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เกณฑ&หลักสูตรการฝ0กอบรมแพทย&ประจำบ<าน 

เพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู<ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาประสาทวิทยา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

1. ช่ือหลักสูตร 

(ภาษาไทย)                 หลักสูตรการฝ3กอบรมแพทย9ประจำบ>านเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู>ความชำนาญ 

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาประสาทวิทยา 

(ภาษาอังกฤษ)  Residency Training in Neurology 
  
  

2. ช่ือวุฒิบัตร 

ช่ือเต็ม 

(ภาษาไทย)                 วุฒิบัตรแสดงความรู>ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

                                สาขาประสาทวิทยา 

(ภาษาอังกฤษ)  Diploma of the Thai Board of Neurology 
  

ช่ือยVอ 

(ภาษาไทย)  วว. สาขาประสาทวิทยา 

(ภาษาอังกฤษ)  Dip., Thai of Neurology 
 

คำแสดงวุฒิการฝ0กอบรมท<ายช่ือ 

(ภาษาไทย)  วว. สาขาประสาทวิทยา 

(ภาษาอังกฤษ)  Diplomate, Thai Board of Neurology 

   หรือ Dip., Thai Board of Neurology 
 

3. หนVวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร9 คณะแพทยศาสตร9 มหาวิทยาลัยขอนแกkน 
 

4. พันธกิจของการฝ0กอบรม/หลักสูตร 

สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร9 คณะแพทยศาสตร9 มหาวิทยาลัยขอนแกkน กำหนดพันธกิจ

ด>านการศึกษาของหลักสูตรดังน้ี  

พันธกิจหลัก “ผลิตอายุรแพทย9สาขาประสาทวิทยา ท่ีมีความรู>ความสามารถในการดูแลผู>ปrวย 

ตอบสนองความต>องการของระบบสุขภาพในระดับชุมชนและประเทศ สามารถปฏิบัติงานแบบสหวิชาชีพ  มี

คุณธรรม และจริยธรรมท่ีดี และสามารถศึกษาค>นคว>าหาความรู>เพ่ิมเติมด>วยตนเองอยkางตkอเน่ือง” 
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 ปuญหาโรคทางระบบประสาทเปwนปuญหาที่พบบkอยและเปwนปuญหาที่แพทย9ทั่วไปยังไมkสามารถให>การ

วินิจฉัยและให>การรักษาได>อยkางถูกต>อง ปuจจุบันมีการพัฒนาองค9ความรู>ในเชิงลึกของประสาทวิทยาศาสตร9และ

วิทยาศาสตร9การแพทย9ระบบประสาทของโรคและความผิดปกติตkางๆ ของระบบประสาทอยkางตkอเน่ือง รวมท้ัง

วิทยาการและเทคโนโลยีในด>านการวินิจฉัย และบำบัดรักษาได>มีการพัฒนาไปมาก 

ในด>านการบริการได>มีการเปzดให>บริการตรวจวินิจฉัยตkางๆ และเปzดหอผู>ปrวยโรคของระบบประสาท

เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั้งในโรงพยาบาลระดับมหาวิทยาลัย โรงพยาบาลศูนย9 และโรงพยาบาลทั่วไป อาทิ เชkน การ

ตรวจคลื่นไฟฟ|าสมอง การตรวจคลื่นไฟฟ|ากล>ามเนื้อและเส>นประสาท การจัดตั้งหอผู>ปrวยโรคหลอดเลือดสมอง 

การให>ยาละลายล่ิมเลือดในผู>ปrวยโรคหลอดเลือดสมองชนิดขาดเลือดเฉียบพลัน เปwนต>น  

ซ่ึงการบริการเฉพาะทางดังกลkาวจำเปwนต>องอยูkในความควบคุมดูแลโดยอายุรแพทย9สาขาประสาทวิทยา 

โรคและความผิดปกติของระบบประสาทสkวนหนึ่งสามารถให>การวินิจฉัยและการดูแลรักษาโดยอายุร

แพทย9ได> แตkหลายภาวะยังจำเปwนต>องได>รับการวินิจฉัยและการดูแลจากอายุรแพทย9สาขาประสาทวิทยา เชkน 

การให>ยาละลายลิ่มเลือดในโรคหลอดเลือดสมองชนิดขาดเลือดเฉียบพลันที่มีปuญหาซับซ>อน การรักษาผู>ปrวย

โรคลมชักที่ดื้อตkอยา ผู>ปrวยที่มีอาการเคลื่อนไหวผิดปกติ ผู>ปrวยโรคสมองเสื่อม ผู>ปrวยโรคไขสันหลังอักเสบเหตุ 

multiple sclerosis, neuromyelitis optica และภาวะผิดปกติทางระบบประสาทอ่ืนๆ ท่ีพบไมkบkอย เปwนต>น 

ปuจจุบันประเทศไทยยังมีปuญหาขาดแคลนอายุรแพทย9สาขาประสาทวิทยาเปwนจำนวนมาก ดังนั้นจึงมี

ความจำเปwนที่ต>องให>การฝ3กอบรมอายุรแพทย9สาขาประสาทวิทยาเพิ่มขึ้น เพื่อให>สามารถรองรับความต>องการ

ของประชาชนได>อยkางเพียงพอ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปwนภาคที่มีประชากรสูงสุด ประกอบด>วย 20 จังหวัด 

ประชากร 22 ล>านคน มีอายุรแพทย9สาขาประสาทวิทยาปฏิบัติงานเพียง 14 จังหวัด สkงผลให>ผู>ปrวยเข>าถึงการ

ร ักษาไม kด ีพอ ด >วยเหตุน ี ้ทางสาขาว ิชาประสาทว ิทยา ภาคว ิชาอาย ุรศาสตร 9 คณะแพทยศาสตร9 

มหาวิทยาลัยขอนแกkน จึงเปzดการฝ3กอบรมแพทย9ประจำบ>านสาขาดังกลkาว เพื่อรองรับแพทย9ที่ปฏิบัติงานใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และแพทย9ผู>สนใจที่มีความประสงค9ต>องการเปwนอายุรแพทย9สาขาประสาทวิทยา 

ท่ีต้ังใจจะปฏิบัติงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายหลังจบการฝ3กอบรม 

นอกจากความรู>และทักษะด>านประสาทวิทยา อายุรแพทย9สาขาประสาทวิทยายังต>องมีความสามารถ

ด>านอื่นๆ ที่สำคัญได>แกk ความสามารถในการเรียนรู>เพื่อให>มีการพัฒนาวิชาชีพอยkางตkอเนื่อง  ความสามารถ

ด>านการวิจัยเพื่อสร>างองค9ความรู> ความเปwนมืออาชีพ การสื่อสารและปฏิสัมพันธ9 การทำงานเปwนทีม การ

ปฏิบัติงานแบบสหวิชาชีพ ความรู>ความเข>าใจในระบบสุขภาพของประเทศ การบริหารจัดการ กระบวนการ

คุณภาพและความปลอดภัย ตลอดจนความรับผิดชอบ มีจริยธรรม ทัศนคติ และเจตคติที่ดีตkอผู>ปrวย ผู>รkวมงาน 

และองค9กร นโยบายการผลิตอายุรแพทย9สาขาประสาทวิทยานั้นตั้งอยูkบน พื้นฐานของความต>องการ ของ

ระบบสุขภาพรวมท้ังมิติด>านอ่ืนๆ ทางสังคม ท้ังน้ีเพ่ือกkอให>เกิดประโยชน9สูงสุดของประเทศ 

วัตถุประสงค9หลักของการฝ3กอบรม เพื่อให>แพทย9ที่จบจากการฝ3กอบรมเปwนผู>มีความรู>ความชำนาญใน

สาขาและอนุสาขาประสาทวิทยาแล>ว จะต>องมีความรู> ความสามารถทางโรคระบบประสาท ดังตkอไปน้ี 

1. ดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อการวินิจฉัยได>อยkางดี รวมทั้งทักษะในการทำหัตถการเพื่อการวินิจฉัย 

และรักษาอยkางถูกต>อง  
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2. ให>การรักษาและป|องกันโรคทางระบบประสาท รวมทั้งภาวะที่เกี่ยวข>องได>อยkางเหมาะสม และได>

มาตรฐาน  

3. มีความรู>ทางประสาทวิทยาศาสตร9 (neuroscience) สามารถอธิบายปuญหา และโรคทางระบบ

ประสาท ด>วยความรู>ทางประสาทวิทยาศาสตร9  

4. สอน ให>คำปรึกษา และแนะนำเกี่ยวกับปuญหา รวมทั้งการป|องกันโรค แกk แพทย9 นักศึกษาแพทย9 

บุคลากรสาธารณสุข ทีมสหวิชาชีพ และประชาชนได>เปwนอยkางดี  

5. สามารถดำเนินการวิจัย และนำเสนอผลงานทางวิชาการอยkางถูกต>องตามหลักวิทยาศาสตร9ได>ด>วย

ตนเอง 

6. ประสานงานกับผู >ปฏิบัติงานในสาขาอื่นๆ ทางด>านวิชาการ ด>านการบริหาร และการจัดการ 

ได>อยkางมีประสิทธิภาพ  

7. มีทักษะในการค>นคว>าหาความรู> และวิเคราะห9ข>อมูลด>วยตนเองอยkางมีวิจารณญาณ  

8. มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ และเจตคติที่ดีตkอผู>ปrวย ญาติผู>ปrวย ผู>รkวมงาน เพื่อนรkวม

วิชาชีพและชุมชน บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ให>เปwนที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากลท่ี

มุkงการพัฒนาชุมชนและสังคมให>เข>มแข็ง 

9. มีทักษะและประสบการณ9ในการทำงานแบบสหวิชาชีพ 

10. มีความสามารถในการทำงานรูปแบบการสร>างเครือขkายระบบบริการ  

 

5. ผลลัพธ&ของการฝ0กอบรม/หลักสูตร 

แพทย9ท่ีจบการฝ3กอบรมต>องสามารถปฏิบัติงานได>ด>วยตนเองตามสมรรถนะหลักท้ัง 6 ด>าน ดังน้ี  

5.1. การดูแลรักษาผู>ปrวย (patient care) 

5.1.1 มีทักษะในการซักประวัติ ตรวจรkางกาย การสkงตรวจทางห>องปฏิบัติการ และการรวบรวมข>อมูล

สำหรับนำมาคิดวิเคราะห9อยkางเปwนเหตุเปwนผลเพื่อนำไปสูkการตัดสินใจให>การดูแลรักษาผู>ปrวยอยkาง

เหมาะสม รวมท้ังการทำหัตถการท่ีจำเปwน 

5.1.2 ให>การวินิจฉัยและรักษาภาวะผิดปกติทางประสาทวิทยาที่พบโดยทั่วไปในประเทศไทย และท่ี

พบบkอยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได>อยkางถูกต>องและเหมาะสม  

5.1.3 บันทึกรายงานผู>ปrวยได>อยkางสมบูรณ9และสม่ำเสมอ  

5.1.4 มีความรู>ในการป|องกันโรคสร>างเสริมสุขภาพ และการฟäãนฟูสมรรถภาพ 

5.2 ความรู> ความเชี ่ยวชาญ และความสามารถในการนำความรู> ไปใช>แก>ปuญหาของผู >ปrวย (medical 

knowledge and skills) 

5.2.1 เข>าใจวิทยาศาสตร9การแพทย9พ้ืนฐานของรkางกาย และระบบประสาท  

5.2.2 มีความรู>ความสามารถในวิชาชีพ และความเช่ียวชาญในสาขาประสาทวิทยา  

5.3 การเรียนรู>จากการปฏิบัติ (practice based learning) 

5.3.1 ดำเนินการวิจัยทางการแพทย9 และสาธารณสุขได>  
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5.3.2 การใช>ยา และทรัพยากรอยkางเหมาะสม  

5.3.3 เรียนรู> และเพ่ิมประสบการณ9ได>ด>วยตนเองจากการปฏิบัติ  

5.4 ทักษะปฏิสัมพันธ9และการส่ือสาร (interpersonal and communication skills) 

5.4.1 นำเสนอข>อมูลผู>ปrวย และอภิปรายปuญหาอยkางมีประสิทธิภาพ  

5.4.2 ถkายทอดความรู> และทักษะ ให>แพทย9 นักศึกษาแพทย9 และบุคลากรทางการแพทย9  

5.2.3 สื่อสารให>ข>อมูลแกkผู>ปrวย ญาติได>อยkางถูกต>องและมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของความเมตตา 

เคารพในการตัดสินใจ และศักด์ิศรีของความเปwนมนุษย9  

5.4.4 มีมนุษยสัมพันธ9ท่ีดี ทำงานกับผู>รkวมงานทุกระดับอยkางมีประสิทธิภาพ  

5.4.5 เปwนท่ีปรึกษา ให>คำแนะนำแกkแพทย9 และทีมสหวิชาชีพ 

5.5 ความเปwนมืออาชีพ (professionalism) 

5.5.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติท่ีดีตkอผู>ปrวย ญาติ ผู>รkวมงาน เพ่ือนรkวมวิชาชีพ และชุมชน  

5.5.2 มีความสนใจใฝrรู> และสามารถพัฒนาไปสูkความเปwนผู>เรียนรู>ตkอเน่ืองตลอดชีวิต  

5.5.3 มีความรับผิดชอบตkองานท่ีได>รับมอบหมาย  

5.5.4 คำนึงถึงผลประโยชน9สkวนรวม  

5.6 การปฏิบัติงานให>เข>ากับระบบ (system based practice) 

5.6.1 มีความรู>ความเข>าใจเก่ียวกับระบบสุขภาพ และระบบยาของประเทศ  

5.6.2 มีความรู>และมีสkวนรkวมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู>ปrวย  

5.6.3 มีความรู>ความเข>าใจในเร่ืองความปลอดภัยผู>ปrวย  

5.6.4 มีความรู>ความเข>าใจในเร่ืองสิทธิของผู>ปrวย  

5.6.5 มีความรู>ความเข>าใจในเรื่องการใช>ทรัพยากรสุขภาพอยkางเหมาะสม สามารถปรับเปลี่ยนการ

ดูแลรักษาผู>ปrวยให>เข>ากับบริบทของการบริการ สาธารณสุขได>ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 

6. แผนการฝ0กอบรม/หลักสูตร 

มีคณะกรรมการการศึกษาหลังปริญญาดูแลกำกับประเมินแผนการฝ3กอบรม/หลักสูตรให>ดำเนินไป

ตามเป|าประสงค9ท่ีวางไว>  

6.1 วิธีการให<การฝ0กอบรม  

6.1.1 สมรรถนะการดูแลรักษาผู>ปrวย (patient care) 

การดูแลผู>ปrวยใน 

- แพทย9ประจำบ>านปíที่ 1 ปฏิบัติงานรับผิดชอบผู>ปrวยทางอายุรศาสตร9ทั้งผู>ปrวยในและผู>ปrวย

นอก รวมท้ังห>องฉุกเฉินและหอผู>ปrวยวิกฤตในความควบคุมของอาจารย9ผู>ให>การฝ3กอบรม 

- แพทย9ประจำบ>านปíที่ 2, 3 ปฏิบัติงานเปwนแพทย9ประจำบ>านและแพทย9ประจำบ>านประจำ

หอผู>ปrวยโรคหลอดเลือดสมอง และผู>ปrวยโรคระบบประสาทในแผนกอายุรกรรม 
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- แพทย9ประจำบ>านปíที่ 2, 3 ปฏิบัติงานเปwนที่ปรึกษาผู>ปrวยนอกแผนกอายุรกรรมที่มีปuญหา

ทางด>านประสาทวิทยาท้ังผู>ปrวยในและผู>ปrวยนอก รวมท้ังห>องฉุกเฉินและหอผู>ปrวยวิกฤติ 

- แพทย9ประจำบ>านทุกช้ันปí บันทึกข>อมูลในเวชระเบียนผู>ปrวยได>อยkางถูกต>องสมบูรณ9 

การดูแลผู>ปrวยนอก 

- แพทย9ประจำบ>านทุกชั้นปí ปฏิบัติงานดูแลผู>ปrวยนอกอยkางตkอเนื่องอยkางน>อยสัปดาห9ละ 2 

คร้ัง คร้ังละ 3 ช่ัวโมง 

- แพทย9ประจำบ>านทุกช้ันปíบันทึกข>อมูลในเวชระเบียนผู>ปrวยได>อยkางถูกต>องสมบูรณ9 

6.1.2 ความรู> ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการไปใช>แก>ปuญหาของผู>ปrวยและสังคม (medical 

knowledge and skills) 

- แพทย9ประจำบ>านปíที่ 1 เรียนรู>วิทยาศาสตร9การแพทย9พ้ืนฐานประยุกต9 (correlated basic 

medical science) 

- แพทย9ประจำบ>านปíที่ 2, 3 เรียนรู>วิทยาศาสตร9การแพทย9พื้นฐานประยุกต9 ด>านประสาท

วิทยาศาสตร9 และพยาธิวิทยาของโรคระบบประสาท 

- แพทย9ประจำบ>านปíท่ี 2, 3 ปฏิบัติงานในสาขาวิชาประสาทวิทยา 

- แพทย9ประจำบ>านปíที่ 2, 3 เข>ารkวมในกิจกรรมทางวิชาการ เชkน การสอนข>างเตียง การ

ประชุมวิชาการ และวารสารสโมสร เปwนต>น 

- แพทย9ประจำบ>านปíท ี ่  2, 3 ได >ร ับการฝ 3กอบรมเก ี ่ยวก ับห ัตถการ การตรวจทาง

ห>องปฏิบัติการ และการตรวจพิเศษตkางๆ ท่ีใช>ในสาขาประสาทวิทยา  

6.1.3 การเรียนรู>จากการปฏิบัติ (practice-based learning) 

- แพทย9ประจำบ>านทุกช้ันปí มีประสบการณ9การเรียนรู>ในการดูแลผู>ปrวยแบบองค9รวม และสห

วิชาชีพ 

- แพทย9ประจำบ>านทุกชั้นปí ปฏิบัติงานสอนนักศึกษาแพทย9 แพทย9เพิ่มพูนทักษะ และแพทย9

ประจำบ>านรุkนน>อง 

- แพทย9ประจำบ>านทุกชั ้นปí ต>องทำงานวิจัย ได>แกk งานวิจัยแบบ retrospective หรือ 

prospective หรือ cross sectional study โดยเปwนผู>วิจัยหลัก 

- แพทย9ประจำบ>านทุกช้ันปí บันทึกข>อมูลในเวชระเบียนผู>ปrวยได>อยkางถูกต>องสมบูรณ9 

- แพทย9ประจำบ>านชั้นปíที่ 2, 3 ให>การประเมินและวางแผนการรักษาแกkผู>ปrวยตkางแผนกได>

ท้ังผู>ปrวยนอกและผู>ปrวยใน 

- แพทย9ประจำบ>านทุกชั้นปí รักษาผู>ปrวยบนหลักการของการใช>ยา และทรัพยากรอยkาง

เหมาะสม 

6.1.4 ทักษะปฏิสัมพันธ9และการส่ือสาร (interpersonal and communication skills)  

- แพทย9ประจำบ>านทุกชั้นปí เรียนรู>เกี่ยวกับทักษะปฏิสัมพันธ9 และการสื่อสารเกี่ยวกับผู>ปrวย 

และญาติ 
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- แพทย9ประจำบ>านทุกช้ันปíให>คำแนะนำท่ีถูกต>องเหมาะสมแกkผู>ปrวย และญาติ 

- แพทย9ประจำบ>านทุกช้ันปíมีทักษะปฏิสัมพันธ9 และการส่ือสารท่ีดีกับผู>รkวมงาน 

- แพทย9ประจำบ>านทุกชั้นปí ปฏิบัติการสอนนักศึกษาแพทย9 แพทย9เพิ่มพูนทักษะ และแพทย9

ประจำบ>านรุkนน>อง 

- แพทย9ประจำบ>านทุกช้ันปí นำเสนอข>อมูลผู>ปrวย และอภิปรายปuญหาในกิจกรรมวิชาการ 

6.1.5 ความเปwนมืออาชีพ (professionalism)  

- แพทย9ประจำบ>านทุกช้ันปí เข>ารkวมกิจกรรมการให>ความรู>ทางด>านบูรณาการทางการแพทย9 

- แพทย9ประจำบ>านทุกช้ันปí มีการพัฒนาให>มีเจตคติท่ีดีระหวkางการปฏิบัติงานดูแลผู>ปrวย 

- แพทย9ประจำบ>านทุกชั ้นปíต>องทำงานวิจัย ได>แกk งานวิจัยแบบ retrospective หรือ 

prospective หรือ cross sectional study โดยเปwนผู>วิจัยหลัก 

- แพทย9ประจำบ>านทุกช้ันปíเรียนรู>เพ่ือให>มีการพัฒนาวิชาชีพอยkางตkอเน่ือง 

6.1.6 การปฏิบัติงานให>เข>ากับระบบ (system-based practice)  

- แพทย9ประจำบ>านทุกชั้นปíมีประสบการณ9การเรียนรู>เกี่ยวกับระบบคุณภาพของโรงพยาบาล 

ระบบความปลอดภัยของผู>ปrวย รวมท้ังสิทธิผู>ปrวย 

- แพทย9ประจำบ>านทุกชั้นปíมีประสบการณ9การเรียนรู>เกี่ยวกับประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

ของการดูแลรักษา หลักการบริหารจัดการระบบสุขภาพ และระบบยาของประเทศ 

 

การจัดการฝ0กอบรม 

ระยะเวลาฝ3กอบรม 3 ปí สำหรับการฝ3กอบรมแพทย9ประจำบ>าน และ 2 ปí สำหรับการฝ3กอบรมแพทย9ประจำ

บ>านตkอยอด คือ  

ป\ท่ี 1  

ผkานการฝ3กอบรมแพทย9ประจำบ>านสาขาอายุรศาสตร9 ระยะเวลา 1 ปí 

ป\ท่ี 2 และป\ท่ี 3  

ฝ3กอบรมในสถาบันฯ โดยมีหน>าท่ีรับผิดชอบดังน้ี 

1.ตรวจรักษาและรับปรึกษาผู>ปrวยประสาทวิทยาท้ังผู>ปrวยนอก (OPDประสาทวิทยา, Dementia, 

Botulinum toxin, Epilepsy clinic) และผู>ปrวยในทุกวัน รวมวันหยุดราชการ โดยเริ่มปฏิบัติงานใน

วันราชการ ไมkเกินเวลา 07.00 น. ในวันหยุดราชการ ไมkเกินเวลา 08.00 น. 

2. นำเสนอและอภิปรายใน Neuroradiology conference ทุกวัน จันทร9 เวลา15.00-16.00น. 

3. นำเสนอและอภิปรายใน Topic review ทุกวัน อังคาร เวลา14.00-15.00น. 

4. นำ เสนอและอภ ิปรายใน Stroke quality round, Stroke team meeting, Grand round, 

Journal club ทุกวันพุธ เวลา13.30-14.30น. โดยกิจกรรมจะหมุนเวียนกันในแตkละสัปดาห9  

5.ให>คำปรึกษาผู>ปrวยประสาทวิทยาที่ ER, และรับ consult จากแผนกตkางๆรkวมกับแพทย9ประจำบ>าน

ช้ันปíท่ี 3  
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6.อยูkเวรนอกเวลาราชการ 

ฝ3กอบรมสาขาประสาทวิทยาเปwนเวลา 2 ปíสำหรับการฝ3กอบรมสาขาประสาทวิทยาต>องได>รับการ

ฝ3กอบรมในหัวข>อดังตkอไปน้ี  

1. ปฏิบัต ิงานทางประสาทวิทยา ดูแลและรับปรึกษาผู >ป rวยทางประสาทวิทยาทั ้งผ ู >ป rวยใน 

และผู>ปrวยนอก  

2. ปฏิบัติงานทางห>องปฏิบัติการใช>เวลาฝ3กอบรมไมkน>อยกวkา 60 ช่ัวโมงตkอปí  

2.1 EEG ไมkน>อยกวkา 30 ช่ัวโมงตkอปí  

2.2 Neuroelectrophysiologic study ไมkน>อยกวkา 30 ช่ัวโมงตkอปí  

3. วิชาเลือก (elective) 12 สัปดาห9 

การปฏิบัติงานในวิชาเลือกบังคับ และวิชาเลือกอ่ืนท่ีเก่ียวข>อง  

3.1 วิชาเลือกบังคับ 

- จิตเวชศาสตร9 4 สัปดาห9 

- ประสาทพยาธิวิทยาไมkต่ำกวkา 15 ช่ัวโมง  

3.2 วิชาเลือกอ่ืนท่ีเก่ียวข>อง 8 สัปดาห9 

การฝ3กอบรมดังกลkาวข>างต>น สถาบันฯจะพิจารณาให>แพทย9ประจำบ>านไปรับการฝ3กอบรมในสถาบันท่ี

มีการฝ3กอบรมแพทย9ประจำบ>านสาขาประสาทวิทยา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข>องที่ได>รับการรับรองโดยราช

วิทยาลัย หรือแพทยสภาได>ตามความเหมาะสมทั้งในและตkางประเทศ ทั้งนี ้ต>องได>รับความเห็นชอบจาก

อาจารย9ผู>ควบคุมการฝ3กอบรม วิชาเลือกบังคับอาจเลือกไปในระหวkางระยะเวลาการอบรมในปíที่ 2 หรือ 3 

สkวนวิชาเลือกอ่ืนควรเลือกในชkวงปíท่ี 3 

4. แพทย9ประจำบ>านต>องทำงานวิจัย อยkางน>อย 1 เรื ่องในระหวkางการปฏิบัติงาน 3 ปíโดยเปwน 

ผู>วิจัยหลักหรือผู>นิพนธ9หลักการวิจัยดังกลkาวต>องประกอบด>วยหัวข>อหลัก ดังน้ี 

4.1 จุดประสงค9ของงานวิจัยหรือวิจัยวารสาร 

4.2 วิธีการวิจัยหรือวิจัยวารสาร 

4.3 ผลการวิจัย 

4.4 การวิจารณ9ผลการวิจัยหรือวิจัยวารสาร  

5. การรkวมกิจกรรมในการฝ3กอบรม  

5.1 ประชุมวิชาการประจำเดือน และประจำปí  

5.2 ประชุมอภิปรายผู>ปrวย  

5.3 ประชุมวารสารสโมสร  

5.4 การบรรยายพิเศษ  

5.5 สอนให>คำปรึกษา และคำแนะนำแกkแพทย9ประจำบ>าน นักศึกษาแพทย9เกี ่ยวกับ 

ปuญหา หรือโรคทางประสาทวิทยา 
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6.2 เน้ือหาของการฝ0กอบรมหลักสูตร (ภาคผนวก 1) 

  เพ่ือให>บรรลุวัตถุประสงค9ดังกลkาวผู>เข>ารับการฝ3กอบรมจะต>องมีความรู>ความสามารถในเน้ือหาตkอไปน้ี  

1. ความรู>พ้ืนฐานทางประสาทวิทยา และระบบท่ีเก่ียวข>อง  

2. โรคหรือภาวะทางประสาทวิทยาท่ีสำคัญ  

3. หัตถการและ/หรือการแปลผลการตรวจทางห>องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัย และรักษาโรคทางระบบ

ประสาท  

4. การเรียนรู>ทางด>านบูรณาการ  

 

6.3 การทำงานวิจัย 

แพทย9ประจำบ>านต>องทำงานวิจัย ได>แกk งานวิจัยแบบ retrospective, prospective หรือ cross 

sectional อยkางน>อย 1 เรื ่อง หรือทำ systematic review หรือ meta-analysis 1 เรื ่องในระหวkางการ

ปฏิบัติงาน 3 ปíโดยเปwนผู>วิจัยหลักหรือผู>นิพนธ9หลักงานวิจัยดังกลkาวต>องประกอบด>วยหัวข>อหลักดังน้ี  

1. วัตถุประสงค9ของการวิจัย  

2. วิธีการวิจัย  

3. ผลการวิจัย  

4. การวิจารณ9ผลการวิจัย  

5. บทคัดยkอ 

ขอบเขตความรับผิดชอบในเร่ืองงานวิจัย 

เนื่องจากการมีความสามารถในการทำวิจัยด>วยตนเองเปwนสมรรถนะหนึ่งที่แพทย9ประจำบ>านประสาท

วิทยาต>องบรรลุตามหลักสูตร และการพิจารณาผลผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ9เปwนองค9ประกอบหนึ่งของการ

ประเมินการได>รับวุฒิบัตรฯ ดังนั้นสถาบันฝ3กอบรมจะต>องรับผิดชอบการเตรียมความพร>อมให>กับแพทย9ประจำ

บ>านของสถาบันตนเอง ต้ังแตkการเตรียมโครงรkางการวิจัย จนส้ินสุดการทำงานวิจัย และจัดทำรายงานวิจัยฉบับ

สมบูรณ9 เพื่อนำสkงสมาคมประสาทวิทยาฯ ทั้งน้ีในสถาบันฯจะรายงานชื่องานวิจัย อาจารย9ที่ปรึกษา และความ

คืบหน>าของงานวิจัย ตามกรอบเวลาท่ีกำหนดไปยังสมาคมประสาทวิทยาฯ เพ่ือให>มีการกำกับดูแลอยkางท่ัวถึง 

คุณลักษณะของงานวิจัย  

1. เปwนผลงานที่ริเริ่มใหมk หรือเปwนงานวิจัยที่ใช>แนวคิดที่มีการศึกษามากkอนทั้งใน และตkางประเทศ

และนำมาดัดแปลงหรือทำซ้ำในบริบทของสถาบัน  

2. แพทย9ประจำบ>านและอาจารย9ผู>ดำเนินงานวิจัยทุกคน ควรผkานการอบรมด>านจริยธรรมการวิจัยใน

มนุษย9หรือ good clinical practice (GCP) 

3. งานวิจัยทุกเร่ือง ต>องได>รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบัน  

4. งานวิจัยทุกเรื ่องควรดำเนินงานวิจัยภายใต>ข>อกำหนดของ GCP หรือระเบียบวิจัยที ่ถูกต>อง 

และเหมาะสมกับคำถามวิจัย  
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5. ควรใช>ภาษาอังกฤษในการนำเสนอผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ9โดยเฉพาะในบทคัดยkอ 

 

ส่ิงท่ีต<องปฏิบัติสำหรับการดำเนินการวิจัยท่ีเก่ียวข<องกับผู<ป̀วย  

1. เม ื ่อได >ร ับการอนุม ัต ิจากคณะกรรมการจริยธรรมการว ิจ ัยแล>ว ต >องดำเนินการทำวิจัย 

ตามข>อตกลงโดยเครkงครัด  

2. เมื ่อมีการลงนามในเอกสารชี ้แจงผู >ปrวยหรือผู >แทนเพื่อให>ยินยอมเข>ารkวมวิจัย ต>องให>สำเนา 

แกkผู>ปrวยหรือผู>แทนเก็บไว> 1 ชุด  

3. ให>ทำการระบุในเวชระเบียนผู>ปrวยนอก หรือผู>ปrวยในถึงสถานการณ9เข>ารkวมงานวิจัยของผู>ปrวย 

4. การตรวจหรือรักษาเพิ่มเติมจากโครงการวิจัยที ่ผkานการอนุมัติแล>ว ด>วยการกระทำดังกลkาว 

ไมkได>เปwนสkวนหนึ่งของการดูแลรักษาผู>ปrวยตามปกติ ไมkสามารถทำได>ไมkวkากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว>นได>มี

การระบุและอนุมัติในโครงการวิจัยแล>ว และผู>วิจัยหรือคณะผู>วิจัยต>องเปwนผู>รับผิดชอบ คkาใช>จkายท้ัง

ทางตรง และทางอ>อมท่ีเกิดข้ึนกับผู>ปrวย รวมถึงผู>ดูแลผู>ปrวย 

5. กรณีที่โครงการวิจัยกำหนดให>ทำการตรวจรักษาที่เพิ่มเติมจากการดูแลรักษาผู>ปrวยตามปกติหากมี

ผลลัพธ9ท่ีอาจสkงผลตkอประโยชน9ให>การดูแลรักษาผู>ปrวย ให>ดำเนินการแจ>งคณะกรรมการจริยธรรมการ

วิจัย เพ่ือวางแผนแจ>งผู>ท่ีเก่ียวข>องรับทราบตkอไป  

6. หากเกิดกรณีอื ่นนอกเหนือการคาดการณ9ให>รีบปรึกษาอาจารย9ที ่ปรึกษาโครงการวิจัย หรือ

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรณีที่ไมkสามารถปรึกษาได>ให>ย>อนกลับไปใช>หลักพื้นฐาน 3 ข>อของ

จริยธรรมทางการแพทย9ในการตัดสินใจ คือ  

6.1 การถือประโยชน9สุขของผู>ปrวยเปwนหลัก และการไมkกkอให>เกิดความทุกข9ทรมานกับผู>ปrวย  

6.2 การเคารพสิทธิของผู>ปrวย  

6.3 การยึดม่ันในหลักความเสมอภาคของทุกคนในสังคม ท่ีจะได>รับบริการทางการแพทย9ตาม

มาตรฐาน 

กรอบการดำเนินงานวิจัยในเวลา 3 ป\ (36 เดือนของการฝ0กอบรม) 

ท้ังน้ี เดือนท่ีกำหนดข้ึนเปwนระยะเวลาท่ีประมาณการ อาจจะทำได>เร็วกวkาหรือช>ากวkาน้ีได>บ>าง  

เดือนท่ี   ประเภทกิจกรรม  

6   จัดเตรียมคำถามวิจัย และติดตkออาจารย9ท่ีปรึกษา  

9   จัดทำโครงรkางงานวิจัย  

13 ขออนุม ัต ิจากคณะกรรมการจร ิยธรรมการว ิจ ัย ขอทุนสนับสนุนงานว ิ จัย 

จากแหลkงทุนท้ังภายใน และภายนอกสถาบันตามความจำเปwน  

15   เร่ิมเก็บข>อมูล  

21   นำเสนอความคืบหน>างานวิจัย  

28   วิเคราะห9ข>อมูล และสรุปผลงานวิจัย  

30   จัดทำรายงานวิจัยฉบับรkางให>อาจารย9ท่ีปรึกษาปรับแก>ไข  
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31 สkงรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ9ตkอสถาบันเพื ่อสkงตkอไปยังสมาคมประสาทวิทยาฯ 

ให>ทำการประเมินผลสำหรับประกอบคุณสมบัติการเข>าสอบเพื่อวุฒิบัตรภาคปฏิบัติ

ข้ันสุดท>าย 

 

การรับรองวุฒิบัตร หรือ หนังสืออนุมัติ สาขาประสาทวิทยา ให<มีคุณวุฒิ "เทียบเทVาปริญญาเอก" 

(ภาคผนวก 2) 

 

6.4 จำนวนป\ของการฝ0กอบรม  

3 ปí สำหรับแพทย9ประจำบ>าน  

2 ปí สำหรับแพทย9ประจำบ>านตkอยอด  

 

6.5 การบริหารการจัดการฝ0กอบรม 

สถาบันได>จัดสภาวะการปฏิบัติการให>สอดคล>องกับหลักสูตรการฝ3กอบรมฯดังน้ี 

- การปฏิบัติงานในเวลาราชการ 

o ในขณะท่ีปฏิบัติงานในคณะแพทยศาสตร9 มหาวิทยาลัยขอนแกkน ผู>เข>ารับการฝ3กอบรมท่ี

ปฏิบัติงานประจำหอผู>ปrวยควรเร่ิมข้ึนปฏิบัติงานดูแลผู>ปrวยในต้ังแตkเวลา 7.00 น. จนถึง

เวลา 16.30 น.  

o ผู>เข>ารับการฝ3กอบรมออกตรวจผู>ปrวยนอกอายุรศาสตร9 เวลา 9.00 น. – 12.00 น. 

สัปดาห9ละ 3 วัน Epilepsy clinic ทุกวันจันทร9 เวลา 9.00 น. – 12.00 น. 

Botulinum toxin clinic ทุกวันจันทร9 เวลา 13.00 น. – 16.30 น. Dementia clinic 

เฉพาะวันจันทร9ท่ี 1 ของเดือน เวลา 13.00 น. – 16.30 น. และ OPDประสาทวิทยา ทุก

วันอังคารและพุธ เวลา 9.00 น. – 12.00 น. 

- การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

o ผู>เข>ารับการฝ3กอบรมจะอยูkเวรนอกเวลาราชการ ขณะที่ปฎิบัติงานในคณะแพทยศาสตร9 

มหาวิทยาลัยขอนแกkน เพื่อดูแลผู>ปrวยทางประสาทวิทยา หรือผู>ปrวยรับปรึกษา ภายใต>

การดูแลของอาจารย9ที่ดูแลผู>ปrวย ทั้งนี้การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการจะกำหนดไมkเกิน 

40 ช่ัวโมงตkอสัปดาห9 และไมkเกิน 10 คร้ังตkอเดือน  

- การปฏิบัติงานนอกสถาบัน/วิชาเลือก 

o ผู>เข>ารับการฝ3กอบรมสามารถเลือกฝ3กอบรมท่ีสถาบันอ่ืนและวิชาเลือกได> ตามท่ีกำหนด 

- คkาตอบแทนในการปฏิบัติงาน 

o ผู>เข>ารับการฝ3กอบรมจะได>รับคkาตอบแทนในการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ9ของ

โรงพยาบาล (ภาคผนวก 3) 
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- การลา 

o ผู>เข>ารับการฝ3กอบรมมีสิทธ์ิในการลากิจหรือลาพักผkอน รวมกันไมkเกิน 10 วันทำการตkอปí 

โดยไมkมีการสะสมสิทธิวันลา ในกรณีท่ีลาเกินความจำเปwนแล>ว สถาบันอาจพิจารณาให>

ทำงานชดเชยตามความเหมาะสม โดยการลากิจและการลาพักผkอนจะต>องสkงใบลาท่ี

อาจารย9ท่ีปรึกษาและหัวหน>าสาขาวิชาฯ อยkางน>อย 1  สัปดาห9 ท้ังน้ีระหวkางการลาท้ังใน

วันทำการและวันหยุดราชการจะต>องมีการมอบหมายแพทย9ผู>ดูแลผู>ปrวยแทนอยkาง

ชัดเจน 

o การลาพักผkอนสามารถทำได>ในชkวงเวลาท่ีกำหนด 

o การลาปrวยให>แจ>งอาจารย9ท่ีปรึกษาและหัวหน>าสาขาวิชาฯ ท้ังน้ีหากลาปrวยเกิน 2  วันทำ

การจะต>องมีใบรับรองแพทย9รับรองด>วย 

o การลาอ่ืนๆ เชkน การลาคลอดบุตร การเกณฑ9ทหาร การถูกเรียกฝ3กกำลังสำรอง เปwนต>น 

สถาบันจะพิจารณาเปwนกรณีๆ ไป แตkท้ังน้ีผู>เข>ารับการฝ3กอบรมจะต>องมีเวลาการ

ฝ3กอบรมไมkน>อยกวkาร>อยละ 80 จึงจะมีสิทธิได>รับการพิจารณาเล่ือนช้ันปí  

 

