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ขอบังคับแพทยสภา
วาดวยหลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติและวุฒิบตั ร
เพื่อแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
พ.ศ. ๒๕๕๒
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑ (๓) (ฉ) และมาตรา ๒๙ และดวยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษ
ตามมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.๒๕๒๕ อันเปนพระราชบัญญัติทมี่ ีบทบัญญัติบาง
ประการเกีย่ วกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ บัญญัติใหกระทําโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย คณะกรรมการ
แพทยสภาออกขอบังคับแพทยสภาไวดงั ตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรเพือ่
แสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๕๒”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิก ขอบังคับแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติและวุฒบิ ตั รเพื่อแสดง
ความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาตาง ๆ พ.ศ.๒๕๔๖”
ขอ ๔ ในขอบังคับนี้
“หนังสืออนุมัต”ิ หมายความวา หนังสืออนุมัติแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม
“วุฒิบัตร” หมายความวา วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
“คณะอนุกรรมการ” หมายความวา คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (อฝส.)
“การปฎิบัติงานชดใชทนุ ” หมายความวา การปฏิบัติราชการหรือปฏิบตั ิงานชดใชทนุ ตามที่คณะ
กรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาแพทยผูทําสัญญาการเปนนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตรเปนผูจัดสรร
หมวด ๑
สาขาและอนุสาขาที่ออกหนังสืออนุมตั ิและวุฒิบัตร
ขอ ๕ แพทยสภาอาจออกหนังสืออนุมัติและวุฒบิ ัตรในสาขาและอนุสาขาตางๆดังนี้
(๑) สาขาที่ออกหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร
(๑.๑) สาขากุมารเวชศาสตร (Pediatrics)

(๑.๒) สาขากุมารศัลยศาสตร (Pediatric Surgery)
(๑.๓) สาขาจักษุวทิ ยา (Ophthalmology)
(๑.๔) สาขาจิตเวชศาสตร (Psychiatry)
(๑.๕) สาขาจิตเวชศาสตรเด็กและวัยรุน (Child and Adolescent Psychiatry)
(๑.๖) สาขาตจวิทยา (Dermatology)
(๑.๗) สาขานิติเวชศาสตร (Forensic Medicine)
(๑.๘) สาขาประสาทวิทยา (Neurology)
(๑.๙) สาขาประสาทศัลยศาสตร (Neurological Surgery)
(๑.๑๐) สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค (Anatomical Pathology)
(๑.๑๑) สาขาพยาธิวิทยาคลินิก (Clinical Pathology)
(๑.๑๒) สาขาพยาธิวิทยาทั่วไป (Anatomical and Clinical Pathology)
(๑.๑๓) สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา (Radiotherapy and Oncology)
(๑.๑๔) สาขารังสีวทิ ยาทัว่ ไป (General Radiology)
(๑.๑๕) สาขา รังสีวิทยาวินิจฉัย (Diagnostic Radiology)
(๑.๑๖) สาขาวิสัญญีวทิ ยา (Anesthesiology)
(๑.๑๗) สาขาเวชศาสตรครอบครัว (Family Medicine)
(๑.๑๘) สาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน (Emergency Medicine)
(๑.๑๙) สาขาเวชศาสตรนวิ เคลียร (Nuclear Medicine)
(๑.๒๐) สาขาเวชศาสตรปองกัน แขนงระบาดวิทยา (Preventive Medicine,
Epidemiology)
(๑.๒๑) สาขาเวชศาสตรปองกัน แขนงเวชศาสตรการบิน (Preventive Medicine,
Aviation Medicine)
(๑.๒๒) สาขาเวชศาสตรปองกัน แขนงเวชศาสตรปองกันคลินิก (Preventive Medicine,
Clinical Preventive Medicine)
(๑.๒๓) สาขาเวชศาสตรปองกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร (Preventive Medicine,
Public Health)
(๑.๒๔) สาขาเวชศาสตรปองกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน (Preventive Medicine,
Community Mental Health)
(๑.๒๕) สาขาเวชศาสตรปองกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร (Preventive Medicine,
Occupational Medicine)
(๑.๒๖) สาขาเวชศาสตรฟน ฟู (Rehabilitation Medicine)
(๑.๒๗) สาขาศัลยศาสตร (Surgery)
(๑.๒๘) สาขาศัลยศาสตรตกแตง (Plastic Surgery)

