
กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลวารินช าราบ 

 

 

 

พันธกิจ 

รายชื่อแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 

หลักสูตรการเรียนการสอน 

ตารางเรียน/ฝึกงาน 

กิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละสัปดาห์ 

Staffs 

การพัฒนาอาจารย์ผู้สอน-ประชุม/อบรม ประกันคุณภาพการศึกษา 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



พันธกิจ 
• ผลิตแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตรค์รอบครัว  ให้มีความรู้ความสามารถขัน้ต ่าตาม

มาตรฐานของราชวิทยาลัย ตามสมรรถนะหลักทั้ง 6 ด้าน 
 

• ผลิตแพทย์ทีม่ีคุณสมบัติในการดูแลผูป้ว่ยอย่างเป็นองค์ดูแลปัญหาสุขภาพเชงิกว้าง 
 
 

• ให้การศึกษาหรือเผยแพร่ความรู้ทางวชิาการด้านเวชศาสตร์ครอบครัว แกบ่คุลากรทาง
การแพทยห์รือผู้เกี่ยวข้องที่สนใจ   ทั้งด้านทฤษฎ ีและ/หรอืปฏิบัต ิ
 

• มุ่งพัฒนาความก้าวหนา้ทางวชิาการทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัวอย่างต่อเนื อง 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 

ล าดับ ช่ือ-นามสกุล คุณวุฒิ 

1. นพ.สุธี สุดดี  พ.บ. อว.เวชศาสตร์ครอบครัว 
นายแพทย์ช่านาญการพิเศษ 
รองผู้อ่านวยการโรงพยาบาลวารินช่าราบ 

2. นพ.อนุชิต หิรัญกิตติ พ.บ. วว.เวชศาสตร์ครอบครัว 
นายแพทย์ช่านาญการ 

3. นพ.คณิต ธิติเชษฐตระกูล พ.บ. วว.เวชศาสตร์ครอบครัว 
นายแพทย์ช่านาญการ 

4. พญ.ภัทรกานต์ จตุภัทรวงศ์ พ.บ. วว.เวชศาสตร์ครอบครัว 
นายแพทย์ช่านาญการ 

5. พญ.พรหมเราขา เจริญมิตร พ.บ. วว.เวชศาสตร์ครอบครัว 
นายแพทย์ช่านาญการ 

6. นพ.พิมลศักดิ์ ศรีธรรมา พ.บ. วว.เวชศาสตร์ครอบครัว 
นายแพทย์ช่านาญการ 

7. พญ.กฤติกา วานิชกุล พ.บ. อว.เวชศาสตร์ครอบครัว 
นายแพทย์ช่านาญการ 

8. นพ.อานนท์ เอียดปราบ  พ.บ. อว.เวชศาสตร์ครอบครัว  
ส.ม.บริหารโรงพยาบาล 
นายแพทย์ช่านาญการ 

9. นพ.ประภัทร เลิศฤาชาชัย พ.บ. วว.เวชศาสตร์ครอบครัว 
นายแพทย์ช่านาญการ 

10. พญ.ภัทรสุดา ฟองงาม พ.บ. วว.เวชศาสตร์ครอบครัว 
นายแพทย์ช่านาญการ 

 

 

 

 

 



หลักสูตรการเรียนการสอน 

• แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
เดือน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ปี 1 Clinical core rotation Minor rotation 
ปี 2 Family medicine Selective 

Palliative 
Elective Clinical 

Core 
Palliative 

ปี 3 Family medicine Family medicine 
 

• ระดับชั้นปีที่ 1 ครอบคลุมเรื องหลักการเวชศาสตร์ครอบครัวของประเทศไทย เครื องมือใน
การดูแลผู้ป่วยแบบเวชศาสตร์ครอบครัว และมอบหมายผู้ป่วยและครอบครัวใหดู้แลอย่าง
ต่อเนื องตลอด 3 ปี ของการฝึกอบรม  

• ระดับชั้นปีที่ 2 กา่หนดให้มีความรับผิดชอบเพิ มขึ้นในการดูแลรักษาผู้ปว่ย มีความสามารถ
ในการใช้ทักษะการสื อสาร ทกัษะการกา่กับดูแล (Supervision) แพทย์ประจ่าบ้านรุ่นน้อง 
และเรียนรู้การดูแลผู้ปว่ยที มีความซับซ้อนมากขึ้น และเริ มด่าเนินการวิจยั โดยเลือกหัวขอ้ที 
สอดคล้องกับบริบทของเวชปฏบิัติและบริการปฐมภูมิ  

