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ประกาศราชวิทยาลยัอายุรแพทย์แหง่ประเทศไทย 
ที่  ฝึกอบรมและสอบ 06/2562 

เร่ือง การรับสมัครแพทย์ประจําบ้านและการขอข้ึนทะเบียนแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฏิบัติงาน 
เพื่อการสอบวฒุิบัตรฯ ประจําปีการฝึกอบรม 2563 

-------------------------------------------------------- 
ตามที่แพทยสภากําหนดให้มีการรับสมัครแพทย์ประจําบ้านและการขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทนุปฏิบัติงานเพือ่การ

สอบวุฒิบัตรฯ ประจําปีการฝึกอบรม 2563 แล้วนั้น  เพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการดงักล่าวของแพทยสภา ราชวิทยาลัย
อายุรแพทย์แหง่ประเทศไทย จึงกําหนดการรบัสมัครแพทย์ประจําบ้านสาขาต่างๆ ทางอายุรศาสตร์ ซึ่งอยู่ในการกํากับดูแล
ของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ประจําปีการฝึกอบรม 2563 ดงัต่อไปนี ้
1. ประเภทสาขาและคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครแพทย์ประจําบ้านสาขาต่างๆ ทางอายุรศาสตร์ กําหนดตามประกาศ

แพทยสภา ที่ 94/2562 เรื่อง การกําหนดประเภทสาขาและคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครแพทย์ประจําบ้านสาขาประเภท
ที่ 1 ประเภทที่ 2 และประเภทที่ 3 ประจําปีการฝึกอบรม 2563  โดยตอ้งไดร้ับอนุมัติจากหน่วยงานต้นสังกดัให้เข้ารับ
การฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านสาขา/อนุสาขาทางอายุรศาสตร์ (กรณีสมัครโดยมีต้นสังกดัจากหน่วยงานของรัฐ) หรือ
ปลอดภาระจากหน่วยงานของรฐั (กรณีสมัครโดยไม่มีต้นสังกัดจากหน่วยงานของรฐั) ดงัต่อไปนี้  
1.1. สาขาประเภทท่ี 1 หมายถงึ สาขาที่แพทยสภาต้องการส่งเสรมิให้มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยผู้เข้ารบัการฝึกอบรม

ไม่จําเป็นต้องปฏิบัติงานชดใช้ทุน แต่ต้องผ่านการปฏิบัตงิานตามโครงการเพ่ิมพูนทกัษะครบถ้วนตามที่แพทยสภากําหนด
ก่อน ดงัน้ันผู้มีสิทธิสมัครเข้ารบัการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจาํบ้านในสาขาประเภทท่ี 1 ต้องมีคุณสมบัติดังตอ่ไปนี้ 

1.1.1. ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชพีเวชกรรมแล้ว 
1.1.2. ผ่านการปฏิบัติงานตามโครงการเพ่ิมพูนทกัษะครบถ้วนแล้ว  
ผู้มีคุณสมบัติดังกล่าวมีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจําบ้านในสาขาต่างๆ ทางอายุรศาสตร์

ที่แพทยสภากําหนดให้เป็นสาขาประเภทที่ 1 ดังต่อไปนี ้
(1) อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา 
(2) อายุรศาสตร์โรคเลือด 

1.2. สาขาประเภทท่ี 2 หมายถงึ สาขาที่ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมจะต้องผ่านการปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ 
ครบถ้วนแล้ว และได้ปฏิบัติงานหรือปฏิบัตงิานชดใช้ทุนตามจํานวนปีที่แพทยสภากําหนด 

1.2.1. สาขาต่างๆ ทางอายรุศาสตร์ทีแ่พทยสภากําหนดให้เป็นสาขาประเภทที ่ 2 ซึง่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมและผ่านการปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทกัษะครบถ้วนแล้ว และมีต้นสังกัดจากหน่วยงานของรัฐ มีสิทธิ
สมัครเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านไดใ้นสาขาดงัต่อไปน้ี 

(1) ประสาทวิทยา 
(2) อายุรศาสตร ์

1.2.2. สาขาต่างๆ ทางอายรุศาสตร์ทีแ่พทยสภากําหนดให้เป็นสาขาประเภทที ่ 2 ซึง่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมและผ่านการปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทกัษะครบถ้วนแล้ว รวมทั้งไดป้ฏิบัติงาน/ปฏิบัติงานชดใช้ทุน
เพิ่มอีก 2 ปีแล้ว (ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี) มีสิทธิสมัครเข้ารับการ
ฝึกอบรมแพทยป์ระจําบ้านได้ในสาขาดังตอ่ไปนี้ 
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(1) สาขาตามข้อ 1.2.1 ในกรณทีี่ไมม่ีต้นสังกัดจากหน่วยงานของรฐั 
(2) ตจวิทยา 

1.3. สาขาประเภทที่ 3 หมายถึง อนุสาขาที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องผ่านการฝึกอบรมหรือได้รับหนังสืออนุมัติหรือ
วุฒิบัตรฯ หรอืเป็นผู้มีสิทธิเขา้สอบเพื่อหนงัสืออนุมัติและวุฒิบัตรฯ ในสาขาที่เป็นสาขาหลักก่อนแล้ว มีสาขาต่างๆ ทาง
อายุรศาสตรท์ี่แพทยสภากําหนดให้เป็นสาขาประเภทที่ 3 ซึ่งผู้มีคุณสมบัติดังกล่าวสิทธสิมัครเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์
ประจําบ้านได้ในอนุสาขาดงัต่อไปน้ี 

(1) โภชนศาสตร์คลินิก 
(2) เวชบําบัดวกิฤต 
(3) เวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา 
(4) อายุรศาสตรก์ารนอนหลับ 
(5) อายุรศาสตร์ผู้สูงอาย ุ
(6) อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติซัม่ 
(7) อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ทอ่และเมแทบอลิซึม 
(8) อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ 
(9) อายุรศาสตร์โรคไต 
(10) อายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินกิ 
(11) อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ 
(12) อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร 
(13) อายุรศาสตร์โรคหัวใจ 
(14) (เข้าปี 2) อายุรศาสตร์โรคเลือด 
(15) (เข้าปี 2) ประสาทวิทยา 
(16) (เข้าปี 2) ตจวทิยา 
(17) (เข้าปี 3) อายุรศาสตร์มะเร็งวทิยา 

