โครงการการประชุมวิชาการเวชศาสตร์ครอบครัวรามาธิบดี ครั้งที่ ๔
Demystifying the perplexing problems in family practice
ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๗ – วันศุกร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
รูปแบบออนไลน์
๑. ชื่อโครงการ

การประชุมวิชาการเวชศาสตร์ครอบครัวรามาธิบดี ครั้งที่ ๔
Demystifying the perplexing problems in family practice

๒. หลักการและเหตุผล
“เวชศาสตร์ครอบครัว” ศาสตร์สาขาเฉพาะทาง ซึ่งผสมผสานความรู้ในหลากหลาย
สาขาวิชาการ เช่น ทักษะทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์ ระบาดวิทยา จิตวิทยา มนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ เป็นต้น มาใช้เป็นแนวทางในการดูแลผู้ป่วยและครอบครัวให้มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้น
ผลการรักษาเพื่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติให้มากที่สุด โดยผ่านกระบวนการ
และเครื่องมือสาคัญของเวชศาสตร์ครอบครัว แนวคิดและปรัชญาของเวชศาสตร์ครอบครัวถูกนามาปรับใช้ใน
การดูแลผู้ป่วยในบริบทของสังคมไทยมาได้ระยะเวลาหนึ่งแล้ว และได้รับการคาดหวังว่าจะมีส่วนช่วยพัฒนา
ระบบบริการสาธารณสุขของประเทศในทิศทางที่เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนผู้รับบริการได้
ต่อไป
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เล็งเห็นและตระหนักถึงความสาคัญของศาสตร์
สาขาวิชานี้ รวมถึงความต้องการของสังคมดังกล่าวแล้ว ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวจึงได้ก่อกาเนิดขึ้น
ในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ เพื่อหวังให้เป็นต้นแบบของการจัดการศึกษาและการบริการวิชาการด้านเวชศาสตร์ครอบครัว
ของประเทศ ซึ่งภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวได้ดาเนินงานตามนโยบายนี้จนเกิดผลสัมฤทธิ์ที่น่าพอใจและได้รับ
การยอมรับในวงการเวชศาสตร์ครอบครัวไทย โดยเฉพาะในด้านการจัดการศึกษาระดับหลังปริญญาที่ดาเนินงาน
มาจะครบ ๒๘ ปี ในปี ๒๕๖๕ นี้ ซึง่ อาจกล่าวได้ว่าประสบผลสาเร็จเป็นอย่างดียิ่ง ด้วยความเข้มข้นของ
กระบวนการจัดองค์ความรู้ และทักษะด้านเวชศาสตร์ครอบครัว รวมทั้งมีพัฒนาการก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องมา
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวจึงจัดการประชุมวิชาการขึ้นเป็นครั้งที่ ๔ เพื่อถ่ายทอด
ความรู้และแนวทางปฏิบัติทางเวชศาสตร์ครอบครัวที่มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบแก่แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
และบุคลากรทางการแพทย์ผู้สนใจ รวมทั้งจุดประเด็นอภิปรายแก่สังคมและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในช่วง
บริบทการเปลี่ยนผ่านที่สาคัญอีกครั้งหนึ่งของระบบบริการปฐมภูมิในยุคปัจจุบันนี้
๓. วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม เพื่อให้ผู้เข้าประชุม
๓.๑ ทราบถึงแนวโน้มการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ และการเปลี่ยนแปลงทางภูมิทัศน์ของ
องค์ความรู้ด้านเวชศาสตร์ครอบครัว
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๓.๒ ทราบแนวทาง ทักษะและความก้าวหน้าในเนื้อหาเวชศาสตร์ครอบครัว การเรียนการ
สอนทางเวชศาสตร์ครอบครัวและการทาวิจัย รวมทั้งนาไปประยุกต์ใช้ในเวชปฏิบัติได้
๓.๓ ได้รับแรงบันดาลใจและประสบการณ์ร่วมในการพัฒนาระบบบริการในบริบทต่างๆ
เพื่อหล่อเลี้ยงพลังในการพัฒนางานในพื้นที่ของตนเอง
๔. ตัวชี้วัด
๔.๑ แบบสอบถามประเมินผู้เข้าประชุม บรรลุวัตถุประสงค์ของการประชุม ระดับดี- ดีมาก
ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๗๕
๔.๒ แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าประชุม ในระดับดี- ดีมาก ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๗๕
๕. เนื้อหาการประชุม
ตามเอกสารแนบหมายเลข ๑
๖. วิธีดาเนินการ
บรรยาย แบบออนไลน์
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ระหว่างวันที่ ๗ – ๘ เมษายน ๒๕๖๕
๘. สถานที่
ห้องประชุมภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
๙. กลุ่มเป้าหมาย
แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
จานวนประมาณ ๗๐๐ คน
๑๐. วิทยากร
 วิทยากรภายในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
๑. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสายพิณ หัตถีรัตน์
๒. อาจารย์ แพทย์หญิงจิศพรรณ จงเจริญคุณวุฒิ
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงธัญญรัตน์ อโนทัยสินทวี
๔. อาจารย์ ดร.แพทย์หญิงอัญญพร สุทัศน์วรวุฒิ
๕. อาจารย์ นายแพทย์โสฬส ปลอดภัย

