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คณะอนุกรรมการกลางการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน แพทยสภา 

ค าน า 
 

การฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านของแพทยสภาได้ด าเนินการมาเป็นเวลายาวนาน ในปัจจุบันแพทยสภา
เปิดหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน ทั้งหมดจ านวน ๘๘ หลักสูตร โดยมีอนุสาขาที่เป็นหลักสูตร    
ต่อยอดถึง ๔๙ หลักสูตร มีสถาบันฝึกอบรมหลักจ านวน 82 แห่ง มีราชวิทยาลัย วิทยาลัย สมาคมวิชาชีพ 
ร่วมรับผิดชอบ ๑๖ แห่ง ต่อมาประเทศไทยเข้าสู่การค้าเสรีในกลุ่มประชาคมอาเชียน และ แพทยสภา         
มีนโยบายมุ่งหวังให้ประเทศไทยเป็นผู้น าทางการศึกษาด้านการแพทย์ จึงมีแนวคิดการรับแพทย์ชาว
ต่างประเทศเข้าฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านในระบบและได้รับความเห็นชอบจากมิติการประชุมของ
คณะกรรมการแพทยสภา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ โดยคณะอนุกรรมการกลางการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน ได้รับ
นโยบายของแพทยสภา และด าเนินการเปิดการฝึกอบรมส าหรับแพทย์ชาวต่างประเทศขึ้น ที่เรียกว่า “ แพทย์
วิเทศ ” เพ่ือการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านในระบบ เพ่ือเป็นผู้มีความรู้ความช านาญในวิชาชีพเวชกรรม 
สาขาหรืออนุสาขาต่าง ๆ และได้มีก าหนดให้ประกาศรับสมัคร และเปิดการฝึกอบรมตั้งแต่ปีการฝึกอบรม 
พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 

ในการนี้ คณะอนุกรรมการกลางการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านได้พัฒนารูปแบบการด าเนินงาน และ
พัฒนาระบบการรับสมัครการคัดเลือกแพทย์วิเทศขึ้น และได้จัดท าสรุปแนวทางการด าเนินงานเพ่ือเป็น
สาระส าคัญ และเป็นคู่มือให้ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับได้น าไปใช้เป็นที่อ้างอิง พร้อมปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

โดยเนื้อหาของคู่มือนี้  จะให้ความส าคัญกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้ าน         
ได้ทราบสาระและขั้นตอนการท างานของการรับแพทย์วิเทศ รวมทั้งตัวอย่างแบบฟอร์มที่จ าเป็นต่าง  ๆ 
คณะอนุกรรมการกลางการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน หวังว่าท่านผู้เกี่ยวข้องจะได้รับประโยชน์และท าให้การ
ประสานงานการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน กับฝึกอบรมแพทย์วิเทศ สามารถด าเนินเชื่อมโยงไปได้อย่างดี 

ขอขอบคุณคณะอนุกรรมการกลางการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านทุกท่านที่ได้ร่วมพัฒนาแนวทางการ
ด าเนินการเกี่ยวกับการรับการฝึกอบรมแพทย์วิเทศ และขอบคุณฝ่ายการฝึกอบรมและสอบ ของแพทยสภา   
ที่ช่วยจัดท าคู่มือฉบับนี้จนส าเร็จลุล่วงด้วยดี 

 

 

 

แพทย์หญิงประสบศรี อ้ึงถาวร 
ประธานคณะอนุกรรมการกลางฝึกอบรมแพทย์

ประจ าบ้าน 
กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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สารบัญ 

 

ค าน า                                                                                                               ข 

สารบัญ                                                                                                                ค 

รายนามคณะอนุกรรมการกลางการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน วาระ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒              ง 

แนวทางการด าเนินการเกี่ยวกับการรับแพทย์วิเทศเพ่ือการฝึกอบรม 

       ๑.   ความเป็นมา                                                                                                                  ๑ 

2.  รายการเอกสารที่เกี่ยวข้องกบัการฝึกอบรมแพทย์วิเทศ ๑                                 

      3.  บทบาทหน้าท่ีขององค์กร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานการฝึกอบรมแพทย์วิเทศ                                ๑ 

4.   ความหมายของ “ศักยภาพ” ต าแหน่งที่แพทยสภาอนุมัติให้ฝึกอบรมแพทย์วิเทศ                                ๒ 

5.  คุณสมบัติและสิทธิของผู้เข้าอบรม และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง                                         ๓ 

6.  การด าเนินกิจกรรมและเอกสารส าคัญเกี่ยวกับการฝึกอบรมแพทย์วิเทศ ประจ าปี                                ๔ 

กิจกรรมที่ ๑  การขออนุมัติเปดิเปน็สถาบันฝึกอบรมแพทย์วิเทศ                                         ๕
 กิจกรรมที่ ๒  การขออนุมัติจ านวนแพทย์วิเทศท่ีจะขอรับประจ าปีในการฝึกอบรม                            ๙ 

 กิจกรรมที่ ๓ การรับสมัครแพทย์วเิทศเข้ารับการฝึกอบรม                                                        ๑๓ 
 

๖.   แนวก าหนดการกจิกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกบังานบริหารการฝึกอบรมแพทย์วิเทศ                                  ๑๘ 
 

ภาคผนวก : 

๑. ผนวก (ก)  ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกวุฒิบัตรวิเทศ                 ๑๙ 
๒. ผนวก (ข)  ประกาศแพทยสภา เรื่อง ระเบียบการรับแพทย์วิเทศเพือ่การฝึกอบรม                                 ๒๒ 
๓. ผนวก (ค)  ใบวุฒิบัตรวิเทศของแพทยสภา                                                                            ๒๔   
๔. ผนวก (ง)  หนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพเวชกรรมชั่วคราวส าหรับแพทย์วิเทศ                                ๒๕ 
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รายนามคณะอนุกรรมการกลางการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน วาระ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ 
 

๑.   นายแพทย์สมศักดิ ์ โล่ห์เลขา               ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการฯ 
๒.   แพทย์หญิงประสบศร ี อึ้งถาวร               ประธานคณะอนุกรรมการฯ 
๓.   นายแพทย์ภาคภูม ิ สุปิยพันธุ ์             รองประธานคณะอนุกรรมการฯ 
๔.   นายแพทย์สมชาย สุนทรโลหะนะกูล ราชวทิยาลัยกุมารแพทย์ฯ            อนุกรรมการ 
๕.   นายแพทย์สุขเจริญ  ตั้งวงษ์ไชย ราชวิทยาลัยจติแพทย์ฯ                              อนุกรรมการ 
๖.   แพทย์หญิงวณิชา  ช่ืนกองแก้ว ราชวิทยาลัยจักษุแพทยฯ์            อนุกรรมการ 
๗.   นายแพทย์ทรงคุณ  วิญญูวรรธน ์ ราชวิทยาลัยพยาธิแพทยฯ์                           อนุกรรมการ 
๘.   แพทย์หญิงวิบูลย์  สุริยจักรยุทธนา ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์ฯ                             อนุกรรมการ 
๙.   นายแพทย์อภินันท์  อร่ามรตัน ์ ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวฯ         อนุกรรมการ 
๑๐. แพทย์หญิงกมลทิพย์  หาญผดุงกิจ ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูฯ               อนุกรรมการ 
๑๑. นายแพทย์สุกิจ  แสงนิพันธ์กูล ราชวิทยาลัยแพทย์ออรโ์ธปิดิกสฯ์                   อนุกรรมการ 
๑๒. นายแพทย์รุ่งศักดิ์  ศิวานุวัฒน์     ราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทยฯ์                  อนุกรรมการ 
๑๓. แพทย์หญิงลาวลัย์  ตู้จินดา          ราชวิทยาลัยวสิัญญแีพทย์ฯ                          อนุกรรมการ 
๑๔. นายแพทย์ธัญเดช  นิมมานวุฒิพงษ์   ราชวิทยาลัยศลัยแพทย์ฯ                             อนุกรรมการ   
๑๕. นายแพทย์ธีรพร  รัตนาเอนกชัย        ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทยฯ์                 อนุกรรมการ 
๑๖. พลอากาศโทการณุ  เก่งสกุล              ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์ฯ                           อนุกรรมการ  
๑๗.  นายแพทยส์มชาย        เอียมอ่อง             ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ                           อนุกรรมการ  
๑๘. พลอากาศตรี นพ.เฉลมิพร บญุสิริ      วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินฯ                               อนุกรรมการ 
๑๙. นายแพทย์พรเทพ  ศิริวนารังสรรค ์ สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันฯ                อนุกรรมการ 
๒๐. นายแพทย์ชวศักดิ ์ กนกกันฑพงษ์     กระทรวงสาธารณสุข                                  อนุกรรมการ 
๒๑. นายแพทย์ธานินทร์   อินทรก าธรชัย                                                            อนุกรรมการ 
๒๒. นายแพทย์ธันยชัย   สุระ                                                                     อนุกรรมการ 
๒๓. นายแพทย์สุชาติ     เลาบริพตัร                                                            อนุกรรมการ 
๒๔. แพทย์หญิงสุวรรณี   สุรเศรณีวงศ์                                                   อนุกรรมการ 
๒๕. นายแพทย์เอื้อชาต ิ กาญจนพิทักษ์                                                                  อนุกรรมการ          
๒๖. พลอากาศตรีอิทธพร  คณะเจรญิ                                                                 อนุกรรมการ  
๒๗. นายแพทย์นครชัย เผื่อนปฐม                                                                       อนุกรรมการ  
๒๘. แพทย์หญิงวิบูลพรรณ   ฐิตะดลิก                                                                         อนุกรรมการ          
๒๙. นายแพทย์สุรจิต สุนทรธรรม                                                                     อนุกรรมการและเลขานุการ 
๓๐. พลโทกรีฑา   ม่วงทอง                                                              อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๓๑. นางสาวภัคสวีร์   แก่นโพธิ์                                                                 ผู้ช่วยเลขานุการ 
๓๒. นางสาวอตินารถ   พึ่งความชอบ                                                             ผู้ช่วยเลขานุการ
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คณะอนุกรรมการกลางการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน แพทยสภา ได้จัดท าเอกสารฉบับนี้ขึ้น เพ่ือ
รวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับ ผู้บริหาร / ผู้ด าเนินการฝึกอบรมได้ ศึกษา เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการ
บริหารการฝึกอบรมแพทย์วิเทศเพ่ือเป็นผู้มีความรู้ความช านาญในวิชาชีพเวชกรรม สาขาหรืออนุสาขาต่าง ๆ  
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องและชัดเจน 

 

๑. ความเป็นมา 
๑.๑ เนื่องจากมีสถาบันฝึกอบรมได้ฝึกอบรมให้กับแพทย์ต่างชาติ ทั้งรูปแบบของหลักสูตรปริญญาโท

และการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านแบบนอกโควตา  ประกอบกับแพทยสภามุ่งหวังให้ประเทศไทยเป็นผู้น าทาง
การศึกษาด้านการแพทย์ จึงมีนโยบายการรับแพทย์ชาวต่างประเทศเข้าฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านในระบบ
และได้รับความเห็นชอบจากมติที่ประชุมของคณะกรรมการแพทยสภา ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๗, ๑๓ กุมพาพันธ์ 
๒๕๕๗ และได้มีประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๔๓ ตอนพิเศษ ๑๗๕ ง หน้า ๕๒ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม 
๒๕๖๐ ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการออกวุฒิบัตรวิเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ส าหรับ
การฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพ่ือเป็นผู้มีความรู้ความช านาญในวิชาชีพเวชกรรมสาขาหรืออนุสาขาต่าง  ๆ 
ส าหรับแพทย์วิเทศ (บุคคลที่มีความรู้ในวิชาชีพเวชกรรมโดยได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรในวิชา
แพทยศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาต่างประเทศที่แพทยสภารับรองและได้รับอนุญาตหรือมีสิทธิประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม ในประเทศท่ีส าเร็จการศึกษาหรือประเทศที่ปฏิบัติงานอยู่ในปัจจุบันตามกฎหมายของประเทศ
นั้น)  

๑.๒ คณะอนุกรรมการกลางการฝึกอบรม แพทยสภา ได้จัดท าระเบียบการเปิดฝึกอบรมแพทย์วิเทศ 
และออกเป็นประกาศแพทยสภา เพ่ือให้เริ่มรับการฝึกอบรม ได้ในปีการฝึกอบรม ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป  

 

๒.  รายการเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมแพทย์วิเทศ 
(๑) พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ 
(๒) ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกวุฒิบัตรวิเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
     ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  
(๓) ประกาศแพทยสภาที่ ๑๓๔/๒๕๖๐ เรื่อง ระเบียบการรับแพทย์วิเทศเพ่ือการฝึกอบรม  
   พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐  
(๔) ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมนอกเหนือจากท่ีประกาศท้ายกฎหมายว่าด้วย 
     วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐   
(๕) ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญ

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕52 ลงวันที่ ๑2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕52   
 

๓.  บทบาทหน้าที่ขององค์กร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแล / ประสานงานการฝึกอบรมแพทย์  
วิเทศ มีดังนี ้

          (๑) แพทยสภา  
(๑.๑) รับรองและอนุมัติให้มีการฝึกอบรมแพทย์วิเทศของสถาบัน รวมทั้งรับรองสถาบันที่ท าการ 
        ฝึกอบรม 
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(๑.๒) ออกหนังสืออนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมชั่วคราวให้แพทย์วิเทศเป็นรายปีใช้ได้เฉพาะ
ในสถาบันฝึกอบรมที่แพทยสภาอนุญาต 

(๑.๓) ออกวุฒิบัตรวิเทศ ให้แก่แพทย์วิเทศ ที่ผ่านการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านครบตามเกณฑ์ 
        หลักสูตรสาขาหรืออนุสาขานั้น รวมทั้งผ่านการสอบตามก าหนดไว้ในเกณฑ์หลักสูตร  
(๑.๔) ควบคุมดูแลกิจกรรมการฝึกอบรมที่เก่ียวกับการฝึกอบรมแพทย์วิเทศ 

(๒) คณะอนุกรรมการกลางการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน 
(๒.๑) พิจารณาก าหนดสาขาหรืออนุสาขา หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และเงื่อนไขในการฝึกอบรม

แพทย์วิเทศ 
(๒.๒) พิจารณากลั่นกรองเรื่องต่าง ๆ ตลอดจนวางหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในเรื่องการฝึกอบรม

แพทย์วิเทศ 
(๓) ราชวิทยาลัย  

(๓.๑) ด าเนินการฝึกอบรมแพทย์วิเทศ หลังจากได้รับอนุมัติจากแพทยสภา 
(๓.๒) ก าหนดและควบคุมมาตรฐานทางวิชาการส าหรับการฝึกอบรมแพทย์วิเทศ รวมทั้ง

ควบคุมดูแลด้านจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทย์วิเทศ 
                (๓.๓) แจ้งรายชื่อแพทย์วิเทศ และท ารายงานเสนอต่อแพทยสภาทุกปี 

(๔) คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบแพทย์วิเทศ  
 เป็นชุดเดี่ยวกับ คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯแพทย์ประจ าบ้าน เพื่อ   

(๔.๑) ก าหนดวิธีการฝึกอบรมแพทย์วิเทศ ตามหลักสูตรแพทย์ประจ าบ้าน โดยความเห็นชอบของ 
ราชวิทยาลัยที่รับผิดชอบ สาขาหรืออนุสาขานั้น ตามหลักเกณฑ์ท่ีแพทยสภาก าหนด 

(๔.๒) ประเมินและตรวจสอบคุณสมบัติของโรงพยาบาลหรือสถาบันฝึกอบรม และอนุมัติ
ศักยภาพส าหรับการฝึกอบรมแพทย์วิเทศ 

(๔.๓) ประเมินคุณสมบัติของผู้ที่ยื่นค าขอวุฒิบัตรวิเทศ  
(๔.๔) ด าเนินการสอบและตัดสินผลการสอบของแพทย์วิเทศ แล้วรายงานราชวิทยาลัย เพ่ือเสนอ

ขออนุมัติต่อแพทยสภา 
(๔.๕) ติดตามผล ท าข้อเสนอแนะ และควบคุมให้การฝึกอบรมแพทย์วิเทศ ด าเนินไปตาม

เป้าหมายที่แพทยสภาก าหนด 
 

๔.  ความหมายของ “ศักยภาพ” “ต าแหน่งท่ีแพทยสภาอนุมัติให้ฝึกอบรมแพทย์วิเทศ  
(๑)  ศักยภาพ หรือที่เรียกค าเต็มว่า ศักยภาพในการฝึกอบรม หมายถึง จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่

หลักสูตรของสถาบันฝึกอบรมจะรับได้โดยการประเมินของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ 
สาขาหรืออนุสาขาที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้ในประกาศแพทยสภา เรื่อง ข้อก าหนดตามข้อบังคับ
แพทยสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกวุฒิบัตรวิเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ 
กรกฎาคม   พ.ศ. ๒๕๖๐  

(๒)  ศักยภาพแพทย์วิเทศ หมายถึง จ านวนแพทย์วิเทศ ที่หลักสูตรของสถาบันฝึกอบรมจะรับได้ โดย
ก าหนดให้จ านวนแพทย์วิเทศไม่เกินร้อยละสิบของจ านวนศักยภาพที่ได้รับอนุมัติในสาขา หรือ      
อนุสาขานั้น หรืออย่างน้อยหนึ่งต าแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในประกาศแพทยสภา เรื่อง ระเบียบการรับ
แพทย์วิเทศเพ่ือการฝึกอบรม  พ.ศ. ๒๕๖๐  
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(๓)  จ านวนแพทย์วิเทศ ที่จะขออนุมัติจากแพทยสภาเพ่ือรับสมัครนั้น เป็นตัวเลขที่ก าหนดโดยสถาบัน 
       ฝึกอบรม จะเป็นกรอบท่ีสถาบันฝึกอบรมแห่งนั้น ๆ จะรับผู้เข้าฝึกอบรมได้ในปีนั้น    

 

๕.  คุณสมบัติและสิทธิของผู้เข้าอบรม และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(๑) คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม 

(๑.๑) มีอายุไม่ต่ ากว่า ๒๕ ปี 
(๑.๒) มีส าเนาปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต หรือ ปริญญาอ่ืนหรือประกาศนียบัตรอ่ืนในวิชาชีพ

เวชกรรมซึ่งเทียบเท่าปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิตที่แพทยสภารับรอง 
      (๑.๓) มีส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมในประเทศที่ส าเร็จการศึกษา และได้ประกอบ 

        วิชาชีพเวชกรรมในประเทศนั้นหรือประเทศอ่ืนที่แพทยสภารับรอง รวมกันมาแล้วไม่น้อย
กว่าสามปีและสิทธิการประกอบวิชาชีพยังมีผลใช้ได้จนถึงวันเริ่มฝึกอบรม 

(๑.๔) มีแสดงหลักฐานรับรองการด ารงจริยธรรม ( Certificate of Good Standing ) จาก
หน่วยงาน ซึ่งมีอายุไม่เกินหกเดือนนับถึงวันที่สมัคร 

(๑.๕) ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถในวิชาชีพเวชกรรมจากราชวิทยาลัยและสถาบัน 
(๑.๖) ผ่านการประเมินความรู้ภาษาไทยจากราชวิทยาลัยและสถาบัน 
(๑.๗) มีหนังสือได้รับอนุมัติให้เข้ารับการฝึกอบรมจากผู้บังคับบัญชาสูงสุดของสถาบัน 
(๑.๘) มีหนังสือรับรองการท าการประกันความเสียหายจากการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ไว้กับ

บริษัทประกันภัยที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายประเทศไทย ในวงเงินไม่น้อยกว่าที่แพทย
สภาก าหนด 

(๑.๙) มีหนังสือรับรองสุขภาพและหลักฐานการประกันสุขภาพ 
(๒) ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม  

(๒.๑) ค่าสมัครเพื่อรับการคัดเลือก ๓๐๐ บาท 
(๒.๒) ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี   
(๒.๓) กรณีมีการร้องขอการสนับสนุนจากรัฐบาลของประเทศต้นทางหรือรัฐบาลไทย สถาบัน

ฝึกอบรม อาจพิจารณางดเว้นค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมเป็นกรณีพิเศษเป็นการเฉพาะราย 
ตามดุลยพินิจของสถาบันนั้น 

(๓) คุณสมบัติของผู้เข้าขอสอบเพ่ือวุฒิบัตรวิเทศ และค่าธรรมเนียม   
(๓.๑) ผ่านการฝึกอบรม ตามก าหนดในหลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไขการออกวุฒิบัตรวิเทศ  
        พ.ศ. ๒๕๖๐  
(๓.๒) ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ๒,๐๐๐ บาท 
(๓.๓) ค่าธรรมเนียมในการออกใบวุฒิบัตรวิเทศ ๓๐๐ บาท 
(๓.๔) หลักฐาน ก าหนดในหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการออกวุฒิบัตรวิเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐  
(๓.๕) จัดการสอบโดยคณะกรรมการของสาขานั้น ๆ ตามก าหนดในหลักเกณฑ์ วิธีการ และ

เงื่อนไขการออกวุฒิบัตรวิเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐   
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(๔) สิทธิของผู้ผ่านการอบรม 
(๔.๑) ได้รับวุฒิบัตรวิเทศ ที่ออกให้โดยแพทยสภา แสดงว่าเป็นผู้มีความรู้ความช านาญในสาขา

นั้น และผ่านการฝึกอบรมในสาขา/อนุสาขานี้ 
(๔.๒) เป็นผู้ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้ความช านาญในสาขา/อนุสาขานั้น แต่ ไม่ สามารถน าไป

แสดงหรือประกอบวิชาชีพเวชกรรมในประเทศไทย 
 

๖.  การด าเนินกิจกรรมและเอกสารส าคัญเกี่ยวกับการฝึกอบรมแพทย์วิเทศ  มีดังนี้ 
กิจกรรมที่  ๑  การขออนุมัติเปิดเป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์วิเทศ 
กิจกรรมที่  ๒  การขออนุมัติจ านวนแพทย์วิเทศที่จะขอรับประจ าปีในการฝึกอบรม                 
กิจกรรมที่  ๓  การรับสมัครแพทย์วิเทศเข้ารับการฝึกอบรม 
 

คณะอนุกรรมการกลางการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านได้จัดท าแผนภูมิแสดงขั ้นตอนการด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารการฝึกอบรมแพทย์วิเทศ รวมทั้งตัวอย่างเอกสารส าคัญที่ต้องด าเนินการ
จัดท าเพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถด าเนินการจัดท าเอกสารบริหารงาน และติดต่อประสานงานได้
ถูกต้องและรวดเรว็ขึ้น 
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กิจกรรมที่ ๑  
 

 การขออนุมัติเปิดเป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์วิเทศ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  ตัวเลขในกรอบสี่เหลี่ยม หมายถึง ล าดับก่อนหลังในการด าเนินงาน (ดูค าอธิบายด้านล่าง) 

 
 

สถาบนัท่ีขอรับแพทย์วเิทศ 

๒ 

จดัท าหนงัสอืขออนมุตัเิปิดเป็นสถาบนัฝึกอบรมแพทย์

เทศ 

ส านกังานเลขาธิการแพทยสภา ราชวิทยาลยั  

๔ 

๓
3

2 

ตรวจและท ารายงานการตรวจสถาบนั

รวมทัง้ศกัยภาพ/จ านวนแพทย์วเิทศที่

อนมุตัิให้เปิดฝึกอบรม 

คณะอนกุรรมการฝึกอบรมและสอบฯ 

๕ 

๗ 

๖ 

คณะกรรมการแพทยสภา 

คณะอนกุรรมการกลางการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน 

๘ ๙ 

๑๐ 

๑๐ 

ขออนมุตัิเปิดฝึกอบรม

แพทย์วิเทศตอ่

ผู้บงัคบับญัชา 

๑ 



  แนวทางการด าเนินงานเกีย่วกับการรับแพทย์วิเทศเพื่อการฝึกอบรม ฉบับ พ.ศ. 256๒        6 

คณะอนุกรรมการกลางการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน แพทยสภา 

ขั้นตอนที่  ๑  สถาบันที่ขอเปิดการฝึกอบรมแพทย์วิเทศ ขออนุมัติต่อผู้บังคับบัญชา 
ขั้นตอนที่ ๒  สถาบันจัดท าหนังสือขออนุมัติเปิดเป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์วิเทศ ส่งไปที่ราชวิทยาลัย พร้อม

เอกสารตามที่แพทยสภาก าหนด  
ขั้นตอนที่ ๓ ราชวิทยาลัย พิจารณาและตรวจประเมินสถาบันที่ขอเปิดฝึกอบรมแพทย์วิเทศ 
ขั้นตอนที่ ๔ ราชวิทยาลัย แจ้งไปที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ เพ่ือด าเนินการตรวจประเมินสถาบัน 

และท ารายงานการตรวจสถาบัน รวมทั้งศักยภาพ / จ านวนแพทย์วิเทศทีอ่นุมัติให้เปิดฝึกอบรม 
ขั้นตอนที่ ๕ คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ จัดท ารายงานการตรวจสถาบัน รวมทั้งศักยภาพ / จ านวน

แพทย์วิเทศที่อนุมัติให้เปิดฝึกอบรม แจ้งมายังราชวิทยาลัย ( โดยพิจารณาศักยภาพจากศักยภาพ
รวมของแพทย์ประจ าบ้านที่ได้รับของแต่ละสถาบัน โดยไม่เกิน ร้อยละสิบ ของศักยภาพดังกล่าว
หรืออย่างน้อยหนึ่งคน ) 

ขั้นตอนที่ ๖ ราชวิทยาลัย เสนอรายงานการตรวจประเมินสถาบัน รวมทั้งศักยภาพ / จ านวนแพทย์วิเทศที่
อนุมัติให้เปิดฝึกอบรม ไปที่ส านักงานเลขาธิการแพทยสภา  

ขั้นตอนที่ ๗ – ๘ - ๙  ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติให้เป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์วิเทศและจ านวนที่อนุมัติ  
ขั้นตอนที่ ๑๐ ส านักงานเลขาธิการแพทยสภา แจ้งผลการพิจารณาให้เป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์วิเทศ และ 
   จ านวนที่อนุมัติ ไปที่ สถาบันฝึกอบรม และราชวิทยาลัย  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  แนวทางการด าเนินงานเกีย่วกับการรับแพทย์วิเทศเพื่อการฝึกอบรม ฉบับ พ.ศ. 256๒        7 

คณะอนุกรรมการกลางการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน แพทยสภา 

หนังสือขออนุมัติเปิดเป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์วิเทศ 
 

 
ที่  …./……… 
 
 
      วันที่ ………….… เดือน …………………….. พ.ศ. …………. 
 
 
เรื่อง   ขออนุมัติเปิดเป็นสถาบันการฝึกอบรมเพ่ือวุฒิบัตรวิเทศ สาขา/อนุสาขา……………………… 
 
เรียน  ประธานราชวิทยาลัย  
 

ด้วย.........................................( ระบุชื่อสถาบัน / โรงพยาบาล ) มีความประสงค์ขอเปิดเป็นสถาบัน
การฝึกอบรมเพ่ือวุฒิบัตรวิเทศ สาขา / อนุสาขา.…………………………… ตั้งแต่ปีการฝึกอบรม .......................... 
เป็นต้นไป 

 

ในการนี้ขอให้ราชวิทยาลัย ได้ด าเนินการตรวจประเมินสถาบัน รวมทั้งศักยภาพ / จ านวนแพทย์วิเทศ 
ในการฝึกอบรม ของ.....................................( ระบุชื่อสถาบัน / โรงพยาบาล )  เพ่ือขอให้แพทยสภา พิจารณา
อนุมัติเปิดเป็นสถาบนัการฝึกอบรมเพ่ือวุฒิบัตรวิเทศ สาขา/อนุสาขา..………………………………..………  

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป  
 

                                                                ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 
                                            (ลงนามโดยผู้มีอ านาจสูงสุดของหน่วยงาน/สถาบันที่ขอ) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ที่รับผิดชอบในการประสานงาน 
 

 



  แนวทางการด าเนินงานเกีย่วกับการรับแพทย์วิเทศเพื่อการฝึกอบรม ฉบับ พ.ศ. 256๒        8 

คณะอนุกรรมการกลางการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน แพทยสภา 

หนังสือขออนุมัติเปิดเป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์วิเทศ  
 

 
ที่  …./……… 

 
 
              วันที่ …………..… เดือน …………………….. พ.ศ. …………. 
 
