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ระเบียบว่าด้วยคุณสมบัตแิ ละเกณฑ์การคัดเลือกอายุรแพทย์ดีเด่น
ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
-----------------------------------

เนื่ องด้วยราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ได้มีการจัดตั้งรางวัลอายุรแพทย์ดีเด่นด้านวิชาการ ด้านครู
แพทย์ ด้านการบริการคลินิก ด้านการบริการชุ มชนและอายุรแพทย์รุ่นใหม่โดดเด่น ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการยกย่องและเชิดชู
เกียรติแด่อายุรแพทย์ ผูซ้ ึ่งประกอบวิชาชีพด้านอายุรกรรม ด้วยความมุ่งมัน่ ตั้งใจเสียสละและประกอบคุณงามความดีมา
เป็ นระยะเวลาพอสมควร ตลอดจนมีความดี เด่นด้านจริ ยธรรม ทั้งนี้ เพื่ อเป็ นขวัญกําลังใจและสนั บสนุ นให้พัฒนางาน
ก้าวหน้าขึ้ นไปในอนาคต ตลอดจนเป็ นแบบอย่างสําหรับผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านอายุรกรรมโดยทัว่ ถึงกัน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ ได้พิจารณาและเห็นควรกําหนดรายละเอียดต่างๆของผู้
สมควรได้รับรางวัลอายุรแพทย์ดีเด่น โดยผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อนั้ นจะต้องมีคุณสมบัติ และทราบถึ งวิธีการ ขั้นตอนการ
ดําเนิ นการดังนี้
รางวัลอายุรแพทย์ดีเด่น ประกอบด้วย โล่ประกาศเกียรติคณ
ุ และเข็มกลัดทองคํา
ประเภทของอายุรแพทย์ดีเด่น
1) อายุรแพทย์ดีเด่นด้านวิชาการ (Distinguished Academic Award)
2) อายุรแพทย์ดีเด่นด้านครูแพทย์ (Distinguished Teacher Award)
3) อายุรแพทย์ดีเด่นด้านการบริการคลินิก (Distinguished Clinical Service Award)
4) อายุรแพทย์ดีเด่นด้านการบริการชุมชน (Distinguished Community Service Award)
5) อายุรแพทย์รุ่นใหม่โดดเด่น (Outstanding Young Physician Award)
คุณสมบัตขิ องผูส้ มควรได้รบั รางวัลอายุรแพทย์ดีเด่น ประเภทที่ 1-4
1) อายุของผูไ้ ด้รบั การเสนอชื่อ ต้องไม่ตาํ ่ กว่า 45 ปี
2) เป็ นสมาชิกสามัญของราชวิทยาลัยฯ นับจากวันที่มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร อนุ มตั ิการเป็ นสมาชิก
จนถึงวันที่ทาํ การเสนอชื่อ ไม่ตาํ ่ กว่า 10 ปี บริบรู ณ์
3) ยังประกอบวิชาชีพเวชกรรมด้านอายุรกรรมจนถึงปั จจุบนั
4) มิได้เป็ นกรรมการบริหารราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ หรืออนุ กรรมการสรรหาอายุรแพทย์ดีเด่นของราช
วิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ
5) ไม่เคยได้รบั รางวัลดีเด่น (ที่เทียบเท่ากับรางวัลอายุรแพทย์ดีเด่นของราชวิทยาลัยฯ) ในระดับชาติหรือ
นานาชาติมาก่อน
6) ทําคุณประโยชน์ให้แก่สงั คมจนเป็ นที่ยอมรับ
7) มีคุณธรรม จริยธรรมและเจตคติที่ดี เป็ นตัวอย่างแก่ผอู้ ื่นได้ ครองตนจนเป็ นที่นับถือของสังคม
8) มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู ้
9) มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านต่างๆ ของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ
10) มีสภาพจิตใจสมบูรณ์
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คุณสมบัตขิ องผูส้ มควรได้รบั รางวัลอายุรแพทย์ดีเด่น ประเภทที่ 5
1) อายุของผูไ้ ด้รบั การเสนอชื่อ 35-45 ปี
