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เกณฑ์หลกัสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาํบ้านต่อยอด 

เพ่ือวุฒิบัตร แสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม 

อนุสาขาอายุรศาสตร์การนอนหลบั  

ราชวทิยาลยัอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย 

พ.ศ. 2561 

  

1. เกณฑ์หลกัสูตรการฝึกอบรม 

1.1 ช่ือหลกัสูตร 

(ภาษาไทย)           หลกัสูตรการฝึกอบรม แพทยป์ระจาํบา้นต่อยอด เพ่ือวฒิุบตัรแสดงความรู้ความชาํนาญ

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขาอายรุศาสตร์การนอนหลบั  

(ภาษาองักฤษ)       Fellowship Training in Sleep Medicine  

 

1.2 ช่ือวุฒิบัตร 

ช่ือเตม็ 

(ภาษาไทย)  วฒิุบตัรเพ่ือแสดงความรู้ความชาํนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  

   อนุสาขาอายรุศาสตร์การนอนหลบั  

(ภาษาองักฤษ) Diplomate of the Thai Subspecialty Board of Sleep Medicine  

ช่ือยอ่ 

(ภาษาไทย)  ว.ว. อนุสาขา อายรุศาสตร์การนอนหลบั  

(ภาษาองักฤษ) Dip. Thai Subspecialty Board of Sleep Medicine  

          คาํแสดงวุฒิการฝึกอบรมท้ายช่ือ 

          (ภาษาไทย)              วว. อนุสาขาอายรุศาสตร์การนอนหลบั  

          (ภาษาองักฤษ)          Dip, Thai Subspecialty Board of Sleep Medicine 

 

1.3 หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ 

ราชวิทยาลยัอายรุแพทยแ์ห่งประเทศไทย 

   

1.4 หลกัการและเหตุผลของหลกัสูตร 

                   การนอนหลบัเป็นกิจกรรมสาํคญัของมนุษยใ์นทุกวยั  ความผดิปกติและ โรคจากการ นอนหลบั

ส่งผลต่อสุขภาพโดยรวม เป็นสาเหตุสาํคญัสาเหตุหน่ึงของการสูญเสียทรัพยากรในการดูแลรักษา  โดยเฉพาะ โรค

ทางระบบหวัใจและหลอดเลือด โรค ทางระบบประสาท และโรคทางจิตเวช  อีกทั้งส่งผลใหเ้กิดการสูญเสีย

ทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรอ่ืน เช่น อุบติัเหตุจากการขนส่งสาธารณะ หรือการควบคุมเคร่ืองยนตข์นาดใหญ่ 

เป็นตน้   

                 ดงันั้น จึงมีความจาํเป็นสาํหรับการฝึกอบรมแพทยท่ี์สนใจฝึกอบรมเพ่ิมเติม ใหมี้ความรู้

ความสามารถในการใหก้ารวินิจฉยัโรคใหไ้ดต้ั้งแต่ระยะแรก  วางแผนการดูแลรักษาท่ีเหมาะสม  ติดตามเฝ้าระวงั
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ภาวะแทรกซอ้นและการดาํเนินโรค วางแผนป้องกนัและส่งเสริมสุขภาพ รวมถึงการใหค้าํปรึกษาแนะนาํสาํหรับ

แพทยท์ัว่ไป  ท่ีใหก้ารดูแลรักษาในขั้นตน้ นอกจากน้ีแพทยท่ี์ผา่นการฝึกอบรมแลว้จะเป็นกาํลงัสาํคญัในการ

พฒันางานวิจยัเพ่ือขยายองคค์วามรู้ทางดา้นโรคจากการนอนหลบัต่อไปในอนาคต 

          อน่ึงการเปิดการฝึกอบรมน้ีจะเป็นการพฒันาบุคลากรทางการแพทยข์องไทยใหท้ดัเทียม

ความกา้วหนา้ของนานาชาติ และเสริมสร้างเครือข่ายประชาคมอาเซียนอีกดว้ย 

  

1.5 กาํหนดการเปิดการฝึกอบรม 

เร่ิมตน้การฝึกอบรมในวนัท่ี 1 กรกฎาคม ปีการศึกษา 2561 

 

1.6 อาจารย์แพทย์ผู้ให้การฝึกอบรม 

สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งมีอาจารยแ์พทย์ ท่ีเป็นสมาชิกราชวิทยาลยัอายรุแพทยฯ์  ซ่ึงไดรั้บหนงัสืออนุมติั  

หรือวฒิุบตัรอนุสาขา อายรุศาสตร์การนอนหลบั จากแพทยสภา หรือ ไดรั้บการศึกษาจากต่างประเทศในดา้น

อายรุศาสตร์การนอนหลบั หรือปฏิบติังานดา้นโรคจากการ นอนหลบัมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี   และสถาบนัฝึกอบรม

จะตอ้งจดัอาจารยแ์พทยผ์ูฝึ้กอบรมแบบเตม็เวลาอยา่งนอ้ย 2 คน หากจาํนวนอาจารยแ์พทยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมเตม็เวลา

ไม่พอ อาจจดัใหมี้อาจารยแ์พทยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมแบบไม่เตม็เวลา แต่จะตอ้งมีอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมเตม็เวลาไม่

นอ้ยกวา่ร้อยละ  50 ของจาํนวนอาจารยแ์พทยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมทั้งหม ด นัน่คือจาํนวนอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม           

แบบไม่เตม็เวลาจะตอ้งไม่มากกวา่จาํนวนอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมแบบเตม็เวลาท่ีมีอยู ่

 ในกรณีท่ีหลกัสูตรการฝึกอบรมเป็นแบบท่ีมีสถาบนัร่วมฝึกอบรม  หรือมีสถาบนัฝึกอบรมสมทบ  ใหอ้นุโลม

ใชห้ลกัเกณฑท่ี์กาํหนดดงักล่าว  สาํหรับการกาํหนดจาํนวนอาจารยใ์นแต่ละสถาบนัฝึกอบรม  โดยทอนเป็นสดัส่วน

ตามเวลาท่ีสถาบนัฝึกอบรมนั้น มีส่วนร่วมในการฝึกอบรม 

 ผู้ฝึกอบรมแบบเตม็เวลา หมายถึง ขา้ราชการ  พนกังานมหาวิทยาลยั  ลูกจา้งประจาํรวมทั้งอาจารยเ์กษียณอายุ

ราชการปฏิบติังานในโรงพยาบาล  คณะแพทยศ์าสตร์หรือหน่วยงานท่ีปฏิบติังานเตม็เวลา   และไดรั้บเงินเดือน         

ในอตัราเตม็เวลา 

 ผู้ฝึกอบรมแบบบางเวลา แบ่งเป็น  2 ประเภท 

 ก.  พนกังานมหาวิทยาลยั  หรือ  ลูกจา้งประเภทบางเวลาอยา่งนอ้ยคร่ึงเวลา  และไดรั้บเงินเดือน                    

ตามสดัส่วนงาน ใหน้บัเวลาปฏิบติังานตามสญัญาจา้ง 

 ข.  ผูท่ี้ปฏิบติังานอยูท่ี่สถาบนัอ่ืน  แผนกอ่ืน หรืออาจารยเ์กษียณอายมุาช่วยสอนบางเวลา  โดยไม่ไดมี้สญัญา

จา้งจากหน่วยงาน  หรือปฏิบติังานนอ้ยกวา่คร่ึงเวลา  ใหคิ้ดเวลาปฏิบติังานเฉพาะท่ีมาปฏิบติังานสาํหรับการเรียน    

การสอนแพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดอนุสาขา อายรุศาสตร์การนอนหลบั  ไม่นบัเวลาท่ีมาทาํงานวิจยั  งานบริการ  เช่น 

ตรวจผูป่้วย  หรือทาํหตัถการ  โดยไม่เก่ียวขอ้งกบัแพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดอนุสาขา อายรุ ศาสตร์การ นอนหลบั 

รวมทั้งไม่นบัเวลาท่ีมาสอนนกัศึกษา/นิสิตแพทย ์และแพทยป์ระจาํบา้น 

ผูฝึ้กอบรมวฒิุบตัรฯ  ในระดบัเดียวกนัใชศ้กัยภาพได้  35 ชัว่โมง  ต่อสปัดาห์ใน  1 สาขาวิชา   แต่ถา้

ฝึกอบรมมากกวา่  2 สาขาวิชา ตอ้งแบ่งศกัยภาพเป็น  2 สาขาวิชา โดยคิดสาขาวิชาหลกัไม่นอ้ยกวา่คร่ึงหน่ึง 

 

1.7 จาํนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
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 กาํหนดให ้สถาบนัฝึกอบรมรับผูเ้ขา้ฝึกอบรมไดใ้นสดัส่วนปีละ  ชั้นละ 1 คน ต่ออาจารยแ์พทยผ์ูฝึ้กอบรม 

