
 
 
 

หลักสูตรวุฒิบัตร 
แสดงความรู้ความชำนาญ 

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา 

 
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์  

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

ปีการศึกษา 2562



ก 

 

 
คำนำ 

 
การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ เวช

กรรม อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยาในประเทศไทยได้เ ร่ิมขึ้นในปี พ.ศ. 2547 โดยภาควิชากุมารเวช
ศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลได้เร่ิมให้มีการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด 
สาขากุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา หลักสูตรแพทยสภา ตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 และได้รับการประเมินคุณภาพจาก
อนุกรรมการฝึกอบรมและสอบเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขากุม าร
เวชศาสตร์ประสาทวิทยาของราชวิทยาลยักุมารแพทยแ์หง่ประเทศไทยคร้ังลา่สุดเมื่อปี พ.ศ.2561 

 
ตั ้งแต ่ปี พ .ศ . 2557 แพทยสภาได ้กำหนดให้มาตรฐาน World Federation for Medical Education 

(WFME) global standard เป็นเกณฑ์ในการรับรองคุณภาพสถาบันผลิตแพทย์และในปี พ.ศ. 2561 ได้เร่ิมให้มีการ
ตรวจประเมินคุณภาพสภาบันฝึกอบรมตามเกณฑ์ WFME  ทางสาชาวิชาระบบประสาทวิทยา ภาควิชากุมารเวช
ศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จึงได้จัดทำหลักสูตรซึ่งมีเน้ือหาประกอบด้วยรายละเอียดของหลักสูตร 
กิจกรรม และประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความชำนาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม (มคว.๑) อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา ฉบับปี พ.ศ. 2562 ซึ่งครอบคลุมมาตรฐาน
ความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ การบริบาลผู้ป่วย ความรู้และทักษะหัตถการ
ทางเวชกรรม ทักษะระหว่างบุคคลและการสื่อสาร การเรียนรู้และการพัฒนาจากฐานการปฏิบัติ วิชาชีพนิยม การ
ทำเวชปฏิบัติให้สอดคล้องกับระบบสุขภาพ และภาวะผู้นำ ในการประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ได้กำหนดให้ใช้
วิธีการวัดผลที่เหมาะสมกับแต่ละสมรรถนะของความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ อาทิการนำแฟ้มบันทึกผลงาน 
(portfolio) มาใช ้ประเมินได ้ในหลากหลายสมรรถนะและในการประเมินการบริบาลผู้ป่วยนอกจากการส อบ
multiple choice question (MCQ) ย ังกำหนดให้อาศัยการประเมินบันทึกเวชระเบียนและการประเมิน 360 
องศา เป็นต้น นอกจากน้ันได้กำหนดให้มีกลุ่มกิจกรรมวิชาชีพที่เชื่อมั่นได้ (entrustable professional activities, 
EPA) และกำหนดขั้นขีดความสามารถของแพทย์ประจำบ้านต ่อยอดแต่ละระด ับชั ้นในแต ่ละ EPA เป ็นเกณฑ์
ประเมินความรู้ความสามารถทางกุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา 
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หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด 
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1. ช่ือหลักสูตร 
(ภาษาไทย)  หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดเพื่อวุฒิบตัรแสดงความรู้ 
    ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  
    อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา 
(ภาษาอังกฤษ)   Fellowship Training in Pediatric Neurology 

  

2. ช่ือวุฒิบัตร 
   ช่ือเต็ม 

    (ภาษาไทย)  วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
  อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา  

 (ภาษาอังกฤษ)  Diploma of the Thai Subspecialty Board of Pediatric Neurology 
ช่ือย่อ 

 (ภาษาไทย)  วว.อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา 
 (ภาษาอังกฤษ)  Dip. Thai Subspecialty Board of Pediatric Neurology 
 

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ   
  สาขาวิชาระบบประสาทวิทยา ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
   

4. พันธกิจของหลักสูตร 
          โรคระบบประสาทในเด็กยังเป็นปัญหาหลักในกุมารเวชศาสตร์ ในปัจจุบันมีผู้ป่วยเด็กที่มีความพิการจาก
โรคระบบประสาทจำนวนมากซึ่งส่วนหน่ึงเกิดจากความรุนแรงของโรคตามธรรมชาติชองโรคระบบประสาท และ
อีกส่วนหน่ึงเกิดจากความล่าช้าในการวินิจฉัยและการดูแลรักษาที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง เป็นเหตุให้ผูป้่วยเกดิ
ความพิการ เป็นภาระของครอบครัว สังคม และประเทศชาติ  จากการที่มีข้อจำกัดไม่สามารถฝึกอบรมใหแ้พทยท์ี่
ฝึกอบรมทางกุมารเวชศาสตร์ทั่วไปมีความรอบรู้กว้างขวางและแก้ไขปญัหาในทุกสาขาวิชาได้  การที่ประเทศไทยยงั
มีกุมารแพทย์ที่มีความชำนาญเฉพาะทางในการดูแลผู้ป่วยทางระบบประสาทที่ยังคงปฏบิัติงานในสาขาน้ีจำนวนที่
ไม่เพียงพอ และเมื่อพิจารณาการที่กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายจะปรับเปลี่ยนระบบการบริการสาธารณสุขเป็น
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เขตบริการสาธารณสุขต่าง ๆ  ซึ่งในขณะน้ีโรงพยาบาลระดับโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลขนาดใหญ่สังกัด
กระทรวงสาธารณสุขต่าง ๆ ที่จะเป็นสถาบันหลักของแต่ละเขตฯ ยังขาดแพทย์ที่มีความชำนาญเฉพาะทางด้านน้ี  
จึงเกิดปัญหาในด้านการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์และแพทย์ประจำบ้านกุมารเวชศาสตร์ทำให้คุณภาพในการ
รักษาผู้ป่วยไม่เหมาะสม มีผลต่อการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยเด็กไทย ดังน้ันจึงมีความจำเป็นที่จะมีการฝึกอบรมต่อ
ยอดกุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยาสำหรับกุมารแพทย์ที่ผ่านการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขากุมารเวชศาสตร์
หรือเท ียบเท่าตามหลักสูตรของแพทยสภาอย่างต ่อเนื ่องเพื ่อเป็นการเพิ่มจำนวนกุมารแพทย์ ในสาขาน้ี
 คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขากุม าร
เวชศาสตร์โรคประสาทวิทยาได้จัดทำหลักสูตรและเร่ิมการฝึกอบรมต่อยอดกุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยาสำหรับ
กุมารแพทย์ในปีพ.ศ. 2547 และมีการปรับปรุงคร้ังที่ 1 เมื่อพ.ศ. 2552 และปรับปรุงคร้ังล่าสุดเมื่อปีพ.ศ. 2558 
ดังน้ันเพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการและสอดคล้อ งกับมาต รฐาน
อุดมศึกษาพ.ศ.2561 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับนานาชาติคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบอนุสาขา
กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยาจึงได้ดเนินการปรับปรุงหลักสูตรอีกคร้ังในปีพ.ศ. 2562 ทั้งน้ีแผนการฝึกอบรมมี
ลักษณะเป็นการเรียนรู้โดยการปฏิบัติงานเป็นฐานที่มีการบูรณาการทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อให้ได้กุมาร
แพทย์ประสาทวิทยาที่มีความรู้ความสามารถที่ทันยุคกับความก้าวหน้าทางวิทยาการและการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมให้การดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพโดยยึดถือผูป้่วยและครอบครัวเป็นศูนย์กลางบน
พื้นฐานของการดูแลแบบองค์รวมคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความเอื้ออาทรและใส่ใจในความปลอดภัยของผู้ป่วย
เพื ่อการแก ้ไขป ัญหาและการสร้างเสริมส ุขภาพมีเจตนารมณ์และเตรียมพร้อ มที ่จะเรียนรู ้ตลอดชีวิตมี
ความสามารถในการทางานแบบมืออาชีพปฏิบัติงานได้ด้วยตนเองอย่างเต็มตัวโดยไม่ต้องมีการกำกับดูแลตลอดจน
เป็นที่ปรึกษาเพื่อให้คาแนะนาสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นรวมทั้งสหวิชาชีพได้รวมทั้งการจัดสมดุล ระหว่าง
สภาวะการทำงานและการดูแลสุขภาพของตนเอง 

 สาขาวิชาประสาทวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้จัดเปิดการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อ
ยอด สาขากุมารประสาทวิทยาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบันและได้มีการปรับเปลี่ยนแผนการฝึกอบรมตาม
เกณฑ์มาตรฐานตลอดมา เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่ปรับปรุงในปี พ.ศ. 2562  จึงได้กำหนดพันธกิจของ
แผนการฝึกอบรมคือ“เพื่อผลิตกุมารแพทย์อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา ที่มีความรู้สามารถในก าร
บริบาลเด็กที่มีปัญหาทางระบบประสาทแบบองค์รวม ที่สามารถแก้ปัญหาผู้ป่วยโรคระบบประสาทโดยสอดคล้อง
กับระบบสาธารณสุขของประเทศ สามารถปฏิบัติงานในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับความต้องการ
ของสังคม โดยคำนึงถึงทรัพยากร เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของประเทศ มีความรู้ความสามารถที่ทันยุค มีความ
พร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เหมาะสมกับทรัพยากรของตนเอง จัดสมดุลการทำงานและ
คุณภาพชีวิต บนพื้นฐานแห่งจริยธรรม”  
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5.   ผลลัพธ์ของแผนการฝึกอบรม 
    เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรมหลักสูตรเพื่อวุฒิบตัรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  

อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยาเป็นเวลา 2 ปี แพทย์ประจำบ้านต่อยอดจะต้องมีความรู้ความสามารถทาง
วิชาชีพหรือผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ตามสมรรถนะหลักที่ครอบคลุมความรู้ ทักษะ และเจตคติที่
จำเป็นและสอดคล้องกับพันธกิจ ดังน้ี 
5.1 พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ (Professional habits, attitudes, moral and ethics) 
        5.1.1 มีคุณธรรม และจริยธรรมที่เหมาะสมต่อวิชาชีพแพทย ์ 
        5.1.2 มีความน่าเชื่อถือและความรับผิดชอบ 
        5.1.3 มีความเห็นอกเห็นใจและเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น 
        5.1.4 เคารพและให้เกียรติต่อผู้ป่วยและครอบครัว ปฏิบัติดว้ยความเอาใจใส่ โดยไม่คำนึงถึงบริบทของ 
เชื้อชาติ วัฒนธรรม ศาสนา อายุ และเพศ ให้ความจริงแก่ผู้ป่วยหรือผู้ปกครองตามแต่กรณี รักษาความลับ  
และเคารพในสิทธิเด็กและสิทธิของผู้ปว่ย 
        5.1.5 ซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและวิชาชีพ เป็นที่ไว้วางใจของผู้ป่วย ผู้ปกครองผูป้่วยและสังคม  
        5.1.6 มีพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อเพื่อนร่วมงาน ทั้งในวิชาชีพของตนเองและวิชาชีพอื่น ๆ  
5.2 การติดต่อสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพ (Communication and interpersonal skills)  
       5.2.1 สามารถสื่อสารกับผู้ป่วยเด็ก บิดามารดา หรือผู้เลี้ยงดู โดยตระหนักถึงปัจจัยของ  
คู่สื่อสารที่อาจส่งผลต่อการสื่อสาร ได้แก่ ภูมิหลังของผู้ป่วย (ระดับการศึกษา ภาษาวัฒนธรรม ความเชื่อเร่ือง
สุขภาพ) พฤติกรรมและสภาวะทางอารมณ์ของผู้ป่วยและบิดามารดาหรือผู้เลี้ยงด ูรวมถึงบรรยากาศที่เอื้อตอ่การ
สื่อสาร 
 5.2.2 มีทักษะในการรับฟังปัญหา เข้าใจความรู้สึกและความวิตกกังวลของผูป้่วยบิดามารดา ผู้ปกครอง 
หรือผู้เลี้ยงดูเด็ก  
  5.2.3 สามารถสื่อสารกับ ผู้ร่วมงาน สหวิชาชีพและสร้างความสัมพันธ์และบูรณาการระหว่าง ทีมที่ดูแล
รักษาผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม 
  5.2.4 มีทักษะในการให้คำปรึกษา ถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์แก่ผู้ที่เกี่ยวขอ้ง  
  5.2.5 สามารถสื่อสารด้วยภาษาพูด ภาษาเขียน และภาษาท่าทาง (nonverbal communication) ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 

 5.2.6 สามารถสื่อสารทางโทรศัพท์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสือ่ประเภทอื่น ๆ  ได้อย่างเหมาะสม 
 5.2.7 ชี้แจง ให้ข้อมูลเพื่อให้ได้รับความยินยอมจากบิดามารดา หรือผู้ปกครองเด็กในการดูแลรักษา  

และการยอมรับจากตัวผู้ปว่ยเด็กโตตามความเหมาะสม (consent and assent) 
 5.2.8 ให้คำแนะนำ และมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กและผู้ปกครองเด็กอยา่งเหมาะสม 
5.3 ความรู้ทางกุมารเวชศาสตร์ประสาทวทิยาและศาสตร์อื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง (Scientific knowledge  
of pediatric neurology and other related sciences)   
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 5.3.1 มีความรู้ความเข้าใจด้านวิชากุมารเวชศาสตร์โรคระบบประสาทวิทยา 
 5.3.2 มีความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ วิทยาศาสตร์
คลินิก วิทยาศาสตร์สังคมและพฤติกรรม เวชศาสตร์ป้องกัน จริยธรรมทางการแพทย์ ระบบสาธารณสุข กฎหมาย
ทางการแพทย์ นิติเวชวิทยา และการแพทย์ทางเลือกในส่วนที่เกี่ยวกับกุมารเวชศาสตร์โรคระบบประสาทวิทยา
 5.3.3 คิดวิเคราะห์ ค้นคว้าความรู้ เพื่อนำไปประยุกต์ในการตรวจวินิจฉัย และบำบัดรักษา ผู้ป่วยเด็กโรค
ระบบประสาทวิทยา ตลอดจนวางแผนการสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันการเจ็บป่วยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  

