คู่มือนักศึกษาแพทย์
โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
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สารบัญ
เนื้อหา

หน้า

ความเป็นมาของโครงการ

๑

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒

เปูาหมายการผลิตแพทย์

๒

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

๓

เกณฑ์การรับและคุณสมบัติของนักเรียน

๔

มหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่เข้าร่วมโครงการผลิตแพทย์
เพื่อชาวชนบท

6

งบประมาณสนับสนุนการดาเนินงานโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท

7

การปฏิบัติงานชดใช้ทุน และ ค่าปรับกรณีผิดสัญญาชดใช้ทุน

7

การลาศึกษาต่อของแพทย์โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท และโครงการกระจาย
แพทย์หนึ่งอาเภอหนึ่งทุน

8

แนวทางปฏิบัติสาหรับแพทย์กรณีสอบไม่ผ่านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม

10
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โครงการผลิตแพทย์เพือ่ ชาวชนบท
๑. ความเป็นมาของโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
แพทย์เป็ นกาลังคนด้านสาธารณสุ ข เป็นทรัพยากรที่มีความสาคัญมากในระบบสุขภาพ เป็น
ปัจจัยหนึ่งแห่งความสาเร็จหรือความล้มเหลวของการดาเนินงานด้านสุขภาพ เนื่องจากแพทย์เป็นผู้ที่ต้องใช้
ความรู้ความสามารถเฉพาะของวิชาชีพในการปฏิบัติงาน ไม่สามารถใช้เครื่องจักรทดแทนได้ ประกอบกับการ
ลงทุน ด้านการผลิต การพัฒ นา และการบริห ารจัดการด้านกาลั ง คนสาขาแพทย์มีต้นทุนที่สู งมาก ในช่ว ง
ระยะเวลา 40 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยประสบกับภาวะการขาดแคลนแพทย์มาโดยตลอดทั้งในภาพรวมและ
ในระดับภูมิภาคต่างๆ เมื่อเปรียบเทียบอัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่พัฒนา
แล้ว และประเทศในกลุ่มเอเชีย พบว่าประเทศอื่นๆ มีอัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรดีกว่าประเทศไทยเป็นอย่าง
มาก เนื่องจากประเทศไทยมีอัตราส่วนแพทย์ทั้งภาครัฐและเอกชนต่อประชากร ๑ : ๒,๑๖๖ ขณะที่ญี่ปุน
๑ : ๔๗๖ สิงคโปร์ ๑ : ๕๘๘ ฟิลิปปินส์ ๑ : ๘๖๒ และมาเลเซีย ๑ : ๑,๑๔๕ นอกจากนี้เนื่องจากลักษณะ
ทางภูมิศาสตร์และสภาพพื้นที่ต่างๆ ของประเทศไทยมีลักษณะที่แตกต่างกัน มีความเจริญไม่เท่าเทียมกัน
โดยเฉพาะในเขตชนบท ห่างไกลและทุรกันดาร ทาให้การขาดแคลนแพทย์และการกระจายแพทย์ตามพื้นที่
ยังคงเป็นปัญหาที่เรื้อรัง จะเห็นได้จากสัดส่วนแพทย์ต่อประชากรในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศมีความแตกต่าง
กัน ดังนี้ กรุงเทพมหานคร ๑ : ๖๒๘ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑ : ๔,๖๘๒ ภาคใต้ ๑ : ๓,๑๓๘ และ
ภาคเหนือ ๑ : ๓,๐๕๙ อันสะท้อนให้เห็นถึงความด้อยโอกาสของประชาชนในส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะในเขต
ชนบท ห่างไกลและทุรกันดารที่จะเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้ การดาเนินการเพื่อ การแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนแพทย์ของประเทศเริ่มตั้งแต่การผลิตแพทย์เพิ่มและต่อมาได้กาหนดมาตรการเพื่อให้เกิดการกระจาย
แพทย์ไปปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศโดยอาศัยกระบวนการคู่สัญญา ซึ่งนักศึกษาแพทย์เมื่อสาเร็จ
การศึกษาแล้วจะต้องปฏิบัติงานชดใช้ทุนในสถานที่ปฏิบั ติงานตามที่คณะกรรมการจัดสรรแพทย์เป็นผู้กาหนด
การกระจายแพทย์ ด้ ว ยมาตรการบั ง คับ ชดใช้ ทุน ในฐานะคู่ สั ญ ญาด าเนิ น การมากว่ า ๔๐ ปี แต่ ยั งพบว่ า
สถานการณ์การขาดแคลนแพทย์ในชนบทยังคงอยู่ ประกอบกับความต้องการแพทย์ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ในระดับ ประเทศเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะยิ่ งในภาคเอกชนทาให้ มีแพทย์จากภาครัฐไหลออกจากระบบมากขึ้น
ในช่วงปี ๒๕๔๕- ๒๕๔๖ มีแพทย์จากกระทรวงสาธารณสุขลาออกจานวนมาก เนื่องจากภาคเอกชนทั้งในและ
ต่างประเทศมี ความต้อ งการแพทย์ จ านวนเพิ่ มมากขึ้น กระทรวงสาธารณสุ ข และกระทรวงศึก ษาธิ การมี
ความเห็นร่วมกันว่าควรมีการผลิตแพทย์ เพิ่มจากระบบการผลิตปกติเพื่อแก้ไขปัญหาความขาดแคลนแพทย์
และการกระจายแพทย์ที่ไม่เหมาะสม จึงได้เสนอโครงการผลิตแพทย์เพิ่มของสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาตามความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๗ คณะรัฐมนตรีมีมติ
เห็นชอบให้กระทรวงสาธารณสุ ขร่ วมมือกับทบวงมหาวิทยาลัย จัดทา “โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาว
ชนบท” เพื่อแก้ไขปัญหาความขาดแคลนแพทย์และการกระจายแพทย์ที่ไม่เหมาะสมในชนบท
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-๒ซึ่งมีหลักการสาคัญคือ ทบวงมหาวิทยาลัยโดยคณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในสังกัด รับผิดชอบจัดทา
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประสาทปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตและรับผิดชอบจัดการเรียนการสอนในชั้น
ปีที่ ๑-๓ ของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ส่วนกระทรวงสาธารณสุขโดยศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนในชั้นปีที่ ๔ - ๖ โดยเริ่มรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๓๘ เป็นต้นไป
๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.เพื่อเพิ่มการผลิตแพทย์และให้กระจายแพทย์ไปสู่ชนบทมากยิ่งขึ้น
2.เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ไปสู่ประชาชนในส่วนภูมิภาคมากขึ้น
3.พัฒนาโรงพยาบาลและสถาบันสมทบของกระทรวงสาธารณสุข ให้มีขีดความสามารถและความ
พร้อมในการเป็นสถาบันผลิตแพทย์
4.พัฒนารูปแบบความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและมหาวิทยาลัย ทั้งในด้านบริการ
