โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร แนวคิด และทักษะด้ านเวชศาสตร์ ครอบครัว ปี 2564
1. หลักการและเหตุผล
เวชศาสตร์ครอบครัวมีความสาคัญต่อระบบบริ การสุขภาพ โดยเฉพาะในงานบริ การระดับปฐมภูมิ แพทย์
ที่ให้บริ การในงานระดับปฐมภูมิตอ้ งคอยดูแลผูป้ ่ วยและครอบครัว ในชุมชนติดต่อสื่ อสารกับผูป้ ่ วย ครอบครัว
และชุมชนดูแลผูป้ ่ วยที่มีปัญหาทัว่ ไป และปัญหาเฉพาะ เช่น เด็กวัยรุ่ น คู่ครอง และปั ญหาโรคเรื้ อรัง เป็ นต้น การ
เข้าใจแนวคิดเวชศาสตร์ครอบครัวจะเป็ นการเพิ่มศักยภาพในการดูแลผูป้ ่ วยอย่างมีคุณภาพ ขณะเดียวกันแนวคิด
และกระบวนการทางระบาดวิทยาและการวิจยั พื้นฐานจะมีส่วนช่วยให้งานของระบบสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับชุมชน
ที่รับผิดชอบ ดาเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย
สมาคมแพทย์เวชปฏิบตั ิทวั่ ไป/เวชศาสตร์ ครอบครัวแห่ งประเทศไทยจึงได้จดั “โครงการอบรมแนวคิด
และทักษะด้านเวชศาสตร์ครอบครัว” สาหรับแพทย์ และบุคลากรสุขภาพสาขาอื่น ที่ทางานด้านปฐมภูมิ/เวชกรรม
สังคม/เวชศาสตร์ครอบครัว รวมไปถึง เป็ นการดาเนินการให้ความช่วยเหลือแพทย์ผสู้ นใจสมัครสอบเพื่อหนังสื อ
อนุมตั ิฯ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ในเดือน กรกฎาคม 2565 หรื อปี ต่อๆไป โดยการอบรมจะดาเนิ นการต่อเนื่ อง
เป็ นระยะ ๆ จานวน 3 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 วันที่ 21 - 24 มิถุนายน 2564 (เปิ ดรับแพทย์ และบุคลากรสุขภาพทัว่ ไป)
Concepts of Family Medicine & Introduction to Research in Family Medicine
ครั้งที่ 2 วันที่ 30 สิงหาคม - 2 กันยายน 2564 (รับเฉพาะผูม้ ีแผนงาน)
Working with Families & Research and Community Project Plan
ครั้งที่ 3 วันที่ 20 - 23 ธันวาคม 2564 : (รับเฉพาะผูม้ ีงานเยีย่ มครอบครัว โครงการชุมชน และวิจยั )
Analysis and Report Writing
2. วัตถุประสงค์
 สามารถอธิบาย แนวคิด เครื่ องมือ และทักษะ ในการบริ บาลด้านเวชศาสตร์ ครอบครัว รวมทั้ง
ระบุแนวทาง การดูแลครอบครัวผูป้ ่ วยที่มีลกั ษณะต่าง ๆ
 อธิบายพื้นฐานทางระบาดวิทยา การวิจยั เบื้องต้น กับงานปฐมภูมิ/เวชศาสตร์ ครอบครัว และ
กระบวนการวางแผนโครงการสุขภาพชุมชน
 วางแผนการทาวิจยั ด้านสุ ขภาพระดับปฐมภูมิ หรื อ ด้านเวชศาสตร์ ครอบครัว และโครงการ
ชุมชนได้