  5.4 การบริบาลผู้ป่วย (Patient care) 
         มีความรู้ความสามารถในการให้การบริบาลผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาทางโรคระบบประสาทโดยใชท้ักษะ ความรู้ 
 ความสามารถ ดังต่อไปน้ีอย่างมีประสิทธิภาพ 
 5.4.1 มีทักษะทางคลินิก การตรวจวินิจฉัย และดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient assessment and management) 
  5.4.2 ตรวจร่างกายเด็กด้วยวิธีการที่ถูกต้องและเหมาะสม 
 5.4.3 วางแผนการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการอย่างมีเหตุผล ประหยัด และคุ้มค่า 
 5.4.4 รวบรวมข้อมูลจากประวัติ การตรวจร่างกาย ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการและการตรวจพิเศษ  
ต่าง ๆ เพื่อนำมาตั้งสมมติฐาน วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาการให้การบริบาลสุขภาพเด็กแบบองค์รวม โดยยึด 
ผู้ป่วยและครอบครัวเป็นศูนย์กลาง 
 5.4.5 นำความรู้ทางทฤษฎีและใช้หลักการของเวชศาสตร์เชิงประจักษ์ (evidence based medicine)  
มาประกอบการพิจารณาและใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ ทางคลินิก การให้การวินิจฉัย การใช้ยา ตลอดจนการ 
ให้การบำบัดรักษาผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสมและทนัท่วงที 
 5.4.6 บันทึกเวชระเบียนอย่างเป็นระบบถูกต้องและต่อเน่ือง โดยใช้แนวทางมาตรฐานสากล   
 5.4.7 รู้ข้อจำกัดของตนเอง ปรึกษาผู้มีความรู้ความชำนาญกว่า หรือส่งต่อผู้ป่วยไปรับการรักษาอย่าง  
เหมาะสม 
 5.4.8 ให้การดูแลผู้ป่วยเด็กที่อยูใ่นระยะสุดท้ายของชวีิตและครอบครัว (End of life care) 
 5.4.9 ให้การดูแลรักษาแบบสหวิชาชีพแก่ผูป้่วยเด็กได้อย่างเหมาะสม 
 5.4.10 ในกรณีฉุกเฉินสามารถจัดลำดับความสำคัญและให้การรักษาเบื้องต้นได้อย่างทันท่วงที 
 5.4.11 สามารถเตรียมความพร้อมวางแผนและดำเนินการส่งต่อผู้ป่วยไปยงัอายุรแพทย์โรคระบบประสาท 
วิทยาในเวลาที่เหมาะสม 
 5.4.12 การตรวจทางห้องปฏิบตัิการ การทำหัตถการที่จำเป็น (Technical and procedural skills) และใช ้
เคร่ืองมือต่าง ๆ ในการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยเด็กโรคระบบประสาท (ภาคผนวกที่ 2) 
5.5 ระบบสุขภาพ และการสร้างเสริมสุขภาพ (Health system and health promotion) มีความสามารถ
ในการกำกับดูแลสุขภาพของเด็กโดยเฉพาะสุขภาพโรคระบบประสาท อย่างต่อเน่ือง(continuity care) ตั้งแต่แรก
เกิดถึงวัยรุ่นให้คำปรึกษาแนะนำแก่เด็กและผู้เลี้ยงดูได้ทั้งในคลินิกโรคระบบประสาทห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอกหอ
ผู้ป่วยในโดยคำนึงถึงระบบสุขภาพและครอบครัวเป็นศูนย์กลาง 

5.5.1 กำกับดูแลสุขภาพของเด็กโดยเฉพาะสุขภาพระบบประสาทโดยมีครอบครัวเป็นศูนย์กลาง  
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   5.5.2 ประเมินวิเคราะห์ วางแผนการดูแลรักษา และพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพระบบประสาทของเด็กใน
วัยต่าง ๆ ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยรุ่น 
 5.5.3 ให้การบริบาลสุขภาพระบบประสาทโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและพิทักษ์ประโยชน์ของผู้ป่วยเด็ก
เป็นสำคัญ 
 5.5.4 ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว ชุมชน และสังคมที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพระบบประสาท
ของเด็ก และสามารถโน้มน้าวให้ครอบครัว ชุมชน และสังคมมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพเด็กแบบองค์รวม  
 5.5.5 ให้การดูแลรักษา ให้คำปรึกษา ตลอดจนดำเนินการส่งต่อ บนพื้นฐานความรู้เร่ืองระบบสุขภาพและ
การส่งต่อ 
5.6 การพัฒนาความรู้ความสามารถทางวชิาชีพอยา่งต่อเนื่อง (Continuous professional development) 
      เพื่อธำรงและพัฒนาความสามารถด้านความรู้ ทักษะ เจตคติ และพฤติกรรมในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโรคระบบประสาทที่เกี่ยวข้องให้มีมาตรฐาน ทันสมัยและตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้ป่วย สังคม และความเปลี่ยนแปลง โดย 
 5.6.1 กำหนดความต้องการในการเรียนรู้ของตนเองได้อย่างครอบคลุมทุกด้านที่จำเป็น วางแผนและแสวงหา
วิธีการสร้างและพัฒนาความรู้ ทักษะ เจตคติ และพฤติกรรมที่เหมาะสมเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแสวงหาและแลกเปลี่ยน
ความรู้ ฝึกทักษะ รวมทั้งพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองและสม่ำเสมอ  
 5.6.2 ค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ  โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 5.6.3 มีวิจารณญาณในการประเมินข้อมูล บนพื้นฐานของหลักการด้านวิทยาการระบาดคลินิก และเวช
ศาสตร์เชิงประจักษ์   
 5.6.4 ประยุกต์ความรู้ เทคโนโลยี และทักษะใหม่ได้อย่างเหมาะสม ในการบริบาลผู้ป่วย  
 5.6.5 ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพงาน รวมทั้งสามารถปฏิบัติได้อย่างสม่ ำเสมอและ
ต ่อเนื ่อง สร้างองค ์ความรู ้ใหม่จากการปฏ ิบ ัต ิงานประจำว ัน และการ จัดการความรู ้ได ้ (knowledge 
management) 
5.7 ภาวะผู้นำ (Leadership)  
     มีความสามารถในการเป็นผู้นำ ทั้งในระดับทีมงานที่ดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาโรคระบบประส าทการ
ทำงานร่วมกันเป็นทีม และการรับปรึกษาผู้ป่วย ดังน้ี 

5.7.1 เป็นผู้นำในการบริหารจัดการในทีมที่ร่วมดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5.7.2 ทำงานร่วมกับผู้ร่วมงานได้ในหลายบทบาท ทั้งในฐานะเป็นหัวหน้า ผู้ประสานงานและสมาชิกกลุ่ม 
5.7.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ร่วมงานทำหน้าที่ได้อย่างเต็มความสามารถ  
5.7.4 แสดงถึงเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ 

 

6. หลักสูตรการอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา  
6.1 วิธีการให้การฝึกอบรม 

           6.1.1 ขอบเขตของการฝึกอบรม 
  สาขาวิชาโรคระบบประสาทวิทยา ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
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จัดการฝึกอบรมเพื่อให้แพทย์ประจำบ้านต่อยอดมีความรู้ความสามารถทางวิชาชีพหรือผลของการฝึกอบรมที่พึง
ประสงค์ตามสมรรถนะหลักไม่น้อยกว่าเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนดไว้ การฝึกอบรมเน้นลักษณะการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติงาน (practice-based learning) เพื่อให้แพทย์ประจำบ้านต่อยอดมีประสบการณ์ในการดูแลรักษาโรคและ
ปัญหาทางระบบประสาทที่เกี่ยวข้องและพบบ่อยในเด็กอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 18 ปี นอกจากน้ี สาขาวิชาฯได้
จัดประสบการณ์การเรียนรู้เพิ่มเติมตามความต้องการของแพทย์ประจำบ้านต่อยอดและศักยภาพขอ งสถาบัน
ฝึกอบรม 

 6.1.2 ระยะเวลา ลักษณะและระดับของการฝึกอบรม 
  การฝึกอบรมแบ่งเป็น 2 ระดับชั้นปี โดยหน่ึงระดับชั้นปีเทียบเท่าการฝึกอบรมแบบเต็มเวล าไม่

น้อยกว่า 50 สัปดาห์ รวมระยะเวลาทั้ง 2 ระดับชั้นปีแล้วเทียบเท่าการฝึกอบรมเต็มเวลาไม่น้อยกว่า 100 สัปดาห์ 
ทั้งน้ีอนุญาตให้ลาพักผ่อนรวมกับลาทุกประเภทได้ไม่เกิน 2 สัปดาห์ต่อระดับชั้นปีของการฝึกอบรม จึงจะมีสิทธิ
ได้รับการพิจารณาประเมินเพื่อวุฒิบัตรฯ ในกรณีลาเกินกว่าที่กำหนด จะต้องมีการขยายเวลาการฝึกอบรมให้มี
ระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่า 100 สัปดาห์ จึงจะมีสิทธิได้รับการพิจารณาประเมินเพื่อวุฒิบัตรฯ    

  สาขาวิชาฯ มีนโยบายการฝึกอบรม โดยยึดแพทย์ประจำบ้านต่อยอดเป็นศูนย์กลางมีการกระตุ้น 
เตรียมความพร้อมและสนับสนุนให้แพทย์ประจำบ้านต่อยอดได้แสดงความรับผิดชอบต่อกระบวนการเรียนรู้ของ
ตนเองและได้สะท้อนการเรียนรู้น้ัน ๆ (self-reflection) ส่งเสริมความเป็นอิสระทางวิชาชีพ (professional 
autonomy) เพื่อให้แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสามารถปฏิบัติต่อผูป้่วยและชุมชนได้อยา่งดีที่สุด โดยคำนึงถึงความ
ปลอดภัยและความเป็นอิสระของผู้ป่วย (patient safety and autonomy) มีการบูรณาการระหว่ าง คว าม รู้
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีระบบการกำกับดูแล (supervision) การประเมินค่า(appraisal) และการให้ข้อมูล
ป้อนกลับ (feedback) แก่แพทย์ประจำบ้านต่อยอดในระหว่างการฝึกอบรม 

  สถาบันฝึกอบรมได้จัดเตรียมให้แพทย์ประจาบ้านต่อยอดได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่ เหมาะกบั
ระดับชั้นปี ดังน้ี  

  ระดับที่ 1: เป็นการฝึกอบรมเพื่อให้มีประสบการณ์การเรียนรู้เบื้องต้น โดยมีหน้าที่ดังน้ี 
1.  ดูแล รักษา และรับปรึกษาผู้ป่วยที่มีปัญหาระบบประสาท ภายใต้การควบคุมของ

แพทย์ประจำบ้านต่อยอดชั้นปีที่ 2 และ อาจารย์ประจำสาขา ทั้งในหอผู้ป่วยและที่หอ้งตรวจผู้ปว่ยนอก รวมถึง 
การรับปรึกษาต่างภาควิชาฯ  
   2. เป็นที่ปรึกษาให้กับแพทยป์ระจำบ้านสาขากุมารเวชศาสตร์   

           3. อ่านผลและแปลผลการตรวจทางระบบประสาทวิทยาเช่น การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง 
การตรวจคลื่นไฟฟ้ากล้ามเน้ือและเส้นประสาท ที่ไม่ซับซ้อน  

   4. เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการต่าง ๆ ที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบประสาท ทั้งกิจกรรม 
ของภาควิชาฯ คณะฯ หรือสาขาวิชา ฯ  อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยมีความสามารถ อภิปรายปัญหาที่ไม่ซับซ้อน 
 

  ระดับที่ 2: เป็นการฝึกอบรมให้มีประสบการณ์การเรียนรู้ในเชิงลึกและสูงกว่าในชั้นปีที่ 1  
โดยมีหน้าที่ ดังน้ี 

   1. เป็นที่ปรึกษา ควบคุมการทำงานของแพทย์ประจำบ้านต่อยอดในชั้นปีที ่1 
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   2. เป็นผู้นำในการสั่งการให้การดูแลรักษาหรือรับปรึกษาผู้ป่วยที่มีปัญหาท าง  ระบบ
ประสาท ซึ่งรวมถึงการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ การให้การรักษาภายใต้การดูแลของอาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ 

   3. มีความสามารถในการอ่านและแปลผลการตรวจทางระบบประสาทวิทยาเช่นเดียว  
กับแพทย์ประจำบ้านต่อยอดชั้นปีที่ 1 ที่ซับซ้อนมากขึ้น 
    4. เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการต่าง ๆ เช่นเดียวกับแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1  

โดยเป็นผู้นำการอภิปรายปัญหาที่ซับซ้อนมากขึ้น 
  6.1.3 การจัดรูปแบบหรือวิธีการการฝึกอบรม 

        เพื่อให้แพทย์ประจาบ้านต่อยอดมีความรู้ความสามารถทางวิชาชีพหรือผลการเ รียน รู้ที่พึง
ประสงค์ทั้ง 7 ประการ (ตารางที่ 1) สาขาวิชา ฯ ฝึกอบรมได้จัดให้มีการฝึกอบรมโดยยึดแพทยป์ระจาบ้านต่อยอด
เป ็นศ ูนย ์กลาง มีการกระตุ ้น เตรียมความพร้อมและสนับสนุนให้แพทย์ประจาบ้านต ่อยอดไ ด ้แสดงความ
รับผิดชอบต่อกระบวนการเรียนรู้ของตนเองและได้สะท้อนการเรียนรู้น้ัน ๆ ( self-reflection) ส่งเสริมความเป็น
อิสระทางวิชาชีพ (professional autonomy) เพื่อให้แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสามารถปฏิบัติต่ อผู้ป่วยและ
ชุมชนได้อย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความอิสระของผูป้่วย(patient safety and autonomy) 
มีการบูรณาการระหว่างความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีการชี้แนะแพทย์ประจำบ้านต่อยอดโดยอาศัยหลกัการ
ของการกำกับดูแล (supervision) การประเมินค่า (appraisal) และการให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) 
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ตารางที่ 1  วิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การวัดและประเมินผล เพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ 

   ความรู้ความสามารถทาง
วิชาชีพ  

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 

5.1 พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรม
และจริยธรรมแห่งวิชาชีพ 

- เป็นแบบอย่าง (role model) 
- การปฏิบัติงานในหอผู้ป่วย  
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
- การเรียนรู้ด้วยตัวเอง 

- การสังเกตโดยตรง 
- แ ฟ ้ มส ะส มผล งาน  (Portfolio) 

(ภาคผนวกที่ 5) 
- การประเมิน 360 องศา 

5.2 การต ิดต ่อส ื ่อสารและการ
สร้างสัมพันธภาพ 

- เป็นแบบอย่าง 
- การปฏิบัติงานในหอผู้ป่วย  
- การฝ ึกสอน และให ้คำปรึกษากับ

แพทย์ประจำบ้าน  
- การให้คำปรึกษา 

- การสังเกตโดยตรง 
- แฟ้มสะสมผลงาน 
- การประเมิน 360 องศา 

 

