
ประกาศ 

ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย 
ที่ 4/2565 

เรื่อง 
ข้อก าหนดเกณฑ์การมีสิทธิสมัครสอบ และการประเมิน เพ่ือประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม  

ด้านโสตวิทยา โสตประสาทวิทยา ของราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์ แห่งประเทศไทย 
-------------------------------- 

 ตามที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลางฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน แพทยสภา ครั้งที่ 7 /2564                 
วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ได้เห็นชอบการเพ่ิมเกณฑ์คุณสมบัติผู้มีสิทธิสอบเพ่ือประกาศนียบัตรในวิชาชีพ                 
เวชกรรมด้านโสตวิทยา โสตประสาทวิทยา ของราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์ แห่งประเทศไทยแล้วนั้น 

   ราชวิทยาลัยโสตฯ จึงได้ก าหนดเกณฑ์คุณสมบัติผู้มีสิทธิสอบและเกณฑ์การสอบดังนี้  

1. โสต ศอ นาสิกแพทย์ที่ปฏิบัติงานเป็นอาจารย์แพทย์ในหน่วยโสตวิทยา โสตประสาทวิทยา ในสถาบัน
ฝึกอบรมแพทย์ประบ้านโสต ศอ นาสิกวิทยา อย่างน้อย 3 ปี หรือ 

2. โสต ศอ นาสิกแพทย์ที่ได้รับประกาศนียบัตร/ผ่านการฝึกอบรมด้านโสตวิทยา โสตประสาทวิทยา ที่มี
ระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 1 ปีจากสถาบันฝึกอบรมในประเทศ ก่อนหน้าปีการฝึกอบรม 2563 
หรือ 

3. โสต ศอ นาสิกแพทย์ที่ได้รับประกาศนียบัตร/ผ่านการฝึกอบรมด้านโสตวิทยา โสตประสาทวิทยา ที่มี
ระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 1 ปีจากสถาบันฝึกอบรมในต่างประเทศ หรือ 

4. โสต ศอ นาสิกแพทย์ที่ปฏิบัติงานทางด้านโสตวิทยา โสตประสาทวิทยา ต่อเนื่องกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 
ปี และ 
4.1. มีภาระงานด้านโสตวิทยา โสตประสาทวิทยา ตามเกณฑ์ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่พึงประสงค์ที่ก าหนดใน

เกณฑ์หลักสูตรเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรมด้านโสตวิทยา โสตประสาทวิทยา ในรอบ 5 ปี
ที่ผ่านมา ไม่น้อยกว่าภาระงานต่อจ านวนแพทย์ผู้เข้าฝึกอบรม 1 คนต่อปี 

4.2. เข้าร่วมประชุมวิชาการที่เกี่ยวข้องกับโรคเฉพาะในด้านโสตวิทยา โสตประสาทวิทยา ไม่น้อยกว่า                   
3 ครั้งในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา การนับจ านวนครั้งของการประชุม ให้ดูจาก  

4.2.1.เป็นการประชุมที่ชื่อการประชุมเกี่ยวข้องกับสาขาด้านนั้นๆ ที่มีเวลาการประชุมไม่น้อยกว่า        
1 วัน หรือในกรณีที่แต่ละครั้งมีเวลาประชุมไม่ถึง 1 วัน ให้นับจ านวนชั่วโมงที่ประชุมรวมกัน                 
6 ชั่วโมงเป็น 1 ครัง้ 

4.2.2.การประชุมที่ชื่อการประชุมไม่เกี่ยวข้องกับสาขาด้านโสตวิทยา โสตประสาทวิทยา โดยตรง แต่มี
ห้องประชุมแยกที่เกี่ยวข้องกับสาขาด้านโสตวิทยา โสตประสาทวิทยา ให้นับจ านวนชั่วโมงใน
ห้องประชุมแยกนั้นรวมกัน 6 ชั่วโมงเป็น 1 ครั้ง 



และก าหนดให้คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ เป็นผู้ก าหนดการประเมินให้เป็นไปตามเกณฑ์
หลักสูตรเพ่ือประกาศนียบัตรฯ ดังกล่าว อนุกรรมการฝึกอบรมและสอบประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม 
ด้านโสตวิทยา โสตประสาทวิทยา จึงขอก าหนดแนวปฏิบัติในเกณฑ์ที่รับรองโดยแพทยสภาทั้ง 4 ข้อดังนี้ 

1. โสต ศอ นาสิกแพทย์ที่ปฏิบัติงานเป็นอาจารย์แพทย์ในหน่วยโสตวิทยา โสตประสาทวิทยา ในสถาบัน
ฝึกอบรมแพทย์ประบ้านโสต ศอ นาสิกวิทยา อย่างน้อย 3 ปี  

 ในเกณฑ์ข้อนี้ขอให้มีการรับรองโดยหัวหน้าภาควิชา/ส่วนงาน 
2. โสต ศอ นาสิกแพทย์ที่ได้รับประกาศนียบัตร/ผ่านการฝึกอบรมด้านโสตวิทยา โสตประสาทวิทยา ที่มี

ระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 1 ปีจากสถาบันฝึกอบรมในประเทศ ก่อนหน้าปีการฝึกอบรม 2563  
 ในเกณฑ์ข้อนี้ขอให้แนบส าเนาใบประกาศนียบัตร/ผ่านการฝึกอบรมด้านโสตวิทยา โสต

ประสาทวิทยา พร้อมลงชื่อรับรองส าเนา ในกรณีที่ไม่มีใบประกาศนียบัตร ให้แนบหนังสือ
รับรองการฝึกอบรมจากหัวหน้าภาควิชา/ส่วนงาน ที่เข้ารับการอบรม 

