ประกาศ
ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์ แห่งประเทศไทย
การยื่นคาขอสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒบิ ัตรฯ สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
อนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า
และอนุสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยาการนอนหลับ
พ.ศ. 2562
ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562
--------------------------------ตามที่แพทยสภาได้ประกาศการยื่นคาขอสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาต่างๆ พ.ศ. 2562 เพื่อให้สอดคล้องกับขั้นตอนของแพทยสภา
ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์ แห่งประเทศไทย จึงกาหนดรายละเอียดการรับสมัครสอบฯ ดังนี้

สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
1. ผู้มีสิทธิสมัครสอบตามข้อ 1 เข้าไปกรอกข้อมูลในแบบคาขอสมัครสอบระหว่างวันที่ 18 มีนาคม ถึงวันที่
30 เมษายน 2562 ที่เว็บไซต์ “ศูนย์เวชบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย”
https://tmc.or.th/tcgme/Pages/SelectTier แล้วยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบและ
ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบจานวน 8,000.00 บาท (แปดพันบาทถ้วน) เป็นแคชเชียร์เช็ค
(ไม่รับเช็คส่วนตัว) สั่งจ่าย “ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์ แห่งประเทศไทย” ส่งภายในวันที่ 7
พฤษภาคม 2562 ที่
ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพระราม 4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
2. เอกสารที่ใช้ในการสมัครสอบ (สาหรับแพทยสภา)
พิมพ์แบบคาขอลงในกระดาษและลงลายมือชื่อให้เรียบร้อย พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการ
ขอขึ้นทะเบียนตามรายการต่อไปนี้
2.1 รูปถ่ายในระยะเวลา 1 ปี ขนาด 2 นิ้ว จานวน 2 รูป
2.2 สาเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ
2.3 สาเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ และนามสกุล (ถ้ามี)
2.4 สาเนาปริญญาบัตร พร้อมสาเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา
2.5 สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
2.6 สาเนาประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (ถ้ามี)

2.7 หนังสือรับรองฉบับจริง จากสถาบันฝึกอบรมว่าจะครบการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านปีสุดท้ายก่อน
วันสอบ ฉบับจริง พร้อมสาเนา 1 ฉบับ ได้แก่
o หนังสือรับรองจากสถาบันฝึกอบรมว่าได้ผ่านการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านครบตามเกณฑ์
หลักสูตรฯ หรือ
o หนังสือรับรองจากสถาบันฝึกอบรมว่ากาลังฝึกอบรมเป็นแพทย์ประจาบ้านในชั้นปีสุดท้าย
และจะฝึกอบรมครบตามเกณฑ์หลักสูตรก่อนวันสอบ หรือ
o หนังสือแสดงว่าได้รับการฝึกอบรมเป็นแพทย์ประจาบ้านสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยาจาก
ต่างประเทศครบถ้วนตามหลักสูตร (ไม่ต่ากว่า ๓ ปี) หรือ
o หนังสือรับรองว่าเป็นแพทย์ใช้ทุนที่ปฏิบัติงานเพื่อวุฒิบัตรเฉพาะสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
ในสถาบันฝึกอบรมมาครบ ๓ ปี ๖ เดือน หรือ
o หนังสือรับรองว่ากาลังเป็นแพทย์ใช้ทุนที่ปฏิบัติงานเพื่อวุฒิบัตรเฉพาะสาขาโสต ศอ นาสิก
วิทยา ในสถาบันฝึกอบรม และจะปฏิบัติงานครบ ๓ ปี ๖ เดือน ก่อนวันสอบ หรือ
o หนังสือรับรองว่าได้ปฏิบัติงานในสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา จากโรงพยาบาลในสังกัดของรัฐ
มาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี (กรณีสอบเพื่อหนังสืออนุมัติ)
3. สาหรับอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ
3.1 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สอบ
3.1.1 ได้ผ่านการสอบ Basic sciences
3.1.2 ได้ผ่านการสอบ Temporal bone dissection และผลการสอบได้ “S” (satisfactory)
3.1.3 สมัครสอบกับแพทยสภาเป็นที่เรียบร้อย
3.1.4 ส่งงานวิจัยทันกาหนดเวลาและนาเสนอผลงานตามเกณฑ์ที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและ
สอบฯ กาหนด
3.1.5 ทาหัตถการได้ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ราชวิทยาลัยฯ กาหนด และบันทึกลง surgical logbook
ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน และส่งรายงานหัตถการมา ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒
3.1.6 มีจดหมายรับรองจากสถาบันฝึกอบรมว่าผู้จะเข้าสอบมีความรู้ ความประพฤติ ผลการ
ปฏิบัติงานและเจตคติที่ดี เหมาะสมต่อการเข้าสอบ โดยสถาบันฝึกอบรมต้องส่งจดหมาย
รับรองดังกล่าวมา ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒
หากขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง จะไม่ได้รับการพิจารณาให้เข้าสอบเพื่อวุฒิบัตร/หนังสือ
อนุมัติฯ (แม้จะสมัครสอบกับแพทยสภาแล้วก็ตาม)
เอกสารสาหรับอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ (อฝส) ส่งไปที่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงวิลาภรณ์ ภักดีดินแดน
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
99/209 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
3.2 วิธีการสอบและเกณฑ์
3.2.1 การสอบเพื่อวุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติประกอบด้วยการสอบ ๒ ขั้นตอน
3.2.1.1 ขั้นตอนที่ ๑ ประกอบด้วย
(๑) การสอบ Basic sciences ที่จัดสอบขึ้นระหว่างการฝึกอบรม นามาคิดเป็นคะแนน
ร้อยละ ๕

