
 รู้ก่อนเป็น “หมอ”  
        

 
 
จากผลการส ารวจอาชีพในฝันของเด็กไทยในปี 2564 ของกลุ่มบริษัทอเด็ดโก้ ประเทศไทย พบว่าอาชีพอันดับ
หนึ่งที่เด็กไทยในวัย 7-14 ปี อยากเป็นมากที่สุด คือ “หมอ” รองลงมาคือ “ครู”  “You Tuber” “ดารา-
นักร้อง”  และ “ต ารวจ” ตามล าดับ และเม่ือย้อนกลับไปดูผลส ารวจในปี 2563 และปี 2562 อาชีพ “หมอ” 
ก็เป็นอาชีพในฝันอันดับหนึ่งของเด็กไทยเช่นเดียวกัน 
 
                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
                                                                                                          

 
 
 

 
 “หมอ”หรือ“แพทย์” มีหน้าที่หลัก คือ การให้บริการทางการแพทย์และอนามัย เพ่ือบ าบัดรักษา ฟ้ืนฟู
สมรรถภาพและป้องกันโรคทั่ว ๆ ไปโดยถูกต้อง เหมาะสม ด้วยการตรวจวินิจฉัยโรค สั่งยา และให้การรักษา
ทางอายุรกรรม และศัลยกรรมในความผิดปกติในร่างกายและจิตใจของมนุษย์  สถานที่ท างานของหมอ ได้แก่
โรงพยาบาลรัฐบาล โรงพยาบาลเอกชน และโรงพยาบาลต่างจังหวัด ซึ่งรับคนไข้ที่แตกต่างกันไป และหมอเอง
ก็มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ต่างกัน เนื่องจากการเรียนหมอมีหลายสาขา โรงเรียนผลิตหมอจึงผลิตหมอตาม
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านขึ้นมาเพ่ือให้เกิดประโยชน์ทางการรักษาสูงสุดแก่คนไข้ อาทิ อายุรแพทย์                   
สูตินรีแพทย์  ศัลยแพทย์ ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ จักษุแพทย์ จิตแพทย์ แพทย์โสตศอนาสิก พยาธิแพทย์             
รังสีแพทย์ วิสัญญีแพทย์ กุมารแพทย์ แพทย์เวชปฏิบัติครอบครัว แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน แพทย์ผิวหนัง และ
ทันตแพทย์ เป็นต้น ตัวอย่างข้อมูลจ าเพาะของแพทย์ในแต่ละสาขา ดังนี้ 
 
 

ที่มา : 
https://adecco.co.th/th/news/detail/childre
n-dream-career-survey-2019 
 

ที่มา : https://adecco.co.th/th/knowledge-
center/detail/children-dream-career-survey-2020 
 
 

ที่มา : https://adecco.co.th/th/knowledge-
center/detail/children-dream-career-
survey-2021 
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1. อายุรแพทย์   
   

เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการรักษาโรคทางยา ท าหน้าที่วินิจฉัย รักษา 
และป้องกันโรคทางอายุรศาสตร์ ซึ่งเป็นโรคหรือความผิดปกติของระบบต่าง ๆ 
ในร่างกายทั้งหมด โดยให้ค าแนะน าและ/หรือให้ยาตามความจ าเป็น และ              
ในกระบวนการวินิจฉัยและรักษาอาจต้องท าหัตถการที่เหมาะสม นอกจากนี้
อายุรแพทย์ยังมีหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพด้วย อายุรแพทย์อาจมีความช านาญ

พิเศษเฉพาะสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งต่อไปนี้ คือ โรคระบบการหายใจ                 
และภาวะวิกฤติ โรคระบบการหายใจ โรคไต โรคหัวใจและหลอดเลือด               

