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การปฏิบัติงาน
เพื่อการสอบวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตรครอบครัว
ราชวิทยาลัยแพทยเวชศาสตรครอบครัวแหงประเทศไทย พ.ศ.2552

บทนํา
เนื่องจากระบบบริการสุขภาพในประเทศไทย มีการเปลี่ยนแปลงอยางมหาศาลภายใตโครงการหลักประกัน

สุขภาพถวนหนา พ.ศ. 2544 ซึ่งทําใหมีการครอบคลุมการใหบริการฟรีแกประชาชน 47.7 ลานคนทั่วประเทศ โดย
ประชาชนตองเขารับบริการในระดับบริการปฐมภูมิกอนตามการลงทะเบียนในพื้นที่ เปนการสรางความตองการและ
กระตุนการเขาถึงบริการทางการแพทยและสาธารณสุข มีผูปวยไปรับบริการมากกวาจํานวนแพทยและบุคลากรที่มีอยู
อยางจํากัด มีผลกระทบที่เกิดขึ้น ไดแก การเกิดภาระงานเกินกําลังการใหบริการ คุณภาพการใหบริการ การตองให
ผูเชี่ยวชาญสาขาตางๆ ในระดับทุติยภูมิและตติยภูมิไปชวยการบริการในงานบริการระดับปฐมภูมิ มีแพทยและ
บุคลากรลาออกจากระบบราชการมากขึ้น เกิดการขาดแคลนแพทยและบุคลากรเปนวงจร ประกอบกับแพทยที่
เชี่ยวชาญระดับปฐมภูมิ คือ แพทยเวชศาสตรครอบครัวที่ผานการฝกอบรมแพทยประจําบานสาขาเวชศาสตรครอบครัว
ตั้งแต พ.ศ.2542-2551 ยังมีจํานวนนอย ประมาณ 250 คน ในป พ.ศ. 2552 มีแพทยสมัครเรียนแพทยประจําบานลดลง
มากเพียง 16 คน จากโควตาการฝกอบรมแพทยประจําบาน 138 ตําแหนง (รอยละ 11.59)

นอกจากนั้นในสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลง พบวาปญหาสุขภาพของประชาชนมีแนวโนม
เปลี่ยนแปลงจากโรคเฉียบพลันไปเปนปญหาโรคเรื้อรัง ปญหาความเครียด ปญหาดานจิตใจ ครอบครัวและสังคมที่เพิ่ม
ความซับซอนมากขึ้น ซึ่งตองการบริการสุขภาพที่มีความตอเนื่อง และการบริบาลสุขภาพที่คํานึงถึงสภาพจิตใจ และ
บริบทสังคมที่ครอบคลุมมากขึ้น

ในป พ.ศ. 2551 ประเทศไทยมีประชากรประมาณ 64 ลานคน การคํานวณจากสัดสวนแพทยตอประชากร   
1:10,000 ประเทศไทยจําเปนตองมีแพทยสาขาเวชศาสตรครอบครัวที่ทํางานในระดับบริการปฐมภูมิถึง 6,400 คน 
แสดงใหเห็นวาประเทศไทยยังขาดแพทยเวชศาสตรครอบครัวจํานวนมากทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพไมเพียงพอกับ
ความตองการของประเทศ

