
 
 

โครงการประชุมฟ้ืนฟูวิชาการเวชศาสตร์ครอบครัวประจำปี 2563 

หน่วยงาน   สมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย 

1. ชื่อแผนงาน/โครงการ การประชุมฟ้ืนฟูวิชาการเวชศาสตร์ครอบครัวประจำปี 2563 

2. หลักการและเหตผุล 

    ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและภัยคุกคามทางสุขภาพในยุคปัจจบุันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในปี 
พ.ศ.2563 สมาคมแพทย์เวชปฏิบัตทิั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทยมีวิสัยทัศน์เพือ่ดำรงไว้ซึง่หลักการทางเวช
ศาสตร์ครอบครัวร่วมกับองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตรท์างการแพทย์เพื่อก่อประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่ให้บริการของ
แพทย์ และตอบสนองนโยบายทางสาธารณสุขของประเทศไทย เพิ่มการเข้าถึงบริการและความเท่าเทียมทางสุขภาพแก่
ประชาชน ซึ่งดำเนินงานผ่านการจัดอบรมฟื้นฟูความรู้ทางเวชสาสตร์ครอบครัวใหก้ับสมาชิกสมาคมฯ แพทย์ประจำบ้าน
สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว และแพทย์เฉพาะทางทีส่นใจงานด้านเวชศาสตร์ครอบครัว รวมทั้งการจัดกิจกรรมอื่นๆเพือ่
ส่งเสริมงานด้านเวชศาสตร์ครอบครัว งานปฐมภูมิ และสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกสมาคมฯ  

  สมาคมแพทยเ์วชปฏิบัติทั่วไปฯ สง่เสรมิใหส้มาชิกเข้าร่วมประชุมฟื้นฟูวิชาการ ซึง่จัดข้ึนทุกเดือนพฤษภาคม
ของทุกปี ส่วนหนึ่งเพื่อช่วยสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจแก่แพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวที่จะสอบวุฒบิัตรฯ 
และ แพทย์ที่ต้องการสอบหนงัสืออนุมัติฯ ได้เตรียมความพรอ้มก่อนสอบประเมินผล และเพือ่การจัดกจิกรรมในวันเวช
ศาสตร์ครอบครัวโลก (World Family Doctor Day) ซึ่งตรงกับวันที่ 19 พฤษภาคม ของทุกปี โดยแต่ละปีจะมีการส่งเรือ่ง
เล่า ภาพ หรือคลิปวีดีโอที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเวชศาสตร์ครอบครัวจากสมาชิกสมาคมฯ และทมีสหวิชาชีพ เพื่อเข้า
ประกวด 

  ในปี พ.ศ.2563 นี้ สมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปฯ จะจัดประชุมฟื้นฟูวิชาการทางเวชปฏิบัติครอบครัว สำหรับ
แพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป และบุคลากรสาธารณสขุที่
สนใจ ระหว่างวันที่ 18 – 21 พฤษภาคม 2563 โดยจัดประชุมแบบ Online ผ่านโปรแกรม ZOOM และเพื่อเป็นการร่วม
แสดงออกในโอกาส Family Doctor Day เป็นการสง่เสรมิการทำกจิกรรมร่วมกันระหว่างสมาชิกฯและผู้สนใจอีกด้วย 

3. วัตถุประสงค ์

3.1  เพื่อฟื้นฟูความรู้ทางเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแก่แพทย์เวชศาสตรท์ั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัว 

3.2  เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบวุฒิบัตรและหนงัสืออนมุัติฯ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัวประจำปี 2563 

4. กลุ่มเปา้หมาย 

4.1  แพทย์ทั่วไปและแพทยส์าขาอื่นๆทีป่ฏิบัติงานในเวชปฏิบัติปฐมภูม ิ

4.2  แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 



4.3  แพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว 

4.4  สหวิชาชีพ ที่ปฏิบัติงานในเวชปฏิบัติปฐมภูมิ และคลินกิหมอครอบครัว 

5.   ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

5.1  บุคลากรทางการแพทย์ มีความรู้ทางคลินิกที่ทันต่อยุคสมัย และสามารถดูแลผูป้่วยและครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีข้ึน 

5.2  แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวมีความพรอ้มในการสอบวุฒิบัตรและอนมุัติบัตรสาขาเวชศาสตร์
ครอบครัว 

6.  ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 

ระหว่างวันที่ 18 – 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

7.   สถานท่ีจัดประชุม  จัดประชุมแบบ Online ผ่านโปรแกรม ZOOM 

8.   กลวิธีการดำเนินงาน/กิจกรรม  

กิจกรรม ระยะเวลา หมายเหต ุ

1. ตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงาน
การประชุมฟื้นฟูวิชาการเวชศาสตร์ครอบครัว
ประจำปี 2563 

