
        
 

การประชุมวิชาการประจำป. 2562: National Conference of Family Medicine 2019 

“20 ป. เวชศาสตรLครอบครัวไทย รTอยใจทีมสุขภาพปฐมภูมิ” 

“Primary care in harmony” 

ระหว%างวันท่ี 27-29 พฤศจิกายน 2562  ณ  โรงแรม Al Meroz กรุงเทพฯ 

---------------------------- 

 

วันพุธท่ี  27 พฤศจิกายน 2562 

 8.45-9.00 น. พิธีเปOด & Opening session  

ประธานในพิธี: รมต. กระทรวงสาธารณสุข 

กล%าวรายงาน: ประธานราชวิทยาลัยฯ 

9.00-9.30 น.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ปาฐกถาพิเศษ “Harmony in primary care”  

โดย ประธานในพิธี: รมต.กระทรวงสาธารณสุข 

9.30-9.45 น. พักรับประทานอาหารว%าง 

9.45-11.00 Plenary I: Harmony in primary care, who matters?  

รศ. นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ  มูลนิธิหมอชาวบoาน 

คุณนเรศ สงเคราะหqสุข สถาบันนานาชาติ IOGT NTO Movement สำนักงาน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตo 

นพ.สรรัตนq เลอมานุวรรัตนq   โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

11.00-12.00 Plenary II:  Community-engaged healthcare: Value-added health 

enhancement in community and by community  

นักว่ิงทีมตูน บอด้ีสแลม - Initiator of successful health promotion 

advocation                  

12.00–13.15 พักรับประทานอาหารเท่ียง และ Lunch symposium: DM new drugs 

13.15-14.00 หTอง A  

Multidisciplinary team 

Collaboration in NCD 

care: Successful 

experiences in chronic 

kidney care model 

หTอง B 

New knowledge 

multidisciplinary 

Long-term care: 

Home happily care 

in the eye of primary 

Site visit: 

13.00 -16.00 น. 

Bangkok Primary 

Care Model for 

Aging Population  



พญ.เสาวลักษณq 

ชาวโพนทอง 

พว. รัตนา อุดมสิทธิโชติ 

นส.ณัชชวรรณq รัมมะนพ 

พญ.ตรีธันวq ศรีวิเชียร 

โรงพยาบาล

พระนครศรีอยุธยา 

 

care nurse 

practitioner 

ผศ.ดร.วรรณรัตนq ลาวัง 

คณะพยาบาลศาสตรq 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

พว. สุรภา สุขสวัสด์ิ 

โรงพยาบาลสมเด็จบรม

ราชเทวี ณ ศรีราชา 

พว.วาสนา ชำนาญอักษร 

โรงพยาบาลวังน้ำเย็น 

จังหวัดสระแกoว 

ณ ศูนยqบริการ

สาธารณสุข 4 ดินแดง 

14.00-14.30  พักรับประทานอาหารว%าง 

14.30-16.30  

Workshops 

Motivational 

interviewing: applying 

specific skills in 

difficult cases 

อ.สังวรณq สมบัติใหม% 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม% 

ผศ.ดร.จิณหqจุฑา 

ดาลลาส 

คณะพยาบาลศาสตรq 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

พญ.สายรัตนq นกนoอย  

ราชวิทยาลัยแพทยq 

เวชศาสตรqครอบครัวฯ 

 

หTอง B 

14.30-15.15 

Common oral health 

problems for primary 

care team 

อ.ทพญ.ดร.มัทนา 

เกษตระทัต 

คณะทันตแพทยศาสตรq 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรq 

 

Poster presentation 

(บริเวณจัดแสดง

โปสเตอรL) 

15.15-16.30 

Polypharmacy and Drug 

interaction: Clinical 

pearl for patient safety, 

a case-based learning 

ผศ.ภก.ธนรัตนq  

สรวลเสน%หq  

ภาควิชาเภสัชกรรม 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

 

วันพฤหัสบดีท่ี 28 พฤศจิกายน 2562 



9.00-10.00 น.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                หTอง A 

