THE ROYAL COLLEGE OF FAMILY
PHYSICIANS OF THAILAND

ราชวิ ทยาลัย แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
แห่ งประเทศไทย

11th Fl., The Royal Golden Jubilee Bldg. ,No.2 Petchburi 47 Rd.,Bangkok10310
Tel. 0-2716-6651-2 , 0-2716-6661-4 ext.1140, 1142 Fax. 0-2716-6653

ชัน้ 11 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ถนนเพชรบุรี 47 บางกะปิ ห้วยขวาง กรุ งเทพฯ 10310
โทร.0- 2716- 6651-2, 0- 2716-6661-4 ต่อ 1140, 1142 โทรสาร. 0- 2716- 6653

www.thaifammed.org

www.thaifammed.org
กรรมการบริหารราชวิทยาลัยฯ
วาระ ปี 2561 - 2562

ที่ ร.ว.พ.ค.ท. ว

873 / 2562

Executive Committees

7

มิถุนายน

2562

ประธานราชวิทยาลัยฯ

เรื่ อง ขออนุมตั ิขา้ ราชการในสังกัดเข้าร่ วมประชุมเชิงปฏิบตั ิการครั้งที่ 1 ประจาปี 2562
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ปฏิคม

เรี ยน คณบดีคณะแพทยศาสตร์ / ผูอ้ านวยการโรงพยาบาล สถาบันฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้าน สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
สิ่ งที่ส่งมาด้วย โครงการและตารางการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ ครั้งที่ 1 ประจาปี 2562
ด้วย ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย กาหนดให้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
ครั้งที่ 1 ประจาปี 2562 ในหัวข้อ “Basic Concepts of Family Medicine” โดยมีวตั ถุประสงค์ให้แพทย์ประจาบ้านและแพทย์
ปฏิบตั ิงาน ชั้นปี ที่ 1 ผูเ้ ข้าอบรมสามารถ อธิบายหลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว หลักการเวชศาสตร์
ครอบครัวของประเทศไทยและสากล หลักการดูแลผูป้ ่ วยตามแนวคิดเวชศาสตร์ครอบครัว การประเมินครอบครัว เครื่ องมือ
ทางเวชศาสตร์ครอบครัว และการประยุกต์ใช้ หลักการดูแลผูป้ ่ วยที่บา้ นอธิบายระบบการดูแลปฐมภูมิ ของประเทศไทย และ
หลักการการดูแลผูป้ ่ วยที่มีความซับซ้อน (Difficult patient) เบื้องต้นได้ รวมถึงบันทึก และเขียนรายงานการดูแลผูป้ ่ วยอย่าง
ต่อเนื่อง ตามแนวคิดเวชศาสตร์ครอบครัว ได้อย่างเหมาะสม นั้น
ในการนี้ ราชวิทยาลัยฯ ใคร่ ขออนุมตั ิให้ แพทย์ประจาบ้าน สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ในสังกัดของท่าน
เข้าร่ วมประชุมฯระหว่างวันที่ 1- 5 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1210 โซน B ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมงั คลานุสรณ์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (รายละเอียดตามตารางที่แนบ)
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมตั ิให้แพทย์แพทย์ประจาบ้าน สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ในสถาบัน
ฝึ กอบรมรมของท่าน เข้าร่ วมประชุมฯ ในวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าว ทั้งนี้ ผูเ้ ข้าร่ วมประชุม สามารถเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆได
ตามสิ ทธิ์ เมื่อได้รับอนุมตั ิจากผูบ้ งั คับบัญชาแล้ว ตามหนังสื อกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.7/ว.51 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2548
กรุ ณาแจ้งให้แพทย์ในสังกัดของท่านดาเนินการลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุมดังกล่าวให้แล้วเสร็จตามขั้นตอนการลงทะเบียน
ในโครงการ(เอกสารที่แนบ) ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2562 นี้ดว้ ย จักเป็ นพระคุณยิง่
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