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หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอด
เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา
พ.ศ. 2562
ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
-----------------------------------------------------------------1. ชื่อหลักสูตร
(ภาษาไทย)

(ภาษาอังกฤษ)
2.

ชื่อวุฒิบัตร
ชื่อเต็ม
(ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)
ชื่อย่อ
(ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)

3.

4.

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอดเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้
ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา
Fellowship Training in Pediatric Neurology

วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา
Diploma of the Thai Subspecialty Board of Pediatric Neurology
วว.อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา
Dip. Thai Subspecialty Board of Pediatric Neurology

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
- ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
- สมาคมกุมารแพทย์สาขาประสาทวิทยา (ประเทศไทย)

พันธกิจของแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร
โรคระบบประสาทในเด็กยังเป็นปัญหาหลักในกุมารเวชศาสตร์ ในปัจจุบันมีผู้ป่วยเด็กที่มีความ
พิการจากโรคระบบประสาทจานวนมากซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากความรุนแรงของโรคตามธรรมชาติชอง
โรคระบบประสาท และอีกส่วนหนึ่งเกิดจากความล่าช้าในการวินิจฉัยและการดูแลรักษาที่ไม่เหมาะสม
หรือไม่ถูกต้อง เป็นเหตุให้ผู้ป่วยเกิดความพิการ เป็นภาระของครอบครัว สังคม และประเทศชาติ จาก
การที่มีข้อจากัดไม่สามารถฝึกอบรมให้แพทย์ที่ฝึกอบรมทางกุมารเวชศาสตร์ทั่วไปมีความรอบรู้กว้างขวาง
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และแก้ไขปั ญ หาในทุ กสาขาวิชาได้ การที่ประเทศไทยยังมีกุมารแพทย์ที่มีความชานาญเฉพาะทาง
ในการดูแลผู้ป่วยทางระบบประสาทที่ยังคงปฏิบัติงานในสาขานี้จานวนที่ไม่เพียงพอ และเมื่อพิจารณา
การที่ ก ระทรวงสาธารณสุ ข มี น โยบายจะปรับ เปลี่ย นระบบการบริก ารสาธารณสุ ข เป็ น เขตบริก าร
สาธารณสุขต่าง ๆ ซึ่งในขณะนี้โรงพยาบาลระดับโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลขนาดใหญ่สังกัด
กระทรวงสาธารณสุขต่าง ๆ ที่จะเป็นสถาบันหลักของแต่ละเขตฯ ยังขาดแพทย์ที่มีความชานาญเฉพาะ
ทางด้านนี้ จึงเกิดปัญหาในด้านการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์และแพทย์ประจาบ้านกุมารเวชศาสตร์
และด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยทาให้คุณภาพในการรักษาผู้ป่วยไม่เหมาะสม มีผลต่อการดูแลสุขภาพของ
ผู้ป่วยเด็กไทย ดังนั้น จึงมีความจาเป็ นที่จะมีการฝึกอบรมต่อยอดกุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยาส าหรับ
กุมารแพทย์ที่ผ่านการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านสาขากุมารเวชศาสตร์หรือเทียบเท่าตามหลักสูตรของ
แพทย์สภาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเพิ่มจานวนกุมารแพทย์ในสาขานี้
คณะอนุก รรมการฝึก อบรมและสอบความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพ เวชกรรม
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคประสาทวิทยา ได้จัดทาหลักสูตรและเริ่มการฝึกอบรมต่อยอดกุมารเวชศาสตร์
ประสาทวิท ยาส าหรับ กุ ม ารแพทย์ ในปีพ .ศ. 2547 และมีก ารปรับ ปรุงครั้งที่ 1 เมื่ อ พ.ศ. 2552 และ
ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อปี พ.ศ. 2558 ดังนั้น เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัย ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางวิทยาการและสอดคล้องกับมาตรฐานอุดมศึกษา พ.ศ.2561 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
นานาชาติ คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบอนุสาขากุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา จึงได้ดาเนินการ
ปรับ ปรุงหลักสูต รอีกครั้งในปี พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ แผนการฝึก อบรมมีลักษณะเป็นการเรียนรู้โดยการ
ปฏิบัติงานเป็นฐานที่มีการบูรณาการ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อให้ได้กุมารแพทย์ประสาทวิทยา
ที่มีความรู้ความสามารถที่ทันยุคกับความก้าวหน้าทางวิทยาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคม ให้การ
ดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยยึดถือผู้ป่วยและครอบครัวเป็นศูนย์กลางบน
พื้นฐานของการดูแลแบบองค์รวม คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความเอื้ออาทรและใส่ใจในความปลอดภัย
ของผู้ป่วยเพื่อการแก้ไขปั ญหาและการสร้างเสริมสุขภาพ มีเจตนารมณ์และเตรียมพร้อมที่จะเรีย นรู้
ตลอดชีวิต มีความสามารถในการทางานแบบมืออาชีพ ปฏิบัติงานได้ด้วยตนเองอย่างเต็มตัวโดยไม่ต้อง
มีการกากับดูแล ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาเพื่อให้คาแนะนา สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นรวมทั้งสหวิชาชีพ
ได้ รวมทั้ง การจัดสมดุลระหว่างสภาวะการทางานและการดูแลสุขภาพของตนเอง จึงได้กาหนดพันธกิจ
ของแผนการฝึกอบรม คือ “เพื่อผลิตกุมารแพทย์อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา ที่มีความรู้
ความสามารถในการบริบาลเด็กที่มีปัญหาทางระบบประสาทแบบองค์รวม มีความใฝ่รู้ ศึกษาต่อเนื่อง
ก้าวทันวิทยาการ สร้างองค์ความรู้ใหม่ บนพื้นฐานแห่งจริยธรรม สามารถปฏิบัติงานในชุมชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ เหมาะสมกับความต้องการของสังคม โดยคานึงถึงทรัพยากร เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อ ม
ของประเทศ”
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5.

