
 
โครงการ การประชุมเชิงปฏิบัติการคร้ังที ่3 (Work shop III) 

“Community-Oriented Care” 
ส าหรับแพทย์ประจ าบ้านและแพทย์ปฏิบัติงานฯ ช้ันปีที ่3 สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว  

โดย ราชวทิยาลยัแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย  
ระหว่างวนัที ่11-15 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 

*************************************************************** 
  
หลกัการและเหตุผล 
 การประชุมเชิงปฏิบติัการซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว โดย
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ราชวทิยาลยัแพทยเ์วชศาสตร์ครอบครัวฯ มุ่งเนน้เน้ือหาใหค้รอบคลุมหลกัการส าคญั
ทั้ง 3 ประการของเวชศาสตร์ครอบครัวโดย  แต่ละคร้ังจะมีเน้ือหาตามความต้ืนลึกขององคค์วามรู้ เจตคติ และทกัษะท่ีจ าเป็น
ส าหรับแพทยเ์วชศาสตร์ครอบครัว ต่อยอดจากการประชุมเชิงปฏิบติัการคร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 ในแต่ละปีท่ีผา่นมายดึตามหลกัการ
ของ Doctor-patient-family relationships, High quality primary care provider และ Community and population-based practice 
นอกจากน้ี เพื่อเป็นการเตรียมตวัใหน้กัศึกษาพร้อมท่ีจะพฒันาตนข้ึนมา เป็นผูน้ าองคก์รทางสาธารณสุข 
  
วตัถุประสงค์   
 ผูเ้ขา้อบรมสามารถ 

1. เขา้ใจระบบการดูแลผูป่้วยแบบเวชศาสตร์ครอบครัวในระดบัชุมชน 
2. เขา้ใจการจดัการบริการเวชศาสตร์ครอบครัวในระบบบริการปฐมภูมิ 

 

กลุ่มเป้าหมาย 
 แพทยป์ระจ าบา้น และ แพทยป์ฏิบติังานเพื่อสอบวุฒิบตัร สาขาเวชศาสตร์ครอบครัวชั้นปีท่ี 3  จ  านวน  270  คน 
 
ระยะเวลา / สถานที่ 
   ระหวา่งวนัท่ี 11-15 มกราคม 2564  ณ หอ้งประชุมอาคารภูมิสิริมงัคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย 

ค่าลงทะเบียน  

 แพทยป์ระจ าบา้น  แพทยใ์ชทุ้นประจ าสาขา  แพทยพ์ี่เล้ียง  ค่าลงทะเบียน คนละ 6,000  บาท ไม่รวมค่า
เดินทางและทีพ่กั 

 แพทยป์ระจ าบา้น  แพทยใ์ชทุ้นประจ าสาขา  แพทยพ์ี่เล้ียง ค่าลงทะเบียน รวมท่ีพกั ท่ี โรงแรม Crowne 
Plaza Bangkok Lumpini Park  (วนัท่ี 10 – 15 มกราคม 2564 รวม 5 คืน) หอ้งคู่ คนละ  14,000 บาท  ไม่
รวมค่าเดินทาง  ** 

 แพทยป์ระจ าบา้น  แพทยใ์ชทุ้นประจ าสาขา  แพทยพ์ี่เล้ียง ค่าลงทะเบียน รวมท่ีพกั โรงแรม Crowne Plaza 
Bangkok Lumpini Park (วนัท่ี 10 – 15 มกราคม 2564 รวม 5 คืน) ห้องเด่ียว คนละ 18,000 บาท  ไม่รวมค่า
เดินทาง ** 



 แพทยป์ฏิบติังาน เพื่อการสอบวฒิุบตัรฯ ( track 3)  ค่าลงทะเบียน รวมท่ีพกั โรงแรม Crowne Plaza 
Bangkok Lumpini Park  (วนัท่ี 10 –15 มกราคม 2564 รวม 5 คืน) ห้องคู่ คนละ 20,000  บาท ไม่รวมค่า
เดินทาง  ** 
กรณี ลงทะเบียนรวมท่ีพกั แลว้น าผูอ่ื้นท่ีไม่ไดแ้จง้ช่ือไวเ้ขา้มาพกัร่วม หากทาง โรงแรม ตรวจพบ ผูเ้ขา้พกั

