
 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑหลักสูตรฝกอบรม 

เพ่ือประกาศนียบัตร แสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

อนุสาขาประสาทวิทยาโรคลมชัก 
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 เกณฑหลักสูตรและมาตรฐานการฝกอบรมฯ อนุสาขาประสาทวิทยาโรคลมชัก 

เกณฑหลกัสูตรฝกอบรมเกณฑหลกัสูตรฝกอบรมเพื่อเพื่อประกาศนียบัตรประกาศนียบัตร   

อนุสาขาประสาทวิทยาอนุสาขาประสาทวิทยาโรคลมชัก โรคลมชัก พพ..ศ ศ 22555500  

11..  เกณฑหลกัสูตรการฝกอบรม  

1.1 ช่ือหลักสูตร 

        (ภาษาไทย)          หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอด เพื่อประกาศนียบัตร แสดงความรู 

                  ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขา ประสาทวิทยาโรคลมชัก 

        (ภาษาอังกฤษ) Fellowship Training  in Epilepsy 

1.2 ช่ือวุฒิบัตร 

ช่ือเต็ม 

 (ภาษาไทย) วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  

อนุสาขาประสาทวิทยาโรคลมชัก 

        (ภาษาอังกฤษ) Certificate in Fellowship Training  in Epilepsy 

 

1.3 หนวยงานที่รับผิดชอบ  

                 ราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทย 

 สมาคมประสาทวิทยาแหงประเทศไทย 

 สมาคมโรคลมชักแหงประเทศไทย 

1.4 หลักการและเหตุผลในการขอเปดหลักสูตร 

  โรคลมชัก (Epilepsy) เปนโรคท่ีพบบอยมากในเวชปฏิบัติท่ัวไป และเปนสาเหตุสําคัญท่ีทําใหเกิดการ

กระทบกระเทือนและอันตรายตอสมองทําใหมีผลกระทบตอการพัฒนาการทางสมอง ความจํา พฤติกรรมและ

อารมณ นอกจากน้ีผลจากการชักอาจจะทําใหเกิดการบาดเจ็บหรืออันตรายถึงแกชีวิตได มีความชุกของโรค

ลมชัก (Prevalence) ประมาณ 1% ของประชากร และประมาณการวามีผปวยโรคลมชักในประเทศไทย

ประมาณ 700,000 คน โรคลมชักประมาณ 70-80% สามารถรักษาใหหายขาดไดหรือสามารถควบคุมได  การ

ดูแลรักษาโรคลมชักจึงมีความสําคัญเน่ืองจากสามารถชวยลดหรือปองกันความสูญเสียท่ีอาจจะเกิดขึ้นซึ่ง

รวมถึงความสูญเสียท่ีเกิดกับผูปวยเองและความสูญเสียท่ีเกิดกับญาติหรือรัฐท่ีจะตองดูแลทําใหผูปวยสามารถ

กลับมาดําเนินชีวิตเปนปกติสุขในสังคม  

  ในปจจุบันความรูในเรื่องโรคลมชักไดกาวหนาไปมากโดยเฉพาะอยางในระยะ 15 ปท่ีผานมา มีการ

ตรวจดวยวิธีการใหมรวมท้ังมีการรักษาใหมๆ มากมาย เชน การตรวจคล่ืนไฟฟาสมอง (EEG; 

Electroencephalography), การตรวจคล่ืนไฟฟาสมอง พรอมเครื่องวีดีทัศน (Video-EEG monitoring), High 

resolution MRI brain, SPECT (single photon emission topography), PET (Position emission topography), 

MEG (Magnetic encephalography) และการตรวจหาตําแหนงการทํางานของสมอง เปนตน มีหารคนพบ

ทางดานพันธุกรรมมากมายในโรคลมชักและคาดวาการพัฒนาทางดาน gene therapy นาจะเริ่มในผูปวยโรค
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ลมชัก รวมท้ังมีการพัฒนาวิธีการรักษาท้ังการใชยา การกระตุนไฟฟาท่ีสมอง (deep brain stimulation) และการ

ผาตัดรักษาผูปวยโรคลมชัก มีการใหบริการการตรวจวินิจฉัยและการรักษาผูปวยท้ังการใชยาการผาตัดรักษา 

รวมท้ังการใชไฟฟากระตุนสมอง รวมท้ังการวินิจฉัยในผูปวยโรคลมชักในประเทศไทย 

ดังน้ันเพื่อใหมีการพัฒนาการรักษาอยางตอเน่ืองและมีประสิทธิภาพจะตองมีการพัฒนาและอบรมอายุร

แพทยประสาทวิทยาผูดูแลผูปวยโรคลมชักใหมีความรูเรื่องโรคลมชัก เปนอยางดีรวมท้ังสามารถดูแลและใหการ

รักษาผูปวยโรคลมชักอยางมีประสิทธิภาพ อายุรแพทยประสาทวิทยาเชี่ยวชาญโรคลมชักจะตองไดรับการอบรม

อยางถูกตอง ซึ่งในปจจุบันในประเทศไทยมีอายุรแพทยประสาทวิทยาผูเชี่ยวชาญดานโรคลมชักจํานวนนอยมาก 

และสวนใหญยังอยูในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ทางสมาคมโรคลมชัก และสมาคมประสาทวิทยาแหงประเทศ

ไทย เล็งเห็นความสําคัญ จําเปนและเรงดวนของปญหาน้ี จึงมีความประสงคท่ีจะเปดหลักสูตรการฝกอบรมแพทย

ประจําบานตอยอดเพื่อ ประกาศนียบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขาโรค

ลมชักใหแกอายุรแพทยประสาทวิทยา ซึ่งมีผลทําใหจํานวนอายุรแพทยประสาทวิทยาเปนผูมีความรู ความชํานาญ

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขาโรคลมชักมีจํานวนเพิ่มขึ้น ซึ่งจะนําไปสูการปองกัน การลดอุบัติการณ 

และการรักษาโรคลมชัก ท่ีมีประสิทธิภาพอยางดียิ่งในประเทศไทยตอไป 

1.5 กําหนดการเปดการฝกอบรม 

เริ่มตนการฝกอบรมในวันท่ี 1 มิถุนายน ปการศึกษา 2551 

1.6 อาจารย  

         สถาบันฝกอบรมจะตองมีแพทยซึ่งไดรับประกาศนียบัตรอนุสาขาประสาทวิทยาโรคลมชักและ

อาจารยแพทยผูรับผิดชอบการฝกอบรมจะตองปฏิบัติงานทางดานประสาทวิทยาโรคลมชัก มาแลวไมนอยกวา 

