
                                      
 

โครงการการประชุมวิชาการประจ าปี 2563 - 2564:  Family Medicine in Challenging Time 
ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย  

สมาคมแพทย์เวชปฏบิัติทั่วไป / เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย  
ชมรมแพทย์เวชปฏิบัติครอบครัว 

โครงการแพทย์ชนบทคืนถิ่น “แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว”   
ระหว่างวันที่ 11-12 มิถนุายน 2564 

ผ่านระบบออนไลน์ ถ่ายทอดสดจากห้องประชุม อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอยศูนย์วิจัย กรุงเทพฯ   

1.  หลักการและเหตุผล 

 เวชศาสตร์ครอบครัวมีความส าคญัต่อระบบบริการสุขภาพ โดยเฉพาะในงานบริการระดบัปฐมภูมิ ด้วย
การดูแลที่ค  านึงถึงการเจ็บป่วยทางกาย ควบคู่ไปกบัการใส่ใจในความรู้สึกนึกคิดของผูป่้วย และบริบทชีวิตของ
ผูป่้วยและครอบครัว รวมไปถึงส่ิงแวดลอ้ม ท าให้การดูแลรักษาท าไดต้รงประเด็น มีการสอดแทรกการส่งเสริม
สุขภาพ ป้องกนัโรคในโอกาสที่เหมาะสม เพื่อสร้างสุขภาพของบุคคลและครอบครัว รวมไปถึงการท างานในระดบั
ชุมชน ท าให้เวชศาสตร์ครอบครัวเป็นความหวงัของระบบบริการสุขภาพที่จะท าให้การดูแลปัญหาสุขภาพที่มี
ความซับซ้อน ดว้ยทรัพยากรที่จ ากดั มีความเป็นไปได ้

 ในการท างานเวชปฏิบตัิครอบครัวในระบบบริการปฐมภูมิดงักล่าวนั้น ผูใ้ห้บริการจ าเป็นจะตอ้งมีความรู้
และทกัษะในหลาย ๆ  ด้าน เน่ืองจากจะตอ้งให้การดูแลประชาชนในหลายมิติ ตั้งแต่การดูแลรักษาโรคและปัญหา
สุขภาพท่ีเกิดได้กบัผูป่้วยในทุกอวยัวะ ตั้งแต่หัวจรดเทา้ การดูแลที่ตอ้งครอบคลุมทุกช่วงวยั ตั้งแต่เด็กทารกไป
จนถึงวยัชรา ก่อนที่จะเขา้สู่ช่วงทา้ยของชีวิต ครอบคลุมทุกมิติของกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ ของผูป่้วย 
ครอบครัวและชุมชน และยงัตอ้งด าเนินการดา้นส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนัโรค เพื่อท าให้ประชาชนมีสุขภาพแขง็แรง 
ลดการป่วย รวมไปถึงงานฟ้ืนฟูสภาพเม่ือการเจ็บป่วยมีความซับซ้อนและรุนแรง ดังนั้น การท าเวชปฏิบัติ
ครอบครัวไม่สามารถให้บริการได้โดยล าพงัเพียงคนเดียวหรือวิชาชีพเดียว แต่จ าเป็นตอ้งอาศยัทีมผูใ้ห้บริการที่
ประกอบดว้ยหลายวิชาชีพ น าความรู้และทกัษะที่หลากหลายมาร่วมกนัจดับริการ ทีเ่รียกว่าทีมสหวิชาชีพ  

 ตามพระราชบญัญตัิระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2563 ซ่ึงก าหนดให้หน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่าย
หน่วยบริการปฐมภูมิ ประกอบไปด้วยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว และคณะผูใ้ห้บริการสุขภาพปฐมภูมิ  ซ่ึง
หมายถึงผูป้ระกอบวิชาชีพทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข ทั้งน้ี ในระบบบริการได้ก าหนดให้มีทีมสหวิชาชีพ 
ประกอบไปดว้ยแพทยเ์วชศาสตร์ครอบครัว ทนัตแพทยแ์ละทนัตาภิบาล พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกรและเจา้พนกังาน
เภสัชกรรม นักกายภาพ นักวิชาการสาธารณสุขแพทยแ์ผนไทย นักจิตวิทยาและนักสังคมสงเคราะห์ ซ่ึงลว้นมี
บทบาทส าคญัในงานบริการปฐมภูมิ 

 ราชวิทยาลยัแพทยเ์วชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย สมาคมแพทยเ์วชปฏิบตัิทัว่ไป /เวชศาสตร์
ครอบครัวแห่งประเทศไทย และชมรมแพทยเ์วชปฏิบตัิครอบครัว เห็นความส าคญัของทีมสหวิชาชีพในระบบ
บริการปฐมภูมิ จึงไดร่้วมกนัจดัการประชุมวิชาการประจ าปี 2563-2564 : Family Medicine in Challenging Time  
ความทา้ทายในการท างานของแพทยเ์วชศาสตร์ครอบครัวและทีมปฐมภูมิ ในยุคสมยัที่ความทา้ทายในหลาย ๆ  

 



 

 

 

ด้าน ทั้งจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา-2019 (โควิด-19) ส่งผลกระทบต่อชีวิตของ
คนทัว่โลก ประชาชนจ านวนมากไดร้ับผลกระทบทั้งทางตรงและทางออ้ม   มีความสูญเสีย   ตอ้งมีการปรับวิถี 

ชีวิตและการท างาน นอกจากการระบาดของโรคแลว้ การท างานยงัมีความทา้ทายจากการเปล่ียนแปลงท่ีเกดิขึ้น
จากวิทยาการความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีที่มีผลต่อการดูแลรักษาผูป่้วย และการให้บริการส าหรับประชาชน
ทัว่ไป  

2.  วัตถุประสงค์  

 2.1 เพื่อเป็นเวทีแลกเปล่ียนองคค์วามรูด้า้นเวชศาสตร์ครอบครัวและระบบบริการปฐมภูมิ และ
เผยแพร่ผลงานวิชาการของแพทยเ์วชศาสตร์ครอบครัวและทีมสหวิชาชีพในงานบริการปฐมภูมิ 

 2.2 เพื่อสร้างเครือข่าย ส่งเสริมความร่วมมือ และความเขา้ใจระหว่างแพทยเ์วชศาสตร์ครอบครัว
และทีมสหวิชาชีพในงานบริการปฐมภูมิทัว่ประเทศ 

 2.3 เพื่อเผยแพร่และสร้างความตระหนกัถึงบทบาทและความส าคญัของแพทยเ์วชศาสตร์
ครอบครัวและทีมสหวิชาชีพในระบบบริการปฐมภูม ิ

3.  กลุ่มเป้าหมาย 
 ผูเ้ขา้ร่วมประชุมประกอบดว้ย แพทย ์ พยาบาล ทนัตแพทย ์ เภสัชกร นกักายภาพบ าบดั และบุคลากร
ทางการแพทย ์ผูส้นใจ ผูบ้ริหารโรงพยาบาลและหน่วยงานต่าง ๆ  จ านวน 400 คน  
 ข้าราชการ สามารถเบิกค่าใชจ้่ายไดต้ามสิทธิและไม่ถือเป็นวนัลาเมื่อไดร้ับอนุมตัิจากตน้สังกดั  

4. วิธีการด าเนินงาน 
4.1 ท าค  าส่ังแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจดังานและจดัท าโครงการ 