ทั้งน้ีมีเงื่อนไขและข้อจํากัดกรณีแพทย์ประจําบ้านปีสุดท้ายซึง่ประสงค์จะสมคัรสาขาประเภทที่ 3 จะต้องปลอดภาระ
จากหน่วยงานของรัฐ หรือได้รบัอนุมัติจากหน่วยงานของรัฐต้นสังกัดให้เข้ารบัการฝึกอบรมต่อได้ทันทีหลังสําเร็จการฝึกอบรม 
โดยให้ยื่นคําขอต่อราชวทิยาลัยเพื่อพิจารณาใหส้มัครได้ 

1.4. ผู้มีสิทธิ์ขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใชทุ้น/แพทยป์ฏิบตัิงานเพ่ือการสอบวุฒิบตัรฯ ได้แก ่ แพทย์ซึง่จะเขา้ปฏิบัติงาน
ประจําสาขาประเภทที่ 1 และ 2 ตามข้อ 1.1 และ 1.2 เพื่อการสอบวุฒิบัตรฯ ในโครงการจดัสรรแพทย์ชดใช้ทุนซึง่
ปฏิบัติงานประจําสาขาในสถาบันฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานประจําสาขาในโรงพยาบาลที่เป็นศูนย์แพทยศาสตร์คลินิกของ
กระทรวงสาธารณสุขที่แพทยสภารับรอง เท่านั้น   

 
2. กําหนดเวลาการรับสมัคร:  

2.1. การรับสมัครแพทย์ประจําบ้าน (แผน ก): วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2562 
2.2. การขอขึ้นทะเบยีนแพทยใ์ช้ทุนปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบตัรฯ (แผน ข): ภายในวันที ่30 กนัยายน 2562 

 
3. จํานวนตําแหน่งแพทย์ประจําบ้าน/สถาบันฝึกอบรมที่เปิดรับสมัคร แต่ละสาขา/อนุสาขา ในปีการฝึกอบรม 2563 เป็นไป

ตามที่แพทยสภาประกาศ 
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4. เงื่อนไขและวิธกีารสมัคร/ขอขึ้นทะเบียน 
4.1. การสมัครแพทย์ประจําบ้าน (แผน ก) 

4.1.1. ใบสมัครและเอกสารหลักฐานที่ต้องยืน่ในการสมัคร: ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครพรอ้มเอกสารหลักฐานในการ
สมัครดังต่อไปนี ้

(1) ใบสมัคร: กรอกข้อมูลด้วยตนเองทาง website: http://www.tmc.or.th/tcgme โดยระบสุถาบัน
ฝึกอบรมที่ต้องการเลือกไม่เกิน 3 แห่ง แล้วพิมพ์ลงกระดาษเพือ่ลงนาม พรอ้มติดรูปถ่ายหน้าตรงในกรอบที่กาํหนด (ขนาด 
2 นิ้ว) ถ่ายไม่เกนิ 6 เดือน จํานวน 1 รูป 

(2) สําเนาบัตรประชาชน 
(3) สําเนาใบเปล่ียนชื่อ-สกุล/ใบทะเบียนสมรส (เฉพาะในกรณีทีเ่ปล่ียนช่ือ-สกุล)  
(4) สําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
(5) สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือหนงัสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบ

วิชาชีพเวชกรรม  
(6) สําเนาประกาศนียบัตรหรือหนงัสือรับรองเป็นผู้ผ่านโครงการเพิ่มพูนทกัษะ  
(7) หนังสือจากต้นสังกัดลงนามโดยผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานต้นสังกัด อนุมัติให้เข้าฝึกอบรม

และรับรองว่าจะทําสัญญาเม่ือได้รับการคัดเลือกแล้ว (เฉพาะผู้สมัครที่มีต้นสังกัดส่งฝึกอบรม) โดยใช้แบบหนงัสือรับรองต้น
สังกัดตามแบบที่กําหนด ยกเว้นผู้ได้รับการคัดเลือกให้รับตน้สังกัดเพื่อเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจําบา้นของสํานกังาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

(8) สําเนาหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตร หรือหนังสือรบัรองการปฏิบตัิงานเป็นแพทย์ประจําบ้าน หรือการ
ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบตัรฯ ในส่วนภูมภิาคชั้นปีสุดท้าย เฉพาะในกรณีสมัครเข้ารับการฝึกอบรมในสาขาประเภทที่ 3 
ตามข้อ 1.3 

(9) หนังสือรับรอง/แนะนําผู้สมัครจากผู้บังคับบัญชาที่กํากับดูแลการปฏิบัติงานโดยตรงในปัจจุบัน และ/หรือ  
-  อาจารย์โรงเรียนแพทย์ที่ผู้สมัครศึกษา  
-  อาจารย์หวัหน้ากลุ่มงานอายรุกรรมของสถาบันฝึกอบรมเพิม่พูนทกัษะ/ปฏิบัติงานชดใช้ทุน 
-  หวัหน้าภาควชิาของสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้าน กรณสีมัครอนุสาขา 

(10) หนังสือแสดงประวัติส่วนบุคคล การศึกษาฝึกอบรม ผลงานวิชาการ และกิจกรรมพิเศษ (curriculum 
vitae) ของผู้สมัคร  

(11) เอกสารหลักฐานอื่นที่สถาบันฝึกอบรม/สมาคมวิชาชีพกําหนดเพิ่มเติม 

4.1.2. วิธีการสมัครเพือ่ขอรับการคัดเลือกเป็นแพทยป์ระจําบ้าน: จดัทําใบสมัครพรอ้มเอกสารหลักฐานต่างๆ 
ตามข้อ 4.1.1 ในรูปแบบเอกสาร แล้วดําเนินการยืน่ใบสมัครและเอกสารหลักฐานตา่งๆ มีจาํนวนชุดตามที่สาขา/อนุสาขาที่
สมัครกําหนดพร้อมชําระเงินคา่สมัครจํานวน 700 บาท (เจ็ดร้อยบาทถว้น)  ณ สถานที่ที่สาขา/อนสุาขาน้ันประกาศ
กําหนดไวต้ามรายละเอียดและขั้นตอนในผนวกท้ายประกาศน้ี ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 

กรณีส่งเอกสารทางไปรษณยี์ตอ้งส่งภายในวันที ่ 25 ตุลาคม 2562 โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสําคัญ 
พร้อมแนบสําเนาหลักฐานการชําระเงินค่าสมคัรตามวิธกีารทีส่าขา/อนุสาขานั้นประกาศกําหนด  

 
4.2. การขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทนุ/แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อวฒุิบัตรฯ (แผน ข) 