6.6 การวัดและประเมินผล 

มีการแจ>งกระบวนการการวัด และประเมินผลให>ผู >เข>ารับการฝ3กอบรมได>รับทราบ โดยสามารถ

ตรวจสอบ และอุทธรณ9ได>เม่ือต>องการ 

 

6.7 การวัดและประเมินผลระหวVางการฝ0กอบรม การเล่ือนช้ันป\ การยุติการฝ0กอบรม  

(1) การประเมินระหวVางการฝ0กอบรม 

ก) จัดให>มีการประเมินผู>เข>ารับการฝ3กอบรมระหวkางการฝ3กอบรม ครอบคลุมทั้งด>านความรู> ทักษะเจตคติ และ

กิจกรรมทางการแพทย9ในมิติตkางๆ ดังน้ี 

มิติท่ี 1 ประเมินสมรรถนะโดยอาจารย9 (EPA) (ภาคผนวก 4)  

มิติท่ี 2 การตรวจเวชระเบียนผู>ปrวยใน 

มิติท่ี 3 การตรวจเวชระเบียนผู>ปrวยนอก 

มิติท่ี 4 คะแนนสอบจัดโดยสถาบัน 

มิติท่ี 5 การรkวมกิจกรรมวิชาการสkวนกลาง 

มิติท่ี 6 การประเมินสมรรถนะโดยผู>รkวมงาน 

- ในสถาบันฯจะบันทึกข>อมูลการประเมินผู>เข>ารับการฝ3กอบรมในพิธีตkางๆ ทั้งรายบุคคล และรายสถาบัน แล>ว

รายงานผลมายังคณะกรรมการฝ3กอบรมและสอบฯ ตามท่ีกำหนด 
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ข)  Achievable EPAs ในแตVละช้ันป\ (ภาคผนวก 4) 

ผลการประเมินนำไปใช>ในกรณีตkอไปน้ี  

1. เพิ่มระดับชั้นปí โดยเกณฑ9ผkานตามที่คณะอนุกรรมการฝ3กอบรมและสอบฯ ประกาศกำหนดกkอน

การเข>าฝ3กอบรม 

2. เพื่อใช>พิจารณาประกอบการตัดสินผลสอบภาคปฏิบัติ (การสอบเมื่อจบการฝ3กอบรมปíที่ 3) การ

ประเมินระหวkางการฝ3กอบรมอยkางสม่ำเสมอโดยมีการป|อนข>อมูลย>อนกลับ (feedback) ให>ผู>เข>ารับ

การฝ3กอบรมได>รับทราบ จะชkวยทำให>เกิดการพัฒนาสมรรถนะหลักด>านตkางๆ ของผู>เข>ารับการ

ฝ3กอบรมให>สมบูรณ9ข้ึน 

(2) เกณฑ&การเล่ือนช้ันป\ 

1. ปฏิบัติงานได>ไมkต่ำกวkาร>อยละ 80 ของระยะเวลาท่ีกำหนด  

2. ผkานการประเมินตามที่ตkางๆ ที่กำหนดในหลักสูตร โดยได>คะแนนไมkต่ำกวkาร>อยละ 50 ของแตkละมิติยกเว>น

การสอบตามมิติท่ี 4 ให>ใช>เกณฑ9ตามแตkละสถาบันกำหนด  

3. ผkานเกณฑ9การประเมิน EPA (ภาคผนวก 4)  

4. ปฏิบัติงานได>สอดคล>องตามข>อกำหนดของสถาบันฝ3กอบรมไมkกkอให>เกิดความเส่ือมเสียแกkสถาบันฝ3กอบรม 

(3) แนวทางการดำเนินการกรณีไมVผVานการประเมินเพ่ือเล่ือนช้ันป\ 

1. ต>องปฏิบัติงานเพิ่มเติมในสkวนที่สถาบันกำหนด แล>วทำการประเมินซ้ำถ>าผkานการประเมินจึงสามารถเลื่อน

ช้ันปíได>  

2. ถ>าไมkผkานการประเมินเพื่อเลื่อนชั้นปíซ้ำตามข>อที่ 1 หรือไมkผkานการประเมินเพื่อรับการเสนอชื่อเข>าสอบ

วุฒิบัตร ต>องปฏิบัติงานในระยะช้ันปíเดิมอีก 1 ปí  

3. หลังจากปฏิบัติงานซ้ำในคดีเดิมอีก 1 ปí แล>วยังไมkผkานการประเมินเพ่ือเล่ือนช้ันปí ให>ยุติการฝ3กอบรม 

ทั้งนี้สถาบันจะสkงผลการประเมินแพทย9ประจำบ>าน ภายในวันที่ 31 กรกฎาคมของทุกปí เพื่อเสนอที่ประชุม

คณะอนุกรรมการฝ3กอบรมและสอบฯ ของสมาคมประสาทวิทยาราชวิทยาลัยฯ และแพทยสภาตามลำดับ 

(4) การดำเนินการสำหรับผู<ท่ีไมVผVานการประเมิน  

1. แจ>งผลการประเมินให>แพทย9ประจำบ>านรับทราบเปwนลายลักษณ9อักษรในแบบประเมินผลของสถาบัน พร>อม

แนวทางการพัฒนา และรายละเอียดการปฏิบัติงานเพ่ิมเติม การกำกับดูแล และการประเมินผลซ้ำ  

2. เมื่อแพทย9ประจำบ>านลงชื่อรับทราบ ให>สkงสำเนาผลการประเมินชุดหนึ่งให>อนุกรรมการฝ3กอบรมและสอบ

ของสมาคมประสาทวิทยาฯ 

(5) การดำเนินการเพ่ือยุติการฝ0กอบรม 

1. การลาออก แพทย9ประจำบ>านต>องทำเรื่องชี้แจงเหตุผลกkอนพักการปฏิบัติงานลkวงหน>าอยkางน>อย 2 สัปดาห9 

เมื่อสถาบันฝ3กอบรมอนุมัติให>พักการปฏิบัติงานแล>วจึงแจ>งตkอคณะอนุกรรมการฝ3กอบรมและสอบฯ เพ่ือ

เห็นชอบ และแจ>งตkอแพทยสภาพร>อมความเห็นประกอบวkาสมควรให>พักสิทธิ์การสมัครเปwนแพทย9ประจำบ>าน

เปwนเวลา 1 ปíในปíการศึกษาถัดไปหรือไมk โดยพิจารณาจากเหตุผลประกอบการลาออกและคำช้ีแจงจากสถาบัน

ฝ3กอบรม การออกจะถือวkาสมบูรณ9เม่ือได>รับอนุมัติจากแพทยสภา 
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2. การให<ออก  

2.1 ปฏิบัติงานโดยขาดความรับผิดชอบหรือประพฤติตนเส่ือมเสียร>ายแรงจนกkอให>เกิดผลเสียตkอผู>ปrวย

หรือตkอช่ือเสียงของสถาบันฝ3กอบรม  

2.2 ปฏิบัติงานโดยขาดความรับผิดชอบหรือประพฤติตนเส่ือมเสีย ไมkมีการปรับปรุงพฤติกรรมหลังการ

ตักเตือน และกระทำซ้ำภายหลังการภาคทัณฑ9 

การพิจารณาให>ออก ให>ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบันนั้น แล>วทำเรื่องแจ>งตkอคณะอนุกรรมการ

ฝ3กอบรมและสอบฯ สมาคมประสาทวิทยา 

 

6.8 การประเมินเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู<ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาประสาท

วิทยา ประกอบด<วยการผVานการฝ0กอบรมตามหลักสูตร การสอบ และ งานวิจัย 

คุณสมบัติเพ่ือรับการเสนอช่ือเข>าสอบเพ่ือวุฒิบัตรโดยสถาบันฝ3กอบรม  

1. ผkานคุณสมบัติการประเมินเพ่ือเล่ือนระดับช้ันปíครบท้ัง 5 ข>อ  

2. มีพฤติกรรมตามวิชาชีพท่ีเหมาะสม  

3. สkงผลงานวิจัยภายในกำหนดเวลา  

4. มีศักยภาพท่ีจะผkานการฝ3กอบรมในระดับแพทย9ประจำบ>านปíสุดท>ายตามหลักสูตร 

 

วิธีการสอบ แนวทางการประเมินผล 

 
การสอบเทียบวุฒิบัตรฯ  

1. ผู>สมัครสอบวุฒิบัตรฯ สาขาประสาทวิทยาต>องเปwนผู>ที่ได>รับการฝ3กอบรมแพทย9ประจำบ>านสาขาประสาท

วิทยาครบตามหลักสูตรของแพทยสภาและสถาบันที่ให>การฝ3กอบรมจะเสนอชื่อให>คณะอนุกรรมการฝ3กอบรม

และสอบฯ พิจารณาให>เข>าสอบได>  

2. ปฏิบัติงานชดใช>ทุนและปฏิบัติงานตkอเนื่องในสถาบันเดิมไมkน>อยกวkา 42 เดือน ในสถาบันการแพทย9และ

สาธารณสุข ในสkวนภูมิภาคของทางราชการที่มีการฝ3กอบรมแพทย9ประจำบ>านสาขาประสาทวิทยาโดยมี

ระยะเวลาปฏิบัติงานในสาขาประสาทวิทยาไมkน>อยกวkา 24 เดือนโดยที่แพทย9จะต>องสมัครตั้งแตkปíแรกของการ

ปฏิบัติงานและใช>อัตราตำแหนkงแพทย9ประจำบ>านของสถาบันน้ันท้ังน้ีให>เปwนไปตามนโยบายของแพทยสภา  

3. ผู>สมัครสอบจะต>องสkงผลงานวิจัยหรือวิจัยวารสารและผkานการประเมินจากอนุกรรมการฝ3กอบรมและสอบฯ  

4. วิธีการสอบประกอบด>วย 

 -การสอบข>อเขียน  คะแนนรวม 40 คะแนน 

-การสอบภาคปฏิบัติ  คะแนนรวม 50 คะแนน 

-การสอบปากเปลkา  คะแนนรวม 10 คะแนน 

 โดยประเมินเกณฑ9ผkานจากคะแนนรวมท้ังหมดด>วยวิธีอิงเกณฑ9 
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5. เกณฑ9การผkาน  

5.1 เกณฑ9การผkาน คะแนนรวมกันทุกสkวนต>องไมkน>อยกวkาหรือเทkากับร>อยละ 60 และคะแนนในแตkละสkวนต>อง

ไมkน>อยกวkาร>อยละ 50  

5.2 เกณฑ9การสอบซkอม  

5.2.1 หากคะแนนรวมทุกสkวนไมkถึงร>อยละ 60 จะต>องสอบท้ังสามสkวนใหมk  

5.2.2 หักคะแนนรวมถึงร>อยละ 60 แตkคะแนนในแตkละสkวนน>อยกวkาร>อยละ 50 ให>สอบซkอมเฉพาะ

สkวนน้ัน 

เมื่อสอบผkานแตkละสkวนสามารถใช>ได>อีก 2 ปíนับจากสอบผkาน ถ>าสอบผkานไมkครบกำหนดใน 2 ปíต>อง

สอบใหมkท้ังหมด  

5. การสอบเลื่อนชั้นจากปíที่ 2 ขึ้นปíที่ 3 ให>แตkละสถาบันจัดสอบเอง โดยให>มีการสอบภาคปฏิบัติ เพื่อประเมิน 

clinical skills และให>มีเอกสารประเมินผลชัดเจนและให>รายงานผลมาท่ีสมาคมฯ 

 

การสอบเพ่ือหนังสืออนุมัติ 

1. ผู>สมัครสอบจะต>องเปwนผู>ได>รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ 

2525 และได>ทำงานสาขาประสาทวิทยาไมkน>อยกวkา 5 ปíในสถาบันที่มีการรับรองจากคณะกรรมการฝ3กอบรม

และสอบของสมาคมประสาทวิทยาฯ  

2. ในชkวง 5 ปí ต>องเข>ารับการฝ3กอบรมเชิงปฏิบัติการในสถาบันฝ3กอบรม ที่ราชวิทยาลัยอายุรแพทย9แหkง

ประเทศไทยรับรองเปwนเวลาอยkางน>อย 6 เดือน และต>องทำหัตถการตามที่คณะกรรมการฝ3กอบรมและสอบ

เห็นสมควร  

3. โรงพยาบาลประจำที่ผู>สมัครสอบปฏิบัติงานอยูk ต>องมีศักยภาพเปwนไปตามเกณฑ9ขั้นต่ำของการเปzดฝ3กอบรม

แพทย9ประจำบ>านสาขาประสาทวิทยา 

4. สkงผลงานวิจัยหรือวิจัยวารสาร 1 เรื่อง เชkนเดียวกับผู>สอบวุฒิบัตรฯ โดยมีผู>บังคับบัญชารับรองและผkานการ

ประเมินจากคณะอนุกรรมการสอบกkอน 

5. การสอบจะใช>ข>อสอบและเกณฑ9การตัดสินเชkนเดียวกับการสอบเทียบวุฒิบัตรฯ 

6. สำหรับแพทย9ที่ได>รับวุฒิบัตรสาขาประสาทวิทยาจากตkางประเทศ (ที่ยังไมkหมดอายุ) และมีใบประกอบ

วิชาชีพเวชกรรมของประเทศไทย ให>แพทย9แสดงความจำนงพร>อมสkงหลักสูตรและจดหมายรับรองจากสถาบัน

ที่รับการฝ3กอบรมเปwนภาษาอังกฤษ โดยต>องมีหนังสือรับรองจากหนkวยงานที่ปฏิบัติงานปuจจุบัน และมีหนังสือ

รับรองจากสถาบันฝ3กอบรมแพทย9ประจำบ>านประสาทวิทยาในประเทศไทย ลkวงหน>า 6 เดือนกkอนการสอบ

เพ่ือให>กรรมการสมาคมฯ พิจารณาอนุมัติการสอบ การสอบให>สอบปฏิบัติและ oral หากสอบไมkผkานเกณฑ9ร>อย

ละ 60 ปíตkอไปจะต>องสอบซkอมท้ังสองสkวน 
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7. การรับและคัดเลือกผู<เข<ารับการฝ0กอบรม  

7.1 คุณสมบัติของผู<เข<ารับการฝ0กอบรม 

1. ได>รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเทkาที่แพทยสภารับรองได>รับการขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพ

เวชกรรมจากแพทยสภาแล>ว ทางการปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ สำหรับผู>เข>ารับการฝ3กอบรมที่มี

ต>นสังกัดต>องปฏิบัติงานชดใช>ทุนอยkางน>อย 2 ปí ผู>สมัครที่มีต>นสังกัด จะต>องได>รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

เวชกรรมไมkต่ำกวkา 3 ปí 

2. มีคุณสมบัติครบถ>วนตามเกณฑ9แพทยสภาในการเข>ารับการฝ3กอบรมแพทย9เฉพาะทาง  

3. เปwนผู>ผkานการฝ3กอบรมแพทย9ประจำบ>านสาขาอายุรศาสตร9ปíท่ี 1 ในสถาบันท่ีแพทยสภารับรอง สามารถเข>า

ฝ3กอบรมในชั้นปíที่ 2 ได> หรือ เปwนผู>ได>รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติ สาขาอายุรศาสตร9 หรือผู>มีสิทธิสอบ

วุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติ สาขาอายุรศาสตร9ของแพทยสภา 

7.2 การคัดเลือกผู<เข<ารับการฝ0กอบรม 

 สถาบันจะทำประกาศรายช่ือคณะกรรมการและเกณฑ9การคัดเลือกผู>เข>ารับการฝ3กอบรม โดยยึดหลัก 

ความเสมอภาคโปรkงใสและตรวจสอบได> ซ่ึงเกณฑ9การคัดเลือกพิจารณาจาก 

1. ผลการศึกษาระดับแพทยศาสตร9บัณฑิต 

2. ประสบการณ9การทำงาน รวมท้ัง recommendation 

3. ต>นสังกัด โดยเฉพาะผู>ท่ีสำเร็จการศึกษาเพ่ือแพทย9ปฏิบัติหน>าท่ีในโรงพยาบาลในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

4. บุคลิกภาพโดยรวม และทัศนคติในการสัมภาษณ9 

7.3 จำนวนผู<เข<ารับการฝ0กอบรม (ภาคผนวก 5) 

ในการฝ3กอบรมสาขาหรืออนุสาขาประสาทวิทยา ราชวิทยาลัยอายุรแพทย9แหkงประเทศไทยกำหนด

ศักยภาพการฝ3กอบรม โดยสถาบันฝ3กอบรมรับผู>เข>าฝ3กอบรมได>ในสัดสkวนปíละชั้นละ 1 คนตkออาจารย9ผู>

ฝ3กอบรม 2 คนในตำแหนkงแรก สำหรับ 2 ตำแหนkงตkอไปปíละชั้นละ 1 คนตkออาจารย9ผู>ฝ3กอบรม 1 คน และ ปí

ละชั้นละ 1 คนตkออาจารย9ผู>อบรม 2 คนสำหรับตำแหนkงที่ 4 และมากกวkารวมทั้งมีงานบริการที่กำหนดครบ

ตามตารางตkอไปน้ี 

จำนวนผู'เข'ารับการฝ0กอบรมป4ละ ชั้นละ (คน) 1 2 3 4 5 6 

จำนวนอาจารย9ผู>ให>การฝ3กอบรม (คน) 2 3 4 6 8 10 

จำนวนผู>ปrวยนอกโรคประสาทวิทยาในคลินิก

ประสาทวิทยา (คน) 

600 1200 1800 2400 3000 3600 

จำนวนผู>ปrวยในโรคประสาทวิทยา (ครั้ง/ปí) ท้ัง

ในแผนกและนอกแผนก 

100 200 300 400 500 600 

Electrodiagnostic studies 15 30 45 60 75 90 

EEG 20 40 60 80 100 120 



 17 

8. อาจารย&แพทย&ผู<ให<การฝ0กอบรม 

8.1 จำนวนอาจารย&ผู<ให<การฝ0กอบรม 

 เปwนไปตามเกณฑ9ของสมาคมประสาทวิทยาแหkงประเทศไทยและราชวิทยาลัยอายุรแพทย9แหkง

โดย สถาบันฝ3กอบรมมีอาจารย9แพทย9ซ่ึงได>รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรฯ สาขาประสาทวิทยาจากแพทยสภา 

เปwนสมาชิกสมาคมประสาทวิทยาและเปwนสมาชิกราชวิทยาลัยอายุรแพทย9ฯ อาจารย9แพทย9ผู>รับผิดชอบการ

ฝ3กอบรมจะต>องปฏิบัติงานด>านประสาทวิทยามาแล>วไมkน>อยกวkา 5 ปí 

 สถาบันฝ3กอบรมจะจัดอาจารย9แพทย9ผู>ฝ3กอบรมแบบเต็มเวลาอยkางน>อย 2 คน หากจำนวนอาจารย9

แพทย9ผู>ให>การฝ3กอบรมเต็มเวลาไมkพอ อาจจะให>มีอาจารย9แพทย9ผู>ให>การฝ3กอบรมแบบไมkเต็มเวลา แตkจะต>องมี

อาจารย9ผู>ให>การฝ3กอบรมเปwนเวลาไมkน>อยกวkาร>อยละ 50 ของจำนวนอาจารย9แพทย9ผู>ให>การฝ3กอบรมท้ังหมด 

