
 

 

 
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร แนวคดิ และทักษะด้านเวชศาสตร์ครอบครัว  ปี 2564 
 

1.  หลกัการและเหตุผล 
เวชศาสตร์ครอบครัวมีความส าคญัต่อระบบบริการสุขภาพ โดยเฉพาะในงานบริการระดบัปฐมภูมิ แพทย์

ท่ีใหบ้ริการในงานระดบัปฐมภูมิตอ้งคอยดูแลผูป่้วยและครอบครัว  ในชุมชนติดต่อส่ือสารกบัผูป่้วย ครอบครัว
และชุมชนดูแลผูป่้วยท่ีมีปัญหาทัว่ไป และปัญหาเฉพาะ เช่น เด็กวยัรุ่น คู่ครอง และปัญหาโรคเร้ือรัง เป็นตน้ การ
เขา้ใจแนวคิดเวชศาสตร์ครอบครัวจะเป็นการเพ่ิมศกัยภาพในการดูแลผูป่้วยอย่างมีคุณภาพ ขณะเดียวกนัแนวคิด
และกระบวนการทางระบาดวิทยาและการวิจยัพ้ืนฐานจะมีส่วนช่วยใหง้านของระบบสุขภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุมชน
ท่ีรับผดิชอบ ด าเนินไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพอีกดว้ย 

สมาคมแพทยเ์วชปฏิบติัทัว่ไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทยจึงไดจ้ดั   “โครงการอบรมแนวคิด 
และทกัษะดา้นเวชศาสตร์ครอบครัว” ส าหรับแพทย ์และบุคลากรสุขภาพสาขาอ่ืน ท่ีท างานดา้นปฐมภูมิ/เวชกรรม
สงัคม/เวชศาสตร์ครอบครัว รวมไปถึง เป็นการด าเนินการใหค้วามช่วยเหลือแพทยผ์ูส้นใจสมคัรสอบเพื่อหนังสือ
อนุมติัฯ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ในเดือน กรกฎาคม 2565  หรือปีต่อๆไป โดยการอบรมจะด าเนินการต่อเน่ือง
เป็นระยะ ๆ จ านวน 3 คร้ัง ดงัน้ี 

คร้ังท่ี 1  วนัท่ี 21 - 24 มิถุนายน 2564 (เปิดรับแพทย ์และบุคลากรสุขภาพทัว่ไป) 
Concepts of Family Medicine & Introduction to Research in Family Medicine  
คร้ังท่ี 2  วนัท่ี 30 สิงหาคม - 2 กนัยายน 2564 (รับเฉพาะผูม้ีแผนงาน) 
Working with Families & Research and Community Project Plan  
คร้ังท่ี 3  วนัท่ี 20 - 23 ธนัวาคม 2564 : (รับเฉพาะผูม้ีงานเยีย่มครอบครัว โครงการชุมชน และวิจยั)  
Analysis and Report Writing  
 

2.  วตัถุประสงค์         

 สามารถอธิบาย แนวคิด เคร่ืองมือ และทกัษะ ในการบริบาลดา้นเวชศาสตร์ครอบครัว รวมทั้ง
ระบุแนวทาง การดูแลครอบครัวผูป่้วยท่ีมีลกัษณะต่าง ๆ  

 อธิบายพ้ืนฐานทางระบาดวิทยา การวิจยัเบ้ืองตน้ กบังานปฐมภูมิ/เวชศาสตร์ครอบครัว และ
กระบวนการวางแผนโครงการสุขภาพชุมชน 

 วางแผนการท าวิจยัดา้นสุขภาพระดบัปฐมภูมิ หรือ ดา้นเวชศาสตร์ครอบครัว และโครงการ
ชุมชนได ้ 



 

 

 วางแผนน าแนวคิด กระบวนการและเคร่ืองมือเวชศาสตร์ครอบครัวไปใชใ้นการดูแลผูป่้วยท่ี
บา้นไดอ้ยา่งเป็นต่อเน่ืองและองคร์วม 

 มีความมัน่ใจและความพร้อมในการเขา้รับการสอบอนุมติัเพื่อเป็นแพทยเ์วชศาสตร์ครอบครัว
ต่อไป  

 
 3. หน่วยงานที่รับผดิชอบ   สมาคมแพทยเ์วชปฏิบติัทัว่ไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย 

 
4. สถานที ่  โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร 

 
5. ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. แพทยผ์ูว้างแผนจะสอบหนงัสืออนุมติัฯ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว 
2. แพทย ์ พยาบาล หรือบุคลากรสาธารณสุข ท่ีปฏิบติังานในลกัษณะท่ีเป็นเวชปฏิบติัครอบครัว  ใน

โรงพยาบาล ชุมชน โรงพยาบาลทัว่ไป โรงพยาบาลศนูย ์หรือสถานบริการท่ีใหบ้ริการในลกัษณะท่ีเป็นเวชปฏิบติั
ครอบครัว ทั้งท่ีเป็นของรัฐ และเอกชน 

 
หมายเหตุ  แพทยผ์ูเ้ขา้ร่วมการอบรมจะไดรั้บคะแนนสะสม คร้ังละ 4 วนั ๆ ละ 6 หน่วยกิต รวมเป็นคร้ังละ 

24 หน่วยกิต รวม 3 คร้ัง เป็น 72 หน่วยกิต 
ข้าราชการ  สามารถเบิกค่าใชจ่้ายไดต้ามสิทธิและไม่ถือเป็นวนัลาเมื่อไดรั้บอนุมติัจากตน้สงักดัและ 

ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะไดรั้บประกาศนียบตัรรับรองการเขา้อบรมเมื่อเขา้ร่วมไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 
  

6.  อตัราค่าลงทะเบียน 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
อตัราค่าลงทะเบียน 
(บาท)  

ลงทะเบียนตลอดหลกัสูตร (3 คร้ัง) *รวมท่ีปรึกษาโครงการตลอดหลกัสูตร 30,000 /หลกัสูตร 

แพทยท์ัว่ไป ลงทะเบียนเป็นคร้ัง ๆ ท่ี 1  9,000/คร้ัง 

แพทยท์ัว่ไป ลงทะเบียนเป็นคร้ัง ๆ ท่ี 2 และ 3   12,000/คร้ัง 

บุคลากรสาธารณสุขอ่ืนๆ ลงทะเบียนเป็นรายคร้ัง   8,000/คร้ัง 

เฉพาะส่วนวิจยั/โครงการ ในคร้ังท่ี 1 วนัท่ี 21 - 22 มิถุนายน 2564  5,000 

เฉพาะส่วนเวชศาสตร์ครอบครัว ในคร้ังท่ี 1 วนัท่ี 23 - 24 มิถุนายน 2564   5,000 

 



 

 

7. การลงทะเบียน  
ขั้นตอนการสมคัร  
- กรอกรายละเอียดลงทะเบียนตาม QR code ต่อไปน้ี 
 

 
QR code ส าหรับลงทะเบียน 

 
- ช าระค่าลงทะเบียน โอนค่าลงทะเบียนตามอตัราท่ีก  าหนดไว ้เขา้บญัชี ธนาคารกรุงไทย  สาขาถนนเพชรบุรี
ตดัใหม่  ช่ือบญัชี แพทยเ์วชปฏิบติัทัว่ไป/เวชศาสตร์ครอบครัว เลขท่ี 041-1-32033-5 (สามารถโอนผ่าน 
ระบบ Internet banking  หรือ ATM  ก็ได ้ แต่ใหม้ีหลกัฐานแสดงการโอนเงิน ระบุ ช่ือผูล้งทะเบียนเขา้รับการ
อบรมไวบ้นหลกัฐาน 
- การช าระค่าลงทะเบียน ตอ้งท าก่อนลงทะเบียน เพื่อจะแนบ file Slip หลกัฐานการโอนเงินได*้* 

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผูเ้ขา้รับการอบรม ซ่ึงประกอบดว้ย แพทย ์ พยาบาล  และบุคลลากรทางการแพทย ์ประมาณ 40 - 50 คน ซ่ึง
เป็นผูส้นใจ และปฏิบติัหน้าท่ี สามารถเพ่ิมศกัยภาพในการบริบาลสุขภาพบุคคล ครอบครัว และชุมชนไดอ้ย่าง
เหมาะสม 
9. ก าหนดการอบรม (ก าหนดการ และวิทยากร อาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม) 
 

คร้ังที่ 1 วนัที่ 21-24 มถุินายน 2564 (เปิดรับแพทย์ และบุคลากรสุขภาพทั่วไป) 
Concepts of Family Medicine & Introduction to Research in Family Medicine  
วนัจนัทร์ที่ 21 มถุินายน 2564  
08.00 - 08.30 น.   ลงทะเบียน 
08.30 - 08.40 น.   เปิดการอบรม (นายกสมาคมเวชปฏิบติัทัว่ไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย) 
08.40 - 08.45 น.   Introduction to the Workshop (ผศ.นพ.กอปรชุษณ์ ตยคัคานนท)์ 
08.45 - 10.30 น.   กิจกรรมกลุ่มยอ่ย : วิเคราะห์บทคดัยอ่งานวิจยัทางเวชศาสตร์ครอบครัว (6 กลุ่ม :  
   วิทยากรกลุ่ม นพ.สุธีร์  รัตนะมงคลกุล / พญ.เสาวนนัท ์บ าเรอราช / ผศ.นพ.อาคม  บุญเลิศ / นพ. 
   สตางค ์ ศุภผล / นพ.อนุวติั แกว้เชียงหวาง  และ ผศ.นพ.กอปรชุษณ์ ตยคัคานนท)์ 
10.45 - 12.00 น.   บรรยาย (นพ.สุธีร์ รัตนะมงคลกุล และ ผศ.นพ.กอปรชุษณ์ ตยคัคานนท)์ 
     - ระบาดวิทยาเพื่องานวิจยัทางเวชศาสตร์ครอบครัว    
    - ขอ้ผดิพลาดในการวิจยั    



 

 

    - การศึกษาเคร่ืองมือคดักรองโรคและวินิจฉยัโรค   
    - การศึกษาการท านายโรค และ systematic reviews  
13.00 - 15.00 น.   กิจกรรมกลุ่มยอ่ย “การตั้งค  าถามวิจยัจากงานเวชปฏิบติั” (6 กลุ่ม)  
15.20 - 16.30 น.   บรรยายสั้น ๆ เร่ือง การทบทวนวรรณกรรมเพื่อการก าหนดค าถามวิจยัท่ีชดัเจนและกิจกรรมกลุ่ม 
   ยอ่ยผูเ้ขา้อบรมเสนอแนวคิด (วิทยากรกลุ่ม) 
 
วนัองัคารที่ 22 มถุินายน 2564 
08.30 - 10.30 น.   กิจกรรมกลุ่มยอ่ย “การก าหนดค าถาม และแนวทางวิจยั” (6 กลุ่ม)  
10.30 - 12.00 น.   น าเสนอในกลุ่มใหญ่อภิปรายและใหข้อ้เสนอแนะจากวิทยากร “การพฒันาโครงร่างการวิจยัต่อไป” 
   (วิทยากรกลุ่ม) 
13.00 - 13.30 น.   Community Oriented Primary Care (ผศ.นพ.กอปรชุษณ์  ตยคัคานนท)์ 
13.30 - 14.30 น.   การเตรียมโครงการสุขภาพชุมชน (ผศ.นพ.กอปรชุษณ์ ตยคัคานนท)์ 
15.00 - 16.30 น. แบ่งกลุ่ม เสนอแนวคิดโครงการสุขภาพชุมชน (5 กลุ่ม: วิทยากรกลุ่ม พญ.เสาวนันท์ บ าเรอราช / 

ผศ.นพ.อาคม  บุญเลิศ / นพ.สตางค ์ศุภผล / นพ.อนุวติั แกว้เชียงหวาง และ ผศ.นพ.กอปรชุษณ์ ตยคั
คานนท)์ 

 
วนัพุธที่ 23 มถุินายน 2564 
08.30 - 10.00 น.   Principle of Family Medicine (ผศ.นพ.กอปรชุษณ์ ตยคัคานนท)์    
10.30 - 12.00 น.   Tools in Family Medicine (พญ.ชนิกานต ์วงศป์ระเสริฐสุข)  
13.00 - 14.30 น.   Home Visit and Home Care (พญ.ชนิกานต ์วงศป์ระเสริฐสุข) 
15.00 - 16.30 น.  แบ่งกลุ่ม เสนอแนวคิดเยี่ยมบา้นผูป่้วยต่อเน่ีอง (5 กลุ่ม : วิทยากรกลุ่ม พญ.เสาวนันท์ บ าเรอราช 

ผศ.นพ.อาคม  บุญเลิศ / นพ.สตางค ์ศุภผล / นพ.อนุวติั แกว้เชียงหวาง และ ผศ.นพ.กอปรชุษณ์ ตยคั
คานนท)์  

  
วนัพฤหัสบดีที่ 24 มถุินายน 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. สุภชัฌา เก่งพานิช) 
13.00 - 14.30 น.   WWF Elderly (พ.อ.ผศ.พญ.พฒัน์ศรี ศรีสุวรรณ) 
14.45 - 16.15 น.   WWF Chronic Illness (พ.ท.นพ. กุลเชษฐ ์ เกษะโกมล)    
16.15 - 16.30 น.   ถามตอบ และมอบงานส าหรับการอบรมคร้ังท่ี 2 (ผศ.นพ.กอปรชุษณ์ ตยคัคานนท)์ 

 
 
 
 



 

 

คร้ังที่ 2 วนัที่ 30 สิงหาคม - 2 กนัยายน 2564 (รับเฉพาะผู้มแีผนงาน) 
Working with Families & Research And Community Project Plan  
วนัจนัทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 
08.00 - 08.30 น.   ลงทะเบียน 
08.30 - 10.00 น.   WWF: LGBT (พญ.อรวรรณ ตะเวทิพงศ)์ 
10.30 - 12.00 น.   Palliative Care in Family Practice (พญ.อรวรรณ ตะเวทิพงศ)์ 
12.00 - 13.00 น.   รับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 - 15.00 น.   Difficult Patient (นพ.สตางค ์ศุภผล) 
15.15 - 16.30 น.   Community Health Project Planning (ผศ.นพ.กอปรชุษณ์ ตยคัคานนท)์ 

 
วนัองัคารที่ 31 สิงหาคม 2564 
08.30 - 11.00 น.   Participants Home Visit (5 กลุ่ม วิทยากร : พญ.เสาวนนัท ์บ าเรอราช / ผศ.นพ.อาคม  บุญเลิศ / นพ.
   สตางค ์ ศุภผล / นพ.อนุวติั แกว้เชียงหวาง และ ผศ.นพ.กอปรชุษณ์  ตยคัคานนท)์ 
11.00 - 12.00 น.   Plan for Continuous Home Visit and Report Plan (ผศ.นพ.กอปรชุษณ์  ตยคัคานนท)์ 
12.00 - 13.00 น.    รับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 - 15.00 น.   Participants Community Health Project Plan (5 กลุ่ม วิทยากร : พญ.เสาวนันท์ บ าเรอราช / ผศ.นพ.
   อาคม  บุญเลิศ / นพ.สตางค ์ศุภผล / นพ.อนุวติั แกว้เชียงหวาง และ ผศ.นพ.กอปรชุษณ์  ตยคัคา 
   นนท)์ 
15.00 - 16.00 น.   Project Evaluation Planning (ผศ.นพ.กอปรชุษณ์ ตยคัคานนท)์ 
 
วนัพุธที่ 1 กนัยายน 2564  
08.30 - 09.00 น.   บรรยาย : CONSORT, STROBE checklist for proposal development  (นพ.สุธีร์ รัตนะมงคลกุล) 
09.00 - 10.15 น.   ใหค้  าปรึกษากลุ่มยอ่ย: Proposal development (6 กลุ่ม) 
   (วิทยากรกลุ่ม : นพ.สุธีร์  รัตนะมงคลกุล / พญ.เสาวนนัท ์บ าเรอราช / ผศ.นพ.อาคม  บุญเลิศ / นพ.
   สตางค ์ ศุภผล / นพ.อนุวติั แกว้เชียงหวาง และ ผศ.นพ.กอปรชุษณ์  ตยคัคานนท)์ 
10.30 - 11.00 น.   บรรยาย : Questionnaire design  (นพ.สุธีร์ รัตนะมงคลกุล และคณะ) 
11.00 - 12.00 น.   ใหค้  าปรึกษากลุ่มยอ่ย: Questionnaire design (6 กลุ่ม) 
   (วิทยากรกลุ่ม : นพ.สุธีร์  รัตนะมงคลกุล / พญ.เสาวนนัท ์บ าเรอราช / ผศ.นพ.อาคม  บุญเลิศ / นพ.
   สตางค ์ศุภผล / นพ.อนุวติั แกว้เชียงหวาง และ ผศ.นพ.กอปรชุษณ์  ตยคัคานนท)์ 
12.00 - 13.00 น.    รับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 - 14.30 น.   บรรยาย : Dummy table design & Statistical analysis plan (นพ.สุธีร์ รัตนะมงคลกุล และคณะ) 
14.30 - 16.30 น.   ใหค้  าปรึกษากลุ่มยอ่ย :  Dummy table design & Statistical analysis plan  (6 กลุ่ม) 

  (วิทยากรกลุ่ม : นพ.สุธีร์  รัตนะมงคลกุล / พญ.เสาวนนัท ์บ าเรอราช / ผศ.นพ.อาคม  บุญเลิศ / นพ.
  สตางค ์ ศุภผล / นพ.อนุวติั แกว้เชียงหวาง และ ผศ.นพ.กอปรชุษณ์  ตยคัคานนท)์ 



 

 

 
วนัพฤหัสบดีที่ 2 กนัยายน 2564 
08.30 - 09.30 น.   Hand-on session: Endnote/Mendeley for citation management   (นพ.สุธีร์  รัตนะมงคลกุล / ผศ.นพ.
   กอปรชุษณ์  ตยคัคานนท ์ และ ผศ.นพ.อาคม  บุญเลิศ) 
09.30 - 10.30 น.   Hand-on session: Sample size calculation by applications   (นพ.สุธีร์  รัตนะมงคลกุล / ผศ.นพ. 
   กอปรชุษณ์  ตยคัคานนท ์ และ ผศ.นพ.อาคม  บุญเลิศ) 
10.30 - 12.00 น.   SPSS & Statistical analysis   (นพ.สุธีร์ รัตนะมงคลกุล และ ผศ.นพ.กอปรชุษณ์ ตยคัคานนท)์ 
12.00 - 13.00 น.    รับประทานอาหารกลางวนั  
13.00 - 15.00 น.   SPSS & Statistical analysis (นพ.สุธีร์ รัตนะมงคลกุล และ ผศ.นพ.กอปรชุษณ์ ตยคัคานนท)์ 
15.00 - 15.30 น.   ถาม/ตอบ และ แผนการด าเนินการต่อไป (ผศ.นพ.กอปรชุษณ์ ตยคัคานนท)์ 
 
คร้ังที่ 3 วนัที่ 20 -23 ธันวาคม 2564: Analysis and Report Writing  
(รับเฉพาะผู้มงีานเยีย่มครอบครัว โครงการชุมชน และวจิยั)  
วนัจนัทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564 
08.00 - 08.30 น.   ลงทะเบียน 
08.30 - 08.40 น.   Introduction to the Workshop 
08.40 - 10.30 น.   การจดัการขอ้มลูวิจยั (นพ.สุธีร์  รัตนะมงคลกุล และ พญ.เสาวนนัท ์บ าเรอราช บรรยาย) 
10.30 - 12.00 น.   ความคืบหนา้ และแผนเขียนรายงานวิจยัของผูเ้ขา้อบรม (6 กลุ่ม) 
    (วิทยากรกลุ่ม : นพ.สุธีร์  รัตนะมงคลกุล / พญ.เสาวนนัท ์บ าเรอราช / ผศ.นพ.อาคม  บุญเลิศ / นพ.
    สตางค ์ ศุภผล / นพ.อนุวติั แกว้เชียงหวาง และ ผศ.นพ.กอปรชุษณ์  ตยคัคานนท)์ 
13.00 - 15.00 น.   การเขียนรายงาน และการวางแผนน าเสนอผลวิจยั (นพ.สุธีร์  รัตนะมงคลกุล และ พญ.เสาวนนัท ์ 
    บ าเรอราช บรรยาย) 
15.00 - 16.30 น.   กลุ่มยอ่ย: แผนการเขียนรายงานวิจยั (6 กลุ่ม) 
 
วนัองัคารที่ 21 ธันวาคม 2564 
08.30 - 10.00 น.   กลุ่มยอ่ย : แผนการเขียนรายงานวิจยั (6 กลุ่ม) (ต่อ) 
10.30 - 12.00 น.  บรรยาย: การเขียนรายงานเยีย่มบา้นต่อเน่ือง (ผศ.นพ.กอปรชุษณ์  ตยคัคานนท)์ 
13.00 - 16.30 น.   ทบทวนขอ้มลูเยีย่มบา้นของผูเ้ขา้อบรม (5 กลุ่ม : วิทยากร พญ.เสาวนนัท ์บ าเรอราช / ผศ.นพ. 
    อาคม  บุญเลิศ / นพ.สตางค ์ศุภผล / นพ.อนุวติั แกว้เชียงหวาง และ ผศ.นพ.กอปรชุษณ์  ตยคัคา 
    นนท)์ 
 
 
 
 



 

 

วนัพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 
08.30 - 10.00 น.   การเขียนรายงานโครงการชุมชน (นพ.อนุวติั แกว้เชียงหวาง และ ผศ.นพ.กอปรชุษณ์ ตยคัคานนท ์
   บรรยาย) 
10.30 - 12.00 น.   กลุ่มยอ่ย : ความคืบหนา้/แผนเขียนรายงานโครงการ (5 กลุ่ม)  
13.00 - 16.30 น.   Motivation Interview (นพ.สตางค ์ ศุภผล) 
 
วนัพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564  
09.00 - 16.00 น.   Rational Drug use (ผศ.นพ.พิสนธ ์ จงตระกลู) 
16.00 - 16.30 น.   ถามตอบ และ การเตรียมตวัสอบหนงัสืออนุมติั (ผศ.นพ.กอปรชุษณ์ ตยคัคานนท)์ 
 


