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หลกัสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาํบ้านต่อยอด 

อนุสาขาอายุรศาสตร์การนอนหลบั 

ภาควชิาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
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1. ชืKอหลกัสูตร 

(ภาษาไทย) หลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดเพื#อวุฒิบตัรแสดงความรู้ความชาํนาญในการประกอบ

วชิาชีพเวชกรรมอนุสาขาอายรุศาสตร์การนอนหลบั 

(ภาษาองักฤษ) Fellowship Training in Sleep Medicine 

 

2. ชืKอวุฒบิัตร  

(ภาษาไทย) วฒิุบตัรแสดงความรู้ความชาํนาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรมอนุสาขาอายรุศาสตร์การนอนหลบั 

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

คาํแสดงวฒิุการฝึกอบรมทา้ยชื#อ  

(ภาษาไทย) วว.อนุสาขาอายรุศาสตร์การนอนหลบั 

(ภาษาองักฤษ) Dip., Thai Subspecialty Board of Sleep Medicine 

 

3. หน่วยงานทีKรับผดิชอบ 

สาขาวชิาอายรุศาสตร์การนอนหลบั ภาควชิาอายรุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 

4. พนัธกจิของหลกัสูตรการฝึกอบรม 

ผลิตอายรุแพทยผ์ูเ้ชี#ยวชาญโรคระบบการนอนหลบัที#มีคุณสมบติั ดงัต่อไปนีI  

1. มีความรู้ ความชาํนาญ ทกัษะ ในการดูแลรักษาและส่งเสริมสุขภาพตามมาตรฐานและสอดคลอ้งกบั นโยบายของ

ระบบสุขภาพอยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. มีความสามารถในการศึกษาหาความรู้อยา่งต่อเนื#องเพื#อพฒันาตนเองตลอดชีวติ 

3. มีความสามารถในดา้นการทาํวจิยัเพื#อสร้างและต่อยอดองคค์วามรู้ 
4. มีความสามารถในการใหค้าํปรึกษาและถ่ายทอดความรู้ใหก้บับุคลากรทางการแพทยแ์ละประชาชนทั#วไป 

5. มีความเป็นมืออาชีพ มีความสามารถในการสื#อสารและปฏิสัมพนัธ์ มีความสามารถทาํงานเป็นทีมร่วมกบัสหสาขา

วชิาชีพ 

6. มีความรู้ความเขา้ใจในระบบสุขภาพของประเทศ สามารถบริหารจดัการทรัพยากรใหเ้หมาะสมอยา่งมีคุณภาพ 

7. มีความรับผิดชอบ มีจริยธรรม มีทศันคติและเจตคติที#ดีต่อผูป่้วย ญาติผูป่้วย ผูร่้วมงานและองคก์ร และมีความเอืIอ

อาทรและใส่ใจในความปลอดภยัโดยยดึถือผูป่้วยเป็นศูนยก์ลาง 
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5. ผลลพัธ์ของหลกัสูตรการฝึกอบรม 

แพทยป์ระจาํบ้านต่อยอดที#สําเร็จการฝึกอบรมจะต้องสามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพตาม

สมรรถนะหลกัทัIง 6 ดา้น ดงันีI  

5.1 การบริบาลผู้ป่วย (Patient Care) 

i. มีทกัษะในการซกัประวติั ตรวจร่างกาย รวมทัIงพจิารณาเลือกการส่งตรวจทางหอ้งปฏิบติัการที#เหมาะสม และ

นาํขอ้มลูที#ไดม้าวเิคราะหเ์พื#อนาํไปสู่การตดัสินใจการวนิิจฉยัโรคจากการนอนหลบัไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

ii. ใหก้ารดูแลรักษาผูป่้วยโรคจากการนอนหลบั และแกไ้ขภาวะแทรกซอ้นตา่ง ๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

iii. มีทกัษะความรู้ในการป้องกนัโรคจากการนอนหลบัและสร้างเสริมสุขภาพ 

5.2 ความรู้และทักษะหัตถการทางเวชกรรม (Medical Knowledge and Procedure Skills) 

i. มีความรู้ และความเขา้ใจเกี#ยวกบัสรีรวทิยาพืIนฐานการนอนหลบัรวมทัIงดา้นเภสชัวทิยาที#เกี#ยวขอ้ง 

ii. มีความรู้ และความเชี#ยวชาญในสาขาอายรุศาสตร์การนอนหลบั 

iii. มีความรู้ และความสามารถในการตรวจและแปลผลตรวจการนอนหลบัชนิดตา่ง ๆ ไดถ้กูตอ้ง 

5.3 ทักษะระหว่างบคุคลและการสื>อสาร (Interpersonal and Communication Skills) 

i. มีทกัษะในการถ่ายทอดความรู้ ใหค้าํปรึกษาและคาํแนะนาํเกี#ยวกบัปัญหาโรคจากการนอนหลบั รวมทัIงการ

ส่งเสริมสุขภาพและป้องกนัโรคจากการนอนหลบั แก่แพทย ์พยาบาล บุคลากรทางสาธารณสุข นกัศึกษา และ

ประชาชนไดเ้ป็นอยา่งดี 

ii. มีมนุษยสัมพนัธ์ที#ดี ประสานงานและสื#อสารกบับุคลากรทุกระดบั ทางดา้นวิชาการและดา้นบริหารอยา่งมี

ประสิทธิภาพ และใชท้รัพยากรสุขภาพ (Health resources) ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

5.4 การเรียนรู้และการพฒันาจากฐานการปฏิบติั (Practice-based Learning and Improvement) 

i. ดาํเนินการวิจยัไดอ้ย่างถูกตอ้งทัI งหลกัการและวิธีการ รวมทัI งสามารถวิเคราะห์ผลงานวิจยัและนาํผลมา

ประยกุตใ์ชใ้นดูแลรักษาและป้องกนัโรคได ้

ii. เรียนรู้และเพิ#มประสบการณ์ไดด้ว้ยตนเองจากการปฏิบติังาน 

5.5 วิชาชีพนิยม (Professionalism) 

i. มีคณุธรรม จริยธรรม และเจตคติอนัดีตอ่ผูป่้วย ญาติผูป่้วย เพื#อนร่วมวชิาชีพ เพื#อนร่วมงาน ชุมชน และสงัคม 

ii. คาํนึงถึงประโยชนข์องผูป่้วยเป็นหลกั 

iii. มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพฒันาไปสู่ความเป็นผูเ้รียนรู้ตอ่เนื#องตลอดชีวติ เพื#อการรักษามาตรฐานการดูแล

รักษาผูป่้วยใหดี้ที#สุด 

iv. มีความตัIงใจในการดูแลผูป่้วยใหไ้ดรั้บการดูแลรักษาที#ดีที#สุดเทา่ที#จะเป็นได ้

v. มีความรับผดิชอบตอ่งานที#ไดรั้บมอบหมาย 

5.6 การทาํเวชปฏิบติัให้สอดคล้องกบัระบบสุขภาพ (Systems-based Practice) 

i. มีความรู้และความเขา้ใจเกี#ยวกบัระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ 

ii. สามารถนาํความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้หเ้ขา้กบับริบทและความตอ้งการของชุมชน 

iii. มีความรู้และความเขา้ใจในเรื#องการใชท้รัพยากรอยา่งสมเหตุผล สามารถปรับเปลี#ยนการดูแลผูป่้วยใหเ้ขา้กบั

บริบทของการบริการสาธารณสุขตามมาตรฐานวชิาชีพ 
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6. แผนการฝึกอบรม 

มีอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม ดูแล กาํกบั ประเมินแผนการฝึกอบรมใหเ้ป็นไปตามเป้าประสงคที์#วางไว ้ภายใตส้ภาวะการ

ทาํงานที#เหมาะสม 

6.1 วธีิการให้การฝึกอบรม 

เพื#อให้ไดผ้ลลพัธ์ตามที#หลกัสูตรกาํหนดไวจึ้งจดัวิธีการให้การฝึกอบรมและการประเมินผล ให้สอดคลอ้งกบัผลลพัธ์

ของการฝึกอบรมตามสมรรถนะหลกัทัIง 6 ดา้น ดงันีI  

6.1.1. การบริบาลผู้ป่วย (Patient Care) 

มาตรฐานการเรียนรู้ วธีิการให้การฝึกอบรม/กลยุทธ์การสอน

ทีKใช้พฒันา 

กลยุทธ์การประเมนิ 

ดํา เ นินการตามขัI นตอนในการซัก

ประวติั ตรวจร่างกาย และการส่งตรวจ

ทางหอ้งปฏิบติัการไดอ้ยา่งถูกตอ้งเพื#อ

การวนิิจฉยัโรคจากการนอนหลบัได ้

• ฝึกปฏิบติังานทัIงที#หอผูป่้วยนอกและ
หอผูป่้วยในร่วมกบัสหสาขาวชิาชีพ 

• การใหข้อ้มูลป้อนกลบัรายบุคคล 

(feedback) โดยอาจารยผ์ูใ้หก้าร

ฝึกอบรม 

• กิจกรรม case discussion 

• การประเมินสมรรถนะโดยอาจารย์
ผา่นการประเมิน Entrustable 

professional activities (EPA) ตามที#

กาํหนดในภาคผนวกที# 2 

• ประเมินสมรรถนะโดยผูร่้วมงาน 

• การสอบตามที#สมาคมนิทราเวช
ศาสตร์จดั 

ให้การรักษาผูป่้วยโรคจากการนอน

หลบั และแกไ้ขภาวะแทรกซอ้นต่าง ๆ 

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

มีความรู้ในการป้องกันโรคจากการ

นอนหลบัและสร้างเสริมสุขภาพ 

• การบรรยาย 

 

6.1.2. ความรู้และทกัษะหตัถการทางเวชกรรม (Medical Knowledge and Procedure Skills) 

มาตรฐานการเรียนรู้ วธีิการให้การฝึกอบรม/กลยุทธ์การสอน

ทีKใช้พฒันา 

กลยุทธ์การประเมนิ 

มี คว าม รู้คว ามสามารถและความ

เชี#ยวชาญในสาขาอายรุศาสตร์การนอน

หลบั 

• การอบรมหลกัสูตรความรู้พืIนฐาน
ดา้นการนอนหลบัโดยสมาคมนิทรา

เวชศาสตร์ 

• การสอบตามที#สมาคมนิทราเวช
ศาสตร์จดั 

มีความรู้ความสามารถในการตรวจและ

แปลผลตรวจการนอนหลบัชนิดตา่ง ๆ 

• การบรรยาย 
• การฝึกปฏิบติัในการตรวจและแปล
ผลการตรวจการนอนหลบัโดยมี

อาจารยค์อยกาํกบัดูแล 

• การใหข้อ้มูลป้อนกลบัรายบุคคล 

(feedback) โดยอาจารยผ์ูใ้หก้าร

ฝึกอบรม 

• การประเมินสมรรถนะโดยอาจารย์
ผา่นการประเมิน Entrustable 

professional activities (EPA) ตามที#

กาํหนดในภาคผนวกที# 2 

• การสอบตามที#สมาคมนิทราเวช
ศาสตร์จดั 
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6.1.3. ทกัษะระหว่างบคุคลและการสืKอสาร (Interpersonal and Communication Skills) 

มาตรฐานการเรียนรู้ วธีิการให้การฝึกอบรม/กลยุทธ์การสอน

ทีKใช้พฒันา 

กลยุทธ์การประเมนิ 

สอน ใหค้าํปรึกษา และคาํแนะนาํ

เกี#ยวกบัปัญหาโรคจากการนอนหลบั 

รวมทัIงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกนั

โรคจากการนอนหลบั แก่แพทย ์

พยาบาล บุคลากรทางสาธารณสุข 

นกัศึกษา และประชาชนไดเ้ป็นอยา่งดี 

• ฝึกปฏิบติังานทัIงที#หอผูป่้วยนอกและ
หอผูป่้วยในร่วมกบัสหสาขาวชิาชีพ 

• การใหข้อ้มูลป้อนกลบัรายบุคคล 

(feedback) โดยอาจารยผ์ูใ้หก้าร

ฝึกอบรม 

• การประเมินสมรรถนะโดยอาจารย์
ผา่นการประเมิน Entrustable 

professional activities (EPA) ตามที#

กาํหนดในภาคผนวกที# 2 

ประสานงานและสื#อสารกบับุคลากร

ทุกระดับ  ทางด้านวิชาการและด้าน

บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้

ทรัพยากรสุขภาพ  (Health resources) 

อยา่งเหมาะสม 

 

6.1.4. การเรียนรู้และการพฒันาจากฐานการปฏบัิต ิ(Practice-based Learning and Improvement) 

มาตรฐานการเรียนรู้ วธีิการให้การฝึกอบรม/กลยุทธ์การสอน

ทีKใช้พฒันา 

กลยุทธ์การประเมนิ 

ทาํวิจยัไดอ้ยา่งถูกตอ้งทัIงหลกัการและ

วิ ธีก าร  รวมทัI งส ามารถวิ เ คราะห์

ผลงานวิจัยและนําผลมาประยุกต์ใช้      

ในการป้องกนัและรักษาโรคได ้

• แพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดตอ้งทาํงาน
วจิยัโดยเป็นผูว้จิยัหลกัและมีอาจารย์

ที#ปรึกษาคอยกาํกบัดูแลตลอด 2 ปี 

โดยตอ้งสอบโครงร่างวจิยัและ

นาํเสนอ วจิยัในช่วงก่อนจบการ

ฝึกอบรม 

• การประเมินรายงานผลการวจิยั 

เรียนรู้และเพิ#มประสบการณ์ได้ด้วย

ตนเองจากการปฏิบติังาน 

• การใหข้อ้มูลป้อนกลบัรายบุคคล 

(feedback) โดยอาจารยผ์ูใ้หก้าร

ฝึกอบรม 

• การประเมินสมรรถนะโดยอาจารย์
ผา่นการประเมิน Entrustable 

professional activities (EPA) ตามที#

กาํหนดในภาคผนวกที# 2 
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6.1.5. วชิาชีพนยิม (Professionalism) 

มาตรฐานการเรียนรู้ วธีิการให้การฝึกอบรม/กลยุทธ์การสอน

ทีKใช้พฒันา 

กลยุทธ์การประเมนิ 

มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอนัดี

ต่อผูป่้วย ญาติผูป่้วย เพื#อนร่วมวิชาชีพ 

เพื#อนร่วมงาน ชุมชน และสงัคม 

• อาจารยป์ระพฤติตนเป็นแบบอยา่ง 
• การใหข้อ้มูลป้อนกลบัรายบุคคล 

• การประเมินสมรรถนะโดยอาจารย์
ผา่นการประเมิน Entrustable 

professional activities (EPA) ตามที#

กาํหนดในภาคผนวกที# 2 คาํนึงถึงประโยชนข์องผูป่้วยเป็นหลกั 

มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพฒันา

ไปสู่ความเป็นผูเ้รียนรู้ต่อเนื#องตลอด

ชีวิต เพื#อการรักษามาตรฐานการดูแล

รักษาผูป่้วยใหดี้ที#สุด 

มีความตัIงใจในการดูแลผูป่้วยใหไ้ดร้ับ

การดูแลรักษาที#ดีที#สุดเทา่ที#จะเป็นได ้

 

6.1.6. การทาํเวชปฏบัิตใิห้สอดคล้องกบัระบบสุขภาพ (Systems-based Practice) 

มาตรฐานการเรียนรู้ วธีิการให้การฝึกอบรม/กลยุทธ์การสอน

ทีKใช้พฒันา 

กลยุทธ์การประเมนิ 

มีความรู้ความเข้าใจเกี# ยวกับระบบ

สุขภาพของประเทศ 

• การฝึกปฏิบติังานที# PAP clinic 

• มีการรับฟังความคิดเห็นปัญหา
อุปสรรคระหวา่งการฝึกอบรบจาก

แพทยป์ระจาํบา้นต่อยอด ในการ

ประชุม ระหวา่งคณาจารยแ์ละแพทย์

ประจาํบา้นต่อยอด 

• การประเมินสมรรถนะโดยอาจารย์
ผา่นการประเมิน Entrustable 

professional activities (EPA) ตามที#

กาํหนดในภาคผนวกที# 2 

• สรุปบนัทึกการประชุม เกี#ยวกบั

อุปสรรคปัญหาที#ไดรั้บแจง้ แนว

ทางแกไ้ขระหวา่งการฝึกอบรบจาก

แพทยป์ระจาํบา้นต่อยอด ที#ไดรั้บจาก

การประชุมระหวา่งคณาจารยแ์พทย์

ประจาํบา้นต่อยอด 

นาํความรู้ที#ไดรั้บจากการฝึกอบรมไป

ประยุก ต์ ใ ช้ใ ห้ เ ข้ า กับบ ริบทและ     

ความตอ้งการของชุมชน 

มีความรู้ความเข ้าใจในเรื# องการใช้

ทรัพยากรอย่างสมเหตุผล  สามารถ

ปรับเปลี#ยนการดูแลผูป่้วยให้เข้ากับ

บริบทของการบริการสาธารณสุขตาม

มาตรฐานวชิาชีพ 

 

ตารางการฝึกอบรม 

ตลอดระยะเวลา 2 ปีการศึกษา ใหจ้ดัการฝึกอบรม ดงันีI  

1. ในการฝึกอบรมเพื#อให้เป็นแพทยเ์ฉพาะทางอนุสาขาอายรุศาสตร์การนอนหลบั กาํหนดให้ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม

ไดรั้บการฝึกอบรมเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 2 ปี โดยระยะเวลาที#ฝึกอบรมจะตอ้งไมน่อ้ยกวา่ 96 สปัดาห ์
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2. การฝึกอบรมในช่วง 6 เดือนแรก เป็นการฝึกอบรมความรู้พืIนฐานทางดา้นการนอนหลบั และโรคหรือความผดิปกติ

จากการนอนหลบั ซึ# งการอบรมในช่วงเวลาดงักล่าวจะทาํใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมมีความรู้ที#เป็น Multidisciplinary 

knowledge (สหวชิาการ) 

3. สาํหรับการฝึกอบรมช่วง 18 เดือนหลงั จะเป็นการฝึกอบรมความรู้ดา้นอนุสาขาอายรุศาสตร์การนอนหลบัร่วมกบั

การทาํงานวจิยั 

 

รายละเอยีดการปฏิบติังานแพทย์ประจาํบ้านต่อยอดอนสุาขาเวชศาสตร์การนอนหลบัปีที> 1 (ช่วง 6 เดือนแรก) 

เนืTอหาวชิา จาํนวนสัปดาห์ 

ความรู้พืIนฐานดา้นการนอนหลบั โรคความผดิปกติจากการนอนหลบั 

(บรรยายรวม) 

1 

การตรวจการนอนหลบัและการแปลผล 10 

จิตเวชศาสตร์ 3 

โสต ศอ นาสิก 3 

อายรุศาสตร์ดา้นประสาทวทิยา 2 

กมุารเวชศาสตร์ประสาทวทิยา 2 

อายรุศาสตร์ระบบการหายใจ 3 

กมุารเวชศาสตร์ระบบการหายใจ 2 

รวม 26 

 

รายละเอยีดการปฏิบติังานแพทย์ประจาํบ้านต่อยอดอนสุาขาเวชศาสตร์การนอนหลบั โดยแบ่งตามพืQนฐานของผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรม (24 เดือน) 

พืTนฐานผู้เข้ารับ 

การฝึกอบรม 

การนอนหลบัพืTนฐาน

แบบสหวชิาการ 

อายรุศาสตร์ 

การนอนหลบั 
วชิาเลือก* วจิยั รวม 

อายรุศาสตร์ทั#วไป 6 เดือน 12 เดือน 3 เดือน 3 เดือน 24 เดือน 

ประสาทวทิยา 6 เดือน 12 เดือน 3 เดือน 3 เดือน 24 เดือน 

อายุรศาสตร์โรคระบบ

การหายใจ 

6 เดือน 9 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 24 เดือน 

อายุรศาสตร์สาขาวิชา

ประสาทวทิยา 

6 เดือน 9 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 24 เดือน 
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*วชิาเลือก ประกอบไปดว้ย อนุสาขาอายรุศาสตร์โภชนวทิยา สาขาทนัตกรรม อนุสาขาอายรุศาสตร์โรคภมิูแพแ้ละอิมมโูนวทิยา 

อนุสาขาอายรุศาสตร์การนอนหลบั อนุสาขากมุารเวชศาสตร์การนอนหลบั อนุสาขาจิตเวชศาสตร์การนอนหลบั อนุสาขาโสต 

ศอ นาสิกวทิยาการนอนหลบั และอนุสาขาอื#น ๆ ที#เกี#ยวขอ้ง 

 

6.2 เนืTอหาการฝึกอบรม (ภาคผนวก 1) 

เพื#อใหบ้รรลตุามสมัฤทธิผลการฝึกอบรม ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมจะตอ้งมีความรู้ความสามารถในเนืIอหาตอ่ไปนีI  

1. ความรู้พืIนฐานทางดา้นการนอนหลบั 

2. โรคหรือความผดิปกติจากการนอนหลบั 

3. การตรวจการนอนหลบัและการแปลผลการตรวจการนอนหลบัเพื#อการวนิิจฉยัและการรักษาโรคหรือความผดิปกติ
จากการนอนหลบั 

4. การเรียนรู้ทางดา้นบรูณาการ 
 

§ การทาํวจิยั 
ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมตอ้งทาํวิจยัในหวัขอ้ที#เกี#ยวกบัโรคจากการนอนหลบั อยา่งนอ้ย 1 เรื#อง ในระหวา่งการปฏิบติังาน 2 

ปี โดยเป็นผูว้จิยัหลกั งานวจิยัดงักล่าวตอ้งประกอบดว้ยหวัขอ้หลกั ดงันีI  

1. วตัถุประสงคข์องการวจิยั 
2. วธีิการวจิยั 
3. ผลการวจิยั 
4. การวจิารณ์ผลการวจิยั 
5. บทคดัยอ่ 

 

o ขอบเขตความรับผดิชอบ 

เนื#องจากความสามารถในการทาํวิจยัดว้ยตนเองเป็นสมรรถนะหนึ# งที#แพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดตอ้งบรรลุตาม

หลกัสูตร อีกทัIงผลงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์เป็นองคป์ระกอบหนึ#งของการประเมินคุณสมบติัของผูที้#จะไดรั้บวฒิุบตัรฯ เมื#อ

สิIนสุดการฝึกอบรม ดงันัIนสาขาวิชาอายุรศาสตร์การนอนหลบัฯ จึงจดัให้มีการเตรียมความพร้อมให้กบัแพทยป์ระจาํ

บา้นต่อยอด ตัIงแต่การเตรียมโครงร่างการวจิยั จนสิIนสุดการทาํวจิยั และจดัทาํรายงานวจิยัฉบบัสมบูรณ์เพื#อนาํส่งสมาคม

นิทราเวชศาสตร์ ทัIงนีI  สาขาวิชาอายุรศาสตร์การนอนหลบัฯ จะตอ้งรายงานชื#องานวิจยั อาจารยที์#ปรึกษาและความ

คืบหนา้ของงานวจิยั ตามกรอบที#กาํหนดไปยงัสมาคมนิทราเวชศาสตร์ เพื#อใหมี้การกาํกบัดูแลทั#วถึง 

 

o คุณลกัษณะของงานวจิยั 
1. เป็นผลงานที#เริ#มใหม่หรือเป็นงานวิจยัที#ใชแ้นวคิดที#มีการศึกษามาก่อนทัIงในและต่างประเทศ แต่นาํมาดดัแปลงหรือ

ทาํซํI าในบริบทของสถาบนั 

2. แพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดและอาจารยผ์ูด้าํเนินงานวิจยัทุกคนควรผ่านการอบรมดา้นจริยธรรมการวิจยัในคน/หรือ 

Good clinical practice (GCP) 
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3. งานวจิยัทุกเรื#องตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัของสถาบนั 

4. งานวิจยัทุกเรื#อง ควรดาํเนินงานวิจยัภายใตข้อ้กาํหนดของ GCP หรือระเบียบวิจยัที#ถูกตอ้งและเหมาะสมกบัคาํถาม

วจิยั 

5. ควรใชภ้าษาองักฤษในการนาํเสนอผลงานวจิยัฉบบัสมบูรณ์โดยเฉพาะในบทคดัยอ่ 

 

o สิKงทีKต้องปฏบิัตสํิาหรับการดาํเนินการวจิยัทีKเกีKยวข้องกบัผู้ป่วย 
1. เมื#อไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัแลว้ ตอ้งดาํเนินการทาํวจิยัตามขอ้ตกลงโดยเคร่งครัด 

2. เมื#อมีการลงนามในเอกสารชีIแจงผูป่้วยหรือผูแ้ทนเพื#อใหย้นิยอมร่วมเขา้วจิยั ตอ้งใหส้าํเนาแก่ผูป่้วยหรือผูแ้ทนเกบ็ไว ้
1 ชุด 

3. ใหท้าํการระบุในเวชระเบียบผูป่้วยนอกหรือผูป่้วยในถึงสถานะการเขา้ร่วมงานวจิยัของผูป่้วย 
4. การตรวจหรือรักษาเพิ#มเติมจากโครงการวิจยัที#ผ่านการอนุมติัแลว้ โดยการกระทาํดงักล่าวไม่ไดเ้ป็นส่วนหนึ#งของ
การดูแลรักษาผูป่้วยตามปกติ ไม่สามารถทาํไดไ้ม่วา่กรณีใด ๆ ทัIงสิIน ยกเวน้ไดมี้การระบุและอนุมติัในโครงการวิจยั

แลว้ และผูว้ิจยัหรือคณะผูว้ิจยัตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้าย ทัIงทางตรงและทางออ้มที#เกิดขึIนกบัผูป่้วยและผูดู้แล

ผูป่้วย 

5. กรณีที#โครงการวจิยักาํหนดใหท้าํการตรวจหรือรักษาที#เพิ#มเติมจากการดูแลผูป่้วยตามปกติ หากมีผลลพัธ์ที#อาจส่งผล

ต่อประโยชน์ในการดูแลรักษาผูป่้วย ใหด้าํเนินการแจง้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัเพื#อวางแผนแจง้ผูที้#เกี#ยวขอ้ง

รับทราบต่อไป 

6. หากเกิดกรณีอื#นนอกเหนือการคาดการณ์ ให้รีบปรึกษาอาจารยที์#ปรึกษาโครงการวิจยัหรือคณะกรรมการจริยธรรม

การวิจัย กรณีที#ไม่สามารถปรึกษาได้ให้ยอ้นกลบัไปใช้หลกัพืIนฐาน 3 ขอ้ของจริยธรรมทางการแพทยใ์นการ

ตดัสินใจ คือการถือประโยชน์สุขของผูป่้วยเป็นหลกั และการไม่ก่อให้เกิดความทุกขท์รมานกบัผูป่้วย การเคารพ

สิทธิของผูป่้วย และการยดึมั#นในหลกัการความเสมอภาคของบุคคลในสงัคมที#จะไดรั้บการบริการทางการแพทยต์าม

มาตรฐาน 

 

o กรอบการดาํเนินงานวจิยัในเวลา 2 ปี (24 เดือนของการฝึกอบรม) 

ทัIงนีI  เดือนที#กาํหนดขึIนเป็นระยะเวลาที#ประมาณการ อาจจะทาํไดเ้ร็วกวา่หรือชา้กวา่นีI ไดบ้า้ง 

 

เดือนทีK ประเภทกจิกรรม 

4 จดัเตรียมคาํถามวจิยัและติดต่ออาจารยที์#ปรึกษา 

6 จดัทาํโครงร่างงานวจิยั 

8 สอบโครงร่างงานวจิยั/นาํเสนอโครงร่างงานวจิยั 

9 ขออนุมติัจากคณะกรรมการจริยธรรมวจิยั 
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ขอทุนสนบัสนุนงานวจิยัจะแหล่งทุนทัIงภายในและนอกสถาบนั (ถา้ตอ้งการ) 

11 เริ#มเกบ็ขอ้มูล 

16 นาํเสนอความคืบหนา้งานวจิยั 

19 วเิคราะห์ขอ้มูลและสรุปผลงานวจิยั 

20 จดัทาํรายงานวจิยัฉบบัร่างใหอ้าจารยที์#ปรึกษาปรับแกไ้ข 

22 ส่งรายงานฉบบัสมบูรณ์ต่อสถาบนัเพื#อส่งไปยงัสมาคมนิทราเวชศาสตร์ใหท้าํการประเมินสาํหรับ

ประกอบคุณสมบติัการเขา้สอบเพื#อวฒิุบตัรภาคปฏิบติัขัIนสุดทา้ย 

 

§ การเขยีนบทความฟืT นฟูทางวชิาการ 
ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมตอ้งเขียนบทความฟืI นฟูทางวิชาการที#เกี#ยวขอ้งกบัโรคจากการนอนหลบั อยา่งนอ้ย 1 เรื#อง โดยตอ้ง

เป็นผูนิ้พนธ์หลกั และควรใชภ้าษาองักฤษในการนาํเสนอผลงานฉบบัสมบูรณ์โดยเฉพาะในบทคดัยอ่ 

 

§ การรับรอง วุฒบิัตร หรือ หนังสืออนุมตั ิอนุสาขาอายุศาสตร์การนอนหลบั ให้มคุีณวุฒ ิ“เทยีบเท่าปริญญาเอก” (ภาคผนวก 3) 

 

§ จาํนวนปีของการฝึกอบรม 

2 ปี 

 

§ การบริหารการจดัการฝึกอบรม 

o ผู้รับผดิชอบบริหารจดัการการฝึกอบรม 

สาขาวิชาอายรุศาสตร์การนอนหลบั ภาควิชาอายรุศาสตร์ คณะแพทยศ์าสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั จดัให้มี

คณะกรรมการการประจาํหลกัสูตร ซึ# งประกอบไปดว้ย ประธานการฝึกอบรม ที#ไดป้ฏิบติังานในสาขาวิชาอายรุศาสตร์

การนอนหลบั มากกว่า 5 ปี และทีมทาํงานคือทีมคณาจารย ์ร่วมเป็นคณะกรรมการการประจาํหลกัสูตร คณะกรรมการ

การประจาํหลกัสูตร มีหน้าที#รับผิดชอบและมีอาํนาจในการจดัการ ประสานงาน บริหารและประเมินผล ในแต่ละ

ขัIนตอนของการฝึกอบรม รวมถึงการให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียที#เหมาะสม มีส่วนร่วมในการวางแผนการฝึกอบรม โดยมี

การประชุมคณะกรรมการทุก 6 เดือน 

o สภาวะการปฏบิัตงิาน 

จดัใหมี้การฝึกอบรมและทาํงานภายใตส้ภาวะการทาํงานที#เหมาะสม ไม่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพของผูเ้ขา้รับการ

ฝึกอบรม ดงันีI  

- กาํหนดให้มีกิจกรรมวิชาการสําหรับผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมซึ# งจดัเป็นประจาํในเวลา 09.00-10.00น. ของวนั

องัคาร และเวลา 09.00-12.00น. ของวนัพธุ 



10 
 

- ระบุกฎเกณฑแ์ละประกาศใหช้ดัเจนเรื#องเงื#อนไขงานบริการและความรับผดิชอบของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม 

- แพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดมีชั#วโมงการทาํงานระหวา่ง 7-8 ชั#วโมงต่อวนั 

- แพทยป์ระจาํบา้นต่อยอด จะไดรั้บการจดัสรรไดอ้ยูเ่วรนอกเวลาราชการ ระหวา่งเวลา 20.00-06.00น. โดยมีการ

จดั ตารางเวร รายละเอียดเงื#อนไขงานบริการ และขอบข่ายความรับผิดชอบของแพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดอยา่ง

ชดัเจน โดยไดรั้บค่าตอบแทนตามกฎเกณฑแ์ละประกาศของคณะแพทยศ์าสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- ในกรณีที#ผูเ้ขา้ฝึกอบรมมีการลาพกั เช่น การลาคลอดบุตร การเจบ็ป่วย การศึกษาดูงานนอกแผนการฝึกอบรม/

หลกัสูตร หากรวมระยะเวลาการลาพกัมากกวา่ร้อยละ 20 ของการฝึกอบรมในแต่ละปี จะตอ้งฝึกอบรมทดแทน

ระยะเวลาตามดุลยพินิจของคณะกรรมการการประจาํหลกัสูตร แต่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่เวลาส่วนที#เกินร้อยละ 20 แต่

หากการลาพกัรสมระยะเวลาไม่ถึงร้อยละ 20 ของการฝึกอบรมในแต่ละปี การฝึกอบรมทดแทนใหขึ้Iนกบัดุลย

พินิจของคณะกรรมการการประจาํหลกัสูตร 

 

§ การวดัและประเมนิผล 
คณะกรรมการการประจาํหลกัสูตร มีการแจง้กระบวนการวดัและประเมินผล ให้ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมไดรั้บทราบ โดย

สามารถตรวจสอบและอุทธรณ์ไดเ้มื#อตอ้งการ 

 

§ การวดัและประเมนิผลระหว่างการฝึกอบรม การเลืKอนชัTนปี การยุตกิารฝึกอบรม 

1) การประเมนิระหว่างการฝึกอบรม 

คณะกรรมการการประจาํหลกัสูตรจะจดัใหมี้การประเมินผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมระหวา่งการฝึกอบรม ครอบคลุมทัIงดา้น

ความรู้ทกัษะ เจตคติ และกิจกรรมทางการแพทย ์ในมิติต่าง ๆ ดงันีI  

มิติที# 1 ประเมินสมรรถนะโดยอาจารย ์(EPA) 

มิติที# 2 การตรวจเวชระเบียนผูป่้วยนอก (EPA 1 และ 5) 

มิติที# 3 คะแนนสอบจดัโดยสถาบนั และส่วนกลางสมาคมนิทราเวชศาสตร์ 

มิติที# 4 การร่วมกิจกรรมวชิาการส่วนกลาง 

มิติที# 5 การประเมินสมรรถนะโดยผูร่้วมงาน 

การบรรลุ  Entrustable Professional Activities (EPAs) ทัI ง  7 อย่างตาม  milestones (ภาคผนวก  2) ผลการประเมิน

นาํไปใชใ้นกรณีต่อไปนีI  

ก) เพื#อเลื#อนระดบัชัIนปี โดยเกณฑผ์า่นตามที#คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ ประกาศกาํหนดก่อนการเขา้

ฝึกอบรม 

ข) เพื#อใชพ้ิจารณาประกอบการตดัสินผลสอบภาคปฏิบติั (การสอบเมื#อจบการฝึกอบรมปีที# 2) 

ทัIงนีI  จะทาํการประเมินระหวา่งการฝึกอบรมอยา่งสมํ#าเสมอโดยมีการป้อนขอ้มูลยอ้นกลบั (feedback) ใหผู้เ้ขา้รับการ

ฝึกอบรมไดรั้บทราบ ซึ# งจะช่วยทาํใหเ้กิดการพฒันาสมรรถนะหลกัดา้นของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมใหส้มบูรณ์ขึIน 

 

2) เกณฑ์การเลืKอนชัTนปี 

1. ปฏิบติังานไดไ้ม่ตํ#ากวา่ร้อยละ 80 ของระยะเวลาที#กาํหนด 
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2. ผ่านการประเมินตามมิติต่าง ๆ ที#กาํหนดในหลกัสูตร โดยไดค้ะแนนไม่ตํ#ากว่าร้อยละ 50 ของแต่ละมิติ ยกเวน้

การสอบตามมิติที# 3 

3. ผา่นเกณฑก์ารประเมิน EPA (ภาคผนวก 2) 

4. ปฏิบติังานไดส้อดคลอ้งตามขอ้กาํหนดของสถาบนัฝึกอบรม และไม่ก่อให้เกิดความเสื#อมเสียเกียรติสถาบนั

ฝึกอบรม 

3) แนวทางการดาํเนินการกรณไีม่ผ่านการประเมนิเพืKอเลืKอนชัTนปี 

1. ตอ้งปฏิบติังานเพิ#มเติมในส่วนที#ภาควชิากาํหนด และทาํการประเมินซํI า ถา้ผา่นการประเมินจึงสามารถเลื#อนชัIนปี

ได ้

2. ถา้ไม่ผา่นการประเมิน เพื#อเลื#อนชัIนปีซํI าตามขอ้ที# 1 หรือไม่ผา่นการประเมินเพื#อรับการเสนอชื#อเขา้สอบวฒิุบตัร 

ตอ้งปฏิบติังานในระยะชัIนปีเดิมอีก 1 ปี 

3. หลงัการปฏิบติังานซํI าในชัIนปีเดิมอีก 1 ปีแลว้ยงัไม่ผา่นการประเมินเพื#อเลื#อนชัIนปี ใหย้ติุการฝึกอบรม 

ทัIงนีI  ให้คณะกรรมการการประจาํหลกัสูตรส่งผลการประเมินแพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดให้ราชวิทยาลยัฯ ภายในวนัที# 

31 กรกฎาคมของทุกปี เพื#อเสนอที#ประชุมคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ราชวทิยาลยัฯ และแพทยสภาตามลาํดบั 

4) การดาํเนินการสําหรับผู้ทีKไม่ผ่านการประเมนิ 

1. แจง้ผลการประเมินใหแ้พทยป์ระจาํบา้นต่อยอดรับทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรในแบบประเมินผลของราชวิทยาฯ 

พร้อมแนวทางการพฒันา รายละเอียดการปฏิบติังานเพิ#มเติม การกาํกบัดูแลและการประเมินผลซํI า 

2. เมื#อแพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดลงชื#อรับทราบ จะส่งสาํเนาผลการประเมินชุดหนึ# งให้อนุกรรมการฝึกอบรมและ

สอบราชวทิยาลยัฯ 

5) การดาํเนนิการเพืKอยตุกิารฝึกอบรม 

1. การลาออก ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมตอ้งทาํเรื#องชีI แจงเหตุผลก่อนพกัการปฏิบติังานล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 2 สัปดาห์ 

เมื#อสถาบนัฝึกอบรมอนุมติัใหพ้กัการปฏิบติังานแลว้จึงแจง้ต่อคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ อนุสาขา

อายรุศาสตร์การนอนหลบั เพื#อเห็นชอบ และแจง้ต่อแพทยสภาพร้อมความเห็นประกอบ วา่สมควรใหพ้กัสิทธิc

การสมคัรเป็นแพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดเป็นเวลา 1 ปีในปีการศึกษาถดัไปหรือไม่ โดยพิจารณาจากเหตุผล

ประกอบการลาออกและคาํชีIแจงจากสถาบนัฝึกอบรม การลาออกจะถือวา่สมบรูณ์เมื#อไดรั้บอนุมติัจากแพทยสภา 

2. การให้ออก เมื#อผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม 

2.1 ปฏิบติังานโดยขาดความรับผิดชอบหรือมีพฤติกรรมเสื#อมเสียร้ายแรงจนก่อใหเ้กิดผลเสียต่อผูป่้วยหรือต่อ
ชื#อเสียงของสถาบนัฝึกอบรม 

2.2 ปฏิบติังานโดยขาดความรับผิดชอบหรือมีพฤติกรรมเสื#อมเสีย ไม่มีการปรับปรุงพฤติกรรมหลงัจากการ
ตกัเตือน และกระทาํซํIาภายหลงัการภาคทณัฑ ์

 เมื#อสถาบนัฝึกอบรมเห็นสมควรใหอ้อก ใหท้าํการแจง้ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมรับทราบพร้อมใหพ้กัการปฏิบติังาน แลว้

ทาํเรื#องแจง้ต่อคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ อนุสาขาอายรุศาสตร์การนอนหลบั ซึ# งจะตอ้งตัIงคณะกรรมการ

สอบสวนจาํนวน 5 คน ประกอบดว้ยหวัหนา้สถาบนัฝึกอบรมอื#นจาํนวน 3 คน และกรรมการภายในสถาบนัจาํนวน 2 คน 

เพื#อด ําเนินการให้เสร็จสิIนภายใน 2 สัปดาห์ภายหลังจากได้รับเรื# อง  การสอบสวนจะถูกนําเสนอต่อที#ประชุม

คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ อนุสาขาอายรุศาสตร์การนอนหลบั เพื#อลงความเห็น ถา้สมควรใหอ้อกจึงแจง้ต่อ
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แพทยสภา จนเมื#อไดรั้บการอนุมติัจึงถือว่าการให้ออกสมบูรณ์ ถา้เห็นว่ายงัไม่สมควรให้ออกจึงส่งเรื#องคืนให้สถาบนั

ฝึกอบรมพร้อมคาํแนะนาํ 

 

§ การประเมนิเพืKอวฒุบิัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรมอนุสาขาอายรุศาสตร์การนอนหลบั 

o คณุสมบัตผิู้เข้าสอบเพืKอวฒุบิัตรฯ 

1. เป็นผูที้#ไดรั้บวฒิุบตัรหรือหนงัสืออนุมติัสาขาอายรุศาสตร์ทั#วไป หรือสาขาวิชาประสาทวิทยาที#ไดผ้า่นการอบรม

แพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดอนุสาขาอายรุศาสตร์การนอนหลบัครบตามหลกัสูตรของแพทยสภา โดยสถาบนัที#ใหก้าร

ฝึกอบรมเห็นสมควรใหเ้ขา้สอบได ้

2. สอบผา่นเกณฑ ์ในการฝึกอบรม 6 เดือนแรก (เวชศาสตร์การนอนหลบัทั#วไป) 

3. ส่งผลงานวิจยั 1 เรื#อง และบทความฟืI นฟูวิชาการ 1 เรื#อง ในรูปแบบพร้อมตีพิมพ ์หรือตีพิมพแ์ลว้ในวารสารหรือ

ตาํราทางการแพทย ์

4. สถาบนัที#ใหก้ารฝึกอบรมเห็นสมควรใหเ้ขา้สอบได ้โดยมีหนงัสือรับรองจากหวัหนา้สถาบนัฝึกอบรมโดยส่งผลงาน

วชิาการตามขอ้ 3. และส่งสมดุบนัทึกประสบการณ์ในวนัสมคัรสอบ 

5. ประสบการณ์ตอ้งประกอบไปดว้ย  
• มีประสบการณ์ดูแลผูป่้วยนอกโรคจากการนอนหลบัอยา่งนอ้ย 250 ครัI ง (visit) 

• มีประสบการณ์ดูแลผูป่้วยใชเ้ครื#องอดัอากาศแรงดนับวก (PAP therapy) อยา่งนอ้ย 50 ราย  

• มีประสบการณ์การ Scoring และแปลผล Polysomnography อยา่งนอ้ย 200 ราย  

• มีประสบการณ์การตรวจ ติดตัIงอปุกรณ์ Polysomnography อยา่งนอ้ย 2 ราย 

• มีประสบการณ์การแปลผลการตรวจ Multiple sleep latency test หรือ Maintenance of wakefulness อยา่งนอ้ย 5 

ครัI ง 

 

o วธิกีารสอบเพืKอวฒุบิัตรฯ 

โดยจะประเมินเมื#อสิIนสุดการฝึกอบรมที# 2 ปี โดยวธีิการสอบประกอบไปดว้ย 

1. การสอบขอ้เขยีนชนิดปรนยั (MCQ) 100 คะแนน 

2. การสอบภาคปฏิบติัและการสอบสมัภาษณ์ 100 คะแนน 

 

o เกณฑ์ตดัสิน 

การสอบผา่นนัIนจะมีเกณฑ์ คอื การสอบขอ้เขยีนชนิดปรนยั (MCQ) ตดัที#ร้อยละ 60 และการสอบภาคปฏิบติัและ

การสอบสมัภาษณ์ ตดัที#ร้อยละ 60 เช่นกนั 

โดยตอ้งสอบผา่นทัIงสองส่วน ถา้ไม่ผา่นสามารถมาสอบซํI าได ้ภายใน 3 ปี โดยสอบเฉพาะส่วนที#สอบไม่ผา่น

เทา่นัIน 

หมายเหต ุผูที้#จะไดรั้บวฒิุบตัรฯ คอื ผูที้#สอบผา่นการประเมินที# 6 เดือนและ 2 ปี 
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§ การสอบเพืKอหนงัสืออนุมตัแิสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรมอนุสาขาอายรุศาสตร์การนอนหลบั 

o คณุสมบัตขิองผู้เข้าสอบเพืKอหนงัสืออนุมตัฯิ 

ผูเ้ขา้สอบเพื#อหนงัสืออนุมติัฯ จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบอนุสาขา

อายรุศาสตร์การนอนหลบัโดยมีคณุสมบติัดงัตอ่ไปนีI  

1. เป็นผูที้#ไดรั้บวฒิุบตัรหรือหนงัสืออนุมติัสาขาอายรุศาสตร์ทั#วไปหรือสาขาวชิาประสาทวทิยา 
2. หลงัไดรั้บวฒิุบตัรหรือหนงัสืออนุมติัสาขาหลกัแลว้ไดท้าํงานเกี#ยวกบัอายรุศาสตร์การนอนหลบัเตม็เวลาเป็นเวลาไม่
นอ้ยกวา่ 5 ปีในสถาบนัฝึกอบรมอนุสาขาอายรุศาสตร์การนอนหลบัหรือเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 10 ปีในโรงพยาบาลที#

คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบอนุสาขาอายรุศาสตร์การนอนหลบัรับรอง 

• มีประสบการณ์ดูแลผูป่้วยนอกโรคจากการนอนหลบัอยา่งนอ้ย 300 ครัI ง (visit) 

• มีประสบการณ์ดูแลผูป่้วยใชเ้ครื#องอดัอากาศแรงดนับวก (PAP therapy) อยา่งนอ้ย 70 ราย 

• มีประสบการณ์การ scoring และแปลผล Polysomnography อยา่งนอ้ย 250 ราย 

• มีประสบการณ์การติดตัIงอปุกรณ์ Polysomnography อยา่งนอ้ย 5 ราย 

• มีประสบการณ์การแปลผลการตรวจ Multiple sleep latency test หรือ Maintenance of wakefulness อยา่งนอ้ย 7 

ราย 

3. ผูที้#ไดว้ฒิุบตัรอนุสาขาอายรุศาสตร์การนอนหลบัจากสถาบนัในตา่งประเทศไมต่อ้งมีคณุสมบติัตามขอ้ 2. 

4. ผูที้#ไดรั้บใบประกาศนียบตัรแพทยโ์รคจากการหลบัจากสมาคมโรคจากการหลบัแห่งประเทศไทยมาแลว้อยา่งนอ้ย 1 

ปีทัIงนีIจะตอ้งไดรั้บประกาศนียบตัรก่อนปีการศึกษา 2562 ไมต่อ้งมีคณุสมบติัตามขอ้ 2. 

5. ผูที้#ไดร้ับใบประกาศนียบตัรอนุสาขาอายศุาสตร์ความผดิปกติของการหายใจขณะหลบัหรืออนุสาขาเวชศาสตร์การ
นอนหลบั (ประสาทวทิยา) มาแลว้อยา่งนอ้ย 1 ปี ไมต่อ้งมีคณุสมบติัตามขอ้ 2. 

6. เป็นสมาชิกสมาคมนิทราเวชศาสตร์แห่งประเทศไทย 
7. เขา้ร่วมงานประชุมวชิาการประจาํปี ที#จดัโดยสมาคมนิทราเวชศาสตร์แห่งประเทศไทย อยา่งนอ้ย 1 ครัI ง ในรอบ 3 ปี’ 

8. ส่งผลงานวิจยั 1 เรื#อง หรือ บทความฟืI นฟูวิชาการ 1 เรื#อง ในรูปแบบพร้อมตีพิมพห์รือตีพิมพแ์ลว้ในวารสารหรือ

ตาํราทางการแพทย ์

 

o วธิกีารสอบและเกณฑ์การตดัสินผลการสอบ 

 การสอบและเกณฑ์การตดัสินเช่นเดียวกบัการสอบวุฒิบตัรฯ หลงัสิIนสุดการฝึกอบรม โดยวิธีการสอบ

ประกอบไปดว้ย 

- การสอบขอ้เขยีนชนิดปรนยั (MCQ) 100 คะแนน 

- การสอบภาคปฏิบติัและการสอบสมัภาษณ ์100 คะแนน 

(ไมต่อ้งสอบประเมินสิIนสุดการฝึกอบรมที# 6 เดือนแบบการสอบวฒิุบตัรฯ) 

ในกรณีที#ไดรั้บวฒิุบตัรอนุสาขาอายรุศาสตร์การนอนหลบัจากสถาบนัในต่างประเทศ ภายใตค้วามเห็นชอบของ

คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ อนุสาขาอายุรศาสตร์การนอนหลบั หรือผูที้#ไดรั้บใบประกาศนียบตัรแพทย์
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ผูเ้ชี#ยวชาญโรคจากการหลบัจากสมาคมโรคจากการหลบัแห่งประเทศไทย ใหส้อบสมัภาษณ์อยา่งเดียว โดยใชข้อ้สอบ

เช่นเดียวกบัผูส้อบวฒิุบตัรฯ และใชเ้กณฑผ์า่นที#ไมต่ ํ#ากวา่ร้อยละ 60 

 

7. การรับและคดัเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

7.1 คุณสมบัตขิองผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมจะตอ้งไดรั้บปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต หรือเทียบเท่าที#แพทยสภารับรอง ไดรั้บการขึIนทะเบียน

ประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา และผ่านการปฏิบติังานตามโครงการเพิ#มพูนทกัษะแลว้ และตอ้งมีคุณสมบติัอยา่งใด 

อยา่งหนึ#งดงัต่อไปนีI  

i. เป็นผูไ้ดรั้บวฒิุบตัรหรือหนงัสืออนุมติัสาขาอายรุศาสตร์ทั#วไป หรือสาขาวชิาประสาทวทิยา หรือ 

ii. ขณะยื#นใบสมคัรเขา้รับการฝึกอบรม ผูส้มคัรเป็นแพทยป์ระจาํบา้นปีสุดทา้ยในการฝึกอบรมเพื#อวฒิุบตัร สาขา

อายรุศาสตร์ทั#วไป หรือสาขาวชิาประสาทวทิยา หรือ 

iii. ขณะยื#นใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม ผูส้มัครเป็นผูมี้สิทธิสอบเพื#อวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติ สาขา

อายรุศาสตร์ทั#วไป หรือสาขาวชิาประสาทวทิยา 

iv. มีคณุสมบติัครบถว้นตามเกณฑแ์พทยสภาในการเขา้รับการฝึกอบรมแพทยเ์ฉพาะทาง 
7.2 การคดัเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

คณะกรรมการการประจําหลักสูตรมีหลักเกณฑ์การคัดเ ลือกผู ้รับ  การฝึกอบรมที#ชัดเจนและมีการแต่งตัI ง

คณะอนุกรรมการเพื#อสอบสัมภาษณ์ ผูส้มคัรเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยยึดหลกัความเสมอภาค โปร่งใสและตรวจสอบได้ 

คณะอนุกรรมการเป็นผูก้าํหนดแนวทางและเกณฑก์ารคดัเลือกในแต่ละปีการศึกษา 

7.3 จาํนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

ตามเกณฑแ์พทยสภา โดยอิงตามศกัยภาพในการฝึกอบรมของอนุสาขาวิชาเวชศาสตร์การนอนหลบั ภาควิชาอายศุาสตร์ 

คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั มีจาํนวนผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมสูงสุด 1 ตาํแหน่ง 

 

8. อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 

8.1 คุณสมบัตขิองคณะกรรมการกาํกบัดูแลการฝึกอบรม 

คณะกรรมการกาํกบัดูแลการฝึกอบรม คือ คณะกรรมการฝ่ายการศึกษาหลงัปริญญา ซึ# งประกอบไปดว้ยแพทยซึ์# งไดรั้บ

วฒิุบตัรหรือหนงัสืออนุมติัเพื#อแสดงความรู้ความชาํนาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรมอนุสาขาเวชศาสตร์การนอนหลบั โดย

ที#ประธานคณะอนุกรรมการฯ ตอ้งเป็นผูป้ฏิบติังานดา้น อนุสาขาเวชศาสตร์การนอนหลบั มาแลว้อยา่งนอ้ย 5 ปีภายหลงัไดรั้บ

วฒิุบตัรหรือหนงัสืออนุมติัฯ 

8.2 คุณสมบัตขิองอาจารย์ผู้ให้การฝึกการอบรม 

อาจารยผ์ูใ้หก้ารอบรมเป็นแพทยซึ์# งไดร้ับหนงัสืออนุมติัหรือวฒิุบตัรอนุสาขาเวชศาสตร์การนอนหลบัของแพทยสภา

และเป็นสมาชิกราชวิทยาลยัอายรุแพทยฯ์ พร้อมทัIงปฏิบติังานดา้นนีI มาเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 5 ปี และมีคุณสมบติัขอ้ใดขอ้หนึ#ง

ดงัตอ่ไปนีI  
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อาจารย์ผู้ให้การฝึกการอบรมแบบเต็มเวลา หมายถึง ขา้ราชการ พนกังานมหาวิทยาลยั ลูกจา้งประจาํรวมทัIงอาจารย์

เกษยีณอายรุาชการปฏิบติังานในโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์หรือหน่วยงานที#ปฏิบติังานเตม็เวลา และไดรั้บเงินเดือนในอตัรา

เตม็เวลา 

อาจารย์ผู้ให้การฝึกการอบรมแบบบางเวลา แบง่เป็น 2 ประเภท 

ก. พนกังานมหาวทิยาลยั หรือ ลกูจา้งประเภทบางเวลาอยา่งนอ้ยครึ# งเวลา และไดรั้บเงินเดือนตามสดัส่วนงานใหน้บั

เวลาปฏิบติังานตามสญัญาจา้ง 

ข. ผูที้#ปฏิบติังานอยูที่#สถาบนัอื#น แผนกอื#น หรืออาจารยเ์กษียณอายมุาช่วยสอนบางเวลา โดยไม่ไดมี้สญัญาจา้งจาก

หน่วยงาน หรือปฏิบติังานนอ้ยกวา่ครึ# งเวลา ใหคิ้ดเวลาปฏิบติังานเฉพาะที#มาปฏิบตัิงานสาํหรับการเรียน การ

สอนแพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดอนุสาขาอายรุศาสตร์การนอนหลบั ไม่นบัเวลาที#มาทาํงานวิจยั งานบริการ เช่น 

ตรวจผูป่้วย หรือทาํหตัถการ โดยไม่เกี#ยวขอ้งกบัแพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดอนุสาขาอายรุศาสตร์การนอนหลบั 