 วางแผนนาแนวคิด กระบวนการและเครื่ องมือเวชศาสตร์ ครอบครัวไปใช้ในการดูแลผูป้ ่ วยที่
บ้านได้อย่างเป็ นต่อเนื่องและองค์รวม
 มีความมัน่ ใจและความพร้อมในการเข้ารับการสอบอนุ มตั ิ เพื่อเป็ นแพทย์เวชศาสตร์ ครอบครัว
ต่อไป
3. หน่ วยงานที่รับผิดชอบ สมาคมแพทย์เวชปฏิบตั ิทวั่ ไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย
4. สถานที่ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุ งเทพมหานคร
5. ผู้เข้ าร่ วมประชุม
1. แพทย์ผวู้ างแผนจะสอบหนังสืออนุมตั ิฯ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
2. แพทย์ พยาบาล หรื อบุ คลากรสาธารณสุ ข ที่ปฏิบตั ิงานในลักษณะที่เป็ นเวชปฏิบตั ิครอบครัว ใน
โรงพยาบาล ชุมชน โรงพยาบาลทัว่ ไป โรงพยาบาลศูนย์ หรื อสถานบริ การที่ให้บริ การในลักษณะที่เป็ นเวชปฏิบตั ิ
ครอบครัว ทั้งที่เป็ นของรัฐ และเอกชน
หมายเหตุ แพทย์ผเู้ ข้าร่ วมการอบรมจะได้รับคะแนนสะสม ครั้งละ 4 วัน ๆ ละ 6 หน่ วยกิต รวมเป็ นครั้งละ
24 หน่วยกิต รวม 3 ครั้ง เป็ น 72 หน่วยกิต
ข้ าราชการ สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามสิทธิและไม่ถือเป็ นวันลาเมื่อได้รับอนุมตั ิจากต้นสังกัด และ
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการเข้าอบรมเมื่อเข้าร่ วมไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
6. อัตราค่าลงทะเบียน
ผู้เข้ าร่ วมประชุม
ลงทะเบียนตลอดหลักสูตร (3 ครั้ง) *รวมที่ปรึ กษาโครงการตลอดหลักสูตร

อัตราค่าลงทะเบียน
(บาท)
30,000 /หลักสูตร

แพทย์ทวั่ ไป ลงทะเบียนเป็ นครั้ง ๆ ที่ 1

9,000/ครั้ง

แพทย์ทวั่ ไป ลงทะเบียนเป็ นครั้ง ๆ ที่ 2 และ 3

12,000/ครั้ง

บุคลากรสาธารณสุขอื่นๆ ลงทะเบียนเป็ นรายครั้ง

8,000/ครั้ง

เฉพาะส่วนวิจยั /โครงการ ในครั้งที่ 1 วันที่ 21 - 22 มิถุนายน 2564

5,000

เฉพาะส่วนเวชศาสตร์ครอบครัว ในครั้งที่ 1 วันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2564

5,000

7. การลงทะเบียน
ขั้นตอนการสมัคร
- กรอกรายละเอียดลงทะเบียนตาม QR code ต่อไปนี้

QR code สาหรับลงทะเบียน
- ชาระค่าลงทะเบียน โอนค่าลงทะเบียนตามอัตราที่กาหนดไว้ เข้าบัญชี ธนาคารกรุ งไทย สาขาถนนเพชรบุรี
ตัดใหม่ ชื่อบัญชี แพทย์เวชปฏิบตั ิทวั่ ไป/เวชศาสตร์ ครอบครัว เลขที่ 041-1-32033-5 (สามารถโอนผ่าน
ระบบ Internet banking หรื อ ATM ก็ได้ แต่ให้มีหลักฐานแสดงการโอนเงิน ระบุ ชื่อผูล้ งทะเบียนเข้ารับการ
อบรมไว้บนหลักฐาน
- การชาระค่าลงทะเบียน ต้องทาก่อนลงทะเบียน เพื่อจะแนบ file Slip หลักฐานการโอนเงินได้**
8. ผลที่คาดว่าจะได้ รับ
ผูเ้ ข้ารับการอบรม ซึ่งประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล และบุคลลากรทางการแพทย์ ประมาณ 40 - 50 คน ซึ่ง
เป็ นผูส้ นใจ และปฏิบตั ิหน้าที่ สามารถเพิ่มศักยภาพในการบริ บาลสุ ขภาพบุคคล ครอบครัว และชุมชนได้อย่าง
เหมาะสม
9. กาหนดการอบรม (กาหนดการ และวิทยากร อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)
ครั้งที่ 1 วันที่ 21-24 มิถุนายน 2564 (เปิ ดรับแพทย์ และบุคลากรสุ ขภาพทั่วไป)
Concepts of Family Medicine & Introduction to Research in Family Medicine
วันจันทร์ ที่ 21 มิถุนายน 2564
08.00 - 08.30 น.
ลงทะเบียน
08.30 - 08.40 น.
เปิ ดการอบรม (นายกสมาคมเวชปฏิบตั ิทวั่ ไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย)
08.40 - 08.45 น.
Introduction to the Workshop (ผศ.นพ.กอปรชุษณ์ ตยัคคานนท์)
08.45 - 10.30 น.
กิจกรรมกลุ่มย่อย : วิเคราะห์บทคัดย่องานวิจยั ทางเวชศาสตร์ครอบครัว (6 กลุ่ม :
วิทยากรกลุ่ม นพ.สุธีร์ รัตนะมงคลกุล / พญ.เสาวนันท์ บาเรอราช / ผศ.นพ.อาคม บุญเลิศ / นพ.
สตางค์ ศุภผล / นพ.อนุวตั ิ แก้วเชียงหวาง และ ผศ.นพ.กอปรชุษณ์ ตยัคคานนท์)
10.45 - 12.00 น.
บรรยาย (นพ.สุธีร์ รัตนะมงคลกุล และ ผศ.นพ.กอปรชุษณ์ ตยัคคานนท์)
- ระบาดวิทยาเพื่องานวิจยั ทางเวชศาสตร์ครอบครัว
- ข้อผิดพลาดในการวิจยั