2) เป็ นสมาชิกสามัญของราชวิทยาลัยฯ นับจากวันที่มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร อนุ มตั ิการเป็ นสมาชิก
จนถึงวันที่ทาํ การเสนอชื่อ ไม่ตาํ ่ กว่า 5 ปี บริบรู ณ์
3) ยังประกอบวิชาชีพเวชกรรมด้านอายุรกรรมจนถึงปั จจุบนั
4) มิได้เป็ นกรรมการบริหารราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ หรืออนุ กรรมการสรรหาอายุรแพทย์ดีเด่นของราช
วิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ
5) ไม่เคยได้รบั รางวัลดีเด่น(ที่เทียบเท่ากับรางวัลอายุรแพทย์ดีเด่นของราชวิทยาลัยฯ) ในระดับชาติหรือ
นานาชาติมาก่อน
6) ทําคุณประโยชน์ให้แก่สงั คมจนเป็ นที่ยอมรับ
7) มีคุณธรรม จริยธรรมและเจตคติที่ดี เป็ นตัวอย่างแก่ผอู้ ื่นได้ ครองตนจนเป็ นที่นับถือของสังคม
8) มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู ้
9) มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านต่างๆ ของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ
10) มีสภาพจิตใจสมบูรณ์
เกณฑ์การคัดเลือกอายุรแพทย์ดีเด่น ประเภทต่างๆ
ด้านวิชาการ
1) มีผลงานวิจยั ที่ได้รบั การตีพิมพ์ใน International peer-reviwed journals (ที่มีใน Pub-Med) โดยไม่นับรวม
ผลงานวิจยั ที่ยงั ไม่ได้รบั การตอบอนุ มตั ิให้มีการตีพิมพ์
2) มีการพัฒนาระบบที่ส่งเสริมหรือกระตุน้ ให้นักวิจยั อื่นๆ ผลิตผลงานวิจยั ต่อยอดซึ่งเป็ นประโยชน์ต่อประเทศ
3) ผลงานวิจยั มีผลกระทบ (Impact) ต่อ Medical practice หรือระบบการทําวิจยั ในประเทศไทยและหรือนานาชาติ
4) ผลงานวิจยั มีผลกระทบ (Impact) ต่อระบบการเรียนการสอนหรือการฝึ กอบรม
ด้านครูแพทย์
1) อุทิศตนเพื่อการสอนวิชาอายุรศาสตร์ ทั้งในระดับก่อนและ/หรือหลังปริญญา
2) ประสิทธิ์ประสาทความรูท้ ้งั ในด้านวิชาการ คุณธรรมและจริยธรรม
3) มีการพัฒนาตนเองทั้งในด้านความรูแ้ ละกระบวนการสอนให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ
4) เป็ นแบบอย่างในการเป็ นแพทย์/อายุรแพทย์ที่ดี
5) เป็ นที่ยอมรับทั้งในและนอกสถาบันต้นสังกัด
ด้านการบริการคลินิก
1) มีผลงานบริการด้านการรักษา การส่งเสริม การป้องกันและการฟื้ นฟู
2) มีการพัฒนาระบบงานบริการให้ดีขึ้น
3) มีงานบริการที่มีผลกระทบ (Impact) ต่อระบบการเรียนการสอนหรือการฝึ กอบรม
4) มีผลงานด้านบริการที่ได้รบั การยอมรับ
5) เป็ นผูม้ ีมนุ ษยสัมพันธ์ที่ดีท้งั ต่อผูป้ ่ วย ญาติ และผูร้ ่วมงาน
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ด้านการบริการชุมชน
1) มีผลงานการให้บริการชุมชนด้านการรักษา การส่งเสริม การป้องกันและการฟื้ นฟู อย่างต่อเนื่ อง และเป็ นระบบ
เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี 1
2) มีการพัฒนาระบบงานบริการด้านสุขภาพและ/หรือสาธารณสุขในชุมชนที่ชดั เจน2
3) มีงานบริการที่มีผลกระทบ (Impact) ต่อระบบสุขภาพและ/หรือ สาธารณสุขของชุมชน
4) มีงานบริการที่ได้รบั การยอมรับในชุมชน
5) เป็ นผูม้ ีมนุ ษยสัมพันธ์ที่ดีท้งั ต่อผูป้ ่ วย ญาติ ผูร้ ่วมงาน และชุมชนที่เกี่ยวข้อง
ด้านอายุรแพทย์รุน่ ใหม่โดดเด่น
1) อายุของผูไ้ ด้รบั การเสนอชื่อ 35-45 ปี
2) เป็ นผูท้ ี่มีคุณสมบัติเป็ นผูน้ ําและโดดเด่น เป็ นที่ยอมรับในวงกว้าง ในด้านใดด้านหนึ่ งหรือมากกว่าดังต่อไปนี้
2.1 ด้านครูแพทย์
2.2 ด้านวิชาการ
2.3 ด้านการบริการคลินิก
2.4 ด้านการบริการชุมชน
