โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวคิด และทักษะด้ านเวชศาสตร์ ครอบครัว ปี 2562
1. หลักการและเหตุผล
เวชศาสตร์ครอบครัวมีความสาคัญต่อระบบบริ การสุ ขภาพ โดยเฉพาะในงานบริ การระดับปฐมภูมิ แพทย์ที่
ให้บริ การในงานระดับปฐมภูมิตอ้ งคอยดูแลผูป้ ่ วยและครอบครัว ในชุมชนติดต่อสื่ อสารกับผูป้ ่ วย ครอบครัวและชุมชน
ดูแลผูป้ ่ วยที่มีปัญหาทัว่ ไป และปั ญหาเฉพาะ เช่น เด็กวัยรุ่ น คู่ครอง และปั ญหาโรคเรื้ อรัง เป็ นต้น การเข้าใจแนวคิด
เวชศาสตร์ ครอบครัวจะเป็ นการเพิ่มศักยภาพในการดูแลผูป้ ่ วยอย่างมีคุณภาพ ขณะเดียวกันแนวคิดและกระบวนการ
ทางระบาดวิทยาและการวิจยั พื้นฐานจะมีส่วนช่วยให้งานของระบบสุ ขภาพที่เกี่ยวข้องกับชุมชนที่รับผิดชอบ ดาเนิ นไป
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพอีกด้วย
สมาคมแพทย์เวชปฏิบตั ิทวั่ ไป/เวชศาสตร์ ครอบครัวแห่งประเทศไทยจึงได้จดั “โครงการอบรมแนวคิด และ
ทักษะด้านเวชศาสตร์ครอบครัว” สาาหรับแพทย์ และบุคลากรสุ ขภาพสาขาอื่น ที่ท างานด้านปฐมภูมิ /เวชกรรมสังคม /
เวชศาสตร์ ครอบครัว รวมไปถึง เป็ นการดาเนินการให้ความช่วยเหลือแพทย์ผสู ้ นใจสมัครสอบเพื่อหนังสื ออนุมตั ิฯ
สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ในเดือน กรกฏาคม 2563 โดยการอบรมจะดาเนินการต่อเนื่ องเป็ นระยะ ๆ จานวน 3 ครั้ง
ดังนี้
ครั้งที่ 1 วันที่ 6-9 สิ งหาคม 2562 (เปิ ดรับแพทย์ และบุคลากรสุ ขภาพทัว่ ไป)
Concepts of Family Medicine & Introduction to Research in Family Medicine
ครั้งที่ 2 วันที่ 1-4 ตุลาคม 2562 (รับเฉพาะผูม้ ีแผนงาน)
Working with Families & Research and Community Project Plan
ครั้งที่ 3 วันที่ 7-10 มกราคม 2562 : (รับเฉพาะผูม้ ีงานเยีย่ มครอบครัวโครงการชุมชน และวิจยั )
Analysis and Report Writing
2. วัตถุประสงค์
• สามารถอธิบาย แนวคิด เครื่ องมือ และทักษะ ในการบริ บาลด้านเวชศาสตร์ครอบครัว รวมทั้งระบุ
แนวทาง การดูแลครอบครัวผูป้ ่ วยที่มีลกั ษณะต่าง ๆ
• อธิ บายพื้นฐานทางระบาดวิทยา การวิจยั เบื้องต้น กับงานปฐมภูมิ/เวชศาสตร์ ครอบครัว และ
กระบวนการวางแผนโครงการสุ ขภาพชุมชน
• วางแผนการทาวิจยั ด้านสุ ขภาพระดับปฐมภูมิ หรื อ ด้านเวชศาสตร์ครอบครัว และโครงการชุมชนได้
• วางแผนนาแนวคิด กระบวนการและเครื่ องมือเวชศาสตร์ ครอบครัวไปใช้ในการดูแลผูป้ ่ วยที่บา้ นได้
อย่างเป็ นต่อเนื่องและองค์รวม
• มีความมัน่ ใจและความพร้อมในการเข้ารับการสอบอนุมตั ิบตั ิเพื่อเป็ นแพทย์เวชศาสตร์ ครอบครัว
ต่อไป

