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ดรับวุฒิบัตร/ ห
าจารยไมนอยก
านวนอาจารย
คน   หากมีจําน
อยละ 50 ของจํ
อยกวาภาระงา

านวนผูเขารบั
าชวิทยาลัยแพท
าจารย และปริม

ผูเขารับการฝกอ

อาจารยผูใหการ
งานบริการ 

 ผูปวยนอกเว
 ผูปวยในเวช
 ผูปวยในรับป

ยเวชศาสตร

มากที่สุด การฝ
งมีความจําเปน
รฝกอบรมแพท
ประจําบานมาแ
ทยาลัยตางๆ ต
กสูตรครั้งที่ 5 พ
2 เร่ือง เกณ
ขาตางๆ เกณฑ
.ศ. 2552 (2) 
นาญในการประ
าหลักสูตรใหม
ระดับสากล สาม
กไขปญหาดาน
กทั้งเปนการปร

ดฝกอบรม :  
อบรมต้ังแตปก

อาจารยผูใหก

ศาสตรฟนฟูจาก
หนังสืออนุมัติส
วา 5 ป  
ผูใหการฝกอบ
นวนอาจารยผูใ
จํานวนอาจารย
นของจํานวนอ

การฝกอบรม 
ทยเวชศาสตรฟ
มาณงานบริการ

อบรม ช้ันปละ (ค

รฝกอบรม (คน) 

วชศาสตรฟนฟู (ค
ศาสตรฟนฟ ู(ราย
ปรึกษา (คร้ัง/ป) 

ฟนฟูแหงปร

ฝกอบรมแพทย
นตอสังคมปจจบุั
ยประจําบานส
แลว 4 คร้ัง ซึ่ง
ตองจัดใหมีการ
พ.ศ. 2556 ได
ฑหลักสูตรการ
ฑสถาบันฝกอบ
 ขอบังคับแพท
ะกอบวิชาชีพเว
มนี้ มีเปาหมาย
มารถตอบสนอ
นสุขภาพใหแกผ
ะกันคุณภาพก

การศึกษา 2557

การฝกอบรม

กแพทยสภา แล
สาขาเวชศาสต

บรม    สถาบัน
ใหการฝกอบรม
ยทั้งหมด และภ
าจารยผูใหการ

 :  
ฟนฟูแหงประเ
รตามที่กําหนด

คน) 

คร้ัง/ป) 
ย/ป) 

ะเทศไทย 

2 

เวชศาสตรฟน
บันเปนอยางย่ิง
าขาเวชศาสตร
งสอดคลองกับป
ทบทวน /พัฒน
ดอิงตามประกา
รฝกอบรมเปนผู
บรม การขอเป
ทยสภาวาดวยห
วชกรรม พ.ศ. 2
เพื่อปรับเกณฑ
องตอการเปล่ียน
ผูปวย ผูพิการ 
ารศึกษาใหแก

7 เปนตนไป 

 สถาบันฝกอบ
ละอาจารยหัวห
ตรฟนฟูมาแลว

นฝกอบรมจะตอ
มเต็มเวลาไมพ
ภาระงานของอ
รฝกอบรมแบบเ

เทศไทยกําหน
ในตาราง ดังนี ้

1 2 

2 3 

540 1,080 1
60 120 
150 300 

ฟูเพื่อผลิตแพท
 
รฟนฟูไดเร่ิมดํา
ประกาศแพทย
นาหลักสูตรฯเป
ศและขอบังคับ
ผูมีความรูความ
ปนสถาบันฝกอบ
หลักเกณฑการอ
552 
ฑและกระบวนก
นแปลงทั้งในดา
ในระบบสาธา
แพทยที่เขามารั

บรมจะตองมีอ
หนาสถาบันฝก
ไมนอยกวา 5 

องจัดใหมีอาจา
พอ อาจจัดใหมี
อาจารยแบบไม
เต็มเวลาท่ีขาดไ

ดใหสถาบันฝก
 

3 4 

4 6 

1,620 2,160 2
180 240 
450 600 

ทยผูเชี่ยวชาญ

เนินการมาต้ังแ
สภาฉบับที่ 18
ปนระยะๆ  หรือ
บของแพทยสภา
มชํานาญในการ
บรม และการติ
ออกหนังสืออนุ

การฝกอบรมให
านวิชาการ แล
รณสุขของประ
รับการฝกอบรม

าจารยแพทยซึ
อบรมหรือประ
 ป และมีประส

ารยผูใหการฝก
อาจารยแบบไม
มเต็มเวลา เม่ือ
ไป 

กอบรมรับผูเขา

5 6 

7 8 
 

2,700 3,260 
300 360 
750 900 

ดานการฟนฟูส

แต พ.ศ. 2525 
8/2550  หัวขอ
ออยางนอยทุก 
าดังนี้ (1) ประ
รประกอบวิชาชี
ติดตามกํากับดู
นมัติและวุฒิบัต

หมีความกาวหน
ะเพื่อใหแพทย
ะเทศไดอยางเห
มดวย 

ซึ่งไดรับวุฒิบัต
ะธานการฝกอบ
สบการณการท

กอบรมเต็มเวลา
มเต็มเวลาได ไ
รวมกันทั้งหมด

าฝกอบรมไดต

7 8 

10 11 

3,780 4,320 
420 480 

1,050 1,200 

สมรรถภาพ

 มีการปรับ
อ 1.15  ที่
 5 ป ทั้งนี้
ะกาศแพทย
ชีพเวชกรรม 
ดูแลสถาบัน
รเพื่อแสดง

นา ทันสมัย 
เวชศาสตร
หมาะสม มี

ตร/ หนังสือ
บรมจะตอง
ทํางานเปน

าอยางนอย  
ไมมากกวา 
ดจะตองไม

ามจํานวน

9 10 

12 14 

4,860 5,400 
540 600 

1,350 1,500 



 

1.8

1.9

1.

เกณฑห

ผูเขา
งานต

 ผูปว
 ผูปว

ในกรณีที่
ผูปวยในเ
เทียบเทา

8 คุณสมบั

ผูเขารับก
และวุฒิบ
เลขาธิกา

(ก) 
(ข) 
(ค) 
(ง)  

9 จํานวนป
หลักสูตรก

10 วัตถุประ
เม่ือส้ินสุด
ผูเขารับก
(1)  มี

ส ี
เว

(2)  มี
(3)  มี

a
(4)  มี

(E
(5) มี

รถ
(A

(6) มี
ที

หลกัสตูรการ
ในกา

ารับการฝกอบรม
ตรวจวนิิจฉัยแล

วยรับการตรวจไฟ
วยรับบริการกายอ

ที่ผูปวยในเวชศ
เวชศาสตรฟนฟู
กับผูปวยในเวช

บัติผูเขารับการ

การฝกอบรมต
บัตรเพ่ือแสดง
ารแพทยสภา เรื
เปนผูที่ไดรับป ิ
เปนผูที่ไดรับใบ
 ผานการปฏิบัติ
 เปนผูที่มีความ

ปการฝกอบรม
การฝกอบรมมี

ะสงค: 
ดการฝกอบรม
การฝกอบรมจะ
มีความรูดานกา
รีรวิทยา (Phys
วชศาสตรฟนฟ ู
มีความรูเก่ียวกับ
มีความรูความส

pproach) กลุม
มีความรูความ
Electrodiagno
มีความรูความส
ถนั่งคนพิการ (
Adaptive devi
มีความสามารถ
มเวชกรรมฟนฟ

ฝกอบรมแพท
ารประกอบวชิ

ม ช้ันปละ (คน) 
ะบริการเฉพาะด

ฟฟาวินิจฉัย (คร้ัง/
อุปกรณ (คร้ัง/ป) 

าสตรฟนฟูมีจํา
ฟูไดเพื่อใหเพียง
ชศาสตรฟนฟู  

รฝกอบรม :  
องมีคุณสมบัติ
ความรูความชํ
ร่ืองการรับสมัค
ริญญาบัตรแพ
บอนุญาตเปนผู
ติงานตามโครงก
มประพฤติดี 