จะตอ้งจ่ายค่าท่ีพกัดว้ยอตัรา walk in โดยตรงกบัทางโรงแรม และไม่สามารถขอค่าท่ีพกัคืนจากราชวทิยาลยัฯ และ
ยงัอาจมีค่าปรับตามอตัราท่ีโรงแรมก าหนด 

**หลงัจากการลงทะเบียนเสร็จส้ินแลว้ จะใหมี้การลงช่ือจบัคู่เขา้ห้องพกั 
ช าระเงินผา่นบญัชีออมทรัพย ์ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ช่ือบัญชี “ราชวทิยาลยัแพทย์

เวชศาสตร์ครอบครัวฯ อบรมและสอบ” เลขทีบ่ัญชี 041- 0 – 18424 - 1 แลว้ส่งเอกสารหลกัฐานการช าระเงินใน
ขั้นตอนลงทะเบียนใน google form สามารถโอนผา่น netbank  ATM หรือ หนา้เคาน์เตอร์ธนาคารได ้ โดยให้เตรียม
หลกัฐานการโอนเงินเป็นไฟลก่์อนการลงทะเบียนบนัทึกขอ้มูล **ควรเป็นไฟล ์pdf หรือ jpg  และในหลกัฐานควร
มีช่ือผูเ้ขา้อบรมแจง้ไวด้ว้ย เป็นการเขียนก ากบัเพิ่มเติมก็ได ้

 

วธีิจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ:  
1. กระบวนการหลกัเป็นกระบวนการท่ีเป็น active learning และ experiential learning   
2.  น าเสนอโครงการสร้างเสริมสุขภาพชุมชนของผูเ้ขา้อบรมท่ีไดรั้บคดัเลือก 
3. ลงทะเบียนเพื่อน าเสนอโครงการผา่น Link >> https://forms.gle/gzR4PQcJhuJVDAHR9  อ่านรายละเอียดในlink 

ก่อนการบนัทึกขอ้มูล 
 

ผู้รับผดิชอบ   
- คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว 
- ราชวทิยาลยัแพทยเ์วชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://forms.gle/gzR4PQcJhuJVDAHR9


ข้ันตอนการลงทะเบียนการประชุมเชิงปฏิบัติการคร้ังที ่3 ประจ าปี 2563 

ขั้นตอนการลงทะเบียน  ส าหรับแพทย์ประจ าบ้าน และแพทย์ใช้ทุนประจ าสาขา เท่าน้ัน 

-  กรอกรายละเอียด พร้อมหลกัฐานการโอนเงินท่ี  https://forms.gle/NpwjF2KtsAo2cqXG7  

-  หลงัเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบ รอรับการตอบรับทางอีเมลอี์กคร้ังเป็นการลงทะเบียนครบถว้นสมบูรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QR code ส าหรับลงทะเบียน 

 

 

ข้ันตอนการลงทะเบียนการประชุมเชิงปฏิบัติการคร้ังที ่3 ประจ าปี 2563  

ขั้นตอนการลงทะเบียน  ส าหรับแพทย์ปฏิบัติงานเพือ่การสอบวุฒิบัตรฯ (Track 3) เท่าน้ัน 

-  กรอกรายละเอียด พร้อมหลกัฐานการโอนเงินท่ี  https://forms.gle/N9hZyfT33zCKHAmS6  

-  หลงัเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบ รอรับการตอบรับทางอีเมลอี์กคร้ังเป็นการลงทะเบียนครบถว้นสมบูรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QR code ส าหรับลงทะเบียน 

 

https://forms.gle/NpwjF2KtsAo2cqXG7
https://forms.gle/N9hZyfT33zCKHAmS6


ตารางการประชุมเชิงปฏิบัติการคร้ังที ่3 (Work shop III) : Community-Oriented Care 
ส าหรับแพทย์ประจ าบ้านช้ันปีที ่3 สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว 
โดย ราชวทิยาลยัแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย 

ระหว่างวนัที ่ 11-15  มกราคม  2564 ณ ห้องประชุมอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
 

จนัทร์ 11 มกราคม 2564 หัวข้อ วทิยากร 
09.00 - 09.30 น.  พิธีเปิด  
09.30 - 10.30 น. แพทยเ์วชศาสตร์ครอบครัวในบริบทสงัคมไทย ประธานราชวิทยาลยัแพทยเ์วช

ศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย 
10.30 - 12.00 น. ระบบสุขภาพปฐมภูมิกบัทิศทางงานเวชปฏิบติั

ครอบครัวในอนาคต 
นพ.สฤษด์ิเดช  เจริญไชย 

13.00 - 14.30 น.    น าเสนอโครงการชุมชน   
14.45 - 16.15 น.  ตวัแทนคณะท างานจดัสอบพบแพทยป์ระจ าบา้น อ.พญ.วิศรี วายรุกลุ 

อ.นพ.อาทิตย ์ชยัธนสาร 
องัคาร 12 มกราคม 2564   
08.45 - 10.30 น.  Geriatric Family Medicine in Primary Care พ.ท.พญ.พฒันศ์รี  ศรีสุวรรณ 

พ.ท.นพ.กลุเชษฐ ์ เกษะโกมล 
พ.ต.พญ.สุภฌัชา  เก่งพานิช 

10.45 - 12.00 น. Application of Geriatric Family Medicine พ.ท.พญ.พฒันศ์รี  ศรีสุวรรณ 
พ.ท.นพ.กลุเชษฐ ์ เกษะโกมล 
พ.ต.พญ.สุภฌัชา  เก่งพานิช 

13.00 - 14.30 น.    How to Deal with Skin Problems in Community 
Practice Part 1 

อ.นพ.ภูริชญ ์ภูรีศรีศกัด์ิ 

14.45 - 16.15 น.  How to Deal with Skin Problems in Community 
Practice Part 2 

อ.นพ.ภูริชญ ์ภูรีศรีศกัด์ิ 

พุธ 13 มกราคม 2564   
08.45 - 10.30 น.  Evidence-based in Family Practice Part I รศ.ดร.พญ.ธญัญรัตน ์อโนทยัสินทวี 

อ.นพ.อาทิตย ์ชยัธนสาร 
10.45 - 12.00 น. Evidence-based in Family Practice Part II รศ.ดร.พญ.ธญัญรัตน ์ อโนทยัสินทวี 

อ.นพ.อาทิตย ์ชยัธนสาร 
13.00 - 14.30 น.    Swallowing Rehabilitation in Community อ.พญ.ภทัรา วฒันพนัธ์ุ 

คุณสุจิตรา  แสนทวีสุข 
14.45 - 16.15 น.  Putting the Mouth Back into the Body อ.ทพญ.ดร.มทันา  เกษตระทตั 
พฤหัสบด ี14 มกราคม 2564   
08.45 - 10.30 น.  Teaching 101 Part 1 ผศ.พญ. สุธิดา  สมัฤทธ์ิ 

อ.นพ.อาทิตย ์ ชยัธนสาร 
10.45 - 12.00 น. Teaching 101 Part 2 ผศ.พญ. สุธิดา สมัฤทธ์ิ 

อ.นพ.อาทิตย ์ ชยัธนสาร 



13.00 - 14.30 น.    Basic Sexology for Family Physicians Part 1 รศ.ดร.นพ.อติวทุธ กมุทมาศ และ
คณะ 

14.45 - 16.15 น.  Basic Sexology for Family Physicians Part 2 รศ.ดร.นพ.อติวทุธ กมุทมาศ และ
คณะ 

ศุกร์ 15 มกราคม 2564   
08.45 - 10.30 น.  Geriatric Psychiatry for Family Physicians Part 1 ศ.นพ.ทินกร วงศป์การันย ์

ศ.พญ.ณหทยั วงศป์การันย ์
10.45 - 12.00 น. Geriatric Psychiatry for Family Physicians Part 2 ศ.นพ.ทินกร วงศป์การันย ์

ศ.พญ.ณหทยั วงศป์การันย ์
13.00 - 14.00 น.    มอบรางวลัน าเสนอ  

ปิดการประชุม 
 

 
หมายเหตุ  

- อาหารวา่งเชา้ 10.30-10.45 น  อาหารวา่งบ่าย  14.30-14.45 น.   อาหารกลางวนั 12.00-13.00 น. 
- การลงทะเบียนตอ้งลงช่ือทุกวนั ช่วงเชา้ – ช่วงบ่าย     
- เขา้ร่วมกิจกรรมไม่ถึง 80%  ถือวา่ไม่ผา่นการประชุมคร้ังน้ีและจะไม่ไดใ้บประกาศฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 


