
 
 

โครงการประชุมวชิาการ I : หลกัการเวชศาสตร์ครอบครัว ประจ าปี 2562 

โดย ราชวทิยาลยัแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย 

หลกัการและเหตุผล 
 เวชศาสตร์ครอบครัว เป็นสาขาเฉพาะทางการแพทย์ท่ีให้การบริบาลปฐมภูมิท่ีเน้นการบริบาลผูป่้วยเป็น
ศูนยก์ลาง ในเวชปฏิบติัการให้ความส าคญัดา้นกระบวนการบริบาลมีความส าคญั กระบวนการดงักล่าวประกอบดว้ยการ
ดูแลความเจ็บป่วยการดูแลโรค การเข้าใจความคิด ความรู้สึก การปฏิบติัภารกิจในชีวิตประจ าวนัของผูป่้วย การให้
ความรู้  การป้องกนัโรค การคน้หาความเจ็บป่วยท่ีซ่อนเร้น รวมถึงการหล่อหลอมความสัมพนัธ์ระหวา่งแพทยแ์ละผูป่้วย  
ตลอดจนครอบครัวและสังคมของผูป่้วย เพื่อการบริบาลสุขภาพระดบัปฐมภูมิให้แก่ผูป่้วย ครอบครัว และชุมชน  
 เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของแพทยป์ระจ าบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว จึงได้จดัการประชุมเชิง
ปฏิบติัการคร้ังน้ีข้ึน เพื่อเป็นการสร้างความเขา้ใจแนวคิดหลกัการและเน้ือหาส าคญัของเวชศาสตร์ครอบครัว และเป็น
เวทีการแลกเปล่ียนความรู้ประสบการณ์ของแพทย ์แพทยป์ระจ าบา้น แพทยป์ฏิบติังาน และอาจารยจ์ากสถาบนัต่าง ๆ 
และเตรียมความพร้อมส าหรับการเรียนการสอนแพทยป์ระจ าบา้นตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม 

วตัถุประสงค์เพือ่ให้ผู้เข้าอบรมสามารถ 

1. อธิบายหลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยเ์วชศาสตร์ครอบครัว 
2. อธิบายหลกัการเวชศาสตร์ครอบครัวของประเทศไทยและสากล 
3. อธิบายหลกัการดูแลผูป่้วยตามแนวคิดเวชศาสตร์ครอบครัว  
4. อธิบายการประเมินครอบครัว เคร่ืองมือทางเวชศาสตร์ครอบครัว และการประยกุตใ์ช ้ 
5. อธิบายหลกัการดูแลผูป่้วยท่ีบา้น  
6. บนัทึก และเขียนรายงานการดูแลผูป่้วยอยา่งต่อเน่ือง ตามแนวคิดเวชศาสตร์ครอบครัว ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
7. อธิบายระบบการดูแลปฐมภูมิ ของประเทศไทยได ้
8. อธิบายหลกัการการดูแลผูป่้วยท่ีมีความซบัซอ้น (Difficult patient) เบ้ืองตน้ได ้ 
9. แสดงทกัษะการส่ือสาร (Communication skill) ท่ีเหมาะสมได ้

วธีิการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 

1. การบรรยาย 
2. กิจกรรมเสวนาวชิาการ 
3. กลุ่มสัมพนัธ์ 

 
 
 



โดยจดักิจกรรมต่อเน่ือง 5 วนั ในประเด็นความรู้ท่ีเป็นหลกัแนวคิดเวชศาสตร์ครอบครัว ตามล าดบัดงัน้ี  
วนัท่ี 1  Welcome and introduction  
วนัท่ี 2 Principle of family medicine  
วนัท่ี 3 Family assessment  
วนัท่ี 4 Home visit  
วนัท่ี 5 Difficult patient  

ผู้เข้าอบรม 

แพทยป์ระจ าบา้น และแพทยป์ฏิบติังานเพื่อการสอบวุฒิบตัร สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว แพทยท์ัว่ไปและ
แพทยท่ี์สนใจจากทัว่ประเทศ  (จ านวน 220 คน) 

ระยะเวลาและสถานทีก่ารจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

 วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 1873 ถนนพระราม 4 แขวงปทุมวนั 
เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
1-4  กรกฎาคม พ.ศ. 2562  หอ้งประชุม 1210 โซน B ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมงัคลานุสรณ์  
5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  หอ้งประชุมสดศรี วงศถ์ว้ยทอง ชั้น 18 อาคารภปร. 

ค่าลงทะเบียน(ไม่รวมค่าทีพ่ัก / ไม่รวมค่าเดินทาง) 

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

ขั้นตอนการลงทะเบียน 

ลงทะเบียนผ่านทางระบบออนไลน์ เท่านั้น กรุณาโอนค่าลงทะเบียนตามอัตราที่ก าหนดไว้ เขา้บญัชีออมทรัพย ์
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนเพชรบุรีตดัใหม่ ช่ือบญัชี “ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวฯ อบรมวิชาการ” เลขท่ี 
041-0-05841-6 ( สามารถโอนผ่านระบบ Internet banking หรือ ATM ก็ได้ แต่ให้มีหลกัฐานแสดงการโอนเงิน ระบุช่ือ 
ผู้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมไว้บนหลกัฐาน ) ภายในวนัที ่25 มิถุนายน 2562 

ผู้รับผดิชอบโครงการ    

คณะท างานโครงการประชุมวชิาการ I : หลกัการเวชศาสตร์ครอบครัว ประจ าปี พ.ศ. 2562 

คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว 

ราชวทิยาลยัแพทยเ์วชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย  

ผู้สนับสนุนโครงการ    

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 

 



