ประกาศ
ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์ แห่งประเทศไทย
การยื่นคำขอสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒบิ ัตรฯ สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
อนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า
และอนุสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยาการนอนหลับ
ตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2563
--------------------------------ตามที่แพทยสภาได้ประกาศการยื่นคำขอสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาต่างๆ พ.ศ. 2563 เพื่อให้สอดคล้องกับขั้นตอนของแพทยสภา ราชวิทยาลัย
โสต ศอ นาสิกแพทย์ แห่งประเทศไทย จึงกำหนดรายละเอียดการรับสมัครสอบฯ ดังนี้

สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
1. ผู้มีสิทธิสมัครสอบตามข้อ 1 เข้าไปกรอกข้อมูลในแบบคำขอสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2563 ที่
เว็บไซต์ “ศูนย์เวชบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย” https://tmc.or.th/tcgme/Pages/Section แล้วยื่นใบ
สมัครพร้อมหลักฐานประกอบและค่าธรรมเนียมการสมัครสอบจำนวน 8,000.00 บาท (แปดพันบาทถ้วน)
เป็นแคชเชียร์เช็ค (ไม่รับเช็คส่วนตัว) สั่งจ่าย “ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์” ส่งภายในวันที่ 7
พฤษภาคม 2563 ที่
ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพระราม 4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

***สำหรับแพทย์ที่กำลังฝึกอบรมในสถาบัน ขอให้ทางสถาบันรวบรวมแล้วส่งมาพร้อมกัน***
2. เอกสารที่ใช้ในการยื่นสมัครสอบ (สำหรับแพทยสภา)
2.1 ใบคำขอสมัครสอบ กรอกข้อมูลด้วยตนเอง แล้วพิมพ์ลงกระดาษพร้อมติดรูปถ่ายและลงลายมือชื่อให้
เรียบร้อย
2.2 รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
2.3 สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
2.4 สำเนาบัตรประชาชน
2.5 สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ และนามสกุล (ถ้ามี)
2.6 หนังสือรับรองฉบับจริง จากสถาบันฝึกอบรมว่าจะครบการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านปีสุดท้ายก่อนวันสอบ
ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ ได้แก่

o หนังสือรับรองจากสถาบันฝึกอบรมว่าได้ผ่านการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านครบตามเกณฑ์หลักสูตร
ฯ หรือ
o หนังสือรับรองจากสถาบันฝึกอบรมว่ากำลังฝึกอบรมเป็นแพทย์ประจำบ้านในชั้นปีสุดท้ายและจะ
ฝึกอบรมครบตามเกณฑ์หลักสูตรก่อนวันสอบ หรือ
o หนังสือแสดงว่าได้รับการฝึกอบรมเป็นแพทย์ประจำบ้านสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยาจากต่างประเทศ
ครบถ้วนตามหลักสูตร (ไม่ต่ำกว่า ๓ ปี) หรือ
o หนังสือรับรองว่าเป็นแพทย์ใช้ทุนที่ปฏิบัติงานเพื่อวุฒิบัตรเฉพาะสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา ใน
สถาบันฝึกอบรมมาครบ ๓ ปี ๖ เดือน หรือ
o หนังสือรับรองว่ากำลังเป็นแพทย์ใช้ทุนที่ปฏิบัติงานเพื่อวุฒิบัตรเฉพาะสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา ใน
สถาบันฝึกอบรม และจะปฏิบัติงานครบ ๓ ปี ๖ เดือน ก่อนวันสอบ หรือ
o หนังสือรับรองว่าได้ปฏิบัติงานในสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา จากโรงพยาบาลในสังกัดของรัฐมาเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี (กรณีสอบเพื่อหนังสืออนุมัติ)
3. สำหรับอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ
3.1 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สอบ
3.1.1 ได้ผ่านการสอบ Basic sciences
3.1.2 ได้ผ่านการสอบ Temporal bone dissection และผลการสอบได้ “S” (satisfactory)
3.1.3 สมัครสอบกับแพทยสภาเป็นที่เรียบร้อย
3.1.4 ส่งงานวิจัยทันกำหนดเวลาและนำเสนอผลงานตามเกณฑ์ที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ
กำหนด
3.1.5 ทำหัตถการได้ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ราชวิทยาลัยฯ กำหนด และบันทึกลง surgical logbook ได้
อย่างถูกต้องและครบถ้วน และส่งรายงานหัตถการมา ภายในวันที่ 15 มิถุนายน ๒๕๖3
3.1.6 มีจดหมายรับรองจากสถาบันฝึกอบรมว่าผู้จะเข้าสอบมีความรู้ ความประพฤติ ผลการปฏิบัติงานและ
เจตคติที่ดี เหมาะสมต่อการเข้าสอบ โดยสถาบันฝึกอบรมต้องส่งจดหมายรับรองดังกล่าวมา ภายใน
วันที่ 15 มิถุนายน ๒๕๖3
**หากขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง จะไม่ได้รับการพิจารณาให้เข้าสอบเพื่อวุฒิบัตร/หนังสือ
อนุมัติฯ (แม้จะสมัครสอบกับแพทยสภาแล้วก็ตาม)
เอกสารสำหรับอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ (อฝส) ส่งไปที่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงวิลาภรณ์ ภักดีดินแดน
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
99/209 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
3.2 วิธีการสอบและเกณฑ์
การสอบเพื่อวุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติประกอบด้วยการสอบ ๒ ขั้นตอน
3.2.1 ขั้นตอนที่ ๑ ประกอบด้วย
(๑) การสอบ Basic sciences ที่จัดสอบขึ้นระหว่างการฝึกอบรม นำมาคิดเป็นคะแนน ร้อยละ ๕
(๒) การสอบการนำเสนอผลงานวิจัย นำมาคิดเป็นคะแนนร้อยละ ๕
(๓) การสอบข้อเขียน จำนวน ๒๐๐ ข้อ นำมาคิดเป็นคะแนนร้อยละ ๙๐

