ประกาศราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ ครอบครัวแห่ งประเทศไทย
เรื่อง วิธีการยืน่ เสนอขอรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเวชกรรมด้ านเวชศาสตร์ ครอบครัว
การบริบาลแบบประคับประคอง
ตามภาคผนวกที่ ๕ ของเกณฑ์หลักสู ตรการฝึ กอบรมเพื่อประกาศนียบัตรวิชาชีพเวชกรรมด้านเวชศาสตร์
ครอบครัวการบริ บาลแบบประคับประคอง พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่ อง การพิจารณาให้ประกาศนียบัตรวิชาชีพเวชกรรมด้าน
เวชศาสตร์ ครอบครัวการบริ บาลแบบประคับประคองแก่แพทย์ที่มีคุณวุฒิหรื อมีประสบการณ์ในการทางานด้านการ
บริ บาลผูป้ ่ วยแบบประคับประคอง
ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ ครอบครัวแห่งประเทศไทยได้กาหนดรายละเอียดของเกณฑ์การพิจารณาให้
ประกาศนียบัตรฯ แก่แพทย์ที่มีคุณวุฒิหรื อมีประสบการณ์ในการทางานด้านการบริ บาลผูป้ ่ วยแบบประคับประคอง
ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง ๒๕๖๖ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. คุณสมบัติของแพทย์ที่สามารถเสนอขอรับประกาศนียบัตรฯ ได้แก่
๑.๑ ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม และวุฒิบตั รหรื อหนังสื ออนุมตั ิแสดงความรู้ความชานาญใน
การประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา ในสาขาใดสาขาหนึ่งดังต่อไปนี้
• สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
• สาขาจิตเวชศาสตร์
• สาขารังสี รักษาและมะเร็ งวิทยา
• สาขาอายุรศาสตร์และอนุสาขา
• สาขาวิสัญญีวทิ ยา
• สาขาสู ตินรี เวชวิทยา
• สาขาศัลยศาสตร์
• สาขากุมารเวชศาสตร์
• สาขาศัลยศาสตร์ออร์ โธปิ ดิคส์
• สาขาเวชศาสตร์ ฟ้ื นฟู
• สาขาอายุรศาสตร์ โรคเลือด

สาขาทางคลินิกอื่นๆ ให้ยนื่ เสนอต่อราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ ครอบครัวแห่งประเทศไทยเพื่อขอพิจารณา
เป็ นกรณี ไป
๑.๒ มีคุณวุฒิหรื อมีประสบการณ์ดา้ นการบริ บาลผูป้ ่ วยแบบประคับประคอง ตามข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
๑.๒.๑ ได้รับวุฒิบตั ร หนังสื ออนุมตั ิ ประกาศนียบัตร หรื อปริ ญญาสาขาการบริ บาลผูป้ ่ วยแบบ
ประคับประคอง (palliative care / palliative medicine) ที่มีหลักสู ตรการอบรมเต็มเวลาอย่างน้อย ๑ ปี จากสถาบันใน
ต่างประเทศ และมีประสบการณ์การทางานด้านการบริ บาลผูป้ ่ วยแบบประคับประคองในประเทศไทยอย่างน้อย ๑ ปี
หลังสาเร็ จการฝึ กอบรมนั้น
๑.๒.๒ ได้รับวุฒิบตั ร หนังสื ออนุมตั ิ ประกาศนียบัตร หรื อปริ ญญาสาขาการบริ บาลผูป้ ่ วยแบบ
ประคับประคอง (Palliative care / Palliative medicine) ที่มีหลักสู ตรการอบรมเต็มเวลาอย่างน้อย ๑ ปี จากสถาบันใน
ต่างประเทศ แต่มีประสบการณ์การทางานด้านการบริ บาลผูป้ ่ วยแบบประคับประคองในประเทศไทยน้อยกว่า ๑ ปี
หลังสาเร็ จการฝึ กอบรมนั้น
๑.๒.๓ มีประสบการณ์การทางานด้านการบริ บาลผูป้ ่ วยแบบประคับประคองตั้งแต่ ๕ ปี ขึ้นไป และ
มีผลงานทางวิชาการที่มีคุณค่าต่อสาขานี้
๑.๒.๔ ได้รับหนังสื ออนุมตั ิเพื่อแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวช
ศาสตร์ครอบครัวการบริ บาลแบบประคับประคองจากแพทยสภา
แพทย์ที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๑.๒.๑ ๑.๒.๒ และ ๑.๒.๓ ต้องมีการทาเวชปฏิบตั ิดา้ นการบริ บาลผูป้ ่ วย
แบบประคับประคองไม่นอ้ ยกว่า ๑๔๐ ชัว่ โมงหรื อมีจานวนผูป้ ่ วยประคับประคองที่ได้ดูแลด้วยตนเองอย่างน้อย ๑๐๐
