
 

 

ประกาศราชวทิยาลยัแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย 

เร่ือง วธีิการยืน่เสนอขอรับประกาศนียบัตรวชิาชีพเวชกรรมด้านเวชศาสตร์ครอบครัว 
การบริบาลแบบประคับประคอง 

 
ตามภาคผนวกท่ี ๕ ของเกณฑห์ลกัสูตรการฝึกอบรมเพื่อประกาศนียบตัรวชิาชีพเวชกรรมดา้นเวชศาสตร์

ครอบครัวการบริบาลแบบประคบัประคอง พ.ศ. ๒๕๖๑ เร่ือง การพิจารณาใหป้ระกาศนียบตัรวชิาชีพเวชกรรมดา้น

เวชศาสตร์ครอบครัวการบริบาลแบบประคบัประคองแก่แพทยท่ี์มีคุณวฒิุหรือมีประสบการณ์ในการท างานดา้นการ

บริบาลผูป่้วยแบบประคบัประคอง  

ราชวทิยาลยัแพทยเ์วชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทยไดก้ าหนดรายละเอียดของเกณฑก์ารพิจารณาให้

ประกาศนียบตัรฯ แก่แพทยท่ี์มีคุณวฒิุหรือมีประสบการณ์ในการท างานดา้นการบริบาลผูป่้วยแบบประคบัประคอง

ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง ๒๕๖๖ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

๑. คุณสมบติัของแพทยท่ี์สามารถเสนอขอรับประกาศนียบตัรฯ ไดแ้ก่ 

 ๑.๑ ไดรั้บใบอนุญาตประกอบวชิาชีพเวชกรรม และวฒิุบตัรหรือหนงัสืออนุมติัแสดงความรู้ความช านาญใน

การประกอบวชิาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา ในสาขาใดสาขาหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

• สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว 

• สาขาจิตเวชศาสตร์ 

• สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 

• สาขาอายรุศาสตร์และอนุสาขา 

• สาขาวสิัญญีวทิยา 

• สาขาสูตินรีเวชวทิยา 

• สาขาศลัยศาสตร์ 

• สาขากุมารเวชศาสตร์ 

• สาขาศลัยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์ 

• สาขาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู 

• สาขาอายรุศาสตร์โรคเลือด 



สาขาทางคลินิกอ่ืนๆ ใหย้ืน่เสนอต่อราชวทิยาลยัแพทยเ์วชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทยเพื่อขอพิจารณา

เป็นกรณีไป 

๑.๒ มีคุณวฒิุหรือมีประสบการณ์ดา้นการบริบาลผูป่้วยแบบประคบัประคอง ตามขอ้ใดขอ้หน่ึงดงัต่อไปน้ี 

๑.๒.๑ ไดรั้บวฒิุบตัร หนงัสืออนุมติั ประกาศนียบตัร หรือปริญญาสาขาการบริบาลผูป่้วยแบบ

ประคบัประคอง (palliative care / palliative medicine) ท่ีมีหลกัสูตรการอบรมเตม็เวลาอยา่งนอ้ย ๑ ปี จากสถาบนัใน

ต่างประเทศ และมีประสบการณ์การท างานดา้นการบริบาลผูป่้วยแบบประคบัประคองในประเทศไทยอยา่งนอ้ย ๑ ปี

หลงัส าเร็จการฝึกอบรมนั้น 

๑.๒.๒ ไดรั้บวฒิุบตัร หนงัสืออนุมติั ประกาศนียบตัร หรือปริญญาสาขาการบริบาลผูป่้วยแบบ

ประคบัประคอง (Palliative care / Palliative medicine) ท่ีมีหลกัสูตรการอบรมเตม็เวลาอยา่งนอ้ย ๑ ปี จากสถาบนัใน

ต่างประเทศ แต่มีประสบการณ์การท างานดา้นการบริบาลผูป่้วยแบบประคบัประคองในประเทศไทยนอ้ยกวา่ ๑ ปี