การเรียนการสอน วิชาการ การวิจัยและการบริหารจัดการ
๓. เป้าหมายการผลิตแพทย์
โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทดาเนินการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ตามมติคณะรัฐมนตรี ดังนี้
3.๑ ผลิตแพทย์ตามโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท พ.ศ. ๒๕๓๘ - ๒๕๔๙ ซึ่งคณะรัฐมนตรี
ได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๓๗ โดยมีเปูาหมายรับนักศึกษาแพทย์ในช่วงปีการศึกษา ๒๕๓๘ ถึง
๒๕๔๙ จานวน ๓,๐๐๐ คน
3.2 ผลิตแพทย์ตามโครงการเร่งรัดการผลิตแพทย์ ของโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท พ.ศ.
๒๕๔๗ – ๒๕๕๖ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๗ โดยมีเปูาหมายรับนักศึกษา
แพทย์ ในช่วงปีการศึกษา ๒๕๔๗ ถึง ๒๕๕๖ จานวน ๓,๘๐๗ คน
๓.3 ผลิตแพทย์ตามโครงการผลิตแพทย์เพื่อ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๕๖
(โครงการของกระทรวงศึกษาธิการ) ผลิตแพทย์ในลักษณะโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท โดยมีเปูาหมาย
รับนักศึกษาแพทย์ ในช่วงปีการศึกษา ๒๕๔๘ ถึง ๒๕๕๖ จานวน ๒๗๐ คน
3.๔ ผลิตแพทย์ตามแผนการลงทุนเสริมสร้างโครงสร้างสาธารณสุขแห่งชาติ (โครงการลงทุน
ขนาดใหญ่ของภาครัฐด้านสาธารณสุข) ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙
โดยมีเปูาหมายรับนักศึกษาแพทย์ ในช่วงระยะเวลา ๔ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๔๙ – ๒๕๕๒) จานวน ๒,๗๙๘ คน
3.๕ โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอาเภอหนึ่งทุน ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการ การ
ดาเนินงานโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอาเภอหนึ่งทุน เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๔๘ และในวันที่ ๔ ตุลาคม
๒๕๔๘ ได้มีมติให้กาหนดเงื่อนไขชดใช้ทุน ๑๒ ปี กรณีผิดสัญญาให้ชดใช้เงิน ๒ ล้านบาท โดยมีระยะเวลา
ดาเนินการตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ – ๒๕๕๖ เปูาหมายการรับนักเรียนเข้าศึกษาจานวนทั้งสิ้ น ๓,๒๓๒ ทุน(ปี ๒๕๔๘
เป็นปีเริ่มต้นจานวน ๑๒๐ คน) และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ อนุมัติในหลักการกรอบ
แผนการลงทุนเสริมสร้างโครงสร้างสาธารณสุขแห่งชาติ(พ.ศ.๒๕๔๙-๒๕๕๒) ตามโครงการลงทุนขนาดใหญ่
ของภาครัฐด้านสาธารณสุ ข ทั้งนี้ในโครงการผลิตและพัฒนาศักยภาพแพทย์และบุคลากรด้านสาธารณสุ ข
กาหนดเปูาหมายในการดาเนิน งานโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอาเภอหนึ่งทุน ระหว่างปี ๒๕๔๙-๒๕๕๒
จานวน ๖๐๐ คน(ปรับตามการรับจริงเหลือเพียง ๕๘๙ คน) รวมเปูาหมายรับนักศึกษาแพทย์โครงการกระจาย
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-3แพทย์หนึ่งอาเภอหนึ่งทุนจานวนทั้งสิ้น ๓,๘๒๑ คน เนื่องจากการรับนักเรียนเข้าศึกษาระหว่างปี
พ.ศ.2548 - 2556 รับนักเรียนได้น้อยกว่าแผนการรับที่กาหนด คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม
2556 ให้ ขยายระยะเวลาดาเนิน การจากปี พ.ศ. 2548 -2556 เป็นสิ้ นสุ ดในปี 2560 เพื่อให้ การรับ
นักเรียนเป็นไปตามเปูาหมายที่กาหนดต่อไป
3.๖ ผลิตแพทย์ตามโครงการผลิตและพัฒนาศักยภาพแพทย์และบุคลากรทางด้านสาธารณสุข
ภายใต้แผน ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ (แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ ๒) ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ๒๕๕๕ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๒ โดยมีเปูาหมายการรับนักศึกษาแพทย์ในช่วง
ปีการศึกษา ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕ จานวน ๑,๖๒๐ คน
3.๗ ผลิ ต แพทย์ ต ามโครงการผลิ ต แพทย์ เ พิ่ ม แห่ ง ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐
ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการเมื่อวัน ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ โดยมีเปูาหมายการรับนักศึกษา
แพทย์ในช่วงปีการศึกษา ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐ จานวน ๕,๐๐๑ คน
๔. มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
- วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๓๗ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงสาธารณสุขร่วมมือกับ
ทบวงมหาวิทยาลัย ดาเนินการโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
- วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๓๙ คณะรัฐมนตรีได้ลงมติอนุมัติตามมติที่ประชุมร่วมระหว่าง
กระทรวงสาธารณสุ ขและทบวงมหาวิ ท ยาลั ย ส านัก งบประมาณ ส านัก งาน ก.พ. และส านั กเลขาธิก าร
คณะรัฐมนตรี เรื่องขออนุมัติประเภทงบประมาณสนับสนุนโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
- วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๔๐ คณะรัฐมนตรีมีมติเพิ่มเติมจากมติวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๓๙
อนุมัติงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน ทั่วไป เพื่อจัดการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ตามโครงการเป็นเงิน
300,000 บาทต่อคนต่อปี และอนุมัติให้นักศึกษาแพทย์ตามโครงการนี้ เป็นคู่สัญญากับกระทรวงสาธารณสุข
เมื่อสาเร็จการศึกษาแล้วจะต้องปฏิบัติงานชดใช้ให้กับกระทรวงสาธารณสุขเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี โดย
ต้องออกไปปฏิบัติราชการในภูมิลาเนาเดิมหรือในส่วนภูมิภาคตามที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด
- วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๔๒ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบอนุมัติให้ขยายโครงการผลิตแพทย์
เพื่อชาวชนบทเพิ่มอีก ๒ ปี จากการรับนักศึกษาในช่วงปีการศึกษา ๒๕๓๘ – ๒๕๔๗ เป็นปีการศึกษา ๒๕๓๘–
๒๕๔๙ โดยให้ สานักงบประมาณสนั บสนุน งบประมาณตามหลักเกณฑ์เพื่อการดาเนินงานครอบคลุ มไปถึง
ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ และอนุมัติให้โรงพยาบาลอุตรดิตถ์เป็นโรงพยาบาลร่วมผลิตแพทย์กับมหาวิทยาลัยนเรศวร
- วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๗ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ดาเนินงานโครงการเร่งรัดการ
ผลิตแพทย์ของโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๖ (โครงการความร่วมมือผลิตแพทย์
ระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) โดยมีเปูาหมายรับนักศึกษาแพทย์
ตลอดโครงการ ๓,๘๐๗ คน
- วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๔๘ และวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๔๘ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้
ดาเนินงานโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอาเภอหนึ่งทุน จานวน ๓๘๙ คนต่อปี ตั้งแต่ปี ๒๕๔๘-๒๕๕๖
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-4รวมทั้งสิ้น ๓,๒๓๒ คน (ปี ๒๕๔๘ เป็นปีเริ่มต้นจานวน ๑๒๐ คน) โดยกาหนดเงื่อนไขในการทาสัญญา
ปฏิบัติงานชดใช้ทุนเป็นระยะเวลา ๑๒ ปี หรือชดใช้เงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ในกรณีผิดสัญญา
- วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการให้ดาเนินงานตาม
แผนการลงทุ น เสริ ม สร้ า งโครงสร้ า งสาธารณสุ ข แห่ ง ชาติ (โครงการลงทุ น ขนาดใหญ่ ข องภาครั ฐ ด้ า น
สาธารณสุข) โดยมีเปูาหมายรับนักศึกษาแพทย์ ในช่วงระยะเวลา ๖ ปี (พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๒) จานวน
๒,๗๙๘ คน
- วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๔๙ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบอนุมัติงบประมาณตามแผนลงทุน
เสริมสร้างโครงสร้างสาธารณสุขแห่งชาติ(พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๒) ตามความเห็นของสานักงบประมาณ
- วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๒ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการผลิตและพัฒนาศักยภาพ
แพทย์และบุคลากรทางด้านสาธารณสุข ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ (แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะ
ที่ ๒) ปี งบประมาณ ๒๕๕๓-๒๕๕๕ โดยมีเปูาหมายรับนักศึกษา จานวน ๑,๖๒๐ คน ในช่วงปีการศึกษา
๒๕๕๓-๒๕๕๕
- วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่ ง
ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ โดยมีเปูาหมายรับนักศึกษา จานวน ๕,๐๐๑ คน ในช่วงปีการศึกษา ๒๕๕๖
-๒๕๖๐
- วันที่ 27 สิงหาคม ๒๕๕6 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการดาเนินงาน
โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอาเภอหนึ่งทุน จากปี ๒๕๔๘ – ๒๕๕๖ เป็น ปี ๒๕๔๘ – ๒๕๖0
๕. เกณฑ์การรับและคุณสมบัติของนักเรียน
๕.๑. โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท โดยมีหลักเกณฑ์ ข้อ ๑ และข้อ ๒
5.1.๑ ผู้ ส มั ครต้ องมี ภู มิ ล าเนาและบิ ดาหรือ มารดา หรื อผู้ ป กครองตามกฎหมาย ต้ อ งมี
ภูมิลาเนาอยู่ในจังหวัดที่สมัครต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๕ ปี จนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร โดยมีทะเบียนบ้าน
เป็นหลักฐาน (หากบิดาหรือมารดาที่เป็นข้าราชการต้องโยกย้ายให้มีเอกสารยืนยันการโยกย้าย)
5.1.๒ ต้องเป็นนักเรียนที่สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๔-๖ ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใน
จังหวัด หรือกลุ่มจังหวัดของภาค ที่สมัคร
5.2.๓ กรณีที่ผู้สมัครใช้วุฒิปริญญาตรีจะต้องไม่มีภูมิลาเนาอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
(นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ)
หมายเหตุ ยกเว้น ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือจังหวัดนราธิวาส ยะลา และปัตตานี สามารถให้ใช้เฉพาะ
หลักเกณฑ์ ข้อ ๑ เท่านั้น
๕.๒ โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอาเภอหนึ่งทุน โดยมีหลักเกณฑ์ ข้อ ๑ และ ข้อ ๒
5.2.๑ ผู้สมัครและบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายต้องมีทะเบียนบ้านในจังหวัดที่
สมัคร ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๕ ปี จนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร (หากบิดาหรือมารดาที่เป็นข้าราชการต้อง
โยกย้ายให้มีเอกสารยืนยันการโยกย้าย) และต้องไม่อยู่ในเขตอาเภอเมือง ยกเว้น จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระนอง
หนองบัวลาภู อานาจเจริญ บึงกาฬ สระแก้ว นราธิวาส ยะลา และปัตตานี
5.2.๒ ต้อ งเป็น นัก เรีย นที่สาเร็จ การศึก ษาชั้น มัธ ยมศึก ษาปีที่ ๔-๖ ในโรงเรีย นที่ตั้ง อยู่
จังหวัดที่สมัคร
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-5คาจากัดความ กลุ่มจังหวัดตามภาคต่างๆ ในการรับสมัครฯ
๑. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ๑๗ จังหวัด
๑. จังหวัดเชียงราย
๒. จังหวัดเชียงใหม่
๓.จังหวัดน่าน
๕.จังหวัดแพร่
๖. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
๗.จังหวัด ลาปาง
๙.จังหวัดอุตรดิตถ์
๑๐.จังหวัดพิษณุโลก
๑๑.จังหวัดเพชรบูรณ์
๑๓.จังหวัดสุโขทัย
๑๔.จังหวัดพิจิตร
๑๕.จังหวัดนครสวรรค์
๑๗. จังหวัดอุทัยธานี
๒. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒๐ จังหวัด
๑.จังหวัดกาฬสินธุ์
๒.จังหวัดขอนแก่น
๓.จังหวัดนครพนม
๕.จังหวัดมหาสารคาม
๖.จังหวัดมุกดาหาร
๗.จังหวัดยโสธร
๙.จังหวัดเลย
๑๐.จังหวัดสกลนคร
๑๑.จังหวัดศรีสะเกษ
๑๓.จังหวัดหนองบัวลาภู ๑๔.จังหวัดอุดรธานี
๑๕.จังหวัดอุบลราชธานี
๑๗.จังหวัดนครราชสีมา ๑๘.จังหวัดชัยภูมิ
๑๙.จังหวัดบุรีรัมย์

๔.จังหวัดพะเยา
๘.จังหวัดลาพูน
๑๒.จังหวัดตาก
๑๖.จังหวัดกาแพงเพชร

๔.จังหวัดบึงกาฬ
๘ จังหวัดร้อยเอ็ด
๑๒.จังหวัดหนองคาย
๑๖.จังหวัดอานาจเจริญ
๒๐.จังหวัดสุรินทร์

๓. กลุ่มจังหวัดภาคกลาง รวมภาคตะวันออก ( ยกเว้นกรุงเทพมหานคร) ๒๕ จังหวัด
๑.จังหวัดชัยนาท
๒.จังหวัดนครนายก
๓.จังหวัดนครปฐม
๔.จังหวัดนนทบุรี
๖.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๗.จังหวัดลพบุรี
๕.จังหวัดปทุมธานี
๘ จังหวัดสระบุรี
๙.จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐.จังหวัดสมุทรสงคราม ๑๑.จังหวัดสมุทรสาคร ๑๒.จังหวัดสิงห์บุรี
๑๖.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๑๓.จังหวัดสุพรรณบุรี
๑๔.จังหวัดอ่างทอง
๑๕.จังหวัดกาญจนบุรี
๑๗.จังหวัดเพชรบุรี
๑๘.จังหวัดราชบุรี
๑๙.จังหวัดจันทบุรี
๒๐.จังหวัดฉะเชิงเทรา
๒๑.จังหวัดชลบุรี
๒๒.จังหวัดตราด
๒๓.จังหวัดปราจีนบุรี
๒๔.จังหวัดระยอง
๒๕.จังหวัดสระแก้ว
๔. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ๑๔ จังหวัด
๑. จังหวัดกระบี่
๒.จังหวัดชุมพร
๕. จังหวัดพังงา
๖.จังหวัดพัทลุง
๙.จังหวัดสตูล
๑๐.จังหวัดสงขลา
๑๓.จังหวัดยะลา
๑๔.จังหวัดปัตตานี

๓.จังหวัดตรัง
๗.จังหวัดภูเก็ต
๑๑.จังหวัดสุราษฎร์

๔.จังหวัดนครศรีธรรมราช

๘.จังหวัดระนอง
๑๒.จังหวัดนราธิวาส
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-๖๖. มหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่เข้าร่วมโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ประกอบด้วย
มหาวิทยาลัย
( 14 แห่ง )
1.มหาวิทยาลัยมหิดล
๒.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๓.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๔.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๕.มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๖.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
๗.มหาวิทยาลัยนเรศวร

๘.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
๙.มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
๑๐.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๑๑.มหาวิทยาลัยบูรพา
๑๒.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
๑๓.มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

๑๔.มหาวิทยาลัยพะเยา

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชัน้ คลินกิ โรงพยาบาล
( 37 แห่ง )

๑.มหาราชนครราชสีมา
๓.สวรรค์ประชารักษ์
1.พระปกเกล้า จันทบุรี
1.สระบุรี
3.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ชุมพร
1.ลาปาง
1.ขอนแก่น
3.สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
๑.หาดใหญ่ สงขลา
3.ยะลา
๑.พุทธชินราช พิษณุโลก
3.แพร่
5.พิจิตร
1.สุรินทร์
3.ชัยภูมิ
1.ร้อยเอ็ด
1.สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

๒.มหาราชนครศรีธรรมราช
๔.ราชบุรี
2.ชลบุรี
2.พุทธโสธร ฉะเชิงเทรา
4.สุราษฎร์ธานี

2.เชียงรายประชานุเคราะห์
2.อุดรธานี
4.มหาสารคาม
2.ปัตตานี
2.อุตรดิตถ์
4.สมเด็จพระเจ้าตากสินฯ ตาก
๒.บุรีรัมย์
2.กาฬสินธุ์
2.ศรีสะเกษ

๑.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ปราจีนบุรี

1.ตรัง
1.สงขลา
1.นครพิงค์ เชียงใหม่

2.ภูเก็ต
2.นราธิวาสราชนครินทร์
2.พะเยา
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-7๗. งบประมาณสนับสนุนการดาเนินงานโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
ดาเนินการโดยสานักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ประกอบด้วย
โครงการ
๑.ผลิตแพทย์
เพื่อชาวชนบท(คัดเลือก
นั ก เรี ย นจากพื้ น ที่ ยึ ด เอา
ภูมิลาเนาเป็นเกณฑ์)

๒. กระจายแพทย์
หนึ่งอาเภอหนึ่งทุน
(คัดเลือกนักเรียนจากพื้นที่
ยึ ด เอาภู มิ ล าเนาเป็ น เกณฑ์
เพื่อให้มีความคุ้นเคยสามารถ
ปรั บ ตั ว เข้ า กั บ ชุ ม ชน แ ละ
ปฏิบัติงานในพื้นที่ได้ยาวนาน
ทั้ ง นี้ ผู้ ที่ เ ข้ า ร่ ว มโคร งก าร
จะต้ อ งมี ข้ อ ผู กพัน ปฏิบัติ ง าน
ในพื้น ที่ ที่ แ ตกต่ า งจากแพทย์
ทั่วไป เนื่องจากรัฐบาลให้การ
สนับสนุนทั้งในเรื่องการเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าสอบและ
ระหว่างเรียนด้วย)

เงินอุดหนุน
ให้แก่
สถานศึกษา
๓๐๐,๐๐๐
บาท
/คน/ปี
๓๐๐,๐๐๐
บาท
/คน/ปี

เงินทุนนักเรียน
ไม่ได้รับการสนับสนุน

๑.) ค่าเตรียมความพร้อมนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ ๖
จานวน ๙๐,๐๐๐ บาทต่อทุน
(จัดสรรให้มหาวิทยาลัย/จังหวัดดาเนินการ)
๒.) ค่าพัฒนาวิชาการ ชั้นปีที่ ๑-๓
จานวน ๖๐,๐๐๐ บาทต่อปีต่อคน
(จัดสรรให้มหาวิทยาลัยดาเนินการ)
๓.) ค่าธรรมเนียมการศึกษา จ่ายตามจริง
จานวนไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาทต่อคนต่อปี
๔.) ค่าหอพัก จ่ายตามจริง
จานวนไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาทต่อเดือนต่อคน
๕.) ค่ายังชีพ ค่าอาหาร ค่าพาหนะ ค่าตารา
และอื่นๆ จานวน ๕,๐๐๐ บาทต่อเดือนต่อคน

รวมเป็นเงินตลอด
ระยะเวลาการศึกษา
๖ ปี
๑,๘๐๐,๐๐๐
บาท
๑,๘๐๐,๐๐๐
บาท
รวมกับทุน
๑,๐๘๖,๐๐๐
บาท
เป็นเงิน
๒,๘๘๖,๐๐๐
บาท

๘. การปฏิบัติงานชดใช้ทุน และ ค่าปรับกรณีผิดสัญญาชดใช้ทุน
โครงการ
ระยะเวลาปฏิบัติงานชดใช้ทุน ค่าปรับกรณีผิดสัญญาชดใช้ทุน
๑.ผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
๓ ปี
๔๐๐,๐๐๐ บาท
๒.กระจายแพทย์หนึ่งอาเภอหนึ่งทุน
๑๒ ปี
๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
กระทรวงสาธารณสุขจะจัดสรรแพทย์โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทกลับไปปฏิบัติงานชดใช้ทุนในจังหวัด
ภูมิลาเนา หรือ จังหวัดในเขตสุขภาพเดียวกัน หรือ เขตสุขภาพใกล้เคียงกัน ตามการแบ่งเขตปฏิบัติราชการของ
กระทรวงสาธารณสุข
สาหรับโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอาเภอหนึ่งทุนกลับไปปฏิบัติงานชดใช้ทุนในจังหวัดภูมิลาเนา
หมายเหตุ การปฏิบัติงานชดใช้ทุน และ ค่าปรับกรณีผิดสัญญาชดใช้ทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือ
เพิ่มเติม ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข
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-8๙. การลาศึ กษาต่ อของแพทย์ โ ครงการผลิตแพทย์เ พื่ อชาวชนบท และโครงการกระจายแพทย์หนึ่ ง
อาเภอหนึ่ง
9.1 กลุ่มแพทย์ CPIRD (โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท)
9.1.๑ แพทย์ที่ปฏิบัติราชการชดใช้ทุนไม่น้อยกว่า ๑ ปี มีสิทธิ์สมัครรับต้นสังกัดในสาขาวิชา
(9.1.๑.1) ศัลยศาสตร์
(9.1.๑.2) เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
(9.1.๑.3) เวชศาสตร์ครอบครัว
9.1.2 แพทย์ที่ปฏิบัติราชการชดใช้ทุนไม่น้อยกว่า 2 ปี มีสิทธิ์สมัครรับต้นสังกัดในสาขาวิชาตาม
ข้อ 9.1.๑ และรวมถึงสาขาวิชาดังต่อไปนี้
(9.1.2.1) สูติศาสตร์- นรีเวชวิทยา
(9.1.2.2) พยาธิวิทยาทั่วไป
(9.1.2.3) พยาธิวิทยาคลินิก
(9.1.2.4) พยาธิวิทยากายวิภาค
(9.1.2.5) เวชศาสตร์ปูองกัน แขนงระบาดวิทยา
(9.1.2.6) เวชศาสตร์ปูองกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์
(9.1.2.7) เวชศาสตร์ปูองกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน
(9.1.2.8) เวชศาสตร์ปูองกัน แขนงเวชศาสตร์ปูองกันคลินิก
ทั้งนี้ ในข้อ 9.1.๑ และ 9.1.2 จะต้องสมัครรับต้นสังกัดของโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ปฏิบัติ
ราชการ ในปัจจุบันเท่านั้น
9.1.3 แพทย์ ที่ป ฏิบั ติร าชการชดใช้ทุน ครบ ๓ ปี มีสิ ทธิ์ส มัครรับต้นสั งกัดได้ ทุกสาขาวิช า
ที่สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจัดสรรโควตา
9.2 กลุ่มแพทย์ ODOD (แพทย์โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอาเภอหนึ่งทุน)
9.2.๑ แพทย์ที่ป ฏิบั ติร าชการชดใช้ทุนไม่น้อยกว่า ๑ ปี มีสิ ทธิ์ส มัครรับต้นสังกัด ในสาขา
เวชศาสตร์ครอบครัว ได้ ทั้งนี้จะต้องสมัครรับต้นสังกัดของโรงพยาบาลชุมชนในเขตสุขภาพที่ปฏิบัติราชการ
ในปัจจุบันเท่านั้น
9.๒.2 แพทย์ที่ป ฏิ บั ติราชการชดใช้ทุนไม่น้อยกว่า 2 ปี มีสิ ทธิ์ส มัครรับต้นสังกั ด ในสาขา
เวชศาสตร์ครอบครัว และสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ได้ ทั้งนี้ จะต้องสมัครรับต้นสังกัดของโรงพยาบาลในเขต
สุขภาพที่ปฏิบัติราชการในปัจจุบันเท่านั้น และโรงพยาบาลที่เป็นต้นสังกัดต้องไม่ใช่โรงพยาบาลในระดับ A, a
และ S, s ที่เป็นโรงพยาบาลระดับจังหวัด
9.2.3 แพทย์ที่ปฏิบัติราชการชดใช้ทุนไม่น้อยกว่า ๓ ปี มีสิทธิ์สมัครรับต้นสังกัดได้ในสาขาวิชา
ตามข้อ 9.2.๑ และ 9.2.2 และรวมถึงสาขาวิชาดังต่อไปนี้
(9.2.3.1) ศัลยศาสตร์
(9.2.3.2) พยาธิวิทยาทั่วไป
(9.2.3.3) พยาธิวิทยาคลินิก
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-9(9.2.3.4) พยาธิวิทยากายวิภาค
(9.2.3.5) เวชศาสตร์ปูองกัน แขนงระบาดวิทยา
(9.2.3.6) เวชศาสตร์ปูองกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์
(9.2.3.7) เวชศาสตร์ปูองกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน
(9.2.3.8) เวชศาสตร์ปูองกัน แขนงเวชศาสตร์ปูองกันคลินิก
ทั้งนี้ จะต้องสมัครรับต้นสังกัดของโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ปฏิบัติราชการในปัจจุบันเท่านั้น
และโรงพยาบาลที่เป็นต้นสังกัดต้องไม่ใช่โรงพยาบาลในระดับ A, a และ S, s ที่เป็นโรงพยาบาลระดับจังหวัด
9.2.4 แพทย์ ที่ ป ฏิ บั ติ ร าชการชดใช้ ทุ น ไม่ น้ อ ยกว่ า ๓ ปี และปฏิ บั ติ ง านในจั ง หวั ด ยะลา
นราธิวาส ปัตตานี สตูล และ โรงพยาบาลใน ๔ อาเภอของจังหวัดสงขลา ได้แก่ อาเภอเทพา อาเภอนาทวี อาเภอ
สะบ้าย้อย และอาเภอจะนะ มีสิทธิ์สมัครรับต้นสังกัดได้ในสาขาวิชา ตามข้อ 9.2.1 ถึง ข้อ 9.2.3 และรวมถึง
สาขาวิชา ดังต่อไปนี้
(9.2.4.1) อายุรศาสตร์
(9.2.4.2) กุมารเวชศาสตร์
(9.2.4.3) สูติศาสตร์- นรีเวชวิทยา
(9.2.4.4) ออร์โธปิดิกส์
(9.2.4.5) วิสัญญีวิทยา
(9.2.4.6) เวชศาสตร์ฟื้นฟู
(9.2.4.7) จิตเวชศาสตร์
(9.2.4.8) จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น
(9.2.4.9) นิติเวชศาสตร์
(9.2.4.10) ประสาทศัลยศาสตร์
(9.2.4.11) ศัลยศาสตร์ทรวงอก
(9.2.4.12) รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
ทั้งนี้ จะต้องสมัครรับต้นสังกัดของโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ปฏิบัติราชการในปัจจุบันเท่านั้น
และโรงพยาบาลที่เป็นต้นสังกัดต้องไม่ใช่โรงพยาบาลในระดับ A, a และ S, s ที่เป็นโรงพยาบาลระดับจังหวัด
9.2.5 แพทย์ ที่ ป ฏิ บั ติ ร าชการชดใช้ ทุ น ไม่ น้ อ ยกว่ า ๔ ปี มี สิ ท ธิ์ ส มั ค รรั บ ต้ น สั ง กั ด ได้
ในสาขาวิชา ตามข้อ 9.2.1 ถึง 9.2.3 และรวมถึงสาขาวิชาดังต่อไปนี้
(9.2.5.1) อายุรศาสตร์
(9.2.5.2) กุมารเวชศาสตร์
(9.2.5.3) สูติศาสตร์- นรีเวชวิทยา
(9.2.5.4) ออร์โธปิดิกส์
(9.2.5.5) วิสัญญีวิทยา
(9.2.5.6) เวชศาสตร์ฟื้นฟู
(9.2.5.7) จิตเวชศาสตร์
(9.2.5.8) จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น
(9.2.5.9) นิติเวชศาสตร์
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-10(9.2.5.10) ประสาทศัลยศาสตร์
(9.2.5.11) ศัลยศาสตร์ทรวงอก
(9.2.5.12) รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
ทั้งนี้ จะต้องสมัครรับต้นสังกัดของโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ปฏิบัติราชการในปัจจุบันเท่านั้น
และโรงพยาบาลที่เป็นต้นสังกัดต้องไม่ใช่โรงพยาบาลในระดับ A, a และ S, s ที่เป็นโรงพยาบาลระดับจังหวัด
ทั้งนี้ จะต้องสมัครรับต้นสังกัดของโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ปฏิบัติราชการในปัจจุบันเท่านั้น
