
โครงการ การประชุมเชิงปฏิบัติการคร้ังที ่3 (Work shop III) 
“Community Oriented Care” 

ส าหรับแพทย์ประจ าบ้านช้ันปีที ่3 สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว  
โดย ราชวทิยาลยัแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย ร่วมกบั  
ภาควชิาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

ระหว่างวนัที ่ 19 – 23  พฤศจิกายน  2561 ณ โรงแรม เชียงใหม่ออคิด จังหวดัเชียงใหม่ 
*************************************************************** 

  

หลักการและเหตุผล 
 การประชุมเชิงปฏิบติัการซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว โดย
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ราชวทิยาลยัแพทยเ์วชศาสตร์ครอบครัวฯ มุ่งเนน้เน้ือหาใหค้รอบคลุมหลกัการส าคญั
ทั้ง 3 ประการของเวชศาสตร์ครอบครัวโดย  แต่ละคร้ังจะมีเน้ือหาตามความต้ืนลึกขององคค์วามรู้ เจตคติ และทกัษะท่ี
จ าเป็นส าหรับแพทยเ์วชศาสตร์ครอบครัว ต่อยอดจากการประชุมเชิงปฏิบติัการคร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 ในแต่ละปีท่ีผา่นมายดึตาม
หลกัการของ Doctor-patient-family relationships, High quality primary care provider และ Community and population-
based practice นอกจากน้ี เพื่อเป็นการเตรียมตวัใหน้กัศึกษาพร้อมท่ีจะพฒันาตนข้ึนมา เป็นผูน้ าองคก์รทางสาธารณสุข 
  

วัตถุประสงค์   
ผูเ้ขา้อบรม 

1. มีความรู้ความเขา้ใจในการใหร้ะบบการบริการสุขภาพดา้นผูสู้งอาย ุ โรคไม่ติดต่อเร้ือรัง (NCD) และการดูแล
แบบประคบัประคอง (Palliative)ในระดบัปฐมภูมิ 

2. สามารถวเิคราะห์ขบวนการ Community Health practice and community health Intervention อยา่งถูกตอ้ง ใน
ดา้นผูสู้งอาย ุโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง (NCD) และ การดูแลแบบประคบัประคอง (Palliative) 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
 แพทยป์ระจ าบา้น/แพทยป์ฏิบติังานเพื่อสอบวฒิุบตัร สาขาเวชศาสตร์ครอบครัวชั้นปีท่ี 3  จ  านวน 170  คน 
 

ระยะเวลา / สถานที่ 
   ระหวา่งวนัท่ี 19 – 23  พฤศจิกายน  2561  ณ  โรงแรม เชียงใหม่ออคิด จงัหวดัเชียงใหม่ 

ค่าลงทะเบียน (ไม่รวมค่าทีพ่ัก และ ค่าเดินทาง) 

 แพทยป์ระจ าบา้น  แพทยใ์ชทุ้นประจ าสาขา  แพทยพ์ี่เล้ียง  คนละ 5,500  บาท  
 แพทยท์ัว่ไป แพทยป์ฏิบติังาน เพื่อการสอบวฒิุบตัรฯ (track 3) คนละ  6,900  บาท 
 

วธีิจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ:  
1.  กระบวนการหลกัเป็นกระบวนการท่ีเป็น active learning และ experiential learning   
2.  ใชกิ้จกรรมต่างๆ ลกัษณะกิจกรรมกลุ่ม เยีย่มพื้นท่ีศึกษา อภิปราย แลกเปล่ียนเรียนรู้ สรุป และบรรยายเน้ือหา

เพิ่มเติมตามความจ าเป็น 
3.  น าเสนอโครงการสร้างเสริมสุขภาพชุมชนของผูเ้ขา้อบรมท่ีไดรั้บคดัเลือก และร่วมอภิปรายในเวทีประชุม

วชิาการประจ าปี 2561 ของราชวทิยาลยัแพทยเ์วชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย 



ผู้รับผดิชอบ  - คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว 
                    -    ราชวทิยาลยัแพทยเ์วชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย   
 -   ภาควชิาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 

ขั้นตอนการลงทะเบียนการประชุมเชิงปฏิบัติการคร้ังที ่3 ประจ าปี 2561  

ส าหรับแพทย์ประจ าบ้าน และแพทย์ปฏิบัติงาน เพือ่การสอบวุฒิบัตรฯ (track 3) สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ช้ันปีที ่3 

ขั้นตอนการลงทะเบียน ส าหรับแพทย์ประจ าบ้าน  แพทย์ใช้ทุนประจ าสาขา  แพทย์พีเ่ลีย้ง 

