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โครงการคัดเลือกแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดีเด่น 
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประจ าปี พ.ศ.2562 

 
หลักการและเหตุผล 
 แพทย์ผู้เช่ียวชาญสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวเป็นแพทย์ท่ีมีมีความส าคัญอย่างยิ่งในการขับเคล่ือน 
นโยบายการบริการสุขภาพ ของประเทศ  โดยเน้นการการท างานด้านเวชปฏิบัติครอบครัวและบริการปฐมภูมิ 
ท่ีเน้นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ต่อเนื่อง  ในการท างานของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวมีการปฏิบัติหน้าท่ี
ในหลายระดับท้ังส่วนของงานบริหาร ได้แก่การบริหารจัดการ ท้ังในโรงพยาบาลและในหน่วยบริการปฐมภูมิ 
ร่วมกับเครือข่าย งานบริการ เน้นการบริการเวชศาสตร์ครอบครัว  และบริการปฐมภูมิท่ีมีคุณภาพ   ด้าน
วิชาการ ได้แก่การสนับสนุนวิชาการแก่ทีมงาน และชุมชน งานวิจัย การพัฒนาระบบงาน รวมไปถึงการเป็น
อาจารย์ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเวชปฏิบัติครอบครัวแก่แพทย์  นักศึกษาแพทย์ และทีมสหสาขาวิชาชีพ    
 สมาคมแพทย์เวชปฏิบัติท่ัวไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย  ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ส านักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ (สสป.)ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข  จึงเห็นสมควรให้จัดท าโครงการคัดเลือกแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดีเด่นขึ้นเพื่อเป็นขวัญก าลังใจ
แก่แพทย์ผู้เช่ียวชาญด้านเวชศาสตร์ครอบครัว  และท าให้ สังคมได้รับรู้บทบาทหน้าท่ีของแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัวเพิ่มข้ึน รวมท้ังได้แบบอย่างท่ีดีของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวในการพัฒนาต่อไป 

ประเภทแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดีเด่น 
 มีทั้งหมด  3 ประเภท คือ  

1. ดีเด่นด้านวิชาการ หมายถึง การพัฒนางานทางด้านวิชาการ การพัฒนาระบบงาน การจัด
เรียนการสอน รวมถึงการท าผลงานทางวิชาการ งานวิจัย การเขียนหนังสือ เอกสาร ต ารา ท่ี
เป็นผลงาน ด้านเวชศาสตร์ครอบครัว  ระบบบริการปฐมภูมิ  และระบบสุขภาพ 

2. ดีเด่นด้านบริการ หมายถึงการจัดบริการ หรือให้บริการปฐมภูมิ บริการเวชศาสตร์ครอบครัว 
ท่ีมีคุณภาพ ตามบทบาทมาตรฐาน เป็นท่ีประทับใจหรือเป็นท่ียอมรับของผู้รับบริการ 
ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน รวมถึงการท างานกบัหน่วยงานอื่นๆ  เช่นองค์กรท้องถิ่น  ชุมชน 
ฯลฯ 

3.  ด้านนวแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว (Young Family Doctor) ไม่เน้นเรื่องอาย ุแต่เป็นแพทย์
เวชศาสตร์ครอบครัวรุ่นใหม ่(จบไม่เกิน 5 ปี)  ท่ีมีความกระตือรือร้น มีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดี มี
การพัฒนางานรับผิดชอบได้ดี และสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม หน่วยงานท่ีปฏิบัติงาน 

 
คุณสมบัติแพทย์ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อ 
     คุณสมบัติพื้นฐานทั่วไป คือ 

1. แพทย์ท่ีมีวุฒิการศึกษา วุฒิบัตร (วว.) หรือหนังสืออนุมัติ (อว.) สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว  
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2. เป็นสมาชิกสามัญของราชวิทยาลัยฯ และ สมาคมฯ โดยมีมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร 
อนุมัติการเป็นสมาชิกก่อนวันท่ีท าการเสนอช่ือ  

3. ประกอบวิชาชีพเวชกรรมด้านเวชศาสตร์ครอบครัวอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน 
4. ปฏิบัติงานประจ าอยู่ท่ีหน่วยบริการปฐมภูมิ/หน่วยบริการเวชศาสตร์ครอบครัว (ได้แก่  รพ.สต./ 

รพช./ รพท./ รพศ./คลินิกหมอครอบครัว/ศูนย์บริการสาธารณสุข/คลินิกเวชศาสตร์ครอบครัว ) 
หรือเป็นอาจารย์แพทย์ ประจ าภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว/ เวชศาสตร์ชุมชน ของสถาบัน
ฝึกอบรมหลัก หรือ สถาบันสมทบ เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี  

5. ส าหรับสาขานวแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว (Young Family Doctor) จะต้องได้รับวุฒิบัตรฯ 
(วว.) หรือหนังสืออนุมัติฯ (อว.) ระหว่างปี พ.ศ.2557-2561 และมีระยะเวลาปฏิบัติงานใน
หน่วยบริการบริการปฐมภูมิ (คลินิกหมอครอบครัว) หรือเป็นอาจารย์แพทย์ประจ าภาควิชาเวช
ศาสตร์ครอบครัว/เวชศาสตร์ชุมชน ของสถาบันฝึกอบรมหลัก หรือ สถาบันสมทบ เป็นเวลา
ติดต่อกัน 1 ปี ขึ้นไป 

