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การประชุมวิชาการและประชุมสามัญประจำปี 
2562  
ระหว่างวันที่ 11-13 ก.พ. 2562 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง จ.กรุงเทพ
สมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัว และ ชมรม
แพทย์เวชปฏิบัติครอบครัว จัดประชุมสามัญประจำปี และ ประชุม
วิชาการ ประจำปี 2562 เพื่อพัฒนาศักยภาพแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป 

แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว และ บุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่นๆ
ที่สนใจงานเวชปฏิบัติครอบครัวและบริการปฐมภูมิ โดยมีวิทยา
กรผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายวิชาชีพ ได้แก่ ผศ.ดร.นพ.อภินันทร์ 

อร่ามรัตน์ และ ผศ.ดร.นพ.ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์  ในหัวข้อ กัญชา
กับการแพทย์ ผศ.พญ.สายพิณ หัตถีรัตน์ ในหัวข้อ Family 

medicine in modern society ศ.นพ.อภิชาติ สุคนธสรรพ์ ในหัวข้อ 

Update in hypertension for primary care physician ผศ.นพ.กิ
ติพล นาควิโรจน์ ในหัวข้อ Update in palliative care 2019 ฯลฯ 

ในการประชุมครั้งนี้ ได้มีการเชิญสมาชิกเข้าร่วมฟังการสรุป
รายงานประจำปีของสมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์
ครอบครัว ประจำปี 2561 ซึ่งสามารถเข้าร่วมประชุมได้วันที่ 13 ก.พ. 

2562 โดยไม่เสียค่าลงทะเบียน
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บทความน่าสนใจ 

WHO and UHC 

https://www.who.int/news-room/
detail/06-03-2019-who-unveils-
sweeping-reforms-in-drive-
towards-triple-billion-targets 

ปฏิทินกิจกรรม 

เพื่อนเยี่ยมเพื่อน ระหว่างเดือนม.ค. 
- มี.ค. 2561  

✦ 23-24 ม.ค. 2562 เขต 9 

✦ 20-21 ก.พ. 2562 เขต 7 

✦ 5-6 มี.ค. 2562 เขต 12 

กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ  

✦ เพื่อนเยี่ยมเพื่อน  

✦ 21-22 มี.ค. 2562 เขต 6 

✦ 6-7 มิ.ย. 2562 เขต 5  

✦ การอบรมฟื้นฟูวิชาการเวช
ศาสตร์ครอบครัว ประจำปี 2562 
ระหว่างวันที่ 27-30 พ.ค. 2562 
ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ 

✦ Workshop “Inner Healer” 
โดย Dr.Laura M. Dodson and 
Dr.Maureen Graves สำหรับ
แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว และ 
บุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ 
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 5-9 มิ.ย. 2562  
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 12-16 มิ.ย. 
2562 

สารจากสมาคมแพทย์เวชศาสตร์ทั่วไป/ 
แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 

 บทความน่าสนใจ | ปฏิทินกิจกรรม | ข่าวสารสู่สมาชิก
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กิจกรรมเพื่อนเยี่ยมเพื่อน 
สมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่ง
ประเทศไทย ร่วมกับ ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่ง
ประเทศไทย และ ชมรมแพทย์เวชปฏิบัติครอบครัว จัดกิจกรรม
เพื่อนเยี่ยมเพื่อนขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ 

1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหมอครอบครัวและทีมสหสาขาวิชาชีพ 

2. เยี่ยมเสริมพลังให้กับทีมงานในพื้นที่ รับฟังปัญหาอุปสรรค 

จากพี่ถึงน้อง เพื่อนถึงเพื่อน และ ทีมงานถึงทีมงาน 

3. ประสานพลังภาคีเครือข่ายหมอครอบครัวจากส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาคเพื่อขับเคลื่อนเชิงวิชาการ และ เชิงนโยบาย 

4.ถอดบทเรียนการปฏิบัติงาน Primary care cluster (PCC) จาก
พื้นที่ปฏิบัติงานที่หลากหลายทั้งในเขตเมือง เขตกึ่งเมืองกึ่งชนบท 

และ เขตชนบท                                                                                  
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อบรมฟื้นฟูวิชาการเวช
ศาสตร์ครอบครัว  

