โครงการประชุมวิชาการ I : หลักการเวชศาสตร์ ครอบครัว ประจาปี 2562
โดย ราชวิทยาลัยแพทย์ เวชศาสตร์ ครอบครัวแห่ งประเทศไทย
หลักการและเหตุผล
เวชศาสตร์ ครอบครั ว เป็ นสาขาเฉพาะทางการแพทย์ที่ ให้การบริ บาลปฐมภูมิ ที่ เน้นการบริ บาลผูป้ ่ วยเป็ น
ศูนย์กลาง ในเวชปฏิบตั ิการให้ความสาคัญด้านกระบวนการบริ บาลมีความสาคัญ กระบวนการดังกล่าวประกอบด้วยการ
ดูแลความเจ็บป่ วยการดูแลโรค การเข้าใจความคิด ความรู้ สึก การปฏิ บตั ิภารกิ จในชี วิตประจาวันของผูป้ ่ วย การให้
ความรู ้ การป้ องกันโรค การค้นหาความเจ็บป่ วยที่ซ่อนเร้น รวมถึงการหล่อหลอมความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์และผูป้ ่ วย
ตลอดจนครอบครัวและสังคมของผูป้ ่ วย เพื่อการบริ บาลสุ ขภาพระดับปฐมภูมิให้แก่ผปู ้ ่ วย ครอบครัว และชุมชน
เพื่ อสนับสนุ นการเรี ยนการสอนของแพทย์ประจาบ้านสาขาเวชศาสตร์ ครอบครัว จึงได้จดั การประชุ มเชิ ง
ปฏิ บตั ิการครั้งนี้ ข้ ึน เพื่อเป็ นการสร้างความเข้าใจแนวคิดหลักการและเนื้ อหาสาคัญของเวชศาสตร์ ครอบครัว และเป็ น
เวทีการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ของแพทย์ แพทย์ประจาบ้าน แพทย์ปฏิบตั ิงาน และอาจารย์จากสถาบันต่าง ๆ
และเตรี ยมความพร้อมสาหรับการเรี ยนการสอนแพทย์ประจาบ้านตลอดระยะเวลาการฝึ กอบรม
วัตถุประสงค์ เพือ่ ให้ ผ้ เู ข้ าอบรมสามารถ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

อธิบายหลักสู ตรการฝึ กอบรมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
อธิบายหลักการเวชศาสตร์ครอบครัวของประเทศไทยและสากล
อธิบายหลักการดูแลผูป้ ่ วยตามแนวคิดเวชศาสตร์ครอบครัว
อธิบายการประเมินครอบครัว เครื่ องมือทางเวชศาสตร์ครอบครัว และการประยุกต์ใช้
อธิบายหลักการดูแลผูป้ ่ วยที่บา้ น
บันทึก และเขียนรายงานการดูแลผูป้ ่ วยอย่างต่อเนื่ อง ตามแนวคิดเวชศาสตร์ ครอบครัว ได้อย่างเหมาะสม
อธิ บายระบบการดูแลปฐมภูมิ ของประเทศไทยได้
อธิบายหลักการการดูแลผูป้ ่ วยที่มีความซับซ้อน (Difficult patient) เบื้องต้นได้
แสดงทักษะการสื่ อสาร (Communication skill) ที่เหมาะสมได้

วิธีการจัดประชุ มเชิ งปฏิบัติการ
1. การบรรยาย
2. กิจกรรมเสวนาวิชาการ
3. กลุ่มสัมพันธ์

วันที่ 1
วันที่ 2
วันที่ 3
วันที่ 4
วันที่ 5

โดยจัดกิจกรรมต่อเนื่ อง 5 วัน ในประเด็นความรู ้ที่เป็ นหลักแนวคิดเวชศาสตร์ ครอบครัว ตามลาดับดังนี้
Welcome and introduction
Principle of family medicine
Family assessment
Home visit
Difficult patient

