
 
หลักการและเหตุผล 
 เวชศาสตร์ครอบครัวมีความสําคญัต่อระบบบริการสุขภาพ 
โดยเฉพาะในงานบริการระดับปฐมภูมิ แพทย์และบุคลากรทางการ
แพทย ์สหสาขาวิชาชีพที)ให้บริการ ตอ้งดูแลและติดต่อสื)อสารกบัผูป้่วย 
และครอบครัวผูป้่วยในชุมชน  นอกจากดูแลผูป้่วยแลว้ ยงัตอ้งคาํนึงถึง
ผูดู้แลผูป้่วยที)อาจมีปัญหา ผลกระทบตามมา เช่น ปัญหาการขาดงาน 
ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาสุขภาพกาย และสภาพจิตใจต่อความเจ็บป่วย
เรื2 อรัง ของผูป้่วย  เป็นตน้   การเขา้ใจแนวคิดของเวชศาสตร์ครอบครัว 
เป็นการเพิ)มศกัยภาพ ในการดูแลผูป้่วยและครอบครัว ตลอดจนถึงชุมชน
ที)อยู่ในความดูแลของหน่วยงานสาธารณสุขในพื2นที)นั2นๆ ให้มีระบบ
บริการสาธารณสุขที)ดี  

ราชวทิยาลยัแพทยเ์วชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย 
ร่วมกบั สมาคมแพทยเ์วชปฏิบตัิทั)วไป/เวชศาสตร์ครอบครัว ประเทศ
ไทย จะจดัการประชุมฟื2 นฟวูิชาการประจาํปี เรื)อง  “Update in 

Family Practice & Guideline 2011” โดยผูเ้ขา้ร่วม
ประชุมกลุ่มเป้าหมาย  ไดแ้ก่  แพทย ์พยาบาล บุคลากรสาธารณสุข
และผูส้นใจ 
 

วัตถปุระสงค์ 
 ใหผู้เ้ขา้ร่วมการประชุมไดร้ับความรู้ คาํแนะนาํ ดา้น
วชิาการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข  และแนวทางปฏิบตัิงาน ตอ่
เหตุการณ์ดา้นสาธารณสุขในปัจจุบนั เพื)อสามารถนาํไปประยกุตใ์ช้
ในการทาํงานและในชีวติประจาํวนัได ้
 

สถานที�ประชุม 

 ณ ห้องสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี 
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรี 47 บางกะปิ ห้วยขวาง  กรุงเทพ
โทรศพัท ์  0-2716-6651-2 โทรสาร 0-2716-6653 

 

 

 

 
สิทธิ�ผู้เข้าร่วมการประชุมจะได้รับ 

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

4.แพทยผ์ูเ้ขา้ร่วมการประชุมไดร้ับเครดิต ศ.น.พ. รวม  19 เครดิต 

ราคาห้องพกั 

โรงแรม 
ราคาห้องพัก (บาท/คืน) รายละเอยีด

ตดิต่อ ห้องเดี�ยว ห้องคู่ 

Maxx 
(มีอาหารเชา้พร้อมรถรับ-ส่ง) 

1,000 1,200 
คุณจินตนา (จอย) 
086-351-6173 

A-one Bangkok 1,500 
คุณจนัทร์สุดา (จอย) 
โทร 081-571-9667 

Union Tower 700 
ประชาสมัพนัธ ์

02-369 1486 # 2000 

The Royal Suit 1,200 1,400 
คุณนนัทน์ภสั (แอ๋ว) 

02-719-7620 

 

� สาํรองห้องพกัโดยผา่นราชวทิยาลยัฯ ที)........................... 
 
 

 

 

 

 

                   
 

 

การประชุมฟื& นฟูวชิาการ 
 

 ““““Update in Family Practice Update in Family Practice Update in Family Practice Update in Family Practice &&&&    
Guideline 2011Guideline 2011Guideline 2011Guideline 2011””””      

 

จัดโดย 
 

ราชวิทยาลยัแพทยเ์วชศาสตร์ครอบครัว 
แห่งประเทศไทย  

ร่วมกบั 
สมาคมแพทยเ์วชปฏิบตัิทั)วไป / 
เวชศาสตร์ครอบครัว ประเทศไทย 

 

ระหว่างวนัที� 21-23 มนีาคม 2554 
 

ณ  ห้องสยามมกฎุราชกมุาร อาคารเฉลมิพระบารมี ๕๐ ปี   

ซอยศูนย์วจิัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 

  กรุงเทพมหานคร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม ค่าลงทะเบียน 

แพทยท์ี)ไม่ใช่สมาชิกราชวทิยาลยัฯ/สมาคมฯ 2,400 บาท 

แพทยส์มาชิก (FP/GP) 2,000 บาท 

แพทยส์มาชิก (FP/GP)  อาย ุ60 ปี ขึ2นไป 1,000 บาท 

บุคลากรสาธารณสุข 1,800 บาท 

ลงทะเบียนรายวนั  1,000  บาท / วนั 

แพทยป์ระจาํบา้น ,  แพทยป์ฏิบตัิงานโครงการฯ  
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  “ราชวทิยาลยัแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวฯ อบรมวชิาการ” 

�2.  ธนาณตัิสั)งจ่าย  “ราชวทิยาลยัแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวฯ อบรมวชิาการ”      

ที)ทาํการ ปณ.เพชรบุรีตดัใหม่ 10311 
�3.  โอนเงินเขา้บญัชี ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนเพชรบุรีตดัใหม ่ชื)อบญัชี       
“ราชวทิยาลยัแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวฯ อบรมวชิาการ”เลขที)บญัชี 041-0-05841-6    
แลว้ส่งแฟกซส์าํเนาการโอนเงิน พร้อมใบลงทะเบียน     

�4.  เงินสด ณ  สาํนกังานราชวิทยาลยัฯ / สมาคมฯ  

 

 

 

 

ตารางการประชุม 

วนั / เวลา 

21  ม.ีค. 2554 22 ม.ีค. 2554 23 ม.ีค. 2554 

0800-0820 ลงทะเบียน/  

 08.20-08.30 พธิีเปิดโดย 

นายแพทย์ขจิต  ชูปัญญา  

(ประธานราชวทิยาลยัฯ) 

ลงทะเบียน ลงทะเบียน 

08.30-09.45 
Child/Adolescent behavior problems  

& management  
Practical Health Screening Diabetes Mellitus-New Guideline 

09.45-10.00 Break Break Break 

10.00-11.15 Cardiovascular New Guideline Palliative care in critical illness learnt Alcohol –Smoking cessation  

11.15-12.15 
New Guideline 

Respiratory disease 
HIV-AIDS: Guideline 2010  Geriatric care update  

12.15-13.15 Luncheon Symposium  Luncheon Symposium Luncheon Symposium  

13.15-14.30 
New Guideline 

Advance Cardiac life support  
Toxicology for Family practice  

New trend in anti-aging in 

dermato.   

14.30-14.45 Break Break Break 

14.45-16.00 
Wsh  

Advance Cardiac life support  

Wsh  

Communication Skill 
ประชุมสามญัสมาคม  

ส่งใบลงทะเบียนและสอบถามเพิ�มเตมิได้ที� 

สํานักงาน  :  ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวฯ   
เลขที)  2 ชั2น 11 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี  ซอยศูนยว์จิยั      

ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ  เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 

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


