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เรื่อง ขออนุมตัขิา้ราชการในสงักดัเขา้ร่วมประชมุเชงิปฏบิตักิารครัง้ที ่1 ประจ าปี 2563 
 

เรยีน คณบดคีณะแพทยศาสตร ์/ ผูอ้  านวยการโรงพยาบาล สถาบนัฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้น สาขาเวชศาสตร์

ครอบครวั 
 

สิง่ทีส่่งมาดว้ย โครงการและก าหนดการ คร ัง้ที ่1 ประจ าปี 2563 
 

 ด้วย ราชวิทยาลยัแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย ก าหนดให้มีการจัดประชุมวิชาการ
ประจ าปี ส าหรับแพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ 1 ปีการฝึกอบรม 2563 ตามที่ได้ก าหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิ
ความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.1) สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว พ.ศ. 2562 เรื่อง ชุด
การเรียนรู้ (Learning modules) ของแพทย์ประจ าบ้านเวชศาสตร์ครอบครัว ซึ่งก าหนดไว้ 8 ชุดการเรียนรู้ 
ได้แก่ การดูแลผู้ป่วยและครอบครัวที่บ้าน การดูแลแบบประคับประคอง การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การสร้าง
เสริมสุขภาพและป้องกันโรคส าหรับ บุคคล ครอบครัว และชุมชน สามารถให้การดูแลที่ครอบคลุมกลุ่ม
ประชากรทุกช่วงวัย ทั้งการรักษา ส่งเสริม ป้องกัน และฟ้ืนฟูสุขภาพ การให้ความรู้กับผู้ป่วยและญาติ การท า
โครงการชุมชน และ การท าโครงการวิจัย โดยจัดเป็น 36 modules ตลอดการอบรม 3 ปี ส าหรับแพทย์
ประจ าบ้านชั้นปีที่ 1 ได้ก าหนดให้ศึกษาทั้งสิ้น 12 Modules เป็นการจัดโดยราชวิทยาลัย 6 Modules และ
ราชวิทยาลัยหรือสถาบันฝึกอบรมอีก 6 Modules แต่เนื่องจากขณะนี้มีสถานการณ์การระบาดของโรค 
COVID-19 จึงท าให้คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบได้ปรับการอบรมเป็น Online conference 1 วัน 
โดยจัด 3 Modules ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ตามก าหนดการตามหนังสือที่ส่งมาด้วย (ส าหรับ 3 
Modules ที่เหลือจะจัดเป็น Online course ให้แพทย์ประจ าบ้านเข้าไปศึกษาต่อไป) 

ในการนี้ ราชวทิยาลยัฯ ใคร่ขออนุมตัใิห ้แพทยป์ระจ าบา้นช ัน้ปี 1 สาขาเวชศาสตรค์รอบครวัในสงักดัของ ท่าน 

เขา้ร่วมประชมุฯ ในวนัพธุที ่1 กรกฎาคม 2563  ตัง้แต่เวลา 8.30-17.45 น. ในรูปแบบ Online conference via Zoom 

meeting  ท ัง้นี้ขอใหแ้พทยป์ระจ าบา้นช ัน้ปี 1 ลงทะเบยีนผ่าน link >>> https://forms.gle/9G8htSZxAd97LjaA7  

หรอื ผ่าน QR Code ดา้นลา่งนี้  หากไมล่งทะเบยีนจะไมไ่ดร้บัรหสัผ่านเขา้ร่วมการประชมุดงักลา่วจะท าใหไ้มผ่่านการเขา้

ร่วมประชมุตามหลกัสูตรการฝึกอบรม อนึ่ง หากสถาบนัของทา่นเป็นสถาบนัหลกัโครงการแพทยป์ฏบิตังิานเพือ่การสอบ

วุฒบิตัรฯ (In service) ดว้ย ขอใหแ้จง้แพทยโ์ครงการฯในเครอืข่ายของทา่นจากปีฝึกอบรม 2562 ทีไ่มไ่ดเ้ขา้ร่วมการ

ประชมุเชงิปฏบิตักิารครัง้ที ่1 ประจ าปี 2562 ใหล้งทะเบยีนเขา้ร่วมประชมุในครัง้นี้ดว้ย มเิช่นนัน้จะถอืวา่ไมผ่่านการเขา้

ร่วมประชมุตามเงือ่นไขในหลกัสูตรการฝึกอบรม 
 

จงึเรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณาอนุมตัใิหแ้พทยแ์พทยป์ระจ าบา้น สาขาเวชศาสตรค์รอบครวั ในสถาบนัฝึกอบรมของ

ทา่น ลงทะเบยีนและ เขา้ร่วมประชมุผ่านระบบออนไลน ์ในวนั เวลา ดงักลา่วดว้ย จะเป็นพระคุณยิง่ 
 

            ขอแสดงความนบัถอื 
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