โครงการคัดเลือกแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดีเด่น
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประจาปี พ.ศ.2562
หลักการและเหตุผล
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวเป็ นแพทย์ที่มี มีความสาคัญ อย่างยิ่ง ในการขับเคลื่อ น
นโยบายการบริการสุขภาพ ของประเทศ โดยเน้นการการทางานด้านเวชปฏิบัติครอบครัวและบริการปฐมภูมิ
ที่เน้นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ต่อเนื่อง ในการทางานของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวมีการปฏิบัติหน้าที่
ในหลายระดับทั้งส่วนของงานบริหาร ได้แก่การบริหารจัดการ ทั้งในโรงพยาบาลและในหน่วยบริการปฐมภูมิ
ร่วมกับเครือ ข่าย งานบริการ เน้น การบริการเวชศาสตร์ค รอบครัว และบริการปฐมภูมิ ที่มีคุณ ภาพ ด้า น
วิชาการ ได้แก่การสนับสนุนวิชาการแก่ทีมงาน และชุมชน งานวิจัย การพัฒนาระบบงาน รวมไปถึงการเป็น
อาจารย์ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเวชปฏิบัติครอบครัวแก่แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และทีมสหสาขาวิชาชีพ
สมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สานักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภู มิ (สสป.)สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข จึงเห็นสมควรให้จัดทาโครงการคัดเลือกแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดีเด่นขึ้นเพื่อ เป็นขวัญกาลังใจ
แก่แพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ครอบครัว และทาให้ สังคมได้รับรู้บทบาทหน้าที่ของแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัวเพิ่มขึ้น รวมทั้งได้แบบอย่างที่ดีของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวในการพัฒนาต่อไป
ประเภทแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดีเด่น
มีทั้งหมด 3 ประเภท คือ
1. ดีเด่นด้านวิชาการ หมายถึง การพัฒนางานทางด้านวิชาการ การพัฒนาระบบงาน การจัด
เรียนการสอน รวมถึงการทาผลงานทางวิชาการ งานวิจัย การเขียนหนังสือ เอกสาร ตารา ที่
เป็นผลงาน ด้านเวชศาสตร์ครอบครัว ระบบบริการปฐมภูมิ และระบบสุขภาพ
2. ดีเด่นด้านบริการ หมายถึงการจัดบริการ หรือให้บริการปฐมภูมิ บริการเวชศาสตร์ครอบครัว
ที่มีคุณภาพ ตามบทบาทมาตรฐาน เป็นที่ประทับใจหรือเป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ
ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน รวมถึงการทางานกับหน่วยงานอื่นๆ เช่นองค์กรท้องถิ่น ชุมชน
ฯลฯ
3. ด้านนวแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว (Young Family Doctor) ไม่เน้นเรื่องอายุ แต่เป็นแพทย์
เวชศาสตร์ครอบครัวรุ่นใหม่ (จบไม่เกิน 5 ปี) ที่มีความกระตือรือร้น มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มี
การพัฒนางานรับผิดชอบได้ดี และสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม หน่วยงานที่ปฏิบัติงาน
คุณสมบัติแพทย์ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อ
คุณสมบัติพื้นฐานทั่วไป คือ
1. แพทย์ที่มีวุฒิการศึกษา วุฒิบัตร (วว.) หรือหนังสืออนุมัติ (อว.) สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
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2. เป็นสมาชิกสามัญของราชวิทยาลัยฯ และ สมาคมฯ โดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
อนุมัติการเป็นสมาชิกก่อนวันที่ทาการเสนอชื่อ
3. ประกอบวิชาชีพเวชกรรมด้านเวชศาสตร์ครอบครัวอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน
4. ปฏิบัติงานประจาอยู่ที่หน่วยบริการปฐมภูมิ/หน่วยบริการเวชศาสตร์ครอบครัว (ได้แก่ รพ.สต./
รพช./ รพท./ รพศ./คลินิกหมอครอบครัว/ศูนย์บริการสาธารณสุข/คลินิกเวชศาสตร์ครอบครัว )
หรือเป็นอาจารย์แพทย์ ประจาภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว / เวชศาสตร์ชุมชน ของสถาบั น
ฝึกอบรมหลัก หรือ สถาบันสมทบ เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี
5. สาหรับสาขานวแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว (Young Family Doctor) จะต้องได้รับวุฒิบัตรฯ
(วว.) หรือหนังสืออนุมัติฯ (อว.) ระหว่างปี พ.ศ.2557-2561 และมีระยะเวลาปฏิบัติงานใน
หน่วยบริการบริการปฐมภูมิ (คลินิกหมอครอบครัว ) หรือเป็นอาจารย์แพทย์ประจาภาควิชาเวช
ศาสตร์ครอบครัว /เวชศาสตร์ชุมชน ของสถาบันฝึก อบรมหลัก หรือ สถาบั น สมทบ เป็ นเวลา
ติดต่อกัน 1 ปี ขึ้นไป
6. ทาคุณประโยชน์ให้แก่สังคมจนเป็นที่ยอมรับ