3. โสต ศอ นาสิกแพทย์ที่ได้รับประกาศนียบัตร/ผ่านการฝึกอบรมด้านโสตวิทยา โสตประสาทวิทยา ที่มี
ระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 1 ปีจากสถาบันฝึกอบรมในต่างประเทศ  

 ในเกณฑ์ข้อนี้ขอให้แนบส าเนาใบประกาศนียบัตร/ผ่านการฝึกอบรมด้านโสตวิทยา โสต
ประสาทวิทยา พร้อมลงชื่อรับรองส าเนา ในกรณีที่ไม่มีใบประกาศนียบัตร ให้แนบหนังสือ
รับรองการฝึกอบรมจากหัวหน้าภาควิชา/ส่วนงาน ที่เข้ารับการอบรม 

4. โสต ศอ นาสิกแพทย์ที่ปฏิบัติงานทางด้านโสตวิทยา โสตประสาทวิทยา ต่อเนื่องกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า      
5 ปี  

 ในเกณฑ์ข้อนี้ขอให้แนบใบรับรองจากหัวหน้าภาควิชา/ส่วนงานว่ามีการปฏิบัติงานต่อเนื่อง
จริงไม่น้อยกว่า 5 ปีย้อนหลังก่อนปีการขอสมัครสอบ 

4.1. มีภาระงานด้านโสตวิทยา โสตประสาทวิทยา ตามเกณฑ์ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่พึงประสงค์ที่ก าหนดใน
เกณฑ์หลักสูตรเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรมด้านโสตวิทยา โสตประสาทวิทยา ในรอบ 5 ปี
ที่ผ่านมา ไม่น้อยกว่าภาระงานต่อจ านวนแพทย์ผู้เข้าฝึกอบรม 1 คนต่อปี 

 ในเกณฑ์ข้อนี้ ให้แนบหนังสือรับรองจากหัวหน้าภาควิชา/ส่วนงานว่า 
4.1.1. เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบสูงในขณะปฏิบัติงาน 
4.1.2. ตรวจผู้ป่วยนอกโสตวิทยา โสตประสาทวิทยา เฉลี่ย 20 รายต่อเดือน หรือ 240 รายต่อปี 

ติดต่อกัน 5 ปี 
4.1.3. ผ่าตัดทางโสตวิทยา และโสตประสาทวิทยา เฉลี่ย 4 รายต่อเดือน หรือ 48 รายต่อปี ติดต่อกัน 

5 ปี 
4.1.4. สามารถส่งตรวจและแปลผลเหล่านี้ได ้

4.1.4.1. Pure tone and speech audiometry จ านวนเฉลี่ย 30 รายต่อปี 
                     ติดต่อกัน 5 ปี 
4.1.4.2. Acoustic impedance หรือ Facial nerve tests - topographic and  
                     electrical tests จ านวนเฉลี่ย 15 รายต่อปี ติดต่อกัน 5 ปี 
4.1.4.3. Otoacoustic emissions จ านวนเฉลี่ย 15 รายต่อปี ติดต่อกัน 5 ปี 
4.1.4.4. Hearing aids fitting จ านวนเฉลี่ย 6 ครั้งต่อปี ติดต่อกัน 5 ปี 



4.1.5. สามารถผ่าตัดหรือท าหัตถการเหล่านี้ได้ด้วยตนเอง 
4.1.5.1. Intratympanic injection จ านวนเฉลี่ย 12 ครั้งต่อปี ติดต่อกัน 5 ปี 
4.1.5.2. Vestibular rehabilitation หรือ canalith repositioning procedure  
                     จ านวนเฉลี่ย 16 ครั้งต่อปี ติดต่อกัน 5 ปี 
4.1.5.3. Tympanoplasty จ านวนเฉลี่ย 8 รายต่อปี ติดต่อกัน 5 ปี 
4.1.5.4. Mastoidectomy จ านวนเฉลี่ย 4 รายต่อปี ติดต่อกัน 5 ปี 

4.2. เข้าร่วมประชุมวิชาการที่เกี่ยวข้องกับโรคเฉพาะในด้านโสตวิทยา โสตประสาทวิทยา ไม่น้อยกว่า                   
3 ครั้งในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา การนับจ านวนครั้งของการประชุม ให้ดูจาก  

4.2.1.เป็นการประชุมที่ชื่อการประชุมเกี่ยวข้องกับสาขาด้านนั้นๆ ที่มีเวลาการประชุมไม่น้อยกว่า         
1 วัน หรือในกรณีที่แต่ละครั้งมีเวลาประชุมไม่ถึง 1 วัน ให้นับจ านวนชั่วโมงที่ประชุมรวมกัน               
6 ชั่วโมงเป็น 1 ครั้ง 

4.2.2.การประชุมที่ชื่อการประชุมไม่เกี่ยวข้องกับสาขาด้านโสตวิทยา โสตประสาทวิทยา โดยตรง แต่มี
ห้องประชุมแยกที่เกี่ยวข้องกับสาขาด้านโสตวิทยา โสตประสาทวิทยา ให้นับจ านวนชั่วโมงใน
ห้องประชุมแยกนั้นรวมกัน 6 ชั่วโมงเป็น 1 ครั้ง 
 ในเกณฑ์ข้อนี้ ให้แนบหลักฐานการลงทะเบียนเข้าประชุม และก าหนดการของงานประชุม 

โดยผู้มีสิทธิเกณฑ์ข้อ 1-4 ให้ประเมิน โดยการสอบข้อเขียนและปากเปล่าร่วมกับแพทย์ผู้ฝึกอบรม
ประกาศนียบัตรฯ 

 

     ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 12 มกราคม 2565 เป็นต้นไป 

 

       (รองศาสตราจารย์นายแพทย์สงวนศักดิ์  ธนาวิรัตนานิจ) 
             ประธานราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย 

 


