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1.4

หลักการและเหตุผลในการขอเปิ ดหลักสู ตร
ปั ญหาการนอนหลับ เช่น การนอนกรน การนอนหลับไม่เพียงพอ แขนขากระตุกเวลานอน ง่วงนอน
มากกว่า ปกติ เป็ นต้น เป็ นปัญหาที่พบได้บ่อยในเด็กและวัยรุ่ น มีรายงานปั ญหาการนอนหลับในเด็กก่อนวัยรุ่ น ร้อยละ
10-33 แตกต่างกันไปในแต่ละการศึกษา และพบว่าปัญหาการนอนหลับทําให้เกิดปัญหาสุ ขภาพหลายอย่าง และมีผลต่อ
คุณภาพชีวิตของผูป้ ่ วยตามมา การศึกษาในประเทศไทยเมื่อปี 2558 โดยใช้แบบสอบถามปัญหาการนอนของเด็กฉบับ
ภาษาไทย (The Children’s Sleep Habits Questionnaire (CSHQ)) ในเด็กวัยเรี ยนอายุ 4-10 ปี ตอบแบบสอบถามโดย
ผูป้ กครอง จํานวน 700 คน พบว่าปัญหาการนอนเป็ นปัญหาที่พบบ่อย โดยภาวะง่วงนอนกลางวัน (daytime sleepiness)
และไม่ยอมเข้านอนหรื อนอนหลับยาก (bedtime resistance and anxiety) เป็ นภาวะที่พบบ่อยที่สุด และพบว่าปัญหาการ
นอนในเด็กไทยสูงกว่าการศึกษาในประเทศจีน และประเทศแถบตะวันตกอย่างมีนยั สําคัญ
ภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น (obstructive sleep apnea) ซึ่ งมีการนอนกรนเป็ นอาการสําคัญ
เป็ นปั ญหาทางการนอนหลับที่มาพบแพทย์บ่อยที่สุด ในเด็กช่วงก่อนวัยเรี ยนและประถมต้น (อายุ 3-6 ปี ) การศึกษาใน
ต่างประเทศมีรายงานอาการนอนกรนเป็ นประจําร้อยละ 7-10 และมีอาการหยุดหายใจขณะหลับชนิดอุดกั้นร้อยละ 1-2
การศึกษาในประเทศไทยเมื่อปี 2558 จากการใช้แบบสอบถามปัญหาการนอนของเด็กฉบับภาษาไทย (The Children’s
Sleep Habits Questionnaire (CSHQ)) พบว่าเด็กมีอาการนอนกรนถึงร้อยละ 38 ซึ่ งมากกว่าการศึกษาเมื่อปี 2544 ที่
รายงานการนอนกรนเป็ นประจําในเด็กวัยเรี ยนอายุ 6-13 ปี เพียงร้อยละ 8.5 ภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นถ้า
ไม่ได้รับการรักษาจะมีผลกระทบต่อสุขภาพหลายอย่างตามมา เช่น ปั ญหาด้านการเรี ยน ปัญหาพฤติกรรม ซนมาก
ผิดปกติหรื อมีภาวะสมาธิ ส้ นั การเจริ ญเติบโตช้ากว่าปกติ นอกจากนี้อาจมีผลต่อหัวใจและหลอดเลือด เช่น ความดัน
โลหิตสูง ความดันเลือดในปอดสูง จนอาจมีภาวะหัวใจล้มเหลวตามมาได้
นอกจากการนอนกรนแล้ว ภาวะนอนไม่หลับ ไม่ยอมนอน หรื อนอนหลับไม่สนิท (insomnia) เกิดภาวะ
อดนอนเรื้ อรัง ทําให้รู้สึกอ่อนเพลียเนื่องจากการนอนหลับไม่เต็มที่ ส่ งผลให้ประสิ ทธิ ภาพการเรี ยนด้อยกว่าปกติ การ
เรี ยนรู้เลวลง และยังพบความสัมพันธ์กบั โรคอ้วน ปวดศีรษะเรื้ อรัง และการเกิดอุบตั ิเหตุในเด็กวัยรุ่ นอีกด้วย จาก
การศึกษาความชุกของปัญหาการนอนหลับในเด็กไทยที่ได้รับการตรวจการนอนหลับ (polysomnography) เมื่อปี 2559
พบว่า ภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นเป็ นภาวะที่พบบ่อยที่สุด ตามมาด้วยภาวะแขนขากระตุกขณะหลับ
(periodic limb movement disorder) การรักษาปัญหาการนอนหลับดังกล่าว ทําให้ผปู ้ ่ วยมีคุณภาพชีวิตดี การเรี ยนดีข้ ึน
ปั ญหาพฤติกรรมลดลง และการเจริ ญเติบโตดีข้ ึน
อย่างไรก็ตาม ปั ญหาการนอนหลับ ยังได้รับการวินิจฉัย การรักษา และการส่ งต่อแพทย์เฉพาะทาง
ค่อนข้างน้อย เนื่องจากมีความรู้ความเข้าใจเรื่ องการนอนหลับและความผิดปกติของการนอนหลับในเด็กน้อย ทั้งขณะ
เป็ นนักศึกษาแพทย์และแพทย์ประจําบ้าน ในปี พ.ศ.2557 ได้มีการศึกษาหลักสูตรแพทย์ประจําบ้านกุมารเวชศาสตร์ ใน
10 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทยพบว่า จํานวนชัว่ โมงเฉลี่ยของการสอนเกี่ยวกับการนอนหลับในเด็ก เท่ากับ 4.4 ชัว่ โมง
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(ค่ามัธยฐาน 2 ชัว่ โมง) สําหรับประเทศไทยพบว่ามีการสอนเกี่ยวกับการนอนหลับในเด็กเพียง 3 ชัว่ โมง และครอบคลุม
เฉพาะหัวข้อการหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น
ในปัจจุบนั เด็กที่มีปัญหาการนอนหลับได้รับการดูแลรักษาจากแพทย์หลากหลายสาขา เช่น ภาวะหยุด
หายใจขณะหลับจากการอุดกั้น ได้รับส่งต่อไปยังกุมารแพทย์ระบบการหายใจ หรื อโสต ศอ นาสิ กแพทย์ ปัญหา
พฤติกรรมผิดปกติขณะนอนหลับ (sleep related behavior) ได้รับการดูแลจากกุมารแพทย์ดา้ นพัฒนาการเด็ก หรื อ
จิตแพทย์เด็ก ขณะที่ปัญหาการนอนหลับจากโรคทางระบบประสาท เช่น โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง ได้รับการดูแลจากกุมาร
แพทย์ระบบประสาท เป็ นต้น และส่วนใหญ่ไม่ได้รับการตรวจวินิจฉัยการนอนหลับตามมาตรฐาน เนื่องจากการตรวจ
การนอนหลับ และการแปลผล (standard polysomnography) มีความซับซ้อน ต้องใช้แพทย์และเจ้าหน้าที่เทคนิคที่ได้รับ
การฝึ กอบรมเฉพาะด้าน นอกจากนี้การตรวจการนอนหลับยังเป็ นมาตรฐานการวินิจฉัยโรคทางการนอนหลับต่างๆ เช่น
ภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น โรคลมหลับ (narcolepsy) โรคแขนขากระตุกขณะหลับ (periodic limb
movement disorder) โรคนอนหลับแล้วหยุดหายใจแต่กาํ เนิด (congenital central hypoventilation syndrome) เป็ นต้น
รวมทั้งการรักษาด้วยเครื่ องแรงดันลมบวก (positive airway pressure) และเครื่ องช่วงหายใจ (mechanical ventilator)
จําเป็ นต้องมีการปรับโดยใช้เครื่ องตรวจการนอนหลับ เพื่อให้เหมาะสมกับผูป้ ่ วยแต่ละราย
ความสําคัญของปั ญหาจากการนอนหลับ และข้อจํากัดของแพทย์และกุมารแพทย์ทวั่ ไปเรื่ องความรู ้
ความเข้าใจ การตรวจวินิจฉัย การรักษาแบบองค์รวม กุมารแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านปัญหาการนอนหลับในเด็กจึงมี
ความสําคัญมากขึ้น สําหรับประเทศไทยยังมีกมุ ารแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านนี้นอ้ ยมาก เนื่องจากยังไม่มีการฝึ กอบรมกุมาร
แพทย์เฉพาะทางด้านกุมารเวชศาสตร์ การนอนหลับในประเทศไทย ในการนี้ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยได้
เล็งเห็นความสําคัญ และจัดทําหลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้านต่อยอดเพื่อวุฒิบตั รแสดงความรู ้ความชํานาญใน
การประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขากุมารเวชศาสตร์การนอนหลับขึ้น เพื่อให้ผปู ้ ่ วยได้รับการดูแลอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
สูงสุ ดต่อไป
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1.5

