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ประกาศราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย 
เรื่อง 

ขั้นตอนการพัฒนาและกำหนดแนวปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
ภายใต้การกำกับดูแลของราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย 

 เพื่อให้ระบบการพัฒนาและกำหนดแนวปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของพยาธิแพทย์และ
แพทย์ทางนิติเวชศาสตร์เป็นมาตรฐานสากลและเชื่อถือได้ อาศัยความตาม....  

1 นิยามศัพท์ แนวปฏิบัติ (recommendation) หมายถึงแนวทางที่ช่วยสนับสนุนให้การประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมภายใต้การกำกับดูแลของราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทยเกิดขึ ้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ ่งหลักฐานทางวิชาการคุณภาพสูงตามหลักเวชศาสตร์เชิงประจักษ์ (evidence-based 
medicine) มีอยู่อย่างจำกัด และต้องใช้กระบวนการระดมความเห็นของผู้เชี่ยวชาญเป็นกระบวนการสำคัญใน
การกำหนดแนวทาง 

2 การพัฒนาแนวปฏิบัติของราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย ให้เป็นไปตามขั ้นตอน
ดังต่อไปนี้ 

2.1 ขั้นตอนที่ 1 การคัดเลือกหัวข้อแนวปฏิบัติ (topic selection) สมาชิกฯ สามารถเสนอหัวข้อเข้า
มายังราชวิทยาลัยฯ ตามรูปแบบที่ราชวิทยาลัยฯ กำหนด หลังจากนั้นให้คณะอนุกรรมการวิชาการพิจารณา
หัวข้อดังกล่าว แล้วนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะผู้บริหารวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ

2.2 ขั ้นตอนที ่ 2 การแต่งตั ้งคณะทำงาน (working group composition) และผู ้ทบทวนอิสระ 
(independent reviewer) ราชวิทยาลัยฯ สรรหาคณะทำงานจัดทำร่างแนวปฏิบัติขึ้นกลุ่มหนึ่ง จำนวน 4-5 
คน โดยแต่ละคนจะต้องเป็นผู้มีความชำนาญในหัวข้อนั้นๆ ทีม่ีความหลากหลายในด้านอ่ืนๆ ได้แก่ หน่วยงานที่
สังกัด ภูมิภาคที่ทำงาน ประสบการณ์การทำงาน อายุ เพศ เป็นต้น หลังจากนั้นให้กำหนดคุณสมบัติและ
ระยะเวลาเพ่ือเปิดรับสมัครสมาชิกสามัญของราชวิทยาลัยฯ จำนวนไม่เกินกว่าคณะทำงานจากการสรรหา หาก
พ้นระยะเวลาที่กำหนดแล้ว ยังมีคณะทำงานจากการสมัครไม่เต็มจำนวน ให้ราชวิทยาลัยฯ สรรหาเพ่ิมจนครบ
จำนวน 8-10 คน ก่อนดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานเต็มชุดอย่างเป็นทางการ และให้ราชวิทยาลัยฯ สรรหา
และแต่งต้ังผู้ทบทวนอิสระจำนวน 2-4 คน โดยให้อนุโลมคุณสมบัติตามคุณสมบัติของคณะทำงาน 

2.3 ขั ้นตอนที่ 3 การกำหนดขอบเขตและเค้าโครง (scope & outline) ราชวิทยาลัยฯ กำหนด
ขอบเขตและเค้าโครงแนวปฏิบัติ ให้มีความชัดเจนว่าครอบคลุมสิ่งใด หรือไม่ครอบคลุมสิ่งใด เพ่ือประกาศไว้ใน
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ในการประชุมของคณะทำงานนัดแรกให้พิจารณาขอบเขตและเค้าโครงที่ถูกกำหนดไว้ 
หากเห็นว่าควรปรับเปลี่ยนเพ่ิมเติมให้เสนอกลับไปยังราชวิทยาลัยฯ ทั้งนี้คณะทำงานอาจปรึกษาผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียเพ่ือให้แน่ใจว่าขอบเขตและเค้าโครงที่วางไว้มีความเหมาะสม 
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2.4 ขั้นตอนที่ 4 การประชุม การอภิปรายและการจัดทำร่าง (meeting, discussion & preparing a 
draft) คณะทำงานควรประชุมอย่างเป็นทางการไม่ต่ำกว่า 2 ครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการประชุมครั้งแรก
หลังจากมีคำสั่งแต่งตั้ง และการประชุมเพื่อสรุปร่างแนวปฏิบัติ ทั้งนี้การอภิปรายของคณะทำงานระหว่างการ
ประชุม ให้รวบรวมและใช้ข้อมูลตามแนวทางเวชศาสตร์เชิงประจักษ์เป็นหลัก โดยมีการทบทวนวรรณกรรม 
การรวบรวมข้อมูลระดับชาติหรือนานาชาติ การสำรวจ หรือการลงมติ และให้บันทึกแหล่งอ้างอิงเหล่านั้นไว้
สำหรับตรวจสอบในอนาคต โดยการประชุมอย่างเป็นทางการให้มีการนับองค์ประชุมและจัดทำรายงานการ
ประชุมทุกครั้ง เมื่อประชุมอภิปรายครบถ้วนทุกประเด็นของแนวปฏิบัติแล้ว ให้จัดทำร่างแนวปฏิบัติขึ้นชุดหนึ่ง 
ทั้งนี้หากมีประเด็นใดที่ไม่สามารถลงมติได้ หรือมีคณะทำงานร้องขอให้บันทึกความเห็นใดไว้ ให้บันทึกข้อมูล
เหล่านั้นไว้ด้วย 

