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ค ำน ำ 
 

 

กระบวนวิชา พ.วช.315 (322315) บทน าสุขภาพชุมชน  2 
(Introduction to Community Health 2) เป็นกระบวนวชิาหนึ่งในหลกัสตูร
แพทยศาสตรบัณฑิตปรับปรุง  พ.ศ.2558 ของคณะแพทยศาสตร์  
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ เป็นกระบวนวชิาส าหรบันักศกึษาแพทย์ชัน้ปีที ่3  
โดยใชเ้วลาในการศกึษารวม 2 สปัดาห ์

คู่มือฉบับนี้จัดท าขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้ทราบขอบเขตและ
ข้อมูลเบื้องต้นที่ส าคญัของกระบวนวชิาอันประกอบด้วย วตัถุประสงค์ 
เนื้อหา การจดัล าดบัการเรยีนการสอน รายละเอยีดของการวดัผล รวมไป
ถงึรายชื่อบุคคล และหน่วยงานต่าง ๆ ที่นักศกึษาอาจมคีวามจ าเป็นต้อง
ตดิต่อ ทัง้นี้ คณาจารยห์วงัเป็นอย่างยิง่ว่านักศกึษาจะสามารถน าขอ้มลูที่
ได้จากคู่มอืเล่มนี้มาประกอบในการเรยีน เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ของ
กระบวนวชิาไดอ้ยา่งสมบรูณ์ 

 

    คณำจำรยผ์ู้สอนกระบวนวิชำบทน ำสขุภำพชุมชน 2 
                                                    พฤศจกิายน 2563 
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ประมวลกระบวนวิชำ 
 

รหสักระบวนวชิา  พ.วช. 315 (322315)    
ชือ่กระบวนวชิา  บทน าสขุภาพชุมชน 2  
      (Introduction to Community Health 2) 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นก่อน นกัศกึษาแพทยช์ัน้ปีที ่3 

จ านวนหน่วยกติ  2 หน่วยกติ (1–3–2) 
 

ค ำอธิบำยลกัษณะกระบวนวิชำ 
             

 อาชวีเวชศาสตร์ ปัจจยัทางจติวทิยาสงัคมที่ส่งผลต่อภาสะสุขภาพและ
พฤติกรรมสุขภาพ การป้องกนัควบคุมโรคติดเชื้อ การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรงั 
การเฝ้าระวงัและสอบสวนโรค  
  
วตัถปุระสงคก์ระบวนวิชำ: นกัศกึษาสามารถอธบิาย 

1. หลกัการทางดา้นอาชวีเวชศาสตร ์และโรคทีเ่กดิจากการประกอบอาชพีที่
ส าคญัและพบบ่อย 

2. ปัจจยัทางสงัคมและจติวทิยาทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมสุขภาพและภาวะ
สุขภาพ ปัจจยัทางสงัคมและเพศสภาพทีเ่กีย่วขอ้งกบัปัญหาสขุภาพและ
โรค 

3. โรคตดิเชือ้ โรคอุบตัใิหม ่และโรคเรือ้รงัทีส่ าคญัในชุมชน และระบบขอ้มลู
สารสนเทศทางสขุภาพ 

4. หลกัการป้องกนัและควบคุมโรคตดิเชือ้และโรคเรือ้รงั การดแูลผูป่้วยโรค
เรือ้รงั และการเฝ้าระวงัและสอบสวนโรค 
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เน้ือหำ: 

1. อาชวีเวชศาสตร ์
2. โรคตดิเชือ้ โรคอุบตัใิหม ่และการป้องกนัและควบคุมโรค 
3. การเฝ้าระวงัโรค และการสอบสวนโรค 
4. โรคเรือ้รงั และการดแูลผูป่้วยโรคเรือ้รงั 
5. ระบบขอ้มลูสารสนเทศทางสุขภาพ 
6. ปัจจยัทางสงัคม เพศและความหลากหลายทางเพศ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัปัญหา
สุขภาพและโรค 

7. ปัจจยัทางจติวทิยาสงัคมทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมสุขภาพและภาวะสขุภาพ 
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สัปดาห์ 1 08.30-10.00 10.00-11.30 11.30-
13.00 

13.00-14.30 14.30-16.00 

จนัทร์ 
16 พย. 63 
  

Introduction 
to ICH2 
course  

เพญ็ประภา/ 
พรีะสัก  

Occupational health 
and Environmental 
health (L1) 

พรีะสัก/วิทวัส/
กมัปนาท  
(9.00-10.30) 

Occupational hazards and 
Health Risk Assessment (HRA) 
(L2)  

พรีะสัก/วิทวัส/กมัปนาท  
(10.30-12.00) 

 Infections in community and 
isolation (L3) 

รุ่งนภา/ อมรพฐั 

Emerging disease and 
travelled related illness (L4)  

อมรพฐั/ รุ่งนภา 

องัคาร 
17 พย. 63 

Hazard-based diseases in 
Occupational Medicine (L5) 

วิทวัส/พรีะสัก/กมัปนาท 

Occupational diseases based 
on Organ systems (L6) 

กมัปนาท/วิทวัส/พรีะสัก 

 Disease surveillance (L9) 

ลกัขณา 

Disease surveillance (L10) 

ลกัขณา 

พุธ 
18 พย. 63 -Selective course- 

 Sex and gender related with 
health (L7)  

อรุณรัตน์ 

Social determinant of health 
(L8)  

ชโนดม/ เพญ็ประภา 

พฤหสัฯ 
19 พย. 63 

วันหยุด  

ศุกร์ 
20 พย. 63 

วันหยุด 

หมายเหตุ    ขอให ้นศพ. รับผิดชอบ Lab 1: Occupational Medicine (P1) Group work ในช่วงวนัหยดุพิเศษ 19-20 พ.ย. 2563 
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สัปดาห์ 2 08.30-10.00 10.00-11.30 11.30-
13.00 

13.00-14.30 14.30-16.00 

จนัทร์ 
23 พย. 63 

NCDs in Community (L9) 

วชิรนันท์/ มธุรมาศ 

Chronic care model (L10) 

มธุรมาศ/ วชิรนันท์ 

 Lab 1: Occupational Medicine (P2) Presentation 

คณาจารย์ 
องัคาร 
24 พย. 63 

Basic health informatics (L11) 

วชิรนันท์ 

Basic health informatics (L12) 

วชิรนันท์ 

 Psychological factors 
influencing patient Behavior 

(L13) 

มธุรมาศ/ เพญ็ประภา 

Lab 2: Infectious disease 
surveillance, prevention, 

and control (P3)  
Group work 

พุธ 
25 พย. 63 

-Selective course-  Lab 3: NCDs prevention and control (P4) 
Group work 

พฤหสัฯ 
26 พย. 63 

Lab 3: NCDs prevention and control (P6) 
Presentation 

คณาจารย์ 

 Lab 2: Infectious disease surveillance, prevention, and 
control (P5) Presentation 

คณาจารย์ 
ศุกร์ 
27 พย.63 

สอบลงกอง (8.30-10.30)  SDL 
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กำรวดัและประเมินผล 
 

นกัศกึษามสี่วนในการวดัและประเมนิผลต่างๆ ดงันี้ 
1. นักศกึษาเป็นผูร้บัการวดัและประเมนิ: คณะฯ ไดจ้ดัใหม้กีารประเมนิผล
ใน 2 ลกัษณะ ดงัต่อไปนี้ 
 Summative assessment เป็นการประเมินซึ่งน าไปสู่การค านวณ
เกรด หรอืล าดบัขัน้ของนักศกึษาในกระบวนวชิานี้  โดยจดัใหม้กีารวดัผล
ตามพสิยัทางการศกึษา ดงัแสดงในตารางต่อไปนี้ 

Domain 
Introduction to Community Health 2 

Method % 

Knowledge MCQ 65 

Attitude Class attention 5 

Group process Lab 30 

Total 100 

2. นกัศกึษาเป็นผูว้ดัและประเมนิ: 

2.1. การประเมนิอาจารยผ์ูส้อน ในทา้ยชัว่โมงเรยีนบางชัว่โมง (ซึ่งได้
จากการสุ่ม) นักศึกษาจะได้รบัแบบประเมิน เพื่อประเมินการสอนของ
อาจารยใ์นชัว่โมงนัน้ 

2.2. การประเมนิกระบวนวชิา ในช่วงทา้ยของกระบวนวชิา นักศกึษา
จะไดร้บัแบบประเมนิกระบวนวชิา เพื่อประเมนิภาพรวมของการเรยีนการ
สอนในกระบวนวชิา
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คำบ 
วนัท่ี หวัข้อ ผู้รบัผิดชอบ 

Knowledge Attitude Group Process 
 % MCQ (ข้อ) % method % method 

1 16 พ.ย.  Occupational health and 
Environmental health 

อ.นพ.พรีะสกั/ อ.นพ.วทิวสั/  
อ.นพ.กมัปนาท 

4.5 8-10 0.8 

เชค็ชื่อ 03  
LAB 3 ครัง้ ๆ    
ละ 10 % 

2 16 พ.ย.  Occupational hazards and 
Health Risk Assessment (HRA) 