กําหนดการเปิ ดฝึ กอบรม
1 กรกฎาคม เริ่ มปี การฝึ กอบรม พ.ศ.2561

1.6

อาจารย์
สถาบันฝึ กอบรมต้องมีจาํ นวนอาจารย์ผใู้ ห้การฝึ กอบรมเต็มเวลาอย่างน้อย 2 คน คุณสมบัติของ
อาจารย์ผใู ้ ห้การฝึ กอบรม และผูท้ ี่จะเป็ นผูร้ ับผิดชอบการฝึ กอบรมของสถาบันฝึ กอบรมมีดงั นี้
ผูร้ ับผิดชอบการฝึ กอบรมของสถาบัน ต้องได้รับหนังสื ออนุมตั ิหรื อวุฒิบตั รเพื่อแสดงความรู้ความ
ชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมฯ อนุสาขากุมารเวชศาสตร์การนอนหลับมาแล้วอย่างน้อย 5 ปี
อาจารย์ผใู ้ ห้การฝึ กอบรมต้องได้รับหนังสื ออนุมตั ิหรื อวุฒิบตั รเพื่อแสดงความรู้ความชํานาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขากุมารเวชศาสตร์การนอนหลับ
หากจําเป็ นต้องให้มีอาจารย์ผใู้ ห้การฝึ กอบรมแบบบางเวลาร่ วมด้วย จํานวนขั้นตํ่าของอาจารย์ผใู้ ห้
การฝึ กอบรมแบบเต็มเวลาต้องไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนอาจารย์ผใู ้ ห้การฝึ กอบรมทั้งหมด เพื่อให้สามารถ
ติดตามความก้าวหน้าของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมได้ และภาระงานในอนุสาขากุมารเวชศาสตร์การนอนหลับของ
อาจารย์ผใู ้ ห้การฝึ กอบรมแบบบางเวลาเมื่อรวมกันทั้งหมดจะต้องไม่นอ้ ยกว่าภาระงานของจํานวนอาจารย์ผใู้ ห้การ
ฝึ กอบรมแบบเต็มเวลาที่ตอ้ งทดแทน
ในกรณี ที่หลักสูตรการฝึ กอบรมเป็ นแบบที่มีสถาบันร่ วมฝึ กอบรม หรื อมีสถาบันฝึ กอบรมสมทบ
ให้อนุโลมใช้หลักเกณฑ์ที่กาํ หนดดังกล่าวสําหรับการกําหนดจํานวนอาจารย์ในแต่ละสถาบันฝึ กอบรม โดยทอนเป็ น
สัดส่วนตามเวลาที่สถาบันฝึ กอบรมนั้นๆ มีส่วนร่ วมในการฝึ กอบรม
1.7

จํานวนผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม
จํานวนผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม หรื อศักยภาพในการฝึ กอบรมของสถาบันให้พิจารณาตามสัดส่วนของ
จํานวนอาจารย์ผใู้ ห้การฝึ กอบรมในข้อ 1.6 โดยต้องมีอาจารย์ผใู ้ ห้การฝึ กอบรมแบบเต็มเวลาอย่างน้อย 2 คน ต่อผูร้ ับ
การฝึ กอบรม 1 คน ต่อ 1 ชั้นปี และการเพิ่มจํานวนผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมต้องมีอาจารย์เพิ่ม 1 ท่าน ต่อผูร้ ับการ
ฝึ กอบรม 1 คน ต่อ 1 ชั้นปี หากสถาบันฝึ กอบรมจําเป็ นต้องจัดให้มีอาจารย์ผใู ้ ห้การฝึ กอบรมปฏิบตั ิงานแบบบางเวลา
ให้ใช้หลักเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้ไนข้อ 1.6 ในการคํานวณ และปริ มาณการบริ การของอนุสาขากุมารเวชศาสตร์การนอน
หลับ ตามที่ระบุไว้ในตารางที่ 1.7
หากสถาบันฝึ กอบรมใดมีสถานภาพเป็ นสถาบันร่ วมฝึ กอบรม หรื อสถาบันฝึ กอบรมสมทบให้กบั
หลายหลักสูตรในสาขาเดียวกัน จํานวนผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมที่จะปฏิบตั ิงานในสถานฝึ กอบรมแห่งนั้นๆ จะต้องไม่
เกินศักยภาพของสถาบันการฝึ กอบรมนั้น
ตารางที่ 1.7 จํานวนอาจารย์และปริ มาณงานบริ การ
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จํานวนผูเ้ ข้าฝึ กอบรม ชั้นปี ละ (คน)

1

2

3

4

5

จํานวนอาจารย์ผใู ้ ห้การฝึ กอบรม (คน)

2

3

4

5

6

จํานวนผูป้ ่ วยนอกทางกุมารเวชศาสตร์ การนอนหลับ (ครั้ง/ปี )

200

300

400

500

600

จํานวนการตรวจ polysomnography (ครั้ง/ปี )

100

150

200

250

300

จํานวนผูป้ ่ วยที่ใช้เครื่ องช่วยหายใจ CPAP, BPAP, home ventilators
10
15
20
25
30
(คน/ปี )
หมายเหตุ จํานวนการตรวจ polysomnography รวมการตรวจเพื่อการวินิจฉัย การปรับเครื่ องช่วยหายใจ CPAP,
BPAP, home ventilators การตรวจ Multiple Sleep Latency Test (MSLT) และการตรวจ Maintenance of
Wakefulness Test (MWT)
1.8

คุณสมบัตขิ องผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม
ต้องเป็ นผูท้ ี่ได้รับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้ว และขณะยืน่ ใบสมัครเข้ารับการฝึ กอบรม ต้องมี
คุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
1. เป็ นผูไ้ ด้รับหนังสื ออนุมตั ิหรื อวุฒิบตั รฯ สาขากุมารเวชศาสตร์ หรื อ
2. เป็ นแพทย์ประจําบ้านชั้นปี สุดท้าย ในการฝึ กอบรมเพื่อวุฒิบตั รฯ สาขากุมารเวชศาสตร์และมี
สิ ทธิ์ สอบเพื่อวุฒิบตั รฯหรื อ
3. เป็ นผูม้ ีสิทธิ์ สอบเพื่อหนังสื ออนุมตั ิหรื อวุฒิบตั รฯ สาขากุมารเวชศาสตร์
การรับสมัครเป็ นไปตามกฎเกณฑ์และกําหนดเวลาของแพทยสภา
ในกรณี ที่สอบวุฒิบตั ร สาขากุมารเวชศาสตร์ไม่ผา่ น อนุญาตให้เรี ยนได้ แต่ก่อนที่จะสอบวุฒิบตั ร
กุมารเวชศาสตร์ การนอนหลับต้องผ่านวุฒิบตั รสาขากุมารเวชศาสตร์ก่อน

1.9

จํานวนปี การฝึ กอบรม
หลักสูตรการฝึ กอบรมมีระยะเวลา 2 ปี โดยแต่ละปี มีการฝึ กอบรมไม่นอ้ ยกว่า 50 สัปดาห์ โดย
ประกอบด้วยการฝึ กอบรมความรู ้พ้ืนฐานเวชศาสตร์การนอนหลับช่วง 6 เดือนแรก(ภาคผนวก 2) และกุมารเวช
ศาสตร์การนอนหลับในช่วง 18 เดือนหลัง
1.10

วัตถุประสงค์
เมื่อสิ้ นสุ ดการฝึ กอบรมเพื่อวุฒิบตั รแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
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อนุสาขากุมารเวชศาสตร์การนอนหลับ ผูไ้ ด้รับวุฒิบตั รจะต้องมีความรู ้ความสามารถทางวิชาชีพหรื อสมรรถนะหลัก
(core competency) 6 ข้อ ดังนี้
1. การบริบาลผู้ป่วยและทักษะทางหัตถการ (patient care and procedural skills)
1.1 บริ บาลผูป้ ่ วยอย่างเหมาะสม มีประสิ ทธิภาพ ด้วยความเห็นอกเห็นใจ
1.2 บริ หารจัดการปัญหาและสร้างเสริ มสุขภาพ
1.3 ให้การวินิจฉัยและดูแลรักษาโรคความผิดปกติในการนอนหลับทั้งในผูป้ ่ วยในและผูป้ ่ วยนอกได้
1.4 เป็ นที่ปรึ กษาในการดูแลรักษาโรคความผิดปกติในการนอนหลับ
1.5 การตรวจการนอนหลับแก่ผปู้ ่ วย อันได้แก่ electrode and sensor application, calibration, maintenance
of signal integrity และ protocol ในการเริ่ มต้นจนถึงสิ้ นสุดการตรวจการนอนหลับ
2. ความรู้ทางการแพทย์ (medical knowledge)
ผูส้ าํ เร็ จการฝึ กอบรมมีความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐานและวิชากุมารเวชศาสตร์ การ
นอนหลับ ทั้งในด้านชีวภาพ ลักษณะทางคลินิก ระบาดวิทยาและด้านพฤติกรรมและสังคม โดยที่สามารถวิเคราะห์
ปัญหาผูป้ ่ วยและประยุกต์ความรู้น้ ีให้เป็ นประโยชน์ในการดูแลผูป้ ่ วยได้
3. การเรียนรู้แบบ practice based และการพัฒนาตนเอง (practice based learning and improvement)
ผูส้ าํ เร็ จการฝึ กอบรม มีความรู ้ความสามารถดังต่อไปนี้
3.1 วิเคราะห์และประเมิน เพื่อกําหนดความต้องการในการพัฒนาตนเอง ในการดูแลรักษาผูป้ ่ วย
3.2 ค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งมีวิจารณญาณในการ
ประเมินข้อมูล ด้วยหลักการของวิทยาการระบาดคลินิก และเวชศาสตร์เชิงประจักษ์
3.3 ความเป็ นครู หรื อผูเ้ อื้อต่อการเรี ยนรู ้ในการสอน ให้คาํ แนะนําเพื่อนร่ วมงานและผูป้ ่ วย
4. ทักษะในการติดต่ อสื่ อสารและการสร้ างสั มพันธภาพ (communication and interpersonal skills)
ผูส้ าํ เร็ จการฝึ กอบรมมีทกั ษะในการติดต่อสื่ อสารและการสร้างสัมพันธภาพ ซึ่งทําให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลและการร่ วมมือกันกับผูป้ ่ วย ครอบครัวของผูป้ ่ วยและผูร้ ่ วมงานอย่างมีประสิ ทธิภาพ โดยมีความสามารถ ดังนี้
4.1 สร้างสัมพันธภาพกับผูป้ ่ วย ครอบครัวของผูป้ ่ วยและผูร้ ่ วมงานด้วยความเอื้ออาทร ความเคารพและดํารง
ไว้ซ่ ึ งมรรยาทจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
4.2 ทํางานอย่างมีประสิ ทธิภาพทั้งในฐานะสมาชิกหรื อผูน้ าํ กลุ่มการบริ บาลผูป้ ่ วยหรื อกลุ่มวิชาชีพ
4.3 เขียนบันทึกทางการแพทย์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม รวมทั้งขอความยินยอมในการรักษาพยาบาลจาก
บิดามารดาได้
5. ความเป็ นวิชาชีพแพทย์ (professionalism)
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ผูส้ าํ เร็จการฝึ กอบรมแสดงถึงความมุ่งมัน่ ในการดํารงไว้ซ่ ึงความรับผิดชอบและคุณธรรมจริ ยธรรมแห่ง
วิชาชีพดังนี้
5.1 มุ่งมัน่ ที่จะให้การบริ บาลหรื อหยุดให้การบริ บาลผูป้ ่ วยตามหลัก เวชจริ ยศาสตร์ เช่น การรักษาความลับ
ของผูป้ ่ วยและการขอความยินยอมในการรักษาพยาบาล
5.2 ดํารงไว้ซ่ ึงพฤตินิสยั และคุณธรรมจริ ยธรรมแห่งวิชาชีพ โดยการวางตัวที่เหมาะสมกับแพทย์ท่านอื่น
และหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ขดั กัน (conflict of interest)
5.3 มีความเคารพ เอื้ออาทร มีเจตคติที่ดีต่อการให้บริ การสุ ขภาพแบบองค์รวมแก่ประชาชนทุกระดับ เข้า
ใจความต้องการและข้อจํากัด โดยไม่แบ่งแยกในบริ บทของเชื้อชาติ วัฒนธรรม ศาสนา อายุ และเพศ ปกป้ อง พิทกั ษ์
สิ ทธิ เด็ก และสิ ทธิประโยชน์ของผูป้ ่ วย
6. การปฎิบัตงิ านตามระบบสุ ขภาพ (system-based practice)
ผูส้ าํ เร็จการฝึ กอบรมมีความรู ้ความเข้าใจและตอบสนองต่อระบบบริ การสุ ขภาพ ทําให้สามารถนําทรัพยากร
ที่มีอยูม่ าใช้ในการบริ บาลสุขภาพผูป้ ่ วยอย่างเหมาะสม ดังนี้
6.1 มีความมุ่งมัน่ ในการพัฒนาให้บริ การที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
6.2 ประยุกต์และเลือกใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
6.3 เป็ นผูน้ าํ ในการประสานงานและผสมผสานการบริ บาลผูป้ ่ วยจากแพทย์และสหสาขาวิชาชีพต่าง ๆ
6.4 คํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผูป้ ่ วยเป็ นสําคัญ โดยมีส่วนร่ วมกับสหสาขาวิชาชีพในการ
พัฒนาระบบ การพัฒนางาน และ การจัดการความรู้
6.5 สร้างเสริ มสุขภาพเด็กในชุมชนที่ปฏิบตั ิงาน
1.11

เนือ้ หาสั งเขปของการฝึ กอบรม
ดูภาคผนวกที่ 1

1.12

วิธีการฝึ กอบรม
1. ขอบเขตของการฝึ กอบรม
สถาบันฝึ กอบรมมีหน้าที่จดั การฝึ กอบรมให้แพทย์ประจําบ้านต่อยอดได้บรรลุวตั ถุประสงค์และมี
ผลการเรี ยนรู ้ตามสมรรถนะหลัก 6 ประการที่กาํ หนด (ตารางที่ 1.12) โดยใช้หลักการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ การมีส่วนร่ วมของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมในกระบวนการดูแลผูป้ ่ วย การคิดวิเคราะห์ การใช้เหตุผล
และการแก้ปัญหา เพื่อให้สามารถนําความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่ได้ไปใช้ในการดูแลผูป้ ่ วยเด็กที่มีปัญหาการ
นอนหลับต่อไป
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ตารางที่ 1.12
สมรรถนะหลัก
1. การบริ บาลผูป้ ่ วยและ
ทักษะทางหัตถการ
(patient care and
procedural skills)

2. ความรู้ทางการแพทย์
(medical knowledge)

3. การเรี ยนรู ้แบบ
practice based และการ
พัฒนาตนเอง (practice
based learning and
improvement)

ผลการเรี ยนรู้
1. ซักประวัติและตรวจ
ร่ างกาย ให้การวินิจฉัยและ
ดูแลรักษาผูป้ ่ วยเด็กที่มีความ
ผิดปกติของการนอนหลับได้
2. ให้คาํ ปรึ กษาแก่ผปู ้ ่ วยและ
ญาติอย่างเหมาะสมกับสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมทั้งใน
ระยะเฉี ยบพลันและระยะยาว
3. สร้างเสริ มสุ ขภาพการ
นอนหลับที่ดีแก่ผปู ้ ่ วย
4. ตรวจการนอนหลับและ
การแปลผลการตรวจได้
1. มีความรู ้พ้นื ฐานด้านเวช
ศาสตร์ การนอนหลับ (basic
sleep medicine)
2. มีความรู ้เกี่ยวกับการเลือก
อุปกรณ์ตรวจการนอนหลับที่
ผิดปกติได้อย่างเหมาะสม
3. มีความรู ้เรื่ องโรคการนอน
หลับที่ผิดปกติเป็ นอย่างดี
1.มีความคิดวิเคราะห์อย่าง
เป็ นระบบในการดูแลผูป้ ่ วย
2.ค้นคว้าหาข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมทั้งมีวิจารณญาณในการ
ประเมินข้อมูล ด้วยหลักการ
ของวิทยาการระบาดคลินิก
และเวชศาสตร์ เชิงประจักษ์
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การจัดประสบการณ์การ
เรี ยนรู ้
1. ตรวจผูป้ ่ วยในและผูป้ ่ วย
นอกที่มีปัญหาการนอน
หลับ ที่คลินิกโรคการนอน
หลับ คลินิกโรคระบบ
ประสาท คลินิกโรคระบบ
ทางเดินหายใจ เป็ นต้น
2. บันทึกรายงานทาง
การแพทย์
3. การตรวจและแปลผล
การตรวจการนอนหลับ

