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พญ.วนาพร วัฒนกูล

ที่ ร.ว.พ.ค.ท. 1664 / 2564
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564
เรื่อง ขอเชิญข@าราชการและบุคลากรในสังกัดของทIาน รIวมการประชุมวิชาการ 6-Days Intensive
Course on Clinical Epidemiology, Clinical Statistics & Clinical Research
เรียน นายแพทยgสาธารณสุขจังหวัด ผู@อำนวยการโรงพยาบาลและคณบดีคณะแพทยศาสตรg ทุกแหIง
สิ่งที่สIงมาด@วย 1. โครงการและกำหนดการประชุมวิชาการฯ
ด@วยราชวิทยาลัยแพทยgเวชศาสตรgครอบครัวแหIงประเทศไทย รIวมกับกลุIมงานเวชกรรมสังคม
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา กำหนดจัดประชุมวิชาการ 6-Days Intensive Course on Clinical
Epidemiology, Clinical Statistics & Clinical Research โดยศาสตราจารยg ดร. นายแพทยg
ชยันตรgธร ปทุมานนทg ระหวIางวันที่ 7-9 ธันวาคม 2564 และวันที่ 11-13 มกราคม 2565 ณ โรงแรม
Classic kameo จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงคgให@ ผู@เข@ารIวมประชุม ซึ่งเปyนอาจารยg
แพทยg แพทยgประจำบ@านเวชศาสตรgครอบครัว และแพทยgที่สนใจทุกสาขา มีความรู@ด@านระบาดวิทยา
คลินิกและการทำวิจัยทางคลินิก ทักษะในการทำวิจัยทางคลินิกในหนIวยบริการปฐมภูมิและสามารถ
ตีพิมพgงานวิจัยในระดับมาตรฐานในระดับประเทศและระดับนานาชาติ
ในการนี้ ราชวิทยาลัยแพทยgเวชศาสตรgครอบครัวฯ พิจารณาเห็นวIาการประชุมวิชาการนี้จะเปyน
ประโยชนgตIอบุคลากรในหนIวยงานสังกัดของทIาน จึงใครIขออนุมัติให@บุคลากรของทIานเข@ารIวมการ
ประชุมดังกลIาว โดยจะได@รับหนIวยกิตการศึกษาตIอเนื่อง ทั้งนี้ผู@เข@ารIวมประชุมสามารถเบิกคIาใช@จIาย
ตI า ง ๆ ได@ ต ามสิ ท ธิ ์ เ มื ่ อ ได@ ร ั บ อนุ ม ั ต ิ จ ากผู @ บ ั ง คั บ บั ญ ชาแล@ ว ตามหนั ง สื อ กระทรวงการคลั ง
ที่กค 0409.7/ว.51 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2548 และไมIถือเปyนวันลา โดยผู@สนใจสามารถสมัคร
ลงทะเบียนได@ที่ https://forms.gle/jpEQzxDTCZaHqdHg8 หรือ QR Code ด@านลIางนี้ ได@ตั้งแตI
วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2564
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอความอนุเคราะหgประชาสัมพันธgให@บุคลากรในสังกัดของ
ทIายได@ทราบโดยทั่วกันด@วย จะเปyนพระคุณยิ่ง

Dr.Wanaporn Wattanakul
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(ผศ.ดร.นพ. อภินันทg อรIามรัตนg)
ประธานราชวิทยาลัยแพทยgเวชศาสตรgครอบครัวแหIงประเทศไทย

โครงการประชุมวิชาการ
6-Days Intensive Course on Clinical Epidemiology,
Clinical Statistics & Clinical Research
โดยกลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงยาบาลพระนครศรีอยุธยา
ร่วมกับราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย
หลักการและเหตุผล
ตามที่ สานักงานสนับสนุนระบบปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว สานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข ได้ดาเนินการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบสาธารณสุข โดยเฉพาะในด้านระบบ
บริการได้มีนโยบายที่จะพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบบริการ
สุขภาพและประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 258(5) ให้มีระบบการแพทย์ปฐม
ภูมิ ที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลประชาชนในสัดส่วนที่เหมาะสม ร่วมกับราชวิทยาลัยแพทย์
เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย ดาเนินโครงการ“การอบรมแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์
ครอบครัว ภายใต้โครงการปฏิบัติ งานเพื่อการสอบวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวประจาปี 2564” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนางานเวช
ศาสตร์ครอบครัว การสนับ สนุน การพัฒนาระบบบริก ารปฐมภูมิร่วมกั น ก าหนดยุ ท ธศาสตร์พัฒนา
ระบบบริการปฐมภูมิที่เข้มแข็งเป็นหลักประกัน ในการเข้าถึ งการบริการสุขภาพที่ มีคุณภาพ รวมทั้ ง
แก้ไขปัญหาการขาดแคลนแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวในประเทศไทย
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาเป็นสถานบริการที่ได้รับการประเมินรับรองเป็นสถาบันหลักที่
สนับสนุนวิชาการ ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของแพทย์ที่ปฏิบัติงานเวชศาสตร์ครอบครั วอย่างเป็น
ระบบและสามารถบริหารจัดการดูแลชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเฉพาะทักษะ
ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต การทาวิจัยทางคลินิก ซึ่งมีความสาคัญต่อการพัฒนาต่อ ยอดองค์ความรู้ที่
ทันสมัยและฝึกกระบวนการหาความรู้อย่างเป็นระบบตามหลักวิทยาศาสตร์ ทั้งอาจารย์แพทย์ แพทย์
ประจ าบ้ า นเวชศาสตร์ ค รอบครั ว และแพทย์ ที่ ส นใจทุ ก สาขา จึ ง ได้ จั ด ท าโครงการอบรม 6-Day
Intensive Course on Clinical Epidemiology, Clinical Statistics & Clinical Research ขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาอาจารย์แพทย์ แพทย์ประจาบ้านเวชศาสตร์ครอบครัวและแพทย์ที่สนใจทุก
สาขาให้มีความรู้ด้านระบาดวิทยาคลินิกและการทาวิจัยทางคลินิก
2. เพื่อพัฒนาอาจารย์แพทย์ แพทย์ประจาบ้านเวชศาสตร์ครอบครัวและแพทย์ที่สนใจทุก
สาขาให้มีทักษะในการทาวิจั ยทางคลินิก ในหน่วยบริการปฐมภูมิแ ละสามารถตี พิมพ์งานวิจั ย ใน
ระดับมาตรฐาน เช่น TCI, Google scholar, PUBMED, SCOPUS เป็นต้น
วิธก
ี ารจัดประชุม
การจั ด ประชุ ม ในรู ป แบบบรรยายและฝึ ก ปฏิ บั ติ (Onsite) ณ ห้ อ งประชุ ม โรงแรม Classic
kameo จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงได้แก่
Module 1 ระหว่างวันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2564
Module 2 ระหว่างวันที่ 11 - 13 มกราคม 2565
เมื่อท่านเข้าร่วมการอบรมมากกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาการฝึกอบรม ท่านจะได้รับคะแนน
Continuing Medical Education (CME) จากแพทยสภาจานวน 36 หน่วยกิต
กลุ่มเป้าหมาย
แพทย์ประจาบ้านเวชศาสตร์ครอบครัวและแพทย์ที่สนใจทุกสาขา จานวน 50 คน

