โครงการการประชุ มวิชาการประจาปี 2562: National Conference of Family Medicine 2019
“20 ปี เวชศาสตร์ ครอบครัวไทย ร้ อยใจทีมสุ ขภาพปฐมภูมิ Primary Care in Harmony”
ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ ครอบครัวแห่ งประเทศไทย
สมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทวั่ ไป / เวชศาสตร์ ครอบครัวแห่ งประเทศไทย
โครงการแพทย์ชนบทคืนถิ่น “แพทย์ เวชศาสตร์ ครอบครัว”
ชมรมแพทย์เวชปฏิบัติครอบครัว
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุ ขภาพชุ มชน
ระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2562
ณ โรงแรม Al Meroz จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
1. หลักการและเหตุผล
เวชศาสตร์ ครอบครัวมีความสาคัญต่อระบบบริ การสุ ขภาพ โดยเฉพาะในงานบริ การระดับปฐมภูมิ ด้วยการ
ดูแลที่คานึ งถึ งการเจ็บป่ วยทางกาย ควบคู่ไปกับการใส่ ใจในความรู ้ สึกนึ กคิดของผูป้ ่ วย และบริ บทชี วิตของผูป้ ่ วย
และครอบครั ว รวมไปถึ งสิ่ งแวดล้อม ทาให้การดูแลรักษาทาได้ตรงประเด็น มีการสอดแทรกการส่ งเสริ มสุ ขภาพ
ป้ องกันโรค ในโอกาสที่เหมาะสม เพื่อสร้างสุ ขภาพของบุคคลและครอบครัว รวมไปถึ งการทางานในระดับชุ มชน
ทาให้เวชศาสตร์ครอบครัวเป็ นความหวังของระบบบริ การสุ ขภาพที่จะทาให้การดูแลปัญหาสุ ขภาพที่มีความซับซ้อน
ด้วยทรัพยากรที่จากัด มีความเป็ นไปได้
ในการทางานเวชปฏิบตั ิครอบครัวในระบบบริ การปฐมภูมิดงั กล่าวนั้น ผูใ้ ห้บริ การจาเป็ นจะต้องมีความรู้
และทักษะในหลายๆด้าน เนื่ องจากจะต้องให้การดูแลประชาชนในหลายมิ ติ ตั้งแต่การดูแลรักษาโรคและปั ญหา
สุ ขภาพที่เกิดได้กบั ผูป้ ่ วยในทุกอวัยวะ ตั้งแต่หวั จรดเท้า การดูแลที่ตอ้ งครอบคลุมทุกช่วงวัย ตั้งแต่เด็กทารกไปจนถึง
วัยชรา ก่อนที่จะเข้าสู่ ช่วงท้ายของชี วิต ครอบคลุมทุกมิติของกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ ของผูป้ ่ วย ครอบครัว
และชุมชน และยังต้องดาเนินการด้านส่ งเสริ มสุ ขภาพ ป้ องกันโรค เพื่อทาให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ลดการป่ วย
รวมไปถึงงานฟื้ นฟูสภาพเมื่อการเจ็บป่ วยมีความซับซ้อนและรุ นแรง ดังนั้นการทาเวชปฏิบตั ิครอบครัวไม่สามารถ
ให้บริ การได้โดยลาพังบุคลากรเพียงคนเดียวหรื อวิชาชี พเดี ยว แต่จาเป็ นต้องอาศัยทีมผูใ้ ห้บริ การที่ประกอบด้วย
หลายวิชาชีพ นาความรู้และทักษะที่หลากหลายมาร่ วมกันจัดบริ การ ที่เรี ยกว่าทีมสหวิชาชีพ
ในคู่มือแนวทางการดาเนิ นงานคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster, PCC) ตามนโยบายของประเทศ
มีการกาหนดสัดส่ วนที่ เหมาะสมของบุ คลากรในแต่ละวิชาชี พต่อจานวนประชากรที่ รับผิดชอบ ได้แก่แพทย์เวช
ศาสตร์ ครอบครัว ทันตแพทย์และทันตาภิบาล พยาบาลวิชาชี พ เภสัชกรและเจ้าพนักงานเภสัชกรรม นักกายภาพ
นักวิชาการสาธารณสุ ข และแพทย์แผนไทย ยังไม่รวมถึ งนักจิ ตวิทยาและนักสังคมสงเคราะห์ ที่ มีบทบาทสาคัญ
เช่นกันในงานบริ การปฐมภูมิ

ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ ครอบครั วแห่ งประเทศไทย สมาคมแพทย์เวชปฏิ บตั ิทวั่ ไป /เวชศาสตร์
ครอบครัวแห่ งประเทศไทย โครงการแพทย์ชนบทคื นถิ่ น “แพทย์เวชศาสตร์ ครอบครัว” ชมรมแพทย์เวชปฏิบตั ิ
ครอบครัว คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และมูลนิ ธิสถาบันวิจยั และพัฒนาระบบสุ ขภาพชุ มชน เห็ น
ความส าคัญของที มสหวิชาชี พในระบบบริ การปฐมภู มิ จึ งได้ร่ วมกันจัดการประชุ มวิชาการประจ าปี 2562 :
National Conference of Family Medicine ในโอกาสครบรอบ 20 ปี เวชศาสตร์ ครอบครัวในประเทศไทย ในธี ม
Primary Care Harmony ซึ่งหมายถึง ความสอดคล้องกลมกลืนในการทางานของแพทย์เวชศาสตร์ ครอบครัวกับ
