
 

เงื่อนไข หนังสืออนุมัติ วุฒิบัตร 

1.  เงื่อนไขทั่วไป 

 

 

 

 

 

 

 

2.  การเขียนรายงาน 

 

 

3.  งานวิจยั* 2 

 

 

4.  วิทยานพินธ 

- ตามขอบังคับแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑการออกหนงัสือ 

  อนุมัติและวฒุิบัตรเพื่อแสดงความรูความชํานาญในการ 

  ประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาตาง ๆ พ.ศ. 2546 

- ปฏิบัติงานในสาขาระบาดวิทยาและที่เกีย่วของ* 1 มาแลวเปน 

  เวลาอยางนอย 5 ป (ไมนับเวลาที่ปฏิบัติงานในฐานะแพทย 

  ใชทุนปแรก และระยะเวลาที่เขาศึกษาตอหลังปริญญาหรือเปน 

  แพทยประจําบาน) 

  โดยมีลักษณะและปริมาณงานตามที่กําหนด*3 

- บทความในแขนงระบาดวทิยา ที่ไดรับการตีพิมพในวารสาร 

  วิชาการแลว  และ  (3) 

 

- ผลงานวิจยัในแขนงระบาดวิทยา ผลงานวิจยัการเฝาระวังโรค 

  หรือการสอบสวนโรค  โดยเปนผลงานที่ตีพิมพแลว 

 

- ไมตองมี 

- ตามขอบังคับแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑการออกหนงัสือ 

  อนุมัติและวฒุิบัตรเพื่อแสดงความรูความชํานาญในการ 

  ประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาตาง ๆ พ.ศ. 2552 

 

 

 

 

 

- บทความในแขนงระบาดวทิยา ที่ไดรับการตีพิมพในวารสาร 

  วิชาการแลว  และ  (3) 

 

- ผลงานวิจยัในแขนงระบาดวิทยา ผลงานวิจยัการเฝาระวังโรค 

  หรือการสอบสวนโรค  โดยเปนผลงานที่ตีพิมพแลว 

 

- ตามหลักสูตร 

 

 

*1, * 2 , *3   ดูหมายเหตุดานหลัง 

รายละเอียดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรฯ ประจําป 2554 

สาขาเวชศาสตรปองกัน  แขนงระบาดวิทยา 
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เงื่อนไข   หนังสืออนุมัติ วุฒิบัตรฯ 

5. การฝกอบรม 

      (ระยะสั้น) 

        5.1) เรื่อง 

       5.2) จัดโดย 

 

6.  การสอบขอเขียน 

     (600  คะแนน) 

                                                                  

                                  

                                          

 

 

 

 

 

- หลักสูตรทางระบาดวิทยา หรือเรื่องอื่น ๆ ที่สัมพันธกัน 

- ตองมีอยางนอย 2 สัปดาห หรือ 10 วันทําการ(แนบเอกสารแสดง) 

- ระบาดวิทยา  หรือเรื่องอื่น ๆ ที่สัมพันธกัน 

- หนวยราชการ  สมาคม หรือชมรมที่ไดรับการรับรอง 

  โดยอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ แขนงระบาดวิทยา 

6.1) ขอสอบปรนัย 300  คะแนน 

        6.1.1) ความรูทั่วไป  70 %  ประกอบดวย 

                  - Epidemiology  

                    - Biostatistics 

                    - Research Design & Methodology 

                    - Public Health 

                  - Environmental & Occupation Med. 

                  - Behavioral Science 

                  - Management Science 

                  - Prevention & Control of Diseases 

        6.1.2) ความรูเฉพาะแขนงระบาดวิทยา 30 % 

6.2) ขอสอบอัตนัย  300  คะแนน 

- ตามหลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานสาขา 

  เวชศาสตรปองกัน แขนงระบาดวิทยา 

 

7.  การสอบภาคปฏิบัติ       (200  คะแนน) - ทดลองแกไขปญหาในแขนงวิชาที่สอบและกิจกรรมที่เกี่ยวของ - เหมือนสอบหนังสืออนุมัติบัตร 

8.  การสอบสัมภาษณ 

     (200  คะแนน) 

- ความรูทั่วไปและประสบการณตามแขนงวิชาที่สอบ 

- จากรายงานที่ทําสง และ/หรือ งานวจิัย 

- เหมือนสอบหนังสืออนุมัติบัตร 

9.  การตัดสินผลการสอบ -ใชระบบอิงเกณฑ (ใชจุดตัดที่ 65% ขึ้นไปเปน minimum passing   

   level) และ/หรือ อิงกลุม 

- เหมือนสอบหนังสืออนุมัติบัตร 
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คําอธิบายเพิ่มเติม 

 

1. บทความทางระบาดวิทยา เชน การทบทวนระบาดวิทยาของโรค การปองกันและควบคุมโรค  ในกรณีที่ไมมี 

บทความตีพิมพ   สามารถนําผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพมาทดแทนได 

 

2. แนวทางการพิจารณาผลงานวิจัย 

2.1 เปนผูเขียนชื่อแรก หรือสัดสวนของผลงานรอยละ 50 ขึ้นไป 

2.2 ไมนับวิทยานิพนธปริญญาโท หรือปริญญาเอกที่ไมไดตีพิมพ 

2.3 นิพนธตนฉบับควรประกอบดวยบทคัดยอ (ABSTRACT) บทนํา (INTRODUCTION) วัสดุและวธิกีาร 

(MATERIAL AND METHOD) ผล (RESULT)  การอภิปรายผล (DISCUSSION)  สรุปผล (CONCLUSION) 

และเอกสารอางอิง (REFERENCES) 

2.4 ผลงานตีพิมพในวารสารนานาชาติจะมีน้ําหนักกวาวาสารระดับประเทศ 
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หมายเหตุ 

 

 *1.  หนวยงานที่ผูสมัครปฏิบัติงานอยูจริง สามารถนํามานับระยะเวลาปฏิบัติงานรวมได 

1. กรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณาสุข 

2. สํานักงานสาธารณสขุจังหวัด 

3. กลุมงานเวชกรรมสังคม  รพ.ศูนย  หรือ รพ.ทั่วไป 

4. โรงพยาบาลชุมชน 

5. สํานักอนามัย กทม. 

6. ภาควิชาเวชศาสตรปองกันและสังคม  ภาควิชาเวชศาสตรชุมชน ของคณะแพทยศาสตรตาง ๆ 

7. ผูปฏิบัติงานในหนวยงานอื่น  ใหอยูในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการฯ 
 

*2.  บทความและผลงานวิจัยทางระบาดวิทยาที่ไดรับการตีพิมพ จะตองนํามามอบใหในวันสมัคร 

 

มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตรปองกัน แขนงระบาดวิทยา  ครั้งที่ 2/2551  วันที่ 23  มิถุนายน  2551 
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*3.  ลักษณะและปริมาณงานที่ควรจะปฏิบัติเพื่อการสอบหนังสืออนุมัติแขนงระบาดวิทยา 

ลักษณะงาน ตัวชี้วัด/ปริมาณงาน 

1. ปฏิบัติงานเฝาระวังโรคหรือปญหาสุขภาพ ตรวจสอบคุณภาพ  รง 506 อานขาวสารรายงานเฝาระวงัโรค สรุปขาวสารการระบาดของโรค 

2. มีสวนรวมในการสอบสวนทางระบาดวทิยา เมื่อมีการระบาดของโรค รวมทีมการสอบสวนโรค และรวมเขียนรายงานการสอบสวน 

3. มีสวนรวมในการดําเนินงานของทีมเฝาระวัง 

    สอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) 

ไดรับการแตงตั้งเปนหวัหนาหรือ สมาชิกของทีม 

4. ประเมินระบบเฝาระวังทางระบาดวิทยา หรือ 

    ประเมินและวิเคราะหสถานการณของโรค 

ทําการศึกษาประเมินระบบเฝาระวัง 1 เรื่อง หรือ วิเคราะหปญหาสาธารณสุขอยางนอย 1 เรื่อง 

5. การใหความรูดานสงเสริมสุขภาพหรือปองกันโรค ใหความรูแกประชาชนในการปองกันตนเองและควบคุมโรคในชุมชน 

6. การเขียนบทความทางวิชาการ เขียนบทความโดยทบทวนวารสาร และ/หรือ ขอมูลรายงานเฝาระวังโรคและตีพิมพในวารสาร 

อยางนอย 1 เรื่อง 

7. การทําวิจยัหรือมีสวนรวมในการทําวิจยั เขียนบทความวิจัยหรือรายงานการสอบสวนทางระบาดวทิยาและตีพิมพในวารสารอยางนอย 1 เรื่อง 

8. การสอนหรือมีสวนรวมในการสอน หรือแนะนําดาน 

    ระบาดวิทยา 

สอนความรูทางระบาดวิทยาแกนกัศึกษา นกัเรียน เจาหนาที่สาธารณสุข หรือ อสม. 

9. การเขารวมประชุม หรือฝกอบรมทางระบาดวิทยา เขารับการฝกอบรมทางดานระบาดวิทยาอยางนอย 2 สัปดาห หรือ 10 วันทําการ 

10. ปฏิบัติงานระบาดวิทยาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ มีสวนรวมในงานระบาดวิทยาและปองกันโรคติดเชื้อ/โรคไรเชื้อที่ดําเนนิการในหนวยงาน 

11. การศึกษาตอหลังปริญญา สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต หรือ วท.ม. ระบาดวิทยา หรือปริญญาโทที่เทียบเทา  

หรือปริญญาเอกระบาดวิทยา 
 

 ใหผูสมัครสอบเขียนบรรยายตําแหนง หนาที่ สถานที่และงานที่ปฏิบัตทิั้งงานบริหาร งานตรวจรักษาผูปวย งานปองกันสงเสริมสุขภาพและงาน 

ดานระบาดวิทยาที่ทําในแตละป โดยระบุสัดสวนของแตละงานที่ทําใหชัดเจน ใหกรรมการฯ พิจารณาวาไดปฏบิตัิงานในสาขาระบาดวิทยาและที่เกี่ยวของ 

มาแลวอยางนอย 5 ปจริง 