อ.นพ.พรีะสกั/ อ.นพ.วทิวสั/  
อ.นพ.กมัปนาท 

4.5 8-10 0.48 

3 16 พ.ย.  Infections in community and 
isolation 

อ.ดร.รุ่งนภา 4.5 8-10 0.6 

4 16 พ.ย. Emerging disease and travelled 
related illness 

อ.นพ.อมรพฐั 4.5 8-10 0.48 

5 17 พ.ย. 
Hazard-based diseases in 
Occupational Medicine 

อ.นพ.วทิวสั/ อ.นพ.พรีะสกั/  
อ.นพ.กมัปนาท 

4.5 
8-10 

0.6 

6. 17พ.ย.  
Occupational diseases based on 
Organ systems 

อ.นพ.กมัปนาท/ อ.นพ.พรีะสกั/  
อ.นพ.วทิวสั  

4.5 
8-10 

0.48 

7. 18 พ.ย. Sex and gender อ.ดร.อรุณรตัน์ 3.25 6-8 0.6 
8. 18 พ.ย. Social Determinants อ.นพ.ชโนดม/ รศ.ดร.เพญ็ประภา 3.25 6-8 0.48 
9. 23 พ.ย. NCDs in community อ.นพ.วชรินนัท์/ อ.พญ.มธุรมาศ 4.5 8-10 0.6 
10. 23 พ.ย. Chronic care model อ.พญ.มธุรมาศ/ อ.นพ.วชรินนัท์ 4.5 8-10 0.5 
11-
12 

18 พ.ย.  Disease surveillance ศ.ดร.พญ.ลกัขณา 4.5 8-10 
0.6 

13-
14 

24 พ.ย.  Basic health informatics อ.นพ.วชรินนัท์ 
   

4.5 
8-10 

0.6 

15 24 พ.ย.  
Psychosocial factors influencing 
patient behavior 

อ.พญ.มธุรมาศ/ รศ.ดร.เพญ็ประภา 
4.5 

8-10 
0.6 

รวม 27 พ.ย. 63 สอบปลำยภำค คณำจำรย ์Com Med 65 116–146 5 - 30 100 
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ผูบ้ริหำรจดักำรกระบวนวิชำ 
 

    ผู้ช่วยคณบดีฯ ผู้รบัผิดชอบ 
  ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยค์มสนัต ์ วรรณไสย 

   ประธานกระบวนวิชา 
  รองศาสตราจารย ์ดร.เพญ็ประภา ศวิโิรจน์  

คณาจารยผ์ู้สอน 
# อำจำรยผ์ู้สอน e-mail  

1 รศ.ดร.รตันา ทรพัยบ์ าเรอ lexratana56@yahoo.com 
2 รศ.ดร.เพญ็ประภา ศวิโิรจน์ psiviroj@gmail.com 
3 ศ.ดร.พญ.ลกัขณา ไทยเครอื lakkana.t@cmu.ac.th 
4 รศ.นพ.เกรยีงไกร ศรธีนวบิุญชยั ksrithanaviboonchai@gmail.com 
5 รศ.ธารทพิย ์พรหมขตัแิกว้ tpromkutkao@gmail.com 
6 อ.พญ.กรองพร องคป์ระเสรฐิ pukrongpon@gmail.com 
7 อ.พญ.มธุรมาศ สเีสน smathuramat@gmail.com 
8 อ.ดร.รุ่งนภา มาละเสาร ์ malasaor@gmail.com 
9 อ.นพ.อมรพฐั กจิโร amornphat@thaitravelclinic.com 
10 อ.นพ.กมัปนาท วงัแสน kampanat.kong@gmail.com 
11 อ.นพ.ชโนดม เพยีรกุศล chanodom28335@hotmail.com 
12 อ.นพ.วทิวสั สุรวฒันสกุล huithsms@gmail.com 
13 อ.นพ.พรีะสกั อศัวนพคุณ einstinium@hotmail.com 
14 อ.นพ.วชรินนัท ์ศริกิุล wachiranun.sir@gmail.com 
15 อ.ดร.อรุณรตัน์ ตัง้มัน่คงวรกุล arunrat@rihes.org 

 

      นักวิชาการผู้รบัผิดชอบ 

     นางสาวรสิารตัน์  สรุยิะวงค ์
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    เจ้ำหน้ำท่ีภำควิชำเวชศำสตรช์มุชน 
     คณุณัฐชำ  อินทำ  
          เบอรโ์ทรศพัท ์: 053-935472   E-mail: natthacha.bim@gmail.com 


