คู่มือแพทย์ ประจำบ้ ำนเวชศำสตร์ ฟื้นฟู
ปี กำรศึกษำ 2557

ภำควิชำเวชศำสตร์ ฟื้นฟู

คณะแพทยศำสตร์
จุฬำลงกรณ์ มหำวิทยำลัย
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ปรั ชญำกำรศึกษำ-จุดมุ่งหมำยของกำรฝึ กอบรม
ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ ฟืน้ ฟูแห่งประเทศไทย มีจุดมุ่งหมายเพื่อฝึ กอบรมและผลิตแพทย์ เวชศาสตร์ ฟืน้ ฟูให้ มีความรู้ความสามารถด้ านการบริ การฟื น้ ฟูสภาพ และสุขภาพแบบองค์รวมแก่ประชาชนทุก
เพศทุกวัย การดูแลส่งเสริ มสุขภาพ การป้องกันการเจ็บป่ วย การวินิจฉัย การแก้ ไขปั ญหาสุขภาพ การฟื น้ ฟู
สมรรถภาพ การป้องกันและแก้ ไขความพิการ เพื่อให้ ประชาชนมีสุขภาพดี ทงร่
ั ้ างกายและจิตใจ มีคณ
ุ ภาพ
ชีวิตที่ดีและเป็ นที่ยอมรับของครอบครัว ชุมชนและสังคม
ผู้สาเร็จการฝึ กอบรมต้ องมีความรู้ความสามารถและทักษะด้ านเวชศาสตร์ ฟืน้ ฟู สามารถปฏิบตั ิงาน
เป็ นทีมได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผ้ ปู ่ วยผู้พิการเป็ นศูนย์กลาง และมีวิจารณญาณในการส่งต่อผู้ป่วยและ
ผู้พิการไปยังผู้เชี่ยวชาญอื่นที่เกี่ยวข้ อง และหรื อองค์กรอื่นที่เหมาะสมเพื่อให้ ผ้ ปู ่ วยผู้พิการนัน้ มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่
ดีที่สดุ เต็มตามศักยภาพ
นอกจากนี แ้ พทย์ เ วชศาสตร์ ฟื้นฟู ต้องทันสมัย ทัน ต่อความก้ าวหน้ าทางวิช าการและเทคโนโลยี
สามารถเรี ยนรู้ได้ ด้วยตนเอง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีคณ
ุ ภาพ คุณธรรม จริ ยธรรม เป็ นที่ไว้ วางใจของ
ผู้ป่วย ผู้พิการทีมเวชกรรมฟื น้ ฟูและสังคม อีกทังสามารถร่
้
วมทางานในระดับท้ องถิ่น ประเทศและสากล และ
สามารถดารงตนในสังคมได้ อย่างพอเพียงและมีความสุข

เป้ำหมำยและวัตถุประสงค์
เมื่อสิ ้นสุดการฝึ กอบรมหลักสูตรเพื่อความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ ฟืน้ ฟูของแพทยสภาเป็ นเวลา 3 ปี ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมจะต้ องมีความรู้ความสามารถทางวิชาชีพดังนี ้
1. มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม และเจตคติอนั ดีต่อผู้ป่วย ผู้พิการ ญาติผ้ ปู ่ วย ผู้ร่วมงาน เพื่อนร่ วมวิช าชีพ และ
สังคม และปฏิบตั ติ ามข้ อบังคับของแพทยสภาว่าด้ วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม
1.1 มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อหน้ าที่
1.2 มุ่งมัน่ ในการให้ บริ การสุขภาพแบบองค์รวมและการทางานเป็ นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้
สนับสนุนให้ ผ้ ปู ่ วย ครอบครัว และชุมชน มีสว่ นร่วมในการฟื น้ ฟูสมรรถภาพ
1.3 ผสมผสานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และการแพทย์ สังคม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการวางแผน
ดูแลบาบัด รักษาและฟื น้ ฟูผ้ ปู ่ วย ผู้พิการ
1.4 ปกป้องการละเมิดสิทธิผ้ ปู ่ วย ผู้พิการ
2. ความสามารถด้ านวิชาการและคลินิก
2.1 มีความรู้ และสามารถตรวจประเมินเพื่อวินิจฉั ยโรคและประเมินความบกพร่องความหย่อน/ ไร้
สมรรถภาพ ความด้ อยโอกาส/เสียเปรี ยบ ความพิการของผู้ป่วย ผู้พิการ อันเกิดจากโรคและหรื อ
ภาวะผิ ดปกติของระบบประสาท ระบบกล้ ามเนื อ้ กระดูกและข้ อ ระบบหัวใจและหลอดเลื อด
ระบบการหายใจและระบบอื่นๆ
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2.2

มีความรู้และสามารถตรวจแปลผลการตรวจพิ เศษได้ แก่ การตรวจไฟฟ้าวินิจฉัย การประเมิน
ระบบ ขับถ่ายปั ส สาวะ การประเมิ นสมรรถภาพร่ างกาย รวมทัง้ พิจ ารณาส่งตรวจพิเศษโดย
ผู้เชี่ยวชาญสาขาอื่นได้ อย่างเหมาะสม
2.3 สามารถตังเป
้ ้ าหมายและวางแผนการฟื น้ ฟูได้ อย่างเหมาะสม
2.4 สามารถให้ การป้องกัน ดูแล บาบัดโรค สร้ างเสริ ม สุขภาพ และฟื น้ ฟูสมรรถภาพทังระยะสั
้
น้
ระยะยาวอย่า งต่อเนื่ อ ง และให้ ค วามรู้ ค าแนะน าแก่ ผู้ป่ วย ผู้พิ ก าร และประชาชนได้ อ ย่า ง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
2.5 สามารถทาหัตถการเพื่อการบาบัดฟื น้ ฟูขนพื
ั ้ ้นฐานได้ อย่างถูกต้ อง
2.6 สามารถบันทึกรายงานผู้ป่วยได้ สมบูรณ์ ถูกต้ องตามมาตรฐาน
2.7 สามารถเป็ นที่ปรึ กษาและให้ คาแนะนาแก่นิสิต นักศึกษา แพทย์ ทีมเวชกรรมฟื น้ ฟู และบุคลากร
สุขภาพ
2.8 สามารถส่งต่อผู้ป่วย ผู้พิการเพื่อรับบริ การด้ านการแพทย์ การศึกษา สังคม และอาชีพได้ อย่าง
เหมาะสมสามารถประยุกต์และพัฒนาความรู้ ทางวิชาชีพ ได้ อย่างต่อเนื่องสามารถติดต่อสื่อสาร
และสร้ างสัมพันธภาพที่ดีกบั ผู้ป่วย ผู้พิการ ญาติผ้ ปู ่ วย ผู้บงั คับบัญชา ผู้ร่วมงาน บุคลากรทาง
สาธารณสุขและประชาชน
3. มีความรู้ ความสามารถด้ านการบริ หารและการเป็ นผู้นาทีม เวชกรรมฟื ้นฟูและทีม สุขภาพได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
4. มีความรู้ความสามารถด้ านการวิจยั และพัฒนาสิ่งประดิษฐ์
4.1 สามารถอธิบายหลักการ ระเบียบและวิธีการวิจยั
4.2 สามารถวางแผนดาเนินการวิจยั วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิจยั
4.3 สามารถเสนอผลงานวิจยั และสิ่งประดิษฐ์
4.4 สามารถนาผลการวิจยั และสิ่งประดิษฐ์ ไปประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนางานเวชศาสตร์ ฟืน้ ฟู
5. สามารถดารงชีวิตได้ อย่างพอเพียงและเป็ นสุข
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วัตถุประสงค์ ตำมเกณฑ์ หลักสูตรกำรฝึ กอบรมแพทย์ เพื่อวุฒิบัตรแสดงควำมรู้ ควำมชำนำญ
ในกำรประกอบวิชำชีพเวชกรรมสำขำเวชศำสตร์ ฟื้นฟู รำชวิทยำลัยแพทย์ เวชศำสตร์ ฟื้นฟูแห่ ง
ประเทศไทย ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556
เมื่ อ สิ น้ สุด การฝึ กอบรมเพื่ อ เป็ นผู้มี ค วามรู้ ความช านาญในการประกอบวิ ช าชี พ เวชกรรมสาขา
เวชศาสตร์ ฟืน้ ฟูแล้ ว ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมจะมีความรู้ความสามารถขันต
้ ่า ดังนี ้
(1) มี ค วามรู้ ด้ านกายวิ ภ าคศาสตร์ (Anatomy) ชี ว กลศาสตร์ (Biomechanics) การยศาสตร์
(Ergonomics) และสรี รวิทยา (Physiology) ที่เป็ นพื ้นฐานสาคัญต่อการให้ การรักษาทางเวชศาสตร์
ฟื น้ ฟู
(2) มีความรู้เกี่ยวกับโรคในระบบต่างๆ โดยเน้ นโรคที่มีความสาคัญหรื อพบได้ บอ่ ยในประเทศไทย
(3) มีความรู้ความสามารถในการบาบัดรักษา ฟื น้ ฟูสมรรถภาพ และให้ การรักษาแบบองค์รวม (Holistic
approach) กลุม่ โรคระบบต่างๆ โดยเน้ นโรคที่มีความสาคัญหรื อพบได้ บอ่ ยในประเทศ
(4) มีความรู้ ความสามารถและทักษะทางด้ านเทคนิควิธี การ และการแปลผลการตรวจไฟฟ้ าวินิจ ฉัย
(Electrodiagnosis)
(5) มีความรู้ ความสามารถในการพิจารณาสั่งกายอุปกรณ์ (Prosthesis) และอุปกรณ์พยุง (Orthosis)
รถนัง่ คนพิการ (Wheelchair) อุปกรณ์เครื่ องช่วยคนพิการ (Assistive devices) อุปกรณ์ประยุกต์
(adaptive devices) และเทคโนโลยีชว่ ยคนพิการ (Assistive Technology) ได้ เหมาะสม
(6) มี ค วามสามารถในการให้ ค าแนะน า ค าปรึ ก ษา และถ่ า ยทอดความรู้ ให้ แ ก่ ผ้ ูป่ วย ผู้พิ ก าร ญาติ
บุคลากรในทีมเวชกรรมฟื น้ ฟู และแพทย์เวชปฏิบตั ทิ วั่ ไป หรื อแพทย์ผ้ ูเชี่ยวชาญต่างสาขา
(7) มีความรู้เกี่ยวกับการแพทย์แบบผสมผสาน (Integrative Medicine) การแพทย์ทางเลือก (Alternative
Medicine) และการแพทย์ ท างเลื อ กที่ น าไปใช้ เสริ ม การแพทย์ แ ผนปั จจุ บัน (Complementary
Medicine)
(8) มีความสามารถในการบริ หารจัดการ และการทางานเป็ นทีมร่ วมกับสหสาขาวิชาชีพ รวมทัง้ การ
ปรึกษาส่งต่อผู้ป่วย/ผู้พิการ ให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญต่างสาขาได้ เหมาะสม
(9) มีความรู้ ในเรื่ องระเบียบวิธีวิจยั สามารถสืบค้ นความรู้ และงานวิจยั โดยใช้ ระบบสารสนเทศ สามารถ
ดาเนินการวิจยั วิพากย์ และนาเสนอผลงานวิจยั ได้
(10) มีความรู้เกี่ยวกับระบบสาธารณสุขของประเทศ รวมทังกฎหมายที
้
่เกี่ยวข้ อง
(11) มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ และสามารถดารงตนด้ วยความพอเพียง
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กำรจัดประสบกำรณ์ กำรเรี ยนรู้
1.