7. มิได้เป็นกรรมการบริหารราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ฯ สมาคมฯ หรืออนุกรรมการ
คัดเลือกแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดีเด่น วาระปัจจุบัน
คุณสมบัติจาเพาะเพิ่มเติมของผู้สมควรได้รับรางวัลแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดีเด่น ในแต่ละด้าน
ด้านวิชาการ
1. มีผลงานวิชาการในเชิงการพัฒนาระบบงานบริการ ระบบการเรียนการสอน การฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพให้กับนักศึกษาแพทย์ และสหวิชาชีพและทีมงานที่เกี่ยวข้อง
2. มีผลงานด้านวิชาการ ในเชิงเอกสารที่เป็น บทความ ตารา หนังสือ และงานวิจัยด้านบริการปฐมภูมิ
และเวชศาสตร์ครอบครัว รวมถึงการพัฒนาวิจัยทางด้านระบบบริการสุขภาพ
3. เป็นครูแพทย์ที่มีการพัฒนาตนเองให้ทันทั้งทางด้านการเรียนการสอน และด้านความรู้ความสามารถให้
ทันสมัยอยู่เสมอเป็นที่ยอมรับทั้งในและนอกสถาบัน
4. มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ และพัฒนาการเรียนรู้แก่บุคลากรและประชาชน
5. มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านต่างๆ ของสมาคมฯ ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวฯ และสห
วิชาชีพ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ด้านบริการ
มีผลงานในด้านการบริการเวชศาสตร์ครอบครัว/บริการปฐมภูมิทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
มีการพัฒนางานบริการในด้านปฐมภูมิและด้านเวชศาสตร์ครอบครัวให้ดีขึ้น
มีผลงานด้านเวชศาสตร์ครอบครัวในหน่วยบริการชุมชน พื้นที่พิเศษที่มีความซับซ้อน ยุ่งยาก
มีผลงานด้านบริการเป็นที่ยอมรับ เป็นแบบอย่าง เป็นผลงานที่สร้างแรงบันดาลใจ
เป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ร่วมงาน ผู้รับบริการ และชุมชน
มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านต่างๆ ของสมาคมฯ ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวฯ และกิจกรรม
ของสหวิชาชีพ
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1.
2.
3.
4.

ด้านนวแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว (Young Family Doctor)
มีผลงานในด้านการบริการเวชศาสตร์ครอบครัวที่เป็นการริเริ่มการพัฒนาทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
มีผลงานทางวิชาการทางด้านการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาแพทย์และสหวิชาชีพและทีมงานที่
เกี่ยวข้อง
ทาคุณประโยชน์ให้แก่สังคมจนเป็นที่ยอมรับ
มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านต่างๆ ของสมาคมฯ ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวฯ และสห
วิชาชีพ

ระยะเวลาดาเนินการ
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2562
กาหนดการดาเนินงาน
1. ประชาสัมพันธ์ทาง Website ของสมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวฯ และราช
วิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ฯ และหนังสือแจ้งถึง สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สานัก
สนับสนุนระบบสุข ภาพปฐมภูมิ (สสป.) สานักอนามัยกรุง เทพมหานคร ผู้ตรวจราชการ 13 เขต
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) และช่องทางสื่อสารอื่นๆ ที่เป็นไปได้
2. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาเสนอชื่อแพทย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม (ตั้ง แต่วันที่ 1 สิง หาคม
2562 ปิดรับการเสนอชื่อ วันที่ 31 สิงหาคม 2562) ส่งมาที่สมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป พร้อม
เอกสารผลงาน และรูปภาพ ตามแบบฟอร์มแนบ
3. ส านั ก งานฯ รวบรวมข้ อ มู ล และคณะอนุ ก รรมการคั ด เลื อ กแพทย์ เ วชศาสตร์ ค รอบครั ว ดี เ ด่ น ฯ
พิจารณาข้อมูล คัดกรองรายชื่อผู้ถูกเสนอใน เดือนกันยายน 2562
4. คณะอนุกรรมการฯ ลงดูพื้นที่ที่เป็นที่ปฏิบัติง านของผู้ที่ถูกเสนอชื่อ ที่ถูกคัดกรองเบื้องต้น เพื่อเก็บ
ข้อมูลเพิ่มเติม เดือนกันยายน – ตุลาคม 2562
5. คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาตัดสินคัดเลือก และประกาศผลการคัดเลือกแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
ดีเด่นรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประจาปี พ.ศ.2562 ต้น
เดือนพฤศจิกายน 2562
6. มอบรางวัลแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดีเด่นรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช
นครินทร์ ประจาปี พ.ศ.2562 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562
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