คําถามทีพ่ บบ่ อย
หลักสู ตรประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรมด้ านเวชศาสตร์ ครอบครัวการดูแลแบบประคับประคอง
1. หลักสู ตรนี่มีชื่ออย่ างเป็ นทางการว่ าอย่ างไร
ตอบ

หลักสู ตรเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรมด้านเวชศาสตร์ครอบครัวการบริ บาลแบบ

ประคับประคอง
2. เป็ นการฝึ กอบรมอนุสาขาต่ อยอด (Fellowship) ตามประกาศของแพทยสภาใช่ หรื อไม่
ตอบ

ไม่ใช่ เป็ นหลักสู ตรประกาศนียบัตรฯ เพื่อต่อยอดสําหรับแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวหรื อแพทย์เฉพาะ

ทางสาขาอื่นตามที่อนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ ประกาศ ที่ตอ้ งการเพิ่มพูนความรู ้และทักษะในด้านการดูแล
แบบประคับประคอง โดยได้รับการรับรองจากคณะอนุกรรมการกลางการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้านของแพทย
สภา และมีการบริ หารหลักสู ตรฯ ตามข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกประกาศนียบัตรในวิชาชีพ
เวชกรรม พ.ศ. 2560 โดยมีราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวฯ เป็ นผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรฯ
3. ระยะเวลาฝึ กอบรมเป็ นอย่ างไร
ตอบ

เป็ นหลักสู ตรเรี ยนเต็มเวลา 1 ปี

4. นอกจากแพทย์ สาขาเวชศาสตร์ ครอบครัวแล้ว แพทย์ สาขาใดบ้ างทีส่ ามารถสมัครหลักสู ตรฯ นีไ้ ด้
ตอบ

แพทย์เฉพาะทางสาขาหลักที่สามารถเข้ารับการอบรม ได้แก่ เวชศาสตร์ครอบครัว จิตเวชศาสตร์ รังสี

รักษาและมะเร็ งวิทยา อายุรศาสตร์และอนุสาขา วิสญ
ั ญีวิทยา สู ตินรี เวชวิทยา ศัลยศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิ ดิกส์ เวชศาสตร์ฟ้ื นฟู อายุรศาสตร์โรคเลือด (ตามประกาศราชวิทยาลัยฯ 25 ธค. 2561)
รวมทั้ง เวชศาสตร์ฉุกเฉิ น จักษุวิทยา และโสต ศอ นาสิ ก (ตามมติ อฝส. 11 กย. 2562)
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5. สาขานอกจากข้ อ 4 หรื อแพทย์ เวชปฏิบตั ทิ วั่ ไปสามารถสมัครได้ หรื อไม่
ตอบ

ตามข้อกําหนดด้านคุณสมบัติของแพทยสภา ในปัจจุบนั แพทย์ที่เข้ารับการอบรมต้องได้รับวุฒิบตั รหรื อ

หนังสื ออนุมตั ิมาแล้วเท่านั้น แพทย์เวชปฏิบตั ิทวั่ ไปหรื อแพทย์สาขาอื่นๆ นอกเหนือจากในข้อ 4 ยังไม่สามารถ
สมัครได้ และหากต้องการสมัครต้องผ่านการพิจารณารับรองจากคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ ก่อน
6. ประกาศนียบัตรมีอายุหรื อไม่
ตอบ

ประกาศนียบัตรฯ มีอายุ 5 ปี การต่ออายุจะเป็ นไปตามประกาศของราชวิทยาลัยฯ ต่อไป

7. รับสมัครอย่ างไรและช่ วงไหนบ้ าง
ตอบ

ติดตามและติดต่อสถาบันการฝึ กอบรมที่เปิ ดการฝึ กอบรมในปี นั้นๆ โดยจะดําเนินการ 2 ช่วง คล้ายกับ

การรับสมัครแพทย์ประจําบ้าน การรับสมัครรอบที่ 1 สิ้ นสุ ดวันที่ 30 พฤศจิกายน และรอบที่ 2 สิ้ นสุ ดวันที่ 31
มกราคม ของทุกปี
8. หากมีประสบการณ์ ด้านการดูแลแบบประคับประคองจะยื่นขอรับประกาศนียบัตรฯ ได้ หรื อไม่
ตอบ

เนื่องจากเป็ นสาขาใหม่ที่ยงั ไม่เคยเปิ ดการอบรมมาก่อน เพื่อวัตถุประสงค์ดา้ นการเพิม่ ศักยภาพการ