วิธีการ
โดยการสรรหา หรือ เสนอชื่อจาก
- สมาชิกสามัญราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ
- ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลในระดับจังหวัดทัว่ ประเทศ
- ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลในระดับตําบลหรือชุมชน ได้แก่ รพ.สมเด็จพระยุพราช, รพ.ชุมชนแม่ขา่ ยของจังหวัด
นั้ นๆ,โรงพยาบาลในเครือข่ายสํานั กควบคุมโรคเขตต่างๆ และโรงพยาบาลในแต่ละเขตของสํานั กงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ
- นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทัว่ ประเทศ
- สมาคมวิชาชีพทางอายุรศาสตร์
- สถาบันฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ทวั ่ ประเทศ
- อนุ กรรมการเครือข่ายอายุรแพทย์ของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ
คณะอนุ กรรมการสรรหาอายุรแพทย์ดีเด่นของราชวิ ทยาลัยอายุรแพทย์ฯ ในขณะที่ดาํ รงตําแหน่ ง จะไม่
สามารถเสนอชื่อผูส้ มควรได้รบั รางวัลอายุรแพทย์ดีเด่น ทุกประเภทได้
ขั้นตอนการดําเนินการ
1) ราชวิ ท ยาลัย อายุ ร แพทย์ฯ ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการสรรหาอายุ ร แพทย์ดี เ ด่ น ของราชวิ ท ยาลัย อายุ ร แพทย์ฯ
ประกอบด้วยผูร้ ้งั ตําแหน่ งประธาน เป็ นประธานอนุ กรรมการ และอนุ กรรมการ ประกอบด้วย อดีตอายุรแพทย์ดีเด่นและผู้
ที่ประธานอนุ กรรมการแต่งตั้งเป็ นอนุ กรรมการ
2) ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ ทําหนั งสือแจ้งเพื่อให้ผูม้ ีสิทธิ์ในการเสนอชื่อ ทําการเสนอชื่อผูส้ มควรได้รับรางวัล
อายุรแพทย์ดีเด่นมาที่ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ โดยใช้แบบฟอร์มการเสนอชื่อ ภายในเดือนสิงหาคมของทุกปี
1

การให้บริการชุ มชน หมายถึงการให้บริการแก่กลุ่มประชาชนที่อยู่ในชุ มชนแห่ งใดแห่ งหนึ่ง ที่มีขอบเขต
ทางภูมิศาสตร์ชัดเจน เช่น ชุ มชนแออัดในเขตเมือง หมู่บา้ น ตําบลหรืออําเภอ เป็ นต้น
2

การให้บริการตรวจสุขภาพเฉพาะกิจ การบรรยาย ความรูแ้ ก่ประชาชนในงานหรือสถานที่ตา่ งๆ เวียนกัน
ไป ไม่ถอื เป็ นงานบริการชุ มชน ที่จะได้รบั การพิจารณาให้รางวัลด้านนี้
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3) เมื่อปิ ดรับการเสนอชื่อภายในระยะเวลา 2 เดือน ทําการรวบรวมรายชื่อที่มีการเสนอมาทั้งหมด แยกประเภทที่
ได้รบั การเสนอชื่อ ตลอดจนตรวจสอบคุณสมบัติและนําเสนอต่อประธานคณะอนุ กรรมการ
4) คณะอนุ ก รรมการขอข้อ มูล เพิ่ ม เติ ม จากผูร้ ่ ว มปฏิ บัติ ง าน ได้แ ก่ หัว หน้ า ภาควิ ช า (หรื อ ผู้บัง คับ บัญ ชา),
ผูร้ ่วมงาน (พยาบาล), ผูร้ ่วมงานในสาขาหรือแผนกเดียวกันที่มีอายุน้อยกว่าและนักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจําบ้าน โดย
ใช้วิธีการกรอกแบบฟอร์มการประเมิน การครองตน มนุ ษยสัมพันธ์และการครองงาน
5) คณะอนุ กรรมการขอ Curriculum Vitae ฉบับสมบูรณ์ของผูไ้ ด้รบั การเสนอชื่อ โดยขอจากผูบ้ งั คับบัญชา
6) คณะอนุ กรรมการอาจพิจารณาให้มี site visit เพื่อสัมภาษณ์ผรู้ ่วมปฎิบตั ิงานหรือผูใ้ ช้บริการ หากมีความจําเป็ น
7) คณะอนุ กรรมการตัดสินผูส้ มควรเป็ นอายุรแพทย์ดีเด่นของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ แต่ละประเภท ประจําปี นั้ นๆ
