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แบบฟอร์มแจ้งวิธกีารวัดและการประเมินผลผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหลกัสูตรการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง 
 

 ขอความร่วมมือจากหลักสูตรตอบข้อมูลด้านการวัดและการประเมินผลเข้ารับการฝึกอบรมของหลักสตูรตามหัวข้อท่ีก าหนดให้ เพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาและปรับปรุงหลักสตูรการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางของคณะฯ ต่อไป 
 
ชื่อหลักสูตร   หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
สาขาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี   
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู  
ระดับหลักสูตร แพทย์ประจ าบ้าน  แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด        ประกาศนยีบัตร (ต่อยอดคณะ) 
 
1. การวัดและประเมินผลระหว่างการฝึกอบรมตามผลลัพธ์ 

ผลลัพธ์ของการฝึกอบรม/
หลักสูตร 

(Expected learning outcome) 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
(Knowledge or skills) 

 

วิธีให้การฝึกอบรม/ 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา 

(Learning Process) 

การประเมินผลการเรียนรู้ 
(Assessment) 

1. การดูแลรักษาฟ้ืนฟูผู้ป่วย 
(Patient Care and 
Rehabilitation) 
 
 

1.1 มีทักษะการซักประวัติ ตรวจ
ร่างกาย วินิจฉัย วินิจฉัยแยกโรคได้
อย่างถูกตอ้งเหมาะสม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชั้นปีที่1 :  
- สังเกตการณ์ในทักษะการซักประวัติ ตรวจ
ร่างกาย วินิจฉัย วินิจฉัยแยกโรคของอาจารย์
แพทย์ในการตรวจผู้ปว่ยนอก general 
rehabilitation 
- เรียนรู้/ฝึกปฏิบัติทักษะการซักประวัต ิ
ตรวจร่างกาย วินจิฉยั วินจิฉยัแยกโรคทีไ่ม่
ซับซ้อน ในการตรวจผู้ปว่ยนอก general 
rehabilitation ผู้ป่วยใน และผู้ป่วยรับ
ปรึกษาจากต่างภาควิชาฯ 
ชั้นปีที่ 2 และ 3 :  
- เรียนรู้/ฝึกปฏิบัติทักษะการซักประวัต ิ
ตรวจร่างกาย วินจิฉยั วินจิฉยัแยกโรคที่
ซับซ้อน ในการตรวจผู้ปว่ยนอก general 
rehabilitation และ special clinic ผู้ป่วย
ใน และ ผู้ปว่ยรับปรกึษาจากตา่งภาควชิาฯ 

- สังเกตการปฏิบัติงานแบบรายเดือน 
- การประเมิน EPA, DOPs 
- แบบประเมิน 360 องศาทุก 6 เดือน 
- การเขียนรายงาน case 
- Chart audit 
- การสอบ Long case, OSCE  
- ข้อเขยีน MCQ 
 

1.2 มีความสามารถประเมินความ
บกพร่อง ความสูญเสียสมรรถภาพ
และความพกิาร และ/หรือความ
เสียเปรียบทางสังคม ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม  
1.3 มีทักษะและวิจารณญาณในการ
พิจารณาส่งตรวจอย่างเหมาะสม และ
แปลผลการตรวจทาง ห้องปฏิบัติการ
ได้อย่างถูกต้อง 
1.4 มีทักษะและความสามารถ
วางแผนตรวจพิเศษทางเวชศาสตร์
ฟื้นฟู และแปลผลได้อย่างถกูต้อง 
1.5 ร่วมให้การบ าบัดรักษาฟื้นฟูผู้ป่วย
ได้อย่างเหมาะสม ตั้งแต่ระยะ
เฉียบพลันของโรค 

- Topic presentation ของภาควิชาฯ 
รามา-วพม.  
- Lecture หลักสูตรกลางของราชวิทยาลัยฯ 
- การปฏิบัติงานจริงทั้งผู้ป่วยนอกและใน 
- การอภิปรายใน teaching round case, 
service round, subspecialty 
rehabilitation round/topic, 
Interdepartment and interhospital 
conference 
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1.6 ให้การบ าบัดรักษาฟื้นฟู
สมรรถภาพได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
โดยค านึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วย
ผู้พิการ และบุคลากรทางการแพทย์ที่
เกี่ยวขอ้ง 
 

ชั้นปีที่1 :  
- สังเกตการณ์การบ าบัดรักษาฟื้นฟู
สมรรถภาพของอาจารย์แพทย์ในการตรวจ
ผู้ป่วยนอก general rehabilitation 
- เรียนรู้/ฝึกปฏิบัติการบ าบัดรักษาฟื้นฟู
สมรรถภาพ ในการตรวจผู้ปว่ยนอก general 
rehabilitation ผู้ป่วยในและ ผู้ป่วยรับ
ปรึกษาจากต่างภาควิชาฯ ในโรคที่ไม่ซับซ้อน 
ชั้นปีที่ 2 และ 3 :  
- เรียนรู้/ฝึกปฏิบัติปฏบิัติการบ าบัดรักษา
ฟื้นฟูสมรรถภาพ ในการตรวจผู้ป่วยนอก 
general rehabilitation และ special 
clinic ผู้ป่วยในและผู้ปว่ยรับปรึกษาจากต่าง
ภาควิชาฯ ในโรคที่ซับซ้อน 

1.7 มีทักษะในการท างานดแูลรักษา
ฟื้นฟูผู้ป่วยผู้พิการแบบสหวิทยาการที่
ก าหนดเป้าหมายในการบ าบัดรักษา
ฟื้นฟูร่วมกันได้ (interdisciplinary 
care) 

- เรียนรู้/ฝึกปฏิบัติในการปฏิบัติงานกับ
ผู้ป่วยนอกและใน ผูป้่วยรับปรึกษาจากต่าง
ภาควิชาฯ การอภิปรายใน service 
round/teaching round/team meeting 

2. ความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
และความสามารถในการ
น าไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วย
ผู้พิการและสังคมรอบด้าน 
(Medical Knowledge 
and Skills) 

2.1 มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ 
และเช่ียวชาญในสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู 
2.2 ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์
การแพทย์ สังคมวิทยา และจิตวิทยา 
เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ปว่ย         
ผู้พิการได้อย่างเหมาะสม 

- Topic presentation ของภาควิชาฯ 
รามา-วพม. หลกัสูตรกลางของราชวิทยาลัยฯ 
- การปฏิบัติงานจริงทั้งผู้ป่วยนอกและใน 
- การอภิปรายใน teaching round case, 
service round, subspecialty 
rehabilitation round/topic, 
Interdepartment and interhospital 
conference, team meeting 

- สังเกตการปฏิบัติงานแบบรายเดือน 
- การประเมิน EPA  
- การเขียนรายงานcase 
- Chart audit 
- การสอบ Long case, OSCE 
- ข้อเขยีน MCQ 
 

3. การเรียนรู้และการพัฒนา
จากฐานการปฏิบัติ 
(Practice-based learning 
and improvement)   

3.1 สามารถเรียนรู้ และเพิ่ม
ประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการ
ปฏิบัต ิ
3.2 สามารถพิจารณาวิธกีารรักษา
ฟื้นฟูโดยอิงหลักฐานทางวิชาการ หรือ
งานวิจัยทางการแพทย์  และ
สาธารณสุขได้อย่างเหมาะสม  
3.3 สามารถด าเนินการวิจัยทางการ
แพทย์และสาธารณสุข รวมทั้ง
สามารถวิพากษบ์ทความ                 
และงานวิจยัทางการแพทย์ได ้

- Topic presentation ของภาควิชาฯ 
รามา-วพม.  
- Lecture หลักสูตรกลางของราชวิทยาลัยฯ 
- การอภิปรายใน teaching round case, 
service round, subspecialty 
rehabilitation round/topic, 
Interdepartment and interhospital 
conference, team meeting 
- Journal club 
- การท างานวจิัย ตามข้อ 6.1.4 และ
ภาคผนวก 3 

- การประเมินการน าเสนอ topic 
- การประเมินการน าเสนอ Journal 
- สังเกตการปฏิบัติงานแบบรายเดือน 
- การติดตามการด าเนินการวิจยัตาม
เป้าหมายและเวลา 
- การเขียนรายงาน case 
 

4. ทักษะปฏิสมัพันธ์และการ
สื่อสาร (Interpersonal 
and Communication 
Skills) 

4.1 บันทึกเวชระเบียนได้ตาม
มาตรฐาน 
 

- การปฐมนิเทศของคณะฯ และภาควิชาฯ 
- การแนะน าจากอาจารย์และแพทย์รุ่นพี่ใน
สาย 

- สังเกตการปฏิบัติงานแบบรายเดือน 
- Chart audit 

4.2 น าเสนอข้อมูลผู้ป่วย และ
อภิปรายปัญหาอยา่งมีประสิทธภิาพ 

- การแนะน าจากอาจารย ์preceptor เมื่อ
มารายงาน case ผู้ป่วยใน/รับปรึกษา 
- การแนะน า/ใหข้้อมูลป้อนกลับในการ
ปฏิบัติงานที่หนว่ยตรวจผู้ป่วยนอก/การส่ง 
case รับปรึกษา/service round/teaching 

- สังเกตการปฏิบัติงานแบบรายเดือน 
- การประเมิน EPA, DOPs 
- การเขียนรายงาน case 
- การสอบ Long case 
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round/EMG conference/PO 
conference/interdepartmental 
conference 

4.3 ถ่ายทอดความรู้และทักษะ ให้
แพทย์ นกัศึกษา และบุคลากร
ทางการแพทย์ในสาขาที่เกีย่วข้อง 
ตัดสินใจ และศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย ์
 

- Topic presentation 
- ในการปฏิบัติงานจริงทั้งผู้ป่วยนอกและใน/
service round/teaching round/EMG 
conference/PO 
conference/interdepartmental 
conference  
- การสอน นศพ. 

- สังเกตการปฏิบัติงานแบบรายเดือน 
- แบบประเมินแพทย์ประจ าบ้านโดย
นศพ. 
- แบบประเมิน 360 องศาทุก 6 เดือน 

4.4 สื่อสารให้ข้อมูลแก่ผู้ปว่ยและ
ครอบครัวได้อย่างถูกต้อง และมี
ประสิทธิภาพ โดยมีเมตตา เคารพการ 

- Lecture ของคณะฯ 
- ในการปฏิบัติงานจริงทั้งผู้ป่วยนอกและใน/
service round/teaching round/EMG 
conference/PO 
conference/interdepartmental 
conference/team meeting 

- สังเกตการปฏิบัติงานแบบรายเดือน 
- แบบประเมิน 360 องศาทุก 6 เดือน 
- การประเมิน EPA, DOPs 
 4.5 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มภีาวะผู้น า 

ท างานกับผู้ร่วมงานทกุระดับอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
4.6 เป็นที่ปรึกษา และให้ค าแนะน า
แก่แพทย์ และบุคคลากรอื่นที่
เกี่ยวขอ้ง โดยเฉพาะทางด้าน              
เวชศาสตร์ฟื้นฟู 

5. ความสามารถในการ
ท างานตามหลักวิชาชีพนิยม/
ความเป็นมืออาชีพ 
(Professionalism) 
 

5.1 มีคุณธรรม จริยธรรม ความ
ซ่ือสัตย์ และเจตคติอันดีต่อผู้ปว่ยผู้
พิการ ครอบครัว ผู้ร่วมงาน เพือ่นร่วม
วิชาชีพและชุมชน 
5.2 สามารถกระตุ้นให้ผู้ปว่ยตระหนกั
ในสมรรถนะของตนเอง เพื่อน าไปสู่
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยผู้
พิการ 
5.3 มีความสนใจใฝ่เรียนรู้ต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต (Continuous medical 
education) และสามารถพัฒนา
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (Continue 
professional development) เพื่อ
คงไว้ซ่ึงมาตรฐานวิชาชีพ 
5.4 มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย  

- เป็นแบบอยา่ง 
- การปฏิบัติงานจริงทั้งผู้ป่วยนอกและใน/
service round/teaching round/EMG 
conference/PO 
conference/interdepartmental 
conference/team meeting 
 

- สังเกตการปฏิบัติงานแบบรายเดือน 
- แบบประเมิน 360 องศาทุก 6 เดือน 
- การประเมิน EPA, DOPs 
- การเขียนรายงาน case 
 

5.5 ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม 
เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประเทศชาติ 

- การมีส่วนร่วมในกจิกรรมส่วนรวมของ
ภาควิชาฯ คณะฯ และราชวิทยาลัยฯ 
- การตรวจประเมินรักษาและฟื้นฟูเด็กพิการ
มูลนิธิอนุเคราะห์ผู้พิการโรงเรียนศรีสังวาลย ์

- สังเกตการปฏิบัติงานแบบรายเดือน 
- แบบประเมิน 360 องศาทุก 6 เดือน 
 

6. การปฏิบัติงานให้เข้ากับ
ระบบ (System-based 
practice) 

6.1 สามารถปฏิบัติงานให้สอดคล้อง
กับระบบสาธารณสุขของประเทศ ใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับงาน               
เวชกรรมฟื้นฟู และประยกุต์ใช้ให้
เหมาะสมตามสถานการณ์  

- การปฐมนิเทศของราชวิทยาลยั คณะฯ 
- การสอนบรรยายหลักสูตรกลาง 
- การปฏิบัติงานจริงทั้งผู้ป่วยนอกและใน/
service round/teaching round/EMG 
conference/PO 
conference/interdepartmental 

- สังเกตการปฏิบัติงานแบบรายเดือน 
- แบบประเมิน 360 องศาทุก 6 เดือน 
 



 

4 
 

6.2 สามารถร่วมพัฒนาคุณภาพการ
ดูแลรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ปว่ย 
และคนพิการ 
6.3 สามารถปฏิบัติงานโดยค านึงถึง
ความปลอดภยัของผู้ปว่ย และใช้
ทรัพยากรได้อยา่งเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ 

interhospital conference/team 
meeting 
- การมีส่วนร่วมในการพัฒนางานบริการ 
อาทิ ร่วมประชุม CLT, HA 

 
2. การวัดและประเมินผลผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือเลื่อนชั้นป ี

2.1) เกณฑ์การเลื่อนชั้นปี  
2.1.1. การประเมินระหว่างฝึกอบรม (Formative evaluation) 

2.1.1.1  การประเมินประสบการณ์การท างาน 
- การส่ง log book ก าหนดส่งทุก 3-6 เดือน ดังนี ้

กรกฎาคม - ธันวาคม   ส่งภายใน 15 มกราคม แพทย์ประจ าบ้านปีท่ี 1-3 
มกราคม - มิถุนายน    ส่งภายใน 30 มิถุนายน   แพทย์ประจ าบ้านปีท่ี 1-3 
มกราคม - กุมภาพันธ์  ส่งภายใน 15 มีนาคม     แพทย์ประจ าบ้านปีท่ี 3 

ถ้าไม่ส่งตามระยะเวลาจะไม่นับ case ในช่วงเวลานั้นๆ  
2.1.1.2  การประเมินความสามารถด้านการปฏิบตัิงาน เจตคติ และความรับผิดชอบ (Attitude) 

- แบบประเมินแพทย์ประจ าบา้นโดยอาจารย์ขณะปฏิบัติงานทุกเดือน 
2.1.1.3  การประเมินการน าเสนอ Topic และ Journal โดย คณาจารย ์
2.1.1.4  การประเมินหตัถการแพทย์ประจ าบ้านโดยอาจารย์ (EPA/DOPS) 

 - ก าหนดเกณฑผ์่านตามชั้นป ี
2.1.1.5  การประเมิน 360 องศา โดยผู้ร่วมปฏิบัติงานทุก 6 เดือน 
2.1.1.6  การประเมิน Formative evaluation เพื่อประเมินความกา้วหน้าในการพัฒนาตนเอง  

- การเขียน และบันทึกความก้าวหน้าในการรายงานผู้ป่วย จ านวน 15 case ต่อปีการศึกษา  (2-3 case/2 เดือน) 
2.1.1.7  การสอบ MCQ  

2.1.2 การประเมินเพ่ือเลื่อนชั้นป ี(Summative evaluation) 
  2.1.2.1  การประเมินรายงานผู้ป่วย จ านวน 15 case ต่อปีการศึกษา 

  2.1.2.2  การสอบ  
- สอบอัตนัย  
- สอบ Long case  
- สอบ OSCE 
- สอบ Oral 
- สอบปฏิบัติ EMG ส าหรับแพทย์ประจ าบ้านปีท่ี 3 

  2.1.2.3  การประเมินความสามารถด้านการปฏิบตัิงาน เจตคติ และความรับผิดชอบ (Attitude)  
        ของแพทย์ประจ าบ้าน 
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เกณฑ์ผ่านในการสอบ  
1) ด้านทฤษฎี ต้องผ่านทุก part 

การสอบ เกณฑ์ผ่าน สอบแก้ตัว 
Formative MCQ ก าหนดเกณฑ์แตล่ะหัวข้อ 

ตามช้ันป ี
- แก้ตัวได้ 2 ครั้งต่อหัวข้อ  
- สอบแก้ตัวครั้งท่ี 1 ไม่ผ่านจะใหส้อบ             
อีก 1 ครั้ง โดยเปลี่ยนชุดข้อสอบ 

อัตนัย และ Oral 60% 
 

- แก้ตัวได้ 2 ครั้ง  
- สอบแก้ตัวครั้งท่ี 1 ไม่ผ่านใหส้อบแก้ตัวใหม่ 
โดยอาจารย์ออกข้อสอบใหม่ และให้ค าแนะน า
แพทย์ประจ าบ้าน 

OSCE MPL 

Long case 60% 
 

- แก้ตัวได้ 2 ครั้ง โดยสอบแก้ตัวครั้งท่ี 1กับ
อาจารย์ท่านเดิม  
- สอบแก้ตัวครั้งท่ี 1 ไม่ผ่านใหส้อบแก้ตัว   อีก 
1 ครั้ง กับอาจารย์ท่านอ่ืน 

EMG 60% - แก้ตัวได้ 2 ครั้ง 
 

2) ด้านการปฏิบัติงาน เจตคติ และความรับผิดชอบ (Attitude) ในหัวข้อท่ีส าคัญต้องผา่นมาตรฐาน 
 แนวทางการด าเนินการส าหรับผู้ทีไ่ม่ผา่นการประเมินการปฏิบัติงาน เจตคติ และความรับผดิชอบ (Attitude)  

- น าผลสรุปรวมการประเมิน ทุก 6 เดือน หรือรายเดือนกรณมีีแพทย์ประจ าบ้านมีความเสี่ยงท่ีจะไมผ่่านเกณฑ์ 
แจ้งในที่ประชุมการศึกษาของภาควิชาฯ แจ้งเตือนแพทย์ประจ าบา้นให้ทราบประเด็นท่ีไม่ผ่านเพื่อให้มกีาร
พัฒนา ท าการประเมินและน าผลประเมินการปฏบิัติงานแจ้งในท่ีประชุมการศึกษาอย่างต่อเนื่องทุก 1-2 
เดือน  

- หากแพทย์ประจ าบา้นยังไมม่ีการพัฒนาในประเด็นทีไ่ม่ผา่นเกณฑ์ จะแจ้งผลการประเมินให้แพทย์ประจ าบ้าน
รับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร พรอ้มแนวทางการพัฒนาตนเอง รายละเอียดการปฏิบัติงานเพิ่มเติม การก ากับ
ดูแล และการประเมินซ ้า รวมทั้งการภาคทณัฑ์หากยังไมส่ามารถปรบัปรุงได้ในเวลาที่ก าหนด 

- เมื่อแพทย์ประจ าบ้านลงช่ือรับทราบให้ท าหนังสือเวียนแจ้งต่อกรรมการการศึกษาและหัวหนา้ภาควิชาฯ 
 
2.1.3. การประเมินส าหรับแพทย์ประจ าบ้านปี 3 ส าหรับผ่านการพิจารณาส่งสอบ Board 
ภาควิชาฯ ก าหนดการพิจารณาดังนี้ 

   2.1.3.1  ผ่านการประเมินเพื่อเลื่อนช้ันปี 
   2.1.3.2  มีผลงานวิจัยท่ีเสร็จสมบรูณ์แล้วอย่างน้อย 1 เรื่องและได้รบัการรับรองคุณภาพจากคณะอนกุรรมการฝึกอบรมและ 
              สอบเพื่อความรู้ความช านาญสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟูเรยีบร้อยแล้ว 
   2.1.3.3  การส่ง log book เพื่อตรวจสอบว่าประสบการณ์การเรียนรู้ไดต้ามเกณฑ์ก าหนดของราชวิทยาลัยฯ ได้แก่ ตลอด 
               ระยะเวลาฝึกอบรม มีประสบการณต์รงกับผู้ป่วยประเภทตา่งๆ ดังนี้ 
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ประเภทผู้ป่วย 

จ านวนอย่างต ่า 
ตลอดระยะเวลาการ 

ฝึกอบรม 
ผู้ป่วยนอกเวชศาสตร์ฟื้นฟู (ครั้ง) 500 

ผู้ป่วยในเวชศาสตร์ฟื้นฟู (ราย) * 60 

ผู้ป่วยในรับปรึกษา (ราย) 150 

ผู้ป่วยท่ีรับการตรวจไฟฟ้าวินิจฉัย (รายงาน) **  100 

ผู้ป่วยท่ีรับบริการกายอุปกรณเ์สรมิ (ครั้ง) 50 

ผู้ป่วยท่ีรับบริการกายอุปกรณเ์ทียม (ครั้ง) 15 

ผู้ป่วยรับบริการตรวจ Urodynamics หรือ Cystometry (ครั้ง) ** 10 

ผู้ป่วยรับการรักษาด้วย Chemodenervation/Chemoneurolysis (ครั้ง) 10 

ผู้ป่วยรับการรักษาด้วย Ultrasound-guided rehabilitation management (ครั้ง) *** 10 

 
*  ในกรณีที่ผู้ป่วยในเวชศาสตร์ฟืน้ฟูมีจ านวนไมเ่พียงพอ อาจนับผูป้่วยในรับปรึกษามีที่เกินจากจ านวน 150 ราย เป็นผู้ป่วยใน เวชศาสตร์ฟื้นฟูได้
เพื่อให้เพียงพอต่อจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยใช้เกณฑผ์ู้ป่วยในรับปรึกษา 4 รายเทยีบเท่ากับผูป้่วยใน เวชศาสตร์ฟื้นฟู 1 ราย  
**  ได้ประเมินผู้ป่วย ท าการตรวจ และแปลผลด้วยตนเอง   
***  ได้ท าการรักษาด้วยตนเองหรอืร่วมรักษาหรือสังเกต  
หมายเหตุ  ผู้เข้ารับการอบรมต้องบันทึกผู้ป่วยที่ได้ให้บริการด้านต่างๆ ในสมุกบันทึกหรือแฟ้มสะสมงานเพื่อให้สถาบันฝึกอบรมตรวจสอบก่อน
การเสนอช่ือเข้าสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ 
 
 2.2) แนวทางการด าเนินการกรณีไม่ผ่านการประเมินเพ่ือเลื่อนชัน้ปี/ส่งสอบ Board 
  2.2.1  ต้องปฏิบัติงานเพิ่มเติมตามที่สถาบันก าหนด แล้วท าการประเมินซ ้า ถ้าผ่านการประเมินจึงสามารถเลื่อนช้ันปีได้ 

  2.2.2  ถ้าไม่ผ่านการประเมินตามข้อที่ 1 หรือไม่ผ่านการประเมินเพือ่รับการเสนอช่ือเข้าสอบวุฒิบัตร ต้องปฏิบัติงานซ ้าในช้ันปี 
           เดิมอีก 1 ปี 
  2.2.3  หลังปฏิบัติงานซ ้าในช้ันปีเดิมครบ 1 ปี แล้วยังไม่ผา่นการประเมินเพื่อเลื่อนช้ันปีให้ยุติการฝึกอบรม 

 
 2.3) การด าเนินการส าหรับผู้ที่ไม่ผ่านการประเมิน  
  สถาบันจะด าเนินการส่งผลการประเมินแพทย์ประจ าบ้าน ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม ของทุกปี เพ่ือเสนอที่ประชุม
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ราชวิทยาลัยฯ และแพทยสภา ตามล าดับ 
 การพิจารณาซ ้าชั้น สิ้นสุดการอบรม หรือกรณีแพทย์ประจ าบ้านปีท่ี 3 พิจารณาไม่ส่งช่ือเข้าสอบวุฒิบตัร ขึ้นอยู่กับการพิจารณา
ของคณาจารยภ์าควิชาฯ โดยการตัดสินของที่ประชุมถือเป็นท่ีสิ้นสดุ 
 
 2.4) การด าเนินการเพ่ือยุติการฝึกอบรม 

 2.4.1  การลาออก แพทย์ประจ าบ้านต้องท าเรื่องช้ีแจงเหตุผลก่อนพักการปฏิบัติงานล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ เมื่อสถาบันฝึกอบรม 
           อนุมัติให้พักการปฏิบัติงานจึงแจ้งต่อคณะอนุกรรมการการฝกึอบรมและ สอบฯ เพื่อเห็นชอบ และแจ้งต่อแพทยสภาพร้อม 
              ความเห็นประกอบว่าเห็นควรให้พักสิทธิการสมัครเป็นแพทย์ประจ าบ้านเป็นเวลา 1 ปีในปีการศึกษาถัดไปหรือไม่ โดยพิจารณา 
              จากเหตุผลประกอบการลาออกและค าชี้แจงจากสถาบันฝึกอบรม การลาออกจะถือว่าสมบรูณ์เมื่อไดร้ับอนุมตัิจากแพทยสภา 
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2.4.2  การให้ออก 
   2.4.2.1  ปฏิบัติงานโดยขาดความรับผิดชอบหรือประพฤติตนเสื่อมเสียร้ายแรงจนก่อให้เกิดผลเสียตอ่ผู้ป่วยหรือต่อช่ือเสียงของ 
              สถาบันฝึกอบรม หรือไม่มีการปรับปรุงพฤติกรรมหลังตกัเตือน และกระท าซ ้าภายหลังการภาคทณัฑ์ 
   2.4.2.2  กรณไีมผ่่านการประเมนิเพื่อเลื่อนช้ันปี/ส่งสอบ Board ภายหลังปฏิบัติงานซ ้าในช้ันปีเดมิครบ 1 ปี แล้วยังไมผ่่านการ 
              ประเมิน 

 การด าเนินการ เมื่อสถาบันฝึกอบรมเห็นสมควรให้ออก จะท าการแจ้งแพทย์ประจ าบ้านรับทราบ พรอ้มให้พักการปฏิบัติงาน แล้วท า
เรื่องแจ้งต่อคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ราชวิทยาลยัฯ เพือ่พิจารณาแนวทางการด าเนินการต่อไป 
 
3. การวัดและประเมินผลเพ่ือวุฒิบัตรฯ (เฉพาะหลักสูตรที่รับรองโดยแพทยสภาและราชวิทยาลัย) 
 3.1 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบเพ่ือวุฒิบัตรฯ 

(1)  คุณสมบัตผิู้มสีิทธิเข้าสอบ  
- มีระยะเวลาการฝึกอบรมครบตามเกณฑ์ที่ก าหนดในหลักสูตร คือไมน่้อยกว่า 50 สัปดาห์ต่อปีการศึกษา 
- มีทักษะ/ประสบการณ์ตรง และรวบรวมข้อมูลการดูแลรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยประเภทตา่งๆ ตามเกณฑ์ที่

ก าหนด 
- ส่งต้นฉบับงานวิจัยซึ่งผา่นการน าเสนอ และผ่านการประเมินโดยคณะอนุกรรมการ พิจารณางานวิจัยแล้ว ภายในเวลาที่

ก าหนด 
- ต้องผ่านการสอบข้อเขียน MCQ Basic science ที่ราชวิทยาลัยฯ จดัสอบ 
- ต้องผ่านการสอบ Long case โดยอาจารย์ของสถาบันฝีกอบรมเปน็ผู้ประเมินตามเกณฑ์ที่ราชวิทยาลัยฯ ก าหนด 
- มีหนังสือรับรองจากประธานหลักสูตรหรือหัวหน้าภาควิชาของสถาบันฝึกอบรมว่าผู้ขอรับการประเมนิเพื่อวุฒิบัตรฯ ได้

ปฏิบัติงาน ต่างๆ ครบตามเกณฑท์ี่ก าหนด ส่งมายังคณะอนุกรรมการฝกึอบรมและสอบฯ เพื่อพิจารณารับรอง และเสนอ
ช่ือผู้มีสิทธิสอบต่อไปยังแพทยสภาตามวัน เวลา ท่ีแพทยสภาก าหนด หากไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด ให้ประธาน
หลักสตูรหรือหัวหน้าภาควิชาของสถาบันฝึกอบรมท าหนังสือช้ีแจงเรื่องพร้อมเหตผุลช้ีแจงเพื่อให้คณะอนุกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบฯ พิจารณา 

เกณฑ์ก าหนดของราชวิทยาลัยฯ ส าหรับทักษะและประสบการณ์การเรยีนรู้ขั้นต ่าในการสอบวุฒิบัตร ได้แก่  

 
ประเภทผู้ป่วย 

จ านวนอย่างต ่า 
ตลอดระยะเวลาการ 

ฝึกอบรม 
ผู้ป่วยนอกเวชศาสตร์ฟื้นฟู (ครั้ง) 500 

ผู้ป่วยในเวชศาสตร์ฟื้นฟู (ราย) * 60 

ผู้ป่วยในรับปรึกษา (ราย) 150 

ผู้ป่วยท่ีรับการตรวจไฟฟ้าวินิจฉัย (รายงาน) **  100 

ผู้ป่วยท่ีรับบริการกายอุปกรณเ์สรมิ (ครั้ง) 50 

ผู้ป่วยท่ีรับบริการกายอุปกรณเ์ทียม (ครั้ง) 15 

ผู้ป่วยรับบริการตรวจ Urodynamics หรือ Cystometry (ครั้ง) ** 10 

ผู้ป่วยรับการรักษาด้วย Chemodenervation/Chemoneurolysis (ครั้ง) 10 

ผู้ป่วยรับการรักษาด้วย Ultrasound-guided rehabilitation management (ครั้ง) *** 10 

 
*  ในกรณีที่ผู้ป่วยในเวชศาสตร์ฟืน้ฟูมีจ านวนไมเ่พียงพอ อาจนับผูป้่วยในรับปรึกษามีที่เกินจากจ านวน 150 ราย เป็นผู้ป่วยในเวชศาสตร์ฟื้นฟูได้
เพื่อให้เพียงพอต่อจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยใช้เกณฑผ์ู้ป่วยในรับปรึกษา 4 รายเทยีบเท่ากับผูป้่วยในเวชศาสตร์ฟื้นฟู 1 ราย  
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**  ได้ประเมินผู้ป่วย ท าการตรวจ และแปลผลด้วยตนเอง   
***  ได้ท าการรักษาด้วยตนเองหรอืร่วมรักษาหรือสังเกต  
หมายเหตุ  ผู้เข้ารับการอบรมต้องบันทึกผู้ป่วยที่ได้ให้บริการด้านต่างๆ ในสมุดบันทึกหรือแฟ้มสะสมงานเพื่อให้สถาบันฝึกอบรมตรวจสอบก่อนการ
เสนอช่ือเข้าสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ 

(2)  เอกสารประกอบการวัดและประเมินแผล 

- หนังสือรับรองประสบการณภ์าคปฏิบัติจากสถาบันฝึกอบรมตามที่ก าหนด  

- นิพนธ์ต้นฉบับงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ (manuscript) พร้อมใบรับรองจากคณะกรรมการจรยิธรรมการวิจยัในมนุษย์   

- เอกสารรับรองการปฏิบัติงานตามแฟ้มสะสมผลงาน  
 3.2 วิธีการประเมินผล ประกอบด้วย 

- การสอบภาคทฤษฎี เช่น Multiple Choice Questions (MCQ) 
- การสอบภาคปฏิบัติ เช่น Objective Structured Clinical Examination (OSCE), long case, electrodiagnosis 
- การสอบปากเปล่า เช่น Structured Oral examination 

3.3 เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้สอบต้องสอบผ่านทุกส่วน ซึ่งแต่ละส่วนก าหนดเกณฑ์ผ่านโดยคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู 

ที่แพทยสภาเป็นผู้แต่งตั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


