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เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน 
เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาประสาทวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
 

1. ชื่อหลักสูตร 

(ภาษาไทย)  หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญ ใน
การประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาประสาทวิทยา 

(ภาษาอังกฤษ)  Residency Training in Neurology  

 
 
2. ชื่อวุฒิบัตร  

ชื่อเต็ม  

(ภาษาไทย)  วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขา
ประสาทวิทยา 

(ภาษาอังกฤษ)  Diploma of the Thai Board of Neurology 

 

 ชื่อย่อ  

(ภาษาไทย)  วว. สาขาประสาทวิทยา 

(ภาษาอังกฤษ)  Dip., Thai Board of Neurology 

ค ำแสดงวุฒิกำรฝึกอบรมท้ำยช่ือ  

(ภาษาไทย)  วว. สาขาประสาทวิทยา  

(ภาษาอังกฤษ)  Diplomate, Thai Board of Neurology 
หรือ Dip.,Thai Board of  Neurology  

 
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
     แผนกประสาทวิทยา กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
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4. พันธกิจของการฝึกอบรม/หลักสูตร  
แผนกประสาทวิทยา กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า มีหน้าที่หลักในการให้บริการทาง

อายุรกรรมระบบประสาทที่มีคุณภาพ มาตรฐานระดับสากล โดยให้บริการแก่ทหารและครอบครัว รวมทั้ง
ประชาชนทั่วไป จัดการฝึกศึกษาและการวิจัยทางการแพทย์เฉพาะทางระบบประสาทวิทยา เพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพการรักษาแก่ผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง โดยมีปรัชญาคือ “คุณภาพมาตรฐาน บริการประทับใจ สามัคคี 
มีวินัย ใส่ใจบริการ ผลงานล้ าหน้า” 
      แผนกประสาทวิทยา กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นแหล่งฝึกอบรมและปฏิบัติงาน
ด้านประสาทวิทยา  มุ่งเน้นที่จะผลิตประสาทแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถในเวชปฏิบัติด้านประสาทวิทยา มี
ความเป็นมืออาชีพ มีทักษะการสื่อสาร การปฏิบัติงานแบบสหวิชาชีพและสอดคล้องกับระบบสุขภาพของ
ประเทศ มุ่งเน้นการดูแลรักษาแบบองค์รวมโดยยึดถือผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง มีความเพียบพร้อมด้วยความรู้ด้าน
วิชาการ คุณธรรมและจริยธรรม เป็นบุคคลที่จะท าประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ สร้างผลงานวิจัยที่มี
คุณภาพระดับสากล มีเจตนารมณ์ที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิต ปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยเหนือได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

วัตถุประสงค์หลักของการฝึกอบรม เพ่ือให้แพทย์ที่จบจากการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ความช านาญใน
สาขาและอนุสาขาประสาทวิทยาแล้ว จะต้องมีความรู้ ความสามารถทางโรคระบบประสาทดังต่อไปนี้ 

1. ด าเนินการตามขั้นตอนเพ่ือการวินิจฉัยได้อย่างดีรวมทั้งทักษะในการท าหัตถการเพ่ือการวินิจฉัย  
และรักษาอย่างถูกต้อง ท างานได้แบบมืออาชีพ โดยไม่ต้องมีการก ากับดูแล 

2.ให้การรักษาและป้องกันได้อย่างเหมาะสม และได้มาตรฐาน โดยไม่ต้องมีการก ากับดูแล 
3. มีความรู้ทางประสาทวิทยาศาสตร์ (neuroscience) สามารถอธิบายปัญหา และโรคทางระบบ

ประสาท ด้วยความรู้ทางประสาทวิทยาศาสตร์  
4. สอน ให้ค าปรึกษา และแนะน าเกี่ยวกับปัญหา รวมทั้งการป้องกันโรคแก่แพทย์ นักศึกษา แพทย ์

บุคลากรสาธารณสุข และประชาชนได้เป็นอย่างดี  
5. สามารถด าเนินการวิจัยและน าเสนอผลงานทางวิชาการอย่างถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์ได้ด้วย

ตนเอง  
6. ประสานงานกับผู้ปฏิบัติงานในสาขาอ่ืน ๆ ทางด้านวิชาการและด้านอื่น ๆ แบบสหวิชาชีพได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  
7. มีทักษะในการค้นคว้าหาความรู้ และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยตนเองอย่างมีวิจารณญาณ และมี

เจตนารมณ์และเตรียมพร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิต 
8. คุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ เอ้ืออาทร และใส่ใจในความปลอดภัยเพ่ือการแก้ไขปัญหาและ

การส่งเสริมสุขภาพ โดยยึดถือผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางบนพ้ืนฐานของการดูแลแบบองค์รวมและมีเจตคติที่ดีต่อ
ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย ผู้ร่วมงาน เพ่ือนร่วมวิชาชีพและชุมชน  

9. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถจัดสรรเวลาการท างานและการพักผ่อน เพ่ือการดูแลรักษาสุขภาพตนเอง
ได้อย่างเหมาสมและสมดุล 
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5. ผลลัพธ์ของการฝึกอบรม/หลักสูตร 
 แพทย์ที่จบการฝึกอบรมจากแผนกประสาทวิทยา กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าต้อง
สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเองตามสมรรถนะหลักท้ัง 6 ด้าน  ดังนี้  
5.1. การดูแลรักษาผู้ป่วย (patient care) 

5.1.1. มีทักษะในการซักประวัติ ตรวจร่างกาย การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ และการรวบรวม ข้อมูล
ส าหรับน ามาคิดวิเคราะห์อย่างเป็นเหตุเป็นผลเพ่ือน าไปสู่การตัดสินใจให้การดูแลรักษา  ผู้ป่วยอย่าง
เหมาะสม รวมทั้งการท าหัตถการที่จ าเป็น  
5.1.2. ให้การวินิจฉัยและรักษาภาวะผิดปกติทางประสาทวิทยาที่พบโดยทั่วไปในประเทศไทยได้ อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม 
5.1.3. บันทึกรายงานผู้ป่วยได้อย่างสมบูรณ์และสม่ าเสมอ 
5.1.4. มีความรู้ในการป้องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพ 

5.2. ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการน าความรู้ ไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วย (Medical 
knowledge and skills) 

5.2.1. เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐานของร่างกายและระบบประสาท 
5.2.2. มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ และความเชี่ยวชาญในสาขาประสาทวิทยา 

5.3. การเรียนรู้จากการปฏิบตัิ (practice based learning) 
5.3.1. ด าเนินการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขได้ 
5.3.2. การใช้ยาและทรัพยากรอย่างสมเหตุผล 
5.3.3. เรียนรู้และเพ่ิมประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติ 

5.4. ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (interpersonal and communication skills) 
5.4.1. น าเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ 
5.4.2. ถ่ายทอดความรู้และทักษะ ให้แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ 
5.4.3. สื่อสารให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยและญาติได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพบนพ้ืนฐานของความ เมตตา 
เคารพในการตัดสินใจและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  
5.4.4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ท างานกับผู้ร่วมงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ 
5.4.5. เป็นที่ปรึกษาและให้ค าแนะน าแก่แพทย์และบุคลากรอ่ืน 

5.5. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 
5.5.1. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดีต่อผู้ป่วย ญาติ ผู้ร่วมงาน เพื่อนร่วมวิชาชีพและชุมชน  
5.5.2. มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต  
5.5.3. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย  
5.5.4. ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม  

5.6. การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System based practice) 
5.6.1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ  
5.6.2. มีความรู้และมีส่วนร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย  



หน้า 4    เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาประสาทวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า      

5.6.3. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย  
5.6.4. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิทธิผู้ป่วย  
5.6.5. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม สามารถปรับเปลี่ยนการดูแล
รักษาผู้ป่วยให้เข้ากับบริบทของการบริการ สาธารณสุขได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ  

 
6. แผนการฝึกอบรม/หลักสูตร  
 มีคณะกรรมการการฝึกอบรมดูแลก ากับ ประเมินแผนการฝึกอบรม/หลักสูตรให้ ด าเนินไปตาม
เป้าประสงค์ที่วางไว้  
6.1. วิธีการให้การฝึกอบรม 
 6.1.1. สมรรถนะการดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care) 
 การดูแลผู้ป่วยใน 
 - แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ 1 ปฏิบัติงานที่กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าปฏิบัติงาน
รับผิดชอบผู้ป่วยทางอายุรศาสตร์ผู้ป่วยใน รวมทั้งห้องฉุกเฉินและหอผู้ป่วยวิกฤติในความควบคุมของอาจารย์
ผู้ให้การฝึกอบรมกองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
 - แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ 2, 3 ปฏิบัติงานที่แผนกประสาทวิทยา กองอายุรกรรม  โรงพยาบาลพระ
มงกุฎเกล้าโดยมีหน้าที่รับปรึกษาผู้ป่วยทางด้านระบบประสาทดังนี้ 

- แพทย์ประจ าบ้านประสาทวิทยาสาย 1 ดูแลหอผู้ป่วยสามัญ 18/1, 18/2 และหอผู้ป่วยพิเศษ  20/1, 
20/2 

- แพทย์ประจ าบ้านประสาทวิทยาสาย 2 ดูแลหอผู้ป่วยสามัญ 16/1, หอผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรม (ICU 
med) 1 และ 2, หอผู้ป่วยปลอดเชื้อ (RI ward) และหอผู้ป่วยพิเศษ 19/1, 19/2 

- แพทย์ประจ าบ้านประสาทวิทยาสาย 3 ดูแลหอผู้ป่วยสามัญ 16/2, หอผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจ (CCU), 
หอผู้ป่วยพิเศษ สย.6, อบ.4 และผู้ป่วยนอกแผนกอายุรกรรม 

- แพทย์ประจ าบ้านประสาทวิทยาสาย 4 ดูแลผู้ป่วยห้องฉุกเฉิน และผู้ป่วยนอกรวมถึง stroke fast 
track 
 - แพทย์ประจ าบ้านทุกชั้นปี บันทึกข้อมูลในเวชระเบียนผู้ป่วยได้ อย่างถูกต้องสมบูรณ์  
 
 การดูแลผู้ป่วยนอก 
 - แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ 1 ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยนอกกองอายุรกรรมอย่างน้อย 2 เดือน/ปี 
 - แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ 2,3  ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยนอกของแผนกประสาทวิทยาอย่างต่อเนื่อง
สัปดาห์ละ 4 ครั้งครั้งละ 3 ชั่วโมง 
 - แพทย์ประจ าบ้านทุกชั้นปีบันทึกข้อมูลในเวชระเบียนผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์  
 6.1.2 ความรู้ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วยและสังคม 
(Medical knowledge and skills) 
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  - แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ 1 เรียนรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานประยุกต์ (correlated basic 
medical science)  
 - แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ 2,3 เรียนรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐานประยุกต์ ด้านประสาท
วิทยาศาสตร์ และ พยาธิวิทยาของ โรคระบบประสาท 
 - แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที ่2,3 ปฏิบัติงานในสาขาวิชาประสาทวิทยา 
 - แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ 2,3 เข้าร่วมในกิจกรรมทางวิชาการ เช่น การสอนข้างเตียง การทบทวน
บทความการเข้าร่วมการดูแลผู้ป่วยแบบสหวิชาชีพ การประชุมวิชาการ และวารสารสโมสร เป็นต้น  
 - แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ 2,3 ได้รับการฝึกอบรมเก่ียวกับหัตถการ การตรวจทางห้องปฏิบัติการ และ
การตรวจพิเศษต่างๆ ที่ใช้ในสาขาประสาทวิทยา เช่น การตรวจคลื่นสมอง การตรวจคลื่นกล้ามเนื้อและ
เส้นประสาท การฝึกการแปลผลภาพถ่ายรังสีหรือภาพคลื่นแม่เหล็ก 
 
 6.1.3. การเรียนรู้จากการปฏบิัติ (Practice-based learning)  
 - แพทย์ประจ าบ้านทุกชั้นปี มีประสบการณ์การเรียนรู้ในการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม และสหวิชาชีพ 
 - แพทย์ประจ าบ้านทุกชั้นปี ปฏิบัติงานสอนนิสิตนักศึกษาแพทย์ที่มาดูงาน แพทย์เพ่ิมพูนทักษะที่มาดู
งาน และแพทย์ประจ าบ้านรุ่นน้อง 
 - แพทย์ประจ าบ้านทุกชั้นปี ต้องท างานวิจัย ได้แก่ งานวิจัยแบบ retrospective หรือ prospective 
หรือ cross sectional study โดยเป็นผู้วิจัยหลัก 
 - แพทย์ประจ าบ้านทุกชั้นปี บันทึกข้อมูลในเวชระเบียนผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์  
 - แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ 2, 3 ให้การประเมินและวางแผนการรักษาแก่ผู้ป่วยต่างแผนกได้ทั้งผู้ป่วย
นอกและผู้ป่วยใน 
 - แพทย์ประจ าบ้านทุกชั้นปี รักษาผู้ป่วยบนหลักการของการใช้ยาและทรัพยากรอย่างสมเหตุผล  
 
 6.1.4. ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills)  
 - แพทย์ประจ าบ้านทุกชั้นปี เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติ  
 - แพทย์ประจ าบ้านทุกชั้นปีให้ค าแนะน าที่ถูกต้องเหมาะสมแก่ผู้ป่วยและญาติ  
 - แพทย์ประจ าบ้านทุกชั้นปีมีทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสารที่ดีกับผู้ร่วมงาน 
 - แพทย์ประจ าบ้านทุกชั้นปี ปฏิบัติงานสอนนิสิตนักศึกษาแพทย์ที่มาดูงาน แพทย์เพ่ิมพูนทักษะที่มาดู
งาน และแพทย์ประจ าบ้านน้อง 
 - แพทย์ประจ าบ้านทุกชั้นปี  น าเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาในกิจกรรมวิชาการ  
 
 6.1.5. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  
 - แพทย์ประจ าบ้านทุกชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรมการให้ความรู้ทางด้านบูรณาการทางการแพทย์  
 - แพทย์ประจ าบ้านทุกชั้นปี มีการพัฒนาให้มีเจตคติที่ดีระหว่างการปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย  
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 - แพทย์ประจ าบ้านทุกชั้นปี ต้องท างานวิจัย ได้แก่ งานวิจัยแบบ retrospective หรือ prospective 
หรือ cross sectional study โดย เป็นผู้วิจัยหลัก 
 - แพทย์ประจ าบ้านทุกชั้นปีเรียนรู้เพ่ือให้มีการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง 
 
 6.1.6 การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based Practice)  
 - แพทย์ประจ าบ้านทุกชั้นปี มีประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพของโรงพยาบาล ระบบ
ความปลอดภัยของผู้ป่วยรวมทั้งสิทธิผู้ป่วย  
 - แพทย์ประจ าบ้านทุกชั้นปีมีประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ดูแลรักษา, หลักการบริหารจัดการระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ 
 
การจัดการฝึกอบรม 
ระยะเวลาฝึกอบรม 3 ปี และ 2 ปี ส าหรับการฝึกอบรมอนุสาขา คือ ปีที ่1 
ผ่านการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าระยะเวลา 1 ปี  
ปีที ่2 และ ปีที ่3 ฝึกอบรมสาขาประสาทวิทยาเป็นเวลา 2 ปี โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ส าหรับการฝึกอบรม
สาขาประสาทวิทยามีรายละเอียดการฝึกอบรมดังนี้ 

1. ปฏิบัติงานทางประสาทวิทยา ดูแลและรับปรึกษาผู้ป่วยทางประสาทวิทยาทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก  
2. ปฏิบัติงานทางห้องปฏิบัติการ ใช้เวลาฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมงต่อปี 

2.1.EEG ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อปี 
2.2.Neuroelectrophysiologic study ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อปี 

3. การปฏิบัติงานในวิชาเลือกบังคับและวิชาเลือกอ่ืนที่เก่ียวข้อง  
3.1. วิชาเลือกบังคับ  
- จิตเวชศาสตร์ 4 สัปดาห์  
- ประสาทพยาธิวิทยา ไม่ต่ ากว่า 15 ชั่วโมง  
3.2. วิชาเลือกอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 8 สัปดาห์ โดยแบ่งเป็น 
 -Neurophysiology 4 สัปดาห์ 
-สาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้องอีก 4 สัปดาห์ 

ทั้งนี้วิชาเลือก (elective) 12 สัปดาห์ จัดส าหรับแพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ 3 โดยแผนก
ประสาทวิทยาฯ อาจพิจารณาให้แพทย์ประจ าบ้านไปรับการฝึกอบรมในสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจ า
บ้าน สาขาประสาทวิทยา หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้องที่ได้รับการรับรองโดยราชวิทยาลัยหรือแพทยสภา
ได้ตามความเหมาะสม ทั้งในและต่างประเทศ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้ควบคุมการ
ฝึกอบรม  

4. แพทย์ประจ าบ้านต้องท างานวิจัย อย่างน้อย 1 เรื่อง ในระหว่างการปฏิบัติงาน 3 ปี โดยเป็นผู้วิจัยหลัก
หรือผู้นิพนธ์หลัก งานวิจัยดังกล่าวต้อง ประกอบด้วยหัวข้อหลัก ดังนี้  
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- จุดประสงค์ของงานวิจัยหรือวิจัยวารสาร  

- วิธีการวิจัยหรือวิจัยวารสาร  

- ผลการวิจัย  

- การวิจารณ์ผลการวิจัยหรือวิจัยวารสาร  
5. การร่วมกิจกรรมในการฝึกอบรม 

5.1. ประชุมวิชาการประจ าเดือนและประจ าปี  
5.2. ประชุมอภิปรายผู้ป่วย  
5.3. ประชุมวารสารสโมสร  
5.4. การบรรยายพิเศษ  
5.5. สอนให้ค าปรึกษาและค าแนะน าแก่แพทย์ประจ าบ้าน นักศึกษาแพทย์เกี่ยวกับปัญหาหรือโรคทาง
ประสาทวิทยา  

การด าเนินการและการประเมิน (Entrustable profesiional activities)  มีการประเมินดังหัวข้อตาม 
ภาคผนวกที ่1 
 
6.2. เนื้อหาของการฝึกอบรม/หลักสูตร (ภาคผนวกท่ี 2) 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีความรู้ความสามารถในเนื้อหาต่อไปนี้  
1. ความรู้พื้นฐานทางประสาทวิทยา และระบบที่เกี่ยวข้อง  
2. โรคหรือภาวะทางประสาทวิทยาที่ส าคัญ  
3. หัตถการและ/หรือแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพ่ือวินิจฉัย และรักษาโรคทางระบบประสาท  
4. การเรียนรู้ทางด้านบูรณาการ  
 
6.3. การท างานวิจัย  
แพทย์ประจ าบ้านต้องท างานวิจัย ได้แก่ งานวิจัยแบบ retrospective, prospective หรือ cross sectional 
อย่างน้อย 1 เรื่อง หรือท า systematic review หรือ meta-analysis 1 เรื่อง ในระหว่างการปฏิบัติงาน 3 ปี 
โดยเป็นผู้วิจัยหลักหรือผู้นิพนธ์หลัก งานวิจัยดังกล่าวต้องประกอบด้วยหัวข้อหลักดังนี้  

1. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
2. วิธีการวิจัย  
3. ผลการวิจัย  
4. การวิจารณ์ผลการวิจัย  
5. บทคัดย่อ  

ขอบเขตความรับผดิชอบในเรื่องงานวิจัย  
 เนื่องจากการมีความสามารถในการท าวิจัยด้วยตนเองเป็นสมรรถนะหนึ่งที่แพทย์ประจ าบ้านประสาท
วิทยาต้องบรรลุตามหลักสูตรฯและการพิจารณาผลผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เป็นองค์ประกอบหนึ่งของการ
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ประเมินการได้รับวุฒิบัตรฯ แผนกประสาทวิทยาฯ จึงได้เตรียมความพร้อมให้กับแพทย์ประจ าบ้านได้เข้ารับ
การฝึกอบรมเก่ียวกับหลักการท าวิจัยเบื้องต้น และสถิติเบื้องต้น โดยบรรจุอยู่ในหลักสูตรปฐมนิเทศแพทย์
ประจ าบ้านใหม ่และมีที่ปรึกษาให้กับแพทย์ประจ าบ้าน ตั้งแต่การเตรียมโครงร่างการวิจัย จนสิ้นสุดการท างาน
วิจัยและจัดท ารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เพ่ือน าส่งสมาคมประสาทวิทยาฯ ทั้งนี้แผนกประสาทวิทยาฯ มีการ
รายงานชื่องานวิจัย อาจารย์ที่ปรึกษาและความคืบหน้าของงานวิจัยตามกรอบเวลาที่ก าหนดไปยังสมาคม
ประสาทวิทยาฯเพ่ือให้มีการก ากับดูแลอย่างทั่วถึง  
 
คุณลักษณะของงานวิจัย  

1. เป็นผลงานที่ริเริ่มใหม่ หรือเป็นงานวิจัยที่ใช้แนวคิดท่ีมีการศึกษามาก่อนทั้งในและต่างประเทศ แต่
น ามาดัดแปลงหรือท าซ้ าในบริบทของแผนกประสาทวิทยาฯ  

2. แพทย์ประจ าบ้านและอาจารย์ผู้ด าเนินงานวิจัยทุกคน ต้องผ่านการอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยในคน 
หรือ good clinical practice (GCP) 

3. งานวิจัยทุกเรื่องต้องได้รับการอนุมัติจากส านักงานพัฒนางานวิจัยวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎ
เกล้าและโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

4. งานวิจัยทุกเรื่อง ควรด าเนินงานวิจัยภายใต้ข้อก าหนดของ GCP หรือระเบียบวิจัยที่ถูกต้องและ
เหมาะสมกับค าถามวิจัย  

5. ควรใช้ภาษาอังกฤษในการน าเสนอผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โดยเฉพาะในบทคัดย่อ  
 
สิ่งท่ีต้องปฏิบัติส าหรับการด าเนินการวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ป่วย  

1. เมื่อได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยแล้ว ต้องด าเนินการท าวิจัยตามข้อตกลงโดย
เคร่งครัด  

2. เมื่อมีการลงนามในเอกสารชี้แจงผู้ป่วยหรือผู้แทนเพื่อให้ยินยอมเข้าร่วมวิจัย ต้องให้ส าเนาแก่ผู้ป่วย
หรือผู้แทนเก็บไว้ 1ชุด  

3. ให้ท าการระบุในเวชระเบียนผู้ป่วยนอกหรือผู้ป่วยในถึงสถานะการเข้าร่วมงานวิจัยของผู้ป่วย  
4. การตรวจหรือรักษาเพ่ิมเติมจากโครงการวิจัยที่ผ่านการอนุมัติแล้ว โดยการกระท าดังกล่าวไม่ได้เป็น

ส่วนหนึ่งของการดูแลรักษาผู้ป่วยตามปกต ิไม่สามารถท าได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นได้มีการระบุ
และอนุมัติในโครงการวิจัยแล้ว และผู้วิจัยหรือคณะผู้วิจัยต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วย  

5. กรณีท่ีโครงการวิจัยก าหนดให้ท าการตรวจหรือรักษาที่เพ่ิมเติมจากการดูแลรักษาผู้ป่วยตามปกติ หาก
มีผลลัพธ์ที่อาจส่งผลต่อประโยชน์ให้การดูรักษาผู้ป่วย ให้ด าเนินการแจ้งคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัย เพ่ือวางแผนแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบต่อไป  