ระหว่างวันที่ 27-30 พ.ค. 2562   

• ขอเชิญชวนสมาชิกสมาคมแพทย์
เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์
ครอบครัวแห่งประเทศไทย แพทย์
ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์
ครอบครัว แพทย์เฉพาะทางทุกสาขา 
เข้าร่วมอบรม 

• ลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ที่  

https://thaigpfm.org/ 

• สำหรับสมาชิกสมาคมฯ ที่สมัคร
ภายในวันที่ 1 พ.ค. 2562 จะมี
ส่วนลดพิเศษ 10%  

• ในงานจะมีหนังสือคู่มือหมอครอบ
ครัว - Case-based in family 
medicine ฉบับที่ 1 และ 2 วางจำ
หน่ายในราคาสมาชิก  

ภาพกิจกรรมเพื่อนเยี่ยมเพื่อน เขตสุขภาพที่ 7 ระหว่างวันที่ ม.ค. 2562 

นำโดยประธานราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว และ นายก

สมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัว ณ จังหวัด
มหาสารคาม และ จังหวัดขอนแก่น 

https://thaigpfm.org/
https://thaigpfm.org/
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กิจกรรมเพื่อนเยี่ยมเพื่อนเขต 12 ระหว่างวันที่ 5-6 

มี.ค. 2562 โดยมีตัวแทนจากสมาคมแพทย์เวชปฏิ
บัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย 

ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประ
เทศไทย แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวจากจังหวัด
ต่างๆในเขต 12 ได้แก่ จังหวัดตรัง จังหวัดปัตตานี 

จังหวัดสงขลา ฯลฯ 

ข้อเสนอแนะจากพื้นที่ในกิจกรรมเพื่อนเยี่ยมเพื่อน ระหว่างเดือน ก.พ. - มี.ค. 2562 

1. การกำหนดภาระงานของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวที่จะปรับให้เป็นค่าตอบแทนในบริการต่างๆ รวมถึงการกำหนด
บริการที่เป็นความเชียวชาญเฉพาะทางของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 

2. การกำหนดขอบเชตการเรียนรู้ของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวในหลักสูตรใหม่

3. การจัดการเรื่องงานวิจัย ในหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ว่าควรมีขอบเขตแค่ไหน และเนื้อ
หาควรเน้นงานบริการปฐมภูมิมากน้อยเพียงใด อาจารย์ประจำสถาบันหลักและสถาบันสมทบควรมีองค์ความรู้เรื่องงา
นวิจัยในระดับใด 

ผลงานวิชาการ 

✦หนังสือคู่มือหมอครอบครัว ฉบับที่ 1 

ปี 2019 พร้อมจำหน่ายให้กับสมา
ชิกฯในราคาพิเศษ 
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ข่าวสารสู่สมาชิก 

✦วารสารระบบบริการปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัว 

(PCFM) ฉบับที่ 3 กำลังอยู่ระหว่างการจัดทำต้นฉบับ 

✦สามารถสมัครเป็นสมาชิกออนไลน์ได้ที่  
www.pcfmjournal.com 

✦ขอเชิญชวนสมาชิกสมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/เวช
ศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทยเข้าร่วมอบรมฟื้นฟูวิชาการประจำปี โดยจะเน้นการเพิ่มพูนทักษะให้กับ
แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3 และ แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป ที่ต้องการฟื้นฟูความรู้ทางเวชปฏิบัติครอบครัว และผู้
ที่กำลังจะสอบวุฒิบัตรและอนมุติบัตรในเดือนก.ค. 2562

✦ กำหนดการอบรมฟื้นฟูวิชาการเวชศาสตร์ครอบครัว ระหว่างวันที่ 27 - 30 พ.ค. 2562: To be announced 

✦ กำหนดการสอบวุฒิบัตรและอนุมัติบัตรสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ประจำปี 2562 คือ วันที่ 12-14 ก.ค. 2562 

สามารถดูกำหนดการและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://thaifammed.org/

ประชาสัมพันธ์งานอบรม Inner healer workshop โดยวิทยากรจากต่างประเทศ  

✦สมาชิกสมาคมฯ ได้สิทธิพิเศษ (เพียง 10 ท่าน) ลดค่าลงทะเบียน
เหลือเพียง 9000 บาท จากราคาเต็ม 12000 บาท 

✦สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.thaigpfm.org
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