การวัดและประเมินผล
1. Direct observation and
Checklist (rubric score)
2. Chart audit
3. แบบประเมินการเข้า
ร่ วมกิจกรรม morning
report, grand round
4. การประเมิน log book
5.การสอบภาคปฏิบตั ิ PGS
scoring

1. บรรยาย
2. Self-directed learning
3. Morning report
4. Grand round
5. การปฏิบตั ิงานในหอ
ผูป้ ่ วย

1. MCQ
2. Direct observation and
checklist

1. การปฏิบตั ิงานในหอ
ผูป้ ่ วย
2. การทําวิจยั
3. Journal club
4. การทํากิจกรรมทาง
วิชาการ เช่น journal club,
topic review, grand round

1. การประเมิน 360 องศา
2. Chart audit
3. การนําเสนอในกิจกรรม
วิชาการเช่น journal club
และ topic review
4. วิทยานิพนธ์

4. ทักษะในการ
ติดต่อสื่ อสารและการ
สร้างสัมพันธภาพ
(communication and
interpersonal skills)

5. ความเป็ นวิชาชีพ
แพทย์ (professionalism)

6. การปฎิบตั ิงานตาม
ระบบสุขภาพ (systembased practice)

3. ความเป็ นครู หรื อผูเ้ อื้อต่อ
การเรี ยนรู ้ สอนผูอ้ ื่นได้
1. สร้างสัมพันธภาพกับ
ผูป้ ่ วยและญาติได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
2. เขียนบันทึกทางการแพทย์
ได้อย่างถูกต้อง
3. มีความเป็ นผูน้ าํ และนํา
ความรู้ไปใช้ช่วยเหลือผูป้ ่ วย
ในเชิงส่ วนรวมและสังคม
1. การบริ บาลตามหลักเวช
จริ ยศาสตร์
2. ผูเ้ รี ยนมีความรับผิดชอบ
และมีจริ ยธรรมอันดีต่อ
วิชาชีพ
3. เจตคติที่ดีต่อการให้บริ การ
สุ ขภาพแบบองค์รวมแก่
ประชาชนทุกระดับ
1 มีความมุ่งมัน่ ในการพัฒนา
ให้บริ การที่มีคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง
2 ประยุกต์และเลือกใช้
ทรัพยากรอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ
3 เป็ นผูน้ าํ ในการ
ประสานงานและผสมผสาน
การบริ บาลผูป้ ่ วยจากแพทย์
และสหสาขาวิชาชีพต่าง ๆ
4 คํานึงถึงประโยชน์และ
ความปลอดภัยของผูป้ ่ วยเป็ น
สําคัญ โดยมีส่วนร่ วมกับสห
สาขาวิชาชีพในการพัฒนา
10

1. การปฏิบตั ิงานในหอ
1. แบบประเมิน 360 องศา
ผูป้ ่ วยในและหอผูป้ ่ วยนอก 2. Chart audit
2. การรับปรึ กษาและให้
คําปรึ กษาในการดูแลผูป้ ่ วย
3. การเขียนบันทึกรายงาน
ทางการแพทย์

1. การปฏิบตั ิงานในหอ
ผูป้ ่ วยในและหอผูป้ ่ วย
นอก

แบบประเมิน 360 องศา

1. การปฏิบตั ิงานในหอ
1. Direct observation
ผูป้ ่ วยในและหอผูป้ ่ วย
และ แบบประเมิน
นอก
2. แบบประเมิน 360
2. การทํางานร่ วมกับ
องศา
ทีมสหสาขาวิชาชีพ เช่น
PCT, patient safety

ระบบ การพัฒนางาน และ
การจัดการความรู้
5 สร้างเสริ มสุขภาพเด็กใน
ชุมชนที่ปฏิบตั ิงาน

2. ระยะเวลา ลักษณะ และระดับของการฝึ กอบรม
การฝึ กอบรมมีระยะเวลาทั้งสิ้น 2 ปี โดยอนุญาตให้ลาพักร้อนรวมกับลาทุกประเภทได้ปีละไม่เกิน 2
สัปดาห์ จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการประเมินเพื่อวุฒิบตั รฯ
สถาบันฝึ กอบรมจัดเตรี ยมให้แพทย์ประจําบ้านต่อยอดได้รับการเรี ยนรู้ที่เหมาะสมดังนี้
1. เวชศาสตร์ การนอนหลับทัว่ ไป ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนแรกโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้แพทย์ประจํา
บ้านต่อยอดมีความรู ้พ้นื ฐานด้านเวชศาสตร์ การนอนหลับทัว่ ไป ที่ครอบคลุมวิชากายวิภาคศาสตร์ สรี รวิทยาที่
เกี่ยวข้องกับการนอนหลับ ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับโรคและการดูแลผูป้ ่ วยที่มีปัญหาการนอนหลับทั้งเด็กและผูใ้ หญ่
โดยจะมีการปฏิบตั ิงานดู ภาคผนวกที่ 2
2. กุมารเวชศาสตร์ การนอนหลับ
การฝึ กอบรมในช่วง 18 เดือนหลัง เน้นประสบการณ์เรี ยนรู ้ในส่วนกุมารเวชศาสตร์ การนอนหลับ
ซึ่งประกอบด้วย การปฏิบตั ิงานทางคลินิก การตรวจการนอนหลับและการแปลผล (standard polysomnography) การ
เข้าร่ วมกิจกรรมวิชาการ และการทําวิจยั
3. การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
3.1 การปฏิบตั ิงานทางคลินิก
การปฏิบตั ิงานในเวลาราชการ แพทย์ประจําบ้านต่อยอดหมุนเวียนปฏิบตั ิงานในหน่วยงานหรื อ
สาขาวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผูป้ ่ วยเด็กที่มีปัญหาการนอนหลับ ได้แก่ สาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบ
หายใจ และสาขากุมารเวชศาสตร์ระบบประสาท หน่วยละ 3 หรื อ 6 เดือน สาขาทางเลือก (elective) 3 เดือน ทั้งนี้
ขึ้นกับพื้นฐานของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม (ตารางที่ 3.1) ได้แก่ สาขาโสต ศอ นาสิ กวิทยา สาขาพัฒนาการเด็ก สาขา
ศัลยกรรมใบหน้าและกะโหลกศีรษะ อายุรศาสตร์โรคการนอนหลับ สาขาจิตเวชเด็ก สาขาโรคภูมิแพ้ และอิมมูโน
วิทยา สาขาทันตกรรมและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และทําวิจยั 3 หรื อ 6 เดือน
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ตารางที่ 3.1 ตารางการปฏิบตั ิงานทางคลินิก
พื้นฐานผูเ้ ข้ารับการ
เวชศาสตร์การ
Chest
Neuro
ฝึ กอบรม
นอนหลับทัว่ ไป
กุมารแพทย์
6 เดือน
6 เดือน
6 เดือน
กุมารแพทย์
6 เดือน
3 เดือน
6 เดือน
โรคระบบหายใจ
กุมารแพทย์
6 เดือน
6 เดือน
3 เดือน
โรคระบบประสาท
หมายเหตุ ในช่วงวิจยั หรื อ elective พักร้อนได้ไม่เกิน 2 สัปดาห์ต่อปี

Elective

วิจยั

รวม

3 เดือน
3 เดือน

3 เดือน
6 เดือน

24 เดือน
24 เดือน

3 เดือน

6 เดือน

24 เดือน

การอยูเ่ วรนอกเวลาราชการ กําหนดให้แพทย์ประจําบ้านต่อยอดอยูเ่ วร รับปรึ กษาปัญหาของผูป้ ่ วยที่มารับ
การรักษาหรื อรับการตรวจการนอนหลับ อย่างน้อย 8 ครั้งต่อเดือน ตามตารางเวรที่สถาบันฝึ กอบรมกําหนดไว้
3.2 การตรวจการนอนหลับและการแปลผล (standard polysomnography)
วัตถุประสงค์เพื่อให้แพทย์ประจําบ้านต่อยอดได้รับประสบการณ์การตรวจและแปลผลการตรวจการ
นอนหลับ ครอบคลุมการตรวจเพื่อการวินิจฉัยโรคปัญหาการนอนหลับและสามารถปรับเครื่ องช่วยหายใจ BPAP
และ CPAP การตรวจแบบ full-lead EEG การตรวจ Multiple Sleep Latency Test (MSLT) และการตรวจ
Maintenance of Wakefulness Test (MWT) โดยปรึ กษาอาจารย์หลังจากแปลผลด้วยตัวเองเบื้องต้น
3.3 การเข้ าร่ วมกิจกรรมวิชาการ
กิจกรรมทางวิชาการสําหรับแพทย์ประจําบ้านต่อยอด มีดงั นี้
 การศึกษาด้วยตนเอง ตลอดระยะเวลาการฝึ กอบรม
 ฟังการบรรยาย จากอาจารย์ท้งั ภายในและภายนอกสถาบันฝึ กอบรม
 การทํา review article นําเสนอในที่ประชุมอย่างน้อย 1 เรื่ องตลอดระยะเวลาการฝึ กอบรม
 การทํา topic review แล้วนําเสนอในที่ประชุม อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี
 การทํา journal appraisal อย่างน้อย 1 ครั้ง/2 เดือน
 การรายงานผูป้ ่ วยที่น่าสนใจ (interesting case) อย่างน้อย 4 ครั้ง/ปี
 การนําเสนอกรณี ผปู ้ ่ วยในการประชุม interdepartmental conference
 การสอนแพทย์ประจําบ้านตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย
 การเข้าร่ วมกิจกรรมวิชาการ หรื อการประชุมวิชาการของราชวิทยาลัย หรื อสมาคมวิชาชีพอื่นๆ
ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับปัญหาการนอนหลับในเด็ก
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3.4 การทําวิจัย
แพทย์ประจําบ้านต่อยอดต้องทําวิจยั และเสนอรายงานผลงานวิจยั ที่เกี่ยวกับกุมารเวชศาสตร์การ
นอนหลับต่อคณะกรรมการฝึ กอบรมและสอบเพื่อพิจารณารับรองจํานวน 1 เรื่ องก่อนการสอบประเมินเพื่อวุฒิบตั รฯ
1.13

การประเมินผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม
จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผูเ้ ข้าฝึ กอบรม ดังนี้
1. การประเมินระหว่ างการฝึ กอบรมได้แก่ เป็ นการประเมินความก้าวหน้า(formative assessment)
เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้ โดยมีเครื่ องมือการประเมินดังต่อไปนี้
1.1 การประเมินผลแบบ 360 องศา ทุก 6 เดือน โดยให้มีการแจ้งผลการประเมินและให้ขอ้ มูล
ป้ อนกลับแก่แพทย์ประจําบ้านต่อยอดอย่างเป็ นทางการ เพื่อให้แพทย์ประจําบ้านต่อยอดได้รับทราบและปรับปรุ ง
พัฒนาปี ละ 2 ครั้ง
1.2 สมุดบันทึกการทําหัตถการ การตรวจและแปลผลการตรวจการนอนหลับ (log book)
1.3 แฟ้ มสะสมผลงาน (portfolio) ตามหัวข้อที่กาํ หนด
2. การประเมินเวชศาสตร์ การนอนหลับทัว่ ไป เมื่อผ่านการฝึ กอบรมในช่วง 6 เดือนแรก ตามเกณฑ์
ใน ภาคผนวก 2
3. การประเมินเพือ่ วุฒบิ ตั รแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขา
กุมารเวชศาสตร์ การนอนหลับ
3.1 ผูม้ ีสิทธิ เข้ารับการประเมิน จะต้องมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
 ได้รับหนังสื ออนุมตั ิหรื อวุฒิบตั รในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขากุมารเวชศาสตร์
ของแพทยสภา
 ผ่านเกณฑ์ประเมินการอบรมเวชศาสตร์ การนอนหลับทัว่ ไป หลักสูตร 6 เดือนแล้ว
 ผ่านการประเมินระหว่างการฝึ กอบรม และสถาบันที่ให้การฝึ กอบรมเห็นสมควรให้เข้า
รับการประเมิน
 มีผลงานวิจยั 1 เรื่ อง
3.2 ระเบียบการประเมินเพื่อวุฒิบตั รฯ
คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบอนุสาขากุมารเวชศาสตร์ การนอนหลับได้กาํ หนด
ระเบียบว่าด้วยการสอบเพื่อวุฒิบตั รฯ โดยผูส้ อบจะต้องผ่านการประเมินผล ดังนี้
 การสอบข้อเขียนแบบปรนัย (multiple choice question) เพื่อประเมินความรู้พ้ืนฐาน
ความสามารถในการวินิจฉัย การวินิจฉัยแยกโรค การแปลผลการตรวจการนอนหลับ และการรักษาโรคทางกุมารเวช
ศาสตร์ การนอนหลับ
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 สอบภาคปฏิบตั ิ pediatric polysomnographic scoring
 การวิจยั ประเมินจากวิทยานิพนธ์ การเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับประเทศ
หรื อต่างประเทศ หรื อผลงานที่ตีพิมพ์ตามเกณฑ์ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์
 การสอบปากเปล่า (oral examination)
3.3 เกณฑ์การตัดสิ น
ผูม้ ีสิทธิ ได้รับการพิจารณาเพื่อรับวุฒิบตั รฯ จะต้องสอบผ่านการสอบข้อเขียนแบบปรนัย และ
ผ่านการสอบ ภาคปฏิบตั ิ pediatric polysomnographic scoring และสอบปากเปล่าโดยได้คะแนนแต่ละส่วนไม่ต่าํ กว่า
ร้อยละ 50 และผ่านการประเมินภาคปฏิบตั ิงานตามเกณฑ์การฝึ กอบรมและวิทยานิพนธ์
เกณฑ์ การสําเร็จการฝึ กอบรมและได้ รับวุฒิบตั รฯ มีดงั นี้
•
ผ่านการฝึ กอบรมครบตามหลักสูตร 2 ปี
•
ส่งรายงานแฟ้ มสะสมผลงาน (Portfolio) และสมุดบันทึกการทําหัตถการ (Log book) ที่มีรายงาน
การฝึ กทักษะในการวินิจฉัย ดูแลรักษาผูป้ ่ วยเด็กที่มีปัญหาการนอนหลับ และทําหัตถการ ดังนี้
การดูแลผูป้ ่ วยนอกโรคจากการหลับอย่างน้อย 200 ครั้ง (visits)
การดูแลผูป้ ่ วยใช้เครื่ องอัดอากาศแรงดันบวก (CPAP หรื อ BPAP) อย่างน้อย 50 ครั้ง
การ scoring และแปลผล polysomnography เด็กอย่างน้อย 100 ราย
การตรวจ ติดตั้งอุปกรณ์ polysomnography เด็กอย่างน้อย 2 ราย
การแปลผลการตรวจ Multiple Sleep Latency Test หรื อ Maintenance of Wakefulness Test
ผูใ้ หญ่หรื อเด็กอย่างน้อย 5 ครั้ง
•
ผ่านการประเมินผลการปฏิบตั ิงานในแต่ละชั้นปี
•
ผ่านการสอบวิทยานิพนธ์ และส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
•
ผ่านการสอบเวชศาสตร์การนอนหลับทัว่ ไป หลักสูตร 6 เดือน
•
ผ่านการสอบข้อเขียน, สอบปากเปล่า และ portfolio assessment
4. ระเบียบการประเมินเพือ่ หนังสื ออนุมตั ิ
แนวทางการประเมินเพื่อหนังสื ออนุมตั ิเพื่อแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวช
กรรม (อว.) อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ การนอนหลับ ดําเนินการโดยอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบความรู้ความ
ชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขากุมารเวชศาสตร์การนอนหลับ มีดงั นี้
1. ผูม้ ีสิทธิเข้ารับการประเมินต้องเป็ นผูไ้ ด้รับวุฒิบตั รหรื อหนังสื ออนุมตั ิสาขากุมารเวชศาสตร์
และ
1.1 ได้รับการฝึ กอบรมอนุสาขาเวชศาสตร์การนอนหลับจากสถาบันในต่างประเทศที่แพทยสภา
รับรอง หรื อ
1.2 เป็ นผูท้ ี่ได้ปฏิบตั ิงานในอนุสาขากุมารเวชศาสตร์การนอนหลับในสถานพยาบาลที่มีศกั ยภาพ
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เป็ นไปตามเกณฑ์ข้นั ตํ่าของการเปิ ดฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้านต่อยอดอนุสาขาเวชศาสตร์ การนอนหลับได้ 1 คน มา
เป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี
2. วิธีการประเมิน ต้องผ่านการประเมินทุกข้อ ดังต่อไปนี้
2.1 การประเมินความรู้ทางทฤษฎี (factual knowledge) โดยการสอบข้อเขียนแบบปรนัย
(MCQ) เกณฑ์ผา่ นการประเมินไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 50
2.2 การประเมินทักษะในการแก้ปัญหาและตัดสิ นใจ (problem-solving and decision
making skill) ประเมินโดยการสอบ short case และ long caseโดยเกณฑ์ผา่ นการประเมินไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 50
2.3 ผูท้ ี่ได้วฒ
ุ ิบตั รอนุสาขาเวชศาสตร์การนอนหลับจากสถาบันในต่างประเทศภายใต้
ความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ การนอนหลับ ให้สอบสัมภาษณ์
อย่างเดียว
1.14