๒

(๑.๒๙) สาขาศัลยศาสตรทรวงอก (Thoracic Surgery)
(๑.๓๐) สาขาศัลยศาสตรยูโรวิทยา (Urological Surgery)
(๑.๓๑) สาขาสูติศาสตร-นรีเวชวิทยา (Obstetrics and Gynaecology)
(๑.๓๒) สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา (Otolaryngology)
(๑.๓๓) สาขาออรโธปดิกส (Orthopedics)
(๑.๓๔) สาขาอายุรศาสตร (Internal Medicine)
(๑.๓๕) สาขาอายุรศาสตรมะเร็งวิทยา (Medical Oncology)
(๑.๓๖) สาขาอายุรศาสตรโรคเลือด (Hematology)
(๒) อนุสาขาที่ออกหนังสืออนุมัติและวุฒบิ ัตร
(๒.๑) อนุสาขากุมารเวชศาสตรตจวิทยา (Pediatric Dermatology)
(๒.๒) อนุสาขากุมารเวชศาสตรทารกแรกเกิดและปริกําเนิด (Neonatal and
Perinatal Medicine)
(๒.๓) อนุสาขากุมารเวชศาสตรประสาทวิทยา (Pediatric Neurology)
(๒.๔) อนุสาขากุมารเวชศาสตรพัฒนาการและพฤติกรรม (Developmental and
Behavioral Pediatrics)
(๒.๕) อนุสาขากุมารเวชศาสตรโรคตอมไรทอและเมตาบอลิสม (Pediatric
Endocrinology and Metabolism)
(๒.๖) อนุสาขากุมารเวชศาสตรโรคติดเชื้อ (Pediatric Infectious Diseases)
(๒.๗) อนุสาขากุมารเวชศาสตรโรคไต (Pediatric Nephrology)
(๒.๘) อนุสาขากุมารเวชศาสตรโรคทางเดินอาหารและโรคตับ (Pediatric
Gastroenterology and Hepatology)
(๒.๙) อนุสาขากุมารเวชศาสตรโรคภูมิแพและภูมิคุมกัน (Pediatric Allergy and
Immunology)
(๒.๑๐) อนุสาขากุมารเวชศาสตรโรคระบบการหายใจ (Pediatric Pulmonology)
(๒.๑๑) อนุสาขากุมารเวชศาสตรโรคหัวใจ (Pediatric Cardiology)
(๒.๑๒) อนุสาขาการระงับปวด (Pain Management)
(๒.๑๓) อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง (Advanced Diagnostic Body Imaging)
(๒.๑๔) อนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท (Diagnostic Neuroimaging)
(๒.๑๕) อนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา (Gynaecological Oncology)
(๒.๑๖) อนุสาขารังสีรวมรักษาของลําตัว (Body Interventional Radiology)
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(๒.๑๗) อนุสาขารังสีรวมรักษาระบบประสาท (Interventional Neuroradiology)
(๒.๑๘) อนุสาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก (Pediatric Hematology and Oncology)
(๒.๑๙) อนุสาขาวิสัญญีวทิ ยาสําหรับการผาตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ และทรวงอก
(Cardiovascular and Thoracic Anesthesia)
(๒.๒๐) อนุสาขาวิสัญญีวทิ ยาสําหรับผูปว ยโรคทางระบบประสาท (Neuroanesthesia)
(๒.๒๑) อนุสาขาเวชบําบัดวิกฤต (Critical Care Medicine)
(๒.๒๒) อนุสาขาเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา (Clinical Pharmacology and Toxicology)
(๒.๒๓) อนุสาขาเวชศาสตรการเจริญพันธุ (Reproductive Medicine)
(๒.๒๔) อนุสาขาเวชศาสตรมารดาและทารกในครรภ (Maternal and Fetal Medicine)
(๒.๒๕) อนุสาขาศัลยศาสตรตกแตงและเสริมสรางใบหนา (Facial Plastic and
Reconstructive Surgery)
(๒.๒๖) อนุสาขาศัลยศาสตรมะเร็งวิทยา (Surgical Oncology)
(๒.๒๗) อนุสาขาศัลยศาสตรลําไสใหญและทวารหนัก (Colon and Rectal Surgery)
(๒.๒๘) อนุสาขาศัลยศาสตรหลอดเลือด (Vascular Surgery)
(๒.๒๙) อนุสาขาศัลยศาสตรอุบัติเหตุ (Trauma Surgery)
(๒.๓๐) อนุสาขาอายุรศาสตรโรคขอและรูมาติสซั่ม (Rheumatology)
(๒.๓๑) อนุสาขาอายุรศาสตรโรคตอมไรทอและเมตะบอลิสม (Endocrinology and
Metabolism)
(๒.๓๒) อนุสาขาอายุรศาสตรโรคติดเชื้อ (Infectious Diseases)
(๒.๓๓) อนุสาขาอายุรศาสตรโรคไต (Nephrology)
(๒.๓๔) อนุสาขาอายุรศาสตรโรคภูมิแพและภูมิคุมกันทางคลินกิ (Allergy and Clinical
Immunology)
(๒.๓๕) อนุสาขาอายุรศาสตรโรคระบบทางเดินอาหาร (Gastroenterology)
(๒.๓๖) อนุสาขาอายุรศาสตรโรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
(Pulmonary Medicine and Pulmonary Critical Care)
(๒.๓๗) อนุสาขาอายุรศาสตรโรคหัวใจ (Cardiology)
การเปลี่ยนแปลงแกไขชื่อสาขาและอนุสาขา การเพิ่มหรือลดสาขาและอนุสาขาที่ออกหนังสือ
อนุมัติหรือวุฒบิ ัตรใหออกเปนประกาศของแพทยสภา
ขอ ๖ การแบงประเภทสาขาและอนุสาขาที่ออกหนังสืออนุมตั ิและวุฒิบัตร
แพทยสภาแบงสาขาและอนุสาขาสาขาที่ออกหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรเปน ๓ ประเภท ตามขอ
กําหนดของการสมัครเขารับการฝกอบรม ดังนี้