โลหิตวิทยา ตจวิทยา ประสาทวิทยา เวชบ าบัดวิกฤต มะเร็งวิทยา โรคข้อและรูมาติสซั่ม โรคติดเชื้อ               
และโรคอายุรศาสตร์เขตร้อน โรคภูมิแพ้และอิมมูโนวิทยา ต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม (Endocrinology and 
Metabolism)  โรคระบบทางเดินอาหาร  โรคผู้สูงอายุ พันธุศาสตร์คลินิก ระบาดวิทยาคลินิก  เวชศาสตร์
ป้องกันคลินิก พิษวิทยา และเวชเภสัชวิทยาคลินิก โภชนวิทยาคลินิก 

 
2. สูตินรีแพทย์   

   แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการตั้งครรภ์ และโรคระบบสืบพันธ์ของเพศหญิง ได้แก่ 
โรคติดเชื้อ เนื้องอก มะเร็ง โรคเกี่ยวกับประจ าเดือนผิดปกติ การคุมก าเนิด ฮอร์โมน
ผิดปกติ เป็นต้น ดูแลเรื่องของผู้หญิงตั้งแต่ก่อนเป็นสาว เข้าวัยสาว โอกาสการมีบุตร 
วัยทอง ฯลฯ ดูแลทุกเรื่องของผู้หญิงตั้งแต่เกิดจนแก่ 
 
3. ศัลยแพทย์  

    แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมการตกแต่ง การผ่าตัด  สามารถใช้
เครื่องมือผ่าตัดในการผ่าตัดผู้ป่วยทั้งผ่าตัดใหญ่และผ่าตัดเล็กชนิดต่าง ๆ เพ่ือรักษาอาการบาดเจ็บ โรค หรือ
ความผิดปกต ิหรือตัดชิ้นเนื้อมาวินิจฉัยโรคได้ ตรวจวินิจฉัยโรค สั่งยา และให้การรักษาทางศัลยกรรม ในความ
ผิดปกติในร่างกาย  
 
4. ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ 

   หมอกระดูกและข้อ เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อ ตรวจวินิจฉัยอาการ         
ความเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น กระดูก ข้อ และ เส้นประสาท โรคที่พบได้บ่อย ๆ เช่น 
กระดูกหัก ข้อเคล็ด กล้ามเนื้อฉีกขาด กระดูกสันหลังเสื่อม ข้อเข่าเสื่อม กระดูกพรุน เป็นต้น ส าหรับกระดูก             
ก็จะเกี่ยวข้องกับกระดูกต้นคอ กระดูกสันหลัง กระดูกเชิงกราน กระดูกข้อไหล่ จนถึงปลายนิ้วมือ กระดูก     
ข้อสะโพกจนถึงปลายนิ้วเท้า นอกจากรักษาด้วยการให้ค าแนะน า และ ยา แล้วยังรักษาด้วย วิธีผ่าตัด                  
รวมไปถึงการท ากายภาพบ าบัดและการบริหารกล้ามเนื้อ แต่ถ้าเป็นกระดูกศีรษะ กระดูกหน้า และกระดูก
ทรวงอกจะเป็นหน้าที่ของหมอศัลยแพทย์ทั่วไป 
 
 
 
 

ที่มา :https://www. irasutoya.com/ 
 

ที่มา :https://www. irasutoya.com/ 
 



5. จักษุแพทย์ 
       หมอตา หรือ จักษุแพทย์ เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านดวงตา ท าหน้าที่ในการตรวจสายตาและ
ให้การรักษาด้วยวิธีการ ให้ยา ผ่าตัด สั่งขนาดของเลนส์  สั่งประกอบแว่นตาให้ผู้ป่วย ตรวจวัด
สายตาเพ่ือหาข้อบกพร่องและความผิดปกติโดยใช้เครื่องมือหรือใช้วิธีการทดสอบต่าง ๆ เพ่ือ
ท าการรักษาและให้ค าแนะน าในการดูแลรักษาตา อาจมีความช านาญในการรักษาโรคตาแต่ละ
ชนิด 

