
 

 

 
 
 
 

โครงการประชุมวิชาการประจ าปี ส าหรับแพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ 1 ปีการฝึกอบรม 2564 
โดย ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย 

 
หลักการและเหตุผล 
 เวชศาสตร์ครอบครัวเป็นสาขาเฉพาะทางการแพทย์ที่ให้การบริบาลปฐมภูมิที่เน้นการบริบาลผู้ป่วยเป็น
ศูนย์กลาง ในเวชปฏิบัติการให้ความส าคัญด้านกระบวนการบริบาลมีความส าคัญ กระบวนการดังกล่าวประกอบด้วยการ
ดูแลความเจ็บป่วยการดูแลโรค การเข้าใจความคิด ความรู้สึก การปฏิบัติภารกิจในชีวิตประจ าวันของผู้ป่วย การให้ความรู้  
การป้องกันโรค การค้นหาความเจ็บป่วยที่ซ่อนเร้น รวมถึงการหล่อหลอมความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์และผู้ป่วย  ตลอดจน
ครอบครัวและสังคมของผู้ป่วย เพ่ือการบริบาลสุขภาพระดับปฐมภูมิให้แก่ผู้ป่วย ครอบครัว และชุมชน  
 เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนของแพทย์ประจ าบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวตามที่ได้ก าหนดไว้ในมาตรฐาน
คุณวุฒิความรูค้วามช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม (มคว.1) สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว พ.ศ. 2562 เรื่อง ชุดการเรียนรู ้
(Learning modules) ของแพทย์ประจ าบา้นเวชศาสตร์ครอบครัว ซึ่งก าหนดไว ้8 ชุดการเรียนรู ้ไดแ้ก่ การดูแลผู้ป่วยและครอบครัว
ที่บ้าน การดูแลแบบประคบัประคอง การดูแลผู้ปว่ยโรคเรื้อรัง การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกนัโรคส าหรับ บุคคล ครอบครัว และ
ชุมชน สามารถให้การดูแลที่ครอบคลุมกลุ่มประชากรทุกช่วงวัย ทั้งการรักษา ส่งเสริม ป้องกัน และฟืน้ฟูสุขภาพ การให้ความรู้กับ
ผู้ป่วยและญาต ิการท าโครงการชมุชน และ การท าโครงการวิจยั โดยจัดเปน็ 36 modules ตลอดการอบรม 3 ปี  
 ส าหรับแพทย์ประจ าบ้านชัน้ปทีี ่1 ได้ก าหนดให้ศึกษาทัง้สิน้ 12 Modules เป็นการจัดโดยราชวทิยาลัย 6 Modules และ
ราชวิทยาลัยฯหรือสถาบันฝึกอบรมอีก 6 Modules  
 

วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถ 
1. เข้าใจหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว  
2. เตรียมความพร้อมการเรียนตลอด 3 ปี โดยเฉพาะการพัฒนาตนเองตามกิจกรรมวิชาชีพที่เชื่อม่ันได้ (EPAs) 
3. เข้าใจหลักการการดูแลผู้ป่วยและครอบครัวที่บ้าน 
4. เข้าใจหลักการการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
5. สามารถให้การดูแลที่ครอบคลุมกลุ่มประชากรทุกช่วงวยั ทั้งการรักษา ส่งเสริม ป้องกัน และฟื้นฟสูุขภาพ  

 
วิธีการจัดประชุม  
 จัดกิจกรรมการประชุมรูปแบบ Online โดยใช้ระบบการประชุมวิชาการแบบเสมือนจริง (Virtual Meeting 
Platform) ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3 วัน ในวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2564 บรรยายในหัวข้อ  
หลักการเยี่ยมบ้าน วงจรชีวิตบุคคลและครอบครัว ความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์กับผู้ป่วย หลักการสร้างเสริมและ
ป้องกันสุขภาพ หลักการและทฤษฎีของการให้ความรู้กับผู้ป่วยและญาติ และหลักการดูแลผู้ป่วยระยะประคับประคอง  
 
ผู้เข้าอบรม 

แพทย์ประจ าบ้าน ชั้นปี 1 จ านวน 90 คน  
แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตรฯ จ านวน 84 คน 
 

ค่าลงทะเบียน  แพทย์ประจ าบ้าน และ แพทย์ปฏิบัติงานฯ คนละ 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)  
 



 

 

 ช าระเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ชื่อบัญชี “ราชวิทยาลัยแพทย์
เวชศาสตร์ครอบครัวฯ อบรมและสอบ” เลขที่บัญช ี041- 0 – 18424 - 1 แล้วส่งเอกสารหลักฐานการช าระเงินใน
ขั้นตอนลงทะเบียนใน google form สามารถโอนผ่าน netbank  ATM หรือ หน้าเคาน์เตอร์ธนาคารได้  โดยให้
เตรียมหลักฐานการโอนเงินเป็นไฟล์ก่อนการลงทะเบียนบันทึกข้อมูล **ควรเป็นไฟล์ pdf หรือ jpg  และในหลักฐาน
ควรมีชื่อผู้เข้าอบรมแจ้งไว้ด้วย เป็นการเขียนก ากับเพ่ิมเติมก็ได้ 
 