เกณฑ์ผ่าน ผู้สอบต้องทำคะแนนการสอบขั้นตอนที่ ๑ ได้คะแนนรวม ((๑)+(๒)+(๓))ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ จึง
จะถือว่าสอบผ่าน และมีสิทธิ์สอบขั้นตอนที่ ๒ ต่อไป
3.2.2 ขั้นตอนที่ ๒ การสอบปากเปล่า
ผู้มีสิทธิ์สอบต้องสอบผ่านการสอบขั้นตอนที่ ๑ โดยมีการจัดห้องสอบเป็น ๔ ห้องสอบ แพทย์ประจำ
บ้านต้องเข้าสอบจำนวน ๓ ใน ๔ ห้องสอบ ในแต่ละห้องสอบจะมีกรรมการ ๓ คน
เกณฑ์ผ่าน
(๑) ในแต่ละห้องสอบ ผู้สอบต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ จากกรรมการ ๒ ใน ๓ คน
(๒) ต้องสอบผ่าน ๒ ใน ๓ ห้องสอบ
(๓) ต้องไม่แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยที่สร้างผลเสียหายร้ายแรงต่อผู้ป่วย
และวิชาชีพในองค์รวม
กรณีกรรมการในห้องใดห้องหนึ่งพิจารณาแล้วว่าผู้สอบมีลักษณะเข้าข่ายดังกล่าว จะนำเข้าที่ประชุมอนุกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบฯ และหากกรรมการ ๙ ใน ๑๒ คน พิจารณาเห็นว่าผู้สอบมีแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยที่สร้าง
ผลเสียหายร้ายแรงต่อผู้ป่วยทั้งระยะสั้นและระยะยาวจะพิจารณาให้สอบขั้นตอนที่ ๒ ตกทันทีโดยคำตัดสินของ
อนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ถือเป็นที่สุด
3.3 เกณฑ์ผ่านของการสอบเพื่อวุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติฯ
3.3.1 ผู้ที่จะได้รับวุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติฯ จะต้องสอบผ่านทั้งสองขั้นตอน
3.3.2 กรณีสอบไม่ผ่าน
(๑) กรณีสอบขั้นตอนที่ ๑ ไม่ผ่าน ให้ทำการสอบข้อเขียนและสอบปากเปล่าใหม่ในปีการฝึกอบรม
ถัดไป
(๒) กรณีสอบขั้นตอนที่ ๑ ผ่าน แต่สอบขั้นตอนที่ ๒ ไม่ผ่าน ให้สอบเฉพาะขั้นตอนที ๒ ในปีการ
ฝึกอบรมถัดไป และหากสอบใหม่ยังไม่ผ่านอีก ต้องสอบข้อเขียนและสอบปากเปล่าใหม่ในปีการ
ฝึกอบรมถัดไป

อนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า
1. ผู้มีสิทธิสมัครสอบตามข้อ 1 เข้าไปกรอกข้อมูลในแบบคำขอสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2563 ที่
เว็บไซต์ “ศูนย์เวชบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย” https://tmc.or.th/tcgme/Pages/SelectTier แล้วยื่นใบ
สมัครพร้อมหลักฐานประกอบและค่าธรรมเนียมการสมัครสอบจำนวน 8,000.00 บาท (แปดพันบาทถ้วน)
เป็นแคชเชียร์เช็ค (ไม่รับเช็คส่วนตัว) สั่งจ่าย “ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์” ส่งภายในวันที่ 7
พฤษภาคม 2563 ที่
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ภาคภูมิ สุปิยพันธุ์
ประธาน อฝส. อนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพระราม 4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
2. คุณสมบัติของผู้สมัครสอบเพื่อวุฒิบัตร
2.1 เป็นแพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามเวชกรรมตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม

พ.ศ. 2525
2.2 ได้รับหนังสืออนุมัติ หรือวุฒิบัตรฯ สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา , สาขาศัลยศาสตร์ จากแพทยสภา หรือ
สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแมกซิโลเฟเชียล จากทันตแพทยสภา
2.3 ได้รับการฝึกอบรมเป็นแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า ใน
สถาบันที่แพทยสภาอนุมัติให้เป็นสถาบันฝึกอบรมฯ อนุสาขาดังกล่าวได้ครบ 2 ปี
2.4 ได้รับการฝึกอบรมเป็นแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้าง ใบหน้าจาก
สถาบันในต่างประเทศที่ ก.พ.รับรองแล้ว โดยการฝึกอบรมนั้นเป็นอนุสาขาต่อ ยอดของสาขาโสต ศอ
นาสิกวิทยา และมีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. หลักฐานในการสมัครสอบ
3.1 ใบสมัครพร้อมสำเนาซึ่งติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 ชุด
3.2 สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
3.3 สำเนาต่อไปนี้
• หนังสืออนุมัติ / วุฒิบัตรฯ สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา จากแพทยสภา หรือ
• หนังสืออนุมัติ / วุฒิบัตรฯ สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยาจากต่างประเทศ หรือ
• หนังสืออนุมัติ / วุฒิบัตรฯ สาขาศัลยศาสตร์จากแพทยสภา หรือ
• หนังสืออนุมัติ / วุฒิบัตรฯ สาขาศัลยศาสตร์จากต่างประเทศ หรือ
• หนังสืออนุมัติ / วุฒิบัตรฯ สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแมกซิลโลเฟเชียลจาก
ทันตแพทยสภา หรือ
• หนังสืออนุมัติ / วุฒิบัตรฯ สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแมกซิลโลเฟเชียลจากต่างประเทศ
3.4 หนังสือรับรองจากหัวหน้าสถาบันฝึกอบรมว่ากำลังเป็นแพทย์ประจำบ้านต่อยอดปีสุดท้าย พร้อมสำเนา
รวม 2 ชุด (เพื่อวุฒิบัตร) หรือ สำเนาหนังสืออนุมัติ อนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า
จากต่างประเทศ หรือ หรือ หนังสือรับรองว่าได้ผ่านการปฏิบัติงานด้านทางศัลยศาสตร์ตกแต่งและ
เสริมสร้างใบหน้าเป็นเวลา 5 ปีในโรงพยาบาลที่มีการปฏิบัติงานด้านนี้ (หนังสืออนุมัติ ) หรือ สำเนา
วุฒิบัตร หรือหนังสือรับรองว่าได้ปฏิบัติงานเป็นแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขา ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
และเสริมสร้างใบหน้า ตามหลักสูตรของต่างประเทศที่มีระยะการฝึกอบรม อย่างน้อย 2 ปีที่ ก.พ.
รับรอง จำนวน 1 ชุด (เพื่อวุฒิบัตร)
3.5 แบบบันทึกสถิติการผ่าตัด พร้อมสำเนารวม 2 ฉบับ (ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของ
ราช
วิทยาลัยฯ : www.rcot.org)
3.6 หนังสือรับรองจากหัวหน้าสถาบันฝึกอบรม หรือผู้บังคับบัญชาว่าเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี รับผิดชอบ มี
คุณธรรม และจรรยามารยาทในการประกอบวิชาชีพพร้อมสำเนา 1 ฉบับ หรือ หนังสือรับรองจาก
อาจารย์ในสถาบันฝึกอบรมที่เคยฝึกอบรมอยู่อย่างน้อย 2 ท่านพร้อม สำเนา 1 ฉบับ
3.7 ผลงานวิจัยพร้อมสำเนารวม 1 ฉบับ
3.8 หากเป็นผู้ต้องคำพิพากษาจากศาล หรือคำตัดสินจากแพทยสภาว่ามีความผิด ต้องมีหลักฐานแสดงว่าพ้น
จากสภาพความผิดมาแล้วมากกว่า 5 ปี
4. คุณสมบัติของผู้สมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติ
ไม่มีการจัดสอบ

อนุสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยาการนอนหลับ
1. ผู้มีสิทธิสมัครสอบตามข้อ 1 เข้าไปกรอกข้อมูลในแบบคำขอสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2563 ที่
เว็บไซต์ “ศูนย์เวชบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย” https://tmc.or.th/tcgme/Pages/SelectTier แล้วยื่นใบ

สมัครพร้อมหลักฐานประกอบและค่าธรรมเนียมการสมัครสอบจำนวน 8,000.00 บาท (แปดพันบาทถ้วน)
เป็นแคชเชียร์เช็ค (ไม่รับเช็คส่วนตัว) สั่งจ่าย “ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์” ส่งภายในวันที่ 7
พฤษภาคม 2563 ที่
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ วิชญ์ บรรณหิรัญ
เลขานุการ อฝส. อนุสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยาการนอนหลับ
ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
คณะแพทยศาสตร์แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ตึกสยามินทร์ ชั้น 15 โรงพยาบาลศิริราช
2 ถ.วังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม 10700
2. คุณสมบัติของผู้สมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติ
2.1 เป็นแพทย์ที่ได้รับวุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติ อนุสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยาการนอนหลับ หรือ
เวช
ศาสตร์การนอนหลับ (Sleep Medicine) จากต่างประเทศ ที่ราชวิทยาลัยโสตฯ โดยอนุกรรมการฝึกอบรม
และสอบอนุสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยาการนอนหลับ ให้การรับรอง หรือ
2.2 เป็น โสต ศอ นาสิกแพทย์ ที่ได้รับประกาศนียบัตรด้านการนอนหลับ จากสถาบันฝึกอบรม ที่ ราช
วิทยาลัยโสตฯ โดยอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบอนุสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยาการนอนหลับ ให้การ
รับรอง และยังปฏิบัติงานในด้านนี้ต่ออีกอย่างน้อย ปี 1 หรือ
2.3 เป็น โสต ศอ นาสิกแพทย์ ที่ผ่านการปฏิบัติงานด้านโสต ศอ นาสิกวิทยาการนอนหลับ มาแล้วอย่างน้อย
10 ปี ในโรงพยาบาลที่มีการปฏิบัติงานด้านโสต ศอ นาสิกวิทยาการนอนหลับ ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ราช
วิทยาลัยโสตฯ กำหนด และอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบอนุสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยาการนอนหลับ ให้
การรับรอง หรือ
2.4 เป็น โสต ศอ นาสิกแพทย์ ที่ผ่านการปฏิบัติงานด้านโสต ศอ นาสิกวิทยาการนอนหลับ มาแล้วอย่างน้อย
5 ปี ในสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
การนอน
หลับ ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ราชวิทยาลัยโสตฯ กำหนด และอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบอนุสาขาโสต
ศอ นาสิกวิทยาการนอนหลับ ให้การรับรอง
3. คุณสมบัติของผู้สมัครสอบเพื่อวุฒิบัตร
ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย ยังไม่เปิดการสอบวุฒิบัตรในปีนี้
4. หลักฐานในการสมัครสอบ
4.1 ใบสมัครพร้อมสำเนาซึ่งติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ชุด
4.2 สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 2 ฉบับ
4.3 สำเนาต่อไปนี้อย่างละ 2 ฉบับ ได้แก่
• หนังสืออนุมัติ / วุฒิบัตรฯ สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา จากแพทยสภา หรือ
• หนังสืออนุมัติ / วุฒิบัตรฯ สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยาจากต่างประเทศ หรือ
• หนังสืออนุมัติ/ วุฒิบัตรอนุสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยาการนอนหลับ หรือ เวชศาสตร์การนอนหลับ
(Sleep Medicine ) จากต่างประเทศ ที่ราชวิทยาลัยโสต ฯ โดยอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบอนุ
สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยาการนอนหลับ ให้การรับรอง (ถ้ามี)
• ประกาศนียบัตรด้านการนอนหลับจากสถาบันฝึกอบรม ที่ราชวิทยาลัยโสตฯ โดยอนุกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบอนุสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยาการนอนหลับ ให้การรับรอง (ถ้ามี)
5. หนังสือรับรองต่อไปนี้ ได้แก่
5.1 หนังสือรับรองจากหัวหน้าส่วนงานว่า ได้ปฏิบัติงานด้านโสต ศอ นาสิกวิทยาการนอนหลับ คลินิกเฉพาะ
โรคด้านการนอนหลับอย่างสมบูรณ์จริงอย่างน้อย 1 ปีในโรงพยาบาลที่มีการปฏิบัติงานด้านนี้ หลังจากที่

ได้รับประกาศนียบัตรด้านการนอนหลับจากสถาบันฝึกอบรม ที่ราชวิทยาลัยโสตฯ โดยอนุกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบอนุสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยาการนอนหลับ ให้การรับรอง หรือ
5.2 หนังสือรับรองจากหัวหน้าส่วนงานว่า ได้ปฏิบัติงานด้านโสต ศอ นาสิกวิทยาการนอนหลับในคลินิกเฉพาะ
โรคด้านการนอนหลับอย่างสมบูรณ์จริงอย่างน้อย 10 ปีในโรงพยาบาลที่มีการปฏิบัติงานด้านนี้ หรือ
5.3 หนังสือรับรองจากหัวหน้าสถาบันฝึกอบรมว่า ได้ปฏิบัติงานด้านโสต ศอ นาสิกวิทยาการนอนหลับใน
คลินิกเฉพาะโรคด้านการนอนหลับอย่างสมบูรณ์จริงอย่างน้อย 5 ปี ในสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำ
บ้านต่อยอดอนุสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยาการนอนหลับ ตามเกณฑ์มาตรฐานที่
ราชวิทยาลัยโสต
ฯ และอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบอนุสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยาการนอนหลับ ให้การรับรอง
6. แบบบันทึกสถิติการผ่าตัดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโรคด้านการนอนหลับ และรายงานจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจ
sleep test พร้อมสำเนารวม 2 ฉบับ
7. หนังสือรับรองจากหัวหน้าสถาบันฝึกอบรม หรือผู้บังคับบัญชาว่าเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี รับผิดชอบ มีคุณธรรม
และจรรยามารยาทในการประกอบวิชาชีพพร้อมสำเนา 1 ฉบับ หรือ หนังสือรับรองจากอาจารย์ในสถาบัน
ฝึกอบรมที่เคยฝึกอบรมอยู่อย่างน้อย 2 ท่านพร้อม สำเนา 1 ฉบับ
8. บันทึกคะแนน CME ในรอบ 5 ปีก่อนสมัครสอบ
9. ผลงานวิจัยด้านโสต ศอ นาสิกวิทยาการนอนหลับที่มีมาตรฐาน ซึ่งได้รับการตีพิมพ์แล้ว หรือกำลังรอการตีพิมพ์ ใน
วารสารทางวิชาการระดับชาติ หรือ ระดับนานาชาติ 1 เรื่องพร้อมสำเนารวม 10 ฉบับ
10. หากเป็นผู้ต้องคำพิพากษาจากศาล หรือคำตัดสินจากแพทยสภาว่ามีความผิด ต้องมีหลักฐานแสดงว่าพ้นจาก
สภาพความผิดมาแล้วมากกว่า 5 ปี
ประกาศ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรพร รัตนาเอนกชัย
เลขาธิการราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย

