
1 
 

โครงการประชุมวิชาการฟื้นฟูความรู้เวชปฏิบัติ 
เรื่อง “ปัญหาเวชปฏิบัติปฐมภูมิยุคใหม่และการดูแล” 

(Emerging primary care trends and implications for practice) 
 ระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม 2562 

ณ ห้องทองจันทร์ หงศ์ลดารมภ์ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

หลักการและเหตุผล : 
 ในยุคปัจจุบันมีโรคที่เกิดขึ้นทั้งจากธรรมชาติที่แปรปรวน และพฤติกรรมของมนุษย์ ท าให้บุคลากรทางการ
แพทย์ต้องเผชิญกับปัญหาในเวชปฏิบัติที่มีความหลากหลายและซับซ้อนมากขึ้น อีกทั้งองค์ความรู้ทางการแพทย์ก็
พัฒนาให้มีความทันสมัยขึ้นตลอดเวลา มาตรฐานการดูแลผู้ป่วยจึงมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเพ่ือให้เท่าทันกับปัญหา
ในยุคใหม่ ดังนั้นการดูแลผู้ป่วยในเวชปฏิบัติปฐมภูมิซึ่งเป็นด่านหน้าที่ต้องดูแลผู้ป่วยโดยไม่เฉพาะเจาะจงโรค จึงมี
โอกาสได้พบกับปัญหาทางเวชปฏิบัติดังกล่าวมากที่สุด  
 ดังนั้นภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ป้องกัน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึง
ได้จัดประชุมวิชาการในครั้งนี้ขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือน าเสนอองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับปัญหาในเวชปฏิบัติปฐมภูมิ
ยุคใหมแ่ละการดูแลรักษาผู้ป่วยในปัญหาดังกล่าวส าหรับแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ ให้สามารถ
น าไปประยุกต์ใช้กับเวชปฏิบัติของตนเอง อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็น รวมถึง
ปัญหาในการดูแลรักษาที่ผ่านมา เพ่ือเพ่ิมพูนความสามารถในการดูแลผู้ป่วยในบริการบริการปฐมภูมิที่ดีและทันสมัย
ต่อไป 
  
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม 

1 มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาในเวชปฏิบัติปฐมภูมิ
ยุคใหม่ได้ 

2 มีความม่ันใจในการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาในเวชปฏิบัติปฐมภูมิยุคปัจจุบันมากข้ึน 
3 มีเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็นและปัญหาในการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาในเวชปฏิบัติ

ปฐมภูมิ 
 
การด าเนินงาน : 

1 วิทยากร ภายนอกและภายใน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
2  วิธีด าเนินการประชุมทางวิชาการ ประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้ น าเสนอกรณีตัวอย่างและการ

อภิปรายร่วม 
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3.  ระยะเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่  28-30 สิงหาคม 2562 
ณ ห้องทองจันทร์ หงศ์ลดารมภ์ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

 
กลุ่มเป้าหมาย : 

บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานหรือเก่ียวข้องกับการจัดบริการในหน่วยบริการปฐมภูมิ หรือโรงพยาบาล 
ชุมชน จ านวน 500 คน ประกอบด้วย 

- บุคลากรภายในคณะแพทยศาสตร์ จ านวน 30 คน 
- บุคลากรภายนอก จ านวน 470 คน 

 
ค่าลงทะเบียน : 

  อัตราคนละ 2,000 บาท  (ลงทะเบียนภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2562) 
  อัตราคนละ 2,500 บาท (ลงทะเบียนหลังวันที่ 17 สิงหาคม 2562) 
  โอนค่าลงทะเบียนเข้าบัญชี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (การประชุม)  
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เลขท่ีบัญชี 565-2-64561-2   
และ(ส าเนาการโอนเงินส่งมายัง) งานเวชนิทัศน์และการจัดประชุม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  90110 โทร./โทรสาร 0-7445-1147   E-mail: meeting@medicine.psu.ac.th  
หมายเหตุ : โปรดน าหลักฐานการโอนเงินฉบับจริงมาแสดงในวันประชุมด้วย 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
 ผู้เข้าประชุมในครั้งนี้ได้รับความรู้และเพ่ิมพูนความสามารถที่ทันสมัยในการให้บริการผู้ป่วยในบริการปฐมภูมิ
ต่อไปในอนาคต    
 