ขัน้ตอนการลงทะเบียน 

ลงทะเบียนผ่านทางระบบออนไลน์ตามลิงค์>>>   https://forms.gle/N3R2YCpGAVGwyh4J7 

 สแกนผ่าน QR code ท้ายโครงการนี้  ภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เท่านั้น  
โดยผู้ลงทะเบียนจะต้องด าเนินการช าระเงินค่าลงทะเบียนให้แล้วเสร็จ พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินใน

แบบฟอร์มการลงทะเบียน  
 

QR code   ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ 1. ต้องช าระค่าลงทะเบียนให้แล้วเสรจ็ก่อนการลงทะเบียนใน google form 
  2. ก่อนการยืนยันการลงทะเบียน ใหต้รวจสอบความถูกต้องในการบันทึกข้อมูล 
  3. เมือ่ยืนยันการลงทะเบียนแล้วจะได้รบัอีเมล์ตอบกลับอัตโนมัติจากระบบ จะไม่มีการตอบกลับใดๆ 
และจะได้รบัอีเมล์แจง้ช่องทางการเข้ารว่มประชุมอีกครั้งก่อนวันเริ่มประชุมล่วงหน้า 3-5 วัน 
 
 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ    

คณะท างานโครงการประชุมวิชาการประจ าปีส าหรับแพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ 1 ปีการฝึกอบรม 2564 
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว 
ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย  

 
 
 
 
 
 
 

https://forms.gle/N3R2YCpGAVGwyh4J7


 

 

ตารางการประชุมวิชาการประจ าปีคร้ังที่ 1 ส าหรับแพทย์ประจ าบ้าน : 19-21 กรกฎาคม 2564 
  

วันที่ /เวลา  8.30-8.45น. 8.45-9.00น. 9.00-10.30น. 

พัก
เบ

รก
 1

5 
นา

ท ี

10.45-12.00น. 

พัก
กล

าง
วัน

 

13.00-14.30น. 

พัก
เบ

รก
 1

5 
นา

ท ี

14.45-16.00น. 
19 กรกฎาคม 2564 Opening 

Ceremony
โดยประธาน
ราชวิทยาลัย
ฯ 

Orientation 
โดยประธาน 
อฝส. 

ความสัมพันธ์ระหวา่งแพทยก์ับ
ผู้ป่วย  ) 1) 
(Doctor-patient 
relationship) 
อ .สายพิณ หัตถีรัตน์  

ความสัมพันธ์ระหวา่งแพทยก์ับ
ผู้ป่วย  ) 2) 
(Doctor-patient 
relationship) 
อ .สายพิณ หัตถีรัตน์  

หลักการสร้างเสริมและป้องกัน
สุขภาพ  ) 1) 
(Principle of health promotion 
and disease prevention) 
อ .กฤษณะ สวุรรณภูมิ  

หลักการสร้างเสริมและป้องกัน
สุขภาพ  ) 2) 
(Principle of health promotion 
and disease prevention) 
อ .กฤษณะ สวุรรณภูมิ  

20 กรกฎาคม 2564   หลักการดูแลผู้ปว่ยระยะ
ประคับประคอง (1) 
)Principle of palliative 
care) 
อ .กิติพล นาควิโรจน ์

หลักการดูแลผู้ปว่ยระยะ
ประคับประคอง (2) 
)Principle of palliative 
care) 
อ .กิติพล นาควิโรจน์  

หลักการและทฤษฎีของการให้
ความรู้กับผู้ปว่ยและญาต ิ(1) 
)Principle and theory of 
health education) 
ผศ .ดร.จีราภรณ์ กรรมบุตร  
 

หลักการและทฤษฎีของการให้
ความรู้กับผู้ปว่ยและญาต ิ(2) 
)Principle and theory of 
health education) 
ศ .ดร.จีราภรณ์ กรรมบุตร  

21 กรกฎาคม 2564   หลักการเยีย่มบ้าน )1) 
(Principle of Home care) 
อ .กุลเชษฐ์  เกษะโกมล  

หลักการเยีย่มบ้าน (2) 
(Principle of Home care) 
อ .กุลเชษฐ์  เกษะโกมล  

วงจรชีวิตบุคคลและครอบครัว  ) 1) 
(Individual and family life 
cycles) 
อ .จีรภา กาญจนาพงศ์กุล  
อ .จารุมนช์ ชิโณรโส  
อ .พรเพ็ญ อัครวัชรางกูลโก  

วงจรชีวิตบุคคลและครอบครัว (2) 
(Individual and family life 
cycles) 
อ .จีรภา กาญจนาพงศ์กุล  
อ .จารุมนช์ ชิ โณรโส 
อ .พรเพ็ญ อัครวัชรางกูลโก  

 
 
 


