การประชุ มฟื้ นฟูวชิ าการเวชศาสตร์ ครอบครัวประจาปี ๒๕๖๒
หน่ วยงาน สมาคมแพทย์เวชปฏิบตั ิทวั่ ไป/เวชศาสตร์ ครอบครัวแห่งประเทศไทย
๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ การประชุมฟื้ นฟูวชิ าการเวชศาสตร์ครอบครัวประจาปี ๒๕๖๒
๒. หลักการและเหตุผล
วิสัยทัศน์ของสมาคมแพทย์เวชปฏิบตั ิทวั่ ไป/เวชศาสตร์ ครอบครัวแห่ งประเทศไทยนโยบายประจาปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒
ได้นาเสนอเรื่ องการพัฒนาศักยภาพแพทย์เวชศาสตร์ ครอบครัว แพทย์ประจาบ้านสาขาเวชศาสตร์ ครอบครัว และ แพทย์เวช
ปฏิ บตั ิทวั่ ไป ซึ่ งจะดาเนิ นการผ่านการฟื้ นฟูความรู ้ ทางเวชปฏิ บตั ิทวั่ ไป/เวชศาสตร์ ครอบครั วให้กบั สมาชิ กสมาคมฯ แพทย์
ประจาบ้านสาขาเวชศาสตร์ ครอบครัว และ แพทย์เฉพาะทางที่สนใจงานด้านเวชศาสตร์ ครอบครัว รวมทั้งการจัดกิจกรรมอื่นๆ
เพื่อส่ งเสริ มงานด้านเวชศาสตร์ ครอบครัว งานบริ การปฐมภูมิ และ สร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างสมาชิกสมาคมฯ
สมาคมแพทย์เวชปฏิบตั ิทวั่ ไปฯ ส่ งเสริ มให้สมาชิกเข้าร่ วมประชุมฟื้ นฟูวชิ าการประจาปี ซึ่ งจัดขึ้นในเดือนพ.ค. ของทุก
ปี ส่ วนหนึ่ งเพื่อให้แพทย์ประจาบ้านสาขาเวชศาสตร์ ครอบครัวที่จะสอบวุฒิบตั รฯ และ แพทย์ที่ตอ้ งการสอบหนังสื ออนุ มตั ิฯ
ได้เตรี ยมตัวเพื่อเข้าสอบ และ เพื่อการจัดกิจกรรมในวันเวชศาสตร์ ครอบครัวโลก (World Family Doctor Day) ซึ่ งตรงกับวันที่
19 พ.ค. ของทุกปี โดยแต่ละปี จะมีการส่ งเรื่ องเล่า ภาพ หรื อ คลิปวีดีโอที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเวชศาสตร์ ครอบครัวจากสมาชิ ก
สมาคมฯ และทีมสหสาขาวิชาชีพ เพื่อเข้าร่ วมประกวด
ในปี ๒๕๖๒ นี้ สมาคมแพทย์เวชปฏิ บตั ิทวั่ ไปฯ จะจัดประชุมฟื้ นฟูวิชาการทางเวชปฏิบตั ิ สาหรับแพทย์ประจาบ้าน
สาขาเวชศาสตร์ ครอบครัว แพทย์เวชศาสตร์ ครอบครัว แพทย์เวชปฏิบตั ิทวั่ ไป และบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ ขึ้นระหว่าง
วันที่ ๒๗-๓๐ พ.ค. ๒๕๖๒ ณ โรงแรมรามาการ์ เด้น และ จะมีการจัดกิ จกรรม Family doctor fun run ในวันที่ ๒๘ พ.ค.
๒๕๖๒ เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มการทากิจกรรมร่ วมกันระหว่างสมาชิกฯและผูส้ นใจอีกด้วย
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อฟื้ นฟูความรู้ทางเวชปฏิบตั ิทวั่ ไป/เวชศาสตร์ ครอบครัวแก่แพทย์เวชศาสตร์ ทวั่ ไป/เวชศาสตร์ ครอบครัว
๓.๒ เพื่อเตรี ยมความพร้อมสาหรับการสอบวุฒิบตั รและหนังสื ออนุมตั ิฯสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวประจาปี ๒๕๖๒
๔. กลุ่มเป้าหมาย
๔.๑ แพทย์ทวั่ ไปและสาขาอื่นๆที่ปฏิบตั ิงานในเวชปฏิบตั ิปฐมภูมิ
๔.๒ แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
๔.๓ แพทย์ประจาบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
๔.๓ สหวิชาชีพ ที่ปฏิบตั ิงานในเวชปฏิบตั ิปฐมภูมิ และคลินิกหมอครอบครัว

๕.ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
๕.๑ บุคลากรทางการแพทย์ มีความรู ้ทางคลินิกที่ทนั ต่อยุคสมัย และสามารถดูแลผูป้ ่ วยและครอบครัวให้มีคุณภาพชีวติ
ที่ดีข้ ึน
๕.๒ แพทย์เวชปฏิบตั ิทวั่ ไป/เวชศาสตร์ ครอบครัวมีความพร้อมในการสอบวุฒิบตั รและอนุมตั ิบตั รสาขาเวชศาสตร์
ครอบครัว
๖. ระยะเวลาในการดาเนินโครงการ
ระหว่างวันที่ ๒๗ พ.ค. – ๓๐ พ.ค. ๒๕๖๒
๗. สถานทีจ่ ัดประชุ ม ห้ องประชุ มแกรนด์ ฮอลล์ 2 โรงแรมรามาการ์ เด้ น ถ.วิภาวดี-รังสิ ต กรุ งเทพมหานครฯ
๑๐. ค่ าลงทะเบียนการประชุ มและการชาระค่ าลงทะเบียน
โอนค่ าลงทะเบียนเข้ าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุ งไทย ชื่อบัญชี “สมาคมแพทย์ เวชปฏิบัตทิ ั่วไปฯ”
เลขที่บญั ชี 041-1-32033-5 หรื อ สแกนผ่าน QR code

