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หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอด 
สาขาประสาทวิทยา 

 
วัตถุประสงค 
 แพทยท่ีสําเร็จการอบรมในสาขาประสาทวิทยาแลวจะเปนแพทยผูมีความรูความชํานาญและ
สามารถ 

1. อธิบายความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับโรคระบบประสาทในเด็กได 
2. วินิจฉัย บําบัดรักษา  โรคระบบประสาทในเด็กไดอยางถูกตอง เหมาะสมมีประสิทธิภาพ  

รวมท้ังปองกัน และแกไขสภาวะแทรกซอนตางๆ ทางระบบประสาทได 
3. ประสานงานกับผูอ่ืนทางวิชาการ และบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
4. อธิบายหลักการ วิธีการทําวิจัย  และทําวิจัยไดอยางถูกตอง 
5. ทําหนาท่ีสอนและใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับปญหาโรคระบบประสาทในเด็กรวมท้ังการ 

ปองกันและการฟนฟูสมรรถภาพผูปวยท่ีเปนโรคระบบประสาทแกแพทย นักศึกษาแพทย  และบุคลากรทาง
สาธารสุข  รวมท้ังประชาชนไดเปนอยางด ี

6. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีตอผูปวย  ญาติผูปวย ผูรวมงาน เพ่ือนรวมวิชาชีพ    และ 
ชุมชน 
คุณสมบัติของผูรับการฝกอบรม 

1. เปนผูไดรับวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตร สาขากุมารเวชศาสตรของแพทยสภาหรือ 
2. เปนผูท่ีไดผานการฝกอบรมเปนแพทยประจําบานในสาขากุมารเวชศาสตรในสถานท่ีแพทย 

สภารับรองครบตามหลักสูตรของแพทยสภา 
การจัดประสบการณการเรียนรู 
 แพทยประจําบานท่ีจะรับการฝกอบรม เพ่ือสอบเปนแพทยเฉพาะทางสาขากุมารเวชศาสตรสาขา
โรคระบบประสาทของแพทยสภา  ตองไดรับรองฝกอบรมเปนเวลา 2 ป โดยท่ีได  
 ปฏิบัติงานท่ีหนวยโรคระบบประสาท   วิชากุมารเวชศาสตร  18    เดือน 
              วิชาอายุรศาสตร  1-2   เดือน 

               รวม 3 เดือน 
กุมารจิตเวชศาสตร   1-2  เดือน 

วิชาเลือก 3 เดือน โดยเลือกจาก  พยาธิวิทยาระบบประสาท 
     พัฒนาการเด็ก 
     เวชศาสตรฟนฟู 
     ประสาทรังสีวิทยา 
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ปท่ี 1 
มีเวลาฝกอบรมไมนอยกวา 50 สัปดาห โดย 
1. ใหผูเขารับการฝกอบรมเขารวมในกิจกรรมตางๆ ตอไปนี้โดยสมํ่าเสมอ 

1.1   ประชุมวิชาการ 
1.2   ประชุมปรึกษาผูปวย 
1.3   ประชุมวารสารสโมสร 
1.4   การบรรยายพิเศษ 

2.   ปฏิบัติงานทางคลินิกตางๆ ดังนี ้
2.1  ดูแลผูปวยใน 
2.2  ดูแลผูปวยนอกทางกุมารเวชศาสตรโรคระบบประสาท 
2.3 ดูแลผูปวยหนักในหออภิบาล 
2.4 ปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการทางระบบประสาทในผูปวยท่ีเกี่ยวของ ไดแก การตรวจ

คล่ืนสมอง  การตรวจกลามเนื้อ และเสนประสาทดวยไฟฟา เปนตน 
3. เขียนโครงงานวิจัยและเริ่มทําวิจัยทางกุมารประสาทวิทยา 1 เรื่อง 