4.2.1. แบบคําขอและเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นในการขอขึ้นทะเบียน: ผู้ขอขึน้ทะเบียนเป็นแพทยใ์ช้ทุน/
แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อวุฒิบัตรฯ ต้องยื่นแบบคําขอพร้อมเอกสารหลักฐานในการขอขึ้นทะเบยีนดังต่อไปนี ้
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(1) แบบคําขอ: ตามที่ได้กรอกข้อมูลไว้แล้วใน website: http://www.tmc.or.th/tcgme แล้วเมื่อ
เดือนกันยายน 2562  ให้แล้วพมิพ์ลงกระดาษเพื่อลงนาม พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงในกรอบทีก่ําหนด (ขนาด 2 นิ้ว) ถ่ายไม่
เกิน 6 เดือน จาํนวน 1 รูป 

(2) เอกสารหลักฐานต่างๆ ตามข้อ 4.1.1(2)-(7) 
4.2.2. วิธีการยื่นคําขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุนปฏิบัติงานเพื่อวุฒบัิตรฯ : จัดทําแบบคําขอพร้อมเอกสาร

หลักฐานต่างๆ ตามขอ้ 4.1.1(2)-(7) ในรปูแบบเอกสาร แล้วยื่นใบสมัครและเอกสารหลักฐานต่างๆ ตามข้อ 4.1.1(2)-(7)  
จํานวน 2 ชุด พร้อมชําระเงนิค่าสมัครจํานวน 700 บาท (เจ็ดร้อยบาทถ้วน)  โดยโอนผ่านบัญชีออมทรัพย ์ชื่อบัญชี 
"ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย" ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่  เลขที่ 043-274623-0  (แนบ
หลักฐานการชําระเงินส่งมาพรอ้มกับแบบคําขอ) ส่งมาที่ สํานักงานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย อาคารเฉลิม
พระบารมี 50 ปี  ชั้น 7  เลขที่ 2  ซอยศูนยว์ิจัย  ถนนเพชรบุรีตดัใหม่  แขวงบางกะปิ  เขตห้วยขวาง  กรงุเทพฯ  10310   
ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 

แพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตรฯ ที่ได้ยืนยันการเข้ารับการฝึกอบรมและกรอกข้อมูลขอขึ้น
ทะเบียนเป็นแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวฒุิบัตรฯ แล้วในเดือนกันยายน 2562 ไม่มีสิทธสิมัครขอรับ
การคัดเลือกเป็นแพทย์ประจําบ้านประจําปีการฝึกอบรม 2563 อีก หากสมัครซ้ํา ให้แพทย์ผูน้ั้นหมดสิทธิทัง้การเป็นแพทย์
ใช้ทุน/แพทย์ปฏิบัติงานเพือ่การสอบวุฒิบัตรฯ และการสมัครขอรับการคัดเลอืกเป็นแพทย์ประจาํบ้านประจําปีการ
ฝึกอบรม 2563 

 
5. การคัดเลือกผู้สมัครเป็นแพทยป์ระจําบ้าน:  

5.1. แพทยสภามีนโยบายให้ราชวิทยาลัยกํากับดูแลให้สถาบันฝึกอบรมพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครโดยให้สิทธิ์แก่ผูส้มัคร
ที่มีต้นสังกัดจากหน่วยงานของรัฐก่อนผู้ไม่มีต้นสังกัด และให้ความสําคัญแก่ผู้ที่ปฏิบัติงาน/ปฏิบัติงานชดใช้ทุนมานาน
กว่ากอ่นตามลําดับต่อไปนี ้

5.1.1. ผู้มีต้นสังกดัจากหน่วยงานของรัฐและปฏิบัตงิาน/ปฏิบัตงิานชดใช้ทุนมาแล้วไม่นอ้ยกว่า 3 ปี หลังจากได้รบั
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม เป็นลําดบัแรก 

5.1.2. ผู้มีต้นสังกดัจากหน่วยงานของรัฐและปฏิบัตงิาน/ปฏิบัตงิานชดใช้ทุนมาแล้วไม่นอ้ยกว่า 2 ปี หลังจากได้รบั
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม เป็นลําดบัถัดจาก 5.1.1 

5.1.3. ผู้มีต้นสังกดัจากหน่วยงานของรัฐและปฏิบัตงิาน/ปฏิบัตงิานชดใช้ทุนมาแล้วไม่นอ้ยกว่า 1 ปี หลังจากได้รบั
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม เป็นลําดบัถัดจาก 5.1.2  

5.2. ราชวทิยาลัยอายุรแพทย์แหง่ประเทศไทย และคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรูค้วามชํานาญในการ
ประกอบวิชาชพีเวชกรรม (อฝส.) สาขา/อนุสาขาต่างๆ จะดาํเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและคุณสมบัติผู้สมัครให้
ถูกตอ้งตามเกณฑ์หลักสูตรฯ ของสาขา/อนุสาขาต่างๆ ทางอายุรศาสตร์นั้นกําหนด  

5.3. กรณกีารดาํเนินการคัดเลือกตาม 5.2 เสร็จแล้ว ยังมตีําแหน่งการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านวา่งอยู ่ ราชวิทยาลัย
อายุรแพทย์แหง่ประเทศไทย จะเปิดรับสมัครและดําเนินการคัดเลือกแพทย์เป็นแพทย์ประจาํบ้านเพิ่มเติม โดยให้ผู้สมัคร
ดําเนินการตามวิธีการในข้อ 4 ทั้งนี้ผู้สมัครมีสิทธิเลือกสาขา/อนุสาขาและสถาบันฝึกอบรมท่ีมีตําแหน่งว่าง แตกต่างจากการ
สมัครในรอบแรกก็ได ้

5.4. กระบวนการสอบ/สัมภาษณ์เพือ่คัดเลือกแพทย์ผู้สมัครเป็นแพทย์ประจําบ้านสาขา/อนุสาขาตา่งๆ ใหเ้ป็นไปตาม
เกณฑ์ที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (อฝส.) สาขา/อนุสาขา
ต่างๆ กําหนดร่วมกับสถาบันฝึกอบรม ซึ่งจะตอ้งดําเนินการให้แล้วเสร็จและส่งใหร้าชวิทยาลัยอายุรแพทยแ์ห่งประเทศไทย
ภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2562 
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6. การแจ้งผลการคัดเลือกและการยืนยันขอข้ึนทะเบียนเป็นแพทย์ประจําบ้าน 
6.1. ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยจะรวบรวมรายช่ือแพทย์ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจําบ้าน/