2.5 ขั้นตอนที่ 5 การรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (solicit comment from stake-
holder) ราชวิทยาลัยฯ เผยแพร่ร่างแนวปฏิบัติไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยวิธีการต่างๆ ที่จะทำให้การรับฟัง
ความคิดเห็นเกิดขึ้นได้อย่างทั่วถึงที่สุด เป็นเวลา 4 สัปดาห์ เมื่อครบกำหนด ให้รวบรวมความคิดเห็น แล้วให้
คณะทำงานอภิปรายและมีข้อตอบสนองต่อความคิดเห็นไปทีละความคิดเห็นจนครบทั้งหมด 

2.6 ขั้นตอนที่ 6 การทบทวนจากผู้ทบทวนอิสระ (independent review) ราชวิทยาลัยฯ ส่งร่างแนว
ปฏิบัติภายหลังรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไปยังผู้ทบทวนอิสระเพื่อทบทวนและให้ความคิดเห็น 
เมื่อครบกำหนดระยะเวลา 4 สัปดาห์ ให้รวบรวมความคิดเห็น แล้วให้คณะทำงานอภิปรายและมีข้อตอบสนอง
ต่อความคิดเห็นดังกล่าวไปทีละความคิดเห็นจนครบทั้งหมด 

2.7 ขั้นตอนที่ 7 การรับรอง (approval) ให้คณะผู้บริหารวิทยาลัยพิจารณาร่างแนวปฏิบัติ  ความ
คิดเห็น และข้อตอบสนองต่อความคิดเห็นทั้งหมด เพ่ือมีมติรับรองหรือไม่รับรองแนวปฏิบัติ หรืออาจมีมติอ่ืนได้
ตามความเหมาะสม 

2.8 ขั้นตอนที่ 8 การตีพิมพ์และเผยแพร่ (publication & dissemination) ราชวิทยาลัยฯ ตีพิมพ์
แนวปฏิบัติดังกล่าวในวารสารที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่แนวปฏิบัติให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงได้อย่าง
กว้างขวาง โดยควรพิจารณาจัดทำแนวปฏิบัติเป็นฉบับภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ การเผยแพร่แนวปฏิบัติควรมี
กระบวนการตอบข้อสงสัยของสมาชิกฯ หรือบุคคลอื่นที่เกิดจากการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ 

2.9 ขั้นตอนที่ 9 การปรับปรุง (updating) ราชวิทยาลัยฯ ควรแต่งตั้งคณะทำงานขึ้นชุดหนึ่งเพ่ือ
ปรับปรุงแนวปฏิบัติทุกรอบ 4 ปี ทั้งนี้หากมีความจำเป็น ราชวิทยาลัยฯ อาจกำหนดให้มีการปรับปรุงเฉพาะ
ส่วนของแนวปฏิบัติได้ก่อนครบรอบเวลา 

 3 กระบวนการจัดทำแนวปฏิบัติ ควรใช้ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่การแต่งตั้งคณะทำงาน จนถึง
การรับรองแนวปฏิบัติ โดยให้เป็นไปตามผังการดำเนินการและกำหนดเวลา (flowchart & timeline) แนบ
ท้ายประกาศฉบับนี้ 
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 4 ให้ระบุข้อความดังต่อไปนี้ไว้ในแนวปฏิบัติทุกแนวปฏิบัติของราชวิทยาลัยฯ 

“คำชี้แจงทางกฎหมาย: แนวปฏิบัตินี้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางที่ช่วยสนับสนุนให้การประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมภายใต้การกำกับดูแลของราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทยเกิดขึ ้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ไม่ได้มุ่งหวังให้ถูกนำไปใช้ในทางกฎหมายหรือคดีความใดๆ ทั้งนี้การปฏิบัติตามแนวปฏิบัตินี้ไม่
สามารถรับรองผลว่าจะสมบูรณ์และไม่เกิดข้อผิดพลาด แนวปฏิบัตินี้มิได้อยู่เหนือการตัดสินใจของผู้ประกอบ
วิชาชีพกรรม ภายใต้ความสามารถ ข้อจำกัดตามภาวะวิสัย และพฤติการณ์ที่มีอยู่ในสถานการณ์นั้นๆ” 

   ผงัการดำเนนิการและกำหนดเวลา    

  ที่ประชุมคณะผู้บริหารวิทยาลัยอนุมัติหัวข้อแนวปฏิบัติ   
  ราชวิทยาลัยฯ ทาบทามคณะทำงานจากการสรรหา   

      1 เดือน     

  ราชวิทยาลัยฯ แต่งตั้งคณะทำงานจากการสรรหา   
  ราชวิทยาลัยฯ เปิดรับสมัครคณะทำงานจากการสมัคร   

      1 เดือน     
   ราชวิทยาลัยฯ แต่งตั้งคณะทำงานเต็มชุด    
   คณะทำงานประชุมจัดทำร่างแนวปฏิบัติ    
      6 เดือน     

  คณะทำงานเสนอร่างฯ เข้าสู่ที่ประชุมคณะผู้บริหารวิทยาลัย   
  ราชวิทยาลัยฯ เปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
      1 เดือน     

   คณะทำงานฯ ตอบสนองข้อคิดเห็น    
      1 เดือน     

  ราชวิทยาลัยฯ แต่งตั้งผู้ทบทวนอิสระเพ่ือทบทวนร่างฯ   

      1 เดือน     
   คณะทำงานฯ ตอบสนองข้อคิดเห็น    

      1 เดือน     

  ราชวิทยาลัยฯ รับรองแนวปฏิบัติ   
  ราชวิทยาลัยฯ ตีพิมพ์และเผยแพร่แนวปฏิบัติ   

      4 ป ี     
  ราชวิทยาลัยฯ แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงแนวปฏิบัติ   
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