
แนวทางการสมัครสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ และหนังสืออนุมัติฯ สาขาวิสัญญีวิทยา 
 

ก. คุณสมบัติและหลักฐานของผู้ย่ืนค าขอสมัครสอบ เพื่อวุฒิบัตรฯ และหนังสืออนุมัติฯ ผู้สมัครต้องมี
คุณสมบัติตามข้อบังคับของแพทยสภาว่าด้วยเกณฑ์การออกวุฒิบัตรฯ และหนังสืออนุมัติฯ เพ่ือแสดงความรู้
ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาประเภทที่สอง พ.ศ. 2547 ข้อ 2 และมีหลักฐาน
ประกอบดังนี้ 
 ผู้ขอเพื่อวุฒิบัตรฯ 

1. ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม 2 ฉบับ 
2. หลักฐานที่แสดงว่าผ่านการฝึกอบรมวิสัญญีวิทยา ได้แก่ ประกาศนียบัตรแพทย์ประจ าบ้านปีที่ 1, ปีที่ 

2, ปีที่ 3 หรือมีหนังสือรับรองจากสถาบันที่ฝึกอบรมว่าก าลังรับการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านปีที่ 3 
และจะครบระยะเวลาการฝึกอบรมในสาขาวิสัญญีวิทยาในวันที่ 30 มิถุนายนของทุกปี ในสถาน
บริการทางการแพทย์ และสาธารณสุขในส่วนภูมิภาคของทางราชการ หรือสภากาชาดไทย 
2.1. ส าหรับแพทย์ประจ าบ้านต้องมีระยะเวลาปฏิบัติงานในสาขานี้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 36 เดือน 
2.2. ส าหรับแพทย์ใช้ทุนต้องมีเวลาการฝึกอบรมในวิชาวิสัญญีวิทยาครบ 36 เดือน เช่นเดียวกับ

แพทย์ประจ าบ้าน จึงจะมีสิทธิ์สอบเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
3. หนังสือรับรองความประพฤติจากหัวหน้าภาควิชาหรือเทียบเท่า 
4. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จ านวน 2 รูป 
5. ใบบันทึกการให้ยาระงับความรู้สึกในระยะเวลาที่ฝึกอบรมหรือปฏิบัติงานจนถึงสิ้นเดือนเมษายนของ

ปีสุดท้าย รับรองโดยหัวหน้าภาควิชาหรือเทียบเท่า จ านวนผู้ป่วยต้องอยู่ในเกณฑ์ท่ีคณะอนุกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบฯ เห็นสมควร ต้องส่งบันทึกที่สมบูรณ์ภายในวันที่ 15 มิถุนายน ของปีที่สมัครสอบ 

6. ผลงานวิจัยหรือร่วมท าวิจัย ซึ่งเคยเสนอในที่ประชุมวิชาการของคณะฯ ราชวิทยาลัยฯ สมาคม/ชมรม
ต่าง ๆ หรือโรงพยาบาล อย่างน้อย 1 เรื่อง แต่ละเรื่องแพทย์ประจ าบ้านหรือแพทย์ใช้ทุนอาจท า
ร่วมกันได้ไม่เกิน 2 คน ต้องพิมพ์ให้เรียบร้อยตามแบบฟอร์มที่ก าหนด มิฉะนั้นจะถือว่าเอกสารไม่
สมบูรณ์ ให้ส่งผลงานวิจัยพร้อมหลักฐานการสมัครสอบหรืออย่างช้าไม่เกินวันที่ 15 เมษายน ของปีที่
สมัครสอบ โดยต้องส่งพร้อมหลักฐานต่อไปนี้ 
6.1. ใบปะหน้า  
6.2. ใบรับรองจากอาจารย์ผู้คุมงานวิจัย และหัวหน้าภาควิชาหรอืเทียบเท่า (แบบฟอร์มงานวิจัย 1) 
6.3. แบบฟอร์มงานวิจัย 2 พร้อมหลักฐานการน าเสนอผลงานวิจัย เช่น ตารางการน าเสนอหรือ

ประกาศนียบัตรการน าเสนอหรือการได้รับรางวัลการน าเสนอ   
6.4. การมีส่วนร่วมการท าวิจัย (แบบฟอร์มงานวิจัย 3) 
6.5. รายงานวิจัยฉบับเต็ม (พิมพ์ตามแบบฟอร์มงานวิจัย 4) ประกอบด้วย Abstract และ full 

paper ที่มีเอกสารอ้างอิงอย่างน้อย 10 เรื่องข้ึนไป  
6.6. หลักฐานการตรวจ similarity index (plagiarism) โดยให้มีค าซ้ ากับงานวิจัยอ่ืนได้ไม่เกินร้อย

ละ 30 
6.7. หนังสือรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบัน  

7. ประกาศนียบัตรการประชุมวิชาการประจ าปีของราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย 3 ใบ 
ประกาศนียบัตรการประชุมเชิงปฏิบัติการ anesthesiologist  nontechnical skill (ANTS) และ
ประกาศนียบัตรการประชุมเชิงปฏิบัติการปรึกษาผู้ป่วยและญาติ (counseling) 

8. หนังสือรับรองการเป็นสมาชิกของราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย 
9. หนังสือรับรองการเป็นสมาชิกแพทยสมาคม 

 



 ผู้ขอเพื่อหนังสืออนุมัติฯ 
1. ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม 2 ฉบับ (พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง) 
2. หลักฐานการผ่านประสบการณ์วิสัญญีวิทยา ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 

2.1. หนังสือแสดงการจบการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านในสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านครบ 3 
ปี และหนังสือจากผู้อ านวยการโรงพยาบาลรับรองการท างานด้านวิสัญญีวิทยาในหน่วยงานของ
รัฐอย่างน้อย 2 ปีจนถึงวันสอบ และต้องเป็นผู้เข้ารับการฝึกอบรมก่อนปีการฝึกอบรม 2558  

2.2. วุฒิบัตรแสดงความรู้ ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิสัญญีวิทยาจาก
สถาบันต่างประเทศที่แพทยสภารับรอง 

3. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จ านวน 2 รูป 
4. หนังสือรับรองการเป็นสมาชิกสามัญของราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย 
5. หนังสือรับรองการเป็นสมาชิกแพทยสมาคม 

 

ข. วันที่รับสมัคร วันที่ 1 - 30 เมษายน  2565 
 

ค. สถานที่รับสมัคร ภาควิชาวิสัญญีวิทยา  
อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ ชั้น 9  
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
1873 ถ.พระราม 4  แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท์  02-649-4000 ต่อ 60910  
 

ง. การขอสมัครสอบ 
1. ค่าสมัครสอบ  13,600  บาท (รวมค่าวุฒิบัตรฯ หรือหนังสืออนุมัติฯ จากแพทยสภา) 

1.1. ผู้สมัครสอบวุฒิบัตรฯ และหนังสิออนุมัติฯ 
1.1.1. ที่ต้องสอบทั้ง MCQ และ SAQ ค่าสมัครสอบคนละ 13,600 บาท 
1.1.2. ที่ต้องสอบเฉพาะ SAQ ค่าสมัครสอบคนละ 10,600 บาท 
1.1.3. แพทย์ประจ าบ้านปีที่ 2 ทีส่อบเฉพาะ MCQ ค่าสมัครสอบคนละ 3,000 บาท 

2. เอกสารแสดงคุณสมบัติและหลักฐานประกอบการสมัคร ตามข้อ ก 
3. การช าระเงินค่าสมัครสอบ 

โอนเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย  ชื่อบัญชี อฝส. วิสัญญี 2552-2553 
เลขที่บัญชี  045-536601-9 
และส่งเอกสารการสมัครสอบ พร้อมส าเนาเอกสารทั้งหมดจ านวน 2 ชุด มาที่ 
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา  
อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ ชั้น 9  
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
1873 ถนนพระรามสี่ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
(วงเล็บมุมซอง  สมัครสอบเพ่ือวุฒิบัตรฯ วิสัญญีวิทยา) 

จ. การสอบ 
1. ก าหนดการสอบ และสถานที่สอบจะแจ้งให้ทราบตามประกาศการสอบแต่ละครั้ง 
2. วิธีการสอบเพ่ือวุฒิบัตร ประกอบด้วย 

2.1. สอบข้อเขียน   
2.1.1. ข้อสอบปรนัย (MCQ) 240 ข้อ 
2.1.2. ข้อสอบอัตนัย (SAQ) 20 ข้อ 



2.2. สอบปากเปล่า เพ่ือพิจารณาความรู้ วิทยาการก้าวหน้า ความรู้เกี่ยวกับการจัดการทางวิสัญญีวิทยา
ที่ไม่ใช่ทางเทคนิค (anesthesiologist nontechnical skill) และไหวพริบกิริยามารยาท 

2.3. ผลงานวิจัย 
 

3. วิธีการสอบเพ่ือหนังสืออนุมัติฯ ประกอบด้วย 
3.1. สอบข้อเขียน   

3.1.1. ข้อสอบปรนัย (MCQ) 240 ข้อ 
3.1.2. ข้อสอบอัตนัย (SAQ) 20 ข้อ 

3.2. สอบปากเปล่า  
ทั้งนี้รูปแบบของการสอบเพ่ือหนังสืออนุมัติฯ ตามแต่คณะอนุกรรมการจะเห็นสมควร 

 

4. ผลการสอบ  การตัดสินของคณะอนุกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
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ห น้ า  | 1 
 

แนวทางการขอสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร 
แสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

อนุสาขาวิสัญญีวิทยาส าหรับการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่ และทรวงอก พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

 
คุณสมบัติของผู้ย่ืนค าขอสมัครสอบหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรฯ อนุสาขาวิสัญญีวิทยาส าหรับการผ่าตัดหัวใจ 
หลอดเลือดใหญ่ และทรวงอก  

ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่สถาบันฝึกอบรม/สถานที่ปฏิบัติงานเพ่ือการสอบหนังสืออนุมัติ/วุฒิบัตรฯ ส่งรายชื่อ
แพทย์ผู้มีสิทธิ์สมัครสอบเพ่ือหนังสืออนุมัติ/วุฒิบัตร พ.ศ. ๒๕๖๕ ไปยังราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์ 
  
