
 
 

โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการ แนวคดิ และทักษะด้านเวชศาสตร์ครอบครัว  ปี 2562 
 

1.  หลกัการและเหตุผล 
เวชศาสตร์ครอบครัวมีความส าคญัต่อระบบบริการสุขภาพ โดยเฉพาะในงานบริการระดบัปฐมภูมิ แพทยท่ี์ 

ใหบ้ริการในงานระดบัปฐมภูมิตอ้งคอยดูแลผูป่้วยและครอบครัว ในชุมชนติดต่อส่ือสารกบัผูป่้วย ครอบครัวและชุมชน 

ดูแลผูป่้วยท่ีมีปัญหาทัว่ไป และปัญหาเฉพาะ เช่น เด็กวยัรุ่น คู่ครอง และปัญหาโรคเร้ือรัง เป็นตน้ การเขา้ใจแนวคิด 

เวชศาสตร์ครอบครัวจะเป็นการเพิ่มศกัยภาพในการดูแลผูป่้วยอยา่งมีคุณภาพ ขณะเดียวกนัแนวคิดและกระบวนการ 

ทางระบาดวทิยาและการวจิยัพื้นฐานจะมีส่วนช่วยใหง้านของระบบสุขภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุมชนท่ีรับผดิชอบ ด าเนินไป 

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพอีกดว้ย 

สมาคมแพทยเ์วชปฏิบติัทัว่ไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทยจึงไดจ้ดั “โครงการอบรมแนวคิด และ
ทกัษะดา้นเวชศาสตร์ครอบครัว” ส าาหรับแพทย ์และบุคลากรสุขภาพสาขาอ่ืน ท่ีท างานดา้นปฐมภูมิ /เวชกรรมสังคม /
เวชศาสตร์ครอบครัว รวมไปถึง เป็นการด าเนินการใหค้วามช่วยเหลือแพทยผ์ูส้นใจสมคัรสอบเพื่อหนงัสืออนุมติัฯ 
สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ในเดือน กรกฏาคม 2563  โดยการอบรมจะด าเนินการต่อเน่ืองเป็นระยะ ๆ จ านวน 3 คร้ัง 
ดงัน้ี 

 

คร้ังท่ี 1 วนัท่ี 6-9 สิงหาคม 2562 (เปิดรับแพทย ์และบุคลากรสุขภาพทัว่ไป) 
Concepts of Family Medicine & Introduction to Research in Family Medicine  
คร้ังท่ี 2 วนัท่ี 1-4 ตุลาคม 2562 (รับเฉพาะผูมี้แผนงาน) 
Working with Families & Research and Community Project Plan  
คร้ังท่ี 3 วนัท่ี 7-10 มกราคม 2562 : (รับเฉพาะผูมี้งานเยีย่มครอบครัวโครงการชุมชน และวจิยั)  
Analysis and Report Writing  
 

2.  วตัถุประสงค์         

• สามารถอธิบาย แนวคิด เคร่ืองมือ และทกัษะ ในการบริบาลดา้นเวชศาสตร์ครอบครัว รวมทั้งระบุ

แนวทาง การดูแลครอบครัวผูป่้วยท่ีมีลกัษณะต่าง ๆ  

• อธิบายพื้นฐานทางระบาดวทิยา การวจิยัเบ้ืองตน้ กบังานปฐมภูมิ/เวชศาสตร์ครอบครัว และ

กระบวนการวางแผนโครงการสุขภาพชุมชน 

• วางแผนการท าวจิยัดา้นสุขภาพระดบัปฐมภูมิ หรือ ดา้นเวชศาสตร์ครอบครัว และโครงการชุมชนได ้ 

• วางแผนน าแนวคิด กระบวนการและเคร่ืองมือเวชศาสตร์ครอบครัวไปใชใ้นการดูแลผูป่้วยท่ีบา้นได้

