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โครงการอบรมระยะสั้น “เวชศาสตร์ครอบครัวส าหรับแพทย์ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิ” 
Fundamental Family Medicine for Physicians in Primary Care Unit ปี 2566 

หลักการและเหตุผล 

 บริการสุขภาพปฐมภูมิเป็นสิ่งที่จ าเป็นต่อการพัฒนาระบบสุขภาพของทุกประเทศทั้งประเทศที่ก าลัง 
พัฒนาและประเทศที่พัฒนาแล้ว ระบบสุขภาพที่มีประสิทธิภาพต้องเน้นบริการสุขภาพปฐมภูมิที่เข้มแข็งทั้ง 
ในชนบทและเขตเมือง ซึ่งเน้นที่ระบบสุขภาพระดับอ าเภอ (District Health System) เพ่ือให้เกิดการ 
ให้บริการสุขภาพอย่างทั่วถึงเป็นธรรมและคุ้มค่า  ประเทศไทยได้ด าเนินการตามนโยบาย  ดังกล่าวโดยมี 
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และการปฏิรูประบบสุขภาพที่มุ่งเน้นบริการสุขภาพปฐมภูมิ  แต่การด าเนิน 
การดังกล่าวยังไม่ประสบความส าเร็จ เช่น ขาดแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวที่ให้บริการการแพทย์ระดับปฐมภูมิ 
การดูแลสุขภาพ ประชาชนมักเป็นระบบเดี่ยวขาดเครือข่าย ขาดนโยบายการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ 

 ประเทศไทยในปัจจุบันจึงให้ความส าคัญกับบริการสุขภาพปฐมภูมิและแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว  
โดยได้ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 ที่มีผลใช้บังคับเมื่อ 29 กรกฎาคม 2562 
ม าตรา  258 ช .ด้ าน อ่ื นๆ  (5 ) ให้ มี ร ะบ บ การแพ ท ย์ ป ฐมภู มิ ที่ มี แพ ท ย์ เวชศ าสตร์ ค รอ บ ครั วดู แ ล 
ประชาชนในสัดส่วนที่เหมาะสม รวมทั้งปรับระบบหลักประกันสุขภาพให้ประชาชนได้รับสิทธิและประโยชน์  
จากการบริหารจัดการและการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ และสะดวกทัดเทียมกัน  

 กระทรวงสาธารณสุขได้ขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านสาธารณสุขตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการลด  
ความเหลื่อมล ้าด้านบริการสุขภาพโดยเฉพาะบริการปฐมภูมิ  “คลินิกหมอครอบครัว” ส าหรับเขตเมือง 
ทั้ งนี้ เพ่ือให้บริการโรคพ้ืนฐานแก่ประชาชนทั้งบริการปฐมภูมิ  ทุติยภูมิและรับส่งต่อผู้ป่วยโรคที่ยุ่ งยาก 
ซับซ้อนจากเครือข่ายบริการทุกระดับ ส าหรับเขตชนบทได้เพ่ิมบริการด้านการรักษาพยาบาลไปยังบริการ ปฐมภูมิ 
โดยให้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  โดยวางเป้ าหมายให้มีแพทย์ เวชศาสตร์ครอบครัวในหน่วย 
บริการปฐมภูมิและขึ้นทะเบียนเป็นแพทย์ประจ าตัวของประชาชนของประชาชนตามเจตนาของ พรบ . 
ท างานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพที่ มีพยาบาล  ทันตาภิบาล  นั กวิชาการสาธารณสุข  และอาสาสมัคร 
สาธารณสุขเน้นความเป็นเอกภาพในความหลากหลาย  เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่าง 
เท่าเทียมลดความเหลื่อมล ้ามีแพทย์เป็นที่ พ่ึงในยามเจ็บป่วย  ได้รับบริการอย่างรอบด้านทั้งการส่งเสริม 
รักษา ป้องกัน ฟ้ืนฟ ูและได้รับบริการทั้งเชิงรับและเชิงรุก 

