ประกาศราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย
ฉบับที่ 12 / ๒๕๖๓
เรื่อง การต่ออายุประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรมด้านเวชศาสตร์ครอบครัวการบริบาลแบบประคับประคอง
-----------------------------------------จากข้อบังคับ แพทยสภาว่าด้วยหลัก เกณฑ์ การออกประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐ ก าหนดให้
ประกาศนียบัตรในวิชาชีพ เวชกรรมฯ มีอ ายุตามที่ กาหนดไว้ในเกณฑ์ห ลัก สูตรฯ แต่ไม่ เกิ นห้าปี และให้ต่ออายุได้ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่ อ นไขที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์ หลัก สูตรนั้น ทางอนุก รรมการฝึกอบรมและสอบฯ ได้ มี ม ติก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการต่ออายุประกาศนียบัตรฯ ดังนี้
คุณสมบัติผู้ขอยื่นต่ออายุประกาศนียบัตรฯ
๑. ต้องเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม และวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชานาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภาในสาขาใดสาขาหนึ่ง ตามประกาศของราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
แห่งประเทศไทย ที่กาหนดไว้ในเกณฑ์หลักสูตรฯ
๒. เป็นผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรมด้านเวชศาสตร์ครอบครัวการบริบาลแบบประคับประคองจาก
แพทยสภา และประกาศนียบัตรฯ ต้องยังไม่หมดอายุหรือหมดอายุแล้วแต่ไม่เกิน ๖ เดือน
๓. มีจานวนชั่วโมงในการปฏิบัติงานด้านการดู แลแบบประคับประคอง ไม่ต่ากว่า ๗๐๐ ชั่วโมงใน ๕ ปีที่ผ่านมานับจนถึง
วันที่ขอยื่นต่ออายุประกาศนียบัตรฯ โดยมีการรับรองจากผู้บังคับบัญชา/หัวหน้าหน่วยงาน
๔. มีการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ หรือความสามารถทางวิชาชีพด้านการดูแลแบบประคับประคองอย่างน้อย ๕๐ หน่วย
ใน ๕ ปีที่ผ่านมานับจนถึงวันที่ขอยื่นต่ออายุประกาศนียบัตรฯ การคิดจานวนหน่วยของกิจกรรมทางวิชาการแต่ละประเภท
ให้เป็นไปตามรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้
วิธีการในการยื่นต่ออายุประกาศนียบัตรฯ
๑. ให้ผู้ที่ต้องการยื่นต่ออายุใบประกาศนียบัตรฯ กรอกข้อมูลในแบบเสนอขอต่ออายุประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรมฯ
พร้อมแนบเอกสารและหลักฐานแสดงข้อมูลการปฏิบัติงาน การเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ หรือความสามารถทางวิชาชีพ
ด้านการดูแลแบบประคับประคอง ตามที่ระบุไว้ข้างต้น พร้อมลงชื่อรับรองสาเนาทุกฉบับ แล้วส่งมาที่ราชวิทยาลัยแพทย์
เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย โดยสามารถยื่นล่วงหน้าไม่เกิน ๖ เดือนก่อนวันสิ้นอายุของประกาศนียบัตรฯ
๒. ทางอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ จะทาการพิจารณาเอกสารและหลักฐานของผู้ยื่น และแจ้งผลการพิจารณาภายใน
ระยะเวลา ๓ เดือนหลังวันยื่นขอต่ออายุประกาศนียบัตรฯ
ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

(ผศ.นพ.อภินันท์ อร่ามรัตน์)
ประธานราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย
๑

กิจกรรมการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ หรือความสามารถทางวิชาชีพ ที่สามารถใช้ประกอบการยื่นขอต่ออายุประกาศนียบัตรฯ
ประกอบไปด้วยกิจกรรมทั้งหมด 10 กลุ่มกิจกรรม ได้แก่
กิจกรรม
กิจกรรมกลุ่มที่ 1 การประชุมวิชาการ