การประกันคุณภาพการฝึ กอบรม
ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย กําหนดให้สถาบันฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้านต่อยอดที่จะ
ได้รับการอนุมตั ิให้จดั การฝึ กอบรม จะต้องผ่านการประเมินความพร้อมในการเป็ นสถาบันฝึ กอบรมตามข้อบังคับ
แพทยสภาและสถาบันฝึ กอบรมจะต้องจัดให้มีการประกันคุณภาพการฝึ กอบรมอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี
1.15

การทบทวน/พัฒนาหลักสู ตรฝึ กอบรม
สถาบันฝึ กอบรมจะต้องจัดให้มีการทบทวน/พัฒนาหลักสูตรการฝึ กอบรมเป็ นระยะ หรื ออย่างน้อย
ทุก 5 ปี และแจ้งผลการทบทวน/พัฒนาให้ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยรับทราบและส่งให้แพทยสภา
รับรองต่อไป
2. เกณฑ์ สถาบันฝึ กอบรม
2.1 เกณฑ์ทวั่ ไปสําหรับสถาบันฝึ กอบรม
(1) คุณสมบัติทวั่ ไป
(ก) ได้รับการรับรองคุณภาพ (Hospital accreditation)
(ข) มีบรรยากาศทางวิชาการในลักษณะสังคมนักวิชาการ เพื่อเสริ มสร้างคุณสมบัติใน การใฝ่ รู้ให้แก่ผู้
เข้ารับการฝึ กอบรม
(ค) มีระบบการบริ หารจัดการที่ดี มีสถานที่ เครื่ องมืออุปกรณ์ และจํานวนผูป้ ่ วยทั้งประเภทผูป้ ่ วยใน
และผูป้ ่ วยนอกพอเหมาะแก่การฝึ กอบรม และผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมได้มีส่วนดําเนินการดูแลรักษาและให้บริ การกับ
ผูป้ ่ วยโดยตรง
(ง) มีหน่วยงานเทียบเท่าภาควิชาในคณะแพทยศาสตร์ /วิทยาลัยแพทยศาสตร์ หรื อแผนกในโรงพยาบาล
เป็ นผูร้ ับผิดชอบดําเนินการ โดยผูบ้ ริ หารของคณะแพทยศาสตร์ / วิทยาลัยแพทยศาสตร์ /โรงพยาบาลที่รับผิดชอบ
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ดําเนินการต้องไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวที่อาจขัดขวางการบริ หารงานและการพัฒนางานการฝึ กอบรมแพทย์ประจํา
บ้าน
(จ) มีปณิ ธานและพันธกิจระบุไว้ชดั เจนว่ามุ่งผลิตแพทย์ประจําบ้านต่อยอดที่มีความรู ้ ความสามารถ
และคุณสมบัติสอดคล้องกับหลักสูตรและมีความสามารถในการเป็ นนักวิชาการที่จะศึกษาต่อเนื่องได้ และมี
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่สอดคล้องกับพันธกิจ
(ฉ) มีระบบบริ หารงานที่ชดั เจนเพื่อสนับสนุนการจัดการฝึ กอบรมให้บรรลุตามปณิ ธาน ได้แก่ การ
บริ หารงานทัว่ ไป การบริ หารการศึกษา เป็ นต้น ระบบบริ หารงานดังกล่าวให้ทาํ เป็ นระเบียบของคณะแพทยศาสตร์/
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ /โรงพยาบาล และประกาศให้ผเู้ กี่ยวข้องทราบทัว่ กัน
(ช) มีแพทย์ผทู้ รงคุณวุฒิจาํ นวนเพียงพอรับผิดชอบในสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีความมุ่งมัน่ ความเต็มใจ
ในการเป็ นอาจารย์ประจําหลักสูตรฝึ กอบรม
(ซ) ในระยะแรก (ประมาณ 5 ปี ) คณะแพทยศาสตร์ /วิทยาลัยแพทยศาสตร์ /โรงพยาบาลที่ขอเปิ ด
ดําเนินการฝึ กอบรม อาจพิจารณาทําความตกลงกับคณะแพทยศาสตร์ /วิทยาลัยแพทยศาสตร์/โรงพยาบาลที่มี
ประสบการณ์ดาํ เนินการเปิ ดหลักสูตรฝึ กอบรมมาแล้วไม่ต่าํ กว่า 10 ปี ให้ช่วยทําหน้าที่เป็ นที่ปรึ กษา/ช่วยเหลือหรื อ
เป็ นสถาบันสมทบ/สถาบันร่ วมในการดําเนินการฝึ กอบรม
(ฌ) ก่อนเปิ ดดําเนินการฝึ กอบรม คณะแพทยศาสตร์ /วิทยาลัยแพทยศาสตร์ /โรงพยาบาล จะต้อง
ดําเนินการให้แพทยสภารับรองหลักสูตรของสถาบันฝึ กอบรมเพื่อให้ผสู ้ าํ เร็จการฝึ กอบรมมีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อวุฒิบตั ร
ฯ และจะต้องมีความพร้อมในการจัดการฝึ กอบรมและทรัพยากรต่างๆ โดยเฉพาะอาจารย์ สื่ อการศึกษาและอุปกรณ์
การฝึ กอบรม ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กาํ หนด ทั้งนี้จะต้องมีแผนดําเนินงานระยะ 5 ปี ที่มีความชัดเจนและเป็ นไปได้
โดยแผนปฏิบตั ิการจะต้องแสดงให้เห็นว่ามีความพร้อมดังกล่าวก่อนเริ่ มการฝึ กอบรมแต่ละชั้นปี อย่างน้อย 1 ปี
การศึกษา
(ญ) ในกรณี ที่เป็ นสถาบันฝึ กอบรมภาคเอกชน นอกจากจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อ (ก) ถึง (ฌ) แล้ว
จะต้องไม่แสวงหากําไรจากการฝึ กอบรม โดยให้จดั ตั้งมูลนิธิหรื อกองทุนที่มีทุนสํารองเพียงพอในการดําเนินการ
ระยะยาว และให้มีผแู ้ ทนราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยเป็ นกรรมการของมูลนิธิหรื อกองทุนโดยตําแหน่ง
(2) หน่วยงานกลางพื้นฐาน สถาบันฝึ กอบรมนั้นจะต้องมีหน่วยงานกลางให้บริ การดังต่อไปนี้
(ก) ห้องปฏิบตั ิการสําหรับการชันสูตร สถาบันการฝึ กอบรมจะต้องมีการให้บริ การการตรวจ
ทางห้องปฏิบตั ิการหรื อติดต่อขอรับบริ การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการให้ครอบคลุมการชันสูตรประเภทพื้นฐานและ
ประเภทจําเพาะที่จาํ เป็ นสําหรับการฝึ กอบรม ซึ่ งห้องปฏิบตั ิการต้องมีพยาธิ แพทย์หรื อแพทย์หรื อบุคลากรอื่นที่มี
ความรู้ความชํานาญเป็ นผูค้ วบคุม
ห้องปฏิบตั ิการด้านพยาธิวิทยากายวิภาค สามารถที่จะทําการตรวจศพ
ตรวจชิ้นเนื้อและสิ่ งส่งตรวจทางเซลล์วิทยาที่ได้จากการผ่าตัดหรื อการทําหัตถการ สามารถ
เตรี ยมสไลด์ชิ้นเนื้อเยือ่ และสิ่ งส่งตรวจเพื่อตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ได้เอง พยาธิแพทย์ตอ้ งมีเวลา มีความสามารถ
และเต็มใจให้คาํ ปรึ กษาหารื อหรื อสอนแพทย์ประจําบ้านทุกสาขาได้ อัตราการตรวจศพซึ่งเปรี ยบเสมือนดัชนีช้ ีบ่ง
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ความสนใจทางวิชาการและความใส่ใจในการค้นหาสาเหตุ การดําเนินโรคและการประเมินผลการรักษาของแพทย์ใน
โรงพยาบาลนั้นจะต้องไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนผูป้ ่ วยที่ถึงแก่กรรม (ไม่รวมการตรวจศพทางด้านนิติเวช
ศาสตร์) การตรวจศพ การตรวจชิ้นเนื้อและการตรวจทางเซลล์วิทยาต้องกระทําโดยครบถ้วนจนสามารถให้การ
วินิจฉัยขั้นสุดท้าย และต้องมีรายงานการตรวจเก็บไว้เป็ นหลักฐานทุกราย
ในกรณี ที่อตั ราการตรวจศพของสถาบันฝึ กอบรมไม่ถึงเกณฑ์ที่กาํ หนดสถาบันจะต้องแสดงหลักฐานที่บ่งชี้
ถึงความสนใจทางวิชาการและความใส่ใจในการค้นหาสาเหตุ การดําเนินโรคและการประเมินผลการรักษาของแพทย์
ในโรงพยาบาลด้วยการตรวจทางพยาธิวิทยาหรื อการตรวจอื่น ๆ
ห้องปฏิบตั ิการด้านพยาธิวิทยาคลินิกหรื อเวชศาสตร์ชนั สูตร สามารถให้ บริ การตรวจด้านโลหิต
วิทยา เคมีคลินิก จุลทรรศนศาสตร์ จุลชีววิทยา วิทยาภูมิคุม้ กันได้เป็ นประจํา รวมทั้งจะต้องมีการ
ให้บริ การทางด้านธนาคารเลือดที่จาํ เป็ นสําหรับการฝึ กอบรม
(ข) หน่วยรังสี วิทยา สถาบันฝึ กอบรมจะต้องมีรังสี แพทย์ผทู ้ รงคุณวุฒิ สามารถตรวจทางรังสี
ที่จาํ เป็ นสําหรับการฝึ กอบรมได้
(ค) ห้องสมุดทางการแพทย์ สถาบันฝึ กอบรมจะต้องมีหอ้ งสมุดซึ่งมีตาํ รามาตรฐานทาง
การแพทย์วารสารทางการแพทย์ที่ใช้บ่อย และหนังสื อดรรชนีสาํ หรับช่วยค้นรายงานที่ตีพิมพ์ในวารสารสําหรับให้
แพทย์ประจําบ้านใช้ได้สะดวก