ผู้เข้ าอบรม
แพทย์ประจาบ้าน และแพทย์ปฏิบตั ิงานเพื่อการสอบวุฒิบตั ร สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว แพทย์ทวั่ ไปและ
แพทย์ที่สนใจจากทัว่ ประเทศ (จานวน 220 คน)
ระยะเวลาและสถานทีก่ ารจัดการประชุ มเชิ งปฏิบัติการ
วันที่ 1 - 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 1873 ถนนพระราม 4 แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330
1-4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ห้องประชุม 1210 โซน B ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมงั คลานุสรณ์
5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ห้องประชุมสดศรี วงศ์ถว้ ยทอง ชั้น 18 อาคารภปร.
ค่ าลงทะเบียน(ไม่ รวมค่ าทีพ่ ัก / ไม่ รวมค่ าเดินทาง)
แพทย์ประจาบ้าน แพทย์ใช้ทุนประจาสาขา แพทย์พี่เลี้ยง คนละ 5,500 บาท
แพทย์ทวั่ ไป แพทย์ปฏิบตั ิงาน เพื่อการสอบวุฒิบตั รฯ (track 3) คนละ 6,900 บาท
ขั้นตอนการลงทะเบียน
ลงทะเบียนผ่านทางระบบออนไลน์ เท่านั้น กรุ ณาโอนค่ าลงทะเบียนตามอัตราที่กาหนดไว้ เข้าบัญชี ออมทรัพย์
ธนาคารกรุ งไทย สาขาถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ ชื่ อบัญชี “ราชวิทยาลัยแพทย์ เวชศาสตร์ ครอบครั วฯ อบรมวิชาการ” เลขที่
041-0-05841-6 ( สามารถโอนผ่านระบบ Internet banking หรื อ ATM ก็ได้ แต่ให้มีหลักฐานแสดงการโอนเงิ น ระบุ ชื่ อ
ผู้ลงทะเบียนเข้ ารับการอบรมไว้ บนหลักฐาน ) ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2562
ผู้รับผิดชอบโครงการ
คณะทางานโครงการประชุมวิชาการ I : หลักการเวชศาสตร์ครอบครัว ประจาปี พ.ศ. 2562
คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ ครอบครัวแห่งประเทศไทย
ผู้สนับสนุนโครงการ
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ขั้นตอนการลงทะเบียนสาหรับแพทย์ ประจาบ้ าน แพทย์ ใช้ ทุนประจาสาขา
- กรอกรายละเอียดที่ shorturl.at/erEP9
- ชาระค่าลงทะเบียนตามรายละเอียดที่ได้รับทางเมล์ตอบรับอัตโนมัติ
- ส่ งสาเนา หรื อ รู ปถ่ายหลักฐานการชาระเงิน E-mail : thaifmsci@gmail.com
- หลังเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ รอรับการตอบรับทางอีเมล์อีกครั้งเป็ นการลงทะเบียนครบถ้วนสมบูรณ์

QR code สาหรับแพทย์ประจาบ้าน
ขั้นตอนการลงทะเบียนสาหรับแพทย์ปฏิบัติงาน เพือ่ การสอบวุฒิบัตรฯ ( track 3 )
- กรอกรายละเอียดที่ shorturl.at/bgoP1
- ชาระค่าลงทะเบียนตามรายละเอียดที่ได้รับทางเมล์ตอบรับอัตโนมัติ
- ส่ งสาเนา หรื อ รู ปถ่ายหลักฐานการชาระเงิน E-mail : thaifmsci@gmail.com
- หลังเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ รอรับการตอบรับทางอีเมล์อีกครั้งเป็ นการลงทะเบียนครบถ้วนสมบูรณ์

