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เกณฑ์หลกัสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด 
เพ่ือประกาศนียบัตร แสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

อนุสาขาอายุรศาสตร์ความผิดปกติของการหายใจขณะหลบั 
พ.ศ. 2561 

  
1. เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรม 

1.1 ช่ือหลักสูตร 
(ภาษาไทย)     หลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดเพื่อประกาศนียบตัร แสดงความรู้ความช านาญในการ

ประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาอายรุศาสตร์ความผิดปกติของการหายใจขณะหลบั 
     (ภาษาองักฤษ) Fellowship Training in Sleep related breathing disordered medicine 

 
1.2 ช่ือประกาศนียบัตร 

ช่ือเตม็ 
(ภาษาไทย)     ประกาศนียบตัร เพื่อแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขาอายรุศาสตร์ความ 

ผิดปกติของการหายใจขณะหลบั 
   (ภาษาองักฤษ)   Certificate of the Thai Subspecialty Board of Sleep related breathing disordered medicine 
 

1.1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
           สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์

1.2 หลักการและเหตุผลของหลักสูตร 
 ปัจจุบนัพบวา่มีผูป่้วยท่ีมีโรคจากการหลบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบทางเดินหายใจมากขึ้น โดยเฉพาะผูป่้วยท่ีมีภาวะอุด
กั้นทางเดินหายใจขณะหลบั ซ่ึงโรคจากการหลบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบทางเดินหายใจน้ีนอกจากจะส่งผลเสียต่อ
ระบบทางเดินหายใจแลว้ยงัจะส่งผลเสียต่อสุขภาพโดยรวมอีกดว้ย เป็นสาเหตุส าคญัหน่ึงของการสูญเสีย
ทรัพยากรสุขภาพในการดูแลรักษา ซ่ึงปัจจุบนัองคค์วามรู้เก่ียวกบัโรคจากการนอนหลบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบ
ทางเดินหายใจนั้นมีมากขึ้น ไม่วา่จะเป็นโรคจากเกิดจากการนอนหลบักบัระบบทางเดินหายใจโดยตรง หรือ โรค
จากการนอนหลบัท่ีส่งผลกระทบต่อโรคระบบทางเดินหายใจต่างๆ หรือ โรคทางระบบอ่ืนๆ เช่น หลอดเลือดและ
หวัใจ หรือโรคทางระบบประสาทท่ีส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจขณะหลบั ซ่ึงในการวินิจฉัยโรคหรือภาวะต่างๆ 
ท่ีกล่าวมาน้ีจ าเป็นตอ้งอาศยัการตรวจการนอนหลบัท่ีตอ้งอาศยัแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญความผิดปกติของการนอนหลบัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัทางเดินหายใจในการแปลผลการนอนหลบั อีกทั้งให้การรักษาท่ีถูกตอ้งและเหมาะสม ซ่ึงอายรุศาสตร์
โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ ไม่สามารถท าไดอ้ยา่งเช่ียวชาญ ดงันั้นทางสมาคมอุร
เวชช์แห่งประเทศไทยฯ เห็นถึงความส าคญัของปัญหาน้ี จึงพิจารณาเปิดอบรม อายรุแพทยโ์รคระบบทางเดิน
หายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ ท่ีมีความสนใจดา้นโรคจากการนอนหลบัใน อนุสาขาอายรุศาสตร์
ความผิดปกติของการหายใจขณะหลบั  เพื่อเพิ่มเติมความช านาญ ใหส้ามารถวินิจฉยัและรักษาโรคต่างๆได ้เป็น
การเพิ่มศกัยภาพในการดูแลผูป่้วยโรคจากการนอนหลบั และระบบทางเดินหายใจของประเทศไทยต่อไป 
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1.3 ก าหนดการเปิดการฝึกอบรม 
 เร่ิมตน้การฝึกอบรมในวนัท่ี 1 กรกฏาคม ปีการศึกษา 2562 
1.4 อาจารย์แพทย์ผู้ให้การฝึกอบรม 
 สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งมีอาจารยแ์พทย ์ ซ่ึงไดรั้บประกาศนียบตัรจากสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทยฯ เพื่อแสดง

ความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาอายรุศาสตร์ความผิดปกติของการหายใจขณะหลบัเต็มเวลา
หรือเทียบเท่าอยา่งน้อย 1 ท่าน 

 สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งจดัอาจารยแ์พทยผ์ูฝึ้กอบรมแบบเต็มเวลาอยา่งน้อย 1 คน หากจ านวนอาจารยแ์พทยผ์ูใ้ห้
การฝึกอบรมเต็มเวลาไม่พอ อาจจดัให้มีอาจารยแ์พทยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมแบบไม่เตม็เวลา แต่จะตอ้งมีอาจารยผ์ูใ้ห้การ
ฝึกอบรมเต็มเวลาไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ของจ านวนอาจารยแ์พทยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมทั้งหมด (นัน่คือจ านวนอาจารยผ์ูใ้หก้าร
ฝึกอบรมแบบไม่เต็มเวลาจะตอ้งไม่มากกวา่จ านวนอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมแบบเต็มเวลาท่ีมีอยู่) 

ในกรณีท่ีหลกัสูตรการฝึกอบรมเป็นแบบท่ีมีสถาบนัร่วมฝึกอบรม หรือมีสถาบนัฝึกอบรมสมทบ ให้อนุโลมใช้
หลกัเกณฑท่ี์ก าหนดดงักล่าว ส าหรับการก าหนดจ านวนอาจารยใ์นแต่ละสถาบนัฝึกอบรม โดยทอนเป็นสัดส่วนตามเวลาท่ี
สถาบนัฝึกอบรมนั้น มีส่วนร่วมในการฝึกอบรม 
 ผู้ฝึกอบรมแบบเต็มเวลา   หมายถึง ขา้ราชการ, พนกังานมหาวิทยาลยั, ลูกจา้งประจ ารวมทั้งอาจารยเ์กษียณอายุ
ราชการปฏิบติังานในโรงพยาบาล, คณะแพทยศ์าสตร์หรือหน่วยงานท่ีปฏิบติังานเต็มเวลา  และไดรั้บเงินเดือนในอตัราเตม็
เวลา 
 ผู้ฝึกอบรมแบบบางเวลา แบ่งเป็น 2 ประเภท 
 ก. พนกังานมหาวิทยาลยัหรือลูกจา้งประเภทบางเวลาอยา่งน้อยคร่ึงเวลา และไดรั้บเงินเดือนตามสัดส่วนงาน ให้
นบัเวลาปฏิบติังานตามสัญญาจา้ง 
 ข. ผูท่ี้ปฏิบติังานอยูท่ี่สถาบนัอ่ืน แผนกอ่ืน หรืออาจารยเ์กษียณอายมุาช่วยสอนบางเวลา โดยไม่ไดมี้สัญญาจา้งจาก
หน่วยงาน หรือปฏิบติังานน้อยกวา่คร่ึงเวลา ใหค้ิดเวลาปฏิบติังานเฉพาะท่ีมาปฏิบติังานส าหรับการเรียนการสอนแพทย์
ประจ าบา้นอนุสาขาอายรุศาสตร์โรคจากการหลบั ไม่นบัเวลาท่ีมาท างานวิจยั งานบริการ เช่น ตรวจผูป่้วย หรือท าหตัถการ 
โดยไมเ่ก่ียวขอ้งกบัแพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขาอายรุศาสตร์โรคจากการหลบั รวมทั้งไม่นบัเวลาท่ีมาสอนนกัศึกษา/นิสิต
แพทย ์   และแพทยป์ระจ าบา้น 
             ผูฝึ้กอบรมวุฒิบตัรฯ ในระดบัเดียวกนัใชศ้กัยภาพได ้35 ชัว่โมง ต่อสัปดาห์ใน 1 สาขาวิชา  แต่ถา้ฝึกอบรมมากกวา่ 
2 สาขาวิชา ตอ้งแบ่งศกัยภาพเป็น 2 สาขาวิชา โดยคิดสาขาวชิาหลกัไม่นอ้ยกวา่คร่ึงหน่ึง 

