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ขอบังคับแพทยสภา 
วาดวยหลกัเกณฑการออกหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร 

เพื่อแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  
พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑ (๓) (ฉ) และมาตรา ๒๙ และดวยความเหน็ชอบของสภานายกพิเศษ 

ตามมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.๒๕๒๕ อันเปนพระราชบัญญัติทีม่ีบทบัญญัติบาง

ประการเกีย่วกับการจํากัดสิทธแิละเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ บัญญัติใหกระทําโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย คณะกรรมการ

แพทยสภาออกขอบังคับแพทยสภาไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรเพือ่

แสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชพีเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๕๒” 

ขอ ๒ ขอบังคับนี้ ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ ใหยกเลิก   ขอบังคับแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติและวุฒบัิตรเพื่อแสดง 

ความรูความชาํนาญในการประกอบวิชาชพีเวชกรรมสาขาตาง ๆ  พ.ศ.๒๕๔๖” 

        ขอ ๔ ในขอบังคับนี ้

          “หนังสืออนุมัติ” หมายความวา หนงัสืออนมุัติแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ 

เวชกรรม  

“วุฒิบัตร” หมายความวา     วุฒิบัตรแสดงความรูความชาํนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  

“คณะอนุกรรมการ” หมายความวา   คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบความรูความชํานาญ 

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (อฝส.) 

  “การปฎิบัติงานชดใชทนุ”  หมายความวา  การปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานชดใชทนุตามที่คณะ 

กรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาแพทยผูทําสัญญาการเปนนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตรเปนผูจัดสรร 
 

หมวด ๑ 
สาขาและอนุสาขาที่ออกหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร 

 

ขอ ๕ แพทยสภาอาจออกหนังสืออนุมัติและวุฒบัิตรในสาขาและอนุสาขาตางๆดังนี ้

            (๑)    สาขาที่ออกหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร 

                                  (๑.๑)   สาขากุมารเวชศาสตร (Pediatrics) 



 ๒

(๑.๒)    สาขากุมารศัลยศาสตร (Pediatric Surgery) 

(๑.๓)    สาขาจักษุวทิยา (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)  สาขาพยาธวิิทยาทั่วไป (Anatomical and Clinical Pathology) 

(๑.๑๓)  สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา (Radiotherapy and Oncology) 

(๑.๑๔)  สาขารังสีวทิยาทัว่ไป (General Radiology) 

(๑.๑๕)  สาขา รังสีวิทยาวนิิจฉัย (Diagnostic Radiology) 

(๑.๑๖)  สาขาวิสัญญีวทิยา (Anesthesiology) 

(๑.๑๗)  สาขาเวชศาสตรครอบครัว (Family Medicine) 

(๑.๑๘)  สาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน (Emergency Medicine) 

(๑.๑๙)  สาขาเวชศาสตรนวิเคลียร (Nuclear Medicine) 

(๑.๒๐)  สาขาเวชศาสตรปองกัน แขนงระบาดวทิยา (Preventive Medicine, 

             Epidemiology) 

(๑.๒๑)  สาขาเวชศาสตรปองกัน แขนงเวชศาสตรการบนิ (Preventive Medicine,  

   Aviation Medicine) 

(๑.๒๒)  สาขาเวชศาสตรปองกัน แขนงเวชศาสตรปองกนัคลินิก (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)  สาขาเวชศาสตรฟนฟ ู(Rehabilitation Medicine) 

(๑.๒๗)  สาขาศัลยศาสตร (Surgery) 

(๑.๒๘)  สาขาศัลยศาสตรตกแตง (Plastic Surgery) 



 ๓

(๑.๒๙)  สาขาศัลยศาสตรทรวงอก (Thoracic Surgery) 

(๑.๓๐)  สาขาศัลยศาสตรยูโรวิทยา (Urological Surgery) 

(๑.๓๑)  สาขาสูติศาสตร-นรีเวชวทิยา (Obstetrics and Gynaecology) 

(๑.๓๒)  สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา (Otolaryngology) 

(๑.๓๓)  สาขาออรโธปดิกส (Orthopedics) 

(๑.๓๔)  สาขาอายุรศาสตร (Internal Medicine)  

(๑.๓๕)  สาขาอายุรศาสตรมะเร็งวทิยา (Medical Oncology) 

(๑.๓๖)  สาขาอายุรศาสตรโรคเลือด (Hematology) 

(๒)   อนุสาขาที่ออกหนงัสืออนุมัติและวุฒบัิตร 

(๒.๑)    อนุสาขากุมารเวชศาสตรตจวิทยา (Pediatric Dermatology) 

(๒.๒)    อนุสาขากุมารเวชศาสตรทารกแรกเกิดและปริกําเนิด (Neonatal and  

          Perinatal Medicine) 

(๒.๓)    อนุสาขากุมารเวชศาสตรประสาทวทิยา (Pediatric Neurology) 

(๒.๔)    อนุสาขากุมารเวชศาสตรพัฒนาการและพฤติกรรม (Developmental and 

             Behavioral Pediatrics) 

(๒.๕)    อนุสาขากุมารเวชศาสตรโรคตอมไรทอและเมตาบอลิสม (Pediatric 

    Endocrinology and Metabolism) 

