
 
 

ประกาศแพทยสภา 
ท่ี  ๓๘/๒๕๕๙ 

เรื่อง  การกําหนดประเภทสาขาและคุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัครแพทยประจําบาน 
สาขาประเภทตางๆ ประจําปการฝกอบรม ๒๕๖๐ 

--------------------- 
 ตามขอบังคับแพทยสภา วาดวยหลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรเพ่ือแสดงความรูความ
ชํานาญในการประกอบวิชาตามขอบังคับแพทยสภา วาดวยหลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรเพ่ือแสดง
ความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๕๒ หมวด ๑ ขอ ๖ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ซ่ึงกําหนดไวใหการกําหนดใหสาขาหรืออนุสาขาท่ีออกหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรอยูในประเภทใดแพทยสภาจะแจง
ไวในประกาศรับสมัครแพทยประจําบานแตละปการฝกอบรม 
 เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายการพัฒนาการสาธารณสุขของประเทศ แพทยสภาจึงกําหนดประเภทสาขา
และคุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัครแพทยประจําบาน สาขาประเภทตางๆ ประจําปการฝกอบรม ๒๕๖๐ ไวดังตอไปนี้  
 ๑. สาขาประเภทท่ี ๑ หมายถึง สาขาท่ีแพทยสภาตองการสงเสริมใหมีผูเขารับการฝกอบรม โดยผูเขารับ
การฝกอบรมไมจําเปนตองปฏิบัติงานชดใชทุน แตตองผานการปฏิบัติงานตามโครงการเพ่ิมพูนทักษะครบถวน ตาม 
ท่ีแพทยสภากําหนดกอน  ท้ังนี้แพทยสภาอาจพิจารณายกเวนคุณสมบัติใหผูเขารับการฝกอบรมไมตองผานการ
ปฏิบัติงานตามโครงการเพ่ิมพูนทักษะกอนในบางสาขาก็ได ดังนี้ 
   ๑.๑  คุณสมบัติ : ผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมแลว สมัครเขารับการฝกอบรมโดยไมตอง
ผานการปฏิบัติงานตามโครงการเพ่ิมพูนทักษะกอน ในสาขาดังตอไปนี้ 
   ๑.๑.๑  พยาธิวิทยากายวิภาค 
  ๑.๑.๒  พยาธิวิทยาคลินิก 
  ๑.๑.๓  พยาธิวิทยาท่ัวไป 
  ๑.๑.๔  เวชศาสตรครอบครัว 

   ๑.๒  คุณสมบัติ : ผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมแลว และผานการปฏิบัติงานตามโครงการ
เพ่ิมพูนทักษะหรืออยูระหวางการปฏิบัติงานตามโครงการเพ่ิมพูนทักษะ ในสาขาดังตอไปนี้  

 ๑.๒.๑  จิตเวชศาสตร   
 ๑.๒.๒  จิตเวชศาสตรเด็กและวัยรุน 
 ๑.๒.๓  นิติเวชศาสตร 
 ๑.๒.๔  รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 
 ๑.๒.๕  เวชศาสตรฉุกเฉิน 
 ๑.๒.๖  เวชศาสตรนิวเคลียร 
 ๑.๒.๗  อายุรศาสตรมะเร็งวิทยา 
 ๑.๒.๘  อายุรศาสตรโรคเลือด 
 

 ๒.  สาขาประเภทท่ี ๒ หมายถึง สาขาท่ีใหผูสมัครเขารับการฝกอบรมจะตองผานการปฏิบัติงานตาม
โครงการเพ่ิมพูนทักษะ ๑ ป และไดปฏิบัติงานหรือปฏิบัติงานชดใชทุนตามจํานวนปท่ีแพทยสภากําหนด ดังนี้ 



๒ 
 

   ๒.๑  คุณสมบัติ : ผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม และผานการปฏิบัติงานตามโครงการ
เพ่ิมพูนทักษะแลวหรืออยูระหวางการปฏิบัติงานตามโครงการเพ่ิมพูนทักษะ ท้ังท่ีมีและไมมีตนสังกัดจากหนวยงาน
ของรัฐ  

 ๒.๑.๑  กุมารศัลยศาสตร 
 ๒.๑.๒  ประสาทศัลยศาสตร  
 ๒.๑.๓  โลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก 
 ๒.๑.๔  ศัลยศาสตร 
 ๒.๑.๕  ศัลยศาสตรทรวงอก 

  