๔

(๑) สาขาประเภทที่ ๑ หมายถึง สาขาขาดแคลน เปนสาขาที่แพทยสภาตองการสงเสริมใหมี
ผูเขารับการฝกอบรม โดยผูเขารับการฝกอบรมไมจําเปนตองผานการปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ ๑ ป
และไมจําเปนตองปฏิบัติงานชดใชทุนกอน
(๒) สาขาประเภทที่ ๒ หมายถึง สาขาที่ผูเขารับการฝกอบรมจะตองผานการปฏิบัติงานตาม
โครงการเพิ่มพูนทักษะ ๑ ป และไดปฏิบัติงานหรือปฏิบัติงานชดใชทุนตามจํานวนปที่แพทยสภากําหนด
(๓) สาขาประเภทที่ ๓ หมายถึง อนุสาขาที่ผูเขารับการฝกอบรมจะตองผานการฝกอบรม
หรือไดรับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตร หรือเปนผูมีสทิ ธิเขาสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร ในสาขาที่เปนสาขา
หลักกอนแลว
การกําหนดใหสาขาหรืออนุสาขาที่ออกหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรอยูในประเภทใดแพทยสภา
จะแจงไวในประกาศรับสมัครแพทยประจําบานแตละปการฝกอบรม
หมวด ๒
การสมัครเขารับการฝกอบรมและการขึ้นทะเบียนแพทยประจําบาน
ขอ ๗ การสมัครเขารับการฝกอบรมเปนแพทยประจําบานสาขาหรืออนุสาขาตางๆ ตามหลักสูตรของ
แพทยสภา หรือตามโครงการที่แพทยสภารับรองในสถาบันตางๆ ตองดําเนินการตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขในประกาศรับสมัครแพทยประจําบานในแตละปการฝกอบรม
ขอ ๘ คุณสมบัติของผูสมัครเขารับการฝกอบรม
ผูเขารับการฝกอบรมเปนแพทยประจําบานสาขาหรืออนุสาขาตางๆ ตามหลักสูตรของ
แพทยสภาหรือตามโครงการที่แพทยสภารับรองในสถาบันตางๆ ตองเปนผูท ี่ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมแลว และจะตองมีคุณสมบัติตามที่กาํ หนดในเกณฑหลักสูตรการฝกอบรมสําหรับสาขาและอนุสาขา
และตามขอกําหนดสําหรับประเภทสาขาและอนุสาขาของวุฒิบัตรนัน้ ในประกาศรับสมัครแพทยประจําบานแต
ละปการฝกอบรม
ในการคัดเลือกผูสมัครเขารับการฝกอบรม สถาบันฝกอบรมอาจคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม
โดยพิจารณากําหนดโควตาของผูสมัครอิสระในแตละสาขาหรืออนุสาขา จากจํานวนตําแหนงที่ไดรับอนุมัติจาก
แพทยสภาใหรับสมัครไดในปการฝกอบรมนั้น และอาจพิจารณาใหความสําคัญกับผูที่อาวุโสกวาตามปของการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ทั้งนี้การอนุมตั ิใหหนวยงานตนสังกัดใดสงแพทยท่ยี งั ปฏิบัติงานชดใชทุนไมครบ ๓ ปเขารับการ
ฝกอบรม ตองอยูในเงื่อนไขและกฎเกณฑที่แพทยสภากําหนดขึ้น และระยะเวลาในระหวางการฝกอบรมไมนับ
เปนระยะเวลาของการปฏิบตั ิงานชดใชทนุ
ขอ ๙ การเปลี่ยนสาขาหรืออนุสาขาที่ฝกอบรม การเปลีย่ นสถาบันที่ฝก อบรม การเปลีย่ นแปลง
ตนสังกัด การจํากัดสิทธิในการสมัครแพทยประจําบาน ใหเปนไปตามเงื่อนไขในประกาศรับสมัครแพทยประจํา
บานในแตละปการฝกอบรม