 
6. จิตแพทย์  

    แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชศาสตร์ มีความเชี่ยวชาญด้านการวินิจฉัยและรักษาอาการป่วยทางจิต
ท าหน้าที่พิจารณาให้ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจต่าง ๆ เช่น การตรวจเลือด การตรวจทางรังสีวิทยา เป็นต้น รวมทั้ง
ท าการรักษา เช่น บ าบัดด้วยการพูดคุยเพ่ือปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม สั่งจ่ายยา ใช้คลื่นไฟฟ้ากระตุ้น
สมอง และประเมินว่าผู้ป่วยต้องพักฟ้ืนในโรงพยาบาลหรือไม่ เป็นต้น 
 
7. แพทย์โสตศอนาสิก  

    แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการวินิจฉัย ตรวจและรักษาความผิดปกติของหู จมูก กล่องเสียงหรือช่องคอ 
ศรีษะ  เป็นแพทย์เฉพาะทางซึ่งเน้นที่หู จมูก และล าคอ  

 
8. พยาธิแพทย์ 

    แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาหนึ่งท าหน้าที่ในการตรวจวินิจฉัยโรคจากการตรวจอวัยวะ 
เนื้อเยื่อ เซลล์ และสารคัดหลั่งจากร่างกายมนุษย์ รูปแบบการท างานคล้ายกับการเป็นทีม support แพทย์
สาขาอ่ืน ๆ ที่เป็นเจ้าของไข้ โดยจะคอยให้ข้อมูล และวินิจฉัยว่า ความผิดปกติของเซลล์หรือเนื้อเยื่อนั้น ๆ เป็น
รอยโรคชนิดใด และควรมีแนวทางการรักษาอย่างไร หลัก ๆ แบ่ง 2 สาขา คือ 

    1) พยาธิแพทย์คลินิก  คือ แพทย์ที่ท าหน้าที่เป็นผู้แปลผลค่าในผลแล็บโดยทั่วไป เช่น ค่าน้ าตาล        
ในเลือด ค่าสารบ่งชี้มะเร็ง นอกจากนี้ยังท าหน้าที่ควบคุมการท างานและคุณภาพในการบริการของห้องแล็บ 
พยาธิ แพทย์สายงานนี้จะไม่จ าเป็นต้องใช้ทักษะการวินิจฉัยโรคด้วยการดูชิ้นเนื้อหรือดูเซลล์แบบพยาธิแพทย์
สาขากายวิภาค 

    2) พยาธิแพทย์กายวิภาค มีบทบาทในการวินิจฉัยโรคจากเซลล์และเนื้อเยื่อ โดยดูการเปลี่ยนแปลง
หรือความผิดปกติของเซลล์และเนื้อเยื่อ จากแผ่นสไลด์ที่ตัดออกมาจากชิ้นเนื้อผ่านทางกล้องจุลทรรศน์ ซึ่งงาน
ของพยาธิวิทยากายวิภาคนี้แบ่งออกได้หลักๆเป็น 2 ประเภท คือ  ศัลยพยาธิวิทยา บริการวินิจฉัยโดยการ
ตรวจดูความผิดปกติของชิ้นเนื้อ ส่วนงานอีกประเภท คือ เซลล์พยาธิวิทยา บริการตรวจวินิจฉัยด้วยการดูการ
เปลี่ยนแปลงหรือความผิดปกติของเซลล์ จากสารคัดหลั่ง เช่น เสมหะ น้ าในช่องปอด หรือจากสิ่งที่ได้มาจาก
การเจาะหรือดูดเซลล์จากก้อนจากอวัยวะต่าง ๆ 

 
 
 
 
 
 

ที่มา :https://www. irasutoya.com/ 
 



9. รังสีแพทย ์ 
 

 
เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษเกี่ยวกับเรื่องของรังสีวิทยาและรังสีวินิจฉัย ท า
หน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีภาพวินิจฉัยต่าง ๆ  อาทิ Computed 
Tomography (CT)  , Magnetic Resonance Imaging (MRI)  , Positron 
Emission Tomography (PET scan)  กล่ าวคือ  สามารถอ่านภาพถ่ าย         

