
             
โครงการการประชุมวิชาการประจ าปี 2561: National Conference of Family Medicine 

“ก้าวต่อไปของเวชศาสตร์ครอบครัวในสังคมไทยยุคใหม่” 
(Next Steps of Family Medicine in Current Thai Contexts)” 

ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย 
สมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป / เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย  

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
โครงการแพทย์ชนบทคืนถิ่น “แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว” และ 

ชมรมแพทย์เวชปฏิบัติครอบครัว 
ระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2561 

ณ  โรงแรมเชียงใหม่ภูค า จังหวัดเชียงใหม่ 

1.  หลักการและเหตุผล 
 เวชศาสตร์ครอบครัวมีความส าคัญต่อระบบบริการสุขภาพ โดยเฉพาะในงานบริการระดับปฐมภูมิ ด้วยการ
ดูแลที่ค านึงถึงการเจ็บป่วยทางกาย ควบคู่ไปกับการใส่ใจในความรู้สึกนึกคิดของผู้ป่วย และบริบทชีวิตของผู้ป่วย
และครอบครัว รวมไปถึงสิ่งแวดล้อม ท าให้การดูแลรักษาท าได้ตรงประเด็น มีการสอดแทรกการส่งเสริมสุขภาพ 
ป้องกันโรค ในโอกาสที่เหมาะสม เพ่ือสร้างสุขภาพของบุคคลและครอบครัว รวมไปถึงการท างานในระดับชุมชน ท า
ให้เวชศาสตร์ครอบครัวเป็นความหวังของระบบบริการสุขภาพที่จะท าให้การดูแลปัญหาสุขภาพที่มีความซับซ้อน 
ด้วยทรัพยากรที่จ ากัด มีความเป็นไปได้ 
 ตั้งแต่มีการจัดการฝึกอบรมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวในปีพ.ศ. 2542 ซึ่งท าให้ประเทศไทยมีหมอเวช
ศาสตร์ครอบครัวในปีพ.ศ. 2545 เป็นต้นมา ความสนใจในเวชศาสตร์ครอบครัวและพัฒนาการในเชิงปริมาณของ
แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวมีการเพ่ิมขึ้นและลดลงสลับกันไป เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระบบบริการสุขภาพของ
ประเทศครั้งใหญ่ในช่วงเกือบสองทศวรรษที่ผ่านมา ท าให้ประเทศไทยมีระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ส่งผลให้
งานบริการปฐมภูมิมีบทบาทเพ่ิมมากขึ้น เวชศาสตร์ครอบครัวก็ได้รับความสนใจเพ่ิมมากขึ้นอีกครั้ง โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในระยะ 5 ปีหลังสุด มีนโยบาสนับสนุนการพัฒนาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและบริการปฐมภูมิในลักษณะของ
ทีมหมอครอบครัว (Family Care Team) และล่าสุด กับนโยบายคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster, 
PCC) จะเห็นได้ว่าประเทศไทยในยุค 4.0 ให้ความส าคัญกับบริการสุขภาพปฐมภูมิและแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 
จนกระทั่งมีการก าหนดในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี พ.ศ. 2559 มาตรา 258ช.(5) ให้มีระบบการแพทย์
ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลประชาชนในสัดส่วนที่เหมาะสม 
 ส่งผลให้มีความต้องการแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวจ านวนมาก เพ่ือมารองรับการพัฒนาตามนโยบาย PCC
ของประเทศ ท่ามกลางข้อจ ากัดในการผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ในขณะเดียวกันบทบาทหน้าที่ของแพทย์เวช



ศาสตร์ครอบครัวก็ถูกจับตามองจากผู้บริหารประเทศและเพ่ือนร่วมวิชาชีพ ควบคู่ไปกับการเกิดความคาดหวังใน
ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม ในการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพและค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพของคนในประเทศ ประกอบ 
กับความเปลี่ยนแปลงของสังคมและปัญหาสุขภาพ ที่มีปริมาณผู้สูงอายุเพ่ิมมากขึ้น โรคเรื้อรัง ที่เกิดจากพฤติกรรม
สุขภาพ ปัญหาสังคม ความเครียดในการใช้ชีวิตและความรุนแรงต่างๆมีให้เห็นได้ทั่วไป ท าให้แพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัวก าลังอยู่ในบริบทที่มีทั้งแรงสนับสนุนเชิงนโยบาย และประเด็นการท างานที่ท้าทายต่างๆมากมาย จึงเป็น
ที่นา่สนใจว่าแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและทีมสหวิชาชีพจะรับมือกับสิ่งเหล่านี้อย่างไร 
 ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย สมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป /เวชศาสตร์
ครอบครัวแห่งประเทศไทย ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงการให้
ทุนแพทย์ชนบทคืนถิ่น “แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว” และชมรมแพทย์เวชปฏิบัติครอบครัว จึงได้ร่วมกันจัดการ
ประชุมวิชาการประจ าปี 2561: National Conference of Family Medicine ในธีม“ก้าวต่อไปของเวช
ศาสตร์ครอบครัวในสังคมไทยยุคใหม่ (Next Steps of Family Medicine in Current Thai Contexts)”โดย
จะมีการมอบหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว และประกาศนียบัตรแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัวดีเด่นร่วมด้วย 