3. หน่ วยงานที่รับผิดชอบ สมาคมแพทย์เวชปฏิบตั ิทวั่ ไป/เวชศาสตร์ ครอบครัวแห่งประเทศไทย
4. สถานที่ ห้องเลอ เบล แอร์ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์ พอร์ต กรุ งเทพมหานคร
5. ผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
1. แพทย์ผวู ้ างแผนจะสอบหนังสื ออนุมตั ิฯ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
2. แพทย์ พยาบาล หรื อบุคลากรสาธารณสุ ข ที่ปฏิบตั ิงานในลักษณะที่เป็ นเวชปฏิบตั ิครอบครัว ในโรงพยาบาล
ชุมชน โรงพยาบาลทัว่ ไป โรงพยาบาลศูนย์ หรื อสถานบริ การที่ให้บริ การในลักษณะที่เป็ นเวชปฏิบตั ิครอบครัว ทั้งที่
เป็ นของรัฐ และเอกชน
หมายเหตุ
แพทย์ผเู ้ ข้าร่ วมการอบรมจะได้รับคะแนนสะสม วันละ 6 หน่ วยกิต รวม 5 วัน เป็ น 30 หน่วย
กิต ข้ าราชการ สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามสิ ทธิ และไม่ถือเป็ นวันลาเมื่อได้รับอนุมตั ิจากต้นสังกัดและผูเ้ ข้าร่ วมประชุม
จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการเข้าอบรมเมื่อเข้าร่ วมไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
6. อัตราค่ าลงทะเบียน
ผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
ลงทะเบียนตลอดหลักสู ตร (3 ครั้ง)
*รวมที่ปรึ กษาโครงการตลอดหลักสูตร
แพทย์ทวั่ ไป ลงทะเบียนเป็ นรายครั้ง
บุคลากรสาธารณสุ ขอื่นๆ ลงทะเบียนเป็ นรายครั้ง
เฉพาะส่ วนเวชศาสตร์ ครอบครัว วันที่ 6-7 สิ งหาคม 2562
เฉพาะส่ วนวิจยั /โครงการ วันที่ 8-9 สิ งหาคม 2562

อัตราค่ าลงทะเบียน
(บาท)
25,000 /หลักสู ตร
8,500/ครั้ง
5,000/ครั้ง
4,500
4,500

7. การลงทะเบียน
ขั้นตอนการสมัคร
-

กรอกรายละเอียดในใบลงทะเบียน ในแบบ WORD หรื อ กรอกด้วยลายมือบรรจงสามารถอ่านได้ บันทึกเป็ น PDF

-

ชาระค่าลงทะเบียน โอนค่ าลงทะเบียนตามอัตราทีก่ าหนดไว้ เข้าบัญชี ธนาคารกรุ งไทย สาขาถนนเพชรบุรีตดั ใหม่

-

ชื่อบัญชี แพทย์ เวชปฏิบัติทวั่ ไป/เวชศาสตร์ ครอบครัว เลขที่ 041-1-32033-5 (สามารถโอนผ่าน ระบบ Internet
banking หรื อ ATM ก็ได้ แต่ให้มีหลักฐานแสดงการโอนเงิน ระบุ ชื่ อผู้ลงทะเบียนเข้ ารับการอบรมไว้ บน
หลักฐาน
ส่งสาเนา/รู ปถ่ายหลักฐานการชาระเงิน และใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน มาที่ tgpfpat.fmth@gmail.com

-

หลังเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ รอรับการตอบรับทางอีเมล์

8. ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
ผูเ้ ข้ารับการอบรม ซึ่งประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล และบุคลลากรทางการแพทย์ ประมาณ 40-50 คน ซึ่ งเป็ น
ผูส้ นใจ และปฏิบตั ิหน้าที่ สามารถเพิ่มศักยภาพในการบริ บาลสุ ขภาพบุคคล ครอบครัว และชุมชนได้อย่างเหมาะสม
9. กาหนดการอบรม (กาหนดการ และวิทยากร อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)
ครั้งที่ 1 วันที่ 6-9 สิ งหาคม 2562 (เปิ ดรับแพทย์ และบุคลากรสุ ขภาพทัว่ ไป)
Concepts of Family Medicine & Introduction to Research in Family Medicine
อังคารที่ 6 สิ งหาคม 2562
08.00-08.30 น. ลงทะเบียน
08.30-08.40 น. Introduction to the Workshop (นพ.กอปรชุษณ์ ตยัคคานนท์)
08.30-11.00 น. Principle of Family Medicine (นพ.กอปรชุษณ์ ตยัคคานนท์)
11.00-12.00 น. Tools in Family Medicine (นพ.อรรถพล ฉัตรอารี ยกุล)
13.00-15.30 น. Home Visit and Home Care (นพ.อรรถพล ฉัตรอารี ยกุล)
15.30-16.30 น. WWF Young Child & School-Aged Child (นพ.จตุภูมิ นีละศรี )
พุธที่ 7 สิ งหาคม 2562
08.30-11.00 น. WWF Adolescent (นพ.อรรถพล ฉัตรอารี ยกุล)
10.30-12.00 น. WWF Elderly (พญ.พัฒน์ศรี ศรี สุวรรณ)
13.00-14.30น. WWF chronic illness (พญ.วัสนา ศรี วชิ ยั )
14.45-16.30 น. Community oriented primary care (นพ.กอปรชุษณ์ ตยัคคานนท์)
พฤหัสที่ 8 สิ งหาคม 2562
08.40-12.00 น. Epidemiology in Primary Care (นพ.สุ ธีร์ รัตนะมงคลกุล)
13.00-14.30 น. Research Principle for Primary Care (นพ.กอปรชุษณ์ ตยัคคานนท์)
14.45-16.30 น. Research Methodology (นพ.สุ ธีร์ รัตนะมงคลกุล)
ศุกร์ ที่ 9 สิ งหาคม 2562
08.30-12.00 น. Research Plan and Proposal (นพ.สุ ธีร์ และ นพ.กอปรชุษณ์)
13.00-14.30 น. Community Health Project (นพ.กอปรชุษณ์ ตยัคคานนท์)
14.45-15.30 น. ถามตอบ และ แผนดาเนิ นงานต่อไป (นพ.กอปรชุษณ์ ตยัคคานนท์)

ครั้งที่ 2 วันที่ 20-23 สิ งหาคม 2561 (รับเฉพาะผู้มีแผนงาน)
Working with Families & Research And Community Project Plan
อังคารที่ 1 ตุลาคม 2562
08.00-08.30 น. ลงทะเบียน
08.30-08.40 น. Introduction to the Workshop (นพ.กอปรชุษณ์ ตยัคคานนท์)
08.40-10.00 น. Difficult Patients (นพ.กอปรชุษณ์ และพญ.วัสนา ศรี วชิ ยั )
10.30-12.00 น. Palliative Care in Family Medicine (พญ.อรวรรณ ตะเวทิพงศ์)
13.00-14.45 น. Working with LGBT (พญ.อรวรรณ ตะเวทิพงศ์)
15.00-16.30 น. Participants’ Home Visit Sharing (วิทยากรกลุ่ม)
พุธที่ 2 ตุลาคม 2562
08.30-10.00 น. Participants’ Home Visit Sharing (วิทยากรกลุ่ม)
10.30-12.00 น. ผูเ้ ข้าอบรม นาเสนอแนวคิด/แผนการทา Community Project (วิทยากรกลุ่ม)
13.00-14.30 น. Participants’ Project Planning (นพ.กอปรชุษณ์ ตยัคคานนท์)
15.00-16.30 น. Community Health Project Planning (นพ.กอปรชุษณ์ ตยัคคานนท์)
พฤหัสที่ 3 ตุลาคม 2562
08.30-10.45 น. ทบทวนโครงร่ างการวิจยั ของผูเ้ ข้าอบรม (วิทยากรกลุ่ม)
11.00-12.00 น. Conceptual Framework and Literature Review (นพ.สุ ธีร์ รัตนะมงคลกุล)
13.00-14.30 น. การใช้โปรแกรม Endnote (นพ.สุ ธีร์ รัตนะมงคลกุล)
14.45-16.30 น. การสร้างแบบเก็บข้อมูล และการสร้าง Dummy Table (นพ.สุ ธีร์ และ นพ.กอปรชุษณ์)
ศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562
08.30-12.00 น. การใช้โปรแกรม SPSS (นพ.สุ ธีร์ รัตนะมงคลกุล)
13.00-15.30 น. นาเสนอ/แนะนาแบบเก็บข้อมูล และ Dummy Table ของผูเ้ ข้าอบรม (วิทยากรกลุ่ม)
15.30-16.30 น. ถามตอบ และ แผนดาเนิ นงานต่อไป (นพ.กอปรชุษณ์ ตยัคคานนท์)
ครั้งที่ 3 วันที่ 26-29 พฤศจิกายน 2561 : (รับเฉพาะผู้มีงานเยีย่ มครอบครัวโครงการชุ มชน และวิจัย)
Analysis and Report Writing
อังคารที่ 7 มกราคม 2563
08.00-08.30 น. ลงทะเบียน
08.30-08.40 น. Introduction to the Workshop (นพ.กอปรชุษณ์ ตยัคคานนท์)
08.40-10.00 น.การเขียนรายงาน และการ วางแผนนาเสนอผลวิจยั (นพ.สุ ธีร์ และ นพ.กอปรชุษณ์)
10.30-12.00 น. การจัดการข้อมูลวิจยั (นพ.สุ ธีร์ และนพ.กอปรชุษณ์)
13.00-16.30 น. ความคืบหน้า และแผนเขียนรายงานวิจยั ของผูเ้ ข้าอบรม (วิทยากรกลุ่ม)

พุธที่ 8 มกราคม 2563
08.30-12.00 น. แนะนาการเขียนรายงานวิจยั รายบุคคล (วิทยากรกลุ่ม)
13.00-14.30 น. ทบทวนโครงการของผูเ้ ข้าอบรม (นพ.กอปรชุษณ์ ตยัคคานนท์)
14.45-16.30 น. การเขียนรายงาน โครงการชุมชน (นพ.กอปรชุษณ์ ตยัคคานนท์)
พฤหัสที่ 9 มกราคม 2563
08.30-12.00 น. ทบทวนข้อมูลเยีย่ มบ้านของผูเ้ ข้าอบรม (วิทยากรกลุ่ม)
13.00-15.30 น.การเขียนรายงานเยีย่ มบ้านต่อเนื่ อง (นพ.กอปรชุษณ์ ตยัคคานนท์)
15.30-16.30 น. ตัวอย่างรายงานเยีย่ มบ้าน (นพ.อรรถพล ฉัตรอารี ยกุล และ พญ.วัสนา ศรี วิชยั )
ศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563
08.30-12.00 น. Motivation Interview (พญ.นิสิตา นาทประยุทธ์ และ พญ. ศิรินภา ศิริพร ณ ราชสี มา)
13.00-14.30 น. Common Problems in Primary Medical Care (1)
14.45-15.30 น. Common Problems in Primary Medical Care (2)
15.30-16.30 น. ถามตอบ และ การเตรี ยมตัวสอบหนังสื ออนุมตั ิ (นพ.กอปรชุษณ์ ตยัคคานนท์)