5.3 ความรู ้ความสามารถทาง
ก ุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา
และศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

- การบรรยาย 
- การประชุมอภิปรายตัวอย่างผู้ป่วย  
- การปฏิบัติงานในหอผู้ป่วย  
- การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

- การสอบ MCQ 
- การสอบปากเปล่า 
- การสอบก ับผ ู ้ ป ่วยจร ิง (long case 

exam) 
- แฟ้มสะสมผลงาน 

5.4 การบริบาลผู้ป่วย - การประชุมอภิปรายตัวอย่างผู้ป่วย  
- การปฏิบัติงานในหอผู้ป่วย 
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ  
- การศึกษาดูงาน  
- การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

- การสังเกตโดยตรง 
- แฟ้มสะสมผลงาน 
- การประเมิน 360 องศา  

5.5 ระบบสุขภาพและการส ร้าง
เสริมสุขภาพ 

- การบรรยาย 
- การปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยในและหอ

ผู้ป่วยนอก 
- การให้คำปรึกษาเพื่อการส่งต่อผู้ป่วย 

- การสังเกตโดยตรง 
- แฟ้มสะสมผลงาน 
- Case-based discussion (CBD) 

5.6 การพัฒนาความรู ้ความสามารถ
ทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง 

- การเรียนจากตัวอย่างผู้ป่วย 
- การประชุมอภิปราย/ สัมมนา 
- การทำวิจัย  
- การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

- การสังเกตโดยตรง 
- แฟ้มสะสมผลงาน 
- ผลงานวิจัย/วิทยานิพนธ์ 
-  Case-based discussion  
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5.7 ภาวะผู้นำ - การบริหารจัดการในหอผู้ป่วย (หอ
ผู้ป่วยใน นอก และ PICU)  

- การให้คำปรึกษา 
- การนำทีมดูแลรักษา 

- การสังเกตโดยตรง 
- แฟ้มสะสมผลงาน 
- Case-based discussion  
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 รูปแบบการจัดการฝึกอบรมมี 4 รูปแบบ ทั้งน้ีเพื่อให้แพทย์ประจำบ้านต่อยอดได้มีประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่หลากหลายในอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบประสาท ดังน้ี 
  6.1.3.1 การเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน  

     เป็นการฝึกอบรมโดยใช้การปฏิบัติเป็นฐาน (practice-based training) มีการบูรณาการการ 
ฝึกอบรมเข้ากับงานบริการให้มีการส่งเสริมซึ่งกันและกัน โดยให้แพทยป์ระจำบ้านต่อยอดมีส่วนร่วมในการบริการ 
และรับผิดชอบดูแลผูป้่วย เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในด้านการบริบาลผู้ป่วย การทำหัตถการ การให้เหตุผล  
และการตัดสินใจทางคลินิก การบันทึกรายงานการให้คำปรึกษาผู้ป่วย การบริหารจัดการ โดยคำนึงถึงศักยภาพ 
และการเรียนรู้ของแพทย์ประจำบ้านต่อยอด มีการบูรณาการความรู้ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ กับงานบริบาล  
ผู้ป่วย ทั้งน้ีสาขาวิชา ฯ ฝึกอบรมต้องจัดให้แพทย์ประจำบ้านต่อยอดปฏิบตัิงานในหน่วยงานต่าง  ๆ  ตามกำหนด 
ระยะเวลาดังต่อไปน้ี 

 ปีที่ 1 ปฏิบัติงานด้านกุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา 42 สัปดาห์ วิชาเลือก (elective) 8 สัปดาห์ 
 ปีที่ 2 ปฏิบัติงานด้านกุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา 38 สัปดาห์  วิชาเลือก (elective) 12 สัปดาห์ 

  สาขาวิชายังได้จัดการเรียนรู้ การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมและสหสาขาวิชาชีพ เพื่อเตรียมให้แพทย์ประจำ 
บ้านสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในอนาคต ตัวอย่างเช่น Special-need Child Clinic, Neuromuscular Clinic 
และ Neurogenetic Clinic  

  6.1.3.2 การเรียนรู้ในห้องเรียน  
    จัดให้มีการเรียนรู้ในห้องเรียนควบคู่ไปกับการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ และเพียง 

พอที่จะบรรลุผลของฝึกอบรมที่พึงประสงค์ที่ตั้งไว้ ดังต่อไปน้ี 
1.  การประชุมวิชาการภายในหน่วยงาน ได้แก่ Morning report, Grand round, Case  

conference, Morbidity & mortality conference, Journal club, topic review  
2.  การประชุมวิชาการระหว่างหน่วยงาน ได้แก่ Pediatric-Radiological conference,  

Pediatric epilepsy conference 
3.  การประชุมวิชาการด้านกุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา เช่น Pediatric neurology inter-  

hospital conference, annual pediatric neurology conference 
4. การสอนวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานประยุกต์ ความรู้ทั่วไป การบริหารจัดการ 

6.1.3.3 การเรียนรู้แบบอื่นๆ 
       เช ่น การอบรมเช ิงปฏ ิบัต ิการ EEG การศ ึกษาด ูงาน การสอนนักศึกษาแพทย์ เป็นต้น 

สาขาวิชา ฯ จัดให้แพทย์ประจำบ้านต่อยอดได้มีประสบการณ์ในการฝึกทักษะการสื่อสาร (communication 
skills) (ภาคผนวกที่ 3) การฝึกทักษะหัตถการที่จำเป็น โดยมีการติดตามอย่างสม่ำเสมอ  ทักษะการสอนทาง
คลินิก (clinical teaching skills) รวมทั้งมีประสบการณ์ของการเป็นทีมบริบาลผู้ป่วย (patient care team) ทั้ง
ในฐานะหัวหน้า ผู้ประสานงานและสมาชิกกลุ่มการประเมินความคุ้มค่าของการใช้ยาและเทคโนโลยีทางการ
แพทย์อย่างเหมาะสม การเป็นส่วนหน่ึงของทีมประกันคุณภาพ การบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัยของ
ผู้ป่วย (patient safety) เป็นต้น 



 

 

11 

 

 
   6.1.3.4 การศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเอง  

1. การค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ทางวิชาการ (Medical literature search) จากเอกสารสิ่งพิมพ์ 
และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้อินเตอร์เน็ต 

2. การประเมินบทความวิชาการและการศึกษาวิจัย การออกแบบวิธีวิจัย  และ 
ใช้ วิจารณญาณในการยอมรับผลการศึกษาวิจัยต่าง ๆ  โดยใช้หลักการของเวชศาสตร์เชิงประจักษ์ (Evidence-
based medicine)     

3. การตัดสินใจในข้อมูลต่าง ๆ ทางการแพทย์ และเลือกนำมาใช้ปฏิบัติในการดูแลผู้ปว่ย  
(Decision making) 
  6.1.3.5 การวิจัยทางการแพทย ์
            เพื่อให้แพทย์ประจำบ้านต่อยอดมีความรู้เร่ืองการวิจัยขั้นพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์ ทางคลินิก หรือทางสังคม ตลอดจนมีความรู้ทางด้านระบาดวิทยาคลินิกและจริยธรรมการวิจัย 
สามารถสร้างองค์ความรู้จากงานวิจัย โดยกำหนดให้แพทย์ประจำบ้านต่อยอดทกุคนต้องทำงานวิจัยทางการ
แพทย์ อย่างน้อยหน่ึงเร่ือง เพื่อเสนอให้คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความชำนาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยาของแพทยสภาพิจารณา (ภาคผนวกที่ 4) 

 6.2  เนื้อหาของการฝึกอบรม/หลักสูตร  
       ต้องครอบคลุมประเด็นการปฏิบัติงานทางคลินิกและทฤษฎทีี่เกี่ยวกับกุมารเวชศาสตร์ 

ประสาทวิทยา (ภาคผนวกที่ 1)  ร่วมกับมีประสบการณ์ด้านต่อไปน้ี 
   1.  พื้นฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ ด้านวิทยาศาสตร์คลินิก วิทยาศาสตร์ 
สังคมและพฤติกรรม รวมทั้งเวชศาสตร์ป้องกันในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกับกุมารเวชศาสตร์ 
ประสาทวิทยา 
   2.  การตัดสินใจทางคลินิก และการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
   3.  ทักษะการสื่อสาร 
   4.  จริยธรรมทางการแพทย์และการวิจัย 
   5.  ระบบสาธารณสุขและบริการสุขภาพ 
   6.  กฎหมายทางการแพทย์และนิติเวชวิทยา 
                 7.  หลักการบริหารจัดการ 
   8.  ความปลอดภัยของผู้ปว่ย 
   9.  การดูแลตนเองของแพทย์ 
   10  การแพทย์ทางเลือก  
   11. พื้นฐานและระเบียบวิจัยทางการแพทย์ ทั้งการวิจัยทางคลินิกและระบาดวิทยาคลนิิก 
   12. เวชศาสตร์เชิงประจักษ์ 
   13. การสอนทางคลินิก (clinical teaching) 
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6.3   จำนวนระดับช้ันการฝึกอบรม 
      การฝึกอบรมมีระยะเวลาทั้งสิ้น 2 ปี สำหรับการฝึกอบรมทั้ง 2 ระดับ  เปิดการฝึกอบรม 

วันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปีการศึกษา 
6.4   การบริหารกิจการและการจัดการฝึกอบรม 

  หลักสูตรมีแนวทางบริหารกิจการและการจัดการฝึกอบรมดังน้ี 
6.4.1 บริหารการจัดการฝึกอบรมอย่างเป็นระบบ โปร่งใส ยึดหลักความเสมอภาค 
6.4.2 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการจัดการฝึกอบรมและกำหนดอย่างชัดเจน 

เกี่ยวกับหน้าที่ ความรับผิดชอบและอำนาจในการจัดการ การประสานงาน การบริหาร และการประเมินผล 
สำหรับแต่ละขั้นตอนของการฝึกอบรม ประธานแผนการฝึกอบรม/หลักสูตรต้องมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานใน
สาขาน้ันมาแล้วไม่น้อยกว่า  5 ปี 

6.4.3 มีการกำหนดและดำเนินนโยบายเพื่อให้มีการนำความเชี่ยวชาญทางแพทยศาสตร์ศึกษามา 
ใช้ในเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนการฝึกอบรม การดำเนินการฝึกอบรม และการประเมินการฝึกอบรม 

6.4.4 การให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เหมาะสมมีส่วนร่วมในการวางแผนการฝึกอบรม 
6.5  สภาพการปฏิบัติงาน 

    สาขาวิชา ฯ ฝึกอบรมจัดให้แพทย์ประจำบ้านต่อยอดได้เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการที่เกี่ยวขอ้งกบั
กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยารวมถึงการทำงานนอกเวลาราชการ (การอยู่เวร) ระบุกฎเกณฑ์และประกาศให้
ชัดเจนเร่ืองเงื่อนไขงานบริการและความรับผิดชอบของแพทยป์ระจำบ้านต่อยอด กำหนดการฝึกอบรมทดแทนใน
กรณีที่แพทย์ประจำบ้านต่อยอดมีการลาพัก เช่น การลาคลอดบุตร การเจ็บป่วย การเกณฑ์ทหาร การถูกเรียกฝึก
กำลังสำรอง การศึกษาดูงานนอกแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร เป็นต้น จัดมีค่าตอบแทนให้แก่แพทย์ประจำบ้านต่อ
ยอดอย่างเหมาะสมกับตำแหน่งและงานที่ได้รับมอบหมาย ควรมีการระบุชั่วโมงการทำงานที่เหมาะสมรวมทั้งการ
ลาพักผ่อนดังน้ี 

          6.5.1  การทำงานนอกเวลาราชการดูแลผู้ป่วยเด็กโรคระบบประสาทเฉลี่ยไม่เกินกว่า  
15 วัน/เดือน 

            6.5.2  ชั่วโมงการทางานนอกเวลาราชการ (การอยู่เวร) ที่จำเป็นต้องเข้ามาปฏิบัติงานที่ 
หอผู้ป่วยไม่เกินกว่า 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (อ้างอิงตามประกาศแพทยสภาที่ 104/2560) 

             6.5.3  ลาพักร้อนรวมทั้งลาประเภทอื่น ๆ  ได้ไม่เกิน 20 วันทำการตลอดหลักสูตร ในกรณีที่ลาเกิน
กว่าน้ี ต้องมาปฏิบัติงานให้ครบตามหลักสูตร 100 สัปดาห์ จึงจะมีสิทธิ์สอบเพื่อวุฒิบัตรฯ 

7. การวัดและประเมินผล 
  กำหนดให้มีการวัดและประเมินผลทั้งในระหว่างการฝึกอบรมและการประเมินเพื่อวุฒิบัตรฯซึ่ง ต้อง
สอดคล้องกับผลลพัธ์การฝึกอบรมที่พึงประสงค์ตามสมรรถนะหลักของหลกัสูตร 
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7.1 หลักสูตรได้กำหนดแนวทางและดำเนินการวัดและประเมินผลแพทย์ประจำบ้านต่อยอดที่สอดคล้อง
กับผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ตามสมรรถนะหลัก 7 ประการ ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะ และ   เจตคติ
กำหนดวิธีการประเมินความรู้ความสามารถทางวิชาชีพให้สอดคล้องกับวธิีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตาม
ความเหมาะสมและให้เป็นการประเมินที่ตั้งอยู่บนหลักการและมีมาตรฐานอันดี (ตารางที่ 1) 

 
7.2 การวัดและการประเมินผลระหวา่งการฝึกอบรมและการเลื่อนช้ันปี 
     สาขาวิชาฯ จัดให้มีการประเมินความก้าวหน้า (formative evaluation) และให้ข้อมูลป้อนกลับ

อย่างเป็นระบบและตรวจสอบได้ เพื่อการพัฒนาตนเองแก่แพทย์ประจำบ้านต่อยอดในระหว่างการฝึกอบรม มีการ
วัดและประเมินผล (summative evaluation) เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรมแต่ละระดับชั้นปี  และเพื่อการเลื่อน
ระดับชั้นปี นอกจากน้ี ต้องจัดให้มีระบบอุทธรณ์ผลการวัดและประเมินผล มีการกำหนดเกณฑ์การเลื่อนระดับชั้น
ปีและเกณฑ์การยุติการฝึกอบรมของแพทย์ประจำบ้านต่อยอดไว้ชัดเจนและแจ้งให้แพทย์ประจำบ้ านต่อยอด
ทราบก่อนเร่ิมการฝึกอบรม  