2.  วัตถุประสงค์  
 2.1 เพ่ือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเผยแพร่ผลงานวิชาการของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
และทีมสหวิชาชีพในงานบริการปฐมภูมิ 
 2.2 เพ่ือสร้างเครือข่าย ส่งเสริมความร่วมมือ และความเข้าใจระหว่างแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
และทีมสหวิชาชีพในงานบริการปฐมภูมิทั่วประเทศ 
 2.3 เพ่ือเผยแพร่และสร้างความตระหนักถึงบทบาทและความส าคัญของแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัวและทีมสหวิชาชีพในระบบบริการปฐมภูมิ 
 2.4 เพ่ือยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นด้านเวชศาสตร์ครอบครัวและงานบริการปฐมภูมิ อันจะท าให้
บุคลากรสาธารณสุข และสังคมตระหนักในความดีงามของงานเวชศาสตร์ครอบครัว  

3.  กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ผู้สนใจ ผู้บริหารโรงพยาบาลและ
หน่วยงานต่างๆ  จ านวน 400 คน  
 ข้าราชการ สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามสิทธิและไม่ถือเป็นวันลาเมื่อได้รับอนุมัติจากต้นสังกัด  

4. วิธีการด าเนินงาน 
4.1 ท าค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดงานและจัดท าโครงการ 

 4.2 ประชุมคณะอนุกรรมการจัดงานเพื่อเตรียมจัดการประชุมวิชา การจ านวน 3 ครั้ง 
 4.3 ประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมายเพื่อเชิญชวนมาร่วมงานและร่วมส่งผลงานวิชาการ 
 4.4 ติดต่อ เชิญวิทยากร แขกผู้มีเกียรติ องค์กรภาคีเครือข่าย 
 4.7 จัดการประชุมวิชาการตามก าหนดการ 
 4.8 สรุปรวบรวมเนื้อหาจากการประชุมและประเมินผล 



 

5.  ก าหนดการและสถานที่จัดประชุม 
 ประกอบด้วยการประชุมวิชาการ การน าเสนอผลงานวิจัยด้วยโปสเตอร์ และ oral presentation 
การมอบหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร และประกาศนียบัตรแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดีเด่น สาขาเวชศาสตร์
ครอบครัวในระหว่างวันที่ 21 – 23 พฤศจิกายน 2561ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูค า จังหวัดเชียงใหม่ ตามตาราง
แนบท้าย 

6. งบประมาณ  (เอกสารแนบ) 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1 เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเผยแพร่ผลงานวิชาการของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและ

ทีมสหวิชาชีพในงานบริการปฐมภูมิ 
           7.2 เกิดความสามัคคีและความเข้มแข็งในเครือข่ายแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและทีมสหวิชาชีพใน
งานบริการปฐมภูมิทั่วประเทศ  

7.3 เกิดความภาคภูมิใจในเกียรติและศักดิ์ศรีของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและทีมสหวิชาชีพในงาน
บริการปฐมภูมิ 

7.4 เพ่ือนร่วมวิชาชีพเกิดความตระหนักในความส าคัญของงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการปฐม
ภูมิมากข้ึน 
          7.5 ได้เนื้อหาองค์ความรู้ที่สรุปจากการประชุมที่สามารถน าไปเผยแพร่ต่อได้ 

8.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 8.1   ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย 
 8.2   สมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป / เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย 
 8.3   ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
 8.4   โครงการแพทย์ชนบทคืนถิ่น “แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว”  
 8.5   ชมรมแพทย์เวชปฏิบัติครอบครัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 โครงการการประชุมวิชาการประจ าปี 2561: National Conference of Family Medicine 
“ก้าวต่อไปของเวชศาสตร์ครอบครัวในสังคมไทยยุคใหม่” 

(Next Steps of Family Medicine in Current Thai Contexts)” 
ระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2561 

