ประกาศวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย
ที่ ๓ /๒๕๖๓
เรื่องการรับสมัครเพื่อขอรับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจาบ้าน
สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจาปีการฝึกอบรม ๒๕๖๓ รอบที่ ๒
ตามประกาศสานักงานเลขาธิการแพทยสภาที่ ๖/๒๕๖๓ เรื่องการรับสมัครแพทย์ประจาบ้านและการขอขึน้
ทะเบียนแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร ประจาปีการฝึกอบรม ๒๕๖๓ รอบที่ ๒ คณะผู้บริหาร
สภาวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.
๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.ณ ห้องประชุมสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ชั้น ๑ ห้อง ๑๐๒ให้กาหนดการ
รับสมัครและการคัดเลือกผู้สมัครเป็นแพทย์ประจาบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจาปีการฝึกอบรม๒๕๖๓ รอบที่ ๒
ไว้ดังต่อไปนี้
๑. คุณสมบัตขิ องผู้มีสิทธิสมัครแพทย์ประจาบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉกุ เฉิน ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
๑.๑. ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
๑.๒. ผ่านการปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะแล้วหรืออยู่ระหว่างการปฏิบัติงานตามโครงการ เพิ่มพูน
ทักษะ
๑.๓. ได้รับอนุมัติจากหน่วยงานต้นสังกัดให้เช้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
(กรณีสมัครโดยมีต้นสังกัดจากหน่วยงานของรัฐ) หรือปลอดภาระการชดใช้ทุนกับหน่วยงานของรัฐ (กรณีสมัคร โดยไม่
มีต้นสังกัดจากหน่วยงานของรัฐ)
๒. กาหนดเวลาการคัดเลือกแพทย์ประจาบ้าน วันที่ ๓๐ มีนาคม – วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
๓. จานวนตาแหน่ง/สถาบันฝึกอบรมทีเ่ ปิดรับสมัคร หลักเกณฑ์/วิธีการคัดเลือกผูส้ มัครเข้ารับการ ฝึกอบรมเป็น
แพทย์ประจาบ้าน ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตรสาหรับปีการฝึกอบรม ๒๕๖๓
๓.๑. จานวนตาแหน่งแพทย์ประจาบ้านและจานวนทีส่ ถาบันฝึกอบรมรับได้ สาหรับปีการฝึกอบรม ๒๕๖๓
รอบที่ ๒ ตามผนวก ก. แนบท้ายประกาศนี้
๓.๒. หลักเกณฑ์/วิธีการคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมเป็นแพทย์ประจาบ้าน
๓.๒.๑. กาหนดตามนโยบายของแพทยสภาตามประกาศสานักงานเลขาแพทยสภาที่ ๖/๒๕๖๓ เรื่อง
การรับสมัครแพทย์ประจาบ้านและการขอขึ้น ทะเบียนแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร
ประจาปีการฝึกอบรม ๒๕๖๓ รอบที่ ๒ ซึ่ง วฉท. กากับดูแลโดยให้สถาบันฝึกอบรม คัดเลือกแพทย์ประจา
บ้านที่ได้รับอนุมัติเกณฑ์การพิจารณา คัดเลือกผู้สมัคร โดย ให้สิทธิ์ แก่ผู้สมัคร ที่มีต้นสังกัดจากหน่วยงาน
ของรัฐก่อนผู้ที่ไม่มีต้นสังกัด และให้ความสาคัญ แก่ผู้ที่ ปฏิบัติงาน/ปฏิบัติงาน ชดใช้ทุนมานานกว่าก่อน
ตามลาดับต่อไปนี้
ประกาศรับสมัครเพื่อขอรับการคัดเลือกเป็ นแพทย์ประจาบ้ านสาขาเวชศาสตร์ ฉกุ เฉิน
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ก. ผู้มีต้นสังกัดจากหน่วยงานของรัฐและปฏิบัติงาน/ปฏิบัติงานชดใช้ทุนมาแล้วไม่น้อย กว่า ๓ ปี
หลังจากได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม เป็นลาดับแรก
ข. ผู้มีต้นสังกัดจากหน่วยงานของรัฐและปฏิบัติงาน/ปฏิบัติงานชดใช้ทุนมาแล้วไม่น้อย กว่า ๒ ปี
หลังจากได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม เป็นลาดับถัดจาก ก
ค. ผู้มีต้นสังกัดจากหน่วยงานของรัฐและปฏิบัติงาน/ปฏิบัติงานชดใช้ทุนมาแล้วไม่น้อย กว่า ๑ ปี
หลังจากได้รับใบอนุญาตประกอบวิซาชีพเวชกรรม เป็นลาดับถัดจาก ข
ง. ผู้ไม่มีต้นสังกัดจากหน่วยงานของรัฐและปฏิบัติงาน/ปฏิบัติงานชดใช้ทุนมาแล้วน้อย กว่า ๑ ปี/
ไม่ได้ปฏิบัติงานชดใช้ทนุ หลังจากได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม เป็นลาดับถัดจาก ค.
วฉท. กาหนดนโยบายเพิ่มเติมให้สถาบันฝึกอบรมพิจารณาคัดเลือกผู้สมัคร ดังต่อไปนี้
ก.ให้ความสาคัญแก่ผู้มีต้นสังกัดจากโรงพยาบาลในสังกัดหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นหรือมีศักยภาพเป็น
สถาบั น ฝึ ก อบรมแพทย์ เ ฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ ฉุ ก เฉิ น ศู น ย์ แ พทยศาสตร์ ศึ ก ษาชั้ น คลิ นิ ก สถาบั น
ปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ และโรงพยาบาลระดับรองลงมา ตามลาดับ
ข.ก าหนดให้ ส ถาบั นฝึ ก อบรมแต่ ล ะแห่ ง ก าหนดเกณฑ์ และวิธี ก ารคั ดเลื อ กผู้ ส มัค รเช้ า รับ การ
ฝึกอบรมเพิ่มเติมได้ โดยต้องไม่ขัดกับข้อบังคับ ประกาศ และนโยบายของแพทยสภาและ วฉท. รวมทั้งไม่ขัด
กับประกาศนี้
๔. ขัน้ ตอนการคัดเลือกแพทย์ประจาบ้านและแพทย์ปฏิบัติงานเพื่อวุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
๔.๑ ผู้สมัครคัดเลือกติดต่อสถาบันฝึกอบรมโดยตรง และให้สถาบันฝึกอบรมแต่ละแห่งกาหนดวัน เวลา
วิธีการสัมภาษณ์ ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 เพื่อลดความเสี่ยงหรือผลกระทบจากการแพร่ระบาดตาม
เห็นสมควร
๔.๒ สถาบันฝึกอบรมดาเนินการเรียบร้อย ให้แจ้งผลการคัดเลือกอย่างไม่เป็นทางการให้วฉท.ทราบ โดยส่ง
เข้าmail: tcep.tmc@gmail.com ภายในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ พร้อมทั้งแจ้งผลการสัมภาษณ์ให้ผู้สมัครทราบ
และส่งเอกสารการสมัคร และหนังสือรับรองการคัดเลือกที่เป็นทางการมาที่ น.ส.ณภัสวรรณ ตันตยานนท์ 91/94
หมู่บ้านพาทิโอ ถนนติวานนท์ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ๑๑๑๒๐
๔.๓ ให้แพทย์ผู้ได้รับการคัดเลือกแล้ว กรอกใบสมัครด้วยตนเองลงทะเบียนที่ www.tmc.or.th/tcgme
และปฏิบัติตามประกาศสานักงานเลขาแพทยสภาที๖่ /๒๕๖๓ เรื่องการรับสมัครแพทย์ประจาบ้านและการขอขึ้น
ทะเบียนแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร ประจาปีการฝึกอบรม ๒๕๖๓ รอบที่ ๒ แล้วพิมพ์ลง
กระดาษเพื่อลงนาม
๔.๔ วฉท.(T2) ดาเนินการส่งหนังสือรับรองผลการคัดเลือกไปที่แพทยสภา และรับรองการคัดเลือกในเว็บ
www.tmc.or.th/tcgmeภายในวันที่ ๒๐ พ.ค. ๒๕๖๓
๕. หลักฐานแสดงคุณสมบัตบิ ุคคล ได้แก่
ก. สาเนาบัตรประชาชน
ข. สาเนาใบเปลี่ยนชือ่ - สกุล / ใบทะเบียนสมรส (เฉพาะในกรณีที่เปลี่ยนชือ่ - สกุล)
ค. สาเนาทะเบียนแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต
ง. สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
จ. สาเนาประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองโครงการเพิ่มพูนทักษะหรือหลักฐาน แสดงว่ากาลังอยู่
ระหว่างการปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ เฉพาะผู้ที่ได้รับใบ อนุญาตประกอบ วิชาชีพเวชกรรม
