
ใบสมัครเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวคดิและทักษะด้านเวชศาสตร์ครอบครัว ปี 2561-62 คร้ังที่ 3 
เร่ือง การวเิคราะห์ และเขียนรายงาน การเยี่ยมครอบครัวต่อเน่ือง วจิยัทางเวชศาสตร์ครอบครัว และ โครงการสุขภาพชุมชน 

วนัที่ 11-14 ธันวาคม 2561 

**** เพือ่ประโยชน์ของท่านเอง กรุณากรอกด้วยปากกาหมึกด า เขียนตวับรรจง -ให้อ่านออกได้ชัดเจน**** 
วนัท่ี........ เดือน.................... พ.ศ.2561 

ผูส้มคัร ค ำน ำหน้ำ..........ช่ือ................................... นำมสกุล.................................................. 
 แพทยใ์บประกอบวิชำชีพเวชกรรมเลขท่ี..........  พยำบำล   บุคลำกรอ่ืน(ระบ)ุ.................................... 

ท่ีอยูท่ี่สำมำรถติดต่อไดท้ำงไปรษณีย ์ 
โรงพยำบำล..................................อ ำเภอ.....................จงัหวดั................รหสัไปรษณีย.์.......... 
หรือ  เลขท่ี…...หมู่...... ซอย/ถนน……...…………ต ำบล……………อ ำเภอ……………… จงัหวดั………....รหสัไปรษณีย…์…
โทรศพัท…์…….มือถือ……… E-mail……….........….. 

ขอส่งข้อมูลประกอบการสมัครเข้าอบรมดังนี ้

1. ผูป่้วยท่ีเยี่ยมบำ้น (ตำมรำยละเอียด ในแบบฟอร์มประกอบหนำ้ท่ี 2)

 รายที่ ช่ือ-นำมสกุล ผูป่้วย ท่ีอยู ่ ปัญหำ/โรค/ควำมเจ็บป่วย 
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2. โครงกำรวิจยั (ตำมรำยละเอียด ในแบบฟอร์มประกอบหนำ้ท่ี 3)

ช่ือโครงกำร......................................................................................................….. 

……………………………………………………………………………………. 

3. โครงกำรสุขภำพชุมชน (ตำมรำยละเอียด ในแบบฟอร์มประกอบหนำ้ท่ี 4)

ช่ือโครงกำร.....................................................................................................….. 

…………………………………………………………………………………. 

 การช าระเงนิค่าลงทะเบียน   
 ลงทะเบียนครบทัง้ 3 ครัง้แล้ว ขอยนืยนัการเข้าร่วมอบรมฯ ครัง้ที่ 3 นี ้
 ลงทะเบียนครัง้ที่ 3  ค่าลงทะเบียนคนละ 8,500 บาท  ให้ด ำเนินกำรเมื่อได้รับแจ้งตอบรับ โดย  โอนเงนิเข้าบัญชี  “รำชวิทยำลยัแพทย์
เวชศำสตร์ครอบครัวฯ อบรมวิชำกำร” เลขท่ีบญัชี 041-0-05841-6  ธนำคำรกรุงไทย บญัชีออมทรัพย ์สำขำถนนเพชรบุรีตดัใหม่  

***ส่งใบสมัคร พร้อมแนบส าเนาการโอนเงนิที่ลงนามรับรอง มาที่ โทรสาร 0-2716-6653 หรือ e-mail: thaifammed@gmail.com  *** 
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แบบสรุปข้อมูล การเยี่ยมบ้านผู้ ป่วย รายที่........... 
(ให้ใสข้่อมลูให้มำกที่สดุเท่ำที่จะท ำได้ เพื่อประโยชน์ในกำรพิจำรณำรับเข้ำอบรม และเป็นประโยชน์ในกำรจดักำรอบรม) 

กรุณำพิมพ์ ตำมหวัข้อท่ีให้มำ สง่ให้รำชวิทยำลยั เป็น WORD หรือ PDF (เป็น WORD จะดีกวำ่) 
1. ข้อมลูผู้ ป่วย (Identification data)
2. ข้อมลูควำมเจ็บป่วย/ปัญหำสขุภำพ ท่ีมีอยูใ่นสถำนบริหำร (รพ./PCU/CMU/รพ.สต./คลินิก)
3. สรุปปัญหำผู้ ป่วย

 ด้ำนโรค/ควำมเจ็บป่วย  

 ควำมต้องกำรในกำรดแูล/รักษำตอ่เน่ือง/กำรติดตำม 
4. ควำมจ ำเป็น/ควำมต้องกำร ในกำรติดตำมเยี่ยมบ้ำน

 ปัญหำ  

 จุดมุ่งหมำย/วตัถปุระสงค์กำรเยี่ยม เพื่ออะไร/จะได้ประโยชน์อะไร 

5. กระบวนกำรเยี่ยมบ้ำน

 สิง่ท่ีต้องท ำ (ทัง้ท่ีท ำแล้ว และยงัไม่ได้ท ำ)  

 สิง่ท่ีท ำแล้วในกำรเยี่ยม (บนัทกึแยกเป็นครัง้ ๆ)  

 ทีมเยี่ยม (บนัทกึแยกเป็นครัง้ ๆ)  

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรเยี่ยม ทัง้ด้ำนกำรแพทย์ ด้ำนท่ีใช้ในเวชศำสตร์ครอบครัว และอ่ืน ๆ (บนัทกึแยกเป็นครัง้ ๆ) 
6. ผลท่ีได้จำกกำรเยี่ยมแตล่ะครัง้

 กำรเดินทำง  

 ท่ีตัง้บ้ำน ลกัษณะสิง่แวดล้อม ชุมชน/บ้ำน  

 ลกัษณะบ้ำน ลกัษณะภำยในบ้ำน  

 ชีวิต ควำมเป็นอยู ่กำรด ำรงชีวิตในแตล่ะวนั  

 อำกำร ปัจจุบนัเทียบกบัท่ีไปท่ีสถำนบริหำร  

 กำรใช้ยำ กำรดแูลอุปกรณ์ตำ่ง ๆ  

 ปัญหำ ด้ำนอำกำร กำรใช้ชีวิต กำรใช้ยำ กำรดแูลอุปกรณ์ กำรให้กำรดแูล 

 กำรประเมินด้วย INHOMESS, IFFE  
7. กำรเปลีย่นแปลงจำกกำรเยี่ยม ครัง้ท่ี 1-2-3
8. ผลท่ีผป./คค.ได้รับจำกกำรเยี่ยม สิง่ท่ีดีขึน้แล้ว สิง่ท่ีได้รับกำรดแูล/แก้ไขแล้ว
9. สิง่ท่ีต้องด ำเนินกำรตอ่ สิง่ท่ีต้องด ำเนินกำรเพิ่ม

2 



 

แบบสรุปข้อมูล การท าวิจัย 
(ให้ใสข้่อมลูให้มำกที่สดุเท่ำที่จะท ำได้ เพื่อประโยชน์ในกำรพิจำรณำรับเข้ำอบรม และเป็ นประโยชน์ในกำรจดักำรอบรม) 

กรุณำพิมพ์ ตำมหวัข้อท่ีให้มำ สง่ให้รำชวิทยำลยั เป็น WORD หรือ PDF (เป็น WORD จะดีกวำ่) 
1. ช่ือเร่ืองวิจยั (อำจเปลีย่นแปลงได้ เม่ือค ำถำม/วตัถปุระสงค์ และแผนกำรวิจยัชดัเจน)

2. ควำมจ ำเป็นของกำรวจิยั (หรือ หลกักำรและเหตผุลของกำรวิจยั)

3. กำรทบทวนทฤษฎี/วรรณกรรม (ท่ีต้องท ำทัง้หมด และท่ีได้ท ำไปแล้ว)

 เก่ียวกบัโรค/ปัญหำ (เช่น สภำวกำรณ์ของปัญหำของประเทศ/ภำค/จงัหวดั/ท้องถ่ิน กำรวินิจฉยั สำเหตุ/ปัจจยั 
แนวทำงป้องกนั แนวทำงแก้ไข/ดแูล) สว่นท่ีท ำแล้ว ให้ใสเ่นือ้หำลงมำด้วย (อยำ่งน้อย คือ หวัข้อยอ่ย) 

 งำนวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ในแง/่ด้ำน ตำ่ง ๆ (ให้สรุปใสม่ำเลย หรือ หำกไม่ทนั ให้ใสเ่ป็น รำยกำร reference มำ
ก่อน) 

4. กระบวนกำรวิจยั (Methodology หรือ บทท่ี 3 กำรด ำเนินกำรวิจยั)

 ชนิดกำรวิจยั (Study design) 

 ประชำกรวจิยั 

 ตวัอยำ่งกำรวิจยั (นิยำม จ ำนวน/กำรค ำนวณขนำดตวัอยำ่ง วิธีสุม่ตวัอยำ่ง กำรได้มำซึง่ตวัอยำ่ง-Sample 
identification) 

 เคร่ืองมือกำรวิจยั (เคร่ืองมือเก็บข้อมลู ควรเสนอ กรอบแนวคิด ข้อมลูท่ีต้องกำรเก็บ และวิธีเก็บข้อมลู 
กระบวนกำร/ขัน้ตอนกำรสร้ำง/พฒันำ/ทดลอง/แก้ไขเคร่ืองมือ) หำกมีเคร่ืองมือแล้ว ขอให้สง่ตวัอยำ่งให้ด้วย 

5. ขัน้ตอนกำรเก็บข้อมลู

 ทีมเก็บ/ผู้ช่วย (หำกมี) กำรเตรียมผู้ช่วย(หำกมี)  

 กำรด ำเนินกำรเก็บข้อมลูจริง ตัง้แต ่กำรได้มำ/ค้นหำ ตวัอยำ่ง (study sample) กระบวนกำรเก็บข้อมลู 
6. ควำมคืบหน้ำ/ผลกำรเก็บข้อมลู ถึง ณ ปัจจุบนั

7. ก ำหนดตำรำงเวลำกำรด ำเนินกำร (เฉพาะผู้ที่วางแผนจะสอบเพื่อวุฒิบัตร-วว./หนังสืออนุมัต-ิอว. รำยงำน

 ช่วงด ำเนินกำรเก็บข้อมลู 

 ช่วงวิเครำะห์ข้อมลู  

 ช่วงกำรเขียนรำยงำน  
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แบบสรุปข้อมูล โครงการสุขภาพชุมชน 
(ให้ใสข้่อมลูให้มำกที่สดุเท่ำที่จะท ำได้ เพื่อประโยชน์ในกำรพิจำรณำรับเข้ำอบรม และเป็นประโยชน์ในกำรจดักำรอบรม) 

กรุณำพิมพ์ ตำมหวัข้อท่ีให้มำ สง่ให้รำชวิทยำลยั เป็น WORD หรือ PDF (เป็น WORD จะดีกวำ่) 
1. ช่ือโครงกำร....หำกมี...  (อำจเปลีย่นแปลงได้ เม่ือ วตัถปุระสงค์ และแผนงำนโครงกำรชดัเจน)

2. ชุมชนท่ีจะท ำโครงกำร ตำมนิยำมของค ำวำ่ “ชุมชน...community”

3. ข้อมลูชุมชน: พืน้ฐำน และ ด้ำนสขุภำพ

 สภำพทัว่ไปด้ำนตำ่ง ๆ  

 โรค/ปัญหำสขุภำพ หรือ สภำวะปัจจยัเสีย่งตอ่สขุภำพ ของประชำกรในพืน้ท่ี  

 ปัญหำ/ปัจจยัเสีย่ง/โรค ท่ีจะท ำโครงกำรพฒันำ/ปรับปรุง/แก้ไข  

 สภำพปัญหำนัน้ รวมถึงกำรวิเครำะห์ควำมจ ำเป็นในกำรท ำโครงกำร เช่น ข้อมลูปัญหำ แนวโน้ม ผลกระทบ  
4. กำรทบทวนวรรณกรรม (ควรจะต้องเร่ิมท ำบ้ำงแล้ว)

 เก่ียวกบัปัญหำ/ปัจจยัเสีย่ง/โรค  

 แนวคิด ทฤษฎ ีโมเดล ใช้อธิบำย และ/หรือ ก ำหนดกระบวนกำรพฒันำ/แก้ไข/ปรับปรุงปัญหำ 

 โครงกำรท่ีเคยท ำไปแล้ว โดยผู้ อ่ืน ท่ีอ่ืน  
5. แผนด ำเนินโครงกำร

 เป้ำประสงค์ (goal) และ วตัถปุระสงค์โครงกำร (objectives)  

 แนวทำงกำรด ำเนินกำร และ แผนกำรด ำเนินกำร รวมถึง กำรประเมินผล 
6. ควำมคืบหน้ำ ถึง ณ ปัจจบุนั (หำกด ำเนินกำรไปแล้ว)

7. ก ำหนดตำรำงเวลำกำรด ำเนินกำร (เฉพาะผู้ที่วางแผนจะสอบเพื่อวุฒิบัตร-วว./หนังสืออนุมัต-ิอว.รำยงำน
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 ชว่งวำงแผน  

 ชว่งด ำเนินกำร: เตรียมกำร ด ำเนินกำร และ ประเมินผล  

 ชว่งวิเครำะห์ข้อมลู  

 ชว่งกำรเขียนรำยงำน  