• ระดับชั้นปีที่ 3 เป็นหวัหน้าทีมในการดแูลรักษาผู้ปว่ย โดยก่าหนดใหแ้พทยป์ระจ่าบา้น มี
โอกาสฝกึฝนให้เกิดทักษะในการกา่กับดแูล โดยเน้นการดูแลประคับประคอง การดูแล
ผู้สูงอายุ  การดูแลผู้ปว่ยที บา้น  การจัดการบริการปฐมภูมิ และท่าโครงการชุมชนร่วมกับ
พื้นที หน่วยบริการปฐมภูม ิ

 

 

 

 

 

 



ตารางเรียน/ฝึกงาน 

แผนการปฏิบัติงาน 3 ชั้นปี 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละสัปดาห์ 
 

วัน/เวลา 8.00 - 9.00 น. 12.00 - 13.00 
น. 

13.00 - 16.00 น. 

จันทร์     
อังคาร     Academics half-day 

พุธ   Staff FAMMED conference 
พฤหัสบดี    Home care conference  

MM conference/case conference/ 
family medicine series  

ศุกร์    Academics half-day 
Journal club 

 

• Biology-guidelines topic วันอังคาร (บ่าย) เป็นการเรียนรู้ Guideline และความรู้ Basic 
biomedical knowledge ที พบบ่อย เพื อให้แพทย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประยุกต์ใช้ในการออก 
OPD หอผู้ป่วยใน และการออกเยี ยมบ้าน 

• Noon-conference วันพฤหัสบดี (บ่าย) เรียนผ่านกรณีศึกษา ผู้ป่วยที ได้รับมอบหมายดูแลจาก
การออกตรวจ เพื อประเมินการประยุกต์ใช้ทฤษฎีที ได้เรียนรู้กับการปฏิบัติงานจริง และหา
แนวทางดูแลผู้ป่วยเพิ มเติม 

• กิจกรรม  Half-day conference วันศุกร์ มีการอภิปรายการดูแลผู้ป่วย Community review 
ร่วมกับวิทยากรแพทย์เฉพาะทางที เชิญมาร่วม ให้ความรู้เพิ มเติม   

• การ Feedback เรื องการเรียนการสอน 2 เดือนต่อครั้ง  

• Journal club 2 เดือนต่อครั้ง 

 

 

 

 

 



Staffs 
 

 
นพ.สุธี    สุดดี 

นายแพทย์ช่านาญการพิเศษ 
รองผู้อ่านวยการกลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ 

 

 
นพ.อนุชิต  หิรัญกิตติ 
นายแพทย์ช่านาญการ 

แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน (หัวหน้ากลุ่มงานฯ) 

 

 
นพ.อานนท์  เอียดปราบ 
นายแพทย์ช่านาญการ 

แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 

 

 
นพ.คณิต  ธิติเชษฐตระกูล 

นายแพทย์ช่านาญการ 
แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 

 

 
พญ.พรหมเรขา  เจริญมิตร 

นายแพทย์ช่านาญการ 
แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 

 

 
พญ.ภัทรกานต์ จตุรภัทรวงศ์ 

นายแพทย์ช่านาญการ 
แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 

 

 
พญ.กฤติกา  วานิชกุล 
นายแพทย์ช่านาญการ 

แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 

 

 
นพ.พิมลศักดิ์  ศรีธรรมา 
นายแพทย์ช่านาญการ 

แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 



 

การพัฒนาอาจารย์ผู้สอน-ประชุม/อบรม ประกันคุณภาพการศึกษา 

ช่ือ -สกุล เรื่อง ปีการศึกษา 

นพ.อนุชิต หิรัญกิตติ ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการศึกษา เรื อง
แพทยศาสตร์ศึกษาเพื ออาจารย์แพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัว 

2557 

นพ.คณิต ธิติเชษฐตระกูล ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการศึกษา เรื อง
แพทยศาสตร์ศึกษาเพื ออาจารย์แพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัว 

2558 

พญ.กฤติกา วานิชกุล Basic Certificate Course for Palliative Medicine 2561 

พญ.ภัทรกานต์ จตุรภัทรวงศ์ 

 

Case Based Learning in Geriatric Ambulatory 
Care  

2562 

พญ. พรหมเรขา เจริญมิตร 

นพ.พิมลศักด์ิ ศรีธรรมา 

 

ทักษะให้การปรึกษาตามแนว Satir Model  , Basic 
Satir Counselling (2562) 

2562 

นพ.อานนท์ เอียดปราบ 

 

Basic Certificate Course for Palliative Medicine 2563 

 


