
 

 

การประชุมฟ้ืนฟูวชิาการเวชศาสตร์ครอบครัวประจ าปี ๒๕๖๒ 

หน่วยงาน  สมาคมแพทยเ์วชปฏิบติัทัว่ไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย 

๑. ช่ือแผนงาน/โครงการ   การประชุมฟ้ืนฟูวชิาการเวชศาสตร์ครอบครัวประจ าปี ๒๕๖๒ 

๒. หลกัการและเหตุผล 

  วสิัยทศัน์ของสมาคมแพทยเ์วชปฏิบติัทัว่ไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทยนโยบายประจ าปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ 
ไดน้ าเสนอเร่ืองการพฒันาศกัยภาพแพทยเ์วชศาสตร์ครอบครัว แพทยป์ระจ าบา้นสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว และ แพทยเ์วช
ปฏิบติัทัว่ไป ซ่ึงจะด าเนินการผ่านการฟ้ืนฟูความรู้ทางเวชปฏิบติัทัว่ไป/เวชศาสตร์ครอบครัวให้กบัสมาชิกสมาคมฯ แพทย์
ประจ าบา้นสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว และ แพทยเ์ฉพาะทางท่ีสนใจงานดา้นเวชศาสตร์ครอบครัว รวมทั้งการจดักิจกรรมอ่ืนๆ
เพื่อส่งเสริมงานดา้นเวชศาสตร์ครอบครัว งานบริการปฐมภูมิ และ สร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งสมาชิกสมาคมฯ  

  สมาคมแพทยเ์วชปฏิบติัทัว่ไปฯ ส่งเสริมใหส้มาชิกเขา้ร่วมประชุมฟ้ืนฟวูชิาการประจ าปี ซ่ึงจดัข้ึนในเดือนพ.ค. ของทุก
ปี ส่วนหน่ึงเพื่อให้แพทยป์ระจ าบา้นสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวท่ีจะสอบวุฒิบตัรฯ และ แพทยท่ี์ตอ้งการสอบหนงัสืออนุมติัฯ 
ไดเ้ตรียมตวัเพื่อเขา้สอบ และ เพื่อการจดักิจกรรมในวนัเวชศาสตร์ครอบครัวโลก (World Family Doctor Day) ซ่ึงตรงกบัวนัท่ี 
19 พ.ค. ของทุกปี โดยแต่ละปีจะมีการส่งเร่ืองเล่า ภาพ หรือ คลิปวีดีโอท่ีเก่ียวขอ้งกบังานดา้นเวชศาสตร์ครอบครัวจากสมาชิก
สมาคมฯ และทีมสหสาขาวชิาชีพ เพื่อเขา้ร่วมประกวด  

  ในปี ๒๕๖๒ น้ี สมาคมแพทยเ์วชปฏิบติัทัว่ไปฯ จะจดัประชุมฟ้ืนฟูวิชาการทางเวชปฏิบติั ส าหรับแพทยป์ระจ าบา้น
สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว แพทยเ์วชศาสตร์ครอบครัว แพทย์เวชปฏิบติัทัว่ไป และบุคลากรทางการแพทยท่ี์สนใจ ข้ึนระหวา่ง
วนัท่ี ๒๗-๓๐ พ.ค. ๒๕๖๒ ณ โรงแรมรามาการ์เดน้ และ จะมีการจดักิจกรรม Family doctor fun run ในวนัท่ี ๒๘ พ.ค. 
๒๕๖๒ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท ากิจกรรมร่วมกนัระหวา่งสมาชิกฯและผูส้นใจอีกดว้ย  

๓. วตัถุประสงค์  
๓.๑ เพื่อฟ้ืนฟคูวามรู้ทางเวชปฏิบติัทัว่ไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแก่แพทยเ์วชศาสตร์ทัว่ไป/เวชศาสตร์ครอบครัว 
๓.๒ เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการสอบวฒิุบตัรและหนงัสืออนุมติัฯสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวประจ าปี ๒๕๖๒ 
 

๔. กลุ่มเป้าหมาย  
  ๔.๑ แพทยท์ัว่ไปและสาขาอ่ืนๆท่ีปฏิบติังานในเวชปฏิบติัปฐมภูมิ 
            ๔.๒  แพทยเ์วชศาสตร์ครอบครัว 
  ๔.๓  แพทยป์ระจ าบา้นสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว  
            ๔.๓  สหวชิาชีพ ท่ีปฏิบติังานในเวชปฏิบติัปฐมภูมิ และคลินิกหมอครอบครัว 
 



๕.ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
๕.๑ บุคลากรทางการแพทย ์มีความรู้ทางคลินิกท่ีทนัต่อยุคสมยั และสามารถดูแลผูป่้วยและครอบครัวใหมี้คุณภาพชีวติ

ท่ีดีข้ึน 
๕.๒ แพทยเ์วชปฏิบติัทัว่ไป/เวชศาสตร์ครอบครัวมีความพร้อมในการสอบวุฒิบตัรและอนุมติับตัรสาขาเวชศาสตร์

ครอบครัว  
๖.  ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  

ระหวา่งวนัท่ี ๒๗ พ.ค. – ๓๐ พ.ค. ๒๕๖๒ 

๗. สถานทีจั่ดประชุม ห้องประชุมแกรนด์ฮอลล์ 2 โรงแรมรามาการ์เด้น ถ.วภิาวดี-รังสิต  กรุงเทพมหานครฯ 

๑๐. ค่าลงทะเบียนการประชุมและการช าระค่าลงทะเบียน   
โอนค่าลงทะเบียนเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย  ช่ือบัญชี “สมาคมแพทย์เวชปฏิบัตทิั่วไปฯ” 

  เลขท่ีบญัชี 041-1-32033-5   หรือ สแกนผา่น QR code 

 

 

 

 

  
 
 

 

 ๑ มี.ค. – ๑ พ.ค. ๒๕๖๒ ๒ พ . ค .  – ๒๐  พ . ค . 
๒๕๖๒ 

หลงั ๒๐ พ.ค. ๒๕๖๒ 

สมาชิกสมาคมแพทย์เวชปฏิบัติ
ทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัว หรือ 
สมาชิกราชวิทยาลัยแพทย์เวช
ศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย 

๕๔๐๐ บาท ๖๐๐๐ บาท ๖๕๐๐ บาท 

แพทย์ประจ าบ้านสาขาเวชศาสตร์
ครอบครัวทุกช้ันปี 

๔๐๐๐ บาท ๔๕๐๐ บาท ๕๐๐๐ บาท 

แพทย์เวชศาสตร์ทั่วไปและสาขา
อืน่ๆ 

๖๐๐๐ บาท ๖๕๐๐ บาท ๗๐๐๐ บาท  



๑๑.ก าหนดการประชุมฟ้ืนฟูวชิาการเวชศาสตร์ครอบครัวประจ าปี ๒๕๖๒ 

 

 
 

๒๗ พ.ค. ๒๕๖๒ ๒๘ พ.ค. ๒๕๖๒ ๒๙ พ.ค. ๒๕๖๒ ๓๐ พ.ค. ๒๕๖๒ 

๘.๓๐ - ๙.๐๐ น. ลงทะเบียน ลงทะเบียน 
กิจกรรม Family Medicine 

Fun Run 

ลงทะเบียน ลงทะเบียน 

๙.๐๐ - ๙.๑๐ น. พิธีเปิด โดย ผศ.ดร.นพ.อภินนัท ์
อร่ามรัตน ์

Mod: พญ.อรวรรณ  

Emergency medical 
service for Family 

Physicians 
รศ.ดร.นพ.ไชยพร ยกุเซ็น 

 
Mod: นพ.เอกรัฐ 

DM: Practical point in 
primary care setting 

นพ.ชยัชาญ ดีโรจนวงศ ์
 

Mod: พญ.อรวรรณ 

Update in Geriatrics 
Assessments 

พ.ท.พญ.พฒัน์ศรี ศรีสุวรรณ 
 

Mod: พญ.วสันา 
 

๙.๑๐ – ๑๐.๓๐ น. Symptom managements in 
Palliative care 

รศ.พญ.ศรีเวยีง ไพโรจน์กลุ 
 และ คณะ 

Mod: กอร์ปชุษณ์ 
๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. Coffee Break Coffee Break Coffee Break Coffee Break 
๑๐.๔๕ - ๑๒.๐๐ น. Practice tips in Palliative care 

รศ.พญ.ศรีเวยีง ไพโรจน์กลุ 
 และ คณะ 

Mod: นพ.กอร์ปชุษณ์ 

Common Cardiac 
Problems 

นพ.ภูริช สุลญัชุปกร 
Mod: นพ.เอกรัฐ 

Update in Dyslipidemia 
in primary care 

นพ.ชยัชาญ ดีโรจนวงศ ์
Mod: พญ.อรวรรณ 

การใชย้าในผูสู้งอาย ุ
 

พ.ท.พญ.พฒัน์ศรี ศรีสุวรรณ 
Mod:พญ.วนาพร 

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. Lunch  Lunch Lunch Lunch 
๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. Update in Adolescent Health: 

Addiction/Abortion 
พญ.ดลจรัส ทิพยม์โนสิงห์ 

Mod: นพ.เอกรัฐ 

Update in occupational 
lung diseases (and PM2.5) 
รศ.ดร.พญ.เนสินี ไขยเอีย  

Mod.: พญ.จิตรลดา 

Common Skin Diseases 
พญ.สุรางคณา วรีะนาวนิ 

 
Mod: นพ.ขติัญพนัศ ์ 

Common infectious 
problems in children 

ผศ.นพ.ชนเมธ เตชะแสนสิริ 
Mod: พญ.วนาพร 

๑๔.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. Coffee Break Coffee Break Coffee break Coffee break 

๑๕.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. Children immunization for FM 
 รศ.พญ.วนทัปรียา พงษส์ามารถ 

Mod: นพ.เอกรัฐ 
 

Update in Hepatitis 
พนัตรีนายแพทยศ์กัรินทร์ 

จิรพงศธร 
Mod: พญ.จิตรลดา 

Update in ACLS 2018 
อ.พญ.พิชญสุ์ชา สงวน

วทิย ์
 

Mod: นพ.ขติัญพนัศ ์

ประกาศผลรางวลั และ  
Tips and tricks พิชิตขอ้สอบ

บอร์ด โดย ทีม  
Young family doctors 
Mod: นพ.ขติัญพณัศ ์