(ง)
หน่วยเวชระเบียนและสถิติ สถาบันฝึ กอบรมจะต้องจัดให้ผปู้ ่ วยทุกคนมีแฟ้ มประจําตัว ซึ่ ง
บันทึกประวัติ ผลการตรวจร่ างกาย การสัง่ การรักษาที่เป็ นมาตรฐาน และมีระบบการจัดเก็บ ค้นหา และการประมวล
สถิติที่มีประสิ ทธิ ภาพ
(3) หน่วยงานทางด้านคลินิกที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาผูป้ ่ วยสาขาที่ฝึกอบรม สถาบันฝึ กอบรมจะต้องมี
หน่วยงานทางคลินิกที่สาํ คัญ ได้แก่ อายุรศาสตร์ ศัลยศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์ สูติศาสตร์ -นรี เวชวิทยา วิสญ
ั ญีวิทยา
โสต ศอ นาสิ กฯ ศัลยศาสตร์ ทรวงอก พยาธิ วิทยา กุมารเวชบําบัดวิกฤต กุมารเวชศาสตร์ฉุกเฉิ น เพื่อให้การดูแลรักษา
ผูป้ ่ วยในสาขาที่ฝึกอบรมหากจําเป็ น
(4) กิจกรรมวิชาการ สถาบันฝึ กอบรมจะต้องจัดให้มีกิจกรรมวิชาการสมํ่าเสมอทั้งในหน่วยงานที่
รับผิดชอบในการสาขาที่ฝึกอบรม เช่น กิจกรรม journal club หรื อกิจกรรมวิชาการระหว่างหน่วยงานหรื อระดับ
โรงพยาบาล เช่น morbidity-mortality conference, clinicopathological conference
นอกจากนี้ สถาบันฝึ กอบรมจะต้องจัดหรื ออนุญาตให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมได้เรี ยนรู้วทิ ยาศาสตร์การแพทย์
พื้นฐานประยุกต์ หรื อวิทยาศาสตร์ คลินิกสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับเวชศาสตร์ การนอนหลับ และควรสนับสนุนให้ผเู ้ ข้า
รับการฝึ กอบรมได้ร่วมประชุมวิชาการนอกสถาบันฝึ กอบรมตามโอกาสสมควร
2.2 เกณฑ์เฉพาะสถาบันฝึ กอบรม
สถาบันฝึ กอบรมอนุสาขากุมารเวชศาสตร์การนอนหลับ จะต้องจัดให้มีหน่วยงานให้การดูแลรักษาผูป้ ่ วยใน
สาขาที่ฝึกอบรมตลอดเวลามีงานบริ การที่มีคุณภาพและปริ มาณ เป็ นไปตามที่ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ฯ ที่แพทยสภา
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มอบหมายให้ดูแลการฝึ กอบรมเป็ นผูก้ าํ หนด ดังนี้
1. มีจาํ นวนและคุณวุฒิของแพทย์ผใู ้ ห้การฝึ กอบรมที่เหมาะสม
สถาบันฝึ กอบรมจะต้องมีแพทย์ซ่ ึ งได้รับวุติบตั ร/หนังสื ออนุมตั ิอนุสาขากุมารเวชศาสตร์ การนอนหลับ
อย่างน้อย 2 คน และอาจารย์ผทู ้ าํ หน้าที่หวั หน้าสถาบันฝึ กอบรมหรื อประธานการฝึ กอบรมจะต้องได้รับหนังสื อ
อนุมตั ิหรื อวุฒิบตั รเพื่อแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมฯ อนุสาขากุมารเวชศาสตร์การ
นอนหลับมาแล้วอย่างน้อย 5 ปี
2. มีงานบริ การผูป้ ่ วยโรคจากการนอนหลับในเด็กที่มีคุณภาพและจํานวนเพียงพอสําหรับการฝึ กอบรม
สถาบันฝึ กอบรมจะต้องเข้าร่ วมและจัดกิจกรรมประกันสุขภาพอย่างใดอย่างหนึ่ง และมีปริ มาณงาน
บริ การ ดังนี้
2.1 ผูป้ ่ วยเด็กที่ได้รับการรักษาโรคจากการนอนหลับ เป็ นจํานวนไม่นอ้ ยกว่า 200 ครั้ง/ปี
2.2 มีการตรวจ polysomnography ไม่นอ้ ยกว่า 100 ครั้ง/ปี
2.3 ห้องปฏิบตั ิการ/หน่วยงานสนับสนุน สถาบันฝึ กอบรมควรมีหอ้ งปฏิบตั ิการที่สามารถให้การ
สนับสนุนรองรับการตรวจวินิจฉัยและงานวิจยั ได้
2.4 กิจกรรมวิชาการ
สถาบันฝึ กอบรมจะต้องจัดให้มีกิจกรรมวิชาการสมํ่าเสมอ ได้แก่
1. วารสารสโมสร ไม่นอ้ ยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง
2. การประชุมร่ วมระหว่างภาควิชา/หน่วยงาน/โรงพยาบาล ไม่นอ้ ยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง
3. การประชุมปรึ กษาผูป้ ่ วย ไม่นอ้ ยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง
4. การประชุมวิชาการในลักษณะอื่น เช่น topic review หรื อ interesting case เป็ นต้น ไม่
น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง
5. สนับสนุนให้แพทย์ผเู ้ ข้าฝึ กอบรมไปร่ วมประชุมวิชาการนอกสถานที่ตามโอกาสอันควร
สถาบันฝึ กอบรมใดขาดหน่วยงานหรื อคุณสมบัติขอ้ ใด อาจใช้สถาบันสมทบอื่นร่ วมด้วยโดยความ
เห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ อนุสาขากุมารเวชศาสตร์การนอนหลับที่แต่งตั้งโดยแพทยสภา
2.3 สถานภาพของสถาบันฝึ กอบรม
หลักสูตรจะต้องระบุสถานภาพของสถาบันฝึ กอบรมที่เกี่ยวข้องตามบทบาทหน้าที่ในการฝึ กอบรม ดังนี้
สถาบันฝึ กอบรมหลัก ได้แก่สถาบันฝึ กอบรมที่ดาํ เนินการจัดทําหลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้าน
และได้รับอนุมตั ิจากแพทยสภาให้เปิ ดเป็ นสถาบันฝึ กอบรม โดยจัดให้ผเู้ ข้ารับการฝึ กอบรมได้รับประสบการณ์จาก
สถาบันฝึ กอบรมตลอดหลักสูตร หรื อเป็ นเวลาไม่ต่าํ กว่าระยะเวลา 2 ใน 3 ของหลักสูตร
สถาบันฝึ กอบรมสมทบ ได้แก่ สถาบันฝึ กอบรมที่ได้รับอนุมตั ิจากแพทยสภาให้เป็ นสถาบันฝึ กอบรมสมทบ
กับสถาบันหลักเพื่อจัดการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้านในส่วนที่สถาบันหลักไม่สามารถจัดประสบการณ์ได้ โดย
กิจกรรมดังกล่าวเมื่อรวมกันแล้วต้องมีระยะเวลารวมกันไม่ต่าํ กว่า 3 เดือน และไม่เกิน 1 ใน 3 ของระยะเวลาของ
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หลักสูตร
ตัวอย่าง คณะแพทยศาสตร์..............จัดทําหลักสูตรการฝึ กอบรมฯ สาขา............และขออนุมตั ิเปิ ดเป็ น
สถาบันฝึ กอบรมแต่ขอให้คณะแพทยศาสตร์/โรงพยาบาล............เป็ นสถาบันฝึ กอบรมสมทบจัดกิจกรรม..........ให้ผู้
เข้ารับการฝึ กอบรมเป็ นเวลา 6 เดือน เป็ นต้น
สถาบันร่ วมฝึ กอบรม ได้แก่ สถาบันฝึ กอบรมตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไปที่ดาํ เนินการจัดทําหลักสูตรการฝึ กอบรม
แพทย์ประจําบ้านและได้รับอนุมตั ิจากแพทยสภาให้เปิ ดเป็ นสถาบันอบรมร่ วมกันโดยจัดให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
ได้รับประสบการณ์จากทุกสถาบัน โดยแต่ละแห่งมีเวลาไม่ต่าํ กว่า 1 ใน 3 ของระยะเวลาของหลักสูตร
ตัวอย่าง คณะแพทยศาสตร์ ..........ร่ วมกับโรงพยาบาล.............จัดทําหลักสูตรการฝึ กอบรมฯสาขา................
และขออนุมตั ิเปิ ดเป็ นสถาบันร่ วมฝึ กอบรมโดยผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมได้รับประสบการณ์จากคณะแพทยศาสตร์
............เป็ นเวลา 2 ปี และจากโรงพยาบาล..............เป็ นเวลา 1 ปี เป็ นต้น
สถาบันฝึ กอบรมกิจกรรมเลือก ได้แก่ สถาบันฝึ กอบรมที่ได้รับความเห็นชอบจากราชวิทยาลัย/วิทยาลัย/
สมาคมวิชาชีพ โดยการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯสาขานั้นให้เป็ นสถาบันฝึ กอบรมที่จดั
ประสบการณ์เพิ่มเติมให้กบั ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมที่สนใจได้ในลักษณะของกิจกรรมเลือก (elective) โดยมีระยะเวลา
ไม่เกิน 3 เดือน
หลักสูตรอาจจัดให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมได้รับประสบการณ์เพิ่มเติมจากสถาบันฝึ กอบรมกิจกรรมเลือกได้
โดยจะต้องมีระยะเวลารวมกันตลอดหลักสูตรไม่เกินระยะเวลาที่ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยกําหนด
3.

