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๑.๓
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๑.๔

หลักการและเหตุผลในการขอเปิ ดหลักสู ตร
ปัญหาการนอนหลับ เช่น การนอนกรน การนอนหลับไม่เพียงพอ แขนขากระตุกเวลานอน ง่วงนอน
มากกว่า ปกติ เป็ นต้น เป็ นปั ญหาที่พบได้บ่อยในเด็กและวัยรุ่ น โดยมีรายงานปั ญหาการนอนหลับในเด็กก่อนวัยรุ่ น ร้อย
ละ ๑๐-๓๓ แตกต่างกันไปในแต่ละการศึกษา และพบว่าปั ญหาการนอนหลับมีผลให้เกิดปั ญหาสุ ขภาพหลายอย่าง และมี
ผลต่อคุณภาพชีวิตของผูป้ ่ วยตามมา
ภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น (obstructive sleep apnea) ซึ่งมีการนอนกรนเป็ นอาการสาคัญ
เป็ นปัญหาทางการนอนหลับที่พบบ่อยที่สุด ในเด็กช่วงก่อนวัยเรี ยนและประถมต้น (อายุ ๓-๖ ปี ) พบว่ามีอาการนอนกรน
เป็ นประจาร้อยละ ๗-๑๐ และมีอาการหยุดหายใจขณะหลับชนิดอุดกั้นร้อยละ ๑-๒ ซึ่ งถ้าไม่ได้รับการรักษาจะมี
ผลกระทบต่อสุ ขภาพหลายอย่างตามมา เช่น ปั ญหาด้านการเรี ยน ปั ญหาพฤติกรรม ซนมากผิดปกติหรื อมีภาวะสมาธิ ส้ นั
การเจริ ญเติบโตช้ากว่าปกติ นอกจากนี้ อาจมีผลต่อหัวใจและหลอดเลือด เช่น ความดันโลหิ ตสู ง ความดันเลือดในปอดสู ง
จนอาจมีภาวะหัวใจล้มเหลวตามมาได้
นอกจากการนอนกรนแล้ว ภาวะนอนไม่หลับ ไม่ยอมนอน หรื อนอนหลับไม่สนิท (insomnia) สามารถ
ทาให้เกิดปั ญหาจากการมีภาวะอดนอนเรื้ อรัง ทาให้รู้สึกอ่อนเพลียเนื่ องจากการนอนหลับไม่เต็มที่ ส่ งผลให้
ประสิ ทธิภาพการเรี ยนด้อยกว่าปกติ การเรี ยนรู ้แย่ลง และยังพบสัมพันธ์กบั โรคอ้วน ปวดศีรษะเรื้ อรัง และการเกิด
อุบตั ิเหตุในเด็กวัยรุ่ นอีกด้วย จากการศึกษาความชุกของปั ญหาการนอนหลับในเด็กไทยที่ได้รับการตรวจ การนอนหลับ
(polysomnography) พบว่า ภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นเป็ นภาวะที่พบบ่อยที่สุด ตามมาด้วยภาวะแขนขา
กระตุกขณะหลับ (periodic limb movement disorder) การรักษาปัญหาการนอนหลับดังกล่าว พบว่าทาให้ผปู ้ ่ วยมี
คุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึน การเรี ยนดีข้ ึน ปั ญหาพฤติกรรมลดลง การเจริ ญเติบโตดีข้ ึน
อย่างไรก็ดี ปั ญหาการนอนหลับเหล่านี้ยงั ได้รับการวินิจฉัย การรักษา และการส่ งต่อแพทย์เฉพาะทาง
ค่อนข้างน้อย พบว่าปั จจัยที่มีผลต่อการให้ความสาคัญของแพทย์ทวั่ ไปและกุมารแพทย์ต่อปั ญหาการนอนหลับในเด็ก มา
จากการได้รับความรู ้เกี่ยวกับการนอนหลับและความผิดปกติของการนอนหลับในเด็กไม่เพียงพอ ทั้งขณะเป็ น นักศึกษา
แพทย์และแพทย์ประจาบ้าน โดยในปี ๒๕๕๗ ได้มีการศึกษาหลักสู ตรแพทย์ประจาบ้านกุมารเวชศาสตร์ใน ๑๐ ประเทศ
รวมทั้งประเทศไทยพบว่า จานวนชัว่ โมงเฉลี่ยของการสอนเกี่ยวกับการนอนหลับในเด็ก เท่ากับ ๔.๔ ชัว่ โมง (ค่ามัธยฐาน
๒ ชัว่ โมง) สาหรับประเทศไทยพบว่ามีการสอนเกี่ยวกับการนอนหลับในเด็กเพียง ๓ ชัว่ โมง และครอบคลุมเฉพาะหัวข้อ
การหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น ส่ วนหลักสู ตรกุมารแพทย์ต่อยอดด้าน โรคระบบทางเดินหายใจและระบบ
ประสาทที่มีความเกี่ยวข้องกับปั ญหาการนอนหลับนั้น พบว่าได้รับประสบการณ์ ด้านปั ญหาการนอนหลับแตกต่างกัน
ออกไปตามแต่ละสถาบัน
ในปัจจุบนั เด็กที่มีปัญหาการนอนหลับได้รับการดูแลรักษาจากแพทย์หลากหลายสาขา เช่น ภาวะหยุด
หายใจขณะหลับจากการอุดกั้น ได้รับส่ งต่อไปยังกุมารแพทย์ระบบทางเดินหายใจ หรื อแพทย์โสต ศอ นาสิ ก ปั ญหา

พฤติกรรมผิดปกติขณะนอนหลับ (sleep related behavior) ได้รับการดูแลจากกุมารแพทย์ดา้ นพัฒนาการเด็ก หรื อ
จิตแพทย์เด็ก ขณะที่ปัญหาการนอนหลับจากโรคทางระบบประสาท เช่น โรคกล้ามเนื้ ออ่อนแรง ได้รับการดูแลจากกุมาร
แพทย์ระบบประสาท เป็ นต้น และส่ วนใหญ่ไม่ได้รับการตรวจวินิจฉัยการนอนหลับ ที่มีมาตรฐาน เนื่องจากการตรวจ
การนอนหลับ และการแปลผล (standard polysomnography) มีความซับซ้อน ต้องใช้แพทย์และเจ้าหน้าที่เทคนิคที่ได้รับ
การฝึ กอบรมเฉพาะด้าน นอกจากนี้การตรวจการนอนหลับยังเป็ น มาตรฐานการวินิจฉัยโรคทางการนอนหลับต่างๆ เช่น
ภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น โรคลมหลับ (Narcolepsy) โรคแขนขากระตุกขณะหลับ (Periodic limb
movement disorder) โรคนอนหลับแล้วหยุดหายใจแต่กาเนิด (Congenital central hypoventilation syndrome) เป็ นต้น
รวมทั้งการรักษาด้วยเครื่ องแรงดันลมบวก (Positive airway pressure) และเครื่ องช่วงหายใจ (Mechanical ventilator)
จาเป็ นต้องมีการปรับโดยใช้เครื่ องตรวจการนอนหลับ เพื่อให้เหมาะสมกับผูป้ ่ วยแต่ละราย
จากความสาคัญของปั ญหาจากการนอนหลับดังกล่าวข้างต้น และข้อจากัดเรื่ องความรู ้เกี่ยวกับการนอน
หลับ ในแพทย์และกุมารแพทย์ทวั่ ไป รวมทั้งการตรวจวินิจฉัยและการรักษาแบบองค์รวมของกุมารแพทย์ดา้ นต่างๆ
กุมารแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านปั ญหาการนอนหลับในเด็กจึงมีความสาคัญมากขึ้น อย่างไรก็ดีประเทศไทยยังมีกุมารแพทย์ ที่
เชี่ยวชาญด้านนี้นอ้ ยมาก เนื่ องจากยังไม่มีการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอดด้านเวชศาสตร์ การนอนหลับในประเทศ
ไทย ในการนี้ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยจึงได้เล็งเห็นความสาคัญ และจัดทาหลักสู ตรการฝึ กอบรมแพทย์
ประจาบ้านต่อยอดเพื่อประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาเวชศาสตร์
การนอนหลับในเด็กขึ้น เพื่อให้ผปู ้ ่ วยได้รับการดูแลอย่างมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดต่อไป
๑.๕

๑.๖

กาหนดการเปิ ดฝึ กอบรม
เริ่ มใช้หลักสู ตรนี้ในการฝึ กอบรมตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑

อาจารย์
สถาบันฝึ กอบรมต้องมีจานวนอาจารย์ผใู ้ ห้การฝึ กอบรมเต็มเวลาอย่างน้อย ๒ คน คุณสมบัติของอาจารย์
ผูใ้ ห้การฝึ กอบรม และผูท้ ี่จะเป็ นผูร้ ับผิดชอบการฝึ กอบรมของสถาบันฝึ กอบรมมีดงั นี้
ผูร้ ับผิดชอบการฝึ กอบรมของสถาบัน ต้องได้รับหนังสื ออนุมตั ิหรื อวุฒิบตั รเพื่อแสดงความรู้ความ
ชานาญในการประกอบวิชาชี พเวชกรรมสาขากุมารเวชศาสตร์ มาไม่นอ้ ยกว่า ๓ ปี และต้องได้รับอนุมตั ิบตั รหรื อวุฒิบตั ร
เพื่อแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมฯ อนุสาขาเวชศาสตร์การนอนหลับในเด็ก
อาจารย์ผใู้ ห้การฝึ กอบรมต้องได้รับอนุมตั ิบตั รหรื อวุฒิบตั รเพื่อแสดงความรู้ความชานาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขากุมารเวชศาสตร์ มาไม่นอ้ ยกว่า ๓ ปี และได้รับวุฒิบตั รหรื อหนังสื ออนุมตั ิ ฯ อนุสาขาเวช
ศาสตร์การนอนหลับในเด็ก

หากจาเป็ นต้องให้มีอาจารย์ผใู ้ ห้การฝึ กอบรมแบบบางเวลาร่ วมด้วย จานวนขั้นต่าของอาจารย์ผใู ้ ห้การ
ฝึ กอบรมแบบเต็มเวลาต้องไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๕๐ ของจานวนอาจารย์ผใู ้ ห้การฝึ กอบรมทั้งหมด เพื่อให้สามารถติดตาม
ความก้าวหน้าของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมได้ และภาระงานในอนุสาขาเวชศาสตร์การนอนหลับในเด็กของอาจารย์ผใู้ ห้การ
ฝึ กอบรมแบบบางเวลาเมื่อรวมกันทั้งหมดจะต้องไม่นอ้ ยกว่าภาระงานของจานวนอาจารย์ผใู ้ ห้การฝึ กอบรมแบบเต็มเวลา
ที่ตอ้ งทดแทน
ในกรณี ที่หลักสู ตรการฝึ กอบรมเป็ นแบบที่มีสถาบันร่ วมฝึ กอบรม หรื อมีสถาบันฝึ กอบรมสมทบ ให้
อนุโลมใช้หลักเกณฑ์ที่กาหนดดังกล่าวสาหรับการกาหนดจานวนอาจารย์ในแต่ละสถาบันฝึ กอบรม โดยทอนเป็ น
สัดส่ วนตามเวลาที่สถาบันฝึ กอบรมนั้นๆ มีส่วนร่ วมในการฝึ กอบรม
๑.๗

จานวนผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม
จานวนผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม หรื อศักยภาพในการฝึ กอบรมของสถาบันให้พิจารณาตามสัดส่ วนของ
จานวนอาจารย์ผใู้ ห้การฝึ กอบรมแบบเต็มเวลาในข้อ ๑.๖ (ต้องมีอาจารย์อย่างน้อย ๒ คน ต่อผูร้ ับการฝึ กอบรม ๑ คน ต่อ
๑ ชั้นปี และการเพิ่มจานวนผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมต้องมีอาจารย์เพิ่ม ๑ ท่าน ต่อผูร้ ับการฝึ กอบรม ๑ คน ต่อ ๑ ชั้นปี การนับ
อาจารย์ให้นบั เฉพาะอาจารย์ที่ปฏิบตั ิงานเต็มเวลา หากสถาบันฝึ กอบรมจาเป็ นต้องจัดให้มีอาจารย์ผใู้ ห้การฝึ กอบรม
ปฏิบตั ิงานแบบบางเวลา ให้ใช้หลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ไนข้อ ๑.๖ ในการคานวณ และปริ มาณการบริ การของอนุสาขาเวช
ศาสตร์การนอนหลับในเด็ก ตามที่ระบุไว้ในตารางที่ ๑.๗
หากสถาบันฝึ กอบรมใดมีสถานภาพเป็ นสถาบันร่ วมฝึ กอบรม หรื อสถาบันฝึ กอบรมสมทบให้กบั หลาย
หลักสู ตรในสาขาเดียวกัน จานวนผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมที่จะปฏิบตั ิงานในสถานฝึ กอบรมแห่งนั้นๆ จะต้องไม่เกิน
ศักยภาพของสถาบันการฝึ กอบรมนั้น
ตารางที่ ๑.๗ จานวนอาจารย์และปริ มาณงานบริ การ
จานวนผูเ้ ข้าฝึ กอบรม ชั้นปี ละ (คน)

๑

๒

๓

๔

๕

จานวนอาจารย์ผใู้ ห้การฝึ กอบรม (คน)

๒

๓

๔

๕

๖

จานวนผูป้ ่ วยนอกทางกุมารเวชศาสตร์ การนอนหลับ (ครั้ง/ปี )

๒๐๐

๓๐๐

๔๐๐

จานวนการตรวจ polysomnography (ครั้ง/ปี )

๑๐๐

๑๕๐

๒๐๐ ๒๕๐ ๓๐๐

จานวนผูป้ ่ วยที่ใช้เครื่ องช่วยหายใจ CPAP, BiPAP, home ventilators
(คน/ปี )

๑๐

๑๕

๒๐

๕๐๐ ๖๐๐

๒๕

๓๐

หมายเหตุ จานวนการตรวจ polysomnography รวมการตรวจเพื่อการวินิจฉัย การปรับเครื่ องช่วยหายใจ CPAP, BiPAP,
home ventilators การตรวจ Multiple Sleep Latency Test (MSLT) และการตรวจ Maintenance of Wakefulness Test
(MWT)
๑.๘

คุณสมบัติของผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม
ต้องเป็ นผูท้ ี่ได้รับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้ว และขณะยืน่ ใบสมัครเข้ารับการฝึ กอบรม ต้องมี
คุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
๑. เป็ นผูไ้ ด้รับหนังสื ออนุมตั ิหรื อวุฒิบตั รฯ สาขากุมารเวชศาสตร์
๒. เป็ นแพทย์ประจาบ้านชั้นปี สุ ดท้าย ในการฝึ กอบรมเพื่อวุฒิบตั รฯ สาขากุมารเวชศาสตร์
๓. เป็ นผูม้ ีสิทธิสอบเพื่อหนังสื ออนุมตั ิหรื อวุฒิบตั รฯ สาขากุมารเวชศาสตร์
การรับสมัครเป็ นไปตามกฎเกณฑ์และกาหนดเวลาของแพทยสภา
๑.๙

จานวนปี การฝึ กอบรม
หลักสู ตรการฝึ กอบรมมีระยะเวลา ๒ ปี โดยแต่ละปี มีการฝึ กอบรมไม่นอ้ ยกว่า ๕๐ สัปดาห์ โดย
ประกอบด้วยการอบรมร่ วมสมรรถนะหลัก (main core competency) อนุสาขาเวชศาสตร์การนอนหลับใน ๖ เดือนแรก
และการอบรมอนุสาขาเวชศาสตร์การนอนหลับในเด็กใน ๑๘ เดือนหลัง
๑.๑๐

วัตถุประสงค์
เมื่อสิ้ นสุ ดการฝึ กอบรมเพื่อวุฒิบตั รแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
อนุสาขาเวชศาสตร์การนอนหลับในเด็กของแพทยสภาเป็ นเวลา ๒ ปี ผูไ้ ด้รับวุฒิบตั รจะต้องมีความรู้ความสามารถทาง
วิชาชีพหรื อสมรรถนะหลัก (core competency) ๖ ข้อ ดังนี้
๑. การบริบาลผู้ป่วยและทักษะทางหัตถการ (Patient Care and Procedural Skills)
๑.๑ ผูส้ าเร็ จการฝึ กอบรมมีความสามารถในการให้การบริ บาลผูป้ ่ วยด้วยความเห็นอกเห็นใจ
เหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพ อีกทั้งยังมีความสามารถในการจัดการปั ญหาทางสุ ขภาพของผูป้ ่ วยรวมทั้งสามารถส่ งเสริ ม
สุ ขภาพแก่ผปู ้ ่ วยด้วย โดยสามารถให้การวินิจฉัยและรักษาโรคความผิดปกติในการนอนหลับทั้งในผูป้ ่ วยในและผูป้ ่ วย
นอกได้ รวมทั้งสามารถเป็ นที่ปรึ กษาแก่แพทย์ในการดูแลรักษาโรคความผิดปกติในการนอนหลับทั้งผูป้ ่ วยในและผูป้ ่ วย
นอกได้
๑.๒ ผูส้ าเร็ จการฝึ กอบรมมีสมรรถนะทางคลินิกและทักษะหัตถการในการวินิจฉัยและรักษา
ดังต่อไปนี้

