
ประกาศ 
อนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ ด้านโสตวิทยา โสตประสาทวิทยา  

ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย 
ที่ อฝส.ปส 1/2565 

เรื่อง แนวทางการสอบ เพื่อประกาศนียบัตรด้านโสตวิทยา โสตประสาทวิทยา  
ของแพทยสภา ประจำปีการสอบ 2565 

----------------------------- 

1. การรับสมัครสอบพร้อมส่งหลักฐานการสมัครสอบมาที่ประธานอนุกรรมการฝึกอบรมฯ ภายในวันที่ 20 

พฤษภาคม 2565 ที ่

      รศ.นพ.เพิ่มทรัพย์ อิสีประดิฐ ประธาน อฝส. ด้านโสตวิทยา โสตประสาทวิทยา  
    ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
    อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ ชั้น 17 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ 10330 
2. วันสอบและสถานที่ สำหรับปี 2565 (เรียนปีการศึกษา 2564)  

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 (อาจเพิ่มวันที่ 14 มิถุนายน 2565 ขึ้นกับจำนวนผู้เข้าสอบ) สถานที่ โรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ ์

3. คุณสมบัตขิองผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ (ปกตติามเกณฑ์หลักสูตร) 

3.1. ได้รับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดด้านโสตวิทยา โสตประสาทวิทยา ในหลักสูตรของแพทยสภา 

3.2. มีหนังส ือร ับรองจากสถาบันฝึกอบรมว่ามีค ุณสมบัติครบตามเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมเพ่ือ

ประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรมด้านโสตวิทยา โสตประสาทวิทยา 

4. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ (เพิ่มเติม) 

4.1. อ้างอิงตามประกาศราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย ที่ 4/2565 วันที่ 12 มกราคม 

2565 เรื่อง ข้อกำหนดเกณฑ์การมีสิทธิสมัครสอบ และการประเมิน เพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวช

กรรมด้านโสตวิทยา โสตประสาทวิทยา ของราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์ แห่งประเทศไทย 

5. วิธีการสอบและเกณฑ์ ประกอบด้วยการสอบ 2 ประเภท คือการสอบข้อเขียน และการสอบปากเปล่า  

5.1. ต้องสอบผ่านทั้ง 2 ประเภท 

5.2. ไม่จำเป็นต้องสอบผ่านข้อเขียนจึงจะมีสิทธิ์สอบปากเปล่า 

5.3. การสอบข้อเขียน 



5.3.1. ข้อสอบมีจำนวน 60 ข้อ เป็นภาษาอังกฤษ 5 ตัวเลือก แบ่งเป็น 3 ส่วนคือ ความรู้พื้นฐาน, โรคหรือ

ภาวะผู้ป่วย และการตรวจพิเศษเฉพาะโรคโสตวิทยา โสตประสาทวิทยา ในสัดส่วน 10, 40 และ 10 

ข้อ ตามลำดับ 

5.3.2. เกณฑ์ผ่าน ผู้สอบต้องทำคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

5.4. การสอบปากเปล่า 

5.4.1. ข้อสอบมีจำนวน 3 ข้อ 

5.4.2. เกณฑ์ผ่าน ผู้สอบต้องทำคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จาก 2 ใน 3 หัวข้อ 

5.4.3. ต้องไม่แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยที่สร้างผลเสียหายร้ายแรงต่อผู้ป่วยและวิชาชีพ

ในองค์รวม 

5.5. ในกรณีที่สอบไม่ผ่านประเภทใดประเภทหนึ่งหรือทั้งสองประเภท จะพิจารณาให้มีการจัดสอบให้ระหว่างปี 

 

   ประกาศ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 

 

    (รองศาสตราจารย์นายแพทย์เพ่ิมทรัพย์ อิสีประดิฐ) 
           ประธานคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบเพ่ือประกาศนียบัตร  
                 ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมด้านโสตวิทยา โสตประสาทวิทยา  

                  ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางแจกแจงข้อสอบโสตวิทยา โสตประสาทวิทยา (Table of specification) 

หัวข้อ 
1. ความรู้พื้นฐานและการตรวจพิเศษ 
1.1 Anatomy/ Physiology of hearing and vestibular system, facial nerve, temporal bone and 
lateral skull base 
1.2 Radiology of ear and temporal bone 
- CT, MRI 
1.3 Pathology of ear and temporal bone diseases 
1.4 Audiology 
- Pure tone and speech audiometry 
- Acoustic impedance 
- Otoacoustic emissions 
- Evoked response audiometry 
1.5 Vestibular function test 
- ENG,VNG 
- Posturography 
- Rotary chair 
- VHIT, VEMPS, SVV 
1.6 Facial nerve tests - topographic and electrical tests 
1.7 Genetics of ear disorders 
1.8 Hearing rehabilitation 
2. โรคหรือภาวะผู้ป่วย 
2.1 Otitis externa 
2.2 Otitis media 
2.3 Cholesteatoma 
2.4 Ear canal stenosis 
2.5 Eustachian tube disorder 
2.6 Conductive hearing loss 
2.7 Otosclerosis 
2.8 Sensorineural hearing loss 
2.9 Sudden idiopathic hearing loss 
2.10 Facial nerve disorder 
2.11 Peripheral vertigo 



หัวข้อ 
2.12 Tinnitus 
2.13 Central vertigo 
2.14 Tumor of ear and temporal bone 
2.15 CPA tumors 
2.16 Jugular foramen tumors 
2.17 Temporal bone fracture 
2.18 Congenital anomalies of ear and temporal bone 
2.19 Cochlear implantation 
2.20 Complications of temporal bone infection 
2.21 Implantable hearing devices 
2.22 Semicircular canal dehiscence syndrome 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