6. หากเกิดกรณีอ่ืนนอกเหนือการคาดการณ์ ให้รีบปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัย หรือ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรณีท่ีไม่สามารถปรึกษาได้ ให้ย้อนกลับไปใช้หลักพ้ืนฐาน 
3 ข้อของจริยธรรมทางการแพทย์ในการตัดสินใจ คือ  
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6.1.การถือประโยชน์สุขของผู้ป่วยเป็นหลัก และการไม่ก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานกับผู้ป่วย  
6.2.การเคารพสิทธิของผู้ป่วย  
6.3.การยึดมั่นในหลักความเสมอภาคของทุกคนในสังคม ที่จะได้รับบริการทางการแพทย์ตาม

มาตรฐาน  
 
กรอบการด าเนินงานวิจัยในเวลา 3 ปี (36 เดือนของการฝึกอบรม)  
ทั้งนี ้เดือนที่ก าหนดขึ้นเป็นระยะเวลาที่ประมาณการ อาจจะท าได้เร็วกว่าหรือช้ากว่านี้ได้บ้าง  

เดือนที ่ ประเภทกิจกรรม  

0 
6  

จัดฝึกอบรมการวิ 
จัยพื้นฐานทางคลินิก (www.researchpcm.com) 
จัดเตรียมค าถามวิจัยและติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา  

9  จัดท าโครงร่างงานวิจัย  

12  สอบโครงร่างงานวิจัย  

13  ขออนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย  
ขอทุนสนับสนุนงานวิจัยจากแหล่งทุนทั้งภายในและนอกสถาบัน (ถ้าต้องการ)  

15  เริ่มเก็บข้อมูล  

21  น าเสนอความคืบหน้างานวิจัย  

30  วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลงานวิจัย  

31  จัดท ารายงานวิจัยฉบับร่างให้อาจารย์ที่ปรึกษาปรับแก้ไข  

33  ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ต่อสถาบัน เพ่ือส่งต่อไปยังสมาคมประสาทวิทยาฯ ให้
ท าการประเมินผล ส าหรับประกอบคุณสมบัติการเข้าสอบเพื่อวุฒิบัตรภาคปฏิบัติ
ขั้นสุดท้าย  
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การรับรอง วุฒิบัตร หรือ หนังสืออนุมัติ สาขาประสาทวิทยา ให้มีคุณวุฒิ “เทียบเท่าปริญญาเอก” แผนก
ประสาทวิทยาฯ มีนโยบายการรับรองวุฒิบัตร หรือ หนังสืออนุมัติ สาขาประสาทวิทยา ให้มีคุณวุฒิเทียบเท่า
ปริญญาเอก (ภาคผนวก 3) 
 
6.4.จ านวนปีของการฝึกอบรม  

3 ปี ส าหรับแพทย์ประจ าบ้าน  
2 ปี ส าหรับแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด 
 

6.5.การบริหารการจัดการฝึกอบรม  
   เเผนกประสาทวิทยาฯ จัดสภาวะการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้  

- ให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ ดังแสดงในตารางกิจกรรมของแผนกประสาทฯ ดังแสดง
ในภาคผนวก 7 ในกรณีท่ีผู้เข้ารับการฝึกอบรมลาหรือขาดการปฏิบัติงาน เช่น ลาคลอดบุตร เจ็บป่วย 
และอ่ืนๆมากกว่าเกณฑ์ก าหนดระยะเวลาการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องปฏิบัติงานทดแทน
ในช่วงที่เป็นวิชาเลือก 

- ก าหนดการลาพักร้อนได้ 10 วันท าการต่อปี 

- มีค่าตอบแทนผู้เข้ารับการอบรมอย่างเหมาะสมกับต าแหน่งและงานที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ ค่าเวร
เหมาจ่ายอายุรกรรมระบบประสาทขณะปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต่อเดือน ค่าเวรปฏิบัติงานห้อง
ฉุกเฉินของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และค่าตอบแทนรายเดือนส าหรับผู้ฝึกอบรมอิสระ 

- ชั่วโมงการท างานนอกเวลาราชการไม่เกิน 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ระยะเวลาการท างานเวรอุบัติเหตุและ
ฉุกเฉินไมเ่กิน 16 ชั่วโมงติดต่อกัน  

- กิจกรรมการเรียนการสอน แพทย์ประจ าบ้านประสาทวิทยา มีหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ ที่
เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมในทุกครั้ง  ยกเว้นมีเหตุอ่ืนที่จ าเป็น แต่จะต้องแจ้งให้กับอาจารย์ที่คุม
กิจกรรมวิชาการนั้นๆทราบ โดยแพทย์ประจ าบ้านต้องเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

- แนวทางการปฏิบัติงานในเวลาราชการ 
1. ชั้นปีที่ 2 ให้เริ่มการดูแลรักษาผู้ป่วยไม่ช้ากว่า 7.00 น.  และชั้นปีที่ 3 ไม่ช้ากว่า 7.30 น. ในเวลา

ราชการ และ7.30 น. (ชั้นปีที่ 2) 8.00 น. (ชั้นปีที่ 3) ในวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ  ควรท าการ
ส่งต่อเวรทุกครั้ง 

2. แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ 2 และ 3จะต้องมาดูคนไข้ ทุกวันรวมทั้งวันหยุดราชการ ห้ามฝาก round 
ward ยกเว้นในกรณีที่มีธุระที่จ าเป็น และจะต้องรายงานอาจารย์เจ้าของสายเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า 
หรือถ้าเป็นกิจเร่งด่วนให้โทรแจ้งอาจารย์ประจ าสายและให้เขียนเป็นหนังสือลายลักษณ์อักษรย้อนหลังภายใน
วันท าการถัดไป  แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่3 ที่อยู่หน่วยก็จะต้องมาดูคนไข้ในวันหยุดเช่นกัน ถือเป็นความ
รับผิดชอบของแพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ 3 ที่จะต้องดูแลและให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์แก่แพทย์ประจ าบ้าน
ชั้นปีที่ 2 
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- แนวทางการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของแพทย์เวร 
ผู้รับผิดชอบ   -  1st call   แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ 2 

     -  2nd call  แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ 3 
หน้าที่ 

1. ตรวจผู้ป่วยที่ได้รับการปรึกษานอกเวลาราชการทั้งหมดรวมถึง stroke fast track 
2. กรณีท่ีต้องการปรึกษา ให้ปรึกษาอาจารย์แพทย์ที่รับปรึกษาประจ าเดือนนั้นๆ  
3.ในกรณี Stroke fast track (มี acute neurological deficit ภายใน 6 ชั่วโมง หลัง onset) ให้

แพทย์ประจ าบ้านปฏิบัติตาม stroke pathway ซึ่งสามารถเปิดได้จาก intranet ของโรงพยาบาลพระมงกุฎ
เกล้า ซึ่งจะเป็นการปฏิบัติ งานร่วมกับสหวิชาชีพ ทั้งนี้แพทย์ประจ าบ้านต้องปรึกษาแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด
อนุสาขาโรคหลอดเลือดสมอง (ในเวลาราชการ) และปรึกษาอาจารย์สาขาโรคหลอดเลือดสมอง (นอกเวลา
ราชการ) ทุกราย ในกรณีม ี indication  ของ endovascular treatment ให้ปรึกษาอาจารย์รังสีร่วมรักษา
ระบบประสาทตามวัน 

 
6.6. การวัดและประเมินผล  

มีการแจ้งกระบวนการการวัดและประเมินผลให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับทราบ โดยสามารถตรวจสอบ และ

อุทธรณ์ได้เมื่อต้องการ  

 

6.7. การวัดและประเมินผลระหว่างการฝึกอบรม การเลื่อนชั้นปี การยุติการฝึกอบรม  

(1) การประเมินระหว่างการฝึกอบรม  

ก) แผนกประสาทวิทยาฯจัดให้มีการประเมินผู้เข้ารับการฝึกอบรมระหว่างการฝึกอบรม ครอบคลุมทั้งด้าน

ความรู้ ทักษะ เจตคติ และกิจกรรมทางการแพทย์ ในมิติต่างๆ ดังนี้  

มิติท่ี 1 ประเมินสมรรถนะโดยอาจารย์ (EPA)  

มิติที ่2 การตรวจเวชระเบียนผู้ป่วยใน  

มิติที ่3 การตรวจเวชระเบียนผู้ป่วยนอก  

มิติที ่4 คะแนนสอบจัดโดยสถาบัน  

มิติที ่5 การร่วมกิจกรรมวิชาการส่วนกลาง  

มิติที ่6 การประเมินสมรรถนะโดยผู้ร่วมงาน  

- แผนกประสาทวิทยาฯบันทึกข้อมูลการประเมินผู้เข้ารับการฝึกอบรมในมิติต่างๆ ทั้งรายบุคคลและรายสถาบัน 

แล้วรายงานผลมายังคณะกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ตามท่ีก าหนด  

ข)  Achievable EPAs ในแต่ละชั้นปี (ภาคผนวก 1) ผลการประเมินน าไปใช้ในกรณี ต่อไปนี้  

1. เพ่ือเลื่อนระดับชั้นปี โดยเกณฑ์ผ่านตามท่ีคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ประกาศก าหนดก่อนการ

เข้าฝึกอบรม  
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2. เพ่ือใช้พิจารณาประกอบการตัดสินผลสอบภาคปฏิบัติ (การสอบเม่ือจบการฝึกอบรมปีที่ 3) 

การประเมินระหว่างการฝึกอบรมอย่างสม่ าเสมอโดยมีการป้อนข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ให้ผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรมได้รับทราบ จะช่วยท าให้เกิดการพัฒนาสมรรถนะหลักด้านต่างๆ ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้สมบูรณ์

ขึ้น  

(2) เกณฑ์การเลื่อนชั้นปี 

1. ปฏิบัติงานได้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาที่ก าหนด  

2. ผ่านการประเมินตามมิติต่างๆ ที่ก าหนดในหลักสูตร โดยได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 ของแต่ละ

มิต ิยกเว้นการสอบตามมิติที่ 4 ให้ใช้เกณฑ์ตามแต่ละสถาบันก าหนด  

3. ผ่านเกณฑ์การประเมิน EPA (ภาคผนวก 1) 

4. ปฏิบัติงานได้สอดคล้องตามข้อก าหนดของสถาบันฝึกอบรมไม่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบัน

ฝึกอบรม  

(3) แนวทางการด าเนินการกรณีไม่ผ่านการประเมินเพื่อเลื่อนชั้นปี  

1. ต้องปฏิบัติงานเพ่ิมเติมในส่วนที่สถาบันก าหนด แล้วท าการประเมินซ้ าถ้าผ่านการประเมินจึง

สามารถเลื่อนชั้นปีได้  

2. ถ้าไม่ผ่านการประเมินเพ่ือเลื่อนชั้นปีซ้ าตามข้อที่ 1 หรือไม่ผ่านการประเมินเพ่ือรับการเสนอชื่อเข้า

สอบวุฒิบัตร ต้องปฏิบัติงานในระยะชั้นปีเดิมอีก 1 ปี  

3. หลังจากปฏิบัติงานซ้ าในชั้นปีเดิมอีก 1 ปี แล้วยังไม่ผ่านการประเมินเพ่ือเลื่อนชั้นปี ให้ยุติการ

ฝึกอบรม  

ทั้งนี้แผนกประสาทวิทยา กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าส่งผลการประเมินแพทย์ประจ าบ้าน 

ภายในวันที่ 31 กรกฎาคมของทุกปี เพ่ือเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯของสมาคม

ประสาทวิทยาฯ ราชวิทยาลัยฯและแพทยสภาตามล าดับ  

(4) การด าเนนิการส าหรับผู้ที่ไม่ผ่านการประเมิน  

1. แจ้งผลการประเมินให้แพทย์ประจ าบ้านรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษรในแบบประเมินผลของแต่ละ

สถาบัน พร้อมแนวทางการพัฒนา รายละเอียดการปฏิบัติงานเพิ่มเติม การก ากับดูแล และการประเมินผลซ้ า 

2. เมื่อแพทย์ประจ าบ้านลงชื่อรับทราบ ให้ส่งส าเนาผลการประเมินชุดหนึ่งให้อนุกรรมการฝึกอบรม

และสอบของสมาคมประสาทวิทยาฯ 

(5) การด าเนนิการเพื่อยุติการฝึกอบรม  

1. การลาออก แพทย์ประจ าบ้านต้องท าเรื่องชี้แจงเหตุผลก่อนพักการปฏิบัติงานล่วงหน้าอย่างน้อย 2 

สัปดาห์ เมื่อแผนกประสาทวิทยาฯอนุมัติให้พักการปฏิบัติงานแล้วจึงแจ้งต่อคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและ

สอบฯเพ่ือเห็นชอบ และแจ้งต่อแพทยสภาพร้อมความเห็นประกอบว่าสมควรให้พักสิทธิ์การสมัครเป็นแพทย์
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ประจ าบ้านเป็นเวลา 1ปีในปีการศึกษาถัดไปหรือไม่ โดยพิจารณาจากเหตุผลประกอบการลาออกและค าชี้แจง

จากสถาบันฝึกอบรม การลาออกจะถือว่าสมบูรณ์เมื่อได้รับอนุมัติจากแพทยสภา  

2. การให้ออก  

2.1. ปฏิบัติงานโดยขาดความรับผิดชอบหรือประพฤติตนเสื่อมเสียร้ายแรงจนก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้ป่วย

หรือต่อชื่อเสียงของสถาบันฝึกอบรม  

2.2. ปฏิบัติงานโดยขาดความรับผิดชอบหรือประพฤติตนเสื่อมเสีย ไม่มีการปรับปรุงพฤติกรรมหลัง

การตักเตือน และกระท าซ้ าภายหลังการภาคทัณฑ์  

เมื่อแผนกฯเห็นสมควรให้ออก จะท าการแจ้งแพทย์ประจ าบ้านรับทราบพร้อมให้พักการปฏิบัติงาน 

แล้วท าเรื่องแจ้งต่อคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ซึ่งจะต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนจ านวน 3 คน  

เพ่ือด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 2 สัปดาห์ภายหลังจากได้รับเรื่อง ผลการสอบสวนจะถูกน าเสนอต่อที่ประชุม

คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ เพ่ือลงความเห็น ถ้าสมควรให้ออกจึงแจ้งต่อแพทยสภา จนเมื่อได้รับการ

อนุมัติจึงถือว่าการให้ออกสมบูรณ์ ถ้าเห็นว่ายังไม่สมควรให้ออกจึงส่งเรื่องคืนให้แผนกฯพร้อมค าแนะน า  

 

6.8. การประเมินเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญ  

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาประสาทวิทยา ประกอบด้วยการผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตร 

การสอบ และ งานวิจัย  

คุณสมบัติเพ่ือรับการเสนอชื่อเข้าสอบเพ่ือวุฒิบัตร  

1. ผ่านคุณสมบัติการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับชั้นปีครบทั้ง 5ข้อ  
2. มีพฤติกรรมตามวิชาชีพที่เหมาะสม  
3. ส่งผลงานวิจัยภายในก าหนดเวลา  
4. มีศักยภาพที่จะผ่านการฝึกอบรมในระดับแพทย์ประจ าบ้านปีสุดท้ายตามหลักสูตร  

 

วิธีการสอบ แนวทางการประเมินผล 

การสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ 

 1.ผู้สมัครสอบวุฒิบัตรฯสาขาประสาทวิทยาต้องเป็นผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขา 

ประสาทวิทยาครบตามหลักสูตรของแพทยสภาและสถาบันที่ ให้การฝึกอบรมจะเสนอชื่อ ให้คณะ อนุกรรมการ

ฝึกอบรมและสอบฯ พิจารณาให้เข้าสอบได้ 

 2. ปฏิบัติงานชดใช้ทุนและปฏิบัติงานต่อเนื่องในสถาบันเดิมไม่น้อยกว่า 42 เดือน ในสถาบันการแพทย์ 

และสาธารณสุข ในส่วนภูมิภาคของทางราชการที่มีการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขาประสาทวิทยา โดยมี

ระยะเวลาปฏิบัติงานในสาขาประสาทวิทยาไม่น้อยกว่า 24 เดือน โดยที่แพทย์จะต้องสมัครตั้งแต่ ปีแรกของ

การปฏิบัติงานและใช้อัตราต าแหน่งแพทย์ประจ าบ้านของสถาบันนั้น ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม นโยบายของแพทย

สภา 
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 3.ผู้สมัครสอบจะต้องส่งผลงานวิจัยหรือวิจัยวารสารและผ่านการประเมินจากคณะอนุกรรมการ

ฝึกอบรมและสอบฯ 

  4. วิธีการสอบประกอบด้วย 

  - การสอบข้อเขียน  คะแนนรวม 40 คะแนน 

  - การสอบภาคปฏิบัติ  คะแนนรวม 50 คะแนน 

  - การสอบปากเปล่า  คะแนนรวม 10 คะแนน 

 โดยประเมินเกณฑ์ผ่านจากคะแนนรวมทั้งหมดด้วยวิธีอิงเกณฑ์  

 5. เกณฑ์การผ่าน 

 5.1. เกณฑ์การผ่าน คะแนนรวมกันทุกส่วนต้องไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60 และ แต่คะแนนใน

แต่ละ ส่วนต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

 5.2. เกณฑ์การสอบซ่อม 

 5.2.1. หากคะแนนรวมทุกส่วนไม่ถึงร้อยละ 60 จะต้องสอบทั้งสามส่วนใหม่ 

 5.2.2. หากคะแนนรวมถึงร้อยละ 60 แต่คะแนนในแต่ละส่วนน้อยกว่าร้อยละ 50 ให้สอบ ซ่อมเฉพาะ

ส่วนนั้น 

 เมื่อสอบผ่านแต่ละส่วนสามารถใช้ได้อีก 2 ปี นับจากสอบผ่าน ถ้าสอบผ่านไม่ครบตามก าหนดใน 2 ปี 

ต้องสอบใหม่ทั้งหมด 

 6. การสอบเลื่อนชั้นจากปีที่ 2 ขึ้นปีที ่ 3 แผนกประสาทวิทยาฯจัดให้มีการสอบภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติโดยการสอบผู้ป่วยรายยาว 1 รายเพื่อประเมิน clinical skill และมีเอกสารประเมินผลชัดเจน

รายงานผลไปยังสมาคมฯ 

การสอบเพื่อหนังสืออนุมัติ 

1. ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามพระราชบัญญัติวิชาชีพ เวชกรรม 

พ.ศ. 2525 และได้ท างานสาขาประสาทวิทยาไม่น้อยกว่า 5 ปี ในสถาบันที่มีการรับรอง จากคณะกรรมการ

ฝึกอบรมและสอบของสมาคมประสาทวิทยาฯ  

2. ในช่วง 5 ปี ต้องเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในสถาบันฝึกอบรม ที่ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ แห่ง

ประเทศไทย รับรองเป็นเวลาอย่างน้อย 6 เดือน และตอ้งท าหัตถการตามท่ีคณะกรรมการฝึกอบรม และสอบ

เห็นสมควร 

3. โรงพยาบาลประจ าที่ผู้สมัครสอบปฏิบัติงานอยู่ ต้องมีศักยภาพเป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต่ าของการ เปิดฝึกอบรม

แพทย์ประจ าบ้านสาขาประสาทวิทยา 

4. ส่งผลงานวิจัยหรือวิจัยวารสาร 1 เรื่อง เช่นเดียวกับผู้สอบวุฒิบัตรฯ โดยมีผู้บังคับบัญชารับรอง และผ่าน 

การประเมินจากคณะอนุกรรมการสอบก่อน 

5. การสอบจะใช้ข้อสอบและเกณฑ์การตัดสิน เช่นเดียวกับการสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ  
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6. ส าหรับแพทย์ที่ได้รับวุฒิบัตรสาขาประสาทวิทยาจากต่างประเทศ (ที่ยังไม่หมดอายุ)และมีใบ ประกอบ

วิชาชีพเวชกรรมของประเทศไทยโดยให้แพทย์แสดงความจ านงค์พร้อมส่งหลักสูตรและจดหมายรับรองจาก

สถาบันที่รับการฝึกอบรมเป็นภาษาอังกฤษ โดยต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่ ปฏิบัติงานปัจจุบัน และมี

หนังสือรับรองจากแพทย์จากสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน ประสาทวิทยาในประเทศไทย ล่วงหน้า 6 

เดือนก่อนการสอบเพ่ือให้กรรมการสมาคมฯ พิจารณา อนุมัติการสอบการสอบให้สอบปฏิบัติ และ oral หาก

สอบไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ปีต่อไป จะต้องสอบซ่อมทั้งสองส่วน 

 

7.การรับและคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม  

7.1. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

7.1.1. ได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเท่าท่ีแพทยสภารับรองได้รับการขึ้นทะเบียน

ประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภาแล้ว ผ่านการปฏิบัติงานตามโครงการเพ่ิมพูนทักษะ ส าหรับผู้

เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต้นสังกัดต้องปฏิบัติงานชดใช้ทุนอย่างน้อย 2 ปี ผู้สมัครที่ไม่มีต้นสังกัด จะต้อง

ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมไม่ต่ ากว่า 3 ปี  

7.1.2. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์แพทยสภาในการเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง 

7.1.3. เป็นผู้ผ่านการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านสาขาอายุรศาสตร์  ปีที ่1ในสถาบันที่แพทยสภา  
รับรอง สามารถเข้าฝึกอบรมในชั้นปีที่ 2 ได ้ หรือ เป็นผู้ได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติ สาขา

อายุรศาสตร์ หรือผู้มีสิทธิสอบวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติ สาขาอายุรศาสตร์ของแพทยสภา 

7.2. การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

แผนกประสาทวิทยา กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าจัดท าประกาศรายชื่อคณะกรรมการ

และเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยยึดหลักความเสมอภาค โปร่งใส และตรวจสอบได้  

7.3. จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม  

ไม่เกินจ านวนที่ได้รับอนุมัติจากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ซึ่งพิจารณาจากจ านวน
อาจารย์ผู้ฝึกอบรม และงานบริการ (ภาคผนวก 5) 

 

8.อาจารย์แพทย์ผู้ให้การฝึกอบรม 

8.1 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรบ 

อาจารย์แพทย์ต้องได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรฯ สาขาประสาทวิทยาจากแพทยสภา เป็นสมาชิก

สมาคมประสาทวิทยาและเป็นสมาชิกราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ ประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการ

ฝึกอบรมจะต้องปฏิบัติงานด้านประสาทวิทยามาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี  

 

 



หน้า 16    เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาประสาทวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า      

8.2 คุณสมบัติและจ านวนของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 

แผนกประสาทวิทยา กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ามีอาจารย์แพทย์ผู้ให้การฝึกอบรมแบบ

เต็มเวลา 8 คน และมีอาจารย์แพทย์ผู้ให้การฝึกอบรมแบบไม่เต็มเวลา4คน 

โดยได้มีการระบุหน้าที่ความรับผิดชอบ ภาระงานของอาจารย์ และสมดุลระหว่างงานด้านการศึกษา การ

วิจัย อาจารย์ต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่แพทยสภากาหนดไว้ อาจารย์จะต้องมีเวลาเพียงพอ

ส าหรับการให้การฝึกอบรม ให้ค าปรึกษา และก ากับดูแล นอกจากนั้นอาจารย์ยังต้องมีการพัฒนาตนเองอย่าง

