
 

 

 
หลกัสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านต่อยอด 

เพื อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม 
อนุสาขาสาขาโสตศอนาสิกวิทยาการนอนหลบั 

ราชวทิยาลยัโสตศอนาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย 
ฉบับปรับปรุงพ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑. ชื อหลกัสูตร 

(ภาษาไทย)   หลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดเพื$อวฒิุบตัรแสดงความรู้ความชาํนาญ 
ในการประกอบวชิาชีพเวชกรรมอนุสาขาโสตศอนาสิกวิทยาการนอนหลบั 

(ภาษาองักฤษ)   Fellowship Program Training in Sleep Otolaryngology   
 

๒. ชื อวุฒิบัตร 

ชื$อเตม็ 
(ภาษาไทย)  วฒิุบตัรเพื$อแสดงความรู้ความชาํนาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรมอนุสาขาโสตศอ

นาสิกวทิยาการนอนหลบั 
(ภาษาองักฤษ)  Diploma of the Thai Subspecialty Board of Sleep Otolaryngology 
ชื$อยอ่ 
(ภาษาไทย)  ว.ว. อนุสาขาโสตศอนาสิกวทิยาการนอนหลบั 
(ภาษาองักฤษ)  Dip, of the Thai Subspecialty Board of Sleep Otolaryngology   
 

๓. หน่วยงานที รับผดิชอบ 

 ราชวทิยาลยัโสตศอนาสิกแพทยแ์ห่งประเทศไทย 
 

๔. พนัธกจิของการฝึกอบรม/หลกัสูตร 

 จดัทาํหลกัสูตรฝึกอบรมแพทยผ์ูเ้ชี$ยวชาญอนุสาขาโสตศอนาสิกวทิยาการนอนหลบัที$มีความ
ทนัสมยัมีประสิทธิภาพสามารถพฒันาไปสู่ความเป็นผูเ้รียนรู้ต่อเนื$องตลอดชีวิตซึ$ งครอบคลุมถึงการวจิยั
สามารถการทาํงานเป็นทีมมีความสามารถในการสื$อสารมีมนุษยสัมพนัธ์ที$ดีมีพฤติกรรมที$เหมาะสมต่อ
เพื$อนร่วมงานทัUงในวชิาชีพของตนเองและวชิาชีพอื$นๆรวมทัUงผูป่้วยและญาติมีความเอืUออาทรและใส่ใจใน
ความปลอดภยัของผูป่้วยแกไ้ขปัญหาและส่งเสริมสุขภาพโดยยดึถือผูป่้วยเป็นศูนยก์ลางบนพืUนฐานของการ
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ดูแลแบบองคร์วมการเขา้ใจในระบบสุขภาพ โดยคาํนึงถึงความตอ้งการดา้นสุขภาพของชุมชนและสงัคม 
ระบบบริการสุขภาพ และรับผิดชอบทางสงัคมตามความเหมาะสมคาํนึงถึงความปลอดภยัของผูรั้บการฝึกอบรม 
ตลอดจนมีการประเมินและประกนัคุณภาพมาตรฐานการฝึกอบรมในทุกสถาบนัฝึกอบรมเป็นระยะๆ สมํ$าเสมอ  

 

๕. ผลลพัธ์ของการฝึกอบรม/หลกัสูตร 

  แพทยที์$จบการฝึกอบรมเป็นแพทยเ์ฉพาะทาง อนุสาขาสาขาโสตศอนาสิกวทิยาการนอนหลบัตอ้งมี
คุณสมบติัและความรู้ความสามารถขัUนตํ$าตามสมรรถนะหลกัทัUง๖ดา้น 

๑) การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient Care)  
ก. มีความรู้ความสามารถและทกัษะในการดูแลรักษาผูป่้วยที$มีการกรน โรคหยุดหายใจขณะ

หลบั และโรคจากการนอนหลบัผดิปกติ 
ข. มีความรู้ความสามารถและทกัษะในการผา่ตดั รวมถึงการเตรียมผูป่้วยใหพ้ร้อมเพื$อการผา่ตดั

และการดูแลผูป่้วยหลงัผา่ตดั 
ค. มีความรู้ความสามารถและทกัษะในการดูแลรักษาภาวะฉุกเฉินทางหูคอจมูก 
ง. มีความรู้ความสามารถและทกัษะในการดูแลรักษาผูป่้วยร่วมกบั สหสาขา หรือสหวชิาชีพ 

๒) ความรู้ความเชี ยวชาญและความสามารถในการนาไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วยและสังคมรอบด้าน 
(Medical Knowledge and Skills)  

ก. มีความรู้และความเขา้ใจเกี$ยวกบัวทิยาศาสตร์การแพทยพ์ืUนฐานที$เกี$ยวขอ้งกบัการกรน โรค
หยดุหายใจขณะหลบั และโรคจากการนอนหลบัผดิปกติ 

ข. มีความรู้ความเชี$ยวชาญและความสามารถเกี$ยวกบัโรคการใชเ้ครื$องมือเพื$อวนิิจฉยัรักษาและ
ฟืU นฟูรวมทัUงหตัถการที$เกี$ยวขอ้ง 

๓) การเรียนรู้จากการปฏิบัติและการพัฒนาตนเอง (Practice-based Learning and Improvement)  
ก. มีความสามารถในการดาํเนินการวิจยัทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข 

ข. มีความสามารถในการวพิากษบ์ทความและงานวจิยัทางการแพทย ์

ค. มีความรู้เกี$ยวกบัจริยธรรมการวจิยั 

ง. มีความสามารถในการเรียนรู้และเพิ$มประสบการณ์ไดด้ว้ยตนเองจากการปฏิบติั 

๔) ทักษะปฏิสัมพันธ์และการสื อสาร (Interpersonal and Communication Skills)  
ก. มีความสามารถและทกัษะในการสื$อสารใหข้อ้มูลแก่ผูป่้วยและญาติ 

ข. มีความสามารถและทกัษะในการนาํเสนอขอ้มูลผูป่้วยและอภิปรายปัญหา 
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ค. มีความสามารถและทกัษะในการถ่ายทอดความรู้และทกัษะใหแ้พทยน์กัศึกษาแพทยแ์ละ
บุคลากรทางการแพทย ์

ง. มีความสามารถและทกัษะในการใหค้าํปรึกษาและคาํแนะนาํแก่แพทยแ์ละบุคคลากรอื$น 
จ. มีความสามารถและทกัษะในการทาํงานเป็นทีมและมีมนุษยสัมพนัธ์ที$ดี 

๕) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  
ก. มีพฤติกรรมที$เหมาะสมต่อเพื$อร่วมงานทัUงในวชิาชีพของตนเองและวชิาชีพอื$นๆรวมทัUงผูป่้วย

และญาติ 
ข. มีความเอืUออาทรและใส่ใจในความปลอดภยัเพื$อการแกไ้ขปัญหาและการส่งเสริมสุขภาพโดย

ยดึถือผูป่้วยเป็นศูนยก์ลางบนพืUนฐานของการดูแลแบบองคร์วม 
ค. มีทกัษะดา้นที$ไม่ใช่เทคนิค (non-technical skills) และความสามารถในการบริหารจดัการ

สถานการณ์ที$เกิดขึUนจากการปฏิบติังาน 
ง. มีความสนใจใฝ่รู้และสามารถพฒันาไปสู่ความเป็นผูเ้รียนรู้ต่อเนื$องตลอดชีวิต (continuous 

professional development)  
จ. มีความรับผิดชอบต่องานที$ไดรั้บมอบหมาย 

ฉ. คาํนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม 
 

๖) การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based practice)  
ก. มีความรู้เกี$ยวกบัระบบสุขภาพของประเทศ 
ข. มีความรู้และมีส่วนร่วมในระบบพฒันาคุณภาพการดูแลรักษาผูป่้วย 
ค. มีความสามารถในการใชท้รัพยากรสุขภาพอยา่งเหมาะสม (cost consciousness medicine) 

และปรับเปลี$ยนการดูแลรักษาผูป่้วยใหเ้ขา้กบับริบทของการบริการสาธารณสุขตามมาตรฐานวชิาชีพ 
 
๖. แผนการฝึกอบรม/หลกัสูตร 
 
๖.๑วธีิการให้การฝึกอบรม 
 

๑). การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient Care)  
 ก. การดูแลผูป่้วยนอก 

- แพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดทุกชัUนปีตอ้งปฏิบติังานดูแลผูป่้วยนอกที$มีปัญหาการกรน โรคหยดุ
หายใจขณะหลบัและโรคจากการนอนหลบัผดิปกติอยา่งสมํ$าเสมออยา่งนอ้ยสัปดาห์ละ 2 วนัหากไม่ติด
กิจกรรมการเรียนอื$น 
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- แพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดตอ้งไดป้ฏิบติังานดูแลผูป่้วยในคลินิกเฉพาะโรคที$สาํคญัไดแ้ก่คลินิก
โรคเกี$ยวกบัการนอนหลบัของแผนก โสต ศอ นาสิก อายุรศาสตร์ ประสาทวทิยา จิตเวชศาสตร์ และกุมาร
เวชศาสตร์หรือสาขาที$เกี$ยวขอ้งอื$น ๆ 
 

ข. การดูแลผูป่้วยใน 
- แพทยป์ระจาํบา้นต่อยอด ตอ้งปฏิบติังานดูแลผูป่้วยในโดยมีการแบ่งภาระงานของแต่ละชัUนปี

ใหช้ดัเจนและเหมาะสม 

- แพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดตอ้งมีประสบการณ์ในการทาํหนา้ที$รับปรึกษาผูป่้วยต่างแผนกผูป่้วย
ฉุกเฉินหรือผูป่้วยในระยะวกิฤต 

- แพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดตอ้งมีประสบการณ์ร่วมกบัสหสาขาวชิาชีพ ในการวางแผนการรักษา 
ค. การดูแลผูป่้วยผา่ตดั 
- แพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดตอ้งมีหนา้ที$ในการเตรียมผูป่้วยในพร้อมที$จะรับการผา่ตดั 

- แพทยป์ระจาํบา้นต่อยอด ตอ้งมีหนา้ที$ผา่ตดัหรือช่วยผา่ตดัในหตัถการที$เหมาะสมกบัความรู้
ความสามารถ 

- แพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดตอ้งมีหนา้ที$ในการดูแลผูป่้วยหลงัผา่ตดั 
 

๒). ความรู้ความเชี#ยวชาญและความสามารถในการนําไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วยและสังคมรอบด้าน 

(Medical Knowledge and Skills)  

- แพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดชัUนปีที$๑ตอ้งเรียนความรู้พืUนฐานดา้นการนอนหลบัและโรคที$
เกี$ยวขอ้ง จากการบรรยายร่วม ๒ สัปดาห์ จากการตรวจการนอนหลบัและการแปลผล ๑๐ สัปดาห์  จาก
ความรู้ดา้นจิตเวชศาสตร์ ๓ สัปดาห์ ดา้นอายรุศาสตร์ระบบทางเดินหายใจ ๓ สัปดาห์ กุมารเวชศาสตร์
ทางเดินหายใจ ๒ สัปดาห์ อายรุศาสตร์ดา้นประสาทวทิยาและกุมารเวชศาสตร์ประสาทวทิยา ๓ สัปดาห์  

- แพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดปีที$๒ตอ้งเรียนรู้โรคที$ซบัซอ้นมากขึUนมีการนาํความรู้ทาง
วทิยาศาสตร์พืUนฐานมาประยุกตใ์ชก้บัทางคลินิกมากขึUนรวมทัUงความรู้รวบยอดของโรคต่างๆ 

- แพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดทุกชัUนปีตอ้งเขา้ร่วมในกิจกรรมทางวชิาการที$จดัใหมี้ขึUนอยา่ง
สมํ$าเสมอตลอดการฝึกอบรมเช่น grand round, interesting case, topic review, morbidity-mortality 
conference, journal club  

-แพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดทุกชัUนปีควรเขา้ร่วมในกิจกรรมวชิาการกบัสหสาขา สหวชิาชีพที$
เกี$ยวขอ้ง 

- แพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดปีที$๒เขา้ร่วมอภิปรายใน interuniversity conference  ตามที$กาํหนด 
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- แพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดทุกชัUนปีตอ้งไดรั้บการฝึกอบรมเกี$ยวกบัหตัถการการผา่ตดัและการใช้
เครื$องมือต่างๆที$ใชใ้นการวนิิจฉยัรักษาหรือฟืU นฟูผูป่้วย 

 
๓). การเรียนรู้จากการปฏิบัติและการพฒันาตนเอง (Practice-based Learning and 

Improvement)  
แพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดทุกชัUนปีตอ้ง 
- ทาํงานวจิยัอยา่งนอ้ย๑เรื$องโดยเป็นผูว้จิยัหลกัหรือผูว้ิจยัร่วม 

- ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมjournal clubและมีส่วนร่วมในการวพิากษบ์ทความหรืองานวจิยั 

- ไดเ้ขา้ร่วมอบรมเกี$ยวกบัจริยธรรมการวิจยั 

- มีประสบการณ์ในการทาํ mortality and morbidity conference  
 

๔). ทกัษะปฏิสัมพนัธ์และการสื#อสาร (Interpersonal and Communication Skills)  
แพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดทุกชัUนปีตอ้ง 
- เขา้ร่วมกิจกรรมที$ส่งเสริมทกัษะปฏิสัมพนัธ์และการสื$อสารและการพฒันาดา้นมนุษยสัมพนัธ์ 

- มีประสบการณ์การใหข้อ้มูลผูป่้วยเพื$อการตดัสินใจการรักษาการใหค้าํแนะนาํและคาํปรึกษา
เกี$ยวกบัสุขภาพ 

- มีประสบการณ์ในการสอนนิสิตหรือนกัศึกษาแพทยแ์ละแพทยป์ระจาํบา้นรุ่นนอ้ง 

- มีประสบการณ์ในการนาํเสนอขอ้มูลผูป่้วยและร่วมอภิปรายในงานสัมมนาทางวชิาการ 
 

๕). ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  
แพทยป์ระจาํบา้นทุกชัUนปีตอ้ง 
- เขา้ร่วมกิจกรรมการใหค้วามรู้ทางดา้นความเป็นมืออาชีพทางวชิาชีพแพทย ์

- เขา้ร่วมกิจกรรมที$ส่งเสริมใหมี้การเรียนรู้วธีิการนาํไปสู่ความเป็นผูเ้รียนรู้ต่อเนื$องตลอดชีวิต 

- ไดรั้บงานที$ตอ้งรับผิดชอบดว้ยตนเอง 
 

๖). การปฏิบัติงานให้เข้ากบัระบบ (System-based Practice)  
แพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดทุกชัUนปีควรจะมีประสบการณ์การเรียนรู้เกี$ยวกบั 

- ระบบสุขภาพของประเทศ 

- ระบบคุณภาพของโรงพยาบาล 

- การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดูแลรักษา 
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 -การบริหาร 
ทัUงนีUทางสถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งจดัสภาวะการทาํงานให้เหมาะสมไม่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ

ของผูรั้บการฝึกอบรม 
 

๖.๒เนื;อหาของการฝึกอบรม/หลกัสูตร 

๑). ความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์พืQนฐาน ด้านการนอนหลับและโรคจากการนอนหลับผิดปกติ 
ประยกุต์  และระบบที เกี ยวข้อง      (ภาคผนวกที ๑)  

๒). โรคหรือภาวะของผู้ป่วยแบ่งเป็น(ภาคผนวกที ๑)  
แพทยต์อ้งสามารถใหก้ารวินิจฉยัดูแลรักษาและฟืU นฟูหรือใหค้าํแนะนาํเพื$อส่งต่อได ้
ระดบัที$ ๑ โรคหรือภาวะที$พบบ่อย ซึ$ งแพทยป์ระจาํบา้นต่อยอด สามารถเรียนรู้ไดจ้ากผูป่้วย

โดยตรง 
ระดบัที$ ๒ โรคหรือภาวะที$พบนอ้ยกวา่ระดบัที$ ๑ และมีความสาํคญัซึ$ งแพทยป์ระจาํบา้นต่อยอด 

สามารถเรียนรู้จากผูป่้วยดว้ยการร่วมดูแลหรืออาจไม่ไดดู้แลโดยตรงเช่นการร่วมดูแลในหอผูป่้วย 
ระดบัที$ ๓ โรคหรือภาวะที$พบนอ้ยแต่มีความสาํคญัซึ$ งแพทยป์ระจาํบา้นต่อยอด สามารถเรียนรู้

ดว้ยตนเอง หรือฟังบรรยาย และสถานบนัฝึกอบรมควรจดัใหมี้การเรียนรู้อยา่งเพียงพอ 
๓).การตรวจพิเศษเฉพาะ(ภาคผนวกที ๑)  

ระดบัที$๑สามารถตรวจและแปลผลไดด้ว้ยตนเอง 
ระดบัที$๒สามารถส่งตรวจและแปลผลไดด้ว้ยตนเอง 
ระดบัที$๓สามารถส่งตรวจและนาํผลไปประยกุตใ์ชไ้ด ้

๔). หัตถการทางโสตศอนาสิกวิทยา(ภาคผนวกที ๑)  
ระดบัที$๑หตัถการที$แพทยป์ระจาํบา้นต่อยอด ต้องทาํได ้ดว้ยตนเอง 
ระดบัที$๒หตัถการที$แพทยป์ระจาํบา้นต่อยอด ควรทาํไดห้รือทาํไดภ้ายใตก้ารแนะนาํของ

ผูเ้ชี$ยวชาญ 
ระดบัที$๓หตัถการที$แพทยป์ระจาํบา้นต่อยอด อาจทาํไดห้รือสามารถช่วยผา่ตดัไดห้รือเคยได้

เห็นหรือสามารถบอกขอ้บ่งชีUขอ้หา้มภาวะแทรกซอ้นขอ้ดีขอ้เสียได ้

๕). การทาํวิจัย (ภาคผนวกที$ ๒)  
- แพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดตอ้งทาํงานวจิยัอยา่งนอ้ย ๑ เรื$อง ในระหวา่งการฝึกอบรม ๒ ปี โดยทาํ

หนา้ที$เป็นผูว้จิยัหลกัหรือเป็นผูว้จิยัร่วม  
- งานวจิยันัUนจะตอ้งดาํเนินการตามกระบวนการวิจยัที$ไดม้าตรฐานสากล (good clinical practice)  
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สถาบนัฝึกอบรมมีหนา้ที$ในการเตรียมความพร้อมให ้ ตัUงแต่การเตรียมโครงร่างการวิจยั การขอ
จริยธรรมฯ การขอทุน (ถา้มี) การเก็บขอ้มูล ไปจนสิUนสุดการทาํงานวจิยัและจดัทาํรายงานวจิยัเพื$อนาํส่งราช
วทิยาลยัฯ 
 

๖). การเรียนรู้ทางด้านบูรณาการ 
ก. ทักษะปฏิสัมพันธ์และการสื อสาร (Interpersonal and Communication Skills)  

๑. การสื$อสารและการสร้างความสัมพนัธ์ที$ดีระหวา่งแพทย,์ ผูร่้วมงาน, ผูป่้วยและญาติ 

๒. ปัจจยัที$ส่งเสริมความสัมพนัธ์ที$ดีระหวา่งแพทยแ์ละผูป่้วย 

๓. การดูแลผูป่้วยและญาติในวาระใกลเ้สียชีวติ 

๔. การบอกข่าวร้าย 

๕. การบริหารจดัการ difficult case  

๖. การตระหนกัรู้พืUนฐานความเชื$อทางสุขภาพที$ต่างกนั 
ข. ความเป็นมืออาชีพ 

๑. การบริบาลโดยมีผูป่้วยเป็นศูนยก์ลาง patient-centered care  
- การยดึถือประโยชน์และความปลอดภยัของผูป่้วยเป็นหลกั 

- สิทธิผูป่้วย 
๒. พฤตินิสัย 
- ความรับผิดชอบความตรงต่อเวลาความซื$อสัตยแ์ละมีวนิยั 

- การแต่งกายใหเ้หมาะสมกบักาลเทศะ 

- การดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง 
๓. จริยธรรมการแพทย ์
- การขอความยนิยอมจากผูป่้วยในการดูแลรักษาและหตัถการ 

- การรักษาความลบัและการเปิดเผยขอ้มูลผูป่้วย 

- การออกใบรับรองแพทย ์
- การรักษาที$ไร้ประโยชน์หรือเป็นอนัตราย 
- การประเมินขีดความสามารถและยอมรับขอ้ผดิพลาดของตนเอง 

- การรับของสมนาคุณหรือผลประโยชน์ส่วนตวั 

- ประโยชน์ทบัซ้อนทางธุรกิจ 

- ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งแพทยด์ว้ยกนัเองในหนา้ที$ 
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๔. การเรียนรู้อยา่งต่อเนื$องตลอดชีวติ 
- การสืบคน้ขอ้มูลเพื$อใหไ้ดข้อ้มูลเชิงประจกัษ ์

- การวเิคราะห์และวจิารณ์บทความทางวชิาการ 

- การเลือกใชข้อ้มูลที$มีคุณภาพ 

- การประยกุตใ์ชข้อ้มูลในการดูแลรักษาผูป่้วย 

- การใช ้electronic databases และการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเรียนรู้ 

- การถ่ายทอดความรู้แก่แพทยบุ์คลากรทางการแพทยนิ์สิตนกัศึกษาผูป่้วยและญาติ 
 

ค. การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ 
- ความรู้เกี$ยวกบัระบบสุขภาพและการพฒันาสาธารณสุขของชาติ 

- ความรู้เกี$ยวกบัระบบประกนัสุขภาพเช่นระบบประกนัสุขภาพระบบประกนัสังคมระบบ
สวสัดิการการรักษาพยาบาลของขา้ราชการ 

- ความรู้เกี$ยวกบัการประกนัคุณภาพและกระบวนการ hospital accreditation การประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดูแลรักษาไดแ้ก่ 

- การดูแลรักษาผูป่้วยแบบทีมสหสาขา สหวชิาชีพ 

- การใชย้าและทรัพยากรอยา่งสมเหตุผล 

- การบนัทึกเวชระเบียนครบถว้นถูกตอ้ง 

- การสร้าง Clinical Practice Guideline (CPG)  

- การป้องกนัและควบคุมการติดเชืUอในโรงพยาบาล 

- การเสริมสร้างสุขภาพและการป้องกนัโรค 

- การประเมินความพอใจของผูป่้วย 

- ความรู้เกี$ยวกบั cost consciousness medicine เช่นนโยบายการใชย้าระดบัชาติบญัชียาหลกั
แห่งชาติการใชย้าและทรัพยากรอยา่งสมเหตุผลเป็นตน้ 

- ความรู้เกี$ยวกบักฎหมายทางการแพทยแ์ละกฎหมายที$เกี$ยวขอ้งกบัการประกอบวชิาชีพ 
 

ง. การพัฒนาตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบัติ 
- ระเบียบวธีิวจิยั 

- สถิติพืUนฐานสาหรับงานวจิยัทางการแพทย ์

- วธีิการเขียนโครงร่างวิจยั 

- จริยธรรมการวิจยั 
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- วธีิการเขียน manuscript  
 
๖.๓จํานวนปีของการฝึกอบรม๒ปี 
 
๖.๔การบริหารการจัดการฝึกอบรม 

 
 สถาบนัฝึกอบรมตอ้งมีคณะกรรมการซึ$งมีหนา้ที$รับผดิชอบและอาํนาจในการจดัการการ
ประสานงานการบริหารและการประเมินผลสาหรับแต่ละขัUนตอนของการฝึกอบรมรวมถึงการใหผู้มี้ส่วนได้
ส่วนเสียที$เหมาะสมมีส่วนร่วมในการวางแผนการฝึกอบรมประธานแผนการฝึกอบรมหรือหลกัสูตรตอ้งมี
ประสบการณ์ในการปฏิบติังานในสาขานัUนมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่๕ปีและไดรั้บการรับรองจากราชวทิยาลยัฯ 
 
๖.๕สภาวะการปฏิบัติงาน 

สถาบนัฯตอ้งจดัสภาวะการปฏิบติังานดงัต่อไปนีU  
- ใหแ้พทยป์ระจาํบา้นต่อยอดเขา้ร่วมกิจกรรมวชิาการรวมถึงการปฏิบติังานนอกเวลาราชการที$

เกี$ยวขอ้งกบัการฝึกอบรมระบุกฎเกณฑแ์ละประกาศใหช้ดัเจนเรื$องเงื$อนไขงานบริการและความรับผดิชอบ
ของแพทยป์ระจาํบา้น 

- มีการกาํหนดการฝึกอบรมทดแทนในกรณีที$แพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดมีการลาพกัเช่นการลาคลอด
บุตรการเจบ็ป่วยการเกณฑท์หารการถูกเรียกฝึกกาลงัสาํรองการศึกษาดูงานนอกแผนการฝึกอบรมหรือ
หลกัสูตรเป็นตน้ 

- จดัใหมี้ค่าตอบแทนแก่แพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดอยา่งเหมาะสมกบัตาํแหน่งและงานที$ไดรั้บ
มอบหมาย 

- ควรมีการระบุชั$วโมงการทาํงานที$เหมาะสม 
 

๖.๖การวดัและประเมินผล 

การวดัและประเมินผลแพทยป์ระจาํบา้นประกอบดว้ย 

๖.๖.๑การวดัและประเมินผลระหว่างการฝึกอบรมและการเลื อนชั;นปี 
การประเมินระหว่างการฝึกอบรม 
สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งจดัใหมี้การประเมินแพทยป์ระจาํบา้นระหวา่งการฝึกอบรมครอบคลุม

ผลลพัธ์การฝึกอบรมทัUง๖ดา้นดงันีU  
มิติที$๑สมรรถนะการดูแลรักษาผูป่้วย 
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มิติที$๒ความรู้ความเชี$ยวชาญและความสามารถในการนาไปใชแ้กปั้ญหาของผูป่้วย 
และสังคมรอบดา้น 
มิติที$๓การพฒันาตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบติั 
มิติที$๔ทกัษะปฏิสัมพนัธ์และการสื$อสาร 
มิติที$๕ความเป็นมืออาชีพ 
มิติที$๖การปฏิบติังานให้เขา้กบัระบบ 

 สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งมีการประเมินentrustable professional activity ตามหวัขอ้ที$ราชวทิยาลยัฯ
กาํหนดและมีการกาํหนด milestones ของแต่ละช่วงการฝึกอบรมใหส้อดคลอ้งกบัที$ราชวทิยาลยัฯกาํหนด
(ภาคผนวกที ๓)  

การบันทกึข้อมูลการประเมินแพทย์ประจําบ้านทาํโดย 
 สถาบนัฝึกอบรมตอ้งมีการบนัทึกขอ้มูลของการประเมินในมิติต่างๆตามผลลพัธ์การฝีกอบรมและ
จดัเก็บไวอ้ยา่งเป็นระเบียนและสามารถเรียกตรวจสอบได ้

แพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดตอ้งทาํการบนัทึกขอ้มูลการทาํหตัถการลงใน  log book  
ผลการประเมินนาํไปใชใ้นกรณีต่อไปนีU  
๑. เพื$อเลื$อนระดบัชัUนปี 

๒. เพื$อใชพ้ิจารณาคุณสมบติัผูเ้ขา้สอบเพื$อวฒิุบตัรฯ 
สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งมีการประเมินระหวา่งการฝึกอบรมอยา่งสมํ$าเสมอและมีการแจง้ผลการประเมินให้
แพทยป์ระจาํบา้นรับทราบเพื$อจะไดมี้ส่วนร่วมกนัในการพฒันาสมรรถนะหลกัทัUง๖ดา้นของแพทยป์ระจาํ
บา้นใหไ้ดผ้ลสมบูรณ์ขึUน 

สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งกาํหนดเกณฑก์ารเลื$อนชัUนปีใหช้ดัเจนและครอบคลุมผลลพัธ์การฝึกบอรม
ทัUง๖ดา้นมีการกาํหนดแนวทางปฏิบติัสาํหรับผูที้$ไม่ผา่นการประเมินและเกณฑก์ารให้ออกจากการฝึกอบรม
รวมถึงขัUนตอนในการดาํเนินการตลอดจนดาํเนินการใหมี้กลไกต่อการอุทธรณ์การประเมินผลของผูเ้ขา้รับ
การฝึกอบรม 

 
๖.๖.๒การวดัและประเมินผลเพื อวุฒิบัตรฯ 

๖.๖.๒.๑การสอบเพื อวุฒิบัตรฯ 

๑) คุณสมบัติของผู้ เข้าสอบ  
 ก) แพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดอนุสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยาการนอนหลบัที$ไดรั้บการฝึกอบรมจากสถาบนั
ฝึกอบรมครบตามหลกัสูตรที$กาํหนด และสถาบนัฝึกอบรมเห็นสมควรใหเ้ขา้สอบเพื$อวฒิุบตัร ได ้
                   ข) มีผลงานวจิยัที$เสร็จสมบูรณ์อยา่งนอ้ย1 เรื$อง 
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๒) วิธีการสอบ  ประกอบดว้ย 
ก) สอบขอ้เขียน  
  ข) สอบปากเปล่า 
ค) การประเมินงานวิจยั 
เกณฑก์ารพิจารณาตดัสินผลการประเมินใหอิ้งตามเกณฑ์ที$คณะกรรมการฝึกอบรมและสอบเพื$อวฒิุบตัรฯ 
กาํหนด ซึ$ งจะประกาศใหท้ราบก่อนวนัสอบอยา่งนอ้ย ๖ เดือน 
 
  
๕) เอกสารประกอบ 

๑. เอกสารรับรองจากสถาบนัฝีกอบรมหรือสถานที$ปฏิบติังานวา่เป็นผูที้$มีคุณสมบติัครบ
ผา่นเกณฑต์ามผลลพัธ์การฝึกอบรมทัUง๖ดา้น 

๒. บทความงานวจิยัในรูปแบบของงานวจิยัฉบบัสมบูรณ์และรูปแบบพร้อมส่งตีพิมพ ์
(manuscript) อยา่งละ๑ชุดและเอกสารรับรองจากสถาบนัฝึกอบรมหรือสถานที$ปฏิบติังาน 

๓. เอกสารรับรองจากสถาบนัฝึกอบรมหรือสถานที$ปฏิบติังานวา่ไดท้าํหตัถการครบตาม
เกณฑที์$กาํหนด 
 

๖.๖.๒.๒การสอบเพื ออนุมัติบัตรฯ 

๑) คุณสมบัติของผู้ เข้าสอบ  
  ก) แพทยที์$ไดรั้บวฒิุบตัร/หนงัสืออนุมติั อนุสาขาโสต ศอ นาสิกวทิยาการนอนหลบั หรือ 
เวชศาสตร์การนอนหลบั (sleep medicine) จากต่างประเทศที$แพทยสภารับรอง หรือ      
                    ข) โสต ศอ นาสิกแพทย ์ที$ไดรั้บประกาศนียบตัรดา้นการนอนหลบั จากสถาบนัฝึกอบรมที$ราช
วทิยาลยัโสต ศอ นาสิกแพทยแ์ห่งประเทศไทยใหก้ารรับรอง และยงัปฏิบติังานในดา้นนีU ต่ออีกอยา่งนอ้ย ๑ ปี   
หรือ  
ค) โสต ศอ นาสิกแพทยที์$ไดรั้บวุฒิบตัรหรือหนงัสืออนุมติัจากแพทยสภา และผา่นการปฏิบติังานดา้นโสต 
ศอ นาสิกวทิยาการนอนหลบั มาแลว้อยา่งนอ้ย 10 ปี ในโรงพยาบาลที$มีการปฏิบติังานดา้นโสต ศอ นาสิก
วทิยาการนอนหลบั ตามเกณฑม์าตรฐานที$ราชวทิยาลยัโสต ศอ นาสิกแพทยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด  หรือ 
  ง) โสต ศอ นาสิกแพทยที์$ไดรั้บวุฒิบตัร/หนงัสืออนุมติัจากแพทยสภามาแลว้ และผา่นการ
ปฏิบติังานดา้นโสต ศอ นาสิกวทิยาการนอนหลบั มาแลว้อยา่งนอ้ย ๕ ปี ในสถาบนัฝึกอบรมแพทยป์ระจาํ
บา้นต่อยอดอนุสาขาโสต ศอ นาสิกวทิยาการนอนหลบั ตามเกณฑม์าตรฐานที$ราชวิทยาลยัโสต ศอ นาสิก
แพทยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด 
 จ) มีคะแนนการศึกษาต่อเนื$องของแพทยอ์ยา่งนอ้ย ๑๐๐ คะแนน ในช่วง ๕ ปี  
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 ฉ) มีงานวจิยัดา้นโสต ศอ นาสิกวทิยาการนอนหลบัที$มีมาตรฐาน ซึ$ งไดรั้บการตีพิมพแ์ลว้ 
หรือ กาํลงัรอการตีพิมพ ์ในวารสารทางวชิาการระดบัชาติ หรือ ระดบันานาชาติ ๑ เรื$อง  
 ช) มีหลกัฐานวา่ ไดป้ฏิบติังานดา้นโสต ศอ นาสิกวทิยาการนอนหลบัในคลินิกเฉพาะโรคดา้นการ
นอนหลบัอยา่งสมบูรณ์จริง โดยแสดงจาํนวนผูป่้วยที$ไดรั้บการตรวจ sleep test และงานผา่ตดัทัUงหมดที$
เกี$ยวขอ้ง โดยไดรั้บการรับรองจากหวัหนา้ส่วนงาน 
ซ) มีหนงัสือรับรองวา่ มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่ผิดจริยธรรมแห่งวชิาชีพ และผดิระเบียบขอ้บงัคบัของ
ราชวทิยาลยัโสต ศอ นาสิกแพทยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 ๒) วธีิการสอบและการตดัสิน 
                         เช่นเดียวกบัการสอบวฒิุบตัร 
 
หมายเหตุ:    แพทยที์$ไดรั้บวฒิุบตัรหรือหนงัสืออนุมติั อนุสาขาโสต ศอ นาสิกวทิยาการนอนหลบั หรือ                     
เวชศาสตร์การนอนหลบัจากต่างประเทศที$แพทยสภารับรอง อาจจะไม่ตอ้งสอบขอ้เขียนก็ได ้ ทัUงนีU ขึUนกบัมติ
ของอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบอนุสาขาโสต ศอ นาสิกวทิยาการนอนหลบั และไดรั้บการอนุมติัจากราช
วทิยาลยัโสต ศอ นาสิกแพทยแ์ห่งประเทศไทย   
 
๗.การรับและคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 
              ๗.๑ คุณสมบติัของผูส้มคัรเขา้รับการฝึกอบรมตอ้งเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพเวชกรรมตาม
พระราชบญัญติัวชิาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ โดย 
 ๑.แพทยที$ไดรั้บหนงัสืออนุมติั หรือวุฒิบตัรฯ สาขาโสต ศอ นาสิกวทิยา ของแพทยสภา  หรือ 
 ๒. แพทยป์ระจาํบา้นปีสุดทา้ยในสาขาโสต ศอ นาสิกวทิยา ในสถาบนัที$แพทยสภารับรองครบถว้น
ตามหลกัสูตรของแพทยสภา และกาํลงัรอสอบวฒิุบตัรฯ สาขาโสต   ศอ นาสิกวทิยา อยู ่หรือ 
 ๓. แพทยผ์ูที้$มีสิทธิสอบเพื$อหนงัสืออนุมติั หรือวฒิุบตัรฯ สาขาโสต ศอ นาสิกวทิยาในปีการศึกษา
นัUน 

              ๗.๒จาํนวนผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม 

               ราชวทิยาลยัโสต ศอ นาสิกแพทยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนดใหส้ถาบนัที$จะทาํการฝึกอบรมแพทย์
ประจาํบา้นต่อยอดอนุสาขาโสต ศอ นาสิกวทิยาการนอนหลบั ตอ้งเป็นสถาบนัที$มีการฝึกอบรมแพทย ์                     
ประจาํบา้นสาขาโสต ศอ นาสิกวทิยาอยูแ่ลว้ และสามารถรับผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมไดใ้นสัดส่วน อาจารย ์
งานบริการ และหตัถการ ตามตารางดงันีU  
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 ข้อมูลตามเกณฑ์เฉพาะที กาํหนดไว้ในเกณฑ์

หลกัสูตร 

ศักยภาพ (รับแพทย์ประจาํบ้านได้ระดบัปีละ) 1 2 3 4 5 

จาํนวนอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม (คน) 2 3 4 5 6 

ผูป่้วยนอกโสต ศอ นาสิกวทิยาการนอนหลบั/  ปี 250 350 450 550 650 

ผูป่้วยในโสต ศอ นาสิกวทิยาการนอนหลบั /  ปี 25 35 45 55 65 

ผูป่้วยที$เขา้รับการตรวจและสั$งรักษา Polysomnography, CPAP ฯลฯ / ปี 50 75 100 150 200 

ผูป่้วยผา่ตดัโสต ศอ นาสิกวทิยาการนอนหลบั /  ปี 50 75 100 150 200 

๗.๓ การคดัเลือกผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม  

  สถาบนัฯ จะตอ้งมีการแต่งตัUงคณะกรรมการฯ คดัเลือกผูเ้ขา้ฝึกอบรม และกาํหนด
เกณฑก์ารคดัเลือกผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมที$ชดัเจน มีความเสมอภาค โปร่งใส และตรวจสอบไดต้ลอดจน
ดาํเนินการใหมี้กลไกต่อการอุทธรณ์การคดัเลือกผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม 
 

๘. อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม  

  ราชวทิยาลยัโสต ศอ นาสิกแพทยแ์ห่งประเทศไทย กาํหนดวา่อาจารยใ์นสถาบนัที$เปิดการ
ฝึกอบรมอนุสาขาโสต ศอ นาสิกวทิยาการนอนหลบัจะตอ้งมีลกัษณะดงันีU  

  ๑) คุณสมบัติของอาจารย์ 

 ก) เป็นผูป้ระกอบวชิาชีพเวชกรรมตามพระราชบญัญติัวชิาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 และไดรั้บ
วฒิุบตัร หรือหนงัสืออนุมติัจากแพทยสภา ในอนุสาขาโสต ศอ นาสิกวทิยาการนอนหลบั  
 ข) อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบการฝึกอบรมของสถาบนัฝึกอบรม จะตอ้งเป็นอาจารยต์ามขอ้ ก)และ
ปฏิบติังานดา้นนีU  มาเป็นเวลาอยา่งนอ้ย ๕ ปี  

๒)จาํนวนอาจารย์ 

 ในการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดอนุสาขาโสต ศอ นาสิกวทิยาการนอนหลบั ชัUนปีละ 1 คน 
สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งจดัใหมี้อาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมแบบเตม็เวลาอยา่งนอ้ย ๒ คน และเมื$อจะรับแพทย์
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ประจาํบา้นต่อยอดเพิ$มขึUนอีกชัUนปีละ ๑ คน จะตอ้งมีอาจารยเ์พิ$มขึUนอีก 1 คนเป็นสัดส่วนกนัไป และหากมี
อาจารยผ์ูฝึ้กอบรมแบบเตม็เวลาไม่เพียงพอ อาจจดัใหมี้อาจารยผ์ูฝึ้กอบรมแบบไม่เตม็เวลาไดไ้ม่เกินร้อยละ 
๕๐ ของจาํนวนอาจารยท์ัUงหมด และภาระงานของอาจารยผ์ูฝึ้กอบรมแบบไม่เตม็เวลาทัUงหมดเมื$อรวมกนัแลว้
จะตอ้งไม่นอ้ยกวา่ภาระงานของอาจารยผ์ูฝึ้กอบรมแบบเต็มเวลาที$ขาดไป 
                    สถาบนัฯ ตอ้งกาํหนดและดาํเนินนโยบายการสรรหาและคดัเลือกอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมให้
สอดคลอ้งกบัพนัธกิจของแผนการฝึกอบรมหรือหลกัสูตร ระบุคุณสมบติัของอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมที$
ชดัเจน โดยครอบคลุมความชาํนาญที$ตอ้งการ ไดแ้ก่ คุณสมบติัทางวชิาการ ความเป็นครู และความชาํนาญ
ทางคลินิก  
                  สถาบนัฯ ตอ้งระบุหนา้ที$ความรับผิดชอบ ภาระงานของอาจารย ์ และสมดุลระหวา่งงานดา้น
การศึกษา การวจิยั อาจารยต่์อผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมใหเ้ป็นไปตามเกณฑที์$แพทยสภากาํหนดไว ้ อาจารย์
จะตอ้งมีเวลาเพียงพอสาํหรับการใหก้ารฝึกอบรม ใหค้าํปรึกษา และกาํกบัดูแล นอกจากนัUนอาจารยย์งัตอ้งมี
การพฒันาตนเองอยา่งต่อเนื$องทัUงทางดา้นการแพทยแ์ละดา้นแพทยศาสตรศึกษา สถาบนัฯ ตอ้งจดัใหมี้การ
พฒันาอาจารยอ์ยา่งเป็นระบบ และมีการประเมินอาจารยเ์ป็นระยะ  
                  ในกรณีที$สัดส่วนของอาจารยต่์อผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมลดลงกวา่ที$ไดรั้บอนุมติัไว ้ สถาบนัควร
พิจารณาลดจานวนผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมลงตามความเหมาะสมเพื$อคงคุณภาพการฝึกอบรมไว ้ 

๙. ทรัพยากรทางการศึกษา  

          สถาบนัฯ ตอ้งกาํหนดและดาํเนินนโยบายเกี$ยวกบัทรัพยากรการศึกษาใหค้รอบคลุมประเด็นต่อไปนีU   

- สถานที$และโอกาสในการเรียนรู้ทัUงภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั การเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลทางวชิาการที$
ทนัสมยั สามารถใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื$อสารไดอ้ยา่งเพียงพอ มีอุปกรณ์สาหรับฝึกอบรม
ภาคปฏิบติัและมีสิ$งแวดลอ้มทางการศึกษาที$ปลอดภยั  

- การคดัเลือกและรับรองการเป็นสถานที$สาหรับการฝึกอบรม จาํนวนผูป่้วยเพียงพอและชนิดของ
ผูป่้วยหลากหลายสอดคลอ้งกบัผลลพัธ์ของการเรียนรู้ที$คาดหวงั ทัUงผูป่้วยนอกและผูป่้วยผา่ตดั ผูป่้วยนอก
เวลาราชการและผูป่้วยวกิฤต การเขา้ถึงสิ$งอาํนวยความสะดวกทางคลินิกและการเรียนภาคปฏิบติัที$พอเพียง
สาํหรับสนบัสนุนการเรียนรู้  

- สื$ออิเล็กทรอนิกส์สาํหรับการเรียนรู้ที$ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมสามารถเขา้ถึงได ้ มีการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื$อสารใหเ้ป็นส่วนหนึ$งของการฝึกอบรมอยา่งมีประสิทธิภาพและถูกหลกัจริยธรรม  

- การจดัประสบการณ์ในการปฏิบติังานเป็นทีมร่วมกบัผูร่้วมงานและบุคลากรวชิาชีพอื$น  
- ความรู้และการประยกุตค์วามรู้พืUนฐานและกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ในสาขาวชิาที$ฝึกอบรม มี

การบูรณาการ และสมดุลระหวา่งการฝึกอบรมกบัการวิจยัอยา่งเพียงพอ  



15 

 

 

- การนาํความเชี$ยวชาญทางแพทยศาสตรศึกษามาใชใ้นการจดัทาํแผนการฝึกอบรม การดาํเนินการ
ฝึกอบรม การประเมินการฝึกอบรม  

- การฝึกอบรมในสถาบนัอื$น ทัUงในและนอกประเทศตามที$ระบุไวใ้นหลกัสูตร ตลอดจนระบบการ
โอนผลการฝึกอบรม  

๑๐. การประเมินแผนการฝึกอบรม/หลกัสูตร  

สถาบนัฯ ตอ้งกาํกบัดูแลการฝึกอบรมให้เป็นไปตามแผนการฝึกอบรม/หลกัสูตรเป็นประจาํ มีกลไก
สาํหรับการประเมินหลกัสูตรและนาํไปใชจ้ริง การประเมินแผนการฝึกอบรม/หลกัสูตร ตอ้งครอบคลุม  

- พนัธกิจของแผนการฝึกอบรมหรือหลกัสูตร  
- ผลลพัธ์การเรียนรู้ที$พึงประสงค ์ 
- แผนการฝึกอบรม  
- ขัUนตอนการดาํเนินงานของแผนการฝึกอบรม  
- การวดัและประเมินผล  
- พฒันาการของผูรั้บการฝึกอบรม  
- ทรัพยากรทางการศึกษา  
- คุณสมบติัของอาจารยผ์ูใ้ห้การฝึกอบรม  
- ความสัมพนัธ์ระหวา่งนโยบายการรับสมคัรผูรั้บการฝึกอบรมและความตอ้งการของระบบสุขภาพ  
- สถาบนัฯ ร่วม  
- ขอ้ควรปรับปรุง  

