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โครงการและกาหนดการ ครัง้ ที่ 1 ประจาปี 2563

ด้วย ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย กาหนดให้มีการจัดประชุมวิชาการ
ประจาปี สาหรับแพทย์ประจาบ้านชั้นปีที่ 1 ปีการฝึกอบรม 2563 ตามที่ได้กาหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิ
ความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.1) สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว พ.ศ. 2562 เรื่อง ชุด
การเรียนรู้ (Learning modules) ของแพทย์ประจาบ้านเวชศาสตร์ครอบครัว ซึ่งกาหนดไว้ 8 ชุดการเรียนรู้
ได้แก่ การดูแลผู้ป่วยและครอบครัวที่บ้าน การดูแลแบบประคับประคอง การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การสร้าง
เสริมสุขภาพและป้องกันโรคสาหรับ บุคคล ครอบครัว และชุมชน สามารถให้การดูแลที่ครอบคลุมกลุ่ม
ประชากรทุกช่วงวัย ทั้งการรักษา ส่งเสริม ป้องกัน และฟื้นฟูสุขภาพ การให้ความรู้กับผู้ป่วยและญาติ การทา
โครงการชุมชน และ การทาโครงการวิจัย โดยจัดเป็น 36 modules ตลอดการอบรม 3 ปี สาหรับแพทย์
ประจาบ้านชั้นปีที่ 1 ได้กาหนดให้ศึกษาทั้งสิ้น 12 Modules เป็นการจัดโดยราชวิทยาลัย 6 Modules และ
ราชวิทยาลัยหรือสถาบันฝึกอบรมอีก 6 Modules แต่เนื่องจากขณะนี้มีสถานการณ์การระบาดของโรค
COVID-19 จึงทาให้คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบได้ปรับการอบรมเป็น Online conference 1 วัน
โดยจัด 3 Modules ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ตามกาหนดการตามหนังสือที่ส่งมาด้วย (สาหรับ 3
Modules ที่เหลือจะจัดเป็น Online course ให้แพทย์ประจาบ้านเข้าไปศึกษาต่อไป)
ในการนี้ ราชวิทยาลัยฯ ใคร่ขออนุ มตั ใิ ห้ แพทย์ประจาบ้านชัน้ ปี 1 สาขาเวชศาสตร์ครอบครัวในสังกัดของ ท่าน
เข้าร่วมประชุมฯ ในวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 ตัง้ แต่เวลา 8.30-17.45 น. ในรูปแบบ Online conference via Zoom
meeting ทัง้ นี้ขอให้แพทย์ประจาบ้านชัน้ ปี 1 ลงทะเบียนผ่าน link >>> https://forms.gle/9G8htSZxAd97LjaA7
หรือ ผ่าน QR Code ด้านล่างนี้ หากไม่ลงทะเบียนจะไม่ได้รบั รหัสผ่านเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวจะทาให้ไม่ผ่านการเข้า
ร่วมประชุมตามหลักสู ตรการฝึ กอบรม อนึ่ง หากสถาบันของท่านเป็ นสถาบันหลักโครงการแพทย์ปฏิบตั งิ านเพือ่ การสอบ
วุฒบิ ตั รฯ (In service) ด้วย ขอให้แจ้งแพทย์โครงการฯในเครือข่ายของท่านจากปี ฝึกอบรม 2562 ทีไ่ ม่ได้เข้าร่วมการ
ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารครัง้ ที่ 1 ประจาปี 2562 ให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในครัง้ นี้ดว้ ย มิเช่ นนัน้ จะถือว่าไม่ผ่านการเข้า
ร่วมประชุมตามเงือ่ นไขในหลักสู ตรการฝึ กอบรม
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณาอนุมตั ใิ ห้แพทย์แพทย์ประจาบ้าน สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ในสถาบันฝึ กอบรมของ
ท่าน ลงทะเบียนและ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ ในวัน เวลา ดังกล่าวด้วย จะเป็ นพระคุณยิง่
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