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เกณฑ์หลกัสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพือ่วุฒบิตัรเกณฑ์หลกัสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพือ่วุฒบิตัรฯฯ  

สาขาประสาทวทิยา พสาขาประสาทวทิยา พ..ศ ศ 22555577  

1. เกณฑ์หลกัสูตรการฝึกอบรม 

1.1 ช่ือหลกัสูตร 

(ภาษาไทย) หลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้น เพื่อวฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาประสาทวิทยา 

(ภาษาองักฤษ) Residency Training in Neurology   

1.2 ช่ือวุฒบิตัร 

ช่ือเต็ม 
(ภาษาไทย) วฒิุบตัรเพื่อแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขา

ประสาทวิทยา 
(ภาษาองักฤษ) Diploma of the Thai Board of Neurology     
ช่ือย่อ 
(ภาษาไทย) วว. สาขาประสาทวิทยา 
(ภาษาองักฤษ) Dip. Thai Board of Neurology     
ค าแสดงวุฒกิารฝึกอบรมท้ายช่ือ 
(ภาษาไทย) วว. สาขาประสาทวิทยา 
(ภาษาองักฤษ) Diplomate, Thai Board of Neurology     
  หรือ Dip., Thai Board of Neurology    

1.3 หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ 

   ราชวิทยาลยัอายรุแพทยแ์ห่งประเทศไทย   

   สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย   

1.4 หลกัการและเหตุผลหลกัสูตร 

ปัญหาโรคทางระบบประสาทเป็นปัญหาท่ีพบบ่อย และเป็นปัญหาท่ีแพทยท์ัว่ไปยงัไม่สามารถให้
การวินิจฉยัและใหก้ารรักษาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ปัจจุบนัมีการพฒันาองคค์วามรู้ในเชิงลึกของประสาท
วิทยาศาสตร์ (neurosciences) วิทยาศาสตร์การแพทยข์องระบบประสาทรวมทั้งโรคและความผดิปกติต่างๆ
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ของระบบประสาทอยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งวิทยาการและเทคโนโลยใีนดา้นการวินิจฉยัและบ าบดัรักษาไดมี้การ
พฒันาไปมาก ในดา้นการบริการไดมี้การเปิดใหบ้ริการการตรวจวินิจฉยัต่างๆและเปิดหอผูป่้วยโรคของ
ระบบประสาทเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ ทั้งในโรงพยาบาลประสาท โรงพยาบาลศูนย ์และโรงพยาบาลทัว่ไป อาทิ เช่น 
การตรวจคล่ืนไฟฟ้าสมอง การตรวจคล่ืนไฟฟ้ากลา้มเน้ือและเส้นประสาท การใหย้าสลายล่ิมเลือดในหลอด
เลือดสมอง หอผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง เป็นตน้ การบริการเฉพาะทางดงักล่าวจ าเป็นตอ้งอยูใ่นความ
ควบคุมดูแลโดยอายรุแพทยส์าขาประสาทวิทยา 

  โรคและความผดิปกติของระบบประสาท ส่วนหน่ึงสามารถใหก้ารวินิจฉยัและการดูแลรักษาโดย
อายรุแพทยไ์ดแ้ต่ส่วนใหญ่แลว้จ าเป็นตอ้งไดรั้บการวินิจฉยัและการดูแลจากอายรุแพทยส์าขาประสาทวิทยา 
เช่น การใหย้าสลายล่ิมเลือดในโรคหลอดเลือดสมองอุดตนัระยะเฉียบพลนั โรคลมชกัท่ีด้ือต่อการรักษา 
อาการเคล่ือนไหวผดิปกติ โรคติดเช้ือในระบบประสาท ความผดิปกติของความจ าหรือเชาวปั์ญญา เป็นตน้ 

  ปัจจุบนัประเทศไทยยงัมีปัญหาขาดแคลนอายรุแพทยส์าขาประสาทวิทยาเป็นจ านวนมาก  ดงันั้นจึง
มีความจ าเป็นท่ีตอ้งใหก้ารฝึกอบรมอายรุแพทยส์าขาประสาทวิทยาเพิ่มข้ึน เพื่อใหส้ามารถรองรับความ
ตอ้งการของประชาชนไดอ้ยา่งเพียงพอ นอกจากนั้นความเช่ียวชาญของอายรุแพทยส์าขาประสาทวิทยาจะ
สามารถสร้างและประยกุตใ์ชง้านวิจยัและองคค์วามรู้ในดา้นระบบประสาทไดเ้ป็นอยา่งดี เพื่อพฒันา
การแพทยแ์ละการสาธารณสุขของประเทศไทยได ้อยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 

1.5 ก าหนดการเปิดการฝึกอบรม 

เร่ิมตน้ปีการฝึกอบรมในปีการศึกษา 2557 

1.6 อาจารย์แพทย์ผู้ให้การฝึกอบรม  

สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งมีอาจารยแ์พทยซ่ึ์งไดรั้บหนงัสืออนุมติัหรือวฒิุบตัรฯ สาขาประสาทวิทยา
จากแพทยสภา เป็นสมาชิกสมาคมประสาทวิทยาและเป็นสมาชิกราชวิทยาลยัอายรุแพทยฯ์ อาจารยแ์พทย์
ผูรั้บผดิชอบการฝึกอบรมจะตอ้งปฏิบติังานดา้นประสาทวิทยามาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี 

  สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งจดัอาจารยแ์พทยผ์ูฝึ้กอบรมแบบเตม็เวลาอยา่งนอ้ย 2 คน หากจ านวน
อาจารยแ์พทยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมเตม็เวลาไม่พอ อาจจดัใหมี้อาจารยแ์พทยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมแบบไม่เตม็เวลา 
แต่จะตอ้งมีอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมเตม็เวลาไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ของจ านวนอาจารยแ์พทยผ์ูใ้หก้าร
ฝึกอบรมทั้งหมด  

 ในกรณีท่ีหลกัสูตรการฝึกอบรมเป็นแบบท่ีมีสถาบนัร่วมฝึกอบรม หรือมีสถาบนัฝึกอบรมสมทบ 
ใหอ้นุโลมใชห้ลกัเกณฑท่ี์ก าหนดดงักล่าว ส าหรับการก าหนดจ านวนอาจารยใ์นแต่ละสถาบนัฝึกอบรม โดย
ทอนเป็นสดัส่วนตามเวลาท่ีสถาบนัฝึกอบรมนั้น มีส่วนร่วมในการฝึกอบรม 
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 อาจารย์แพทย์ผู้ฝึกอบรมแบบเตม็เวลา    หมายถึง ขา้ราชการ, พนกังานมหาวิทยาลยั, ลูกจา้งประจ า
รวมทั้งอาจารยเ์กษียณอายรุาชการปฏิบติังานในโรงพยาบาล, คณะแพทยศาสตร์หรือหน่วยงานท่ีปฏิบติังาน
เตม็เวลา  และไดรั้บเงินเดือนในอตัราเตม็เวลา 
 อาจารย์แพทย์ผู้ฝึกอบรมแบบบางเวลา แบ่งเป็น 2 ประเภท 
 ก. พนกังานมหาวิทยาลยัหรือลูกจา้งประเภทบางเวลาอยา่งนอ้ยคร่ึงเวลา และไดรั้บเงินเดือนตาม
สดัส่วนงาน ใหน้บัเวลาปฏิบติังานตามสญัญาจา้ง 
 ข. ผูท่ี้ปฏิบติังานอยูท่ี่สถาบนัอ่ืน หรืออาจารยเ์กษียณอายมุาช่วยสอนบางเวลา โดยไม่ไดมี้สญัญา
จา้งจากหน่วยงาน หรือปฏิบติังานนอ้ยกวา่คร่ึงเวลา ใหคิ้ดเวลาปฏิบติังานเฉพาะท่ีมาปฏิบติังานส าหรับการ
เรียนการสอนแพทยป์ระจ าบา้น ไม่นบัเวลาท่ีมาท างานวิจยั งานบริการ เช่นตรวจผูป่้วย หรือท าหตัถการ โดย
ไม่เก่ียวขอ้งกบัแพทยป์ระจ าบา้น รวมทั้งไม่นบัเวลาท่ีมาสอนนกัศึกษา/นิสิตแพทยแ์ละแพทยป์ระจ าบา้น
อายรุศาสตร์ 
 อาจารยแ์พทยผ์ูฝึ้กอบรมวฒิุบตัรฯ ในระดบัเดียวกนัใชศ้กัยภาพได ้35 ชัว่โมง ต่อสปัดาห์ใน 1 
สาขาวิชา  แต่ถา้ฝึกอบรมมากกวา่ 2 สาขาวิชา ตอ้งแบ่งศกัยภาพเป็น 2 สาขาวิชา โดยคิดสาขาวิชาหลกัไม่
นอ้ยกวา่คร่ึงหน่ึง 

1.7 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

ในการฝึกอบรมสาขาหรืออนุสาขาประสาทวิทยา ราชวิทยาลยัอายรุแพทยแ์ห่งประเทศไทย
ก าหนดศกัยภาพการฝึกอบรม  โดยสถาบนัฝึกอบรมรับผูเ้ขา้ฝึกอบรมไดใ้นสดัส่วนปีละชั้นละ 1 คนต่อ
อาจารยผ์ูฝึ้กอบรม 2 คน ในต าแหน่งแรก ส าหรับ 2 ต าแหน่งต่อไป ปีละชั้นละ 1 คนต่ออาจารยผ์ูฝึ้กอบรม 1 
คน  และ ปีละชั้นละ 1 คน ต่ออาจารยผ์ูอ้บรม 2 คน ส าหรับต าแหน่งท่ี ๔ และมากกวา่  รวมทั้งมีงานบริการท่ี
ก าหนดครบตามตารางต่อไปน้ี 

 
จ านวนผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมปีละ ชั้นละ (คน) 1 2 3 4 5 6 
จ านวนอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม (คน) 2 3 4 6 8 10 
จ านวนผูป่้วยนอกโรคประสาทวทิยาในคลินิกประสาทวทิยา 
(คร้ัง/ปี) 

600 
 

1200 
 

1800 
  

2400 
  

3000 
  

3600 
  

จ านวนผูป่้วยในโรคประสาทวทิยา (คร้ัง/ปี) ทั้งในแผนกและ
นอกแผนก 

100 200 300 400 500 600 

Neuro-electrophysiologic studies 15 30 45 60 75 90 

EEG 20 40 60 80 100 120 

1.8 คุณสมบตัขิองผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
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1.8.1 เป็นผูท่ี้ไดรั้บใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
1.8.2 เป็นผูผ้า่นการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นสาขาอายรุศาสตร์ ปีท่ี 1 ในสถาบนัท่ีแพทยสภา 

  รับรอง   สามารถเขา้ฝึกอบรมในชั้นปีท่ี 2 ได ้ หรือ 
1.8.3 เป็นผูไ้ดรั้บวฒิุบตัรหรือหนงัสืออนุมติั สาขาอายรุศาสตร์ หรือแพทยป์ระจ าบา้นปีท่ี 3 

สาขาอายรุศาสตร์ หรือผูมี้สิทธิสอบวฒิุบตัรหรือหนงัสืออนุมติั สาขาอายรุศาสตร์ของแพทยสภา
สามารถเขา้ฝึกอบรมในชั้นปีท่ี 2 ได ้

1.9 จ านวนปีการศึกษา 

หลกัสูตรการฝึกอบรมมีระยะเวลา 3 ปี รวมการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นสาขา
อายรุศาสตร์ ปีท่ี 1    และหลกัสูตรการฝึกอบรมระยะเวลา 2  ปี  ส าหรับผูไ้ดรั้บวฒิุบตัรหรือหนงัสือ
อนุมติั สาขาอายรุศาสตร์ของแพทยสภาแลว้ 

1.10  วตัถุประสงค์ 

เพื่อใหแ้พทยท่ี์จบจากการฝึกอบรมเป็นผูมี้ความรู้ความช านาญในสาขาและอนุสาขาประสาท
วิทยาแลว้ จะตอ้งมีความรู้ ความสามารถทางโรคระบบประสาทดงัต่อไปน้ี 

1.10.1 ด าเนินการตามขั้นตอนเพื่อการวินิจฉยัไดอ้ยา่งดีรวมทั้งทกัษะในการท าหตัถการเพื่อ
การวินิจฉยั  และรักษาอยา่งถูกตอ้ง 

1.10.2 ใหก้ารรักษาและป้องกนัไดอ้ยา่งเหมาะสม และไดม้าตรฐาน 
1.10.3 มีความรู้ทางประสาทวิทยาศาสตร์ (neurosciences) สามารถอธิบายปัญหา และโรค

ทางระบบประสาท ดว้ยความรู้ทางประสาทวิทยาศาสตร์ 
1.10.4 สอน ใหค้  าปรึกษา และแนะน าเก่ียวกบัปัญหา รวมทั้งการป้องกนัโรคแก่แพทย ์

นกัศึกษา แพทย ์บุคลากรสาธารณสุข และประชาชนไดเ้ป็นอยา่งดี 
1.10.5 สามารถด าเนินการวิจยัและน าเสนอผลงานทางวิชาการอยา่งถูกตอ้งตามหลกั

วิทยาศาสตร์ไดด้ว้ยตนเอง 
1.10.6 ประสานงานกบัผูป้ฏิบติังานในสาขาอ่ืนๆทางดา้นวิชาการไดอ้ยา่งมี  

                                     ประสิทธิภาพ 
1.10.7 มีทกัษะในการคน้ควา้หาความรู้ และวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยตนเองอยา่งมีวิจารณญาณ 
1.10.8 มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผดิชอบ และเจตคติท่ีดีต่อผูป่้วย ญาติผูป่้วย ผูร่้วมงาน 

เพื่อนร่วมวิชาชีพ และชุมชน 

1.11   เนือ้หาของหลกัสูตร 
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   หลกัสูตรการฝึกอบรม จะครอบคลุมเน้ือหา ต่อไปน้ี 
1.11.1 ความรู้พืน้ฐานของระบบประสาทและโครงสร้างทีเ่กีย่วข้อง 

1. Molecular biology of the neuron and neurological diseases 
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 

1.11.2 โรคทีส่ าคญัและพบได้บ่อยของประสาทวทิยา   
(1) ภาวะฉุกเฉินทางประสาทวทิยา  

1.1 Status epilepticus  
1.2 Coma 
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  

1.4 Syndrome of acute or subacute spinal cord compression 
1.5 Toxic and metabolic disorder of the nervous system 
1.6 Extrapyramidal reaction to phenothiazine 
1.7 Acute respiratory failure due to  

   Myasthenic crisis 
   Cholinergic crisis 
   Guillain Barre’ syndrome 
   Poliomyelitis 
   Tetanus 
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   Rabies 
(2) ภาวะทีพ่บบ่อยทางประสาทวทิยา 

- 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 
- Abnomalities of the optic nerve and retina 
- Eye movement disorders and diplopia 
- Pupillary and eyelid abnormalities 
- Dizziness and vertigo 
- Hearing loss and tinnitus 
- 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  
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- Autonomic dysfunction 
- Arm and neck pain 
- Low back and lower limb pain 

(3)  โรคทีพ่บบ่อยทางประสาทวทิยา 
  3.1  Neurological complications of systemic disease 
    Cardiac disorders and the nervous system 

- Cardiogenic embolism 
- Syncope 
- Cardiac arrest 
- Complications of cardiac catheterization and surgery 
- Infective endocarditis 

    Disease of aorta 
- Aortitis  
- Aortic aneurysm 
- Coarctation of the aorta 
- Subclavian steal syndrome 
- Complications of aortic surgery 

    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  

    Respiratory diseases  
- Hypoxia 
- Hypercapnia 
- Hypocapnia  
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    Sarcoidosis 
    Hematologic disorders and the nervous system 

- Thalassemia 
- Megaloblastic anemia 
- Leukemias 
- Lymphoma 
- Plasma cell dyscrasia 
- Polycythemia 
- Thrombocytopenia 
- Thrombotic thrombocytopenic purpura 
- Other bleeding disorders 
- Antiphospholipid syndrome  

     
                                             Disorders of liver and gastrointestinal tract 
                                                  Liver diseases 
          Gastrointestinal diseases  
          Whipple’s disease  
                                              Disorders of renal and electrolyte disturbance 
           Renal failure 

        -  Neurological complications of dialysis 
       -  Neurological complications of renal transplantation  

           Electrolyte disturbance 
        -  Sodium 
        -  Potassium 
        -  Calcium 
        -   Magnesium 

                                            Disorders of endocrine 
          Pituitary diseases  

- Pituitary adenoma 
- Cushing’s disease and syndrome 
- Hypopituitarism 
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- Diabetes insipidus 
    Thyroid diseases 

- Hyperthyroidism 
- Hypothyroidism 
- Hashimoto’s thyroiditis 

    Parathyroid diseases  
- Hyperparathyroidism 
- Hypoparathyroidism 

    Adrenal diseases  
- Pheochromocytoma 
- Addison’s disease  

    Diabetes mellitus 
    Hypoglycemia  
                                     Disorders of malignancy, complications and treatment 
    Malignancy 

- Direct invasion  
- Metastasis 
- Paraneoplastic syndrome 

    Radiation effect 
- Central nervous system 
- Peripheral nervous system 

    Others 
                                                           Drug- induced disorders 
                   Iatrogenic disorders 

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 
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  Intracranial aneurysm 
  Arteriovenous malformation  
  Stroke in the young  
  Spinal cord vascular disease  
  Central nervous system vasculitis 
3.4 Infection of the nervous system 
  Bacterial infection 
  Fungal and parasitic infection 
  Viral infection 
  The neurological manifestations of  HIV infection 
  Central nervous system disease caused by chronic viral infection and   
                             unconventional transmissible agents  
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 
  Multiples sclerosis 
  Acute disseminated encephalomyelitis 
3.7 Anoxic and ischemic encephalopathies  
  Post anoxic coma 
  Persistent vegetative state 
  Delayed post anoxic syndrome  
  Brain death  
  Prognosis of anoxic coma after cardiopulmonary arrest  
3.8 Toxic and metabolic encephalopathies 
  Hepatic encephalopathy 
  Uremic encephalopathy 
  Pancreatic encephalopathy 
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  Hypoglycemia 
  Hyperglycemia 
  Disorders of osmolarity 
  Disorders of calcium 
  Disorders of magnesium 
  Drugs intoxication 
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 
    Other nutritional disease associated with alcoholism 
    Miscellaneous deficiency disease  

1. Strachan’s syndrome 
2. Vitamin A 
3. Vitamin D 
4. 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 
    Effects of physical agents on the nervous system 

3.11  Disorders of cerebrospinal fluid circulation and brain edema 
  Hydrocephalus 
  Compensated hydrocephalus 
  Normal-pressure hydrocephalus 
  Benign intracranial hypertension  
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  Cerebral edema 
3.12   Developmental disorders of the nervous system 
3.13   Developmental disabilities 
  Cognitive disabilities 
  Global disturbances of cognition 
  Restricted cognitive disturbances 
  Cerebral palsy 
3.14   Inborn errors of metabolism of the nervous system 
3.15   Neurocutaneous disease  
  Neurofibromatosis 
  Tuberous sclerosis complex  
  Von Hippel- Lindau disease  
  Nevoid basal cell carcinoma syndrome 
  Lentiginosis-deafness-cardiomyopathy syndrome 
  Hypomelanosis of Ito 
  Xeroderma pigmentosum 
  Neuroichthyosis 
  Che’diak-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 
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  Dementia with Lewy bodies 
  Parkinson’s disease dementia 
  Vascular dementia 
          Other dementia syndromes 
3.17   The epilepsies 
3.18   Disorders of sleep 
  Insomnia 
  Excessive sleepiness 

1. Narcoleptic syndrome 
2. Hypersomnolence  

    Sleep apnea 
    Parasomnias 

3.19   Headache and other craniofacial pain 
  Migraine 
  Cluster headache  
  Headache associated with vascular lesion of the head and neck 

1. Stroke 
2. Aneurysm and arteriovenous malformation  
3. Giant cell arteritis 

    Headache caused by pericranial structures  
    Drug abuse headache  
    Trigeminal neuralgia 
    Glossopharyngeal neuralgia 
    Geniculate neuralgia 
    Ramsay Hunt’s syndrome 
    Occipital neuralgia 
    Postherpetic  neuralgia 
    Headache in children  

3.20 The cranial neuropathies 
3.21 Movement disorders 
  Akinetic-rigid syndrome and parkinsonism 
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1. Parkinson’s disease 
2. Postencephalitic parkinsonism 
3. Progressive supranuclear palsy 
4. Striatonigral degeneration and multi-system atrophy 
5. Cortico-basal ganglionic degeneration 
6. Parkinsonism-dementia complex of Guam 
7. 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  
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 
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   Idiopathic degenerative late-onset ataxias 
   Hereditary spastic paraplegias 

3.23   Disorders of bone, joint, ligament and meninges 
3.24   Disorders of the upper syndromes  

   Upper motor neuron syndromes  
1. Hereditary spastic paraplegia ( Strumpell’s spastic paraplegia) 
2. Adrenoleukodystrophy 
3. Primary lateral sclerosis 
4. Lathyrism 
5. Tropical spastic paraparesis 

    Lower motor neuron syndromes 
1. Spinal muscular atrophy 
2. Bulbar palsy 
3. Poliomyelitis and postpoliomyelitis syndrome 
4. Monomeric amyotrophy 

    Upper and lower  motor neuron syndromes  
1. Amyotrophic lateral sclerosis 
2. Madras-pattern motor neuron disorders 

3.25   Disorders of  the nerve roots and plexuses 
   Traumatic radiculopathy 
   Diabetic polyradiculoneuropathy 
   Neoplastic polyradiculopathy 
   Infectious radiculopathy 
   Acquired demyelinating polyradiculoneuropathy 
   Acquired disorders of the dorsal root ganglia 
   Disorders of brachial and lumbosacral plexus  

3.26 Disorders of the peripheral nerves 
   Entrapment neuropathies 
   Hereditary neuropathies 
   Inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathies 
   Peripheral neuropathies associated with monoclonal proteins  
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   Neuropathies associated with systemic disorders  
   Toxic neuropathies 
   Neuropathies associated with infections  

3.27 Disorders of the autonomic nervous system 
3.28 Disorders of the neuromuscular transmission  

   Myasthenia gravis 
   Genetic myasthenic sysdromes 
   Lambert-Eaton myasthenic syndrome 
   Botulism 

3.29 Disorders of the skeletal muscle  
   Inherited myopathies 
   Channelopathies 
   Myopathies associated with systemic disease  
   Inflammatory myopathies 
   Congenital muscle disease  

3.30 Neurological problems of pregnancy  
   Headache 
   Neuropathy 
   Chorea gravidarum 
   Multiple sclerosis 
   Tumors  
   Epilepsy 
   Cerebrovascular disease   

1.11.3 หัตถการการตรวจพเิศษและ/แปลผลการตรวจทางห้องปฏบิัตกิารเพือ่วนิิจฉัย                      
โรคประสาทวทิยา 

 บอกหลกัการและแปลผลทางหอ้งปฏิบติัการต่อไปน้ี 
(1) -   Lumbar puncture 

-   CSF analysis 
(2) -    Electroencephalography (EEG) 

   -    Electromyography (EMG) 
   -    Nerve conduction study (NCS) 
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   -    Evoked potentials (EP) 
(3) -    Skull x-ray series, spine x-ray 

   -    Computerized tomography scan (CT scan) 
   -    Megnetic resonance imaging (MRI) 
   -    Myelography 
   -    Angiography 
   

1.11.4 ความรู้ทางด้านบูรณาการ 

1.11.4.1 Humanism 
การสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่งแพทยแ์ละผูป่้วย 
การดูแลผูป่้วยและ/ญาติในวาระใกลเ้สียชีวิต 
การบอกข่าวร้าย 
ปัจจยัท่ีส่งเสริมความสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่งแพทยแ์ละผูป่้วย 
การบริหารจดัการ difficult patient ได ้
พื้นฐานความเช่ือทางสุขภาพท่ีต่างกนั 
1.11.4.2 Professionalism 
การยดึถือประโยชน์ของผูป่้วยเป็นหลกั 
การรักษามาตรฐานการดูแลรักษาผูป่้วยใหดี้ท่ีสุด 
การเคารพเพื่อนร่วมวิชาชีพ เพื่อนร่วมงาน ผูป่้วย และญาติ 
การปรับตนเองใหเ้ขา้กบัสภาวะหรือเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิดไวก่้อน 
การส่ือสารต่อผูป่้วย ญาติ ผูร่้วมงาน 
การหลีกเล่ียงการรับผลประโยชนส่์วนตวั 
การมีส่วนร่วมในองคก์ร ทางการแพทย ์เช่น ราชวิทยาลยั, แพทยสมาคม, แพทยสภา 
การมีส่วนร่วมในการพฒันาสาธารณสุขของชาติ 
1.11.4.3 จริยธรรมทางการแพทย์ 
จริยธรรมในการวิจยั 
การนบัถือใหเ้กียรติในสิทธิผูป่้วย 
การปฏิบติัในกรณีผูป่้วยไม่เห็นดว้ยและปฏิเสธการรักษา 
การปฏิบติัในกรณีท่ีผูป่้วยตดัสินใจเองไม่ได ้
การปฏิบติัในกรณีท่ีผูป่้วยร้องขอการรักษาท่ีไม่มีประโยชนห์รือมีอนัตราย 
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1.11.4.4 การเรียนรู้ตลอดชีวติ 
การวิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินความน่าเช่ือถือ ของงานวจิยั 
การประยกุตใ์ชค้วามรู้ใหม่ 
การพฒันาความสามารถในการคน้ควา้ความรู้ดว้ยตนเองใหท้นัสมยั 
การถ่ายทอดความรู้แก่แพทย ์บุคลากรทางการแพทย ์นิสิต นกัศึกษา ผูป่้วย และญาติ 
1.11.4.5 กระบวนการทางคลนิิก 
การบนัทึกเวชระเบียนครบถว้นถูกตอ้ง 
ทกัษะการส่ือสารกบั ผูป่้วย ญาติและบุคลากรทางการแพทย ์
การใหค้  าแนะน าผูป่้วยเก่ียวกบัโรค หรือภาวะเวชปฏิบติัเชิงประจกัษ ์(Evidence-based medicine) 
1.11.4.6 การวจิัยทางคลนิิก 
ระเบียบวิธีการวิจยั (Research methodology) 
ความเช่ือถือไดแ้ละจุดอ่อนของการศึกษาแบบต่างๆ 
การวิจยัดา้นเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข การประเมินความคุม้ค่า 
1.11.4.7 เภสัชวทิยาคลนิิก 
นโยบายการใชย้าระดบัชาติ เช่น องคก์ารอาหารและยา บญัชียาหลกัแห่งชาติ 
ขบวนการพิจารณา และติดตามยาและอาหารใหม่ โดยองคก์ารอาหารและยา 
ยาก าพร้า 
1.11.4.8 ความรู้ทางด้านกฎหมาย 
พ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ 
กฎหมายอาญาและแพง่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแพทย ์
พ.ร.บ.การประกอบโรคศิลป์ 
การเปิดเผยขอ้มูล ผูป่้วย 
การขอความยนิยอมจากผูป่้วยในการดูแลรักษาและหตัถการ 
การรายงานโรคติดต่อ 
การเขียนใบสาเหตุ การตาย 
พ.ร.บ.ยาเสพติด 
พ.ร.บ.วตัถุออกฤทธ์ิต่อจิตประสาท 
พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ 
พ.ร.บ.ประกนัสุขภาพแห่งชาติ 
ระเบียบการปฏิบติัของต ารวจหรือผูรั้กษากฎหมาย 
1.11.4.9 การประกนัคุณภาพบริการสุขภาพ 
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กระบวนการ hospital accreditation 
กระบวนการ quality assurance 
บทบาทแพทยใ์นการพฒันาคุณภาพ 
การท างานเป็นทีม 
การประเมินความพอใจของผูป่้วย 
การสร้าง clinical practice guideline 
การใชแ้ละแปลผลเคร่ืองมือพฒันาคุณภาพ เช่น flow chart, control chart 
การท าแผน quality improvement 
การเสริมสร้างและป้องกนัโรค 
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดูแลรักษา 
การส ารวจและป้องกนัโรค 
1.11.4.10 การดูแลผู้ป่วยทีบ้่าน 
การวางแผนการดูแลรักษาท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการของผูป่้วยและครอบครัว ไดแ้ก่ 
การประเมินสภาพแวดลอ้ม ค่าใชจ่้าย เคร่ืองมือ และความพร้อม 
บริการการแพทยท่ี์บา้น เช่น visitor nurses, home health care 
1.11.4.11 การบริหารจัดการทางการแพทย์ 
ระบบประกนัสุขภาพ เช่น ระบบประกนัสุขภาพ, ระบบประกนัสงัคม, ระบบประกนัชีวิต,ขา้ราชการ 
การลงรหสัโรค และรหสัหตัถการ 
การลงสาเหตุการตาย 
การจดักลุ่มโรคและค่าน ้าหนกัสมัพทัธ์ กลุ่มวนิิจฉยัโรคร่วม (DRG) 

1.12 วธีิการฝึกอบรม 

        ระยะเวลาฝึกอบรม 3 ปี   และ 2 ปี ส าหรับการฝึกอบรมอนุสาขา คือ 
 ปีท่ี 1 ผา่นการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นสาขาอายรุศาสตร์ ระยะเวลา 1 ปี 
 ปีท่ี 2  และปีท่ี 3   
                ฝึกอบรมสาขาประสาทวิทยาเป็นเวลา 2 ปี ส าหรับการฝึกอบรมสาขาประสาทวิทยาตอ้งไดรั้บการ  
   ฝึกอบรมในหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี  

1.12.1 ปฏิบติังานทางประสาทวิทยา ดูแลและรับปรึกษาผูป่้วยทางประสาทวิทยาทั้งผูป่้วยในและ
ผูป่้วยนอก 
1.12.2 ปฏิบติังานทางหอ้งปฏิบติัการ ใชเ้วลาฝึกอบรมไม่นอ้ยกวา่ 2 เดือน     

1.12.2.1   EEG ไม่นอ้ยกวา่ 1 เดือน 
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1.12.2.2   Neuro – Electrophysiologic study  ไม่นอ้ยกวา่ 1 เดือน  
1.12.3 วิชาเลือก (elective) 4 เดือน 
  การปฏิบติังานในวิชาเลือกบงัคบัและวิชาเลือกอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  
  1.12.3.1  วิชาเลือกบงัคบั 

- จิตเวชศาสตร์ 1 เดือน 
--  ประสาทพยาธิวิทยา 1 เดือน หรือ 20 ชัว่โมง  

1.12.3.2   วิชาเลือกอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 2 เดือน 
  การฝึกอบรมดงักล่าวขา้งตน้ สถาบนัท่ีฝึกอบรมอาจพิจารณาใหแ้พทยป์ระจ าบา้นไปรับ
การฝึกอบรมในสถาบนัฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้น สาขาประสาทวิทยา ท่ีแพทยสภารับรองไดต้ามความ
เหมาะสม ทั้งในและต่างประเทศ ทั้งน้ีตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยผ์ูค้วบคุมการฝึกอบรม  
  วิชาเลือกบงัคบัอาจเลือกไปในระหวา่งระยะเวลาการอบรมในปีท่ี 2 หรือ 3 ส่วนวิชาเลือก
อ่ืนควรเลือกในช่วงปีท่ี 3   

1.12.4 แพทยป์ระจ าบา้นตอ้งท างานวิจยัไดแ้ก่ systemic review, งานวิจยัแบบ retrospective, 
รายงานผูป่้วยพร้อมกบั review ในเร่ืองนั้น เป็นตน้ อยา่งนอ้ย 1 เร่ือง ในระหวา่งการ
ปฏิบติังาน 3 ปี โดยเป็นผูว้ิจยัหลกัหรือผูนิ้พนธ์หลกั งานวิจยัดงักล่าวตอ้ง ประกอบดว้ย
หวัขอ้หลกั ดงัน้ี 
1) จุดประสงคข์องงานวิจยัหรือวจิยัวารสาร   
2) วิธีการวจิยัหรือวิจยัวารสาร 
3) ผลการวิจยั 
4) การวิจารณ์ผลการวิจยัหรือวิจยัวารสาร  

