การประชุมวิชาการ National Conference of Family Medicine 2018
“ก้าวต่อไปของเวชศาสตร์ครอบครัวในสังคมไทยยุคใหม่” Next Steps of Family Medicine in Current Thai Contexts
21-23 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ
วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561
ห้องแกรนด์ภูคำ

วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561

A1 09.00-10.00 น.
พิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษ:
ก้าวต่อไปของเวชศาสตร์ครอบครัวในสังคมไทยยุคใหม่
Next Steps of Family Medicine in Current Thai Contexts
นพ. สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กล่าวต้อนรับ โดย
ศ.นพ. บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กล่าวรายงาน โดย
ผศ. ดร.นพ. อภินันท์ อร่ามรัตน์ ประธานราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย
B1 10.00-10.45 น.
Keynote: เวชปฏิบัติ ปรัชญา กับคุณค่า ความเป็นมนุษย์
“Humanities and the Philosophy of Care”
ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข
10.45-11.00 น. Coffee break
C1 11.00-12.00 น.
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

H1 09.00-10.00 น.
จิตวิทยาเชิงบวกในงานบริการทางคลินิก
Positive Psychology in Clinical Practice
นพ. ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล
ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิตเพื่อสุขภาวะสังคมไทย
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
I1 10.00-10.45 น.
Social Determinants of NCD
ดร. นพ. ชัยสิริ อังกุระวรานนท์
ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

12.00-13.00 น. Lunch Symposium 3 sessions sponsored by GSK-Glaxo Smith Kline/Takeda/Boehringer Ingelheim

12.00-13.00 น. Lunch Symposium Sponsored by American Taiwan Biopharm

ห้องแกรนด์ภูคำ
New Ideas in
Family Practice
(each session: 45 min)
D1 13.00-13.45 น.
Traditional Thai Narcotic Plants and
Health
นพ.โสภณ เมฆธน
อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผู้ดำเนินรายการ
ผศ.ดร.นพ.ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์
E! 13.45-14.30 น.
Benefits of Very Low Calorie Diet in
DM Patient
พอ.ผศ.ดร. นพ. ราม รังสินธุ์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ห้องวีระวรรณ
Oral/Poster
Presentation

13.00 - 15.00
Oral
Presentation
OR01-OR08

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีที เอเซีย
โรโบติกส์ จำกัด

G1 15.30 - 17.00 น.
Story Telling
นำเสนอเรื่องเล่าเร้าพลัง
ผู้ดำเนินรายการ พญ.สายรัตน์ นกน้อย

D2 13.00 - 14.00 น.
Postgraduate Outcome-Based Education:
นพ. พณพัฒน์ โตเจริญวานิช รพ. หาดใหญ่
นพ.อาทิตย์ ชัยธนสาร รพ. รามาธิบดี
พญ.สุวิตรา ต่างศรี รพ.จักราช
ผู้ดำเนินรายการ
พญ.อรุณี ทิพย์วงศ์
พญ.นิสิตา นาทประยุทธ์
E2 14.00 - 15.00 น.
Keep Distance Learner Close with Technology
นพ.ธาตรี โบสิทธิพิเชฎฐ์ รพ.พระนครศรีอยุธยา
รศ.พญ.วิชุดา จิรพรเจริญ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ดำเนินรายการ นพ. อาคม บุญเลิศ
15.00 - 15.15 น. Coffee Break

14.30-14.45 น. Coffee Break
F1 14.45 - 15.30 น.
หุ่นยนต์ดินสอ กับ การแพทย์ใน
ศตวรรษที่ 21
คุณเฉลิมพล ปุณโณทก

ห้องภูมิระพี
Medical Education
(each session: 60 min)

15.10 - 16.10
Poster
Presentation
PS01 - PS07

F2 15.15 - 16.15 น.
Fun Soft Skill Teaching and Transformative
Learning/Contemplative Education
ผศ. พญ. สีขาว เชื้อปรุง
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
น.ส. ฉัตรวรุณ เล้าแสงชัยวัฒน์
น.ส. ภัทรกร เกิดจังหวัด
มูลนิธิสื่อชาวบ้าน (มะขามป้อม)
ผู้ดำเนินรายการ: นพ.สตางค์ ศุภผล

18.00 - 22.00 น. งานเลี้ยงรับรอง Welcome Night Party

วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561

ห้องแกรนด์ภูคำ

ห้องวีระวรรณ 1
Continuing Professional
Development

ห้องภูมิระพี
Practice Management

ห้องวีระวรรณ 2
Community-oriented
Primary Care

M1 09.00 - 09.45 น.
ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนงานฝึก
อบรมอนุสาขาต่อยอดเวชศาสตร์ครอบครัว
การบริบาลแบบประคับประคอง
(Palliative Care)
ผศ.นพ.กิติพล นาควิโรจน์
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

M2 09.00 - 09.45 น.
Prevention and Promotion
วิถีชุมชนร่วมใจ ป้องกัน NCD เริ่มที่
Executive Function(EF)
นพ.มารุต เหล็กเพชร
Music Sharing ดนตรีเปลี่ยนชีวิตที่คลองเตย
คุณศิริพร พรหมวงศ์
ผู้ดำเนินรายการ: นพ. ทรนง พิลาลัย

M3 09.00 - 12.00 น.
ผลงานดีเด่นโครงการชุมชน
(Community Project)
ของแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3

N1 09.45 - 10.30 น.
Manuscript Writing: การเขียนบทความ
ทางวิชาการสำหรับการตีพิมพ์
ผศ.ดร.พญ.ธัญญรัตน์
อโนทัยสินทวี
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

N2 09.45 - 10.30 น.
Management in Disaster;
Post Trauma Care and Follow Up
กรณีศึกษา ถ้ำหลวง”
นพ.ศุภเลิศ เนตรสุวรรณ พญ.พัชนีวรรณ อินต๊ะ
ผู้ดำเนินรายการ นพ. อนุวัตร แก้วเชียงหวาง
10.30-10.45 Coffee Break

O1 10.45 - 11.30
“เขียนเรื่องเล่าเพื่อเยียวยา”
Writing for Healing
นพ. วิธาน ฐานะวุฑฒ์

O2 10.45 - 11.30 น.
Advance Palliative Care Model
“Nan Palliative Care Model”
การพัฒนาระบบการดูแลประคับประคอง
พญ. วาลิกา รัตนจันทร์
พว.กชพร เขื่อนธนะ คุณถนัด ใบยา
ผู้ดำเนินรายการ: พญ.อรวรรณ ตะเวทิพงศ์

10.45-11.00 Coffee Break

J1 11.00-12.00 น.
เสวนา: ทีมสหวิชาชีพกับงานเวชปฏิบัติครอบครัว
ทพ. ยุทธนา คำนิล ภก. จตุพร ทองอิ่ม
พว. จีรนันท์ วงศ์มา กภ. สมคิด เพื่อนรัมย์
ผู้ดำเนินรายการ นพ. สิริชัย นามทรรศนีย์

Interprofessional Skill Workshops Oral and Poster
Collaboration
Presentation

Skill Workshops

ห้องแกรนด์ภูคำ ห้องวีระวรรณ 1 ห้องวีระวรรณ 2
K1
13.00-14.30 น.
การพัฒนาทีมสห
วิชาชีพเพื่อทำงาน
ปฐมภูมิอย่างยั่งยืน
นพ. มูฮัมหมัดอาลี
กระโด
นางอารดา แลมีซอ
นางอามีนา ศรีสุข
นายแวอิลยัส อีบุ๊
นายมะลี จาเอาะ
รพ.ยะรัง จ.นราธิวาส

K2
13.00-15.15 น.
WS02
การพิมพ์ 3 มิติใน
งานเวชศาสตร์
ครอบครัว
พญ. ปริยสุทธิ์
อินทสุวรรณ

TBA

K3
13.00-13.45 น.
WS01
พัฒนาทักษะสนทนา
เพื่อการวางแผน กา
13.00 - 15.00
Oral Presentation รดูแลล่วงหน้าในผู้ป่วย
ประคับประคอง
OR09 - OR16
นพ.โรจนศักดิ์
ทองคำเจริญ
อ.พญ.วัชราภรณ์ ตาบูรี
ผศ.พญ. ปัทมา
โกมุทบุตร

ห้องภูมิระพี
K4
13.00-15.25 น.
WS03
เข้าใจเพื่อ เยียวยา
Empathy and
Healing
พญ. รุจิรา มังคละศิริ
นพ. สตางค์ ศุภผล

14.30-14.45 น. Coffee Break
WS02 (ต่อ)
L1
การพิมพ์ 3 มิติใน
14.45 -15.30 น.
งานเวชศาสตร์
New HT Guideline
ครอบครัว
ศ.เกียรติคุณ
พญ. ปริยสุทธิ์
นพ. อภิชาต
อินทสุวรรณ
สุคนธสรรพ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

15.10 - 16.20
Poster
Presentation
PS08 - PS13

L2
13.45-15.15 น.
WS04
การดูแลสุขภาพด้วย
แพทย์ทางเลือกวิถี
ธรรมชาติ
พญ. นคัมยภรณ์
ชูชาติ
นายวงศ์ประสิทธิ์
มะลิรส
นางบุญทัน มะลิรส

WS03 (ต่อ)
เข้าใจเพื่อ เยียวยา
Empathy and
Healing
พญ. รุจิรา มังคละศิริ
นพ. สตางค์ ศุภผล

พญ.ธัญกมล ไอศูรย์พิศาลศิริ
พญ.วรางคณา ศิริรัตน์
นพ.ธัชวิทย์ สุธรรม
ผู้ดำเนินรายการ
พญ นลินี. จักรแก้ว

M3 (ต่อ)
ผลงานดีเด่นโครงการชุมชน
(Community Project)
ของแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3
พญ.ภวิกา ทั้งสุข
นพ.กุศล ทองอรุณศรี
พญ.สุทัตตา หงษ์สาธร
ผู้ดำเนินรายการ
พญ นลินี. จักรแก้ว

11.30-12.30 น. รับประทานอาหารเที่ยง

พิธีมอบหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวรุ่นที่ 16
ห้องแกรนด์ภูคำ
P1 12.30 - 13.15 น.
Keynote: จากวันนั้น ถึงวันนี้ และ ก้าวต่อไป
ผศ.พญ.สายพิณ หัตถีรัตน์
ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

13.15 - 14.30 น.
พิธีการมอบ
สมาชิกกิตติมศักดิ์ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย
และ รางวัลแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดีเด่น:
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
14.30 - 16.00 น.
พิธีมอบหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรฯ
พิธีปิดการประชุม

ติดตามรายละเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ที่

www.thaifammed.org