ทีมสหวิชาชีพในหน่วยบริ การปฐมภูมิ รวมทั้งประชาชนและองค์กรชุมชน และความกลมกลืนกับระบบบริ การ
ในระดับที่สูงขึ้น ได้แก่ระบบบริ การทุติยภูมิและตติยภูมิดว้ ย
โดยในงาน จะมีการมอบหนังสื ออนุ มตั ิและวุ ฒิบตั ร สาขาเวชศาสตร์ ครอบครัว และประกาศนี ยบัตร
แพทย์เวชศาสตร์ ครอบครัวดีเด่น รวมทั้งสมาชิกกิตติมศักดิ์ของราชวิทยาลัยร่ วมด้วย
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเป็ นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู ้และเผยแพร่ ผลงานวิชาการของแพทย์เวชศาสตร์ ครอบครัว
และทีมสหวิชาชีพในงานบริ การปฐมภูมิ
2.2 เพื่อสร้างเครื อข่าย ส่ งเสริ มความร่ วมมือ และความเข้าใจระหว่างแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและ
ทีมสหวิชาชีพในงานบริ การปฐมภูมิทวั่ ประเทศ
2.3 เพื่อเผยแพร่ และสร้างความตระหนักถึงบทบาทและความสาคัญของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
และทีมสหวิชาชีพในระบบบริ การปฐมภูมิ
2.4 เพื่อยกย่องผูม้ ีผลงานดีเด่นด้านเวชศาสตร์ ครอบครัวและงานบริ การปฐมภูมิ อันจะทาให้
บุคลากรสาธารณสุ ข และสังคมตระหนักในความดีงามของงานเวชศาสตร์ครอบครัว
3. กลุ่มเป้าหมาย
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ เภสัชกร นักกายภาพบาบัด และบุคลากร
ทางการแพทย์ผสู ้ นใจ ผูบ้ ริ หารโรงพยาบาลและหน่วยงานต่างๆ จานวน 400 คน
ข้ าราชการ สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามสิ ทธิ และไม่ถือเป็ นวันลาเมื่อได้รับอนุมตั ิจากต้นสังกัด
4. วิธีการดาเนินงาน
4.1 ทาคาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดงานและจัดทาโครงการ
4.2 ประชุมคณะอนุกรรมการจัดงานเพื่อเตรี ยมจัดการประชุมวิชาการจานวน 4 ครั้ง
4.3 ประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้ าหมายเพื่อเชิญชวนมาร่ วมงานและร่ วมส่ งผลงานวิชาการ
4.4 ติดต่อ เชิ ญวิทยากร แขกผูม้ ีเกียรติ องค์กรภาคีเครื อข่าย
4.5 จัดการประชุมวิชาการตามกาหนดการ
4.6 สรุ ปรวบรวมเนื้อหาจากการประชุมและประเมินผล
5. กาหนดการและสถานทีจ่ ัดประชุ ม
ประกอบด้วยการประชุมวิชาการ การนาเสนอผลงานวิจยั ด้วยโปสเตอร์ และ oral presentation การมอบ
หนังสื ออนุมตั ิและวุฒิบตั ร และประกาศนียบัตรแพทย์เวชศาสตร์ ครอบครัวดีเด่น สาขาเวชศาสตร์ ครอบครัวใน
ระหว่างวันที่ 27 – 29 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรม Al Meroz จังหวัดกรุ งเทพมหานคร ตามตารางที่แนบมา

6. ผลทีค่ าดว่ าจะได้ รับ
6.1 เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู ้และเผยแพร่ ผลงานวิชาการของแพทย์เวชศาสตร์ ครอบครัวและ
ทีมสหวิชาชีพในงานบริ การปฐมภูมิ
6.2 เกิดความสามัคคีและความเข้มแข็งในเครื อข่ายแพทย์เวชศาสตร์ ครอบครัวและทีมสหวิชาชีพในงาน
บริ การปฐมภูมิทวั่ ประเทศ
6.3 เกิดความภาคภูมิใจในเกียรติและศักดิ์ศรี ของแพทย์เวชศาสตร์ ครอบครัวและทีมสหวิชาชีพในงาน
บริ การปฐมภูมิ
6.4 เพื่อนร่ วมวิชาชีพเกิดความตระหนักในความสาคัญของงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริ การปฐมภูมิ
มากขึ้น
6.5 ได้เนื้ อหาองค์ความรู ้ที่สรุ ปจากการประชุมที่สามารถนาไปเผยแพร่ ต่อได้
7. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ
7.1 ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ ครอบครัวแห่ งประเทศไทย
7.2 สมาคมแพทย์เวชปฏิบตั ิทวั่ ไป / เวชศาสตร์ ครอบครัวแห่งประเทศไทย
7.3 โครงการแพทย์ชนบทคืนถิ่น “แพทย์เวชศาสตร์ ครอบครัว”
7.4 ชมรมแพทย์เวชปฏิบตั ิครอบครัว
7.5 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
7.6 มูลนิธิสถาบันวิจยั และพัฒนาระบบสุ ขภาพชุมชน