รายใน ๑ ปี ที่ผา่ นมาก่อนการยืน่ ขอประกาศนียบัตรฯ โดยมีเอกสารรับรองจากผูบ้ งั คับบัญชา/หัวหน้าหน่วยงานที่
สังกัด ยกเว้นระยะเวลาที่ลาศึกษาต่อ ชัว่ โมงการทาเวชปฏิบตั ิไม่นบั เวลาของการอยูเ่ วรนอกเวลาราชการและการเข้า
ร่ วมประชุมวิชาการหรื อการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ กรณี ที่เป็ นผูท้ ี่มีคุณสมบัติตามข้อ ๑.๒.๒ และมีระยะเวลาการ
ปฏิบตั ิงานน้อยกว่า ๑ ปี ให้คิดชัว่ โมงการทาเวชปฏิบตั ิข้ นั ต่าเป็ นสัดส่ วนเทียบกับการปฏิบตั ิงานใน ๑ ปี และมีเกณฑ์
ขั้นต่าคือ ๕๐ ชัว่ โมง
๒. การยืน่ เสนอขอรับประกาศนียบัตรฯ
๒.๑ ให้แพทย์ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๑ กรอกแบบฟอร์มเสนอขอรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเวช
กรรมด้านเวชศาสตร์ครอบครัวการบริ บาลแบบประคับประคอง (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้)

๒.๒ ยืน่ แบบฟอร์ มดังกล่าวพร้อมเอกสารดังต่อไปนี้
๒.๒.๑ แพทย์ที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๑.๒.๑ และ ๑.๒.๒ ต้องยืน่ เอกสาร
- สาเนาใบอนุญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรม และสาเนาวุฒิบตั รหรื อหนังสื ออนุมตั ิแสดง
ความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
- สาเนาวุฒิบตั ร หนังสื ออนุมตั ิ ประกาศนียบัตร หรื อปริ ญญาสาขาการบริ บาลผูป้ ่ วยแบบ
ประคับประคอง (Palliative care / Palliative medicine) ที่มีหลักสู ตรการอบรมเต็มเวลาอย่างน้อย ๑ ปี จากสถาบันใน
ต่างประเทศ จานวน ๑ ฉบับ
- การรับรองจากผูบ้ งั คับบัญชา/หัวหน้าหน่วยงานที่สังกัดที่ระบุถึงระยะเวลาและรายละเอียดของ
ประสบการณ์การทางานด้านการบริ บาลผูป้ ่ วยแบบประคับประคองในประเทศไทยของผูเ้ สนอขอประกาศนียบัตรฯ
หลังสาเร็ จการฝึ กอบรมด้านการบริ บาลผูป้ ่ วยแบบประคับประคอง (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้) ในกรณี ที่
มีการเปลี่ยนสถานที่ปฏิบตั ิงาน สามารถยืน่ หนังสื อรับรองจากผูบ้ งั คับบัญชา/หัวหน้าหน่วยงานที่สังกัดจากต่าง
หน่วยงานเพื่อเป็ นหลักฐานระยะเวลาการปฎิบตั ิงานโดยรวม
๒.๒.๒ แพทย์ที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๑.๒.๓ ต้องยืน่ เอกสาร
- สาเนาใบอนุญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรม และสาเนาวุฒิบตั รหรื อหนังสื ออนุมตั ิแสดง
ความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
- การรับรองจากผูบ้ งั คับบัญชา/หัวหน้าหน่วยงานที่สังกัดที่ระบุถึงระยะเวลาและรายละเอียดของ
ประสบการณ์การทางานด้านการบริ บาลผูป้ ่ วยแบบประคับประคองในประเทศไทยของผูเ้ สนอขอประกาศนียบัตรฯ
หลังสาเร็ จการฝึ กอบรมด้านการบริ บาลผูป้ ่ วยแบบประคับประคอง (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้) ในกรณี ที่
มีการเปลี่ยนสถานที่ปฏิบตั ิงาน สามารถยืน่ หนังสื อรับรองจากผูบ้ งั คับบัญชา/หัวหน้าหน่วยงานที่สังกัดจากต่าง
หน่วยงานเพื่อเป็ นหลักฐานระยะเวลาการปฎิบตั ิงานโดยรวม
- ผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลแบบประคับประคอง โดยให้ผยู้ ื่นเสนอทาสาเนาผลงาน
วิชาการจานวน ๔ ชุด พร้อมแนบหลักฐานการมีส่วนร่ วมในผลงานทางวิชาการจานวน ๑ ฉบับที่มีการระบุ
รายละเอียดสัดส่ วนของการมีส่วนร่ วมของผลงานวิชาการแต่ละคนและมีการลงลายมือผูท้ ี่มีส่วนร่ วมในผลงาน
