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ระเบียบว่าดว้ยคุณสมบตัแิละเกณฑก์ารคดัเลือกอายุรแพทยด์ีเด่น 
และอายุรแพทยรุ์น่ใหม่โดดเด่น 

ราชวิทยาลยัอายุรแพทยแ์ห่งประเทศไทย 
----------------------------------- 

 
เน่ืองดว้ยราชวิทยาลัยอายุรแพทยแ์ห่งประเทศไทย ไดมี้การจัดตั้งรางวลัอายุรแพทยดี์เด่นดา้นครูแพทย ์ดา้น

วิชาการ ดา้นการบริการคลินิก ดา้นการบริการชุมชนและอายุรแพทยรุ่์นใหม่โดดเด่น เพื่อเป็นการยกยอ่งและเชิดชูเกียรติแด่

อายุรแพทย ์ผูซ่ึ้งประกอบวิชาชีพดา้นอายุรกรรมอย่างต่อเน่ือง ดว้ยความมุ่งมัน่ ตั้งใจเสียสละ มีความดีเด่นดา้นจริยธรรม

และประกอบคุณงามความดีมาเป็นระยะเวลาพอสมควร ทั้งน้ีเพื่อเป็นขวญักาํลงัใจและสนับสนุนใหพ้ฒันางานกา้วหน้าขึ้ นไป

ในอนาคต ตลอดจนเป็นแบบอยา่งสาํหรบัผูป้ระกอบวิชาชีพดา้นอายุรกรรมโดยทัว่ถึงกนั 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลยัอายุรแพทยฯ์ ไดพ้ิจารณาและเห็นควรกาํหนดรายละเอียดต่างๆของผู้

สมควรไดร้ับรางวลัอายุรแพทยดี์เด่นและอายุรแพทยรุ่์นใหม่โดดเด่น  โดยผูไ้ดร้บัการเสนอช่ือน้ันจะตอ้งมีคุณสมบติั และ

ทราบถึงวิธีการ ขัน้ตอนการดาํเนินการดงัน้ี 

 

รางวลัอายรุแพทยด์ีเดน่และอายรุแพทยรุ์น่ใหม่โดดเดน่ ประกอบดว้ย  โลป่ระกาศเกียรตคิณุและเข็มกลดัทองคาํ 
 
ประเภทของรางวลั 

1)  อายุรแพทยดี์เด่นดา้นครูแพทย ์(Distinguished Teacher Award) 

2)  อายุรแพทยดี์เด่นดา้นวชิาการ (Distinguished Academic Award) 

3)  อายุรแพทยดี์เด่นดา้นการบริการคลินิก (Distinguished Clinical Service Award) 

4)  อายุรแพทยดี์เด่นดา้นการบริการชุมชน (Distinguished Community Service Award) 

      5)   อายุรแพทยรุ่์นใหม่โดดเด่น (Outstanding Young Physician Award) 

 

คณุสมบตัิของผูส้มควรไดร้บัรางวลัอายรุแพทยด์ีเดน่ (ประเภทท่ี 1-4) 

1)  อายุของผูไ้ดร้บัการเสนอช่ือ ตอ้งไม่ตํา่กว่า 45 ปีบริบูรณ ์ 

2)  เป็นสมาชิกสามญัของราชวิทยาลยัฯ  นับจากวนัท่ีมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร อนุมติัการเป็นสมาชิก 

           จนถึงวนัท่ีทาํการเสนอช่ือ ไม่ตํา่กว่า 10 ปีบริบูรณ ์

3)  ยงัประกอบวิชาชีพเวชกรรมดา้นอายุรกรรมจนถึงปัจจุบนั 

4)  มิไดเ้ป็นกรรมการบริหารราชวิทยาลยัอายุรแพทยฯ์ หรืออนุกรรมการสรรหาอายุรแพทยดี์เด่น 

     ของราชวิทยาลยัอายุรแพทยฯ์ วาระปัจจุบนั 

5)  ไม่เคยไดร้บัรางวลัแพทยดี์เด่นท่ีมอบโดยองคก์ร ระดบัแห่งชาติ เช่น รางวลัแพทยดี์เด่นท่ีมอบโดยแพทยสภา   

6)  ทาํคุณประโยชน์ใหแ้ก่สงัคมจนเป็นท่ียอมรบั 

7)  มีคุณธรรม จริยธรรมและเจตคติท่ีดี เป็นตวัอยา่งแก่ผูอ้ื่นได ้ครองตนจนเป็นท่ีนับถือของสงัคม 