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็นต้นมา
ประกาศรับสมัครเพื่อขอรับการคัดเลือกเป็ นแพทย์ประจาบ้ านสาขาเวชศาสตร์ ฉกุ เฉิน
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ฉ. หนังสือจากต้นสังกัด ลงนามโดยผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานต้นสังกัด อนุมัติให้เข้า
ฝึกอบรมและรับรองว่าจะทาสัญญาเมื่อได้รับการ คัดเลือกแล้ว (เฉพาะผู้สมัครที่มีต้นสังกัดส่งฝึกอบรม) โดย
ใช้แบบหนังสือรับรองต้นสังกัดตามแบบที่กาหนด
ยกเว้นผู้ได้รับการคัดเลือกให้รับต้นสังกัดเพื่อเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านของสานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ช. หนังสือแสดงประวัติส่วนบุคคล การศึกษาฝึกอบรม ผลงานวิชาการ และกิจกรรม พิเศษ
(curriculum vitae) ของผู้สมัคร
ซ.สาเนาแสดงผลคะแนนสอบประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวช
กรรม (ศรว.) ขั้นตอนที่ ๑ และขั้นตอนที่ ๒ (ถ้ามี)
ฌ. หนังสือแถลงเจตจานงส่วนบุคคล (personal statement of purpose) ของผู้สมัคร ในการ เข้า
รับการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ญ. หนังสือรับรอง/แนะนาผู้สมัคร จากผู้รับรอง/แนะนาอย่างน้อย ๒ คน ได้แก่ อาจารย์ ประจา
โรงเรียนแพทย์ ที่ผู้สมัครสาเร็จการศึกษาแพทย์ศาสตร์บัณฑิต อาจารย์ประจา โรงพยาบาล ที่ผู้สมัคร ผ่าน
การปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ และผู้บังคับบัญชาโดยตรงที่อยู่ใกล้ชิดที่สุด (เช่น หัวหน้าแผนก หัวหน้ากลุ่มงาน
ผู้อานวยการโรงพยาบาล เป็นต้น)
๖. การรายงานตัว และการเริ่มฝึกอบรม:
๖.๑ ในกรณีทแี่ พทยสภาตรวจสอบพบว่าผู้ได้รับการคัดเลือกขาดคุณสมบัติในการเข้ารับการ'ฝึกอบรม ข้อใด
แพทยสภาจะไม่ประกาศผลการขึ้นทะเบียนเป็นแพทย์ประจาบ้าน ประจาปีการฝึกอบรม ๒๕๖๓ และผู้ไม่ได้รับการ
ประกาศผลดังกล่าวจะไม่มีสิทธิเข้ารับการฝึกบรม ในปีการ'ฝึกอบรม ๒๕๖๓
๖.๒ ให้แพทย์ผู้ได้รับการประกาศผลการขึน้ ทะเบียน นาหนังสือแจ้งผลการขึ้นทะเบียนซึ่งดาวน์โหลดได้จาก
website: http://www.tmc.or.th/tcgme พร้อมหลักฐานแสดงการทาสัญญากับหน่วยงานต้น สังกัด (กรณีมีตน้
สังกัดจากหน่วยงานของรัฐ) หรือหลักฐานแสดงการปลอดภาระการซดใช้ทุนหรือภาระอื่นกับ หน่วยงานของรัฐแล้ว
(กรณีอิสระ) ไปยื่นต่อสถาบันฝึกอบรมตามระยะเวลาที่กาหนดในหนังสือแจ้งผลดังกล่าว และต้องรายงานตัวเข้ารับ
การฝึกอบรม ณ สถาบัน'ฝึกอบรม และเริ่มการฝึกอบรมภายในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓
๗.การจากัดสิทธิ์ในการสมัครแพทย์ประจาบ้านในกรณีผู้ได้ลงทะเบียนยืนยันตามที่กาหนดในข้อ๖ แล้ว
ขาดจากการฝึกอบรม
วฉท. จะพิจารณาเสนอแพทยสภาให้จากัดสิทธิ์ในการสมัครแพทย์ประจาบ้านในปีการฝึกอบรมถัดไป ในกรณี
ต่อไปนี้
๗.๑. ไม่มารายงานตัว ณ สถาบัน'ฝึกอบรมตามกาหนดเวลา โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
๗.๒. ลาออกจากการฝึกอบรมหลังจากลงทะเบียนยืนยันตามที่กาหนดในข้อ ๖ หรือหลังจากเข้ารับการ
ฝึกอบรมเป็นแพทย์ประจาบ้าน/ปฏิบัติงานประจาสาขาเพื่อการสอบวุฒิบัตรฯ แล้ว โดยไม่มีเหตุผลอัน สมควร
๗.๓. เปลี่ยนต้นสังกัดหรือลาออกจากราชการ (ในกรณีที่มีต้นสังกัด) ในระหว่างฝึกอบรม โดยให้ถือว่าผู้ นั้น
สิ้นสุดการเป็นแพทย์ประจาบ้าน นับแต่วันที่การเปลี่ยนแปลงนัน้ มีผลใช้บังคับด้วย
๘. การเปลี่ยนสาขาหรือย้ายสถาบันฝึกอบรม:
แพทย์ผู้ได้ขึ้นทะเบียนหรือเช้ารับการ'ฝึกอบรมเป็นแพทย์ประจาบ้านแล้ว อาจขอเปลี่ยนสาขาหรือย้าย
สถาบัน'ฝึกอบรมได้โดยต้องได้รับความยินยอมจากต้นสังกัด (ในกรณีที่มตี ้นสังกัด) สถาบันฝึกอบรมทั้ง ๒ ฝ่าย รวมทั้ง
ประกาศรับสมัครเพื่อขอรับการคัดเลือกเป็ นแพทย์ประจาบ้ านสาขาเวชศาสตร์ ฉกุ เฉิน
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ได้รับความเห็นขอบจาก อฝส. ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง และได้รับอนุมัติจากคณะอนุกรรมการกลางการฝึกอบรมแพทย์
ประจาบ้าน ตาม เงื่อนไขที่คณะกรรมการแพทยสภากาหนดไว้
๙.เงื่อนไขและข้อจากัด
๙.๑. ผู้สมัครทุกคนต้องรับผิดชอบตรวจสอบใบสมัคร เอกสาร และคุณสมบัติของตนเองให้ถูกต้อง ครบถ้วน
หากตรวจพบในภายหลังว่าไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน จะถือว่าการสมัครนั้นเป็นโมฆะแม้ได้รับการ ประกาศผลการขึ้น
ทะเบียนตามข้อ ๖ แล้วก็ตาม ทั้งนี้ราชวิทยาลัยและแพทยสภาจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆที่อาจเกิดขึ้น
๙.๒. การขึ้นทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมเป็นแพทย์ประจาบ้านในปีการฝึกอบรม ๒๕๖๓ ถือเป็นโมฆะ ใน
กรณีผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนนั้นยังมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนก่อนวันเริ่มฝึกอบรม ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓
ดังต่อไปนี้
๙.๒.๑. ไม่ได้ทาสัญญากับหน่วยงานต้นสังกัด (กรณีต้นสังกัดจากหน่วยงานของรัฐ) หรือยังไม่ปลอดภาระการ
ชดใช้ทุนหรือภาระอื่นกับหน่วยงานของรัฐ (กรณีอิสระ)
๙.๒.๒. ยังไม่ผ่านการปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะครบถ้วนตามที่แพทยสภากาหนดก่อนการเริ่มการ
ฝึกอบรมในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓
๙.๒.๓. ขาดคุณสมบัติอื่นตามที่แพทยสภาและ วฉท. กาหนด
ทั้งนี้ให้ถือว่า ผู้ขาดคุณสมบัติดังกล่าวไม่ได้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นแพทย์ประจาบ้านในปีการฝึกอบรม
๒๕๖๓
๙.๓. ในประกาศนี้
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า หน่วยงานของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิด ของ
