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กำรประชุมวิชำกำรประจ ำปี 2562: National Conference of Family Medicine 2019 
“20 ปี เวชศำสตร์ครอบครัวไทย ร้อยใจทีมสุขภำพปฐมภูมิ” 

“Primary Care in Harmony” 
ระหว่ำงวันที่ 27-29 พฤศจิกำยน 2562  ณ  โรงแรม Al Meroz กรุงเทพฯ 

 
วันพุธที่  27 พฤศจิกำยน 2562 
 8.45-9.00 น. พิธีเปิด & Opening Session  

ประธานในพิธ:ี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
กล่าวรายงาน: ประธานราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย 

9.00-9.30 น.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ปำฐกถำพิเศษ “Harmony in Primary Care”  
โดย ประธานในพิธี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

9.30-9.45 น. พักรับประทานอาหารวา่ง 
9.45-11.00 น. Plenary I: Harmony in Primary Care, Who Matters?  

•  รศ. นพ.สุรเกียรติ อาชานานภุาพ  มูลนิธิหมอชาวบา้น 
•  คุณนเรศ สงเคราะห์สุข สถาบันนานาชาติ IOGT NTO Movement ส านักงานภูมิภาคเอเชยี 
   ตะวันออกเฉียงใต้ 
•  นพ.สรรัตน์ เลอมานวุรรัตน์   โรงพยาบาลมหาราชนครราชสมีา 

11.00-12.00 น. Plenary II :  Community-engaged Healthcare: Value-added Health Enhancement 
in Community and by Community  
•  นายอาทวิราห์ คงมาลยั - ตูน บอดี้สแลม - Initiator of successful health promotion 
   advocation                  

12.00–13.15 น. พักรับประทานอาหารเที่ยง และ Lunch symposium: DM new drugs 
13.15-14.00 น. ห้อง A  

Multidisciplinary Team 
Plenary 3 Collaboration 
in NCD Care: Successful 
Experiences in Chronic 

Kidney Care Model 
•  พญ.เสาวลักษณ ์ชาวโพนทอง 
•  นส.รัตนา อุดมสิทธิโชค 
•  นส. ณัชชวรรณ์ รัมมะนพ 
•  พญ.ตรีธันว์ ศรีวิเชียร 
 โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 

 
 

 

ห้อง B 
New Knowledge 
Multidisciplinary 

Long-term Care: Home 
Happily Care in the Eye of 

Primary Care Nurse 
Practitioner 

•  ผศ.ดร.วรรณรัตน์ ลาวัง 
   คณะพยาบาลศาสตร ์
   มหาวิทยาลยับูรพา 
•  นางสาวสุรภา สุขสวสัดิ ์ 
  โรงพยาบาลสมเด็จบรมราชเทวี 
  ณ ศรีราชา 
•  นางสาววาสนา ช านาญอักษร 
   รพ.วังน้ าเย็น จ.สระแก้ว 

Site Visit: 
13.00 -16.00 น. 

Bangkok Primary Care 
Model for Ageing 

Population: Life and 
Experience of Family 

Care Team in 
Metropolitan Area 

ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 
ดินแดง 
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14.00-14.30 น. พักรับประทานอาหารวา่ง 
14.30-16.30 น. ห้อง A 

Workshops 
Motivational Interviewing: 
Applying Specific Skills in 

Difficult Cases 
•  อ. สังวรณ์ สมบัติใหม่  
   มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
•  ผศ.ดร.จิณห์จุฑา ดาลลาส 
   คณะพยาบาลศาสตร์      
   มหาวิทยาลยับูรพา 
•  พญ.สายรัตน์ นกน้อย 
   กรรมการฝ่ายวิชาการ 
   ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร ์
   ครอบครัวฯ 

ห้อง B 
14.30-15.15 น. 