8)  มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู ้

9)  มีส่วนร่วมในกิจกรรมดา้นต่างๆ ของราชวิทยาลยัอายุรแพทยฯ์ 

    10)  มีสภาพจิตใจสมบูรณ ์  
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คณุสมบตัิของผูส้มควรไดร้บัรางวลัอายรุแพทยรุ์น่ใหม่โดดเดน่ (ประเภทท่ี 5) 

1)  อายุของผูไ้ดร้บัการเสนอช่ือ 35-45 ปีบริบูรณ ์ 

        2)  เป็นสมาชิกสามญัของราชวิทยาลยัฯ  นับจากวนัท่ีมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร อนุมติัการเป็นสมาชิก 

            จนถึงวนัท่ีทาํการเสนอช่ือ ไม่ตํา่กว่า 5 ปีบริบูรณ ์ 

3)  ยงัประกอบวิชาชีพเวชกรรมดา้นอายุรกรรมจนถึงปัจจุบนั 

4)  มิไดเ้ป็นกรรมการบริหารราชวิทยาลยัอายุรแพทยฯ์ หรืออนุกรรมการสรรหาอายุรแพทยดี์เด่น 

     ของราชวิทยาลยัอายุรแพทยฯ์ วาระปัจจุบนั 

5)  ไม่เคยไดร้บัรางวลัแพทยดี์เด่นท่ีมอบโดยองคก์ร ระดบัแห่งชาติ เช่น รางวลัแพทยดี์เด่นท่ีมอบโดยแพทยสภา   

6)  ทาํคุณประโยชน์ใหแ้ก่สงัคมจนเป็นท่ียอมรบั 

7)  มีคุณธรรม จริยธรรมและเจตคติท่ีดี เป็นตวัอยา่งแก่ผูอ้ื่นได ้ครองตนจนเป็นท่ีนับถือของสงัคม 

8)  มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู ้

      9)  มีส่วนร่วมในกิจกรรมดา้นต่างๆ ของราชวิทยาลยัอายุรแพทยฯ์ 

     10)  มีสภาพจิตใจสมบูรณ ์  

 
      ทั้งน้ีผูท่ี้ไดร้บัรางวลัอายุรแพทยรุ่์นใหม่โดดเด่นจากราชวิทยาลยัอายุรแพทยฯ์ มาแลว้ เม่ือมีอายุถึงเกณฑท่ี์จะไดร้บัการ

เสนอช่ือเพื่อคดัเลือก “รางวลัอายุรแพทยดี์เด่น” ผูท่ี้เสนอช่ือสามารถเสนอช่ืออายุรแพทยรุ่์นใหม่โดดเด่นท่านน้ันได ้โดยไม่

ผิดระเบียบการเสนอช่ือ” 

 

เกณฑก์ารคดัเลือกประเภทตา่งๆ 

ดา้นครูแพทย ์

1) อุทิศตนเพื่อการสอนวิชาอายุรศาสตร ์ทั้งในระดบัก่อนและ/หรือหลงัปริญญา  

2) ประสิทธ์ิประสาทความรูท้ั้งในดา้นวิชาการ คุณธรรมและจริยธรรม 

            3) มีการพฒันาตนเองทั้งในดา้นความรูแ้ละกระบวนการสอนใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ 

4) เป็นแบบอยา่งในการเป็นแพทย/์อายุรแพทยท่ี์ดี 

5) เป็นท่ียอมรบัทั้งในและนอกสถาบนัตน้สงักดั 

 

ดา้นวิชาการ 

1) มีผลงานวิจยัท่ีไดร้บัการตีพิมพใ์น International peer-reviewd journals (ท่ีมีใน Pub-Med) โดยไม่นับรวม 

ผลงานวิจยัท่ียงัไม่ไดร้บัการตอบอนุมติัใหมี้การตีพิมพ ์

2) มีการพฒันาระบบท่ีส่งเสริมหรือกระตุน้ใหนั้กวิจยัอื่นๆ ผลิตผลงานวิจยัต่อยอดซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อประเทศ 

3) ผลงานวิจยัมีผลกระทบ (Impact) ต่อ Medical practice หรือระบบการทาํวิจยัในประเทศไทยและหรือนานาชาติ 

4) ผลงานวิจยัมีผลกระทบ (Impact) ต่อระบบการเรียนการสอนหรือการฝึกอบรม 

 

ดา้นการบริการคลินิก 

1) มีผลงานบริการดา้นการรกัษา การส่งเสริม การป้องกนัและการฟ้ืนฟู  

2) มีการพฒันาระบบงานบริการใหดี้ขึ้ น 

3) มีงานบริการท่ีมีผลกระทบ (Impact) ต่อระบบการเรียนการสอนหรือการฝึกอบรม 

4) มีผลงานดา้นบริการท่ีไดร้บัการยอมรบั 

5) เป็นผูมี้มนุษยสมัพนัธท่ี์ดีทั้งต่อผูป่้วย ญาติ และผูร่้วมงาน 
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       ดา้นการบริการชุมชน  