(๒.๖)    อนุสาขากุมารเวชศาสตรโรคติดเช้ือ (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)  อนุสาขาภาพวนิิจฉัยชั้นสูง (Advanced Diagnostic Body Imaging) 

(๒.๑๔)  อนุสาขาภาพวนิิจฉัยระบบประสาท (Diagnostic Neuroimaging) 

(๒.๑๕)  อนุสาขามะเร็งนรีเวชวทิยา (Gynaecological Oncology) 

(๒.๑๖)  อนุสาขารังสีรวมรักษาของลําตัว (Body Interventional Radiology) 

 

 

 



 ๔

(๒.๑๗)  อนุสาขารังสีรวมรักษาระบบประสาท (Interventional Neuroradiology) 

(๒.๑๘)  อนุสาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก  (Pediatric Hematology and Oncology) 

(๒.๑๙)  อนุสาขาวิสัญญีวทิยาสําหรับการผาตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ และทรวงอก 

                       (Cardiovascular and Thoracic Anesthesia) 

(๒.๒๐)  อนุสาขาวิสัญญีวทิยาสําหรับผูปวยโรคทางระบบประสาท (Neuroanesthesia) 

(๒.๒๑)  อนุสาขาเวชบําบัดวิกฤต (Critical Care Medicine) 

(๒.๒๒)  อนุสาขาเวชเภสัชวทิยาและพิษวทิยา (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)  อนุสาขาศัลยศาสตรมะเร็งวทิยา (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)  อนุสาขาอายุรศาสตรโรคระบบการหายใจและภาวะวกิฤตโรคระบบการหายใจ 

                       (Pulmonary Medicine and  Pulmonary Critical Care) 

(๒.๓๗)  อนุสาขาอายุรศาสตรโรคหัวใจ (Cardiology) 

          การเปลี่ยนแปลงแกไขช่ือสาขาและอนุสาขา   การเพิ่มหรือลดสาขาและอนุสาขาที่ออกหนังสือ 

อนุมัติหรือวฒุบัิตรใหออกเปนประกาศของแพทยสภา 

ขอ ๖ การแบงประเภทสาขาและอนุสาขาที่ออกหนังสืออนุมติัและวุฒิบัตร 

แพทยสภาแบงสาขาและอนสุาขาสาขาที่ออกหนังสืออนมุัติและวุฒิบัตรเปน ๓ ประเภท ตามขอ 

กําหนดของการสมัครเขารับการฝกอบรม ดังนี ้

 

 



 ๕

 

(๑) สาขาประเภทที่ ๑ หมายถึง   สาขาขาดแคลน เปนสาขาที่แพทยสภาตองการสงเสริมใหม ี

ผูเขารับการฝกอบรม   โดยผูเขารับการฝกอบรมไมจําเปนตองผานการปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพนูทักษะ ๑  ป 

และไมจําเปนตองปฏิบัติงานชดใชทุนกอน  

(๒) สาขาประเภทที่ ๒ หมายถึง   สาขาที่ผูเขารับการฝกอบรมจะตองผานการปฏิบัติงานตาม 

โครงการเพิ่มพูนทักษะ ๑ ป และไดปฏิบัติงานหรือปฏิบัติงานชดใชทุนตามจํานวนปที่แพทยสภากําหนด 

(๓)  สาขาประเภทที่ ๓  หมายถงึ      อนุสาขาที่ผูเขารับการฝกอบรมจะตองผานการฝกอบรม 

หรือไดรับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตร    หรือเปนผูมีสิทธิเขาสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร ในสาขาที่เปนสาขา

หลักกอนแลว 

การกําหนดใหสาขาหรืออนุสาขาที่ออกหนงัสืออนุมัติและวุฒิบัตรอยูในประเภทใดแพทยสภา 

จะแจงไวในประกาศรับสมัครแพทยประจําบานแตละปการฝกอบรม 
 

                                                        หมวด ๒       
การสมัครเขารับการฝกอบรมและการขึ้นทะเบียนแพทยประจาํบาน 

 

ขอ ๗ การสมัครเขารับการฝกอบรมเปนแพทยประจําบานสาขาหรืออนุสาขาตางๆ ตามหลักสูตรของ 

แพทยสภา   หรือตามโครงการที่แพทยสภารับรองในสถาบันตางๆ  ตองดําเนินการตามหลักเกณฑ วิธีการ และ 

เงื่อนไขในประกาศรับสมัครแพทยประจําบานในแตละปการฝกอบรม 

ขอ ๘ คุณสมบัติของผูสมัครเขารับการฝกอบรม 

ผูเขารับการฝกอบรมเปนแพทยประจําบานสาขาหรืออนุสาขาตางๆ   ตามหลักสูตรของ 

แพทยสภาหรือตามโครงการที่แพทยสภารับรองในสถาบันตางๆ   ตองเปนผูที่ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

เวชกรรมแลว   และจะตองมคุีณสมบัติตามที่กาํหนดในเกณฑหลักสูตรการฝกอบรมสําหรับสาขาและอนุสาขา      

และตามขอกาํหนดสําหรับประเภทสาขาและอนุสาขาของวุฒิบัตรนัน้ในประกาศรับสมัครแพทยประจําบานแต 

ละปการฝกอบรม 

  ในการคัดเลือกผูสมัครเขารับการฝกอบรม  สถาบันฝกอบรมอาจคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม 

โดยพิจารณากําหนดโควตาของผูสมัครอิสระในแตละสาขาหรืออนุสาขา  จากจาํนวนตําแหนงที่ไดรับอนุมัติจาก 

แพทยสภาใหรับสมัครไดในปการฝกอบรมนั้น  และอาจพิจารณาใหความสําคัญกบัผูที่อาวุโสกวาตามปของการ 

ประกอบวิชาชพีเวชกรรม 

  ทั้งนี้การอนุมติัใหหนวยงานตนสังกัดใดสงแพทยที่ยงัปฏิบัติงานชดใชทุนไมครบ ๓ ปเขารับการ 

ฝกอบรม ตองอยูในเงื่อนไขและกฎเกณฑที่แพทยสภากําหนดข้ึน   และระยะเวลาในระหวางการฝกอบรมไมนับ 

เปนระยะเวลาของการปฏิบัติงานชดใชทนุ 

ขอ ๙ การเปล่ียนสาขาหรืออนุสาขาที่ฝกอบรม    การเปล่ียนสถาบันที่ฝกอบรม    การเปล่ียนแปลง 

ตนสังกัด การจํากัดสิทธิในการสมัครแพทยประจําบาน  ใหเปนไปตามเงื่อนไขในประกาศรับสมัครแพทยประจํา

บานในแตละปการฝกอบรม 



 ๖ 

 
ขอ ๑๐ ทุกคร้ังที่มีการเปล่ียนแปลงชือ่-สกุล  สถาบันทีก่ําลังฝกอบรม  สาขาหรืออนุสาขาที่ฝกอบรม 

ใหสถาบันที่ฝกอบรมแจงการเปล่ียนแปลงดังกลาวไปยังราชวิทยาลัย วิทยาลัย หรือสมาคมวิชาชีพที่รับผิดชอบ  

เพื่อแจงใหสํานักงานเลขาธกิารแพทยสภาทราบ ภายใน ๓๐ วันนับจากวนัที่มีการเปล่ียนแปลง 

ขอ ๑๑ ใหเลขาธกิารแพทยสภาเปนผูจัดทาํทะเบียนแพทยประจําบานเก็บไวหลักฐาน  เพื่อใหสามารถ 

ตรวจสอบรายชื่อแพทยประจําบานซ่ึงฝกอบรมอยูในสถาบันใดๆ   ไดตรงตอความเปนจริงตลอดเวลา 
 

                                                            หมวด ๓     
การฝกอบรมและการปฏบัิติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร 

 

ขอ ๑๒ การฝกอบรมเพื่อการสอบวฒุิบัตร 

ผูมีสิทธยิื่นคําขอวุฒิบัตรในสาขาหรืออนุสาขาใด   ตองไดรับการฝกอบรมในสาขาหรืออนุสาขา 

นั้นครบตามหลักสูตรของแพทยสภา ในสถานบริการทางการแพทยและสาธารณสุขที่แพทยสภารับรอง หรือผาน

การฝกอบรมในระดับแพทยประจําบานปสุดทายตามหลักสูตรสาขาหรืออนุสาขานัน้ ๆ ของแพทยสภา   ในสถาน

บริการทางการแพทยและสาธารณสุขที่แพทยสภารับรอง 

ขอ ๑๓ การปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร 

(๑)  การปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตรสําหรับสาขาประเภทท่ี ๑ และ ๒   หมายความถึง 

การปฏิบัติงานชดใชทนุหรือการปฎิบัติงานในโครงการจัดสรรแพทยปฏิบัติงานในโรงพยาบาลท่ีเปนศูนย

แพทยศาสตรคลินิกของกระทรวงสาธารณสุขเทานั้น  

(๒)  สถานที่ปฏิบัติงาน ลักษณะและปริมาณงานที่ปฏิบัติ เปนไปตามที่กําหนด ดังนี ้

(๒.๑)   สถานบริการทางการแพทยและสาธารณสุขที่เปนสถานท่ีปฏิบัติงาน   จะตองม ี

           คุณสมบัติและมีภาระงานของสาขาหรืออนุสาขานัน้  ตามเกณฑที่ราชวทิยาลัย 

  วิทยาลัย หรือสมาคมวิชาชีพกาํหนดไวในเกณฑหลักสูตรการฝกอบรมสําหรับ 

  สาขาหรืออนสุาขานัน้ ๆ และไดรับการรับรองจากราชวิทยาลัย วิทยาลัย หรือ 

  สมาคมวิชาชีพดวย 

(๒.๒)  ลักษณะและปริมาณงานที่จะตองปฏิบัติเพื่อการสอบวุฒิบัตรใหเปนไปตามเกณฑ 

                                              ที่ราชวทิยาลัย วทิยาลัย หรือสมาคมวชิาชีพ กาํหนดในเกณฑหลักสูตรการฝก 

         อบรมสําหรับสาขาหรืออนุสาขานั้น ๆ      

(๒.๓)  สถานบริการทางการแพทยและสาธารณสุขที่เปนสถานที่ปฎิบัติงาน    จะตองแจง  

  จํานวนและรายช่ือแพทยทีป่ฏิบัติงานเพือ่การสอบวุฒบัิตร    ใหกับราชวทิยาลัย 

  วิทยาลัย หรือสมาคมวิชาชีพที่รับผิดชอบ   เพื่อแจงใหเลขาธิการแพทยสภาทราบ 

             ทุกปการฝกอบรม  โดยจํานวนแพทยที่ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวฒุิบัตรเม่ือรวมกับ 

  แพทยที่รับเขาฝกอบรม   จะตองไมเกนิศักยภาพการฝกอบรมที่คณะอนกุรรมการ 

  กําหนดไว 



 ๗

(๓)    การนับเวลาปฏิบัติงานเพื่อสอบวุฒบัิตร 
สาขาประเภทที่ ๑ 

       มีระยะเวลาการปฏิบัติงานไมนอยกวาระยะเวลาของหลักสูตร 
สาขาประเภทที่ ๒ 
         มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานมากกวาระยะเวลาของหลักสูตรไมนอยกวา ๖ เดือน 

และมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานเฉพาะในสาขาที่จะขอสอบ  เปนเวลาไมนอยกวาระยะ 

เวลาของหลักสูตรการฝกอบรมสาขานัน้  ทั้งนี้ราชวิทยาลัย วิทยาลัย หรือสมาคมวชิาชีพ

อาจนับรวมระยะเวลาการปฏิบัติงานในสาขานัน้ตามโครงการเพิ่มพนูทักษะได 
 

                                                          หมวด ๔        
คุณสมบัติของผูมีสิทธยิื่นคําขอหนังสอือนุมัติและวุฒิบัตร 

 

ขอ ๑๔ คุณสมบัติของผูมีสิทธยิื่นคําขอหนังสืออนมุัติ 

ผูที่ยืน่คําขอหนังสืออนุมัติในสาขาหรืออนุสาขาใด ตองเปนผูที่ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

เวชกรรมตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.๒๕๒๕ และตองมีคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี ้

 (๑) เปนผูไดรับหนงัสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรสาขานัน้ๆ   จากสถาบันในตางประเทศที ่

ราชวิทยาลัย  วิทยาลัย หรือสมาคมวิชาชพีรับรอง โดยความเห็นชอบของแพทยสภา 

 (๒)    เปนผูทีไ่ดปฏิบัติงานในสาขานัน้มาเปนเวลาไมนอยกวา ๕ ป ตามเงื่อนไขที่ราชวิทยาลัย 

วิทยาลัย หรือสมาคมวิชาชพีกําหนด  ทั้งนี้สถานที่ปฏิบัติงาน ลักษณะและปริมาณงานที่ปฏิบัติ  เปนไปตามเกณฑ 

ที่กําหนด ดังนี ้

         (๒.๑)  สถานบริการทางการแพทยและสาธารณสุขที่สามารถเปนสถานที่ปฏิบัติงานจะ 

                                             จะตองมีคุณสมบัติและมีภาระงานของสาขาหรืออนสุาขานัน้   อนโุลมตามเกณฑ 

                                             ทั่วไปและเกณฑเฉพาะสําหรับสถาบันฝกอบรมที่ราชวทิยาลัย วิทยาลัย หรือ 

             สมาคมวิชาชพีกาํหนดในเกณฑหลักสูตรการฝกอบรมสําหรับสาขาหรืออนุสาขา 

        นัน้ ๆ และไดรับการรับรองจากราชวทิยาลัย วิทยาลัย หรือสมาคมวิชาชพีดวย 

(๒.๒)  ลักษณะและปริมาณงานทีจ่ะตองปฏิบัติเพื่อการสอบหนังสืออนุมัติ ใหเปนไปตาม 

           เกณฑที่ราชวทิยาลัย วทิยาลัย หรือสมาคมวิชาชีพกําหนดสําหรับสาขาหรือ 

           อนุสาขานั้นๆ 

ขอ ๑๕ คุณสมบัติของผูมีสิทธยิื่นคําขอวุฒิบัตร 

ผูยื่นคําขอวฒุบัิตรในสาขาหรืออนุสาขาใด  ตองเปนผูที่ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

ตามพระราชบญัญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.๒๕๒๕   และตองมีคุณสมบัติอยางใดอยางหนึง่ดังตอไปนี ้

 (๑) เปนผูไดรับการฝกอบรมผานระดับแพทยประจําบานปสุดทายในสาขาหรืออนุสาขานั้น 

จากสถาบันทางการแพทยในตางประเทศ ซึ่งมหีลักสูตรและระยะเวลาการอบรมอยางนอย ๓ ป  หรือเทียบเทากับ

หลักสูตรที่แพทยสภารับรอง 



 ๘

 (๒)   เปนผูทีผ่านการฝกอบรมเปนแพทย ประจําบานสาขาหรืออนุสาขานัน้ๆ  ตามที่กาํหนดไว 

ในหมวด ๓ ขอ ๑๒ 

 (๓)   เปนผูผานการปฏิบัติงานตามที่กาํหนดไวในหมวด ๓ ขอ ๑๓ 
 

 การยืน่คําขอวุฒิบัตรประเภทที่ ๓ อนุสาขาใด ผูที่ยืน่คําขอตองไดรับหนงัสืออนุมัติหรือวุฒิบัตร 

ในสาขาประเภทที่ ๑ หรือ ๒ ซึ่งเปนสาขาหลักของอนสุาขาประเภทที่ ๓ กอน   เวนแตหลักสูตรที่มีเงื่อนไขจําเพาะ

อ่ืน 
 

หมวด ๕   
การขอและการออกหนังสอือนุมัติและวุฒิบัตร 

 

ขอ ๑๖ การยืน่คําขอหนงัสืออนุมัติและวุฒิบัตร 

(๑)   ผูประสงคจะขอหนงัสืออนุมัติหรือวฒุิบัตร    จะตองยื่นคําขอสอบเพื่อหนังสืออนุมัติหรือ 

วุฒิบัตรพรอมเอกสารหลักฐานตาง ๆ     ตามขอกําหนดในประกาศการสมัครสอบเพื่อหนงัสืออนุมติัและวุฒิบัตร 

ในแตละป ที่สํานักงานเลขาธิการแพทยสภา หรือที่ราชวิทยาลัย วิทยาลัย หรือสมาคมวิชาชพีที่แพทยสภามอบ 

หมาย 

(๒)   ชําระคาสมัครสอบตามอัตราที่กาํหนดในประกาศแพทยสภา ซึง่แพทยสภาจะไมคืนใหไม 

วากรณีใดๆ ทัง้ส้ิน 

ขอ ๑๗ การตรวจสอบรายช่ือและประเมินคุณสมบัติ 

(๑)   สํานักงานเลขาธกิารแพทยสภา หรือราชวิทยาลัย วิทยาลัย หรือสมาคมวิชาชีพที่ไดรับมอบ 

อํานาจ  จะรวบรวมคําขอสอบและเอกสารหลักฐานตาง ๆ    สงใหคณะอนุกรรมการแตละสาขาหรืออนุสาขาเพื่อ 

ตรวจสอบวาผูยื่นคําขอสอบนั้นมชีื่ออยูในบัญชีของแพทยสภา       วาเปนผูเขารับการฝกอบรมตามโครงการของ 

แพทยสภา  และหรือเปนผูปฏิบัติงานในสาขาหรืออนุสาขานั้น ๆ        และมีคุณสมบัติตามที่กาํหนดไวในขอ ๑๔   

สําหรับผูยืน่คําขอหนงัสืออนุมัติ  หรือขอ ๑๕ สําหรับผูยื่นคําขอวฒุิบัตร 

         ถาไมปรากฏรายชื่อหรือชื่อไมตรงกับสถาบันที่แจงไว หรือสาขาหรืออนุสาขาที่ขอสอบผิด 

ไปจากที่แจงไวในทะเบียนแพทยประจําบาน    และมีเหตุผลที่เชื่อถือไดวาเหตุเหลานั้นเกิดข้ึนจากความบกพรอง

ของผูยื่นคําขอสอบเอง   ใหถือวาผูยื่นคําขอสอบนั้นไมมีสิทธิในการสอบครั้งนั้น 

(๒)   เมื่อคณะอนุกรรมการประเมินคุณสมบัติและอนุมติัใหผูยื่นคําขอสอบมีสิทธิเขาสอบแลว  

ใหคณะอนุกรรมการสาขาหรืออนุสาขานัน้ ๆ           สงผลการตรวจสอบและการประเมินคุณสมบัติใหเลขาธิการ 

แพทยสภา หรือราชวิทยาลัย วทิยาลัย หรือสมาคมวิชาชีพที่ไดรับมอบอํานาจ  เพื่อประกาศและแจงใหผูยืน่คําขอ

สอบทราบกอนกําหนดวนัสอบไมนอยกวา ๒ สัปดาห 

ขอ ๑๘ การสอบ 

(๑)   ผูยื่นคําขอสอบตองเขารับการสอบความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 



 ๙

จากคณะอนุกรรมการสาขาหรืออนุสาขานั้นๆ    ตามเงือ่นไขและระเบียบที่ราชวทิยาลัย วิทยาลัย หรือสมาคม

วิชาชพีนัน้ๆกาํหนดไว  ซึ่งอาจกําหนดการสอบคร้ังเดียวเม่ือส้ินสุดการฝกอบรม หรือกําหนดการสอบเปนหลาย

ข้ันตอนหรือหลายสวนทั้งในระหวางการฝกอบรมและเม่ือส้ินสุดการฝกอบรมก็ได 

           หากกําหนดใหมีการสอบหลายข้ันตอนหรือหลายสวน ราชวิทยาลัย วิทยาลัย หรือสมาคม 

วิชาชพี จะตองกําหนดในเกณฑหลักสูตรการฝกอบรมสําหรับสาขาหรืออนุสาขานั้นๆ วาจะเก็บผลการสอบแตละ

ข้ันตอนแต ละสวนนั้นไวไดนานเทาไร  ถาผูสอบผานข้ันตอนหรือสวนใดแลวแตยังไมสามารถสอบผานข้ันตอนหรือ 

สวนอ่ืน หากการสอบข้ันตอนหรือสวนที่ผานแลวพนกําหนดเวลาที่ใหเก็บผลการสอบไวได  และยังมีความประสงค

จะขอหนงัสืออนุมัติหรือวฒุบัิตรผูนั้นจะตองสอบข้ันตอนหรือสวนนั้นใหม 

(๒)   ในการสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวฒุิบัตรนั้น  ราชวิทยาลัย วิทยาลัย หรือสมาคมวิชาชีพ 

จะตองกาํหนดรูปแบบการสอบและเนื้อหาใหเปนไปตามเกณฑหลักสูตรการฝกอบรมเปนผูมีความรูความชํานาญ

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาหรืออนุสาขานั้น ๆ 

(๓)   สําหรับการสอบเพื่อหนงัสืออนุมัติ        คณะอนุกรรมการมีสิทธพิจิารณายกเวนการสอบ 

ข้ันตอนใดหรือสวนใดใหแกผูที่ไดรับหนงัสืออนุมัติหรือวฒุิบัตรสาขาหรืออนุสาขานัน้ๆ จากสถาบันในตางประเทศ

ที่ราชวทิยาลัย วทิยาลัย หรือสมาคมวิชาชพีรับรองโดยความเหน็ชอบจากแพทยสภา และอาจพิจารณายกเวนการ

สอบข้ันตอนใดหรือสวนใดเปนการเฉพาะรายใหแกผูที่ปฏิบัติงานในสาขาหรืออนุสาขานั้นๆ มาแลวเกนิ ๑๐ ป   

ทั้งนี้ตองเปนการปฏิบัติงานในสาขาหรืออนุสาขานัน้ตอเนื่องกนัมาตลอดจนถึงวันทีย่ื่นคําขอสอบ 

(๔)   หากในการสอบคร้ังใด     คณะอนกุรรมการมีความจําเปนตองใหมีผูเชี่ยวชาญหรือผูทรง 

คุณวุฒิในสาขาหรืออนุสาขานั้น หรือสาขาหรืออนุสาขาที่เกีย่วของมาชวยดําเนนิการสอบ     คณะอนุกรรมการ

สามารถเสนอราชวิทยาลัย วทิยาลัย หรือสมาคมวิชาชีพที่ไดรับมอบอํานาจ  พิจารณาแตงต้ังเปนคณะอน-

กรรมการเฉพาะกิจเพื่อชวยในการสอบสาขานั้นๆ ไดเปนคราวๆ ไป 

(๕)   ในกรณีที่ผูยืน่คําขอสอบซึ่งไดรับการพิจารณาใหเปนผูมีสิทธิสอบแลว  ไมสามารถเขารับ 

การสอบในครัง้นัน้ได   ผูยื่นคําขอสอบอาจขอเล่ือนการสอบไปในคร้ังถัดไปได     โดยทําหนังสือข้ีแจงเหตุผลเปน 

ลายลักษณอักษรแจงตอเลขาธิการแพทยสภา   เพื่อใหราชวิทยาลัย วิทยาลัย หรือสมาคมวิชาชีพที่ไดรับมอบ

อํานาจพิจารณาอนุมัติ   ทัง้นีก้ารขอเล่ือนสอบดังกลาวจะกระทําไดเพียงคร้ังเดียวเทานั้น 

ขอ ๑๙ กําหนดการสอบ 

(๑)   การสอบแตะละข้ันตอนหรือแตละสวนใหจัดอยางนอยปละ ๑ คร้ัง  แตไมเกิน ๒ คร้ัง และ 

ใหการสอบทั้งหมดเสร็จส้ินภายในเดือนมถิุนายนของแตละป  ในกรณีที่คณะอนุกรรมการสาขาหรืออนุสาขาใด 

ตองการใหมีการสอบตางไปจากที่กําหนด   ใหเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการแพทยสภาเปนคราว ๆ ไป 

 (๒)   ผูเขาสอบที่ชําระเงนิคาสมัครสอบแลว จะเขาสอบข้ันตอนใดหรือสวนใดไดเพียงครัง้เดียว 

หากสอบไมผานข ั้นตอนใดหรือสวนใด    จะเขาสอบข้ันตอนนัน้หรือสวนนั้นใหมได จะตองดําเนินการสมัครสอบ 

และชําระคาสมัครสอบ ตามขอ ๑๖ อีกคร้ังหนึ่ง 

(๓)   กําหนดการสอบ  เวลา  และสถานที่สอบที่แนนอน    เลขาธิการแพทยสภาหรือผูรับมอบ 



 ๑๐

อํานาจของราชวิทยาลัย วิทยาลัย หรือสมาคมวิชาชีพแลวแตกรณี    จะไดประกาศและแจงใหผูมสิีทธิสอบทราบ

ลวงหนาไมนอยกวา ๒ สัปดาหกอนการสอบ 

 

 

(๔)   การสอบเพื่อหนังสืออนุมัติในสาขาหรืออนุสาขาที่เปดการฝกอบรมใหมและเปนการสอบ 

คร้ังแรก  หากคณะอนุกรรมการสาขาหรืออนุสาขานั้นตองการสอบในชวงเวลานอกเหนือจากขอ ๑๙ (๑) ใหเสนอ

ขออนุมัติจากคณะกรรมการแพทยสภา 

ขอ ๒๐ การตัดสินผลการสอบ 

(๑)   ผูสอบได คือ ผูที่สอบผานทุกข้ันตอนทุกสวนที่ราชวทิยาลัย วิทยาลัย   หรือสมาคมวิชาชพี 

กําหนด   

(๒)  ใหคณะอนุกรรมการสาขาหรืออนุสาขานัน้รายงานผลการสอบใหราชวทิยาลัย     วทิยาลัย 

หรือสมาคมวชิาชีพ  นําเสนอสํานักงานเลขาธิการแพทยสภา  เพื่อเสนอคณะกรรมการแพทยสภาพิจารณาอนุมติั

และออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตร แลวแตกรณี 

ขอ ๒๑ คาใชจายในการสอบ 

ใหคณะอนุกรรมการไดรับคาใชจายในการดําเนินการสอบจากราชวิทยาลัย วิทยาลัย หรือสมาคม 

วิชาชพีนัน้ๆ 

ขอ ๒๒ คณะกรรมการแพทยสภาอาจออกหนงัสืออนุมัติสาขาที่แพทยสภาไดประกาศเพิม่ข้ึนใหมจากที ่

กําหนดไวในขอบังคับ  ใหแกผูประกอบวชิาชีพเวชกรรมที่ไดรับแตงต้ังเปนอนุกรรมการรางหลักสูตรการฝกอบรม 

หรืออนุกรรมการในคณะอนกุรรมการคณะแรกของสาขาหรืออนุสาขานั้นเปนกรณพีเิศษได 
 

หมวด ๖    
อนุกรรมการฝกอบรมและสอบความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาตางๆ 

 

ขอ ๒๓  ใหมคีณะอนุกรรมการสาขาหรืออนุสาขาตางๆ ตามขอ ๕  โดยความเหน็ชอบของราชวิทยาลัย 

วิทยาลัย หรือสมาคมวิชาชพีที่รับผิดชอบสาขาหรืออนุสาขานัน้ๆ 

ขอ ๒๔  ใหราชวิทยาลัย วิทยาลัย หรือสมาคมวชิาชีพที่แพทยสภามอบหมายเปนผูรับผิดชอบดูแลการ 

ดําเนนิงานของคณะอนุกรรมการสาขาหรืออนุสาขานั้นๆ 

ขอ ๒๕  อํานาจหนาที่ของคณะอนุกรรมการ 

 (๑)  วางเปาหมาย จัดทําหลักสูตร และวธิีการฝกอบรมแพทยประจําบาน โดยความเหน็ชอบ 

ของราชวทิยาลัย วิทยาลัย หรือสมาคมวชิาชีพที่รับผิดขอบสาขาหรืออนุสาขานั้น ตามหลักเกณฑที่แพทยสภา

กําหนด 

 (๒)  กําหนดหลักเกณฑ และคุณสมบัติของโรงพยาบาลหรือสถาบันฝกอบรมสาขา หรืออนุสาขา 

นั้นๆ 

 (๓) ประเมนิคุณภาพของโรงพยาบาลหรือสถาบันฝกอบรม       ตามหลักเกณฑการประเมิน 



 ๑๑

สถาบันฝกอบรมแพทยประจําบานที่แพทยสภากําหนด        เพื่อเสนอใหแพทยสภารับรองหรือยกเลิกการรับรอง  

ทั้งนี้การประเมินคุณภาพโรงพยาบาล หรือสถาบันฝกอบรมนี้ใหพิจารณาทบทวนทกุ ๕ ป 

 

 (๔)  รวบรวมรายช่ือแพทยประจําบานทีฝ่กอบรมในสาน้ันๆ ทุกชัน้ปจากสถาบันฝกอบรม เพื่อ 

เสนอราชวิทยาลัย วิทยาลัย หรือสมาคมวชิาชีพ ใหรายงานตอสํานักงานเลขาธกิารแพทยสภาทกุปการฝกอบรม 

(๕)  ประเมินคุณสมบัติของผูที่ยนืคําขอหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตร เพือ่เปนผูมีสิทธสิอบ 

(๖)  ดําเนนิการสอบและตัดสินผลการสอบ แลวรายงานราชวทิยาลัย วทิยาลัย หรือสมาคม 

วิชาชพีเพื่อเสนอขออนุมัติหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรตอแพทยสภา 

(๗)  ติดตามผล ทาํขอเสนอแนะ  และดําเนินการแกปญหาการฝกอบรมสาขาหรืออนุสาขานัน้ๆ 

(๘)  ควบคุมใหโครงการฝกอบรมในสาขาหรืออนุสาขานั้นๆ  ดําเนนิไปตามเปาหมายที่แพทยสภา 

กําหนด 

(๙)  แตงต้ังคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อชวยดําเนินการ 

ขอ ๒๖ คุณสมบัติของอนุกรรมการ 

         (๑)   อายุไมตํ่ากวา ๓๕ ป 

(๒)   เปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตามพระราชบัญญัติวิชาชพีเวชกรรม พ.ศ.๒๕๒๕ 

