
คุณสมบัติของผู้สมคัรสอบเพือ่วุฒิบัตรฯและหนังสืออนุมตัิฯ 
 

การขอวุฒิบัตรฯ เพือ่แสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม สาขาออร์โธปิดิกส์ 
1. คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาออร์โธปิดิกส์ ซ่ึงแต่งตั้งโดยแพทยสภา เป็นผูก้  าหนดวธีิการสอบ

เวลา และสถานท่ีสอบ และตดัสินผลการสอบ 
2. ผูท่ี้เขา้สอบจะตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 

2.1 ผา่นการฝึกอบรมครบตามหลกัสูตร 
2.2 ไดรั้บการรับรองวา่ผา่นการประเมินผลจากหวัหนา้หน่วยวา่มีความรู้ ความสามารถ และเจตคติ 

  ท่ีเหมาะสม 
2.3 ตอ้งเสนอโครงการวจิยัและผลงานวจิยัฉบบัสมบูรณ์หรือรายงานความกา้วหนา้ในงานวิจยัท่ีท า

ในช่วงปีท่ี 2 ถึง ปีท่ี 4 โดยผูเ้ขา้สอบตอ้งเป็นผูว้ิจยัหลกัอยา่งนอ้ย 1 เร่ือง  
  
คุณสมบัติผู้ทีจ่ะได้รับวุฒิบัตร 

1. ผา่นการสอบเพื่อวุฒิบตัรท่ีตดัสิน โดยคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาศลัยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ 
2. ผา่นการสอบวทิยาศาสตร์พื้นฐานท่ีตดัสินโดยคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ 

 
การขอวุฒิบัตรของแพทย์ทีไ่ม่ใช่แพทย์ประจ าบ้าน 

1. เป็นแพทยผ์ูใ้หส้ัญญา(แพทยใ์ชทุ้น) ในสถาบนัท่ีมีการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นและเป็น
สถาบนัในส่วนภูมิภาค 

2. ไดรั้บประกาศนียบตัรผา่นการเพิ่มพนูทกัษะตามก าหนดของแพทยสภา 
3. ไม่นบัปีเพิ่มพนูทกัษะเป็นส่วนหน่ึงของการฝึกอบรม 
4. ผา่นการปฏิบติังานสาขาออร์โธปิดิกส์ เหมือนหลกัสูตรแพทยป์ระจ าบา้นเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 

48 เดือน 
5. การสอบและคุณสมบติัของผูท่ี้ไดรั้บวฒิุบตัรฯ เช่นเดียวกบักรณีแพทยป์ระจ าบา้น 

 
การขอหนังสืออนุมัติเพือ่แสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม สาขาออร์โธปิดิกส์ 

1. คุณสมบติัของผูย้ืน่ค  าขอหนงัสืออนุมติัฯ 
1.1 เป็นผูไ้ดรั้บวฒิุบตัรฯ สาขาออร์โธปิดิกส์จากสถาบนัในต่างประเทศท่ีแพทยสภารับรอง หรือ 
1.2 เป็นผูไ้ดป้ฏิบติังานในสาขาออร์โธปิดิกส์มาเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 6 ปี หรือผูป้ฏิบติังานในสาขา 

        ศลัยศาสตร์ 3 ปี และออร์โธปิดิกส์อีกไม่นอ้ยกวา่ 4 ปี 
 



2. การปฏิบติังานในสาขาออร์โธปิดิกส์ 
2.1 คุณสมบติัของผูส้มคัรเขา้ปฏิบติังาน 

2.1.1 ไดรั้บปริญญาแพทยศาสตร์บณัฑิต และใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพเวชกรรมแลว้ และ
ผา่นการปฏิบติังานตามโครงการเพิ่มพนูทกัษะ ๑ ปี  

2.2 คุณสมบติัของสถาบนัหรือโรงพยาบาลท่ีจดัใหมี้การปฏิบติังานออร์โธปิดิกส์ 
2.2.1  แพทยสภารับรองการฝึกอบรมทางศลัยศาสตร์ และออร์โธปิดิกส์แลว้ หรือ 
2.2.2 โรงพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข หรือของส่วนราชการอ่ืนท่ีมีการแยก สาขา                           