วิชาการทุกคน โดยลักษณะผลงานทางวิชาการที่สามารถใช้ยนื่ เสนอขอประกาศนียบัตรฯ ต้องมีปริ มาณอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้
- ผลงานวิจยั ๑ เรื่ อง หรื อ
- บทความทางวิชาการ ๒ เรื่ อง หรื อ

- ตาราหรื อหนังสื อ ๑ เล่ม
ผลงานวิชาการที่สามารถนามาเสนอขอประกาศนียบัตรฯ ต้องมีลกั ษณะดังต่อไปนี้
- ต้องไม่เป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริ ญญา ประกาศนียบัตร หรื อเพื่อสาเร็ จการศึกษา เว้น
แต่ผยู ้ นื่ เสนอขอได้แสดงหลักฐานว่าได้ทาการศึกษาหรื อวิจยั เพิ่มเติมขยายผลต่อจากเรื่ องเดิม จนปรากฎ
ความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างเห็นได้ชดั ในกรณี น้ ีให้พิจารณาเฉพาะผลการศึกษาหรื อวิจยั ที่เพิ่มขึ้นจากเดิมเท่านั้น
- ต้องเป็ นงานที่ผขู้ อต้องเป็ นเจ้าของและเป็ นผูด้ าเนินการเอง โดยผูข้ อต้องมีส่วนร่ วมไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ ๕๐ และมีการลงนามรับรองการมีส่วนร่ วมในผลงานทางวิชาการจากผูร้ ่ วมงานทุกคนว่าแต่ละคนมีส่วนร่ วม
ในผลงานเรื่ องนั้นร้อยละเท่าใด หากตรวจสอบภายหลังว่าผูข้ อระบุการมีส่วนร่ วมไม่ตรงกับความเป็ นจริ งจะถือว่า
การกระทาของผูน้ ้ นั เข้าข่ายผิดจริ ยธรรมไม่เหมาะสมต่อการได้รับการพิจารณาให้ประกาศนียบัตรฯ หรื อหากมี
หลักฐานปรากฎชัดในภายหลังถึงกรณี ขา้ งต้น ราชวิทยาลัยฯ อาจพิจารณาเพิกถอนประกาศนียบัตรฯ ได้
การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ ต้องเผยแพร่ ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้
- เผยแพร่ ในวารสารทางวิชาการ ทั้งนี้วารสารทางวิชาการอาจเผยแพร่ เป็ นรู ปเล่มสิ่ งพิมพ์หรื อเป็ น
สื่ ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีกาหนดการเผยแพร่ อย่างแน่นอนชัดเจน
- ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต้องได้รับการเผยแพร่ ในวารสารทางวิชาการที่อยูใ่ นฐานข้อมูลที่
ก.พ.อ. กาหนด
- เผยแพร่ ในหนังสื อที่มีการบรรณาธิ การประเมินและตรวจสอบคุณภาพของผลงานวิชาการต่างๆ
ในหนังสื อนั้นแล้ว
- เผยแพร่ ในหนังสื อประมวลผลการประชุมทางวิชาการ (proceedings) ของการประชุมทางวิชาการ
ในระดับชาติหรื อระดับนานาชาติ ที่มีการบรรณาธิการหรื อผูท้ รงคุณวุฒิในสาขาการบริ บาลแบบประคับประคองเป็ น
ผูป้ ระเมินและตรวจสอบคุณภาพของผลงานวิชาการต่างๆ ที่นาเสนอนั้นแล้ว (peer review)
- ได้รับการเผยแพร่ ไม่เกิน ๑๐ ปี ก่อนหน้าปี พ.ศ. ๒๕๖๒
สาเนาเอกสารและผลงานวิชาการข้างต้นต้ องมีการลงชื่ อรั บรองสาเนาทุกหน้ า ก่อนส่ งให้ทางราชวิทยาลัย
แพทย์เวชศาสตร์ ครอบครัวแห่งประเทศไทยพิจารณาต่อไป
๓. ขั้นตอนการดาเนิ นการ
๓.๑ ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ ครอบครัวแห่งประเทศไทยจะจะแต่งตั้งคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิอย่าง
น้อย ๓ ท่าน เพื่อพิจารณาคุณสมบัติและผลงานวิชาการของผูย้ นื่ ว่าตรงตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้หรื อไม่
๓.๒ การตัดสิ นคุณภาพของผลงานวิชาการจะพิจารณาจากองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้

๓.๒.๑ บทความทางวิชาการต้องเป็ นงานเขียนทางวิชาการซึ่ งมีการกาหนดประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การดูแลแบบประคับประคองที่ตอ้ งการอธิ บายหรื อวิเคราะห์อย่างชัดเจน มีการวิเคราะห์ประเด็นดังกล่าวตามหลัก
