
 

 
 

 
 
ที่ มข ๐๓๐๑.๖.๒.๑๓/ ว. ๒๗๑                                                          คณะแพทยศาสตร์  

                       มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
                       ๑๒๓ ถ.มติรภาพ อ.เมือง 

                              จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๒ 
 
                                                                      ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ 
               
เรื่อง ขอเชิญแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในสังกัดสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการ 
       เวชศาสตร์ครอบครัว ประจ าปี ๒๕๖๒ 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาล____________________________________ 
สิ่งท่ีส่งมาด้วย ๑. โครงการประชุมวิชาการเวชศาสตร์ครอบครัว ประจ าปี ๒๕๖๒ 
                   ๒. ก าหนดการประชุมวิชาการเวชศาสตร์ครอบครัว ประจ าปี ๒๕๖๒ 
 
  ด้วยภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ ส านักงาน
หลักประกันสุขภาพขอนแก่น เขต ๗ ก าหนดจัด ประชุมเชิงปฏิบัติการการให้บริการสร้างเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรคแก่ประชาชนในระดับปฐมภูมิโดยเครือข่ายแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและทีมหมอครอบครัว  
ประจ าปี  ๒๕๖๒ ในวันที่  ๒๑ -๒๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสารสิน อาคารสิริคุณากร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ประชาชนใน
ระดับปฐมภูมิ ในกลุ่มเด็ก กลุ่มนักเรียนและวัยรุ่นกลุ่มผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองหรืออาสาสมัครฯ และผู้สูงอายุ
โดยเครือแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและทีมหมอครอบครัว รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดูแลรักษาผู้ป่วยในอนาคต 
  ดังนั้น ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน จึงขอเรียนเชิญแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์
และสาธารณสุขในสังกัดของท่าน เข้าร่วมประชุมดังกล่าว โดยลงทะเบียนผ่าน QR-code (ฟรีค่าลงทะเบียน) 
ด้านล่าง ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุม สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามสิทธิ์ 
และต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาก่อน สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่  คุณนิพิฐพนธ์ สีอุปลัด 
โทรศัพท์ ๐-๔๓๓๖-๓๕๘๘ โทรสาร ๐-๔๓๒๐-๒๔๘๘ 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และขอความกรุณาท่านประชาสัมพันธ์การประชุมในครั้งนี้แก่
แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในสังกัดของท่านทราบด้วย จักขอบคุณยิ่ง 
 
            ขอแสดงความนับถือ 

 
 
      
 
ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน) 
โทร.  ๐-๔๓๓๖-๓๕๘๘ 

 

 

 



 

โครงการใหบ้ริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ประชาชนในระดับปฐมภูมิ 

โดยเครือข่ายแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและทีมหมอครอบครัวเขตสุขภาพที่ 7 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผศ.ดร.นพ.ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ 

หน่วยเวชศาสตร์ครอบครัว ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

หลักการและเหตุผล 

ปัญหาสุขภาพของชุมชนมีมากมาย เช่น ในกลุ่มผู้ใหญ่และผู้สูงอายุจะพบโรคเร้ือรังเพิ่มจ านวน

มากขึ้น เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคไตเสื่อมเร้ือรัง โรคเส้นเลือดสมอง โรคมะเร็ง โรคหัวใจขาด

เลือด ในกลุ่มวัยรุ่นจะพบปัญหาการบาดเจ็บและอุบัติเหตุ การตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ ภาวะซึมเศร้าและ

เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย ในวัยเด็กจะพบปัญหาพัฒนาการผิดปกติ ปัญหาโภชนาการเกิน ปัญหาโภชนาการ

ขาด เป็นต้น ดังปรากฏในข้อมูลจากการส ารวจระดับชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2557 พบว่า ในประชากรไทยอายุ 15 

ปีขึ้น มีความชุกของภาวะอ้วน (BMI ≥25 kg/m2) มีร้อยละ 37.5 เป็นโรคเบาหวานร้อยละ 8.9 เป็นโรค

ความดันโลหิตสูงร้อยละ 24.7มีภาวะไขมันคอเลสเตอรอลรวม (Total cholesterol; TC) ≥ 240 มก./ดล.ร้อย

ละ 16.4 มีปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดหลายปัจจัยร่วมกันที่พบบ่อย 5 ปัจจัยได้แก่เบาหวาน

ความดันโลหิตสูง ไขมันคอเลสเตอรอลรวม ≥240 มก./ดล. สูบบุหร่ีเป็นประจ า และอ้วน (BMI ≥25กก./ม.

2) อย่างน้อย  1 ปัจจัย ร้อยละ 36.9 เคยได้รับบาดเจ็บจนต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ใน 12 เดือนที่

ผ่านมา ร้อยละ 7.2 กลุ่มที่มีการบาดเจ็บมากที่สุดคืออายุ 15-29 ปี (ร้อยละ 9.8) โดยเฉพาะผู้ชาย (ร้อยละ 

14.0) การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พบว่าสตรีวัย 15-19 ปี ร้อยละ 11.3 บอกว่าเคยตั้งครรภ์ และในจ านวนนี้ร้อยละ 

86.6 เคยคลอดบุตรการส ารวจคัดกรองภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุตั้งแต่  60 ปีขึ้นไปโดยใช้แบบทดสอบ

สภาพสมองของไทยแบบย่อ (MMSE-Thai version 2002) พบความชุกภาวะสมองเสื่อมร้อยละ 8.1  

ในด้านพฤติกรรมเสี่ยง พบว่า มีความชุกของการสูบบุหร่ีในประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป สูบใน

ปัจจุบันร้อยละ 19.5ความชุกของการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ดื่มใน 30 วันที่ผ่านมา ร้อยละ 27.5 มี

กิจกรรมทางกายไม่เพียงพอมีร้อยละ 19.2กินอาหารครบ 3 มื้อต่อวันร้อยละ 76.0และกินผักและผลไม้

ปริมาณต่อวันเพียงพอตามข้อแนะน า (รวม ≥5 ส่วนมาตรฐานต่อวัน) เพียงร้อยละ 25.9 

ปัญหาสุขภาพเหล่านี้น าไปสู่ค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลที่เพิ่มมากขึ้น เป็นภาระของทั้ง

ครอบครัวและประเทศชาติ จ าเป็นต้องมีการลงทุนเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคต่างๆเหล่านี้อย่าง

จริงจังและต่อเน่ือง จึงจะช่วยลดปัญหาให้บรรเทาเบาบางลงได้ 

จากการศึกษาวิจัยจ านวนมากค้นพบสาเหตุส าคัญของการเจ็บป่วยชี้ว่า สัมพันธ์กับพฤติกรรมและ

การใช้ชีวิต ดังนั้นถ้าคนมีความตระหนักรู้ในสาเหตุของปัญหาสุขภาพต่างๆและห่วงใยดูแลสุขภาพจะมี



 

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองที่เหมาะสมในหลายด้านๆ ทั้งเร่ืองอาหาร การออกก าลังกาย การดูแล

จิตใจให้เบิกบาน ท าให้เจ็บป่วยน้อย เมื่อเจ็บป่วยก็หายไว (PMID: 28254173) นอกจากนี้การรวมกลุ่มเป็น

ชมรมหรือชุมชนผู้รักสุขภาพก็เป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้มีการด าเนินกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพและ

ป้องกันโรคอย่างต่อเนื่อง (PMID: 30366499)และถ้าระบบบริการและนโยบายสนับสนุนการด าเนินงาน

ของชุมชนคนรักสุขภาพอย่างต่อเน่ืองจะเกิดผลลัพธ์ด้านสุขภาพที่ยั่งยืน (PMID:30369012) 

เครือข่ายแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและทีมหมอครอบครัวเป็นหน่วยบริการที่อยู่ใกล้ชิดกับปัญหา

เหล่านี้ สะสมประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยและครอบครัวแบบองค์รวม ให้ความส าคัญ กับการดูแลคนทุก

วัย ที่ประกอบกันเป็นครอบครัว เพราะตระหนักดีว่า เมื่อมีใครคนใดในครอบครัวเจ็บป่วยขึ้นมาจะเกิด

ผลกระทบทั้งครอบครัว ถ้าสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัวที่ดูแลสุขภาพตนเองดีก็จะสามารถแนะน าหรือชัก