หมายเหตุ  ในระยะแรกท่ีมีการฝกรวมกับกองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลานั้น ใหปฏิบัติท่ี
โรงพยาบาลศิริราช 8 เดือนและท่ีโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา 4  เดือน  
ปที่ 2 
 มีเวลาฝกอบรมไมนอยกวา 50 สัปดาห โดยมีประสบการณการเรียนรูเกี่ยวกับโรคระบบประสาท 
และปฏิบัติหนาท่ีเพ่ิมเติมจากปท่ี 1 ดังนี ้

1. เปนท่ีปรึกษา ควบคุมดูแลแพทยประจําบานสาขากุมารเวชศาสตรท่ีหมุนเวียนเขามาผานหนวย
โรคระบบประสาท 

2. เปนผูนํากลุมในการส่ังการใหการรักษาหรือรับปรกึษาผูปวยโรคระบบประสาท 
3. จัดการประชุมและจัดอภิปรายปญหา 
4. ปฏิบัติงานในสาขากุมารจิตเวชศาสตร   1   เดือน 
5. ปฏิบัติงานในสาขาวิชาเลือก     2    เดือน 
6. เสนอรายงานผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับโรคระบบประสาทให 

คณะอนุกรรมการการฝกอบรมและสอบพิจาณารับรองและพอมท่ีจะพิมพไดอยางนอย 1 เรื่อง กอนจบการ
ฝกอบรม 
หมายเหตุ  ในระยะแรกท่ีมีการฝกรวมกับกองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลานั้น ใหปฏิบัติท่ี
โรงพยาบาลศิริราช 8 เดือนและท่ีโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา 4 เดือน สวนในสาขาวิชากุมารจิตเวชศาสตร
และสาขาวิชาเลือกนัน้ใหทําในโรงพยาบาลศิริราช 
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เนื้อหาของหลักสูตร 
 เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว ผูเขารับการฝกอบรมจะตองมีความรู ความสามารถตามเนื้อหา 
ดังตอไปนี ้
 1.  ความรูพ้ืนฐาน 
  1.1  กายวิภาคศาสตรของระบบประสาท  
  1.2   สรีรวิทยาของระบบประสาทในคนปกต ิ
  1.3   พยาธิสรีรวิทยาของระบบประสาทในผูปวยโรคตางๆ 
  1.4   การเจริญเติบโตและการพัฒนาของระบบประสาท 
  1.5   หลักการของการตรวจคนพิเศษทางระบบประสาท 
  1.6   เภสัชวิทยาของยาท่ีใชในโรคระบบประสาท 

1.7   การปองกันโรคและฟนฟูสมรรถภาพของผูปวยท่ีเปนโรคระบบประสาท 
2.  ความสามารถในการปฏิบัต ิ

2.1 สามารถใหการวินิจฉัย  โดยการซักถามประวัติการตรวจทางระบบประสาททาง
คลินิกรวมท้ังสามารถรักษาโรค  และภาวะผิดปกติตางๆ ของระบบประสาท ท่ีสําคัญ
ดังนี ้

  2.1.1  โรคและภาวะผิดปกติของระบบประสาทไดแก 
   2.1.1.1  อาการตาง  ๆ

- convulsion 
- headache 
- coma 
- increased intracranial pressure 
- weakness, floppiness 
- sensory deficit 
- abnormal movement  
- ataxia 
- delayed development 

-  motor  
-  mental 
-  speech 

    -     visual deficit 
    -     hearing deficit 
    -     vertigo 
    -     macrocrania, hydrocephalus 
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-     microcrania 
-     behavioral change 

2.1.1.2 โรคตางๆ 
-  Congenital anomalies ท่ีระบบประสาท และอวัยวะท่ีเกี่ยวของ 
-  Inflammation และ infection ท่ีระบบประสาท 

  -  Meningitis  แบบเฉียบพลัน (acute)  และแบบเรื้อรัง (chronic) 
  -  Encephalitis  แบบเฉียบพลัน (acute)  และแบบเรื้อรัง (chronic) 
  -  Brain abscess, cerebritis 
  -  Epidural, subdural abscess 
  -  Myelitis, myelopathy 
  -  Anterior horn cell (poliomyelitis) 

