


 

 

ค าน า 
 

ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร1013.8.5/ว22 
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพ่ิมเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือ
ปฏิบัติการวิจัยในประเทศ ได้ส่งเสริมเรื่องการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของข้าราชการพล
เรือน โดยให้สิทธิข้าราชการพลเรือนสามารถลาศึกษาเพ่ิมเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ
หรือต่างประเทศ ซึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ที่ ก.พ. ก าหนด ทั้งนี้ ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ได้ด าเนินการรับสมัครแพทย์ ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ประสงค์จะเข้าศึกษา
ฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน โดยมีหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นต้นสังกัดทุกปี นั้น 

ในการนี้ เพ่ือให้การรับสมัครแพทย์รับต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน ของส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส านักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท 
จึงได้จัดท าแนวทางการสมัครรับต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน สังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข เพ่ือให้แพทย์และหน่วยงานต้นสังกัด ได้เข้าใจแนวทางการปฏิบัติต่อไป 

 
 
 

 
    งานเครือข่ายการผลิตและพัฒนาระบบแพทย์เฉพาะทาง 
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บทท่ี 1 บทท่ัวไป 
 
ค าจ ากัดความ 
 ศึกษาเพิมเติม1 หมายถึง การเพ่ิมพูนความรู้ด้วยการเรียนหรือการวิจัยตาม หลักสูตรของ
สถาบันการศึกษาในประเทศ เพ่ือให้ได้มาซึงปริญญาหรือประกาศนียบัตร วิชาชีพ และเป็นการเรียนหรือการ
วิจัยในเวลาราชการ  

โดยสามารถพิจารณาได้ตามเกณฑ์ดังนี้ 
- เป็นการเพ่ิมพูนความรู้ด้วยการเรียนหรือการวิจัยตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษาในประเทศ 
- เพ่ือให้ได้มาซึ่งปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
- เป็นการเรียนหรือการวิจัยในเวลาราชการ 
ฝึกอบรม หมายถึง การเพ่ิมพูนความรู้ ความช านาญ หรือประสบการณ์ ด้วยการเรียนหรือการวิจัย

ตามหลักสูตรการฝึกอบรม การสัมมนา หรือการอบรมเชิงปฏิบัติการที่ดาเนินการในประเทศ ทั้งนี้ ต้องไม่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้มาซึ่งปริญญาหรือประกาศนียบัตร  

วิชาชีพเวชกรรม2 หมายถึง วิชาชีพที่กระท าต่อมนุษย์เกี่ยวกับการตรวจโรคการวินิจฉัยโรค การบ าบัดโรค 
การป้องกันโรค การผดุงครรภ์ การปรับสายตาด้วยเลนส์สัมผัสการแทงเข็มหรือการฝังเข็มเพ่ือบ าบัดโรคหรือ
เพ่ือระงับความรู้สึก และหมายความรวมถึงการกระท าทางศัลยกรรม การใช้รังสี การฉีดยาหรือสสาร การสอดใส่
วัตถุใดๆ เข้าไปในร่างกาย ทั้งนี้เพ่ือการคุมก าเนิด การเสริมสวย หรือการบ ารุงร่างกายด้วย   

แพทย์ประจ าบ้าน (Resident) หมายถึง เป็นล าดับขั้นหนึ่งของการศึกษาหลังปริญญาของแพทยศาสตรศึกษา 
แพทย์ประจ าบ้านเป็นผู้ที่ได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตแล้ว และก าลังปฏิบัติงานด้านการแพทย์เฉพาะทาง
ภายใต้การควบคุมของอาจารย์แพทย์ที่ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ในโรงเรียนแพทย์หรือโรงพยาบาลที่เป็นศูนย์การศึกษาของแพทย์ประจ าบ้านต่างๆ การศึกษาในระดับ 
แพทย์ประจ าบ้านมักต้องผ่านการเป็นแพทย์เพ่ิมพูนทักษะหรือแพทย์ใช้ทุน (internship) มาก่อน หรืออาจผนวก
ระยะของแพทย์เพ่ิมพูนทักษะเป็นชั้นปีแรกของการศึกษาระดับแพทย์ประจ าบ้านก็ได้ หลังจากการศึกษาระดับนี้
แล้วผู้เรียนอาจจะศึกษาต่อเป็นแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด (fellowship) เพ่ือศึกษาการแพทย์เฉพาะทางย่อยต่อไป 

แพทย์เฉพาะทาง หมายถึง หลังจากท่ีบัณฑิตแพทย์ส าเร็จการศึกษา และได้เพ่ิมพูนทักษะตามจ านวน
ปีที่แพทยสภาเป็นผู้ก าหนดแล้ว สามารถสมัครเพ่ืออบรมเป็นแพทย์ประจ าบ้าน (Resident) และเมื่อจบหลักสูตร
การอบรมและสามารถสอบใบรับรองวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติ จากราชวิทยาลัยต่างๆ ได้แล้ว จึงจะได้เป็น
แพทย์เฉพาะทาง  

หนังสืออนุมัติ (อักษรย่อ อว.) หนังสือรับรองเพ่ือแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขานั้นๆ จากแพทยสภาหรือแพทยสภารับรอง 
 
 
 
 
.............................................. 

อ้างอิง   
1 หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.8.5/ว 22 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญไปศึกษา

เพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ 
2 ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๔๙ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B0&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94&action=edit&redlink=1


2 
 

วุฒิบัตร (อักษรย่อ วว.) หมายถึง หนังสือรับรองเพ่ือแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมสาขานั้นๆ จากแพทยสภาหรือแพทยสภารับรอง ซึ่งการได้มาของวุฒิบัตร จะแบ่งเป็น 3 ประเภท 
1. แพทย์ประจ าบ้าน (แผน ก) : แพทย์ใช้ทุน/แพทย์ลาศึกษาฝึกอบรมเพ่ือการสอบวุฒิบัตร 
2. แพทย์ใช้ทุนปฏิบัติงานเพื่อวุฒิบัตร (แผน ข) : แพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือการสอบวุฒิบัตร 
3. แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อหนังสืออนุมัติ (แผน ค) : แพทย์ที่ปฏิบัติงานในสาขานั้นๆ เป็นระยะเวลาตามก าหนด
และเข้าสอบตามเกณฑ์ของแพทยสภา 

แพทย์ผู้ได้รับต้นสังกัด หมายถึง แพทย์ที่ลาศึกษาฝึกอบรมโดยท าสัญญาลาศึกษากับต้นสังกัดของภาครัฐ 
และเมื่อจบหลักสูตรการศึกษาฝึกอบรม ต้องกลับไปปฎิบัติงานที่ต้นสังกัดเพ่ือชดใช้ทุน 

แพทย์ผูไ้ม่มีต้นสังกัด หรือแพทยท์ุนอิสระ (Free train) หมายถึง แพทย์ที่เข้าฝึกอบรมโดยไม่มีสัญญา
กับต้นสังกัดใด ๆ 

ประเภทสาขาของแพทย์ประจ าบ้าน ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
สาขาหลัก หมายถึง เป็นสาขาหลักที่ทุกโรงพยาบาลต้องมี 
สาขาขาดแคลน หมายถึง เป็นสาขาที่โรงพยาบาลส่วนใหญ่ต้องการ เนื่องจากมีความขาดแคลน 
สาขายอดนิยม หมายถึง เป็นสาขาที่แพทย์ให้ความสนใจเรียนเป็นจ านวนมาก เช่น สาขาจักษุ สาขาตจวิทยา 
ศัลยกรรมตกแต่ง เป็นต้น 
สาขาส่งเสริมพิเศษ หมายถึง เป็นสาขาท่ีก าหนดในพระราชบัญญัติ ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
รวมถึงสาขาท่ีประกาศตามนโยบายสอดคลอ้งกบัพื้นท่ีนั้น ๆ 

อนุสาขา หมายถึง เป็นสาขาแพทย์เฉพาะทางอนุสาขาย่อยลงไปโดยแพทย์ที่เข้าอบรมต้องจบสาขาเฉพาะทาง
พ้ืนฐานก่อน 

ดังนั้น การลาศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน หมายถึง การให้แพทย์ซึ่งผ่านการเพิ่มพูนทักษะ
และมีต้นสังกัดให้ทุน ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สามารถลาศึกษาเพิ่มเติมได้ตามระเบียบข้าราชการ 
เพื่อให้ได้มาซึ่งวุฒิบัตร 
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ผู้รับผิดชอบและอ านาจหน้าที่ 

