
โครงการประชุมวิชาการประจำปี สำหรับแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ปฏิบัติงานฯ ชั้นปทีี่ 2  
ปีการฝึกอบรม 2564 โดยราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย 

 

หลักการและเหตุผล 

 เวชศาสตร์ครอบครัวเป็นสาขาเฉพาะทางการแพทย์ทีใ่ห้การบริบาลปฐมภมูิที่เน้นการบรบิาลผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง 
ในเวชปฏิบัติการให้ความสำคัญด้านกระบวนการบริบาลมีความสำคัญ กระบวนการดังกล่าวประกอบด้วยการดูแลความ
เจ็บป่วยการดูแลโรค การเข้าใจความคิด ความรู้สึก การปฏิบัติภารกิจในชีวิตประจำวันของผู้ป่วย การให้ความรู้  การ
ป้องกันโรค การค้นหาความเจ็บป่วยที่ซ่อนเร้น รวมถึงการหล่อหลอมความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์และผู้ป่วย  ตลอดจน
ครอบครัวและสังคมของผู้ป่วย เพื่อการบริบาลสุขภาพระดับปฐมภูมิให้แก่ผู้ป่วย ครอบครัว และชุมชน 

 เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวตามทีไ่ด้กำหนดไว้ในมาตรฐาน
คุณวุฒิความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.1) สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว พ.ศ. 2562 เรื่อง ชุดการเรียนรู้ 
(Learning modules) ของแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ครอบครัว ซึ่งกำหนดไว้ 8 ชุดการเรียนรู้ ได้แก่ การดแูลผู้ป่วยและ
ครอบครัวที่บ้าน การดูแลแบบประคับประคอง การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกนัโรคสำหรับ บุคคล 
ครอบครัว และชุมชน สามารถให้การดูแลที่ครอบคลุมกลุ่มประชากรทกุช่วงวัย ทั้งการรักษา ส่งเสริม ป้องกนั และฟื้นฟูสุขภาพ การ
ให้ความรู้กับผู้ปว่ยและญาติ การทำโครงการชุมชน และ การทำโครงการวิจัย โดยจัดเป็น 36 modules ตลอดการอบรม 3 ปี 
 สำหรับแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 2 ไดก้ำหนดให้ศึกษาทั้งสิ้น 12 Modules เปน็การจดัโดยราชวิทยาลัยฯหรอืสถาบัน
ฝึกอบรม 6 Modules และสถาบันฝึกอบรมจดัเอง 6 Modules 

 

วัตถุประสงคเ์พื่อให้ผู้เขา้อบรมสามารถ 

1. เข้าใจหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 
2. เตรียมความพร้อมการเรียนตลอด 3 ปี โดยเฉพาะการพัฒนาตนเองตามกิจกรรมวิชาชีพที่เชื่อมั่นได้ (EPAs) 
3. เข้าใจหลักการการดูแลผู้ป่วยและครอบครัวที่บ้าน 
4. เข้าใจหลักการการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
5. สามารถให้การดูแลที่ครอบคลุมกลุ่มประชากรทุกช่วงวัย ทั้งการรักษา ส่งเสริม ป้องกัน และฟื้นฟูสุขภาพ 

 

วิธีการจัดประชุม 

 จัดกิจกรรมการประชุมรูปแบบ Online โดยใช้ระบบการประชุมวิชาการแบบเสมือนจริง (Virtual Meeting 
Platform) ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3 วัน ในวนัที่ 20-22 กันยายน 2564  
 
บรรยายในหัวข้อ การทำงานร่วมกับสหวิชาชีพในการเยี่ยมบ้าน การดูแลอาการในผู้ปว่ยระยะประคับประคอง 
การดูแลแบบต่อเนื่อง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ การดูแลแบบครอบคลุมในทุกมิติในกลุ่มประชากรวัยเด็กและวัยรุ่น 
ทักษะการสอนและการโค้ช 
 

ผู้เขา้อบรม 

แพทย์ประจำบ้าน ช้ันปี 2 จำนวน 111 คน 

 

 



ค่าลงทะเบียน  แพทย์ประจำบ้าน คนละ 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) 
 

ชำระเงินผ่านบัญชีออมทรัพย ์ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ชื่อบัญชี “ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัวฯ อบรมและสอบ” เลขที่บัญชี 041- 0 – 18424 - 1 แล้วส่งเอกสารหลกัฐานการชำระเงินในขั้นตอน
ลงทะเบียนใน google form สามารถโอนผ่าน netbank  ATM หรือ หนา้เคาน์เตอร์ธนาคารได ้ โดยให้เตรียมหลักฐาน
การโอนเงินเป็นไฟล์ก่อนการลงทะเบียนบันทึกข้อมูล **ควรเป็นไฟล์ pdf หรือ jpg  และในหลักฐานควรมีชื่อผู้เข้าอบรม
แจ้งไว้ด้วย เป็นการเขียนกำกับเพ่ิมเติมก็ได้ 

 

ขั้นตอนการลงทะเบียน 

ลงทะเบียนผ่านทางระบบออนไลน์ตามลิงค>์>>  https://forms.gle/V3jboewHKcqdKAX47  สแกนผ่าน QR 
code ท้ายโครงการนี ้ ภายในวันที ่10 กันยายน 2564 เท่านั้น 