9-13 มีนาคม 
2563 

ประชุมร่วมของกรรมการสมาคมฯ 

2. กำหนดเนื้อหาและหัวข้อในการจัดการประชุม
ฟื้นฟูวิชาการเวชศาสตร์ครอบครัวประจำปี 
2563 

9-13 มีนาคม 
2563 

ประชุมร่วมของกรรมการสมาคมฯ 

3. ประชาสมัพันธ์โครงการ และเชิญชวนแพทย์เวช
ศาสตร์ครอบครัว สมาชิกสมาคมแพทย์เวช
ปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศ
ไทย ให้เข้าร่วมการประชุมฟื้นฟูวิชาการเวช
ศาสตร์ครอบครัวประจำปี 2563 

14 มีนาคม –  
17 พฤษภาคม 

2563 

Facebook, LINE, 
Website https://thaigpfm.org/ 

4.  ดำเนินการจัดประชุมวิชาการ Online ทาง 
โปรแกรม ZOOM 

18 – 21 
พฤษภาคม 2563 

ZOOM meeting online 

5.   การเผยแพรผ่ลการดำเนินงาน 
-  ผ่านทาง newsletter และทกุช่องทางทีส่ามารถ

สื่อสารกบัสมาชิก 
-  สรุปผลการประชุมการประชุมฟื้นฟูวิชาการเวช

ศาสตร์ครอบครัวประจำปี 2563 

22 – 28 
พฤษภาคม 2563 

Facebook, LINE, e-book, 
Website https://thaigpfm.org/ 

 

 

https://thaigpfm.org/
https://thaigpfm.org/


 

9.   การลงทะเบียนประชุมออนไลน์ และการชำระคา่ลงทะเบียน 

              

 

                   ลงทะเบียนผ่าน QR Code     

 

 

 

      โอนค่าลงทะเบยีนเขา้บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี “สมาคมแพทย์เวชปฏิบัติท่ัวไปฯ” 

       เลขทีบ่ัญชี 041-1-32033-5 หรือ สแกนผ่าน QR code 

 

 

 

 

 

ประเภทสมาชิกฯ อัตราค่าลงทะเบียน 

แพทย์เวชศาสตร์ทั่วไปและแพทยส์าขาอื่นๆ 2,500 บาท 

สมาชิกสมาคมแพทยเ์วชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัว หรือ 
สมาชิกราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย 

2,000 บาท 

แพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวทุกช้ันปี 2,000 บาท 

วิดีโอบันทึกการอบรม 500 บาท 

หมายเหตุ ค่าลงทะเบียนอัตราเต็มราคา 2,500 บาท/คน หรือ ลงทะเบียนรายวันราคา 700 บาท/วัน  

10. ผู้ประสานงานโครงการ 

1. นายแพทย์ เอกรฐั จันทร์วันเพ็ญ 

ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ   

สถานที่ปฏิบัตงิาน กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสิชล จ.นครศรีธรรมราช 

โทรศัพท์/E-mail. 081-8942450/ ekarat42@gmail.com 

 

mailto:ekarat42@gmail.com


 

2.  นายแพทย์ ชัยสิริ อังกรุะวรานนท ์

ตำแหน่ง อาจารย์แพทย์   

สถานที่ปฏิบัตงิาน ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

     โทรศัพท์/E-mail. 061-6852307 / arm035@gmail.com  

3.  นายแพทย์ ขัติญพัณศ์ อเล็กซสี กฏอัศญทปีณ์ 

ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ 

สถานที่ปฏิบัตงิาน รพ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 

โทรศัพท์/E-mail. 087-2567800/ alexiskk.fmth@hotmail.com 

 

 

      
  

mailto:arm035@gmail.com
mailto:alexiskk.fmth@hotmail.com


     11.  กำหนดการประชุมฟ้ืนฟูวิชาการเวชศาสตร์ครอบครวัประจำปี 2563 
 

กำหนดการ 18 พฤษภาคม 2563 19 พฤษภาคม 2563 20 พฤษภาคม 2563 21 พฤษภาคม 2563 
8.30 – 9.00 น. ลงทะเบยีน ลงทะเบยีน ลงทะเบยีน ลงทะเบยีน 
9.00 – 9.15 น. 