เรื่อง   ขออนุมัติเปิดเป็นสถาบันการฝึกอบรมเพ่ือวุฒิบัตรวิเทศ สาขา/อนุสาขา…………………….……… 

 
เรียน  เลขาธิการแพทยสภา 

 
สิ่งท่ีส่งมาด้วย  ท ารายงานการตรวจสถาบัน ของ..............................( ระบุชื่อสถาบัน / โรงพยาบาล )  

 
ด้วย..........................................( ระบุชื่อสถาบัน / โรงพยาบาล ) มีความประสงค์ขอเปิดเป็นสถาบันการ

ฝึกอบรมเพ่ือวุฒิบัตรวิเทศ สาขา/อนุสาขา.…………………………… ตั้งแต่ปีการฝึกอบรม.......................................... 
เป็นต้นไป 

 

ในการนี้ ราชวิทยาลัยได้ด าเนินการตรวจประเมินสถาบันและท ารายงานการตรวจสถาบันของ
..................................................... ........( ระบุชื่อสถาบัน / โรงพยาบาล ) รวมทั้งศักยภาพ/จ านวนแพทย์วิเทศ 
ในการฝึกอบรม จึงขอให้แพทยสภาพิจารณาอนุมัติ เปิดเป็นสถาบันการฝึกอบรมเพ่ือวุฒิบัตรวิ เทศ            
สาขา/อนุสาขา..……………………………………….…………...และไดก้ าหนดศักยภาพในการฝึกอบรมมาด้วย 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป  
 

                                                             ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
                                                     (ลงนามโดยประธานราชวิทยาลัย) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ที่รับผิดชอบในการประสานงาน 

 
 



  แนวทางการด าเนินงานเกีย่วกับการรับแพทย์วิเทศเพื่อการฝึกอบรม ฉบับ พ.ศ. 256๒        9 

คณะอนุกรรมการกลางการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน แพทยสภา 

กิจกรรมที่ ๒ 
 

การขออนุมัติจ านวนแพทย์วิเทศที่จะขอรับประจ าปี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  ตัวเลขในกรอบสี่เหลี่ยม หมายถึง ล าดับก่อนหลังในการด าเนินงาน (ดูค าอธิบายด้านล่าง) 

 

 

สถาบนัฝึกอบรมแพทย์วิเทศ 

๑ 

แจ้งจ านวนแพทย์ท่ีตอ้งการรับประจ าปีการฝึกอบรมฯ  

ราชวิทยาลยั  

๒
2 

ตรวจสอบข้อมลูศกัยภาพของสถาบนัและจ านวน

แพทย์วิเทศที่สามารถจะรับได้                                                       

๔
5 

คณะกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ                                                  

ในสาขาและอนสุาขาทีเ่ก่ียวข้อง 

๕ 

ส านกังานเลขาธิการแพทยสภา 

กรรมการแพทยสภา 

อนกุรรมการกลางการฝึกอบรมแพทย์ประจ า

บ้าน 
๖ 

๘
7 

๗ 

จดัท าข้อมลูส าหรับการรับสมคัรแพทย์

วิเทศ  ที่สถาบนัฝึกอบรมสามารถรับได้ 

๓ 



  แนวทางการด าเนินงานเกีย่วกับการรับแพทย์วิเทศเพื่อการฝึกอบรม ฉบับ พ.ศ. 256๒        10 

คณะอนุกรรมการกลางการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน แพทยสภา 

ขั้นตอนที่ ๑  สถาบันฝึกอบรม ท าหนังสือแจ้ง จ านวนแพทย์วิเทศ ที่ต้องการรับประจ าปีการฝึกอบรมไปที่  ราช
วิทยาลัย ที่ก ากับดูแลการฝึกอบรมสาขาหรืออนุสาขานั้น ๆ  

ขั้นตอนที่ ๒  ราชวิทยาลัย แจ้งให้คณะอนุกรรมการฝึกอบรม ในสาขาหรืออนุสาขาที่เกี่ยวข้องด าเนินการ
ตรวจสอบศักยภาพของสถาบันการฝึกอบรมฯ 

ขั้นตอนที่ ๓ คณะอนุกรรมการฝึกอบรม ตรวจสอบศักยภาพ กับจ านวนแพทย์วิเทศที่จะสามารถรับได้ของ
สถาบันการฝึกอบรมฯ 

ขั้นตอนที่ ๔ ราชวิทยาลัย สรุปและเสนอรายงานจ านวนที่จะขอรับแพทย์วิเทศ ของสถาบันต่าง ๆ ในสาขาและ
อนุสาขาไปที่ส านักงานเลขาธิการแพทยสภา   

ขั้นตอนที่ ๕-๖-๗  ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติจ านวนแพทย์วิเทศที่จะขอรับประจ าปีการฝึกอบรม   
ขั้นตอนที่ ๘  ส านักงานเลขาธิการแพทยสภา จัดท าข้อมูลส าหรับท าตารางแสดงจ านวนแพทย์วิเทศ ที่แต่ละ

สถาบันฝึกอบรมจะสามารถรับสมัครแพทย์วิเทศไดใ้นแต่ละสาขาและอนุสาขา  
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คณะอนุกรรมการกลางการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน แพทยสภา 

หนังสือขออนุมัติจ านวนแพทย์วิเทศที่จะขอรับประจ าปีการฝึกอบรม 
 

ที่  …./……… 
 
                      วันที่ …… เดือน …………………….. พ.ศ. …………. 
 
 
เรื่อง   ขออนุมัติจ านวนแพทย์วิเทศที่จะเข้าฝึกอบรม สาขา/อนุสาขา .............................................................. 

ปีการฝึกอบรม.................... ของ................................ ..................( ระบุชื่อสถาบัน / โรงพยาบาล ) 
 

เรียน  ประธานราชวิทยาลัย …………………………..…… 
 

ตามท่ี แพทยสภาอนุมัติให้ .......................................( ระบุชื่อสถาบัน / โรงพยาบาล ) เป็นสถาบัน
การฝึกอบรมเพ่ือวุฒิบัตรวิเทศ สาขา/อนุสาขา .…………………………… ตั้งแต่ปีการฝึกอบรม .......................... 
เป็นต้นมา และมีศักยภาพรับแพทย์วิเทศได้ ปีละ ไม่เกิน ........................................... ต าแหน่งนั้น และใน 
ปีการฝึกอบรม ............................... ( ระบุชื่อสถาบัน / โรงพยาบาล ) ..............................มีความประสงค์   
จะขอรับแพทย์วิเทศ เพ่ือวุฒิบัตรวิเทศที่จะเข้ารับการฝึกอบรม สาขา/อนุสาขา ดังกล่าว จ านวน  
............................ ต าแหน่ง  
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป  
 
                                                               ขอแสดงความนับถือ 
 

 
 
 
                                                           (ลงนามโดยผู้มีอ านาจสูงสุดของหน่วยงาน / สถาบัน ) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ที่รับผิดชอบในการประสานงาน 
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คณะอนุกรรมการกลางการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน แพทยสภา 

หนังสือขออนุมัติจ านวนแพทย์วิเทศที่จะขอรับประจ าปีการฝึกอบรม 
 

 
ที่  …./……… 
 
                     วันที่ ……… เดือน …………………….. พ.ศ. …………. 
 
เรื่อง   ขออนุมัติจ านวนแพทย์วิเทศที่จะเข้าฝึกอบรม สาขา/อนุสาขา ................................................................

ปีการฝึกอบรม...................... ของ ..................( ระบุชื่อสถาบัน / โรงพยาบาล ) 
 

เรียน  เลขาธิการแพทยสภา 
 

ตามท่ีแพทยสภาอนุมัติให้..................................................( ระบุชื่อสถาบัน / โรงพยาบาล ) เป็นสถาบนั
การฝึกอบรมเพ่ือวุฒิบัตรวิเทศ สาขา/อนุสาขา .…………………………… ตั้งแต่ปีการฝึกอบรม.................................. 
เป็นต้นมา และมีศักยภาพรับแพทย์วิเทศ ได้ปีละ ไม่เกิน ............... ต าแหน่งนั้น และในปีการฝึกอบรม ..............
( ระบุชื่อสถาบัน / โรงพยาบาล ) ................................. มีความประสงค์จะขอรับแพทย์วิเทศ เพ่ือวุฒิบัตรวิเทศ
ที่จะเข้ารับการฝึกอบรม สาขา/อนุสาขา ดังกล่าว จ านวน .............. ต าแหน่ง  

 

คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯได้ตรวจสอบแล้วมีความเห็นว่า สมควรให้ รับแพทย์วิเทศเพ่ือ
วุฒิบัตรวิเทศ ที่จะขอรับในปีการฝึกอบรม สาขา/อนุสาขา จ านวน .............................ต าแหน่ง     
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป  
 
                                                             ขอแสดงความนับถือ 
 
 

 
 

                                ( ลงนามโดยประธานราชวิทยาลัย) 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ที่รับผิดชอบในการประสานงาน 
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คณะอนุกรรมการกลางการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน แพทยสภา 

กิจกรรมที่ ๓ 

การรับสมัครและวิธีการคัดเลือกแพทย์วิเทศเข้ารับการฝึกอบรม 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  ตัวเลขในกรอบสี่เหลี่ยม หมายถึง ล าดับก่อนหลังในการด าเนินงาน (ดูค าอธิบายด้านล่าง) 

 

๑ 

แพทย์วิเทศ สมคัรเข้ารับการคดัเลอืกพร้อมสง่หลกัฐานตา่ง ๆ  ณ  สถาบนัฝึกอบรม 

๓ 

๒ 

สถาบนัฝึกอบรม สง่ช่ือผู้ผา่นการคดัเลอืกให้ ราชวิทยาลยั      

พร้อมหลกัฐานตา่ง ๆ 

๔ 

๕ 

ราชวิทยาลยั สง่ช่ือผู้ผา่นการคดัเลอืกให้แพทยสภา พร้อมหลกัฐาน

และลงข้อมลูในระบบของแพทยสภา 

สถาบนัฝึกอบรม ด าเนินการคดัเลอืก และตรวจสอบคณุสมบตัิ ความรู้

ความสามารถและภาษาไทย และตรวจสอบ/ขอรับรองสถาบนัการศกึษาของ

แพทย์วิเทศ 

๗ 

๘ 

๖ 

ส านกังานเลขาธิการแพทยสภา 

อนกุรรมการกลางการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน 

กรรมการแพทยสภา 

ประกาศรายช่ือแพทย์

วิเทศ ท่ีได้อนมุตัิให้

เข้าฝึกอบรม พร้อมขึน้

ทะเบียนแพทย์วิเทศ 
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คณะอนุกรรมการกลางการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน แพทยสภา 

ขั้นตอนที่ ๑  แพทย์วิเทศยื่นความจ านงต่อสถาบันฝึกอบรมที่ประสงค์จะเปิดรับแพทย์วิเทศ เพ่ือสมัครเข้ารับ
การคัดเลือก  

ขั้นตอนที่ ๒  สถาบันพิจารณาคุณสมบัติ ตามข้อ ๕ แห่งข้อบังคับแพทย์สภาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการออกวุฒิบัตรวิเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ และเงื่อนไขเฉพาะของสถาบัน และด าเนินการ
คัดเลือก รวมทั้งการประเมินความรู้ความสามารถในวิชาชีพเวชกรรม ความรู้ภาษาไทย และ
ตรวจสอบรับรองสถาบันการศึกษาท่ีแพทย์ส าเร็จการศึกษา 

ขั้นตอนที่ ๓  สถาบันฝึกอบรมท าหนังสือแจ้งรายชื่อแพทย์ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ราชวิทยาลัยพร้อมส่งหลักฐาน 
และค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม (ยกเว้นกรณีร้องขอการสนับสนุนจากรัฐบาลของประเทศ     
ต้นทาง หรือรัฐบาลไทย) 

ขั้นตอนที่ ๔  ราชวิทยาลัย ตรวจสอบหลักฐาน, คุณสมบัติ และท าหนังสือส่งรายชื่อแพทย์ผู้ได้รับการคัดเลือก 
พร้อมหลักฐานต่าง ๆ มาท่ีส านักงานเลขาธิการแพทยสภา พร้อมบันทึกข้อมูลในระบบ  

ขั้นตอนที่ ๕–7 ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติผลการรับแพทย์วิเทศเข้าฝึกอบรม 
 - ตรวจสอบและติดตามหลักฐานของแพทย์วิเทศ ตามเงื่อนไขของแพทยสภา (ตามหมายเหตุ

ที่แสดงด้านล่าง) 
 - ตรวจสอบหลักสูตรและสถาบันของแพทย์วิเทศที่แพทยสภารับรอง (หรือด าเนินการขอ 

รับรองสถาบันที่แพทย์จบการศึกษาจากแพทยสภา) 
 - เสนอขออนุมัติการรับแพทย์วิเทศต่อกรรมการแพทยสภา 
ขั้นตอนที่ ๘  ส านักงานเลขาธิการแพทยสภา ด าเนินการต่อดังนี้ 

 - ประกาศผลการรับเข้าฝึกอบรมแพทย์วิเทศประจ าปี  
 - ออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมชั่วคราวเป็นรายปี  

 - ขึ้นทะเบียนแพทย์วิเทศในระบบงานของแพทยสภา  
   - แจ้งผลการรับคัดเลือกการรับเข้าฝึกอบรมแพทย์วิเทศ แก่ สถาบันการฝึกอบรม ,         

ราชวิทยาลัย และแพทย์ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์วิเทศ 
 

หมายเหตุ:  แพทย์วิเทศต้องยื่นหลักฐานต่อแพทยสภา ดังนี้  
 

ก. ส าเนาปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต หรือปริญญาอ่ืน หรือประกาศนียบัตรอ่ืนในวิชาชีพเวชกรรม      
ซึ่งเทียบเท่าปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต ที่แพทยสภารับรอง 

ข. ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมในประเทศที่ส าเร็จการศึกษา และได้ประกอบวิชาชีพเวช
กรรมในประเทศนั้น หรือประเทศอ่ืนที่แพทยสภารับรอง รวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีและสิทธิการ
ประกอบวิชาชีพยังมีผลใช้ได้จนถึงวันเริ่มฝึกอบรม 