6. ท าคุณประโยชน์ให้แก่สังคมจนเป็นท่ียอมรับ 
7. มิได้เป็นกรรมการบริหารราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ฯ  สมาคมฯ หรืออนุกรรมการ

คัดเลือกแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดีเด่น วาระปัจจุบัน 
 

 คุณสมบัติจ าเพาะเพิ่มเติมของผู้สมควรได้รับรางวัลแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดีเด่น ในแต่ละด้าน 
 ด้านวิชาการ 

1. มีผลงานวิชาการในเชิงการพัฒนาระบบงานบริการ ระบบการเรียนการสอน การฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพให้กับนักศึกษาแพทย์ และสหวิชาชีพและทีมงานท่ีเกี่ยวข้อง 

2. มีผลงานด้านวิชาการ ในเชิงเอกสารที่เป็น บทความ ต ารา หนังสือ และงานวิจัยด้านบริการปฐมภูมิ 
และเวชศาสตร์ครอบครัว รวมถึงการพัฒนาวิจัยทางด้านระบบบริการสุขภาพ  

3. เป็นครูแพทย์ท่ีมีการพัฒนาตนเองให้ทันท้ังทางด้านการเรียนการสอน และด้านความรู้ความสามารถให้
ทันสมัยอยู่เสมอเป็นที่ยอมรับท้ังในและนอกสถาบัน 

4. มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ และพัฒนาการเรียนรู้แก่บุคลากรและประชาชน 
5. มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านต่างๆ ของสมาคมฯ ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวฯ  และสห

วิชาชีพ 
 
ด้านบริการ 

1. มีผลงานในด้านการบริการเวชศาสตร์ครอบครัว/บริการปฐมภูมิท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ  
2. มีการพัฒนางานบรกิารในด้านปฐมภูมิและด้านเวชศาสตร์ครอบครัวให้ดีขึ้น 
3. มผีลงานด้านเวชศาสตร์ครอบครัวในหน่วยบริการชุมชน พื้นท่ีพิเศษท่ีมีความซับซ้อน ยุ่งยาก  
4. มผีลงานด้านบริการเป็นท่ียอมรับ  เป็นแบบอย่าง  เป็นผลงานท่ีสร้างแรงบันดาลใจ 
5. เป็นผู้ท่ีมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ร่วมงาน ผู้รับบริการ และชุมชน 
6. มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านต่างๆ ของสมาคมฯ ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวฯ  และกิจกรรม

ของสหวิชาชีพ 
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ด้านนวแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว (Young Family Doctor)  
1. มีผลงานในด้านการบริการเวชศาสตร์ครอบครัวท่ีเป็นการริเริ่มการพัฒนาท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ  
2. มีผลงานทางวิชาการทางด้านการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาแพทย์และสหวิชาชีพและทีมงานท่ี

เกี่ยวข้อง 
3. ท าคุณประโยชน์ให้แก่สังคมจนเป็นที่ยอมรับ 
4. มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านต่างๆ ของสมาคมฯ ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวฯ  และสห

วิชาชีพ 
  
ระยะเวลาด าเนินการ 
 ต้ังแต่วันท่ี 1 สิงหาคม 2562 ถึง วันท่ี 31 ตุลาคม 2562 
 
ก าหนดการด าเนินงาน 

1. ประชาสัมพันธ์ทาง Website  ของสมาคมแพทย์เวชปฏิบัติท่ัวไป/เวชศาสตร์ครอบครัวฯ     และราช
วิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวฯ และหนังสือแจ้งถึงส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส านัก
สนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ (สสป.)  ส านักอนามัยกรุงเทพมหานคร ผู้ตรวจราชการ 13 เขต 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) และช่องทางส่ือสารอื่นๆ ท่ีเป็นไปได้   

2. ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง พิจารณาเสนอช่ือแพทย์ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม (ต้ังแต่วันท่ี 1 สิงหาคม 
2562 ปิดรับการเสนอชื่อ วันที่ 31 สิงหาคม 2562) ส่งมาท่ีสมาคมแพทย์เวชปฏิบัติท่ัวไป พร้อม
เอกสารผลงาน และรูปภาพ ตามแบบฟอร์มแนบ 

3. ส านักงานฯ รวบรวมข้อมูล และคณะอนุกรรมการคัดเลือกแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดีเด่นฯ 
พิจารณาข้อมูล คัดกรองรายช่ือผู้ถูกเสนอใน เดือนกันยายน 2562  

4. คณะอนุกรรมการฯ ลงดูพื้นท่ีท่ีเป็นท่ีปฏิบัติงานของผู้ท่ีถูกเสนอช่ือ ท่ีถูกคัดกรองเบื้องต้น เพื่อเก็บ
ข้อมูลเพิ่มเติม เดือนกันยายน – ตุลาคม 2562  

5. คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาตัดสินคัดเลือก และประกาศผลการคัดเลือกแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
ดีเด่นรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประจ าปี พ.ศ.2562 ต้น
เดือนพฤศจิกายน 2562 

6. มอบรางวัลแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดีเด่นรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช
นครินทร์ ประจ าปี พ.ศ.2562 วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2562 

  