1) มีผลงานการใหบ้ริการชุมชนดา้นการรกัษา การส่งเสริม การป้องกนัและการฟ้ืนฟู อยา่งต่อเน่ือง และเป็นระบบ  

เป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 5 ปี 1 

2)  มีการพฒันาระบบงานบริการดา้นสุขภาพและ/หรือสาธารณสุขในชุมชนท่ีชดัเจน1

2 

3) มีงานบริการท่ีมีผลกระทบ (Impact) ต่อระบบสุขภาพและ/หรือ สาธารณสุขของชุมชน 

4)  มีงานบริการท่ีไดร้บัการยอมรบัในชุมชน 

5) เป็นผูมี้มนุษยสมัพนัธท่ี์ดีทั้งต่อผูป่้วย ญาติ ผูร่้วมงาน และชุมชนท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

      ดา้นอายรุแพทยรุ์น่ใหม่โดดเดน่ 

 1)  อายุของผูไ้ดร้บัการเสนอช่ือ 35-45 ปีบริบูรณ ์

       2)  เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัเป็นผูนํ้าและโดดเด่น เป็นท่ียอมรบัในวงกวา้ง ในดา้นใดดา้นหน่ึงหรือมากกว่าดงัต่อไปน้ี 

 2.1 ดา้นครูแพทย ์

 2.2 ดา้นวิชาการ 

 2.3 ดา้นการบริการคลินิก 

 2.4 ดา้นการบริการชุมชน 

 

วิธีการ 

โดยการสรรหา  หรือ เสนอช่ือจาก 

-  สมาชิกสามญัราชวิทยาลยัอายุรแพทยฯ์ 

-  ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลในระดบัจงัหวดัทัว่ประเทศ 

           -  ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลในระดับตาํบลหรือชุมชน ไดแ้ก่ รพ.สมเด็จพระยุพราช, รพ.ชุมชนแม่ข่ายของจงัหวดั

น้ันๆ, โรงพยาบาลในเครือข่ายสาํนักควบคุมโรคเขตต่างๆ และโรงพยาบาลในแต่ละเขตของสาํนักงานหลกัประกนัสุขภาพ

แห่งชาติ 

- นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัทัว่ประเทศ 

- สมาคมวิชาชีพทางอายุรศาสตร ์ 

- สถาบนัฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้น สาขาอายุรศาสตรท์ัว่ประเทศ 

- อนุกรรมการเครือขา่ยอายุรแพทยข์องราชวิทยาลยัอายุรแพทยฯ์ 

- ผูแ้ทนอายุรแพทยป์ระจาํจงัหวดั 

คณะอนุกรรมการสรรหาฯ ของราชวิทยาลยัอายุรแพทยฯ์ ในขณะท่ีดาํรงตาํแหน่ง จะไม่สามารถเสนอช่ือผู ้

สมควรไดร้บัรางวลัทุกประเภทได ้

 

ขั้นตอนการดาํเนินการ 

       1)  ราชวิทยาลยัอายุรแพทยฯ์  ตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาของราชวิทยาลยัอายุรแพทยฯ์  ประกอบดว้ยผูร้ั้งตาํแหน่ง

ประธาน เป็นประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการ ประกอบดว้ย ผูท่ี้เคยไดร้บัรางวลัและผูท่ี้ประธานอนุกรรมการแต่งตั้ง

เป็นอนุกรรมการ  

1
 การใหบ้รกิารชุมชน หมายถึงการใหบ้รกิารแก่กลุ่มประชาชนท่ีอยู่ในชุมชนแห่งใดแห่งหน่ึง ท่ีมีขอบเขต 

ทางภมิูศาสตรชั์ดเจน เช่น ชุมชนแออดัในเขตเมือง หมู่บา้น ตาํบลหรืออาํเภอ เป็นตน้ 
2
 การใหบ้รกิารตรวจสุขภาพเฉพาะกิจ การบรรยาย ความรูแ้ก่ประชาชนในงานหรือสถานท่ีต่างๆ เวียนกนั 

ไป ไม่ถือเป็นงานบรกิารชุมชน ท่ีจะไดร้บัการพิจารณาใหร้างวลัดา้นน้ี 
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       2)  ราชวิทยาลยัอายุรแพทยฯ์ ทาํหนังสือแจง้เพื่อใหผู้มี้สิทธ์ิในการเสนอช่ือ ทาํการเสนอช่ือผูส้มควรไดร้บัรางวลัมาท่ี

ราชวิทยาลยัอายุรแพทยฯ์  โดยใชแ้บบฟอรม์การเสนอช่ือ ภายในเดือนกนัยายนของทุกปี 

3)  เม่ือปิดรบัการเสนอช่ือ ทาํการรวบรวมรายช่ือท่ีมีการเสนอมาทั้งหมด แยกประเภทท่ีไดร้บัการเสนอช่ือ ตลอดจน

ตรวจสอบคุณสมบติัและนําเสนอต่อประธานคณะอนุกรรมการ 
4)  คณะอนุกรรมการขอขอ้มลูเพิ่มเติมจากผูร่้วมปฏบิติังาน  ไดแ้ก่  หวัหน้าภาควิชา (หรือผูบ้งัคบับญัชา), ผูร่้วมงาน 

(พยาบาล),  ผูร่้วมงานในสาขาหรือแผนกเดียวกนัท่ีมีอายุน้อยกว่าและนักศึกษาแพทย ์ แพทยป์ระจาํบา้น  โดยใชว้ิธีการ

กรอกแบบฟอรม์การประเมิน การครองตน มนุษยสมัพนัธแ์ละการครองงาน 
 5)  คณะอนุกรรมการขอ Curriculum Vitae ฉบบัสมบูรณข์องผูไ้ดร้บัการเสนอช่ือ โดยขอจากผูบ้งัคบับญัชา   
6)  คณะอนุกรรมการอาจพิจารณาใหมี้ site visit เพื่อสมัภาษณผู์ร่้วมปฎบิติังานหรือผูใ้ชบ้ริการ หากมีความจาํเป็น 

7) คณะอนุกรรมการตดัสินผูส้มควรในแต่ละประเภท ประจาํปีน้ันๆ  หลงัจากพิจารณาขอ้มูลต่างๆ ครบถว้นแลว้ และ

เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลยัอายุรแพทยฯ์ เพื่อประกาศรบัรองรางวลั 

 8) ประกาศเกียรติคุณในการประชุมวิชาการประจาํปีของราชวิทยาลยัอายุรแพทยฯ์  
************************ 

รายนามคณะกรรมการบริหาร วาระปีพทุธศกัราช 2559-2561 
 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณนายแพทยอ์มร  ลีลารศัมี ประธานราชวิทยาลยั รองศาสตราจารยน์ายแพทยอ์านุภาพ เลขะกุล  

ศาสตราจารยน์ายแพทยส์มชาย เอี่ยมอ่อง รั้งตาํแหน่งประธาน รองศาสตราจารยน์ายแพทยไ์ชยรตัน์ เพิ่มพิกุล  

พลตรีนายแพทยอ์ดิศร วงษา  นายแพทยสุ์รจิต สุนทรธรรม  

ศาสตราจารยน์ายแพทยส์มนึก สงัฆานุภาพ  ศ.เกียรติคุณ พญ.วรรณี นิธิยานันท ์  

พนัเอกหญิงผูช่้วยศาสตราจารยแ์พทยห์ญิงจนัทราภา ศรีสวสัด์ิ  รองศาสตราจารยน์ายแพทยบุ์ญส่ง พจันสุนทร  

รองศาสตราจารยน์ายแพทยอ์ษัฎา ตียพนัธ ์  พลอากาศโทนายแพทยอ์นุตตร จิตตินันทน์  

ศาสตราจารยค์ลินิกนายแพทยช์ยัชาญ ดีโรจนวงศ ์  รองศาสตราจารยน์ายแพทยเ์ฉลิม ล่ิวศรีสกุล  

รองศาสตราจารยน์ายแพทยธ์นัยชยั สุระ  ศาสตราจารยน์ายแพทยชุ์ษณา สวนกระต่าย  

ศาสตราจารยแ์พทยห์ญิงนิจศรี ชาญณรงค ์  ศาสตราจารยน์ายแพทยธี์ระพงษ์ ตณัฑวิเชียร  

ศาสตราจารยน์ายแพทยรุ่์งโรจน์ กฤตยพงษ ์  ผูช่้วยศาสตราจารยน์ายแพทยสุ์ธน พรธิสาร  

พลอากาศตรีนายแพทยอ์ิทธพร คณะเจริญ    

 

รายนามคณะอนุกรรมการสรรหาอายุรแพทยดี์เดน่ฯ วาระปีพทุธศกัราช 2559-2561 

 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณนายแพทยอ์มร  ลีลารศัมี ท่ีปรึกษา พนัโทนายแพทยส์มพนธ ์บุณยคุปต ์ อนุกรรมการ 