13.00 - 15.00 น.
15.20 - 16.30 น.

- การศึกษาเครื่ องมือคัดกรองโรคและวินิจฉัยโรค
- การศึกษาการทานายโรค และ systematic reviews
กิจกรรมกลุ่มย่อย “การตั้งคาถามวิจยั จากงานเวชปฏิบตั ิ” (6 กลุ่ม)
บรรยายสั้น ๆ เรื่ อง การทบทวนวรรณกรรมเพื่อการกาหนดคาถามวิจยั ที่ชดั เจนและกิจกรรมกลุ่ม
ย่อยผูเ้ ข้าอบรมเสนอแนวคิด (วิทยากรกลุ่ม)

วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564
08.30 - 10.30 น.
กิจกรรมกลุ่มย่อย “การกาหนดคาถาม และแนวทางวิจยั ” (6 กลุ่ม)
10.30 - 12.00 น.
นาเสนอในกลุ่มใหญ่อภิปรายและให้ขอ้ เสนอแนะจากวิทยากร “การพัฒนาโครงร่ างการวิจยั ต่อไป”
(วิทยากรกลุ่ม)
13.00 - 13.30 น.
Community Oriented Primary Care (ผศ.นพ.กอปรชุษณ์ ตยัคคานนท์)
13.30 - 14.30 น.
การเตรี ยมโครงการสุขภาพชุมชน (ผศ.นพ.กอปรชุษณ์ ตยัคคานนท์)
15.00 - 16.30 น.
แบ่งกลุ่ม เสนอแนวคิดโครงการสุ ขภาพชุมชน (5 กลุ่ม: วิทยากรกลุ่ม พญ.เสาวนันท์ บาเรอราช /
ผศ.นพ.อาคม บุญเลิศ / นพ.สตางค์ ศุภผล / นพ.อนุวตั ิ แก้วเชียงหวาง และ ผศ.นพ.กอปรชุษณ์ ตยัค
คานนท์)
วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564
08.30 - 10.00 น.
Principle of Family Medicine (ผศ.นพ.กอปรชุษณ์ ตยัคคานนท์)
10.30 - 12.00 น.
Tools in Family Medicine (พญ.ชนิกานต์ วงศ์ประเสริ ฐสุข)
13.00 - 14.30 น.
Home Visit and Home Care (พญ.ชนิกานต์ วงศ์ประเสริ ฐสุข)
15.00 - 16.30 น.
แบ่งกลุ่ม เสนอแนวคิดเยี่ยมบ้านผูป้ ่ วยต่อเนี่ อง (5 กลุ่ม : วิทยากรกลุ่ม พญ.เสาวนันท์ บาเรอราช
ผศ.นพ.อาคม บุญเลิศ / นพ.สตางค์ ศุภผล / นพ.อนุวตั ิ แก้วเชียงหวาง และ ผศ.นพ.กอปรชุษณ์ ตยัค
คานนท์)
วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564
08.30 - 10.00 น.
WWF Young Child & School-Aged Child (นพ.จตุภูมิ นีละศรี )
10.30 - 12.00 น.
WWF Adolescent (พ.ท.พญ. สุภชั ฌา เก่งพานิช)
13.00 - 14.30 น.
WWF Elderly (พ.อ.ผศ.พญ.พัฒน์ศรี ศรี สุวรรณ)
14.45 - 16.15 น.
WWF Chronic Illness (พ.ท.นพ. กุลเชษฐ์ เกษะโกมล)
16.15 - 16.30 น.
ถามตอบ และมอบงานสาหรับการอบรมครั้งที่ 2 (ผศ.นพ.กอปรชุษณ์ ตยัคคานนท์)

ครั้งที่ 2 วันที่ 30 สิงหาคม - 2 กันยายน 2564 (รับเฉพาะผู้มแี ผนงาน)
Working with Families & Research And Community Project Plan
วันจันทร์ ที่ 30 สิงหาคม 2564
08.00 - 08.30 น.
ลงทะเบียน
08.30 - 10.00 น.
WWF: LGBT (พญ.อรวรรณ ตะเวทิพงศ์)
10.30 - 12.00 น.
Palliative Care in Family Practice (พญ.อรวรรณ ตะเวทิพงศ์)
12.00 - 13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 15.00 น.
Difficult Patient (นพ.สตางค์ ศุภผล)
15.15 - 16.30 น.
Community Health Project Planning (ผศ.นพ.กอปรชุษณ์ ตยัคคานนท์)
วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564
08.30 - 11.00 น.
Participants Home Visit (5 กลุ่ม วิทยากร : พญ.เสาวนันท์ บาเรอราช / ผศ.นพ.อาคม บุญเลิศ / นพ.
สตางค์ ศุภผล / นพ.อนุวตั ิ แก้วเชียงหวาง และ ผศ.นพ.กอปรชุษณ์ ตยัคคานนท์)
11.00 - 12.00 น.
Plan for Continuous Home Visit and Report Plan (ผศ.นพ.กอปรชุษณ์ ตยัคคานนท์)
12.00 - 13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 15.00 น.
Participants Community Health Project Plan (5 กลุ่ม วิทยากร : พญ.เสาวนันท์ บาเรอราช / ผศ.นพ.
อาคม บุญเลิศ / นพ.สตางค์ ศุภผล / นพ.อนุวตั ิ แก้วเชียงหวาง และ ผศ.นพ.กอปรชุษณ์ ตยัคคา
นนท์)
15.00 - 16.00 น.
Project Evaluation Planning (ผศ.นพ.กอปรชุษณ์ ตยัคคานนท์)
วันพุธที่ 1 กันยายน 2564
08.30 - 09.00 น.
บรรยาย : CONSORT, STROBE checklist for proposal development (นพ.สุธีร์ รัตนะมงคลกุล)
09.00 - 10.15 น.
ให้คาปรึ กษากลุ่มย่อย: Proposal development (6 กลุ่ม)
(วิทยากรกลุ่ม : นพ.สุธีร์ รัตนะมงคลกุล / พญ.เสาวนันท์ บาเรอราช / ผศ.นพ.อาคม บุญเลิศ / นพ.
สตางค์ ศุภผล / นพ.อนุวตั ิ แก้วเชียงหวาง และ ผศ.นพ.กอปรชุษณ์ ตยัคคานนท์)
10.30 - 11.00 น.
บรรยาย : Questionnaire design (นพ.สุธีร์ รัตนะมงคลกุล และคณะ)
11.00 - 12.00 น.
ให้คาปรึ กษากลุ่มย่อย: Questionnaire design (6 กลุ่ม)
(วิทยากรกลุ่ม : นพ.สุธีร์ รัตนะมงคลกุล / พญ.เสาวนันท์ บาเรอราช / ผศ.นพ.อาคม บุญเลิศ / นพ.
สตางค์ ศุภผล / นพ.อนุวตั ิ แก้วเชียงหวาง และ ผศ.นพ.กอปรชุษณ์ ตยัคคานนท์)
12.00 - 13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.30 น.
บรรยาย : Dummy table design & Statistical analysis plan (นพ.สุธีร์ รัตนะมงคลกุล และคณะ)
14.30 - 16.30 น.
ให้คาปรึ กษากลุ่มย่อย : Dummy table design & Statistical analysis plan (6 กลุ่ม)
(วิทยากรกลุ่ม : นพ.สุธีร์ รัตนะมงคลกุล / พญ.เสาวนันท์ บาเรอราช / ผศ.นพ.อาคม บุญเลิศ / นพ.
สตางค์ ศุภผล / นพ.อนุวตั ิ แก้วเชียงหวาง และ ผศ.นพ.กอปรชุษณ์ ตยัคคานนท์)

วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564
08.30 - 09.30 น.
Hand-on session: Endnote/Mendeley for citation management (นพ.สุธีร์ รัตนะมงคลกุล / ผศ.นพ.
กอปรชุษณ์ ตยัคคานนท์ และ ผศ.นพ.อาคม บุญเลิศ)
09.30 - 10.30 น.
Hand-on session: Sample size calculation by applications (นพ.สุธีร์ รัตนะมงคลกุล / ผศ.นพ.
กอปรชุษณ์ ตยัคคานนท์ และ ผศ.นพ.อาคม บุญเลิศ)
10.30 - 12.00 น.
SPSS & Statistical analysis (นพ.สุธีร์ รัตนะมงคลกุล และ ผศ.นพ.กอปรชุษณ์ ตยัคคานนท์)
12.00 - 13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 15.00 น.
SPSS & Statistical analysis (นพ.สุธีร์ รัตนะมงคลกุล และ ผศ.นพ.กอปรชุษณ์ ตยัคคานนท์)
15.00 - 15.30 น.
ถาม/ตอบ และ แผนการดาเนินการต่อไป (ผศ.นพ.กอปรชุษณ์ ตยัคคานนท์)
ครั้งที่ 3 วันที่ 20 -23 ธันวาคม 2564: Analysis and Report Writing
(รับเฉพาะผู้มงี านเยีย่ มครอบครัว โครงการชุมชน และวิจยั )
วันจันทร์ ที่ 20 ธันวาคม 2564
08.00 - 08.30 น.
ลงทะเบียน
08.30 - 08.40 น.
Introduction to the Workshop
08.40 - 10.30 น.
การจัดการข้อมูลวิจยั (นพ.สุธีร์ รัตนะมงคลกุล และ พญ.เสาวนันท์ บาเรอราช บรรยาย)
10.30 - 12.00 น.
ความคืบหน้า และแผนเขียนรายงานวิจยั ของผูเ้ ข้าอบรม (6 กลุ่ม)
(วิทยากรกลุ่ม : นพ.สุธีร์ รัตนะมงคลกุล / พญ.เสาวนันท์ บาเรอราช / ผศ.นพ.อาคม บุญเลิศ / นพ.
สตางค์ ศุภผล / นพ.อนุวตั ิ แก้วเชียงหวาง และ ผศ.นพ.กอปรชุษณ์ ตยัคคานนท์)
13.00 - 15.00 น.
การเขียนรายงาน และการวางแผนนาเสนอผลวิจยั (นพ.สุธีร์ รัตนะมงคลกุล และ พญ.เสาวนันท์
บาเรอราช บรรยาย)
15.00 - 16.30 น.
กลุ่มย่อย: แผนการเขียนรายงานวิจยั (6 กลุ่ม)
วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564
08.30 - 10.00 น.
กลุ่มย่อย : แผนการเขียนรายงานวิจยั (6 กลุ่ม) (ต่อ)
10.30 - 12.00 น.
บรรยาย: การเขียนรายงานเยีย่ มบ้านต่อเนื่อง (ผศ.นพ.กอปรชุษณ์ ตยัคคานนท์)
13.00 - 16.30 น.
ทบทวนข้อมูลเยีย่ มบ้านของผูเ้ ข้าอบรม (5 กลุ่ม : วิทยากร พญ.เสาวนันท์ บาเรอราช / ผศ.นพ.
อาคม บุญเลิศ / นพ.สตางค์ ศุภผล / นพ.อนุวตั ิ แก้วเชียงหวาง และ ผศ.นพ.กอปรชุษณ์ ตยัคคา
นนท์)

วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564
08.30 - 10.00 น.
การเขียนรายงานโครงการชุมชน (นพ.อนุวตั ิ แก้วเชียงหวาง และ ผศ.นพ.กอปรชุษณ์ ตยัคคานนท์
บรรยาย)
10.30 - 12.00 น.
กลุ่มย่อย : ความคืบหน้า/แผนเขียนรายงานโครงการ (5 กลุ่ม)
13.00 - 16.30 น.
Motivation Interview (นพ.สตางค์ ศุภผล)
วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564
09.00 - 16.00 น.
Rational Drug use (ผศ.นพ.พิสนธ์ จงตระกูล)
16.00 - 16.30 น.
ถามตอบ และ การเตรี ยมตัวสอบหนังสืออนุมตั ิ (ผศ.นพ.กอปรชุษณ์ ตยัคคานนท์)

