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เร่ือง ขออนุมัติข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 ประจ าปี 2564 
 
เรียน คณบดีคณะแพทยศาสตร์ / ผู้อ านวยการโรงพยาบาล สถาบันฝกึอบรมแพทย์ประจ าบ้าน สาขาเวชศาสตร์

ครอบครัว 
 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. โครงการและตารางการประชุมวิชาการ คร้ังที่ 1 ประจ าปี 2564 
  2. รายชื่อแพทยป์ระจ าบา้นและแพทย์ปฏิบตัิงานชัน้ปี 1 สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว 
 
 
 

 ด้วยราชวิทยาลยัแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย ก าหนดให้มีการจัดประชุมวชิาการส าหรับ
แพทย์ประจ าบา้น คร้ังที่ 1 ประจ าปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ให้แพทย์ประจ าบ้านและแพทย์ปฏิบัติงาน ชัน้ปีที่ 1 
เข้าใจหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว และเตรียมความพร้อมการเรียนตลอด 3 ป ี
โดยเฉพาะการพัฒนาตนเองตามกิจกรรมวิชาชีพที่เชื่อม่ันได้ (EPAs) เข้าใจหลักการการดูแลผู้ป่วยและ
ครอบครัวที่บ้าน เข้าใจหลักการการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และสามารถให้การดูแลที่ครอบคลมุกลุ่มประชากรทุก
ช่วงวัย ทั้งการรักษา ส่งเสริม ป้องกัน และฟื้นฟสูุขภาพ ได้นัน้ 

ในการนี้ ราชวิทยาลัยฯ ใคร่ขออนุมัติให้ แพทย์ประจ าบ้านและแพทย์ปฏิบตังิานเพื่อการสอบฯ ชั้นปี 1 
สาขาเวชศาสตร์ครอบครัวในสังกัดของ ท่าน เข้าร่วมประชุมฯ ระหว่างวันที่ 19-21กรกฎาคม 2564  ตั้งแต่เวลา 
8.30-16.00 น. ในรูปแบบ Online conference via Zoom meeting  ทั้งนี้ขอให้แพทย์ประจ าบา้นชั้นปี 1 
ลงทะเบียนผา่น link >>> https://forms.gle/N3R2YCpGAVGwyh4J7  หากไม่ลงทะเบียนจะไมไ่ด้รับ
รหัสผ่านเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว  

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้แพทย์แพทย์ประจ าบา้นและแพทย์ปฏิบตัิงานฯ ชั้นปี 1 สาขาเวช
ศาสตร์ครอบครัว ในสถาบนัฝึกอบรมของท่าน ลงทะเบียนเข้ารว่มประชุมภายในวันที ่2 กรกฎาคม 2564 โดย
ใช้หมวดเงินอุดหนุน ตามงบประมาณสนับสนุนโรงพยาบาลที่เป็นสถาบันผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 
ประจ าปีงบประมาณ2564 โดยเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆได้ตามสิทธิ์ เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว ตาม
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.7/ว.51 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2548 ลงทะเบียนและ เข้าร่วมประชุม
ผ่านระบบออนไลน์ ในวัน เวลา ดังกล่าวด้วย จะเปน็พระคุณยิ่ง 

 
            ขอแสดงความนับถือ 
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               ประธานราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย  
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