๕

ขอ ๑๐ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงชือ่ -สกุล สถาบันทีก่ ําลังฝกอบรม สาขาหรืออนุสาขาที่ฝก อบรม
ใหสถาบันที่ฝก อบรมแจงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวไปยังราชวิทยาลัย วิทยาลัย หรือสมาคมวิชาชีพที่รับผิดชอบ
เพื่อแจงใหสํานักงานเลขาธิการแพทยสภาทราบ ภายใน ๓๐ วันนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง
ขอ ๑๑ ใหเลขาธิการแพทยสภาเปนผูจัดทําทะเบียนแพทยประจําบานเก็บไวหลักฐาน เพื่อใหสามารถ
ตรวจสอบรายชื่อแพทยประจําบานซึ่งฝกอบรมอยูในสถาบันใดๆ ไดตรงตอความเปนจริงตลอดเวลา
หมวด ๓
การฝกอบรมและการปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบตั ร
ขอ ๑๒ การฝกอบรมเพื่อการสอบวุฒิบัตร
ผูมีสิทธิยื่นคําขอวุฒิบัตรในสาขาหรืออนุสาขาใด ตองไดรับการฝกอบรมในสาขาหรืออนุสาขา
นั้นครบตามหลักสูตรของแพทยสภา ในสถานบริการทางการแพทยและสาธารณสุขที่แพทยสภารับรอง หรือผาน
การฝกอบรมในระดับแพทยประจําบานปสุดทายตามหลักสูตรสาขาหรืออนุสาขานัน้ ๆ ของแพทยสภา ในสถาน
บริการทางการแพทยและสาธารณสุขที่แพทยสภารับรอง
ขอ ๑๓ การปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร
(๑) การปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตรสําหรับสาขาประเภทที่ ๑ และ ๒ หมายความถึง
การปฏิบัติงานชดใชทนุ หรือการปฎิบัติงานในโครงการจัดสรรแพทยปฏิบัติงานในโรงพยาบาลที่เปนศูนย
แพทยศาสตรคลินิกของกระทรวงสาธารณสุขเทานั้น
(๒) สถานที่ปฏิบัตงิ าน ลักษณะและปริมาณงานที่ปฏิบัติ เปนไปตามที่กําหนด ดังนี้
(๒.๑) สถานบริการทางการแพทยและสาธารณสุขที่เปนสถานที่ปฏิบัติงาน จะตองมี
คุณสมบัติและมีภาระงานของสาขาหรืออนุสาขานัน้ ตามเกณฑที่ราชวิทยาลัย
วิทยาลัย หรือสมาคมวิชาชีพกําหนดไวในเกณฑหลักสูตรการฝกอบรมสําหรับ
สาขาหรืออนุสาขานัน้ ๆ และไดรับการรับรองจากราชวิทยาลัย วิทยาลัย หรือ
สมาคมวิชาชีพดวย
(๒.๒) ลักษณะและปริมาณงานที่จะตองปฏิบัติเพื่อการสอบวุฒิบัตรใหเปนไปตามเกณฑ
ที่ราชวิทยาลัย วิทยาลัย หรือสมาคมวิชาชีพ กําหนดในเกณฑหลักสูตรการฝก
อบรมสําหรับสาขาหรืออนุสาขานั้น ๆ
(๒.๓) สถานบริการทางการแพทยและสาธารณสุขที่เปนสถานที่ปฎิบตั ิงาน จะตองแจง
จํานวนและรายชื่อแพทยทปี่ ฏิบัติงานเพือ่ การสอบวุฒบิ ัตร ใหกับราชวิทยาลัย
วิทยาลัย หรือสมาคมวิชาชีพที่รับผิดชอบ เพื่อแจงใหเลขาธิการแพทยสภาทราบ
ทุกปการฝกอบรม โดยจํานวนแพทยที่ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตรเมื่อรวมกับ
แพทยที่รับเขาฝกอบรม จะตองไมเกินศักยภาพการฝกอบรมที่คณะอนุกรรมการ
กําหนดไว

๖

(๓) การนับเวลาปฏิบัติงานเพื่อสอบวุฒบิ ัตร
สาขาประเภทที่ ๑
มีระยะเวลาการปฏิบัตงิ านไมนอยกวาระยะเวลาของหลักสูตร
สาขาประเภทที่ ๒
มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานมากกวาระยะเวลาของหลักสูตรไมนอยกวา ๖ เดือน
และมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานเฉพาะในสาขาที่จะขอสอบ เปนเวลาไมนอยกวาระยะ
เวลาของหลักสูตรการฝกอบรมสาขานัน้ ทั้งนี้ราชวิทยาลัย วิทยาลัย หรือสมาคมวิชาชีพ
อาจนับรวมระยะเวลาการปฏิบัติงานในสาขานัน้ ตามโครงการเพิ่มพูนทักษะได
หมวด ๔
คุณสมบัตขิ องผูมีสิทธิยื่นคําขอหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร
ขอ ๑๔ คุณสมบัติของผูมีสิทธิยื่นคําขอหนังสืออนุมัติ
ผูที่ยนื่ คําขอหนังสืออนุมัติในสาขาหรืออนุสาขาใด ตองเปนผูท ี่ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.๒๕๒๕ และตองมีคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
(๑) เปนผูไดรับหนังสืออนุมัตหิ รือวุฒิบัตรสาขานัน้ ๆ จากสถาบันในตางประเทศที่
ราชวิทยาลัย วิทยาลัย หรือสมาคมวิชาชีพรับรอง โดยความเห็นชอบของแพทยสภา
(๒) เปนผูทไี่ ดปฏิบัติงานในสาขานัน้ มาเปนเวลาไมนอยกวา ๕ ป ตามเงื่อนไขที่ราชวิทยาลัย
วิทยาลัย หรือสมาคมวิชาชีพกําหนด ทั้งนี้สถานที่ปฏิบตั ิงาน ลักษณะและปริมาณงานที่ปฏิบัติ เปนไปตามเกณฑ
ที่กําหนด ดังนี้
(๒.๑) สถานบริการทางการแพทยและสาธารณสุขที่สามารถเปนสถานที่ปฏิบตั ิงานจะ
จะตองมีคณ
ุ สมบัติและมีภาระงานของสาขาหรืออนุสาขานัน้ อนุโลมตามเกณฑ
ทั่วไปและเกณฑเฉพาะสําหรับสถาบันฝกอบรมที่ราชวิทยาลัย วิทยาลัย หรือ
สมาคมวิชาชีพกําหนดในเกณฑหลักสูตรการฝกอบรมสําหรับสาขาหรืออนุสาขา
นัน้ ๆ และไดรับการรับรองจากราชวิทยาลัย วิทยาลัย หรือสมาคมวิชาชีพดวย
(๒.๒) ลักษณะและปริมาณงานทีจ่ ะตองปฏิบัติเพื่อการสอบหนังสืออนุมัติ ใหเปนไปตาม
เกณฑที่ราชวิทยาลัย วิทยาลัย หรือสมาคมวิชาชีพกําหนดสําหรับสาขาหรือ
อนุสาขานั้นๆ
ขอ ๑๕ คุณสมบัติของผูมีสิทธิยื่นคําขอวุฒิบัตร
ผูยื่นคําขอวุฒบิ ัตรในสาขาหรืออนุสาขาใด ตองเปนผูท ี่ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.๒๕๒๕ และตองมีคุณสมบัติอยางใดอยางหนึง่ ดังตอไปนี้
(๑) เปนผูไดรับการฝกอบรมผานระดับแพทยประจําบานปสุดทายในสาขาหรืออนุสาขานั้น
จากสถาบันทางการแพทยในตางประเทศ ซึ่งมีหลักสูตรและระยะเวลาการอบรมอยางนอย ๓ ป หรือเทียบเทากับ
หลักสูตรที่แพทยสภารับรอง
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(๒) เปนผูท ผี่ านการฝกอบรมเปนแพทยประจําบานสาขาหรืออนุสาขานัน้ ๆ ตามที่กาํ หนดไว
ในหมวด ๓ ขอ ๑๒
(๓) เปนผูผา นการปฏิบัติงานตามที่กาํ หนดไวในหมวด ๓ ขอ ๑๓
การยืน่ คําขอวุฒิบัตรประเภทที่ ๓ อนุสาขาใด ผูที่ยนื่ คําขอตองไดรับหนังสืออนุมัตหิ รือวุฒิบัตร
ในสาขาประเภทที่ ๑ หรือ ๒ ซึ่งเปนสาขาหลักของอนุสาขาประเภทที่ ๓ กอน เวนแตหลักสูตรที่มีเงื่อนไขจําเพาะ
อื่น
หมวด ๕
การขอและการออกหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร
ขอ ๑๖ การยืน่ คําขอหนังสืออนุมัตแิ ละวุฒิบัตร
(๑) ผูประสงคจะขอหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตร จะตองยื่นคําขอสอบเพื่อหนังสืออนุมัติหรือ
วุฒิบัตรพรอมเอกสารหลักฐานตาง ๆ ตามขอกําหนดในประกาศการสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมตั ิและวุฒิบัตร
ในแตละป ที่สาํ นักงานเลขาธิการแพทยสภา หรือที่ราชวิทยาลัย วิทยาลัย หรือสมาคมวิชาชีพที่แพทยสภามอบ
หมาย
(๒) ชําระคาสมัครสอบตามอัตราที่กาํ หนดในประกาศแพทยสภา ซึง่ แพทยสภาจะไมคืนใหไม
วากรณีใดๆ ทัง้ สิ้น
ขอ ๑๗ การตรวจสอบรายชื่อและประเมินคุณสมบัติ
(๑) สํานักงานเลขาธิการแพทยสภา หรือราชวิทยาลัย วิทยาลัย หรือสมาคมวิชาชีพที่ไดรับมอบ
อํานาจ จะรวบรวมคําขอสอบและเอกสารหลักฐานตาง ๆ สงใหคณะอนุกรรมการแตละสาขาหรืออนุสาขาเพื่อ
ตรวจสอบวาผูย ื่นคําขอสอบนั้นมีชื่ออยูในบัญชีของแพทยสภา วาเปนผูเขารับการฝกอบรมตามโครงการของ
แพทยสภา และหรือเปนผูปฏิบัติงานในสาขาหรืออนุสาขานั้น ๆ และมีคุณสมบัติตามที่กาํ หนดไวในขอ ๑๔
สําหรับผูยนื่ คําขอหนังสืออนุมัติ หรือขอ ๑๕ สําหรับผูย ื่นคําขอวุฒิบตั ร