1. ในกรณีที่หลักสูตรการฝ3กอบรมเปwนแบบที่มีสถาบันรkวมฝ3กอบรม หรือมีสถาบันฝ3กอบรมสมทบให>อนุโลมใช>

หลักเกณฑ9ที่กำหนดดังกลkาว สำหรับการกำหนดจำนวนอาจารย9ในแตkละสถาบันฝ3กอบรม โดยการเปwนสัดสkวน

ตามเวลาท่ีสถาบันฝ3กอบรมน้ัน มีสkวนรkวมในการฝ3กอบรม  

2. อาจารย9แพทย9ผู>ฝ3กอบรมแบบเต็มเวลา หมายถึงข>าราชการ, พนักงานมหาวิทยาลัย, ลูกจ>างประจำรวมท้ัง

อาจารย9เกษียณอายุราชการปฏิบัติงานในโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร9 หรือหนkวยงานที่ปฏิบัติงานเต็มเวลา 

และได>รับเงินเดือนในอัตราเต็มเวลา 

3. อาจารย9แพทย9ผู>ฝ3กอบรมแบบบางเวลา แบkงเปwน 2 ประเภท 

 ก. พนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ>างประเภทบางเวลาอยkางน>อยครึ ่งเวลา และได>รับเงินเดือน 

 ตามสัดสkวนงาน ให>นับเวลาปฏิบัติงานตามสัญญาจ>าง 

 ข. ผู >ที ่ปฏิบัติงานอยู kที ่สถาบันอื ่น หรืออาจารย9เกษียณอายุมาชkวยสอนบางเวลา โดยไมkได>มี 

 ส ัญญาจ>างจากหนkวยงาน หรือปฏิบัต ิงานน>อยกวkาครึ ่งเวลา ให>ค ิดเวลาปฏิบัต ิงานเฉพาะ 

 ที่มาปฏิบัติงานสำหรับการเรียนการสอนแพทย9ประจำบ>าน ไมkนับเวลาที่มาทำงานวิจัย งานบริการ 

 เชkน ตรวจผู>ปrวย หรือทำหัตถการ โดยไมkเกี่ยวข>องกับแพทย9ประจำบ>าน รวมทั้งไมkนับเวลาที่มาสอน

 นักศึกษา/นิสิตแพทย9 และแพทย9ประจำบ>านอายุรศาสตร9 

 4. อาจารย9แพทย9ฝ3กอบรมวุฒิบัตรฯ ในระดับเดียวกันใช>ศักยภาพได> 35 ชั ่วโมงตkอสัปดาห9ใน 1 

 สาขาวิชา แตkถ>าฝ3กอบรมมากกวkา 2 สาขาวิชาต>องแบkงศักยภาพเปwน 2 สาขาวิชา โดยคิดสาขาวิชา

 หลักไมkน>อยกวkาคร่ึงหน่ึง 

8.2 คุณสมบัติของคณะกรรมการกำกับดูแลการฝ0กอบรม  

 สถาบันฝ3กอบรมมีอาจารย9แพทย9 ซ่ึงได>รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรสาขาประสาทวิทยาจากแพทย

สภา และเปwนสมาชิกของราชวิทยาลัยอายุรแพทย9แหkงประเทศไทย และสมาชิกตลอดชีพของสมาคมสาขา

ประสาทวิทยาแหkงประเทศไทย ผู>ท่ีรับผิดชอบเปwนประธานการฝ3กอบรมของสถาบันฝ3กอบรมจะต>องปฏิบัติงาน

ทางด>านสาขาประสาทวิทยามาแล>วไมkน>อยกวkา 5 ปíภายหลังได>รับวุฒิบัตรฯ หรือหนังสืออนุมัติฯ (ภาคผนวก 

6) 
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8.3 คุณสมบัติของอาจารย&ผู<ให<การฝ0กอบรม 

 สถาบันฝ3กอบรมมีแพทย9ซ่ึงได>รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรสาขาสาขาประสาทวิทยาหรือ ของแพทย

สภาและเปwนสมาชิกราชวิทยาลัยอายุรแพทย9ฯ และสมาชิกตลอดชีพของสมาคมสาขาประสาทวิทยาแหkง

ประเทศไทย (ภาคผนวก 7) 

 วิธีการคัดเลือก 
 นโยบายการคัดเลือกอาจารย9จะสอดคล>องกับพันธกิจการฝ3กอบรมของสถาบัน และระเบียบของ

ภาควิชาอายุรศาสตร9 คณะแพทยศาสตร9 มหาวิทยาลัยขอนแกkน ท่ีใช>ในการคัดเลือกอาจารย9 โดยบุคคลท่ีจะ

สมัครเข>ารับการคัดเลือกเปwนอาจารย9ตามท่ีสถาบันและภาควิชาอายุรศาสตร9 คณะแพทยศาสตร9 

มหาวิทยาลัยขอนแกkนกำหนด ดังน้ี 

 1. เปwนผู>ท่ีมีคุณสมบัติถูกต>องตามความในข>อท่ี 7 แหkงข>อบังคับมหาวิทยาลัย ขอนแกkน วkาด>วย

พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแกkน 2551 (ภาคผนวก 8) 

2. มีวุฒิการศึกษาแพทยศาสตร9บัณฑิตและวุฒิบัตรความรู>ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวช

กรรมสาขาอายุรศาสตร9 

 3. มีความมุkงม่ันและทุkมเทในการปฏิบัติงาน 

 4. มีวิสัยทัศน9 

 5. การสร>างสรรค9งานใหมk 

 6. ความเปwนผู>นำ 

 7. ทัศนคติท่ีดีตkอวิชาชีพ 

 8. ความเปwนผู>มีคุณธรรมและจริยธรรม 

 9. มีสkวนรkวมในกิจกรรมของภาควิชาฯ และคณะฯ อยkางสม่ำเสมอ  

8.4 ภาระงานของอาจารย&  

ประกอบด>วยงานสอน งานพัฒนาองค9ความรู> รวมทั้งงานวิจัย งานบริการ และงานอื่นๆ สถาบันฯ ได>

ระบุหน>าที่ความรับผิดชอบ ภาระงานของอาจารย9 และสมดุลระหวkางงานด>านการศึกษา การวิจัย อาจารย9ตkอผู>

เข>ารับการฝ3กอบรมให>เปwนไปตามเกณฑ9ของสถาบันโดยขึ้นกับสาขาวิชาและภาควิชาอายุรศาสตร9 คณะ

แพทยศาสตร9 มหาวิทยาลัยขอนแกkน โดยอาจารย9จะมีเวลาเพียงพอสำหรับการให>การฝ3กอบรม ให>คำปรึกษา 

และกำกับดูแล ยังมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอยkางตkอเนื ่องซึ ่งประกอบด>วยด>านการแพทย9และด>าน

แพทยศาสตร9ศึกษา นอกจากน้ี สถาบันฯ ยังมีการประเมินอาจารย9เปwนระยะ  (ภาคผนวก 9) 
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9. ทรัพยากรทางการศึกษา 

9.1   สถานท่ีและโอกาสในการเรียนรู>ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  การเข>าถึงแหลkงข>อมูลทางวิชาการท่ี

ทันสมัย มีอุปกรณ9สำหรับการฝ3กอบรม ภาคปฏิบัติ และมีส่ิงแวดล>อมทางการศึกษา ส่ืออิเล็กทรอกนิกส9สำหรับ

การเรียนรู>ท่ีผู>เข>ารับการฝ3กอบรมสามารถเข>าถึงได> มีการใช>เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารให>เปwนสkวน

หน่ึงของการฝ3กอบรมอยkางมีประสิทธิภาพและถูกหลักจริยธรรมโดยประกอบด>วย 

สถานท่ีและโอกาสในการเรียนรู;ท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 

1. สำนักงานสาขาวิชาและภาควิชาฯ ซ่ึงเปwนห>องพักอาจารย9 และเจ>าหน>าท่ีสนับสนุน อยูkท่ีช้ัน 5 คณะ

แพทยศาสตร9 มหาวิทยาลัยขอนแกkน 

2. ห>องบรรยายและอภิปรายกลุkมยkอย 

- ห>องบรรยายภาควิชาอายุรศาสตร9 4จ อาคารโรงพยาบาลศรีนครินทร9 คณะแพทยศาสตร9 

มหาวิทยาลัยขอนแกkน 

- ห>องบรรยายกลุkมยkอย จำนวน 7 ห>อง ใน สำนักงานภาควิชาฯ และอาคารเรียนรวมช้ัน 5 

3. หอผู>ปrวย 

- หอผู>ปrวยอายุรศาสตร9ท่ัวไป ได>แกk หอผู>ปrวย 4ก หอผู>ปrวย 4ค หอผู>ปrวยฉุกเฉิน 3 (Stroke 

Unit) หอผู>ปrวยสว.9A หอผู>ปrวยสว. 9B และหอผู>ปrวยสว. 9C  

- หอผู>ปrวยพิเศษ ได>แกk หอผู>ปrวย 6ก หอผู>ปrวย 6ข และหอผู>ปrวย 6จ 

- หอผู>ปrวยวิกฤติและก่ึงวิกฤติ ได>แกk หอผู>ปrวย 4ข, MICU6, MICU7 และ CCU  

4. แผนกผู>ปrวยนอก ได>แกk ห>องตรวจอายุรกรรม 4  

5. แผนกผู>ปrวยนอกฉุกเฉิน  

6. ห>องปฏิบัติการ skill lab ของคณะแพทยศาสตร9 มหาวิทยาลัยขอนแกkน ซ่ึงมี 2 แหkง และ 

Simulation center ณ หนkวยกู>ชีพ คณะแพทยศาสตร9 มหาวิทยาลัยขอนแกkน 

7. ห>องสมุดคณะแพทยศาสตร9 มหาวิทยาลัยขอนแกkน ซ่ึงมีตำรา วารสารทางการแพทย9 และส่ือ

อิเล็กทรอนิกส9 

8. ห>องพักแพทย9ประจำบ>านตkอยอด 4จ ซ่ึงมีคอมพิวเตอร9และเคร่ืองใช>สำนักงานอำนวยความสะดวก  