การยื่นค าขอสมัครสอบฯ 

ผู้มีสิทธิ์สมัครสอบเพ่ือหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรฯ ต้องกรอกข้อมูลในแบบค าขอสมัครสอบที่ website: 
www.tmc.or.th/tcgme พร้อมส่งเอกสารและหลักฐานประกอบต่าง ๆ ตามที่ก าหนดในมาตรฐานคุณวุฒิ
ความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.๑) อนุสาขาวิสัญญีวิทยาส าหรับการผ่าตัดหัวใจ 
หลอดเลือดใหญ่ และทรวงอก และที่ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์ก าหนด แล้วยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบ 
และเงินค่าสมัครสอบ ซึ่งรวมค่าออกหนังสือรับรองวุฒิบัตรฯ หรือหนังสือรับรองหนังสืออนุมัติฯ (13,600 บาท) 
ได้ตั้งแตว่ันที่ 1 - 30 เมษายน 2565 มาท่ี  

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (คุณวันทนีย์ แสงอรัญ) 
อาคารสยามินทร์ ชั้น 11 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช 

เขตบางกอกน้อย  กรุงเทพฯ  10700 
โทรศัพท์  02-419-7990 ต่อ 205  โทรสาร  02-411-3256 

หลักฐานของผู้ย่ืนค าขอสมัครสอบหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรฯ อนุสาขาวิสัญญีวิทยาส าหรับการผ่าตัดหัวใจ 
หลอดเลือดใหญ่ และทรวงอก  
1. ผู้ขอสมัครสอบเพ่ือวุฒิบัตรฯ 

1.1 ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม 2 ฉบับ 
1.2 ส าเนาวุฒิบัตรฯ หรือหนังสืออนุมัติสาขาวิสัญญีวิทยาของแพทยสภา หรือจากสถาบันใน

ต่างประเทศท่ีแพทยสภารับรอง และ 
1.3 หลักฐานจากสถาบันฝึกอบรมที่แสดงว่าได้ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์

ประจ าบ้านต่อยอดเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพ เวชกรรม อนุ
สาขาวิชาวิสัญญีวิทยาส าหรับการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่ และทรวงอก ครบตามหลักสูตร
ของแพทยสภา และรับรองว่าสมควรให้เข้าสอบได ้

1.4 หนังสือรับรองความประพฤติจากหัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวทิยา หรือเทียบเท่า 
1.5 รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จ านวน 2 รูป 
1.6 แบบบันทึกจ านวนผู้ป่วยที่ได้ปฏิบัติงานการให้ยาระงับความรู้สึกแก่ผู้ป่วยตลอดระยะเวลาที่

ฝึกอบรม โดยมีหัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยารับรอง (จ านวนผู้ป่วยต้องอยู่ ในเกณฑ์ที่
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯเห็นสมควร) 

1.7 นิพนธ์ต้นฉบับ 1 เรื่องให้คณะกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ พิจารณารับรองก่อนที่จะเสนอชื่อ
ผู้สมัครสอบต่อแพทยสภา 
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2. ผู้ขอสมัครสอบเพ่ือหนังสืออนุมัติฯ 
2.1. ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม 2 ฉบับ 
2.2. ส าเนาวุฒิบัตรฯ หรือหนังสืออนุมัติสาขาวิสัญญีวิทยาของแพทยสภา 
2.3. หนังสือรับรองจากหัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยา หรือผู้อ านวยการโรงพยาบาลว่าเป็นผู้ที่ได้

ปฏิบัติงานในสาขาวิสัญญีวิทยาส าหรับการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่ และทรวงอกในสถาบันที่
มีคุณสมบัติเหมาะสมที่เป็นสถาบันฝึกอบรมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี (นับถึงวันสมัคร) หรือ 

2.4. หนังสือรับรองการฝึกอบรมวิสัญญีวิทยาส าหรับการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่ และทรวงอก 
จากสถาบันที่ได้รับการยอมรับในต่างประเทศมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี และมีหนังสือรับรองการ
ปฏิบัติงานด้านวิสัญญีส าหรับการผ่าตัดส าหรับหัวใจ หลอดเลือดใหญ่ และทรวงอก และหัตถการ
รักษาโรคหัวใจ หลอดเลือดใหญ่ และทรวงอกอย่างสม่ าเสมอ อย่างน้อยปีละร้อยละ 50 ของเวลา
ท างานประจ ามาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ 

2.5. วุฒิบัตรฯ หรอืหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความช านาญอนุสาขาวิสัญญีวิทยาสาหรับการผ่าตัด
หัวใจ หลอดเลือดใหญ่ และทรวงอก จากองค์กรวิชาชีพต่างประเทศ 

2.6. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จ านวน 2 รูป 
 

การวัดและประเมินผล 
1. ก าหนดการสอบ และสถานที่สอบจะแจ้งให้ทราบตามประกาศการสอบแต่ละครั้ง 
2. วิธีการสอบ ประกอบด้วย 

