ประกาศ
ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์ แห่งประเทศไทย
การยื่นคาขอสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒบิ ัตรฯ สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
อนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า
และอนุสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยาการนอนหลับ
พ.ศ. 2561
--------------------------------ตามทีแ่ พทยสภามีประกาศเรื่องการยื่นคาขอสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรแสดงความรู้
ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาต่างๆ พ.ศ. 2561 เพื่อให้สอดคล้องกับขั้นตอนของ
แพทยสภา ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์ แห่งประเทศไทย จึงกาหนดรายละเอียดการรับสมัครสอบฯ ดังนี้

สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
1. ผู้มีสิทธิสมัครสอบตามข้อ 1 เข้าไปกรอกข้อมูลในแบบคาขอสมัครสอบระหว่างวันที่ 16 มีนาคม ถึงวันที่
30 เมษายน 2561 ที่เว็บไซต์ “ศูนย์เวชบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย”
https://tmc.or.th/tcgme/Pages/SelectTier แล้วยืน่ ใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบและ
ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบจานวน 6,000.00 บาท (หกพันบาทถ้วน) เป็นแคชเชียร์เช็ค
(ไม่รับเช็คส่วนตัว) สั่งจ่าย “ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์ แห่งประเทศไทย” ส่งมายัง
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรพร รัตนาเอนกชัย
เลขาธิการราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตำบลศิลำ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 081-392-3473
2. เอกสารที่ใช้ในการสมัครสอบ
2.1 การสอบเพื่อวุฒิบัตร
 ใบสมัคร ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 2 นิ้ว จานวน 2 ชุด
 สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม จานวน 2 ฉบับ
 สาเนาบัตรประชาชน
 สาเนาการเปลี่ยนแปลงชื่อ และนามสกุล (ถ้ามี)
 ใบรับรองประสบการณ์สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา พร้อมสาเนา 2 ชุด (รวม 3 ชุด) ได้แก่
o สาเนาใบประกาศนียบัตรแพทย์ประจาบ้านปีที่ 1, 2 และ 3 หรือ
o หนังสือรับรองจากสถาบันฝึกอบรมว่าจะครบการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านปีที่ 3
ก่อนวันสอบ หรือ
o หลักฐานแสดงว่าได้รับการฝึกอบรมสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยาจากต่างประเทศ
ครบถ้วนตามหลักสูตร (ไม่ต่ากว่า 3 ปี) หรือ
o หนังสือรับรองว่าเป็นแพทย์ใช้ทุนที่ปฏิบัติงานเพื่อวุฒิบัตรเฉพาะสาขาโสต ศอ
นาสิกวิทยาในสถาบันฝึกอบรมมาครบ 3 ปี 6 เดือน หรือ

o หนังสือรับรองว่าได้ปฏิบัติงานในสาขาโสต ศอ นาสิกกรรม จากสถาบันของทาง
ราชการมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี (กรณีสอบเพื่อหนังสืออนุมัติ)
 หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาชั้นต้นว่าเป็นผู้มีคุณธรรม และมีความรับผิดชอบพร้อม
สาเนา 2 ชุด (รวม 3 ชุด)
 แบบรำยงำนหัตถกำรเพื่อกำรสอบวุฒิบัตรฯ พร้อมสำเนำ 1 ชุด (รวม 2 ชุด)
 หนังสือรับรองจากหัวหน้าภาควิชา/หัวหน้ากองโสต ศอ นาสิก ในสถาบันฝึกอบรมนั้น ว่า
o ได้ส่งและนาเสนอผลงานวิจัยตามเกณฑ์ที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ
กาหนด
o ได้สอบกรอ temporal bone แล้ว
2.2 เพื่อหนังสืออนุมัติ ให้ยื่นหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
2.2.1 หลักฐานแสดงว่าเป็นผู้ได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขานั้น ๆ จากสถาบันต่างประเทศที่แพทยสภารับรอง พร้อม
สาเนา ๒ ฉบับ
2.2.2 หนังสือรับรองว่าได้ผ่านการปฏิบัติงานประจาสาขา/อนุสาขานั้นๆ โดยมีระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าตามที่เกณฑ์หลักสูตรสาขานั้นๆ กาหนด ในสถาน
บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ราชวิทยาลัยที่กากับดูแลการฝึกอบรมและสอบสาขา/
อนุสาขานั้น ๆ รับรองโดยความเห็นชอบของแพทยสภา ฉบับจริง พร้อมสาเนา ๑ ฉบับ

อนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า
1. ผู้มีสิทธิสมัครสอบตามข้อ 1 เข้าไปกรอกข้อมูลในแบบคาขอสมัครสอบระหว่างวันที่ 16 มีนาคม ถึงวันที่
30 เมษายน 2561 ที่เว็บไซต์ “ศูนย์เวชบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย”
https://tmc.or.th/tcgme/Pages/SelectTier แล้วยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบและ
ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบจานวน 6,000.00 บาท (หกพันบาทถ้วน) เป็นแคชเชียร์เช็ค (ไม่รับ
เช็คส่วนตัว) สั่งจ่าย “ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย” ส่งมายัง
รองศำสตรำจำรย์นำยแพทย์ภำคภูมิ สุปิยพันธุ์
ประธำน อฝส. อนุสำขำศัลยศำสตร์ตกแต่งและเสริมสร้ำงใบหน้ำ
ภำควิชำโสต ศอ นำสิกวิทยำ
คณะแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
ถนนพระรำม 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 ได้รับการฝึกอบรมเป็นแพทย์ประจาบ้านต่อยอดอนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้าง
ใบหน้า ในสถาบันที่แพทยสภาอนุมัติให้เป็นสถาบันฝึกอบรมฯ อนุสาขาดังกล่าวได้ครบ 2 ปี
2.4 ได้รับการฝึกอบรมเป็นแพทย์ประจาบ้านต่อยอดอนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้าง
ใบหน้าจากสถาบันในต่างประเทศที่ ก.พ.รับรองแล้ว โดยการฝึกอบรมนั้นเป็นอนุสาขาต่อ ยอด
ของสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา และมีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 2 ปี

3. หลักฐานในการสมัครสอบ
3.1 ใบสมัครพร้อมสาเนาซึ่งติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกขนาด 2 นิ้ว จานวน 2 ชุด
3.2 สาเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 2 ฉบับ
3.3 สาเนาต่อไปนี้อย่างละ 2 ฉบับ ได้แก่
 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 สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแมกซิลโลเฟเชียลจาก
ต่างประเทศ
3.4 หนังสือรับรองจากหัวหน้าสถาบันฝึกอบรมว่ากาลังเป็นแพทย์ประจาบ้านต่อยอดปีสุดท้าย พร้อม
สาเนา รวม 2 ชุด (เพื่อวุฒิบัตร) หรือ สาเนาหนังสืออนุมัติ อนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและ
เสริมสร้างใบหน้าจากต่างประเทศ หรือ หรือ หนังสือรับรองว่าได้ผ่านการปฏิบัติงานด้านทาง
ศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้าเป็นเวลา 5 ปีในโรงพยาบาลที่มีการปฏิบัติงานด้านนี้
(หนังสืออนุมัติ ) หรือ สาเนาวุฒิบัตร หรือหนังสือรับรองว่าได้ปฏิบัติงานเป็นแพทย์ประจาบ้าน
ต่อยอดอนุสาขา ศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า ตามหลักสูตรของต่างประเทศที่มี
ระยะการฝึกอบรม อย่างน้อย 2 ปีที่ ก.พ. รับรอง จานวน 2 ชุด (เพื่อวุฒิบัตร)
3.5 แบบบันทึกสถิติการผ่าตัด พร้อมสาเนารวม 2 ฉบับ (ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของ
ราชวิทยาลัยฯ : www.rcot.org)
3.6 หนังสือรับรองจากหัวหน้าสถาบันฝึกอบรม หรือผู้บังคับบัญชาว่าเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี
รับผิดชอบ มีคุณธรรม และจรรยามารยาทในการประกอบวิชาชีพพร้อมสาเนา 1 ฉบับ หรือ
หนังสือรับรองจากอาจารย์ในสถาบันฝึกอบรมที่เคยฝึกอบรมอยู่อย่างน้อย 2 ท่านพร้อม สาเนา
1 ฉบับ
3.7 ผลงานวิจัยพร้อมสาเนารวม 10 ฉบับ
3.8 หากเป็นผู้ต้องคาพิพากษาจากศาล หรือคาตัดสินจากแพทยสภาว่ามีความผิด ต้องมีหลักฐาน
แสดงว่าพ้นจากสภาพความผิดมาแล้วมากกว่า 5 ปี
4. คุณสมบัติของผู้สมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติ
ไม่มีกำรจัดสอบ

อนุสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยาการนอนหลับ
1. ผู้มีสิทธิสมัครสอบตามข้อ 1 เข้าไปกรอกข้อมูลในแบบคาขอสมัครสอบระหว่างวันที่ 16 มีนาคม ถึงวันที่
30 เมษายน 2561 ที่เว็บไซต์ “ศูนย์เวชบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย”
https://tmc.or.th/tcgme/Pages/SelectTier แล้วยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบและ
ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบจานวน 6,000.00 บาท (หกพันบาทถ้วน) เป็นแคชเชียร์เช็ค (ไม่รับ
เช็คส่วนตัว) สัง่ จ่าย “ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย” ส่งมายัง

รองศำสตรำจำรย์นำยแพทย์ วิชญ์ บรรณหิรัญ
เลขำนุกำร อฝส. อนุสำขำโสต ศอ นาสิกวิทยาการนอนหลับ
ภำควิชำโสต นำสิก ลำริงซ์วิทยำ
คณะแพทยศำสตร์แพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล
ตึกสยำมินทร์ ชั้น 15 โรงพยำบำลศิริรำช
2 ถ.วังหลัง แขวงศิริรำช เขตบำงกอกน้อย กทม 10700
2. คุณสมบัติของผู้สมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติ
2.1 เป็นแพทย์ที่ได้รับวุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติ อนุสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยาการนอนหลับ หรือ
เวชศาสตร์การนอนหลับ (Sleep Medicine) จากต่างประเทศ ที่ราชวิทยาลัยโสตฯ โดย
อนุกรรมการฝึกอบรมและสอบอนุสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยาการนอนหลับ ให้การรับรอง หรือ
2.2 เป็น โสต ศอ นาสิกแพทย์ ที่ได้รับประกาศนียบัตรด้านการนอนหลับ จากสถาบันฝึกอบรม ที่
ราชวิทยาลัยโสตฯ โดยอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบอนุสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยาการนอนหลับ
ให้การรับรอง และยังปฏิบัติงานในด้านนี้ต่ออีกอย่างน้อย ปี 1 หรือ
2.3 เป็น โสต ศอ นาสิกแพทย์ ที่ผ่านการปฏิบัติงานด้านโสต ศอ นาสิกวิทยาการนอนหลับ มาแล้ว
อย่างน้อย 10 ปี ในโรงพยาบาลที่มีการปฏิบัติงานด้านโสต ศอ นาสิกวิทยาการนอนหลับ ตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่ราชวิทยาลัยโสตฯ กาหนด และอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบอนุสาขาโสต ศอ
นาสิกวิทยาการนอนหลับ ให้การรับรอง หรือ
2.4 เป็น โสต ศอ นาสิกแพทย์ ที่ผ่านการปฏิบัติงานด้านโสต ศอ นาสิกวิทยาการนอนหลับ มาแล้ว
อย่างน้อย 5 ปี ในสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอดอนุสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
การนอนหลับ ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ราชวิทยาลัยโสตฯ กาหนด และอนุกรรมการฝึกอบรมและ
สอบอนุสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยาการนอนหลับ ให้การรับรอง
3. คุณสมบัติของผู้สมัครสอบเพื่อวุฒิบัตร
ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย ยังไม่เปิดการสอบวุฒิบัตรในปีนี้
4. หลักฐานในการสมัครสอบ
4.1 ใบสมัครพร้อมสาเนาซึ่งติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกขนาด 2 นิ้ว จานวน 2 ชุด
4.2 สาเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 2 ฉบับ
4.3 สาเนาต่อไปนี้อย่างละ 2 ฉบับ ได้แก่
 หนังสืออนุมัติ / วุฒิบัตรฯ สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา จากแพทยสภา หรือ
 หนังสืออนุมัติ / วุฒิบัตรฯ สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยาจากต่างประเทศ หรือ
 หนังสืออนุมัติ/ วุฒิบัตรอนุสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยาการนอนหลับ หรือ เวชศาสตร์การนอน
หลับ (Sleep Medicine ) จากต่างประเทศ ที่ราชวิทยาลัยโสต ฯ โดยอนุกรรมการฝึกอบรม
และสอบอนุสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยาการนอนหลับ ให้การรับรอง (ถ้ามี)
 ประกาศนียบัตรด้านการนอนหลับจากสถาบันฝึกอบรม ที่ราชวิทยาลัยโสตฯ โดยอนุกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบอนุสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยาการนอนหลับ ให้การรับรอง (ถ้ามี)
5. หนังสือรับรองต่อไปนี้ ได้แก่
5.1 หนังสือรับรองจากหัวหน้าส่วนงานว่า ได้ปฏิบัติงานด้านโสต ศอ นาสิกวิทยาการนอนหลับ คลินิก
เฉพาะโรคด้านการนอนหลับอย่างสมบูรณ์จริงอย่างน้อย 1 ปีในโรงพยาบาลที่มีการปฏิบัติงาน
ด้านนี้ หลังจากที่ได้รับประกาศนียบัตรด้านการนอนหลับจากสถาบันฝึกอบรม ที่ราชวิทยาลัยโสต
ฯ โดยอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบอนุสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยาการนอนหลับ ให้การรับรอง
หรือ

5.2 หนังสือรับรองจากหัวหน้าส่วนงานว่า ได้ปฏิบัติงานด้านโสต ศอ นาสิกวิทยาการนอนหลับใน
คลินิกเฉพาะโรคด้านการนอนหลับอย่างสมบูรณ์จริงอย่างน้อย 10 ปีในโรงพยาบาลที่มีการ
ปฏิบัติงานด้านนี้ หรือ
5.3 หนังสือรับรองจากหัวหน้าสถาบันฝึกอบรมว่า ได้ปฏิบัติงานด้านโสต ศอ นาสิกวิทยาการนอน
หลับในคลินิกเฉพาะโรคด้านการนอนหลับอย่างสมบูรณ์จริงอย่างน้อย 5 ปี ในสถาบันฝึกอบรม
แพทย์ประจาบ้านต่อยอดอนุสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยาการนอนหลับ ตามเกณฑ์มาตรฐานที่
ราชวิทยาลัยโสตฯ และอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบอนุสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยาการนอน
หลับ ให้การรับรอง
6. แบบบันทึกสถิติการผ่าตัดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโรคด้านการนอนหลับ และรายงานจานวนผู้ป่วยที่ได้รับ
การตรวจ sleep test พร้อมสาเนารวม 2 ฉบับ
7. หนังสือรับรองจากหัวหน้าสถาบันฝึกอบรม หรือผู้บังคับบัญชาว่าเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี รับผิดชอบ มี
คุณธรรม และจรรยามารยาทในการประกอบวิชาชีพพร้อมสาเนา 1 ฉบับ หรือ หนังสือรับรองจากอาจารย์
ในสถาบันฝึกอบรมที่เคยฝึกอบรมอยู่อย่างน้อย 2 ท่านพร้อม สาเนา 1 ฉบับ
8. บันทึกคะแนน CME ในรอบ 5 ปีก่อนสมัครสอบ
9. ผลงานวิจัยด้านโสต ศอ นาสิกวิทยาการนอนหลับที่มีมาตรฐาน ซึ่งได้รับการตีพิมพ์แล้ว หรือกาลังรอการ
ตีพิมพ์ ในวารสารทางวิชาการระดับชาติ หรือ ระดับนานาชาติ 1 เรื่องพร้อมสาเนารวม 10 ฉบับ
10. หากเป็นผู้ต้องคาพิพากษาจากศาล หรือคาตัดสินจากแพทยสภาว่ามีความผิด ต้องมีหลักฐานแสดงว่าพ้น
จากสภาพความผิดมาแล้วมากกว่า 5 ปี
ประกาศ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2561
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