ภำพรวมของโครงกำรฝึ กอบรมสำขำเวชศำสตร์ ฟื้นฟู
1.1 ขอบเขตกำรฝึ กอบรม
สถาบันฝึ กอบรมมีหน้ าที่จดั เตรี ยมความพร้ อมให้ แพทย์ประจาบ้ านหรื อผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมที่
เข้ ารับการฝึ กอบรมมีประสบการณ์การบาบัดดูแลรักษาและฟื น้ ฟูสมรรถภาพผู้ป่วย ผู้พิการจากโรคหรื อภาวะ
ที่พบบ่อยและเป็ นปั ญหาทางสาธารณสุขของไทย โดยมีเนื ้อหาสังเขปของการฝึ กอบรม ดังนี ้
ลำดับ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)

หัวข้ อ
ไทย
เวชศาสตร์ ฟืน้ ฟูทวั่ ไป
เวชศาสตร์ ฟืน้ ฟูสาหรับโรค/ความผิดปกติของระบบประสาท
เวชศาสตร์ ฟืน้ ฟูสาหรับกลุม่ โรค/ความผิดปกติของระบบกล้ ามเนือ้
เอ็นและกระดูก
เวชศาสตร์ ฟืน้ ฟูสาหรับโรค/ความผิดปกติของระบบหัวใจ ทางเดิน
หายใจ และระบบหลอดเลือด
เวชศาสตร์ ฟืน้ ฟูสาหรับภาวะปวด
เวชศาสตร์ ฟืน้ ฟูสาหรับผู้ป่วยตัดแขนขา และกายอุปกรณ์เทียม
เวชศาสตร์ ฟืน้ ฟูผ้ สู งู อายุ
เวชศาสตร์ ฟืน้ ฟูผ้ ปู ่ วยเด็ก
เวชศาสตร์ ฟืน้ ฟูผ้ ปู ่ วยโรคมะเร็ง
เวชศาสตร์ ฟืน้ ฟูสาหรับผู้ป่วยแผลไหม้
กายอุปกรณ์เสริม อุปกรณ์ชว่ ยและเทคโนโลยีอานวยความสะดวก
เทคโนโลยีก้าวหน้ าในงานเวชศาสตร์ ฟืน้ ฟู
การตรวจวินิจฉัยพิเศษในงานเวชศาสตร์ ฟืน้ ฟู
การแพทย์ผสมผสาน
กฎหมาย จริยธรรม และสถานการณ์ลาบากในงานเวชกรรมฟื น้ ฟู
ระเยียบวิธีวิจยั และเวชศาสตร์ เชิงประจักษ์
เวชศาสตร์ ฟืน้ ฟูในการกีฬา

อังกฤษ
General Rehabilitation
Rehabilitation of Neurological Disorders
Rehabilitation of Musculoskeletal Disorders
Rehabilitation for Cardiopulmonary and Peripheral Vascular
Disorders
Pain Rehabilitation
Rehabilitation for Amputee and Prosthesis
Geriatric Rehabilitation
Pediatric Rehabilitation
Cancer Rehabilitation
Burn Rehabilitation
Orthosis, Assistive Devices and Technology
Advanced Technologies in Rehabilitation Medicine
Special Diagnostic Procedures in Rehabilitation Medicine
Integrative Medicine
Law, Ethics and Medical Dilemma in Medical Rehabilitation
Research Methodology and Evidence-Based Medicine
Sports Rehabilitation

1.2 ระยะเวลำและระดับ กำรฝึ กอบรม
การฝึ กอบรมมีระยะเวลาทังสิ
้ ้น 3 ปี สถาบันฝึ กอบรมมีหน้ าที่จดั เตรี ยมให้ แพทย์ประจาบ้ านหรื อผู้เข้ า
รับการฝึ กอบรมได้ รับประสบการณ์การเรี ยนรู้ที่เหมาะสมกับระดับชันปี
้ ที่ฝึกอบรม กล่าวคือ
ระดับปี ที่ 1 เวลำฝึ กอบรมไม่ น้อยกว่ ำ 50 สัปดำห์ ภำยใต้ กำรกำกับดูแลของแพทย์ ประจำบ้ ำนอำวุโส
และอำจำรย์
1.1 ศึกษาความรู้ พืน้ ฐานทางด้ านกายวิภาค กายวิภาคศาสตร์ ประยุกต์ สรี รวิ ทยา พยาธิวิทยา และ
จิตวิทยา วิทยาศาสตร์ การแพทย์พื ้นฐาน ภาษาอังกฤษ ระเบียบปฏิบตั ิราชการและพระราชบัญญัติ
คนพิการ
1.2 ศึกษาความรู้พื ้นฐานทางด้ านเครื่ องมือ และวิธีการทางเวชศาสตร์ ฟืน้ ฟู ซึง่ ประกอบด้ วย

6

1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

1.2.1 กายภาพบาบัด ได้ แก่ shortwave diathermy, ultrasound, radiated heat
devices, ultraviolet, hydrotherapy, electrotherapy, cryotherapy, laser
therapy, therapeutic exercises, mobility aids, spinal traction, massage
และอื่น ๆ
1.2.2 กิ จ กรรมบ าบัด ได้ แ ก่ กิ จ กรรมและอุปกรณ์ ในการฝึ กกิ จ วัต รประจ าวัน (ADL=
Activities of Daily Living) การประเมิน และฝึ กความสามารถการใช้ แขน และมือ
การประเมินความสามารถของผู้ป่วยเพื่อเตรี ยมฝึ กอาชีพ การฝึ กกลืน และการทา
กายอุปกรณ์เสริมบางชนิด
ศึกษาความรู้ด้านการประเมินความพิการ วินิจฉัย และวิเคราะห์ปัญหาของผู้ป่วย ผู้พิการ
ปฏิบตั งิ านรับผิดชอบผู้ป่วยทางเวชศาสตร์ ฟืน้ ฟู ทังผู
้ ้ ป่วยใน และผู้ป่วยนอก
ศึกษาความรู้พื ้นฐานของวิชา Electrodiagnosis ของระบบประสาท และกล้ ามเนื ้อ
ร่วมกิจกรรมวิชาการของสถาบันฝึ กอบรม
มีความรู้ฟืน้ ฐานด้ านหลักการ ระเบียบและวิธีการวิจยั

ระดับปี ที่ 2 เวลำฝึ กอบรมไม่ น้อยกว่ ำ 50 สัปดำห์ ภำยใต้ กำรกำกับดูแลของแพทย์ ประจำบ้ ำน
อำวุโสและอำจำรย์
2.1 ศึกษาความรู้พื ้นฐานทางเวชศาสตร์ ฟืน้ ฟูเพิ่มเติมจากระดับปี ที่ 1 ได้ แก่ อรรถบาบัด จิตวิทยา กาย
อุปกรณ์เสริมและเทียม การพยาบาลฟื น้ ฟู และงานสังคมสงเคราะห์
2.2 ปฏิบตั งิ านรับผิดชอบผู้ป่วยทางเวชศาสตร์ ฟืน้ ฟู ทังผู
้ ้ ป่วยใน และผู้ป่วยนอก
2.3 ให้ คาปรึกษาแก่นกั ศึกษาแพทย์ แพทย์ฝึกหัด แพทย์ประจาบ้ านปี ที่ 1
2.4 ฝึ กหัดตรวจกล้ ามเนื ้อ เส้ นประสาทด้ วยไฟฟ้าและการแปลผล
2.5 ร่วมกิจกรรมวิชาการของสถาบันฝึ กอบรม
2.6 วางแผนดาเนินการวิจยั วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิจยั
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

ระดับปี ที่ 3 เวลำฝึ กอบรมไม่ น้อยกว่ ำ 50 สัปดำห์ ภำยใต้ กำรกำกับดูแลของอำจำรย์
รับผิดชอบในฐานะหัวหน้ าทีมเวชศาสตร์ ฟืน้ ฟู
รับผิดชอบในการดูแลและติดตามผู้ป่วยเวชศาสตร์ ฟืน้ ฟูทงหมด
ั้
และดูแลให้ คาปรึกษาแพทย์
ประจาบ้ านปี ที่ 1 และ 2 รวมทังบุ
้ คลากรทางเวชศาสตร์ ฟืน้ ฟู และรวบรวมประเมินผลเสนออาจารย์
ตรวจกล้ ามเนื ้อและเส้ นประสาทด้ วยไฟฟ้าวินิจฉัย รวมถึง somatosensory evoked potentials
โดยสามารถแปรผลและรายงานผลได้
รับผิดชอบการจัดกิจกรรมวิชาการ
นาเสนอผลงานวิจยั ในที่ประชุมวิชาการได้
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หมำยเหตุ ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมระดับปี ที่ 2 และหรื อ 3 จะต้ องหมุนเวียนหรื อศึกษาปฏิบตั ใิ นสาขา
เวชศาสตร์ ฟื้น ฟู ในสถาบัน ต่า งๆ และสาขาวิ ช าอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น Orthopaedics, Neurology,
Rheumatology และ Cardiopulmonary เป็ นต้ น เป็ นเวลารวม 12 สัปดาห์ ตลอดระยะเวลาการฝึ กอบรม
2.

กำรจัดกำรฝึ กอบรม
2.1 หลักสูตร เป้ำหมำย และวัตถุประสงค์
ภาควิชาเวชศาสตร์ ฟืน้ ฟู คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯมีหลักสูตรที่สอดคล้ องกับหลักสูตรของราชวิทยาลัย
แพทย์เวชศาสตร์ ฟืน้ ฟูแห่งประเทศไทย โดยแต่ละส่วนย่อยของหลักสูตรจะต้ องมีการกาหนดวัตถุประสงค์
การจัดประสบการณ์ การเรี ยนรู้ ในห้ องเรี ยนและการเรี ยนรู้ จากการปฏิบตั ิงานที่ เหมาะสม โดยสอดแทรก
ความรู้ด้านเจตคติ และเปิ ดโอกาสให้ มีการเรี ยนรู้ด้วยตนเองตลอดหลักสูตร และมีวิธีการประเมินที่ชดั เจน
2.2 กำรเรี ยนรู้ ในห้ องเรี ยน
ภาควิชาฯได้ จัดกิจกรรมให้ แพทย์ประจาบ้ านมีการเรี ยนรู้ ในห้ องเรี ยน ควบคู่ไปกับการปฏิบตั ิ งาน
อย่างสม่าเสมอและเพียงพอเพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ที่ตงไว้
ั้
กิจกรรมการเรี ยนรู้ในห้ องเรี ยน ได้ แก่
- การบรรยาย โดยอาจารย์ หรื อ แพทย์ประจาบ้ าน
- การอภิปรายกรณีศกึ ษา
- การประชุมทีมเวชศาสตร์ ฟืน้ ฟูเกี่ยวกับผู้ป่วย
- การสัมมนา
- วารสารสโมสร
- การประชุมร่วมระหว่างภาควิชา หรื อ ระหว่างสถาบัน
2.3 กำรเรียนรู้ จำกกำรปฏิบัตงิ ำน
ภาควิชาฯเปิ ดโอกาสให้ แพทย์ประจาบ้ านฝึ กคิดด้ วยตนเอง ในการวินิจฉัยแยกโรค วางแผนสัง่ ตรวจ
วินิจฉัยเพิ่มเติม การวินิจฉัยโรค ประเมินปั ญหา ตังเป
้ ้ าหมายและวางแผนการบาบัดรักษาฟื น้ ฟูด้วยตนเอง สัง่
การรักษา ฟื น้ ฟู ป้องกันภาวะแทรกซ้ อนและความพิการเพิ่มเติม วางแผนการจาหน่ายผู้ป่วย และทางาน
ร่วมกันเป็ นทีมภายใต้ การกากับดูแลของแพทย์ประจาบ้ านอาวุโส และอาจารย์
ภาควิชาฯได้ มอบหมายให้ แพทย์ประจาบ้ านรับผิดชอบดูแลผู้ป่วยในจานวนที่เหมาะสมกับระดับ
ความรู้ความสามารถ เพื่อให้ แพทย์ประจาบ้ านสามารถดูแลผู้ป่วยได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และมีเวลาค้ นคว้ า
หาความรู้เพิ่มเติม ทังนี
้ ้สถาบันฝึ กอบรมควรกากับดูแลให้ แพทย์ประจาบ้ านมีทกั ษะและประสบการณ์ ตรงกับ
ผู้ป่วยประเภทต่างๆ ดังนี ้
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จานวนอย่างต่า (ราย)
ตลอดระยะเวลาการฝึ กอบรม
ผู้ป่วยนอกเวชศาสตร์ ฟืน้ ฟู
500
ผู้ป่วยในเวชศาสตร์ ฟืน้ ฟู*
60
ผู้ป่วยในรับปรึกษา
150
ผู้ป่วยที่รับการตรวจไฟฟ้าวินิจฉัย**
80
ผู้ป่วยที่รับบริการกายอุปกรณ์เสริมและเทียม
50
ผู้ป่วยรับบริ การตรวจ Urodynamic/ Cystometry***
5
ผู้ป่วยรับบริ การรักษาด้ วย Chemodenervation***
5
* ในกรณี ที่ผ้ ูป่วยในเวชศาสตร์ ฟืน้ ฟูมี จานวนไม่เพียงพอ อาจนับผู้ป่วยในรับปรึ กษามีที่เกิ นจา
จานวน 150 ราย เป็ นผู้ป่วยในเวชศาสตร์ ฟืน้ ฟูได้ เพื่อให้ เพียงพอต่อจานวนผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม
โดยใช้ เกณฑ์ผ้ ปู ่ วยในรับปรึกษา 4 รายเทียบเท่ากับผู้ป่วยในเวชศาสตร์ ฟืน้ ฟู 1 ราย
** นับเฉพาะรายที่ดแู ลตังแต่
้ การซักประวัติ ตรวจร่างกาย วินิจฉัยแยกโรค วางแผน ตรวจไฟฟ้า
วินิจฉัย แปลผลและสรุปผลการตรวจไฟฟ้าวินิจฉัย และให้ บนั ทึกจานวนผู้ป่วยที่ได้ ศกึ ษาโดยการ
สังเกต (Observation) ใน log book ด้ วย
*** ได้ ทาและหรื อแปลผลด้ วยตนเอง
ประเภทผู้ป่วย