หลงัส าเร็จการฝึกอบรมนั้น 

๑.๒.๓ มีประสบการณ์การท างานดา้นการบริบาลผูป่้วยแบบประคบัประคองตั้งแต่ ๕ ปีข้ึนไป และ

มีผลงานทางวชิาการท่ีมีคุณค่าต่อสาขาน้ี 

๑.๒.๔ ไดรั้บหนงัสืออนุมติัเพื่อแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรมสาขาเวช

ศาสตร์ครอบครัวการบริบาลแบบประคบัประคองจากแพทยสภา 

แพทยท่ี์มีคุณสมบติัตามขอ้ ๑.๒.๑ ๑.๒.๒ และ ๑.๒.๓ ตอ้งมีการท าเวชปฏิบติัดา้นการบริบาลผูป่้วย

แบบประคบัประคองไม่นอ้ยกวา่ ๑๔๐ ชัว่โมงหรือมีจ านวนผูป่้วยประคบัประคองท่ีไดดู้แลดว้ยตนเองอยา่งนอ้ย ๑๐๐ 

รายใน ๑ ปีท่ีผา่นมาก่อนการยืน่ขอประกาศนียบตัรฯ โดยมีเอกสารรับรองจากผูบ้งัคบับญัชา/หวัหนา้หน่วยงานท่ี

สังกดั ยกเวน้ระยะเวลาท่ีลาศึกษาต่อ ชัว่โมงการท าเวชปฏิบติัไม่นบัเวลาของการอยูเ่วรนอกเวลาราชการและการเขา้

ร่วมประชุมวชิาการหรือการอบรมเชิงปฏิบติัการ กรณีท่ีเป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัตามขอ้ ๑.๒.๒ และมีระยะเวลาการ

ปฏิบติังานนอ้ยกวา่ ๑ ปี ใหคิ้ดชัว่โมงการท าเวชปฏิบติัขั้นต ่าเป็นสัดส่วนเทียบกบัการปฏิบติังานใน ๑ ปี และมีเกณฑ์

ขั้นต ่าคือ ๕๐ ชัว่โมง  
  
๒. การยืน่เสนอขอรับประกาศนียบตัรฯ 

๒.๑ ใหแ้พทยท่ี์มีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ ๑ กรอกแบบฟอร์มเสนอขอรับประกาศนียบตัรวชิาชีพเวช

กรรมดา้นเวชศาสตร์ครอบครัวการบริบาลแบบประคบัประคอง (ตามเอกสารแนบทา้ยประกาศฉบบัน้ี)  

 

 



๒.๒ ยืน่แบบฟอร์มดงักล่าวพร้อมเอกสารดงัต่อไปน้ี 

  ๒.๒.๑ แพทยท่ี์มีคุณสมบติัตามขอ้ ๑.๒.๑ และ ๑.๒.๒ ตอ้งยืน่เอกสาร 

- ส าเนาใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพเวชกรรม และส าเนาวฒิุบตัรหรือหนงัสืออนุมติัแสดง

ความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา จ านวนอยา่งละ ๑ ฉบบั 

  - ส าเนาวฒิุบตัร หนงัสืออนุมติั ประกาศนียบตัร หรือปริญญาสาขาการบริบาลผูป่้วยแบบ

ประคบัประคอง (Palliative care / Palliative medicine) ท่ีมีหลกัสูตรการอบรมเตม็เวลาอยา่งนอ้ย ๑ ปี จากสถาบนัใน

ต่างประเทศ จ านวน ๑ ฉบบั 

  - การรับรองจากผูบ้งัคบับญัชา/หวัหนา้หน่วยงานท่ีสังกดัท่ีระบุถึงระยะเวลาและรายละเอียดของ

ประสบการณ์การท างานดา้นการบริบาลผูป่้วยแบบประคบัประคองในประเทศไทยของผูเ้สนอขอประกาศนียบตัรฯ 

หลงัส าเร็จการฝึกอบรมดา้นการบริบาลผูป่้วยแบบประคบัประคอง (ตามเอกสารแนบทา้ยประกาศฉบบัน้ี) ในกรณีท่ี

