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ท่ี ๗๒๕/๒๕๖๓ 

วันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

เร่ือง ขอเชิญเขารวมอบรมหลักสูตรระยะสัน้ เร่ือง International Short Course on Ecosystem Health 

เรียน คณบดีสํานักวชิาแพทยศาสตร มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ 

สิ่งท่ีแนบมาดวย  ๑. โครงรางเนื้อหาการอบรม 

๒. แบบตอบรับการเขารวมอบรม 

 

เครือขายมหาวทิยาลัยสุขภาพหนึ่งเดียวแหงประเทศไทย (Thailand One Health University Network; THOHUN) จะ

จัดใหมีการอบรมระยะสั้น เร่ือง International Short Course on Ecosystem Health และใชภาษาอังกฤษตลอดการอบรม โดย

มวัีตถุประสงคเพื่อใหนิสติ นักศึกษาจากสหสาขา ไดมคีวามรูความเขาใจเกี่ยวกับสมรรถนะทางดานสุขภาพหนึ่งเดยีว ความรู

พื้นฐานเกี่ยวกับโรคติดเช้ือ รวมถึงทักษะทางเทคนิคและเคร่ืองมือตาง ๆ ท่ีจําเปนสําหรับการสืบสวน ปองกัน ควบคุม และ

ตอบโตโรคอุบัติใหม/ซ้ํา เชน geographic information system (GIS) risk detection and risk analysis model based reasoning 

and risk communication participatory epidemiology และgeographic information system รวมท้ังใหนักศึกษาจากสหสาขา

เหลาน้ี ไดมโีอกาสในการสบืสวนโรค และหาวธีิการแกปญหาท่ีเกี่ยวกับโรคติดเช้ือและปญหาสุขภาพอื่น ๆ ท่ีเกดิขึ้น จากคน 

สัตว สิ่งแวดลอม และการปฏบัิติงานจริงรวมกันในหมูบานสุขภาพหน่ึงเดยีวสาธิต จังหวัดขอนแกน 

 

ในการนี้เครอืขายมหาวทิยาลัยสุขภาพหนึ่งเดยีวแหงประเทศไทย (THOHUN) จึงใครขอเชญินิสตินักศกึษา

ในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก หรือ นักศึกษาปริญญาตรีช้ันปสุดทาย จากคณะฯของทานจํานวน ๑ คน เขารวม

การอบรมดังกลาว โดยระหวางวันที่ ๒๑ มิถุนายน - ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เปนการเรียนสื่ออิเล็กทรอนิกส โดยที่

ผูเรยีนจะตองผานเกณฑการประเมินความรู 80% ขึ้นไป วันที่ ๕ - ๑๘  กรกฎาคม ๒๕๖๓ เปนการเรยีนภาคปฏบิัติ 

ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาการเรียนการสอนภาคปฏิบัติขึ้นอยูกับสถาณการณ COVID-19 ตามประกาศของ

รัฐบาล โดยนสิตินักศกึษาที่สนใจ สามารถสงรายชื่อ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษระบุ คณะ มหาวทิยาลัย อีเมลและ

เบอรโทรศัพท ที่ติดตอสะดวกมายังอีเมลcontact.thohun@gmail.com (ตามแบบตอบรับที่แนบมาพรอมกันนี้) 

ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน  ๒๕๖๓ 

 

ศูนยประสานงานฯ จะรับผดิชอบคาใชจายในการเดนิทางของผูเขารวมอบรม ไดแก คาต๋ัวเคร่ืองบินโดยสารไป-

กลับช้ันประหยัด คาเดนิทางจากสนามบินมายังท่ีอบรม คาประกันอุบัติเหตุรวมท้ังคาท่ีพัก ตลอดระยะเวลาการจัดอบรม (ใน

อัตราท่ีเปนไปตามเกณฑท่ี แหลงทุนกําหนด) ท้ังน้ี ทางศูนยจะไดแจงรายละเอียดอื่น ๆใหแกผูเขารวมอบรมตอไป 

 

ขอแสดงความนับถอื 

      
(ผศ. ดร. แสงเดอืน มูลสม) 

ผูประสานงานเครือขายมหาวทิยาลัยสุขภาพหน่ึงเดยีวแหงประเทศไทย 

 



                                                                                

 
  

 

 

 

COURSE OUTLINE 

Week 1 (June, 21-July, 4) 

Fundamental knowledge and tools for cause identification (E-learning platform) 

One Health (OH) concept and workforce development; public health problems in the OH village, wildlife-

human conflict, environmental change and related diseases; trans-boundary diseases; risk analysis and 

laboratory diagnostic techniques. 

 

Week 2  (July, 6-11) 

Field exposure and hazard/risk detection 

Information about the OH village, visit the OH village for multidisciplinary identification of animal, human and 

environmental problems; Planning for hazard identification; Hazard detection, analysis, and problem-based 

project presentations; Lecture and practice in Geographic Information Systems and related tools 

 

Week 3 (July, 13–17) 

Community approach and risk and behavior change communication 

Lectures and practice: community approach, risk communication and participatory epidemiology; Planning and 

development of risk communication/solution; Community approach and communication to the community; class 

discussions on how to improve the course management, learning and community outreach/risk communication; 

Course evaluation and awarding of certificates 

 