o
o
o
o
o
o
o

2.3.1 การเรี ยนรู้จากผู้ป่วยนอก
2.3.1.1 ผู้ป่วยนอกเวชศาสตร์ ฟืน้ ฟูทวั่ ไป
มีเป้าหมายให้ แพทย์ประจาบ้ านมีความรู้ และทักษะในการตรวจ วินิจฉัย โรค และ
ประเมินความบกพร่อง ความพิการ บาบัดรักษาฟื น้ ฟูโรคหรื อภาวะที่พบบ่อย อีกทังสามารถ
้
บันทึกเวชระเบียนได้ อย่างเหมาะสม
2.3.1.2 ผู้ป่วยนอกเฉพาะโรค
มีเ ป้าหมายให้ แพทย์ ประจาบ้ า นมี ความรู้ และทักษะในการตรวจ วินิจฉั ยบาบัด
รักษาฟื น้ ฟูโรคหรื อภาวะเฉพาะทาง และประเมินความบกพร่อง ความพิการ ในเชิงลึก
2.3.2 การเรี ยนรู้จากผู้ป่วยใน
2.3.2.1 ผู้ป่วยในหอผู้ป่วยเวชศาสตร์ ฟืน้ ฟู
ภาควิชาฯได้ จดั ให้ แพทย์ประจาบ้ านมีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยในหอผู้ ป่ วย
เวชศาสตร์ ฟืน้ ฟูโดยมีเป้าหมายให้ แพทย์ประจาบ้ านมีความรู้และทักษะในเรื่ องต่อไปนี ้
- ข้ อบ่งชี ้ในการรับผู้ป่วยไว้ เพื่อฟื น้ ฟูสภาพในโรงพยาบาลทังทางด้
้
านร่างกายจิต
ใจและสังคม
- การตรวจประเมิน การวินิจฉัย การวิเคราะห์ปัญหา การตังเป
้ ้ าหมาย และการ
วางแผนการตรวจรักษา ตลอดจนการดูแลบาบัดรักษาฟื น้ ฟูผ้ ปู ่ วย
- การทางานร่วมกับทีมเวชกรรมฟื น้ ฟูและการฝึ กเป็ นผู้นาทีม
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การพิจารณาส่งปรึกษาผู้เชี่ยวชาญสาขาอื่น
การเลื อกใช้ หัตถการหรื อวิ ธี การตรวจค้ นต่าง ๆ เพื่ อการวินิ จฉัย หรื อการวาง
แผนการรักษาฟื น้ ฟูที่เหมาะสม
- การบันทึกเวชระเบียน ตามหลักทางการแพทย์และกฎหมายได้ อย่างสมบูรณ์
และถูกต้ องตามมาตรฐาน
- การนาเสนอรายงานผู้ป่วยข้ างเตียงและในห้ องประชุม
2.3.2.3 ผู้ป่วยในหอผู้ป่วยอื่น
ภาควิชาฯได้ จดั ให้ แพทย์ประจาบ้ านมีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยในหอผู้ป่วย
อื่นโดยมีเป้าหมายให้ แพทย์ประจาบ้ านมีความรู้และทักษะในเรื่ องต่อไปนี ้
- ข้ อบ่งชี ้การรับปรึกษาหรื อรับย้ ายผู้ป่วยเพื่อการฟื น้ ฟูสมรรถภาพทังทางด้
้
าน
ร่างกาย จิตใจและสังคม
- การประเมิน การวินิจฉัย และการดูแลบาบัดรักษาฟื น้ ฟูผ้ ปู ่ วย
- การทางานร่วมกับแพทย์สาขาอื่นและบุคลากรอื่น
2.3.3 การเรี ยนรู้จากการหมุนเวียนไปปฏิบตั ิงานในหน่วยงานหรื อสถาบัน
ภาควิชาฯเปิ ดโอกาสให้ แพทย์ประจาบ้ านได้ เลือกปฏิบตั งิ านในหน่วยงานอื่น ได้ แก่
- หน่วยงานอื่นในสถาบันเดียวกัน
- สถาบันอื่นที่ได้ รับการรับรองจากราชวิทยาลัยฯ
เป็ นเวลา 12 สัปดาห์ ตลอดระยะเวลาการฝึ กอบรม
-

2.4 กำรฝึ กฝนทักษะและหัตถกำร
ภาควิชาฯมีหน้ าที่สอน สาธิต แนะนา และฝึ กแพทย์ประจาบ้ านให้ เกิดทักษะการทาหัตถการที่
จาเป็ นโดยมีการกากับดูแลและติดตามอย่างสม่าเสมอ
- ทักษะการตรวจร่างกาย การประเมิน การวินิจฉัยและแปลผลทางเวชศาสตร์ ฟืน้ ฟู
- การตังเป
้ ้ าหมายการรักษา และกาหนดโปรแกรมการรักษาด้ านเวชศาสตร์ ฟืน้ ฟู
- การตรวจวินิจฉัยพิเศษในงานเวชศาสตร์ ฟืน้ ฟู : Electrodiagnosis and evoked
potentials studies, urodynamics and cystometry, musculoskeletal
ultrasonography
- หัตถการด้ านการรักษาทางเวชศาสตร์ ฟื้นฟู : Soft tissue and intra-articular
injection, trigger point injection, manipulation, stretching, tapping,
bandaging, chemodenervation, chemoneurolysis
- ทักษะการสื่อสาร ให้ คาปรึกษา แนะนา (counseling) การบอกข่าวร้ าย
- ทักษะด้ านภาษาอังกฤษ การใช้ คอมพิวเตอร์ และการสืบค้ น
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2.5 กำรเรี ยนรู้ จำกกำรทำวิจัย
เพื่ อให้ ผ้ ูเ ข้ ารั บการฝึ กอบรมเรี ยนรู้ ด้ านทฤษฎี เกี่ ยวกับการวิจัยขัน้ พืน้ ฐานทางวิทยาศาสตร์
ทางการ แพทย์ ทางคลิ นิ ก และการฟื ้น ฟูส มรรถภาพ รวมทัง้ ทางสัง คม และฝึ กปฏิ บัติ จ ริ ง ภาควิ ช าฯ
กาหนดให้ แพทย์ประจาบ้ านมีผลงานการวิจยั ที่เกี่ยวกับงานเวชกรรมฟื น้ ฟูอย่างน้ อยหนึ่งเรื่ อง ในระหว่างการ
ปฏิบตั ิงาน 3 ปี และนาเสนอในการประชุมวิชาการประจาปี ของราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ ฟืน้ ฟูแห่ง
ประเทศไทย
ในปี ที่หนึ่ง จัดให้ มีการเรี ยนรู้ด้านระเบียบวิธีการวิจยั
ในปี ที่สอง ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมนาเสนอโครงร่างการวิจยั และดาเนินงานวิจยั
ในปี ที่สำม ส่งนิพนธ์ต้นฉบับ และนาเสนอในที่ประชุมตามกาหนดเวลาของราชวิทยาลัย
ทั ้งนี ้บทวิจยั ของผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมจะต้ องได้ รับการรับรองคุณภาพจากคณะอนุกรรมการการฝึ ก
อบรมและสอบเพื่อความรู้ความชานาญ สาขาเวชศาสตร์ ฟืน้ ฟู ก่อนจบการฝึ กอบรม
2.6 กำรเรี ยนรู้ ด้วยตนเอง เช่น ทักษะและวิธีการค้ นหา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้ ข้อมูลวิชาการ
ต่างๆ (Medical literature) การใช้ อปุ กรณ์สารสนเทศและการสื่อสาร
3.

กำรลำของแพทย์ ประจำบ้ ำน
ราชวิทยาลัยฯ กาหนดให้ แพทย์ประจาบ้ านต้ องมีเวลาปฏิบตั งิ านรวมตลอดระยะเวลาการฝึ กอบรม3 ปี
ไม่น้อยกว่า 150 สัปดาห์
- อนุญาตให้ แพทย์ประจาบ้ านลาพักผ่อนและหรื อลากิจและหรื อลาป่ วยได้ ไม่เกินปี ละ 10 วันทาการ
โดยไม่มีการสะสมวันลาข้ ามปี
- ในกรณี ที่ลาคลอดหรื อป่ วยหนัก อนุญาตให้ ลาต่อเนื่องได้ ไม่เกิน 6 สัปดาห์ โดยต้ องมีใบรับรอง
แพทย์

11

กำรประเมินผล
แพทย์ประจาบ้ านที่ได้ รับการฝึ กอบรมตามหลักสูตรของสถาบันฝึ กอบรมหรื อราชวิทยาลัยฯ ที่แพทย
สภารับรอง จะได้ รับการประเมินผลระหว่างการฝึ กอบรม และเมื่อสิ ้นสุดการฝึ กอบรม โดยการสอบประเมิน
ผล ซึง่ จัดโดยราชวิทยาลัยฯ
กำรประเมินระหว่ ำงกำรฝึ กอบรม
หัวหน้ าภาควิชาเวชศาสตร์ ฟืน้ ฟูหรื อประธานการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้ านของแต่ละสถาบัน มีหน้ าที่
รับผิดชอบกาหนดมาตรการและดาเนินการประเมินความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ (clinical competence)
อย่างเป็ นทางการ และมีการบันทึกความก้ าวหน้ าของแพทย์ประจาบ้ านหรื อผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมแต่ละคนไว้
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร การประเมินผลจะต้ องกระทาอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง โดยแจ้ งผลการประเมิน
แก่แพทย์ประจาบ้ านหรื อผู้เข้ ารับการอบรมอย่างเป็ นทางการ เพื่อให้ แพทย์ประจาบ้ านหรื อผู้เข้ ารับการฝึ ก
อบรมได้ รับทราบและปรับปรุงแก้ ไขอย่างน้ อยปี ละ 2 ครัง้ และเก็บหลักฐานเพื่อแสดงต่อ ราชวิทยาลัยฯ เมื่อมี
การตรวจสอบและประเมินสถาบัน อนึ่งหลักฐานการประเมินดังกล่าวจะปรากฏอยู่ในทะเบียนประวัติของ
แพทย์ประจาบ้ านหรื อผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมแต่ละคนด้ วย
ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ (clinical competence) ที่ควรประเมินได้ แก่
- คุณธรรม จริยธรรม และเจตคติ
- ความสามารถด้ านวิชาการ วิชาชีพและการทาวิจยั
- ทักษะการตรวจวินิจฉัย ตังเป
้ ้ าหมาย วิเคราะห์ปัญหา วางแผนดูแลบาบัดรักษาฟื น้ ฟูผ้ ปู ่ วย
- ทักษะทางหัตถการและการตรวจเพื่อการวินิจฉัยและบาบัดรักษาฟื น้ ฟู
- ทักษะการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
- ทักษะความเป็ นผู้นา การทางานร่วมกับผู้อื่น การให้ คาปรึกษาหารื อ
- ทักษะการกากับดูแลทีมเวชกรรมฟื น้ ฟู
- ความรู้และเจตคติตอ่ งานเวชกรรมฟื น้ ฟู
ก. วิธีกำรประเมิน
1. คุณธรรม จริ ยธรรม และเจตคติ ประเมินโดยการสังเกตพฤติกรรม โดยอาจารย์ แพทย์ประจาบ้ าน และ
เพื่อนร่วมงาน
2. ความสามารถด้ านวิชาการและวิชาชีพ
2.1 สถาบันฝึ กอบรมฯ ควรจัดให้ มีการทดสอบความรู้ของผู้เข้ าฝึ กอบรมเป็ นระยะๆ เป็ นการภายในเพื่อ
ประเมินความก้ าวหน้ า (formative evaluation)
นอกจากนี ้แพทย์ประจาบ้ านทุกคน ทุกชันปี
้ ของสถาบันฝึ กอบรมต้ องสอบ In-training Examination (IE)
ที่จัดโดยคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมฯเป็ นประจาทุกปี เพื่อผู้เข้ าฝึ กอบรมจะได้ ประเมินความก้ าวหน้ าด้ าน
ความรู้ของตนเอง
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การประเมินความรู้อาจทาโดย
 การสอบข้ อเขียนแบบเลือกตอบ (Multiple Choice Questions, MCQ)
 การสอบข้ อเขียนแบบตอบสัน้ (Short Answer Questions, SAQ)
 การสอบข้ อเขียนแบบอัตนัยประยุกต์ (Modified Essay Questions, MEQ)
 การสังเกตพฤติกรรมขณะปฏิบตั งิ าน หรื อการแสดงออกทางความคิดเห็นในที่ประชุม
 การตรวจสอบเวชระเบียน (chart audit)
 บันทึกรายงานการศึกษาผู้ป่วย (case study)
2.2 ความสามารถในการตรวจวินิจฉัย วิเคราะห์ปัญหา ตังเป
้ ้ าหมาย วางแผนและดูแลบาบัดรักษา
ฟื น้ ฟูผ้ ปู ่ วย และการเป็ นที่ปรึกษาให้ คาแนะนาแก่แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ สามารถประเมินโดย
 การสังเกตพฤติกรรมขณะปฏิบตั งิ าน หรื อการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม
 การตรวจสอบการบันทึกเวชระเบียนและสรุปรายงานผู้ป่วย (chart audit) ตลอดจนใบรับ
ปรึกษา
 การสอบปากเปล่า (Structured Oral Examination, SOE)
 การสอบ Objective Structured Clinical Examination (OSCE)
 การเสนอรายงานและอภิปรายผู้ป่วย
2.3 ความสามารถในการทาหัตถการ
2.3.1 เพื่อการบาบัดฟื น้ ฟู ประเมินโดย
 การสังเกตพฤติกรรมขณะปฏิบตั งิ าน
 การทดสอบทักษะโดยวิธี OSCE
 การตรวจสอบบันทึกการปฏิบตั งิ านประจาตัวของแพทย์ประจาบ้ าน(log book)
(รายชื่อหัตถการต่าง ๆ ปรากฏอยูใ่ นภาคผนวก 4)
2.3.2 ด้ านไฟฟ้าวินิจฉัย ประเมินโดย
 การสังเกตพฤติกรรมขณะปฏิบตั งิ านหรื อการแสดงออกทางความคิดเห็น
 การสอบปากเปล่า (Structured Oral Examination, SOE)
 การทดสอบทักษะโดยวิธี OSCE
 การตรวจสอบบันทึกการปฏิบตั งิ านประจาตัวของแพทย์ประจาบ้ าน (log book)
 การเสนอรายงานและอภิปรายผู้ป่วย
2.4 ความสามารถพัฒนาความรู้ และทักษะทางวิชาชีพด้ วยตนเองอย่างต่อเนื่องประเมินโดย
 การสังเกตพฤติกรรมขณะปฏิบตั งิ าน
 การศึกษาปั ญหาผู้ป่วย (Case study)
 การเขียนบทความและ/หรื อเสนอรายงานทางการแพทย์

13

 ผลงานวิจยั หรื อวิทยานิพนธ์
 สังเกตพฤติกรรมระหว่างอภิปรายปั ญหาผู้ป่วย การสอนข้ างเตียง การอภิปรายและ
วิเคราะห์วารสารทางการแพทย์ (journal club)
3. ความรู้ความสามารถด้ านการบริหาร การวางแผน และเป็ นผู้นาทีมเวชกรรมฟื น้ ฟูประเมินโดย
 การสังเกตพฤติกรรมขณะปฏิบตั งิ านหรื อการแสดงออกทางความคิดเห็นในที่ประชุม
 การเสนอรายงานทางการแพทย์
 การสังเกตพฤติกรรมระหว่างการสอนหรื อกากับดูแลแพทย์ประจาบ้ านผู้อ่อนอาวุโสกว่าและนัก
ศึกษาแพทย์
4 มีความรู้ความสามารถด้ านการวิจยั ประเมินจาก
 โครงงานวิจยั
 การดาเนินการวิจยั
 การนาเสนอรายงานการวิจยั
 การเขียนบทความหรื อนิพนธ์ต้นฉบับ
 ผลงานวิจยั หรื อวิทยานิพนธ์
 การวิพากษ์งานวิจยั ที่นาเสนอในวารสารสโมสร
 การอ้ างอิงงานวิจยั ที่ประกอบการให้ ความเห็น
5. สามารถดารงชีวิตได้ อย่างพอเพียงและเป็ นสุข ประเมินโดยการสังเกตพฤติกรรมจิต และอารมณ์ใน
ระหว่างการฝึ กอบรม
ข. กำรติดตำมผลและกำรตัดสินผล
การประเมินความรู้ความสามารถทางวิชาชีพเป็ นกระบวนการต่อเนื่องตังแต่
้ เริ่ มเข้ าฝึ กอบรม และถือ
เป็ นส่วนหนึ่ง ของการสอบเพื่ อ วุฒิ บัตรฯของแพทยสภา สถาบันฝึ กอบรมจึง มี บทบาทที่ ส าคัญ ที่ สุดที่ จ ะ
พิจารณาว่าผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมคนใดมีสิท ธิ เข้ าสอบเพื่อวุฒิบตั รฯของแพทยสภา หัว หน้ าภาควิช าเวช
ศาสตร์ ฟืน้ ฟูหรื อประธานโครงการฝึ กอบรมหรื อคณะกรรมการหลักสูตรของแต่ละสถาบันจะต้ องพิจารณาตัด
สินว่าผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมสมควรได้ เลื่อนชัน้ หรื อไม่ ผู้ที่ผ่านการประเมินผลการปฏิบตั ิงานตลอดการฝึ ก
อบรมเป็ นที่นา่ พอใจ จึงจะมีสิทธิเข้ าสอบเพื่อวุฒิบตั รฯได้
ในกรณี ที่แพทย์ประจาบ้ านหรื อผู้เข้ ารั บการฝึ กอบรมมี ผลการปฏิ บตั ิง านไม่ถึงเกณฑ์ สถาบันผู้ฝึก
อบรมมีสิทธิให้ ปฏิบตั ิงานซ ้าในชันปี
้ นันๆ
้ หรื อปฏิบตั ิงานเพิ่มเติม หรื อเสนอแพทยสภาเพื่อพิจารณาถอนชื่ อ
ออกในระหว่างการฝึ กอบรม
เมื่อสิ ้นสุดการฝึ กอบรมหัวหน้ าภาควิชาฯ หรื อประธานการฝึ กอบรม หรื อคณะกรรมการหลักสูตรต้ อง
รายงานผลการประเมินรวบยอดของผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมที่เห็นควรเข้ าสอบไปยังคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมฯ
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิให้ เข้ าสอบเพื่อวุฒิบตั รแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขา
เวชศาสตร์ ฟืน้ ฟูของแพทยสภา
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กำรประเมินผลในกำรสอบขัน้ สุดท้ ำยเพื่อหนังสืออนุมัตแิ ละวุฒบิ ัตร
คุณสมบัตขิ องผู้มีสิทธิย่ นื คำขอหนังสืออนุมัติ
ผู้ที่ยื่นคาขอหนังสืออนุมตั ใิ นสาขาเวชศาสตร์ ฟืน้ ฟู ต้ องมีคณ
ุ สมบัตอิ ย่างใดอย่างหนึง่ ดังต่อไปนี ้
- เป็ นแพทย์ผ้ ปู ระกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ ฟืน้ ฟูแห่งประเทศไทย เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี
และมีหนังสือรับรองจากผู้บงั คับบัญชา
- มีหนัง สื อรั บรองหน่วยกิ ตของการศึกษาต่อเนื่ องที่ เกี่ ยวข้ องกับเวชศาสตร์ ฟื้นฟู ไม่น้อยกว่า 100
หน่วยกิต ภายในระยะเวลา 5 ปี ต่อเนื่องกัน จนถึงวันที่ยื่นคาขอสมัครสอบ
- มีผลงานวิจยั ที่ตีพิมพ์แล้ วหรื อรอตีพิมพ์ อย่างน้ อย 1 เรื่ องภายใน 5 ปี ย้ อนหลัง นับจากวันที่ยื่นสมัคร
และต้ องเป็ นผลงานวิจยั ด้ านเวชศาสตร์ ฟืน้ ฟูที่ผ่านการรับรองคุณภาพจากคณะกรรมการวิจยั ของ
ราชวิทยาลัยฯ
- มีประสบการณ์การดูแลรักษาผู้ป่วยด้ านเวชศาสตร์ ฟืน้ ฟูตามเกณฑ์ที่ราชวิทยาลัยฯ กาหนด
คุณสมบัตขิ องผู้มีสิทธิย่ นื คำขอวุฒบิ ัตร
ผู้ยื่นคาขอวุฒิบตั รในสาขาเวชศาสตร์ ฟืน้ ฟู ต้ องมีคณ
ุ สมบัตอิ ย่างใดอย่างหนึง่ ดังต่อไปนี ้
- มีจานวนเวลาการฝึ กอบรมครบตามเกณฑ์ที่กาหนดในหลักสูตร คือไม่น้อยกว่า 3 ปี
- มีทักษะ/ ประสบการณ์ ตรง และรวบรวมข้ อมูลการดูแลรั กษาผู้ป่วยประเภทต่างๆ ตามเกณฑ์ ที่
กาหนด
- ส่งต้ นฉบับงานวิจยั ซึง่ ผ่านการนาเสนอและผ่านการประเมินโดยคณะกรรมการพิจารณางานวิจยั แล้ ว
ภายในเวลาที่กาหนด
- ต้ องผ่านการสอบ Long case โดยอาจารย์ของสถาบันเป็ นผู้ประเมินตามเกณฑ์ของราชวิทยาลัยฯ
- มี ห นัง สื อ รั บ รองจากหัวหน้ าภาควิช าหรื อ ประธานหลัก สูต รของสถาบันฝึ กอบรมว่า ผู้ข อรั บ การ
ประเมินเพื่อวุฒิบตั รฯ ได้ ปฏิบตั ิงาน ต่าง ๆ ครบตามเกณฑ์ที่กาหนด ส่งมายังคณะอนุกรรมการ
ฝึ กอบรมและสอบฯ เพื่อรับรองและส่งต่อไปยังแพทยสภาตามวัน เวลา ที่แพทยสภากาหนด
กำรยื่นคำขอหนังสืออนุมัตแิ ละวุฒบิ ัตร
ผู้ประสงค์จะขอหนังสืออนุมตั หิ รื อวุฒิบตั ร ยื่นเอกสารหลักฐานต่าง ๆ และชาระค่าสมัครสอบที่สานัก
งานเลขาธิการแพทยสภา หรื อที่ราชวิทยาลัยเวชศาสตร์ ฟืน้ ฟู ตามเกณฑ์ที่ประกาศกาหนดในแต่ละปี
กำรสอบ
ประกอบด้ วยสอบ 5 ส่วน ดังนี ้
1. การสอบข้ อเขียน ชนิด Multiple Choice Questions (MCQ) มี 2 ส่วน: Basic science
MCQ และ Clinical part MCQ
2. การสอบปากเปล่า แบบ Structured oral examination
3. การสอบภาคปฏิบตั ิ แบบ Objective Structured Clinical Examination (OSCE)
4. การสอบความรู้และทักษะด้ านไฟฟ้าวินิจฉัย (Electrodiagnosis)
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5. การสอบความรู้และทักษะด้ านกายอุปกรณ์ (Prosthetics and Orthotics)
และมีข้อกาหนด ดังนี ้
(1) ผู้ยื่น คาขอต้ อ งเข้ ารั บการสอบความรู้ ความช านาญในการประกอบวิ ช าชี พ เวชกรรม จาก
คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯสาขาเวชศาสตร์ ฟื้นฟู ตามเงื่ อนไขและระเบียบที่ ราช
วิทยาลัยเวชศาสตร์ ฟืน้ ฟูกาหนดไว้
(2) ในการสอบเพื่อหนังสืออนุมตั แิ ละวุฒิบตั รนัน้ คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯจะต้ องจัดให้
มีการสอบภาคข้ อเขียน การสอบปฏิบตั ิ และการสอบปากเปล่า
(3) สาหรับการสอบเพื่อหนังสืออนุมตั ิ คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯมีสิทธิพิจารณาการ
สอบเป็ นรายๆ ไปแก่ผ้ ูที่ได้ รับหนังสืออนุมัติหรื อวุฒิบตั รสาขาเวชศาสตร์ ฟืน้ ฟูจากสถาบันใน
ต่างประเทศที่แพทยสภารับรอง
(4) หากในการสอบครัง้ ใด คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯมีความจาเป็ นต้ องให้ มีผ้ เู ชี่ยวชาญ
หรื อผู้ทรงคุณ วุฒิ ในสาขาเวชศาสตร์ ฟื้นฟู หรื อสาขาที่ เกี่ ยวข้ อง มาช่วยดาเนินการสอบ
คณะอนุกรรมการฝึ ก อบรมและสอบฯสามารถเสนอราชวิทยาลัยเวชศาสตร์ ฟืน้ ฟู พิจารณา
แต่งตังเป็
้ นคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อช่วยในการสอบสาขานันๆ
้ ได้ เป็ นคราวๆ ไป
(5) ในกรณีที่ผ้ ยู ื่นคาขอซึ่งได้ รับการพิจารณาให้ เป็ นผู้มีสิทธิสอบแล้ ว ไม่สามารถเข้ ารับการสอบใน
ครัง้ นันได้
้ ผู้ยื่นคาขออาจขอเลื่อนการสอบไปในครัง้ ถัดไปได้ โดยทาหนังสือชี ้แจ้ งเหตุผลเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรแจ้ งต่อเลขาธิการแพทยสภา เพื่อให้ ราชวิทยาลัยเวชศาสตร์ ฟืน้ ฟูที่ได้ รับมอบ
อานาจพิจารณาอนุมตั ทิ งนี
ั ้ ้การขอเลื่อนสอบดังกล่าวจะกระทาได้ เพียงครัง้ เดียวเท่านัน้
กำรตัดสินผลกำรสอบ
(1) ผู้สอบต้ องสอบผ่านทัง้ 5 ส่วน ซึ่งแต่ละส่วนกาหนดเกณฑ์ผ่านโดยคณะอนุกรรมการฝึ กอบรม
และสอบฯ สาขาเวชศาสตร์ ฟืน้ ฟูที่แพทยสภาเป็ นผู้แต่งตัง้
(2) ให้ คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ รายงานผลการสอบให้ ราชวิทยาลัยเวชศาสตร์ ฟืน้ ฟู
นาเสนอสานักงานเลขาธิการแพทยสภาเพื่อเสนอคณะกรรมการแพทยสภาพิจารณาอนุมตั ิ และ
ออกหนังสืออนุมตั ิหรื อวุฒิบตั ร แล้ วแต่กรณี
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กำรทำผลงำนวิจัย
วัตถุประสงค์
เมื่อจบการฝึ กอบรมแล้ ว ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมสามารถ
1. อธิบายระเบียบวิธีการวิจยั และดาเนินการตามขันตอนต่
้
าง ๆ
1.1 ตังค
้ าถามวิจยั จากปั ญหาทางการแพทย์ที่พบบ่อย
1.2 ประยุกต์ความรู้ความเข้ าใจเชิงระบาดวิทยาคลินิก เพื่อทาการวิเคราะห์หลักฐานทาง
การแพทย์และตอบคาถามเบื ้องต้ น (Critical appraisal, critical review)
1.3 สามารถค้ นหาบทความทางวิชาการโดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.4 สามารถออกแบบงานวิจยั ดาเนินการวิจยั และสรุปผลจากข้ อมูลที่ได้
2. นาเสนอผลงานวิจยั ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ และ/หรื อ นานาชาติ
3. สามารถประยุกต์ใช้ ผลงานวิจยั เพื่อพัฒนางานเวชศาสตร์ ฟืน้ ฟู
แนวทำงกำรทำวิจัย
1. ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมส่งหัวข้ อเรื่ องวิจยั ต่อสถาบันฝึ กอบรม ภายในช่วงการฝึ กอบรมปี ที่ 1
2. ส่ง โครงร่ า งงานวิ จัย ให้ คณะกรรมการพิ จ ารณาจริ ย ธรรมการท าวิ จัย ในมนุษ ย์ เพื่ อขออนุมัติ
ดาเนินการ ภายในช่วงการฝึ กอบรมปี ที่ 2
3. เก็บข้ อมูล วิเคราะห์ สรุปผล และส่งบทคัดย่อ ภายใน 30 กันยายน ของการฝึ กอบรมปี ที่ 3
4. ส่ง ผลงานวิ จัยในรู ปแบบนิพนธ์ ต้นฉบับ (Manuscript) ตามรู ปแบบของเวชศาสตร์ ฟื้นฟูสาร
ภายใน 31 ตุลาคม ของการฝึ กอบรมปี ที่ 3 ส่วนเอกสารที่ไม่ตีพิมพ์ให้ รวมอยู่ในภาคผนวก เช่น
หนังสือรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคน แบบบันทึกข้ อมูลผู้ป่วย เป็ นต้ น
5. ราชวิทยาลัยฯ แต่งตังอนุ
้ กรรมการฝ่ ายพิจารณาผลงานวิจัยแพทย์ประจาบ้ าน เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้ องของงานวิจยั โดยผลงาน 1 ฉบับ มีอาจารย์พิจารณาอ่านและประเมินผลงาน 2 ท่าน
6. หลังจากนิพนธ์ ต้นฉบับ ได้ รับการพิจารณาจากกรรมการที่ทางราชวิทยาลัยฯ แต่งตัง้ เจ้ าหน้ าที่
ราชวิทยาลัยฯ จะส่งนิพ นธ์ ต้นฉบับ คืนให้ แก่ผ้ ูเข้ ารับการฝึ กอบรมเพื่อการแก้ ไข ภายในต้ น
ธันวาคมของการฝึ กอบรมปี ที่ 3
7. ให้ ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรมแก้ ไขนิพนธ์ ต้นฉบับ ตามข้ อเสนอแนะ และส่งคืนราชวิทยาลัยฯ ภายใน
สิ ้นเดือนมกราคมของการฝึ กอบรมปี ที่ 3 พร้ อมระบุความจานงตีพิมพ์ในเวชศาสตร์ ฟืน้ ฟูสาร
8. ราชวิทยาลัยฯ ส่ง นิพนธ์ ต้นฉบับ ของผู้เข้ ารั บการฝึ กอบรมที่ ได้ รับการแก้ ไขแล้ วให้ อาจารย์ผ้ ูให้
ข้ อคิดเห็นในครัง้ แรกพิจารณาอีกครัง้ เพื่อให้ คะแนนความถูกต้ องและเหมาะสม
9. หลั ง การพิ จ ารณาครั ง้ ที่ ส อง ในกรณี ที่ ร ะบุ ว่ า ต้ องการตี พิ ม พ์ ใ นเวชศาสตร์ ฟื ้ น ฟู ส าร
คณะอนุกรรมการจะส่งต่อไปยังบรรณาธิการเวชศาสตร์ ฟืน้ ฟูสาร
10. ในกรณี ผ้ ูเข้ ารับการฝึ กอบรมที่เป็ นผู้ทางานวิจยั หลักปฏิเสธ/สละสิทธิ์ การตีพิมพ์ ในเวชศาสตร์
ฟื น้ ฟูสาร เป็ นลายลักษณ์อักษร อาจารย์ผ้ ูควบคุมงานวิจัยที่มีชื่อเป็ นผู้วิจัยร่ วม สามารถแก้ ไข
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นิพนธ์ ต้นฉบับ เพื่อส่ง ตีพิม พ์ต่อไปได้ ในฐานะผู้รับผิดชอบนิพนธ์ ต้นฉบับ (Corresponding
author) โดยคงชื่อผู้วิจยั หลักเดิมเป็ นชื่อแรก และผู้รับผิดชอบนิพนธ์ต้นฉบับเป็ นชื่อท้ าย
11. ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมต้ องนาเสนอผลงานต่อคณะกรรมการฯ ตามที่ราชวิทยาลัยฯ กาหนด
ประเภทงำนวิจัย
1. การวิจยั ทางคลินิกที่เกี่ยวข้ องกับเวชกรรมฟื น้ ฟู เช่น Clinical trial, prospective studies,
observational studies
2. การวิจยั ด้ านเศรษฐศาสตร์ สาธารณสุขที่เกี่ยวข้ องกับเวชกรรมฟื น้ ฟู
3. การวิจยั ด้ านการให้ บริ การทางการแพทย์ เช่น Hospital Accreditation, R2R ที่เกี่ยวข้ องกับเวชกรรม
ฟื น้ ฟู
4. การวิจยั ด้ านแพทยศาสตร์ ศกึ ษาที่เกี่ยวข้ องกับเวชศาสตร์ ฟืน้ ฟู
* หมายเหตุ ไม่ยอมรับงานวิจยั ประเภท Meta-analysis เนื่องจากไม่ตรงกับวัตถุประสงค์
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หลักเกณฑ์ กำรประเมินผลงำนวิจัย
หัวข้ อประเมิน
นิพนธ์ ต้นฉบับ
 ชื่อเรื่ อง

คะแนน
60

ร้ อยละ
5

 บทคัดย่อ

10

 บทนาและวัตถุประสงค์

10

 วิธีการศึกษาและสถิติ

20

 ผลการศึกษา

15

 บทวิจารณ์และบทสรุป

20

 เอกสารอ้ างอิง

5

 การใช้ ภาษา

5

 ประโยชน์/ การนาไปประยุกต์ ใช้ ด้านวิชาชีพ
กำรนำเสนอผลงำน
 สือ่ ที่ใช้ นาเสนอ

10
30
20

 วิธีการนาเสนอ

20

 การรักษาเวลา

5

 บทนา วัตถุประสงค์ และเนื ้อหาสาคัญ

10

 วิธีการศึกษา และผลการศึกษา

10

 บทวิจารณ์

15

 บทสรุป

5

 การตอบคาถาม
ส่ วนกระบวนกำรวิจัย (ประเมินโดยอำจำรย์ ท่ ปี รึกษำ)


ดาเนินการตามกรอบเวลา

15
10
20

 เจตคติ และ ความรับผิดชอบ

40

 บริ หารจัดการงานวิจยั

40
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กำรตัดสินผลงำนวิจัย
1. การให้ คะแนนผลงานวิจยั ของผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม แบ่งออกเป็ น 3 ส่วนดังนี ้
o ส่วนนิพนธ์ต้นฉบับ
60
o ส่วนการนาเสนอ
30
o ส่วนกระบวนการวิจยั (ประเมินโดยอาจารย์ที่ปรึกษา)
10

คะแนน
คะแนน
คะแนน

2. ประธานอนุ ก รรมการฝ่ ายพิ จ ารณาผลงานวิ จั ย แพทย์ ป ระจ าบ้ าน น าเสนอคะแนนต่ อ

อนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ เพื่อพิจารณาสิทธิ์ สอบ ทังนี
้ ้ ผู้ที่มีสิทธิ์ สอบจะต้ องได้ คะแนน
มากกว่าหรื อเท่ากับ 65 คะแนนขึ ้นไป
3. ถ้ า ผู้ที่ มี สิ ท ธิ์ ส อบได้ ค ะแนนน้ อ ยกว่า 65

คะแนน ผู้เข้ ารั บการฝึ กอบรมสามารถยื่ นขอให้
คณะอนุกรรมการฝ่ ายพิจารณาผลงานวิจยั แพทย์ป ระจาบ้ าน พิจารณาอีกครัง้ ซึ่งการวินิจฉัย
ของคณะอนุกรรมการถือเป็ นสิ ้นสุด
4. ผู้ที่มีสิทธิ์ สอบต้ องรับผิดชอบแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะของอาจารย์ หากไม่แก้ ไขตามที่เสนอแนะ
โดยไม่มีคาชี ้แจงจากผู้ทาวิจัย ให้ คณะอนุกรรมการพิจารณาผลงานวิจัยแพทย์ประจาบ้ าน มี
สิทธิพิจารณาตัดสิทธิ์การเข้ าสอบ
ตำรำงเวลำเกี่ยวกับผลงำนวิจัยแพทย์ ประจำปี
ลำดับ
กิจกรรม
เวลำ
1 เสนอหัวข้ อวิจยั ที่จะทาต่อคณาจารย์ของสถาบันฝึ กอบรม
ระหว่างการฝึ กอบรมปี ที่ 1
2 แก้ ไขโครงร่างงานวิจยั และส่งโครงร่างให้ คณะกรรมการจริ ยธรรมการทา
ระหว่างการฝึ กอบรมปี ที่ 2
วิจยั ในมนุษย์ (Institute Research Board, IRB หรื อ Ethical Committee, EC) ของ
สถาบันฝึ กอบรมพิจารณา
3 ดาเนินงานวิจยั
ระหว่างการฝึ กอบรมปี ที่ 2 – 3
4 ส่งบทคัดย่องานวิจยั
ปลายกันยายนของปี ที่ 3
5 ส่งนิพนธ์ต้นฉบับงานวิจยั
ปลายตุลาคมของปี ที่ 3
6 คณะอนุกรรมกาวิจยั ของราชวิทยาลัยฯ พิจารณาคุณภาพงานวิจยั
เดือนพฤศจิกายนของปี ที่ 3
7 นาเสนอผลงาน Oral presentation
ก่อนวันประชุมประจาปี ราชวิทยาลัยฯ
8 แก้ ไขนิพนธ์ต้นฉบับตามข้ อเสนอแนะของอนุกรรมการพิจารณางานวิจยั
เดือนมกราคมของปี ที่ 3
9 ส่งนิพนธ์ต้นฉบับกลับมายังราชวิทยาลัยฯ ในรูปแบบที่พร้ อมตีพิมพ์
ปลายมกราคมของปี ที่ 3
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คณะแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์ มหำวิทยำลัย
ภำควิชำเวชศำสตร์ ฟื้นฟู
 ปรั ชญำ
“แพทย์จฬุ าฯ คูก่ าชาดไทย วิชาการก้ าวไกล สูส่ ากล รับใช้ ปวงชนด้ วยคุณธรรม”