ฝึ กอบรมตามบทเฉพาะกาลในประกาศหลักสู ตรฯ ให้ผทู ้ ี่มีคุณวุฒิหรื อประสบการณ์ดา้ นการดูแลแบบ
ประคับประคองสามารถขอรับประกาศนียบัตรฯ นี้ได้โดยไม่ตอ้ งเข้ารับการฝึ กอบรมตามเงื่อนไขที่กาํ หนด ทั้งนี้
ต้องยืน่ เสนอความจํานงค์ให้แล้วเสร็ จภายในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566
9. ใครบ้ างทีส่ ามารถขอรับประกาศนียบัตรฯ ตามทีร่ ะบุในข้ อ 8 ได้
ตอบ แบ่งเป็ น 2 ประเภทหลัก ได้แก่
1. เป็ นผูท้ ี่สาํ เร็ จการฝึ กอบรมสาขาการบริ บาลผูป้ ่ วยแบบประคับประคองจากต่างประเทศที่เป็ นหลักสู ตร
เรี ยนเต็มเวลาอย่างน้อย 1 ปี
2. ผูท้ ี่มีประสบการณ์ดา้ นการดูแลแบบประคับประคองตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป และมีผลงานวิชาการในด้านนี้ตาม
ประกาศของราชวิทยาลัยฯ
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ผูส้ มัครทั้งสองกลุ่มต้องมีการทําเวชปฏิบตั ิดา้ นการบริ บาลผูป้ ่ วยแบบประคับประคองไม่ น้อยกว่ า 140 ชั่ว
โมง (ไม่ นับการอยู่เวรนอกเวลาราชการหรื อการเข้ าประชุมวิชาการ/ฝึ กอบรม) หรื อมีจํานวนผู้ป่วย
ประคับประคองทีไ่ ด้ ดูแลด้ วยตนเองอย่ างน้ อย 100 รายใน 1 ปี ที่ผา่ นมาก่อนการยีน่ ขอประกาศนียบัตรฯ
10. ผู้มีคุณสมบัตติ ามข้ อ 9 ต้ องสอบหรื อไม่
ตอบ

ขึ้นกับประเภทของผูส้ มัคร

1. หากสําเร็ จการฝึ กอบรมเต็มเวลาจากต่างประเทศที่มีระยะเวลาการฝึ กอบรมอย่างน้อย 1 ปี และมี
ประสบการณ์การปฏิบตั ิงานในประเทศไทยหลังจากสําเร็จการอบรมมา 1 ปี ขึ้นไป ไม่จาํ เป็ นต้องสอบสัมภาษณ์
แต่หากมีประสบการณ์นอ้ ยกว่า 1 ปี จําเป็ นต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
2. ส่ วนผูท้ ี่ตอ้ งการยืน่ ในประเภทที่ 2 ต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ทุกคน
11. ผลงานวิชาการทีส่ ามารถใช้ ยื่นเพื่อขอรับประกาศนียบัตรฯ หมายถึงอะไรบ้ าง
ตอบ

ผลงานวิชาการต้องเป็ นงานที่เกี่ยวข้องกับ Palliative care โดยอาจเป็ นงานวิจยั 1 เรื่ อง หรื อ บทความ

ทางวิชาการ 2 เรื่ อง หรื อ ตํารา/หนังสื อ 1 เล่ม ที่มีการเผยแพร่ ไม่เกิน 10 ปี ก่อนหน้าปี 2562 โดยผลงานทาง
วิชาการต้องได้รับการเผยแพร่ ในฐานข้อมูลที่กาํ หนดนี้เท่านั้นได้แก่
- ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ได้แก่ ERIC, MathSciNet, Pubmed, Scopus, Web of Science (เฉพาะใน
ฐานข้อมูล SCIE, SSCI และ AHCI เท่านั้น), JSTOR และ Project Muse
- ฐานข้อมูลระดับชาติ ได้แก่ ศูนย์ดชั นีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index- TCI)
เฉพาะวารสารที่มีชื่ออยูใ่ นกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2
12. หลังยื่นใบสมัครเพื่อขอรับประกาศนียบัตรฯ ทางราชวิทยาลัยฯ จะมีการดําเนินการต่ ออย่ างไร
ตอบ

ทางอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ จะพิจารณาคุณสมบัติของผูส้ มัครว่าเป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาํ หนด

หรื อไม่ กรณี ที่เป็ นการสมัครโดยใช้ผลงานวิชาการ จะมีคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิสามท่านพิจารณาคุณภาพ
ของผลงานวิชาการว่าเป็ นไปตามเกณฑ์หรื อไม่ ก่อนการประกาศผูท้ ี่ผา่ นการพิจารณาผลงานวิชาการ และจะต้อง
เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ต่อไป
(รายละเอียดอื่นๆ สามารถศึกษาได้จากประกาศราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย เรื่ องวิธีการยืน่ เสนอขอรับประกาศนียบัตร
ในวิชาชีพเวชกรรมด้านเวชศาสตร์ครอบครัวการบริ บาลแบบประคับประคอง)
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