 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข : มอบนโยบาย อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างาน  
การจัดสรรโควตาและผลการคัดเลือกแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (แพทย์ประจ าบ้าน) 
 ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและเขตสุขภาพ  : พิจารณาการจัดสรรโควตาและคัดเลือก
แพทย์รับต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (แพทย์ประจ าบ้าน) ในเขตสุขภาพ 
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด : พิจารณาจัดสรรโควตาแยกรายโรงพยาบาล รายสาขาในรูปแบบ
คณะกรรมการระดับจังหวัด อนุมัติและน าเสนอต่อคณะกรรมการระดับเขตสุขภาพพิจารณาเป็นล าดับต่อไป 
 ผู้อ านวยการโรงพยาบาล : พิจารณาความต้องการการจัดสรรโควตา แยกรายสาขา อนุมัติและ
น าเสนอต่อส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจารณาเป็นล าดับต่อไป 

คณะกรรมการ/คณะท างาน : ก าหนดแนวทาง หลักเกณฑ์การลาศึกษาฝึกอบรมพิจารณาการจัดสรร
โควตา และพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครที่ไม่เป็นไปตามประกาศ 
 ผู้อ านวยการส านักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท : พิจารณาและให้ความเห็น
ต่อการด าเนินงานตามมติของคณะกรรมการฯ และลงนามในเอกสารเสนอต่อปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
พร้อมทั้งน าเสนอเอกสารแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงานเขตสุขภาพ : ตรวจสอบจ านวนแพทย์ที่มีในปัจจุบัน ความต้องการ
แพทย์เฉพาะทาง การจัดสรรโควตาแยกรายสาขา ตรวจสอบคุณสมบัติแพทย์ สรุปข้อมูลแพทย์ที่ผ่านการ
คัดเลือกและไม่ผ่านการคัดเลือก ในการสมัครรับต้นสังกัด เสนอต่อผู้ตรวจราชการกระทรวงเขตสุขภาพของ 
แต่ละเขตสุขภาพ เพ่ือพิจารณา 

หัวหน้างานเครือข่ายการผลิตและพัฒนาระบบแพทย์เฉพาะทาง : รับทราบและให้ความร่วมมือ 
ในการติดตามผลการด าเนินงาน การตรวจสอบข้อมูล การน าเสนอข้อมูลต่อผู้บริหาร 

ผู้รับผิดชอบงานเครือข่ายการผลิตและพัฒนาระบบแพทย์เฉพาะทาง : จัดท าข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 
สรุปข้อมูลการจัดสรรโควตา สรุปผลการคัดเลือกแพทย์ จัดประชุมคณะกรรมการ คณะท างาน สรุปรายงาน
การประชุม จัดท าเอกสารเพื่อเสนอต่อผู้บริหาร สรุปผล ติดตามผลการด าเนินงาน 
 
คุณสมบัตทิั่วไปของแพทย์ท่ีลาศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน  

1. ต้องเป็นแพทย์ที่ปฏิบัติงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
2. ต้องมีสถานภาพเป็นข้าราชการ ซึ่งต้องพ้นจากการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้ว 
3. มีเวลากลับมาปฏิบัติราชการหลังจากศึกษาเสร็จแล้ว เพียงพอที่จะชดใช้ได้ครบก่อนเกษียณอายุราชการ 

ทั้งนี้ โดยให้รวมระยะเวลาที่ต้องชดใช้ส าหรับการลาศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย เดิมที่ชดใช้ไม่แล้วเสร็จด้วย 
4. ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่าขึ้นไปรับรองว่าเป็นผู้ที่มีความประพฤติดีและ

ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
5.3 ในกรณีที่เคยได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาเพ่ิมเติม หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศตามหลักเกณฑ์ 

วิธีการ และเงื่อนไขนี้ หรือตามระเบียบอื่น จะต้องกลับมาปฏิบัติราชการแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 
 
.............................................. 

อ้างอิง   
3 หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.8.5/ว 22 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญไปศึกษา

เพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ 
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บทท่ี 2  

ขั้นตอนการสมัครรับตน้สังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน  
สังกัดส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

ขั้นตอนการท างาน วิธีการท างาน 

ผังงาน ระยะ 
เวลา  
ในการ
ด าเนิน  
งาน 

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

แพทยท์ี่สมัคร
รับต้นสังกดั 

ผู้รบัผดิชอบงาน
ฝกึอบรมแพทย์
ประจ าบา้นของ 
ส านกังาน
สาธารณสุข
จังหวดั 

ผู้รบัผดิ ชอบ
เขตสุขภาพ 

ส านกังานปลดั 
กระทรวง
สาธารณสุข 

ขั้นตอนที่ 1 แพทย์ที่มีความประสงค์รับสมัครต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน ของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 
 
 
1.1 แพทย์ที่มีความ
ประสงคส์มัครรับต้นสังกัด
เข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์
ประจ าบ้าน ของส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
               แพทย์ต้องผ่าน
คุณสมบัติทั่วไป 2 ข้อ     
จึงจะมีสิทธิ์ในขั้นตอนการ
สมัคร ฯ ได้ 
    (1)  ต้องมีสถานภาพ
เป็นข้าราชการที่พ้นจากการ
ทดลองปฏิบัตริาชการแล้ว 
    (2) ต้องปฏิบัติงานใน
สังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ในต าแหน่งแพทย์ต่อเนื่อง
จนถึงวันเปิดการศึกษา     
(1 กรกฎาคม ของทุกปี) 
     หลักเกณฑ์และ
ระยะเวลาการปฏิบตัิงาน
ชดใช้ทุนในการรับสมัครต้น
สังกัดของแพทย์แต่ละ
ประเภท 
     ขอหนังสือยินยอมให้รับ
ต้นสังกัด 

 
 
1.1.1 ตรวจสอบ
คุณสมบัติจากประกาศ
ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง การรับ
สมัครแพทย์ประจ าบ้าน 
1.1.2 ตรวจสอบ
ระยะเวลาการปฏิบตัิงาน
ชดใช้ทุนจากเอกสาร   
ก.พ. 7  
1.1.3 ท าหนังสือเรียน
ผู้ตรวจราชการ ในการขอ
หนังสือยินยอมให้รับต้น
สังกัด มี 2 กรณี ดังนี ้
   1) แพทย์ท่ีปัจจุบัน
ปฏิบัติงาน รพศ. / รพท. 
ขอหนังสือยินยอมฯ      
ลงนามโดย ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลศูนย์ /
โรงพยาบาลทั่วไป       
(ผอ.รพศ. / รพท.                
ที่ปฏิบัติงานในปัจจุบัน) 
   2) แพทย์ท่ีปัจจุบัน
ปฏิบัติงานโรงพยาบาล
ชุมชน (รพช.) ขอหนังสือ
ยินยอมฯ ลงนามโดย 
นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัด ที่ปฏิบัติงาน
ปัจจุบัน 
 

 

     
 
-  ประกาศ
ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
เรื่องการรับ
สมัครแพทย์
ประจ าบ้าน 
- หนังสือ
ยินยอมให้รับ    
ต้นสังกัด 
- เอกสาร 
ก.พ. 7 
 

 

 

 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

1.1.2 

1.1.1 

เริ่มต้น 

1.1.3 

จุดเช่ือม 
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จุดเช่ือม 

ขั้นตอนการท างาน วิธีการท างาน 

ผังงาน ระยะ 
เวลา  
ในการ
ด าเนิน  
งาน 

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

แพทยท์ี่สมัคร
รับต้นสังกดั 

ผู้รบัผดิชอบงาน
ฝกึอบรมแพทย์
ประจ าบา้นของ 
ส านกังาน
สาธารณสุข
จังหวดั 

ผู้รบัผดิ ชอบ
เขตสุขภาพ 

ส านกังานปลดั 
กระทรวง
สาธารณสุข 

ขั้นตอนที่ 2 การสมัครรับทุนต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 
 
 
2.1 จดัเตรียมเอกสาร
ประกอบการสมัคร 
2.2 แพทย์กรอกข้อมูลลงใน
ระบบรับสมัครพร้อม 
Upload เอกสาร
ประกอบการสมัคร 
2.3 แพทย์ประสาน
ผู้รับผิดชอบ ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวดั และ   
เขตสุขภาพ นัดวันเพื่อ
คัดเลือกรับต้นสังกัด 
       กรณีใบแสดงผล
การศึกษาหหรืออื่นๆ ที่มี
มากกว่าหน่ึงแผ่น ให้รวม
เป็นเอกสาร Pdf. ไฟลเ์ดียว 
     ต้อง Upload เอกสาร
การสมคัรให้ครบทุกข้อ หาก
ไม่ครบ ระบบจะไม่รับการ
สมัคร 
     กรณีเอกสารไม่ครบ ให้
ผู้สมคัรประสานหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อขอเอกสาร
เพิ่มเตมิหรือประสาน 
สบพช. เพื่อเพิ่มหรือแก้ไข
เอกสาร 