ม :  
ระยะเวลาไมน

เพื่อเปนผูมีควา
มีความรูความ
ายวิภาคศาสต
siology) และ 
 
บโรคในระบบต
สามารถในการ
มโรคระบบตาง
สามารถและ

osis) 
ามารถในการพิ
(Wheelchairs)
ces) และเทคโ
ถในการใหคําแน
ฟู และแพทยเว

ทยประจาํบาน
ชาชพีเวชกร

3 

1 
ดาน 

/ป) 90 
 60 

านวนไมเพียงพ
งพอตอจํานวน
1 ราย 

ติสอดคลองกับ
านาญในการป
ครแพทยประจํา
ทยศาสตรบัณฑ
ผูประกอบวิชาชี
การเพิ่มพูนทักษ

อยกวา 3 ป  

ามรูความชําน
สามารถขั้นตํ่า 
ตร (Anatomy) 
 เภสัชวิทยา (P

างๆ โดยเนนโร
รบําบัดรักษา ฟ
ๆ โดยเนนโรคที
ทักษะทางดา

พิจารณากายอุ
) อุปกรณเค ื
โนโลยีชวยคนพิ
นะนํา คําปรึกษ
วชปฏิบัติทั่วไป 

นเพือ่วุฒบิตัร
รม สาขาเวช

2 3 

180 270 
120 180 

พอ อาจนับผูปว
ผูเขารับการฝก

ขอบังคับแพทย
ประกอบวิชาชีพ
บาน ดังนี้ 
ฑิต 
พเวชกรรม ตาม
ษะ 1 ป และได

าญในการประ
 ดังนี้ 
 ชีวกลศาสตร 

Pharmacology

รคที่มีความสําค
ฟนฟูสมรรถภา
ที่มีความสําคัญ
านเทคนิควิธีก

ปกรณเทียม (P
ร่ืองชวยคนพิก
พิการ (Assistive
ษา และถายทอ
หรือแพทยผูเช่ีย

รแสดงความร
ชศาสตรฟนฟู

4 5 
 

360 450 
240 300 

วยในรับปรึกษา
กอบรม  โดยใช

ยสภาวาดวยห
พเวชกรรม พ.ศ

ม พ.ร.บ.วิชาชีพ
ดปฏิบัติงานชดใ

กอบวิชาชีพเวช

 (Biomechanic
y) ที่เปนพื้นฐา

คัญหรือพบไดบ
าพ และใหการ
ญหรือพบไดบอย
การ และการแ

Prostheses) แ
การ (Assistive 
e Technology
อดความรูใหแก
ยวชาญตางสา

รูความชาํนา
 

6 7 

540 630 
360 420 

าที่เกินจากจําน
เกณฑผูปวยใน

หลักเกณฑการอ
ศ. 2552 และป

พเวชกรรม พ.ศ
ใชทุนตามที่แพ

ชกรรมสาขาเว

cs) การยศาส
นสําคัญ ตอกา

บอยในประเทศไ
รักษาแบบองค
ยในประเทศ 
แปลผลการตร

และกายอุปกรณ
 devices) 

y) ไดเหมาะสม 
กผูปวย ผูพิการ
ขา  

ญ 

 

8 9 

720 810 
480 540 

นวน 150 ราย 
นรับปรึกษา  4 

ออกหนังสืออน
ประกาศสํานักง

ศ. 2525  
ทยสภากําหนด

ชศาสตรฟนฟูแ

ตร (Ergonom
ารใหการรักษาท

ไทย 
ครวม  (Holi

รวจไฟฟาวินิจ

ณเสริม (Orthos
อุปกรณประย

 
ร ญาติ บุคลาก

10 

900 
600 

เปน
ราย

นุมัติ
งาน

ด 

แลว  

ics) 
ทาง

stic 

จฉัย 

ses) 
ยุกต 

รใน



 

ราชวิ
 
 

(7

(8

(9

(1
(1

1.11 เนื้อ
หลั

 (1

 (2

วทิยาลยัแพท

) มีความรู
Medicine

) มีความส
ตอผูปวย

) มีความรู
ดําเนินกา

0)  มีความรูเ
1)  มีคุณธรร

้อหาสังเขปขอ
ักสูตรการฝกอ

)     ความรูพ้ื
ไดแก  
- ควา

เก่ียว
- การป
- การ

บําบั
ชวย

- เวชศ
- เวชศ

)     โรค/ ภาว
ไดแก โรค
- ควา
- กลุม
- ภาว
- โรค/
- ภาว
- ผูปว
- ปญห
- ผูปว
- ผูปว
- โรคม
- ภาว
- ควา

ยเวชศาสตร

เก่ียวกับการแพ
e) และการแพท
ามารถในการบ
/ผูพิการ ใหผูเชี
รในเร่ืองระเบีย
ารวิจัย  วิพากย
เก่ียวกับระบบส
รมจริยธรรมในก

องการฝกอบร
บรมครอบคลุม

้นฐาน  

มรูทางวิทยาศ
วของกับเวชศา
ประเมินและแป
รักษาดวยวิธีก
บัดรักษา, กายภ
คนพิการ 
ศาสตรฟนฟูทั่ว
ศาสตรฟนฟูชุม

วะที่สําคัญ 
ค/ ภาวะดอยสม
มผิดปกติของร
มโรค/ ความผิด
ะผิดปกติจากก
/ ความผิดปกติ
ะปวด 
วยตัดแขนขา 
หาในผูสูงอายุ 
วยเด็กพิการประ
วยแผลไหม 
มะเร็ง 
ะภูมิคุมกันบกพ
มผิดปกติอื่นๆ 

ฟนฟูแหงปร

พทยแบบผสมผ
ทยทางเลือกทีน่ํ
บริหารจัดการ 
ชี่ยวชาญตางสา
ยบวิธีวิจัย สาม
ย และนําเสนอผ
สาธารณสุขของ
การประกอบวชิ

รม :  
มเนื้อหาหัวขอดั

ศาสตรพื้นฐาน/
สตรฟนฟู 
ปลผลทางเวชศ
การทางเวชศา
ภาพบําบัด, กิจ

ไป ทีมงานเวช
ชน 

มรรถภาพ และ
ระบบประสาท 
ปกติของระบบ
การเลนกีฬา 
ของระบบหัวใจ

 
ะเภทตางๆ 

พรอง 
 ที่กอใหเกิดภาว

ะเทศไทย 

4 

ผสาน (Integr
นาํไปใชเสริมกา
และการทํางาน
าขาไดเหมาะสม
มารถสืบคนคว
ผลงานวิจัยได 
งประเทศ รวมทั้
ชาชีพ และสามา

ดังตอไปนี้ (ราย

/ กายวิภาคศา

าสตรฟนฟู 
สตรฟนฟู: 
จกรรมบําบัด, อ

ศาสตรฟนฟู แล

ความพิการ อัน

กลามเนื้อ เอ็น

จ ทางเดินหายใ

วะดอยสมรรถภ

rative Medic
ารแพทยแผนปจ
นเปนทีมรวมกั
ม 
วามรูและงานวิ

ทัง้กฎหมายที่เกี
ารถดํารงตนดว

ละเอียดอยูในภ

าสตร/ พยาธิสรี

เคร่ืองมือทาง
อรรถบําบัด, กา

ละการบริหารก

นเนื่องมาจาก 

น กระดูกและขอ

ใจ และระบบห

ภาพ และความ

cine) การแพท
จจุบัน (Compl
ับสหสาขาวิชา

วิจัยโดยใชระบ

ก่ียวของ 
วยความพอเพีย

ภาคผนวก ก.)  

รีรวิทยา/ ชีวกล

งกายภาพ, กา
ายอุปกรณ, อุป

กลุมงาน 

อ 

ลอดเลือด 

มพิการ 

ทยทางเลือก (A
lementary Me
ชีพ รวมทั้งการ

บบสารสนเทศ

ยง 

 

ลศาสตร/ การย

ารออกกําลังกา
ปกรณชวยและ

Alternative 
edicine) 
รปรึกษาสง

  สามารถ

ยศาสตร ที่

ายเพื่อการ
ะเทคโนโลยี



1.