มีการเปล่ียนสถานท่ีปฏิบติังาน สามารถยืน่หนงัสือรับรองจากผูบ้งัคบับญัชา/หวัหนา้หน่วยงานท่ีสังกดัจากต่าง

หน่วยงานเพื่อเป็นหลกัฐานระยะเวลาการปฎิบติังานโดยรวม 

  ๒.๒.๒ แพทยท่ี์มีคุณสมบติัตามขอ้ ๑.๒.๓ ตอ้งยืน่เอกสาร 

- ส าเนาใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพเวชกรรม และส าเนาวฒิุบตัรหรือหนงัสืออนุมติัแสดง

ความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา จ านวนอยา่งละ ๑ ฉบบั 

  - การรับรองจากผูบ้งัคบับญัชา/หวัหนา้หน่วยงานท่ีสังกดัท่ีระบุถึงระยะเวลาและรายละเอียดของ

ประสบการณ์การท างานดา้นการบริบาลผูป่้วยแบบประคบัประคองในประเทศไทยของผูเ้สนอขอประกาศนียบตัรฯ 

หลงัส าเร็จการฝึกอบรมดา้นการบริบาลผูป่้วยแบบประคบัประคอง (ตามเอกสารแนบทา้ยประกาศฉบบัน้ี) ในกรณีท่ี

มีการเปล่ียนสถานท่ีปฏิบติังาน สามารถยืน่หนงัสือรับรองจากผูบ้งัคบับญัชา/หวัหนา้หน่วยงานท่ีสังกดัจากต่าง

หน่วยงานเพื่อเป็นหลกัฐานระยะเวลาการปฎิบติังานโดยรวม 

- ผลงานวชิาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดูแลแบบประคบัประคอง โดยใหผู้ย้ื่นเสนอท าส าเนาผลงาน

วชิาการจ านวน ๔ ชุด พร้อมแนบหลกัฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวชิาการจ านวน ๑ ฉบบัท่ีมีการระบุ

รายละเอียดสัดส่วนของการมีส่วนร่วมของผลงานวชิาการแต่ละคนและมีการลงลายมือผูท่ี้มีส่วนร่วมในผลงาน

วชิาการทุกคน โดยลกัษณะผลงานทางวชิาการท่ีสามารถใชย้ืน่เสนอขอประกาศนียบตัรฯ ตอ้งมีปริมาณอยา่งนอ้ย 

ดงัต่อไปน้ี 

   - ผลงานวจิยั ๑ เร่ือง หรือ 

   - บทความทางวชิาการ ๒ เร่ือง หรือ 



- ต าราหรือหนงัสือ ๑ เล่ม 

 ผลงานวชิาการท่ีสามารถน ามาเสนอขอประกาศนียบตัรฯ ตอ้งมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

- ตอ้งไม่เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา ประกาศนียบตัร หรือเพื่อส าเร็จการศึกษา เวน้

แต่ผูย้ืน่เสนอขอไดแ้สดงหลกัฐานวา่ไดท้  าการศึกษาหรือวจิยัเพิ่มเติมขยายผลต่อจากเร่ืองเดิม จนปรากฎ

ความกา้วหนา้ทางวชิาการอยา่งเห็นไดช้ดั ในกรณีน้ีใหพ้ิจารณาเฉพาะผลการศึกษาหรือวจิยัท่ีเพิ่มข้ึนจากเดิมเท่านั้น  

- ตอ้งเป็นงานท่ีผูข้อตอ้งเป็นเจา้ของและเป็นผูด้  าเนินการเอง โดยผูข้อตอ้งมีส่วนร่วมไม่นอ้ยกวา่

ร้อยละ ๕๐ และมีการลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานทางวชิาการจากผูร่้วมงานทุกคนวา่แต่ละคนมีส่วนร่วม

ในผลงานเร่ืองนั้นร้อยละเท่าใด หากตรวจสอบภายหลงัวา่ผูข้อระบุการมีส่วนร่วมไม่ตรงกบัความเป็นจริงจะถือวา่

