
 
 
 
 
 

การประชุมเชิงปฏิบัติการส าหรับแพทย์ประจ าบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวชั้นปีท่ี 2: 
Complex Issues in Family Medicine 

หลักการและเหตุผล 
         การประชุมเชิงปฏิบัติการเป็นกิจกรรมหนึ่งในหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขาเวชศาสตร์

ครอบครัวซึ่ง  เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความตระหนักและความเข้าใจด้านแนวคิด หลักการและเนื้อหาส าคัญของเวช
ศาสตร์ครอบครัวแก่แพทย์ประจ าบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ตลอดจนเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์
ของแพทย์ประจ าบ้านและอาจารย์จากต่างสถาบัน 

 โดยคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ราชวิทยาลัยแพทย์ เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทยมุ่งเน้น
เนื้อหาให้ครอบคลุมหลักการ (Principles) ทั้ง 3 ประการของเวชศาสตร์ครอบครัวโดยแต่ละครั้งจะมีเนื้อหาตามความ
ตื้นลึกขององค์ความรู้เจตคติและทักษะที่จ าเป็นส าหรับแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวต่อยอดจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ครั้งที่ 1 ในปีที่ผ่านมา ยึดตามหลักการของ Doctor-patient-family relationships, High quality primary care 
provider for all age groups และ Community and population-based practice 
 

วัตถุประสงค์  
 เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมสามารถ 

1. ประยุกต์ใช้ความรู้ที่ทันสมัยและมีหลักฐานเชิงประจักษ์ ในการให้การดูแลในลักษณะผสมผสาน แก่ผู้ป่วยโรค
เรื้อรังท่ีพบบ่อย ให้ค าแนะน าและการดูแลแก่บุคคลและครอบครัว ในประเด็นปัญหาที่ซับซ้อน (Complex 
issues) ที่พบได้ในทางเวชปฏิบัติครอบครัว 

2. มีความรู้ความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการดูแลผู้ป่วยในระยะต่างๆ ของชีวิต ได้แก่ วัยเด็ก วัยรุ่น  ชวีิตคู่
ระยะใกล้ตาย 

3. มีความรู้ความสามารถในการดูแลปัญหาสุขภาพทางเพศและกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ  
4. ประยุกต์น าความรู้ไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหายุ่งยากและความรุนแรงในครอบครัว 
5. มีความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยที่ติดยาเสพติดและประยุกต์ใช้หลักการใช้แรงจูงใจในการดูแลผู้ป่วย 
6. มีความรู้ด้านการตรวจสุขภาพประจ าปี (Periodic Health Examination) 
7. มีความรู้ ทักษะการกระบวนการตรวจสอบการวิจัยอย่างมีระบบ และด้วยความระมัดระวัง เพื่อพิจารณาว่า

งานวิจัยนั้นมีความน่าเชื่อถือ (Critical Appraisal)  
8. สามารถน าความรู้ไปวิเคราะห์ปัญหาและด าเนินการแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชนที่ปฏิบัติงานได้ 

 

กลุ่มเป้าหมาย 
 แพทย์ประจ าบ้าน/แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือสอบวุฒิบัตร สาขาเวชศาสตร์ครอบครัวชั้นปีที่ 2 จ านวน 290 คน 
 

วิธีจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ:  
1. กระบวนการหลักเป็นกระบวนการที่เป็น Active learning และ Experiential learning  



2. ใช้กิจกรรมต่างๆลักษณะกิจกรรมกลุ่มด้วยการจ าลองสถานการณ์จริงให้ศึกษาอภิปรายวิจารณ์สรุปและ
บรรยายเนื้อหาเพ่ิมเติมตามความจ าเป็น 

 

วัน เวลา และสถานที่ 
ระหว่างวันที่ 7 - 11 กันยายน 2563 ณ ห้องมงกุฎเพชร1-3 โรงแรมโฆษะ อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

 

ค่าลงทะเบียน (ไม่รวมค่าที่พัก และ ค่าเดินทาง) 

 แพทย์ประจ ำบ้ำน  แพทย์ใช้ทุนประจ ำสำขำ    คนละ 6,000  บำท  
 แพทย์ทั่วไป แพทย์ปฏิบัติงำน เพื่อกำรสอบวุฒิบัตรฯ (INSERVICE) คนละ  8,000  บำท 
 

ช ำระเงินผ่ำนบัญชีออมทรัพย์ ธนำคำรกรุงไทย สำขำถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ชื่อบัญชี “รำชวิทยำลัยแพทย์เวช
ศำสตร์ครอบครัวฯ อบรมและสอบ” เลขที่บัญชี 041- 0 – 18424 - 1 แล้วส่งเอกสำรหลักฐำนกำรช ำระเงินในขั้นตอน
ลงทะเบียนใน google form สามารถโอนผ่าน netbank  ATM หรือ หน้าเคาท์เตอร์ธนาคารได้  โดยให้เตรียมหลักฐาน
การโอนเงินเป็นไฟล์ก่อนการลงทะเบียนบันทึกข้อมูล **ควรเป็นไฟล์ pdf หรือ jpg  และในหลักฐานควรมีชื่อผู้เข้า
อบรมแจ้งไว้ด้วย เป็นการเขียนก ากับเพ่ิมเติมก็ได้   
 

