โครงการ การประชุ มเชิ งปฏิบัติการครั้งที่ 3 (Work shop III)
“Community-Oriented Care”
สาหรับแพทย์ประจาบ้ านและแพทย์ปฏิบัติงานฯ ชั้นปี ที่ 3 สาขาเวชศาสตร์ ครอบครัว
โดย ราชวิทยาลัยแพทย์ เวชศาสตร์ ครอบครัวแห่ งประเทศไทย
ระหว่างวันที่ 11-15 มกราคม 2564 ณ ห้ องประชุ มอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
***************************************************************
หลักการและเหตุผล
การประชุมเชิงปฏิบตั ิการซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่งในการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว โดย
คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ ครอบครัวฯ มุ่งเน้นเนื้ อหาให้ครอบคลุมหลักการสาคัญ
ทั้ง 3 ประการของเวชศาสตร์ ครอบครัวโดย แต่ละครั้งจะมีเนื้อหาตามความตื้นลึกขององค์ความรู ้ เจตคติ และทักษะที่จาเป็ น
สาหรับแพทย์เวชศาสตร์ ครอบครัว ต่อยอดจากการประชุ มเชิงปฏิบตั ิการครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ในแต่ละปี ที่ผา่ นมายึดตามหลักการ
ของ Doctor-patient-family relationships, High quality primary care provider และ Community and population-based practice
นอกจากนี้ เพื่อเป็ นการเตรี ยมตัวให้นกั ศึกษาพร้อมที่จะพัฒนาตนขึ้นมา เป็ นผูน้ าองค์กรทางสาธารณสุ ข
วัตถุประสงค์
ผูเ้ ข้าอบรมสามารถ
1. เข้าใจระบบการดูแลผูป้ ่ วยแบบเวชศาสตร์ครอบครัวในระดับชุมชน
2. เข้าใจการจัดการบริ การเวชศาสตร์ครอบครัวในระบบบริ การปฐมภูมิ
กลุ่มเป้าหมาย
แพทย์ประจาบ้าน และ แพทย์ปฏิบตั ิงานเพื่อสอบวุฒิบตั ร สาขาเวชศาสตร์ ครอบครัวชั้นปี ที่ 3 จานวน 270 คน
ระยะเวลา / สถานที่
ระหว่างวันที่ 11-15 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมอาคารภูมิสิริมงั คลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย
ค่ าลงทะเบียน
 แพทย์ประจาบ้าน แพทย์ใช้ทุนประจาสาขา แพทย์พี่เลี้ยง ค่าลงทะเบียน คนละ 6,000 บาท ไม่ รวมค่ า
เดินทางและทีพ่ กั
 แพทย์ประจาบ้าน แพทย์ใช้ทุนประจาสาขา แพทย์พี่เลี้ยง ค่าลงทะเบียน รวมที่พกั ที่ โรงแรม Crowne
Plaza Bangkok Lumpini Park (วันที่ 10 – 15 มกราคม 2564 รวม 5 คืน) ห้องคู่ คนละ 14,000 บาท ไม่
รวมค่ าเดินทาง **
 แพทย์ประจาบ้าน แพทย์ใช้ทุนประจาสาขา แพทย์พี่เลี้ยง ค่าลงทะเบียน รวมที่พกั โรงแรม Crowne Plaza
Bangkok Lumpini Park (วันที่ 10 – 15 มกราคม 2564 รวม 5 คืน) ห้องเดี่ยว คนละ 18,000 บาท ไม่ รวมค่ า
เดินทาง **