ต่อเนื่องทั้งทางด้านการแพทย์และด้านแพทยศาสตรศึกษา แผนกประสาทวิทยาฯจัดให้มีการพัฒนาอาจารย์

อย่างเป็นระบบ และมีการประเมินอาจารย์เป็นระยะ 

 

8.3 หน้าที่ความรับผิดชอบของอาจารย์แพทย์ 

แผนกประสาทวิทยา กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าได้ก าหนดภาระหน้าที่รับผิดชอบด้าน

การสอนแพทย์ประจ าบ้านสาขาประสาทวิทยาของแพทย์ประสาทวิทยาดังต่อไปนี้ 

 1. พล.ต. ดร. นพ. โยธิน  ชินวลญัช์ 
 รับผิดชอบกิจกรรม Epilepsy round, epilepsy conference, case   
 discussion, journal club, ward round, consultation round, research, OPD 

 2. พ.อ. ดร. นพ. เจษฏา  อุดมมงคล 
 รับผิดชอบกิจกรรม Stroke round, stroke conference, case discussion, journal club, 
neurology topic review, ward round,  consultation round, research, OPD 

 3. พ.อ. นพ. ปานศิริ  ไชยรังสฤษดิ์   
 รับผิดชอบกิจกรรม Movement disorder conference, case discussion, journal club, 
neurology topic review, ward round,  consultation round, research, OPD 

 4. พ.อ.หญิง พญ. พาสิริ  สิทธินามสุวรรณ  
 รับผิดชอบกิจกรรม Epilepsy round, epilepsy conference, case   
 discussion, journal club, neurology topic review, ward round,  
 consultation round, research, OPD 

 5. พ.ท.หญิง พญ. ลักษนันท ์ ชีวะเกรียงไกร  
 รับผิดชอบกิจกรรม Case discussion, journal club, neurology topic review, ward round, 
consultation round, research, OPD 

 6. พ.ท.หญิง พญ. ศันสนีย์  แสงวณิช 
 รับผิดชอบกิจกรรม Stroke round, stroke conference, case discussion, Journal club, 
neurology topic review, ward round,  consultation round, research, OPD 

 7. พ.ท. นพ. ศักดิ์สิทธิ์  ศักดิ์สูง 
 รับผิดชอบกิจกรรม Stroke round, stroke conference, case discussion, Journal club, 
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neurology topic review, ward round,  consultation round, research, OPD 
 8. พ.ต. นพ. ณษฐพจน์  น าผล 

 รับผิดชอบกิจกรรม Stroke round, stroke conference, case discussion, journal club, 
neurology topic review, ward round,  consultation round, research, OPD 

 9. พล.อ. นพ. สีมา  ศุภเกษม (อาจารย์ที่ปรึกษา) 
 รับผิดชอบกิจกรรม Consultation round, OPD 

 10.  พล.ต.หญิง ศ.คลินิค พญ. จิตถนอม  สุวรรณเตมีย์   (อาจารย์ที่ปรึกษา)  
 รับผิดชอบกิจกรรม Case discussion, consultation round, OPD 

 11.  พล.ต.หญิง พญ. วรรณา  วงศ์เมฆ (อาจารย์ที่ปรึกษา) 
 รับผิดชอบกิจกรรม Consultation round, OPD 

 12.  พล.ต. รศ. นพ. สามารถ  นิธินันทน์ (อาจารย์ที่ปรึกษา) 
  รับผิดชอบกิจกรรม Consultation round, OPD 
 
8.4 นโยบายการคัดเลือกอาจารย์แพทย์ 

แผนกประสาทวิทยา กองอายุรกรรมโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าได้ก าหนดนโยบายการคัดเลือก
อาจารย์แพทย์ดังนี้ 

1. มีวุฒิการศึกษา วว. หรือ อว. ประสาทวิทยาจากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย 

2. มีความตั้งใจที่จะสอนแพทย์ประจ าบ้านและให้ความร่วมมือกับกลุ่มงานประสาทวิทยาทั้งในด้าน

วิชาการและงานบริการ 

3. สามารถให้ค าปรึกษาแก่แพทย์ประจ าบ้านแพทย์เฉพาะทางต่อยอดทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการ 

4. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก าหนดของข้าราชการของแผนกประสาทวิทยา กองอายุรกรรม 

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

5. ผ่านความเห็นชอบของกองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าโดยผ่านเกณฑ์เห็นชอบเกินกว่า

ร้อยละ 75 และมีจ านวนผู้เข้าร่วมพิจารณามากกว่าครึ่งหนึ่งของบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ณช่วงเวลา

นั้น 

6. พิจารณาก่อนหลังตามความช านาญของผู้รับการคัดเลือกโดยยึดคุณสมบัติที่สอดคล้องกับความ

ต้องการของภาระงานในสาขาหรือนโยบายของแผนกประสาทวิทยา กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระ

มงกุฎเกล้าหรือกรมแพทย์ทหารบก 

 

9. ทรัพยากรทางการศึกษา 

 แผนกประสาทวิทยา กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าได้ก าหนดและด าเนินนโยบาย

เกี่ยวกับทรัพยากรการศึกษาดังต่อไปนี้  
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9.1 สถานที่และโอกาสในการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  

9.1.1 การค้นคว้าหาข้อมูลทางการแพทย์ที่ทันยุคสมัย สามารถกระท าได้ดังแหล่งต่อไปนี้  

-ห้องสมุดกรมแพทย์ทหารบก เปิดบริการตั้งแต่ 8.30-16.30 ในเวลาราชการ สามารถสืบค้นข้อมูลจาก

วารสารในและต่างประเทศ และได้มีบริการ e-library http://library.pmk.ac.th/ เพ่ือการค้นหา

แหล่งความรู้เพ่ิมเติม ทั้งนี้บรรณารักษ์จะช่วยเหลือในการค้นหาวารสารที่ไม่มีในห้องสมุด 

 

วารสารต่างประเทศ 

ห้องสมุดกรมแพทย์ทหารบก 

1. American Journal of Neuroradiology URL: http://www.ajnr.org ASN 

2. Clinical Rehabilitation URL: http://journals.sagepub.com/home/cre SAGE 

3. 
Epilepsia URL: 

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%291528-1167 
Wiley 

4. 
Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry URL: 

http://jnnp.bmj.com/content/by/year 
BMJ 

5. Journal of Neurosurgery URL: http://thejns.org/ AANS 

6. Journal of Neuroscience Nursing URL: http://ovidsp.ovid.com/autologin Ovid 

7. 
Journal of Neurosurgical Anesthesiology URL: 

http://ovidsp.ovid.com/autologin 
Ovid 

8. Nature Review Neurology URL: http://www.nature.com/nrneurol/index.html Elsevier 

9. 
Neuroimaging Clinic of North America URL: 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/10525149 
Nature 

10. Neurosurgery URL: http://ovidsp.ovid.com/autologin Ovid 

http://library.pmk.ac.th/
http://www.ajnr.org/
http://journals.sagepub.com/home/cre
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%2528ISSN%25291528-1167
http://jnnp.bmj.com/content/by/year
http://thejns.org/
http://ovidsp.ovid.com/autologin
http://ovidsp.ovid.com/autologin
http://www.nature.com/nrneurol/index.html
http://www.sciencedirect.com/science/journal/10525149
http://ovidsp.ovid.com/autologin
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9.1.2 การเรียนรู้ในหอผู้ป่วยใน ทั้งหอผู้ป่วยวิกฤตโรคหลอดเลือดสมอง หอผู้ป่วยอายุรกรรมหอ

อภิบาลผู้ป่วยวิกฤต ห้องตรวจผู้ป่วยนอก ห้องฉุกเฉิน ซึ่งแพทย์ประจ าบ้านสามารถเรียนรู้ได้อย่างเพียงพอตาม

เกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ เพ่ือให้สอดคล้องกับผลลัพธ์ของการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

และได้ท าหัตการอย่างเพียงพอตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้  และขณะเดียวกันสามารถฝึกปฏิบัติงานเป็นทีมร่วมกับ

ผู้ร่วมงานและบุคลากรวิชาชีพอ่ืน โดยมีอาจารย์แพทย์คอยให้ค าปรึกษาทั้งในและนอกเวลาราชการ โดยเน้นให้

แพทย์ประจ าบ้านได้น าความรู้และการประยุกต์ความรู้พ้ืนฐานและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชา

ประสาทวิทยา และมีการบูรณาการ และสมดุลระหว่างการฝึกอบรมกับการวิจัยอย่างเพียงพอ  

9.1.3 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการเรียนรู้ที่ผู้เข้ารับการฝึดอบรมสามารถเข้าถึงได้ มีการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารให้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพและถูกหลักจริยธรรม 

 

9.2 การฝึกอบรมในสถาบันอ่ืนทั้งในและนอกประเทศ 

แผนกประสาทวิทยา กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรม 

ได้ไปฝึกอบรมในสถาบันอ่ืน ทั้งในและนอกประเทศตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร 

 

9.3 การจัดประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเป็นทีมร่วมกับผู้ร่วมงานและบุคลากรวิชาชีพอ่ืน  

ระบบการเรียนการสอนดังกล่าวจะมีคณะกรรมการการฝึกอบรมคอยก ากับดูแล เพ่ือให้การอบรมนี้

เป็นไปตามเป้าประสงค์ผลลัพธ์ และมีการน าเอาผลป้อนกลับและแบบประเมินจากแพทย์ประจ าบ้านที่ผ่านการ

ฝึกอบรมจบไปแล้ว กลับมาเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น  

 

10. การประเมินแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร 

แผนกประสาทวิทยา กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ได้ก ากับดูแลการฝึกอบรมให้เป็นไปตาม

แผนการฝึกอบรม/หลักสูตรเป็นประจ า มีกลไกส าหรับการประเมินหลักสูตรและน าไปใช้จริง โดยการประเมิน

แผนการฝึกอบรม/หลักสูตร มีความครอบคลุมดังต่อไปนี้ 

11. Neurology URL: http://ovidsp.ovid.com/autologin Ovid 

12. The British Journal of Psychiatry URL: http://bjp.rcpsych.org/ RCPsych 

13. ฐานข้อมูล Springer URL: https://rd.springer.com/ Springer 

14. ฐานข้อมูล Clinical Key URL: https://www.clinicalkey.com Clinical Key 

http://ovidsp.ovid.com/autologin
http://bjp.rcpsych.org/
https://rd.springer.com/
https://www.clinicalkey.com/
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- พันธกิจของแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร  

- ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่พึงประสงค์  

- แผนการฝึกอบรม  

- ขั้นตอนการดาเนินงานของแผนการฝึกอบรม  

- การวัดและประเมินผล  

- พัฒนาการของผู้รับการฝึกอบรม  

- ทรัพยากรทางการศึกษา  

- คุณสมบัติของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม  

- ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการรับสมัครผู้รับการฝึกอบรมและความต้องการของระบบสุขภาพ  

แผนกประสาทวิทยา กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าได้แสวงหาข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับ

การฝึกอบรม/หลักสูตร จากผู้ให้การฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรม นายจ้างหรือผู้ใช้บัณฑิต และผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียหลัก รวมถึงการใช้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับความสามารถในการปฏิบัติงานของแพทย์ผู้ส าเร็จการ

ฝึกอบรม ในการประเมินการฝึกอบรม/หลักสูตร  

 

11. การทบทวน /พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม 

แผนกประสาทวิทยา กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าได้จัดให้มีการทบทวนและพัฒนา

คุณภาพของหลักสูตรฝึกอบรมเป็นระยะๆ หรืออย่างน้อยทุก 5ปี ปรับปรุงกระบวนการ โครงสร้าง เนื้อหา 

ผลลัพธ์ และสมรรถนะของผู้ส าเร็จการฝึกอบรม รวมถึงการวัดและการประเมินผล และสภาพแวดล้อมในการ

ฝึกอบรม ให้ทันสมัยอยู่เสมอ ปรับปรุงแก้ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ มีข้อมูลอ้างอิง และแจ้งผลการทบทวน และ

พัฒนาให้สมาคมฯรับทราบ  

สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทยและราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย เป็นผู้รับผิดชอบ

ดูแลการฝึกอบรม และทบทวน /พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นระยะๆ หรืออย่างน้อยทุก 5ปี และแจ้งผล

การทบทวน/พัฒนาให้แพทยสภารับทราบ 

 

12. ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ 

- แผนกประสาทวิทยา กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าได้บริหารจัดการหลักสูตรให้สอดคล้องกับ

กฎระเบียบที่ก าหนดไว้ในด้านต่างๆ ได้แก ่การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม (เกณฑ์การคัดเลือกและจ านวนที่

รับ) กระบวนการฝึกอบรม การวัดและประเมินผล และผลลัพธ์ของการฝึกอบรมที่พึงประสงค์ และเม่ือจบการ

ฝึกอบรม แผนกประสาทวิทยา กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าจะออกประกาศนียบัตรที่แสดงถึง

การส าเร็จการฝึกอบรมในแต่ละระดับ  
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- แผนกประสาทวิทยา กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าได้ก าหนดหน้าที่รับผิดชอบและอ านาจใน

การบริหารจัดการงบประมาณของแผนการฝึกอบรม/หลักสูตรให้สอดคล้องกับความจ าเป็นด้านการฝึกอบรม  

- แผนกประสาทวิทยา กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ามีบุคลากรที่ปฏิบัติงานและมีความเชี่ยวชาญ

ที่เหมาะสม เพ่ือสนับสนุนการด าเนินการของการฝึกอบรมและกิจกรรมอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง การบริหารจัดการที่ดี

และใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม  

- แผนกประสาทวิทยา กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าได้จัดให้มีให้มีจ านวนสาขาความเชี่ยวชาญ

ทางการแพทย์และหน่วยงานสนับสนุนด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องครบถ้วน สอดคล้องกับข้อบังคับและประกาศของ

แพทยสภาในการเปิดการฝึกอบรม  

 

13. การประกันคุณภาพการฝึกอบรม 

แผนกประสาทวิทยา กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าได้ผ่านการประเมินความพร้อมในการเป็น

สถาบันฝึกอบรม และจัดให้มีการประกันคุณภาพการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องดังนี้  

13.1. การประกันคุณภาพการฝึกอบรมภายในแผนกประสาทวิทยา กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎ

เกล้าได้จัดให้มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการฝึกอบรมภายใน ตามเกณฑ์ของสถาบันที่ฝึกอบรม 

13.2. การประกันคุณภาพการฝึกอบรมภายนอก แผนกประสาทวิทยา กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎ

เกล้าได้รับการประเมินคุณภาพจากสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทยและราชวิทยาลัยฯ อย่างน้อยทุก 5ปี 
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รายนามคณะกรรมการหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน 

สาขาประสาทวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

 

1. พล.อ. นพ. สีมา      ศุภเกษม                   ที่ปรึกษา 
2. พล.ต.หญิง ศ.คลินิค พญ. จิตถนอม  สุวรรณเตมีย์    ที่ปรึกษา 
3. พล.ต.หญิง พญ. วรรณา      วงศ์เมฆ                    ที่ปรึกษา 
4. พล.ต. รศ. นพ. สามารถ       นิธินันทน ์                ที่ปรึกษา 
5. พล.ต. ดร. นพ. โยธิน       ชินวลัญช ์                ที่ปรึกษา 
6. พ.อ. ดร. นพ. เจษฎา      อุดมมงคล                ที่ปรึกษา 
7. พ.ต. ผศ. อนุพงศ์      กันธิวงศ ์                 ที่ปรึกษาด้านแพทยศาสตร์ศึกษา 

8. พ.อ. นพ. ปานศิริ       ไชยรังสฤษดิ์             ประธานกรรมการ 
9. พ.อ.หญิง พญ. พาสิริ       สิทธินามสุวรรณ         กรรมการ 
10. พ.ท.หญิง พญ. ลักษนันท ์     ชีวะเกรียงไกร            กรรมการ 
11. พ.ท.หญิง พญ. ศันสนีย์        แสงวณิช                 กรรมการ 
12. พ.ท. นพ. ศักดิ์สิทธิ์      ศักดิ์สูง                    กรรมการ 
13. พ.ต.นพ. ณษฐพจน์       น าผล                กรรมการและเลขานุการ 
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ภาคผนวก 1 

Entrustable Professional Activities (EPA) 

 Entrustable professional activities (EPA) คือ กิจกรรมที่มีความส าคัญมาก (critical activities) 

ที่ผู้จะประกอบอาชีพเป็นประสาทแพทย์ทุกคนต้องท าได้ด้วยตนเองอย่างถูกต้องและมีความปลอดภัยต่อผู้ป่วย 

สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทยก าหนด EPA ซึ่งแพทย์ประจ าบ้านทุกคนต้องแสดงให้เห็นว่า

สามารถท าได้ด้วยตนเองในระหว่างการฝึกอบรมดังนี้  

EPA 1 Manage care of neurological disease in ambulatory setting 

 R2: 5 cases    Level 3 

 R3: 5 cases    Level 4  

EPA 2 Manage care of neurological disease in in-patient setting 

 R2: 5 cases    Level 3  

 R3: 5 cases    Level 4  

EPA 3 Manage care of neurological disease in emergency and critical care setting 

 R2: 5 cases      Level 3  

 R3: 5 cases      Level 4  

EPA 4 Providing preventive care in specific neurological disease 

 R2: 1 case      Level 3 

 R3: 2 cases      Level 4 

EPA 5 Providing neurological consultation to non-neurological physician 

 R2: 5 cases    Level 3  

 R3: 5 cases    Level 4  

EPA 6 Providing palliative care in neurological disease 

 R2: 1 cases      Level 3 

 R3: 1 cases      Level 4 

EPA 7 Understand & interpretation of common neurological investigation 

 R2    Level 3 

 R3    Level 4 

 EEG EMG/NCS CT/MRI CSF 

R2 2 2 5 5 

R3 5 5 5 - 
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EPA 8 Able to perform common procedure in neurology 

 R2: Lumbar puncture 2 cases      Level 4 

      Administering of thrombolytic agent in acute stroke 2 cases      Level 3 

 R3: Administering of thrombolytic agent in acute stroke 3 cases      Level 4 

EPA 9 Able to work with interpersonal health care teams 

 R2: 1 rotation   Level 3 (ลดจาก 2 rotations) 

 R3: 1 rotation   Level 4 (ลดจาก 2 rotations) 

 

1.1. แนวทางการเรียนรู้และการประเมิน EPA  

Level of EPA  

Level 1 = สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด  

Level 2 = สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การชี้แนะของอาจารย์  

Level 3 = สามารถปฏิบัติงานได้โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ  

Level 4 = สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเองและควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่าได้  
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1.2. เนื้อหาการเรียนรู้และการประเมิน 

EPA1: Manage care of neurological diseases in the ambulatory setting 

Title of the EPA  Manage care of neurological diseases in the ambulatory 
setting  

Specifications  1. Detect significant problems of patients  
2. Perform systemic and neurological examination correctly  
3. Able to identify clinical relevant problems/differential 
diagnosis  
4. Provide appropriate and relevant investigations  
5. Provide proper and adequate management  
6. Inform patients with proper and adequate information  
7. Record proper and adequate clinical information  

Context  Ambulatory setting 

Domains of competence Patient care / Medical knowledge and skills / Practice-based 
learning / Interpersonal and communication skills / 
Professionalism / System-based practice  

Knowledge, skills, attitude 
and behavior and 
required experience for 
entrustment  

Knowledge: clinical management of common neurological 
problems (Table 1), rational use of drugs and investigations, 
the reimbursement of various health care systems.  
Skills: history taking, physical examination, clinical reasoning 
and decision making, communication with patients and family.  
Attitude and behavior: professionalism.  
Experience:  
- Demonstrate experience coping with patients’ problems at  
ambulatory setting 5 cases/yearduring the 2 years of training  
- Completeness of OPD records: 5 record/year (ความสมบูรณ์ของ
เวชระเบียนอิงตามเกณฑ์ของราชวิทยาลัยฯ)  
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Assessment information 
source to assess progress 
and ground for 
asummative entrustment 
decision  

- Direct observation  
- Information from colleagues (multisource feedback)  
- Medical records  
- Bed-side discussion  

Entrustment for which  
level of supervision is to 
be reached at which 
stage of training?  

- Unsupervised at the end of second year – level 3 (5 cases in 
different diseases/problems)  
- Unsupervised at the end of third year – level 4 (5 cases in 
different diseases/problems)  
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Milestone EPA 1: Manage care of neurological diseases in ambulatory setting  

 

 Yr 1 Yr 2 Yr 3 

การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care)     

ก. มีทักษะในการซักประวัติ ตรวจร่างกายผู้ป่วย ท าหัตถการ และการ
รวบรวมข้อมูล  

 ✓ ✓ 

ข. วินิจฉัย บ าบัดรักษาภาวะผิดปกติทางประสาทวิทยาที่พบโดยทั่วไปใน
ประเทศไทยได้  

 ✓ ✓ 

ค. บันทึกรายงานผู้ป่วยได้อย่างสมบูรณ์และสม่ าเสมอ   ✓ ✓ 

ง. ป้องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพ   ✓ ✓ 

ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการน าไปใช้แก้ปัญหาและ
สังคมรอบด้าน (Medical knowledge and skills)  

   

ก. เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐานของร่างกายและจิตใจ   ✓ ✓ 

ข. มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพและเชี่ยวชาญในสาขาประสาทวิทยา   ✓ ✓ 

การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Practice-based learning)     

ก. มีความคิดสร้างสรรค์ตามหลักวิทยาศาสตร์ในการสร้างความรู้ใหม่ และ
พัฒนาระบบบริการสุขภาพ  

   

ข. ด าเนินการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขได้     

ค. การใช้ยาอย่างสมเหตุผล   ✓ ✓ 

ง. เรียนรู้และเพ่ิมประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติ   ✓ ✓ 

ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and 
communication skills)  

   

ก. น าเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ   ✓ ✓ 

ข. ถ่ายทอดความรู้และทักษะให้แก่แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากร
ทางการแพทย ์ 

 ✓ ✓ 



หน้า 28    เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาประสาทวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า      

 Yr 1 Yr 2 Yr 3 

ค. สื่อสารให้ข้อมูลแก่ญาติและผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพโดยมี
เมตตา เคารพการตัดสินใจและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  

 ✓ ✓ 

ง. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ท างานกับผู้ร่วมงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ   ✓ ✓ 

จ. เป็นที่ปรึกษาและให้ค าแนะน าแก่แพทย์และบุคลากรอ่ืน โดยเฉพาะในด้าน
ประสาทวิทยา 

 ✓ ✓ 

ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)    

ก.มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีต่อผู้ป่วย ญาติ ผู้ร่วมงาน เพ่ือนร่วม
วิชาชีพ และชุมชน  

 ✓ ✓ 

ข. มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้เรียนรู้ต่อเนื่องตลอด
ชีวิต (Continuous Professional Development)  

 ✓ ✓ 

ค. มีความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย   ✓ ✓ 

ง. ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม   ✓ ✓ 

การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based practice)     

ก. มีความรู้เกี่ยวกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ   ✓ ✓ 

ข. มีความรู้ และมีส่วนร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย   ✓ ✓ 

ค. มีความรู้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย   ✓ ✓ 

ง. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิของผู้ป่วย   ✓ ✓ 

จ. ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม และสามารถปรับเปลี่ยนการดูแลรักษา
ผู้ป่วยให้เข้ากับบริบทของการบริการสาธารณสุขได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ  

 ✓ ✓ 
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EPA 2 Manage care of neurological disease in the in-patient setting 

Title of the EPA Manage care of neurological diseases in the in-patient 
setting 

Specifications  1. Able to appraise patients’ severity  
2. Able to detect significant history/symptoms from patients 
/relatives/referral physicians  
3. Perform systemic and neurological examination correctly  
4. Able to identify clinical relevant problems/differential 
diagnosis  
5. Provide appropriate and relevant investigations  
6. Provide proper and adequate management  
7. Provide proper and adequate informations to the 
patients/relatives/referral physicians  
8. Record proper and adequate clinical information  
9. Able to lead and communicate with the health-care team  

Domains of competence  Patient care / Medical knowledge and skills / Practice-based 
learning / Interpersonal and communication skills / 
Professionalism / System-based practice  

Knowledge, skills, attitude 
and behavior and required 
experience for entrustment 

Knowledge: clinical management of common neurological 
problems (Table 1), rational use of drugs and investigations, 
reimbursement of various health care systems.  
Skills: history taking, physical examination, clinical reasoning 
and decision making, communication with patients and 
family, leadership in team working.  
Attitude and behavior: professionalism  
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Title of the EPA  Manage care of neurological diseases in the in-patient 
setting 

 Experience:  
- Demonstrate experience coping with patients’ problems at 
the medical wards 5 cases/ year in differentdiseases/ 
problems/rotation 
- Completeness of 1 medical record/rotation (ความสมบูรณ์
ของเวชระเบียนอิงตามเกณฑ์ของราชวิทยาลัยฯ)   

Assessment information 
source to assess progress 
and ground for a summative 
entrustment decision  

- Direct observation  
- Information from colleagues (multisource feedback)  
- Medical records  
- Bed-side discussion  
- Medical conferences  

Entrustment for which level 
of supervision is to be 
reached at which stage of 
training?  