ถาไมปรากฏรายชื่อหรือชื่อไมตรงกับสถาบันที่แจงไว หรือสาขาหรืออนุสาขาที่ขอสอบผิด
ไปจากที่แจงไวในทะเบียนแพทยประจําบาน และมีเหตุผลที่เชื่อถือไดวาเหตุเหลานั้นเกิดขึ้นจากความบกพรอง
ของผูยื่นคําขอสอบเอง ใหถือวาผูย ื่นคําขอสอบนั้นไมมีสิทธิในการสอบครั้งนั้น
(๒) เมื่อคณะอนุกรรมการประเมินคุณสมบัติและอนุมตั ิใหผูยื่นคําขอสอบมีสิทธิเขาสอบแลว
ใหคณะอนุกรรมการสาขาหรืออนุสาขานัน้ ๆ
สงผลการตรวจสอบและการประเมินคุณสมบัติใหเลขาธิการ
แพทยสภา หรือราชวิทยาลัย วิทยาลัย หรือสมาคมวิชาชีพที่ไดรับมอบอํานาจ เพื่อประกาศและแจงใหผูยนื่ คําขอ
สอบทราบกอนกําหนดวันสอบไมนอยกวา ๒ สัปดาห
ขอ ๑๘ การสอบ
(๑) ผูยื่นคําขอสอบตองเขารับการสอบความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
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จากคณะอนุกรรมการสาขาหรืออนุสาขานั้นๆ ตามเงือ่ นไขและระเบียบที่ราชวิทยาลัย วิทยาลัย หรือสมาคม
วิชาชีพนัน้ ๆกําหนดไว ซึ่งอาจกําหนดการสอบครั้งเดียวเมื่อสิ้นสุดการฝกอบรม หรือกําหนดการสอบเปนหลาย
ขั้นตอนหรือหลายสวนทั้งในระหวางการฝกอบรมและเมือ่ สิ้นสุดการฝกอบรมก็ได
หากกําหนดใหมีการสอบหลายขัน้ ตอนหรือหลายสวน ราชวิทยาลัย วิทยาลัย หรือสมาคม
วิชาชีพ จะตองกําหนดในเกณฑหลักสูตรการฝกอบรมสําหรับสาขาหรืออนุสาขานั้นๆ วาจะเก็บผลการสอบแตละ
ขั้นตอนแตละสวนนั้นไวไดนานเทาไร ถาผูส อบผานขั้นตอนหรือสวนใดแลวแตยังไมสามารถสอบผานขั้นตอนหรือ
สวนอืน่ หากการสอบขั้นตอนหรือสวนที่ผา นแลวพนกําหนดเวลาที่ใหเก็บผลการสอบไวได และยังมีความประสงค
จะขอหนังสืออนุมัติหรือวุฒบิ ัตรผูนั้นจะตองสอบขั้นตอนหรือสวนนั้นใหม
(๒) ในการสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรนั้น ราชวิทยาลัย วิทยาลัย หรือสมาคมวิชาชีพ
จะตองกําหนดรูปแบบการสอบและเนื้อหาใหเปนไปตามเกณฑหลักสูตรการฝกอบรมเปนผูมีความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาหรืออนุสาขานั้น ๆ
(๓) สําหรับการสอบเพื่อหนังสืออนุมัติ คณะอนุกรรมการมีสทิ ธิพจิ ารณายกเวนการสอบ
ขั้นตอนใดหรือสวนใดใหแกผูที่ไดรับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรสาขาหรืออนุสาขานัน้ ๆ จากสถาบันในตางประเทศ
ที่ราชวิทยาลัย วิทยาลัย หรือสมาคมวิชาชีพรับรองโดยความเห็นชอบจากแพทยสภา และอาจพิจารณายกเวนการ
สอบขั้นตอนใดหรือสวนใดเปนการเฉพาะรายใหแกผทู ี่ปฏิบัติงานในสาขาหรืออนุสาขานั้นๆ มาแลวเกิน ๑๐ ป
ทั้งนี้ตองเปนการปฏิบัติงานในสาขาหรืออนุสาขานัน้ ตอเนื่องกันมาตลอดจนถึงวันทีย่ ื่นคําขอสอบ
(๔) หากในการสอบครั้งใด คณะอนุกรรมการมีความจําเปนตองใหมีผูเชี่ยวชาญหรือผูทรง
คุณวุฒิในสาขาหรืออนุสาขานั้น หรือสาขาหรืออนุสาขาที่เกีย่ วของมาชวยดําเนินการสอบ คณะอนุกรรมการ
สามารถเสนอราชวิทยาลัย วิทยาลัย หรือสมาคมวิชาชีพที่ไดรับมอบอํานาจ พิจารณาแตงตั้งเปนคณะอนกรรมการเฉพาะกิจเพื่อชวยในการสอบสาขานั้นๆ ไดเปนคราวๆ ไป
(๕) ในกรณีที่ผูยนื่ คําขอสอบซึ่งไดรับการพิจารณาใหเปนผูมีสทิ ธิสอบแลว ไมสามารถเขารับ
การสอบในครัง้ นัน้ ได ผูยื่นคําขอสอบอาจขอเลื่อนการสอบไปในครั้งถัดไปได โดยทําหนังสือขีแ้ จงเหตุผลเปน
ลายลักษณอักษรแจงตอเลขาธิการแพทยสภา เพื่อใหราชวิทยาลัย วิทยาลัย หรือสมาคมวิชาชีพที่ไดรับมอบ
อํานาจพิจารณาอนุมัติ ทัง้ นีก้ ารขอเลื่อนสอบดังกลาวจะกระทําไดเพียงครัง้ เดียวเทานั้น
ขอ ๑๙ กําหนดการสอบ
(๑) การสอบแตะละขั้นตอนหรือแตละสวนใหจัดอยางนอยปละ ๑ ครั้ง แตไมเกิน ๒ ครั้ง และ
ใหการสอบทั้งหมดเสร็จสิ้นภายในเดือนมิถุนายนของแตละป ในกรณีที่คณะอนุกรรมการสาขาหรืออนุสาขาใด
ตองการใหมีการสอบตางไปจากที่กําหนด ใหเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการแพทยสภาเปนคราว ๆ ไป
(๒) ผูเขาสอบที่ชําระเงินคาสมัครสอบแลว จะเขาสอบขั้นตอนใดหรือสวนใดไดเพียงครัง้ เดียว
หากสอบไมผา นขั้นตอนใดหรือสวนใด จะเขาสอบขั้นตอนนัน้ หรือสวนนั้นใหมได จะตองดําเนินการสมัครสอบ
และชําระคาสมัครสอบ ตามขอ ๑๖ อีกครั้งหนึ่ง
(๓) กําหนดการสอบ เวลา และสถานที่สอบที่แนนอน เลขาธิการแพทยสภาหรือผูรับมอบ