จูงให้คนอ่ืนในครอบครัวท าตามได้ถูกต้อง 

ปัจจุบันประเทศไทยมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว จ านวน 442 คน เป็นผู้น าทีมในระบบคลินิก

หมอครอบครัว แต่ละทีมดูแลประชากรโดยเฉลี่ย 10,000 คน (สปค., 2561)โดยในเขตสุขภาพที่ 7 มีแพทย์

เวชศาสตร์ครอบครัว จ านวน 22 คน ที่ด าเนินการในระบบคลินิกหมอครอบครัว ร่วมกับทีมงานสหสาขา 

แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวได้รับการยอมรับจากประชาชนสูง ดังนั้นเมื่อให้ค าแนะน าด้านสุขภาพ

ให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพจึงมีโอกาสประสบความส าเร็จสูง 

การปรับพฤติกรรมสุขภาพเพื่อการมีสุขภาพที่ดีจึงย่อมจะเกิดผลดีต่อระบบโดยรวม ท าให้

ประชาชนหันมาดูแลตนเองด้านสุขภาพ ประชาชนเจ็บป่วยน้อยลง หรือเมื่อเจ็บป่วยก็ดูแลสุขภาพให้หาย

เร็ว ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพโดยรวมลดลง 

โครงการนี้จึงเกิดขึ้น เพื่อจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ประชาชนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพโดยเครือข่ายทีมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและทีมหมอครอบครัวในเขตสุขภาพที่ 7  

วตัถุประสงค์ของโครงการ 

1) เพื่อให้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ประชาชนในระดับปฐมภูมิ ในกลุ่มเด็ก กลุ่ม

นักเรียนและวัยรุ่นกลุ่มผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองหรืออาสาสมัครฯ และผู้สูงอายุโดยเครือแพทย์เวช

ศาสตร์ครอบครัวและทีมหมอครอบครัว 

กลุ่มเป้าหมาย 

1) ประชาชนในเขตสุขภาพที่ 7 จ านวนรวม 1,653 คน โดยกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้ถูกเลือกจากผู้ที่มี

ความเสี่ยงมีโอกาสเกิดปัญหาสุขภาพในเร่ืองนั้นๆสูง หรือ เป็นผู้ไม่สามารถเข้าถึงบริการตามปกติ

ได้ 

 



 

ระยะเวลาด าเนินการ 

1 ธันวาคม 2561– 31 สิงหาคม 2562 

วิธีด าเนินการ 

(1) ประชุมแกนน าเครือข่ายแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและทีมหมอครอบครัว เพื่อวางแผนการ

ด าเนินงานในรายละเอียดร่วมกัน 

(2) ให้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ในรูปแบบการให้สุขศึกษา ให้ค าแนะน า การตอบ

ค าถามด้านสุขภาพ แก่ประชาชนในระดับปฐมภูมิ แก่ประชาชนกลุ่มวัยต่างๆ 

(3) จัดกิจกรรม การก ากับติดตาม การจัดเวทีให้น าเสนอและเผยแพร่ผลงานการให้บริการสร้างเสริม

สุขภาพและป้องกันโรคโดยเครือข่าย  การประเมินผล สรุปบทเรียน การให้สนับสนุนทาง

วิชาการ และก าลังใจแก่สมาชิกในเครือข่าย 

แผนการด าเนินโครงการ  

กิจกรรม ช่วงเวลา 

(1) ประชุมแกนน า ธ.ค. 2561–ก.ค.2562 

(2) ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อร่วมกันวางแผนการ

จัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 

ก.พ. 2562 

(3) จัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคตามแผน มี.ค.- ก.ค. 2562 

(4) ติดตามสนับสนุนเครือข่าย จัดประชุมน าเสนอผลงาน

การจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 

พ.ค. 2562 

(5) ประเมนิผล สรุปรายงาน และจัดท าสื่อเผยแพร่ พ.ค.-ก.ค. 2562 
 

งบประมาณ  

งบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่เป็นปัญหาพื้นที่ระดับเขต/จังหวัด ปี 2562 จาก

ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น จ านวน 380,000 บาท (สามแสนแปดหมื่น

บาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้ 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ/ ร่วมรับผิดชอบ 

1) ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2) กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลขอนแก่น  

3) โรงพยาบาลน้ าพอง จ.ขอนแก่น 

4) โรงพยาบาลอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 



 

5) โรงพยาบาลสิรินธร จ.ขอนแก่น 

6) โรงพยาบาลกมลไสย จ.กาฬสินธุ์ 

7) โรงพยาบาลเกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 

8) โรงพยาบาลโพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 
 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

(1) เกิดการบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ประชาชนในระดับปฐมภูมิ ในกลุ่มเป้าหมาย

ที่ส าคัญในพื้นที่ โดยเครือข่ายแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและทีมหมอครอบครัว 

(2) กลุ่มเป้าหมายเกิดความตระหนักรู้ มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีขึ้น เกิดการรวมตัวเป็นเครือข่ายดูแล

สุขภาพกันเอง และมีสถานะสุขภาพดีขึ้นทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีความยินดีเข้าร่วมกิจกรรม

สร้างเสริมสุขภาพของชุมชนอย่างต่อเนื่องและมีบางคนสามารถเป็นผู้น าด้านการสร้างเสริม

สุขภาพที่เข้มแข็งของชุมชน 

การประเมินผลโครงการ 

(1) วัดผลก่อนและหลังด าเนินการ 

(2) สรุปผลการด าเนินงานและรายงานข้อมูลตามตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

(3) ทะเบียนรายชื่อผู้ได้รับบริการตามกลุ่มเป้าหมายโครงการ 
 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย 1,650 คน เกิดความตระหนักรู้ด้านการดูแลสุขภาพตนเองและ

ครอบครัว มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม “เพิ่มขึ้น”  มีสถานะสุขภาพดีขึ้นกว่าเดิม ทั้งทาง

ร่างกาย จิตใจ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตารางการประชุมวิชาการ โครงการให้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ประชาชนในระดับปฐม

ภูมิโดยเครือข่ายแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและทีมหมอครอบครัว เขตสุขภาพท่ี 7  

วันท่ี 21 ถึง 22 กุมภาพันธ์ 2562 

ณ ห้องประชุมสารสิน อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 

เวลา หัวข้อ วิทยากร 
8.30 – 9.00 พิธีเปิดการประชุมและกล่าวต้อนรับผู้เข้า

อบรมโครงการฯ 
อ.ดร.พญ.เสาวนันท์   บ าเรอราช  
หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน  
พญ.รุจิราลักษณ์   พรหมเมือง 
หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.ขอนแก่น 

9.00 – 9.30 นโยบายการจัดสรรงบประมาณด้านสร้าง
เสริมสุขภาพและป้องกันโรคของ สปสช.  

นพ.ปรีดา แต้อารักษ ์
ผู้อ านวยการ สปสช. เขต 7 ขอนแก่น  

9.30 – 9.50 การท าโครงการใหบ้ริการสร้างเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรคแก่ประชาชนในระดับปฐม
ภูม ิ

ผศ.ดร.นพ.ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ ์
หัวหน้าหน่วยเวชศาสตร์ครอบครวั ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน  
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

9.50 – 10.00 พักรับประทานอาหารว่าง 
10.00 – 12.00 น าเสนอการท าโครงการให้บริการสร้าง

เสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ประชาชน
ในระดบัปฐมภูม ิ
(เวลาน าเสนอ 8 นาที ถาม-ตอบ 12 นาที) 

1. นพ.กัณณพนต์ อานามนารถ  
โครงการจดัอบรมใหค้วามรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นใน
การเล่นกีฬา ส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2. นพ.พรมมินทร์  ไกรยสินธ ์
โครงการพัฒนาระบบการดูแลผูป้่วยโรคมะเร็งระยะท้าย
แบบประคบัประคองด้วยการแพทย์ผสมผสาน 

3. พญ.อภิรดา ฉิมพาลี 
โครงการส่งเสริมความรู้ความสามารถในการดูแลเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษ โดยเครือข่ายพ่อแม่ผู้ปกครอง            
อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 

4. พญ.ชญานิน    สีชมภู 
โครงการรักษเ์ข่ารักผู้สูงอายุ 

5. นพ.พิทยาธร เวียงทอง 
โครงการอบรมพัฒนาความรู้ทางด่วนโรคหลอดเลือด
สมอง 270 นาทีชีวิต ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 