ศาสตราจารยน์ายแพทยส์มชาย เอี่ยมอ่อง ประธาน ศาสตราจารยแ์พทยห์ญิงนิจศรี ชาญณรงค ์ อนุกรรมการ 

ศาสตราจารยพ์ิเศษแพทยห์ญิงวภิาดา เชาวกุล รองประธาน ศาสตราจารยน์ายแพทยเ์ก้ือเกียรติ ประดิษฐพ์รศิลป์ อนุกรรมการ 

แพทยห์ญิงปานิตา  ปทีปวณิช 

 

อนุกรรมการ

และเลขานุการ 
นายแพทยว์ิโรจน์ วิโรจนวธัน์ อนุกรรมการ 

ผูช่้วยศาสตราจารยแ์พทยห์ญิงจรีุรตัน์ บวรวฒันุวงศ ์ อนุกรรมการ ศาสตราจารยน์ายแพทยร์งัสรรค ์ฤกษ์นิมิตร อนุกรรมการ 

ศาสตราจารยน์ายแพทยปิ์ยะมิตร ศรีธรา อนุกรรมการ นายแพทยช์นินทร ์ล่ิมวงศ ์ อนุกรรมการ 

นายแพทยธ์งชยั เลิศวิไลรตันพงศ ์ อนุกรรมการ นายแพทยว์ชัระ กอ้นแกว้ อนุกรรมการ 

ศาสตราจารยน์ายแพทยเ์กียรติ รกัษ์รุ่งธรรม  อนุกรรมการ ศาสตราจารยน์ายแพทยรุ่์งโรจน์  พิทยศิริ อนุกรรมการ 

นายแพทยพ์ิพฒัน์ จิรนัยราดุล อนุกรรมการ ผศ.นพ.สุทศัน์ รุ่งเรืองหิรญัญา อนุกรรมการ 

ศาสตราจารยน์ายแพทยอ์รรถ นานา  อนุกรรมการ แพทยห์ญิงเพชรดี โอฬารริกสุภคั อนุกรรมการ 
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ศาสตราจารยน์ายแพทยว์นัชยั  วนะชิวนาวิน อนุกรรมการ รองศาสตราจารยน์ายแพทยพ์ิศาล ไมเ้รียง อนุกรรมการ 

ศาสตราจารยน์ายแพทยเ์กรียง ตั้งสง่า อนุกรรมการ ศาสตราจารยน์ายแพทยปิ์ยทศัน์ ทศันาววิฒัน์ อนุกรรมการ 

ศาสตราจารยน์ายแพทยว์รวิทย ์เลาหเ์รณู อนุกรรมการ พลอากาศโทนายแพทยก์มัปนาท วีรกุล อนุกรรมการ 

นายแพทยนิ์วตัชยั สุจริตจนัทร ์ อนุกรรมการ ผศ.นพ.สมเกียรติ แสงวฒันาโรจน์ อนุกรรมการ 

นายแพทยป์ระมวล ไทยงามศิลป์ อนุกรรมการ รองศาสตราจารยแ์พทยห์ญิงอรินทยา พรหมินธิกุล อนุกรรมการ 

แพทยห์ญิงสิรินทร ฉนัศิริกาญจน อนุกรรมการ นายแพทยพ์ิสิฐ ลิมปธนโชติ อนุกรรมการ 

ศาสตราจารยค์ลินิกแพทยห์ญิงบุญสม ชยัมงคล อนุกรรมการ ศาสตราจารยน์ายแพทยว์ิษณุ ธรรมลิขติกุล อนุกรรมการ 

ศาสตราจารยน์ายแพทยพ์ลรตัน์ วิไลรตัน์ อนุกรรมการ นายแพทยร์งัสฤษฎ ์กาญจนะวณิชย ์ อนุกรรมการ 

นายแพทยจ์ิตติ โฆษิตชยัวฒัน์    อนุกรรมการ แพทยห์ญิงเกศทิพย ์บวัแกว้ อนุกรรมการ 

ศ.เกียรติคุณ พ.อ.หญิงแพทยห์ญิงถนอมศรี ศรีชยักุล อนุกรรมการ รองศาสตราจารยน์ายแพทยป์ระเดิมชยั คงคาํ อนุกรรมการ 

ศาสตราจารยน์ายแพทยรุ่์งโรจน์ กฤตยพงษ ์ อนุกรรมการ   

รองศาสตราจารยน์ายแพทยว์ชัรา บุญสวสัด์ิ อนุกรรมการ   

นายแพทยเ์อลวิล เพชรปลูก อนุกรรมการ   
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