แนวทางการสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติฯ และวุฒิบัตรฯ
อนุสาขาวิสัญญีวิทยาสาหรั บผู้ป่วยโรคทางระบบประสาท
ก. คุณสมบั ติและหลั กฐานของผู้ ย่ ืนคาขอสมั ครสอบ เพื่อหนั งสืออนุ มัติฯ และวุ ฒิบัตรฯ
ผู้สมัครต้ องมีคณ
ุ สมบัติตามข้ อบังคับของแพทยสภาว่าด้ วยเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติฯ และ
วุฒิบตั รฯ เพื่อแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาประเภทที่สาม พ.ศ.
2547 ข้ อ 2 และมีหลักฐานประกอบดังนี ้
 ผู้ขอเพื่อวุฒบิ ัตรฯ
1. ผู้ยื่นคาขอจะต้ องเป็ นผู้ที่ได้ รับใบอนุญาตเป็ นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตามพระราชบัญญัติ
วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 (แนบสาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม 2 ฉบับ)
2. เป็ นผู้ที่ได้ รับวุฒิบตั รฯ หรื อหนังสืออนุมตั ฯิ สาขาวิสญ
ั ญีวิทยาของแพทยสภา หรื อจากสถาบัน
ในต่างประเทศที่แพทยสภารับรอง และหลักฐานที่แสดงว่าได้ ผา่ นการฝึ กอบรมแพทย์เฉพาะทาง
ในสาขาวิสญ
ั ญีวิทยาแล้ วครบตามหลักสูตรของแพทยสภา หรื อหนังสือรับรองจากสถาบันที่ให้
การฝึ กอบรมว่าเห็นสมควรให้ เข้ าสอบได้
3. หลักฐานที่แสดงว่าผ่านการฝึ กอบรมสาขาวิสญ
ั ญีวิทยาสาหรับผู้ป่วยโรคทางระบบประสาท หรื อ
มีหนังสือรับรองจากผู้บงั คับบัญชาว่าได้ ปฏิบตั งิ านเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 24 เดือน ในสถาน
บริการทางการแพทย์ และสาธารณสุขในส่วนภูมิภาคของทางราชการ หรื อสภากาชาดไทยใน
สาขาวิสญ
ั ญีวิทยาสาหรับผู้ป่วยโรคทางระบบประสาท โดยมีระยะเวลาปฏิบตั งิ านในสาขานี ้เป็ น
เวลาไม่น้อยกว่า 24 เดือน
4. หนังสือรับรองความประพฤติจากหัวหน้ าภาควิชาหรื อเทียบเท่า
5. รูปถ่ายขนาด 2 นิ ้ว จานวน 2 รูป
6. สรุปรายงานผู้ป่วยที่มารับการวางยาระงับความรู้สึกสาหรับการผ่าตัดศัลยกรรมประสาทที่ได้
ปฏิบตั จิ ริงไม่น้อยกว่า 200 ราย
7. ผู้ที่มีสิทธิสมัครสอบจะต้ องส่งนิพนธ์ต้นฉบับไม่ต่ากว่า 1 เรื่ อง ให้ คณะกรรมการฝึ กอบรมและ
สอบฯ พิจารณารับรองก่อนที่จะเสนอชื่อผู้สมัครสอบต่อแพทยสภาในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3
เดือนก่อนที่จะมีการสอบ
 ผู้ขอเพื่อหนังสืออนุมัตฯิ
1. ผู้ยื่นคาขอจะต้ องเป็ นผู้ที่ได้ รับใบอนุญาตเป็ นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามพระราชบัญญัติ
วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525
2. เป็ นผู้ที่ได้ รับหนังสืออนุมตั ฯิ หรื อวุฒิบตั รแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวช
กรรม สาขาวิสญ
ั ญีวิทยาของแพทยสภา หรื อจากสถาบันในต่างประเทศที่แพทยสภารับรองและ
หลักฐานที่แสดงว่าได้ ผ่านการฝึ กอบรมแพทย์เฉพาะทางในสาขาวิสญ
ั ญีวิทยาแล้ วครบตาม

3.
4.

5.
6.

หลักสูตรของแพทยสภา หรื อหนังสือรับรองจากสถาบันที่ให้ การฝึ กอบรมว่าเห็นสมควรให้ เข้ า
สอบได้
เป็ นกรรมการผู้ก่อตังหลั
้ กสูตรแสดงความรู้ ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุ
สาขาวิสญ
ั ญีวิทยาสาหรับผู้ป่วยโรคทางระบบประสาท
เป็ นผู้ที่ได้ ปฏิบตั ิงานในสาขาวิสญ
ั ญี วิทยาสาหรับการผ่าตัดศัลยกรรมประสาท ในสถาบันที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมตามการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฝึ กอบรม เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี
(นับถึงวันสมัคร) โดยแต่ละปี ต้ องปฏิบตั ิงานในห้ องผ่าตัดศัลยกรรมประสาทไม่น้อยกว่า 6 เดือน
(โดยมีหนังสือรับรองจากสถาบันฯ)
สาเนาวุฒิบตั รฯ หรื อหนังสืออนุมตั ฯิ สาขาวิสญ
ั ญีวิทยาของแพทยสภา หรื อจากสถาบันใน
ต่างประเทศที่แพทยสภารับรอง
รูปถ่ายขนาด 2 นิ ้ว จานวน 2 รูป

ข. วันที่รับสมัคร

วันที่ 1 – 31 มีนาคม ของทุกปี

ค. สถานที่รับสมัคร ภาควิชาวิสญ
ั ญีวิทยา อาคารภูมิสิริมงั คลานุสรณ์ชนั ้ 15
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1873 ถ.พระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์-Fax 02-256-4000 ต่อ 81517
ง. การขอสมัครสอบ
1. ค่าสมัครสอบ (10,000 บาท)
2. เอกสารแสดงคุณสมบัตแิ ละหลักฐานประกอบการสมัคร ตามข้ อ ก
จ. การสอบเพื่อวุฒบิ ัตรฯ และหนังสืออนุมัตฯิ
1. กาหนดการสอบ และสถานที่สอบจะแจ้ งให้ ทราบตามประกาศการสอบแต่ละครัง้
2. วิธีการสอบ ประกอบด้ วย
2.1 สอบข้ อเขียน ปรนัย และอัตนัย
2.2 สอบปากเปล่า เพื่อพิจารณาความรู้พื ้นฐาน งานวิจยั วิทยาการก้ าวหน้ า และไหวพริ บ
กิริยามารยาท
2.3 ภาคปฏิบตั ิ พิจารณาจากใบประเมินการทางานของแพทย์ในมิติต่าง ๆ ตามที่
คณะอนุกรรมการกาหนด โดยประเมิน 2 ครัง้ ต่อปี
ฉ. ผลการสอบ

การตัดสินของคณะอนุกรรมการถือเป็ นที่สิ ้นสุด

