ประกาศ
ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ แห่ งประเทศไทย
เรื่อง การยืน่ คาขอสมัครสอบเพือ่ วุฒิบัตร และหนังสื ออนุมตั ิ แสดงความรู้ ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

สาขากุมารเวชศาสตร์
ตามข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกเพื่อวุฒิบตั รฯ และหนังสื ออนุมตั ิฯ แสดงความรู ้
ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาต่างๆ พ.ศ.2552 กาหนดให้มีการสอบเพื่อวุฒิบตั รฯ และ
หนังสื ออนุมตั ิฯ ปี ละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนมิถุนายน โดยให้ผปู้ ระสงค์จะเข้าสอบยื่นใบคาขอสมัครสอบฯ และ
เอกสารต่างๆ ภายในวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี
ผูท้ ี่มีความประสงค์จะสมัครสอบเพื่อวุฒิบตั รฯ และหนังสื ออนุมตั ิฯ สาขากุมารเวชศาสตร์ ในปี
พ.ศ.2560 โปรดยื่นเอกสารต่างๆ ดังนี้
1. แพทย์ผมู ้ ีสิทธิ์ สมัครสอบเพื่อหนังสื ออนุมตั ิและวุฒิบตั รฯ ให้กรอกข้อมูลในแบบคาขอสมัคร
สอบได้ที่

website: www.tmc.or.th/tcgme ยืน่ ใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบในวันที่ 1 มีนาคม – 20

เมษายน 2560
2. สาหรับผูป้ ระสงค์สมัครสอบเพื่อวุฒิบตั รฯ
2.1 หลักฐานแสดงว่าเป็ นสมาชิกวิสามัญของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
2.2 หลักฐานที่แสดงว่าผ่านการอบรมเป็ นแพทย์ประจาบ้านชั้นปี ที่ 1, ชั้นปี ที่ 2, ชั้นปี ที่ 3
หรื อมีหนังสื อรับรองจากสถาบันที่ฝึกอบรมว่ากาลังรับการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านชั้นปี ที่ 3 อยู่ และจะครบ
ระยะเวลาการฝึ กอบรมก่อนวันสอบ รวม 2 ชุด หรื อ
2.3 หนังสื อรับรองว่าได้ปฏิบตั ิงานชดใช้ทุนตามการจัดสรร ของคณะกรรมการจัดสรร
นักศึกษาแพทย์ผทู้ าสัญญาชดใช้ทุนการศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ในสถานบริ การทางการแพทย์และสาธารณสุ ขใน
ส่ วนภูมิภาคของทางราชการหรื อสภากาชาดไทย ตามเกณฑ์มาตรฐานสถาบันฝึ กอบรม และผ่านการรับรองจาก
ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย โดยปฏิบตั ิงานเป็ นแพทย์เพิ่มพูนทักษะเป็ นเวลาหนึ่งปี และปฏิบตั ิงานใน
สาขากุมารเวชศาสตร์ เป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 36 เดือน รวม 2 ชุด
2.4 ใบรับรองผลการพิจารณาวิทยานิพนธ์ รวม 2 ชุด
2.5 หนังสื อรับรองผลการสอบ OSCE รวม 2 ชุด
3. สาหรับผูป้ ระสงค์สมัครสอบเพื่อหนังสื ออนุมตั ิฯ
3.1 หนังสื อรับรองว่าปฏิบตั ิงานในสถานบริ การทางการแพทย์ และสาธารณสุ ขในส่ วน
ภูมิภาคที่มีภาระงานของสาขากุมารเวชศาสตร์ ตามเกณฑ์มาตรฐานสถาบันฝึ กอบรม และผ่านการรับรองจาก
ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย เป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 10 ปี
3.2 หลักฐานแสดงว่าเป็ นสมาชิกวิสามัญของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
3.3 หนังสื อรับรองผลการสอบ OSCE รวม 2 ชุด
3.4 กรณี ผา่ นการอบรมจากต่างประเทศ จะต้องมีหลักฐานแสดงว่าผ่านการอบรมเป็ น
แพทย์ประจาบ้านทางกุมารเวชศาสตร์มาครบ 3 ปี และได้รับหนังสื อวุฒิบตั รสาขากุมารเวชศาสตร์ จากสถาบัน
ต่างประเทศที่แพทยสภารับรอง จานวน 2 ชุด ในกรณี ที่หนังสื อวุฒิบตั รฯหมดอายุตอ้ งแสดงหลักฐานการศึกษา

