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ที่ ร.ว.พ.ค.ท.  1179 / 2562 

                              วันที ่24 กรกฎาคม  2562 

 เรื่อง      การลงทะเบียนฝึกอบรมของแพทย์ในโครงการปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตรแสดงความรู้
ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว (In-service 
Training) ที่มีมหาวิทยาลัยเป็นสถาบันสนับสนุนวิชาการและเข้าร่วมโครงการในปีการศึกษา 
2561 

 เรียน     ผู้อ านวยการส านักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ  

สิ่งที่ส่งมาด้วย   1.  โครงการฝึกอบรมการดูแลผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางและการดูแลกลุ่มประชากร  
ส าหรับแพทย์ In-service training  

                     2.  รายชื่อแพทย์ในโครงการที่ต้องลงทะเบียนในการฝึกอบรมตามโครงการ 

     ตามที่ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย และกระทรวงสาธารณสุข
ได้มีสัญญาความร่วมมือทางวิชาการเพ่ือขยายก าลังการผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวให้แก่ประเทศ
ตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ และได้จัดให้มีการฝึกอบรมภายใต้โครงการปฏิบัติงาน
เพ่ือการสอบวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์
ค ร อบ ค รั ว  ( In-service Training) ซึ่ ง ไ ด้ รั บ ค ว า ม ร่ ว ม มื อ จ า ก ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ชี ย ง ใ ห ม่  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยบูรพา ในการเป็นสถาบันสนับสนุนวิชาการให้กับโรงพยาบาล
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขหลายแห่ง  

    ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทยและภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว/
เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัย
บูรพา จึงได้เปิดลงทะเบียนส าหรับแพทย์ในโครงการฯ ที่มีมหาวิทยาลัยทั้งสามแห่งเป็นสถาบัน
สนับสนุนวิชาการในโครงการฝึกอบรมการดูแลผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง และการดูแลกลุ่มประชากร
ส าหรับแพทย์ In-service training โดยมีการอบรมเป็นระยะเวลา 8 เดือน มีค่าลงทะเบียน 100,000 
บาทต่อคน ทั้งนี้ สามารถด าเนินการลงทะเบียนเพ่ือรับการสนับสนุนวิชาการตามแนวทางข้างต้น โดย
ใช้จ่ายจากงบประมาณเงินอุดหนุน ปีงบประมาณ 2561 (แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุข
และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก โครงการผลิตและพัฒนาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและพัฒนาแหล่งฝึก
เวชศาสตร์ครอบครัว ในรายการฝึกอบรมในสถาบันสนับสนุนวิชาการ จ านวน 100,000 บาทต่อคน)  

            ในการนี้ ให้ผู้เข้าอบรมตามรายชื่อแพทย์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ลงทะเบียนและโอนเงิน
ค่าใช้จ่ายจ านวน 100,000 บาทต่อคน เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ชื่อบัญชี 
ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวฯ อบรมวิชาการ เลขที่ 041-0-05841-6 พร้อมส่งหลักฐาน
การ โอนแสด งชื่ อ แพทย์ ผู้ เ รี ยนและ  รพช .  ต้ น สั ง กั ด  ให้ ร า ช วิ ทย าลั ย ฯ  ทา ง  email: 
thaifammed@gmail.com  ราชวิทยาลัยฯ จะออกใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนและส่งให้แก่ รพช. 
ต้นสังกัด ต่อไป  
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   เพ่ือให้เกิดการฝึกอบรมที่มีคุณภาพ จึงขอความอนุเคราะห์ให้ทางส านักสนับสนุนระบบ
สุขภาพปฐมภูมิ  ประสานสถาบัน/โรงพยาบาลที่เก่ียวข้องในโครงการปฏิบัติงานเพ่ือการสอบวุฒิบัตร
แสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว (In-service 
Training)  ในการด าเนินการลงทะเบียนและสนับสนุนการฝึกอบรมต่อไป 

            จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุเคราะห์แจ้งผู้เกี่ยวข้องต่อไป 

                                                             ขอแสดงความนับถือ  

                                                                     
                                (ผศ.ดร.นพ. อภินันท์ อร่ามรัตน์) 
                        ประธานราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย 
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