ตัวอย่างกิจกรรม
การประชุมวิชาการประจาปี การอบรม
ฟื้นฟูวิชาการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ
การสัมมนาทางวิชาการ การประชุม
วิชาการระหว่างโรงพยาบาล
(Interhospital conference) การ
ประชุมวิชาการระหว่างภาควิชา
(Interdepartmental conference) การ
ทบทวนหัวข้อทางการแพทย์ (Topic
review) การประชุมอภิปรายผู้ป่วย
น่าสนใจ (Interesting case
conference) สโมสรวารสาร (Journal
club) การเรียนบทเรียนออนไลน์
กิจกรรมกลุ่มที่ 2 การตีพิมพ์ผลงานวิชาการ
การตีพิมพ์บทความ/งานวิจัยในวารสาร
ทางการแพทย์ ทั้งภายในประเทศหรือ
ต่างประเทศ
กิจกรรมกลุ่มที่ 3 การเขียนตารา
การเขียนตาราที่มีการใช้ในการเรียนการ
สอนของหลักสูตรระดับปริญญาหรือหลัง
ปริญญา
กิจกรรมกลุ่มที่ 4 การนาเสนอผลงานทางวิชาการ การนาเสนอผลงานทางวิชาการทั้งในการ
ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ ผลงาน
การพัฒนาคุณภาพงานด้านการดูแลแบบ
ประคับประคอง
กิจกรรมกลุ่มที่ 5 การเป็นกรรมการสอบ
การเป็นกรรมการสอบภายในของสถาบัน
หรือการสอบเพื่อประกาศนียบัตรฯ ของ
ราชวิทยาลัยฯ
กิจกรรมกลุ่มที่ 6 การออกข้อสอบ
กิจกรรมกลุ่มที่ 7 การทา CPG

กิจกรรมกลุ่มที่ 8 การจัดการอบรม

การออกข้อสอบภายในของสถาบัน หรือ
การสอบเพื่อประกาศนียบัตรฯ ของราช
วิทยาลัย
ทา Clinical practice guideline (CPG)
ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลแบบ
ประคับประคองทั้งในระดับของหน่วยงาน
หรือระดับชาติ
การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร หรือให้
ความรู้กับประชาชนด้านการดูแลแบบ
ประคับประคอง

๒

วิธีการการคิดหน่วย
ผู้เข้าร่วมได้หน่วยคิดเป็นชั่วโมงเป็นฐาน
โดยคิด 1 หน่วยต่อ 1 ชั่วโมง
วิทยากรคิด 5 หน่วยต่อคาบ/หัวข้อการ
บรรยาย

งานวิจัยและบทความที่ได้ตีพิมพ์ ชื่อแรก
ฉบับละ 10 หน่วย ชื่ออื่นฉบับละ 5 หน่วย
ตาราบทละ 5 หน่วยต่อแพทย์ 1 ท่าน ไม่
เกิน 2 ท่านต่อ 1 บท
การนาเสนอผลงานผู้นาเสนอได้ 10
หน่วย/การนาเสนอ
กรรมการคุมสอบ เช่น OSCE/Oral
exam/MiniCEX ได้ครั้งละ 3 หน่วย
เป็นกรรมการตรวจรายงานผู้ป่วยของ
แพทย์ที่เข้าอบรมได้ 3 หน่วยต่อรายงาน 1
ฉบับ
OSCE/SAQ/CRQ ได้ข้อละ 2 หน่วย
MCQ ได้ข้อละ 0.5 หน่วย
คิด 5 หน่วยต่อชิ้น ไม่เกิน 2 ท่านต่อ 1
ชิน้
กรณีอบรมบุคลากรคิด 5 หน่วยต่อคาบ/
หัวข้อการสอน

กรณีอบรมประชาชนคิด 1 หน่วยต่อชั่วโมง
กรณีที่เป็นสื่อการให้ความรู้
หากเป็นแผ่นพับคิด 2 หน่วยต่อชิ้นไม่เกิน
2 ท่านต่อ 1 ชิ้น
คู่มือ/หนังสือมากกว่า 10 หน้า (หากไม่ถึง
ให้คิดเป็นแผ่นพับ) คิด 5 หน่วยต่อชิ้นไม่
เกิน 2 ท่านต่อ 1 ชิ้น
กิจกรรมกลุ่มที่ 9 การจัด E-learning

การจัดทาบทเรียนออนไลน์ ด้าน
Palliative care

กิจกรรมกลุ่มที่ 10 Editorial review

การกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ/
บรรณาธิการ (Editorial peer review)
ทั้งในวารสารภายในประเทศหรือ
ต่างประเทศ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563

๓

ผูส้ อน/สร้างบทเรียนได้ 5 หน่วยต่อ 1
module ที่มีคาถามหลังเรียนอย่างน้อย 5
ข้อ
2 หน่วยต่อชิ้น

