
                             

อบรมระยะส้ัน “เวชศาสตร์ครอบครัวส าหรับแพทย์ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิ” 
รุ่นที่ 16/2564  Module 1 

กลุ่มวิชา:  การจัดการระบบสุขภาพปฐมภูมิ (Primary Care Management) I 
วันที่ 1-4 กุมภาพันธ์ 2564 

 ผ่านระบบ Zoom Program  

คร้ังที่ 1  เวชศาสตร์ครอบครัวและระบบบริการปฐมภูมิ (Family Medicine and Primary Care) 

วันที่ 1 กุมภาพนัธ์ 2564 

เวลา หัวข้อ วิทยากร 

09.00 -9.30 น. * พิธีเปิด  
* ทิศทางการพฒันาระบบสุขภาพปฐมภูมิดว้ยคลินิก 
หมอครอบครัว 

ปลดักระทรวงสาธารณสุข 
ผูก้ล่าวรายงาน ประธานราชวิทยาลยัฯ 

09.30-10.00 น. หัวใจของการด าเนินงานคลินิกหมอครอบครัว ผูอ้  านวยการส านกัสนบัสนุนระบบสุขภาพ
ปฐมภูมิ 

10.00-10.30 น. ช้ีแจงหลกัสูตร ประธานหลกัสูตร 

10.30-10.45 น. Break 

10.45-12.00 น. World Café พญ. วนาพร วฒันกูล 

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  

13.00-14.30 น. หลกัการเวชศาสตร์ครอบครัวและหัวใจส าคญัของ 
การเป็นหมอประจ าครอบครัว 

นพ.ปกรณ์ ทองวิไล 

14.30-14.45 น. รับประทานอาหารว่าง  

14.45-16.30 Patient Center Medicine    
 บรรยาย พร้อมกบัแบบฝึกหัด  

นพ.ปกรณ์ ทองวิไล 
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09.00-9.45 น. ระบบสุขภาพ และระบบสุขภาพปฐมภูมิ พญ. สุพตัรา ศรีวณิชชากร 

09.45-10.00 น. Break  

 

 



 

 

 

10.10-12.00 น. Home Care (บรรยาย พร้อมกบัฝึกหัด) พญ. จิรภา คชวฒัน ์
นพ. ธาตรี โบสิทธิพิเชฎฐ์  
พญ. กนกพร ก่อวฒันมงคล  
นพ. นิติ อารมณ์ช่ืน  
พ.ท.นพ. กุลเชษฐ์ เกษะโกมล  
พญ. สุพตัรา อมรอมฤตกุล 

12.00 -13.00 น . รับประทานอาหารกลางวนั  

13.00-14.00 น. Working with Family 
 (ผงัเครือญาติ  การวเิคราะห์ครอบครัวและแนวคิด
ในการดูแลครอบครัว)  
บรรยาย พร้อมกบั ฝึกหัด 

พญ.อรวรรณ ตะเวทิพงศ์ 
ผศ.นพ. กอปรชุษณ์ ตยคัคานนท์ 
พญ. ศิรินภา ศิริพร ณ ราชสีมา 
นพ. ขตัิญพณัศ ์อเล็กซีส กฏอศัญทีปณ์ 
นพ. เอกรัฐ จนัทร์วนัเพญ็ 
นพ. เสกสรร ไข่เจริญ 

14.00-15.00 น. การดูแลตามกลุ่มวยั   พญ.อรวรรณ ตะเวทิพงศ์ 
ผศ.นพ. กอปรชุษณ์ ตยคัคานนท์ 
พญ. ศิรินภา ศิริพร ณ ราชสีมา 
นพ. ขตัิญพณัศ ์อเล็กซีส กฏอศัญทีปณ์ 
นพ. เอกรัฐ จนัทร์วนัเพญ็ 
นพ. เสกสรร ไข่เจริญ 

15.00-16.30 เตรียมตวัส าหรับการดูงาน 
กรอบ และเคร่ืองมือ ในการศึกษาดูงาน :  
บทบาท ระบบงานของ PCC และความเช่ือมโยง 
PCC กบัเครือข่ายบริการสุขภาพในพ้ืนท่ี  