5 ป  

        สถาบันฝกอบรมจะตองจัดอาจารยแพทยผูฝกอบรมแบบเต็มเวลาอยางนอย 2 คน หากมีจํานวน

อาจารยแพทยผูฝกอบรมเต็มเวลาไมพอ อาจจัดใหมีอาจารยแพทยแบบไมเต็มเวลา แตจะตองมีอาจารยผูใหการ

ฝกอบรมเต็มเวลาไมนอยกวารอยละ 50 ของจํานวนอาจารยแพทยผูใหการฝกอบรมท้ังหมด (น่ันคือจํานวน

อาจารยผูใหการฝกอบรมแบบไมเต็มเวลาจะตองไมมากกวาจํานวนอาจารยผูใหการฝกอบรมแบบเต็มเวลาท่ีมี

อยู) 

        ในกรณีท่ีหลักสูตรการฝกอบรมเปนแบบท่ีมีสถาบันรวมฝกอบรม หรือมีสถาบันฝกอบรมสมทบ ให

อนุโลมใชหลักเกณฑท่ีกําหนดดังกลาว สําหรับการกําหนดจํานวนอาจารยในแตละสถาบันฝกอบรม โดยทอน

เปนสัดสวนตามเวลาท่ีสถาบันฝกอบรมน้ัน มีสวนรวมในการฝกอบรม 

            ผูฝกอบรมแบบเต็มเวลา หมายถึง ขาราชการ, พนักงานมหาวิทยาลัย, ลูกจางประจํารวมท้ังอาจารย

เกษียณอายุราชการปฏิบัติงานในโรงพยาบาล, คณะแพทยศาสตรหรือหนวยงานท่ีปฏิบัติงานเต็มเวลา และ

ไดรับเงินเดือนในอัตราเต็มเวลา 
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  ผูฝกอบรมแบบไมเต็มเวลา แบงเปน 2 ประเภท 

  ก.  พนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจางประเภทบางเวลาอยางนอยครึ่งเวลา และไดรับเงินเดือนตามสัดสวน

งาน ใหนับเวลาปฏิบัติงานตามสัญญาจาง 

  ข. ผูท่ีปฏิบัติงานอยูท่ีสถาบันอ่ืนแผนกอ่ืนหรืออาจารยเกษียณอายุมาชวยสอนบางเวลาโดยไมไดมีสัญญา

จางจากหนวยงานหรือปฏิบัติงานนอยกวาครึ่งเวลาใหคิดเวลาปฏิบัติงานเฉพาะท่ีมาปฏิบัติงานสําหรับการเรียน

การสอนแพทยประจําบานอนุสาขาประสาทวิทยาโรคลมชักรวมท้ังไมนับเวลาท่ีมาสอนนักศึกษา/นิสิตแพทย

และแพทยประจําบานอายุรศาสตรผูฝกอบรมวุฒิบัตรฯในระดับเดียวกันใชศักยภาพได 35 ชั่วโมง ตอสัปดาห

ใน 1 สาขาวิชา แตถาฝกอบรมมากกวา 2 สาขาวิชา ตองแบงศักยภาพเปน 2 สาขาวิชา โดยคดิสาขาวิชาหลักไม

นอยกวาครึ่งหน่ึง 

1.7 จํานวนผูเขารับการฝกอบรม 

             ราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทยกําหนดใหสถาบันฝกอบรมรับผูเขาฝกอบรมไดในสัดสวน 

ปละชั้นละ 1 คน ตออาจารยผูฝกอบรม 2 คน ในตําแหนงแรก และ 1:1 ในตําแหนงตอไปรวมท้ังตองมีงาน

บริการตามท่ีกําหนดตารางตอไปน้ี 

 

จํานวนผูเขารับการฝกอบรมปละ ช้ันละ 1 2 3 

จํานวนแพทยผูใหการฝกอบรม 2 3 4 

จํานวนผูปวยนอกโรคลมชักเฉพาะในคลินิกโรคลมชัก  

(ครั้ง / ป) 

1,000 1,500 2,000 

จํานวนผูปวยในโรคลมชักท้ังในแผนกและนอกแผนก   

(ครั้ง / ป) 

100 200 300 

การตรวจคลื่นไฟฟาสมอง (EEG) 200 400 600 

การตรวจคล่ืนไฟฟาสมอง 24 ชั่วโมงพรอมเครื่องวีดีทัศน 50 100 150 

    

 

1.8 คุณสมบัติของผูเขารับการฝกอบรม                                       

       ผูเขารับการฝกอบรมจะตองเปนผูท่ีรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมแลว และตองมีคุณสมบัติ

อยางใดออยางหน่ึงตอไปน้ี  

 1.8.1    เปนผูไดรับวุฒิบัตร หรอืหนังสืออนุมัติ สาขาประสาทวิทยาของแพทยสภา หรือ 

 1.8.2    เปนผูไดผานการฝกอบรมเปนแพทยประจําบานสาขาประสาทวิทยา ในสถาบันท่ีแพทยสภารับรอง

ครบตามหลักสูตรของแพทยสภา 

1.9 จํานวนปการศึกษา 

             หลักสูตรการฝกอบรมมีระยะเวลา 2 ป 
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1.10  วัตถุประสงค 

         เม่ือสิ้นสุดการฝกอบรมเพื่อเปนผูมีความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขา

ประสาทวิทยาโรคลมชัก ผูเขารับการฝกอบรมจะสามารถปฏิบัติงานดานสาขาประสาทวิทยาโรคลมชักได

ดวยตนเอง อยางมีประสิทธิภาพในสถาบันการศึกษาหรือสถาบันท่ัวไป โดยมีความรูความสามารถและ

คุณสมบัติ ดังน้ี 

1.10.1 ดําเนินการตามขั้นตอนเพื่อการวินิจฉัยโรคลมชักไดอยางเหมาะสม 

1.10.2 รูขั้นตอนในการตรวจวินิจฉัยผูปวยโรคลมชัก เชน การตรวจคล่ืนไฟฟาสมอง (EEG).Video-EEG 

monitoring ,High resolution MRI, Volumetric MRI, MRI spectrography, Functional MRI, 

SPECT รวมท้ังสามารถทําการตรวจและแปลผลไดอยางถูกตอง 

1.10.3 สามารถตรวจหาตําแหนงท่ีเปนสาเหตุของชัก (Epileptogenic zone) เพื่อเปนการรักษาดวย

วิธีการใชยาและการเตรียมการผาตัดรักษา 

1.10.4 ใหการรักษาผูปวยรวมท้ังการปองกันและแกไข ภาวะแทรกซอนตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

1.10.5 ทําหนาท่ีสอนและใหคําปรึกษา แนะนําเก่ียวกับปญหาโรคลมชัก รวมท้ังการปองกันโรคและการ

ฟนฟูสมรรถภาพผูปวยท่ีเปนโรคลมชักแก แพทย  นิสิต    นักศึกษา บุคลากรทางสาธารณสุขและ

ประชาชนไดเปนอยางดี 

1.10.6 ประสานงานกับผูอ่ืนทางดานวิชาการและดานการบริหารทําการวิจัยไดอยางถูกตอง 

1.10.7 มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีตอผูปวย ญาติผูปวย ผูรวมงาน เพื่อนรวมวิชาชีพและชุมชน 

1.11  เน้ือหาสังเขปของการฝกอบรม 

              หลักสูตรครอบคลุมเน้ือหา ดังตอไปน้ี 

1.11.1 ความรูพื้นฐาน 

(1) กายวิภาคศาสตรของระบบประสาท 

(2) สรีรวิทยาของโรคลมชักในผูปวยและในคนปกติ และพยาธิสรีรวิทยาของโรคในผูปวย 

(3) การเจริญเติบโตของสมอง (Embryology) กลไกการเกิดโรค (Pathogenesis) และพยาธิวิทยา 

(Pathology) ของระบบโรคลมชัก 

(4) ความรูพื้นฐานดานฟสิกสแลเทคนิคการตรวจสมองดวยวิธีการตางๆ เชน 

4.1    Electroencephalography (EEG) 

4.2    Video-EEG monitoring  

4.3    High resolution MRI brain 

4.4    Ictal and Interictal SPECT  

4.5    PET  

4.6    Memory test; WADA test, WAIS-R 

(5) เภสัชวิทยาของยาท่ีใชในระบบโรคลมชัก 

(6) ความรูโรคทางพันธุกรรมท่ีทําใหเกิดโรคลมชัก 

(7) ระบาดวิทยาและการปองกันโรคลมชัก 
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(8) การฟนฟูสมรรถภาพและการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผูปวยท่ีเปนโรคลมชัก 

(9) ความรูหลักการและวิธีการทําวิจัย 

(10)  ความรูในการบริหารจัดการโรคลมชักในระดับชุมชน   

1.11.2 โรคที่สําคัญและพบไดบอยของโรคลมชัก 

Benign Childhood Epilepsy  

Benign Neonatal Convulsions 

EEG in Common Epilepsy Syndromes 

Epilepsy, Juvenile Myoclonic 

Epileptic and Epileptiform Encephalopathies 

Catastrophic epilepsies 

Epilepsy in Adults with Mental Retardation 

Epilepsy in Children with Mental Retardation 

Febrile Seizures 

Frontal Lobe Epilepsy  

Identification of Potential Epilepsy Surgery Candidates 

Lennox-Gastaut Syndrome 

Outcome of Epilepsy Surgery 

Neonatal Seizures 

Posttraumatic Disorders Associated 

Reflex Epilepsy 

Sudden Unexpected Death in Epilepsy  

Temporal Lobe Epilepsy 

1.11.3 หัตถการและ/หรือแปลผลการตรวจทางหองปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคลมชัก 

Electroencephalography (EEG)  

Video-EEG monitoring 

Neuroimaging 

 Anatomical imaging: MRI brain, f-MRI, MRI spectrography 

 Functional neuroimaging: SPECT, PET 

 Higher advanced neuroimaing techniques 

Ictal SPECT 

Intracranial monitoring: Electrocorticography (ECoG), cortical Stimulation 

Vagal nerve stimulation 

Neuropsychiatry testing; WAIS-R test 
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1.11.4 ความรูทางดานบูรณาการ 

1.11.4.1 Humanism 

            การสรางความสัมพันธท่ีดีระหวางแพทยและผูปวย 

  ปจจัยท่ีสงเสริมความสัมพันธท่ีดีระหวางแพทยและผูปวย 

1.11.4.2 Professionalism 

 การยึดถือประโยชนของผูปวยเปนหลัก 

 การรักษามาตรฐานการดูแลรักษาผูปวยใหดีท่ีสุด 

 การดูแลผูปวยใหไดรับการดูแลรักษาท่ีดีท่ีสุดเทาท่ีจะเปนได 

1.11.4.3 จริยธรรมทางการแพทย 

 การนับถือใหเกียรติและสิทธิ รวมท้ังความเห็นของผูปวย 

 จริยธรรมในการวิจัย 

 การปฏิบัติเม่ือผูปวยปฏิเสธการรักษา 

1.11.4.4 การเรียนรูตลอดชีวิต 

 การพัฒนาความสามารถในการคนควาความรูดวยตนเองใหทันสมัย 

 การวิเคราะหและวิจารณงานวารสาร 

 การถายทอดความรูแกแพทย, บุคลากรทางการแพทย, นิสิต, นักศึกษา, ผูปวย และญาติ 

1.11.4.5 กระบวนการทางคลินิก 

 การบันทึกเวชระเบียนครบถวนถูกตอง 

 ทักษะการสื่อสารกับผูปวย ญาติ และบุคลากรทางการแพทย 

 Evidence base medicine 

1.11.4.6 ระบาดวิทยาคลินิก 

 การประเมินงานวิจัย  วิเคราะหขอมูลและความเชื่อถือไดของขอมูลท่ีไดมาจากการรวบรวมการ

ประเมิน Cost Effectiveness Research methodology 

1.11.4.7 เภสัชวิทยาคลินิก 

 ความรูทางดาน Pharmacokinetic ของยากันชัก 

 หลักการใชยากันชัก 

 ประเมินผลขางเคียงจากการใชยา,   การแพยา drug interaction 

1.11.4.8 ความรูทางดานกฎหมาย 

 พ.ร.บ. วิชาชีพเวชกรรมและจรยิธรรมแหงวิชาชีพ 

 การเปดเผยขอมูลผูปวย 

 การขอความยินยอมจากผูปวยในการดูแลรักษาและหัตถการ 

1.11.4.9 การประกันคุณภาพบริการสุขภาพ 

 กระบวนการ Hospital accreditation 

  กระบวนการ Quality assurance 

1.11.4.10 เวชศาสตรปองกัน 
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  ประเมินปจจัยเสี่ยงของโรคและแกไข 

1.11.4.11 การดูแลผูปวยที่บาน 

  วางแผนการดูแลรักษาท่ีเหมาะสมกับความตองการของผูปวยและครอบครัว ไดแก การ   

  ประเมินสภาพแวดลอมคาใชจาย เครื่องมือ และความพรอม 

1.11.4.12 การบริหารจัดการทางการแพทย 

 ระบบประกันสุขภาพ เชน ระบบประกันสุขภาพและระบบประกันสังคม, ระบบประกันชีวิต 

  การบริหารจัดการ ผูปวยนอกและผูปวยใน โรคทางประสาทวิทยาโรคลมชัก 

1.11.4.13 เวชสารสนเทศ 

 ความสามารถในการประเมินและใชอุปกรณทางอิเล็กทรอนิกสเพื่อแสวงหาความรูทางการแพทย 

เชน internet, medical software 

1.12    วิธีการฝกอบรม 

       การฝกอบรมแพทยเฉพาะทางสาขาโรคลมชักตองไดรับการอบรมเปนเวลาอยางนอย 2 ป คือ 

        ปที ่1      

  มีเวลาฝกอบรมไมนอยกวา 50 สัปดาห  

                  1.12.1 ใหผูเขารับการฝกอบรมเขารวมในกิจกรรมตางๆ ตอไปน้ี โดยสมํ่าเสมอ 

(1) ประชุมวิชาการ 

(2) ประชุมเพื่ออภิปรายปญหาผูปวย 

(3) ประชุมวารสารสโมสร 

(4) การบรรยายพิเศษ 

  1.12.2 ใหผูเขารับการฝกอบรมปฏิบัติงานทางคลินิก อยางนอยรอยละ 75 ของเวลาฝกอบรม    

(1) ดูแลรักษาผูปวยใน (รวมท้ังผูปวยกอนและหลังการผาตัด) 

(2) ดูแลรักษาผูปวยนอกอายุรศาสตรโรคลมชัก 

(3) ดูแลรักษาผูปวยท่ีแผนกฉุกเฉิน 

(4) ดูแลรักษาผูปวย ท่ีหออภิบาลผูปวยหนัก 

(5) ปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการการตรวจคล่ืนไฟฟาสมอง 

(6) ปฏิบัติงานในหองการตรวจคล่ืนแมเหล็กสมอง (MRI brain) เวชศาสตร 

นิวเคลียร (SPECT and PET)  

     1.12.3 สงเสริมใหมีความรูดานระบาดวิทยาและใหมีงานวิจัย 1 เรื่อง และเขียนบทความฟนฟู 

วารสาร 1 เรื่อง ตลอดหลักสูตร 

                   ปที ่2     

มีเวลาฝกอบรมไมนอยกวา 50 สัปดาห โดยใหมีประสบการณการเรียนรูเก่ียวกับโรคลมชัก 

เหมือนแพทยเฉพาะทางสาขาโรคลมชักปท่ี 1 และมีหนาท่ีเพิ่มเติมดังน้ี 

• จัดการประชุมและการอภิปรายปญหา ฯลฯ 

• เปนแพทยท่ีปรึกษาดานโรคลมชักและหองตรวจดูแลผูปวยในโรคลมชักในโรงพยาบาล 
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• ปฏิบัติงานในหอผูปวยโรคลมชักและหองตรวจ Video-EEG monitoring 

• ปฏิบัติงานในแผนกรังสีวิทยาและพยาธิวิทยา เปนเวลาอยางนอย 3 เดือน 

• ปฏิบัติงานในสาขาวิชากุมารประสาทวิทยาอยางนอย 3 เดือนตลอดหลักสูตร 

         ตลอดระยะเวลาการฝกอบรมแพทยประจําบานอนุสาขาประสาทวิทยาโรคลมชัก ตองมี 

ประสบการณขั้นตํ่าในการทําหัตถการดังตอไปน้ี 

(1) แปลผลการตรวจคล่ืนไฟฟาสมอง 150 ราย 

(2) แปลผลการตรวจ Video-EEG monitoring 30 ราย 

1.13   การประเมินผูเขารับการงฝกอบรม 

1.13.1 ผูสมัครสอบเพื่อประกาศนียบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุ    

สาขาโรคลมชักจะตองเปนผูท่ีไดรับวุฒิบัตรฯ หรือหนังสืออนุมัติ สาขาประสาทวิทยาของแพทย

สภา และไดผานการอบรมแพทยประจําบานตอยอดครบตามหลักสูตรของราชวิทยาลัยอายุร

แพทยแหงประเทศไทย และสถาบันท่ีใหการฝกอบรมเห็นสมควรใหเขาสอบได รวมท้ังตองสง

รายงานการวิจัย 1 เรื่องท่ีมีชื่อผูเขาสอบเปนผูนิพนธคนแรก และบทความฟนฟูวารสาร 1 เรื่อง 

พรอมท้ังสงสมุดบันทึกหัตถการและประสบการณในวันสมัครสอบ โดยตองสงให

คณะกรรมการพิจารณารับรองกอนการสมัครสอบ 

 1.13.2 วิธีการสอบประกอบดวย 

      การสอบขอเขยีน  60% 

      การสอบสัมภาษณ 40% 

      เกณฑการผานท้ังสองหัวขอรวมกันมากกวา 50% 

1.13.3 สมาคมโรคลมชักแหงประเทศไทย และสมาคมประสาทวิทยาแหงประเทศไทย รวมกันเสนอ

บุคคลท่ีสมควรเปนอนุกรรมการฝกอบรมและสอบใหราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทย

รับรองและแตงต้ัง 

1.13.4 ในกรณีท่ีผูเขาสอบไดรับประกาศนียบัตร/วุฒิบัตรจากการอบรมในตางประเทศใหสอบสัมภาษณ

อยางเดียว 

 การสอบเพื่อวุฒิบัตรฯโดยไมไดผานการฝกอบรม 

1. ผูสมัครสอบจะตองเปนผูท่ีไดรับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขา

ประสาทวิทยาของแพทยสภา และไดทํางานเก่ียวกับประสาทวิทยาโรคลมชัก มาไมนอยกวา 5 ป 

2. ปฏิบัติงานในสถาบันท่ีมีคุณสมบัติอยูในเกณฑขั้นตํ่าของการเปดเปนสถาบันฝกอบรมแพทยประจํา

บานอนุสาขาประสาทวิทยาโรคลมชัก 

3. มีผลงานวิจัยเก่ียวกับประสาทวิทยาโรคลมชัก และเสนอผลงานวิจัยตอคณะอนุกรรมการฝกอบรมและ

สอบฯพิจารณารับรองอยางนอย 1 เรื่อง 

4. การสอบจะใชขอสอบและเกณฑการตัดสินเชนเดียวกับการสอบเพื่อประกาศนียบัตร 

5. สําหรับแพทยท่ีไดรับประกาศนียบัตร/วุฒิบัตรฯ อนุสาขาประสาทวิทยาโรคลมชักจากตางประเทศจะ

ทําการสอบเพียงการสัมภาษณประการเดียว 
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1.14    การประกนัคุณภาพการฝกอบรม 

        ราชวิทยาลัยอายุรแพทยฯ กําหนดใหสถาบันฝกอบรมท่ีไดรับอนุมัติใหจัดการฝกอบรม จะตองผาน    

การประเมินความพรอมในการเปนสถาบันฝกอบรมและสถาบันฝกอบรมจะตองจัดใหมีการประกันคุณภาพ

การฝกอบรมอยางตอเน่ือง ดังน้ี 

 1.14.1 การประกันคุณภาพการฝกอบรมภายในสถาบันฝกอบรมจะตองจัดใหมีระบบ  และกลไกการ

ประกันคุณภาพการฝกอบรมภายใน 

 1.14.2 การประกันคุณภาพการฝกอบรมภายนอก สถาบันฝกอบรมจะตองไดรับการประเมินคุณภาพ

จากคณะอนุกรรมการฝกอบรมและทดสอบ อนุสาขาประสาทวิทยา(โรคลมชัก) ตามขอท่ีกําหนด        

 
1.15   การทบทวน/พัฒนาหลักสูตรฝกอบรม 

            ราชวิทยาลัยอายรุแพทยฯ จะไดทําการทบทวน/พัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมเปนระยะๆ หรืออยางนอย ทุก 

5 ป  

2.     เกณฑสถาบันฝกอบรม อนุสาขาประสาทวิทยาโรคลมชัก 

     ราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทย กําหนดใหสถาบันฝกอบรม หลักสูตรการฝกอบรมแพทย

ประจําบานเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  อนุสาขาประสาทวิทยาโรค

ลมชัก จะตองมีคุณสมบัติตามเกณฑท่ัวไปและเกณฑเฉพาะและตองระบุสถานกานภาพของสถาบันฝกอบรม 

2.1  เกณฑทั่วไปสําหรับสถาบันฝกอบรม 

(1) คุณสมบัติทั่วไป 

(ก) ไดรับการรับรองคุณภาพ หรือกําลังดําเนินการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพ  

(ข) มีบรรยากาศทางวิชาการในลักษณะสังคมนักวิชาการ เพื่อเสริมสรางคุณสมบัติในการใฝรู

ใหแกผูเขารับการฝกอบรม 

(ค) มีระบบการบริหารจัดการท่ีดี มีสถานท่ี เครื่องมืออุปกรณ และจํานวนผูปวยท้ังประเภทผูปวย

ในและผูปวยนอกพอเหมาะแกการฝกอบรม  และผูเขารับการฝกอบรมไดมีสวนดําเนินการ

ดูแลรักษาและใหบริการกับผูปวยโดยตรง 

(ง) มีหนวยงานเทียบเทาภาควิชาในคณะแพทยศาสตร / วิทยาลัยแพทยศาสตร หรือแผนกใน

โรงพยาบาล เปนผูรับผิดชอบดําเนินการ โดยผูบริหารของคณะแพทยศาสตร / วิทยาลัย

แพทยศาสตร / โรงพยาบาลท่ีรับผิดชอบดําเนินการตองไมมีผลประโยชนสวนตัวท่ีอาจ

ขัดขวางการบริหารงานและการพัฒนางานการฝกอบรมแพทยประจําบาน 

(จ) มีปณิธานและพันธกิจระบุไวชัดเจนวามุงผลิตแพทยประจําบานท่ีมีความรูความสามารถและ

คุณสมบัติสอดคลองกับหลักสูตร และมีความสามารถในการเปนนักวิชาการและท่ีจะศึกษา

ตอเน่ืองได  และมีวัตถุประสงคของหลักสูตรท่ีสอดคลองกับพันธกิจ 

(ฉ) มีระบบบริหารงานท่ีชัดเจนเพื่อสนับสนุนการจัดการฝกอบรมใหบรรลุตามปณิธาน ไดแก การ

บริหารงานท่ัวไป การบริหารการศึกษา เปนตน ระบบบริหารงานดังกลาวใหทําเปนระเบียบ

ของคณะแพทยศาสตร / วิทยาลัยแพทยศาสตร / โรงพยาบาล และประกาศใหผูเก่ียวของทราบ

ท่ัวกัน 
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(ช) มีแพทยผูทรงคุณวุฒิจํานวนเพียงพอรับผิดชอบในสาขาท่ีฝกอบรมและในสาขาท่ีเก่ียวของ  

และมีความมุงม่ัน ความเต็มใจในการเปนอาจารยประจําหลักสูตรฝกอบรม 

(ซ) ในระยะเริ่มแรก (ประมาณ 5 ป) คณะแพทยศาสตร / วิทยาลัยแพทยศาสตร / โรงพยาบาลท่ีขอ

เปดดําเนินการฝกอบรม อาจพิจารณาทําความตกลงกับคณะแพทยศาสตร / วิทยาลัย

แพทยศาสตร / โรงพยาบาลท่ีมีประสบการณดําเนินการเปดหลักสูตรฝกอบรมมาแลวไมตํ่า

กวา 10 ป ใหชวยทําหนาท่ีเปนท่ีปรึกษา / ชวยเหลือ หรือเปนสถาบันสมทบ / สถาบันรวมใน

การดําเนินการฝกอบรม 

(ฌ) กอนเปดดําเนินการฝกอบรม คณะแพทยศาสตร / วิทยาลัยแพทยศาสตร / โรงพยาบาล จะตอง

ดําเนินการใหราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทยรับรองหลักสูตรของสถาบันฝกอบรม

เพื่อใหผูสําเร็จการฝกอบรมมีสิทธ์ิเขาสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ และจะตองมีความพรอมในการ

จัดการฝกอบรมและทรัพยากรตางๆ โดยเฉพาะอาจารย สื่อการศึกษาและอุปกรณการ

ฝกอบรม ครบถวนตามเกณฑท่ีกําหนด ท้ังน้ีจะตองมีแผนดําเนินงานระยะ 5 ปท่ีมีความ

ชัดเจนและเปนไปได โดยแผนปฏิบัติการจะตองแสดงใหเห็นวามีความพรอมดังกลาวกอน

เริ่มการฝกอบรมแตละชั้นปอยางนอย 1 ปการศึกษา  

(ญ) ในกรณีท่ีเปนสถาบันฝกอบรมภาคเอกชน นอกจากจะตองมีคุณสมบัติตามขอ (ก) ถึง (ฌ) แลว 

จะตองไมแสวงหากําไรจากการฝกอบรม โดยใหจัดต้ังมูลนิธิหรือกองทุนท่ีมีทุนสํารอง

เพียงพอในการดําเนินการระยะยาว และใหมีผูแทนราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทยท่ี

รับผิดชอบดูแลการฝกอบรม เปนกรรมการของมูลนิธิหรือกองทุนโดยตําแหนง 

  (2) หนวยงานกลางพื้นฐาน  สถาบันฝกอบรมน้ันจะตองมีหนวยงานกลางใหบริการดังตอไปน้ี 

   (ก) หองปฏิบัติการสําหรับการชันสูตร สถาบันฝกอบรมจะตองมีการใหบริการตรวจทางหองปฏิบัติ 

การ หรือติดตอขอรับบริการตรวจทางหองปฏิบัติการใหครอบคลุมการชันสูตรประเภทพื้นฐานและ

ประเภทจําเพาะท่ีจําเปนสําหรับการฝกอบรม  ซึ่งหองปฏิบัติการตองมีพยาธิแพทยหรือแพทยหรือ

บุคลากรอ่ืนท่ีมีความรูความชํานาญเปนผูควบคุม 

• หองปฏิบัติการดานพยาธิวิทยากายวิภาค สามารถท่ีจะทําการตรวจศพ ตรวจชิ้นเน้ือและสิ่งสง

ตรวจทางเซลลวิทยาท่ีไดจากการผาตัดหรือการทําหัตถการ สามารถเตรียมสไลดชิ้นเน้ือเยื่อและสิ่ง

สงตรวจเพื่อตรวจดวยกลองจุลทรรศนไดเอง พยาธิแพทยตองมีเวลา มีความสามารถ และเต็มใจให

คําปรึกษาหารือหรือสอนแพทยประจําบานทุกสาขาได อัตราการตรวจศพซึ่งเปรียบ เสมือนดัชนีชี้บง

ความสนใจทางวิชาการและความใสใจในการคนหาสาเหตุ การดําเนินโรค และการประเมิน

ผลการรักษาของแพทยในโรงพยาบาลน้ันจะตองไมนอยกวารอยละ 10 ของจํานวนผูปวยท่ีถึงแก

กรรม (ไมรวมการตรวจศพทางดานนิติเวชศาสตร) การตรวจศพ การตรวจชิ้นเน้ือ และการตรวจทาง

เซลลวิทยาตองกระทําโดยครบถวนจนสามารถใหการวินิจฉัยขั้นสุดทาย และตองมีรายงานการตรวจ

เก็บไวเปนหลักฐานทุกราย ในกรณีท่ีอัตราการตรวจศพของสถาบันฝกอบรมไมถึงเกณฑท่ีกําหนด  

สถาบันจะตองแสดงหลักฐานท่ีบงชี้ถึงความสนใจทางวิชาการและความใสใจในการคนหาสาเหตุ 

การดําเนินโรค และการประเมินผลการรักษาของแพทยในโรงพยาบาล ดวยการตรวจทางพยาธิวิทยา

หรือการตรวจอ่ืนๆ 
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• หองปฏิบัติการดานพยาธิวิทยาคลินิกหรือเวชศาสตรชันสูตร สามารถใหบริการตรวจดานโลหิต

วิทยา เคมีคลินิก  จุลทรรศนศาสตร  จุลชีววิทยา วิทยาภูมิคุมกันไดเปนประจํา รวมท้ังจะตองมีการ

ใหบริการทางดานธนาคารเลือดท่ีจําเปนสําหรับการฝกอบรม 

(ข) หนวยรังสีวิทยา สถาบันฝกอบรมจะตองมีรังสีแพทยผูทรงคุณวุฒิ สามารถตรวจทางรังสีท่ีจําเปน

สําหรับการฝกอบรมได 

(ค) หองสมุดทางแพทย  สถาบันฝกอบรมจะตองมีหองสมุดซึ่งมีตํารามาตรฐานทางการแพทย วารสาร

การแพทยท่ีใชบอย และหนังสือดรรชนีสําหรับชวยคนรายงานท่ีตีพิมพในวารสารสําหรับใหแพทย

ประจําบานใชไดสะดวก 

(ง) หนวยเวชระเบียนและสถิติ  สถาบันฝกอบรมจะตองจัดใหผูปวยทุกคนมีแฟมประจําตัว ซึ่งบันทึก

ประวัติ ผลการตรวจรางกาย การสั่งการรักษาท่ีเปนมาตรฐาน และมีระบบการจัดเก็บ คนหา และ

การประมวลสถิติท่ีมีประสิทธิภาพ 

(3) หนวยงานทางดานคลินิกที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาผูปวยสาขาที่ฝกอบรม สถาบันฝกอบรมจะตองมี

หนวยงานทางคลินิกท่ีสําคัญ ไดแก อายุรศาสตร ศัลยศาสตร กุมารเวชศาสตร สูติศาสตร-นรีเวชวิทยา

เพื่อใหการดูแลรักษาผูปวยในสาขาท่ีฝกอบรมหากจําเปน  

(4)  กิจกรรมวิชาการ  สถาบันฝกอบรมจะตองจัดใหมีกิจกรรมวิชาการสมํ่าเสมอ ท้ังในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ

ในการสาขาท่ีฝกอบรม เชน กิจกรรม journal club  หรือกิจกรรมวิชาการระหวางหนวยงานหรือระดับ

โรงพยาบาล เชน tissue conference, tumour conference, morbidity mortality conference, 

clinicopathological conference  

นอกจากน้ีสถาบันฝกอบรมจะตองจัดหรืออนุญาตใหผูเขารับการฝกอบรมไปเรียนวิทยาศาสตร

การแพทยพื้นฐานประยุกต หรือวิทยาศาสตรคลินิกสัมพันธ และควรสนับสนุนใหผูเขารับการฝกอบรมได

รวมประชุมวิชาการนอกสถาบันฝกอบรมตามโอกาสสมควร 

 

2.2 เกณฑเฉพาะสําหรับสถาบันฝกอบรม 

สถาบันฝกอบรมอนุสาขาประสาทวิทยาโรคลมชักจะตองจัดใหมีหนวยงาน ใหการดูแลรักษา

ผูปวยในสาขาประสาทวิทยาโรคลมชักตลอดเวลา มีงานบริการท่ีมีคุณภาพและปริมาณ เปนไปตามท่ีแพทยสภาท่ี

ดูแลการฝกอบรม อนุสาขาประสาทวิทยาโรคลมชัก กําหนด ดังน้ี 

1.1  มีจํานวนและคุณวุฒิของแพทยผูใหการฝกอบรมที่เหมาะสม 

สถาบันฝกอบรมจะตองมีแพทยซึ่งไดรับประกาศนียบัตรอนุสาขาประสาทวิทยาโรคลมชักอยางนอย 2 คน  

        1.2  มีงานบริการทางการแพทยขั้นตํ่า ดังน้ี 

(1) ผูปวยนอกท่ีไดรับการรักษาทางโรคลมชัก ไมนอยกวา 1,000 ครั้งตอป 

(2) ผูปวยในท่ีไดรับการรักษาทางประสาทวิทยาหลอดเลือดไมนอยกวา 200 ครั้งตอป 

(3) การตรวจคล่ืนไฟฟาสมอง 200 ครั้งตอป 

(4) การตรวจคล่ืนไฟฟาสมอง 24 ชั่วโมง 50  ครั้งตอป 

(3)  หองปฏิบัติการ/หนวยงานสนับสนุน สถาบันฝกอบรมควรมีหองปฏิบัติการท่ีสามารถใหการสนับสนุนและ 

      รองรับงานวิจัยได 
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(4)   มีกิจกรรมวิชาการ 

สถาบันฝกอบรมจะตองจัดใหมีกิจกรรมวิชาการสมํ่าเสมอ ไดแก 

(1) Journal club ไมนอยกวาเดือนละ 2  ครั้ง 

(2) การประชุมสัมมนาทางวิชาการในเรื่องเก่ียวกับความรูพื้นฐานและความรูทางคลินิกเดือนละ 1  ครั้ง  

(3) การประชุมวิชาการในลักษณะอ่ืนๆ เชน การประชุมปรึกษาผูปวย ไมนอยกวาเดือนละ 2  ครัง้ 

สถาบันฝกอบรมใดขาดหนวยงานหรือคุณสมบัติบางขอ อาจจัดการฝกอบรมโดยใชสถาบันการ

ฝกอบรมอ่ืนเปนสถาบันสมทบ   หรือสถาบันรวมฝกอบรมโดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการ

ฝกอบรมและสอบอนุสาขาประสาทวิทยาโรคลมชัก 

2.3 สถานภาพของสถาบันฝกอบรม 

สถาบันฝกอบรมมีสถานภาพหลายอยาง ตามบทบาทหนาท่ีในการฝกอบรม ดังน้ี 

สถาบันฝกอบรมหลัก  ไดแก สถาบันฝกอบรมท่ีดําเนินการจัดทําหลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบาน 

และไดรับอนุมัติจากราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทยใหเปดเปนสถาบัน

ฝกอบรม โดยจัดใหผูเขารับการฝกอบรมไดรับประสบการณจากสถาบันฝกอบรม

ตลอดหลักสูตร หรือเปนเวลาไมตํ่ากวาระยะเวลา 2 ใน 3 ของหลักสูตร  

สถาบันฝกอบรมสมทบ ไดแกสถาบันฝกอบรมท่ีไดรับอนุมัติจากราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทย

ใหเปนสถาบันฝกอบรมสมทบกับสถาบันหลักเพื่อจัดการฝกอบรมแพทยประจํา

บานในสวนท่ีสถาบันหลักไมสามารถจัดประสบการณได โดยกิจกรรมดังกลาวเม่ือ

รวมกันแลวตองมีระยะเวลารวมกันไมตํ่ากวา 3 เดือน และไมเกิน 1 ใน 3 ของ

ระยะเวลาของหลักสูตร 

ตัวอยาง  คณะแพทยศาสตร ......... จัดทําหลักสูตรการฝกอบรมฯ สาขา .......... 

และขออนุมัติเปดเปนสถาบันฝกอบรม แตขอใหคณะแพทยศาสตร / 

โรงพยาบาล ............. เปนสถาบันฝกอบรมสมทบ จัดกิจกรรม ........ใหผู

เขารับการฝกอบรมเปนเวลา 6 เดือนเปนตน  

สถาบันรวมฝกอบรม  ไดแก สถาบันฝกอบรมต้ังแต 2 แหงขึ้นไปท่ีดําเนินการจัดทําหลักสูตรการฝกอบรม

แพทยประจําบานและไดรับอนุมัติจากราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทยให

เปดเปนสถาบันฝกอบรมรวมกัน โดยจัดใหผูเขารับการฝกอบรมไดรับ

ประสบการณจากทุกสถาบัน โดยแตละแหงมีเวลาไมตํ่ากวา 1 ใน 3 ของระยะเวลา

ของหลักสูตร  

ตัวอยาง  คณะแพทยศาสตร .............. รวมกับ โรงพยาบาล .............. จัดทํา

หลักสูตรการฝกอบรมฯ สาขา ................ และขออนุมัติเปดเปนสถาบัน

รวมฝกอบรม โดยผูเขารบัการฝกอบรมไดรับประสบการณจากคณะ

แพทยศาสตร ............ เปนเวลา 16 เดือน และจากโรงพยาบาล ............. 

