โครงการอบรมระยะสัน้ “เวชศาสตร์ครอบครัวสาหรับแพทย์ปฏิ บตั ิ งานในหน่ วยบริ การปฐมภูมิ”
Fundamental Family Medicine for Physicians in Primary Care Cluster
ปี 2564
หลักการและเหตุผล
บริการสุขภาพปฐมภูมเิ ป็ นสิง่ ทีจ่ าเป็ นต่อการพัฒนาระบบสุขภาพของทุกประเทศทัง้ ประเทศทีก่ าลัง
พัฒนาและประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว ระบบสุขภาพทีม่ ปี ระสิทธิภาพต้องเน้นบริการสุขภาพปฐมภูมทิ เ่ี ข้มแข็งทัง้ ใน
ชนบทและเขตเมือง ซึง่ เน้นทีร่ ะบบสุขภาพระดับอาเภอ (District Health System) เพือ่ ให้เกิดการให้บริการ
สุขภาพอย่างทัวถึ
่ ง เป็ นธรรม และคุม้ ค่า ประเทศไทยได้ดาเนินการตามนโยบายดังกล่าวโดยมีหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้าและการปฏิรปู ระบบสุขภาพทีม่ ุ่งเน้นบริการสุขภาพปฐมภูมิ แต่การดาเนินการดังกล่าวยังไม่
ประสบความสาเร็จ เช่น ขาดแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวทีใ่ ห้บริการการแพทย์ระดับปฐมภูมิ การดูแลสุขภาพ
ประชาชนมักเป็ นระบบเดีย่ ว ขาดเครือข่าย ขาดนโยบายการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
ประเทศไทยในปั จจุบนั จึงให้ความสาคัญกับบริการสุขภาพปฐมภูมแิ ละแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
โดยได้กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตริ ะบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 ทีม่ ผี ลใช้บงั คับเมื่อ 29 กรกฎาคม 2562
มาตรา 258 ช.ด้านอื่นๆ (5) ให้มรี ะบบการแพทย์ปฐมภูมทิ ม่ี แี พทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลประชาชนใน
สัดส่วนทีเ่ หมาะสม รวมทัง้ ปรับระบบหลักประกันสุขภาพให้ประชาชนได้รบั สิทธิและประโยชน์จากการบริหาร
จัดการและการเข้าถึงบริการทีม่ คี ุณภาพ และสะดวกทัดเทียมกัน
กระทรวงสาธารณสุขได้ขบั เคลื่อนและปฏิรูปด้านสาธารณสุขตามนโยบายของรัฐบาลทีต่ อ้ งการลด
ความเหลื่อมล้าด้านบริการสุขภาพ โดยเฉพาะบริการปฐมภูมิ “คลินิกหมอครอบครัว” สาหรับเขตเมือง ทัง้ นี้
เพือ่ ให้บริการโรคพืน้ ฐานแก่ประชาชน ทัง้ บริการปฐมภูมิ ทุตยิ ภูมิ และรับส่งต่อผูป้ ่ วยโรคทีย่ ุ่งยาก ซับซ้อน
จากเครือข่ายบริการทุกระดับ สาหรับเขตชนบท ได้เพิม่ บริการด้านการรักษาพยาบาลไปยังบริการปฐมภูมิ
โดยให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล รวมกันเป็ นเครือข่ายบริการระดับปฐมภูมิ (Primary Care Cluster)
เพิม่ แพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์ครอบครัวเข้าไป เติมเต็มบริการให้ประชาชน ทางานร่วมกับสหสาขา
วิชาชีพทีม่ ี หมออนามัย พยาบาล ทันตาภิบาล นักวิชาการสาธารณสุข และอาสาสมัครสาธารณสุข เน้นความ
เป็ นเอกภาพในความหลากหลาย โดย“บริการทุกคน ทุกที่ ทุกอย่าง และทุกเวลาด้วยเทคโนโลยี” เพือ่ ให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้า มีแพทย์เป็ นทีพ่ ง่ึ ในยามเจ็บป่ วย ได้รบั
บริการอย่างรอบด้านทัง้ การส่งเสริม รักษา ป้ องกัน ฟื้ นฟู และได้รบั บริการทัง้ เชิงรับและเชิงรุก โดยมี
เป้ าหมายให้ประชาชนทุกคนมีแพทย์ประจาตัวตามทีร่ ฐั ธรรมนูญกาหนดไว้ ทัง้ นี้ แผนการผลิตกาลังคนเพือ่
รองรับนโยบายดังกล่าว กระทรวงสาธารณสุขได้มกี ารดาเนินการร่วมกับราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัวแห่งประเทศไทย ผลิตแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัว โดยใช้ศูนย์แพทยศาสตร์ชนั ้ คลินิก
ของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเป็ นฐานการผลิต โดยมีเป้ าหมายการผลิตปี ละ 600 คน ส่วน