เกณฑห

(3)      ทั
ได
- 
- 
- 

- 

- 
- 

(4)      ค
ได

- 
- 
- 
- 

12 วิธีการฝ
เพื่อใหบร
เรียนรูในห

(1) ภ

(2) ภ
ส
ค
ศ
แ

หลกัสตูรการ
ในกา

ักษะ  
ดแก  

ทักษะการต
การต้ังเปาห
การตรวจวินิ
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งานวิจัยที่ตีพิม
ตองเปนผลงาน
าลัยฯ 
งสือรับรองประ
รสอบจะพิจาร

ารประเมิน :   
ดวยสอบ 5 สว
1. การสอบข

และ Clinic
2. การสอบป
3. การสอบภ
4. การสอบค
5. การสอบค

ฑการตัดสิน : 
องสอบผานทั้ง 
ศาสตรฟนฟูทีแ่

ภาพการฝกอบ

ทยเวชศาสตร
ผานการประเมิ
การฝกอบรมอย

กันคุณภาพกา

กอบรมจะตอง
กันคุณภาพกา

ฝกอบรมจะตอ
ตรฟนฟูตามเวล

ฟนฟูแหงปร

มพแลวหรือรอตี
นวิจัยดานเวชศ

ดูแลรักษาผูปวย

มัติ หรือวุฒิบั
อนุมัติ หรือวุฒิบ
นชอบของแพท
มพแลวหรือรอตี
นวิจัยดานเวชศ

ะสบการณการดู
ณาเปนรายๆ ไ

 
น ดังนี้ 
อเขียน ชนิด M
cal part MCQ
ปากเปลา แบบ 
าคปฏิบัติ แบบ
วามรูและทักษ
วามรูและทักษ

  
 5 สวน ซึ่งแตล
แพทยสภาเปนผ

บรม  
รฟนฟูแหงประ
มินความพรอมใ
ยางตอเนื่อง ดัง

ารฝกอบรมภา

จัดใหมีระบบแ
ารฝกอบรมภา

องไดรับการป
ลาที่กําหนด 

ะเทศไทย 
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ตีพิมพ อยางน
ศาสตรฟนฟูที่ผ

ยดานเวชศาสต

ัตรสาขาเวชศ
บัตรสาขาเวชศ
ทยสภา 
ตีพิมพ อยางน
ศาสตรฟนฟูที่ผ

ดูแลรักษาดานเ
ไป ขึ้นกับดุลยพิ

Multiple Choice
 
Structured or
บ Objective St
ษะดานไฟฟาวนิิ
ษะดานกายอุปก

ละสวนกําหนด
ผูแตงต้ัง 

เทศไทยกําหน
ในการเปนสถา
นี้ 

ายใน  
และกลไกการปร
ายนอก   
ระเมินคุณภา

อย 1 เร่ืองภาย
านการรับรองค

ตรฟนฟูตามเกณ

ศาสตรฟนฟู จ
าสตรฟนฟู จาก

อย 1 เร่ืองภาย
านการรับรองค

เวชศาสตรฟนฟู
พินิจของอนุกรร

e Questions (

al examinatio
tructured Clin
นจิฉัย (Electrod
กรณ (Prosthet

ดเกณฑผานโด

นดใหสถาบันฝ
าบันฝกอบรม แ

ระกันคุณภาพก

พ จากคณะอ

ยใน 5 ปยอนห
คุณภาพจากคณ

ณฑที่ราชวิทยา

ากสถาบันใน
กสถาบันในตา

ยใน 5 ปยอนห
คุณภาพจากคณ

ฟูตามเกณฑที่รา
รมการฝกอบรม

MCQ) มี 2 สว

n 
ical Examinat
diagnosis) 
tics and Ortho

ยคณะอนุกรรม

ฝกอบรมท่ีจะได
และสถาบันฝก

การฝกอบรมภา

นุกรรมการฝก

ลัง นับจากวัน
ณะกรรมการวิจ

ลัยฯ กําหนด 

ตางประเทศ 
งประเทศที่ราช

ลัง นับจากวัน
ณะกรรมการวิจ

าชวิทยาลัยฯ กํ
และสอบฯ  

วน: Basic scie

tion (OSCE) 

otics) 

มการฝกอบรม

ดรับการอนุมัติ
กอบรมจะตองจ

ายใน 

กอบรมและสอ

ที่ย่ืนสมัคร 
จัยของราช

ชวิทยาลัยฯ 

ที่ย่ืนสมัคร 
จัยของราช

กําหนด 

ence MCQ 

และสอบฯ  

ติใหจัดการ
จัดใหมีการ

อบฯ สาขา         



1.

2. เกณ

2.

คุณ

เกณฑห

15 การทบท

ราชวิทยา
5 ป และแ

ฑสถาบันฝกอ

1 เกณฑทั่ว

ณสมบัติทั่วไป
(ก) ไดรับกา
(ข) มีบรรย

ฝกอบร
(ค) มีระบบ

พอเหมา
(ง) มีหนวย

ผูรับผิด
ดําเนินก
ประจําบ

(จ) มีปณิธ
สอดคล
วัตถุประ

(ฉ) มีระบบ
ทั่วไป ก
แพทยศ

(ช) มีแพทย
ความเต็

(ซ) ในระย
โรงพย
แพทยศ
ชวยทําห

(ฌ) กอนเป
โรงพยา
สิทธิ์เขา
อาจารย
5 ปที่มีค
ฝกอบร

หลกัสตูรการ
ในกา

ทวน และพัฒน

าลัยแพทยเวชศ
แจงผลการทบท

อบรม 

ัวไป 

ป      
ารรับรองคุณภา
ากาศทางวิชา
ม 
การบริหารจัดก
าะแกการฝกอบ
ยงานเทียบเทาภ
ชอบดําเนินกา
การตองไมมีผ
บาน 
านและพันธกิ
ลองกับหลักสูต
ะสงคของหลักส
บบริหารงานที่
การบริหารการศึ
ศาสตร สถาบันท
ยผูทรงคุณวุฒิ
ต็มใจในการเปน
ะเร่ิมแรก (ปร
าบาลที่ขอเป
ศาสตร   หรือโร
หนาที่เปนที่ปรึ
ดดําเนินการฝ
าบาล จะตองดํ
าสอบเพื่อวุฒิบ
ย  ส่ือการศึกษา
ความชัดเจนแล
มแตละช้ันปอย

ฝกอบรมแพท
ารประกอบวชิ

นาหลักสูตรฝก

ศาสตรฟนฟู จะ
ทวน และพัฒน

าพ หรือกําลังดํ
าการในลักษณ

การที่ดี มีสถาน
บรม และผูเขารั
ภาควิชาในคณ
ร โดยผูบริหาร
ลประโยชนสว

กิจระบุไวชัดเจ
ตร   และมีค
สูตรที่สอดคลอ
ชัดเจนเพ่ือสน
ศึกษา เปนตน 
ทางการแพทย 
จํานวนเพียงพ
นอาจารยประจํ
ระมาณ 5 ป) 
ดดําเนินการฝ
รงพยาบาลที่มีป
กษาและชวยเห
ฝกอบรม คณะ
ดําเนินการใหแพ
บัตรฯ  และจะ
าและอุปกรณก
ละเปนไปได โด
ยางนอย 1 ปกา

ทยประจาํบาน
ชาชพีเวชกร
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กอบรม 
จัดใหมีการทบ
นาใหแพทยสภา

าเนินการพัฒน
ณะสังคมนักวิชา

นที่   เคร่ืองมืออุ
รับการฝกอบรม
ณะแพทยศาสต
ของคณะแพทย
นตัวที่อาจ ขัด

จนวามุงผลิตแ
ความสามารถใ
งกับพันธกิจ 
นับสนุนการจัด
ระบบบริหารงา
 หรือ โรงพยาบ
พอรับผิดชอบใน
จําหลักสูตรฝกอ
คณะแพทยศ
ฝกอบรม อาจ
ประสบการณดํ
หลือ   หรือเปน
ะแพทยศาสตร
พทยสภารับรอ
ะตองมีความพ
การฝกอบรมคร
ดยแผนปฏิบัติก
ารศึกษา 

นเพือ่วุฒบิตัร
รม สาขาเวช

บทวน / พัฒนาห
ารับทราบ 

นาเพื่อการรับรอ
าการ เพื่อเสริม

อุปกรณ   และจํ
มไดมีสวน ดําเนิ
ร    วิทยาลัยแพ
ยศาสตร วิทยา
ดขวางการบริห

แพทยประจําบ
ในการเปนนักวิ

ดการฝกอบรม
านดังกลาวใหทํ
บาล และประกา
นสาขาที่ฝกอบ
อบรม 
าสตร วิทยาลั
จพิจารณาทําค
าเนินการเปดห
สถาบันสมทบ 
ร  วิทยาลัยแพ
องหลักสูตรของ
รอมในการจัด
รบถวนตามเกณ
การจะตองแสดง

รแสดงความร
ชศาสตรฟนฟู

หลักสูตรฝกอบ

องคุณภาพ 
มสรางคุณสมบ

านวนผูปวยทั้ง
นนิการดูแลรักษ
พทยศาสตร   
าลัย แพทยศาส
หารงานและกา

บานที่มีความรู
วิชาการ   แ

มใหบรรลุตาม
ทําเปน ระเบียบ
าศใหผูเก่ียวของ
บรมและในสาข

ลัยแพทยศาสต
ความตกลงกั
หลักสูตรการฝก
  หรือสถาบันร
ทยศาสตร   ส
งสถาบันฝกอบ
การฝกอบรมแ
ณฑที่กําหนด ทั้
งใหเห็นวามีคว

รูความชาํนา
 

บรมเปนระยะ ๆ

บัติในการใฝรู 

งประเภท ผูปวย
ษาและใหบริกา

 หรือแผนกใน
สตร หรือโรงพย
รพัฒนางานก

รูความสามาร
ละ ที่จะศึกษา

ปณิธาน ไดแก
บของคณะแพท
งทราบทั่วกัน 
ขาที่เก่ียวของ 

ตร สถาบันทา
ับคณะแพทย
กอบรมมาแลวไ
วมในการดําเนิ
สถาบันทางกา
บรมเพ่ือใหผูสํา
และทรัพยากร
ทั้งนี้จะตองมีแผ
วามพรอมดังกล

ญ 

 

ๆ หรืออยางนอย

ใหแกผูเขารับ

ยในและผูปวยน
รกับผูปวยโดย
น โรงพยาบาล 
ยาบาลที่รับผิดช
ารฝกอบรมแพ

รถ และคุณสม
าตอเนื่องได แล

ก การบริหารง
ทยศาสตร วิทยา

และมีความมุง

างการแพทย ห
ศาสตร วิทยา
ไมตํ่ากวา 10 ป
นนิการฝกอบรม
รแพทย  ห
เร็จการฝกอบร
ตางๆ  โดยเฉพ
ผนดําเนินงานระ
ลาว   กอนเร่ิม

ยทุก 

การ

นอก
ตรง 
เปน
ชอบ
พทย

มบัติ
ละมี

งาน
าลัย

งม่ัน 

หรือ
าลัย
ป ให
ม 
หรือ
รมมี
พาะ
ะยะ 
การ



 

ราชวิ
 
 

(ญ) ใ
ก
ผ
ก

 หนวยงาน
(ก) ห

ติ
จ
ช
•

เ
ก
ป
ค
1
แ
ก

 ใ
ค
แ
 

เ
ธ

(ข) ห
ฝ

(ค) ห
ก
ใ

(ง) ห
ก
ป

หนวยงาน

 ส
ศ

วทิยาลยัแพท

ในกรณีที่เปนสถ
กําไรจากการฝก
ผูแทนราชวิทย
กองทุนโดย ตํา

นกลางพ้ืนฐาน

หองปฏิบัติกา

ติดตอขอรับบริ
จําเปนสําหรับก
ชํานาญเปนผูค
• หองปฏิบัติก

เซลลวิทยาท่ีได
กลองจุลทรรศน
ประจําบานทุกส
คนหาสาเหตุ ก
10 ของจํานวน
และการตรวจท
การตรวจเก็บไว
ในกรณีที่อัตราก
ความสนใจทาง
แพทยในโรงพย
• หองปฏิบัติก

เคมีคลินิก จุลท
ธนาคารเลือดที่
หนวยรังสีวิทย

ฝกอบรมได 
หองสมุดทางแ

การแพทยที่ใชบ
ใชไดสะดวก 
หนวยเวชระเบี

การตรวจรางก
ประสิทธิภาพ 

นทางดานคลินิ

สถาบันฝกอบร
ศาสตร นรีเวชวิ

ยเวชศาสตร

ถาบันฝกอบรม
กอบรม โดยให
าลัย   วิทยาลัย
แหนง 

น สถาบันฝกอบ
รสําหรับการช

ริการตรวจทาง
การฝกอบรม  
วบคุม 

การดานพยาธิ

ดจากการผาตัด
นไดเอง     พย
สาขาได อัตราก
ารดําเนินโรค แ
นผูปวยที่ถึงแกก
ทางเซลลวิทยา
วเปน หลักฐานท
การตรวจศพขอ
งวิชาการ แล
ยาบาลดวยการ
การดานพยา

ทรรศนศาสตร 
ทีจ่ําเปนสําหรับก
ยา    สถาบันฝ

แพทย    
บอย   และหนั

บียนและสถิติ

าย การสั่งการ

นกิที่เกี่ยวกับก

รมจะตองมีหน
วทิยา เพื่อใหกา

ฟนฟูแหงปร

มภาคเอกชน นอ
หจัดต้ังมูลนิธิหรื
ัย หรือ สมาคม

บรมนั้นจะตอง
ชันสูตร    ส
งหองปฏิบัติกา
ซึ่งหองปฏิบัติ

ธิวิทยากายวิภา

หรือการทําหัต
าธิแพทยตองมี
การตรวจศพซ่ึง
และการประเมิน
กรรม (ไมรวมก
าตองกระทํา โด
ทุกราย  
องสถาบันฝกอ
ละความใสใจใน
ร ตรวจทางพยา
ธิวิทยาคลินิก

 จุลชีววิทยา วิท
การฝกอบรม 
ฝกอบรมจะตอง

  สถาบันฝก
นังสือดรรชนีสํา

ติ   สถาบันฝกอ
รักษาที่เปนมา

การดูแลรักษา

นวยงานทางคลิ
ารดูแลรักษาผูป

ะเทศไทย 
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อกจากจะตองมี
รือกองทุนที่มีทุ
มวิชาชีพที่รับผิ

มีหนวยงานกล
สถาบันฝกอบร
ารใหครอบคลุม
ติการตอง มีพย

าค    สามารถ
ถการ  สามารถ
มี เวลา มีความ
งเปรียบเสมือนด
นผลการรักษาข
การตรวจศพทา
ดยครบถวนจน

อบรมไมถึงเกณ
นการคนหาสา
าธิวิทยาหรือกา
กหรือเวชศาส

ทยาภูมิคุมกันไ

งมีรังสีแพทยผูท

กอบรมจะตองมี
าหรับชวยคนรา

อบรมจะตองจัด
าตรฐาน   แล

ผูปวยสาขาที่ 

ลินิกที่สําคัญไ
ปวยในสาขาท่ีฝ

มีคุณสมบัติตาม
น สํารองเพียง
ดชอบดูแลการ

ลางใหบริการดงั
มจะตองมีการใ
มการชันสูตร ป
ยาธิแพทยหรือ

ที่จะทําการตรว
ถเตรียม สไลดชิ
สามารถ และเ
ดัชนีชี้บงความ
ของแพทยในโรง
างดาน นิติเวชศ
สามารถใหกา

