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1. ช่ือหลกัสตูร 

(ภาษาไทย)  หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นเพื่อวุฒบิตัรแสดงความรูค้วามช านาญ 
   ในการประกอบวชิาชพีเวชกรรม สาขาประสาทวทิยา 
 (ภาษาองักฤษ)  Residency Training in Neurology 
 

2. ช่ือวฒิุบตัร 
 ชือ่เตม็ 
 (ภาษาไทย)  วุฒบิตัรแสดงความรูค้วามช านาญ ในการประกอบวชิาชพีเวชกรรม 
   สาขาประสาทวทิยา 
 (ภาษาองักฤษ)  Diploma of the Thai Board of Neurology 
 
 ชือ่ย่อ 
 (ภาษาไทย)  วว. สาขาประสาทวทิยา 
 (ภาษาองักฤษ)  Dip., Thai Board of Neurology 
 
 ค ำแสดงวฒิุกำรฝึกอบรมท้ำยชือ่ 
 (ภาษาไทย)  วว. สาขาประสาทวทิยา 
 (ภาษาองักฤษ)  Diplomate, Thai Board of Neurology 
   หรอื Dip., Thai Board of Neurology 
 

3. หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ 
 หน่วยประสาทวทิยา ภาควชิาอายรุศาสตร ์คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

4. พนัธกิจของการฝึกอบรม/หลกัสตูร 
 หน่วยประสาทวทิยา ภาควชิาอายรุศาสตร ์คณะแพทยศาสตรม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
มนีโยบายการผลติประสาทแพทยโ์ดยตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความตอ้งการของระบบสุขภาพทาง
สงัคมเพื่อก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดของประเทศ เนื่องจากปัญหาโรคทางระบบประสาทเป็น
ปัญหาทีพ่บบ่อยและเป็นปัญหาทีแ่พทยท์ัว่ไปยงัไมส่ามารถใหก้ารวนิิจฉัยและใหก้ารรกัษาได้
อยา่งถูกตอ้ง มคีวามหลากหลายทัง้ในดา้นความชุก ความรนุแรง และความรบีด่วน ครอบคลุม
วทิยาการแพทยท์ัง้ในดา้นกวา้งและดา้นลกึ มคีวามเกี่ยวขอ้งกบัการแพทยใ์นสาขาต่างๆ 
 ปัจจบุนัมกีารพฒันาองคค์วามรูใ้นเชงิลกึของประสาทวทิยาศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร์



 
 

การแพทยข์องระบบประสาทของโรคและความผดิปกตต่ิางๆของระบบประสาทอยา่งต่อเนื่อง 
รวมทัง้เทคโนโลยใีนดา้นการวนิิจฉัยและบ าบดัรกัษา ในดา้นการบรกิารไดม้กีารเปิดใหบ้รกิาร
การตรวจวนิิจฉัยและหอผูป่้วยโรคของระบบประสาทเพิม่ขึน้ เช่น การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง 
การตรวจคลื่นไฟฟ้ากลา้มเนื้อและเสน้ประสาท การจดัตัง้หอผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมอง เป็นตน้ 
ซึง่การบรกิารเฉพาะทางดงักล่าวจ าเป็นตอ้งอยูใ่นความควบคุมดแูลโดยอายรุแพทยส์าขา
ประสาทวทิยา นอกจากนี้หลายภาวะยงัจ าเป็นตอ้งไดร้บัการวนิิจฉยัและการดแูลจากอายรุ
แพทยส์าขาประสาทวทิยา เช่น การใหย้าสลายลิม่เลอืดในโรคหลอดเลอืดสมองอุดตนัระยะ
เฉียบพลนั การรกัษาผูป่้วยโรคลมชกัทีด่ือ้ต่อการยา ผูป่้วยทีม่อีาการเคลื่อนไหวผดิปกต ิผูป่้วย
โรคความจ าเสื่อม ปัจจบุนัประเทศไทยยงัมปัีญหาขาดแคลนอายรุแพทยส์าขาประสาทวทิยาเป็น
จ านวนมากดงันัน้ จงึมคีวามจ าเป็นทีต่อ้งใหก้ารฝึกอบรมอายรุแพทยส์าขาประสาทวทิยาเพิม่ขึน้
เพื่อใหส้ามารถรองรบัความตอ้งการของประชาชนไดอ้ย่างเพยีงพอ 
 นอกจากความรูท้างประสาทวทิยาแลว้ ประสาทแพทยค์วรมคีวามรูค้วามเขา้ใจในระบบ
สุขภาพของประเทศ การบรหิารจดัการ กระบวนการคุณภาพและความปลอดภยั ตลอดจนความ
รบัผดิชอบ มจีรยิธรรม ทศันคต ิและเจตคตทิีด่ต่ีอผูป่้วย ผูร้ว่มงาน และองคก์ร มคีวามเอือ้อาทร
และใสใจในความปลอดภยั โดยยดึถอืผูป่้วยเป็นศูนยก์ลางบนพืน้ฐานของการดแูลแบบองคร์วม  
ความสามารถดา้นการวจิยัเพื่อสรา้งองคค์วามรู ้ความเป็นมอือาชพี การสื่อสารและปฏสิมัพนัธ์
ควบคู่กนัไปดว้ย  
 อา้งองิจากพนัธกจิของคณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์และปรบัตาม
นโยบายและแผนยุทธศาสตรข์องภาควชิาฯ โดยยดึหลกั  “GREATS” อนัประกอบดว้ย 

- G (Global Mindset) ทนัโลก ทนัสงัคม เท่าทนัการเปลีย่นแปลงของโลกในมติต่ิางๆ 
- R (Responsibility) มสี านึกรบัผดิชอบอย่างยัง่ยนื ต่อตนเอง บุคคลรอบขา้ง สงัคมและ

สิง่แวดลอ้ม 
- E (Eloquence) สามารถสื่อสารอย่างสรา้งสรรค ์และทรงพลงั มทีกัษะสุนทรยีสนทนา 
- A (Aesthetic Appreciation) ซาบซึง้ในความงาม คุณค่าของศลิปะ ดนตร ีและ

สถาปัตยกรรม 
- T (Team Leader) ท างานร่วมกบัผูอ้ื่น เช่น สหสาขาวชิาชพีได ้ทัง้ในบทบาทผูน้ าและ

บทบาททมี 
- S (Spirit of Thammasat) มจีติวญิญาณความเป็นธรรมศาสตร ์ความเชื่อมัน่ในระบอบ

ประชาธปิไตย สทิธเิสรภีาพ ยอมรบัในความเหน็ทีแ่ตกต่างและต่อสูเ้พื่อความเป็นธรรม
  

 วตัถุประสงคห์ลกัของการฝึกอบรมเพื่อใหแ้พทยท์ีจ่บจากการฝึกอบรมเป็นผูม้คีวามรู้
ความช านาญในสาขาและอนุสาขาประสาทวทิยาแลว้จะตอ้งมคีวามรู ้ความสามารถทางโรค
ระบบประสาทดงัต่อไปนี้ 



1. ด าเนินการตามขัน้ตอนเพื่อการวนิิจฉยัไดอ้ย่างด ีรวมทัง้ทกัษะในการท าหตัถการเพื่อ
การวนิิจฉยัและรกัษาอย่างถูกตอ้ง 

2. ใหก้ารรกัษาและป้องกนัไดอ้ยา่งเหมาะสมและไดม้าตรฐาน 
3. มคีวามรูท้างประสาทวทิยาศาสตร ์(neuroscience) สามารถอธบิายปัญหาและโรคทาง

ระบบประสาทดว้ยความรูท้างประสาทวทิยาศาสตร์ 
4. สอน ใหค้ าปรกึษาและแนะน าเกีย่วกบัปัญหา รวมทัง้การป้องกนัโรคแก่แพทย ์นกัศกึษา 

แพทย ์บุคลากรสาธารณสุขและประชาชนไดเ้ป็นอย่างด ี
5. สามารถด าเนินการวจิยัและน าเสนอผลงานทางวชิาการอยา่งถูกตอ้งตามหลกั

วทิยาศาสตรไ์ดด้ว้ยตนเอง 
6. ประสานงานกบัผูป้ฏบิตังิานในสาขาอื่นๆทางดา้นวชิาการไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
7. มทีกัษะในการคน้ควา้หาความรูแ้ละวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยตนเองอยา่งมวีจิารณญาณ 
8. คุณธรรม จรยิธรรม ความรบัผดิชอบและเจตคตทิีด่ต่ีอผูป่้วย ญาตผิูป่้วย ผูร้ว่มงาน 

เพื่อนรว่มวชิาชพีและชุมชน 
 

5. ผลลพัธข์องการฝึกอบรม/หลกัสตูร  
แพทยท์ีจ่บการฝึกอบรมตอ้งสามารถปฏบิตังิานไดด้ว้ยตนเองตามสมรรถนะหลกัทัง้ 6 ดา้น ดงันี้ 
5.1. การดแูลรกัษาผูป่้วย (patient care) 

5.1.1. มทีกัษะในการซกัประวตั ิตรวจร่างกาย การส่งตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร และการ
รวบรวมขอ้มลูส าหรบัน ามาคดิวเิคราะหอ์ย่างเป็นเหตุเป็นผลเพื่อน าไปสู่การตดัสนิใจให้
การดแูลรกัษาผูป่้วยอย่างเหมาะสมรวมทัง้การท าหตัถการทีจ่ าเป็น 
5.1.2. ใหก้ารวนิิจฉยัและรกัษาภาวะผดิปกตทิางประสาทวทิยาทีพ่บโดยทัว่ไปใน
ประเทศไทยไดอ้ย่างถูกตอ้งและเหมาะสม 

 5.1.3. บนัทกึรายงานผูป่้วยไดอ้ยา่งสมบรูณ์และสม ่าเสมอ 
 5.1.4. มคีวามรูใ้นการป้องกนัโรคและสรา้งเสรมิสขุภาพ 
5.2. ความรู้ ความเช่ียวชาญและความสามารถในการน าความรู้ไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วย 
(Medical knowledge and skills) 
 5.2.1. เขา้ใจวทิยาศาสตรก์ารแพทยพ์ืน้ฐานของร่างกายและระบบประสาท 
 5.2.1. มคีวามรูค้วามสามารถในวชิาชพี และความเชีย่วชาญในสาขาประสาทวทิยา 
5.3. การเรียนรู้จากการปฏิบติั (Practice based learning) 
 5.3.1. ด าเนินการวจิยัทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขได้ 
 5.3.2 การใชย้าและทรพัยากรอยา่งสมเหตุผล 
 5.3.3 เรยีนรูแ้ละเพิม่ประสบการณ์ไดด้ว้ยตนเองจากการปฏบิตัิ 
5.4. ทกัษะปฏิสมัพนัธแ์ละการส่ือสาร (Interpersonal and communication skills) 
 5.4.1. น าเสนอขอ้มล ูผูป่้วย และอภปิรายปัญหาอย่างมปีระสทิธภิาพ 



 
 

 5.4.2. ถ่ายทอดความรูแ้ละทกัษะใหแ้พทย ์นกัศกึษาแพทยแ์ละบุคลากรทางการแพทย ์
5.4.3. สื่อสารใหข้อ้มลูแก่ผูป่้วยและญาตไิดอ้ย่างถูกตอ้งและมปีระสทิธภิาพบนพืน้ฐาน
ของความเมตตา เคารพในการตดัสนิใจและศกัดิศ์รขีองความเป็นมนุษย ์

 5.4.4. มมีนุษยสมัพนัธท์ีด่ ีท างานกบั ผูร้่วมงานทุกระดบัอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 5.4.5. เป็นทีป่รกึษาและใหค้ าแนะน าแก่แพทยแ์ละบุคลากรอื่น 
5.5. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 

5.5.1. มคีุณธรรม จรยิธรรมและเจตคตทิี่ีดต่ีอผูป่้วย ญาต ิผูร้ว่มงาน เพื่อนรว่มวชิาชพี
และชุมชน 
5.5.2. มคีวามสนใจใฝ่รูแ้ละสามารถพฒันาไปสู่ความเป็นผูเ้รยีนรูต่้อเนื่องตลอดชวีติ  

 5.5.3. มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
 5.5.4. ค านึงถงึผลประโยชน์ส่วนรวม 
5.6. การปฏิบติังานให้เข้ากบัระบบ (System-based practice) 
 5.6.1. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ 
 5.6.2. มคีวามรูแ้ละมสี่วนรว่มในระบบพฒันาคุณภาพการดแูลรกัษาผูป่้วย 
 5.6.3. มคีวามรูค้วามเขา้ใจในเรื่องความปลอดภยัของผูป่้วย 
 5.6.4. มคีวามรูค้วามเขา้ใจในเรือ่งสทิธผิูป่้วย 
 5.6.5. มคีวามรูค้วามเขา้ใจในเรื่องการใชท้รพัยากรสุขภาพอยา่งเหมาะสม สามารถ

ปรบัเปลีย่นการดแูลรกัษาผูป่้วยใหเ้ขา้กบับรบิทของการบรกิาร สาธารณสุขไดต้าม
มาตรฐานวชิาชพี 

 
6. แผนการฝึกอบรม/หลกัสูตร 

มคีณะกรรมการการศกึษาหลงัปรญิญา ดแูลก ากบั ประเมนิแผนการฝึกอบรม/หลกัสตูรให ้
ด าเนินไปตามเป้าประสงคท์ีว่างไว ้
6.1. วิธีการให้การฝึกอบรม 
6.1.1. สมรรถนะการดแูลรกัษาผู้ป่วย (Patient care) 
การดแูลผูป่้วยใน 
 - แพทยป์ระจ าบา้นปีที ่1 ปฏบิตังิานรบัผดิชอบผูป่้วยทางอายุรศาสตรท์ัง้ผูป่้วยในและ
ผูป่้วยนอก รวมทัง้หอ้งฉุกเฉินและหอผูป่้วยวกิฤตใินความควบคุมของอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม 
 - แพทยป์ระจ าบา้นปีที ่2, 3 ปฏบิตังิานเป็นแพทยป์ระจ าบา้นและแพทยป์ระจ าบา้นหวั 
หน้าหอผูป่้วย (ward chief) ในหอผูป่้วยดา้นประสาทวทิยา 
 - แพทยป์ระจ าบา้นปีที ่2,3 ปฏบิตังิานเป็นทีป่รกึษาผูป่้วยนอกแผนกทางดา้นประสาท
วทิยาทัง้ผูป่้วยในและผูป่้วยนอกรวมทัง้หอ้งฉุกเฉินและหอผูป่้วยวกิฤต ิ
 - แพทยป์ระจ าบา้นทุกชัน้ปี บนัทกึขอ้มลูในเวชระเบยีนผูป่้วยไดอ้ยา่งถูกตอ้งสมบรูณ์ 
การดแูลผูป่้วยนอก 



 - แพทยป์ระจ าบา้นทุกชัน้ปี ปฏบิตังิานดแูลผูป่้วยนอกอยา่งต่อเนื่องอยา่งน้อยสปัดาห์
ละ 1 ครัง้ ครัง้ ละ 2-3 ชัว่โมง 
 - แพทยป์ระจ าบา้นทุกชัน้ปี บนัทกึขอ้มลูในเวชระเบยีนผูป่้วยไดอ้ยา่งถูกตอ้งสมบรูณ์ 
6.1.2 ความรู้ ความเช่ียวชาญ และความสามารถในการไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วยและ
สงัคม (Medical knowledge and skills) 
 -แพทยป์ระจ าบา้นปีที ่1 เรยีนรูว้ทิยาศาสตรก์ารแพทยพ์ืน้ฐานประยกุต ์(correlated 
basic medical science) 
 - แพทยป์ระจ าบา้นปีที ่2,3 เรยีนรูว้ทิยาศาสตรก์ารแพทยพ์ื้นฐานประยกุตด์า้นประสาท
วทิยาศาสตรแ์ละพยาธวิทิยาของโรคระบบประสาท 
 - แพทยป์ระจ าบา้นปีที ่2,3 ปฏบิตังิานในสาขาวชิาประสาทวทิยา 
 - แพทยป์ระจ าบา้นปีที ่2,3 เขา้รว่มในกจิกรรมทางวชิาการ เช่น การสอนขา้งเตยีง การ
ประชุมวชิาการและวารสารสโมสร เป็นตน้ 
 - แพทยป์ระจ าบา้นปีที ่2,3 ไดร้บัการฝึกอบรมเกีย่วกบัหตัถการ การตรวจทาง
หอ้งปฏบิตักิารและการตรวจพเิศษต่างๆ ทีใ่ชใ้นสาขาประสาทวทิยา 
6.1.3 การเรียนรู้จากการปฏิบติั (Practice-based learning) 
 - แพทยป์ระจ าบา้นทุกชัน้ปี มปีระสบการณ์การเรยีนรูใ้นการดแูลผูป่้วยแบบองคร์วม 
และสหวชิาชพี 
 - แพทยป์ระจ าบา้นทุกชัน้ปี ปฏบิตังิานสอนนกัศกึษาแพทย ์แพทยเ์พิม่พนูทกัษะ และ
แพทยป์ระจ าบา้นรุ่นน้อง 
 - แพทยป์ระจ าบา้นทุกชัน้ปี ตอ้งท างานวจิยั ไดแ้ก่ งานวจิยัแบบ retrospective หรอื 
prospective หรอื cross sectional study โดยเป็นผูว้จิยัหลกั 
 - แพทยป์ระจ าบา้นทุกชัน้ปี บนัทกึขอ้มลูในเวชระเบยีนผูป่้วยไดอ้ยา่งถูกตอ้งสมบรูณ์ 
 - แพทยป์ระจ าบา้นปีที ่2,3 ใหก้ารประเมนิและวางแผนการรกัษาแก่ผูป่้วยต่างแผนกได้
ทัง้ผูป่้วยนอกและผูป่้วยใน  
 - แพทยป์ระจ าบา้นทุกชัน้ปี รกัษาผูป่้วยบนหลกัการของการใชย้าและทรพัยากรอยา่ง
สมเหตุผล 
6.1.4 ทกัษะปฏิสมัพนัธ์ และการส่ือสาร (Interpersonal and Communication Skills) 
 - แพทยป์ระจ าบา้นทุกชัน้ปี เรยีนรูเ้กีย่วกบัทกัษะปฏสิมัพนัธ ์และการสื่อสารกบัผูป่้วย
และญาต ิ
 - แพทยป์ระจ าบา้นทุกชัน้ปี ใหค้ าแนะน าทีถู่กตอ้งเหมาะสมแก่ผูป่้วยและญาต ิ
 - แพทยป์ระจ าบา้นทุกชัน้ปี มทีกัษะปฏสิมัพนัธแ์ละการสื่อสารทีด่กีบัผูร้ว่มงาน 
 - แพทยป์ระจ าบา้นทุกชัน้ปี ปฏบิตังิานสอนนกัศกึษาแพทย ์แพทยเ์พิม่พนูทกัษะและ
แพทยป์ระจ าบา้นรุ่นน้อง 
 - แพทยป์ระจ าบา้นทุกชัน้ปี น าเสนอขอ้มลูผูป่้วยและอภปิรายปัญหาในกจิกรรมวชิาการ 



 
 

6.1.5 ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 
 - แพทยป์ระจ าบา้นทุกชัน้ปี เขา้รว่มกจิกรรมการใหค้วามรูท้างดา้นบรูณาการทาง
การแพทย ์
 - แพทยป์ระจ าบา้นทุกชัน้ปี มกีารพฒันาใหม้เีจตคตทิีด่รีะหว่างการปฏบิตังิานดแูล
ผูป่้วย 
 - แพทยป์ระจ าบา้นทุกชัน้ปีตอ้งท างานวจิยั ไดแ้ก่ งานวจิยัแบบ retrospective หรอื 
prospective หรอื cross sectional study โดยเป็นผูว้จิยัหลกั 
 - แพทยป์ระจ าบา้นทุกชัน้ปี เรยีนรูเ้พื่อใหม้กีารพฒันาวชิาชพีอย่างต่อเนื่อง 
6.1.6 การปฏิบติังานให้เข้ากบัระบบ (System-based Practice) 
 - แพทยป์ระจ าบา้นทุกชัน้ปี มปีระสบการณ์การเรยีนรูเ้กี่ยวกบัระบบคุณภาพของ
โรงพยาบาล ระบบความปลอดภยัของผูป่้วย รวมทัง้สทิธผิูป่้วย 
 - แพทยป์ระจ าบา้นทุกชัน้ปี มปีระสบการณ์การเรยีนรูเ้กี่ยวกบัประสทิธภิาพและ
ประสทิธผิลของการดแูลรกัษา หลกัการบรหิารจดัการระบบสขุภาพและระบบยาของประเทศ 
 
การจดัการฝึกอบรม 
ระยะเวลาฝึกอบรม 3 ปี ส าหรบัการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นและ 2 ปี ส าหรบัการฝึกอบรม
แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด คอื 
ปีท่ี 1  
ผ่านการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นสาขาอายุรศาสตร ์ระยะเวลา 1 ปี 
ปีท่ี 2 และปีท่ี 3 
ฝึกอบรมสาขาประสาทวทิยาเป็นเวลา 2 ปี ส าหรบัการฝึกอบรมสาขาประสาทวทิยาตอ้งไดร้บั
การฝึกอบรมในหวัขอ้ดงัต่อไปนี้ 
 1. ปฏบิตังิานทางประสาทวทิยา ดแูลและรบัปรกึษาผูป่้วยทางประสาทวทิยาทัง้ผูป่้วย
ในและผูป่้วยนอก 
 2. ปฏบิตังิานทางหอ้งปฏบิตักิาร ใชเ้วลาฝึกอบรมไมน้่อยกว่า 60 ชัว่โมงต่อปี 
  2.1. EEG ไมน้่อยกว่า 30 ชัว่โมงต่อปี 
  2.2. Neuroelectrophysiologic study ไมน้่อยกว่า 30 ชัว่โมงต่อปี 
 3. วชิาเลอืก (elective) 12 สปัดาห ์
 การปฏบิตังิานในวชิาเลอืกบงัคบัและวชิาเลอืกอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
  3.1 วชิาเลอืกบงัคบั 
  - จติเวชศาสตร ์4 สปัดาห ์
  - ประสาทพยาธวิทิยา ไมต่ ่ากว่า 15 ชัว่โมง 
  3.2 วชิาเลอืกอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 8 สปัดาห ์



 การฝึกอบรมดงักล่าวขา้งต้น สถาบนัทีฝึ่กอบรมอาจพจิารณาใหแ้พทยป์ระจ าบา้นไปรบั
การฝึกอบรมในสถาบนัทีม่กีารฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นสาขาประสาทวทิยา หรอืสาขาวชิาที่ 
เกีย่วขอ้งทีไ่ดร้บัการรบัรองโดยราชวทิยาลยัหรอืแพทยสภาไดต้ามความเหมาะสมทัง้ในและ 
ต่างประเทศ ทัง้นี้ตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากอาจารยผ์ูค้วบคุมการฝึกอบรมวชิาเลอืกบงัคบั
อาจเลอืกไปในระหว่างระยะเวลาการอบรมปีที ่2 หรอื 3 ส่วนวชิาเลอืกอื่นควรเลอืกในช่วงปีที ่3  
 4. แพทยป์ระจ าบา้นตอ้งท างานวจิยั อยา่งน้อย 1 เรือ่ง ในระหว่างการปฏบิตังิาน 3 ปี 
โดยเป็นผูว้จิยัหลกัหรอืผูน้ิพนธห์ลกั งานวจิยัดงักล่าวตอ้ง ประกอบดว้ยหวัขอ้หลกั ดงันี้ 
 - จดุประสงคข์องงานวจิยัหรอืวจิยัวารสาร 
 - วธิกีารวจิยัหรอืวจิยัวารสาร 
 - ผลการวจิยั 
 - การวจิารณ์ผลการวจิยัหรอืวจิยัวารสาร 
 5. การรว่มกจิกรรมในการฝึกอบรม 
  5.1 ประชุมวชิาการประจ าเดอืนและประจ าปี 
  5.2 ประชุมอภปิรายผูป่้วย 
  5.3 ประชุมวารสารสโมสร 
  5.4 การบรรยายพเิศษ 
  5.5 สอนใหค้ าปรกึษาและค าแนะน าแก่แพทยป์ระจ าบา้น นกัศกึษาแพทย ์
  เกีย่วกบัปัญหาหรอืโรคทางประสาทวทิยา 
6.2 เน้ือหาของการฝึกอบรม/หลกัสตูร (ภาคผนวกท่ี 2) 
 เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคด์งักล่าว ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมจะตอ้งมคีวามรูค้วามสามารถใน
เนื้อหาต่อไปนี้ 
1. ความรูพ้ืน้ฐานทางประสาทวทิยาและระบบทีเ่กี่ยวขอ้ง 
2. โรคหรอืภาวะทางประสาทวทิยาทีส่ าคญั 
3. หตัถการและ/หรอืแปลผลการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารเพื่อวนิิจฉยั และรกัษาโรคทางระบบ
ประสาท 
4. การเรยีนรูท้างดา้นบูรณาการ 
6.3 การท างานวิจยั 
 แพทยป์ระจ าบา้นตอ้งท างานวจิยั ไดแ้ก่ งานวจิยัแบบ retrospective, prospective หรอื 
cross-sectional อยา่งน้อย 1 เรือ่ง หรอืท า systematic review หรอื meta-analysis 1 เรือ่ง ใน
ระหว่างการปฏบิตังิาน 3 ปี โดยเป็นผูว้จิยัหลกัหรอืผูน้ิพนธห์ลกั งานวจิยัดงักล่าวตอ้ง
ประกอบดว้ยหวัขอ้หลกัดงันี้ 
 1. วตัถุประสงคข์องการวจิยั 
 2. วธิกีารวจิยั 
 3. ผลการวจิยั 



 
 

 4. การวจิารณ์ผลการวจิยั 
 5. บทคดัยอ่ 
 
ขอบเขตความรบัผิดชอบในเร่ืองงานวิจยั 
 เนื่องจากการมคีวามสามารถในการท าวจิยัดว้ยตนเองเป็นสมรรถนะหนึ่งทีแ่พทยป์ระจ า
บา้นประสาทวทิยาตอ้งบรรลุตามหลกัสตูรฯและการพจิารณาผลผลงานวจิยัฉบบัสมบรูณ์เป็น
องคป์ระกอบหนึ่งของการประเมนิการไดร้บัวุฒบิตัรฯ ดงันัน้สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งรบัผดิชอบ
การเตรยีมความพรอ้มใหก้บัแพทยป์ระจ าบา้นของสถาบนัตนเอง ตัง้แต่การเตรยีมโครงรา่งการ
วจิยั จนสิน้สุดการท างานวจิยัและจดัท ารายงานวจิยัฉบบัสมบูรณ์ เพื่อน าส่งสมาคมประสาท
วทิยาฯ ทัง้นี้สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งรายงานชื่องานวจิยั อาจารยท์ี่ปรกึษา และความคบืหน้า
ของงานวจิยัตามกรอบเวลาทีก่ าหนดไปยงัสมาคมประสาทวทิยาฯ เพื่อใหม้กีารก ากบัดแูลอยา่ง
ทัว่ถงึ 
คณุลกัษณะของงานวิจยั 
 1. เป็นผลงานทีร่เิริม่ใหม ่หรอืเป็นงานวจิยัทีใ่ชแ้นวคดิทีม่กีารศกึษามาก่อนทัง้ในและ
ต่างประเทศแต่น ามาดดัแปลงหรอืท าซ ้าในบรบิทของสถาบนั 
 2. แพทยป์ระจ าบา้นและอาจารยผ์ูด้ าเนินงานวจิยัทุกคน ควรผ่านการอบรมดา้น
จรยิธรรมการวจิยัในคน หรอื good clinical practice (GCP) 
 3. งานวจิยัทุกเรือ่งตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยัของสถาบนั 
 4. งานวจิยัทุกเรือ่งควรด าเนินงานวจิยัภายใตข้อ้กาหนดของ GCP หรอืระเบยีบวจิยัที่
ถูกตอ้งและเหมาะสมกบัค าถามวจิยั 
 5. ควรใชภ้าษาองักฤษในการน าเสนอผลงานวจิยัฉบบัสมบรูณ์โดยเฉพาะในบทคดัยอ่ 
ส่ิงท่ีต้องปฏิบติัส าหรบัการด าเนินการวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ป่วย 
 1. เมือ่ไดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยัแลว้ ตอ้งด าเนินการท าวจิยั
ตามขอ้ตกลงโดยเครง่ครดั 
 2. เมือ่มกีารลงนามในเอกสารชีแ้จงผูป่้วยหรอืผูแ้ทนเพื่อใหย้นิยอมเขา้รว่มวจิยั ตอ้งให้
ส าเนาแก่ผูป่้วยหรอืผูแ้ทนเกบ็ไว ้1ชุด 
 3. ใหท้ าการระบุในเวชระเบยีนผูป่้วยนอกหรอืผูป่้วยในถงึสถานะการเขา้รว่มงานวจิยั
ของผูป่้วย 
 4. การตรวจหรอืรกัษาเพิม่เตมิจากโครงการวจิยัทีผ่่านการอนุมตัแิลว้ โดยการกระท า
ดงักล่าวไมไ่ดเ้ป็นส่วนหนึ่งของการดแูลรกัษาผูป่้วยตามปกต ิไมส่ามารถท าไดไ้มว่่ากรณใีดๆ 
ทัง้สิน้ยกเวน้ไดม้กีารระบุและอนุมตัใินโครงการวจิยัแลว้ และผูว้จิยัหรอืคณะผูว้จิยัตอ้งเป็น
ผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายทัง้ทางตรงและทางออ้มทีเ่กดิขึน้กบัผูป่้วยและผูด้แูลผูป่้วย 
 5. กรณทีีโ่ครงการวจิยัก าหนดใหท้ าการตรวจหรอืรกัษาทีเ่พิม่เตมิจากการดแูลรกัษา
ผูป่้วยตามปกต ิหากมผีลลพัธท์ีอ่าจส่งผลต่อประโยชน์ใหก้ารดูรกัษาผูป่้วย ใหด้ าเนินการแจง้ 



คณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยั เพื่อวางแผนแจง้ผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งรบัทราบต่อไป 
 6. หากเกดิกรณอีื่นนอกเหนือการคาดการณ์ ใหร้บีปรกึษาอาจารยท์ี่ปรกึษา
โครงการวจิยั หรอืคณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยั กรณีทีไ่มส่ามารถปรกึษาได ้ใหย้อ้นกลบัไป
ใชห้ลกัพืน้ฐาน 3 ขอ้ของจรยิธรรมทางการแพทยใ์นการตดัสนิใจ คอื 
 6.1. การถอืประโยชน์สุขของผูป่้วยเป็นหลกั และการไม่ก่อใหเ้กดิความทุกขท์รมานกบั
ผูป่้วย 
 6.2. การเคารพสทิธขิองผูป่้วย 
 6.3. การยดึมัน่ในหลกัความเสมอภาคของทุกคนในสงัคม ทีจ่ะไดร้บับรกิารทาง
การแพทยต์ามมาตรฐาน 
 
กรอบการด าเนินงานวิจยัในเวลา 3 ปี (36 เดือนของการฝึกอบรม) 
เดอืนที ่   ประเภทกจิกรรม 
6    จดัเตรยีมค าถามวจิยัและตดิต่ออาจารยท์ี่ปรกึษา 
9    จดัท าโครงรา่งงานวจิยั 
13   ขออนุมตัจิากคณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยั 
   ขอทุนสนับสนุนงานวจิยัจากแหล่งทุนทัง้ภายในและนอกสถาบนั  
15    เริม่เกบ็ขอ้มลู 
21    น าเสนอความคบืหน้างานวจิยั 
28    วเิคราะหข์อ้มลูและสรปุผลงานวจิยั 
30    จดัท ารายงานวจิยัฉบบัรา่งใหอ้าจารยท์ี่ปรกึษาปรบัแกไ้ข 
31    ส่งรายงานวจิยัฉบบัสมบรูณ์ต่อสถาบนั เพื่อส่งต่อไปยงัสมาคม 
   ประสาทวทิยาฯ ใหท้ าการประเมนิผล ส าหรบัประกอบคุณสมบตักิาร 
   เขา้สอบเพื่อวุฒบิตัรภาคปฏบิตัขิ ัน้สุดทา้ย  
 
การรบัรองวฒิุบตัร หรือ หนังสืออนุมติั สาขาประสาทวิทยา ให้มีคณุวฒิุ “เทียบเท่า
ปริญญาเอก” (ภาคผนวกท่ี 3) 
6.4 จ านวนปีของการฝึกอบรม 
3 ปี ส าหรบัแพทยป์ระจ าบา้น 
2 ปี ส าหรบัแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด 
6.5 การบริหารการจดัการฝึกอบรม 
สถาบนัฯ ตอ้งจดัสภาวะการปฏบิตังิานดงัต่อไปนี้ 
 - ใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมเขา้รว่มกจิกรรมวชิาการ (รวมถงึการปฏบิตังิานนอกเวลา
ราชการ) ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการฝึกอบรม ระบุกฎเกณฑแ์ละประกาศใหช้ดัเจนเรือ่งเงือ่นไขงาน
บรกิารและความรบัผดิชอบของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 



 
 

 - มกีารก าหนดการฝึกอบรมทดแทนในกรณีทีผู่เ้ขา้รบัการฝึกอบรมมกีารลาพกั เช่น การ
ลาคลอดบุตร การเจบ็ป่วย การเกณฑท์หาร การถูกเรยีกฝึกก าลงัส ารอง การศกึษาดงูานนอก
แผนการฝึกอบรม/หลกัสตูร เป็นตน้ 
 - จดัมคี่าตอบแทนผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมกบัต าแหน่งและงานที่ไดร้บั
มอบหมาย 
 - ระบุชัว่โมงการท างานทีเ่หมาะสม 
6.6 การวดัและประเมินผล 
มกีารแจง้กระบวนการการวดัและประเมนิผลใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมไดร้บัทราบ โดยสามารถ
ตรวจสอบและอุทธรณ์ไดเ้มื่อตอ้งการ 
6.7 การวดัและประเมินผลระหว่างการฝึกอบรม การเล่ือนชัน้ปี การยุติการฝึกอบรม 
(1) การประเมินระหว่างการฝึกอบรม 
ก) สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งจดัใหม้กีารประเมนิผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมระหว่างการฝึกอบรม 
ครอบคลุมทัง้ดา้นความรู ้ทกัษะ เจตคต ิและกจิกรรมทางการแพทยใ์นมติต่ิางๆ ดงันี้ 
 มติทิี ่1 ประเมนิสมรรถนะโดยอาจารย ์(EPA) (ภาคผนวก 1) 
 มติทิี ่2 การตรวจเวชระเบยีนผูป่้วยใน 
 มติทิี ่3 การตรวจเวชระเบยีนผูป่้วยนอก 
 มติทิี ่4 คะแนนสอบจดัโดยสถาบนั 
 มติทิี ่5 การรว่มกจิกรรมวชิาการส่วนกลาง 
 มติทิี ่6 การประเมนิสมรรถนะโดยผูร้ว่มงาน 
- สถาบนัฝึกอบรมสาขาประสาทวทิยา บนัทกึขอ้มลูการประเมนิผู้เขา้รบัการฝึกอบรมในมติิ
ต่างๆ ทัง้รายบุคคลและรายสถาบนั แลว้รายงานผลมายงัคณะกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ 
ตามทีก่ าหนด 
ข) Achievable EPAs ในแต่ละชัน้ ปี (ภาคผนวก 1) 
ผลการประเมนิน าไปใชใ้นกรณ ีต่อไปนี้ 
1. เพื่อเลื่อนระดบัชัน้ปี โดยเกณฑผ์่านตามทีค่ณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ประกาศ
ก าหนดก่อนการเขา้ฝึกอบรม 
2. เพื่อใชพ้จิารณาประกอบการตดัสนิผลสอบภาคปฏบิตั ิ(การสอบเมื่อจบการฝึกอบรมปีที ่3) 
การประเมนิระหว่างการฝึกอบรมอย่างสม ่าเสมอโดยมกีารป้อนขอ้มลูยอ้นกลบั (feedback) ใหผู้้
เขา้รบัการฝึกอบรมไดร้บัทราบ จะช่วยท าใหเ้กดิการพฒันาสมรรถนะหลกัดา้นต่างๆ ของผูเ้ขา้
รบัการฝึกอบรมใหส้มบูรณ์ขึน้ 
(2). เกณฑก์ารเล่ือนชัน้ปี 
1. ปฏบิตังิานไดไ้มต่ ่ากว่ารอ้ยละ 80 ของระยะเวลาทีก่ าหนด 
2. ผ่านการประเมนิตามมติต่ิางๆ ทีก่ าหนดในหลกัสตูร โดยไดค้ะแนนไมต่ ่ากว่ารอ้ยละ 50 ของ
แต่ละมติ ิยกเวน้การสอบตามมติทิี ่4 ใหใ้ชเ้กณฑต์ามแต่ละสถาบนัก าหนด 



3. ผ่านเกณฑก์ารประเมนิ EPA (ภาคผนวก 1) 
4. ปฏบิตังิานไดส้อดคลอ้งตามขอ้ก าหนดของสถาบนัฝึกอบรมไมก่่อใหเ้กดิความเสื่อมเสยีแก่
สถาบนัฝึกอบรม 
(3) แนวทางการด าเนินการกรณีไม่ผา่นการประเมินเพ่ือเล่ือนชัน้ปี 
1. ตอ้งปฏบิตังิานเพิม่เตมิในส่วนทีส่ถาบนัก าหนดแลว้ท าการประเมนิซ ้า ถา้ผ่านการประเมนิจงึ
สามารถเลื่อนชัน้ปีได ้
2. ถา้ไมผ่่านการประเมนิเพื่อเลื่อนชัน้ปีตามขอ้ที ่1 หรอืไมผ่่านการประเมนิเพื่อรบัการเสนอชื่อ
เขา้สอบวุฒบิตัร ตอ้งปฏบิตังิานในระยะชัน้ปีเดมิอกี 1 ปี 
3. หลงัจากปฏบิตังิานซ ้าในชัน้ปีเดมิอกี 1 ปี แลว้ยงัไมผ่่านการประเมนิเพื่อเลื่อนชัน้ปี ใหย้ตุิ
การฝึกอบรม 
 ทัง้นี้ใหส้ถาบนัส่งผลการประเมนิแพทยป์ระจ าบา้น ภายในวนัที่ 31 กรกฎาคมของทุกปี 
เพื่อเสนอทีป่ระชุมคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯของสมาคมประสาทวทิยาฯ ราช
วทิยาลยัฯและแพทยสภาตามล าดบั 
(4) การด าเนินการส าหรบัผูท่ี้ไม่ผา่นการประเมิน 
1. แจง้ผลการประเมนิใหแ้พทยป์ระจ าบา้นรบัทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรในแบบประเมนิผลของ
แต่ละสถาบนัพรอ้มแนวทางการพฒันา รายละเอยีดการปฏบิตังิานเพิม่เตมิ การก ากบัดแูลและ
การประเมนิผลซ ้า 
2. เมือ่แพทยป์ระจ าบา้นลงชื่อรบัทราบ ใหส้่งส าเนาผลการประเมนิชุดหน่ึงใหอ้นุกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบของสมาคมประสาทวทิยาฯ 
(5) การด าเนินการเพ่ือยติุการฝึกอบรม 
1. การลาออก แพทยป์ระจ าบา้นตอ้งท าเรื่องชีแ้จงเหตุผลก่อนพกัการปฏบิตังิานล่วงหน้าอย่าง
น้อย 2 สปัดาห ์เมือ่สถาบนัฝึกอบรมอนุมตัใิหพ้กัการปฏบิตังิานแลว้จงึแจง้ต่อคณะอนุกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบฯเพื่อเหน็ชอบ และแจง้ต่อแพทยสภาพรอ้มความเหน็ประกอบว่าสมควรใหพ้กั
สทิธกิารสมคัรเป็นแพทยป์ระจ าบา้นเป็นเวลา 1 ปี ในปีการศกึษาถดัไปหรอืไม ่โดยพจิารณา
จากเหตุผลประกอบการลาออกและค าชีแ้จงจากสถาบนัฝึกอบรม การลาออกจะถอืว่าสมบูรณ์
เมือ่ไดร้บัอนุมตัจิากแพทยสภา 
2. การใหอ้อก 
2.1 ปฏบิตังิานโดยขาดความรบัผดิชอบหรอืประพฤตตินเสื่อมเสยีรา้ยแรงจนก่อใหเ้กดิผลเสยีต่อ
ผูป่้วยหรอืต่อชื่อเสยีงของสถาบนัฝึกอบรม 
2.2 ปฏบิตังิานโดยขาดความรบัผดิชอบหรอืประพฤตตินเสื่อมเสยี ไม่มกีารปรบัปรุงพฤตกิรรม
หลงัการตกัเตอืน และกระท าซ ้าภายหลงัการภาคทณัฑ ์
การพจิารณาใหอ้อก ใหป้ฏบิตัติามกฎระเบยีบของสถาบนันัน้แลว้ท าเรือ่งแจง้ต่อ
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สมาคมประสาทวทิยา 
 



 
 

6.8 การประเมนิเพื่อวุฒบิตัรแสดงความรูค้วามช านาญ ในการประกอบวชิาชพีเวชกรรมสาขา 
ประสาทวทิยา ประกอบดว้ยการผ่านการฝึกอบรมตามหลกัสตูร การสอบ และงานวจิยั 
คุณสมบตัเิพื่อรบัการเสนอชื่อเขา้สอบเพื่อวุฒบิตัรโดยสถาบนัฝึกอบรม 
1. ผ่านคุณสมบตักิารประเมนิเพื่อเลื่อนระดบัชัน้ปีครบทัง้ 5 ขอ้ 
2. มพีฤตกิรรมตามวชิาชพีทีเ่หมาะสม 
3. ส่งผลงานวจิยัภายในก าหนดเวลา 
4. มศีกัยภาพทีจ่ะผ่านการฝึกอบรมในระดบัแพทยป์ระจ าบา้นปีสุดทา้ยตามหลกัสตูร 
วิธีการสอบแนวทางการประเมินผล 
การสอบเพ่ือวฒิุบตัรฯ 
1. ผูส้มคัรสอบวุฒบิตัรฯสาขาประสาทวทิยาตอ้งเป็นผูท้ี่ไดร้บัการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้น
สาขาประสาทวทิยาครบตามหลกัสตูรของแพทยสภาและสถาบนัที่ ใหก้ารฝึกอบรมจะเสนอชื่อ 
ใหค้ณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ พจิารณาใหเ้ขา้สอบได้ 
2. ปฏบิตังิานชดใชทุ้นและปฏบิตังิานต่อเนื่อในสถาบนัเดมิไม่น้อยกว่า 42 เดอืน ในสถาบนั
การแพทยแ์ละสาธารณสุข ในส่วนภูมภิาคของทางราชการที่มกีารฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้น
สาขาประสาทวทิยา โดยมรีะยะเวลาปฏบิตังิานในสาขาประสาทวทิยาไมน้่อยกว่า 24 เดอืน โดย
ทีแ่พทยจ์ะตอ้งสมคัรตัง้แต่ปีแรกของการปฏบิตังิานและใชอ้ตัราต าแหน่งแพทยป์ระจ าบา้นของ
สถาบนันัน้ทัง้นี้ใหเ้ป็นไปตามนโยบายของแพทยสภา 
3. ผูส้มคัรสอบจะตอ้งส่งผลงานวจิยัหรอืวจิยัวารสารและผ่านการประเมนิจากคณะอนุกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบฯ 
4.  วธิกีารสอบประกอบดว้ย 
 - การสอบขอ้เขยีน คะแนนรวม 40 คะแนน 
 - การสอบภาคปฎบิตั ิคะแนนรวม 50 คะแนน 
 - การสอบปากเปล่า คะแนนรวม 10 คะแนน 
 โดยประเมนิเกณฑผ์่านจากคะแนนรวมทัง้หมดดว้ยวธิอีงิเกณฑ ์
5. เกณฑก์ารผ่าน 
5.1. เกณฑก์ารผ่าน คะแนนรวมกนัทุกส่วนตอ้งไมน้่อยกว่าหรอืเท่ากบัรอ้ยละ 60 และ 
แต่คะแนนในแต่ละส่วนตอ้งไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 50 
5.2. เกณฑก์ารสอบซ่อม 
 5.2.1. หากคะแนนรวมทุกส่วนไมถ่งึรอ้ยละ 60 จะตอ้งสอบทัง้สามส่วนใหม่ 
 5.2.2. หากคะแนนรวมถงึรอ้ยละ 60 แต่คะแนนในแต่ละส่วนน้อยกว่ารอ้ยละ 50 ใหส้อบ 
ซ่อมเฉพาะส่วนนัน้ๆ เมือ่สอบผ่านแต่ละส่วนสามารถใชไ้ดอ้กี 2 ปี นบัจากสอบผ่าน ถา้สอบ
ผ่านไมค่รบตามก าหนดใน 2 ปี ตอ้งสอบใหมท่ัง้หมด 
5.3 การสอบเลื่อนชัน้ปีที ่2 ขึน้ปีที ่3 ใหแ้ต่ละสถาบนัจดัสอบเอง โดยใหม้กีารสอบภาคปฏบิตั ิ
เพื่อประเมนิ clinical skill และใหม้เีอกสารประเมนิผลชดัเจนและใหร้ายงานผลมาที่สมาคมฯ 



 
การสอบเพ่ือหนังสืออนุมติั 
1. ผูส้มคัรสอบจะตอ้งเป็นผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบวชิาชพีเวชกรรมตามพระราชบญัญตัิ
วชิาชพีเวชกรรม พ.ศ. 2525 และไดท้ างานสาขาประสาทวทิยาไมน้่อยกว่า 5 ปี ในสถาบนัทีม่ ี
การรบัรองจากคณะกรรมการฝึกอบรมและสอบของสมาคมประสาทวทิยาฯ 
2. ในช่วง 5 ปี ตอ้งเขา้รบัการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารในสถาบนัฝึกอบรม ทีร่าชวทิยาลยัอายุร
แพทยแ์ห่งประเทศไทยรบัรองเป็นเวลาอยา่งน้อย 6 เดอืน และตอ้งท าหตัถการตามที่
คณะกรรมการฝึกอบรมและสอบเหน็สมควร 
3. โรงพยาบาลประจ าทีผู่ส้มคัรสอบปฏบิตังิานอยู ่ตอ้งมศีกัยภาพเป็นไปตามเกณฑข์ัน้ต ่าของ
การเปิดฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นสาขาประสาทวทิยา 
4. ส่งผลงานวจิยัหรอืวจิยัวารสาร 1 เรือ่ง เช่นเดยีวกบัผูส้อบวุฒบิตัรฯ โดยมผีูบ้งัคบับญัชา
รบัรองและผ่านการประเมนิจากคณะอนุกรรมการสอบก่อน 
5. การสอบจะใชข้อ้สอบและเกณฑก์ารตดัสนิ เช่นเดยีวกบัการสอบเพื่อวุฒบิตัรฯ 
6. ส าหรบัแพทยท์ีไ่ดร้บัวุฒบิตัรสาขาประสาทวทิยาจากต่างประเทศ (ทีย่งัไมห่มดอาย)ุ และมใีบ
ประกอบวชิาชพีเวชกรรมของประเทศไทย ใหแ้พทยแ์สดงความจ านงคพ์รอ้มส่งหลกัสตูรและ
จดหมายรบัรองจากสถาบนัทีร่บัการฝึกอบรมเป็นภาษาองักฤษ โดยตอ้งมหีนงัสอืรบัรองจาก
หน่วยงานทีป่ฏบิตังิานปัจจุบนั และมหีนงัสอืรบัรองจากแพทยจ์ากสถาบนัฝึกอบรมแพทยป์ระจ า
บา้นประสาทวทิยาในประเทศไทยล่วงหน้า 6 เดอืนก่อนการสอบเพื่อใหก้รรมการสมาคมฯ 
พจิารณาอนุมตักิารสอบ การสอบใหส้อบปฏบิตั ิและ oral หากสอบไมผ่่านเกณฑร์อ้ยละ 60 ปี
ต่อไปจะตอ้งสอบซ่อมทัง้สองส่วน 
 

7. การรบัและคดัเลือกผู้เข้ารบัการฝึกอบรม 
7.1. คณุสมบติัของผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม 

1. ไดร้บัปรญิญาแพทยศาสตรบณัฑติหรอืเทยีบเท่าทีแ่พทยสภารบัรองไดร้บัการขึน้ 
ทะเบยีนประกอบวชิาชพีเวชกรรมจากแพทยสภาแลว้ ผ่านการปฏบิตังิานตามโครงการ
เพิม่พนูทกัษะ ส าหรบัผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมทีม่ตีน้สงักดัตอ้งปฏบิตังิานชดใชทุ้นอย่าง
น้อย 2 ปี ผูส้มคัรทีไ่ม่มตีน้สงักดัจะตอ้งไดร้บัใบอนุญาตประกอบวชิาชพีเวชกรรม
ไมต่ ่าากว่า 3 ปี 

2. มคีุณสมบตัคิรบถว้นตามเกณฑแ์พทยสภาในการเขา้รบัการฝึกอบรมแพทยเ์ฉพาะทาง 
3. เป็นผูผ้่านการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นสาขาอายุรศาสตร ์ปีที ่1 ในสถาบนัทีแ่พทย

สภารบัรอง สามารถเขา้ฝึกอบรมในชัน้ปีที ่2 ได ้หรอื เป็นผูไ้ดร้บัวุฒบิตัรหรอืหนังสอื
อนุมตัสิาขาอายุรศาสตร ์หรอืผูม้สีทิธสิอบวุฒบิตัรหรอืหนงัสอือนุมตัสิาขาอายรุศาสตร์
ของแพทยสภา 

7.2. การคดัเลือกผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม 



 
 

 สถาบนัจดัท าประกาศรายชื่อคณะกรรมการและเกณฑก์ารคดัเลอืกผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 
โดยยดึหลกัความเสมอภาค โปรง่ใส และตรวจสอบได้ 
7.3. จ านวนผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม 
 ไมเ่กนิ 3 ต าแหน่งต่อปี ตามศกัยภาพการฝึกอบรมทีก่ าหนดโดยราชวทิยาลยัอายุร
แพทยแ์ห่งประเทศไทย 
 

8. อาจารยแ์พทยผ์ูใ้ห้การฝึกอบรม 
อาจารยแ์พทยผ์ูฝึ้กอบรมแบบเตม็เวลา 

ช่ือ วฒิุบตัรหรือหนังสืออนุมติั 

ศ.นพ.กอ้งเกยีรต ิกูณฑก์นัทรากร แพทยศาสตรบณัฑติ 
 อนุมตับิตัร ประสาทวทิยา 
 American Board of Psychiatry and Neurology 

 
Certificate in Fellowship Training in Neuromuscular 
disease and EMG, Washington University, USA 

รศ.นพ.สมบตั ิมุง่ทวพีงษา แพทยศาสตรบณัฑติ 

 วุฒบิตัร ประสาทวทิยา 

 
Certificate in Fellowship Training in Stroke and 
Critical Care: Saint Louis University, USA 

ศ.พญ.พรภทัร ธรรมสโรช แพทยศาสตรบณัฑติ 
 วุฒบิตัร ประสาทวทิยา 

 

Certificate in Fellowship Training in Stroke, 
Cerebrovascular Disease and Neurosonology, 
Wake Forest University, USA 

รศ.นพ.ประวณี โล่หเ์ลขา แพทยศาสตรบณัฑติ 
 วุฒบิตัร ประสาทวทิยา 

 

Certificate in Fellowship Training in Movement 
Disorders and Parkinson’s Disease: University of 
British Columbia, Canada 

อ.นพ.ภชูติ สุขพลัลภรตัน์ แพทยศาสตรบณัฑติ 
 วุฒบิตัร ประสาทวทิยา 

 
Certificate of Completion in Cleveland Clinic 
Clinical Neurophysiology/Epilepsy Course & 



ช่ือ วฒิุบตัรหรือหนังสืออนุมติั 
Training Programs. Cleveland Clinic Main Campus 
Cleveland, Ohio, USA 

 
 อาจารยแ์พทยผ์ูฝึ้กอบรมแบบบางเวลา 

ช่ือ 
วฒิุบตัรหรือหนังสืออนุมติั 

จากแพทยสภา 

นพ.มนตร ีแสงภทัราชยั แพทยศาสตรบณัฑติ 

 วุฒบิตัร กุมารเวชศาสตร ์

 
วุฒบิตัร กุมารเวชศาสตร ์ 
สาขาประสาทวทิยา 

นพ.จกัรพงศ ์หล่อสุวรรณศริ ิ แพทยศาสตรบณัฑติ 
 วุฒบิตัร ประสาทวทิยา 

 
9. ทรพัยากรทางการศึกษา 

 สถาบนัมกีารก าหนดและด าเนินนโยบายเกี่ยวกบัทรพัยากรการศกึษาใหค้รอบคลุม
ประเดน็ต่อไปนี้ 

- สถานทีแ่ละโอกาสในการเรยีนรูท้ ัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตั ิการเขา้ถงึแหล่งขอ้มลู
ทางวชิาการทีท่นัสมยั สามารถใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารไดอ้ย่าง
เพยีงพอ 

- มอุีปกรณ์ส าหรบัฝึกอบรมภาคปฏบิตัแิละมสีิง่แวดลอ้มทางการศกึษาทีป่ลอดภยั 
- การคดัเลอืกและรบัรองการเป็นสถานทีส่ าหรบัการฝึกอบรม จ านวนผูป่้วยเพยีงพอและ

ชนิดของผูป่้วยหลากหลายสอดคลอ้งกบัผลลพัธข์องการเรยีนรู้ทีค่าดหวงั ทัง้ผูป่้วยนอก
และผูป่้วยใน ผูป่้วยนอกเวลาราชการและผูป่้วยวกิฤต การเขา้ถงึสิง่อ านวยความสะดวก
ทางคลนิิกและการเรยีนภาคปฏบิตัทิีพ่อเพยีงส าหรบัสนับสนุนการเรยีนรู้ 

- สื่ออเิลก็ทรอนิกสส์ าหรบัการเรยีนรูท้ีผู่เ้ขา้รบัการฝึกอบรมสามารถเขา้ถงึได ้มกีารใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ และการสื่อสารใหเ้ป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมอย่างมี
ประสทิธภิาพและถูกหลกัจรยิธรรม 

- การจดัประสบการณ์ในการปฏบิตังิานเป็นทมีรว่มกบัผูร้่วมงานและบุคลากรวชิาชพีอื่น 
- ความรูแ้ละการประยกุตค์วามรูพ้ืน้ฐานและกระบวนการทางวทิยาศาสตรใ์นสาขาวชิาที่

ฝึกอบรม มกีารบูรณาการ และสมดุลระหว่างการฝึกอบรมกบัการวจิยัอยา่งเพยีงพอ 
- การน าความเชีย่วชาญทางแพทยศาสตรศกึษามาใชใ้นการจดัท าแผนการฝึกอบรม        

การด าเนินการฝึกอบรม การประเมนิการฝึกอบรม 



 
 

- การฝึกอบรมในสถาบนัอื่น ทัง้ในและนอกประเทศตามทีร่ะบุไวใ้นหลกัสตูร ตลอดจน
ระบบการโอนผลการฝึกอบรม 
 

10. การประเมินแผนการฝึกอบรม/หลกัสตูร 
 สถาบนัฯ ตอ้งก ากบัดแูลการฝึกอบรมใหเ้ป็นไปตามแผนการฝึกอบรม/หลกัสตูรเป็น
ประจ า มกีลไกส าหรบัการประเมนิหลกัสตูรและน าไปใชจ้รงิ การประเมนิแผนการฝึกอบรม/
หลกัสตูร ตอ้งครอบคลุม 

- พนัธกจิของแผนการฝึกอบรม/หลกัสตูร 
- ผลลพัธก์ารเรยีนรูท้ีพ่งึประสงค ์
- แผนการฝึกอบรม 
- ขัน้ตอนการด าเนินงานของแผนการฝึกอบรม 
- การวดัและประเมนิผล 
- พฒันาการของผูร้บัการฝึกอบรม 
- ทรพัยากรทางการศกึษา 
- คุณสมบตัขิองอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม 
- ความสมัพนัธ์ระหว่างนโยบายการรบัสมคัรผู้รบัการฝึกอบรมและความต้องการของ

ระบบสุขภาพ 
สถาบนัฯต้องแสวงหาข้อมูลป้อนกลบัเกี่ยวกับการฝึกอบรม /หลกัสูตร จากผู้ให้การ

ฝึกอบรม ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม นายจา้งหรอืผูใ้ชบ้ณัฑติ และผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีหลกั รวมถงึการ
ใช้ขอ้มูลป้อนกลบัเกี่ยวกบัความสามารถในการปฏบิตังิานของแพทยผ์ู้ส าเรจ็การฝึกอบรม ในการ
ประเมนิการฝึกอบรม/หลกัสตูร 
 

11. การทบทวน /พฒันาหลกัสตูรการฝึกอบรม 
 สถาบนัมกีารทบทวนและพฒันาคุณภาพของหลกัสตูรฝึกอบรมเป็นระยะๆ หรอือยา่ง
น้อยทุก 5 ปี ปรบัปรงุกระบวนการ โครงสรา้ง เนื้อหา ผลลพัธ ์และสมรรถนะของผูส้ าเรจ็การ
ฝึกอบรม รวมถงึการวดัและการประเมนิผล และสภาพแวดลอ้มในการฝึกอบรม ใหท้นัสมยัอยู่
เสมอ ปรบัปรงุแกข้อ้บกพร่องที่ตรวจพบ มขีอ้มลูอา้งองิ และแจง้ผลการทบทวน และพฒันาให้
สมาคมฯรบัทราบ สมาคมประสาทวทิยาแห่งประเทศไทยและราชวทิยาลยัอายรุแพทยแ์ห่ง
ประเทศไทย เป็นผูร้บัผดิชอบ ดแูลการฝึกอบรม และทบทวน /พฒันาหลกัสูตรการฝึกอบรมเป็น
ระยะๆ หรอือยา่งน้อยทุก 5 ปี และแจง้ผลการทบทวน/พฒันาใหแ้พทยสภารบัทราบ 
 

12. ธรรมาภิบาลและการบริหารจดัการ 
- สถาบนัฯตอ้งบรหิารจดัการหลกัสตูรใหส้อดคลอ้งกบักฎระเบยีบทีก่ าหนดไวใ้นดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ 

การรบัสมคัรผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม (เกณฑก์ารคดัเลอืกและจ านวนทีร่บั) กระบวนการฝึกอบรม 



การวดัและประเมนิผล และผลลพัธข์องการฝึกอบรมทีพ่งึประสงค ์การออกเอกสารทีแ่สดงถงึ
การส าเรจ็การฝึกอบรมในแต่ละระดบั หรอืหลกัฐานอย่างเป็นทางการอื่นๆ ทีส่ามารถใชเ้ป็น
หลกัฐานแสดงการผ่านการฝึกอบรมในระดบันัน้ไดท้ัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

- สถาบนัฯ ตอ้งก าหนดหน้าทีร่บัผดิชอบและอ านาจในการบรหิารจดัการงบประมาณของแผนการ
ฝึกอบรม/หลกัสตูรใหส้อดคลอ้งกบัความจ าเป็นดา้นการฝึกอบรม 

- สถาบนัฯ ตอ้งมบีุคลากรทีป่ฏบิตังิานและมคีวามเชีย่วชาญทีเ่หมาะสม เพื่อสนบัสนุนการ
ด าเนินการของการฝึกอบรมและกจิกรรมอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้ง การบรหิารจดัการทีด่แีละใชท้รพัยากร
ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

- สถาบนัฯ ตอ้งจดัใหม้ใีหม้จี านวนสาขาความเชีย่วชาญทางการแพทยแ์ละหน่วยงานสนบัสนุน
ดา้นอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งครบถว้น สอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัและประกาศของแพทยสภาในการเปิดการ
ฝึกอบรม 
 

