แนวทางการสมัครสอบเพือ่ หนังสื ออนุมตั ิบัตรฯ และวุฒิบัตรฯ
อนุสาขาวิสัญญีวทิ ยาสาหรับเด็ก
ก. คุณสมบัติและหลักฐานของผู้ยนื่ คาขอสมัครสอบ เพือ่ หนังสื ออนุมัติบัตรฯ และวุฒิบัตรฯ ผูส้ มัครต้องมี
คุณสมบัติตามข้อบังคับของแพทยสภาว่าด้วยเกณฑ์การออกหนังสื ออนุมตั ิบตั รฯ และวุฒิบตั รฯ เพื่อ
แสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาประเภทที่สาม พ.ศ. 2547 ดังนี้
 ผู้ขอเพือ่ หนังสื อวุฒิบัตรฯ
คุณสมบัติ
1. เป็ นผูไ้ ด้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามพระราชบัญญัติวชิ าชีพเวชกรรม พ.ศ. 2535
2. เป็ นผูท้ ี่ได้รับวุฒิบตั รฯ หรื อหนังสื ออนุมตั ิบตั รฯ สาขาวิสัญญีวทิ ยาของแพทยสภา หรื อจาก
สถาบันในต่างประเทศที่แพทยสภารับรอง
3. เป็ นผูท้ ี่ได้รับการฝึ กอบรมในสาขาวิสัญญีวทิ ยาสาหรับเด็ก โดยมีระยะเวลาปฏิบตั ิงานในสาขานี้
เป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 24 เดือน
หลักฐานการสมัคร
1. สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม จานวน 2 ฉบับ
2. สาเนาใบวุฒิบตั ร
3. หนังสื อรับรองการปฏิบตั ิงานในสาขาวิสัญญีวทิ ยาสาหรับเด็ก
4. หนังสื อรับรองความประพฤติจากหัวหน้าภาควิชาหรื อเทียบเท่า
5. รู ปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จานวน 2 รู ป
6. สรุ ปรายงานผูป้ ่ วยที่มารับการวางยาระงับความรู ้สึกสาหรับเด็กที่ได้ปฏิบตั ิจริ งไม่นอ้ ยกว่า เกณฑ์ที่
หลักสู ตร การฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอดเพื่อวุฒิบตั รแสดงความรู ้ ความชานาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาวิชาวิสัญญีวทิ ยาสาหรับเด็ก พ.ศ. 2552 กาหนด
7. นิพนธ์ตน้ ฉบับของผูส้ มัครสอบอย่างน้อย 1 เรื่ อง โดยส่ งให้คณะกรรมการฝึ กอบรมและสอบ
พิจารณารับรองเป็ นเวลาอย่างน้อย 3 เดือนก่อนที่จะมีการสอบ
 ผู้ขอเพือ่ หนังสื ออนุมัติบัตรฯ
ผูย้ นื่ คาขอหนังสื ออนุมตั ิบตั รฯ จะต้องเป็ นผูท้ ี่ได้รับใบอนุญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรมตาม
พระราชบัญญัติวชิ าชีพเวชกรรม พ.ศ. 2535 และต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
คุณสมบัติ
1. เป็ นผูไ้ ด้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามพระราชบัญญัติวชิ าชีพเวชกรรม พ.ศ.
2535
2. เป็ นผูท้ ี่ได้รับวุฒิบตั รฯ หรื อหนังสื ออนุมตั ิบตั รฯ สาขาวิสัญญีวทิ ยาของแพทยสภา หรื อจาก
สถาบันในต่างประเทศที่แพทยสภารับรอง
3. มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ งดังต่อไปนี้

3.1 เป็ นผูท้ ี่ได้รับประกาศนียบัตรด้านการระงับความรู้สึกเด็กจากสถาบันฝึ กอบรมต่าง ๆ
(สถาบันฝึ กอบรมด้านวิสัญญีวทิ ยาเด็กที่ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย
ยอมรับ) ซึ่ งต้องอบรมอย่างน้อย 1 ปี และมีประสบการณ์ในการระงับความรู้สึกเด็ก
หลังจากได้รับประกาศนียบัตร ไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี และมีประสบการณ์ให้การระงับ
ความรู ้สึกเด็กไม่นอ้ ยกว่า 200 ราย
3.2 เป็ นผูท้ ี่ได้ปฏิบตั ิงานในสาขาวิสัญญีวทิ ยาสาหรับเด็ก ในสถาบันที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
ที่ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยรับรองเป็ นเวลาอย่างน้อย 5 ปี (โดยมี
หนังสื อรับรองจากสถาบันฯ) และมีประสบการณ์ให้การระงับความรู ้สึกเด็กไม่นอ้ ยกว่า
200 ราย
หลักฐานการสมัคร
1. สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม จานวน 2 ฉบับ
2. สาเนาหนังสื อวุฒิบตั รฯ หรื ออนุมตั ิบตั รฯ สาขาวิสัญญีวทิ ยาของแพทยสภา หรื อจากสถาบันใน
ต่างประเทศที่แพทยสภารับรอง
3. สาเนาประกาศนียบัตรด้านการระงับความรู้สึกเด็กพร้อมรายละเอียดของการฝึ กอบรม
4. หนังสื อรับรองการปฏิบตั ิงานในสาขาวิสัญญีวทิ ยาสาหรับเด็กจากหัวหน้าหน่วยงาน
5. รู ปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จานวน 2 รู ป
6. สรุ ปรายงานผูป้ ่ วยที่มารับการวางยาระงับความรู ้สึกสาหรับการผ่าตัดเด็กที่ได้ปฏิบตั ิจริ งไม่
น้อยกว่า 200 ราย (ตามแบบฟอร์ มที่กาหนด)
ทั้งนี้รูปแบบของการสอบเพื่อหนังสื ออนุมตั ิบตั รฯ ตามแต่คณะอนุกรรมการจะเห็นสมควร
ข. วันที่รับสมัคร

วันที่ 1 มีนาคม – 30 มีนาคม ของทุกปี

ค. สถานทีร่ ับสมัคร

ภาควิชาวิสัญญีวทิ ยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1873 ถ.พระราม 4 เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330
โทรศัพท์ และ Fax 02-256-4000 ต่อ 81517

ง. การขอสมัครสอบ
1. ใบสมัคร (ราคาชุดละ 100 บาท)
2. ค่าสมัครสอบ (8,000 บาท)
3. เอกสารแสดงคุณสมบัติและหลักฐานประกอบการสมัคร ตามข้อ ก
จ. การสอบ
1. กาหนดการสอบ และสถานที่สอบจะแจ้งให้ทราบตามประกาศการสอบแต่ละครั้ง
2. วิธีการสอบ ประกอบด้วย

2.1 สอบข้อเขียน
2.2 สอบปากเปล่า
ฉ. ผลการสอบ
การตัดสิ นของคณะอนุกรรมการถือเป็ นที่สิ้นสุ ด