- Execution with reactive supervision (on request) by the 
end of second year – level 3 (5 cases in differentdiseases 
/problems)  
- Unsupervised at the end of third year – level 4 (5 cases in 
different diseases/problems)  
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Milestone EPA 2: Manage care of neurological diseases in the in-patient setting 

 Yr 1 Yr 2 Yr 3 

การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care)     

ก. มีทักษะในการซักประวัติ ตรวจร่างกายผู้ป่วย ท าหัตถการ และการ
รวบรวมข้อมูล  

 ✓ ✓ 

ข. วินิจฉัย บ าบัดรักษาภาวะผิดปกติทางประสาทวิทยาที่พบโดยทั่วไปใน
ประเทศไทยได้  

 ✓ ✓ 

ค. บันทึกรายงานผู้ป่วยได้อย่างสมบูรณ์และสม่ าเสมอ   ✓ ✓ 

ง. ป้องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพ   ✓ ✓ 

ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการน าไปใช้แก้ปัญหาและ
สังคมรอบด้าน (Medical knowledge and skills)  

   

ก. เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐานของร่างกายและจิตใจ   ✓ ✓ 

ข. มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพและเชี่ยวชาญในสาขาประสาทวิทยา   ✓ ✓ 

การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Practice-based learning)     

ก. มีความคิดสร้างสรรค์ตามหลักวิทยาศาสตร์ในการสร้างความรู้ใหม่ และ
พัฒนาระบบบริการสุขภาพ  

   

ข. ด าเนินการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขได้     

ค. การใช้ยาอย่างสมเหตุผล   ✓ ✓ 

ง. เรียนรู้และเพ่ิมประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติ   ✓ ✓ 

ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and 
communication skills)  

   

 ก. น าเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ  
 

 ✓ ✓ 

 ข. ถ่ายทอดความรู้และทักษะให้แก่แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และ
บุคลากรทางการแพทย์  
 

 ✓ ✓ 



หน้า 32    เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาประสาทวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า      

 Yr 1 Yr 2 Yr 3 

ค. สื่อสารให้ข้อมูลแก่ญาติและผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพโดย
มีเมตตา เคารพการตัดสินใจและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  

 ✓ ✓ 

ง. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ท างานกับผู้ร่วมงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ   ✓ ✓ 

จ. เป็นที่ปรึกษาและให้ค าแนะน าแก่แพทย์และบุคลากรอ่ืน โดยเฉพาะใน
ด้านประสาทวิทยา 

 ✓ ✓ 

ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)    

ก.มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีต่อผู้ป่วย ญาติ ผู้ร่วมงาน เพ่ือนร่วม
วิชาชีพ และชุมชน  

 ✓ ✓ 

ข. มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้เรียนรู้ต่อเนื่องตลอด
ชีวิต (Continuous Professional Development)  

 ✓ ✓ 

ค. มีความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย   ✓ ✓ 

ง. ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม   ✓ ✓ 

การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based practice)     

ก. มีความรู้เกี่ยวกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ   ✓ ✓ 

ข. มีความรู้ และมีส่วนร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย   ✓ ✓ 

ค. มีความรู้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย   ✓ ✓ 

ง. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิของผู้ป่วย   ✓ ✓ 

จ. ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม และสามารถปรับเปลี่ยนการดูแล
รักษาผู้ป่วยให้เข้ากับบริบทของการบริการสาธารณสุขได้ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ  

 ✓ ✓ 

 
 

 

 

 

 



 

เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพื่อวฒุิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาประสาทวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า    หน้า 33 

 

EPA 3 Manage care of neurological diseases in emergency and critical care setting 

Title of the EPA  Manage care of neurological diseases in emergency 
and critical care setting  

Specifications  1. Able to assess patients’ severity  
2. Able to detect significant history/symptoms from 
patients/ relatives/referral physicians on first arrival  
3. Perform systemic physical examination correctly  
4. Able to identify clinical relevant problems/differential 
diagnosis  
5. Provide appropriate and relevant investigations  
6. Provide proper emergency management in emergency 
neurological conditions according to clinical problems ie. 
treatment of acute stroke, status epilepticus 
7. Provide proper and adequate informations to the 
patients/relatives/referral physicians  
8. Record proper and adequate clinical information  
9. Able to lead and communicate with the health-care 
team 

Domains of competence  Patient care / Medical knowledge and skills / Practice-
based learning / Interpersonal and communication skills / 
Professionalism / System-based practice  

Knowledge, skills, attitude and 
behavior and required 
experience for entrustment 

Knowledge: clinical management of common emergency 
neurological problems in the emergency room and 
critical care setting, rational use of drugs and 
investigations, reimbursement of various health care 
systems.  
Skills: history taking, physical examination, clinical 
reasoning and decision making, communication with 
patients and family, leadership in team working and able 
to lead stroke fast track protocol.  
Attitude and behavior: professionalism  
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Title of the EPA  Manage care of neurological diseases in emergency 
and critical care setting  

 Experience:  
- Demonstrate experience coping with patients’ problems 
occurred as the emergency setting: 5 cases/ year in 
different diseases/problems/rotation  
- Completeness of 1 medical record/rotation (ความสมบูรณ์
ของเวชระเบียนอิงตามเกณฑ์ของราชวิทยาลัยฯ)  

Assessment information source 
to assess progress and ground 
for a summative entrustment 
decision  

- Direct observation  
- Information from colleagues (multisource feedback)  
- Medical records  
- Bed-side discussion  
- Medical conferences  

Entrustment for which level of 
supervision is to be reached at 
which stage of training?  

- Execution with reactive supervision (on request) by the 
end of second year – level 3 (5 cases in different 
diseases/problems)  
- Unsupervised at the end of third year – level 4 (5 cases 
in different diseases/problems)  
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Milestone EPA 3: Manage care of neurological diseases in the emergency and critical 

care setting 

 Yr 1 Yr 2 Yr 3 

การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care)     

ก. มีทักษะในการซักประวัติ ตรวจร่างกายผู้ป่วย ท าหัตถการ และการ
รวบรวมข้อมูล  

 ✓ ✓ 

ข. วินิจฉัย บ าบัดรักษาภาวะผิดปกติทางประสาทวิทยาที่พบโดยทั่วไปใน
ประเทศไทยได้  

 ✓ ✓ 

ค. บันทึกรายงานผู้ป่วยได้อย่างสมบูรณ์และสม่ าเสมอ   ✓ ✓ 

ง. ป้องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพ   ✓ ✓ 

ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการน าไปใช้แก้ปัญหาและ
สังคมรอบด้าน (Medical knowledge and skills)  

   

ก. เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐานของร่างกายและจิตใจ   ✓ ✓ 

ข. มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพและเชี่ยวชาญในสาขาประสาทวิทยา   ✓ ✓ 

การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Practice-based learning)     

ก. มีความคิดสร้างสรรค์ตามหลักวิทยาศาสตร์ในการสร้างความรู้ใหม่ และ
พัฒนาระบบบริการสุขภาพ  

 ✓ ✓ 

ข. ด าเนินการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขได้   ✓ ✓ 

ค. การใช้ยาอย่างสมเหตุผล   ✓ ✓ 

ง. เรียนรู้และเพ่ิมประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติ   ✓ ✓ 

ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and 
communication skills)  

   

ก. น าเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ   ✓ ✓ 

ข. ถ่ายทอดความรู้และทักษะให้แก่แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากร
ทางการแพทย ์ 

 ✓ ✓ 



หน้า 36    เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาประสาทวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า      

 Yr 1 Yr 2 Yr 3 

ค. สื่อสารให้ข้อมูลแก่ญาติและผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพโดย
มีเมตตา เคารพการตัดสินใจและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  

 ✓ ✓ 

ง. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ท างานกับผู้ร่วมงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ   ✓ ✓ 

จ. เป็นที่ปรึกษาและให้ค าแนะน าแก่แพทย์และบุคลากรอ่ืน โดยเฉพาะใน
ด้านประสาทวิทยา 

 ✓ ✓ 

ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)    

ก.มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีต่อผู้ป่วย ญาติ ผู้ร่วมงาน เพ่ือนร่วม
วิชาชีพ และชุมชน  

 ✓ ✓ 

ข. มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้เรียนรู้ต่อเนื่องตลอด
ชีวิต (Continuous Professional Development)  

 ✓ ✓ 

ค. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย   ✓ ✓ 

ง. ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม   ✓ ✓ 

การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based practice)     

ก. มีความรู้เกี่ยวกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ   ✓ ✓ 

ข. มีความรู้ และมีส่วนร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย   ✓ ✓ 

ค. มีความรู้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย   ✓ ✓ 

ง. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิของผู้ป่วย   ✓ ✓ 

จ. ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม และสามารถปรับเปลี่ยนการดูแล
รักษาผู้ป่วยให้เข้ากับบริบทของการบริการสาธารณสุขได้ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ  

 ✓ ✓ 
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EPA 4 Providing preventive care in specific neurological diseases 

Title of the EPA  Providing preventive care in specific neurological diseases 

Specifications  1. Able to recommend first-line, appropriate screening tests 
and preventive care of neurological conditions  
2. Provides a rationale for the decision to order the tests or 
preventive care  
3. Incorporates the principle of cost-effectiveness in selecting 
the screening tests and preventive plan  
4. Elicits and takes into account the age of patients and 
patients’ preference in making recommendation.  
5. Correctly interprets the results of the tests  
6. Able to explain the appropriateness of the screening and 
preventive care suggested to the patients  
7. Understands the implications and urgency of an abnormal 
result and seek assistance as needed 
 

Context  Ambulatory setting  

Domains of competence  Patient care / Medical knowledge and skills / Practice-based 
learning / Interpersonal and communication skills / 
Professionalism / System-based practice  

Knowledge, skills, attitude 
and behavior and 
required experience for 
entrustment 

Knowledge:  
- Basic knowledge of prevalence of neurological diseases in 
particular risk/age group population  
- Evidence-based information on usefulness of screening tests 
for neurological conditions according to different ages and sex  
- Clinical information on preventive care interventions 
according to population at risk  
- Normal value of the screening tests  
Skills: recognition of normal healthy and unhealthy patients  
Attitude and behavior: professionalism, willingness to ask for 
help if needed  
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Title of the EPA  Providing preventive care in specific neurological diseases 

 Experience:  
- Demonstrate experience coping with age-appropriate 
screening and preventive care in 3 different cases at the 
ambulatory setting within 2 years of training  

Assessment information 
source to assess progress 
and ground for a 
summative entrustment 
decision  

- Direct observation  
- Information from colleagues (multisource feedback)  
- Medical records  
- Bed-side discussion  

Entrustment for which 
level of supervision is to 
be reached at which 
stage of training?  

- Execution with reactive supervision (on request) by the end 
of second year – level 3 (1case in different scenario)  
- Unsupervised at the end of third year – level 4 (2 cases in 
different scenario)  
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Milestone EPA 4: Providing preventive care in specific neurological disease 

 Yr 1 Yr 2 Yr 3 

การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care)     

ก. มีทักษะในการซักประวัติ ตรวจร่างกายผู้ป่วย ท าหัตถการ และการ
รวบรวมข้อมูล  

 ✓ ✓ 

ข. วินิจฉัย บ าบัดรักษาภาวะผิดปกติทางประสาทวิทยาที่พบโดยทั่วไปใน
ประเทศไทยได้  

   

ค. บันทึกรายงานผู้ป่วยได้อย่างสมบูรณ์และสม่ าเสมอ     

ง. ป้องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพ   ✓ ✓ 

ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการน าไปใช้แก้ปัญหาและ
สังคมรอบด้าน (Medical knowledge and skills)  

   

ก. เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐานของร่างกายและจิตใจ     

ข. มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพและเชี่ยวชาญในสาขาประสาทวิทยา    ✓ 

การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Practice-based learning)     

ก. มีความคิดสร้างสรรค์ตามหลักวิทยาศาสตร์ในการสร้างความรู้ใหม่ และ
พัฒนาระบบบริการสุขภาพ  

   

ข. ด าเนินการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขได้     

ค. การใช้ยาอย่างสมเหตุผล     

ง. เรียนรู้และเพ่ิมประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติ   ✓ ✓ 

ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and 
communication skills)  

   

ก. น าเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ     

ข. ถ่ายทอดความรู้และทักษะให้แก่แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากร
ทางการแพทย ์ 
 

  ✓ 



หน้า 40    เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาประสาทวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า      

 Yr 1 Yr 2 Yr 3 

ค. สื่อสารให้ข้อมูลแก่ญาติและผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพโดย
มีเมตตา เคารพการตัดสินใจและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  

 ✓ ✓ 

ง. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ท างานกับผู้ร่วมงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ   ✓ ✓ 

จ. เป็นที่ปรึกษาและให้ค าแนะน าแก่แพทย์และบุคลากรอ่ืน โดยเฉพาะใน
ด้านประสาทวิทยา 

 ✓ ✓ 

ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)    

ก.มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีต่อผู้ป่วย ญาติ ผู้ร่วมงาน เพ่ือนร่วม
วิชาชีพ และชุมชน  

 ✓ ✓ 

ข. มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้เรียนรู้ต่อเนื่องตลอด
ชีวิต (Continuous Professional Development)  

 ✓ ✓ 

ค. มีความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย   ✓ ✓ 

ง. ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม   ✓ ✓ 

การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based practice)     

ก. มีความรู้เกี่ยวกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ     

ข. มีความรู้ และมีส่วนร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย     

ค. มีความรู้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย     

ง. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิของผู้ป่วย   ✓ ✓ 

จ. ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม และสามารถปรับเปลี่ยนการดูแล
รักษาผู้ป่วยให้เข้ากับบริบทของการบริการสาธารณสุขได้ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ  

 ✓ ✓ 
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EPA 5 Providing neurological consultation to non-neurological physicians 

Title of the EPA  Providing neurological consultation to non-neurological 
physicians 

Specifications  1. Able to detect significant history/symptoms from patients 
/relatives/consulting physicians  
2. Perform systemic and neurological examination correctly  
3. Able to identify clinical relevant problems and/or patient’s risk 
to particular procedures/interventions  
4. Provide appropriate and relevant investigations  
5. Provide proper and adequate management including plan of 
follow-up  
6. Effectively communicate with consulting physicians and 
patients with proper and adequate information  
7. Record proper and adequate clinical information  
 

Context  Outpatient/in-patient/emergency/intensive care setting  
 

Domains of competence  Patient care/Medical knowledge and skills/Interpersonal and 
communication skills/Professionalism  
 

Knowledge, skills, attitude 
and behavior and required 
experience for 
entrustment 

Knowledge: clinical management of common neurological 
problems occurring in non-neurological specialties, clinical risks 
of particular patients undergoing interventions/procedures, 
rational use of drugs and investigations, the reimbursement of 
various health care systems.  
Skills: history taking, physical examination, clinical reasoning and 
decision making, communication with consulting physicians,  
patients and family.  
Attitude and behavior: professionalism  
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Title of the EPA  Providing neurological consultation to non-neurological 
physicians 

 Experience:  
- Demonstrate experience coping with providing consultation to 
non-neurological specialties 5 cases/ year 
- Completeness of consultation records: 1 record/month/rotation 
(ความสมบูรณ์ของเวชระเบียนอิงตามเกณฑ์ของราชวิทยาลัยฯ)  

Assessment information 
source to assess progress 
and ground for a 
summative entrustment 
decision  

- Direct observation  
- Information from colleagues (multisource feedback)  
- Medical records  
- Bed-side discussion  

Entrustment for which 
level of supervision is to 
be reached at which stage 
of training?  

- Execution with reactive supervision (on request) by the end of 
second year – level 3 (5 cases in different diseases/problems)  
- Unsupervised at the end of third year – level 4 (5 cases in 
different diseases/problems)  
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Milestone EPA 5: Providing neurological consultation to non-neurological physician 

 Yr 1 Yr 2 Yr 3 

การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care)     

ก. มีทักษะในการซักประวัติ ตรวจร่างกายผู้ป่วย ท าหัตถการ และการ
รวบรวมข้อมูล  

 ✓ ✓ 

ข. วินิจฉัย บ าบัดรักษาภาวะผิดปกติทางประสาทวิทยาที่พบโดยทั่วไปใน
ประเทศไทยได้  

 ✓ ✓ 

ค. บันทึกรายงานผู้ป่วยได้อย่างสมบูรณ์และสม่ าเสมอ   ✓ ✓ 

ง. ป้องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพ     

ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการน าไปใช้แก้ปัญหาและ
สังคมรอบด้าน (Medical knowledge and skills)  

   

ก. เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐานของร่างกายและจิตใจ   ✓ ✓ 

ข. มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพและเชี่ยวชาญในสาขาประสาทวิทยา   ✓ ✓ 

การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Practice-based learning)     

ก. มีความคิดสร้างสรรค์ตามหลักวิทยาศาสตร์ในการสร้างความรู้ใหม่ และ
พัฒนาระบบบริการสุขภาพ  

   

ข. ด าเนินการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขได้     

ค. การใช้ยาอย่างสมเหตุผล   ✓ ✓ 

ง. เรียนรู้และเพ่ิมประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติ   ✓ ✓ 

ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and 
communication skills)  

   

ก. น าเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ   ✓ ✓ 

ข. ถ่ายทอดความรู้และทักษะให้แก่แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากร
ทางการแพทย ์ 
 

 ✓ ✓ 
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 Yr 1 Yr 2 Yr 3 

ค. สื่อสารให้ข้อมูลแก่ญาติและผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพโดย
มีเมตตา เคารพการตัดสินใจและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  

 ✓ ✓ 

ง. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ท างานกับผู้ร่วมงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ   ✓ ✓ 

จ. เป็นที่ปรึกษาและให้ค าแนะน าแก่แพทย์และบุคลากรอ่ืน โดยเฉพาะใน
ด้านประสาทวิทยา 

 ✓ ✓ 

ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)    

ก.มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีต่อผู้ป่วย ญาติ ผู้ร่วมงาน เพ่ือนร่วม
วิชาชีพ และชุมชน  

 ✓ ✓ 

ข. มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้เรียนรู้ต่อเนื่องตลอด
ชีวิต (Continuous Professional Development)  

 ✓ ✓ 

ค. มีความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย   ✓ ✓ 

ง. ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม   ✓ ✓ 

การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based practice)     

ก. มีความรู้เกี่ยวกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ   ✓ ✓ 

ข. มีความรู้ และมีส่วนร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย   ✓ ✓ 

ค. มีความรู้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย   ✓ ✓ 

ง. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิของผู้ป่วย   ✓ ✓ 

จ. ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม และสามารถปรับเปลี่ยนการดูแล
รักษาผู้ป่วยให้เข้ากับบริบทของการบริการสาธารณสุขได้ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ  

 ✓ ✓ 
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EPA 6 Providing palliative care in neurological disease 

Title of the EPA (6.1)  Breaking bad news to patients with neurological 
diseases  

Specifications  1. Conveying a conversation to inform a diagnosis of the 
incurable disease to patients with or without their 
relatives  
2. Active listening to the patients’ perception and 
concerns  
3. Supporting the patients and maintaining realistic hope  

Context  Outpatient/in-patient/intensive care setting  

Domainsof competence  Patient care/Medical knowledge and skills/Interpersonal 
and communication skills/ Professionalism  

Knowledge, skills, attitude and 
behavior and required 
experience for entrustment 

Knowledge  
- A necessary basic knowledge on the patient’s disease in 
particular natural course and prognosis  
- The 6-steps “SPIKES” model of breaking bad news  
- Common emotional responses of patients after 
receiving bad news  
Skills  
- Basic communication skills  
- Skills in responding to common patient’s emotional 
responses after receiving bad news  
Attitudes  
- Manners  
- Empathic  
- Optimistic  
- Telling the truth  
- Maintaining realistic hope  
Experience  
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Title of the EPA (6.1)  Breaking bad news to patients with neurological 
diseases  

 - Demonstrate experience coping with breaking bad news 
to patients with incurable diseases in 3 different 
casesduring 2 years of training  

Assessment information 
sources to assess progress and 
ground for a summative 
entrustment decision  

- Direct observation  
- Information from colleagues (multisource feedback)  
- Medical conferences  

Entrustment for which level of 
supervision is to be reached at 
which stage of training?  

- Execution with reactive supervision (on request) by the 
end of second year – level 3 (1 case in different scenario)  
- Unsupervised at the end of third year – level 4 (1 case 
in different scenario)  

 

 

Title of the EPA (6.2)  Advanced care planning to patients with end-of-life 
neurological diseases  

Specifications  1. Initiating a conversation to the patients with end-of-life 
incurable diseases (with or without their relatives) to plan 
ahead the future action when the patient may not be 
capable to make decision e.g. proxy, life-prolongation 
modalities, intubation and CPR  
2. Explaining the possible choices with unbiased view and 
without rush  
3. Active listening to the patients’ opinions and desires  
4. Respect the patients’ decisions  

Context  Outpatient/in patient/intensive care setting  

Domains of competence  Patient care/ Medical knowledge and skills/ Interpersonal 
and communication skills/ Professionalism  
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Required experience, 
knowledge, skills, attitudes  

Knowledge  
- Knowledge on the prognosis of the patients  
- Knowledge on the EOL treatment modalities  
Skills  
- Basic communication skills  
- Advocacy counseling skill  
Attitudes  
- Telling the truth  
- Unbiased views  
- Respect the patients’ decisions  
- Empathic  
Experience  
- Demonstrate experience coping with advanced care 
planning to patients with end-of-life incurable diseases in 1 
case during 2 years of training  

Assessment information 
sources to assess progress 
and ground for a summative 
entrustment decision 

- Direct observation  
- Information from colleagues (multisource feedback)  
- Medical conferences  

Entrustment for which level 
of supervision is to be 
reached at which stage of 
training?  

- Unsupervised at the end of third year – level 4 (1 case) 
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Milestone EPA 6: Providing palliative care in neurological disease 

 Yr 1 Yr 2 Yr 3 

การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care)     

ก. มีทักษะในการซักประวัติ ตรวจร่างกายผู้ป่วย ท าหัตถการ และการ
รวบรวมข้อมูล  

 ✓ ✓ 

ข. วินิจฉัย บ าบัดรักษาภาวะผิดปกติทางประสาทวิทยาที่พบโดยทั่วไปใน
ประเทศไทยได้  

 ✓ ✓ 

ค. บันทึกรายงานผู้ป่วยได้อย่างสมบูรณ์และสม่ าเสมอ     

ง. ป้องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพ     

ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการน าไปใช้แก้ปัญหาและ
สังคมรอบด้าน (Medical knowledge and skills)  

   

ก. เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐานของร่างกายและจิตใจ     

ข. มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพและเชี่ยวชาญในสาขาประสาทวิทยา   ✓ ✓ 

การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Practice-based learning)     

ก. มีความคิดสร้างสรรค์ตามหลักวิทยาศาสตร์ในการสร้างความรู้ใหม่ และ
พัฒนาระบบบริการสุขภาพ  

   

ข. ด าเนินการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขได้     

ค. การใช้ยาอย่างสมเหตุผล     

ง. เรียนรู้และเพ่ิมประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติ   ✓ ✓ 

ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and 
communication skills)  

   

ก. น าเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ     

ข. ถ่ายทอดความรู้และทักษะให้แก่แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากร
ทางการแพทย ์ 

  ✓ 
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 Yr 1 Yr 2 Yr 3 

ค. สื่อสารให้ข้อมูลแก่ญาติและผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพโดย
มีเมตตา เคารพการตัดสินใจและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  

 ✓ ✓ 

ง. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ท างานกับผู้ร่วมงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ   ✓ ✓ 

จ. เป็นที่ปรึกษาและให้ค าแนะน าแก่แพทย์และบุคลากรอ่ืน โดยเฉพาะใน
ด้านประสาทวิทยา 

 ✓ ✓ 

ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)    

ก.มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีต่อผู้ป่วย ญาติ ผู้ร่วมงาน เพ่ือนร่วม
วิชาชีพ และชุมชน  

 ✓ ✓ 

ข. มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้เรียนรู้ต่อเนื่องตลอด
ชีวิต (Continuous Professional Development)  

   

ค. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย     

ง. ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม     

การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based practice)     

ก. มีความรู้เกี่ยวกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ     

ข. มีความรู้ และมีส่วนร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย     

ค. มีความรู้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย     

ง. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิของผู้ป่วย   ✓ ✓ 

จ. ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม และสามารถปรับเปลี่ยนการดูแล
รักษาผู้ป่วยให้เข้ากับบริบทของการบริการสาธารณสุขได้ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ  

 ✓ ✓ 
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EPA 7: Understand & interpretation of common neurological investigations 

Title of EPA Understand & interpretation of common neurological investigation 

Specifications 1. Provides the rational for order the investigations 
2. Understand the principle, technique and limitation of the investigation 
3. Interprets the result from each investigation with the clinical context 
correctly 
4. Understand the implications and urgency of an abnormal result and 
seek assistance as needed 

Context  Ambulatory, emergency department, ICU/critical care and in-patient 
setting 

Domains of 
competence 

Patient care/ Medical knowledge and skills/ Practice-based learning/ 
Interpersonal and communicating skills/ Professionalism/ System-based 
practice 

Knowledge, 
skills, attitude 
and behavior 
and required 
experience for 
entrustment 

Knowledge: 
-Basic knowledge of principle and technique of the investigation 
Skills: 
-Able to interpret the results of each test correctly. 
Attitude and behavior  
-Professionalism and willingness to ask for help if needed 

 Experience : 
-Completeness interpretation correctly in EEG (R2 2 cases /R3 5 cases), 
EMG/NCS (R2 2 cases /R3 5 cases), CT/MRI (R2 5 cases /R3 5 cases), CSF 
(R2 5 cases) within 2 years of training 
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Assessment 
information 
source to 
assess progress 
and ground for 
a summative 
entrustment 
decision 

-Direct observation 
-Information from colleagues (multisource feedback) 
-Medical records 
-Bed-side discussion 
-Medical conference 

Entrustment for 
which level of 
supervision is 
to be reached 
at which stage 
of training? 

-Execution with reactive supervision by the end of second year – EEG 2 
cases (level 3), EMG/NCS 2 cases (level 3), CT/MRI 5 cases (level 3),  
-Unsupervised at the end of second year – CSF 5 cases (level 4) 
-Unsupervised at the end of third year - EEG 5 cases (level 4), EMG/NCS 5 
cases (level 4), CT/MRI 5 cases (level 4)  
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Milestone EPA 7: Understand & interpretation of common neurological investigations 

 Yr 1 Yr 2 Yr 3 

การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care)     

ก. มีทักษะในการซักประวัติ ตรวจร่างกายผู้ป่วย ท าหัตถการ และการรวบรวมข้อมูล   ✓ ✓ 

ข. วินิจฉัย บ าบัดรักษาภาวะผิดปกติทางประสาทวิทยาที่พบโดยทั่วไปในประเทศไทย
ได ้ 

 ✓ ✓ 

ค. บันทึกรายงานผู้ป่วยได้อย่างสมบูรณ์และสม่ าเสมอ     

ง. ป้องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพ     

ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการน าไปใช้แก้ปัญหาและสังคมรอบ
ด้าน (Medical knowledge and skills)  

   

ก. เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐานของร่างกายและจิตใจ     

ข. มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพและเชี่ยวชาญในสาขาประสาทวิทยา   ✓ ✓ 

การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Practice-based learning)     

ก. มีความคิดสร้างสรรค์ตามหลักวิทยาศาสตร์ในการสร้างความรู้ใหม่ และพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ  

   

ข. ด าเนินการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขได้     

ค. การใช้ยาอย่างสมเหตุผล     

ง. เรียนรู้และเพ่ิมประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติ   ✓ ✓ 

ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication 
skills)  

   

ก. น าเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ   ✓ ✓ 

ข. ถ่ายทอดความรู้และทักษะให้แก่แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการ
แพทย ์ 

  ✓ 
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ค. สื่อสารให้ข้อมูลแก่ญาติและผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพโดยมีเมตตา 
เคารพการตัดสินใจและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  

   

ง. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ท างานกับผู้ร่วมงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ     

จ. เป็นที่ปรึกษาและให้ค าแนะน าแก่แพทย์และบุคลากรอ่ืน โดยเฉพาะในด้าน
ประสาทวิทยา 

   

ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)    

ก.มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีต่อผู้ป่วย ญาติ ผู้ร่วมงาน เพ่ือนร่วมวิชาชีพ 
และชุมชน  

   

ข. มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
(Continuous Professional Development)  

 ✓ ✓ 

ค. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย     

ง. ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม     

การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based practice)     

ก. มีความรู้เกี่ยวกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ     

ข. มีความรู้ และมีส่วนร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย   ✓ ✓ 

ค. มีความรู้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย   ✓ ✓ 

ง. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิของผู้ป่วย   ✓ ✓ 

จ. ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม และสามารถปรับเปลี่ยนการดูแลรักษาผู้ป่วย
ให้เข้ากับบริบทของการบริการสาธารณสุขได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ  

 ✓ ✓ 
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EPA 8: Able to perform common procedure in neurology 

Title of EPA Able to perform common procedure in neurology (lumbar 
puncture, Administering of thrombolytic agent in acute stroke) 

Specifications 1. Provides the indication and contraindication for order the 
procedure 
2. Understands the principle, technique, limitation and 
complication of the procedure 
3. Detect the early and late complication of the procedure and 
management correctly 

Context  Emergency department, ICU/critical care and in-patient setting 

Domains of 
competence 

Patient care/ Medical knowledge and skills/ Practice-based 
learning/ Interpersonal and communicating skills/ Professionalism/ 
System-based practice 

Knowledge, skills, 
attitude and behavior 
and required 
experience for 
entrustment 

Knowledge: 
-Basic knowledge of principle, technique, limitation and 
complication of the procedure 
Skills: 
-Able to do the procedure correctly. 
Attitude and behavior  
-Professionalism and willingness to ask for help if needed 
Experience : 
-Completeness do  
  : Lumbar puncture 2 cases within second year of training 
  : Administering of thrombolytic agent in acute stroke  

- R22 cases (level 3) 

- R33 cases (level 4) 
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Assessment 
information source to 
assess progress and 
ground for a 
summative 
entrustment decision 
 

-Direct observation 
-Information from colleagues (multisource feedback) 

Entrustment for 
which level of 
supervision is to be 
reached at which 
stage of training? 

- Lumbar puncture: Unsupervised at the end of second year – level 
4 (2 cases) 
- Administering of thrombolytic agent in acute stroke  
    - Execution with reactive supervision by the end of second year 
– level 3 (2 cases) 
    - Unsupervised at the end of third year – level 4 (3 cases)  
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Milestone EPA 8: Able to perform common procedure in neurology (lumbar puncture, 

Administering of thrombolytic agent in acute stroke) 

 Yr 1 Yr 2 Yr 3 

การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care)     

ก. มีทักษะในการซักประวัติ ตรวจร่างกายผู้ป่วย ท าหัตถการ และการรวบรวมข้อมูล   ✓ ✓ 

ข. วินิจฉัย บ าบัดรักษาภาวะผิดปกติทางประสาทวิทยาที่พบโดยทั่วไปในประเทศไทยได้   ✓ ✓ 

ค. บันทึกรายงานผู้ป่วยได้อย่างสมบูรณ์และสม่ าเสมอ     

ง. ป้องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพ     

ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการน าไปใช้แก้ปัญหาและสังคมรอบ
ด้าน (Medical knowledge and skills)  

   

ก. เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐานของร่างกายและจิตใจ   ✓ ✓ 

ข. มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพและเชี่ยวชาญในสาขาประสาทวิทยา   ✓ ✓ 

การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Practice-based learning)     

ก. มีความคิดสร้างสรรค์ตามหลักวิทยาศาสตร์ในการสร้างความรู้ใหม่ และพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ  

   

ข. ด าเนินการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขได้     

ค. การใช้ยาอย่างสมเหตุผล     

ง. เรียนรู้และเพ่ิมประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติ   ✓ ✓ 

ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)     

ก. น าเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ   ✓ ✓ 

ข. ถ่ายทอดความรู้และทักษะให้แก่แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์   ✓ ✓ 

ค. สื่อสารให้ข้อมูลแก่ญาติและผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพโดยมีเมตตา 
เคารพการตัดสินใจและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  

 ✓ ✓ 
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ง. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ท างานกับผู้ร่วมงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ     

จ. เป็นที่ปรึกษาและให้ค าแนะน าแก่แพทย์และบุคลากรอ่ืน โดยเฉพาะในด้านประสาท
วิทยา 

 ✓ ✓ 

ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)    

ก.มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีต่อผู้ป่วย ญาติ ผู้ร่วมงาน เพ่ือนร่วมวิชาชีพ 
และชุมชน  

   

ข. มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
(Continuous Professional Development)  

 ✓ ✓ 

ค. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย   ✓ ✓ 

ง. ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม     

การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based practice)     

ก. มีความรู้เกี่ยวกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ   ✓ ✓ 

ข. มีความรู้ และมีส่วนร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย   ✓ ✓ 

ค. มีความรู้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย   ✓ ✓ 

ง. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิของผู้ป่วย   ✓ ✓ 

จ. ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม และสามารถปรับเปลี่ยนการดูแลรักษาผู้ป่วยให้
เข้ากับบริบทของการบริการสาธารณสุขได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ  

 ✓ ✓ 
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EPA 9 Able to work with interpersonal health care teams 

Title of the EPA  Working with interprofessional health care teams  

Specifications  1. Understands roles and responsibilities as a leader of 
health care teams  
2. Understands roles of other professions to 
appropriately assess and address the health care 
needs of the patients and populations served and 
how the team works together to provide care  
3. Works with individual of professions to maintain a 
climate of mutual respect and share values  
4. Communicates with patients, families and other 
health professions in a responsive manner to support 
a team approach to maintenance of health and the 
treatment of disease  
5. Listens actively, and encourages ideas and opinions 
of other team members  
6. Applies relationship-building values and the 
principle of team dynamics to perform effectively in 
different team roles to plan and deliver patient-
centered care  
7. Applies leadership practices that support 
collaborative practice and team effectiveness 

Context  Ambulatory setting, emergency room, in-patient ward  

Domains of competence  Knowledge and skills/Practice-based 
learning/Interpersonal and communication skills/ 
Professionalism/System-based learning  

Required experience, knowledge, 
skills, attitude, and behavior for 
entrustment 

Knowledge: Principles of team dynamics and 
interpersonal communication  
Skills: Communication, consultation, active listening, 
management, working practice with other health 
professions, leadership  



 

เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพื่อวฒุิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาประสาทวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า    หน้า 59 

 

Title of the EPA  Working with interprofessional health care teams  

 Attitude and behavior: Mutual respect, shared values, 
recognize one’s limitations  
Experience: Demonstrate experience in leading the 
health care team during primary physician or chief 
ward rotation within 3 years of training  

Assessment information source to 
assess progress and ground a 
summative entrustment decision  

Direct observation  
Mini-Peer Assessment Team / Multisource feedback 
(MSF)  
Self evaluation  

Entrustment for which level of 
supervision is to be reached at 
which stage of training?  

- Execution with reactive supervision (on request) by 
the end of first year – level 3 (1 inpatient ward 
rotation)  
- Unsupervised at the end of third year – level 4 (1 
inpatient ward rotation) 
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Milestone EPA 9: Able to work with interpersonal health care teams 

 Yr 1 Yr 2 Yr 3 

การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care)     

ก. มีทักษะในการซักประวัติ ตรวจร่างกายผู้ป่วย ท าหัตถการ และการ
รวบรวมข้อมูล  

   

ข. วินิจฉัย บ าบัดรักษาภาวะผิดปกติทางประสาทวิทยาที่พบโดยทั่วไปใน
ประเทศไทยได้  

   

ค. บันทึกรายงานผู้ป่วยได้อย่างสมบูรณ์และสม่ าเสมอ     

ง. ป้องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพ     

ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการน าไปใช้แก้ปัญหาและ
สังคมรอบด้าน (Medical knowledge and skills)  

   

ก. เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐานของร่างกายและจิตใจ     

ข. มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพและเชี่ยวชาญในสาขาประสาทวิทยา     

การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Practice-based learning)     

ก. มีความคิดสร้างสรรค์ตามหลักวิทยาศาสตร์ในการสร้างความรู้ใหม่ และ
พัฒนาระบบบริการสุขภาพ  

   

ข. ด าเนินการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขได้     

ค. การใช้ยาอย่างสมเหตุผล     

ง. เรียนรู้และเพ่ิมประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติ   ✓ ✓ 

ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and 
communication skills)  

   

ก. น าเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ     

ข. ถ่ายทอดความรู้และทักษะให้แก่แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากร
ทางการแพทย ์ 

 ✓ ✓ 
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ค. สื่อสารให้ข้อมูลแก่ญาติและผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพโดย
มีเมตตา เคารพการตัดสินใจและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  

 ✓ ✓ 

ง. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ท างานกับผู้ร่วมงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ   ✓ ✓ 

จ. เป็นที่ปรึกษาและให้ค าแนะน าแก่แพทย์และบุคลากรอ่ืน โดยเฉพาะใน
ด้านประสาทวิทยา 

 ✓ ✓ 

ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)    

ก.มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีต่อผู้ป่วย ญาติ ผู้ร่วมงาน เพ่ือนร่วม
วิชาชีพ และชุมชน  

 ✓ ✓ 

ข. มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้เรียนรู้ต่อเนื่องตลอด
ชีวิต (Continuous Professional Development)  

   

ค. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย   ✓ ✓ 

ง. ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม   ✓ ✓ 

การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based practice)     

ก. มีความรู้เกี่ยวกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ   ✓ ✓ 

ข. มีความรู้ และมีส่วนร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย   ✓ ✓ 

ค. มีความรู้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย   ✓ ✓ 

ง. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิของผู้ป่วย   ✓ ✓ 

จ. ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม และสามารถปรับเปลี่ยนการดูแล
รักษาผู้ป่วยให้เข้ากับบริบทของการบริการสาธารณสุขได้ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ  

 ✓ ✓ 
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EPA competencies matrix 

 EPA 
1 

EPA 
2 

EPA 
3 

EPA 
4 

EPA 
5 

EPA 
6 

EPA 
7 

EPA 
8 

EPA 
9 

Patient care ● ● ● ● ● ●    

Medical 
knowledge and 
skills 

● ● ● ● ● ●    

Practice based 
learning 

● ● ● ● ●    ● 

Interpersonal 
and 
communication 
skills 

● ● ● ● ● ●   ● 

Professionalism ● ● ● ● ● ●   ● 

System-based 
practice 

● ● ● ● ●    ● 
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ผลของ EPA 

การวัดและประเมินผลระหว่างการฝึกอบรม  

ใช้วัดและประเมินผลมิติ in-training evaluation ดังต่อไปนี้  

มิติที ่1 ประเมินสมรรถนะโดยอาจารย์  

มิติที ่2 การตรวจเวชระเบียนผู้ป่วยใน  

มิติที ่3 การตรวจเวชระเบียนผู้ป่วยนอก  

เกณฑ์ประเมินการเลื่อนชั้นปี *  

1. เมื่อผ่านการฝึกอบรม 12 เดือน  

EPA 1, 2, 3, 5  Level 3 (5 different cases for each EPA)  

EPA 4, 6  Level 3(1 different cases for each EPA) 

EPA 7 Level 3 (EEG 2 cases, EMG/NCS 2 cases, CT/MRI 5 cases) 

Level 4 (CSF 5 cases) 

EPA 8   - Lumbar puncture: level 4 (2 cases) 

- Administering of thrombolytic agent in acute stroke: level 3 (2 cases) 

EPA 9   Level 3 (1 in-patient ward rotation) 

3.2.2 เมื่อผ่านการฝึกอบรม 24 เดือน 

ในปีที ่2 ต้องประเมิน EPA ผา่นดังนี้  

EPA 1, 2, 3, 5  Level 4 (5 different cases for each EPA)  

EPA 4, 6  Level 4(2 different cases for each EPA) 

EPA 7 Level 4 (EEG 5 cases, EMG/NCS 5 cases, CT/MRI 5 cases) 

EPA 8   Administering of thrombolytic agent in acute stroke: level 4 (3 cases) 

EPA 9    Level 4 (1 in-patient ward rotation) 

* แพทย์ประจ าบ้านสามารถท า EPA ให้ได้สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ าที่ตั้งไว้ส าหรับแต่ละระดับของชั้นปี ทั้งจ านวน

และ level และ เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม 24 เดือน แพทย์ประจ าบ้านทุกคนต้องแสดงให้เห็นว่าสามารถท า 

EPA ได้ด้วยตนเองดังนี้:  

EPA 1   level 3 (5 different cases)  

  level 4 (5 different cases) 

EPA 2   level 3 (5 different cases)  

  level 4 (5 different cases) 

EPA 3   level 3 (5 different cases)  

  level 4 (5 different cases) 
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EPA 4   level 3 (1 different case)  

  level 4 (2 different cases) 

EPA 5   level 3 (5 different cases)  

  level 4 (5 different cases) 

EPA 6   level 3 (1 different case)  

  level 4 (2 different cases) 

EPA 7 level 3 (EEG 2 cases, EMG/NCS 2 cases, CT/MRI 5 cases) 

level 4 (CSF 5 cases) 

level 4 (EEG 5 cases, EMG/NCS 5 cases, CT/MRI 5 cases) 

EPA 8  level 4 (Lumbar puncture 2 cases) 

level 3 (Administering of thrombolytic agent in acute stroke 2 cases) 

  level 4 (Administering of thrombolytic agent in acute stroke 3 cases) 

EPA 9   level 3 (1 different rotations)  

  level 4 (1 different rotations) 

 

 





 EPA 1 
ambulatory 

EPA 2 IPD EPA 3 
Emergency 

/critical 

EPA 4 
preventive 

EPA 5 
consult 

EPA 6 
palliative 

EPA 7 
investigate 

EPA 8 
procedure 

EPA 9 
interperson

al team 

Stroke x x x x x x x No x 

Epilepsy x x x No x x x No x 

Neuromuscular disease: 
GBS, CIDP, MG, ALS 

x x x No x x x No x 

Autoimmune disease: 
NMO, MS, CNT disease 

x x x No x No x No No 

Neurodegenerative 
disease: AD, IPD 

x x No x x x x No x 

Headache: migraine, MOH x x x No x No x x No 

CNS infection x x x No x x x x x 

Movement disorder: 
movement in systemic 
disease 

x x x No x x x No x 



 

เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพื่อวฒุิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาประสาทวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า    หน้า 1 

 

ภาคผนวก 2 

เนื้อหาของการฝึกอบรม/หลักสูตร 

โรคหรือภาวะทางประสาทวิทยาที่ส าคัญ  

โรคที่ส าคัญทางอายุรศาสตร์ ที่อายุรแพทย์ต้องวินิจฉัยและรักษาได้ไม่ว่าโรคจะอยู่ในระดับใดก็ตาม 

โดยแบ่งตามวิธีจัดการเรียนรู้ดังนี้  

ระดับ 1 โรคหรือภาวะที่พบบ่อย และมีความส าคัญซึ่งแพทย์ประจ าบ้านสามารถเรียนรู้ได้จากผู้ป่วยโดยตรง  

ระดับ 2 โรคหรือภาวะที่พบน้อยกว่าระดับ 1และมีความส าคัญซึ่งแพทย์ประจ าบ้านสามารถ เรียนรู้จาก

ผู้ป่วยแต่ไม่ได้ดูแลผู้ป่วยโดยตรง เช่น การร่วมดูแลในหอผู้ป่วย(ward rotation) ด้วยกัน เป็นต้น 

ระดับ 3 โรคที่พบน้อยแต่มีความส าคัญ ซึ่งแพทย์ประจ าบ้านสามารถเรียนรู้โดยการศึกษาด้วยตนเอง หรือฟัง

บรรยาย และสถาบันฝึกอบรมควรจัดให้มีการเรียนรู้โรคในกลุ่มนี้อย่างพอเพียง  

 

หลักสูตรการฝึกอบรม จะครอบคลุมเนื้อหาต่อไปนี้  1 2 3 

ความรู้พื้นฐานของระบบประสาทและโครงสร้างท่ีเกี่ยวข้อง     

1. Molecular neuroscience and basic principle of genetic    

2. Synaptic transmission     

3. Functional anatomy of the central nervous system     

4. Sensory system and perception of the nervous system     

5. Motor system     

6. Brain stem and reticular core     

7. Integration of sensory and motor system     

8. Hypothalamus, limbic system, and cerebral cortex     

9. Localization of higher cortical functions and disorders 
of language, memory, executive function, visuospatial 
function, attention; thought and affect; behavioral and 
psychological problems in neurological diseases  
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หลักสูตรการฝึกอบรม จะครอบคลุมเนื้อหาต่อไปนี้  1 2 3 

