แนวทางการสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัตบิ ัตรฯ และวุฒบิ ัตรฯ สาขาวิสัญญีวิทยา
ก. คุณสมบัตแิ ละหลักฐานของผู้ย่ ืนคาขอสมัครสอบ เพื่อหนังสืออนุมัติบัตรฯ และวุฒิบัตรฯ ผู้สมัคร
ต้ องมีคณ
ุ สมบัตติ ามข้ อบังคับของแพทยสภาว่าด้ วยเกณฑ์การออกหนังสืออนุมตั ิบตั รฯ และวุฒิบตั รฯ เพื่อ
แสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาประเภทที่สอง พ.ศ. 2547 ข้ อ 2 และมี
หลักฐานประกอบดังนี ้ (
 ผู้ขอเพื่อหนังสือวุฒบิ ัตรฯ
1. สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม 2 ฉบับ
2. หลักฐานที่แสดงว่าผ่านการฝึ กอบรมวิสญ
ั ญีวิทยา ได้ แก่ ประกาศนียบัตรแพทย์ประจาบ้ า นปี ที่ 1,
ปี ที่ 2, ปี ที่ 3 หรื อมีหนังสือรับรองจากสถาบันที่ฝึกอบรมว่ากาลังรับการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้ าน
ปี ที่ 3 และจะครบระยะเวลาการฝึ กอบรมในสาขาวิสัญญี วิทยาก่อนวั นสอบข้ อเขียน ในสถาน
บริการทางการแพทย์ และสาธารณสุขในส่วนภูมิภาคของทางราชการ หรื อสภากาชาดไทย
2.1 สาหรับแพทย์ประจาบ้ านต้ องมีระยะเวลาปฏิบตั ิงานในสาขานีเ้ ป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 36
เดือน
2.2 สาหรับแพทย์ใช้ ทนุ คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ เห็นสมควรให้ ใช้ เวลาฝึ กอบรม
ในวิชาวิสญ
ั ญีวิทยาครบ 42 เดือน
จึง จะมี สิ ท ธิ์ ส อบเพื่ อ หนัง สื อวุฒิ บัตรฯ (มติ จ ากการประชุม ครั ง้ ที่ 3/2542-2543 วันที่ 13
ธันวาคม 2542)
3. หนังสือรับรองความประพฤติจากหัวหน้ าภาควิชาหรื อเทียบเท่า
4. รูปถ่ายขนาด 2 นิ ้ว จานวน 2 รูป
5. ใบบันทึกการให้ ยาระงับความรู้สึกในระยะเวลาที่ฝึกอบรมหรื อปฏิบตั ิงานจนถึงสิ ้นเดือนเมษายน
ของปี สุ ด ท้ าย รั บ รองโดยหัว หน้ าภาควิ ช าหรื อ เที ย บเท่ า จ านวนผู้ ป่ ว ยต้ อ งอยู่ ใ นเกณฑ์ ที่
คณะอนุก รรมการฝึ กอบรมและสอบฯ เห็ น สมควร ต้ อ งส่ง บัน ทึ ก ที่ ส มบูร ณ์ ภ ายในวัน ที่ 15
พฤษภาคม ของปี ที่สมัครสอบ
6. ผลงานการวิจยั หรื อร่วมทาวิจยั ซึ่งเคยเสนอในที่ประชุมวิชาการของคณะฯ หรื อราชวิทยาลัย หรื อ
สมาคม ชมรมต่าง ๆ อย่างน้ อย 1 เรื่ อง แต่ละเรื่ องแพทย์ประจาบ้ านหรื อแพทย์ ใช้ ทุนอาจทา
ร่ ว มกัน ได้ ไ ม่เ กิ น 2 คน โดยมี ใ บรั บ รองจากอาจารย์ ผ้ ูคุม การวิ จัย และหัว หน้ า ภาควิ ช าหรื อ
เทียบเท่า ให้ ส่ง abstract และ full paper อย่างละ 2 ชุด ตามแบบฟอร์ มงานวิจยั 1 และ 2 ต้ อง
พิมพ์ให้ เรี ยบร้ อย มิฉะนันจะถื
้
อว่าเอกสารไม่สมบูรณ์ ให้ ส่ งผลงานวิจยั พร้ อมหลักฐานการสมัคร
สอบหรื ออย่างช้ าไม่เกินวันที่ 10 เมษายน ของปี ที่สมัครสอบ
7. หนังสือรับรองการเป็ นสมาชิกของราชวิทยาลัยวิสญ
ั ญีแพทย์แห่งประเทศไทย
8. หนังสือรับรองการเป็ นสมาชิกแพทยสมาคม

 ผู้ขอเพื่อหนังสืออนุมัตบิ ัตรฯ
1. สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม 2 ฉบับ
2. หลักฐานการผ่านประสบการณ์วิสญ
ั ญีวิทยา ข้ อใดข้ อหนึ่งดังต่อไปนี ้
2.1 หนังสือรับรองการผ่านการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้ านในสถาบันฝึ กอบรมแพทย์ประจา
บ้ านครบ 3 ปี และหนังสือจากผู้อานวยการโรงพยาบาลรับรองการทางานด้ านวิสัญญี
วิทยาในหน่วยงานของรัฐอย่างน้ อย 2 ปี จนถึงวันสอบ
2.2 วุฒิบตั รแสดงความรู้ ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิสญ
ั ญี วิทยา
จากต่างประเทศ
3. รูปถ่ายขนาด 2 นิ ้ว จานวน 2 รูป
4. หนังสือรับรองการเป็ นสมาชิกสามัญของราชวิทยาลัยวิสญ
ั ญีแพทย์แห่งประเทศไทย
5. หนังสือรับรองการเป็ นสมาชิกแพทยสมาคม
ข. วันที่รับสมัคร

วันที่ 1 – 10 เมษายน 2560

ค. สถานที่รับสมัคร ภาควิชาวิสญ
ั ญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1873 ถ.พระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02-256-4295 โทรสาร 02-256-4294
ง. การขอสมัครสอบ
1. ใบสมัคร (ราคาชุดละ 100 บาท)
2. ค่าสมัครสอบ (9,000 บาท)
3. เอกสารแสดงคุณสมบัตแิ ละหลักฐานประกอบการสมัคร ตามข้ อ ก
จ. การสอบ
1. กาหนดการสอบ และสถานที่สอบจะแจ้ งให้ ทราบตามประกาศการสอบแต่ละครัง้
2. วิธีการสอบเพื่อวุฒิบตั ร ประกอบด้ วย
2.1 สอบข้ อเขียน
2.1.1 ข้ อสอบปรนัย
2.1.2 ข้ อสอบอัตนัย, MEQ และ SAQ
2.1.3 ข้ อสอบ OSCE
2.2 สอบปากเปล่า เพื่อพิจารณาความรู้พื ้นฐาน งานวิจยั วิทยาการก้ าวหน้ า และไหวพริบ
กิริยามารยาท
3. วิธีการสอบเพื่ออนุมตั ิบตั ร ประกอบด้ วย
3.1 สอบข้ อเขียน
3.1.1 ข้ อสอบปรนัย

3.1.2 ข้ อสอบอัตนัย, MEQ และ SAQ
3.1.3 ข้ อสอบ OSCE
3.2 สอบปากเปล่า เพื่อพิจารณาความรู้พื ้นฐาน งานวิจยั วิทยาการก้ าวหน้ า และไหวพริบ
กิริยามารยาท
ทังนี
้ ้รูปแบบของการสอบเพื่อหนังสืออนุมตั บิ ตั รฯ ตามแต่คณะอนุกรรมการจะเห็นสมควร
4. ผลการสอบ

การตัดสินของคณะอนุกรรมการถือเป็ นที่สิ ้นสุด

5. การโอนเงินค่ าสมัครสอบ

โอนเข้ าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย
ชื่อบัญชี อฝส. วิสญ
ั ญี 2552-2553 เลขที่บญ
ั ชี 045-536601-9
และส่ งเอกสารการสมัครสอบทัง้ หมด ยกเว้ นเอกสาร (ข้ อ 5) สาหรั บผู้สอบวุฒบิ ัตรฯ
มาที่ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 (วงเล็บมุมซองว่ า สมัครสอบเพื่อวุฒบิ ัตรฯ)

ใบปะหน้าสาหรับส่งงานวิจัยเพื่อวุฒิบัตรฯ สาขาวิสัญญีวิทยา
สิ่งที่ส่งมา

1) Abstract
2) Full paper
จานวน

อย่างละ 2

ชุด

ชื่อแพทย์ประจาบ้าน
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาล
ผู้ร่วมงานวิจัย

ชื่อเรื่องวิจัย

ลายเซ็นผู้เสนอ
วันที่

หมายเหตุ : Abstract และ Full paper ให้ใช้พิมพ์เท่านั้น

แบบฟอร์มงานวิจัย 1

งานวิจัยของแพทย์ประจาบ้านวิสัญญีวิทยา
สาหรับการสมัครสอบวุฒิบัตรฯ สาขาวิสัญญีวิทยา
เรื่อง
แพทย์ประจาบ้าน
ผู้ร่วมวิจัย
หัวหน้าโครงการวิจัย
อาจารย์ผู้ควบคุม
สถานที่ทางานวิจัย
บทคัดย่อ (8-15 บรรทัด)

รับรองว่าข้าพเจ้าได้ทางานวิจัยนี้จริง
แพทย์ประจาบ้าน
(

)
อาจารย์ผู้ควบคุม

(

)
หัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยา

(

)

แบบฟอร์มงานวิจัย 2

ใบแสดงผลงานวิจัย
ผู้สมัครสอบ
สถานที่ฝึกอบรม
ชื่อเรื่อง

ปีที่ฝึกอบรม พ.ศ.

ผู้วิจัย

□
□

เสนอผลงานในการประชุมวิชาการของ
เมื่อวันที่
สถานที่
ได้ตีพิมพ์ ในวารสาร
เล่ม
ปี

□

กาลังรอตีพิมพ์ พร้อมหนังสือรับรองจากบรรณาธิการ

□

ไม่เคยตีพิมพ์

หน้า

ลงชื่อ

แพทย์ประจาบ้าน
(

)

ลงชื่อ

อาจารย์ผู้ควบคุม
(

ลงชื่อ
(

)
หัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยา
) หรือเทียบเท่า

หนังสือแสดงรายละเอียดของการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ
โดยหนังสือฉบับนี้ขอรับรองว่าข้าพเจ้า ....................................................................................................
แพทย์ประจาบ้านวิสัญญีวิทยา สถาบัน ..................................................................................................................
มีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ ดังรายการข้างล่าง (ใส่เครื่องหมาย  ) คิดเป็นเปอร์เซ็นดังต่อไปนี้
เปอร์เซ็นที่มีส่วนร่วม ...............................
[
[
[
[
[
[
[
[

]
]
]
]
]
]
]
]

รายการ
คิดคาถามวิจัย
ทบทวนวรรณกรรม
เขียนโครงร่างงานวิจัย เพื่อขออนุมัติทุนวิจัย / Ethical Committee
เก็บข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูล
เขียนบทคัดย่อ
เขียนรายงานฉบับสมบูรณ์
ส่งตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ลงชื่อ ....................................................................
(............................................................................)
แพทย์ประจาบ้าน
ลงชื่อ ....................................................................
(............................................................................)
หัวหน้าโครงการวิจัย
วันที่ .....................................................................