1.5 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทยก าหนดใหก้ารเปิดหลกัสูตรการฝึกอบรม ในนามของ สถาบนัฝึกอบรมแห่งเดียว
หรือ สถาบนัฝึกอบรมร่วมตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไปได ้ โดยสถาบนัฝึกอบรมรับผูเ้ขา้ฝึกอบรมไดใ้นสัดส่วนปีละชั้นละ 1 คน 
ต่ออาจารยแ์พทยผ์ูฝึ้กอบรม 2 คน  รวมทั้งตอ้งมีงานบริการขั้นต ่าตามท่ีก าหนดดงัตารางต่อไปน้ี   
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จ านวนผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมปีละ ชั้นละ (คน) 1 2 3 4 5 
จ านวนแพทยผ์ูใ้ห้การฝึกอบรม (คน)  2 4 6 8 10 
จ านวนผูป่้วยนอกคลินิกเฉพาะโรคความผิดปกติของการ
หายใจขณะหลบั (คร้ัง/ปี) 

200 
 

400 
 

600 
 

800 
 

1000 
 

จ านวนผูป่้วยในท่ีรับปรึกษาโรคจากการหลบั (คร้ัง/ปี ) 25 50 75 100 125 
การตรวจพิเศษทางโรคจากการหลบั      

- Polysomnography (คร้ัง/ปี) 
- Set up PAP therapy (คร้ัง/ปี) 

100 
50 

200 
100 

300 
150 

400 
200 

500 
250 

      
 
หากสถาบนัฝึกอบรมใดมีสถานภาพเป็นสถาบนัร่วมฝึกอบรมหรือสถาบนัฝึกอบรมสมทบใหก้บัหลายหลกัสูตรใน

สาขาเดียวกนั จ านวนผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมท่ีจะปฏิบติังานในสถาบนัฝึกอบรมแห่งนั้นในเวลาหน่ึงๆ จะตอ้งไม่เกินศกัยภาพ
ของสถาบนัฝึกอบรมนั้น 

1.6  คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
     ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมจะตอ้งเป็นผูท่ี้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมแลว้ และตอ้งมีคุณสมบติัอยา่งใดอยา่ง
หน่ึงดงัต่อไปน้ี 

1.6.1 เป็นแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดปีสุดทา้ยในการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบตัรอนุสาขา(อายรุศาสตร์)โรคระบบการ 
              หายใจและภาวะวิกฤติโรคระบบการหายใจ  
1.6.2 เป็นผูไ้ดรั้บวุฒิบตัร หรือ หนงัสืออนุมติัอนุสาขา(อายรุศาสตร์)โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤติโรค 
              ระบบการหายใจ  
1.6.3 เป็นผูมี้สิทธิสอบเพื่อวุฒิบตัร หรือ หนงัสืออนุมติัอนุสาขา(อายรุศาสตร์)โรคระบบการหายใจและภาวะ   
              วิกฤติโรคระบบการหายใจ  

1.7   จ านวนปีการศึกษา 
  หลกัสูตรการฝึกอบรมมีระยะเวลา 1 ปี  

1.8   วัตถุประสงค์ 
           เพื่อใหแ้พทยท่ี์ผา่นการฝึกอบรมแลว้ มีความรู้ความช านาญในสาขาอายรุศาสตร์โรคจากการหลบัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ระบบทางเดินหายใจเป็นอยา่งดี โดยมีความรู้ความสามารถและคุณสมบติั ดงัน้ี 

1.8.1 ด าเนินการตามขั้นตอนเพื่อการวินิจฉยัโรคจากการหลบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบทางเดินหายใจได ้
1.8.2 ใหก้ารรักษาผูป่้วยโรคจากการหลบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบทางเดินหายใจ รวมทั้งการป้องกนัและแกไ้ข

ภาวะแทรกซอ้นต่าง ๆ 
1.8.3 ใหค้วามรู้ ค าปรึกษา และแนะน าเก่ียวกบัปัญหาโรคจากการหลบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบทางเดินหายใจแก่

แพทย ์ พยาบาล บุคลากรทางสาธารณสุข นกัศึกษา และประชาชน ไดเ้ป็นอยา่งดี 
1.8.4 ประสานงานกบัผูอ่ื้นทางดา้นวิชาการและดา้นบริหารอยา่งมีประสิทธิภาพ  ปฏิบติังานในระบบสุขภาพ

ต่างๆ ไดดี้  ใชท้รัพยากรสุขภาพอยา่งเหมาะสม 
1.8.5 ท าวิจยัไดอ้ยา่งถูกตอ้งทั้งหลกัการและวิธีการ 
1.8.6 แสดงออกซ่ึงคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอนัดีต่อผูป่้วย ญาติผูป่้วย เพื่อนร่วมวิชาชีพ เพื่อนร่วมงาน 
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      ชุมชน และสังคม 
1.9   เน้ือหาสังเขปของหลักสูตรการฝึกอบรม  
 1.11.1          ความรู้พื้นฐาน 

• 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   

1.11 .2         โรคหรือความผิดปกติทีส่ าคัญและพบได้บ่อย 
                                      Sleep related breathing disorders 

• Obstructive sleep apnea disorders 
- Obstructive sleep apnea disorders 
- Obstructive sleep apnea disorders, adult 
- Obstructive sleep apnea disorders, pediatric 

• Central sleep apnea syndromes 
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- 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  
- Obstructive 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 

                                       Sleep and respiratory disease 

• Sleep in patient with airway disease 
- Asthma 
- Chronic obstructive pulmonary disease 

• Sleep and restrictive lung disease  
- Obesity hypoventilation syndrome 
- Neuromuscular disease 
- Chest wall disease 
- Interstitial lung disease 

• Sleep and pulmonary hypertension 

• Sleep and chronic respiratory failure 
1.11.3                     โรคหรือความผิดปกติอ่ืนๆ ที่ควรรู้ 

    Insomnia 
     Adjustment insomnia 
     Psychophysiologic insomnia 
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     Paradoxical insomnia 
     Insomnia due to mental disorder 
     Inadequate sleep hygiene 
     Insomnia related to behavior, medical conditions, or drugs/substances 
    Hypersomnolence unrelated to sleep-related breathing disorder 
     Narcolepsy with or without cataplexy 
     Psychiatric disorders 
     Insufficient sleep syndrome 
     Post-traumatic hypersomnia      
     Idiopathic hypersomnia 
    Parasomnioas 
     Sleep walking 
     Sleep terrors 
     REM sleep behavior disorder 
     Confusional arousals 
     Enuresis 
    Sleep-related movement disorders 
     Restless legs syndromes 
     Periodic limb movement disorder 
     Rhythmic movement disorder 
     Bruxism 
    Sleep in other disorders 
     Neurologic 
     Psychiatric 
     Other medical disorders 
    Consideration unique to childhood 
     Safe infant sleep 
     Behavioral insomnia of childhood 
     Infant apnea 
     Sleep-onset association disorder 
     Apparent life-threatening events 
1.11.4       หัตถการและ/หรือแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 

 ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
1. การตรวจการนอนหลบั (Polysomnography) โดยทราบถึงวิธีการตรวจ รวมถึงวิธีติดอุปกรณ์การตรวจ 

และสามารถแปลผลการตรวจการนอนหลบัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
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2. การตรวจการนอนหลบันอกสถานท่ี (Out of center sleep test (OCST)) โดยทราบวิธีการตรวจ ขอ้จ ากดั 
รวมถึงวิธีติดอุปกรณ์การตรวจ และสามารถแปลผลการตรวจไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

3. การรักษาโดยใชเ้คร่ืองอดัอากาศแรงดนับวก (Positive airway pressure (PAP) management)  และการ        
เคร่ืองช่วยหายใจชนิด non-invasive โดยทราบลกัษณะและชนิดของเคร่ืองอดัอากาศแรงดนับวก และ
เคร่ืองช่วยหายใจชนิด non-invasive แบบต่างๆ โดยสามารถเลือกใชเ้คร่ือง/หนา้กากไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
สามารถท าการฟิตหนา้กากท่ีพอดีใหก้บัผูป่้วย รู้จกัอุปกรณ์เสริมอ่ืนๆ วิธีการ ดูแลรักษาเคร่ือง รวมถึง
วิธีการแปลผลการใชง้านของเคร่ือง 

4. การรักษาโดยใชท้นัตอุปกรณ์ (Oral appliance management) โดยทราบชนิดของทนัตอุปกรณ์แบบต่างๆ 
และวิธีการเลือกใช ้รวมถึงวิธีการปรับระยะอุปกรณ์ท่ีเหมาะสม 

5. การตรวจวดัคล่ืนสมอง (Electroencephalography) โดยทราบวิธีการติดอุปกรณ์และสามารถอ่านผลได้
อยา่งถูกตอ้ง 

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

7. การตรวจ Psychomotor vigilance tests โดยทราบวิธีการตรวจ ขอ้บ่งช้ี รวมถึงวิธีใชอุ้ปกรณ์ในการตรวจ 
และสามารถแปลผลการตรวจไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

8. การตรวจ Actigraphy โดยทราบวิธีการตรวจ ขอ้บ่งช้ี รวมถึงวิธีใชอุ้ปกรณ์ในการตรวจ และสามารถแปล
ผลการตรวจไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

9. การตรวจประเมินทางเดินหายใจส่วนบน (Upper airway assessment) สามารถท าการตรวจวิเคราะห์เพื่อ
หาความผิดปกติของทางเดินหายใจส่วนบน เพื่อวินิจฉยัภาวะหยดุหายใจขณะหลบัจากการอุดกั้นรวมถึง
ภาวะผิดปกติทางการหายใจขณะหลบัอ่ืนๆ 

ความรู้ทางด้านบูรณาการ 

1.11.3.1 Humanism  
  การสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งแพทยแ์ละผูป่้วย 
  ปัจจยัท่ีส่งเสริมความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งแพทยแ์ละผูป่้วย 

1.11.3.2 Professionalism   
  การยดึถือประโยชน์ของผูป่้วยเป็นหลกั 
  การรักษามาตรฐานการดูแลรักษาผูป่้วยใหดี้ท่ีสุด 
  การดูแลผูป่้วยใหไ้ดรั้บการดูแลรักษาท่ีดีท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นได้ 

1.11.3.3 จริยธรรมทางการแพทย์ 
การนบัถือใหเ้กียรติและสิทธิ รวมทั้งความเห็นของผูป่้วย 
จริยธรรมในการวิจยั 
การปฏิบติัเม่ือผูป่้วยปฏิเสธการรักษา 
1.11.3.4 การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
การพฒันาความสามารถในการคน้ควา้ความรู้ดว้ยตนเองใหท้นัสมยั 
เขา้ร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมสม ่าเสมอ 
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การวิเคราะห์และวิจารณ์งานวารสาร 
การถ่ายทอดความรู้แก่แพทย,์ บุคลากรทางการแพทย,์ นิสิต นกัศึกษา, ผูป่้วย และญาติ 
1.11.3.5 กระบวนการทางคลินิก 
การบนัทึกเวชระเบียนครบถว้นถูกตอ้ง 
ทกัษะการส่ือสารกบัผูป่้วย ญาติ และบุคลากรทางการแพทย ์
Evidence base medicine  
1.11.3.6 ระบาดวิทยาคลินิก 
การประเมินงานวิจยั 
วิเคราะห์ขอ้มูลและความเช่ือถือไดข้องขอ้มูลท่ีไดม้าจากการรวบรวม  
การประเมิน cost effectiveness 

  Research methodology  
1.11.3.7 เภสัชวิทยาคลินิก 
ความรู้ทางดา้น pharmacokinetic ของยา  
หลกัการใชย้า 
ประเมินผลขา้งเคียงจากการใชย้า, การแพย้า, drug interaction 
1.11.3.8 ความรู้ทางด้านกฎหมาย  
พ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ และกฏหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแพทย ์
การเปิดเผยขอ้มูลผูป่้วย 
การขอความยนิยอมจากผูป่้วยในการดูแลรักษาและหตัถการ 
1.11.3.9 การประกันคุณภาพบริการสุขภาพ 
กระบวนการ hospital accreditation 
กระบวนการ quality assurance 
1.11.3.10 เวชศาสตร์ป้องกัน 
ประเมินปัจจยัเส่ียงของโรคและแกไ้ข 
1.11.3.11 การดูแลผู้ป่วยที่บ้าน 
วางแผนการดูแลรักษาท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการของผูป่้วยและครอบครัว ไดแ้ก่ การประเมิน
สภาพแวดลอ้มค่าใชจ่้าย เคร่ืองมือ และความพร้อม ฯลฯ 
1.11.3.12 การบริหารจัดการทางการแพทย์ 
ระบบประกนัสุขภาพ เช่น ระบบประกนัสุขภาพและระบบประกนัสังคม, ระบบประกนัชีวิต 
1.11.3.13 เวชสารสนเทศ 
ความสามารถในการประเมินและใชอุ้ปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแสวงหาความรู้ทางการแพทย ์ 

                                
1.12    วิธีการฝึกอบรม 
                   ในการฝึกอบรมเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้นั้นตอ้งมีการฝึกอบรมปฏิบติัเตม็เวลาตลอดหลกัสูตร โดย 
            มีเวลาฝึกอบรมไม่น้อยกวา่ 50 สัปดาห ์แบ่งเป็น 
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1. กิจกรรมดา้นความรู้ โดยรวมไม่นอ้ยกวา่ 1 คร้ังต่อสัปดาห์ ใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ 
ต่อไปน้ี โดยสม ่าเสมอ 

1.1 ประชุมปรึกษาผูป่้วย (interesting case conference หรือ morbid-mortality conference)  
1.2 ประชุมวารสารสโมสร  
1.3 ประชุมวิชาการร่วมระหวา่งภาควิชา/หน่วยงาน  
1.4 การประชุมวิชาการลกัษณะอ่ืนๆ  
1.5 การบรรยายพิเศษ 

2. อบรมปฏิบติัการทางคลินิก 
      2.1 ใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมปฏิบติังานทางคลินิกท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูป่้วยนอกและผูป่้วยในท่ีมีปัญหาการ 
            นอนหลบั อยา่งนอ้ยร้อยละ 75 ของเวลาฝึกอบรม 

                    2.2 ปฏิบติังานในหอ้งปฏิบติัการ 
                   3.    ด าเนินงานวิจยั และน าเสนอรายงานผลงานวิจยัเก่ียวกบัโรคจากการหลบัอยา่งนอ้ย 1 เร่ือง หรือ  

           รายงานวิจยัวารสารอยา่งนอ้ย 1 เร่ือง ใหค้ณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ ฯ พิจารณารับรอง ก่อนจบ 
           การฝึกอบรม ของสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย  
   4.     จดัใหมี้วิชาเลือกทั้งในและนอกสถาบนัฝึกอบรมตามความสนใจ 2 เดือน  

 
หน่วยงานด้านการนอนหลับ ระยะเวลา (เดือน) 

อายรุศาสตร์โรคระบบการหายใจ  6 
หอ้งปฏิบติัการ 3 

                                     งานวิจยั 1 
                                     วิชาเลือก  
(ประสาทวิทยา กุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ จิตเวชศาสตร์ ทนัตกรรม โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา) 

2 

 
โดยตลอดการฝึกอบรม 1 ปี จะตอ้งมีประสบการณ์ดา้นห้องปฏิบติัการขั้นต ่า ดงัน้ี คอื แปลผลการตรวจ 
polysomnography อยา่งนอ้ย 100 คร้ัง 

1.13     การประเมินผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของผูเ้ขา้ฝึกอบรม ดงัน้ี 

1.13.1 การประเมินระหวา่งการฝึกอบรม สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งจดัใหมี้การประเมินผลผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม
เป็นระยะๆ และแจง้ผลการประเมินใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมรับทราบ ร่วมกบับนัทึกประสบการณ์การ
แปลผลการตรวจ polysomnography, Set up PAP therapy และการรับปรึกษาผูป่้วยในท่ีมีปัญหาการ
หายใจขณะหลบั รวมทั้งแจง้ผลการบนัทึกประสบการณ์แก่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ 

1.13.2 การประเมินเพื่อใบประกาศนียบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุ
สาขาอายรุศาสตร์ความผิดปกติของการหายใจขณะหลบั (Sleep related breathing disordered 
medicine) 

ก. ผูส้มคัรสอบเพื่อใบประกาศนียบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุ
สาขาอายรุศาสตร์ความผิดปกติของการนอนหลบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบทางเดินหายใจ หรือ โรคจาก
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การหลบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบทางเดินหายใจ จะตอ้งเป็นผูท่ี้ไดรั้บหนงัสืออนุมติัหรือวุฒิบตัรในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาอายรุศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการ
หายใจ 

ข. ผูส้มคัรไดผ้า่นการฝึกอบรมครบตามหลกัสูตรความผิดปกติของการนอนหลบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบ
ทางเดินหายใจ หรือ โรคจากการหลบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบทางเดินหายใจ (Sleep related breathing 
disorders)  เรียบร้อยแลว้ และทางหน่วยฝึกอบรมผูใ้หก้ารฝึกอบรม เห็นสมควรใหเ้ขา้สอบได ้

ค. ผูส้มคัรจะตอ้งเสนอรายงานผลงานวิจยั (original article) หรือรายงานวิจยัวารสาร (review article) 
อยา่งนอ้ย 1 เร่ือง ภายใน 1 เดือน ก่อนวนัส้ินสุดการฝึกอบรม ใหค้ณะอนุกรรมการฝึกอบรมฯ 
พิจารณารับรอง รวมทั้งตอ้งรายงานจ านวนประสบการณ์ดา้นหอ้งปฏิบติัการขั้นต ่า ดงัน้ี แปลผลการ
ตรวจ polysomnographyอยา่งนอ้ย 100 คร้ัง, Set up PAP therapy 50 คร้ังใหแ้ก่คณะอนุกรรมการ
ฝึกอบรมฯ พิจารณา  

  1.13.3.      การสอบเพื่อใบประกาศนียบตัรแสดงความรู้ความช านาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขา
อายรุศาสตร์ความผิดปกติของการหายใจขณะหลบั (Sleep related breathing disordered medicine) 

การสอบเพ่ือประกาศนียบัตร 
(1) วิธีการสอบประกอบดว้ย 

  - การสอบขอ้เขียนชนิดปรนยั                          
  - การสอบภาคปฏิบติั                                        
(2) การตดัสินการสอบ 
การสอบผา่นตอ้งไดค้ะแนนขอ้เขียนและคะแนนภาคปฏิบติัไม่ต ่ากวา่เกณฑ ์minimal passing level ของแต่ละส่วน 

หากไม่ผา่นเกณฑส่์วนใดส่วนหน่ึงใหส้อบแกต้วัเฉพาะส่วนนั้นไดภ้ายใน 30 วนั หลงัจากการสอบคร้ังแรก แต่ถา้ไม่ผา่นทั้ง
สองส่วนสามารถมาสอบซ ้าได ้ภายใน 2 ปี 
1.14   การประกันคุณภาพการฝึกอบรม 
 สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทยก าหนดใหส้ถาบนัฝึกอบรมท่ีไดรั้บอนุมติัใหจ้ดัการฝึกอบรม  จะตอ้งผา่นการ
ประเมินความพร้อมในการเป็นสถาบนัฝึกอบรม  และสถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งจดัให้มีการประกนัคุณภาพการฝึกอบรมอยา่ง
ต่อเน่ืองดงัน้ี 

1.14.1 การประกนัคุณภาพการฝึกอบรมภายใน สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งจดัใหมี้ระบบและกลไกการประกนั 
คุณภาพการฝึกอบรมภายใน  

1.14.2 การประกนัคุณภาพการฝึกอบรมภายนอก สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งไดรั้บการประเมินคุณภาพจาก
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ อนุสาขาอายรุศาสตร์ความผิดปกติของการหายใจขณะหลบั 
(Sleep related breathing disordered medicine) 

1.15 การทบทวน/พฒันาหลักสูตรฝึกอบรม 
สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทยจะไดท้ าการทบทวน/พฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมเป็นระยะๆ หรืออยา่งนอ้ยทุก 5 ปี 

2.  เกณฑ์มาตรฐานสถาบันฝึกอบรม อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคจากการหลับ 
สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ก าหนดใหส้ถาบนัฝึกอบรม หลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นเพื่อใบ

ประกาศนียบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาอายรุศาสตร์ความผิดปกติของการ
หายใจขณะหลบั จะตอ้งมีคุณสมบติัตามเกณฑท์ัว่ไปและเกณฑเ์ฉพาะและตอ้งระบุสถานภาพของสถาบนัฝึกอบรม 
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2.1  เกณฑ์ทั่วไปส าหรับสถาบันฝึกอบรม 
(1) คุณสมบัติทั่วไป 

(ก) ไดรั้บการรับรองคุณภาพ หรือก าลงัด าเนินการพฒันาเพื่อการรับรองคุณภาพ  
(ข) มีบรรยากาศทางวิชาการในลกัษณะสังคมนกัวิชาการ เพื่อเสริมสร้างคุณสมบติัในการใฝ่รู้ใหแ้ก่ผูเ้ขา้

รับการฝึกอบรม 
(ค) มีระบบการบริหารจดัการท่ีดี มีสถานท่ี เคร่ืองมืออุปกรณ์ และจ านวนผูป่้วยทั้งประเภทผูป่้วยในและ

ผูป่้วยนอกพอเหมาะแก่การฝึกอบรม และผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมไดมี้ส่วนด าเนินการดูแลรักษาและ
ใหบ้ริการกบัผูป่้วยโดยตรง 

(ง) มีหน่วยงานเทียบเท่าภาควิชาในคณะแพทยศาสตร์ / วิทยาลยัแพทยศาสตร์ หรือแผนกในโรงพยาบาล 
เป็นผูรั้บผิดชอบด าเนินการ โดยผูบ้ริหารของคณะแพทยศาสตร์ / วิทยาลยัแพทยศาสตร์ / โรงพยาบาล
ท่ีรับผิดชอบด าเนินการตอ้งไม่มีผลประโยชน์ส่วนตวัท่ีอาจขดัขวางการบริหารงานและการพฒันางาน
การฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้น 

(จ) มีปณิธานและพนัธกิจระบุไวช้ดัเจนวา่มุ่งผลิตแพทยป์ระจ าบา้นท่ีมีความรู้ความสามารถและ
คุณสมบติัสอดคลอ้งกบัหลกัสูตร และมีความสามารถในการเป็นนกัวิชาการและท่ีจะศึกษาต่อเน่ือง
ได ้ และมีวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรท่ีสอดคลอ้งกบัพนัธกิจ 

(ฉ) มีระบบบริหารงานท่ีชดัเจนเพื่อสนบัสนุนการจดัการฝึกอบรมใหบ้รรลุตามปณิธาน ไดแ้ก่ การ
บริหารงานทัว่ไป การบริหารการศึกษา เป็นตน้ ระบบบริหารงานดงักล่าวใหท้ าเป็นระเบียบของคณะ
แพทยศาสตร์ / วิทยาลยัแพทยศาสตร์ / โรงพยาบาล และประกาศใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทราบทัว่กนั 

(ช) มีแพทยผ์ูท้รงคุณวุฒิจ านวนเพียงพอรับผิดชอบในสาขาท่ีฝึกอบรมและในสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง  และมี
ความมุ่งมัน่ ความเตม็ใจในการเป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรฝึกอบรม 

(ซ) ในระยะเร่ิมแรก (ประมาณ 5 ปี) คณะแพทยศาสตร์ / วิทยาลยัแพทยศาสตร์ / โรงพยาบาลท่ีขอเปิด
ด าเนินการฝึกอบรม อาจพิจารณาท าความตกลงกบัคณะแพทยศาสตร์ / วิทยาลยัแพทยศาสตร์ / 
โรงพยาบาลท่ีมีประสบการณ์ด าเนินการเปิดหลกัสูตรฝึกอบรมมาแลว้ไม่ต ่ากวา่ 10 ปี ใหช่้วยท า
หนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษา / ช่วยเหลือ หรือเป็นสถาบนัสมทบ / สถาบนัร่วมในการด าเนินการฝึกอบรม 

(ฌ) ก่อนเปิดด าเนินการฝึกอบรม คณะแพทยศาสตร์ / วิทยาลยัแพทยศาสตร์ / โรงพยาบาล จะตอ้ง
ด าเนินการใหแ้พทยสภารับรองหลกัสูตรของสถาบนัฝึกอบรมเพื่อใหผู้ส้ าเร็จการฝึกอบรมมีสิทธ์ิเขา้
สอบเพื่อวุฒิบตัรฯ และจะตอ้งมีความพร้อมในการจดัการฝึกอบรมและทรัพยากรต่างๆ โดยเฉพาะ
อาจารย ์ ส่ือการศึกษาและอุปกรณ์การฝึกอบรม ครบถว้นตามเกณฑท่ี์ก าหนด ทั้งน้ีจะตอ้งมีแผน
ด าเนินงานระยะ 5 ปีท่ีมีความชดัเจนและเป็นไปได ้ โดยแผนปฏิบติัการจะตอ้งแสดงใหเ้ห็นวา่มีความ
พร้อมดงักล่าวก่อนเร่ิมการฝึกอบรมแต่ละชั้นปีอยา่งนอ้ย 1 ปีการศึกษา  

(ญ) ในกรณีท่ีเป็นสถาบนัฝึกอบรมภาคเอกชน นอกจากจะตอ้งมีคุณสมบติัตามขอ้ (ก) ถึง (ฌ) แลว้ จะตอ้ง
ไม่แสวงหาก าไรจากการฝึกอบรม โดยใหจ้ดัตั้งมูลนิธิหรือกองทุนท่ีมีทุนส ารองเพียงพอในการ
ด าเนินการระยะยาว และใหมี้ผูแ้ทนสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทยท่ีรับผิดชอบดูแลการฝึกอบรม 
เป็นกรรมการของมูลนิธิหรือกองทุนโดยต าแหน่ง 

  (2) หน่วยงานกลางพื้นฐาน  สถาบนัฝึกอบรมนั้นจะตอ้งมีหน่วยงานกลางใหบ้ริการดงัต่อไปน้ี 
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(ก) ห้องปฏิบัติการส าหรับการชันสูตร สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งมีการใหบ้ริการตรวจทางหอ้งปฏิบติั การ หรือ
ติดต่อขอรับบริการตรวจทางห้องปฏิบติัการใหค้รอบคลุมการชนัสูตรประเภทพื้นฐานและประเภทจ าเพาะ
ท่ีจ าเป็นส าหรับการฝึกอบรม  ซ่ึงหอ้งปฏิบติัการตอ้งมีพยาธิแพทยห์รือแพทยห์รือบุคลากรอ่ืนท่ีมีความรู้
ความช านาญเป็นผูค้วบคุม 

• ห้องปฏิบัติการด้านพยาธิวิทยากายวิภาค สามารถท่ีจะท าการตรวจศพ ตรวจช้ินเน้ือและส่ิงส่งตรวจทาง
เซลลว์ิทยาท่ีไดจ้ากการผา่ตดัหรือการท าหตัถการ สามารถเตรียมสไลดช้ิ์นเน้ือเยือ่และส่ิงส่งตรวจเพื่อตรวจ
ดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์ไดเ้อง พยาธิแพทยต์อ้งมีเวลา มีความสามารถ และเต็มใจใหค้ าปรึกษาหารือหรือสอน
แพทยป์ระจ าบา้นทุกสาขาได ้ อตัราการตรวจศพซ่ึงเปรียบ เสมือนดชันีช้ีบ่งความสนใจทางวิชาการและ
ความใส่ใจในการคน้หาสาเหตุ การด าเนินโรค และการประเมินผลการรักษาของแพทยใ์นโรงพยาบาลนั้น
จะตอ้งไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๑๐ ของจ านวนผูป่้วยท่ีถึงแก่กรรม (ไม่รวมการตรวจศพทางดา้นนิติเวชศาสตร์) 
การตรวจศพ การตรวจช้ินเน้ือ และการตรวจทางเซลลว์ิทยาตอ้งกระท าโดยครบถว้นจนสามารถใหก้าร
วินิจฉยัขั้นสุดทา้ย และตอ้งมีรายงานการตรวจเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานทุกรายในกรณีท่ีอตัราการตรวจศพของ
สถาบนัฝึกอบรมไม่ถึงเกณฑท่ี์ก าหนด  สถาบนัจะตอ้งแสดงหลกัฐานท่ีบ่งช้ีถึงความสนใจทางวิชาการและ
ความใส่ใจในการคน้หาสาเหตุ การด าเนินโรค และการประเมินผลการรักษาของแพทยใ์นโรงพยาบาล ดว้ย
การตรวจทางพยาธิวิทยาหรือการตรวจอ่ืนๆ 

• ห้องปฏิบัติการด้านพยาธิวิทยาคลินิกหรือเวชศาสตร์ชันสูตร สามารถใหบ้ริการตรวจดา้นโลหิตวิทยา เคมี
คลินิก  จุลทรรศน์ศาสตร์  จุลชีววิทยา วิทยาภูมิคุม้กนัไดเ้ป็นประจ า รวมทั้งจะตอ้งมีการให้บริการทางดา้น
ธนาคารเลือดท่ีจ าเป็นส าหรับการฝึกอบรม 

(ข) หน่วยรังสีวิทยา สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งมีรังสีแพทยผ์ูท้รงคุณวุฒิ สามารถตรวจทางรังสีท่ีจ าเป็นส าหรับ
การฝึกอบรมได ้

(ค) ห้องสมุดทางแพทย์ สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งมีห้องสมุดซ่ึงมีต ารามาตรฐานทางการแพทย ์ วารสาร
การแพทยท่ี์ใชบ้่อย และหนงัสือดรรชนีส าหรับช่วยคน้รายงานท่ีตีพิมพใ์นวารสารส าหรับใหแ้พทยป์ระจ า
บา้นใชไ้ดส้ะดวก 

(ง) หน่วยเวชระเบียนและสถิติ  สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งจดัใหผู้ป่้วยทุกคนมีแฟ้มประจ าตวั ซ่ึงบนัทึกประวติั 
ผลการตรวจร่างกาย การสั่งการรักษาท่ีเป็นมาตรฐาน และมีระบบการจดัเก็บ คน้หา และการประมวลสถิติ
ท่ีมีประสิทธิภาพ 

(3) หน่วยงานทางด้านคลินิกที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาผู้ป่วยสาขาที่ฝึกอบรม สถาบนัฝึกอบรมควรมีหน่วยงานทาง
คลินิกท่ีส าคญั ไดแ้ก่ อายรุศาสตร์ ศลัยศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์ สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา เพื่อใหก้ารดูแลรักษาผูป่้วยในสาขา
ท่ีฝึกอบรมหากจ าเป็น  

2.2   เกณฑ์เฉพาะ สถาบันฝึกอบรม 
สถาบนัฝึกอบรม อนุสาขาอายรุศาสตร์ความผิดปกติของการหายใจขณะหลบั จะตอ้งจดัใหมี้หน่วยงานให้การ

ดูแลรักษาผูป่้วยในสาขาท่ีฝึกอบรมตลอดเวลามีงานบริการท่ีมีคุณภาพและปริมาณ เป็นไปตามท่ีสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศ
ไทยก าหนด ดงัน้ี 

(1) มีจ านวนและคุณวุฒิของแพทย์ผู้ให้การฝึกอบรมที่เหมาะสม 
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สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งมีแพทยซ่ึ์งไดรั้บใบประกาศนียบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม อนุสาขาอายรุศาสตร์ความผิดปกติของการหายใจขณะหลบั อยา่งนอ้ย 1 คน และมีอาจารยผ์ูท้  า
หนา้ท่ีหวัหนา้สถาบนัฝึกอบรมหรือประธานการฝึกอบรม  