ราชวิทยาลัยแพทยเวชศาสตรครอบครัวแหงประเทศไทย  กระทรวงสาธารณสุข และสํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ เล็งเห็นความสําคัญของปญหา จึงไดรวมกันกําหนดยุทธศาสตรเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพระดับ
ปฐมภูมิใหเปนระบบบริการที่เขมแข็งครอบคลุมประชาชนคนไทยอยางทั่วถึง เพื่อเปนหลักประกันการเขาถึงบริการ
สุขภาพที่มีคุณภาพ ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาวิจัยของศาสตราจารย  Barbara Starfield  แหงมหาวิทยาลัย John 
Hopkins ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่พบวาประเทศที่มีระบบบริการปฐมภูมิที่เขมแข็งจะมีผลลัพธดานสุขภาพดีกวาประเทศ
ที่มีระบบบริการปฐมภูมิที่ออนแอ (Starfield, 2006) นอกจากนี้องคการอนามัยโลก องคการแพทยเวชศาสตรครอบครัว
โลกและภาคีประเทศตางๆทั่วโลกตางยอมรับวาจําเปนตองรื้อฟนและพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิใหเขมแข็งมากขึ้น 
หากตองการบรรลุพันธะกรณีเรื่องเปาหมายแหงสหัสวรรษของสหประชาชาติ (Millennium Development Goals)       
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การพัฒนาบริการปฐมภูมิใหมีคุณภาพและเปนที่พึ่งของประชาชนไดตองอาศัยทีมบุคลากรที่มีความรูความสามารถ
และมีทัศนคติที่สอดคลองกับปรัชญาแนวคิดการบริการปฐมภูมิ 

นอกจากนั้น ตามขอบังคับแพทยสภาวาดวย หลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติ และวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู
ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2552 หมวด 3 การฝกอบรมและการปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร 
ฯลฯ  ในสาขาประเภทที่ 1 และ 2 (สาขาประเภทที่ 1 มีสาขาเวชศาสตรครอบครัวรวมอยูดวย) โดยผูปฏิบัติงานในสาขาใด
สามารถยื่นคํารองขอสอบวุฒิบัตรในสาขาที่ปฏิบัติงานนั้นไดตามเงื่อนไขขอบังคับแพทยสภาฯ ดังกลาว

ดังนั้น ราชวิทยาลัยแพทยเวชศาสตรครอบครัวแหงประเทศไทย จึงสนับสนุนใหแพทยที่ปฏิบัติงานในระดับ
ปฐมภูมิไดมีโอกาสเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานดานเวชศาสตรครอบครัวอยางมีระบบ สามารถบริหารจัดการดูแล
ชุมชนไดอยางมีคุณภาพประสิทธิภาพ และประสิทธิผล รวมทั้งอยูในชุมชนนั้นดวยความภาคภูมิใจและมีความมั่นคง
ในชีวิต ราชวิทยาลัยแพทยเวชศาสตรครอบครัวแหงประเทศไทย จึงไดจัดทําแนวทางการปฏิบัติงานในสาขาเวช
ศาสตรครอบครัว เพื่อใหสอดคลองกับทิศทางการปฏิรูประบบบริการสุขภาพ เงื่อนไขบริบทของสังคม และความ
ตองการของผูใชบริการ และทําใหเกิดคุณคาของความเปนแพทยเวชศาสตรครอบครัวที่ชัดเจน

การปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตรฯ สาขาเวชศาสตรครอบครัว ตองใชควบคูกับหลักสูตรการฝกอบรมแพทย
ประจําบานสาขาเวชศาสตรครอบครัว ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2548 ของราชวิทยาลัยแพทยเวชศาสตรครอบครัวแหง
ประเทศไทย ขอกําหนดใดๆ ที่ไมไดกําหนดไวในเกณฑนี้  ใหใชเกณฑในหลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบาน
สาขาเวชศาสตรครอบครัวฯ ของราชวิทยาลัยฯ

เปาหมายของโครงการฯ
ผลผลิต คือ ไดแพทยเวชศาสตรครอบครัวปฏิบัติงานในระบบบริการปฐมภูมิ สอดคลองกับบริบทความ

ตองการของสังคมไทย  โดยผลิตแพทยเวชศาสตรครอบครัวตามแนวทางเวชปฏิบัติในการดูแลผูปวยในระบบบริการ
ปฐมภูมิที่สอดคลองกับสถานการณ และความตองการของระบบบริการสุขภาพของประเทศ