 ผูส้ าเร็ จการฝึ กอบรมแสดงถึงความสมรรถนะทางคลินิกในการตรวจการนอนหลับแก่
ผูป้ ่ วย อันได้แก่ electrode and sensor application, calibration, maintenance of signal
integrity และ protocol ในการเริ่ มต้นจนถึงสิ้ นสุ ดการตรวจการนอนหลับ
 ผูส้ าเร็ จการฝึ กอบรมแสดงถึงความสามารถในการวินิจฉัยและให้การรักษาแบบบูรณาการ
ให้แก่ผปู ้ ่ วยกลุ่มโรค circadian rhythm disorder ในเด็ก รวมทั้งให้การรักษาปัญหาด้านการ
นอนหลับในผูป้ ่ วยโรคทางกาย โรคทางระบบประสาท หรื อโรคทางจิตเวชได้ท้ งั ในผูป้ ่ วย
ในและผูป้ ่ วยนอก
 ผูส้ าเร็ จการฝึ กอบรมแสดงถึงสามารถบูรณาการข้อมูล ทั้งจากการซักประวัติ ตรวจร่ างกาย
ผลการตรวจการนอนหลับ ภาพเอกซเรย์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรคผิดปกติดา้ นการนอน
หลับ แบบทดสอบทางจิตวิทยา การตรวจสมรรถภาพปอด การตรวจทางชีวเคมีและทาง
โมเลกุล เพื่อการวินิจฉัยและวางแผนการรักษาได้ถูกต้อง รวดเร็ วและแม่นยา
 ผูส้ าเร็ จการฝึ กอบรมแสดงถึงความสามารถบูรณาการปั จจัยทางชีววิทยา จิตวิทยา สังคม
เศรษฐฐานะ เชื้ อชาติ และครอบครัวเข้ามาในการประเมินและรักษาโรคผิดปกติดา้ นการ
นอนหลับของผูป้ ่ วย
 ผูส้ าเร็ จการฝึ กอบรมแสดงถึงความสามารถในการแปลผลบททดสอบซึ่ งเกี่ยวข้องกับโรค
ความผิดปกติดา้ นการนอนหลับ
 ผูส้ าเร็ จการฝึ กอบรมแสดงถึงความสามารถในการนวดหัวใจผายปอดกูช้ ีพขั้นสู ง
 ผูส้ าเร็ จการฝึ กอบรมแสดงถึงความสามารถในการตรวจร่ างกาย การตรวจทางระบบ
ประสาทซึ่งจาเป็ นสาหรับการเป็ นแพทย์ผเู้ ชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การนอนหลับ
 ผูส้ าเร็ จการฝึ กอบรมแสดงถึงความสามารถในการวางแผนการรักษาทั้งในด้านการใช้ยา
อุปกรณ์ทางการแพทย์ การรักษาทางพฤติกรรม และการผ่าตัด
 ผูส้ าเร็ จการฝึ กอบรมแสดงถึงความสามารถที่จะเลือกการตรวจที่เหมาะสมและแปลผลใน
การวินิจฉัยและรักษาโรคความผิดปกติทางการนอนหลับ
 Polysomnogram (infant and pediatric)
- Extended EEG monitoring
- Ambulatory monitoring
 Multiple sleep latency and maintenance of wakefulness testing
 Actigraphy

 Data interpretation of positive pressure devices
 Sleep diaries
 Questionnaire
- Standardized scales of sleepiness
- OSA18, PSQ, CSHQ etc.
 Nocturnal pulse oximetry
 End tidal CO2, transcutaneous CO2
 Pulmonary function test, arterial blood gases, chest film, lateral skull film
๒. ความรู้ ทางการแพทย์ (medical knowledge)
ผูส้ าเร็ จการฝึ กอบรมมีความรู ้ทางการแพทย์ท้ งั ในด้านชีวภาพ ลักษณะทางคลินิก ระบาดวิทยาและด้าน
พฤติกรรมและสังคม โดยที่สามารถประยุกต์ความรู ้น้ ีให้เป็ นประโยชน์ในการดูแลผูป้ ่ วยได้
๒.๑ ต้องแสดงถึงความรู้ทางด้าน neurobiology ของการนอนหลับและการตื่น กายวิภาคและสรี รวิทยาที่
เกี่ยวข้องกับการนอนหลับ รวมทั้งโครงสร้างทางระบบประสาทที่เกี่ยวข้องกับ circadian rhythms ซึ่งจาเป็ นต้อง
ประกอบด้วย
 Basic neurologic mechanisms controlling sleep and wakefulness
 Physiology and pathophysiology of cardiovascular, respiratory, endocrine, gastrointestinal and
other systems related to sleep and sleep disorders
 Changes in sleep across the life span
 Chronobiology
 Ontogeny of sleep
๒.๒ ต้องแสดงถึงความรู้ทางด้านกายวิภาคของท่อทางเดินหายใจส่ วนต้น ทั้งปกติและผิดปกติ ตลอดทุกช่วง
อายุในเด็ก
๒.๓ ต้องแสดงถึงความรู้เกี่ยวกับผลกระทบของการนอนหลับที่ผดิ ปกติที่มีผลต่อผูท้ ี่นอนร่ วมด้วย
๒.๔ ต้องแสดงถึงความรู้เกี่ยวกับสาเหตุและพยาธิสภาพของโรคความผิดปกติทางการนอนหลับ
๒.๕ ต้องแสดงถึงความรู้ในเรื่ องผลของยาและสารต่าง ๆ ที่ผลต่อการนอนหลับและโรคความผิดปกติทางการ
นอนหลับ
๒.๖ ต้องแสดงถึงความรู้เกี่ยวกับอาการแสดงของโรคความผิดปกติทางการนอนหลับ ได้แก่

 Sleep related breathing disorders
- Obstructive sleep apnea disorders
- Central sleep apnea syndromes
 Central sleep apnea due to a medical disorder
 Central sleep apnea due to Medication or Substance
 Primary central sleep apnea
 Primary central sleep apnea of infancy
 Primary central sleep apnea of prematurity
- 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
 Central disorders of hypersomnolence
- Narcolepsy type 1
- Narcolepsy type 2
- Idiopathic hypersomnia
- Kleine-Levin Syndrome
- Hypersomnia due to medical disorder
- Hypersomnia due to a medication or substance
- Hypersomnia associated with a psychiatric disorder

- Insufficient sleep syndrome
- 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

 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)
 Insomnia
 Neonatal and infant sleep disorder
- Safe infant sleep practices
- Sudden Infant Death Syndrome
- Neonatal sleep disorders
 Medical, neurologic, and psychiatric disorders and substance abuse, including withdrawal
syndromes, and displaying symptoms likely to be related to sleep disorders
 Other sleep disorders

- Nasal disorders
- Neurologic
- Cardiac
- Psychiatric
- Other medical disorders
๒.๗ ต้องแสดงถึงความรู้เกี่ยวกับกลวิธีในการวินิจฉัยโรคความผิดปกติในการนอนหลับ โดยเฉพาะ
ความแตกต่างระหว่างเด็กและผูใ้ หญ่
๒.๘ ต้องแสดงถึงความรู้เกี่ยวกับกลวิธีในการรักษาโรคความผิดปกติในการนอนหลับ อันได้แก่
 การรักษาภาวะหยุดหายใจขณะหลับแบบอุดกั้น (obstructive sleep apnea) อันรวมทั้ง
CPAP, BiPAP และ mode อื่นๆ การผ่าตัดทั้ง maxillofacial และ upper airway การรักษา
ด้วย oral appliance และการรักษาแบบ positional therapy
 การรักษาภาวะนอนไม่หลับ โดยวิธี cognitive behavior therapy และการใช้ยา
 การรักษาโรคลมหลับ (narcolepsy) และ hypersomnia of central origin อื่น ๆ
 การรักษา parasomnias
 การรักษาภาวะ circadian rhythm disorders
๒.๙ ต้องแสดงความรู ้เกี่ยวกับเครื่ องมือ อุปกรณ์และการปฏิบตั ิการตรวจการนอนหลับ ซึ่ งรวมทั้ง การ
แก้ปัญหาต่าง ๆ ขณะตรวจการนอนหลับและการใช้เครื่ องมือตรวจการนอนหลับที่ใช้แบบ ambulatory
๒.๑๐ ต้องแสดงความรู ้เกี่ยวกับระเบียบวิธีการวิจยั ทั้งในทางวิทยาศาสตร์ พ้นื ฐานและการวิจยั ทาง
คลินิกที่เกี่ยวข้องกับเวชศาสตร์ การนอนหลับในเด็ก
๒.๑๑ ต้องแสดงความรู ้เกี่ยวกับจริ ยธรรมทางการแพทย์และการนาไปใช้ที่เกี่ยวข้องกับเวชศาสตร์การ
นอนหลับในเด็ก
๒.๑๒ ต้องแสดงความรู ้เกี่ยวกับเวชศาสตร์ การนอนหลับที่เกี่ยวข้องทางด้านกฎหมายและผลกระทบ
ของโรคความผิดปกติในการนอนหลับที่มีต่อครอบครัวและสังคม
๒.๑๓ ต้องแสดงความรู้เกี่ยวกับข้อบ่งชี้ที่เหมาะสม ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้ ข้อจากัด การตรวจและการ
แปลผลการตรวจวินิจฉัยทางเวชศาสตร์ การนอนหลับในเด็ก อันได้แก่ polysomnography, multiple sleep latency
test, maintenance of wakefulness testing, actigraphy, sleep endoscopy และการใช้ ambulatory monitoring
 ข้อบ่งชี้และข้อห้ามของการตรวจวินิจฉัยทางเวชศาสตร์การนอนหลับในเด็ก การเตรี ยมตัว
ผูป้ ่ วย
 หลักการในการบันทึกสัญญาณในการตรวจด้านการนอนหลับ รวมทั้ง polarity, dipoles,