ณ  โรงแรมเชียงใหม่ภูค าจังหวัดเชียงใหม่ 

วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 

09.00-10.00 น. พิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษ: 
ก้าวต่อไปของเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการปฐมภูมิในทศวรรษหน้า 
Primary Care and Family Practice of Tomorrow 
ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
 
กล่าวรายงานและกล่าวต้อนรับ:  
ดร.นพ. อภินันท์ อร่ามรัตน์ 
ประธานราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย 

10.00-10.45 น. Cultural Epidemiology ระบาดวิทยาเชิงวัฒนธรรมกับบทบาทหมอครอบครัวใน
ทศวรรษหน้า 
นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์  

10.45-11.00 น. อาหารว่าง 
11.00-12.00 น. เสวนา: “PCC ก็ต้องท า Training ก็ต้องมี DHB ก็ต้องไป หมอครอบครัวจะอยู่ตรงไหน” 

Balanced role among multitask family practice 
- นพ. สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ รพ.นาทวี  
- นพ. สุธี รพ.วารินช าราบ  
- พญ. ตรีธันว์ ศรีวิเชียร รพ.พระนครศรีอยุธยา  
ผู้ด าเนินการเสวนา:  นพ. จตุภูม ินีละศรี 

12.00-13.00 น. อาหารกลางวัน 

13.00-16.00 น. ห้องย่อย A 
New Ideas in FP 

ห้องย่อย B 
Oral Presentation 

ห้องย่อย C 
Education 

- Benefits of very low 
calorie diet  
ผศ.ดร.นพ. ราม รังสินธุ ์
- หุ่นยนต์ดินสอ กับ
แนวคิดการสร้าง
นวัตกรรมเพ่ือสุขภาพ 

 เรื่องจากสถาบันฝึกอบรม
และศูนย์เรียนรู้:  
- Transformative 
learning/contemplative 
education 
- Teaching & Learning 



คุณเฉลิมพล ปุณโณทก  
- Ambulatory BP 
Monitor 
- Cancer 
Revolution/Innovation 
- New HT guideline  

Design 
- Mentorship 
- Assessment 

18.00-22.00 น. Welcome Night 
 

 

วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 
09.00-10.00 น. Positive Psychology 

นพ. ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล  

10.00-10.45 น. Social Determinants of NCD 
นพ. ชัยสิริ อังกุระวรานนท์ 

10.45-11.00 น. อาหารว่าง 
11.00-12.00 น. เสวนา: ทีมสหวิชาชีพกับระบบสุขภาพปฐมภูมิ 

หมอครอบครัว, ทันตแพทย์ครอบครัว, เภสัชครอบครัว, พยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว 
ผู้ด าเนินรายการ- นพ. สิริชัย นามทรรศนีย์ 

12.00-13.00 น. อาหารกลางวัน 

13.00-16.00 น. ห้องย่อย A 
Interprofessional 
collaboration/ 
Consultation 

ห้องย่อย B 
Oral Presentation 

ห้องย่อย C 
Skill Workshop 

- ทีมรพ.สันทราย 
- ทีมรพ.ยะรัง 
 
 

 เปิดรับ workshop 
submission 
(เช่น Family therapy, 
Communicating with 
adolescence) - เรื่องเล่าจากพ้ืนที่ 

 
Consultation 
workshop/มุม
ปรึกษาหารือ/จับเข่าคุย
กัน 

 



 
 

วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 

09.00-12.00 น. ห้องย่อย A 
Continuing 
Professional 

Development 

ห้องย่อย B 
Practice Management 

ห้องย่อย C 
Diversity of Community-

oriented Care 
 (RFM#3-Community 

Project) 
-ความก้าวหน้าในการ
ขับเคลื่อนงานฝึกอบรม 
อนุสาขา ต่อยอดของ FM: 
Panel (Palliative care) 
-การเขียน Storytelling 
ที่ด ี
- Manuscript writing
ส าหรับการตีพิมพ์ 
 
 

เรื่องจากพ้ืนที่ 
- Prevention-promotion 
- Health literacy 
- LTC/Intermediate care 
- Palliative Care 

- 5 เรื่อง 

12.00-13.00 น. อาหารกลางวัน 

 ประชุมใหญ่สามัญประจ าปีราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย 
13.00-13.45 น. Keynote Speaker 

พญ.สายพิณ 
13.45-14.00 พิธีมอบรางวัลแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดีเด่น/แพทย์ทุนกว.ดีเด่น 

 

14.00-15.00 พิธีมอบวุฒิบัตร  
พิธีปิดการประชุม 

 

 


