
 

 

 

 

 

 

 

โครงการคดัเลือกแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดีเด่น 

 รางวลัสมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวฒันา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประจ าปี พ.ศ. 2564 

หลกัการและเหตุผล 

 แพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว   เป็นแพทยท่ี์มีความส าคญัอย่างยิ่งในการขบัเคล่ือน
นโยบายการบริการสุขภาพของประเทศ โดยเนน้การท างานดา้นเวชศาสตร์ครอบครัว และบริการปฐมภูมิ ท่ี
เนน้การดูแลสุขภาพแบบองคร์วมต่อเน่ืองในการท างานของแพทยเ์วชศาสตร์ครอบครัว มีการปฏิบติัหน้าท่ี
ในหลายระดบั ทั้งส่วนของงานบริหาร ไดแ้ก่  การบริหารจดัการทั้งในโรงพยาบาลและในหน่วยบริการปฐม
ภูมิ ร่วมกบัเครือข่ายงานบริการ เน้นการบริการเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการปฐมภูมิท่ีมีคุณภาพ  ดา้น
วิชาการไดแ้ก่ การสนบัสนุนวิชาการแก่ทีมงานและชุมชน งานวิจยั การพฒันาระบบงาน รวมไปถึงการเป็น
อาจารยใ์นการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเวชปฏิบัติครอบครัวแก่แพทย์ นักศึกษาแพทย ์และทีมสหสาขา
วิชาชีพ 

 สมาคมแพทยเ์วชปฏิบติัทัว่ไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย ราชวิทยาลยัแพทยเ์วชศาสตร์
ครอบครัวแห่งประเทศไทย โครงการแพทยช์นบทคืนถ่ิน “แพทยเ์วชศาสตร์ครอบครัว” ร่วมกับ ส านัก
สนบัสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ (สสป.) ส านกัปลดักระทรวงสาธารณสุข จึงเห็นสมควรให้จดัท าโครงการ
คดัเลือกแพทยเ์วชศาสตร์ครอบครัวดีเด่นข้ึนเพื่อเป็นขวญัก าลงัใจแก่แพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญด้านเวชศาสตร์
ครอบครัว และท าใหส้งัคมไดรั้บรู้บทบาทหนา้ท่ีของแพทยเ์วชศาสตร์ครอบครัวเพ่ิมข้ึน รวมทั้งไดแ้บบอย่าง
ท่ีดีของแพทยเ์วชศาสตร์ครอบครัวในการพฒันาต่อไป 

ประเภทแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดเีด่น 

มทีั้งหมด 3 ประเภท คอื 

1. ดีเด่นดา้นวิชาการ  หมายถึง  การพฒันางานทางดา้นวิชาการ  การพฒันาระบบงาน  การจดัการ
เรียนการสอน  รวมถึงการท าผลงานวิชาการ  งานวิจยั การเขียนหนังสือ เอกสาร  และต ารา ท่ีเป็น
ผลงานดา้นเวชศาสตร์ครอบครัว ระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพ 

2. ดีเด่นดา้นบริการ หมายถึง การจดับริการหรือให้บริการปฐมภูมิ  บริการเวชศาสตร์ครอบครัวท่ีมี
คุณภาพ ตามบทบาทมาตรฐาน เป็นท่ีประทบัใจหรือเป็นท่ียอมรับของผูรั้บบริการ ผูบ้งัคบับญัชา 
เพื่อนร่วมงาน รวมถึงการท างานกบัหน่วยงานอ่ืนๆ เช่น องคก์รทอ้งถ่ิน ชุมชน ฯลฯ 



 

 

3. ดา้นนวแพทยเ์วชศาสตร์ครอบครัว (Young Family Doctor) ไม่เน้นเร่ืองอายุ แต่เป็นแพทยเ์วช
ศาสตร์ครอบครัวรุ่นใหม่  (จบไม่เกิน  5  ปี)  ท่ีมีความกระตือรือร้น  มีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี  มีการ
พฒันางานรับผดิชอบไดดี้ และสร้างคุณประโยชน์ต่อสงัคม หน่วยงานท่ีปฏิบติังาน 

 

คุณสมบัตแิพทย์ที่สมควรได้รับการเสนอช่ือ 

คุณสมบัตพิืน้ฐานทั่วไป คอื  

1. แพทยท่ี์มีวุฒิการศึกษา วุฒิบตัร (วว.) หรือหนงัสืออนุมติั (อว.) สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว 

2. เป็นสมาชิกสามญัของราชวิทยาลยัฯ และ/หรือ สมาคมฯ โดยมีมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร
อนุมติัการเป็นสมาชิกก่อนวนัท่ีท าการเสนอช่ือ  

