ประกาศคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
เรื่อง การสอบเพื่อหนังสืออนุมัติ/วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจาปี ๒๕๕๙
ตามข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความ
ชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาต่างๆ พ.ศ. ๒๕๕๒ * กาหนดให้มีการสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและ
วุฒิบัตรฯ ปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนมิถุนายน คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความชานาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม
๒๕๕๙ ให้กาหนดการสอบประเมินความรู้ ทักษะ และเจตคติ ด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ตามเนื้อหาหลักสูตรฯ ซึง่
กาหนดความรู้ความสามารถทางวิชาชีพและทักษะเวชกรรมเพื่อหนังสืออนุมัติ/วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑ †เพื่อหนังสืออนุมัติ/วุฒิบัตรแสดงความรู้
ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินประจาปี ๒๕๕๙ ดังต่อไปนี้
๑. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครขอรับการสอบ คือต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เวชกรรม ตาม
พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ ประกอบกับมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ :กรณีเพื่อวุฒิบัตรฯ
๑.๑. เป็นผู้ผ่านการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินแล้วครบถ้วน หรือกาลังฝึกอบรม
แพทย์ประจาบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินระดับปี สุดท้าย หรือปฏิบัติงานชดใช้ทุนและปฏิบัติงานต่อเนื่องในสถาบัน
การแพทย์และสาธารณสุขในส่วนภูมิภาคของทางราชการที่มีการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านสาขาเวชศาสตร์
ฉุกเฉิน โดยมีระยะเวลาปฏิบัติงานในสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิ นไม่น้อยกว่า ๓๖ เดือน ตามหลักสูตรที่แพทยสภา
กาหนด และมีคุณสมบัติอื่นประกอบอย่างครบถ้วนดังต่อไปนี้ :๑.๑.๑. สถาบันที่ให้การฝึกอบรมหรือปฏิบัติงานเห็นสมควรให้เข้าสอบได้
๑.๑.๒. มีบันทึกทักษะและประสบการณ์การทาหัตถการ ตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรข้อ ๑.๑๒ (๒) ง.
อย่างน้อยในรอบ ๑ ปีที่ผ่านมา นาเสนอคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ พิจารณาแล้วให้ผ่าน
๑.๑.๓. ผ่านการฝึกอบรมการกู้ชีพขั้นสูงอย่างน้อย ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านโรคหัวใจ (Advanced Cardiac Life
Support), ด้านการบาดเจ็บ (Advanced Trauma Life Support), ด้านการได้รับพิษ (Advanced Hazmat Life Support), ด้าน
กุมารเวชกรรม (Advanced Pediatric Life Support), ด้านการดูแลนอกโรงพยาบาล (Advanced Prehospital Life Support)
และ/หรือหลักสูตรอื่นที่เทียบเท่าหลักสูตรดังกล่าว รวมทั้งมีประสบการณ์เป็นผู้ช่วยผู้ฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว
จากสถาบันที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ พิจารณาแล้วให้การรับรอง
๑.๑.๔. มีผลงานวิชาการเป็นนิพนธ์ต้นฉบับ ซึ่งอาจเป็นการศึกษาวิจัยทางเวชกรรม , การศึกษาวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน, การศึกษาวิจัยทางวิทยาการระบาด, การศึกษาวิจัยเชิงระบบในการควบคุมภาวะ
ฉุกเฉินหรือการบริหารจัดการระบบเวชบริการฉุกเฉิน , การศึกษาวิจัยทุติยภูมิ (เช่น การวิจัยทบทวนวารสารอย่าง
เป็นระบบ, การวิจัยและพัฒนาแนวทางเวชปฏิบัติ) และ/หรืออนุกรมรายงานผู้ปุวยทางเวชกรรมฉุกเฉิน ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการทางการแพทย์ซึ่งมีการทบทวนอย่างเป็นระบบหรือเสนอเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบฯ พิจารณาแล้วให้ผ่านอย่างน้อย ๑ เรื่อง
*
†

ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๕๒
เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านเพื่อวุฒิบัตรฯ สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ๒๕๕๑