13. การประกนัคณุภาพการฝึกอบรม 
 สมาคมประสาทวทิยาแห่งประเทศไทยและราชวทิยาลยัอายรุแพทยแ์ห่งประเทศไทย 
ก าหนดใหส้ถาบนัฝึกอบรมทีจ่ะไดร้บัการอนุมตัใิหจ้ดัการฝึกอบรม จะตอ้งผ่านการประเมนิความ
พรอ้มในการเป็นสถาบนัฝึกอบรม และสถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งจดัใหม้กีารประกนัคุณภาพการ
ฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องดงันี้ 
13.1. การประกนัคุณภาพการฝึกอบรมภายในสถาบนั ฝึกอบรมควรจดัใหม้รีะบบและกลไกการ
ประกนัคุณภาพการฝึกอบรมภายใน ตามเกณฑข์องสถาบนัทีฝึ่กอบรม 
13.2. การประกนัคุณภาพการฝึกอบรมภายนอก สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งไดร้บัการประเมนิ
คุณภาพจากสมาคมประสาทวทิยาแห่งประเทศไทยและราชวทิยาลยัฯ อยา่งน้อยทุก 5 ปี 
 

 
 

 
 

 

 





ตารางการเรยีนการสอนของแพทยป์ระจ าบา้นสาขาประสาทวทิยา  
(หมายเหตุ EEG teaching เป็นการเรยีนอ่านผลการตรวจคลื่นสมอง, EMG,NCVเป็นการเรยีนอ่านและปฏบิตั ิการตรวจกลา้มเน้ือและเสน้ประสาท) 
 

เวลา /วนั จนัทร ์ องัคาร พุธ พฤหสับด ี ศุกร ์

7.00-8.00 Service round Service round Service round Service round Service round 
8.00-9.00 Bedside teaching 

 
Bedside teaching 
 

Bedside teaching 
 

Bedside teaching 
 

Bedside teaching 
 

9.00-10.00 OPD neurology 
 

Ward round 
 

Ward round 
 

OPD neurology 
 

- Neurology Interhospital conference สถาบนั
ประสาทวทิยา (ตามก าหนด) 
- Neurology Interhospital conference 
ธรรมศาสตร-์ภมูพิล  
Conference (ตามก าหนด) 
- บรรยายพเิศษ 
 

10.00-12.00 
 

- รายงานผูป่้วยประจ าสปัดาห์ 
- ประชุมวารสารสโมสร 
- ประชุมหวัขอ้น่าสนใจทางประสาท
วทิยา 
 
   
 

EMG/ NCV (2 ชัว่โมงต่อสปัดาห)์ 
 
 

12.00-13.00 Lunch 

13.00-15.00 Ward round 
 

- ประชุม Neuro-Radio Conference 
(สปัดาหท์ี ่1) 
- ประชุม Neuro-Psychiatric 
Conference (สปัดาหท์ี ่2 ทุกเดอืนคู่) 
 
 
 
 

- Botulinum toxin clinic (สปัดาหท์ี ่1) 
- ประชุมหวัขอ้ทาง Movement 
Disorders (สปัดาหท์ี ่2) 
- ประชุมหวัขอ้ทาง Stroke conference, 
family stoke conference  (สปัดาหท์ี ่3)   
 
 

Ward round 
Interhospital TU-CU stroke 
conference (ตามก าหนด) 
 

- EEG reading (2 ชัว่โมงต่อสปัดาห)์ หรอื 
- Neurosonology reading (2 ชัว่โมงต่อ
สปัดาห)์ 
- บรรยายพเิศษ 

15.00-16.00 Service round Service round/SDL Service round/SDL Service round/SDL Service round/SDL 



ภาคผนวก ) 
Entrustable Professional Activities (EPA) 

Entrustable professional activities (EPA)  
คือ กิจกรรมที,มีความสําคญัมาก (critical activities) ที,ผู้จะประกอบอาชีพเป็นประสาทแพทย์ทุก

คนต้องทําได้ด้วยตนเองอย่างถูกต้องและมีความปลอดภยัต่อผู้ป่วย 
สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทยกําหนด EPA ซึ,งแพทย์ประจําบ้านทุกคนต้องแสดงให้เห็น

ว่าสามารถทําได้ด้วยตนเองในระหว่างการฝึกอบรมดงันี ̂ 
EPA 1 Manage care of neurological disease in ambulatory setting 
 R2: 5 cases    Level 3 (ลดจาก 10 cases) 
 R3: 5 cases    Level 4 (ลดจาก 10 cases) 
EPA 2 Manage care of neurological disease in in-patient setting 
 R2: 5 cases    Level 3 (ลดจาก 10 cases) 
 R3: 5 cases    Level 4 (ลดจาก 10 cases) 
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 (ลดจาก 2 cases) 
 R3: 2 cases      Level 4 
EPA 5 Providing neurological consultation to non-neurological physician 
 R2: 5 cases    Level 3 (ลดจาก 10 cases) 
 R3: 5 cases    Level 4 (ลดจาก 10 cases) 
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 - 

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 = สามารถปฏิบตัิงานได้ภายใต้การควบคมุของอาจารย์อย่างใกล้ชิด  
Level 2 = สามารถปฏิบตัิงานได้ภายใต้การชีแ̂นะของอาจารย์  
Level 3 = สามารถปฏิบตัิงานได้โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื,อต้องการ  
Level 4 = สามารถปฏิบตัิงานได้ด้วยตนเองและควบคมุผู้ที,มีประสบการณ์น้อยกว่าได้  
 
1.2. เนื Qอหาการเรียนรู้และการประเมิน 
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/year during the 2 years of training  
- Completeness of OPD records: 5 record/year (ความสมบูรณ์ของ
เวชระเบียนอิงตามเกณฑ์ของราชวิทยาลยัฯ)  

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  
 



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

 
Milestone EPA 1: Manage care of neurological diseases in ambulatory setting  
 
 Yr 1 Yr 2 Yr 3 
การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care)     
ก. มีทกัษะในการซกัประวตัิ ตรวจร่างกายผู้ป่วย ทําหตัถการ และการ
รวบรวมข้อมลู  

 P P 

ข. วินิจฉัย บําบดัรักษาภาวะผิดปกตทิางประสาทวิทยาที,พบโดยทั,วไปใน
ประเทศไทยได้  

 P P 

ค. บนัทึกรายงานผู้ป่วยได้อย่างสมบูรณ์และสมํ,าเสมอ   P P 
ง. ป้องกนัโรคและสร้างเสริมสขุภาพ   P P 
ความรู้ ความเชีcยวชาญ และความสามารถในการนําไปใช้
แก้ปัญหาและสังคมรอบด้าน (Medical knowledge and skills)  

   

ก. เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พืน̂ฐานของร่างกายและจติใจ   P P 
ข. มีความรู้ความสามารถในวิชาชพีและเชี,ยวชาญในสาขาประสาทวิทยา   P P 
การเรียนรู้จากการปฏิบตัิ (Practice-based learning)     
ก. มีความคิดสร้างสรรค์ตามหลกัวิทยาศาสตร์ในการสร้างความรู้ใหม่ 
และพฒันาระบบบริการสขุภาพ  

   

ข. ดําเนินการวิจยัทางการแพทย์และสาธารณสขุได้     
ค. การใช้ยาอย่างสมเหตผุล   P P 
ง. เรียนรู้และเพิ,มประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการปฏิบตัิ   P P 
ทักษะปฏิสมัพันธ์ และการสืcอสาร (Interpersonal and 
communication skills)  

   

ก. นําเสนอข้อมลูผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ   P P 
ข. ถ่ายทอดความรู้และทกัษะให้แก่แพทย์ นกัศึกษาแพทย ์และบุคลากร
ทางการแพทย์  

 P P 

ค. สื,อสารให้ข้อมลูแก่ญาติและผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
โดยมีเมตตา เคารพการตดัสินใจและศกัดิúศรีของความเป็นมนุษย์  

 P P 

ง. มีมนุษยสมัพนัธ์ดี ทํางานกบัผู้ร่วมงานทุกระดบัอย่างมีประสิทธิภาพ   P P 
จ. เป็นที,ปรึกษาและให้คําแนะนําแก่แพทย์และบุคลากรอื,น โดยเฉพาะใน
ด้านประสาทวิทยา 

 P P 



 
 Yr 1 Yr 2 Yr 3 
ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)    
ก.มีคณุธรรม จริยธรรม และเจตคติอนัดีต่อผู้ป่วย ญาติ ผู้ร่วมงาน เพื,อน
ร่วมวิชาชีพ และชุมชน  

 P P 

ข. มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพฒันาไปสู่ความเป็นผู้เรียนรู้ต่อเนื,อง
ตลอดชีวิต (Continuous Professional Development)  

 P P 

ค. มีความรับผิดชอบต่องานที,ได้รับมอบหมาย   P P 
ง. คํานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม   P P 
การปฏิบตัิงานให้เข้ากับระบบ (System-based practice)     
ก. มีความรู้เกี,ยวกบัระบบสขุภาพและระบบยาของประเทศ   P P 
ข. มีความรู้ และมีส่วนร่วมในระบบพฒันาคณุภาพการดแูลรักษาผู้ป่วย   P P 
ค. มีความรู้ความเข้าใจเรื,องความปลอดภยัของผู้ป่วย   P P 
ง. มีความรู้ความเข้าใจเกี,ยวกบัสิทธิของผู้ป่วย   P P 
จ. ใช้ทรัพยากรสขุภาพอย่างเหมาะสม และสามารถปรับเปลี,ยนการดแูล
รักษาผู้ป่วยให้เข้ากบับริบทของการบริการสาธารณสขุได้ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ  

 P P 

 
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  

 



 
Title of the EPA  Manage care of neurological diseases in the in-patient setting 
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  
Experience:  
- Demonstrate experience coping with patients’ problems at 
the medical wards 5 cases/ year in different diseases/ 
problems/rotation 
- Completeness of 1 medical record/rotation (ความสมบูรณ์ของ
เวชระเบียนอิงตามเกณฑ์ของราชวิทยาลยัฯ)   

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)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Milestone EPA 2: Manage care of neurological diseases in the in-patient setting 
 
 Yr 1 Yr 2 Yr 3 
การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care)     
ก. มีทกัษะในการซกัประวตัิ ตรวจร่างกายผู้ป่วย ทําหตัถการ และการ
รวบรวมข้อมลู  

 P P 

ข. วินิจฉัย บําบดัรักษาภาวะผิดปกตทิางประสาทวิทยาที,พบโดยทั,วไปใน
ประเทศไทยได้  

 P P 

ค. บนัทึกรายงานผู้ป่วยได้อย่างสมบูรณ์และสมํ,าเสมอ   P P 
ง. ป้องกนัโรคและสร้างเสริมสขุภาพ   P P 
ความรู้ ความเชีcยวชาญ และความสามารถในการนําไปใช้
แก้ปัญหาและสังคมรอบด้าน (Medical knowledge and skills)  

   

ก. เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พืน̂ฐานของร่างกายและจติใจ   P P 
ข. มีความรู้ความสามารถในวิชาชพีและเชี,ยวชาญในสาขาประสาทวิทยา   P P 
การเรียนรู้จากการปฏิบตัิ (Practice-based learning)     
ก. มีความคิดสร้างสรรค์ตามหลกัวิทยาศาสตร์ในการสร้างความรู้ใหม่ 
และพฒันาระบบบริการสขุภาพ  

   

ข. ดําเนินการวิจยัทางการแพทย์และสาธารณสขุได้     
ค. การใช้ยาอย่างสมเหตผุล   P P 
ง. เรียนรู้และเพิ,มประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการปฏิบตัิ   P P 
ทักษะปฏิสมัพันธ์ และการสืcอสาร (Interpersonal and 
communication skills)  

   

ก. นําเสนอข้อมลูผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ   P P 
ข. ถ่ายทอดความรู้และทกัษะให้แก่แพทย์ นกัศึกษาแพทย ์และบุคลากร
ทางการแพทย์  

 P P 

ค. สื,อสารให้ข้อมลูแก่ญาติและผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
โดยมีเมตตา เคารพการตดัสินใจและศกัดิúศรีของความเป็นมนุษย์  

 P P 

ง. มีมนุษยสมัพนัธ์ดี ทํางานกบัผู้ร่วมงานทุกระดบัอย่างมีประสิทธิภาพ   P P 
จ. เป็นที,ปรึกษาและให้คําแนะนําแก่แพทย์และบุคลากรอื,น โดยเฉพาะใน
ด้านประสาทวิทยา 

 P P 

 
 
 
 
 
 
 



 Yr 1 Yr 2 Yr 3 
ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)    
ก.มีคณุธรรม จริยธรรม และเจตคติอนัดีต่อผู้ป่วย ญาติ ผู้ร่วมงาน เพื,อน
ร่วมวิชาชีพ และชุมชน  

 P P 

ข. มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพฒันาไปสู่ความเป็นผู้เรียนรู้ต่อเนื,อง
ตลอดชีวิต (Continuous Professional Development)  

 P P 

ค. มีความรับผิดชอบต่องานที,ได้รับมอบหมาย   P P 
ง. คํานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม   P P 
การปฏิบตัิงานให้เข้ากับระบบ (System-based practice)     
ก. มีความรู้เกี,ยวกบัระบบสขุภาพและระบบยาของประเทศ   P P 
ข. มีความรู้ และมีส่วนร่วมในระบบพฒันาคณุภาพการดแูลรักษาผู้ป่วย   P P 
ค. มีความรู้ความเข้าใจเรื,องความปลอดภยัของผู้ป่วย   P P 
ง. มีความรู้ความเข้าใจเกี,ยวกบัสิทธิของผู้ป่วย   P P 
จ. ใช้ทรัพยากรสขุภาพอย่างเหมาะสม และสามารถปรับเปลี,ยนการดแูล
รักษาผู้ป่วยให้เข้ากบับริบทของการบริการสาธารณสขุได้ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ  

 P P 

 
 
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 

 



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

critical care 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 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  
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
ของเวชระเบียนอิงตามเกณฑ์ของราชวิทยาลยัฯ)  

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)  

 
 
 
 
 
 



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. มีทกัษะในการซกัประวตัิ ตรวจร่างกายผู้ป่วย ทําหตัถการ และการ
รวบรวมข้อมลู  

 P P 

ข. วินิจฉัย บําบดัรักษาภาวะผิดปกตทิางประสาทวิทยาที,พบโดยทั,วไปใน
ประเทศไทยได้  

 P P 

ค. บนัทึกรายงานผู้ป่วยได้อย่างสมบูรณ์และสมํ,าเสมอ   P P 
ง. ป้องกนัโรคและสร้างเสริมสขุภาพ   P P 
ความรู้ ความเชีcยวชาญ และความสามารถในการนําไปใช้
แก้ปัญหาและสังคมรอบด้าน (Medical knowledge and skills)  

   

ก. เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พืน̂ฐานของร่างกายและจติใจ   P P 
ข. มีความรู้ความสามารถในวิชาชพีและเชี,ยวชาญในสาขาประสาทวิทยา   P P 
การเรียนรู้จากการปฏิบตัิ (Practice-based learning)     
ก. มีความคิดสร้างสรรค์ตามหลกัวิทยาศาสตร์ในการสร้างความรู้ใหม่ 
และพฒันาระบบบริการสขุภาพ  

 P P 

ข. ดําเนินการวิจยัทางการแพทย์และสาธารณสขุได้   P P 
ค. การใช้ยาอย่างสมเหตผุล   P P 
ง. เรียนรู้และเพิ,มประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการปฏิบตัิ   P P 
ทักษะปฏิสมัพันธ์ และการสืcอสาร (Interpersonal and 
communication skills)  

   

ก. นําเสนอข้อมลูผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ   P P 
ข. ถ่ายทอดความรู้และทกัษะให้แก่แพทย์ นกัศึกษาแพทย ์และบุคลากร
ทางการแพทย์  

 P P 

ค. สื,อสารให้ข้อมลูแก่ญาติและผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
โดยมีเมตตา เคารพการตดัสินใจและศกัดิúศรีของความเป็นมนุษย์  

 P P 

ง. มีมนุษยสมัพนัธ์ดี ทํางานกบัผู้ร่วมงานทุกระดบัอย่างมีประสิทธิภาพ   P P 
จ. เป็นที,ปรึกษาและให้คําแนะนําแก่แพทย์และบุคลากรอื,น โดยเฉพาะใน
ด้านประสาทวิทยา 

 P P 

 
 
 
 
 
 



 Yr 1 Yr 2 Yr 3 
ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)    
ก.มีคณุธรรม จริยธรรม และเจตคติอนัดีต่อผู้ป่วย ญาติ ผู้ร่วมงาน เพื,อน
ร่วมวิชาชีพ และชุมชน  

 P P 

ข. มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพฒันาไปสู่ความเป็นผู้เรียนรู้ต่อเนื,อง
ตลอดชีวิต (Continuous Professional Development)  

 P P 

ค. มีความรับผิดชอบต่องานที,ได้รับมอบหมาย   P P 
ง. คํานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม   P P 
การปฏิบตัิงานให้เข้ากับระบบ (System-based practice)     
ก. มีความรู้เกี,ยวกบัระบบสขุภาพและระบบยาของประเทศ   P P 
ข. มีความรู้ และมีส่วนร่วมในระบบพฒันาคณุภาพการดแูลรักษาผู้ป่วย   P P 
ค. มีความรู้ความเข้าใจเรื,องความปลอดภยัของผู้ป่วย   P P 
ง. มีความรู้ความเข้าใจเกี,ยวกบัสิทธิของผู้ป่วย   P P 
จ. ใช้ทรัพยากรสขุภาพอย่างเหมาะสม และสามารถปรับเปลี,ยนการดแูล
รักษาผู้ป่วยให้เข้ากบับริบทของการบริการสาธารณสขุได้ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ  

 P P 

 
 
 
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 
 
 



Title of the EPA  Provide age-appropriate screening and preventive care  
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  
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 (1 case in different scenario)  
- Unsupervised at the end of third year – level 4 (2 cases in 
different scenario)  
 

 
 
 
 
 
 



Milestone EPA 4: Providing preventive care in specific neurological disease 
 
 Yr 1 Yr 2 Yr 3 
การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care)     
ก. มีทกัษะในการซกัประวตัิ ตรวจร่างกายผู้ป่วย ทําหตัถการ และการ
รวบรวมข้อมลู  

 P P 

ข. วินิจฉัย บําบดัรักษาภาวะผิดปกตทิางประสาทวิทยาที,พบโดยทั,วไปใน
ประเทศไทยได้  

   

ค. บนัทึกรายงานผู้ป่วยได้อย่างสมบูรณ์และสมํ,าเสมอ     
ง. ป้องกนัโรคและสร้างเสริมสขุภาพ   P P 
ความรู้ ความเชีcยวชาญ และความสามารถในการนําไปใช้
แก้ปัญหาและสังคมรอบด้าน (Medical knowledge and skills)  

   

ก. เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พืน̂ฐานของร่างกายและจติใจ     
ข. มีความรู้ความสามารถในวิชาชพีและเชี,ยวชาญในสาขาประสาทวิทยา    P 
การเรียนรู้จากการปฏิบตัิ (Practice-based learning)     
ก. มีความคิดสร้างสรรค์ตามหลกัวิทยาศาสตร์ในการสร้างความรู้ใหม่ 
และพฒันาระบบบริการสขุภาพ  

   

ข. ดําเนินการวิจยัทางการแพทย์และสาธารณสขุได้     
ค. การใช้ยาอย่างสมเหตผุล     
ง. เรียนรู้และเพิ,มประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการปฏิบตัิ   P P 
ทักษะปฏิสมัพันธ์ และการสืcอสาร (Interpersonal and 
communication skills)  

   

ก. นําเสนอข้อมลูผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ     
ข. ถ่ายทอดความรู้และทกัษะให้แก่แพทย์ นกัศึกษาแพทย ์และบุคลากร
ทางการแพทย์  

  P 

ค. สื,อสารให้ข้อมลูแก่ญาติและผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
โดยมีเมตตา เคารพการตดัสินใจและศกัดิúศรีของความเป็นมนุษย์  

 P P 

ง. มีมนุษยสมัพนัธ์ดี ทํางานกบัผู้ร่วมงานทุกระดบัอย่างมีประสิทธิภาพ   P P 
จ. เป็นที,ปรึกษาและให้คําแนะนําแก่แพทย์และบุคลากรอื,น โดยเฉพาะใน
ด้านประสาทวิทยา 

 P P 

 
 
 
 
 
 
 



 Yr 1 Yr 2 Yr 3 
ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)    
ก.มีคณุธรรม จริยธรรม และเจตคติอนัดีต่อผู้ป่วย ญาติ ผู้ร่วมงาน เพื,อน
ร่วมวิชาชีพ และชุมชน  

 P P 

ข. มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพฒันาไปสู่ความเป็นผู้เรียนรู้ต่อเนื,อง
ตลอดชีวิต (Continuous Professional Development)  

 P P 

ค. มีความรับผิดชอบต่องานที,ได้รับมอบหมาย   P P 
ง. คํานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม   P P 
การปฏิบตัิงานให้เข้ากับระบบ (System-based practice)     
ก. มีความรู้เกี,ยวกบัระบบสขุภาพและระบบยาของประเทศ     
ข. มีความรู้ และมีส่วนร่วมในระบบพฒันาคณุภาพการดแูลรักษาผู้ป่วย     
ค. มีความรู้ความเข้าใจเรื,องความปลอดภยัของผู้ป่วย     
ง. มีความรู้ความเข้าใจเกี,ยวกบัสิทธิของผู้ป่วย   P P 
จ. ใช้ทรัพยากรสขุภาพอย่างเหมาะสม และสามารถปรับเปลี,ยนการดแูล
รักษาผู้ป่วยให้เข้ากบับริบทของการบริการสาธารณสขุได้ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ  

 P P 

 
 
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  
 
 
 
 



 
Title of the EPA  Providing neurological consultation to non-neurological physicians 
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  
Experience:  
- Demonstrate experience coping with providing consultation to 
non-neurological specialties 5 cases/ year 
- Completeness of consultation records: 1 record/month/rotation 
(ความสมบูรณ์ของเวชระเบียนอิงตามเกณฑ์ของราชวิทยาลยัฯ)  

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)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Milestone EPA 5: Providing neurological consultation to non-neurological physician 
 
 Yr 1 Yr 2 Yr 3 
การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care)     
ก. มีทกัษะในการซกัประวตัิ ตรวจร่างกายผู้ป่วย ทําหตัถการ และการ
รวบรวมข้อมลู  

 P P 

ข. วินิจฉัย บําบดัรักษาภาวะผิดปกตทิางประสาทวิทยาที,พบโดยทั,วไปใน
ประเทศไทยได้  

 P P 

ค. บนัทึกรายงานผู้ป่วยได้อย่างสมบูรณ์และสมํ,าเสมอ   P P 
ง. ป้องกนัโรคและสร้างเสริมสขุภาพ     
ความรู้ ความเชีcยวชาญ และความสามารถในการนําไปใช้
แก้ปัญหาและสังคมรอบด้าน (Medical knowledge and skills)  

   

ก. เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พืน̂ฐานของร่างกายและจติใจ   P P 
ข. มีความรู้ความสามารถในวิชาชพีและเชี,ยวชาญในสาขาประสาทวิทยา   P P 
การเรียนรู้จากการปฏิบตัิ (Practice-based learning)     
ก. มีความคิดสร้างสรรค์ตามหลกัวิทยาศาสตร์ในการสร้างความรู้ใหม่ 
และพฒันาระบบบริการสขุภาพ  

   

ข. ดําเนินการวิจยัทางการแพทย์และสาธารณสขุได้     
ค. การใช้ยาอย่างสมเหตผุล   P P 
ง. เรียนรู้และเพิ,มประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการปฏิบตัิ   P P 
ทักษะปฏิสมัพันธ์ และการสืcอสาร (Interpersonal and 
communication skills)  

   

ก. นําเสนอข้อมลูผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ   P P 
ข. ถ่ายทอดความรู้และทกัษะให้แก่แพทย์ นกัศึกษาแพทย ์และบุคลากร
ทางการแพทย์  

 P P 

ค. สื,อสารให้ข้อมลูแก่ญาติและผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
โดยมีเมตตา เคารพการตดัสินใจและศกัดิúศรีของความเป็นมนุษย์  

 P P 

ง. มีมนุษยสมัพนัธ์ดี ทํางานกบัผู้ร่วมงานทุกระดบัอย่างมีประสิทธิภาพ   P P 
จ. เป็นที,ปรึกษาและให้คําแนะนําแก่แพทย์และบุคลากรอื,น โดยเฉพาะใน
ด้านประสาทวิทยา 

 P P 

 
 
 
 
 
 
 



 Yr 1 Yr 2 Yr 3 
ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)    
ก.มีคณุธรรม จริยธรรม และเจตคติอนัดีต่อผู้ป่วย ญาติ ผู้ร่วมงาน เพื,อน
ร่วมวิชาชีพ และชุมชน  

 P P 

ข. มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพฒันาไปสู่ความเป็นผู้เรียนรู้ต่อเนื,อง
ตลอดชีวิต (Continuous Professional Development)  

 P P 

ค. มีความรับผิดชอบต่องานที,ได้รับมอบหมาย   P P 
ง. คํานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม   P P 
การปฏิบตัิงานให้เข้ากับระบบ (System-based practice)     
ก. มีความรู้เกี,ยวกบัระบบสขุภาพและระบบยาของประเทศ   P P 
ข. มีความรู้ และมีส่วนร่วมในระบบพฒันาคณุภาพการดแูลรักษาผู้ป่วย   P P 
ค. มีความรู้ความเข้าใจเรื,องความปลอดภยัของผู้ป่วย   P P 
ง. มีความรู้ความเข้าใจเกี,ยวกบัสิทธิของผู้ป่วย   P P 
จ. ใช้ทรัพยากรสขุภาพอย่างเหมาะสม และสามารถปรับเปลี,ยนการดแูล
รักษาผู้ป่วยให้เข้ากบับริบทของการบริการสาธารณสขุได้ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ  

 P P 

 
 
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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Title of the EPA (6.1)  Breaking bad news to patients with neurological diseases  
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  
- 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  
- Demonstrate experience coping with breaking bad news 
to patients with incurable diseases in 3 different cases 
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?  

- 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  
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  
 

 
 



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

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) 

 
 
Milestone EPA 6: Providing palliative care in neurological disease 
 
 Yr 1 Yr 2 Yr 3 
การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care)     
ก. มีทกัษะในการซกัประวตัิ ตรวจร่างกายผู้ป่วย ทําหตัถการ และการ
รวบรวมข้อมลู  

 P P 

ข. วินิจฉัย บําบดัรักษาภาวะผิดปกตทิางประสาทวิทยาที,พบโดยทั,วไปใน
ประเทศไทยได้  

 P P 

ค. บนัทึกรายงานผู้ป่วยได้อย่างสมบูรณ์และสมํ,าเสมอ     
ง. ป้องกนัโรคและสร้างเสริมสขุภาพ     
ความรู้ ความเชีcยวชาญ และความสามารถในการนําไปใช้
แก้ปัญหาและสังคมรอบด้าน (Medical knowledge and skills)  

   

ก. เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พืน̂ฐานของร่างกายและจติใจ     
ข. มีความรู้ความสามารถในวิชาชพีและเชี,ยวชาญในสาขาประสาทวิทยา   P P 
การเรียนรู้จากการปฏิบตัิ (Practice-based learning)     
ก. มีความคิดสร้างสรรค์ตามหลกัวิทยาศาสตร์ในการสร้างความรู้ใหม่ 
และพฒันาระบบบริการสขุภาพ  

   

ข. ดําเนินการวิจยัทางการแพทย์และสาธารณสขุได้     
ค. การใช้ยาอย่างสมเหตผุล     
ง. เรียนรู้และเพิ,มประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการปฏิบตัิ   P P 
ทักษะปฏิสมัพันธ์ และการสืcอสาร (Interpersonal and 
communication skills)  

   

ก. นําเสนอข้อมลูผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ     
ข. ถ่ายทอดความรู้และทกัษะให้แก่แพทย์ นกัศึกษาแพทย ์และบุคลากร
ทางการแพทย์  

  P 

ค. สื,อสารให้ข้อมลูแก่ญาติและผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
โดยมีเมตตา เคารพการตดัสินใจและศกัดิúศรีของความเป็นมนุษย์  

 P P 

ง. มีมนุษยสมัพนัธ์ดี ทํางานกบัผู้ร่วมงานทุกระดบัอย่างมีประสิทธิภาพ   P P 
จ. เป็นที,ปรึกษาและให้คําแนะนําแก่แพทย์และบุคลากรอื,น โดยเฉพาะใน
ด้านประสาทวิทยา 

 P P 



 
 Yr 1 Yr 2 Yr 3 
ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)    
ก.มีคณุธรรม จริยธรรม และเจตคติอนัดีต่อผู้ป่วย ญาติ ผู้ร่วมงาน เพื,อน
ร่วมวิชาชีพ และชุมชน  

 P P 

ข. มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพฒันาไปสู่ความเป็นผู้เรียนรู้ต่อเนื,อง
ตลอดชีวิต (Continuous Professional Development)  

   

ค. มีความรับผิดชอบต่องานที,ได้รับมอบหมาย     
ง. คํานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม     
การปฏิบตัิงานให้เข้ากับระบบ (System-based practice)     
ก. มีความรู้เกี,ยวกบัระบบสขุภาพและระบบยาของประเทศ     
ข. มีความรู้ และมีส่วนร่วมในระบบพฒันาคณุภาพการดแูลรักษาผู้ป่วย     
ค. มีความรู้ความเข้าใจเรื,องความปลอดภยัของผู้ป่วย     
ง. มีความรู้ความเข้าใจเกี,ยวกบัสิทธิของผู้ป่วย   P P 
จ. ใช้ทรัพยากรสขุภาพอย่างเหมาะสม และสามารถปรับเปลี,ยนการดแูล
รักษาผู้ป่วยให้เข้ากบับริบทของการบริการสาธารณสขุได้ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ  

 P P 

 
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 



Title of EPA Understand & interpretation of common neurological investigation 
 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 

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)  

 
 
Milestone EPA 7: Understand & interpretation of common neurological investigations 
 

 Yr 1 Yr 2 Yr 3 
การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care)     
ก. มีทกัษะในการซกัประวตัิ ตรวจร่างกายผู้ป่วย ทําหตัถการ และการรวบรวมข้อมลู   P P 
ข. วินิจฉัย บําบดัรักษาภาวะผิดปกตทิางประสาทวิทยาที,พบโดยทั,วไปในประเทศ
ไทยได้  

 P P 

ค. บนัทึกรายงานผู้ป่วยได้อย่างสมบูรณ์และสมํ,าเสมอ     
ง. ป้องกนัโรคและสร้างเสริมสขุภาพ     
ความรู้ ความเชีcยวชาญ และความสามารถในการนําไปใช้แก้ปัญหาและ
สังคมรอบด้าน (Medical knowledge and skills)  

   

ก. เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พืน̂ฐานของร่างกายและจติใจ     
ข. มีความรู้ความสามารถในวิชาชพีและเชี,ยวชาญในสาขาประสาทวิทยา  
 
 

 P P 



 Yr 1 Yr 2 Yr 3 
การเรียนรู้จากการปฏิบตัิ (Practice-based learning)     
ก. มีความคิดสร้างสรรค์ตามหลกัวิทยาศาสตร์ในการสร้างความรู้ใหม่ และพฒันา
ระบบบริการสขุภาพ  

   

ข. ดําเนินการวิจยัทางการแพทย์และสาธารณสขุได้     
ค. การใช้ยาอย่างสมเหตผุล     
ง. เรียนรู้และเพิ,มประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการปฏิบตัิ   P P 
ทักษะปฏิสมัพันธ์ และการสืcอสาร (Interpersonal and communication skills)     
ก. นําเสนอข้อมลูผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ   P P 
ข. ถ่ายทอดความรู้และทกัษะให้แก่แพทย์ นกัศึกษาแพทย ์และบุคลากรทางการ
แพทย์  

  P 

ค. สื,อสารให้ข้อมลูแก่ญาติและผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพโดยมี
เมตตา เคารพการตดัสินใจและศกัดิúศรีของความเป็นมนุษย์  

   

ง. มีมนุษยสมัพนัธ์ดี ทํางานกบัผู้ร่วมงานทุกระดบัอย่างมีประสิทธิภาพ     
จ. เป็นที,ปรึกษาและให้คําแนะนําแก่แพทย์และบุคลากรอื,น โดยเฉพาะในด้าน
ประสาทวิทยา 

   

ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)    
ก.มีคณุธรรม จริยธรรม และเจตคติอนัดีต่อผู้ป่วย ญาติ ผู้ร่วมงาน เพื,อนร่วมวิชาชีพ 
และชุมชน  

   

ข. มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพฒันาไปสู่ความเป็นผู้เรียนรู้ต่อเนื,องตลอดชีวิต 
(Continuous Professional Development)  

 P P 

ค. มีความรับผิดชอบต่องานที,ได้รับมอบหมาย     
ง. คํานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม     
การปฏิบตัิงานให้เข้ากับระบบ (System-based practice)     
ก. มีความรู้เกี,ยวกบัระบบสขุภาพและระบบยาของประเทศ     
ข. มีความรู้ และมีส่วนร่วมในระบบพฒันาคณุภาพการดแูลรักษาผู้ป่วย   P P 
ค. มีความรู้ความเข้าใจเรื,องความปลอดภยัของผู้ป่วย   P P 
ง. มีความรู้ความเข้าใจเกี,ยวกบัสิทธิของผู้ป่วย   P P 
จ. ใช้ทรัพยากรสขุภาพอย่างเหมาะสม และสามารถปรับเปลี,ยนการดแูลรักษาผู้ป่วย
ให้เข้ากบับริบทของการบริการสาธารณสขุได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ  

 P P 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
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  

- R2 2 cases (level 3) 
- R3 3 cases (level 4) 

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

-Direct observation 
-Information from colleagues (multisource feedback) 
 



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

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)  

 
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. มีทกัษะในการซกัประวตัิ ตรวจร่างกายผู้ป่วย ทําหตัถการ และการรวบรวมข้อมลู   P P 
ข. วินิจฉัย บําบดัรักษาภาวะผิดปกตทิางประสาทวิทยาที,พบโดยทั,วไปในประเทศไทย
ได้  

 P P 

ค. บนัทึกรายงานผู้ป่วยได้อย่างสมบูรณ์และสมํ,าเสมอ     
ง. ป้องกนัโรคและสร้างเสริมสขุภาพ     
ความรู้ ความเชีcยวชาญ และความสามารถในการนําไปใช้แก้ปัญหาและสังคม
รอบด้าน (Medical knowledge and skills)  

   

ก. เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พืน̂ฐานของร่างกายและจติใจ   P P 
ข. มีความรู้ความสามารถในวิชาชพีและเชี,ยวชาญในสาขาประสาทวิทยา   P P 
การเรียนรู้จากการปฏิบตัิ (Practice-based learning)     
ก. มีความคิดสร้างสรรค์ตามหลกัวิทยาศาสตร์ในการสร้างความรู้ใหม่ และพฒันา
ระบบบริการสขุภาพ  

   

ข. ดําเนินการวิจยัทางการแพทย์และสาธารณสขุได้     
ค. การใช้ยาอย่างสมเหตผุล     
ง. เรียนรู้และเพิ,มประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการปฏิบตัิ   P P 
ทักษะปฏิสมัพันธ์ และการสืcอสาร (Interpersonal and communication skills)     
ก. นําเสนอข้อมลูผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ   P P 
ข. ถ่ายทอดความรู้และทกัษะให้แก่แพทย์ นกัศึกษาแพทย ์และบุคลากรทางการแพทย์   P P 
ค. สื,อสารให้ข้อมลูแก่ญาติและผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพโดยมีเมตตา 
เคารพการตดัสินใจและศกัดิúศรีของความเป็นมนุษย์  

 P P 

ง. มีมนุษยสมัพนัธ์ดี ทํางานกบัผู้ร่วมงานทุกระดบัอย่างมีประสิทธิภาพ     
จ. เป็นที,ปรึกษาและให้คําแนะนําแก่แพทย์และบุคลากรอื,น โดยเฉพาะในด้านประสาท
วิทยา 

 P P 



 Yr 1 Yr 2 Yr 3 
ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)    
ก.มีคณุธรรม จริยธรรม และเจตคติอนัดีต่อผู้ป่วย ญาติ ผู้ร่วมงาน เพื,อนร่วมวิชาชีพ 
และชุมชน  

   

ข. มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพฒันาไปสู่ความเป็นผู้เรียนรู้ต่อเนื,องตลอดชีวิต 
(Continuous Professional Development)  

 P P 

ค. มีความรับผิดชอบต่องานที,ได้รับมอบหมาย   P P 
ง. คํานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม     
การปฏิบตัิงานให้เข้ากับระบบ (System-based practice)     
ก. มีความรู้เกี,ยวกบัระบบสขุภาพและระบบยาของประเทศ   P P 
ข. มีความรู้ และมีส่วนร่วมในระบบพฒันาคณุภาพการดแูลรักษาผู้ป่วย   P P 
ค. มีความรู้ความเข้าใจเรื,องความปลอดภยัของผู้ป่วย   P P 
ง. มีความรู้ความเข้าใจเกี,ยวกบัสิทธิของผู้ป่วย   P P 
จ. ใช้ทรัพยากรสขุภาพอย่างเหมาะสม และสามารถปรับเปลี,ยนการดแูลรักษาผู้ป่วยให้
เข้ากบับริบทของการบริการสาธารณสขุได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ  

 P P 

 
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  
 



Title of the EPA  Working with interprofessional health care teams  
 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  
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) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Milestone EPA 9: Able to work with interpersonal health care teams 
 
 Yr 1 Yr 2 Yr 3 
การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care)     
ก. มีทกัษะในการซกัประวตัิ ตรวจร่างกายผู้ป่วย ทําหตัถการ และการ
รวบรวมข้อมลู  

   

ข. วินิจฉัย บําบดัรักษาภาวะผิดปกตทิางประสาทวิทยาที,พบโดยทั,วไปใน
ประเทศไทยได้  

   

ค. บนัทึกรายงานผู้ป่วยได้อย่างสมบูรณ์และสมํ,าเสมอ     
ง. ป้องกนัโรคและสร้างเสริมสขุภาพ     
ความรู้ ความเชีcยวชาญ และความสามารถในการนําไปใช้
แก้ปัญหาและสังคมรอบด้าน (Medical knowledge and skills)  

   

ก. เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พืน̂ฐานของร่างกายและจติใจ     
ข. มีความรู้ความสามารถในวิชาชพีและเชี,ยวชาญในสาขาประสาทวิทยา     
การเรียนรู้จากการปฏิบตัิ (Practice-based learning)     
ก. มีความคิดสร้างสรรค์ตามหลกัวิทยาศาสตร์ในการสร้างความรู้ใหม่ 
และพฒันาระบบบริการสขุภาพ  

   

ข. ดําเนินการวิจยัทางการแพทย์และสาธารณสขุได้     
ค. การใช้ยาอย่างสมเหตผุล     
ง. เรียนรู้และเพิ,มประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการปฏิบตัิ   P P 
ทักษะปฏิสมัพันธ์ และการสืcอสาร (Interpersonal and 
communication skills)  

   

ก. นําเสนอข้อมลูผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ     
ข. ถ่ายทอดความรู้และทกัษะให้แก่แพทย์ นกัศึกษาแพทย ์และบุคลากร
ทางการแพทย์  

 P P 

ค. สื,อสารให้ข้อมลูแก่ญาติและผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
โดยมีเมตตา เคารพการตดัสินใจและศกัดิúศรีของความเป็นมนุษย์  

 P P 

ง. มีมนุษยสมัพนัธ์ดี ทํางานกบัผู้ร่วมงานทุกระดบัอย่างมีประสิทธิภาพ   P P 
จ. เป็นที,ปรึกษาและให้คําแนะนําแก่แพทย์และบุคลากรอื,น โดยเฉพาะใน
ด้านประสาทวิทยา 

 P P 

 
 
 
 
 
 
 



 
 Yr 1 Yr 2 Yr 3 
ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)    
ก.มีคณุธรรม จริยธรรม และเจตคติอนัดีต่อผู้ป่วย ญาติ ผู้ร่วมงาน เพื,อน
ร่วมวิชาชีพ และชุมชน  