 วิสัยทัศน์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬ าลงกรณ์ ม หาวิทยาลัย เป็ นสถาบัน ผลิ ตบัณฑิต และแพทย์ เฉพาะทางที่ มี
คุณภาพอันดับหนึ่งของประเทศกลุ่มอาเซียน ผลิตงานวิจัย และการให้ บริ การทางวิชาการที่มีคณ
ุ ค่า ชีน้ า
สังคม เป็ นผู้นาทางเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ เป็ นแหล่งอ้ างอิงระดับชาติ และนานาชาติ

 พันธกิจ
คณะแพทย์ ศ าสตร์ จุฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลัย ต้ อ งผลิ ต บัณ ฑิ ต และแพทย์ เ ฉพาะทางที่ มี
คุณภาพ และมีเอกลักษณ์ ต้ องพัฒนาระบบ และกลไกด้ านการศึกษา วิจยั บริ การวิชาการ การบริ หารจัดการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง ให้ เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
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สำหรั บผู้สำเร็จหลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต
ปี ที่ 1
หน่ วยกิต
3000851 วิทยาศาสตร์ การแพทย์พื ้นฐาน
4
3021803 เครื่ องมือทางกายภาพ
1
3021804 การออกกาลังกายเพื่อการบาบัดรักษา
2
3021807 ไฟฟ้าวินิจฉัย 1
2
3021808 เวชศาสตร์ ฟืน้ ฟูคลินิก 1
4
3021809 เวชศาสตร์ ฟืน้ ฟูก้าวหน้ า
1
3021846 กายอุปกรณ์ 1
2
3000854* ภาษาอังกฤษสาหรับแพทย์
4
3000855* การบริหารงานวิชาชีพเวชกรรม
2
รวม
16
* นิสิตทุกคนจะต้ องลงทะเบียนเรี ยนวิชานี ้ และประเมินผลเป็ น S/U โดยไม่นบั หน่วยกิต
ให้ เป็ นส่วนหนึง่ ของหลักสูตร
ปี ที่ 2
หน่ วยกิต
3021833 การฟื น้ ฟูในผู้สงู อายุ
1
3021834 การฟื น้ ฟูในเด็ก
1
3021836 ไฟฟ้าวินิจฉัย 2
2
3021837 เวชศาสตร์ ฟืน้ ฟูคลินิก 2
4
3021844 โครงการพิเศษ 1
3
3021847 กายอุปกรณ์ 2
2
3021849 การฟื น้ ฟูความผิดปกติของระบบกระดูกและกล้ ามเนื ้อ
3
รวม
16
ปี ที่ 3
หน่ วยกิต
3021840 เวชศาสตร์ ฟืน้ ฟูเฉพาะโรค
2
3021843 เวชศาสตร์ ฟืน้ ฟูคลินิก 3
4
3021845 โครงการพิเศษ 2
3
3021848 กายอุปกรณ์ 3
2
3021850 การฟื น้ ฟูความผิดปกติของระบบประสาทกล้ ามเนื ้อ
3
3021851 ไฟฟ้าวินิจฉัย 3
2
รวม
16
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รำยวิชำ
รำยวิชำบังคับ
3000851 วิทยาศาสตร์ การแพทย์พื ้นฐาน
Correlated Basic Medical Sciences
3021803 เครื่ องมือทางกายภาพ
Physical Modalities
3021804 การออกกาลังกายเพื่อการบาบัดรักษา
Therapeutic Exercise
3021807 ไฟฟ้าวินิจฉัย 1
Electrodiagnosis I
3021808 เวชศาสตร์ ฟืน้ ฟูคลินิก 1
Rehabilitation Medicine Clinic I
3021809 เวชศาสตร์ ฟืน้ ฟูก้าวหน้ า
Update in Rehabilitation Medicine
3021833 การฟื น้ ฟูในผู้สงู อายุ
Geriatric Rehabilitation
3021834 การฟื น้ ฟูในเด็ก
Pediatric Rehabilitation
3021836 ไฟฟ้าวินิจฉัย 2
Electrodiagnosis II
3021837 เวชศาสตร์ ฟืน้ ฟูคลินิก 2
Rehabilitation Medicine Clinic II
3021840 เวชศาสตร์ ฟืน้ ฟูเฉพาะโรค
Rehabilitation Medicine in Specific Conditions
3021843 เวชศาสตร์ ฟืน้ ฟูคลินิก 3
Rehabilitation Medicine Clinic III
3021844 โครงการพิเศษ 1
Special Project I
3021845 โครงการพิเศษ 2
Special Project II
3021846 กายอุปกรณ์ 1
Prosthetics Orthotics I
3021847 กายอุปกรณ์ 2

48 หน่ วยกิต
4 (4-0-12)
1 (1-0-3)
2 (1-3-4)
2 (1-3-4)
4 (0-12-4)
1 (1-0-3)
1 (1-0-3)
1 (1-0-3)
2 (1-3-4)
4 (0-12-4)
2 (1-3-4)
4 (0-12-4)
3 (0-0-12)
3 (0-0-12)
2 (1-3-4)
2 (1-3-4)
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3021848
3021849
3021850
3021851

Prosthetics Orthotics II
กายอุปกรณ์ 3
Prosthetics Orthotics III
การฟื น้ ฟูความผิดปกติของระบบกระดูกและกล้ ามเนื ้อ
Rehabilitation in Musculoskeletal Disorders
การฟื น้ ฟูความผิดปกติของระบบประสาทกล้ ามเนื ้อ
Rehabilitation in Neuromuscular Disorders
ไฟฟ้าวินิจฉัย 3
Electrodiagnosis III

2 (1-3-4)
3 (1-4-7)
3 (1-4-7)
2 (1-3-4)

หมำยเหตุ:
นิสิตทุกคนจะต้ องลงทะเบียนเรี ยนวิชาต่อไปนี ้ และประเมินผลเป็ น S/Uโดยไม่นบั หน่วยกิตให้
เป็ นส่วนหนึง่ ของหลักสูตร ได้ แก่
3000854 ภาษาอังกฤษสาหรับแพทย์
4 (4-0-12)
English for Medical Graduates
3000855 การบริหารงานวิชาชีพเวชกรรม
2 (2-0-6)
General Administration in Medical Practice
นอกจากนี ้ นิสิตสามารถเลือกไปดูงานในหน่วยงานหรื อสถาบันอื่นที่เกี่ยวข้ องกับการศึกษาที่
ตนมุง่ เน้ น เพื่อเสริมความรู้ได้ โดยความเห็นชอบของหัวหน้ าภาควิชาเวชศาสตร์ ฟื้นฟู ทังนี
้ ้รวมเวลาแล้ ว
ต้ องไม่เกิน 12 สัปดาห์
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คำอธิบำยรำยวิชำ
3000851

3000854

3000855

3021803

วิทยำศำสตร์ กำรแพทย์ พนื ้ ฐำน
4 (4 – 0 – 12)
ศึกษาความรู้ วิทยาศาสตร์ การแพทย์อย่างกว้ างขวางโดยเน้ นการนาไปประยุกต์ใช้
กับกาฝึ กปฏิบตั ทิ างการแพทย์เฉพาะทางในสาขาต่างๆ
Correlated Basic Medical Sciences
CORR BASIC MED SC
To give a broad review of the correlated basic sciences with emphasis on
their practical application in the different specialties of medicine.
ภำษำอังกฤษสำหรับแพทย์
4 (4 – 0 – 12)
พัฒ นาทักษะการพูดภาษาอัง กฤษโดยเน้ นการใช้ ภาษาในทางการแพทย์ และใน
ชีวิตประจาวัน
English for Medical Graduates
ENG MED GRAD
To improve spoken English with emphasis on the use of the language in the
medical setting and the daily life.
กำรบริหำรงำนวิชำชีพเวชกรรม
2 (2 – 0 – 6)
ศึกษาหลักการและกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริ หารองค์กรและบุคคล ระเบียบราชการ
งบประมาณ และความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
General Administration in Medical Practice
GEN ADMIN MED PRAC
To study the principles and laws of organization management, personnel
management, civil service regulation, budgeting and human relations
relevant to medical practice.
เครื่องมือทำงกำยภำพ
1 (1 – 0 – 3)
หลักการทางานและประโยชน์ทางการแพทย์ ข้ อบ่งใช้ ข้ อห้ ามใช้ ของเครื่ องมือทาง
กายภาพ ซึ่งรวมถึงความร้ อน ความเย็น การกระตุ้นด้ วยไฟฟ้า อุปกรณ์ ดึงคอดึง
หลัง และการรักษาด้ วยน ้า
Physical Modalities
PHYS MOD
Effects and application of physical modalities: heat, cold, electrical
stimulation, traction, and hydrotherapy.
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3021804

3021807

3021808

กำรออกกำลังกำยเพื่อกำรบำบัดรักษำ
2 (1 – 3 – 4)
ผลของการออกกาลังกาย ประโยชน์ โทษ ข้ อบ่งชี ้ ข้ อห้ ามใช้ ข้ อกาหนดเกี่ยวกับการ
ออกกาลังกายประเภทต่าง ๆ การออกกาลังกายเพื่อส่งเสริ มป้องกันโรค และเพื่อการ
บาบัดฟื น้ ฟูโรค รวมทังบทบาทของแพทย์
้
เวชศาสตร์ ฟืน้ ฟูในทีมสร้ างเสริมสุขภาพ
Therapeutic Exercise
THER EX
Effects of exercise in medical therapy, indication, contraindication, exercise
prescription, exercise for disease prevention and therapy and roles of
physiatrist in health promotion team.
ไฟฟ้ำวินิจฉัย 1
2 (1 – 3 – 4)
คาจากัดความ สรี รวิทยาทางไฟฟ้าของระบบประสาทกล้ ามเนื ้อ อุปกรณ์การตรวจ
หลักการตรวจความเร็วกระแสประสาทและไฟฟ้ากล้ ามเนื ้อ
Electrodiagnosis I
ELECTRODIAG I
Definition; electrophysiology of neuromuscular system; instruments;
principles of nerve conduction and electromyography studies.
เวชศำสตร์ ฟื้นฟูคลินิก 1
4 (0 – 12 – 4)
ที ม งานเวชศาสตร์ ฟื้น ฟู บทบาทหน้ า ที่ ข องบุค ลากรในแต่ล ะหน่ว ยงาน แพทย์
พยาบาล นักกายภาพบาบัด นักกิจกรรมบาบัด นักอรรถบาบัด นักจิตบาบัด นัก
กายอุปกรณ์ และนักสังคมสงเคราะห์ บทบาทของแพทย์เวชศาสตร์ ฟืน้ ฟูในฐานะ
ผู้นาทีมงานเวชศาสตร์ ฟืน้ ฟู การปฏิบตั ิงานทางเวชศาสตร์ ฟื้นฟูในความดูแลของ
อาจารย์ประจาภาควิชา โดยเน้ นหลักคุณธรรมและจริ ยธรรมทางการแพทย์ รวมทัง้
ทักษะทางการสื่อสาร ความรู้เรื่ องกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับวิชาชีพ และสิทธิการรักษา
บาบัดฟื น้ ฟู
Rehabilitation Medicine Clinic I
ELECTRODIAG I
Medical rehabilitation team; roles of personnel in each organization:
physiatrist, nurse, PT, OT, speech therapist, psychotherapist, orthotist and
social worker; physiatrist as a team leader; practice under supervision of
medical staff, emphasize morals and medical ethics; communication skills;
health and social law and patients’ right.
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3021809