วัตถุประสงคทั่วไป  

เพื่อผลิตแพทยผูเชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตรครอบครัว ที่ไดรับวุฒิบัตรฯ ไดรับการยอมรับในการใหบริการทาง
การแพทยและสาธารณสุขในระดับปฐมภูมิ  ดานการรักษาพยาบาล  การสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค และการ
ฟนฟูสุขภาพอยางเบ็ดเสร็จ ตอเนื่อง ผสมผสาน มีเอกลักษณในการดูแลผูปวยโดยพิจารณาปญหาสุขภาพดวยแนวคิด
แบบองครวม สามารถแกปญหาทางกาย โดยคํานึงถึงสภาวะจิตใจควบคูไปกับสภาพเศรษฐกิจ และบริบททางสังคม
ของบุคคล ครอบครัว และชุมชน เปนแพทยประจําบุคคล ครอบครัว และชุมชน อยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับ
สถานการณและความตองการของระบบบริการสุขภาพของประเทศ    

วัตถุประสงคเฉพาะ
1. เพื่อผลิตแพทยเวชศาสตรครอบครัวตามหลักทฤษฎี และทักษะการดูแลรักษาผูปวยในระบบปฐมภูมิ
2. เพื่อพัฒนาทักษะแพทยเวชศาสตรครอบครัวที่เขารวมโครงการฯ ใหมีความรูความสามารถดูแลผูปวยโดย

พิจารณาปญหาสุขภาพดวยแนวคิดแบบองครวม  



โครงการปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตรฯ สาขาเวชศาสตรครอบครัว : ราชวิทยาลัยแพทยเวชศาสตรครอบครัวแหงประเทศไทย 3

3. เพื่อใหแพทยที่ผานการฝกอบรมสามารถเขาสอบวุฒิบัตรฯ สาขาเวชศาสตรครอบครัว ไดอยางภาคภูมิ ตาม
เกณฑที่ไดกําหนดไวในหลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตรฯ สาขาเวชศาสตรครอบครัว ฉบับปรับปรุง 
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2548 (หนา 11-13)

4. เพื่อสงเสริมใหแพทยที่เขารวมโครงการฯ สามารถปฏิบัติงานที่หนวยงานปฐมภูมิดวยความรูสึกมีคุณคา 
มีศักศรี และประกอบวิชาชีพแพทยเวชศาสตรครอบครัวไดดวยความรักและมั่ นคง 

เนื้อหาหลักสูตร
ตามเกณฑหลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตรฯ สาขาเวชศาสตรครอบครัว ฉบับปรับปรุงครั้ง

ที่ 1 พ.ศ. 2548 (หนา 14 และภาคผนวก 1)

สถานปฏิบัติงานฯ ลักษณะและปริมาณงานที่ปฏิบัติเปนไปตามที่กําหนด ดังนี้
สถานปฏิบัติงานฯ คือ สถานบริการทางการแพทยและสาธารณสุข ที่ตองมีคุณสมบัติและมีภาระงานของ

สาขาเวชศาสตรครอบครัว ตามเกณฑที่ราชวิทยาลัยแพทยเวชศาสตรครอบครัวแหงประเทศไทย กําหนดไว ดังนี้
1.  สถานบริการทางการแพทยและสาธารณสุข มีที่ตั้งอยูในพื้นที่ไมหางไกลจากสถาบันหลักที่สนับสนุนทาง

วิชาการ เพื่อใหสามารถจัดประสบการณการเรียนรูรวมกันไดสะดวก  
2.  ลักษณะและปริมาณงานที่จะตองปฏิบัติเพื่อการสอบวุฒิบัตรฯ ใหเปนไปตามเกณฑที่ราชวิทยาลัยแพทย

เวชศาสตรครอบครัวแหงประเทศไทย กําหนดในเกณฑหลักสูตรการฝกอบรม สําหรับสาขาเวชศาสตรครอบครัว
3.  สถานบริการทางการแพทยและสาธารณสุขที่เปนสถานปฏิบัติงานฯ จะตองแจงจํานวนและรายชื่อแพทยที่

ปฏิบัติงานเพื่อสอบวุฒิบัตรฯ ใหกับราชวิทยาลัยแพทยเวชศาสตรครอบครัวแหงประเทศไทย เพื่อแจงใหเลขาธิการ
แพทยสภาทราบทุกป

4. ตองผานการตรวจประเมินและประกันคุณภาพตามเกณฑของแพทยสภา

สถาบันหลักที่สนับสนุนทางวิชาการ
1. มีภาควิชาหรือฝายเวชศาสตรครอบครัว
2. มีระบบการจัดบริการที่สอดคลองกับหลักการของเวชศาสตรครอบครัว
3. มีแผนกผูปวยนอก และหองฉุกเฉิน โดยมีจํานวนผูปวยนอกทุกกลุมอายุ อยางนอยปละ 20,000 ราย

มีจํานวนเตียงใหบริการทั้งหมดอยางนอย 150 เตียง และมีผูปวยในรับไวรักษาอยางนอยปละ 1,000 ราย ประเภทของ
ผูปวยควรครอบคลุมปญหาที่พบบอย ทุกเพศ และทุกกลุมอายุ 

การนับเวลาปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตรฯ สาขาเวชศาสตรครอบครัว
มีระยะเวลาการปฏิบัติงานในสาขาเวชศาสตรครอบครัว ไมนอยกวา 3 ป นับตั้งแตวันที่เขารวมโครงการฯ
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การจัดประสบการณการเรียนรู
สถานปฏิบัติงานฯ
1. ตองมีแพทยผูเชี่ยวชาญที่ไดรับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบ

วิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตรครอบครัว ที่มีความรูความสามารถในการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในดาน
ตางๆ ตามเปาหมาย ทําหนาที่เปนครูพี่เลี้ยง 

2. ตองประสานงานกับสถาบันหลักที่สนับสนุนทางวิชาการ ทําหนาที่
2.1 จัดกิจกรรมวิชาการ family medicine half day activity
2.2 ดูแล วางแผน กํากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งการจัดประสบการณการเรียนรู

เพื่อใหผูปฏิบัติงานไดรับความรูความสามารถและทักษะของแพทยเวชศาสตรครอบครัว
2.3 ประสานงาน สนับสนุน พัฒนาสถานบริการทางการแพทยและสาธารณสุข ใหมีความสามารถใน

การดําเนินการฝกอบรมขณะปฏิบัติงานไดตามวัตถุประสงคของหลักสูตรฯ
3. ตองมีครูพี่เลี้ยง ที่สามารถจัดประสบการณการเรียนรูไดครบตามวัตถุประสงค 
4. ตองมีการจัดระบบและจัดหาทรัพยากร เพื่อใหผูเขารวมโครงการฯ สามารถศึกษาคนควาดวยตนเองอยาง

ตอเนื่อง และฝกการปฏิบัติงานอยางครบวงจร
5. สามารถจัดกิจกรรมการปฏิบัติงาน และประสบการณการเรียนรูในวัตถุประสงคตามหลักสูตรฯใหได

ครบถวน
6. รวมมือกับสถาบันหลักที่สนับสนุนทางวิชาการ ในการติดตาม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพของสถาบัน

ใหมีความพรอมในการฝกอบรมขณะปฏิบัติงานใหแกแพทย ไดแก มีอาจารยแพทยจากสถาบันหลักที่สนับสนุนทาง
วิชาการไปนิเทศและสอน หรือทํา conference รวมกัน

7.  จัดทําคูมือการจัดประสบการณการเรียนรูทั้งในสถาบันหลักที่สนับสนุนทางวิชาการ และสถานปฏิบัติงานฯ 
ประกอบดวย

7.1  เขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูในภาพรวม และรายบุคคล ที่ระบุวัน เวลา กิจกรรม หัวขอเรื่อง 
และอาจารยผูรับผิดชอบ

7.2  ครูพี่เลี้ยงและแพทยเขารวมโครงการจัดทําแผนการเรียนรูของตนเอง (education contract) และให
ประเมินตนเองโดยใชแบบการประเมินตนเองตามเนื้อหาการฝกอบรมทั้งหมด (ดูรายละเอียดที่ www.thaifammed.org) 
เพื่อใชในการประเมินตนเอง ความตองการของแพทยในการฝกอบรมขณะปฏิบัติงาน

7.3  จัดทําแบบฟอรมแฟมสะสมผลงานเพื่อการเรียนรู (portfolio-based learning) และพัฒนาระบบงานใน
สถานปฏิบัติงานฯ ของตนเองใหดีขึ้น รวมทั้งประเมินความกาวหนาในการปฏิบัติงาน

7.4  จัดใหมีแพทยผูเชี่ยวชาญจากภาควิชาอื่น หรือ โรงพยาบาลอื่น มาเพิ่มพูนความรูในสวนที่ขาด
7.5 กําหนด direct observation และจัดทําวิธีการประเมินผลระหวางปฏิบัติงานพรอมแบบประเมิน

8. ครูพี่เลี้ยง ผูรับผิดชอบหลัก อาจารยแพทยและเจาหนาที่ ประสานงานกับหนวยงานทั้งภายใน และ
ภายนอก เพื่อจัดประสบการณการเรียนรูเปนไปตามวัถุประสงค

9. ตองจัดใหมีระบบการใหคําปรึกษาหรือชี้แนะระหวางปฏิบัติงาน
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วิชาเลือก (elective)
วิชาเลือกสามารถจัดชวงเวลาตามความเหมาะสมของพื้นที่ที่ปฏิบัติงาน 
การกําหนดวิชาเลือก ใหแพทยปฏิบัติงานฯ เลือกศึกษาวิชาที่เปนความตองการของชุมชนกอนอันดับแรก 

อันดับรองลงไป ไดแก ตามความตองการของผูปฏิบัติงานฯ และตามความตกลงระหวางครูพี่เลี้ยงและผูปฏิบัติงานฯ 
ตามลําดับ

1. ปที่ 1 ครั้งละ 2 สัปดาห จํานวน 2 ครั้ง 
2. ปที่ 2 ครั้งละ 2 สัปดาห จํานวน 3 ครั้ง
3. ปที่ 3 ครั้งละ 2 สัปดาห จํานวน 3 ครั้ง

การประกันคุณภาพการปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตรฯ
สถาบันหลักที่สนับสนุนทางวิชาการ และสถานปฏิบัติงานฯ ตองผานการตรวจประเมินและประกันคุณภาพ

ตามเกณฑของราชวิทยาลัยแพทยเวชศาสตรครอบครัวแหงประเทศไทย

เกณฑพิจารณาจํานวนแพทยปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตรฯ
1.  มีสถาบันหลักที่สนับสนุนทางวิชาการ ใหเปนไปตามเกณฑในหลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบาน 

สาขาเวชศาสตรครอบครัว ซึ่งมีลักษณะงานวิชาการและงานบริการ และมีสถานปฏิบัติงานฯ ที่ชัดเจน
2.  จํานวนครูพี่เลี้ยงที่มีคุณลักษณะเปนแพทยผูเชี่ยวชาญ  ที่ไดรับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรูความ

ชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตรครอบครัว อยางนอย 1 คน สามารถรับแพทยปฏิบัติงานฯ ได        
ปละ 1 คน  

คุณสมบัติของแพทยที่จะเขารวมโครงการฯ จะตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เปนแพทยปฏิบัติงานชดใชทุนปที่ 2,3 หรือหมดภาระใชทุนแลว หรือปฏิบัติงานในโครงการจัดสรรแพทย

ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลที่เปนศูนยแพทยศาสตรคลนิกของกระทรวงสาธารณสุข โดยตองผานการเพิ่มพูนทักษะแลว
อยางนอย 1 ป 