การกระท าของผูน้ั้นเขา้ข่ายผิดจริยธรรมไม่เหมาะสมต่อการไดรั้บการพิจารณาใหป้ระกาศนียบตัรฯ หรือหากมี

หลกัฐานปรากฎชดัในภายหลงัถึงกรณีขา้งตน้ ราชวทิยาลยัฯ อาจพิจารณาเพิกถอนประกาศนียบตัรฯ ได ้

การเผยแพร่ผลงานวชิาการ ตอ้งเผยแพร่ในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

- เผยแพร่ในวารสารทางวชิาการ ทั้งน้ีวารสารทางวชิาการอาจเผยแพร่เป็นรูปเล่มส่ิงพิมพห์รือเป็น

ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีก าหนดการเผยแพร่อยา่งแน่นอนชดัเจน 

- ผลงานทางวชิาการทุกประเภทตอ้งไดรั้บการเผยแพร่ในวารสารทางวชิาการท่ีอยูใ่นฐานขอ้มูลท่ี 

ก.พ.อ. ก าหนด 

- เผยแพร่ในหนงัสือท่ีมีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบคุณภาพของผลงานวชิาการต่างๆ 

ในหนงัสือนั้นแลว้ 

- เผยแพร่ในหนงัสือประมวลผลการประชุมทางวชิาการ (proceedings) ของการประชุมทางวชิาการ

ในระดบัชาติหรือระดบันานาชาติ ท่ีมีการบรรณาธิการหรือผูท้รงคุณวฒิุในสาขาการบริบาลแบบประคบัประคองเป็น

ผูป้ระเมินและตรวจสอบคุณภาพของผลงานวชิาการต่างๆ ท่ีน าเสนอนั้นแลว้ (peer review) 

- ไดรั้บการเผยแพร่ไม่เกิน ๑๐ ปีก่อนหนา้ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ส าเนาเอกสารและผลงานวชิาการขา้งตน้ต้องมีการลงช่ือรับรองส าเนาทุกหน้า ก่อนส่งใหท้างราชวทิยาลยั

แพทยเ์วชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทยพิจารณาต่อไป 
 

๓. ขั้นตอนการด าเนินการ 

๓.๑ ราชวทิยาลยัแพทยเ์วชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทยจะจะแต่งตั้งคณะกรรมการผูท้รงคุณวฒิุอยา่ง

นอ้ย ๓ ท่าน เพื่อพิจารณาคุณสมบติัและผลงานวชิาการของผูย้ืน่วา่ตรงตามหลกัเกณฑท่ี์ระบุไวห้รือไม่ 

๓.๒ การตดัสินคุณภาพของผลงานวชิาการจะพิจารณาจากองคป์ระกอบ ดงัต่อไปน้ี 



๓.๒.๑ บทความทางวชิาการตอ้งเป็นงานเขียนทางวชิาการซ่ึงมีการก าหนดประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การดูแลแบบประคบัประคองท่ีตอ้งการอธิบายหรือวเิคราะห์อยา่งชดัเจน มีการวิเคราะห์ประเด็นดงักล่าวตามหลกั

วชิาการโดยมีการส ารวจวรรณกรรมเพื่อสนบัสนุนจนสามารถสรุปผลการวเิคราะห์ในประเด็นนั้นได ้อาจเป็นการ

น าเอาความรู้จากแหล่งต่างๆ มาประมวลร้อยเรียงเพื่อวเิคราะห์อยา่งเป็นระบบ โดยท่ีผูเ้ขียนแสดงทศันะทางวชิาการ

ของตนไวอ้ยา่งชดัเจนดว้ย รูปแบบของบทความทางวชิาการตอ้งประกอบไปดว้ยการน าความท่ีแสดงเหตุผลหรือท่ีมา

ของประเด็นท่ีตอ้งการอธิบายหรือวิเคราะห์ กระบวนการอธิบายหรือวเิคราะห์และบทสรุป มีการอา้งอิงและ

บรรณานุกรมท่ีครบถว้นสมบูรณ์  บทความทางวชิาการตอ้งมีเน้ือหาสาระทางวชิาการถูกตอ้งสมบูรณ์และทนัสมยั มี

