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1. ชื่อหลักสูตร
(ภาษาไทย)
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Training Curriculum for Certificate of Medical Proficiency in Emergency
Neurosurgery

2. ชื่อประกาศนี ยบัตร
ชื่อเต็ม
(ภาษาไทย)
ประกาศนียบัตรแสดงความรูแ้ ละทักษะในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
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Certificate of Medical Proficiency in Emergency Neurosurgery
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(ภาษาไทย)
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ป.ประสาทศัลยศาสตร์ฉุกเฉิน
Cert. Emer. Neu.

คาแสดงคาย่อท้ายวุฒิ
(ภาษาไทย)
ป.ประสาทศัลยศาสตร์ฉุกเฉิน
(ภาษาอังกฤษ)
Certificate, Medical Proficiency in Emergency Neurosurgery
3. หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบ
ราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
4. หลักการและเหตุผลในการขอเปิ ดหลักสูตร
ปั ญหาภาวะฉุ กเฉินของโรคทางระบบประสาทยังเป็ นปั ญหาที่สาคัญของประเทศในลาดับต้น ทัง้ ที่เกิด
จากอุบตั ิเหตุ โรคหลอดเลือดสมองและอื่นๆ ซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสียทัง้ ชีวติ และอาจมีความพิการถาวรหาก
ไม่ได้รบั การรักษาอย่างเหมาะสมและทันท่วงที ทัง้ นี้ปัจจุบนั จานวนประสาทศัลยแพทย์ของประเทศทีม่ อี ยู่ยงั ไม่
เพียงพอ ในหลายจังหวัดยังไม่มปี ระสาทศัลยแพทย์ จึงทาให้ผู้ป่วยในจังหวัดพื้นที่ดงั กล่าวมีความเสีย่ งมากขึ้น
เมื่อเกิดภาวะฉุ กเฉินทางระบบประสาททีจ่ าเป็ นต้องได้รบั การรักษาด้วยการผ่าตัดอย่างเร่งด่วน ซึง่ การส่งต่อไป
ให้ประสาทศัลยแพทย์ทอ่ี ยูห่ ่างไกลในขณะทีม่ ภี าวะฉุกเฉินดังกล่าวอาจเป็ นอันตรายต่อชีวติ ของผูป้ ่ วยได้

ราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยตระหนักถึงปั ญหาดังกล่าว จึงได้จดั ทาหลักสูตรการ
ฝึ กอบรมนี้ข้นึ เพื่อฝึ กอบรมศัลยแพทย์ทวไปที
ั่
่ปฏิบตั ิงานอยู่ในจังหวัดที่ไม่มปี ระสาทศัลยแพทย์ ให้สามารถ
ผ่ า ตัด ช่ ว ยเหลือ ผู้ป่ วยในกรณี ฉุ ก เฉิ น และจะเป็ นอัน ตรายต่ อ ชีว ิต ได้อ ย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพ เหมาะสมตาม
สภาพการณ์ของพืน้ ที่ ก่อนทีจ่ ะพิจารณาส่งต่อผูป้ ่ วยไปให้ประสาทศัลยแพทย์ดูแลรักษาต่อไป
5. กาหนดการเปิ ดฝึ กอบรม
เปิ ดการฝึกอบรมวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2561
6. คุณสมบัติของสถาบันฝึ กอบรม
คุณ สมบัติของสถาบันและอาจารย์ผู้ให้การฝึ กอบรมให้เป็ นไปตามข้อ กาหนดในเกณฑ์หลักสูต รการ
ฝึ ก อบรมแพทย์ป ระจาบ้าน เพื่อ วุฒ ิบ ัต รแสดงความรู้ค วามชานาญในการประกอบวิช าชีพ เวชกรรม สาขา
ประสาทศัลยศาสตร์ 2557 โดย
6.1 สถาบันหลักในการฝึ กอบรม คือ สถาบันฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านประสาทศัลยศาสตร์ท่ี
ได้รบั การรับรองจากอนุ กรรมการฝึกอบรมและสอบสาขาประสาทศัลยศาสตร์ให้เป็ นสถาบันฝึกอบรมหลัก และมี
จานวนการผ่าตัดผูป้ ่ วยบาดเจ็บทีศ่ รี ษะไม่น้อยกว่า 150 รายต่อปี
6.2 สถาบันสมทบ คือ สถาบันที่ได้รบั การรับรองจากคณะอนุ กรรมการฝึ กอบรมและสอบสาขา
ประสาทศัลยศาสตร์ให้เป็ นสถาบันเลือกอิสระในการฝึ กอบรมเพื่อวุฒบิ ตั รประสาทศัลยศาสตร์ท่มี จี านวนการ
ผ่าตัดผูป้ ่ วยบาดเจ็บทีศ่ รี ษะไม่น้อยกว่า 300 รายต่อปี
7. จานวนของอาจารย์ผร้ ู บั ผิดชอบการฝึ กอบรม และรายละเอียดของสถาบันฝึ กอบรม
ให้เป็ นไปตามข้อกาหนดในเกณฑ์หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้าน เพื่อวุฒบิ ตั รแสดงความรู้
ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาประสาทศัลยศาสตร์ 2557
8. คุณสมบัติของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
ผูส้ มัครเข้ารับการฝึ กอบรมต้อง
8.1 เป็ นผูท้ ไ่ี ด้รบั ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้ว และ
8.2 ได้รบั หนังสืออนุมตั หิ รือวุฒบิ ตั รฯ ในสาขาศัลยศาสตร์ทวไปแล้
ั่
ว
9. ระยะเวลา ของการฝึ กอบรม
หลักสูตรการฝึกอบรมมีระยะเวลา 3 เดือน
10. วัตถุประสงค์
เพื่ อ ให้ แ พทย์ ท่ี ผ่ า นการฝึ ก อบรมมีค วามรู้แ ละความสามารถทางวิ ช าชี พ หรือ สมรรถนะหลัก
(competency) ดังต่อไปนี้
10.1 ความรู้ด้านปัญญาพิ สยั (cognitive domain)
มีความสามารถ
10.1.1 อธิบายความรูพ้ น้ื ฐานของภาวะฉุกเฉินทางประสาทศัลยศาสตร์

10.1.2 อธิบายอุบตั กิ ารณ์ของโรคทีพ่ บบ่อย วินิจฉัยสาเหตุ อธิบายพยาธิกาเนิด เลือกวิธตี รวจ
วินิจฉัย เพื่อสนับสนุ นการวินิจฉัย หรือเพื่อบอกระดับความรุนแรงของโรค และให้การ
รักษาทีถ่ ูกต้อง
10.2 ความสามารถด้านทักษะ (psychomotor domain)
มีทกั ษะความรูค้ วามสามารถในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มภี าวะฉุ กเฉินทางประสาทศัลยศาสตร์อนั
ประกอบด้วย
10.2.1 ภาวะสมองบวม (Brain edema)
10.2.2 ภาวะฉุกเฉินในผูป้ ่ วยหลอดเลือดสมองตีบ หรือแตก (Emergency conditions of stroke)
10.2.3 การบาดเจ็บของสมองและระบบประสาท
10.2.4 เลือดออกในชัน้ นอกเยือ่ หุม้ สมอง (Extradural hematoma)
10.2.5 เลือดออกในชัน้ ใต้เยือ่ หุม้ สมอง (Subdural hematoma)
10.2.6 สมองช้า (Cerebral contusion)
10.2.7 ภาวะทางเดินน้าเลีย้ งสมองอุดตันเฉียบพลัน (Acute obstructive Hydrocephalus)
10.3 ด้านเจตคติ นิสยั (affective domain) มีคณ
ุ ลักษณะดังนี้
10.3.1 มีเจตคติทด่ี ตี ่อการดูแลรักษาผูป้ ่ วยฉุกเฉินทางประสาทศัลยศาสตร์
10.3.2 มีค วามใฝ่ รู้ก ระตื อ รือ ร้น แสวงหาความรู้แ ละความก้ า วหน้ า ทางวิช าการอย่ า ง
ต่อเนื่องและประยุกต์เข้ากับสถานการณ์ของสังคมปั จจุบนั
10.3.3 สามารถประสานงานกับผูอ้ ่นื ทัง้ ทางด้านวิชาการและการดูแลผูป้ ่ วย รวมถึงสามารถ
บริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การดูแลรักษาผูป้ ่ วยฉุกเฉินทางประสาท
ศัลยศาสตร์เป็ นการดูแลแบบองค์รวม
10.3.4 มีเจตคติท่ดี ตี ่ อเพื่อ นร่วมงานทุกระดับชัน้ และสามารถสื่อ สารและให้ความรู้กบั เพื่อ น
ร่วมงาน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาองค์กรได้
10.3.5 ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบวิชาชีพเวชกรรม และแสดงมรรยาทอันดีต่อผูป้ ่ วย และญาติ อีก
ทัง้ มีความสัมพันธ์อนั ดีต่อผูร้ ว่ มงาน และแพทย์ทเ่ี กีย่ วข้อง
10.3.6 สามารถทางานร่วมกับ ชุมชน องค์กร รวมถึงเครือข่ายต่างๆ เพื่อให้เกิดการดูแลผู้ป่วย
ฉุกเฉินทางประสาทศัลยศาสตร์อย่างเป็ นองค์รวม
11. เนื้ อหาวิ ชาในหลักสูตร
หลัก สู ต รฝึ ก อบรมศัล ยแพทย์ท ัว่ ไปเพื่อ ประกาศนี ย บัต รสาขาประสาทศัล ยศาสตร์ฉุ ก เฉิ น จะต้ อ ง
ครอบคลุมเนื้อหาดังต่อไปนี้
11.1 ความรู้พื้นฐานทางด้านภาวะฉุกเฉิ นทางประสาทศัลยศาสตร์
− Normal anatomy and physiology of central nervous system
− Pathophysiology of Increased intracranial pressure
− Mechanism of traumatic brain injury
− Causes and management of cerebral edema
− Surgical management of various types of emergency intracranial lesions.
− Non-surgical treatment of emergency intracranial lesions.
− Acute hydrocephalus

11.2 โรคที่สาคัญและเกี่ยวข้องในภาวะฉุกเฉินทางประสาทศัลยศาสตร์
11.2.1 ภาวะสมองบวม (Brain edema)
11.2.2 ภาวะฉุกเฉินในผูป้ ่ วยหลอดเลือดสมองตีบ หรือแตก (Emergency conditions of stroke)
11.2.3 การบาดเจ็บของสมองและระบบประสาท
11.2.4 เลือดออกในชัน้ นอกเยือ่ หุม้ สมอง (Extradural hematoma)
11.2.5 เลือดออกในชัน้ ไต้เยือ่ หุม้ สมอง (Subdural hematoma)
11.2.6 สมองช้า (Cerebral contusion)
11.2.6 ภาวะทางเดินน้าเลีย้ งสมองอุดตันเฉียบพลัน (Acute obstructive Hydrocephalus)
11.3 ความรู้ทางด้านบูรณาการ มีคุณลักษณะดังนี้
11.3.1 Professionalism
- ยึดถือประโยชน์ของผูป้ ่ วยเป็ นหลัก
- สร้างความสัมพันธ์ทด่ี รี ะหว่างแพทย์กบั ผูป้ ่ วย
- ดูแลผูป้ ่ วยให้ได้รบั การดูแลรักษาทีด่ ที ส่ี ุดเท่าทีจ่ ะเป็ นได้ในบริบททีเ่ ป็ นอยู่
11.3.2 เวชจริ ยศาสตร์
- รักษาความลับผูป้ ่ วย (patient confidentiality)
- ให้เกียรติและเคารพสิทธิผปู้ ่ วย (patient’s right)
11.3.3 การเรียนรู้อย่างต่อเนื่ อง
- พัฒนาความสามารถในการค้นคว้าความรูด้ ว้ ยตนเองให้ทนั สมัย
- คิด วิเคราะห์และวิจารณ์งานวารสาร
11.3.4 กระบวนการทางคลิ นิก
- บันทึกเวชระเบียนครบถ้วนถูกต้อง
- เข้าใจเวชศาสตร์เชิงประจักษ์ (evidence- based medicine)
11.3.5 ความรู้ด้านกฎหมาย มีความเข้าใจในเรือ่ งต่อไปนี้
- พระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพเวชกรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
- หลักการของการรักษาข้อมูลผูป้ ่ วย
- การขอความยินยอมจากผูป้ ่ วยในการดูแลรักษาและหัตถการ
- พระราชบัญญัตผิ เู้ สียหายจากการดูแล
11.3.6 เวชสารสนเทศ
- สามารถในการประเมินและใช้อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิก ส์เพื่อแสวงหาความรูท้ างการ
แพทย์ เช่น Internet, software ต่างๆ
12. วิ ธีการฝึ กอบรมและการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้
วิธกี ารให้การฝึกอบรมผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมจะต้องผ่านการเรียนรูท้ งั ้ ภาคทฤษฎีและปฏิบตั เิ ป็ นระยะเวลา
3 เดือนโดยอาจฝึกอบรมอยู่ในสถาบันหลักตลอดทัง้ 3 เดือน หรือฝึกอบรมอยู่ในสถาบันหลักอย่างน้อย 2เดือน
และฝึกอบรมอยูใ่ นสถาบันสมทบอีก 1 เดือนโดยมีรายละเอียดดังนี้คอื

12.1 เรียนรูภ้ าคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ ณ สถาบันฝึกอบรมหลัก (สถาบันฝึกอบรมหลักทีไ่ ด้รบั การ
รับรองให้เป็ นสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านประสาทศัลยศาสตร์) โดยสถาบันฯจัดให้มกี ารเรียนรูใ้ น
ภาคทฤษฎีครอบคลุมเนื้อหาครบถ้วนตามข้อ 11. โดยการบรรยาย และกิจกรรมเรียนรู้
12.1.1 new case conference
12.1.2 interesting case
12.1.3 morbidity&mortality conference
12.1.4 journal club
12.1.5 Neuro-radiology conference
12.1.6 Pre-operative conference
12.2 ฝึกทักษะการผ่าตัดรักษาภาวะฉุกเฉินทางประสาทศัลยศาสตร์ต่อไปนี้ภายใต้การดูแลของ
คณาจารย์ ณ สถาบันฝึกอบรมหลัก เป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 2เดือน
1. Burr hole drainage subdural space
2. Ventriculostomy
3. Pterional craniotomy
4. Frontal craniotomy
5. Temporal craniotomy
6. Parietal craniotomy
7. Occipital craniotomy
8. Posterior fossa craniotomy/ craniectomy
9. Decompressive Hemicraniectomy
10. Decompressive Bicoronal craniectomy
12.3 ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมฝึกอบรมภาคปฏิบตั เิ พิม่ เติม ณ สถาบันหลัก หรือสถาบันสมทบเป็ นเวลา 1
เดือ น ภายใต้ก ารก ากับ ดูแ ลจากคณาจารย์ เพื่อ คุ้น เคยกับ ระบบการท างานและบริบ ทที่ส อดคล้อ งกับ การ
ปฏิบตั งิ านจริง
13. การประเมิ นผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
จัดให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูเ้ ข้าฝึกอบรม ดังนี้
13.1 การประเมินด้วยการสอบข้อเขียนทีจ่ ดั โดยสถาบันฝึกอบรม
13.2 การประเมินขณะฝึกปฏิบตั ิ ณ สถาบันฝึกอบรม
13.3 รายงานสะสมประสบการณ์การฝึกผ่าตัดในข้อ 12.1.2 รวมกันไม่น้อยกว่า 20 ราย
เกณฑ์การตัดสิ น การสอบผ่านต้องสอบผ่านเกณฑ์ทงั ้ ภาคทฤษฎีและปฏิบตั โิ ดยเกณฑ์การตัดสินใช้
คะแนนทัง้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ รวมกันแล้วเฉลีย่ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 และผ่านการประเมินการฝึ กผ่าตัด
โดยมีรายงานสะสมประสบการณ์การผ่าตัดครบถ้วนตามเกณฑ์ทก่ี าหนด

14. การประกันคุณภาพการฝึ กอบรม
ราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย กาหนดให้สถาบันฝึ กอบรมที่จะได้รบั การอนุ มตั ิให้
จัดการ ฝึ กอบรมจะต้องผ่านการประเมินความพร้อมในการเป็ นสถาบันฝึกอบรมและสถาบันฝึกอบรมจะต้องจัด
ให้มกี ารประกันคุณภาพการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
14.1 การประกันคุณ ภาพการฝึ กอบรมภายใน สถาบันฝึ กอบรมจะต้องจัดให้มรี ะบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการฝึกอบรมภายใน
14.2 การประกันคุณภาพการฝึ กอบรมภายนอก สถาบันฝึ กอบรมจะต้องได้รบั การประเมินคุณภาพ
จากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ สาขาประสาทศัลยศาสตร์ตามเวลาทีก่ าหนด
15. การทบทวน/พัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรม
มีการทบทวนและประเมินหลักสูตรเป็ นระยะอย่างน้อยทุก 5 ปี

