสวนโรคในพ้ืนที่ ทีมละ 1 เหตุการณ ์พร้อมเขียน
รายงานฉบับสมบูรณ์   

ขั้นตอนที่ 5 น าเสนอการบ้านชิ้นที่ ๒ และอบรมเพ่ิมเติมด้านบริหารจดัการทีม พร้อมรับประกาศนียบัตร 
(วันที่ 22 – 26 มิถุนายน 2563)  

  2. ใช้บริการอาจารย์ที่ปรึกษาตั้งแต่กระบวนการคิดหัวข้อเรื่อง การเก็บ การวิเคราะห์ข้อมูล และการ  
เขียนรายงาน 
 3. กรณีที่อบรมแบบทีม ผู้เป็นแพทย์หัวหน้าทีมต้องเป็นผู้น าเสนอการบ้านชิ้นที่ 1 และ 2 เท่านั้น 
 4. สามารถจัดท ารายงานการบ้านชิ้นที่ 1 และ 2 ส่งตามเวลาที่ก าหนด 
 5. ยินยอมให้มีการรายงานผลการอบรมให้แก่ผู้บังคับบัญชา กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ตามเงื่อนไข 
 6. กรณีผู้เข้าอบรมสังกัดกรมควบคุมโรค เมื่อผ่านการอบรมแล้วจะต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบสวนหลัก (PI) 
ในการออกสอบสวนโรค 
 
 
       ลงชื่อ .......................................................... 

                                                                         (.........................................................................) 
 
โปรดส่งแบบตอบรับทางโทรสาร 0 2590 3845 หรือ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : pp.pam555@gmail.com  
ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2562  
ผู้ประสานงานหลักสูตร นางสาวภัทราวดี ภักดีแพง โทร. 0 2590 3894 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 0 9941 7 4004 
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แบบจองที่พัก 
ผู้เข้าอบรมหลักสูตรระบาดวิทยาและการบริหารจัดการทีม  

ส าหรับแพทย์หัวหน้าทีมและผู้สอบสวนหลัก ปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 15 ครั้งที่ 1  
ระหว่างวันที่  25 - 29 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเดอะพรรณราย และโรงแรม ดิ เอท จังหวัดอุดรธานี 

 
 

1.  แพทย์หัวหน้าทีม  
ชื่อ (นาย, นาง, นางสาว)................................................................................... ....................................... 

ต าแหน่ง.................................................... ......................ระดับ................................................................ 

สถานที่ปฏิบัติงาน............................................................จังหวัด......................................... ..................... 

โทรศัพท์มือถือ......................................ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์………………………………………………….… 

     ไม่ประสงค์จองที่พัก  

      จองท่ีพัก เข้าพักวันที่........................................ออกวันท่ี............................................... 

       พักเดี่ยว 

       พักคู่กับ........................................................................... ......................... 

อาหาร    ปกต ิ    มังสวิรัติ    มุสลิม    อ่ืนๆ.................................................  

2.   ผู้สอบสวนหลัก 
ชื่อ (นาย, นาง, นางสาว)....................................................... .................................................................... 

ต าแหน่ง.................................................... .......................ระดับ................................................................ 

สถานที่ปฏิบัติงาน............................................................จังหวัด......................................... ..................... 

โทรศัพท์มือถือ......................................ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์………………………………………………….… 

     ไม่ประสงค์จองที่พัก  

      จองท่ีพัก เข้าพักวันที่........................................ออกวันท่ี............................................... 

      พักเดี่ยว 

      พักคู่กับ....................................................................................................  

อาหาร    ปกต ิ    มังสวิรัติ    มุสลิม    อ่ืนๆ.................................................  

 
3.   อัตราห้องพัก  เตียงเดี่ยว/ เตียงคู่    ราคา  1,100 บาท 

 

 

******************************************************************** 

โปรดส่งแบบตอบรับและจองที่พัก  ภายในวันที ่25 ตุลาคม 2562 
ติดต่อผู้ประสานงาน:  นางสาวภัทราวดี  ภักดีแพง โทรศัพท์ 0 2590 3894 โทรสาร 0 2590 3845 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 09 9417 4004   ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ pp.pam555@gmail.com 
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 5 