ต่อเนื่องเพื่อแสดงว่าได้มีการพัฒนาตนเองในสาขาวิชาชีพจานวนหน่วยกิตเฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 20 หน่วยกิตต่อปี
นับตั้งแต่ปีหมดอายุ
4. หลักฐานอื่น ๆ ประกอบการสมัครสอบเพื่อวุฒิบตั รฯ และหนังสื ออนุมตั ิฯ คือ
4.1 ภาพถ่ายใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม จานวน 2 ฉบับ
4.2 รู ปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จานวน 3 รู ป
4.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเพื่อวุฒิบตั รฯ และหนังสื ออนุมตั ิฯ
- CRQ
3,500 บาท
- MCQ
5,500 บาท
- หนังสื ออนุมตั ิฯ 15,000 บาท
5. ชาระเงินฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุ งไทย สาขาถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ ชื่อบัญชี
“ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่ งประเทศไทย” เลขที่บญั ชี 041-1-25163-5
(กรุ ณาแนบสาเนาใบฝากเงิน ซึ่ งเป็ นใบจริ งที่พนักงานของธนาคารเป็ นผูเ้ ซ็นรับเงิน ไม่ใช่
ภาพถ่าย เอกสารมาด้วย)
6. ใบคาขอและเอกสารหลักฐานต่างๆ พร้อมถ่ายสาเนา ทั้งหมดรวมเป็ น 2 ชุด แนบซอง จ่า
หน้าถึงตัวท่านเอง จานวน 2 ซอง พร้อมทั้งติดแสตมป์ 5 บาท เพื่อใช้ในการ แจ้ ง
กาหนดการสอบ และ แจ้ งผลการสอบ
7. กรอกใบสมัครสมาชิก ฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิ ชย์ สาขาถนนเพชรบุรีตดั ใหม่
ชื่อบัญชี “ ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ” เลขที่บญั ชี 043-266210-1
(กรุ ณาแนบสาเนาใบฝากเงิน ซึ่งเป็ นใบจริ งที่พนักงานของธนาคารเป็ นผูเ้ ซ็นรับเงิน
ไม่ใช่ภาพถ่ายเอกสาร มาด้วย)
โดยต้องยืน่ ใบคาขอสมัครสอบฯ และหลักฐานต่างๆ พร้อมทั้งชาระเงินค่าธรรมเนียมในการ
สมัครสอบฯ ที่สานักงานราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ชั้น 9 เลขที่ 2
ซอยศูนย์วจิ ยั ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กทม.10310 ตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง วันที่ 20
เมษายน 2560 ทั้งนี้ถา้ ส่ งทางไปรษณี ยจ์ ะนับวันประทับตราไปรษณี ยเ์ ป็ นสาคัญ
จึงขอประกาศให้ทราบโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม 2560

(ศาสตราจารย์นายแพทย์พิภพ จิรภิญโญ
ประธานราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