 
 
2.1.1 เอกสารการสมคัร 
ประกอบด้วย 
- ใบสมัคร 
- รูปถ่าย 
- หนังสือยินยอมรับต้น
สังกัด 
- ใบรับรองผลการศึกษา 
(Transcript) 
- ใบประกอบวิชาชีพ     
เวชกรรม 
- หนังสืออนุมัติ / วุฒิบัติ 
สาขาวิชาพื้นฐาน หรือ 
หนังสือรับรอง (กรณี
แพทย์สมัครสาขาต่อยอด) 
- หนังสือรับรองการบรรจุ
ราชการ (กรณีแพทยจ์บ
ใหม)่ 
- เอกสาร ก.พ. 7 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
- ใบสมัคร 
- รูปถ่าย 
- หนังสือ
ยินยอมรับต้น
สังกัด 
- ใบรับรองผล
การศึกษา 
(Transcript) 
- ใบประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 
- หนังสืออนุมัติ/
วุฒิบัติสาขาวิชา
พื้นฐาน หรือ 
หนังสือรับรอง 
(กรณีแพทย์
สมัครสาขาต่อ
ยอด) 
- หนังสือรับรอง
การบรรจุ
ราชการ (กรณี
แพทย์จบใหม่) 
- เอกสาร           
ก.พ. 7 

ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบคุณสมบติั คัดเลือกและประกาศผล 
 
3.1 ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด (สสจ.) และ         
เขตสุขภาพ  ต้นสังกัดเดิม 
ตรวจคณุสมบัติของแพทย์   
ในระบบรับสมัคร  
 
 
 

 
3.1.1 ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวดั    
บันทึกผลการตรวจสอบ
คุณสมบัติ  ผ่าน / ไมผ่่าน 
ลงในระบบรับสมัคร 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- ประกาศ
ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
เรื่องการรับ
สมัครแพทย์
ประจ าบ้าน 

ผ่าน 

  2.2 

จุดเช่ือม 

จุดเช่ือม 

  2.1 

  2.3   2.3   2.3 

จุดเช่ือม 

 3.1 

จุดเช่ือม 

ไม่ผ่าน 

  2.2 
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ไม่ผ่าน 

ขั้นตอนการท างาน วิธีการท างาน 

ผังงาน ระยะ 
เวลา  
ในการ
ด าเนิน  
งาน 

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

แพทยท์ี่สมัคร
รับต้นสังกดั 

ผู้รบัผดิชอบงาน
ฝกึอบรมแพทย์
ประจ าบา้นของ 
ส านกังาน
สาธารณสุข
จังหวดั 

ผู้รบัผดิ ชอบ
เขตสุขภาพ 

ส านกังานปลดั 
กระทรวง
สาธารณสุข 

 
 
 
 
 
3.2 ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด ต้นสังกัดที่ให้ทุน 
คัดเลือกแพทยร์ับต้นสังกัด 
และลงผลการคัดเลือกใน
ระบบรับสมัคร 
 
 
3.3 เขตสุขภาพ ต้นสังกัดที่
ให้ทุน คัดเลือกแพทย์รับต้น
สังกัดและลงผลการคัดเลือก
ในระบบรับสมัคร พร้อมทั้ง
ท าหนังสือแจ้งผลการ
คัดเลือกอย่างเป็นทางการ  
 
3.4 ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
(สป.) เสนอขออนุมัติ    
แพทย์รับต้นสังกัดและ
ประกาศผลการคัดเลือก
อย่างเป็นทางการ 

3.1.2 เขตสุขภาพ บันทึก
ผลการตรวจสอบ
คุณสมบัติ  ผ่าน / ไมผ่่าน    
ลงในระบบรับสมัคร  
 
3.2.1 ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวดั       
ต้นสังกัด บันทึกผลการ
ตรวจสอบคุณสมบัติ   
ผ่าน/ไมผ่่าน  ลงในระบบ
รับสมคัร 
 
3.3.1 เขตสุขภาพ    
บันทึกผลการตรวจสอบ
คุณสมบัติ ผา่น/ไม่ผา่น   
ลงในระบบรับสมัคร  
 
 
 
3.4.1 ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ด าเนินการ ดังนี้ 
(1) เสนอขออนุมัติแพทย์
รับต้นสังกัดและประกาศ
ผลการคัดเลือกอย่าง    
เป็นทางการ 
(2) แจ้งผลการคัดเลือก 
ตามก าหนดการที่ได้แจ้ง
ในปฏิทินการด าเนินงาน 
ทาง www.cpird.in.th  
หัวข้อข่าวการรับสมัคร  
เข้าไปท่ี หัวข้อทุนแพทย์
ประจ าบ้าน 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ประกาศผล
การคัดเลือก
แพทย์ท่ีได้รับ
การอนุมัตริับทุน
ต้นสังกัด 
- หนังสือรับรอง
ต้นสังกัดที่ลง
นามโดย
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

ผ่าน 

 3.2 

ไมผ่่าน 

 3.2 

 3.3 

ผ่าน 

ไมผ่่าน 

จุดเช่ือม 

 3.4 

จุดเช่ือม 

http://www.cpird.in.th/
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ขั้นตอนการท างาน วิธีการท างาน 

ผังงาน ระยะ 
เวลา  
ในการ
ด าเนิน  
งาน 

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

แพทยท์ี่สมัคร
รับต้นสังกดั 

ผู้รบัผดิชอบงาน
ฝกึอบรมแพทย์
ประจ าบา้นของ 
ส านกังาน
สาธารณสุข
จังหวดั 

ผู้รบัผดิ ชอบ
เขตสุขภาพ 

ส านกังานปลดั 
กระทรวง
สาธารณสุข 

  - ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
แจ้งผลการคัดเลือกเป็น
หนังสือราชการผ่าน 
นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดและผู้ตรวจราชการ 
- ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ส่งรายชื่อ    
ผู้ไดร้ับอนุมตัิรับต้นสังกัด
ให้แพทยสภา เพื่อล็อค   
ทั้งสาขาและต้นสังกัด         
ในปีการศึกษาน้ัน  
- แพทย์ท่ีได้รับต้นสังกัด
สามารถพิมพ์หนังสือ 
หนังสือรับรองต้นสังกัดที่
ลงนามโดยปลดักระทรวง
สาธารณสุขเพื่อ
ประกอบการสมัคร       
ณ สถาบันฝึกอบรม     
ทาง www.cpird.in.th     
หัวข้อข่าวการรับสมัคร  
เข้าไปท่ี หัวข้อทุนแพทย์
ประจ าบ้าน 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
สัญลักษณ์ผังงาน 
   เริ่มต้นและสิ้นสุด 
 
   การประมวลผล / กระบวนการต่าง  ๆ  
 

การตัดสินใจ 
 
 
   จุดเชื่อมต่อของผังงาน 
 
            ทิศทางการท างาน 
 

 

 

 

 

จุดเช่ือม 

สิ้นสุด 

http://www.cpird.in.th/
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บทท่ี 3 
ขั้นตอนการลาไปศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านของแพทย์ 

ในสังกัดส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข 
 

ขั้นตอนการด าเนินงานในการลาไปศึกษาต่อภายในประเทศ 

ขั้นตอนที่ 1 
๑. ยื่นแสดงความจ านงขอลาไปศึกษาตามแบบฟอร์มโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ที่จะลาไปศึกษา

หลักสูตร/สาขาวิชา สถานศึกษา วัน เดือน ปี ที่จะเริ่มศึกษา เสนอผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน 
(ผอก.รพ./สสอ.) และผู้บังคับบัญชาก าหนดตัวผู้ที่มีความเหมาะสมที่สมควรอนุญาตให้ลาไปศึกษาโดยมีจ านวน
ตามหลักเกณฑ์ฯ ที่ก าหนด 

๒. เมื่อได้รับความเห็นชอบและค ารับรองของผู้บังคับบัญชา หน่วยงานต้นสังกัดรวบรวมหลักฐาน    
เพ่ือเสนอส านักงานสาธารณสุขจังหวัด พิจารณาตามข้ันตอนต่อไป 