    ๒.๒  คุณสมบัติ : ผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม และผานการปฏิบัติงานตามโครงการ
เพ่ิมพูนทักษะแลวหรืออยูระหวางการปฏิบัติงานตามโครงการเพ่ิมพูนทักษะ ซ่ึงมีตนสังกัดจากหนวยงานของรัฐ  

 ๒.๒.๑  รังสีวิทยาวินิจฉัย 
 ๒.๒.๒  วิสัญญีวิทยา 
 ๒.๒.๓  เวชศาสตรฟนฟู  
 ๒.๒.๔  สูติศาสตรและนรีเวชวิทยา  

    ในกรณีท่ีไมมีตนสังกัดจากหนวยงานของรัฐ  ตองเปนผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมและ
ผานการปฏิบัติงานตามโครงการเพ่ิมพูนทักษะแลว รวมท้ังไดปฏิบัติงานหรือปฏิบัติงานชดใชทุนเพ่ิมอีก ๑ ปแลว 
(ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา ๒ ป) 
  

     ๒.๓  คุณสมบัติ : ผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม และผานการปฏิบัติงานตามโครงการ
เพ่ิมพูนทักษะแลวหรืออยูระหวางการปฏิบัติงานตามโครงการเพ่ิมพูนทักษะ ซ่ึงมีตนสังกัดจากหนวยงานของรัฐ  

 ๒.๓.๑  กุมารเวชศาสตร 
 ๒.๓.๒  ประสาทวิทยา 
 ๒.๓.๓  เวชศาสตรปองกัน (แขนงระบาดวิทยา) 
 ๒.๓.๔  เวชศาสตรปองกัน (แขนงเวชศาสตรการบิน) 
 ๒.๓.๕  เวชศาสตรปองกัน (แขนงเวชศาสตรปองกันคลินิก) 
 ๒.๓.๖  เวชศาสตรปองกัน (แขนงสาธารณสุขศาสตร) 
 ๒.๓.๗  เวชศาสตรปองกัน (แขนงสุขภาพจิตชุมชน) 
 ๒.๓.๘  เวชศาสตรปองกัน (แขนงอาชีวเวชศาสตร) 
 ๒.๓.๙  เวชศาสตรปองกัน (แขนงเวชศาสตรทางทะเล) 
 ๒.๓.๑๐  เวชศาสตรปองกัน (แขนงเวชศาสตรการเดินทางและการทองเท่ียว) 
 ๒.๓.๑๑  ศัลยศาสตรยูโรวิทยา 
 ๒.๓.๑๒  โสต ศอ นาสิกวิทยา 
 ๒.๓.๑๓  ออรโธปดิกส 
 ๒.๓.๑๔  อายุรศาสตร 

    ในกรณีท่ีไมมีตนสังกัดจากหนวยงานของรัฐ  ตองเปนผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม และผานการ 
ปฏิบัติงานตามโครงการเพ่ิมพูนทักษะแลว รวมท้ังไดปฏิบัติงานหรือปฏิบัติงานชดใชทุนเพ่ิมอีก ๒ ป (ไดรับใบอนุญาต 



๓ 
 

ประกอบวิชาชีพเวชกรรมมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา ๓ ป) 
  

    ๒.๔  คุณสมบัติ : ผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม และผานการปฏิบัติงานตามโครงการ
เพ่ิมพูนทักษะแลว รวมท้ังไดปฏิบัติงานหรือปฏิบัติงานชดใชทุนเพ่ิมอีก ๑ ปแลว (ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา ๒ ป) ซ่ึงมีตนสังกัดจากหนวยงานของรัฐ  

 ๒.๔.๑  จักษุวิทยา 
        ในกรณีท่ีไมมีตนสังกัดจากหนวยงานของรัฐ  ตองเปนผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
และผานการปฏิบัติงานตามโครงการเพ่ิมพูนทักษะแลว รวมท้ังไดปฏิบัติงานหรือปฏิบัติงานชดใชทุนเพ่ิมอีก ๒ ป 
(ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา ๓ ป)  
 

    ๒.๕  คุณสมบัติ : ผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม และผานการปฏิบัติงานตามโครงการ
เพ่ิมพูนทักษะแลว รวมท้ังไดปฏิบัติงานหรือปฏิบัติงานชดใชทุนเพ่ิมอีก ๒ ป (ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวช
กรรมมาแลวเปนเวลา ๓ ป) ท้ังท่ีมีและไมมีตนสังกัดจากหนวยงานของรัฐ  
  ๒.๕.๑  ตจวิทยา 
  ๒.๕.๒  ศัลยศาสตรตกแตง 

 ๓.  สาขาประเภทท่ี ๓  หมายถึง อนุสาขาท่ีผูสมัครเขารับการฝกอบรมจะตองผานการฝกอบรมหรือการ
ปฏิบัติงานเพ่ือสอบวุฒิบัตร หรือไดรับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติในสาขาประเภทท่ี ๑ หรือประเภทท่ี ๒ ซ่ึงเปนสาขา
หลักของสาขาประเภทท่ี ๓ นั้นๆ มาแลว ดังตอไปนี้ 
    ๓.๑  กุมารเวชศาสตรตจวิทยา 
    ๓.๒  กุมารเวชศาสตรทารกแรกเกิดและปริกําเนิด 
    ๓.๓  กุมารเวชศาสตรประสาทวิทยา 

   ๓.๔  กุมารเวชศาสตรพัฒนาการและพฤติกรรม 
   ๓.๕  กุมารเวชศาสตรโภชนาการ 
   ๓.๖  กุมารเวชศาสตรโรคตอมไรทอและเมตาบอลิสม 
   ๓.๗  กุมารเวชศาสตรโรคติดเช้ือ 
   ๓.๘  กุมารเวชศาสตรโรคไต 
   ๓.๙  กุมารเวชศาสตรโรคทางเดินอาหารและโรคตับ 
   ๓.๑๐ กุมารเวชศาสตรโรคภูมิแพและภูมิคุมกัน 
   ๓.๑๑ กุมารเวชศาสตรโรคระบบทางเดินหายใจ 
   ๓.๑๗ กุมารเวชศาสตรโรคหัวใจ 
   ๓.๑๘ ตจพยาธิวิทยา 
   ๓.๑๙ พยาธิสูตินรีเวชวิทยา 
   ๓.๒๐ ภาพวินิจฉัยช้ันสูง 
   ๓.๒๑ ภาพวินิจฉัยระบบประสาท 
   ๓.๒๒ รังสีรวมรักษาของลําตัว 
   ๓.๒๓ รังสีรวมรักษาระบบประสาท 



๔ 
 

   ๓.๒๔ การระงับปวด 
   ๓.๒๕ วิสัญญีวิทยาสําหรับการผาตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ และทรวงอก 
   ๓.๒๖ วิสัญญีวิทยาสําหรับเด็ก 
   ๓.๒๗ วิสัญญีวิทยาสําหรับผูปวยโรคทางระบบประสาท 
   ๓.๒๘ ศัลยศาสตรมะเร็งวิทยา 
   ๓.๒๙ ศัลยศาสตรลําไสใหญและทวารหนัก 
   ๓.๓๐ ศัลยศาสตรหลอดเลือด 
   ๓.๓๑ ศัลยศาสตรอุบัติเหตุ 
   ๓.๓๒ มะเร็งวิทยานรีเวช 
   ๓.๓๓ เวชศาสตรการเจริญพันธุ 
   ๓.๓๔ เวชศาสตรมารดาและทารกในครรภ 
   ๓.๓๕ เวชศาสตรเชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซอมเสริม 
   ๓.๓๖ ศัลยศาสตรตกแตงและเสริมสรางใบหนา 
   ๓.๓๗ โภชนศาสตรคลินิก 
   ๓.๓๘ เวชบําบัดวิกฤต 
   ๓.๓๙ เวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา 
   ๓.๔๐ อายุรศาสตรผูสูงอายุ 
   ๓.๔๑ อายุรศาสตรโรคขอและรูมาติซ่ัม 
   ๓.๔๒ อายุรศาสตรโรคตอมไรทอและเมตะบอลิสม 
   ๓.๔๓ อายุรศาสตรโรคติดเช้ือ 
   ๓.๔๔ อายุรศาสตรโรคไต 
   ๓.๔๕ อายุรศาสตรโรคภูมิแพและภูมิคุมกันทางคลินิก 
   ๓.๔๖ อายุรศาสตรโรคระบบทางเดินอาหาร 
   ๓.๔๘ อายุรศาสตรโรคระบบหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ 

    ๓.๔๙ อายุรศาสตรโรคหัวใจ 

     จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

       ประกาศ ณ วันท่ี ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

        (นายแพทยสมศักดิ์   โลหเลขา) 
                  นายกแพทยสภา 