Mental Health and 

Communication 

 Treatment of fixed 

mindset: a key to 

change 

อ.ดร.นพ.บดินทรq 

ทรัพยqสมบูรณq 

คณะแพทยศาสตรqศิริราช

พยาบาล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

หTอง B 

Updated Medical 

Knowledge 

Nutritional advice in 

complex chronic 

diseases 

ผศ.พญ.ดรุณีวัลยq 

วโรดมวิจิตร 

คณะแพทยศาสตรq

โรงพยาบาลรามาธิบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

หTอง C 

Research 

9.00-9.30 Research 

framework in family 

medicine and 

application 

ดร.นพ.ชัยสิริ 

อังกุระวรานนทq  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม% 

ผศ.พญ.พัชรินทรq 

ปOงเมืองแกoว 

มหาวิทยาลัยแม%ฟ�าหลวง 

ผศ. นพ.อภิชัย วรรธนะ

พิศิษฐq มหาวิทยาลัยวลัย

ลักษณq 

9.30 – 10.00 

Oral presentation 

10.00-10.30 น. พักรับประทานอาหารว%าง 

10.30-11.15 หTอง A 

Positive Parenting: 

Harmony in the 

family 

พญ.จิราภรณq อรุณากูร  

คณะแพทยศาสตรq

โรงพยาบาลรามาธิบดี 

(หมอโอ� เพจเล้ียงลูกนอก

บoาน) 

 

 

 

 

 

 

หTอง B 

Exercise Prescription 

for Individuals 

ผศ.พญ.สีขาว เช้ือปรุง 

สำนักวิชาแพทยศาสตรq 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

สุรนารี 

คุณ ธนพล วุฒิวัย 

นักกายภาพบำบัด 

FixmeClinic 

Moderator: 

พญ. ชลทิพยq ธีระชาติสกุล 

รพ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุq 

หTอง C 

Oral presentation 

(ต�อ) 



11.15-12.00 หTอง A 

Health volunteer: 

role models in 

community health 

พว. พรเพ็ญ ภัทรากร 

โรงพยาบาลบoานบึง 

จังหวัดชลบุรี 

อสม. นุชนาท ปกป�อง 

เทศบาลแสนสุข 

ผศ.ดร.พรชัย จูลเมตตq  

คณบดี คณะพยาบาล

ศาสตรq มหาวิทยาลัย

บูรพา 

 

หTอง B 

Medical cannabis 

คณะอนุกรรมการพัฒนา

หลักสูตรการใชoกัญชาทาง

การแพทยqสำหรับแพทยq

เวชศาสตรqครอบครัว 

ราชวิทยาลัยแพทยqเวช

ศาสตรqครอบครัวแห%ง

ประเทศไทย 

หTอง C 

Oral presentation 

(ต�อ) 

12.00–13.15 พักรับประทานอาหารเท่ียง และ Lunch symposium 

13.15-14.00 Keynote I: Lifestyle medicine: from theory to practice, in the way 

from treatment-based to prevention and promotion-based care  

นพ. สันตq ใจยอดศิลป�  

14.00-14.30  พักรับประทานอาหารว%าง 

14.30-16.30 Plenary III: Air pollution – PM 2.5: social-cultural impact on health 

environmental issues in healthcare   

ดร.นพ. วิรุฬ  ล้ิมสวาท สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ  

นพ.รังสฤษฎq กาญจนะวณิชยq คณะแพทยศาสตรq มหาวิทยาลัยเชียงใหม%  

Plenary IV: พรบ. ระบบสุขภาพปฐมภูมิ:ความฝ�น ความหวัง หรืออุปสรรค? 

นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ   ผูoอำนวยการสำนักสนับสนุนระบบบริการปฐมภูมิ  

คุณกรรณิการq กิจติเวชกุล  กรรมการหลักประกันสุขภาพ แกนนำกลุ%มคนรัก

หลักประกันสุขภาพ 

ผูoดำเนินรายการ: นพ. อนุวัตร แกoวเชียงหวาง  อนุกรรมการวิชาการ ราชวิทยาลัย

แพทยqเวชศาสตรqครอบครัว   

18.00 – 21.00 Welcome party 

 

 

 



 

 

 

วันศุกรLท่ี 27 พฤศจิกายน 2562 

 9.00-10.00 น. ห้อง A 
Health System and 
Community Health 

Community 
rehabilitation 

ผศ.ดร.พญ.ศิรินาถ ตงสริิ 
คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม 

นายอนนัต์ แสงบญุ อดีต
ผู้ใหญ่บ้าน ต.ชมภ ูอ.

สารภี จ.เชียงใหม ่
คณุนภนาท อนพุงศ์พฒัน์  
นกัประวติัศาสตร์ มลูนิธิ
เครือขา่ยพฒันาศกัยภาพ

ผู้ นําการสร้างสขุภาวะ 
นพ.กิตติ โลส่วุรรณรักษ์  
ผู้ อํานวยการโรงพยาบาล

คเูมือง จงัหวดับรีุรัมย์ 

หTอง B 

Education 

 

Interprofessional 

Education (IPE) 

ศ.คลินิก นพ. สุวัฒนq 

เบญจพลพิทักษq 

คณะแพทยศาสตรq รพ. 

รามาธิบดี 

คณะเภสัชศาสตรq 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ผศ. ภญ. ชนัตถา พลอย

เล่ือมแสง 

คณะเภสัชศาสตรq 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

หTอง C 

Workshop 

 

Nonviolence 

communication 

(NVC) workshop: รูTใจ

เรา เขTาใจผูTรับบริการ 

ดTวยการส่ือสารเพ่ือสาน

สัมพันธL 

คุณกัญญา ลิขนสุทธ์ิ 

สถาบันส่ือสารสานสัมพันธq 

(Collaborative 

Communication 

Institute : CCI 

Thailand) 

10.00-10.30 พักรับประทานอาหารว%าง 

10.30-11.15 Community-based 

palliative care: 

ผศ.ดร.ยุพิน ถนัดวณิชยq คณะ

พยาบาลศาสตรq มหาวิทยาลัย

บูรพา 

พญ. นวลจันทรq หวังศุภดิลก 

แพทยqเวชศาสตรqครอบครัว 

รพ.หาดใหญ% 

พว. อารดา แลมีซอ ศูนยqดูแล

ต%อเนื่อง งาน palliative care 

โรงพยาบาลยะรัง 

 

Humanize health care 

& new teaching 

Methods for family 

physician in the 

changing world. 

นพ.สตางคq ศุภผล 

นพ.สุธี สุดดี 

Nonviolence 

communication 

(NVC) workshop: รูTใจ

เรา เขTาใจผูTรับบริการ 

ดTวยการส่ือสารเพ่ือสาน

สัมพันธL 

(ต%อ) 



11.15-12.00 Primary care in 

Thailand 4.0: What 

should be changed?     

(Information 

Technology- PCC link 

and Social Media : 

National Plan  & 

Work  Local 

Community) 

นพ.ไพฑูรยq อ%อนเกตุ  

สำนักสนับสนุนระบบ

บริการปฐมภูมิ 

ดร.พญ.ประกายทิพยq 

สุศิลปะรัตนq 

โรงพยาบาล

พระนครศรีอยุธยา 

Continuous Medical 

Education: Royal 

College E-learning 

system: results from 

the piloting phase 

ดร.พญ. อิสราภรณq 

เทพวงษา 

และทีมนำร%องพัฒนา

ระบบ E-Learning เขต  1 

Nonviolence 

communication 

(NVC) workshop: รูTใจ

เรา เขTาใจผูTรับบริการ 

ดTวยการส่ือสารเพ่ือสาน

สัมพันธL 

(ต%อ) 

12.00–13.15 พักรับประทานอาหารเท่ียง และ Lunch symposium 

    13.15-14.00 Keynote II: Family doctor in the changing world ผูoนำแห%งการเปล่ียนแปลง 

นพ. สิริชัย นามทรรศนียq 

14.00-14.30  พักรับประทานอาหารว%าง 

14.00-15.00 พิธีมอบรางวัลแพทยqดีเด%น/แพทยqกิตติมศักด์ิ 

15.00-16.30 พิธีมอบหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร 

 