1.12.5 การร่วมกิจกรรมในการฝึกอบรม 
(1)  ประชุมวิชาการประจ าเดือนและประจ าปี  
(2) ประชุมอภิปรายผูป่้วย 
(3) ประชุมวารสารสโมสร 
(4) การบรรยายพิเศษ 
(5) สอนใหค้ าปรึกษาและค าแนะน าแก่แพทยป์ระจ าบา้น นกัศึกษาแพทยเ์ก่ียวกบัปัญหา

หรือโรคทางประสาทวิทยา     
 
1.13 การประเมินผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

         สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งจดัใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังานของผูเ้ขา้ฝึกอบรม ดงัน้ี 
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1.13.1 การประเมินระหวา่งการฝึกอบรม สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งจดัใหมี้การประเมินผลผู ้
เขา้รับการฝึกอบรมเม่ือส้ินสุดการฝึกอบรมในแต่ละชั้นปี เพื่อสามารถใหข้อ้มูลกบัผู ้
เขา้รับการฝึกอบรมประกอบการพฒันาหรือเพื่อเล่ือนระดบั 

1.13.2 การประเมินเม่ือส้ินสุดการฝึกอบรมเพื่อวฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาประสาทวิทยา 

 
 
การสอบเพือ่วุฒบิตัรฯ 

1.  ผูส้มคัรสอบวฒิุบตัรฯ สาขาประสาทวิทยา  ตอ้งเป็นผูท่ี้ไดรั้บการฝึกอบรมแพทยป์ระจ า
บา้นสาขาประสาทวิทยาครบตามหลกัสูตรของแพทยสภา และสถาบนัท่ีใหก้ารฝึกอบรมจะ
เสนอช่ือใหค้ณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ พิจารณาใหเ้ขา้สอบได ้

2. ปฏิบติังานชดใชทุ้นและปฏิบติังานต่อเน่ืองในสถาบนัเดิมไม่นอ้ยกวา่ 42 เดือน ในสถาบนั
การแพทยแ์ละสาธารณสุขในส่วนภูมิภาคของทางราชการท่ีมีการฝึกอบรมแพทยป์ระจ า
บา้นสาขาประสาทวิทยา โดยมีระยะเวลาปฏิบติังานในสาขาประสาทวิทยาไม่นอ้ยกวา่ 24 
เดือน 

3. ผูส้มคัรสอบจะตอ้งส่งผลงานวจิยัหรือวิจยัวารสารและผา่นการประเมินจาก
คณะอนุกรรมการสอบก่อน 

4. วิธีการสอบประกอบดว้ย 
  - การสอบขอ้เขียน อตันยั MCQ และ MEQ คะแนนรวม 40 คะแนน 
  - การสอบภาคปฎิบติั OSCE, Short case,  Long case คะแนนรวม 50 คะแนน       
  - การสอบปากเปล่า 10  คะแนน      
    โดยประเมินเกณฑผ์า่นจากคะแนนรวมทั้งหมดดว้ยวิธีอิงเกณฑ ์ เกณฑผ์า่นคะแนนรวมกนั
ทุกส่วนไม่นอ้ยกวา่หรือเท่ากบัร้อยละ 60 โดยเกณฑผ์า่นในแต่ละส่วนมากกวา่หรือเท่ากบัร้อย
ละ 50   เม่ือสอบผา่นแต่ละส่วนสามารถใชไ้ดอี้ก 2 ปี นบัจากสอบผา่น ถา้สอบผา่นไม่ครบตาม
ก าหนดใน 2 ปี ตอ้งสอบใหม่ 

 
 
   
 
 



 ฉบบัปรบัปรุงครัง้ที ่3 พ.ศ.2554  

 

 

23 

  การสอบเพือ่หนังสืออนุมัต ิ
1. ผูส้มคัรสอบจะตอ้งเป็นผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามพระราชบญัญติั

วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 และไดท้ างานสาขาประสาทวิทยาไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี  ในสถาบนัท่ีมี
การรับรองจากคณะกรรมการฝึกอบรมและสอบของสมาคมประสาทวิทยาฯ  

2. ในช่วง 5 ปี ตอ้งเขา้รับการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการในสถาบนัฝึกอบรมท่ีราชวิทยาลยัอายรุ
แพทยแ์ห่งประเทศไทย รับรองเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 2 เดือน ใน 1-2 สถาบนั และตอ้งท าหตัถการ
ตามท่ี  คณะกรรมการฝึกอบรมและสอบเห็นสมควร 

3. โรงพยาบาลประจ าท่ีผูส้มคัรสอบปฏิบติังานอยู ่ตอ้งมีศกัยภาพเป็นไปตามเกณฑข์ั้นต ่าของการ
เปิดฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นสาขาประสาทวิทยา 

4. ส่งผลงานวจิยัหรือวิจยัวารสาร 1 เร่ือง เช่นเดียวกบัผูส้อบวฒิุบตัรฯ โดยมีผูบ้งัคบับญัชารับรอง
และผา่นการประเมินจากคณะอนุกรรมการสอบก่อน 

5. การสอบจะใชข้อ้สอบและเกณฑก์ารตดัสิน เช่นเดียวกบัการสอบเพื่อวฒิุบตัรฯ  
6. ส าหรับแพทยท่ี์ไดรั้บวฒิุบตัรสาขาประสาทวิทยาจากต่างประเทศ(ท่ียงัไม่หมดอาย)ุ ท่ี  

แพทยสภารับรอง   จะท าการสอบโดยการสอบสมัภาษณ์อยา่งเดียว 
 

1.14 การประกนัคุณภาพการฝึกอบรม 

   ราชวิทยาลยัอายรุแพทยฯ์ ก าหนดใหส้ถาบนัฝึกอบรมท่ีไดรั้บอนุมติัใหจ้ดัการฝึกอบรม จะตอ้งผา่น
การประเมินความพร้อมในการเป็นสถาบนัฝึกอบรม และสถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งจดัใหมี้การประกนัคุณภาพ
การฝึกอบรมอยา่งต่อเน่ือง ดงัน้ี 

1.14.1 การประกนัคุณภาพการฝึกอบรมภายใน สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งจดัใหมี้ระบบและ
กลไกการ ประกนั คุณภาพการฝึกอบรมภายใน 

1.14.2 การประกนัคุณภาพการฝึกอบรมภายนอก สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งไดรั้บการ
ประเมินคุณภาพจาก  คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาประสาทวิทยา
ตามขอ้ก าหนด 

 
1.15 การทบทวน/พฒันาหลกัสูตรฝึกอบรม 

ราชวิทยาลยัอายรุแพทยฯ์ จะไดท้ าการทบทวน/พฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมเป็นระยะๆ หรืออยา่งนอ้ย
ทุก 5 ปี 
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2. เกณฑ์มาตรฐานสถาบนัฝึกอบรม สาขาประสาทวทิยา 
ราชวิทยาลยัอายรุแพทยแ์ห่งประเทศไทย ก าหนดใหส้ถาบนัฝึกอบรม หลกัสูตรการฝึกอบรมแพทย์
ประจ าบา้น เพื่อวฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาประสาท
วิทยาจะตอ้งมีคุณสมบติัตามเกณฑท์ัว่ไปและเกณฑเ์ฉพาะและตอ้งระบุสถานภาพของสถาบนั
ฝึกอบรม 
2.1 เกณฑ์ทัว่ไปส าหรับสถาบันฝึกอบรม 
(1) คุณสมบตัทิัว่ไป 

(ก) ไดรั้บการรับรองคุณภาพ หรือก าลงัด าเนินการพฒันาเพื่อการรับรองคุณภาพ  
(ข) มีบรรยากาศทางวิชาการในลกัษณะสังคมนกัวิชาการ เพื่อเสริมสร้างคุณสมบติัในการ

ใฝ่รู้ใหแ้ก่ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม 
(ค) มีระบบการบริหารจดัการท่ีดี มีสถานท่ี เคร่ืองมืออุปกรณ์ และจ านวนผูป่้วยทั้งประเภท

ผูป่้วยในและผูป่้วยนอกพอเหมาะแก่การฝึกอบรม  และผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมไดมี้ส่วน
ด าเนินการดูแลรักษาและใหบ้ริการกบัผูป่้วยโดยตรง 

