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1. ช่ือหลกัสูตร: 

หลกัสูตรการฝึกอบรมแพทย์เพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม  

สาขาประสาทศัลยศาสตร์ หน่วยประสาทศัลยศาสตร์  ภาควชิาศัลยศาสตร์ 

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวทิยาลยันวมนิทราธิราช 

 

ฉบบัปรับปรุงปี 2562 โดยคณะกรรมการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นสาขาประสาทศลัยศาสตร์ 

ภาควชิาศลัยศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล  มหาวทิยาลยันวมินทราธิราช 

 

ช่ือหลกัสูตร 

(ภาษาไทย) 

 

(ภาษาองักฤษ) 

หลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยเ์พื่อวฒิุบตัรแสดงความรู้ความชาํนาญในการประกอบ

วชิาชีพเวชกรรมสาขาประสาทศลัยศาสตร์  

 

Residency Training in Neurological Surgery 

    

ช่ือคุณวฒิุ ช่ือเตม็ 

 

(ภาษาองักฤษ) 

: วฒิุบตัรแสดงความรู้ความชาํนาญในการประกอบวชิาชีพเวช

กรรมสาขาประสาทศลัยศาสตร์ 

 ช่ือยอ่ : ว.ว. สาขาประสาทศลัยศาสตร์ 

 ช่ือ 

(ภาษาองักฤษ) 

: Diplomate, Thai Board of Neurological Surgery 

 

หน่วยงานที่รับผดิชอบ 

 ราชวทิยาลยัประสาทศลัยแพทยแ์ห่งประเทศไทย 

ภาควชิาศลัยศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล  มหาวทิยาลยันวมินทราธิราช 

 



5 
 

2.รายนามคณะกรรมการการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านสาขาประสาทศัลยศาสตร์ ประจาํปี พ.ศ. 

2561 

 

1. รศ.นพ.อนนัต ์ มโนมยัพิบูลย ์    ท่ีปรึกษา 

2. รศ.นพ.ประยทุธ ศิริวงษ ์    ท่ีปรึกษา 

3. ผศ.นพ.สมเกียรติ วงศสุ์ริยนนัท ์   ประธาน 

4. อ.นพ.ศุภกานต ์ เตชะพงศธร   กรรมการ (แพทยศาสตร์ศึกษา) 

5. อ.นพ.นาแสง อคัรธรรมโชติ   กรรมการ (งานบริหาร) 

6. ผศ.นพ.ณฐัพล สันตระกูล   กรรมการ (แพทยศาสตร์ศึกษา) 

7. ผศ.พญ.อารีพร ชนเห็นชอบ   กรรมการ (งบประมาณ) 

8. อ.นพ.อติเทพ มงคลรัตน์นนัต ์   กรรมการ (เวชภณัฑ์,อุปกรณ์การแพทย)์ 

9. อ.พ.ต.นพ.ณัฐวฒิุ นิลเจียรสกุล   กรรมการ (แพทยศาสตร์ศึกษา) 

10. หวัหนา้แพทยป์ระจาํบา้นสาขาประสาทศลัยศาสตร์ กรรมการ 

11. ผศ.นพ.กิติพร ศรีอมรรัตนกุล   กรรมการและเลขานุการ (งานธุรการ) 

บทบาทและหน้าที:่ ประสานงาน บริหาร ประเมินผล และพฒันาสาํหรับแต่ละส่วนงานและขั้นตอนของ

การฝึกอบรม โดยในวงเล็บเป็นงานหลกัท่ีตอ้งรับผดิชอบ 
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3.วสัิยทัศน์ พนัธกจิ ปรัชญา และนโยบายคุณภาพ  

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล  มหาวทิยาลัยนวมินทราธิราช 

วสัิยทัศน์ 

 : คณะแพทยช์ั้นนาํของประเทศ ท่ีมีความโดดเด่นดา้นเวชศาสตร์เขตเมือง และเครือข่ายสุขภาพ ภายใต้

การบริหารจดัการอยา่งมีธรรมาภิบาล 

พนัธกจิ 

• พฒันาองคก์รใหเ้ขม้แขง็ มีช่ือเสียงสมกบัมงคลนาม ภายใตก้ารบริหารจดัการอยา่งมี

ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 

• สร้างองคค์วามรู้ดา้นการแพทย ์และสุขภาพ โดยเนน้เวชศาสตร์เขตเมือง 

• จดัการศึกษาท่ีไดม้าตรฐานระดบัชาติ และสากล เพื่อผลิตแพทย ์แพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ และ

บุคลากรดา้นสุขภาพอ่ืน ๆ ท่ีมีคุณภาพ คุณธรรม และมีจิตสาธารณะ 

• ใหบ้ริการดา้นสุขภาพท่ีมีคุณภาพสูงและปลอดภยั 

• ธาํรงรักษาไวซ่ึ้งศิลปวฒันธรรมอนัดีงามของชาติ และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

ปรัชญา 

 : สพเพส ํชีวติ ํปิย ํ(สัพเพสัง ชีวติตงั ปิยงั)    ชีวติ เป็นท่ีรักยิง่ของทุกคน 

 

ภาควชิาศัลยศาสตร์ 

วสัิยทัศน์ 

 เป็นสถาบนัแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครท่ีมีมาตรฐานระดบัชาติและมุ่งสู่สากล 

พนัธกจิ 

 ภาควชิาศลัยศาสตร์มุ่งมัน่ในการจดัการเรียนการสอนทางศลัยศาสตร์ ฝึกอบรมศลัยแพทย ์และ

ใหบ้ริการทางการแพทยท่ี์มีคุณภาพ ไดม้าตรฐาน พฒันาองกรณ์ใหเ้ขม้แขง็ 

 

ปรัชญา 

พฒันาต่อเน่ือง เนน้เร่ืองทีมงาน ผูรั้บบริการคือหวัใจ 
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นโยบายคุณภาพ 

 ภาควชิาศลัยศาสตร์มุ่งมัน่ท่ีจะจดัระบบบริหารและใหบ้ริการท่ีมีคุณภาพ ไดม้าตรฐาน ดว้ยความ

ประทบัใจ โดยมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
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4.รายนามอาจารย์แพทย์ภาควชิาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 

ท่ี หนวยประสาทศัลยศาสตร ตําแหนง 

1 ผศ.นพ.สมเกียรต ิ   วงศสุริยนันท อาจารย 

2 นพ.นาแสง           อัครธรรมโชต ิ อาจารย 

3 ผศ.นพ.อลงกรณ     ใจอ่ิมสิน อาจารยพิเศษ 

4 พญ.อารีพร           ชนเห็นชอบ อาจารย 

5 ผศ.นพ.กิติพร         ศรีอมรรตันกุล อาจารย 

6 นพ.อติเทพ            มงคลรัตนนันต อาจารย 

7 นพ.ณัฐวุฒิ            นิลเจียรสกุล อาจารย 

  

ท่ี หนวยศัลยศาสตรท่ัวไป ตําแหนง 

1 รศ.นพ.อนันต        มโนมัยพิบูลย อาจารย 

 2 รศ.นพ.ยุทธพงศ     วงษมหิศร อาจารย 

3 นพ.ไวกูณฐ          สถาปนาวัตร อาจารย 

4 รศ.นพ.บูรพา        กาญนบัตร อาจารย 

5 นพ.ศุภกานต        เตชะพงศธร อาจารย 

6 นพ.วศิน              โชติวานิช อาจารย 

7 ผศ.นพ.พงษ         กาญจนสุทธิรกัษ อาจารย 

8 นพ.ชีพาคม          ภาภัทราดล อาจารย 

9 นพ.ภากร            บุญสกุลโสภติ อาจารย 

10 นพ.วิศิษฎ            เกษตรเสรมิวิริยะ อาจารย 

11 นพ.วุฒิชัย            แสงประกาย นายแพทยชํานาญการ 

12 นพ.อมฤต            ตาลเศวต นายแพทยชํานาญการ 

13 นพ.วัชรพงศ         พิทักษสันตโยธิน อาจารย 

14 พญ.อิสรีย            เลาเปยมทอง อาจารย 

15 นพ.ธาดา             ยงคประดิษฐ อาจารย 

16 นพ.ภัคพล            สุขวิบูลย อาจารย 

17 นพ.อนนท            ใจออนนอม อาจารย 
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ท่ี หนวยศัลยศาสตรทรวงอกและหัวใจ ตําแหนง 

1 นพ.กนก            สุวรรณกิจ อาจารย 

2 พญ.ซารินา         สาเดด อาจารย 

3 นพ.ทสิวัฒน        อินทรนิพัฒน อาจารย 

 

ท่ี หนวยกุมารศัลยศาสตร ตําแหนง 

1 พญ.เพียงเพ็ญ      เทพสุวรรณ อาจารย 

2 พญ.จิตรลดา        โกญจนาท นายแพทยชํานาญการ 

3 นพ.นิติวุฒิ           วงศเสง่ียม อาจารย 

 

ท่ี หนวยศัลยศาสตรลําไสและทวารหนัก ตําแหนง 

1 รศ.นพ.ประยุทธ    ศิริวงษ อาจารย 

2 นพ.กุลวัฒน        พัฒนประภาพันธุ อาจารย 

3 นพ.บุญชัย          งามสิรมิาศ อาจารย 

4 ผศ.นพ.ณัฐพล      สันตระกูล อาจารย 

5 พญ.รังสิมา          เท่ียงเธียรธรรม นายแพทยชํานาญการ 

6 นพ.ปุณวัฒน        จันทรจํานง อาจารย 

 

ท่ี หนวยศัลยศาสตรตกแตง ตําแหนง 

1 นพ.ธนยศ           สูยะโพธ อาจารย 

2 ผศ.นพ.พรเทพ     สิริมหาไชยกุล อาจารย 

3 นพ.วรพงศ          ลีโทชวลิต อาจารย 

4 นพ.ศิริพงษ         ประเสริฐสุนทราศัย นายแพทยชํานาญการ 

5 นพ.ชาคริต          เอ่ียมกิจการ นายแพทยชํานาญการ 

6 นพ.อุมยศ           รัตนามหัทธนะ อาจารย 
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ท่ี 
หนวยศัลยศาสตรระบบทางเดิน

ปสสาวะ 
ตําแหนง 

1 นพ.ปภาภัค           ณ สงขลา นายแพทยชํานาญการ 

1 นพ.วิโรจน            รักษากุล อาจารย 

2 ผศ.นพ.ชวลิต             หงสเลิศสกุล ผูชวยศาสตราจารย 

3 พญ.อุมาพร           นวลไธสง นายแพทยชํานาญการ 

4 นพ.ฐิตวัฒน           วงศอัมพรพัฒน อาจารย 

5 นพ.ศุภชัย              สถิตยมั่งคั่ง อาจารย 
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5.การจัดการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านสาขาประสาทศัลยศาสตร์ 

 5.1 พนัธกจิของการฝึกอบรม/หลกัสูตร   

  หลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นเพื่อวฒิุบตัรแสดงความรู้ความชาํนาญในการประกอบวชิาชีพ

เวชกรรมสาขาประสาทศลัยศาสตร์ มีเป้าหมายใหแ้พทยป์ระจาํบา้นท่ีสาํเร็จ การฝึกอบรม เป็นประสาท

ศลัยแพทยท่ี์มี ความรู้ความสามารถและทกัษะ ทั้งในดา้น การรักษา การศึกษาต่อเน่ือง การวจิยัพฒันา 

ความสามารถในการทางานแบบมืออาชีพปฏิบติังานแบบสหวชิาชีพเป็นทีมได ้มีเจตนารมณ์และเตรียมความ

พร้อมท่ีจะเรียนรู้ตลอดชีวติ มีความเอ้ืออาทรและใส่ใจในความปลอดภยัเพื่อการแกไ้ขปัญหาและการส่งเสริม

สุขภาพ โดยยดึหลกัผูป่้วยเป็นศูนยก์ลางบนพื้นฐานของการดูแลแบบองคร์วม มีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมต่อเพื่อน

ร่วมงานทั้งในวชิาชีพของตนเองและวชิาชีพอ่ืนๆ รวมทั้งผูป่้วยและญาติ และสามารถบริหารจดัการในการ

ใหบ้ริการผูป่้วยทางประสาทศลัยศาสตร์ไดอ้ยา่งสมบูรณ์ครบวงจรตามความตอ้งการของประเทศไทยและ

สามารถเทียบเทียมนานาชาติได ้ 

 

ประเทศไทยเร่ิมมีการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นมาตั้งแต่ พ.ศ.2521โดยท่ีแพทยสภาไดอ้นุมติัใหมี้ 

โครงการฝึกอบรมแพทยป์ระจาบา้นสาขาต่างๆ เพื่อเป็นแพทยเ์ฉพาะทางออกไปรับใชส้ังคมในส่วนต่างๆ ของ

ประเทศไทย ในส่วนของหลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นสาขาประสาทศลัยศาสตร์นั้น ระยะเร่ิมแรก

กาํหนดระยะเวลาการฝึกอบรมเพียง 3 ปี เท่ากบัสาขาอ่ืนๆ ตามความตอ้งการของประเทศในขณะนั้น แต่ตลอด

ระยะเวลาท่ีผา่นมา โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในสองทศวรรษหลงัน้ี วชิาความรู้ทางประสาทวทิยา ประสาทศลัยศาสตร์ 

และเทคโนโลย ีทางการแพทย ์มีความเจริญกา้วหนา้ไปอยา่งมากทั้งทางกวา้งและทางลึก จึงมีความจาํเป็นและ

เหมาะสมอยา่งยิง่ท่ีตอ้งปรับปรุงหลกัสูตร และขยายระยะเวลาในการฝึกอบรมเป็น 5 ปี โดยมีแนวทางใหแ้พทย์

ประจาํบา้นเป็นศูนยก์ลาง เพื่อรักษามาตรฐาน ใหใ้กลเ้คียงกบัสากล เพื่อใหแ้พทยป์ระจาํบา้นผูส้าํเร็จการ

ฝึกอบรมแลว้นั้นเป็นประสาทศลัยแพทยผ์ูมี้ความรู้ความสามารถแบบมืออาชีพ มีประสบการณ์การผา่ตดัและ

การดูแลผูป่้วยอยา่งเพียงพอในการท่ีจะสามารถใหบ้ริการดา้นประสาทศลัยศาสตร์อยา่งครบถว้น โดยเฉพาะ

อยา่งยิง่ประสบการณ์การผา่ตดั ตามกาํลงัทรัพยากรท่ีมีอยู ่ตอบสนองความตอ้งการ และความคาดหวงัของผูป่้วย 

สังคม และชุมชนนั้นๆ นอกจากน้ียงัมุ่งหวงัผลิตประสาทศลัยแพทยท่ี์สามารถปฏิบติังานแบบสหสาขาใน

ประเทศไทย ซ่ึงเป็นการเพิ่มศกัยภาพในการบริการดา้นประสาทศลัยศาสตร์และลดการส่งต่อผูป่้วยมารับการ

รักษาตวัในส่วนกลาง  
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หลกัเกณฑแ์ละเน้ือหาของหลกัสูตรการฝึกอบรมฉบบัน้ีไดอ้า้งอิงมาจากเกณฑห์ลกัสูตรการฝึกอบรม

แพทยป์ระจาํบา้นเพื่อวฒิุบตัรแสดงความรู้ความชาํนาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรมสาขาประสาท

ศลัยศาสตร์ ปี 2560 

 5.2 หน่วยงานที่รับผดิชอบ 

 ราชวทิยาลยัประสาทศลัยแพทยแ์ห่งประเทศไทยและแพทยสภาโดยคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและ

สอบสาขาประสาทศลัยศาสตร์ เป็นผูด้าํเนินการกาํหนดหลกัสูตร จดัการประเมินผลและสอบเพื่อวุฒิบตัร 

หน่วยประสาทศลัยศาสตร์  ภาควชิาศลัยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลยันวมินท

ราธิราช เป็นสถาบนัผูด้าํเนินการฝึกอบรม  

5.3 วตัถุประสงค์ของการฝึกอบรม 

เพื่อผลิตประสาทศลัยแพทยท่ี์มีคุณลกัษณะเฉพาะดงัต่อไปน้ี 

 5.3.1 มีความรู้ความสามารถในการรักษาผูป่้วยทางระบบประสาทโดยวธีิทางศลัยกรรมได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลรวมถึงการป้องกนัและแกไ้ขภาวะแทรกซอ้นต่างๆดว้ย 

 5.3.2 มีความรู้ความเขา้ใจเป็นอยา่งดีในสาเหตุ กลไก และการดาํเนินโรค ทางประสาท

ศลัยศาสตร์และประสาทวทิยา มีประสบการณ์และทกัษะในการตรวจวนิิจฉยัและแปลผลตรวจต่างๆไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้งเหมาะสม สามารถแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งเป็นระบบ มีการตดัสินใจและเลือกใหก้ารรักษาทั้งโดยวธีิผา่ตดั

และรักษาวธีิอ่ืนๆไดอ้ยา่งเหมาะสมถูกตอ้ง 

 5.3.3 มีความสามารถศึกษาต่อเน่ืองและพฒันาตนเองไดดี้ ทั้งในดา้นทฤษฏี และหลกัการ

ต่างๆโดยเฉพาะทางดา้นประสาทศลัยศาสตร์ และจุลประสาทศลัยศาสตร์ 

 5.3.4 มีความรู้ความสามารถในการวเิคราะห์และจดัทาํงานทางวิชาการและวจิยั 

5.4 การรับและคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

5.4.1 คุณสมบติัของผูส้มคัรเขา้รับการอบรม 

ผูท่ี้จะเขา้รับการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นสาขาประสาทศลัยศาสตร์ตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 

1. เป็นผูไ้ดรั้บปริญญาแพทยศาสตร์บณัฑิต หรือเทียบเท่าท่ีแพทยสภารับรอง  
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2. เป็นผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบวชิาชีพเวชกรรมตามพระราชบญัญติัวชิาชีพเวชกรรม พ.ศ. 

2525 

3. มีคุณสมบติัครบถว้นตามเกณฑแ์พทยสภาในการเขา้รับการฝึกอบรมแพทยเ์ฉพาะทาง 

5.4.2. รายช่ือคณะกรรมการคดัเลือกผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม  

1. ประธานการฝึกอบรม  

2. อาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมจาํนวนอยา่งนอ้ย 2 ใน 3  

5.4.3 เกณฑก์ารคดัเลือกผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม  

1. ประกาศของสถาบนัเร่ืองเกณฑก์ารคดัเลือกกระบวนการคดัเลือก  

2. ระบุคุณสมบติัพิเศษท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้น สาขาประสาท

ศลัยศาสตร์ โดยวธีิยดึหลกัความเสมอภาค โปร่งใส และตรวจสอบได ้

5.4.2 การวดัและประเมินผลเพื่อการคดัเลือกแพทยเ์พื่อเป็นแพทยป์ระจาํบา้น 

 การวดัผลเพื่อคดัเลือกแพทยป์ระจาํบา้นประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบ 4 อยา่ง คือ 

1. ผลการเรียนในอดีต    : ร้อยละ 20 

2. จดหมายแนะนาํ (Recommend letter)  : ร้อยละ 10  

3. การสอบสัมภาษณ์ (Structured interview) : ร้อยละ 40 

4. การมีตน้สังกดั    : ร้อยละ 30  

การคดัเลือกจะคดัแพทยท่ี์มีคะแนนรวมสูงสุดตามลาํดบัเขา้เป็นแพทยป์ระจาํบา้น 

การวดัและประเมินผลเพื่อการคดัเลือกแพทยเ์พื่อเป็นแพทยป์ระจาํบา้นอาจมีการทบทวนและ

เปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมในทุกๆปีการศึกษา ตามขอ้เสนอแนะจากการประชุมแพทยสภา อฝส.กลางและ

ตามนโยบายและแผนความตอ้งการแพทยเ์ฉพาะทางของกระทรวงสาธารณสุข กองทพัไทย กทม. และ

หน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง โดยคณะกรรมการฝึกอบรมฯ 

ระบบการอุทธรณ์ผลการคดัเลือก เปิดโอกาสใหผู้ส้มคัรยืน่คาํร้องเพื่อขอตรวจสอบคะแนนหลงัการ

ประกาศผลสอบคดัเลือก ภายใน 15 วนั หลงัประกาศผลการคดัเลือก 
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ใบสรุปรายงาน 

ผลการสอบคัดเลือกแพทย์ประจําบ้าน 

ช่ือ                              สกุล                                          อายุ             วนั/เดือน/ปีเกิด                                .      

หวัขอ้การประเมิน รายละเอียด คะแนนดิบ 100% รวม 

1. ผลการเรียนในอดีต เกรดเฉล่ียรวม (10%) 

เกรดเฉล่ียศลัยศาสตร์ (10%) 

 20%  

2. จดหมายแนะนาํ ผูแ้นะนาํคือ 

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

 

 

10%  

3. การสอบสัมภาษณ์ 
 

 

 

 

 

อาจารยแ์พทยผ์ูใ้หส้ัมภาษณ์ 

(1)……………………….. 

(2)……………………….. 

(3)……………………….. 

(4)……………………….. 

(5)...................................... 

(6)……………………….. 

 40%  

4. การมีตน้สังกดั ถา้มี ได ้30 คะแนน  30%  

 คะแนนรวม (เตม็ 100 คะแนน)    

        

            อาจารยแ์พทยผ์ูบ้นัทึกผลการสอบ............................................................................................................... 

            ประธานคณะกรรมการการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้น............................................................................... 
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5.5 หลกัสูตรการฝึกอบรม 

หลกัสูตรประสาทศลัยศาสตร์ กาํหนดระยะเวลาในการฝึกอบรมอยา่งนอ้ย ๕ ปี (๖๐ เดือนเตม็ โดยแบ่ง

ระยะเวลาการฝึกอบรมดงัน้ีหลกัสูตรประสาทศลัยศาสตร์ชั้นปีท่ี ๑ระยะเวลาทั้งส้ิน ๑๒ เดือน เป็นหลกัสูตร

พื้นฐานทางศลัยศาสตร์และสาขาท่ีเก่ียวเน่ืองเพื่อเป็นการเตรียมความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์ เพื่อใหแ้พทย์

ประจาํบา้นสามารถใหก้ารตรวจวนิิจฉยั และใหก้ารรักษาเบ้ืองตน้ทั้งยงัสามารถใหค้าํแนะนาํและส่งต่อผูป่้วยไป

รักษาต่อกบัแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ 

5.5.1 หลกัสูตรประสาทศลัยศาสตร์ชั้นปีท่ี ๑ ระยะเวลาทั้งส้ิน ๑๒ เดือน เป็นหลกัสูตรพื้นฐานทาง 

ศลัยศาสตร์ และ สาขาท่ีเก่ียวเน่ือง 

ศลัยศาสตร์อุบติัเหตุ หรือ ศลัยศาสตร์ทัว่ไป ๒ เดือน 

วสิัญญีวทิยาและการรักษาผูป่้วยภาวะวกิฤต ๒ เดือน 

ประสาทศลัยศาสตร์ ๘ เดือน 

5.5.2 หลกัสูตรประสาทศลัยศาสตร์ชั้นปีท่ี ๒,๓,๔,๕ 

ประสาทวทิยา อยา่งนอ้ย ๒ เดือน 

รังสีวทิยา ประสาทรังสีวทิยา และรังสีรักษา อยา่งนอ้ย ๓ เดือน (ตอ้งผา่น Interventional 

radiology อยา่งนอ้ย ๑ เดือน) 

ประสาทพยาธิวทิยาอยา่งนอ้ย ๑ เดือน 

วชิาเลือกโดยผูเ้ขา้ฝึกอบรมเลือกได ้๓ เดือน (เลือกสถานท่ีตามกรอบท่ีกาํหนดไวโ้ดยการ

เห็นชอบของคณะกรรมการฝึกอบรมฯ) 

5.5.3 หลกัสูตรประสาทศลัยศาสตร์คลินิก รวม ๔๒ เดือน ประกอบดว้ย ภาคทฤษฏี ภาคปฏิบติั การดูแล 

รักษาผูป่้วยทางประสาทศลัยศาสตร์ โดยตอ้งมีเน้ือหา ทกัษะและประสบการณ์ในการผา่ตดั รวมทั้ง หตัถการ

อ่ืนๆ ตามท่ีกาํหนดไวใ้นรายละเอียดทา้ยหลกัสูตร จะตอ้งมี เวลาปฏิบติังานในสถาบนัฝึกอบรมหลกั ท่ีสังกดัอยู่

อยา่งนอ้ย ๒๔ เดือน และสามารถปฏิบติังานในสถาบนัฝึกอบรมท่ีไดรั้บการรับรอง แลว้ตามระยะเวลาท่ีสถาบนั

ฝึกอบรมหลกัท่ีสังกดัอยูก่าํหนด 

5.5.4 วทิยาศาสตร์พื้นฐานทางประสาทศลัยศาสตร์ แพทยป์ระจาํบา้นตอ้งผา่นการฝึกอบรมทางวชิาการ

ท่ีคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯสาขาประสาทศลัยศาสตร์จดัอบรมใหอ้ยา่งนอ้ย ๕๖ ชม.ต่อหลกัสูตร 

5.5.5 มีกิจกรรมท่ีมีการเรียนการสอนเก่ียวกบัหลกัการวิจยัท่ีจดัโดยคณะแพทยศาสตร์เป็นประจาํทุกปี 

รวมทั้งตอ้งมีกิจกรรมทางวชิาการ ท่ีมุ่งเนน้ท่ีตวัแพทยป์ระจาํบา้นเป็นศูนยก์ลาง โดยจดัใหมี้ควบคู่ไปกบัการ

ฝึกอบรมดา้นประสาทศลัยศาสตร์คลินิกตลอดเวลา 



16 
 

เม่ือส้ินสุดการฝึกอบรมในชั้นปีท่ี ๓ แพทยป์ระจาํบา้นตอ้งเสนอ โครงการงานวจิยั (Research Proposal) 

ท่ีจะทาํสาํหรับการสอบเพื่อ วฒิุบตัรฯ ในท่ีประชุมท่ีคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขา ประสาท

ศลัยศาสตร์เห็นชอบ 

 5.6 ผลลพัธ์ของการฝึกอบรม/หลกัสูตร  
1). สมรรถนะการดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient Care)  

1. มีทกัษะในการดูแลดา้นประสาทศลัยศาสตร์ ในระยะก่อน ระหวา่ง และหลงัผา่ตดั รวมทั้ง

ภาวะแทรกซอ้นจากการผา่ตดั  

2. มีทกัษะในการผา่ตดั สาํหรับหตัถการต่างๆ และในผูป่้วยชนิดต่างๆ  

3. มีทกัษะในการดูแลผูป่้วยบาดเจบ็ต่อระบบประสาท (traumatic brain and spine) 

4. มีทกัษะในการดูแลผูป่้วยเน้ืองอกระบบประสาท (neoplasm of nervous system) 

5. มีทกัษะในการดูแลผูป่้วยโรคกระดูกสันหลงั (spinal diseases) 

6. มีทกัษะในการดูแลและรักษาผูป่้วยโรคลมชกัและความผดิปกติในการทาํงานของสมอง (epilepsy 

and functional neurosurgical diseases) 

7. มีทกัษะในการดูแลและรักษาผูป่้วยโรคหลอดเลือดในสมอง (cerebrovascular diseases) 

8. มีทกัษะในการดูแลและรักษาผูป่้วยเด็กท่ีมีความพิการในระบบประสาท (pediatric neurosurgical 

diseases) 

9. มีทกัษะในการดูแลและรักษาผูป่้วยโรคระบบประสาทส่วนปลาย (peripheral nerve diseases) 

2). ความรู้ ความเช่ียวชาญ และความสามารถในการนําไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วยและสังคมรอบด้าน 

(Medical Knowledge and Skills)  

1. เขา้ใจวทิยาศาสตร์การแพทยพ์ื้นฐานของร่างกาย ท่ีเก่ียวขอ้งกบัประสาทศลัยศาสตร์  

2. มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ และเช่ียวชาญในสาขาประสาทศลัยศาสตร์  

3). การพฒันาตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Practice-based Learning and Improvement)  

1. ดาํเนินการวจิยัทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขได ้ 

2. วพิากษบ์ทความและงานวจิยัทางการแพทย ์ 

3. เรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์ไดด้ว้ยตนเองจากการปฏิบติั 

4. ประยกุตใ์ชเ้วชศาสตร์เชิงประจกัษ ์(Evidence-based medicine) ผา่นประสบการณ์ทางคลินิกท่ี

หลากหลายและสอดคลอ้งกบัสาขาประสาทศลัยศาสตร์ 

4). ทกัษะปฏิสัมพนัธ์ และการส่ือสาร (Interpersonal and Communication Skills)  

1. นาํเสนอขอ้มูลผูป่้วย และอภิปรายปัญหาอยา่งมีประสิทธิภาพ  
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2. ถ่ายทอดความรู้และทกัษะ ใหแ้พทย ์นกัศึกษาแพทย ์และบุคลากรทางการแพทย ์ 

3. ส่ือสารใหข้อ้มูลแก่ญาติ และผูป่้วย ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ โดยมีเมตตาเคารพการ

ตดัสินใจและศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์ 

4. มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี ทาํงานกบัผูร่้วมงานทุกระดบัอยา่งมีประสิทธิภาพ  

5. เป็นท่ีปรึกษาและใหค้าํแนะนาํแก่แพทยแ์ละบุคคลากรอ่ืน โดยเฉพาะทางประสาทศลัยศาสตร์  

5). ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  

1. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอนัดีต่อผูป่้วย ญาติ ผูร่้วมงาน เพื่อนร่วมวชิาชีพและชุมชน  

2. มีทกัษะดา้นท่ีไม่ใช่เทคนิค (Non-technical skills) และสามารถบริหารจดัการสถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง

ไดเ้หมาะสม  

3. มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพฒันาไปสู่ความเป็นผูเ้รียนรู้ต่อเน่ืองตลอดชีวิต (continuous 

professional development)  

4. มีความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย  

5. คาํนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม  

6). การปฏิบัติงานให้เข้ากบัระบบ (System-based Practice)  

1. มีความรู้เก่ียวกบัระบบสุขภาพของประเทศ  

2. มีความรู้และมีส่วนร่วมในระบบพฒันาคุณภาพการดูแลรักษาผูป่้วย  

3. ใชท้รัพยากรสุขภาพอยา่งเหมาะสม (cost consciousness medicine) และสามารถปรับเปล่ียนการดูแล

รักษาผูป่้วยใหเ้ขา้กบับริบทของการบริการสาธารณสุขไดต้ามมาตรฐานวชิาชีพ  

5.7  แผนการฝึกอบรม/หลกัสูตร   
5.7.1  วธีิการให้การฝึกอบรม  

1) สมรรถนะการดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient Care)  

จดัตารางการฝึกอบรมไดต้ามความเหมาะสมของแต่ละสถาบนั โดยมีการมอบหมายให้ผูรั้บ การ

ฝึกอบรมมีความรับผดิชอบต่าง ๆ ในความควบคุมของอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมและการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ซ่ึงอยู่

ในสภาวะการทางานท่ีเหมาะสม ดงัต่อไปน้ี  

1. การดูแลรักษาผูป่้วยบาดเจบ็ต่อระบบประสาท (traumatic brain and spine)  

2. การดูแลรักษาผูป่้วยเน้ืองอกระบบประสาท (neoplasm of nervous system)  

3. การดูแลรักษาผูป่้วยโรคกระดูกสันหลงั (spinal diseases)  

4. การดูแลรักษาผูป่้วยโรคลมชกัและความผดิปกติในการทางานของสมอง (epilepsy and functional 

neurosurgical diseases)  
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5. การดูแลรักษาผูป่้วยโรคหลอดเลือดในสมอง (cerebrovascular diseases)  

6. มีการดูแลรักษาผูป่้วยเด็กท่ีมีความพิการในระบบประสาท (pediatric neurosurgical diseases)  

7. มีการดูแลรักษาผูป่้วยโรคระบบประสาทส่วนปลาย (peripheral nerve diseases)  

โดยมีการแบ่งระดบัการเรียนรู้ดงัน้ี  

- แพทยป์ระจาํบา้นปีท่ี 1 เรียนรู้เก่ียวกบัการดูแลทางศลัยศาสตร์บติัเหตุและประสาทศลัยศาตร์

ระดบัพื้นฐาน  

- แพทยป์ระจาํบา้นปีท่ี 2 และ3 เรียนรู้เก่ียวกบัการดูแลทางประสาทศลัยศาสตร์ระดบัทัว่ไป  

- แพทยป์ระจาํบา้นปีท่ี 4 และ5 เรียนรู้เก่ียวกบัการดูแลทางประสาทศลัยศาสตร์ระดบัซบัซอ้น  

8. การดาํเนินการและการประเมิน (Entrustable professional activities) ตามภาคผนวก ก.  

2) ความรู้ ความเช่ียวชาญ และความสามารถในการนําไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วยและสังคมรอบด้าน 

(Medical Knowledge and Skills)  

1. แพทยป์ระจาํบา้นปีท่ี 1 เรียนวทิยาศาสตร์การแพทยพ์ื้นฐานประยกุต ์(Correlated basic medical 

science) และศลัยศาสตร์ทัว่ไป  

2. แพทยป์ระจาํบา้นปีท่ี 2 และ3 เรียนวทิยาศาสตร์การแพทยพ์ื้นฐานทางประสาทศลัยศาสตร์ (basic 

science in neurosurgery) และปฏิบติังานในสาขาประสาทศลัยศาสตร์  

3. แพทยป์ระจาํบา้นปีท่ี 4 และ5 ฝึกปฎิบติังานในสาขาประสาทศลัยศาสตร์  

4. แพทยป์ระจาํบา้นทุกชั้นปี เขา้ร่วมในกิจกรรมทางวชิาการ เช่น interesting case, morbidity-mortality 

conference, journal club เป็นตน้  

5. แพทยป์ระจาํบา้นทุกชั้นปี ไดรั้บการฝึกอบรมเก่ียวกบัหตัถการ และ เคร่ืองมือใหม่ๆ ท่ีใชใ้นประสาท

ศลัยศาสตร์  

6. แพทยป์ระจาํบา้นทุกชั้นปี สามารถประยกุตใ์ชเ้วชศาสตร์เชิงประจกัษ ์(Evidence-based medicine) 

ผา่นประสบการณ์ทางคลินิกท่ีหลากหลายและสอดคลอ้งกบัสาขาประสาทศลัยศาสตร์ 

3) การพฒันาตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Practice-based Learning and Improvement)  

1. มีประสบการณ์การเรียนรู้ในการดูแลผูป่้วยแบบองคร์วม และสหวชิาชีพ  

2. ปฏิบติังานสอนนิสิตนกัศึกษาแพทย ์หรือแพทยป์ระจาบา้นรุ่นหลงัได ้ 

3. บนัทึกขอ้มูลในเวชระเบียนผูป่้วยไดอ้ยา่งถูกตอ้งสมบูรณ์  

4. ตอ้งทาํงานวจิยั ไดแ้ก่ งานวจิยัแบบ retrospective หรือ prospective หรือ cross-sectional study โดย

เป็นผูว้จิยัหลกัหรือร่วม  

4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  
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4.1 การบริบาลโดยมีผูป่้วยเป็นศูนยก์ลาง Patient-centered care  

(1) การยดึถือประโยชน์ของผูป่้วยเป็นหลกั  

(2) การรักษาความน่าเช่ือ ถือแก่ผูป่้วย สังคม  

- การรักษามาตรฐานการดูแลรักษาผูป่้วยใหดี้ท่ีสุด  

- การใหเ้กียรติและยอมรับเพื่อนร่วมวชิาชีพ เพื่อนร่วมงาน ผูป่้วย และญาติ  

- ความสามารถปรับตนเองใหเ้ขา้กบัสภาวะหรือเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิดไวก่้อน  

4.2 พฤตินิสัย  

(1) ความรับผดิชอบ และความตรงต่อเวลา  

(2) การแต่งกายใหเ้หมาะสมกบักาลเทศะ  

4.3 จริยธรรมทางการแพทย ์Medical Ethics  

(1) การหลีกเล่ียงการรับผลประโยชน์ส่วนตวั รวมถึงการรับของจากบริษทัผลิตภณัฑท์างการแพทย ์ 

(2) การนบัถือใหเ้กียรติและสิทธิ รวมทั้ง ความเห็นของผูป่้วย ในกรณีผูป่้วยไม่เห็นดว้ยกบัการรักษา

หรือปฏิเสธการรักษา กรณีญาติและผูป่้วยร้องขอตามสิทธิผูป่้วย  

(3) การขอความยนิยอมจากผูป่้วยในการดูแลรักษาและหตัถการ  

(4) ในกรณีท่ีผูป่้วยตดัสินใจไม่ไดต้อ้งสามารถเลือกผูต้ดัสินใจแทนผูป่้วยได ้ 

(5) การปฏิบติัในกรณีท่ีผูป่้วยร้องขอการรักษาท่ีไม่มีประโยชน์หรือมีอนัตราย  

(6) การรักษาความลบัและการเปิดเผยขอ้มูลผูป่้วย  

(7) การประเมินขีดความสามารถ และยอมรับขอ้ผดิพลาดของตนเอง 

4.4 การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวติ  

(1) การกาหนดความตอ้งการในการเรียนรู้ของตนเอง  

(2) การคน้ควา้ความรู้ และประเมินความน่าเช่ือถือไดด้ว้ยตนเอง  

(3) การประยกุตค์วามรู้ท่ีคน้ควา้กบัปญ ัหาของผูป่้วยไดอ้ยา่งเหมาะสม  

(4) การวเิคราะห์และวจิารณ์บทความทางวชิาการ  

(5) การเขา้ร่วมกิจกรรมวชิาการอยา่งสม่าเสมอ  

(6) การใช ้electronic databases และการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเรียนรู้  

(7) การถ่ายทอดความรู้แก่แพทย ์บุคลากรทางการแพทย ์นิสิต นกัศึกษา ผูป่้วยและญาติ  

5) ทกัษะปฏิสัมพนัธ์ และการส่ือสาร (Interpersonal and Communication Skills)  

5.1 การสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งแพทยแ์ละผูป่้วย  

5.2 การดูแลผูป่้วยและญาติในวาระใกลเ้สียชีวติ  

5.3 การบอกข่าวร้าย  
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5.4 ปัจจยัท่ีส่งเสริมความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งแพทยแ์ละผูป่้วย  

5.5 สามารถบริหารจดัการ difficult patient ได ้ 

5.6 เขา้ใจพื้นฐานความเช่ือทางสุขภาพท่ีต่างกนั  

5.7 การส่ือสารกบัผูป่้วย ญาติ และผูร่้วมงาน  

5.8 การสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งแพทยแ์ละผูร่้วมงาน  

6) การปฏิบัติงานให้เข้ากบัระบบ (System-based Practice)  

6.1 เขา้ใจระบบสุขภาพและการพฒันาสาธารณสุขของชาติ  

6.2 เขา้ใจระบบประกนัสุขภาพ เช่น ระบบประกนัสุขภาพ ระบบประกนัสังคม ระบบ  

สวสัดิการการรักษาพยาบาลของขา้ราชการ ระบบประกนัชีวติ เป็นตน้  

6.3 มีส่วนร่วมในการประกนัคุณภาพ และกระบวนการ hospital accreditation  

6.4 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดูแลรักษา  

6.5 เขา้ใจ cost consciousness medicine  

6.6 เขา้ใจความรู้กฎหมายทางการแพทย ์และนิติเวชวทิยา 

6.7 เขา้ใจนโยบายการใชย้าระดบัชาติ เช่น องคก์ารอาหารและยา บญัชียาหลกัแห่งชาติเป็นตน้  

 

5.7.2 เน้ือหาของการฝึกอบรม/หลกัสูตร  

1). ความรู้พืน้ฐานของประสาทศลัยศาสตร์ และระบบท่ีเกี่ยวข้อง ตามเน้ือหาในการฝึกอบรมหน้า 38 

2). โรคหรือภาวะของผู้ป่วย  

ตามทีก่าํหนดใน ภาคผนวกที่ ก.  

3). หัตถการทางประสาทศลัยศาสตร์  

ตามทีก่าํหนดใน procedural skills ด้านต่างๆ ใน ภาคผนวก ข.  

 

5.7.3 การทาํวจัิย  

ข้ันตอนการทาํงานวจัิย เพ่ือวุฒิบัตร สาขาประสาทศัลยศาสตร์  

การทาํงานวิจัย  

แพทยป์ระจาํบา้นตอ้งทาํงานวจิยั ไดแ้ก่ งานวจิยัแบบ retrospective, prospective หรือ cross sectional 

อยา่งนอ้ย 1 เร่ือง หรือ systematic review หรือ meta-analysis 1 เร่ือง ในระหวา่งการปฏิบติังาน 1 ปี โดยเป็น

ผูว้จิยัหลกั/ร่วม งานวจิยัดงักล่าวตอ้งประกอบดว้ยหวัขอ้หลกัดงัน้ี  

1. จุดประสงคข์องการวจิยั  

2. วธีิการวจิยั  
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3. ผลการวจิยั  

4. การวจิารณ์ผลการวิจยั  

5. บทคดัยอ่  

ขอบเขตความรับผดิชอบ  

สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งจดัใหแ้พทยป์ระจาํบา้นฝึกการทาํวจิยั โดยกาํหนดให้  

1. แพทยป์ระจาํบา้นปีท่ี2 ศึกษาทฤษฎีการทางานวจิยั ตั้งคาถามวจิยั และเตรียมโครงร่างงานวจิยั ภายใต้

การควบคุมของอาจารยท่ี์ปรึกษา  

2. แพทยป์ระจาํบา้นปีท่ี3 นาํเสนอและสอบโครงร่างการวิจยักบัคณาจารยแ์ละทาํการเสนอขอคาํรับรอง 

จากคณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัของ สถาบนัท่ีตนสังกดัใหเ้สร็จส้ินก่อนทาํการวจิยั ในขณะเดียวกนั

ใหแ้จง้หวัขอ้การวิจยั ใหป้ระธานคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ เพื่อทราบดว้ยและให้

ดาํเนินการวจิยัตามมาตรฐานการ คดัเลือกผูป่้วยการเก็บขอ้มูลภายใตก้ารควบคุมของอาจารย ์ 

3. แพทยป์ระจาํบา้นปีท่ี5 ดาํเนินการวิจยัใหแ้ลว้เสร็จ ทาํการวเิคราะห์ผลและจดัทาํเล่มผลงานวจิยั  

4. สอบป้องกนัผลงานวิจยักบัคณาจารยข์องสถาบนัเพื่อจบหลกัสูตร  

5. ผลงานวจิยัของแพทยป์ระจาํบา้นทุกคนจะตอ้งเสนอให้คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขา 

ประสาทศลัยศาสตร์เป็นผูป้ระเมินคุณภาพก่อนเพื่อใหค้ะแนน และเก็บไวใ้ชใ้นการสอบเพื่อวุฒิบตัรฯ 

6. นาํเสนอผลงานวจิยัในการประชุมวชิาการของสถาบนั หรือราชวทิยาลยัฯ หรือท่ีประชุมทางการ

แพทยอ่ื์นๆ  

7. ใหตี้พิมพผ์ลงานวจิยัในวารสารทางการแพทย ์อน่ึงแพทยป์ระจาํบา้นอาจส่งงานวจิยัใหอ้นุกรรมการ 

ฝึกอบรมและสอบฯทาง electronic mail แต่ตอ้งส่งตน้ฉบบัพิมพใ์หร้าชวทิยาลยัฯเก็บไว ้1 ฉบบั  

คุณลกัษณะของงานวจัิย  

1. เป็นผลงานท่ีริเร่ิมใหม่ หรือเป็นงานวจิยัท่ีใชแ้นวคิดท่ีมีการศึกษามาก่อนทั้งในและต่างประเทศ แต่

นาํมาดดัแปลงหรือทาํซํ้ าในบริบทของสถาบนั หรือเป็นงานวจิยัดา้นการแพทยท์างเลือกในกรณีท่ีมี

หลกัฐานเชิงประจกัษส์นบัสนุน 

2. แพทยป์ระจาํบา้นและอาจารยผ์ูด้าํเนินงานวิจยัทุกคน ควรผา่นการอบรมดา้นจริยธรรมการวิจยัในคน 

และ good clinical practice (GCP)  

3. งานวจิยัทุกเร่ืองตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัฯของสถาบนั  

4. งานวจิยัทุกเร่ือง ควรดาเนินภายใตข้อ้กาหนดของ GCP หรือระเบียบวจิยัท่ีถูกตอ้งและเหมาะสมกบั

คาํถามวจิยั  

5. ควรใชภ้าษาองักฤษในการนาํเสนอผลงานวจิยัฉบบัสมบูรณ์โดยเฉพาะในบทคดัยอ่  



22 
 

ส่ิงทีต้่องปฏิบัติสาหรับการดําเนินการวจัิยทีเ่กี่ยวข้องกบัผู้ป่วย  

1. เม่ือไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัแลว้ ตอ้งดาํเนินการทาวจิยัตามขอ้ตกลงโดย

เคร่งครัด  

2. เม่ือมีการลงนามในเอกสารช้ีแจงผูป่้วยหรือผูแ้ทนเพื่อใหย้นิยอมเขา้ร่วมวจิยั ตอ้งให้สาํเนาแก่ผูป่้วย

หรือผูแ้ทนเก็บไว ้1 ชุด  

3. ใหร้ะบุในเวชระเบียนผูป่้วยนอกหรือผูป่้วยในถึงสถานะการเขา้ร่วมงานวจิยัของผูป่้วย  

4. การตรวจหรือรักษาเพิ่มเติมจากโครงการวจิยัท่ีผา่นการอนุมติัแลว้ โดยการกระทาํดงักล่าวไม่ไดเ้ป็น

ส่วนหน่ึงของการดูแลรักษาผูป่้วยตามปกติ ไม่สามารถทาํไดไ้ม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน ยกเวน้ไดมี้การระบุ

และอนุมติัในโครงการวจิยัแลว้ และผูว้จิยัหรือคณะผูว้จิยัตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้ายทั้งทางตรงและ

ทางออ้มท่ีเกิดข้ึนกบัผูป่้วยและผูดู้แลผูป่้วย  

5. กรณีท่ีโครงการวจิยักาํหนดใหท้าํการตรวจหรือรักษาท่ีเพิ่มเติมจากการดูแลรักษาผูป่้วยตามปกติ หาก

มีผลลพัธ์ท่ีอาจส่งผลต่อประโยชน์ใหก้ารดูรักษาผูป่้วย ใหด้าเนินการแจง้คณะกรรมการจริยธรรมการ

วจิยัเพื่อวางแผนแจง้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งรับทราบต่อไป  

6. หากเกิดกรณีอ่ืนนอกเหนือการคาดการณ์ ใหรี้บปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการวิจยั หรือ

คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยั กรณีท่ีไม่สามารถปรึกษาได ้ใหย้อ้นกลบัไปใชห้ลกัพื้นฐาน 3 ขอ้ ของ

จริยธรรมทางการแพทยใ์นการตดัสินใจ คือ  

6.1 การถือประโยชน์สุขของผูป่้วยเป็นหลกั และการไม่ก่อใหเ้กิดความทุกข ์ทรมานกบัผูป่้วย  

6.2 การเคารพสิทธิของผูป่้วย  

6.3 การยดึมัน่ในหลกัความเสมอภาคของทุกคนในสังคมท่ีจะไดรั้บบริการทางการแพทยต์ามมาตรฐาน 

5.7.4 จํานวนปีของการฝึกอบรม 5 ปี  

 

5.7.5 การบริหารการจัดการฝึกอบรม  

5.11.1 สถาบนัฯ ตอ้งมีคณะกรรมการซ่ึงมีหนา้ท่ีรับผดิชอบและอาํนาจในการจดัการ การประสานงาน 

การบริหาร และ การประเมินผล สาหรับแต่ละขั้นตอนของการฝึกอบรม รวมถึงการใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ี

เหมาะสมมีส่วนร่วมในการวางแผนการฝึกอบรม ประธานแผนการฝึกอบรม/หลกัสูตรตอ้งมีประสบการณ์ใน

การปฏิบติังานในสาขานั้นมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 10 ปี และไดรั้บการรับรองจากราชวทิยาลยัท่ีกาํกบัดูแล  

5.11.2 สภาวะการปฏิบติังาน  

สถาบนัฯ ตอ้งจดัสภาวะการปฏิบติังานดงัต่อไปน้ี  



23 
 

- ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมเขา้ร่วมกิจกรรมวชิาการ (รวมถึงการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ) ท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การฝึกอบรม ระบุกฎเกณฑแ์ละประกาศใหช้ดัเจนเร่ืองเง่ือนไขงานบริการและความรับผดิชอบของผู ้

เขา้รับการฝึกอบรม  

- มีการกาํหนดการฝึกอบรมทดแทนในกรณีท่ีผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมมีการลาพกั เช่น การลาคลอดบุตร 

การเจบ็ป่วย การเกณฑท์หาร การถูกเรียกฝึกกาลงัสาํรอง การศึกษาดูงานนอกแผนการฝึกอบรม/

หลกัสูตร เป็นตน้  

- จดัมีค่าตอบแทนผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมอยา่งเหมาะสมกบัตาํแหน่งและงานท่ีไดรั้บมอบหมาย  

- ระบุชัว่โมงการทาํงานท่ีเหมาะสม ไม่ควรเกิน 80 ชัว่โมงต่อสัปดาห์  

5.7.6 ประเมินผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

การวดัและประเมินผลผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม ประกอบดว้ย  

5.7.6.1. การวดัและประเมินผลระหว่างการฝึกอบรมและการเล่ือนช้ันปี  

การประเมินระหว่างการฝึกอบรม  

จดัใหมี้การประเมินผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมระหวา่งการฝึกอบรม ครอบคลุมทั้งดา้นความรู้ ทกัษะ เจตคติ 

และกิจกรรมทางการแพทย ์(ใชผ้ลการประเมินจากสถาบนัฝึกอบรมทางเลือกมาร่วมพิจารณาดว้ย) ในมิติต่างๆ 

ดงัน้ี  

มิติท่ี 1 ประเมินสมรรถนะ EPA ตามท่ีอฝส.กาํหนดโดยอาจารย ์(ภาคผนวกที่ ก)  

มิติท่ี 2 การรายงานผลการสอบจดัโดยสถาบนั (In-training examination) (ผา่น/ไม่ผา่น)  

มิติท่ี 3 การรายงานประสบการณ์การผา่ตดัและช่วยผา่ตดัในผูป่้วย: portfolio (โดยอาจารยเ์จา้ของไขจ้ะ

ประเมิน e-logbook เป็นระยะ) 

มิติท่ี 4 การรายงานความกา้วหนา้งานวจิยั  

มิติท่ี 5 การร่วมกิจกรรมประชุมวชิาการทางประสาทศลัยศาสตร์  

มิติท่ี 6 การรายงานประสบการณ์เรียนรู้จาก counseling  

มิติท่ี 7 การประเมินสมรรถนะดา้น professionalism และ interpersonal and communication skills โดย

อาจารยแ์ละผูร่้วมงาน (ประเมินตนเองและประเมินโดยแพทยป์ระจาํบา้น, พยาบาล, นกัศึกษาแพทย ์

และอ่ืนๆ) 

โดยการประเมินผลแบ่งออกเป็น  

1.การประเมินระหวา่งการเรียนการสอน (Formative Assessment) เพื่อประเมินพฒันาการในเรียนรู้ 

ประเมินโดย การสงัเกต การซกัถาม case discussion ในช่วงเวลาปฏิบติังานจริง 
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2.การวดัและประเมินผลเพื่อตดัสินผลการเรียน (Summative Assessment) เป็นการประเมินสรุปผลการ

เรียนรู้ โดยประเมินปีละ 1 คร้ังเม่ือจบปีการศึกษา 

การบันทกึข้อมูลการประเมินผู้เข้ารับการฝึกอบรมทาํโดย  

- ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม/สถาบนัฝึกอบรม ทาํการบนัทึกขอ้มูลในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งลงใน electronic 

portfolio ตามท่ีราชวทิยาลยัฯ กาํหนดในแต่ละปีการศึกษา  

-  สถาบนัฝึกอบรมสาขาประสาทศลัยศาสตร์ ทาํการบนัทึกขอ้มูลการประเมินผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมใน

มิติท่ี 1-6 ทั้งรายบุคคลและรายสถาบนั เพื่อรายงานผลมายงัคณะกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ตามท่ี

กาํหนด  

ผลการประเมินนาํไปใชใ้นกรณี ต่อไปน้ี  

1. เพื่อเล่ือนระดบัชั้นปี   

2. เพื่อใชพ้ิจารณาคุณสมบติัผูเ้ขา้สอบเพื่อวฒิุบตัรฯ (ตามคุณสมบติัผูข้อรับการประเมินเพื่อวุฒิบตัร) 

คุณสมบัติเพ่ือเล่ือนระดับช้ันปี  

1. ปฏิบติังานไดไ้ม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 80 ของระยะเวลาท่ีกาํหนด  

2. ผา่นการประเมินตามมิติต่างๆ ท่ีกาํหนดในหลกัสูตร )ตอ้งผา่นครบทั้ง 7 มิติตามเกณฑซ่ึ์ง

ระบุอยูใ่นใบสรุปการประเมินแพทยป์ระจาํบา้น( โดยไดค้ะแนนไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 60 ของแต่ละมิติ  

3. ปฏิบติังานไดส้อดคลอ้งตามขอ้กาํหนดของสถาบนัฝึกอบรม  

4. ไม่ก่อใหเ้กิดความเส่ือมเสียแก่สถาบนัฝึกอบรม  

คุณสมบัติเพ่ือรับการเสนอช่ือเข้าสอบเพ่ือวุฒิบัตร  

1. ผา่นคุณสมบติัการประเมินเพื่อเล่ือนระดบัชั้น ปีครบทั้ง 4 ขอ้  

2. มีพฤติกรรมตามวชิาชีพท่ีเหมาะสม  

3. ตอ้งส่งผลงานวจิยัภายในกาํหนดเวลา  

4. มีศกัยภาพท่ีจะผา่นการฝึกอบรมในระดบัแพทยป์ระจาํบา้นปีสุดทา้ยตามหลกัสูตร 

ผลการประเมินแพทย์ประจําบ้าน  

1. ผ่านการประเมิน  

2. ไม่ผ่านการประเมินเพ่ือเล่ือนช้ันปี ตอ้งปฏิบติังานเพิ่มเติมในส่วนท่ีสถาบนักาํหนด แลว้ทาํ

การประเมินซํ้ า ถา้ผา่นการประเมินจึงสามารถเล่ือนชั้นปีได ้ 

3. ไม่ผ่านการประเมินเพ่ือเล่ือนช้ันปีซ้ําตามข้อที่ 2 หรือไม่ผ่านการประเมินเพ่ือรับการเสนอช่ือ

เข้าสอบวุฒิบัตร ตอ้งปฏิบติังานในระยะชั้นปีเดิมอีก 1 ปี  
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4. หลงัจากปฏิบติังานซํ้ าในชั้นปีเดิมอีก 1 ปีแลว้ ยงัไม่ผา่นการประเมินเพื่อเล่ือนชั้นปี ใหย้ติุ

การฝึกอบรม  

    5. มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ราชวทิยาลยัฯ ใหส้ถาบนัส่งผลการประเมินแพทย ์

ประจาํบา้นมายงัคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ภายในวนัท่ี 15 กรกฎาคม ของทุกปี 

การดําเนินการสําหรับผู้ทีไ่ม่ผ่านการประเมิน  

1. แจง้ผลการประเมินใหแ้พทยป์ระจาํบา้นรับทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรในแบบประเมินผล 

ของราชวทิยาลยัฯ พร้อมแนวทางการพฒันา รายละเอียดการปฏิบติังานเพิ่มเติม การกาํกบัดูแลและการ

ประเมินผลซํ้ า ผูรั้บการประเมินสามารถทาํการอุทธรณ์ผลการประเมินในกรณีท่ีไม่เห็นดว้ยกบัผลการประเมิน 

โดยคณะกรรมการฝึกอบรมจะทาํการช้ีแจงหลกัฐานการประเมินใหผู้ไ้ดรั้บการประเมินทราบ 

2. เม่ือแพทยป์ระจาํบา้นลงช่ือรับทราบ ใหส่้งสาํเนาผลการประเมินชุดหน่ึงใหอ้นุกรรมการ 

ฝึกอบรมและสอบ ราชวทิยาลยัฯ 

การดําเนินการเพ่ือยุติการฝึกอบรม  

1. การลาออก  

-แพทยป์ระจาํบา้นตอ้งทาํเร่ืองช้ีแจงเหตุผลก่อนพกัการปฏิบติังานล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 2 สัปดาห์  

เม่ือสถาบนัฝึกอบรมอนุมติัใหพ้กัการปฏิบติังานแลว้จึงแจง้ต่อคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ เพื่อ

เห็นชอบและแจง้ต่อแพทยสภาพร้อมความเห็นประกอบวา่สมควรใหพ้กัสิทธิกา์รสมคัรเป็นแพทยป์ระจาํบา้น

เป็นเวลา 1 ปีในปีการศึกษาถดัไปหรือไม่ โดยพิจารณาจากเหตุผลประกอบการลาออกและคาํช้ีแจงจากสถาบนั

ฝึกอบรม การลาออกจะถือวา่สมบูรณ์เม่ือไดรั้บอนุมติัจากแพทยสภา  

2. การใหอ้อก  

2.1 ปฏิบติังานโดยขาดความรับผดิชอบหรือประพฤติตนเส่ือมเสียร้ายแรง จน 

ก่อใหเ้กิดผลเสียต่อผูป่้วยหรือต่อช่ือเสียงของสถาบนัฝึกอบรม  

2.2 ปฏิบติังานโดยขาดความรับผดิชอบหรือประพฤติตนเส่ือมเสีย ไม่มีการปรับปรุง 

พฤติกรรมหลงัการตกัเตือน และกระทาํซํ้ าภายหลงัการภาคทณัฑเ์ม่ือสถาบนัฝึกอบรมเห็นสมควรให้ออก ใหท้าํ

การแจง้แพทยป์ระจาํบา้นรับทราบพร้อมใหพ้กัการปฏิบติังานแลว้ทาํเร่ืองแจง้ต่อคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและ

สอบฯ ซ่ึงจะตอ้งตั้งคณะกรรมการสอบสวนจาํนวน 5 คนประกอบดว้ยหวัหนา้สถาบนัฝึกอบรมอ่ืนจาํนวน 3 คน 

และกรรมการภายในสถาบนัจาํนวน 2 คน เพื่อดาํเนินการใหเ้สร็จส้ินภายใน 2 สัปดาห์ภายหลงัจากไดรั้บเร่ือง 

ผลการสอบสวนจะถูกนาํเสนอต่อท่ีประชุมคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ เพื่อลงความเห็น ถา้สมควรให้

ออกจึงแจง้ต่อแพทยสภาจนเม่ือไดรั้บการอนุมติัจึงถือวา่การใหอ้อกสมบูรณ์ ถา้เห็นวา่ยงัไม่สมควรใหอ้อกจึงส่ง

เร่ืองคืนใหส้ถาบนัฝึกอบรมพร้อมคาํแนะนาํ 
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ใบประเมินแพทย์ประจําบ้านสาขาประสาทศัลยศาสตร์                     

ช่ือผูถู้กประเมิน.............................................................    วนัท่ี....................................      ประเมินตนเอง 

ช่ือผูป้ระเมิน..................................  ตาํแหน่ง อาจารย ์   แพทยป์ระจาํบา้นชั้นปีท่ี....  พยาบาล   

นกัศึกษาแพทย ์   อ่ืนๆ................  (ตอ้งมีผูป้ระเมินอยา่งนอ้ย วชิาชีพละ 2 คน) 

หวัขอ้การประเมิน รายละเอียด คะแนน (เตม็ 10 ) 

1). สมรรถนะการดูแลรักษาผู้ป่วย 

(Patient Care)  

 

มีทกัษะในการดูแลผูป่้วยศลัยกรรมประสาท ระยะ

ก่อน ระหวา่ง และหลงัผา่ตดั รวมทั้ง

ภาวะแทรกซอ้นจากการผา่ตดั 

 

2). ความรู้ ความเช่ียวชาญ และ

ความสามารถในการนาไปใช้แก้ปัญหา

ของผู้ป่วยและสังคมรอบด้าน 

(Medical Knowledge and Skills) 

1.เขา้ใจวทิยาศาสตร์การแพทยพ์ื้นฐานของร่างกาย 

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัประสาทศลัยศาสตร์ 

2,มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ และเช่ียวชาญ

ในสาขาประสาทศลัยศาสตร์ 

 

 

 

 

3). การพฒันาตนเองและการเรียนรู้

จากการปฏิบัติ (Practice-based 

Learning and Improvement) 

1. ดาํเนินการวจิยัทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขได ้ 

2. วพิากษบ์ทความและงานวจิยัทางการแพทย ์ 

3. เรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์ไดด้ว้ยตนเองจาก

การปฏิบติั 

 

4). ทกัษะปฏิสัมพนัธ์ และการส่ือสาร 

(Interpersonal and Communication 

Skills) 

1. นาํเสนอขอ้มูลผูป่้วย และอภิปรายปัญหาอยา่งมี

ประสิทธิภาพ  

2. ถ่ายทอดความรู้และทกัษะ ใหแ้พทย ์นกัศึกษา

แพทย ์และบุคลากรทางการแพทย ์ 

3. ส่ือสารใหข้อ้มูลแก่ญาติ และผูป่้วย ไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ โดยมีเมตตาเคารพการ

ตดัสินใจและศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์ 

4. มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี ทาํงานกบัผูร่้วมงานทุก

ระดบัอยา่งมีประสิทธิภาพ  

5. เป็นท่ีปรึกษาและใหค้าํแนะนาํแก่แพทยแ์ละ

บุคคลากรอ่ืน โดยเฉพาะทางประสาทศลัยศาสตร์  
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5). ความเป็นมืออาชีพ 

(Professionalism) 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอนัดีต่อผูป่้วย 

ญาติ ผูร่้วมงาน เพื่อนร่วมวชิาชีพและชุมชน  

2. มีทกัษะดา้นท่ีไม่ใช่เทคนิค (Non-technical 

skills) และสามารถบริหารจดัการสถานการณ์ท่ี

เก่ียวขอ้งไดเ้หมาะสม  

3. มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพฒันาไปสู่ความ

เป็นผูเ้รียนรู้ต่อเน่ืองตลอดชีวิต (continuous 

professional development)  

4. มีความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย  

5. คาํนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม 

 

6). การปฏิบัติงานให้เข้ากบัระบบ 

(System-based Practice) 

1. มีความรู้เก่ียวกบัระบบสุขภาพของประเทศ  

2. มีความรู้และมีส่วนร่วมในระบบพฒันาคุณภาพ

การดูแลรักษาผูป่้วย  

3. ใชท้รัพยากรสุขภาพอยา่งเหมาะสม (cost 

consciousness medicine) และสามารถปรับเปล่ียน

การดูแลรักษาผูป่้วยใหเ้ขา้กบับริบทของการบริการ

สาธารณสุขไดต้ามมาตรฐานวชิาชีพ  

 

รวมคะแนน (เต็ม 60 คะแนน)   

      

ความเห็นเพิ่มเติม

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

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

................................................................................................................................................................................. 
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ใบสรุปการประเมินแพทย์ประจําบ้านสาขาประสาทศัลยศาสตร์ระหว่างการฝึกอบรม 

โดยคณะกรรมการฝึกอบรม 

ช่ือแพทยป์ระจาํบา้นผูถู้กประเมิน............................................................. ชั้นปีท่ี..............  วนัท่ี........................... 

มิติที ่ รายละเอยีด ผลการประเมิน 

1 ประเมินสมรรถนะ Entrusted Professional Activities 

(EPA) ตามท่ีอฝส.กาํหนด (ใบประเมินโดยอาจารย์)  

คะแนนท่ีได ้= ........ (คะแนนเตม็ 60) เกณฑผ์า่น > 36 คะแนน 

   ผา่น                ไม่ผา่น 

 

2 การรายงานผลการสอบจดัโดยสถาบนั (In-training exam.)  

พิจารณาจาก Mean passing level (MPL) ของแต่ละชั้นปี 

   ผา่น                ไม่ผา่น 

3 การรายงานประสบการณ์การผา่ตดัและช่วยผา่ตดัพิจารณาตาม 

ภาคผนวก ข (เกณฑป์ระสบการณ์การผา่ตดัขั้นตํ่าประกอบการ

เล่ือนชั้นปี)  

   ผา่น                ไม่ผา่น 

4 การรายงานความกา้วหนา้งานวจิยั โดยอาจารยท่ี์ปรึกษางานวจิยั    ผา่น                ไม่ผา่น 

5 การร่วมกิจกรรมประชุมวชิาการทางประสาทศลัยศาสตร์และ  

ระยะเวลาปฏิบติังาน ไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 80  

   ผา่น                ไม่ผา่น 

6 การรายงานประสบการณ์เรียนรู้จาก counseling     ผา่น                ไม่ผา่น 

7 การประเมินสมรรถนะดา้น professionalism (ขอ้ 5) และ 

interpersonal and communication skills (ขอ้ 4) โดยผู้ร่วมงาน 

คะแนนท่ีได ้= ........ (คะแนนเตม็ 20) เกณฑผ์า่น > 12 คะแนน 

   ผา่น                ไม่ผา่น 

 

 

สรุปผลการประเมิน (ต้องผ่านครบทั้ง 7 มิติจึงได้เล่ือนช้ันปี)  ให้เล่ือนช้ันปี    ซ้ําช้ัน 

คําแนะนํา................................................................................................................................................................. 

ลงช่ือคณะกรรมการการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นสาขาประสาทศลัยศาสตร์ 

1. ผศ.นพ.สมเกียรติ วงศสุ์ริยนนัท ์ .......................................................................   

2. อ.นพ.นาแสง อคัรธรรมโชติ .......................................................................   

3. อ.พญ.อารีพร ชนเห็นชอบ .......................................................................   

4. อ.นพ.อติเทพ มงคลรัตน์นนัท ์ .......................................................................   

5. อ.นพ.ณฐัวฒิุ นิลเจียรสกุล .......................................................................  

6. ผศ.นพ.กิติพร ศรีอมรรัตนกุล ....................................................................... 
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5.7.6.2 การประเมินเพ่ือวุฒิบัตรฯ คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาประสาทศลัยศาสตร์ เป็น 

ผูรั้บผดิชอบในการจดัใหมี้การประเมิน เพื่อวฒิุบตัรฯ เป็นประจาํทุกปี โดยมีเง่ือนไข ดงัต่อไปน้ี 

คุณสมบติัผูข้อรับการประเมินเพื่อวุฒิบตัร 

1. มีหนงัสือรับรองการสอบผา่นหลกัสูตรวทิยาศาสตร์พื้นฐานทางประสาทศลัยศาสตร์ 

ของราชวทิยาลยัประสาทศลัยแพทยฯ์ 

2. มีหนงัสือรับรองผา่นการฝึกอบรมครบถว้น 

3. มีหนงัสือรับรอง และไดรั้บการเสนอช่ือเขา้สอบ จากหวัหนา้ผูรั้บผดิชอบหลกัสูตรการ 

ฝึกอบรม หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย 

4. แพทยใ์ชทุ้นและแพทยพ์ี่เล้ียงต่อเน่ืองซ่ึงปฎิบติังานในสถาบนัส่วนภูมิภาคท่ีมีการฝึกอบรม สาขา

ประสาทศลัยศาสตร์ซ่ึงไดรั้บการรับรองจากแพทยสภาแลว้ ใหมี้สิทธิสมคัรสอบเพื่อวุฒิบตัรได ้โดยมีขอ้กาํหนด

ดงัน้ี 

(ก) ไดรั้บประกาศนียบตัรผา่นการเพิ่มพูนทกัษะตามกาํหนดของแพทยสภา 

(ข) มีประสบการณ์การเรียนรู้ดา้นประสาทศลัยศาสตร์เป็นเวลารวม ไม่นอ้ยกวา่ ๖๐ เดือน 

5. มีใบรายงานประสบการณ์การผา่ตดั (Log book) รวมตลอดหลกัสูตรครบถว้นตามเกณท ์

ในภาคผนวก ข. 

6. มีสาํเนานิพนธ์ตน้ฉบบัซ่ึงไดน้าํเสนอเผยแพร่ในท่ีประชุมวชิาการ หรือตีพิมพห์รืออยู ่

ระหวา่งรอการตีพิมพใ์นจุลสารหรือ วารสารทางการแพทย ์เพื่อขอความเห็นชอบรับรองจากคณะอนุกรรมการ 

ฝึกอบรมและสอบฯ สาขาประสาทศลัยศาสตร์ 

หลกัเกณฑ์และวธีิดําเนินการประเมินและการตัดสินผล 

ผูผ้า่นการประเมินเพื่อวุฒิบตัรแสดงความรู้ ความชาํนาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรมสาขา 

ประสาทศลัยศาสตร์ ตอ้งผา่นเกณฑต่์อไปน้ี 

1. การสอบขอ้เขียน 

1.1. วทิยาศาสตร์พื้นฐานทางประสาทศลัยศาสตร์ ผูมี้สิทธิสมคัรตอ้งเป็นแพทยป์ระจาํบา้น 

ชั้นปีท่ี ๒ ข้ึนไป 

1.2.ประสาทศลัยศาสตร์คลินิก ผูมี้สิทธิสมคัรตอ้งเป็นแพทยป์ระจาํบา้นชั้นปีท่ี ๓ ข้ึนไป 

และตอ้งสอบผา่นวทิยาศาสตร์พื้นฐานทางประสาทศลัยศาสตร์ และตอ้งผา่นการเสนอ Research proposalใน 

ท่ีประชุมท่ีคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาประสาทศลัยศาสตร์เห็นชอบ หรือเป็นผูมี้สิทธิขอ 

สอบเป็นกรณีพิเศษ 
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2. การสอบปากเปล่า ผูมี้สิทธิสอบปากเปล่าตอ้งมีคุณสมบติัครบตามเกณฑ์ ขอ้ 1 และสอบผา่น ตาม

เกณฑ ์ขอ้ 1.1 และ 1.2 ในกรณีท่ีไม่ผา่นการสอบปากเปล่า สามารถขอสอบใหม่ไดเ้ม่ือครบ 6 เดือน 

3. การตดัสินผลการสอบ จะตอ้งผา่นเกณฑก์ารสอบในแต่ละส่วน ภายใตก้ารพิจารณาของ 

คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาประสาทศลัยศาสตร์ 

4 การพิจารณาการประเมินเพื่อหนงัสืออนุมติฯ ผูข้อรับการประเมินตอ้งเป็นผูไ้ดรั้บ 

ใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพเวชกรรรมตามพระราชบญัญติัวชิาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 และ 

4.1. การขอรับการสอบเพื่อหนงัสืออนุมติับตัรฯ ผูมี้สิทธิตอ้งเป็นแพทยผ์ูมี้ประสบการณ์ 

เรียนรู้ และปฏิบติังานในดา้นประสาทศลัยศาสตร์ในโรงพยาบาลในประเทศไทยท่ีมีเกณฑข์ั้นตํ่าเทียบเท่าเกณฑ์

ขั้นตํ่าในการเปิดเปิดสถาบนัฝึกอบรม และอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ประสาทศลัยศาสตร์รับรอง เป็น

เวลาอยา่งนอ้ย ๗ ปี 

4.2. เป็นผูท่ี้ไดรั้บหนงัสืออนุมติั หรือวุฒิบตัรเพื่อแสดงความรู้ ความชาํนาญในการประกอบ 

วชิาชีพเวชกรรม จากสถาบนัในต่างประเทศท่ีคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาประสาทศลัยศาสตร์ 

และแพทยสภารับรอง 

4.3. ผูข้อสอบตอ้งมีผลงานวิจยัท่ีคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขาประสาท 

ศลัยศาสตร์เห็นชอบ 

4.4. การสอบใหป้ฏิบติัตามขอ้ 1 และขอ้ 2 ของการสอบเพื่อวฒิุบตัรฯ 
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5.7.7 การประเมินหลกัสูตรการฝึกอบรมและการปรับปรุงหลกัสูตร 

 มีการประเมินหลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นสาขาประสาทศลัยศาสตร์โดยแพทย์ประจาํบ้าน

สาขาประสาทศัลยศาสตร์และทีมงานของหน่วยประสาทศัลยศาสตร์รวมถึงอาจารย์ และมีการประเมินการสอน

ของอาจารยใ์นหน่วยประสาทศลัยศาสตร์เป็นประจาํทุกปี โดยจะนาํผลการประเมินและผลการสอบของแพทย์

ประจาํบา้นมาประชุมหารือเพื่อประเมินหลกัสูตรและการเรียนการสอนในทุกปีการศึกษาโดยคณะกรรมการ

ฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้น 

 เม่ือแพทยป์ระจาํบา้นสาํเร็จการฝึกอบรมและทาํงานในตน้สังกดัจนครบ 1 ปีจะมีการประเมินหลกัสูตร

และความสามารถในการปฏิบติังานโดยหัวหน้างานและนาํผลการประเมินเขา้ท่ีประชุมคณะกรรมการฝึกอบรม

ฯ เพื่อพิจารณาปรับปรุงหลกัสูตรและการเรียนการสอน และจะมีการประเมินในทุก 1 ปีอยา่งต่อเน่ืองจนครบ 3 

ปีหลงัจากสาํเร็จการฝึกอบรม 

 มีการประเมินหลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นสาขาประสาทศลัยศาสตร์โดยราชวทิยาลยั

ประสาทศลัยแพทยแ์ห่งประเทศไทยซ่ึงเป็นผูรั้บผดิชอบดูแลการฝึกอบรม และทบทวน / พฒันา หลกัสูตรการ

ฝึกอบรมเป็นระยะ ๆ หรืออยา่งนอ้ยทุก 5 ปี 
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ใบประเมินอาจารย์แพทย์สาขาประสาทศัลยศาสตร์                     

ช่ืออาจารยผ์ูถู้กประเมิน.............................................................    วนัท่ี.................................... 

คําช้ีแจง เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงการสอนใหมี้คุณภาพและประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน จึงขอความร่วมมือ

จากนกัศึกษา/แพทยป์ระจาํบา้น โปรดทาํเคร่ืองหมาย √ ลงในช่องแสดงประเมินการสอนของอาจารย ์

โปรดตอบแบบประเมินตามความเป็นจริงมากท่ีสุด การประเมินผลการเรียนการสอนน้ีไม่มีผลต่อ

คะแนนหรือผลการเรียนของนกัศึกษา/แพทยป์ระจาํบา้นแต่อยา่งใด 

ข้อความ ดีมาก ดี 
ปาน

กลาง 

ควร

ปรับปรุง 

ทกัษะในการสอนของอาจารย์ผู้สอน     

1. มีการช้ีแจงว ัตถุประสงค์ขอบเขตการเ รียนรายวิชาน้ี

ตลอดจนหลกัเกณฑก์ารวดัผลตามแนวการสอนอยา่งชดัเจน 

    

2. มี ก า ร แ น ะ นํ า ห นั ง สื อ แ ล ะ แ ห ล่ ง ค้ น ค ว้ า เ พิ่ ม เ ติ ม

นอกเหนือจากตาํราหรือเอกสารประกอบการสอนท่ีใชอ้ยู ่

    

3. กระบวนการสอนเป็นไปตามประมวลการสอน     

4. เน้ือหาวชิาการสอนมีความทนัสมยัและประยกุตใ์ชไ้ด ้     

5. ผูส้อนเขา้สอนตรงเวลาและใชเ้วลาท่ีสอนเป็นไปตามแผนท่ี

กาํหนดให้ 

    

6. ผูส้อนมีความตั้งใจสอนและเขา้สอนโดยสมํ่าเสมอ     

7. มีการใชส่ื้อและอุปกรณ์การสอนเหมาะสมกบัเน้ือหาวชิา     

8. บุคลิกภาพและการแต่งกายของผูส้อน     

9. มีวธีิการสอนท่ีทาํใหน้กัศึกษาเขา้ใจบทเรียนไดง่้าย     

10. มีเทคนิคการสอนท่ีสร้างแรงจูงใจใหแ้ก่ผูเ้รียนตั้งใจสนใจ

เรียน 

    

11. เปิดโอกาสใหน้กัศึกษาแสดงความคิดเห็นและซกัถามทั้งใน

และนอกหอ้งเรียน 
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12. สามารถตอบขอ้ซกัถามหรือปัญหาของนกัศึกษาไดอ้ยา่ง

ชดัเจน 

    

เน้ือหารายวชิา     

13. เน้ือหาวชิามีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละแนวการ

สอน 

    

14. เน้ือหาวชิามีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและความ

รับผดิชอบต่อสังคม 

    

15. สาระความรู้ท่ีไดจ้ากการสอนมีประโยชน์และทนัสมยั     

16. ไดรั้บความรู้เพิ่มข้ึนหลงัจากการเรียนรายวชิาน้ี     

งานทีไ่ด้รับมอบหมายและการวดัผล     

17. มีการกระตุน้ให้นกัศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองพร้อมแนวทาง

และแหล่งคน้ควา้ 

    

18. มีการกระตุน้ให้เกิดกระบวนการคิด การตั้งปัญหา การ

วเิคราะห์และการสังเคราะห์ 

    

19. มีการตรวจงานและช้ีแจงขอ้บกพร่องของงานท่ีทาํ     

20. ปริมาณงานท่ีมอบหมายมีความเหมาะสมกบัเวลาเรียนของ

รายวชิา 

    

 

ข้อเสนอแนะอ่ืน

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

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

................................................................................................................................................................................. 
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ใบประเมินหลกัสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านสาขาประสาทศัลยศาสตร์                     

วนัท่ี......................... ผูป้ระเมิน  แพทยป์ระจาํบา้น    ทีมงานประสาทศลัยศาสตร์    ............................ 

คําช้ีแจง 

  แบบสอบถามน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อประเมินความคิดเห็นของแพทยป์ระจาํบา้นท่ีมีต่อหลกัสูตรการ

ฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นสาขาประสาทศลัยศาสตร์ 

   ผลการประเมินหลกัสูตรฯน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อการนาํไปใชเ้ป็นขอ้มูลสาํหรับปรับปรุงและพฒันา

หลกัสูตร ตลอดจนการจดัการเรียนการสอนของหลกัสูตรต่อไป ความคิดเห็นของแพทยป์ระจาํบา้นท่ีตอบใน

แบบสอบถามน้ี คณะกรรมการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นจะนาํผลมาวเิคราะห์ภาพรวมของหลกัสูตรเท่านั้น จะ

ไม่เปิดเผยขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถาม และไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อแพทยป์ระจาํบา้น 

           ใหเ้ขียนเคร่ืองหมาย ลงในช่องระดบัความคิดเห็นของท่าน 

 1. การจัดการเรียนการสอน 

ข้อคําถาม ระดับความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 

1.ความเหมาะสมของรายวชิาท่ีเปิดสอน      

2.ส่ือการเรียนการสอนเพียงพอและสอดคลอ้งกบัเน้ือหาวชิา      

3.มีเอกสารประกอบการสอนสอดคลอ้งกบัเน้ือหาวชิา      

4.มีกิจกรรมส่งเสริมหลกัสูตรท่ีเหมาะสมกบัเน้ือหาและความสนใจของนกัศึกษา      

.5 มีการเชิญอาจารยพ์ิเศษเพื่อสอนและใหค้วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายวชิา      

.6 มีการจดัอาจารยห์รือเจา้หนา้ท่ีใหค้าํปรึกษาดา้นการเรียนการสอนและกิจกรรม      

.7 อาจารยท่ี์ปรึกษาใหก้ารดูแล และคาํปรึกษาแก่แพทยป์ระจาํบา้น      

.8 หอ้งสมุดมีหนงัสือ เอกสารของสาขาวชิาท่ีเพียงพอ      

.9 แหล่งคน้ควา้ หรือ แหล่งเรียนรู้ดว้ยตนเอง      

.10 คุณภาพของอุปกรณ์ ครุภณัฑใ์นหอ้งเรียน      

.11 มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และอินเทอร์เน็ต      

.12 สภาพแวดลอ้มโดยรอบคณะฯ สร้างบรรยากาศต่อการศึกษา      

.13 หอ้งเรียนมีสภาพแวดลอ้มท่ีดีเหมาะสมต่อการเรียนการสอน      

.14 มีท่ีพกัผอ่น /ท่ีทาํงานให้ แพทยป์ระจาํบา้นอยา่งเพียงพอ      
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.15 มีแหล่งขอ้มูล แหล่งประชาสมัพนัธ์ดา้นวชิาการ และวชิาชีพ      

.16 มีแหล่งขอ้มูลทุนการศึกษาและการศึกษาต่อ      

ความคิดเห็นหรือข้อควรปรับปรุงอ่ืน ๆ เกีย่วกบัการจัดการเรียนการสอน 

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

2 เน้ือหาสาระของหลกัสูตร 

ข้อคําถาม ระดับความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 

1.เน้ือหาของการฝึกอบรม/หลกัสูตร       

2.พนัธกจิ ผลลพัธ์ของการฝึกอบรม      

3.การวดั การประเมินผู้เข้ารับการฝึกอบรม      

4.เน้ือหารายวชิาเอก      

5.การทาํวจิยั      

.6 เกณฑป์ระสบการณ์การผา่ตดัขั้นตํ่า      

.7 กิจกรรมวชิาการของหน่วยประสาทศลัยศาสตร์      

.8 เน้ือหาวชิาสามารถพฒันาความรู้ ความสามารถ และทกัษะของผูเ้รียน      

.9 ภาระงาน      

.10 เน้ือหาของหลกัสูตรเป็นความรู้ท่ีทนัสมยัและทนัต่อเหตุการณ์ปัจจุบนั      

11.ข้ันตอนการดําเนินงานของหลกัสูตรมีความเหมาะสม      

.12 ทรัพยากรทางการศึกษา      

13.นโยบายการรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม และการตอบสนองต่อความ

ต้องการของระบบสุขภาพระดับประเทศ 

     

ความคิดเห็นหรือข้อควรปรับปรุงอ่ืน ๆ เกีย่วกบัสาระของหลกัสูตร 

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

3. อาจารย์ผู้สอน 

ข้อคําถาม ระดับความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 

.1 มีความรู้ และความเช่ียวชาญในวชิาทีส่อน (คุณสมบัต)ิ      
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.2 มีจาํนวนท่ีเพียงพอกบัหลกัสูตร      

.3 มีการพฒันาส่ือการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม      

.4 มีเทคนิควธีิการสอนเพื่ออธิบายหรือถ่ายทอดความรู้ใหเ้ขา้ใจง่าย      

.5 สามารถตอบคาํถามไดอ้ยา่งชดัเจน      

.6 ให้คาํปรึกษาเม่ือมีขอ้สงสัยทั้งในและนอกชั้นเรียน /รับฟังและแลกเปล่ียน

แพทยป์ระจาํบา้นความคิดเห็นกบั  

     

.7 มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมใหแ้ก่แพทยป์ระจาํบา้น      

.8 ส่งเสริมใหเ้กิดการคิด วเิคราะห์ และกลา้แสดงความคิดเห็นแก่แพทยป์ระจาํ

บา้น 

     

ความคิดเห็นหรือข้อควรปรับปรุงอ่ืน ๆ เกีย่วกบัอาจารย์ผู้สอน 

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

4. การวดัและประเมินผล 

ข้อคําถาม ระดับความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 

.1 การวดัและประเมินผลการเรียนสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการเรียน

การสอน 

     

.2 การวดัและประเมินผลการเรียนสอดคลอ้งกบัเน้ือหาวชิา      

.3 การวดัและประเมินพฒันาการของแพทย์ประจําบ้าน      

.4 เกณฑก์ารใหค้ะแนนและวดัผลมีมาตรฐาน      

.5 ผูส้อนแจ้งวิธีการวดัและประเมินผลการเรียนให้ทราบล่วงหน้าและ

ชดัเจน 

     

.6 เปิดโอกาสให้แพทยป์ระจาํบา้นมีส่วนร่วมในการกาํหนดเกณฑ์การวดั

และประเมินผล 

     

.7 ลกัษณะของขอ้สอบเหมาะสมกบัความรู้ของแพทยป์ระจาํบา้น      

.8 มีระบบการแจง้ผลการเรียนใหผู้เ้รียนไดท้ราบอยา่งชดัเจน      

.9 เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนตรวจสอบผลการเรียนได ้      

ความคิดเห็นหรือข้อควรปรับปรุงอ่ืน ๆ เกีย่วกบัการวดัและประเมินผล 

..........................................................................................................................................................................  
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5. ข้อเสนอแนะหรือหรือข้อควรปรับปรุงอ่ืน ๆ เกีย่วกบัหลกัสูตร 

  5.1 หลักสูตรหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาํบ้านสาขาประสาทศลัยศาสตร์ควรปรับปรุงเร่ืองใดบา้ง 

อยา่งไร 

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

 5 .2 ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ 

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

6. ความสามารถในการปฏิบัติงานของแพทย์ประจําบ้านทีสํ่าเร็จการฝึกอบรมแล้ว (ประเมินโดยหัวหน้างาน) 

ข้อคําถาม ระดับความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 

.1 สมรรถนะการดูแลรักษาผูป่้วย (Patient Care)      

.2 ความรู้ ความเช่ียวชาญ และความสามารถในการนาํไปใชแ้กปั้ญหาของ

ผูป่้วยและสังคมรอบดา้น 

     

.3 การพฒันาตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบติั      

.4 ทกัษะปฏิสัมพนัธ์ และการส่ือสาร      

5.ความเป็นมืออาชีพ (คุณธรรม จริยธรรม เจตคติ ความรับผิดชอบต่องาน

ท่ีไดรั้บมอบหมาย) 

     

6.การปฏิบติังานให้เขา้กบัระบบ (มีความรู้และมีส่วนร่วมในระบบพฒันา

คุณภาพการดูแลรักษาผูป่้วย, สามารถปรับเปล่ียนการดูแลรักษาผูป่้วยให้

เขา้กบับริบทของสถานพยาบาลท่ีกาํลงัปฏิบติังาน) 

     

ความคิดเห็นหรือข้อควรปรับปรุงอ่ืน ๆ เกีย่วกบัความสามารถในการปฏิบัติงานของแพทย์ประจําบ้านทีสํ่าเร็จ

การฝึกอบรม 

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

ขอขอบคุณท่ีใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 

หน่วยประสาทศลัยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 

มหาวทิยาลยันวมินทราธิราช 
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6.เน้ือหาในการฝึกอบรม  

 6.1 หลกัสูตรศัลยศาสตร์ทัว่ไปปีที ่1 

หลกัการของศัลยศาสตร์ 
(Principles of Surgery) 

หลกัการของศลัยศาสตร์ เป็นพื้นฐานทัว่ไปท่ีแพทยป์ระจาํบา้นทางศลัยศาสตร์ทุกสาขา จะตอ้งรู้อยา่งดี 
เพื่อความเขา้ใจในปัญหาพื้นฐานร่วมกนัทางศลัยศาสตร์ ซ่ึงจะทาํใหก้ารดูแล รักษาผูป่้วยทางศลัยกรรมในองคร์วม

ไดเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และเป็นความรู้ซ่ึงแพทย ์ประจาํบา้นจะตอ้งไปศึกษาอยา่งต่อเน่ืองตลอดระยะเวลา

ในเร่ืองต่อไปน้ี 
- Metabolic Response to Injury 

- Trauma 

- Fluid, Electrolyte and Acid-Base Therapy 

- Hemostasis, Surgical Bleeding and Transfusion 

- Hemodynamics and Hypertension 

- Shock 

- Cardiac Arrest and Resuscitation 

- Surgical Infection 

- Antibiotic: Usage and Hazards 

- Wound Healing and Wound Care 

- Sutures and Implant in Surgery 

- Principles of Critical Care 

- Basic Principles of Oncology 

- Diabetes and Surgery 

- Radiotherapy 

- Chemotherapy 
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วสัิญญวีิทยา 

(Anesthesiology) 

แพทยป์ระจาํบา้นศลัยศาสตร์ทัว่ไปตอ้งมีความรู้พื้นฐานในหลกัการทัว่ไปของวสิัญญี วทิยา และมี

ทกัษะในการคดัเลือกและพิจารณาผูป่้วยใหเ้หมาะสมกบัวธีิการต่างๆ ของวสิัญญี วทิยา เพื่อใหก้ารรักษาได ้

แพทยป์ระจาํบา้นตอ้งมีความรู้และทกัษะในเร่ืองต่อไปน้ี ไดแ้ก่ 

- การประเมินผูป่้วยและความเส่ียงก่อนผา่ตดั 

- การให้ Premedication 

- Anesthetic Agents and muscle Relaxants 

- ขั้นตอนของการดมยาสลบ  � Induction 

� Anesthetic Drugs and Action 

� Monitoring 

� Reversal 

- การดูแลผูป่้วยหลงัจากการดมยาสลบ 

- ปัญหาแทรกซอ้นจากการรักษาทางวสิัญญี 

- การให้ Epidural/ Spinal Anesthesia 

- Pain Management 

-Neuro critical care 

-Perioperative care 

 Hemodynamic 

 Fluid and electrolytes 

-Intensive monitoring 

 Neurophysiologic monitoring 

-Ventilatory care 

-Infection control 

-Nutrition care 

หัตถการทีต้่องทาํได้ 

- Endotracheal Intubation 

- Spinal Anesthesia 

- Local and Regional Anesthesia 

- Ventilator Setup 
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พืน้ฐานการวจัิยทางศัลยศาสตร์ 

(Basic Surgical Research & Methodology) 

แพทยป์ระจาํบา้นสาขาประสาทศลัยศาสตร์จะตอ้งมีนิสัยการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง ตอ้งมี ความรู้พื้นฐาน 

เก่ียวกบัการวจิยั เน่ืองจากความรู้ดา้นการแพทยมี์การเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา ขอ้มูลข่าวสารการวจิยัต่างๆ มี

อยูม่ากมายจนไม่สามารถอ่านไดห้มด จึงมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้ง รู้จกัเลือกอ่านขอ้มูลท่ีมีประโยชน์และเช่ือถือได ้

สามารถวเิคราะห์ขอ้มูลต่างๆ และสรุปความ คิดเห็นได ้ทั้งใหมี้ความรู้พื้นฐานทางการวจิยัเพื่อนาํไปพฒันาและ 

ผลิตผลงานวจิยัข้ึนมาไดเ้อง 

การฝึกอบรมส่วนน้ีกระทาํ ในสถาบนัท่ีคณะอนุกรรมการ ฝึกอบรมและสอบฯ สาขาประสาท

ศลัยศาสตร์ และ/หรือ ราชวทิยาลยัประสาทศลัยแพทยแ์ห่งประเทศไทย รับรอง โดยจดัการอบรมหลกัสูตรระยะ

สั้น เพื่อเป็นความรู้พื้นฐานทางการวจิยัใหแ้ก่แพทยป์ระจาํ บา้นประสาทศลัยศาสตร์ ซ่ึงจะครอบคลุมความรู้ใน

เร่ืองต่อไปน้ี 

- Research Questions 

- Research Designs 

- Research Designs in Natural History and Risk Factor 

- Research Designs in Diagnostic Test 

- Research Designs in Prevention and Treatment 

- Sample Size Determination 

- Basic Statistics 

- Critical Appraisal etc. 
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Clinical Neurology 

Part I: Clinical Method of Neurology 

Part II: Disorders of Motility 

Pain & Other Disorders of Somatic Sensation, Headache & Pain 

Disorder of special Senses 

Epilepsy & Disorders of Consciousness 

Derangement of Intellectual, Behavior and Language 

Anxiety and Disorders of Energy, Mood, Emotion, and Autonomic and Endocrine Functions 

Part III: Growth and Development of the Nervous System and the Neurology of Aging 

Part IV: Major Categories of Neurological disease 

- Disturbances of CSF circulation 

- Intracranial neoplasms 

- Non Viral infections 

- Viral infections 

- Cerebrovascular diseases 

- Multiplesclerosis and Allied Demyelinative diseases 

- Inherited Metabolic diseases 

- Nutritional Deficiency related diseases 

- Acquired Metabolic Disorders 

- Drugs & Other Chemical agents 

- Degenerative diseases 

- Developmental diseases 

Part V: Disease of the Spinal Cord, Peripheral nerve and Muscle 

Part VI: Psychiatric disorders 
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รังสีวนิิจฉัย, รังสีร่วมรักษา และรังสีรักษา 

(Diagnostic Neuroradiology, Intervention Neuroradiology and Radiation Therapy) 

แพทยป์ระจาํบา้นประสาทศลัยศาสตร์ตอ้งเขา้รับการฝึกอบรมวชิารังสีวทิยา เป็นเวลาอยา่ง นอ้ย ๘ สัปดาห์ 

โดยแบ่งเป็นเขา้ฝึกอบรมสาขารังสีวนิิจฉยั ๔-๖ สัปดาห์ , รังสีรักษา ๒-๔ สัปดาห์ และ Intervention 

neuroradiology อยา่งนอ้ย ๒ สัปดาห์ 

วตัถุประสงค์ เพื่อให้แพทยป์ระจาํบา้น สามารถ 

๑. อธิบายความรู้พื้นฐานดา้นรังสีวนิิจฉยัและรังสีรักษา ท่ีนาํมาใชก้บัผูป่้วยประสาท ศลัยศาสตร์ 

๒. อ่านและแปลผล CT และ MRI ของสมองและไขสนัหลงัไดถู้กตอ้ง 

๓. อ่านและแปลผล Cerebral angiography ไดถู้กตอ้ง 

๔. อธิบายหลกัการพื้นฐานและผลขา้งเคียงของการใชรั้งสีรักษาในโรคทางประสาท ศลัยศาสตร์ 

๕. มีความรู้เก่ียวกบัหลกัการเลือกใช ้เทคนิคทาง Intervention neuroradiology ไดอ้ยา่ง เหมาะสม 

เน้ือหาวชิา 

- Radiology of the skull & spine 

- Application of Computed Tomography and Magnetic Resonance Imaging in Neurosurgical disease 

- Ultrasonography 

- Cerebral angiography 

- Basic radiation therapy 

- Application of radiotherapy for neurosurgical disease 

- Application of intervention radiology for appropriate neurosurgical disease 

ประสบการณ์การเรียนรู้ 

๑. อ่านและแปลผล ทางรังสีวนิิจฉยัร่วมกบัอาจารยท่ี์ดูแล 

๒. มีส่วนร่วมในการใชเ้คร่ือง CT scan และ MRI เพื่อให้ไดภ้าพท่ีเหมาะสมกบัโรคของ ผูป่้วย 

๓. ช่วยหตัถการ Cerebral angiography ภายใตก้ารกาํกบัดูแลของอาจารยท่ี์ปรึกษา 

๔. ดูแลและวางแผนการรักษาผูป่้วยดา้นประสาทศลัยศาสตร์ดว้ยรังสีรักษา ร่วมกบั อาจารยท่ี์ปรึกษา 

การประเมิน 

- สามารถอ่านผลทางรังสีวนิิจฉยัดา้น Plain skull, Spine, MRI และ CT scan 

- แปลผล Cerebral angiography ไดด้ว้ยตนเอง 
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6.2 หลกัสูตรประสาทศัลยศาสตร์ช้ันที ่2 – 3 – 4 – 5 

BASIC TOPICS 

� Neuroanatomy 

� Neurophysiology 

� Neuropathology 

� Neuropharmacology 

� Neurology 

� Neuroradiology 

GENERAL CLINICAL TOPICS 

� Fluid, Electrolytes, and Nutrition 

� General Critical Care 

� Infection 

� Practice Management, Legal, and Socioeconomic Issues 

NEUROSURGICAL CLINICAL TOPICS 

� Cerebrovascular Surgery 

� Neurosurgical Oncology 

� Neurotrauma and Neurosurgical Critical Care 

� Pain Management 

� Pediatric Neurosurgery 

� Surgery of the Peripheral Nervous System 

� Spinal Surgery 

�Stereotactic and Functional Neurosurgery 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

BASIC TOPICS 

NEUROANATOMY 

UNIT OBJECTIVES Demonstrate knowledge of anatomy that is pertinent to the diagnosis of diseases of the 

nervous system and the practice of neurological surgery. 

COMPETENCY-BASED KNOWLEDGE OBJECTIVES: 

ช้ันปีที ่๒-๓: 

General 

1. Review the embryological development of the brain, cerebellum, brain stem, glial elements, spinal cord, 

conus medullaris, cauda equina, sympathetic and parasympathetic systems and the peripheral nervous system. 

2. Discuss the embryologic development of the skull, craniovertebral junction, and spine. 

3. Describe and differentiate the different types of neurons. 

4. Discuss the microanatomy of the neuron including the: 

- cell body 

- dendritic process 

- axonal process 

5. Diagram and describe the microanatomy of the synapse. 

6. List the microglial elements and review their microanatomy: 

- astrocytes 

- oligodendrocytes 

- microglia 

- ependyma 

- choroid epithelium 

7. Diagram and describe in detail the carotid and vertebral arteries and their branches which provide blood 

supply to the face, scalp, skull, meninges, brain, brain stem, cerebellum, and rostral spinal cord. 

8. Discuss in detail the arterial blood supply to the spinal cord. Include in the discussion the spinal and 

radicular arteries and the concept of watershed ischemia. 

9. Identify and review the venous drainage of the central nervous system. 

10. List and identify the bones of the skull. 

11. Describe each of the sutures of the skull. 
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12. Identify each named foramen of the skull and list its contents. 

13. Describe the anatomy of the meninges including the: 

- dura mater 

- arachnoid mater 

- pia mater 

14. Describe the anatomy of the dura including the falx cerebri and tentorium. 

15. Review the layers of the scalp and discuss its innervation. 

16. Diagram the cerebral ventricles. 

17. Discuss the major arachnoid cisterns. 

18. Review the anatomy of the arachnoid villi. 

19. Discuss the anatomic correlates pertinent to the production, flow, and reabsorption of cerebrospinal fluid. 

20. Identify and describe the gross anatomy of the spine including: 

- atlas 

- axis 

- subaxial cervical vertebrae 

- thoracic vertebrae 

- lumbar vertebrae 

- sacrum 

- coccyx 

- intervertebral disc complex 

- supporting ligaments of the spine 

21. List the muscles related to the skull and spine. 

22. Describe the gross anatomy of the neck. 

23. Discuss the anatomical basis for the blood-brain barrier in detail. 

Central Nervous System 

1. Describe the gross anatomy of the brain, brain stem, cerebellum, cranial nerves, and spinal cord in 

detail. 

2. Describe the anatomy of the cerebral cortex in detail including: 

- cortical layers 
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- sensory areas 

- motor areas 

- prefrontal cortex 

- fiber tracts 

- calcarine cortex 

3. Describe the anatomy of the olfactory pathways, hippocampal formation and amygdala in detail 

including:  
- rhinencephalon 

- olfactory pathways 

- anterior commissure 

- hippocampal formation (including cytoarchitecture) 

- amygdala 

- limbic system 

4. Describe the anatomy of the corpus striatum in detail including: 

- striatum 

- globus pallidus 

- claustrum 

- subthalamic region 

- striatal afferent and efferent connections 

- pallidal afferent and efferent connections 

- pallidofugal fiber systems 

5. Describe the anatomy of the hypothalmus and pituitary in detail including: 

- cytoarchitecture of the hypothalamus 

- afferent and efferent connections of the hypothalmus 

- supraoptic nuclei and tracts 

- hypophysial portal system 

- anatomy of the pituitary stalk 

- anterior and posterior pituitary 

- cellular organization of the anterior pituitary 

- hormonally active cells of the hypothalmus and pituitary 
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6. Describe the anatomy of the diencephalon in detail including: 

- midbrain-dienencephalon junction 

- caudal diencephalon 

- epithalamus 

- thalamus (including nuclei) 

- thalamic radiations 

- internal capsule 

- visual pathways 

7. Describe the anatomy of the cerebellum in detail including: 

- cerebellar cortex including organization 

- deep cerebellar nuclei 

- cerebellar connections 

- cerebellar peduncles 

8. Describe the anatomy of the mesencephalon in detail including: 

- superior colliculus 

- inferior colliculus 

- pretectal region 

- posterior commissure 

- mesencephalic nuclei 

- oculomotor nerve 

- tegmentum 

- mesencephalic reticular formation 

- substantia nigra 

- ascending and descending tracts 

9. Describe the anatomy of the pons in detail including: 

- vestibulocochlear nerve 

- facial nerve 

- abducens nerve 

- trigeminal nerve 
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- ascending and descending tracts 

10. Describe the anatomy of the medulla in detail including: 

- olivary nucleus 

- medullary reticular formation 

- cranial nerves of the medulla 

- ascending and descending tracts 

11. Review the location and connections of each cranial nerve nuclei- Trace the course of each cranial 

nerve from nucleus to end organ termination- 

12. Describe the external topography and landmarks of the fourth ventricle 

13. Describe the anatomy of the spinal cord in detail including: 

- nuclei and cell groups 

- cytoacrchitectural lamination (Rexed laminae) 

- somatic and visceral efferent neurons 

- posterior horn neurons 

- descending tracts 

- ascending tracts 

- upper and lower motor neurons 

- somatotopic organization 

Autonomic Nervous System 

1. Distinguish pre- and postganglionic neurons. 

2. Describe the sympathetic nervous system. 

3. Describe the parasympathitic nervous system. 

4. Review the visceral afferent fibers. 

5. Describe the structure of the autonomic ganglia. 

6. Discuss the central autonomic pathways. 

Peripheral Nervous System 

1. Differentiate between segmental and peripheral innervation. 

2. Diagram the anatomy of the spinal nerve root. 

3. Diagram and dDiscuss the cervical, brachial, and lumbosacral plexi. 
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4. Outline the anatomy of the major peripheral nerves of the upper and lower extremity including: 

- axillary 

- suprascapular 

- median 

- ulnar 

- radial 

- long thoracic 

- musculocutaneous 

- lateral femoral cutaneous 

- femoral 

- obturator 

- sciatic 

- saphenous 

- peroneal 

- tibial 

5. Describe the microanatomy of the peripheral nerves in detail 

6. Explain the difference between myelinated and unmyelinated nerves 

7. Review the anatomy of the Schwann cell 

8. List the peripheral afferent receptors and describe the anatomy of each 

9. Segregate peripheral neurons by size and explain the rationale for such a classification scheme- 

Muscle 

1. Explain the concept of the motor unit. 

2. Describe the anatomy of the motor end plate. 

3. Describe the microscopic anatomy of striated and smooth muscle. 

4. Discuss the subcellular components of muscle. 

ช้ันปีที ่๔: 

1. Discuss the clinical presentation in anatomical terms of syndromes of the brain and its coverings 

including: 

- epidural hematoma 
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- acute subdural hematoma 

- chronic subdural hematoma 

- subgaleal hematoma 

- injury to innervation of the scalp 

2. Discuss the syndromes produced by mass lesions affecting the cranial nerves including: 

- suprasellar lesions 

- lesion of jugular foramen 

- lesion of internal auditory canal 

- lesions or distortion at the incisura 

3. Review the expected effects of stroke or mass lesion at different locations within the brain stem and 

cerebellum. 

4. List the expected effects of destructive lesions in the basal ganglia and cerebellum. 

5. Describe the expected effects of ischemic or destructive lesions of the white matter tracts of the 

cerebrum. 

6. Discuss the expected effect of destructive lesions of specific regions of the cerebral cortex. 

7. Review the clinical presentation of strokes in the distribution of the supratentorial cerebral blood 

vessels. 

8. Discuss the relationship of the spinal nerves to the vertebral level of exit. 

9. Diagram the structures comprising the boundaries of the spinal neural foramina. 

10. Discuss the clinical manifestation of injury for each of the major peripheral nerves. 

11. Describe the anatomy and presentation of common entrapment syndromes of peripheral nerves including: 

- thoracic outlet syndrome 

- carpal tunnel syndrome 

- ulnar nerve entrapment syndrome at wrist and elbow 

- anterior interosseous syndrome 

- posterior interosseous syndrome 

- meralgia paresthetica 

- peroneal nerve palsy 

- tarsal tunnel syndrome 
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12. Describe the surgical exposure of common peripheral nerve entrapments including: 

- carpal tunnel 

- ulnar nerve at elbow 

- ulnar nerve at wrist 

- lateral femoral cutaneous nerve 

- peroneal nerve 

13. Discuss the clinical presentation and neurological deficits associated with common lesions of and 

injuries to the spinal cord and nerve roots. 

COMPETENCY-BASED PERFORMANCE OBJECTIVES: 

ช้ันปีที ่๔: 

1. Identify at the time of surgery: 

- occipital artery 

- superficial temporal artery 

- frontalis muscle 

- pterion 

- inion 

- asterion 

- coronal suture 

- sagittal suture 

- middle meningeal artery 

- sagittal sinus 

- transverse sinus 

- foramen rotundum 

- foramen ovale 

- foramen spinosum 

- superior orbital fissure 

- jugular foramen 

- internal auditory canal 

- superior sagittal sinus 
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- sigmoid sinus 

- incisura 

- each cranial nerve 

- each named cerebral artery and vein 

- components of the brain stem 

- named structures on the floor of the fourth ventricle 

- Foramina of Magendie and Luschka 

- cerebral peduncles 

- components of the cerebellum 

- cerebellar tonsils 

- brachium cerebelli 

- vermis 

- major supratentorial gyri 

- supratentorial lobes 

- sylvian fissure 

- central sulcus 

2. Identify at the time of surgery structures visible in the lateral ventricles including: 

- Foramen of Monro 

- fornix 

- caudate 

- thalamus 

- choroidal fissure 

- named veins 

- glomus of the choroid plexus 

- hippocampus 

3. Identify the parts of the vertebral column, spinal cord, and nerve roots at the time of surgery including: 

- spinous process 

- lamina 

- superior facet 
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- inferior facet 

- pedicle 

- pars interarticularis 

- uncovertebral joint 

- neural foramen and nerve root 

- nerve root ganglion 

- disc space 

- vertebral artery 

- dorsal column and lateral column of spinal cord 

- intradural afferent and efferent rootlets 
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NEUROPHYSIOLOGY 

UNIT OBJECTIVES 

Demonstrate knowledge of physiology that is pertinent to the understanding of neurological disease. 

COMPETENCY-BASED KNOWLEDGE OBJECTIVES: 

ช้ันปีที ่๒-๓ และ ช้ันปีที่ ๔: 

1. Review the basic biology of the nerves including: 

- synthesis and movement of proteins in the nerve 

- membrane potential and membrane properties 

- ion channels 

- generation and conduction of an action potential 

2. Discuss synaptic transmission including: 

- types of synaptic transmission 

- transmitter release 

- nerve-muscle transmission 

- chemical messengers 

- direct gated receptors 

- second messenger linked receptors 

3. Describe the physiology of the sensory systems including: 

- sensory receptor physiology 

- anatomy of somatic sensory system 

- coding of modality specific sensory information 

- pain and analgesia 

- cortical integration of sensory perception 

- visual system 

� processing of information in the retina 

� processing of vision in the central visual pathways 

� columnar units of visual cortex 

� processing in the geniculate nucleus 

� visual perception of motion and form. 
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- auditory system. Within this description review the processing of hearing in the cochlea and the 

central auditory pathways. 

- olfaction and taste 

4. Discuss the physiology of the motor system including: 

- mechanisms of muscle contraction 

- muscle receptors, spinal reflexes 

- spinal reflexes concerned with position 

- brain stem reflexes controlling motion 

- vestibular nuclei control of movement and posture 

- red nucleus control of movement 

- cortical control of movement 

- cerebellar control of movement 

� regional and cellular organization of the cerebellum 

� functional divisions of the cerebellum 

� the role of the cerebellum in planning movement 

- basal ganglia 

� the anatomy of basal ganglia pathways 

� neural transmitters in the circuits within the basal ganglia 

- thalamus 

5. Describe the attributes of the autonomic nervous system including both the sympathetic and 

parasympathetic systems. 

6. Review the physiological basis of arousal and emotion. Include within this review the: 

- noradrenergic systems 

- limbic system. Include within this review the physiologic basis for emotion and memory 

- sleeping and sleep states 

- reticular activating system 

7. Describe the higher cortical functions including: 

- anatomy of language 

- function of association cortex 

8. Describe the physiological basis for cerebrospinal fluid production and reabsorption. 
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9. Review the physiological control of the cerebral vasculature. 

10. Discuss, in detail, the physiology of the hypothalamus and pituitary, particularly as related to 

endocrinology. 

NEUROPATHOLOGY 

UNIT OBJECTIVES 

Demonstrate knowledge of neuropathology that is pertinent to the diagnosis of diseases of the nervous system 

and practice of neurological surgery. 

COMPETENCY-BASED KNOWLEDGE OBJECTIVES: 

ชั้นปีท่ี ๔: 

General Neuropathology 

1. Describe the techniques available for examination of surgical specimens from central nervous system, 

peripheral nervous system, skeletal muscle, pineal and pituitary. 

2. Review the use of standard chromatic, histochemical and selected immunohistochemical stains 

employed in the evaluation of surgical specimens from the central nervous system, peripheral nervous system, 

skeletal muscle, pineal and pituitary. 

3. List the techniques available for morphological examination of cerebrospinal fluid and the abnormalities 

observed in cerebrospinal fluid from patients with meningeal carcinomatosis, meningeal lymphomatosis, 

pyogenic meningitis and aseptic meningitis. 

Central Nervous System 

1. Describe the gross and histopathological features and, when applicable, the genetic basis of the 

following congenital and perinatal disorders: 

- encephaloceles and cranial meningoceles 

- myelomeningoceles and meningoceles 

- hydromyelia 

- diastematomyelia and diplomyelia 

- syringomyelia and syringobulbia 

- Chiari I malformation 

- Chiari II malformation 

- Dandy-Walker malformation 



57 
 

- arachnoid cysts 

- porencephaly 

- aqueductal stenosis 

- subependymal germinal matrix hemorrhages 

- posthemorrhagic hydrocephalus 

- periventricular leukomalacia (white matter infarcts) 

2. Describe the gross and histopathological features and characteristics of the causative agents of the 

following infectious diseases: 

- cranial and spinal epidural abscesses 

- cranial and spinal subdural abscesses 

- pyogenic bacterial meningitis and ventriculitis 

- brain abscesses 

- tuberculous meningitis and tuberculomas 

- central nervous system sarcoidosis 

- central nervous system cryptococcosis 

- central nervous system 

- central nervous system toxoplasmosis 

- central nervous system cysticercosis 

- Herpes simplex encephalitis 

- central nervous system HIV infections 

- central nervous system cytomegalovirus infection 

3. Describe the gross and histopathological features of the following vascular lesions: 

- acute, subacute, and remote infarcts 

- border zone and watershed infarcts 

- manifestations of embolic infarcts including those secondary to atheromatous embolization and 

embolization from extracoporeal pumps 

- vasculitis including temporal arteritis, primary central nervous system vasculitis, granulomatous 

angiitis, and Wegener's granulomatosis 

- moyamoya 
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- hypertensive intracerebral hemorrhages 

- lobar intracerebral hemorrhages 

- amyloid angiopathy 

- malformations including arteriovenous malformations, cavernous angiomas, venous angioma 

and capillary telangiectases 

- Vein of Galen "aneurysms" 

- saccular aneurysms 

- infectious ("mycotic") aneurysms 

- giant aneurysms 

- traumatic and dissecting aneurysms 

- venous and dural sinus occlusive disease 

- vascular malformations of the spinal cord 

- spinal cord infarcts 

4. Describe the gross and histopathological features of the following traumatic lesions: 

- skull fractures 

- entrance and exit gunshot wounds of the skull 

- gunshot wounds of the brain including internal ricochet 

- epidural hematomas 

- acute subdural hematomas 

- chronic subdural hematomas 

- recent and remote cerebral contusions 

- traumatic intraparenchymal hemorrhages 

- diffuse axonal injury 

- traumatic cranial nerve injuries 

- spinal cord injuries 

- cerebral herniation syndromes 

- fat embolization 

- central nervous system trauma in infancy 

- central nervous system radiation injuries 
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- manifestations of prior surgical intervention 

5. Describe the gross and histopathological features and, when applicable, the metabolic basis for the 

following intoxications and deficiency states: 

- hypoxic-anoxic encephalopathy 

- carbon monoxide intoxication 

- ethanol intoxication 

- alcoholic cerebellar degeneration 

- central pontine myelinolysis 

- CNS complications of diagnostic agents including contrast material 

- CNS complications of antimicrobial therapy 

- CNS complications of antineoplastic therapy 

- CNS complications of "street drugs" 

- Wernicke's encephalopathy and thiamine deficiency 

- Subacute combined degeneration and B12 deficiency 

6. Describe the gross and histopathological features of the following demyelinating diseases: 

- multiple sclerosis 

- progressive multifocal leukoencephalopathy 

- HIV vacuolar myelopathy 

- postinfectious encephalomyelitis 

7. Describe the gross and histopathological features and the metabolic basis for the following 

leukodystrophies: 

- adrenoleukodystrophy and adrenomyeloneuropathy 

- Krabbe's disease 

- metachromatic leukodystrophy 

8. Describe the gross and histopathological features and, when applicable, the genetic basis for the 

following dementias and degenerations: 

- Alzheimer's disease including familial forms 

- vascular dementia including Binswanger's disease and cerebral autosomal dominant arteriopathy 

(CADASIL) 
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- Pick's disease 

- other fronto-temporal dementias 

- Creutzfeldt-Jacob disease and other prion diseases 

- Parkinson's disease 

- diffuse Lewy body disease 

- Huntington's disease 

- amyotrophic lateral sclerosis 

- paraneoplastic degenerative diseases 

9. Describe the gross and histopathological features and, when applicable, the biochemical and genetic 

basis for the following metabolic diseases: 

- Wilson's disease 

- Tay Sachs disease and other GM-2 gangliosidoses 

- neuronal ceroid-lipofuscinoses 

- hepatic encephalopathy 

- Reye's syndrome 

10. stopathological features and, when applicable, the grading criteria for the following central nervous 

system neoplasms: 

- diffuse fibrillary astrocytomas 

- gemistocytic astrocytomas 

- anaplastic astrocytomas 

- glioblastoma multiforme including giant cell glioblastoma and gliosarcomas 

- pilocytic astrocytomas including cerebellar, diencephalic, dorsal exophytic pontine, and cerebral 

pilocytic astrocytomas 

- subependymal giant cell astrocytomas 

- pleomorphic xanthoastrocytoma 

- oligodendrogliomas including anaplastic oligodendrogliomas and mixed oligoastrocytomas 

- ependymomas including myxopapillary ependymomas 

- subependymomas 

- choroid plexus tumors 
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- colloid cysts 

- gliomatosis cerebri 

- gangliocytomas and gangliogliomas 

- dysembryoplastic neuroepithelial neoplasms 

- central neurocytomas 

- medulloblastomas 

- atypical teratoid/rhabdoid tumors 

- primitive neuroectodermal tumors and cerebral neuroblastomas 

- olfactory neuroblastoma 

- spinal paragangliomas 

- meningiomas including meningothelial (syncytial) fibrous, transitional, psammomatous, 

angiomatous, and papillary meningiomas 

- anaplastic and malignant meningiomas 

- meningeal hemangiopericytomas 

- other meningeal mesenchymal tumors 

- meningeal melanomatosis and melanomas 

- hemangioblastomas 

- lipomas 

- primary central nervous system lymphomas 

- metastatic carcinomas including leptomeningeal carcinomatosis 

- teratomas 

- dermoids and epidermoids 

- schwannomas including acoustic neurinomas or vestibular schwannomas, schwannomas of other 

cranial nerves, and spinal root schwannomas 

11. Describe the gross and histopathological features and the genetic basis for the following tumor 

syndromes: 

- Neurofibromatosis type 1 

- Neurofibromatosis type 2 

- von Hippel-Lindau syndrome 
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- Tuberous sclerosis 

- Cowden syndrome 

- Turcot syndrome 

Peripheral Nervous System 

1. Describe the gross and histopathological features and, when applicable, the genetic and biochemical 

basis for the following disorders of peripheral nerves: 

- compressive and traumatic neuropathies 

- leprosy 

- diabetic and uremic neuropathy 

- Charcot-Marie-Tooth disease 

- Guillain-Barre syndrome 

- sympathetic dystrophy 

2. Describe the gross and histopathological features of the following neoplastic and tumorous disorders of 

peripheral nerves: 

- peripheral schwannoma 

- neurofibromas 

- malignant peripheral nerve sheath tumors 

- spinal root and peripheral nerve root cysts 

Pituitary and Pineal 

1. Describe the gross and histopathological features of the following pituitary conditions: 

- pituitary adenomas including null cell adenomas, growth hormone secreting adenomas, prolactin 

secreting adenomas, ACTH secreting adenomas, and oncocytomas 

- craniopharyngiomas including adamantinomatous and squamopapillary craniopharyngiomas 

- Rathke pouch (cleft) cysts 

- pituitary involvement by metastatic neoplasms 

- lymphocytic hypophysitis 

- pituitary infarcts including pituitary "apoplexy" 

- pituitary lesions resulting from closed head trauma 

- empty sella syndromes 
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2. Describe the gross and histopathological features of the following lesions of the pineal: 

- germinomas 

- teratomas and embryonal carcinomas 

- pineoblastomas and pineocytomas 

- metastatic carcinoma 

Skull and Spine (including intervertebral discs) 

1. Describe the gross and histopathological features of the following disorders of the skull: 

- dermoids and epidermoids 

- hemangiomas 

- osteomas 

- chordomas 

- solitary and multifocal eosinophilic granuloma 

- Paget's disease including secondary osteosarcoma 

- metastatic carcinomas 

- plasmacytoma including myeloma 

2. Describe the gross and histopathological features of the following disorders of the spine and 

intervertebral discs: 

- herniated intervertebral discs 

- pyrophosphate disease including involvement of ligamentum flavum 

- tumoral calcinosis 

- hemangiomas 

- chordomas 

- eosinophilic granulomas 

- metastatic carcinomas including epidural metastases 

- plasmacytoma including myeloma 

- lymphomas 

- primary bone tumors 

- spinal osteomyelitis including tuberculous and fungal spinal osteomyelitis 

Eye and Orbit 
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1. Describe the gross and histopathological features of the following ocular lesions: 

- retinoblastomas 

- ocular melanomas 

2. Describe the gross and histopathological features of the following orbital lesions: 

- optic nerve gliomas 

- optic nerve meningiomas 

- orbital lymphomas and pseudotumors 

- orbital metastases 

Miscellaneous 

1. List the gross and histopathological features found in temporal lobectomy and cerebral 

hemispherectomy specimens removed during epilepsy surgery. 

2. Review the gross, histopathological, and cytopathological features that can be observed in shunt revision 

specimens. 

3. Describe the gross, histopathological, and cytopathological features that can be observed with 

indwelling pump and intrathecal catheter specimens. 

4. Cite the techniques for examination of foreign objects removed from the nervous system and the need 

for documentation of chain of custody when of potential legal significance. 

5. Describe the histopathological features of myotonic dystrophy and central core myopathy and list the 

potential implications of these diseases with regard to adverse anesthetic reactions including development of 

malignant hyperthermia. 

 

NEUROPHARMACOLOGY 

UNIT OBJECTIVES 

Demonstrate knowledge of pharmacology that is pertinent to the treatment of neurological disorders and 

diseases which affect the nervous system. 

COMPETENCY-BASED KNOWLEDGE OBJECTIVES: 

ชั้นปีท่ี ๒-๓: 

1. Review basic cellular neurotransmission. In the course of this review discuss: 

- the synapse 
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- membrane potentials 

- ion pumps 

- ion channels 

- transmitter secretion 

- transmitter identification 

2. Define and discuss receptors and receptor pharmacodynamics including: 

- receptor classification 

- receptor identification 

- dose response curves 

- agonists and antagonists 

- receptor modulation 

3. Discuss the neurotransmitter acetylcholine in detail. Include within the context of the discussion: 

- cholinergic receptor classification 

- functional aspects of cholinergic receptors 

- synthesis, storage, and release of acetylcholine 

4. Discuss the catecholamine neurotransmitters (norepinephrine and dopamine) in detail. Include within 

the context of the discussion: 

- biosynthesis of catecholamines 

- storage and release of catecholamines 

- anatomy of catecholamine receptors 

- adrenergic receptors 

- dopaminergic receptors 

5. Discuss the neurotransmitter serotonin in detail. Include within the context of the discussion: 

- anatomy of serotonin receptors 

- biosynthesis, storage and release of serotonin 

- sub-types of serotonin receptors 

6. Discuss the neurotransmitter glutamate in detail. Include within the context of the discussion 

- biosynthesis, storage and release of glutamate 

- ionotropic glutamate receptors 
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� NMDA receptors and subunits 

�non-NMDA receptors and subunits 

- metabotropic glutamate receptors 

� Group I metabotropic receptors and subunits 

� Group II metabotropic receptors and subunits 

� Group III metabotropic receptors and subunits 

- role in neurological disorders 

7. Discuss the neurotransmitters GABA and glycine in detail. 

- synthesis, uptake, and release 

- physiology and pharmacology 

- clinically relevent agonists and antagonists of GABA and glycine receptors 

8. Discuss the peptide neurotransmitters. 

9. Describe the pharmacology of each of the drugs used to treat neurological disorders. 

NEUROLOGY 

UNIT OBJECTIVES 

Demonstrate an understanding of the neurologic examination, diagnostic neurologic testing, neurologic 

diseases and their treatment. 

COMPETENCY-BASED KNOWLEDGE OBJECTIVES: 

ช้ันปีที ่๒-๓ และ ช้ันปีที่ ๔: 

1. Discuss electroencephalography. Recognize normal and abnormal EEG patterns. Identify specific 

epileptic conditions by EEG findings. 

2. Describe the principles of sensory evoked potential testing (SEPs). Discuss how SEPs may be useful 

diagnostically. 

3. List the indications for using intraoperative SEP monitoring and describe in detail how the procedure 

may be performed. 

4. Describe the principles of visual evoked potential testing (VEPs). Discuss how VEPs may be useful 

diagnostically. 

5. Describe the principles of motor evoked potential testing (MEPs). Discuss how MEPs may be useful 

diagnostically. 
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6. List the indications for using intraoperative MEP monitoring and describe in detail how the procedure 

may be performed. 

7. Discuss electromyographic (EMG) testing in detail. Describe how the testing is performed and review 

the diagnostic capabilities of EMG testing. Describe the EMG changes associated with neuromuscular 

pathology. 

8. List the indications for using intraoperative EMG testing and describe in detail how the procedure may 

be performed. 

9. Discuss nerve conduction velocity (NCV) testing in detail. Describe how the testing is performed and 

review its diagnostic capabilities. List the transmission velocities of the major nerves. Describe NCV changes 

observed in neuropathy. 

10. Define delirium and dementia. List the differential diagnoses for each. 

11. Define and discuss coma and altered states of conciousness. 

12. Describe the evaluation of a patient with syncope. 

13. Describe the etiology and pathogenesis of cerebrovascular disease. 

14. Review the clinical presentation and discuss the radiographic evaluation, clinical evaluation, and 

management of the following: 

- transient ischemic attacks 

- cerebral infarction 

- cerebral and cerebellar hemorrhage 

- subarachnoid hemorrhage 

- venous infarction 

15. Identify the primary causes of stroke in the pediatric population. 

16. Comprehensively discuss the etiology, clinical presentation, diagnostic evaluation, and management of 

cerebral vasculitis. 

17. Differentiate between basal occlusive disease with and without telangiectasia. Review the prognosis 

and treatment options for each. 

18. Describe the acute and chronic effects of ionizing radiation on the central nervous system. 

19. Review the diagnosis and management of pseudotumor cerebri. 

20. Discuss the diagnosis and management of normal pressure hydrocephalus. 
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21. Discuss the management of hyperosmolar hyperglycemic nonketotic diabetic coma. 

22. Review the neurological manifestations of altitude sickness. 

23. List the neurological manifestations of decompression sickness. 

24. Describe autism. 

25. Revivew the general topic of chromosomal abnormalities as they may relate to the central nervous 

system including etiology, inheritance patterns, penetrance, and laboratory diagnosis. 

26. List the major syndromes characterized by obesity and hypogonadism, including Prader-Willi 

syndrome. 

27. Discuss agenesis of the corpus callosum. 

28. Discuss anencephaly, microencephaly, and megalencephaly. 

29. List the major disorders of amino acid and purine metabolism. Discuss the neurological manifestations 

of each. 

30. Review each of the major storage diseases including: 

- GM1-Gangliosidoses 

- GM2-Gangliosidoses 

- Fabry disease 

- Gaucher disease 

- Niemann-Pick disease 

- Farber disease 

- Wolman disease 

- Refsum disease 

- Cerebrotendinous Xanthomatosis 

- Neuronal ceroid lipofuscinoses 

31. Review each of the major leukodystrophies including: 

- Krabbe leukodystrophy 

- metachromatic leukodystrophy 

- X-linked leukodystrophies with and without adrenal involvement. 

32. Review each of the major mucopolysaccharidoses including: 

- Hurler syndrome (MPS IH) 
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- Hunter syndrome (MPS II) 

- Sanfilippo syndrome (MPS III) 

- Morquio syndrome (MPS IV) 

- Maroteaux-Lamy syndrome (MPS VI) 

33. Review the disorders of carbohydrate metabolism including: 

- glycogen storage diseases 

- Lafora disease and other polyglucosan storage diseases 

34. Discuss hyperammonemia as it relates to neurological dysfunction. 

35. Discuss adrenoleukodystrophy as it relates to neurological dysfunction including Reye's syndrome. 

36. Review the major syndromes of dysfunctional copper metabolism including: 

- hepatolenticular degeneration (Wilson disease) 

- trichopoliodystrophy (Menkes' syndrome) 

37. Review the pathogensis, clinical presentation, diagnosis, and treatment of acute intermittent porphyria. 

List drugs to avoid in patients with porphyria (i.e., sulfa drugs, etc.). 

38. Review the pathogensis, clinical presentation, diagnosis, and treatment of abetalipoproteinemia. 

39. orders associated with xeroderma pigmentosum. 

40. List the major cerebral degenerative disorders of childhood including: 

- progressive sclerosing poliodystrophy 

- spongy degeneration 

- infantile neuraxonal dystrophy 

- Hallervorden-Spatz disease 

- Pelizaeus-Merzbacher disease 

- Alexander disease 

- Cockayne syndrome 

- peroxisomal diseases 

- Leigh disease 

41. Review in detail the major neurocutaneous disorders including: 

- neurofibromatosis, Type 1 and Type 2 

- encephalotrigeminal angiomatosis 
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- incontinentia pigmenti 

- tuberous sclerosis 

42. Discuss Leber Herditary Optic Atrophy. 

43. Review the salient features of progressive external ophthalmoplegia. 

44. Define peripheral neuropathy, polyneuropathy, mononeuropathy, mononeuropathy multiplex, and 

neuritis. 

45. Review the major inherited neuropathies including: 

- peroneal muscle atrophy 

- Dejerine-Sottas disease 

- Refsum disease 

- hereditary sensory neuropathy 

- porphyric neuropathy 

46. Discuss the etiology, clinical presentation, diagnosis, treatment, and prognosis of Guillain-Barre 

syndrome. 

47. List the major acquired neuropathies other than Guillain-Barre syndrome including: 

- chronic demyelinating polyneuritis 

- acute and chronic idiopathic sensory neuropathy 

- acute pandysautonomia 

- tick paralysis 

- brachial neuropathy (neuralgic amyotrophy) 

- radiation neuropathy 

- cold neuropathy 

- diabetic neuropathy 

- hypothyroid neuropathy 

- acromegalic neuropathy 

- vasculitic neuropathy 

- uremic neuropathy 

- hepatic neuropathy 

- infectious neuropathies 
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- leprosy 

- acquired immunodeficiency virus 

- Lyme 

- herpes zoster 

- sarcoid neuropathy 

- paraneoplastic neuropathy 

- amyloid neuropathy 

- polyneuropathy associated with plasma cell dyscrasia 

- polyneuropathy associated with dietary deficiencies 

- neuropathy induced by metals 

- arsenic 

- lead 

- mercury 

- thallium 

- drug-induced neuropathy 

- neuropathy produced by aliphatic chemicals 

48. Discuss the major hereditary ataxias including: 

- Friedreich ataxia 

- Levy-Roussy syndrome 

- hereditary cerebellar ataxia 

49. Review the major noninherited forms of cerebellar ataxia including: 

- acute cerebellar ataxia in children 

- ataxia telangiectasia 

- Marinesco-Sjögren syndrome 

- Ramsay-Hunt syndrome 

- Joseph disease 

50. Discuss the pathophysiology, clinical presentation, treatment, and prognosis of Alzheimer's disease, 

Pick disease, and diffuse Lewy body disease. 

51. Define hemichorea and hemiballismus. 
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52. Review the pathophysiology, clinical presentation, treatment, and prognosis of Syndenham chorea, 

Huntington's disease, and senile chorea. 

53. Define myoclonus. 

54. Review Tourette's syndrome. 

55. Review the major general and focal dystonic conditions. 

56. Define benign essential tremor. 

57. Discuss the pahtophysiology, clinical presentation, diagnosis, treatments and prognosis of 

Parkinsonism in detail. 

58. Define progressive supranuclear palsy. 

59. Review the pathophysiology, clinical presentation, diagnosis, and treatment of tardive dyskinesia. 

60. Discuss hereditary spastic paraplegia. 

61. List the major generalized and focal forms of spinal muscular atrophy including: 

- Wernig-Hoffmann disease 

- Kugelberg-Welander syndrome 

- benign focal amyotrophy 

62. Describe the pathophysiology and neurological manifestations of poliomyelitis. 

63. Review the pathophysiology, clinical presentation, diagnosis, treatment, and prognosis of amyotrophic 

lateral sclerosis. 

64. Review the pathophysiology, clinical presentation, diagnosis, treatment, and prognosis of subacute 

combined degeneration of the spinal cord. 

65. Review the pathophysiology, clinical presentation, diagnosis, treatment, and prognosis of juvenile and 

adult myasthenia gravis. 

66. Review the pathophysiology, clinical presentation, diagnosis, treatment, and prognosis of botulism. 

67. Review the common muscular dystrophies including: 

- Duchenne muscular dystrophy 

- fascioscapulohumeral muscular dystrophy 

- myotonic muscular dystrophy 

- myotonia congenita 

- congenital muscular dystrophy 
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68. Review the major periodic paralysis syndromes including: 

- familial periodic paralysis 

- hypokalemic periodic paralysis 

- hyperkalemic periodic paralysis 

- paramyotonia congenita 

69. Discuss polymyositis. 

70. Review the epidemiology, pathophysiology, clinical presentation, diagnosis, treatment, and prognosis 

of multiple sclerosis. 

71. Define Marchiafava-Bignami disease. 

72. Review central pontine myelinolysis in detail. 

73. Discuss multiple system atrophy. 

74. Review the pathophysiology, clinical presentation, diagnosis, treatment, and prognosis of migraine 

headaches. 

75. Discuss the diagnosis and management of non-migrainous headache syndromes. 

76. Review the pathophysiology, clinical presentation, diagnosis, treatment, and prognosis of the common 

epileptic disorders in detail. 

77. Define status epilepticus and discuss the medical treatment of same. 

78. Describe the neurological implications of the common collagen-vascular diseases. 

79. Describe the neurological implications of alcoholism. 

80. Discuss the neurological aspects of pregnancy. 

81. Review malignant hyperthermia. 

 

NEURORADIOLOGY 

UNIT OBJECTIVES 

Demonstrate an understanding of neuroradiological imaging and interventions as they specifically relate to 

neurosurgical patients. 

COMPETENCY-BASED KNOWLEDGE OBJECTIVES: 

ช้ันปีที ่๒-๓: 
1. Describe the precautions which should be taken when performing radiologic examinations. 
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2. Identify the normal anatomical structures of the skull on antero-posterior, lateral, Towne, and submental 

vertex radiographs. 

3. List the indications for carotid and cerebral angiography. 

4. Review the potential complications to intravenous contrast agents and discuss the management of same. 

5. Identify the major arteries and veins of the neck and brain on angiograms. 

6. Describe the concepts of computerized tomographic (CT) scanning. 

7. dentify the normal anatomical structures of the scalp, skull, dura, brain, and cranial vasculature on CT 

scans. 

8. Describe the concepts of magnetic resonance (MR) scanning. Review the various imaging sequences 

which may be obtained. 

9. Identify the normal anatomical structures of the scalp, skull, dura, brain, and cranial vasculature on MR 

scans. 

10. Recognize common traumatic injuries which may be detected by skull radiographs including: 

- linear skull fractures 

- depressed skull fractures 

- pneumocephalus 

- foreign bodies 

11. Recognize common pathologic conditions which may be detected by skull radiographs including: 

- neoplasms 

- fibrous dysplasia 

- congenital bone diseases 

- metabolic bone disorders 

- infections 

12. Recognize common traumatic injuries which may be detected by head CT including: 

- skull fractures 

- pneumocephalus 

- intracranial hematomas 

- epidural 

- acute subdural 
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- chronic subdural 

- intraparenchymal 

- intraventricular 

- cerebral contusions 

- subarachnoid hemorrhage 

- foreign bodies 

13. Recognize common pathologic conditions which may be detected by head CT including: 

- ischemic infarction 

- venous infarction 

- hydrocephalus 

- cysts 

- tumors 

- cerebral edema 

- infections 

- congenital abnormalities 

- infections 

14. Recognize common traumatic injuries which may be detected by head MR scans including: 

- pneumocephalus 

- intracranial hematomas 

- epidural 

- acute subdural 

- chronic subdural 

- intraparenchymal 

- intraventricular 

- cerebral contusions 

- diffuse axonal injury 

15. Recognize common pathologic conditions which may be detected by head MR scans including: 

- ischemic infarction 

- venous infarction 

- hydrocephalus 
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- cysts 

- tumors 

- cerebral edema 

- vascular occlusions 

- infections 

- congenital abnormalities 

16. Identify the normal anatomical structures of the craniovertebral junction on plain radiographs. 

17. Review the radiographic diagnoses of platybasia and cranial settling. 

18. Describe the plain radiographic findings of common traumatic injuries to the craniovertebral junction 

including: 

- occipital condyle fractures 

- atlanto-occipital dislocation 

- Jefferson fractures 

- posterior atlas fractures 

- dens fractures 

- axis body fractures 

- hangman's fracture 

- atlas and axis facet fractures 

- atlanto-axial rotatory dislocation 

19. Distinguish between orthotropic and dystropic os odontoideum. 

20. Describe the common congenital abnormalities of the craniovertebral junction. 

21. Recognize common spinal congenital abnormalities on plain radiographs. 

22. Recognize common spinal traumatic injuries which may be detected by plain radiographs including: 

- vertebral body fractures 

- facet fractures and dislocations 

- posterior element fractures 

- transverse process fractures 

- vertebral subluxation/dislocation 

23. Recognize common spinal degenerative conditions which may be detected by plain radiographs. 
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24. Discuss the indications for CT and MR scanning of the spine in the setting of trauma. 

25. Describe the CT scan appearance of each of the traumatic spinal lesions previously listed. 

26. Describe the MR scan appearance of: 

- spinal ligament injury 

- traumatic disc herniation 

- spinal cord contusion 

- spinal epidural hematoma 

27. Recognize common spinal degenerative conditions which may be detected by MR including: 

- disc degeneration 

- disc herniation 

- degenerative spinal stenosis 

- facet hypertrophy 

- osteophyte formation 

- foraminal stenosis 

- degenerative spondylolisthesis 

- degenerative scoliosis 

- ossification of the posterior longitudinal ligament 

28. Identify spinal and spinal cord tumors on CT and MR scans. 

29. Discuss the indications for spinal myelography. 

30. Review the indications for spinal angiography. 

31. Discuss the use of both the radiographic contrast and radionuclide shuntogram in evaluating 

neurosurgical patients. 

ช้ันปีที ่๔: 

1. Identify the common carotid and vertebral circulation congenital variants on angiograms. 

2. Recognize intracranial aneurysms on angiograms. 

3. Identify and characterize intracranial vascular malformations on angiograms. Recognize: 

- arteriovenous malformations 

- venous angiomas 

- arteriovenous fistula 
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- feeding vessels 

- draining veins 

- associated aneurysms 

- degree of shunting 

4. Discuss the angiographic evaluation of carotid and vertebral disease. 

5. Review the role of MR angiography and venography in the evaluation of cerebrovascular disease, 

neoplasms, and trauma. 

6. Describe the radiological evaluation of CNS vasculitis. 

7. Describe the radiological evaluation of spinal vascular malformations. 

8. Discuss the role of myelography in the evaluation of neurosurgical patients. 

9. Discuss the radiological evaluation of suspected CNS and spinal infection. 

10. Review MR neurography. 

11. Describe the appearance of peripheral nerve tumors on MR scans. 

12. Revie the role of radionuclide scans in the evaluation of patients with suspected cranial and spinal 

disease. 

13. Discuss the use of intraperative radiographs and fluoroscopy. 

14. List the indications for CT- and MR-guided biopsies. 

15. Describe the concepts of ultrasonography. 

16. Review the findings of normal and abnormal neonatal cranial ultrasound. 

17. Review the findings of normal and abnormal carotid ultrasounds. 

18. Discuss the use of transcranial doppler ultrasonography in the management of patients with 

subarachnoid hemorrhage, trauma, and occlusive vascular disease. 

ช้ันปีที ่๕: 

1. Review the indications for interventional endovascular therapies for: 

- aneurysms 

- vasospasm 

- cranial vascular malformations 

- spinal vascular malformations 

- tumor embolization 
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- carotid and vertebral stenosis 

- carotid and vertebral dissection 

2. Describe the indications and techniques of endovascular trial occlusions. 

3. Review the role of quantitative cerebral blood flow studies in the management of neurosurgical patients. 

4. Describe the concepts of positron emission tomography. Review the indications for obtaining such 

scans. 

5. Describe the concepts of functional MR imaging. Review the indications for obtaining such scans. 

6. Describe the concepts of MR spectroscopy. Review the indications for obtaining such evaluations in 

neurosurgical patients. 

7. Discuss the indications and technique of discography. Describe the procedure. 

8. Discuss the indications for percutaneous vertebroplasty. Describe the procedure. 

COMPETENCY-BASED KNOWLEDGE OBJECTIVES: 

ชั้นปีท่ี ๒-๓: 

1. Order appropriate radiological evaluations in a timely fashion. 

2. Complete radiological requisitions properly. 

3. Demonstrate the ability to accurately interpret the radiographic studies of trauma patients. 

ช้ันปีที ่๔: 

1. Demonstrate the ability to accurately interpret carotid and vertebral angiograms. 

2. Demonstrate the ability to accurately interpret spinal angiograms. 

3. Demonstrate the ability to accurately interpret spinal myelograms and post-myelogram CT scans. 

4. Demonstrate the ability to accurately interpret cranial and spinal CT and MR scans of nontraumatic 

lesions. 

ช้ันปีที ่๕: 

1. Demonstrate the ability to accurately interpret radiological examinations of neurosurgical patients. 

2. Demonstrate the ability to use intraoperative ultrasonography. 

GENERAL CLINICAL TOPICS 

FLUIDS, ELECTROLYTES, AND NUTRITION 

UNIT OBJECTIVES 

Demonstrate an understanding of normal and pathologic fluid and electrolyte homeostasis. Demonstrate an 
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ability to maintain normal electrolyte balance. Demonstrate an understanding of the basics of nutritional 

management in neurosurgical patients. 

COMPETENCY-BASED KNOWLEDGE OBJECTIVES: 

ชั้นปีท่ี ๒-๓ และ ชั้นปีท่ี ๔: 

1. Discuss the normal distribution of intracellular and extracellular fluid and electrolytes including: 

- sodium and water distribution and metabolism 

- clinical assessment of water and sodium balance and the concept of osmolality 

- normal maintenance requirements 

- management of pathologic conditions such as diabetes insipidus and the syndrome of 

inappropriate antidiuretic hormone secretion 

- cerebral salt wasting 

2. Review the potential implications of diuresis and fluid restriction on water and electrolyte balance. 

3. Briefly review the potential clinical implications of calcium, phosphorous, and magnesium excesses and 

deficiencies and the treatment of same. 

4. Review the criteria for nutritional assessment including: 

- history of significant weight loss 

- hypoalbuminemia 

- impaired immune response including diminished total lymphocyte count and anergy 

- physical signs of malnutrition 

5. Briefly describe the metabolic responses to starvation and stress. 

6. Describe and contrast the indications, contraindications, complications, and benefits of enteral 

and parenteral nutrition. 

7. Analyze the implications of specific nutritional deficiencies as they relate to neurological and 

neurosurgical diseases. 

8. Briefly review swallowing disorders. 

9. Describe the common changes of metabolism and nutritional requirements of trauma patients 

and their evaluation. 

COMPETENCY-BASED KNOWLEDGE OBJECTIVES: 

ชั้นปีท่ี ๒-๓ และ ชั้นปีท่ี ๔: 
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1. Demonstrate an ability to manage the fluid and electrolyte requirements of neonatal, pediatric, and adult 

neurosurgical patients. 

2. Demonstrate the ability to place central venous catheters. 

3. Demonstrate the ability to place enteral feeding tubes. 

4. Demonstrate an ability to prescribe appropriate parenteral and enteral nutrition. 

5. Recognize and treat the complications of parenteral and enteral feeding including: 

- line sepsis 

- glucose intolerance 

- diarrhea 

- dehydration 

6. Recognize swallowing disorders and manage same. 

GENERAL CRITICAL CARE 

UNIT OBJECTIVES 

Demonstrate an ability to triage neurosurgical patients to and from a critical care setting. Demonstrate a 

knowledge of and the ability to manage neurosurgical patients in the critical care setting. 

COMPETENCY-BASED KNOWLEDGE OBJECTIVES: 

ช้ันปีที ่๒-๓: 

1. Define the adult and pediatric patient which would be best served in a critical care setting; include both 

medical and neurosurgical issues within the context of this discussion. 

2. Review general medical issues pertinent to the management of neurosurgical patients in a critical care 

setting including: 

. prophylaxis of gastrointestinal hemorrhage 

. prophylaxis of pulmonary morbidity 

- prophylaxis, diagnosis, and treatment of venous thrombosis and pulmonary embolism 

- skin care 

- eye care 

- physical therapy to maintain strength and joint range of motion 

- universal precautions 

- workup and treatment of sepsis 
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3. Describe the indications and pharmacokinetics for medications commonly used in the management of 

critically ill neurosurgical patients including: 

- vasoactive drugs 

- ionotropic drugs 

- bronchodilators 

- diuretics 

- antiarrhythmics 

- antihypertensives 

- antimicrobials 

- anticonvulsants 

4. Describe the clinical presentation, evaluation, and treatment of infections which commonly occur in 

critical care neurosurgical patients. 

5. Review the indications for intubation including: 

- loss of patient airway 

- respiratory insufficiency 

- inability to protect airway 

6. Discuss commonly used pulmonary values including: 

- measured pulmonary functions 

- rate 

- minute ventilation 

- spontaneous tidal volume 

- forced vital capacity (FVC) 

- functional residual capacity (FRC) 

- maximum ventilatory volume (MVV) 

- ventilator modes and settings 

- pressure versus volume ventilation 

- continuous positive airway pressure (CPAP) 

- intermittent positive airway pressure (IPAP) 

- pressure support 
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- assist control 

- intermittent mandatory ventilation (IMV) 

- positive end expiratory pressure (PEEP) 

- rate 

- tidal volume 

7. Review the indications for weaning patients from ventilatory support. Describe the methods by which 

this is accomplished and the general pulmonary parameters a patient must demonstrate prior to extubation. 

8. Discuss the medications used to improve pulmonary function. 

9. Briefly review the following cardiac function parameters: 

- preload 

- fterload 

- contractility 

10. Review the indications for implementing the following monitoring devices. Briefly describe how the 

information obtained is utilized to optimize patient management: 

- arterial catheters 

- central venous catheters 

- Swan-Ganz catheters 

- pulse oximetry 

- electrocardiographic monitoring 

- end-tidal CO2 monitors 

11. List the signs of acute myocardial ischemia and briefly discuss the emergent treatment of this 

condition. 

12. Review the impact of renal insufficiency as it pertains to the management of neurosurgical patients. 

13. Briefly discuss the diagnosis and management of acute renal insufficiency. 

14. Describe the diagnosis and management of an ileus. List the differential diagnosis for an ileus. 

15. review the diagnosis and management principles of the following endocrine disorders: 

- hypo/hyperthyroidism 

- hypo/hyperparathyroidism 

- adrenal cortical excess and deficiency 
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- diabetes mellitus 

- diabetes insipidus 

16. Review the medical and legal definitions of brain death. 

17. Discuss moral and ethical issues pertaining to critically ill neurosurgical patients including: 

- patient or family requests to withhold or withdraw treatment 

- organ donation. 

18. Summarize the physiology of hydrogen ion production and excretion. 

19. Briefly discuss acute and chronic buffering systems. 

20. Discuss metabolic acidosis and alkalosis. 

21. Discuss respiratory acidosis and alkalosis. 

22. Review the effects of acid-base disturbances on the central nervous system and intracranial pressure. 

COMPETENCY-BASED KNOWLEDGE OBJECTIVES: 

ชั้นปีท่ี ๒-๓ และ ชั้นปีท่ี ๔: 

1. Obtain ACLS and ATLS certification. 

2. Demonstrate the ability to perform an initial evaluation and management of critically ill neurosurgical 

patients. 

3. Perform the following procedures: 

- orotracheal intubation 

- nasogastric intubation 

- bladder intubation 

4. Serve on a trauma team. 

5. Demonstrate an ability to manage neurosurgical patients in a critical care setting. 

6. Diagnose and treat acid-base abnormalities in neurosurgical patients. 

7. Demonstrate an understanding of the management of complex acid-base disturbances in the critical care 

setting. 

ช้ันปีที ่๕: 

1. Oversee and direct the junior and middle level resident management of critically ill neurosurgical 

patients. 

INFECTION 
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UNIT OBJECTIVES 

Demonstrate an understanding of the factors related to the acquisition, diagnosis, and treatment of 

infections as they pertain to neurosurgical patients. Describe the typical presentation and treatment of common 

neurosurgical infections. Review the methods used to minimize infectious complications in neurosurgical 

patients. Demonstrate an understanding of the techniques to minimize the risk of spread of viral infections, 

including hepatitis and human immunodeficiency virus (HIV). 

COMPETENCY-BASED KNOWLEDGE OBJECTIVES: 

ช้ันปีที ่๒-๓ และ ช้ันปีที่ ๔: 

1. List the common organisms responsible for meningitis in an age related fashion. 

2. List the common CNS infections and describe the populations which are most at risk for each. 

3. List the common opportunistic CNS infections and describe the populations which are most at risk for 

each. 

4. Describe in detail the clinical and pathological symptoms and findings associated with CNS infections. 

5. Discuss the radiological evaluation of patients with suspected and known CNS infections. 

6. Review the indications for alerting individuals at risk for infections based on exposure to a patient with 

a known CNS infectious process. 

7. Review each major class of antimicrobial drugs: 

- describe the potential of resistance to each drug 

- list the potential complications of each agent 

- review the serological monitoring of each antimicrobial agent including the need for monitoring 

renal, hepatic, and hemopoietic function 

- indicate which drugs will traverse the blood-brain barrier and which will not 

- demonstrate a knowledge of the pharmacokinetics of each antimicrobial agent 

- describe the potential complications of each antimicrobial drug and explain how to monitor for 

and detect same 

- review the rationale for monitoring drug levels and list the therapeutic levels of antimicrobials 

commonly used to treat neurosurgical infections 

8. Discuss the advantages and disadvantages of treatment of CNS infections with corticosteroids. 

9. Review the role of anticonvulsant therapy in the management of CNS infections. 

10. List the universal precautions for prevention of infection as they pertain to health care workers in 
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general and neurosurgeons in particular. 

11. Discuss the role of hand washing as the most important method of preventing infection. 

12. Describe the role of the clinical epidemiologist in tracking infectious disease incidence and potential 

sources of infection within the hospital and community setting. 

13. Review the mode of transmission, diagnosis, and treatment of non-CNS infections which may 

commonly arise in neurosurgical patients such as: 

- respiratory infections 

- urinary tract infections 

- wound infections 

14. Review the prevention, diagnosis and management of sepsis. 

15. List the common sources of a postoperative fever. 

16. Describe the workup for a febrile patient. 

17. Discuss the use of prophylactic antibiotics. 

18. Review the symptoms, clinical evaluation and management of patients with shunt infections. 

19. Discuss prion disease and precautions to be taken when it is suspected. 

COMPETENCY-BASED KNOWLEDGE OBJECTIVES: 

ชั้นปีท่ี ๒-๓ และ ชั้นปีท่ี ๔: 

1. Demonstrate the ability to use universal precautions. 

2. Demonstrate the ability to use sterile technique. 

3. Appropriately diagnose and treat non-CNS infections in neurosurgical patients. 

4. Appropriately diagnose and treat CNS infections in neurosurgical patients. 

NEUROSURGICAL CLINICAL TOPICS 

CEREBROVASCULAR SURGERY 

UNIT OBJECTIVES 

Demonstrate an understanding of the anatomy, physiology, pathophysiology and presentation of 

cerebrovascular diseases, including ischemic and hemorrhagic stroke, and other diseases and malformations of 

intracranial, extracranial, and spinal vasculature. Demonstrate the ability to formulate and implement a 

diagnostic and treatment plan for cerebrovascular diseases, including medical and surgical management. 

COMPETENCY-BASED KNOWLEDGE OBJECTIVES: 

ช้ันปีที ่๒-๓: 
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1. Describe the anatomy of the extracranial and intracranial vessels, including the carotid, vertebral, and 

spinal arteries. 

2. Describe the location of key perforating arteries involving the anterior and posterior circulation, their 

target distribution, and the consequence of occlusion or injury. 

3. Review the anatomy of the venous circulation as it pertains to the central nervous system. 

4. Identify the classic syndromes of vessel occlusion of the following: 

- internal carotid artery 

- middle cerebral artery 

- anterior cerebral artery 

- recurrent artery of Heubner 

- anterior choroidal artery 

- vertebral artery 

- posterior inferior cerebellar artery (PICA) 

- lower and upper basilar trunk 

5. Identify the classic brain stem ischemic syndromes. 

6. Explain the concepts of cerebral blood flow, cerebral autoregulation (hemodynamic and metabolic), 

ischemic thresholds, intracranial pressure, and cerebral perfusion pressure. Describe the impact of intracranial 

hypertension with and without mass lesion on cerebral blood flow. 

7. Recognize the common causes of brain ischemic states including: 

- cardiac embolism 

- embolism from proximal vasculature 

- large vessel occlusion 

- intracranial conducting vessel occlusion 

- small vessel disease 

8. Associate computed tomography (CT) and magnetic resonance (MR) evidence of ischemic injury with 

likely anatomic substrate. 

9. Describe the epidemiology, physiology, and underlying pathophysiology of ischemic brain injury, 

including concepts of critical therapeutic window. 

10. Recognize the common causes of intracranial and intraspinal hemorrhage including: 

- aneurysmal disease 
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- vascular malformations 

- hypertension 

- vasculopathies 

- degenerative diseases 

- hemorrhagic arterial infarction 

- venous infarction. 

11. Relate typical imaging characteristics of central nervous system hemorrhagic lesions to probable 

causes. 

12. Categorize common causes of intracranial hemorrhage, subarachnoid hemorrhage, and ischemic 

stroke. 

13. Explain the principles of fluid and electrolyte resuscitation and maintenance, respiratory physiology, 

cardiac physiology, and nutritional physiology, as applied to the neurological patient following ischemic or 

hemorrhagic stroke. Integrate this knowledge with the specific issues of the perioperative period. 

14. Recognize the need for laboratory evaluation for systemic illness. 

15. List the appropriate diagnostic neuro-imaging studies utilized to evaluate ischemic and hemorrhagic 

stroke. 

16. Recognize the typical clinical course of patients with ischemic and hemorrhagic stroke, including 

peak risk intervals for edema, vasospasm, re-bleeding, etc. 

17. Identify the periods of high vulnerability to systemic complications of cerebrovascular illness, 

including deep venous thrombosis, pulmonary embolism, bacterial pneumonia, aspiration, congestive heart 

failure, etc. 

18. Explain the principles of augmentation of cerebral blood flow during cerebral vasospasm. 

19. Discuss the principles and indications for medical, endovascular, and surgical interventions for 

ischemic and hemorrhagic stroke. 

20. Relate the principles of timing of medical, endovascular, and surgical intervention in these same 

disease states. 

21. Explain the principles, indications for, and complications of barbiturate coma. 

22. Recognize the principles and interpretation of normal and common abnormal findings on skull, chest, 

and abdominal x-rays in the Critical Care Unit. 

23. Describe the fundamentals of CT scanning, including the typical appearance of acute, subacute, and 
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chronic blood, calcification, ventricular anatomy, and mass effect. 

24. Describe the typical CT appearance of hemorrhagic and ischemic stroke. Provide a detailed 

explanation for the typical delay between the onset of stroke and appearance of confirmatory CT findings. 

25. Explain the fundamentals of MR imaging. Distinguish between normal and abnormal findings within 

the realm of cerebrovascular disease. Recognize the classic MR appearance of: 

- arteriovenous malformations 

- venous angiomas 

- cavernous malformations 

- aneurysms 

26. List the indications for non-invasive vascular imaging, including ultrasound, magnetic resonance 

angiography (MRA), and CT angiography. Recite the limitations of non-invasive studies. 

27. Describe the practical application of commonly employed non-invasive studies, such as transcranial 

Doppler, in the setting of cerebral vasospasm. 

28. List the indications for catheter angiography. Interpret the findings of angiography in ischemic and 

hemorrhagic cerebrovascular conditions. Identify the key segments of the internal carotid artery including the 

upper cervical, petrous, cavernous, and supraclinoid components. 

29. Recite the principles of localizing focal intracranial and spinal vascular pathology by the use of 

traditional topographic measurements and the application of stereotactic guidance. 

30. Describe the surgical anatomy and the principles of exposure of the cervical carotid artery. 

31. Describe the principles of pterional craniotomy, including scalp and bony anatomy, as well as the 

anatomy of the sphenoid ridge. 

32. Explain the principles of cerebrovascular surgery detailed in the previous objectives to medical 

students and allied health personnel during conferences. 

ชั้นปีท่ี ๔: 

1. Recognize controversies regarding the basic neuroscience knowledge concepts mastered during junior 

residency. 

2. Explain the principles of ischemic neuronal protection and salvage. 

3. Review the principles of guideline development and outcome assessment related to the basic knowledge 

objectives achieved during junior residency. 

4. Display an understanding of the principles of hypothesis development and testing, and statistical 
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analysis as applied to clinical research trials, as well as the critique of scientific manuscripts. 

5. Recognize areas of controversy related to management protocols in cerebrovascular patients achieved 

during junior residency. 

ชั้นปีท่ี ๕: 

1. Demonstrate a sophisticated understanding of current literature related to basic neuroscience knowledge 

objectives acquired as a junior and middle resident. Define scientific hypotheses in relationship to 

controversies and evolving knowledge regarding these same objectives and demonstrate the ability to interpret 

and adapt new knowledge to evolving patient-care paradigms. 

2. Demonstrate a mature fundamental knowledge in clinical and teaching conferences, specialty 

conferences, and in publications and scientific presentations. 

3. Understand the guidelines, protocols, and literature controversies regarding the diagnostic imaging 

modalities available in cerebrovascular disease. 

COMPETENCY-BASED PERFORMANCE OBJECTIVES: 

ชั้นปีท่ี ๒-๓: 

1. Perform a comprehensive neurological history and clinical examination. 

2. Perform a comprehensive systemic evaluation. 

3. Adapt comprehensive evaluation to specific pertinent positives and negatives with regard to ischemic 

and hemorrhagic stroke. 

4. Demonstrate an understanding of urgency and the ability to prioritize during emergent aspects of 

hemorrhagic and ischemic disease states. 

5. Demonstrate the ability to manage cardiac and pulmonary complications following cerebrovascular 

illness and therapy, and review the need for specialty and subspecialty consultations. 

6. Apply the principles of perioperative care following common endovascular and surgical procedures 

directed at cerebrovascular disease. 

7. Demonstrate the ability to be vigilant in the clinical detection of subtle neurological change during the 

acute and subacute phases of illness. 

8. Demonstrate the ability to place an arterial catheter, central venous catheter, and pulmonary artery 

catheter. Perform placement of a ventricular catheter via a burr hole or twist-drill craniostomy. 

9. Perform lumbar puncture and cerebrospinal fluid (CSF) reservoir tapping. 

10. Define the proper placement of a craniotomy flap in the planned surgical evacuation of hematoma. 
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This should be performed using both topographical as well as stereotactic-assisted navigation techniques. 

11. Assist in the opening, exposure, and closure of cervical carotid procedures. 

12. Assist during pterional craniotomy for vascular disease. 

13. Assist in the performance of intracranial hematoma evacuation. 

14. Demonstrate the ability to keep accurate and timely records. 

ช้ันปีที ่๔: 
1. Perform pterional craniotomy for vascular disease. 

2. Demonstrate the ability to make independent management decisions regarding ischemic and 

hemorrhagic stroke states. 

3. Supervise care delivered by PGY1 and junior resident physicians for cerebrovascular patients. 

4. Demonstrate efficient prioritization skills for clinical assessment of multiple simultaneous problems in 

the same or different patients. Display a clear sense of prioritization regarding timing and urgency of medical 

and surgical intervention for ischemic and hemorrhagic stroke states. Recognize the impact of systemic 

conditions on prioritization and timing issues. 

5. Correctly interpret and respond to changes in patient status related to systemic and neurological 

parameters. 

6. Implement patient-care protocols regarding perioperative management. 

7. Display independence in making decisions regarding the critical care of cerebrovascular patients. 

Recognize the need for reporting to senior resident and attending staff such decisions. 

8. Demonstrate the ability to obtain appropriate medical and surgical consultation. 

9. Display skills in prioritization of diagnostic interventions, including the choice and sequence of studies 

in the setting of ischemic and hemorrhagic states. 

10. Interpret invasive and noninvasive diagnostic imaging studies in relationship to cerebrovascular 

disease. 

11. Formulate preliminary and surgical planning. 

12. Perform frameless navigation procedures. 

13. Perform routine and complicated twist drill or burr-hole procedures for the drainage of the ventricular 

system or intracranial hematomas. 

14. Perform exposure of the cervical carotid artery for endarterectomy or proximal arterial control. 

15. Observe and assist in the performance of plaque removal and arterial closure during carotid 
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endarterectomy. 

16. Practice microsurgical techniques in the laboratory setting. 

17. Demonstrate a mature understanding of the planning and performance of pterional craniotomy for 

intracranial vascular pathology. Perform pterional craniotomy with initiation of microsurgical clinical skills. 

Observe the microsurgical dissection of the Sylvian fissure and basal cisterns for vascular pathology. 

18. Perform the surgical approach to vascular structures via a craniotomy other than pterional. 

19. Supervise and assist junior residents in burr-hole and twist-drill procedures for ventricular access or 

intracranial pressure monitoring. 

20. Realize an increasingly progressive teaching responsibility to medical students, interns, and junior 

residents in the various educational objectives of the cerebrovascular curriculum. 

21. Supervise the junior residents in the technical performance of cerebrovascular procedures, as well as 

critical-care catheter procedures commensurate with their level of expertise. 

22. Organize clinical and teaching rounds and conferences, as well as the presentation of cases. 

23. Prepare topic reviews in lecture and manuscript formats, including literature summaries and reference 

compilations. 

ช้ันปีที ่๕: 

1. Review fundamental concepts of cerebrovascular disease during conferences and clinical rounds with 

the house staff and medical student. 

2. Demonstrate a mature clinical judgment related to the spectrum of problems encountered in 

hemorrhagic and ischemic stroke states. 

3. Formulate independent plans for patient assessment and management, including prioritization in 

cerebrovascular disease while maintaining a clear reporting relationship with faculty. 

4. Supervise house staff and medical student team in daily patient assessment and care. 

5. Identify the indications and controversies of endovascular catheter procedures, perioperative 

management, and follow-up. Implement and supervise patient care protocols related to these procedures. 

6. Display a mature and detailed understanding of indications, principles, and interpretation of the full 

spectrum of neurodiagnostic armamentarium. Formulate independent management plans based on 

sophisticated interpretation of diagnostic studies for concise presentation to faculty. 

7. Apply evolving technology and new methods to patient protocols and the education of house staff and 

medical students. 
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8. Demonstrate a mature understanding of surgical strategies and approaches to common and unusual 

vascular disease. 

9. Apply the principles of intraoperative anesthetic management, proximal and distal control, temporary 

arterial occlusion, brain protective strategies, and intraoperative localization as applied to vascular disease. 

10. Complete the planning, positioning, and execution of pterional craniotomy for common vascular 

disease. 

11. Perform microsurgical dissection of the Sylvian fissure and exposure of the basal cisterns for vascular 

disease. 

12. Perform microsurgical exposure and clipping of intracranial aneurysm. 

13. Complete the planning, positioning, and execution of non-pterional craniotomy for intracranial 

vascular disease. 

14. Assist in the microsurgical management of highly complex cerebrovascular disease. 

15. Plan and execute the craniotomy for the evacuation of intracranial hematomas. 

16. Supervise other house staff in meeting their surgical objectives. 

17. Describe the exposure and treatment of intraspinal vascular lesions. Assist in such operations. 

18. Oversee all aspects of patient care, identification of appropriate cases for database analysis, morbidity, 

mortality, conferences, and discussions. Supervise medical students and house staff in every aspect of patient 

care. 

19. Report appropriate patient care issues to responsible faculty members in a timely fashion. 

20. Organize and administer teaching conferences. 

21. Display mature participation in specialty conferences. 

22. Assign responsibilities to junior residents and residents, with the aim of fulfilling their respective 

educational objectives. 

 

 

 

 

 

 

NEUROSURGICAL ONCOLOGY 
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UNIT OBJECTIVES 

Demonstrate an understanding of the anatomy, physiology, pathophysiology, and presentation of tumor 

related diseases of the cranium. Demonstrate the ability to formulate and implement a diagnostic and 

treatment plan for tumor-related diseases of the cranium that are amenable to surgical intervention. 

COMPETENCY-BASED KNOWLEDGE OBJECTIVES: 

ชั้นปีท่ี ๒-๓: 

1. Summarize the epidemiology, incidence, and risk factors for intracranial neoplasms. 

2. Summarize the tenets of tumor biology including genetic factors and biochemical processes associated with 

invasion. Describe the natural history of intracranial neoplasms. 

3. List a differential diagnosis of lesions requiring biopsy and describe their pathophysiology. 

4. List the various types of bone tumors involving the calvarium. 

5. Describe and differentiate: 

- astrocytomas, including the accepted World Health Organization (WHO) grading scheme 

- gliomas other than astrocytomas 

- metastatic tumors, including location and common origins 

- infectious, granulomatous, and cystic lesions that may present in a tumor-like manner 

6. Define the cell or origin of meningioma, its common intracranial locations, and the expected 

presentation for each location. 

7. Define the embryological origin of arachnoid cysts and their natural history; list the etiologies of other 

cystic lesions of the brain, including tumoral and infectious. 

8. Describe the anatomic location, cell of origin, clinical presentation, age at presentation, and natural 

history of common intrinsic posterior fossa neoplasms, including cerebellar astrocytoma, medulloblastoma, 

and ependymoma. 

9. Describe the anatomy of the posterior fossa and the relation of the cranial nerves to the brain stem and 

skull. 

10. Illustrate the relationship of the facial, vestibular, and cochlear components of the acoustic nerve at the 

internal auditory meatus. 

11. Describe the various tumors that may arise in the cerebellopontine angle (CPA). 

12. Describe the management of a patient with a brain abscess, including the role of stereotactic drainage 

or open drainage. 
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13. Explain the medical workup of a patient with a diagnosed brain abscess. 

14. Specify the follow-up and evaluation of the patient with a brain abscess following surgical treatment. 

15. Describe the embryological origin of craniopharyngioma. List the common locations of the tumor. 

16. Describe the common presentations of pituitary tumors, the cell of origin, and endocrinopathies 

associated with: null cell adenomas somatotrophic adenomas prolactinomas corticotrophic secreting adenomas 

thyrotrophic-secreting adenoma 

17. Define the medical management of the secreting pituitary tumors. Explain the role of surgery in each 

of the tumors above. 

18. Describe the etiology of fibrous dysplasia, its presentation and general management. List the 

indications for surgery for benign tumors of bone at the base of the skull, and potential adjuvant therapy. 

19. List the tumors that may be routinely approached through a transtemporal route. 

20. Describe the indications for use of lumbar spinal drainage in skull base surgery, and its 

implementation. List all complications associated with continuous lumbar spinal drainage. 

21. Illustrate the general principles of stereotaxis and the underlying localization techniques used in the 

presently used frame-based and frameless systems. 

ชั้นปีท่ี ๔: 

1. Describe appropriate postoperative management with drainage of brain abscess or cyst. 

2. Describe the appropriate surgical management and postoperative treatment of bony skull lesions. 

3. Describe the role of surgery in arachnoid cysts, infectious cysts, and tumor-related cystic lesions. 

Describe the adjuvant treatment of parasitic cysts. 

4. Explain the rationale and indications for various skull base approaches to the anterior, middle and 

posterior cranial fossae. Identify the important anatomical landmarks for each approach. Illustrate the general 

principles used in prophylaxis of CSF leaks employed in skull base surgery. 

5. Describe the neurosurgical management for the following tumors involving the anterior cranial fossa: 

meningioma fibrous dysplasia esthesioneuroblastoma osteoma of the frontal sinus chondroma, chordoma 

mucocele bony metastasis 

6. Explain the use of the balloon occlusion test of the carotid artery, its indication for use in skull base 

tumor surgery, how it is performed, and how the information gained influences surgical management. 

7. Explain the surgical advantage of transposing the facial nerve during a transtemporal skull base 

approach. 
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8. Describe the transcondylar approach, the relationship of the lower cranial nerves, and the exposure 

gained over a routine suboccipital craniectomy. 

9. llustrate the transpetrosal approach and the relationship of the transverse and sigmoid sinuses with skull 

bony landmarks such as the asterion, mastoid and inion. 

10. Describe the intradural course of the trochlear nerve, trigeminal nerve through Meckel's cave and the 

abducens nerve and Dorello's canal. 

11. Describe the surgical management of the frontal sinus which has been exposed during craniotomy for 

anterior skull base surgery. Illustrate the development and use of a frontal vascularized pericranial flap and 

explain its indication. Similarly, illustrate the use of a myocutaneous flap of the temporalis muscle and list the 

locations for application. 

12. Describe the general methods employed for embolization of tumors of the head and neck, and the 

indications for such procedures. 

13. Compare and contrast the methods for stereotactic radiation, including particle beam, gamma ray or 

linear accelerator, and the indications for each technique. 

ช้ันปีที ่๕: 
1. Describe the indications for transcranial orbitotomy and list the lesions which require this approach. 

2. Discuss the surgical management and postoperative treatment of astrocytomas, gliomas other than 

astrocytomas, metastatic brain tumors, infectious granulomas, and cystic lesions presenting in a tumor-like 

manner. Review the role of radiotherapy, chemotherapy, and other adjunctive treatments of these neoplasms. 

3. Describe the role of surgery for intracranial meningioma, and the relation between the surgical option 

and location of tumor. Discuss adjuvant treatments of meningioma and their efficacy. 

4. Discuss the surgical treatment of common intrinsic posterior fossa neoplasms, including cerebellar 

astrocytoma, medulloblastoma, and ependymoma including the role of ventricular drainage, and surveillance 

imaging. Present adjuvant treatment options and outcomes for the various posterior fossa intrinsic tumors. 

5. Address the surgical goals of treatment, complications of surgical treatment, and adjuvant therapy for 

posterior fossa meningioma. 

6. List and illustrate the various approaches for removal of a vestibular schwannoma, and the rationale and 

indication for each approach. 

7. Describe the role of stereotactic radiosurgery and microsurgery in the management of vestibular 

schwannoma. 
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8. List the various approaches to the midline clivus and review the indications for each approach. Outline 

the surgical and medical management of tumors of the clivus and midline skull base. 

9. Explain the management goal for a patient with craniopharyngioma, and the risks of surgical treatment 

and conservative treatment. Describe the various surgical approaches used to resect craniopharyngiomas and 

the options for adjuvant treatment, including radiotherapy and chemotherapy (systemic and local). 

10. Illustrate the transnasal-transphenoidal approach and its indications. Define the options for treatment of 

recurrent pituitary tumors of all types (including medical management). Describe the risks of the approach and 

the management of the complication of CSF leak. 

11. Illustrate the various skull base approaches to the anterior, middle and posterior cranial fossae in detail, 

explaining the key anatomical landmarks and strict indications for the approach. List the complications 

relevant to each approach and the management of each complication. 

12. List a differential diagnosis of orbital tumors, their usual location within the orbit, medical and surgical 

management of the tumor and the approach used to remove the tumor if indicated. 

13. List the various tumors and their location in which an orbitocranial approach may be indicated for their 

removal. 

14. Compare and contrast the exposure offered by the pre-and postauricular infratemporal approach, and 

the indications for each approach. 

15. Illustrate transposition of the facial nerve during a transtemporal skull base approach. 

16. Describe the location of meningiomas intracranially which are amenable to preoperative embolization. 

COMPETENCY-BASED PERFORMANCE OBJECTIVES: 

ชั้นปีท่ี ๒-๓: 

1. Perform a complete history and physical examination on patients with intracranial neoplasms. 

2. Review appropriate radiographic studies with a radiologist and formulate a differential diagnosis for 

patients with intracranial neoplasms. 

3. Prepare patients for cranial tumor surgery. 

4. Understand the positioning of patients for craniotomy and craniectomy. 

5. Assist in the opening and closing of craniotomies and craniectomies for neoplasms. 

6. Place lumbar drains. 

7. Demonstrate the ability to open and close scalp incisions. 

8. Perform ventriculostomies. 
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9. Demonstrate proper postoperative wound care. 

ช้ันปีที ่๔: 

1. Independently determine a differential diagnosis based on the patient's history, physical examination, 

and radiographic studies. 

2. Position patients for craniotomy and craniectomy. 

3. Perform the opening and closing of craniotomies and craniectomies. 

4. Assist in the resection of intracranial neoplasms. 

5. Resect skull lesions. 

6. Operatively treat supra- and infratentorial brain abscess. 

7. Demonstrate the ability to manage postoperative complications including but not limited to: 

- brain edema 

- meningitis 

- cranial flap infection 

- postoperative seizures 

8. Assess the need for appropriate pre-, intra-, and postoperative monitoring. 

9. Obtain proper nonneurosurgical consultation in tumor patients. 

10. Identify patients requiring rehabilitation services. 

11. Utilize appropriate support agencies and groups for patients with intracranial neoplasms. 

ช้ันปีที ่๕: 

1. Demonstrate the capability to function independently in all phases of management of patients with 

intracranial neoplasms. 

2. Perform resection of supra- and infratentorial intra-axial and extra-axial neoplasms. 

3. Perform resection of pituitary lesions. 

4. Perform or serve as first assistant for skull base procedures. 

5. Oversee the pre- and postoperative management of patients with intracranial neoplasms. 

6. Assume teaching responsibilities for junior residents as assigned. 

7. Assume responsibility for managing the pyschosocial aspects of intracranial neoplasms. 

 

NEUROTRAUMA AND NEUROSURGICAL CRITICAL CARE 

UNIT OBJECTIVES 
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Demonstrate an understanding of the anatomy, physiology, pathophysiology, and presentation of traumatic 

injuries of the brain, spinal cord, and peripheral nervous system, including their supporting structures. 

Demonstrate the ability to formulate and implement appropriate diagnostic and treatment plans for traumatic 

injuries to the nervous system, including both surgical and nonsurgical management. 

COMPETENCY-BASED KNOWLEDGE OBJECTIVES: 

ชั้นปีท่ี ๒-๓: 

1. Describe the systematic assessment of polytrauma patients. 

2. Rank management priorities in polytrauma patients appropriately. 

3. Discuss principles of resuscitation of polytrauma patients including appropriate fluid resuscitation, and 

explain the anticipated effects of shock and resuscitation on fluid shifts and on electrolyte balance. 

4. Name an initial choice for intravenous fluids for a newly admitted Intensive Care Unit (ICU) patients 

with the following diagnoses and explain changes in that choice based upon specific changes in the patient's 

diagnosis, clinical condition, electrolyte and volume status: 

- head injury 

- stroke 

- tumor 

- infection 

- hydrocephalic 

5. Propose appropriate initial ventilator settings for patients with different types of common neurosurgical 

conditions and explain changes in that choice based upon specific changes in the patient's metabolic or 

pulmonary status. 

6. List the mechanisms of action and potential complications of commonly used pressors and hypotensive 

agents. 

7. Discuss indications, pharmacologic mechanism, duration of action, and effect on the neurologic 

examination for sedative, paralytic, and analgesic agents commonly used in the ICU. 

8. Explain the indications, advantages, and risks for various hemodynamic monitoring tools (e.g., 

pulmonary artery catheters, indwelling arterial lines) used in critically ill patients. 

9. Discuss the pathophysiology and management of coagulopathy after head injury. 

10. Describe basic principles of nutritional management in neurosurgical critical care. 

11. Explain the treatment of posttraumatic seizures. 
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12. Outline basic principles of ICU management of patients with spinal cord injury. 

13. Name the major structures supplied by the major vessels of the brain and spinal cord. 

14. Discuss the evaluation, treatment, and prognosis of subarachnoid hemorrhage, both traumatic and 

spontaneous. 

15. Explain the pathophysiology and treatment of cerebral vasospasm. 

16. Formulate a diagnostic and treatment plan for patients with cerebral ischemia. 

17. Explain the evaluation and management of birth-related intracranial hemorrhage, spinal cord injury, 

and brachial plexus injury. 

18. Describe a systematic approach to the examination of the peripheral nervous system. 

19. Describe the basic principles of management of peripheral nerve injuries. 

20. List principles of rehabilitation of different types of neurosurgical patients. 

21. Define brain death and discuss methods of making such a diagnosis. 

22. Describe the pathophysiology of electrical injuries to the nervous system and review treatment of 

same. 

ชั้นปีท่ี ๔: 
1. Describe the pathophysiology of intracranial hypertension and explain a plan for its management, 

including arguments for and against various treatments. 

ชั้นปีท่ี ๕: 
1. Discuss management priorities in polytrauma patients with severe neurological and systemic trauma. 

COMPETENCY-BASED PERFORMANCE OBJECTIVES: 

ชั้นปีท่ี ๒-๓: 
1. Perform and document pertinent history, physical findings, and radiologic findings in a polytrauma 

patient. 

2. Differentiate central from peripheral nervous system injuries. 

3. Insert intravascular monitoring devices for use in the hemodynamic management of critically ill 

patients, including central venous lines, pulmonary artery catheters, and arterial catheters. 

4. Insert intracranial pressure monitoring devices, including ventriculostomy catheters and electronic 

(fiberoptic or miniaturized strain gauge) devices. 

5. Perform twist-drill or burr-hole drainage of subdural fluid collections. 
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6. Decide appropriately which patients require emergency craniotomy and other procedures. 

7. Position patients appropriately for procedures/surgery and begin emergency procedures if more 

experienced neurosurgeons have not yet arrived. 

8. Assist with opening and closure of craniotomies. 

9. Perform elective tracheotomies and be able to perform emergency tracheotomies. 

10. Be able to intubate patients in both emergency and elective situations. 

ชั้นปีท่ี ๔: 

1. Perform the following surgical procedures in uncomplicated cases: 

- craniotomy for subdural and/or epidural hematoma 

- craniotomy for penetrating head injury 

- craniotomy for intracerebral hematoma or contusion 

- craniotomy for depressed skull fracture 

- decompressive craniectomy 

- repair/cranialization of frontal sinus fracture 

- craniotomy/craniectomy for posterior fossa epidural, subdural, or intracerebral hematoma 

- simple cranioplasty 

2. Manage traumatic skull base fractures with CSF leak. 

3. Manage infections associated with open CNS injuries. 

ชั้นปีท่ี ๕: 

1. Perform the above procedures (listed under #1 for "A Middle Level" in complicated cases. 

2. Reconstruct complex cranial defects, with assistance from other specialties as indicated. 

3. Reconstruct traumatic skull base defects, with assistance from other specialties as indicated. 

4. Explore and repair peripheral nerve injuries. 

5. Supervise and teach junior and middle level residents with cases appropriate for their level. 

6. Lead the critical care team in the treatment of patients with neurological injuries, either in isolation or in 

polytrauma patients. 

PAIN MANAGEMENT 

UNIT OBJECTIVES 

Illustrate an understanding of the anatomical and physiological substrates of pain and pain disorders. 

Demonstrate an ability to formulate and execute diagnostic and therapeutic plans for management of pain and 
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disorders giving rise to pain. 

COMPETENCY-BASED KNOWLEDGE OBJECTIVES: 

ชั้นปีท่ี ๒-๓: 

1. Describe the anatomy and physiology of nociception within the peripheral and central nervous system. 

2. Differentiate the basic categories of pain syndromes: 

- acute 

- chronic 

- nociceptive 

- neuropathic (including complex regional pain syndromes) 

- myofascial 

- cancer-related 

- postoperative 

3. Explain the concept of pain as a biopsychosocial disorder. 

4. Discuss the role of rehabilitation in pain management. 

5. Describe methods for assessing pain in pediatric patients. 

6. Discuss ethical standards in pain management and research. 

7. Discuss methods of assessing outcomes of pain treatment and describe common assessment tools. 

8. Describe a typical history of a patient with trigeminal neuralgia, trigeminal neuropathic pain, and 

atypical facial pain. 

9. Diagram the anatomy of the following: trigeminal nerve divisions (ophthalmic, maxillary and 

mandibular nerves), foramen ovale, Meckel's cave, trigeminal (gasserian) ganglion, cistern of Meckel's cave, 

retrogasserian root, descending tract and nuclei, nervus intermedius, glossopharyngeal nerve. 

10. Illustrate the appropriate medical management of patients with trigeminal neuralgia, trigeminal 

neuropathic pain, and atypical facial pain. 

11. Discuss the potential complications of percutaneous procedures for trigeminal neuralgia. 

12. Describe the brain stem anatomy and physiology of the spinothalamic and trigeminothalamic systems. 

13. Describe the anatomy of the primary sensory cortex (S1), Rolandic fissure, and the relationship of S1 

to the primary motor cortex. 

14. Describe the functional anatomy of the following thalamic nuclei: ventral posterolateral (VPL), 
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ventralis caudalis externus (Vce), ventral posteromedial (VPM), and ventralis caudalis internus (Vci). Review 

the functional anatomy of the medial thalamic nuclei (e.g., n. parafascicularis). 

15. Identify the primary indications for spinal cord stimulation, peripheral nerve stimulation, and 

intraspinal (epidural, intrathecal) drug infusion therapy. 

16. Diagram the spine anatomy pertinent to SCS and intraspinal drug administration, including the spinous 

process/interspinal ligament/spinous process complex, ligamentum flavum and dorsal epidural space. Review 

the different degrees of angulation of the spinous processes at various spine levels in the cervical and thoracic 

area. 

17. Diagram the spinal cord anatomy pertinent to spinal ablative procedures for pain management. 

18. Recognize complications arising from implantation of pulse generators/receivers and infusion pumps. 

19. Describe the anatomy of the major peripheral nerves, brachial plexus, and lumbosacral plexus. 

20. Describe the anatomy of the sympathetic nervous system and explain its role in pain. 

21. List the common mechanisms of peripheral nerve injury and describe the changes which occur in an 

injured nerve at both the microscopic and macroscopic level. Explain the theories of pain generation in 

peripheral nerve injury. 

22. Describe the pharmacology of local anesthetic agents (e.g., lidocaine, procaine, tetracaine, 

bupivacaine) and the use of epinephrine with local anesthetic agents. 

23. Discuss the indications for peripheral neural blockade. Explain the principles of blocking procedures 

including the techniques and expected outcomes. Cite the complications of peripheral neural blockade 

(including anaphylaxis, neural injury, intravascular or intrathecal administration). List the alternatives to 

temporary blockade including neurolytic blocks, ablative neurosurgical procedures, augmentative 

neurosurgical procedures, alternative traditional pain management procedures, and alternative medicine 

approaches. 

24. Review the indications for radiofrequency facet rhizolysis. 

25. Discuss the anatomy and biomechanics of the facet complex with emphasis on bone, cartilage, fibrous 

capsule, synovial fluid, and innervation of this structure. 

 

ชั้นปีท่ี ๔: 

1. Name and differentiate the major classes of medications that are used commonly for pain treatment 

(opioids, non-steroidals and acetaminophen, antidepressants, anticonvulsants). 
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2. Review the psychosocial issues that may influence a pain disorder and describe the role of behavioral 

interventions in pain management. 

3. Explain the rationale for multidisciplinary management of pain disorders. 

4. Contrast impairment and disability. 

5. Explain the basis of chemical, balloon compression, and radiofrequency neurolysis in the treatment of 

trigeminal neuralgia. 

6. Relate subcortical and brain stem sites that appear to be involved in the modulation of nociception to 

targets for deep brain stimulation (DBS) for pain control. 

7. Explain how central neurostimulation (cortical, subcortical) is thought to produce analgesia. 

8. Explain the role of ablative brain and brain stem procedures, (e.g., cingulotomy, mesencephalic 

tractotomy, trigeminal tractotomy) in the management of chronic benign pain and cancer pain. 

9. Discuss the possible complications of subcortical and brain stem ablative procedures for deafferentation 

pain. 

10. List the primary indications for the following spinal ablative lesions: dorsal root entry zone lesion, 

open and percutaneous anterolateral cordotomy, myelotomy. 

11. Discuss spinal cord stimulation (SCS), including types of stimulation systems and electrodes available, 

basic techniques of insertion of percutaneous and plate electrodes, the rationale and goals of intraoperative 

SCS testing (paresthesia coverage of painful area, avoidance of undesirable stimulation), the rationale and 

techniques for trialing SCS, and advantages and disadvantages of different sites of implantation of SCS pulse 

generator/receiver. 

12. Explain the key aspects of intraspinal drug administration, including the pharmacology of intraspinal 

drugs, the various types of infusion systems available, the rationale for trialing intraspinal drug infusions, 

basic techniques for insertion of intrathecal and epidural catheters, and the proper location for infusion pump 

implantation. 

13. Discuss the role of neuroectomy and neurolysis for pain control in nerve injury and compare 

alternative techniques for pain control. 

14. Describe the anatomy of the dorsal root ganglion, the bony anatomy of the nerve root foramen and the 

location of the ganglion within that foramen. Discuss indications for ganglionectomy and describe long-term 

outcome from ganglionectomy with emphasis on pain recurrence and deafferentation. 

15. Describe the indications for peripheral nerve stimulation and contrast to spinal cord stimulation. 
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16. Describe indications for ablative peripheral neurolysis. Review the pharmacology and histopathologic 

effects of neurolytic agents (e.g., phenol, glycerine/glycerol, chlorcreosol, absolute alcohol, ammonium 

chloride/sulfate). 

17. Discuss basic principles of ablative neurolytic procedures in terms of technique, expected outcomes, 

and complications including neural injury, injury to surrounding soft tissue, inadvertent intravascular or 

intrathecal administration. Describe the alternatives to neurolysis, including temporary anesthetic blocks, 

ablative eurosurgical procedures, augmentative procedures, alternative traditional pain management 

procedures, andalternative medicine approaches. 

18. Describe the principles of radiofrequency lesioning. Include in the discussion the following topics: 

- probe 

- thermocouple and thermistor 

- time 

- intensity of heat 

- isotherm fields 

19. Discuss basic principles of radiofrequency facet rhizolysis and list the equipment utilized, technique 

employed, expected outcomes, and complications (including damage to other nerve root branches, potential 

for spinal instability, inadvertent damage to radicular artery, CSF leak, and spinal cord injury). 

20. Compare the alternatives to radiofrequency lesioning: 

- local anesthetic facet blocks 

- epidural injections 

- neurolytic facet blocks 

- ablative neurosurgical procedures 

- augmentative neurosurgical procedures 

- alternative traditional pain management procedures 

- alternative medicine approaches 

- surgical intervention such as instrumentation and fusion 

 

ชั้นปีท่ี ๕: 

1. Distinguish the indications for surgical and non-surgical treatment of pain. 

2. Construct a management strategy relating to application of percutaneous trigeminal neurolytic 
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procedures, retrogasserian rhizotomy, and microvascular decompression in the care of patients with trigeminal 

neuralgia. 

3. Describe and contrast the approaches to the cerebellopontine angle for microvascular decompression or 

rhizotomy of the trigeminal and glossopharyngeal nerves. 

4. Identify the various target spine levels for spinal cord stimulation according to the pain topography 

(simple and complex). 

5. Identify the various intraspinal structures based on their responses to mechanical and electrical 

stimulation (dura mater, lateral canal wall, dorsal columns, dorsal roots, ventral roots, motor neurons). 

6. Compare the different methods of intraspinal drug administration (epidural, intrathecal, tunneled 

catheter, implanted infusion system). 

7. Describe the techniques for trialing intraspinal drugs. 

8. Compare the pharmacodynamics of different drugs delivered intrathecally (e.g., hydrophilic vs. 

lipophilic). 

9. Describe the possible complications of spinal cord stimulation electrode or spinal catheter insertion and 

their evaluation and treatment: 

- paralysis 

- nerve root damage 

- electrode or catheter migration 

- electrode or catheter breakage 

- epidural hematoma 

- cerebrospinal fluid leak 

10. Describe the common drug side effects associated with intraspinal analgesic administration. 

11. Describe the correct placement of lesions for DREZ, cordotomy, and myelotomy, including lesion 

depth and structures affected. 

12. Discuss the possible neurological sequellae of spinal ablative procedures with both correct and 

incorrect lesion placement, with anatomical correlates. 

13. Describe the role of DREZ lesioning in the overall management of the patient with deafferentation 

pain. 

14. Describe the techniques for exposure of the major peripheral nerves. 

15. Demonstrate knowledge of basic principles of nerve grafting, including regeneration, graft length 
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considerations, and use of allograft donor nerves. 

16. Explain the effects of blocking agents at the membrane and synaptic cleft, and the biochemistry and 

histology of neurotoxicity. 

17. Explain the histologic effects of neurolytic agents at the membrane level and display a comprehensive 

level of understanding with regard to toxicity. 

18. Describe the histologic effects of radiofrequency lesioning. 

19. Discuss in detail the evaluation and management of a patient selected for radiofrequency lesioning of 

the facets. 

20. Discuss the alternatives to radiofrequency lesioning, with particular emphasis on the potential surgical 

remedies including decompression, instrumentation, and fusion. 

COMPETENCY-BASED PERFORMANCE OBJECTIVES: 

ชั้นปีท่ี ๒-๓: 

1. Obtain a pertinent history and perform an appropriate physical examination for a patient with a primary 

complaint of pain. 

2. Formulate and implement treatment plans for simple pain syndromes (e.g., acute postoperative pain, 

acute low back pain). 

3. Evaluate and diagnose a patient with trigeminal neuralgia, trigeminal neuropathic pain, and atypical 

facial pain. 

4. Assist with surgical exploration of the trigeminal nerve, nervus intermedius, or glossopharyngeal nerve 

for MVD or rhizotomy. 

5. Illustrate appropriate patient selection for spinal ablative or augmentative procedures for pain 

management. 

6. Evaluate electrodiagnostic studies pertaining to peripheral nerve injury. 

7. Recognize and treat the potential complications of peripheral nerve repair, neurectomy, and neurolysis 

including hematoma formation, infection, and local wound problems. 

8. Assist in surgical treatment of peripheral nerves. 

9. Assess patients for appropriateness of local anesthetic block(s). 

10. Perform simple superficial blocks with supervision and assist in complicated procedures. Following 

such procedures: 

- assess outcome of nerve block 
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- recognize and treat complications 

- record and monitor effects of block over a specified time interval 

- assess need for repeat blocks 

11. Assess patient for appropriateness of ablative neurolysis. Perform simple superficial neurolysis with 

supervision and assist in complicated procedures. Following ablative neurolysis: 

- assess outcome of procedure 

- recognize and treat complications 

- record and monitor effects of neurolysis over a specified time interval 

- assess need for repeat procedures 

ชั้นปีท่ี ๔: 

1. Formulate and implement an appropriate treatment program for complicated pain syndromes (e.g., 

chronic back pain, "failed back surgery syndrome"). 

2. Assess the need for multidisciplinary management of pain disorders. 

3. Demonstrate appropriate management of psychosocial factors complicating a pain disorder. 

4. Assess patient for appropriateness of radiofrequency facet blocks. Perform radiofrequency facet blocks 

with supervision. Following the performance of such procedures: 

- assess outcome of facet blocks 

- recognize and treat complications 

- record and monitor effects of facet blocks over a specified time interval 

- assess need for repeat facet blocks 

5. Diagnose and formulate appropriate treatment plans for sympathetically-maintained pain. 

6. Diagnose and formulate an appropriate treatment plan for a patient with occipital neuralgia. 

ชั้นปีท่ี ๕: 

1. Recognize and execute intelligent treatment choices for different pain syndromes including nociceptive, 

neuropathic, and cancer pain. 

2. Demonstrate appropriate use of each of the major classes of medications in common use for treating 

pain. 

3. Demonstrate appropriate selection of patients for surgical treatment of pain disorders. 

4. Perform microvascular decompression and rhizotomy of the trigeminal nerve and glossopharyngeal 

nerves. 
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5. Formulate and implement an appropriate treatment plan for management of pain using spinal ablative 

and augmentative techniques according to pain etiology, pain topography, and status of spinal column (e.g. 

previous surgery at implant level, scoliosis, stenosis, etc.). 

6. Demonstrate proficiency in identification and lesioning of the dorsal root entry zone, even in cases of 

nerve root avulsion. 

7. Expose major peripheral nerves and perform closure of extremity incision for peripheral 

neurectomy/neurolysis. 

8. Demonstrate proficiency in neurolysis and nerve grafting techniques. 

9. Plan and execute surgical approaches to injuries of the major peripheral nerves. 

10. Plan a peripheral nerve reconstruction including exposure, preparation of donor site, and nerve graft. 

11. Incorporate ganglionectomy as one part of an integrated approach to the patient with intractable pain. 

12. Display appropriate patient selection for local anesthetic blocks. 

13. Perform simple superficial blocks with minimal supervision. Relative to these blocks perform the 

following: 

- assess outcome of block 

- recognize and treat complications 

- maintain detailed records of effects of block and follow-up 

- assess need for repeat blocks 

14. Provide information regarding alternatives for failed nerve block. 

15. Perform complicated nerve block procedures with direct supervision. Recognize and treat the 

complications of these procedures. 

PEDIATRIC NEUROSURGERY 

UNIT OBJECTIVES 

Demonstrate an understanding of the anatomy, physiology, pathophysiology, and presentation of 

diseases in children which a neurosurgeon may be called upon to diagnose and treat. Demonstrate the ability 

to formulate and implement a diagnostic and treatment plan for these diseases. 

COMPETENCY-BASED KNOWLEDGE OBJECTIVES: 

ชั้นปีท่ี ๒-๓: 
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Myelomeningocele and its Variants, Meningocele, Encephalocele, Chiari Malformations, Occult 

Spinal Dysraphism, Split Cord Anomalies, Segmentation Anomalies, Craniofacial Syndromes and 

Phakomatosis 

1. Review the embryology of the central nervous system (CNS) and its supporting structures. 

2. List the abnormalities a neurosurgeon may treat which are congenital/developmental in nature and 

classify them with respect to their embryology defect. 

3. Describe the incidence, epidemiology and inheritance patterns. 

4. State other disorders associated with this set of diseases. 

5. Describe the anatomic and pathophysiologic parameters which distinguish amongst these diseases. 

6. Develop a diagnostic treatment plan along with prognostication of outcome with optimal management. 

7. List disorders which may be referred for neurosurgical care but do not require surgery. 

8. Display current knowledge of the molecular basis for these diseases where known. 

9. Describe the expected outcome if treatment is not undertaken. 

Hydrocephalus and Other Disorders of CSF Circulation 

1. Describe the normal physiology of CSF. 

2. Delineate the different etiologies of hydrocephalus and their relative incidence. 

3. Explain how to differentiate between CSF collections which require treatment and those which do not. 

4. Indicate the various treatment options for the management of hydrocephalus. 

5. Distinguish between treatment options for hydrocephalus with normal CSF and contaminated (e.g. 

infection, blood) CSF. 

6. List the complications associated with each treatment option for hydrocephalus and the diagnosis and 

treatment of same. 

7. Differentiate between low-pressure and high-pressure hydrocephalus. 

8. Describe the presentation and diagnostic approach to a patient with suspected shunt malfunction. 

9. Define how the diagnosis of hydrocephalus is made. 

10. List nonsurgical diseases which may be mistaken for hydrocephalus but require treatment different 

than surgery. 

11. Review the causes of cerebral atrophy. 

Neoplasia 

1. Delineate the differences between pediatric and adult tumors. 
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2. List the common tumor types occurring in children and their typical location. 

3. Describe the changing tumor type and location based upon age. 

4. Identify lesions which require biopsy as part of the treatment/diagnostic plan. 

5. Describe the typical presentations of tumors. 

6. Describe appropriate evaluation for patients suspected of having a tumor. 

7. Classify tumor types as to degree of malignancy, role of surgical vs. nonsurgical therapy, and outcomes 

of optimal treatment. 

8. Discuss the possible complications associated with specific tumor types. 

9. Describe the pertinent anatomy for surgical treatment of midline or hemispheric cerebellar tumors and 

hemispheric cerebral tumors. 

10. Discuss appropriate preoperative management of patients with tumors. 

11. Compare the role of biopsy, subtotal resection and total resection in the management of tumors. 

12. List possible complications of the treatment options, their diagnostic evaluation and treatment. 

Infection 

1. Describe the presentations of a shunt infection. 

2. List the indications for ventricular lumbar and subarachnoid CSF sampling. 

3. List the common organisms seen in shunt infections. 

4. Describe treatment plans for shunt infection. 

5. List risk factors and risks of shunt infection and the proper diagnostic protocol to establish the presence 

of a shunt infection. 

6. Describe common presentations of intracranial and intraspinal suppuration. 

7. List host risk factors which are associated with CNS infections. 

8. Describe appropriate diagnostic protocol to establish the presence of CNS infection. 

9. Discuss the timeliness and utility of surgical therapy for the treatment of CNS infection both shuntrelated 

and non-shunt-related. 

Other 

1. Delineate the various types of spasticity and movement disorders seen in children. 

2. List seizure types. 

3. Describe surgical lesions which may be related to seizures. 

4. Describe surgical and non-surgical treatment options regarding the alleviation of spasticity in children. 
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5. Discuss the pathophysiology of craniosynostosis. 

Cerebrovascular 

1. Delineate the possible causes of an atraumatic intracerebral or subarachnoid hemorrhage. 

2. Delineate the possible causes of cerebral infarction/ischemia. 

3. Discuss the common locations of arteriovenous shunts and their presentation, evaluation, and treatment 

(includes dural AVM). 

4. Discuss the embryology of the cerebral and spinal vasculature and its possible role in vascular 

anomalies in children. 

5. Describe the common locations and types of aneurysms seen in children and how they differ from those 

seen in adults. 

6. List the possible presentations of Vein of Galen aneurysms, their diagnosis and management. 

7. List the possible causes of aneurysms in children which are not congenital in nature. 

8. Describe the pathophysiology, treatment, and outcome of intraventricular hemorrhage in the neonate. 

Trauma 

1. List the appropriate diagnostic tests to evaluate a child who has sustained multisystem trauma. 

2. Describe the Glasgow Coma Scale and its use. 

3. List the salient historical and exam features which lead one to the diagnosis of non-accidental trauma. 

4. Discuss the management of the cervical spine in a child who is comatose. 

5. Describe the anatomy of the child's spine which causes the epidemiology of spinal cord injury to differ 

from adults. 

6. Describe the common injuries seen as a result of birth trauma and discuss their diagnosis and 

management. 

7. Describe the use of antibiotics and anticonvulsants in CNS trauma. 

8. Review the evaluation and management of a child who has sustained a head injury with loss of 

consciousness but is now awake. 

9. Discuss the management of depressed skull fractures, both open and closed. 

10. Describe the diagnosis and management of spinal column injury. 

11. Discuss the diagnosis and management of spinal cord injury without radiologic abnormality 

(SCIWORA). 

12. Describe the intracranial pressure (ICP) compliance curve and discuss its utility in the management of 
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head injury. 

13. List the parameters needed to decide on letting an athlete who has sustained a CNS injury return to 

activity. 

14. Discuss the concept of "brain death", its diagnosis and role in organ donation. 

15. Discuss the importance and interplay between ICP and cerebral perfusion pressure (CPP) in the 

management of head and spinal cord injury. 

16. Define the concept of "secondary injury". 

17. Discuss the role of invasive monitoring in all its forms in closed head injury (CHI). 

ชั้นปีท่ี ๔: 

Myelomeningocele and its Variants, Meningocele, Encephalocele, Chiari Malformations, Occult 

Spinal Dysraphism, Split Cord Anomalies, Segmentation Anomalies, Craniofacial Syndromes and 

Phakomatosis 

1. Enumerate the indications for surgery, surgical options and expected outcomes for each disease entity 

2. Explain the indications for and utility of intraoperative monitoring. 

3. Describe appropriate timing of intervention and its rationale. 

4. Describe the pathophysiology and presentation of the tethered cord syndrome. 

Hydrocephalus and Other Disorders of CSF Circulation 

1. Describe normal ICP dynamics and their relation to establishing a differential diagnosis of CSF flow 

disturbance. 

2. Define "slit ventricle system" and how it is diagnosed and treated. 

3. Define "brain compliance" and relate how that can affect ventricular size. 

4. List indications for and describe technique of accessing a shunt for CSF samples. 

5. List disease states which are commonly associated with hydrocephalus. 

Neoplasia 

1. Discuss the differential diagnosis and evaluation of tumors located in the following areas: 

- suprasellar 

- pineal region 

- intraventricular 

2. Discuss the treatment/diagnostic options for tumors in each location listed in #1 including surgical 

approaches. 
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3. Describe the appropriate evaluation and treatment of patients with neoplastic processes associated with: 

- neurofibromatosis 

- tuberous sclerosis 

- von Hippel Lindau 

4. Discuss the appropriate use of skull base approaches for specific tumor locations. 

5. List tumors which will require adjunctive therapy and describe those therapies and potential 

complications thereof. 

6. Discuss the global management of tumoral hydrocephalus. 

7. Cite the long-term outcome and complications for treatment of the common cerebellar and 

supratentorial hemispheric tumors. 

Infection 

1. Compare the differing patterns of infection as seen in immune-compromised patients to those with a 

functioning immune system. 

2. Discuss the sequelae of CNS infection, both shunt-related and non-shunt-related. 

3. List all acceptable treatment options for CNS infection with the pros and cons of each plan. 

4. Demonstrate an understanding of the different etiologies for subdural and epidural empyema and brain 

abscess and differing treatments thereof. 

5. Provide a complete differential diagnosis in regard to infectious disease for ring enhancing brain lesions. 

6. Discuss the role of osteomyelitis in CNS infection. 

7. Differentiate radiographically between infection and tumor of bone. 

Other 

1. Discuss variance in the surgical management of tumoral vs non-tumoral seizure foci. 

2. Discuss surgical options, indications and outcome for non-lesional approaches (e.g., callosotomy). 

3. Discuss various surgical options for the management of spasticity. 

4. Discuss preoperative evaluation and planning for seizure treatment. 

5. Discuss preoperative evaluation and planning for treatment of spasticity and postoperative management. 

Cerebrovascular 

1. Describe the nomenclature for congenital vascular anomalies and what, if any, role inheritance plays. 

2. Describe the pathology, risk factors, diagnosis and treatment of moyamoya in children. 

3. List the phakomatoses which have vascular anomalies associated with them and their treatment. 
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Trauma 

1. Discuss the role of apoptosis in brain and spinal cord injury. 

2. Compare the utility of epidural, subdural, parenchymal, and intraventricular ICP monitoring. 

3. Differentiate between retinal hemorrhages and Terson's syndrome. 

4. Describe the role of electrophysiological monitoring in the management and prognostication of the CNS 

injured patient. 

5. Discuss the evidence for and role of steroid therapy in CNS injury. 

6. Discuss the prognosis and management of penetrating injuries to the brain and spine. 

7. Discuss the management of CSF leaks after head injury. 

8. Describe the diagnosis and treatment of a traumatic leptomeningeal cyst. 

ชั้นปีท่ี ๕: 

Myelomeningocele and its Variants, Meningocele, Encephalocele, Chiari Malformations, Occult 

Spinal Dysraphism, Split Cord Anomalies, Segmentation Anomalies, Craniofacial Syndromes and 

Phakomatosis 

1. Differentiate between the use of rigid and non-rigid skeletal fixation in the appropriate surgical setting 

for this group of disorders. 

2. Explain the rationale for surgical treatment of a symptomatic disease. 

Hydrocephalus and Other Disorders of CSF Circulation 

1. Discuss the utility of expansion craniotomy in the treatment of hydrocephalus. 

2. Differentiate between ventriculomegaly, compensated hydrocephalus, and pseudotumor cerebri. 

3. Describe the pertinent anatomy of the ventricular system and prepontine cisterns. 

4. Describe the role of venous outflow obstruction in hydrocephalus. 

Neoplasia 

1. Describe the pertinent surgical anatomy for approaches to tumors in the following locations: 

- suprasellar 

- pineal region 

- intraventricular 

2. Discuss the role of endoscopic third ventriculostomy in management of tumoral hydrocephalus. 

3. Cite the long-term outcome and complications of all treatment options for tumors arising in the 

following locations: 
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- suprasellar 

- pineal region 

- intraventricular 

4. Discuss the utility of preoperative embolization and/or chemotherapy in the surgical management of 

specific tumors. 

5. Discuss the role of stereotactic radiosurgery in the management of selected tumors. 

6. Describe the presentations of hypothalamic hamartomas and the role of surgery in management. 

7. Describe options for CNS monitoring during surgical therapy and their efficacy. 

8. Discuss options for treatment and expected outcomes for recurrent tumors. 

Infection 

1. Describe in detail the differential diagnosis, evolution and treatment options of an immunecompromised 

patient with a ring enhancing brain lesion. 

2. List the important aspects of the patient's history which may lead one to entertain the diagnosis of CNS 

infection, both shunt-related and non-shunt-related. 

3. List diagnostic tools, other than CSF culture, which are utilized to diagnose a shunt infection. 

Cerebrovascular 

1. List the locations for traumatic vascular lesions and their risk factors, diagnosis, and treatment. 

2. Discuss management options and controversies in the treatment of vascular disease in children. 

Trauma 

1. Discuss the potential complications and evaluation of comatose patients with skull base fractures. 

2. Discuss the utility of lumbar drains and expansion craniectomy and the removal of frontal or temporal 

lobe in the management of refractory elevated ICP. 

3. Describe the approaches to the management of traumatic ICH and its supporting data, both surgical and 

non-surgical. 

4. List the vascular and endocrine complications seen after head injury. 

5. Discuss the long-term management of a child who has sustained CNS trauma including rehabilitation 

and neuro-cognitive issues. 

6. Discuss the management of peripheral nerve injuries in a child. 

 

COMPETENCY-BASED PERFORMANCE OBJECTIVES: 
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ชั้นปีท่ี ๒-๓: 

1. Perform complete history, physical examination and assessment on newborns, infants, and children. 

2. Interpret results of the physical examination, laboratory and radiological studies to arrive at a 

differential diagnosis. 

3. Perform subdural, intraventricular and lumbar punctures in children. 

4. Perform a shunt tap. 

5. Perform a twist drill or burr hole for subdural, parenchymal, or ventricular access or as part of a 

craniotomy. 

6. Perform a craniotomy or craniectomy for evacuation of subdural or epidural lesion. 

7. Perform a craniectomy as part of skull biopsy. 

8. Perform craniotomy for elevation of depressed skull fracture. 

9. Place a ventriculoperitoneal, jugular, or pleural shunt. 

10. Revise a ventriculoperitoneal, jugular, or pleural shunt. 

11. Perform a cranioplasty with artificial material or homologous material. 

12. Perform a laminectomy in a patient with normal spinal anatomy. 

13. Position a patient for intracranial or intraspinal surgery. 

14. Demonstrate an ability to open and close cranial and spinal wounds to include dural opening and 

repair. 

15. Complete a sagittal synostectomy. 

ชั้นปีท่ี ๔: 

1. Close an open spinal or cranial neural tube defect. 

2. Repair an intracranial encephalocele. 

3. Perform the opening for a complex craniofacial repair. 

4. Perform the exposure for supratentorial and infratentorial lesions (excluding pineal, suprasellar and 

intraventricular locations). 

5. Perform the exposure for spinal exploration in a patient with abnormal spinal anatomy or reoperation. 

6. Evacuate an intraparenchymal hematoma. 

7. Accomplish endoscopic third ventriculostomy in uncomplicated settings. 

8. Apply and utilize frameless or framed stereotactic modalities for lesion location and shunt placement. 

9. Accomplish repair of a Chiari malformation. 
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10. Accomplish an uncomplicated detethering procedure. 

11. Perform a cranial vault expansion. 

12. Perform placement of baclofen type pumps. 

13. Perform spinal fusion without instrumentation. 

14. Apply a vagal nerve stimulator. 

ชั้นปีท่ี ๕: 

1. Perform exposure for suprasellar, pineal and intraventricular lesion (including orbito-frontal, 

transcallosal and supracerebellar). 

2. Remove uncomplicated posterior fossa and supratentorial lesions. 

3. Repair complex tethered cords (e.g. lipomyelomeningocele, retethering, and diastematomyelia). 

4. Accomplish exposure for intradural spinal neoplasms. 

5. Utilize an endoscope to communicate trapped CSF spaces. 

6. Remove intracranial vascular malformation less than 3 cm in size and in non-eloquent brain. 

7. Perform placement of grids for seizure monitoring. 

8. Perform rhizotomy for spasticity. 

9. Perform temporal lobectomy in an uncomplicated patient. 

10. Perform stereotactic biopsy of supratentorial lesion. 

11. Perform spinal fusion utilizing instrumentation. 

12. Accomplish endoscopic third ventriculostomy in uncomplicated settings. 

13. Assist with complex craniofacial surgery. 

14. Assist with a vascular procedure for moyamoya disease. 

 

 

SURGERY OF THE PERIPHERAL NERVOUS SYSTEM 

UNIT OBJECTIVES 

Demonstrate an understanding of the anatomy, physiology, pathophysiology, and presentation of 

peripheral nerve diseases. Demonstrate the ability to formulate and implement a diagnostic and treatment plan 

for diseases of the peripheral nerves that are amenable to surgical intervention. 

 

COMPETENCY-BASED KNOWLEDGE OBJECTIVES: 
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ชั้นปีท่ี ๒-๓: 

1. Define the peripheral nervous system versus the central nervous system. 

2. Discuss the major structural elements of a peripheral nerve: 

- epineurium 

- perineurium 

- endoneurium 

- axon 

- fascicle 

- Schwann cell 

- connective tissue 

- motor end plate 

- sensory receptor 

12. Discuss the blood supply of the peripheral nerves. 

13. Discuss the blood-nerve barrier. 

14. Define axonal transport and differentiate fast from slow. 

15. Describe an action potential including the flow of ions. 

16. Describe the various nerve fibers in terms of size. 

17. Discuss the significance of fiber size in terms of function ( e.g., c-fiber - nociceptive). 

18. Discuss the various forms of action potential propagation. 

19. Discuss the pathophysiological response to various injuries by a nerve: 

- compression 

- ischemia 

- metabolic 

- concussive 

- stretch 

25. Define and discuss apoptosis. 

26. Define Wallerian degeneration. 

27. Discuss nerve regeneration: 

- sprouting 

- nerve growth factors 
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- rate of growth 

- remyelination 

32. Define neuroma: 

- axonal tangle 

- mechano-sensitivity 

- neuroma-in-continuity 

36. Define and discuss the pathophysiology and clinical significance of the Tinel's sign. 

37. Describe the symptoms and signs of typical nerve injuries: 

- entrapment syndromes 

- stretch injuries 

- laceration injuries 

- concussive injuries 

- injection injuries 

43. Distinguish upper versus lower motor neuron symptoms and signs in nerve injury: 

- anatomical definition 

- degree of atrophy 

- distribution of weakness 

- reflex changes 

- potential for recovery 

49. Describe the classification of nerve injury: 

- Seddon classification 

- Sunderland classification 

52. List the major peripheral nerves of body. Describe the motor and sensory innervation of each. 

53. Draw the major components of the brachial plexus. 

54. Describe the rating scales for motor power. 

55. Describe the various sensory modalities and how to examine each. 

56. Describe the symptoms and signs of common nerve entrapments: 

- carpal tunnel 

- ulnar entrapment at the elbow 

- lateral femoral cutaneous nerve 
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- peroneal at fibular head 

61. Define EMG and NCV. 

62. Describe the changes in EMG and NCV in nerve entrapment. 

63. Describe the nonoperative and operative treatment of entrapment syndromes. 

64. Define: 

- coaptation 

- neurorrhaphy 

- neurotization 

- nerve transfer 

ชั้นปีท่ี ๔: 
1. Define the autonomic nervous system: 

- differentiate sympathetic and parasympathetic 

- discuss anatomic distribution 

- identify the various neurotransmitters 

- discuss Horner's syndrome 

6. Compare and contrast a peripheral nerve to a cranial nerve: 

- histology 

- response to injury 

- root entry zone 

10. Describe nerve regeneration in terms of: 

- specificity 

- pruning of sprouts 

- end to side sprouting 

14. Draw the complete brachial plexus. 

15. Discuss the lumbar plexus. 

16. Discuss stretch injury, missile injury and avulsion injury: 

- definition 

- typical etiology 

- physical findings 

- electrical findings 
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- nonoperative management 

- indications for surgery 

- intraoperative findings 

- potential for recovery 

25. Describe the anatomical location of the common entrapment sites. List the various bands and arcades 

that produce entrapment. 

26. Provide a differential diagnosis for common entrapment syndromes: 

- differentiate radiculopathies from entrapments 

- discuss repetitive strain disorder 

29. Discuss uncommon entrapment neuropathies: 

- Guyon's canal 

- suprascapular entrapment 

- radial tunnel/PIN 

- median nerve in forearm/AIN 

- tarsal tunnel (anterior and posterior) 

- pyriformis syndrome 

36. Explain the use of EMG/NCV in the management of peripheral nerve disorders: 

- physiology 

- typical findings in neuropathy 

- typical findings in nerve injury 

- typical findings in nerve regeneration 

41. Discuss the common metabolic/inherited neuropathies. 

42. Discuss burn and electrical injury effects on nerves. 

43. Classify peripheral nerve tumors. 

44. Discuss the pathophysiology of NF1 and NF2. 

45. Discuss the timing of peripheral nerve surgery: 

- laceration injury 

- blunt injury 

- missile injury 

- iatrogenic injury 
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- surgical injury 

- injection injury 

52. Discuss outcome priorities in brachial plexus surgery: 

- motor versus sensory 

- functional outcome- elbow flexion, shoulder abduction, etc. 

55. Discuss tension at the nerve repair site. 

56. Discuss nerve repair techniques: 

- direct coaptation 

- nerve graft 

- nerve transfer 

- donor (graft) nerves 

- epineurial repair 

- fascicular repair 

63. Describe intra-operative nerve evaluation: 

- visual 

- palpation 

- internal neurolysis 

- nerve conduction 

- biopsy 

ชั้นปีท่ี ๕: 

1. Discuss with the aid of diagrams the anatomy of the peripheral nervous system: 

- common sites of entrapments 

- the brachial and lumbar plexus 

- innervation of the bladder 

2. Discuss the use of nerve grafting: 

- types of fixation (suture/glue) 

- types of grafts (nerve, vein, artificial) 

- end to side 

3. Discuss entrapment syndromes: 

- thoracic outlet 



124 
 

- double crush syndrome 

- repetitive strain 

4. Discuss ulnar nerve decompression: 

- in situ decompression 

- transposition (subcutaneous/intramuscular/submuscular) 

- medial epicondylectomy 

5. Differentiate brachial plexus injury from brachial plexitis. 

6. Formulate a management plan for: 

- birth brachial plexus injury 

- acute nerve injury (stretch/compression/laceration/injection) 

- chronic nerve injury 

- failed nerve decompression 

- painful nerve/neuroma 

7. Describe the management of nerve tumors: 

- imaging techniques, including MR neurography 

- indications for surgery in NF1 

- operative and adjuvant treatment for malignant peripheral nerve sheath tumors 

- use of monitoring during tumor surgery 

- fascicular dissection 

8. Describe adjuvant therapies in nerve injury: 

- muscle and tendon transfers 

- prosthesis 

- joint fusion 

 

COMPETENCY-BASED PERFORMANCE OBJECTIVES: 

ชั้นปีท่ี ๒-๓: 

1. Obtain a history and perform a motor and sensory examination of the peripheral nervous system. 

2. Based on history and physical, anatomically localize the lesion. 

3. Obtain appropriate ancillary tests: 

- EMG/NCV 
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- metabolic screens 

- imaging studies 

4. Formulate a differential diagnosis for common entrapments. 

5. Position and prep for common entrapment releases. 

6. Perform a diagnostic nerve and muscle biopsy. 

7. Obtain sural nerve for grafting. 

ชั้นปีท่ี ๔: 

1. Perform pre- and postoperative care of the patient with a peripheral nerve injury. 

2. Evaluate a child with birth palsy. 

3. Position a patient for nerve surgery: 

- all entrapment sites 

- brachial plexus surgery 

6. Perform a neurolysis/decompression. 

7. Expose the brachial plexus. 

8. Manage the pain associated with nerve injury: 

- use of medications 

- use of rehabilitation 

- use of stimulation 

ชั้นปีท่ี ๕: 

1. Perform a consultation concerning a nerve injury. 

2. Discuss the risks versus benefits of a surgical repair of a given nerve injury. 

3. Determine the parameters confirming anticipated nerve regeneration: 

- anticipated advancing Tinel's sign 

- order of muscle re-innervation 

6. Perform a nerve decompression: 

- carpal tunnel 

- ulnar nerve at elbow 

- peroneal nerve 

10. Perform a nerve repair: 

- neurolysis 
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- internal neurolysis 

- intraoperative nerve conductions 

- placement and suture of nerve graft 

15. Excise a nerve sheath tumor. 

16. Expose a brachial plexus injury: 

- determine possible repairs including nerve transfers 

- expose the spinal accessory nerve 

- expose the intercostal nerves 

 

SPINAL SURGERY 

UNIT OBJECTIVES 

Demonstrate an understanding of the anatomy, physiology, pathophysiology, and presentation of 

disorders of the spine, its connecting ligaments, the spinal cord, the cauda equina, and the spinal roots. 

Demonstrate the ability to formulate and implement a diagnostic and treatment plan for diseases of the spine, 

its connecting ligaments, the spinal cord, the cauda equina, and the spinal roots that are amenable to surgical 

intervention. 

COMPETENCY-BASED KNOWLEDGE OBJECTIVES: 

ชั้นปีท่ี ๒-๓: 

1. Review the anatomy of the craniocervical junction, cervical, thoracic, and lumbar spine, sacrum, and 

pelvis. 

2. Interpret plain and dynamic radiographs, bone scans, myelograms, computerized tomographic (CT) 

scans, and magnetic resonance (MR) scans of patients with spinal disorders. 

3. Review the signs, symptoms, and pathophysiology of common syndromes of degenerative spinal 

disorders: radiculopathy, myelopathy, instability, and neurogenic claudication. 

4. Identify the common syndromes of spinal cord injury, including complete transverse injury, anterior 

cord injury, Brown-Sequard injury, central cord injury, cruciate paralysis, syringomyelia, conus syndrome, 

and sacral sparing. Describe the pathophysiology of spinal cord injury. 

5. Describe the cauda equina syndrome. 

6. Recite the differential diagnosis of cervical, thoracic, and lumbar pain. 

7. Discuss the indications for cervical, thoracic, and lumbar discectomy. 
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8. Identify non-surgical spinal cord syndromes including amyotrophic lateral sclerosis, demyelinating 

conditions, and combined systems disease. 

9. Review the initial management of spine and spinal cord injured patients including immobilization, 

traction, reduction, appropriate radiographic studies, and medical management. 

10. Classify fractures, dislocations, and ligament injuries of the craniocervical region, subaxial cervical 

spine, thoracic, thoracolumbar junction, lumbar, and sacral spine. Describe the mechanism of injury and 

classify the injuries as stable or unstable. Review the indications for surgical management. 

11. Discuss briefly the concept of grading schemes for spinal cord injury and myelopathy. 

ชั้นปีท่ี ๔: 

1. Review the biomechanics of the craniocervical junction, cervical spine, and thoracolumbar and lumbar 

spine. 

2. Review the biomechanics of common internal spinal fixators. 

3. Review the definition of spinal instability based upon the principles of Punjabi and White and other 

authors. 

4. Recognize the radiographic signs of degenerative neoplastic, traumatic, and congenital spinal instability. 

5. Review the indications for, and uses, and relative effectiveness of common spinal orthoses. Discuss the 

degree of segmental and regional immobilization these orthoses provide. 

6. Review the indications for, and physiology of, intraoperative spinal cord monitoring. Describe the 

technical aspects of intraoperative spinal cord monitoring. 

7. Compare and contrast indications for anterior and posterior approaches to the cervical spine for the 

treatment of herniated cervical discs, spondylosis, and instability. 

8. Discuss the role of corpectomy in the management of cervical disorders. 

9. Compare and contrast the indications for anterior cervical discectomy with and without anterior 

interbody fusion. 

10. Discuss the indications and techniques for anterior and posterior cervical spinal internal fixators. 

11. Explain the biology of bone healing and options for bone grafting in spinal surgery. 

12. Review the diagnosis and management of primary spinal tumors, spinal cord tumors, and spinal 

metastatic disease including indications for dorsal decompression, ventral decompression, and radiotherapy. 

13. Discuss the management principles for gunshot and other penetrating wounds to the spine. 

14. Review the signs, symptoms, and management options in the treatment of the adult tethered cord 
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syndrome and syringomyelia. 

15. Review management principles for spontaneous and postoperative spinal infections. 

16. Review the management principles for intraoperative and postoperative cerebrospinal fluid leaks. 

17. Discuss the surgical management of intradural congenital, neoplastic, and vascular lesions. 

ชั้นปีท่ี ๕: 

1. Describe indications for the use of angiography and endovascular procedures in the management of 

spinal disorders. 

2. Discuss the management of cervical degenerative disease secondary to rheumatoid arthritis. Describe 

factors which make it different from the management of non-rheumatoid disease. 

3. Compare and contrast the treatment options for cervical spondylotic myelopathy and ossification of the 

posterior longitudinal ligament, including multilevel anterior cervical corpectomy and fusion, laminectomy, 

laminectomy and fusion, laminoplasty, and nonoperative therapies. 

4. Discuss the indications for posterior cervical spinal internal fixators. 

5. Compare and contrast the transthoracic, transpedicular, costotransverse, and lateral extracavitary 

approaches to a herniated thoracic disc, thoracic tumor, or thoracic spinal injury. 

6. Discuss the indications for lumbar fusion for congenital disorders, iatrogenic disease, and degenerative 

disease, ranking indications from least to most controversial. 

7. Compare and contrast the indications for anterior or posterior lumbar interbody fusion and 

intertransverse fusion for lumbar disease. 

8. Discuss internal fixation options for posterior lumbar interbody fusion and intertransverse fusion. 

9. Summarize the most common types of spinal tumors in the following categories: 

- intradural/intramedullary 

- intradural/extramedullary 

- extradural/extramedullary. 

13. Discuss non-operative and operative treatment options for fractures and dislocations affecting the atlas 

and axis. 

14. Compare and contrast the indications for non-operative treatment, anterior approaches, and posterior 

operative approaches for the treatment of fractures and dislocations of the subaxial cervical spine. 

15. Describe the indications for anterior, posterior, and posterolateral procedures in the management of 

thoracolumbar tumor, trauma, or infection. 
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16. Compare and contrast the indications for anterior and posterior spinal fixators in the management of 

thoracolumbar tumor, trauma, or infection. 

17. Discuss reconstruction options for vertebral body defects after corpectomy for tumor, trauma, or 

infection. 

COMPETENCY-BASED PERFORMANCE OBJECTIVES: 

ชั้นปีท่ี ๒-๓: 

ชั้นปีท่ี ๔: 

1. Demonstrate the ability to prepare structural allografts for use in spinal surgery. 

2. Determine the need for postoperative inpatient or outpatient rehabilitation in patients with spinal 

disorders. 

3. Demonstrate the ability to perform a ventral exposure of the cervical spine followed by anterior cervical 

discectomy. 

4. Demonstrate the ability to perform an anterior cervical interbody arthrodesis. 

5. Demonstrate the ability to place anterior cervical instrumentation. 

6. Demonstrate the ability to perform posterior cervical decompressive laminectomy. 

7. Demonstrate the ability to perform posterior cervical foraminotomy with or without discectomy. 

8. Demonstrate the ability to perform medial and lateral approaches to a far lateral lumbar disc herniation. 

9. Demonstrate appropriate surgical technique in the management of recurrent lumbar disc herniations and 

recurrent lumbar stenosis. 

10. Demonstrate the ability to perform posterior lumbar arthrodesis with or without the use of interbody 

instrumentation. 

11. Demonstrate exposure of the cervical lateral masses, thoracic and lumbar transverse processes, and the 

sacral ala. 

12. Demonstrate the ability to perform posterior/intertransverse arthrodesis in the cervical, thoracic and 

lumbar regions. 

13. Demonstrate the ability to perform a laminectomy with or without transpedicular decompression for 

tumor, infection, or trauma. 

14. Demonstrate techniques for spinous process arthrodesis of the subaxial cervical spine for fracture or 

dislocation. 

15. Demonstrate the ability to manage postoperative complications of spinal surgery including: 
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- hematoma 

- infection 

- spinal fluid leak 

- new neurologic deficit 

16. Demonstrate the ability to perform a tethered cord release. 

ชั้นปีท่ี ๕: 
1. Demonstrate the ability to function independently in all phases of management of patients with spinal 

disorders. 

2. Demonstrate the ability to perform occipital-cervical arthrodesis. 

3. Demonstrate the ability to properly place sublaminar wires, lateral mass screws, lower cervical/upper 

thoracic pedicle screws, C2 pars interarticularis screws, and C1-2 transarticular screws for the management of 

cervical spine disorders. 

4. Demonstrate the ability to perform, with assistance if necessary, transoral odontoidectomy. 

5. Demonstrate common techniques for performing C1-2 arthrodesis. 

6. Demonstrate the ability to perform anterior cervical corpectomy followed by arthrodesis. 

7. Demonstrate the ability to perform, with assistance if necessary, transthoracic, thoracoabdominal, 

retroperitoneal, and transabdominal approaches to the thoracic and lumbar spine. 

8. Demonstrate the ability to perform costotransverse and lateral extracavitary approaches to the 

thoracolumbar spine. 

9. Demonstrate the ability to excise a herniated thoracic disc by use of the above-mentioned approaches. 

10. Demonstrate the ability to perform vertebral corpectomy of the thoracolumbar spine for tumor, 

infection, or trauma, utilizing the above-mentioned approaches. 

11. Demonstrate the ability to perform anterior arthrodesis of the thoracolumbar spine. 

12. Demonstrate the proper placement of transpedicular screws in the thoracic and lumbar spine. 

13. Demonstrate the proper placement of laminar, transverse process, and pedicle hooks in the thoracic and 

lumbar spine. 

14. Demonstrate the ability to resect intradural spinal neoplasms. 

15. Demonstrate the ability to perform methylmethacrylate vertebroplasty. 

16. Demonstrate techniques of open reduction of fractures and dislocations of the cervical, thoracic, and 

lumbar spine. 



131 
 

17. Demonstrate the ability to surgically manage arachnoid cysts and spinal cord syrinx. 

18. Demonstrate the ability to perform intradural procedures for congenital, neoplastic, and vascular 

lesions. 

STEREOTACTIC AND FUNCTIONAL NEUROSURGERY 

UNIT OBJECTIVES 

Define neurosurgical stereotactic procedures and recognize their proper application. Describe the 

appropriate anatomy, physiology, and presentation of patients that are candidates for stereotactic procedures. 

COMPETENCY-BASED KNOWLEDGE OBJECTIVES: 

ชั้นปีท่ี ๒-๓: 

1. Discuss the considerations of stereotactic frame placement in regard to target localization and purpose of 

procedure (biopsy, craniotomy, functional, radiosurgery). 

2. Describe the direct and indirect basal ganglion-thalamocortical motor pathways. 

3. Define and distinguish each of the following entities: 

- tremor 

- rigidity 

- dystonia 

- chorea 

- athetosis 

4. Describe the pathophysiology of Parkinson's disease and cerebellar tremor. 

5. Explain the primary symptoms treated by ventro-lateral (VL) thalamotomy pallidotomy. 

6. Discuss the advantages and disadvantages of stereotactic biopsy compared to open biopsy procedures. 

7. Discuss the differential diagnosis of a newly discovered ring-enhancing intracranial mass. 

8. Discuss the differential diagnosis of a newly discovered non-enhancing intracranial mass. 

9. Define different seizure types (partial, partial-complex, generalized, etc). 

10. Define medically intractable epilepsy. 

11. Describe the anatomy of the mesial temporal lobe. 

12. Define brachytherapy. 

13. Define conventional care for patients with high-grade gliomas. 

14. Review the limitations of conventional care for patients with high-grade gliomas. 

15. Describe the anatomy of the trigeminal nuclei, root, ganglion and divisions. 
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16. Define typical trigeminal neuralgia, atypical trigeminal neuralgia, and trigeminal neuropathy. 

17. Explain the potential causes for trigeminal neuralgia. 

18. Define stereotactic radiosurgery. 

19. Explain the differences between radiosurgery and radiation therapy. 

20. List the potential indications for radiosurgery. 

21. List the reported complications of radiosurgery. 

22. Compare advantages and disadvantages of frame-based or frameless stereotactic craniotomies to 

nonstereotactic craniotomies. 

ชั้นปีท่ี ๔: 
1. Describe factors guiding the choice of neuroimaging (CT, MRI, and angiography) for stereotactic 

procedures. 

2. Explain the rationale for various MRI sequences used for tumor localization and functional procedures. 

3. Discuss the benefits and limitations of frame-based stereotactic procedures. 

4. Discuss patient selection for VL thalamotomy and pallidotomy. 

5. Discuss the advantages and disadvantages of ablative procedures. 

6. List the potential complications of VL thalamotomy, pallidotomy, and bilateral thalamotomies or 

pallidotomies. 

7. Discuss technical considerations to minimize the potential for an intracranial hemorrhage after a 

stereotactic biopsy. 

8. Discuss technical considerations to minimize the potential for a non-diagnostic stereotactic biopsy. 

9. Describe the appropriate trajectories to biopsy a lesion in the pineal region, midbrain, pons, and 

medulla. 

10. Compare the advantages and disadvantages of radiosurgery and surgical resection for tumors and 

vascular malformations. 

ชั้นปีท่ี ๕: 

1. Identify the microelectrode recordings of the thalamus and globus pallidus. 

2. Identify the primary indications for medial thalamotomy and cingulotomy. 

3. Describe the evaluation of a patient with medically intractable epilepsy. 

4. Discuss the indications for placement of depth electrodes. 

5. Describe the surgical treatment of epilepsy in detail. 
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6. Discuss the theoretical advantages of brachytherapy over external beam radiation therapy. 

7. Describe the most common complications of brachytherapy and their treatment. 

8. Explain the effect of patient selection on the reported results of brachytherapy for high-grade gliomas. 

9. Describe the methods used to localize and percutaneously penetrate the foramen ovale. 

10. List the potential advantages and disadvantages for the following trigeminal rhizotomy procedures: 

glycerol 

- radiofrequency 

- balloon compression 

11. Discuss the dose-volume relationships for radiation-related complications after radiosurgery. 

12. Discuss potential sources of inaccuracy for stereotactic procedures. 

13. Discuss advantages and disadvantages of deep brain stimulation compared to ablative techniques. 

COMPETENCY-BASED PERFORMANCE OBJECTIVES: 

ชั้นปีท่ี ๔: 

1. . Perform stereotactic biopsy. 

ชั้นปีท่ี ๕: 

1. Perform stereotactic craniotomies. 
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ภาคผนวก ก 

Entrusted Professional Activities 

เม่ือส้ินสุดการฝึกอบรมในแต่ละปีการศึกษา แพทยป์ระจาํบา้นควรมีความรู้ความสามารถในการดูแลรักษา และ

ทาํหตัถการต่อไปน้ี  

1. EPA Care for Brain Tumor patients  

Competency domain (Abbreviated as CD in table)  

1. Patient care  

2. Medical knowledge  

3. Practice-based Learning and Improvement  

4. Interpersonal and Communication Skills  

5. Professionalism  

6. Systems-based Practice 
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2. EPA Care for Degenerative spine disease patients  

Competency domain (Abbreviated as CD in table)  

1. Patient care  

2. Medical knowledge  

3. Practice-based Learning and Improvement  

4. Interpersonal and Communication Skills  

5. Professionalism  

6. Systems-based Practice 
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3. EPA Care for spinal trauma, tumor, infection diseases patients  

Competency domain(Abbreviated as CD in table)  

1. Patient care  

2. Medical knowledge  

3. Practice-based Learning and Improvement  

4. Interpersonal and Communication Skills  

5. Professionalism  

6. Systems-based Practice 
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4. EPA Care for patients with TBI  

Competency domain(Abbreviated as CD in table)  

1. Patient care  

2. Medical knowledge  

3. Practice-based Learning and Improvement  

4. Interpersonal and Communication Skills  

5. Professionalism  

6. Systems-based Practice 
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5. EPA Care for Vascular Neurosurgery patients  

Competency domain (Abbreviated as CD in table)  

1. Patient care  

2. Medical knowledge  

3. Practice-based Learning and Improvement  

4. Interpersonal and Communication Skills  

5. Professionalism  

6. Systems-based Practice 
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ผนวก ข 

เกณฑ์ประสบการณ์การผ่าตัดขั้นตํา่ประกอบการประเมนิเพ่ือวุฒิบัตรแสดง 

ความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขา ประสาทศัลยศาสตร์ 

1. ผ่าตัดด้วยตนเองภายใต้การควบคุมของอาจารย์ในโรคหรือภาวะต่อไปนี ้ 

Head injury           30 ราย  

Cranial and Spinal Tumor (exclude stereotactic biopsy)      25 ราย  

Spine (degenerative disease, trauma)        25 ราย  

Vascular (spontaneous intracerbral hemorrhage, aneurysm, AVM etc.)    15 ราย  

2. ผ่าตัดด้วยตนเองภายใต้การควบคุมของอาจารย์ในโรคหรือภาวะต่อไปนี ้อย่างน้อย 4 ข้อ  

Infection (cranial & spinal)         5 ราย  

Hydrocephalus (age more than 15)        30 ราย  

Stereotactic & Functional Surgery procedure       5 ราย  

Peripheral Nerve          5 ราย  

Children (hydrocephalus and congenital malformation)      5 ราย  

Basic Neurosurgical Technique (ventriculostomy, lumbar drain, etc.)    60 ราย  

3. ช่วยผ่าตัดใน Complex case         60 ราย  

(craniopharyngioma, pituitary adenoma/transsphenoidal transcranial approach,  

vestibular schwannoma, complex skull basal/posterior fossa  

meningioma, aneuyrsm, AVM etc.) 
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เกณฑ์ประสบการณ์การผ่าตัดขั้นตํา่ประกอบการเล่ือนช้ันปี (นับใหม่ในแต่ละปี) 

 

1. ผ่าตัดด้วยตนเองภายใต้การควบคุมของอาจารย์ ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 

  1.1 Head injury (30) 0 0 10 10 10 

  1.2 Cranial and Spinal Tumor (exclude 

stereotactic biopsy) (25) 

0 0 0 10 15 

  1.3 Spine (degenerative disease, trauma) (25) 0 0 0 10 15 

  1.4 Vascular (spontaneous intracerbral 

hemorrhage, aneurysm, AVM etc.) (15) 

0 0 5 5 5 

2. ผ่าตัดด้วยตนเองภายใต้การควบคุมของอาจารย์

ในโรคหรือภาวะต่อไปนี ้อย่างน้อย 4 ข้อ  

     

  2.1 Infection (cranial & spinal) (5) 0 0 1 2 2 

  2.2 Hydrocephalus (age more than 15) (30) 0 0 10 10 10 

  2.3 Stereotactic & Functional Surgery procedure 

(5) 

0 0 1 2 2 

  2.4 Peripheral Nerve (5) 0 1 1 1 2 

  2.5 Children (hydrocephalus and congenital 

malformation) (5) 

0 0 1 2 2 

  2.6 Basic Neurosurgical Technique 

(ventriculostomy, lumbar drain, etc.) (60) 

5 15 20 15 5 

3. ช่วยผ่าตัดใน Complex case      

craniopharyngioma,  

pituitary adenoma (transsphenoidal transcranial 

approach),    vestibular schwannoma,  

complex skull basal/posterior fossa meningioma, 

aneuyrsm, AVM etc. (60) 

10 15 20 20 20 

 

 



146 
 

7.แพทย์ประจําบ้าน 

7.1 บทบาทหน้าที่ของแพทย์ประจําบ้าน 

 1) แพทยป์ระจาํบา้นทุกคนตอ้งตั้งใจศึกษาและแสวงหาความรู้ในทุกวชิาท่ีเก่ียวขอ้งกบัประสาท

ศลัยศาสตร์ และใหบ้ริการผูป่้วยในความรับผดิชอบเตม็ความรู้ความสามารถของตน 

 2) แพทยป์ระจาํบา้นทุกคนตอ้งมีความซ่ือสัตยแ์ละตรงต่อเวลาทั้งในการประชุมและการปฏิบติังาน 

 3) แพทยป์ระจาํบา้นทุกคนมีหนา้ท่ีสอนในทางทฤษฎีและในเชิงปฏิบติั รวมทั้งมีส่วนร่วมในการ

ประเมินการปฏิบติังานของนกัศึกษาภายใตก้ารดูแล 

 4) แพทยป์ระจาํบา้นท่ีอาวโุสกวา่มีหนา้ท่ีสอนในทางทฤษฎีและในเชิงปฏิบติัแก่แพทยป์ระจาํบา้นท่ี

อาวโุสนอ้ยกวา่ 

 5) หน่วยประสาทศลัยศาสตร์ไม่มีนโยบายท่ีจะใหแ้พทยป์ระจาํบา้นเป็นเจา้ของไขผู้ป่้วยในภาควชิา

รวมทั้งผูป่้วยท่ีรับปรึกษาจากภาควชิาอ่ืน ดงันั้นเม่ือรับปรึกษาตอ้งรายงานอาจารยใ์นภาควชิาท่ีเป็นเจา้ของไข้

และร่วมรับผิดชอบโดยเร็วทุกราย 

 6) แพทยป์ระจาํบา้นทุกคนตอ้งปฏิบติังานตามท่ีอาจารยม์อบหมายใหท้าํทุกประการ โดยอาจารยผ์ูน้ั้น

เป็นผูรั้บผดิชอบในการปฏิบติังานนั้นๆ ในการดูแลผูป่้วยทุกคร้ังทั้งใน-นอกภาควชิาตอ้งลงบนัทึกไวเ้ป็น

หลกัฐานทุกกรณี 

 7) แพทยป์ระจาํบา้นทุกคนตอ้งทาํรายงานการผา่ตดัใหญ่ และช่วยผา่ตดัใน Log book 

 8) ก่อนจบการฝึกอบรมตอ้งส่งรายงานการผา่ตดั (ช่ือผูป่้วย วนิิจฉยั การผา่ตดั) จาก Log book แก่

คณะกรรมการผูดู้แลเม่ือครบวาระในการปฏิบติังานในแต่ละ rotation 

 9) แพทยป์ระจาํบา้นทุกคนตอ้งปฏิบติัตามคาํสั่งของแพทยป์ระจาํบา้นท่ีอาวุโสสูงกวา่อยา่งเคร่งครัดใน

การดูแลผูป่้วยและรับผิดชอบในกิจกรรมของหน่วยและภาควชิา 

 10) แพทยป์ระจาํบา้นมีหนา้ท่ีในการบนัทึกขอ้มูลผา่ตดัและเวชระเบียนผูป่้วยก่อยจาํหน่ายผูป่้วยทุกราย 

 11) เป็นหนา้ท่ีของแพทยป์ระจาํบา้นทุกคนตอ้งเขา้ร่วมการประชุมกิจกรรมทางวชิาการของภาควชิาทุก

คร้ัง ไม่วา่จะมีหนา้ท่ีนาํเสนอหรือไม่ 

 12) แพทยป์ระจาํบา้นปีท่ี 1 และ 2 มีหนา้ท่ีบริหารจดัการคน เวลา และทรัพยากร ทั้งในเวลาราชการและ

ขณะอยูเ่วรนอกเวลา โดยมีแพทยป์ระจาํบา้นปีรุ่นพี่คอยเป็นพี่เล้ียงคอยสอนและแนะนาํ   

 

7.2 บทบาทหน้าที่ของหัวหน้าแพทย์ประจําบ้าน 

 1) หวัหนา้แพทยป์ระจาํบา้นจะเป็นแพทยป์ระจาํบา้นชั้นปีท่ี 5 หรือปีสูงสุด 

 2) หวัหนา้แพทยป์ระจาํบา้นมีหนา้ท่ีควบคุมการดาํเนินการของกิจกรรมวชิาการต่างๆภายในหน่วย

ประสาทศลัยศาสตร์ ไดแ้ก่ Journal club, Topic, Morbidity & Mortality conference, Grand round เช่น การเลือก
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ผูป่้วยท่ีจะนาํเสนอในการประชุมวชิาการ การควบคุมการส่งยอดผูป่้วยใน Morbidity & Mortality conference 

รวมถึงการใหค้าํแนะนาํแก่นกัศึกษาแพทยแ์ละแพทยป์ระจาํบา้นรุ่นนอ้งในเร่ืองของ Journal club, Topic เป็นตน้ 

โดยสามารถแจกจ่ายงานใหก้บัแพทยป์ระจาํบา้นรุ่นนอ้งได ้

 3) มีหนา้ท่ีเขา้ร่วมเป็นกรรมการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้น 

 4) มีหนา้ท่ีเป็นตวัแทนของโรงพยาบาลในการร่วมกิจกรรมระหวา่งโรงพยาบาล 

 

7.3 ภาระงาน 

 งานด้านการดูแลผู้ป่วย 

1) มีหนา้ท่ี service round ผูป่้วยในความรับผดิชอบตั้งแต่เวลา 5.30 น. และมาร่วม round กบัอาจารย์

แพทยเ์วลา 6.30 น. และ service round ในตอนเยน็ เวลา 16.00 น. 

 2) ช่วยทาํการผา่ตดั หรือเป็นแพทยผ์ูผ้า่ตดัตามท่ีไดรั้บมอบหมายในหอ้งผา่ตดั 

 งานด้านการดูแลผู้ป่วยนอกเวลาราชการ (การอยู่เวร) 

- กาํหนดใหป้ฏิบติังานดูแลผูป่้วยนอกเวลาราชการ โดยตอ้งอยูป่ระจาํภายในโรงพยาบาลตลอดเวลา

ในบริเวณท่ีนกัศึกษาแพทยห์รือพยาบาลสามารถติดต่อเพื่อการปรึกษาผูป่้วยได ้(สถานท่ีพกั คือ 

หอ้งพกัแพทยป์ระจาํบา้น ชั้น 7 อาคารเพชรรัตน์) 

- ใหรั้บปรึกษาดูแลผูป่้วยภายในตึกผูป่้วยใน ผูป่้วยใหม่ท่ีมาตรวจท่ีหอ้งฉุกเฉิน และทาํการรายงาน

อาจารยแ์พทยเ์วรทุกราย 

- กาํหนดการอยูเ่วร ไม่ควรเกิน 15 วนัต่อเดือน โดยไม่ควรอยูเ่วรติดกนัเกิน 2 วนัข้ึนไป 

- ระเบียบการปรึกษาของหน่วยประสาทศลัยศาสตร์ใหเ้ป็นไปตามประกาศของหน่วยประสาท

ศลัยศาสตร์ 

งานด้านเอกสารเวชระเบยีน 

- แพทยป์ระจาํบา้นมีหนา้ท่ีในการบนัทึกเอกสารต่างๆภายในเวชระเบียนและแฟ้มผูป่้วยในความดูแล

เป็นประจาํทุกวนั ไดแ้ก่ ใบบนัทึกรับผูป่้วยใหม่ (admission note), ใบการดาํเนินของโรค (progress 

note), ใบบนัทึกการผา่ตดั (operative note), ใบสรุปผูป่้วยจาํหน่าย (summary discharge) และใบ

สรุปผลการรักษาในแฟ้มประวติั กรณีผูป่้วยผา่ตดัตอ้งทาํการบนัทึกรายละเอียดของผูป่้วยในสมุด

บนัทึกการผา่ตดัประจาํห้องผา่ตดัดว้ย 

- ระเบียบการบนัทึกเอกสารเวชระเบียน สามารถดูไดท่ี้หน่วยประสาทศลัยศาสตร์ ภาควิชา

ศลัยศาสตร์ 

งานด้านสมุดบันทกึการทาํงานของแพทย์ประจําบ้าน (log book) 
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- แพทยป์ระจาํบา้นทุกคนจะตอ้งบนัทึกรายละเอียดของการผา่ตดัหรือช่วยผา่ตดั และการเขา้ร่วม

กิจกรรมวชิาการต่างๆและอาจารยแ์พทยเ์ป็นผูรั้บรอง 

งานด้านวชิาการภายในหน่วยประสาทศัลยศาสตร์  

- แพทยป์ระจาํบา้นทุกคนตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมวชิาการภายในหน่วยอยา่งเคร่งครัดและตรงเวลา โดย

ใหถื้อความสาํคญัของกิจกรรมวชิาการในเวลาท่ีมีการประชุมก่อน หากมีการปรึกษาผูป่้วยใน

ช่วงเวลาดงักล่าวใหเ้รียนปรึกษากบัอาจารยแ์พทยเ์วรท่ีรับผดิชอบ 

- แพทยป์ระจาํบา้นชั้นปีท่ี 1 ทุกคน ตอ้งเขา้รับการฝึกอบรม ATLS ท่ีจดัโดยคณะอนุกรรมการ ATLS 

ราชวทิยาลยัศลัยแพทยแ์ห่งประเทศไทย 

- แพทยป์ระจาํบา้นชั้นปีท่ี 2 ทุกคน ตอ้งเขา้รับการฝึกอบรมประสาทวทิยาศาสตร์พื้นฐาน (basic 

neuroscience) ท่ีจดัโดยคณะอนุกรรมการจากราชวทิยาลยัประสาทศลัยแพทยแ์ห่งประเทศไทย 

- แพทยป์ระจาํบา้นชั้นปีท่ี 1 ทุกคน ตอ้งเขา้รับการฝึกอบรมการทาํวจิยั ท่ีจดัโดยศูนยส่์งเสริมการวจิยั 

- แพทยป์ระจาํบา้นทุกคนตอ้งทาํงานวจิยัในหวัห้อท่ีเก่ียวกบัประสาทศลัยศาสตร์คนละอยา่งนอ้ย 1 

เร่ืองโดยมีอาจารยค์อยเป็นท่ีปรึกษา แพทยป์ระจาํบา้นชั้นปีท่ี 2 ตอ้งนาํเสนอโครงร่างงานวจิยัในท่ี

ประชุมหน่วยประสาทศลัยศาสตร์ และนาํเสนอผลงานในงานประชุมระดบัชาติหรือต่างประเทศ 

- แพทยป์ระจาํบา้นท่ีไดรั้บมอบหมายในการนาํเสนอกิจกรรมวชิาการภายในหน่วย ใหป้ฏิบติัตามใน

การดาํเนินการเร่ืองกิจกรรมทางวชิาการอยา่งเคร่งครัด 

- แพทยป์ระจาํบา้นทุกคนควรมีการเตรียมการหาความรู้ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการนาํเสนอวชิาการ

ก่อนการประชุม 

งานด้านการวจัิยและบทความวชิาการ 

- แพทยป์ระจาํบา้นทุกคนตอ้งทาํงานวจิยั ไดแ้ก่ งานวจิยัแบบ retrospective, prospective หรือ cross 

sectional อยา่งนอ้ย 1 เร่ือง หรือ systematic review หรือ meta-analysis 1 เร่ือง ในระหวา่งการ

ปฏิบติังาน โดยเป็นผูว้ิจยัหลกั/ร่วม 

- แพทยป์ระจาํบา้นทุกคนตอ้งทาํ Collective review ซ่ึงเป็น review article ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัประสาท

ศลัยศาสตร์ อยา่งนอ้ยคนละ 1 เร่ือง ในชั้นปีท่ี 3 

งานด้านการประชุมวชิาการภายนอกหน่วยประสาทศัลยศาสตร์ 

หน่วยประสาทศลัยศาสตร์มีนโยบายส่งเสริมการเขา้ร่วมประชุมวชิาการหรือการอบรมระยะ

สั้นภายนอก โดยกาํหนดใหแ้พทยป์ระจาํบา้นเขา้ร่วมการประชุม หรือการอบรมของราชวทิยาลยั

ประสาทศลัยแพทยแ์ห่งประเทศไทย ดงัน้ี 
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- การประชุมวชิาการประจาํปี ราชวทิยาลยัประสาทศลัยแพทยแ์ห่งประเทศไทยสาํหรับแพทยป์ระจาํ

บา้นชั้นปีสุดทา้ยทุกคน ส่วนแพทยป์ระจาํบา้นชั้นปีอ่ืนๆใหห้วัหนา้แพทยป์ระจาํบา้นเป็นผู ้

พิจารณาคดัเลือก โดยไม่ใหก้ระทบต่อการปฏิบติังาน 

- การประชุมวชิาการ Interhospital conference ใหห้วัหนา้แพทยป์ระจาํบา้นเป็นผูพ้ิจารณาคดัเลือก

โดยไม่ใหก้ระทบต่อการปฏิบติังาน 

- การอบรมประสาทวทิยาศาสตร์พื้นฐาน (basic neuroscience) ท่ีจดัโดยคณะอนุกรรมการจากราช

วทิยาลยัประสาทศลัยแพทยแ์ห่งประเทศไทย สาํหรับแพทยป์ระจาํบา้นชั้นปีท่ี 2 ทุกคน 

- ส่วนการประชุมอ่ืนๆท่ีจดัข้ึนตามสถาบนัต่างๆ หรือจดัโดยสมาคม/ชมรมต่างๆ รวมทั้งการประชุม

ระดบันานาชาติ ใหเ้สนอเร่ืองต่อประธานคณะกรรมการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นเพื่อขออนุญาติ

เป็นคร้ังๆไป 

ดงันั้นหากแพทยป์ระจาํบา้นท่ีวา่งจากภาระงานควรตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมดงักล่าวเสมอ และใหสิ้ทธิ

แพทยป์ระจาํบา้นท่ีอาวโุสก่อนเสมอ ก่อนการเขา้ร่วมประชุมใหท้าํการลากบัหวัหนา้หน่วย (ตาม

รายละเอียดวธีิการลา) 

 

7.4 การลาของแพทย์ประจําบ้าน 

ระเบียบการลาและเข้าร่วมประชุมวชิาการของแพทย์ประจําบ้าน 

1) ลาป่วย แพทยป์ระจาํบา้นสามารถลาไดต้ามระเบียบราชการโดยจะตอ้งแจง้ใหอ้าจารยท่ี์

รับผดิชอบ คือ หวัหนา้หน่วย อาจารยป์ระจาํเวรในวนันั้นทราบ และเสนอใบลาผา่นหวัหนา้หน่วย

ประสาทศลัยศาสตร์ทราบ ในกรณีท่ีหยดุเกิน 2 วนั ตอ้งมีใบรับรองแพทยเ์สมอ 

2) ลากิจ สามารถลาไดต้ามระเบียบราชการและตอ้งแจง้ก่อนล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 1 วนั กบั

หวัหนา้หน่วย อาจารยป์ระจาํเวรในวนันั้น และยืน่หนงัสือผา่นหวัหนา้หน่วยประสาทศลัยศาสตร์ 

3) การลาเพื่อการประชุมวชิาการ 

 - กรณีการประชุมวชิาการต่างจงัหวดั ให้เฉพาะแพทยป์ระจาํบา้นชั้นปีสุดทา้ยมีสิทธิ

เดืนทางเพื่อเขา้ร่วมประชุม โดยตอ้งทาํการแลกเวรให้เรียบร้อย แต่หากไม่ตอ้งการไป ใหพ้จิารณาแพทย์

ประจาํบา้นชั้นปีรองลงมาได ้และการเดินทางเขา้ร่วมประชุมใหแ้จง้ความจาํนงล่วงหนา้ต่อหวัหนา้

หน่วยใหท้ราบล่วงหนา้ 

  

7.5 สวสัดิการ 

 1) ท่ีพกั  แพทยป์ระจาํบา้นจะไดสิ้ทธิใชห้อพกัท่ีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลตามท่ีคณะกรรมการ

หอพกัเป็นผูก้าํหนด 
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 2) ท่ีทาํงาน  หอ้งทาํงานและหอ้งสาํหรับการอยูเ่วร จะอยูช่ั้น 7 อาคารเพชรรัตน์  

 3) ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ ในภาควิชาศลัยศาสตร์ 

 4) ตรวจสุขภาพ ใหแ้พทยป์ระจาํบา้นสามารถรับการตรวจสุขภาพประจาํปี ตามความสมคัรใจปีละ 2 

คร้ัง โดยประกอบดว้ย 

  - การตรวจร่างกาย 

  - การตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ ดงัน้ี 

   - Chest X-ray (ปีละ 1 คร้ัง) 

   - Complete blood count (ปีละ 2 คร้ัง) 

   - Electrolyte, BUN, Creatinine (ปีละ 2 คร้ัง) 

   - Urine analysis (ปีละ 2 คร้ัง) 

   - HBS Antigen, HBs Antibody, HBc Antibody (ในการตรวจร่างกายคร้ังแรก) 

   - Anti HIV (ในการตรวจร่างกายคร้ังแรก) 

  ในกรณีท่ีแพทยป์ระจาํบา้นไม่มีภูมิตา้นทานต่อ hepatitis B ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

จะจดัใหมี้การฉีด hepatitis B vaccine 

  ขอ้ปฏิบติักรณีสัมผสัเลือดหรือส่ิงคดัหลัง่จากผูป่้วยท่ีมีผลเลือด HIV positive หรือไม่ทราบผล 

HIV ระหวา่งการปฏิบติังาน 

  1) ใหแ้จง้อาจารยเ์จา้ของไขผู้ป่้วยทราบ 

  2) ติดต่อเพื่อรับยาป้องกนั HIV (prophylaxis) ภายใน 1 ชัว่โมงหลงัสัมผสัเช้ือและกรอก

เอกสารรายละเอียดของเหตุการณ์ 

   - ในเวลาราชการ ใหติ้ดต่อหน่วย Infectious control เบอร์โทรศพัท ์4120 

   - นอกเวลาราชการ ให้ติดต่อแผนกฉุกเฉิน เบอร์โทรศพัท ์3208-9 

  3) แพทยป์ระจาํบา้นจะไดรั้บการดูแลและใหค้าํแนะนาํจากอาจารยแ์พทยห์น่วยโรคติดเช้ือ 
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8.กจิกรรมหน่วยประสาทศัลยศาสตร์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Morning conference ประกอบดว้ย Admission conference, Pre-surgical conference และ Neurovascular 

conference     
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9. ตารางปฏิบัติงานแพทย์ประจําบ้านสาขาประสาทศัลยศาสตร์ 
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10.ตารางเวรแพทย์ประจําบ้านสาขาประสาทศัลยศาสตร์  

   

Date First call Second call Third call Fourth call Fifth call 

1 R1a R2b - R4a R5b 
2 R1b - R3a R4b - 
3 - R2a R3b - R5a 
4 R1a R2b - R4a R5b 
5 R1b - R3a R4b - 
6 - R2a R3b - R5a 
7 R1a R2b - R4a R5b 
8 R1b - R3a R4b - 
9 - R2a R3b - R5a 

10 R1a R2b - R4a R5b 
11 R1b - R3a R4b - 
12 - R2a R3b - R5a 
13 R1a R2b - R4a R5b 
14 R1b - R3a R4b - 
15 - R2a R3b  - R5a 
16 R1a R2b - R4a R5b 
17 R1b - R3a R4b - 
18 - R2a R3b  - R5a 
19 R1a R2b - R4a R5b 
20 R1b - R3a R4b - 
21 - R2a  R3b - R5a 
22 R1a R2b - R4a R5b 
23 R1b - R3a R4b - 
24 - R2a R3b  - R5a 
25 R1a R2b - R4a R5b 
26 R1b - R3a R4b - 
27 - R2a R3b  - R5a 
28 R1a R2b - R4a R5b 
29 R1b - R3a R4b - 
30 - R2a R3b - R5a 

 

 
Resident 

  
R1a 

 
R1b 

 
R2a 

 

 
R2a 

 
R3a 

 
R3b 

 
R4a 

 
R4b 

 
R5a 

 
R5b 

 
จํานวนเวร /
เดือน 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 
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11.กจิกรรมวชิาการและอาจารย์ผู้ควบคุม   

กจิกรรมวชิาการ      อาจารย์ผู้ควบคุม 

Morning conference     อ.สมเกียรติ 

Xray-NS conference     อ.อติเทพ 

NM-NS conference     อ.กิติพร 

SRPC       อ.สมเกียรติ 

Interesting case conference    อ.อติเทพ 

Journal club      อ.อารีพร 

Topic review      อ.นาแสง 

Grand round      อ.ณฐัวฒิุ 

Bedside teaching round     อ.ณฐัวฒิุ 

Research progression      อ.อารีพร 

MM conference      อ.กิติพร 

Interhospital conference     อ.นาแสง     
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12.อาจารย์ทีป่รึกษาและอาจารย์ทีป่รึกษางานวจัิย 

 กาํหนดใหแ้พทยป์ระจาํบา้นทุกคนมีอาจารยท่ี์ปรึกษา ดงัน้ี 

แพทยป์ระจาํบา้นท่ีเขา้ฝึกอบรมในปี 2557 มีอาจารยท่ี์ปรึกษาคือ อ.สมเกียรติ 

แพทยป์ระจาํบา้นท่ีเขา้ฝึกอบรมในปี 2558 มีอาจารยท่ี์ปรึกษาคือ อ.นาแสง 

แพทยป์ระจาํบา้นท่ีเขา้ฝึกอบรมในปี 2559 มีอาจารยท่ี์ปรึกษาคือ อ.อารีพร 

แพทยป์ระจาํบา้นท่ีเขา้ฝึกอบรมในปี 2560 มีอาจารยท่ี์ปรึกษาคือ อ.กิติพร 

แพทยป์ระจาํบา้นท่ีเขา้ฝึกอบรมในปี 2561 มีอาจารยท่ี์ปรึกษาคือ อ.อติเทพ 

แพทยป์ระจาํบา้นท่ีเขา้ฝึกอบรมในปี 2562 มีอาจารยท่ี์ปรึกษาคือ อ.ณฐัวฒิุ 

และวนไดต้ามปีท่ีเขา้รับการฝึกอบรม  

 กาํหนดใหมี้อาจารยป์ระจาํชั้นปีรับผดิชอบดูแลประจาํแต่ละชั้นปี ดงัน้ี 

  แพทยป์ระจาํบา้นชั้นปีท่ี 1 อาจารยป์ระจาํชั้นปีคือ อ.ณฐัวุฒิ 

  แพทยป์ระจาํบา้นชั้นปีท่ี 2 อาจารยป์ระจาํชั้นปีคือ อ.อติเทพ 

  แพทยป์ระจาํบา้นชั้นปีท่ี 3 อาจารยป์ระจาํชั้นปีคือ อ.กิติพร 

  แพทยป์ระจาํบา้นชั้นปีท่ี 4 อาจารยป์ระจาํชั้นปีคือ อ.อารีพร 

  แพทยป์ระจาํบา้นชั้นปีท่ี 5 อาจารยป์ระจาํชั้นปีคือ อ.นาแสง 

อาจารยท่ี์ปรึกษามีหนา้ท่ีใหค้าํปรึกษา แนะนาํ ติดตามความกา้วหนา้ทั้งในดา้นการฝึกอบรมและเร่ือง

อ่ืนๆท่ีจาํเป็นรวมทั้งเร่ืองส่วนตวัท่ีแพทยป์ระจาํบา้นนาํมาปรึกษา  ดูผลการประเมินดา้นต่างๆ ใหข้อ้มูล

ป้อนกลบั ตลอดจนการวางแนวทางพฒันาผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม และแนะแนวดา้นวชิาชีพและการวางแผนใน

อนาคต โดยอาจารยท่ี์ปรึกษาจะมีการรักษาความลบั เก่ียวกบัการดูแลปัญหาสุขภาพกาย จิต สังคมหรือปัญหา

ส่วนตวัอ่ืนๆ ของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม  

 อาจารยท่ี์ปรึกษางานวจิยั แพทยป์ระจาํบา้นจะเป็นผูเ้ลือกอาจารยป์รึกษางานวจิยัตามความเหมาะสม

โดยพิจารณาจากหวัขอ้งานวิจยัและตามคาํแนะนาํของอาจารยท่ี์ปรึกษา 

 

 

 