 4.2 ประชุมคณะอนุกรรมการจดังานเพื่อเตรียมจดัการประชุมวิชาการจ านวน  8  ครั้ ง 
 4.3 ประชาสัมพนัธ์ไปยงักลุ่มเป้าหมายเพื่อเชิญชวนมาร่วมงานและร่วมส่งผลงานวิชาการ 
             4.4 ประสานงานหน่วยงานภาคีเครือข่ายในการร่วมสนบัสนุนการด าเนินการ 
 4.5 ติดต่อ เชิญวิทยากร แขกผูม้ีเกียรติ องคก์รภาคีเครือข่าย 
 4.6 จดัการประชุมวิชาการตามก าหนดการ 
 4.7 สรุปรวบรวมเน้ือหาจากการประชุมและประเมินผล 

5.  ก าหนดการและสถานที่จัดประชุม 
 ประชุมวิชาการผ่านระบบออนไลน์  ระหว่างวนัที่ 11-12 มถุินายน 2564  โดยด าเนินการถ่ายท าและ
ถ่ายทอดสดจากห้องถ่ายท่ีอาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอยศูนยว์ิจยั กรุงเทพฯ  โดยมีเน้ือหาการประชุมตาม
ตารางแนบ 
 
 
 
 



 
 

6.  ค่าลงทะเบียน    
แพทยท์ัว่ไป      1,000   บาท 
สมาชิกราชวิทยาลยั  800    บาท 
แพทยป์ระจ าบา้น     500    บาท 
สหสาขาวิชาชีพ       600    บาท 

     - ผูส่้งผลงานวิจยั/วิชาการ และไดร้ับการตอบรับให้น าเสนอ ฟรีค่าลงทะเบยีน และได้รับประกาศนียบัตร 
     *** ผูล้งทะเบียนทุกท่าน สามารถ Rerun VDO  หลงัเสร็จส้ินการประชุม  

        ทั้งน้ี ผูส้นใจสามารถลงทะเบียน online ที่ QR Code น้ี และโอนเงินค่าลงทะเบียน เขา้บญัชี “ราชวิทยาลยั
แพทยเ์วชศาสตร์ครอบครัวฯ อบรมวิชาการ บญัชีออมทรัพย ์ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนเพชรบรีุตดัใหม่ 
เลขที่บญัชี 041-0-05841 – 6           

 

 

          

                                 
                                                                     ลงทะเบียน 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1  เกิดการแลกเปล่ียนองคค์วามรู้และเผยแพร่ผลงานวิชาการของแพทยเ์วชศาสตร์ครอบครัวและ

ทีมสหวิชาชีพในงานบริการปฐมภูม ิ
7.2  เกิดความสามคัคีและความเขม้แข็งในเครือข่ายแพทยเ์วชศาสตร์ครอบครวัและทีมสหวิชาชีพใน

งานบริการปฐมภูมิทัว่ประเทศ  
7.3  เกิดความภาคภูมิใจในเกียรติและศกัดิ์ ศรีของแพทยเ์วชศาสตร์ครอบครวัและทีมสหวิชาชีพใน

งานบริการปฐมภูม ิ
7.4  เพื่อนร่วมวิชาชีพเกิดความตระหนกัในความส าคญัของงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการปฐม

ภูมิมากขึ้น 
7.5  ไดเ้น้ือหาองคค์วามรู้ท่ีสรุปจากการประชุมท่ีสามารถน าไปเผยแพร่ต่อได ้

8.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 8.1   ราชวิทยาลยัแพทยเ์วชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย 
 8.2   สมาคมแพทยเ์วชปฏิบตัิทัว่ไป / เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย 
 8.3   ชมรมแพทยเ์วชปฏิบตัิครอบครัว 
 8.4   โครงการแพทยช์นบทคืนถ่ิน “แพทยเ์วชศาสตร์ครอบครัว”   
  



 

 
 

 

ก าหนดการประชุมวิชาการเวชศาสตร์ครอบครัว ประจ าปี 2563-2564 
Family Medicine in Challenging Time 