Common Oral Health 
Problems for Primary Care 

Team 
•  อ.ทพญ.ดร. มัทนา เกษตระทตั 
   คณะทันตแพทยศาสตร ์
   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

 

Poster Presentation 
(บริเวณจัดแสดงโปสเตอร์) 

 

15.15-16.30 น. 
Polypharmacy and Drug 
Interaction: Clinical Pearl 
for Patient Safety, a Case-

based Learning 
•  ผศ.ภก.ธนรัตน์ สรวลเสน่ห์  
   ภาควิชาเภสชักรรม 
   มหาวิทยาลยัมหิดล 

 

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกำยน 2562 

9.00-10.00 น.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ห้อง A 
Mental Health and 

Communication 
Treatment of Fixed 

Mindset: a Key to Change 
• ดร.นพ.บดินทร ์ทรัพย์สมบูรณ์ 
  คณะแพทยศาสตร์  
  ศิริราชพยาบาล 

ห้อง B 
Updated Medical 

Knowledge 
Nutritional Advice in 

Complex Chronic Diseases 
•  ผศ.พญ.ดรุณีวัลย ์วโรดมวิจิตร 
   คณะแพทยศาสตร์ 
   โรงพยาบาลรามาธบิดี 

ห้อง C 
Research 

9.00-9.30น.  
Research Framework in 
Family Medicine and 

Application 
•  ดร. นพ. ชัยสิร ิ 
   อังกุระวรานนท ์
   มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
•  ผศ. พญ. พัชรินทร ์ 
   ปิงเมืองแก้ว 
   มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 
•  ผศ. นพ. อภิชัย  
   วรรธนะพิศิษฐ ์
   มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

9.30 – 10.00 
Oral Presentation 

10.00-10.30 น. พักรับประทานอาหารวา่ง 
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10.30-11.15 น. ห้อง A 
Positive Parenting: 

Harmony in the Family 
•  พญ.จิราภรณ์ อรุณากูร 
   คณะแพทยศาสตร์  
   โรงพยาบาลรามาธบิด ี
( หมอโอ๋ เพจเลี้ยงลูกนอกบ้าน) 

 
 

ห้อง B 
Exercise Prescription for 

Individuals 
•  ผศ.พญ.สีขาว เชื้อปรุง 
   ส านักวชิาแพทยศาสตร์  
   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 
•  คุณ ธนพล วฒุิวัย 
   นักกายภาพบ าบัด FixmeClinic 
   Moderator:  
   พญ. ชลทิพย์ ธีระชาติสกุล 
   โรงพยาบาลยางตลาด 
   จ. กาฬสินธุ ์

ห้อง C 
Oral Presentation 

(ต่อ) 

11.15-12.00 น. ห้อง A 
Health Volunteer: Role 
Models in Community 

Health 
•  คุณพรเพ็ญ ภัทรพร 
   โรงพยาบาลบ้านบงึ  
   จังหวัดชลบุรี 
•  อสม. นุชนาท ปกป้อง 
   เทศบาลแสนสุข 
•  ผศ.ดร.พรชัย จูลเมตต์   
   คณบดี คณะพยาบาลศาสตร ์
   มหาวิทยาลยับูรพา 

ห้อง B 
Medical Cannabis 

คณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสตูร
การใช้กัญชาทางการแพทย์
ส าหรับแพทย์เวชศาสตร์

ครอบครัว 
ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัวแห่งประเทศไทย 

ห้อง C 
Oral Presentation 

(ต่อ) 

12.00–13.15 น. พักรับประทานอาหารเที่ยง และ Lunch symposium 
13.15-14.00 น. Keynote I: Lifestyle Medicine: from Theory to Practice, in the Way from 

Treatment-based to Prevention and Promotion-based Care  
•  นพ. สันต์ ใจยอดศิลป ์

14.00-14.30 น. พักรับประทานอาหารวา่ง 
14.30-16.30 น. Plenary III:  Air Pollution – PM 2.5: Social-cultural Impact on Health 

Environmental Issues in Healthcare   
•  ดร.นพ. วิรุฬ  ลิ้มสวาท ส านกัวิจัยสังคมและสุขภาพ  
•  นพ. รังสฤษฎ์ กาญนจะวณชิย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

Plenary IV:  พระรำชบัญญัตริะบบสุขภำพปฐมภูมิ: ควำมฝัน ควำมหวัง หรืออุปสรรค? 
•  นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ   ผู้อ านวยการส านักสนบัสนนุระบบบริการปฐมภูมิ  
•  คุณกรรณิการ ์กิจติเวชกุล  กรรมการหลักประกันสุขภาพ แกนน ากลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ 
    ผู้ด าเนนิรายการ: นพ. อนุวัตร แก้วเชียงหวาง  อนุกรรมการวิชาการ  
    ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวฯ   

18.00-21.00 น. Welcome Party 
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วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกำยน 2562 
 9.00-10.00 น. ห้อง A 