2 คน  รวมทั้งตอ้งมีงานบริการขั้นตํ่าตามท่ีกาํหนดดงัตารางต่อไปน้ี   

 

จาํนวนผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมปีละ ชั้นละ (คน) 1 2 3 4 5 

จาํนวนแพทยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม (คน) 2 3 4 5 6 

จาํนวนผูป่้วยนอกโรคจากการนอนหลบั (คร้ัง/ปี) 250 350 450 550 650 

จาํนวนผูป่้วยในโรคจากการนอนหลบั (คร้ัง/ปี) 20 30 40 50 60 

จาํนวนการตรวจ Polysomnography (คร้ัง/ปี) 100 200 300 400 500 

 

UหมายเหตุU จาํนวนการตรวจ polysomnography รวมการตรวจเพ่ือการวินิจฉยั การปรับเคร่ืองช่วยหายใจ CPAP, BPAP, 

home ventilators การตรวจ Multiple Sleep Latency Test (MSLT) และการตรวจ Maintenance of Wakefulness Test 

(MWT) 

หากสถาบนัฝึกอบรมใดมีสถานภาพเป็นสถาบนัร่วมฝึกอบรมหรือสถาบนัฝึกอบรมสมทบใหก้บัหลาย

หลกัสูตรในสาขาเดียวกนั จาํนวนผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมท่ีจะปฏิบติังานในสถาบนัฝึกอบรมแห่งนั้นในเวลาหน่ึงๆ  

จะตอ้งไม่เกินศกัยภาพของสถาบนัฝึกอบรมนั้น 

 

1.8 คุณสมบัตขิองผู้เข้ารับการฝึกอบรม  

ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมจะตอ้งเป็นผูท่ี้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมแลว้ และตอ้งมีคุณสมบติั

อยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

1.8.1  เป็นผูไ้ดรั้บวฒิุบตัร หรือ หนงัสืออนุมติับตัรสาขาอายรุศาสตร์ทัว่ไป หรือสาขาวิชาประสาทวิทยา 

1.8.2  ขณะยื่นใบสมคัรเขา้รับการฝึกอบรม ผูส้มคัร ตอ้งเป็นแพทยป์ระจาํบา้นปีสุดทา้ยในการฝึกอบรม

เพ่ือวฒิุบตัร สาขาอายรุศาสตร์ทัว่ไป หรือสาขาวิชาประสาทวิทยา 

1.8.3  ขณะยืน่ใบสมคัรเขา้รับการฝึกอบรม ผูส้มคัรเป็นผูมี้สิทธิสอบเพ่ือวฒิุบตัร  หรือหนงัสืออนุมติั  

สาขาอายรุศาสตร์ทัว่ไป หรือสาขาวิชาประสาทวิทยา 

 

1.9 จาํนวนปีการศึกษา 

หลกัสูตรการฝึกอบรมมีระยะเวลา 2 ปี แบ่งเป็น  

1. หลกัสูตรกลาง  (เวชศาสตร์การนอนหลบัทัว่ไป) โดยเรียนร่วมกนัในอนุสาขาต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัดา้น

การนอนหลบัของ ราชวิทยาลยัอายรุแพทยแ์ห่งประเทศไทย ราชวิทยาลยักมุารแพทยแ์ห่งประเทศไทย ราช

วิทยาลยัจิตแพทยแ์ห่งประเทศไทย และ ราชวิทยาลยัโสต ศอ นาสิกแพทยแ์ห่งประเทศไทย ระยะเวลา 6 เดือน 

2. หลกัสูตรเฉพาะของราชวิทยาลยัอายรุแพทยแ์ห่งประเทศไทย  ในสถาบนัฝึกอบรมท่ีไดรั้บการรับรอง

จากราชวิทยาลยัฯ และแพทยสภา ระยะเวลา 18 เดือน 

 

1.10  วตัถุประสงค์ 



 

 4 

เม่ือส้ินสุดการฝึกอบรมเพ่ือเป็นผูมี้ความรู้ความชาํนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขา

อายรุศาสตร์การนอนหลบั 

ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมสามารถปฏิบติังานดา้นอนุสาขาอายรุศาสตร์การนอนหลบั ไดด้ว้ยตนเองอยา่งมี

ประสิทธิภาพ ในโรงพยาบาล สถาบนัการศึกษาหรือสถาบนัอ่ืน โดยมีความรู้ความสามารถและคุณสมบติั 

ดงัน้ี 

1.10.1   ดาํเนินการตามขั้นตอนอยา่งถูกตอ้งเพ่ือการวินิจฉยัโรคจากการนอนหลบัได ้

1.10.2   ใหก้ารรักษาผูป่้วยโรคจากการนอนหลบั รวมทั้งการป้องกนัและแกไ้ขภาวะแทรกซอ้นต่าง  ๆ

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

1.10.3   สอน ให้คาํปรึกษา  และคาํแนะนาํเก่ียวกบัปัญหาโรคจากการ นอนหลบั รวมทั้งการส่งเสริม

สุขภาพและป้องกนัโรค แก่แพทย์   พยาบาล  บุคลากรทางสาธารณสุข  นกัศึกษา  และ

ประชาชน ไดเ้ป็นอยา่งดี 

1.10.4    ประสานงาน และส่ือสารกบับุคลากรทุกระดบั ทางดา้นวิชาการและดา้นบริหารอยา่งมี

ประสิทธิภาพ และใชท้รัพยากรสุขภาพอยา่งเหมาะสม 

1.10.5 ทาํวิจยัไดอ้ยา่งถูกตอ้งทั้งหลกัการและวิธีการ และสามารถวิเคราะห์ผลงานวิจยัและนาํผลมา

ประยกุตใ์ชใ้นการป้องกนัและรักษาโรคได ้

1.10.6    แสดงออกซ่ึงคุณธรรม  จริยธรรม และเจตคติอนัดีต่อผูป่้วย  ญาติผูป่้วย  เพ่ือนร่วมวิชาชีพ    

เพ่ือนร่วมงาน  ชุมชน และสงัคม 

 

1.11  เน้ือหาสังเขปของหลกัสูตรการฝึกอบรมที่ต้องรู้  

1.11.1 ความรู้พืน้ฐาน 

• Normal sleep and variants 

- Basic science of sleep  

- Sleep-dream-wake mechanism  

- Neurophysiology/Neuroanatomy 

- Chronobiology 

- Sleep at different ages/stages of human life 

- Effects of sleep deprivation 

- Sleep behaviors and cognition 

- Anatomy of upper airway 

• Organ system physiology in sleep 

- Neurological system 

- Respiratory system 

- Other systems 

• Electroencephalography (EEG) 

- Basic sleep EEG 

- Common abnormal EEG 
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• Sleep evaluation 

- Sleep history and physical examination 

• Pharmacology 

- Basic sleep-wake pharmacology 

- Drugs/agents affecting sleep and wakefulness 

• Respiratory care and respiratory support 

- Respiratory care  

- Continuous positive airway pressure  

- Non-invasive ventilation   

  

1.11.2 โรคหรือความผดิปกตทิี่สําคัญ 

ผูเ้ขา้ฝึกอบรมตอ้งมีประสบการณ์ดูแลผูป่้วยโดยตรง หรือมีโอกาสร่วมดูแล หรือร่วมฟังการอภิปราย

ผูป่้วย หรือบรรยายเก่ียวกบัโรคความผดิปกติจากการนอนหลบั ตามรายละเอียด ดงัน้ี 

• Insomnia 

- Chronic insomnia disorders 

- Short term insomnia disorders 

- Other insomnia disorders 

- Isolate symptoms and normal variants 

 Excessive time in bed 

 Short sleeper 

• Sleep related breathing disorders 

- Obstructive sleep apnea disorders 

- Obstructive sleep apnea disorders, adult 

- Obstructive sleep apnea disorders, pediatric 

• Central sleep apnea syndromes 

- Central sleep apnea with Cheyne-Stokes breathing  

- Central sleep apnea due to a medical disorder without Cheyne-Stokes 

breathing  

- Central sleep apnea due to High-Altitude Periodic Breathing  

- Central sleep apnea due to Medication or Substance  

- Primary central sleep apnea 

- Primary central sleep apnea of infancy  

- Primary central sleep apnea of prematurity 

- Treatment-emergent central sleep apnea 

• Sleep related hypoventilation disorders 

- Obesity hypoventilation Syndrome 
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- Congenital central alveolar hypoventilation syndrome 

