โครงการ การประชุ มเชิ งปฏิบัติการครั้งที่ 3 (Work shop III)
“Community Oriented Care”
สาหรับแพทย์ประจาบ้ านชั้นปี ที่ 3 สาขาเวชศาสตร์ ครอบครัว
โดย ราชวิทยาลัยแพทย์ เวชศาสตร์ ครอบครัวแห่ งประเทศไทย ร่ วมกับ
ภาควิชาเวชศาสตร์ ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระหว่างวันที่ 19 – 23 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรม เชียงใหม่ ออคิด จังหวัดเชียงใหม่
***************************************************************
หลักการและเหตุผล
การประชุมเชิงปฏิบตั ิการซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่งในการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านสาขาเวชศาสตร์ ครอบครัว โดย
คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ ครอบครัวฯ มุ่งเน้นเนื้ อหาให้ครอบคลุมหลักการสาคัญ
ทั้ง 3 ประการของเวชศาสตร์ ครอบครัวโดย แต่ละครั้งจะมีเนื้อหาตามความตื้นลึกขององค์ความรู ้ เจตคติ และทักษะที่
จาเป็ นสาหรับแพทย์เวชศาสตร์ ครอบครัว ต่อยอดจากการประชุมเชิงปฏิบตั ิการครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ในแต่ละปี ที่ผา่ นมายึดตาม
หลักการของ Doctor-patient-family relationships, High quality primary care provider และ Community and populationbased practice นอกจากนี้ เพื่อเป็ นการเตรี ยมตัวให้นกั ศึกษาพร้อมที่จะพัฒนาตนขึ้นมา เป็ นผูน้ าองค์กรทางสาธารณสุ ข
วัตถุประสงค์
ผูเ้ ข้าอบรม
1. มีความรู้ความเข้าใจในการให้ระบบการบริ การสุ ขภาพด้านผูส้ ู งอายุ โรคไม่ติดต่อเรื้ อรัง (NCD) และการดูแล
แบบประคับประคอง (Palliative)ในระดับปฐมภูมิ
2. สามารถวิเคราะห์ขบวนการ Community Health practice and community health Intervention อย่างถูกต้อง ใน
ด้านผูส้ ู งอายุ โรคไม่ติดต่อเรื้ อรัง (NCD) และ การดูแลแบบประคับประคอง (Palliative)
กลุ่มเป้าหมาย
แพทย์ประจาบ้าน/แพทย์ปฏิบตั ิงานเพื่อสอบวุฒิบตั ร สาขาเวชศาสตร์ ครอบครัวชั้นปี ที่ 3 จานวน 170 คน
ระยะเวลา / สถานที่
ระหว่างวันที่ 19 – 23 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรม เชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่
ค่ าลงทะเบียน (ไม่ รวมค่ าทีพ่ ัก และ ค่ าเดินทาง)
แพทย์ประจาบ้าน แพทย์ใช้ทุนประจาสาขา แพทย์พี่เลี้ยง คนละ 5,500 บาท
แพทย์ทวั่ ไป แพทย์ปฏิบตั ิงาน เพื่อการสอบวุฒิบตั รฯ (track 3) คนละ 6,900 บาท
วิธีจัดการประชุ มเชิ งปฏิบัติการ:
1. กระบวนการหลักเป็ นกระบวนการที่เป็ น active learning และ experiential learning
2. ใช้กิจกรรมต่างๆ ลักษณะกิจกรรมกลุ่ม เยีย่ มพื้นที่ศึกษา อภิปราย แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ สรุ ป และบรรยายเนื้ อหา
เพิ่มเติมตามความจาเป็ น
3. นาเสนอโครงการสร้างเสริ มสุ ขภาพชุมชนของผูเ้ ข้าอบรมที่ได้รับคัดเลือก
และร่ วมอภิปรายในเวทีประชุม
วิชาการประจาปี 2561 ของราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ ครอบครัวแห่งประเทศไทย

ผู้รับผิดชอบ

-

คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ ครอบครัวแห่งประเทศไทย
ภาควิชาเวชศาสตร์ ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขั้นตอนการลงทะเบียนการประชุ มเชิ งปฏิบัติการครั้งที่ 3 ประจาปี 2561