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กรณีเพื่อหนังสืออนุมัติฯ
๑.๒. เป็นผู้ได้ทางานในสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ในสถานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีแพทย์
รับผิดชอบภาระงานของแผนกฉุกเฉินเต็มเวลาจานวนอย่างน้อย ๓ คน และมีภาระงานบริการของสาขาเวชศาสตร์
ฉุกเฉินตามเกณฑ์สถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน รวมทั้งได้รับการรับรองจาก
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินด้วย เป็นเวลาไม่น้อยกว่าที่กาหนดในข้อหนึ่งข้อใด
ดังต่อไปนี้
๑.๒.๑. แพทย์ที่ได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ต้องมี
การปฏิบัติงานในสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินเต็มเวลา (โดยอนุโลมตามเกณฑ์สถาบันฝึกอบรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ข้อ ๒.๒. ข.) ณ สถาบันที่มีเกณฑ์ลักษณะอย่างน้อยตามมาตรฐานที่แพทยสภากาหนด และคณะอนุกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินรับรองไม่น้อยกว่า ๕ ปี
๑.๒.๒. แพทย์ที่ได้รับวุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขาหรืออนุสาขาทางด้านอายุรศาสตร์ , ศัลยศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์, สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, วิสัญญีวิทยา,
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิก, จักษุวิทยา, โสตนาสิกและลาริงซ์วิทยา, เวชศาสตร์ฟื้นฟู, จิตเวชศาสตร์, เวชปฏิบัติทั่วไป
และ/หรือเวชศาสตร์ครอบครัว หรืออนุสาขาของสาขาดังกล่าว ต้องมีการปฏิบัติงานในสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินเต็ม
เวลา (โดยอนุโลมตามเกณฑ์สถาบันฝึกอบรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ข้อ ๒.๒. ข.) ณ สถาบันที่มีเกณฑ์ลักษณะ
อย่างน้อยตามมาตรฐานทีแ่ พทยสภากาหนด และคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบแพทย์เฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ฉุกเฉินรับรองไม่น้อยกว่า ๒ ปี
ทั้งนี้ แพทย์ผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๑.๒.๑ หรือ ๑.๒.๒ ต้องมีคุณสมบัติอื่นอย่างครบถ้วนตามข้อ
๑.๑.๒, ๑.๑.๓ และ ๑.๑.๔ ด้วย
๑.๓. เป็นผู้ได้รับวุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขา
เวชศาสตร์ฉุกเฉินหรือเทียบเท่า จากสถาบันในต่างประเทศที่แพทยสภารับรอง
๑.๔. เป็นผู้ได้ทางานเกี่ยวกับเวชศาสตร์ฉุกเฉินอย่างต่อเนื่องกันมาตลอดจนถึงวันที่ยื่นคาขอสอบไม่น้อย
กว่า ๑๐ ปี ประกอบกับมีคุณสมบัติเฉพาะ ซึง่ คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
กาหนดเพิ่มเติม อย่างครบถ้วนดังต่อไปนี้
๑.๔.๑. ได้รับวุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขา
หรืออนุสาขาต่างๆ ตามข้อ ๑.๒.๒ และ
๑.๔.๒. มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
๑.๔.๒.๑. เป็นอาจารย์ผู้ทาหน้าที่หัวหน้าสถาบันฝึกอบรมหรือประธานการฝึกอบรมของสถาบันที่
ได้รับการอนุมัติให้เปิดเป็นสถาบันฝึกอบรมใหม่ซึ่งได้รับยกเว้นตามข้อ ๒.๒ (๑) ก. วรรคสอง แห่งเกณฑ์หลักสูตร
การฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวช
ศาสตร์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือ
๑.๔.๒.๒. ได้รับวุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกาเนิด , อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา, อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ, อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ, อนุสาขาวิสัญญีวิทยาสาหรับการผ่าตัดหัวใจ
หลอดเลือดใหญ่ และทรวงอก, อนุสาขาวิสัญญีวิทยาสาหรับผู้ปุวยโรคทางระบบประสาท, อนุสาขาเวชบาบัดวิกฤต
, อนุสาขาเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา, อนุสาขาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ, อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ
และภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ หรืออนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
