
ใบสรุปการแก้ไข 
 
หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม  สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล  ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 (ปรับปรุงครั้งที่ 2)  ใช้ส าหรับปีการศึกษา 2564 
สรุปรายการแก้ไขดังต่อไปนี้ 

หน้าตามฉบบั
ปรับปรุง 

รายการเดิม รายการแก้ไข 

ใบปะหน้า ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 (ปรับปรุงครั้งที่ 1) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 (ปรับปรุงครั้งที่ 2)  
หน้า 104 ภาคผนวก 5 ค าสั่งภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูที่ 

3/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
การศึกษาภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ปี 2561 

ภาคผนวก 5 ค าสั่งภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูที่ 
8/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
การศึกษาภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ปี 2563 

หน้า 106 ภาคผนวก 5 ค าสั่งภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูที่ 
5/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหาร
การศึกษาหลังสูตรการฝึกอบรมระดับหลังปริญญา 
สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู  ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ปี 
2561 

ภาคผนวก 5 ค าสั่งภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูที่ 
9/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหาร
การศึกษาหลังสูตรการฝึกอบรมระดับหลังปริญญา 
สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู  ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ปี 
2563 

หน้า 108  ภาคผนวก 6 ตารางกิจกรรมแพทย์ประจ าบ้านปี
การศึกษา 2561 กิจกรรมภายในภาควิชา 

ภาคผนวก 6 ตารางกิจกรรมแพทย์ประจ าบ้านปี
การศึกษา 2564 กิจกรรมภายในภาควิชา 

หน้า 111 การร่วมดูผู้ป่วยกายอุปกรณ์ที่สถาบันอื่น อาทิ รพ.
ต ารวจ/สถาบันสิรินธรฯ  
ช่วงเวลาการจัด 
พุธที่ 4 ของเดือนเวลา 13.30-15.00 น. ที่สถาบัน
อ่ืน อาทิ รพ.ต ารวจหรือสถาบันสิรินธร 

การร่วมดูผู้ป่วยกายอุปกรณ์ที่สถาบันอื่น อาทิ 
โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริ
ราชพยาบาล  
ช่วงเวลาการจัด 
วันจันทร์ที่ 4 ของเดือนเวลา 13.30 - 15.00 น. ณ 
โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์   
ศิริราชพยาบาล 

หน้า 114 Swallowing clinic 
ผู้รับผิดชอบและการด าเนินการ 
แพทย์ประจ าบ้านปีที่ 2 ที่อยู่สาย B 

Swallowing clinic 
ผู้รับผิดชอบและการด าเนินการ 
แพทย์ประจ าบ้านปีที่ 3 ที่อยู่สาย D 

หน้า 114 Cardiac clinic 
ผู้รับผิดชอบและการด าเนินการ 
 แพทย์ประจ าบ้านปีที่ 3 ที่อยู่สาย A หรือ D 

Cardiac clinic 
ผู้รับผิดชอบและการด าเนินการ 
 แพทย์ประจ าบ้านปีที่ 3 ที่อยู่สาย A  

หน้า 116 Pediatric Rehab clinic 
กิจกรรมภายในหน่วยออกตรวจผู้ป่วยนอกคลินิก
เฉพาะทางร่วมกับอาจารย์ หรือผู้ช่วยอาจารย์ทุก
วันพุธที่ 2 ของเดือน  เวลา 13.00 -16.00 น. 

Pediatric Rehab clinic 
กิจกรรมภายในหน่วยออกตรวจผู้ป่วยนอกคลินิก
เฉพาะทางร่วมกับอาจารย์ หรือผู้ช่วยอาจารย์ทุก
วันพุธ เวลา 13.00 -16.00 น. 

 



 
 

หน้าตามฉบบั
ปรับปรุง 

รายการเดิม รายการแก้ไข 

หน้า 116 Foot clinic 
ผู้รับผิดชอบและการด าเนินการ 
แพทย์ประจ าบ้านปีที่ 2 ที่อยู่สาย   

Foot clinic 
ผู้รับผิดชอบและการด าเนินการ 
แพทย์ประจ าบ้านปีที่ 2 ที่อยู่สาย C  

หน้า 117 Pulmonary Rehabilitation 
ผู้รับผิดชอบและการด าเนินการ 
แพทย์ประจ าบ้านปีที่ 2 ที่อยู่สาย A หรือ D   

Pulmonary Rehabilitation 
ผู้รับผิดชอบและการด าเนินการ 
แพทย์ประจ าบ้านปีที่ 2 สาย A หรือแพทย์ประจ า
บ้านชั้นปี 1 สาย A กรณีท่ีไม่มีแพทย์ประจ าบ้าน
ชั้นปีที่ 2 

หน้า 119 PM&R – Hand conference 
ช่วงเวลาการจัด 
พุธที่ 2 ของเดือน เวลา 8.00-9.00 น. 

PM&R – Hand conference 
ช่วงเวลาการจัด 
วันอังคารที่ 2 ของเดือน เวลา 8.00 - 9.00 น. 

หน้า 120  Topic ร่วม รามาฯ-พระมงกุฎฯ Topic ร่วม รามาฯ – พระมงกุฎฯ – สถาบันสิรินธร
และราชวิถ ี

หน้า 127 วัตถุประสงค์ 
ข้อ 1. เพ่ิมพูนประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยที่ห้อง
ตรวจผู้ป่วยนอก  

วัตถุประสงค์ 
ข้อ 1. เพ่ิมพูนประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยที่ห้อง
ตรวจผู้ป่วยนอกและหอผู้ป่วยในเวชศาสตร์ฟื้นฟู 

 การปฏิบัติงาน  
แพทย์ประจ าบ้านปีที่ 2 หรือ 3 หมุนเวียน

ไปปฏิบัติงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู หน่วยเวชศาสตร์
ฟ้ืนฟู สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ เป็น
ระยะเวลา 1 สัปดาห์  

การปฏิบัติงาน  
แพทย์ประจ าบ้านปีที่ 2 หรือ 3 หมุนเวียน

ไปปฏิบัติงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู หน่วยเวชศาสตร์
ฟ้ืนฟู สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 เดือน/ปีการศึกษา 

หน้า 133 2.1  การปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู 
เปิดด าเนินการที่ ward 1RH อาคารออร์โธปิดิกส์ 
ชั้น 1 มีจ านวน 16 เตียง   

2.1  การปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู 
เปิดด าเนินการที่ ward 1RH อาคารออร์โธปิดิกส์ 
(อาคาร5) ชั้น 1 มีจ านวน 16 เตียง   

หน้า 157-
165 

ภาคผนวก 11 เกณฑ์การประเมิน Entrustable 
Professional Activities (EPA)  
และ Direct Observation of Procedural Skills 
(DOPS) 

ใช้เกณฑ์ใหม่ของราชวิทยาลัยฯ  
ภาคผนวก 11 เกณฑ์การประเมิน Entrustable 
Professional Activities (EPAs)  
and Workplace-based Assessment (WPBA) 

หน้า 166 ความสัมพันธ์ระหว่าง Entrustable Professional 
Activities (EPAs) และสมรรถนะหลัก 6 ด้าน 

แก้ไขใหม่ตามตาราง 
ความสัมพันธ์ระหว่าง Entrustable Professional 
Activities (EPAs) และสมรรถนะหลัก 6 ด้าน 

 
 
 
 



 

หน้าตามฉบบั
ปรับปรุง 

รายการเดิม รายการแก้ไข 

หน้าเดิม 
169  

การประเมินโดย EPA และ DOPs ของภาควิชาฯ 
ได้มีการพัฒนาให้เหมาะสมกับบริบทของการ
ด าเนินงานของสถาบัน ทั้งนี้ การประเมินของ
ภาควิชาฯยังคงแนวทางเดียวกับท่ีราชวิทยาลัยฯได้
ก าหนดไว้ ดังแสดงในตาราง 

ตัดออก 

หน้า 167 ภาคผนวก 12 แผนด าเนินการวิจัยของแพทย์
ประจ าบ้าน  

ภาคผนวก 12 แผนด าเนินการวิจัยของแพทย์
ประจ าบ้าน ประจ าปีการศึกษา 2563 

หน้า 168-
169 

แผนด าเนินงานกิจกรรมการศึกษาหลังปริญญา แผนด าเนินงานกิจกรรมการศึกษาหลังปริญญา 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

หน้า 170 ภาคผนวก 13 การประเมินแพทย์ประจ าบ้าน
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู 
1.7 การสอบ MCQ   

ภาคผนวก 13 การประเมินแพทย์ประจ าบ้าน
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู 
1.7 การสอบ MCQ (Formative) 
- สอบข้อเขียน จ านวน 11 หัวข้อ ระยะเวลาสอบ
ในเดือนสิงหาคม-พฤศจิกายน 
- การสอบในแต่ละหัวข้อได้มีการก าหนดเกณฑ์ผ่าน
ของแต่ละชั้นปี โดยต้องสอบผ่านทุกหัวข้อจึงจะมี
สิทธ์สอบSummative evaluation    
- หากสอบไม่ผ่านเกณฑ์ สามารถสอบแก้ตัวได้ 2 
ครั้งต่อหัวข้อ โดยหากสอบครั้งที่ 1 ไม่ผ่านให้สอบ
แก้ตัวครั้งที ่2 โดยจะต้องเปลี่ยนชุดข้อสอบ 

หน้า 175  ภาคผนวก 14  
ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการเลือกผู้เข้ารับการอบรม 
 

แก้ไขประกาศใหม่ปี 2563 
ภาคผนวก 14  
ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการเลือกผู้เข้ารับการอบรม 

หน้า 178 ภาคผนวก 15 
คุณวุฒิอาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู  

 

เพิ่มจ านวนอาจารย์ 
ภาคผนวก 15 
คุณวุฒิอาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู  

หน้า 192 ภาคผนวก 19 
แบบสรุปภาระงานธุรการภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู  
 

แก้ไขชื่อ หมายเลข 6 
ภาคผนวก 19 
แบบสรุปภาระงานธุรการภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู  

 
 
 
 

6/7/64 