ขั้นตอนที่ 2 
๑. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานของผู้ยื่นแสดงความจ านงขอลาศึกษา 
๒. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาก าลังคนด้านสาธารณสุข ระดับจังหวัด เพ่ือพิจารณาผู้สมควรได้รับ

อนุมัติให้ไปลาศึกษา 
๓. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือรับทราบกรณีข้าราชการ ขออนุญาตใน

การลาศึกษาภายในประเทศ 
๔. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแจ้งรายชื่อผู้ได้รับการอนุมัติให้ลาศึกษาภายในประเทศ 
5. โรงพยาบาลต้นสังกัดตาม จ.18 ออกหนังสือยินยอมให้ไปรับต้นสังกัด (กรณีสังกัดโรงพยาบาลศูนย์

และโรงพยาบาลทั่วไป)   
 

เงื่อนไข 

แพทย์ท่ีต้องการลาศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
๑. ต้องลาไปศึกษาหรือฝึกอบรมในสาขาและระดับการศึกษาที่สอดคล้องกับแผนการศึกษาต่อเนื่อง

ของจังหวัด หรือเป็นประโยชน์กับงานหรือมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่ด ารงอยู่ตามที่ ก.พ.ก าหนด 
2. ต้องไปศึกษาในสถาบันที่มหาวิทยาลัย หรือกระทรวงศึกษาให้การรับรองมาตรฐานของหลักสูตร 
3. ต้องยื่นใบลาศึกษา ตามแบบ ศน.๑ ต้องยื่นลาศึกษาต่อกับต้นสังกัดที่ปฏิบัติงานอยู่ตามแบบ ศน.๒ 

จ านวน ๒ ชุด 
๔. ต้องจัดหาผู้ค้ าประกันมาท าสัญญาค้ าประกัน ตามแบบ ศน.๓ (ผู้ค้ าประกันจะต้องเป็นบิดาหรือ

มารดาของผู้ที่จะลาไปศึกษา หากไม่มีบิดาหรือมารดา เป็นผู้ค้ าประกันก็ให้พ่ีหรือน้องร่วมบิดาหรือมารดาเป็น  
ผู้ค้ าประกัน) 
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การยื่นหลักฐานเพื่อท าสัญญาลาฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน 

แพทย์ผู้ประสงค์ท าสัญญาลาศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน ให้เสนอใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม 
 ต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ จนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้รับมอบอ านาจเพื่อพิจารณาอนุญาต  

แพทย์ผู้ประสงค์จะลาไปศึกษาภายในประเทศต้องยื่นหลักฐานประกอบการท าสัญญา ดังนี้ 
1. ใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติวิจัย หรือดูงาน 
2. หลักสูตรหรือแนวทางการศึกษาเพ่ิมเติมของสถาบันการศึกษาที่จะไปศึกษาพร้อมหนังสือตอบรับ

จากสถาบันการศึกษาท่ีจะไปศึกษาเพ่ิมเติม 
3. บันทึกแสดงเหตุผลความจ าเป็นและความต้องการของทางราชการที่จะต้องให้ข้าราชการผู้นั้นไป

ศึกษาเพ่ิมเติมตลอดจนแผนงานหรือโครงการที่จะให้ข้าราชการผู้นั้นกลับมาปฏิบัติ  
4. ประกาศส านักงานเลขาธิการแพทยสภา เรื่อง ผลการคัดเลือกแพทย์ประจ าบ้าน และแพทย์ปฏิบัติงาน

เพ่ือวุฒิบัตร 
5. ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา  
๖. หนังสือรับรองต้นสังกัด 
๗. ส าเนาบัตรประชาชนของผู้ลาศึกษาและผู้ค้ าประกัน พร้อมของคู่สมรส(ถ้ามี)  
๘. ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ลาศึกษาและผู้ค้ าประกัน พร้อมของคู่สมรส(ถ้ามี)  
๙. ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุลของผู้ลาศึกษาและผู้ค้ าประกัน พร้อมของคู่สมรส (ถ้ามี) 
1๐. ส าเนาทะเบียนสมรส/หย่า ของผู้ลาศึกษาและผู้ค้ าประกัน (ถ้ามี) 
1๑. อากรแสตมป์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 
 

 
บทท่ี 4 

สาขาส่งเสริมพิเศษ 
โครงการแพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน 6 แขนง 

 

ตามที่ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อนุมัติให้แพทย์ที่เข้าฝึกอบรมสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน 5 แขนง 
ประกอบด้วย แขนงสุขภาพจิตชุมชน แขนงสาธารณสุขศาสตร์ แขนงเวชศาสตร์ป้องกันคลินิก แขนงเวชศาสตร์
การจราจร และแขนงระบาดวิทยา ไปปฏิบัติงานเพ่ือสอบวุฒิบัตรที่กรมต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
 ที่เป็นสถาบันฝึกอบรมของแขนงนั้น ๆ เป็นระยะเวลา 3 ปี ดังนี้ 

1. แขนงสาธารณสุขศาสตร์ ไปปฏิบัติราชการที่กรมอนามัย 
2. แขนงระบาดวิทยา ไปปฏิบัติราชการที่กรมควบคุมโรค 
3. แขนงเวชศาสตร์ป้องกันคลินิก ไปปฏิบัติราชการที่กรมควบคุมโรค 
4. แขนงเวชศาสตร์การจราจร ไปปฏิบัติราชการที่กรมควบคุมโรค 
5. แขนงสุขภาพจิตชุมชน ไปปฏิบัติราชการที่กรมสุขภาพจิต  

หนังสือกรมควบคุมโรค ที่ สธ 0438.3/6563 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เรื่อง ขอเพ่ิมแขนง
เวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวในโครงการแพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน 5 แขนง เนื่องจากแขนงดังกล่าว 
เป็นหนึ่งในสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน ที่มีความขาดแคลน อีกทั้งสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ท าให้แพทย์เวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวมีบทบาทส าคัญในการปฏิบัติงาน จึงขอเพ่ิม
แขนงเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว ในโครงการแพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน 5 แขนง ที่อนุมัติให้แพทย์
สังกัดกระทรวงสาธารณสุขไปปฏิบัติงานเพ่ือสอบวุฒิบัตรที่กรมต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
ที่เป็นสถาบันฝึกอบรมของแขนงนั้น ๆ เป็นระยะเวลา 3 ปี เพิ่มอีก 1 แขนง เป็นแขนงที่ 6 

ขั้นตอนการด าเนินงานโครงการแพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน 6 แขนงมีดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การให้ทุน 
การรับแพทย์เข้าโครงการฯ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะด าเนินการพร้อมการให้ทุนแพทย์ประจ าบ้าน 

ในรอบปกติ คือ รอบที่ 1 รอบที่ 2 และรอบที่ 3 ซึ่งจะด าเนินการแล้วเสร็จก่อน 30 กันยายน ของทุกปี 
ประเด็นเพิ่มเติม 

- กรณีแพทย์สนใจสมัครรับทุนแพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน 5 แขนง ควรให้แพทย์สมัครขอทุนให้ทันในรอบปกติ 
เนื่องจากเขตสุขภาพต้องวางแผนอัตราก าลัง และไม่ควรตกลงรับแพทย์เรื่องการได้ทุนไว้ล่วงหน้า 

- เมื่อส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประกาศผลการคัดเลือกอย่างเป็นทางการแล้ว จะด าเนินการ
ส่งผลการคัดเลือกให้กรมที่เก่ียวข้องเพ่ือด าเนินการต่อไป 

ขั้นตอนที่ 2 กระบวนการรับสมัคร 
 หลังจากกรมได้ท าการคัดเลือกแพทย์ให้เข้าโครงการดังกล่าวแล้ว กรมจะด าเนินการส่งรายชื่อแพทย์

ที่ได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการฯ ให้กองบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขด าเนินการต่อไป   
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ขั้นตอนที่ 3 การอนุมัติแพทย์ 
กองบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด าเนินการขออนุมัติและจัดท าค าสั่ง

ให้แพทย์ที่เข้าโครงการฯ ไปปฏิบัติราชการทีก่รมต่าง ๆ เป็นระยะเวลาฝึกอบรม 3 ปี 

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
1. กรณีแพทย์ท่ีเข้าโครงการฯ ศึกษาไม่จบตามระยะเวลาที่อนุมัติให้ไปปฏิบัติราชการเป็นระยะเวลา 3 ปี 
    เช่น จบช้า/ลาคลอด/ลาป่วย/ขอพักการเรียนชั่วคราว 