          สถาบนัฝึกอบรมตอ้งแสวงหาขอ้มูลป้อนกลบัเกี$ยวกบัการฝึกอบรมหรือหลกัสูตร จากผูใ้หก้าร
ฝึกอบรม ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม นายจา้งหรือผูใ้ชบ้ณัฑิต และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียหลกั รวมถึงการใชข้อ้มูล
ป้อนกลบัเกี$ยวกบัความสามารถในการปฏิบติังานของแพทยผ์ูส้าํเร็จการฝึกอบรม ในการประเมินการ
ฝึกอบรมหรือหลกัสูตร  

๑๑. การทบทวน การพฒันาหลกัสูตรการฝึกอบรม  

          สถาบนัฝึกอบรมตอ้งจดัใหมี้การทบทวนและพฒันาคุณภาพของหลกัสูตรฝึกอบรมเป็นระยะๆ หรือ
อยา่งนอ้ยทุก ๕ ปี ปรับปรุงกระบวนการ โครงสร้าง เนืUอหา ผลลพัธ์ และสมรรถนะของผูส้าํเร็จการ
ฝึกอบรม รวมถึงการวดัและการประเมินผล และสภาพแวดลอ้มในการฝึกอบรม ใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ 
ปรับปรุงแกข้อ้บกพร่องที$ตรวจพบ มีขอ้มูลอา้งอิง และแจง้ผลการทบทวน และพฒันาใหแ้พทยสภารับทราบ  
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ราชวทิยาลยัโสต ศอ นาสิกแพทยแ์ห่งประเทศไทย เป็นผูรั้บผดิชอบดูแลการฝึกอบรม และทบทวน/ 
พฒันาหลกัสูตรการฝึกอบรมเป็นระยะ ๆ หรืออยา่งนอ้ยทุก ๕ ปี และแจง้ผลการทบทวนการพฒันาให้แพทย
สภารับทราบ  
 

๑๒. ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ  

สถาบนัฝึกอบรมตอ้งบริหารจดัการหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบักฎระเบียบที$กาํหนดไวใ้นดา้นต่างๆ 
ไดแ้ก่ การรับสมคัรผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม (เกณฑก์ารคดัเลือกและจาํนวนที$รับ) กระบวนการฝึกอบรม การวดั
และประเมินผล และผลลพัธ์ของการฝึกอบรมที$พึงประสงคไ์ด ้ดาํเนินการใหมี้กลไกต่อการอุทธรณ์การ
คดัเลือกผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมการวดัการประเมินผล  การออกเอกสารที$แสดงถึงการสาํเร็จการฝึกอบรมใน
แต่ละระดบั หรือหลกัฐานอยา่งเป็นทางการอื$นๆ ที$สามารถใชเ้ป็นหลกัฐานแสดงการผา่นการฝึกอบรมใน
ระดบันัUนไดท้ัUงในประเทศและต่างประเทศ  
สถาบนัตอ้งกาํหนดหนา้ที$รับผดิชอบและอาํนาจในการบริหารจดัการงบประมาณของแผนการฝึกอบรม/ 
หลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัความจาํเป็นดา้นการฝึกอบรม  
สถาบนัตอ้งมีบุคลากรที$ปฏิบติังานและมีความเชี$ยวชาญที$เหมาะสม เพื$อสนบัสนุนการดาํนินการของการ
ฝึกอบรมและกิจกรรมอื$นๆที$เกี$ยวขอ้ง การบริหารจดัการที$ดีและใชท้รัพยากรไดอ้ยา่งเหมาะสม  
สถาบนั ตอ้งจดัใหมี้ให้มีจาํนวนสาขาความเชี$ยวชาญทางการแพทยแ์ละหน่วยงานสนบัสนุนดา้นอื$นๆที$
เกี$ยวขอ้งครบถว้น สอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัและประกาศของแพทยสภาในการเปิดการฝึกอบรม  

๑๓. การประกันคุณภาพการฝึกอบรม  
ราชวทิยาลยัโสต ศอ นาสิกแพทยแ์ห่งประเทศไทย กาํหนดใหส้ถาบนัฝึกอบรมที$จะไดรั้บการอนุมติั

ใหจ้ดัการฝึกอบรม จะตอ้งผา่นการประเมินความพร้อมในการเป็นสถาบนัฝึกอบรม และสถาบนัฝึกอบรม
จะตอ้งจดัใหมี้การประกนัคุณภาพการฝึกอบรมอยา่งต่อเนื$องดงันีU   

๑๓.๑ การประกนัคุณภาพการฝึกอบรมภายในสถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งจดัใหมี้ระบบและกลไกการ
ประกนัคุณภาพการฝึกอบรมภายใน อยา่งนอ้ยทุก ๒ ปี  

๑๓.๒ การประกนัคุณภาพการฝึกอบรมภายนอก สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งไดรั้บการประเมินคุณภาพ
จากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมฯ อยา่งนอ้ยทุก ๕ ปี 

การวดัและการประเมินผลและสภาพแวดลอ้มในการฝึกอบรมใหท้นัสมยัอยูเ่สมอปรับปรุงแก้
ขอ้บกพร่องที$ตรวจพบมีขอ้มูลอา้งอิงและแจง้ผลการทบทวนและพฒันาใหแ้พทยสภารับทราบ 

ราชวทิยาลยัโสตศอนาสิกแพทยแ์ห่งประเทศไทยเป็นผูรั้บผดิชอบดูแลการฝึกอบรมและทบทวน/ 
พฒันาหลกัสูตรการฝึกอบรมเป็นระยะๆหรืออยา่งนอ้ยทุก๕ปีและแจง้ผลการทบทวน/ พฒันาใหแ้พทยสภา
รับทราบ 
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ภาคผนวก ๑ 

                                                          เนื;อหาของการฝึกอบรม/หลกัสูตร  

๑). ความรู้วทิยาศาสตร์การแพทย์พื;นฐาน ดา้นการนอนหลบัและโรคจากการนอนหลบัผดิปกติประยกุต ์ 

และระบบที$เกี$ยวขอ้ง  

๑. Basic science of sleep 

๒. Sleep-dream-wake mechanism 

๓. Neurophysiology 

๔. Chronobiology 

๕. Sleep at different ages/stages of human life 

๖. Effects of sleep deprivation  

๗. Sleep behaviors and cognition 

๘. Snoring and sleep disorder  

๙. Anatomy of upper airway  

๑๐.Organ system physiology in sleep 

๑๑. Neurological  physiology in sleep 

๑๒. Respiratory  physiology in sleep 

๑๓. Electroencephalography (EEG) 

๑๔. Basic sleep EEG  

๑๕. Common abnormal EEG 

๑๖. Sleep evaluation, sleep history and physical examination 

๑๗. Basic sleep-wake pharmacology 

๑๘. Drugs/agents affecting sleep and wakefulness 
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๑๙. Respiratory care and respiratory support 

๒๐. Continuous positive airway pressure 

๒๑. Non-invasive ventilation  

๒๒. Medical law and ethic in clinical practice 

๒). โรคหรือภาวะของผู้ป่วย โดยที$แพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดตอ้งสามารใหก้าร วนิิจฉยั ดูแลรักษา และฟืU นฟู 

หรือให้คาํแนะนาํเพื$อส่งต่อในโรคหรือภาวะจากนอนหลบัผดิปกติ แบ่งเป็น 

ระดบัที$ ๑ โรคหรือภาวะที$พบบ่อย ซึ$ งแพทยป์ระจาํบา้นต่อยอด สามารถเรียนรู้ไดจ้ากผูป่้วยโดยตรง 

Symptoms & signs Snoring 
Sleep apnea 
Chocking 
Enuresis 
Dry throat 
Asphyxia 
Hypoxemia 
Stridor 
Insomnia 
Parasomnia 
Hypersomnolence 
Circadian rhythm disorders 
Movement disorders 
Mouth breathing 
 

Disease: 
    Insomnia 
 
 
 
 

 
Chronic insomnia disorders 
Short term insomnia disorders 
Short sleeper 
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    Sleep-related breathing disorders 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Central disorders of hypersomnolence 
 
 
 
 
 
 
 
 
Circadian rhythm sleep-wake disorders 
 
 
 
 
Parasomnias 
 
 
 

Obstructive sleep apnea disorders, adult 
Obstructive sleep apnea disorders, pediatric 
Central sleep apnea syndromes 
Central sleep apnea with Cheyne-Stokes breathing  
Treatment-emergent central sleep apnea 
Sleep related hypoventilation disorders 
Obesity hypoventilation Syndrome 
Sleep related hypoventilation due to a medication 
or substance 
Sleep related hypoventilation due to a medical 
disorder 
Snoring 
 
 
Narcolepsy type 1 
Idiopathic hypersomnia  
Hypersomnia due to medical disorder 
Hypersomnia due to a medication or substance  
Hypersomnia associated with a psychiatric disorder 
Insufficient sleep syndrome 
Long sleeper 
 
 
Delayed sleep wake phase disorder   
Advanced sleep wake phase disorder   
Shift work disorder 
Jet lag disorder 
 
NREM-related parasomnias 
Disorder of arousal (NREM sleep) 
Confusional arousals  
Sleep walking  
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Sleep-related movement disorders 
 
 
 
 
Sleep disorders in special conditions 
 

Sleep terrors 
Nightmare disorder 
Exploding head syndrome 
Sleep related hallucinations  
Sleep enuresis  
Sleep talking 
 
Restless legs syndrome  
Periodic limb movement disorder  
Sleep related leg cramps  
Sleep related bruxism  
  
Pediatric sleep disorders 
Neurologic diseases 
Cardiac disease 
Psychiatric diseases 
Other medical disorders 

 

ระดบัที$ ๒ โรคหรือภาวะที$พบนอ้ยกวา่ระดบัที$ ๑ และมีความสาํคญัซึ$ งแพทยป์ระจาํบา้นต่อยอด สามารถ

เรียนรู้จากผูป่้วยดว้ยการร่วมดูแลหรืออาจไม่ไดดู้แลโดยตรง 

Disease 
    Insomnia 

 
Excessive time in bed 
Isolate symptoms and normal variants   

 Sleep-related breathing disorders Central sleep apnea due to medication or Substance  
Primary central sleep apnea 
Idiopathic central alveolar hypoventilation 
Sleep related hypoxemia disorders 
Sleep related hypoxemia 

Central disorders of hypersomnolence Narcolepsy type 2  
 



21 

 

 

Circadian rhythm sleep-wake disorders Irregular sleep-wake rhythm disorder 
Non-24-hour sleep-wake rhythm disorder 

Parasomnias Disorder of arousal (from NREM sleep) 
Parasomnia due to a medical disorder 
Parasomnia due to a medication or substance 

Sleep-related movement disorders Sleep related movement disorder due to a medical 
disorder 
Sleep related movement disorder due to a 
medication or substance  
Sleep starts (hypnic jerks) 

Sleep disorders in special conditions Cardiac disease 
Other medical disorders 

 

ระดบัที$ ๓ โรคหรือภาวะที$พบนอ้ยแต่มีความสาํคญัซึ$ งแพทยป์ระจาํบา้นต่อยอด สามารถเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

หรือฟังบรรยาย และสถานบนัฝึกอบรมควรจดัใหมี้การเรียนรู้อยา่งเพียงพอ 

Disease 
    Insomnia 

 
Other insomnia disorders  

    Sleep-related breathing disorders Central sleep apnea due to High-Altitude   Periodic 
Breathing Central sleep apnea due to a medical 
disorder without Cheyne-Stokes breathing  
Central sleep apnea due to medication or Substance  
Primary central sleep apnea of infancy  
Primary central sleep apnea of prematurity 
Congenital central alveolar hypoventilation 
syndrome 
Late-onset central hypoventilation with 
hypothalamic dysfunction 
Isolated Symptoms and Normal Variants 

Central disorders of hypersomnolence Kleine-Levin Syndrome  
Insolated symptoms and variants 
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Circadian rhythm sleep-wake disorders Circadian sleep wake disorder not otherwise 
specified (NOS) 

Parasomnias Sleep related eating disorder 
REM-related parasomnias  
REM sleep Behavior Disorder 
Recurrent isolated sleep paralysis 
Parasomnia, unspecified  
Isolated Symptoms and Normal Variants 
disorder 

Sleep-related movement disorders Benign sleep myoclonus of infancy 
Propiospinal myoclonus at sleep onset 
Sleep related movement disorder, unspecified 
Sleep related rhythmic movement  
Isolated symptoms and normal variants 
Excessive fragmentary myoclonus 
Hypnagogic foot tremor and alternating leg muscle 
activation 

Sleep disorders in special conditions Cardiac disease 
Other medical disorders 

 

๓). การตรวจพเิศษ 

       ระดบัที$ ๑  สามารถตรวจ และแปลผลไดด้ว้ยตนเอง(ในวงเล็บคือจาํนวนขัUนตํ$า) 

Polysomnography รวม full night, split night, และ PAP titration    

Home Sleep apnea testing  (portable sleep monitoring) รวมทัUง ๒ เรื$อง (๕๐) 

Multiple sleep latency tests (MSLT) (๕) 

Maintenance wakeful tests (MWT) (๒) 

Rigid and flexible upper airway endoscopy (๑๐) 
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Drug-induced sleep endoscopy (DISE) (๑๐) 

ระดบัที$ ๒  สามารถส่งตรวจ และแปลผลไดด้ว้ยตนเอง    

Lateral cephalometric analysis (๒๐) 

CT 

MRI 

Actigraphy /other mobile sleep tests 

Psychomotor or Vigilance tests 

ระดบัที$ ๓  สามารถส่งตรวจ และนาํไปประยกุตใ์ช ้

Electroencephalography 

Pathology 

Voice analysis 

Suggested Immobilization test 

Advance imaging investigations  

Other special investigations for upper airway assessment 

๔). หัตถการ 

      ระดบัที$ ๑ หตัถการที$แพทยป์ระจาํบา้นต่อยอด ต้องทําได้ดว้ยตนเอง 

Septoplasty  

Turbinate surgery  

Endoscopic sinus surgery  

Uvulopalatopharygoplasty (UPPP)  
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Modified UPPP  

Uvulopalatoplasty (Laser-, radiofrequency-, cautery assisted) คิดรวมpalatal surgery(๓๐) 

CPAP, APAP, BPAP therapy (nasal, oro-nasal, others) and titration (๕๐) 

Tracheostomy  

Tonsillectomy and/or Adenoidectomy (ทาํเพิ$มเติมจากโสต ศอ นาสิกวทิยาไม่คิดจาํนวน) 

Tongue base Radiofrequency 

Partial glossectomy 

Tongue base suspension คิดรวม Tongue base surgery จาํนวนอยา่งนอ้ย (๑๐) 

ระดบัที$ ๒ หตัถการที$แพทยป์ระจาํบา้นต่อยอด ควรทาํได้ ดว้ยตนเอง หรือทาํไดภ้ายใตก้ารแนะนาํของ

ผูเ้ชี$ยวชาญ 

Nasal valve reconstruction 

Palatal pillar implantation 

Positional therapy 

Oral appliance fitting and titration 

Hyoid myotomy and suspension 

Genioplasty and genioglossal advancement 

Supraglottoplasty 
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ระดบัที$ ๓ หตัถการที$แพทยป์ระจาํบา้นต่อยอด อาจทาํได้ หรือสามารถช่วยผา่ตดัได ้หรือเคยไดเ้ห็น หรือ

สามารถบอกขอ้บ่งชีU  ขอ้หา้ม ภาวะแทรกซอ้น ขอ้ดีขอ้เสียได ้

Cognitive and Behavioral therapy 

Light therapy 

Maxillomandibular advancement  

Hypoglossal nerve stimulation 

Other innovative therapy for OSA and sleep disorders 
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ภาคผนวก๒                                       

                                    งานวิจัยเพื อวุฒิบัตรฯสาขาโสตศอนาสิกวทิยาการนอนหลบั 
 
             งานวจิยัเพื$อวฒิุบตัรฯสาขาโสตศอนาสิกวทิยาการนอนหลบัมีรายละเอียดดงันีU  
๑. แพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดจะตอ้งทาํงานวิจยัที$เสร็จสมบูรณ์อยา่งนอ้ย๑เรื$อง 

๒. ชนิดของงานวจิยัอาจจะเป็นงานวจิยัแบบ retrospective, prospective, cross sectional หรือ systematic 
review ที$มี meta-analysis ก็ไดแ้ต่ทัUงนีUขอใหค้าํนึงถึงประโยชน์ที$จะไดรั้บจากงานวจิยัที$จะสามารถนาไปใช้
พฒันางานไดจ้ริงเป็นสาํคญั 

๓. แพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดจะตอ้งเป็นผูว้จิยัหลกัหรือเป็นผูว้จิยัร่วมที$มีส่วนร่วมในงานวจิยัไม่นอ้ยกวา่ร้อย
ละ๕๐ 

๔. รายงานวจิยัจะตอ้งประกอบดว้ยหวัขอ้ต่อไปนีU เป็นอยา่งนอ้ย 
๑) ที$มาและจุดประสงคข์องการวจิยั 

๒) วธีิการวจิยั 

๓) ผลการวจิยั 

๔) การวจิารณ์ผลการวจิยั 

๕) บทคดัยอ่ 
๕. งานวจิยัจะตอ้งมีคุณลกัษณะดงันีU  

๑) เป็นผลงานที$ริเริ$มใหม่หรือเป็นงานวจิยัที$ใชแ้นวคิดที$มีการศึกษามาก่อนทัUงในและต่างประเทศแต่นาํมา
ดดัแปลงหรือซํU าในบริบทของสถาบนั 

๒) แพทยป์ระจาํบา้นและอาจารยผ์ูด้าํเนินงานวจิยัทุกคนควรผา่นการอบรมดา้นจริยธรรมการวจิยัในคนและ 
good clinical practice (GCP)  

๓) งานวจิยัทุกเรื$องตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัฯของสถาบนั 

๔) งานวจิยัทุกเรื$องควรดาเนินภายใตข้อ้กาํหนดของ GCP หรือระเบียบวจิยัที$ถูกตอ้งและเหมาะสมกบัคา
ถามวจิยั 

๕) ควรใชภ้าษาองักฤษในการนาํเสนอผลงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์โดยเฉพาะในบทคดัยอ่ 

๖. ในกรณีที$เป็นการทาํวจิยัในผูป่้วยจะตอ้งดาเนินการดงันีU  

๑) เมื$อไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัแลว้ตอ้งดาํเนินการวจิยัตามขอ้ตกลงโดย
เคร่งครัด 

๒) เมื$อมีการลงนามในเอกสารชีUแจงผูป่้วยหรือผูแ้ทนเพื$อใหย้นิยอมเขา้ร่วมวจิยัตอ้งให้สาํเนาแก่ผูป่้วยหรือ
ผูแ้ทนเก็บไว๑้ชุด 
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๓) ใหร้ะบุในเวชระเบียนผูป่้วยนอกหรือผูป่้วยในถึง สถานะ การเขา้ร่วมงานวิจยัของผูป่้วย 

๔) การตรวจหรือรักษาเพิ$มเติมจากโครงการวจิยัที$ผา่นการอนุมติัแลว้โดยการกระทาดงักล่าวไม่ไดเ้ป็นส่วน
หนึ$งของการดูแลรักษาผูป่้วยตามปกติไม่สามารถทาํไดไ้ม่วา่กรณีใดๆทัUงสิUนยกเวน้ไดมี้การระบุและอนุมติั
ในโครงการวจิยัแลว้และผูว้ิจยัหรือคณะผูว้จิยัตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้ายทัUงทางตรงและทางออ้มที$เกิด
ขึUนกบัผูป่้วยและผูดู้แลผูป่้วย 

๕) กรณีที$โครงการวิจยักาํหนดใหท้าํการตรวจหรือรักษาที$เพิ$มเติมจากการดูแลรักษาผูป่้วยตามปกติหากมี
ผลลพัธ์ที$อาจส่งผลต่อประโยชน์ใหก้ารดูรักษาผูป่้วยให้ดาํเนินการแจง้คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัเพื$อ
วางแผนแจง้ผูที้$เกี$ยวขอ้งรับทราบต่อไป 

๖) หากเกิดกรณีอื$นนอกเหนือการคาดการณ์ให้รีบปรึกษาอาจารยที์$ปรึกษาโครงการวิจยัหรือคณะกรรมการ
จริยธรรมการวจิยักรณีที$ไม่สามารถปรึกษาไดใ้หย้อ้นกลบัไปใชห้ลกัพืUนฐาน๓ขอ้ของจริยธรรมทาง
การแพทยใ์นการตดัสินใจคือ 
๖.๑) การถือประโยชน์สุขของผูป่้วยเป็นหลกัและการไม่ก่อใหเ้กิดความทุกขท์รมานกบัผูป่้วย 
๖.๒) การเคารพสิทธิผูป่้วย 
๖.๓) การยดึมั$นในหลกัความเสมอภาคของทุกคนในสังคมที$จะไดรั้บบริการทางการแพทยต์ามมาตรฐาน 
๗. กรอบเวลาการทาํวิจยั 
ตลอดระยะเวลา๒ ปีมีกรอบเวลาโดยประมาณดงันีU  
เดือนที$ประเภทกิจกรรม 
๑-๓               คาํถามวจิยัและทบทวนวรรณกรรม 
๔-๖             โครงร่างงานวจิยัสอบโครงร่างงานวิจยัขออนุมติัจากคณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัและทุน
วจิยั 
๗-๘               เก็บขอ้มูลนาํเสนอความคืบหนา้งานวจิยัเป็นระยะ 
๑๙วเิคราะห์ขอ้มูลและสรุปผลงานวจิยั 
๒๐จดัทาํรายงานวจิยัฉบบัร่างใหอ้าจารยที์$ปรึกษาปรับแกไ้ข 
๒๑ส่งรายงานวจิยัฉบบัสมบูรณ์ที$ประชุมกรรมการของสถาบนั 
๒๒                ส่งรายงานวจิยัต่อคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบเพื$อประกอบการสอบวฒิุบตัร 
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๘. การรับรองวุฒิบตัรใหมี้คุณวฒิุ “เทียบเท่าปริญญาเอก”  
แพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดที$ไดรั้บวุฒิบตัรเพื$อแสดงความรู้ความชาํนาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรมแลว้
หากตอ้งการขอการรับรองใหว้ฒิุบตัรฯ “เทียบเท่าปริญญาเอก” นัUนจะตอ้ง 
๑) มีงานวจิยัที$เป็นส่วนหนึ$งของหลกัสูตรฝึกอบรมเพื$อวุฒิบตัรฯและเป็นงานวจิยัที$ตนเองเป็นผูว้ิจยัหลกั 

๒) งานวจิยันัUนจะตอ้งไดรั้บการตีพิมพห์รือไดรั้บการตอบรับใหตี้พิมพใ์นวารสารระดบัชาติหรือนานาชาติที$
มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื$องหลกัเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทางวชิาการสาํหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ 
 
           การตีพิมพใ์นวารสารระดบัชาติหรือนานาชาติที$มีคุณภาพที$อยูน่อกเหนือประกาศของ TCI จะตอ้ง
เป็นวารสารที$ถูกคดัเลือกให้อยูใ่น PubMed, Scopus, Web of Science หรือ Google Scholar หรือในวารสาร
นานาชาติที$ใชภ้าษาองักฤษในบทความหรือในบทคดัยอ่และมีการตีพิมพว์ารสารฉบบันีUมานานเกิน๑๐ปี 
(วารสารเริ$มออกอยา่งชา้ในปีพ.ศ.๒๕๔๙หรือค.ศ.๒๐๐๖)  
ถึงแมว้า่วฒิุบตัรฯจะไดรั้บการรับรองวา่ “เทียบเท่าปริญญาเอก”แลว้แต่ไม่สามารถใชค้าํวา่ Ph.D. หรือปร.ด. 
ทา้ยชื$อในคุณวฒิุหรือวฒิุการศึกษาและไม่สามารถเขียนคาํวา่ดร. นาํหนา้ชื$อตนเองเพียงแต่ทาง
สถาบนัการศึกษาสามารถใชว้ฒิุบตัรฯที$ “เทียบเท่าปริญญาเอก” นีUมาใชเ้ป็นคุณสมบติัในการแต่งตัUงอาจารย์
ประจาํหลกัสูตรอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรอาจารยเ์พื$อวทิยานิพนธ์หรือเป็นวฒิุการศึกษาประจาํ
สถานศึกษาเท่านัUนโดยในการแสดงวุฒิการศึกษาของอาจารยเ์สนอใหส้ถาบนัการศึกษาแสดงวฒิุการศึกษา
แยกเป็น 
- อาจารยที์$มีวฒิุปริญญาเอกหรือPh.Dหรือปร.ด. 

- อาจารยที์$มีวฒิุเทียบเท่าปริญญาเอก 
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ภาคผนวกที  ๓ 

Entrustable professional activities (EPA) 
        กิจกรรมที$มีความสาํคญัมาก (critical activities) ที$แพทยป์ระจาํบา้นต่อยอด ตอ้งทาํไดด้ว้ยตนเองอยา่ง
ถูกตอ้งและมีความปลอดภยัต่อผูป่้วย 
         EPA ที$แพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดตอ้งแสดงให้เห็นวา่สามารถทาํไดด้ว้ยตนเองในระหวา่งการ 
ฝึกอบรมมีดงันีU  
EPA 1 = Patient management in out-patient setting 
EPA 2 = Patient management in surgical case 
EPA 3 = Patient management in emergency case 
EPA 4 = learning activity and presentation 
        โดยสถาบนัฝึกอบรมแต่ละแห่งสามารถกาํหนดใหมี้ EPA เพิ$มเติมไดต้ามความเหมาะสมและ 
บริบทของแต่ละสถาบนั 

Competency EPA 1 EPA 2 EPA 3 EPA 4 

Title OPD case surgical  case   emergency case Learning activity 
 

Patient care 
 

• • • • 

Medical 
knowledge & skill 
 

• • • • 

Practice based 
learning 

 

• • • • 

Communication 
skill 

 

• • • • 

System based 
practice 

 

• •   
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Milestone 

Activities 
 

 Title Fellow 1 Fellow 2 

EPA 1 Patient management in out-
patient setting 

  

  General snoring, sleep apnea, 
sleep disorders 
 

L3X1, L4X1 L5X2 

  insomnia L3X1, L4X1 L5X2 
  Sleep-related breathing disorders L3X1, L4X1 L5X2 
  hypersomnia L3X1, L4X1 L5X2 
  parasomnia L3X1, L4X1 L5X1 
  Sleep-related movement 

disorders  
L1X1, L4 X1 L5X1 

 

Activities  Title Fellow 1 Fellow 2 
EPA 2 Patient management in surgical 

case 
  

  Uvulopalatoplasty 
 

L3X1, L4X1 L5X2 

  Uvulopalaatopharyngoplasty L3X1, L4X1 L5X2 
  Radiofrequency of tongue L3X1, L4X1 L5X2 
  Partial glossectomy      L1X1, L3X1 L4X1 
  Tongue suspension      L1X1, L3X1 L4X1 
  Hyoid myotomy      L1X1, L3X1 L4X1 
 

Activities  Title Fellow 1 Fellow 2 
EPA 3 Patient management in 

emergency case 
L3X3 L5X2 

EPA 4 Learning activity and 
presentation  

L3X3, L4X2 L5X2 
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Level of EPA 

Level 1= สามารถปฏิบติังานไดภ้ายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ยา่งใกลชิ้ด 
Level 2= สามารถปฏิบติังานไดภ้ายใตก้ารชีUแนะของอาจารย ์
Level 3= สามารถปฏิบติังานไดโ้ดยมีอาจารยใ์หค้วามช่วยเหลือเมื$อตอ้งการ 
Level 4= สามารถปฏิบติังานไดด้ว้ยตนเอง 
Level 5= สามารถปฏิบติังานไดด้ว้ยตนเองและควบคุมผูที้$มีประสบการณ์นอ้ยกวา่ 
ตวัอยา่ง 
L3x1 = ประเมินกี$ครัU งก็ไดแ้ต่ตอ้งประเมินไดค้วามสามารถระดบั level 3 อยา่งนอ้ย 1 ครัU งจึงจะ 
ถือวา่ผา่น 
L4x2 = ประเมินกี$ครัU งก็ไดแ้ต่ตอ้งประเมินไดค้วามสามารถระดบั level 4 อยา่งนอ้ย 2 ครัU งจึงจะ 
ถือวา่ผา่น 
 

Activities  Title Fellow 1 Fellow 2 
Direct observe 
procedural skill (DOP) 

1 Home sleep apnea test SX2 SX3 

 2 Polysomnography 
 

SX3 SX5 

 3 Multiple sleep latency test SX1 SX3 
 4 Maintenance wakeful test SX1 SX3 
 5 Drug-induced sleep endo. SX2 SX4 
 6 UPP/UPPP SX2 SX4 
 7 Tongue base radiofrequency SX2 SX4 
 
DOPS 
 S = satisfy, U = unsatisfied 
 Sx1 = ประเมินกี$ครัU งก็ไดแ้ต่ตอ้งประเมินไดผ้ลเป็น S อยา่งนอ้ย 1 ครัU งจึงจะถือวา่ผา่น 
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EPA 1 Patient management in out-patient setting 

หวัขอ้ รายละเอียด 
1.ชื$อเรื$องกิจกรรม การดูแลรักษาผูป่้วยนอก (patient management in out-patient setting) 
2. ขอ้กาํหนดและขอ้จาํกดัของ
กิจกรรม(บริบทสถานที$ลกัษณะ
ผูป่้วย) 
 

รายละเอียดของกิจกรรม 
๒.๑การซกัประวติัผูป่้วยที$มาดว้ย การนอนกรน การหยดุหายใจขณะ
หลบั โรคผิดปกติจากการนอนหลบั 
๒.๒การตรวจร่างกายดว้ยเครื$องมือพืUนฐานและเครื$องมือพิเศษ 
๒.๓การรวบรวบขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูลที$ไดม้าเพื$อใหไ้ดก้ารวนิิจฉยั
และการวนิิจฉยัแยกโรค 
๒.๔การใหก้ารรักษาและคาํแนะนาํ 
๒.๕การบนัทึกเวชระเบียน 
บริบท 
บริบท 
สถานที$: หอ้งตรวจผูป่้วยนอก 
ผูป่้วย: ผูป่้วยนอกที$มาดว้ยการนอนกรน การหยดุหายใจขณะหลบั โรค
ผดิปกติจากการนอนหลบั 
ขอ้จาํกดั: ผูป่้วยที$อยูใ่นภาวะฉุกเฉิน 
 

3. สมรรถนะหลกัทางวชิาชีพที$
เกี$ยวขอ้ง 
 

(/ ) การดูแลรักษาผูป่้วย 
(/ ) ความรู้ความเชี$ยวชาญและความสามารถในการนาํไปใชแ้กปั้ญหา
ผูป่้วยและสังคมรอบดา้น 
(/ ) การเรียนรู้จากการปฏิบติัและการพฒันาตนเอง 
(/ ) ทกัษะปฏิสัมพนัธ์และการสื$อสาร 
(/ ) ความเป็นมืออาชีพ 
(/ ) การปฏิบติังานใหเ้ขา้กบัระบบ 
 

4. ขอ้กาํหนดดา้นประสบการณ์
ความรู้ ทกัษะทศันคติ 
พฤติกรรม 
 

ความรู้ทกัษะเจตคติที$จาํเป็นตอ้งมี 
๔.๑ความรู้เกี$ยวกบัโรคเพื$อการวนิิจฉยัการตรวจพิเศษการ 
รักษาและการใหค้าํแนะนาํ 
๔.๒ทกัษะการซกัประวติัและการตรวจร่างกาย 
๔.๓ทกัษะในการทาํหตัถการเพื$อการตรวจและการรักษาที$หอ้งตรวจ
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ผูป่้วยนอกหรือห้องปฏิบติัการ 
๔.๔ทกัษะการสื$อสารที$ดีต่อผูป่้วยและญาติและผูร่้วมงาน 
๔.๕การเรียนรู้ดว้ยตนเองจากหลกัฐานเชิงประจกัษ ์
๔.๖ความรู้เกี$ยวกบัระบบสุขภาพและการใชท้รัพยากรสุขภาพอยา่ง
เหมาะสม 
๔.๗เจตคติที$ดีต่อวชิาชีพมีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วชิาชีพ 
 

5. การวดัและการ 
ประเมินผล 
 

วธีิการประเมินความสามารถ 
๕.๑การสังเกตโดยตรงจากอาจารย ์
๕.๒ case-based discussion 
จาํนวนตามที$กาํหนดใน milestone 
 

6. ระดบัความสามารถทาง EPA 
ของแพทยแ์ต่ละชัUนปี 
 
 

ระดบัความสามารถที$พึงมีตามที$กาํหนดในตาราง milestone เพื$อเลื$อนชัUน
ปีหรือจบการฝึกอบรม 
 

7. วนัหมดอายผุลการรับรองการ
ประเมิน 
 

วนัหมดอายสุาํหรับผลการประเมิน  เมื$อไม่มีการทาํกิจกรรมนีU  เป็นเวลา๑
ปีตอ้งรับการประเมินใหม่ 
 

 
EPA 2 Patient management in surgical case 

หวัขอ้ รายละเอียด 
1.ชื$อเรื$องกิจกรรม การดูแลรักษาผูป่้วยผา่ตดั 
2. ขอ้กาํหนดและขอ้จาํกดัของ
กิจกรรม(บริบทสถานที$ลกัษณะ
ผูป่้วย) 
 

๒.๑การเตรียมผูป่้วยใหพ้ร้อมสาํหรับการผา่ตดัรวมถึง informed 
consent,pre-operative order(บริบทสถานที$ลกัษณะผูป่้วย) 
postoperative order 
๒.๒การทาํผา่ตดัเป็นศลัยแพทยมื์อหนึ$งหรือผูช่้วยผา่ตดั 
๒.๓การดูแลผูป่้วยหลงัผา่ตดัรวมถึงในระยะพกัฟืU นหลงัดมยาสลบ 
๒.๔การเขียน operative note, postoperative order 
๒.๕การประสานงานการทาํงานเป็นทีมและการทาํงานร่วมกบัสหสาขา 
สหวชิาชีพ 
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๒.๖การบนัทึกเวชระเบียนอื$นๆไดแ้ก่ admission note, progress note, 
discharge plan, summery discharge, etc 
บริบท 
สถานที$: หอ้งผา่ตดั 
ผูป่้วย: ผูป่้วยที$มารับการผา่ตดั 
ขอ้จาํกดั: ผูป่้วยที$อยูใ่นภาวะฉุกเฉิน 
 

3. สมรรถนะหลกัทาง วชิาชีพที$
เกี$ยวขอ้ง 
 

(/ ) การดูแลรักษาผูป่้วย 
(/ ) ความรู้ความเชี$ยวชาญและความสามารถในการนาํไปใชแ้กปั้ญหา
ผูป่้วย 
และสังคมรอบดา้น 
(/ ) การเรียนรู้จากการปฏิบติัและการพฒันาตนเอง 
(/ ) ทกัษะปฏิสัมพนัธ์และการสื$อสาร 
(/ ) ความเป็นมืออาชีพ 
(/ ) การปฏิบติังานใหเ้ขา้กบัระบบ 
 

4. ขอ้กาํหนดดา้นประสบการณ์
ความรู้ทกัษะทศันคติ พฤติกรรม 
 

ความรู้ทกัษะเจตคติที$จาํเป็นตอ้งมี 
๔.๑ความรู้ในการเตรียมความพร้อมของผูป่้วยก่อนทาํผา่ตดัและการดูแล
ผู ้
ป่วยหลงัผา่ตดั 
๔.๒ทกัษะในการผา่ตดัและการช่วยผา่ตดั 
๔.๓การเรียนรู้ดว้ยตนเองจากหลกัฐานเชิงประจกัษ ์
๔.๔ทกัษะดา้น non-technical skill โดยเฉพาะ situation awareness, 
decision 
making 
๔.๕ความสามารถในการทาํงานเป็นทีมและภาวะผูน้าํ 
๔.๖ความรู้เกี$ยวกบัระบบสุขภาพและการใชท้รัพยากรสุขภาพอยา่ง
เหมาะสม 
๔.๗เจตคติที$ดีต่อวชิาชีพมีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วชิาชีพ 
 
 



35 

 

 

5. การวดัและการ 
ประเมินผล 
 

วธีิการประเมินความสามารถ 
๕.๑การสังเกตโดยตรงจากอาจารยต์ามหตัถการที$กาํหนดใน milestone 
๕.๒ case-based discussion ตามหตัถการที$กาํหนดใน milestone 
 

6. ระดบัความสามารถทาง EPA 
ของแพทยแ์ต่ละชัUนปี 
 
 

ระดบัความสามารถที$พึงมี 
- ตอ้งมีความสามารถ ไม่ตํ$ากวา่ระดบั L 4 ในหตัถการที$กาํหนดใน 
milestone  เพื$อเลื$อนชัUนหรือจบการฝึกอบรม 
 

7. วนัหมดอายผุลการ 
รับรองการประเมิน 
 

วนัหมดอายสุาํหรับผลการประเมิน 
หากไม่มีกิจกรรมในเรื$องนีU  เป็นเวลา๑ปีตอ้งรับการประเมินใหม่ 
 

 
EPA 3 Patient management in emergency case 

หวัขอ้ รายละเอียด 
1. ชื$อเรื$องกิจกรรม การดูแลรักษาผูป่้วยฉุกเฉิน (patient management in 

emergency case) 
 

2. ขอ้กาํหนดและขอ้จาํกดัของกิจกรรม(บริบท
สถานที$  ลกัษณะผูป่้วย) 
 

รายละเอียดของกิจกรรม 
๒.๑การซกัประวติัและตรวจร่างกายเพื$อวนิิจฉยัและ
ประเมินความรุนแรง 
๒.๒การทาํหรือช่วยทาํหตัถการเพื$อแกไ้ขภาวะ
ฉุกเฉินทางหูคอจมูก 
๒.๓การประสานงานการทาํงานเป็นทีมและการ
ทาํงานร่วมกบั  สหสาขา สหวชิาชีพ 
๒.๔การบนัทึกขอ้มูลในเวชระเบียน 
บริบท 
สถานที$: หอผูป่้วยนอกหอผูป่้วยในหอ้งฉุกเฉินหอ้ง
ผา่ตดั 
ผูป่้วย: ผูป่้วยที$มีภาวะฉุกเฉินทางหูคอจมูก 
ขอ้จาํกดั: ไม่มี 
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3. สมรรถนะหลกัทาง 
วชิาชีพที$เกี$ยวขอ้ง 
 

(/ ) การดูแลรักษาผูป่้วย 
(/ ) ความรู้ความเชี$ยวชาญและความสามารถในการ
นาํไปใชแ้กปั้ญหาผูป่้วย 
และสังคมรอบดา้น 
(/ ) การเรียนรู้จากการปฏิบติัและการพฒันาตนเอง 
(/ ) ทกัษะปฏิสัมพนัธ์และการสื$อสาร 
(/ ) ความเป็นมืออาชีพ 
( ) การปฏิบติังานใหเ้ขา้กบัระบบ 

4. ขอ้กาํหนดดา้น 
ประสบการณ์ความรู้ 
ทกัษะทศันคติ 
พฤติกรรม 
 

ความรู้ทกัษะเจตคติที$จาํเป็นตอ้งมี 
๔.๑ความรู้เกี$ยวกบัการวนิิจฉยัและการดูแลรักษา
ภาวะฉุกเฉินทางหูคอจมูก 
๔.๒ทกัษะในการทาํหตัถการฉุกเฉิน 
๔.๓ทกัษะดา้น non-technical skill โดยเฉพาะ 
situation awareness, decision 
making 
๔.๔ความสามารถในการทาํงานเป็นทีมและภาวะ
ผูน้าํ 
๔.๕เจตคติที$ดีต่อวชิาชีพมีคุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวชิาชีพ 

5. การวดัและการ 
ประเมินผล 
 

วธีิการประเมินความสามารถ 
๕.๑การสังเกตโดยตรงจากอาจารยอ์ยา่งนอ้ย๑ครัU ง
ต่อปีในชัUนปีที$๑และ๒ 
๕.๒ case-based discussion อยา่งนอ้ย๑ครัU งต่อปีใน
ชัUนปีที$๑และ๒ 

6. ระดบัความสามารถทาง EPA ในแต่ละชัUนปี 
 

ระดบัความสามารถที$พึงมี 
- ชัUนปีที$๑ตอ้งมีความสามารถไม่ตํ$ากวา่ระดบั L3 
เพื$อขึUนเป็นชัUนปีที$๒ 
- ชัUนปีที$๒ตอ้งมีความสามารถไม่ตํ$ากวา่ระดบั L4 
เพื$อการจบการฝึกอบรม 

7. วนัหมดอายผุลการ รับรองการประเมิน 
 

วนัหมดอายสุาํหรับผลการประเมิน 
หากไม่มีกิจกรรมนีU  เป็นเวลา๑ปีตอ้งรับการ ประเมิน
ใหม่ 
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EPA 3 learning activity and presentation 
หวัขอ้ รายละเอียด 

1. ชื$อเรื$องกิจกรรม กิจกรรมการเรียนรู้และการนาํเสนอ (learning 
activity and presentation) 
 

2. ขอ้กาํหนดและขอ้จาํกดัของกิจกรรม 
(บริบทสถานที$ลกัษณะผูป่้วย) 
 

รายละเอียดของกิจกรรม 
๒.๑การนาํเสนอหรือการดาํเนินกิจกรรม interesting 
case, topic presentation, 
(บริบทสถานที$ 
ลกัษณะผูป่้วย) 
journal club, etc. 
๒.๒การร่วมอภิปรายหรือเสนอความคิดเห็นใน
กิจกรรมขา้งตน้ 
บริบท 
สถานที$: หอ้งเรียน 
ผูป่้วย: ไม่มี 
ขอ้จาํกดั: ไม่มี 
 

3. สมรรถนะหลกัทางวชิาชีพที$เกี$ยวขอ้ง 
 

( ) การดูแลรักษาผูป่้วย 
(/ ) ความรู้ความเชี$ยวชาญและความสามารถในการ
นาํไปใชแ้กปั้ญหาผูป่้วย 
และสังคมรอบดา้น 
(/ ) การเรียนรู้จากการปฏิบติัและการพฒันาตนเอง 
(/ ) ทกัษะปฏิสัมพนัธ์และการสื$อสาร 
(/ ) ความเป็นมืออาชีพ 
( ) การปฏิบติังานใหเ้ขา้กบัระบบ 
 

4. ขอ้กาํหนดดา้นประสบการณ์ความรู้ ทกัษะ
ทศันคติ พฤติกรรม 
 

ความรู้ทกัษะเจตคติที$จาํเป็นตอ้งมี 
๔.๑ความรู้เกี$ยวกบัโรคการตรวจและหตัถการทางหู
คอจมูก 
๔.๒ความรู้เกี$ยวกบังานวิจยัทางการแพทยก์ารวิ
พากยง์านวจิยัจริยธรรมการ วิจยั 
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๔.๓ทกัษะในการใชส้ารสนเทศในการสืบคน้ขอ้มูล
ทางการแพทย ์
๔.๔ทกัษะการนาํเสนอการดาํเนินกิจกรรมการ
อภิปรายการใชสื้$อการนาํ 
เสนอและการทาํสื$อทศันูปกรณ์ 
๔.๕ความรับผดิชอบในงานที$ไดรั้บมอบหมาย 
 

5. การวดัและการประเมินผล 
 

วธีิการประเมินความสามารถ 
การสังเกตโดยตรงจากอาจารยแ์ละการซกัถามในชัUน
เรียนอยา่งนอ้ย๒ 
ครัU งต่อปีโดยเนน้ทกัษะการนาํเสนอในชัUนปีที$๑และ
เนน้ทกัษะการอภิปรายในชัUนปีที$๒ 
 

6. ระดบัความสามารถทาง EPA ของแพทยแ์ต่ละชัUน
ปี 
 

ระดบัความสามารถที$พึงมี 
- ชัUนปีที$๑ตอ้งมีความสามารถไม่ตํ$ากวา่ระดบั  L3 
เพื$อเลื$อนชัUนปี 
- ชัUนปีที$๒ตอ้งมีความสามารถไม่ตํ$ากวา่ระดบั  L4 
เพื$อเลื$อนชัUนปีและการจบการฝึกอบรม 
 

7. วนัหมดอายผุลการ 
รับรองการประเมิน 
 

วนัหมดอายสุาํหรับผลการประเมิน 
หากไม่มีกิจกรรมนีU เป็นเวลา๑ปีตอ้งรับการประเมิน
ใหม่ 
 

 
 

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