การลงทะเบียน 

ขั้นตอนการลงทะเบียนการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 ประจ าปี 2563  

ขั้นตอนการลงทะเบียน  

-  โอนค่ำลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุม ตำมอัตรำค่ำลงทะเบียนที่ก ำหนดไว้  
-  กรอกรำยละเอียด พร้อมหลักฐำนกำรโอนเงินที่     https://forms.gle/nseNdvAAg1DaSHax9 หรือ scan QR 
code นี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ด ำเนินกำรลงทะเบียนให้แล้วเสร็จภำยในวันที่ 31 สิงหำคมนี้ เพ่ือรำชวิทยำลัยฯ ด ำเนินกำรตรวจสอบข้อมูล
ก่อนวันประชุม  

ผู้รับผิดชอบ  
(1) กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น  
(2) ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(3) คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว 
(4) ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย 

https://forms.gle/nseNdvAAg1DaSHax9


การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2  “Complex Issues in Family Medicine” 
ส าหรับแพทย์ประจ าบ้านและแพทย์ปฏิบัติงาน สาขาเวชศาสตร์ครอบครัวชั้นปีที่ 2  

ระหว่างวันที่ 7 - 11  กันยายน 2563  ณ  โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น 

 

วัน – เวลา 8.30 - 8.45 น. 9.00 - 10.30 น. 10.30 - 12.00น. 
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13.00 - 14.30น. 14.30 - 16.00 น. 

จันทร์ 
7 ก.ย.63 

Registration Leadership in 
district health system 

พญ.รุจิราลักขณ์ พรหมเมือง 
ผศ.ดร.นพ.ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ ์

Care of Child & 
adolescent 

ผศ.พญ.วริศรา ลุวีระ 
พญ.พรปวีณ์ พฤกษ์ปิติกุล 

Sexual health 
นพ.นิทิกร สอนชา 

พญ.รัดเกล้า ฤกษ์รุจิพิมล 

Care of Couple 
นพ.นิทิกร สอนชา 

พญ.รัดเกล้า ฤกษ์รุจิพิมล 
Opening 

Ceremony 

อังคาร 
8 ก.ย.63 

Registration 

Research formation in 
primary care 

ดร.นพ.ธรรมสรณ์ จีรอ าพรวัฒน ์

พญ.ณิชารัฐ   สว่างโรจน์ 

Research formation in 
primary care 

ดร.นพ.ธรรมสรณ์ จีรอ าพรวัฒน ์

พญ.ณิชารัฐ   สว่างโรจน์ 

Care of LGBT 
นพ.พรรษ โนนจุ้ย 

ผศ.นพ.อาคม บุญเลิศ 

Care of Adult 
ผศ.นพ.อาคม บุญเลิศ 
ผศ.พญ.วริศรา ลุวีระ 

พุธ 
9 ก.ย.63 

Chronic illness 
ผศ.นพ.อาคม บุญเลิศ 

ผศ.ดร.พญ.อิสราภรณ์  เทพวงษา 

Care of Elderly 
ผศ.นพ.อาคม บุญเลิศ 
นพ.วราวุธ กุลเวชกิจ 

Domestic violence 
นพ.สตางค์ ศุภผล 

นพ.วราวุธ กุลเวชกิจ 

Care of different culture 

นพ.สตางค์ ศุภผล 
นพ.วราวุธ กุลเวชกิจ 

พฤหัสบด ี
10 ก.ย.63 

Periodic Health 
Examination 

ผศ.นพ.อาคม บุญเลิศ 
ผศ.พญ.วริศรา ลุวีระ 

Cancer Pain 
นพ.อรรรถกร รักษาสัตย์  
ผศ.นพ.อาคม บุญเลิศ 

Palliative care 
นพ.วัชรพงษ์ รินทระ 

พญ.มาลินี พิสุทธิโกศล 

Care of Dying 
พญ.มาลินี พิสุทธิโกศล 
นพ.วัชรพงษ์ รินทระ 

ศุกร์ 
11 ก.ย.63 

Motivation Interviews 
พญ.สายรัตน์ นกน้อย 

ผศ.ดร.พญ.อิสราภรณ์  เทพวงษา 

นพ.พรรษ โนนจุ้ย 

Motivation Interviews 
พญ.สายรัตน์ นกน้อย 

ผศ.ดร.พญ.อิสราภรณ์  เทพวงษา 

นพ.พรรษ โนนจุ้ย 

Community project 
ดร.พญ.จิรฐา บุตรแก้ว 
พญ.นิสิตา นาทประยุทธ ์

Reflection and 
feedback 

ดร.พญ.จิรฐา บุตรแก้ว 
พญ.นิสิตา นาทประยุทธ ์

หมายเหตุ            อาหารว่าง เช้า 10.30 - 10.45 น.  /  อาหารว่างบ่าย 14.30 - 14.45 น. 