อยา่งเป็นต่อเน่ืองและองคร์วม 

• มีความมัน่ใจและความพร้อมในการเขา้รับการสอบอนุมติับติัเพื่อเป็นแพทยเ์วชศาสตร์ครอบครัว

ต่อไป  



 
 

 3.  หน่วยงานที่รับผดิชอบ  สมาคมแพทยเ์วชปฏิบติัทัว่ไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย 
 

4. สถานที ่ห้องเลอ เบล แอร์ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร 
 

5.  ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. แพทยผ์ูว้างแผนจะสอบหนงัสืออนุมติัฯ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว 
2. แพทย ์พยาบาล หรือบุคลากรสาธารณสุข ท่ีปฏิบติังานในลกัษณะท่ีเป็นเวชปฏิบติัครอบครัว ในโรงพยาบาล 

ชุมชน โรงพยาบาลทัว่ไป โรงพยาบาลศูนย ์หรือสถานบริการท่ีใหบ้ริการในลกัษณะท่ีเป็นเวชปฏิบติัครอบครัว ทั้งท่ี
เป็นของรัฐ และเอกชน 
 

หมายเหตุ แพทยผ์ูเ้ขา้ร่วมการอบรมจะไดรั้บคะแนนสะสม วันละ 6 หน่วยกิต  รวม 5 วนั  เป็น 30 หน่วย 
กิต ข้าราชการ สามารถเบิกค่าใชจ่้ายไดต้ามสิทธิและไม่ถือเป็นวนัลาเม่ือไดรั้บอนุมติัจากตน้สังกดัและผูเ้ขา้ร่วมประชุม
จะไดรั้บประกาศนียบตัรรับรองการเขา้อบรมเม่ือเขา้ร่วมไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 80 

  

6.  อัตราค่าลงทะเบียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. การลงทะเบียน  
ขั้นตอนการสมัคร  
- กรอกรายละเอียดในใบลงทะเบียน ในแบบ WORD หรือ กรอกดว้ยลายมือบรรจงสามารถอ่านได ้บนัทึกเป็น PDF 

- ช าระค่าลงทะเบียน โอนค่าลงทะเบียนตามอตัราทีก่ าหนดไว้ เขา้บญัชี ธนาคารกรุงไทย  สาขาถนนเพชรบุรีตดัใหม่  

ช่ือบญัชี แพทย์เวชปฏิบัติทัว่ไป/เวชศาสตร์ครอบครัว เลขที ่041-1-32033-5 (สามารถโอนผา่น ระบบ Internet 

banking  หรือ ATM  ก็ได ้ แต่ใหมี้หลกัฐานแสดงการโอนเงิน ระบุ ช่ือผู้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมไว้บน

หลกัฐาน 

- ส่งส าเนา/รูปถ่ายหลกัฐานการช าระเงิน และใบสมคัรท่ีกรอกขอ้มลูครบถว้น มาท่ี tgpfpat.fmth@gmail.com  

- หลงัเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบ รอรับการตอบรับทางอีเมล ์

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
อตัราค่าลงทะเบียน 

(บาท)  
ลงทะเบียนตลอดหลกัสูตร (3 คร้ัง)  
*รวมท่ีปรึกษาโครงการตลอดหลกัสูตร 

25,000 /หลกัสูตร 

แพทยท์ัว่ไป ลงทะเบียนเป็นรายคร้ัง  8,500/คร้ัง  
บุคลากรสาธารณสุขอ่ืนๆ ลงทะเบียนเป็นรายคร้ัง   5,000/คร้ัง 
เฉพาะส่วนเวชศาสตร์ครอบครัว วนัท่ี 6-7 สิงหาคม 2562  4,500  
เฉพาะส่วนวจิยั/โครงการ วนัท่ี 8-9 สิงหาคม 2562  4,500  