และโรงพยาบาลที่เป็นต้นสังกัดต้องไม่ใช่โรงพยาบาลในระดับ A, a และ S, s ที่เป็นโรงพยาบาลระดับจังหวัด
9.2.6 แพทย์ที่ปฏิบัติราชการชดใช้ทุนครบ ๖ ปี มีสิทธิ์สมัครรับต้นสังกัดได้ในทุกสาขาวิชา
ตามที่สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจัดสรรโควตา
หมายเหตุ
การลาศึกษาต่อแพทย์ประจาบ้านของแพทย์โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทและโครงการกระจาย
แพทย์หนึ่งอาเภอหนึ่งทุน ในบางสาขาที่ได้มีการยกเว้น อาจมีการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมตามสภาพ
ปัญหาสาธารณสุขที่ต้องได้รับการแก้ไข ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศการรับสมัครแพทย์ประจาบ้านในปีนั้นๆ
๑๐. แนวทางปฏิบัติสาหรับแพทย์กรณีสอบไม่ผ่านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(ตามหนังสือสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๒/ว ๑๔๖ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕)
10.1 ให้บ รรจุแต่งตั้งในตาแหน่ งนักวิชาการสาธารณสุ ขระดับปฏิบัติการ โดย อ.ก.พ. กระทรวง
สาธารณสุขขออนุมัติให้ปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งนายแพทย์เป็นตาแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเป็นการ
เฉพาะคราว เมื่อสอบผ่านใบอนุญาตประกอบวิ ชาชีพเวชกรรมแล้ว ให้กาหนดเป็นตาแหน่งนายแพทย์เช่นเดิม
โดยให้ปฏิบัติดังนี้
- การปฏิบัติงานให้อยู่ภายใต้การกากับดูแลของแพทย์ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
- ให้นับระยะเวลาการปฏิบัติงานตาแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเป็นระยะเวลาการชดใช้ทุน
แต่ไม่นับเป็นระยะเวลาการฝึกเพิ่มพูนทักษะ และเมื่อได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมและกาหนด
ตาแหน่งเป็นนายแพทย์เรียบร้อยแล้วจึงจะสามารถเริ่มฝึกเพิ่มพูนทักษะได้
10.2 กาหนดสถานที่ปฏิบัติงานสาหรับแพทย์ที่ยังสอบไม่ผ่านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมใน
แต่ละกรณี ดังนี้ (รายละเอียดสถานที่ปฏิบัติงานหน้า ๙)
- ผู้สาเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิต ในโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทที่ยังไม่ได้
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ให้ปฏิบัติงานที่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกเดิม จนกว่าจะสอบได้
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
- ผู้สาเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิตที่ไม่ใช่แพทย์ในโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
กรณีสอบไม่ผ่านในขั้นตอนที่ ๑ (ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน) หรือ ๒ (ความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์
คลินิก) ให้ส่วนราชการต้นสังกัดส่งตัวนักศึกษาแพทย์ไปปฏิบัติงานในศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกตามที่
กาหนด
- ผู้สาเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิตที่ ไม่ใช่แพทย์ในโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
กรณีสอบไม่ผ่านในขั้นตอนที่ ๓ (สอบทักษะทางคลินิก) ให้ส่วนราชการต้นสังกัดส่งตัวนักศึกษาแพทย์ไป
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปของจังหวัดที่ได้เลือกพื้นที่ไปปฏิบัติงานชดใช้ทุน
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-11สถานที่ปฏิบัติงานสาหรับผู้ปฏิบัติงานตามสัญญาฯ ที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ในช่วงเตรียมสอบประเมินในขั้นตอนที่ 1 และหรือ 2
จังหวัดปฏิบัติงานตามสัญญา
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
(ต้นสังกัด)
ที่ต้องส่งไปปฏิบัติงานในช่วงเตรียมสอบ
นนทบุ รี / ปทุ ม ธานี / พระนครศรี อ ยุ ธ ยา/ลพบุ รี / รพ.สระบุรี
ชัยนาท/สิงห์บุรี/อ่างทอง/นครนายก/สระบุรี
ฉะเชิงเทรา/สมุทรปราการ/ระยอง/ชลบุรี
รพ.ชลบุรี
ปราจีนบุรี/สระแก้ว/ตราด/จันทบุรี
รพ.พระปกเกล้า จันทบุรี
สุ พ รรณบุ รี / กาญจนบุ รี / นครปฐ ม/เพชรบุ รี / รพ.ราชบุรี
ประจวบคีรีขันธ์/สมุทรสาคร/สมุทรสงคราม/ราชบุรี
ชุมพร/ระนอง/พังงา/ภูเก็ต/สุราษฎร์ธานี
รพ.สุราษฎร์ธานี
กระบี่/ตรัง/นครศรีธรรมราช
รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช
สตูล/พัทลุง/สงขลา
รพ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ปัตตานี/นราธิวาส/ยะลา
รพ.ยะลา
น่าน/พะเยา/เชียงราย
รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
แม่ฮ่องสอน/เชียงใหม่/ลาพูน/ลาปาง
รพ.ลาปาง
แพร่
รพ.แพร่
อุตรดิตถ์
รพ.อุตรดิตถ์
ตาก
รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
สุโขทัย/เพชรบูรณ์/พิษณุโลก
รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก
พิจิตร
รพ.พิจิตร
กาแพงเพชร/อุทัยธานี/นครสวรรค์
รพ.สวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์
สกลนคร/ขอนแก่น
รพ.ขอนแก่น
กาฬสินธุ์
รพ.กาฬสินธุ์
มหาสารคาม
รพ.มหาสารคาม
ร้อยเอ็ด
รพ.ร้อยเอ็ด
เลย/หนองคาย/หนองบัวลาภู/อุดรธานี
รพ.อุดรธานี
นครพนม/มุกดาหาร/ยโสธร/อานาจเจริญ/ศรีสะเกษ/ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
บุรีรัมย์
รพ.บุรีรัมย์
สุรินทร์
รพ.สุรินทร์
ชัยภูมิ/นครราชสีมา
รพ.มหาราชนครราชสีมา
หมายเหตุ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข
.................................................................................................................................
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แบบสอบถามสาหรับ นิสิต นักศึกษา แพทย์ ผู้ทาสัญญา ฯ กับ กระทรวงสาธารณสุข
กรุณาตอบข้อมูลโดยเติมคาในช่องว่าง หรือ เลือกข้อที่ตรงกับความคิดเห็นมากที่สุด ข้อคิดเห็นที่ได้จะนาไป
ปรับปรุงพัฒนาโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท โดยจะไม่มีผลกระทบต่อการเรียนแพทย์
และ ไม่ต้องกรอกชื่อผู้ตอบ
1. ข้อมูลทั่วไป ของนิสิตนักศึกษา
1.1 สถาบันการเรียนของนิสิต นักศึกษา ในชั้นปรีคลินิก(ปีที่ 1-3) มหาวิทยาลัย……………….…..…………………
1.2 ชั้นคลินิก (ปีที่ 4-6)จะทาการศึกษาในศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาล………..………………
1.4 จังหวัดที่รับทุนสัญญาของกระทรวงสาธารณสุข…………………………………………….……………………………….
1.5 ท่านอยู่ในโครงการ