แพทย์ใช้ทุนปฏิบัติงานเพื่อวุฒิบัตรฯ ทุกสาขา/อนุสาขาที่กํากับดูแลปีการฝึกอบรม 2563 จากสถาบันฝึกอบรมทกุแห่ง และ
ส่งไปยังแพทยสภา ภายในวันที ่16 มกราคม 2563 

6.2. กรณีมตีําแหน่งแพทย์ประจําบา้นว่างจากการสละสิทธิ์หรือเหตุอื่นใด ราชวทิยาลัยอายรุแพทย์แหง่ประเทศไทย
ร่วมกับคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (อฝส.) สาขา/อนุสาขา
ต่างๆ และสถาบันฝึกอบรม จะดําเนินการคัดเลือกแพทย์ซึ่งไม่ได้รับการคัดเลือกตามขอ้ 6.1 จากรายช่ือผู้สมัครอันดับ
สํารองสาขาน้ันๆ ของสถาบันอื่นหรือสาขาอืน่ โดยได้รับความยินยอมจากผู้สมัครนั้น ส่งให้แพทยสภาภายในวันที่ 17 
กุมภาพันธ์ 2563 

 
7. กําหนดการประกาศผล การรายงานตัว และการเร่ิมฝึกอบรม:  

7.1. แพทยสภาจะประกาศผลการขึ้นทะเบียนเป็นแพทยป์ระจําบ้านและแพทย์ปฏิบัติงานเพื่อวุฒิบัตรฯ ประจําปีการ
ฝึกอบรม 2563 รอบที่ 1 ภายในเดือนมีนาคม 2563 

ในกรณีที่แพทยสภาตรวจสอบพบว่าผู้ได้รับการคัดเลือกจากราชวิทยาลัยขาดคุณสมบัติในการเข้ารับการฝึกอบรมข้อใด 
แพทยสภาจะไม่ประกาศผลการขึ้นทะเบียนเป็นแพทย์ประจําบ้านและแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อวุฒิบัตรฯ ประจําปี
การฝึกอบรม 2563 และผู้ไม่ได้รับการประกาศผลดังกล่าวจะไม่มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมในปกีารฝึกอบรม 2563 

7.2. ให้แพทย์ผู้ได้รับการประกาศผลการขึ้นทะเบียนตาม 7.1 นําหนังสือแจ้งผลการขึ้นทะเบียนซ่ึงดาวโหลดไดจ้าก 
website: http://www.tmc.or.th/tcgme  พร้อมหลักฐานแสดงการทําสัญญากับหน่วยงานต้นสังกัด (กรณีมีต้นสังกัดจาก
หน่วยงานของรัฐ) หรือหลักฐานแสดงการปลอดภาระการชดใช้ทุนหรือภาระอ่ืนกับหน่วยงานของรัฐแล้ว (กรณอีิสระ) ไปยื่น
ต่อสถาบันฝึกอบรมตามระยะเวลาที่กําหนดในหนังสือแจ้งผลดังกล่าว และต้องรายงานตวัเขา้รับการฝึกอบรม ณ สถาบัน
ฝึกอบรม และเริ่มการฝึกอบรมภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 

 
8. การจํากัดสิทธิ์ในการสมัครแพทย์ประจําบ้านในกรณีผู้ได้รับการประกาศผลตามข้อ 7.1 แล้วขาดจากการฝึกอบรม  
  ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยจะเสนอให้คณะกรรมการแพทยสภาพิจารณาจํากัดสิทธิ์ในการสมัคร
แพทย์ประจําบา้นในปีการฝึกอบรมถัดไป ในกรณีต่อไปนี ้

8.1. ไม่มารายงานตวั ณ สถาบันฝึกอบรมตามกําหนดเวลาในข้อ 7.2 โดยไม่มีเหตผุลอันสมควร 
8.2. ลาออกจากการฝึกอบรมหลังจากได้รับการประกาศผลการขึ้นทะเบียนตาม 7.1 หรือเข้ารับการฝึกอบรมเป็น

แพทย์ประจําบา้น/ปฏิบัติงานประจําสาขาเพือ่วุฒิบัตรฯ แล้ว โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
8.3. เปล่ียนต้นสังกดัหรือลาออกจากราชการ (ในกรณีที่มตี้นสังกดั) หลังจากไดร้บัการประกาศผลการขึ้นทะเบียน

ตาม 7.1 หรือในระหว่างฝึกอบรม โดยใหถ้ือว่าผู้นั้นส้ินสุดการเป็นแพทย์ประจาํบ้าน นับแต่วันที่การเปล่ียนแปลงนั้นมีผลใช้
บังคับด้วย 

 
9. การเปลี่ยนสาขาหรือย้ายสถาบันฝึกอบรม:  

9.1. แพทย์ประจาํบ้านผู้ได้รบัการประกาศผลการขึ้นทะเบียนตามขอ้ 7.1 หรอืเข้ารับการฝึกอบรมเป็นแพทย์ประจําบ้าน
แล้ว อาจขอเปลี่ยนสาขา/อนสุาขา หรอืยา้ยสถาบันฝึกอบรมได ้โดยต้องไดร้ับความยินยอมจากต้นสังกัด (ในกรณีที่มีต้นสังกดั) 
สถาบนัฝึกอบรมทัง้ 2 ฝ่าย รวมทัง้ไดร้ับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ทกุสาขา และราชวทิยาลัย
ทุกแหง่ทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้ไดร้ับอนุมัติจากคณะอนุกรรมการกลางการฝึกอบรมแพทย์ประจาํบ้าน ตามเงือ่นไขที่คณะกรรมการ
แพทยสภากําหนดไว ้
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9.2. แพทย์ใช้ทุนปฏิบัติงานเพื่อวุฒิบัตรฯ ผู้ได้รับการประกาศผลการขึ้นทะเบียนตามข้อ 7.1 หรือเข้ารับการฝึกอบรม
เป็นแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฏิบัติงานประจําสาขาเพื่อการสอบวุฒิบัตรฯ แล้ว อาจขอเปล่ียนสาขาได้ แต่ย้ายสถานที่ปฏิบัติงาน
ไม่ได้ โดยต้องปฏิบัติตามข้อ 5 แห่งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับแพทย์คู่สัญญาระหว่างชดใช้ทุน รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจาก
คณะอนกุรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ทกุสาขา และราชวทิยาลัยทกุแหง่ทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้ไดร้ับอนุมตัิจากคณะอนกุรรมการ
กลางการฝึกอบรมแพทย์ประจาํบ้าน ตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการแพทยสภากําหนดไว ้

 
10. เงื่อนไขและข้อจํากัด 

10.1. ผู้สมัครทุกคนตอ้งรับผิดชอบตรวจสอบใบสมัคร เอกสาร และคุณสมบัติของตนเองให้ถูกตอ้ง ครบถ้วน หาก
ราชวิทยาลัยหรอืแพทยสภาตรวจพบในภายหลังว่าไม่ถกูต้องหรือไม่ครบถ้วน จะถือว่าการสมัครนั้นเป็นโมฆะแม้ได้ประกาศ
ผลการขึ้นทะเบยีนตาม 7.1 แล้วก็ตาม โดยราชวทิยาลัยอายรุแพทย์แหง่ประเทศไทยจะไม่คืนเงนิค่าสมัครและไม่รับผิดชอบ
ความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น 

10.2. การขึ้นทะเบียนเข้ารับการฝกึอบรมเป็นแพทยป์ระจําบ้านหรือแพทย์ใช้ทนุ/แพทย์ปฏิบัติงานเพือ่การสอบ
วุฒิบัตรฯ ในปีการฝึกอบรม 2563 ถอืเป็นโมฆะ ในกรณีผูไ้ด้รับการขึ้นทะเบียนน้ันยังมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนก่อนวัน
เร่ิมฝึกอบรมในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ดังตอ่ไปนี้ 

10.2.1. ไม่ได้มีการทําสัญญากับหนว่ยงานต้นสังกัด (กรณีมีต้นสังกัดจากหน่วยงานของรัฐ) หรือยงัไมป่ลอดภาระ
การชดใช้ทุนหรอืภาระอื่นกับหน่วยงานของรัฐ (กรณีอิสระ) 

10.2.2. ยังไม่ผ่านการปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทกัษะครบถ้วนตามที่แพทยสภากาํหนดกอ่นการเร่ิมฝึกอบรม
ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 หรือยงัไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมก่อนการเริ่มฝึกอบรมในวันที่ 1 กรกฎาคม 
2563 ในกรณีเข้ารับการฝึกอบรมในสาขาที่แพทยสภายกเว้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่ต้องผ่านการปฏิบัติงานตามโครงการ
เพิ่มพูนทักษะ 

10.2.3. ขาดคุณสมบัติอืน่ตามที่แพทยสภาและราชวิทยาลัยและหลักสูตรนั้นกําหนดไว ้
ทั้งน้ีให้ถอืว่า ผูข้าดคุณสมบัติดังกลา่วไม่ได้เข้ารับการฝกึอบรมเป็นแพทย์ประจําบ้านหรือแพทย์ใช้ทุน/แพทย์

ปฏิบัติงานเพือ่การสอบวุฒิบัตรฯ ในปีการฝึกอบรม 2563 
10.3. หน่วยงานของรฐั ให้หมายรวมถึงหนว่ยงานในกํากบัของรัฐ และสภากาชาดไทย รวมทัง้หน่วยงานอื่นและ

องค์กรอื่นที่คณะกรรมการแพทยสภาพิจารณาอนุมัติด้วย 
10.4. การดําเนินการรับสมัคร คัดเลือก ประกาศผล และการดําเนินการอื่นใดในการคัดเลือกแพทย์ประจําบ้านสาขา/

อนุสาขาตา่งๆ ซึ่งมิไดด้ําเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนทีก่ําหนดในประกาศน้ี และตามขอ้บังคับ ประกาศ และนโยบาย
ของแพทยสภา ให้ถือว่าการดําเนินการดังกล่าวนั้นเป็นโมฆะ และกรณีมีหลักฐานเช่ือได้ว่ามีการกระทาํอันจงใจฝ่าฝืน ราช
วิทยาลัยอายุรแพทย์แหง่ประเทศไทยอาจเสนอแพทยสภาให้พจิารณารอนสิทธิ์ในการรับแพทย์ประจําบ้านของสถาบัน
ฝึกอบรมนั้น หรือจํากัดสิทธิ์แพทย์ผู้นั้นในการเข้ารับการฝึกอบรมเป็นแพทย์ประจําบ้านของสถาบันฝึกอบรมนั้น ก็ได้ 

 
จึงประกาศใหท้ราบโดยทัว่กัน 

 
ประกาศ ณ วันที่  30  กันยายน  2562 

 
(ศาสตราจารย์นายแพทย์สมชาย  เอี่ยมออ่ง) 

ประธานราชวทิยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย 
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ผู้สมัคร 

ผนวก ก. สาขา/อนุสาขาต่างๆ ซึ่งผู้สมัครต้องส่งใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่กําหนดในประกาศ     
ข้อ 4.1.1(1)-(8)  ตามขั้นตอนตามที่สาขา/อนุสาขาที่สมัครแนะนํา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ขั้นตอนการรับสมัครแพทย์ประจําบา้นฯ อนุสาขาต่างๆ ปีการฝึกอบรม 2563 

*กรอกข้อมูลการสมัครด้วยตนเองทาง  
website: http://www.tmc.or.th/tcgme 

สมาคมวิชาชีพ 

ส่งใบสมัครพรอ้มเอกสารหลกัฐานต่างๆ
ให้สมาคมฯติดตามเอกสารการสมัครให้

ราชวิทยาลัย
อายุรแพทย์ 

สมาคมฯ รวบรวมใบสมัคร เอกสาร
หลักฐานต่างๆ ให้ครบถ้วน พร้อมส่ง 

สถาบันฝึกอบรมฯ 

ราชวิทยาลัยฯ ส่งรายช่ือและใบสมัคร 
ให้สถาบันฝึกอบรมฯ

สถาบันฝึกอบรมฯ คัดเลือก และทําหนังสือ 
รายงานผลการคัดเลือกให้ราชวิทยาลัยฯ 

แพทยสภา 
ประกาศผลการผลการ
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ข้อมูลการติดต่อ 
 

สาขา/อนุสาขา ข้อมูลติดต่อสมาคมวิชาชีพสาขาต่างๆ เลขท่ีบัญชีสําหรับโอนเงินค่าสมัคร 
ตจวิทยา สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย  

ผู้ประสานงาน : คุณศริลักษณ์  นิเวศานนท์ 
โทรศัพท์  : 02-716-6857        
E-mail  : dermthai@gmail.com 

ชื่อบัญชี “สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย”  
ธ.ไทยพาณิชย์   สาขา รพ.ราชวิถี   
เลขท่ี  051-238933-0 

ประสาทวิทยา สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย 
ผู้ประสานงาน : คุณปราณ ี ธูปพุดซา  
โทรศัพท์  : 02-716-5901        
E-mail  : nstt2004@gmail.com 

ชื่อบัญชี “สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย”  
ธ.ไทยพาณิชย์   สาขา รามาธิบดี   
เลขท่ี  026-294980-4 

โภชนศาสตร์คลนิิก สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดําและทางเดิน
อาหารแห่งประเทศไทย 
ผู้ประสานงาน : คุณกนกอร เรือนเพชร์ 
โทรศัพท์  : 087-0305301      
E-mail  : spentcenter@gmail.com    

ชื่อบัญชี “สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดําและ
ทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย”  

ธ.ไทยพาณิชย์   สาขา ศิริราช  
เลขท่ี  016-434894-2 

เวชบําบัดวิกฤต สมาคมเวชบําบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย 
ผู้ประสานงาน : คุณอมรลักษณ์ กันสิงห์ 
โทรศัพท์  : 02-718-2255, 081-5613017, 
                    083-713-4043      
E-mail  : criticalcarethai@hotmail.com  

ชื่อบัญชี “สมาคมเวชบําบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย” 
ธ.ทหารไทย   สาขา รพ.พระมงกุฎเกล้า    
เลขท่ี  038-2-67132-9 

เวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา สมาคมพิษวิทยาคลินิกแห่งประเทศไทย 
ผู้ประสานงาน : คุณริตราภรณ์  จันเขียว 
โทรศัพท์  : 02-2011084-6 ต่อ 2,096-9156294  
E-mail  : toon.dct@gmail.com 

ชื่อบัญชี “สมาคมพิษวิทยาคลินิก”  
ธ.ไทยพาณิชย์   สาขา รามาธิบดี   
เลขท่ี  026-440803-2 

อายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ 
สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย 
ผู้ประสานงาน : คุณสุรีรัตน์ บัวเขียว 
โทรศัพท์  : 02-419-7196        
E-mail  : sureeratbu@gmail.com 

ชื่อบัญชี “นางสาววราลักษณ์ ศรีนนท์ประเสริฐ 
และ/หรือ นายวีรศักด์ิ เมืองไพศาล และ/
หรือ นางสาว อรพิชญา ไกรฤทธิ์”  

ธ.ไทยพาณิชย์   สาขา ศิริราช  
เลขท่ี  016-450018-8 

อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย 
ผู้ประสานงาน : คุณจิตรลดา ตันมาลาภรณ์ 
โทรศัพท์  : 02-718-1537, 089-9302646        
E-mail  : tsco.onco@gmail.com 

ชื่อบัญชี “มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย”  
ธ.ไทยพาณิชย์   สาขา ศิริราช    
เลขท่ี  016-285787-2 

อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติซ่ัม สมาคมรูมาติสซ่ัมแห่งประเทศไทย 
ผู้ประสานงาน : คุณสุจินดา  ใจใส 
โทรศัพท์  : 02-716-6524, 081-658-1524      
E-mail  : toojaisai@yahoo.co.uk 

ชื่อบัญชี “สมาคมรูมาติสซ่ัมแห่งประเทศไทย”  
ธ.กรุงไทย   สาขา 41 (เพรชบุรีตัดใหม่)     
เลขท่ี  041-0-08058-6 
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สาขา/อนุสาขา ข้อมูลติดต่อสมาคมวิชาชีพสาขาต่างๆ เลขท่ีบัญชีสําหรับโอนเงินค่าสมัคร 
อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและ  
เมแทบบอลิซึม 

สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย 
ผู้ประสานงาน : คุณธีระนันท์ บุญรอด 
โทรศัพท์  : 02-716-6337   
E-mail  : webmaster@thaiendocrine.org 

ชื่อบัญชี “สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย”  
ธ.ไทยพาณิชย์   สาขา ศิริราช    
เลขท่ี  016-285763-6 

อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย 
ผู้ประสานงาน : คุณธนัญชกร คลา้ยอุไร 
โทรศัพท์  : 02-716-6874  
E-mail  : annytk.idat@gmail.com  

ชื่อบัญชี “สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย”  
ธ.ไทยพาณิชย์   สาขา สภากาชาดไทย      
เลขท่ี  045-596211-6 

อายุรศาสตร์โรคไต สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย 
ผู้ประสานงาน : คุณภัทราวรรณ  อินเจริญ 
โทรศัพท์  : 02-716-6091, 02-716-7450,  
  02-718-1898 
E-mail  : kidney@loxinfo.co.th 

ชื่อบัญชี "สมาคมโรคไตเเห่งประเทศไทย"  
ธ.ไทยพาณิชย์ สาขา ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 
เลขท่ี 043-252079-9 

อายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และ
ภูมิคุ้มกันทางคลินิก 

สมาคมโรคภูมิแพ้ โรคหืด และวิทยาภูมิคุ้มกันฯ 
ผู้ประสานงาน : คุณอนัญญา ใจกล้า 
โทรศัพท์  : 089-529-4143               
E-mail  : allergythai@gmail.com 

ชื่อบัญชี “สมาคมโรคภูมิแพ้ โรคหืดและวิทยา
ภูมิคุ้มกันแห่งประเทศไทย”  

ธ.ไทยพาณิชย์   สาขา สภากาชาดไทย 
เลขท่ี  045-581619-5 

อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดิน
อาหาร 

สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย 
ผู้ประสานงาน : คุณพรทิพย์ จิณแพทย์ 
โทรศัพท์  : 02-419-7282 ต่อ 118      
E-mail  : porntip.jinpat@gmail.com 

ชื่อบัญชี “สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่ง
ประเทศไทย”  

ธ.ธนชาติ   สาขา สํานักชิดลม     
เลขท่ี  001-2-12253-9 

อายุรศาสตร์โรคระบบหายใจและ
ภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ 

สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 
ผู้ประสานงาน : คุณพรธิภา  ประสานกุล 
โทรศัพท์  : 08-4559-2190              
E-mail  : thaitst@gmail.com  

ชื่อบัญชี “สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย”     
ธ.ไทยพาณิชย์   สาขา รามาธิบดี     
เลขท่ี 026-252418-3 

อายุรศาสตร์โรคเลือด สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย 
ผู้ประสานงาน : คุณศรีปัญจ์  บ่อทอง 
โทรศัพท์  : 02-716-5977  
E-mail  : umtsh23@gmail.com 

ชื่อบัญชี “สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย”  
ธ.ไทยพาณิชย์   สาขา รามาธิบดี    
เลขท่ี  026-413189-7 

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย 
ผู้ประสานงาน : คุณอาภรณ์  ขมวดทรัพย์ 
โทรศัพท์  : 02-718-0060-4              
E-mail  : thaiheart@hotmail.com 

ชื่อบัญชี “สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย    
ในพระบรมราชูปถัมภ์”  

ธ.กรุงไทย   สาขา ถนนเพชรบุรีตัดใหม่     
เลขท่ี  041-0-031-976 

อายุรศาสตร์การนอนหลับ สมาคมนิทราเวชศาสตร์ 
ผู้ประสานงาน : คุณธนภรณ์  รัตนทากุล 
โทรศัพท์  : 062-4363887, 096-7120005  
E-mail        : tasm.sleep2017@gmail.com 

ชื่อบัญชี “สมาคมนิทราเวชศาสตร์” 
ธ.ไทยพาณิชย์  สาขา  สภากาชาดไทย 
เลขท่ี  045-304676-0 
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ผนวก ข.  กําหนดการรับสมคัรแพทย์ประจาํบ้านสาขาอายุรศาสตร ์ ประจําปีการฝึกอบรม 2563  

 ขั้นตอนการสมัคร รอบที ่1 
1. จัดทําใบสมัครระบุสถาบันฝึกอบรมที่ตอ้งการเลือกไม่เกิน 3 แห่ง  และเอกสารหลกัฐานต่างๆ ตามประกาศฯ ขอ้ 

4.1.1(1)-(7)  โดยมีจํานวนชุดตามสถาบันที่ต้องการสมัคร และเพิ่มอีก 1 ชดุ    
2. ชําระเงินค่าสมคัรจํานวน 700 บาท (เจ็ดร้อยบาทถ้วน) โดยโอนผ่านบัญชีออมทรัพย ์ชื่อบัญชี "ราชวทิยาลัยอายรุ

แพทย์แห่งประเทศไทย" ธนาคารไทยพาณิชย ์ สาขาถนนเพชรบุรีตดัใหม ่ เลขที่ 043-274623-0 (แนบหลักฐานการ
ชําระเงินส่งมาพร้อมกับใบสมัคร) 

3. ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการชําระเงินมาที่ สํานักงานราชวิทยาลยัอายุรแพทย์แหง่ประเทศไทย อาคารเฉลิมพระ
บารมี 50 ปี  ชั้น 7  เลขที่ 2 ซอยศูนย์วจิัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310  
ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562  (กรณีส่งทางไปรษณีย์ต้องส่งภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2562 โดยถือวันประทับตรา
ไปรษณีย์เป็นสําคัญ) 

4. เอกสารหลักฐานต่างๆ ตามประกาศฯ ข้อ 4.1.1(9)-(11)  ให้นาํส่งตรงยังสถาบันฝึกอบรมที่เลือกไว้  
 
 ขั้นตอนการคัดเลือก รอบที ่1 คร้ังที ่1  
1. ราชวิทยาลัยฯ ประกาศรายช่ือผู้ส่งใบสมัครขอเข้ารับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจําบ้านรอบที่ 1 ครั้งที่ 1 ทาง website: 

www.rcpt.org ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 
2. สถาบันสอบ/สัมภาษณ์ รอบที ่1 ครั้งที่ 1 

2.1. สถาบนัฝึกอบรมแต่ละแหง่สอบ/สัมภาษณ์ผู้สมคัรอนัดับที่ 1 ในสถาบันนั้น พรอ้มกนัในวนัที่ 25 พฤศจกิายน 2562 
2.2. สถาบนัฝึกอบรมแต่ละแหง่สอบ/สัมภาษณ์ผู้สมคัรอนัดับที่ 2 ในสถาบันนั้น พรอ้มกนัในวนัที่ 27 พฤศจกิายน 2562 
2.3. สถาบนัฝึกอบรมแตล่ะแหง่สอบ/สัมภาษณ์ผู้สมคัรอนัดับที่ 3 ในสถาบันนั้น พรอ้มกนัในวนัที่ 29 พฤศจกิายน 2562 

ทั้งน้ีสถาบันฝึกอบรมแจ้งให้ผู้เข้ารับการสอบ/สัมภาษณ์ทราบว่าได้รับคัดเลือกหรือไม่ในวันสอบ/สัมภาษณ์ 
แต่ละวัน เพื่อที่ผู้สมัครจะได้ไม่ต้องไปสอบ/สัมภาษณ์ในอันดับต่อไปในกรณีถ้าได้รับเลือกแล้ว และสถาบันมีสิทธิที่
จะไม่ดําเนินการสอบ/สัมภาษณ์ผู้สมัครอันดับที่ 2 - 3 ในกรณีที่ได้รับผูส้มัครในอันดับที่ 1 - 2 ครบตามตําแหน่งแลว้ 
และส่งผลผู้สมัครที่ไดร้ับคัดเลือกไปยงัราชวทิยาลัยอายุรแพทย์ฯ ภายในวันที่ 29 พฤศจกิายน 2562 

 
ขั้นตอนการสมัคร รอบที ่1 คร้ังที่ 2 
1. ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ ประกาศตําแหน่งที่ยังว่างอยู่ของสถาบันฝึกอบรมแต่ละแห่ง  ทาง website: www.rcpt.org 

ในวันที่ 3 ธันวาคม 2562 
2. ผู้สมัครยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบขอเข้ารับการคัดเลือกรอบที ่1 ครัง้ที่ 2 โดยระบุสถาบันฝึกอบรมที่

ต้องการเลือก 1 - 3 แห่ง ส่งที่ราชวิทยาลัยอายรุแพทยฯ์ ตั้งแตว่ันที่ 3 - 9 ธันวาคม 2562   
 