เปนเวลา 8 เดือน เปนตน  

สถาบันฝกอบรมกิจกรรมเลือก ไดแก สถาบันฝกอบรมท่ีไดรับความเห็นชอบจากราชราชวิทยาลัยอายุร

แพทยแหงประเทศไทย โดยการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ
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สาขาน้ันใหเปนสถาบันฝกอบรมท่ีจัดประสบการณเพิ่มเติมใหกับผูเขารับการ

ฝกอบรมท่ีสนใจไดในลักษณะของกิจกรรมเลือก (Eective) โดยมีระยะเวลาไมเกิน 

3 เดือน 

หลักสูตรอาจจัดใหผูเขารับการฝกอบรมไดรับประสบการณเพิ่มเติมจาก

สถาบันฝกอบรมกิจกรรมเลือกได โดยจะตองมีระยะเวลารวมกันตลอดหลักสูตรไม

เกินระยะเวลาท่ีราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทยกําหนด 

 

3. การขออนุมัติเปนสถาบันฝกอบรม 

คณะแพทยศาสตร / วิทยาลัยแพทยศาสตร / โรงพยาบาลใดท่ีมีความประสงคจะเปดเปนสถาบัน

ฝกอบรมในสาขาท่ีมีเกณฑหลักสูตรการฝกอบรมท่ีไดรับการอนุมัติจากราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศ

ไทยแลว ถาเปนการจัดการฝกอบรมท่ีมีหรือไมมีสถาบันฝกอบรมสมทบ ใหสถาบันฝกอบรมหลักเปน

ผูดําเนินการจัดทําขอมูล หากเปนการจัดการฝกอบรมในลักษณะท่ีมีสถาบันรวมฝกอบรมใหทุกสถาบัน

ฝกอบรมรวมรับผิดชอบเปนผูดําเนินการจัดทําขอมูล ตามเกณฑหลักสูตรการฝกอบรมท่ีไดรับอนุมัติน้ัน 

เสนอใหราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทยเปนผูรับผิดชอบการฝกอบรมประสานงานกับ

คณะอนุกรรมการ ฝกอบรมและสอบฯ ตรวจรับรองการเปดเปนสถาบันฝกอบรมและกําหนดศักยภาพของ

สถาบันฝกอบรมหลักและสถาบันสมทบ (ถามี) หรือสถาบันรวมฝกอบรม ตามเกณฑหลักสูตรและจํานวน

ความตองการของแพทยเฉพาะทางสาขาน้ัน แลวใหนําเสนอราชราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทย

อนุมัติตอไป 

 

4. การติดตามกํากับดูแลสถาบันฝกอบรม 

ราชวิทยาลัย วิทยาลัย หรอืสมาคมวิชาชีพท่ีแพทยสภามอบหมายใหเปนผูรับผิดชอบดูแลการฝก 

อบรม จะตองจัดใหมีการติดตามกํากับดูแลสถาบันฝกอบรมหลัก สถาบันฝกอบรมสมทบ สถาบันรวม

ฝกอบรม ท่ีไดรับอนุมัติใหเปดการฝกอบรมเปนระยะๆ โดยการมอบหมายใหคณะอนุกรรมการฝกอบรม

และสอบฯ เปนผูดําเนินการตามแนวทางท่ีราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทยกําหนด  และเสนอ

รายงานตอราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทยเพื่อรับทราบเปนระยะๆ 

หากคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ พบวาสถาบันฝกอบรมหลักหรือสถาบันรวมฝกอบรมใด

ไมมีผูสมัครเขารับการฝกอบรมในหลักสูตรใดติดตอกันเกิน 5 ป ให “พัก” การประกาศรับสมัครแพทย

ประจําบานสําหรับหลักสูตรน้ันของสถาบันฝกอบรมหลักหรือสถาบันรวมฝกอบรมน้ันไวกอน จนกวา

คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ จะไดประเมินสถาบันฝกอบรมน้ันวายังมีความพรอมในการฝกอบรม

ตามเกณฑท่ีกําหนด 

หากคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ พบวาสถาบันฝกอบรมหลักหรือสถาบันรวมฝกอบรมใด

ไมมีผูสมัครเขารับการฝกอบรมในหลักสูตรใดติดตอกันเกิน 10 ป ให “ยกเลิก” การเปนสถาบันฝกอบรม

ของสถาบันฝกอบรมหลักหรือของสถาบันรวมฝกอบรมกลุมน้ัน และใหทําเรื่องแจงราชวิทยาลัย วิทยาลัย 

หรือสมาคมวิชาชีพเสนอแพทยสภาเพื่ออนุมัติ หากสถาบันฝกอบรมมีความประสงคจะขอเปนสถาบัน

ฝกอบรมอีก ใหดําเนินการตามขอ 3  

 14 



เกณฑหลักสูตรและมาตรฐานการฝกอบรมฯ อนุสาขาประสาทวิทยาโรคลมชัก 

 

รายนามคณะอนุกรรมการจัดทําเกณฑหลักสูตรอบรมแพทยประจําบานตอยอด 
อนุสาขาประสาทวิทยาโรคลมชัก 

. 

 
 

1. นายแพทยโยธิน  ชินวัญช     ประธานอนุกรรมการ 

2. นายแพทยสมชาย  โตวณะบุตร   อนุกรรมการ 

3. แพทยหญิงสุรางค เจียมจรรยา   อนุกรรมการ 

4. แพทยหญิงสุรางค เจียมจรรยา   อนุกรรมการ  

5. แพทยหญิงมาลัย  พาณิชยพงษ   อนุกรรมการ  

6. แพทยหญิงอารยา  จารุวณิช    อนุกรรมการ  

7. แพทยหญิงกัลยาณ  ธีระวิบูลย   อนุกรรมการ  

8. นายแพทยอนันนิตย  วิสุทธิพันธ   อนุกรรมการ  

9. นายแพทยสมศักดิ์    เทียมเกา   อนุกรรมการ 

10. นายแพทยสิรรุจน  สกุลณะมรรคา   อนุกรรมการ 

11. นายแพทยชาครินทร  ณ บางชาง     อนุกรรมการ 

12. นายแพทยรังสรรค  ชยัเสวิกุล   อนุกรรมการ  

13. แพทยหญิงกนกวรรณ  บุญญพิสฏิฐ   อนุกรรมการ 

14. นายแพทยชัยชน  โลวเจริญกุล   อนุกรรมการ 

15. นายแพทยทายาท  ดีสุดจิต    อนุกรรมการ 
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