วิชาการโดยมีการสารวจวรรณกรรมเพื่อสนับสนุนจนสามารถสรุ ปผลการวิเคราะห์ในประเด็นนั้นได้ อาจเป็ นการ
นาเอาความรู ้จากแหล่งต่างๆ มาประมวลร้อยเรี ยงเพื่อวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ โดยที่ผเู ้ ขียนแสดงทัศนะทางวิชาการ
ของตนไว้อย่างชัดเจนด้วย รู ปแบบของบทความทางวิชาการต้องประกอบไปด้วยการนาความที่แสดงเหตุผลหรื อที่มา
ของประเด็นที่ตอ้ งการอธิบายหรื อวิเคราะห์ กระบวนการอธิบายหรื อวิเคราะห์และบทสรุ ป มีการอ้างอิงและ
บรรณานุกรมที่ครบถ้วนสมบูรณ์ บทความทางวิชาการต้องมีเนื้ อหาสาระทางวิชาการถูกต้องสมบูรณ์และทันสมัย มี
แนวคิดและการนาเสนอชัดเจนเป็ นประโยชน์ต่อวงวิชาการ
๓.๒.๒ งานวิจยั ต้องเป็ นผลงานทางวิชาการที่เป็ นงานศึกษาหรื องานค้นคว้าอย่างมีระบบที่เกี่ยวข้อง
กับการดูแลแบบประคับประคอง มีวธิ ีวทิ ยาการวิจยั ที่เป็ นที่ยอมรับ และมีวตั ถุประสงค์ที่ชดั เจนเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล
คาตอบ หรื อข้อสรุ ปรวมที่จะนาไปสู่ ความก้าวหน้าทางวิชาการ หรื อเอื้อต่อการนาวิชาการนั้นไปประยุกต์ รู ปแบบ
ของงานวิจยั ต้องมีความครบถ้วนสมบูรณ์และชัดเจนตลอดทั้งกระบวนการวิจยั เช่น มีการกาหนดประเด็นปั ญหา
วัตถุประสงค์ การทาวรรณกรรมปริ ทศั น์ สมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การพิสูจน์สมมติฐาน การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การประมวลสรุ ปผลและให้ขอ้ เสนอแนะ การอ้างอิง การขออนุญาตกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในคน และอื่นๆ
๓.๒.๓ หนังสื อหรื อตาราต้องเป็ นผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลแบบประคับประคอง มี
การเรี ยบเรี ยงขึ้นอย่างเป็ นระบบ ครอบคลุมเนื้อหาสาระของวิชาหรื อเป็ นส่ วนหนึ่งของวิชา หรื อของหลักสู ตรก็ได้ ที่
สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการถ่ายทอดวิชาในระดับอุดมศึกษาในการเรี ยนการสอนในหลักสู ตร
ระดับอุดมศึกษา เนื้อหาสาระต้องมีความทันสมัย รู ปเล่มประกอบไปด้วยคานา สารบัญ เนื้อเรื่ อง การอธิ บายหรื อการ
วิเคราะห์ การสรุ ป การอ้างอิง และบรรณานุกรม ทั้งนี้ อาจมีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ทนั สมัยและครบถ้วนสมบูรณ์
การอธิ บายสารสาคัญมีความชัดเจน โดยอาจใช้ขอ้ มูล รู ปภาพ ตัวอย่างหรื อกรณี ศึกษาประกอบจนผูอ้ ่านสามารถทา
ความเข้าใจในสาระสาคัญนั้นได้โดยเบ็ดเสร็ จ
๓.๓ หากคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิได้ตรวจสอบคุณสมบัติของแพทย์ผยู ้ นื่ แล้วว่าเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนดไว้ ผูท้ ี่มีคุณสมบัติตรงตามข้อ ๑.๒.๑ สามารถรับประกาศนียบัตรฯ ได้โดยไม่ตอ้ งมีการสอบ ในกรณี ที่เป็ นผู้
ที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๑.๒.๒ และ ๑.๒.๓ ต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิอย่างน้อย ๓
ท่าน ก่อนการพิจารณาให้ประกาศนียบัตรฯ

๓.๔ ข้อสรุ ปผลการตัดสิ นของคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิถือเป็ นที่สิ้นสุ ด และจะนาเสนอต่อราชวิทยาลัย
แพทย์เวชศาสตร์ ครอบครัวแห่งประเทศไทย เพื่อนาเสนอต่อแพทยสภาในการดาเนินการอนุมตั ิให้ประกาศนียบัตรฯ
ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ธันวาคม ๒๕๖๑

(ผศ.ดร.นพ.อภินนั ท์ อร่ ามรัตน์)
ประธานราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ ครอบครัวแห่งประเทศไทย