  ในการนั้ น  จ า เป็ นต้ อ งมี การพัฒ นาก าลั งคนที่ รวมถึ งแพทย์  เพ่ื อรองรับน โยบ ายดั งกล่ าว 
กระทรวงสาธารณสุขจึงได้มีการด าเนินการร่วมกับราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย 
ผลิตแพทย์ เฉพาะทางด้าน เวชศาสตร์ครอบครัว  และในระยะเปลี่ ยนผ่านได้ก าหนด  ให้มีการอบรม 
ระยะสั้น เพ่ือให้มีแพทย์ อ่ืนปฏิบัติหน้ าที่ แทนแพทย์ เวชศาสตร์ครอบครัว  โดยการจัดอบรมระยะสั้ น  
“เวชศาสตร์ครอบครัวส าหรับแพทย์ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิ” หลักสูตร 4  เดือน ส าหรับแพทย์ 
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ที่สนใจงานด้านเวชศาสตร์ครอบครัว  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการดูแลประชาชน  ในพ้ืนที่รับผิดชอบได้อย่าง 
เป็นองค์รวมและครอบคลุมในทุกมิติ  

ผู้รับผิดชอบ 

 ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย 
 สมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย
 ส านักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ กระทรวงสาธารณสุข 

ก าหนดการอบรม 
 ในปีงบประมาณ 2566 จัดอบรม 2 รุ่น แต่ละรุ่น จัดเป็น Module รวม 4 Module ดังนี้  

รุ่นที ่20 ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์-31 พฤษภาคม 2566 
Module 1  วันที่ 28 กุมภาพันธ์-3 มีนาคม 2566 (4 วัน)        
Module 2  วันที่ 27-29  มีนาคม 2566 (3 วัน) 
Module 3  วันที่ 24-27 เมษายน 2566 (4 วัน)         
Module 4  วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2566 (3 วัน) 
รุ่นที ่21  ระหว่างวันที ่12 มิถุนายน-30 สิงหาคม 2566 
Module 1  วันที่ 12-15 มิถุนายน 2566 (4 วัน)         
Module 2  วันที่ 10-12 กรกฏาคม 2566 (3 วัน) 
Module 3  วันที่   7-10 สิงหาคม 2566 (4 วัน)         
Module 4  วันที่  28-30 สิงหาคม 2566 (3 วัน) 

สถานที่อบรม   โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ                   

อัตราค่าลงทะเบียน  คนละ 35,000 บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

ผู้เข้าอบรม   แพทย์สังกัดกระทรวงสาธารณสุข รุ่นละ 50 คน และแพทย์ทั่วไป รุ่นละ 10 คน 
แพทย์สังกัดกระทรวงสาธารณสุข และแพทย์ทั่วไปที่สังกัดหน่วยงานอื่น สามารถลงทะเบียนออนไลน์  

พร้อมแนบแบบฟอร์มความเห็นผู้บังคับบัญชา รุ่นที่ 21 ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2566 - วันที ่3 พฤษภาคม 2566  
ได้ที ่https://forms.gle/gr8RDNfTzGqddP9i8 หรือ QR Code ที่แนบมา โดยจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

(1) ส าเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต 
(2) มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
(3) แพทย์ที่มีหน่วยบริการปฐมภูมิรองรับและสามารถขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิได้ใน  

30 วั น ห ลั ง ก า ร อ บ ร ม  ห รื อ เป็ น แ พ ท ย์ เก ษี ย ณ อ ายุ ร า ช ก า ร ที่ รั บ ร า ช ก า ร ต่ อ ไป  
ปฏิ บั ติ งาน ในหน่ วยบริการปฐมภูมิ และเครือข่ ายหน่ วยบริการปฐมภู มิ  (PCU/NPCU)  
ส านักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ 

ทั้งนี ้จะประกาศผลการคัดเลือกเข้าอบรม วันที ่15 พฤษภาคม 2566  ใน website ราชวิทยาลัยฯ      
http://thaifammed.org/ และโอนเงินค่าลงทะเบียน 35,000 บาท เข้าบัญชี “ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัวแห่งประเทศไทย อบรม PCC” บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เลขที่บัญชี 
041-0-15464-4 และส่งส าเนาหลักฐานการโอนเงินไปยัง e-mail: thaifmpcc@gmail.com (ระบุเรื่อง “อบรม 
PCC”) 

https://forms.gle/gr8RDNfTzGqddP9i8
http://thaifammed.org/
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                                                                   ลงทะเบียนอบรม PCC รุ่น 21 