๙

อํานาจของราชวิทยาลัย วิทยาลัย หรือสมาคมวิชาชีพแลวแตกรณี จะไดประกาศและแจงใหผูมสี ิทธิสอบทราบ
ลวงหนาไมนอยกวา ๒ สัปดาหกอนการสอบ

(๔) การสอบเพื่อหนังสืออนุมัติในสาขาหรืออนุสาขาที่เปดการฝกอบรมใหมและเปนการสอบ
ครั้งแรก หากคณะอนุกรรมการสาขาหรืออนุสาขานั้นตองการสอบในชวงเวลานอกเหนือจากขอ ๑๙ (๑) ใหเสนอ
ขออนุมัติจากคณะกรรมการแพทยสภา
ขอ ๒๐ การตัดสินผลการสอบ
(๑) ผูสอบได คือ ผูที่สอบผานทุกขั้นตอนทุกสวนที่ราชวิทยาลัย วิทยาลัย หรือสมาคมวิชาชีพ
กําหนด
(๒) ใหคณะอนุกรรมการสาขาหรืออนุสาขานัน้ รายงานผลการสอบใหราชวิทยาลัย วิทยาลัย
หรือสมาคมวิชาชีพ นําเสนอสํานักงานเลขาธิการแพทยสภา เพื่อเสนอคณะกรรมการแพทยสภาพิจารณาอนุมตั ิ
และออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตร แลวแตกรณี
ขอ ๒๑ คาใชจายในการสอบ
ใหคณะอนุกรรมการไดรับคาใชจายในการดําเนินการสอบจากราชวิทยาลัย วิทยาลัย หรือสมาคม
วิชาชีพนัน้ ๆ
ขอ ๒๒ คณะกรรมการแพทยสภาอาจออกหนังสืออนุมัติสาขาที่แพทยสภาไดประกาศเพิม่ ขึ้นใหมจากที่
กําหนดไวในขอบังคับ ใหแกผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ไดรับแตงตั้งเปนอนุกรรมการรางหลักสูตรการฝกอบรม
หรืออนุกรรมการในคณะอนุกรรมการคณะแรกของสาขาหรืออนุสาขานั้นเปนกรณีพเิ ศษได
หมวด ๖
อนุกรรมการฝกอบรมและสอบความรูค วามชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาตางๆ
ขอ ๒๓ ใหมคี ณะอนุกรรมการสาขาหรืออนุสาขาตางๆ ตามขอ ๕ โดยความเห็นชอบของราชวิทยาลัย
วิทยาลัย หรือสมาคมวิชาชีพที่รับผิดชอบสาขาหรืออนุสาขานัน้ ๆ
ขอ ๒๔ ใหราชวิทยาลัย วิทยาลัย หรือสมาคมวิชาชีพที่แพทยสภามอบหมายเปนผูรับผิดชอบดูแลการ
ดําเนินงานของคณะอนุกรรมการสาขาหรืออนุสาขานั้นๆ
ขอ ๒๕ อํานาจหนาที่ของคณะอนุกรรมการ
(๑) วางเปาหมาย จัดทําหลักสูตร และวิธีการฝกอบรมแพทยประจําบาน โดยความเห็นชอบ
ของราชวิทยาลัย วิทยาลัย หรือสมาคมวิชาชีพที่รับผิดขอบสาขาหรืออนุสาขานั้น ตามหลักเกณฑที่แพทยสภา
กําหนด
(๒) กําหนดหลักเกณฑ และคุณสมบัติของโรงพยาบาลหรือสถาบันฝกอบรมสาขา หรืออนุสาขา
นั้นๆ
(๓) ประเมินคุณภาพของโรงพยาบาลหรือสถาบันฝกอบรม ตามหลักเกณฑการประเมิน

๑๐

สถาบันฝกอบรมแพทยประจําบานที่แพทยสภากําหนด เพื่อเสนอใหแพทยสภารับรองหรือยกเลิกการรับรอง
ทั้งนี้การประเมินคุณภาพโรงพยาบาล หรือสถาบันฝกอบรมนี้ใหพิจารณาทบทวนทุก ๕ ป
(๔) รวบรวมรายชื่อแพทยประจําบานทีฝ่ กอบรมในสานัน้ ๆ ทุกชัน้ ปจากสถาบันฝกอบรม เพื่อ
เสนอราชวิทยาลัย วิทยาลัย หรือสมาคมวิชาชีพ ใหรายงานตอสํานักงานเลขาธิการแพทยสภาทุกปการฝกอบรม
(๕) ประเมินคุณสมบัติของผูที่ยนื คําขอหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตร เพือ่ เปนผูมีสทิ ธิสอบ
(๖) ดําเนินการสอบและตัดสินผลการสอบ แลวรายงานราชวิทยาลัย วิทยาลัย หรือสมาคม
วิชาชีพเพื่อเสนอขออนุมัติหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรตอแพทยสภา
(๗) ติดตามผล ทําขอเสนอแนะ และดําเนินการแกปญหาการฝกอบรมสาขาหรืออนุสาขานัน้ ๆ
(๘) ควบคุมใหโครงการฝกอบรมในสาขาหรืออนุสาขานั้นๆ ดําเนินไปตามเปาหมายที่แพทยสภา
กําหนด
(๙) แตงตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อชวยดําเนินการ
ขอ ๒๖ คุณสมบัติของอนุกรรมการ
(๑) อายุไมต่ํากวา ๓๕ ป
(๒) เปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.๒๕๒๕
(๓) ไดรับหนังสืออนุมัตหิ รือวุฒิบัตรจากแพทยสภาในสาขาหรืออนุสาขานัน้ หรือสาขาหรือ
อนุสาขาที่เกีย่ วเนื่อง
(๔) สนใจใฝรูทางดานวิชาการ เชน เสนอผลงานตอทีป่ ระชุมวิชาการ เขียนตํารา เขียนบทความ
ฯลฯ
(๕) ปฏิบัติงานในสาขานัน้ ๆ เปนเวลาไมนอยกวา ๑๐ ป (รวมระยะเวลาที่ศึกษาแพทยประจํา
บาน และขณะที่ไดรับการพิจารณายังปฏิบัติงานในสาขานัน้ ๆ อยู)
(๖) มีคุณธรรมและจริยธรรมเปนทีย่ อมรับในวิชาชีพ และไมเคยถูกลงโทษทางจริยธรรมถึงขั้น
พักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ขอ ๒๗ วิธีสรรหาอนุกรรมการ
(๑) ใหราชวิทยาลัย วิทยาลัย หรือสมาคมวิชาชีพที่แพทยสภามอบหมาย สอบถามความเห็น
และประสานงานกับสมาคมหรือชมรมวิชาชีพที่เกี่ยวของเพื่อพิจารณาเสนอรายชื่ออนุกรรมการ พรอมทั้งชื่อ
ประธานและเลขานุการ ตามเกณฑคุณสมบัติที่กาํ หนดใน ขอ ๒๖ ตอคณะกรรมการแพทยสภาเพื่อพิจารณา
แตงตั้ง หรือคณะกรรมการแพทยสภาอาจมอบอํานาจใหราชวิทยาลัย วิทยาลัย หรือสมาคมวิชาชีพที่รับผิดชอบ
ดูแลสาขาหรืออนุสาขานั้นๆ เปนผูดําเนินการแตงตั้งคณะอนุกรรมการแลวแจงคณะกรรมการแพทยสภาเพื่อทราบ
(๒) หากอนุกรรมการที่แตงตัง้ แลวพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหคณะอนุกรรมการที่เหลืออยู
เปนผูเสนอชื่อผูมีคุณสมบัติตามเกณฑคุณสมบัติที่กําหนดในขอ ๒๖ ตอคณะกรรมการแพทยสภาหรือราชวิทยาลัย วิทยาลัย หรือสมาคมวิชาชีพที่คณะกรรมการแพทยสภามอบอํานาจให เพื่อพิจารณาแตงตั้งเปนอนุกรรมการ
ทดแทนตําแหนงที่วา ง โดยมีวาระเทากับวาระของผูท ี่ตนแทน

๑๑

ขอ ๒๘ วาระของอนุกรรมการ
(๑) อนุกรรมการแตละสาขาหรืออนุสาขาอยูในตําแหนงตามวาระของคณะกรรมการแพทยสภา
หรือวาระของคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัย วิทยาลัย หรือสมาคมวิชาชีพ แลวแตกรณี ถาคณะกรรมการ
แพทยสภาหรือคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัย วิทยาลัยหรือสมาคมวิชาชีพชุดใหม ยังไมไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการชุดใหม ก็ใหคณะอนุกรรมการชุดเดิมรักษาการตอไปจนกวาจะมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการชุดใหม
(๒) อนุกรรมการแตละสาขาพนจากตําแหนงกอนวาระเมื่อ
(๒.๑) ตาย
(๒.๒) ลาออก
(๒.๓) พนจากการเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(๒.๔) ขาดคุณสมบัติตามขอ ๒๖
(๒.๕) คณะกรรมการแพทยสภาหรือคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัย วิทยาลัย หรือ
สมาคมวิชาชีพ แลวแตกรณี มีมติใหพนจากตําแหนง
หมวด ๗
อักษรยอของหนังสืออนุมัติและวุฒิบตั รแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ขอ ๒๙ อว. หมายถึง หนังสืออนุมัติแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขา....หรืออนุสาขา....
ขอ ๓๐ วว. หมายถึง วุฒบิ ัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขา....หรืออนุสาขา....
หมวด ๘
แบบหนังสืออนุมัติ และวุฒิบัตร
ขอ ๓๑ ใหใชแบบหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร ตามแบบที่กําหนดไวตามประกาศแพทยสภา

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ พ.ศ .๒๕๕๒

(นายแพทยสมศักดิ์ โลหเลขา)
นายกแพทยสภา

๑๒

