แนวทางการสมัครสอบเพือ่ หนังสื ออนุมตั ิบัตรฯ และวุฒิบัตรฯ
อนุสาขาวิสัญญีวทิ ยาสาหรับการผ่ าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่ และทรวงอก
ก. คุณสมบัติและหลักฐานของผู้ยื่นคาขอสมัครสอบ เพื่อหนังสื ออนุมัติบัตรฯ และวุฒิบัตรฯ ผูส้ มัครต้องมี
คุณสมบัติตามข้อบังคับของแพทยสภาว่าด้วยเกณฑ์การออกหนังสื ออนุ มตั ิบตั รฯ และวุฒิบตั รฯ เพื่อแสดง
ความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาประเภทที่สาม พ.ศ. 2547 ข้อ 2 และมีหลักฐาน
ประกอบดังนี้
 ผู้ขอสอบเพือ่ หนังสื อวุฒิบัตรฯ
1. ผูย้ ื่นคาขอจะต้องเป็ นผูท้ ี่ได้รับใบอนุ ญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชี พเวชกรรมตามพระราชบัญญัติ
วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2535 (แนบสาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม 2 ฉบับ) และเป็ นผู้
ที่ได้รับวุฒิบตั รฯ หรื อหนังสื ออนุมตั ิบตั รฯ สาขาวิสัญญีวิทยาของแพทยสภา หรื อจากสถาบันใน
ต่างประเทศที่แพทยสภารับรอง และหลักฐานที่แสดงว่าได้ผา่ นการฝึ กอบรมแพทย์เฉพาะทางใน
สาขาวิสัญญีวทิ ยาแล้วครบตามหลักสู ตรของแพทยสภา หรื อหนังสื อรับรองจากสถาบันที่ให้การ
ฝึ กอบรมว่าเห็นสมควรให้เข้าสอบได้
2. หลักฐานที่แสดงว่าผ่านการฝึ กอบรมสาขาวิสัญญีวิทยาสาหรับการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่
และทรวงอก หรื อมีหนังสื อรับรองจากผูบ้ งั คับบัญชาว่าได้ปฏิ บตั ิงานเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 24
เดือน ในสถานบริ การทางการแพทย์ และสาธารณสุ ขในส่ วนภูมิภาคของทางราชการ หรื อ
สภากาชาดไทยในสาขาวิสัญญีวทิ ยา โดยมีระยะเวลาปฏิบตั ิงานในสาขานี้เป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 24
เดือน
3. หนังสื อรับรองความประพฤติจากหัวหน้าภาควิชาหรื อเทียบเท่า
4. รู ปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จานวน 2 รู ป
5. มีสรุ ปรายงานผูป้ ่ วยที่มารับการวางยาระงับความรู ้สึกสาหรับการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่
และทรวงอก ในปี ที่ 2 ที่ได้ปฏิบตั ิจริ งไม่นอ้ ยกว่า 60 ราย
6. ผูท้ ี่มีสิทธิสมัครสอบจะต้องส่ งนิพนธ์ตน้ ฉบับไม่ต่ากว่า 1 เรื่ อง ให้คณะกรรมการฝึ กอบรมและ
สอบฯ พิจารณารับรองก่อนที่จะเสนอชื่ อผูส้ มัครสอบต่อแพทยสภาในระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 3
เดือนก่อนที่จะมีการสอบ
 ผู้ขอสอบเพือ่ หนังสื ออนุมัติบัตรฯ
ผูย้ นื่ คาขอหนังสื ออนุมตั ิบตั รฯ จะต้องเป็ นผูท้ ี่ได้รับใบอนุญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรมตาม
พระราชบัญญัติวชิ าชีพเวชกรรม พ.ศ. 2535 และต้องมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
1. เป็ นผูท้ ี่ได้รับหนังสื ออนุ มตั ิบตั ร หรื อวุฒิบตั รแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบ
วิชาชี พเวชกรรม สาขาวิสัญญีวิทยาของแพทยสภา หรื อจากสถาบันในต่างประเทศที่
แพทยสภารับรอง และมีคุณสมบัติตามข้อ 1.1 หรื อ 1.2

1.1 เป็ นกรรมการผูก้ ่อตั้งหลักสู ตรแสดงความรู ้ความชานาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม สาขาวิสัญญีวทิ ยาสาหรับการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่
และทรวงอก
1.2 เป็ นผูท้ ี่ได้ปฏิบตั ิงานในสาขาวิสัญญีวิทยาสาหรับการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือด
ใหญ่ และทรวงอกในสถาบันที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่เป็ นสถาบันฝึ กอบรม
เป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี (นับถึงวันสมัคร) โดยแต่ละปี ต้องปฏิบตั ิงานในห้อง
ผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่ และทรวงอกนาน 6 เดือน/ปี (โดยมีหนังสื อ
รับรองจากสถาบันฯ)
2. สาเนาหนังสื อวุฒิบตั รฯ หรื ออนุมตั ิบตั รฯ สาขาวิสัญญีวทิ ยาของแพทยสภา หรื อจากสถาบัน
ในต่างประเทศที่แพทยสภารับรอง
3. รู ปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จานวน 2 รู ป
ทั้งนี้รูปแบบของการสอบเพื่อหนังสื ออนุมตั ิบตั รฯ ตามแต่คณะอนุกรรมการจะเห็นสมควร
ข. วันที่รับสมัคร

วันที่ 18 มีนาคม – 30 เมษายน 2562

ค. สถานทีร่ ับสมัคร

ภาควิชาวิสัญญีวทิ ยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
อาคารสยามินทร์ ชั้น 11 ถนนพรานนก เขตบางกอกน้อย กรุ งเทพฯ 10700
โทรศัพท์ 02-419-8536 โทรสาร 02-411-3256

ง. การขอสมัครสอบ
1. ใบสมัคร (ราคาชุดละ 100 บาท)
2. ค่าสมัครสอบ (10,000 บาท)
3. เอกสารแสดงคุณสมบัติและหลักฐานประกอบการสมัคร ตามข้อ ก
(การโอนเงินค่ าสมัครสอบ สอบถามทีไ่ ด้ ทสี่ ถานทีร่ ับสมัคร)
จ. การสอบ
1. กาหนดการสอบ และสถานที่สอบจะแจ้งให้ทราบตามประกาศการสอบแต่ละครั้ง
2. วิธีการสอบ ประกอบด้วย
2.1 สอบข้อเขียน
2.2 สอบปากเปล่า เพื่อพิจารณาความรู ้ พ้ืนฐาน งานวิจยั วิทยาการก้าวหน้า และไหวพริ บ
กิริยามารยาท
2.3 ภาคปฏิ บ ตั ิ
พิ จารณาจากใบประเมิ นการท างานของแพทย์ใ นมิ ติต่า ง ๆ ตามที่
คณะอนุกรรมการกาหนด โดยประเมิน 3 ครั้งต่อปี
ฉ. ผลการสอบ

การตัดสิ นของคณะอนุกรรมการถือเป็ นที่สิ้นสุ ด