ผลลัพธ์ของแผนการฝึกอบรม
เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรมหลักสูตรเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยาเป็นเวลา 2 ปี แพทย์ประจาบ้านต่อยอดจะต้องมีความรู้
ความสามารถทางวิชาชีพหรือผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ตามสมรรถนะหลักที่ครอบคลุม
ความรู้ ทักษะ และเจตคติที่จาเป็นและสอดคล้องกับพันธกิจ ดังนี้
5.1 พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ (Professional habits, attitudes, moral
and ethics)
5.1.1 มีคุณธรรม และจริยธรรมที่เหมาะสมต่อวิชาชีพแพทย์
5.1.2 มีความน่าเชื่อถือและความรับผิดชอบ
5.1.3 มีความเห็นอกเห็นใจและเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น
5.1.4 เคารพและให้เกียรติต่อผู้ป่วยและครอบครัว ปฏิบัติด้วยความเอาใจใส่ โดยไม่ คานึงถึง
บริ บ ทของเชื้ อ ชาติ วั ฒ นธรรม ศาสนา อายุ และเพศ ให้ ค วามจริ งแก่ ผู้ ป่ ว ยหรื อ
ผู้ปกครองตามแต่กรณี รักษาความลับ และ เคารพในสิทธิเด็กและสิทธิของผู้ป่วย
5.1.5 ซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและวิชาชีพ เป็นที่ไว้วางใจของผู้ป่วย ผู้ปกครองผู้ป่วยและสังคม
5.1.6 มีพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อเพื่อนร่วมงาน ทั้งในวิชาชีพของตนเองและวิชาชีพอื่น ๆ
5.2 การติดต่อสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพ (Communication and interpersonal skills)
5.2.1 มีทักษะในการรับฟังปัญหา เข้าใจความรู้สึกและความวิตกกังวลของผู้ป่วย บิดามารดา
ผู้ปกครอง หรือผู้เลี้ยงดูเด็ก
5.2.2 สามารถสื่ อ สารกั บ ผู้ ร่วมงาน สหวิช าชี พ และ สร้างความสั ม พั น ธ์ และบู รณาการ
ระหว่างทีมที่ดูแลรักษาผู้ป่วย ได้อย่างเหมาะสม
5.2.3 มีทักษะในการให้คาปรึกษา ถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
5.2.4 สามารถสื่อสารด้วยภาษาพูด ภาษาเขียน และภาษาท่าทาง (nonverbal communication)
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
5.2.5 สามารถสื่อสารทางโทรศัพท์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อประเภทอื่น ๆ ได้อย่างเหมาะสม
5.2.6 ชี้แจง ให้ข้อมูลเพื่อให้ได้รับความยินยอมจากบิดามารดา หรือผู้ปกครองเด็กในการ
ดูแลรักษา และการยอมรับจากตัวผู้ป่วยเด็กโตตามความเหมาะสม (consent and assent)
ให้คาแนะนา และมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กและผู้ปกครองเด็กอย่างเหมาะสม
5.3 ความรู้ทางกุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยาและศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (Scientific knowledge
of pediatric neurology and other related sciences) (ภาคผนวกที่ 1) มีความสามารถในการ
คิ ด วิเคราะห์ การประยุ กต์ ความรู้ วิ ทยาศาสตร์การแพทย์ คลินิ ก และ ศาสตร์ต่าง ๆ เพื่ อการ
บริบาลผู้ป่วย
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5.4 การบริบาลผู้ป่วย (Patient care)
มีความรู้ความสามารถในการให้การบริบาลผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาทางระบบประสาท โดยใช้
ทักษะ ความรู้ ความสามารถ ดังต่อไปนี้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.4.1 ทั ก ษะทางคลิ นิ ก การตรวจวิ นิ จ ฉั ย และดู แ ลรั ก ษาผู้ ป่ ว ย (Patient assessment and
management)
5.4.2 การให้การบริบาลสุขภาพเด็กแบบองค์รวม โดยยึดผู้ป่วยและครอบครัวเป็นศูนย์กลาง
5.4.3 การดูแลผู้ป่วยเด็กที่อยู่ในระยะสุดท้ายของชีวิตและครอบครัว (End of life care)
5.4.4 การดูแลรักษาแบบสหวิชาชีพแก่ผู้ป่วยเด็กได้อย่างเหมาะสม
5.4.5 การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การทาหัตถการที่จาเป็น (Technical and procedural skills)
และ ใช้เครื่องมือต่างๆ ในการตรวจวินิจฉัยและรัก ษาผู้ป่วยเด็กโรคระบบประสาท
(ภาคผนวกที่ 2)
5.5 ระบบสุขภาพ และการสร้างเสริมสุขภาพ (Health system and health promotion)
5.5.1 มี ค วามสามารถในการก ากั บ ดู แ ลสุ ข ภาพของเด็ ก อย่ างต่ อ เนื่ อ ง (continuity care)
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาท
5.5.2 ให้ค าปรึกษาแนะนาแก่ผู้เลี้ยงดู ในส่วนที่เกี่ ยวข้องกั บระบบประสาท โดยคานึงถึง
ระบบสุขภาพ เด็กและครอบครัวเป็นศูนย์กลาง
5.5.3 ประเมิน วิเคราะห์ วางแผนการดูแลรักษา ให้คาปรึกษา ตลอดจนดาเนินการส่งต่อ
บนพื้นฐานความรู้เรื่องระบบสุขภาพและการส่งต่อ โดยคานึงถึงความปลอดภัย และ
พิทักษ์ประโยชน์ของผู้ป่วยเด็ก
5.5.4 สามารถโน้มน้าวให้ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพเด็กแบบองค์รวม
5.6 การพั ฒ นาความรู้ ค วามสามารถทางวิ ช าชี พ อย่ างต่ อเนื่ อง (Continuous professional
development)
เพื่อธารงและพัฒนาความสามารถด้านความรู้ ทักษะ เจตคติ และพฤติกรรมในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโรคระบบประสาทที่เกี่ยวข้องให้มีมาตรฐาน ทันสมัย และ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ป่วย สังคม และความเปลี่ยนแปลง โดย
5.6.1 ก าหนดความต้องการในการเรียนรู้ของตนเองได้อย่ างครอบคลุ มทุ ก ด้านที่จาเป็ น
วางแผนและแสวงหาวิธีการสร้างและพัฒนาความรู้ ทักษะ เจตคติ และพฤติกรรมที่เหมาะสม
5.6.2 เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแสวงหาและแลกเปลี่ยนความรู้ ฝึกทักษะ รวมทั้งพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
5.6.3 ค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.6.4 มีวิจารณญาณในการประเมินข้อมูล บนพื้ นฐานของหลัก การด้านวิทยาการระบาด
คลินิก และเวชศาสตร์เชิงประจักษ์
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5.6.5 ประยุกต์ความรู้ เทคโนโลยี และทักษะใหม่ได้อย่างเหมาะสม ในการบริบาลผู้ป่วย
5.6.6 สร้างองค์ความรู้ใหม่จากงานนวัตกรรมและหรืองานวิจัย
5.6.7 ตระหนักถึงความสาคัญของการพั ฒนาคุณภาพงาน รวมทั้งสามารถปฏิบัติได้อย่าง
สม่าเสมอและต่อเนื่อง สร้างองค์ความรู้ใหม่ จากการปฏิบัติงานประจาวัน และการ
จัดการความรู้ได้ (knowledge management)
5.7 ภาวะผู้นา (Leadership)
มีความสามารถในการเป็นผู้นา ทั้งในระดับทีมงานที่ดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาระบบ
ประสาท การทางานร่วมกันเป็นทีม และการรับปรึกษาผู้ป่วย ดังนี้
5.7.1 เป็นผู้นาในการบริหารจัดการในทีมที่ร่วมดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.7.2 ทางานร่วมกับผู้ร่วมงานได้ในหลายบทบาท ทั้งในฐานะเป็นหัวหน้า ผู้ประสานงาน
และสมาชิกกลุ่ม
6. แผนการฝึกอบรม
6.1 วิธีการให้การฝึกอบรม
6.1.1 ขอบเขตของการฝึกอบรม
สถาบันฝึกอบรมจัดการฝึกอบรมเพื่อให้แพทย์ประจาบ้านต่อยอดมีความรู้ความสามารถทาง
วิชาชีพหรือผลของการฝึกอบรมที่พึงประสงค์ตามสมรรถนะหลักไม่น้อยกว่าเกณฑ์ที่หลักสูตรกาหนดไว้
การฝึกอบรมเน้นลักษณะการเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน (practice-based learning) เพื่อให้แพทย์ประจา
บ้านต่อยอดมีประสบการณ์ในการดูแลรักษาโรคและปัญหาทางระบบประสาทที่เกี่ยวข้องและพบบ่อย
ในเด็กอายุ ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 18 ปี นอกจากนี้ สถาบันฝึกอบรมสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้
เพิ่มเติมตามความต้องการของแพทย์ประจาบ้านต่อยอดและศักยภาพของสถาบันฝึกอบรม
6.1.2 ระยะเวลา ลักษณะและระดับของการฝึกอบรม
การฝึกอบรมแบ่งเป็น 2 ระดับชั้นปี โดยหนึ่งระดับชั้นปีเทีย บเท่าการฝึกอบรมแบบเต็มเวลา
ไม่น้อยกว่า 50 สัปดาห์ รวมระยะเวลาทั้ง 2 ระดับชั้นปี แล้วเทียบเท่าการฝึกอบรมเต็มเวลาไม่น้อยกว่า
100 สัปดาห์ ทั้งนี้ อนุญาตให้ลาพักผ่อนรวมกับลาทุกประเภทได้ไม่เกิน 2 สัปดาห์ต่อระดับชั้นปีของการ
ฝึกอบรม จึงจะมีสิทธิได้รับการพิจารณาประเมินเพื่อวุฒิบัตรฯ ในกรณีลาเกินกว่าที่กาหนด จะต้องมีการ
ขยายเวลาการฝึก อบรมให้มี ระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งสิ้น ไม่ต่ากว่า 100 สัปดาห์ จึงจะมีสิทธิได้รับ
การพิจารณาประเมินเพื่อวุฒิบัตรฯ
สถาบันฝึกอบรมต้องจัดการฝึกอบรม โดยยึดแพทย์ประจาบ้านต่อยอดเป็นศูนย์กลาง มีการ
กระตุ้ น เตรี ย มความพร้อ มและสนั บ สนุ น ให้ แ พทย์ ป ระจาบ้ านต่ อ ยอด ได้ แสดงความรับ ผิ ด ชอบ
ต่อกระบวนการเรียนรู้ของตนเองและได้สะท้อนการเรียนรู้นั้น ๆ (self-reflection) ส่งเสริมความเป็น
อิส ระทางวิช าชี พ (professional autonomy) เพื่ อให้แพทย์ประจาบ้านต่อยอดสามารถปฏิบัติต่อผู้ป่ วย
และชุมชนได้อย่างดีที่สุด โดยคานึงถึงความปลอดภัยและความเป็นอิสระของผู้ป่วย (patient safety and
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autonomy) มี ก ารบู ร ณาการระหว่ า งความรู้ ภ าคทฤษฎี แ ละภาคปฏิ บั ติ มี ร ะบบการก ากั บ ดู แ ล
(supervision) การประเมินค่า (appraisal) และการให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) แก่แพทย์ประจาบ้าน
ต่อยอดในระหว่างการฝึกอบรม
6.1.3 การจัดรูปแบบหรือวิธีการการฝึกอบรม
รู ป แบบการจั ด การฝึ ก อบรม มี 5 รู ป แบบ ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ แ พทย์ ป ระจ าบ้ า นต่ อ ยอดได้ มี
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายในอนุสาขากุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยาซึ่งสอดคล้องกับผลของ
การฝึกอบรมที่พึงประสงค์ตามสมรรถนะหลักของหลักสูตร (ตารางที่ 1) ดังนี้
6.1.3.1 การเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน
เป็ น การฝึ ก อบรมโดยใช้ ก ารปฏิ บั ติ เป็ น ฐาน (practice-based training) มี ก ารบู ร ณาการ
การฝึกอบรมเข้ากับงานบริการให้มีการส่งเสริมซึ่งกันและกัน โดยให้แพทย์ประจาบ้านต่ อยอดมีส่วน
ร่วมในการบริการและรับ ผิดชอบดูแลผู้ป่วย เพื่ อให้มีความรู้ความสามารถในด้านการบริบาลผู้ป่วย
การทาหัตถการ การให้เหตุผลและการตัดสินใจทางคลินิก การบันทึกรายงานการให้คาปรึกษาผู้ป่วย
การบริหารจัดการ โดยคานึงถึงศักยภาพและการเรียนรู้ของแพทย์ประจาบ้านต่อยอด มีการบูรณาการ
ความรู้ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ กับงานบริบาลผู้ป่วย ทั้งนี้ สถาบันฝึกอบรมต้องจัดให้แพทย์ประจาบ้าน
ต่อยอดปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง ๆ ตามกาหนดระยะเวลาดังต่อไปนี้
ปีที่ 1 ปฏิบั ติงานด้านกุม ารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา 38 - 42 สัปดาห์ วิชาเลือก (elective)
8-12 สัปดาห์
ปี ที่ 2 ปฏิบั ติง านด้านกุ ม ารเวชศาสตร์ป ระสาทวิทยา 34 - 38 สัปดาห์ วิชาเลือก (elective)
12-16 สัปดาห์
6.1.3.2 การเรียนรู้ในห้องเรียน
จัดให้มีการเรียนรู้ในห้องเรียนควบคู่ไปกับการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ และ
เพียงพอที่จะบรรลุผลของฝึกอบรมที่พึงประสงค์ที่ตั้งไว้ ดังต่อไปนี้
- การป ระชุ ม วิ ช าก ารภ ายใน ห น่ วยงาน เช่ น Morning report, Grand round, Case
conference, Morbidity & mortality conference, Journal club, Collective review เป็นต้น
- การประชุมวิชาการระหว่างหน่วยงาน เช่น Pediatric-Radiological conference เป็นต้น
- การประชุมวิชาการด้านกุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา เช่น Grand round neurology เป็นต้น
- การสอนวิ ท ยาศาสตร์ก ารแพทย์ พื้ น ฐานประยุ ก ต์ ความรู้ ทั่ ว ไป การบริห ารจัด การ
การดูแลสุขภาพของตนเอง
6.1.3.3 การเรียนรู้แบบอื่น ๆ
เช่น การอบรมเชิงปฏิบั ติการ การศึกษาดูงาน การสอนนักศึกษาแพทย์ เป็นต้น สถาบัน
ฝึ ก อบรมต้ อ งจั ด ให้ แ พทย์ ป ระจ าบ้ า นต่ อ ยอดได้ มี ป ระสบการณ์ ใ นการฝึ ก ทั ก ษะการสื่ อ สาร
(communication skills) (ภาคผนวกที่ 3) การฝึกทักษะหัตถการที่จาเป็น โดยมีการติดตามอย่างสม่าเสมอ
ทักษะการสอนทางคลินิก (clinical teaching skills) รวมทั้ง มีประสบการณ์ของการเป็นทีมบริบาลผู้ป่วย
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(patient care team) ทั้งในฐานะหัวหน้า ผู้ประสานงานและสมาชิกกลุ่ม การประเมินความคุ้มค่าของการ
ใช้ยาและเทคโนโลยีทางการแพทย์อย่างเหมาะสม การเป็นส่วนหนึ่งของทีมประกันคุณภาพ การบริหาร
ความเสี่ยงและความปลอดภัยของผู้ป่วย (patient safety) เป็นต้น
6.1.3.4 การศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเอง
- การค้ น หาข้ อมู ล ต่างๆ ทางวิชาการ (Medical literature search) จากเอกสารสิ่ งพิ ม พ์
และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้อินเตอร์เน็ต
- การประเมิ น บทความวิ ช าการและการศึ ก ษาวิ จั ย การออกแบบวิ ธี วิ จั ย และใช้
วิจารณญาณในการยอมรับผลการศึกษาวิจัยต่าง ๆ โดยใช้หลักการของเวชศาสตร์เชิง
ประจักษ์ (Evidence-based medicine)
- การตัดสินใจในข้อมูลต่าง ๆ ทางการแพทย์ และเลือกนามาใช้ปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วย
(Decision making)
6.1.3.5 การวิจัยทางการแพทย์
เพื่อให้แพทย์ประจาบ้านต่อยอดมีความรู้เรื่องการวิจัยขั้นพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางคลินิก หรือทางสังคม ตลอดจนมีความรู้ทางด้านระบาดวิทยาคลินิกและจริยธรรมการวิจัย สามารถสร้าง
องค์ความรู้จากงานวิจัย โดยกาหนดให้แพทย์ประจาบ้านต่อยอดทุกคนต้องทางานวิจัยทางการแพทย์ อย่าง
น้อยหนึ่งเรื่อง เพื่อเสนอให้คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยาของแพทยสภาพิจารณา (ภาคผนวกที่ 4)
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ตารางที่ 1 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ตามความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ
ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
5.1 พฤตินิ สัย เจตคติ คุ ณ ธรรม - เป็นแบบอย่าง (role model)
และจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
- การปฏิบัติงานในหอผู้ป่วย
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ
- การเรียนรู้ด้วยตัวเอง
5.2 การติ ด ต่ อ สื่ อ สารและการ - เป็นแบบอย่าง
สร้างสัมพันธภาพ
- การปฏิบัติงานในหอผู้ป่วย
- การฝึ ก สอน และให้ ค าปรึก ษา
กับแพทย์ประจาบ้าน
- การอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร/การ
นาเสนอ/สัมมนา
- การเรียนรู้ด้วยตนเอง
- การให้คาปรึกษา
5.3 ความรู้ ค วามสามารถทาง - การบรรยาย
กุม ารเวชศาสตร์ ป ระสาทวิท ยา - การประชุมอภิปรายตัวอย่างผู้ป่วย
และศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- การปฏิบัติงานในหอผู้ป่วย
- การเรียนรู้ด้วยตนเอง
5.4 การบริบาลผู้ป่วย
- การประชุมอภิปรายตัวอย่างผู้ป่วย
- การปฏิบัติงานในหอผู้ป่วย
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ
- การศึกษาดูงาน
- การเรียนรู้ด้วยตนเอง
5.5 ระบบสุขภาพและการสร้าง - การบรรยาย
เสริมสุขภาพ
- การปฏิ บั ติ งานในหอผู้ ป่ วยใน
และหอผู้ป่วยนอก
5.6 การพั ฒนาความรู้ ความสามารถ - การเรียนจากตัวอย่างผู้ป่วย
ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
- การประชุมอภิปราย/ สัมมนา
- การทาวิจัย
- การเรียนรู้ด้วยตนเอง
5.7 ภาวะผู้นา
- การบริห ารจัด การในหอผู้ป่ วย
(หอผู้ป่วยใน นอก และ PICU)
- การให้คาปรึกษา
- การนาทีมดูแลรักษา

-

การวัดและประเมินผล
การสังเกตโดยตรง
แฟ้ ม ส ะสมผลงาน (Portfolio)
(ภาคผนวกที่ 5)
การประเมิน 360 องศา
การสังเกตโดยตรง
แฟ้มสะสมผลงาน
การประเมิน 360 องศา
MiniCEX
ใบประเมินการให้คาปรึกษา

-

การสอบ MCQ
การสอบปากเปล่า
การสอบกับผู้ป่วยจริง(longcase exam)
แฟ้มสะสมผลงาน
การสังเกตโดยตรง
MiniCEX
แฟ้มสะสมผลงาน
การประเมิน 360 องศา

-

การสังเกตโดยตรง
แฟ้มสะสมผลงาน
Case-based discussion (CBD)
การสังเกตโดยตรง
แฟ้มสะสมผลงาน
ผลงานวิจัย/วิทยานิพนธ์

-

- Case-based discussion

- การสังเกตโดยตรง
- แฟ้มสะสมผลงาน
- Case-based discussion

9

6.2 เนื้อหาของการฝึกอบรม/หลักสูตร ต้องครอบคลุมประเด็นการปฏิบัติงานทางคลินิกและทฤษฎี
ที่เกี่ยวกับกุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา (ภาคผนวกที่ 1) ร่วมกับมีประสบการณ์ด้านต่อไปนี้
- พื้นฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ ด้านวิทยาศาสตร์คลินิก วิทยาศาสตร์
สังคมและพฤติกรรม รวมทั้งเวชศาสตร์ป้องกัน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกุมารเวชศาสตร์
ประสาทวิทยา
- การตัดสินใจทางคลินิก และการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
- ทักษะการสื่อสาร
- จริยธรรมทางการแพทย์และการวิจัย
- ระบบสาธารณสุขและบริการสุขภาพ
- กฎหมายทางการแพทย์และนิติเวชวิทยา
- หลักการบริหารจัดการ
- ความปลอดภัยของผู้ป่วย
- การดูแลตนเองของแพทย์
- การแพทย์ทางเลือก
- พื้นฐานและระเบียบวิจัยทางการแพทย์ ทั้งการวิจัยทางคลินิกและระบาดวิทยาคลินิก
- เวชศาสตร์เชิงประจักษ์
6.3 จานวนปีของการฝึกอบรม
การฝึกอบรมมีระยะเวลาทั้งสิ้น 2 ปี เปิดการฝึกอบรมวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปีการศึกษา
เริ่มใช้หลักสูตรนี้ในการฝึกอบรมตั้งแต่ปีการศึกษา 2563
6.4 การบริหารการจัดการฝึกอบรม
สถาบันฝึกอบรมต้อง
6.4.1 บริหารการจัดการฝึกอบรมอย่างเป็นระบบ โปร่งใส ยึดหลักความเสมอภาค
6.4.2 มี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารการจั ด การฝึ ก อบรมและก าหนดอย่ างชั ด เจน
เกี่ยวกับหน้าที่ ความรับผิดชอบและอานาจในการจัดการ การประสานงาน การบริหาร
และการประเมิ น ผล ส าหรั บ แต่ ล ะขั้ น ตอนของการฝึ ก อบรม ประธานแผนการ
ฝึกอบรม/หลักสูตรต้องมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในสาขานั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
6.4.3 มีก ารก าหนดและดาเนิน นโยบายเพื่ อให้มี ก ารนาความเชี่ย วชาญทางแพทยศาสตร์
ศึกษามาใช้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาแผนการฝึกอบรม การดาเนินการฝึกอบรม
และการประเมินการฝึกอบรม
6.4.4 ดาเนินการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เหมาะสมมีส่วนร่วมในการวางแผนการฝึกอบรม
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6.5 สภาวะการปฏิบัติงาน
สถาบันฝึกอบรม ต้องจัดให้แพทย์ประจาบ้านต่อยอดได้เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ (รวมถึงการ
อยู่เวร) ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม ระบุกฎเกณฑ์และประกาศให้ชัดเจนเรื่องเงื่อนไขงานบริการและ
ความรับผิดชอบของแพทย์ประจาบ้านต่อยอด กาหนดการฝึกอบรมทดแทนในกรณีที่แพทย์ประจาบ้าน
ต่อยอดมีก ารลาพั ก เช่น การลาคลอดบุ ตร การเจ็บป่วย การเกณฑ์ ทหาร การถูกเรียกฝึกก าลังสารอง
การศึกษาดูงานนอกแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร เป็นต้น จัดมีค่าตอบแทนให้แก่แพทย์ประจาบ้านต่อ
ยอดอย่างเหมาะสมกับตาแหน่งและงานที่ได้รับมอบหมาย ควรมีการระบุชั่วโมงการทางานที่เหมาะสม
รวมทั้งการลาพักผ่อน
7. การวัดและประเมินผล
กาหนดให้มีการวัดและประเมินผลทั้งในระหว่างการฝึกอบรมและการประเมินเพื่อวุฒิบัตรฯ
ซึ่งต้องสอดคล้องกับผลลัพธ์การฝึกอบรมที่พึงประสงค์ตามสมรรถนะหลักของหลักสูตร (ตารางที่ 1)
7.1 การวัดและการประเมินผลระหว่างการฝึกอบรมและการเลื่อนชั้นปี
สถาบันฝึกอบรมต้องจัดให้มีการประเมินความก้าวหน้า (formative evaluation) และให้ข้อมูล
ป้อนกลับอย่างเป็นระบบและตรวจสอบได้ เพื่อการพัฒนาตนเองแก่แพทย์ประจาบ้านต่อยอดในระหว่าง
การฝึกอบรม มีการวัดและประเมินผล (summative evaluation) เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรมแต่ละระดับชั้นปี
และเพื่ อการเลื่ อนระดับชั้ นปี นอกจากนี้ ต้องจัดให้มีระบบอุทธรณ์ ผลการวัดและประเมินผล มีการ
กาหนดเกณฑ์การเลื่อนระดับชั้นปีและเกณฑ์การยุติการฝึกอบรมของแพทย์ประจาบ้านต่อยอดไว้ชัดเจน
และแจ้งให้แพทย์ประจาบ้านต่อยอดทราบก่อนเริ่มการฝึกอบรม
การวัดและประเมินผลในระหว่างการฝึกอบรมประกอบด้วย
1. การประเมินในชั้นเรียนจากการประชุมและอภิปรายปัญหาผู้ป่วยโรคระบบประสาท
(Inter-hospital pediatric neurology conference)
2. การประเมินการปฏิบัติงาน ตามแบบประเมินของแต่ละสถาบันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
3. การประเมินความสามารถในการทากิจกรรมทางวิชาชีพที่หลักสูตรกาหนดให้แพทย์
ประจ าบ้ า นต่ อ ยอดต้ อ งสามารถปฏิ บั ติ ไ ด้ ด้ ว ยตนเองโดยไม่ มี ก ารก ากั บ ดู แ ล
(Entrustable professional activities; EPA) ตามเกณฑ์ของหลักสูตร และกาหนดระดับ
ความรู้ความสามารถขั้นต่าที่แพทย์ประจาบ้านต่อยอดพึ งมีส าหรับแต่ล ะ EPA ตาม
ระดับช่วงหรือชั้นปีของการฝึกอบรม (milestones) (ภาคผนวกที่ 6) ซึ่งสามารถปรับให้
เข้ากับบริบทของสถาบันการฝึกอบรม
7.2 การวัดและประเมินผลเพื่อวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(วว.) อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา
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ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อวุฒิบัตรฯ จะต้อ งได้รับวุฒิบัตรฯ/หนังสืออนุมัติฯ สาขา
กุมารเวชศาสตร์และมีคุณสมบัติครบทุกข้อ ดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้ที่ได้ผ่านการฝึกอบรมครบตามหลักสูตรฯ
2. ผ่านการประเมินการปฏิบัติงานในระหว่างการฝึกอบรม
3. มีห ลักฐานรับ รองจากสถาบัน ฝึก อบรมว่ามีป ระสบการณ์ ภาคปฏิบั ติตามที่ก าหนด
(Log book และ Portfolio; ภาคผนวกที่ 5)
4. ผ่านการประเมิน EPA โดยสถาบันฝึกอบรมแล้วตามเกณฑ์ที่กาหนด (ภาคผนวกที่ 6)
5. ผ่านการประเมินวิทยานิพนธ์โดยคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ อนุสาขากุมาร
เวชศาสตร์ประสาทวิทยา
การวัดและประเมินผล
1. การประเมินความรู้ทางทฤษฎี (Factual knowledge) โดยการสอบข้อเขียนแบบปรนัย
(Multiple choice questions MCQ)
2. การประเมินทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล การตั้งสมมุติฐาน ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
การวินิจฉัยแยกโรค และแนวทางการรักษาที่สาคัญ โดยการสอบปากเปล่าแบบรายสั้น
(Short case)
3. การประเมินทักษะการซักประวัติ ตรวจร่างกาย การตรวจทางระบบประสาท รวบรวม
ข้อมูล การตั้งสมมุติฐาน ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัยแยกโรคและให้การ
ดูแลรักษา การแก้ปัญหาและตัดสินใจ (Problem-solving and decision making skills)
โดยการสอบปากเปล่าแบบรายยาว (Long case)
4. การสอบวิทยานิพนธ์
ผู้ที่มีสิทธิได้รับวุฒิบัตรฯ จะต้องมีคุณสมบัติและสอบผ่านการวัดและประเมินผลทุกข้อตาม
เกณฑ์ ที่ ก าหนดโดยคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ อนุส าขากุมารเวชศาสตร์ ประสาทวิทยา
(ภาคผนวกที่ 7)
7.3 การวั ด และประเมิ น ผลเพื่ อ หนั งสืออนุ มัติ แสดงความรู้ค วามช านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม (อว.) อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ประสาท
ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินต้องเป็นผู้ได้รับวุฒิบัตรฯอนุสาขากุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา
จากสถาบั น ในต่ า งประเทศที่ แ พทยสภารั บ รอง (ในกรณี ที่ วุฒิ บั ต รฯหมดอายุ ต้ อ งแสดงหลั ก ฐาน
การศึกษาต่อเนื่องเพื่อแสดงว่าได้มีการพัฒนาตนเองในสาขาวิชาประสาทวิทยา จานวนหน่วยกิตเฉลี่ย
ไม่น้ อยกว่า 20 หน่วยกิ ตต่อปี นับ ตั้งแต่วันหมดอายุ) หรือเป็นผู้ที่ได้ป ฏิบัติงานทางกุ มารเวชศาสตร์
ประสาทวิทยาในสถานพยาบาลที่มีศักยภาพเป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต่าของการเปิดฝึกอบรมแพทย์ประจา
บ้านต่อยอดอนุสาขากุมารเวชศาสตร์ ประสาทวิทยา มาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และมี
คุณสมบัติครบตามภาคผนวกที่ 7
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การวัดและประเมินผล
1. การประเมินความรู้ทางทฤษฎี (Factual knowledge) โดยการสอบข้อเขียนแบบปรนัย (MCQ)
2. การประเมินการแก้ปัญหาและตัดสินใจ (Problem-solving and decision making skills)
โดยการสอบปากเปล่าแบบรายสั้น (Short case) และรายยาว (Long case)
3. มีผลงานวิจัย ทางโรคระบบประสาทที่ได้รับการตีพิ มพ์ ในวารสารวิชาการหรือการ
นาเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมวิชาการหรือผลงานทางวิชาการอื่นๆอย่างน้อย
1 เรื่อง ที่คณะกรรมการฝึกอบรมและสอบฯเห็นว่าเหมาะสม ภายใน 5 ปีก่อนหน้านี้
ผู้ที่มีสิทธิได้รับหนังสืออนุมัติฯ จะต้องมีคุณสมบัติและสอบผ่านการวัดและประเมินผลทุก
ข้อตามเกณฑ์ที่กาหนดโดยคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ (ภาคผนวกที่ 7)
8. การรับและคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม
8.1 คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเป็นได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้ว และต้องมี
คุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
- เป็นผู้ได้รับหนังสืออนุมัติฯหรือวุฒิบัตรฯสาขากุมารเวชศาสตร์ของแพทยสภา หรือ
- เป็ น ผู้ ที่ ไ ด้ ผ่ า นการฝึ ก อบรมเป็ น แพทย์ ป ระจาบ้ านในสาขากุ ม ารเวชศาสตร์ค รบตาม
หลักสูตรของแพทยสภาในสถาบันฝึกอบรมที่แพทยสภารับรอง
นอกจากนี้ ยังต้องเป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรค อาการของโรค หรือความ
พิการอันเป็นอุปสรรคต่อการฝึกอบรม การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (อ้างอิงตาม
ประกาศกลุ่ ม สถาบั น แพทยศาสตร์แ ห่ งประเทศไทยเรื่อ ง “คุ ณ สมบั ติ เฉพาะของผู้ส มั ครเข้ าศึก ษา
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับพ.ศ. 2559”) รวมทั้งมีคุณสมบัติอื่นๆตามที่แพทยสภากาหนด ผู้เข้า
รับการฝึกอบรมยื่นใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมที่แพทยสภาตามคุณสมบัติและระยะเวลาการรับสมัครที่
แพทยสภากาหนด สถาบันฝึกอบรมต้องกาหนดเกณฑ์และแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัคร โดยยึด
หลัก ความเสมอภาค โปร่งใส และ ตรวจสอบได้ เพื่ อคัดเลือกผู้ที่ส มควรรับ ไว้ทาการฝึกอบรมตาม
ศักยภาพที่สถาบันฝึกอบรมนั้นได้รับอนุมัติจากแพทยสภา
8.2 จานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม
จานวนผู้เข้ารับฝึกอบรมหรือศักยภาพในการฝึกอบรมของสถาบันให้พิจารณาตามสัดส่วน
ของจานวนอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมแบบเต็มเวลาและปริมาณงานบริการของอนุสาขากุมารเวชศาสตร์
ประสาทวิ ท ยาตามที่ ระบุ ไ ว้ ใ นตารางที่ 2 ต่ อ ไปนี้ (ต้ องมี อาจารย์ อ ย่ างน้ อ ย 2 คน ต่ อ ผู้ เข้ ารับ การ
ฝึกอบรม 1 คน ต่อ 1 ระดับชั้นปี การเพิ่มจานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องมีอาจารย์เพิ่ม 1 ท่าน ต่อผู้
เข้ารับการฝึกอบรม 1 คน ต่อ 1 ชั้นปี การนับจานวนอาจารย์ให้นับเฉพาะอาจารย์ที่ปฏิบัติงานเต็มเวลา)
หากสถาบันฝึกอบรมใดมีสถานภาพเป็นสถาบันร่วมฝึกอบรมหรือสถาบันฝึกอบรมสมทบ
ให้กับหลายหลักสูตรในสาขาเดียวกัน จานวนผู้เข้ารับการฝึ กอบรมที่จะปฏิบัติงานในสถาบันฝึกอบรม
แห่งนั้นในเวลาหนึ่ง ๆ จะต้องไม่เกินศักยภาพของสถาบันการฝึกอบรมนั้น

13

ตารางที่ 2 ศั ก ยภาพในการฝึ ก อบรม: จ านวนผู้ เข้ า รั บ ฝึ ก อบรมและ จ านวนอาจารย์ ผู้ ให้ ก าร
ฝึกอบรมแบบเต็มเวลาและปริมาณงานบริการ
จานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ปีละ ชั้นละ

1

2

3

4

5

2

3

4

5

6

จานวนครั้งที่ผู้ป่วยกุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา
มารับการตรวจที่หน่วยตรวจ ผู้ป่วยนอก ครั้ง/ปี

500

600

700

800

900

จานวนครั้งที่ผู้ป่วยกุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา
รับไว้ในหอผู้ป่วย ครั้ง/ปี

100

150

200

250

300

จานวนครั้งที่ผู้ป่วยรับการตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง
(EEG) ครั้ง/ปี

150

250

350

450

550

จ านวนครั้ ง ที่ ผู้ ป่ ว ยรั บ การตรวจการน าไฟฟ้ า
เส้ น ประส าท (EMG) / การตรวจคลื่ น ไฟฟ้ า
กล้ามเนื้อ (EMG) ครั้ง/ปี

10

15

20

25

30

จานวนอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม

9. อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม
สถาบันฝึกอบรมต้อง
- ก าหนดและด าเนิ น นโยบายการสรรหาและคั ด เลื อ กอาจารย์ ผู้ ใ ห้ ก ารฝึ ก อบรมให้
สอดคล้องกับ พั นธกิจของแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร ความจาเป็นของการฝึก อบรม
และระบบการบริบาลสุขภาพของประเทศ
- ระบุ คุ ณ สมบั ติข องอาจารย์ผู้ให้ การฝึกอบรมที่ ชัดเจน โดยครอบคลุม ความชานาญที่
ต้องการ คุณสมบัติทางวิชาการ ความเป็นครู และความชานาญทางคลินิก
- ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบ ภาระงานของอาจารย์ และสมดุลระหว่างงานด้านการศึกษา
การวิจัย และการบริการ
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9.1 คุณสมบัติอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม
ต้องได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมสาขากุมารเวชศาสตร์มาไม่น้อยกว่า 2 ปี และได้รับวุฒิบัตรฯหรือหนังสืออนุมัติ ฯ อนุสาขา
กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา
9.2 คุณสมบัติผู้ที่จะเป็นผู้รับผิดชอบการฝึกอบรมของสถาบันฝึกอบรม
ต้องได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีเวช
กรรมสาขากุมารเวชศาสตร์มาไม่น้อยกว่า 5 ปี และต้องได้รับวุฒิบัตรฯหรือหนังสืออนุมัติ ฯ อนุสาขา
กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยามาไม่น้อยกว่า 3 ปี
9.3 จานวนขั้นต่าของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมแบบเต็มเวลา
หากจาเป็นต้องให้มีอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมแบบบางเวลาร่วมด้วย จานวนขั้นต่าของอาจารย์
ผู้ให้การฝึกอบรมแบบเต็มเวลาต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจานวนอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมทั้งหมด
เพื่อให้สามารถติดตามความก้าวหน้าของผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ และภาระงานในอนุสาขากุมารเวช
ศาสตร์ประสาทวิทยาของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมแบบบางเวลาเมื่อรวมกันทั้งหมด จะต้องไม่น้อย
กว่าภาระงานของจานวนอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมแบบเต็มเวลาที่ต้องทดแทน
ในกรณีที่หลักสูตรการฝึกอบรมเป็นแบบที่มีสถาบันร่วมฝึกอบรม หรือมีสถาบันฝึกอบรม
สมทบ ให้อนุโลมใช้หลักเกณฑ์ที่กาหนดดังกล่าวสาหรับการกาหนดจานวนอาจารย์ในแต่ละสถาบัน
ฝึกอบรมโดยทอนเป็นสัดส่วนตามเวลาที่สถาบันฝึกอบรมนั้น ๆ มีส่วนร่วมในการฝึกอบรม
10. ทรัพยากรทางการศึกษา
สถาบันฝึกอบรมต้องกาหนดและดาเนินนโยบายเกี่ยวกับทรัพยากรการศึกษาให้ครอบคลุม
ประเด็นต่อไปนี้
10.1 สถานที่และโอกาสในการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ การเข้าถึงแหล่งข้อมูลทางวิชาการ
ที่ทันสมัย มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เพียงพอ ตลอดจนมีอุปกรณ์สาหรับ
ฝึกอบรมภาคปฏิบัติ และสิ่งแวดล้อมทางการศึกษาที่ปลอดภัย
10.2 การคัดเลือกและรับรองการเป็นสถานที่สาหรับการฝึกอบรม (ภาคผนวกที่ 8) จานวนผู้ป่วย
เพียงพอและชนิดของผู้ป่วยหลากหลายสอดคล้องกับผลลัพธ์ของการเรียนรู้ที่คาดหวัง ทั้ง
ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอกเวลาราชการ การเข้าถึงสิ่งอานวยความสะดวกทางคลินิก
และการเรียนภาคปฏิบัติที่พอเพียงสาหรับสนับสนุนการเรียนรู้ ตามเกณฑ์ทั่วไป (แบบบันทึก
ข้อมูลฉบับ ก) และเกณฑ์เฉพาะ (แบบบันทึกข้อมูลฉบับ ข) สาหรับการเป็นสถาบันฝึกอบรม
แพทย์ประจาบ้านต่อยอดอนุสาขากุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยาของแพทยสภา
10.3 สื่ออิเล็กทรอนิกส์สาหรับการเรียนรู้ที่แพทย์ประจาบ้านต่อยอดสามารถเข้าถึงได้ มีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ
และถูกหลักจริยธรรม
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10.4 มีทีมการดูแลผู้ป่วย เพื่อให้แพทย์ประจาบ้านต่อยอดมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเป็นทีม
ร่วมกับผู้ร่วมงานและบุคลากรวิชาชีพอื่น
10.5 มีระบบที่ส่งเสริมให้แพทย์ประจาบ้านต่อยอดมีความรู้และสามารถประยุกต์ความรู้พื้นฐาน
และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในอนุสาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยาที่
เกี่ยวข้อง และมีการบูรณาการระหว่างการฝึกอบรมกับการวิจัยอย่างเพียงพอและสมดุล
10.6 การฝึกอบรมในสถาบันอื่น ทั้งในและนอกประเทศตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร ตลอดจนระบบ
การโอนผลการฝึกอบรม
11. การประเมินแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร
สถาบันฝึกอบรมต้องกากับดูแลการฝึกอบรมให้เป็นไปตามแผนการฝึกอบรม/หลักสูตรเป็น
ประจา มีกลไกสาหรับการประเมินหลักสูตรและนาไปใช้จริง การประเมินแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร
ต้องครอบคลุมด้านต่างๆต่อไปนี้
- พันธกิจของแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร
- ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่พึงประสงค์
- หลักสูตรฝึกอบรม
- ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการรับสมัครแพทย์ประจาบ้านต่อยอดและความต้องการของระบบสุขภาพ
- สถาบันฝึกอบรมและทรัพยากรทางการศึกษา
- คุณสมบัติของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม
- ขั้นตอนการดาเนินงานของหลักสูตร
- พัฒนาการของแพทย์ประจาบ้านต่อยอด
- การวัดและการประเมินผลการฝึกอบรม
- ข้อควรปรับปรุง
สถาบันฝึกอบรมต้องแสวงหาข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการฝึกอบรม/หลั กสูตร จากผู้ให้การ
ฝึกอบรม แพทย์ประจาบ้านต่อยอด นายจ้าง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก รวมถึงการใช้ข้อมูลป้อนกลับ
เกี่ยวกับความสามารถในการปฏิบัติงานของแพทย์ผู้สาเร็จการฝึกอบรม ในการประเมินการฝึกอบรม/
หลักสูตร และนาผลการประเมินที่ได้มาพัฒนาหลักสูตรต่อไป
12. การทบทวนและการพัฒนา
ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยซึ่งแพทยสภามอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบดูแล
การฝึก อบรม จัดให้ มี ก ารทบทวน/พั ฒ นาหลัก สูตรการฝึก อบรมเป็ น ระยะๆ หรืออย่ างน้ อยทุ ก 5 ปี
ปรับปรุงกระบวนการ โครงสร้าง เนื้อหา ผลลัพธ์ และสมรรถนะของผู้สาเร็จการฝึกอบรม รวมถึ งการ
วัดและการประเมินผล และสภาพแวดล้อมในการฝึกอบรม ให้ทันสมัยอยู่เสมอ ปรับปรุงแก้ข้อบกพร่อง
ที่ตรวจพบ มีข้อมูลอ้างอิง และแจ้งผลการทบทวน และพัฒนาให้แพทยสภารับทราบ
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13. ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ
สถาบันฝึกอบรมต้องบริหารจัดการหลักสูตรให้สอดคล้องกับกฎระเบียบที่กาหนดไว้ในด้าน
ต่างๆ ได้แก่ การรับสมัครแพทย์ประจาบ้านต่อยอด (เกณฑ์การคัดเลือกและจานวนที่รับ) กระบวนการ
ฝึกอบรม การวัดและประเมินผล และผลลัพธ์ของการฝึกอบรมที่พึงประสงค์ การออกเอกสารที่แสดงถึง
การสาเร็จการฝึกอบรมในแต่ละระดับ หรือหลักฐานอย่างเป็นทางการอื่นๆที่สามารถใช้เป็นหลักฐาน
แสดงการผ่านการฝึกอบรมในระดับนั้นได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และพัฒนาคุณภาพหลักสูตร
เป็นระยะๆอย่างสม่าเสมอ
สถาบั น ฝึ ก อบรมต้ อ งก าหนดหน้ าที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบและอ านาจในการบริ ห ารจั ด การ
งบประมาณของแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร ให้สอดคล้องกับความจาเป็นด้านการฝึกอบรม
สถาบันฝึกอบรมต้องมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานและมีความเชี่ยวชาญที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุน
การด าเนิ น การของการฝึ ก อบรมและกิ จ กรรมอื่ น ๆที่ เกี่ ย วข้ อ ง มี ก ารการบริห ารจั ด การที่ ดี แ ละใช้
ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม
สถาบันฝึกอบรมต้องจัดให้มีให้มีจานวนสาขาความเชี่ยวชาญทางการแพทย์และหน่วยงาน
สนับสนุนด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องครบถ้วน สอดคล้องกับข้อบังคับและประกาศของแพทยสภาในการเปิด
การฝึกอบรม
14. การประกันคุณภาพการฝึกอบรม
สถาบั น ฝึ ก อบรมจะต้ อ งมี ก ระบวนการส าหรับ การทบทวนและปรับ ปรุง กระบวนการ
โครงสร้าง เนื้อหา ผลลัพธ์ และสมรรถนะของผู้ สาเร็จการฝึกอบรม รวมถึงการวัดและการประเมินผล
และสภาพแวดล้อมในการฝึกอบรม ให้ทันสมัยอยู่เสมอ และจัดให้มีการประกันคุณภาพการฝึกอบรม
อย่างต่อเนื่อง ทุก 5 ปี

ภาคผนวก

17

ภาคผนวกที่ 1
เนื้อหาวิชา
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม เนื้อหาการฝึกอบรมมีโดยสังเขป ดังต่อไปนี้
1. ความรู้พื้นฐานประสาทวิทยา ในหัวข้อต่อไปนี้
1.1 กายวิภาคศาสตร์ของระบบประสาท
1.2 สรีรวิทยาของระบบประสาทในคนปกติ
1.3 พยาธิสรีรวิทยาของระบบประสาทในผู้ป่วยโรคต่าง ๆ
1.4 การเจริญเติบโตและการพัฒนาของระบบประสาท
1.5 หลักการของการตรวจค้นพิเศษทางระบบประสาท
1.6 เภสัชวิทยาของยาที่ใช้ในการบาบัดโรคระบบประสาท
1.7 การป้องกันโรคและฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยที่เป็นโรคระบบประสาท
2. อาการ ภาวะผิดปกติและ โรคของระบบประสาทได้แก่
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
2.3.4 Spinal cord compression
2.3.5 Status epilepticus
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ภาคผนวกที่ 2
รายชื่อหัตถการการตรวจและแปลผลเพื่อการวินิจฉัยและรักษา
แบ่งระดับของหัตถการต่าง ๆ ที่แพทย์ประจาบ้านต่อยอดต้องมีประสบการณ์ ดังต่อไปนี้
ระดับที่ 1 ชมจากภาพยนตร์ วีดิทัศน์ / แปลผลการตรวจโรคที่พบบ่อย หรือรู้หลักการแปลผล
ระดับที่ 2 เป็นผู้สังเกตการณ์ในหัตถการจริง / แปลผล
ระดับที่ 3 ช่วยทาและ / หรือฝึกทากับหุ่น / แปลผลการตรวจได้ด้วยตนเองที่สาคัญ
ระดับที่ 4 ทาด้วยตนเอง / แปลผลการตรวจได้ด้วยตัวเองอย่างครบถ้วน
หัตถการ
การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง (Electroencephalography)
การเจาะตรวจไขสันหลัง (Lumbar puncture)
การแปลผลคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ (Electromyography)
การแปลผลการนาไฟฟ้าเส้นประสาท (Nerve conduction study)
การแปลผลหลอดเลือดสมองด้วยรังสี (Cerebral angiogram)
การแปลผลภาพสมองด้วยรังสี (Computerized Tomography)
การแปลผลภาพสมองด้วยการสะท้อนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Magnetic resonance imaging)
การแปลผลภาพสมองด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasonography)
การแปลผลการนอนหลับ (Polysomnography)
การแปลผลการตรวจด้านพันธุกรรมศาสตร์ (Genetic test)

ระดับ
4
4
3
3
2
4
4
2
3
3
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ภาคผนวกที่ 3
การติดต่อสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพ
เมื่อจบการฝึกอบรมแล้วแพทย์ประจาบ้านต่อยอดมีทักษะการสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพ
ตามหัวข้อทักษะและระดับชั้นปีที่กาหนดในตารางที่ 1 และบันทึกผลการเรียนรู้(ทาได้ด้วยตนเอง หรือ ผ่าน
การจัดประสบการณ์ การเรียนรู้) พร้อมหลักฐานผลการประเมินโดยญาติผ้ป่วยและอาจารย์ตามเกณฑ์ ที่
คณะกรรมการฝึกอบรม(อฝสฯ) จานวนชั้นปีละ 2 เรื่อง
แบบสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของแพทย์ประจาบ้านต่อยอดอนุสาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ ประสาทวิทยา
โดย ญาติผู้ป่วย (แบบประเมินนี้ไว้เป็นความลับ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้ประเมินให้เปิดเผยได้)
ชื่อแพทย์ประจาบ้านต่อยอด.....................................................
ปัญหาของผู้ป่วย....................................................................
วินิจฉัย..................................................................................
วันที่ประเมิน...........................................................................
การปฏิบัติงานของแพทย์

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

ปานกลาง

ไม่เห็น
ด้วย

1. คุณหมอได้อธิบายรายละเอียดของการเจ็บป่วยของลูก/หลานให้
ท่านทราบอย่างแจ่มแจ้ง ชัดเจนและรู้เรื่อง
2. คุณหมอให้การดูแลรักษาเด็ก ด้วยท่าทีที่เป็นมิตร อัธยาศัยที่ดี และ
อย่างเต็มใจ
3. คุณหมอให้เวลาผู้ป่วยและญาติอย่างเต็มที่ในการ รับฟังข้อซักถาม
ปัญหา และความกังวลใจ และตอบ ข้อซักถาม ช่วยแก้ไขปัญหาและ
คลายความกังวลใจ ให้ท่านและครอบครัว
4. ท่านมีความเชื่อมั่นต่อคุณหมอท่านนี้
5. โดยภาพรวม ท่านมีความพอใจแพทย์ท่านนี้ในการดูแลรักษา
ลูกหลานของท่าน
ความเห็นเพิ่มเติม
เหตุการณ์ประทับใจ
..........................................................................................................................................................................
เหตุการณ์ที่ทาให้เกิดความรู้สึกที่ไม่ดี
..........................................................................................................................................................................
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แบบสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของแพทย์ประจาบ้านต่อยอดอนุสาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ ประสาทวิทยา
โดย อาจารย์แพทย์
ชื่อแพทย์ประจาบ้านต่อยอด.....................................................
ปัญหาของผู้ป่วย....................................................................
วินิจฉัย..................................................................................
วันที่ประเมิน...........................................................................
การปฏิบัติงานของแพทย์

เหมาะสม

ไม่ได้ทา /
ควรปรับปรุง ไม่สามารถ
ประเมินได้

1. Opening: ทั กทาย/สร้างความคุ้นเคย, แนะนาตนเอง ท่าทีผ่อนคลาย,
ใส่ใจต่อผู้ป่วย/ญาติ, สอบถามความเข้าใจผู้ป่วย/ญาติ
2. Identification of problem: ถามถึงปั ญ หาต่างๆ, ติด ตามเรื่องราว,
ทาความเข้าใจปัญหา, จัดลาดับความสาคัญ
3. Goal setting: สรุปปัญหาและประเด็นที่สาคัญ, กาหนดเป้าหมายร่วมกัน
4. Problem solving: เสนอทางเลือกที่เหมาะสม ข้อดีข้อเสียในแต่ละ
ทางเลือก, การให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วม สรุปเป็นระยะ
5. Closing: เปิดโอกาสให้สอบถาม, การนัดหมายติดตาม
6. Counseling techniques:
- การส่งเสริมการสื่อสาร: (การฟัง, การสบตา, ท่าทาง, การใช้ภาษา
ทางกาย, การสื่อสารสองทาง, การใช้คาถามและคาพูดที่เหมาะสม
- การสร้างความสัมพันธ์: การมีส่วนร่วมในความรู้สึก, การสะท้อน
ความรู้สึก , การสะท้อนความคิด, การให้กาลังใจ, ยอมรับ,ท่าทีเป็น
กลาง / ไม่ตัดสินใจผิดถูก
ความเห็นเพิ่มเติม
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
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ภาคผนวกที่ 4
ระเบียบการทางานวิจัยของแพทย์ประจาบ้านต่อยอด อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา พ.ศ. 2562
โดย
คณะอนุกรรมการพิจารณางานวิจัยแพทย์ประจาบ้านต่อยอด อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยาราช
วิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
ข้อ 1. ระเบียบนี้ ชื่อว่า “ระเบียบการทางานวิจัยของแพทย์ประจาบ้าน อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ประสาท
วิทยา พ.ศ. 2562”
ข้อ 2. ให้ใช้ระเบียบนี้สาหรับผู้เริ่มรับการฝึกอบรม ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป ดังนั้นจึงมี
ผลให้ งานวิจัยของแพทย์ประจาบ้านที่ยื่นขอสอบเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป ต้องปฏิบัติตาม
ระเบียบนี้
ข้อ 3. ในระเบียบนี้
อฝส.กุมารฯ หมายถึง คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความชานาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา
อกก.พว. หมายถึง คณะอนุกรรมการพิจารณางานวิจัยของแพทย์ประจาบ้าน อนุสาขากุมารเวช
ศาสตร์ประสาทวิทยา ในคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมอนุสาขากุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา
วว. กุมารฯ หมายถึง วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุ
สาขากุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา ออกให้โดยแพทยสภา
อว. กุมารฯ หมายถึง หนังสืออนุมัติเพื่อแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขากุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา ออกให้โดยแพทยสภา แพทย์ประจาบ้านต่อยอด หมายถึง แพทย์ประจา
บ้านต่อยอดสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอดอนุสาขากุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา ที่แพทยสภา
รับรอง รวมทั้งแพทย์ที่ปฏิบัติงานทางกุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยาและมีสิทธิ์ยื่น ขอสอบเพื่อ วว. กุมารฯ
หรือ อว.กุมารฯ
งานวิจัย หมายถึง งานวิจัยของแพทย์ประจาบ้านต่อยอดที่ใช้ยื่นเพื่อประกอบสิทธิ์การขอสอบเพื่อ วว.
กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา
หัวหน้าสถาบัน หมายถึง ผู้อานวยการสถาบันที่แพทย์ประจาบ้านสังกัดอยู่ หรือหัวหน้าภาควิชากุมาร
เวชศาสตร์ ผู้อานวยการกองกุมารเวชกรรม หัวหน้าแผนกกุมารเวชศาสตร์หรือตาแหน่งอื่นใดที่หมายถึง
หัวหน้าหน่วยงานด้านกุมารเวชศาสตร์
ผู้แทนสถาบัน หมายถึง อนุกรรมการตัวแทนของสถาบันใน อกก.พว. ซึ่งในการประชุม อกก.พว. ได้
ตกลงให้อนุกรรมการผู้นั้นเป็นผู้แทนสถาบัน
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ปีการศึกษา หมายถึง ปีการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอด นับจากวันแรกที่เริ่มเข้าหลักสูตร
การฝึกอบรมไปจนครบ 1 ปี ซึ่งปัจจุบันนับจาก 1 กรกฎาคม ถึง 30 มิถุนายน ของปีถัดไป
ข้อ 4. แพทย์ประจาบ้านต่อยอดทุกคนต้องทางานวิจัยอย่างน้อยคนละ 1 เรื่อง ไม่อนุญาตให้แพทย์ประจา
บ้ านต่อ ยอดตั้งแต่ 2 คนขึ้ น ไปในสถาบั น เดีย วกั น ทางานวิจัย เรื่องเดี ยวกั น ในช่ วงเวลาเดีย วกั น ในกรณี
งานวิจัยนั้นเป็นโครงการระยะยาวแพทย์ประจาบ้านต่อยอดในรุ่นถัดไปที่ไม่ได้อยู่ซ้อนช่วงเวลาสามารถดาเนินการ
เรื่องนั้นต่อได้
ข้อ 5. แพทย์ป ระจาบ้ านต่อยอดผู้ท างานวิจัย ต้องลงทะเบีย นทางานวิจัยต่อหัวหน้าสถาบัน ที่ตนรับการ
ฝึก อบรม หลังจากนั้นเมื่ อแพทย์ป ระจาบ้ านต่อยอดเลือกเรื่องที่ จะทางานวิจัย และได้แนวทางการศึกษา
ค้นคว้าที่แน่นอนแล้ว ให้ปรึกษาขอความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาในด้านหัวข้อเรื่อง แนวทางการศึกษา
วิจัย และเลือกอาจารย์ผู้ควบคุม งานวิจัย รวมทั้งนาเสนอแผนการวิจัยต่อที่ประชุมอาจารย์ตามที่ส ถาบัน
ฝึกอบรมกาหนด และนาเสนอต่อ อกก.พว. เพื่อรับทราบและให้คาแนะนาเพิ่มเติม
ข้อ 6. แพทย์ประจาบ้านต่อยอดต้องดาเนินการจัดทาโครงร่างงานวิจัยภายใต้คาแนะนาของอาจารย์ผู้ ควบคุม
งานวิจัย และยื่น ขออนุ มั ติท าการวิจัย จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน (ethic committee หรือ
institutional review board) ของสภาบันนั้น หลังเข้ารับการฝึกอบรมในปีการศึกษาที่ 1 โดยต้องดาเนินการ
วิจัยภายใต้ข้อกาหนดด้านจริยธรรมการวิจัย (good clinical research practice, GCP) อย่างเคร่งครัด
ข้อ 7. เมื่อโครงร่างงานวิจัยได้รับอนุมั ติจากคณะกรรมการอนุมัติจริยธรรมการวิจัยในคนแล้ว ให้แพทย์
ประจาบ้านต่อยอดเริ่มดาเนินการวิจัยภายใต้การควบคุมของอาจารย์ผู้ควบคุมงานวิจัย
ข้อ 8. อาจารย์ผู้ควบคุมงานวิจัย เป็นอาจารย์ประจา (เต็มเวลา) ของภาควิชากุมารเวชศาสตร์ หรือสถาบันที่
แพทย์ประจาบ้านต่อยอดรับการฝึกอบรม และได้รับ วว. หรือ อว. อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา
หรือเทียบเท่า โดยสามารถควบคุมงานวิจัยของแพทย์ประจาบ้านต่อยอดจานวนไม่เกิน 2 คน ต่อชั้นปี หรือ
ไม่เกิน 3 คนในแต่ละช่วงเวลา
ข้อ 9. ในกรณีที่อาจารย์ควบคุมงานวิจัยไม่ได้สังกัดที่สถาบัน หรือภาควิชาที่แพทย์ประจาบ้านต่อยอดรับการ
ฝึกอบรม หัวหน้าสถาบันจะต้องมีจดหมายขออนุมัติผู้บังคับบัญชาของอาจารย์ผู้ควบคุมงานวิจัยท่านนั้น
พร้อมทั้งออกจดหมายเชิญไปยังผู้ควบคุมงานวิจัยท่านนั้นด้วย
ข้อ 10. คณะอนุกรรมการการประเมินงานวิจัย ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ที่ อกก.พว. รับรอง คือ ผู้
ควบคุมงาน วิจัย 1 ท่าน และผู้ประเมินงานวิจัยอีก 2 ท่าน โดยอย่างน้อย 1 ใน 2 ท่านนี้ ต้องอยู่นอกสถาบันที่
แพทย์ประจาบ้านต่อยอดนั้นฝึกอบรมอยู่
ข้อ 11. ผู้ประเมินงานวิจัย ต้องได้ วว. หรือ อว. อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ ประสาทวิทยาหรือเทียบเท่า มาแล้วอย่างน้อย 3 ปี
ข้อ 12. ประเภทงานวิจัยแบ่งออกเป็น
12.1 งานวิจัยพื้นฐานทางคลินกิ
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)
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ข้อ 13. แพทย์ประจาบ้านต่อยอดต้องแจ้ง
- ชื่อ นามสกุล ของแพทย์ประจาบ้านต่อยอดผู้ทางานวิจัย
- ชื่อเรื่องงานวิจัย ภาษาไทย
- ชื่อเรื่องงานวิจัยภาษาอังกฤษ
- ชื่อผู้ควบคุมงานวิจัย
ให้เลขานุการ อกก.พว. ทราบโดยผ่านทางผู้แทนสถาบัน หรือหัวหน้าสถาบัน ภายในวันที่ 31 มกราคม ของ
ปีการศึกษาที่แพทย์ประจาบ้านต่อยอดยื่นสมัคร วว.ฯ
หากมี การเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ ยวกั บชื่อเรื่องงานวิจัย ผู้ควบคุมงานวิจัย หรือผู้ประเมินงานวิจัย
หลังจากที่ได้รับการอนุมัติจาก อกก.พว. แล้ว แพทย์ประจาบ้านต่อยอดจะต้องยื่นคาร้องต่อหัวหน้าสถาบันที่
รับ การฝึ ก อบรม โดยได้ รับ ความเห็ น ชอบจากผู้ ค วบคุม งานวิจั ย เพื่ อ ขออนุ มั ติ ก ารเปลี่ ย นแปลง ส่ งให้
เลขานุการ อกก.พว. นาเข้าที่ประชุม อกก.พว. พิจารณาอนุมัติต่อไป ในกรณีงานวิจัยที่ไม่เป็นไปตามโครง
ร่างฯ เนื่องจากมีสาเหตุขัดข้องระหว่างการทาวิจัย ไม่จาเป็นต้องเปลี่ยนเรื่องใหม่ ให้อภิปรายปัญหาที่เกิด
และวิธีการแก้ไข ทั้งนี้โดยได้รับการอนุมัติจากหัวหน้าสถาบัน และผู้ควบคุมงานวิจัย
ข้อ 14. รายงานผลงานวิจัยเพื่อประกอบสอบวุฒิบัตร อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา สามารถจัดทา
เป็น 3 รูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
14.1 วิทยานิพนธ์ฉบับภาษาไทย
14.2 ต้นฉบั บ บทความภาษาอังกฤษ (manuscript for publication) ในรูป แบบเตรีย มส่งตีพิ มพ์ ใน
วารสารทางการแพทย์
14.3 บทความภาษาอังกฤษที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ที่มีผู้ทบทวน (peer-reviewed
journal) ซึ่งปรากฏในวารสารทางการแพทย์หรือใบตอบรับการตีพิมพ์
ข้อ 15. เมื่อแพทย์ประจาบ้านต่อยอดทางานวิจัยเสร็จสิ้นแล้ว ให้นาเสนอผลงานวิจัยของตนด้วยปากเปล่า
(oral presentation) ต่อที่ประชุม อฝส. อนุสาขาฯ และ อกก.พว. ก่อนยื่นสมัคร วว.ฯ
ข้อ 16. การส่งรายงานผลการวิจัยเพื่อประกอบการสอบวุฒิบัตร อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา ให้
จัดส่งก่อนการยื่นสมัคร วว.ฯ
ข้อ 17. งานวิจัยนี้เป็นสิทธิของสถาบันที่ฝึกอบรม แพทย์ประจาบ้านต่อยอดสามารถนาผลงานจากวิจัยนี้เป็น
ส่วนหนึ่งของการศึกษาในระดับสูงต่อไป ต่อเมื่อได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ควบคุมงานวิจัย
และหัวหน้าสถาบันแล้วเท่านั้น
ประกาศ ณ วันที่ มิถุนายน 2562

(ศ.นพ อนันต์นิตย์ วิสุทธิพันธุ์)
ประธาน คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ ประสาทวิทยา
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แบบประเมินผลงานวิจัยแพทย์ประจาบ้านต่อยอดอนุสาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา
ชื่องานวิจัย
ชื่อแพทย์ประจาบ้านต่อยอด
ดีเยี่ยม
5

หัวข้อในการประเมิน ( % น้าหนัก)

ดี
4

พอใช้ ควรปรับปรุง ไม่ผ่าน
คะแนน
2
3
1

1.
Title (5 %)
กระชับ น่าสนใจสอดคล้องกับงานวิจัย
2.
Background and Objectives (5 %)
เหตุผลและที่มาของงานวิจัยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
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 %)
จานวน subject ที่เหมาะสม; ผลงานวิจัยทีส่ อดคล้องกับ
วัตถุประสงค์; ข้อมูลสาคัญอื่นที่เกี่ยวข้อง
5.
Conclusion (10 %)
สิ่งสาคัญที่ได้จากงานวิจัย และข้อเสนอแนะจากสิ่งที่
พบในงานวิจัยนี้ ประโยคกระชับและเหมาะสม
6.
Novelty (5 %)
ความแปลกใหม่ การประดิษฐ์ขึ้นใหม่
7.
Presentation (15 %)
ภาษา รูปแบบการนาเสนอ ถูกต้อง เข้าใจง่าย
คะแนนรวม
เกณฑ์ผ่าน 70 %

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ............................................................. อาจารย์ผู้ตรวจ
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ภาคผนวกที่ 5
การประเมินผลโดยการใช้แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
การประเมินผลโดยการใช้แฟ้มสะสมผลงาน เป็นรูปแบบหนึ่งของการประเมินสมจริง (authentic
assessment) ที่วัดการเรียนรู้ขั้นสูงสุดตาม Miller’s pyramid of competence คือ การประเมินการปฏิบัติงาน
จริง ๆไม่ใช่การประเมินด้วยการสอบใด ๆ แพทย์ประจาบ้านต่อยอดทาการบันทึกแฟ้มสะสมผลงานที่ปฏิบัติ
รวบรวมหลั ก ฐานที่ แสดงถึ ง ความก้ า วหน้ าของการฝึ ก อบรม ทั้ ง ด้ านความรู้ ทั ก ษะและเจตคติ ตาม
สมรรถนะที่ ก าหนดประเมิ น และการสะท้ อ นตนเอง (self-reflection) เป็ น ระยะอย่ างต่ อเนื่ อ งสม่าเสมอ
ภายใต้การกากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา และ นาเสนอแฟ้มสะสมงานนี้ต่อคณะกรรมการฝึกอบรมของ
สถาบันปีละ 2 ครั้ง เพื่อรับการประเมินและฟังข้อเสนอแนะ ร่วมกับการวางแผนเพื่อพัฒนาการกาหนดแนว
ทางการประเมินสมรรถนะหลัก (core competency) โดยใช้ Portfolio มีดังนี้ อนุกรรมการฝึกอบรมฯ (อฝส.)
กาหนดให้สถาบันฝึกอบรมใช้ Portfolio เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการ เรียนรู้ที่พึงประสงค์ในเรื่อง
พฤติ นิ สั ย เจตคติ คุ ณ ธรรมจริย ธรรมแห่ งวิชาชีพ การติ ด ต่อ สื่ อสารและการสร้าง สั ม พั น ธภาพ ระบบ
สุขภาพ/การสร้างเสริมสุขภาพ การพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง และ ภาวะผู้นา ทั้งนี้
จะต้องให้อาจารย์ของสถาบันประเมิน ให้ข้อมูลป้อนกลับแก่แพทย์ประจาบ้านเพื่อการพัฒนาแล เซ็นชื่อ
กากับในใบประเมินและเก็บเป็นหลักฐานใน Portfolio
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ภาคผนวกที่ 6
กิจกรรมทางวิชาชีพที่แพทย์ประจาบ้านสามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเองโดยไม่การกากับดูแล
(Entrustable Professional Activities; EPA)
เมื่อสาเร็จการฝึกอบรม แพทย์ประจาบ้านต่อยอดอนุสาขากุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยามีความรู้
ความสามารถในเรื่องต่อไปนี้
EPA 1 ดูแลรักษาโรคหรือภาวะผิดปกติฉุกเฉิน หรือเฉียบพลันที่พบบ่อยในเด็ก
EPA 2 ดูแลรักษาโรคหรือภาวะผิดปกติที่พบบ่อย
EPA 3 ดูแลรักษาโรคหรือความผิดปกติทางระบบประสาทในเด็ก ร่วมกับแพทย์สาขาอื่น
EPA 4 แสดงทักษะการแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่สาคัญในกุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา
สมรรถนะหลักทางวิชาชีพ (Competency) ที่เกี่ยวข้องแต่ละ EPA
Competency
1.พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรมและ
จริยธรรมแห่งวิชาชีพ
2.การติดต่อสื่อสารและการสร้าง
สัมพันธภาพ
3.ความรู้ทางกุมารเวชศาสตร์ประสาท
วิทยาและศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4.การบริบาลผู้ป่วย
5. ระบบสุขภาพและการเสริมสร้างสุขภาพ
6. การพัฒนาความรู้ความสามารถทาง
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
7. ภาวะผู้นา

EPA 1
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EPA 2
++

EPA 3
+++

EPA 4
+

+++

+++

+++

++

+++

+++

+++

+++

+++
+
++

+++
+++
++

++
+
++

++
+
+++

+++

++

++
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ระดับความสามารถ(Milestone) ตาม EPA ของแพทย์ประจาบ้านต่อยอดในแต่ละระดับชั้นปี
EPA
EPA 1 ดูแลรักษาโรคหรือภาวะผิดปกติฉุกเฉิน หรือ
เฉียบพลันที่พบบ่อยในเด็ก
EPA 2 ดูแลรักษาโรคหรือภาวะผิดปกติที่พบบ่อย
EPA 3 ดูแลรักษาโรคหรือความผิดปกติทางระบบ
ประสาทในเด็ก ร่วมกับแพทย์สาขาอื่น
EPA 4 แสดงทักษะการแปลผลการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการที่สาคัญในกุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา

Milestone
Level 1 (F1)
L1-3

Level 2 (F2)
L 4-5

L1-3
L1-3

L 4-5
L 4-5

L1-3

L 4-5

L1 = สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด
L2 = สามารถปฏิบัติงานได้เองภายใต้การชี้แนะของอาจารย์
L3 = สามารถปฏิบัติงานได้เองโดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ
L4 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง
L5 = สามารถปฏิบัติงานได้และสอนผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า
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ภาคผนวกที่ 7
เกณฑ์การสาเร็จการฝึกอบรมและได้รับวุฒิบัตรฯ อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา
สถาบันฝึกอบรมจะต้องจัดให้มีการประเมินผู้เข้ารับการฝึกอบรม ดังนี้
1. การประเมินระหว่างการฝึกอบรม
สถาบันฝึกอบรมจะต้องจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้เข้ ารับการฝึกอบรมเมื่อสิ้นสุด
การฝึกอบรมในแต่ละปี (ต้องระบุรูปแบบไปเลย หรือให้แต่ละสถาบันกาหนดเอง และผลการประเมินระบุ
แค่ ผ่านกับไม่ผ่าน หรือควรเพิ่ม ผ่านโดยต้องปรับปรุงตามคาแนะนา) เพื่อให้ข้อมูลกับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ประกอบการพัฒนาและเพื่อเลื่อนชั้นเป็นแพทย์ประจาบ้านต่อยอดเพื่อวุฒิบัตรฯ อนุสาขากุมารเวชศาสตร์
ประสาทวิทยาในปีที่สูงขึ้น
2. การประเมินเพื่อวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขากุมารเวช
ศาสตร์ประสาทวิทยา
2.1 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ มีดังต่อไปนี้
2.1.1 เป็นผู้ที่ได้ผ่านการฝึกอบรมครบตามหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอด
เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขากุมารเวชศาสตร์
ประสาทวิทยา
2.1.2 มี ผ ลงานวิ จั ย ด้ า นกุ ม ารเวชศาสตร์ ป ระสาทวิ ท ยา 1 เรื่ อ ง ตามข้ อ ก าหนดที่ อ นุ
สาขาวิชาฯรับรอง
2.1.3 สถาบันฝึกอบรมเห็นสมควรให้เข้ารับการประเมิน โดยมีหนังสือรับรองจากหัวหน้า
สถาบั นฝึก อบรม และผู้เข้ า รับ การประเมิน ส่งผลงานวิจัยในวันสมัครเข้ารับ การประเมิน ส่งใน
รูปแบบ ตามภาคผนวก 4
2.1.4 วิธีการประเมิน ประกอบด้วยการสอบข้อเขียน และการสอบปากเปล่า
2.1.5 เกณฑ์ การตัดสิน คณะอนุก รรมการฝึก อบรมและสอบฯ อนุสาขากุมารเวชศาสตร์
ประสาทวิทยากาหนดเกณฑ์การตัดสินผ่านซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับของแพทยสภา
2.1.6 การประเมินเพื่อหนังสืออนุมัติฯ อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา
3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบเพื่อหนังสืออนุมัติฯ
3.1 ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อหนังสืออนุมัติฯ ที่ผ่านการปฏิบัติงานในประเทศไทย จะต้องมีคุณสมบัติ
ต่อไปนี้ครบทุกข้อ พร้อมหลักฐานประกอบ
3.1.1 เป็นผู้ที่ได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์ของแพทยสภา
3.1.2 ได้ทางานเกี่ยวกับกุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา ในโรงพยาบาลที่มีการแยกหน่วย
ประสาทวิทยาที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าเกณฑ์ขั้นต่าในการขอเปิดเป็นสถาบันฝึกอบรม เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี
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3.2 ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อหนังสืออนุมัติฯ ที่ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมอนุสาขากุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยาจากต่างประเทศ ต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้ครบทุกข้อ
พร้อมหลักฐานประกอบ
3.2.1 วุฒิบัตรฯ ที่ได้รับจากต่างประเทศต้องผ่านการรับรองจากแพทยสภา
3.2. 2 เป็นผู้ที่ได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์ของแพทยสภา
3.3 ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อหนังสืออนุมัติฯที่ได้รับประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความชานาญในอนุ
สาขากุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยาจากต่างประเทศที่มีการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 2 ปี และในช่วงระยะเวลา
2 ปีนี้ต้องได้รับการฝึกอบรม Clinical Pediatric Neurology เป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี และต้องเป็นหลักสูตรที่มี
การสอบประเมินเมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม พร้อมหลักฐานประกอบ
3.3.1 ประกาศนียบัตรหรือจดหมายรับรองการฝึกอบรมจากสถาบันที่รับการฝึกอบรม
3.3.2 เป็นผู้ที่ได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์ของแพทยสภา
4. วิธีการประเมิน
4.1 ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 3.1 ประเมินด้วยการข้อเขียน และการสอบปากเปล่า
4.2 ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 3.2 และ 3.3 ประเมินด้วยการสอบปากเปล่า
4.3 เกณฑ์การตัดสิน คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา
กาหนดเกณฑ์การตัดสินผ่านการประเมิน โดยผู้รับการประเมินที่มีคุณสมบัติตามข้อ 3.1 ต้องผ่านเกณฑ์การ
ประเมินทั้งการข้อเขียนและการสอบปากเปล่า และผู้รับการประเมินที่มีคุณสมบัติตามข้อ 3.2 และ 3.3 ต้อง
ผ่านเกณฑ์การประเมินการสอบปากเปล่า

31

ภาคผนวกที่ 8
เกณฑ์คุณสมบัติของสถาบันที่จะรับผู้เข้าฝึกอบรมอนุสาขากุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา
เกณฑ์สถาบันฝึกอบรม
สถาบันฝึกอบรม หมายถึง คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ สถาบันทางการแพทย์ หรือ
โรงพยาบาลที่จัดการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอด
อนึ่งราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยที่แพทยสภามอบหมายให้ดูแลการฝึกอบรมแพทย์
ประจาบ้านต่อยอดเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขากุมารเวช
ศาสตร์ป ระสาทวิท ยา เมื่ อจะพิ จารณาอนุ มั ติใ ห้ ค ณะแพทยศาสตร์ วิ ท ยาลัย แพทยศาสตร์ สถาบั น ทาง
การแพทย์ หรือโรงพยาบาลใดเปิดเป็นสถาบันฝึกอบรมได้ คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ สถาบัน
ทางการแพทย์ หรือโรงพยาบาลนั้นจะต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ทั่วไปและเกณฑ์เฉพาะ และจะต้องระบุ
สถานภาพของสถาบันฝึกอบรมนั้นประสาทวิทยา
1. เกณฑ์ทั่วไปสาหรับสถาบันฝึกอบรม
1.1 คุณสมบัติทั่วไป
1.1.1 ได้รับการรับรองคุณภาพ หรือกาลังดาเนินการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพ
1.1.2 มีบ รรยากาศทางวิชาการในลักษณะสังคมนักวิชาการ เพื่อเสริมสร้างคุณสมบัติในการใฝ่รู้
ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
1.1.3 มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีสถานที่ เครื่องมืออุปกรณ์ และจานวนผู้ป่ วยทั้งประเภทผู้ป่วย
ในและผู้ป่วยนอกพอเหมาะแก่การฝึกอบรม และผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีส่วนดาเนินการดูแลรักษาและ
ให้บริการกับผู้ป่วยโดยตรง
1.1.4 มี ห น่ วยงานเที ย บเท่ าภาควิช าในคณะแพทยศาสตร์ วิท ยาลัย แพทยศาสตร์ หรือ แผนกใน
โรงพยาบาล เป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการ โดยผู้บริ หารของคณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ หรือ
โรงพยาบาลที่รับผิดชอบดาเนินการต้องไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวที่อาจขัดขวางการบริหารงาน และการ
พัฒนางานการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอด
1.1.5 มี ป ณิ ธ านและพั น ธกิ จระบุ ไ ว้ชั ดเจนว่า มุ่ งผลิตแพทย์ ประจาบ้ านต่อยอดที่ มีความรู้ความ
สามารถและคุณสมบัติสอดคล้องกับหลักสูตรฯ และมีความสามารถในการเป็นนักวิชาการและที่จะศึกษา
ต่อเนื่องได้ และมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่สอดคล้องกับพันธกิจ
1.1.6 มีระบบบริหารงานที่ชัดเจนเพื่อสนับสนุนการจัดการฝึกอบรมให้บรรลุตามปณิธาน ได้แก่
การบริ ห ารงานทั่ ว ไป การบริ ห ารการศึ ก ษา เป็ น ต้ น ระบบงานดั ง กล่ า วให้ ท าเป็ น ระเบี ย บของคณะ
แพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ สถาบันทางการแพทย์ หรือโรงพยาบาล และประกาศให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทราบทั่วกัน
1.1.7 มีแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิจานวนเพียงพอรับผิดชอบในสาขาที่ฝึกอบรมและสาขาที่เกี่ยวข้อง และมี
ความมุ่งมั่น ความเต็มใจในการเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรฝึกอบรม

32

1.1.8 ในระยะเริ่ม แรก (ประมาณ 5 ปี ) คณะแพทยศาสตร์ วิท ยาลั ย แพทยศาสตร์ สถาบั น ทาง
การแพทย์หรือโรงพยาบาลที่ขอเปิดดาเนินการฝึกอบรม อาจพิจารณาทาความตกลงกับคณะแพทยศาสตร์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ หรือโรงพยาบาลที่มีประสบการณ์ดาเนินการเปิดหลักสูตรฝึกอบรมมาแล้วไม่ต่ากว่า
10 ปี ให้ช่วยทาหน้าที่เป็นที่ปรึกษาและช่วยเหลือ หรือเป็นสถาบันสมทบ หรือสถาบันร่วมในการดาเนินการ
ฝึกอบรม
1.1.9 ก่อนเปิดดาเนินการฝึกอบรม คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ สถาบันทางการ แพทย์
หรือโรงพยาบาล จะต้องดาเนินการให้แพทยสภารับรองหลักสูตรของสถาบันฝึก อบรม เพื่อให้ผู้สาเร็จการ
ฝึกอบรมมีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ และจะต้องมีความพร้อมในการจัดการฝึกอบรมและทรัพยากรต่างๆ
โดยเฉพาะอาจารย์ สื่อการศึกษาและอุปกรณ์การฝึกอบรม ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กาหนด ทั้งนี้จะต้องมีแผน
ดาเนินงานระยะ 5 ปีที่มีความชัดเจนและเป็นไปได้ โดยแผนปฏิบัติการจะต้องแสดงให้เห็นว่า มีความพร้อม
ดังกล่าวก่อนเริ่มการฝึกอบรมแต่ละชั้นปี อย่างน้อย 1 ปีการศึกษา
1.1.10 ในกรณีที่สถาบันฝึกอบรมเป็นสถาบันภาคเอกชน นอกจากจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อ (1.1.1)
ถึง (1.1.9) แล้ว จะต้องไม่ แสวงหากาไรจากการฝึกอบรม โดยให้จัดตั้งมูล นิธิหรือกองทุนที่มีทุนส ารอง
เพียงพอในการดาเนินการระยะยาว และให้มีผู้แทนราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยซึ่งรับผิดชอบ
ดูแลการฝึกอบรมเป็นกรรมการของมูลนิธิหรือกองทุนโดยตาแหน่ง
1.2 หน่วยงานกลางพื้นฐาน สถาบันฝึกอบรมนั้นจะต้องมีหน่วยงานกลางให้บริการ ดังต่อไปนี้
1.2.1 ห้องปฏิบั ติก ารสาหรับการชันสูตร สถาบันฝึกอบรมจะต้องมีก ารให้บริการตรวจทางห้อง
ปฏิบัติการ หรือติดต่อขอรับบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการให้ครอบคลุมการชันสูตรประเภทพื้นฐานและ
ประเภทจาเพาะที่จาเป็นสาหรับการฝึกอบรม ซึ่งห้องปฏิบัติการต้องมีพยาธิแพทย์หรือแพทย์หรือบุคลากร
อื่นที่มีความรู้ความชานาญเป็นผู้ควบคุม
- ห้องปฏิบัติการด้านพยาธิวิทยากายวิภาค สามารถที่จะทาการตรวจศพ ตรวจชิ้นเนื้อและสิ่งส่งตรวจทาง
เซลล์วิทยาที่ได้จากการผ่าตัดหรือการทาหัตถการ สามารถเตรียมสไลด์ชิ้นเนื้ อเยื่อและสิ่งส่งตรวจเพื่อตรวจ
ด้วยกล้องจุลทรรศน์ได้เอง พยาธิแพทย์ต้องมีเวลา มีความสามารถและเต็มใจให้คาปรึกษาหารือ หรือสอน
แพทย์ประจาบ้านและแพทย์ประจาบ้านต่อยอดทุกสาขาได้
อัตราการตรวจศพซึ่งเปรียบเสมือนดัชนีชี้บ่งความสนใจทางวิชาการและความใส่ใจในการค้นหาสาเหตุ การ
ดาเนินโรค และการประเมินผลการรักษาของแพทย์ในโรงพยาบาลนั้นจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ
จานวนผู้ป่วยที่ถึงแก่กรรม (ไม่รวมการตรวจศพทาง ด้านนิติเวชศาสตร์) การตรวจศพ การตรวจชิ้นเนื้อ และ
การตรวจทางเซลล์วิทยาต้องกระทาโดยครบถ้วนจนสามารถให้การวินิจฉัยขั้นสุดท้าย และต้องมีรายงานการ
ตรวจเก็บไว้เป็นหลักฐานทุกราย
ในกรณีที่อัตราการตรวจศพของสถาบันฝึกอบรมไม่ถึงเกณฑ์ที่กาหนด สถาบันจะต้องแสดงหลักฐานที่บ่งชี้
ถึงความสนใจทางวิชาการและความใส่ใจในการค้นหาสาเหตุการดาเนินโรค และการประเมินผลการรักษา
ของแพทย์ในโรงพยาบาลด้วยการตรวจทางพยาธิวิทยาหรือการตรวจอื่นๆ
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- ห้องปฏิบัติการด้านพยาธิวิทยาคลินิกหรือเวชศาสตร์ชันสูตร สามารถให้บริการตรวจด้านโลหิตวิทยา เคมี
คลินิก จุลทรรศนศาสตร์ จุลชีววิทยา วิทยาภูมิคุ้มกัน ได้เป็นประจา รวมทั้งจะต้องมีการให้บริการทางด้าน
ธนาคารเลือดที่จาเป็นสาหรับการฝึก อบรม
1.2.2 หน่วยรังสีวิทยา สถาบันฝึกอบรมจะต้องมีรังสีแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งสามารถตรวจทางรังสีที่
จาเป็นสาหรับการฝึกอบรมได้
1.2.3 ห้องสมุดทางแพทย์ สถาบันฝึกอบรมจะต้องมีห้องสมุดซึ่งมีตารามาตรฐานทางการแพทย์
วารสารการแพทย์ที่ใช้บ่อย และหนังสือดรรชนีสาหรับช่ว ยค้นรายงานที่ตีพิมพ์ในวารสารสาหรับให้แพทย์
ประจาบ้านและแพทย์ประจาบ้านต่อยอดใช้ได้สะดวก
1.2.4 หน่วยเวชระเบียนและสถิติ สถาบันฝึกอบรมจะต้องจัดให้ผู้ป่วยทุกคนมีแฟ้มประจาตัว ซึ่ง
บันทึกประวัติ ผลการตรวจร่างกาย การสั่งการรักษาที่เป็นมาตรฐาน และมีระบบการจัด เก็บ ค้ นหา และการ
ประมวลสถิติที่มีประสิทธิภาพ
1.3 หน่วยงานทางด้านคลินิก ที่ เกี่ ยวกับ การดูแลรักษาผู้ป่วยสาขาที่ฝึกอบรม สถาบันฝึก อบรมจะ ต้องมี
หน่วยงานทางคลินิกที่สาคัญ ได้แก่ อายุรศาสตร์ ศัลยศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์ สูติศาสตร์นรีเวชวิทยา เพื่อให้
การดูแลรักษาผู้ป่วยในสาขาที่ฝึกอบรมหากจาเป็น
1.4 กิ จ กรรมวิ ช าการ สถาบั น ฝึ ก อบรมจะต้ อ งจั ด ให้ มี กิ จ กรรมวิ ช าการสม่ าเสมอ ทั้ งในหน่ ว ยงานที่
รับผิดชอบสาขาที่ฝึกอบรม เช่น กิจกรรม journal club เป็นต้น หรือกิจกรรมวิชาการระหว่างหน่วยงานหรือ
ระดั บ โรงพ ยาบ าล เช่ น tissue conference, tumor conference, morbidity-mortality conference, clinicopathological conference เป็นต้น
นอกจากนี้ สถาบันฝึกอบรมจะต้องจัดหรืออนุญาตให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเรียนวิทยาศาสตร์การ
แพทย์พื้นฐานประยุกต์ หรือวิทยาศาสตร์คลินิกสัมพันธ์ และควรสนับสนุนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมร่วม
ประชุมวิชาการนอกสถาบันฝึกอบรมตามโอกาสสมควร
2.
เกณฑ์เฉพาะสาหรับสถาบันฝึกอบรม
สถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอดเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา จะต้องได้รับการรับรองจากราชวิทยาลัยกุมาร
แพทย์แห่งประเทศไทย โดยมีสถานที่ เครื่องมืออุปกรณ์ จานวนผู้ป่วยและการบริการ ผู้ดาเนินการฝึก อบรม
เป็นไปตามเกณฑ์ที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยากาหนด
โดยความเห็นชอบของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย และแพทยสภา ดังนี้
2.1 เป็นสถาบันที่มีการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านเพื่อวุฒิบัตรฯ สาขากุมารเวชศาสตร์อยู่แล้ว และควรจะมี
แพทย์ที่ได้รับวุฒิบัตรฯ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น กุมารแพทย์ วิสัญญีแพทย์ รังสีแพทย์ พยาธิแพทย์ เป็น
ต้น เพื่อจะให้คาปรึกษาแนะนาได้
2.2 มีจานวนและคุณวุฒิของแพทย์ผู้ให้การฝึกอบรมตามข้อกาหนดในหลักสูตร
2.3 มีงานบริการที่มีคุณภาพและจานวนเพียงพอสาหรับการฝึกอบรม
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2.3.1 มีคลินิกผู้ป่วยนอกที่หน่วยผู้ป่วยนอกเด็กที่ดูแลตรวจรักษาปัญหาทางประสาทวิทยาอย่างน้อย
สัปดาห์ละ 1 วัน
2.3.2 มีผู้ป่วยนอกที่มีปัญหาประสาทวิทยา มารับการตรวจไม่น้อยกว่า 500 ครั้งต่อปี
2.3.3 มีผู้ป่วยในที่รับปรึกษาประสาทวิทยา ไม่น้อยกว่า 100 ครั้งต่อปี
2.3.4 มีผู้ป่วยในที่รับการตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองไม่น้อยกว่า 150 ครั้งต่อปีในการรับแพทย์ประจา
บ้านต่อยอดคนแรก สาหรับคนต่อ ๆ ไปให้เป็นไปตามเกณฑ์ปริมาณงานบริการตามตารางที่ 2 ข้อ 7.2
2.3.5 มีผู้ป่วยในที่รับการตรวจคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ (EMG) หรือการนาไฟฟ้าเส้นประสาท (NCS)
ไม่น้อยกว่า 10 ครั้งต่อปีในการรับ แพทย์ประจาบ้านต่อยอดคนแรก ส าหรับคนต่อ ๆ ไปให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ปริมาณงานบริการ
2.4 กิจกรรมวิชาการ
2.4.1 Morning report 1 ครั้งต่อสัปดาห์
2.4.2 การทบทวนการตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง 1 ครั้งต่อสัปดาห์
2.4.3 กิจกรรมTopic review หรือ Case discussion หรือ Journal club 1 ครั้งต่อสัปดาห์
มีการจัดหรืออนุญาตให้ผู้เข้ ารับ การฝึกอบรมเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานประยุกต์ หรือ
วิทยาศาสตร์คลินิกสัมพันธ์ และสนับสนุนให้ผู้เ ข้ารับการฝึกอบรมร่วมประชุมวิชาการนอกสถาบันตาม
โอกาสอันสมควรสถาบั น ฝึก อบรมใดขาดหน่ วยงานหรือคุณ สมบัติบ างข้อ อาจจัดการฝึก อบรมโดยใช้
สถาบันฝึกอบรมอื่นเป็นสถาบันสมทบ หรือสถาบันร่วมฝึกอบรม โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบฯ อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา
3.
สถานภาพของสถาบันฝึกอบรม
สถาบันฝึกอบรมมีสถานภาพหลายอย่าง ตามบทบาทหน้าที่ในการฝึกอบรม ดังนี้
3.1 สถาบันฝึกอบรมหลัก ได้แก่สถาบันฝึกอบรมที่ดาเนินการจัดทาหลักสูตรการฝึกอบรมแพทยประจาบ้าน
ต่อยอด และได้รับอนุมัติจากแพทยสภาให้เปิดเป็นสถาบันฝึกอบรม โดยจัดให้ผู้เ ข้ารับการฝึกอบรมได้รับ
ประสบการณ์จากสถาบันฝึกอบรมตลอดหลักสูตร หรือเป็นเวลาไม่ต่ากว่าระยะเวลา 2 ใน 3 ของหลักสูตร
3.2 สถาบันฝึกอบรมสมทบ ได้แก่ สถาบันฝึกอบรมที่ได้รับอนุมัติจากแพทยสภาให้เป็นสถาบันฝึก อบรม
สมทบกับสถาบันหลัก เพื่อจัดการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอดในส่วนที่สถาบันหลักไม่สามารถจัด
ประสบการณ์ได้ โดยกิจกรรมดังกล่าวเมื่อรวมกันแล้วต้องมีระยะเวลารวมกันไม่ต่ากว่า 3 เดือน และไม่เกิน
1 ใน 3 ของระยะเวลาของหลักสูตร
ตัวอย่าง คณะแพทยศาสตร์ ................. จัดทาหลักสูตรการฝึกอบรมฯ อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ประสาท
วิท ยา และขออนุ มั ติ เปิ ด เป็ น สถาบั น ฝึ ก อบรม รวมทั้ งขอให้ ค ณะแพทยศาสตร์ .............. เป็ น สถาบั น
ฝึกอบรมสมทบ จัดกิจกรรม .......... ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นเวลา 6 เดือน เป็นต้น
3.3 สถาบั น ร่ว มฝึ ก อบรม ได้ แ ก่ สถาบั น ฝึ ก อบรมตั้ งแต่ 2 แห่ งขึ้ น ไปที่ ด าเนิ น การจัด ท าหลั ก สู ต รการ
ฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอด และได้รับอนุมัติจากแพทยสภาให้เปิดเป็นสถาบันฝึกอบรมร่วมกัน โดย
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จัดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับประสบการณ์จากทุกสถาบัน โดยแต่ละแห่งมีเวลาไม่ต่ากว่า 1 ใน 3 ของ
ระยะเวลาของหลักสูตร
ตัวอย่าง คณะแพทยศาสตร์ .............. ร่วมกับ โรงพยาบาล .............. จัดทาหลักสูตรการฝึกอบรมฯ อนุสาขา
กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา และขออนุมัติเปิดเป็นสถาบันร่วมฝึกอบรม โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับ
ประสบการณ์จากคณะแพทยศาสตร์ ............ เป็นเวลา 16 เดือน และจากโรงพยาบาล ............. เป็นเวลา 8
เดือน เป็นต้น
3.4 สถาบันฝึกอบรมกิจกรรมเลือก ได้แก่ สถาบันฝึกอบรมที่ได้รับความเห็นชอบจากราชวิทยาลัยกุมาร
แพทย์แห่งประเทศไทย โดยการพิ จารณาของคณะอนุก รรมการฝึก อบรมและสอบฯ อนุส าขากุ มารเวช
ศาสตร์ประสาทวิทยา ให้เป็นสถาบันฝึกอบรมที่จัดประสบการณ์เพิ่มเติมให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่สนใจ
ได้ในลักษณะของกิจกรรมเลือก (elective) โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน
หลักสูตรฯ อาจจัดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับประสบการณ์เพิ่มเติมจากสถาบันฝึกอบรมกิจกรรมเลือกได้
โดยจะต้องมีระยะเวลารวมกันตลอดหลักสูตรไม่เกินระยะเวลาที่ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยกาหนด
4.
การขออนุมัติเป็นสถาบันฝึกอบรม
คณะแพทยศาสตร์/วิท ยาลัยแพทยศาสตร์/โรงพยาบาลใดที่มีความประสงค์ จะเปิดเป็นสถาบั น
ฝึกอบรมในอนุสาขากุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา ถ้าเป็นการจัดการฝึกอบรมที่มีหรือไม่มีสถาบันฝึกอบรม
สมทบ ให้สถาบันฝึก อบรมหลักเป็นผู้ดาเนินการจัดทาข้อมูล หากเป็นการจัดการฝึกอบรมในลักษณะที่มี
สถาบั น ร่ วมฝึ ก อบรมให้ ทุ ก สถาบั น ฝึ ก อบรมร่ว มรับ ผิ ด ชอบเป็ น ผู้ ด าเนิ น การจัด ท าข้ อ มู ล ตามเกณฑ์
หลักสูตรการฝึกอบรมที่ได้รับอนุมัตินั้น เสนอแพทยสภา เพื่อส่งให้ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศ
ไทยประสานงานกั บ คณะอนุกรรมการฝึ ก อบรมและสอบฯ ตรวจรับรองการเปิดสถาบันฝึก อบรม และ
กาหนดศักยภาพของสถาบันฝึกอบรมหลักและสถาบันสมทบ (ถ้ามี) หรือสถาบันร่วมฝึกอบรม ตามเกณฑ์
หลักสูตรและจานวนความต้องการของแพทย์เฉพาะทางสาขานั้น แล้วให้นาเสนอราชวิทยาลัยกุมารแพทย์
แห่งประเทศไทยพิจารณาเสนอให้แพทยสภาอนุมัติต่อไป
5.
การติดตามกากับดูแลสถาบันฝึกอบรม
ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยจะติดตามกากับดูแลสถาบันฝึกอบรมหลัก สถาบันฝึกอบรมสมทบ
สถาบันร่วมฝึกอบรมที่ได้รับอนุมัติให้เปิดการฝึกอบรมเป็นระยะๆ โดยการมอบหมายให้คณะอนุกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบฯ เป็นผู้ดาเนินการตามแนวทางที่แพทยสภากาหนด และเสนอรายงานผ่านราชวิทยาลัย
กุมารแพทย์แห่งประเทศไทยเพื่อเสนอให้แพทยสภารับทราบเป็นระยะๆ
หากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ พบว่าสถาบันฝึกอบรมหลักหรือสถาบันร่วมฝึกอบรมใดไม่มีผู้
สมัครเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรใดติดต่อกันเกิน 5 ปี ให้ “พัก” การประกาศรับสมัครแพทย์ประจาบ้าน
ต่ อ ยอดส าหรับ หลั ก สู ต รนั้ น ของสถาบั น ฝึ ก อบรมหลั ก หรื อ สถาบั น ร่ว มฝึ ก อบรมนั้ น ไว้ ก่ อ น จนกว่ า
คณะกรรมการฝึก อบรมและสอบฯ จะได้ประเมินสถาบันฝึกอบรมนั้นว่ายังมีความพร้อมในการฝึกอบรม
ตามเกณฑ์ที่กาหนด
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หากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ พบว่าสถาบัน ฝึกอบรมหลักหรือสถาบันร่วมฝึกอบรมใดไม่มีผู้
สมั ครเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรใดติดต่อกั นเกิน 10 ปี ให้ “ยกเลิก ” การเป็นสถาบันฝึก อบรมของ
สถาบันฝึก อบรมหลักหรือของสถาบันร่วมฝึกอบรมกลุ่มนั้น และให้ทาเรื่องแจ้งราชวิทยาลัยกุมารแพทย์
แห่ ง ประเทศไทยเสนอแพทยสภาเพื่ อ อนุ มั ติ หากสถาบั น ฝึ ก อบรมมี ค วามประสงค์ จะขอเป็ น สถาบั น
ฝึกอบรมอีก ให้ดาเนินการตามข้อ 4
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ภาคผนวกที่ 9
รายนามคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขา
กุมารเวชศาสตร์โรคประสาทวิทยา พ.ศ.2560-2562
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

นายแพทย์พงษ์ศักดิ์
แพทย์หญิงสุรางค์
แพทย์หญิงสุวรรณี
แพทย์หญิงกัลยาณ์
แพทย์หญิงอารยา
นายแพทย์ศุภชัย
นายแพทย์วิโรจน์
นายแพทย์อนันต์นิตย์
นายแพทย์ชาครินทร์
นายแพทย์สุรชัย
นายแพทย์ทายาท
นายแพทย์ณรงค์
นายแพทย์สมจิต
แพทย์หญิงกมรวรรณ
นายแพทย์กฤษณชัย
นายแพทย์สรวิศ
นายแพทย์ชัยยศ
นายแพทย์ธนินทร์
แพทย์หญิงสุดาทิพย์
แพทย์หญิงฐิติพร
แพทย์หญิงอัจย์ฉรี
แพทย์หญิงชิดชนก
แพทย์หญิงภิรดี
แพทย์หญิงลัลลิยา
นายแพทย์กุลเสฏฐ
แพทย์หญิงอรณี
แพทย์หญิงมณฑิดา
แพทย์หญิงอาภาศรี

วิสุทธิพันธ์
เจียมจรรยา
พันเจริญ
ธีระวิบูลย์
จารุวนิช
เจนจินดามัย
พงษ์พันธ์เลิศ
วิสุทธิพันธ์
ณ บางช้าง
ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
ดีสุดจิต
เอื้อวิชญาแพทย์
ศรีอุดมขจร
กตัญญูวงศ์
ชมโท
วีรวรรณ
คงคติธรรม
เวชชาภินันท์
ผาติชีพ
ฟางสะอาด
อินทุโสมา
เธียรผาติ
สุวรรณภักดี
ธรรมประทานกุล
ศักดิ์พิชัยสกุล
แสนมณีชัย
วีรวิกรม
ลุสวัสดิ์

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธาน
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