QR code สาหรับแพทย์ปฏิบตั ิงาน(track 3)
ติดต่ อสารองห้ องพัก
1. หอพักและพัฒนาคณาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ราคาห้องพัก ห้องคู่ 1,500 บาท/ห้อง/คืน (ไม่มีอาหารเช้า) โดยสถาบันต้นสังกัดรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-2564545 หรื อโทร 095-5513944 Email: chula.dfd@gmail.com
2. หอพักนานาชาติศศนิเวศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ราคาห้องพัก ห้องคู่ 1,800 บาท/ห้อง/คืน (มีอาหารเช้า) โดยสถาบันต้นสังกัดรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-2183887 หรื อโทร 02-2168844 ต่อ 444 Email: sasahouse@sasin.edu
3. อาคารหอพักวิทยนิเวศน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ราคาห้องพัก ห้องเดี่ยว 900 บาท/ห้อง/คืน (ไม่มีอาหารเช้า) โดยสถาบันต้นสังกัดรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-2183010
*** กรุ ณาแจ้งว่าเป็ นผูเ้ ข้าร่ วมประชุมเวชศาสตร์ ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โครงการประชุ มวิชาการ I : หลักการเวชศาสตร์ ครอบครัว ประจาปี 2562
“Basic Concepts of Family Medicine”
ระหว่างวันที่ 1 - 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

คณบดีคณะ
ประธานอฝส.
แพทยศาสตร์ ผศ.นพ.กฤษณะ สุวรรณภูมิ
จุฬาฯ/ประธาน
ราชวิทยาลัย
แพทย์เวช
ศาสตร์
ครอบครัว
2/7/62

The whole person approach

พญ.พรจิรา ศุภราศรี
3/7/62

4/7/62

5/7/62

Family Orientation

10.40-12.00
Introduction to Family Medicine

13.00-14.20
Holistic care in ambulatory setting
(group discussion) part I

14.40-16.00
Holistic care in ambulatory setting (group
discussion) part II

พญ.พัฒน์ศรี ศรี สุวรรณ

นพ.ภรเอก มนัสวานิช/
นพ.อาทิตย์ ชัยธนสาร/
พญ.พัฒน์ศรี ศรี สุวรรณ/
พญ.สุทธ์ศรี กอแก้ววิเชียร

นพ.ภรเอก มนัสวานิช/
นพ.อาทิตย์ ชัยธนสาร/
พญ.พัฒน์ศรี ศรี สุวรรณ/
พญ.สุทธ์ศรี กอแก้ววิเชียร

Patient centered medicine

พญ.วดี วงศ์ประดิษฐ์
Family assessment

Patient-Doctor-Family relationship

นพ.กุลเชษฐ์ เกษะโกมล
Family Doctor Time Flow Chart part I

14.20-14.40 Break

9.00-10.20
Family medicine training program

12.00-13.00 Lunch

8.30-9.00
1/7/62 Opening
ceremony

10.20-10.40 Break

วันที่

Health promotion/
Disease prevention

นพ.พรชัย อนิวรรตธีระ
Family Doctor Time Flow Chart part II

พญ.จินดา อุดมปั ญญาวิทย์/
นพ.ภรเอก มนัสวานิช

นพ.ภรเอก มนัสวานิช/
พญ.สุทธ์ศรี กอแก้ววิเชียร

ผศ.ดร.นพ.อภินนั ท์ อร่ ามรัตน์/
พญ.วิศรี วายุรกุล/พญ.ปรารถนา
โกศลนาคร/พญ.สุภชั ฌา เก่งพานิ ช

ผศ.ดร.นพ.อภินนั ท์ อร่ ามรัตน์/
พญ.วิศรี วายุรกุล/พญ.ปรารถนา โกศล
นาคร/พญ.สุภชั ฌา เก่งพานิช

Primary care system in Thailand

Principle of Home Health Care

Communication Skill part I

Communication Skill part II

นพ.ธาตรี โบสิ ทธิพิเชฏฐ์

นพ.กุลเชษฐ์ เกษะโกมล

นพ.กิติพล นาควิโรจน์

นพ.กิติพล นาควิโรจน์

Difficult patients part I

Difficult patients part II

Assignment preparation

นพ.อาทิตย์ ชัยธนสาร/
นพ.เบญทวิช สุรศาสตร์พิศาล

นพ.อาทิตย์ ชัยธนสาร/
นพ.เบญทวิช สุรศาสตร์พิศาล

นพ.อาทิตย์ ชัยธนสาร/
พญ.สุทธ์ศรี กอแก้ววิเชียร

หมายเหตุ 1-4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ห้องประชุม 1210 โซน B ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมงั คลานุสรณ์ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ห้องประชุมสดศรี วงศ์ถว้ ยทอง ชั้น 18 อาคาร ภปร.