ค่าลงทะเบียน
1. แ พ ท ย์ ป ร ะ จ า บ้ า น เ ว ช ศ า ส ต ร์ ค ร อ บ ค รั ว เ ค รื อ ข่ า ย ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม โ ร ง พ ย า บ า ล
พระนครศรีอยุธยาและเครือข่ายการฝึกอบรมโรงพยาบาลสระบุรี ค่าลงทะเบียน 6,000 บาท
2. บุคลากรเครือข่ายการฝึกอบรมโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาและเครือข่ายการฝึกอบรม
โรงพยาบาลสระบุรี ค่าลงทะเบียน 6,000 บาท
3. บุคลากรอื่น ๆ นอก เครือข่ายการฝึกอบรมโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาและเครือข่ายการ
ฝึกอบรมโรงพยาบาลสระบุรี ค่าลงทะเบียน 7,000 บาท
ช าระค่า ลงทะเบี ยนผ่า นบัญชีอ อมทรั พย์ ธนาคารกรุ งไทย สาขาถนนเพชรบุร ต
ี ั ดใหม่ ชื่อ
บัญชี “ราชวิ ท ยาลัย แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ฯ อบรมวิ ชาการ” เลขที่ บัญ ชี 041-0-05841-6
แล้ ว ส่ ง เอกสารหลั ก ฐานการช าระเงิ น ในขั้ น ตอน ลงทะเบี ย นใน google form สามารถโอนผ่ า น
Netbank ATM หรือ หน้าเคาน์เตอร์ธนาคารได้ โดยให้เตรียมหลักฐาน การโอนเงินเป็นไฟล์ก่อนการ
ลงทะเบียนบันทึกข้อมูล **ควรเป็นไฟล์ .pdf หรือ .jpg และในหลักฐานควรมีช่ ือผู้เข้าอบรมแจ้ งไว้
ด้วย โดยใช้การเขียนกากับเพิ่มเติมก็ได้
ขั้นตอนการลงทะเบียน
ลงทะเบียนผ่านทางระบบออนไลน์ตามลิงค์ >>> https://forms.gle/jpEQzxDTCZaHqdHg8
หรือสแกนผ่าน QR code

ระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2564 โดยผู้ลงทะเบียนจะต้องดาเนินการชาระเงินค่าลงทะเบียนให้
แล้วเสร็จ พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินในแบบฟอร์มการลงทะเบียน QR code เข้าร่วมประชุม
หมายเหตุ
1. ต้องชาระค่าลงทะเบียนให้แล้วเสร็จก่อนการลงทะเบียนใน google form
2. ก่อนการยืนยันการลงทะเบียน ให้ตรวจสอบความถูกต้องในการบันทึกข้อมูล
3. เมื่อยืนยันการลงทะเบียนแล้วจะได้รับอีเมล์ตอบกลับอัตโนมัติจากระบบ จะไม่มีการตอบกลับใดๆ
และจะได้รับอีเมล์แจ้งช่องทางการเข้าร่วมประชุมอีกครั้งก่อนวันเริ่มประชุมล่วงหน้า 3-5 วัน
การสารองที่พักโรงแรม Classic kameo
อัตราค่าห้องพัก คูห
่ รือเดี่ยว พร้อมอาหารเช้า คืนละ 1600 บาท
ติดต่อโดยตรงกับโรงแรมที่ คุณเปรมจิต หาญมานพ (แหม่ม) โทร 0817159194
แจ้งเข้าร่วมการประชุม 6-days intensive course รพ. พระนครศรีอยุธยา
ผู้รบ
ั ผิดชอบโครงการ
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณธัญญากิตติ์ มหาคงคา งานแพทยศาสตร์ศึกษา รพ.พระนครศรีอยุธยา โทร 0828261951

(ร่าง) กาหนดการประชุมวิชาการ
6-Days Intensive Course on Clinical Epidemiology,
Clinical Statistics & Clinical Research
*หมายเหตุ เป็นตารางกาหนดการเบื้องต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมเนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19