10. Research methodology    

11. Principle of palliative care medicine    

12. Principle of counseling and communication skill    

โรคที่ส าคัญและพบได้บ่อยของประสาทวิทยา     

1. Emergency conditions in neurology and 
neurocritical care 

   

1.1 Status epilepticus  ✓   

1.2 Coma and alteration of consciousness ✓   

1.3 Syndrome of rapidly increased intracranial pressure  ✓   

Head injury with intracranial bleeding  ✓   

Brain abscess or meningitis with increased 
intracranial pressure  

✓   

Hypertensive encephalopathy  ✓   

Cerebrovascular disease with increased intracranial 
pressure  

✓   

Neoplasm with increased intracranial pressure ✓   

1.4 Syndrome of acute or subacute spinal cord 
compression  

✓   

1.5 Toxic and metabolic disorders of the nervous system  ✓   

1.6 Extrapyramidal reaction to medication    

Neuroleptic malignant syndrome ✓   

Serotonin syndrome ✓   

1.7 Acute respiratory failure due to     
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Brainstem disorders ✓   

Acute myelopathy ✓   

Myasthenic crisis  ✓   

Cholinergic crisis    ✓ 

Guillain Barre’ syndrome  ✓   

Poliomyelitis and paralysis caused by other viruses ✓   

Tetanus   ✓  

Rabies   ✓ 

1.8. Acute stroke    

Acute ischemic stroke requires thrombolytic 
treatment 

✓   

Acute ischemic stroke requires endovascular 
treatment 

✓   

Primary intracerebral hemorrhage ✓   

Anticogulant associated intracerebral hemorrhage ✓   

Subarachnoid hemorrhage (with or without 
complications) 

✓   

Venous sinus thrombosis with or without 
hemorrhage 

✓   

1.9 Inflammatory emergency    

Acute myelitis ✓   

Acute encephalitis ✓   

Attacks of demyelinating diseases ✓   

1.10 Brain death declaration  ✓  
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1.11 Monitoring in neurological critical patients    

Monitoring of intracranial pressure   ✓ 

Continuous monitoring of EEG   ✓ 

TCD detection and monitoring of vasospasm   ✓ 

2. ภาวะท่ีพบบ่อยทางประสาทวิทยา    

- Episodic impairment of consciousness  ✓   

- Falls and drop attacks  ✓   

- Delirium, stupor and coma  ✓   

- Excessive daytime sleepiness  ✓   

- Intellectual and memory impairment  ✓   

- Behavior and personality disturbances  ✓   

- Depression and psychosis in neurological practice  ✓   

- Agnosia and apraxia  ✓   

- Disorders of attention, delirium  ✓   

- Language disorders  ✓   

- Difficulties with speech and swallowing  ✓   

- Visual loss  ✓   

- Abnormalities of the optic nerve and retina  ✓   

- Eye movement disorders and diplopia  ✓   

- Pupillary and eyelid abnormalities  ✓   

- Dizziness and vertigo  ✓   

- Hearing loss and tinnitus  ✓   
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- Disturbances of taste and smell  ✓   

- Disturbances of lower cranial nerves  ✓   

- Cranial and facial pain  ✓   

- Brain stem syndrome  ✓   

- Ataxic disorders  ✓   

- Movement disorders  ✓   

- Gait disorders  

- Hemiplegia and monoplegia  
✓   

- Paraplegia and spinal cord syndromes  ✓   

- Proximal, distal and generalized weakness  ✓   

- Muscle pain and cramps  ✓   

- Sensory abnormalities ✓   

- Autonomic dysfunction  ✓   

- Arm and neck pain  ✓   

- Low back and lower limb pain  ✓   

3. โรคที่พบบ่อยทางประสาทวิทยา     

3.1 Neurological complications of systemic disease    

3.1.1. Cardiac disorders and the nervous system     

- Cardiogenic embolism  ✓   

- Syncope  ✓   

- Cardiac arrest  ✓   

- Complications of cardiac catheterization and surgery  ✓   

- Infective endocarditis  ✓   



หน้า 6    เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาประสาทวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า      

3.1.2. Disease of aorta     

- Aortitis    ✓ 

- Aortic aneurysm    ✓ 

- Coarctation of the aorta    ✓ 

- Subclavian steal syndrome    ✓ 

- Complications of aortic surgery   ✓  

3.1.3. Connective tissue diseases and vasculitides    

- Polyarteritis nodosa, Churg-Strauss syndrome and 
overlap syndrome  

  ✓ 

- Giant cell arteritis    ✓ 

- Wegener’s granulomatosis    ✓ 

- Isolated angiitis of the nervous system    ✓ 

- Rheumatoid arthritis   ✓  

- Systemic lupus erythematosus  ✓   

- Sjogren’s syndrome ✓   

- Progressive systemic sclerosis    ✓ 

- Bechet’s disease   ✓  

3.1.4. Respiratory diseases     

- Hypoxia  ✓   

- Hypercapnia  ✓   

3.1.5. Hematologic disorders and the nervous system     

- Thalassemia   ✓  

- Megaloblastic anemia   ✓  
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- Leukemias   ✓  

- Lymphoma   ✓  

- Plasma cell dyscrasia   ✓  

- Polycythemia   ✓  

- Thrombocytopenia  ✓   

- Thrombotic thrombocytopenic purpura   ✓  

- Other bleeding disorders   ✓  

- Antiphospholipid syndrome   ✓  

3.1.6. Disorders of liver and gastrointestinal tract     

- Liver diseases  ✓   

- Gastrointestinal diseases  ✓   

- Whipple’s disease    ✓ 

3.1.7. Disorders of renal and electrolyte disturbance     

- Renal failure  ✓   

- Neurological complications of dialysis  ✓   

- Neurological complications of renal transplantation  ✓   

- Electrolyte disturbance     

- Sodium  ✓   

- Potassium  ✓   

- Calcium  ✓   

- Magnesium ✓   
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3.1.8. Disorders of endocrine     

- Pituitary diseases     

- Pituitary adenoma    ✓ 

- Cushing’s disease and syndrome    ✓ 

- Hypopituitarism    ✓ 

-Diabetes insipidus    ✓ 

Thyroid diseases     

- Hyperthyroidism  ✓   

- Hypothyroidism  ✓   

- Hashimoto’s thyroiditis    ✓ 

Parathyroid diseases     

- Hyperparathyroidism    ✓ 

- Hypoparathyroidism    ✓ 

Adrenal diseases     

- Pheochromocytoma    ✓ 

- Addison’s disease    ✓ 

Diabetes mellitus  ✓   

Hypoglycemia ✓   

3.1.9. Disorders of malignancy, complications and 
treatment  

   

Malignancy     

- Direct invasion  ✓   

- Metastasis  ✓   
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- Paraneoplastic syndrome  ✓   

Radiation effect     

- Central nervous system    ✓ 

- Peripheral nervous system    ✓ 

3.2 Trauma of the nervous system    

Craniocerebral trauma    ✓ 

Spinal cord trauma    ✓ 

Peripheral nerve trauma    ✓ 

3.3 Vascular diseases of the nervous system     

Ischemic cerebrovascular disease  ✓   

Intracerebral hemorrhage  ✓   

Subdural and epidural hematoma ✓   

Subarchnoid hemorrhage ✓   

Intracranial aneurysms ✓   

Arteriovenous malformation  ✓   

Stroke in the young  ✓   

Spinal cord vascular disease  ✓   

Central nervous system vasculitis ✓   

Cerebral venous sinus thrombosis ✓   

3.4 Infection of the nervous system     

Bacterial infection  ✓   

Fungal and parasitic infection  ✓   

Viral infection  ✓   
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The neurological manifestations of HIV infection  ✓   

3.5 Primary and secondary tumors of the central 
nervous system  

   

Neuroepithelial tumor   ✓  

Meningeal tumor   ✓  

Germ cell tumor   ✓  

Lymphoma and haemopoietic tumor  ✓   

Metastatic tumor  ✓   

3.6 Inflammatory demyelinating diseases of the 
central nervous system  

   

Neuromyelitis optica spectrum disorder ✓   

Multiples sclerosis ✓   

Idiopathic myelitis  ✓   

Optic neuritis  ✓   

Autoimmune encephalitis  ✓   

Acute disseminated encephalomyelitis  ✓  

Paraneoplastic neurological disease  ✓  

Immune reconstitutional inflammatory syndrome    ✓ 

NeuroBechet disease   ✓ 

Neurosarcoidosis   ✓ 

3.7 Anoxic and ischemic encephalopathies     

Anoxic-ischemic encephalopathy ✓   

Persistent vegetative state  ✓   
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Prognosis of anoxic coma after cardiopulmonary arrest ✓   

Brain death   ✓  

Delayed post anoxic syndrome    ✓ 

3.8 Toxic and metabolic encephalopathies     

Disorder of osmolarity and sodium ✓   

Disorder of blood sugar ✓   

Hepatic encephalopathy  ✓   

Uremic encephalopathy  ✓   

Disorders of calcium  ✓  

Drug induced encephalopathy ✓   

Alcohol intoxication  ✓  

Recreational induced encephalopathy    ✓ 

Disorders of magnesium   ✓ 

3.9 Deficiency diseases of the nervous system     

Vitamin B12 deficiency  ✓   

Folate deficiency    ✓ 

Vitamin E deficiency    ✓ 

Pellagra    ✓ 

Vitamin B6 deficiency    ✓ 

Beri beri    ✓ 

Wernicke- Korsakoff syndrome    ✓ 

Vitamin A    ✓ 
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Vitamin D    ✓ 

Protein- calorie malnutrition    ✓ 

3.10 Effect of toxins and physical agents on the 
nervous system  

   

Effects of occupational and environmental agents on the 
nervous system  

 ✓  

Effects of drugs abuse on the nervous system  ✓  

Neurotoxins of animals and plants    ✓ 

Marine toxins    ✓ 

3.11 Disorders of cerebrospinal fluid circulation and 
brain edema  

   

Hydrocephalus ✓   

Normal-pressure hydrocephalus  ✓   

Benign intracranial hypertension  ✓   

Cerebral edema  ✓   

3.12 Developmental disorders of the nervous system     

Disorders of neurulation    ✓ 

Disorders of mitotic proliferation of neuroblasts 
(neuronogenesis) 

  ✓ 

Disorders of programmed cell death (apoptosis)   ✓ 

Disorders of neuroblast migration   ✓ 

Disorders of fissures and sulci   ✓ 

Disorders of neurite growth   ✓ 

Disorders of membrane polarity   ✓ 
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Disorders of synaptogenesis   ✓ 

Disorders of neurotransmitter synthesis   ✓ 

Disorders of myelination   ✓ 

Etiology of central nervous system malformations    

Ischemic encephalopathy in the fetus and other 
teratogenic factors 

  ✓ 

Molecular genetic classification of malformations of 
the nervous system 

  ✓ 

Clinical expression of selected malformations of 
the nervous system 

   

Disorders of symmetry and cellular lineage   ✓ 

Disorders of neurulation   ✓ 

Midline malformations of the forebrain   ✓ 

Disorders of early neuroblast migration    ✓ 

Disturbances of late neuroblast migration    ✓ 

Disorders of cerebellar development   ✓ 

3.13 Developmental disabilities     

Intellectual disability/mental retardation   ✓ 

Learning disabilities: dyslexia, attention deficit 
hyperactivity disorder 

  ✓ 

Autistic disorder   ✓ 

Cerebral palsy    ✓ 

3.14 Inborn errors of metabolism of the nervous 
system  

   

Disorders involving complex molecules    



หน้า 14    เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาประสาทวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า      

Lysosomal Storage Disorders   ✓ 

Neuronal Ceroid Lipofuscinoses   ✓ 

Peroxisomal Disorders   ✓ 

Disorders involving small molecules    

Disorders of Amino and Organic Acid Metabolism   ✓ 

Disorders of Energy Metabolism   ✓ 

Other subclassifications of inborn errors of 
metabolism 

   

Disorders of Cholesterol and Lipoprotein Metabolism   ✓ 

Other disorders of Metals (Copper, Zinc, Iron)    ✓ 

Disorders of Polyol Metabolism, including Galactose and 
Fructose 

  ✓ 

Disorders Associated with Vitamin Metabolism   ✓ 

Congenital Disorders of Glycosylation (CDG)   ✓ 

Disorders of Purine and Pyrimidine Metabolism   ✓ 

Porphyrias  ✓  

Neurotransmitter Inborn Errors of Metabolism   ✓ 

Disorders of Glycine and Serine Metabolism   ✓ 

Creatine Deficiency Syndromes   ✓ 

3.15 Neurocutaneous disease     

Neurofibromatosis  ✓  

Tuberous sclerosis complex   ✓  

Von Hippel- Lindau disease    ✓ 



 

เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพื่อวฒุิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาประสาทวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า    หน้า 15 

 

Nevoid basal cell carcinoma syndrome    ✓ 

Lentiginosis-deafness-cardiomyopathy syndrome    ✓ 

Hypomelanosis of Ito    ✓ 

Xeroderma pigmentosum    ✓ 

Neuroichthyosis   ✓ 

Chediak-Higashi syndrome    ✓ 

Progeria   ✓ 

Incontinential pigmenti    ✓ 

Neurocutaneous melanosis  
Linear sebaceous nevus  

  ✓ 

Sturge – Weber syndrome    ✓ 

Klippel-Trenaunay syndrome    ✓ 

3.16 The dementias     

Rapidly progressive dementia  ✓   

Early onset dementia  ✓   

Alzheimer’s disease  ✓   

Down’ s syndrome   ✓  

Frontotemporal lobar degeneration   ✓  

Primary progressive aphasia   ✓  

Dementia with Lewy bodies   ✓  

Parkinson’s disease dementia   ✓  

Vascular dementia  ✓   

Other dementia syndromes   ✓  
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3.17 The epilepsies     

Provoked seizure ✓   

Epilepsy syndromes ✓   

Generalized epilepsy ✓   

Focal epilepsy ✓   

Status epilepticus ✓   

Febrile convulsion ✓   

Drug resistant epilepsy ✓   

Focal epilepsy due to hippocampal sclerosis ✓   

3.18 Disorders of sleep     

Insomnia  ✓   

Excessive sleepiness     

1. Narcoleptic syndrome   ✓  

2. Hypersomnolence   ✓  

Sleep apnea  ✓   

Parasomnias  ✓   

3.19 Headache and other craniofacial pain     

Migraine  ✓   

Tension type headache ✓   

Trigeminal autonomic cephalalgia (TACs)  ✓  

Other primary headache disorder   ✓ 

Medication Overused Headache (MOH) ✓   
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Headache attributed to cranial and/or cervical vascular 
 disorder 

   

 1.Headache attributed to giant cell arteritis ✓   

 2.Headache attributed to cerebral ischemic event ✓   

3.Headache attributed to cerebral venous thrombosis 
 (CVT) 

✓   

4.Headache attributed to reversible cerebral vasco 
 constriction syndrome (RCVS) 

  ✓ 

 Headache attributed to non-vascular intracranial disorder    

1. Headache attributed to idiopathic intracranial 
 hypertension or Low CSF pressure (2)

 ✓  

Headache attributed to disorder of cranium, neck, eyes, 
ears, nose, sinuses, teeth, mouth or other facial or 

 cervical structure

   

 1. Cervicogenic headache (3)   ✓ 

 2.Headache attributed to rhinosinusitis (1) ✓   

 Painful lesions of the cranial nerves and other facial pain    

 1. Trigeminal neuralgia (1) ✓   

 2. Glossopharyngeal neuralgia (2)  ✓  

 3. Occipital neuralgia (2)  ✓  

 4. Tolosa-Hunt syndrome (2)  ✓  

5. Postherpetic neuralgia (1) ✓   

3.20 The cranial neuropathies     

 Bell’s palsy ✓   

 Third nerve palsy ✓   
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 Forth nerve palsy  ✓  

 Sixth nerve palsy  ✓  

 Multiple cranial nerve palsy  ✓  

 Cavernous sinus syndrome ✓   

 Superior orbital fissure syndrome  ✓  

3.21 Movement disorders     

Akinetic-rigid syndrome and parkinsonism     

1. Parkinson’s disease  ✓   

2. Postencephalitic parkinsonism    ✓ 

3. Progressive supranuclear palsy   ✓  

4. Striatonigral degeneration and multi-
system atrophy  

 ✓  

5. Cortico-basal ganglionic degeneration   ✓  

6. Other parkinsonian syndrome   ✓  

Dyskinesias     

1. Tremor  ✓   

2. Dystonia  ✓   

3. Chorea and ballism  ✓   

4. Tic syndromes  ✓   

5. Myoclonus  ✓   

6. Drug-induced movement disorders  ✓   

7. Wilson’s disease  ✓   

8. Paroxysmal dyskinesias    ✓ 
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9. Hallervorden-Spatz disease   ✓  

10. Calcification of the basal ganglia   ✓  

11. Neuroacanthocytosis  ✓  

12. Hemifacial spasm  ✓   

3.22 Cerebellar and spinocerebellar disorders     

Developmental disorders affecting the cerebellum    ✓ 

Infection involving the cerebellum   ✓  

Vascular diseases involving the cerebellum  ✓   

Metabolic disorders  ✓   

Ataxic disorders associated with defective DNA repair  ✓   

Deficiency disorders and alcoholism   ✓  

Toxins and physical agents   ✓  

Degenerative disorders  ✓   

Autosomal recessive ataxias   ✓  

Late-onset inherited ataxias  ✓   

Idiopathic degenerative late-onset ataxias  ✓   

3.23 Disorders of bone, joint, ligament and meninges    ✓ 

3.24 Disorders of the motor neuron and nerve roots    

Upper motor neuron syndromes     

           1. Hereditary spastic paraplegia   ✓  

            2. Adrenoleukodystrophy    ✓ 

3. Primary lateral sclerosis  ✓   

4. Tropical spastic paraparesis    ✓ 
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Lower motor neuron syndromes     

1. Spinal muscular atrophy  ✓   

2. Spinobulbar muscular atrophy ✓   

3. Primary muscular atrophy (PMA) ✓   

3. Poliomyelitis and postpoliomyelitis syndrome  ✓   

4. Monomelic amyotrophy  ✓   

Upper and lower motor neuron syndromes     

1. Amyotrophic lateral sclerosis and its variants ✓   

3.25 Disorders of the nerve roots and plexuses     

Traumatic radiculopathy/ plexopathy/ neuropathy ✓   

Compressive radiculopathy ✓   

Diabetic polyradiculoneuropathy  ✓   

Infiltrative or neoplastic polyradiculopathy   ✓  

Infection related radiculopathy   ✓  

Acquired disorders of the dorsal root ganglia  ✓   

Disorders of brachial and lumbosacral plexus     

- Cervical and lumbosacral radiculopathy ✓   

- Neuralgic amyotrophy ✓   

- Thoracic outlet syndrome   ✓ 

- Radiation induced plexopathy  ✓  

- Neoplastic plexopathy  ✓  

3.26 Disorders of the peripheral nerves     

Entrapment neuropathies  ✓   
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Multiple mononeuropathies ✓   

Hereditary neuropathies  ✓   

Guillain Barre syndrome and its variants    

- Acquired inflammatory demyelinating 
polyradiculoneuropathy  

✓   

- Miller Fisher syndrome ✓   

- Acute motor axonal polyneuropathy ✓   

Chronic inflammatory demyelinating 
polyradiculoneuropathies  

✓   

Antibody related polyneuropathy  ✓  

Paraproteinemic neuropathy  ✓  

Neuropathies associated with systemic disorders ✓   

Diabetic neuropathy ✓   

Toxic neuropathies   ✓  

Drug induced neuropathy ✓   

Nutrition related neuropathy ✓   

Neuropathies associated with infections ✓   

3.27 Disorders of the autonomic nervous system     

Small fiber neuropathy ✓   

Complex regional pain syndrome   ✓ 

3.27 Disorders of the neuromuscular transmission     

Myasthenia gravis  ✓   

Congenital myasthenic syndromes    ✓ 
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Lambert-Eaton myasthenic syndrome    ✓ 

Botulism   ✓ 

3.28 Disorders of the skeletal muscle     

Inherited myopathies     

- Muscular dystrophies ✓   

- Congenital myopathies   ✓ 

- Metabolic myopathies   ✓ 

- Channelopathies   ✓  

Myopathies associated with systemic disease  ✓   

Drug induced myopathies ✓   

Inflammatory myopathies  ✓   

3.29 Neurological problems of pregnancy     

Headache in pregnancy ✓   

Neuropathy in pregnancy and postpartum ✓   

Chorea gravidarum    ✓ 

Multiple sclerosis in pregnancy  ✓  

Central nervous system tumors in pregnancy   ✓ 

Epilepsy in pregnancy ✓   

Myasthenia gravis in pregnancy ✓   

Cerebrovascular disease in pregnancy ✓   

Cerebral venous thrombosis in pregnancy ✓   

Central nervous system complications of anaesthesia 
during labour and delivery 

 ✓  
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ทักษะ หัตถการ และ/หรือแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัย และรักษาโรคทางประสาท

วิทยา 

แพทย์ประจ าบ้านต้องรู้ข้อบ่งชี้ ประโยชน์ และโทษของการท าหัตถการต่างๆ หัตถการแบ่งเป็น 3 

ประเภท คือ 1. Manual procedure 2. การสั่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ และ 3. ประเมินและดูแลรักษาโรค

ต่างๆ ในการท า manual procedure นั้น ในบางหัตถการจ าเป็นต้องตามด้วยการตรวจทางห้องปฏิบัติการ  

หัตถการแต่ละประเภทแบ่งเป็น 3 ระดับ ตามท่ีสถาบันฝึกอบรมควรจัดการเรียนรู้ ดังนี้  

1. หัตถกำร ประเภท manual procedure  

กลุ่มที ่ 1 ก.หัตถการที่แพทย์ประจ าบ้านต้องสามารถท าได้ โดยไม่ต้องมีผู้ก ากับดูแล และสามารถสอน

นิสิตนักศึกษาแพทย์ให้ท าหัตถการดังกล่าวได้  

- Lumbar puncture  
กลุ่มที ่1ข. หัตถการที่แพทย์ประจ าบ้านต้องท าได้ภายใต้การก ากับดูแล จนกระทั่งมีความม่ันใจและ

สามารถสอนนิสิตนักศึกษาแพทย์หรือแพทย์ประจ าบ้านให้ท าหัตถการนั้นได้ด้วย  

กลุ่มที ่2 หัตถการที่แพทย์ประจ าบ้านควรมีประสบการณ์ได้ท าด้วยตนเอง หรืออย่างน้อยช่วยท า  

กลุ่มที ่3 หัตถการที่แพทย์ประจ าบ้านมีประสบการณ์ในการช่วยท า หรือเคยเห็น  

 

2. กำรตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร  

ระดับที ่1 สามารถ ตรวจ และแปลผลได้ด้วยตนเอง  

-CSF analysis  

ระดับที ่2 สามารถส่งตรวจ แปลผลได้ด้วยตนเอง  

(1). Electrodiagnostic studies 

- Electroencephalography (EEG)  

- Electromyography (EMG)  

- Nerve conduction study (NCS) 

(2). Radiologic studies 

- Skull X ray, spine X ray 

- Computerized tomography scan (CT scan) of the brain 

- Magnetic resonance imaging (MRI) of the brain and spine 

ระดับที ่3 สามารถส่งตรวจ และน าผลไปประยุกต์ใช้ได้  

(1). Electrodiagnostic studies 

- Evoked potentials 

(2). Radiologic studies 
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- Myelography 