electrodes, derivations, montages, amplifiers, sampling และ digital display
๓. การเรียนรู้ แบบ practice based และการพัฒนาตนเอง (practice based learning and improvement)
ผูเ้ ข้าเรี ยนหลักสู ตรถูกคาดหวังว่าจะพัฒนาทักษะและอุปนิสัยตามเป้ าหมายต่อไปนี้
๓.๑ สามารถที่จะวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบโดยใช้ quality improvement และสามารถที่จะนาการเปลี่ยนแปลงนี้
เข้าไปในเป้ าหมายการพัฒนาการดูแลรักษาผูป้ ่ วยได้
๓.๒ สามารถที่จะวิเคราะห์วิจารณ์หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องปั ญหาสุ ขภาพเกี่ยวกับผูป้ ่ วย โดย
สามารถประเมิน วิจารณ์ medical literatures, medical informatics, clinical epidemiology, and biostatistics
๓.๓ ได้แสดงความสามารถที่จะเป็ นครู ที่มีประสิ ทธิ ภาพ ในการสอนเพื่อนร่ วมงานและผูป้ ่ วย
๔. ทักษะในการติดต่ อสื่ อสารและการสร้ างสั มพันธภาพ (communication and interpersonal skills)
ผูส้ าเร็ จการฝึ กอบรมได้แสดงทักษะในการติดต่อสื่ อสารและการสร้างสัมพันธภาพซึ่ งทาให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลและการร่ วมมือกันกับผูป้ ่ วย ครอบครัวของผูป้ ่ วยและผูร้ ่ วมงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
๔.๑ ผูส้ าเร็ จการฝึ กอบรมได้แสดงความสามารถที่จะสร้างสัมพันธภาพกับผูป้ ่ วย ครอบครัวของผูป้ ่ วยและ
ผูร้ ่ วมงานด้วยความเอื้ออาทร ความเคารพและดารงไว้ซ่ ึ งศีลธรรมจรรยาแห่งวิชาชีพ
๔.๒ ผูส้ าเร็ จการฝึ กอบรมได้แสดงความสามารถที่จะทางานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพทั้งในฐานะสมาชิกหรื อผูน้ า
กลุ่มการบริ บาลผูป้ ่ วยหรื อกลุ่มวิชาชีพ
๔.๓ ผูส้ าเร็ จการฝึ กอบรมได้แสดงความสามารถในการเขียนบันทึกทางการแพทย์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
รวมทั้งสามารถขอความยินยอมในการรักษาพยาบาลจากบิดามารดาได้
๕. ความเป็ นวิชาชีพแพทย์ (professionalism)
ผูส้ าเร็ จการฝึ กอบรมแสดงถึงความมุ่งมัน่ ในการดารงไว้ซ่ ึ งความรับผิดชอบและหลักจริ ยธรรมแห่งวิชาชีพ
๕.๑ ผูส้ าเร็ จการฝึ กอบรมได้แสดงถึงความมุ่งมัน่ ที่จะให้การบริ บาลหรื อหยุดให้การบริ บาลผูป้ ่ วยตามหลัก
จริ ยธรรม การรักษาความลับของผูป้ ่ วยและการขอความยินยอมในการรักษาพยาบาล
๕.๒ ผูส้ าเร็ จการฝึ กอบรมได้ดารงไว้ซ่ ึงพฤตินิสัยและจริ ยธรรมตามมาตรฐานขั้นสู ง โดยการวางตัวที่เหมาะสม
กับแพทย์ท่านอื่นและหลีกเลี่ยงความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (conflict of
interest)
๕.๓ ผูส้ าเร็ จการฝึ กอบรมมีความเคารพ เอื้ออาทร และคงไว้ซ่ ึ งศีลธรรมจรรยาต่อผูป้ ่ วยและสมาชิกในกลุ่ม
วิชาชีพ อีกทั้งการบริ บาลผูป้ ่ วยยังคานึงถึงวัฒนธรรม อายุและเพศของผูป้ ่ วย

๖. การปฎิบัติงานตามระบบสุ ขภาพ (system-based practice)
ผูส้ าเร็ จการฝึ กอบรมแสดงถึงความรู ้ความเข้าใจและตอบสนองต่อระบบบริ การสุ ขภาพ ทาให้สามารถนา
ทรัพยากรที่มีอยูม่ าใช้ในการบริ บาลสุ ขภาพผูป้ ่ วยอย่างเหมาะสม
๖.๑ ผูส้ าเร็ จการฝึ กอบรมได้อุทิศตนเพื่อการบริ บาลผูป้ ่ วยอย่างมีคุณภาพและเหมาะสม
๖.๒ ผูส้ าเร็ จการฝึ กอบรมสามารถที่จะจัดหาทรัพยากรและนาทรัพยากรไปใช้อย่างเหมาะสม
๖.๓ ผูส้ าเร็ จการฝึ กอบรมมีทกั ษะการเป็ นผูน้ าในการประสานงานและผสมผสานการบริ บาลผูป้ ่ วยจากแพทย์
และสหสาขาวิชาชีพต่าง ๆ
๖.๔ ผูส้ าเร็ จการฝึ กอบรมสามารถที่จะเข้าร่ วมในการหาความผิดพลาดของระบบและจัดหาวิธีการแก้ไขได้
และร่ วมกับสหสาขาวิชาชีพในการบริ บาลผูป้ ่ วยอย่างปลอดภัยและมีคุณภาพ
๑.๑๑

เนือ้ หาสั งเขปของการฝึ กอบรม
ดูภาคผนวกที่ ๑

๑.๑๒ วิธีการฝึ กอบรม
๑. ขอบเขตของการฝึ กอบรม
สถาบันฝึ กอบรมจัดเตรี ยมความพร้อมให้แพทย์ประจาบ้านต่อยอดที่ได้รับการฝึ กอบรมได้รับ
ประสบการณ์การการเรี ยนรู ้ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ โดยใช้หลักการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
รวมทั้งเน้นการมีส่วนร่ วมของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมในกระบวนการดูแลผูป้ ่ วย การคิดวิเคราะห์ การใช้เหตุผล และการ
แก้ปัญหา เพื่อให้สามารถนาความรู ้ ทักษะ และประสบการณ์ที่ได้ไปใช้ในการดูแลผูป้ ่ วยเด็กที่มีปัญหาการนอนหลับ
ต่อไป
๒. ระยะเวลา ลักษณะ และระดับของการฝึ กอบรม
การฝึ กอบรมมีระยะเวลาทั้งสิ้ น ๒ ปี โดยอนุญาตให้ลาพักร้อนรวมกับลาทุกประเภทได้ปีละไม่
เกิน ๒ สัปดาห์ จึงจะมีสิทธิได้รับการประเมินเพื่อวุฒิบตั รฯ
สถาบันฝึ กอบรมจัดเตรี ยมให้แพทย์ประจาบ้านต่อยอดได้รับการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสม โดยในช่วง
๖ เดือนแรกเป็ นการฝึ กอบรมร่ วมวิชาเวชศาสตร์การนอนหลับ (core competency) โดยครอบคลุมกายวิภาคศาสตร์
สรี รวิทยาที่เกียวข้องกับการนอนหลับ ความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับโรคและการดูแลผูป้ ่ วยที่มีปัญหาการนอนหลับทั้งเด็กและ
ผูใ้ หญ่
การฝึ กอบรมในช่วง ๑๘ เดือนหลัง เน้นประสบการณ์เรี ยนรู ้ในส่ วนเวชศาสตร์ การนอนหลับ
ในเด็ก ซึ่งประกอบด้วย การปฏิบตั ิงานทางคลินิก การตรวจการนอนหลับและการแปลผล (standard polysomnography)