(๓)   ไดรับหนงัสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรจากแพทยสภาในสาขาหรืออนุสาขานัน้  หรือสาขาหรือ 

อนุสาขาที่เกีย่วเนื่อง 

(๔)   สนใจใฝรูทางดานวิชาการ เชน เสนอผลงานตอทีป่ระชุมวิชาการ เขียนตํารา เขียนบทความ 

ฯลฯ 

  (๕)   ปฏิบัติงานในสาขานัน้ๆ เปนเวลาไมนอยกวา ๑๐ ป   (รวมระยะเวลาที่ศึกษาแพทยประจํา 

บาน และขณะที่ไดรับการพจิารณายังปฏิบัติงานในสาขาน้ันๆ อยู) 

(๖)   มีคุณธรรมและจริยธรรมเปนทีย่อมรับในวิชาชีพ   และไมเคยถูกลงโทษทางจริยธรรมถึงข้ัน 

พักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

ขอ ๒๗  วิธีสรรหาอนกุรรมการ 

(๑) ใหราชวทิยาลัย วิทยาลัย หรือสมาคมวิชาชีพที่แพทยสภามอบหมาย สอบถามความเห็น 

และประสานงานกบัสมาคมหรือชมรมวิชาชีพที่เกี่ยวของเพื่อพิจารณาเสนอรายช่ืออนุกรรมการ       พรอมทั้งชื่อ

ประธานและเลขานุการ ตามเกณฑคุณสมบัติที่กาํหนดใน  ขอ ๒๖    ตอคณะกรรมการแพทยสภาเพื่อพิจารณา

แตงต้ัง  หรือคณะกรรมการแพทยสภาอาจมอบอํานาจใหราชวทิยาลัย วทิยาลัย หรือสมาคมวิชาชีพที่รับผิดชอบ

ดูแลสาขาหรืออนุสาขานั้นๆ เปนผูดําเนนิการแตงต้ังคณะอนุกรรมการแลวแจงคณะกรรมการแพทยสภาเพื่อทราบ 

(๒)   หากอนุกรรมการที่แตงต้ังแลวพนจากตําแหนงกอนวาระ    ใหคณะอนุกรรมการที่เหลืออยู 

เปนผูเสนอชื่อผูมีคุณสมบัติตามเกณฑคุณสมบัติที่กําหนดในขอ ๒๖  ตอคณะกรรมการแพทยสภาหรือราชวทิยา- 

ลัย วิทยาลัย หรือสมาคมวชิาชีพที่คณะกรรมการแพทยสภามอบอํานาจให   เพื่อพจิารณาแตงต้ังเปนอนกุรรมการ

ทดแทนตําแหนงที่วาง โดยมีวาระเทากับวาระของผูที่ตนแทน 



 ๑๒ 

ขอ ๒๘ วาระของอนุกรรมการ 

(๑)   อนุกรรมการแตละสาขาหรืออนุสาขาอยูในตําแหนงตามวาระของคณะกรรมการแพทยสภา 

หรือวาระของคณะกรรมการบริหารราชวทิยาลัย วิทยาลัย หรือสมาคมวิชาชพี แลวแตกรณี        ถาคณะกรรมการ

แพทยสภาหรือคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัย  วิทยาลัยหรือสมาคมวิชาชีพชุดใหม  ยังไมไดแตงต้ังคณะอน-ุ 

กรรมการชุดใหม   ก็ใหคณะอนุกรรมการชุดเดิมรักษาการตอไปจนกวาจะมกีารแตงต้ังคณะอนุกรรมการชุดใหม 

 (๒)   อนุกรรมการแตละสาขาพนจากตําแหนงกอนวาระเม่ือ 

         (๒.๑)   ตาย 

                                 (๒.๒)   ลาออก 

                                 (๒.๓)   พนจากการเปนผูประกอบวิชาชพีเวชกรรม 

                                 (๒.๔)   ขาดคุณสมบัติตามขอ ๒๖  

                                 (๒.๕)   คณะกรรมการแพทยสภาหรือคณะกรรมการบริหารราชวทิยาลัย วทิยาลัย หรือ 

                                             สมาคมวิชาชีพ แลวแตกรณี มีมติใหพนจากตําแหนง 
 

หมวด ๗ 
อักษรยอของหนังสืออนมัุติและวุฒิบัตรแสดงความรูความชาํนาญในการประกอบวิชาชพีเวชกรรม 

 

  ขอ ๒๙  อว. หมายถงึ หนงัสืออนุมัติแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขา....หรืออนุสาขา.... 

  ขอ ๓๐  วว.  หมายถงึ  วุฒบัิตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขา....หรืออนุสาขา.... 
 

หมวด ๘ 
แบบหนังสืออนุมัติ และวฒิุบัตร 

 

ขอ ๓๑  ใหใชแบบหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร ตามแบบที่กําหนดไวตามประกาศแพทยสภา 

 

 

ประกาศ  ณ  วันที ่   ๑๒  กุมภาพนัธ  พ.ศ .๒๕๕๒ 

 

 

                    (นายแพทยสมศักด์ิ  โลหเลขา) 

                              นายกแพทยสภา 
 