สถานที่รับสมัคร : 
  งานเวชนิทัศน์และการจัดประชุม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  
90110 โทร. 0-7445-1147 โทรสาร 0-7445-1127  E-mail: meeting@medicine.psu.ac.th  
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ผู้ประสานงาน : 
อ.นพ.นฤชา โกมลสุรเดช หรือคุณรัชดา ไชยมิตร หรือคุณอ าไพ  แสงศรี  

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ป้องกัน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่  
จ.สงขลา 90110  
โทร. 0 7445 1330-2  โทรสาร 0 7445 1333 
E-mail address: chada_5614@hotmail.com , sampai@medicine.psu.ac.th 
หน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องจากสภาการพยาบาล:  จ านวน 17 หน่วยกิต 
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โครงการประชุมวิชาการฟื้นฟูความรู้เวชปฏิบัติ 
เรื่อง “ปัญหาเวชปฏิบัติปฐมภูมิยุคใหม่และการดูแล” 

(Emerging Primary Care Trends and Implications for Practice) 
 ระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม 2562 

ณ ห้องทองจันทร์ หงศ์ลดารมภ์ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

 

 ช่ือ................................................สกุล............................................................... 
เลขท่ีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์) หรือเลขท่ีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (พยาบาล) .......................................................... 
สถานท่ีติดต่อ/หน่วยงาน .............................................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................................................................... 
โทรศัพท์...........................................................................E-mail………………………………………………….………… 
อาหาร   (       )  ไทยพุทธ (       )  ไทยมุสลิม    (       )  มังสวิรัต 

หน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องจากสภาการพยาบาล:  จ านวน  17 หน่วยกิต 
การช าระค่าลงทะเบียน 
1. โอนเงินทางธนาคาร  
 โอนเงินเข้าบัญช ี ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขามหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 
 ช่ือบัญช ี  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (การประชุม) 
 เลขท่ีบัญช ี  565-2-64561-2 

2. ส่งเอกสารแบบฟอร์มการลงทะเบยีนและหลักฐานการโอนเงินมาทางไปรษณยี์ หรือโทรสารมาที่งานเวชนิทัศน์ 
 และการจัดประชุม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  90110  

 โทร. 0-7445-1147 โทรสาร 0-7445-1127 E-mail: meeting@medicine.psu.ac.th  
หมายเหตุ : โปรดน าหลักฐานการโอนเงินฉบับจริงมาแสดงในวันประชุมด้วย 
สามารถติดต่อจองห้องพักด้วยตนเองท่ี  
1. โรงแรมบีพี แกรนด์ทาวเวอร์ หาดใหญ่ ติดต่อ คณุรตรี  เนาวพันธ ์ โทร 0 7435 5655 -62 มือถือ 086-2759756 
  - ห้องพักคู่และห้องพักเดี่ยว ราคา 1,200 บาท/ห้อง/คืน (รวมอาหารเช้า 2 ท่าน) 
2.  โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า หาดใหญ่  ติดต่อ คณุกะลาโสม  บิลนุ้ย  โทร 0 7423 0130-41 ต่อฝ่ายต้อนรับ โทรสาร 0 7423 9824   
      มือถือ 081-67822151 

- ห้องพักเดี่ยว ราคา 1,200 บาท/ห้อง/คืน  (รวมอาหารเช้า 2 ท่าน)  

- ห้องพักคู่ ราคา 1,100 บาท/ห้อง/คืน (รวมอาหารเช้า 1 ท่าน) 
3. โรงแรมลีการเ์ด้นส์ พลาซ่า หาดใหญ่  ติดต่อ คณุบุญลาภ  สิงห์เนี่ยว  โทร. 07426 1111 ต่อฝ่ายส ารองห้องพัก 

- ห้องพักคู่ และห้องพักเดี่ยว ราคา 1,300 บาท/ห้อง/คืน  (รวมอาหารเช้า 2 ท่าน) 

 