     การวัดและประเมินผลในระหว่างการฝึกอบรมประกอบด้วย  
1.  การประเมินในชั้นเรียนจากการประชุมและอภิปรายปัญหาผู้ป่วยโรคระบบประสาท (Inter-

hospital pediatric neurology conference) 
2. การประเมินการปฏิบัติงาน ตามแบบประเมินของแต่ละสถาบันอยา่งน้อยปีละ 2 คร้ัง 
3. การประเมินความสามารถในการทำกิจกรรมทางวิชาชีพที่หลักสูตรกำหนดให้แพทย์ประจำ

บ้านต่อยอดต้องสามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเองโดยไม่มีการกำกับดูแล (Entrustable professional activities; 
EPA) ตามเกณฑ์ของหลักสูตร และกำหนดระดับความรู้ความสามารถขั้นต่ำที่แพทย์ประจำบ้านต่อยอดพึงมีสำหรับ
แต่ละ EPA ตามระดับช่วงหรือชั้นปีของการฝึกอบรม (milestones) (ภาคผนวกที่ 6) ซึ่งสามารถปรับให้เข้ากับ
บริบทของสถาบันการฝึกอบรม 

7.3 การวัดและประเมินผลเพือ่วุฒิบตัรเพือ่แสดงความรูค้วามชำนาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม 
(วว.) อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ประสาทวทิยา 

       ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อวุฒิบัตรฯ จะต้องได้รับวุฒิบัตรฯ/หนังสืออนุมัติฯ  
สาขากุมารเวชศาสตร์และมีคุณสมบัติครบทุกขอ้ดังต่อไปน้ี 

1. เป็นผู้ที่ได้ผ่านการฝึกอบรมครบตามหลักสูตรฯ 
2. ผ่านการประเมินการปฏิบัติงานในระหว่างการฝึกอบรม  
3. มีหลักฐานรับรองจากสถาบันฝึกอบรมว่ามีประสบการณ์ภาคปฏิบตัิตามที่กำหนด 

(Portfolio; ภาคผนวกที่ 5)  
4. ผ่านการประเมิน EPA ตามเกณฑ์ที่กำหนด (ภาคผนวกที่ 6) 
5.  ผ่านการประเมินวิทยานิพนธ์โดยคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ อนุสาขากุมารเวช

ศาสตร์ประสาทวิทยา 
การวัดและประเมินผล 
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1.  การประเมินความรู้ทางทฤษฎี (Factual knowledge)  โดยการสอบข้อเขียนแบบปรนัย 
(Multiple choice questions MCQ) 

2.  การประเมินทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล การตั้งสมมุติฐาน ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ การ
วินิจฉัยแยกโรค และแนวทางการรักษาที่สำคัญโดยการสอบปากเปลา่แบบรายสั้น (Short case) 

3.  การประเมินทักษะการซักประวัติ ตรวจร่างกาย การตรวจทางระบบประสาท รวบรวมข้อมูล 
การตั้งสมมุติฐาน ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัยแยกโรค และให้การดูแลรักษาการแก้ปัญหาและตัดสินใจ 
(Problem-solving and decision making skills) โดยการสอบปากเปล่าแบบรายยาว (Long case) 

4.  การสอบวิทยานิพนธ์ 
 ผู้ที่มีสิทธิได้รับวุฒิบัตรฯ จะต้องมีคุณสมบัติและสอบผ่านการวัดและประเมินผลทุกข้อตาม

เกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา (ภาคผนวกที่ 7) 
8. การรับและคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 8.1 คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

     ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเป็นได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้ว และต้องมีคุณสมบัติ
อย่างใดอย่างหน่ึงต่อไปน้ี  

- เป็นผู้ได้รับหนังสืออนุมัติฯหรือวุฒิบัตรฯสาขากุมารเวชศาสตร์ของแพทยสภา หรือ  
- เป็นผู้ที่ได้ผ่านการฝึกอบรมเป็นแพทย์ประจำบ้านในสาขากุมารเวชศาสตร์ครบตามหลักสูตรของ

แพทยสภาในสถาบันฝึกอบรมที่แพทยสภารับรอง 
นอกจากน้ี ยังต้องเป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการ

อันเป็นอุปสรรคต่อการฝึกอบรม การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (อ้างอิงตามประกาศ กลุ่ม
สถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยเร่ือง “คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
ฉบับพ.ศ. 2559”) รวมทั้งมีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่แพทยสภากำหนด ผู้เข้ารับการฝึกอบรมยื่นใบสมัครเข้ารับการ
ฝึกอบรมที่แพทยสภาตามคุณสมบัติและระยะเวลาการรับสมัครที่แพทยสภากำหนด สถาบันฯกำหนดเกณฑ์และ
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัคร โดยยึดหลักความเสมอภาค โปร่งใส และ ตรวจสอบได้ เพื่อคัดเลือกผู้ที่
สมควรรับไว้ทำการฝึกอบรมตามศักยภาพที่สถาบันฝึกอบรมน้ันได้รับอนุมัติจากแพทยสภา 

8.2 จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 จำนวนผู้เข้ารับฝึกอบรมหรือศักยภาพในการฝึกอบรมของสถาบันให้พิจารณาตามสัดส่วนของจำนว น

อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมแบบเต็มเวลาและปริมาณงานบริการของอนุสาขากุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยาตามที่
ระบุไว้ในตารางที่ 2 ต่อไปน้ี  (ต้องมีอาจารย์อย่างน้อย 2คน ต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม  1คน  ต่อ 1  ระดับชั้นปี  
การเพิ่มจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องมีอาจารย์เพิ่ม 1ท่าน ต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม 1 คน ต่อ 1 ชั้นปี การนับ
จำนวนอาจารย์ให้นับเฉพาะอาจารย์ที่ปฏิบัติงานเต็มเวลา) 
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ตารางที่ 2   ศักยภาพในการฝึกอบรม: จำนวนผู้เข้ารับฝึกอบรมและจำนวนอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม
แบบเต็มเวลาและปริมาณงานบริการ 

 

     ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว สาขาวิชาระบบประสาทวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริรราชพยาบาล มีอาจารย์เต็ม
เวลา 4 คน จำนวนผู้ป่วยเพียงพอกับการฝึกอบรม จึงมีศักยภาพรับผู้ฝึกอบรมจำนวน 3 คน ต่อชั้นปี  
 

9. อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 
สถาบันฯ ฝึกอบรม 

1.  กำหนดและดำเนินนโยบายการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมให้สอดคลอ้งกับพนัธ
กิจของแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร ความจำเป็นของการฝึกอบรม และระบบการบริบาลสุขภาพของประเทศ  

2.  ระบุคุณสมบัติของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมที่ชัดเจน โดยครอบคลุมความชำนาญ 
ที่ต้องการ คุณสมบัติทางวิชาการ ความเป็นครู และความชำนาญทางคลินิก  

3. ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบ ภาระงานของอาจารย์  และสมดุลระหว่างงานด้านการศึกษา การ
วิจัย และการบริการ  

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
ปีละ ช้ันละ 

1 2 3 
 
4 
 

 
5 

จำนวนอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 2 
 
3 

 

 
4 

 

 
5 

 
6 

จำนวนครั ้งที ่ผู ้ป่วยกุมารเวชศาสตร์ประสาทวทิยา    
มารับการตรวจที่หน่วยตรวจ ผู้ป่วยนอก คร้ัง/ปี 

500 600 700 
 

800 
 

900 

จำนวนครั ้งที ่ผู ้ป่วยกุมารเวชศาสตร์ประสาทวทิยา   
รับไว้ในหอผู้ป่วย คร้ัง/ปี 

100 150 200 
 

250 
 

 
300 

จำนวนคร้ังที่ผู้ป่วยรับการตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง (EEG) 
คร้ัง/ปี 

150 250 350 450 550 

จำนวนครั ้งท ี ่ผ ู ้ป ่ วยร ับก ารตรวจก ารนำไฟ ฟ้ า
เส้นประสาท (EMG)/การตรวจคลื่นไฟฟ้ากล้ าม เ น้ือ 
(EMG) คร้ัง/ปี 

10 15 20 25 30 
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9.1 คุณสมบัติอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 
       ต้องได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

สาขากุมารเวชศาสตร์มาไม่น้อยกว่า 2 ปี และได้รับวุฒิบัตรฯหรือหนังสืออนุมัติ ฯ อนุสาขากุมารเวชศาสตร์
ประสาทวิทยา 

9.2 คุณสมบัติผู้ที่จะเป็นผู้รับผิดชอบการฝึกอบรมของสถาบันฝึกอบรม 
            ต้องได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชี เวชกรรม
สาขากุมารเวชศาสตร์มาไม่น้อยกว่า 5 ปี และต้องได้รับวุฒิบัตรฯหรือหนังสืออนุมัติ ฯ อนุสาขากุมารเวชศาสต ร์
ประสาทวิทยามาไม่น้อยกว่า 3 ป ี

 9.3 จำนวนข้ันต่ำของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมแบบเต็มเวลา  
    หากจำเป็นต้องให้มีอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมแบบบางเวลาร่วมด้วย จำนวนขั้นต่ำของอาจารย์    

ผู้ให้การฝึกอบรมแบบเต็มเวลาต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  ของจำนวนอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมทั้งหมด     เพื่อให้
สามารถติดตามความก้าวหน้าของผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้  และภาระงานในอนุสาขากุมารเวช     ศาสตร์ประสาท
วิทยาของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมแบบบางเวลาเมื่อรวมกันทั้งหมด จะต้องไม่น้อย   กว่าภาระงานของจำนวน
อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมแบบเต็มเวลาที่ต้องทดแทน 
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วว. (กุมารเวชศาสตร์) 
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02-4195890 tawviravan@yahoo.com 
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10. ทรัพยากรทางการศึกษา 
  สถาบันฯกำหนดและดำเนินนโยบายเกี่ยวกับทรัพยากรการศึกษาให้ครอบคลมุประเด็นต่อไปน้ี 
  10.1 สถานที่และโอกาสในการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎแีละภาคปฏิบตัิ การเข้าถึงแหล่งข้อมูล 

ทางวิชาการที่ทันสมัยมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เพียงพอ ตลอดจนมีอุปกรณ์สำหรับ
ฝึกอบรมภาคปฏิบัติ และสิ่งแวดล้อมทางการศึกษาที่ปลอดภัย 
  10.2 การคัดเลือกและรับรองการเป็นสถานที่สำหรับการฝึกอบรม (ภาคผนวกที่ 8) จำนวน 

 ผู้ป่วยเพียงพอและชนิดของผู้ปว่ยหลากหลายสอดคลอ้งกับผลลัพธ์ของการเรียนรู้ที่คาดหวัง ทั้ง  
 ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอกเวลาราชการ การเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกทางคลนิิก  และการ  
 เรียนภาคปฏิบัติที่พอเพียงสำหรับสนับสนุนการเรียนรู้ ตามเกณฑ์ทั่วไป (แบบบันทึก ข้อมูลฉบับ ก)    
 และเกณฑ์เฉพาะ (แบบบันทึกข้อมูลฉบับ ข) สำหรับการเป็นสถาบันฝึกอบรม แพทย์ประจำบ้านต่อ  
 ยอดอนุสาขากุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยาของแพทยสภา  
 10.3 สื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการเรียนรู้ที่แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสามารถเข้าถึงได้ มีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เป็นส่วนหน่ึงของการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพและถูกหลัก
จริยธรรม 

10.4 มีทีมการดูแลผู้ป่วย เพื่อให้แพทย์ประจำบ้านต่อยอดมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเป็น
ทีมร่วมกับผู้ร่วมงานและบุคลากรวิชาชีพอื่น 

10.5 มีระบบที่ส่งเสริมให้แพทย์ประจำบ้านต่อยอดมีความรู้และสามารถประยุกต์ความรู้พื้นฐาน
และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในอนุสาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยาที่เกี่ยวขอ้ง และมีการบูรณา
การระหว่างการฝึกอบรมกับการวิจัยอย่างเพียงพอและสมดุล 
  10.6 การฝึกอบรมในสถาบันอื่น ทั้งในและนอกประเทศตามที่ระบุไว้ในหลักสูตรตลอดจนระบบ
การโอนผลการฝึกอบรม 

11. การประเมินหลักสูตรแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร 
  สถาบันฝึกอบรมต้องกำกับดูแลการฝึกอบรมให้เป็นไปตามแผนการฝึกอบรม/หลักสูตรเป็นประจำ   
มีกลไกสำหรับการประเมินหลักสูตรและนำไปใช้จริง การประเมินแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร ต้องครอบคลุม 
ด้านต่าง ๆต่อไปน้ี 

11.1  พันธกิจของแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร  
11.2  ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่พึงประสงค์ 
11.3  หลักสูตรฝึกอบรม  
11.4  ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดและความต้องการของ 

  ระบบสุขภาพ 
11.5  สถาบันฝึกอบรมและทรัพยากรทางการศึกษา   
11.6  คุณสมบัติของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 
11.7  ขั้นตอนการดำเนินงานของหลักสูตร 
11.8  พัฒนาการของแพทย์ประจำบ้านต่อยอด 
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11.9  การวัดและการประเมินผลการฝึกอบรม 
11.10 ข้อควรปรับปรุง 

  สถาบันฯจะแสวงหาข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการฝึกอบรม/หลักสูตร จากผู้ให้การฝึกอบรม 
แพทย ์ประจำบ้านต่อยอด นายจ้าง และผู ้ม ีส ่วนได้ส่วนเส ียหล ัก รวมถ ึงการใช้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับ
ความสามารถในการปฏิบัติงานของแพทย์ผู้สำเร็จการฝึกอบรม ในการประเมินการฝึกอบรม/หลักสูตร และนำ
ผลการประเมินที่ได้มาพัฒนาหลักสูตรต่อไป 

 

12. การทบทวนและการพฒันา 
สถาบันฯจัดให้มีการทบทวน/พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นระยะ ๆ หรืออย่างน้อยทุก 5 ปี ปรับปรุง

กระบวนการ โครงสร้าง  เน้ือหา ผลลัพธ์ และสมรรถนะของผู้สำเร็จการฝึกอบรม รวมถึงการวัดและการ
ประเมินผล และสภาพแวดล้อมในการฝึกอบรม ให้ทันสมัยอยูเ่สมอ ปรับปรุงแก้ขอ้บกพร่องที่ตรวจพบ มีข้อมลู
อ้างอิง และแจ้งผลการทบทวน และพัฒนาให้ราชวิทยาลัยกุมารแพทยแ์ห่งประเทศไทยรับทราบต่อไป 
 

13. ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ 
สถาบันฝึกอบรมบริหารจัดการหลักสูตรให้สอดคล้องกับกฎระเบียบทีก่ำหนดไว้ในด้านต่าง ๆ  ได้แก่การรับ

สมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด (เกณฑ์การคัดเลือกและจำนวนที่ รับ) กระบวนการฝึกอบรม การวัดและ
ประเมินผล และผลลัพธ์ของการฝึกอบรมที่พึงประสงค์ การออกเอกสารที่แสดงถึงการสำเร็จการฝึกอบรมในแต่
ละระดับ หรือหลักฐานอย่างเป็นทางการอื่น ๆที่สามารถใช้เป็นหลักฐานแสดงการผ่านการฝึกอบรมในระดับน้ัน
ได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศและพัฒนาคุณภาพหลกัสูตรเป็นระยะ ๆ อย่างสม่ำเสมอ 

สถาบันฝึกอบรมกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและอำนาจในการบริหารจัดการงบประมาณของแผนการ
ฝึกอบรม/หลักสูตร ให้สอดคล้องกับความจำเป็นด้านการฝึกอบรม 

  สถาบันฝึกอบรมมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานและมีความเชี่ยวชาญที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการ
ดำเนินการของการฝึกอบรมและกิจกรรมอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง มีการการบริหารจัดการที่ดีและใช้ทรัพยากรได้อย่าง
เหมาะสม 

  สถาบันฝึกอบรมจัดให้มีจำนวนสาขาความเชี่ยวชาญทางการแพทย์และหน่วยงานสนับสนุนด้าน
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องครบถ้วน สอดคล้องกบัขอ้บังคับและประกาศของแพทยสภาในการเปิดการฝึกอบรม  

 
14. การประกันคุณภาพการฝึกอบรม 
 ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยกำหนดใหส้ถาบนัฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านที่จะได้รับการ
อนุมัติให้จัดการฝึกอบรมจะต้องผ่านการประเมินความพร้อมในการเป็นสถาบันฝึกอบรมตามข้อบังคับ  
แพทยสภา 
 สถาบันฝึกอบรมได้กำหนดให้มีกระบวนการสำหรับการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการ โครงสร้าง  
เน้ือหา ผลลัพธ์ และสมรรถนะของผู้สำเร็จการฝึกอบรม รวมถึงการวัดและการประเมินผล และสภาพแวดล้อม
ในการฝึกอบรม ให้ทันสมัยอยู่เสมอมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพของการฝึกอบรมภายใน อย่างน้อย
ทุก 2 ปีและจัดให้มีการประกันคุณภาพการฝึกอบรมจาก อฝส.อนุสาขาฯ อย่างต่อเน่ืองทุก 5 ปี 
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ภาคผนวกที่ 1 

เนื้อหาวิชา 
 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม เน้ือหาการฝึกอบรมมีโดยสังเขป ดังต่อไปน้ี 
 1.  ความรู้พื้นฐานประสาทวิทยา ในหัวข้อต่อไปน้ี 

 1.1 กายวิภาคศาสตร์ของระบบประสาท 
 1.2 สรีรวิทยาของระบบประสาทในคนปกติ 
 1.3 พยาธิสรีรวิทยาของระบบประสาทในผู้ป่วยโรคต่าง ๆ  
 1.4 การเจริญเติบโตและการพัฒนาของระบบประสาท 
 1.5 หลักการของการตรวจค้นพิเศษทางระบบประสาท 

1.6 เภสัชวิทยาของยาที่ใช้ในการบำบัดโรคระบบประสาท 
 1.7 การป้องกันโรคและฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยทีเ่ป็นโรคระบบประสาท  
 

  2.  อาการ ภาวะผิดปกติและ โรคของระบบประสาทได้แก ่
2.1 อาการและ ภาวะผิดปกติต่าง ๆ   

2.1.1 Abnormal head shape and size 
2.1.2 Abnormal movement 
2.1.3 Ataxia 
2.1.4 Behavioral change 
2.1.5 Coma 

2.1.6 Convulsion/seizure 
2.1.7 Delayed development 
2.1.8 Headache 
2.1.9 Hearing deficit 
2.1.10 Hydrocephalus 

2.1.11 Increased intracranial pressure 
2.1.12 Sensory deficit 
2.1.13 Vertigo 
2.1.14 Visual deficit 
2.1.15 Weakness, floppiness 
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2.2 โรคต่าง ๆ  
2.2.1 Anterior horn cell diseases (acquired & congenital)  
2.2.2 Autoimmune diseases of nervous system 
2.2.3 Birth injuries 
2.2.4 Brain death 
2.2.5 Central nervous system infection  
2.2.6 Cerebral palsy 

2.2.7 Common psychiatric problems  
2.2.8 Congenital anomalies of nervous system and related 
organs 
2.2.9 Demyelinating diseases   
2.2.10 Encephalopathy  
2.2.11 Genetic & degenerative diseases/ neuro-metabolic 
disorders  
2.2.12 Headache disorders 
2.2.13 Movement disorder 
2.2.14 Muscle diseases 

2.2.15 Neurodevelopmental disorder  
2.2.16 Neurological manifestations of systemic diseases 
2.2.17 Neuro-muscular junction diseases 
2.2.18 Paroxysmal disorders (epilepsy and non-epileptic 
seizures) 
2.2.19 Peripheral nerve diseases 
2.2.20 Sleep disorders  
2.2.21 Spinal cord diseases  
2.2.22 Trauma   
2.2.23 Tumors of nervous system  
2.2.24 Vascular diseases  

2.3 ภาวะฉุกเฉินต่าง ๆ   
2.3.1 Acute alteration of consciousness 
2.3.2 Acute flaccid paralysis 
2.3.3 Increased intracranial pressure and brain herniation syndrome 
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2.3.4 Spinal cord compression 
2.3.5 Status epilepticus 
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ภาคผนวกที่ 2 
 

รายช่ือหัตถการการตรวจและแปลผลเพื่อการวนิิจฉัยและรักษา 
แบ่งระดับของหัตถการต่าง ๆ  ที่แพทย์ประจำบ้านต่อยอดต้องมีประสบการณ์ ดังต่อไปน้ี 
ระดับที่ 1 ชมจากภาพยนตร์ วีดิทัศน์ / แปลผลการตรวจโรคที่พบบ่อย หรือรู้หลักการแปลผล 
ระดับที่ 2 เป็นผู้สังเกตการณ์ในหัตถการจริง / แปลผล 
ระดับที่ 3 ช่วยทำและ/หรือฝึกทำกับหุ่น / แปลผลการตรวจได้ด้วยตนเองที่สำคัญ 
ระดับที่ 4 ทำด้วยตนเอง / แปลผลการตรวจได้ด้วยตัวเองอยา่งครบถ้วน 
 หัตถการ ระดับ 
การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง (Electroencephalography) 
การเจาะตรวจไขสันหลัง (Lumbar puncture) 
การแปลผลคลื่นไฟฟ้ากล้ามเน้ือ (Electromyography) 
การแปลผลการนำไฟฟ้าเส้นประสาท (Nerve conduction study) 
การแปลผลหลอดเลือดสมองดว้ยรังสี (Cerebral angiogram) 
การแปลผลภาพสมองด้วยรังสี (Computerized Tomography) 
การแปลผลภาพสมองด้วยการสะท้อนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Magnetic resonance imaging)  
การแปลผลภาพสมองด้วยคลื่นเสียงความถี่สงู (Ultrasonography) 
การแปลผลการนอนหลับ (Polysomnography) 
การแปลผลการตรวจด้านพันธุกรรมศาสตร์ (Genetic test) 

4 
4 
3 
3 
2 
4 
4 
2 
3 
3 
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ภาคผนวกที่ 3 
 

การติดต่อสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพ 
 

เมื่อจบการฝึกอบรมแล้วแพทย์ประจำบ้านต่อยอดมีทักษะการสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพ ตาม
หัวข้อทักษะและระดับชั้นปีที่กำหนดในตารางที่ 1 และบันทึกผลการเรียนรู้(ทำได้ด้วยตนเอง หรือ ผ่านการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้) พร้อมหลักฐานผลการประเมินโดยญาติผู้ป่วยและอาจารย์ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
ฝึกอบรม(อฝส ฯ) จำนวนชั้นปีละ 2 เร่ือง 

 
แบบสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบตัิงานของแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ ประสาทวิทยา 
โดย ญาติผู้ป่วย (แบบประเมินน้ีไว้เป็นความลับ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้ประเมินให้เปิดเผยได้)  

ชื่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอด..................................................... 
ปัญหาของผู้ป่วย.................................................................... 
วนิิจฉัย..................................................................................    
วันที่ประเมิน...........................................................................    

การปฏิบัติงานของแพทย์ เห็นด้วย 
อย่างยิ่ง 

ปานกลาง ไม่เห็นด้วย 

1.  คุณหมอได้อธิบายรายละเอียดของการเจ็บป่วยของลูก/หลานให้
ท่านทราบอย่างแจ่มแจ้ง ชัดเจนและรู้เร่ือง 

   

2.  คุณหมอให้การดูแลรักษาเด็ก ด้วยท่าทีที่เป็นมิตร อัธยาศัยที่ดี และ
อย่างเต็มใจ 

   

3.  คุณหมอให้เวลาผู้ป่วยและญาติอย่างเต็มทีใ่นการ รับฟังข้อซักถาม 
ปัญหา และความกังวลใจ และตอบ ข้อซักถาม ช่วยแก้ไขปญัหาและ
คลายความกังวลใจ ให้ท่านและครอบครัว 

   

4.  ท่านมีความเชื่อมั่นต่อคุณหมอท่านน้ี    
5.  โดยภาพรวม ท่านมีความพอใจแพทย์ท่านน้ีในการดูแลรักษา
ลูกหลานของท่าน 

   

ความเห็นเพิ่มเติม    
เหตุการณ์ประทับใจ
.......................................................................................................................................................................... 
เหตุการณ์ที่ทำให้เกิดความรู้สึกที่ไม่ดี  
........................................................................................................................................................ .................. 
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แบบสอบถามเกี่ยวกับการปฏบิัตงิานของแพทยป์ระจำบ้านต่อยอดอนุสาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ ประสาทวิทยา
โดย อาจารย์แพทย์ 
 

ชื่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอด..................................................... 
ปัญหาของผู้ป่วย.................................................................... 
วินิจฉัย..................................................................................    
วันที่ประเมิน...........................................................................    

 
การปฏิบัติงานของแพทย์ 

 
เหมาะสม 

 
ควรปรับปรุง 

ไม่ได้ทำ/ 
ไม่สามารถ
ประเมินได้ 

1. Opening: ทักทาย/สร้างความคุ้นเคย แนะนำตนเอง ท่าทีผ่อนคลาย ใส่
ใจต่อผู้ป่วย/ญาติ สอบถามความเข้าใจผู้ป่วย/ญาติ  

   

2. Identification of problem: ถามถึงปัญหาต่าง ๆ ติดตามเร่ืองราว 
ทำความเข้าใจปัญหา, จัดลำดับความสำคัญ   

   

3. Goal setting:  สรุปปัญหาและประเด็นที่สำคัญ กำหนดเป้าหมายร่วมกัน    
4. Problem solving: เสนอทางเลือกที่เหมาะสม ข้อดีข้อเสียในแตล่ะ
ทางเลือก การให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วม สรุปเป็นระยะ  

   

5. Closing: เปิดโอกาสให้สอบถาม การนัดหมายติดตาม    
6. Counseling techniques: 
-การส่งเสริมการสื่อสาร: การฟัง การสบตา ท่าทาง การใช้ภาษาทาง
กาย การสื่อสารสองทาง การใช้คำถามและคำพูดที่เหมาะสม  
 -การสร้างความสัมพันธ์: การมีส่วนร่วมในความรู้สึก  การสะท้อน
ความรู้สึก, การสะท้อนความคิด การให้กำลังใจ ยอมรับ ท่าทีเป็นกลาง 
/ ไม่ตัดสินใจผิดถูก  

   

 
ความเห็นเพิ่มเติม    

..........................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  
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ภาคผนวกที่ 4 
 

ระเบียบการทำงานวิจัยของแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา พ.ศ. 2562 
โดยคณะอนุกรรมการพิจารณางานวิจัยแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา
ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย 
ข้อ 1. ระเบียบน้ี ชื่อว่า “ระเบียบการทำงานวิจัยของแพทย์ประจำบ้าน อนุสาขากุมารเวชศาสต ร์ประสาท
วิทยา พ.ศ. 2562”  
ข้อ 2. ให้ใช้ระเบียบน้ีสำหรับผู้เร่ิมรับการฝึกอบรม ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562เป็นต้นไป ดังน้ันจึงมีผล
ให้งานวิจัยของแพทย์ประจำบ้านที่ยื่นขอสอบเพื่อวุฒิบตัรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวช
กรรมอนุสาขากุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป ต้องปฏิบัติตามระเบียบน้ี 
ข้อ 3. ในระเบียบน้ี 
อฝส.กุมารฯ  หมายถึง คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ เวช
กรรม อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา 
           อกก.พว.      หมายถึง คณะอนุกรรมการพิจารณางานวิจัยของแพทย์ประจำบ้าน อนุสาขากุมารเวช
ศาสตร์ประสาทวิทยาในคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ เวช
กรรมอนุสาขากุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา 
           วว. กุมารฯ   หมายถึง วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุ
สาขากุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา ออกให้โดยแพทยสภา 
อว. กุมารฯ หมายถึง หนังสืออนุมัติเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขากุมาร
เวชศาสตร์ประสาทวิทยา ออกให้โดยแพทยสภาแพทย์ประจำบ้านต่อยอด หมายถึง แพทย์ประจำบ้านต่อยอด
สถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขากุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยาที่แพทยสภารับรอง รวมทั้ง
แพทย์ที่ปฏิบัติงานทางกุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยาและมีสิทธิ์ยืน่ขอสอบเพื่อ วว. กุมารฯ หรือ อว.กุมารฯ 

งานวิจัย หมายถึง งานวิจัยของแพทย์ประจำบ้านต่อยอดที่ใช้ยืน่เพื่อประกอบสทิธิก์ารขอสอบเพื่อ วว.กุมารเวช
ศาสตร์ประสาทวิทยา 

หัวหน้าสถาบัน หมายถึง ผู้อำนวยการสถาบันที่แพทย์ประจำบ้านสังกัดอยู่ หรือหัวหน้าภาควิชากุมารเว ช
ศาสตร์ ผู้อำนวยการกองกุมารเวชกรรม หัวหน้าแผนกกุมารเวชศาสตร์หรือตำแหน่งอื่นใดที่หมายถึงหัวหน้า
หน่วยงานด้านกุมารเวชศาสตร์ 

ผู้แทนสถาบัน หมายถึง อนุกรรมการตัวแทนของสถาบันใน อกก.พว. ซึ่งในการประชุม อกก.พว. ได้ตกลงให้
อนุกรรมการผู้น้ันเป็นผู้แทนสถาบัน 

 ปีการศึกษา หมายถึง ปีการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด นับจากวันแรกที่เร่ิมเข้าหลักสูตรการ
ฝึกอบรมไปจนครบ 1 ปี ซึ่งปัจจุบันนับจาก 1 กรกฎาคม ถึง 30 มิถุนายน ของปีถัดไป 
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ข้อ 4. แพทย์ประจำบ้านต่อยอดทุกคนต้องทำงานวิจัยอย่างน้อยคนละ 1 เร่ือง ไม่อนุญาตให้แพทย์ประจำบ้าน
ต่อยอดตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปในสถาบันเดียวกันทำงานวิจัยเร่ืองเดียวกันในช่วงเวลาเดียวกัน ในกรณีงานวิจัย น้ัน
เป็นโครงการระยะยาวแพทย์ประจำบ้านต่อยอดในรุ่นถัดไปที่ไม่ได้อยู่ซ้อนช่วงเวลาสามารถดำเนินการเร่ืองน้ันต่อได้ 
ข้อ 5.แพทย์ประจำบ้านต่อยอดผู้ทำงานวิจัย ต้องลงทะเบียนทำงานวิจัยต่อหัวหน้าสถาบันที่ตนรับการฝึกอบรม 
หลังจากน้ันเมื่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอดเลือกเร่ืองที่จะทำงานวิจัยและได้แนวทางการศึกษาค้นคว้าที่แน่นอน
แล้ว ให้ปรึกษาขอความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาในด้านหัวข้อเร่ือง แนวทางการศึกษาวิจัย และเลือก
อาจารย์ผู้ควบคุมงานวิจัย รวมทั้งนำเสนอแผนการวิจัยต่อที่ประชุมอาจารย์ตามที่สถาบันฝึกอบรมกำหนด และ
นำเสนอต่อ อกก.พว. เพื่อรับทราบและให้คำแนะนำเพิ่มเติม 
ข้อ 6. แพทย์ประจำบ้านต่อยอดต้องดำเนินการจัดทำโครงร่างงานวิจัยภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ผู้ควบคุม
งานวิจัย และยื่นขออนุมัติทำการวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน (ethic committee หรือ 
institutional review board) ของสภาบันน้ัน หลังเข้ารับการฝึกอบรมในปีการศึกษาที่ 1 โดยต้องดำเนินการ
วิจัยภายใต้ข้อกำหนดด้านจริยธรรมการวิจัย (good clinical research practice, GCP ) อย่างเคร่งครัด    
ข้อ 7. เมื่อโครงร่างงานวิจัยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอนุมัติจริยธรรมการวิจัยในคนแล้ว ให้แพทย์ประจำ
บ้านต่อยอดเร่ิมดำเนินการวิจัยภายใต้การควบคุมของอาจารย์ผู้ควบคุมงานวิ จัย 
ข้อ 8. อาจารย์ผู้ควบคุมงานวิจัย เป็นอาจารย์ประจำ (เต็มเวลา) ของภาควิชากุมารเวชศาสตร์ หรือสถาบันที่
แพทย์ประจำบ้านต่อยอดรับการฝึกอบรม และได้รับ วว. หรือ อว. อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยาหรือ
เทียบเท่า โดยสามารถควบคุมงานวิจัยของแพทย์ประจำบ้านต่อยอดจำนวนไม่เกิน 2 คน ต่อชั้นปี หรือ ไม่เกิน 
3 คนในแต่ละช่วงเวลา 
ข้อ 9.ในกรณีที่อาจารย์ควบคุมงานวิจัยไม่ได้สังกัดที่สถาบัน หรือภาควิชาที่แพทย์ประจำบ้านต่อยอดรับการ
ฝึกอบรม หัวหน้าสถาบันจะต้องมีจดหมายขออนุมัติผู้บังคับบัญชาของอาจารย์ผู้ควบคุมงานวิจัยท่านน้ัน พร้อม
ทั้งออกจดหมายเชิญไปยังผู้ควบคุมงานวิจัยทา่นน้ันด้วย  
ข้อ 10. คณะอนุกรรมการการประเมินงานวิจัย ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ที่ อกก.พว. รับรอง คือ ผู้
ควบคุมงาน วิจัย 1 ท่าน และผู้ประเมินงานวิจัยอีก 2 ท่าน โดยอย่างน้อย 1 ใน 2 ท่านน้ี ต้องอยู่นอกสถาบันที่
แพทย์ประจำบ้านต่อยอดน้ันฝึกอบรมอยู่ 
ข้อ 11. ผู้ประเมินงานวิจัย ต้องได้ วว. หรือ อว. อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ ประสาทวิทยาหรือเทียบเท่า มาแล้วอยา่งน้อย 3 ปี 
ข้อ 12. ประเภทงานวิจัยแบ่งออกเป็น 
 12.1 งานวิจัยพื้นฐานทางคลินิก 
 12.2 การวิจัยทางคลินิก เช่น  randomized controlled trial, cohort study, case-control study เป็นต้น 
 12.3 รายงานผู้ป่วย ได้แก่ case series 
 12.4 การวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข 
 12.5 การศึกษาการวิเคราะห์อภิมาร (Meta-analysis study) 
ข้อ 13. แพทย์ประจำบ้านต่อยอดต้องแจ้ง 

- ชื่อ นามสกุล ของแพทย์ประจำบ้านต่อยอดผู้ทำงานวิจัย 
- ชื่อเร่ืองงานวิจัย ภาษาไทย 
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- ชื่อเร่ืองงานวิจัยภาษาอังกฤษ 
- ชื่อผู้ควบคุมงานวิจัย 

ให้เลขานุการ อกก.พว. ทราบโดยผ่านทางผู้แทนสถาบัน หรือหัวหน้าสถาบัน ภายในวันที่ 31 มกราคม ของปี
การศึกษาที่แพทย์ประจำบ้านต่อยอดยื่นสมัคร วว.ฯ 
 หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับชื่อเร่ืองงานวิจัย ผู้ควบคุมงานวิจัย หรือผู้ประเมินงานวิ จัย 
หลังจากที่ได้รับการอนุมัติจาก อกก.พว. แล้ว แพทย์ประจำบ้านต่อยอดจะต้องยื่นคำร้องต่อหัวหน้าสถาบันที่
รับการฝึกอบรม โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานวิจัยเพื่อขออนุมัติการเปลี่ยนแปลง ส่งให้เลขานุการ 
อกก.พว. นำเข้าที่ประชุม อกก.พว. พิจารณาอนุมัติต่อไป ในกรณีงานวิจัยที่ไม่เป็นไปตามโครงร่างฯ เน่ืองจากมี
สาเหตุขัดข้องระหว่างการทำวิจัย ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเร่ืองใหม่ ให้อภิปรายปัญหาที่เกิด และวิธีการแก้ไข ทั้งน้ี
โดยได้รับการอนุมัติจากหัวหน้าสถาบัน และผู้ควบคุมงานวิจัย  
ข้อ 14. รายงานผลงานวิจัยเพื่อประกอบสอบวุฒิบัตร อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา สามารถจัดทำ
เป็น 3 รูปแบบอย่างใดอย่างหน่ึงดังตอ่ไปน้ี 
 14.1 วิทยานิพนธ์ฉบับภาษาไทย 
 14.2 ต้นฉบับบทความภาษาอังกฤษ (manuscript for publication) ในรูปแบบเตรียมส่งตีพิมพ์ใน
วารสารทางการแพทย์ 

14.3 บทความภาษาอังกฤษที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ที่มีผูท้บทวน (peer-reviewed 
journal) ซึ่งปรากฏในวารสารทางการแพทย์หรือใบตอบรับการตีพิมพ์ 
ข้อ 15. เมื่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอดทำงานวิจัยเสร็จสิ้นแล้ว ให้นำเสนอผลงานวิจัยของตนด้วยปากเปล่ า 
(oral presentation) ต่อที่ประชุม อฝส. อนุสาขาฯ และ อกก.พว. ก่อนยื่นสมัคร วว.ฯ 
ข้อ 16. การส่งรายงานผลการวิจัยเพื่อประกอบการสอบวุฒิบัตร อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา ให้
จัดส่งก่อนการยื่นสมัคร วว.ฯ 
ข้อ 17. งานวิจัยน้ีเป็นสิทธิของสถาบันที่ฝึกอบรม แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสามารถนำผลงานจากวิจัย น้ีเป็น
ส่วนหน่ึงของการศึกษาในระดับสูงต่อไป ต่อเมื่อได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ควบคุมงานวิจัย และ
หัวหน้าสถาบันแล้วเท่าน้ัน 
     ประกาศ ณ วันที่  มิถุนายน 2562 
 

 
    (ศ.นพ อนันต์นิตย์ วิสุทธิพันธุ์) 

ประธาน คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความชำนาญ  
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ ประสาทวิทยา 
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แบบประเมินผลงานวิจัยแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ประสาทวทิยา 

ช่ืองานวิจัย            

ช่ือแพทย์ประจำบ้านต่อยอด          

หัวข้อในการประเมิน ( % น้ำหนัก) 
ดีเย่ียม 

5 
ดี 
4 

พอใช้ 
3 

ควรปรับปรุง 
2 

ไม่ผ่าน 
1 

คะแนน 

1. Title (5%) 
กระชับ น่าสนใจสอดคล้องกับงานวิจัย 

      

2. Background and Objectives (5%) 
เหตุผลและท่ีมาของงานวิจัยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

      

3. Methods (30%) 
Research design; diagnosis of participants 
recruited; study setting; participant sampling; 
sample size; intervention (if needed); study 
duration; research instruments (if needed); 
primary outcome measure 

      

4. Results (30%) 
จำนวน subject ท่ีเหมาะสม; ผลงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์; ข้อมูลสำคัญอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

      

5. Conclusion (10%) 
ส่ิงสำคัญท่ีได้จากงานวิจัย และข้อเสนอแนะจากส่ิงท่ีพบ
ในงานวิจัยนี้ ประโยคกระชับและเหมาะสม 

      

6. Novelty (5%) 
ความแปลกใหม่ การประดิษฐ์ข้ึนใหม่ 

      

7. Presentation (15%)  
ภาษา รูปแบบการนำเสนอ ถูกต้อง เข้าใจง่าย  

      

คะแนนรวม  

        เกณฑ์ผ่าน    70 %  
  
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
..............................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 
 

ลงช่ือ ............................................................. อาจารย์ผู้ตรวจ 
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ภาคผนวกที่ 5 
 

การประเมินผลโดยการใช้แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
 
การประเมินผลโดยการใช้แฟ้มสะสมผลงาน เป็นรูปแบบหน่ึงของการประเมินสมจริง (authentic 

assessment) ท ี ่ว ัดการเรียนรู ้ขั ้นสูงสุดตาม Miller’s pyramid of competence คือ การประเมินการ
ปฏิบัติงานจริง ๆไม่ใช่การประเมินด้วยการสอบใด ๆ แพทย์ประจำบ้านต่อยอดทำการบันทึกแฟ้มสะสมผลงาน
ที่ปฏิบัติ รวบรวมหลักฐานที่แสดงถึงความก้าวหน้าของการฝึกอบรม ทั้งด้านความรู้ ทักษะและเจตคติ ตาม
สมรรถนะที่กำหนดประเมินและการสะท้อนตนเอง (self-reflection) เป็นระยะอย่างต่อเน่ืองสม่ำเสมอ ภายใต้
การกำกับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา และนำเสนอแฟ้มสะสมงานน้ีต่อคณะกรรมการฝึกอบรมของสถาบันปีละ 
2 คร้ัง เพื่อรับการประเมินและฟังข้อเสนอแนะร่วมกับการวางแผนเพื่อพัฒนาการกำหนดแนวทางการประเมิน
สมรรถนะหลัก (core competency) โดยใช้ Portfolio มีดังน้ีอนุกรรมการฝึกอบรมฯ (อฝส.) กำหนดให้
สถาบันฝึกอบรมใช้ Portfolio เป็นเคร่ืองมือในการประเมินผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในเร่ืองพฤตินิสัย เจตคติ 
คุณธรรมจริยธรรมแห่งวิชาชีพ การติดต่อสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพ ระบบสุขภาพ/การส ร้าง เส ริม
สุขภาพ การพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง และภาวะผู้นำ ทั้งน้ีจะต้องให้อาจารย์ของ
สถาบันประเมิน ให้ข้อมูลป้อนกลับแก่แพทย์ประจำบ้านเพื่อการพัฒนาแลเซ็นชื่อกำกับในใบประเมินและเก็บ
เป็นหลักฐานใน Portfolio 
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ภาคผนวกที่ 6 
 

กิจกรรมทางวิชาชีพที่แพทย์ประจำบ้านสามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเองโดยไม่การกำกับดูแล  
(Entrustable Professional Activities; EPA) 

 
เม่ือสำเร็จการฝึกอบรม แพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนสุาขากุมารเวชศาสตร์ประสาทวทิยามีความรู้
ความสามารถในเรื่องต่อไปนี้ 
EPA 1 ดูแลรักษาโรคหรือภาวะผิดปกติฉุกเฉนิ หรือเฉียบพลันที่พบบอ่ยในเด็ก  
EPA 2 ดูแลรักษาโรคหรือภาวะผิดปกติที่พบบอ่ย 
EPA 3 ดูแลรักษาโรคหรือความผิดปกติทางระบบประสาทในเด็ก ร่วมกับแพทยส์าขาอื่น  
EPA 4 แสดงทักษะการแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบตัิการที่สำคัญในกุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา 
สมรรถนะหลักทางวิชาชีพ (Competency) ที่เกี่ยวข้องแต่ละ EPA 
 

Competency EPA 1 EPA 2 EPA 3 EPA 4 
1.พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรมและ
จริยธรรมแห่งวิชาชีพ 

++ ++ +++ + 

2.การติดต่อสื่อสารและการสร้าง
สัมพันธภาพ 

+++ +++ +++ ++ 

3.ความรู้ทางกุมารเวชศาสตร์ประสาท
วิทยาและศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