3021833

3021834

3021836

เวชศำสตร์ ฟื้นฟูก้ำวหน้ ำ
1 (1 – 0 – 3)
งานวิจัยใหม่ ๆ จากวารสารการแพทย์ อภิปรายระเบียบวิธีวิจัยและสถิติพื น้ ฐาน
เกี่ยวกับการวิจยั ผลการวิจยั และการประยุกต์ใช้ ทางคลินิก
Update in Rehabilitation Medicine
UPDATE REHAB
Review of current researches from medical literature; discussion on the
methodologies, statistics, results and clinical applications.
กำรฟื ้ นฟูในผู้สูงอำยุ
1 (1 – 0 – 3)
การเปลี่ยนแปลงทางสรี รวิทยาของผู้สูงอายุ โรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ เช่น ภาวะ
กระดูกพรุน การลื่นล้ ม ภาวะข้ อเสื่อม ภาวะความจาเสื่อม เป็ นต้ น การประเมินและ
ฟื น้ ฟูสมรรถภาพผู้สงู อายุ และการออกกาลังกายที่เหมาะสมในผู้สงู อายุ
Geriatric Rehabilitation
GER REHAB
Physiologic changes in aging; common diseases in geriatric e.g.
osteoporosis, falling, degenerative joint disease, dementia etc.; geriatric
assessments and rehabilitative management; exercise for elderly
กำรฟื ้ นฟูในเด็ก
1 (1 – 0 – 3)
พัฒนาการของเด็ก การประเมินและฟื น้ ฟูสมรรถภาพเด็กพิการประเภทต่างๆ ได้ แก่
สมองพิการ โปลิโอ ไขสันหลังผิดปกติ กล้ ามเนื ้อผิดปกติ ภาวะแขนขาขาดหาย
ปั ญญาอ่อน
Pediatric Rehabilitation
PED REHAB
Child development; habilitation and rehabilitation for disabled children
including cerebral palsy, polio, myelodysplasia, muscular dystrophy,
congenital amputee and mental retardation.
ไฟฟ้ำวินิจฉัย 2
2 (1 – 3 – 4)
การประเมินผู้ป่วย พื ้นฐานการตรวจและแปลผลไฟฟ้าวินิจฉัย การตรวจความเร็ ว
กระแสประสาท คลื่นไฟฟ้ากล้ ามเนื ้อ การตรวจพิเศษ การแปลผลและการเขียน
รายงานโรคทางระบบประสาทและกล้ ามเนื ้อที่พบบ่อย
Electrodiagnosis II
ELECTRODIAG II
Patient evaluation; basic electrodiagnosis: NCS, EMG study, special tests,
interpretation and writing report in common neuromuscular disorders.

27

3021837

3021840

3021843

เวชศำสตร์ ฟื้นฟูคลินิก 2
4 (0 – 12 – 4)
การปฏิบตั ิงานตรวจรักษาดูแลผู้ป่วยทางเวชศาสตร์ ฟืน้ ฟูในความดูแลของอาจารย์
ประจ าภาควิ ช า ทัง้ ผู้ป่วยในและผู้ป่ วยนอกของโรงพยาบาลจุฬ าฯ ศูนย์ เวช
ศาสตร์ ฟืน้ ฟู คลินิกเฉพาะทาง และ ในหน่วยงาน/ สถาบันที่ขอเลือกไปดูงาน โดย
เน้ นหลักคุณธรรมและจริยธรรมทางการแพทย์
Rehabilitation Medicine Clinic II
REHAB CLIN II
Practice in Rehabilitation Medicine Department (OPD & IPD) of King
Chulalongkorn Memorial Hospital, Thai Red Cross Rehabilitation Center,
special clinics and elective departments under supervision of medical staff,
emphasize morals and medical ethics.
เวชศำสตร์ ฟื้นฟูเฉพำะโรค
2 (1 – 3 – 4)
เวชศาสตร์ ฟืน้ ฟูสาหรับโรค/ ภาวะเรื อ้ รัง ผู้ป่วยโรคหัวใจ และหลอดเลือด โรคปอด
โรคมะเร็ ง โรคเอดส์ แผลไฟไหม้ ความเจ็ บปวด และโรคเรื อ้ รั ง อื่ นๆ การกาหนด
โปรแกรมออกกาลังกายสาหรับบุคคลกลุม่ พิเศษ/ โรคต่างๆ
Rehabilitation Medicine in Specific Conditions
REHAB SPEC COND
Rehabilitation for specific chronic conditions: cardiovascular diseases,
pulmonary diseases, cancer, AIDS, HIV infection, burn, pain, and others;
exercise prescription for special populations.
เวชศำสตร์ ฟื้นฟูคลินิก 3
4 (0 – 12 – 4)
การปฏิบตั ิงานตรวจรักษาดูแลผู้ป่วยทางเวชศาสตร์ ฟืน้ ฟูในความดูแลของอาจารย์
ประจาภาควิชา ทังผู
้ ้ ป่วยในและผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลจุฬาฯ ศูนย์เวชศาสตร์
ฟื น้ ฟู คลินิกเฉพาะทาง และ ในหน่วยงาน/ สถาบันที่ขอเลือกไป ดูงาน โดยเน้ นหลัก
คุณธรรมและจริ ยธรรมทางการแพทย์ รวมทังการปฏิ
้
บตั ิหน้ าที่หวั หน้ าแพทย์ประจา
บ้ าน
Rehabilitation Medicine Clinic III
REHAB CLIN III
Practice in Rehabilitation Medicine Department, Thai Red Cross
Rehabilitation Center, special clinics and elective departments under
supervision of medical staff, emphasize morals and medical ethics; working
as a chief resident.
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3021844

3021845

3021846

3021847

โครงกำรพิเศษ 1
3 (0 – 0 – 12)
ทบทวนวรรณกรรมด้ า นงานวิจัยใหม่ ๆ ที่ อ ยู่ใ นความสนใจ การเสนอโครงร่ า ง
งานวิจยั ทางคลินิก โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็ นผู้ให้ คาแนะนา
Special Project I
SPECIAL PROJECT I
Review of current researches of interest; presentation of clinical research
proposals to the committee under supervision of a research advisor.
โครงกำรพิเศษ 2
3 (0 – 0 – 12)
งานวิจัยทางคลิ นิก
เขียนรายงาน และส่งต้ นฉบับในเวลาที่กาหนด นาเสนอ
ผลงานวิจยั ในการประชุมวิชาการประจาปี ของราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ ฟืน้ ฟู
Special Project II
SPECIAL PROJECT II
Clinical researches; report writing and submission of the articles to the
committee; oral presentation in the TRMA annual scientific meeting.
กำยอุปกรณ์ 1
2 (1 – 3 – 4)
การประเมินผู้ป่วยแขนขาขาด การดูแลตอแขนตอขาและ ฟื น้ ฟูสมรรถภาพร่ างกาย
ภาวะแทรกซ้ อน และวิธีรักษาชนิดและหลักการใช้ กายอุปกรณ์เสริ ม –กายอุปกรณ์
เทียม
Prosthetics – Orthotics I
PO I
Evaluation of the amputees, stump care and rehabilitation, complications
and management; types and principles of prosthetics – orthotics.
กำยอุปกรณ์ 2
2 (1 – 3 – 4)
ประโยชน์ และข้ อกาหนดในการใช้ กายอุปกรณ์เสริ ม อุปกรณ์ ช่วย เครื่ องช่วยเดิน
รถเข็น กายอุปกรณ์เทียม การประเมินผู้ป่วย และการฝึ กใช้ กายอุปกรณ์
Prosthetics – Orthotics II
PO II
Indication and prescription of orthoses, assistive devices, gait aids,
wheelchairs and prostheses; evaluation and training.
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3021848

3021849

3021850

กำยอุปกรณ์ 3
2 (1 – 3 – 4)
ส่วนประกอบและข้ อกาหนดของกายอุปกรณ์เสริ ม และกายอุปกรณ์เทียม ชีวกล
ศาสตร์ ที่เกี่ยวข้ อง การตรวจสอบกายอุปกรณ์การฟื น้ ฟูสมรรถภาพและติดตามผล
Prosthetics – Orthotics III
PO III
Components and prescription of orthoses and prostheses; related
biomechanics; static/dynamic check out; rehabilitation and follow up.
ก ำ รฟื ้ นฟู คว ำ มผิ ดปก ติ ข องระบบ ก ระดู ก แล ะ
3 (1 – 4 – 7)
กล้ ำมเนือ้
พยาธิ ส รี รวิทยาการเกิ ดโรค การวินิจ ฉัยแยกโรค การสืบค้ น และการฟื ้นฟู สภาพ
ความผิดปกติของระบบกระดูกและกล้ ามเนื ้อ โรคข้ อเสื่อม โรคข้ ออักเสบ
กลุ่ม
อาการปวดจากกล้ ามเนือ้ ภาวะความผิดปกติและบาดเจ็บทางออร์ โธปิ ดิกส์ การ
รักษาและฟื น้ ฟูสภาพนักกีฬา
Rehabilitation in Musculoskeletal Disorders
REHAB MUSSKEL
Pathophysiology, differential diagnosis, investigation, and rehabilitation of
musculoskeletal disorders; rheumatic disorders, MPS, orthopedic
conditions and sports rehabilitation.
กำรฟื ้ นฟูควำมผิดปกติของระบบประสำทกล้ ำมเนือ้
3 (1 – 4 – 7)
พยาธิ ส รี รวิทยาการเกิ ดโรค การวินิ จ ฉัยแยกโรค การสืบค้ น และการฟื ้นฟูสภาพ
ความผิดปกติของระบบประสาทกล้ ามเนือ้ โรคหลอดเลือดสมอง บาดเจ็บสมอง
สมองเสื่อม บาดเจ็บไขสันหลัง โรค/ภาวะบาดเจ็บของระบบประสาทส่วนปลาย โรค
กล้ ามเนื ้อ ภาวะกล้ ามเนื ้อหดเกร็ง ภาวะระบบประสาทกระเพาะปั สสาวะบกพร่อง
Rehabilitation in Neuromuscular Disorders
REHAB NEUROMUS
Pathophysiology, differential diagnosis, investigation and rehabilitation of
neuromuscular disorders including stroke, TBI, SCI, degenerative brain
diseases, peripheral nerve disorders and myopathy; spasticity; neurogenic
bladder.
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3021851

ไฟฟ้ำวินิจฉัย 3
2 (1 – 3 – 4)
การประเมิ นการวางแผน และการตรวจไฟฟ้ าวินิจ ฉัย การตรวจความเร็ วกระแส
ประสาท การตรวจคลื่นไฟฟ้ากล้ ามเนื ้อ การตรวจพิเศษ การตรวจศักย์บนั ดล การ
แปลผลและเขียนรายงานเกี่ยวกับโรคทางระบบประสาทและกล้ ามเนื ้อที่ซบั ซ้ อน
Electrodiagnosis III
ELECTRODIAG III
Evaluation, planning and electrodiagnostic approach; NCS, EMG study,
special tests; evoked potential study; interpretation and writing reports on
complicated neuromuscular disorders.
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คู่มือขัน้ ตอนกำรปฏิบัตงิ ำน
เรื่ องกำรปฏิบัตงิ ำนของแพทย์ ประจำบ้ ำนสำขำเวชศำสตร์ ฟื้นฟู
1. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ แพทย์ประจาบ้ านใช้ เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานไปในทางเดียวกัน เพื่อให้ กากับดูแลผู้ป่วย
และการฝึ กอบรมมีมาตรฐาน เป็ นส่วนหนึง่ ในการประกันคุณภาพการบริการและการศึกษา
2. ขอบข่ ำย
แพทย์ประจาบ้ าน สาขาเวชศาสตร์ ฟืน้ ฟู
3. ขัน้ ตอนกำรปฏิบัตงิ ำน
3.1 งำนบริกำร
บริการตรวจรักษาผู้ป่วยตามสายงานในช่วงเวลา 08.30-12.00 น.

สำย
PMR CHULA
R1 รศ.พญ.กฤษณำ พิรเวช
ผศ.พญ.รัตนำ รัตนำธำร
อ.พญ.พิม โพธิอำศน์
R2

R3

R4

R5

จันทร์

อังคำร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

EMG

OPD

จส.1

EP/R

ศวฟ.

EMG

ศวฟ.

จส.1

OPD

R

EMG

ศวฟ.

จส.1

จส.1

OPD

EMG

EP/R

ศวฟ.