โดยผู้ลงทะเบียนจะต้องดำเนินการชำระเงินค่าลงทะเบียนให้แล้วเสร็จ พร้อมแนบหลกัฐานการโอนเงินใน
แบบฟอร์มการลงทะเบียน 

 

QR code   ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ  

1. ต้องชำระค่าลงทะเบียนให้แล้วเสร็จก่อนการลงทะเบียนใน google form 

2. ก่อนการยืนยันการลงทะเบียน ให้ตรวจสอบความถูกต้องในการบันทึกข้อมูล 

3. เมื่อยืนยันการลงทะเบียนแล้วจะได้รับอีเมล์ตอบกลับอัตโนมัติจากระบบ จะไม่มีการตอบกลับใดๆ และจะได้รับอเีมล์แจ้ง

ช่องทางการเข้าร่วมประชุมอีกครั้งก่อนวันเริ่มประชุมล่วงหน้า 3-5 วัน 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

คณะทำงานจัดการประชุมวิชาการประจำปีสำหรับแพทยป์ระจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
 คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว 

ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแหง่ประเทศไทย 

https://forms.gle/V3jboewHKcqdKAX47


ตารางการประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 2 สำหรับแพทย์ประจำบ้าน: 20-22 กันยายน 2564 
 

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

พัก
เบ

รก
 1

5 
นา

ที 

10.45-12.00น. 

พัก
กล

าง
วัน

 

13.00-14.30น. 

พัก
เบ

รก
 1

5 
นา

ที 

14.45-16.00น. 
20 กันยายน 2564 Opening 

Ceremony
โดยประธาน
ราชวิทยาลัยฯ 

Orientation 
โดยประธาน 
อฝส. 

การดูแลแบบต่อเนื่อง (1) 
(Continuous and long 
term care) 
พท ผศ พญ พัฒน์ศร ี        
ศรีสุวรรณ  
อ.นพ สันติ ลาภเบญจกุล  

การดูแลแบบต่อเนื่อง (2) 
(Continuous and long 
term care) 
พท ผศ พญ พัฒน์ศรี         
ศรีสุวรรณ  
อ.นพ สันติ ลาภเบญจกุล  

การดูแลแบบครอบคลุมในทุกมิติ
ในกลุ่มประชากรวัยเด็กและวัยรุ่น 
(1) 
(Comprehensive care for 
children and adolescents) 
ผศ.พญ.เพชรรัตน์  บุนนาค และ
คณะ  

การดูแลแบบครอบคลุมในทุกมิติ
ในกลุ่มประชากรวัยเด็กและวัยรุ่น 
(2) 
(Comprehensive care for 
children and adolescents) 
ผศ.พญ.เพชรรัตน์  บุนนาค และ
คณะ 

21 กันยายน 2564   ทักษะการสอนและการโค้ช 
(1) 
(teaching and coaching 
skills) 
ผศ พญ อิสราภรณ์ เทพวงศา 
ผศ นพ อ.อาคม 
อ นพ พรรษ โนนจุ้ย 

ทักษะการสอนและการโค้ช 
(2) 
(teaching and coaching 
skills) 
ผศ พญ อิสราภรณ์ เทพวงศา 
ผศ นพ อ.อาคม 
อ นพ พรรษ โนนจุ้ย 

การทำงานร่วมกับสหวิชาชีพใน
การเยี่ยมบ้าน (1) 
(working with 
multidisciplinary team for 
home care) 
อ.พญ.นิดา บัววังโป่ง 
ผศ.พญ.กนกพร ภิญโญพร
พาณิชย์ 
ผศ.พญ.นลินี ยิ่งชาญกุล 

การทำงานร่วมกับสหวิชาชีพใน
การเยี่ยมบ้าน (2) 
(working with 
multidisciplinary team for 
home care) 
อ.พญ.นิดา บัววังโป่ง 
ผศ.พญ.กนกพร ภิญโญพรพาณิชย์ 
ผศ.พญ.นลินี ยิ่งชาญกุล 

22 กันยายน 2564   การดูแลอาการในผู้ป่วยระยะ
ประคับประคอง (1) 
(Symptom management  
in palliative care) 
อ พญ ปิยพร ทิสยากร 
อ พญ ณฐนงค์ ธรรมเจริญ 

การดูแลอาการในผู้ป่วยระยะ
ประคับประคอง (2) 
(Symptom management  
in palliative care) 
อ พญ ปิยพร ทิสยากร 
อ พญ ณฐนงค์ ธรรมเจริญ 
 

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
(1) 
(Behavioral change) 
อ.พญ.นพคุณ นันท์ศุภวัฒน์ 
อ.พญ.ญาณี โชคสมงาม 
อ.พญ.อาภาพัชร บุญเจริญ 
 

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
(2) 
(Behavioral change) 
อ.พญ.นพคุณ นันท์ศุภวัฒน์ 
อ.พญ.ญาณี โชคสมงาม 
อ.พญ.อาภาพัชร บุญเจริญ 
 

 