แนวคิดและการน าเสนอชดัเจนเป็นประโยชน์ต่อวงวชิาการ 

๓.๒.๒ งานวจิยัตอ้งเป็นผลงานทางวชิาการท่ีเป็นงานศึกษาหรืองานคน้ควา้อยา่งมีระบบท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการดูแลแบบประคบัประคอง มีวธีิวทิยาการวจิยัท่ีเป็นท่ียอมรับ และมีวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจนเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงข้อมูล 

ค าตอบ หรือขอ้สรุปรวมท่ีจะน าไปสู่ความกา้วหนา้ทางวชิาการ หรือเอ้ือต่อการน าวชิาการนั้นไปประยกุต ์รูปแบบ

ของงานวจิยัตอ้งมีความครบถว้นสมบูรณ์และชดัเจนตลอดทั้งกระบวนการวจิยั เช่น มีการก าหนดประเด็นปัญหา 

วตัถุประสงค ์การท าวรรณกรรมปริทศัน์ สมมติฐาน การเก็บรวบรวมขอ้มูล การพิสูจน์สมมติฐาน การวิเคราะห์ขอ้มูล 

การประมวลสรุปผลและใหข้อ้เสนอแนะ การอา้งอิง การขออนุญาตกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน และอ่ืนๆ 

๓.๒.๓ หนงัสือหรือต าราตอ้งเป็นผลงานทางวชิาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดูแลแบบประคบัประคอง มี

การเรียบเรียงข้ึนอยา่งเป็นระบบ ครอบคลุมเน้ือหาสาระของวชิาหรือเป็นส่วนหน่ึงของวชิา หรือของหลกัสูตรก็ได ้ท่ี

สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความสามารถในการถ่ายทอดวชิาในระดบัอุดมศึกษาในการเรียนการสอนในหลกัสูตร

ระดบัอุดมศึกษา เน้ือหาสาระตอ้งมีความทนัสมยั รูปเล่มประกอบไปดว้ยค าน า สารบญั เน้ือเร่ือง การอธิบายหรือการ

วเิคราะห์ การสรุป การอา้งอิง และบรรณานุกรม ทั้งน้ีอาจมีการอา้งอิงแหล่งขอ้มูลท่ีทนัสมยัและครบถว้นสมบูรณ์ 

การอธิบายสารส าคญัมีความชดัเจน โดยอาจใชข้อ้มูล รูปภาพ ตวัอยา่งหรือกรณีศึกษาประกอบจนผูอ่้านสามารถท า

ความเขา้ใจในสาระส าคญันั้นไดโ้ดยเบด็เสร็จ  

๓.๓ หากคณะกรรมการผูท้รงคุณวฒิุไดต้รวจสอบคุณสมบติัของแพทยผ์ูย้ืน่แลว้วา่เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์

ก าหนดไว ้ผูท่ี้มีคุณสมบติัตรงตามขอ้ ๑.๒.๑ สามารถรับประกาศนียบตัรฯ ไดโ้ดยไม่ตอ้งมีการสอบ ในกรณีท่ีเป็นผู ้

ท่ีมีคุณสมบติัตามขอ้ ๑.๒.๒ และ ๑.๒.๓ ตอ้งผา่นการสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการผูท้รงคุณวฒิุอยา่งนอ้ย ๓ 

ท่าน ก่อนการพิจารณาใหป้ระกาศนียบตัรฯ  



๓.๔ ขอ้สรุปผลการตดัสินของคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิถือเป็นท่ีส้ินสุด และจะน าเสนอต่อราชวทิยาลยั

แพทยเ์วชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย เพื่อน าเสนอต่อแพทยสภาในการด าเนินการอนุมติัใหป้ระกาศนียบตัรฯ 

ต่อไป 

 

ประกาศ ณ วนัท่ี ๒๕ธนัวาคม   ๒๕๖๑ 
 
 
 

(ผศ.ดร.นพ.อภินนัท ์  อร่ามรัตน์) 
ประธานราชวทิยาลยัแพทยเ์วชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย 

 
 

 