 
 

พิธีเปิดโดย  
พญ.สุพัตรา ศรีวณิชชากร 

นายกสมาคมฯ 

Epidemiology for 
Family Medicine 

พญ.ธัญญรัตน์  
อโนทัยสินทวี 
Moderator:  
ดร.นพ.ชัยสิริ  

อังกุระวรานนท์ 
นพ.เอกรัฐ จันทร์วันเพ็ญ 

 

Practical Point for 
Primary Care in DM 

and HT 
นพ.ชัยชาญ ดีโรจนวงศ ์

Moderator:  
นพ.ขัติญพัณศ์ อเล็กซีส 

กฏอัศญทปีณ ์
พญ.ศิรินภา ศิริพร ณ  

ราชสีมา 

Geriatrics 
Assessment and 

Practical Point for 
FM 

พ.ท.พญ.พัฒน์ศรี  
ศรีสุวรรณ 

Moderator:  
นพ.เอกรัฐ จันทร์วันเพ็ญ 

พญ.วัสนา ศรีวิชัย 

9.15 – 10.30 น. 
 

Symptom 
Management in 
Palliative Care 
รศ.พญ.ศรีเวยีง  

ไพโรจน์กุล 
Moderator: 
ดร.นพ.ชัยสิริ 

อังกุระวรานนท์ 
นพ.ขัติญพัณศ์ อเล็กซีส 

กฏอัศญทปีณ ์
10.30 – 10.45 น. Coffee break Coffee break Coffee break Coffee break 
10.45 – 12.00 น. 

 
Practical Point for 

Palliative 
Management 
รศ.พญ.ศรีเวยีง  

ไพโรจน์กุล 
Moderator:   
ดร.นพ.ชัยสิริ  

อังกุระวรานนท์ 
นพ.ขัติญพัณศ์ อเล็กซีส 

กฏอัศญทปีณ ์

Common Cardiac 
Problem for FM 
นพ.ภูริช สุลญัชุปกร 

Moderator:  
ดร.นพ.ชัยสิริ  

อังกุระวรานนท์ 
นพ.เอกรัฐ จันทร์วันเพ็ญ 

 

Update for 
Dyslipidemia for 

FM 
นพ.ชัยชาญ ดีโรจนวงศ ์

Moderator:  
นพ.ขัติญพัณศ์ อเล็กซีส 

กฏอัศญทปีณ ์
พญ.ศิรินภา ศิริพร ณ  

ราชสีมา 

การใช้ยาในผู้สูงอายุและ
ปัญหาที่พบบอ่ยใน

ผู้สูงอายุ 
พ.ท.พญ.พัฒน์ศรี  

ศรีสุวรรณ 
Moderator:  

นพ.เอกรัฐ จันทร์วันเพ็ญ 
พญ.วัสนา ศรีวิชัย 

12.00 – 13.00 น. Lunch Lunch Lunch Lunch 
13.00 – 14.30 น. 

 
Common Problems 

in Adolescent 
Health 

พญ.ดลจรัส ทิพย์มโนสิงห ์
Moderator:   

 นพ.เอกรัฐ จันทร์วันเพญ็ 
นพ.ขัติญพัณศ์ อเล็กซีส 

กฏอัศญทปีณ ์

Occupational Lung 
Disease and PM 2.5 

พญ.เนสินี ไชยเอีย 
Moderator: 
ดร.นพ.ชัยสิริ  

อังกุระวรานนท์ 
พญ.วัสนา ศรีวิชัย 

Common Skin 
Diseases 

For Family doctors 
พญ.สุรางคณา  

วีระนาวิน 
Moderator:   

 นพ.ขัตญิพัณศ ์อเล็กซีส 
กฏอัศญทปีณ ์

พญ.จิตรลดา บุตรงามด ี

Common Pediatric 
Infectious Diseases 

for FM 
นพ.ชนเมธ เตชะแสนสิริ 

Moderator:   
 นพ.ขัตญิพัณศ ์อเล็กซีส 

กฏอัศญทปีณ ์
นพ.เอกรัฐ จันทร์วันเพ็ญ 



14.30 – 14.45 น. Coffee break Coffee break Coffee break Coffee break 
14.45 – 16.30 น. 

 
Update for Children 

Immunization 
for FM 

พญ.วนัทปรียา 
พงษส์ามารถ 
Moderator: 

นพ.เอกรัฐ จันทร์วันเพ็ญ
นพ.ขัติญพัณศ์ อเล็กซีส 

กฏอัศญทปีณ ์

Work related Health 
Problems 

นพ.โภคิน ศักรินทร์กุล 
Moderator:  
 ดร.นพ.ชัยสิริ  
อังกุระวรานนท์ 

พญ.วัสนา ศรีวิชัย 

Update in ACLS 
2019 for FM 

นพ.บริบูรณ์ เชนธนากิจ 
Moderator:  

 นพ.ขัตญิพัณศ ์อเล็กซีส 
กฏอัศญทปีณ ์

พญ.จิตรลดา บุตรงามด ี

Update in Hepatitis 
for FM 

พันตรี นพ.ศักรินทร์  
จิรพงศธร  

Moderator:  
นพ.เอกรัฐ จันทร์วันเพ็ญ 
นพ.ขัติญพัณศ์ อเล็กซีส 

กฏอัศญทปีณ ์

 
 