                                    

ส าหรับผู้ที่ผ่าน Basic Course แล้ว ยกวันการอบรม Module 1 และลงทะเบียนเข้าอบรม Module 
2,3,4 ค่าอบรมตลอดหลักสูตร (ไม่รวมค่าเดินทางและท่ีพัก) คนละ 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ภายใน 

วันที่ 3 พฤษภาคม 2566  

 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ  
         1. ผู้เข้าประชุมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเวชศาสตร์ครอบครัว โดยผ่านการประเมินความรู้               

  ความเข้าใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
2. ผู้เข้าประชุมมีทักษะเกี่ยวกับหลักเวชศาสตร์ครอบครัว โดยผ่านการประเมินทักษะไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60  
3. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าประชุมมีความพร้อมในการปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่าย   
   หน่วยบริการปฐมภูมิ (คลินิกหมอครอบครัว) (PCU/NPCU) ที่จะขึ้นทะเบียน  
4. ผู้เข้าประชุมมีเวลาเข้าประชุม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาการประชุมแต่ละชุดวิชา (Module) 
5. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าประชุมมีความพึงพอใจต่อการจัดประชุม ในระดับมากข้ึนไป 

การประเมินผล 
1. จากการประเมินผล ใบงานที่ก าหนดให้ท าส่ง และ การสอบข้อเขียนใน Module ที ่4  
2. จากการสังเกตการณ์มีส่วนร่วมในการประชุม 
3. จากระยะเวลาการเข้าประชุม 
4. การใช้แบบสอบถามความพร้อมในการด าเนินงาน 

 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. มีแพทย์ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ 
2. ผู้เข้าประชุมสามารถให้บริการประชาชนตามหลักหลักเวชศาสตร์ครอบครัวได้ 
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เนื้อหาการอบรมโดยสังเขป 

กลุ่มวิชา   รายวิชา 

1. เวชศาสตร์ครอบครัว 

ระบบบริการปฐมภูมิ 

 (Family medicine primary care) 

 หลักการเวชศาสตร์ครอบครัวและหลักการบริการปฐมภูมิ 

 เครื่องมือเวชศาสตร์ครอบครัว 

 นโยบายคลินิกหมอครอบครัว (Primary care cluster:PCC) 
และบริการต้นแบบ 

 บทบาทของแพทย์ในการท างานในหน่วยบริการปฐมภูมิและ          
เครือข่ายบริการปฐมภูมิ 

 การท างานเป็นทีมในบริการปฐมภูมิ 

2. การดูแลแบบองค์รวม 
ประชากรทุกกลุ่มวัย 

(High quality primary care for all 
age groups)  

 การดูแลสุขภาพประชากร 5 กลุ่มวัย 

 การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 

 การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังและครอบครัว 

 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม Motivational interview 
และการ empowerment 

 การส่งต่อและการเชื่อมโยงบริการ 

3. การดูแลภาวะเจ็บป่วย 
ที่มีความซับซ้อน (Complex issues in 
Family practice) 

 การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย 

 การดูแลผู้พิการและครอบครัว 

 การดูแลผู้สูงอายุและการดูแลระยะยาว 

 การดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน 

 การดูแลผู้ป่วยติดสารเสพติด 

 ทักษะการสื่อสารและการดูแลผู้ป่วยที่ยาก 

4. การจัดการระบบสุขภาพปฐมภูมิ 
(Primary care management) 

 การเปรียบเทียบรูปแบบระบบสุขภาพปฐมภูมิ 

 การวิเคราะห์ระบบสุขภาพในพ้ืนที่ 
การจัดท าแผนสุขภาพและโครงการในพ้ืนที่ 

 Five-star doctor: care giver, manager, decision 
maker, communicator, community leader 

 