-  กรอกรายละเอียดท่ี   https://goo.gl/VbQ75f  

-  ช าระค่าลงทะเบียนตามรายละเอียดท่ีไดรั้บทางเมลต์อบรับอตัโนมติั 
-  ส่งส าเนา หรือ รูปถ่ายหลกัฐานการช าระเงิน E-mail : thaifmsci@gmail.com   
-  หลงัเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบ รอรับการตอบรับทางอีเมล์อีกคร้ังเป็นการลงทะเบียนครบถว้นสมบูรณ์ 

 

 

 

 

 

QR code ลงทะเบียนส าหรับแพทยป์ระจ าบา้น 

ขั้นตอนการลงทะเบียน (ส าหรับแพทย์ปฏิบัติงาน เพือ่การสอบวุฒิบัตรฯ ( track 3 ) 

-  กรอกรายละเอียดท่ี   https://goo.gl/3HJBqz 

-  ช าระค่าลงทะเบียนตามรายละเอียดท่ีไดรั้บทางเมลต์อบรับอตัโนมติั 
-  ส่งส าเนา หรือ รูปถ่ายหลกัฐานการช าระเงิน E-mail : thaifmsci@gmail.com   
-  หลงัเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบ รอรับการตอบรับทางอีเมล์อีกคร้ังเป็นการลงทะเบียนครบถว้นสมบูรณ์ 

 

 

 

 

QR code ลงทะเบียน ส าหรับแพทยป์ฏิบติังาน (track 3) 
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ก าหนดการ 
โครงการ การประชุมเชิงปฏิบัติการคร้ังที ่3 (Work shop III) : Community Oriented Care 

ส าหรับแพทย์ประจ าบ้านช้ันปีที ่3 สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว  
โดย ราชวทิยาลยัแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย ร่วมกบั  
ภาควชิาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

ระหว่างวนัที ่ 19 – 23  พฤศจิกายน  2561 ณ โรงแรม เชียงใหม่ออคิด จังหวดัเชียงใหม่ 
 

จนัทร์ 19 พย. 61   หัวข้อ วทิยากร 

08.30-09.30 น.  บทบาทของแพทยเ์วชศาสตร์ครอบครัวในงานบริการ
สุขภาพระดบัปฐมภูมิ 

ผศ.ดร.นพ.อภินนัท ์อร่ามรัตน ์
อ.นพ.โภคิน ศกัรินทร์กลุ และคณะ 

09.30-12.00 น.   การแกไ้ขปัญหาสุขภาพชุมชน ผศ.ดร.นพ.ปัตพงษ ์เกษสมบูรณ์ 

13.00-15.00 น.    ระบาดวิทยาในงานบริการสุขภาพระดบัปฐมภูมิ นายแพทยศุ์ภเลิศ เนตรสุวรรณ  

15.00-16.30 น.  ประชุมเตรียมลงพ้ืนท่ีเพ่ือศึกษาดูงาน ผศ.ดร.นพ.อภินนัท ์อร่ามรัตน ์และคณะ 

อังคาร 20 พย. 61     

08.00-16.30 น.    ลงพ้ืนท่ีศึกษาดูงาน ตามกลุ่มย่อย + สรุปงานตาม
กลุ่ม 

ผศ.ดร.นพ.อภินนัท ์อร่ามรัตน,์ อ.พญ.นลินี จกัรแกว้ 
และคณะ 

พุธ 21 พย. 61   

08.30-16.30 น.   ร่วมงานประชุมวิชาการประจ าปี FM  : PCC /DHS/ระบบการดูแล common health problem in primary care (NCD, 
elderly, Palliative) 

พฤหัสบด ี22 พย. 61   

08.30-11.00 น.  อภิปรายการดูงานในพ้ืนท่ีกลุ่ม 1- 4  ผศ.ดร.นพ.อภินนัท ์อร่ามรัตน ์
อ.นพ.โภคิน ศกัรินทร์กลุ อ.พญ.นลินี จกัรแกว้ และคณะ 

13.00-16.30 น. ร่วมงานประชุมวิชาการประจ าปี FM : (Workshop: Research, การท างานร่วมกบั สหสาขาวิชาชีพ 
 Communication skill) 

ศุกร์ 23 พย. 61    

08.30-12.00 น. Oral Presentation ร่วมกบังานประชุมวิชาการประจ าปี FM : 
การท างานร่วมกบัชุมชนในปัญหา สุขภาพดา้น Palliative, 
Elderly, NCD  

อ.ดร.พญ.จิรฐา บุตรแกว้  
อ.นพ.ปกรณ์  ทองวิไล 
อ.พญ.นิสิตา  นาทประยทุธ์ 

13.00-15.00 น. สรุปและมอบประกาศนียบตัร ผศ.ดร.นพ.อภินนัท ์อร่ามรัตน ์และคณะ 

 