ประกาศ
ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง เกณฑ์การสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติ แสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขากุมารเวชศาสตร์
1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติฯ
1.1 เป็นผู้ทไี่ ด้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์จากสถาบันในต่างประเทศที่
แพทยสภารับรอง หรือ
1.2 เป็นผู้ทไี่ ด้ปฏิบัติงานในสาขากุมารเวชศาสตร์ในสถานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขตาม
เกณฑ์กาหนดของราชวิทยาลัยฯ มาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป หรือ
1.3 เป็นผู้ที่ได้รับวุฒิบัตรฯ สาขากุมารเวชศาสตร์โรคเลือด (ระยะเวลาการฝึกอบรม 3 ปี) และปฏิบัติงาน
สาขากุมารเวชศาสตร์ ในสถานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขตามเกณฑ์กาหนดของ
ราชวิทยาลัยฯ ไม่น้อยกว่า 2 ปี
1.4 สาหรับผู้สมัครข้อ 1.1 ในกรณีทหี่ นังสือวุฒิบัตรฯหมดอายุต้องแสดงหลักฐานการศึกษาต่อเนื่องเพื่อ
แสดงว่าได้มีการพัฒนาตนเองในสาขาวิชาชีพจานวนหน่วยกิตเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิตต่อปี
นับตั้งแต่ปีหมดอายุ
2. ข้อกาหนดของสถานที่ปฏิบัติงาน
สถานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่สามารถเป็นสถานที่ปฏิบัติงานจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
2.1 มีแผนกกุมารเวชศาสตร์แยกโดยเฉพาะ
2.2 มีหน่วยงานกลางที่จาเป็น ดังนี้
2.2.1 ห้องปฏิบัติการทั่วไป มีบริการทางพยาธิวิทยาคลีนิก ตรวจเลือด เคมีคลีนิก จุล
ชีววิทยา คลังเลือด เป็นการประจา
2.2.2 หน่วยรังสีวิทยา มีรังสีแพทย์ หรือ แพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ สามารถทาการตรวจ
วินิจฉัยโรคโดยใช้รังสีหรืออุปกรณ์อื่น ๆ
2.2.3 ห้องสมุดทางการแพทย์ มีห้องสมุดซึ่งมีตารามาตรฐานทางการแพทย์ วารสาร
การแพทย์ที่เป็นที่นิยม มีระบบการค้นหาข้อมูล (information technology)
2.2.4 หน่วยเวชระเบียนและสถิติ ผู้ป่วยทุกคนต้องมีรายงานประจาตัว (เวชระเบียน) ซึ่ง
บันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับการเจ็บป่วยและมีสถิติเกี่ยวกับผู้ป่วยของสถาบันนั้น
ตลอดจนมีเจ้าหน้าที่ควบคุม
2.3 ได้รับการตรวจรับรองสถาบันโดยราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ให้เป็นสถานปฏิบัติงาน
สาขากุมารเวชศาสตร์ที่ผู้ปฏิบัติงาน มีสิทธิสอบหนังสืออนุมัติสาขากุมารเวชศาสตร์ได้เมื่อปฏิบัติ
งานครบตามเกณฑ์กาหนดของราชวิทยาลัยฯ
3. ข้อกาหนด ลักษณะและปริมาณงาน
3.1 จานวนเตียงของแผนกกุมารเวชศาสตร์ อย่างน้อย 30 เตียง
3.2 รับผู้ป่วยทางกุมารเวชศาสตร์ไว้รักษาอย่างน้อยปีละ 500 ราย โดยมีผู้ป่วยประเภทต่าง ๆ ได้แก่
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ทารกแรกเกิดและทารกเกิดก่อนกาหนด
โรคติดเชื้อ
โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด
โรคทางโลหิตวิทยา
โรคระบบทางเดินอาหาร
โรคทุพโภชนาการ

โรคระบบทางเดินหายใจ
โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม
โรคระบบประสาทและกล้ามเนื้อ
โรคระบบทางเดินปัสสาวะ
โรคภูมิแพ้
และโรคอื่น ๆ

3.3 ต้องรับบริการทารกแรกเกิดปกติอย่างน้อยปีละ 600 ราย
3.4 มีแผนกผู้ป่วยนอก รวมทั้งห้องฉุกเฉินและมีจานวนผู้ป่วยนอกสาขากุมารเวชศาสตร์อย่างน้อย
ปีละ 5,000 ราย
4. การรับรองสถาบัน โดยราชวิทยาลัยกุมารฯ
สถานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่สามารถเป็นสถานที่ปฏิบัติงานจะต้องได้รับการตรวจประเมิน
และรับรองโดยราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย และการรับรองนี้มีระยะเวลาบังคับใช้ 5 ปีนับจากวันตรวจ
ประเมิน เป็นต้นไป
5. การสอบเพื่อหนังสืออนุมัติฯ
5.1 สาหรับผู้สมัครที่มีคุณสมบัติข้อ 1.1 และ 1.2 คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้
ความชานาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (อฝส.) จะพิจารณายกเว้นการสอบข้อเขียนและ/หรือ การสอบ
ภาคปฏิบัติโดยให้สอบปากเปล่าอย่างเดียวเป็นการเฉพาะราย
5.2 สาหรับผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1.3 ต้องสอบทั้งข้อเขียนและสอบภาคปฏิบัติ (OSCE)
โดยสามารถสมัครสอบภาคปฏิบัติได้ตั้งแต่ขณะฝึกอบรมเป็นแพทย์ประจาบ้านกุมารเวชศาสตร์
โรคเลือด ชั้นปีที่ 3
5.3 กาหนดการสอบพร้อมรายละเอียดอื่น ๆ จะเป็นไปตามประกาศของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ฯ เรื่อง
การยื่นคาขอสมัครสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ และหนังสืออนุมัติฯ สาขากุมารเวชศาสตร์ในแต่ละปี
ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม 2560

(ศาสตราจารย์นายแพทย์พิภพ จิรภิญโญ
ประธานราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