ณฑที่กําหนด  
าเหตุการดําเนิน
รตรวจอื่นๆ 
สตรชันสูตร ส
ไดเปน ประจํา

ทรงคุณวุฒิ สา

มีหองสมุดซึ่งมี
ายงานที่ตีพิมพ

ดใหผูปวยทุกค
ะมีระบบการ จ

ฝกอบรม     
ไดแก อายุรศา
กอบรมหากจํา

มขอ (ก) ถึง (ฌ
พอในการดําเนิ
รฝกอบรม เปน

งตอไปนี้ 
ใหบริการตรวจ
ประเภทพ้ืนฐา
อแพทยหรือบุค

วจศพ  ตรวจช้ิน
ชิ้นเนื้อเย่ือและ
ต็มใจใหคําปรึก
สนใจทางวิชาก
งพยาบาลนั้นจ
ศาสตร) การตร
รวินิจฉัยขั้นสุด

สถาบัน จะตอ
นโรค และการป

ามารถใหบริก
 รวมท้ังจะตอง

มารถตรวจทาง

ตํารามาตรฐาน
พใน วารสารสํา

คนมีแฟมประจํ
จัดเก็บ คนหา 

สตร ศัลยศาส
าเปน  

ฌ) แลว จะตองไ
นินการระยะยา
นกรรมการของ

จทาง หองปฏิบั
านและประเภท
ลากรอื่นที่มีคว

น เนื้อและส่ิงส
ะส่ิงสงตรวจเพื่อ
กษาหารือหรือ
การและความใ
จะ ตองไมนอยก
รวจศพ  การตร
ดทาย  และตอง

องแสดงหลักฐา
ประเมินผลการ

าร ตรวจดานโ
งมีการใหบริกา

งรังสี ที่จําเปนส

นทางการ แพท
หรับใหแพทยป

าตัว ซึ่งบันทึกป
และการประม

สตร กุมารเวชศ

ไมแสวงหา
ว และใหมี
มูลนิธิหรือ

บัติการ หรือ
ทจําเพาะที่
วามรูความ

งตรวจทาง
อตรวจดวย
สอนแพทย
ใสใจในการ 
กวารอยละ 
รวจชิ้นเนื้อ 
งมีรายงาน

านที่บงชี้ถึง
รรักษาของ

โลหิตวิทยา 
ารทางดาน

สําหรับการ

ทย วารสาร
ประจําบาน

ประวัติ ผล
วลสถิติที่มี

ศาสตร สูติ



กิจ

 

พ
ส

2.2

ป
ส

ส
ส

เกณฑห

จกรรมวิชาการ

สถาบัน
ฝกอบร
confere

นอกจา
พื้นฐานประยุก
สถาบันฝกอบร

2 เกณฑเฉ

สถาบัน
ประเทศไทย  มี
สําหรับการฝกอ

(ก) สถาบัน
โรงพยา

(ข) แพทย 
ไมนอยก

(ค) บุคลาก
อันไดแก
อรรถบํา

(ง) จํานวน
(จ) ผูปวย 

ในกรณี
เปนผูป
รายเทยี

(ฉ) อุปกรณ
มีผูปวย

(ช) บริการ
บริการก

สถาบันฝกอบร
สมทบ หรือสถา

 

หลกัสตูรการ
ในกา

ร      
นฝกอบรมจะ
ม  เชน กิจกรร
ence,  tumour

ากนี้  สถาบัน
กต หรือวิทยาศ
รมตามโอกาสส

ฉพาะสําหรับส

นฝกอบรมหลัก
มีจํานวนอาจารย
อบรมดังนี้ 

น สถาบันที่ฝกอ
าบาลที่มีแผนก
 จะตองมีแพทย
กวา 2 คน และ
กรทางการแพ

ก พยาบาล แล
าบัด นักจิตวิทย
นเตียง  หอผูปว
จะตองมีผูปวย

มีผูปวย
มีผูปวย

ณีที่ผูปวยในเวช
วยในเวชศาสต
ยบเทากับผูปวย
ณตรวจไฟฟาวิ

ยมารับการตรวจ
รดานกายอุปก

กายอุปกรณไม

รมใดขาดหนวย
าบันรวมฝกอบ

ฝกอบรมแพท
ารประกอบวชิ

ตองจัดใหมีกิ
ม  journal clu
r conference, 

นฝกอบรมจะต
ศาสตรคลินิกสัม
สมควร 

สถาบันฝกอบร

จะตองไดรับก
ย ทรัพยากรการ

อบรมอาจอยูใน
เวชกรรมฟนฟทูี
ยเวชศาสตรฟน
ะหัวหนาภาควชิ
ทย จะตองมีบุ
ละ/หรือ พยาบา
ยา และนักสังค
วยเวชศาสตรฟ
นอกทางเวชศา
ยในเวชศาสตรฟ
ยในรับปรึกษาไม
ชศาสตรฟนฟูมี
ตรฟนฟูไดเพื่อใ
ยในเวชศาสตรฟ
วินิจฉัย จะตอ
จไมตํ่ากวา 90 
กรณ ตองมีหนว
นอยกวา 60 ค

ยงานหรือคุณสม
รม โดยความเห

ทยประจาํบาน
ชาชพีเวชกร
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จกรรมวิชาก
ub หรือกิจกรร
 morbidity mo

ตองจัดหรืออนุญ
มพันธ และควร

รม 

ารรับรองมาตร
รเรียนรู และงาน

นโรงเรียนแพทย
ที่ผานการรับรอ
นฟูที่ไดรับวุฒิบั
ชาตองมีประสบ
บุคลากรทางการ
าลเวชศาสตรฟ
มสงเคราะห  
ฟนฟูจะตองมีจาํ
าสตรฟนฟูมารับ
ฟนฟูไมนอยกวา
มนอยกวา 150
จํานวนไมเพีย
หเพียงพอตอจํ
ฟนฟู 1 ราย 
งมีเคร่ืองตรวจ
 คน/ป 
วยงานใหบริกา
ร้ัง/ป 

มบัติบางขอ ก็อ
ห็นชอบของคณ

นเพือ่วุฒบิตัร
รม สาขาเวช

ารสม่ําเสมอ 
รมวิชาการระหว
ortality confere

ญาตใหผูเขารับ
รสนับสนุนใหผู

รฐานทางวิชาก
นบริการตรวจทา

ยภายใตการดูแ
องแลว 
ัตรหรืออนุมัติบั
บการณการสอน
รแพทยในหนวย
นฟู นักกายภา

านวนเตียงอยา
ับการตรวจไมน
า 60  ราย/ป 

0  คร้ัง/ป 
งพอ อาจนับผู
านวนผูเขารับก

คล่ืนไฟฟากลา

ารกายอุปกรณเ

อาจจัดการฝกอ
ณะอนุกรรมการ

รแสดงความร
ชศาสตรฟนฟู

 ทั้งในหนวยง
วางหนวยงานห
ence,  clinicop

บการฝกอบรม
ผูเขารับการฝกอ

การจากราชวิท
างเวชศาสตรฟน

แลของภาควิชา

บัตรสาขาเวชศา
นมาแลวไมตํ่าก
ยงานที่เปนทีมใ
พบําบัด นักกิจ

งนอย 10 เตียง
นอยกวา 540  ค

ผูปวยในรับปรึก
การฝกอบรม โด

ามเนื้อและเสนป

เสริมและกายอุ

อบรมโดยใชสถ
รฝกอบรมและส

รูความชาํนา
 

งานที่ รับผิดชอ
หรือระดับโรงพ
pathological c

มไปเรียนวิทยา
อบรมไดรวมป

ยาลัยแพทยเว
นฟูที่มีคุณภาพแ

เวชศาสตรฟนฟ

าสตรฟนฟู ควบ
กวา 5 ป 
ในการดูแลผูปว
จกรรมบําบัด นั

ง 
คร้ัง/ป  

กษามีที่เกินจาก
ดยใชเกณฑผูป

ประสาทอยางน

ปกรณเทียม มี

าบันการฝกอบ
สอบฯ สาขาเวช

ญ 

 

อบในการสาข
ยาบาลเชน tis
conference  

ศาสตรการ แพ
ระชุมวิชาการน

ชศาสตรฟนฟู
และจํานวนเพียง

ฟู หรือ

บคุมการฝกอบร

วยเวชศาสตรฟ
นักกายอุปกรณ

กจํานวน 150 
ปวยในรับปรึกษ

นอย 1 เคร่ือง แ

ผูปวยมารับ

บรมอื่นเปนสถา
ชศาสตรฟนฟู 

ขาที่
ssue 

พทย
นอก

แหง
งพอ

รม

ฟนฟู 
ณ นัก

ราย 
ษา 4 

และ

บัน



 

ราชวิ
 
 

1.3 สถ

สถ

สถ

สถ

สถ

สถ

3. การ

คณะ
สถาบันฝ
ฝกอบรมห
ฝกอบรมร
เพื่อสงใหร
และกําหน
ฝกอบรมต
พิจารณาเ

วทิยาลยัแพท

ถานภาพของส

ถาบันฝกอบรม 

ถาบันฝกอบร

ถาบันฝกอบร

ถาบันรวมฝกอ

ถาบันฝกอบร

รขออนุมัติเปน

ะแพทยศาสตร
กอบรมในสาข
หลักเปนผูดําเนิ
รวมรับผิดชอบ
ราชวิทยาลัยฯ 
นดศักยภาพข
ตามเกณฑหลั
เสนอใหแพทยส

ยเวชศาสตร

สถาบันฝกอบ

 มีสถานภาพห

มหลัก  ไดแก
ไดรับ
ไดรับ
ไดรับ
ระยะ

มสมทบ  ไดแ
รวม
สาม
รวมก

อบรม  ไดแก
ประจ
ผูเขา
1 ใน

มกิจกรรมเลือ

ฟนฟู
เปนส
ลักษ

ฝกอ
วิทย

นสถาบันฝกอบ

ร  วิทยาลัยแพท
ขาเวชศาสตรฟ
นินการจัดทําขอ
เปนผูดําเนินกา
 ประสานงานกั
องสถาบันฝก
ักสูตรและจําน
สภาอนุมัติตอไป

ฟนฟูแหงปร

รม (ตามเกณ

ลายอยาง ตาม

ก สถาบันฝกอบ
บอนุมัติจากแพ
บอนุมัติจากแพ
บประสบการ
ะเวลา 2 ใน 3 ข

ก สถาบันฝกอ
กับสถาบันหลั
มารถจัดประสบ
กันไมตํ่ากวา 3 

ก สถาบันฝกอบ
จําบานและไดรั
ารับการฝกอบร
น 3 ของระยะเว

อก ไดแก สถา
ฟูแหงประเทศไ
สถาบันฝกอบร
ษณะของกิจกรร

หลักสูตรอา
อบรมกิจกรรม
าลัยแพทยเวชศ

บรม 

ทยศาสตร  สถ
ฟนฟู ถาเปนก
อมูล หากเปนก
ารจัดทําขอมูล
กับคณะอนุกรร
อบรมหลักแล
นวนความตอง
ป 

ะเทศไทย 
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ณฑแพทยสภา)

มบทบาทหนาที่

บรมที่ดําเนินก
พทยสภาใหเปด
พทยสภาใหเปด
ณจากสถาบัน
ของหลักสูตร  

อบรมที่ไดรับอ
ลัก เพื่อจัดการ
บการณได โด
 เดือน และไมเ

บรมต้ังแต 2 แห
รับอนุมัติจากแพ
รมไดรับประสบ
ลาของหลักสูต

บันฝกอบรมที่ไ
ไทย โดยการพิ
รมที่จัดประสบก
รมเลือก (Electi
าจจัดใหผูเขารับ
เลือกไดโดยจ
ศาสตรฟนฟูแห

าบันทางการแ
ารจัดการฝกอ
การจัดการฝกอ
 ตามเกณฑหล
รมการฝกอบรม
ะสถาบันสมท
งการของแพทย

) 

ในการฝกอบรม

ารจัดทําหลักสู
ดเปนสถาบันฝ
ดเปนสถาบันฝ
นฝกอบรมตล

อนุมัติจากแพท
รฝกอบรมแพท
ยกิจกรรมดังก
กิน 1 ใน 3 ของ

หงขึ้นไปที่ดําเนิ
พทยสภาใหเป
บการณจากทุก
ตร  

ไดรับความเห็น
จารณาของคณ
การณเพิ่มเติม
ive) โดยมีระยะ
บการฝกอบรม
ะตองมีระยะเ
หงประเทศไทยก

พทย หรือโรงพ
อบรมท่ีมีหรือไ
อบรมในลักษณ
ลักสูตรการฝกอ
มและสอบฯ ตร
บหรือสถาบัน
ยเฉพาะทางส

ม ดังนี้ 

สูตรการฝกอบร
กอบรม โดยจัด
กอบรม โดยจัด
อดหลักสูตร ห

ทยสภาใหเปน
ทยประจําบาน
กลาวเม่ือรวมก
งระยะเวลาของ

นนการจัดทําหลั
ดเปนสถาบันฝ
กสถาบัน โดยแ

นชอบจากราชวิ
ณะอนุกรรมกา
ใหกับผูเขารับก
ะเวลาไมเกิน 3 
ไดรับประสบก
เวลารวมกันต
กําหนด 

พยาบาลใดที่มีค
มมีสถาบันฝก

ณะที่มีสถาบันรว
อบรมท่ีไดรับอน
รวจรับรองการ
นรวมฝกอบรม
าขานั้น แลวให

รมแพทยประจํา
ดใหผูเขารับกา
ดใหผูเขารับกา
หรือเปนเวลา

นสถาบันฝกอบ
ในสวนที่สถาบ
กันแลวตองมีร
งหลักสูตร 

ลักสูตรการฝกอ
กอบรมรวมกัน
ตละแหงมีเวลา

วิทยาลัยแพทย
ารฝกอบรมและ
การฝกอบรมที่
 เดือน 
ารณเพิ่มเติมจ
ลอดหลักสูตร

ความประสงคจ
กอบรมสมทบ 
วมฝกอบรมให
นุมัตินั้น เสนอ
เปดเปนสถาบั
 (ถามี) หรือส
หนําเสนอราช

าบาน และ
ารฝกอบรม
ารฝกอบรม
ไมตํ่ากวา

บรมสมทบ
บันหลักไม
ระยะเวลา

บรมแพทย
น โดยจัดให
าไมตํ่ากวา 

เวชศาสตร
ะสอบฯ ให
สนใจไดใน

จากสถาบัน
ตามท่ีราช

จะเปดเปน
ใหสถาบัน
ทุกสถาบัน
แพทยสภา
ันฝกอบรม
ถาบันรวม
วิทยาลัยฯ 



4. การติ

สถ

คณ
วทิ

รับ
ขอ
สถ

รับ
ขอ
เพื่

เกณฑห

ติดตามกํากับด

ราชวิทย
ถาบันฝกอบร

ณะอนุกรรมกา
ทยาลัยฯ เพื่อเส

หากคณะ
บการฝกอบรมใ
องสถาบันฝกอบ
ถาบันฝกอบรมน

หากคณะ
บการฝกอบรมใ
องสถาบันรวมฝ
พื่ออนุมัติ หากส

หลกัสตูรการ
ในกา

ดูแลสถาบันฝ

าลัยแพทยเวช
รมสมทบ สถา

ารฝกอบรมแล
สนอใหแพทยสภ
ะอนุกรรมการฝ
ในหลักสูตรใดติ
บรมหลักหรือส
นั้นวายังมีความ
ะอนุกรรมการฝ
ในหลักสูตรใดติ
ฝกอบรมกลุมนั้
สถาบันฝกอบรม

ฝกอบรมแพท
ารประกอบวชิ

กอบรม 

ศาสตรฟนฟูแห
าบันรวมฝกอ

ละสอบฯ เปนผู
ภารับทราบเปน
ฝกอบรมและสอ
ติดตอกันเกิน

สถาบันรวมฝกอ
มพรอมในการฝ
ฝกอบรมและสอ
ติดตอกันเกิน

นั้น และใหทําเร่ื
มมีความประสง

ทยประจาํบาน
ชาชพีเวชกร
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หงประเทศไทย
อบรม ที่ไดรับอ
ผูดําเนินการตา
นระยะๆ 
อบฯ พบวาสถา
น 5 ป ให “พัก
อบรมนั้นไวกอ
ฝกอบรมตามเก
อบฯ พบวาสถา
 10 ป ให “ยก
ร่ืองแจงราชวิทย
งคจะขอเปนสถ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นเพือ่วุฒบิตัร
รม สาขาเวช

ยจะตองจัดใหมี
อนุมัติใหเปดก
ามแนวทางที่แ

าบันฝกอบรมห
” การประกาศ
น จนกวาคณะ
กณฑที่กําหนด 
าบันฝกอบรมห
กเลิก” การเปน
ยาลัยแพทยเวช
ถาบันฝกอบรมอี

รแสดงความร
ชศาสตรฟนฟู

มีการติดตามกํา
ารฝกอบรมเป
แพทยสภากําห

หลักหรือสถาบั
รับสมัครแพทย
ะอนุกรรมการฝ
 
หลักหรือสถาบั
นสถาบันฝกอบ
ชศาสตรฟนฟูแ
อีก ใหดําเนินกา

รูความชาํนา
 

ากับดูแลสถาบ
นระยะ ๆ โดย
หนด  และเสนอ

ันรวมฝกอบรม
ยประจําบานสํ
ฝกอบรมและสอ
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ตรฟนฟู  คณะแ
พทยหญิงวิภาว
สตรออรโธปดิก
พทยหญิงเสมอ
ตรฟนฟู  คณะแ
ายแพทยปรีดา 
ตรฟนฟู  คณะแ
จารยแพทยหญิ
ตรฟนฟู  วิทยา
จารยนายแพทย
ตรฟนฟู  วิทยา
พทยหญิงนพวร
ตรฟนฟู คณะแ
ายแพทยจักรกริ
ตรฟนฟู  คณะแ
นนทร  ลีวานันท
ตรฟนฟู  คณะแ
นติ   อัศวพลังชยั
ตรฟนฟู  คณะแ
ทยหญิงปยะภทั
ตรฟนฟู  คณะแ

ทยประจาํบาน
ชาชพีเวชกร
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ภาคผนว
และสอบฯ ส

ยฉัฐยา   จิตประ
แพทยศาสตรโรง
ชัยวานิชศิริ 
แพทยศาสตรจุฬ
   โฆวินทะ 
แพทยศาสตร ม
 คุปตนิรัติศัยกุ
แพทยศาสตรศิ ิ
พย  หาญผดุงกิ
แพทยศาสตรศิ ิ
จิรอดิศัย 
แพทยศาสตรโรง
า  พิรเวช 
แพทยศาสตรจุฬ
บุญหงษ 
แพทยศาสตรจุฬ
วรรณ  ลีลาสําร
ส คณะแพทยศ
เดือน  คามวัลย
แพทยศาสตร ม
  อารยาวิชานน
แพทยศาสตร ม
ญงิสุมาลี  ซื่อธน
ลัยแพทยศาสต
ยวิภู   กําเหนิด
ลัยแพทยศาสต
รรณ  แสนเจริญ
แพทยศาสตรโรง
ริช    กลาผจญ
แพทยศาสตร ม
ท  
แพทยศาสตรศิ ิ
ย  
แพทยศาสตรศิ ิ
ทร   เดชพระธรร
แพทยศาสตรศิ ิ

นเพือ่วุฒบิตัร
รม สาขาเวช

ก ค. 
สาขาเวชศาส

ะไพ  
งพยาบาลรามา
  
ฬาลงกรณมหา
  
มหาวิทยาลัยเชี
ล  
ริราชพยาบาล 
จ  
ริราชพยาบาล 
  
งพยาบาลรามา
  
ฬาลงกรณมหา
  
ฬาลงกรณมหา
าญ  
ศาสตรมหาวิทย
ย  
มหาวิทยาลัยขอ
นท  
มหาวิทยาลัยขอ
นาพรกุล  
ตรพระมงกุฎเก
ดี  
ตรพระมงกุฎเก
ญสุทธิกุล  
งพยาบาลรามา
   
มหาวิทยาลัยเชี
  
ริราชพยาบาล 
  
ริราชพยาบาล 
รม  
ริราชพยาบาล 

รแสดงความร
ชศาสตรฟนฟู

ตรฟนฟู  วาร

 
าธิบดี มหาวิทย

 
าวิทยาลัย 

 
ยงใหม 

 
 มหาวิทยาลัยม

 
 มหาวิทยาลัยม

 
าธิบดี มหาวิทย

 
าวิทยาลัย 

 
าวิทยาลัย 

 
ยาลัยสงขลานค

 
อนแกน  

 
อนแกน 

 
ลา  

 
ลา  

 
าธิบดี มหาวิทย

 
ยงใหม 

 
 มหาวิทยาลัยม

 
 มหาวิทยาลัยม

 
 มหาวิทยาลัยม

รูความชาํนา
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ครินทร 
   

   

  

  

  
ยาลัยมหิดล  
   

  
มหิดล 
  
มหิดล 
      อนุกรรมกา
มหิดล  
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ที่ปรึกษา 

ประธาน 

อนุกรรมก

อนุกรรมก

อนุกรรมก

อนุกรรมก

อนุกรรมก

อนุกรรมก

อนุกรรมก

อนุกรรมก

อนุกรรมก

อนุกรรมก

 อนุกรรมก

อนุกรรมก

อนุกรรมก

อนุกรรมก

อนุกรรมก

ารและเลขานุก

 

การ 

การ 

การ    

การ 

การ 

การ 

การ  

การ  

การ  

การ  

การ  

การ  

การ  

การ  

การ 

การ



 

ราชวิ
 
 

1. 

2. พ

3. 

4. ร

5. 

6. ร

7. พ

8. ร

9. อ

10. แ

11. แ

12. ร

13. ร

14. ร

15. ร

16. ร

17. ร

18. ร

วทิยาลยัแพท

รายชื่อคณะ

ศาสตราจารยกิ
ศูนยเวชศา

พลตรีหญิงเฟอ
ภาควิชาเว

ศาสตราจารยค
ภาควิชาเว

รองศาสตราจา
มูลนิธิขาเที

ศาสตราจารยค
ภาควิชาเว

รองศาสตราจา
ภาควิชาเว

พันตํารวจเอกห
โรงพยาบา

รองศาสตราจา
โรงพยาบา

อาจารยนายแพ
ภาควิชาเว

แพทยหญิงสุขจั
โรงพยาบา

แพทยหญิงดาร
ศูนยสิรินธ

รองศาสตราจา
ภาควิชาเว

รองศาสตราจา
ภาควิชาเว

รองศาสตราจา
ภาควิชาเว

รองศาสตราจา
ภาควิชาเว

รองศาสตราจา
ภาควิชาเว

รองศาสตราจา
ภาควิชาเว

รองศาสตราจา
ภาควิชาเว

ยเวชศาสตร

กรรมการปรั

กิตติคุณ นายแพ
าสตรฟนฟูสวาง
องฟา   คุณาดร
วชศาสตรฟนฟ ู
คลินิกเกียรติคุณ
วชศาสตรฟนฟ ู
ารยนายแพทยเ
ทยีมในสมเด็จพ
คลินิกเกียรติคุณ
วชศาสตรฟนฟ ู
ารยนายแพทยเ
วชศาสตรฟนฟ ู
หญิงประภาพร 
าลตํารวจ 
รยแพทยหญิงน
าลวิชัยยุทธ 
พทยอรรถฤทธิ์  
วชศาสตรฟนฟ ู
จันทร  พงษประ
าลวิชัยยุทธ 
รณี   สุวพันธ 
ธรเพื่อการฟนฟู
ารยแพทยหญิง
วชศาสตรฟนฟ ู
ารยแพทยหญิงอ
วชศาสตรฟนฟ ู
รยแพทยหญิงวิ
วชศาสตรฟนฟ ู
รยแพทยหญิงก
วชศาสตรฟนฟ ู
รยแพทยหญิงว
วชศาสตรฟนฟ ู
รยแพทยหญิงก
วชศาสตรฟนฟ ู
รยแพทยหญิงป
วชศาสตรฟนฟ ู