พญ.สุพตัรา  ศรีวณิชชากร 
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07.00-14.00 น. ศึกษาดูงาน PCC พร้อมเยี่ยมบา้น  : บทบาท 
ระบบงาน ความเช่ือมโยง กบัเครือข่ายระบบ
บริการสุขภาพระดบัต่าง ๆ   

พญ.สุพตัรา  ศรีวณิชชากร 
และพ้ืนท่ี  

14.00-16.30 น.  สรุปและวิเคราะห์จากการดูงานภายในกลุ่ม พญ.สุพตัรา  ศรีวณิชชากร 
และคณะ  
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8.30-10.30 น. 
 
 
 
 
 

น าเสนอบทสรุป และถอดบทเรียนรู้จากพ้ืนท่ี
ศึกษาดูงาน: พร้อมกบั วิทยากรเพ่ิมเติม  
 Value and Contribution of  PC to Total Health 
Care System  
บทบาทส าคญัของระบบบริการปฐมภูมิต่อการ
ดูแลบุคคล ครอบครัว ชุมชน  

พญ.สุพตัรา  ศรีวณิชชากร 
ผศ.นพ. กอปรชุษณ์ ตยคัคานนท์ 
นพ.ยงยุทธ์ พงษสุ์ภาพ 
พญ.ชลลดา บุษยรัตน ์

10.30 – 12.00 น. สรุป และเพ่ิมเติมดว้ยวิทยากร : 
ระบบงานส าคญัท่ีเอื้อต่อการพฒันาคุณภาพ
บริการปฐมภูมิ  : คน ขอ้มูล งาน 

12.00 -13.00 น . รับประทานอาหารกลางวนั  

13.00-14.30 น .  บทเรียนการเพ่ิมคุณภาพบริการดว้ยทีมหมอ
ครอบครัว: กรณีศึกษา PCC ไผ่ศรีเมือง และ       
อ.เมืองน่าน  (Health System and People Center 
Care)  

พญ.สุพตัรา  ศรีวณิชชากร 
นพ.ประพนัธ์ ปลื้มภาณุภทัร 
พญ. สุพรรษา ยาใจ 

14.30-15.30 น. Leadership of Primary Care Doctor นพ.สิริชยั นามทรรศนีย ์       รพ.กุฉินารายณ์ 

16.00-16.30 น. สรุปบทเรียนและมอบหมายงาน ผศ.นพ. กอปรชุษณ์ ตยคัคานนท์ 
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Home Care  (10.10-12.00 น.) 
Lesson plan  
1. รูปแบบ  

• 10.00-10.50: บรรยาย home visit 50 นาที -  พญ. จิรภา คชวฒัน์ 
• 10.50-11.00: อธิบายกิจกรรมกลุ่มและด าเนินการแบ่งกลุ่ม ย่อย 6 กลุ่ม  -  พญ. จิรภา คชวฒัน ์
• 11.00-11.30: อภิปรายและเปลี่ยนประสบการณ์ตวัอย่างเคสเยี่ยมบา้นจากสมาชิกในกลุ่ม -> ขอ้บ่งช้ี, บทบาทของ

แพทย ์fammed, แนวทางการดูแลอย่างเป็นองคร์วม - อาจารยป์ระจ ากลุ่ม 6 ท่าน* 
• 11.30-11.50:  แต่ละกลุ่มแลกเปลี่ยนประเด็นส าคญัท่ีน่าสนใจจากแต่ละกลุ่มสั้น ๆ 2-3 นาที - อาจารยป์ระจ ากลุม่ 

6 ท่าน* 
• 11.50-12.00: Summary & Question -   พญ. จิรภา คชวฒัน์ 

2. ส่ือการเรียน 
• Slide บรรยาย 

• ช่องทางผ่าน Zoom Meeting Conference และการแบ่งกลุ่มย่อยผ่าน Breakout Room - อาจารยป์ระจ ากลุ่ม 6 
ท่าน 

 
 