ค. แสดงหลักฐานรับรองการด ารงจริยธรรม ( Certificate of Good Standing ) จากหน่วยงานที่ออก
ใบอนุญาต มีอายุไม่เกินหกเดือนนับถึงวันที่สมัคร 

ง. หนังสือรับรองการท าการประกันความเสียหายจากการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ที่ท าไว้กับบริษัท
ประกันภัยที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายประเทศไทย ในวงเงินไม่น้อยกว่าหนึ่งแสนบาท 

จ. หนังสือรับรองสุขภาพและหลักฐานการประกันสุขภาพ 
ฉ. หนังสือรับรองว่าผ่านการประเมินความรู้ความสามารถในวิชาชีพเวชกรรม 
ช. หนังสือรับรองว่าผ่านการประเมินความรู้ภาษาไทย 
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คณะอนุกรรมการกลางการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน แพทยสภา 

ซ. หลักฐานการได้รับอนุมัติให้เข้าฝึกอบรมจากผู้บังคับบัญชาสูงสุดของสถาบันนั้น 
ฌ. ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม ยกเว้นกรณีร้องขอการสนับสนุนจากรัฐบาลของประเทศต้นทาง หรือ

รัฐบาลไทย 
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คณะอนุกรรมการกลางการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน แพทยสภา 

หนังสือรายงานผลการคัดเลือกแพทย์วิเทศ ปีการฝึกอบรม 25…………..…  
 
ที่  …./……… 

 
   วันที่ ……… เดือน …………………….. พ.ศ. …………. 

 
 
เรื่อง   รายงานผลการคัดเลือกแพทย์วิเทศที่จะเข้าฝึกอบรม สาขา/อนุสาขา .....................................................

ปีการฝึกอบรม.................... ของ ...................................( ระบุชื่อสถาบัน / โรงพยาบาล ) 
 
เรียน  ประธานราชวิทยาลัย ……………….………………… 
  

สิ่งท่ีส่งมาด้วย  หลักฐานประกอบการรับสมัครแพทย์วิเทศ ตามเงื่อนไขของแพทยสภา 
 

ตามที่ ส านักงานเลขาธิการแพทยสภาได้ประกาศรับสมัครแพทย์วิเทศ ประจ าปีการฝึกอบรม 
25................ ( ระบุชื่อสถาบัน / โรงพยาบาล ) ได้รับอนุมัติให้เป็นสถาบันการฝึกอบรมเพ่ือวุฒิบัตรวิเทศ  
สาขา/อนุสาขา .……………………………และในปีการฝึกอบรม 25………... ได้รับอนุมัติแพทย์วิเทศ สาขา/อนุสาขา 
จ านวน  .............. ต าแหน่ง มีผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรม ดังนี้ 

1.  ชื่อ-สกุล ……………………………………จากประเทศ.......................... ทุนรัฐบาล / อิสระ 
2.  ชื่อ-สกุล ……………………………………จากประเทศ.......................... ทุนรัฐบาล / อิสระ 

 
ทั้งนี้ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของแพทย์ดังกล่าวแล้วพบว่าครบถ้วนตามข้อก าหนดของแพทยสภา   

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป  
 

                                                                       ขอแสดงความนับถือ 
 

 
 
 
 
                                                                   (ลงนามโดยผู้มีอ านาจสูงสุดของหน่วยงาน / สถาบัน) 
 
 
 

 

 

 

 

ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ที่รับผิดชอบในการประสานงาน 
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คณะอนุกรรมการกลางการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน แพทยสภา 

หนังสือรายงานผลการคัดเลือกแพทย์วิเทศ ปีการฝึกอบรม 25……..…   
 

ที่  ……./……… 
 

   วันที่ …………… เดือน …………………….. พ.ศ. …………. 
 
เรื่อง   รายงานผลการคัดเลือกแพทย์วิเทศที่จะเข้าฝึกอบรม สาขา/อนุสาขา ......................................................

ปีการฝึกอบรม............................. ของราชวิทยาลัย ……………….………………… 
 

เรียน   เลขาธิการแพทยสภา 
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย  หลักฐานประกอบการรับสมัครแพทย์วิเทศ ตามเงื่อนไขของแพทยสภา 
 

ตามที่ส านักงานเลขาธิการแพทยสภา ได้ประกาศรับสมัครแพทย์วิเทศ ประจ าปีการฝึกอบรม 
25..................... ราชวิทยาลัย……………....………………… ได้รับอนุมัติให้ฝึกอบรมเพ่ือวุฒิบัตรวิเทศ สาขา/อนุ
สาขา.………………………และในปีการฝึกอบรม 25…………….ได้รับอนุมัติแพทย์วิเทศ สาขา / อนุสาขา จ านวน
.................ต าแหน่ง มีผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรม ดังนี้ 

สถาบันฝึกอบรม / โรงพยาบาล……………………….……………………….. 
๑. ชื่อ - สกุล ………………………………… จากประเทศ .......................... ทุนรัฐบาล / อิสระ 
๒. ชื่อ - สกุล ………………………..………. จากประเทศ .......................... ทุนรัฐบาล / อิสระ 

สถาบันฝึกอบรม / โรงพยาบาล ……………………………………………….. 
๑. ชื่อ - สกุล ………………………………… จากประเทศ .......................... ทุนรัฐบาล / อิสระ 
๒. ชื่อ - สกุล ………………………..………. จากประเทศ .......................... ทุนรัฐบาล / อิสระ 

 
ทั้งนี้ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของแพทย์ดังกล่าวแล้วพบว่าครบถ้วนตามข้อก าหนดของแพทยสภา      

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 
                                                          ขอแสดงความนับถือ 

 
 
 
 
 
 
                                                                (ลงนามโดยประธานราชวิทยาลัย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ที่รับผิดชอบในการประสานงาน 
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คณะอนุกรรมการกลางการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน แพทยสภา 

แนวก าหนดการกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับงานบริหารการฝึกอบรมแพทย์วิเทศ ประจ าปีการฝึกอบรม 
 
 

กรกฎาคม เริ่มการฝึกอบรมแพทย์วิเทศ ตามระบบแพทย์ประจ าบ้านสาขา / อนุสาขาต่าง ๆ 
กรกฎาคม ราชวิทยาลัย รับแจ้งชื่อแพทย์วิเทศ สาขา/อนุสาขาต่าง ๆ ที่รับผิดชอบทุกชั้นปีจากสถาบัน

ฝึกอบรมทุกแห่ง แล้วรวบรวมส่งให้แพทยสภา  และแจ้งสถาบันให้ตรวจสอบข้อมูลศักยภาพ
และจ านวนแพทย์วิเทศที่จะขอรับประจ าปีการฝึกอบรม 

สิงหาคม สถาบันฝึกอบรมแจ้งจ านวนแพทย์วิเทศที่จะขอรับประจ าปีการฝึกอบรม แก่ราชวิทยาลัย  
กันยายน ราชวิทยาลัย ตรวจสอบจ านวนแพทย์วิเทศที่สถาบันแจ้งจะขอรับประจ าปีการฝึกอบรมไม่ให้

เกินศักยภาพการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านของสถาบันและเสนอต่อแพทยสภา 
ตุลาคม ประชุมคณะอนุกรรมการกลางฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน สรุปจ านวนต าแหน่งแพทย์วิเทศ 

ที่จะรับในรอบปีการฝึกอบรม  
พฤศจิกายน – 

ธันวาคม 
สถาบันรับสมัครแพทย์วิเทศ และด าเนินการคัดเลือก และตรวจสอบตามเงื่อนไข ของ 
แพทยสภา และส่งรายชื่อผู้รับการคัดเลือก พร้อมหลักฐานให้ราชวิทยาลัย   

มกราคม ราชวิทยาลัย แจ้งผลการคัดเลือก ส่งรายชื่อผู้รับการคัดเลือก และตรวจสอบหลักฐาน ส่งให้
แพทยสภา  

กุมภาพันธ์ ประชุมคณะอนุกรรมการกลางการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน เพ่ือเสนอคณะกรรมการ 
แพทยสภาอนุมัติผลการคัดเลือกและประกาศผลการคัดเลือก  

มีนาคม ประชุมคณะกรรมการแพทยสภาอนุมัติผลการคัดเลือกและประกาศผลการคัดเลือก พร้อม
อนุมัติออกใบอนุญาตชั่วคราวเป็นรายปี 

เมษายน - 
มิถุนายน 

สถาบัน / ราชวิทยาลัย เสนอขอรับแพทย์วิเทศ เพ่ิมเติมในกรณีที่มีต าแหน่งว่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก 



  แนวทางการด าเนินงานเกีย่วกับการรับแพทย์วิเทศเพื่อการฝึกอบรม ฉบับ พ.ศ. 256๒        19 

คณะอนุกรรมการกลางการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน แพทยสภา 

 
ผนวก (ก) ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกวุฒิบัตรวิเทศ  พ.ศ.๒๕๖๐ 

ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม   พ.ศ. ๒๕๖๐    
 

 
 



  แนวทางการด าเนินงานเกีย่วกับการรับแพทย์วิเทศเพื่อการฝึกอบรม ฉบับ พ.ศ. 256๒        20 

คณะอนุกรรมการกลางการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน แพทยสภา 
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คณะอนุกรรมการกลางการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน แพทยสภา 

 
 

 



  แนวทางการด าเนินงานเกีย่วกับการรับแพทย์วิเทศเพื่อการฝึกอบรม ฉบับ พ.ศ. 256๒        22 

คณะอนุกรรมการกลางการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน แพทยสภา 

ผนวก (ข)  ประกาศแพทยสภาที่ ๑๓๔/๒๕๖๐ เรื่อง ระเบียบการรับแพทย์วิเทศเพ่ือการฝึกอบรม  พ.ศ. ๒๕๖๐
ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

 

 
 



  แนวทางการด าเนินงานเกีย่วกับการรับแพทย์วิเทศเพื่อการฝึกอบรม ฉบับ พ.ศ. 256๒        23 

คณะอนุกรรมการกลางการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน แพทยสภา 

 
 
 



  แนวทางการด าเนินงานเกีย่วกับการรับแพทย์วิเทศเพื่อการฝึกอบรม ฉบับ พ.ศ. 256๒        24 

คณะอนุกรรมการกลางการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน แพทยสภา 

ผนวก (ค)  ประกาศแพทยสภาที่ ............................... เรื่อง ใบวุฒิบัตรวิเทศของแพทยสภา  

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



  แนวทางการด าเนินงานเกีย่วกับการรับแพทย์วิเทศเพื่อการฝึกอบรม ฉบับ พ.ศ. 256๒        25 

คณะอนุกรรมการกลางการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน แพทยสภา 

ผนวก (ง) หนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพเวชกรรมชั่วคราวส าหรับแพทย์วิเทศ 
           ภาษาไทย 
 
 

เลขที่ .... / ....               หนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพเวชกรรมชั่วคราว 
    ส าหรับแพทย์วิเทศ  

 

      อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 8 (6) และมาตรา 26 (3)  

      แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525   

    โดยอนุมัติของคณะกรรมการแพทยสภา ให้ออกหนังสือรับรอง 

 

       นายแพทย์/แพทย์หญิง .....................................   สัญชาติ................... 
 

ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากประเทศ ...................  ใบอนุญาตเลขท่ี ........... 

 เป็นผู้มีสิทธิประกอบวิชาชีพเวชกรรมในฐานะแพทย์วิเทศ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจ า
บ้าน เพ่ือเป็นผู้มีความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  สาขา ........................ ............... .  
ณ........................... ตามแผนการฝึกอบรม ตามเงื่อนไขดังนี้ 

1.  ให้ท าการประกอบวิชาชีพเวชกรรมเฉพาะในแผนการฝึกอบรม ภายใต้ความควบคุมของ 
ภาควิชา...........................................คณะ............................................ 
 2. ระยะเวลาที่อนุมัติ ตั้งแต่วันที่  1 กรกฎาคม  ..........  ถึง วันที่ 30 มิถุนายน ..........  

            ออกให ้ ณ  วันที่ …………..  เดือน ....................  พ.ศ. .......... 

 
          (………………………………………………………………………..) 

             นายกแพทยสภา 
 

       (……………………………………………………) 

       เลขาธิการแพทยสภา 
          

 

 

 

รายละเอียด/ระยะเวลาการต่ออายุหนังสือรับรอง โปรดพลิกด้านหลัง 

รูปถ่าย 



  แนวทางการด าเนินงานเกีย่วกับการรับแพทย์วิเทศเพื่อการฝึกอบรม ฉบับ พ.ศ. 256๒        26 

คณะอนุกรรมการกลางการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน แพทยสภา 

ได้รับการอนุมัติให้ต่ออายุ  
 

  ครั้งที่ 1 วันที่ 1 กรกฎาคม .....  ถึง  วันที่ 30 มิถุนายน  ......... 
 

   .............................................           .............................................  
         (นายกแพทยสภา)          (เลขาธิการแพทยสภา) 
 

    ครั้งที่ 2 วันที่ 1 กรกฎาคม .......  ถึง  วันที่ 30 มิถุนายน  ........ 

 
.............................................           .............................................  

          (นายกแพทยสภา)                  (เลขาธิการแพทยสภา) 
 

    ครั้งที่ 3 วันที่ 1 กรกฎาคม .......  ถึง  วันที่ 30 มิถุนายน  ........ 

 
.............................................           .............................................                  

(นายกแพทยสภา)                  (เลขาธิการแพทยสภา) 
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คณะอนุกรรมการกลางการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน แพทยสภา 

หนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพเวชกรรมชั่วคราวส าหรับแพทย์วิเทศ 
           ภาษาอังกฤษ 
 

Medical License for International Resident 
 

The Medical Council  
Here by issues the temporary medical license to 

 

 
Dr. ……………………………………. Nationality……………. 

medical practitioner license No. …… from …………issued on ………….  
      
      Who has the rights to practice medicine as an international resident in the specialty of ……………..…….. 
at ……………..………………………..   
 
       Under the following conditions 
 

1. The rights to practice medicine as an international resident under supervision of the 
Department of …………………………, Faculty / Institution………………… 

 
2. The license is valid from ………………….. to ………………….. 

 
                                      Issued on the ……………………………….. 

 
 

 
 
                                                         ……..signed ……… 

 

                                                                       President 
 

                                                              The Medical Council of Thailand 