การเข้าร่ วมกิจกรรมวิชาการ และการทาวิจยั
๓. การจัดประสบการณ์ การเรียนรู้
๓.๑ การปฏิบัติงานทางคลินิก
การปฏิบตั ิงานในเวลาราชการ แพทย์ประจาบ้านต่อยอดหมุนเวียนปฏิบตั ิงานในหน่วยงานหรื อ
สาขาวิชาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผูป้ ่ วยเด็กที่มีปัญหาการนอนหลับ ได้แก่ สาขากุมารเวชศาสตร์ โรคระบบหายใจ
และสาขากุมารเวชศาสตร์ ระบบประสาท หน่วยละ ๖ เดือน สาขาทางเลือก (elective) ๓ เดือน ได้แก่ สาขาโสต ศอ นาสิ ก
สาขาพัฒนาการเด็ก สาขาศัลยกรรมใบหน้าและกะโหลกศีรษะ อายุรศาสตร์โรคการนอนหลับ สาขาจิตเวชเด็ก สาขาโรค
ภูมิแพ้ และอิมมูโนวิทยา สาขาทันตกรรมและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และทาวิจยั ๓ เดือน
ตารางที่ ๓.๑ ตารางการปฏิบัติงานทางคลินิก
พื้นฐานผูเ้ ข้ารับการ
เวชศาสตร์ การนอน
Chest
Neuro
ฝึ กอบรม
หลับทัว่ ไป
กุมารแพทย์
๖ เดือน
๖ เดือน
๖ เดือน
กุมารแพทย์
๖ เดือน
๓ เดือน
๖ เดือน
โรคระบบหายใจ
กุมารแพทย์
๖ เดือน
๖ เดือน
๓ เดือน
โรคระบบประสาท
หมายเหตุ ในช่วงวิจยั หรื อ Elective พักร้อนได้ไม่เกิน ๒ สัปดาห์ต่อปี

Elective

วิจยั

รวม

๓ เดือน
๖ เดือน

๓ เดือน
๓ เดือน

๒๔ เดือน
๒๔ เดือน

๖ เดือน

๓ เดือน

๒๔ เดือน

การอยูเ่ วรนอกเวลาราชการ กาหนดให้แพทย์ประจาบ้านต่อยอดอยูเ่ วร รับปรึ กษาปั ญหาของผูป้ ่ วยที่มารับการ
รักษาการตรวจการนอนหลับ อย่างน้อย ๘ ครั้งต่อเดือน ตามตารางเวรที่กาหนดไว้
๓.๒ การตรวจการนอนหลับและการแปลผล (standard polysomnography)
แพทย์ประจาบ้านต่อยอดได้รับประสบการณ์การตรวจและแปลผลการตรวจการนอนหลับ ครอบคลุมการตรวจ
เพื่อการวินิจฉัย การปรับเครื่ องช่วยหายใจ BiPAP และ CPAP การตรวจแบบ full-lead EEG การตรวจ Multiple Sleep
Latency Test (MSLT) และการตรวจ Maintenance of Wakefulness Test (MWT)
๓.๓ การเข้ าร่ วมกิจกรรมวิชาการ
กิจกรรมทางวิชาการสาหรับแพทย์ประจาบ้านต่อยอด มีดงั นี้
 การศึกษาด้วยตนเอง ตลอดระยะเวลาการฝึ กอบรม










ฟังการบรรยาย จากอาจารย์ท้ งั ภายในและภายนอกสถาบันฝึ กอบรม
การทา review article นาเสนอในที่ประชุมอย่างน้อย ๑ เรื่ องตลอดระยะเวลาการฝึ กอบรม
การทา topic review แล้วนาเสนอในที่ประชุม อย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปี
การทา journal appraisal อย่างน้อย ๑ ครั้ง/๒ เดือน
การรายงานผูป้ ่ วยที่น่าสนใจ (interesting case) อย่างน้อย ๔ ครั้ง/ปี
การนาเสนอกรณี ผปู้ ่ วยในการประชุม interdepartmental conference
การสอนแพทย์ประจาบ้านตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย
การเข้าร่ วมกิจกรรมวิชาการ หรื อการประชุมวิชาการของราชวิทยาลัย หรื อสมาคมวิชาชีพอื่นๆ ที่มี
เนื้อหาเกี่ยวข้องกับปั ญหาการนอนหลับในเด็ก
๓.๔ การทาวิจัย
ทาวิจยั และเสนอรายงานผลงานวิจยั ที่เกี่ยวกับเวชศาสตร์ การนอนหลับในเด็กต่อคณะกรรมการฝึ กอบรมและ
สอบเพื่อพิจารณารับรองอย่างน้อย ๑ เรื่ องก่อนสอบเพื่อขอรับวุฒิบตั ร
๑.๑๓ การประเมินผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม
จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผูเ้ ข้าฝึ กอบรม ดังนี้
๑. การประเมินระหว่างการฝึ กอบรม เป็ นการประเมินเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้ (formative assessment)
โดยมีเครื่ องมือการประเมินดังต่อไปนี้
๑.๑ การประเมินผลแบบ ๓๖๐ องศา ทุก ๖ เดือน และมีการแจ้งผลการประเมินแก่แพทย์ประจาบ้าน
ต่อยอดอย่างเป็ นทางการ เพื่อให้แพทย์ประจาบ้านต่อยอดได้รับทราบและปรับปรุ งแก้ไขปี ละ ๒ ครั้ง
๑.๒ แบบติดตามการทาหัตถการ การตรวจและแปลผลการตรวจการนอนหลับ (logbook)
๑.๓ การตรวจแฟ้ มบันทึกงาน (portfolio) ตามหัวข้อที่กาหนด
๒. การประเมินเพือ่ วุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชานาญในการประกอบวิชาชี พเวชกรรม อนุสาขาเวช
ศาสตร์ การนอนหลับในเด็ก
๒.๑ ผูม้ ีสิทธิ เข้ารับการประเมิน จะต้องมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
 ผูม้ ีสิทธิ สมัครสอบจะต้องเป็ นผูท้ ี่ได้รับหนังสื ออนุมตั ิหรื อวุฒิบตั รในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมสาขากุมารเวชศาสตร์ของแพทยสภา
 ผ่านการประเมินระหว่างการฝึ กอบรม และสถาบันที่ให้การฝึ กอบรมเห็นสมควรให้เข้ารับ
การประเมิน
 มีผลงานวิจยั ๑ เรื่ อง

 ผ่านการอบรมร่ วมสมรรถนะหลัก (main core competency) อนุสาขาเวชศาสตร์การนอน
หลับ หลักสู ตร ๖ เดือน
๒.๒ ระเบียบการประเมินเพื่อวุฒิบัตรฯ
แพทยสภาได้กาหนดระเบียบว่าด้วยการออกวุฒิบตั รฯ ให้มีการสอบปี ละ ๑ ครั้ง ภายในเดือน
มิถุนายนของทุกปี โดยผูส้ อบจะต้องผ่านการประเมินผล ดังนี้
 การสอบข้อเขียนแบบปรนัย (multiple choice questions) เพื่อประเมินความรู ้พ้ืนฐาน
ความสามารถในการวินิจฉัย การวินิจฉัยแยกโรค การแปลผลการตรวจการนอนหลับ และการรักษาโรคทางเวชศาสตร์
การนอนหลับในเด็ก
 สอบภาคปฏิบตั ิ pediatric polysomnographic scoring
 การวิจยั ประเมินจากวิทยานิพนธ์ การเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับประเทศหรื อ
ต่างประเทศ หรื อผลงานที่ตีพิมพ์ตามเกณฑ์ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์
 สอบผ่านการอบรมร่ วมสมรรถนะหลัก (main core competency) อนุสาขาเวชศาสตร์การ
นอนหลับ หลักสู ตร ๖ เดือน
เกณฑ์ การตัดสิ น
ผูม้ ีสิทธิ ได้รับการพิจารณาเพื่อรับวุฒิบตั รฯ จะต้องสอบผ่านการสอบข้อเขียนแบบปรนัย และผ่านการสอบ
ภาคปฏิบตั ิ pediatric polysomnographic scoring ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๕๐ และประเมินภาคปฏิบตั ิงานตามเกณฑ์การ
ฝึ กอบรมและวิทยานิพนธ์
ผูท้ ี่จะสาเร็ จการฝึ กอบรมและได้รับวุฒิบตั รฯ จะต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
•
ผ่านการฝึ กอบรมครบตามหลักสู ตร ๒ ปี
•
ได้ฝึกทักษะในการวินิจฉัย ดูแลรักษาผูป้ ่ วยเด็กที่มีปัญหาการนอนหลับ และได้ทาหัตถการ ดังนี้
มีประสบการณ์ดูแลผูป้ ่ วยนอกโรคจากการหลับอย่างน้อย ๒๐๐ ครั้ง (visit)
มีประสบการณ์ดูแลผูป้ ่ วยใช้เครื่ องอัดอากาศแรงดันบวก (PAP therapy) อย่างน้อย ๕๐ ครั้ง
มีประสบการณ์การ scoring และแปลผล polysomnography เด็กอย่างน้อย ๑๐๐ ราย
มีประสบการณ์การตรวจ ติดตั้งอุปกรณ์ polysomnography เด็กอย่างน้อย ๒ ราย
มีประสบการณ์การแปลผลการตรวจ Multiple Sleep Latency Test หรื อ Maintenance of
Wakefulness Test ผูใ้ หญ่หรื อเด็กอย่างน้อย ๕ ครั้ง
•
ผ่านการประเมินผลการปฏิบตั ิงานในแต่ละชั้นปี โดยอาจารย์ผดู ้ ูแลการฝึ กอบรม
•
ผ่านการสอบวิทยานิพนธ์ และส่ งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

•
•

ผ่านการสอบร่ วมสมรรถนะหลัก (main core competency) หลักสู ตร 6 เดือน
ผ่านการสอบข้อเขียน, สอบปากเปล่า และ portfolio assessment
๒.๓ ระเบียบการประเมินเพื่ออนุมัติบัตรฯ
สาหรับแนวทางการประเมินเพื่อหนังสื ออนุมตั ิเพื่อแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม (อ.ว.) อนุสาขาเวชศาสตร์การนอนหลับในเด็กดาเนินการโดยอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบความรู้
ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาเวชศาสตร์การนอนหลับในเด็กโดยมีแนวทางดังนี้
๑. ผูม้ ีสิทธิเข้ารับการประเมินต้องเป็ นผูไ้ ด้รับวุฒิบตั รอนุสาขาเวชศาสตร์การนอนหลับจาก
สถาบันในต่างประเทศที่แพทยสภารับรอง หรื อเป็ นผูท้ ี่ได้ปฏิบตั ิงานในอนุสาขาเวชศาสตร์การนอนหลับในเด็กใน
สถานพยาบาลที่มีศกั ยภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ข้ นั ต่าของการเปิ ดฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอดได้ ๑ คน มาเป็ นเวลาไม่
น้อยกว่า ๕ ปี
๒. วิธีการประเมิน ผูม้ ีสิทธิ ได้รับหนังสื ออนุมตั ิเพื่อแสดงความรู้ความชานาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาเวชศาสตร์การนอนหลับในเด็กจะต้องผ่านการประเมินทุกข้อ ดังต่อไปนี้
๒.๑ การประเมินความรู้ทางทฤษฎี (factual knowledge) ประเมินโดยการสอบข้อเขียน
แบบปรนัย (MCQ) โดยเกณฑ์ผา่ นการประเมินไม่ต่ากว่าร้อยละ ๕๐
๒.๒ การประเมินทักษะในการแก้ปัญหาและตัดสิ นใจ (problem-solving and decision
making skill) ประเมินโดยการสอบ short case และ long caseโดยเกณฑ์ผา่ นการประเมินไม่ต่ากว่าร้อยละ ๕๐
๒.๓ ผูท้ ี่ได้วฒ
ุ ิบตั รอนุสาขาเวชศาสตร์ การนอนหลับจากสถาบันในต่างประเทศภายใต้
ความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ อนุสาขาเวชศาสตร์การนอนหลับในเด็ก ให้สอบสัมภาษณ์อย่าง
เดียว
๑.๑๔ การประกันคุณภาพการฝึ กอบรม
ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย กาหนดให้สถาบันฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอดที่จะ
ได้รับการอนุมตั ิให้จดั การฝึ กอบรม จะต้องผ่านการประเมินความพร้อมในการเป็ นสถาบันฝึ กอบรมตามข้อบังคับแพทย
สภาและสถาบันฝึ กอบรมจะต้องจัดให้มีการประกันคุณภาพการฝึ กอบรมอย่างต่อเนื่ องทุก ๕ ปี
๑.๑๕ การทบทวน/พัฒนาหลักสู ตรฝึ กอบรม
สถาบันฝึ กอบรมจะต้องจัดให้มีการทบทวน/พัฒนาหลักสู ตรการฝึ กอบรมเป็ นระยะ หรื ออย่างน้อยทุก
๕ ปี และแจ้งผลการทบทวน/พัฒนาให้ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยรับทราบและส่ งให้แพทยสภารับรอง
ต่อไป

๒. เกณฑ์ สถาบันฝึ กอบรม
๒.๑ เกณฑ์ทวั่ ไปสาหรับสถาบันฝึ กอบรม
(๑) คุณสมบัติทวั่ ไป
(ก) ได้รับการรับรองคุณภาพหรื อกาลังดาเนินการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพ
(ข) มีบรรยากาศทางวิชาการในลักษณะสังคมนักวิชาการ เพื่อเสริ มสร้างคุณสมบัติใน การใฝ่ รู ้ให้แก่ผเู ้ ข้า
รับการฝึ กอบรม
(ค) มีระบบการบริ หารจัดการที่ดี มีสถานที่ เครื่ องมืออุปกรณ์ และจานวนผูป้ ่ วยทั้งประเภทผูป้ ่ วยในและ
ผูป้ ่ วยนอกพอเหมาะแก่การฝึ กอบรม และผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมได้มีส่วนดาเนินการดูแลรักษาและให้บริ การกับผูป้ ่ วย
โดยตรง
(ง) มีหน่วยงานเทียบเท่าภาควิชาในคณะแพทยศาสตร์ /วิทยาลัยแพทยศาสตร์ หรื อแผนกในโรงพยาบาล
เป็ นผูร้ ับผิดชอบดาเนินการ โดยผูบ้ ริ หารของคณะแพทยศาสตร์/ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ /โรงพยาบาลที่รับผิดชอบ
ดาเนินการต้องไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวที่อาจขัดขวางการบริ หารงานและการพัฒนางานการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้าน
(จ) มีปณิ ธานและพันธกิจระบุไว้ชดั เจนว่ามุ่งผลิตแพทย์ประจาบ้านที่มีความรู ้ ความสามารถและคุณสมบัติ
สอดคล้องกับหลักสู ตรและมีความสามารถในการเป็ นนักวิชาการที่จะศึกษาต่อเนื่ องได้ และมีวตั ถุประสงค์ของหลักสู ตร
ที่สอดคล้องกับพันธกิจ
(ฉ) มีระบบบริ หารงานที่ชดั เจนเพื่อสนับสนุนการจัดการฝึ กอบรมให้บรรลุตามปณิ ธาน ได้แก่ การ
บริ หารงานทัว่ ไป การบริ หารการศึกษา เป็ นต้น ระบบบริ หารงานดังกล่าวให้ทาเป็ นระเบียบของคณะแพทยศาสตร์ /
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ /โรงพยาบาล และประกาศให้ผเู ้ กี่ยวข้องทราบทัว่ กัน
(ช) มีแพทย์ผทู ้ รงคุณวุฒิจานวนเพียงพอรับผิดชอบในสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีความมุ่งมัน่ ความเต็มใจใน
การเป็ นอาจารย์ประจาหลักสู ตรฝึ กอบรม
(ซ) ในระยะแรก(ประมาณ ๕ ปี ) คณะแพทยศาสตร์/วิทยาลัยแพทยศาสตร์/ โรงพยาบาลที่ขอเปิ ดดาเนินการ
ฝึ กอบรม อาจพิจารณาทาความตกลงกับคณะแพทยศาสตร์ /วิทยาลัยแพทยศาสตร์ /โรงพยาบาลที่มีประสบการณ์
ดาเนินการเปิ ดหลักสู ตรฝึ กอบรมมาแล้วไม่ต่ากว่า ๑๐ ปี ให้ช่วยทาหน้าที่เป็ นที่ปรึ กษา/ช่วยเหลือหรื อเป็ นสถาบัน
สมทบ/สถาบันร่ วมในการดาเนินการฝึ กอบรม
(ฌ) ก่อนเปิ ดดาเนิ นการฝึ กอบรม คณะแพทยศาสตร์ /วิทยาลัยแพทยศาสตร์ / โรงพยาบาล จะต้องดาเนินการ
ให้แพทยสภารับรองหลักสู ตรของสถาบันฝึ กอบรมเพื่อให้ผสู ้ าเร็ จการฝึ กอบรมมีสิทธิ์ เข้าสอบเพื่อวุฒิบตั รฯ และจะต้องมี
ความพร้อมในการจัดการฝึ กอบรมและทรัพยากรต่างๆ โดยเฉพาะอาจารย์ สื่ อการศึกษาและอุปกรณ์การฝึ กอบรม
ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กาหนด ทั้งนี้จะต้องมีแผนดาเนิ นงานระยะ ๕ ปี ที่มีความชัดเจนและเป็ นไปได้ โดยแผนปฏิบตั ิการ