หลังจากพิจารณาข้อมูลต่างๆ ครบถ้วนแล้ว และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ เพื่อ
ประกาศรับรองรางวัล
8) ประกาศเกียรติคุณในการประชุมวิชาการประจําปี ของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ
*****************************************
รายนามคณะกรรมการบริหาร วาระปี พุทธศักราช 2555-2557
ประธาน
ศาสตราจารย์นายแพทย์เกรียง ตั้งสง่า
ศาสตราจารย์นายแพทย์เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม
รั้งตําแหน่ งประธาน นายแพทย์จิตติ โฆษิตชัยวัฒน์
ศาสตราจารย์นายแพทย์ธานิ นทร์ อินทรกําธรชัย
ศาสตราจารย์นายแพทย์สมชาย เอี่ยมอ่อง
ศาสตราจารย์นายแพทย์วสันต์ สุเมธกุล
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติ คณิตทรัพย์
ศาสตราจารย์นายแพทย์วนั ชัย วนะชิวนาวิน
พันเอกรองศาสตราจารย์นายแพทย์วิชยั ประยูรวิวฒ
ั น์
ศาสตราจารย์นายแพทย์สมิง เก่าเจริญ
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ฉนั ชาย สิทธิพนั ธุ์
ศาสตราจารย์นายแพทย์อมร ลีลารัศมี
ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์ชยั ชาญ ดีโรจนวงศ์
ศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาต สุคนธ์สรรพ์
ศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา
นาวาอากาศเอกนายแพทย์อนุ ตตร จิตตินันทน์
รองศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิพฒ
ั น์ เจียรกุล
รองศาสตราจารย์คลินิกแพทย์หญิงสุดสวาท เลาหวินิจ
ศาสตราจารย์แพทย์หญิงเพลินจันทร์ เชษฐ์โชติศกั ดิ์
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์นายแพทย์อุทยั เก้าเอี้ ยน
นายแพทย์ถนอม จิวสืบพงษ์
รายนามคณะอนุกรรมการสรรหาอายุรแพทย์ดีเด่น วาระปี พุทธศักราช 2555-2557
ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์นายแพทย์วนั ชัย วนะชิวนาวิน
ศาสตราจารย์นายแพทย์เกรียง ตั้งสง่า
ศาสตราจารย์นายแพทย์ธานิ นทร์ อินทรกําธรชัย ประธาน
ศ.เกียรติคุณแพทย์หญิงอนงค์ เพียรกิจกรรม
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์แพทย์หญิงจุรีรตั น์ บวรวัฒนุ วงศ์ รองประธาน ศาสตราจารย์นายแพทย์วรวิทย์ เลาห์เรณู
อนุ กรรมการ นายแพทย์นิวตั ชัย สุจริตจันทร์
ศาสตราจารย์พิเศษแพทย์หญิงวิภาดา เชาวกุล
ศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา
อนุ กรรมการ ศาสตราจารย์นายแพทย์สมชาย เอี่ยมอ่อง
นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์
อนุ กรรมการ นายแพทย์ประมวล ไทยงามศิลป์
ศาสตราจารย์นายแพทย์เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม
อนุ กรรมการ แพทย์หญิงสิรินทร ฉันศิริกาญจน์
นายแพทย์พิพฒ
ั น์ จิรนัยราดุล
อนุ กรรมการ รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงบุญสม ชัยมงคล
ศาสตราจารย์นายแพทย์อรรถ นานา
อนุ กรรมการ ศาสตราจารย์นายแพทย์พลรัตน์ วิไลรัตน์
แพทย์หญิงปานิ ตา ปทีปวณิช
อนุ กรรมการ ศ.เกียรติคุณ พ.อ.(พ.)พญ.ถนอมศรี ศรีชยั กุล
ศาสตราจารย์นายแพทย์รุ่งโรจน์ กฤตยพงษ์
อนุ กรรมการ รองศาสตราจารย์นายแพทย์วชั รา บุญสวัสดิ์
ศาสตราจารย์นายแพทย์รงั สรรค์ ฤกษ์นิมิตร
อนุ กรรมการ นายแพทย์ชนิ นทร์ ลิ่มวงศ์
นายแพทย์วชั ระ ก้อนแก้ว
อนุ กรรมการ นายแพทย์จิตติ โฆษิตชัยวัฒน์
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