- Late-onset central hypoventilation with hypothalamic dysfunction 

- Idiopathic central alveolar hypoventilation 

- Sleep related hypoventilation due to a medication or substance 

- Sleep related hypoventilation due to a medical disorder 

• Sleep related hypoxemia disorders 

- Sleep Related Hypoxemia 

• Isolated Symptoms and Normal Variants 

- Snoring 

- Catathrenia 

• Central disorders of hypersomnolence 

- Narcolepsy type 1 

- Narcolepsy type 2 

- Idiopathic hypersomnia  

• Kleine-Levin Syndrome 

• Hypersomnia due to medical disorder 

• Hypersomnia due to a medication or substance  

• Hypersomnia associated with a psychiatric disorder 

• Insufficient sleep syndrome 

• Insolated symptoms and variants 

- Long sleeper 

• Circadian rhythm sleep-wake disorders 

- Delayed sleep wake phase disorder   

- Advanced sleep wake phase disorder   

- Irregular sleep-wake rhythm disorder 

- Non-24-hour sleep-wake rhythm disorder  

- Shift work disorder 

- Jet lag disorder 

- Circadian sleep wake disorder not otherwise specified (NOS) 

• Parasomnias 

- NREM-related parasomnias  

 Disorder of arousal (from NREM sleep) 

 Confusional arousals  

 Sleepwalking  

 Sleep terrors 

 Sleep related eating disorder 
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• REM-related parasomnias  

- REM sleep Behavior Disorder 

- Recurrent isolated sleep paralysis  

- Nightmare disorder 

• Other parasomnias  

- Exploding head syndrome 

- Sleep related hallucinations  

- Sleep enuresis  

- Parasomnia due to a medical disorder 

- Parasomnia due to a medication or substance  

- Parasomnia, unspecified  

• Isolated Symptoms and Normal Variants 

- Sleep talking 

• Sleep-related movement disorders 

- Restless legs syndrome  

- Periodic limb movement disorder  

- Sleep related leg cramps  

- Sleep related bruxism  

- Sleep related rhythmic movement disorder  

- Benign sleep myoclonus of infancy 

- Propiospinal myoclonus at sleep onset 

- Sleep related movement disorder due to a medical disorder 

- Sleep related movement disorder due to a medication or substance  

- Sleep related movement disorder, unspecified  

- Isolated symptoms and normal variants 

 Excessive fragmentary myoclonus 

 Hypnagogic foot tremor and alternating leg muscle activation 

 Sleep starts (hypnic jerks) 

• Other sleep disorders 

- Nasal disorders 

- Neurologic 

- Cardiac  

- Psychiatric 

- Other medical disorders 

    

1.11.3 ความสามารถในเชิงปฏิบตักิาร 
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ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

1. การตรวจการนอนหลบั (Polysomnography) โดยทราบถึงวิธีการตรวจ รวมถึงวิธีติดอุปกรณ์การ

ตรวจ และสามารถแปลผลการตรวจการนอนหลบัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

                      2. การตรวจการนอนหลบันอกสถานท่ี (Out of center sleep test (OCST)) โดยทราบวิธีการตรวจ    

                      ขอ้จาํกดั รวมถึงวิธีติดอุปกรณ์การตรวจ และสามารถแปลผลการตรวจไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

                      3. การรักษาโดยใชเ้คร่ืองอดัอากาศแรงดนับวก (Positive airway pressure (PAP) management) โดย 

                      ทราบลกัษณะและชนิดของเคร่ืองอดัอากาศแรงดนับวกแบบต่างๆ โดยสามารถเลือกใชเ้คร่ือง/ 

                      หนา้กากไดอ้ยา่งถูกตอ้ง สามารถทาํการฟิตหนา้กากท่ีพอดีใหก้บัผูป่้วย รู้จกัอุปกรณ์เสริมอ่ืนๆ วิธีการ 

                      ดูแลรักษาเคร่ือง รวมถึงวิธีการแปลผลการใชง้านของเคร่ือง 

                     4. การรักษาโดยใชท้นัตอุปกรณ์ (Oral appliance management) โดยทราบชนิดของ 

                     ทนัตอุปกรณ์แบบต่างๆ และวิธีการเลือกใช ้รวมถึงวิธีการปรับระยะอุปกรณ์ท่ีเหมาะสม 

                     5. การตรวจวดัคล่ืนสมอง (Electroencephalography) โดยทราบวิธีการติดอุปกรณ์และสามารถอ่าน 

                     ผลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

                     6. การตรวจ Multiple sleep latency test/ Maintenance of wakefulness testโดยทราบวิธีการตรวจ ขอ้ 

                     บ่งช้ี รวมถึงวิธีติดอุปกรณ์การตรวจและแปลผลการตรวจไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

                     7. การตรวจ Psychomotor vigilance tests โดยทราบวิธีการตรวจ ขอ้บ่งช้ี รวมถึงวิธีใชอุ้ปกรณ์ในการ 

                     ตรวจ และสามารถแปลผลการตรวจไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

                     7. การตรวจ Actigraphy โดยทราบวิธีการตรวจ ขอ้บ่งช้ี รวมถึงวิธีใชอุ้ปกรณ์ในการตรวจ และสามารถ 

                      แปลผลการตรวจไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

                     8. การตรวจประเมินทางเดินหายใจส่วนบน (Upper airway assessment) สามารถทาํการตรวจวิเคราะห์ 

                     เพ่ือหาความผิดปกติของทางเดินหายใจส่วนบน เพ่ือวินิจฉยัภาวะหยดุหายใจขณะหลบัจากการอุดกั้น 

                     รวมถึงภาวะผิดปกติทางการหายใจขณะหลบัอ่ืนๆ 

                     9. การตรวจ sleep endoscopy โดยทราบวิธีการตรวจ ขอ้บ่งช้ี และสามารถแปลผลจากวีดีโอการตรวจ 

                     ได ้

                     9. การตรวจทางรังสีของทางเดินหายใจส่วนบน (radiographic upper airway assessment) โดยทราบ    

                    ขอ้บ่งช้ี ชนิดของการตรวจและสามารถแปลผลความผดิปกติจากภาพรังสีได ้

                     10. การทาํ Cognitive Behavioural Therapy (CBT) โดยทราบขอ้บ่งช้ี เทคนิกการปฏิบติัและสามารถทาํ 

                     การรักษาโดยวิธี CBT ในผูป่้วยโรคนอนไม่หลบัไดอ้ยา่งเหมาะสม 

                                                                                                                                                                                                                                                

1.11.4 ความรู้ทางด้านบูรณาการ 

1.11.4.1 Humanism  

       การสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่งแพทยแ์ละผูป่้วย 

       ปัจจยัท่ีส่งเสริมความสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่งแพทยแ์ละผูป่้วย 

1.11.4.2 Professionalism   

การยึดถือประโยชนข์องผูป่้วยเป็นหลกั 

การรักษามาตรฐานการดูแลรักษาผูป่้วยใหดี้ท่ีสุด 
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การดูแลผูป่้วยใหไ้ดรั้บการดูแลรักษาท่ีดีท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นได ้

1.11.4.3 จริยธรรมทางการแพทย์ 

การนบัถือใหเ้กียรติและสิทธิ รวมทั้งความเห็นของผูป่้วย 

จริยธรรมในการวิจยั 

การปฏิบติัเม่ือผูป่้วยปฏิเสธการรักษา 

1.11.4.4 การเรียนรู้ตลอดชีวติ 

การพฒันาความสามารถในการคน้ควา้ความรู้ดว้ยตนเองใหท้นัสมยั 

เขา้ร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมสมํ่าเสมอ 

การวิเคราะห์และวิจารณ์งานวารสาร 

การถ่ายทอดความรู้แก่แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ นิสิต นกัศึกษา ผูป่้วย และญาติ 

1.11.4.5 กระบวนการทางคลนิิก 

       การบนัทึกเวชระเบียนครบถว้นถูกตอ้ง 

       ทกัษะการส่ือสารกบัผูป่้วย ญาติ และบุคลากรทางการแพทย ์

       Evidence based medicine  

1.11.4.6 ระบาดวทิยาคลนิิก 

การประเมินงานวิจยั 

วิเคราะห์ขอ้มูลและความเช่ือถือไดข้องขอ้มูลท่ีไดม้าจากการรวบรวม  

การประเมิน cost effectiveness 

Research methodology  

1.11.4.7 เภสัชวทิยาคลนิิก 

ความรู้ทางดา้น pharmacokinetic ของยา  

หลกัการใชย้า 

ประเมินผลขา้งเคียงจากการใชย้า, การแพย้า, drug interaction 

1.11.4.8 ความรู้ด้านพฤตกิรรมและจติบําบัด (cognitive behavioral therapy) 

1.11.4.9 ความรู้ทางด้านกฎหมาย  

พ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแพทย์ 

การเปิดเผยขอ้มูลผูป่้วย 

การขอความยนิยอมจากผูป่้วยในการดูแลรักษาและหตัถการ 

1.11.4.10 การประกนัคุณภาพบริการสุขภาพ 

กระบวนการ hospital accreditation 

กระบวนการ quality assurance 

1.11.4.11 เวชศาสตร์ป้องกนั 

ประเมินปัจจยัเส่ียงของโรคและแกไ้ข 

1.11.4.12 การดูแลผู้ป่วยทีบ้่าน 

วางแผนการดูแลรักษาท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการของผูป่้วยและครอบครัว  ไดแ้ก่ 

การประเมินสภาพแวดลอ้มค่าใชจ่้าย เคร่ืองมือ และความพร้อม ฯลฯ 
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1.11.4.13 การบริหารจดัการทางการแพทย์ 

         ระบบประกนัสุขภาพ เช่น ระบบประกนัสุขภาพและระบบประกนัสงัคม ระบบประกนัชีวิต 

1.11.4.14 เวชสารสนเทศ 

 ความสามารถในการประเมินและใชอุ้ปกรณ์ทางอิเลก็ทรอนิกส์เพ่ื อแสวงหาความรู้

ทางการแพทยอ่ื์นๆ 

1.11.4.15 ความรู้พืน้ฐานของกระบวนการวจิยัทางคลนิิก และการอ่านบทความวชิาการอย่าง

มวีจิารณญาณ (critical appraisal)  

โดยศึกษาหรือเขา้ร่วมการอบรมกระบวนการวิจยัทางคลินิก ทาํงานวิจยั แสดงความเห็นในท่ี

ประชุมวารสารสโมสร ทาํวิจยัวารสาร และเขียนบทความทางวิชาการ 

1.12    วธีิการฝึกอบรม 

         ในการฝึกอบรมเพ่ือใหเ้ป็นแพทยเ์ฉพาะทางอนุสาขาอายรุศาสตร์การ นอนหลบั กาํหนดใหไ้ดรั้บการ

ฝึกอบรมเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 2 ปี และโดยระยะเวลาท่ีฝึกอบรมจะตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 96 สปัดาห์ โดยแบ่งการอบรมเป็น 

1. การฝึกอบรมช่วง 6 เดือนแรก  เป็นการฝึกอบรมความรู้ดา้นโรคความผดิปกติจากการนอนหลบั

พ้ืนฐาน ซ่ึงการอบรมใน 6 เดือนแรกนั้น จะทาํใหผู้ไ้ดรั้บการอบรมมีความรู้ท่ีเป็น 

multidisciplinary knowledge  (เวชศาสตร์การนอนหลบัทัว่ไป) 

2. การฝึกอบรม ช่วง18 เดือนหลงั จะเป็นการฝึกอบรมความรู้ ดา้นอนุสาขา อายรุศ าสตร์การนอน

หลบั  

UหมายเหตุU ในช่วงวิจยัหรือ Elective พกัร้อนไดไ้ม่เกิน 2 สปัดาห์ต่อปี 

ผูเ้ขา้อบรมตอ้งบรรลุตามวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ อนัประกอบไปดว้ย 

1.12.1 กิจกรรมวิชาการ โดยรวมไม่นอ้ยกวา่ 1 คร้ังต่อสปัดาห์ ไดแ้ก่  

1.12.1.1 ใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ต่อไปน้ี โดยสมํ่าเสมอ 

1.12.1.1.1 ประชุมปรึกษาผูป่้วย (interesting case conference หรือ morbid-

mortality conference) 

1.12.1.1.2 ประชุมวารสารสโมสร  

1.12.1.1.3 ประชุมวิชาการร่วมระหวา่งภาควิชา/หน่วยงาน/โรงพยาบาล 

1.12.1.1.4 การประชุมวิชาการของสมาคมโรคจากการหลบัแห่งประเทศไทย  

1.12.1.1.5 การบรรยายพิเศษ 

1.12.1.2 เป็นท่ีปรึกษา ควบคุม และดูแลแพทยป์ระจาํบา้นสาขาอ่ืนๆ ท่ีหมุนเวียนหรือเลือกมา

ปฏิบติังาน 

1.12.1.3 สามารถเป็นผูน้าํกลุ่มในการใหก้ารรักษาหรือรับปรึกษาปัญหาโรคจากการนอนหลบั 

1.12.1.4 จดัการประชุม อภิปรายปัญหา  ฯลฯ 

1.12.1.5 จดัใหมี้กิจกรรมทางวิชาการร่วมกบัสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง 

1.12.2 อบรมปฏิบติัการทางคลินิก 

1.12.2.1 ใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมปฏิบติังานทางคลินิกดงัต่อไปน้ี 

1.12.2.1.1 ดูแลผูป่้วยนอกท่ีมีปัญหาโรคจากการนอนหลบั 

1.12.2.1.2 ดูแลผูป่้วยในท่ีมีปัญหาโรคจากการนอนหลบั 
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1.12.2.2 ปฏิบติังานในหอ้งปฏิบติัการตรวจการนอนหลบัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

1.12.3 งานวิชาการและการวิจยั 

1.12.3.1 มีงานวิจยั ในระหวา่งการฝึกอบรมตอ้งทาํงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัโรคจากการ

นอนหลบั อยา่งนอ้ย 1 เร่ือง และบทความฟ้ืนฟวูชิาการ ( topic review) ท่ี

เก่ียวกบัโรคจากการนอนหลบัอยา่งนอ้ย 1 เร่ือง 

1.12.3.2 เสนอรายงานผลงานวิจยั (1 เร่ือง) และบทความฟ้ืนฟวูชิาการ  (1 เร่ือง) 

ใหค้ณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ  ของสถาบนั พิจารณารับรอง

ก่อนจบการฝึกอบรม  

1.12.3.3 มีการนาํผลการวิจยัไปเสนอในการประชุมวิชาการประจาํปีของ          

ราชวิทยาลยัอายรุแพทยแ์ห่งประเทศไทย 

           

พ้ืนฐานผูเ้ขา้รับการ

ฝึกอบรม 

การนอนหลบั

พ้ืนฐานแบบ 

สหวิชาการ 

อายรุศาสตร์การ

นอนหลบั 
วิชาเลือก* วิจยั รวม 

อายรุศาสตร์ทัว่ไป 6 เดือน 12 เดือน 3 เดือน 3 เดือน 24 เดือน 

ประสาทวิทยา 6 เดือน 12 เดือน 3 เดือน 3 เดือน 24 เดือน 

อายรุศาสตร์โรคระบบการ

หายใจ 

6 เดือน 9 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 24 เดือน 

อายรุศาสตร์ 

สาขาวิชาประสาทวิทยา 

6 เดือน 9 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 24 เดือน 

*วิชาเลือก ประกอบไปดว้ย สาขาศลัยกรรมใบหนา้และกะโหลกศีรษะ  สาขาโภชนวิทยา สาขาทนัตกรรม  สาขา 

โสต ศอ นาสิกวิทยาการนอนหลบั สาขาศลัยกรรมใบหนา้และกะโหลกศีรษะ สาขาศลัยกรรมโรคอว้น อายรุศาสตร์

การนอนหลบั  เวชศาสตร์การนอนหลบัในเดก็ สาขาจิตเวชศาสตร์การนอนหลบั สาขาโรคภูมิแพ ้และอิมมูโนวิทยา 

และสาขาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

            

1.13 การประเมนิผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

           สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งจดัใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังานของผูเ้ขา้ฝึกอบรมดงัน้ี 

1.13.1 หลงัส้ินสุดการอบรมท่ี 6 เดือนแรกโดยจะมีการประเมินดงัน้ี 

ก. การสอบขอ้เขียนชนิดปรนยั (MCQ)  

ข. การสอบภาคปฏิบติั (PSG scoring) 

1.13.2 การประเมินระหวา่งการฝึกอบรม สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งจดัใหมี้การประเมินผลผูเ้ขา้รับ 

การฝึกอบรม หลงัส้ินสุดการอบรมท่ีปีท่ี 1 เพ่ือสามารถใหข้อ้มูลกบัผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม

ประกอบการพฒันา 

1.13.3 การประเมินเม่ือส้ินสุดการฝึกอบรมเพ่ือวฒิุบตัรแสดงความรู้ความชาํนาญในการประกอบ

วิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาอายรุศาสตร์การนอนหลบั  
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การสอบเพ่ือวุฒิบตัรอนุสาขาอายุรศาสตร์การนอนหลบั  

 

คุณสมบัตผิู้เข้าสอบเพ่ือวุฒิบตัร  

ผูส้มคัรสอบเพ่ือวฒิุบตัรฯ อนุสาขาอายรุศาสตร์การนอนหลบั จะตอ้ง 

1.1 เป็นผูท่ี้ไดรั้บวฒิุบตัรฯ หรือ หนงัสืออนุมติัสาขาอายรุศาสตร์ทัว่ไป หรือสาขาวิชาประสาทวิทยา  

1.2 ไดผ้า่นการอบรมแพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดอนุสาขาอายรุศาสตร์การ นอนหลบัครบตามหลกัสูตร

ของแพทยสภา โดยสถาบนัท่ีใหก้ารฝึกอบรมเห็นสมควรใหเ้ขา้สอบได ้ 

1.3 ส่งผลงานวิจยั (1 เร่ือง) และบทความฟ้ืนฟวูชิาการ (1 เร่ือง)  ในรูปแบบพร้อมตีพิมพห์รือตีพิมพ์

แลว้ในวารสารทางการแพทย ์(รวม 2 เร่ือง)  

1.4 สถาบนัท่ีใหก้ารฝึกอบรมเห็นสมควรใหเ้ขา้สอบได ้โดยมีหนงัสือรับรองจากหวัหนา้สถาบนั

ฝึกอบรม โดยส่งผลงานวิชาการตามขอ้ 1.3 และส่งสมุดบนัทึกประสบการณ์ในวนัสมคัรสอบ 

1.5 ประสบการณ์ตอ้งประกอบไปดว้ย  

                                    1. มีประสบการณ์ดูแลผูป่้วยนอกโรคจากการนอนหลบัอยา่งนอ้ย 250 คร้ัง (visit) 

                                    2. มีประสบการณ์ดูแลผูป่้วยใชเ้คร่ืองอดัอากาศแรงดนับวก (PAP therapy) อยา่งนอ้ย 50 ราย  

                                    3. มีประสบการณ์การ scoring และแปลผล polysomnography อยา่งนอ้ย 200 ราย  

                                    4. มีประสบการณ์การตรวจ ติดตั้งอุปกรณ์ polysomnography อยา่งนอ้ย 2 ราย 

                                    5. มีประสบการณ์การแปลผลการตรวจ multiple sleep latency test หรือ maintenance of  

                                         wakefulness อยา่งนอ้ย 5 คร้ัง 

วธีิการสอบ 

              วิธีการสอบประกอบดว้ย 

1. การประเมินเม่ือส้ินสุดการฝึกอบรมท่ี 6 เดือน 

ก.  การสอบขอ้เขียนชนิดปรนยั (MCQ)   100 คะแนน 

ข.  การสอบภาคปฏิบติั (PSG scoring) 100 คะแนน 

เกณฑ์ตดัสิน 

การสอบผา่นนั้นจะมีเกณฑคื์อ การสอบขอ้เขียนชนิดปรนยั ( MCQ) ตดัท่ีร้อยละ 60  และการสอบ

ภาคปฏิบติั (PSG scoring) ตดัท่ีร้อยละ 60 เช่นกนั 

โดยตอ้งสอบผา่นทั้งสองส่วน ถา้ไม่ผา่นสามารถมาสอบซํ้าได ้ภายใน 3 ปี โดยสอบเฉพาะส่วนท่ี

สอบไม่ผา่นเท่านั้น 

2. การประเมินเม่ือส้ินสุดการฝึกอบรมท่ี 2 ปี 

        ก. การสอบขอ้เขียนชนิดปรนยั (MCQ) 100 คะแนน 

        ข. การสอบภาคปฏิบติัและการสอบสมัภาษณ์  100 คะแนน 

         

เกณฑ์ตดัสิน 

        การสอบผา่นนั้นจะมีเกณฑคื์อ ตอ้งไดค้ะแนนรวมจากการสอบทั้งสองส่วนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 

ถา้ไม่ผา่นสามารถมาสอบซํ้าได ้ภายใน 3 ปี โดยสอบเฉพาะส่วนท่ีสอบไม่ผา่นเท่านั้น 
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หมายเหตุ ผู้ทีจ่ะได้รับวุฒิบตัรฯคือผู้ทีส่อบผ่านการประเมนิที ่6 เดือนและ 2 ปี 

 

การสอบเพ่ือหนังสืออนุมตัฯิอนุสาขาอายุรศาสตร์การนอนหลบั  

 

คุณสมบัตผิู้เข้าสอบเพ่ือหนังสืออนุมตัฯิ 

ผูเ้ขา้สอบเพ่ือหนงัสืออนุบตัรฯ จะตอ้งมีคุณสมบติัต่อไปน้ีครบทุกขอ้ พร้อมหลกัฐานประกอบ 

1.1 เป็นผูท่ี้ไดรั้บวฒิุบตัรฯ หรือ หนงัสืออนุมติัฯสาขาอายรุศาสตร์ทัว่ไปหรือสาขาวิชาประสาทวิทยา  

1.2 ไดท้าํงานเก่ียวกบัอายรุศาสตร์การ นอนหลบัเตม็เวลาเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่  5 ปี ในโรงเรียนแพทย์

หรือเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 10 ปี ในโรงพยาบาลท่ีแพทยสภารับรอง  

1.2.1 มีประสบการณ์ดูแลผูป่้วยนอกโรคจากการนอนหลบัอยา่งนอ้ย 250 คร้ัง (visit) 

1.2.2 มีประสบการณ์ ดูแลผูป่้วยใชเ้คร่ืองอดัอากาศแรงดนั บวก  (PAP therapy) อยา่ง

นอ้ย 50 ราย  

1.2.3 มีประสบการณ์การ scoring และแปลผล polysomnography อยา่งนอ้ย 200 ราย  

1.2.4 มีประสบการณ์การตรวจ ติดตั้งอุปกรณ์ polysomnography อยา่งนอ้ย 2 ราย 

1.2.5 มีประสบการณ์การ แปลผลการตรวจ  multiple sleep latency test หรือ 

maintenance of wakefulness อยา่งนอ้ย 5 คร้ัง 

1.3 ผูท่ี้ได้ วฒิุบตัรอนุสาขาอายรุศาสตร์การนอนหลบัจากสถาบนัในต่างประเทศ ภายใตค้วาม

เห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ อนุสาขาอายรุศาสตร์การนอนหลบั ไม่ตอ้งมี

คุณสมบติัขอ้ 1.2 

1.4 ผูท่ี้ไดรั้บใบประกาศนียบตัรแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญโรคจากการหลบั จากสมาคมโรคจากการหลบั     

แห่งประเทศไทย ไม่ตอ้งมีคุณสมบติัขอ้ 1.2* 

1.5 ไดรั้บความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ ฯ อนุสาขาอายรุศาสตร์การนอน

หลบั  
*เกณฑข์องการสอบใบประกาศนียบตัรแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญโรคจากการหลบัจากสมาคมโรคจากการหลบัแห่งประเทศ

ไทย นั้นประกอบไปดว้ยการท่ีผูเ้ขา้สอบจะตอ้งมีประสบการณ์ในการตรวจรักษาผูป่้วยโรคจากการหลบัดว้ยตนเอง

มาไม่นอ้ยกวา่ 250 ราย และอ่านผลการตรวจการนอนหลบัดว้ยตนเองไม่นอ้ยกวา่ 250 ราย ภายในระยะเวลา 5 ปี

ก่อนการจดัสอบ และสอบการสอบภาคทฤษฎี ดว้ยขอ้สอบปรนยัจาํนวน 120 ขอ้และการสอบสมัภาษณ์ โดย 

เกณฑก์ารตดัสิน นั้นจะตอ้ง ไดค้ะแนนสอบไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 50 และผลการสมัภาษณ์เป็นท่ียอมรับของคณะ

กรรมการฯ 

 

วธีิการสอบและเกณฑ์การตดัสินผลการสอบ 

                           การสอบและเกณฑก์ารตดัสินเช่นเดียวกบัการสอบวฒิุบตัร ฯ อนุสาขาอายรุศาสตร์การนอนหลบั หลงั

ส้ินสุดการฝึกอบรม (ไม่ตอ้งสอบประเมิน ส้ินสุดการฝึกอบรมท่ี 6 เดือน แบบการสอบวฒิุบตัร ฯ อนุสาขา

อายรุศาสตร์การนอนหลบั)  
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                    ในกรณีท่ีไดรั้บ วฒิุบตัรอนุสาขาอายรุศาสตร์การ นอนหลบัจากสถาบนัในต่างประเทศ ภายใตค้วาม

เห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ อนุสาขาอายรุศาสตร์การนอนหลบั หรือ ผูท่ี้ไดรั้บใบ

ประกาศนียบตัรแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญโรคจากการหลบัจากสมาคมโรคจากการหลบัแห่งประเทศไทย ใหส้อบสมัภาษณ์

อยา่งเดียว โดยใชข้อ้สอบเช่นเดียวกบัผูส้อบวฒิุบตัรฯ อนุสาขาอายรุศาสตร์การนอนหลบั และใชเ้กณฑผ์า่นท่ีไม่ตํ่า

กวา่ร้อยละ 60 

 

1.14     การประกนัคุณภาพการฝึกอบรม 

  กาํหนดใหส้ถาบนัฝึกอบรมท่ีไดรั้บอนุมติัใหจ้ดัการฝึกอบรม  จะตอ้งผา่นการประเมินความพร้อมใน

การเป็นสถาบนัฝึกอบรม และสถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งจดัใหมี้การประกนัคุณภาพการฝึกอบรมอยา่งต่อเน่ืองดงัน้ี 

1.14.1 การประกนัคุณภาพการฝึกอบรมภายใน สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งจดัใหมี้ระบบและกลไก       

การประกนั คุณภาพการฝึกอบรมภายใน  

1.14.2 การประกนัคุณภาพการฝึกอบรมภายนอก สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งไดรั้บการประเมินคุณภาพ   

           จากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบอนุสาขาอายรุศาสตร์การนอนหลบั  

 

1.15    การทบทวน/พฒันาหลกัสูตรฝึกอบรม 

ราชวิทยาลยัอายรุแพทยจ์ะรับผดิชอบ จะทาํการทบทวน /พฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมเป็นระยะๆ  หรือ     

อยา่งนอ้ยทุก  5 ปี 

 

2. เกณฑ์มาตรฐานสถาบันฝึกอบรม อนุสาขาอายุรศาสตร์การนอนหลบั  

กาํหนดใหส้ถาบนัฝึกอบรม หลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นต่อยอด เพ่ือวฒิุบตัรแสดงความรู้

ความชาํนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขาอายรุศาสตร์การ นอนหลบั จะตอ้งมีคุณสมบติัตามเกณฑ์

ทัว่ไปและเกณฑเ์ฉพาะและตอ้งระบุสถานภาพของสถาบนัฝึกอบรม 

 

2.1 เกณฑ์ทั่วไปสําหรับสถาบันฝึกอบรม 

(1)  คุณสมบัตทิั่วไป 

(ก) ไดรั้บการรับรองคุณภาพ หรือกาํลงัดาํเนินการพฒันาเพ่ือการรับรองคุณภาพ  

(ข) มีบรรยากาศทางวิชาการในลกัษณะสงัคมนกัวิชาการ  เพ่ือเสริมสร้างคุณสมบติัในการใฝ่รู้

ใหแ้ก่ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม 

(ค) มีระบบการบริหารจดัการท่ีดี  มีสถานท่ี  เคร่ืองมืออุปกรณ์  และจาํนวนผูป่้วยทั้งประเภท

ผูป่้วยในและผูป่้วยนอกพอเหมาะแก่การฝึกอบรม  และผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมไดมี้ส่วน

ดาํเนินการดูแลรักษาและใหบ้ริการกบัผูป่้วยโดยตรง 

(ง) มีหน่วยงานเทียบเท่าภาควิชาในคณะแพทยศาสตร์ /วิทยาลยัแพทยศาสตร์  หรือแผนกใน

โรงพยาบาล เป็นผูรั้บผิดชอบดาํเนินการ  โดยผูบ้ริหารของคณะแพทยศาสตร์ /วิทยาลยั

แพทยศาสตร์ /โรงพยาบาลท่ีรับผดิชอบดาํเนินการตอ้งไม่มีผลประโยชนส่์วนตวัท่ีอาจ

ขดัขวางการบริหารงานและการพฒันางานการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้น 
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(จ) มีปณิธานและพนัธกิจระบุไวช้ดัเจนวา่มุ่งผลิตแพทยป์ระจาํบา้นท่ีมีความรู้ความสามารถ

และคุณสมบติัสอดคลอ้งกบัหลกัสูตร  และมีความสามารถในการเป็นนกัวิชาการและท่ีจะ

ศึกษาต่อเน่ืองได ้และมีวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรท่ีสอดคลอ้งกบัพนัธกิจ 

(ฉ) มีระบบบริหารงานท่ีชดัเจนเพ่ือสนบัสนุนการจดัการฝึกอบรมใหบ้รรลุตามปณิธาน  ไดแ้ก่ 

การบริหารงานทัว่ไป  การบริหารการศึกษา  เป็นตน้  ระบบบริหารงานดงักล่าวใหท้าํเป็น

ระเบียบของคณะแพทยศาสตร์ /วิทยาลยัแพทยศาสตร์ /โรงพยาบาล  และประกาศให้

ผูเ้ก่ียวขอ้งทราบทัว่กนั 

(ช) มีแพทยผ์ูท้รงคุณวฒิุจาํนวนเพียงพอรับผดิชอบในสาขาท่ีฝึกอบรมและในสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง  

และมีความมุ่งมัน่ ความเตม็ใจในการเป็นอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรฝึกอบรม 

(ซ) ในระยะเร่ิมแรก  (ประมาณ  5 ปี) คณะแพทยศาสตร์ /วิทยาลยัแพทยศาสตร์ /โรงพยาบาลท่ี

ขอเปิดดาํเนินการฝึกอบรม  อาจพิจารณาทาํความตกลงกบัคณะแพทยศาสตร์ /วิทยาลยั

แพทยศาสตร์/โรงพยาบาลท่ีมีประสบการณ์ดาํเนินการเปิดหลกัสูตรฝึกอบรมมาแลว้ไม่ตํ่า

กวา่  10 ปี ใหช่้วยทาํหนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษา/ช่วยเหลือ  หรือเป็นสถาบนัสมทบ /สถาบนัร่วมใน

การดาํเนินการฝึกอบรม 

(ฌ) ก่อนเปิดดาํเนินการฝึกอบรม  คณะแพทยศาสตร์ /วิทยาลยัแพทยศาสตร์ /โรงพยาบาล  

จะตอ้งดาํเนินการใหแ้พทยสภารับรองหลกัสูตรของสถาบนัฝึกอบรมเพ่ือใหผู้ส้าํเร็จการ

ฝึกอบรมมีสิทธ์ิเขา้สอบเพ่ือวฒิุบตัรฯ และจะตอ้งมีความพร้อมในการจดัการฝึกอบรมและ

ทรัพยากรต่างๆ  โดยเฉพาะอาจารย์  ส่ือการศึกษาและอุปกรณ์การฝึกอบรม  ครบถว้นตาม

เกณฑท่ี์กาํหนด ทั้งน้ีจะตอ้งมีแผนดาํเนินงานระยะ  5 ปีท่ีมีความชดัเจนและเป็นไปได้  โดย

แผนปฏิบติัการจะตอ้งแสดงใหเ้ห็นวา่มีความพร้อมดงักล่าวก่อนเร่ิมการฝึกอบรมแต่ละชั้น

ปีอยา่งนอ้ย  1 ปีการศึกษา 

  

(ญ) ภาคเอกชนสามารถเป็นสถาบนัฝึกอบรมสมทบร่วมกบัสถาบนัหลกัท่ีรับรองโดยราช

วิทยาลยัฯ และจะตอ้งมีคุณสมบติัตามขอ้  (ก) ถึง (ฌ) แลว้ จะตอ้งไม่แสวงหากาํไรจากการ

ฝึกอบรม โดยใหจ้ดัตั้งมูลนิธิหรือกองทุนท่ีมีทุนสาํรองเพียงพอในการดาํเนินการระยะยาว  

และใหมี้ผูแ้ทนราชวิทยาลยัอายรุแพทยฯ์ ท่ีรับผดิชอบดูแลการฝึกอบรม เป็นกรรมการของ

มูลนิธิหรือกองทุนโดยตาํแหน่ง 

 

(2)  หน่วยงานกลางพืน้ฐาน  สถาบนัฝึกอบรมนั้นจะตอ้งมีหน่วยงานกลางใหบ้ริการดงัต่อไปน้ี 

(ก) ห้องปฏิบตักิารสําหรับการชันสูตร  สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งมีการใหบ้ริการตรวจทางหอ้ง

ปฏิบติั การ หรือติดต่อขอรับบริการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการใหค้รอบคลุมการชนัสูตรประเภท

พ้ืนฐานและประเภทจาํเพาะท่ีจาํเป็นสาํหรับการฝึกอบรม  ซ่ึงหอ้งปฏิบติัการตอ้งมีพยาธิแพทย์

หรือแพทยห์รือบุคลากรอ่ืนท่ีมีความรู้ความชาํนาญเป็นผูค้วบคุม 

- ห้องปฏิบตักิารด้านพยาธิวทิยากายวภิาค  สามารถท่ีจะทาํการตรวจศพ  ตรวจช้ินเน้ือและ

ส่ิงส่งตรวจทางเซลลวิ์ทยาท่ีไดจ้ากการผา่ตดัหรือการทาํหตัถการ  สามารถเตรียมสไลดช้ิ์น

เน้ือเยือ่และส่ิงส่งตรวจเพ่ือตรวจดว้ยกลอ้งจุลทรรศนไ์ดเ้อง  พยาธิแพทยต์อ้งมีเวลา  มี
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ความสามารถ  และเตม็ใจใหค้าํปรึกษาหารือหรือสอนแพทยป์ระจาํบา้นทุกสาขาได้  อตัรา

การตรวจศพซ่ึงเปรียบ  เสมือนดชันีช้ีบ่งความสนใจทางวิชาการและความใส่ใจในการ

คน้หาสาเหตุ  การดาํเนินโรค  และการประเมินผลการรักษาของแพทยใ์นโรงพยาบาลนั้น

จะตอ้งไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ  1 0 ของจาํนวนผูป่้วยท่ีถึงแก่กรรม  (ไม่รวมการตรวจศพทางดา้น

นิติเวชศาสตร์) การตรวจศพ การตรวจช้ินเน้ือ และการตรวจทางเซลลวิ์ทยาตอ้งกระทาํโดย

ครบถว้นจนสามารถใหก้ารวินิจฉยัขั้นสุดทา้ย  และตอ้งมีรายงานการตรวจเกบ็ไวเ้ป็น

หลกัฐานทุกรายในกรณีท่ีอตัราการตรวจศพของสถาบนัฝึกอบรมไม่ถึงเกณฑท่ี์กาํหนด   

สถาบนัจะตอ้งแสดงหลกัฐานท่ีบ่งช้ีถึงความสนใจทางวิชาการและความใส่ใจในการ

คน้หาสาเหตุ การดาํเนินโรค  และการประเมินผลการรักษาของแพทยใ์นโรงพยาบาล  ดว้ย

การตรวจทางพยาธิวิทยาหรือการตรวจอ่ืนๆ 

- ห้องปฏิบตักิารด้านพยาธิวทิยาคลนิิกหรือเวชศาสตร์ชันสูตร  สามารถใหบ้ริการตรวจ

ดา้นโลหิตวิทยา  เคมีคลินิก   จุลทรรศนศ์าสตร์   จุลชีววิทยา  วิทยาภูมิคุม้กนัไดเ้ป็นประจาํ  

รวมทั้งจะตอ้งมีการใหบ้ริการทางดา้นธนาคารเลือดท่ีจาํเป็นสาํหรับการฝึกอบรม 

(ข) หน่วยรังสีวทิยา  สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งมีรังสีแพทยผ์ูท้รงคุณวฒิุ  สามารถตรวจทางรังสี        

ท่ีจาํเป็นสาํหรับการฝึกอบรมได ้

(ค) ห้องสมุดทางแพทย์  สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งมีหอ้งสมุดซ่ึงมีตาํรามาตรฐานทางการแพทย์  

วารสารการแพทยท่ี์ใชบ่้อย  และหนงัสือดรรชนีสาํหรับช่วยคน้รายงานท่ีตีพิมพใ์นวารสาร

สาํหรับใหแ้พทยป์ระจาํบา้นใชไ้ดส้ะดวก 

(ง) หน่วยเวชระเบียนและสถิติ   สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งจดัใหผู้ป่้วยทุกคนมีแฟ้มประจาํตวั  ซ่ึง

บนัทึกประวติั  ผลการตรวจร่างกาย  การสัง่การรักษาท่ีเป็นมาตรฐาน  และมีระบบการจดัเกบ็  

คน้หา และการประมวลสถิติท่ีมีประสิทธิภาพ 

(3) หน่วยงานทางด้านคลนิิกทีเ่กีย่วกบัการดูแลรักษาผู้ป่วยสาขาทีฝึ่กอบรม สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งมี

หน่วยงานทางคลินิกท่ีสาํคญั  ไดแ้ก่ อายรุศาสตร์  ศลัยศาสตร์  กมุารเวชศาสตร์  สูติศาสตร์-นรีเวช

วิทยา เพ่ือใหก้ารดูแลรักษาผูป่้วยในสาขาท่ีฝึกอบรมหากจาํเป็น  

 

2.2   เกณฑ์เฉพาะ สถาบันฝึกอบรม 

สถาบนัฝึกอบรมอนุสาขาอายรุศาสตร์การนอนหลบั จะตอ้งจดัใหมี้หน่วยงานใหก้ารดูแลรักษาผูป่้วย

ในสาขาท่ีฝึกอบรมตลอดเวลามีงานบริการท่ีมีคุณภาพและปริมาณ เป็นไปตามท่ีราชวิทยาลยัอายรุแพทยฯ์ ท่ีแพทย

สภามอบหมายใหดู้แลการฝึกอบรมเป็นผูก้าํหนด ดงัน้ี 

(1)   มีจาํนวนและคุณวฒิุของแพทยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมท่ีเหมาะสม 

สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งมีแพทยซ่ึ์งไดรั้บวฒิุบตัร /หนงัสืออนุมติัอนุสาขาอายรุศาสตร์       

การนอนหลบั อยา่งนอ้ย  2 คน และอาจารยผ์ูท้าํหนา้ท่ีหวัหนา้สถาบนัฝึกอบรมหรือประธานการฝึกอบรม

จะตอ้งปฏิบติังานทางดา้นอายรุศาสตร์การนอนหลบั ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี 

(2)  มีงานบริการผูป่้วยโรคจากการนอนหลบัท่ีมีคุณภาพและจาํนวนเพียงพอสาํหรับการฝึกอบรม  

สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งเขา้ร่วมและจดักิจกรรมประกนัคุณภาพอยา่งใดอยา่งหน่ึง  และมี

ปริมาณงานบริการ ดงัน้ี 
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(1)  ผูป่้วยท่ีไดรั้บการรักษาโรคจากการนอนหลบั เป็นจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 250  คร้ัง/ปี 

(2)  มีการตรวจ Polysomnography ไม่นอ้ยกวา่ 100 คร้ัง/ปี 

 (3)  หอ้งปฏิบติัการ/หน่วยงานสนบัสนุน สถาบนัฝึกอบรมควรมีหอ้งปฏิบติัการท่ีสามารถ    

   ใหก้ารสนบัสนุนรองรับการตรวจวินิจฉยัและงานวิจยัได ้

 (4)  กิจกรรมวิชาการ 

             สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งจดัใหมี้กิจกรรมวิชาการสมํ่าเสมอ ไดแ้ก่ 

- วารสารสโมสร ไม่นอ้ยกวา่เดือนละ 1 คร้ัง 

- การประชุมร่วมระหวา่งภาควิชา /หน่วยงาน /โรงพยาบาล  ไม่นอ้ยกวา่

เดือนละ 1 คร้ัง 

- การประชุมปรึกษาผูป่้วย ไม่นอ้ยกวา่เดือนละ 1 คร้ัง 

- การประชุมวิชาการในลกัษณะอ่ืน เช่น topic review หรือ  interesting 

case เป็นตน้ ไม่นอ้ยกวา่เดือนละ 1 คร้ัง 

- สนบัสนุนใหแ้พทยผ์ูเ้ขา้ฝึกอบรมไปร่วมประชุมวิชาการนอกสถานท่ี

ตามโอกาสอนัควร 

สถาบนัฝึกอบรมใดขาดหน่วยงานหรือคุณสมบติัขอ้ใด  อาจใชส้ถาบนัสมทบอ่ืนร่วมดว้ย  โดย          

ความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ อนุสาขาอายรุศาสตร์การนอนหลบั ท่ีแต่งตั้งโดยแพทย

สภา 

 

2.3  สถานภาพของสถาบันฝึกอบรม 

สถาบนัฝึกอบรมมีสถานภาพหลายอยา่ง ตามบทบาทหนา้ท่ีในการฝึกอบรม ดงัน้ี 

สถาบันฝึกอบรมหลกั ไดแ้ก่ สถาบนัฝึกอบรมท่ีดาํเนินการจดัทาํหลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้น  

และไดรั้บอนุมติัจากแพทยสภาใหเ้ปิดเป็นสถาบนัฝึกอบรม  โดยจดัใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมไดรั้บประสบการณ์จาก

สถาบนัฝึกอบรมตลอดหลกัสูตร หรือเป็นเวลาไม่ตํ่ากวา่ระยะเวลา  2 ใน  3 ของหลกัสูตร  

สถาบันฝึกอบรมสมทบ  ไดแ้ก่  สถาบนัฝึกอบรมท่ีไดรั้บอนุมติัจากแพทยสภาใหเ้ป็นสถาบนัฝึกอบรม

สมทบกบัสถาบนัหลกัเพ่ือจดัการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นในส่วนท่ีสถาบนัหลกัไม่สามารถจดัประสบการณ์ได้  

โดยกิจกรรมดงักล่าวเม่ือรวมกนัแลว้ตอ้งมีระยะเวลารวมกนัไม่ตํ่ากวา่  3 เดือน และไม่เกิน  1 ใน  3 ของระยะเวลาของ

หลกัสูตร 

ตวัอย่าง  คณะแพทยศาสตร์  ......... จดัทาํหลกัสูตรการฝึกอบรมฯ  สาขา  .......... และขออนุมติัเปิดเป็น

สถาบนัฝึกอบรม  แต่ขอใหค้ณะแพทยศาสตร์  / โรงพยาบาล  ............. เป็นสถาบนัฝึกอบรมสมทบ  จดั

กิจกรรม .......... ใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมเป็นเวลา  6 เดือน เป็นตน้  

สถาบันร่วมฝึกอบรม ไดแ้ก่ สถาบนัฝึกอบรมตั้งแต่  2 แห่งข้ึนไปท่ีดาํเนินการจดัทาํหลกัสูตรการฝึกอบรม

แพทยป์ระจาํบา้นและไดรั้บอนุมติัจากแพทยสภาใหเ้ปิดเป็นสถาบนัฝึกอบรมร่วมกนั  โดยจดัใหผู้เ้ขา้รับการ

ฝึกอบรมไดรั้บประสบการณ์จากทุกสถาบนั โดยแต่ละแห่งมีเวลาไม่ตํ่ากวา่  1 ใน  3 ของระยะเวลาของหลกัสูตร  

ตวัอย่าง คณะแพทยศาสตร์ ....... ร่วมกบั โรงพยาบาล ...... จดัทาํหลกัสูตรการฝึกอบรมฯ สาขา ........ และ

ขออนุมติัเปิดเป็นสถาบนัร่วมฝึกอบรม  โดยผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมไดรั้บประสบการณ์จากคณะ

แพทยศาสตร์ ........ เป็นเวลา  1 6 เดือน และจากโรงพยาบาล ...... เป็นเวลา 8 เดือน เป็นตน้  
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สถาบันฝึกอบรมกจิกรรมเลือก ไดแ้ก่ สถาบนัฝึกอบรมท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากราชวิทยาลยัอายรุแพทย์  

โดยการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ  อนุสาขาอายรุ ศาสตร์การนอนหลบั ใหเ้ป็นสถาบนั

ฝึกอบรมท่ีจดัประสบการณ์เพ่ิมเติมใหก้บัผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมท่ีสนใจไดใ้นลกัษณะของกิจกรรมเลือก (Elective)  

 

3.   การขออนุมตัเิป็นสถาบันฝึกอบรม 

คณะแพทยศาสตร์/วิทยาลยัแพทยศาสตร์/โรงพยาบาลใดท่ีมีความประสงคจ์ะเปิดเป็นสถาบนัฝึกอบรม

ในสาขาท่ีมีเกณฑห์ลกัสูตรการฝึกอบรมท่ีไดรั้บการอนุมติัจากแพทยสภาแลว้ ถา้เป็นการจดัการฝึกอบรมท่ีมีหรือไม่

มีสถาบนัฝึกอบรมสมทบ  ใหส้ถาบนัฝึกอบรมหลกัเป็นผูด้าํเนินการจดัทาํขอ้มูล  หากเป็นการจดัการฝึกอบรม         

ในลกัษณะท่ีมีสถาบนัร่วมฝึกอบรมใหทุ้กสถาบนัฝึกอบรมร่วมรับผดิชอบเป็นผูด้าํเนินการจดัทาํขอ้มูล  ตามเกณฑ์

หลกัสูตรการฝึกอบรมท่ีไดรั้บอนุมติันั้น เสนอแพทยสภาเพ่ือส่งใหร้าชวิทยาลยัอายรุแพทยฯ์ ท่ีแพทยสภามอบหมาย

ใหเ้ป็นผูรั้บผดิชอบดูแลการฝึกอบรม  ประสานงานกบัคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ  ตรวจรับรองการเปิด

เป็นสถาบนัฝึกอบรมและกาํหนดศกัยภาพของสถาบนัฝึกอบรมหลกัและสถาบนัสมทบ  (ถา้มี) หรือสถาบนัร่วม

ฝึกอบรม ตามเกณฑห์ลกัสูตรและจาํนวนความตอ้งการของแพทยเ์ฉพาะทางสาขานั้น  แลว้ใหน้าํเสนอราชวิทยาลยั

อายรุแพทยท่ี์แพทยสภามอบหมายใหดู้แลการฝึกอบรมพิจารณาเสนอใหแ้พทยสภาอนุมติัต่อไป 

 

4.  การตดิตามกาํกบัดูแลสถาบันฝึกอบรม 

ราชวิทยาลยัอายรุแพทย์ ฯ ท่ีแพทยสภามอบหมายใหเ้ป็นผูรั้บผดิชอบดูแลการฝึกอบรม  จะตอ้งจดัใหมี้

การติดตามกาํกบัดูแล สถาบันฝึกอบรมหลกั  สถาบันฝึกอบรมสมทบ  สถาบันร่วมฝึกอบรม  ท่ีไดรั้บอนุมติัใหเ้ปิด    

การฝึกอบรมเป็นระยะๆ โดยการมอบหมายใหค้ณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ  เป็นผูด้าํเนินการตามแนวทาง

ท่ีแพทยสภากาํหนด  และเสนอรายงานผา่นราชวิทยาลยัอายรุแพทยฯ์ เพ่ือเสนอใหแ้พทยสภารับทราบเป็นระยะๆ 

หากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ  พบวา่สถาบนัฝึกอบรมหลกัหรือสถาบนัร่วมฝึกอบรมใดไม่

มีผูส้มคัรเขา้รับการฝึกอบรมในหลกัสูตรใด ตดิต่อกนัเกนิ  5 ปี ให้ “พกั” การประกาศรับสมคัรแพทยป์ระจาํบา้น

สาํหรับหลกัสูตรนั้นของสถาบนัฝึกอบรมหลกัหรือสถาบนัร่วมฝึกอบรมนั้นไวก่้อน  จนกวา่คณะอนุกรรมการ

ฝึกอบรมและสอบฯ จะไดป้ระเมินสถาบนัฝึกอบรมนั้นวา่ยงัมีความพร้อมในการฝึกอบรมตามเกณฑท่ี์กาํหนด 

หากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ  พบวา่สถาบนัฝึกอบรมหลกัหรือสถาบนัร่วมฝึกอบรมใดไม่มี

ผูส้มคัรเขา้รับการฝึกอบรมในหลกัสูตรใด ตดิต่อกนัเกนิ  10 ปี ให้ “ยกเลกิ” การเป็นสถาบนัฝึกอบรมของสถาบนั

ฝึกอบรมหลกัหรือของสถาบนัร่วมฝึกอบรมกลุ่มนั้น  และใหท้าํเร่ืองแจง้ราชวิทยาลยัอายรุแพทยฯ์ เสนอแพทยสภา

เพ่ืออนุมติั หากสถาบนัฝึกอบรมมีความประสงคจ์ะขอเป็นสถาบนัฝึกอบรมอีก ใหด้าํเนินการตามขอ้  3  
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รายนาม คณะอนุกรรมการจดัทําเกณฑ์หลกัสูตรอบรมแพทย์ประจาํบ้านต่อยอด 

อนุสาขาอายุรศาสตร์การนอนหลบั 

หลกัสูตร พ.ศ.2560 

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

                      

1. นายแพทยป์ระพาฬ ยงใจยทุธ   ท่ีปรึกษา 

2. แพทยห์ญิงคุณนนัทา มาระเนตร์                             ประธาน  

3. นายแพทยโ์ยธิน ชินวลญัช ์   รองประธาน 

4. นายแพทยอ์รรถ นานา    อนุกรรมการ  

5. นายแพทยนิ์ธิพฒัน ์เจียรกลุ    อนุกรรมการ 

6. นายแพทยธี์รกร ธีรกิตติกลุ    อนุกรรมการ 

7. นายแพทยป์ระพนัธ์ กิตติวรวิทยก์ลุ   อนุกรรมการ 

8. แพทยห์ญิงวิสาขสิ์ริ ตนัตระกลู   อนุกรรมการ  

9. แพทยห์ญิงกลัยา ปัญจพรผล    อนุกรรมการ 

10. แพทยห์ญิงพิมล รัตนาอมัพวลัย ์            อนุกรรมการ 

11. นายแพทยณ์ฐัพงษ ์เจียมจริยธรรม   อนุกรรมการ 

12. นายแพทยว์ฒันชยั โชตินยัวตัรกลุ   อนุกรรมการ 

13. แพทยห์ญิงนนัทพร ตียพนัธ์   อนุกรรมการ  

14. นายแพทยอ์ดิศร วงษา              อนุกรรมการ 

15. แพทยห์ญิงพาสิริ สิทธินามสุวรรณ  อนุกรรมการ  

16. แพทยห์ญิงนฤชา จิรกาลวสาน                        อนุกรรมการและเลขานุการ                    
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