จะต้องแสดงให้เห็นว่ามีความพร้อมดังกล่าวก่อนเริ่ มการฝึ กอบรมแต่ละชั้นปี อย่างน้อย ๑ ปี การศึกษา
(ญ) ในกรณี ที่เป็ นสถาบันฝึ กอบรมภาคเอกชน นอกจากจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อ (ก) ถึง (ฌ) แล้วจะต้อง
ไม่แสวงหากาไรจากการฝึ กอบรม โดยให้จดั ตั้งมูลนิธิหรื อกองทุนที่มีทุนสารองเพียงพอในการดาเนินการระยะยาว และ
ให้มีผแู ้ ทนราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยเป็ นกรรมการของมูลนิธิหรื อกองทุนโดยตาแหน่ง
(๒) หน่วยงานกลางพื้นฐาน สถาบันฝึ กอบรมนั้นจะต้องมีหน่วยงานกลางให้บริ การดังต่อไปนี้
(ก) ห้องปฏิบตั ิการสาหรับการชันสู ตร สถาบันการฝึ กอบรมจะต้องมีการให้บริ การการตรวจทาง
ห้องปฏิบตั ิการหรื อติดต่อขอรับบริ การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการให้ครอบคลุมการชันสู ตรประเภทพื้นฐานและประเภท
จาเพาะที่จาเป็ นสาหรับการฝึ กอบรม ซึ่งห้องปฏิบตั ิการต้องมีพยาธิแพทย์หรื อแพทย์หรื อบุคลากรอื่นที่มีความรู้ความ
ชานาญเป็ นผูค้ วบคุม
ห้องปฏิบตั ิการด้านพยาธิวทิ ยากายวิภาค สามารถที่จะทาการตรวจศพ
ตรวจชิ้นเนื้อและสิ่ งส่ งตรวจทางเซลล์วทิ ยาที่ได้จากการผ่าตัดหรื อการทาหัตถการ สามารถ
เตรี ยมสไลด์ชิ้นเนื้อเยือ่ และสิ่ งส่ งตรวจเพื่อตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ได้เอง พยาธิแพทย์ตอ้ งมีเวลา มีความสามารถและ
เต็มใจให้คาปรึ กษาหารื อหรื อสอนแพทย์ประจาบ้านทุกสาขาได้ อัตราการตรวจศพซึ่ งเปรี ยบเสมือนดัชนีช้ ีบ่งความสนใจ
ทางวิชาการและความใส่ ใจในการค้นหาสาเหตุ การดาเนิ นโรคและการประเมินผลการรักษาของแพทย์ในโรงพยาบาล
นั้นจะต้องไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๑๐ ของจานวนผูป้ ่ วยที่ถึงแก่กรรม (ไม่รวมการตรวจศพทางด้านนิติเวชศาสตร์ ) การตรวจ
ศพ การตรวจชิ้นเนื้ อและการตรวจทางเซลล์วทิ ยาต้องกระทาโดยครบถ้วนจนสามารถให้การวินิจฉัยขั้นสุ ดท้าย และต้อง
มีรายงานการตรวจเก็บไว้เป็ นหลักฐานทุกราย
ในกรณี ที่อตั ราการตรวจศพของสถาบันฝึ กอบรมไม่ถึงเกณฑ์ที่กาหนดสถาบันจะต้องแสดงหลักฐานที่บ่งชี้ถึง
ความสนใจทางวิชาการและความใส่ ใจในการค้นหาสาเหตุ การดาเนิ นโรคและการประเมินผลการรักษาของแพทย์ใน
โรงพยาบาลด้วยการตรวจทางพยาธิวทิ ยาหรื อการตรวจอื่น ๆ
ห้องปฏิบตั ิการด้านพยาธิวทิ ยาคลินิกหรื อเวชศาสตร์ชนั สู ตร สามารถให้ บริ การตรวจด้านโลหิ ตวิทยา
เคมีคลินิก จุลทรรศนศาสตร์ จุลชีววิทยา วิทยาภูมิคุม้ กันได้เป็ นประจา รวมทั้งจะต้องมีการให้บริ การ
ทางด้านธนาคารเลือดที่จาเป็ นสาหรับการฝึ กอบรม
(ข) หน่วยรังสี วทิ ยา สถาบันฝึ กอบรมจะต้องมีรังสี แพทย์ผทู ้ รงคุณวุฒิ สามารถตรวจทางรังสี ที่
จาเป็ นสาหรับการฝึ กอบรมได้
(ค) ห้องสมุดทางการแพทย์ สถาบันฝึ กอบรมจะต้องมีหอ้ งสมุดซึ่งมีตารามาตรฐานทางการแพทย์
วารสารทางการแพทย์ที่ใช้บ่อย และหนังสื อดรรชนีสาหรับช่วยค้นรายงานที่ตีพิมพ์ในวารสารสาหรับให้แพทย์ประจา
บ้านใช้ได้สะดวก
(ง)
หน่วยเวชระเบียนและสถิติ สถาบันฝึ กอบรมจะต้องจัดให้ผปู้ ่ วยทุกคนมีแฟ้ มประจาตัว ซึ่ง

บันทึกประวัติ ผลการตรวจร่ างกาย การสั่งการรักษาที่เป็ นมาตรฐาน และมีระบบการจัดเก็บ ค้นหา และการประมวลสถิติ
ที่มีประสิ ทธิภาพ
(๓) หน่วยงานทางด้านคลินิกที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาผูป้ ่ วยสาขาที่ฝึกอบรม สถาบันฝึ กอบรมจะต้องมี
หน่วยงานทางคลินิกที่สาคัญ ได้แก่ อายุรศาสตร์ ศัลยศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์ สู ติศาสตร์ -นรี เวชวิทยา วิสัญญีวทิ ยา โสต
ศอ นาสิ กฯ ศัลยศาสตร์ทรวงอก พยาธิวทิ ยา กุมารเวชบาบัดวิกฤต กุมารเวชศาสตร์ฉุกเฉิน เพื่อให้การดูแลรักษาผูป้ ่ วยใน
สาขาที่ฝึกอบรมหากจาเป็ น
(๔) กิจกรรมวิชาการ สถาบันฝึ กอบรมจะต้องจัดให้มีกิจกรรมวิชาการสม่าเสมอทั้งในหน่วยงานที่
รับผิดชอบในการสาขาที่ฝึกอบรม เช่น กิจกรรม Journal club หรื อกิจกรรมวิชาการระหว่างหน่วยงานหรื อระดับ
โรงพยาบาล เช่น morbidity-mortality conference, clinicopathological conference
นอกจากนี้ สถาบันฝึ กอบรมจะต้องจัดหรื ออนุ ญาตให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมได้เรี ยนรู ้
วิทยาศาสตร์ การแพทย์พ้นื ฐานประยุกต์ หรื อวิทยาศาสตร์ คลินิกสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบการหายใจ และควร
สนับสนุนให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมได้ร่วมประชุมวิชาการนอกสถาบันฝึ กอบรมตามโอกาสสมควร
๒.๒ เกณฑ์เฉพาะสถาบันฝึ กอบรม
สถาบันฝึ กอบรมอนุสาขาเวชศาสตร์ การนอนหลับในเด็ก จะต้องจัดให้มีหน่วยงานให้การดูแลรักษาผูป้ ่ วยใน
สาขาที่ฝึกอบรมตลอดเวลามีงานบริ การที่มีคุณภาพและปริ มาณ เป็ นไปตามที่ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ฯ ที่แพทยสภา
มอบหมายให้ดูแลการฝึ กอบรมเป็ นผูก้ าหนด ดังนี้
๑. มีจานวนและคุณวุฒิของแพทย์ผใู้ ห้การฝึ กอบรมที่เหมาะสม
สถาบันฝึ กอบรมจะต้องมีแพทย์ซ่ ึงได้รับวุติบตั ร/หนังสื ออนุมตั ิอนุสาขาเวชศาสตร์การนอนหลับในเด็ก
อย่างอย่างน้อย 2 คน และอาจารย์ผทู ้ าหน้าที่หวั หน้าสถาบันฝึ กอบรมหรื อประธานการฝึ กอบรมจะต้อง
ปฏิบตั ิงานทางด้านเวชศาสตร์ การนอนหลับในเด็กมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า ๕ ปี
๒. มีงานบริ การผูป้ ่ วยโรคจากการนอนหลับในเด็กที่มีคุณภาพและจานวนเพียงพอสาหรับการฝึ กอบรม
สถาบันฝึ กอบรมจะต้องเข้าร่ วมและจัดกิจกรรมประกันสุ ขภาพอย่างใดอย่างหนึ่ง และมีปริ มาณงาน
บริ การ ดังนี้
๒.๑ ผูป้ ่ วยเด็กที่ได้รับการรักษาโรคจากการนอนหลับ เป็ นจานวนไม่นอ้ ยกว่า ๒๐๐ ครั้ง/ปี
๒.๒ มีการตรวจ polysomnography ไม่นอ้ ยกว่า ๑๐๐ ครั้ง/ปี
๒.๓ ห้องปฏิบตั ิการ/หน่วยงานสนับสนุน สถาบันฝึ กอบรมควรมีห้องปฏิบตั ิการที่สามารถให้การ
สนับสนุนรองรับการตรวจวินิจฉัยและงานวิจยั ได้
๒.๔ กิจกรรมวิชาการ