(๒) การสอบการนาเสนอผลงานวิจัย (ในวันที่ ๒๑-๒๒ เมษายน ๒๕๖๒) นามาคิดเป็น
คะแนน ร้อยละ ๕
(๓) การสอบข้อเขียน ในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เป็นข้อสอบประเภทปรนัย ๕ ตัวเลือก
จานวน ๒๐๐ ข้อ โดยแบ่งเป็นสอบช่วงเช้า ๑๒๐ ข้อ และสอบช่วงบ่าย ๘๐ ข้อ นามา
คิดเป็นคะแนน ร้อยละ ๙๐
เกณฑ์ผ่านผู้สอบต้องทาคะแนนการสอบขั้นตอนที่ ๑ ได้คะแนนรวม ((๑)+(๒)+(๓)) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ จึงจะถือว่าสอบผ่าน และมีสิทธิ์สอบขั้นตอนที่ ๒ ต่อไป
3.2.1.2 ขั้นตอนที่ ๒
ผู้มีสิทธิ์สอบต้องสอบผ่านการสอบขั้นตอนที่ ๑
เป็นการสอบปากเปล่า โดยมีกรรมการสอบทั้งหมด ๑๒ คน แบ่งเป็น ๓ ห้องสอบ แต่ละห้อง
สอบจะมีกรรมการ ๔ คนซึ่งการสอบจะครอบคลุมเนื้อหาทางหู จมูก และศัลยกรรมศีรษะและคอ โดยเนื้อหา
การสอบจะเน้นการแก้ปัญหา (problem solving) และ ทักษะการทาหัตถการ (procedural skill)
เกณฑ์ผ่าน
(๑) ในแต่ละห้องสอบ ผู้สอบต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ จากกรรมการ ๓ ใน ๔ คน
(๒) ต้องสอบผ่าน ๒ ใน ๓ ห้องสอบ
(๓) ต้องไม่แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยที่สร้างผลเสียหายร้ายแรงต่อผู้ป่วย
และวิชาชีพในองค์รวม
กรณีกรรมการในห้องใดห้องหนึ่งพิจารณาแล้วว่าผู้สอบมีลักษณะเข้าข่ายดังกล่าว จะนาเข้าที่ประชุม
อนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ และหากกรรมการ ๙ ใน ๑๒ คน พิจารณาเห็นว่าผู้สอบมีแนวทางการ
ดูแลรักษาผู้ป่วยที่สร้างผลเสียหายร้ายแรงต่อผู้ป่วยทั้งระยะสั้นและระยะยาวจะพิจารณาให้สอบขั้นตอนที่
๒ ตกทันทีโดยคาตัดสินของอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ถือเป็นที่สุด
3.3 เกณฑ์ผ่านของการสอบเพื่อวุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติฯ
3.3.1 ผู้ที่จะได้รับวุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติฯ จะต้องสอบผ่านทั้งสองขั้นตอน
3.3.2 กรณีสอบไม่ผ่าน
(๑) กรณีสอบขั้นตอนที่ ๑ ไม่ผ่าน ให้ทาการสอบข้อเขียนและสอบปากเปล่าใหม่ในปีการ
ฝึกอบรมถัดไป
(๒) กรณีสอบขั้นตอนที่ ๑ ผ่าน แต่สอบขั้นตอนที่ ๒ ไม่ผ่าน ให้สอบเฉพาะขั้นตอนที ๒ ในปี
การฝึกอบรมถัดไป และหากสอบใหม่ยังไม่ผ่านอีก ต้องสอบข้อเขียนและสอบปากเปล่า
ใหม่ในปีการฝึกอบรมถัดไป

อนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า
1. ผู้มีสิทธิสมัครสอบตามข้อ 1 เข้าไปกรอกข้อมูลในแบบคาขอสมัครสอบระหว่างวันที่ 18 มีนาคม ถึงวันที่
30 เมษายน 2562 ที่เว็บไซต์ “ศูนย์เวชบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย”
https://tmc.or.th/tcgme/Pages/SelectTier แล้วยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบและ
ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบจานวน 8,000.00 บาท (แปดพันบาทถ้วน) เป็นแคชเชียร์เช็ค
(ไม่รับเช็คส่วนตัว) สั่งจ่าย “ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย” ส่งภายในวันที่ 7
พฤษภาคม 2562 ที่

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ภาคภูมิ สุปิยพันธุ์
ประธาน อฝส. อนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพระราม 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
ไม่มีการจัดสอบ

อนุสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยาการนอนหลับ
1. ผู้มีสิทธิสมัครสอบตามข้อ 1 เข้าไปกรอกข้อมูลในแบบคาขอสมัครสอบระหว่างวันที่ 18 มีนาคม ถึงวันที่
30 เมษายน 2562 ที่เว็บไซต์ “ศูนย์เวชบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย”
https://tmc.or.th/tcgme/Pages/SelectTier แล้วยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบและ
ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบจานวน 8,000.00 บาท (แปดพันบาทถ้วน) เป็นแคชเชียร์เช็ค
(ไม่รับเช็คส่วนตัว) สั่งจ่าย “ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย” ส่งภายในวันที่ 7
พฤษภาคม 2562 ที่
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ วิชญ์ บรรณหิรัญ
เลขานุการ อฝส. อนุสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยาการนอนหลับ
ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
คณะแพทยศาสตร์แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ตึกสยามินทร์ ชั้น 15 โรงพยาบาลศิริราช
2 ถ.วังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย 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 นาสิกวิทยาการนอนหลับ
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 18 มีนาคม 2562

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรพร รัตนาเอนกชัย
เลขาธิการราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย

