
โครงการ การประชุมเชิงปฏิบัติการคร้ังท่ี 3 (workshop III) 
“Community-Oriented Care”  

ส าหรับแพทย์ประจ าบ้านและแพทย์ปฏิบัติงานฯ ชั้นปีท่ี 3 สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว 
โดยราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย 
ระหว่างวันท่ี 10-14 มกราคม 2565 ในรูปแบบ webinar  

ถ่ายทอดจาก ห้องประชุมอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
...................................................... 

หลักการและเหตุผล 

 การประชุมเชิงปฏิบัติการซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว จัดโดย
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย มุ่งเน้นเนื้อหาให้ครอบคลุม
หลักการส าคัญท้ัง 3 ประการของเวชศาสตร์ครอบครัว โดยแต่ละครั้งจะมีเนื้อหาขององค์ความรู้ เจตคติ และทักษะท่ีจ าเป็น
ส าหรับแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ต่อยอดจากการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งก่อนหน้า  ในการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งท่ี 3 
นี้ หลักแนวคิดส าคัญคือ High quality primary care provider และ Community and population-based practice 
เพื่อเป็นการเตรียมตัวให้แพทย์ผู้เข้าร่วมอบรมพร้อมท่ีจะพัฒนาตนขึ้นมาเป็นผู้น าองค์กรทางสาธารณสุข 
  

วัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมสามารถ  

1. เข้าใจระบบการดูแลผู้ป่วยแบบเวชศาสตร์ครอบครัวในระดับชุมชน 
2. เข้าใจการจัดการบริการเวชศาสตร์ครอบครัวในระบบบริการปฐมภูมิ 

 

วิธีการจัดประชุม 

1. จัดในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ webinar เน้นให้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิทยากร และผู้เข้ารับการอบรม 
2. น าเสนอโครงการสร้างเสริมสุขภาพชุมชนของผู้เข้าอบรมท่ีได้รับคัดเลือก 
3. ตอบค าถามชิงรางวัลระหว่างการบรรยาย 

 

ผู้เข้าอบรม 
 

แพทย์ประจ าบ้าน และแพทย์ปฏิบัติงานฯ ช้ันปี 3 จ านวน 200 คน 

 
ค่าลงทะเบียน  คนละ 5,000 บาท (ห้าพนับาทถ้วน) 
โดย ช าระเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ชื่อบัญชี “ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัวฯ อบรมและสอบ” เลขท่ีบัญชี 041- 0 – 18424 - 1 แล้วส่งเอกสารหลักฐานการช าระเงินในขั้นตอน
ลงทะเบียนใน google form สามารถโอนผ่าน ระบบ internet banking หรือทางตู้ ATM หรือ เคาน์เตอร์ธนาคารได ้ โดย
ให้เตรียมหลักฐานการโอนเงินเป็นไฟล์ก่อนการลงทะเบียนบันทึกข้อมูล **ควรเป็นไฟล์ pdf หรือ jpg  และให้ระบช่ืุอผู้เข้า
อบรม เป็นการเขียนก ากับเพิ่มเติมลงบนหลักฐานการโอนเงินนั้น โดยไม่ทับรายละเอียดอ่ืน ๆ  
 
ขั้นตอนการลงทะเบียน 

1. ผู้ลงทะเบียนด าเนินการช าระเงินค่าลงทะเบียนให้แล้วเสร็จ และเตรียมหลักฐานการโอนเงินเพื่อแนบในแบบฟอร์ม
การลงทะเบียน 

2. ลงทะเบียนผ่านทางระบบออนไลน์ตามลิงค์>>>  https://forms.gle/eiAz66sfiJojdgUR6 หรือสแกนผ่าน QR code 
ภายในวันท่ี 24 ธันวาคม 2564  

https://forms.gle/eiAz66sfiJojdgUR6


QR code   ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

3. ผู้ลงทะเบียนอบรมควรลงทะเบียนด้วยตนเอง ตรวจสอบความถูกต้องในการบันทึกข้อมูลก่อนยืนยัน 

4. เมื่อยืนยันการลงทะเบียนแล้วจะได้รับอีเมล์ตอบกลับอัตโนมัติจากระบบ  

5. ผู้ลงทะเบียนส าเร็จ จะได้รับอีเมล์แจ้งช่องทางการเข้าร่วมประชุม พร้อม username และ password เพื่อเข้าใช้
งานระบบ webinar 3-5 วันก่อนวันเริ่มอบรม 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

คณะท างานจัดการประชุมวิชาการประจ าปีส าหรับแพทย์ประจ าบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะอนุกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบฯ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว  ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย 



ตารางการประชุมเชิงปฏิบัติการคร้ังท่ี 3 ส าหรับแพทย์ประจ าบ้าน/แพทย์ปฏิบัติงานฯ :  
ระหว่างวันท่ี 10-14 มกราคม 2565 

วัน/เวลา 09.00 – 09.30 น. 09.30 -10.30 น. 10.45 – 12.00 น. 13.00-14.30 น.    14.45-16.15 น. 

จันทร์ 10 มกราคม 
2565   

พิธีเปิด 
ประธาน อฝส. 

บรรยายพิเศษ 
ประธาน 
ราชวิทยาลัยฯ 

Disaster Management 
น.ท.นพ.ชัชวาลย์  จันทะเพชร 

Evidence-based in Family Practice Part I - Part II 
รศ.ดร.พญ.ธัญญรัตน์ อโนทัยสินทว ี

อ.นพ.อาทิตย์ ชัยธนสาร 

วัน/เวลา 08.45-10.30 น. 10.45-12.00 น. 13.00-14.30 น. 14.45-16.15 น. 

อังคาร 11 มกราคม 
2565   

Teaching 101 Part 1 - Part 2 
ผศ.พญ. สุธิดา สัมฤทธิ์   /  อ.นพ.อาทิตย์ ชัยธนสาร 

How to Deal with Skin Problems in Community Practice Part 1 - Part 2 
อ.นพ.ภูริชญ์ ภูรีศรีศักดิ ์

พุธ 12 มกราคม 
2565 

น าเสนอโครงการชุมชน ตัวแทนคณะท างานจัดสอบ 
พบแพทย์ประจ าบ้าน 
อ.พญ.วิศรี วายุรกุล 

อ.นพ.อาทิตย์ ชัยธนสาร 

Swallowing Rehabilitation in 
Community 

อ.พญ.ภัทรา วัฒนพันธุ ์
คุณสุจิตรา แสนทวีสุข 

Putting the Mouth Back into  
the Body 

อ.ทพญ.ดร.มัทนา เกษตระทัต 

พฤหัสบดี 13 
มกราคม 2565   

Child Protection Part 1 - Part 2 
ผศ.พญ.เพชรรัตน์ บุนนาค และคณะ 

All you need to know about “Eyes” in Family Medicine Part 1 - Part 2 
นพ.ปกรณก์ิจ พฤกษาอุดมชัย 

ศุกร์ 14 
มกราคม 2565   

Sustainability of Community 
based Projects 

รศ.ดร.จุฑารัตน์ สถิรปัญญา 

Muslim health and Muslim 
communities 

นพ.มูหาหมัดอาลี  กระโด 
 

Community of Practice : CoP 
รศ.ดร.อุมาพร มุณีแนม 

 