สาหรับแพทย์ ประจาบ้ าน และแพทย์ ปฏิบัติงาน เพือ่ การสอบวุฒิบัตรฯ (track 3) สาขาเวชศาสตร์ ครอบครัว ชั้นปี ที่ 3
ขั้นตอนการลงทะเบียน สาหรับแพทย์ประจาบ้ าน แพทย์ ใช้ ทุนประจาสาขา แพทย์พเี่ ลีย้ ง
- กรอกรายละเอียดที่

https://goo.gl/VbQ75f

- ชาระค่าลงทะเบียนตามรายละเอียดที่ได้รับทางเมล์ตอบรับอัตโนมัติ
- ส่ งสาเนา หรื อ รู ปถ่ายหลักฐานการชาระเงิน E-mail : thaifmsci@gmail.com
- หลังเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ รอรับการตอบรับทางอีเมล์อีกครั้งเป็ นการลงทะเบียนครบถ้วนสมบูรณ์

QR code ลงทะเบียนสาหรับแพทย์ประจาบ้าน
ขั้นตอนการลงทะเบียน (สาหรับแพทย์ปฏิบัติงาน เพือ่ การสอบวุฒิบัตรฯ ( track 3 )
- กรอกรายละเอียดที่

https://goo.gl/3HJBqz

- ชาระค่าลงทะเบียนตามรายละเอียดที่ได้รับทางเมล์ตอบรับอัตโนมัติ
- ส่ งสาเนา หรื อ รู ปถ่ายหลักฐานการชาระเงิน E-mail : thaifmsci@gmail.com
- หลังเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ รอรับการตอบรับทางอีเมล์อีกครั้งเป็ นการลงทะเบียนครบถ้วนสมบูรณ์

QR code ลงทะเบียน สาหรับแพทย์ปฏิบตั ิงาน (track 3)

กาหนดการ
โครงการ การประชุ มเชิ งปฏิบัติการครั้งที่ 3 (Work shop III) : Community Oriented Care
สาหรับแพทย์ประจาบ้ านชั้นปี ที่ 3 สาขาเวชศาสตร์ ครอบครัว
โดย ราชวิทยาลัยแพทย์ เวชศาสตร์ ครอบครัวแห่ งประเทศไทย ร่ วมกับ
ภาควิชาเวชศาสตร์ ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระหว่างวันที่ 19 – 23 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรม เชียงใหม่ ออคิด จังหวัดเชียงใหม่
จันทร์ 19 พย. 61

หัวข้ อ

วิทยากร

08.30-09.30 น.

บทบาทของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวในงานบริ การ
สุ ขภาพระดับปฐมภูมิ

ผศ.ดร.นพ.อภินนั ท์ อร่ ามรัตน์
อ.นพ.โภคิน ศักริ นทร์กลุ และคณะ

09.30-12.00 น.

การแก้ไขปัญหาสุ ขภาพชุมชน

ผศ.ดร.นพ.ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์

13.00-15.00 น.

ระบาดวิทยาในงานบริ การสุ ขภาพระดับปฐมภูมิ

นายแพทย์ศุภเลิศ เนตรสุ วรรณ

15.00-16.30 น.

ประชุมเตรี ยมลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูงาน

ผศ.ดร.นพ.อภินนั ท์ อร่ ามรัตน์ และคณะ

ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ตามกลุ่มย่อย + สรุ ปงานตาม
กลุ่ม

ผศ.ดร.นพ.อภินนั ท์ อร่ ามรัตน์, อ.พญ.นลินี จักรแก้ว
และคณะ

อังคาร 20 พย. 61
08.00-16.30 น.
พุธ 21 พย. 61
08.30-16.30 น.

ร่ วมงานประชุมวิชาการประจาปี FM : PCC /DHS/ระบบการดูแล common health problem in primary care (NCD,
elderly, Palliative)

พฤหัสบดี 22 พย. 61
08.30-11.00 น.
13.00-16.30 น.

อภิปรายการดูงานในพื้นที่กลุ่ม 1- 4

ผศ.ดร.นพ.อภินนั ท์ อร่ ามรัตน์
อ.นพ.โภคิน ศักริ นทร์กลุ อ.พญ.นลินี จักรแก้ว และคณะ

ร่ วมงานประชุมวิชาการประจาปี FM : (Workshop: Research, การทางานร่ วมกับ สหสาขาวิชาชีพ
Communication skill)

ศุกร์ 23 พย. 61
08.30-12.00 น.

Oral Presentation ร่ วมกับงานประชุมวิชาการประจาปี FM :
การทางานร่ วมกับชุมชนในปั ญหา สุ ขภาพด้าน Palliative,
Elderly, NCD

อ.ดร.พญ.จิรฐา บุตรแก้ว
อ.นพ.ปกรณ์ ทองวิไล
อ.พญ.นิสิตา นาทประยุทธ์

13.00-15.00 น.

สรุ ปและมอบประกาศนียบัตร

ผศ.ดร.นพ.อภินนั ท์ อร่ ามรัตน์ และคณะ

