
ประกาศ 
ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์ แห่งประเทศไทย 

ที่ 5/2565 
เรื่อง 

ข้อก าหนดเกณฑ์การมีสิทธิสมัครสอบเพ่ือประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ด้านนาสิกวิทยาและโรคภูมิแพ้ 
ของราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์ แห่งประเทศไทย 

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

 ตามที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลางฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน แพทยสภา ครั้งที่ 7/2564                 
วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ได้เห็นชอบการเพ่ิมเกณฑ์คุณสมบัติผู้มีสิทธิสอบเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพ                 
เวชกรรมด้านนาสิกวิทยาและโรคภูมิแพ้ ของราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์ แห่งประเทศไทย  

   ราชวิทยาลัยโสตฯ จึงได้ก าหนดเกณฑ์คุณสมบัติผู้มีสิทธิสอบและเกณฑ์การสอบดังนี้ 

1. โสต ศอ นาสิกแพทย์ที่ปฏิบัติงานเป็นอาจารย์แพทย์ในหน่วยนาสิกวิทยาและโรคภูมิแพ้ ในสถาบัน
ฝึกอบรมแพทย์ประบ้านโสต ศอ นาสิกวิทยา อย่างน้อย 3 ปี หรือ 

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

3. โสต ศอ นาสิกแพทย์ที่ได้รับประกาศนียบัตร/ผ่านการฝึกอบรมด้านนาสิกวิทยาและโรคภูมิแพ้ ที่มี
ระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 1 ปีจากสถาบันฝึกอบรมในต่างประเทศ หรือ 

4. โสต ศอ นาสิกแพทย์ที่ปฏิบัติงานทางด้านนาสิกวิทยาและโรคภูมิแพ้ต่อเนื่องกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี 
และ 
4.1. มีภาระงานด้านนาสิกวิทยาและโรคภูมิแพ้ตามเกณฑ์ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่พึงประสงค์ที่ก าหนดใน

เกณฑ์หลักสูตรเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรมด้านนาสิกวิทยาและโรคภูมิแพ้ ในรอบ 5 ปีที่
ผ่านมา ไม่น้อยกว่าภาระงานต่อจ านวนแพทย์ผู้เข้าฝึกอบรม 1 คนต่อปี 

4.2. เข้าร่วมประชุมวิชาการที่เก่ียวข้องกับโรคเฉพาะในด้านนาสิกวิทยาและโรคภูมิแพ้ไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง
ในรอบ 5 ปีทีผ่่านมา การนับจ านวนครั้งของการประชุม ให้ดูจาก  

4.2.1.เป็นการประชุมที่ชื่อการประชุมเก่ียวข้องกับสาขาด้านนั้นๆ ที่มีเวลาการประชุมไม่น้อยกว่า 1 
วัน หรือในกรณีที่แต่ละครั้งมีเวลาประชุมไม่ถึง 1 วัน ให้นับจ านวนชั่วโมงท่ีประชุมรวมกัน    6 
ชั่วโมงเป็น 1 ครัง้ 

4.2.2.การประชุมที่ชื่อการประชุมไม่เกี่ยวข้องกับสาขาด้านนาสิกวิทยาและโรคภูมิแพ้โดยตรง แต่มี
ห้องประชุมแยกท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาด้านนาสิกวิทยาและโรคภูมิแพ้ ให้นับจ านวนชั่วโมงในห้อง
ประชุมแยกนั้นรวมกัน 6 ชั่วโมงเป็น 1 ครั้ง 



และก าหนดให้คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ เป็นผู้ก าหนดการประเมินให้เป็นไปตามเกณฑ์
หลักสูตรเพื่อประกาศนียบัตรฯ ดังกล่าว อนุกรรมการฝึกอบรมและสอบประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม 
ด้านนาสิกวิทยาและโรคภูมิแพ้  จึงขอก าหนดแนวปฏิบัติในเกณฑ์ที่รับรองโดยแพทยสภาทั้ง 4 ข้อดังนี้ 

1. โสต ศอ นาสิกแพทย์ที่ปฏิบัติงานเป็นอาจารย์แพทย์ในหน่วยนาสิกวิทยาและโรคภูมิแพ้ ในสถาบัน
ฝึกอบรมแพทย์ประบ้านโสต ศอ นาสิกวิทยา อย่างน้อย 3 ปี  

ในเกณฑ์ข้อนี้ขอให้มีการรับรองโดยหัวหน้าภาควิชา/ส่วนงาน 
●  วิธีการประเมิน ให้ประเมินโดยการสอบปากเปล่า 

2. โสต ศอ นาสิกแพทย์ที่ได้รับประกาศนียบัตร/ผ่านการฝึกอบรมด้านนาสิกวิทยาและโรคภูมิแพ้ ที่มี
ระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 1 ปีจากสถาบันฝึกอบรมในประเทศ ก่อนหน้าปีการฝึกอบรม 2563  

ในเกณฑ์ข้อนี้ขอให้แนบส าเนาใบประกาศนียบัตร/ผ่านการฝึกอบรมด้านนาสิกวิทยาและโรคภูมิแพ้ 
พร้อมลงชื่อรับรองส าเนา ในกรณีที่ส าเนาใบประกาศนียบัตร/ผ่านการฝึกอบรมนั้นไม่ได้ระบุระยะเวลาที่
ฝึกอบรม ให้แนบหนังสือรับรองระยะเวลาที่ฝึกอบรมเพ่ิมเติมจากหัวหน้าภาควิชา/ส่วนงาน 

●  วิธีการประเมิน ให้ประเมินโดยการสอบปากเปล่า 
3. โสต ศอ นาสิกแพทย์ที่ได้รับประกาศนียบัตร/ผ่านการฝึกอบรมด้านนาสิกวิทยาและโรคภูมิแพ้ ที่มี

ระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 1 ปีจากสถาบันฝึกอบรมในต่างประเทศ  
ในเกณฑ์ข้อนี้ขอให้แนบส าเนาใบประกาศนียบัตร/ผ่านการฝึกอบรมด้านนาสิกวิทยาและโรคภูมิแพ้ 

พร้อมลงชื่อรับรองส าเนา ในกรณีที่ส าเนาใบประกาศนียบัตร/ผ่านการฝึกอบรมนั้นไม่ได้ระบุระยะเวลาที่
ฝึกอบรม ให้แนบหนังสือรับรองระยะเวลาที่ฝึกอบรมเพ่ิมเติมจากหัวหน้าภาควิชา/ส่วนงาน 

●  วิธีการประเมิน ให้ประเมินโดยการสอบปากเปล่าในกรณีท่ีเป็น Clinical fellow และให้ประเมิน
โดยการสอบข้อเขียนและการสอบปากเปล่าในกรณีที่เป็น research /visiting  fellow  

4. โสต ศอ นาสิกแพทย์ที่ปฏิบัติงานทางด้านนาสิกวิทยาและโรคภูมิแพ้ต่อเนื่องกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี  
ในเกณฑ์ข้อนี้ขอให้แนบใบรับรองจากหัวหน้าภาควิชา/ส่วนงาน ว่ามีการปฏิบัติงานต่อเนื่องจริงไม่

น้อยกว่า 5 ปีย้อนหลังก่อนปีการสมัครสอบ 
●  วิธีการประเมิน ให้ประเมินโดยการสอบข้อเขียน และการสอบปากเปล่า  

4.1. มีภาระงานด้านนาสิกวิทยาและโรคภูมิแพ้ตามเกณฑ์ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่พึงประสงค์ที่ก าหนดใน
เกณฑ์หลักสูตรเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรมด้านนาสิกวิทยาและโรคภูมิแพ้ ในรอบ 5 ปีที่
ผ่านมา ไม่น้อยกว่าภาระงานต่อจ านวนแพทย์ผู้เข้าฝึกอบรม 1 คนต่อปี 

ในเกณฑ์ข้อนี้ ให้แนบหนังสือรับรองจากหัวหน้าภาควิชา/ส่วนงาน ว่า 
4.1.1.มีการตรวจรักษาผู้ป่วยด้านนาสิกวิทยาและโรคภูมิแพ้โดยรวมแบบผู้ป่วยนอก และ

ผู้ป่วยผ่าตัด ไม่ต่ ากว่า 200 ราย/ปี และ 20 ราย/ปี ตามล าดับ เป็นเวลาย้อนหลังจาก
ปีที่สมัครสอบไม่ต่ ากว่า 5 ปีติดต่อกัน 

4.1.2. มีการตรวจ skin prick test ไม่ต่ ากว่า 10 ราย/ปี เป็นเวลาย้อนหลังจากปีที่สมัคร
สอบไม่ต่ ากว่า 5 ปีติดต่อกัน 

4.1.3.มีการผ่าตัด septoplasty ไม่ต่ ากว่า 5 ราย/ปี เป็นเวลาย้อนหลังจากปีที่สมัครสอบไม่
ต่ ากว่า 5 ปีติดตอ่กัน 

4.1.4.มีการผ่าตัด full-house FESS (combination of endoscopic middle meatal 
antrostomy, endoscopic ethmoidectomy, endoscopic sphenoidectomy, 



and endoscopic frontal sinus surgery (Draf I, IIa, IIb, III) ไม่ต่ ากว่า 10 ราย/ปี 
เป็นเวลาย้อนหลังจากปีที่สมัครสอบไม่ต่ ากว่า 5 ปีติดต่อกัน 

4.2. เข้าร่วมประชุมวิชาการที่เก่ียวข้องกับโรคเฉพาะในด้านนาสิกวิทยาและโรคภูมิแพ้ไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง
ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา การนับจ านวนครั้งของการประชุม ให้ดูจาก  

4.2.1.เป็นการประชุมที่ชื่อการประชุมเก่ียวข้องกับสาขาด้านนั้นๆ ที่มีเวลาการประชุมไม่น้อย
กว่า 1 วัน หรือในกรณีที่แต่ละครั้งมีเวลาประชุมไม่ถึง 1 วัน ให้นับจ านวนชั่วโมงท่ี
ประชุมรวมกัน 6 ชั่วโมงเป็น 1 ครั้ง 

4.2.2.การประชุมที่ชื่อการประชุมไม่เกี่ยวข้องกับสาขาด้านนาสิกวิทยาและโรคภูมิแพ้โดยตรง 
แต่มีห้องประชุมแยกท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาด้านนาสิกวิทยาและโรคภูมิแพ้ ให้นับจ านวน
ชั่วโมงในห้องประชุมแยกนั้นรวมกัน 6 ชั่วโมงเป็น 1 ครั้ง 

ในเกณฑ์ข้อ 4.2.1 และ 4.2.2 ให้แนบหลักฐานการลงทะเบียนเข้าประชุม และก าหนดการ
ของงานประชุม 

 

   ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 12 มกราคม 2565 เป็นต้นไป 

 

 

       (รองศาสตราจารย์นายแพทย์สงวนศักดิ์  ธนาวิรัตนานิจ) 
             ประธานราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย 

 

 

 

 


