
 
หลักการและเหตุผล 
 เวชศาสตร์ครอบครัวมีความสําคญัต่อระบบบริการสุขภาพ 
โดยเฉพาะในงานบริการระดับปฐมภูมิ  แพทย์ที' ให้บริการใน               
งาน ระดับปฐมภูมิ ต้องดูแลผู ้ป่วยและครอบครัวในชุมชน ติดต่อ  
สื'อสารกับผู ้ป่วย ครอบครัวและชุมชน  ดูแลผูป้่วยที'มีปัญหาทั'วไป      
และปัญหาเฉพาะ  เช่น เด็ก วยัรุ่น คู่ครอง และปัญหาเรื/ อรัง   เป็นตน้   
การเข้าใจแนวคิดของเวชศาสตร์ครอบครัว เป็นการเพิ'มศักยภาพ          
ใน การดูแลผูป้่วยอยา่งมีคุณภาพ  

ราชวิทยาลยัแพทยเ์วชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย 
ร่วมกับ สมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั'วไป/เวชศาสตร์ครอบครัว    
ประเทศไทย จะจดัการอบรมระยะสั/น เรื'อง  “Concept of Family 

medicine (เวชศาสตร์ครอบครัว)” ระหวา่งวนัที'  24-26 กุมภาพนัธ์ 
2553 ณ หอ้งประชุมชั/น 8 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอยศูนยว์ิจยั 
กรุงเทพฯ โดยที'ผูเ้ขา้ร่วมประชุมเป้าหมาย  ไดแ้ก่  แพทย ์พยาบาล 
และผูส้นใจ โดยมีวตัถุประสงคใ์ห้ผูเ้ขา้ประชุมครั/ งนี/สามารถเขา้ใจ 
แนวคิดเวชศาสตร์ครอบครัว  ปัญหา เวชปฏิบัติบนพื/นฐานชุมชน 
การบริบาลระดบัปฐมภูมิที'มีคุณภาพ 

 

วัตถปุระสงค์ 
 เพื'อให้เข้าใจ แนวคิดเวชศาสตร์ครอบครัว การติดต่อ 
สื'อสารบนพื/นฐานผูป้่วยครอบครัวและชุมชน การบริบาลระดับ  
ปฐมภูมิที' มีคุณภาพ การบริหารจัดการในเวชปฏิบัติ ยุทธศาสตร์   
การบริบาลสุขภาพของตนเอง การประเมินผู ้ป่วยแบบองค์รวม     
และการดูแลสุขภาพในชุมชน 
 

สถานที�ฝึกอบรม 

 ณ ห้องประชุม ชั/น 8  อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี  ซอย
ศูนยว์ิจยั  ถนนเพชรบุรี 47  บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  
โทรศพัท ์0-2716-6651-2  โทรสาร 0-2716-6653 

 

 
อัตราค่าลงทะเบียน 

 ***รับลงทะเบียนผูเ้ขา้ร่วมประชุม 100 คน*** 
สิทธิ!ผู้เข้าร่วมการประชุมจะได้รับ 

1.กระเป๋า และ เอกสาร ประกอบการประชุม 
2.อาหารวา่งและอาหารกลางวนัตลอดการประชุม 
3.หนงัสือรับรองเขา้ร่วมการประชุม 

4.แพทยผ์ูเ้ขา้ร่วมการประชุมไดร้ับเครดิต ศ.น.พ. รวม 18 เครดิต 

รายละเอียดห้องพกั 

โรงแรม 
ราคาห้องพกั (บาท/คนื) 

รายละเอยีดตดิต่อ 
ห้องเดี�ยว ห้องคู่ 

Maxx Maxx Maxx Maxx  1,000 1,100 
คุณจินตนา (จอย) 
086-351-6173 
081-279-5883 

AAAA----one one one one     BBBBanananangkokgkokgkokgkok    1,600 
คุณจนัทร์สุดา  สุวฑัฒิต (จอย) 

โทร. 081-571 9667 

Union Tower 700 
ประชาสมัพนัธ ์

โทร. 0 2369 1486 ตอ่ 2000 

The  Royal  suit 1,200 1,500 
คุณนนัทน์ภสั  อุลิศ (แอ๋ว) 
โทร. 08 -486 5073,  
02 719 7620 

 

 

 

 

 

    

 

 

การอบรมระยะสั-น 
 

แนวคดิเวชศาสตร์ครอบครัว 
 

Concept of Family Medicine 

 

จัดโดย 
 

ราชวทิยาลยัแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว  

แห่งประเทศไทย  
ร่วมกบั 

กระทรวงสาธารณสุข 

และ 
สํานักงานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต ิ

 

วนัที' 24-26 กมุภาพนัธ์  2553 
ณ หอ้งประชุมชั/น 8 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี  

ซอยศนูยว์จิยั ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ 
กรุงเทพมหานคร 

 อตัราค่าลงทะเบียน 

แพทยท์ี'ไม่ใช่สมาชิก 3,000 

แพทยส์มาชิก (FP/GP) 2,500 

แพทยส์มาชิก (FP/GP) 
อาย ุ60 ปี ขึ/นไป 

500 

บุคลากรทางการแพทย ์ 3,000 

อาจารยแ์พทยใ์นโครงการ
ปฏิบตัิงานเพื'อสอบวฒุิบตัรฯ 

ฟรี 

แพทยป์ระจาํบา้น 

สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว 
ฟรี 

นกัศึกษาแพทย ์ ฟรี 



 

 ใบลงทะเบียน 

�นาย    �นาง   �นางสาว   �ยศ...................................... 

�แพทย ์�พยาบาล �เภสัชกร �อื'นๆ................................. 

ชื'อ-นามสกุล.......................................................................... 

เลขที'ใบประกอบวชิาชีพ........................................................ 

ที'ทาํงาน................................................................................. 

............................................................................................... 

โทรศพัท.์............................................................................... 

โทรสาร.................................................................................. 

โทรศพัทม์ือถือ...................................................................... 

E-mail.................................................................................
ชําระค่าลงทะเบียนโดย     

�1.  เช็คสั'งจ่าย  “ราชวิทยาลยัแพทยเ์วชศาสตร์ครอบครัวฯ อบรมวิชาการ” 

�2.  โอนเงินเขา้บญัชี ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนเพชรบุรีตดัใหม ่ชื'อบญัชี  
“ราชวิทยาลยัแพทยเ์วชศาสตร์ครอบครัวฯ อบรมวิชาการ”เลขที'บญัชี 041-0-05841-6  
แลว้แฟกซส์าํเนาการโอนเงิน พร้อมใบลงทะเบียนที'  02-7166653 
�3.  เงินสด  ณ  สาํนกังานราชวิทยาลยัฯ / สมาคมฯ  
 

ตารางการอบรม 
วนัพธุที� 24  กมุภาพนัธ์  2553 

8.00-8.30 น. 
ลงทะเบียน 

พธิีเปิด  โดยประธานราชวิทยาลยัฯ (นพ.ขจิต  ชูปัญญา) 
8.30-10.00 น. 
BREAK 

10.20-12.00 น. 
Principle of Family Medicine and Patient-centered medicine 

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-14.30 น. 
BREAK 

14.50-16.30 น. 

Working with the family of young child & school-aged child 

Working with the family of adolescent  

วนัพฤหัสบดีที� 25  กมุภาพนัธ์ 2553 
8.30-10.00 น. 
BREAK 

10.20-12.00 น. 
Communication skills 

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-14.30 น. 
BREAK 

14.50-16.30 น. 

Working with the Couple & 

Working with the family of  chronic  illness 

วนัศุกร์ที� 26 กมุภาพนัธ์ 2553 

8.30-10.00 น. 
BREAK 

10.20-12.00 น. 
Dealing with Difficult Patient 

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-14.30 น. 
BREAK 

14.50-16.30 น. 
Community oriented primary care 

ส่งใบลงทะเบียนและสอบถามเพิ�มเตมิได้ที� 

สํานักงาน  :  ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวฯ   
เลขที'  2 ชั/น 11 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี  ซอยศูนยว์จิยั      

ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ  เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 

โทรศพัท.์ 02-716-6651-2     โทรสาร. 02-716-6653 
อีเมล ์: thai_fammed@yahoo.com 


