
๑ 

ประกาศแพทยสภา 
ที่    ๑๗/ ๒๕๕๒ 

เรื่อง เกณฑหลักสูตรการฝกอบรมเปนผูมีความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
สาขาและอนุสาขาตางๆ 

เกณฑสถาบันฝกอบรม  การขอเปนสถาบันฝกอบรม และการติดตามกํากบัดูแลสถาบนั 
การฝกอบรม  พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 

 

เพื่อใหราชวิทยาลัย  วิทยาลัย   และสมาคมวิชาชีพ     มีแนวทางในการดําเนินการเก่ียวกับการฝกอบรมเปนผูมีความรู

ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาตางๆ      คณะกรรมการแพทยสภาในการประชุมคร้ังที่ ๑๒/ ๒๕๕๑  วันที่  

๑๑  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๕๑     ใหยกเลิกประกาศแพทยสภาที่ ๑๘/๒๕๕๐  และไดกําหนดเกณฑหลักสูตรการฝกอบรมเปนผูมี

ความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาตางๆ    เกณฑสถาบันฝกอบรม    การขอเปนสถาบันฝกอบรม และ

การติดตามกํากับดูแลสถาบันฝกอบรม ไวดังนี้ 
 

ราชวิทยาลัย  วิทยาลัย   หรือสมาคมวิชาชีพ      เม่ือพิจารณาเห็นความจําเปนที่จะตองมีการฝกอบรมผูมีความรูความ

ชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาใดเพ่ิมเติม      ใหทําเร่ืองรองขอแพทยสภาแตงต้ังคณะอนุกรรมการรางหลักสูตร 

เพื่อพิจารณาจัดทําเกณฑหลักสูตรการฝกอบรมและเกณฑสถาบันฝกอบรมตามที่กําหนดในขอ ๑ และ ๒   เสนอใหแพทยสภา 

อนุมัติ  และเม่ือไดรับการอนุมัติแลวหากมีคณะแพทยศาสตร  วิทยาลัยแพทยศาสตร  สถาบันทางการแพทย  หรือโรงพยาบาล

ใดมีความประสงคจะขอเปนสถาบันฝกอบรมในสาขาน้ันใหดําเนินการตามที่กําหนดในขอ ๓   และเม่ือมีสถาบันฝกอบรมไดรับ

การอนุมัติใหเปดการฝกอบรมแลว  ราชวิทยาลัย  วิทยาลัย   และสมาคมวิชาชีพจะตองติดตามกํากับดูแลสถาบันฝกอบรมน้ัน

ตามที่กําหนดในขอ ๔ 
 

๑.  เกณฑหลักสูตรการฝกอบรม 
เกณฑหลักสูตรการฝกอบรมที่ราชวิทยาลัย    วิทยาลัย    หรือสมาคมวิชาชีพที่แพทยสภามอบหมายใหเปนผูรับผิดชอบ

ดูแลการฝกอบรม จะเสนอใหแพทยสภาพิจารณาอนุมัติ จะตองประกอบดวยหัวขอและสาระสําคัญดังนี้  

๑.๑ ช่ือหลักสูตร 

หลักสูตรการฝกอบรม จะตองกําหนดช่ือหลักสูตรทั้งภาษาไทยและอังกฤษ  

(ก) สาขาประเภทที่ ๑ และ ๒ 

(ภาษาไทย) หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการ

ประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขา ……………………………………………………….. 

(ภาษาอังกฤษ) Residency Training in ……………………………………………………………….. 

(ข) สาขาประเภทที่ ๓ 

(ภาษาไทย) หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอดเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญ

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  อนุสาขา …………………………………………….. 

(ภาษาอังกฤษ) Fellowship  Training  in ……………………………………………………………… 

๑.๒  ช่ือวุฒิบัตร 

หลักสูตรการฝกอบรมจะตองกําหนดช่ือวุฒิบัตรทั้งภาษาไทยและอังกฤษ 

(ก) สาขาประเภทที่ ๑ และ ๒ 
ช่ือเต็ม 
(ภาษาไทย)   วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขา ………. 

(ภาษาอังกฤษ)    Diploma of the Thai Board of ............................................................................ 



๒ 

 
ช่ือยอ 
(ภาษาไทย)   วว. .............................................(หลังคําวา “วว.” เขียนช่ือเต็มหรือช่ือยอของสาขา) 

(ภาษาอังกฤษ)   Dip. ..........................................(หลังคําวา “Dip.” เขียนช่ือเต็มหรือช่ือยอของสาขา) 
คําแสดงวุฒิการฝกอบรมทายช่ือ 
(ภาษาไทย)          วว. ............................................. (หลังคําวา “วว.” เขียนช่ือเต็มหรือช่ือยอของสาขา) 

(ภาษาอังกฤษ)      Diplomate, Thai Board of ......................... (หลังคําวา “of” เขียนช่ือเต็มของสาขา) 

หรือ  Dip., Thai Board of ..................... (หลังคําวา “of” เขียนช่ือเต็มหรือช่ือยอของสาขา) 

(ข) สาขาประเภทที่ ๓ 
ช่ือเต็ม 
(ภาษาไทย) วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขา…….  

(ภาษาอังกฤษ) Diploma of the Thai Subspecialty Board of ....................................................... 
ช่ือยอ 
(ภาษาไทย) วว. ........................................ (หลังคําวา “วว.” เขียนช่ือเต็มหรือช่ือยอของอนุสาขา) 

(ภาษาอังกฤษ) Dip. ..................................... (หลังคําวา “Dip.” เขียนช่ือเต็มหรือช่ือยอของอนุสาขา) 
คําแสดงวุฒิการฝกอบรมทายช่ือ 
(ภาษาไทย) วว. ........................................ (หลังคําวา “วว.” เขียนช่ือเต็มหรือช่ือยอของอนุสาขา) 

(ภาษาอังกฤษ) Diplomate, Thai Subspecialty Board of ............. (หลังคําวา “of” เขียนช่ือเต็มของ 

  อนุสาขา) 

หรือ  Dip., Thai Subspecialty Board of ............... (หลังคําวา “of” เขียนช่ือเต็มหรือชื่อยอ 

         ของอนุสาขา) 

๑.๓ หนวยงานทีร่ับผิดชอบ 

     ระบุชื่อราชวิทยาลัย   วิทยาลัย   หรือสมาคมวิชาชีพที่แพทยสภามอบหมายใหเปนผูรับผิดชอบดูแลการ

ฝกอบรม 

๑.๔ หลักการและเหตุผลในการขอเปดหลักสูตร 

     ราชวิทยาลัย  วิทยาลัย  หรือสมาคมวิชาชีพที่แพทยสภามอบหมายใหเปนผูรับผิดชอบดูแลการฝกอบรม

จะตองแสดงเหตุผลความจําเปนที่ตองจัดใหมีการฝกอบรมในสาขานั้นๆ 

๑.๕ กําหนดการเปดฝกอบรม 

     ราชวิทยาลัย   วิทยาลัย   หรือสมาคมวิชาชีพที่แพทยสภามอบหมายใหเปนผูรับผิดชอบดูแลการฝกอบรม

จะตองกําหนด ปที่จะเร่ิมการฝกอบรม  ซึ่งจะตองไมกอนการอนุมัติเกณฑหลักสูตรจากแพทยสภา 

๑.๖ อาจารย 

     ราชวิทยาลัย    วิทยาลัย   หรือสมาคมวิชาชีพที่แพทยสภามอบหมายใหเปนผูรับผิดชอบดูแลการฝกอบรม 

จะตองกําหนดคุณสมบัติของอาจารยผูใหการฝกอบรม        และผูที่จะเปนผูรับผิดชอบการฝกอบรมของสถาบัน  

ฝกอบรม    รวมท้ังเกณฑจํานวนขั้นตํ่าของอาจารยผูใหการฝกอบรมที่สถาบันฝกอบรมจะตองมีกอนขอเปดเปน  

สถาบันฝกอบรม โดยตองมีอยางตํ่า ๒ คน 

     หากจําเปนตองใหมีอาจารยผูใหการฝกอบรมแบบบางเวลารวมดวย ราชวิทยาลัย วิทยาลัย หรือสมาคม

วิชาชีพที่แพทยสภามอบหมายใหเปนผูรับผิดชอบดูแลการฝกอบรม    จะตองระบุจํานวนขั้นตํ่าของอาจารยผูให

การฝกอบรมแบบเต็มเวลาท่ีสถาบันฝกอบรมจะตองจัดใหมี          ซึ่งจะตองไมนอยกวารอยละ ๕๐ ของจํานวน

อาจารยผูใหการฝกอบรม  เพื่อใหสามารถติดตามความกาวหนาของผูเขารับการฝกอบรมได    และภาระงานใน



๓ 

สาขาน้ันของอาจารยผูใหการฝกอบรมแบบบางเวลาเม่ือรวมกันทั้งหมดจะตองไมนอยกวาภาระงานของจํานวน

อาจารยผูใหการฝกอบรมแบบเต็มเวลาท่ีตองทดแทน 

     ในกรณีที่หลักสูตรการฝกอบรมเปนแบบที่มีสถาบันรวมฝกอบรม    หรือมีสถาบันฝกอบรมสมทบ      ให

อนุโลมใชหลักเกณฑที่กําหนดดังกลาวสําหรับการกําหนดจํานวนอาจารยในแตละสถาบันฝกอบรม     โดยทอน

เปนสัดสวนตามเวลาท่ีสถาบันฝกอบรมนั้นๆมีสวนรวมในการฝกอบรม  

๑.๗ จํานวนผูเขารบัการฝกอบรม 

     ราชวิทยาลัย  วิทยาลัย  หรือสมาคมวิชาชีพที่แพทยสภามอบหมายใหเปนผูรับผิดชอบดูแลการฝกอบรม 

จะตองระบุจํานวนผูเขารับการฝกอบรมที่หลักสูตรของสถาบันฝกอบรมจะรับไดในแตละปและแตละช้ัน      หรือ 

เรียกวา ศักยภาพในการฝกอบรม  ของสถาบันฝกอบรมนั้น    โดยใหพิจารณากําหนดเปนสัดสวนของจํานวน

อาจารยผูใหการฝกอบรมแบบเต็มเวลาในขอ ๑.๖       และปริมาณงานบริการของสาขาท่ีใหการฝกอบรมตามท่ี

ระบุไวในขอ  ๒.๒        หากสถาบันฝกอบรมจําเปนจะตองจัดใหมีอาจารยผูใหการฝกอบรมปฏิบัติงานแบบบาง

เวลาดวย   ใหใชหลักเกณฑที่กําหนดในขอ ๑.๖ ในการคํานวณ 

ในกรณีที่หลักสูตรการฝกอบรมเปนแบบที่มีสถาบันรวมฝกอบรม   หรือมีสถาบันฝกอบรมสมทบ   ใหใช

จํานวนอาจารยของสถาบันฝกอบรมทุกแหงที่กําหนดในขอ ๑.๖ ในการคํานวณ    

หากสถาบันฝกอบรมใดมีสถานภาพเปนสถาบันรวมฝกอบรมหรือสถาบันฝกอบรมสมทบใหกับหลาย

หลักสูตรในสาขาเดียวกัน  จํานวนผูเขารับการฝกอบรมที่จะปฏิบัติงานในสถาบันฝกอบรมแหงนั้นในเวลาหนึ่งๆ  

จะตองไมเกินศักยภาพของสถาบันฝกอบรมน้ัน 

๑.๘ คุณสมบัติของผูเขารับการฝกอบรม 

     ราชวิทยาลัย  วิทยาลัย  หรือสมาคมวิชาชีพที่แพทยสภามอบหมายใหเปนผูรับผิดชอบดูแลการฝกอบรม        

จะตองระบุคุณสมบัติของผูเขารับการฝกอบรม  ใหสอดคลองกับขอบังคับแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑการออก

หนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๑.๙ จํานวนปการฝกอบรม 

     ราชวิทยาลัย  วิทยาลัย  หรือสมาคมวิชาชีพที่แพทยสภามอบหมายใหเปนผูรับผิดชอบดูแลการฝกอบรม 

จะตองระบุจํานวนปของการฝกอบรม  สาขาที่ ๑ และ ๒ ไมนอยกวา ๓ ป และสาขาท่ี ๓ ไมนอยกวา ๒ ป 

๑.๑๐ วัตถุประสงค 

     ราชวิทยาลัย วิทยาลัย  หรือสมาคมวิชาชีพที่แพทยสภามอบหมายใหเปนผูรับผิดชอบดูแลการฝกอบรม 

จะตองระบุวัตถุประสงคของการฝกอบรม 

๑.๑๑ เนื้อหาสังเขปของการฝกอบรม 

     ราชวิทยาลัย  วิทยาลัย  หรือสมาคมวิชาชีพที่แพทยสภามอบหมายใหเปนผูรับผิดชอบดูแลการฝกอบรม 

จะตองระบุเนื้อหาสังเขปของการฝกอบรม 

๑.๑๒ วิธีการฝกอบรม 

     ราชวิทยาลัย  วิทยาลัย  หรือสมาคมวิชาชีพที่แพทยสภามอบหมายใหเปนผูรับผิดชอบดูแลการฝกอบรม 

จะตองระบุวิธีการฝกอบรมหลักที่สถาบันฝกอบรมควรพิจารณาจัดใหกับผูเขารับการฝกอบรม  เพื่อใหไดประสบ 

การณการเรียนรูที่สอดคลองกับวัตถุประสงคและเนื้อหาของการฝกอบรม          โดยใหระบุวิธีการฝกอบรมและ

ลักษณะการจัดในแตละชวงหรือชั้นปของการฝกอบรม  

๑.๑๓ การประเมินผูเขารับการฝกอบรม 

     ราชวิทยาลัย  วิทยาลัย  หรือสมาคมวิชาชีพที่แพทยสภามอบหมายใหเปนผูรับผิดชอบดูแลการฝกอบรม 

จะตองระบุรูปแบบการประเมินผูเขารับการฝกอบรม ไดแก 



๔ 

     (๑) การประเมินระหวางการฝกอบรม    สถาบันฝกอบรมจะตองจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติ 

              งานของผูเขารับการฝกอบรมเม่ือส้ินสุดการฝกอบรมในแตละชวง หรือแตละ ป    เพื่อสามารถให 

              ขอมูลกับผูเขารับการฝกอบรมประกอบการพัฒนาหรือเพื่อการเล่ือนระดับ  

(๒) การประเมินเพ่ือวุฒิบัตรฯ  ราชวิทยาลัย  วิทยาลัย   หรือสมาคมวิชาชีพที่แพทยสภามอบหมาย 

         ใหเปนผูรับผิดชอบดูแลการฝกอบรมจะตองระบุคุณสมบัติของผูมีสิทธิ์เขารับการสอบเพื่อวุฒิบัตร

วิธีการประเมิน   และเกณฑการตัดสิน     ซึ่งจะตองสอดคลองกับขอบังคับแพทยสภาวาดวยหลัก 

เกณฑ การออกหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ

เวชกรรม  พ.ศ.๒๕๕๒ 

๑.๑๔ การประกันคุณภาพการฝกอบรม 

     ราชวิทยาลัย  วิทยาลัย หรือสมาคมวิชาชีพที่แพทยสภามอบหมายใหเปนผูรับผิดชอบดูแลการฝกอบรม    

จะตองระบุใหสถาบันฝกอบรมจัดใหมีการประกันคุณภาพการฝกอบรมตามระบบ กลไก  และเกณฑที่ 

แพทยสภากําหนด  

๑.๑๕ การทบทวน และการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม 

     ราชวิทยาลัย วิทยาลัย หรือสมาคมวิชาชีพที่แพทยสภามอบหมายใหเปนผูรับผิดชอบดูแลการฝกอบรม 

         จะตองจัดใหมีการทบทวนและพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเปนระยะๆ  หรืออยางนอยทุก ๕ ป    และแจงผลการ  

         ทบทวน และพัฒนาใหแพทยสภารับทราบ 
 

๒.  เกณฑสถาบันฝกอบรม 
สถาบันฝกอบรม   หมายถึง  คณะแพทยศาสตร  วิทยาลัยแพทยศาสตร  สถาบันทางการแพทย หรือโรงพยาบาลที่

จัดการฝกอบรมแพทยประจําบาน  

อนึ่งราชวิทยาลัย  วิทยาลัย  หรือสมาคมวิชาชีพที่แพทยสภามอบหมายใหดูแลการฝกอบรมสาขาหรืออนุสาขาใด เ ม่ือ 

จะพิจารณาอนุมัติใหคณะแพทยศาสตร   วิทยาลัยแพทยศาสตร   สถาบันทางการแพทย   หรือโรงพยาบาลใดเปดเปนสถาบัน

ฝกอบรมได  คณะแพทยศาสตร   วิทยาลัยแพทยศาสตร  สถาบันทางการแพทย  หรือโรงพยาบาลนั้นจะตองมีคุณสมบัติตาม

เกณฑทั่วไปและเกณฑเฉพาะ  และจะตองระบุสถานภาพของสถาบันฝกอบรมน้ัน ดังนี้ 

๒.๑ เกณฑทั่วไปสําหรับสถาบันฝกอบรม 

           (๑) คุณสมบัติทั่วไป 

(ก)    ไดรับการรับรองคุณภาพ หรือกําลังดําเนินการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพ  

         (ข)    มีบรรยากาศทางวิชาการในลักษณะสังคมนักวิชาการ เพื่อเสริมสรางคุณสมบัติในการใฝรู 

                  ใหแกผูเขารับการฝกอบรม 

         (ค)    มีระบบการบริหารจัดการท่ีดี  มีสถานที่   เคร่ืองมืออุปกรณ   และจํานวนผูปวยทั้งประเภท 

                  ผูปวยในและผูปวยนอกพอเหมาะแกการฝกอบรม        และผูเขารับการฝกอบรมไดมีสวน 

                  ดําเนินการดูแลรักษาและใหบริการกับผูปวยโดยตรง 

          (ง)    มีหนวยงานเทียบเทาภาควิชาในคณะแพทยศาสตร    วิทยาลัยแพทยศาสตร    หรือแผนกใน 

                   โรงพยาบาล  เปนผูรับผิดชอบดําเนินการ       โดยผูบริหารของคณะแพทยศาสตร  วิทยาลัย 

                  แพทยศาสตร  หรือโรงพยาบาลที่รับผิดชอบดําเนินการตองไมมีผลประโยชนสวนตัวที่อาจ 

                  ขัดขวางการบริหารงานและการพัฒนางานการฝกอบรมแพทยประจําบาน 

          (จ)   มีปณิธานและพันธกิจระบุไวชัดเจนวามุงผลิตแพทยประจําบานที่มีความรูความสามารถ 

        และคุณสมบัติสอดคลองกับหลักสูตร   และมีความสามารถในการเปนนักวิชาการ   และ 

                                                   ที่จะศึกษาตอเน่ืองได  และมีวัตถุประสงคของหลักสูตรที่สอดคลองกับพันธกิจ 



๕ 

 (ฉ)    มีระบบบริหารงานที่ชัดเจนเพ่ือสนับสนุนการจัดการฝกอบรมใหบรรลุตามปณิธาน       ไดแก 

                    การบริหารงานท่ัวไป    การบริหารการศึกษา เปนตน     ระบบบริหารงานดังกลาวใหทําเปน 

                   ระเบียบของคณะแพทยศาสตร  วิทยาลัยแพทยศาสตร  สถาบันทางการแพทย  หรือ 

                   โรงพยาบาล และประกาศใหผูเก่ียวของทราบทั่วกัน 

  (ช)    มีแพทยผูทรงคุณวุฒิจํานวนเพียงพอรับผิดชอบในสาขาท่ีฝกอบรมและในสาขาที่เก่ียวของ 

           และมีความมุงม่ัน ความเต็มใจในการเปนอาจารยประจําหลักสูตรฝกอบรม 

(ซ) ในระยะเร่ิมแรก (ประมาณ ๕ ป) คณะแพทยศาสตร  วิทยาลัยแพทยศาสตร สถาบันทาง 

การแพทย หรือโรงพยาบาลที่ขอเปดดําเนินการฝกอบรม  อาจพิจารณาทําความตกลงกับ

คณะแพทยศาสตร วิทยาลัยแพทยศาสตร   หรือโรงพยาบาลที่มีประสบการณดําเนินการ

เปดหลักสูตรการฝกอบรมมาแลวไมตํ่ากวา ๑๐ ป         ใหชวยทําหนาที่เปนที่ปรึกษ และ

ชวยเหลือ   หรือเปนสถาบันสมทบ   หรือสถาบันรวมในการดําเนินการฝกอบรม 

(ฌ) กอนเปดดําเนินการฝกอบรม คณะแพทยศาสตร  วิทยาลัยแพทยศาสตร   สถาบันทางการ 

แพทย  หรือโรงพยาบาล          จะตองดําเนินการใหแพทยสภารับรองหลักสูตรของสถาบัน

ฝกอบรมเพื่อใหผูสําเร็จการฝกอบรมมีสิทธิ์เขาสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ  และจะตองมีความพรอม

ในการจัดการฝกอบรมและทรัพยากรตางๆ  โดยเฉพาะอาจารย  ส่ือการศึกษาและอุปกรณ

การฝกอบรมครบถวนตามเกณฑที่กําหนด        ทั้งนี้จะตองมีแผนดําเนินงานระยะ ๕ ปที่มี

ความชัดเจนและเปนไปได โดยแผนปฏิบัติการจะตองแสดงใหเห็นวามีความพรอมดังกลาว   

กอนเร่ิมการฝกอบรมแตละช้ันปอยางนอย ๑ ปการศึกษา  

 (ญ)  ในกรณีที่เปนสถาบันฝกอบรมภาคเอกชน นอกจากจะตองมีคุณสมบัติตามขอ (ก) ถึง (ฌ) 

                   แลว     จะตองไมแสวงหากําไรจากการฝกอบรม     โดยใหจัดต้ังมูลนิธิหรือกองทุนที่มีทุน 

                   สํารองเพียงพอในการดําเนินการระยะยาว    และใหมีผูแทนราชวิทยาลัย   วิทยาลัย  หรือ 

                   สมาคมวิชาชีพที่รับผิดชอบดูแลการฝกอบรม       เปนกรรมการของมูลนิธิหรือกองทุนโดย 

                   ตําแหนง 

     (๒)   หนวยงานกลางพ้ืนฐาน  สถาบันฝกอบรมนั้นจะตองมีหนวยงานกลางใหบริการดังตอไปนี้ 

   (ก)   หองปฏิบัติการสําหรับการชันสูตร   สถาบันฝกอบรมจะตองมีการใหบริการตรวจทาง 

           หองปฏิบัติการ หรือติดตอขอรับบริการตรวจทางหองปฏิบัติการใหครอบคลุมการชันสูตร 

           ประเภทพื้นฐานและประเภทจําเพาะท่ีจําเปนสําหรับการฝกอบรม  ซึ่งหองปฏิบัติการตอง  

           มีพยาธิแพทยหรือแพทยหรือบุคลากรอื่นที่มีความรูความชํานาญเปนผูควบคุม 

                                                       • หองปฏิบัติการดานพยาธิวิทยากายวิภาค    สามารถท่ีจะทําการตรวจศพ  ตรวจชิ้น 

           เนื้อและส่ิงสงตรวจทางเซลลวิทยาท่ีไดจากการผาตัดหรือการทําหัตถการ  สามารถเตรียม 

                                                     สไลดชิ้นเนื้อเย่ือและส่ิงสงตรวจเพ่ือตรวจดวยกลองจุลทรรศนไดเอง     พยาธิแพทยตองมี 

           เวลา มีความสามารถ และเต็มใจใหคําปรึกษาหารือหรือสอนแพทยประจําบานทุกสาขาได 

           อัตราการตรวจศพซ่ึงเปรียบเสมือนดัชนีชี้บงความสนใจทางวิชาการและความใสใจในการ 

           คนหาสาเหตุ การดําเนินโรค และการประเมินผลการรักษาของแพทยในโรงพยาบาลนั้นจะ  

           ตองไมนอยกวารอยละ ๑๐ ของจํานวนผูปวยที่ถึงแกกรรม    (ไมรวมการตรวจศพทางดาน 

           นิติเวชศาสตร)  การตรวจศพ  การตรวจช้ินเนื้อ    และการตรวจทางเซลลวิทยาตองกระทํา 

           โดย ครบถวนจนสามารถใหการวินิจฉัยขั้นสุดทาย  และตองมีรายงานการตรวจเก็บไวเปน 

           หลักฐานทุกราย 



๖ 

     ในกรณีที่อัตราการตรวจศพของสถาบันฝกอบรมไมถึงเกณฑที่กําหนด  สถาบัน 

           จะตองแสดงหลักฐานที่บงชี้ถึงความสนใจทางวิชาการ       และความใสใจในการคนหา 

           สาเหตุการดําเนินโรค    และการประเมินผลการรักษาของแพทยในโรงพยาบาลดวยการ 

                                                     ตรวจทางพยาธิวิทยาหรือการตรวจอื่นๆ 

           •  หองปฏิบัติการดานพยาธิวิทยาคลินิกหรือเวชศาสตรชันสูตร สามารถใหบริการ 

         ตรวจดานโลหิตวิทยา เคมีคลินิก   จุลทรรศนศาสตร  จุลชีววิทยา  วิทยาภูมิคุมกันไดเปน 

         ประจํา  รวมทั้งจะตองมีการใหบริการทางดานธนาคารเลือดที่จําเปนสําหรับการฝกอบรม 

       (ข)   หนวยรังสีวิทยา สถาบันฝกอบรมจะตองมีรังสีแพทยผูทรงคุณวุฒิ สามารถตรวจทางรังสี  

                    ที่จําเปนสําหรับการฝกอบรมได 

   (ค)   หองสมุดทางแพทย        สถาบันฝกอบรมจะตองมีหองสมุดซึ่งมีตํารามาตรฐานทางการ 

           แพทย วารสารการแพทยที่ใชบอย   และหนังสือดรรชนีสําหรับชวยคนรายงานที่ตีพิมพใน 

           วารสารสําหรับใหแพทยประจําบานใชไดสะดวก 

    (ง)   หนวยเวชระเบียนและสถิติ  สถาบันฝกอบรมจะตองจัดใหผูปวยทุกคนมีแฟมประจําตัว 

           ซึ่งบันทึกประวัติ  ผลการตรวจรางกาย  การส่ังการรักษาที่เปนมาตรฐาน   และมีระบบการ 

           จัดเก็บ  คนหา  และการประมวลสถิติที่มีประสิทธิภาพ 

     (๓) หนวยงานทางดานคลินิกที่เกีย่วกับการดูแลรักษาผูปวยสาขาที่ฝกอบรม   สถาบันฝกอบรม 

              จะตองมีหนวยงานทางคลินิกที่สําคัญไดแก อายุรศาสตร ศัลยศาสตร กุมารเวชศาสตร สูต ิศาสตร 

              นรีเวชวิทยา เพื่อใหการดูแลรักษาผูปวยในสาขาท่ีฝกอบรมหากจําเปน  

(๔) กิจกรรมวิชาการ     สถาบันฝกอบรมจะตองจัดใหมีกิจกรรมวิชาการสมํ่าเสมอ ทั้งในหนวยงานที่ 

                                   รับผิดชอบในการสาขาที่ฝกอบรม   เชน กิจกรรม    journal club     หรือกิจกรรมวิชาการระหวาง 

                                           หนวยงานหรือระดับโรงพยาบาล  เชน  tissue conference,   tumour conference,    morbidity  

                                           mortality conference,   clinicopathological conference  

นอกจากนี้  สถาบันฝกอบรมจะตองจัดหรืออนุญาตใหผูเขารับการฝกอบรมไปเรียนวิทยาศาสตรการ 

แพทยพื้นฐานประยุกต หรือวิทยาศาสตรคลินิกสัมพันธ และควรสนับสนุนใหผูเขารับการฝกอบรมไดรวมประชุม