+++ +++ +++ +++ 

4.การบริบาลผู้ป่วย +++ +++ ++ ++ 
5. ระบบสุขภาพและการเสริมสร้างสุขภาพ + +++ + + 
6. การพัฒนาความรู้ความสามารถทาง
วิชาชีพอย่างต่อเน่ือง 

++ ++ ++ +++ 

7. ภาวะผู้นำ +++ ++ ++ + 
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ระดับความสามารถ(Milestone) ตาม EPA ของแพทย์ประจำบ้านต่อยอดในแต่ละระดับชั้นปี 

                            EPA Milestone  
 Level 1 (F1) Level 2 (F2) 
EPA 1 ดูแลรักษาโรคหรือภาวะผิดปกติฉุกเฉนิ หรือ
เฉียบพลันที่พบบ่อยในเด็ก 

L1-3 L 4-5 

EPA 2 ดูแลรักษาโรคหรือภาวะผิดปกติที่พบบอ่ย L1-3 L 4-5 

EPA 3 ดูแลรักษาโรคหรือความผิดปกติทางระบบประสาท
ในเด็ก ร่วมกับแพทย์สาขาอื่น  

L1-3 L 4-5 

EPA 4 แสดงทักษะการแปลผลการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการที่สำคัญในกุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา 

L1-3 L 4-5 

L1 = สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 
L2 = สามารถปฏิบัติงานได้เองภายใต้การชี้แนะของอาจารย์ 
L3 = สามารถปฏิบัติงานได้เองโดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ 
L4 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง 
L5 = สามารถปฏิบัติงานได้และสอนผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 
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ภาคผนวกที่ 7 
 

เกณฑ์การสำเร็จการฝึกอบรมและได้รับวฒุิบัตรฯ อนุสาขากุมารเวชศาสตรป์ระสาทวิทยา  
 

สถาบันฝึกอบรมจะต้องจัดให้มีการประเมินผู้เข้ารับการฝึกอบรม ดังน้ี 
1.การประเมินระหว่างการฝึกอบรม 

สถาบันฝึกอบรมจะต้องจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเมื่อสิ้นสุดการ
ฝึกอบรมในแต่ละปี (ต้องระบุรูปแบบไปเลย หรือให้แต่ละสถาบันกำหนดเอง และผลการประเมินระบุแค่ ผ่าน
ก ับไม่ผ่าน หรือควรเพิ่ม ผ ่านโดยต้องปรับปรุงตามคำแนะนำ) เพ ื ่อให ้ข้อมูลก ับผ ู้ เข้ารับการฝึกอบรม
ประกอบการพัฒนาและเพื่อเลื่อนชั้นเป็นแพทย์ประจำบ้านต่อยอดเพื่อวุฒิบัตรฯ อนุสาขากุมารเวชศาสตร์
ประสาทวิทยาในปีที่สูงขึ้น 
2. การประเมินเพื่อวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขากุมาร
เวชศาสตร์ประสาทวิทยา 

2.1 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเ์ข้ารับการสอบเพื่อวฒุิบตัรฯ มีดังต่อไปน้ี 
2.1.1 เป็นผู้ที่ได้ผ่านการฝึกอบรมครบตามหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา 
2.1.2 มีผลงานวิจัยด้านกุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา 1 เร่ือง ตามข้อกำหนดที่อนุสาขาวิชา

ฯรับรอง 
2.1.3 สถาบันฝึกอบรมเห็นสมควรให้เข้ารับการประเมิน โดยมีหนังสือรับรองจากหัวห น้า

สถาบันฝึกอบรม และผู้เข้ารับการประเมินส่งผลงานวิจัยในวันสมัครเข้ารับการประเมิน ส่งในรูปแบบ ตาม
ภาคผนวก 4 

2.1.4 วิธีการประเมิน ประกอบด้วยการสอบข้อเขียนแบบปรนัย และการสอบปากเปลา่ 
 2.1.5 เกณฑ์การตัดสิน คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา
กำหนดเกณฑ์การตัดสินผ่านซึ่งสอดคล้องกับข้อบงัคับของแพทยสภา 
  2.1.6 การประเมินเพื่อหนังสืออนุมัติฯ อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา 
3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการสอบเพื่อหนังสืออนุมัติฯ 

3.1 ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อหนังสืออนุมัติฯ ที่ผ่านการปฏิบัติงานในประเทศไทย จะต้องมีคุณสมบัติ
ต่อไปน้ีครบทุกข้อ พร้อมหลักฐานประกอบ 

3.1.1 เป็นผู้ที่ได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์ของแพทยสภา 
 3.1.2 ได้ทำงานเกี่ยวกับกุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา ในโรงพยาบาลที่มีการแยกหน่วยประสาท
วิทยาที่มีคุณสมบัติเทยีบเท่าเกณฑ์ขั้นต่ำในการขอเปิดเป็นสถาบันฝึกอบรม เป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 5 ปี 
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3.2 ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อหนังสืออนุมัติฯ ที่ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในก ารประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมอนุสาขากุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยาจากต่างประเทศ ต้องมีคุณสมบัติต่อไปน้ีครบทุกข้อ 
พร้อมหลักฐานประกอบ 
  3.2.1 วุฒิบัตรฯ ที่ได้รับจากต่างประเทศต้องผ่านการรับรองจากแพทยสภา 

  3.2.2 เป็นผู้ที่ได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์ของแพทยสภา 

3.3 ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อหนังสืออนุมัติฯที่ได้รับประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในอนุสาขา
กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยาจากต่างประเทศที่มีการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 2 ปี และในช่วงระยะเวลา 2 ปี น้ี
ต้องได้รับการฝึกอบรม Clinical Pediatric Neurology เป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี และต้องเป็นหลักสูตรที่มีการ
สอบประเมินเมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม พร้อมหลักฐานประกอบ 

 3.3.1 ประกาศนียบัตรหรือจดหมายรับรองการฝึกอบรมจากสถาบันที่รับการฝึกอบรม 
 3.3.2 เป็นผู้ที่ได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ

เวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์ของแพทยสภา 
4. วิธีการประเมิน 

4.1 ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 3.1 ประเมินด้วยการสอบข้อเขียนปรนัย และการสอบปากเปลา่ 
4.2 ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 3.2 และ 3.3 ประเมินด้วยการสอบปากเปล่า 
4.3 เกณฑ์การตัดสิน คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา

กำหนดเกณฑ์การตัดสินผ่านการประเมิน โดยผู้รับการประเมินที่มีคุณสมบัติตามข้อ 3.1 ต้องผ่านเกณฑ์การ
ประเมินทั้งการสอบข้อเขียนแบบปรนัย และการสอบปากเปล่า และผู้รับการประเมินที่มีคุณสมบัติตามข้อ 3.2 
และ 3.3 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินการสอบปากเปล่า 
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ภาคผนวกที่ 8 
 

เกณฑ์คุณสมบัติของสถาบันที่จะรับผู้เข้าฝึกอบรมอนุสาขากุมารเวชศาสตร์ประสาทวทิยา  
 

เกณฑ์สถาบันฝึกอบรม  
 สถาบันฝึกอบรม หมายถึง คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ สถาบันทางการแพทย์ หรือ
โรงพยาบาลที่จัดการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด 

อน่ึงราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยที่แพทยสภามอบหมายให้ดูแลการฝึก อบรมแพทย์
ประจำบ้านต่อยอดเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขากุมารเวช
ศาสตร์ประสาทวิทยา เมื่ อจะพิจารณาอนุมัติให ้คณะแพทยศาสตร์ ว ิทยาลัยแพทยศาสตร์ สถาบ ันทาง
การแพทย์ หรือโรงพยาบาลใดเปิดเป็นสถาบันฝึกอบรมได้ คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ สถาบัน
ทางการแพทย์ หรือโรงพยาบาลน้ันจะต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ทั่วไปและเกณฑ์เฉพาะ และจะต้องระบุ
สถานภาพของสถาบันฝึกอบรมน้ันประสาทวิทยา 
1. เกณฑ์ทั่วไปสำหรับสถาบนัฝึกอบรม 
    1.1 คุณสมบัติทั่วไป 

1.1.1ได้รับการรับรองคุณภาพ หรือกำลังดำเนินการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพ 
1.1.2 มีบรรยากาศทางวิชาการในลักษณะสังคมนักวิชาการ เพื่อเสริมสร้างคุณสมบัติในการใฝ่รู้ให้แก่  

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
1.1.3 มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีสถานที่ เคร่ืองมืออุปกรณ์ และจำนวนผู้ป่วยทั้งประเภทผู้ป่วย

ในและผู้ป่วยนอกพอเหมาะแก่การฝึกอบรม และผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีส่วนดำเนินการดูแล รักษ าและ
ให้บริการกับผู้ป่วยโดยตรง 

1.1.4 มีหน่วยงานเทียบเท่าภาควิชาในคณะแพทยศาสตร์ ว ิทยาลัยแพทยศาสตร์ หรือแผนกใน
โรงพยาบาล เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ โดยผู้บริหารของคณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ หรือ
โรงพยาบาลที่รับผิดชอบดำเนินการต้องไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวที่อาจขัดขวางการบริหารงาน และการพัฒนา
งานการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด 

1.1.5 ม ีปณิธานและพันธกิจระบุไว้ชัดเจนว่า ม ุ ่งผล ิตแพทย์ประจำบ้านต่อยอดที ่มีความรู้ความ 
สามารถและคุณสมบัติสอดคล้องกับหลักสูตรฯ และมีความสามารถในการเป็นนักวิชาการแล ะที่จะศึกษ า
ต่อเน่ืองได้ และมีวัตถุประสงค์ของหลักสตูรที่สอดคล้องกับพันธกจิ  

1.1.6 มีระบบบริหารงานที่ชัดเจนเพื่อสนับสนุนการจัดการฝึกอบรมให้บรรลุตามปณิธาน ได้แก่ การ
บริหารงานทั่วไป การบริหารการศึกษา เป็นต้น ระบบงานดังกล่าวให้ทำเป็นระเบียบของคณะแพทยศาสตร์ 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ สถาบันทางการแพทย์ หรือโรงพยาบาล และประกาศให้ผู้เกี่ยวขอ้งทราบทั่วกัน 

1.1.7 มีแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนเพียงพอรับผิดชอบในสาขาที่ฝึกอบรมและสาขาที่เกี่ยวข้อง และ    
มีความมุ่งมั่น ความเต็มใจในการเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรฝึกอบรม 
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1.1.8 ในระยะเริ ่มแรก (ประมาณ 5 ป ี) คณะแพทยศาสตร์ ว ิทยาลัยแพทยศาสตร์ สถาบ ันทาง
การแพทย์หรือโรงพยาบาลที่ขอเปิดดำเนินการฝึกอบรม อาจพิจารณาทำความตกลงกับคณะแพทยศาสตร์ 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ หรือโรงพยาบาลที่มีประสบการณ์ดำเนินการเปิดหลักสูตรฝึกอบรมมาแล้วไม่ต่ำกว่า 10 
ปี ให้ช่วยทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาและช่วยเหลือ หรือเป็นสถาบันสมทบ หรือสถาบันร่วมในการด ำเ นินการ
ฝึกอบรม 

1.1.9 ก่อนเปิดดำเนินการฝึกอบรม คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ สถาบันทางการ แพทย์ 
หรือโรงพยาบาล จะต้องดำเนินการให้แพทยสภารับรองหลักสูตรของสถาบันฝึก อบรม เพื่อให้ผู้สำเร็จการ
ฝึกอบรมมีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ และจะต้องมีความพร้อมในการจัดการฝึกอบรมและทรัพยากรต่ าง ๆ 
โดยเฉพาะอาจารย์ สื่อการศึกษาและอุปกรณ์การฝึกอบรม ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด ทั้งน้ีจะต้องมีแผน
ดำเนินงานระยะ 5 ปีที่มีความชัดเจนและเป็นไปได้ โดยแผนปฏิบัติการจะต้องแสดงให้เห็นว่า มีความพร้อม
ดังกล่าวก่อนเร่ิมการฝึกอบรมแต่ละชั้นปี อย่างน้อย 1 ปีการศึกษา 

1.1.10 ในกรณีที่สถาบันฝึกอบรมเป็นสถาบันภาคเอกชน นอกจากจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อ (1.1.1) 
ถึง (1.1.9) แล้ว จะต้องไม่แสวงหากำไรจากการฝึกอบรม โดยให้จัดตั้งมูลนิธิหรือกองทุนที่มีทุนสำรองเพียงพอ
ในการดำเนินการระยะยาว และให้มีผู้แทนราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยซึ่งรับผิดชอบดูแลการ
ฝึกอบรมเป็นกรรมการของมูลนิธิหรือกองทุนโดยตำแหน่ง 

1.2 หน่วยงานกลางพื้นฐาน สถาบันฝึกอบรมนั้นจะต้องมีหน่วยงานกลางให้บรกิาร ดังต่อไปนี้  
1.2.1 ห ้องปฏิบัติการสำหรับการชันส ูตร สถาบันฝึกอบรมจะต้องมีการให้บริการตรวจทางห้อง 

ปฏิบัติการ หรือติดต่อขอรับบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการให้ครอบคลุมการชันสูตรประเภท พื้นฐานและ
ประเภทจำเพาะที่จำเป็นสำหรับการฝึกอบรม ซึ่งห้องปฏิบัติการต้องมีพยาธิแพทย์หรือแพทย์หรือบุคลากรอืน่ที่
มีความรู้ความชำนาญเป็นผู้ควบคุม 
 -ห้องปฏิบัติการด้านพยาธิวิทยากายวิภาค สามารถที่จะทำการตรวจศพ ตรวจชิ้นเน้ือและสิ่งส่งตรวจ
ทางเซลล์วิทยาที่ได้จากการผ่าตัดหรือการทำหัตถการ สามารถเตรียมสไลด์ชิ้นเน้ือเยื่อและสิ่งสง่ตรวจเพื่อตรวจ
ด้วยกล้องจุลทรรศน์ได้เอง พยาธิแพทย์ต้องมีเวลา มีความสามารถและเต็มใจให้คำปรึกษาหารือ หรือสอน
แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอดทุกสาขาได้  
อัตราการตรวจศพซึ่งเปรียบเสมือนดัชนีชี้บ่งความสนใจทางวิชาการและความใส่ใจในการค้นหาสาเหตุ การ
ดำเนินโรค และการประเมินผลการรักษาของแพทย์ในโรงพยาบาลน้ันจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ
จำนวนผู้ป่วยที่ถึงแก่กรรม (ไม่รวมการตรวจศพทาง ด้านนิติเวชศาสตร์) การตรวจศพ การตรวจชิ้นเน้ือ และ
การตรวจทางเซลล์วิทยาต้องกระทำโดยครบถ้วนจนสามารถให้การวินิจฉัยขั้นสุดท้าย และต้องมีรายงานการ
ตรวจเก็บไว้เป็นหลักฐานทุกราย 
 ในกรณีที่อัตราการตรวจศพของสถาบันฝึกอบรมไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด  สถาบันจะต้องแสดงหลักฐานที่
บ่งชี้ถึงความสนใจทางวิชาการและความใส่ใจในการค้นหาสาเหตุการดำเนินโรค และการประเมินผลการรักษา
ของแพทย์ในโรงพยาบาลด้วยการตรวจทางพยาธิวิทยาหรือการตรวจอื่น ๆ  
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 -ห้องปฏิบัติการด้านพยาธิวิทยาคลินิกหรือเวชศาสตร์ชันสูตร สามารถให้บริการตรวจด้านโลหิตวิทยา 
เคมีคลินิก จุลทรรศนศาสตร์ จุลชีววิทยา วิทยาภูมิคุ้มกัน ได้เป็นประจำ รวมทั้งจะต้องมีการให้บริการทางด้าน
ธนาคารเลือดที่จำเป็นสำหรับการฝึก อบรม 