2. สามารถปฏิบัติงาน 3 ปและตองใชทุนอีก 3 ป เพื่อใหการพัฒนางานบริการปฐมภูมิเปนไปอยางตอเนื่อง
3. เปนผูที่ยังไมเคยไดรับ หนังสืออนุมัติฯ หรือวุฒิบัตรฯ ผูเชี่ยวชาญสาขาใดๆ มากอน
4. เปนผูที่มีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงานตามหลักการของเวชศาสตรครอบครัว 

การฝกอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการครูพี่เลี้ยง
เพื่อใหมีความเขาใจในเนื้อหาเวชศาสตรครอบครัว และชวยพัฒนาระบบงานของสถานปฏิบัติงานฯ ครูพี่เลี้ยง 

จะตองผานการฝกอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการครูพี่เลี้ยง ตามเกณฑที่ราชวิทยาลัยแพทยเวชศาสตรครอบครัวแหงประเทศ
ไทย กําหนด โดยมีองคความรูดานเวชศาสตรครอบครัว เนื้อหาหลักสูตรประกอบดวย

1. Principle of family medicine
2. Patient-centered medicine
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3. Working with family along life cycle
4. Working with community 
5. Communication skill
6. Evidenced-based family medicine/critical appraisal
7. Teaching and learning in ambulatory settings 
8. Feedback and evaluation

กระบวนการฝกอบรมขณะปฏิบัติงาน
ใหมีกิจกรรมการปฏิบัติงานของสาขาเวชศาสตรครอบครัว  ตามโครงการฝกอบรมแพทยปฏิบัติงานเพื่อการ

สอบวุฒิบัตรฯ สาขาเวชศาสตรครอบครัว 2552 (ดังตารางที่ 1) ทั้งนี้ใหสถานปฏิบัติงานฯ รวมกับสถาบันหลักที่
สนับสนุนทางวิชาการ จะตองจัดสงตารางแผนการจัดกิจกรรมใหกับราชวิทยาลัยฯ ทุกปการศึกษา

การประเมินผลแพทยที่เขารวมโครงการฯ
1.   การวัดและประเมินความกาวหนาในการเรียนรู

ใหเปนดุลยพินิจของสถานปฏิบัติงานฯ และสถาบันหลักที่สนับสนุนทางวิชาการ ในการพิจารณาเลื่อนชั้นป
ใหผูเขารวมโครงการฯ โดยสถาบันควรจัดใหมีการประเมินผลดังตอไปนี้

1.1  การประเมินผลในแตละชวงของการปฏิบัติงาน ใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ทุก 3 เดือน 
หรือหนวยงานวิชาเลือก ตามแบบฟอรมประเมินผลเก็บไวเปนหลักฐาน และสงมายังราชวิทยาลัยแพทยเวชศาสตร
ครอบครัวแหงประเทศไทย  เพื่อประเมินความรู เจตคติ และทักษะที่กําหนดตามวัตถุประสงคของกิจกรรมนั้นๆ 

1.2  การประเมินผลรายป
1.2.1 เพื่อติดตามพัฒนาการของผูเขาอบรม โดยครูพี่เลี้ยง  / ผูรวมงาน / เพื่อนแพทย / รวมทั้งการ

ประเมินตนเองของผูเขาอบรม 
1.2.2  เพื่อประเมินความรู เจตคติและทักษะที่ควรจะมีในแตละปตามวัตถุประสงค โดยสถาบันหลักที่

สนับสนุนทางวิชาการ จัดการสอบไดหลายวิธี เชน ขอเขียนแบบ MCQ, MEQ, short answer question (SAQ)         
สอบ ปฏิบัติ สอบ OSCE หรือ การสัมภาษณชนิด structured oral examination 

  2. การประเมินผลเพื่อการสอบวุฒิบัตรฯ 
 คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ ราชวิทยาลัยแพทยเวชศาสตรครอบครัวแหงประเทศไทย               

มีแนวทางในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานเพื่อการสอบหนังสือวุฒิบัตรฯ โดยใชหลักเกณฑและเงื่อนไขขอบังคับ   
แพทยสภา วาดวยหลักเกณฑการสอบหนังสืออนุมัติฯ และวุฒิบัตรฯ พ.ศ. ๒๕๕๒ (หมวด ๔) 