ระหว่างวันที่ 11-12 มิถนุายน 2564 
ผ่านระบบออนไลน์ ถ่ายทอดสดจากห้องประชุมอาคารเฉลมิพระบารมี ๕๐ ปี ซอยศูนย์วิจัย กรุงเทพฯ 

วันที่ 11 มิถุนายน 2564   
  
  
  
  
  
  

วันที่ 12 มิถุนายน 2564 

(8.30-9.00 น.: 30 นาท)ี 
พิธีเปิดการประชุม:   

ประธานราชวิทยาลยัฯ  
นายกสมาคมฯ และ ประธานชมรมฯ 

(8.30-9.00 น.: 30 นาท)ี 
Personalized Nutrition for NCDs, an Untold Story 

รศ. นพ. กรภทัร มยุระสาคร 
กลุ่มวิจยัสุขภาพประชากร และโภชนาการ  

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

(9.00-9.30 น.: 30 นาท)ี  
Keynote Address : การสร้างระบบสุขภาพท่ีพึง

ประสงค ์ในยุคสมยัแห่งการเปล่ียนแปลง 
ศ. ดร. นพ. ประสิทธ์ิ วฒันาภา 

คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

(9.00-9.30 น.: 30 นาท)ี 
How to Handle COVID-19 Patients 

พญ. นิษฐา เอ้ืออารีมิตร 
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

(9.30-10.00: 30 นาที) 
นโยบาย 3 หมอ  

นโยบายและการพฒันางานดา้นปฐมภูม ิ
วิทยากรจากส านกัสนบัสนุนระบบสุขภาพปฐมภูม ิ

(9.30-10.00 น.: 30 นาท)ี 
Update Immunization 

(New Vaccine Development)  
ผศ.นพ. ธเนศ ชยัสถาผล  

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

(10.00-10.30 น.: 30 นาท)ี 
Telemedicine Best Practice  

ทพญ. กญัจน์ภสัสร สุริยาแสงเพช็ร์ 
CEO OOCA  

(10.00-10.30 น.: 30 นาท)ี 
Responding to Community Spreading for COVID-19  

อ.นพ.วิทยา สวสัดิวุฒพิงศ ์

Commercial break 15 นาท ี 
Sponsor VTR 

Commercial break 15 นาที  
Sponsor VTR 

(10.45-11.30 น.: 45 นาท)ี 
Nutrition for Complex Illness 
ผศ.พญ. ดรุณีวลัย ์วโรดมวิจติร  

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี   

(10.45-11.15 น.: 30 นาท)ี 
Prison Health Care for the Marginal Health  

ผศ.ดร.นพ.อภินนัท ์อร่ามรัตน์    
ราชวทยาลยัแพทยเ์วชศาสตร์ครอบครวัฯ 

นพ.ไกรสร โตทบัเที่ยง 
โรงพยาบาลตรัง 



 
 
 

 

วันที่ 11 มิถุนายน 2564   วันที่ 12 มิถุนายน 2564 

(11.30-12.00 น.: 30 นาท)ี 
Physical Activity Counseling in Family Medicine:  

A Call to Action 
รศ.นพ. อภิชยั วรรธนะพิศษิฐ์  

มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ ์
  
  

(11.15-12.00 น.: 45 นาท)ี 
Home Visit during COVID-19  

นพ.วชัรินทร์  อินกลอง (แพทยด์ีเด่น 63) 
โรงพยาบาลบา้นผือ อุดรธานี 

ภก. จตุพร ทองอ่ิม  
ศูนยบ์ริการสาธารณสุข 51 วดัไผต่นั  

(12.00-12.30 น.: 30 นาท)ี 
Lunch Symposium 1   

AstraZeneca 
(12.00-12.30 น.: 30 นาท)ี  

(12.30-13.00 น.: 30 นาท)ี  

  
  