ฟนฟูแหงปร

ภาค
รับปรุงหลักสู

พทยเสก   อักษ
งคนิวาส  สภาก
ร   
   วิทยาลัยแพท
ณแพทยหญิงอร
  คณะแพทยศา
ทอดชัย     ชีวะ
พระศรีนครินทร
ณแพทยฉัฐยา  
 คณะแพทยศา
ย่ียมมโนภพ   บ
  คณะแพทยศา
  ศิริทรัพย  

นลินทิพย  ตําน

 ศฤงคไพบูลย 
  คณะแพทยศา
ะไพ 

สมรรถภาพทา
ดุจใจ  ชัยวานิช
  คณะแพทยศา
อภิชนา   โฆวนิ
  คณะแพทยศา
วไิล      คุปตนรัิ
  คณะแพทยศา
กมลทิพย  หาญ
  คณะแพทยศา
วารี    จิรอดิศัย
 คณะแพทยศา
กฤษณา  พิรเวช
  คณะแพทยศา
ปยะภัทร   เดชพ
  คณะแพทยศา

ะเทศไทย 
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คผนวก  ง. 
ตรกลางของ

ษรานุเคราะห 
กาชาดไทย 

 
ทยศาสตรพระม
รฉัตร   โตษยาน
าสตรศิริราชพย
ะเกตุ  
ราบรมราชชนนี
  จิตประไพ 
าสตรโรงพยาบา
บุนนาค 
าสตร จุฬาลงก

 

นานทอง 

 
าสตร  จุฬาลงก
  

  
งการแพทยแหง
ชศิริ  
าสตรจุฬาลงกร
นทะ  
าสตร มหาวิทย
รัติศัยกุล 
าสตรศิริราชพย
ญผดุงกิจ 
าสตรศิริราชพย
ย  
าสตรโรงพยาบา
ช  
าสตรจุฬาลงกร
พระธรรม 
าสตรศิริราชพย

แพทยประจาํ

  

  
มงกุฎเกลา   
นนท  
ยาบาล มหาวิท

  
น ี

  
าลรามาธิบดี ม

  
รณมหาวิทยาล

  

  

  
กรณมหาวิทยา

  

  
งชาติ 

  
รณมหาวิทยาลั

  
ยาลัยเชียงใหม 

  
ยาบาล มหาวิท

  
ยาบาล มหาวิท

  
าลรามาธิบดี ม

  
รณมหาวิทยาลั

  
ยาบาล มหาวิท

าบาน  สาขา

 

 

 
ยาลัยมหิดล 

 

 
หาวิทยาลัยมหิ

 
ลัย  

 

 

 
ลัย 

 

 

 
ัย 

 

 
ยาลัยมหิดล 

 
ยาลัยมหิดล  

 
หาวิทยาลัยมหิ

 
ัย  

  
ยาลัยมหิดล  

เวชศาสตรฟ

 ทีป่

 ทีป่

 ทีป่

 ทีป่

 ทีป่
หดิล 

 ทีป่

 ทีป่

 ทีป่

 ทีป่

 ทีป่

 ทีป่

 ปร

 กร

 กร

 กร

 กร
หดิล  

 กร

 กร

ฟนฟ ู

ปรึกษา 

ปรึกษา 

ปรึกษา 

ปรึกษา 

ปรึกษา 

ปรึกษา 

ปรึกษา 

ปรึกษา  

ปรึกษา  

ปรึกษา 

ปรึกษา 

ระธาน 

รรมการ 

รรมการ         

รรมการ        

รรมการ       

รรมการ 

รรมการ 



2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

เกณฑห

19. รองศาส
ภา

20. รองศาส
ภา

21. ผูชวยศ
ภา

22. ผูชวยศ
ภา

23. ผูชวยศ
ภา

24. พันเอกผ
ภา

25. พันเอกผ
ภา

26. ผูชวยศ
ภา

27. ผูชวยศ
ภา

28. แพทยห
ศูน

29. อาจารย
ภา

30. อาจารย
ภา

31. อาจารย
ภา

32. อาจารย
ภา

33. อาจารย
ภา

34. พันโทน
ภา

หลกัสตูรการ
ในกา

สตราจารยแพท
าควิชาเวชศาสต
สตราจารยนาย
าควิชาเวชศาสต
าสตราจารยแพ
าควิชาศัลยศาส

าสตราจารยแพ
าควิชาเวชศาสต
าสตราจารยนา
าควิชาเวชศาสต
ผูชวยศาสตราจ
าควิชาเวชศาสต
ผูชวยศาสตราจ
าควิชาเวชศาสต
าสตราจารยแพ
าควิชาเวชศาสต
าสตราจารยนา
าควิชาเวชศาสต
หญิงอุบลวรรณ
นยสิรินธรเพื่อก
ยนายแพทยวสุ
าควิชาเวชศาสต
ยนายแพทยชนิ
าควิชาเวชศาสต
ยนายแพทยสัน
าควิชาเวชศาสต
ยแพทยหญิงภัท
าควิชาเวชศาสต
ยนายแพทยสุท
าควิชาศัลยศาส

นายแพทยพีระก
าควิชาเวชศาสต

ฝกอบรมแพท
ารประกอบวชิ

ทยหญิงจริยา   
ตรฟนฟู  คณะแ
แพทยณัฐเศรษ
ตรฟนฟู  คณะแ
พทยหญิงวิภาว
สตรออรโธปดิก

พทยหญิงเสมอ
ตรฟนฟู  คณะแ
ายแพทยปรีดา 
ตรฟนฟู  คณะแ
จารยแพทยหญิ
ตรฟนฟู  วิทยา
จารยนายแพทย
ตรฟนฟู  วิทยา
พทยหญิงนพวร
ตรฟนฟู คณะแ
ายแพทยจักรกริ
ตรฟนฟู  คณะแ
ณ   วัฒนาดิลกก
ารฟนฟูสมรรถ
สุวัฒน   กิติสมป
ตรฟนฟู  คณะแ
นนทร  ลีวานันท
ตรฟนฟู  คณะแ
นติ   อัศวพลังชั
ตรฟนฟู  คณะแ
ัทรา  วัฒนพันธ
ตรฟนฟู  คณะแ
ธิพงษ   ทิพชา
สตรออรโธปดิก

กรณ  นิธิกรอธวิั
ตรฟนฟู  วิทยา

ทยประจาํบาน
ชาชพีเวชกร
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บุญหงษ 
แพทยศาสตรจุฬ
ษฐ  มนิมนากร 
แพทยศาสตร ม
วรรณ  ลีลาสําร
ส คณะแพทยศ

เดือน  คามวัลย
แพทยศาสตร ม
  อารยาวิชานน
แพทยศาสตร ม
ญงิสุมาลี  ซื่อธน
ลัยแพทยศาสต
ยวิภู   กําเหนิด
ลัยแพทยศาสต
รรณ  แสนเจริญ
แพทยศาสตรโรง
ริช    กลาผจญ
แพทยศาสตร ม
กุล     
ภาพทางการแพ
ประยูรกุล 
แพทยศาสตร จุ
ท  
แพทยศาสตรศิ ิ
ัย  
แพทยศาสตรศิ ิ
ธุ  
แพทยศาสตร ม
ติโยธิน 
ส คณะแพทยศ

วฒัน  
ลัยแพทยศาสต

นเพือ่วุฒบิตัร
รม สาขาเวช

  
ฬาลงกรณมหา
   
มหาวิทยาลัยขอ
าญ  
ศาสตรมหาวิทย

ย  
มหาวิทยาลัยขอ
นท   
มหาวิทยาลัยขอ
นาพรกุล 
ตรพระมงกุฎเก
ดี  
ตรพระมงกุฎเก
ญสุทธิกุล  
งพยาบาลรามา
   
มหาวิทยาลัยเชี
  
พทยแหงชาติ 

จุฬาลงกรณมห
  
ริราชพยาบาล 
  
ริราชพยาบาล 
  
มหาวิทยาลัยขอ
  
ศาสตรมหาวิทย

  
ตรพระมงกุฎเก

รแสดงความร
ชศาสตรฟนฟู

 
าวิทยาลัย 

  
อนแกน 

 
ยาลัยสงขลานค
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