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ประกาศวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย 
ที่ ๖ /  ๒๕๖๓ 

เรื่อง ประกาศสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร ปีการสอบ ๒๕๖๓ 
                                        -------------------------------------------- 
ตามประกาศส านักงานเลขาธิการแพทยสภาที่ ๔/๒๕๖๓ เรื่อง การยื่นค าขอสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติ

และวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาต่างๆ พ.ศ. ๒๕๖๓ วิทยาลัยแพทย์
ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ขอแจ้งก าหนดการสมัครสอบเพ่ือหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญใน
การประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ปีการสอบ ๒๕๖๓ ดังนี้ 

(๑) ผู้มีสิทธิสมัครสอบวุฒิบัตร (ภาคปฏิบัติ) ได้แก ่ผู้มีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
- แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ ๓ ที่จะส าเร็จการฝึกอบรมครบระยะเวลาตามหลักสูตรจากสถาบันที่  อฝส. 

รับรอง โดยมีระยะเวลาการฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติงานเฉพาะสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินไม่น้อยกว่า ๑๔๔ สัปดาห์ ภายใน
วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

- เป็นผู้ได้รับการฝึกอบรมผ่านระดับแพทย์ประจ าบ้านปีสุดท้ายในสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินจากสถาบันทาง
การแพทย์ในต่างประเทศซึ่งมีหลักสูตรและระยะเวลาการอบรมอย่างน้อย  ๓ ปี และเทียบเท่ากับหลักสูตรที่              
แพทยสภารับรองตามข้อ ๑๕ (๑) แห่งข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรเพ่ือ
แสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาต่างๆ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

(๒) ผู้มีสิทธิสมัครสอบหนังสืออนุมัติ (ภาคปฏิบัติ) ได้แก ่ผู้มีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
- เป็นแพทย์ที่ได้รับปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิตและได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม                       

ซึ่งได้ปฏิบัติงานในสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินเต็มเวลาโดยอนุโลมตามเกณฑ์สถาบันฝึกอบรมสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินข้อ 
๒.๒ ข ในสถานพยาบาลที่มีเกณฑ์ลักษณะอย่างน้อยตามมาตรฐานที่แพทยสภาก าหนด และ วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉิน
แห่งประเทศไทยรับรองไม่น้อยกว่าห้าปี และมีคุณสมบัติอ่ืนโดยอนุโลมตามที่ก าหนดสาหรับผู้มีสิทธิ์เข้ารับการ
ประเมินผลเพ่ือวุฒิบัตรฯ ในข้อ ข (๒) ข(๓) ข(๔) และ ข(๕) ตามเกณฑ์หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพ่ือ
วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ฉบับปรับปรุงครั้งที่                
๔ พ.ศ.๒๕๖๑ อย่างครบถ้วน 

- เป็นแพทย์ผู้ที่ได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินจากสถาบันในต่างประเทศท่ีได้รับ
การรับรองโดยความเห็นชอบจากแพทยสภา 



๒ 

 

 

(๓) ขั้นตอนการสมัครสอบ 
(๓.๑) กรอกข้อมูลในแบบค าขอสมัครสอบที่เว็บไซต์ www.tmc.or.th/tcgme  ในวันที่ ๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ 
และพิมพ์ใบค าขอสมัครสอบ โดยมีเอกสารที่ใช้ในการสมัครสอบ ดังนี้ 

- ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือสาเนาบัตร MDCARD (ที่ยังไม่หมดอายุ) 
- ส าเนาบัตรประชาชน 
- ส าเนาการเปลี่ยนแปลงชื่อ สกุล (ถ้ามี) 
- หนังสือรับรองจากสถาบันที่ฝึกอบรมว่า ก าลังรับการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านชั้นปีสุดท้ายตามเกณฑ์

หลักสูตรสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน และจะครบระยะเวลาการฝึกอบรมหรือปฏิบัติงานก่อนวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
- รูปถ่ายขนาด ๒ นิ้ว จ านวน ๒ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 
- ส าหรับผู้สมัครสอบเพื่อวุฒิบัตร ให้ยื่นหลักฐานที่แสดงว่าผ่านการอบรมเป็นแพทย์ประจ าบ้านทุกชั้นปี

ตามท่ีเกณฑ์หลักสูตรสาขา/อนุสาขานั้นๆ ก าหนด หรือหนังสือรับรองว่าได้ผ่านการปฏิบัติงานประจ าสาขาในสถาน
บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ราชวิทยาลัยที่ก ากับดูแลการฝึกอบรมและสอบสาขา/อนุสาขานั้นๆ รับรอง
โดยความเห็นชอบของแพทยสภา หรือมีหนังสือรับรองจากสถาบันที่ฝึกอบรมว่าก าลังรับการฝึกอบรมแพทย์ประจ า
บ้านชั้นปีสุดท้ายตามเกณฑ์ หลักสูตรสาขา/อนุสาขานั้นและจะครบระยะเวลาการฝึกอบรมหรือปฏิบัติงานก่อนวัน
สอบได ้

-  ส าหรับผู้สมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติให้ยื่นหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
หลักฐานแสดงว่าเป็นผู้ได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวช

กรรมสาขานั้นๆ จากสถาบันต่างประเทศท่ีแพทยสภารับรอง  พร้อมส าเนา ๒ ฉบับ 
หลักฐานแสดงว่าได้ผ่านการปฏิบัติงานประจ าสาขา/อนุสาขานั้นๆ โดยมีระยะเวลาการปฏิบัติงานดังกล่าว

มาแล้ว ไม่น้อยกว่าตามที่มาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.๑) สาขานั้นๆ 
ก าหนดในสถานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ราชวิทยาลัยที่ก ากับดูแลการฝึกอบรมและสอบ สาขา/อนุ
สาขานั้นๆ รับรองโดยความเห็นชอบของแพทยสภาตามเกณฑ์หลักสูตรสาขา/อนุสาขานั้น และจะครบระยะเวลา
การฝึกอบรมหรือปฏิบัติงานก่อนวันสอบก็ได้ 
(๓.๒) รวบรวมหลักฐานการสมัครสอบเพ่ิมเติมตามที่ อฝส. ก าหนด ดังนี้ 

-   ใบค าขอสมัครสอบ 
- ผลประเมินการเลื่อนชั้นปี ๓ โดยมีการประเมินผลความรู้ความช านาญหลัก ๖ ด้าน ด้วยวธิีการ

ประเมินผลอย่างน้อย ๗ วิธ ี ตามท่ี อฝส. ก าหนดในเกณฑ์หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดง
ความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี ๓ พ.ศ.๒๕๕๙ 

- หนังสือรับรองจากสถาบันที่ฝึกอบรมว่า กาลังรับการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านชั้นปีสุดท้ายตามเกณฑ์
หลักสูตรสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน และจะครบระยะเวลาการฝึกอบรมหรือปฏิบัติงานก่อนวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
และสถาบันเห็นสมควรให้เข้าสอบ 

- ใบผ่านการประเมินผล comprehensive life support 
- หลักฐานการผ่านการอบรมการกู้ชีพขั้นสูง ได้แก ่ACLS, ATLS, PALS, EmTox 
- หลักฐานการเป็นผู้ช่วยสอน หรือเป็น BLS instructor 

http://www.tmc.or.th/tcgme%20%20ในวันที่%20๑


๓ 

 

 

- ใบประกาศนียบัตร EMS commander & director course 
- ใบรับรองการท าหัตถการ ลงนามโดยประธานฝึกอบรม หรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบแผนการฝึกอบรม โดยมี

ชนิดและหัตถการจ านวนครั้งตามท่ี อฝส. ก าหนด 
- ใบรับรองผ่านการประเมินผลงานวิชาการ 
- หลักฐานการโอนเงินจ านวน ๑๐,๕๐๐ บาท โดยมีเศษสตางค์เท่ากับตัวเลขสองตัวสุดท้ายของเลขใบ

ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของผู้สมัครสอบ โอนเงินไปที่บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงสาธารณสุข-ติวานนท์ 
ชื่อบัญชี “วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย” เลขที่บัญชี 142-0-25853-2 (ซึ่งจะไม่คืนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น) 
(๔ )  ส่ งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบให้อาจารย์ประจ า สถาบัน เ พ่ือยื่นเอกสารทั้ งหมดมาที่                       
วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ที่อยู่ ๙๑/๙๔ หมู่บ้านพาทิโอ ถนนติวานนท์ ต าบลบ้านใหม่  อ าเภอ                
ปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๑๒๐    ก่อนวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
(๕) อฝส. สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบในวันที่  ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ทางเว็บไซต์ 
www.tcep.or.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