(12.30-13.00 น.: 30 นาท)ี 
 

(13.00-13.50 น.: 50 นาท)ี  
Adolescent and Teenage in Primary Care 

หมอโอ๋ เพจเล้ียงลูกนอกบา้น 
ผศ.พญ.จิราภรณ์ อรุณากูร 

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบด ี

(13.00-13.30 น.: 30 นาท)ี 
Progress in Medical Cannabis Policy 

Implementation  
รศ.ดร.นพ.ปัตพงษ ์เกษสมบูรณ ์

มหาวิทยาลยัขอนแกน่  
นพ.กิตติ โล่สุวรรณรักษ ์ 

ผูอ้  านวยการสถาบนักญัชาทางการแพทย ์ 

(13.50-14.20 น.: 30 นาท)ี 
การพฒันาศกัยภาพเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ 

คุณยงยศ โคตรภูธร 
เลขาฯ มูลนิธิกา้วพิเศษ 

  

(13.30-14.00 น.: 30 นาท)ี 
การประเมินภาวะมวลกลา้มเน้ือนอ้ย ในผูสู้งอายุ 

ผศ.พ.ท.พญ. พฒัน์ศรี ศรีสุวรรณ 
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ฯ 

Commercial Break 10 นาท ี 
Sponsor VTR   (14.00-14.30 น.: 30 นาท)ี 

Palliative Care for Non-Cancer Patients:  
How do They Differ        
พญ. ปิยพร ทิสยากร  

ศูนยชี์วาภิบาล รพ. จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
(14.30-15.00 น.: 30 นาท)ี 

Medication Reconciliation :  
Essential Tool for Patient Safety 

ภก.จตุพร ทองอ่ิม   
ศูนยบ์ริการสาธารณสุข 51 วดัไผต่นั กทม.  

ประธานกลุ่มเภสัชกรครอบครวั  
สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) 

ภญ.วุฒิรตั ธรรมวฒุ ิ
หน่วยบริบาลเภสัชกรรมผูป่้วยนอก 
ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช  

  

  Commercial break 10 นาที  
Sponsor VTR 

  

(14.40-15.10 น.: 30 นาท)ี 
Palliative Sedation 

นพ. ศุภการ เตชสัอนนัต ์
ศูนยบ์ริรกัษ ์ 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  



 
 

 

 
 
 

วันที่ 11 มิถุนายน 2564   วันที่ 12 มิถุนายน 2564 

(15.00-15.30 น.: 30 นาท)ี 
Weight Management in Wellness Practice 

นพ.เสฏฐวุฒิ งามเมธีชยัวงศ ์ 
  

(15.10-16.00 น.: 50 นาท)ี 
Primary Care in Bangkok  

ศ.วุฒิคณุ ดร. นพ. พรเทพ ศิริวนารังสรรค ์ 
ประธานคณะอนุกรรมการพฒันา 

ระบบสุขภาพปฐมภูมิ กรุงเทพมหานคร 
 พญ. จิตรลดา บุตรงามดี  

ผูอ้  านวยการศนูยบ์ริการสาธารณสุข 66 
คณะอนุกรรมการพฒันาระบบสุขภาพปฐมภูมิ

กรุงเทพมหานคร 
 ดร. พญ. นุสรี ศิริพฒัน์  
รวมแพทยส์หคลินิก 

Moderator: นพ.อรรถพล ฉัตรอารียกุล  
ผอ.ศบส. 47 คลองขวาง  

(15.30-16.00 น.: 30 นาท)ี 
NCDs Re-design 

นพ. สันติ ลาภเบญจกุล 
โรงพยาบาลท่าวุง้ ลพบุรี 

  (16.00-16.30 น.: 30 นาท)ี 
Keynote: 

Family Medicine during Challenging Time  
ผศ.พญ.สายพิณ หัตถีรัตน์  

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบด ี
(16.00-16.30 น.: 30 นาท)ี 

กิจกรรมสันทนาการ ราชวิทยาลยัฯ พบสมาชิก 
น าโดย นพ.สตางค ์ศุภผล ประธานชมรม ฯ 

  