ออร์โธปิดิกส์ออกมาชดัเจนแลว้ 
2.3 ตอ้งเสนอโครงการวจิยัหรือผลงานวจิยัฉบบัสมบูรณ์ในช่วงท่ีปฏิบติังานออร์โธปิดิกส์อยา่งนอ้ย1 ปี 

เสนอต่อคณะกรรมการ 
2.4 การสอบเพื่อหนงัสืออนุมติัฯและคุณสมบติัของผูท่ี้จะไดรั้บหนงัสืออนุมติัฯเช่นเดียวกบัการสอบ                 

และคุณสมบติัของผูท่ี้จะไดรั้บวฒิุบตัรฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ที ่รพอท. 364/2553  
 
      วนัที ่ 9 ธนัวาคม 2553  
 
เรื่อง ขอแจง้รายละเอยีดการสอบเพื่อวุฒบิตัรและหนงัสอือนุมตับิตัร ฯ ประจ าปี 2554 
เรยีน เลขาธกิารแพทยสภา  
สิง่ทีส่ง่มาดว้ย คุณสมบตัขิองผูส้มคัรสอบเพื่อวฒุบิตัรและหนงัสอือนุมตัฯิ 
 

ตามทีแ่พทยสภาขอใหร้าชวทิยาลยัแพทยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์หง่ประเทศไทย    แจง้รายละเอยีดและ 
เงื่อนไขเกีย่วกบัการสอบเพื่อวฒุบิตัร ประจ าปี 2554  นัน้ ราชวทิยาลยัฯใครข่อแจง้ใหท้ราบถงึรายละเอยีดดงักล่าว เพื่อ
ผูส้มคัรจะไดเ้ตรยีมตวัอย่างถูกตอ้งดงัมรีายละเอยีดต่อไปนี้ 
 การสอบ  

 ภาคขอ้เขยีน ประกอบดว้ย  
   การสอบปรนยั     400 คะแนน 
   การสอบอตันยั     200 คะแนน 
   การสอบ Orthopaedic Basic Science  100 คะแนน 

 ภาคสอบปากเปล่า ประกอบดว้ย 
 คะแนนสอบสมัภาษณ์    100 คะแนน 

 ภาคปฏบิตั ิประกอบดว้ย 
   คะแนนสอบ( OSCE)    100 คะแนน 

 คะแนนผลงานวจิยั      100 คะแนน  

หมายเหต ุ

แพทยป์ระจ าบา้นทีม่สีทิธิส์อบตอ้งผ่านกระบวนการในการประเมนิดา้นวจิยัจนครบทุกขัน้ตอน  หากไมผ่่าน 
ขัน้ตอนใดขัน้ตอนหนึ่ง จะไมแ่จง้ผลคะแนนสอบวฒุบิตัรในภาคอื่นๆ จนกว่าแพทยป์ระจ าบา้นจะผ่านขัน้ตอนการประเมนิ
ดา้นวจิยั จนสมบรูณ์   
ก าหนดวนัสอบ 

วนัจนัทรท์ ี6 มถุินายน 2554  
เวลา  08.30 – 16.00 น.  สอบขอ้เขยีน (ปรนยั) โดยใชค้อมพวิเตอรเ์ป็นเครื่องมอืสอบ 

วนัองัคารที ่7 มถุินายน 2554 
เวลา 08.30 – 12.00 น. สอบขอ้เขยีน (อตันยั) โดยใชค้อมพวิเตอรเ์ป็นเครื่องมอืสอบ 
เวลา 13.00 – 16.00 น. สอบภาคปฏบิตั ิ(OSCE)  

 วนัพุธที ่9 มถุินายน 2554         
  เวลา 08.00 – 16.00 น.  สอบสมัภาษณ์ ( Oral)  
 



 

 

เกณฑก์ารตดัสิน  
เกณฑก์ารตดัสนิจะใชท้ัง้แบบองิเกณฑแ์ละแบบองิกลุ่ม  โดยพจิารณาจากคะแนนรวมทัง้ 3 ภาค  