เจ้าหน้าที่ หน่วยงานของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ และให้หมายรวมถึงหน่วยงาน ในกากับ
ของรัฐ และสภากาชาดไทย รวมทั้งหน่วยงานอื่นและองค์กรอื่นที่คณะกรรมการแพทยสภาพิจารณา อนุมัติด้วย
“วฉท.” หมายความว่า วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย
“วุฒิบัตร” หมายความว่า วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวช
ศาสตร์ฉุกเฉิน
๙.๔. การดาเนินการรับสมัคร คัดเลือก ประกาศผล และการดาเนินการอื่นใดในการคัดเลือกแพทย์ประจา
บ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ซึ่งมิได้ดาเนินการตามกระบวนการและขัน้ ตอนที่กาหนดในประกาศนี้และ ข้อบังคับ
ประกาศ และนโยบายของแพทยสภา ให้ถอื ว่าการดาเนินการดังกล่าวนั้นเป็นโมฆะ และกรณีมีหลักฐานเชื่อได้ว่ามี
การกระทาอันจงใจฝ่าผื่นประกาศนี้ วฉท. อาจเสนอแพทยสภาให้พิจารณาถอนสิทธิ์ในการรับแพทย์ประจาบ้านของ
สถาบันฝึกอบรมนั้น หรือจากัดสิทธิ์แพทย์ผนู้ ั้นในการเข้ารับการฝึกอบรมเป็นแพทย์ประจาบ้านของสถาบันฝึกอบรม
นั้น ก็ได้
๙.๕. กรณีใดซึ่งขัดหรือแย้งกับบทแห่งประกาศสานักงานเลขาธิการแพทยสภา ที่ ๒๑/๒๕๖๑ เรื่อง การรับ
สมัครแพทย์ประจาบ้านและการขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร ประจาปี การ
ฝึกอบรม ๒๕๖๒ และบทแห่งประกาศนี้ให้ใช้ประกาศดังกล่าวนี้แทน
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
คณะผูบ้ ริหาร สภาวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย
ประกาศรับสมัครเพื่อขอรับการคัดเลือกเป็ นแพทย์ประจาบ้ านสาขาเวชศาสตร์ ฉกุ เฉิน
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ผนวก ก.
จานวนตาแหน่งแพทย์ประจาบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
และจานวนที่สถาบันรับฝึกอบรมได้ในปีการฝึกอบรม ๒๕๖๓
รหัส

สถาบันฝึกอบรม

จานวนตาแหน่งที่รับได้

105
107
109
118
119
122
204
217
218
237
233
216

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรมแพทย์ทหารบก
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โรพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
โรงพยาบาลตารวจ สานักงานตารวจแห่งชาติ
โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี กรมการแพทย์
โรงพยาบาลชลบุรี สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลหาดใหญ่ สงขลา สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลสระบุรี สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ปราจีนบุรี สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รวมทุกสถาบันฝึกอบรม

4
2
3
1
2
2
3
2
2
3
3
1
28
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