สถาบันฝึ กอบรมจะต้องจัดให้มีกิจกรรมวิชาการสม่าเสมอ ได้แก่
๑. วารสารสโมสร ไม่นอ้ ยกว่าเดือนละ ๑ ครั้ง
๒. การประชุมร่ วมระหว่างภาควิชา/หน่วยงาน/โรงพยาบาล ไม่นอ้ ยกว่าเดือนละ ๑ ครั้ง
๓. การประชุมปรึ กษาผูป้ ่ วย ไม่นอ้ ยกว่าเดือนละ ๑ ครั้ง
๔. การประชุมวิชาการในลักษณะอื่น เช่น topic review หรื อ interesting case เป็ นต้น ไม่นอ้ ย
กว่าเดือนละ ๑ ครั้ง
๕. สนับสนุนให้แพทย์ผเู ้ ข้าฝึ กอบรมไปร่ วมประชุมวิชาการนอกสถานที่ตามโอกาสอันควร
สถาบันฝึ กอบรมใดขาดหน่วยงานหรื อคุณสมบัติขอ้ ใด อาจใช้สถาบันสมทบอื่นร่ วมด้วยโดยความ
เห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ อนุสาขาเวชศาสตร์ การนอนหลับในเด็กที่แต่งตั้งโดยแพทยสภา
๒.๓ สถานภาพของสถาบันฝึ กอบรม
หลักสู ตรจะต้องระบุสถานภาพของสถาบันฝึ กอบรมที่เกี่ยวข้องตามบทบาทหน้าที่ในการฝึ กอบรม ดังนี้
สถาบันฝึ กอบรมหลัก ได้แก่สถาบันฝึ กอบรมที่ดาเนินการจัดทาหลักสู ตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้าน และ
ได้รับอนุมตั ิจากแพทยสภาให้เปิ ดเป็ นสถาบันฝึ กอบรม โดยจัดให้ผเู้ ข้ารับการฝึ กอบรมได้รับประสบการณ์จากสถาบัน
ฝึ กอบรมตลอดหลักสู ตร หรื อเป็ นเวลาไม่ต่ากว่าระยะเวลา ๒ ใน ๓ ของหลักสู ตร
สถาบันฝึ กอบรมสมทบ ได้แก่ สถาบันฝึ กอบรมที่ได้รับอนุมตั ิจากแพทยสภาให้เป็ นสถาบันฝึ กอบรมสมทบกับ
สถาบันหลักเพื่อจัดการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านในส่ วนที่สถาบันหลักไม่สามารถจัดประสบการณ์ได้ โดยกิจกรรม
ดังกล่าวเมื่อรวมกันแล้วต้องมีระยะเวลารวมกันไม่ต่ากว่า ๓ เดือน และไม่เกิน ๑ ใน ๓ ของระยะเวลาของหลักสู ตร
ตัวอย่าง คณะแพทยศาสตร์ ..............จัดทาหลักสู ตรการฝึ กอบรมฯ สาขา............และขออนุมตั ิเปิ ดเป็ นสถาบัน
ฝึ กอบรมแต่ขอให้คณะแพทยศาสตร์ /โรงพยาบาล............เป็ นสถาบันฝึ กอบรมสมทบจัดกิจกรรม..........ให้ผเู ้ ข้ารับการ
ฝึ กอบรมเป็ นเวลา ๖ เดือน เป็ นต้น
สถาบันร่ วมฝึ กอบรม ได้แก่ สถาบันฝึ กอบรมตั้งแต่ ๒ แห่ งขึ้นไปที่ดาเนิ นการจัดทาหลักสู ตรการฝึ กอบรม
แพทย์ประจาบ้านและได้รับอนุมตั ิจากแพทยสภาให้เปิ ดเป็ นสถาบันอบรมร่ วมกันโดยจัดให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมได้รับ
ประสบการณ์จากทุกสถาบัน โดยแต่ละแห่งมีเวลาไม่ต่ากว่า ๑ ใน ๓ ของระยะเวลาของหลักสู ตร
ตัวอย่าง คณะแพทยศาสตร์ ..........ร่ วมกับโรงพยาบาล.............จัดทาหลักสู ตรการฝึ กอบรมฯสาขา................และ
ขออนุมตั ิเปิ ดเป็ นสถาบันร่ วมฝึ กอบรมโดยผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมได้รับประสบการณ์จากคณะแพทยศาสตร์ ............เป็ น
เวลา ๒ ปี และจากโรงพยาบาล..............เป็ นเวลา ๑ ปี เป็ นต้น
สถาบันฝึ กอบรมกิจกรรมเลือก ได้แก่ สถาบันฝึ กอบรมที่ได้รับความเห็นชอบจากราชวิทยาลัย/วิทยาลัย/สมาคม
วิชาชีพ โดยการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯสาขานั้นให้เป็ นสถาบันฝึ กอบรมที่จดั ประสบการณ์

เพิ่มเติมให้กบั ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมที่สนใจได้ในลักษณะของกิจกรรมเลือก (elective) โดยมีระยะเวลาไม่เกิน ๓ เดือน
หลักสู ตรอาจจัดให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมได้รับประสบการณ์เพิ่มเติมจากสถาบันฝึ กอบรมกิจกรรมเลือกได้โดย
จะต้องมีระยะเวลารวมกันตลอดหลักสู ตรไม่เกินระยะเวลาที่ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่ งประเทศไทยกาหนด
๓. การขออนุมัติเป็ นสถาบันฝึ กอบรม
คณะแพทยศาสตร์/วิทยาลัยแพทยศาสตร์/โรงพยาบาลใดที่มีความประสงค์จะเปิ ดเป็ นสถาบันฝึ กอบรมในอนุ
สาขาเวชศาสตร์การนอนหลับในเด็ก ถ้าเป็ นการจัดการฝึ กอบรมที่มีหรื อไม่มีสถาบันฝึ กอบรมสมทบ ให้สถาบัน
ฝึ กอบรมหลักเป็ นผูด้ าเนินการจัดทาข้อมูล หากเป็ นการจัดการฝึ กอบรมในลักษณะที่มีสถาบันร่ วมฝึ กอบรมให้ทุก
สถาบันฝึ กอบรมร่ วมรับผิดชอบเป็ นผูด้ าเนิ นการจัดทาข้อมูล ตามเกณฑ์หลักสู ตรการฝึ กอบรมที่ได้รับอนุมตั ิน้ นั
เสนอแพทยสภาเพื่อส่ งให้ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ประสานงานกับคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและ
สอบฯ ตรวจรับรองการเปิ ดสถาบันฝึ กอบรมและกาหนดศักยภาพของสถาบันฝึ กอบรมหลักและสถาบันสมทบ (ถ้ามี)
หรื อสถาบันร่ วมฝึ กอบรม ตามเกณฑ์หลักสู ตรและจานวนความต้องการของแพทย์เฉพาะทางสาขานั้น แล้วให้นาเสนอ
ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยพิจารณาเสนอให้แพทยสภาอนุมตั ิต่อไป
๔. การติดตามกากับดูแลสถาบันฝึ กอบรม
ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยจะติดตามกากับดูแลสถาบันฝึ กอบรมหลัก สถาบันฝึ กอบรมสมทบ
สถาบันร่ วมฝึ กอบรมที่ได้รับอนุมตั ิให้เปิ ดการฝึ กอบรมเป็ นระยะๆ โดยการมอบหมายให้คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและ
สอบฯ เป็ นผูด้ าเนิ นการตามแนวทางที่แพทยสภากาหนด และเสนอรายงานผ่านราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
เพื่อเสนอให้แพทยสภารับทราบเป็ นระยะๆ
หากคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ พบว่าสถาบันฝึ กอบรมหลักหรื อสถาบันร่ วมฝึ กอบรมใดไม่มีผสู ้ มัคร
เข้ารับการฝึ กอบรมในหลักสู ตรใดติดต่อกันเกิน ๕ ปี ให้ “พัก” การประกาศรับสมัครแพทย์ประจาบ้านสาหรับหลักสู ตร
นั้นของสถาบันฝึ กอบรมหลักหรื อสถาบันร่ วมฝึ กอบรมนั้นไว้ก่อน จนกว่าคณะกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ จะได้
ประเมินสถาบันฝึ กอบรมนั้นว่ายังมีความพร้อมในการฝึ กอบรมตามเกณฑ์ที่กาหนด
หากคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ พบว่าสถาบันฝึ กอบรมหลักหรื อสถาบันร่ วมฝึ กอบรมใดไม่มีผสู ้ มัคร
เข้ารับการฝึ กอบรมในหลักสู ตรใดติดต่อกันเกิน ๑๐ ปี ให้ “ยกเลิก” การเป็ นสถาบันฝึ กอบรมของสถาบันฝึ กอบรมหลัก
หรื อของสถาบันร่ วมฝึ กอบรมกลุ่มนั้น และให้ทาเรื่ องแจ้งราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยเสนอแพทยสภาเพื่อ
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