- Angiography 

(3). Antibodies testing 

(4). Genetic  

- Chromosome study/ Karyotyping  

- DNA/ Gene mutation testing 

 

3. กำรประเมินหรือดูแลรักษำ 

กลุ่มที ่1 การประเมินหรือดูแลรักษาผู้ป่วยท่ีแพทย์ประจ าบ้านท าด้วยตนเอง  

Acute stroke assessment 
Cognitive assessment 
Communication skill เช่น patient / family counseling, breaking bad news  

Genetic counseling  

Pattern of inheritance of genetic disease  

Risk estimation ว่าสมาชิกครอบครัว คนใดเสี่ยงต่อการเป็นโรคหรือต่อการถ่ายทอดโรคมากน้อย

เพียงใด  

Risk management skill เช่น disclosure of medical error  

กลุ่มที ่2 การประเมินและดูแลรักษาที่มีแพทย์ประจ าบ้านควรมีโอกาสได้ท าด้วยตนเองหรือช่วยท า 

กลุ่มที ่3 การประเมินและดูแลรักษาที่แพทย์ประจ าบ้านควรมีประสบการณ์ช่วยท าหรือเคยเห็น  

ความรู้ทางด้านบูรณาการ  

1. Interpersonal and communication skills 

1) การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแพทย์และผู้ป่วย  

2) การดูแลผู้ป่วยและญาติในวาระใกล้เสียชีวิต  

3) การบอกข่าวร้าย  

4) ปัจจัยที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแพทย์และผู้ป่วย  

5) สามารถบริหารจัดการ difficult patient ได ้ 

6) เข้าใจพ้ืนฐานความเชื่อทางสุขภาพที่ต่างกัน  

7) การสื่อสารกับผู้ป่วย ญาติ และผู้ร่วมงาน  

8) การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแพทย์และผู้ร่วมงาน  
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2. Professionalism 

1) Patient-centered care  

(1) การยึดถือประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นหลัก  

(2) การรักษาความน่าเชื่อถือแก่ผู้ป่วย สังคม  

(3) การรักษามาตรฐานการดูแลรักษาผู้ป่วยให้ดีที่สุด  

(4) การให้เกียรติและยอมรับเพ่ือนร่วมวิชาชีพ เพ่ือนร่วมงาน ผู้ป่วย และญาต ิ 

(5) ความสามารถปรับตนเองให้เข้ากับสภาวะหรือเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิดไว้ก่อน  

2) พฤตินิสัย  

(1) ความรับผิดชอบ และความตรงต่อเวลา  

(2) การแต่งกายให้เหมาะสมกับกาลเทศะ  

3) Medical Ethics  

(1) การหลีกเลี่ยงการรับผลประโยชน์ส่วนตัว รวมถึงการรับของจากบริษัทผลิตภัณฑ์ทาง

การแพทย์  

(2) การนับถือให้เกียรติและสิทธิ รวมทั้งความเห็นของผู้ป่วยในกรณีผู้ป่วยไม่เห็นด้วยกับการ

รักษาหรือปฏิเสธการรักษา กรณีญาติและผู้ป่วยร้องขอตามสิทธิผู้ป่วย  

(3) การขอความยินยอมจากผู้ป่วยในการดูแลรักษาและหัตถการ  

(4) ในกรณีที่ผู้ป่วยตัดสินใจไม่ได้ต้องสามารถเลือกผู้ตัดสินใจแทนผู้ป่วยได้  

(5) การปฏิบัติในกรณีที่ผู้ป่วยร้องขอการรักษาที่ไม่มีประโยชน์หรือมีอันตราย  

(6) การรักษาความลับและการเปิดเผยข้อมูลผู้ป่วย  

(7) การประเมินขีดความสามารถ และยอมรับข้อผิดพลาดของตนเอง  

4) Continue professional development  

(1) การก าหนดความต้องการในการเรียนรู้ของตนเอง  

(2) การค้นคว้าความรู้ และประเมินความน่าเชื่อถือได้ด้วยตนเอง  

(3) การประยุกต์ความรู้ที่ค้นคว้ากับปัญหาของผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม  

(4) การวิเคราะห์และวิจารณ์บทความทางวิชาการ  

(5) การเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการอย่างสม่ าเสมอ  

(6) การใช้ electronic databases และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเรียนรู้  

(7) การถ่ายทอดความรู้แก่แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ นิสิต นักศึกษา ผู้ป่วยและญาติ  

3. System-based practice 

1) ระบบสุขภาพและการพัฒนาสาธารณสุขของชาติ  
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2) ระบบประกันสุขภาพ เช่น ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า ระบบประกันสังคม ระบบสวัสดิการ

การรักษาพยาบาลของข้าราชการ ระบบประกันชีวิต เป็นต้น  

3) การประกันคุณภาพ  

4) ความปลอดภัยของผู้ป่วย  

5) การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดูแลรักษา  

6) หลักการบริหารจัดการ และ cost consciousness medicine  

7) ความรู้กฎหมายทางการแพทย์ สิทธิผู้ป่วย  

8) นโยบายการใช้ยาระดับชาติ เช่น บัญชียาหลักแห่งชาติ เป็นต้น  

9) บทบาทของการรักษาทางเลือก  

10) การดูแลสุขภาพของตนเอง  

4. Practice-based learning and improvement 

1) ทักษะและจริยธรรมในการวิจัย  

2) การดูแลรักษาผู้ป่วยแบบทีมสหวิชาชีพ  

3) การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ และใช้ยาอย่างสมเหตุผล  

4) การบันทึกเวชระเบียนครบถ้วนถูกต้อง  

5) การลงรหัสโรค และรหัสหัตถการ  

6) การลงสาเหตุการตาย  

7) การจัดกลุ่มโรคและค่าน้าหนักสัมพัทธ์ กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม disease- related group (DRG)  

8) การสร้าง clinical practive guideline (CPG)  

9) การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล  

10) การเสริมสร้างสุขภาพและการป้องกันโรค  

11) การดูแลผู้ป่วยที่บ้าน  

12) เข้าใจการใช้และแปลผลเครื่องมือพัฒนาคุณภาพ เช่น flow chart, control chart เป็นต้น  

13) การประเมินความพอใจของผู้ป่วย  

14) การมีส่วนร่วมในองค์กร เช่น ภาควิชา/แผนก/กลุ่มงาน โรงพยาบาล/สถาบัน ราชวิทยาลัย  

เป็นต้น  
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ภาคผนวก 3 
การรับรอง วุฒิบัตร หรือ หนังสืออนุมัติ สาขาประสาทวิทยา ให้มีคุณวุฒิ “เทียบเท่าปริญญาเอก” 

 
การรับรองคุณวุฒิหรือวุฒิการศึกษา วุฒิบัตร (วว.) หรือหนังสืออนุมัติ (อว.) สาขาประสาทวิทยา ให้ 

“เทียบเท่าปริญญาเอก” นั้น ถือเป็นสิทธิส่วนบุคคลและของแต่ละสถาบันที่ให้การฝึกอบรม โดยให้เป็นไป
ตามความสมัครใจของแต่ละสถาบันที่ให้การฝึกอบรมฯ และความสมัครใจของแพทย์ประจ าบ้าน หากแพทย์
ประจ าบ้านมีความประสงค์ดังกล่าว จะต้องแจ้งให้สถาบันฝึกอบรมทราบเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนว่า จะรับ
การฝึกอบรมที่มีโอกาสได้รับทั้ง วว. หรือ อว. และการรับรองคุณวุฒิดังกล่าวให้ “เทียบเท่าปริญญาเอก”  

ในกรณีที่สถาบันฝึกอบรมฯ ไม่สามารถจัดการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน เพ่ือให้มีการรับรองคุณวุฒิ 
วว. หรือ อว. “เทียบเท่าปริญญาเอก” ได ้สถาบันนั้นมีสิทธิ์ที่จะไม่จัดการฝึกอบรมแบบที่มีการรับรองคุณวุฒิ 
ให ้ “เทียบเท่าปริญญาเอก” ได ้ สถาบันนั้นสามารถแจ้งให้แพทย์ประจ าบ้านทราบตั้งแต่วันเริ่มเปิดรับสมัคร
การคัดเลือกเข้าเป็นแพทย์ประจ าบ้านไปจนถึงวันที่เริ่มเปิดการฝึกอบรม ในกรณีที่สถาบันฝึกอบรมใดต้องการ
ให้มีการรับรอง วว. หรือ อว. ให้มีคุณวุฒิ ดังกล่าว แต่มีทรัพยากรจ ากัด สถาบันนั้นสามารถติดต่อขอความ
ร่วมมือจากอาจารย์และทรัพยากรจากสถาบันอื่นมาช่วยได้  

การที่แพทย์ประจ าบ้านสอบผ่านและมีสิทธิ์ได้รับ วุฒิบัตร หรือ หนังสืออนุมัต ิ สาขาอายุรศาสตร์
แล้ว หากมีความประสงค์จะให้สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทยและราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ 
ด าเนินการออกเอกสารเพื่อรับรองว่า วุฒิบัตร หรือ หนังสืออนุมัติ สาขาประสาทวิทยา มีคุณวุฒิ “เทียบเท่า
ปริญญาเอก” นั้น จะต้องท าให้ผลงานวิจัยหรือส่วนหนึ่งของผลงานวิจัยที่ส่งมาให้สมาคมประสาทวิทยาฯ 
ประกอบการเข้าสอบ วว. หรือ อว. ในครั้งนั้น มีลักษณะดังนี้  
1. ผลงานวิจัยหรือส่วนหนึ่งของผลงานวิจัยต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  
2. กรณีงานวิจัยวารสาร ในสาขาอายุรศาสตร์ ควรเป็นงานวิจัยแบบ systematic review และ meta-
analysis โดยให้เพิ่มวงเล็บด้วยภาษาอังกฤษว่าเป็น systematic review และ meta-analysis เพ่ือให้เกิด
ความชัดเจน  
3. ให้ใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนบทคัดย่อ  
 

อนึ่ง การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพที่อยู่นอกเหนือประกาศของ TCI ให้

เป็นบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารที่ถูกคัดเลือกให้อยู่ใน PubMed, Scopus, Web of Science หรือ Google 

Scholar หรือในวารสารนานาชาติท่ีใช้ภาษาอังกฤษในบทความหรือในบทคัดย่อและมีการตีพิมพ์วารสารฉบับ

นี้มานานเกิน 10 ปี (วารสารเริ่มออกอย่างช้าในปี พ.ศ.2549 หรือ ค.ศ.2006) 

ในกรณีที ่วว.หรือ อว.ได้รับการรับรองว่า “เทียบเท่าปริญญาเอก” ไม่ให้ใช้ค าว่า Ph.D. หรือ ปร.ด. 
ท้ายชื่อในคุณวุฒิ หรือวุฒิการศึกษา รวมทั้งการใช้ค าว่า ดร. น าหน้าชื่อ แต่สถาบันการศึกษาสามารถให้ผู้ที่



หน้า 28    เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาประสาทวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า      

ได้วว.หรอื อว.ที ่ “เทียบเท่าปริญญาเอก” นี้ เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษา อาจารย์รับผิดชอบ
หลักสูตรการศึกษา อาจารย์คุมวิทยานิพนธ์ หรือเป็นวุฒิการศึกษาประจ าสถานศึกษาได้  

ดังนั้น วุฒิบัตรฯ หรือ หนังสืออนุมัติฯที่ได้รับการรับรองวุฒิการศึกษานี้ จะมีค าว่า “เทียบเท่า

ปริญญาเอก” ต่อท้ายได้เท่านั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพื่อวฒุิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาประสาทวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า    หน้า 29 

 

ภาคผนวก 4 
การประเมินเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาประสาทวิทยา 
การประเมินเพื่อวุฒิบัตรฯ 
คุณสมบัติเพ่ือรับการเสนอชื่อเข้าสอบเพ่ือวุฒิบัตรโดยสถาบันฝึกอบรม  

1. ผ่านคุณสมบัติการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับชั้นปีครบทั้ง 5ข้อ  
2. มีพฤติกรรมตามวิชาชีพที่เหมาะสม  
3. ส่งผลงานวิจัยภายในก าหนดเวลา  
4. มีศักยภาพที่จะผ่านการฝึกอบรมในระดับแพทย์ประจ าบ้านปีสุดท้ายตามหลักสูตร  

วิธีการสอบ แนวทางการประเมินผล 

การสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ 

1.ผู้สมัครสอบวุฒิบัตรฯสาขาประสาทวิทยาต้องเป็นผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขา ประสาท

วิทยาครบตามหลักสูตรของแพทยสภาและสถาบันที่ ให้การฝึกอบรมจะเสนอชื่อ ให้คณะ อนุกรรมการ

ฝึกอบรมและสอบฯ พิจารณาให้เข้าสอบได้ 

2.ปฏิบัติงานชดใช้ทุนและปฏิบัติงานต่อเนื่องในสถาบันเดิมไม่น้อยกว่า 42 เดือน ในสถาบันการแพทย์ และ

สาธารณสุข ในส่วนภูมิภาคของทางราชการที่มีการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขาประสาทวิทยา โดยมี

ระยะเวลาปฏิบัติงานในสาขาประสาทวิทยาไม่น้อยกว่า 24 เดือน โดยที่แพทย์จะต้องสมัครตั้งแต่ ปีแรกของ

การปฏิบัติงานและใช้อัตราต าแหน่งแพทย์ประจ าบ้านของสถาบันนั้น ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม นโยบายของแพทย

สภา 

3. ผู้สมัครสอบจะต้องส่งผลงานวิจัยหรือวิจัยวารสารและผ่านการประเมินจากคณะอนุกรรมการฝึก 

อบรมและสอบฯ 

 

4. วิธีการสอบประกอบด้วย 

  - การสอบข้อเขียน  คะแนนรวม 40 คะแนน 

  - การสอบภาคปฏิบัติ  คะแนนรวม 50 คะแนน 

  - การสอบปากเปล่า  คะแนนรวม 10  คะแนน 

 โดยประเมินเกณฑ์ผ่านจากคะแนนรวมทั้งหมดด้วยวิธีอิงเกณฑ์  

5. เกณฑ์การผ่าน 

5.1. เกณฑ์การผ่าน คะแนนรวมกันทุกส่วนต้องไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60 และ แต่คะแนนในแต่ละ 

ส่วนต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

5.2. เกณฑ์การสอบซ่อม 
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5.2.1. หากคะแนนรวมทุกส่วนไม่ถึงร้อยละ 60 จะต้องสอบทั้งสามส่วนใหม่ 

5.2.2. หากคะแนนรวมถึงร้อยละ 60 แต่คะแนนในแต่ละส่วนน้อยกว่าร้อยละ 50 ให้สอบ ซ่อมเฉพาะส่วนนั้น 

เมื่อสอบผ่านแต่ละส่วนสามารถใช้ได้อีก 2 ปี นับจากสอบผ่าน ถ้าสอบผ่านไม่ครบตามก าหนดใน 2 ปี ต้อง

สอบใหม่ท้ังหมด 

5. การสอบเลื่อนชั้นจากปีที่ 2ขึ้นปีที ่3ให้แต่ละสถาบันจัดสอบเอง โดยให้มีการสอบภาคปฏิบัติ เพ่ือประเมิน 

clinical skill และให้มีเอกสารประเมินผลชัดเจนและให้รายงานผลมาที่สมาคมฯ 

การสอบเพื่อหนังสืออนุมัติ 

1. ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามพระราชบัญญัติวิชาชีพ เวชกรรม 

พ.ศ. 2525 และได้ท างานสาขาประสาทวิทยาไม่น้อยกว่า 5 ปี ในสถาบันที่มีการรับรอง จากคณะกรรมการ

ฝึกอบรมและสอบของสมาคมประสาทวิทยาฯ  

2. ในช่วง 5 ปี ต้องเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในสถาบันฝึกอบรม ที่ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ แห่ง

ประเทศไทย รับรองเป็นเวลาอย่างน้อย 6 เดือน และต้องท าหัตถการตามท่ีคณะกรรมการฝึกอบรม และสอบ

เห็นสมควร 

3. โรงพยาบาลประจ าที่ผู้สมัครสอบปฏิบัติงานอยู่ ต้องมีศักยภาพเป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต่ าของการ เปิด

ฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขาประสาทวิทยา 

4. ส่งผลงานวิจัยหรือวิจัยวารสาร 1 เรื่อง เช่นเดียวกับผู้สอบวุฒิบัตรฯ โดยมีผู้บังคับบัญชารับรอง และผ่าน 

การประเมินจากคณะอนุกรรมการสอบก่อน 

5. การสอบจะใช้ข้อสอบและเกณฑ์การตัดสิน เช่นเดียวกับการสอบเพ่ือวุฒิบัตรฯ  

6. ส าหรับแพทย์ที่ได้รับวุฒิบัตรสาขาประสาทวิทยาจากต่างประเทศ (ที่ยังไม่หมดอายุ)และมีใบ ประกอบ

วิชาชีพเวชกรรมของประเทศไทยโดยให้แพทย์แสดงความจ านงค์พร้อมส่งหลักสูตรและจดหมายรับรองจาก

สถาบันที่รับการฝึกอบรมเป็นภาษาอังกฤษ โดยต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่ ปฏิบัติงานปัจจุบัน และ

มีหนังสือรับรองจากแพทย์จากสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน ประสาทวิทยาในประเทศไทย ล่วงหน้า 6 

เดือนก่อนการสอบเพ่ือให้กรรมการสมาคมฯ พิจารณา อนุมัติการสอบการสอบให้สอบปฏิบัติ และ oral หาก

สอบไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ปีต่อไป จะต้องสอบซ่อมทั้งสองส่วน 
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ภาคผนวก 5 
จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

ในการฝึกอบรมสาขาหรืออนุสาขาประสาทวิทยา ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยก าหนด

ศักยภาพการฝึกอบรม โดยสถาบันฝึกอบรมรับผู้เข้าฝึกอบรมได้ในสัดส่วนปีละชั้นละ 1 คนต่ออาจารย์ผู้

ฝึกอบรม 2 คน ในต าแหน่งแรก ส าหรับ 2 ต าแหน่งต่อไป ปีละชั้นละ 1 คนต่ออาจารย์ผู้ฝึกอบรม 1 คน และ 

ปีละชั้นละ 1 คน ต่ออาจารย์ผู้อบรม 2 คน ส าหรับต าแหน่งที่ 4 และมากกว่า รวมทั้งมีงานบริการที่ก าหนด

ครบตามตารางต่อไปนี้  

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมปีละ ชั้นละ (คน) 1 2 3 4 5 6 7 8 

จ านวนอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม (คน) 2 3 4 6 8 1
0 

1
2 

1
4 

จ านวนผู้ป่วยนอกโรคประสาทวิทยาในคลินิก

ประสาทวิทยา (ครั้ง/ปี) 

6
0
0 

1
2
0
0 

1
8
0
0 

2
4
0
0 

3
0
0
0 

3
6
0
0 

4
2
0
0 

4
8
0
0 

จ านวนผู้ป่วยในโรคประสาทวิทยา (ครั้ง/ปี)ทั้งใน

แผนกและนอกแผนก 

1
0
0 

2
0
0 

3
0
0 

4
0
0 

5
0
0 

6
0
0 

7
0
0 

8
0
0 

Electrodiagnostic studies 1
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3
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4
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6
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7
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9
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1
0
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1
2
0 

 EEG 2
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0 

8
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0

0 

1

2

0 

1

4

0 

1

6

0 

 
 

 

 

 

 

 



หน้า 32    เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาประสาทวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า      

เกณฑ์มาตรฐานสถาบันฝึกอบรม สาขาประสาทวิทยา  

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ก าหนดให้สถาบันฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์

ประจ าบ้าน เพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาประสาทวิทยา

จะต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ทั่วไปและเกณฑ์เฉพาะและต้องระบุสถานภาพของสถาบันฝึกอบรม  

2.1.เกณฑ์ทั่วไปสาหรับสถาบันฝึกอบรม  

(1) คุณสมบัติท่ัวไป  

(ก) ได้รับการรับรองคุณภาพ หรือก าลังด าเนินการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพ  

(ข) มีบรรยากาศทางวิชาการในลักษณะสังคมนักวิชาการ เพ่ือเสริมสร้างคุณสมบัติในการใฝ่รู้ให้แก่ผู้เข้ารับ

การฝึกอบรม  

(ค) มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีสถานที่ เครื่องมืออุปกรณ์ และจ านวนผู้ป่วยทั้งประเภทผู้ป่วยในและ

ผู้ป่วยนอกพอเหมาะแก่การฝึกอบรม และผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีส่วนดาเนินการดูแลรักษาและให้บริการ

กับผู้ป่วยโดยตรง  

(ง) มีหน่วยงานเทียบเท่าภาควิชาในคณะแพทยศาสตร์ /วิทยาลัยแพทยศาสตร์ หรือแผนกในโรงพยาบาล 

เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ โดยผู้บริหารของคณะแพทยศาสตร์ /วิทยาลัยแพทยศาสตร์ /โรงพยาบาลที่

รับผิดชอบด าเนินการต้องไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวที่อาจขัดขวางการบริหารงานและการพัฒนางานการ

ฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน  

(จ) มีปณิธานและพันธกิจระบุไว้ชัดเจนว่ามุ่งผลิตแพทย์ประจ าบ้านที่มีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติ

สอดคล้องกับหลักสูตร และมีความสามารถในการเป็นนักวิชาการและที่จะศึกษาต่อเนื่องได้  และมี

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่สอดคล้องกับพันธกิจ  

(ฉ) มีระบบบริหารงานที่ชัดเจนเพื่อสนับสนุนการจัดการฝึกอบรมให้บรรลุตามปณิธาน ได้แก่ การบริหารงาน

ทั่วไป การบริหารการศึกษา เป็นต้น ระบบบริหารงานดังกล่าวให้ทาเป็นระเบียบของคณะแพทยศาสตร์  /

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ /โรงพยาบาล และประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องทราบทั่วกัน  

(ช) มีแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนเพียงพอรับผิดชอบในสาขาที่ฝึกอบรมและในสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีความ

มุ่งม่ัน ความเต็มใจในการเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรฝึกอบรม  

(ซ) ในระยะเริ่มแรก (ประมาณ 5 ปี) คณะแพทยศาสตร์ /วิทยาลัยแพทยศาสตร์ /โรงพยาบาลที่ขอเปิด

ด าเนินการฝึกอบรม อาจพิจารณาทาความตกลงกับคณะแพทยศาสตร์ /วิทยาลัยแพทยศาสตร์/โรงพยาบาลที่

มีประสบการณ์ด าเนินการเปิด หลักสูตรฝึกอบรมมาแล้วไม่ต่ ากว่า 10 ปี ให้ช่วยท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษา /

ช่วยเหลือ หรือเป็นสถาบันสมทบ /สถาบันร่วมในการดาเนินการฝึกอบรม  

(ฌ) ก่อนเปิดด าเนินการฝึกอบรม คณะแพทยศาสตร์ /วิทยาลัยแพทยศาสตร์ /โรงพยาบาล จะต้อง

ด าเนินการให้แพทยสภารับรองหลักสูตรของสถาบันฝึกอบรมเพ่ือให้ผู้ส าเร็จการฝึกอบรมมีสิทธิ์เข้าสอบเพ่ือ

