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ท่ี ส.พ.ว.ค.ท.  ว.023/2564 
      วันท่ี 13 มกราคม 2564 
 เรื่อง     ขอแจ้งเล่ือนและปรับเปล่ียนรูปแบบการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และประชุม

ฟื้นฟูวิชาการสำหรับแพทย์ท่ีปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิตามนโยบายคนไทยทุก
ครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน 

เรียน     สมาชิกสมาคมแพทย์เวชปฏิบัติท่ัวไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย 
อ้างถึง    หนังสือท่ี ส.พ.ว.ค.ท.  ว.367/2563 ลงวันท่ี 21 ธันวาคม 2563 
ส่ิงท่ีส่งมาด้วย    1.  ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563  
                 2.  กำหนดการประชุมฟื้นฟูวิชาการฯ 
                    3.  แบบฟอร์มตอบรับการประชุมและปรับข้อมูลสมาชิกให้เป็นปัจจุบัน 
           ตามท่ี สมาคมแพทย์เวชปฏิบัติท่ัวไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย ร่วมกับราช
วิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทยและสำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ 
กำหนดจัดประชุมฟื้นฟูวิชาการสำหรับแพทย์ท่ีปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิตามนโยบายคน
ไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน ระหว่างวันท่ี 8-9 กุมภาพันธ์ 2564 และกำหนดจัด
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของสมาคม ฯ ให้สมาชิกรับทราบ 
ในวันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 12.00-12.30 น. ณ โรงแรมอมารี  ดอนเมือง แอร์พอร์ท 
กรุงเทพ ฯ  นั้น 
        แต่เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งแพร่ระบาด
อย่างกว้างขวางในขณะนี้ และเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดแห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548  ซึ่งห้ามจัดกิจกรรมท่ีมีความเส่ียงต่อการแพร่โรค และมีคนเข้าร่วม
เป็นจำนวนมาก คณะผู้จัดประชุมฯ จึงพิจารณาให้เล่ือนการกระชุมฯ ไปเป็นวันที่ 22-23 
กุมภาพันธ์ 2564  และปรับรูปแบบการประชุมฯ เป็นแบบ online เพื่อการบริหารจัดการให้
เหมาะสม และให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน  
     ในการนี้ สมาคมแพทย์เวชปฏิบัติท่ัวไป/เวชศาสตร์ครอบครัวฯ ขอเรียนเชิญสมาชิกทุก
ท่านเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และร่วมประชุมฟืน้ฟูวิชาการฯ ตามรายละเอียด
และกำหนดการท่ีแนบมา โดยปรับค่าลงทะเบียนเหลือ 1,500 บาท กรณีสมาชิกสมาคมฯ ท่ีสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข สามารถขอรับทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียนจากสำนักสนับสนุนระบบสุขภาพ
ปฐมภูม ิและสมาชิกสมาคมฯ ท่ีอายุ 60 ปีขึ้นไป ไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียน  
          อนึ่ง สมาคม ฯ กำลังดำเนินการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสมาชิกให้เป็นปัจจุบัน จึงใคร่ขอ
ความร่วมมือท่านลงทะเบียน / กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มท่ีแนบมา หรือท่ี QR Code 
ด้านล่างนี้  เพื่อสมาคมฯ สามารถติดต่อหรือส่งข้อมูลข่าวสารให้ท่านในอนาคต    
   จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ               
        ขอแสดงความนับถือ 

 
         (แพทย์หญิงสุพัตรา ศรีวณิชชากร) 
            นายกสมาคมแพทย์เวชปฏิบัติท่ัวไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

ลงทะเบียนสำหรับสมาชิกฯ และ update ข้อมูล                                                                 
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