แผนระยะสัน้ เป็ นการเพิม่ ศักยภาพโดยการจัดอบรมระยะสัน้ “เวชศาสตร์ครอบครัวสาหรับแพทย์ปฏิบตั งิ าน
ในหน่วยบริการปฐมภูม”ิ หลักสูตร 3-6 เดือน สาหรับแพทย์ทส่ี นใจงานด้านเวชศาสตร์ครอบครัว และเพิม่
ศักยภาพทีมสหสาขาวิชาชีพโดยการอบรมหลักสูตรสาขาเวชปฏิบตั คิ รอบครัว
ดังนัน้ กระทรวงสาธารณสุขจึงได้จดั ทาบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพือ่ การผลิตแพทย์เวช
ศาสตร์ครอบครัว เพือ่ รองรับนโยบายคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster) ระหว่างกระทรวง
สาธารณสุขและราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทยไว้ร่วมกัน เมื่อวันที่ 16 กันยายน
2559
ผู้รบั ผิดชอบ
ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย สมาคมแพทย์เวชปฏิบตั ทิ วไป/เวชศาสตร์
ั่
ครอบครัวแห่งประเทศไทย และสานักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ
กาหนดการอบรม
รุ่นที่ 16 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 7 พฤษภาคม 2564
Module 1 วันที่ 1-4 กุมภาพันธ์ 2564
Module 2 วันที่ 1-3 มีนาคม 2564
Module 3 วันที่ 29 มีนาคม-1 เมษายน 2564 Module 4 วันที่ 5-7 พฤษภาคม 2564
สถานที่อบรม โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต
อัตราค่าลงทะเบียน รายละ 40,000 บาท
ผู้เข้าอบรม แพทย์สงั กัดกระทรวงสาธารณสุข 50 คน และแพทย์ทวไป
ั ่ 10 คน
1. แพทย์สงั กัดกระทรวงสาธารณสุข
สานักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ (สสป.) จะให้ทุนสนับสนุนแพทย์สงั กัดกระทรวงสาธารณสุข
จานวน 50 ทุน ดังนัน้ แพทย์ทส่ี นใจเข้าอบรม และประสงค์ขอรับทุนสนับสนุนจาก สสป. สามารถลงทะเบียน
ออนไลน์ พร้อมแนบแบบฟอร์มความเห็นผูบ้ งั คับบัญชา เพือ่ รับการพิจารณาคัดเลือกรับทุน ได้ท่ี
https://forms.gle/1qJFMHuYX81zPrxT6 หรือ QR Code ทีแ่ นบมา ภายในวันที่ 6 มกราคม 2564 โดย
จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) สาเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต
(2) มีใบอนุญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรม
(3) แพทย์ทม่ี หี น่วยบริการปฐมภูมริ องรับและสามารถขึน้ ทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมไิ ด้ใน 30
วันหลังการอบรม หรือเป็ นแพทย์เกษียณอายุราชการทีร่ บั ราชการต่อไป ปฏิบตั งิ านในหน่วย
บริการปฐมภูมแิ ละเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU/NPCU) สานักสนับสนุนระบบสุขภาพ
ปฐมภูมิ
ทัง้ นี้ จะประกาศผลการคัดเลือกรับทุน ในวันที่ 15 มกราคม 2564 ใน website ราชวิทยาลัยฯ
http//thaifammed.org