และการก าหนดเกณฑค์ะแนนว่า “ผ่าน” หรอื “ไม่ผ่าน” ในการสอบแต่ละปีนัน้ จะก าหนดเกณฑค์ะแนนโดยพจิารณาจาก
ความยากง่ายของขอ้สอบตามวธิกีารมาตรฐานของแพทยศาสตรศ์กึษา และการตดัสนิของคณะอนุกรรมการฯถอืเป็นที่
สิน้สดุ   

 แพทยป์ระจ าบา้นฯทีม่สีทิธิส์อบ ตอ้งยื่นเอกสาร ๆ ตามวนัเวลาทีก่ าหนดดงัต่อไปน้ี 
1. โครงร่างงานวจิยัฉบบัสมบรูณ์ จ านวน 2 ชุด และผลงานวจิยัหรอืรายงานความกา้วหน้าของงานวจิยั

เป็นภาษาไทยหรอืภาษาองักฤษ จ านวน   ชุด โดยใหย้ดึตามแบบฟอรม์ผลงานวจิยัทีต่พีมิพล์ง
ในวารสารของสมาคมออรโ์ธปิดกิสแ์ห่งประเทศไทย หรอืแบบฟอรม์รายงานความกา้วหน้าทีก่ าหนด  
การใหค้ะแนนจะพจิารณาจากเนื้อหา  กระบวนการวจิยัทีถ่กูตอ้งเหมาะสม ความกา้วหน้าตาม
แผนงานทีก่ าหนดในโครงร่างวจิยัรวมทัง้ ความถูกตอ้งของตวัอกัษรและตวัสะกด และสง่เอกสารในรปู
ของ Electronic ในรปูแบบ PDF ไฟล ์โดยเขยีนใสแ่ผ่น CD  จ านวน 1 แผ่น ก าหนดสง่ภายใน วนัที ่
28 กมุภาพนัธ ์2554  หากสง่ชา้กว่าก าหนดไม่ไดร้บัการพจิารณาคะแนนในสว่นนี้   

2. รายงานผูป้ว่ยทีไ่ดร้บัการผ่าตดั ซึง่ตอ้งประกอบดว้ย ชื่อ เพศ อายุ HN AN XN การวนิิจฉยัโรคและ
วธิกีารรกัษา (procedure) ของผูป้ว่ย 30 ราย จ านวน 4 เล่ม แบบฟอรม์การเขยีนและรปูแบบปกตาม
เอกสารแนบและสามารถดาวน์โหลดไดจ้ากเวบ็ไซต ์http://www.rcost.or.th ก าหนดสง่ภายในวนัที ่29  
เมษายน 2554 

3. รายงาน Operative note  ของผูป้ว่ย 10 ราย จ านวน 4 เล่ม  ซึง่ตอ้งเป็นผูป้ว่ยตามขอ้ 2  โดย
ก าหนดให ้Case ไม่ซ ้ากนัเกนิ 3 case ต่อ 1 Subspecialty แบบฟอรม์การเขยีนและรปูแบบปกตาม
เอกสารแนบและสามารถดาวน์โหลดไดจ้ากเวบ็ไซต ์http://www.rcost.or.th ก าหนดสง่ภายในวนัที ่29 
เมษายน 2554 

 
*  รายงานทุกชนิดห้ามเขียนด้วยลายมอื ให้พิมพด้์วยคอมพิวเตอรห์รอืเครือ่งพิมพดี์ดเท่านัน้ 

 
  จงึเรยีนมาเพื่อทราบ  และขอความกรุณาประชาสมัพนัธใ์หแ้พทยป์ระจ าบา้นผูม้ีสทิธิส์อบรบัทราบโดย
ทัว่กนั  จกัเป็นพระคุณยิง่  
 

         ขอแสดงความนบัถอื 

                                                        
                (นายแพทยส์ารเนตร ์ ไวคกุล) 

                 ประธานคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบเพื่อวฒุบิตัรฯ  
                 ราชวทิยาลยัแพทยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ห่งประเทศไทย 

 

http://www.rcost.or.th/
http://www.rcost.or.th/
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