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๒. ยื่นใบคาขอสมัครสอบฯ และเอกสารต่างๆ พร้อมทั้งเงินค่าสมัครสอบ ภายในวันที่ ๑ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ
ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ชั้น ๗ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี เลขที่ ๒ ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรี
ตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๒๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๗๑๖ ๖๗๔๔
๓. เอกสารที่ใช้ในการสมัครสอบ
๓.๑. กรอกใบคาขอสมัครสอบฯ ด้วยตนเองใน website: http://www.tmc.or.th/tcgme/ ได้ตั้งแต่ ๑ – ๓๑
มีนาคม ๒๕๕๙ แล้วพิมพ์ลงกระดาษ (hard copy) ส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ พร้อมหลักฐานต่างๆ และ
จ่ายเงินค่าสมัครสอบ ที่ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ชั้น ๗ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี เลขที่ ๒
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๒๐
๓.๒. สาเนาปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิตและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม อย่างละ ๑ ฉบับ
๓.๓. รูปถ่ายขนาด ๒ นิ้ว จานวน ๒ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
๓.๔. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติ /วุฒิบัตรฯ และค่าใบสมัคร ตามประกาศของแพทย
สภาและราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
๓.๕. กรณีเฉพาะต่างๆ ดังต่อไปนี้
๓.๕.๑. กรณีมีคุณสมบัติตามข้อ ๑.๒.๒ และ ๑.๔.๑ ต้องมีสาเนาวุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติแสดงความรู้
ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาหรืออนุสาขานั้น จานวน ๑ ฉบับ
๓.๕.๒. กรณีมีคุณสมบัติตามข้อ ๑.๓ ต้องมีสาเนาหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญใน
การประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน หรือเทียบเท่า จากสถาบันต่างประเทศที่แพทยสภารับรอง
จานวน ๑ ฉบับ
๓.๕.๓. กรณีมีคุณสมบัติตามข้อ ๑.๒ ต้องมีหลักฐานแสดงว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนด
ในข้อนั้นๆ (เช่น หนังสือรับรองว่าได้ทางานในสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินมาแล้วตามเงื่อนไขที่กาหนด, ผลงานวิชาการ
ด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ที่ได้ตีพิมพ์ในตาราหรือวารสารหรือสื่ออื่นใดที่สามารถเข้าถึงและนากลับมาใช้ได้โดย
ความหมายไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งระบุปีผลิตได้ชัดเจน) มาแสดงด้วย
๓.๕.๔. กรณีมีคุณสมบัติตามข้อ ๑.๔ ต้องมีหลักฐานแสดงว่าได้ทางานเกี่ยวกับเวชศาสตร์ฉุกเฉินอย่าง
ต่อเนื่องกันมาตลอดจนถึงวันที่ยื่นคาขอสอบไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี รวมทั้งหลักฐานแสดงคุณสมบัติตามที่กาหนดในข้อ
๑.๔.๑ และข้อ ๑.๔.๒ มาแสดงด้วย
๔. กาหนดการสอบและวิธีการสอบ: ประกอบด้วยการสอบภาคทฤษฎี การสอบภาคปฏิบัติ และการสอบ
สัมภาษณ์ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้
๔.๑. กรณีผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๑.๑ ซึ่งสอบผ่านภาคทฤษฎีมาแล้วไม่เกิน ๓ ปี ให้ได้รับการยกเว้นการ
สอบภาคทฤษฎี
๔.๒. อาศัยอานาจตามข้อ ๑๘ (๓) แห่งข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติและ
วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๕๒ คณะอนุกรรมการฝึกอบรม
และสอบฯ สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ได้พิจารณาให้ยกเว้นการสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเป็นการเฉพาะรายแก่
ผู้ทมี่ ีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๑.๓ หรือ ๑.๔.
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
เอกสารเพิ่มเติม
การยื่นคาขอสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาต่าง ๆ พ.ศ. ๒๕๕๙
ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาต่าง ๆ
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