(2) มีงานบริการอายรุศาสตร์อนุสาขาอายรุศาสตร์ความผิดปกติของการหายใจขณะหลบั ท่ีมีคุณภาพและจ านวน
เพียงพอส าหรับการฝึกอบรม สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งเขา้ร่วมและจดักิจกรรมประกนัคุณภาพอยา่งใดอยา่ง
หน่ึง และมีปริมาณงานบริการ ดงัน้ี 
(1) ผูป่้วยนอกท่ีไดรั้บการรักษาทางอายรุศาสตร์โรคความผิดปกติของการหายใจขณะหลบั เป็นจ านวนไม่

นอ้ยกวา่ 200 คร้ัง/ปี 
(2) ผูป่้วยในท่ีไดรั้บการรักษาทางอายรุศาสตร์โรคความผิดปกติของการหายใจขณะหลบั 25 คร้ัง/ปี  
(3) มีการตรวจ polysomnography ไม่นอ้ยกวา่ 100  คร้ัง/ปี  

(3) ห้องปฏิบัติการ/หน่วยงานสนับสนุน สถาบนัฝึกอบรมตอ้งมีหอ้งปฏิบติัการการนอนหลบัท่ีไดม้าตรฐานและ
รับรองโดยสมาคมโรคจากการหลบัแห่งประเทศไทย  ท่ีสามารถรองรับการตรวจวินิจฉยัและงานวิจยัได ้

(4)  กิจกรรมวิชาการ 
              สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งจดัใหมี้กิจกรรมวิชาการสม ่าเสมอ ไดแ้ก่ 

(1)  วารสารสโมสร ไม่นอ้ยกว่า 1 คร้ัง ต่อเดือน 
(2)  การประชุมร่วมระหวา่งหน่วยงาน ไม่นอ้ยกวา่ 1 คร้ัง ต่อเดือน 
(3)  การประชุมปรึกษาผูป่้วย ไม่นอ้ยกวา่ 1 คร้ัง ต่อเดือน 
(4) การประชุมวิชาการในลกัษณะอ่ืน เช่น topic review หรือ interesting case เป็นตน้ ไม่นอ้ยกวา่ 1 คร้ังเดือน 
(5)  สนบัสนุนใหแ้พทยผ์ูเ้ขา้ฝึกอบรมไปร่วมประชุมวิชาการนอกสถานท่ีตามโอกาสอนัควร 

สถาบนัฝึกอบรมใดขาดหน่วยงานหรือคุณสมบติัขอ้ใด อาจใชส้ถาบนัสมทบอ่ืนร่วมดว้ยโดยความ
เห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯอนุสาขาอายรุศาสตร์ความผิดปกติของการหายใจขณะหลบั 

2.3 สถานภาพของสถาบันฝึกอบรม 
สถาบนัฝึกอบรมมีสถานภาพหลายอยา่ง ตามบทบาทหนา้ท่ีในการฝึกอบรม ดงัน้ี 
สถาบันฝึกอบรมหลัก ไดแ้ก่ สถาบนัฝึกอบรมท่ีด าเนินการจดัท าหลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้น 

และไดรั้บอนุมติัจากแพทยสภาใหเ้ปิดเป็นสถาบนัฝึกอบรม โดยจดัใหผู้เ้ขา้รับการ
ฝึกอบรมไดรั้บประสบการณ์จากสถาบนัฝึกอบรมตลอดหลกัสูตร หรือเป็นเวลาไม่
ต ่ากวา่ระยะเวลา 2 ใน 3 ของหลกัสูตร  

สถาบันฝึกอบรมสมทบ ไดแ้ก่ สถาบนัฝึกอบรมท่ีไดรั้บอนุมติัจากแพทยสภาใหเ้ป็นสถาบนัฝึกอบรมสมทบ
กบัสถาบนัหลกัเพื่อจดัการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นในส่วนท่ีสถาบนัหลกัไม่
สามารถจดัประสบการณ์ได ้โดยกิจกรรมดงักล่าวเม่ือรวมกนัแลว้ตอ้งมีระยะเวลา
รวมกนัไม่ต ่ากวา่ 3 เดือน และไม่เกิน 1 ใน 3 ของระยะเวลาของหลกัสูตร 
ตัวอย่าง  คณะแพทยศาสตร์ ......... จดัท าหลกัสูตรการฝึกอบรมฯ สาขา .......... 

และขออนุมติัเปิดเป็นสถาบนัฝึกอบรม แต่ขอใหค้ณะแพทยศาสตร์ / 
โรงพยาบาล ............. เป็นสถาบนัฝึกอบรมสมทบ จดักิจกรรม .......... 
ใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมเป็นเวลา 6 เดือน เป็นตน้  
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สถาบันร่วมฝึกอบรม  ไดแ้ก่ สถาบนัฝึกอบรมตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไปท่ีด าเนินการจดัท าหลกัสูตรการฝึกอบรม
แพทยป์ระจ าบา้นและไดรั้บอนุมติัจากแพทยสภาใหเ้ปิดเป็นสถาบนัฝึกอบรม
ร่วมกนั โดยจดัใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมไดรั้บประสบการณ์จากทุกสถาบนั โดยแต่
ละแห่งมีเวลาไม่ต ่ากวา่ 1 ใน 3 ของระยะเวลาของหลกัสูตร  
ตัวอย่าง  คณะแพทยศาสตร์ .............. ร่วมกบั โรงพยาบาล .............. จดัท า

หลกัสูตรการฝึกอบรมฯ สาขา ................ และขออนุมติัเปิดเป็นสถาบนั
ร่วมฝึกอบรม โดยผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมไดรั้บประสบการณ์จากคณะ
แพทยศาสตร์ ............ เป็นเวลา 16 เดือน และจากโรงพยาบาล ............. 
เป็นเวลา 8 เดือน เป็นตน้  

สถาบันฝึกอบรมกิจกรรมเลือก ไดแ้ก่ สถาบนัฝึกอบรมท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากราชวิทยาลยัอายรุแพทย์
แห่งประเทศไทยโดยการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯสาขา
นั้นใหเ้ป็นสถาบนัฝึกอบรมท่ีจดัประสบการณ์เพิ่มเติมให้กบัผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมท่ี
สนใจไดใ้นลกัษณะของกิจกรรมเลือก (Elective) โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน 

หลกัสูตรอาจจดัใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมไดรั้บประสบการณ์เพิ่มเติมจาก
สถาบนัฝึกอบรมกิจกรรมเลือกไดโ้ดยจะตอ้งมีระยะเวลารวมกนัตลอดหลกัสูตรไม่
เกินระยะเวลาท่ีราชวิทยาลยัอายรุแพทยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด 

3. การขออนุมัติเป็นสถาบันฝึกอบรม 
คณะแพทยศาสตร์ / วิทยาลยัแพทยศาสตร์ / โรงพยาบาลใดท่ีมีความประสงคจ์ะเปิดเป็นสถาบนัฝึกอบรมใน

สาขาท่ีมีเกณฑห์ลกัสูตรการฝึกอบรมท่ีไดรั้บการอนุมติัจากสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ถา้เป็นการจดัการ
ฝึกอบรมท่ีมีหรือไม่มีสถาบนัฝึกอบรมสมทบ ใหส้ถาบนัฝึกอบรมหลกัเป็นผูด้  าเนินการจดัท าขอ้มูล หากเป็นการ
จดัการฝึกอบรมในลกัษณะท่ีมีสถาบนัร่วมฝึกอบรมใหทุ้กสถาบนัฝึกอบรมร่วมรับผิดชอบเป็นผูด้  าเนินการจดัท า
ขอ้มูล ตามเกณฑห์ลกัสูตรการฝึกอบรมท่ีไดรั้บอนุมติันั้น เพื่อส่งใหส้มาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทยท่ีเป็น
ผูรั้บผิดชอบดูแลการฝึกอบรม ประสานงานกบัคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ตรวจรับรองการเปิดเป็น
สถาบนัฝึกอบรมและก าหนดศกัยภาพของสถาบนัฝึกอบรมหลกัและสถาบนัสมทบ (ถา้มี) หรือสถาบนัร่วมฝึกอบรม 
ตามเกณฑห์ลกัสูตรและจ านวนความตอ้งการของแพทยเ์ฉพาะทางสาขานั้น  

4. การติดตามก ากับดูแลสถาบันฝึกอบรม 
สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทยเป็นผูรั้บผิดชอบดูแลการฝึกอบรม จะตอ้งจดัให้มีการติดตามก ากบัดูแล

สถาบันฝึกอบรมหลัก สถาบันฝึกอบรมสมทบ สถาบันร่วมฝึกอบรม ท่ีไดรั้บอนุมติัใหเ้ปิดการฝึกอบรมเป็นระยะๆ 
โดยการมอบหมายใหค้ณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ เป็นผูด้  าเนินการตามแนวทางท่ีสมาคมอุรเวชช์แห่ง
ประเทศไทยก าหนด  และเสนอรายงานต่อสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย 

หากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ พบวา่สถาบนัฝึกอบรมหลกัหรือสถาบนัร่วมฝึกอบรมใดไม่มี
ผูส้มคัรเขา้รับการฝึกอบรมในหลกัสูตรใดติดต่อกันเกิน  5 ปี ให ้“พกั” การประกาศรับสมคัรแพทยป์ระจ าบา้นส าหรับ
หลกัสูตรนั้นของสถาบนัฝึกอบรมหลกัหรือสถาบนัร่วมฝึกอบรมนั้นไวก่้อน จนกวา่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ 
จะไดป้ระเมินสถาบนัฝึกอบรมนั้นวา่ยงัมีความพร้อมในการฝึกอบรมตามเกณฑท่ี์ก าหนด 

หากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ พบวา่สถาบนัฝึกอบรมหลกัหรือสถาบนัร่วมฝึกอบรมใดไม่มีผูส้มคัร
เขา้รับการฝึกอบรมในหลกัสูตรใดติดต่อกันเกิน  01 ปี ให ้“ยกเลิก” การเป็นสถาบนัฝึกอบรมของสถาบนัฝึกอบรมหลกัหรือ
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ของสถาบนัร่วมฝึกอบรมกลุ่มนั้น และใหท้ าเร่ืองแจง้ราชวิทยาลยัอายรุแพทยฯ์ เสนอแพทยสภาเพื่ออนุมติั หากสถาบนั
ฝึกอบรมมีความประสงคจ์ะขอเป็นสถาบนัฝึกอบรมอีก ใหด้ าเนินการตามขอ้ 3  
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รายนาม คณะอนุกรรมการจัดท าเกณฑ์หลักสูตรอบรมแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด 
อนุสาขาอายรุศาสตร์ความผิดปกติของการหายใจขณะหลบั (Sleep related breathing disordered medicine) 

1. รองศาสตราจารยน์ายแพทยนิ์ธิพฒัน์   เจียรกุล                           ประธาน 
2. ศาสตราจารยน์ายแพทยป์ระพาฬ ยงใจยทุธ.                               อนุกรรมการ 
3. ศาสตราจารยแ์พทยห์ญิงคุณนนัทา   มาระเนตร์                          อนุกรรมการ 
4. ศาสตราจารยน์ายแพทยอ์รรถ  นานา                                           อนุกรรมการ 
5. ผูช่้วยศาสตราจารยน์ายแพทยสิ์ทธิเทพ  ธนกิจจารุ                      อนุกรรมการ 
6. อาจารยแ์พทยห์ญิงวิสาขสิ์ริ   ตนัตระกูล                                     อนุกรรมการ 
7. อาจารยแ์พทยห์ญิงพิมล   รัตนาอมัพวลัย ์                       อนุกรรมการ 
8. รองศาสตราจารยน์ายแพทยณ์ฐัพงษ ์ เจียมจริยธรรม        อนุกรรมการ 
9. ผูช่้วยศาสตราจารยแ์พทยห์ญิงนฤชา  จิรกาลวสาน        อนุกรรมการ 
10. รองศาสตราจารยน์ายแพทยธี์รกร   ธีรกิตติกุล                          อนุกรรมการ 
11. อาจารยแ์พทยห์ญิงกลัยา  ปัญจพรผล                                          อนุกรรมการ 
12. อาจารยแ์พทยห์ญิงปิยาภรณ์  ศิริจนัทร์ช่ืน                                  อนุกรรมการ 
13. อาจารยแ์พทยห์ญิงเป่ียมลาภ  แสงสายณัห์                                 อนุกรรมการ 
14. อาจารยแ์พทยห์ญิงศิวพร  เลิศพงษพ์ิรุฬห์                                   อนุกรรมการ 
15. อาจารยแ์พทยห์ญิงสุดารัตน์  สิริภทัรวณิช                                  อนุกรรมการ 
16. อาจารยแ์พทยห์ญิงนภทัร  เขียวอ่อน                                          อนุกรรมการ 
17. อาจารยแ์พทยห์ญิงดรุณี  วิริยาภรณ์                                            อนุกรรมการ 
18. อาจารยแ์พทยห์ญิงบราลี  สันติวุฒน์                                           อนุกรรมการ 
19. อาจารยแ์พทยห์ญิงดารารัตน์  เอกสมบติัชยั                                อนุกรรมการ 
20. อาจารยน์ายแพทยอ์ภิชาติ โซ่เงิน                                                อนุกรรมการ 
21. อาจารยน์ายแพทยส์มประสงค ์ เหล่ียมสมบติั                             อนุกรรมการ 
22. อาจารยน์ายแพทยป์ระพนัธ์  กิตติวรวิทยกุ์ล                     อนุกรรมการและเลขานุการ 