2.1 ภาคทฤษฏี  คิอการสอบปรนัย (multiple choice questions) และ/หรือ อัตนัย (constructed 
response questions) 

2.2 ภาคปฏิบัติ  คือ การสอบปากเปล่าเพ่ือพิจารณาความรู้พ้ืนฐาน งานวิจัย วิทยาการก้าวหน้า และ
ไหวพริบ กิริยามารยาท 

2.3 การประเมินผลงานวิจัย (ส าหรับวุฒิบัตรฯ) 
3 การสอบผ่าน ต้องสอบผ่านเกณฑ์ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยเกณฑ์การตัดสินใช้คะแนนทั้งภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติ ใช้เกณฑ์ผ่านร้อยละ 60 (มคว 1)  
4 การอุทธรณ์ ผู้เข้าสอบสามารถยื่นคาร้องผ่านราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์ภายใน 14 วันหลังการประกาศผล

ของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมฯ 
------------------------------------------------- 



 

แนวทางการสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติบัตรฯ และวุฒิบัตรฯ  

อนุสาขาเวชศาสตรความปวด (วิสัญญีวิทยา) 
 

ก. คุณสมบัติและหลักฐานของผูยื่นคําขอสมัครสอบ เพ่ือหนงัสืออนุมัติบัตรฯ และวุฒบิัตรฯ  

1. ผูขอเพื่อหนังสือวุฒิบัตรฯ 

ผูสมัครตองมีคุณสมบัติตามขอบังคับของแพทยสภาวาดวยเกณฑการออกหนังสือวุฒิบัตรฯ                

เพื่อแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาประเภทที่สาม พ.ศ. 2558 ขอ 13  

โดยไดรับวุฒิบัตรฯ สาขาวิสัญญีวิทยาของแพทยสภา หรือจากสถาบันในตางประเทศท่ีแพทยสภารับรอง   

และมีหลักฐานประกอบดังน้ี 

1.1 สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม จํานวน 2 ฉบับ 

1.2 สําเนาวุฒิบัตรฯ หรอืหนังสืออนุมัติบัตรฯ สาขาวิสัญญีวิทยา จํานวน 2 ฉบับ 

1.3 หลักฐานที่แสดงวาผานการฝกอบรมสาขาวิสัญญีวิทยาดานการระงับปวด หรือมีหนังสือรับรองจาก

ผูบังคับบัญชาวาไดปฏิบัติงานเปนเวลาไมนอยกวา 24 เดือน ในสถานบริการทางการแพทย และ

สาธารณสุขในสวนกลางหรือสวนภูมิภาคของทางราชการหรือสภากาชาดไทย ในสาขาดังกลาว หรือ

หนังสือรับรองจากสถาบันที่ใหการฝกอบรมวาเห็นสมควรใหเขาสอบได 

1.4 หนังสือรับรองความประพฤติจากหัวหนาภาควิชาหรือเทียบเทา 

1.5 รูปถายขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 รูป 

1.6 สรุปรายงานผูปวยที่มารับการดูแลรักษาระงับปวด ที่ไดปฏิบัติจริงไมนอยกวา 200 ราย 

1.7 นิพนธตนฉบับงานวิจัยเก่ียวกับความปวดและการจัดการความปวด อยางนอย 1 เร่ือง                 

ใหคณะกรรมการฝกอบรมและสอบฯ พิจารณารับรองกอนท่ีจะเสนอชื่อผูสมัครสอบตอแพทยสภา   

ในระยะเวลาไมนอยกวา 3 เดือน กอนท่ีจะมีการสอบ  
 

2. ผูขอเพื่อหนังสืออนุมัติบัตรฯ 

ผูยื่นคําขอหนังสืออนุมัติบัตรฯ จะตองเปนผูที่ไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตาม

พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2535 มีคุณสมบัติตามขอบังคับของแพทยสภาวาดวยเกณฑ      

การออกหนังสืออนุมัติบัตรฯ และตองเปนผูที่ไดรับหนังสือหรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการ

ประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิสัญญีวิทยาของแพทยสภาหรือจากสถาบันในตางประเทศที่แพทยสภา

รับรอง และรวมกับอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 

2.1 ไดรับการฝกอบรมการระงับปวดจากสถาบันท่ีไดรับการยอมรับ เปนสถาบันฝกอบรมฯ (เชน เปนสถาบัน

ท่ีมีหลักสูตรฝกอบรม อนุสาขาเวชศาสตรความปวด (วิสัญญีวิทยา)) เปนเวลาอยางนอย 1 ป และได

ปฏิบัติงานดานการระงบัปวด อยางนอย 6 เดือนตอป ติดตอกันเปนเวลา อยางนอย 2 ป และมีหลักฐาน

ประกอบดังนี้ 

2.1.1 สําเนาหนังสือวุฒิบัตรฯ หรืออนุมัติบัตรฯ สาขาวิสัญญีวิทยาของแพทยสภา หรือจากสถาบันใน

ตางประเทศท่ีแพทยสภารับรอง จํานวน 2 ฉบับ 



 

 

2.1.2 สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม จํานวน 2 ฉบับ 

2.1.3 รูปถายขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 รูป 

2.1.4 สําเนาหนังสือหรือประกาศนียบัตรการฝกอบรมการระงับปวดจากสถาบันที่ไดรับการยอมรับเปน

สถาบันฝกอบรมฯ โดยแพทยสภา เปนเวลาอยางนอย 1 ป จํานวน 2 ฉบับ 

2.1.5 หนังสือรับรองจากสถาบันที่ปฏิบัติงานดานการระงับปวด ดังกลาวในขอ 2.1 

2.1.6 บันทึกรายงานผูปวยที่ไดรับการดูแลระงบัปวดดวยตนเอง ดังน้ีคือ ผูปวยปวดเฉียบพลัน  

100 ราย และผูปวยปวดเร้ือรัง 200 ราย ใน 2 ปสุดทาย 
 

2.2 ในกรณีที่ไมไดรับฝกอบรมจากสถาบันท่ียอมรับ ตองปฏิบัติงานทางดานการระงับปวดในสถาบันท่ีมี

คุณสมบัติเหมาะสม อยางนอย 6 เดือนตอป ติดตอกันเปนเวลาอยางนอย 5 ป และมีหลักฐานประกอบ

ดังนี้ 

2.2.1 สําเนาหนังสือวุฒิบัตรฯ หรืออนุมัติบัตรฯ สาขาวิสัญญีวิทยาของแพทยสภา หรือจากสถาบัน   

ในตางประเทศที่แพทยสภารับรอง จํานวน 2 ฉบับ 

2.2.2 สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม จํานวน 2 ฉบับ 

2.2.3 รูปถายขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 รูป 

2.2.4 หนังสือรับรองจากสถาบันที่ปฏิบัติงานดานการระงับปวด ดังกลาวในขอ 2.2 

2.2.5 บันทึกรายงานผูปวยที่ไดรับการดูแลระงบัปวดดวยตนเอง ดังน้ีคือ ผูปวยปวดเฉียบพลัน  

  100 ราย และผูปวยปวดเร้ือรัง 200 ราย ใน 2 ปสุดทาย 
 

ข.   วันท่ีรับสมัคร ตามกําหนดการรับสมัครของแพทยสภา 
 

ค.   สถานท่ีรับสมัคร ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

270 ถนนพระราม 6  แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท  02-201-1523, 02-201-1552  โทรสาร  02-201-1569 
 

ง.   การขอสมัครสอบ 

1.   คาสมัครสอบ  (12,600  บาท) 

2.   เอกสารแสดงคุณสมบัติและหลักฐานประกอบการสมัคร  

        (สําหรับการโอนเงินคาสมัครสอบ สอบถามท่ีสถานท่ีรับสมัคร) 
 

จ.   การสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ และอนุมัติบัตรฯ 

1. กําหนดการสอบ และสถานที่สอบจะแจงใหทราบตามประกาศการสอบแตละคร้ัง 

2. วิธีการสอบ ประกอบดวย 

2.1 สอบขอเขียน   

 



 

 

2.2 สอบปากเปลา เพ่ือพิจารณาความรูพ้ืนฐาน งานวิจัย วิทยาการกาวหนา ไหวพริบ กิริยามารยาท 

และจริยธรรมของแพทยเวชศาสตรความปวด  

2.3 ภาคปฏิบัติ พิจารณาจากใบประเมินการทํางานของแพทยในมิติตางๆ ตามที่คณะอนุกรรมการฯ 

กําหนด  
 

ฉ.   ผลการสอบ  การตัดสินของคณะอนุกรรมการถือเปนท่ีสิ้นสุด 



แนวทางการสมคัรสอบเพือ่หนังสืออนุมตัิบัตรฯ และวุฒิบัตรฯ  
อนุสาขาวสัิญญีวทิยาส าหรับเด็ก 

 
ก. คุณสมบัติและหลกัฐานของผู้ยืน่ค าขอสมัครสอบ เพือ่หนังสืออนุมัติบัตรฯ และวุฒิบัตรฯ ผูส้มคัรตอ้งมี

คุณสมบติัตามขอ้บงัคบัของแพทยสภาวา่ดว้ยเกณฑก์ารออกหนงัสืออนุมติับตัรฯ และวฒิุบตัรฯ เพื่อ
แสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม สาขาประเภทท่ีสาม พ.ศ. 2547  ดงัน้ี 
 ผู้ขอเพือ่หนังสือวุฒิบัตรฯ 

คุณสมบติั 
1. เป็นผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบวชิาชีพเวชกรรมตามพระราชบญัญติัวชิาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2535 
2. เป็นผูท่ี้ไดรั้บวฒิุบตัรฯ หรือหนงัสืออนุมติับตัรฯ สาขาวสิัญญีวทิยาของแพทยสภา หรือจาก

สถาบนัในต่างประเทศท่ีแพทยสภารับรอง 
3. เป็นผูท่ี้ไดรั้บการฝึกอบรมในหลกัสูตรแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดเพื่อวุฒิบตัรแสดงความรู้ความ

ช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรมอนุสาขาวชิาวสิัญญีวทิยาส าหรับเด็กโดยผา่นการ
ฝึกอบรมครบตามหลกัสูตร ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของระยะเวลาการฝึกอบรม 

4. สถาบนัฝึกอบรมเห็นสมควรใหเ้ขา้สอบ 
หลกัฐานการสมคัร 
1. ส าเนาใบอนุญาตประกอบวชิาชีพเวชกรรม จ านวน 2 ฉบบั 
2. ส าเนาใบวฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม สาขาวสิัญญีวทิยา 
3. หนงัสือรับรองความประพฤติและรับรองการปฏิบติังานในสาขาวสิัญญีวทิยาส าหรับเด็กจาก

หวัหนา้ภาควชิาหรือเทียบเท่า 
4. รูปถ่ายขนาด 2 น้ิว จ  านวน 2 รูป 
5. สรุปรายงานผูป่้วยท่ีมารับการวางยาระงบัความรู้สึกส าหรับเด็กท่ีไดป้ฏิบติัจริงไม่นอ้ยกวา่ เกณฑท่ี์

หลกัสูตร การฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดเพื่อวฒิุบตัรแสดงความรู้ ความช านาญในการ
ประกอบวชิาชีพเวชกรรม อนุสาขาวชิาวสิัญญีวทิยาส าหรับเด็ก พ.ศ. 2561 ก าหนด (ไม่นอ้ยกวา่ 
300 ราย/หลกัสูตร) 

6. เอกสารรับรองประสบการณ์ภาคปฏิบติัและการปฏิบติังานตามแฟ้มสะสมผลงาน 
7. รายงานการวจิยัฉบบัสมบูรณ์ หรือ บทความงานวจิยัพร้อมส่งตีพิมพ ์(manuscript) จ  านวน 1 เร่ือง 

และใบรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในมนุษย ์ โดยส่งให้คณะกรรมการฝึกอบรม
และสอบพิจารณารับรองเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 3 เดือนก่อนท่ีจะมีการสอบ 

 ผู้ขอเพือ่หนังสืออนุมัติบัตรฯ 
ผูย้ืน่ค  าขอหนงัสืออนุมติับตัรฯ จะตอ้งเป็นผูท่ี้ไดรั้บใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพเวชกรรมตาม
พระราชบญัญติัวชิาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2535 และตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 
 



คุณสมบติั 
1. เป็นผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบวชิาชีพเวชกรรมตามพระราชบญัญติัวชิาชีพเวชกรรม พ.ศ. 

2535 
2. เป็นผูท่ี้ไดรั้บวฒิุบตัรฯ หรือหนงัสืออนุมติับตัรฯ สาขาวสิัญญีวทิยาของแพทยสภา หรือจาก

สถาบนัในต่างประเทศท่ีแพทยสภารับรอง 
3. มีคุณสมบติัอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

3.1 เป็นผูท่ี้ไดรั้บประกาศนียบตัรดา้นการระงบัความรู้สึกเด็กจากสถาบนัฝึกอบรมต่าง ๆ 
(สถาบนัฝึกอบรมดา้นวสิัญญีวทิยาเด็กท่ีราชวทิยาลยัวสิัญญีแพทยแ์ห่งประเทศไทย
ยอมรับ) ซ่ึงตอ้งอบรมอยา่งนอ้ย 1 ปี และมีประสบการณ์ในการระงบัความรู้สึกเด็ก
หลงัจากไดรั้บประกาศนียบตัร ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี และมีประสบการณ์ใหก้ารระงบั
ความรู้สึกเด็กไม่นอ้ยกวา่ 200 ราย 

3.2 เป็นผูท่ี้ไดป้ฏิบติังานในสาขาวสิัญญีวทิยาส าหรับเด็ก ในสถาบนัท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม
ท่ีราชวทิยาลยัวสิัญญีแพทยแ์ห่งประเทศไทยรับรองเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 5 ปี (โดยมี
หนงัสือรับรองจากสถาบนัฯ) และมีประสบการณ์ใหก้ารระงบัความรู้สึกเด็กไม่นอ้ยกวา่ 
200 ราย 

 
หลกัฐานการสมคัร 
1. ส าเนาใบอนุญาตประกอบวชิาชีพเวชกรรม จ านวน 2 ฉบบั 
2. ส าเนาหนงัสือวุฒิบตัรฯ หรืออนุมติับตัรฯ สาขาวสิัญญีวทิยาของแพทยสภา หรือจากสถาบนัใน

ต่างประเทศท่ีแพทยสภารับรอง 
3. ส าเนาประกาศนียบตัรดา้นการระงบัความรู้สึกเด็กพร้อมรายละเอียดของการฝึกอบรม 
4. หนงัสือรับรองการปฏิบติังานในสาขาวสิัญญีวทิยาส าหรับเด็กจากหวัหนา้หน่วยงาน 
5. รูปถ่ายขนาด 2 น้ิว จ านวน 2 รูป 
6. สรุปรายงานผูป่้วยท่ีมารับการวางยาระงบัความรู้สึกส าหรับการผา่ตดัเด็กท่ีไดป้ฏิบติัจริงไม่ 

นอ้ยกวา่ 200 ราย (ตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด) 
  
ทั้งน้ีรูปแบบของการสอบเพื่อหนงัสืออนุมติับตัรฯ ตามแต่คณะอนุกรรมการจะเห็นสมควร 
 

ข.   วนัที่รับสมัคร วนัท่ี 1 – 30 เมษายน 2565 
 

ค.   สถานทีรั่บสมัคร ภาควชิาวสิัญญีวทิยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
1873 ถ.พระราม 4  เขตปทุมวนั  กรุงเทพฯ  10330 
โทรศพัท ์และ Fax 02-256-4000 ต่อ 60910 

 
 



ง.   การขอสมัครสอบ 
1.   ค่าสมคัรสอบ  11,600  บาท 
2.   เอกสารแสดงคุณสมบติัและหลกัฐานประกอบการสมคัร ตามขอ้ ก 
3.   การช าระเงินค่าสมคัรสอบ 

โอนเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณชิย์ สาขาสภากาชาดไทย  ช่ือบัญชี อฝส. วสัิญญ ี2552-2553 
เลขทีบ่ัญชี  045-536601-9 
และส่งเอกสารการสมคัรสอบ พร้อมส าเนาเอกสารทั้งหมดจ านวน 2 ชุด มาท่ี 
ภาควชิาวสิัญญีวทิยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ถนนพระรามส่ี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 
(วงเล็บมุมซอง  สมคัรสอบเพื่อวฒิุบตัรฯ) 

 

จ.   การสอบ 
1. ก าหนดการสอบ และสถานท่ีสอบจะแจง้ใหท้ราบตามประกาศการสอบแต่ละคร้ัง 
2. วธีิการสอบ ประกอบดว้ย 

2.1 สอบขอ้เขียน 
2.2 สอบปากเปล่า  
2.3 การประเมินผลงานวจิยั 

ฉ.   ผลการสอบ  ตอ้งผา่นตามเกณฑท่ี์ก าหนดโดยคณะอนุกรรมการฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสรุปรายงานผู้ป่วยเด็กที่มารับการระงับความรู้สึกที่ได้ปฏิบัติจริง 
(ส าหรับการสอบเพื่ออนุมัติบัตร อนุสาขาวิสัญญีวิทยาส าหรับเด็ก) 

 
ชื่อผู้สมัคร .............................................................................  สถานที่ปฏิบัติงาน.................................................................. 
 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

จ านวนผู้ป่วยเด็กที่ให้การระงับความรู้สึก รวม 

(อย่างน้อย 200 ราย) 
     

จ านวนผู้ป่วยแบ่งตามกลุ่มอาย ุ      

- ทารกแรกเกิด (อย่างน้อย 25 ราย)      

- เด็กทารก (อายุ 1 เดือน-1 ปี) (อย่าง
น้อย 100 ราย) 

     

- เด็กก่อนวัยเรยีน (>1 ปี - 6 ป ี) (อย่าง
น้อย 50 ราย) 

     

- เด็กโต (> 6 ปี)       

จ านวนผู้ป่วยท่ีให้บริการด้านการระงับปวด      

 

 

           รับรองโดย 

         .................................................................. 

(.................................................................) 

ต าแหน่ง............................................................. 

 

 

 



แนวทางการสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติฯ และวุฒิบัตรฯ  
อนุสาขาวิสัญญีวิทยาส าหรับผู้ป่วยโรคทางระบบประสาท 

 
ก. คุณสมบัติและหลักฐานของผู้ยื่นค าขอสมัครสอบ เพื่อหนังสืออนุมัติฯ และวุฒิบัตรฯ ผู้สมัครต้องมี

คุณสมบัติตามข้อบังคับของแพทยสภาว่าด้วยเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติฯ และวุฒิบัตรฯ เพ่ือแสดงความรู้
ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาประเภทที่สาม พ.ศ. 2547 ข้อ 2 และมีหลักฐาน
ประกอบดังนี้ 
 ผู้ขอเพื่อหนังสือวุฒิบัตรฯ 

1. ผู้ยื่นค าขอจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตามพระราชบัญญัติ
วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 (แนบส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม 2 ฉบับ) 

2. เป็นผู้ที่ได้รับหนังสืออนุมัติฯ หรือวุฒิบัตรฯ สาขาวิสัญญีวิทยาของแพทยสภา หรือจากสถาบันใน
ต่างประเทศที่แพทยสภารับรอง และหลักฐานที่แสดงว่าได้ผ่านการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางใน
สาขาวิสัญญีวิทยาแล้วครบตามหลักสูตรของแพทยสภา หรือหนังสือรับรองจากสถาบันที่ให้การ
ฝึกอบรมว่าเห็นสมควรให้เข้าสอบได้ 

3. หลักฐานที่แสดงว่าผ่านการฝึกอบรมสาขาวิสัญญีวิทยาส าหรับผู้ป่วยโรคทางระบบประสาท  หรือมี
หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาว่าได้ปฏิบัติงานเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 24 เดือน ในสถานบริการทาง
การแพทย์ และสาธารณสุขในส่วนภูมิภาคของทางราชการ หรือสภากาชาดไทยในสาขาวิสัญญี
วิทยาส าหรับผู้ป่วยโรคทางระบบประสาท โดยมีระยะเวลาปฏิบัติงานในสาขานี้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 
24 เดือน 

4. หนงัสือรับรองความประพฤติจากหัวหน้าภาควิชาหรือเทียบเท่า 
5. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จ านวน 2 รูป 
6. สรุปรายงานผู้ป่วยที่มารับการระงับความรู้สึกส าหรับการผ่าตัดศัลยกรรมประสาท และหัตถการใน

ผู้ป่วยโรคทางระบบประสาท ที่ได้ปฏิบัติจริงไม่น้อยกว่า 200 ราย ตามท่ีก าหนดใน มคว 1 
7. ผู้ที่มีสิทธิสมัครสอบจะต้องส่งนิพนธ์ต้นฉบับของงานวิจัยที่ท าระหว่างการฝึกอบรมไม่ต่ ากว่า 1 เรื่อง 

ให้คณะกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ พิจารณารับรองก่อนที่จะเสนอชื่อผู้สมัครสอบต่อแพทยสภา
ในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เดือนก่อนที่จะมีการสอบ 

 ผู้ขอเพื่อหนังสืออนุมัติฯ 
1. ผู้ยื่นค าขอจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามพระราชบัญญัติวิชาชีพ

เวชกรรม พ.ศ. 2525  
2. เป็นผู้ที่ได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาวิสัญญีวิทยาของแพทยสภา หรอืจากสถาบันในต่างประเทศที่แพทยสภารับรอง และหลักฐาน
ที่แสดงว่าได้ผ่านการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางในสาขาวิสัญญีวิทยาแล้วครบตามหลักสูตรของ
แพทยสภา หรือหนังสือรับรองจากสถาบันที่ให้การฝึกอบรมว่าเห็นสมควรให้เข้าสอบได้ 

3. เป็นกรรมการผู้ก่อตั้งหลักสูตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  อนุสาขา
วิสัญญีวิทยาส าหรับผู้ป่วยโรคทางระบบประสาท 

4. เป็นผู้ที่ได้ปฏิบัติงานในสาขาวิสัญญีวิทยาส าหรับศัลยกรรมประสาทและหัตถการในผู้ป่วยโรคทาง
ระบบประสาท ในสถาบันที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมฯ  
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี (นับถึงวันสมัคร) โดยแต่ละปีต้องปฏิบัติงานในห้องผ่าตัดศัลยกรรม
ประสาทไม่น้อยกว่า 6 เดือน (โดยมีหนังสือรับรองจากสถาบันฯ) 



5. ส าเนาหนังสืออนุมัติฯ หรือวุฒิบัตรฯ สาขาวิสัญญีวิทยาของแพทยสภา หรือจากสถาบันใน
ต่างประเทศท่ีแพทยสภารับรอง 

6. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จ านวน 2 รูป 
 

ข.   วันที่รับสมัคร วันที่ 1 – 30 เมษายน 2565 
 
ค.   สถานที่รับสมัคร ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
   อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ ชั้น 9 

1873  ถ.พระราม 4  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ  10330 
โทรศัพท์  02-256-4000 ต่อ 60910  

ง.   การขอสมัครสอบ 
1. ค่าสมัครสอบ  13,600  บาท (รวมค่าหนังสืออนุมัติฯ หรือวุฒิบัตรฯ จากแพทยสภา) 
2. เอกสารแสดงคุณสมบัติและหลักฐานประกอบการสมัคร ตามข้อ ก 
3. การช าระเงินค่าสมัครสอบ 

โอนเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย  ชื่อบัญชี อฝส. วิสัญญี 2552-2553 
เลขที่บัญชี  045-536601-9 
และส่งเอกสารการสมัครสอบ พร้อมส าเนาเอกสารทั้งหมดจ านวน 2 ชุด มาที่ 
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา  
อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ ชั้น 9  
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
1873 ถนนพระรามสี่ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
(วงเล็บมุมซอง  สมัครสอบเพ่ือวุฒิบัตรฯ วิสัญญีวิทยาส าหรับผู้ป่วยโรคทางระบบประสาท) 
 

จ.   การสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ และหนังสืออนุมัติฯ 
1. ก าหนดการสอบ และสถานที่สอบจะแจ้งให้ทราบตามประกาศการสอบแต่ละครั้ง 
2. วิธีการสอบ ประกอบด้วย 

2.1. สอบข้อเขียน ประกอบด้วย ข้อสอบปรนัย 100 ข้อ และข้อสอบอัตนัยแบบ short answer 
question 10 ข้อ   

2.2. สอบปากเปล่า เพ่ือพิจารณาความรู้พื้นฐาน งานวิจัย วิทยาการก้าวหน้า และไหวพริบ กิริยา 
มารยาท 

2.3. ภาคปฏิบัติ  พิจารณาจากใบประเมินการท างานของแพทย์ในมิติต่าง ๆ ตามที่คณะอนุกรรมการฯ 
ก าหนด โดยประเมิน 2 ครั้งต่อปี 

 
ฉ.   ผลการสอบ    การตัดสินของคณะอนุกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด 

 
 
 


