
 

โครงการประชุมฟื้นฟูวิชาการเวชศาสตร์ครอบครัวประจำปี 2564 

หน่วยงาน   สมาคมแพทย์เวชปฏิบัติท่ัวไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย 

1. ชื่อแผนงาน/โครงการ การประชุมฟื้นฟูวิชาการเวชศาสตร์ครอบครัวประจำปี 2564 

2. หลักการและเหตุผล 

    ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและภัยคุกคามทางสุขภาพในยุคปัจจุบันมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ในปี 
พ.ศ. 2564 สมาคมแพทย์เวชปฏิบัติท่ัวไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย มีวิสัยทัศน์เพื่อดำรงไวซ้ึ่งหลักการทาง
เวชศาสตร์ครอบครัวร่วมกับองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์เพื่อก่อประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นท่ีให้บริการ
ของแพทย์ และตอบสนองนโยบายทางสาธารณสุขของประเทศไทย เพิ่มการเข้าถึงบริการและความเท่าเทียมทางสุขภาพ
แก่ประชาชน ซึ่งดำเนินงานผ่านการจัดอบรมฟื้นฟคูวามรู้ทางเวชศาสตร์ครอบครัวให้กับสมาชิกสมาคมฯ แพทย์ประจำ
บ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว และแพทย์เฉพาะทางท่ีสนใจงานด้านเวชศาสตร์ครอบครัว รวมท้ังการจัดกิจกรรมอื่น ๆ 
เพื่อส่งเสริมงานด้านเวชศาสตร์ครอบครัว งานปฐมภูมิ และสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกสมาคมฯ  

  สมาคมแพทย์เวชปฏิบัติท่ัวไปฯ ส่งเสริมให้สมาชิกเข้าร่วมประชุมฟื้นฟูวิชาการ ซึ่งจัดขึ้นทุกเดือนพฤษภาคม
ของทุกปี ส่วนหนึ่งเพื่อช่วยสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจแก่แพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวที่จะสอบวุฒิบัตรฯ 
และ แพทย์ท่ีต้องการสอบหนังสืออนุมัติฯ ได้เตรียมความพร้อมก่อนสอบประเมินผล และเพื่อการจัดกิจกรรมในวันแพทย์
เวชศาสตร์ครอบครัวโลก (World Family Doctor Day) ซึ่งตรงกับวนัท่ี 19 พฤษภาคม ของทุกปี โดยแต่ละปีจะมีการส่ง
เรื่องเล่า ภาพ หรือคลิปวิดีโอท่ีเกี่ยวข้องกับงานด้านเวชศาสตร์ครอบครัวจากสมาชิกสมาคมฯ และทีมสหวิชาชีพ เพื่อเข้า
ประกวด 

  ในปี พ.ศ.2564 นี้ สมาคมแพทย์เวชปฏิบัติท่ัวไปฯ จะจัดประชุมฟื้นฟูวิชาการทางเวชปฏิบัติครอบครัว 
สำหรับแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว แพทย์เวชปฏิบัติท่ัวไป และบุคลากร
สาธารณสุขท่ีสนใจ ระหว่างวันท่ี 17 – 20 พฤษภาคม 2564 โดยจัดประชุมแบบ Online ผ่านโปรแกรม ZOOM และ
เพื่อเป็นการร่วมแสดงออกในโอกาสวัน World Family Doctor Day เป็นการส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่าง
สมาชิกฯและผู้สนใจอีกด้วย 

3. วัตถุประสงค์ 

3.1  เพื่อฟื้นฟูความรู้ทางเวชปฏิบัติท่ัวไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแก่แพทย์เวชศาสตร์ท่ัวไป/เวชศาสตร์ครอบครัว 
3.2  เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบวุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติฯ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัวประจำปี 2564 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

4.1  แพทย์ท่ัวไปและแพทย์สาขาอื่น ๆ ท่ีปฏิบัติงานในเวชปฏิบัติปฐมภูมิ 
4.2  แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 
4.3  แพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว 
4.4  สหวิชาชีพ ท่ีปฏิบัติงานในเวชปฏิบัติปฐมภูมิ และคลินิกหมอครอบครัว 



 

5.   ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
5.1  บุคลากรทางการแพทย์ มีความรู้ทางคลินิกท่ีทันต่อยุคสมัย และสามารถดูแลผู้ป่วยและครอบครัวให้มีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีขึ้น 
5.2  แพทย์เวชปฏิบัติท่ัวไป/เวชศาสตร์ครอบครัวมีความพร้อมในการสอบวุฒิบัตรและอนุมัติบัตรสาขาเวชศาสตร์

