
ก ำหนดกำรอบรม 
โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัตกิำร แนวคดิ และทักษะด้ำนเวชศำสตร์ครอบครัว ปี 2564 คร้ังที่ 1 

วนัที่ 21-24 มิถุนำยน 2564  
Concepts of Family Medicine & Introduction to Research in Family Medicine 

 
วนัจนัทร์ที่ 21 มถุินำยน 2564  
08.00 - 08.30 น.   ลงทะเบียน 
08.30 - 08.40 น.   เปิดการอบรม (นายกสมาคมเวชปฏิบติัทัว่ไป/เวชศาสตร์ครอบครัวฯ) 
08.40 - 08.45 น.   Introduction to the Workshop (ผศ.นพ.กอปรชุษณ์  ตยคัคานนท)์ 
08.45 - 10.30 น.  กิจกรรมกลุ่มยอ่ย : วิเคราะห์บทคดัยอ่งานวจิยัทางเวชศาสตร์ครอบครัว (6 กลุ่ม) (วิทยากร

กลุ่ม : นพ.สุธีร์  รัตนะมงคลกุล / พญ.เสาวนนัท ์ บ าเรอราช / นพ.อาคม  บุญเลิศ / นพ.
สตางค ์ ศุภผล / นพ.อนุวติั  แกว้เชียงหวาง และ ผศ.นพ.กอปรชุษณ์  ตยคัคานนท)์ 

10.45 - 12.00 น.   บรรยาย (นพ.สุธีร์ รัตนะมงคลกุล และ ผศ.นพ.กอปรชุษณ์  ตยคัคานนท)์ 
    - ระบาดวิทยาเพื่องานวิจยัทางเวชศาสตร์ครอบครัว     

- ขอ้ผดิพลาดในการวิจยั     
- การศกึษาเคร่ืองมือคดักรองโรคและวินิจฉยัโรค   

    - การศกึษาการท านายโรค และ systematic reviews  

13.00 - 15.00 น.  กิจกรรมกลุ่มยอ่ย “การตั้งค  าถามวิจยัจากงานเวชปฏิบติั” (6 กลุ่ม) (วิทยากรกลุ่ม : นพ.สุธีร์  
รัตนะมงคลกุล / พญ.เสาวนนัท ์บ าเรอราช / นพ.อาคม  บุญเลิศ / นพ.สตางค ์ศุภผล  / นพ.
อนุวติั แกว้เชียงหวาง และ ผศ.นพ.กอปรชุษณ์ ตยคัคานนท)์ 

15.20 - 16.30 น.  บรรยายสั้น ๆ เร่ือง การทบทวนวรรณกรรมเพื่อการก าหนดค าถามวิจยัท่ีชดัเจน และ 
กิจกรรมกลุ่มยอ่ยผูเ้ขา้อบรมเสนอแนวคิด (6 กลุ่ม) (วิทยากรกลุ่ม : นพ.สุธีร์  รัตนะมงคล
กุล / พญ.เสาวนนัท ์บ าเรอราช / นพ.อาคม  บุญเลิศ / นพ.สตางค ์ศุภผล  / นพ.อนุวติั แกว้
เชียงหวาง และ ผศ.นพ.กอปรชุษณ์ ตยคัคานนท)์ 

 
 
 
 



วนัองัคำรที ่22 มถุินำยน 2564 

08.30 - 10.30 น.  กิจกรรมกลุ่มยอ่ย “การก าหนดค าถาม และแนวทางวิจยั” (6 กลุ่ม) (วิทยากรกลุ่ม : นพ.สุธีร์  
รัตนะมงคลกุล / พญ.เสาวนนัท ์บ าเรอราช / นพ.อาคม  บุญเลิศ  / นพ.สตางค ์ศุภผล  / นพ.
อนุวติั แกว้เชียงหวาง และ ผศ.นพ.กอปรชุษณ์ ตยคัคานนท)์ 

10.30 - 12.00 น.  น าเสนอในกลุ่มใหญ่อภิปรายและใหข้อ้เสนอแนะจากวิทยากร “การพฒันาโครงร่างการ

วิจยัต่อไป” (6 กลุ่ม) (วิทยากรกลุ่ม : นพ.สุธีร์  รัตนะมงคลกุล / พญ.เสาวนนัท ์บ าเรอราช 
นพ.อาคม  บุญเลิศ  / นพ.สตางค ์ศุภผล / นพ.อนุวติั แกว้เชียงหวาง และ ผศ.นพ.กอปร
ชุษณ์ ตยคัคานนท)์ 

13.00 - 13.30 น.   Community Oriented Primary Care (ผศ.นพ.กอปรชุษณ์  ตยคัคานนท)์ 
13.30 - 14.30 น.   การเตรียมโครงการสุขภาพชุมชน (ผศ.นพ.กอปรชุษณ์ ตยคัคานนท)์ 
15.00 - 16.30 น. แบ่งกลุ่ม เสนอแนวคิดโครงการสุขภาพชุมชน (5 กลุ่ม : วทิยากรกลุ่ม พญ.เสาวนนัท ์

บ าเรอราช / ผศ.นพ.อาคม  บุญเลิศ / นพ.สตางค ์ศุภผล / นพ.อนุวติั แกว้เชียงหวาง และ 
ผศ.นพ.กอปรชุษณ์ ตยคัคานนท)์ 

วนัพุธที ่23 มถุินำยน 2564 
08.30 - 10.00 น.   Principle of Family Medicine (นพ.กอปรชุษณ์ ตยคัคานนท)์    
10.30 - 12.00 น.   Tools in Family Medicine (พญ.ชนิกานต ์วงศป์ระเสริฐสุข)  
13.00 - 14.30 น.   Home Visit and Home Care (พญ.ชนิกานต ์วงศป์ระเสริฐสุข) 
15.00 - 16.30 น.  แบ่งกลุ่ม เสนอแนวคิดเยีย่มบา้นผูป่้วยต่อเน่ีอง (5 กลุ่ม: วิทยากรกลุ่ม พญ.เสาวนนัท ์บ าเรอ

ราช / ผศ.นพ.อาคม  บุญเลิศ / นพ.สตางค ์ศุภผล / นพ.อนุวติั แกว้เชียงหวาง และ ผศ.นพ.
กอปรชุษณ์ ตยคัคานนท)์   

 
วนัพฤหัสบดีที ่24 มถุินำยน 2564 
08.30 - 10.00 น.   WWF Young Child & School-Aged Child (นพ.จตุภูมิ  นีละศรี) 
10.30 - 12.00 น.   WWF Adolescent (พ.ท.พญ. สุภชัฌา  เก่งพานิช) 
13.00 - 14.30 น.   WWF Elderly (พ.อ.ผศ.พญ.พฒัน์ศรี  ศรีสุวรรณ) 
14.45 – 16.15 น.  WWF Chronic Illness (พ.ท.นพ. กุลเชษฐ ์ เกษะโกมล)    
16.15 - 16.30 น.   ถามตอบ และมอบงานส าหรับการอบรมคร้ังท่ี 2  (ผศ.นพ.กอปรชุษณ์  ตยคัคานนท)์ 
 
 
 