9. ระบบ wireless internet ซ่ึงสามารถใช>ค>นคว>าและศึกษา ณ ทุกหนkวยงานในคณะแพทยศาสตร9 
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9.2   มีการจัดประสบการณ9ในการปฏิบัติงานเปwนทีมรkวมกับผู>รkวมงานและบุคลากรวิชาชีพอ่ืน 

9.3   มีการประยุกต9ความรู>พ้ืนฐานและกระบวนการทางวิทยาศาสตร9ในสาขาวิชาท่ีฝ3กอบรม มีการบูรณาการ

และสมดุลระหวkางการฝ3กอบรมกับการวิจัย 

9.4   การฝ3กอบรมในสถาบันอ่ืน ท้ังในและนอกประเทศตามท่ีระบุไว>ในหลักสูตร  

 

10. การประเมินแผนการฝ0กอบรม/หลักสูตร 

 สถาบันฯ ต>องกำกับดูแลการฝ3กอบรมให>เปwนไปตามแผนการฝ3กอบรม/หลักสูตรเปwนประจำ มีกลไก

สำหรับการประเมินหลักสูตรและนำไปใช>จริง การประเมินแผนการฝ3กอบรม/หลักสูตร ต>องครอบคลุม 

- พันธกิจของแผนการฝ3กอบรม/หลักสูตร 

- ผลลัพธ9การเรียนรู>ท่ีพึงประสงค9 

- แผนการฝ3กอบรม 

- ข้ันตอนการดำเนินงานของแผนการฝ3กอบรม 

- การวัดและประเมินผล 

- พัฒนาการของผู>รับการฝ3กอบรม 

- ทรัพยากรทางการศึกษา 

- คุณสมบัติของอาจารย9ผู>ให>การฝ3กอบรม 

- ความสัมพันธ9ระหวkางนโยบายการรับสมัครผู>รับการฝ3กอบรมและความต>องการของระบบสุขภาพ 

 สถาบันฯ ได>แสวงหาข>อมูลป|อนกลับเกี่ยวกับการฝ3กอบรม/หลักสูตร จากผู>ให>การฝ3กอบรม ผู>เข>ารับ

การฝ3กอบรม นายจ>างหรือผู>ใช>บัณฑิต และผู>มีสkวนได>สkวนเสียหลัก รวมถึงการใช>ข>อมูลป|อนกลับเกี่ยวกับ

ความสามารถในการปฏิบัติงานของแพทย9ผู>สำเร็จการฝ3กอบรม ในการประเมินการฝ3กอบรม/หลักสูตร 

 

11. การทบทวน/พัฒนาหลักสูตรการฝ0กอบรม 

 สถาบันฯต>องจัดให>มีการทบทวนและพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรฝ3กอบรมเปwนระยะๆ หรืออยkางน>อย

ทุก 5 ปí ปรับปรุงกระบวนการ โครงสร>าง เนื้อหา ผลลัพธ9 และสมรรถนะของผู>สำเร็จการฝ3กอบรม รวมถึงการ

วัดและการประเมินผล และสภาพแวดล>อมในการฝ3กอบรม ให>ทันสมัยอยูkเสมอ ปรับปรุงแก>ไขข>อบกพรkองท่ี

ตรวจพบ มีข>อมูลอ>างอิง และแจ>งผลการทบทวน และพัฒนาให>สมาคมฯ รับทราบ 

 สมาคมประสาทวิทยาแหkงประเทศไทยและราชวิทยาลัยอายุรแพทย9แหkงประเทศไทย เปwนผู>รับผิดชอบ

ดูแลการฝ3กอบรม และทบทวน/พัฒนาหลักสูตรการฝ3กอบรมเปwนระยะๆ หรืออยkางน>อยทุก 5 ปíและแจ>งผลการ

ทบทวน/พัฒนาให>แพทยสภารับทราบ 

 

12. ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ 

- สถาบันฯ บริหารจัดการหลักสูตรให>สอดคล>องกับกฎระเบียบที่กำหนดไว>ในด>านตkางๆ ได>แกk การรับสมัครผู>

เข>ารับการฝ3กอบรม (เกณฑ9การคัดเลือกและจำนวนที่รับ) กระบวนการฝ3กอบรมการวัดและประเมินผล และ
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ผลลัพธ9ของการฝ3กอบรมที่พึงประสงค9 การออกเอกสารที่แสดงถึงการสำเร็จการฝ3กอบรมในแตkละระดับ หรือ

หลักฐานอยkางเปwนทางการอื่นๆ ที่สามารถใช>เปwนหลักฐานแสดงการผkานการฝ3กอบรมในระดับนั้นได>ทั้งใน

ประเทศและตkางประเทศ 

- สถาบันฯ กำหนดหน>าที่รับผิดชอบและอำนาจในการบริหารจัดการงบประมาณของแผนการฝ3กอบรม/

หลักสูตรให>สอดคล>องกับความจำเปwนด>านการฝ3กอบรม 

- สถาบันฯ มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานและมีความเชี่ยวชาญที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการดำเนินการของการ

ฝ3กอบรมและกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข>อง การบริหารจัดการท่ีดีและใช>ทรัพยากรได>อยkางเหมาะสม 

- สภาบันฯ จัดให>มีจำนวนสาขาความเชี่ยวชาญทางการแพทย9และหนkวยงานสนับสนุนด>านอื่นๆ ที่เกี่ยวข>อง

ครบถ>วน สอดคล>องกับข>อบังคับและประกาศของพระในสภาในการเปzดการฝ3กอบรม 

 

13. การประกันคุณภาพการฝ0กอบรม 

 สมาคมประสาทวิทยาแหkงประเทศไทยและราชวิทยาลัยอายุรแพทย9แหkงประเทศไทย กำหนดให>

สถาบันฝ3กอบรมที่จะได>รับการอนุมัติให>จัดการฝ3กอบรม จะต>องผkานการประเมินเพราะความพร>อมในการเปwน

สถาบันฝ3กอบรม และสถาบันฝ3กอบรมจะต>องจัดให>มีการประกันคุณภาพการฝ3กอบรมอยkางตkอเน่ืองดังน้ี  

13.1 การประกันคุณภาพการฝ3กอบรมภายใน สถาบันฝ3กอบรมควรจัดให>มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การฝ3กอบรมภายใน ตามเกณฑ9ของสถาบันท่ีฝ3กอบรม  

13.2 การประกันคุณภาพการฝ3กอบรมภายนอก สถาบันฝ3กอบรมจะต>องได>รับการประเมินคุณภาพจากสมาคม

ประสาทวิทยาแหkงประเทศไทยและราชวิทยาลัยฯ อยkางน>อยทุก 5 ปí 
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รายนามคณะกรรมการกำกับดูแลการฝ2กอบรมแพทย6ประจำบ9าน เพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู9ความ
ชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร6 คณะ
แพทยศาสตร6 มหาวิทยาลัยขอนแกMน  

 

1 แพทย'หญิงกรรณิการ' คงบุญเกียรติ ประธานกรรมการ 

2 นายแพทย'สมศักด์ิ เทียมเกAา กรรมการ 

3 นายแพทย'นรงฤทธ์ิ เกษมทรัพย' กรรมการ 

4 แพทย'หญิงนิศา วรสูต กรรมการ 
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รายช่ือคณาจารย6 ภาควิชาอายุรศาสตร6 คณะแพทยศาสตร6 มหาวิทยาลัยขอนแกMน 

ก.  ประเภทเต็มเวลา 

ลำดับ
ท่ี 

ช่ือ นามสกุล วุฒิบัตรหรือหนังสือ
อนุมัติสาขา
อายุรศาสตร6 

วุฒิบัตรหรือ 
หนังสืออนุมัติ 
สาขาตMอยอด  
(ระบุสาขา) 

สมาชิกราชวิทยาลัย
และ 

สมาคมประสาทวิทยา
แหMงประเทศไทย 

(เปQนสมาชิก/ไมMเปQน) 

1 นางสาวกรรณิการ' คงบุญเกียรติ วว.อายุรศาสตร' ว.ว. (ประสาทวิทยา) เปLนสมาชิก 

2 นายสมศักด์ิ เทียมเกAา วว.อายุรศาสตร' อ.ว. (ประสาทวิทยา) เปLนสมาชิก 

3 นายนรงฤทธ์ิ เกษมทรัพย' วว.อายุรศาสตร' ว.ว. (ประสาทวิทยา) เปLนสมาชิก 

4 นางสาวนิศา วรสูต วว.อายุรศาสตร' ว.ว. (ประสาทวิทยา) เปLนสมาชิก 

 

ข.  ประเภทไม2เต็มเวลา  

ลำดับ
ท่ี 

ช่ือ นามสกุล วุฒิบัตรหรือหนังสือ
อนุมัติ 

สาขาอายุรศาสตร6 

วุฒิบัตรหรือ 
หนังสืออนุมัติ 
สาขาตMอยอด  
(ระบุสาขา) 

การปฏิบัติงาน 
จำนวนช่ัวโมงตMอ

สัปดาห6 

1 ไมAมี    
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รายนามคณะกรรมการร*างหลักสูตรการฝ3กอบรมแพทย9ประจำบ=าน  

เพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู=ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาประสาทวิทยา  

ภาควิชาอายุรศาสตร9 คณะแพทยศาสตร9 มหาวิทยาลัยขอนแก*น 

 

1 แพทย'หญิงกรรณิการ' คงบุญเกียรติ ประธานกรรมการ 

2 นายแพทย'สมศักด์ิ เทียมเกAา กรรมการ 

3 นายแพทย'นรงฤทธ์ิ เกษมทรัพย' กรรมการ 

4 แพทย'หญิงนิศา วรสูต กรรมการ 
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