3. ประกอบวิชาชีพเวชกรรมดา้นเวชศาสตร์ครอบครัวอยา่งต่อเน่ืองถึงปัจจุบนั 

4. ปฏิบติังานประจ าอยู่ท่ีหน่วยบริการปฐมภูมิ/หน่วยบริการเวชศาสตร์ครอบครัว (ไดแ้ก่ รพ.สต./
รพช./ รพท./ รพศ./คลินิกหมอครอบครัว/ศูนยบ์ริการสาธารณสุข/คลินิกเวชศาสตร์ครอบครัว) 
หรือเป็นอาจารยแ์พทย์ ประจ าภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว /เวชศาสตร์ชุมชน ของสถาบัน
ฝึกอบรมหลกั หรือ สถาบนัสมทบ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เป็นเวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่า 3 ปี 

5. ส าหรับสาขานวแพทยเ์วชศาสตร์ครอบครัว (Young Family Doctor) จะตอ้งไดรั้บวุฒิบตัรฯ (วว.) 
หรือหนงัสืออนุมติั (อว.) ระหว่างปี พ.ศ. 2559 - 2563 และมีระยะเวลาปฏิบติังานในหน่วยบริการ
ปฐมภูมิ (คลินิกหมอครอบครัว) หรือเป็นอาจารยแ์พทยป์ระจ าภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว /     
เวชศาสตร์ชุมชน ของสถาบนัฝึกอบรมหลกั หรือ สถาบนัสมทบ เป็นเวลาอยา่งนอ้ย 1 ปี 

6. ท าคุณประโยชน์ใหแ้ก่สงัคมจนเป็นท่ียอมรับ 

7. มิไดเ้ป็นอนุกรรมการคดัเลือกแพทยเ์วชศาสตร์ครอบครัวดีเด่นในวาระปัจจุบนั 

 

คุณสมบัตจิ าเพาะเพิม่เตมิของผู้สมควรได้รับรางวลัแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดเีด่น ในแต่ละด้าน 

1. ด้านวชิาการ 

1. มีผลงานวิชาการในเชิงการพฒันาระบบงานบริการ ระบบการเรียนการสอน การฝึกอบรมพฒันา
ศกัยภาพใหก้บันกัศึกษาแพทย ์และสหวิชาชีพและทีมงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. มีผลงานดา้นวิชาการในเชิงเอกสารท่ีเป็น บทความ ต ารา หนงัสือ และงานวิจยัดา้นบริการปฐมภูมิ
และเวชศาสตร์ครอบครัว รวมถึงการพฒันาวิจยัทางดา้นระบบบริการสุขภาพ 

3. เป็นครูแพทย์ท่ี มีการพัฒนาตนเองให้ทันทั้ งทางด้านการเรียนการสอน และด้านความรู้
ความสามารถใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ เป็นท่ียอมรับทั้งในและนอกสถาบนั 

4. มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ และพฒันาการเรียนรู้แก่บุคลากรและประชาชน 



 

 

5. มีส่วนร่วมในกิจกรรมดา้นต่างๆ ของสมาคมแพทยเ์วชปฏิบติัทัว่ไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่ง
ประเทศไทย ราชวิทยาลยัแพทยเ์วชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย และสหวิชาชีพ  

6. มีการแสดงออกถึงความเป็นผูน้  าและโนม้นา้วใหม้ีการเปล่ียนแปลง พฒันางานในทิศทางท่ีดีข้ึน  

 

2. ด้านบริการ   

1. มีผลงานในดา้นการบริการเวชศาสตร์ครอบครัว/บริการปฐมภูมิทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

2. มีการพฒันางานบริการในดา้นปฐมภูมิและดา้นเวชศาสตร์ครอบครัวใหดี้ข้ึน 

3. มีการพฒันางานบริการดา้นการส่งเสริม ป้องกนั ควบคุมโรค และดูแลรักษาผูติ้ดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 

4. มีผลงานดา้นเวชศาสตร์ครอบครัวในหน่วยบริการชุมชน พ้ืนท่ีพิเศษท่ีมีความซบัซอ้นยุง่ยาก 

5. มีผลงานดา้นบริการเป็นท่ียอมรับ เป็นแบบอยา่ง เป็นผลงานท่ีสร้างแรงบนัดาลใจ 

6. เป็นผูท่ี้มีมนุษยสมัพนัธท่ี์ดีต่อผูร่้วมงาน ผูรั้บบริการ ชุมชน และภาคีภาคส่วนอ่ืนๆ 