 แพทย์ปฏิบตั ิงาน เพื่อการสอบวุฒิบตั รฯ ( track 3) ค่าลงทะเบียน รวมที่พกั โรงแรม Crowne Plaza
Bangkok Lumpini Park (วันที่ 10 –15 มกราคม 2564 รวม 5 คืน) ห้องคู่ คนละ 20,000 บาท ไม่ รวมค่ า
เดินทาง **
กรณี ลงทะเบียนรวมที่พกั แล้วนาผูอ้ ื่นที่ไม่ได้แจ้งชื่อไว้เข้ามาพักร่ วม หากทาง โรงแรม ตรวจพบ ผูเ้ ข้าพัก
จะต้องจ่ายค่าที่พกั ด้วยอัตรา walk in โดยตรงกับทางโรงแรม และไม่สามารถขอค่าที่พกั คืนจากราชวิทยาลัยฯ และ
ยังอาจมีค่าปรับตามอัตราที่โรงแรมกาหนด
**หลังจากการลงทะเบียนเสร็ จสิ้ นแล้ว จะให้มีการลงชื่อจับคู่เข้าห้องพัก
ชาระเงินผ่านบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารกรุ งไทย สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ชื่ อบัญชี “ราชวิทยาลัยแพทย์
เวชศาสตร์ ครอบครัวฯ อบรมและสอบ” เลขทีบ่ ัญชี 041- 0 – 18424 - 1 แล้วส่ งเอกสารหลักฐานการชาระเงินใน
ขั้นตอนลงทะเบียนใน google form สามารถโอนผ่าน netbank ATM หรื อ หน้าเคาน์เตอร์ธนาคารได้ โดยให้เตรี ยม
หลักฐานการโอนเงินเป็ นไฟล์ก่อนการลงทะเบียนบันทึกข้อมูล **ควรเป็ นไฟล์ pdf หรื อ jpg และในหลักฐานควร
มีชื่อผูเ้ ข้าอบรมแจ้งไว้ดว้ ย เป็ นการเขียนกากับเพิม่ เติมก็ได้
วิธีจัดการประชุ มเชิ งปฏิบัติการ:
1. กระบวนการหลักเป็ นกระบวนการที่เป็ น active learning และ experiential learning
2. นาเสนอโครงการสร้างเสริ มสุ ขภาพชุมชนของผูเ้ ข้าอบรมที่ได้รับคัดเลือก
3. ลงทะเบียนเพื่อนาเสนอโครงการผ่าน Link >> https://forms.gle/gzR4PQcJhuJVDAHR9 อ่านรายละเอียดในlink
ก่อนการบันทึกข้อมูล
ผู้รับผิดชอบ
- คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
- ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ ครอบครัวแห่งประเทศไทย

ขั้นตอนการลงทะเบียนการประชุ มเชิ งปฏิบัติการครั้งที่ 3 ประจาปี 2563
ขั้นตอนการลงทะเบียน สาหรับแพทย์ประจาบ้ าน และแพทย์ ใช้ ทุนประจาสาขา เท่ านั้น
- กรอกรายละเอียด พร้อมหลักฐานการโอนเงินที่ https://forms.gle/NpwjF2KtsAo2cqXG7
- หลังเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ รอรับการตอบรับทางอีเมล์อีกครั้งเป็ นการลงทะเบียนครบถ้วนสมบูรณ์

QR code สาหรับลงทะเบียน

ขั้นตอนการลงทะเบียนการประชุ มเชิ งปฏิบัติการครั้งที่ 3 ประจาปี 2563
ขั้นตอนการลงทะเบียน สาหรับแพทย์ ปฏิบัติงานเพือ่ การสอบวุฒิบัตรฯ (Track 3) เท่านั้น
- กรอกรายละเอียด พร้อมหลักฐานการโอนเงินที่ https://forms.gle/N9hZyfT33zCKHAmS6
- หลังเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ รอรับการตอบรับทางอีเมล์อีกครั้งเป็ นการลงทะเบียนครบถ้วนสมบูรณ์

QR code สาหรับลงทะเบียน

ตารางการประชุ มเชิ งปฏิบัติการครั้งที่ 3 (Work shop III) : Community-Oriented Care
สาหรับแพทย์ประจาบ้ านชั้นปี ที่ 3 สาขาเวชศาสตร์ ครอบครัว
โดย ราชวิทยาลัยแพทย์ เวชศาสตร์ ครอบครัวแห่ งประเทศไทย
ระหว่างวันที่ 11-15 มกราคม 2564 ณ ห้ องประชุ มอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
จันทร์ 11 มกราคม 2564
09.00 - 09.30 น.
09.30 - 10.30 น.

หัวข้ อ
พิธีเปิ ด
แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวในบริ บทสังคมไทย

13.00 - 14.30 น.
14.45 - 16.15 น.

ระบบสุ ขภาพปฐมภูมิกบั ทิศทางงานเวชปฏิบตั ิ
ครอบครัวในอนาคต
นาเสนอโครงการชุมชน
ตัวแทนคณะทางานจัดสอบพบแพทย์ประจาบ้าน

อังคาร 12 มกราคม 2564
08.45 - 10.30 น.

Geriatric Family Medicine in Primary Care

10.45 - 12.00 น.

Application of Geriatric Family Medicine

13.00 - 14.30 น.

How to Deal with Skin Problems in Community
Practice Part 1
How to Deal with Skin Problems in Community
Practice Part 2

10.30 - 12.00 น.

14.45 - 16.15 น.
พุธ 13 มกราคม 2564
08.45 - 10.30 น.

Evidence-based in Family Practice Part I

10.45 - 12.00 น.

Evidence-based in Family Practice Part II

13.00 - 14.30 น.

Swallowing Rehabilitation in Community

14.45 - 16.15 น.
พฤหัสบดี 14 มกราคม 2564
08.45 - 10.30 น.

Putting the Mouth Back into the Body

10.45 - 12.00 น.

Teaching 101 Part 2

Teaching 101 Part 1

วิทยากร
ประธานราชวิทยาลัยแพทย์เวช
ศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย
นพ.สฤษดิ์เดช เจริ ญไชย

อ.พญ.วิศรี วายุรกุล
อ.นพ.อาทิตย์ ชัยธนสาร
พ.ท.พญ.พัฒน์ศรี ศรี สุวรรณ
พ.ท.นพ.กุลเชษฐ์ เกษะโกมล
พ.ต.พญ.สุ ภฌั ชา เก่งพานิช
พ.ท.พญ.พัฒน์ศรี ศรี สุวรรณ
พ.ท.นพ.กุลเชษฐ์ เกษะโกมล
พ.ต.พญ.สุ ภฌั ชา เก่งพานิช
อ.นพ.ภูริชญ์ ภูรีศรี ศกั ดิ์
อ.นพ.ภูริชญ์ ภูรีศรี ศกั ดิ์

รศ.ดร.พญ.ธัญญรัตน์ อโนทัยสิ นทวี
อ.นพ.อาทิตย์ ชัยธนสาร
รศ.ดร.พญ.ธัญญรัตน์ อโนทัยสิ นทวี
อ.นพ.อาทิตย์ ชัยธนสาร
อ.พญ.ภัทรา วัฒนพันธุ์
คุณสุ จิตรา แสนทวีสุข
อ.ทพญ.ดร.มัทนา เกษตระทัต
ผศ.พญ. สุ ธิดา สัมฤทธิ์
อ.นพ.อาทิตย์ ชัยธนสาร
ผศ.พญ. สุ ธิดา สัมฤทธิ์
อ.นพ.อาทิตย์ ชัยธนสาร

13.00 - 14.30 น.

Basic Sexology for Family Physicians Part 1

14.45 - 16.15 น.

Basic Sexology for Family Physicians Part 2

ศุกร์ 15 มกราคม 2564
08.45 - 10.30 น.

Geriatric Psychiatry for Family Physicians Part 1

10.45 - 12.00 น.

Geriatric Psychiatry for Family Physicians Part 2

13.00 - 14.00 น.

มอบรางวัลนาเสนอ
ปิ ดการประชุม

รศ.ดร.นพ.อติวทุ ธ กมุทมาศ และ
คณะ
รศ.ดร.นพ.อติวทุ ธ กมุทมาศ และ
คณะ
ศ.นพ.ทินกร วงศ์ปการันย์
ศ.พญ.ณหทัย วงศ์ปการันย์
ศ.นพ.ทินกร วงศ์ปการันย์
ศ.พญ.ณหทัย วงศ์ปการันย์

หมายเหตุ
- อาหารว่างเช้า 10.30-10.45 น อาหารว่างบ่าย 14.30-14.45 น. อาหารกลางวัน 12.00-13.00 น.
- การลงทะเบียนต้องลงชื่อทุกวัน ช่วงเช้า – ช่วงบ่าย
- เข้าร่ วมกิจกรรมไม่ถึง 80% ถือว่าไม่ผา่ นการประชุมครั้งนี้และจะไม่ได้ใบประกาศฯ