ขั้นตอนการคัดเลือก รอบที ่1 คร้ังที ่2  
1. ราชวิทยาลัยฯ ประกาศรายช่ือผู้ส่งใบสมัครขอเข้ารับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจําบ้านรอบที่ 1 ครั้งที่ 2 ทาง website: 

www.rcpt.org ในวันที่ 11 ธันวาคม 2562 
2. สถาบันสอบ/สัมภาษณ์ รอบที ่1 ครั้งที่ 2 

2.1. สถาบนัฝึกอบรมแต่ละแหง่สอบ/สัมภาษณ์ผู้สมคัรอนัดับที่ 1 ในสถาบันนั้น พรอ้มกนัในวนัที่ 16 ธนัวาคม 2562 
2.2. สถาบนัฝึกอบรมแต่ละแหง่สอบ/สัมภาษณ์ผู้สมคัรอนัดับที่ 2 ในสถาบันนั้น พรอ้มกนัในวนัที่ 18 ธนัวาคม 2562 
2.3. สถาบันฝึกอบรมแต่ละแหง่สอบ/สัมภาษณ์ผู้สมัครอันดับที่ 3 ในสถาบันนั้น พร้อมกันในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 
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ทั้งนี้สถาบันฝึกอบรมแจ้งให้ผู้เข้ารับการสอบ/สัมภาษณ์ทราบว่าได้รับคัดเลือกหรือไม่ในวันสอบ/สัมภาษณ์
แต่ละวัน เพือ่ที่ผู้สมัครจะได้ไม่ต้องไปสอบ/สัมภาษณ์ในอันดบัต่อไปในกรณีถ้าได้รับเลือกแล้ว และสถาบันมีสิทธิที่จะ
ไม่ดําเนินการสัมภาษณ์ผู้สมัครอันดับที่ 2 - 3 ในกรณีที่ได้รับผู้สมัครในอันดบัที่ 1 - 2 ครบตามตําแหน่งแล้ว และส่งผล
ผู้สมัครที่ได้รับคัดเลือกไปยงัราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 

 
ขั้นตอนการสมัครและคัดเลือก หลงัรอบที ่1 คร้ังที ่2  

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ ประกาศตําแหน่งที่ยงัว่างอยู่ของสถาบันฝึกอบรมแตล่ะแห่ง ทาง website: www.rcpt.org 
ให้ผู้สมัครตดิตอ่ไปยงัสถาบันนั้นโดยตรง  และสถาบันส่งผลผู้สมัครที่ไดร้ับคัดเลือกมายังราชวทิยาลัยอายรุแพทย์ฯ  
 
กําหนดประกาศผล และการรายงานตัว 
1. หลังกระบวนการคัดเลือกแพทย์ผู้สมัครเป็นแพทย์ประจําบ้านแล้วเสร็จ  สถาบันฝึกอบรมส่งหนังสือตามแบบรายงาน

ผลการคัดเลือกแพทย์เข้ารับการฝึกอบรม (ลงนามโดยคณบดี/ผู้บริหารสูงสุดของสถาบันฝึกอบรมนั้น)  แจ้งรายชื่อ
แพทย์ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจําบ้านและแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อวุฒิบัตรฯ มายังราชวิทยาลัยฯ 
ภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เพื่อรวบรวมส่งแพทยสภา 

2. แพทยสภาจะประกาศผลการขึ้นทะเบียนเป็นแพทย์ประจําบ้านและแพทย์ปฏิบัตงิานเพือ่วุฒิบตัรฯ ประจาํปกีารฝึกอบรม 
2563 รอบที่ 1 ภายในเดือนมีนาคม 2563  

3. ให้แพทย์ผู้ได้รับการประกาศผลการขึ้นทะเบียน นําหนังสือแจ้งผลการขึ้นทะเบียนซึ่งดาวโหลดได้จาก website: 
http://www.tmc.or.th/tcgme พร้อมหลักฐานแสดงการทําสัญญากับหน่วยงานต้นสังกัด ไปยื่นต่อสถาบันฝึกอบรม
ตามระยะเวลาที่กําหนดในหนังสือแจ้งผลดังกล่าว และต้องรายงานตัวเข้ารับการฝึกอบรม ณ สถาบันฝึกอบรม และ
เริ่มการฝึกอบรมภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 

 
ปัจจุบันมีตําแหน่งแพทย์ประจาํบ้านสาขาอายรุศาสตร์ตามสถาบันฝึกอบรมตา่งๆ ดงัต่อไปนี ้

สถาบัน ตําแหน่ง 
คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล 31 
คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล ร่วมกับ สถาบันร่วมฝึกอบรม  

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า 4 
โรงพยาบาลอดุรธานี 4 
โรงพยาบาลราชบุร ี 4 
โรงพยาบาลสระบุรี 4 
โรงพยาบาลสุรนิทร ์ 4 

คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 29 
คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลัย รว่มกับ สถาบันรว่มฝึกอบรม  

โรงพยาบาลพระปกเกล้า 11 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2 

คณะแพทยศาสตร ์โรงพยาบาลรามาธิบด ี 21 
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกับ สถาบันรว่มฝึกอบรม  

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธาน ี 6 
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ ์ 6 

โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ 19 
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สถาบัน ตําแหน่ง 
โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ ร่วมกับ สถาบันร่วมฝึกอบรม 

โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธาน ี
 
4 

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 18 
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ร่วมกับ สถาบันรว่มฝึกอบรม  

โรงพยาบาลพทุธชินราช 10 
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 4 
โรงพยาบาลค่ายสุรนาร ี 2 
โรงพยาบาลอานันทมหิดล 2 

โรงพยาบาลภูมพิลอดุลยเดช 14 
คณะแพทยศาสตร์วชริพยาบาล  มหาวิทยาลัยนวมิทราธิราช 16 
คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 15 
คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 5 
คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ 17 
คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สถาบันรว่มฝึกอบรม  

โรงพยาบาลลําปาง 2 
โรงพยาบาลเชยีงรายประชานุเคราะห์ 2 

คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ 20 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 16 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ                      4 
โรงพยาบาลหาดใหญ ่ 5 
โรงพยาบาลขอนแก่น 5 
โรงพยาบาลชลบุร ี 7 
โรงพยาบาลเลิดสิน 6 
โรงพยาบาลตํารวจ 7 
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 4 

 
หมายเหต ุ  

สถาบันฝึกอบรมที่มีสถาบันฝึกอบรมสมทบ (ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 แห่ง, โรงพยาบาลรามาธิบดี 1 แห่ง, 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2 แหง่, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2 แหง่ และมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 1 แหง่) จะมีการหมุนเวียน
แพทย์ประจําบา้นแต่ละชั้นปีไปยังสถาบันสมทบตลอดทั้งปี (ประมาณครั้งละ 1 เดือน) 
 
 
 
 
 

 