(ง) มีหน่วยงานเทียบเท่าภาควิชาในคณะแพทยศาสตร์ / วิทยาลยัแพทยศาสตร์ หรือแผนกใน
โรงพยาบาล เป็นผูรั้บผดิชอบด าเนินการ โดยผูบ้ริหารของคณะแพทยศาสตร์ / วิทยาลยั
แพทยศาสตร์ / โรงพยาบาลท่ีรับผดิชอบด าเนินการตอ้งไม่มีผลประโยชนส่์วนตวัท่ีอาจ
ขดัขวางการบริหารงานและการพฒันางานการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้น 

(จ) มีปณิธานและพนัธกิจระบุไวช้ดัเจนวา่มุ่งผลิตแพทยป์ระจ าบา้นท่ีมีความรู้
ความสามารถและคุณสมบติัสอดคลอ้งกบัหลกัสูตร และมีความสามารถในการเป็น
นกัวิชาการและท่ีจะศึกษาต่อเน่ืองได ้  และมีวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรท่ีสอดคลอ้งกบั
พนัธกิจ 

(ฉ) มีระบบบริหารงานท่ีชดัเจนเพือ่สนบัสนุนการจดัการฝึกอบรมใหบ้รรลุตามปณิธาน 
ไดแ้ก่ การบริหารงานทัว่ไป การบริหารการศึกษา เป็นตน้ ระบบบริหารงานดงักล่าวให้
ท าเป็นระเบียบของคณะแพทยศาสตร์ / วิทยาลยัแพทยศาสตร์ / โรงพยาบาล และ
ประกาศใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทราบทัว่กนั 

(ช) มีแพทยผ์ูท้รงคุณวฒิุจ านวนเพียงพอรับผดิชอบในสาขาท่ีฝึกอบรมและในสาขาท่ี
เก่ียวขอ้ง  และมีความมุ่งมัน่ ความเตม็ใจในการเป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรฝึกอบรม 

(ซ) ในระยะเร่ิมแรก (ประมาณ 5 ปี) คณะแพทยศาสตร์ / วิทยาลยัแพทยศาสตร์ / 
โรงพยาบาลท่ีขอเปิดด าเนินการฝึกอบรม อาจพิจารณาท าความตกลงกบัคณะ
แพทยศาสตร์ / วิทยาลยัแพทยศาสตร์ / โรงพยาบาลท่ีมีประสบการณ์ด าเนินการเปิด
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หลกัสูตรฝึกอบรมมาแลว้ไม่ต ่ากวา่ 10 ปี ใหช่้วยท าหนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษา / ช่วยเหลือ 
หรือเป็นสถาบนัสมทบ / สถาบนัร่วมในการด าเนินการฝึกอบรม 

(ฌ) ก่อนเปิดด าเนินการฝึกอบรม คณะแพทยศาสตร์ / วิทยาลยัแพทยศาสตร์ / โรงพยาบาล 
จะตอ้งด าเนินการใหแ้พทยสภารับรองหลกัสูตรของสถาบนัฝึกอบรมเพื่อใหผู้ส้ าเร็จ
การฝึกอบรมมีสิทธ์ิเขา้สอบเพื่อวฒิุบตัรฯ และจะตอ้งมีความพร้อมในการจดัการ
ฝึกอบรมและทรัพยากรต่างๆ โดยเฉพาะอาจารย ์ ส่ือการศึกษาและอุปกรณ์การ
ฝึกอบรม ครบถว้นตามเกณฑท่ี์ก าหนด ทั้งน้ีจะตอ้งมีแผนด าเนินงานระยะ 5 ปีท่ีมีความ
ชดัเจนและเป็นไปได ้ โดยแผนปฏิบติัการจะตอ้งแสดงใหเ้ห็นวา่มีความพร้อมดงักล่าว
ก่อนเร่ิมการฝึกอบรมแต่ละชั้นปีอยา่งนอ้ย 1 ปีการศึกษา  

(ญ) ในกรณีท่ีเป็นสถาบนัฝึกอบรมภาคเอกชน นอกจากจะตอ้งมีคุณสมบติัตามขอ้ (ก) ถึง 
(ฌ) แลว้ จะตอ้งไม่แสวงหาก าไรจากการฝึกอบรม โดยใหจ้ดัตั้งมูลนิธิหรือกองทุนท่ีมี
ทุนส ารองเพียงพอในการด าเนินการระยะยาว และใหมี้ผูแ้ทนราชวิทยาลยัอายรุแพทย์
แห่งประเทศไทยท่ีรับผดิชอบดูแลการฝึกอบรม เป็นกรรมการของมูลนิธิหรือกองทุน
โดยต าแหน่ง 

  (2) หน่วยงานกลางพืน้ฐาน  สถาบนัฝึกอบรมนั้นจะตอ้งมีหน่วยงานกลางใหบ้ริการดงัต่อไปน้ี 
(ก) ห้องปฏบิตักิารส าหรับการชันสูตร สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งมีการใหบ้ริการตรวจทาง

หอ้งปฏิบติัการ หรือติดต่อขอรับบริการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการใหค้รอบคลุมการชนัสูตร
ประเภทพื้นฐานและประเภทจ าเพาะท่ีจ าเป็นส าหรับการฝึกอบรม  ซ่ึงหอ้งปฏิบติัการตอ้งมี
พยาธิแพทยห์รือแพทยห์รือบุคลากรอ่ืนท่ีมีความรู้ความช านาญเป็นผูค้วบคุม 

 ห้องปฏบิัติการด้านพยาธิวทิยากายวภิาค สามารถท่ีจะท าการตรวจศพ ตรวจช้ินเน้ือและส่ิง
ส่งตรวจทางเซลลว์ิทยาท่ีไดจ้ากการผา่ตดัหรือการท าหตัถการ สามารถเตรียมสไลดช้ิ์น
เน้ือเยือ่และส่ิงส่งตรวจเพือ่ตรวจดว้ยกลอ้งจุลทรรศนไ์ดเ้อง พยาธิแพทยต์อ้งมีเวลา มี
ความสามารถ และเตม็ใจใหค้  าปรึกษาหารือหรือสอนแพทยป์ระจ าบา้นทุกสาขาได ้ อตัราการ
ตรวจศพซ่ึงเปรียบ เสมือนดชันีช้ีบ่งความสนใจทางวิชาการและความใส่ใจในการคน้หา
สาเหตุ การด าเนินโรค และการประเมินผลการรักษาของแพทยใ์นโรงพยาบาลนั้นจะตอ้งไม่
นอ้ยกวา่ร้อยละ ๑๐ ของจ านวนผูป่้วยท่ีถึงแก่กรรม (ไม่รวมการตรวจศพทางดา้นนิติเวช
ศาสตร์) การตรวจศพ การตรวจช้ินเน้ือ และการตรวจทางเซลลว์ิทยาตอ้งกระท าโดย
ครบถว้นจนสามารถใหก้ารวินิจฉยัขั้นสุดทา้ย และตอ้งมีรายงานการตรวจเกบ็ไวเ้ป็น
หลกัฐานทุกรายในกรณีท่ีอตัราการตรวจศพของสถาบนัฝึกอบรมไม่ถึงเกณฑท่ี์ก าหนด  
สถาบนัจะตอ้งแสดงหลกัฐานท่ีบ่งช้ีถึงความสนใจทางวิชาการและความใส่ใจในการคน้หา
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สาเหตุ การด าเนินโรค และการประเมินผลการรักษาของแพทยใ์นโรงพยาบาล ดว้ยการตรวจ
ทางพยาธิวิทยาหรือการตรวจอ่ืนๆ 

 ห้องปฏบิติัการด้านพยาธิวทิยาคลนิิกหรือเวชศาสตร์ชันสูตร สามารถใหบ้ริการตรวจดา้น
โลหิตวิทยา เคมีคลินิก  จุลทรรศนศาสตร์  จุลชีววิทยา วิทยาภูมิคุม้กนัไดเ้ป็นประจ า รวมทั้ง
จะตอ้งมีการใหบ้ริการทางดา้นธนาคารเลือดท่ีจ าเป็นส าหรับการฝึกอบรม 

(ข) หน่วยรังสีวทิยา สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งมีรังสีแพทยผ์ูท้รงคุณวฒิุ สามารถตรวจทางรังสีท่ี
จ าเป็นส าหรับการฝึกอบรมได ้

(ค) ห้องสมุดทางแพทย์  สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งมีหอ้งสมุดซ่ึงมีต ารามาตรฐานทางการแพทย ์
วารสารการแพทยท่ี์ใชบ่้อย และหนงัสือดรรชนีส าหรับช่วยคน้รายงานท่ีตีพิมพใ์นวารสาร
ส าหรับใหแ้พทยป์ระจ าบา้นใชไ้ดส้ะดวก 

(ง) หน่วยเวชระเบยีนและสถติิ  สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งจดัใหผู้ป่้วยทุกคนมีแฟ้มประจ าตวั ซ่ึง
บนัทึกประวติั ผลการตรวจร่างกาย การสัง่การรักษาท่ีเป็นมาตรฐาน และมีระบบการจดัเกบ็ 
คน้หา และการประมวลสถิติท่ีมีประสิทธิภาพ 

(3) หน่วยงานทางด้านคลนิิกทีเ่กีย่วกบัการดูแลรักษาผู้ป่วยสาขาทีฝึ่กอบรม สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งมี
หน่วยงานทางคลินิกท่ีส าคญั ไดแ้ก่ อายรุศาสตร์ ศลัยศาสตร์ กมุารเวชศาสตร์ สูติศาสตร์-นรีเวช
วิทยา เพือ่ใหก้ารดูแลรักษาผูป่้วยในสาขาท่ีฝึกอบรมหากจ าเป็น  

(4) กจิกรรมวชิาการ  สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งจดัใหมี้กิจกรรมวิชาการสม ่าเสมอ ทั้งในหน่วยงานท่ี
รับผดิชอบในการสาขาท่ีฝึกอบรม เช่น กิจกรรม journal club  หรือกิจกรรมวิชาการระหวา่ง
หน่วยงานหรือระดบัโรงพยาบาล เช่น tissue conference, tumour conference, morbidity mortality 
conference, clinicopathological conference  

นอกจากน้ีสถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งจดัหรืออนุญาตใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมไปเรียน
วิทยาศาสตร์การแพทยพ์ื้นฐานประยกุต ์ หรือวิทยาศาสตร์คลินิกสมัพนัธ์ และควรสนบัสนุนใหผู้เ้ขา้
รับการฝึกอบรมไดร่้วมประชุมวิชาการนอกสถาบนัฝึกอบรมตามโอกาสสมควร 
 

2.2 เกณฑ์เฉพาะส าหรับสถาบันฝึกอบรม 
สถาบนัฝึกอบรมสาขาประสาทวิทยา จะตอ้งไดรั้บการรับรองจากราชวิทยาลยัอายรุแพทยแ์ห่ง

ประเทศไทย โดยมีสถานท่ี เคร่ืองมืออุปกรณ์ จ านวนผูป่้วยและการบริการ ผูด้  าเนินการฝึกอบรมเป็นไปตาม
เกณฑท่ี์คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาประสาทวิทยาก าหนด โดยความเห็นชอบของราช
วิทยาลยัอายรุแพทยแ์ห่งประเทศไทยและแพทยสภา ดงัน้ี 

(1) มีจ านวนและคุณวุฒขิองแพทย์ผู้ให้การฝึกอบรมทีเ่หมาะสม 
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สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งมีแพทยซ่ึ์งไดรั้บวฒิุบตัร/หนงัสืออนุมติัฯ สาขาประสาทวิทยา เป็น
สมาชิกสมาคมประสาทวิทยาและเป็นสมาชิกราชวิทยาลยัอายรุแพทยฯ์อยา่งนอ้ย 2 คน และ
อาจารยผ์ูท้  าหนา้ท่ีหวัหนา้สถาบนัฝึกอบรมหรือประธานการฝึกอบรมจะตอ้งปฏิบติังาน
ทางดา้นประสาทวิทยามาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี 

(2) มีงานบริการประสาทวทิยาทีม่ีคุณภาพและจ านวนเพยีงพอส าหรับการฝึกอบรม 
สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งเขา้ร่วมและมีกิจกรรมประกนัคุณภาพอยา่งใดอยา่งหน่ึง และมีปริมาณ
งานบริการดงัน้ี 

1. ผูป่้วยนอกท่ีไดรั้บการรักษาทางประสาทวิทยาในคลินิกประสาทวิทยาไม่นอ้ยกวา่ 
600 คร้ัง/ปี 

2. ผูป่้วยในท่ีไดรั้บการรักษาทางประสาทวิทยาทั้งในแผนกและนอกแผนกไม่นอ้ยกวา่ 
100 คน/ปี 

3. Neuro-electrophysiologic studies ไม่นอ้ยกวา่ 15 คร้ัง/ปี 
4. EEG  ไม่นอ้ยกวา่ 20 คร้ัง/ปี 

(3) ห้องปฏบิตักิาร/หน่วยงานสนับสนุน สถาบนัฝึกอบรมควรมีหอ้งปฏิบติัการท่ีสามารถใหก้าร
สนบัสนุนและรับรอง การตรวจวินิจฉยั และงานวิจยัได ้

(4) กจิกรรมวชิาการ 
สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งจดัใหมี้กิจกรรมวิชาการสม ่าเสมอ ไดแ้ก่ 
(1) Journal club ไม่นอ้ยกวา่ 1 คร้ัง/เดือน 
(2) การประชุมร่วมระหวา่งสถาบนัฝึกอบรม (inter hospital )/หน่วยงาน (inter department) 

อยา่งนอ้ยเดือนละ 1 คร้ัง/เดือน 
(3) การประชุมวิชาการในลกัษณะอ่ืนๆ เช่น อภิปรายปัญหาผูป่้วย  2 คร้ัง/เดือน 
(4) สนบัสนุนใหแ้พทยผ์ูเ้ขา้ฝึกอบรมไปร่วมประชุมวิชาการนอกสถานท่ีตามโอกาสอนัควร 

สถาบนัฝึกอบรมใดขาดหน่วยงานหรือคุณสมบติัขอ้ใด อาจใชส้ถาบนัสมทบอ่ืนร่วมดว้ยโดยความ
เห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาประสาทวิทยา 

 
2.3 สถานภาพของสถาบนัฝึกอบรม 

สถาบนัฝึกอบรมมีสถานภาพหลายอยา่ง ตามบทบาทหนา้ท่ีในการฝึกอบรม ดงัน้ี 
สถาบนัฝึกอบรมหลกั  ไดแ้ก่ สถาบนัฝึกอบรมท่ีด าเนินการจดัท าหลกัสูตรการฝึกอบรม

แพทยป์ระจ าบา้น และไดรั้บอนุมติัจากแพทยสภาใหเ้ปิดเป็นสถาบนั
ฝึกอบรม โดยจดัใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมไดรั้บประสบการณ์จาก
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สถาบนัฝึกอบรมตลอดหลกัสูตร หรือเป็นเวลาไม่ต ่ากวา่ระยะเวลา 2 
ใน 3 ของหลกัสูตร  

สถาบนัฝึกอบรมสมทบ ไดแ้ก่ สถาบนัฝึกอบรมท่ีไดรั้บอนุมติัจากแพทยสภาใหเ้ป็นสถาบนั
ฝึกอบรมสมทบกบัสถาบนัหลกัเพื่อจดัการฝึกอบรมแพทยป์ระจ า
บา้นในส่วนท่ีสถาบนัหลกัไม่สามารถจดัประสบการณ์ได ้ โดย
กิจกรรมดงักล่าวเม่ือรวมกนัแลว้ตอ้งมีระยะเวลารวมกนัไม่ต ่ากวา่ 3 
เดือน และไม่เกิน 1 ใน 3 ของระยะเวลาของหลกัสูตร 
  

สถาบนัร่วมฝึกอบรม  ไดแ้ก่ สถาบนัฝึกอบรมตั้งแต่ 2 แห่งข้ึนไปท่ีด าเนินการจดัท า
หลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นและไดรั้บอนุมติัจากแพทย
สภาใหเ้ปิดเป็นสถาบนัฝึกอบรมร่วมกนั โดยจดัใหผู้เ้ขา้รับการ
ฝึกอบรมไดรั้บประสบการณ์จากทุกสถาบนั โดยแต่ละแห่งมีเวลาไม่
ต ่ากวา่ 1 ใน 3 ของระยะเวลาของหลกัสูตร  
  