2. แพทย์สงั กัดกระทรวงสาธารณสุขทีไ่ ม่ตอ้ งการรับทุนสนับสนุน และแพทย์ทวไปที
ั ่ ส่ งั กัดหน่วยงานอื่น
สามารถลงทะเบียนออนไลน์ พร้อมแนบแบบฟอร์มความเห็นผูบ้ งั คับบัญชา ได้ท่ี
https://forms.gle/1qJFMHuYX81zPrxT6 หรือ QR Code ทีแ่ นบมา ภายในวันที่ 6 มกราคม 2564 และ
โอนเงินค่าลงทะเบียน 40,000 บาท เข้าบัญชี “ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย
อบรม PCC” บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนเพชรบุรตี ดั ใหม่ เลขทีบ่ ญ
ั ชี 041-0-15464-4 และ
ส่งสาเนาหลักฐานการโอนเงินไปยัง e-mail: thaifmpcc@gmail.com (ระบุเรื่อง “อบรม PCC”)

ดัชนี ชี้วดั ความสาเร็จ
1. ผูเ้ ข้าประชุมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเวชศาสตร์ครอบครัว โดยผ่านการประเมินความรู้
ความเข้าใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
2. ผูเ้ ข้าประชุมมีทกั ษะเกีย่ วกับหลักเวชศาสตร์ครอบครัว โดยผ่านการประเมินทักษะไม่น้อยกว่า ร้อย
ละ 60
3. ร้อยละ 80 ของผูเ้ ข้าประชุมมีความพร้อมในการปฏิบตั งิ านในหน่วยบริการปฐมภูมแิ ละเครือข่าย
หน่วยบริการปฐมภูมิ (คลินิกหมอครอบครัว) (PCU/NPCU) ทีจ่ ะขึน้ ทะเบียน
4. ผูเ้ ข้าประชุมมีเวลาเข้าประชุม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาการประชุมแต่ละชุดวิชา (Module)
5. ร้อยละ 80 ของผูเ้ ข้าประชุมมีความพึงพอใจต่อการจัดประชุม ในระดับมากขึน้ ไป
การประเมิ นผล
1. จากผลการประเมิน
2. จากการสังเกตการณ์มสี ว่ นร่วมในการประชุม
3. จากระยะเวลาการเข้าประชุม
4. การใช้แบบสอบถามความพร้อมในการดาเนินงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
1. มีแพทย์ทป่ี ฏิบตั งิ านในหน่วยบริการปฐมภูมแิ ละเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ
2. ผูเ้ ข้าประชุมสามารถให้บริการประชาชนตามหลักหลักเวชศาสตร์ครอบครัวได้

เนื้ อหาการอบรมโดยสังเขป
กลุ่มวิ ชา
1. เวชศาสตร์ครอบครัว
2. ระบบบริ การปฐมภูมิ
(Family medicine primary care)

2. การดูแลแบบองค์รวมประชากร
ทุกกลุ่มวัย
(High quality primary care for all
age groups)

3. การดูแลภาวะเจ็บป่ วยที่มีความ
ซับซ้อน (Complex issues in
Family practice)

4. การจัดการระบบสุขภาพปฐมภูมิ
(Primary care management)

รายวิ ชา
 หลักการเวชศาสตร์ครอบครัวและหลักการบริการปฐมภูมิ
 เครือ่ งมือเวชศาสตร์ครอบครัว
 นโยบายคลินิกหมอครอบครัว (Primary care cluster:PCC)
และบริการต้นแบบ
 บทบาทของแพทย์ในการทางานในหน่วยบริการปฐมภูมแิ ละ
เครือข่ายบริการปฐมภูมิ
 การทางานเป็ นทีมในบริการปฐมภูมิ
 การดูแลสุขภาพประชากร 5 กลุ่มวัย
 การสร้างเสริมสุขภาพและป้ องกันโรค
 การดูแลผูป้ ่ วยโรคเรือ้ รังและครอบครัว
 การปรับเปลีย่ นพฤติกรรม Motivational interview และการ
empowerment
 การส่งต่อและการเชื่อมโยงบริการ
 การดูแลผูป้ ่ วยระยะสุดท้าย
 การดูแลผูพ้ กิ ารและครอบครัว
 การดูแลผูส้ งู อายุและการดูแลระยะยาว
 การดูแลผูป้ ่ วยจิตเวชในชุมชน
 การดูแลผูป้ ่ วยติดสารเสพติด
 ทักษะการสือ่ สารและการดูแลผูป้ ่ วยทีย่ าก
 การเปรียบเทียบรูปแบบระบบสุขภาพปฐมภูมิ
 การวิเคราะห์ระบบสุขภาพในพืน้ ที่ การจัดทาแผนสุขภาพและ
โครงการในพืน้ ที่
 Five-star doctor: care giver, manager, decision maker,
communicator, community leader

