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1. ช่ือหลกัสตูร 
(ภาษาไทย)   หลกัสตูรการฝึกอบรมศลัยแพทยท์ัว่ไป เพื่อประกาศนียบตัรแสดงความรูแ้ละทกัษะ 

   ในการประกอบวชิาชพีเวชกรรม สาขาประสาทศลัยศาสตรฉุ์กเฉิน 
(ภาษาองักฤษ)   Training Curriculum for Certificate of Medical Proficiency in Emergency  
   Neurosurgery 

 
2. ช่ือประกาศนียบตัร 
 ช่ือเตม็ 
(ภาษาไทย)   ประกาศนียบตัรแสดงความรูแ้ละทกัษะในการประกอบวชิาชพีเวชกรรม 

   สาขาประสาทศลัยศาสตรฉุ์กเฉิน 
(ภาษาองักฤษ)   Certificate of Medical Proficiency in Emergency Neurosurgery 
 
ช่ือย่อ 
(ภาษาไทย)   ป.ประสาทศลัยศาสตรฉุ์กเฉิน 
(ภาษาองักฤษ)  Cert. Emer. Neu. 
 
ค าแสดงค าย่อท้ายวฒิุ  
(ภาษาไทย)   ป.ประสาทศลัยศาสตรฉุ์กเฉิน 
(ภาษาองักฤษ)   Certificate, Medical Proficiency in Emergency Neurosurgery 
 
3. หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ 
   ราชวทิยาลยัประสาทศลัยแพทยแ์ห่งประเทศไทย 
 
4. หลกัการและเหตผุลในการขอเปิดหลกัสตูร 

  ปัญหาภาวะฉุกเฉินของโรคทางระบบประสาทยงัเป็นปัญหาที่ส าคญัของประเทศในล าดบัต้น ทัง้ที่เกิด
จากอุบตัิเหตุ โรคหลอดเลอืดสมองและอื่นๆ ซึ่งก่อให้เกดิความสูญเสยีทัง้ชวีติและอาจมคีวามพกิารถาวรหาก
ไม่ไดร้บัการรกัษาอย่างเหมาะสมและทนัท่วงที ทัง้นี้ปัจจุบนัจ านวนประสาทศลัยแพทยข์องประเทศทีม่อียู่ยงัไม่
เพยีงพอ ในหลายจงัหวดัยงัไม่มปีระสาทศลัยแพทย์ จงึท าใหผู้้ป่วยในจงัหวดัพื้นที่ดงักล่าวมคีวามเสีย่งมากขึ้น
เมื่อเกดิภาวะฉุกเฉินทางระบบประสาททีจ่ าเป็นต้องไดร้บัการรกัษาดว้ยการผ่าตดัอย่างเร่งด่วน ซึง่การส่งต่อไป
ใหป้ระสาทศลัยแพทยท์ีอ่ยูห่่างไกลในขณะทีม่ภีาวะฉุกเฉินดงักล่าวอาจเป็นอนัตรายต่อชวีติของผูป่้วยได้   



  ราชวทิยาลยัประสาทศลัยแพทยแ์ห่งประเทศไทยตระหนักถงึปัญหาดงักล่าว จงึได้จดัท าหลกัสูตรการ
ฝึกอบรมนี้ขึ้นเพื่อฝึกอบรมศลัยแพทย์ทัว่ไปที่ปฏบิตัิงานอยู่ในจงัหวดัที่ไม่มปีระสาทศลัยแพทย์  ให้สามารถ
ผ่าตัดช่วยเหลือผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉินและจะเป็นอันตรายต่อชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมตาม
สภาพการณ์ของพืน้ที ่ก่อนทีจ่ะพจิารณาส่งต่อผูป่้วยไปใหป้ระสาทศลัยแพทยด์ูแลรกัษาต่อไป 

 
5. ก าหนดการเปิดฝึกอบรม 
  เปิดการฝึกอบรมวนัที ่1 ตุลาคม พ.ศ.2561 
 
6. คณุสมบติัของสถาบนัฝึกอบรม 
   คุณสมบตัิของสถาบนัและอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมให้เป็นไปตามข้อก าหนดในเกณฑ์หลกัสูตรการ
ฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  สาขา
ประสาทศลัยศาสตร ์2557 โดย 

   6.1 สถาบนัหลกัในการฝึกอบรม คอื สถาบนัฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบ้านประสาทศลัยศาสตรท์ี่
ไดร้บัการรบัรองจากอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขาประสาทศลัยศาสตรใ์หเ้ป็นสถาบนัฝึกอบรมหลกั และมี
จ านวนการผ่าตดัผูป่้วยบาดเจบ็ทีศ่รีษะไมน้่อยกว่า 150 รายต่อปี 

   6.2 สถาบนัสมทบ คอื สถาบนัที่ไดร้บัการรบัรองจากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขา
ประสาทศลัยศาสตรใ์ห้เป็นสถาบนัเลอืกอิสระในการฝึกอบรมเพื่อวุฒบิตัรประสาทศลัยศาสตรท์ี่มจี านวนการ
ผ่าตดัผูป่้วยบาดเจบ็ทีศ่รีษะไมน้่อยกว่า 300 รายต่อปี 

 
7. จ านวนของอาจารยผ์ูร้บัผิดชอบการฝึกอบรม และรายละเอียดของสถาบนัฝึกอบรม   
  ให้เป็นไปตามข้อก าหนดในเกณฑ์หลกัสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน เพื่อวุฒบิตัรแสดงความรู้
ความช านาญในการประกอบวชิาชพีเวชกรรม สาขาประสาทศลัยศาสตร ์2557  

  
8. คณุสมบติัของผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม 
  ผูส้มคัรเข้ารบัการฝึกอบรมต้อง 
        8.1 เป็นผูท้ีไ่ดร้บัใบอนุญาตประกอบวชิาชพีเวชกรรมแลว้ และ 
                 8.2 ไดร้บัหนงัสอือนุมตัหิรอืวุฒบิตัรฯ ในสาขาศลัยศาสตรท์ัว่ไปแลว้ 
 
9.  ระยะเวลา ของการฝึกอบรม 
  หลกัสตูรการฝึกอบรมมรีะยะเวลา 3 เดอืน 
 
10. วตัถปุระสงค ์
  เพื่ อให้แพทย์ที่ผ่ านการฝึกอบรมมีความรู้และความสามารถทางวิชาชีพหรือสมรรถนะหลัก  
(competency) ดงัต่อไปนี้ 

  10.1  ความรู้ด้านปัญญาพิสยั (cognitive domain) 
                  มคีวามสามารถ 
   10.1.1 อธบิายความรูพ้ืน้ฐานของภาวะฉุกเฉินทางประสาทศลัยศาสตร ์



   10.1.2 อธบิายอุบตักิารณ์ของโรคทีพ่บบ่อย วนิิจฉัยสาเหตุ อธบิายพยาธกิ าเนิด เลอืกวธิตีรวจ
           วนิิจฉัย เพื่อสนับสนุนการวนิิจฉัย หรอืเพื่อบอกระดบัความรุนแรงของโรค และให้การ
           รกัษาทีถู่กตอ้ง 

  10.2 ความสามารถด้านทกัษะ (psychomotor domain) 
            มทีกัษะความรูค้วามสามารถในการดูแลรกัษาผู้ป่วยที่มภีาวะฉุกเฉินทางประสาทศลัยศาสตรอ์นั
ประกอบดว้ย  

             10.2.1 ภาวะสมองบวม (Brain edema) 
             10.2.2 ภาวะฉุกเฉินในผูป่้วยหลอดเลอืดสมองตบี หรอืแตก (Emergency conditions of stroke) 
                10.2.3 การบาดเจบ็ของสมองและระบบประสาท 
             10.2.4 เลอืดออกในชัน้นอกเยือ่หุม้สมอง (Extradural hematoma) 
             10.2.5 เลอืดออกในชัน้ใตเ้ยือ่หุม้สมอง (Subdural hematoma) 
             10.2.6 สมองช ้า (Cerebral contusion) 
             10.2.7 ภาวะทางเดนิน ้าเลีย้งสมองอุดตนัเฉียบพลนั (Acute obstructive Hydrocephalus) 

10.3 ด้านเจตคตินิสยั (affective domain) มีคณุลกัษณะดงัน้ี 
10.3.1 มเีจตคตทิีด่ต่ีอการดแูลรกัษาผูป่้วยฉุกเฉินทางประสาทศลัยศาสตร์ 
10.3.2 มีความใฝ่รู้กระตือรือร้น  แสวงหาความรู้และความก้าวหน้าทางวิชาการอย่าง
 ต่อเนื่องและประยกุตเ์ขา้กบัสถานการณ์ของสงัคมปัจจบุนั 

10.3.3 สามารถประสานงานกบัผูอ้ื่นทัง้ทางดา้นวชิาการและการดแูลผูป่้วย  รวมถงึสามารถ 
บรหิารงานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  เพื่อใหก้ารดแูลรกัษาผูป่้วยฉุกเฉินทางประสาท 

  ศลัยศาสตรเ์ป็นการดแูลแบบองคร์วม 
10.3.4 มเีจตคติที่ดต่ีอเพื่อนร่วมงานทุกระดบัชัน้และสามารถสื่อสารและให้ความรู้กบัเพื่อน

รว่มงาน เพื่อน าไปสู่การพฒันาองคก์รได ้
10.3.5 ปฏบิตัติามกฎระเบยีบวชิาชพีเวชกรรม และแสดงมรรยาทอนัดต่ีอผูป่้วย และญาต ิ อกี

ทัง้มคีวามสมัพนัธอ์นัดต่ีอผูร้ว่มงาน และแพทยท์ีเ่กีย่วขอ้ง 
10.3.6 สามารถท างานร่วมกบัชุมชน องค์กร รวมถงึเครอืข่ายต่างๆ เพื่อใหเ้กดิการดูแลผู้ป่วย

ฉุกเฉินทางประสาทศลัยศาสตรอ์ยา่งเป็นองคร์วม 
 
11. เน้ือหาวิชาในหลกัสตูร 
  หลักสูตรฝึกอบรมศัลยแพทย์ทัว่ไปเพื่อประกาศนียบัตรสาขาประสาทศัลยศาสตร์ฉุกเฉินจะต้อง
ครอบคลุมเนื้อหาดงัต่อไปนี้ 

  11.1 ความรู้พื้นฐานทางด้านภาวะฉุกเฉินทางประสาทศลัยศาสตร ์

− 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 โรคท่ีส าคญัและเก่ียวข้องในภาวะฉุกเฉินทางประสาทศลัยศาสตร ์
   11.2.1 ภาวะสมองบวม (Brain edema) 
             11.2.2 ภาวะฉุกเฉินในผูป่้วยหลอดเลอืดสมองตบี หรอืแตก (Emergency conditions of stroke) 
             11.2.3 การบาดเจบ็ของสมองและระบบประสาท 
             11.2.4 เลอืดออกในชัน้นอกเยือ่หุม้สมอง (Extradural hematoma) 
             11.2.5 เลอืดออกในชัน้ไตเ้ยือ่หุม้สมอง (Subdural hematoma) 
             11.2.6 สมองช ้า (Cerebral contusion) 
             11.2.6 ภาวะทางเดนิน ้าเลีย้งสมองอุดตนัเฉียบพลนั (Acute obstructive Hydrocephalus) 
  11.3 ความรู้ทางด้านบรูณาการ มคีุณลกัษณะดงันี้ 
   11.3.1 Professionalism 
    - ยดึถอืประโยชน์ของผูป่้วยเป็นหลกั 
    - สรา้งความสมัพนัธท์ีด่รีะหว่างแพทยก์บัผูป่้วย 
    - ดแูลผูป่้วยใหไ้ดร้บัการดแูลรกัษาทีด่ทีีสุ่ดเท่าทีจ่ะเป็นไดใ้นบรบิททีเ่ป็นอยู่ 
   11.3.2  เวชจริยศาสตร ์
    - รกัษาความลบัผูป่้วย (patient confidentiality) 
    - ใหเ้กยีรตแิละเคารพสทิธผิูป่้วย (patient’s right) 
   11.3.3 การเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง 
    - พฒันาความสามารถในการคน้ควา้ความรูด้ว้ยตนเองใหท้นัสมยั 
    - คดิ วเิคราะหแ์ละวจิารณ์งานวารสาร 
   11.3.4 กระบวนการทางคลินิก 
    - บนัทกึเวชระเบยีนครบถว้นถูกตอ้ง 
    - เขา้ใจเวชศาสตรเ์ชงิประจกัษ์ (evidence- based medicine) 
   11.3.5 ความรู้ด้านกฎหมาย มคีวามเขา้ใจในเรือ่งต่อไปนี้ 
    - พระราชบญัญตัวิชิาชพีเวชกรรมและจรยิธรรมแห่งวชิาชพี 
    - หลกัการของการรกัษาขอ้มลูผูป่้วย 
    - การขอความยนิยอมจากผูป่้วยในการดแูลรกัษาและหตัถการ 
    - พระราชบญัญตัผิูเ้สยีหายจากการดแูล 
   11.3.6 เวชสารสนเทศ 
    - สามารถในการประเมนิและใช้อุปกรณ์ทางอเิลก็ทรอนิกสเ์พื่อแสวงหาความรูท้างการ
     แพทย ์ เช่น Internet, software ต่างๆ 

 
12. วิธีการฝึกอบรมและการจดัประสบการณ์การเรียนรู้  
            วธิกีารใหก้ารฝึกอบรมผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมจะตอ้งผ่านการเรยีนรูท้ ัง้ภาคทฤษฎแีละปฏบิตัเิป็นระยะเวลา
3  เดอืนโดยอาจฝึกอบรมอยู่ในสถาบนัหลกัตลอดทัง้ 3 เดอืน หรอืฝึกอบรมอยู่ในสถาบนัหลกัอย่างน้อย 2เดอืน
และฝึกอบรมอยูใ่นสถาบนัสมทบอกี 1 เดอืนโดยมรีายละเอยีดดงันี้คอื  
   

 



 12.1 เรยีนรูภ้าคทฤษฎแีละภาคปฏบิตั ิณ สถาบนัฝึกอบรมหลกั (สถาบนัฝึกอบรมหลกัทีไ่ดร้บัการ
รบัรองใหเ้ป็นสถาบนัฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นประสาทศลัยศาสตร์) โดยสถาบนัฯจดัใหม้กีารเรยีนรูใ้น
ภาคทฤษฎคีรอบคลุมเนื้อหาครบถว้นตามขอ้ 11. โดยการบรรยาย และกจิกรรมเรยีนรู ้

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 ฝึกทกัษะการผ่าตดัรกัษาภาวะฉุกเฉินทางประสาทศลัยศาสตรต่์อไปนี้ภายใตก้ารดแูลของ 
คณาจารย ์ณ สถาบนัฝึกอบรมหลกั เป็นระยะเวลาอยา่งน้อย 2เดอืน 

                        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 ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมฝึกอบรมภาคปฏบิตัเิพิม่เตมิ ณ สถาบนัหลกั หรอืสถาบนัสมทบเป็นเวลา 1
เดือน ภายใต้การก ากับดูแลจากคณาจารย์ เพื่อคุ้นเคยกับระบบการท างานและบรบิทที่สอดคล้องกับการ
ปฏบิตังิานจรงิ 

 
13. การประเมินผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม 
  จดัใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของผูเ้ขา้ฝึกอบรม ดงันี้ 
  13.1 การประเมนิดว้ยการสอบขอ้เขยีนทีจ่ดัโดยสถาบนัฝึกอบรม 
  13.2 การประเมนิขณะฝึกปฏบิตั ิณ สถาบนัฝึกอบรม 
  13.3 รายงานสะสมประสบการณ์การฝึกผ่าตดัในขอ้ 12.1.2 รวมกนัไมน้่อยกว่า 20 ราย 
   
  เกณฑก์ารตดัสิน   การสอบผ่านต้องสอบผ่านเกณฑท์ัง้ภาคทฤษฎแีละปฏบิตัโิดยเกณฑก์ารตดัสนิใช้
คะแนนทัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตัิ รวมกนัแล้วเฉลีย่ไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 60 และผ่านการประเมนิการฝึกผ่าตดั
โดยมรีายงานสะสมประสบการณ์การผ่าตดัครบถว้นตามเกณฑท์ีก่ าหนด 

 
 
 
 



14. การประกนัคณุภาพการฝึกอบรม 
  ราชวทิยาลยัประสาทศลัยแพทยแ์ห่งประเทศไทย ก าหนดให้สถาบนัฝึกอบรมที่จะได้รบัการอนุมตัิให้
จดัการ ฝึกอบรมจะต้องผ่านการประเมนิความพรอ้มในการเป็นสถาบนัฝึกอบรมและสถาบนัฝึกอบรมจะต้องจดั
ใหม้กีารประกนัคุณภาพการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง ดงันี้ 

  14.1 การประกนัคุณภาพการฝึกอบรมภายใน สถาบนัฝึกอบรมจะต้องจดัให้มรีะบบและกลไกการ
ประกนัคุณภาพการฝึกอบรมภายใน 

  14.2 การประกนัคุณภาพการฝึกอบรมภายนอก สถาบนัฝึกอบรมจะต้องไดร้บัการประเมนิคุณภาพ
จากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ สาขาประสาทศลัยศาสตรต์ามเวลาทีก่ าหนด 

  
15. การทบทวน/พฒันาหลกัสตูรฝึกอบรม 
  มกีารทบทวนและประเมนิหลกัสตูรเป็นระยะอยา่งน้อยทุก 5 ปี 