ครอบครัว 

6.  ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 

ระหว่างวนัท่ี 17 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

7.   สถานที่จัดประชุม  จัดประชุมแบบ Online ผ่านโปรแกรม ZOOM 

8.   กลวิธีการดำเนินงาน/กิจกรรม  

กิจกรรม ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. ต้ังคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงาน

การประชุมฟื้นฟูวิชาการเวชศาสตร์ครอบครัว
ประจำปี 2564 

8 มีนาคม 2564 ประชุมร่วมของกรรมการสมาคมฯ 

2. กำหนดเนื้อหาและหัวข้อในการจัดการประชุม
ฟื้นฟูวิชาการเวชศาสตร์ครอบครัวประจำปี 
2564 

9-15 มีนาคม 
2564 

ประชุมร่วมของกรรมการสมาคมฯ 

3. ประชาสัมพันธ์โครงการ และเชิญชวนแพทย์  
เวชศาสตร์ครอบครัว สมาชิกสมาคมแพทย์   
เวชปฏิบัติท่ัวไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่ง
ประเทศไทย ให้เข้าร่วมการประชุมฟื้นฟูวิชาการ
เวชศาสตร์ครอบครัวประจำปี 2564 

16 มีนาคม – 
16 พฤษภาคม 

2564 

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

4.  ดำเนินการจัดประชุมวิชาการ Online ทาง
โปรแกรม ZOOM 

17 – 20 
พฤษภาคม 2564 

ZOOM meeting online 

5.  การเผยแพร่ผลการดำเนินงาน 
-    ผ่านทาง newsletter และทุกช่องทางท่ีสามารถ

ส่ือสารกับสมาชิก 
-    สรุปผลการประชุมการประชุมฟื้นฟูวิชาการ  

เวชศาสตร์ครอบครัวประจำปี 2564 

21 – 28 พ.ค. 
2564 

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

 

 

 

 

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


9.   การลงทะเบียนประชุมออนไลน์ และการชำระค่าลงทะเบียน 

                                                   
                                              ลงทะเบียนผ่าน QR Code  

      โอนค่าลงทะเบียนเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย ช่ือบัญชี “สมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปฯ” 

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

 

 

 

ประเภทสมาชิกฯ อัตราค่าลงทะเบียน 

แพทย์เวชปฏิบัติท่ัวไปและแพทย์สาขาอื่น ๆ  พร้อมสิทธิ์การรับชม
วิดีโอบันทึกการอบรมย้อนหลัง 1 ปี 

3,000 บาท 

สมาชิกสมาคมแพทย์เวชปฏิบัติท่ัวไป/เวชศาสตร์ครอบครัว หรือ 
สมาชิกราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย
พร้อมสิทธิ์การรับชมวิดีโอบันทึกการอบรมย้อนหลัง 1 ปี 

2,500 บาท 

แพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวทุกช้ันปี พร้อมสิทธิ์
การรับชมวิดีโอบันทึกการอบรมย้อนหลัง 1 ปี 

2,500 บาท 

หมายเหตุ ค่าลงทะเบียนอัตราเต็มราคา 3,000 บาท/คน  

10. ผู้ประสานงานโครงการ 
1. นายแพทย์ เอกรัฐ จันทร์วันเพ็ญ 

ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ   
สถานท่ีปฏิบัติงาน กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสิชล จ.นครศรีธรรมราช 
โทรศัพท์/E-mail. 081-8942450/ ekarat42@gmail.com 

2.  นายแพทย์ ชัยสิริ อังกุระวรานนท์ 
ตำแหน่ง อาจารย์แพทย์   
สถานท่ีปฏิบัติงาน ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

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

3.  นายแพทย์ ขัติญพัณศ์ อเล็กซีส กฏอัศญทีปณ์ 
ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ 
สถานท่ีปฏิบัติงาน รพ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 
โทรศัพท์/E-mail. 087-2567800/ alexiskk.fmth@hotmail.com 

      
 

mailto:ekarat42@gmail.com
mailto:arm035@gmail.com
mailto:alexiskk.fmth@hotmail.com


 

11. กำหนดการประชุมฟื้นฟูวิชาการเวชศาสตร์ครอบครัวประจำปี 2564 

กำหนดการ 17 พ.ค. 2564 18 พ.ค. 2564 19 พ.ค. 2564 20 พ.ค. 2564 
8.30 – 9.00 น. ลงทะเบียน ลงทะเบียน ลงทะเบียน ลงทะเบียน 
9.00 – 9.10 น. 
 
