ประกาศรับสมัครสอบเพื่อประกาศนี ยบัตรในวิ ชาชีพเวชกรรม
ด้านการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช (ประเภทที่ 2)
1) คุณสมบัติผมู้ ีสิทธิ สมัครสอบ
1.1 เป็ นสมาชิกสามัญของราชวิทยาลัยสูตนิ รีแพทย์แห่งประเทศไทย
1.2 ได้รบั วุฒบิ ตั รฯ หรือหนังสืออนุ มตั ฯิ สาขาสูตศิ าสตร์และนรีเวชวิทยา
1.3 ไม่เคยถูก ตัดสิน ถึง ที่สุดจากแพทยสภา ว่าเคยประกอบวิชาชีพ เวชกรรมการผ่าตัดผ่านกล้องที่ไม่ได้
มาตรฐาน
1.4 ผ่านการรับรองโดยต้นสังกัดว่าปฏิบตั งิ านผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวชมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
1.4.1 สามารถรวมเวลาการปฏิบตั งิ านในทุกสถานทีท่ ปี่ ฏิบตั งิ านจริงได้ โดยมีหวั หน้าสถาบันหรือสถานที่
ทีป่ ฏิบตั งิ านนัน้ ๆ รับรอง
1.4.2 ช่วงเวลา 5 ปี ดงั กล่าว จะไม่รวมถึงช่วงเวลาการฝึกอบรมของอนุ สาขาด้านต่างๆ
1.5 ปฏิบตั งิ านในสถาบันทีม่ กี ารผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวชและมีจานวนการผ่าตัดผ่านกล้อง (laparoscopic
หรือhysteroscopic surgery) มากกว่าหรือเท่ากับ 50 รายต่อปี ต่อสถาบัน
1.6 ในกรณีที่คณะอนุ กรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ต้องการข้อมูลของผูข้ ออนุ มตั ิประกาศนียบัตรวิชาชีพเวช
กรรม ด้านการผ่าตัดผ่านกล้องฯ คณะอนุ กรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สามารถสัมภาษณ์ หรือขอเอกสารเพิม่ เติม เช่น
การวิจยั ทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์, วีดโี อการผ่าตัด เป็ นต้น มาประกอบการพิจารณาได้
1.7 หลักเกณฑ์การพิจารณาในประเภทที่ 2 นี้ จะพิจารณาใช้อยูเ่ ป็ นเวลา 2 ปี (สมัครได้ไม่เกินเดือนมิถุนายน
2563)
1.8 หรืออื่นๆ ตามเกณฑ์ทอี่ นุ กรรมการฝึกอบรมและสอบฯ รับรอง
หมายเหตุ ผูส้ มัครเมือ่ เข้าสอบประเภทใดแล้ว จะเปลี่ยนข้ามประเภทไม่ได้
2) การสมัครสอบ
พิมพ์ใบสมัครได้ทาง website : www.rtcog.or.th และยืน่ ใบสมัครพร้อมหลักฐานแสดงคุณสมบัตขิ องผูม้ สี ทิ ธิยน่ื
คาขอประกาศนียบัตร ด้านการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช ที่สานักงานเลขาธิการราชวิทยาลัยสูตนิ รีแพทย์แห่งประเทศ
ไทย ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 (ในวันเวลาราชการ)
3) ค่าสมัครสอบ
ค่าสมัครสอบ 15,000 บาท (หนึ่งหมืน่ ห้าพันบาทถ้วน) ชาระพร้อมการสมัครสอบ อัตราค่าสมัครสอบนี้อาจมีการ
เปลีย่ นแปลงได้ตามอัตราทีแ่ พทยสภากาหนด ซึง่ จะไม่คนื ให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
ค่าใบสมัครสอบ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) ชาระพร้อมกับค่าสมัครสอบ
4) หลักฐานต่าง ๆ
4.1 ใบสมัครสอบฯ จานวน 1 ชุด
4.2 หนังสือรับรองจากสถานทีท่ ปี่ ฎิบตั งิ าน แสดงว่า ปฏิบตั งิ านผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวชมาแล้วจริงไม่น้อยกว่า
5 ปี จานวน 2 ชุด

4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9

สาเนาใบอนุญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรม จานวน 2 ชุด
สาเนาใบวุฒบิ ตั รฯ หรือหนังสืออนุมตั ฯิ สาขาสูตศิ าสตร์และนรีเวชวิทยา จานวน 2 ชุด
รูปถ่ายภายในระยะเวลา 6 เดือน ขนาด 2x2 นิ้ว จานวน 3 รูป
สาเนาบัตรประชาชน จานวน 2 ชุด
สาเนาการเปลีย่ นแปลงชือ่ และนามสกุล (ถ้ามี) จานวน 2 ชุด
สาเนาบัตรสมาชิกสามัญของราชวิทยาลัยสูตนิ รีแพทย์แห่งประเทศไทย จานวน 1 ชุด
หนังสือรับรองความประพฤติจากหน่วยงานต้นสังกัดหรือสถานทีเ่ คยปฏิบตั งิ านหรือสถานทีป่ ฏิบตั งิ าน

ปั จจุบนั
5) การสอบ
ผูส้ มัครสอบจะต้อง
5.1 สอบปากเปล่า
5.2 ส่งบันทึกหัตถการ ด้านการผ่าตัดผ่านกล้องย้อนหลังอย่างน้อย 5 ปี (Logbook) เพือ่ ประกอบการพิจารณา
จานวน 1 เล่ม ในลัก ษณะรูป เล่ม ที่สมบูรณ์ พร้อม CD จานวน 1 แผ่น (ระบุช่อื ลงแผ่น CD ให้ชดั เจน) ภายในวัน ที่
28 มิถนุ ายน พ.ศ. 2562
5.3 ส่ง Full unedited VDO การผ่าตัดมดลูกผ่านกล้องส่องทางหน้ าท้อง 1 ราย บันทึกลงแผ่น CD โดย copy
จานวน 4 แผ่น ในผูป้ ่ วยรายเดียวกันพร้อมกับบันทึกการผ่าตัด (operative note) ที่มชี ่อื เลขบัตรประจาตัวผูป้ ่ วย (HN)
และชือ่ แพทย์ผทู้ าผ่าตัด (ระบุชอ่ื ลงแผ่น CD ให้ชดั เจน) ภายในวันที่ 28 มิถนุ ายน พ.ศ. 2562
หมายเหตุ หลังจากการพิ จาณาการสอบเสร็จสิ้นแล้ว CD VDO จะถูกทาลายทัง้ หมด
6) กาหนดสอบ
ทาการสอบในวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลาจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ราชวิทยาลัยฯ (www.rtcog.or.th)
สถานทีส่ อบ สานักงานราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ชัน้ 8 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี

7) การตัดสิ น
การตัดสิน “ผ่าน” หรือ “ไม่ผา่ น” เกณฑ์ตดั สินอยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ โดย
ความเห็นชอบของคณะผูบ้ ริหารราชวิทยาลัยสูตนิ รีแพทย์แห่งประเทศไทย ผลการตัดสินให้ถอื เป็ นทีส่ ดุ
8) การประกาศผลสอบ
สามารถติดตามผลได้ทางเว็บไซต์ราชวิทยาลัยฯ (www.rtcog.or.th)
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบเพือ่ ประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม
ด้านการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช
ราชวิทยาลัยสูตนิ รีแพทย์แห่งประเทศไทย
วาระปี พ.ศ.2562-2564