 1. สถาบันฝึกอบรมอนุมัติให้ขยายระยะเวลาฝึกอบรม 
 2. ต้นสังกัดขออนุมัติขยายระยะเวลา เสนอผู้มีอ านาจ และลงบันทึกในระบบHrops 
 4. เขตสุขภาพท าหนังสือแจ้งมาท่ีส านักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท 
 5. ส านักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท ด าเนินการบันทึกข้อมูลสถานะแพทย์ 
 6. ส านักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท จัดท าหนังสือแจ้งขยายระยะเวลา     
ไปยังกองบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
2. กรณีแพทย์ลาออกจากการฝึกอบรมแพทย์ ต้องกลับมารายงานตัวต้นสังกัดเดิมทันที 
 1. สถาบันฝึกอบรมด าเนินการแจ้งให้ต้นสังกัดทราบและเจ้าของทุนทราบ 
 2. ต้นสังกัดท าหนังสือแจ้งไปยังเขตสุขภาพ  ส่วนกรณีเป็นต้นสังกัดโรงพยาบาลชุมชน (รพช.)          
ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด จัดสรรไปโรงพยาบาลชุมชนที่ขาดแคลนและแจ้งเขตสุขภาพเพ่ือขออนุมัติ 
 3. เขตสุขภาพท าหนังสือแจ้งมาท่ีส านักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท 
 4. ส านักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท ด าเนินการบันทึกข้อมูลสถานะแพทย์ 
 5. ส านักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท ท าหนังสือแจ้งไปยังกองบริหาร
ทรัพยากรบุคคลและผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ เพ่ือขอให้จัดสรรพ้ืนที่แพทย์ที่ลาออกไปปฏิบัติงานตาม
หน่วยงานที่ขาดแคลน 
 6. เมื่อเขตสุขภาพจัดสรรพ้ืนที่เรียบร้อยแล้ว ให้ท าหนังสือแจ้งมายังกองบริหารทรัพยากรบุคคล 
เพ่ือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
3. กรณีแพทย์ลาออกจากราชการ 

แพทย์ที่ลาออก 4 ยื่นเอกสารขอลาออกจากราชการที่ต้นสังกัดเดิม  และเสนอผู้บังคับบัญชาตาม
ระเบียบ ก.พ. ผลส าเร็จเมื่อได้รับค าสั่งลาออก ( ภายใน 30 วันนับต่วันที่ยื่น)  
 1. สถาบันฝึกอบรมด าเนินการแจ้งให้ต้นสังกัดทราบ 
 2. หากยังปฏิบัติงานชดใช้ทุนไม่ครบระยะเวลาที่ก าหนด แพทย์ต้องด าเนินการเรื่องค่าปรับกับทางต้นสังกัด 
 3. ต้นสังกัดท าหนังสือแจ้งไปยังเขตสุขภาพและกองบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข เพ่ือทราบ และด าเนินการบันทึกข้อมูลสถานะแพทย์ 
 4. เขตสุขภาพท าหนังสือแจ้งมาที่ส านักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท  
เพ่ือทราบ และด าเนินการบันทึกข้อมูลสถานะแพทย์ 
.............................................. 

อ้างอิง   
4 ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2551 ที่ นร 1012/ว 2 ลงวันที่ 26 มกราคม 

2552 
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บทท่ี 5 
สารพันปัญหาเกี่ยวกับการขอรับต้นสังกัด 

เพื่อเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน ของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
1. การจัดท าโควตาแพทย์ประจ าบ้านของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีวิธีการอย่างไรบ้าง 
ตอบ คณะกรรมการฯ จะพิจารณาในภาพรวมจากจ านวนแพทย์ที่มีอยู่ปัจจุบันกับความต้องการแพทย์เฉพาะทาง
แต่ละสาขาในแต่ละโรงพยาบาล เขตสุขภาพตามกรอบ Service plan และปรับโควตาของแต่ละสาขาให้เหมาะสม
กับศักยภาพการฝึกอบรมของแพทยสภาในแต่ละปี โดยแต่ละเขตสุขภาพจะพิจารณาเลือกให้ทุนโรงพยาบาลที่เหมาะสม 
เพ่ือเป้าหมายคือให้แต่ละพ้ืนที่มีแพทย์และแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางในจ านวนและสัดส่วนเหมาะสม 
 
๒. โรงพยาบาล ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือเขตสุขภาพ สามารถอนุมัติให้ทุนแพทย์ประจ าบ้านได้หรือไม่ 
ตอบ จากมติอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ แพทยสภาขอให้การรับรองต้นสังกัดของทุกกรมในกระทรวงสาธารณสุข
รวมถึงส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หนังสือรับรองต้องออกจากหน่วยงานส่วนกลางเท่านั้น ดังนั้นโรงพยาบาล
รวมไปถึงเขตสุขภาพ จึงไม่สามารถออกหนังสือรับรองต้นสังกัดการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านของกระทรวงสาธารณสุขได้ 
 
๓. การรับสมัครแพทย์ประจ าบ้านของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดรับสมัครทั้งหมดกี่รอบ 
ตอบ การรับสมัครแพทย์ประจ าบ้านของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครทั้งหมด 4 รอบ  
ทางโปรแกรมรับสมัครดังนี้ 
 รอบนโยบายพิเศษ (เดือนมีนาคม-เมษายน) รับสมัครแพทย์รับต้นสังกัดเข้าศึกษา ฝึกอบรมแพทย์ประจ า
บ้านเฉพาะสาขาศัลยศาสตร์ สาขาอายุรศาสตร์ และสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (อาจเพ่ิมสาขาอ่ืนในปีต่อๆ ไป)  
โดยแพทยจ์ะได้รับต้นสังกัดพร้อมสถาบันฝึกอบรมในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
หมายเหตุ : หากสมัครรอบนโยบายพิเศษแล้ว แต่ไม่ได้รับการคัดเลือก แพทย์สามารถสมัครขอรับทุนในรอบปกติได้  
โดยทุนทั้ง 3 สาขานี้ในการรับสมัครรอบปกติ จะเป็นทุนต้นสังกัดเขตสุขภาพทั้งหมด (ทุนเขตสุขภาพ คือ ไม่ระบุ
ชื่อโรงพยาบาล) 
 รอบท่ี 1 (เดือนมิถุนายน) โควตาที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการฯ ประจ าปีการศึกษานั้น 
 รอบท่ี 2 (กลางเดือนกรกฎาคม) น าเฉพาะโควตาที่เหลือจากการรับสมัครรอบที่ 1 เท่านั้น มาเปิดรับสมัคร 
** ในการรับสมัครรอบท่ี 1 และ 2 จะไม่มีการปรับเปลี่ยนโควตา สาขา หรือขอกรณีพิเศษใดๆ 
 รอบท่ี 3 (เดือนกันยายน) แบ่งออกเป็น 4 กรณี ดังนี้  
  1. โควตาว่าง หมายถึง โควตาที่ได้รับอนุมัติจากปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีการศึกษานั้น 
และยังไม่มีผู้สมัครรับทุน ในรอบท่ี 1 และรอบที่ 2  
  2. โควตาสาขา On Top หมายถึง สาขาที่กระทรวงส่งเสริมให้พิเศษ คือ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว, 
สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน  (แขนงระบาดวิทยา, แขนงเวชศาสตร์ทางทะเล, แขนงอาชีวเวชศาสตร์) 
  3. สาขาเดิมเปลี่ยนต้นสังกัด หมายถึง โควตาสาขาที่ได้รับอนุมัติจากปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจ าปีการศึกษานั้น และยังไม่มีผู้สมัครรับทุน ในรอบที ่1 และรอบที่ 2 เขตสุขภาพสามารถขอเปลี่ยนต้นสังกัดได้ 
หากยังไม่เกินกรอบอัตราก าลัง ทั้งนี้ผู้อนุมัต ิคือ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
  4. ขอเพ่ิมโควตา หมายถึง การขอเพ่ิมโควตาที่ไม่เข้าข่ายกับกรณีในข้อ 1 ถึง 3 เช่น การขอเพ่ิม
สาขาที่ไม่ไดร้ับอนุมัตจิากปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีการศึกษานั้น ทั้งนี้ผู้อนุมัติ คือ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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หมายเหตุ : การขอรับทุนในรอบที่ 3 โรงพยาบาลจะขอทุนที่ต้องการพร้อมระบุชื่อแพทย์ผู้ประสงค์รับทุน 
ทีม่ีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศรับสมัครฯ และส่งชื่อผ่านเขตสุขภาพให้คณะกรรมการฯ พิจารณาเป็นรายบุคคล  
 