-  Encephalopathy จากสาเหตุตาง ๆ เชน  toxic, snake bite, cerebral  
malaria, metabolic derangement, related to infection เชน Reye Syndrome 

-  Trauma ท่ีระบบประสาท ไดแก  Cerebral concussion, contusion, 
 laceration,  hemorrhage, Spinal cord injury รวมท้ัง spinal fracture, subluxation,  dislocation, Birth 
injuries   
   -  Tumorsท่ีระบบประสาท  
   -  Vascular diseases ไดแกภาวะเลือดออก และอุดตันของเสนเลือดสมอง     

- Seizure and epilepsy 
       - Spinal cord diseases 

- Neuromuscular disorders 
- Spinal cord diseases 
- Peripheral nerve diseases 
- Neuromuscular junction disease 

   - Muscle diseases 
   - Demyelinating diseases   

- Degenerative diseases 
- Neurological manifestations of systemic diseases 

   - Common psychiatric problems ไดแก  hyperventilation syndrome, sleep 
disorders,  breath holding spell,  attention deficit disorder,  hyperactivity,  anxiety,  depression, autism,  
drug and substance abuse,  anorexia nervosa,  tics 

- Cerebral palsy 
        - ภาวะสมองตาย (brain death) 
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 2.2  สามารถใหการวินิจฉัยโดยอาศัยการตรวจทางหองปฏิบัติการ  และมีความสามารถในการใช
เครื่องมือและ/หรือแปลผล  การตรวจพิเศษทางระบบประสาทบางอยาง ซ่ึงการตรวจนี้เปนการตรวจเฉพาะ
ไมมีการฝกอบรมในหลักสูตรแพทยประจําบานกุมารเวชศาสตร ไดแก 

        2.2.1  EEG 
        2.2.2  EMG  and nerve conduction study 
        2.2.3  Evoked  potential 
        2.2.4  Cerebral angiogram 
        2.2.5  CT scan 
        2.2.6  MRI scan 
        2.2.7  Ultrasonography 

 
การสอบเพ่ือวุฒิบัตร 
  1. ผูสมัครสอบเพ่ือวุฒิบัตรแพทยเฉพาะทางกุมารเวชสาสตรสาขาประสาทจะตองเปน       
ผูไดรับวุฒิบัตร  หรือหนังสืออนุมัติบัตร สาขากุมารเวชศาสตรของแพทยสภาและไดผานการอบรมแพทย
ประจําบาน สาขากุมารเวชศาสตรประสาทวิทยาครบตามหลักสูตรของแพทยสภา และสถาบันท่ีใหการ
ฝกอบรมเห็นสมควรใหเขาสอบได 
  2.     วิธีการสอบประกอบดวย 
           การสอบขอเขียน 
           การสอบภาคปฏิบัต ิ
           การสอบสัมภาษณ 
  3.    สมาคมกุมารแพทยแหงประเทศไทย  และราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทย 
จะรวมกันเสนอบุคคลท่ีสมควรเปนอนุกรรมการการฝกอบรมและสอบใหแพทยสภารับรองและแตงตั้ง 
 
คุณวุฒ ิ
 ผูสอบผานจะไดรับวุฒิบัตร เปนผูท่ีมีความรู ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขา
ประสาทวิทยาจากราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทย 
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2.   ขอมูลพ้ืนฐานของหนวยโรคระบบประสาท 
    

1. จํานวนกุมารแพทยโรคระบบประสาทท่ีไดรับหนังสืออนุมัติฯ หรือวุฒิบัตรฯ อนุสาขากุมารเวช
ศาสตรโรคระบบประสาท     1  คน   