7. มีส่วนร่วมในกิจกรรมดา้นต่างๆ ของสมาคมแพทยเ์วชปฏิบติัทัว่ไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่ง
ประเทศไทย ราชวิทยาลยัแพทยเ์วชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย และกิจกรรมของสห
วิชาชีพ 

8. มีการแสดงออกถึงความเป็นผูน้  าและโนม้นา้วใหม้ีการเปล่ียนแปลง พฒันางานในทิศทางท่ีดีข้ึน 
 

3. ด้านนวแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว (Young Family Doctor) 

1. มีผลงานในดา้นการบริการเวชศาสตร์ครอบครัวท่ีเป็นการริเร่ิมการพฒันาทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ 

2. มีผลงานทางวิชาการทางดา้นการเรียนการสอนใหก้บันกัศึกษาแพทยแ์ละสหวิชาชีพและทีมงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

3. ท าคุณประโยชน์ใหแ้ก่สงัคมจนเป็นท่ียอมรับ 
4. มีส่วนร่วมในกิจกรรมดา้นต่างๆ ของสมาคมแพทยเ์วชปฏิบติัทัว่ไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่ง

ประเทศไทย ราชวิทยาลยัแพทยเ์วชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย และสหวิชาชีพ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2564 ถึง วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2564 

 

 



 

 

ก าหนดการด าเนนิงาน 

1. ประชาสัมพนัธ์ทาง Website ของสมาคมแพทยเ์วชปฏิบติัทัว่ไป/เวชศาสตร์ครอบครัวฯ และราช
วิทยาลยัแพทยเ์วชศาสตร์ครอบครัวฯ และหนังสือแจง้ถึงส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข 
ส านกัสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ (สสป.) ส านักอนามยักรุงเทพมหานคร ผูต้รวจราชการ 13 
เขต ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั (สสจ.) ส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สมาคม
คลินิกชุมชนอบอุ่น สถาบันการฝึกอบรมในสังกดัต่างๆ ดา้นเวชศาสตร์ครอบครัว และช่องทาง
ส่ือสารอ่ืนๆ ท่ีเป็นไปได ้

2. แนวทางการเสนอช่ือแพทยเ์พื่อพิจารณารับการคดัเลือก  

2.1 สามารถเสนอช่ือไดด้ว้ยตนเอง โดยใหม้ีผูใ้หก้ารสนบัสนุนลงนามรับรองอยา่งนอ้ย 2 คน 

2.2 ใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง พิจารณาเสนอช่ือแพทยท่ี์มีคุณสมบติัเหมาะสม 

2.3 ใหก้รรมการหรือเครือข่ายปฐมภูมิ เสนอช่ือแพทยท่ี์มีคุณสมบติัเหมาะสม 

3. เสนอช่ือแพทย ์ตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2564 ปิดรับการเสนอช่ือ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 ส่งมาท่ี
สมาคมแพทยเ์วชปฏิบติัทัว่ไป พร้อมเอกสารผลงาน และรูปภาพ ตามแบบฟอร์มแนบ 

4. ส านักงานฯ รวบรวมข้อมูล และคณะอนุกรรมการคัดเลือกแพทยเ์วชศาสตร์ครอบครัวดีเด่นฯ 
พิจารณาขอ้มลู คดักรองรายช่ือผูถ้กูเสนอใน เดือนตุลาคม 2564 

5. คณะอนุกรรมการฯ ลงดูพ้ืนท่ีท่ีเป็นท่ีปฏิบติังานของผูท่ี้ถูกเสนอช่ือ ท่ีถูกคดักรองเบ้ืองตน้ เพื่อเก็บ
ขอ้มลูเพ่ิมเติม เดือนตุลาคม- พฤศจิกายน 2564 (หากสถานการณ์โควิด-19 คล่ีคลาย) 

6. คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาตดัสินคดัเลือก และประกาศผลการคดัเลือกแพทยเ์วชศาสตร์ครอบครัว
ดีเด่นรางวลัสมเด็จเจา้ฟ้ากัลยาณิวฒันา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประจ าปี พ.ศ. 2564 
ภายในสปัดาห์สุดทา้ยของเดือนพฤศจิกายน 2564 

7. มอบรางวลัแพทยเ์วชศาสตร์ครอบครัวดีเด่น รางวลัสมเด็จเจา้ฟ้ากลัยาณิวฒันา กรมหลวงนราธิวาส     
ราชนครินทร์ ประจ าปี พ.ศ. 2564 ในวนัพิธีมอบหนังสืออนุมติัและวุฒิบัตรฯ สาขาเวชศาสตร์
ครอบครัว ประจ าปี 2564 ในเดือนพฤศจิกายน 2564 (วนัเวลาท่ีแน่นอนจะแจง้ใหท้ราบต่อไป) 

 
 


