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ที ่ร.ว.พ.ค.ท.     ว.865 / 2563 

10 สงิหาคม  2563 

เรื่อง ขออนุมตัขิา้ราชการในสงักดัเขา้ร่วมประชุมเชงิปฏบิตักิารคร ัง้ที ่2 ประจ าปี 2563 

เรยีน ผูอ้  านวยการโรงพยาบาล / คณบดคีณะแพทยศาสตร ์                  

สถาบนัฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้น สาขาเวชศาสตรค์รอบครวั 

สิง่ทีส่่งมาดว้ย 1. โครงการและตารางการประชมุเชงิปฏบิตักิาร คร ัง้ที ่2 ประจ าปี 2563 

  2. ข ัน้ตอนการลงทะเบยีน 

 

 ดว้ย ราชวทิยาลยัแพทยเ์วชศาสตรค์รอบครวัแห่งประเทศไทย ก าหนดใหม้กีารจดัประชุมเชงิปฏบิตัิการ  

คร ัง้ที่ 2 ประจ าปี 2563 ในหวัขอ้ “Complex Issues in Family Medicine” โดยมวีตัถปุระสงคใ์หแ้พทยป์ระจ าบา้นและ

แพทยป์ฏบิตัิงาน ช ัน้ปีที ่2 สามารถอ่านและวิเคราะห์วิจารณ์งานวิจยั (Critical Appraisal)ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
ประยกุตใ์ชค้วามรู้ท่ีทนัสมยัและมีหลกัฐานเชิงประจกัษ ์ในการใหก้ารดูแลในลกัษณะผสมผสาน แก่ผูป่้วย
โรคเร้ือรังท่ีพบบ่อย ให้ค  าแนะน าและการดูแลแก่บุคคลและครอบครัว ในประเด็นปัญหาท่ีซบัซอ้นได้
(Complex issues) มีความรู้ความสามารถในการดูแลปัญหาสุขภาพทางเพศและกลุ่มบุคคลท่ีมีความ
หลากหลายทางเพศ ทั้งใชค้วามรู้ดา้นการดูแลผูป่้วยในระยะต่างๆ ของชีวิตได ้และสามารถน าความรู้ไปใช้
ในการดูแลผูป่้วยท่ีมีปัญหายุง่ยากและความรุนแรงในครอบครัวได ้  มีความรู้เก่ียวกบัการดูแลผูป่้วยท่ีติดยา
เสพติดและประยกุตใ์ชห้ลกัการใชแ้รงจูงใจในการดูแลผูป่้วย  มีความรู้ดา้นการตรวจสุขภาพประจ าปี 
(Periodic Health Examination) สามารถน าความรู้ไปวิเคราะห์ปัญหาและด าเนินการแกไ้ขปัญหาสุขภาพใน
ชุมชนได ้ 

ในการน้ี ราชวทิยาลยัฯ ใคร่ขออนุมตัใิห ้แพทยป์ระจ ำบำ้น และ / หรอื  แพทยป์ฏบิตังิำนฯ สำขำเวชศำสตรค์รอบครวั 

ในสงักดัของท่ำน เขำ้ร่วมประชุมฯ ระหว่างวนัที ่7-11 กนัยายน 2563  ณ หอ้งมงกุฎเพชร 1-3 โรงแรมโฆษะ อ าเภอเมือง 
จงัหวดัขอนแก่น  

จงึเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณาอนุมตัิใหแ้พทยป์ระจ าบา้น และ/หรือ แพทยป์ฏบิตัิงานเพื่อการสอบวุฒิบตัรฯ 

สาขาเวชศาสตรค์รอบครวั ในสงักดัของท่าน เขา้ร่วมประชุมฯ ในวนั เวลา และสถานที่ดงักล่าว ท ัง้น้ี ผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

สามารถเบกิค่าใชจ่้ายต่างๆไดต้ามสิทธิ์ เมื่อไดร้บัอนุมตัิจากผูบ้งัคบับญัชาแลว้ ตามหนงัสือกระทรวงการคลงั ที่ กค 

0409.7/ว.51 ลงวนัที่ 18 มีนาคม 2548 กรุณาแจง้ใหแ้พทยใ์นสงักดัของท่านด าเนินการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม

ดงักล่าวใหแ้ลว้เสร็จตามข ัน้ตอนการลงทะเบยีนในโครงการ(เอกสารที่แนบ) ภายในวนัที่ 31 สงิหาคม 2563 น้ีดว้ย จกั

เป็นพระคุณยิ่ง 

 

            ขอแสดงความนบัถอื 
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