๔. แพทย์ที่ได้รับอนุมัติให้เข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านจากส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแล้ว 
สามารถขอเปลี่ยนสาขาหรือเปลี่ยนต้นสังกัดได้หรือไม่ 
ตอบ ในประกาศรับสมัครแพทย์ประจ าบ้านของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระบุ ไว้ว่าแพทย์ที่ได้รับ
อนุมัติให้รับโควตาต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน จะไม่สามารถขออนุมัติเปลี่ยนสาขาจากเดิมที่ได้รับ
อนุมัติให้รับโควตาต้นสังกัด ยกเว้น เปลี่ยนเป็นสาขาได้ 4 สาขาตามนโยบายเท่านั้น คือ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว 
สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน (แขนงระบาดวิทยา) สาขาศัลยศาสตร์ สาขาประสาทศัลยศาสตร์ 
 
๕. ได้รับทุนแล้วแต่หาที่เรียนไม่ได้ มีผลอย่างไรและสามารถเก็บทุนไว้ปถัีดไปได้หรือไม่ 
ตอบ การรับทุนมีผลเมื่อแพทย์ท าสัญญาลาศึกษาต่อ และประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธาณสุขเรื่องการรับ
สมัครแพทย์เข้าฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน จะระบุปีการศึกษาไว้ชัดเจนทุกปี ดังนั้นหากไม่มีที่ฝึกอบรมจะไม่สามารถ
เก็บทุนไว้ปีถัดไปได ้
 
๖. หากได้รับต้นสังกัดจากส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแล้ว จะสามารถสมัครรับทุนประเภทอิสระได้
หรือไม่ 
ตอบ เนื่องจากส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่งข้อมูลแพทย์ที่ได้รับทุนในแต่ละปีการศึกษาไปยังแพทยสภา
โดยตรง และขอให้แพทยสภาล็อคสาขาและต้นสังกัดแพทย์ที่ได้รับทุนจากส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตลอดปีการศึกษา ท าให้แพทย์ไม่สามารถไปสมัครรับทุนประเภทอิสระในสาขาเดิมได้  
 
7. ระหว่างการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน สามารถเปลี่ยนสาขาหรือต้นสังกัดได้หรือไม่  
ตอบ ในประกาศการให้ทุนแพทย์ประจ าบ้านของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขระบุในเงื่อนไขผู้สมัครว่า
หลังอนุมัติทุนแพทย์ประจ าบ้านจะไม่อนุญาตให้เปลี่ยนต้นสังกัดเปลี่ยนสาขาฝึกอบรม ยกเลิกหรือแก้ไขการ
ประกาศทุนใดๆทั้งสิ้น  
 
๘. ขอเปลี่ยนสถานที่ชดใช้ทุนในระหว่างฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน สามารถท าได้หรือไม่ 
ตอบ ตามประกาศการให้ทุนแพทย์ประจ าบ้านของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ระบุไว้ในข้อ 6 
หัวข้อเงื่อนไขของผู้สมัคร (1) ผู้สมัครหลังอนุมัติทุนแพทย์ประจ าบ้านจะไม่อนุญาตให้เปลี่ยนต้นสังกัดเปลี่ยน
สาขาฝึกอบรม ยกเลิกหรือแก้ไขการประกาศทุนใด ๆ ทั้งสิ้น  
 
๙. การลาเพื่อไปปฐมนิเทศก่อนการฝึกอบรม ต้องท าอย่างไร 
ตอบ การท าสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาต่อภายในประเทศ ระบุ ก าหนดช่วงเวลาศึกษาต่อของแพทย์ประจ าบ้าน 
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมของปีการศึกษา จนถึงวันที่ 30 มิถุนายนของปีที่จบการศึกษา ดังนั้นการปฐมนิเทศเกิดขึ้น
ก่อนการลาฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน จึงต้องท าเรื่องขอลา โดยใช้สิทธิการลาของตนเอง เช่น ลาพักร้อน ลากิจ 
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๑๐. ระหว่างการลาศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน มีสิทธิหรือสามารถเบิกค่าใช้จ่ายอะไรได้บ้าง  
ตอบ ถ้าฝึกอบรม ณ สถาบันฝึกในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 - เงินเดือน สามารถเบิกจ่ายได้ 

- เงินเวร สามารถเบิกจ่ายได้ตามจริงที่ปฏิบัติงาน 
- เงิน P4P สามารถเบิกจ่ายได้ตามจริงที่ปฏิบัติงาน 
- เงิน พ.ต.ส. ให้ได้รับเงินระหว่างลาได้ไม่เกิน 60 วัน  

(อยู่ระหว่างหารือเพ่ือสนับสนุนสถาบันฝึกอบรมในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข) 
- เงินไม่ท าเวชปฏิบัติ ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ 

(อยู่ระหว่างหารือเพ่ือสนับสนุนสถาบันฝึกอบรมในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข) 

ถ้าฝึกอบรม ณ สถาบันฝึกนอกสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
- เงินดือน สามารถเบิกจ่ายได้ 
- เงินเวร ส่วนมากจะเหมาจ่ายโดยได้รับจากสถาบันฝึก 
- เงิน P4P ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ 
- เงิน พ.ต.ส. ให้ได้รับเงินระหว่างลาได้ไม่เกิน 60 วัน  
- เงินไม่ท าเวชปฏิบัติ ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ 

เมื่อแพทย์ท าสัญญาลาศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านแล้ว ในการฝึกอบรมปีที่ 1 จะต้องเบิกค่าใช้จ่าย
จากต้นสังกัดเดิม เมื่อขึ้นปีที่ 2 เลขต าแหน่งจะถูกตัดโอนไปยังต้นสังกัดใหม่ แพทย์ต้องเบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัดใหม่
ตามเลขต าแหน่งที่ตัดโอนไป 
 
11. กรณีเข้าฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านแล้วลาออกระหว่างฝึกอบรม ต้องกลับไปปฏิบัติงานที่ไหน 
ตอบ การให้ทุนแพทย์ประจ าบ้านแสดงถึงความต้องการแพทย์เฉพาะทางในสาขานั้นๆของโรงพยาบาลต้นสังกัด 
การลาออกจากการฝึกอบรมก่อนรับได้วุฒิบัตรจึงไม่สามารถกลับไปปฏิบัติงานโรงพยาบาลที่ได้รับต้นสังกัดได้ 
ประกอบกับต าแหน่งแพทย์ในโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปควรต้องเป็นแพทย์เฉพาะทางเท่านั้น ดังนั้น
เป็นอ านาจของเขตสุขภาพในการพิจารณาจัดสรรสถานที่ปฏิบัติงานซึ่งเป็นโรงพยาบาลชุมชนที่เหมาะสมต่อไป  
 
12. กรณีเข้าเรียนแพทย์ประจ าบ้านแล้วลาออกจากราชการระหว่างฝึกอบรม และขอฝึกอบรมต่อได้หรือไม่ 
ตอบ  ตามข้อก าหนดของแพทยสภา ระหว่างการฝึกอบรมไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจากทุนต้นสังกัดเป็นทุนประเภท
อิสระได ้และต้องท าการตัดสิทธิ์การศึกษาต่อของแพทย์ประจ าบ้าน  
 
13. กรณีไม่สามารถกลับไปชดใช้ทุนได้ตามก าหนด เช่น ซ้ าชั้น หรือสถาบันขอขยายระยะเวลาฝึกอบรม  
ตอบ ตามข้อสัญญาการลาศึกษาต่อของแพทย์ประจ าบ้าน ระบุไว้ว่า ต้องท าการขออนุญาตต้นสังกัดก่อนว่าจะอนุญาต
ให้ขยายระยะเวลาหรือไม่ แต่ในทางปฏิบัติ สถาบันฝึกอบรมแจ้งราชวิทยาลัย อนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ แพทยสภา 
ตามล าดับ จากนั้นท าการแจ้งกระทรวงฯ โดยมีระยะเวลาขยายไม่เกิน 1ปี (ที่ผ่านมากระทรวงฯ อนุมัติทุกราย) 
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14. ในช่วงเวลาทีร่อสอบวุฒิบัตรในเดือนกรกฎาคม หลังจบการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน ต้องท าอย่างไร 
ตอบ สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาต่อภายในประเทศ ระบุ ก าหนดช่วงเวลาศึกษาต่อ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 
ของปีการศึกษา จนถึงวันที่ 30 มิถุนายนของปีที่จบการศึกษา ระยะเวลาสอบในเดือน กรกฎาคม จึงเป็นช่วงเวลา
หลังการลาฝึกอบรม ดังนั้นข้าราชการต้องไปรายงานตัวที่ต้นสังกัด และท าเรื่องขอลาเพ่ือสอบวุฒิบัตร เพ่ือที่จะ
ไม่ให้ผิดระเบียบและขาดราชการ 
 
1๕. ถ้าก าลังจะจบหลักสูตรแพทย์ประจ าบ้าน สามารถสมัครอนุสาขาที่ก าลังประกาศรับสมัครในปีการศึกษา
ถัดไปได้หรือไม ่
ตอบ ตามประกาศรับสมัครข้อ 10 แพทย์ที่ก าลังศึกษาปีสุดท้าย หรือส าเร็จการศึกษาสาขาพ้ืนฐาน ได้รับวุฒิบัตร 
หรือหนังสืออนุมัติ สามารถสมัครได้ ทั้งนี้ ต้องได้รับการอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาจากต้นสังกัดชดใช้ทุน  
ซึ่งต้องกลับไปปฏิบัติราชการชดใช้ทุนเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีโดยนับจากการส าเร็จการศึกษาสาขาพ้ืนฐาน 
 
1๖. ท าไมไม่สามารถศึกษาต่ออนุสาขาในปีการศึกษาถัดไปหลังจากส าเร็จการศึกษาสาขาพื้นฐาน 
ตอบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพ่ิมเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือ
ปฏิบัติงานวิจัยในประเทศ (ส านักงาน กพ นร 103.8/ว.22) ระบุในข้อ 5 ข้าราชการที่จะไปศึกษาเพ่ิมเติม  
ในประเทศต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ (4) ในกรณีที่เคยได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาเพ่ิมเติม จะต้องกลับมาปฏิบัติราชการ
แล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 
1๗. การล็อคโปรแกรมการรับสมัครแพทย์ประจ าบ้านของแพทยสภาคืออะไร 
ตอบ สืบเนื่องจากการประชุมคณะอนุกรรมการกลางการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 
7 กรกฎาคม 2564 ณ ส านักงานเลขาธิการแพทยสภา ที่ประชุมฯ มีมติให้ส านักงานบริหารโครงการร่วมผลิต
แพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท เป็นหน่วยงานกลางในการด าเนินการส่งรายชื่อแพทย์ ต้นสังกัดและสาขารับทุน 
ให้แก่แพทยสภาเพ่ือลงในฐานข้อมูลโปรแกรมรับสมัครแพทย์ประจ าบ้าน และแพทยสภาจะด าเนินการล็อคโปรแกรม
รับสมัครแพทย์ประจ าบ้าน โดยแพทย์ที่รับทุนแพทย์ประจ าบ้านของกระทรวงสาธารณสุขสาขาใดไปแล้วนั้น 
ถึงแม้ว่าจะลาออกจากราชการก็จะไม่สามารถสมัครรับทุนอิสระในสาขาเดิมที่เคยได้ทุนตลอดปีการศึกษานั้น   
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ภาคผนวก 

 
ที่อยู่ราชวิทยาลัยต่างๆ 

1. ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยชั้น ๙ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี  
เลขที่ ๒ ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๗๑๖ ๖๒๐๐ - ๑ 
รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก www.thaipediatrics.org 

2. ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย 
ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี 
เลขที่ ๒ ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๗๑๘ ๐๗๑๕ – ๖ 
รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก www.rcopt.org 

3. ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย 
ส านักงานเลขาธิการ ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย 
กองจิตเวชและประสาทวิทยา ชั้น ๑๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
เลขที่ ๓๑๕ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 
โทรศัพท์/ โทรสาร ๐ ๒๖๔๐ ๔๔๘๘ 
e-mail : rcpsych.th@gmail.com 
รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก www.rcpsycht.org 

4. ราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย 
ชั้น ๑๑ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี  
เลขที่ ๒ ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๗๑๘ ๑๙๙๖ 
รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก www.neuro.or.th 

5. ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย 
ส านักงานประธาน เลขที่ 2/2 สถาบันพยาธิวิทยา 
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข อาคาร ๑ ชั้น ๒ 
ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๔ ๘๒๐๘ ตอ่ ๑๒๔ มือถือ ๐๘๖ ๙๐๗ ๓๙๙๖ 
รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก www.rcthaipathologist.org 

6. ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย 
ชั้น ๙ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี  
เลขที่ ๒ ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๗๑๖ ๕๙๖๓ – ๔ 
รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก www.rcrt.or.th   

http://www.thaipediatrics.org/
http://www.rcopt.org/
mailto:rcpsych.th@gmail.com
http://www.rcpsycht.org/
http://www.neuro.or.th/
http://www.rcthaipathologist.org/
http://www.rcrt.or.th/
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7. ภาควิชาวิสัญญีวิทยา อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 15 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
๑๘๓ ถนนพระราม ๔ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๖๔๙ ๔๐๐๐ ตอ่ ๘๑๕๑๓, ๘๑๕๑๕ 
โทรสาร ๐ ๒๒๕๖ ๔๐๐๐ ตอ่ ๘๑๕๑๗ 
รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก  www.anesthai.org 

8. ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
อาคารสยามินทร์ ชั้น ๑๑ 
เลขที่ ๒ ถนนพรานนก เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๔๑๙ ๘๕๓๖ โทรสาร ๐ ๒๔๑๑ ๓๒๕๖ 
รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก www.anesthai.org 

9. ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
เลขที่ ๒๗๐ ถนนพระราม ๖ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๑ ๑๕๑๓, ๑๕๒๓ โทรสาร ๐ ๒๒๐๑ ๑๕๖๙ 
รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก www.anesthai.org 

10. ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย 
ชั้น ๑๑ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี  
เลขที่ ๒ ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๗๑๖ ๖๖๕๑ – ๒ 
รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก www.thaifammed.org 

11. ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟ้ืนฟูแห่งประเทศไทย 
ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี 
เลขที่ ๒ ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๗๑๖ ๖๘๐๘ โทรสาร ๐ ๒๗๑๖ ๖๘๐๙ 
รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก http://rehabmed.or.th/main 

12. ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย 
ชั้น ๖ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี  
เลขที่ ๒ ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๗๑๖ ๖๑๔๑ - ๓ 
รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก www.rcst.or.th 

13. ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย 
ชั้น ๘ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี  
เลขที่ ๒ ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๗๑๖ ๕๗๒๑ – ๒๒, ๐ ๒๗๑๖ ๕๗๒๔ 
รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก www.rtcog.or.th 

http://www.anesthai.org/
http://www.anesthai.org/
http://www.anesthai.org/
http://www.thaifammed.org/
http://rehabmed.or.th/main
http://www.rcst.or.th/
http://www.rtcog.or.th/
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14. ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์ แห่งประเทศไทย 
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ถนนพระราม ๔ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๕๖ ๔๑๓๐ โทรสาร ๐ ๒๒๕๒ ๗๗๘๗ 
รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก www.rcot.org 

15. ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย 
ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี 
เลขที่ ๒ ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๗๑๖ ๕๔๓๖ - ๗ โทรสาร ๐ ๒๗๑๖ ๕๔๔๐ 
รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก www.rcost.or.th 

16. ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย 
ชั้น ๗ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี  
เลขที่ ๒ ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๗๑๘ ๑๖๔๙ - ๕๑ 
รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก www.rcpt.org 

17. สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย 
อาคาร ๑ ชั้น ๒ สถาบันบ าราศนราดูร ถนนติวานนท์ 
ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 
โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๓๗๐๓ มือถือ ๐๘๙-๘๑๒๘-๗๗๗ 
รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก http://thailandpreventtivemedicine.com 
หรือสอบถามไปที่ Email : preventionmed@gmail.com 

18. วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย 
ชั้น ๗ อาคารท่านผู้หญิงประภาศรีฯ 
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
เลขที่ ๓๑๕ ถนนราชวิถี  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๗๖๓ ๓๔๕๓ มือถือ ๐๘๖-๘๑๔๗-๒๕๓ 
รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก https://tcep.or.th/ 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rcot.org/
http://www.rcost.or.th/
http://www.rcpt.org/
http://thailandpreventtivemedicine.com/
mailto:preventionmed@gmail.com
https://tcep.or.th/


ล ำดับ ประเภทสำขำ (สป.)  รหัสแพทยสภำ สำขำ (ตำมประกำศแพทยสภำ)
จ ำนวน

ปีท่ีเรียน
รำชวิทยำลัย

1 ขาดแคลน วค121 เวชศาสตร์ครอบครัว 3 ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

2 ขาดแคลน วฉ121 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 3 ราชวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย

3 ขาดแคลน รส122 เวชศาสตร์นิวเคลียร์ 3 ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย

4 ขาดแคลน วป225 เวชศาสตร์ป้องกัน(แขนงเวชศาสตร์ป้องกันคลินิก) 3 สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย

5 ขาดแคลน วป221 เวชศาสตร์ป้องกัน(แขนงระบาดวิทยา) 3 สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย

6 ขาดแคลน วป227 เวชศาสตร์ป้องกัน(แขนงสุขภาพจิตชุมชน) 3 สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย

7 ขาดแคลน วป228 เวชศาสตร์ป้องกัน(แขนงอาชีวเวชศาสตร์) 3 สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย

8 ขาดแคลน กม211 โลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก 5 ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

9 ขาดแคลน ศศ212 กุมารศัลยศาสตร์ 4 ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

10 ขาดแคลน จพ121 จิตเวชศาสตร์ 3 ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

11 ขาดแคลน จพ122 จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น 4 ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

12 ขาดแคลน พธ121 นิติเวชศาสตร์ 3 ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย

13 ขาดแคลน ปศ211 ประสาทศัลยศาสตร์ 5 ราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

14 ขาดแคลน พธ111 พยาธิวิทยากายวิภาค 3 ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย

15 ขาดแคลน พธ112 พยาธิวิทยาคลินิก 3 ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย

16 ขาดแคลน รส121 รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 3 ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย

17 ขาดแคลน ศศ211 ศัลยศาสตร์ 4 ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

18 ขาดแคลน ศศ213 ศัลยศาสตร์ทรวงอก 5 ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

19 ขาดแคลน อย122 อายุรศาสตร์โรคเลือด 3 ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

20 ขาดแคลน อย121 อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา 4 ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

21 ยอดนิยม สศ221 โสตศอนาสิกวิทยา 3 ราชวิทยาลัย โสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย

22 ยอดนิยม จษ231 จักษุวิทยา 3 ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

23 ยอดนิยม อย241 ตจวิทยา 4 ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

24 ยอดนิยม รส211 รังสีวิทยาวินิจฉัย 3 ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย

25 ยอดนิยม ศศ241 ศัลยศาสตร์ตกแต่ง 5 ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

26 หลัก พธ114 เวชศาสตร์บริการโลหิต 3 ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย

27 หลัก วป222 เวชศาสตร์ป้องกัน(แขนงเวชศาสตร์การเดินทางและการท่องเท่ียว) 3 สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย

28 หลัก วป229 เวชศาสตร์ป้องกัน(แขนงเวชศาสตร์การจราจร) 3 สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย

29 หลัก วป223 เวชศาสตร์ป้องกัน(แขนงเวชศาสตร์การบิน) 3 สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย

30 หลัก วป224 เวชศาสตร์ป้องกัน(แขนงเวชศาสตร์ทางทะเล) 3 สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย

31 หลัก วป226 เวชศาสตร์ป้องกัน(แขนงสาธารณสุขศาสตร์) 3 สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย

32 หลัก วฟ211 เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู 3 ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟ้ืนฟูแห่งประเทศไทย

33 หลัก กม221 กุมารเวชศาสตร์ 3 ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

34 หลัก อย222 ประสาทวิทยา 3 ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

35 หลัก วส211 วิสัญญีวิทยา 3 ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

36 หลัก ศศ221 ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา 4 ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

37 หลัก สน211 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 3 ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย

38 หลัก อธ221 ออร์โธปิดิกส์ 4 ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย

39 หลัก อย221 อายุรศาสตร์ 3 ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

40 อนุสาขา อย303 เวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา 2 ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

41 อนุสาขา อย302 เวชบ าบัดวิกฤต 2 ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

42 อนุสาขา สน304 เวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม 2 ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย

43 อนุสาขา สน302 เวชศาสตร์การเจริญพันธ์ุ 2 ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย

44 อนุสาขา สน303 เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ 2 ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย

45 อนุสาขา อย301 โภชนศาสตร์คลินิก 2 ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

สำขำแพทย์ประจ ำบ้ำนของส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข



ล ำดับ ประเภทสำขำ (สป.)  รหัสแพทยสภำ สำขำ (ตำมประกำศแพทยสภำ)
จ ำนวน

ปีท่ีเรียน
รำชวิทยำลัย

46 อนุสาขา พธ303 โลหิตพยาธิวิทยา 2 ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย

47 อนุสาขา สศ302 โสต ศอ นาสิกวิทยาการนอนหลับ 3 ราชวิทยาลัย โสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย

48 อนุสาขา วส301 การระงับปวด 2 ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

49 อนุสาขา กม305 กุมารเวชศาสตร์โภชนาการ 2 ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

50 อนุสาขา กม308 กุมารเวชศาสตร์โรคไต 2 ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

51 อนุสาขา กม306 กุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม 2 ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

52 อนุสาขา กม307 กุมารเวชศาสตร์โรคติดเช้ือ 2 ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

53 อนุสาขา กม309 กุมารเวชศาสตร์โรคทางเดินอาหารและโรคตับ 2 ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

54 อนุสาขา กม310 กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน 2 ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

55 อนุสาขา กม311 กุมารเวชศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ 2 ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

56 อนุสาขา กม312 กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ 2 ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

57 อนุสาขา กม313 กุมารเวชศาสตร์การนอนหลับ 2 ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

58 อนุสาขา กม303 กุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา 2 ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

59 อนุสาขา กม301 กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริก าเนิด 2 ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

60 อนุสาขา กม302 กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา 2 ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

61 อนุสาขา กม304 กุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม 2 ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

62 อนุสาขา จพ302 จิตเวชศาสตร์การนอนหลับ 2 ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

63 อนุสาขา จพ301 จิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ 2 ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

64 อนุสาขา พธ301 ตจพยาธิวิทยา 2 ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย

65 อนุสาขา พธ302 พยาธิสูตินรีเวชวิทยา 2 ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย

66 อนุสาขา รส301 ภาพวินิจฉัยช้ันสูง 2 ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย

67 อนุสาขา รส302 ภาพวินิจฉัยระบบประสาท 2 ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย

68 อนุสาขา สน301 มะเร็งนรีเวชวิทยา 2 ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย

69 อนุสาขา รส303 รังสีร่วมรักษาของล าตัว 2 ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย

70 อนุสาขา รส304 รังสีร่วมรักษาระบบประสาท 2 ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย

71 อนุสาขา วส303 วิสัญญีวิทยาส าหรับเด็ก 2 ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

72 อนุสาขา วส302 วิสัญญีวิทยาส าหรับการผ่าตัดหัวใจหลอดเลือดใหญ่และทรวงอก 2 ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

73 อนุสาขา วส304 วิสัญญีวิทยาส าหรับผู้ป่วยโรคทางระบบประสาท 2 ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

74 อนุสาขา สศ301 ศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า 2 ราชวิทยาลัย โสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย

75 อนุสาขา ศศ301 ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา 2 ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

76 อนุสาขา ศศ302 ศัลยศาสตร์ล าไส้ใหญ่และทวารหนัก 2 ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

77 อนุสาขา ศศ303 ศัลยศาสตร์หลอดเลือด 2 ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

78 อนุสาขา ศศ304 ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ 2 ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

79 อนุสาขา อย308 อายุรศาสตร์โรคไต 2 ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

80 อนุสาขา อย305 อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติซ่ัม 2 ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

81 อนุสาขา อย306 อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม 2 ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

82 อนุสาขา อย307 อายุรศาสตร์โรคติดเช้ือ 2 ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

83 อนุสาขา อย309 อายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก 2 ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

84 อนุสาขา อย310 อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร 2 ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

85 อนุสาขา อย311 อายุรศาสตร์โรคระบบหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ 2 ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

86 อนุสาขา อย312 อายุรศาสตร์โรคหัวใจ 2 ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

87 อนุสาขา อย313 อายุรศาสตร์การนอนหลับ 2 ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

88 อนุสาขา อย304 อายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ 2 ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย


