ข้ อบังคับแพทยสภา
ว่าด้ วยการศึกษาต่อเนื่องสาหรับผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๕๐
ตามที่คณะกรรมการแพทยสภาได้ออกข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการศึกษาต่อเนื่องสาหรับ
ผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.๒๕๔๓ นั้น บัดนี้เป็ นการสมควรปรับปรุ งแก้ไขข้อบังคับแพทยสภา
ดังกล่าว ให้เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพในการบริ หารงานยิง่ ขึ้น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๑ (๓) (ญ) (ฎ) คณะกรรมการแพทยสภา และด้วย
ความเห็นชอบของสภานายกพิเศษตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.๒๕๒๕
จึงออกข้อบังคับ ไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้ชื่อว่า “ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการศึกษาต่อเนื่องสาหรับผูป้ ระกอบวิชาชีพ
เวชกรรม พ.ศ.๒๕๕๐”
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการศึกษาต่อเนื่องสาหรับผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรม
พ.ศ.๒๕๔๓
ข้อ ๓ บรรดาข้อบังคับและระเบียบอื่นในส่วนที่มีไว้แล้วในข้อบังคับนี้ หรื อซึ่งขัดแย้งกับข้อบังคับนี้
ให้ใช้ขอ้ บังคับนี้แทน
ข้อ ๔ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
หมวด ๑
ชื่ อ เครื่ องหมาย วัตถุประสงค์ และหน้ าที่
ข้อ ๕ ให้จดั ตั้งหน่วยงานการศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ข้ นึ ในแพทยสภา มีชื่อว่า “ศูนย์การศึกษา
ต่อเนื่องของแพทย์” มีชื่อย่อว่า ศ.น.พ. ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “Center for Continuing Medical
Education” มีชื่อย่อว่า CCME.
ข้อ ๖ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์น้ ีจดั ขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อส่งเสริ มให้ผปู ้ ระกอบวิชาชีพ
เวชกรรมมีความรู ้ความสามารถ ตลอดจนทักษะ และเจตคติทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คงไว้ซ่ึงเกณฑ์
มาตรฐานผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรม
ข้อ ๗ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์มีอานาจและหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
๗.๑ กาหนดนโยบายหลักและมาตรฐานการศึกษาต่อเนื่ องของแพทย์ โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการแพทยสภา

๒
๗.๒ ส่งเสริ มและสนับสนุนให้แพทย์มีความรู ้ความสามารถและทักษะวิชาชีพเท่าทัน
ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ
๗.๓ ส่งเสริ มและสนับสนุนให้แพทย์ตระหนักถึงความสาคัญของการเพิม่ พูนความรู ้
อย่างต่อเนื่อง
๗.๔ ร่ วมมือกับสถาบันการศึกษาและฝึ กอบรม องค์กรวิชาชีพต่าง ๆ และสถานพยาบาล
ในการจัดการศึกษาต่อเนื่อง
๗.๕ ตรวจสอบ ประเมิน และรับรองคุณภาพของกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องที่สถาบัน
การศึกษาและองค์กรวิชาชีพต่าง ๆ จัดขึ้น
๗.๖ เผยแพร่ ให้สาธารณชนรับทราบถึงกิจกรรมของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์
อย่างสม่าเสมอ
๗.๗ ออกระเบียบต่าง ๆ ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ที่ไม่ขดั ต่อนโยบาย
ของแพทยสภา
๗.๘ รายงานกิจกรรมต่อคณะกรรมการแพทยสภาอย่างน้อยปี ละ ๑ ครั้ง
หมวด ๒
คาจากัดความ ประเภทของกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง
ข้อ ๘ ในข้อบังคับนี้
“การศึกษาต่อเนื่อง” หมายความว่า การศึกษาและการทากิจกรรมต่าง ๆ ทางวิชาการด้าน
การแพทย์และสาธารณสุข เพื่อเพิม่ พูนความรู ้ความสามารถตลอดจนทักษะและเจตคติทางวิชาชีพให้อยูใ่ น
ระดับมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรม และหมายความรวมถึงกิจกรรมใดๆ เพื่อ
เพิ่มพูนความรู ้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง แสวงหาองค์ความรู ้ใหม่ เพื่อไปประยุกต์ใช้ในการแพทย์
และสาธารณสุขได้
“การรับรองคุณภาพการศึกษาต่อเนื่อง” หมายความว่า การรับรองคุณภาพของกิจกรรมทางวิชาการ
ด้านการแพทย์และสาธารณสุข และ/หรื อการรับรองคุณภาพสถาบันการศึกษาและฝึ กอบรม
สถานพยาบาล องค์กรวิชาชีพต่างๆ ในการผลิตกิจกรรมทางวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข
“ศูนย์” หมายความว่า ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการบริ หารการศึกษาต่อเนื่อง
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริ หารการศึกษาต่อเนื่อง
“ผูอ้ านวยการ” หมายความว่า ผูอ้ านวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกแพทยสภา
“หน่วยกิจกรรม” หมายความว่า จานวนนับของกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องที่ถือเป็ นเกณฑ์
ในการออกใบรับรองและประกาศนียบัตรการศึกษาต่อเนื่องของแต่ละกิจกรรม
ข้อ ๙ “ใบรับรองและประกาศนียบัตร”
๙.๑ ใบรับรองมี ๓ ประเภท
๙.๑.๑ ใบรับรองสถาบันที่จดั กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง

๓
๙.๑.๒ ใบรับรองกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง
๙.๑.๓ ใบรับรองสาหรับผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง
๙.๒ ประกาศนียบัตร หมายความว่า หนังสือรับรองการศึกษาต่อเนื่องที่ครบถ้วน
ตามเกณฑ์ที่กาหนด
ข้อ ๑๐ ประเภทของกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง
การแบ่งประเภทกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องเพื่อการรับรอง และการแบ่งประเภทสถาบัน
ฝึ กอบรม รวมทั้งองค์กรวิชาชีพต่าง ๆ ให้เป็ นไปตามประกาศของคณะกรรมการ
หมวด ๓
คณะกรรมการบริหารการศึกษาต่อเนื่อง
ข้อ ๑๑ ให้มีคณะกรรมการบริ หารการศึกษาต่อเนื่อง ซึ่งมีองค์ประกอบและเงื่อนไขการได้มา
ซึ่งคณะกรรมการดังนี้
๑๑.๑ กรรมการที่มาจากคณะกรรมการแพทยสภา จานวน ๔ คน โดย ๒ ใน ๔ ต้องเป็ น
ผูแ้ ทนจากโรงเรี ยนแพทย์
๑๑.๒ ผูแ้ ทนจากกลุ่มสถาบันฝึ กอบรมแพทย์เฉพาะทาง (ราชวิทยาลัย / วิทยาลัยวิชาชีพ
ต่างๆ) จานวน ๗ คน
๑๑.๓ ผูแ้ ทนจากสมาคมโรงพยาบาลเอกชน จานวน ๒ คน
๑๑.๔ ผูท้ รงคุณวุฒิซ่ ึงเลือกโดยคณะกรรมการแพทยสภา จานวน ๒ คน
ข้อ ๑๒ คณะกรรมการ มีวาระคราวละ ๒ ปี เมื่อครบวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้
ให้คณะกรรมการดาเนินการเลือกประธาน และรองประธาน เมื่อได้ผดู ้ ารงตาแหน่งทั้งหมด
เรี ยบร้อยแล้วให้เสนอรายนามคณะกรรมการเพื่อให้คณะกรรมการแพทยสภาแต่งตั้งต่อไป
ข้อ ๑๓ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นตาแหน่งเฉพาะตัวเมื่อ
๑๓.๑ ตาย
๑๓.๒ ลาออก
๑๓.๓ ขาดจากการเป็ นสมาชิกของแพทยสภา
๑๓.๔ คณะกรรมการแพทยสภามีมติให้พน้ จากตาแหน่ง
ข้อ ๑๔ ในกรณี ที่มกี รรมการพ้นจากตาแหน่งก่อนสิ้นวาระ ให้คณะกรรมการแพทยสภาแต่งตั้ง
เพิ่มเติมภายใน ๖๐ วัน โดยให้กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งแทนนี้มีวาระในการปฏิบตั ิงานตามวาระของ
คณะกรรมการที่เหลืออยู่ ถ้าวาระที่เหลืออยูไ่ ม่ถึง ๙๐ วัน คณะกรรมการแพทยสภาอาจไม่ตอ้ งแต่งตั้ง
กรรมการแทนก็ได้
ข้อ ๑๕ ให้คณะกรรมการมีอานาจและหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
๑๕.๑ กาหนดเกณฑ์การศึกษาต่อเนื่องให้เป็ นเอกภาพเชิงนโยบายและมาตรฐาน
แห่งวิชาชีพ

๔
๑๕.๒ ออกระเบียบเพื่อการรับรองคุณภาพกิจกรรมและสถาบัน เพื่อดาเนินการ
จัดการศึกษาต่อเนื่อง
๑๕.๓ ออกระเบียบการบริ หารบุคคล การบริ หารงบประมาณ และการบริ หารทัว่ ไป
ของศูนย์ ที่ไม่ขดั ต่อระเบียบของแพทยสภา
๑๕.๔ กาหนดองค์ประกอบ คุณสมบัติ และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดาเนินกิจการ
ต่าง ๆ ของคณะกรรมการ
๑๕.๕ กาหนดค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการรับรองกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง และ
การรับรองสถาบันต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง ภายใต้
ความเห็นชอบของคณะกรรมการแพทยสภา
๑๕.๖ ติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิงานของศูนย์ แล้วรายงานต่อแพทยสภาเป็ นประจา
ทุกปี
๑๕.๗ ออกระเบียบในการแต่งตั้ง และถอดถอนผูอ้ านวยการ ภายใต้ความเห็นชอบของ
คณะกรรมการแพทยสภา
๑๕.๘ กาหนดอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนอื่น ของผูอ้ านวยการ ภายใต้ความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการแพทยสภา
ข้อ ๑๖ ผูอ้ านวยการมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
๑๖.๑ อายุไม่ต่ากว่า ๓๕ ปี
๑๖.๒ เป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรม
๑๖.๓ ไม่เคยได้รับคาพิพากษาถึงที่สุดให้ได้รับโทษในคดีอาญา ยกเว้นกรณี ประมาท
๑๖.๔ สามารถปฏิบตั ิงานให้ศูนย์ได้ตามภาระกิจที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ ๑๗ ผูอ้ านวยการอยูใ่ นวาระคราวละ ๓ ปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้
ข้อ ๑๘ นอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระแล้ว ผูอ้ านวยการอาจพ้นตาแหน่งเฉพาะตัวเมื่อ
๑๘.๑ ตาย
๑๘.๒ ลาออก
๑๘.๓ คณะกรรมการมีมติให้พน้ จากตาแหน่ง
๑๘.๔ คณะกรรมการแพทยสภามีมติให้พน้ จากตาแหน่ง
กรณี ที่ผอู ้ านวยการต้องพ้นจากตาแหน่งตามข้อ ๑๘ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งผูร้ ักษาการ
และดาเนินการสรรหาผูอ้ านวยการภายใน ๙๐ วันแล้วให้นบั วาระการดารงตาแหน่งนั้นเป็ นการเริ่ มวาระใหม่
ข้อ ๑๙ ผูอ้ านวยการมีอานาจและหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
๑๙.๑ บริ หารงานตามวัตถุประสงค์ของศูนย์ และนโยบายของคณะกรรมการ
๑๙.๒ รับผิดชอบด้านการบริ หารงานทัว่ ไปของศูนย์
๑๙.๓ รักษาระเบียบ และกฎข้อบังคับของศูนย์
๑๙.๔ ควบคุมและบริ หารเงินรายได้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
๑๙.๕ เป็ นเลขานุการของคณะกรรมการ
๑๙.๖ ทารายงานประจาปี ของศูนย์ เสนอคณะกรรมการแพทยสภา ตามที่กาหนดไว้
ในข้อ ๗.๘

๕
หมวด ๔
การเงิน
ข้อ ๒๐ รายได้ของศูนย์ประกอบด้วย
๒๐.๑ เงินค่าบารุ ง และค่าธรรมเนียมต่างๆ
๒๐.๒ เงินอุดหนุนจากแพทยสภา หรื องบประมาณแผ่นดิน
๒๐.๓ ทรัพย์สินที่มีผบู ้ ริ จาคให้
๒๐.๔ ผลประโยชน์จากการทากิจกรรม
๒๐.๕ รายได้อื่น ๆ
ข้อ ๒๑ ให้ผอู ้ านวยการเสนอประมาณการรายรับ-รายจ่ายประจาปี เพื่อขออนุมตั ิต่อคณะกรรมการ
และจัดทาบัญชีงบดุลประจาปี เพื่อให้คณะกรรมการรับรอง และเสนอต่อคณะกรรมการแพทยสภาเพื่ออนุมตั ิ
ข้อ ๒๒ ให้ผอู ้ านวยการ และเจ้าหน้าที่ซ่ึงรับผิดชอบด้านการเงิน เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการรักษาเงิน
และการอนุมตั ิเบิกจ่ายเงินของศูนย์ ทั้งนี้ให้เป็ นไปตามระเบียบการเงินของแพทยสภา
ข้อ ๒๓ การกาหนดปี งบประมาณของศูนย์ ให้เป็ นไปตามปี งบประมาณของแพทยสภา
หมวด ๕
ระเบียบการประชุม
ข้อ ๒๔ การออกระเบียบการประชุมของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการของศูนย์ ค่าเบี้ย
ประชุมให้เป็ นไปตามระเบียบการประชุมของคณะกรรมการแพทยสภา
หมวด ๖
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๒๕ ในกิจกรรมใดๆ ก็ตามที่ดาเนินการเสร็ จสิ้นแล้ว หรื ออยูร่ ะหว่างการดาเนินการ หรื อเป็ น
โครงการที่จะดาเนินการในอนาคต ให้ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์นาเสนอต่อคณะกรรมการแพทย-สภา
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิให้ดาเนินการต่อไป
ข้อ ๒๖ ให้คณะกรรมการบริ หารการศึกษาต่อเนื่อง และผูอ้ านวยการศูนย์การศึกษาต่ อเนื่องของ
แพทย์ ซึ่งอยูใ่ นตาแหน่งในวันที่ขอ้ บังคับนี้ใช้บงั คับ คงปฏิบตั ิหน้าที่ต่อไปจนครบวาระ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๐

(นายแพทย์สมศักดิ์ โล่ห์เลขา)
นายกแพทยสภา
ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทัว่ ไป เล่ม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๒๐๕ วันทื่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๐