รวมทัIงไมน่บัเวลาที#มาสอนนกัศึกษา/นิสิตแพทย ์และแพทยป์ระจาํบา้น 

ผูใ้ห้การฝึกอบรมวฒิุบตัรฯ ในระดบัเดียวกนัใชศ้กัยภาพได ้35 ชั#วโมง ต่อสปัดาห์ใน 1 สาขาวชิา แต่ถา้ให้การฝึกอบรม

มากกวา่ 2 สาขาวชิา ตอ้งแบง่ศกัยภาพเป็น 2 สาขาวชิา โดยคดิสาขาวชิาหลกัไมน่อ้ยกวา่ครึ# งหนึ# ง 

ภาควชิาอายรุศาสตร์มีระบบการคดัเลือกและสรรหาอาจารยที์#มีคุณวฒิุ มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ทัIงทางดา้น

งานสอน งานวิจยัและดา้นคุณธรรม จริยธรรมตามที#คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ไดว้างไว ้การับอาจารยใ์หม่

จะตอ้งมีการเสมลนอชื#อจากสาขาวิชา เพื#อพิจารณาคุณสมบติัของอาจารยใ์หม่และความตอ้งการอาจารยใ์หม่ของตาํแหน่งใน

สาขาวิชานัIน ๆ และเสนอเขา้ที#ประชุมภาควิชาฯเพื#อลงชื#อรับรองตวับุคคล คณะกรรมการบริหารภาควิชาฯและสมาชิกของ

ภาควชิาฯทัIงหมดเป็นผูล้งมติการรับอาจารยใ์หม่ โดยอาจารยที์#รับใหม่ตอ้งมีวฒิุการศึกษาเกี#ยวขอ้งโดยตรงดา้นอายรุศาสตร์ 

8.3 จาํนวนอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 

อตัราส่วนของจาํนวนอาจารยที์#ปฏิบติังานเตม็เวลาต่อจาํนวนผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมเป็นไปตามเกณฑที์#แพทยสภากาํหนด

ไว ้คือ เขา้ฝึกอบรมไดใ้นสดัส่วนปีละ ชัIนละ 1 คน ต่ออาจารยแ์พทยผ์ูฝึ้กอบรม 2 คน 

จาํนวนอาจารยแ์พทยที์#ปฏิบติังานแบบเตม็เวลา 2 คน 

จาํนวนอาจารยแ์พทยที์#ปฏิบติังานแบบบางเวลา 0 คน 

8.4 การพฒันาอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 

ภาควิชาอายรุศาสตร์ ส่งเสริมใหอ้าจารยมี์การเพิ#มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ เพื#อส่งเสริมการสอนและการวิจยั

อยา่งต่อเนื#อง การสนบัสนุนดา้นการศึกษาต่อ การฝึกอบรม การดูงานทางวิชาการและวิชาชีพ การประชุมวิชาการทัIงในประเทศ

และต่างประเทศ การเพิ#มพนูประสบการณ์ 

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ไดจ้ดัตัIงงบประมาณกองทุนเพื#อการบริหารวิชาการสาํหรับพฒันาคณาจารย ์

กาํหนดเป้าหมายใหค้ณาจารยไ์ดรั้บการพฒันาดา้นต่าง ๆ อยา่งนอ้ย 1 ครัI งต่อปี เพื#อพฒันาคณาจารยใ์นทกัษะดา้นการเรียนการ

สอน การประเมินผล ตลอดจนการวจิยั และการพฒันานวตักรรมการเรียนการสอน มีการจดัอบรมแพทยศาสตรศึกษาเฉพาะเรื#อง

เป็นระยะ ๆ อยา่งต่อเนื#องในทุกปีการศึกษา รวมถึงการจดัสรรงบประมาณ/เงินทุนสนบัสนุนการวิจยัดา้นแพทยศาสตรศึกษา/

นวตักรรมการศึกษา และสนบัสนุนใหอ้าจารยเ์ขา้ร่วมการอบรม/ประชุมแพทยศาสตรศึกษาทัIงในระดบัชาติและนานาชาติ 

ฝ่ายวิจัยคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัและภาควิชาอายุรศาสตร์ มีทุนสนับสนุนการวิจัย และมีทุน

สนบัสนุนใหล้าศึกษาต่อหรือดูงานต่างประเทศ และทุนสนบัสนุนเพื#อไปเสนอผลงานวจิยัในต่างประเทศ มีการประเมินผลโดยดู
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จากจาํนวนและคุณภาพผลงานทางวชิาการของอาจารยที์#ไดตี้พิมพใ์นวารสารระดบันานาชาติสรุปเป็นรายงานทุก ๆ 6 เดือน และ

เพื#อวางแผนพฒันาระบบเอืIอหนุนการวจิยัของอาจารยใ์นอนาคต 

 

8.5 คณาจารย์ในการฝึกอบรม 

 ชืKอ วุฒบิัตรหรือหนังสืออนุมตัจิากแพทยสภา สมาชิกราชวทิยาลยั 

ศ.นพ.ณฐัพงษ ์ เจียมจริยธรรม วว.อายรุศาสตร์ อายรุแพทยแ์ห่งประเทศไทย 

 วว.อายรุศาสตร์โรคระบบการหายใจและ- 

 ภาวะวกิฤตโรคระบการหายใจ 

 อว.อายรุศาสตร์การนอนหลบั 

รศ.พญ.นฤชา  จิรกาลวสาน อว.อายรุศาสตร์ อายรุแพทยแ์ห่งประเทศไทย 

 อว.อายรุศาสตร์โรคระบบการหายใจ- 

 และภาวะวกิฤตโรคระบการหายใจ 

 อว.เวชบาํบดัวกิฤต 

 อว.อายรุศาสตร์การนอนหลบั 

 

9. ทรัพยากรทางการศึกษา 

มีทรัพยากรการศึกษาดงันีI  

- มีจาํนวนผูป่้วยเพียงพอและชนิดของผูป่้วยหลากหลายสอดคลอ้งกบัผลของการเรียนรู้ที#คาดหวงั ทัIงผูป่้วยนอกและ
ผูป่้วยใน ผา่นการพิจารณารับรองโดยราชวทิยาลยัฯ ทุกปี 

- มีระบบการทาํงานในลกัษณะสหสาขาวิชาชีพทาํให้ไดป้ระสบการณ์ในการปฏิบติังานเป็นทีมร่วมกบัผูร่้วมงานและ
บุคลากรวชิาชีพอื#น 

- สามารถเขา้ถึงแหล่งขอ้มูล ทางวิชาการที#ทนัสมยั ผ่านหอสมุดของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ซึ# งมี

หนังสือและวารสารวิชาการและฐานขอ้มูลให้สืบคน้ทัIงในรูปแบบเป็นเล่มจริงและรูปแบบออนไลน์ผ่านเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต 

- มีการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื#อสารให้เป็นส่วนหนึ# ง ของการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพและถูกหลกั
จริยธรรม 

- เปิดโอกาสใหไ้ปฝึกอบรมในสถาบนัอื#นทัIงในและนอกประเทศในช่วงเวลาที#เป็นวชิาเลือกโดยมีการสนบัสนุนทุนโดย
ฝ่ายบณัฑิตศึกษา 

- มีอาจารยที์#ผา่นการอบรมดา้นแพทยศาสตร์ศึกษาร่วมในกระบวนการจดัทาํแผนการฝึกอบรมการดาํเนินการฝึกอบรม
การประเมินการฝึกอบรม 

- มีงานบริการผูป่้วยโรคจากการนอนหลบัที#มีคุณภาพและจาํนวนเพยีงพอสาํหรับการฝึกอบรม โดยมีปริมาณงานบริการ

ดงันีI  

• ผูป่้วยนอกที#มีโรคจากการนอนหลบั เป็นจาํนวนไมน่อ้ยกวา่ 250 ครัI ง/ปี 

• ผูป่้วยในที#มีโรคจากการนอนหลบั เป็นจาํนวนไมน่อ้ยกวา่ 20 ครัI ง/ปี 



17 
 

• มีการตรวจ Polysomnography ไมน่อ้ยกวา่ 100 ครัI ง/ปี 

- มีการจดักิจกรรมวชิาการอยา่งสมํ#าเสมอ ไดแ้ก่ 

• วารสารสโมสร เดือนละ 3 ครัI ง 

• การประชุมร่วมระหวา่งภาควชิา/หน่วยงาน/โรงพยาบาล ไมน่อ้ยกวา่เดือนละ 1 ครัI ง 

• การประชุมปรึกษาผูป่้วย ไมน่อ้ยกวา่เดือนละ 1 ครัI ง 

• การประชุมวชิาการในลกัษณะอื#น เช่น topic review หรือ interesting case เป็นตน้ ไมน่อ้ยกวา่เดือนละ 1 ครัI ง 

 

10. การประเมนิแผนการฝึกอบรม/หลกัสูตร 

การประเมินแผนการฝึกอบรม จดัทาํโดยคณะทาํงานซึ#งประกอบไปดว้ยตวัแทนผูฝึ้กอบรม และผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมเขา้

ร่วมประชุมปีละ 1 ครัI ง เพื#อประเมินแผนการฝึกอบรม/หลกัสูตรในดา้นต่าง ๆ ดงันีI  

- พนัธกิจของแผนการฝึกอบรม/หลกัสูตร 

- ผลลพัธ์การเรียนรู้ที#พึงประสงค ์

- แผนการฝึกอบรม 

- ขัIนตอนการดาํเนินงานของแผนการฝึกอบรม 

- การวดัและประเมินผล 

- พฒันาการของผูรั้บการฝึกอบรบ 

- ทรัพยากรทางการศึกษา 
- คุณสมบติัของอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม 

- ความสมัพนัธ์ระหวา่งนโยบายการรับสมคัรผูรั้บการฝึกอบรมและความตอ้งการของระบบสุขภาพ 

- สถาบนัร่วมฯ 

- ขอ้ควรปรับปรุง 
คณะทาํงานเพื#อการประเมินแผนการฝึกอบรม/หลกัสูตรมีรายนามดงัต่อไปนีI  

1. ศ.นพ.ณฐัพงษ ์ เจียมจริยธรรม ประธานกรรมการ (หวัหนา้สถาบนัฝึกอบรม) 

2. รศ.พญ.นฤชา  จิรกาลวสาน ประธานหลกัสูตรแผนงานฝึกอบรม 

3. อ.พญ.ณฐัวรรณ  สงวนวงษ ์ กรรมการและเลขานุการ 

4. หวัหนา้แพทยป์ระจาํบา้นต่อยอด กรรมการ 

โดยคณะทาํงานเพื#อการประเมินแผนการฝึกอบรม/หลกัสูตรจะรวบรวมขอ้มูลป้อนกลบัเกี#ยวกบั หลกัสูตรการฝึกอบรม

จากผูมี้ส่วนไดสู้ญเสียหลกั คือ อาจารยผ์ูใ้ห้การฝึกอบรม แพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม แพทยป์ระจาํบา้นต่อ

ยอดผูส้าํเร็จการฝึกอบรม รวมทัIงใชข้อ้มูลป้อนกลบัเกี#ยวกบัสมรรถนะ ของแพทยป์ระจาํบา้งต่อยอดผูส้าํเร็จการฝึกอบรมในการ

ประเมินหลกัสูตรการฝึกอบรม 
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11. การทบทวน/พฒันาหลกัสูตรการฝึกอบรม 

คณะกรรมการฝึกอบรมจะจดัให้มีการทบทวนและพฒันาคุณภาพของหลกัสูตรฝึกอบรมเป็นระยะ ๆ อยา่งนอ้ยทุก 5 ปี 

เพื#อปรับปรุงกระบวนการ โครงสร้าง เนืIอหา ธนรักษ ์และสมรรถนะของผูส้าํเร็จการฝึกอบรม รวมถึง การวดัและการประเมินผล 

และสภาพแวดลอ้มในการฝึกอบรมให้ทนัสมยัอยูเ่สมอ ปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องที#ตรวจพบ มีขอ้มูลอา้งอิง และแจง้ผลการ

ทบทวน การพฒันาใหร้าชวทิยาลยัฯ รับทราบ 

 

12. ธรรมาภบิาลและการบริหารจดัการ 

- คณะกรรมการฝึกอบรมดาํเนินการบริหารจดัการหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบักฎระเบียบที#กาํหนดไวใ้นดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ 

การรับสมคัรผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม (เกณฑก์ารคดัเลือกและจาํนวนที#รับ) กระบวนการฝึกอบรม การวดัและประเมินผล 

และผลลพัธ์ของการฝึกอบรมที#พึงประสงค ์การออกเอกสารที#แสดงถึงการสําเร็จการฝึกอบรมในแต่ละระดบั หรือ

หลกัฐานอย่างเป็นทางการอื#น ที#สามารถใช้เป็นหลกัฐานแสดงการผ่านการฝึกอบรม ในระดับนัIนได้ทัI งในและ

ต่างประเทศ 

- มีการกาํหนดหน้าที#รับผิดชอบ และอาํนาจ ให้คณะกรรมการฝึกอบรมบริหารจดัการงบประมาณของหลกัสูตรการ

ฝึกอบรม ใหส้อดคลอ้งกบัความจาํเป็นดา้นการฝึกอบรม 

- มีบุคลากรที#ปฏิบติังานและมีความเชี#ยวชาญที#เหมาะสม เพื#อสนบัสนุนการดาํเนินการของการฝึกอบรมและกิจกรรมอื#น

ที#เกี#ยวขอ้ง มีการบริหารจดัการที#ดีและใชท้รัพยากรไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 

13. การประกนัคุณภาพการฝึกอบรม 

ราชวิทยาลยัอายรุแพทยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนดให้สถาบนัฝึกอบรมที#ไดรั้บการอนุมติัให้จดัการฝึกอบรม จะตอ้งผา่น

การประเมินความพร้อมในการ เป็นสถาบนัฝึกอบรมสถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งจดัให้มีการประกนัคุณภาพการฝึกอบรมอย่าง

ต่อเนื#องดงันีI  

13.1 การประกนัคุณภาพการฝึกอบรมภายในสถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งจดัใหมี้ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการ
ฝึกอบรมภายในอยา่งนอ้ยทุก 2 ปี 

13.2 การประกนัคุณภาพการฝึกอบรมภายนอก สถาบนั จะตอ้ง ไดรั้บการประเมินคุณภาพจากคณะอนุกรรมการ

ฝึกอบรมฯ ราชวทิยาลยัฯ อยา่งนอ้ยทุก 5 ปี 
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ภาคผนวก 1 

 

เนืTอหาของการฝึกอบรม 

 เนืIอหาสงัเขปของหลกัสูตรการฝึกอบรมที#ตอ้งรู้ 

1. ความรู้พืTนฐาน 

• 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 

• 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 

2. โรคหรือความผดิปกตทิีKสําคญั 

 ผูเ้ขา้ฝึกอบรมตอ้งมีประสบการณ์การดูแลผูป่้วยโดยตรง หรือมีโอกาสร่วมดูแลผูป่้วย รวมทัI งไดเ้ขา้ร่วมฟังการ

อภิปรายผูป่้วยหรือการบรรยายเกี#ยวกบัโรคความผดิปกติจากการนอนหลบั ตามรายละเอยีด ดงันีI  
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• 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 

! 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 
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- 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 

• Isolated 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 

- 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 
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! 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 

3. ความสามารถในเชิงปฏบิัตกิาร 
 ดงัรายละเอยีดตอ่ไปนีI  

1) การตรวจการนอนหลบั (Polysomnography) โดยทราบถึงวธีิการตรวจ รวมถึงวธีิติดอปุกรณ์การตรวจ และสามารถแปล

ผลการตรวจการนอนหลบัไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

2) การตรวจการนอนหลบันอกสถานที# (Out of center sleep test (OCST)) โดยทราบวิธีการตรวจ ขอ้จาํกดั รวมถึงวิธีติด

อปุกรณ์การตรวจ และสามารถแปลผลการตรวจไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

3) การรักษาโดยใชเ้ครื# องอดัอากาศแรงดนับวก (Positive airway pressure (PAP) management) โดยทราบลกัษณะและ

ชนิดของเครื#องอดัอากาศแรงดนับวกแบบตา่ง ๆ โดยสามารถเลือกใชเ้ครื#อง/หนา้กากไดอ้ยา่งถกูตอ้ง สามารถทาํการฟิต

หนา้กากที#พอดีใหก้บัผูป่้วย รู้จกัอปุกรณ์เสริมอื#น ๆ วธีิการดูแลรักษาเครื#อง รวมถึงวธีิการแปลผลการใชง้านของเครื#อง 



23 
 

4) การรักษาโดยใชท้นัตอุปกรณ ์(Oral appliance management) โดยทราบชนิดของทนัตอุปกรณ์แบบต่าง ๆ และวิธีการ

เลือกใช ้รวมถึงวธีิการปรับระยะอปุกรณ์ที#เหมาะสม 

5) การตรวจวดัคลื#นสมอง (Electroencephalography) โดยทราบวธีิการติดอปุกรณ์และสามารถอา่นผลไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

6) การตรวจ Multiple sleep latency test/Maintenance of wakefulness test โดยทราบวิธีการตรวจ ขอ้บ่งชีI  รวมถึงวิธีติด

อปุกรณ์การตรวจและแปลผลการตรวจไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

7) การตรวจ Psychomotor vigilance tests โดยทราบวิธีการตรวจ ขอ้บ่งชีI  รวมถึงวิธีใชอุ้ปกรณ์ในการตรวจ และสามารถ

แปลผลการตรวจไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

8) การตรวจ Actigraphy โดยทราบวธีิการตรวจ ขอ้บ่งชีI  รวมถึงวธีิใชอุ้ปกรณ์ในการตรวจ และสามารถแปลผล การตรวจ

ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

9) การตรวจประเมินทางเดินหายใจส่วนบน (Upper airway assessment) สามารถทาํการตรวจวิเคราะห์เพื#อหา ความ

ผดิปกติของทางเดินหายใจส่วนบน เพื#อวนิิจฉยัภาวะหยดุหายใจขณะหลบัจากการอุดกัIน รวมถึงภาวะผดิปกติทางการ

หายใจขณะหลบัอื#น ๆ 

10) การตรวจ Sleep endoscopy โดยทราบวธีิการตรวจ ขอ้บง่ชีI  และสามารถแปลผลจากวดีีโอการตรวจได ้

11) การตรวจทางรังสีของทางเดินหายใจส่วนบน (Radiographic upper airway assessment) โดยทราบขอ้บ่งชีI  ชนิดของการ

ตรวจและสามารถแปลผลความผดิปกติจากภาพรังสีได ้

12) การทาํ Cognitive behavioral therapy for insomnia (CBT-i) โดยทราบขอ้บ่งชีI  เทคนิคการปฏิบติัและสามารถ ทาํการ

รักษาโดยวธีิ CBT-i ในผูป่้วยโรคนอนไมห่ลบัไดอ้ยา่งเหมาะสม 

4. ความรู้ทางด้านบูรณาการ 
1) Humanism 

• การสร้างความสมัพนัธที์#ดีระหวา่งแพทยแ์ละผูป่้วย 
• ปัจจยัที#ส่งเสริมความสมัพนัธที์#ดีระหวา่งแพทยแ์ละผูป่้วย 

2) Professionalism 

• การยดึถือประโยชนข์องผูป่้วยเป็นหลกั 

• การรักษามาตรฐานการดูแลรักษาผูป่้วยใหดี้ที#สุด 

• การดูแลผูป่้วยใหไ้ดรั้บการดูแลรักษาที#ดีที#สุดเทา่ที#จะเป็นได ้

3) จริยธรรมทางการแพทย ์
• การนบัถือใหเ้กียรติและสิทธิ รวมทัIงความเห็นของผูป่้วย 
• จริยธรรมในการวจิยั 
• การปฏิบติัเมื#อผูป่้วยปฏิเสธการรักษา 

4) การเรียนรู้ตลอดชีวติ 

• การพฒันาความสามารถในการคน้ควา้ความรู้ดว้ยตนเองใหท้นัสมยั 
• เขา้ร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมสมํ#าเสมอ 

• การวเิคราะหแ์ละวจิารณ์งานวารสาร 
• การถา่ยทอดความรู้แก่แพทย ์บคุลากรทางการแพทย ์นิสิต นกัศึกษา ผูป่้วย และญาติ 
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5) กระบวนการทางคลินิก 

• การบนัทึกเวชระเบียนครบถว้นถกูตอ้ง 
• ทกัษะการสื#อสารกบัผูป่้วย ญาติ และบคุลากรทางการแพทย ์

• Evidence based medicine 

6) ระบาดวทิยาคลินิก 

• การประเมินงานวจิยั 
• วเิคราะหข์อ้มลูและความเชื#อถือไดข้องขอ้มลูที#ไดม้าจากการรวบรวม  

• การประเมิน cost effectiveness 

• Research methodology 

7) เภสชัวทิยาคลินิก 

• ความรู้ทางดา้น pharmacokinetic ของยา 

• หลกัการใชย้า 
• ประเมินผลขา้งเคยีงจากการใชย้า การแพย้า drug interaction 

8) ความรู้ดา้นพฤติกรรมและจิตบาํบดั (Cognitive behavioral therapy) 

9) ความรู้ทางดา้นกฎหมาย  
• พ.ร.บ.วชิาชีพเวชกรรมและจริยธรรมแห่งวชิาชีพ และกฎหมายอื#น ๆ ที#เกี#ยวขอ้งกบัการแพทย ์

• การเปิดเผยขอ้มลูผูป่้วย 
• การขอความยนิยอมจากผูป่้วยในการดูแลรักษาและการทาํหตัถการ 

10) การประกนัคณุภาพบริการสุขภาพ 

• กระบวนการ hospital accreditation 

• กระบวนการ quality assurance 

11) เวชศาสตร์ป้องกนั 

 ประเมินปัจจยัเสี#ยงของโรคและแนวทางแกไ้ข 

12) การดูแลผูป่้วยที#บา้น 

 วางแผนการดูแลรักษาที#เหมาะสมกบัความตอ้งการของผูป่้วยและครอบครัว ไดแ้ก่ การประเมินสภาพแวดลอ้ม

คา่ใชจ้า่ย เครื#องมือ และความพร้อม เป็นตน้ 

13) การบริหารจดัการทางการแพทย ์
 ระบบประกนัสุขภาพ เช่น ระบบประกนัสุขภาพและระบบประกนัสงัคม ระบบประกนัชีวติ 

14) เวชสารสนเทศ 

ความสามารถในการประเมินและใชอ้ปุกรณ์ทางอเิลก็ทรอนิกส์เพื#อแสวงหาความรู้ทางการแพทยอ์ื#น ๆ 

15) ความรู้พืIนฐานของกระบวนการวจิยัทางคลินิก และการอา่นบทความวชิาการอยา่งมีวจิารณญาณ (critical appraisal) 

 โดยศึกษาหรือเขา้ร่วมการอบรมกระบวนการวจิยัทางคลินิก ทาํงานวจิยั แสดงความเห็นในที#ประชุมวารสารสโมสร 

ทาํวจิยัวารสาร และเขยีนบทความทางวชิาการ 

!  
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ภาคผนวก 2 

 

Entrustable professional activities (EPA) 

 คือ กิจกรรมที#สาํคญัมากของแพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดอนุสาขาอายรุศาสตร์การนอนหลบัทุกคนตอ้งทาํได ้ดว้ยตนเอง

อยา่งถูกตอ้งและมีความปลอดภยัต่อผูป่้วย ซึ# งแพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดทุกคนตอ้งแสดงใหเ้ห็นวา่สามารถทาํไดด้ว้ยตนเองใน

ระหวา่งการฝึกอบรมดงันีI  

1. Manage care of patients in the ambulatory setting 

2. Manage care of patients in the in-patient setting 

3. Manage care of patients in the emergency setting 

4. Performing and interpretation results of polysomnography 

5. Providing sleep medicine consultation to medical and non-medical specialties 

6. Demonstrating lifelong personal learning activities 

7. Practicing patient safety 

8. Working with interprofessional health care teams 

 อนึ#ง สถาบนัฝึกอบรมสามารถกาํหนดใหมี้เพิ#มขึIนจากที#กลา่วตามความเหมาะสมของสภาวะการฝึกอบรม ในที#นัIนๆ 

 

ขดีขัTนความสามารถ (Milestones) โดยจาํแนกผลการเรียนรู้ของ-ความสามารถแตล่ะอยา่งเป็น 5 ชัIน ดงันีI  

ชัIนที# 1 ใหเ้ป็นผูส้งัเกตการณ์เทา่นัIน ไมอ่นุญาตใหป้ฏิบติักิจกรรมนัIน (not allowed to practice the EPA) 

ชัIนที# 2 สามารถใหป้ฏิบติักิจกรรมนัIนไดภ้ายใตก้ารกาํกบัดูแลอยา่งเตม็ที# (practice the EPA with full supervision) 

ชัIนที# 3 สามารถใหป้ฏิบติัเองไดภ้ายใตก้ารกาํกบัดูแล (practice the EPA with supervision on demand) 

ชัIนที# 4 สามารถใหป้ฏิบติัเองไดโ้ดยไมต่อ้งกาํกบัดูแล (“unsupervised” practice allowed) 

ชัIนที# 5 อาจใหก้าํกบัดูแลผูอ้ื#นปฏิบติัได ้(supervision task may be given) 

 

EPA 1 : Manage care of patients in the ambulatory setting 

Title of the EPA 

(หวัขอ้กิจกรรมวชิาชีพที#เชื#อมั#นได)้ 

Manage care of patients in the ambulatory setting 

Specifications 

(ลกัษณะเฉพาะ) 

• ทาํการซกัประวติัและตรวจร่างกายตามระบบไดอ้ยา่งถกูตอ้งและเหมาะสมกบั
ปัญหาที#สาํคญัของผูป่้วย 

• สามารถวเิคราะหปั์ญหาและใหก้ารวนิิจฉยัแยกโรคไดค้รอบคลมุ 

• สามารถตดัสินใจเลือกการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการไดอ้ยา่งเหมาะสม 

• สามารถใหก้ารดูแลรักษาที#เหมาะสมแก่คนไข ้

• มีทกัษะในการใหข้อ้มลูที#เหมาะสมแก่คนไข/้ผูดู้แล 

• ทาํการบนัทึกขอ้มลูในเวชระเบียนไดอ้ยา่งสมบรูณ์ 
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Title of the EPA 

(หวัขอ้กิจกรรมวชิาชีพที#เชื#อมั#นได)้ 

Manage care of patients in the ambulatory setting 

Context Ambulatory setting 

Domain of competence 

(เขตความรู้ความชาํนาญที#เกี#ยวขอ้ง

มากที#สุด) 

Patient care, Medical knowledge and procedure skills, Interpersonal and 

communication skills, Practice-based learning and improvement, 

Professionalism, Systems-based practice 

Required experience, knowledge, 

skills, attitude and behavior for 

entrustment 

(ประสบการณ์ ความรู้ ทกัษะ เจตคติ

และพฤติกรรมที#จาํเป็นเพื#อให้

เชื#อมั#นได)้ 

Knowledge: ความรู้พืIนฐานดา้นการนอนหลบั โรคหรือความผดิปกติที#สาํคญัจาก

การนอนหลบั (ภาคผนวก 1) การใชย้าอยา่งสมเหตผุล การบริหารการเบิกจา่ยตาม

ระบบตา่ง ๆ 

Skills: การซกัประวติั การตรวจร่างกาย การคดิและตดัสินใจอยา่งมีเหตผุลทาง

คลินิก ทกัษะทางการสื#อสารกบัคนไข/้ผูดู้แล 

Attitude and behavior: วชิาชีพนิยม 

Experience: 

- การอภิปรายปัญหาและการใหก้ารดูแลรักษา ผูป่้วยนอก จาํนวน 5 ราย/เดือน 

- ความสมบรูณ์ของเวชระเบียน 

Assessment information sources to 

assess progress and ground a 

summative entrustment decision 

(แหลง่สารสนเทศการประเมินผล

เพื#อประเมินความกา้วหนา้และก่อตัIง

การตดัสินใจใหค้วามเชื#อมั#น       

รวบยอด) 

• การสงัเกตการณ์โดยตรงระหวา่งปฏิบติังาน 

• บนัทึกเวชระเบียน 

• การอภิปราย/การสาธิต การใหก้ารดูแลผูป่้วย 

Entrustment for which level of 

supervision is to be reached at 

which stage of training? 

(ความเชื#อมั#นในการกาํหนดระดบั

การกาํกบัดูแลวา่ถึงระยะใดของ   

การฝึกอบรม) 

ชัIนที# 3 สามารถใหป้ฏิบติัเองไดภ้ายใตก้ารกาํกบัดูแล (practice the EPA with 

supervision on demand) ในการใหก้ารดูแลรักษาผูป่้วยนอก เมื#อสิIนสุดการ

ฝึกอบรมในปีแรก จาํนวน 60 ราย/ปี 

ชัIนที# 4 สามารถใหป้ฏิบติัเองไดโ้ดยไมต่อ้งกาํกบัดูแล (“unsupervised” practice 

allowed) ในการใหก้ารดูแลรักษาผูป่้วยนอก เมื#อสิIนสุดการฝึกอบรมในปีที# 2 

จาํนวน 20 ราย/ปี 
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Milestones EPA 1: Manage care of patients in the ambulatory setting 

 !"#"$ 
1 

!"#"$ 
2 

การบริบาลผู้ป่วย (Patient Care)   

1. ดาํเนินการตามขัIนตอนในการซกัประวติั ตรวจร่างกาย และการส่งตรวจทางหอ้งปฏิบติัการไดอ้ยา่ง

ถกูตอ้งเพื#อการวนิิจฉยัโรคจากการนอนหลบัได ้
X X 

2. ใหก้ารรักษาผูป่้วยโรคจากการนอนหลบั และแกไ้ขภาวะแทรกซอ้นตา่ง ๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  X 

3. มีความรู้ในการป้องกนัโรคจากการนอนหลบัและสร้างเสริมสุขภาพ  X 

ความรู้และทักษะหัตถการทางเวชกรรม (Medical Knowledge and Procedure Skills)   

1. มีความรู้ความสามารถและความเชี#ยวชาญในสาขาอายรุศาสตร์การนอนหลบั  X 

2. มีความรู้ความสามารถในการตรวจและแปลผลตรวจการนอนหลบัชนิดตา่ง ๆ X X 

ทักษะระหว่างบคุคลและการสื>อสาร (Interpersonal and Communication Skills)   

1. สอน ใหค้าํปรึกษา และคาํแนะนาํเกี#ยวกบัปัญหาโรคจากการนอนหลบั รวมทัIงการส่งเสริมสุขภาพ

และป้องกนัโรคจากการนอนหลบั แก่แพทย ์พยาบาล บคุลากรทางสาธารณสุข นกัศึกษา และ

ประชาชน ไดเ้ป็นอยา่งดี 

 X 

2. ประสานงานและสื#อสารกบับคุลากรทกุระดบั ทางดา้นวชิาการและดา้นบริหารอยา่งมีประสิทธิภาพ 

และใชท้รัพยากรสุขภาพ (Health resources) อยา่งเหมาะสม 
X X 

การเรียนรู้และการพฒันาจากฐานการปฏิบติั (Practice-based Learning and Improvement)   

1. ทาํวจิยัไดอ้ยา่งถกูตอ้งทัIงหลกัการและวธีิการ รวมทัIงสามารถวเิคราะหผ์ลงานวจิยัและนาํผลมา
ประยกุตใ์ชใ้นการป้องกนัและรักษาโรคได ้

 X 

2. เรียนรู้และเพิ#มประสบการณ์ไดด้ว้ยตนเองจากการปฏิบติังาน X X 

วิชาชีพนิยม (Professionalism)   

1. มีคณุธรรม จริยธรรม และเจตคติอนัดีตอ่ผูป่้วย ญาติผูป่้วย เพื#อนร่วมวชิาชีพ เพื#อนร่วมงาน ชุมชน 

และสงัคม 
X X 

2. คาํนึงถึงประโยชนข์องผูป่้วยเป็นหลกั X X 
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3. มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพฒันาไปสู่ความเป็นผูเ้รียนรู้ตอ่เนื#องตลอดชีวติ เพื#อการรักษา

มาตรฐานการดูแลรักษาผูป่้วยใหดี้ที#สุด 
X X 

4. มีความตัIงใจในการดูแลผูป่้วยใหไ้ดรั้บการดูแลรักษาที#ดีที#สุดเทา่ที#จะเป็นได ้ X X 

การทาํเวชปฏิบติัให้สอดคล้องกบัระบบสุขภาพ (Systems-based Practice)   

1. มีความรู้ความเขา้ใจเกี#ยวกบัระบบสุขภาพของประเทศ X X 

2. นาํความรู้ที#ไดรั้บจากการฝึกอบรมไปประยกุตใ์ชใ้หเ้ขา้กบับริบทและความตอ้งการของชุมชน X X 

3. มีความรู้ความเขา้ใจในเรื#องการใชท้รัพยากรอยา่งสมเหตผุล สามารถปรับเปลี#ยนการดูแลผูป่้วยให้

เขา้กบับริบทของการบริการสาธารณสุขตามมาตรฐานวชิาชีพ 
X X 

 

EPA 2 : Manage care of patients in the in-patient setting 

Title of the EPA 

(หวัขอ้กิจกรรมวชิาชีพที#เชื#อมั#นได)้ 

Manage care of patients in the in-patient setting  

Specifications 

(ลกัษณะเฉพาะ) 

• สามารถประเมินปัญหาของผูป่้วยและความรุนแรงของโรคไดถ้กูตอ้ง 
• ทาํการซกัประวติัและตรวจร่างกายตามระบบไดอ้ยา่งถกูตอ้งและเหมาะสมกบั
ปัญหาที#สาํคญัของผูป่้วย 

• สามารถวเิคราะหปั์ญหาและใหก้ารวนิิจฉยัแยกโรคไดค้รอบคลมุ 

• สามารถตดัสินใจเลือกการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการไดอ้ยา่งเหมาะสม 

• สามารถใหก้ารดูแลรักษาที#เหมาะสมแก่คนไข ้

• มีทกัษะในการใหข้อ้มลูที#เหมาะสมแก่คนไข/้ผูดู้แล 

• ทาํการบนัทึกขอ้มลูในเวชระเบียนไดอ้ยา่งสมบรูณ์ 

• มีทกัษะในการสื#อสารกบัผูร่้วมงานไดอ้ยา่งเหมาะสม 

Context In-patient setting 

Domain of competence 

(เขตความรู้ความชาํนาญที#เกี#ยวขอ้ง

มากที#สุด) 

Patient care, Medical knowledge and procedure skills, Interpersonal and 

communication skills, Practice-based learning and improvement, 

Professionalism, Systems-based practice 
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Title of the EPA 

(หวัขอ้กิจกรรมวชิาชีพที#เชื#อมั#นได)้ 

Manage care of patients in the in-patient setting  

Required experience, skills, attitude 

and behavior for entrustment 

(ประสบการณ์ ความรู้ ทกัษะ เจตคติ

และพฤติกรรมที#จาํเป็นเพื#อใหเ้ชื#อมั#น

ได)้ 

Knowledge: ความรู้พืIนฐานดา้นการนอนหลบั โรคหรือความผดิปกติที#สาํคญัจาก

การนอนหลบั (ภาคผนวก 1) การใชย้าอยา่งสมเหตผุล การบริหารการเบิกจา่ยตาม

ระบบตา่งๆ 

Skills: การซกัประวติั การตรวจร่างกาย การคดิและตดัสินใจอยา่งมีเหตผุลทาง

คลินิก ทกัษะทางการสื#อสารกบัคนไข/้ผูดู้แล ทกัษะการทาํงานเป็นทีม 

Attitude and behavior: วชิาชีพนิยม 

Experience: 

- การอภิปรายปัญหาและการใหก้ารดูแลรักษา ผูป่้วยใน จาํนวน 10 ราย/ปี 

- ความสมบรูณ์ของเวชระเบียน 

Assessment information sources to 

assess progress and ground a 

summative entrustment decision 

(แหลง่สารสนเทศการประเมินผล

เพื#อประเมินความกา้วหนา้และ 

ก่อตัIงการตดัสินใจใหค้วามเชื#อมั#น

รวบยอด) 

• การสงัเกตการณ์โดยตรงระหวา่งปฏิบติังาน 

• บนัทึกเวชระเบียน 

• การอภิปราย/การสาธิต การใหก้ารดูแลผูป่้วย 

• การสอนขา้งเตียง 
• การประชุมปรึกษาผูป่้วย 

Entrustment for which level of 

supervision is to be reached at 

which stage of training? 

(ความเชื#อมั#นในการกาํหนดระดบั

การกาํกบัดูแลวา่ถึงระยะใดของ   

การฝึกอบรม) 

ชัIนที# 3 สามารถใหป้ฏิบติัเองไดภ้ายใตก้ารกาํกบัดูแล (practice the EPA with 

supervision on demand) ในการใหก้ารดูแลรักษาผูป่้วยใน เมื#อสิIนสุดการฝึกอบรม

ในปีแรก จาํนวน 10 ราย/ปี 
ชัIนที# 4 สามารถใหป้ฏิบติัเองไดโ้ดยไมต่อ้งกาํกบัดูแล (“unsupervised” practice 

allowed) ในการใหก้ารดูแลรักษา ผูป่้วยใน เมื#อสิIนสุดการฝึกอบรมในปีที# 2 

จาํนวน 5 ราย/ปี 
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Milestones EPA 2: Manage care of patients in the in-patient setting 

 !"#"$ 
1 

!"#"$ 
2 

การบริบาลผู้ป่วย (Patient Care)   

1. ดาํเนินการตามขัIนตอนในการซกัประวติั ตรวจร่างกาย และการส่งตรวจทางหอ้งปฏิบติัการไดอ้ยา่ง

ถกูตอ้งเพื#อการวนิิจฉยัโรคจากการนอนหลบัได ้
X X 

2. ใหก้ารรักษาผูป่้วยโรคจากการนอนหลบั และแกไ้ขภาวะแทรกซอ้นตา่ง ๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  X 

3. มีความรู้ในการป้องกนัโรคจากการนอนหลบัและสร้างเสริมสุขภาพ  X 

ความรู้และทักษะหัตถการทางเวชกรรม (Medical Knowledge and Procedure Skills)   

1. มีความรู้ความสามารถและความเชี#ยวชาญในสาขาอายรุศาสตร์การนอนหลบั  X 

2. มีความรู้ความสามารถในการตรวจและแปลผลตรวจการนอนหลบัชนิดตา่ง ๆ X X 

ทักษะระหว่างบคุคลและการสื>อสาร (Interpersonal and Communication Skills)   

1. สอน ใหค้าํปรึกษา และคาํแนะนาํเกี#ยวกบัปัญหาโรคจากการนอนหลบั รวมทัIงการส่งเสริมสุขภาพและ

ป้องกนัโรคจากการนอนหลบั แก่แพทย ์พยาบาล บคุลากรทางสาธารณสุข นกัศึกษา และประชาชน ได้

เป็นอยา่งดี 

 X 

2. ประสานงานและสื#อสารกบับคุลากรทกุระดบั ทางดา้นวชิาการและดา้นบริหารอยา่งมีประสิทธิภาพ และ

ใชท้รัพยากรสุขภาพ (Health resources) อยา่งเหมาะสม 
X X 

การเรียนรู้และการพฒันาจากฐานการปฏิบติั (Practice-based Learning and Improvement)   

1. ทาํวจิยัไดอ้ยา่งถกูตอ้งทัIงหลกัการและวธีิการ รวมทัIงสามารถวเิคราะหผ์ลงานวจิยัและนาํผลมา
ประยกุตใ์ชใ้นการป้องกนัและรักษาโรคได ้

 X 

2. เรียนรู้และเพิ#มประสบการณ์ไดด้ว้ยตนเองจากการปฏิบติังาน X X 

วิชาชีพนิยม (Professionalism)   

1. มีคณุธรรม จริยธรรม และเจตคติอนัดีตอ่ผูป่้วย ญาติผูป่้วย เพื#อนร่วมวชิาชีพ เพื#อนร่วมงาน ชุมชน และ

สงัคม 
X X 

2. คาํนึงถึงประโยชนข์องผูป่้วยเป็นหลกั X X 
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3. มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพฒันาไปสู่ความเป็นผูเ้รียนรู้ตอ่เนื#องตลอดชีวติ เพื#อการรักษามาตรฐาน

การดูแลรักษาผูป่้วยใหดี้ที#สุด 
X X 

4. มีความตัIงใจในการดูแลผูป่้วยใหไ้ดรั้บการดูแลรักษาที#ดีที#สุดเทา่ที#จะเป็นได ้ X X 

การทาํเวชปฏิบติัให้สอดคล้องกบัระบบสุขภาพ (Systems-based Practice)   

1. มีความรู้ความเขา้ใจเกี#ยวกบัระบบสุขภาพของประเทศ X X 

2. นาํความรู้ที#ไดรั้บจากการฝึกอบรมไปประยกุตใ์ชใ้หเ้ขา้กบับริบทและความตอ้งการของชุมชน X X 

3. มีความรู้ความเขา้ใจในเรื#องการใชท้รัพยากรอยา่งสมเหตผุล สามารถปรับเปลี#ยนการดูแลผูป่้วยใหเ้ขา้กบั

บริบทของการบริการสาธารณสุขตามมาตรฐานวชิาชีพ 
X X 

 

EPA 3 : Manage care of patients in the emergency setting 

Title of the EPA 

(หวัขอ้กิจกรรมวชิาชีพที#เชื#อมั#นได)้ 

Manage care of patients in the in-patient setting  

Specifications 

(ลกัษณะเฉพาะ) 

• สามารถประเมินปัญหาเร่งดว่นของผูป่้วยและความรุนแรงของโรคไดถ้กูตอ้ง 
• สามารถใหก้ารดูแลเบืIองตน้ รวมทัIงสามารถใหก้ารช่วยชีวติขัIนสูง (Advanced 

cardiac life support) ไดถ้กูตอ้ง 

• ทาํการซกัประวติัและตรวจร่างกายตามระบบไดอ้ยา่งถกูตอ้งและเหมาะสมกบั
ปัญหาที#เร่งดว่นของผูป่้วย 

• สามารถวเิคราะหปั์ญหาและใหก้ารวนิิจฉยัแยกโรคไดค้รอบคลมุ 

• สามารถตดัสินใจเลือกการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการไดอ้ยา่งเหมาะสม 

• สามารถใหก้ารดูแลรักษาคนไขที้#มีภาวะเร่งดว่นฉุกเฉินไดอ้ยา่งเหมาะสม 

• มีทกัษะในการใหข้อ้มลูที#เหมาะสมแก่คนไข/้ผูดู้แล 

• ทาํการบนัทึกขอ้มลูในเวชระเบียนไดอ้ยา่งสมบรูณ์ 

• มีทกัษะในการสื#อสารกบัผูร่้วมงานไดอ้ยา่งเหมาะสม 

Context Emergency setting 

Domain of competence 

(เขตความรู้ความชาํนาญที#เกี#ยวขอ้ง

มากที#สุด) 

Patient care, Medical knowledge and procedure skills, Interpersonal and 

communication skills, Practice-based learning and improvement, 

Professionalism, Systems-based practice 
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Title of the EPA 

(หวัขอ้กิจกรรมวชิาชีพที#เชื#อมั#นได)้ 

Manage care of patients in the in-patient setting  

Required experience, skills, attitude 

and behavior for entrustment 

(ประสบการณ์ ความรู้ ทกัษะ เจตคติ

และพฤติกรรมที#จาํเป็นเพื#อใหเ้ชื#อมั#น

ได)้ 

Knowledge: ความรู้พืIนฐานดา้นการนอนหลบั โรคหรือความผดิปกติที#สาํคญัจาก

การนอนหลบั (ภาคผนวก 1) การดูแลผูป่้วยที#มีภาวะเร่งดว่นฉุกเฉินการใชย้า  

อยา่งสมเหตผุล การบริหารการเบิกจา่ยตามระบบตา่ง ๆ 

Skills: การซกัประวติั การตรวจร่างกาย การคดิและตดัสินใจอยา่งมีเหตผุลทาง

คลินิก ทกัษะทางการสื#อสารกบัคนไข/้ผูดู้แล ทกัษะการทาํงานเป็นทีม สภาวะผูน้าํ 

(Leadership) ทกัษะการช่วยชีวติขัIนสูง (Advanced cardiac life support) 

Attitude and behavior: วชิาชีพนิยม 

Experience: 

- การฝึกอบรมทกัษะการช่วยชีวติขัIนสูง (Advanced cardiac life support) 

- ความสมบรูณ์ของเวชระเบียน 

Assessment information sources to 

assess progress and ground a 

summative entrustment decision 

(แหลง่สารสนเทศการประเมินผล

เพื#อประเมินความกา้วหนา้และ 

ก่อตัIงการตดัสินใจใหค้วามเชื#อมั#น

รวบยอด) 

• การสงัเกตการณ์โดยตรงระหวา่งปฏิบติังาน 

• การใหข้อ้มลูป้อนกลบัจากเพื#อนร่วมวชิาชีพ 

• บนัทึกเวชระเบียน 

• การสอนขา้งเตียง 
• การประชุมปรึกษาผูป่้วย 

Entrustment for which level of 

supervision is to be reached at 

which stage of training! 
(ความเชื#อมั#นในการกาํหนดระดบั

การกาํกบัดูแลวา่ถึงระยะใดของ   

การฝึกอบรม) 

ชัIนที# 4 สามารถใหป้ฏิบติัเองไดโ้ดยไมต่อ้งกาํกบัดูแล (“unsupervised” practice 

allowed) ในการใหก้ารดูแลรักษาผูป่้วยเร่งดว่นฉุกเฉิน 

 

Milestones EPA 3: Manage care of patients in the emergency setting 

 ปีที# 1 ปีที# 2 

การบริบาลผู้ป่วย (Patient Care)   

1. ดาํเนินการตามขัIนตอนในการซกัประวติั ตรวจร่างกาย และการส่งตรวจทางหอ้งปฏิบติัการไดอ้ยา่งถูกตอ้ง

เพื#อการวนิิจฉยัโรคจากการนอนหลบัได ้
X X 
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2. ใหก้ารรักษาผูป่้วยโรคจากการนอนหลบั และแกไ้ขภาวะแทรกซอ้นต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  X 

3. มีความรู้ในการป้องกนัโรคจากการนอนหลบัและสร้างเสริมสุขภาพ  X 

ความรู้และทักษะหัตถการทางเวชกรรม (Medical Knowledge and Procedure Skills)   

1. มีความรู้ความสามารถและความเชี#ยวชาญในสาขาอายรุศาสตร์การนอนหลบั  X 

2. มีความรู้ความสามารถในการตรวจและแปลผลตรวจการนอนหลบัชนิดต่าง ๆ X X 

ทักษะระหว่างบคุคลและการสื>อสาร (Interpersonal and Communication Skills)   

1. สอน ใหค้าํปรึกษา และคาํแนะนาํเกี#ยวกบัปัญหาโรคจากการนอนหลบั รวมทัIงการส่งเสริมสุขภาพและ

ป้องกนัโรคจากการนอนหลบั แก่แพทย ์พยาบาล บุคลากรทางสาธารณสุข นกัศึกษา และประชาชน ได้

เป็นอยา่งดี 

 X 

2. ประสานงานและสื#อสารกบับุคลากรทุกระดบั ทางดา้นวชิาการและดา้นบริหารอยา่งมีประสิทธิภาพ และ

ใชท้รัพยากรสุขภาพ (Health resources) อยา่งเหมาะสม 
X X 

การเรียนรู้และการพัฒนาจากฐานการปฏิบัติ (Practice-based Learning and Improvement)   

1. ทาํวจิยัไดอ้ยา่งถูกตอ้งทัIงหลกัการและวธีิการ รวมทัIงสามารถวเิคราะห์ผลงานวจิยัและนาํผลมาประยกุตใ์ช้
ในการป้องกนัและรักษาโรคได ้

 X 

2. เรียนรู้และเพิ#มประสบการณ์ไดด้ว้ยตนเองจากการปฏิบติังาน X X 

วิชาชีพนิยม (Professionalism)   

1. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอนัดีต่อผูป่้วย ญาติผูป่้วย เพื#อนร่วมวชิาชีพ เพื#อนร่วมงาน ชุมชน และ

สงัคม 
X X 

2. คาํนึงถึงประโยชนข์องผูป่้วยเป็นหลกั X X 

3. มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพฒันาไปสู่ความเป็นผูเ้รียนรู้ต่อเนื#องตลอดชีวติ เพื#อการรักษามาตรฐานการ

ดูแลรักษาผูป่้วยใหดี้ที#สุด 
X X 

4. มีความตัIงใจในการดูแลผูป่้วยใหไ้ดรั้บการดูแลรักษาที#ดีที#สุดเท่าที#จะเป็นได ้   

การทาํเวชปฏิบัติให้สอดคล้องกับระบบสุขภาพ (Systems-based Practice)   

1. มีความรู้ความเขา้ใจเกี#ยวกบัระบบสุขภาพของประเทศ X X 

2. นาํความรู้ที#ไดรั้บจากการฝึกอบรมไปประยกุตใ์ชใ้หเ้ขา้กบับริบทและความตอ้งการของชุมชน X X 
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3. มีความรู้ความเขา้ใจในเรื#องการใชท้รัพยากรอยา่งสมเหตุผล สามารถปรับเปลี#ยนการดูแลผูป่้วยใหเ้ขา้กบั

บริบทของการบริการสาธารณสุขตามมาตรฐานวชิาชีพ 
X X 

 

 

EPA 4 : Performing and interpretation results of polysomnography 

Title of the EPA 

(หวัขอ้กิจกรรมวชิาชีพที#เชื#อมั#นได)้ 

Performing and interpretation results of polysomnography 

Specifications 

(ลกัษณะเฉพาะ) 

• สามารถเลือกการตรวจ Polysomnography ที#เหมาะสมใหก้บัผูป่้วย 

• สามารถติดตัIงอปุกรณ์การตรวจ Polysomnography ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

• สามารถ scoring และแปลผล Polysomnography ชนิดตา่ง ๆ ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

• ทาํการบนัทึกขอ้มลูในเวชระเบียนไดอ้ยา่งสมบรูณ์ 

• มีทกัษะในการสื#อสารกบัผูร่้วมงานไดอ้ยา่งเหมาะสม 

Context Sleep center/In-patient setting/Out-patient setting 

Domain of competence 

(เขตความรู้ความชาํนาญที#เกี#ยวขอ้ง

มากที#สุด) 

Patient care, Medical knowledge and procedure skills, Interpersonal and 

communication skills, Practice-based learning and improvement, Professionalism, 

Systems-based practice 

Required experience, skills, attitude 

and behavior for entrustment 

(ประสบการณ์ ความรู้ ทกัษะ เจตคติ

และพฤติกรรมที#จาํเป็นเพื#อให้

เชื#อมั#นได)้ 

Knowledge: ความรู้พืIนฐานดา้นการนอนหลบั โรคหรือความผดิปกติที#สาํคญัจาก

การนอนหลบั (ภาคผนวก 1) 

Skills: ทกัษะการทาํงานเป็นทีม 

Attitude and behavior: วชิาชีพนิยม 

Experience: 

- มีการตรวจ Polysomnography จาํนวน 100 ราย/ปี 

- ความสมบรูณ์ของเวชระเบียน 

Assessment information sources to 

assess progress and ground a 

summative entrustment decision 

(แหลง่สารสนเทศการประเมินผล

เพื#อประเมินความกา้วหนา้และ

ก่อตัIงการตดัสินใจใหค้วามเชื#อมั#น

รวบยอด) 

• การสงัเกตการณ์โดยตรงระหวา่งปฏิบติังาน 

• บนัทึกเวชระเบียน 

• การประชุมปรึกษาผูป่้วย 
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Title of the EPA 

(หวัขอ้กิจกรรมวชิาชีพที#เชื#อมั#นได)้ 

Performing and interpretation results of polysomnography 

Entrustment for which level of 

supervision is to be reached at 

which stage of training? 

(ความเชื#อมั#นในการกาํหนดระดบั

การกาํกบัดูแลวา่ถึงระยะใดของ  

การฝึกอบรม) 

ชัIนที# 3 สามารถใหป้ฏิบติัเองไดภ้ายใตก้ารกาํกบัดูแล (practice the EPA with 

supervision on demand) ในการตรวจและแปลผล Polysomnography เมื#อสิIนสุด

การฝึกอบรมในปีแรก จาํนวน 100 ราย/ปี 

ชัIนที# 4 สามารถใหป้ฏิบติัเองไดโ้ดยไมต่อ้งกาํกบัดูแล (“unsupervised” practice 

allowed) ในการตรวจและแปลผล Polysomnography เมื#อสิIนสุดการฝึกอบรมใน   

ปีที# 2 จาํนวน 20 ราย/ปี 

 

 

 

Milestones EPA 4: Performing and interpretation results of polysomnography 

 ปีที# 1 ปีที# 2 

การบริบาลผู้ป่วย (Patient Care)   

1. ดาํเนินการตามขัIนตอนในการซกัประวติั ตรวจร่างกาย และการส่งตรวจทางหอ้งปฏิบติัการไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้งเพื#อการวนิิจฉยัโรคจากการนอนหลบัได ้
X X 

2. ใหก้ารรักษาผูป่้วยโรคจากการนอนหลบั และแกไ้ขภาวะแทรกซอ้นต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  X 

3. มีความรู้ในการป้องกนัโรคจากการนอนหลบัและสร้างเสริมสุขภาพ   

ความรู้และทักษะหัตถการทางเวชกรรม (Medical Knowledge and Procedure Skills)   

1. มีความรู้ความสามารถและความเชี#ยวชาญในสาขาอายรุศาสตร์การนอนหลบั  X 

2. มีความรู้ความสามารถในการตรวจและแปลผลตรวจการนอนหลบัชนิดต่าง ๆ X X 

ทักษะระหว่างบคุคลและการสื>อสาร (Interpersonal and Communication Skills)   

1. สอน ใหค้าํปรึกษา และคาํแนะนาํเกี#ยวกบัปัญหาโรคจากการนอนหลบั รวมทัIงการส่งเสริมสุขภาพ

และป้องกนัโรคจากการนอนหลบั แก่แพทย ์พยาบาล บุคลากรทางสาธารณสุข นกัศึกษา และ

ประชาชน ไดเ้ป็นอยา่งดี 

 X 

2. ประสานงานและสื#อสารกบับุคลากรทุกระดบั ทางดา้นวชิาการและดา้นบริหารอยา่งมีประสิทธิภาพ 

และใชท้รัพยากรสุขภาพ (Health resources) อยา่งเหมาะสม 
X X 
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การเรียนรู้และการพัฒนาจากฐานการปฏิบัติ (Practice-based Learning and Improvement)   

1. ทาํวจิยัไดอ้ยา่งถูกตอ้งทัIงหลกัการและวธีิการ รวมทัIงสามารถวเิคราะห์ผลงานวจิยัและนาํผลมา
ประยกุตใ์ชใ้นการป้องกนัและรักษาโรคได ้

  

2. เรียนรู้และเพิ#มประสบการณ์ไดด้ว้ยตนเองจากการปฏิบติังาน X X 

วิชาชีพนิยม (Professionalism)   

1. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอนัดีต่อผูป่้วย ญาติผูป่้วย เพื#อนร่วมวชิาชีพ เพื#อนร่วมงาน ชุมชน 

และสงัคม 
  

2. คาํนึงถึงประโยชนข์องผูป่้วยเป็นหลกั   

3. มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพฒันาไปสู่ความเป็นผูเ้รียนรู้ต่อเนื#องตลอดชีวติ เพื#อการรักษา

มาตรฐานการดูแลรักษาผูป่้วยใหดี้ที#สุด 
  

4. มีความตัIงใจในการดูแลผูป่้วยใหไ้ดรั้บการดูแลรักษาที#ดีที#สุดเท่าที#จะเป็นได ้   

การทาํเวชปฏิบัติให้สอดคล้องกับระบบสุขภาพ (Systems-based Practice)   

1. มีความรู้ความเขา้ใจเกี#ยวกบัระบบสุขภาพของประเทศ X X 

2. นาํความรู้ที#ไดรั้บจากการฝึกอบรมไปประยกุตใ์ชใ้หเ้ขา้กบับริบทและความตอ้งการของชุมชน X X 

3. มีความรู้ความเขา้ใจในเรื#องการใชท้รัพยากรอยา่งสมเหตุผล สามารถปรับเปลี#ยนการดูแลผูป่้วยให้

เขา้กบับริบทของการบริการสาธารณสุขตามมาตรฐานวชิาชีพ 
X X 
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EPA 5 : Providing sleep medicine consultation to medical and non-medical specialties 

Title of the EPA 

(หวัขอ้กิจกรรมวชิาชีพที#เชื#อมั#นได)้ 

Providing sleep medicine consultation to medical and non-medical specialties  

Specifications 

(ลกัษณะเฉพาะ) 

• ทาํการซกัประวติัและตรวจร่างกายตามระบบไดอ้ยา่งถกูตอ้งและเหมาะสมกบั
ปัญหาที#ไดรั้บการปรึกษา 

• สามารถวเิคราะหปั์ญหาและใหก้ารวนิิจฉยัแยกโรคไดค้รอบคลมุ 

• สามารถวางแผนและใหก้ารดูแลผูป่้วย โดยเฉพาะอยา่งยิ#งเมื#อมีตอ้งมีการทาํ
หตัถการ 

• สามารถตดัสินใจเลือกการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการไดอ้ยา่งเหมาะสม 

• สามารถใหก้ารดูแลรักษาที#เหมาะสมแก่คนไข ้

• มีทกัษะในการใหข้อ้มลูที#เหมาะสมแก่คนไข/้ผูดู้แล และใหก้ารสื#อสารกบั

ทีมสหสาขาวชิาชีพที#ร่วมดูแลผูป่้วย 

• ทาํการบนัทึกขอ้มลูในเวชระเบียนไดอ้ยา่งสมบรูณ์ 

Context In-patient setting/Out-patient setting 

Domain of competence 

(เขตความรู้ความชาํนาญที#เกี#ยวขอ้ง

มากที#สุด) 

Patient care, Medical knowledge and procedure skills, Interpersonal and 

communication skills, Professionalism, Systems-based practice 

Required experience, skills, attitude 

and behavior for entrustment 

(ประสบการณ์ ความรู้ ทกัษะ เจตคติ

และพฤติกรรมที#จาํเป็นเพื#อให ้

เชื#อมั#นได)้ 

Knowledge: ความรู้พืIนฐานดา้นการนอนหลบั โรคหรือความผดิปกติที#สาํคญัจาก

การนอนหลบั (ภาคผนวก 1) ความเสี#ยงทางคลินิกจากการทาํหตัถการ/การผา่ตดั

ตา่ง ๆ การใชย้าอยา่งสมเหตผุล การบริหารการเบิกจา่ยตามระบบตา่ง ๆ 

Skills: การซกัประวติั การตรวจร่างกาย การคดิและตดัสินใจอยา่งมีเหตผุลทาง

คลินิก ทกัษะทางการสื#อสารกบัคนไข/้ผูดู้แล ทกัษะการทาํงานเป็นทีม 

Attitude and behavior: วชิาชีพนิยม 

Experience: 

- การอภิปรายปัญหาและการใหก้ารดูแลรักษา ผูป่้วยที#ไดใ้หก้ารปรึกษา จาํนวน 

10 ราย/ปี 

- ความสมบรูณ์ของเวชระเบียน 
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Title of the EPA 

(หวัขอ้กิจกรรมวชิาชีพที#เชื#อมั#นได)้ 

Providing sleep medicine consultation to medical and non-medical specialties  

Assessment information sources to 

assess progress and ground a 

summative entrustment decision 

(แหลง่สารสนเทศการประเมินผล

เพื#อประเมินความกา้วหนา้และ  

ก่อตัIงการตดัสินใจใหค้วามเชื#อมั#น

รวบยอด) 

• การสงัเกตการณ์โดยตรงระหวา่งปฏิบติังาน 

• บนัทึกเวชระเบียน 

• การอภิปราย/การสาธิต การใหก้ารดูแลผูป่้วย 

• การสอนขา้งเตียง 
• การประชุมปรึกษาผูป่้วย 

Entrustment for which level of 

supervision is to be reached at which 

stage of training? 

(ความเชื#อมั#นในการกาํหนดระดบั

การกาํกบัดูแลวา่ถึงระยะใดของ   

การฝึกอบรม) 

ชัIนที# 3 สามารถใหป้ฏิบติัเองไดภ้ายใตก้ารกาํกบัดูแล (practice the EPA with 

supervision on demand) ในการใหก้ารดูแลรักษาผูป่้วยที#ไดใ้หก้ารปรึกษา เมื#อ

สิIนสุดการฝึกอบรมในปีแรก จาํนวน 10 ราย/ปี 

ชัIนที# 4 สามารถใหป้ฏิบติัเองไดโ้ดยไมต่อ้งกาํกบัดูแล (“unsupervised” practice 

allowed) ในการใหก้ารดูแลรักษาผูป่้วยที#ไดใ้หก้ารปรึกษา เมื#อสิIนสุดการฝึกอบรม

ในปีที# 2 จาํนวน 5 ราย/ปี 

 

Milestones EPA 5: Providing sleep medicine consultation to medical and non-medical specialties 

 ปีที# 1 ปีที# 2 

การบริบาลผู้ป่วย (Patient Care)   

1. ดาํเนินการตามขัIนตอนในการซกัประวติั ตรวจร่างกาย และการส่งตรวจทางหอ้งปฏิบติัการไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้งเพื#อการวนิิจฉยัโรคจากการนอนหลบัได ้
X X 

2. ใหก้ารรักษาผูป่้วยโรคจากการนอนหลบั และแกไ้ขภาวะแทรกซอ้นต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  X 

3. มีความรู้ในการป้องกนัโรคจากการนอนหลบัและสร้างเสริมสุขภาพ  X 

ความรู้และทักษะหัตถการทางเวชกรรม (Medical Knowledge and Procedure Skills)   

1. มีความรู้ความสามารถและความเชี#ยวชาญในสาขาอายรุศาสตร์การนอนหลบั X X 

2. มีความรู้ความสามารถในการตรวจและแปลผลตรวจการนอนหลบัชนิดต่าง ๆ X X 

ทักษะระหว่างบคุคลและการสื>อสาร (Interpersonal and Communication Skills)   
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1. สอน ใหค้าํปรึกษา และคาํแนะนาํเกี#ยวกบัปัญหาโรคจากการนอนหลบั รวมทัIงการส่งเสริมสุขภาพ

และป้องกนัโรคจากการนอนหลบั แก่แพทย ์พยาบาล บุคลากรทางสาธารณสุข นกัศึกษา และ

ประชาชน ไดเ้ป็นอยา่งดี 

 X 

2. ประสานงานและสื#อสารกบับุคลากรทุกระดบั ทางดา้นวชิาการและดา้นบริหารอยา่งมีประสิทธิภาพ 

และใชท้รัพยากรสุขภาพ (Health resources) อยา่งเหมาะสม 
X X 

การเรียนรู้และการพัฒนาจากฐานการปฏิบัติ (Practice-based Learning and Improvement)   

1. ทาํวจิยัไดอ้ยา่งถูกตอ้งทัIงหลกัการและวธีิการ รวมทัIงสามารถวเิคราะห์ผลงานวจิยัและนาํผลมา
ประยกุตใ์ชใ้นการป้องกนัและรักษาโรคได ้

 X 

2. เรียนรู้และเพิ#มประสบการณ์ไดด้ว้ยตนเองจากการปฏิบติังาน X X 

วิชาชีพนิยม (Professionalism)   

1. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอนัดีต่อผูป่้วย ญาติผูป่้วย เพื#อนร่วมวชิาชีพ เพื#อนร่วมงาน ชุมชน 

และสงัคม 
X X 

2. คาํนึงถึงประโยชนข์องผูป่้วยเป็นหลกั X X 

3. มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพฒันาไปสู่ความเป็นผูเ้รียนรู้ต่อเนื#องตลอดชีวติ เพื#อการรักษา

มาตรฐานการดูแลรักษาผูป่้วยใหดี้ที#สุด 
X X 

4. มีความตัIงใจในการดูแลผูป่้วยใหไ้ดรั้บการดูแลรักษาที#ดีที#สุดเท่าที#จะเป็นได ้   

การทาํเวชปฏิบัติให้สอดคล้องกับระบบสุขภาพ (Systems-based Practice)   

1. มีความรู้ความเขา้ใจเกี#ยวกบัระบบสุขภาพของประเทศ X X 

2. นาํความรู้ที#ไดรั้บจากการฝึกอบรมไปประยกุตใ์ชใ้หเ้ขา้กบับริบทและความตอ้งการของชุมชน X X 

3. มีความรู้ความเขา้ใจในเรื#องการใชท้รัพยากรอยา่งสมเหตุผล สามารถปรับเปลี#ยนการดูแลผูป่้วยให้

เขา้กบับริบทของการบริการสาธารณสุขตามมาตรฐานวชิาชีพ 
X X 
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EPA 6 : Demonstrating lifelong personal learning activities 

Title of the EPA 

(หวัขอ้กิจกรรมวชิาชีพที#เชื#อมั#นได)้ 

Demonstrating lifelong personal learning activities 

Specifications 

(ลกัษณะเฉพาะ) 

• สามารถสะทอ้นการเรียนรู้จากกิจกรรมทางวชิาการ 
• มีทกัษะในการใชค้วามคดิเชิงวพิากษแ์ละมีเหตผุลทางคลินิกจากสิ#งที#ไดเ้รียนรู้ 

Context การเรียนรู้ส่วนบคุคล (Personal learning) 

Domain of competence 

(เขตความรู้ความชาํนาญที#เกี#ยวขอ้ง

มากที#สุด) 

Patient care, Medical knowledge and procedure skills, Interpersonal and 

communication skills, Practice-based learning and improvement, 

Professionalism, Systems-based practice 

Required experience, skills, attitude 

and behavior for entrustment 

(ประสบการณ์ ความรู้ ทกัษะ เจตคติ

และพฤติกรรมที#จาํเป็นเพื#อให้

เชื#อมั#นได)้ 

Knowledge: การพฒันาความรู้ตอ่เนื#องทางวชิาชีพ (Continue professional 

development) 

Skills: การสะทอ้นการเรียนรู้ (Reflective learning) การคดิเชิงวพิากษ ์(Critical 

thinking) การคดิอยา่งมีเหตผุลทางคลินิก (Clinical reasoning) ความรู้พืIนฐานการ

ใชเ้ทคโนโลยกีารจดัการสารสนเทศและการสื#อสาร (Basic information 

communication technology skills) 

Attitude and behavior: ความมุง่มั#นในการพฒันาตนเองอยา่งตอ่เนื#อง 

Experience: 

- งานวจิยั 1 เรื#อง 

- เขยีนบทความฟืI นฟวูชิาการ 1 เรื#อง 

Assessment information sources to 

assess progress and ground a 

summative entrustment decision 

(แหลง่สารสนเทศการประเมินผล

เพื#อประเมินความกา้วหนา้และ     

ก่อตัIงการตดัสินใจใหค้วามเชื#อมั#น

รวบยอด) 

• ความเห็นจากอาจารยผ์ูใ้หก้ารอบรม 

Entrustment for which level of 

supervision is to be reached at 

which stage of training? 

ชัIนที# 4 สามารถใหป้ฏิบติัเองไดโ้ดยไมต่อ้งกาํกบัดูแล (“unsupervised” practice 

allowed) 
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Title of the EPA 

(หวัขอ้กิจกรรมวชิาชีพที#เชื#อมั#นได)้ 

Demonstrating lifelong personal learning activities 

(ความเชื#อมั#นในการกาํหนดระดบั

การกาํกบัดูแลวา่ถึงระยะใดของ   

การฝึกอบรม) 

 

Milestones EPA 6: Demonstrating lifelong personal learning activities 

 ปีที# 1 ปีที# 2 

การบริบาลผู้ป่วย (Patient Care)   

1. ดาํเนินการตามขัIนตอนในการซกัประวติั ตรวจร่างกาย และการส่งตรวจทางหอ้งปฏิบติัการไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้งเพื#อการวนิิจฉยัโรคจากการนอนหลบัได ้
  

2. ใหก้ารรักษาผูป่้วยโรคจากการนอนหลบั และแกไ้ขภาวะแทรกซอ้นต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   

3. มีความรู้ในการป้องกนัโรคจากการนอนหลบัและสร้างเสริมสุขภาพ   

ความรู้และทักษะหัตถการทางเวชกรรม (Medical Knowledge and Procedure Skills)   

1. มีความรู้ความสามารถและความเชี#ยวชาญในสาขาอายรุศาสตร์การนอนหลบั X X 

2. มีความรู้ความสามารถในการตรวจและแปลผลตรวจการนอนหลบัชนิดต่าง ๆ X X 

ทักษะระหว่างบคุคลและการสื>อสาร (Interpersonal and Communication Skills)   

1. สอน ใหค้าํปรึกษา และคาํแนะนาํเกี#ยวกบัปัญหาโรคจากการนอนหลบั รวมทัIงการส่งเสริมสุขภาพ

และป้องกนัโรคจากการนอนหลบั แก่แพทย ์พยาบาล บุคลากรทางสาธารณสุข นกัศึกษา และ

ประชาชน ไดเ้ป็นอยา่งดี 

  

2. ประสานงานและสื#อสารกบับุคลากรทุกระดบั ทางดา้นวชิาการและดา้นบริหารอยา่งมีประสิทธิภาพ 

และใชท้รัพยากรสุขภาพ (Health resources) อยา่งเหมาะสม 
  

การเรียนรู้และการพัฒนาจากฐานการปฏิบัติ (Practice-based Learning and Improvement)   

1. ทาํวจิยัไดอ้ยา่งถูกตอ้งทัIงหลกัการและวธีิการ รวมทัIงสามารถวเิคราะห์ผลงานวจิยัและนาํผลมา
ประยกุตใ์ชใ้นการป้องกนัและรักษาโรคได ้

X X 

2. เรียนรู้และเพิ#มประสบการณ์ไดด้ว้ยตนเองจากการปฏิบติังาน X X 
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วิชาชีพนิยม (Professionalism)   

1. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอนัดีต่อผูป่้วย ญาติผูป่้วย เพื#อนร่วมวชิาชีพ เพื#อนร่วมงาน ชุมชน 

และสงัคม 
X X 

2. คาํนึงถึงประโยชนข์องผูป่้วยเป็นหลกั X X 

3. มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพฒันาไปสู่ความเป็นผูเ้รียนรู้ต่อเนื#องตลอดชีวติ เพื#อการรักษา

มาตรฐานการดูแลรักษาผูป่้วยใหดี้ที#สุด 
X X 

4. มีความตัIงใจในการดูแลผูป่้วยใหไ้ดรั้บการดูแลรักษาที#ดีที#สุดเท่าที#จะเป็นได ้ X X 

การทาํเวชปฏิบัติให้สอดคล้องกับระบบสุขภาพ (Systems-based Practice)   

1. มีความรู้ความเขา้ใจเกี#ยวกบัระบบสุขภาพของประเทศ X X 

2. นาํความรู้ที#ไดรั้บจากการฝึกอบรมไปประยกุตใ์ชใ้หเ้ขา้กบับริบทและความตอ้งการของชุมชน X X 

3. มีความรู้ความเขา้ใจในเรื#องการใชท้รัพยากรอยา่งสมเหตุผล สามารถปรับเปลี#ยนการดูแลผูป่้วยให้

เขา้กบับริบทของการบริการสาธารณสุขตามมาตรฐานวชิาชีพ 
X X 

 

EPA 7 : Practicing patient safety 

Title of the EPA 

(หวัขอ้กิจกรรมวชิาชีพที#เชื#อมั#นได)้ 

Practicing patient safety 

Specifications 

(ลกัษณะเฉพาะ) 

• ใหค้วามสนใจในระบบการดูแลความปลอดภยัของผูป่้วย 

• ปฏิบติัตามหลกัความปลอดภยัของผูป่้วยอยา่งถกูตอ้งและสม ํ#าเสมอ 

• เขยีนรายงานอบุติัการณ์ เมื#อพบเห็นเหตกุารณ์ความเสี#ยง 

Context Sleep center/In-patient setting/Out-patient setting 

Domain of competence 

(เขตความรู้ความชาํนาญที#เกี#ยวขอ้ง

มากที#สุด) 

Patient care, Medical knowledge and procedure skills, Interpersonal and 

communication skills, Practice-based learning and improvement, Professionalism, 

Systems-based practice 
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Title of the EPA 

(หวัขอ้กิจกรรมวชิาชีพที#เชื#อมั#นได)้ 

Practicing patient safety 

Required experience, skills, attitude 

and behavior for entrustment 

(ประสบการณ์ ความรู้ ทกัษะ เจตคติ

และพฤติกรรมที#จาํเป็นเพื#อให้

เชื#อมั#นได)้ 

Knowledge: หลกัความปลอดภยัของผูป่้วย (Patient safety) และเป้าหมายความ

ปลอดภยัของผูป่้วย (Patient safety goal) ระบบการรับรองคณุภาพสถานพยาบาล 

(Hospital accreditation) การใชย้าอยา่งสมเหตผุล 

Skills: การวเิคราะหร์ากสาเหต ุ(Root cause analysis) 

Attitude and behavior: วชิาชีพนิยม 

Experience: 

- เขา้ร่วมกระบวนการบริหารความเสี#ยงทางคลินิก เมื#อมีโอกาส 

Assessment information sources to 

assess progress and ground a 

summative entrustment decision 

(แหลง่สารสนเทศการประเมินผล

เพื#อประเมินความกา้วหนา้และ     

ก่อตัIงการตดัสินใจใหค้วามเชื#อมั#น

รวบยอด) 

• การสงัเกตการณ์โดยตรงระหวา่งปฏิบติังาน 

• การใหข้อ้มลูป้อนกลบัจากเพื#อนร่วมวชิาชีพ 

Entrustment for which level of 

supervision is to be reached at 

which stage of training? 

(ความเชื#อมั#นในการกาํหนดระดบั

การกาํกบัดูแลวา่ถึงระยะใดของ    

การฝึกอบรม) 

ชัIนที# 4 สามารถใหป้ฏิบติัเองไดโ้ดยไมต่อ้งกาํกบัดูแล (“unsupervised” practice 

allowed) 

 

Milestones EPA 7: Practicing patient safety 

 ปีที# 1 ปีที# 2 

การบริบาลผู้ป่วย (Patient Care)   

1. ดาํเนินการตามขัIนตอนในการซกัประวติั ตรวจร่างกาย และการส่งตรวจทางหอ้งปฏิบติัการไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้งเพื#อการวนิิจฉยัโรคจากการนอนหลบัได ้
X X 

2. ใหก้ารรักษาผูป่้วยโรคจากการนอนหลบั และแกไ้ขภาวะแทรกซอ้นต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   
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3. มีความรู้ในการป้องกนัโรคจากการนอนหลบัและสร้างเสริมสุขภาพ   

ความรู้และทักษะหัตถการทางเวชกรรม (Medical Knowledge and Procedure Skills)   

1. มีความรู้ความสามารถและความเชี#ยวชาญในสาขาอายรุศาสตร์การนอนหลบั X X 

2. มีความรู้ความสามารถในการตรวจและแปลผลตรวจการนอนหลบัชนิดต่าง ๆ X X 

ทักษะระหว่างบคุคลและการสื>อสาร (Interpersonal and Communication Skills)   

1. สอน ใหค้าํปรึกษา และคาํแนะนาํเกี#ยวกบัปัญหาโรคจากการนอนหลบั รวมทัIงการส่งเสริมสุขภาพ

และป้องกนัโรคจากการนอนหลบั แก่แพทย ์พยาบาล บุคลากรทางสาธารณสุข นกัศึกษา และ

ประชาชน ไดเ้ป็นอยา่งดี 

X X 

2. ประสานงานและสื#อสารกบับุคลากรทุกระดบั ทางดา้นวชิาการและดา้นบริหารอยา่งมีประสิทธิภาพ 

และใชท้รัพยากรสุขภาพ(Health resources อยา่งเหมาะสม 
X X 

การเรียนรู้และการพัฒนาจากฐานการปฏิบัติ (Practice-based Learning and Improvement)   

1. ทาํวจิยัไดอ้ยา่งถูกตอ้งทัIงหลกัการและวธีิการ รวมทัIงสามารถวเิคราะห์ผลงานวจิยัและนาํผลมา
ประยกุตใ์ชใ้นการป้องกนัและรักษาโรคได ้

  

2. เรียนรู้และเพิ#มประสบการณ์ไดด้ว้ยตนเองจากการปฏิบติังาน X X 

วิชาชีพนิยม (Professionalism)   

1. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอนัดีต่อผูป่้วย ญาติผูป่้วย เพื#อนร่วมวชิาชีพ เพื#อนร่วมงาน ชุมชน 

และสงัคม 
X X 

2. คาํนึงถึงประโยชนข์องผูป่้วยเป็นหลกั X X 

3. มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพฒันาไปสู่ความเป็นผูเ้รียนรู้ต่อเนื#องตลอดชีวติ เพื#อการรักษา

มาตรฐานการดูแลรักษาผูป่้วยใหดี้ที#สุด 
X X 

4. มีความตัIงใจในการดูแลผูป่้วยใหไ้ดรั้บการดูแลรักษาที#ดีที#สุดเท่าที#จะเป็นได ้ X X 

การทาํเวชปฏิบัติให้สอดคล้องกับระบบสุขภาพ (Systems-based Practice)   

1. มีความรู้ความเขา้ใจเกี#ยวกบัระบบสุขภาพของประเทศ   

2. นาํความรู้ที#ไดรั้บจากการฝึกอบรมไปประยกุตใ์ชใ้หเ้ขา้กบับริบทและความตอ้งการของชุมชน X X 
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3. มีความรู้ความเขา้ใจในเรื#องการใชท้รัพยากรอยา่งสมเหตุผล สามารถปรับเปลี#ยนการดูแลผูป่้วยให้

เขา้กบับริบทของการบริการสาธารณสุขตามมาตรฐานวชิาชีพ 
X X 

 

EPA 8 : Working with interprofessional health care teams 

Title of the EPA 

(หวัขอ้กิจกรรมวชิาชีพที#เชื#อมั#นได)้ 

Working with interprofessional health care teams 

Specifications 

(ลกัษณะเฉพาะ) 

• เขา้ใจบทบาท หนา้ที# ความรับผดิชอบในฐานะผูน้าํทีมสหสาขาวชิาชีพ 

• ปฏิบติังานร่วมกนักบัทีมสหสาขาวชิาชีพดว้ยหลกัการเคารพซึ#งกนัและกนัและ
ใชค้า่นิยมร่วม (Share values) 

• สามารถเป็นผูน้าํกลุม่ในการใหก้ารรักษาหรือรับปรึกษาปัญหาโรคจาก        

การนอนหลบั 

Context Sleep center/In-patient setting/Out-patient setting 

Domain of competence 

(เขตความรู้ความชาํนาญที#เกี#ยวขอ้ง

มากที#สุด) 

Medical knowledge and procedure skills, Interpersonal and communication skills, 

Practice-based learning and improvement, Professionalism, Systems-based 

practice 

Required experience, skills, attitude 

and behavior for entrustment 

(ประสบการณ์ ความรู้ ทกัษะ เจตคติ

และพฤติกรรมที#จาํเป็นเพื#อให้

เชื#อมั#นได)้ 

Knowledge: การทาํงานเป็นทีม การสื#อสาร 

Skills: ทกัษะการทาํงานเป็นทีม (Teamwork skills) ทกัษะการฟังและการสื#อสาร 

(Active listening and communication skills) สภาวะผูน้าํ (Leadership) 

Attitude and behavior: วชิาชีพนิยม การเคารพซึ#งกนัและกนั (Mutual respect) 

คา่นิยมร่วม (Share values) 

Experience: 

- เขา้ร่วมการประชุมปรึกษาผูป่้วย จาํนวน 3 ราย/ปี 

Assessment information sources to 

assess progress and ground a 

summative entrustment decision 

(แหลง่สารสนเทศการประเมินผล

เพื#อประเมินความกา้วหนา้และ

ก่อตัIงการตดัสินใจใหค้วามเชื#อมั#น

รวบยอด) 

• การสงัเกตการณ์โดยตรงระหวา่งปฏิบติังาน 

• การใหข้อ้มลูป้อนกลบัจากเพื#อนร่วมวชิาชีพ 
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Title of the EPA 

(หวัขอ้กิจกรรมวชิาชีพที#เชื#อมั#นได)้ 

Working with interprofessional health care teams 

Entrustment for which level of 

supervision is to be reached at 

which stage of training? 

(ความเชื#อมั#นในการกาํหนดระดบั

การกาํกบัดูแลวา่ถึงระยะใดของ  

การฝึกอบรม) 

ชัIนที# 4 สามารถใหป้ฏิบติัเองไดโ้ดยไมต่อ้งกาํกบัดูแล (“unsupervised” practice 

allowed) 

 

 

Milestones EPA 8: Working with interprofessional health care teams 

 ปีที# 1 ปีที# 2 

การบริบาลผู้ป่วย (Patient Care)   

1. ดาํเนินการตามขัIนตอนในการซกัประวติั ตรวจร่างกาย และการส่งตรวจทางหอ้งปฏิบติัการไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้งเพื#อการวนิิจฉยัโรคจากการนอนหลบัได ้
  

2. ใหก้ารรักษาผูป่้วยโรคจากการนอนหลบั และแกไ้ขภาวะแทรกซอ้นต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   

3. มีความรู้ในการป้องกนัโรคจากการนอนหลบัและสร้างเสริมสุขภาพ   

ความรู้และทักษะหัตถการทางเวชกรรม (Medical Knowledge and Procedure Skills)   

1. มีความรู้ความสามารถและความเชี#ยวชาญในสาขาอายรุศาสตร์การนอนหลบั   

2. มีความรู้ความสามารถในการตรวจและแปลผลตรวจการนอนหลบัชนิดต่าง ๆ   

ทักษะระหว่างบคุคลและการสื>อสาร (Interpersonal and Communication Skills)   

1. สอน ใหค้าํปรึกษา และคาํแนะนาํเกี#ยวกบัปัญหาโรคจากการนอนหลบั รวมทัIงการส่งเสริมสุขภาพ

และป้องกนัโรคจากการนอนหลบั แก่แพทย ์พยาบาล บุคลากรทางสาธารณสุข นกัศึกษา และ

ประชาชน ไดเ้ป็นอยา่งดี 

 X 

2. ประสานงานและสื#อสารกบับุคลากรทุกระดบั ทางดา้นวชิาการและดา้นบริหารอยา่งมีประสิทธิภาพ 

และใชท้รัพยากรสุขภาพ(Health resources อยา่งเหมาะสม 
X X 

การเรียนรู้และการพัฒนาจากฐานการปฏิบัติ (Practice-based Learning and Improvement)   
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1. ทาํวจิยัไดอ้ยา่งถูกตอ้งทัIงหลกัการและวธีิการ รวมทัIงสามารถวเิคราะห์ผลงานวจิยัและนาํผลมา
ประยกุตใ์ชใ้นการป้องกนัและรักษาโรคได ้

  

2. เรียนรู้และเพิ#มประสบการณ์ไดด้ว้ยตนเองจากการปฏิบติังาน X X 

วิชาชีพนิยม (Professionalism)   

1. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอนัดีต่อผูป่้วย ญาติผูป่้วย เพื#อนร่วมวชิาชีพ เพื#อนร่วมงาน ชุมชน 

และสงัคม 
X X 

2. คาํนึงถึงประโยชนข์องผูป่้วยเป็นหลกั X X 

3. มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพฒันาไปสู่ความเป็นผูเ้รียนรู้ต่อเนื#องตลอดชีวติ เพื#อการรักษา

มาตรฐานการดูแลรักษาผูป่้วยใหดี้ที#สุด 
X X 

4. มีความตัIงใจในการดูแลผูป่้วยใหไ้ดรั้บการดูแลรักษาที#ดีที#สุดเท่าที#จะเป็นได ้ X X 

การทาํเวชปฏิบติัใหส้อดคลอ้งกบัระบบสุขภาพ (Systems-based Practice)   

1. มีความรู้ความเขา้ใจเกี#ยวกบัระบบสุขภาพของประเทศ X X 

2. นาํความรู้ที#ไดรั้บจากการฝึกอบรมไปประยกุตใ์ชใ้หเ้ขา้กบับริบทและความตอ้งการของชุมชน X X 

3. มีความรู้ความเขา้ใจในเรื#องการใชท้รัพยากรอยา่งสมเหตุผล สามารถปรับเปลี#ยนการดูแลผูป่้วยให้

เขา้กบับริบทของการบริการสาธารณสุขตามมาตรฐานวชิาชีพ 
X X 
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ภาคผนวก 3 

 

การรับรองวฒุบิัตรหรือหนงัสืออนุมตัอินุสาขาอายรุศาสตร์การนอนหลบัให้มคีณุวฒุ ิ“เทยีบเท่าปริญญาเอก” 

 

 การรับรองคุณภาพหรือวฒิุการศึกษา วฒิุบตัร (วว.) หรือหนงัสืออนุมติั (อว.) อนุสาขาอายรุศาสตร์การนอนหลบัให ้

“เทียบเท่าปริญญาเอก” นัIน ถือเป็นสิทธิส่วนบุคคลและของแต่ละสถาบนัที#ใหก้ารฝึกอบรม โดยใหเ้ป็นไปตาม ความสมคัรใจ

ของแต่ละสถาบนัที#ใหก้ารฝึกอบรมฯ และความสมคัรใจของแพทยป์ระจาํบา้นต่อยอด หากแพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดมีความ

ประสงคด์งักล่าว จะตอ้งแจง้ให้สถาบนัฝึกอบรมทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อนวา่ จะรับการฝึกอบรมที#มีโอกาสไดร้ับทัIง วว. 

หรือ อว. และการรับรองคณุวฒิุดงักลา่วให ้“เทียบเทา่ปริญญาเอก” 

 กรณีที#จะสถาบนัฝึกอบรมฯ ไมส่ามารถจดัการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นต่อยอด เพื#อใหมี้การรับรองคุณวฒิุ วว. หรือ 

อว. “เทียบเท่าปริญญาเอก” ได ้สถาบนันัIนมีสิทธิc ที#จะไม่จดัการฝึกอบรมแบบที#มีการรับรองคุณวฒิุให ้“เทียบเท่าปริญญาเอก” 

ได ้สถาบนันัIนสามารถแจง้ใหแ้พทยป์ระจาํบา้นตอ่ยอดทราบตัIงแตว่นัเริ#มเปิดรับสมคัรการคดัเลือกเขา้เป็นแพทยป์ระจาํบา้นตอ่

ยอดไปจนถึงวนัเริ#มเปิดการฝึกอบรม ในกรณีที#สถาบนัฝึกอบรมใดตอ้งการใหมี้การรับรอง วว. หรือ อว. ใหมี้คุณวฒิุดงักล่าว  

แตมี่ทรัพยากรจาํกดั สถาบนันัIนสามารถติดตอ่ขอความร่วมมือจากอาจารยแ์ละทรัพยากร จากสถาบนัอื#นมาช่วยได ้

 การที#แพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดสอบผา่นและมีสิทธิc ไดร้ับวฒิุบตัรหรือหนงัสืออนุมติั อนุสาขาอายรุศาสตร์การนอน

หลบัแลว้ หากมีความประสงคจ์ะใหร้าชวทิยาลยัอายรุแพทยฯ์ ดาํเนินการออกเอกสารเพื#อรับรองวา่ วฒิุบตัร หรือ หนงัสืออนุมติั 

อนุสาขาอายรุศาสตร์การนอนหลบั มีคุณวฒิุ “เทียบเท่าปริญญาเอก” นัIน ใหผ้ลงานวจิยัหรือส่วนหนึ#งของผลงานวจิยัที#ส่งมาให้

ราชวทิยาลยัฯ การเขา้สอบ วว. หรือ อว. ในครัI งนัIน มีลกัษณะดงันีI  

1. งานวิจยัหรือส่วนหนึ# งของผลงานวิจยัตอ้งไดรั้บการตีพิมพห์รืออยา่งนอ้ยไดรั้บการยอมรับให้ตีพิมพใ์นวารสาร
ระดบัชาติหรือนานาชาติที#มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอดุมศึกษา เรื#อง หลกัเกณฑก์ารพจิารณาวารสาร

ทางวชิาการสาํหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ 

2. กรณีงานวิจยัวารสารในอนุสาขาอายุรศาสตร์การนอนหลบัควรเป็นงานวิจยัแบบ systematic review และ meta-

analysis โดยใหเ้พิ#มวงเลบ็ดว้ยภาษาองักฤษวา่เป็น systematic review และ meta-analysis เพื#อใหเ้กิดความชดัเจน 

3. ใหใ้ชภ้าษาองักฤษในการเขยีนบทคดัยอ่ 

 อนึ#ง การตีพิมพใ์นวารสารระดบัชาติและนานาชาติที#มีคุณภาพที#อยูน่อกเหนือประกาศของ TCI ใหเ้ป็นบทความ ที#

ตีพิมพใ์นวารสารที#ถูกคดัเลือกใหอ้ยูใ่น PubMed, Scopus, Web of Science หรือ Google Scholar หรือในวารสารนานาชาติที#ใช้

ภาษาองักฤษเป็นบทความหรือในบทคดัย่อและมีการตีพิมพว์ารสารฉบบันีI มานานเกิน 10 ปี (วารสารเริ# มออกอย่างชา้ในปี 

พ.ศ.2549 หรือ ค.ศ.2006) 

 ในกรณีที# วว. หรือ อว. ไดรั้บการรับรองว่า “เทียบเท่าปริญญาเอก” ไม่ใหใ้ชค้าํว่า Ph.D. หรือ ปร.ด. ทา้ยชื#อคุณวุฒิ 

หรือวฒิุการศึกษา รวมทัIงการใชค้าํวา่ ดร. นาํหนา้ชื#อ แต่สถาบนัการศึกษาสามารถใหผู้ที้#ได ้วว. หรือ อว. ที# "เทียบเท่าปริญญา
เอก” นีI  เป็นอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรการศึกษา อาจารยร์ับผิดชอบหลกัสูตรการศึกษา อาจารยคุ์มวิทยานิพนธ์ หรือเป็นวุฒิ

การศึกษาประจาํสถานศึกษาได ้

 ดงันัIน วฒิุบตัรฯ หรือ หนงัสืออนุมติัฯ ที#ไดรั้บการรับรองวฒิุการศึกษานีI  จะมีคาํวา่ “เทียบเท่าปริญญาเอก” ต่อทา้ยได้

เทา่นัIน 


