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หลักสูตรและเกณฑการฝกอบรมแพทยประจําบาน 

เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

(ประสาทศัลยศาสตร) 

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

ฉบบั พ.ศ. 2561 

1. ชื่อหลักสูตร  

(ภาษาไทย)  หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการ

ประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาประสาทศัลยศาสตร  

(ภาษาอังกฤษ) Residency training in Neurological Surgery  

2. ชื่อวุฒิบัตร  

ชื่อเต็ม  

(ภาษาไทย)  วุฒิบัตรเพ่ือแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาประสาท

ศัลยศาสตร  

(ภาษาอังกฤษ) Diploma of the Thai Board of Neurological Surgery  

ชื่อยอ  

(ภาษาไทย)  ว.ว. สาขาประสาทศัลยศาสตร  

(ภาษาอังกฤษ) Diploma Thai Board of Neurological Surgery  

3. หนวยงานที่รับผิดชอบ  

หนวยประสาทศัลยศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

4. พันธกิจของการฝกอบรม/หลักสูตร  

วิสัยทัศนของหนวยประสาทศัลยศาสตร 
“เปนหนวยงานที่มุงมั่นสูความเปนเลิศทางวิชาการ ในระดับภูมิภาคเอเชีย” 

พันธกิจ:  

1. ผลิตและพัฒนาประสาทศัลยแพทยที่มีคุณภาพและคุณธรรม  

2. สรางเครือขายความรวมมือกับสถาบันตางประเทศ 

3. ใหบริการดานสุขภาพที่เปนเลิศระดับมาตรฐานสากล 
4. สรางงานวิจัยที่มีคุณภาพองคความรูและนวัตกรรมสามารถตอบสนองตอความตองการหรอื

ปญหาของประเทศ 
5. บูรณาการภารกิจสําคญัเพ่ือชี้นําสังคมและมุงสูระดับสากล 

พันธกิจของแผนการฝกอบรม 

 “ผลิตและพัฒนาประสาทศัลยแพทยที่มีคณุภาพและคุณธรรม”  
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5. ผลลัพธของการฝกอบรม/หลักสูตร  

แพทยที่จบการฝกอบรมเปนแพทยเฉพาะทางสาขาประสาทศัลยศาสตรตองมีคุณสมบัติและความรู

ความสามารถขัน้ต่ําตามสมรรถนะหลักทั้ง 6 ดานดังนี ้ 

1) การดูแลรักษาผูปวย (Patient Care)  

1. มีทักษะในการดูแลดานประสาทศัลยศาสตร ในระยะกอน ระหวาง และหลังผาตัด รวมท้ัง

ภาวะแทรกซอนจากการผาตัด  

2. มีทักษะในการผาตัด สาหรับหัตถการตางๆ และในผูปวยชนิดตางๆ  

3. มีทักษะในการดูแลผูปวยบาดเจ็บตอระบบประสาท (traumaticbrainandspine) 

4. มีทักษะในการดูแลผูปวยเนื้องอกระบบประสาท (neoplasmofnervoussystem) 

5. มีทักษะในการดูแลผูปวยโรคกระดูกสันหลัง (spinaldiseases) 

6. มีทักษะในการดูแลและรักษาผูปวยเด็กที่มโีรคระบบประสาท (pediatricneurosurgicaldiseases) 

7. มีทักษะในการดูแลและรักษาผูปวยโรคลมชักและความผิดปกติในการทํางานของสมอง 

(epilepsyandfunctionalneurosurgicaldiseases) 

8. มีทักษะในการดูแลและรักษาผูปวยโรคหลอดเลือดในสมอง (cerebrovasculardiseases) 

9. มีทักษะในการดูแลและรักษาผูปวยโรคระบบประสาทสวนปลาย (peripheralnervediseases) 

2) ความรู ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนาไปใชแกปญหาของผูปวยและสังคมรอบดาน 

(Medical Knowledge and Skills) 

1. เขาใจวิทยาศาสตรการแพทยพ้ืนฐานของรางกายที่เก่ียวของกับประสาทศลัยศาสตร  

2. มีความรูความสามารถในวิชาชีพ และเชี่ยวชาญในสาขาประสาทศัลยศาสตร 

3) การเรียนรูจากการปฏิบตั ิและการพัฒนาตนเอง  

1. ดําเนินการวิจัยทางการแพทยและสาธารณสุขได  

2. วิพากษบทความและงานวิจัยทางการแพทย  

3. เรียนรูและเพ่ิมประสบการณไดดวยตนเองจากการปฏิบัติ  

4) ทักษะปฏิสัมพันธ และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills)  

1. นําเสนอขอมูลผูปวย และอภิปรายปญหาอยางมีประสิทธิภาพ  

2. ถายทอดความรูและทักษะใหแพทย นักศึกษาแพทย และบุคลากรทางการแพทย  

3. สื่อสารใหขอมูลแกญาติและผูปวยไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ โดยมีเมตตาเคารพการ

ตัดสินใจและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย  

4. มีมนุษยสัมพันธที่ด ีทํางานกับผูรวมงานทุกระดับอยางมีประสิทธิภาพ  

5. เปนที่ปรึกษาและใหคําแนะนําแกแพทยและบุคคลากรอ่ืน โดยเฉพาะทางประสาทศัลยศาสตร  

5) ความเปนมืออาชีพ (Professionalism)  

1. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีตอผูปวย ญาติ ผูรวมงาน เพ่ือนรวมวิชาชีพและชุมชน  

2. มีทักษะดานที่ไมใชเทคนิค (Non-technical skills) และสามารถบริหารจัดการสถานการณที่

เก่ียวของไดเหมาะสม  
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3. มีความสนใจใฝรู และสามารถพัฒนาไปสูความเปนผูเรียนรูตอเนื่องตลอดชีวิต (continuous 

professional development)  

4. มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย  

5. คํานึงถึงผลประโยชนสวนรวม  

6) การปฏิบัติงานใหเขากับระบบ (System-based practice)  

1. มีความรูเก่ียวกับระบบสุขภาพของประเทศ  

2. มีความรูและมีสวนรวมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูปวย  

3. ใชทรัพยากรสุขภาพอยางเหมาะสม (cost consciousness medicine) และสามารถปรับเปลี่ยน

การดูแลรักษาผูปวยใหเขากับบริบทของการบริการสาธารณสุขไดตามมาตรฐานวิชาชีพ  

6. แผนการฝกอบรม/หลักสูตร  

6.1 วิธีการใหการฝกอบรม 

หนวยประสาทศัลยศาสตร ไดจัดตารางหมุนเวียนการฝกอบรม กิจกรรมวิชาการประจําเดือน และ 

Entrustable professional activities (EPA) โดยยึดหลักการ Core Competency 6 ประการ ดังตอไปนี ้

1) สมรรถนะการดูแลรักษาผูปวย (Patient Care)  

โดยมอบหมายใหผูรับการฝกอบรมมีความรับผิดชอบตางๆ ภายใตการความควบคุมของอาจารยผูให

การฝกอบรมและสงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง ซึ่งอยูในสภาวะการทํางานที่เหมาะสม ดังตอไปนี้  

1. การดูแลรักษาผูปวยบาดเจ็บตอระบบประสาท (traumatic brain injury and spine injury)  

2. การดูแลรักษาผูปวยเนื้องอกระบบประสาท (neoplasm of nervous system)  

3. การดูแลรักษาผูปวยโรคหลอดเลือดในสมอง (cerebrovascular diseases)  

4. การดูแลรักษาผูปวยโรคกระดูกสันหลัง (spinal diseases)  

5. การดูแลรักษาผูปวยเด็กที่มโีรคระบบประสาท (pediatric neurosurgical diseases)  

6. การดูแลรักษาผูปวยโรคลมชักและความผิดปกติในการทํางานของสมอง (epilepsy and 

functional neurosurgical diseases)  

7. การดูแลรักษาผูปวยโรคระบบประสาทสวนปลาย (peripheral nerve diseases) โดยมีการ

แบงระดับการเรียนรูดังนี้  

• แพทยประจําบานปที่ 1 เรียนรูเก่ียวกับการดูแลทางศัลยศาสตรอุบัติเหตุและประสาท

ศัลยศาสตรระดับพ้ืนฐาน  

• แพทยประจําบานปที่ 2 และ 3 เรียนรูเก่ียวกับการดูแลทางประสาทศัลยศาสตรระดับ

ทั่วไป  

• แพทยประจําบานปที่ 4 และ 5 เรียนรูเก่ียวกับการดูแลทางประสาทศัลยศาสตรระดับ

ซับซอน  

8. การดําเนินการและการประเมิน (EPA) ตามภาคผนวก ข. 
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2) ความรู ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนําไปใชแกปญหาของผูปวยและสังคมรอบดาน 

(Medical Knowledge and Skills)  

1. แพทยประจําบานปที่ 1 เรียนวิทยาศาสตรการแพทยพ้ืนฐานประยุกต (Correlated basic 

medical science) ศัลยศาสตรทั่วไป และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขา

วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก (สาขาประสาทศลัยศาสตร) 

2. แพทยประจําบานปที่ 2 และ 3 เรียนวิทยาศาสตรการแพทยพ้ืนฐานทางประสาทศัลยศาสตร 

(basic science in neurosurgery) และปฏิบัติงานในสาขาประสาทศัลยศาสตร  

3. แพทยประจําบานปท่ี 4 และ 5 ฝกปฏิบัติงานในสาขาประสาทศัลยศาสตร  

4. แพทยประจําบานทุกชั้นป เขารวมในกิจกรรมทางวิชาการ เชน interesting case, morbidity-

mortality conference, journal club, admission round, medical record audition, 

topic review เปนตน  

5. แพทยประจําบานทุกชั้นป ไดรับการฝกอบรมเก่ียวกับหัตถการ และเครื่องมือใหมๆ ที่ใชใน

ประสาทศัลยศาสตร  

3) กา ร พัฒน า ต น เ อ งแ ล ะก า ร เ รี ย น รู จ า ก ก า รป ฏิ บั ติ  (Practice-based Learning and 

Improvement)  

1. มีประสบการณการเรียนรูในการดูแลผูปวยแบบองครวม และสหวิชาชีพ  

2. ปฏิบัติงานสอนนักศึกษาแพทย หรือแพทยประจําบานรุนหลังได  

3. บันทึกขอมูลในเวชระเบียนผูปวยไดอยางถูกตองสมบูรณ  

4. ทําวิจัยอยางมีมาตรฐาน โดยเปนผูวิจัยหลัก  

4) ความเปนมืออาชีพ (Professionalism)  

4.1 การบริบาลโดยมีผูปวยเปนศูนยกลาง Patient-centered care  

(1) การยึดถือประโยชนของผูปวยเปนหลัก  

(2) การรักษาความนาเชื่อ ถือแกผูปวย สังคม  

- การรักษามาตรฐานการดูแลรักษาผูปวยใหดีที่สุด  

- การใหเกียรติและยอมรับเพ่ือนรวมวิชาชีพ เพ่ือนรวมงาน ผูปวย และญาติ  

- ความสามารถปรับตนเองใหเขากับสภาวะหรือเหตุการณที่ไมคาดคิดไวกอน  

4.2 พฤตินิสัย  

(1) ความรับผิดชอบ และความตรงตอเวลา  

(2) การแตงกายใหเหมาะสมกับกาลเทศะ 

(3) ความซื่อสัตย 

4.3 จริยธรรมทางการแพทย Medical Ethics  

(1) การหลีกเลี่ยงการรับผลประโยชนสวนตัว รวมถึงการรับของจากบริษัทผลิตภัณฑทาง

การแพทย  
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(2) การนับถือใหเกียรติและสิทธิ รวมทั้ง ความเห็นของผูปวย ในกรณีผูปวยไมเห็นดวยกับการ

รักษาหรือปฏิเสธการรักษา กรณีญาติและผูปวยรองขอตามสิทธิผูปวย  

(3) การขอความยินยอมจากผูปวยในการดูแลรักษาและหัตถการ  

(4) ในกรณีท่ีผูปวยตัดสินใจไมไดตองสามารถเลือกผูตัดสินใจแทนผูปวยได  

(5) การปฏิบัติในกรณีท่ีผูปวยรองขอการรักษาที่ไมมีประโยชนหรือมีอันตราย  

(6) การรักษาความลับและการเปดเผยขอมูลผูปวย  

(7) การประเมินขีดความสามารถ และยอมรับขอผิดพลาดของตนเอง  

4.4 การเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต  

(1) การกําหนดความตองการในการเรียนรูของตนเอง  

(2) การคนควาความรู และประเมินความนาเชื่อถือไดดวยตนเอง  

(3) การประยุกตความรูที่คนควากับปญหาของผูปวยไดอยางเหมาะสม  

(4) การวิเคราะหและวิจารณบทความทางวิชาการ  

(5) การเขารวมกิจกรรมวิชาการอยางสม่ําเสมอ  

(6) การใช electronic databases และการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการเรียนรู 

(7) การถายทอดความรูแกแพทย บุคลากรทางการแพทย นักศึกษา ผูปวยและญาต ิ

5) ทักษะปฏิสัมพันธ และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills) 

5.1 การสรางความสัมพันธที่ดีระหวางแพทยและผูปวย 

5.2 การดูแลผูปวยและญาติในวาระใกลเสียชีวิต 

5.3 การบอกขาวราย 

5.4 ปจจัยที่สงเสริมความสัมพันธที่ดีระหวางแพทยและผูปวย 

5.5 สามารถบริหารจัดการ difficult patient ได 

5.6 เขาใจพื้นฐานความเชื่อทางสุขภาพที่ตางกัน 

5.7 การสื่อสารกับผูปวย ญาติ และผูรวมงาน 

5.8 การสรางความสัมพันธที่ดีระหวางแพทยและผูรวมงาน 

6) การปฏิบัติงานใหเขากับระบบ (System-based Practice)  

6.1 เขาใจระบบสุขภาพและการพัฒนาสาธารณสุขของชาติ  

6.2 เขาใจระบบประกันสุขภาพ เชน ระบบประกันสุขภาพ ระบบประกันสังคม ระบบสวัสดิการการ

รักษาพยาบาลของขาราชการ ระบบประกันชีวิต เปนตน  

6.3 มีสวนรวมในการประกันคุณภาพ และกระบวนการ hospital accreditation  

6.4 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดูแลรักษา  

6.5 เขาใจ Rational Drug Use (RDU) 

6.6 เขาใจความรูกฎหมายทางการแพทย  

6.7 เขาใจนโยบายการใชยาระดับชาติ เชน องคการอาหารและยา บัญชียาหลักแหงชาติเปนตน  

(ไมเกี่ยวกับ core competency) 



หลักสตูรและเกณฑการฝกอบรมสาขาประสาทศัลยศาสตร แกไข 2-26/10/61 หนา  6 / 12 

6.2 เนื้อหาของการฝกอบรม/หลักสูตร  

1) ความรูพื้นฐานของประสาทศัลยศาสตร และระบบที่เก่ียวของ ใน ภาคผนวกท่ี ก. และ ข.  

2) โรคหรือภาวะของผูปวย  

ตามที่กําหนดใน ภาคผนวกที ่ก.  

3) หัตถการทางประสาทศัลยศาสตร  

ตามที่กําหนดใน procedural skills ดานตางๆ ใน ภาคผนวก ก.  

6.3 การทําวิจัย  

ขั้นตอนการทํางานวิจัย เพื่อวุฒิบัตร สาขาประสาทศัลยศาสตร และเพื่อประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงฯ ดังนี้ 

6.3.1 การทํางานวิจัย  

แพทยประจําบานตองทํางานวิจัย ไดแก  งานวิจัยแบบ retrospective, prospective หรือ cross 

sectional อยางนอย 1 เรื่อง หรือทํา systematic review หรือ meta-analysis 1 เรื่อง ในระหวางการปฏิบัติงาน 

1 ป โดยเปนผูวิจัยหลัก/รวม งานวิจัยดังกลาวตองประกอบดวยหัวขอหลักดังนี ้ 

1. จุดประสงคของการวิจัย  

2. วิธีการวิจัย 

3. ผลการวิจัย 

4. การวิจารณผลการวิจัย  

5. บทคัดยอ  

6.3.2 ขอบเขตความรับผิดชอบ  

สถาบันฝกอบรมจะตองจัดใหแพทยประจําบานฝกการทาวิจัย โดยกําหนดให  

1. แพทยประจําบานปท่ี 2 ศึกษาทฤษฎีการทํางานวิจัย ตั้งคาํถามวิจัย และเตรียมโครงรางงานวิจัย 

ภายใตการควบคุมของอาจารยท่ีปรึกษา  

2. แพทยประจําบานปที่ 3 นําเสนอและสอบโครงรางการวิจัยกับคณาจารยและทําการเสนอขอคํา

รับรอง จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของ สถาบันที่ตนสังกัดใหเสร็จสิ้นกอนทําการวิจัย 

ในขณะเดียวกันใหแจงหัวขอการวิจัย ใหประธานคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ เพ่ือ

ทราบดวยและใหดําเนินการวิจัยตามมาตรฐานการ คัดเลือกผูปวยการเก็บขอมูลภายใตการ

ควบคุมของอาจารย  

3. แพทยประจําบานปที่ 5 ดําเนินการวิจัยใหแลวเสร็จ ทําการวิเคราะหผลและจัดทําเลม

ผลงานวิจัย  

4. สอบปองกันผลงานวิจัยกับคณาจารยของสถาบันเพ่ือจบหลักสูตร  

5. ผลงานวิจัยของแพทยประจําบานทุกคนจะตองเสนอใหคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ 

สาขาประสาทศัลยศาสตรเปนผูประเมินคุณภาพกอนเพ่ือใหคะแนน และเก็บไวใชในการสอบ

เพ่ือวุฒิบัตรฯ  

6. นําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการของสถาบัน หรือราชวิทยาลัยฯ หรือที่ประชุมทางการ

แพทยอ่ืนๆ  
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7. ใหตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารทางการแพทย อนึ่งแพทยประจําบานอาจสงงานวิจัยให

อนุกรรมการ ฝกอบรมและสอบฯ ทาง electronic mail แตตองสงตนฉบับพิมพใหราชวิทยาลัย

ฯ เก็บไว 1 ฉบับ  

6.3.3 คุณลักษณะของงานวิจัย  

1. เปนผลงานท่ีริเริ่มใหม หรือเปนงานวิจัยที่ใชแนวคิดที่มีการศึกษามากอนท้ังในและตางประเทศ 

แตนามาดัดแปลงหรือทําซ้ําในบริบทของสถาบัน  

2. แพทยประจําบานและอาจารยผูดําเนินงานวิจัยทุกคน ควรผานการอบรมดานจริยธรรมการวิจัย

ในคน และ good clinical practice (GCP)  

3. งานวิจัยทุกเรื่องตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยฯ ของสถาบัน  

4. งานวิจัยทุกเรื่อง ควรดําเนินภายใตขอกําหนดของ GCP หรือระเบียบวิจัยท่ีถูกตองและ

เหมาะสมกับคําถามวิจัย  

5. ควรใชภาษาอังกฤษในการนําเสนอผลงานวิจัยฉบับสมบูรณโดยเฉพาะในบทคัดยอ  

6.3.4 สิ่งท่ีตองปฏิบัติสําหรับการดําเนินการวิจัยที่เกี่ยวของกับผูปวย  

1. เมื่อไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยแลว ตองดําเนินการทําวิจัยตาม

ขอตกลงโดยเครงครดั  

2. เมื่อมีการลงนามในเอกสารชี้แจงผูปวยหรือผูแทนเพื่อใหยินยอมเขารวมวิจัย ตองใหสําเนาแก

ผูปวยหรือผูแทนเก็บไว 1 ชุด  

3. ใหระบุในเวชระเบียนผูปวยนอกหรือผูปวยในถึงสถานะการเขารวมงานวิจัยของผูปวย  

4. การตรวจหรือรักษาเพ่ิมเติมจากโครงการวิจัยที่ผานการอนุมัติแลว โดยการกระทําดังกลาวไมได

เปนสวนหนึ่งของการดูแลรักษาผูปวยตามปกติ ไมสามารถทําไดไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น ยกเวนได

มีการระบุและอนุมัติในโครงการวิจัยแลว และผูวิจัยหรือคณะผูวิจัยตองเปนผูรับผิดชอบ

คาใชจายทั้งทางตรงและทางออมที่เกิดข้ึนกับผูปวยและผูดูแลผูปวย  

5. กรณีที่โครงการวิจัยกําหนดใหทาการตรวจหรือรักษาที่เพิ่มเติมจากการดูแลรักษาผูปวย

ตามปกติ หากมีผลลัพธ ท่ีอาจสงผลตอประโยชนใหการดูรักษาผูปวย ใหดาเนินการแจง

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเพ่ือวางแผนแจงผูที่เก่ียวของรับทราบตอไป  

6. หากเกิดกรณีอื่นนอกเหนือการคาดการณ ใหรีบปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาโครงการวิจัย หรือ

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรณีที่ไมสามารถปรึกษาได ใหยอนกลับไปใชหลักพ้ืนฐาน 3 

ขอ ของจริยธรรมทางการแพทยในการตัดสินใจ คือ  

6.1 การถือประโยชนสุขของผูปวยเปนหลัก และการไมกอใหเกิดความทุกข ทรมานกับ

ผูปวย  

6.2 การเคารพสิทธิของผูปวย  

6.3 การยึดมั่นในหลักความเสมอภาคของทุกคนในสังคมท่ีจะไดรับบริการทางการแพทย

ตามมาตรฐาน  
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6.3.5 การรับรองวุฒิบัตรสาขาประสาทศัลยศาสตร ใหมีคุณวุฒิ “เทียบเทาปริญญาเอก” 

การรับรองคุณวุฒิหรือวุฒิการศึกษา วุฒิบัตร (ว.ว.) สาขาประสาทศัลยศาสตร ให “เทียบเทา

ปริญญาเอก” นั้น ถือเปนสิทธิสวนบุคคล โดยใหเปนไปตามความสมัครใจของแพทยประจําบาน หากแพทยประจํา

บานมีความประสงคดังกลาว ตนเองจะตองแจงใหสถาบันฝกอบรมทราบเปนลายลักษณอักษรกอนวาจะรับการ

ฝกอบรมท่ีมีโอกาสไดรับทั้ง ว.ว. และการรับรองวุฒิดังกลาวให “เทียบเทาปริญญาเอก” กรณีนี้ผูเขาอบรมจะตองมี

ผลงานวิจัยโดยที่เปนผูวิจัยหลัก และผลงานนั้นตองตีพิมพในวารสารที่เปนที่ยอมรับ  

การที่แพทยประจําบานสอบผานและมีสิทธิ์ไดรับวุฒิบัตรสาขาประสาทศัลยศาสตรแลว หากมีความ

ประสงคจะใหราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทยแหงประเทศไทย ดําเนินการออกเอกสารเพ่ือรับรองวาวุฒิบัตรสาขา

ประสาทศัลยศาสตร มีคณุวุฒ ิ“เทียบเทาปริญญาเอก” นั้น จะตองทําใหผลงานวิจัยหรือสวนหนึ่งของผลงานวิจัยที่

สงไปใหราชวิทยาลัยฯ ประกอบการเขาสอบ ว.ว. ในครั้งนั้น มีลักษณะดังนี ้ 

1. ผลงานวิจัยตองไดรับการตีพิมพ 2 เรื่องในระดับชาติและนานาชาติอยางละ 1 เรื่องเปนอยาง

นอย ทั้งนี้จะตองเปนผลงานวิจัยตีพิมพที่มีคุณภาพตามประกาศ กพอ.  

2. ใหใชภาษาอังกฤษในการเขียนบทคัดยอ  

การตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพที่อยูนอกเหนือประกาศของ TCI 

ใหเปนบทความที่ตีพิมพในวารสารที่ถูกคัดเลือกใหอยูใน PubMed, Scopus, Web of Science หรือ Google 

Scholar หรือในวารสารนานาชาติท่ีใชภาษาอังกฤษในบทความหรือในบทคัดยอและมีการตีพิมพวารสารฉบับนี้มา

นานเกิน 10 ป (วารสารเริ่มออกอยางชาในป พ.ศ. 2549 หรือ ค.ศ. 2006)  

ในกรณีที่ ว.ว. ของทานไดรับการรับรองวา “เทียบเทาปริญญาเอก” ราชวิทยาลัยฯ แนะนําวาหาม

ใชคําวา Ph.D. หรือ ปร.ด. ทายชื่อในคุณวุฒิ หรือวุฒิการศึกษา และหามเขียนคําวา ดร. นําหนาชื่อตนเอง แต

สถาบันการศึกษาสามารถใช ว.ว. ที่ “เทียบเทาปริญญาเอก” นี้ มาใชใหทานเปนอาจารยประจําหลักสูตรการศึกษา 

อาจารยรับผิดชอบหลักสูตรการศึกษา อาจารยคุมวิทยานิพนธ หรือเปนวุฒิการศึกษาประจําสถานศึกษาได โดย

เสนอใหสถาบันการศึกษาแสดงวุฒิการศึกษาแยกกันดังนี ้ 

- มีอาจารย “เทียบเทาปริญญาเอก” จํานวนก่ีทาน จาก ว.ว.  

- มีอาจารย “Ph.D หรือ ปร.ด. หรือ ปริญญาเอก” จํานวนก่ีทาน  

ดังนั้น วุฒิบัตรฯ หรือ หนังสืออนุมัติฯ ของทานที่ไดรับการรับรองวุฒิการศึกษานี้ อาจจะมีคําวา 

“เทียบเทาปริญญาเอก” ตอทายไดเทานั้น  

6.4 จํานวนปของการฝกอบรม 5 ป  

6.5 การบริหารการจัดการฝกอบรม  

6.5.1 มีคณะกรรมการซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบและอํานาจในการจัดการ การประสานงาน การบริหาร และ

การประเมินผล สําหรับแตละขั้นตอนของการฝกอบรม รวมถึงการใหผูมีสวนไดสวนเสียที่เหมาะสมมีสวนรวมใน

การวางแผนการฝกอบรม ประธานแผนการฝกอบรม/หลักสูตรตองมีประสบการณในการปฏิบัติงานในสาขานั้น

มาแลวไมนอยกวา 10 ป และไดรับการรับรองจากราชวิทยาลัยประสาทศัลยศาสตร  
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6.5.2 สภาวะการปฏิบัติงาน  

มีการจัดสภาวะการปฏิบัติงานตามคูมือแพทยประจําบาน สาขาประสาทศัลยศาสตร ฉบับปรับปรุง 

พ.ศ. 2561 ดังตอไปนี้ 

- ใหผูเขารับการอบรมเขารวมกิจกรรมวิชาการ (รวมถึงการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ) ที่ 

เก่ียวของกับการฝกอบรม ระบุกฎเกณฑและประกาศใหชัดเจนเรื่องเงื่อนไขงานบริการและ

ความรับผิดชอบของผูเขารับการฝกอบรม  

- มีการกําหนดการฝกอบรมทดแทนในกรณีที่ผูเขารับการฝกอบรมมีการลาพัก เชน การลาคลอด

บุตร การเจ็บปวย การเกณฑทหาร การถูกเรียกฝกกําลังสํารอง การศึกษาดูงานนอกแผนการ

ฝกอบรม/หลักสูตร เปนตน  

- จัดมีคาตอบแทนผูเขารับการฝกอบรมอยางเหมาะสมกับตําแหนงและงานที่ไดรับมอบหมาย  

6.6 การวัดและประเมินผล  

การวัดและประเมินผลผูเขารับการฝกอบรม ประกอบดวย  

1. การวัดและประเมินผลระหวางการฝกอบรมและการเล่ือนชั้นป  

การประเมินระหวางการฝกอบรม  

สถาบันฝกอบรมจะตองจัดใหมีการประเมินผูเขารับการฝกอบรมระหวางการฝกอบรม ครอบคลุมทั้ง

ดานความรู ทักษะ เจตคต ิและกิจกรรมทางการแพทย ในมิติตางๆ ดังนี้  

มิติที ่1 ประเมินสมรรถนะ EPA ตามที ่อฝส.กําหนดโดยอาจารย (ภาคผนวกที ่ข.)  

มิติที ่2 การรายงานผลการสอบจัดโดยสถาบันและรวมกับสถาบันอื่น  

มิติที ่3 การรายงานประสบการณการผาตัดและชวยผาตัดในผูปวย: portfolio  

มิติที ่4 การรายงานความกาวหนางานวิจัย  

มิติที ่5 การรวมกิจกรรมประชุมวิชาการทางประสาทศัลยศาสตร  

มิติที ่6 การรายงานประสบการณเรียนรูจาก counseling  

มิติที่ 7 การประเมินสมรรถนะดาน professionalism และ interpersonal and 

communication skills โดยอาจารยและผูรวมงาน  

การบันทึกขอมูลการประเมินผูเขารับการฝกอบรมทําโดย  

- การจั ดสอบภายในและร วม กับหน วยประสาทศั ลยศาสตร  คณะแพทยศาสตร  

มหาวิทยาลัยเชียงใหมและมหาวิทยาลัยขอนแกน 

- ผู เขารับการฝกอบรม/สถาบันฝกอบรม ทําการบันทึกขอมูลในสวนที่ เ ก่ียวของลงใน 

electronic portfolio ตามที่ราชวิทยาลัยฯ กําหนดในแตละปการศึกษา  

- กิจกรรม Research progression 3 ครั้ง/ป 

- สนับสนุนใหแพทยประจําบานเขารวมการประชุมวิชาการ/นําเสนอผลงานทั้งในและ

ตางประเทศ 

- ระบบอาจารยที่ปรึกษา 

- แบบประเมินการปฏิบัติงานประจําเดือนของแพทยประจําบาน 



หลักสตูรและเกณฑการฝกอบรมสาขาประสาทศัลยศาสตร แกไข 2-26/10/61 หนา  10 / 12 

ผลการประเมินนาไปใชในกรณ ีตอไปนี้  

1. เพ่ือเลื่อนระดับชั้นป โดยเกณฑผานตามที่คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ ประกาศ

กําหนดกอนการเขาฝกอบรม (ตามภาคผนวก ค.)  

2. เพื่อใชพิจารณาคุณสมบัติผูเขาสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ การประเมินระหวางการฝกอบรมโดย

สม่ําเสมอและแจงผลใหผูเขารับการฝกอบรมรับทราบจะชวยใหเกิดการพัฒนาสมรรถนะหลัก

ดานตางๆ ของผูเขารับการฝกอบรมไดสมบูรณข้ึน  

2. การวัดและประเมินผลเพื่อวุฒิบัตรฯ  

ตามที่ราชวิทยาลัยฯ กําหนด  

3. หลักเกณฑและวิธีดําเนินการประเมินและการตัดสินผล  

ผูผานการประเมินเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขา

ประสาทศัลยศาสตร ตองผานเกณฑ ตามที่ราชวิทยาลัยฯ กําหนด 

7. การรับและคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม  

7.1 คุณสมบัติของผูเขารับการฝกอบรม  

1) ผูเขารับการฝกอบรมจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้  

- ไดรับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑติ หรือเทียบเทาที่แพทยสภารับรอง  

- เปนผูท่ีไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามพระราชบัญญัติ วิชาชีพเวชกรรม 

พ.ศ.2525  

2) มีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑแพทยสภาในการเขารับการฝกอบรมแพทยเฉพาะทาง  

7.2 การคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม  

1) รายชื่อคณะกรรมการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม  

1.1 ประธานการฝกอบรม  

1.2 อาจารยผูใหการฝกอบรมจํานวนอยางนอย 2 ใน 3  

2) เกณฑการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม  

2.1 ตามประกาศของหนวยฯ เรื่องเกณฑการคดัเลือกกระบวนการคดัเลือก  

2.2 การคัดเลือกยึดหลักความเสมอภาค โปรงใส และตรวจสอบได  

7.3 จํานวนผูเขารับการฝกอบรม ปละ 2 คน 

8. อาจารยผูใหการฝกอบรม  

ศาสตราจารยนายแพทยนครชัย   เผื่อนปฐม ที่ปรึกษาหลักสูตร 

รองศาสตราจารยนายแพทยศักดิ์ชัย   แซเฮง ประธานหลักสูตร 

ผูชวยศาสตราจารยนายแพทยฐากูร   เอี้ยวสกุล กรรมการหลักสูตร 

นายแพทยอิทธิชัย   ศักดิ์อรุณชัย กรรมการหลักสูตร 

นายแพทยธาราณ   ตันธนาธิป กรรมการหลักสูตร 

นายแพทยอนุกูล   แกวบริสุทธิ์สกุล กรรมการหลักสูตร 
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นายแพทยชิน   ทวีสมบูรณญาต ิ กรรมการหลักสูตร 

9. ทรัพยากรทางการศึกษา  

สถาบันฯ ตองกําหนดและดําเนินนโยบายเก่ียวกับทรัพยากรการศกึษาใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้  

- สถานท่ีและโอกาสในการเรียนรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ การเขาถึงแหลงขอมูลทางวิชาการที่

ทันสมัย สามารถใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดอยางเพียงพอ มีอุปกรณสาหรับฝกอบรม

ภาคปฏิบัติและมีสิ่งแวดลอมทางการศึกษาที่ปลอดภัย  

- การคัดเลือกและรับรองการเปนสถานที่สาหรับการฝกอบรม จํานวนผูปวยเพียงพอและชนิดของผูปวย

หลากหลายสอดคลองกับผลลัพธของการเรียนรูที่คาดหวัง ทั้งผูปวยนอกและ ในหองผาตัด ผูปวยนอกเวลาราชการ

และผูปวยวิกฤต การเขาถึงสิ่งอํานวยความสะดวกทางคลินิกและการเรียนภาคปฏิบัติท่ีพอเพียงสําหรับสนับสนุน

การเรียนรู  

- สื่ออิเล็กทรอนิกสสาหรับการเรียนรูท่ีผูเขารับการฝกอบรมสามารถเขาถึงไดมีการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ และการสื่อสารใหเปนสวนหนึ่งของการฝกอบรมอยางมีประสิทธิภาพและถูกหลักจริยธรรม  

- การจัดประสบการณในการปฏิบัติงานเปนทีมรวมกับผูรวมงานและบุคลากรวิชาชีพอ่ืน  

- ความรูและการประยุกตความรูพ้ืนฐานและกระบวนการทางวิทยาศาสตรในสาขาวิชา ที่ฝกอบรม มี

การบูรณาการ และสมดุลระหวางการฝกอบรมกับการวิจัยอยางเพียงพอ  

- การนําความเชี่ยวชาญทางแพทยศาสตรศึกษามาใชในการจัดทําแผนการฝกอบรม การดําเนินการ

ฝกอบรม การประเมินการฝกอบรม  

- การฝกอบรมในสถาบันอ่ืน ท้ังในและนอกประเทศ  

10. การประเมินแผนการฝกอบรม/หลักสูตร  

10.1 สถาบันฯ กํากับดูแลการฝกอบรมใหเปนไปตามแผนการฝกอบรม/หลักสูตรเปนประจํา โดยมีกลไก

สําหรับการประเมินหลักสูตรและนําไปใชจริง การประเมินแผนการฝกอบรม/หลักสูตร ครอบคลุม  

- พันธกิจของแผนการฝกอบรม/หลักสูตร  

- ผลลัพธการเรียนรูที่พึงประสงค  

- แผนการฝกอบรม  

- ขั้นตอนการดําเนินงานของแผนการฝกอบรม  

- การวัดและประเมินผล  

- พัฒนาการของผูรับการฝกอบรม  

- ทรัพยากรทางการศึกษา  

- คุณสมบัติของอาจารยผูใหการฝกอบรม  

- ความสัมพันธระหวางนโยบายการรับสมัครผูรับการฝกอบรมและความตองการของระบบ

สุขภาพ  

- สถาบันฯรวม  
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10.2 สถาบันฯ แสวงหาขอมูลปอนกลับเก่ียวกับการฝกอบรม/หลักสูตร จากผูใหการฝกอบรม ผูเขารับการ

ฝกอบรม นายจางหรือผูใชบัณฑิต และผูมีสวนไดสวนเสียหลัก รวมถึงการใชขอมูลปอนกลับเก่ียวกับความสามารถ

ในการปฏิบัติงานของแพทยผูสําเร็จการฝกอบรม ในการประเมินการฝกอบรม/หลักสูตร  

การทบทวน / พัฒนาหลักสูตรการฝกอบรม การประกันคุณภาพการฝกอบรม 

มีการทบทวนและประเมินหลักสูตรการฝกอบรม โดยกรรมการหลักสูตรของสาขาประสาทศัลยศาสตร 

ผานการประเมินความพรอมในการเปนสถาบันฝกอบรม จากราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทยแหงประเทศ

ไทย และมีการประกันคุณภาพการฝกอบรมอยางตอเนื่อง  

มีการทบทวนและประเมินหลักสูตรการฝกอบรม โดยกรรมการหลักสูตรของสาขาประสาทศัลยศาสตรผาน

การประเมินความพรอมในการเปนสถาบันฝกอบรม จากราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทยแหงประเทศไทย และมี

การประกันคุณภาพการฝกอบรมอยางตอเนื่อง ดังนี ้ 

- การประกันคุณภาพการฝกอบรมภายในสถาบันฝกอบรมจะตองจัดใหมีระบบและกลไกการประกัน 

คุณภาพการฝกอบรมภายใน อยางนอยทุก 2 ป  

- การประกันคุณภาพการฝกอบรมภายนอก สถาบันฝกอบรมจะตองไดรับการประเมินคุณภาพจาก

คณะอนุกรรมการฝกอบรมฯ อยางนอยทุก 5 ป 

11. ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ  

- สถาบันฯตองบริหารจัดการหลักสูตรใหสอดคลองกับกฎระเบียบที่กําหนดไวในดานตางๆ ไดแก การรับ

สมัครผูเขารับการฝกอบรม (เกณฑการคัดเลือกและจํานวนท่ีรับ) กระบวนการฝกอบรม การวัดและประเมินผล 

และผลลัพธของการฝกอบรมที่พึงประสงค การออกเอกสารที่แสดงถึงการสําเร็จการฝกอบรมในแตละระดับ หรือ

หลักฐานอยางเปนทางการอ่ืนๆ ที่สามารถใชเปนหลักฐานแสดงการผานการฝกอบรมในระดับนั้นไดทั้งในประเทศ

และตางประเทศ  

- สถาบันฯ ตองกําหนดหนาท่ีรับผิดชอบและอํานาจในการบริหารจัดการงบประมาณของแผนการ

ฝกอบรม/หลักสูตรใหสอดคลองกับความจําเปนดานการฝกอบรม  

- สถาบันฯ ตองมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานและมีความเชี่ยวชาญที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการดําเนินการของ

การฝกอบรมและกิจกรรมอ่ืนๆที่เก่ียวของ การบริหารจัดการท่ีดีและใชทรัพยากรไดอยางเหมาะสม  

- สถาบันฯ ตองจัดใหมีใหมีจานวนสาขาความเชี่ยวชาญทางการแพทยและหนวยงานสนับสนุนดานอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวของครบถวน สอดคลองกับขอบังคับและประกาศของแพทยสภาในการเปดการฝกอบรม  

 

 

  