2.1  ผูที่มีคุณสมบัติเขารับการประเมินผลเพื่อการสอบวุฒิบัตรฯ  จะตองแสดงสิ่งตอไปนี้
2.1.1  หนังสือรับรองจากสถานปฏิบัติงานฯ รับรองวาผานกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตรฯ 

ตามโครงการฯ ครบถวน และมีความรู เจตคติ จริยธรรม และทักษะที่เหมาะสมตอวิชาชีพ
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2.1.2  รายงานการศึกษาวิจัยในสาขาเวชศาสตรครอบครัว 1 เรื่อง ที่ผานการประเมินจากสถาน
ปฏิบัติงานฯ แลว 

2.1.3  รายงานการดูแลผูปวยเปนครอบครัวอยางตอเนื่อง (family study report) 3 ครอบครัว ที่ผาน
การประเมินจากสถานปฏิบัติงานฯ แลว  

แบบฟอรมและแนวทางในการจัดทํารายงานการวิจัย / แบบฟอรมและแนวทางการจัดทํารายงานการดูแลผูปวยเปน 
ครอบครัวอยางตอเนื่อง  (ดูไดจาก www.thaifammed.org)

2.2  การสอบขอเขียน และสัมภาษณ โดยคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ ของแพทยสภา

เกณฑผานการประเมินเพื่อรับวุฒิบัตรฯ  :  ผูเขาฝกอบรมตองผานการประเมินทั้ง 2.1 และ 2.2
ตามเกณฑหลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตรฯ สาขาเวชศาสตรครอบครัว ฉบับ

ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2548 

รายนามคณะกรรมการโครงการปฏิบัติงาน
เพื่อการสอบวุฒิบัตร แสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตรครอบครัว

ราชวิทยาลัยแพทยเวชศาสตรครอบครัวแหงประเทศไทย

1. นพ.ขจิต                        ชูปญญา ประธาน
2. รศ.พญ.สมจิต                  พฤกษะริตานนท รองประธาน
3. น.อ.นพ.ไกรสร             วรดิถี กรรมการ
4. พ.อ.(พิเศษ)นพ.กิฎาพล    วัฒนกูล กรรมการ
5. รศ.นพ.โยธิน              เบญจวัง กรรมการ
6. พญ.ชลลดา                  บุษยรัตน กรรมการ
7. ผศ.นพ.เกษม                  อุตวิชัย กรรมการ
8. ผศ.นพ.กอปรชุษณ           ตยัคคานนท กรรมการ
9. พญ.มาลินี                          บุณยรัตพันธุ กรรมการ

10. พญ.วันดี                        โภคะกุล  กรรมการ
11. นพ.สิทธิสัตย              เจียมวงศแพทย กรรมการและเลขานุการ
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รายนามคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยแพทยเวชศาสตรครอบครัวแหงประเทศไทย วาระ พ.ศ. 2550-2552

1. นพ.ขจิต                        ชูปญญา ประธาน
2. รศ.พญ.สมจิต                 พฤกษะริตานนท รองประธาน
3. นพ.สิทธิสัตย             เจียมวงศแพทย เลขาธิการ
4. พญ.วันดี                       โภคะกุล เหรัญญิก
5. น.อ.นพ.ไกรสร              วรดิถี วิชาการและวารสาร
6. รศ.นพ.โยธิน               เบญจวัง ประชาสัมพันธ
7. พญ.ชลลดา                   บุษยรัตน นายทะเบียน
8. นพ.เสรี                          ศิริเศรษฐ ปฏิคม
9. รศ.นพ.พิทยา                  จารุพูนผล กรรมการกลาง