  - กุมารแพทยโรคระบบประสาท ทํางานเต็มเวลา   1   คน 
  - กุมารแพทยปฏิบัติงานในหนวยประสาทวิทยา  2   คน 
 2. รายช่ืออาจารยกุมารแพทยโรคระบบประสาท 
  2.1 ผูชวยศาสตราจารย สุรชัย   ลิขสิทธ์ิวัฒนุกล 
   คุณวุฒ:ิ   พ.บ. 
     วุฒิบัตร กุมารเวชศาสตร  
     ประกาศนียบัตรสาขาประสาทวิทยาในเด็ก  
     (Certificate in Child Neurology) 
     ประกาศนียบัตรสาขาโรคลมชัก 
     (Certificate in clinical neurophysiology and Epilepsy) 
          อนุมัติบัตรกุมารเวชศาสตรสาขาประสาทวิทยา 

2.2 อาจารยนายแพทยสรวิศ  วีรวรรณ 
   คุณวุฒ:ิ   พ.บ.  
     วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร                  

2.3 อาจารยแพทยหญิงอรณ ี แสนมณีชัย  
คุณวุฒ:ิ   พ.บ.  

     วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร                 
3. จํานวนเตียงผูปวยในโรคระบบประสาท  ประมาณ 10-15 เตียง 
4. สถิติท่ีเกี่ยวของกับผูปวยโรคระบบประสาท 

- ผูปวยในป 2546-2548 
  ผูปวยใน   881 ราย 
  ผูปวยนอก   4,388 ราย 

    ผูปวยรับการตรวจคล่ืนสมอง 1,086 ราย 
5. จํานวนเครื่องมือ อุปกรณ ท่ีใชสําหรับหนวยโรคระบบประสาท 

   5.1 Ultrasonography     0  เครื่อง  
   5.2 EEG     2 เครื่อง 
   5.3  คล่ืนเหนือเสียงสะทอนทางระบบประสาท (Ultrasonography) ของภาควิชารังสีวิทยา 

  5.4 เอ็กซเรยเสนเลือดสมองโดยการฉีดสารทึบแสง (Cerebral angiogram) ของภาควิชา   
                          รังสีวิทยา 
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  5.5 เอ็กซเรย คอมพิวเตอรของระบบประสาท (Computerized  tomography, CT scan) ของภาควิชา
รังสีวิทยา 
  5.6 การสรางภาพของระบบประสาทดวยสนามแมเหล็ก (Magnetic  Resonance Imaging, MRI) 
ของภาควิชารังสีวิทยา  

6. มีหองอภิบาลผูปวยหนัก (P.I.C.U. และ N.I.C.U.) ท่ีมีเครื่องมีและอุปกรณพรอมท่ีจะใหการตรวจ
และรักษาผูปวยหนักได 

 

        6.1    มีสถานท่ีและเครื่องมืออุปกรณท่ีเพียงพอสําหรับงานบริการและการฝกอบรมกุมารแพทย 
                  ประสาทวิทยา    

-   ระบบสาระสนเทศนท่ีสามารถเขาระบบ internet  เพ่ือการศึกษาของแพทยประจําบาน
ตอยอดไมนอยกวา 2 เครื่อง 
 

 6.2   หองปฏิบัติการ / หนวยงานสนับสนุน สถาบันฝกอบรมควรมีหองปฏิบัติการที่สามารถ   
         ใหการสนับสนุนและรองรับงานวิจัยได  

 
       6.3     มีกิจกรรมวิชาการ 

         มีการจัดใหผูเขารับการฝกอบรมเขารวมในกิจกรรมตางๆ ตอไปนี้โดยสมํ่าเสมอ 
            ประชุมวิชาการและ ประชุมปรึกษาผูปวย 

1. หนวยประสาทศัลยศาสตร     4 ครั้ง/ เดือน 
2. หนวยรังสีวินิจฉัย     2 ครั้ง / เดือน 
3. ประชุมวารสารสโมสร, Interesting case, Topic review 3  ครั้ง / เดือน 
4. สหสาขา Neurogenetics     1 ครั้ง/ เดือน 
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