CPIRD

ODOD

2. ความคิดเห็นต่อการเลือกสมัครเข้า โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท กระทรวงสาธารณสุข
2.1 ท่านได้รับทราบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจสมัครคัดเลือกเข้าเรียนแพทย์ ว่า เป็นการสมัครโครงการผลิต
แพทย์เพื่อชาวชนบท กระทรวงสาธารณสุข
ทราบ
ไม่ทราบ
2.2 ท่านได้รับทราบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ ก่อน การรับคัดเลือก ว่า โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
รับนิสิต นักศึกษาแพทย์ มาเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแพทย์ในชนบทของกระทรวงสาธารณสุข และ
กลับไปทางานในจังหวัดที่รับทุนหรือเขตใกล้เคียง
ทราบ
ไม่ทราบ
2.3 ปัจจัยสาคัญที่ทาให้ ท่านเลือกสมัครเข้าเรียนแพทย์ในโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
ใส่ตัวเลข เรียงตามลาดับหัวข้อที่ท่าน เห็นด้วยมากที่สุด ไปยังหัวข้อเห็นด้วยน้อยที่สุด
(เห็นด้วยมากที่สุด 1 รองลงไป 2 3 4 …)
(

) ก. การแข่งขันน้อย สามารถเข้าเรียนแพทย์ได้ง่ายที่สุด

(

) ข. มีการคัดเลือกก่อนสถาบันอื่นทาให้ต้องตัดสินใจเลือก ถ้าประกาศผลพร้อมกันจะเลือกสถาบันอื่น

(

) ค. มีความตั้งใจอยากกลับไปทางานในท้องถิ่น ตามวัตถุประสงค์โครงการ

(

) ง. มีความชอบและเชื่อมั่นในการสอนของคณะ และ มหาวิทยาลัยในการเรียนชั้นปรีคลินิก (ปีที่ 1-3)

(

) จ. มีความชอบและเชื่อมั่นในการสอนของ ศูนย์แพทยศาสตร์ฯ ที่สอนในชั้นคลินิก (ปีที่ 4-6)

(

) ฉ. เหตุผลอื่นๆ ระบุ..........................................................................................................................
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3. ความคิดเห็นต่อการเรียนการสอนในชั้นคลินิก โดย ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขเมื่อเปรียบเทียบกับการเรียนการสอนในชั้นคลินิก โดย คณะแพทย์ และ โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัย (วงเลือกหัวข้อตอบเพียงข้อเดียว และ ให้เหตุผล)
ก. เรียนในศูนย์แพทย์ ฯ ดีกว่า เพราะ………………………………………………….…………………………………………
ข. เรียนใน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยดีกว่า เพราะ………………………………….…………………………………………
ค. เรียนที่ไหนก็ได้ ไม่น่าจะมีความแตกต่าง เพราะ…………………………….………………………………………………
4. ความคิดเห็นต่อการทางานภายหลังสาเร็จการศึกษาแพทย์ (เลือกคาตอบข้อเดียว)
ก. ต้องการทางานในชนบท ในท้องถิ่น ของตนเอง ถึงแม้จะหมดระยะใช้ทุนแล้วก็ตาม
ข. ต้องการทางานในชนบท ในท้องถิ่น จนหมดระยะใช้ทุนก็เพียงพอ
ค. อยากทางานในชนบท ในท้องถิ่น แต่ก็ไม่จาเป็นต้องทางานจนชดใช้ทุนครบตามระยะเวลาที่กาหนด
ง. ลาออกและชดใช้ทุน เมื่อสาเร็จการศึกษาทันที
ฉ. ความคิดเห็นอื่นๆ ระบุ..........................................................................................................................
5. ข้อคิดเห็นสาหรับ โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท………………………………………………………………
………..……………………………….………………………………………………………………………………..……………………………
______________________________________________________________________________

ขอขอบคุณ ในการตอบแบบสอบถาม และ กรุณาส่งกลับให้เจ้าหน้าที่ ศูนย์แพทยศาสตร์ฯ
เพื่อรวบรวมส่งกลับ สานักงานบริหารโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท กระทรวงสาธารณสุข
เพื่อเป็นข้อมูลในการดาเนินงานต่อไป
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แบบสอบถามสาหรับ ผู้ปกครอง นิสิต นักศึกษา แพทย์ ผู้ทาสัญญา ฯ กับ กระทรวงสาธารณสุข
กรุณาตอบข้อมูลโดยเติมคาในช่องว่าง หรือ เลือกข้อที่ตรงกับความคิดเห็นมากทีส่ ุด ข้อคิดเห็นที่ได้จะนาไปปรับปรุงพัฒนา
โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท โดยจะไม่มผี ลกระทบต่อการศึกษาแพทย์ของบุตรหลานท่าน และ ไม่ต้องกรอกชื่อผู้ตอบ

1. ข้อมูลทั่วไป ของนิสิตนักศึกษา ในปกครอง
1.1 ความสัมพันธ์กับนิสิต นักศึกษา ………………………………………………………….………………………………………..
1.2 สถาบันการเรียนของนิสิต นักศึกษา ในชั้นปรีคลินิก(ปีที่ 1-3) มหาวิทยาลัย……………..………………………
1.3 ชั้นคลินิก (ปีที่ 4-6) จะทาการศึกษาในศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาล…………………………
1.4 จังหวัดที่รับทุนสัญญาของกระทรวงสาธารณสุข……………………………………………………………..……………….
1.5 บุตรหลาน ท่านเข้าศึกษาในโครงการ

CPIRD

ODOD

2. ความคิดเห็นต่อการเลือกสมัครเข้า โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท กระทรวงสาธารณสุข
2.1 ท่านได้รับทราบข้อมูล ก่อน การตัดสินใจสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าเรียนแพทย์ ของบุตร หลานท่านว่า เป็น
การสมัครโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท กระทรวงสาธารณสุข
ทราบ
ไม่ทราบ
2.2 ท่านรับทราบข้อมูล ก่อน ที่บุตร หลาน ท่านยืนยันสิทธิในการเข้าเรียนแพทย์ตาม โครงการผลิตแพทย์
เพื่อชาวชนบท ว่า รับมาเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแพทย์ในชนบทของกระทรวงสาธารณสุข และ
กลับไปทางานในจังหวัดที่รับทุนหรือเขตใกล้เคียง
ทราบ
ไม่ทราบ
2.3 ปัจจัยสาคัญที่ทาให้ ท่านสนับสนุน บุตร หลานของท่านเลือกสมัครเข้าเรียนแพทย์ในโครงการฯ
ใส่ตัวเลข เรียงตามลาดับหัวข้อที่ท่าน เห็นด้วยมากที่สุด ไปยังหัวข้อเห็นด้วยน้อยที่สุด
(เห็นด้วยมากที่สุด 1 รองลงไป 2 3 4 …)
( ) ก. การแข่งขันน้อย สามารถเข้าเรียนแพทย์ได้ง่ายที่สุด
( ) ข. มีการคัดเลือกก่อนสถาบันอื่นทาให้ต้องตัดสินใจเลือก ถ้าประกาศผลพร้อมกัน จะเลือกสถาบันอื่น
( ) ค. มีความตั้งใจอยากกลับไปทางานในท้องถิ่น ตามวัตถุประสงค์โครงการ
( ) ง. มีความชอบและเชื่อมั่นในการสอนของคณะ และ มหาวิทยาลัยในการเรียนชั้นปรีคลินิก (ปีที่ 1-3)
( ) จ. มีความชอบและเชื่อมั่นในการสอนของ ศูนย์แพทยศาสตร์ฯ ที่สอนในชั้นคลินิก (ปีที่ 4-6)
( ) ฉ. เหตุผลอื่นๆ ระบุ..........................................................................................................................
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3. ความคิดเห็นต่อการเรียนการสอนในชั้นคลินิก โดย ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขเมื่อเปรียบเทียบกับการเรียนการสอนในชั้นคลินิก โดย คณะแพทย์ และ โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัย (เลือกตอบ เพียงข้อเดียว พร้อมให้เหตุผล)
ก. เรียนในศูนย์แพทย์ ดีกว่า เพราะ……………………………………………………………………
ข. เรียนใน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยดีกว่า เพราะ………………………………………………………
ค. เรียนที่ไหนก็ได้ ไม่น่าจะมีความแตกต่าง เพราะ………………………………………………………
4. ความคิดเห็นต่อการทางานหลังสาเร็จการศึกษาแพทย์ของบุตรหลานท่าน (เลือกคาตอบข้อเดียว)
ก. สนับสนุนให้ทางานในชนบท ในท้องถิ่น ของตนเอง ถึงแม้จะหมดระยะใช้ทุนแล้วก็ตาม
ข. สนับสนุนให้ทางานในชนบท ในท้องถิ่น จนหมดระยะใช้ทุน
ค. อยากให้ทางานในชนบท ในท้องถิ่น แต่ก็ไม่จาเป็นต้องทางานจนชดใช้ทุนครบตามระยะเวลาที่กาหนด
ง. ลาออกและชดใช้ทุน เมื่อสาเร็จการศึกษาทันที
ฉ. ความคิดเห็นอื่นๆ ระบุ..........................................................................................................................
5. ข้อคิดเห็นสาหรับ โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท………………………………………………………………
………..……………………………….………………………………………………………………………………..……………………………
______________________________________________________________________________

ขอขอบคุณ ในการตอบแบบสอบถาม และ กรุณาส่งกลับให้เจ้าหน้าที่ ศูนย์แพทยศาสตร์ฯ
เพื่อรวบรวมส่งกลับ สานักงานบริหารโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท กระทรวงสาธารณสุข
เพื่อเป็นข้อมูลในการดาเนินงานต่อไป
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แผนการปฐมนิเทศ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
(CPIRD – ODOD) กระทรวงสาธารณสุข
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้ผู้ปกครองและนักศึกษาทราบถึงความเป็นมา วัตถุประสงค์ของโครงการฯ
2. โอกาส สิทธิประโยชน์ที่ผู้รบั ทุนได้รับ
3. ความคาดหวังของกระทรวงสาธารณสุขและประเทศชาติ เมื่อจบเป็นบัณฑิตแพทย์
เนื้อหา :
1. วีดีทัศน์ความเป็นมาและผลผลิตของโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (10 นาที)
2. สิทธิประโยชน์สาหรับการรับทุนโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทและโครงการกระจายแพทย์หนึ่ง
อาเภอหนึ่งทุน (10 นาที)
3. วีดีทัศน์ความคาดหวังของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข (10 นาที)
4. การปฏิบัติงานและการศึกษาต่อเมื่อจบเป็นบัณฑิตแพทย์แล้ว (10 นาที)
5. ตอบข้อซักถาม / ให้ผู้ปกครองและนักศึกษาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (20 นาที)
วิธีการที่จะนาแผนการปฐมนิเทศนี้ไปใช้ :
1. ประชุมร่วมนักเรียนและผู้ปกครองในวันที่เซ็นสัญญาที่ศูนย์แพทยศาสตร์ฯ นั้น ๆ
2. เป็นหัวข้อหนึ่งในการปฐมนิเทศปี 1 ของมหาวิทยาลัย โดยผู้ให้ข้อมูลคือ ผู้อานวยการศูนย์แพทยศาสตร์ฯ
ถ้ามหาวิทยาลัยนั้นมีหลายโรงพยาบาลให้ตกลงรูปแบบภายในเครือข่ายนั้นว่าผู้อานวยการศูนย์แพทยศาสตร์ฯ
ใด จะเป็นตัวแทนในการกล่าวให้ขอ้ มูล หรือไปทั้งหมด โดยใช้เวลารวมเพียง 1 ชั่วโมง
สิ่งที่ต้องใช้ประกอบการปฐมนิเทศ :
1. วีดีทัศน์แนะนาโครงการฯ
2. วีดีทัศน์ความคาดหวังจากผู้บริหาร
3. แผ่นพับแนะนาโครงการฯ เกณฑ์ สิทธิประโยชน์ เงื่อนไขเมื่อจบเป็นบัณฑิตแพทย์แล้ว
ข้อมูลที่ต้องใช้ในการปฐมนิเทศ :
1. ความเป็นมา และวัตถุประสงค์ของโครงการฯ
2. ผลผลิตของโครงการฯ ณ ปัจจุบนั
3. เกณฑ์และเวลาในการรับนักศึกษา
4. สิทธิประโยชน์ของนักศึกษา
5. เงื่อนไขในการใช้ทุนเมื่อจบเป็นบัณฑิตแพทย์ ………………………………………………………………………………………………………….
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