Health System and 
Community Health 

Community 
Rehabilitation 

•  ผศ.ดร.พญ.ศิรินาถ ตงศิริ 
   คณะแพทยศาสตร์ 
   มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
•  นายอนนัต์ แสงบุญ  
   อดีตผู้ใหญ่บ้าน ต.ชมภู  
   อ.สารภี จ.เชียงใหม ่
•  คุณนภนาท อนุพงศ์พฒัน์  
   นักประวัติศาสตร์  
   มูลนิธิเครือข่ายพัฒนา 
   ศักยภาพผู้น าการสร้างสุข 
   ภาวะ 
•  นพ.กิตติ โล่สวุรรณรักษ์ 
   ผู้อ านวยการโรงพยาบาล 
   คูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 

ห้อง B 
Education 

Interprofessional 
Education (IPE) 

•  ศ.คลินิก นพ.สุวัฒน ์
   เบญจพลพิทักษ ์
   คณะแพทยศาสตร์  
   โรงพยาบาลรามาธบิด ี
•  ผศ. ภญ. ชนัตถา  
   พลอยเลื่อมแสง 
   คณะเภสัชศาสตร์ 
   มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

ห้อง C 
Workshop 

Nonviolence 
Communication (NVC) 
Workshop : รู้ใจเรำ เข้ำใจ
ผู้รับบริกำร ด้วยกำรสื่อสำร

เพื่อสำนสัมพันธ์ 
•  คุณกัญญา ลิขนสทุธิ ์
   สถาบนัสื่อสารสาน 
   สัมพันธ์ (Collaborative  
   Communication  
   Institute : CCI Thailand) 

10.00-10.30 น. พักรับประทานอาหารวา่ง 

10.30-11.15 น. Community-based 
Palliative Care: 

•  ผศ.ดร. ยุพิน ถนัดวณิชย ์
   คณะพยาบาลศาสตร์  
   มหาวิทยาลยับูรพา 
•  พญ.นวลจันทร์ หวังศุภดิลก  
   แพทย์เวชศาสตร ์
   ครอบครัว รพ.หาดใหญ่ 
•  คุณอารดา แลมีซอ 
  พยาบาลวชิาชีพ ศูนย์ดูแล 
  ต่อเนื่อง งาน palliative  
  care โรงพยาบาลยะรัง 

Humanize Health Care & 
New Teaching Methods 
for Family Physician in 
the Changing World 

•  นพ.สตางค์ ศุภผล 
•  นพ.สุธี สุดด ี

 

Nonviolence 
Communication (NVC) 

Workshop:  
รู้ใจเรำ เข้ำใจผู้รับบริกำร ด้วย

กำรสื่อสำร 
เพื่อสำนสัมพันธ์ 

(ต่อ) 
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11.15-12.00 น. Primary Care in Thailand 
4.0    :  

What Should be 
Changed?   (Information 
Technology- PCC Link 

and Social Media : 
National Plan  & Work  

Local Community) 
•  นพ. ไพฑูรย์ อ่อนเกตุ 
   ส านักสนับสนนุระบบบริการ 
   ปฐมภูมิ 
•  ดร. พญ. ประกายทิพย ์
   สุศิลปะรัตน ์
   รพ. พระนครศรีอยุธยา 

Continuous Medical 
Education: Royal College 

E-learning System: 
Results from the  
Piloting Phase 

•  ดร.พญ. อิสราภรณ์ เทพวงษา 
   และทีมน าร่องพัฒนา 
  ระบบ E-Learning เขต 1 

Nonviolence 
Communication (NVC) 

Workshop:  
รู้ใจเรำ เข้ำใจผู้รับบริกำร ด้วย

กำรสื่อสำร 
เพื่อสำนสัมพันธ์ 

(ต่อ) 

12.00–13.15 น. พักรับประทานอาหารเที่ยง  และ Lunch symposium 
13.15-14.00 น. Keynote II: Family Doctor in the Changing World  

ผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลง    
•  นพ. สิริชัย นามทรรศนีย ์

14.00-14.30 น. พักรับประทานอาหารวา่ง 

14.00-15.00 น. พิธีมอบรางวัลแพทย์ดีเด่น/แพทย์กิตติมศักดิ์ 

15.00-16.30 น. พิธีมอบหนังสืออนุมัติและวุฒบิตัร 

 