วิชาการนอกสถาบันฝกอบรมตามโอกาสสมควร 

๒.๒ เกณฑเฉพาะสําหรับสถาบันฝกอบรม 

     สถาบันฝกอบรมจะตองจัดใหมีหนวยงานใหการดูแลรักษาผูปวยในสาขาที่ฝกอบรมตลอดเวลา    มีงาน

บริการที่มีคุณภาพและปริมาณเปนไปตามที่ราชวิทยาลัย วิทยาลัย หรือสมาคมวิชาชีพ ที่แพทยสภามอบหมาย

ใหดูแลการฝกอบรม สาขาน้ันๆ เปนผูกําหนด 
 

สถาบันฝกอบรมใดขาดหนวยงานหรือคุณสมบัติบางขอ    ก็อาจจัดการฝกอบรมโดยใชสถาบันการฝกอบรม 
อ่ืนเปนสถาบันสมทบ หรือสถาบันรวมฝกอบรม         โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ  
สาขาวิชาที่จะขอเปดการฝกอบรม   

๒.๓ สถานภาพของสถาบันฝกอบรม 

     สถาบันฝกอบรมอาจมีสถานภาพหลายอยาง ตามบทบาทหนาที่ในการฝกอบรม ดังนี้ 

     (๑)    สถาบันฝกอบรมหลัก  ไดแก สถาบันฝกอบรมท่ีดําเนินการจัดทําหลักสูตรการฝกอบรมแพทย 

               ประจําบาน   และไดรับอนุมัติจากแพทยสภาใหเปดเปนสถาบันฝกอบรม โดยจัดใหผูเขารับการ 

               ฝกอบรมไดรับประสบการณจากสถาบันฝกอบรมตลอดหลักสูตร   หรือเปนเวลาไมตํ่ากวาระยะ 

               เวลา ๒ ใน ๓ ของหลักสูตร  



๗ 

      (๒)   สถาบันฝกอบรมสมทบ   ไดแก สถาบันฝกอบรมที่ไดรับอนุมัติจากแพทยสภาใหเปนสถาบัน 

               ฝกอบรมสมทบกับสถาบันหลัก    เพื่อจัดการฝกอบรมแพทยประจําบานในสวนที่สถาบันหลักไม 

               สามารถจัดประสบการณได    โดยกิจกรรมดังกลาวเม่ือรวมกันแลวตองมีระยะเวลารวมกันไมตํ่า 

               กวา ๓ เดือน และไมเกิน ๑ ใน ๓ ของระยะเวลาของหลักสูตร 

     ตัวอยาง  คณะแพทยศาสตร ......... จัดทําหลักสูตรการฝกอบรมฯ สาขา .......... และขอ 

                       อนุมัติเปดเปนสถาบันฝกอบรม  รวมทั้งขอใหคณะแพทยศาสตร…………….. 

                             เปนสถาบันฝกอบรมสมทบ จัดกิจกรรม ............... ใหผูเขาฝกอบรมเปนเวลา 

                             ๖ เดือน เปนตน  

(๓) สถาบันรวมฝกอบรม      ไดแก สถาบันฝกอบรมต้ังแต ๒ แหงขึ้นไปที่ดําเนินการจัดทําหลักสูตร 

การฝกอบรมแพทยประจําบานและไดรับอนุมัติจากแพทยสภาใหเปดเปนสถาบันฝกอบรมรวมกัน 

                                          โดยจัดใหผูเขารับการฝกอบรมไดรับประสบการณจากทุกสถาบัน   โดยแตละแหงมีเวลาไมตํ่ากวา 

                                          ๑ ใน ๓ ของระยะเวลาของหลักสูตร  

          ตัวอยาง  คณะแพทยศาสตร .............. รวมกับ โรงพยาบาล ................ จัดทําหลักสูตร 

                            การฝกอบรมฯ สาขา ................... และขออนุมัติเปดเปนสถาบันรวมฝกอบรม 

                                  โดยผูเขารับการฝกอบรมไดรับประสบการณจากคณะแพทยศาสตร .............. 

                                  เปนเวลา ๒ ป และจากโรงพยาบาล ............. เปนเวลา ๑ ป เปนตน  

(๔) สถาบันฝกอบรมกิจกรรมเลือก  ไดแก สถาบันฝกอบรมท่ีไดรับความเห็นชอบจากราชวิทยาลัย 

        วิทยาลัย  หรือสมาคมวิชาชีพ  โดยการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ  สาขา 

         นั้น      ใหเปนสถาบันฝกอบรมที่จัดประสบการณเพิ่มเติมใหกับผูเขารับการฝกอบรมที่สนใจไดใน 

         ลักษณะของกิจกรรมเลือก (Elective) โดยมีระยะเวลาไมเกิน ๓ เดือน 

                   หลักสูตรอาจจัดใหผูเขารับการฝกอบรมไดรับประสบการณเพิ่มเติมจากสถาบันฝกอบรม 

                             กิจกรรมเลือกได     โดยจะตองมีระยะเวลารวมกันตลอดหลักสูตรไมเกินระยะเวลาท่ีราชวิทยาลัย 

                             วิทยาลัย  หรือสมาคมวิชาชีพกําหนด 

๓. การขออนุมัติเปนสถาบนัฝกอบรม 
     คณะแพทยศาสตร  วิทยาลัยแพทยศาสตร  สถาบันทางการแพทย   หรือโรงพยาบาลใดท่ีมีความประสงคจะเปด 

เปนสถาบันฝกอบรมในสาขาท่ีมีเกณฑหลักสูตรการฝกอบรมที่ไดรับการอนุมัติจากแพทยสภาแลว  ถาเปนการจัดการฝกอบรม

ที่มีหรือไมมีสถาบันฝกอบรมสมทบ    ใหสถาบันฝกอบรมหลักเปนผูดําเนินการจัดทําขอมูล      หากเปนการจัดการฝกอบรมใน

ลักษณะที่มีสถาบันรวมฝกอบรม     ใหทุกสถาบันฝกอบรมรวมรับผิดชอบเปนผูดําเนินการจัดทําขอมูลตามเกณฑหลักสูตรการ

ฝกอบรมที่ไดรับอนุมัตินั้น เสนอแพทยสภา  เพื่อสงใหราชวิทยาลัย วิทยาลัย หรือสมาคมวิชาชีพที่แพทยสภามอบหมายใหเปน

ผูรับผิดชอบดูแลการฝกอบรมประสานงานกับคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ   ตรวจรับรองการเปดเปนสถาบันฝกอบรม

และกําหนดศักยภาพของสถาบันฝกอบรมหลักและสถาบันสมทบ(ถามี)    หรือสถาบันรวมฝกอบรม   ตามเกณฑหลักสูตรและ

จํานวนความตองการของแพทยเฉพาะทางสาขาน้ัน    แลวใหนําเสนอราชวิทยาลัย  วิทยาลัย  หรือสมาคมวิชาชีพที่แพทยสภา

มอบหมายใหดูแลการฝกอบรมพิจารณาเสนอใหแพทยสภาอนุมัติตอไป 

๔. การติดตามกาํกับดูแลสถาบันฝกอบรม 
     ราชวิทยาลัย  วิทยาลัย  หรือสมาคมวิชาชีพที่แพทยสภามอบหมายใหเปนผูรับผิดชอบดูแลการฝกอบรม   จะตอง 

จัดใหมีการติดตามกํากับดูแลสถาบันฝกอบรมหลัก  สถาบันฝกอบรมสมทบ  สถาบันรวมฝกอบรม ที่ไดรับอนุมัติใหเปด

การฝกอบรมเปนระยะๆ โดยการมอบหมายใหคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ เปนผูดําเนินการตามแนวทางที่แพทยสภา

กําหนด    และเสนอรายงานผานราชวิทยาลัย  วิทยาลัย   หรือสมาคมวิชาชีพ เพื่อเสนอใหแพทยสภารับทราบเปนระยะๆ 



๘ 

        หากคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ     พบวาสถาบันฝกอบรมหลักหรือสถาบันรวมฝกอบรมใดไมมีผูสมัคร 

เขารับการฝกอบรมในหลักสูตรใดติดตอกันเกิน ๕ ป ให “พัก”    การประกาศรับสมัครแพทยประจําบานสําหรับหลักสูตรนั้น

ของสถาบันฝกอบรมหลักหรือสถาบันรวมฝกอบรมนั้นไวกอน        จนกวาคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ จะไดประเมิน

สถาบันฝกอบรมนั้นวายังมีความพรอมในการฝกอบรมตามเกณฑที่กําหนด 

   หากคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ   พบวาสถาบันฝกอบรมหลักหรือสถาบันรวมฝกอบรมใดไมมีผูสมัคร 

เขารับการฝกอบรมในหลักสูตรใดติดตอกันเกิน ๑๐ ป ให “ยกเลิก”  การเปนสถาบันฝกอบรมของสถาบันฝกอบรมหลักหรือ

ของสถาบันรวมฝกอบรมกลุมนั้น และใหทําเร่ืองแจงราชวิทยาลัย    วิทยาลัย    หรือสมาคมวิชาชีพเสนอแพทยสภาเพื่ออนุมัติ 

หากสถาบันฝกอบรมมีความประสงคจะขอเปนสถาบันฝกอบรมอีก ใหดําเนินการตามขอ ๓ 

 

      จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  มกราคม พ.ศ.๒๕๕๒ 
 

 

(นายแพทยสมศักด์ิ  โลหเลขา) 

นายกแพทยสภา 

 