ขั้นตอนการลงทะเบียนส าหรับแพทย์ประจ าบ้าน แพทย์ใช้ทุนประจ าสาขา  

-  กรอกรายละเอียดท่ี shorturl.at/erEP9 

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

 

 

 

QR code ส าหรับแพทยป์ระจ าบา้น 

ขั้นตอนการลงทะเบียนส าหรับแพทย์ปฏิบัติงาน เพือ่การสอบวุฒิบัตรฯ ( track 3 ) 

-  กรอกรายละเอียดท่ี shorturl.at/bgoP1 

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

 

 

 

QR code ส าหรับแพทยป์ฏิบติังาน(track 3) 

ติดต่อส ารองห้องพกั  

1. หอพกัและพฒันาคณาจารย ์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

ราคาหอ้งพกั  ห้องคู ่1,500  บาท/หอ้ง/คืน (ไม่มีอาหารเชา้) โดยสถาบนัตน้สังกดัรับผิดชอบค่าใชจ่้าย 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-2564545 หรือโทร 095-5513944 Email: chula.dfd@gmail.com 

2. หอพกันานาชาติศศนิเวศ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ราคาหอ้งพกั  ห้องคู่ 1,800  บาท/หอ้ง/คืน (มีอาหารเชา้) โดยสถาบนัตน้สังกดัรับผดิชอบค่าใชจ่้าย 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-2183887 หรือโทร 02-2168844 ต่อ 444 Email: sasahouse@sasin.edu      

3.    อาคารหอพกัวทิยนิเวศน์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ราคาหอ้งพกั ห้องเด่ียว 900 บาท/หอ้ง/คืน (ไม่มีอาหารเชา้) โดยสถาบนัตน้สังกดัรับผิดชอบค่าใชจ่้าย 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-2183010 

*** กรุณาแจง้วา่เป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

mailto:thaifmsci@gmail.com
mailto:thaifmsci@gmail.com
mailto:chula.dfd@gmail.com
mailto:sasahouse@sasin.edu


โครงการประชุมวชิาการ I : หลกัการเวชศาสตร์ครอบครัว ประจ าปี 2562 
“Basic Concepts of Family Medicine” 

ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม  พ.ศ. 2562 ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
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Family medicine training program Introduction to Family Medicine Holistic care in ambulatory setting 
(group discussion) part I 

Holistic care in ambulatory setting (group 
discussion) part II 

คณบดีคณะ
แพทยศาสตร์ 
จุฬาฯ/ประธาน
ราชวทิยาลยั
แพทยเ์วช
ศาสตร์
ครอบครัว 

ประธานอฝส. 
ผศ.นพ.กฤษณะ สุวรรณภูมิ 

พญ.พฒัน์ศรี ศรีสุวรรณ นพ.ภรเอก มนสัวานิช/ 
นพ.อาทิตย ์ชยัธนสาร/ 
พญ.พฒัน์ศรี ศรีสุวรรณ/ 
พญ.สุทธ์ศรี กอแกว้วเิชียร 

นพ.ภรเอก มนสัวานิช/ 
นพ.อาทิตย ์ชยัธนสาร/ 
พญ.พฒัน์ศรี ศรีสุวรรณ/ 
พญ.สุทธ์ศรี กอแกว้วเิชียร 

2/7/62  The whole person approach Patient centered medicine Patient-Doctor-Family relationship Health promotion/ 
Disease prevention 

พญ.พรจิรา ศุภราศรี พญ.วดี วงศป์ระดิษฐ ์ นพ.กลุเชษฐ ์เกษะโกมล นพ.พรชยั อนิวรรตธีระ 
3/7/62  Family Orientation Family assessment Family Doctor Time Flow Chart part I Family Doctor Time Flow Chart part II 

พญ.จินดา อุดมปัญญาวทิย/์ 
นพ.ภรเอก มนสัวานิช 

นพ.ภรเอก มนสัวานิช/ 
พญ.สุทธ์ศรี กอแกว้วเิชียร 

ผศ.ดร.นพ.อภินนัท ์อร่ามรัตน์/ 
พญ.วศิรี วายรุกลุ/พญ.ปรารถนา 
โกศลนาคร/พญ.สุภชัฌา เก่งพานิช 

ผศ.ดร.นพ.อภินนัท ์อร่ามรัตน์/ 
พญ.วศิรี วายรุกลุ/พญ.ปรารถนา โกศล
นาคร/พญ.สุภชัฌา เก่งพานิช 

4/7/62  Primary care system in Thailand Principle of Home Health Care Communication Skill part I Communication Skill part II 

นพ.ธาตรี โบสิทธิพิเชฏฐ ์ นพ.กลุเชษฐ ์เกษะโกมล นพ.กิติพล นาควโิรจน ์ นพ.กิติพล นาควโิรจน ์
5/7/62  Difficult patients part I Difficult patients part II  Assignment preparation  

นพ.อาทิตย ์ชยัธนสาร/ 
นพ.เบญทวชิ สุรศาสตร์พิศาล 

นพ.อาทิตย ์ชยัธนสาร/ 
นพ.เบญทวชิ สุรศาสตร์พิศาล 

นพ.อาทิตย ์ชยัธนสาร/ 

พญ.สุทธ์ศรี กอแกว้วเิชียร 

 

หมายเหตุ     1-4  กรกฎาคม พ.ศ. 2562  หอ้งประชุม 1210 โซน B ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมงัคลานุสรณ์     5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  หอ้งประชุมสดศรี วงศถ์ว้ยทอง ชั้น 18  อาคาร ภปร.  