10. พ.อ.(พิเศษ)นพ.กิฎาพล     วัฒนกูล กรรมการกลาง
11. ศ.นพ.สมบูรณ               คุณาธิคม กรรมการกลาง
12. ผศ.นพ.เกษม                   อุตวิชัย กรรมการกลาง
13. นพ.เอื้อชาติ                   กาญจนพิทักษ กรรมการกลาง
14. ผศ.นพ.กอปรชุษณ            ตยัคคานนท กรรมการกลาง
15. พญ.วัสนา                       มะลิทอง กรรมการกลาง

รายนามคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ สาขาเวชศาสตรครอบครัว
ราชวิทยาลัยแพทยเวชศาสตรครอบครัวแหงประเทศไทย  วาระ พ.ศ. 2550-2552

1. รศ.พญ.สมจิต                       พฤกษะริตานนท ประธาน
2. พ.อ.(พิเศษ)นพ.กิฎาพล    วัฒนกูล อนุกรรมการ
3. นพ.พรพจน                    หอสุวรรณศักดิ์ อนุกรรมการ
4. นพ.อนุชาติ                     มาธนะสารวุฒิ อนุกรรมการ
5. พญ.กัญญารัตน               อุปนิสากร อนุกรรมการ
6. นพ.พณพัฒน                  โตเจริญวานิช อนุกรรมการ
7. พญ.มาลินี                       บุณยรัตพันธุ อนุกรรมการ
8. นพ.สีลม                         แจมอุลิตรัตน อนุกรรมการ
9. นพ.ประเสริฐ                  อัสสันตชัย อนุกรรมการ

10. นพ.ฐานพัฒน                  ดิฐสถาพรเจริญ อนุกรรมการ
11. นพ.นิพัธ                         กิตติมานนท อนุกรรมการ
12. นพ.พิภพ                         จิตรนําทรัพย อนุกรรมการ
13. พญ.รุจิราลักษณ               พรหมเมือง อนุกรรมการและเลขานุการ
14. นพ.ชัยณรงค                    ธีราทร อนุกรรมการและเลขานุการ
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ตารางที่ 1 กิจกรรมการปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตรฯ  สาขาเวชศาสตรครอบครัว ( 3 ป)

พื้นฐานที่จําเปน
ตองผานการ

เพิ่มพูนทักษะ1ป

อายุรศาสตร
3 เดือน

สูติ-นรีเวชศาสตร
2 เดือน

เวชศาสตร
ฉุกเฉิน
1 เดือน

ศัลยศาสตรและออรโธปดิกส
3 เดือน

กุมารเวชศาสตร
2 เดือน

รพช@

1 เดือน

Family Medicine  Practice (Community based)
Elective# ครั้งละ 2 
สัปดาห x 2 ครั้งปที่ 1

WSH I* 
มิ.ย.
7 วัน

มีการจัด family medicine (FM) half day activity 2 ครั้งตอสัปดาหตลอดป

Family Medicine  Practice (Community based) Family Medicine  Practice (Community based) Elective# ครั้งละ 2 
สัปดาห x 3 ครั้ง

ปที่ 2
มีการจัด FM half day activity 2 ครั้งตอสัปดาหตลอดป

WSH II*
พ.ย.

สัปดาหที่ 1-2 มีการจัด FM half day activity 2 ครั้งตอสัปดาหตลอดป

Family Medicine  Practice (Community based) Family Medicine  Practice (Community based)
ปที่ 3

Elective# ครั้งละ 2 
สัปดาห x 3 ครั้ง

FM half day activity 2 ครั้งตอสัปดาหตลอดป

WSH III* &
ประชุมวิชาการประจําป

ราชวิทยาลัยฯ
5 วัน 

(ชวง ส.ค.-ก.ย.)
FM half day activity 2 ครั้งตอสัปดาหตลอดป

        * WSH I, WSH II, WSH III  = workshop ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3 ตามลําดับ ดูรายละเอียดการเขารวม workshop ในหลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานฯ
              @ รพช = โรงพยาบาลชุมชน #Elective สามารถจัดชวงเวลาตามความเหมาะสมของพื้นที่ปฏิบัติงาน 


