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เรื่อง

ขออนุ มตั ขิ ้าราชการในสังกัดเข ้าร่วมประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารครัง้ ที่ 2 ประจาปี 2563

เรียน

ผูอ้ านวยการโรงพยาบาล / คณบดีคณะแพทยศาสตร์
สถาบันฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ ้าน สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 1. โครงการและตารางการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร ครัง้ ที่ 2 ประจาปี 2563
2. ขัน้ ตอนการลงทะเบียน
ด้วย ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย กาหนดให้มกี ารจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
ครัง้ ที่ 2 ประจาปี 2563 ในหัวขอ้ “Complex Issues in Family Medicine” โดยมีวตั ถุประสงค์ให้แพทย์ประจาบา้ นและ
แพทย์ปฏิบตั ิงาน ชัน้ ปี ท่ี 2 สามารถอ่านและวิเคราะห์วิจารณ์งานวิจยั (Critical Appraisal)ได้อย่างถูกต้อง
ประยุกต์ใช้ความรู ้ที่ทนั สมัยและมีหลักฐานเชิงประจักษ์ ในการให้การดูแลในลักษณะผสมผสาน แก่ผปู ้ ่ วย
โรคเรื้ อรังที่พบบ่อย ให้คาแนะนาและการดูแลแก่บุคคลและครอบครัว ในประเด็นปั ญหาที่ซบั ซ้อนได้
(Complex issues) มีความรู ้ความสามารถในการดูแลปั ญหาสุ ขภาพทางเพศและกลุ่มบุคคลที่มีความ
หลากหลายทางเพศ ทั้งใช้ความรู ้ดา้ นการดูแลผูป้ ่ วยในระยะต่างๆ ของชีวิตได้ และสามารถนาความรู้ไปใช้
ในการดูแลผูป้ ่ วยที่มีปัญหายุง่ ยากและความรุ นแรงในครอบครัวได้ มีความรู ้เกี่ยวกับการดูแลผูป้ ่ วยที่ติดยา
เสพติดและประยุกต์ใช้หลักการใช้แรงจูงใจในการดูแลผูป้ ่ วย มีความรู ้ดา้ นการตรวจสุ ขภาพประจาปี
(Periodic Health Examination) สามารถนาความรู ้ไปวิเคราะห์ปัญหาและดาเนินการแก้ไขปั ญหาสุ ขภาพใน
ชุมชนได้
ในการนี้ ราชวิทยาลัยฯ ใคร่ขออนุมตั ใิ ห้ แพทย์ประจำบ้ำน และ / หรือ แพทย์ปฏิบตั งิ ำนฯ สำขำเวชศำสตร์ครอบครัว
ในสังกัดของท่ำน เข้ำร่วมประชุมฯ ระหว่างวันที่ 7-11 กันยายน 2563 ณ ห้องมงกุฎเพชร 1-3 โรงแรมโฆษะ อาเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุ มตั ิให้แพทย์ประจาบา้ น และ/หรือ แพทย์ปฏิบตั ิงานเพื่อการสอบวุฒิบตั รฯ
สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ในสังกัดของท่าน เขา้ ร่วมประชุมฯ ในวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าว ทัง้ นี้ ผูเ้ ขา้ ร่วมประชุม
สามารถเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆได้ตามสิทธิ์ เมื่อได้รบั อนุ มตั ิจากผู บ้ งั คับบัญชาแลว้ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค
0409.7/ว.51 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2548 กรุณาแจ้งให้แพทย์ในสังกัดของท่านดาเนินการลงทะเบียนเขา้ ร่วมประชุม
ดังกล่าวให้แลว้ เสร็จตามขัน้ ตอนการลงทะเบียนในโครงการ(เอกสารที่แนบ) ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 นี้ดว้ ย จัก
เป็ นพระคุณยิ่ง
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