8.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 ผูเ้ขา้รับการอบรม ซ่ึงประกอบดว้ย แพทย ์ พยาบาล  และบุคลลากรทางการแพทย ์ประมาณ 40-50 คน ซ่ึงเป็น
ผูส้นใจ และปฏิบติัหนา้ท่ี สามารถเพิ่มศกัยภาพในการบริบาลสุขภาพบุคคล ครอบครัว และชุมชนไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 
9. ก าหนดการอบรม (ก าหนดการ และวทิยากร อาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม) 
 
คร้ังที ่1 วันที ่6-9 สิงหาคม 2562 (เปิดรับแพทย์ และบุคลากรสุขภาพทัว่ไป) 
Concepts of Family Medicine & Introduction to Research in Family Medicine  
องัคารท่ี 6 สิงหาคม 2562  
08.00-08.30 น. ลงทะเบียน 
08.30-08.40 น. Introduction to the Workshop (นพ.กอปรชุษณ์ ตยคัคานนท)์ 
08.30-11.00 น. Principle of Family Medicine (นพ.กอปรชุษณ์ ตยคัคานนท)์ 
11.00-12.00 น. Tools in Family Medicine (นพ.อรรถพล ฉตัรอารียกุล) 
13.00-15.30 น. Home Visit and Home Care (นพ.อรรถพล ฉตัรอารียกุล) 
15.30-16.30 น. WWF Young Child & School-Aged Child (นพ.จตุภูมิ นีละศรี) 
 
พุธท่ี 7 สิงหาคม 2562 
08.30-11.00 น. WWF Adolescent (นพ.อรรถพล ฉตัรอารียกุล) 
10.30-12.00 น. WWF Elderly (พญ.พฒัน์ศรี ศรีสุวรรณ) 
13.00-14.30น. WWF chronic illness (พญ.วสันา ศรีวชิยั)    
14.45-16.30 น. Community oriented primary care (นพ.กอปรชุษณ์ ตยคัคานนท)์ 
 
พฤหสัท่ี 8 สิงหาคม 2562 
 08.40-12.00 น. Epidemiology in Primary Care (นพ.สุธีร์ รัตนะมงคลกุล) 
13.00-14.30 น. Research Principle for Primary Care (นพ.กอปรชุษณ์ ตยคัคานนท)์ 
14.45-16.30 น. Research Methodology (นพ.สุธีร์ รัตนะมงคลกุล) 
 
ศุกร์ท่ี 9 สิงหาคม 2562 
08.30-12.00 น. Research Plan and Proposal (นพ.สุธีร์ และ นพ.กอปรชุษณ์) 
13.00-14.30 น. Community Health Project (นพ.กอปรชุษณ์ ตยคัคานนท)์  
14.45-15.30 น. ถามตอบ และ แผนด าเนินงานต่อไป (นพ.กอปรชุษณ์ ตยคัคานนท)์ 
 
 
 
 



คร้ังที ่2 วันที ่20-23 สิงหาคม 2561 (รับเฉพาะผู้มีแผนงาน) 
Working with Families & Research And Community Project Plan  
องัคารท่ี 1 ตุลาคม 2562 
08.00-08.30 น. ลงทะเบียน 
08.30-08.40 น. Introduction to the Workshop (นพ.กอปรชุษณ์ ตยคัคานนท)์ 
08.40-10.00 น. Difficult Patients (นพ.กอปรชุษณ์ และพญ.วสันา ศรีวชิยั)  
10.30-12.00 น. Palliative Care in Family Medicine (พญ.อรวรรณ ตะเวทิพงศ)์ 
13.00-14.45 น. Working with LGBT (พญ.อรวรรณ ตะเวทิพงศ)์ 
15.00-16.30 น.  Participants’ Home Visit Sharing (วิทยากรกลุ่ม) 
 
พุธท่ี 2 ตุลาคม 2562 
08.30-10.00 น. Participants’ Home Visit Sharing (วิทยากรกลุ่ม) 
10.30-12.00 น. ผูเ้ขา้อบรม น าเสนอแนวคิด/แผนการท า Community Project (วิทยากรกลุ่ม) 
13.00-14.30 น. Participants’ Project Planning (นพ.กอปรชุษณ์ ตยคัคานนท)์    
15.00-16.30 น. Community Health Project Planning (นพ.กอปรชุษณ์ ตยคัคานนท)์ 
 
พฤหสัท่ี 3 ตุลาคม 2562 
08.30-10.45 น. ทบทวนโครงร่างการวจิยัของผูเ้ขา้อบรม (วิทยากรกลุ่ม) 
11.00-12.00 น. Conceptual Framework and Literature Review (นพ.สุธีร์ รัตนะมงคลกุล) 
13.00-14.30 น. การใชโ้ปรแกรม Endnote (นพ.สุธีร์ รัตนะมงคลกุล) 
14.45-16.30 น. การสร้างแบบเก็บขอ้มูล และการสร้าง Dummy Table (นพ.สุธีร์ และ นพ.กอปรชุษณ์)  
 
ศุกร์ท่ี 4 ตุลาคม 2562 
08.30-12.00 น. การใชโ้ปรแกรม SPSS (นพ.สุธีร์ รัตนะมงคลกุล) 
13.00-15.30 น. น าเสนอ/แนะน าแบบเก็บขอ้มูล และ Dummy Table ของผูเ้ขา้อบรม (วิทยากรกลุ่ม) 
15.30-16.30 น. ถามตอบ และ แผนด าเนินงานต่อไป (นพ.กอปรชุษณ์ ตยคัคานนท)์ 
 
คร้ังที ่3 วันที ่26-29 พฤศจิกายน 2561 : (รับเฉพาะผู้มีงานเยีย่มครอบครัวโครงการชุมชน และวจัิย)  
Analysis and Report Writing  
องัคารท่ี 7 มกราคม 2563 
08.00-08.30 น. ลงทะเบียน 
08.30-08.40 น. Introduction to the Workshop (นพ.กอปรชุษณ์ ตยคัคานนท)์ 
08.40-10.00 น.การเขียนรายงาน และการ วางแผนน าเสนอผลวจิยั (นพ.สุธีร์ และ นพ.กอปรชุษณ์)  
10.30-12.00 น. การจดัการขอ้มูลวจิยั (นพ.สุธีร์  และนพ.กอปรชุษณ์) 
13.00-16.30 น. ความคืบหนา้ และแผนเขียนรายงานวจิยัของผูเ้ขา้อบรม (วิทยากรกลุ่ม)  



พุธท่ี 8 มกราคม 2563 
08.30-12.00 น. แนะน าการเขียนรายงานวจิยัรายบุคคล (วิทยากรกลุ่ม) 
13.00-14.30 น. ทบทวนโครงการของผูเ้ขา้อบรม (นพ.กอปรชุษณ์ ตยคัคานนท)์ 
14.45-16.30 น. การเขียนรายงาน โครงการชุมชน (นพ.กอปรชุษณ์ ตยคัคานนท)์  
 
พฤหสัท่ี 9 มกราคม 2563 
08.30-12.00 น. ทบทวนขอ้มูลเยีย่มบา้นของผูเ้ขา้อบรม (วิทยากรกลุ่ม) 
13.00-15.30 น.การเขียนรายงานเยีย่มบา้นต่อเน่ือง (นพ.กอปรชุษณ์ ตยคัคานนท)์  
15.30-16.30 น. ตวัอยา่งรายงานเยีย่มบา้น (นพ.อรรถพล ฉตัรอารียกุล และ พญ.วสันา ศรีวิชยั) 
 
ศุกร์ท่ี 10 มกราคม 2563  
08.30-12.00 น. Motivation Interview (พญ.นิสิตา นาทประยุทธ์ และ พญ. ศิรินภา ศิริพร ณ ราชสีมา) 
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 การเตรียมตวัสอบหนงัสืออนุมติั (นพ.กอปรชุษณ์ ตยคัคานนท)์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


