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เรี ยน ผูอ้ านวยการโรงพยาบาล สถาบันปฏิบตั ิงานแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวฯ
สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1. โครงการและตารางการประชุมเชิงปฏิบตั ิการครั้งที่ 3 /2561
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ด้วยราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ ครอบครัวแห่งประเทศไทย กาหนดให้มีการจัดประชุ มเชิง
ปฏิบตั ิการ สาหรับแพทย์ประจาบ้าน และ แพทย์ปฏิบตั ิงานเพื่อการสอบวุฒิบตั รฯ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
โดยมีวตั ถุประสงค์ให้แพทย์ประจาบ้านและแพทย์ปฏิบตั ิงานฯ ชั้นปี ที่ 3 มีความรู้ความเข้าใจในการให้ระบบ
การบริ การสุ ขภาพด้านผูส้ ู งอายุ โรคไม่ติดต่อเรื้ อรัง (NCD) และการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative)ใน
ระดับปฐมภูมิและ สามารถวิเคราะห์ขบวนการ Community Health practice and community health
Intervention อย่างถูกต้อง ในด้านผูส้ ู งอายุ โรคไม่ติดต่อเรื้ อรัง (NCD) และ การดูแลแบบประคับประคอง
(Palliative) นั้น
ในการนี้ ราชวิทยาลัยฯ ใคร่ ขออนุ มตั ิให้แพทย์ปฏิ บตั ิงานเพื่อการสอบฯ สาขาเวชศาสตร์
ครอบครัว ชั้นปี 3 ในสังกัดของท่าน เข้าร่ วมการประชุ มตั้งแต่วนั ที่ 19-20 พฤศจิกายน2561 ณ ห้องประชุ ม
โรงแรมเชี ยงใหม่ออคิ ด และวันที่ 21-23พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุ มโรงแรมเชี ยงใหม่ภูคา จังหวัด
เชียงใหม่
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบและอนุมตั ิให้แพทย์ปฏิบตั ิงานเพื่อการสอบฯ สาขาเวชศาสตร์
ครอบครัว ชั้นปี 3 ในสังกัดของท่าน เข้าร่ วมประชุ มเชิ งปฏิบตั ิการ ครั้งที่ 3 ตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าว
ด้วย ทั้งนี้ผเู ้ ข้าร่ วมการประชุมสามารถเบิก ค่าใช้จ่ายต่างๆได้ตามสิ ทธิ์ เมื่อได้รับอนุ มตั ิจากผูบ้ งั คับบัญชาแล้ว
ตามหนังสื อกระทรวง การคลังที่ กค 0409.7/ว.51 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2548 และ ขอความกรุ ณาแจ้งชื่ อ
ผูเ้ ข้าร่ วมการประชุ ม พร้ อมสาเนาหลักฐานการจ่ ายค่ า ลงทะเบี ย นให้ราชวิทยาลัย ฯ ทราบภายในวันที่ 12
พฤศจิกายน 2561 ทั้งนี้ แจ้งผูเ้ ข้าประชุ มลงทะเบียนตามเอกสารที่แจ้งขั้นตอนการลงทะเบียนเท่านั้น จะเป็ น
พระคุณยิง่
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