สถาบนัฝึกอบรมกจิกรรมเลอืก ไดแ้ก่ สถาบนัฝึกอบรมท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากราชวิทยาลยั
อายรุแพทยแ์ห่งประเทศไทยโดยการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบฯสาขานั้นใหเ้ป็นสถาบนัฝึกอบรมท่ีจดั
ประสบการณ์เพิ่มเติมใหก้บัผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมท่ีสนใจไดใ้น
ลกัษณะของกิจกรรมเลือก (Elective) โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน 

หลกัสูตรอาจจดัใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมไดรั้บประสบการณ์
เพิ่มเติมจากสถาบนัฝึกอบรมกิจกรรมเลือกไดโ้ดยจะตอ้งมีระยะเวลา
รวมกนัตลอดหลกัสูตรไม่เกินระยะเวลาท่ีราชวิทยาลยัอายรุแพทย์
แห่งประเทศไทยก าหนด 

 
3. การขออนุมัตเิป็นสถาบนัฝึกอบรม 

คณะแพทยศาสตร์ / วิทยาลยัแพทยศาสตร์ / โรงพยาบาลใดท่ีมีความประสงคจ์ะเปิดเป็น
สถาบนัฝึกอบรมในสาขาท่ีมีเกณฑห์ลกัสูตรการฝึกอบรมท่ีไดรั้บการอนุมติัจากแพทยสภาแลว้ ถา้
เป็นการจดัการฝึกอบรมท่ีมีหรือไม่มีสถาบนัฝึกอบรมสมทบ ใหส้ถาบนัฝึกอบรมหลกัเป็น
ผูด้  าเนินการจดัท าขอ้มูล หากเป็นการจดัการฝึกอบรมในลกัษณะท่ีมีสถาบนัร่วมฝึกอบรมใหทุ้ก
สถาบนัฝึกอบรมร่วมรับผดิชอบเป็นผูด้  าเนินการจดัท าขอ้มูล ตามเกณฑห์ลกัสูตรการฝึกอบรมท่ี
ไดรั้บอนุมติันั้น เสนอแพทยสภาเพื่อส่งใหร้าชวิทยาลยัอายรุแพทยแ์ห่งประเทศไทยท่ีแพทยสภา
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มอบหมายใหเ้ป็นผูรั้บผดิชอบดูแลการฝึกอบรม ประสานงานกบัคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ
ฯ ตรวจรับรองการเปิดเป็นสถาบนัฝึกอบรมและก าหนดศกัยภาพของสถาบนัฝึกอบรมหลกัและ
สถาบนัสมทบ (ถา้มี) หรือสถาบนัร่วมฝึกอบรม ตามเกณฑห์ลกัสูตรและจ านวนความตอ้งการของ
แพทยเ์ฉพาะทางสาขานั้น แลว้ใหน้ าเสนอราชวิทยาลยัอายรุแพทยแ์ห่งประเทศไทยท่ีแพทยสภา
มอบหมายใหดู้แลการฝึกอบรมพิจารณาเสนอใหแ้พทยสภาอนุมติัต่อไป 

 
4. การตดิตามก ากบัดูแลสถาบนัฝึกอบรม 

ราชวิทยาลยัอายรุแพทยแ์ห่งประเทศไทยซ่ึงแพทยสภามอบหมายใหเ้ป็นผูรั้บผดิชอบดูแลการ
ฝึกอบรม จะตอ้งจดัใหมี้การติดตามก ากบัดูแลสถาบนัฝึกอบรมหลกั สถาบันฝึกอบรมสมทบ สถาบนั
ร่วมฝึกอบรม ท่ีไดรั้บอนุมติัใหเ้ปิดการฝึกอบรมเป็นระยะๆ โดยการมอบหมายใหค้ณะอนุกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบฯ เป็นผูด้  าเนินการตามแนวทางท่ีแพทยสภาก าหนด  และเสนอรายงานผา่นราช
วิทยาลยัอายรุแพทยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อเสนอใหแ้พทยสภารับทราบเป็นระยะๆ 

หากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ พบวา่สถาบนัฝึกอบรมหลกัหรือสถาบนัร่วม
ฝึกอบรมใดไม่มีผูส้มคัรเขา้รับการฝึกอบรมในหลกัสูตรใดติดต่อกนัเกนิ 5 ปี ให ้ “พกั” การประกาศ
รับสมคัรแพทยป์ระจ าบา้นส าหรับหลกัสูตรนั้นของสถาบนัฝึกอบรมหลกัหรือสถาบนัร่วมฝึกอบรม
นั้นไวก่้อน จนกวา่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ จะไดป้ระเมินสถาบนัฝึกอบรมนั้นวา่ยงัมี
ความพร้อมในการฝึกอบรมตามเกณฑท่ี์ก าหนด 

หากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ พบวา่สถาบนัฝึกอบรมหลกัหรือสถาบนัร่วม
ฝึกอบรมใดไม่มีผูส้มคัรเขา้รับการฝึกอบรมในหลกัสูตรใดติดต่อกนัเกนิ 10 ปี ให ้ “ยกเลกิ” การเป็น
สถาบนัฝึกอบรมของสถาบนัฝึกอบรมหลกัหรือของสถาบนัร่วมฝึกอบรมกลุ่มนั้น และใหท้ าเร่ืองแจง้
ราชวิทยาลยัอายรุแพทยแ์ห่งประเทศไทยเสนอแพทยสภาเพื่ออนุมติั หากสถาบนัฝึกอบรมมีความ
ประสงคจ์ะขอเป็นสถาบนัฝึกอบรมอีก ใหด้ าเนินการตามขอ้ 3  
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รายนาม คณะอนุกรรมการปรับปรุงหลกัสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน 
สาขาประสาทวทิยา 
   

1. นายแพทย์สมศกัดิ ์ ลพัธิกลุธรรม    ประธาน 
2. นายแพทย์สมชาย  โตวณะบตุร    อนกุรรมการ  

3. แพทย์หญิงนาราพร  ประยรูววิฒัน์    อนกุรรมการ 
4. นายแพทย์ไพโรจน์  บญุคงช่ืน  อนกุรรมการ 
5. แพทย์หญิงทศันีย์  ตนัตฤิทธิศกัดิ ์  อนกุรรมการและเลขานกุาร 
6. แพทย์หญิงนิจศรี  ชาญณรงค์  อนกุรรมการ 
7. นายแพทย์สทุธิพนัธ์  จิตพิมลมาศ  อนกุรรมการ 
8. นายแพทย์สพุจน์    ตลุยาเดชานนท์  อนกุรรมการ 
9. นายแพทย์สามารถ นิธินนัทน์  อนกุรรมการ 
10. นายแพทย์ก้องเกียรติ  กณูฑ์กนัทรากร อนกุรรมการ 
11. นายแพทย์รุ่งโรจน์  พิทยศริิ   อนกุรรมการ 
12. นายแพทย์สมบตั ิมุ่งทวีพงษา  อนกุรรมการ 
13. แพทย์หญิงวรพรรณ เสนาณรงค์  อนกุรรมการ 
14. นายแพทย์โยธิน  ชินวลญัช์   อนกุรรมการ 
15. แพทย์หญิงนนัทพร  ตียพนัธ์  อนกุรรมการ 
16. นายแพทย์สมศกัดิ ์ เทียมเก่า  อนกุรรมการ 
17. แพทย์หญิงสวุรรณา  เศรษฐวชัราวนิช อนกุรรมการ 
18. แพทย์หญิงเพชรรัตน์  ดสุิตานนท์  อนกุรรมการ 
19. นายแพทย์กมัมนัต์  พนัธุมจินดา  อนกุรรมการ 
20. นายแพทย์นิพนธ์  พวงวรินทร์  อนกุรรมการ 
21. แพทย์หญิงศิวาพร จนัทร์กระจ่าง  อนกุรรมการ 
22. แพทย์หญิงรวิพรรณ วิฑรูพณิชย์  อนกุรรมการ 
23. แพทย์หญิงจิตถนอม สวุรรณเตมีย์  อนกุรรมการ  

  
 
 
 


