แนวทางการสมัครสอบเพือ่ หนังสื ออนุมตั ิบัตรฯ และวุฒิบัตรฯ
อนุสาขาการระงับปวด แขนงวิสัญญีวทิ ยา
ก. คุณสมบัติและหลักฐานของผู้ยนื่ คาขอสมัครสอบ เพือ่ หนังสื ออนุมัติบัตรฯ และวุฒิบัตรฯ
1. ผู้ขอเพือ่ หนังสื อวุฒิบัตรฯ
ผูส้ มัครต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับของแพทยสภาว่าด้วยเกณฑ์การออกหนังสื อวุฒิบตั รฯ เพื่อ
แสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาประเภทที่สาม พ.ศ. 2558 ข้อ 13
โดยได้รับวุฒิบตั รฯ สาขาวิสญ
ั ญีวทิ ยาของแพทยสภา หรื อจากสถาบันในต่างประเทศที่แพทยสภา
รับรอง และมีหลักฐานประกอบดังนี้
1.1 สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม จานวน 2 ฉบับ
1.2 สาเนาวุฒิบตั รฯ หรื อหนังสื ออนุมตั ิบตั รฯ สาขาวิสัญญีวทิ ยา จานวน 2 ฉบับ
1.3 หลักฐานที่แสดงว่าผ่านการฝึ กอบรมสาขาวิสัญญีวทิ ยาด้านการระงับปวด หรื อมีหนังสื อ
รับรองจากผูบ้ งั คับบัญชาว่าได้ปฏิบตั ิงานเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 24 เดือน ในสถานบริ การทาง
การแพทย์ และสาธารณสุ ขในส่ วนกลางหรื อส่ วนภูมิภาคของทางราชการหรื อสภากาชาดไทย
ในสาขาดังกล่าว หรื อหนังสื อรับรองจากสถาบันที่ให้การฝึ กอบรมว่าเห็นสมควรให้เข้าสอบ
ได้
1.4 หนังสื อรับรองความประพฤติจากหัวหน้าภาควิชาหรื อเทียบเท่า
1.5 รู ปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จานวน 2 รู ป
1.6 สรุ ปรายงานผูป้ ่ วยที่มารับการดูแลรักษาระงับปวด ที่ได้ปฏิบตั ิจริ งไม่นอ้ ยกว่า 200 ราย
1.7 นิพนธ์ตน้ ฉบับงานวิจยั เกี่ยวกับความปวดและการจัดการความปวด อย่างน้อย 1 เรื่ อง ให้
คณะกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ พิจารณารับรองก่อนที่จะเสนอชื่ อผูส้ มัครสอบต่อแพทย
สภาในระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 3 เดือนก่อนที่จะมีการสอบ
2. ผู้ขอเพือ่ หนังสื ออนุมัติบัตรฯ
ผูย้ นื่ คาขอหนังสื ออนุมตั ิบตั รฯ จะต้องเป็ นผูท้ ี่ได้รับใบอนุญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรมตาม
พระราชบัญญัติวชิ าชีพเวชกรรม พ.ศ. 2535 มีคุณสมบัติตามข้อบังคับของแพทยสภาว่าด้วยเกณฑ์
การออกหนังสื ออนุมตั ิบตั รฯ และต้องเป็ นผูท้ ี่ได้รับหนังสื อหรื อวุฒิบตั รแสดงความรู้ความชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิสัญญีวทิ ยาของแพทยสภา หรื อจากสถาบันในต่างประเทศ
ที่แพทยสภารับรอง และร่ วมกับอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
2.1 ได้รับการฝึ กอบรมการระงับปวดจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับ เป็ นสถาบันฝึ กอบรมฯ เป็ น
เวลาอย่างน้อย 1 ปี และได้ปฏิบตั ิงานด้านการระงับปวด อย่างน้อย 6 เดือนต่อปี ติดต่อกันเป็ น
เวลาอย่างน้อย 5 ปี และมีหลักฐานประกอบดังนี้

