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ประกาศ 

คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ เพื่อประกาศนียบัตรในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมด้านนาสิกวิทยา

และโรคภูมิแพ้ ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย 

ที ่อฝส.ปน 1/2565 

เรื่อง แนวทางการสอบ เพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรมโสต ศอ นาสิกวิทยาด้านนาสิกวิทยา และ

โรคภูมิแพ้ ของแพทยสภา สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้ารับการฝึกอบรม ประจำปีการสอบ 2565 

 

1. เวลาการรับสมัครสอบพร้อมส่งหลักฐานการสมัครสอบให้ อฝส. กำหนดให้ส่งภายใน 17 พค 2565 

2. วันสอบ ทั้งการสอบข้อเขียน (MCQ) และสอบปากเปล่า (oral) วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 ที่

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้ารับการฝึกอบรม 

3.1. โสต ศอ นาสิกแพทย์ที่ปฏิบัติงานเป็นอาจารย์แพทย์ในหน่วยนาสิกวิทยาและโรคภูมิแพ้ ในสถาบัน

ฝึกอบรมแพทย์ประบ้านโสต ศอ นาสิกวิทยา อย่างน้อย 3 ปี หรือ 

3.2. โสต ศอ นาสิกแพทย์ที่ได้รับประกาศนียบัตร/ผ่านการฝึกอบรมด้านนาสิกวิทยาและโรคภูมิแพ้ ที่มี

ระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 1 ปีจากสถาบันฝึกอบรมในประเทศ ก่อนหน้าปีการฝึกอบรม 

2563 หรือ 

3.3. โสต ศอ นาสิกแพทย์ที่ได้รับประกาศนียบัตร/ผ่านการฝึกอบรมด้านนาสิกวิทยาและโรคภูมิแพ้ ที่มี

ระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 1 ปีจากสถาบันฝึกอบรมในต่างประเทศ หรือ 

3.4. โสต ศอ นาสิกแพทย์ที่ปฏิบัติงานทางด้านนาสิกวิทยาและโรคภูมิแพ้ต่อเนื่องกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 

5 ปี และ 

3.4.1.มีภาระงานด้านนาสิกวิทยาและโรคภูมิแพ้ตามเกณฑ์ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่พึงประสงค์ที่กำหนดใน

เกณฑ์หลักสูตรเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรมด้านนาสิกวิทยาและโรคภูมิแพ้ ในรอบ 5 

ปีที่ผ่านมา ไม่น้อยกว่าภาระงานต่อจำนวนแพทย์ผู้เข้าฝึกอบรม 1 คนต่อปี 

3.4.2.เข้าร่วมประชุมวิชาการที่เก่ียวข้องกับโรคเฉพาะในด้านนาสิกวิทยาและโรคภูมิแพ้ไม่น้อยกว่า 3 

ครั้งในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา การนับจำนวนครั้งของการประชุม ให้ดูจาก  

3.4.2.1. เป็นการประชุมที่ชื่อการประชุมเกี่ยวข้องกับสาขาด้านนั้นๆ ที่มีเวลาการประชุมไม่

น้อยกว่า 1 วัน หรือในกรณีท่ีแต่ละครั้งมีเวลาประชุมไม่ถึง 1 วัน ให้นับจำนวนชั่วโมงท่ี

ประชุมรวมกัน 6 ชั่วโมงเป็น 1 ครั้ง 
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3.4.2.2. การประชุมที่ชื่อการประชุมไม่เกี่ยวข้องกับสาขาด้านนาสิกวิทยาและโรคภูมิแพ้

โดยตรง แต่มีห้องประชุมแยกที่เก่ียวข้องกับสาขาด้านนาสิกวิทยาและโรคภูมิแพ้ ให้นับ

จำนวนชั่วโมงในห้องประชุมแยกนั้นรวมกัน 6 ชั่วโมงเป็น 1 ครั้ง 

4. การสมัครสอบ ให้ผู้สมัครส่งใบคำขอสมัครสอบภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 พร้อมหลักฐาน

ดังต่อไปนี้ (หากขาดหลักฐานข้อใดข้อหนึ่ง จะไม่ได้รับการพิจารณาให้เข้าสอบ) ไปที่นายแพทย์บุญสาม รุ่ง

ภูวภัทร (อนุกรรมการและเลขานุการของ อฝส.ด้านนาสิกวิทยาและโรคภูมิแพ้) ภาควิชาโสต ศอ นาสิก

วิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี 

กรุงเทพฯ 10400  

 

(แบบฟอร์มใบคำขอสมัครสอบเพ่ือประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรมด้านนาสิกวิทยา และโรคภูมิแพ้ 

ของผู้มีสิทธิสมัครสอบที่ไม่ได้เข้ารับการฝึกอบรมในสถาบันฝึกอบรม) 

         

(เขียนที่) ..........   