 P P 

ข. มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพฒันาไปสู่ความเป็นผู้เรียนรู้ต่อเนื,อง
ตลอดชีวิต (Continuous Professional Development)  

   

ค. มีความรับผิดชอบต่องานที,ได้รับมอบหมาย   P P 
ง. คํานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม   P P 
การปฏิบตัิงานให้เข้ากับระบบ (System-based practice)     
ก. มีความรู้เกี,ยวกบัระบบสขุภาพและระบบยาของประเทศ   P P 
ข. มีความรู้ และมีส่วนร่วมในระบบพฒันาคณุภาพการดแูลรักษาผู้ป่วย   P P 
ค. มีความรู้ความเข้าใจเรื,องความปลอดภยัของผู้ป่วย   P P 
ง. มีความรู้ความเข้าใจเกี,ยวกบัสิทธิของผู้ป่วย   P P 
จ. ใช้ทรัพยากรสขุภาพอย่างเหมาะสม และสามารถปรับเปลี,ยนการดแูล
รักษาผู้ป่วยให้เข้ากบับริบทของการบริการสาธารณสขุได้ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ  

 P P 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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 

� � � � �    � 

 
 
ผลของ EPA 
 
การวดัและประเมินผลระหว่างการฝึกอบรม  
ใช้วดัและประเมินผลมิติ in-training evaluation ดงัต่อไปนี ̂ 
มิติที, ° ประเมินสมรรถนะโดยอาจารย์  
มิติที, ¢ การตรวจเวชระเบียนผู้ป่วยใน  
มิติที, £ การตรวจเวชระเบียนผู้ป่วยนอก  
 
เกณฑ์ประเมินการเลืcอนชัQนปี *  
 
1. เมื,อผ่านการฝึกอบรม 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 เมื,อผ่านการฝึกอบรม 24 เดือน 
ในปีที, 2 ต้องประเมิน EPA ผ่านดงันี ̂ 
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) 
 
* แพทย์ประจําบ้านสามารถทํา EPA ให้ได้สงูกว่าเกณฑ์ขัน̂ตํ,าที,ตัง̂ไว้สําหรับแต่ละระดบัของชัน̂ปี ทัง̂
จํานวนและ level และ เมื,อสิน̂สดุการฝึกอบรม 24 เดือน แพทย์ประจําบ้านทุกคนต้องแสดงให้เห็นว่า
สามารถทํา EPA ได้ด้วยตนเองดงันี:̂  
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) 
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 
interpersonal 
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 

 



ภาคผนวก ) 
เนื ,อหาของการฝึกอบรม/หลักสูตร 

 
โรคหรือภาวะทางประสาทวิทยาทีCสําคัญ  
โรคที'สําคญัทางอายุรศาสตร์ ที'อายุรแพทยต้์องวินิจฉัยและรักษาได้ไม่ว่าโรคจะอยู่ในระดบัใดก็ตาม โดย
แบ่งตามวิธีจดัการเรียนรู้ดงันี J  
ระดับ G โรคหรือภาวะที'พบบ่อย และมีความสําคญัซึ'งแพทย์ประจําบ้านสามารถเรียนรู้ได้จากผู้ป่วย
โดยตรง  
ระดับ ) โรคหรือภาวะที'พบน้อยกว่าระดบั Sและมีความสําคญัซึ'งแพทย์ประจําบ้านสามารถ เรียนรู้จาก
ผู้ป่วยแต่ไม่ได้ดแูลผู้ป่วยโดยตรง เชน่ การร่วมดแูลในหอผู้ป่วย(ward rotation) ด้วยกนั เป็นต้น 
ระดับ H โรคที'พบน้อยแต่มีความสําคญั ซึ'งแพทยป์ระจําบ้านสามารถเรียนรู้โดยการศึกษาด้วยตนเอง หรือ
ฟังบรรยาย และสถาบนัฝึกอบรมควรจดัให้มีการเรียนรู้โรคในกลุ่มนี Jอย่างพอเพียง  

 
หลักสตูรการฝึกอบรม จะครอบคลุมเนื ,อหาต่อไปนี ,  1 2 3 
ความรู้พื ,นฐานของระบบประสาทและโครงสร้างทีCเกีCยวข้อง     

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  

   

10. Research methodology    

11. Principle of palliative care medicine    

12. Principle of counseling and communication skill    

โรคทีCสําคัญและพบได้บ่อยของประสาทวิทยา     
1. Emergency conditions in neurology and neurocritical 
care  

   

1.1 Status epilepticus  P   

1.2 Coma and alteration of consciousness P   

1.3 Syndrome of rapidly increased intracranial pressure  P   



Head injury with intracranial bleeding  P   

Brain abscess or meningitis with increased intracranial 
pressure  

P   

Hypertensive encephalopathy  P   
Cerebrovascular disease with increased intracranial 
pressure  

P   

Neoplasm with increased intracranial pressure P   

1.4 Syndrome of acute or subacute spinal cord 
compression  

P   

1.5 Toxic and metabolic disorders of the nervous system  P   

1.6 Extrapyramidal reaction to medication    

Neuroleptic malignant syndrome P   

Serotonin syndrome P   

1.7 Acute respiratory failure due to     

Brainstem disorders P   
Acute myelopathy P   

Myasthenic crisis  P   
Cholinergic crisis    P 

Guillain Barre’ syndrome  P   
Poliomyelitis and paralysis caused by other viruses P   

Tetanus   P  
Rabies   P 

1.8. Acute stroke    

Acute ischemic stroke requires thrombolytic treatment P   
Acute ischemic stroke requires endovascular treatment P   

Primary intracerebral hemorrhage P   
Anticogulant associated intracerebral hemorrhage P   

Subarachnoid hemorrhage (with or without 
complications) 

P   

Venous sinus thrombosis with or without hemorrhage P   
1.9 Inflammatory emergency    

Acute myelitis P   
Acute encephalitis P   

Attacks of demyelinating diseases P   
1.10 Brain death declaration  P  

1.11 Monitoring in neurological critical patients    



Monitoring of intracranial pressure   P 

Continuous monitoring of EEG   P 

TCD detection and monitoring of vasospasm   P 

2. ภาวะทีCพบบ่อยทางประสาทวิทยา    

- Episodic impairment of consciousness  P   

- Falls and drop attacks  P   

- Delirium, stupor and coma  P   

- Excessive daytime sleepiness  P   

- Intellectual and memory impairment  P   

- Behavior and personality disturbances  P   

- Depression and psychosis in neurological practice  P   

- Agnosia and apraxia  P   

- Disorders of attention, delirium  P   

- Language disorders  P   

- Difficulties with speech and swallowing  P   

- Visual loss  P   

- Abnormalities of the optic nerve and retina  P   

- Eye movement disorders and diplopia  P   

- Pupillary and eyelid abnormalities  P   

- Dizziness and vertigo  P   

- Hearing loss and tinnitus  P   

- Disturbances of taste and smell  P   

- Disturbances of lower cranial nerves  P   

- Cranial and facial pain  P   

- Brain stem syndrome  P   

- Ataxic disorders  P   

- Movement disorders  P   

- Gait disorders  

- Hemiplegia and monoplegia  

P   

- Paraplegia and spinal cord syndromes  P   

- Proximal, distal and generalized weakness  P   

- Muscle pain and cramps  P   

- Sensory abnormalities P   

- Autonomic dysfunction  P   

- Arm and neck pain  P   



- Low back and lower limb pain  P   
3. โรคทีCพบบ่อยทางประสาทวิทยา     
3.1 Neurological complications of systemic disease     

3.1.1. Cardiac disorders and the nervous system     
- Cardiogenic embolism  P   

- Syncope  P   
- Cardiac arrest  P   

- Complications of cardiac catheterization and surgery  P   
- Infective endocarditis  P   

3.1.2. Disease of aorta     

- Aortitis    P 

- Aortic aneurysm    P 

- Coarctation of the aorta    P 

- Subclavian steal syndrome    P 

- Complications of aortic surgery   P  

3.1.3. Connective tissue diseases and vasculitides     

- Polyarteritis nodosa, Churg-Strauss syndrome and 
overlap syndrome  

  P 

- Giant cell arteritis    P 

- Wegener’s granulomatosis    P 

- Isolated angiitis of the nervous system    P 

- Rheumatoid arthritis   P  

- Systemic lupus erythematosus  P   

- Sjogren’s syndrome P   

- Progressive systemic sclerosis    P 

- Bechet’s disease   P  
3.1.4. Respiratory diseases     

- Hypoxia  P   

- Hypercapnia  P   

3.1.5. Hematologic disorders and the nervous system     

- Thalassemia   P  

- Megaloblastic anemia   P  

- Leukemias   P  

- Lymphoma   P  

- Plasma cell dyscrasia   P  



- Polycythemia   P  

- Thrombocytopenia  P   

- Thrombotic thrombocytopenic purpura   P  

- Other bleeding disorders   P  

- Antiphospholipid syndrome   P  

3.1.6. Disorders of liver and gastrointestinal tract     
- Liver diseases  P   

- Gastrointestinal diseases  P   
- Whipple’s disease    P 

3.1.7. Disorders of renal and electrolyte disturbance     
- Renal failure  P   

- Neurological complications of dialysis  P   
- Neurological complications of renal transplantation  P   

- Electrolyte disturbance     

- Sodium  P   
- Potassium  P   

- Calcium  P   
- Magnesium P   

3.1.8. Disorders of endocrine     
- Pituitary diseases     

- Pituitary adenoma    P 

- Cushing’s disease and syndrome    P 

- Hypopituitarism    P 

-Diabetes insipidus    P 

Thyroid diseases     

- Hyperthyroidism  P   

- Hypothyroidism  P   

- Hashimoto’s thyroiditis    P 

Parathyroid diseases     

- Hyperparathyroidism    P 

- Hypoparathyroidism    P 

Adrenal diseases     

- Pheochromocytoma    P 

- Addison’s disease    P 

Diabetes mellitus  P   

Hypoglycemia P   



3.1.9. Disorders of malignancy, complications and 
treatment  

   

Malignancy     

- Direct invasion  P   

- Metastasis  P   

- Paraneoplastic syndrome  P   

Radiation effect     

- Central nervous system    P 

- Peripheral nervous system    P 

3.2 Trauma of the nervous system    
Craniocerebral trauma    P 

Spinal cord trauma    P 

Peripheral nerve trauma    P 

3.3 Vascular diseases of the nervous system     
Ischemic cerebrovascular disease  P   

Intracerebral hemorrhage  P   
Subdural and epidural hematoma P   

Subarchnoid hemorrhage P   
Intracranial aneurysms P   

Arteriovenous malformation  P   

Stroke in the young  P   
Spinal cord vascular disease  P   

Central nervous system vasculitis P   
Cerebral venous sinus thrombosis P   
3.4 Infection of the nervous system     
Bacterial infection  P   

Fungal and parasitic infection  P   
Viral infection  P   

The neurological manifestations of HIV infection  P   
3.5 Primary and secondary tumors of the central nervous 
system  

   

Neuroepithelial tumor   P  
Meningeal tumor   P  

Germ cell tumor   P  
Lymphoma and haemopoietic tumor  P   

Metastatic tumor  P   



3.6 Inflammatory demyelinating diseases of the central 
nervous system  

   

Neuromyelitis optica spectrum disorder P   

Multiples sclerosis P   
Idiopathic myelitis  P   

Optic neuritis  P   
Autoimmune encephalitis  P   

Acute disseminated encephalomyelitis  P  
Paraneoplastic neurological disease  P  

Immune reconstitutional inflammatory syndrome    P 

NeuroBechet disease   P 

Neurosarcoidosis   P 
3.7 Anoxic and ischemic encephalopathies     
Anoxic-ischemic encephalopathy P   

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

Brain death   P  
Delayed post anoxic syndrome    P 

3.8 Toxic and metabolic encephalopathies     
Disorder of osmolarity and sodium P   

Disorder of blood sugar P   
Hepatic encephalopathy  P   

Uremic encephalopathy  P   

Disorders of calcium  P  
Drug induced encephalopathy P   

Alcohol intoxication  P  
Recreational induced encephalopathy    P 

Disorders of magnesium   P 
3.9 Deficiency diseases of the nervous system     

Vitamin B12 deficiency  P   
Folate deficiency    P 

Vitamin E deficiency    P 

Pellagra    P 

Vitamin B6 deficiency    P 

Beri beri    P 

Wernicke- Korsakoff syndrome    P 

Vitamin A    P 



Vitamin D    P 

Protein- calorie malnutrition    P 

3.10 Effect of toxins and physical agents on the nervous 
system  

   

Effects of occupational and environmental agents on the 
nervous system  

 P  

Effects of drugs abuse on the nervous system  P  
Neurotoxins of animals and plants    P 

Marine toxins    P 
3.11 Disorders of cerebrospinal fluid circulation and brain 
edema  

   

Hydrocephalus P   

Normal-pressure hydrocephalus  P   
Benign intracranial hypertension  P   

Cerebral edema  P   
3.12 Developmental disorders of the nervous system     

Disorders of neurulation    P 

Disorders of mitotic proliferation of neuroblasts 
(neuronogenesis) 

  P 

Disorders of programmed cell death (apoptosis)   P 

Disorders of neuroblast migration   P 

Disorders of fissures and sulci   P 

Disorders of neurite growth   P 

Disorders of membrane polarity   P 

Disorders of synaptogenesis   P 

Disorders of neurotransmitter synthesis   P 

Disorders of myelination   P 

Etiology of central nervous system malformations    
Ischemic encephalopathy in the fetus and other 

teratogenic factors 
  P 

Molecular genetic classification of malformations of the 
nervous system 

  P 

Clinical expression of selected malformations of the  
nervous system 

   

Disorders of symmetry and cellular lineage   P 

Disorders of neurulation   P 

Midline malformations of the forebrain   P 



Disorders of early neuroblast migration    P 

Disturbances of late neuroblast migration    P 

Disorders of cerebellar development   P 

3.13 Developmental disabilities     
Intellectual disability/mental retardation   P 

Learning disabilities: dyslexia, attention deficit 
hyperactivity disorder 

  P 

Autistic disorder   P 

Cerebral palsy    P 

3.14 Inborn errors of metabolism of the nervous system     
Disorders involving complex molecules    

Lysosomal Storage Disorders   P 

Neuronal Ceroid Lipofuscinoses   P 

Peroxisomal Disorders   P 
Disorders involving small molecules    

Disorders of Amino and Organic Acid Metabolism   P 

Disorders of Energy Metabolism   P 

Other subclassifications of inborn errors of metabolism    

Disorders of Cholesterol and Lipoprotein Metabolism   P 

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

Disorders of Polyol Metabolism, including Galactose and 
Fructose 

  P 

Disorders Associated with Vitamin Metabolism   P 

Congenital Disorders of Glycosylation (CDG)   P 

Disorders of Purine and Pyrimidine Metabolism   P 

Porphyrias  P  
Neurotransmitter Inborn Errors of Metabolism   P 

Disorders of Glycine and Serine Metabolism   P 

Creatine Deficiency Syndromes   P 

3.15 Neurocutaneous disease     
Neurofibromatosis  P  

Tuberous sclerosis complex   P  

Von Hippel- Lindau disease    P 

Nevoid basal cell carcinoma syndrome    P 

Lentiginosis-deafness-cardiomyopathy syndrome    P 

Hypomelanosis of Ito    P 



Xeroderma pigmentosum    P 

Neuroichthyosis   P 

Chediak-Higashi syndrome    P 

Progeria   P 

Incontinential pigmenti    P 

Neurocutaneous melanosis  
Linear sebaceous nevus  

  P 

Sturge – Weber syndrome    P 

Klippel-Trenaunay syndrome    P 

3.16 The dementias     
Rapidly progressive dementia  P   

Early onset dementia  P   

Alzheimer’s disease  P   
Down’ s syndrome   P  

Frontotemporal lobar degeneration   P  
Primary progressive aphasia   P  

Dementia with Lewy bodies   P  
Parkinson’s disease dementia   P  

Vascular dementia  P   
Other dementia syndromes   P  
3.17 The epilepsies     

Provoked seizure P   

Epilepsy syndromes P   

Generalized epilepsy P   

Focal epilepsy P   

Status epilepticus P   

Febrile convulsion P   

Drug resistant epilepsy P   

Focal epilepsy due to hippocampal sclerosis P   

3.18 Disorders of sleep     

Insomnia  P   
Excessive sleepiness     

1. Narcoleptic syndrome   P  

2. Hypersomnolence   P  
Sleep apnea  P   

Parasomnias  P   



3.19 Headache and other craniofacial pain     

Migraine  P   
Tension type headache P   

Trigeminal autonomic cephalalgia (TACs)  P  
Other primary headache disorder   P 

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

   

1.Headache attributed to giant cell arteritis  P   

2.Headache attributed to cerebral ischemic event  P   
3.Headache attributed to cerebral venous thrombosis 
(CVT)  

P   

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

  P 

Headache attributed to non-vascular intracranial disorder    
1. Headache attributed to idiopathic intracranial 
hypertension or Low CSF pressure (2) 

 P  

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

   

1. Cervicogenic headache (3)   P 

2.Headache attributed to rhinosinusitis (1) P   

Painful lesions of the cranial nerves and other facial pain    
1. Trigeminal neuralgia (1) P   

2. Glossopharyngeal neuralgia (2)  P  
3. Occipital neuralgia (2)  P  

4. Tolosa-Hunt syndrome (2)  P  
5. Postherpetic neuralgia (1) P   
3.20 The cranial neuropathies     

Bell’s palsy  P   

Third nerve palsy  P   
Forth nerve palsy   P  

Sixth nerve palsy   P  

Multiple cranial nerve palsy   P  
Cavernous sinus syndrome  P   

Superior orbital fissure syndrome   P  
3.21 Movement disorders     



Akinetic-rigid syndrome and parkinsonism     

1. Parkinson’s disease  P   

2. Postencephalitic parkinsonism    P 

3. Progressive supranuclear palsy   P  

4. Striatonigral degeneration and multi-system 
atrophy  

 P  

5. Cortico-basal ganglionic degeneration   P  

6. Other parkinsonian syndrome   P  

Dyskinesias     

1. Tremor  P   

2. Dystonia  P   

3. Chorea and ballism  P   

4. Tic syndromes  P   

5. Myoclonus  P   

6. Drug-induced movement disorders  P   

7. Wilson’s disease  P   

8. Paroxysmal dyskinesias    P 

9. Hallervorden-Spatz disease   P  

10. Calcification of the basal ganglia   P  

11. Neuroacanthocytosis  P  

12. Hemifacial spasm  P   
3.22 Cerebellar and spinocerebellar disorders     

Developmental disorders affecting the cerebellum    P 

Infection involving the cerebellum   P  
Vascular diseases involving the cerebellum  P   

Metabolic disorders  P   
Ataxic disorders associated with defective DNA repair  P   

Deficiency disorders and alcoholism   P  
Toxins and physical agents   P  

Degenerative disorders  P   
Autosomal recessive ataxias   P  

Late-onset inherited ataxias  P   
Idiopathic degenerative late-onset ataxias  P   
3.23 Disorders of bone, joint, ligament and meninges    P 

3.24 Disorders of the motor neuron and nerve roots    



Upper motor neuron syndromes     

           1. Hereditary spastic paraplegia   P  

            2. Adrenoleukodystrophy    P 

3. Primary lateral sclerosis  P   

4. Tropical spastic paraparesis    P 

Lower motor neuron syndromes     

1. Spinal muscular atrophy  P   

2. Spinobulbar muscular atrophy P   

3. Primary muscular atrophy (PMA) P   

3. Poliomyelitis and postpoliomyelitis syndrome  P   

4. Monomelic amyotrophy  P   
Upper and lower motor neuron syndromes     

1. Amyotrophic lateral sclerosis and its variants P   
3.25 Disorders of the nerve roots and plexuses     

Traumatic radiculopathy/ plexopathy/ neuropathy P   
Compressive radiculopathy P   

Diabetic polyradiculoneuropathy  P   
Infiltrative or neoplastic polyradiculopathy   P  

Infection related radiculopathy   P  

Acquired disorders of the dorsal root ganglia  P   
Disorders of brachial and lumbosacral plexus     

- Cervical and lumbosacral radiculopathy P   
- Neuralgic amyotrophy P   

- Thoracic outlet syndrome   P 

- Radiation induced plexopathy  P  

- Neoplastic plexopathy  P  
3.26 Disorders of the peripheral nerves     

Entrapment neuropathies  P   

Multiple mononeuropathies P   
Hereditary neuropathies  P   

Guillain Barre syndrome and its variants    
- Acquired inflammatory demyelinating 

polyradiculoneuropathy  

P   

- Miller Fisher syndrome P   

- Acute motor axonal polyneuropathy P   



Chronic inflammatory demyelinating 
polyradiculoneuropathies  

P   

Antibody related polyneuropathy  P  

Paraproteinemic neuropathy  P  
Neuropathies associated with systemic disorders P   

Diabetic neuropathy P   
Toxic neuropathies   P  

Drug induced neuropathy P   

Nutrition related neuropathy P   

Neuropathies associated with infections P   

3.27 Disorders of the autonomic nervous system     

Small fiber neuropathy P   

Complex regional pain syndrome   P 
3.27 Disorders of the neuromuscular transmission     

Myasthenia gravis  P   
Congenital myasthenic syndromes    P 

Lambert-Eaton myasthenic syndrome    P 

Botulism   P 

3.28 Disorders of the skeletal muscle     
Inherited myopathies     

- Muscular dystrophies P   
- Congenital myopathies   P 

- Metabolic myopathies   P 

- Channelopathies   P  
Myopathies associated with systemic disease  P   

Drug induced myopathies P   
Inflammatory myopathies  P   
3.29 Neurological problems of pregnancy     
Headache in pregnancy P   

Neuropathy in pregnancy and postpartum P   
Chorea gravidarum    P 

Multiple sclerosis in pregnancy  P  

Central nervous system tumors in pregnancy    P 

Epilepsy in pregnancy P   

Myasthenia gravis in pregnancy P   
Cerebrovascular disease in pregnancy P   



Cerebral venous thrombosis in pregnancy P   

Central nervous system complications of anaesthesia 
during labour and delivery 

 P  

 
ทักษะ หัตถการ และ/หรือแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบตักิารเพืCอวินิจฉัย และรักษาโรคทาง
ประสาทวิทยา 
แพทย์ประจําบ้านต้องรู้ข้อบ่งชี J ประโยชน์ และโทษของการทําหตัถการต่างๆ หตัถการแบ่งเป็น � ประเภท 
คือ S. Manual procedure 2. การสั'งตรวจทางห้องปฏิบตักิาร และ �. ประเมินและดแูลรักษาโรคต่างๆ ใน
การทํา manual procedure นั Jน ในบางหตัถการจําเป็นต้องตามด้วยการตรวจทางห้องปฏิบตัิการ  
หตัถการแต่ละประเภทแบง่เป็น � ระดบั ตามที'สถาบนัฝึกอบรมควรจดัการเรียนรู้ ดงันี J  
1. หัตถการ ประเภท manual procedure  
กลุ่มทีC G ก.หตัถการที'แพทย์ประจําบ้านต้องสามารถทําได้ โดยไม่ต้องมีผู้กํากบัดแูล และสามารถสอน
นิสิตนกัศึกษาแพทย์ให้ทําหตัถการดงักล่าวได้  

- Lumbar puncture  
กลุ่มทีC Gข.หตัถการที'แพทยป์ระจําบ้านต้องทําได้ภายใต้การกํากบัดแูล จนกระทั'งมีความมั'นใจและ
สามารถสอนนิสิตนกัศึกษาแพทยห์รือแพทย์ประจําบ้านให้ทําหตัถการนั Jนได้ด้วย  
กลุ่มทีC ) หตัถการที'แพทย์ประจําบ้านควรมีประสบการณ์ได้ทําด้วยตนเอง หรืออย่างน้อยช่วยทํา  
กลุ่มทีC H หตัถการที'แพทย์ประจําบ้านมีประสบการณ์ในการช่วยทํา หรือเคยเห็น  
 
2. การตรวจทางห้องปฏิบตัิการ  
ระดับทีC G สามารถ ตรวจ และแปลผลได้ด้วยตนเอง  
-CSF analysis  
ระดับทีC ) 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 
ระดบัทีC H สามารถส่งตรวจ และนําผลไปประยุกต์ใช้ได้  
(1). Electrodiagnostic studies 
- Evoked potentials 
(2). Radiologic studies 
- Myelography 
- Angiography  
(3). Antibodies testing 



(4). Genetic  
- Chromosome study/ Karyotyping  
- DNA/ Gene mutation testing 
3. การประเมินหรือดูแลรักษา 
กลุ่มทีC G การประเมินหรือดูแลรักษาผู้ป่วยทีCแพทย์ประจําบ้านทาํด้วยตนเอง  
Acute stroke assessment 
Cognitive assessment  
Communication skill เชน่ patient / family counseling, breaking bad news  
Genetic counseling  
Pattern of inheritance of genetic disease  
Risk estimation ว่าสมาชิกครอบครัว คนใดเสี'ยงต่อการเป็นโรคหรือต่อการถ่ายทอดโรคมากน้อยเพียงใด  
Risk management skill เช่น disclosure of medical error  
กลุ่มทีC ) การประเมินและดูแลรักษาทีCมีแพทย์ประจําบ้านควรมีโอกาสได้ทาํด้วยตนเองหรือช่วย
ทาํ 
กลุ่มทีC H การประเมินและดูแลรักษาทีCแพทย์ประจําบ้านควรมีประสบการณ์ช่วยทาํหรือเคยเห็น  
 
ความรู้ทางด้านบูรณาการ  
1. Interpersonal and communication skills  

1) การสร้างความสมัพนัธ์ที'ดีระหว่างแพทย์และผู้ป่วย  

2) การดแูลผู้ป่วยและญาตใินวาระใกล้เสียชีวิต  

3) การบอกข่าวร้าย  

4) ปัจจยัที'ส่งเสริมความสมัพนัธ์ที'ดีระหว่างแพทย์และผู้ป่วย  

5) สามารถบริหารจดัการ difficult patient ได้  

6) เข้าใจพื Jนฐานความเชื'อทางสขุภาพที'ต่างกนั  

7) การสื'อสารกบัผู้ป่วย ญาติ และผู้ร่วมงาน  

8) การสร้างความสมัพนัธ์ที'ดีระหว่างแพทย์และผู้ร่วมงาน  
2. Professionalism  

1) Patient-centered care  
(1) การยึดถือประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นหลกั  
(2) การรักษาความน่าเชื'อถือแก่ผู้ป่วย สงัคม  
(3) การรักษามาตรฐานการดแูลรักษาผู้ป่วยให้ดทีี'สดุ  
(4) การให้เกยีรติและยอมรับเพื'อนร่วมวิชาชีพ เพื'อนร่วมงาน ผู้ป่วย และญาติ  
(5) ความสามารถปรับตนเองให้เข้ากบัสภาวะหรือเหตกุารณ์ที'ไม่คาดคิดไว้ก่อน  
2) พฤตินิสัย  

(1) ความรับผิดชอบ และความตรงต่อเวลา  

(2) การแต่งกายให้เหมาะสมกบักาลเทศะ  
3) Medical Ethics  



(1) การหลีกเลี'ยงการรับผลประโยชน์ส่วนตวั รวมถึงการรับของจากบริษทัผลิตภณัฑ์ทางการแพทย์  

(2) การนบัถือให้เกียรติและสิทธิ รวมทั Jงความเหน็ของผู้ป่วยในกรณีผู้ป่วยไม่เหน็ด้วยกบัการรักษาหรือ
ปฏิเสธการรักษา กรณีญาติและผู้ป่วยร้องขอตามสิทธิผู้ป่วย  

(3) การขอความยินยอมจากผู้ป่วยในการดแูลรักษาและหตัถการ  

(4) ในกรณทีี'ผู้ป่วยตดัสินใจไม่ได้ต้องสามารถเลือกผู้ตดัสินใจแทนผู้ป่วยได้  

(5) การปฏิบตัใินกรณีที'ผู้ป่วยร้องขอการรักษาที'ไม่มีประโยชนห์รือมีอนัตราย  

(6) การรักษาความลบัและการเปิดเผยข้อมลูผู้ป่วย  

(7) การประเมินขีดความสามารถ และยอมรับข้อผิดพลาดของตนเอง  

4) Continue professional development  

(1) การกําหนดความต้องการในการเรียนรู้ของตนเอง  

(2) การค้นคว้าความรู้ และประเมินความน่าเชื'อถือได้ด้วยตนเอง  

(3) การประยกุต์ความรู้ที'ค้นคว้ากบัปัญหาของผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม  

(4) การวิเคราะห์และวิจารณ์บทความทางวิชาการ  

(5) การเข้าร่วมกจิกรรมวิชาการอย่างสมํ'าเสมอ  

(6) การใช้ electronic databases และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเรียนรู้  

(7) การถ่ายทอดความรู้แก่แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ นิสิต นกัศกึษา ผู้ป่วยและญาติ  

3. System-based practice  

1) ระบบสขุภาพและการพฒันาสาธารณสขุของชาติ  

2) ระบบประกนัสขุภาพ เชน่ ระบบประกนัสขุภาพถ้วนหน้า ระบบประกนัสงัคม ระบบสวสัดกิารการ
รักษาพยาบาลของข้าราชการ ระบบประกนัชีวิต เป็นต้น  
3) การประกนัคณุภาพ  

4) ความปลอดภยัของผู้ป่วย  

5) การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดแูลรักษา  

6) หลกัการบริหารจดัการ และ cost consciousness medicine  

7) ความรู้กฎหมายทางการแพทย์ สิทธิผู้ป่วย  

8) นโยบายการใช้ยาระดบัชาติ เชน่ บญัชียาหลกัแห่งชาต ิเป็นต้น  

9) บทบาทของการรักษาทางเลือก  

10) การดแูลสขุภาพของตนเอง  

4. Practice-based learning and improvement  

1) ทกัษะและจริยธรรมในการวิจยั  

2) การดแูลรักษาผู้ป่วยแบบทีมสหวิชาชพี  

3) การส่งตรวจทางห้องปฏิบตัิการ และใช้ยาอย่างสมเหตผุล  

4) การบนัทกึเวชระเบยีนครบถ้วนถกูต้อง  

5) การลงรหสัโรค และรหสัหตัถการ  



6) การลงสาเหตกุารตาย  

7) การจดักลุ่มโรคและค่าน้าหนกัสมัพทัธ์ กลุ่มวินจิฉัยโรคร่วม disease- related group (DRG)  

8) การสร้าง clinical practive guideline (CPG)  

9) การป้องกนัและควบคมุการติดเชื Jอในโรงพยาบาล  

10) การเสริมสร้างสขุภาพและการป้องกนัโรค  

11) การดแูลผู้ป่วยที'บ้าน  

12) เข้าใจการใช้และแปลผลเครื'องมือพฒันาคณุภาพ เชน่ flow chart, control chart เป็นต้น  

13) การประเมินความพอใจของผู้ป่วย  

14) การมีส่วนร่วมในองค์กร เชน่ ภาควิชา/แผนก/กลุ่มงาน โรงพยาบาล/สถาบนั ราชวิทยาลยั เป็นต้น  
 



ภาคผนวก )  
การรับรอง วุฒิบัตร หรือ หนังสืออนุมัติ สาขาประสาทวิทยา ให้มีคุณวฒิุ “เทียบเท่าปริญญาเอก”  
 

การรับรองคณุวฒิุหรือวฒิุการศกึษา วฒิุบตัร (วว.) หรือหนงัสืออนุมตัิ (อว.) สาขาประสาทวิทยา 
ให้ “เทียบเท่าปริญญาเอก” นั Hน ถือเป็นสิทธิส่วนบุคคลและของแต่ละสถาบนัทีNให้การฝึกอบรม โดยให้
เป็นไปตามความสมคัรใจของแต่ละสถาบนัทีNให้การฝึกอบรมฯ และความสมคัรใจของแพทย์ประจําบ้าน 
หากแพทยป์ระจําบ้านมีความประสงคด์งักล่าว จะต้องแจ้งให้สถาบนัฝึกอบรมทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร
ก่อนว่า จะรับการฝึกอบรมทีNมีโอกาสได้รับทั Hง วว. หรือ อว. และการรับรองคณุวฒิุดงักล่าวให้ “เทียบเท่า
ปริญญาเอก”  

ในกรณีทีNสถาบนัฝึกอบรมฯ ไม่สามารถจดัการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้าน เพืNอให้มีการรับรอง
คณุวฒิุ วว. หรือ อว. “เทียบเท่าปริญญาเอก” ได้ สถาบนันั HนมีสิทธิXทีNจะไม่จดัการฝึกอบรมแบบทีNมีการ
รับรองคณุวฒิุ ให้ “เทยีบเท่าปริญญาเอก” ได้ สถาบนันั Hนสามารถแจ้งให้แพทยป์ระจําบ้านทราบตั Hงแต่วนั
เริNมเปิดรับสมคัรการคดัเลือกเข้าเป็นแพทย์ประจําบ้านไปจนถึงวนัทีNเริNมเปิดการฝึกอบรม ในกรณีทีNสถาบนั
ฝึกอบรมใดต้องการให้มีการรับรอง วว. หรือ อว. ให้มีคณุวฒิุ ดงักล่าว แต่มีทรัพยากรจํากดั สถาบนันั Hน
สามารถติดต่อขอความร่วมมือจากอาจารย์และทรัพยากรจากสถาบนัอืNนมาช่วยได้  

การทีNแพทยป์ระจําบ้านสอบผ่านและมีสิทธิXได้รับ วฒิุบตัร หรือ หนงัสืออนุมตัิ สาขาอายุรศาสตร์
แล้ว หากมีความประสงคจ์ะให้สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทยและราชวิทยาลยัอายุรแพทย์ฯ 
ดําเนินการออกเอกสารเพืNอรับรองว่า วฒิุบตัร หรือ หนงัสืออนุมตัิ สาขาประสาทวิทยา มีคณุวฒิุ “เทียบเท่า
ปริญญาเอก” นั Hน จะต้องทําให้ผลงานวิจยัหรือส่วนหนึNงของผลงานวิจยัทีNส่งมาให้สมาคมประสาทวิทยาฯ 
ประกอบการเข้าสอบ วว. หรือ อว. ในครั Hงนั Hน มีลกัษณะดงันี H  
1. ผลงานวิจยัหรือส่วนหนึNงของผลงานวิจยัต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารระดบัชาติหรือนานาชาติทีNมีคณุภาพตามประกาศคณะกรรมการการอดุมศึกษา เรืNอง หลกัเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  
2. กรณีงานวิจยัวารสาร ในสาขาอายุรศาสตร์ ควรเป็นงานวิจยัแบบ systematic review และ meta-
analysis โดยให้เพิNมวงเล็บด้วยภาษาองักฤษว่าเป็น systematic review และ meta-analysis เพืNอให้เกิด
ความชดัเจน  
3. ให้ใช้ภาษาองักฤษในการเขียนบทคดัย่อ  
 

อนึNง การตีพิมพ์ในวารสารระดบัชาตหิรือนานาชาติทีNมีคณุภาพทีNอยู่นอกเหนือประกาศของ TCI ให้
เป็นบทความทีNตีพิมพ์ในวารสารทีNถูกคดัเลือกให้อยูใ่น PubMed, Scopus, Web of Science หรือ Google 
Scholar หรือในวารสารนานาชาตทิีNใช้ภาษาองักฤษในบทความหรือในบทคดัย่อและมีการตีพิมพ์วารสาร
ฉบบันี Hมานานเกนิ �� ปี (วารสารเริNมออกอย่างช้าในปี พ.ศ.���� หรือ ค.ศ.����) 

ในกรณีทีN วว.หรือ อว.ได้รับการรับรองว่า “เทียบเท่าปริญญาเอก” ไม่ให้ใช้คําว่า Ph.D. หรือ ปร.ด. 
ท้ายชืNอในคณุวฒิุ หรือวฒิุการศึกษา รวมทั Hงการใช้คําว่า ดร. นําหน้าชืNอ แต่สถาบนัการศกึษาสามารถให้ผู้
ทีNได้วว.หรือ อว.ทีN “เทียบเท่าปริญญาเอก” นี H เป็นอาจารยป์ระจําหลกัสตูรการศึกษา อาจารย์รับผิดชอบ
หลกัสตูรการศกึษา อาจารย์คมุวิทยานิพนธ์ หรือเป็นวฒิุการศึกษาประจําสถานศึกษาได้  

ดงันั Hน วฒิุบตัรฯ หรือ หนงัสืออนุมตัิฯทีNได้รับการรับรองวฒิุการศึกษานี H จะมีคําว่า “เทียบเท่า
ปริญญาเอก” ต่อท้ายได้เท่านั Hน 



ภาคผนวก ) 
จํานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

 
ในการฝึกอบรมสาขาหรืออนุสาขาประสาทวิทยา ราชวิทยาลยัอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยกาหนด
ศกัยภาพการฝึกอบรม โดยสถาบนัฝึกอบรมรับผู้เข้าฝึกอบรมได้ในสดัส่วนปีละชั Jนละ Kคนต่ออาจารย์ผู้
ฝึกอบรม O คน ในตําแหน่งแรก สําหรับ O ตําแหน่งต่อไป ปีละชั Jนละ K คนต่ออาจารย์ผู้ฝึกอบรม 1 คน และ 
ปีละชั Jนละ K คน ต่ออาจารยผู้์อบรม O คน สําหรับตาแหนง่ทีR 4 และมากกว่า รวมทั JงมีงานบริการทีRกําหนด
ครบตามตารางต่อไปนี J  
 
จํานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมปีละ ชั <นละ (คน) 1 2 3 4 5 6 

จํานวนอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม (คน) 2 3 4 6 8 10 

จํานวนผู้ป่วยนอกโรคประสาทวิทยาในคลินิก
ประสาทวิทยา (ครั Jง/ปี) 

600 1200 1800 2400 3000 3600 

จํานวนผู้ป่วยในโรคประสาทวิทยา (ครั Jง/ปี)ทั Jงใน
แผนกและนอกแผนก 

100 200 300 400 500 600 

Electrodiagnostic studies 15 30 45 60 75 90 

 EEG 20 40 60 80 100 120 

 
 
เกณฑ์มาตรฐานสถาบันฝึกอบรม สาขาประสาทวิทยา  
ราชวิทยาลยัอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย กําหนดให้สถาบนัฝึกอบรม หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทย์ประจํา
บ้าน เพืRอวฒิุบตัรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาประสาทวิทยาจะต้องมี
คณุสมบตัิตามเกณฑท์ัRวไปและเกณฑเ์ฉพาะและต้องระบสุถานภาพของสถาบนัฝึกอบรม  
2.1.เกณฑ์ทัPวไปสาหรับสถาบันฝึกอบรม  
(1) คุณสมบตัิทัPวไป  
(ก) ได้รับการรับรองคณุภาพ หรือกําลงัดาเนินการพฒันาเพืRอการรับรองคณุภาพ  
(ข) มีบรรยากาศทางวิชาการในลกัษณะสงัคมนกัวิชาการ เพืRอเสริมสร้างคณุสมบตัใินการใฝ่รู้ให้แก่ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม  
(ค) มีระบบการบริหารจดัการทีRดี มีสถานทีR เครืRองมืออปุกรณ์ และจํานวนผู้ป่วยทั Jงประเภทผู้ป่วยในและ
ผู้ป่วยนอกพอเหมาะแก่การฝึกอบรม และผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีส่วนดาเนินการดแูลรักษาและให้บริการ
กบัผู้ป่วยโดยตรง  
(ง) มีหน่วยงานเทยีบเท่าภาควิชาในคณะแพทยศาสตร์ /วิทยาลยัแพทยศาสตร์ หรือแผนกในโรงพยาบาล 
เป็นผู้รับผิดชอบดําเนนิการ โดยผู้บริหารของคณะแพทยศาสตร์ /วิทยาลยัแพทยศาสตร์ /โรงพยาบาลทีR
รับผิดชอบดําเนินการต้องไม่มีผลประโยชน์ส่วนตวัทีRอาจขดัขวางการบริหารงานและการพฒันางานการ
ฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้าน  



(จ) มีปณิธานและพนัธกจิระบุไว้ชดัเจนว่ามุ่งผลิตแพทย์ประจําบ้านทีRมีความรู้ความสามารถและคณุสมบตัิ
สอดคล้องกบัหลกัสตูร และมีความสามารถในการเป็นนกัวิชาการและทีRจะศกึษาต่อเนืRองได้ และมี
วตัถุประสงค์ของหลกัสตูรทีRสอดคล้องกบัพนัธกิจ  
(ฉ) มีระบบบริหารงานทีRชดัเจนเพืRอสนบัสนนุการจดัการฝึกอบรมให้บรรลตุามปณิธาน ได้แก่ การ
บริหารงานทัRวไป การบริหารการศึกษา เป็นต้น ระบบบริหารงานดงักล่าวให้ทาเป็นระเบียบของคณะ
แพทยศาสตร์ /วิทยาลยัแพทยศาสตร์ /โรงพยาบาล และประกาศให้ผู้เกีRยวข้องทราบทัRวกนั  
(ช) มีแพทย์ผู้ทรงคณุวฒิุจานวนเพียงพอรับผิดชอบในสาขาทีRฝึกอบรมและในสาขาทีRเกีRยวข้อง และมีความ
มุ่งมัRน ความเต็มใจในการเป็นอาจารย์ประจาหลกัสตูรฝึกอบรม  
(ซ) ในระยะเริRมแรก (ประมาณ 5 ปี) คณะแพทยศาสตร์ /วิทยาลยัแพทยศาสตร์ /โรงพยาบาลทีRขอเปิดดา
เนินการฝึกอบรม อาจพิจารณาทาความตกลงกบัคณะแพทยศาสตร์ /วิทยาลยัแพทยศาสตร์/โรงพยาบาลทีR
มีประสบการณ์ดําเนนิการเปิด หลกัสตูรฝึกอบรมมาแล้วไม่ตํRากว่า Kw ปี ให้ช่วยทําหน้าทีRเป็นทีRปรึกษา /
ช่วยเหลือ หรือเป็นสถาบนัสมทบ /สถาบนัร่วมในการดาเนนิการฝึกอบรม  
(ฌ) ก่อนเปิดดําเนินการฝึกอบรม คณะแพทยศาสตร์ /วิทยาลยัแพทยศาสตร์ /โรงพยาบาล จะต้อง
ดําเนินการให้แพทยสภารับรองหลกัสตูรของสถาบนัฝึกอบรมเพืRอให้ผู้สําเร็จการฝึกอบรมมีสิทธิyเข้าสอบเพืRอ
วฒิุบตัรฯ และจะต้องมีความพร้อมในการจดัการฝึกอบรมและทรัพยากรต่างๆ โดยเฉพาะอาจารย์ 
สืRอการศึกษาและอปุกรณ์การฝึกอบรม ครบถ้วนตามเกณฑ์ทีRกําหนด ทั Jงนี Jจะต้องมีแผนดําเนินงานระยะ 5
ปีทีRมีความชดัเจนและเป็นไปได้ โดยแผนปฏิบตัิการจะต้องแสดงให้เหน็ว่ามีความพร้อมดงักล่าวก่อนเริRม
การฝึกอบรมแต่ละชั Jนปีอย่างน้อย 1ปีการศึกษา  
(ญ) ในกรณีทีRเป็นสถาบนัฝึกอบรมภาคเอกชน นอกจากจะต้องมีคณุสมบตัติามข้อ (ก)ถึง (ฌ) แล้ว จะต้อง
ไม่แสวงหากําไรจากการฝึกอบรม โดยให้จดัตั JงมลูนิธิหรือกองทุนทีRมีทุนสํารองเพียงพอในการดําเนนิการ
ระยะยาว และให้มีผู้แทนราชวิทยาลยัอายุรแพทย์แหง่ประเทศไทยทีRรับผิดชอบดแูลการฝึกอบรม เป็น
กรรมการของมลูนิธิหรือกองทนุโดยตําแหน่ง  
(2) หน่วยงานกลางพื <นฐาน สถาบนัฝึกอบรมนั Jนจะต้องมีหน่วยงานกลางให้บริการดงัต่อไปนี J  
(ก) ห้องปฏบิัตกิารสาํหรับการชันสูตร สถาบนัฝึกอบรมจะต้องมีการให้บริการตรวจทางห้องปฏิบตัิการ 
หรือติดต่อขอรับบริการตรวจทางห้องปฏิบตักิารให้ครอบคลมุการชนัสตูรประเภทพื Jนฐานและประเภท
จําเพาะทีRจําเป็นสาหรับการฝึกอบรม ซึRงห้องปฏิบตักิารต้องมีพยาธิแพทยห์รือแพทยห์รือบุคลากรอืRนทีRมี
ความรู้ความชานาญเป็นผู้ควบคมุ  
- ห้องปฏิบตัิการด้านพยาธิวิทยากายวภิาค สามารถทีRจะทาการตรวจศพ ตรวจชิ Jนเนื JอและสิRงส่งตรวจ
ทางเซลล์วิทยาทีRได้จากการผ่าตดัหรือการทําหตัถการ สามารถเตรียมสไลดช์ิ Jนเนื JอเยืRอและสิRงส่งตรวจเพืRอ
ตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ได้เอง พยาธิแพทย์ต้องมีเวลา มีความสามารถ และเต็มใจให้คาปรึกษาหารือหรือ
สอนแพทย์ประจําบ้านทุกสาขาได้ อตัราการตรวจศพซึRงเปรียบ เสมือนดชันชีี Jบ่งความสนใจทางวิชาการ
และความใส่ใจในการค้นหาสาเหต ุการดําเนินโรค และการประเมินผลการรักษาของแพทย์ในโรงพยาบาล
นั Jนจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนผู้ป่วยทีRถึงแกก่รรม (ไม่รวมการตรวจศพทางด้านนิติเวช
ศาสตร์) การตรวจศพ การตรวจชิ Jนเนื Jอ และการตรวจทางเซลล์วิทยาต้องกระทําโดยครบถ้วนจนสามารถให้
การวินิจฉัยขั Jนสดุท้าย และต้องมีรายงานการตรวจเก็บไว้เป็นหลกัฐานทุกรายในกรณีทีRอตัราการตรวจศพ
ของสถาบนัฝึกอบรมไม่ถึงเกณฑ์ทีRกําหนด สถาบนัจะต้องแสดงหลกัฐานทีRบ่งชี Jถึงความสนใจทางวิชาการ
และความใส่ใจในการค้นหา 
 



สาเหต ุการดําเนินโรค และการประเมินผลการรักษาของแพทย์ในโรงพยาบาล ด้วยการตรวจทางพยาธิ
วิทยาหรือการตรวจอืRนๆ  

-ห้องปฏิบตักิารด้านพยาธิวิทยาคลินิกหรือเวชศาสตร์ชันสูตร สามารถให้บริการตรวจด้านโลหิต
วิทยา เคมีคลินิก จุลทรรศนศาสตร์ จลุชีววิทยา วิทยาภูมิคุ้มกนัได้เป็นประจํา รวมทั Jงจะต้องมีการให้บริการ
ทางด้านธนาคารเลือดทีRจาเป็นสาหรับการฝึกอบรม  

(ข) หน่วยรังสีวิทยา สถาบนัฝึกอบรมจะต้องมีรังสีแพทยผู้์ทรงคณุวฒิุ สามารถตรวจทางรังสีทีRจาเป็นสา
หรับการฝึกอบรมได้  
(ค) ห้องสมดุทางแพทย์ สถาบนัฝึกอบรมจะต้องมีห้องสมดุซึRงมีตํารามาตรฐานทางการแพทย์ วารสาร
การแพทย์ทีRใช้บ่อย และหนงัสือดรรชนีสาหรับช่วยค้นรายงานทีRตีพิมพ์ในวารสารสําหรับให้แพทย์ประจํา
บ้านใช้ได้สะดวก  
(ง) หน่วยเวชระเบียนและสถิติ สถาบนัฝึกอบรมจะต้องจดัให้ผู้ป่วยทุกคนมีแฟ้มประจําตวั ซึRงบนัทึก
ประวตัิ ผลการตรวจร่างกาย การสัRงการรักษาทีRเป็นมาตรฐาน และมีระบบการจดัเก็บ ค้นหา และการ
ประมวลสถิติทีRมีประสิทธิภาพ  
(3) หน่วยงานทางด้านคลินิกทีPเกีPยวกับการดูแลรักษาผู้ป่วยสาขาทีPฝึกอบรม สถาบนัฝึกอบรม
จะต้องมีหน่วยงานทางคลินกิทีRสําคญั ได้แก่ อายุรศาสตร์ ศลัยศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์ สตูิศาสตร์-นรีเวช
วิทยา เพืRอให้การดแูลรักษาผู้ป่วยในสาขาทีRฝึกอบรมหากจําเป็น  
(4) กิจกรรมวิชาการ สถาบนัฝึกอบรมจะต้องจดัให้มีกิจกรรมวิชาการสมํRาเสมอ ทั Jงในหน่วยงานทีR
รับผิดชอบในการสาขาทีRฝึกอบรม เชน่ กิจกรรม journal club หรือกิจกรรมวิชาการระหว่างหน่วยงานหรือ
ระดบัโรงพยาบาล เช่น tissue conference, tumor conference, morbidity-mortality conference, 
clinicopathological conference นอกจากนี Jสถาบนัฝึกอบรมจะต้องจดัหรืออนุญาตให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมไปเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์พื Jนฐานประยกุต์ หรือวิทยาศาสตร์คลินกิสมัพนัธ์ และควร
สนบัสนุนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ร่วมประชุมวิชาการนอกสถาบนัฝึกอบรมตามโอกาสสมควร  
2.2 เกณฑ์เฉพาะสาหรับสถาบันฝึกอบรม  
สถาบนัฝึกอบรมสาขาประสาทวิทยา จะต้องได้รับการรับรองจากราชวิทยาลยัอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย 
โดยมีสถานทีR เครืRองมืออปุกรณ์ จํานวนผู้ป่วยและการบริการ ผู้ดําเนินการฝึกอบรมเป็นไปตามเกณฑ์ทีR
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาประสาทวิทยากําหนด โดยความเหน็ชอบของราชวิทยาลยั
อายุรแพทย์แห่งประเทศไทยและแพทยสภา ดงันี J  
(1) มีจํานวนและคุณวุฒิของแพทย์ผู้ให้การฝึกอบรมทีPเหมาะสม  
สถาบนัฝึกอบรมจะต้องมีแพทย์ซึRงได้รับวฒิุบตัร/หนงัสืออนุมตัิฯ สาขาประสาทวิทยา เป็นสมาชิกสมาคม
ประสาทวิทยาและเป็นสมาชิกราชวิทยาลยัอายุรแพทย์ฯอย่างน้อย O คน และอาจารย์ผู้ทําหน้าทีRหวัหน้า
สถาบนัฝึกอบรมหรือประธานการฝึกอบรมจะต้องปฏิบตัิงานทางด้านประสาทวิทยามาแล้วไม่น้อยกว่า � ปี  
(2) มีงานบริการประสาทวิทยาทีPมีคุณภาพและจํานวนเพียงพอสาหรับการฝึกอบรม  
สถาบนัฝึกอบรมจะต้องเข้าร่วมและมีกิจกรรมประกนัคณุภาพอย่างใดอย่างหนึRง และมีปริมาณงานบริการ
ดงันี J  
1. ผู้ป่วยนอกทีRได้รับการรักษาทางประสาทวิทยาในคลินกิประสาทวิทยาไม่น้อยกว่า 600 ครั Jง/ปี  

2. ผู้ป่วยในทีRได้รับการรักษาทางประสาทวิทยาทั Jงในแผนกและนอกแผนกไม่น้อยกว่า 100 คน/ปี  

3. Neuro-electrophysiologic studies ไม่น้อยกว่า 15 ครั Jง/ปี  



4. EEG ไม่น้อยกว่า 20 ครั Jง/ปี  

(3) ห้องปฏบิัตกิาร/หน่วยงานสนับสนุน สถาบนัฝึกอบรมควรมีห้องปฏิบตัิการทีRสามารถให้การ
สนบัสนุนและรับรอง การตรวจวินจิฉัย และงานวิจยัได้  
(4) กิจกรรมวิชาการ  
สถาบนัฝึกอบรมจะต้องจดัให้มีกิจกรรมวิชาการสมํRาเสมอ ได้แก่  
(1) Journal club ไม่น้อยกว่า 1 ครั Jง/เดือน  

(2) การประชุมร่วมระหว่างสถาบนัฝึกอบรม (interhospital) /หน่วยงาน (interdepartment) อย่างน้อย
เดือนละ 1 ครั Jง/เดือน  

(3) การประชุมวิชาการในลกัษณะอืRนๆ เช่น อภิปรายปัญหาผู้ป่วย 2 ครั Jง/เดือน  

(4) สนบัสนุนให้แพทย์ผู้เข้าฝึกอบรมไปร่วมประชุมวิชาการนอกสถานทีRตามโอกาสอนัควร  
สถาบนัฝึกอบรมใดขาดหน่วยงานหรือคณุสมบตัิข้อใดอาจใช้สถาบนัสมทบอืRนร่วมด้วยโดยความเห็นชอบ
ของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาประสาทวิทยา  
2.3 สถานภาพของสถาบันฝึกอบรม  
สถาบนัฝึกอบรมมีสถานภาพหลายอย่าง ตามบทบาทหน้าทีRในการฝึกอบรม ดงันี J  
สถาบันฝึกอบรมหลกั ได้แก่ สถาบนัฝึกอบรมทีRดําเนินการจดัทําหลกัสตูรการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้าน 
และได้รับอนุมตัิจากแพทยสภาให้เปิดเป็นสถาบนัฝึกอบรม โดยจดัให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับ
ประสบการณ์จากสถาบนัฝึกอบรมตลอดหลกัสตูร หรือเป็นเวลาไม่ตํRากว่าระยะเวลา O ใน � ของหลกัสตูร  
สถาบันฝึกอบรมสมทบ ได้แก่ สถาบนัฝึกอบรมทีRได้รับอนุมตัิจากแพทยสภาให้เป็นสถาบนัฝึกอบรม
สมทบกบัสถาบนัหลกัเพืRอจดัการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านในส่วนทีRสถาบนัหลกัไม่สามารถจดั
ประสบการณ์ได้ โดยกิจกรรมดงักล่าวเมืRอรวมกนัแล้วต้องมีระยะเวลารวมกนัไม่ตํRากว่า � เดือน และไม่เกนิ 
Kใน � ของระยะเวลาของหลกัสตูร  
สถาบันร่วมฝึกอบรม ได้แก่ สถาบนัฝึกอบรมตั Jงแต่ O แห่งขึ JนไปทีRดําเนนิการจดัทําหลกัสตูรการฝึกอบรม
แพทย์ประจําบ้านและได้รับอนุมตัิจากแพทยสภาให้เปิดเป็นสถาบนัฝึกอบรมร่วมกนั โดยจดัให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมได้รับประสบการณ์จากทุกสถาบนั โดยแต่ละแห่งมีเวลาไม่ตํRากว่า Kใน � ของระยะเวลาของ
หลกัสตูร  
สถาบันฝึกอบรมกิจกรรมเลือก ได้แก่ สถาบนัฝึกอบรมทีRได้รับความเหน็ชอบจากราชวิทยาลยัอายุร
แพทย์แห่งประเทศไทยโดยการพิจารณาของคณะอนกุรรมการฝึกอบรมและสอบฯสาขานั Jนให้เป็นสถาบนั
ฝึกอบรมทีRจดัประสบการณ์เพิRมเติมให้กบัผู้เข้ารับการฝึกอบรมทีRสนใจได้ในลกัษณะของกจิกรรมเลือก 
(elective) โดยมีระยะเวลาไม่เกิน � เดือน หลกัสตูรอาจจดัให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับประสบการณ์
เพิRมเตมิจากสถาบนัฝึกอบรมกิจกรรมเลือกได้โดยจะต้องมีระยะเวลารวมกนัตลอดหลกัสตูรไม่เกิน
ระยะเวลาทีRราชวิทยาลยัอายุรแพทย์แหง่ประเทศไทยกําหนด  
3. การขออนุมัตเิป็นสถาบันฝึกอบรม  
คณะแพทยศาสตร์ /วิทยาลยัแพทยศาสตร์ /โรงพยาบาลใดทีRมีความประสงคจ์ะเปิดเป็นสถาบนัฝึกอบรมใน
สาขาทีRมีเกณฑ์หลกัสตูรการฝึกอบรมทีRได้รับการอนุมตัจิากแพทยสภาแล้ว ถ้าเป็นการจดัการฝึกอบรมทีRมี
หรือไม่มีสถาบนัฝึกอบรมสมทบ ให้สถาบนัฝึกอบรมหลกัเป็นผู้ดาเนินการจดัทําข้อมลู หากเป็นการจดัการ
ฝึกอบรมในลกัษณะทีRมีสถาบนัร่วมฝึกอบรมให้ทกุสถาบนัฝึกอบรมร่วมรับผิดชอบเป็นผู้ดําเนนิการจดัทา
ข้อมลู ตามเกณฑ์หลกัสตูรการฝึกอบรมทีRได้รับอนุมตัินั Jน เสนอแพทยสภาเพืRอส่งให้ราชวิทยาลยัอายุร



แพทย์แห่งประเทศไทยทีRแพทยสภามอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบดแูลการฝึกอบรม ประสานงานกบั
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ตรวจรับรองการเปิดเป็นสถาบนัฝึกอบรมและกาหนดศกัยภาพของ
สถาบนัฝึกอบรมหลกัและสถาบนัสมทบ (ถ้ามี) หรือสถาบนัร่วมฝึกอบรม ตามเกณฑห์ลกัสตูรและจํานวน
ความต้องการของแพทย์เฉพาะทางสาขานั Jน แล้วให้นําเสนอราชวิทยาลยัอายุรแพทย์แหง่ประเทศไทยทีR
แพทยสภามอบหมายให้ดแูลการฝึกอบรมพิจารณาเสนอให้แพทยสภาอนุมตัิต่อไป  
4. การตดิตามกากบัดูแลสถาบันฝึกอบรม  
ราชวิทยาลยัอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยซึRงแพทยสภามอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบดแูลการฝึกอบรม 
จะต้องจดัให้มีการตดิตามกํากบัดแูลสถาบันฝึกอบรมหลัก สถาบันฝึกอบรมสมทบ สถาบันร่วม
ฝึกอบรม ทีRได้รับอนุมตัใิห้เปิดการฝึกอบรมเป็นระยะๆ โดยการมอบหมายให้คณะอนุกรรมการฝึกอบรม
และสอบฯ เป็นผู้ดําเนนิการตามแนวทางทีRแพทยสภากําหนด และเสนอรายงานผ่านราชวิทยาลยัอายุร
แพทย์แห่งประเทศไทย เพืRอเสนอให้แพทยสภารับทราบเป็นระยะๆ  

หากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ พบว่าสถาบนัฝึกอบรมหลกัหรือสถาบนัร่วมฝึกอบรมใด
ไม่มีผู้สมคัรเข้ารับการฝึกอบรมในหลกัสตูรใดติดต่อกันเกิน a ปี ให้ “พกั” การประกาศรับสมคัรแพทย์
ประจําบ้านสําหรับหลกัสตูรนั Jนของสถาบนัฝึกอบรมหลกัหรือสถาบนัร่วมฝึกอบรมนั Jนไว้ก่อน จนกว่า
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ จะได้ประเมินสถาบนัฝึกอบรมนั Jนว่ายงัมีความพร้อมในการฝึกอบรม
ตามเกณฑ์ทีRกําหนด  

หากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ พบว่าสถาบนัฝึกอบรมหลกัหรือสถาบนัร่วมฝึกอบรมใด
ไม่มีผู้สมคัรเข้ารับการฝึกอบรมในหลกัสตูรใดติดต่อกันเกิน bc ปี ให้ “ยกเลกิ” การเป็นสถาบนัฝึกอบรม
ของสถาบนัฝึกอบรมหลกัหรือของสถาบนัร่วมฝึกอบรมกลุม่นั Jน และให้ทําเรืRองแจ้งราชวิทยาลยัอายุรแพทย์
แห่งประเทศไทยเสนอแพทยสภาเพืRออนุมตัิ หากสถาบนัฝึกอบรมมีความประสงคจ์ะขอเป็นสถาบนั
ฝึกอบรมอีก ให้ดําเนนิการตามข้อ �  
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