จากการท าตามขั้นตอนที่กล่าวไปข้างต้น โดยสามารถอ่านและวิเคราะห์
มองหาโรคในภาพถ่ายแต่ละชนิดได้ เช่นภาพถ่ายจากฟิล์มเอกซเรย์             

อัลตราซาวด์ เพ่ือน าไปสู่การวินิจฉัยและรักษาของแพทย์หลักที่ท าการรักษาผู้ป่วยแบ่งสาขาได้อีก 4  สาขาดังนี้ 
1) รังสีแพทย ์หรือ หมอเอกซเรย์ มีหน้าที่วินิจฉัยโรคจากผลการตรวจโดยการใช้เครื่องมือ ทางการแพทย ์
2)  รังสีรักษา มีหน้าทีร่ักษาผู้ป่วยมะเร็งโดยอาศัยรังสีชนิดต่าง ๆ ในการท าลายมะเร็ง 
3) เวชศาสตร์นิวเคลียร์ ท างานเก่ียวกับกัมมันตภาพรังสีที่น ามาใช้ในการรักษาโรคและการวินิจฉัยต่าง ๆ 
4) รังสีร่วมรักษา มีหน้าทีใ่ช้เครื่องมือทางรังสีวินิจฉัยมาเป็นตัวน าทางเพ่ือเข้าไปรักษาโรคในอวัยวะต่าง ๆ 

 
10. วิสัญญีแพทย์  

      แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางยาสลบ การฉีดยาชา ท าหน้าที่ร่วมกับแพทย์ผ่าตัดดูแลผู้ป่วยใน
ห้องผ่าตัดให้ได้รับความปลอดภัยมากที่สุดทั้งในระหว่างผ่าตัดและหลังการผ่าตัด โดยการช่วยระงับความ
เจ็บปวด ด้วยวิธีการให้ยาแบบต่าง ๆ ทั้งยาชาเฉพาะจุด ที่ช่วยท าให้ไม่รู้สึกเจ็บปวด หรือยาสลบ ที่ท าให้หลับ
หรือหมดสติไปเลยและผ่านพ้นการผ่าตัดไปได้ด้วยดี รวมถึงคอยติดตามดูอาการในช่วงพักฟ้ืน วิสัญญีแพทย์ จึง
เป็นแพทย์ที่เป็นหัวใจส าคัญในการผ่าตัดทุกอย่าง รวมถึงการผ่าตัดศัลยกรรมเพ่ือความงามด้วย 
 
11. กุมารแพทย์ 

เป็นแพทย์ที่ท างานเกี่ยวข้องกับการดูแลทารก, เด็ก, และวัยรุ่น กล่าวคือ ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง
อายุประมาณ 14-18 ปี ขึ้นกับเกณฑ์ของแต่ละสถานที่และประเทศ  
 

 
 

12. แพทย์เวชปฏิบัติครอบครัว  
     แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลให้ค าปรึกษาปัญหาสุขภาพของคนในครอบครัว ทุกเพศ ทุกวัย         

ทุกโรค ในลักษณะผสมผสาน (Comprehensive) เป็นแพทย์ด่านหน้า ที่ดูแลในแบบองค์รวมต่อเนื่อง ทุกโรค 
ทุกเรื่อง แพทย์สาขานี้จะมีความรู้ความสามารถที่หลากหลาย (Multi-purpose) สามารถดูแล ให้ค าปรึกษา 
การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาโรค และการฟื้นฟูสภาพ ไปดูแลเยี่ยมเยียนผู้ป่วยที่บ้าน (Home 
care) เพ่ือดูแลทั้งในด้านความเจ็บป่วยและสุขภาพอย่างต่อเนื่อง (Continuous) หรือบางครั้งต้องส่งต่อผู้ป่วย
ไปรักษากับแพทย์เฉพาะทางสาขาอ่ืน แพทย์ครอบครัวก็จะมีระบบส่งต่อและประสานงาน (Coordinate)          
ที่เหมาะสม เพ่ือร่วมดูแลผู้ป่วยกับแพทย์เฉพาะทางสาขาอ่ืนจนกว่าจะสิ้นสุด 
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13. แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู  
     เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการฟ้ืนฟูอวัยวะส่วนที่ได้รับบาดเจ็บ ฟ้ืนฟูเรื่องความถดถอยใน

ความสามารถหรือสมรรถภาพที่ลดลง ทั้งโรคทางกายและทางด้านการใช้ชีวิต โดยการตรวจประเมิน รักษา 
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้วยวิธีการต่าง ๆ ได้แก่ ใช้ยา การท าหัตถการ การใช้เครื่องมือ  การออกก าลังกายจ าเพาะ 
การให้ค าแนะน าทางการแพทย์ การใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือหรือทดแทนหรือวิธีการอ่ืน ๆ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ
ส่งเสริมบุคคลที่มีข้อจ ากัดในการท ากิจวัตรจากโรคหรือภาวะต่าง ๆ ให้สามารถกลับไปด ารงชีวิตประจ าวันได้
ใกล้เคียงปกติมากที่สุด และลดภาวะพ่ึงพิงให้น้อยที่สุด ในสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม ด้วยศักยภาพของคนไข้
ที่มีเหลืออยู่ 
 
14. แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน  

แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ภาษาแพทย์เรียกกันว่า “แพทย์ ER 
(Emergency Room)  คือแพทย์เฉพาะทางที่ได้รับการอบรมสาขาเวช
ศาสตร์ฉุกเฉินหลักสูตร 3 ปี มีวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตร เทียบเท่าสาขาเฉพาะ
ทางอ่ืน ๆ ท าหน้าที่ดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน รวมถึงการท างานร่วมกับทีมนัก
ฉุกเฉินการแพทย์ ในการออกไปรับส่งคนไข้กับรถพยาบาลหรือยานพาหนะ
อ่ืน ๆ เพื่อให้การช่วยเหลืออย่างทันท่วงที 
 
15. แพทย์ผิวหนัง  

เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคและความผิดปกติทุกชนิดของผิวหนัง เส้นผม เล็บและเยื่อบุ แบ่งแพทย์เป็น 
2 กลุ่ม คือ 

-  กลุ่มที่ได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดย แพทยสภา ซึ่งเป็นองค์กรที่ท าหน้าที่
ตรวจสอบดูแลมาตรฐานทางการแพทย์ 

- กลุ่มทีไ่ม่ได้ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรดังกล่าว อาจเป็นเพียงผู้ที่จบปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต 
หรือหมอทั่วไป หรือ เป็นหมอสาขาใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นหมอสูตินรีเวช หมออายุรกรรม หมอศัลยกรรม           
หมอ เด็ก หมอเอ็กซเรย์ หรือหมอแผนกอะไรก็ได้ที่เปิดรับรักษาโรคผิวหนัง  (ผู้ที่จบปริญญาแพทยศาสตร์
บัณฑิต และมีใบประกอบโรคศิลป์มีสิทธิ์ที่จะท าการรักษาโรคอะไรก็ได้ ไม่ผิดกฎหมาย ไม่ผิดมาตรฐานทาง
วิชาชีพ แต่ต้องไม่แอบอ้างว่าเป็น "แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางผิวหนัง") 
 
16. ทันตแพทย์  

เป็นแพทย์ที่มีหน้าที่ตรวจ วินิจฉัย บ าบัดหรือป้องกันโรคฟัน โรคอวัยวะทีเ่กี่ยวกับฟัน 
โรคอวัยวะในช่องปาก โรคขากรรไกรและกระดูกใบหน้าที่เกี่ยวเนื่องกับขากรรไกร 
รวมทั้งการกระท าทางศัลยกรรมและการกระท าใด ๆ ในการบ าบัด เช่น บูรณะและ
ฟ้ืนฟูสภาพอวัยวะในช่องปาก กระดูกใบหน้าที่เกี่ยวเนื่องกับขากรรไกร และการท า
ฟันในช่องปาก ลักษณะงานที่ท า คือ ตรวจสุขภาพช่องปากเหงือกและฟัน รักษา         

ตามอาการของโรคและความผิดปกติของเหงือกฟันและช่องปาก ด้วยการ
ศัลยกรรม ให้ยาและวิธีการอ่ืน ๆใช้ เครื่องเอกซเรย์และทดสอบตาม        

ความจ าเป็น พิจารณาผลของการตรวจ และการทดสอบ และเลือกวิธีการรักษาที่ตรงจุดและถูกต้อง                  
การประดิษฐ์ฟันปลอมและใส่ฟันปลอม รวมทั้งการจัดฟันที่มีลักษณะผิดปกติให้อยู่ในต าแหน่งที่ถูกต้อง 
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ก่อนที่จะตัดสินใจเข้าสู่เส้นทางการศึกษาเพื่อก้าวไปสู่อาชีพหมอ นอกจากเรียนเก่ง มีความตั้งใจ และมีใจ
รักที่จะเป็นหมอแล้ว ควรประเมินตนเองให้แน่ใจก่อนว่าพร้อมจริงไหม เพราะอาชีพหมอเป็นอาชีพ         
ที่ท างานหนักมาก ๆ ต้องสละเวลาส่วนตัว เป็นการท างานที่มีชีวิตคนเป็นเดิมพัน และการเป็นหมอ            
ต้องเป็นไปตลอดชีวิต และที่ส าคัญคือกว่าจะได้เป็นหมอก็ต้องผ่านการศึกษาและการฝึกปฏิบัติที่ไม่ใช่ง่าย 
ดังนั้น ก่อนตัดสินใจเป็นหมอ ควรต้องรู้ข้อมูลเบื้องต้นเหล่านี้ เพื่อใชใ้นการประกอบการตัดสินใจ  

             
1. ต้องเรียนดี ขยัน อดทน  
     คนที่จะมาเรียนแพทย์ต้องเป็นคนที่เรียนดี  เพราะวิชาที่เรียนค่อนข้างหนัก ต้องอาศัยทั้งความจ า 
ความเข้าใจ นอกจากนั้นต้องมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษสูง เพราะต าราส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษ ถ้าเรียน
ไม่ดีมากแต่อยากเป็นแพทย์ อาจจะต้องเลือกอย่างอ่ืน เช่น พยาบาล เทคนิคการแพทย์ นักกายภายบ าบัด 
วิทยาศาสตร์การแพทย์  นักรังสีวิทยา  ทันตแพทย์  สัตวแพทย์ เพราะวิชาที่เรียนใช้ภาษาอังกฤษน้อยกว่า
แพทย์ และการเรียนแพทย์ต้องตั้งใจอ่านหนังสือมากเป็นพิเศษ เพราะเนื้อหาเยอะมาก ต้องแม่นย าในเนื้อหา
เพราะแพทย์เป็นวิชาชีพที่เก่ียวกับการดูแลชีวิตของผู้คน  
 
2. ต้องมีคนค้ าประกัน 
 กรณีไม่ได้มีทุนทรัพย์ในการจ่ายค่าเรียนเอง เพราะการเรียนหมอค่าใช้จ่ายต่อคนค่อนข้างสูงมาก             
ถ้าเรียนโดยการขอทุนของรัฐเรียน และต้องมคีนค้ าประกัน เพราะการเรียนแพทย์รัฐต้องจ่ายเงินไปจ้างอาจารย์ 
รวมทั้งจ่ายค่าอุปกรณ์การเรียนต่าง ๆ เป็นเงินจ านวนมาก เมื่อจบแล้วต้องเป็นหนี้รัฐอย่างน้อยไม่ต่ ากว่า        
6 แสนบาท จึงต้องหาคนมาค้ าประกัน ต้องหาใครที่มีเศรษฐานะ มีหลักทรัพย์ค้ าประกัน เรียกว่าค้ าประกัน
สัญญา จบแล้วต้องใช้ทุนแต่ถ้าไม่มีการชดใช้ทุนตามสัญญาก็ต้องมีคนชดใช้แทน 
 
3. สุขภาพกายและใจดี 

คนที่จะมาเป็นแพทย์ได้ ถ้าสุขภาพอ่อนแอ จะไปไม่รอด ต้องเป็นคนที่มีสุขภาพดี เพราะเวลาที่ต้องไป
ดูคนไข้ไม่เป็นเวลา หากมีคนไข้ฉุกเฉิน หรือคนไข้ที่ดูแลอยู่ในภาวะวิกฤติ หมอก็จะต้องรับผิดชอบดูแล                
ถึงแม้จะอยู่ในเวลาพักกลางวัน หรือกลางดึกก็ตาม  ฉะนั้น ถ้าไม่มีพ้ืนฐานสุขภาพที่ดีมาก่อนจะล าบาก และ
ต้องมีจิตใจที่เข้มแข็ง และแข็งแรง หมายถึง เมื่อมีสุขภาพใจที่แข็งแรง ก็จะมีความมุมานะบากบั่นไปต่อได้            
แต่ถ้าสุขภาพกายดี แต่สุขภาพใจไม่ดี การเรียนแพทย์ก็จะเครียด มีภาวะความเครียดสูงไปต่อไม่รอด ฉะนั้น 
ต้องมีสุขภาพกายและใจดีคู่กันด้วย 
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4. ใช้พลังใจสูง 

คนเรียนแพทย์ต้องมีจิตจิตใจที่อยากช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ จิตใจที่มีความโอบอ้อมอารี จิตใจที่มอง
มนุษย์เป็นเพ่ือนมนุษย์ด้วยกัน ไม่ใช่แค่เรียนเก่งอย่างเดียวก็เรียนได้ ต้องเก่งและเป็นคนดีด้วย เป็นแพทย์          
ต้องพร้อมทั้งกายและใจ ถ้าใจไม่พร้อม ไม่อยากเรียน หรือเรียนเพราะพ่อแม่บังคับไม่ควรเข้าเรียน เพราะมี
หลาย ๆ คน ที่ต้องหยุดเรียนและลาออกก่อนทีจ่ะเรียนจบ เพราะทนไม่ไหวไม่ใช่เพราะเรียนไม่ไหว 
 
5.ต้องผ่านด่านอาจารย์ใหญ่ 

เรื่องท่ีเลี่ยงไม่ได้ส าหรับบรรดานักศึกษาแพทย์ คือ การเรียนเกี่ยวกับการท างานของร่างกายและระบบ
การท างานของอวัยวะภายใน โดยวิธีที่จะศึกษาได้ดีที่สุดคือการเรียนจากอวัยวะภายในของจริง หรือที่เรียกว่า  
“อาจารย์ใหญ่”  คุณครูผู้ไร้วิญญาณผู้ที่มอบร่างกายหลังจากเสียชีวิตให้ศึกษา ดังนั้นใครที่อยากเรียนหมอให้
เตรียมใจไว้เลยว่าจะต้องตั้งใจเรียนให้คุ้มกับทุกรอยที่กรีดลงบนร่างของอาจารย์ใหญ่ 
 
6. ความเสี่ยงกับโรคต่าง ๆ 

แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ต้องท าหน้าที่รักษาคนไข้ให้หายเป็นปกติ จึงท าให้มีความเสี่ยงต่อ
การติดโรคต่าง ๆ ได้ เพราะเป็นความรับผิดชอบโดยตรง ที่ต้องดูแลคนไข้อย่างใกล้ชิด ไม่สามารถปฏิเสธการ
รักษาได้ถึงแม้ว่าต้องมีความเสี่ยงสูงที่จะติดโรคจากคนไข้ 

 
7. ตัดสินใจเรียนให้แน่นอน 

ส่วนใหญ่แล้วเด็กที่มาเรียนแพทย์ มักจะเก่ง ครอบครัวมีฐานะ ปัญหาหลักก็คือว่า เครียด เพราะ         
จริง ๆ แล้วไม่อยากเรียน แต่พ่อแม่ครอบครัวอยากให้เรียน ดังนั้น ก่อนที่จะมาเรียนแพทย์ ต้องตัดสินใจ         
ให้แน่นอน ถ้าคิดว่าตัวเองไม่อยากเป็นแพทย์ในชีวิตนี้ การที่จะมานั่งดูคนไข้เป็นคน  ๆ ไป หรือว่ารู้สึก           
ไม่อยากจะคุยกับมนุษย์ แล้วก็ต้องมาคุยกับมนุษย์ ต้องมาดูแลมนุษย์ ถ้าไม่มีจิตใจที่โอบอ้อมอารีอยากจะดูแล
มนุษย์ อย่ามาเป็นแพทย์ เพราะว่าจะเครียดมาก  
 
8. การสัมภาษณ์ทดสอบทางจิตวิทยา 

เมื่อสอบข้อเขียนผ่านแล้ว ก็ต้องผ่านการสัมภาษณ์ และการท าแบบทดสอบทางจิตวิทยา เพ่ือดูว่า            
มีความคิดแปลกๆ อะไรรึเปล่า ต้องผ่านหลายขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นการสัมภาษณ์การตรวจร่างกาย การท า
จิตวิทยาท าแบบสอบถามต่าง ๆ ว่าเด็กคนนี้มีปัญหาไหม สติไม่สมประกอบหรือไม่ และมีความคิดแปลกๆ 
หรือไม่ ถ้าพบว่าในการท าข้อสอบจิตวิทยามีความคิดแปลก ถ้าไม่มีปัญหาก็ผ่านนอกจากนี้ยังมีตรวจอ่ืน ๆ  อีก 
เช่น สายตา สุขภาพท่ัวไป มีโรคติดต่อร้ายแรงอะไรไหม  ก็อาจจะเอ็กซเรย์ปอดดูวัณโรค ตรวจร่างกายทั่วไป 

 
9. จรรยาบรรณของแพทย์ที่ควรทราบ 

เป็นแพทย์ต้องมีจรรยาบรรณ และจรรยาบรรณแพทย์ก็มีหลายข้อ แต่ข้อที่ส าคัญคือ ข้อตามที่สมเด็จ
พระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก ทรงมีพระราชปณิธานไว้ว่า ข้อให้ถือประโยชน์ของ 
มนุษย์เป็นกิจที่ 1 แล้วประโยชน์และทรัพย์ต่าง ๆ จะตกแก่ท่านเองในภายหลัง นี่คือสิ่งที่สรุปจรรยาบรรณ
ของแพทย์ไว้ทั้งหมด 
 



 
โรงเรียนผลิตหมอ 
 
หากสนใจที่จะประกอบอาชีพ “แพทย์” หรือ “หมอ” ในอนาคต ในประเทศไทยมีโรงเรียนที่ผลิตแพทย ์ 
ทั้งที่เป็นของรัฐบาล และ เอกชน ให้เลือกศึกษา ดังนี้ 
 
โรงเรียนผลิตแพทย์ของรัฐบาล มี 21 แห่ง  

1. คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
2. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปกติ 
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 

3. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
4. คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
5. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
6. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
7. วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 
8. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปกติ   
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (โครงการร่วมระหว่างคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร) 

9. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปกติ 
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ) 

10. คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  
11. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
12. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
13. ส านักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
14. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
15. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
16. ส านักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
17. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
19. ส านักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
20. คณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
21. คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ ์

       ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (หลักสูตร 7 ปี) 
 



 
โรงเรียนผลิตแพทย์ของของเอกชน มี 2 แห่ง  

1. วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
2. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 

หรือหากสนใจศึกษาที่ต่างประเทศก็สามารถตรวจสอบข้อมูลรายชื่อโรงเรียนแพทย์ต่างประเทศที่แพทยสภา
รับรองได้ที่เว็บไซต์ของแพทยสภา https://www.tmc.or.th/  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

........................................................................... 
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