1.2.2 หน่วยรังสีวิทยา สถาบันฝึกอบรมจะต้องมีรังสีแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งสามารถตรวจท างรังสีที่
จำเป็นสำหรับการฝึกอบรมได้ 

1.2.3 ห ้องสมุดทางแพทย์ สถาบันฝึกอบรมจะต้องมีห้องสมุดซึ ่งมีตำรามาตรฐานทางการแพทย์ 
วารสารการแพทย์ที่ใช้บ่อย และหนังสือดรรชนีสำหรับช่วยค้นรายงานที่ตีพิมพ์ในวารสารสำหรับ ให้แพทย์
ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอดใช้ได้สะดวก 

1.2.4 หน่วยเวชระเบียนและสถิติ สถาบันฝึกอบรมจะต้องจัดให้ผู้ป่วยทกุคนมีแฟ้มประจำตัว ซึ่งบันทกึ
ประวัติ ผลการตรวจร่างกาย การสั่งการรักษาที่เป็นมาตรฐาน และมีระบบการจัด เก็บ ค้นหา และการประมวล
สถิติที่มีประสิทธิภาพ 
1.3 หน่วยงานทางด้านคลินิกที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาผู้ป่วยสาขาที่ฝึกอบรม สถาบันฝึกอบรมจะ ต้องมี
หน่วยงานทางคลินิกที่สำคัญ ได้แก่ อายุรศาสตร์ ศัลยศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์ สูติศาสตร์นรีเวชวิทยา เพื่อให้
การดูแลรักษาผู้ป่วยในสาขาที่ฝึกอบรมหากจำเป็น 
1.4 กิจกรรมวิชาการ สถาบันฝึกอบรมจะต้องจัดให้มีกิจกรรมวิชาการสม่ำเสมอ ทั้งในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
สาขาที่ฝึกอบรม เช่น กิจกรรม journal club เป็นต้น หรือกิจกรรมวิชาการระหว่างหน่วยง านห รือ ระดับ
โรงพยาบาล เช่น tissue conference, tumor conference, morbidity-mortality conference, clinico-
pathological conference เป็นต้น 

นอกจากน้ี สถาบันฝึกอบรมจะต้องจัดหรืออนุญาตให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเรียนวิทยาศาสต ร์ก าร 
แพทย์พื้นฐานประยุกต์ หรือวิทยาศาสตร์คลินิกสัมพันธ์ และควรสนับสนุนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมร่วมประชุม
วิชาการนอกสถาบันฝึกอบรมตามโอกาสสมควร 
2. เกณฑ์เฉพาะสำหรับสถาบันฝึกอบรม 
  สถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา จะต้องได้รับการรับรองจากราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่ง
ประเทศไทย โดยมีสถานที่ เคร่ืองมืออุปกรณ์ จำนวนผู้ป่วยและการบริการ ผู้ดำเนินการฝึก อบรมเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยากำหนด โดยความ
เห็นชอบของราชวิทยาลัยกมุารแพทย์แห่งประเทศไทย และแพทยสภา ดังน้ี 
 2.1 เป็นสถาบันที่มีการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรฯ สาขากุมารเวชศาสตร์อยู่แล้ว และ
ควรจะมีแพทย์ที่ได้รับวุฒิบัตรฯ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น กุมารแพทย์ วิสัญญีแพทย์ รังสีแพทย์ พยาธิ
แพทย์ เป็นต้น เพื่อจะให้คำปรึกษาแนะนำได้ 
 2.2 มีจำนวนและคุณวุฒิของแพทย์ผู้ใหก้ารฝึกอบรมตามข้อกำหนดในหลักสูตร  
 2.3 มีงานบริการที่มีคุณภาพและจำนวนเพียงพอสำหรับการฝึกอบรม 

 2.3.1 มีคลินิกผู้ป่วยนอกที่หน่วยผู้ป่วยนอกเด็กที่ดูแลตรวจรักษาปัญหาทางประสาทวิทยาอย่าง
น้อยสัปดาห์ละ 1 วัน 
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 2.3.2 มีผู้ป่วยนอกที่มีปัญหาประสาทวิทยา มารับการตรวจไม่น้อยกว่า 500 คร้ังต่อปี 
 2.3.3 มีผู้ป่วยในที่รับปรึกษาประสาทวิทยา ไม่น้อยกว่า 100 คร้ังต่อปี 
 2.3.4 มีผู้ป่วยในที่รับการตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองไม่น้อยกว่า 150 คร้ังต่อปีในการรับแพทย์ประจำ

บ้านต่อยอดคนแรก สำหรับคนต่อ ๆ ไปให้เป็นไปตามเกณฑ์ปริมาณงานบริการตามตารางที่ 2 ข้อ 8.2 
 2.3.5 มีผู้ป่วยในที่รับการตรวจคลื่นไฟฟ้ากล้ามเน้ือ (EMG) หรือการนำไฟฟ้าเส้นประสาท (NCS) 

ไม่น้อยกว่า 10 คร้ังต่อปีในการรับแพทย์ประจำบ้านต่อยอดคนแรก สำหรับคนต่อ ๆ ไปให้เป็นไปตามเกณฑ์
ปริมาณงานบริการ 
 2.4 กิจกรรมวิชาการ  

2.4.1 Morning report 1 คร้ังต่อสัปดาห์ 
2.4.2 การทบทวนการตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง 1 คร้ังต่อสัปดาห์ 
2.4.3 กิจกรรมTopic review หรือ Case discussion หรือ Journal club 1 คร้ังต่อสัปดาห์ 

มีการจัดหรืออนุญาตให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานประยุกต์ ห รือ
วิทยาศาสตร์คลินิกสัมพันธ์ และสนับสนุนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมร่วมประชุมวิชาการนอกสถาบันตามโอกาส
อันสมควรสถาบันฝึกอบรมใดขาดหน่วยงานหรือคุณสมบัติบางข้อ อาจจัดการฝึกอบรมโดยใช้สถาบันฝึกอบรม
อื่นเป็นสถาบันสมทบ หรือสถาบันร่วมฝึกอบรม โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ 
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา 
3. สถานภาพของสถาบันฝึกอบรม 
   สถาบันฝึกอบรมมีสถานภาพหลายอยา่ง ตามบทบาทหน้าที่ในการฝึกอบรม ดังน้ี 
 3.1 สถาบันฝึกอบรมหลัก ได้แก่สถาบันฝึกอบรมที่ดำเนินการจัดทำหลักสูตรการฝึกอบ รมแ พทย
ประจำบ้านต่อยอด และได้รับอนุมัติจากแพทยสภาให้เปิดเป็นสถาบันฝึกอบรม โดยจัดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ได้รับประสบการณ์จากสถาบันฝึกอบรมตลอดหลกัสูตร หรือเป็นเวลาไม่ต่ำกว่าระยะเวลา 2 ใน 3 ของหลักสูตร 
 3.2 สถาบันฝึกอบรมสมทบ ได้แก่ สถาบันฝึกอบรมที่ได้รับอนุมัติจากแพทยสภาให้เป็นสถ าบันฝึก 
อบรมสมทบกับสถาบันหลัก เพื่อจัดการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดในส่วนที่สถาบันหลักไม่สามารถจัด
ประสบการณ์ได้ โดยกิจกรรมดังกล่าวเมื่อรวมกันแล้วต้องมีระยะเวลารวมกันไม่ต่ำกว่า 3 เดือน และไม่เกิน 1 
ใน 3 ของระยะเวลาของหลักสูตร 
ตัวอย่าง คณะแพทยศาสตร์ ................. จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมฯ อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา 
และขออนุมัติเปิดเป็นสถาบันฝึกอบรม รวมทั้งขอให้คณะแพทยศาสตร์ .............. เป็นสถาบันฝึกอบรมสมทบ 
จัดกิจกรรม .......... ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นเวลา 6 เดือน เป็นต้น 
 3.3 สถาบันร่วมฝึกอบรม ได้แก่ สถาบันฝึกอบรมตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไปที่ดำเนินการจัดทำหลักสูตรการ
ฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด และได้รับอนุมัติจากแพทยสภาให้เปิดเป็นสถาบันฝึกอบรมร่วมกัน โดยจัด
ให ้ผ ู ้เข้ารับการฝึกอบรมได ้รับประสบการณ์จากทุกสถาบัน โดยแต ่ละแห่ งมีเวลาไม่ต่ำกว่า 1 ใน 3 ของ
ระยะเวลาของหลักสูตร 
ตัวอย่าง คณะแพทยศาสตร์ .............. ร่วมกับ โรงพยาบาล .............. จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมฯ อนุสาขา
กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา และขออนุมัติเปิดเป็นสถาบันร่วมฝึกอบรม โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับ
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ประสบการณ์จากคณะแพทยศาสตร์ ............ เป็นเวลา 16 เดือน และจากโรงพยาบาล ............. เป็นเวลา 8 
เดือน เป็นต้น 
 3.4 สถาบันฝึกอบรมกิจกรรมเลือก ได้แก่ สถาบันฝึกอบรมที่ได้รับความเห็นชอบจากราชวิทยาลัย
กุมารแพทย์แห่งประเทศไทย โดยการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ อนุสาขากุมารเวช
ศาสตร์ประสาทวิทยา ให้เป็นสถาบันฝึกอบรมที่จัดประสบการณ์เพิ่มเติมให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่สนใจได้
ในลักษณะของกิจกรรมเลือก (elective) โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน 
หลักสูตรฯ อาจจัดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับประสบการณ์เพิ่มเติมจากสถาบันฝึกอบรมกิจกรรมเลือกได้ 
โดยจะต้องมีระยะเวลารวมกันตลอดหลักสูตรไม่เกินระยะเวลาที่ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยกำหนด 
4. การขออนุมัติเป็นสถาบันฝึกอบรม 
       คณะแพทยศาสตร์/วิทยาลัยแพทยศาสตร์/โรงพยาบาลใดที่มีความประสงค์ จะเปิดเป็นสถาบันฝึกอบรม
ในอนุสาขากุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา ถ้าเป็นการจัดการฝึกอบรมที่มีหรือไม่มีสถาบันฝึกอบรมสมทบ ให้
สถาบันฝึก อบรมหลักเป็นผู้ดาเนินการจัดทำข้อมูล หากเป็นการจัดการฝึกอบรมในลักษณะที่ มีสถาบั นร่วม
ฝึกอบรมให้ทุกสถาบันฝึกอบรมร่วมรับผิดชอบเป็นผู้ดาเนินการจัดทำข้อมูล ตามเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมที่
ได ้รับอนุมัต ินั ้น เสนอแพทยสภา เพื ่อส่งให้ราชวิทยาล ัยก ุมารแพทย์แห่งประเทศไทยประสานงานกับ
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ตรวจรับรองการเปิดสถาบันฝึกอบรม และกำหนดศักยภาพของสถาบัน
ฝึกอบรมหลักและสถาบันสมทบ (ถ้ามี) หรือสถาบันร่วมฝึกอบรม ตามเกณฑ์หลักสูตรและจำนวนความต้องการ
ของแพทย์เฉพาะทางสาขาน้ัน แล้วให้นำเสนอราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยพิจารณาเส นอให้
แพทยสภาอนุมัติต่อไป 
5. การติดตามกำกับดูแลสถาบันฝึกอบรม 
        ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยจะติดตามกำกับดูแลสถาบันฝึกอบรมหลัก สถาบันฝึกอบรม
สมทบ สถาบ ันร่วมฝ ึกอบรมท ี ่ได ้รับอนุม ัต ิให้เป ิดการฝ ึกอบรมเป ็นระยะ  ๆ  โดยการมอบหมายให้
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ เป็นผู้ดำเนินการตามแนวทางที่แพทยสภากำหนด และเสนอรายงาน
ผ่านราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยเพื่อเสนอให้แพทยสภารับทราบเป็นระยะ ๆ  
หากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ พบว่าสถาบันฝึกอบรมหลักหรือสถาบันร่วมฝึกอบรมใดไม่มีผู้ สมัคร
เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรใดติดต่อกันเกิน 5 ปี ให้ “พัก” การประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด
สำหรับหลักสูตรน้ันของสถาบันฝึกอบรมหลักหรือสถาบันร่วมฝึกอบรมน้ันไว้ก่อน จนกว่าคณะกรรมการฝึก 
อบรมและสอบฯ จะได้ประเมินสถาบันฝึกอบรมน้ันว่ายังมีความพร้อมในการฝึกอบรมตามเกณฑ์ที่กำหนดหาก 
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ พบว่าสถาบันฝึกอบรมหลักหรือสถาบันร่วมฝึกอบรมใดไม่มีผู้ สมัครเข้า
รับการฝึกอบรมในหลักสูตรใดติดต่อกันเกิน 10 ปี ให้ “ยกเลิก” การเป็นสถาบันฝึกอบรมของสถาบันฝึก อบรม
หลักหรือของสถาบันร่วมฝึกอบรมกลุ่มน้ัน และให้ทำเร่ืองแจ้งราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยเสนอ
แพทยสภาเพื่ออนุมัติ หากสถาบันฝึกอบรมมีความประสงค์จะขอเป็นสถาบันฝึกอบรมอีก ให้ดำเนินการตามข้อ 
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