๑ มี.ค. – ๑ พ.ค. ๒๕๖๒
สมาชิ ก สมาคมแพทย์ เ วชปฏิ บั ติ ๕๔๐๐ บาท
ทั่วไป/เวชศาสตร์ ครอบครั ว หรื อ
สมาชิ ก ราชวิ ท ยาลั ย แพทย์ เ วช
ศาสตร์ ครอบครัวแห่ งประเทศไทย
แพทย์ ประจาบ้ านสาขาเวชศาสตร์ ๔๐๐๐ บาท
ครอบครัวทุกชั้ นปี
แพทย์ เวชศาสตร์ ทั่ว ไปและสาขา ๖๐๐๐ บาท
อืน่ ๆ

๒ พ . ค . – ๒ ๐ พ . ค . หลัง ๒๐ พ.ค. ๒๕๖๒
๒๕๖๒
๖๐๐๐ บาท
๖๕๐๐ บาท

๔๕๐๐ บาท

๕๐๐๐ บาท

๖๕๐๐ บาท

๗๐๐๐ บาท

๑๑.กาหนดการประชุมฟื้ นฟูวชิ าการเวชศาสตร์ครอบครัวประจาปี ๒๕๖๒
๒๗ พ.ค. ๒๕๖๒

๒๘ พ.ค. ๒๕๖๒

๒๙ พ.ค. ๒๕๖๒

๓๐ พ.ค. ๒๕๖๒

๘.๓๐ - ๙.๐๐ น.

ลงทะเบียน

ลงทะเบียน

ลงทะเบียน

๙.๐๐ - ๙.๑๐ น.

พิธีเปิ ด โดย ผศ.ดร.นพ.อภินนั ท์
อร่ ามรัตน์
Mod: พญ.อรวรรณ
Symptom managements in
Palliative care
รศ.พญ.ศรี เวียง ไพโรจน์กลุ
และ คณะ
Mod: กอร์ปชุษณ์
Coffee Break
Practice tips in Palliative care
รศ.พญ.ศรี เวียง ไพโรจน์กลุ
และ คณะ
Mod: นพ.กอร์ปชุษณ์

ลงทะเบียน
กิจกรรม Family Medicine
Fun Run
Emergency medical
service for Family
Physicians
รศ.ดร.นพ.ไชยพร ยุกเซ็น

DM: Practical point in
primary care setting
นพ.ชัยชาญ ดีโรจนวงศ์

Update in Geriatrics
Assessments
พ.ท.พญ.พัฒน์ศรี ศรี สุวรรณ

Mod: พญ.อรวรรณ

Mod: พญ.วัสนา

Coffee Break
Common Cardiac
Problems
นพ.ภูริช สุลญั ชุปกร
Mod: นพ.เอกรัฐ

Coffee Break
Update in Dyslipidemia
in primary care
นพ.ชัยชาญ ดีโรจนวงศ์
Mod: พญ.อรวรรณ

Coffee Break
การใช้ยาในผูส้ ูงอายุ

Lunch
Update in Adolescent Health:
Addiction/Abortion
พญ.ดลจรัส ทิพย์มโนสิ งห์
Mod: นพ.เอกรัฐ

Lunch
Update in occupational
lung diseases (and PM2.5)
รศ.ดร.พญ.เนสิ นี ไขยเอีย
Mod.: พญ.จิตรลดา

Lunch
Common Skin Diseases
พญ.สุรางคณา วีระนาวิน

Coffee Break
Children immunization for FM
รศ.พญ.วนัทปรี ยา พงษ์สามารถ
Mod: นพ.เอกรัฐ

Coffee Break
Update in Hepatitis
พันตรี นายแพทย์ศกั ริ นทร์
จิรพงศธร
Mod: พญ.จิตรลดา

Coffee break
Update in ACLS 2018
อ.พญ.พิชญ์สุชา สงวน
วิทย์

๙.๑๐ – ๑๐.๓๐ น.

๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น.
๑๐.๔๕ - ๑๒.๐๐ น.

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น.

๑๔.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.
๑๕.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

Mod: นพ.เอกรัฐ

Mod: นพ.ขัติญพันศ์

Mod: นพ.ขัติญพันศ์

พ.ท.พญ.พัฒน์ศรี ศรี สุวรรณ
Mod:พญ.วนาพร
Lunch
Common infectious
problems in children
ผศ.นพ.ชนเมธ เตชะแสนสิ ริ
Mod: พญ.วนาพร
Coffee break
ประกาศผลรางวัล และ
Tips and tricks พิชิตข้อสอบ
บอร์ด โดย ทีม
Young family doctors
Mod: นพ.ขัติญพัณศ์