การขออนุมตั ิเป็ นสถาบันฝึ กอบรม
คณะแพทยศาสตร์ /วิทยาลัยแพทยศาสตร์ /โรงพยาบาลใดที่มีความประสงค์จะเปิ ดเป็ นสถาบันฝึ กอบรมในอนุ
สาขากุมารเวชศาสตร์ การนอนหลับ ถ้าเป็ นการจัดการฝึ กอบรมที่มีหรื อไม่มีสถาบันฝึ กอบรมสมทบ ให้สถาบัน
ฝึ กอบรมหลักเป็ นผูด้ าํ เนินการจัดทําข้อมูล หากเป็ นการจัดการฝึ กอบรมในลักษณะที่มีสถาบันร่ วมฝึ กอบรมให้ทุก
สถาบันฝึ กอบรมร่ วมรับผิดชอบเป็ นผูด้ าํ เนินการจัดทําข้อมูล ตามเกณฑ์หลักสูตรการฝึ กอบรมที่ได้รับอนุมตั ิน้ นั
เสนอแพทยสภาเพื่อส่ งให้ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ประสานงานกับคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและ
สอบฯ ตรวจรับรองการเปิ ดสถาบันฝึ กอบรมและกําหนดศักยภาพของสถาบันฝึ กอบรมหลักและสถาบันสมทบ (ถ้ามี)
หรื อสถาบันร่ วมฝึ กอบรม ตามเกณฑ์หลักสูตรและจํานวนความต้องการของแพทย์เฉพาะทางสาขานั้น แล้วให้
นําเสนอราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยพิจารณาเสนอให้แพทยสภาอนุมตั ิต่อไป
4.

การติดตามกํากับดูแลสถาบันฝึ กอบรม
ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยจะติดตามกํากับดูแลสถาบันฝึ กอบรมหลัก สถาบันฝึ กอบรมสมทบ
สถาบันร่ วมฝึ กอบรมที่ได้รับอนุมตั ิให้เปิ ดการฝึ กอบรมเป็ นระยะๆ โดยการมอบหมายให้คณะอนุกรรมการฝึ กอบรม
และสอบฯ เป็ นผูด้ าํ เนินการตามแนวทางที่แพทยสภากําหนด และเสนอรายงานผ่านราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่ง
ประเทศไทยเพื่อเสนอให้แพทยสภารับทราบเป็ นระยะๆ
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หากคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ พบว่าสถาบันฝึ กอบรมหลักหรื อสถาบันร่ วมฝึ กอบรมใดไม่มี
ผูส้ มัครเข้ารับการฝึ กอบรมในหลักสูตรใดติดต่อกันเกิน 5 ปี ให้ “พัก” การประกาศรับสมัครแพทย์ประจําบ้านต่อยอด
สําหรับหลักสูตรนั้นของสถาบันฝึ กอบรมหลักหรื อสถาบันร่ วมฝึ กอบรมนั้นไว้ก่อน จนกว่าคณะกรรมการฝึ กอบรม
และสอบฯ จะได้ประเมินสถาบันฝึ กอบรมนั้นว่ายังมีความพร้อมในการฝึ กอบรมตามเกณฑ์ที่กาํ หนด
หากคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ พบว่าสถาบันฝึ กอบรมหลักหรื อสถาบันร่ วมฝึ กอบรมใดไม่มี
ผูส้ มัครเข้ารับการฝึ กอบรมในหลักสูตรใดติดต่อกันเกิน 10 ปี ให้ “ยกเลิก” การเป็ นสถาบันฝึ กอบรมของสถาบัน
ฝึ กอบรมหลักหรื อของสถาบันร่ วมฝึ กอบรมกลุ่มนั้น และให้ทาํ เรื่ องแจ้งราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
เสนอแพทยสภาเพื่ออนุมตั ิ หากสถาบันฝึ กอบรมมีความประสงค์จะขอเป็ นสถาบันฝึ กอบรมอีกให้ดาํ เนินการตาม
ข้อ 3
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รายนาม คณะอนุกรรมการจัดทําเกณฑ์ หลักสู ตรอบรมแพทย์ประจําบ้ านต่ อยอด
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ การนอนหลับ
ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่ งประเทศไทย
หลักสู ตร พ.ศ.2560
1. ศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรุ ณวรรณ พฤทธิพนั ธุ์
2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ทายาท ดีสุดจิต
3. รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงวนพร อนันตเสรี
4. รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุ ชาดา ศรี ทิพยวรรณ
5. อาจารย์นายแพทย์เฉลิมไทย เอกศิลป์
6. อาจารย์แพทย์หญิงลัลลิยา ธรรมประทานกุล
7. อาจารย์แพทย์หญิงมณฑิดา วีรวิกรม
8. อาจารย์แพทย์หญิงวรนาฎ รัตนากร
9. อาจารย์แพทย์หญิงอัญชนา ทองแย้ม
10. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรเดช คุปตานนท์
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