 

วันที่ …..… เดือน …………………….. พ.ศ. …………. 

 

เรื่อง ขอสมัครสอบเพ่ือประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรมด้านนาสิกวิทยา และโรคภูมิแพ้ 

เรียน ประธาน อฝส. เพื่อประกาศนียบัตรในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมด้านนาสิกวิทยา และโรค

ภูมิแพ้ ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ระบุหลักฐานที่ใช้ประกอบการขอสมัครสอบ 

 

ข้าพเจ้า ......(ชื่อผู้สมัครสอบ) ....... อายุ .......... วันเดือนปีเกิด ..........ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม

เลขที่ ....... บัตรประชาชนเลขท่ี ....... เบอรโ์ทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ...... ซึ่งมีสิทธิสมัครสอบเพื่อ

ประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรมด้านนาสิกวิทยา และโรคภูมิแพ้ ตามประกาศประกาศราชวิทยาลัยโสต 

ศอ นาสิกแพทย์ แห่งประเทศไทยที่ 5/2565 ลงวันที่ 12 มกราคม 2565 เรื่องข้อกำหนดเกณฑ์การมีสิทธิ

สมัครสอบเพ่ือประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ด้านนาสิกวิทยาและโรคภูมิแพ้ ของราชวิทยาลัยโสต 

ศอ นาสิกแพทย์ แห่งประเทศไทย โดยมีคุณสมบัติเนื่องจาก .......(ใส่หัวข้อเกณฑ์ที่ตัวเองมีคุณสมบัติ) ....... 

ขอสมัครสอบเพ่ือประกาศนียบัตรฯ ดังกล่าว พร้อมส่งหลักฐานที่ใช้ประกอบการขอสมัครสอบ ดังต่อไปนี้ 

1. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือสำเนาบัตร MD card (ที่ยังไม่หมดอายุ)  

2. สำเนาบัตรประชาชน 
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3. สำเนาการเปลี่ยนแปลงชื่อและนามสกุล (ถ้ามี) 

4. หลักฐานการแสดงว่ามีสิทธิ์ในการขอสมัครสอบ หลักฐานที่ใช้ ให้ดูตามประกาศประกาศราช

วิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์ แห่งประเทศไทยที่ 5/2565 ลงวันที่ 12 มกราคม 2565 เรื่อง

ข้อกำหนดเกณฑ์การมีสิทธิสมัครสอบเพ่ือประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ด้านนาสิกวิทยา

และโรคภูมิแพ้ ของราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์ แห่งประเทศไทย โดยสามารถดูประกาศ

ดังกล่าวได้ใน web site ของราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์ แห่งประเทศไทย 

5. หลักฐานการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ส่วน

การชำระเงินค่าสมัคร สามารถทำได้ 2 วิธี คือ 1) เป็นแคชเชียร์เช็คสั่งจ่าย “ราชวิทยาลัยโสต ศอ 

นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย” 2) โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนรัตนโกสินทร์

สมโภช (บ้านแมกไม้) บัญชีออมทรัพย์เลขท่ี 166-238829-8 ให้ส่งแคชเชียร์เช็ค หรือหลักฐาน

การโอนเงินไปที่ “สำนักราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย ชั้น 10 อาคารเฉลิม

พระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 

10310, e-mail: rcotsecretariat@gmail.com 

6. เอกสารทั้งหมดขอให้ส่ง 2 ชุด 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป 

   

      ขอแสดงความนับถือ 

 

 

          ( .................................................................) 

                                    ผู้ขอสมัครสอบ  

 

5. วิธีการสอบและเกณฑ์  

5.1. โสต ศอ นาสิกแพทย์ที่ปฏิบัติงานเป็นอาจารย์แพทย์ในหน่วยนาสิกวิทยาและโรคภูมิแพ้ ในสถาบัน

ฝึกอบรมแพทย์ประบ้านโสต ศอ นาสิกวิทยา อย่างน้อย 3 ปี  

สอบผ่านการประเมินโดยการสอบปากเปล่า 

5.2. โสต ศอ นาสิกแพทย์ที่ได้รับประกาศนียบัตร/ผ่านการฝึกอบรมด้านนาสิกวิทยาและโรคภูมิแพ้ ที่มี

ระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 1 ปีจากสถาบันฝึกอบรมในประเทศ ก่อนหน้าปีการฝึกอบรม 

2563 
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สอบผ่านการประเมินโดยการสอบปากเปล่า 

5.3. โสต ศอ นาสิกแพทย์ที่ได้รับประกาศนียบัตร/ผ่านการฝึกอบรมด้านนาสิกวิทยาและโรคภูมิแพ้ ที่มี

ระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 1 ปีจากสถาบันฝึกอบรมในต่างประเทศ  

5.3.1.Clinical fellow สอบผ่านการประเมินโดยการสอบปากเปล่า 

5.3.2.research /visiting fellow สอบผ่านการประเมินโดยการสอบข้อเขียน และการสอบปากเปล่า 

ในกรณีที่สอบไม่ผ่านอย่างใดอย่างหนึ่ง สามารถเก็บผลการสอบที่สอบผ่านแล้วได้ไม่เกิน 2 ปี 

5.4. โสต ศอ นาสิกแพทย์ที่ปฏิบัติงานทางด้านนาสิกวิทยาและโรคภูมิแพ้ต่อเนื่องกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 

5 ปี  

สอบผ่านการประเมินโดยการสอบข้อเขียน และการสอบปากเปล่า ในกรณีที่สอบไม่ผ่านอย่างใด

อย่างหนึ่ง สามารถเก็บผลการประเมินที่สอบผ่านแล้วได้ไม่เกิน 2 ปี 

6. การสอบข้อเขียน 

6.1. มีจำนวน 80 ข้อ เป็นภาษาอังกฤษ 5 ตัวเลือก  

6.2. เกณฑ์ผ่าน ผู้สอบได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  

6.3. Table specification  

1. Cough/Nasal blockage/Nasal mass/ Rhinorrhea      

2. Facial pain           

3. Hyposmia and anosmia         

4. Olfactory and taste test         

5. Smell rehabilitation          

6. Allergic rhinitis (except medications)        

7. Antihistamines/ intranasal steroids/ decongestants      

8. Chronic rhinitis           

9. Skin prick test/ intradermal test/ endpoint titration skin test     

10. Allergen immunotherapy          

11. Acoustic rhinometry/ rhinomanometry       

12. Mucociliary function test         

13. Nasal provocation test/ serum specific IgE       

14. Nasal scraping/ nasal cytology/ cytokines assays      

15. Hypertrophy of nasal turbinate/ inferior turbinate reduction     

16. Deviated nasal septum/ septoplasty        
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17. Acute rhinosinusitis           

18. Chronic rhinosinusitis          

19. Antibiotics in sinus infection         

20. Nasal polyp           

21. Rhinosinusitis complication         

22. Fungal ball/ invasive fungal rhinosinusitis/ allergic fungal rhinosinusitis   

23. Cyst and mucocele of nose and PNS        

24. Fibrous dysplasia/ ossifying fibroma/Osteoma      

25. Sinonasal papilloma          

26. Choanal atresia          

27. Malignant neoplasm of the nose and paranasal sinus     

28. Skull base tumor - Esthesioneuroblastoma/ meningioma          

29. Sinus imagings           

30. Antral puncture/irrigation/ Caldwell-Luc operation/ sublabial approach   

31. Middle meatal antrostomy/ ethmoidectmy       

32. Sphenoidectomy          

33. Endoscopic frontal sinus surgery        

34. Complications of sinus surgery        

35. External sinus surgery          

36. Nasolacrimal duct obstruction/ endoscopic DCR      

37. CSF leak and repair (except complication of sinus surgery)     

38. Grave’s opthalmopathy/Exophthalmos/ orbital decompression    

39. Optic nerve lesion/ optic nerve decompression      

40. Endoscopic medial maxillectomy/ prelacrimal/ Denker’s approach    

41. Epistaxis/ JNA           

42. Sphenopalatine artery ligation        

43. Nasoseptal flap          

7. การสอบปากเปล่า 

7.1. กรรมการสอบประกอบด้วย อฝส. ทุกคน 

7.2. จัดสอบเป็น 3 ห้อง แต่ละห้องมีกรรมการ 2 คน   
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7.3. ผู้สอบเข้าสอบทุกห้อง ห้องละ 1 ข้อ 

7.4. เกณฑ์ผ่าน 

7.4.1.ในแต่ละห้องสอบ ผู้สอบได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จากกรรมการทั้ง 2 คน 

7.4.2.สอบผ่าน 2 ใน 3 ห้องสอบ 

7.4.3.ต้องไม่แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยที่สร้างผลเสียหายร้ายแรงต่อผู้ป่วยและ

วิชาชีพในองค์รวม 

8. ในกรณีที่สอบไม่ผ่านประเภทใดประเภทหนึ่งหรือทั้งสองประเภท จะพิจารณาให้มีการจัดสอบให้ระหว่างปี 
 

 

ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 

 

 
 

(รองศาสตราจารย์นายแพทย์ทรงกลด เอ่ียมจตุรภัทร) 

ประธานคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ เพ่ือประกาศนียบัตรในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมด้าน

นาสิกวิทยาและโรคภูมิแพ้ ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย 

     