2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5

สาเนาหนังสื อวุฒิบตั รฯ หรื ออนุมตั ิบตั รฯ สาขาวิสัญญีวทิ ยาของแพทยสภา หรื อจาก
สถาบันในต่างประเทศที่แพทยสภารับรอง จานวน 2 ฉบับ
สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม จานวน 2 ฉบับ
รู ปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จานวน 2 รู ป
สาเนาหนังสื อหรื อประกาศนียบัตรการฝึ กอบรมการระงับปวดจากสถาบันที่ได้รับการ
ยอมรับ เป็ นสถาบันฝึ กอบรมฯ โดยแพทยสภา เป็ นเวลาอย่างน้อย 1 ปี จานวน 2 ฉบับ
2.1.6 หนังสื อรับรองจากสถาบันที่ปฏิบตั ิงานด้านการระงับปวด
2.1.7 บันทึกรายงานผูป้ ่ วยที่ได้รับการดูแลระงับปวดด้วยตนเอง ดังนี้คือ ผูป้ ่ วยปวด
เฉียบพลัน 100 ราย และผูป้ ่ วยปวดเรื้ อรัง 200 รายใน 2 ปี สุ ดท้าย
2.2 ในกรณี ที่ไม่ได้รับฝึ กอบรมจากสถาบันที่ยอมรับ ต้องปฏิบตั ิงานทางด้านการระงับปวด อย่าง
น้อย 6 เดือนต่อปี ติดต่อกันเป็ นเวลาอย่างน้อย 10 ปี และมีหลักฐานประกอบดังนี้
2.2.1 สาเนาหนังสื อวุฒิบตั รฯ หรื ออนุมตั ิบตั รฯ สาขาวิสัญญีวทิ ยาของแพทยสภา หรื อจาก
สถาบันในต่างประเทศที่แพทยสภารับรอง จานวน 2 ฉบับ
2.2.2 สาเนา ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม จานวน 2 ฉบับ
2.2.3 รู ปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จานวน 2 รู ป
2.2.4 หนังสื อรับรองจากสถาบันที่ปฏิบตั ิงานด้านการระงับปวด
2.2.5 บันทึกรายงานผูป้ ่ วยที่ได้รับการดูแลระงับปวดด้วยตนเอง ดังนี้คือ ผูป้ ่ วยปวด
เฉียบพลัน 100 ราย และผูป้ ่ วยปวดเรื้ อรัง 200 รายใน 2 ปี สุ ดท้าย
ข. วันที่รับสมัคร

วันที่ 1 – 31 มีนาคม ของทุกปี

ค. สถานทีร่ ับสมัคร

ภาควิชาวิสัญญีวทิ ยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
270 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุ งเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-201-1513,02-201-1523 โทรสาร 02-201-1569

ง. การขอสมัครสอบ
1. ใบสมัคร (ราคาชุดละ 100 บาท)
2. ค่าสมัครสอบ (9,000 บาท)
3. เอกสารแสดงคุณสมบัติและหลักฐานประกอบการสมัคร

จ. การสอบเพือ่ วุฒิบัตรฯ และอนุมัติบัตรฯ
1. กาหนดการสอบ และสถานที่สอบจะแจ้งให้ทราบตามประกาศการสอบแต่ละครั้ง
2. วิธีการสอบ ประกอบด้วย
2.1 สอบข้อเขียน
2.2 สอบปากเปล่า เพื่อพิจารณาความรู ้พ้นื ฐาน งานวิจยั วิทยาการก้าวหน้า ไหวพริ บ
กิริยามารยาท และจริ ยธรรมของแพทย์เวชศาสตร์ความปวด
2.3 ภาคปฏิบตั ิ พิจารณาจากใบประเมินการทางานของแพทย์ในมิติต่างๆ ตามที่
คณะอนุกรรมการฯ กาหนด
ฉ. ผลการสอบ

การตัดสิ นของคณะอนุกรรมการถือเป็ นที่สิ้นสุ ด