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว
ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว
ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว
ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว
ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว
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๖. อาจารย์ แพทย์หญิงภัควิภา เริ่มยินดี
ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว
๗. อาจารย์ แพย์หญิงอรอนงค์ ชนะจรัญวิทย์
ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว
๘. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิตติมา บุญเกิด
สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
๙. อาจารย์ นายแพทย์ธนิษฐ์ วีระพงษ์
สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
๑๐. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงธนิตา ตันตระรุ่งโรจน์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
๑๑. อาจารย์ นายแพทย์วีรชัย สัจจเทพ
ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว
๑๒. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกนกพร สุขโต
ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว
๑๓. อาจารย์ แพทย์หญิงณัฎฐากร พงศ์เศรษฐ์กุล
ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว
๑๔. ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิตติมา มโนทัย
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
๑๕. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิชัย อิฏฐสกุล
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
๑๖. อาจารย์ นายแพทย์อาทิตย์ ชัยธนสาร
ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว
๑๗. อาจารย์ แพทย์หญิงขวัญชนก หอมแสงประดิษฐ
ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว
๑๘. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอาภัสณี โสภณสฤษฎ์สุข ภาควิชาอายุรศาสตร์
๑๙. อาจารย์ นายแพทย์ธเนศ แก่นสาร
ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว
๒๐. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุธิดา สัมฤทธิ์
สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
 วิทยากรภายนอกคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
๑. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.กฤตินี พงษ์ธนเลิศ
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
ภาควิชาการตลาด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒. คุณบุษยาภา ศรีสมพงษ์
ผู้ก่อตั้ง SHero
๓. นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
๔. แพทย์หญิงชลทิพย์ ธีระชาติสกุล
โรงพยาบาลยางตลาด
๕. แพทย์ศิรินภา ศิริพร ณ ราชสีมา
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.ขอนแก่น
๖. ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสิริมนต์ ริ้วตระกูล ประเทืองธรรม ภาควิชาอายุรศาสตร์
๗. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงแสงศุลี ธรรมไกรสร
ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว

๑๑. ค่าลงทะเบียน รูปแบบออนไลน์
แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์
ค่าลงทะเบียน รูปแบบออนไลน์
- ค่าลงทะเบียนก่อนวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕
- ค่าลงทะเบียนหลังวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕
แพทย์ประจาบ้านต่างสถาบัน แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อสอบ

=
=
=

๗๐๐ บาท
๑,๐๐๐ บาท
๗๐๐ บาท
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๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑๓.๑ ผู้เข้าประชุมได้ทราบถึงแนวโน้มการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ และการเปลี่ยนแปลง
ทางภูมิทัศน์ขององค์ความรู้ด้านเวชศาสตร์ครอบครัว
๑๓.๒ ผู้เข้าประชุมได้รับแรงบันดาลใจและประสบการณ์ร่วมในการพัฒนาระบบบริการใน
บริบทต่างๆเพื่อหล่อเลี้ยงพลังในการพัฒนางานในพื้นที่ของตนเอง
๑๓.๓ ผู้เข้าประชุมได้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะและความก้าวหน้าในเนื้อหาเวชศาสตร์ครอบครัว
การเรียนการสอนทางเวชศาสตร์ครอบครัวและการทาวิจัย รวมทั้งนาไปประยุกต์ใช้ใน
เวชปฏิบัติได้
๑๓. คณะกรรมการจัดการประชุม
๑. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสายพิณ หัตถีรัตน์
๒. อาจารย์ นายแพทย์ธเนศ
แก่นสาร
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงธัญญรัตน์ อโนทัยสินทวี
๔. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกนกพร สุขโต
๕. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ นายแพทย์กิติพล
นาควิโรจน์
๖. อาจารย์ นายแพทย์เอกชัย เพชรล่อเหลียน
๗. อาจารย์ แพทย์หญิงขวัญชนก หอมแสงประดิษฐ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๑๔. ผู้รับผิดชอบโครงการ
- คณะกรรมการบริหารภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว
- อาจารย์ นายแพทย์ธเนศ แก่นสาร โทร. ๐๒-๒๐๑๑๔๐๖
ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาด้านการบริการวิชาการ ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว
๑๕. หน่วยงานรับผิดชอบการจัดการประชุม
งานบริการวิชาการ อาคารวิจัยและสวัสดิการ ชั้น ๑ โทร ๐๒-๒๐๑๒๑๙๓, ๐๒-๒๐๑๑๕๔๒
๑. นางสาวรจนา
บุญเลิศกุล
๒. นางสาวปิยะดา
ลิมปนุทัย
๓. นางสาวกรกมล
สุนทรพิทักษ์กุล
๔. นางสาวกัณฐมณี กอดแก้ว
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