
 
 

 
 
ที่ อว 660301.6.2.13/ 155                                                              คณะแพทยศาสตร์  

                       มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
                       123 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง 

                              จังหวัดขอนแก่น 40002 
 
                                                                         20  มกราคม 2563 
               
เรื่อง  ขอเชิญแพทย์ในสังกัดเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนการสอบเพ่ือหนังสืออนุมัติ 
       และวุฒิบัตรฯ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ประจ าปี พ.ศ. 2563 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาล________________________________ 
สิ่งท่ีส่งมาด้วย  1. ก าหนดการอบรมฯ 
 

  ด้วย ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยหน่วยเวช
ศาสตร์ครอบครัว ก าหนดการอบรมเชิงวิชาการแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว เรื่อง การเตรียมความพร้อม
ส าหรับการเป็นแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ขึ้นในวันที่ 23-24 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมเวชวิชชาคาร 1 
อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ือทบทวนองค์ความรู้และเตรียมความ
พร้อมในการสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรฯ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว 
  ดังนั้น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยหน่วยเวชศาสตร์ครอบครัว ภาควิชา
เวชศาสตร์ชุมชน จึงใคร่ขอเรียนเชิญแพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจ าบ้าน และแพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือหนังสืออนุมัติ
และวุฒิบัตรฯ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ในสังกัดของท่านเข้าร่วมการอบรมฯ โดยแพทย์ผู้สนใจสามารถ
สมัครเข้าร่วมการอบรมฯ ผ่านทาง QR-code ด้านล่าง ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่  10 เมษายน 2563 ซึ่งมี
ค่าลงทะเบียนท่านละ 1,000 บาท และช าระค่าลงทะเบียนผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชื่อบัญชี “นายปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์” เลขที่บัญชี 551-448448-7 พร้อมส่งหลักฐาน
การช าระเงินค่าลงทะเบียนทางอีเมล์ nutnsr@kku.ac.th มาที่ คุณณัฏฐ์นรี ศรีฉาย โทรศัพท์ 082-8439-
925 ภายใน วันที่ 10 เมษายน 2563 จึงจะถือว่าการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาแจ้งแพทย์ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการอบรมฯ จักขอบคุณยิ่ง 
  
            ขอแสดงความนับถือ 

                            
(ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน) 
โทรศัพท์ 0-4336-3588 โทรสาร 0-4320-2488 
 

 

 



ก าหนดการอบรมเชิงวิชาการแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว  
เรื่อง การเตรียมความพร้อมส าหรับการเป็นแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว  

วันที่ 23 - 24 เมษายน 2562  เวลา 08.30 - 17.00 น.  
ณ ห้องบรรยาย 1 ชั้น 4 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 

เวลา หัวข้อเรื่อง วิทยากร 
08.00-08.20 น. ลงทะเบียน 

08.20-08.30 น. พิธีเปิด โดย อ.ดร.พญ.เสาวนันท์  บ าเรอราช 
หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 

8.30 - 9.00 น. แนะน าหนังสือที่ควรอ่านและเทคนิคการสอบ อ.นพ.อาคม  บุญเลิศ 

9.00 - 9.30 น. หลักการเวชศาสตร์ครอบครัว  
(Principles of Family Medicine) 

พญ.รัดเกล้า ฤกษ์รุจิพิมล/ 
อ.นพ.อาคม  บุญเลิศ 

9.30 - 10.45 น. เครื่องมือเวชศาสตร์ครอบครัว  
(Tools for Assessing Families) 

อ.นพ.อาคม  บุญเลิศ 

10.45 - 11.00 น. การจัดการปัญหาทางคลินิก  
(Clinical Management) 

อ.นพ.อาคม  บุญเลิศ 

 พักรับประทานอาหารว่าง 
11.10-12.00 น. PCC and Community Management พญ.อภิสรา   ธ ารงวรางกูร 

นพ.ภัทรนนท์   บุญยอุดมศาสตร ์
 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.00 น. การดูแลครอบครัวที่มีวัยเด็ก และวัยรุ่น  

(Care of children and adolescent health) 
ผศ.พญ.วริสรา ลุวีระ 

14.00-15.30 น. การดูแลสุขภาพครอบครัววัยผู้ใหญ่ (คู่ครอง และคนโสด) 
(Care of adult) 1 

ผศ.พญ.วริสรา  ลุวีระ 
 

 พักรับประทานอาหารว่าง 

15.30 – 17.00 การดูแลสุขภาพครอบครัววัยผู้ใหญ่ (ปัญหาการหย่าร้าง 
ความรุนแรงในครอบครัว และการดูแลสุขภาพโดย
ค านึงถึงปัจจัยด้านเพศสภาวะ ) (Care of adult) 2 

อ.พญ.พรปวีณ์  พฤกษ์ปิติกุล 

 
 
 
 
 



วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2562 
เวลา หัวข้อเรื่อง วิทยากร 

8.30-9.30 น. การดูแลครอบครัวที่มีความหลากหลายทางเพศ                  
(Care of LGBT) 

อ.นพ.พรรษ  โนนจุ้ย 

9.30-10.00 น. พฤติกรรมแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ และการ
สัมภาษณ์เพ่ือสร้างแรงจูงใจ (Human Behaviors and 
Motivation interviews) 

อ.นพ.พรรษ  โนนจุ้ย 

10.00-11.00 น. โรคทางจิตเวชที่พบบ่อยในชุมชน 
Common psychiatric problems 

อ.นพ.พรรษ  โนนจุ้ย 

 พักรับประทานอาหารว่าง 
11.00-12.00 น. การดูแลครอบครัวที่มีผู้สูงอายุ 

(Care of elderly) 
อ.นพ.อาคม  บุญเลิศ 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.30 น. การดูแลครอบครัวที่มีผู้ป่วยใกล้เสียชีวิต 

(Palliative care) 
อ.นพ.อรรถกร  รักษาสัตย์ 

หน่วยการุณรักษ์  
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 

 พักรับประทานอาหารว่าง 
14.30-16.30 น. ทบทวนองค์ความรู้ ส าหรับการเป็นแพทย์เวชศาสตร์

ครอบครัว  
ดร.พญ.จิรฐา  บุตรแก้ว 

นพ.สตางค์  ศุภผล 

 
 