 

พิธีเปิดโดย พญ.สุพัตรา 
Mod: นพ.ขัติญพัณศ์/พญ.วัสนา 

Basic Epidemiology and 
COVID-19 Disease 

investigation 
อ.พญ.วิทิตา แจ้งเอี่ยม 

รพ.วชิระภูเก็ต 
Mod: 

นพ.เอกรัฐ จันทร์วันเพ็ญ 
พญ.วัสนา ศรีวิชัย 

Practical point for Diet 
Control in NCD 

พญ.นิภาวรรณ ธาตุทอง 
รพ.เขาย้อย จ.เพชรบุร ี

Mod: 
นพ.เสกสรร ไข่เจริญ 

พญ.ธัญญารัตน์ สิทธิวงศ์ 

Health System Management  
And Quality Concepts for Family 

Physician 
พญ.สุพัตรา ศรีวณิชชากร 

นายกสมาคมฯ 
Mod: 

พญ.วัสนา ศรีวิชัย 
นพ.เอกรัฐ จันทร์วันเพ็ญ 

9.10 – 10.30 น. 

 
Cannabis clinic for Family 

Physician 
รศ.นพ.ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์  

คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 
Mod: 

นพ.เอกรัฐ จันทร์วันเพ็ญ 
พญ.วัสนา ศรีวิชัย 

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

Practical Points & Advance 
Care Plan in Palliative 

Care 
อ. นพ.อรรถกร รักษาสัตย์  
ศูนย์การุณรักษ์ จ.ขอนแก่น 

Mod: 
พญ.วัสนา ศรีวิชัย 

นพ.เอกรัฐ จันทร์วันเพ็ญ 

LGBTQ Health 
อ.พญ.ขวัญชนก หอมแสงประดิษฐ ์

คณะแพทยศาสตร์ รามาธิบดี 
Mod: 

นพ.เอกรัฐ จันทร์วันเพ็ญ 
พญ.วัสนา ศรีวิชัย 

Common Surgical conditions 
for Family medicine 

อ.พญ.สุดาทิพย์ น่ิมก่ิงรัตน์ 
รพ.นครพิงค์ จ.เชียงใหม่ 

Mod: 
นพ.ชัยสิริ อังกุระวรานนท์ 

นพ.เสกสรร ไข่เจริญ 

Update and Practical Points in 
Geriatric Care 

พ.ท.นพ.กุลเชษฐ์ เกษะโกมล 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า 

Mod: 
นพ.เอกรัฐ จนัทร์วันเพ็ญ 

พญ.วัสนา ศรีวิชัย 

12.00 – 13.00 น. Lunch Lunch Lunch Lunch 



13.00 – 14.30 น. 
 

Rheumatology for Family 
Medicine 

อ.พญ.พรเพ็ญ อัครวัชรางกูร  
รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 

Mod: 
นพ.เสกสรร ไข่เจริญ 
พญ.วัสนา ศรีวิชัย 

Physical Rehabilitation for 
Intermediate care 

(Stroke/Spinal Cord/DBI) 
อ.พญ.สิรินดา ธาวนพงษ์ 

รพ.บ้านแพ้ว 
Mod: 

นพ.เสกสรร ไข่เจริญ 
พญ.ธัญญารัตน์ สิทธิวงศ์ 

Antenatal Care in Primary 
care and Thalassemia 

Down’s Syndrome screening 
ผศ.นพ.ภูดิศ เจต๊ะวรรณ 

คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 
Mod: 

นพ.ชัยสิริ อังกุระวรานนท์ 
นพ.ขัติญพัณศ์ อเล็กซีส กฏอัศญทีปณ์ 

Common Gynecology Problems 
in Primary care 

อ.พญ.สิรยา กิติโยดม 
รพ.มหาราชนครราชสีมา 

Mod: 
นพ.ขัติญพัณศ์ อเล็กซีส กฏอัศญทีปณ ์

นพ.เสกสรร ไข่เจริญ 

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

Health Promotion and 
Wellness Care for Adult 

ผศ.นพ.จาตุรนต์ ต้ังสังวรธรรมะ 
คณะแพทยศาสตร์ รามาธิบดี 

Mod: 
นพ.เอกรัฐ จันทร์วันเพ็ญ 

พญ.วัสนา ศรีวิชัย 

Update for immunization  
and Covid-19 Vaccine 

รศ.นพ.ธนา ขอเจริญพร 
คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 

Mod: 
นพ.เอกรัฐ จันทร์วันเพ็ญ 
พญ.ธัญญารัตน์ สิทธิวงศ์ 

Review  in Common 
Psychiatric Problems 

อ.นพ.นครินทร์ ชุนงาม 
รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา 

Mod: 
นพ.ขัติญพัณศ์ อเล็กซีส กฏอัศญทีปณ์ 

นพ.ชัยสิริ อังกุระวรานนท์ 

Exit conference 
Tips & Tricks 

นพ.สุทธิวัฒน์ ขุมเงิน  
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี  

พญ.แสงระวี ศรีเสน 
โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ

Mod: 
นพ.เสกสรร ไข่เจริญ 

นพ.ขัติญพัณศ์ อเล็กซีส กฏอัศญทีปณ์ 
 

 

 