วุฒิบัตรฯ และจะต้องมีความพร้อมในการจัดการฝึกอบรมและทรัพยากรต่างๆ  โดยเฉพาะอาจารย์ 
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สื่อการศึกษาและอุปกรณ์การฝึกอบรม ครบถ้วนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ทั้งนี้จะต้องมีแผนด าเนินงานระยะ 5ปีที่

มีความชัดเจนและเป็นไปได้ โดยแผนปฏิบัติการจะต้องแสดงให้เห็นว่ามีความพร้อมดังกล่าวก่อนเริ่มการ

ฝึกอบรมแต่ละชั้นปีอย่างน้อย 1ปีการศึกษา  

(ญ) ในกรณีที่เป็นสถาบันฝึกอบรมภาคเอกชน นอกจากจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อ (ก)ถึง (ฌ) แล้ว จะต้องไม่

แสวงหาก าไรจากการฝึกอบรม โดยให้จัดตั้งมูลนิธิหรือกองทุนที่มีทุนส ารองเพียงพอในการด าเนินการระยะ

ยาว และให้มีผู้แทนราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยที่รับผิดชอบดูแลการฝึกอบรม เป็นกรรมการ

ของมูลนิธิหรือกองทุนโดยต าแหน่ง  

(2) หน่วยงานกลางพื้นฐาน สถาบันฝึกอบรมนั้นจะต้องมีหน่วยงานกลางให้บริการดังต่อไปนี้  

(ก) ห้องปฏิบัติการส าหรับการชันสูตร สถาบันฝึกอบรมจะต้องมีการให้บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ หรือ

ติดต่อขอรับบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการให้ครอบคลุมการชันสูตรประเภทพ้ืนฐานและประเภทจ าเพาะที่

จ าเป็นสาหรับการฝึกอบรม ซึ่งห้องปฏิบัติการต้องมีพยาธิแพทย์หรือแพทย์หรือบุคลากรอ่ืนที่มีความรู้ความ

ชานาญเป็นผู้ควบคุม  

- ห้องปฏิบัติกำรด้ำนพยำธิวิทยำกำยวิภำค สามารถที่จะทาการตรวจศพ ตรวจชิ้นเนื้อและสิ่งส่งตรวจทาง

เซลล์วิทยาที่ได้จากการผ่าตัดหรือการท าหัตถการ สามารถเตรียมสไลด์ชิ้นเนื้อเยื่อและสิ่งส่งตรวจเพ่ือตรวจ

ด้วยกล้องจุลทรรศน์ได้เอง พยาธิแพทย์ต้องมีเวลา มีความสามารถ และเต็มใจให้คาปรึกษาหารือหรือสอน

แพทย์ประจ าบ้านทุกสาขาได้ อัตราการตรวจศพซึ่งเปรียบ เสมือนดัชนีชี้บ่งความสนใจทางวิชาการและความ

ใส่ใจในการค้นหาสาเหตุ การด าเนินโรค และการประเมินผลการรักษาของแพทย์ในโรงพยาบาลนั้นจะต้องไม่

น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนผู้ป่วยที่ถึงแก่กรรม (ไม่รวมการตรวจศพทางด้านนิติเวชศาสตร์) การตรวจศพ 

การตรวจชิ้นเนื้อ และการตรวจทางเซลล์วิทยาต้องกระท าโดยครบถ้วนจนสามารถให้การวินิจฉัยขั้นสุดท้าย 

และต้องมีรายงานการตรวจเก็บไว้เป็นหลักฐานทุกรายในกรณีที่อัตราการตรวจศพของสถาบันฝึกอบรมไม่ถึง

เกณฑ์ท่ีก าหนด สถาบันจะต้องแสดงหลักฐานที่บ่งชี้ถึงความสนใจทางวิชาการและความใส่ใจในการค้นหา 

สาเหตุ การด าเนินโรค และการประเมินผลการรักษาของแพทย์ในโรงพยาบาล ด้วยการตรวจทางพยาธิวิทยา

หรือการตรวจอื่นๆ  

-ห้องปฏิบัติกำรด้ำนพยำธิวิทยำคลินิกหรือเวชศำสตร์ชันสูตร สามารถให้บริการตรวจด้านโลหิตวิทยา เคมี

คลินิก จุลทรรศนศาสตร์ จุลชีววิทยา วิทยาภูมิคุ้มกันได้เป็นประจ า รวมทั้งจะต้องมีการให้บริการทางด้าน

ธนาคารเลือดที่จาเป็นสาหรับการฝึกอบรม  

(ข) หน่วยรังสีวิทยา สถาบันฝึกอบรมจะต้องมีรังสีแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ สามารถตรวจทางรังสีที่จาเป็นสาหรับ

การฝึกอบรมได ้ 

(ค) ห้องสมุดทางแพทย์ สถาบันฝึกอบรมจะต้องมีห้องสมุดซึ่งมีต ารามาตรฐานทางการแพทย์  วารสาร

การแพทย์ที่ใช้บ่อย และหนังสือดรรชนีสาหรับช่วยค้นรายงานที่ตีพิมพ์ในวารสารส าหรับให้แพทย์ประจ าบ้าน

ใช้ได้สะดวก  
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(ง) หน่วยเวชระเบียนและสถิติ สถาบันฝึกอบรมจะต้องจัดให้ผู้ป่วยทุกคนมีแฟ้มประจ าตัว ซึ่งบันทึกประวัติ 

ผลการตรวจร่างกาย การสั่งการรักษาที่เป็นมาตรฐาน และมีระบบการจัดเก็บ ค้นหา และการประมวลสถิติที่

มีประสิทธิภาพ  

(3) หน่วยงานทางด้านคลินิกที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาผู้ป่วยสาขาที่ฝึกอบรม สถาบันฝึกอบรมจะต้องมี

หน่วยงานทางคลินิกที่ส าคัญ ได้แก่ อายุรศาสตร์ ศัลยศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์ สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 

เพ่ือให้การดูแลรักษาผู้ป่วยในสาขาท่ีฝึกอบรมหากจ าเป็น  

(4) กิจกรรมวิชาการ สถาบันฝึกอบรมจะต้องจัดให้มีกิจกรรมวิชาการสม่ าเสมอ ทั้งในหน่วยงานที่รับผิดชอบ

ในการสาขาที่ฝึกอบรม เช่น กิจกรรม journal club หรือกิจกรรมวิชาการระหว่างหน่วยงานหรือระดับ

โรงพยาบาล เช่น tissue conference, tumor conference, morbidity-mortality conference, 

clinicopathological conference นอกจากนี้สถาบันฝึกอบรมจะต้องจัดหรืออนุญาตให้ผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรมไปเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐานประยุกต์ หรือวิทยาศาสตร์คลินิกสัมพันธ์ และควรสนับสนุน

ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ร่วมประชุมวิชาการนอกสถาบันฝึกอบรมตามโอกาสสมควร  

 

2.2 เกณฑ์เฉพาะสาหรับสถาบันฝึกอบรม  

สถาบันฝึกอบรมสาขาประสาทวิทยา จะต้องได้รับการรับรองจากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่ง

ประเทศไทย โดยมีสถานที่ เครื่องมืออุปกรณ์ จ านวนผู้ป่วยและการบริการ ผู้ด าเนินการฝึกอบรมเป็นไปตาม

เกณฑ์ที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาประสาทวิทยาก าหนด โดยความเห็นชอบของราช

วิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยและแพทยสภา ดังนี้  

(1) มีจ านวนและคุณวุฒิของแพทย์ผู้ให้การฝึกอบรมที่เหมาะสม  

สถาบันฝึกอบรมจะต้องมีแพทย์ซึ่งได้รับวุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติฯ สาขาประสาทวิทยา เป็นสมาชิก

สมาคมประสาทวิทยาและเป็นสมาชิกราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯอย่างน้อย 2 คน และอาจารย์ผู้ท าหน้าที่

หัวหน้าสถาบันฝึกอบรมหรือประธานการฝึกอบรมจะต้องปฏิบัติงานทางด้านประสาทวิทยามาแล้วไม่น้อยกว่า 

5 ป ี 

(2) มีงานบริการประสาทวิทยาที่มีคุณภาพและจ านวนเพียงพอสาหรับการฝึกอบรม  

สถาบันฝึกอบรมจะต้องเข้าร่วมและมีกิจกรรมประกันคุณภาพอย่างใดอย่างหนึ่ง และมีปริมาณงานบริการ

ดังนี้  

1. ผู้ป่วยนอกที่ได้รับการรักษาทางประสาทวิทยาในคลินิกประสาทวิทยาไม่น้อยกว่า 600 ครั้ง/ป ี

2. ผู้ป่วยในที่ได้รับการรักษาทางประสาทวิทยาทั้งในแผนกและนอกแผนกไม่น้อยกว่า 100 คน/ป ี

3. Neuro-electrophysiologic studies ไม่น้อยกว่า 15 ครั้ง/ปี 

4. EEG ไม่น้อยกว่า 20 ครั้ง/ปี 
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(3) ห้องปฏิบัติการ/หน่วยงานสนับสนุน สถาบันฝึกอบรมควรมีห้องปฏิบัติการที่สามารถให้การ

สนับสนุนและรับรอง การตรวจวินิจฉัย และงานวิจัยได้  

(4) กิจกรรมวิชาการ  

สถาบันฝึกอบรมจะต้องจัดให้มีกิจกรรมวิชาการสม่ าเสมอ ได้แก่  

(1) Journal club ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง/เดือน  

(2) การประชุมร่วมระหว่างสถาบันฝึกอบรม (Interhospital) /หน่วยงาน (Interdepartment) 

อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง/เดือน  

(3) การประชุมวิชาการในลักษณะอ่ืนๆ เช่น อภิปรายปัญหาผู้ป่วย 2  ครั้ง/เดือน  

(4) สนับสนุนให้แพทย์ผู้เข้าฝึกอบรมไปร่วมประชุมวิชาการนอกสถานที่ตามโอกาสอันควร  

สถาบันฝึกอบรมใดขาดหน่วยงานหรือคุณสมบัติข้อใดอาจใช้สถาบันสมทบอ่ืนร่วมด้วยโดยความ

เห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาประสาทวิทยา  

 

2.3 สถานภาพของสถาบันฝึกอบรม  

สถาบันฝึกอบรมมีสถานภาพหลายอย่าง ตามบทบาทหน้าที่ในการฝึกอบรม ดังนี้  

สถาบันฝึกอบรมหลัก ได้แก่ สถาบันฝึกอบรมที่ด าเนินการจัดท าหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน 

และได้รับอนุมัติจากแพทยสภาให้เปิดเป็นสถาบันฝึกอบรม โดยจัดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับประสบการณ์

จากสถาบันฝึกอบรมตลอดหลักสูตร หรือเป็นเวลาไม่ต่ ากว่าระยะเวลา 2 ใน 3 ของหลักสูตร  

สถาบันฝึกอบรมสมทบ ได้แก่ สถาบันฝึกอบรมที่ได้รับอนุมัติจากแพทยสภาให้เป็นสถาบันฝึกอบรมสมทบกับ

สถาบันหลักเพ่ือจัดการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านในส่วนที่สถาบันหลักไม่สามารถจัดประสบการณ์ได้ โดย

กิจกรรมดังกล่าวเมื่อรวมกันแล้วต้องมีระยะเวลารวมกันไม่ต่ ากว่า 3 เดือน และไม่เกิน 1ใน 3 ของระยะเวลา

ของหลักสูตร  

สถาบันร่วมฝึกอบรม ได้แก่ สถาบันฝึกอบรมตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไปที่ด าเนินการจัดท าหลักสูตรการฝึกอบรม

แพทย์ประจ าบ้านและได้รับอนุมัติจากแพทยสภาให้เปิดเป็นสถาบันฝึกอบรมร่วมกัน โดยจัดให้ผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรมได้รับประสบการณ์จากทุกสถาบัน โดยแต่ละแห่งมีเวลาไม่ต่ ากว่า 1ใน 3 ของระยะเวลาของ

หลักสูตร  

สถาบันฝึกอบรมกิจกรรมเลือก ได้แก่ สถาบันฝึกอบรมที่ได้รับความเห็นชอบจากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์

แห่งประเทศไทยโดยการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯสาขานั้นให้เป็นสถาบันฝึกอบรม

ที่จัดประสบการณ์เพ่ิมเติมให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่สนใจได้ในลักษณะของกิจกรรมเลือก (elective) โดย

มีระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน หลักสูตรอาจจัดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับประสบการณ์เพ่ิมเติมจากสถาบัน

ฝึกอบรมกิจกรรมเลือกได้โดยจะต้องมีระยะเวลารวมกันตลอดหลักสูตรไม่เกินระยะเวลาที่ราชวิทยาลัยอายุร

แพทย์แห่งประเทศไทยก าหนด  
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3. การขออนุมัติเป็นสถาบันฝึกอบรม  

คณะแพทยศาสตร์ /วิทยาลัยแพทยศาสตร์ /โรงพยาบาลใดที่มีความประสงค์จะเปิดเป็นสถาบัน

ฝึกอบรมในสาขาท่ีมีเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมที่ได้รับการอนุมัติจากแพทยสภาแล้ว ถ้าเป็นการจัดการ

ฝึกอบรมที่มีหรือไม่มีสถาบันฝึกอบรมสมทบ ให้สถาบันฝึกอบรมหลักเป็นผู้ดาเนินการจัดท าข้อมูล หากเป็น

การจัดการฝึกอบรมในลักษณะที่มีสถาบันร่วมฝึกอบรมให้ทุกสถาบันฝึกอบรมร่วมรับผิดชอบเป็นผู้ด าเนินการ

จัดทาข้อมูล ตามเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมที่ได้รับอนุมัตินั้น เสนอแพทยสภาเพ่ือส่งให้ราชวิทยาลัยอายุร

แพทย์แห่งประเทศไทยที่แพทยสภามอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบดูแลการฝึกอบรม ประสานงานกับ

คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ตรวจรับรองการเปิดเป็นสถาบันฝึกอบรมและกาหนดศักยภาพของ

สถาบันฝึกอบรมหลักและสถาบันสมทบ (ถ้ามี) หรือสถาบันร่วมฝึกอบรม ตามเกณฑ์หลักสูตรและจ านวน

ความต้องการของแพทย์เฉพาะทางสาขานั้น แล้วให้น าเสนอราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยที่

แพทยสภามอบหมายให้ดูแลการฝึกอบรมพิจารณาเสนอให้แพทยสภาอนุมัติต่อไป  

 

4. การติดตามกากับดูแลสถาบันฝึกอบรม  

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยซึ่งแพทยสภามอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบดูแลการ

ฝึกอบรม จะต้องจัดให้มีการติดตามก ากับดูแลสถาบันฝึกอบรมหลัก สถาบันฝึกอบรมสมทบ สถาบันร่วม

ฝึกอบรม ที่ได้รับอนุมัติให้เปิดการฝึกอบรมเป็นระยะๆ โดยการมอบหมายให้คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและ

สอบฯ เป็นผู้ด าเนินการตามแนวทางท่ีแพทยสภาก าหนด และเสนอรายงานผ่านราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่ง

ประเทศไทย เพ่ือเสนอให้แพทยสภารับทราบเป็นระยะๆ  

หากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ พบว่าสถาบันฝึกอบรมหลักหรือสถาบันร่วมฝึกอบรมใดไม่

มีผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรใดติดต่อกันเกิน 5 ปี ให้ “พัก” การประกาศรับสมัครแพทย์ประจ า

บ้านส าหรับหลักสูตรนั้นของสถาบันฝึกอบรมหลักหรือสถาบันร่วมฝึกอบรมนั้นไว้ก่อน จนกว่า

คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ จะได้ประเมินสถาบันฝึกอบรมนั้นว่ายังมีความพร้อมในการฝึกอบรม

ตามเกณฑ์ที่ก าหนด  

หากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ พบว่าสถาบันฝึกอบรมหลักหรือสถาบันร่วมฝึกอบรมใดไม่

มีผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรใดติดต่อกันเกิน 10 ปี ให้ “ยกเลิก” การเป็นสถาบันฝึกอบรมของ

สถาบันฝึกอบรมหลักหรือของสถาบันร่วมฝึกอบรมกลุ่มนั้น และให้ท าเรื่องแจ้งราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่ง

ประเทศไทยเสนอแพทยสภาเพ่ืออนุมัติ หากสถาบันฝึกอบรมมีความประสงค์จะขอเป็นสถาบันฝึกอบรมอีก 

ให้ด าเนินการตามข้อ 3  
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ภาคผนวก 6 
รายช่ือแพทย์ผู้ให้การฝึกอบรม 

 
ก. ประเภทเต็มเวลา 

1. พล.ต. ดร. นพ. โยธิน    ชินวลัญช ์
2. พ.อ. ดร. นพ. เจษฎา    อุดมมงคล 
3. พ.อ. นพ. ปานศิริ     ไชยรังสฤษดิ์ 
4. พ.อ.หญิง พญ. พาสิริ    สิทธินามสุวรรณ 
5. พ.ท.หญิง พญ. ลักษนันท์    ชีวะเกรียงไกร 
6. พ.ท.หญิง พญ. ศันสนีย์    แสงวณิช 
7. พ.ท. นพ. ศักดิ์สิทธิ์     ศักดิ์สูง 
8. พ.ต. นพ. ณษฐพจน์     น าผล 

 
ข. ประเภทไม่เต็มเวลา 

1. พล.อ. นพ. สีมา     ศุภเกษม 
2. พล.ต.หญิง ศ.คลินิค พญ. จิตถนอม  สุวรรณเตมีย์ 
3. พล.ต.หญิง พญ. วรรณา    วงศ์เมฆ 
4. พล.ต. รศ. นพ. สามารถ    นิธินันทน์ 
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ภาคผนวก 7 
ตารางกิจกรรมวิชาการและการปฏิบัติงานของแพทย์ประจ าบ้านแผนกประสาทวิทยา  

       วัน        

เวลา 

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ 

07.30-

09.00 

Ward 

round 

Neuro 

bedside 

round 

Case 

discussion 

Journal club Ward round / 

Lumbar puncture 

09.00-

12.00 

OPD 

 

 

 

OPD 

Parkinson 

clinic 

OPD 

Epilepsy clinic 

OPD 

Botox clinic 

Dementia 

clinic 

Consultation round / 

Interdepartment 

conference/ 

Interhospital 

conference 

Stroke journal 

12.00-

13.00 

Lunch Lunch Lunch Lunch Lunch 

13.00-

14.00 

Admission 

report 

Ward round Admission  

report 

-Stroke 

conference/ 

-Topic 

review(2nd 

week) 

Admission report/ 

Morbidity and 

motalityconference/ 

Comprehensive 

epilepsy program 

14.00-

15.00 

Activity 

กองอายุรก

รรม 

Unit round/ 

Epilepsy 

conference 

Epilepsy 

conference 

15.00-

17.00 

Ward 

round 

Ward round Ward round Ward round Ward round 
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สถานที่ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยในของแพทย์ประจ าบ้านประสาทวิทยา 

สาย 1 18/1 18/2 20/1 20/2 

สาย 2 16/1 ICU med1,2 & RI 19/1 19/2 

สาย 3 16/2 CCU,  
Ward 12, 13 

สย.6, อบ.4 IPD นอกแผนก 
อายุรกรรม 

สาย 4 ER รับปรึกษาจาก 
 OPD อายุรกรรม 

    

 

ตารางปฏิบัติงานแพทย์ประจ าบ้านประสาทวิทยาชั้นปีที่ 2 

เดือน สาย 1 สาย 2 สาย 3 สาย 4 อาจารย์ปรึกษา 

กรกฎาคม R1 R2 R3 R4 อ.เจษฎา 

สิงหาคม R2 R3 R4 R1 อ.พาสิริ 

กันยายน R3 R4 R1 R2 อ.ลักษนันท์ 

ตุลาคม R4 R1 R2 R3 อ.ศันสนีย์ 

พฤศจิกายน R1 R2 R3 R4 อ.ปานศิริ 

ธันวาคม R2 R3 R4 R1 อ.โยธิน 

มกราคม R3 R4 R1 R2 อ.เจษฎา 

 กุมภาพันธ์ R4 R1 R2 R3 อ.โยธิน 

มีนาคม R1 R2 R3 R4 อ.ปานศิริ 

เมษายน R2 R3 R4 R1 อ.ลักษนันท์ 

พฤษภาคม R3 R4 R1 R2 อ.ศันสนีย์ 

มิถุนายน R4 R1 R2 R3 อ.พาสิริ 
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ตารางปฏิบัติงานแพทย์ประจ าบ้านประสาทวิทยาชั้นปีที่ 3 

เดือน สาย 1 สาย 2 สาย 3 สาย 4 Elective 

กรกฎาคม R1 R2 R3 R4 - 

สิงหาคม R2 R3 R4 R1 - 

กันยายน R3 R3 R4 R4 R1, R2 

ตุลาคม R1 R1 R2 R2 R3, R4 

พฤศจิกายน R4 R4 R3 R3 R1, R2 

ธันวาคม R2 R2 R1 R1 R3, R4 

มกราคม R3 R3 R4 R4 R1, R2 

 กุมภาพันธ์ R1 R1 R2 R2 R3, R4 

มีนาคม R4 R4 R3 R3 R1, R2 

เมษายน R2 R2 R1 R1 R3, R4 

พฤษภาคม R3 R4 R1 R2 - 

มิถุนายน R4 R1 R2 R3 - 
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กิจกรรมการเรียนการสอนแผนกประสาทวิทยา 
1. กิจกรรมภายในแผนก 

1.1  Case discussion / topic review ทุกวันพุธเวลา 7.30-9.00 น.  
1.2  Journal club ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 7.30-9.00 น.  
1.3  Consultation round ทุกวันศุกร์ เวลา 10.30-12.00 น. ที่ หอผู้ป่วยอายุรกรรม 
1.4  Epilepsy conference ทุกวันศุกร์ เวลา 13.00-15.00 น. 
1.5  Stroke conference ทุกวันพุธ เวลา 14.00-15.00 น. 
 

2. กิจกรรมร่วมกับกองอายุรกรรม 
2.1  Admission report ทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์เวลา 13.00-14.00 น.  
2.2  Unit Round ทุกวันอังคารเวลา 14.00 น.  
2.3  Morbidity and mortality conference ทุกวันจันทร์แรกของเดือน 13.00-15.00 น.  

 
3.  กิจกรรมระหว่างแผนก 

 3.1 Neuromedicine and  neurosurgery conference  เดือนละ 1 ครั้ง วันศุกร์เวลา 9.00-
10.00 น. ที่ห้องประชุมบัวจันทร์ แผนกศัลยกรรมประสาท ชั้น 7  

 
4.  กิจกรรมระหว่างสถาบัน 

4.1 Inter-hospital neurology conference จัดโดยสมาคมประสาทวิทยา เพ่ือน าเสนอและ
อภิปราย case ที่น่าสนใจระหว่างสถาบันที่เปิดฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขาประสาทวิทยา โดยจะจัด
ประชุมปีละ 5 ครั้ง ทุกวันศุกร์ที่ 2 ของเดือน  เวลา 08.00-16.00 น. 

4.2 Inter-hospital neurology conference ทุ่งพญาไท เพื่อน าเสนอและอภิปราย case ที่
น่าสนใจระหว่าง 3 สถาบัน ได้แก่ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, โรงพยาบาลราชวิถี และสถาบันประสาท โดย
จะจัดประชุมเดือนละ 1 ครั้ง ทุกวันศุกร์ เวลา 09.00-11.00 น.  


