การประชุมวิชาการ National Conference of Family Medicine 2018
“ก้าวต่อไปของเวชศาสตร์ครอบครัวในสังคมไทยยุคใหม่” Next steps of Family Medicine in Current Thai contexts
21-23 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ
เวลา

วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561

วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561

09.00-10.00

พิธีเปิดและปาฐกฐาพิเศษ: ก้าวต่อไปของเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการปฐมภูมิใน
ทศวรรษหน้า
Primary Care and Family Practice of Tomorrow
ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กล่าวรายงานและกล่าวต้อนรับ:
ผศ. ดร.นพ. อภินันท์ อร่ามรัตน์ ประธานราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่ง
ประเทศไทย

Positive Psychology
นพ. ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล
ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิตเพื่อสุขภาวะสังคมไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

Key Note: เวชปฏิบัติ ปรัชญา กับคุณค่า ความเป็นมนุษย์
“Humanities and the philosophy of care”
ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข
อาหารว่าง
เสวนา: “PCC ก็ต้องทำ Training ก็ต้องมี DHB ก็ต้องไป หมอครอบครัวจะอยู่ตรงไหน”
Balanced role among multitask family practice
- นพ.สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ รพ.สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี
- นพ.สุธี สุดดี รพ.วารินชำราบ
-พญ. ตรีธันว์ ศรีวิเชียร รพ.พระนครศรีอยุธยา
ผู้ดำเนินการเสวนา: นพ. จตุภูมิ นีละศรี
อาหารกลางวัน
ห้องย่อย
ห้องย่อย
ห้องย่อย
New Ideas in
Oral/Poster
Medical Education
Family Practice
Presentation
(each session: 60 min)
(each session: 45 min)

Social Determinants of NCD
ดร. นพ. ชัยสิริ อังกุระวรานนท์
หัวหน้าหน่วยวิจัย ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทย์ศาสตร์ มช.

10.00-10.45

11.00-12.00

13.00-16.00

- New HT guideline
ศ.นพ.อภิชาติ สุคนธสรรพ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- Benefits of very low
calorie diet
พอ.ผศ.ดร. นพ. ราม รังสินธุ์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
พระมงกุฎเกล้า
- หุ่นยนต์ดินสอ กับแนวคิด
การสร้างนวัตกรรมเพื่อ
สุขภาพ
คุณเฉลิมพล ปุณโณทก

18.00-22.00

Postgraduate Outcome-Based
Education:
นพ. พณพัฒน์ โตเจริญวานิช รพ. หาดใหญ่
นพ.อาทิตย์ ชัยธนสาร รพ. รามา
พญ.สุวิตรา ต่างศรี รพ.จักราช
ผู้ดำเนินรายการ พญ.อรุณี ทิพย์วงศ์
พญ.นิสิตา นาทประยุทธ
-Keep Distance Learner Close with
Technology
-นพ.ธาตรี โบสิทธิพิเชฎฐ์ รพ.พระนครอยุธยา
-ผศ.พญ.วิชุดา จิรพรเจริญมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่
-Fun Soft Skill teaching and
Transformative learning/contemplative
education
ผู้ดำเนินรายการ: นพ.สตางค์ ศุภผล

-Traditional Thai
Narcotic Plants and
Health
ผศ.ดร. นพ. อภินันท์ อร่าม
รัตน์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผศ.ดร.นพ.ปัตพงษ์ เกษ
สมบูรณ์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น
งานเลี้ยงรับรอง Welcome night party

อาหารว่าง
เสวนา: ทีมสหวิชาชีพกับระบบสุขภาพปฐมภูมิ
หมอครอบครัว, ทันตแพทย์ครอบครัว, เภสัชครอบครัว, พยาบาลเวชปฏิบัติ
ครอบครัว
ผู้ดำเนินรายการ นพ. สิริชัย นามทัศนีย์
อาหารกลางวัน
ห้องย่อย
ห้องย่อย
Interprofessional collaboration Oral /poster
Presentation

ห้องย่อย
Skill Workshops
เปิดรับสมัคร

พัฒนาทีมสหวิชาชีพเพื่อทำงาน
ปฐมภูมิอย่างยั่งยืน
นายแพทย์มูฮัมหมัดอาลี กระโด และ
ทีมสหวิชาชีพอำเภอยะรัง
Primary WE CARE (90นาที)

Workshop 1 Workshop 2

Story telling
นำเสนอเรื่องเล่าเร้าพลัง
เปิดรับสมัครจากพื้นที่
(90 นาที)

Workshop 3 Workshop 4

วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561
ห้องย่อย A
Continuing Professional
Development
-ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อน
งานฝึกอบรมอนุสาขา ต่อยอด
ของ FM: Panel (Palliative care)
ผศ.นพ.กิติพล นาควิโรจน์

“เขียนเรื่องเล่าให้เร้าพลัง”
“Writing a Good Story Telling”
ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์
- Manuscript writing บทความ
ทางวิชาการสำหรับการตีพิมพ์
ผศ.ดร.พญ.ธัญญรัตน์ อโณทัย
สินทวี

ห้องย่อย B
Practice Management
Prevention-promotion
-วิถีชุมชนร่วมใจ ป้องกันNCD เริ่มที่
Executive Function(EF)
นพ.มารุต เหล็กเพชร รพ. เกาะยาว
-Music Sharing ดนตรีเปลี่ยนชีวิต-ที่
คลองเตย คุณศิริพร พรหมวงศ์
ผู้ดำเนินรายการ: นพ. ทรนง พิลาลัย

ห้องย่อย C
Community-oriented
Primary Care:
Community Project:
Award Winners
(Award Winners
(RFM#3-)

Urban Primary Health -Aging urban
care model
Advance Palliative Care Model
“Nan Palliative Care Model”
การพัฒนาระบบการดูแลประคับประคอง
พญ. วาลิกา รัตนจันทร์ รพ. น่าน
อาหารกลางวัน

ประชุมใหญ่สามัญประจำปีราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย
Keynote Speaker
พญ.สายพิณ หัตถีรัตน์
ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิปดี มหวิทยาลัยมหิดล
พิธีมอบรางวัลแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดีเด่น/แพทย์ทุนกว.ดีเด่น
พิธีมอบวุฒิบัตร
พิธีปิดการประชุม

ติดตามรายละเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ที่
Consultation workshop/มุม
ปรึกษาหารือ

Workshop 5 Workshop 6

www.thaifammed.org