6. พญ.ศิวาพร ขูรีรัง 
โครงการชุมชนต้นแบบรักษ์ไต “KASET Model”  

12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.20 น าเสนอการท าโครงการให้บริการสร้าง

เสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ประชาชน
ในระดบัปฐมภูม ิ

7. พญ.พรปวีณ์ พฤกษ์ปิติกุล 
โครงการ การดูแลสุขภาวะทางจติวิญญาณในผู้ป่วยระยะ
สุดท้าย 



 

เวลา หัวข้อ วิทยากร 
8. นพ.อัศนี  ศศิภัทรพงศ ์

โครงการวัยรุ่นยุคใหม่ ห่างไกลการตั้งครรภ์ 
9. นพ.ภูมิพงศ์ ศรีภา 

โครงการหมอยคุใหม่ รู้ใจ รู้อารมณ์ 
10. พญ.กฤษณา   ซากลม 

โครงการ การพัฒนาศักยภาพแกนน าชุมชนในการดูแล
ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงโรคหลอดเลือดหวัใจและโรคหลอดเลือด
สมอง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 

14.20 – 14.40 พักรับประทานอาหารว่าง 
14.40 – 16.00 น าเสนอการท าโครงการให้บริการสร้าง

เสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ประชาชน
ในระดบัปฐมภูม ิ

11. พญ.ขนิษฐา  วารี 
โครงการใหค้วามรู้โรคเบาหวานและการดูแลผู้ป่วย
เบาหวานส าหรับผู้ดูแลผูป้่วยเบาหวาน 

12. พญ.กฤษณาพร   เถื่อนโทสาร 
โครงการปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมผูป้่วยเบาหวานและความ
ดันโลหิตสูง (DM&HT Day Camp) 

13. พว.ราณี   แสงจันทร์นวล 
โครงการหมูบ่้านปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรค NCDs 

14. พญ.ณิชารัฐ สว่างโรจน์ 
โครงการ Cloud for TB 

 

วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 

เวลา หัวข้อ วิทยากร 
8.30 – 9.00 การจัดการระบบคลินิกหมอครอบครัวใน

บริบทโรงพยาบาลทั่วไป 
นพ.ภัทรนนท์ บุณยอุดมศาสตร ์
นพ.เวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสิรินธร 

9.00 – 10.15 น าเสนอการท าโครงการให้บริการสร้าง
เสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ประชาชน
ในระดบัปฐมภูม ิ

การน าเสนอล าดับที ่
15. พญ.พนิดา พิทยกิตติวงศ์  

โครงการคดักรองผูป้่วยโรคเรื้อนในพื้นทีเ่สี่ยง 
เครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลสิรินธร              
จังหวัดขอนแก่น   

16. พว.เอื้อมพร   พิมดี 
โครงการพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องระหว่าง
โรงพยาบาลศรีนครินทร์กับโรงพยาบาลเครือข่าย 

17. พว.พหุรัตน์    ดีนอก 
โครงการติดตามเยี่ยมนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่
ยุติการให้ค าปรึกษาโดยแพทยเ์วชศาสตร์ครอบครัว ที่
หน่วยบริการปฐมภูมิ 123 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

10.15 – 10.30 พักรับประทานอาหารว่าง 



 

เวลา หัวข้อ วิทยากร 
10.30 – 12.00 น าเสนอการท าโครงการให้บริการสร้าง

เสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ประชาชน
ในระดบัปฐมภูม ิ

18. พว.ดร.ขวัญสุดา    บุญทศ 
โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอาย “บ่ล้ม บ่ลืม บ่เศร้า 
กินข้าวแซบ” 

19. พญ.ปิยรัตน์  ไชยศิวามงคล 
โครงการก าจัดพยาธิใบไม้ตบัและมะเร็งท่อน้ าดใีน
นักเรียนเขตคลินิกหมอครอบครัวล าพานสร้างสุข 
อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 

20. นพ.ไชยุตม์  ไชยศิวามงคล 
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการดูแลสุขภาพแบบ
องค์รวมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามโครงการพัฒนา
ระบบบริการ PCC ล าพานสร้างสุขปี 2561 

12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.00 พิธีมอบประกาศนียบตัรและพิธปีิดการประชมุวิชาการ 

 

 