OPD hand
(10.00-12.00)

OPD

EMG

อ.พญ.ขวัญยุพำ สุคนธมำน
อ.พญ.สริสสำ แรงกล้ ำ
R
อ.พญ.สิริขวัญ ปั ญญำศรีวณิช
อ.นพ.อรรถฤทธิ์ ศฤงคไพบูลย์
ผศ.พญ.ศิริพร จันทร์ ฉำย
OPD
อ.พญ.อำรยำ เจริญอำภรณ์ วัฒนำ
อ.นพ.ภัทรพล ยศเนืองนิตย์
ศ.กิตติคุณ นพ.เสก อักษรำนุเครำะห์
ศ.พญ.อำรีรัตน์ สุพุทธิธำดำ
รศ.พญ.จริยำ บุญหงษ์
ศวฟ.
อ.นพ.ทรงพจน์ ตันประเสริฐ
อ.พญ.จิรภำ แจ่ มไพบูลย์
รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวำนิชศิริ
อ.นพ.วสุวัฒน์ กิตสิ มประยูรกุล
จส.1
ผศ.(พิเศษ)พญ.ณัฏฐิยำ ตันติศิริวัฒน์
อ.พญ.นิภำภรณ์ คนเจน
EP = Evoked potential, R = Research
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3.1.1 ตรวจผู้ป่วยนอก ฝ่ ำยเวชศำสตร์ ฟื้นฟู ตึก ภปร. ชัน้ 5 โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์
* แพทย์ประจาบ้ านปี 1 ออกตรวจกับอาจารย์ประจาสาย
แพทย์ประจาบ้ านปี 2 และ 3 ตรวจรักษาผู้ป่วยด้ วยตนเองและปรึกษาอาจารย์เมื่อมีข้อสงสัย
- บันทึกการรักษาผู้ป่วยนอกใน OPD card ให้ ครบถ้ วน พร้ อมนัดติดตามการรักษา
- ออกเอกสารรับรองความพิการ และแจ้ งสิทธิผ้ ปู ่ วย, กรณีผ้ ปู ่ วยเด็ก แนะนาโรงเรี ยนพิเศษ
- เขียนใบสัง่ การรักษาให้ ผ้ ปู ่ วยนามายื่นที่ จส. 1 เพื่อรับบริ การจากหน่วยงานต่างๆ ในฝ่ าย
- กรณีที่จะรับเป็ นผู้ป่วยใน ศวฟ. ให้ แพทย์ประจาบ้ านรายงานอาจารย์ประจาสายพิจารณา
ก่อน แล้ วจึงประสานงานกับพยาบาลประจา ศวฟ. ในการจองเตียงและรับผู้ป่วย และเขียน
ฟอร์ มการรับผู้ป่วยให้ ครบถ้ วน
คลินิกพิเศษเฉพำะทำง
 คลินิกกายอุปกรณ์ ทุกวันจันทร์ ที่ห้องกายอุปกรณ์ ตึกเวชศาสตร์ ฟืน้ ฟู ชัน้ 1
เวลา 13.00-16.00 น.
- ปี 1 ทุกสาย, ปี 2 และ 3 ของสาย R2 (อ. ขวัญยุพา), R3 (อ. อรรถฤทธิ์), R5 (อ. ดุจใจ)
 คลินิกเท้ าเบาหวาน วันอังคาร ที่ห้องตรวจ จส.1เวลา 8.30-12.00 น.
- ปี 3 ของสาย R3 (อ. อรรถฤทธิ์)
 คลินิกเท้ าเบาหวาน วันศุกร์ ที่ OPD ตึก ภปร. ชัน้ 5 เวลา 13.00-16.00
- ปี 2 และ ปี 3 ของสาย R1 (อ. กฤษณา), R2 (อ. ขวัญยุพา) และ R3 (อ. อรรถฤทธิ์)
- แพทย์ประจาบ้ านปี 1(เริ่มเดือนเมษายน)
 คลินิกลดเกร็ง วันศุกร์ ที่ห้อง EMG ตึก ภปร. ชัน้ 5 เวลา 13.00-16.00 น.
- ปี 2 และ ปี 3 ของสาย R4 (อ. เสก) และ R5 (อ. ดุจใจ)
- แพทย์ประจาบ้ านปี 1(เริ่มเดือนเมษายน)
 คลินิกฟื น้ ฟูมือ วันพุธ ที่ห้อง EMG ตึก ภปร. ชัน้ 5 เวลา 10.00-12.00 น.
- ปี 2 และ ปี 3 ของสาย R5 (อ. ดุจใจ)
 คลินิกฝั งเข็ม ทุกวันพุธ ที่ห้อง EMG ภปร. 5 เวลา 13.00-15.00 น.
- เฉพาะแพทย์ประจาบ้ านที่สนใจ
 คลินิกฟื น้ ฟูหวั ใจ-ปอด ทุกวันจันทร์ ที่ห้องฟื น้ ฟูหวั ใจ-ปอด ตึกเวชศาสตร์ ฟืน้ ฟู ชัน้ 2 เวลา
13.00-15.00 น.
- ปี 2 และ ปี 3 ของสาย R1 (อ. กฤษณา) และR4 (อ. เสก)
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3.1.2 ตรวจไฟฟ้ำวินิจฉัย (EMG , Evoked Potentials Study)
- ตรวจผู้ป่วยที่มีนดั ตามคิว
- ตรวจผู้ป่วย On Call โดยพยายามเรี ยกมาตรวจให้ เร็วที่สดุ ไม่ควรเกิน 2 สัปดาห์ จากวัน
นัด
R1 : สามารถซักประวัติ ตรวจร่างกายผู้ป่วย และDDx + สามารถตรวจ Standard
SNCV, MNCV ได้ ถกู ต้ อง
R2 : + Late response + RNS + Blink Reflex + VEPS
R3 : + Evoked Potential Study ทุก Modality
+ สามารถวางแผนการตรวจและสรุปผลได้ ทกุ Case
- ตรวจไฟฟ้าวินิจฉัยให้ อาจารย์ดู & เซ็นต์ Log Book
3.1.3 ตรวจผู้ป่วยที่ส่งมำรั บกำรปรึกษำที่ตกึ เจริญ-สมศรี 1 (IPD)
- ตรวจดูอาการและ Vital Sign ของผู้ป่วยก่อน เพื่อให้ แน่ใจว่าสภาพร่างกายเหมาะสมที่
จะรับบริการรักษา ไม่มีข้อห้ ามในการฝึ กออกกาลังกาย
- ให้ การรักษา และอยู่ Standby จนถึงเวลา 12.00 น.
- ติดตามผลการรักษาอย่างน้ อย 1 ครัง้ /สัปดาห์ จนผู้ป่วยจาหน่ายออกจากโรงพยาบาล
- ออกเอกสารรับรองความพิการ และแจ้ งสิทธิผ้ ปู ่ วย
- นัดเป็ นผู้ป่วยนอกต่อ หรื อพิจารณารับเป็ นผู้ป่วยของศวฟ.เป็ นราย ๆ ไป
3.1.4 รับปรึกษำผู้ป่วยในข้ ำงเตียง (Bed side consultation) ของโรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์
- ตรวจให้ คาปรึกษาที่ตกึ ผู้ป่วย ภายในวันที่ได้ รับใบ consult, ปรึกษาอาจารย์ประจาสาย
- พยายามให้ ผ้ ปู ่ วยได้ รับบริการข้ างเตียงภายในบ่ายวันศุกร์ โดยยื่นใบ consult ให้ หน่วย
กายภาพบาบัดก่อนเวลา 13.30 น. พร้ อมแนะนาวิธีปฏิบตั ติ วั ระหว่างช่วงวันเสาร์ -อาทิตย์
- ติดตามทุก 1-2 สัปดาห์ บันทึกใน Progress Note
- บันทึก Discharge Plan, stroke caremap
- R1, R2: รายงานผู้ป่วยให้ อาจารย์ประจาสายรับทราบในวันตรวจที่ จส.1
- R3: คัดเลือกผู้ป่วยเข้ าที่ประชุม Team Meeting ของโรงพยาบาลจุฬาฯ
3.1.5 ตรวจรั กษำผู้ป่วยในของศวฟ. สภำกำชำดไทย
- เข้ าตรวจผู้ป่วยตามสายงานสัปดาห์ละ 1 ครัง้ เวลา 07.30-12.00 น.
- กรณีผ้ ปู ่ วยมีปัญหาเร่ งด่วนให้ โทรศัพท์ถามอาการ ประสานงานกับแพทย์สายอื่นที่เข้ า
ศวฟ. เพื่อช่วยกันแก้ ปัญหาไม่รอจนข้ ามสัปดาห์
- บันทึกฟอร์ มการรับผู้ป่วย, Progress Note, on-off service, สรุปประวัตใิ ห้ อาจารย์ประจา
สายตรวจความถูกต้ อง
- จัดประชุมแก้ ไขปั ญหาผู้ป่วย (admission round , team meeting) และสัมภาษณ์ญาติ
ผู้ป่วยเป็ นรายๆ ไป
- แจกแจงการปฏิบตั งิ านตามลาดับชันปี
้ ดังนี ้
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R1 : การนาเสนอรายงานผู้ป่วย Hx, PE, Management, Progression
R2 : + การประเมิน ตังเป
้ ้ าหมาย Functional Outcome
+ การติดตาม Short Term Goal, Long Term Goal
+ Cystometry + (นา Team meeting)
R3 : + นาทีม Round + Teaming Meeting
+ Interview ญาติผ้ ปู ่ วย และ Counseling + เยี่ยมบ้ านผู้ป่วย
- รับปรึกษาปั ญหาให้ ผ้ ปู ่ วยสายอื่น และประสานงานกับเจ้ าของไข้
3.1.6 กำรอยู่เวร
- ปฏิบตั งิ านที่ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และศวฟ. ตามตารางเวรที่ได้ รับ
มอบหมาย
- การอยูเ่ วรที่ศนู ย์เวชศาสตร์ ฟืน้ ฟูของแพทย์ประจาบ้ าน รายละเอียดดังนี ้
เวรวันจันทร์ -พฤหัส และวันอาทิตย์
ให้ แพทย์ประจาบ้ านที่อยู่ประจาสายงานของเช้ าวันรุ่งขึ ้นเป็ นผู้อยูเ่ วรโดย
 วันจันทร์ -พฤหัสบดี: ให้ เข้ าศวฟ.พร้ อมรถเที่ยวเย็น หรื อถ้ าจะเข้ าไปเองก็ให้ ถึงศวฟ.ก่อน
18.30 น. และแจ้ งพยาบาลทุก ward & round ผู้ป่วย
 วันอาทิตย์: เข้ าเวร 08.30 น .ถ้ าไม่ได้ เข้ าแต่เช้ าต้ องโทรบอกทุก ward & round
ทางโทรศัพท์ลว่ งหน้ า
เวรวันศุกร์ -เสาร์
จัดแพทย์ประจาบ้ านทุกคนเวียนกันไป โดยเข้ าศวฟ.พร้ อมรถเย็นวันศุกร์
 หำกมีควำมจำเป็ นที่เข้ ำพร้ อมรถศวฟ.ไม่ ได้ ให้ ปิดป้ำยบอกคนขับรถไว้ ท่ หี น้ ำห้ องพักแพทย์
และโทรแจ้ งพยำบำลทุก ward & round ทำงโทรศัพท์ ไปก่ อน
 อย่ ำลืมแจ้ ง ward ให้ ทรำบว่ ำจะติดต่ อแพทย์ เวรได้ ท่ ีไหน, เบอร์ อะไร ทุกครัง้
 มีปัญหำด้ ำนอำยุรศำสตร์ ปรึกษำ อ.ศศิธร ตันประวัติ
 กรณีท่ เี กิดปั ญหำที่ไม่ สำมำรถตัดสินใจได้ ให้ ตดิ ต่ ออำจำรย์ ประจำสำยเพื่อปรึกษำ
3.2 งำนวิชำกำร
3.2.1 เข้ าร่วมกิจกรรมวิชาการของฝ่ าย /ภาควิชาฯ ทุกบ่ายวันจันทร์ -ศุกร์ เวลา 13.00-16.00 น.
วันจันทร์
Orthotic-Prosthetic Review (Conference)
วันอังคำร
Topics Review
วันพุธ
Journal Club / ข้ อคิดด้ านจริยธรรม / Interesting case / EMG
วันพฤหัสบดี Interhospital lecture / conference (ราชวิทยาลัยฯ)
วันศุกร์
Bedside teaching (R1) / procedure teaching (R1)
** 7.45-8.30 น. พุธ Resident 1 นำเสนอ Journal 1 เรื่อง/ครัง้ , พฤหัส Short topic 1 เรื่อง / ครัง้
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3.2.2 หัวหน้ าแพทย์ประจาบ้ านควบคุมการจัดกิจกรรมวิชาการ และการบันทึก CME ภายในกากับ
การ ดูแลของอาจารย์ประจาสาย
3.2.3 ทางานวิจยั ทางคลิ นิกเพื่อพัฒนางานเวชศาสตร์ ฟืน้ ฟู โดยปฏิบตั ิตามคูม่ ือขันตอนการท
้
าวิจยั
ของภาควิชาฯ
3.3 กิจกรรมคุณภำพ
ให้ ความร่วมมือกิจกรรม 5 ส. QA และ HA ของฝ่ ายเวชศาสตร์ ฟืน้ ฟู
3.4 ทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม
- ร่วมกิจกรรมทางสังคม งานประเพณีของฝ่ ายฯ
- ประพฤติตนเป็ นแพทย์ที่ดีมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม
4. ตัวชีว้ ัด
4.1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการปฏิบตั งิ านของแพทย์ประจาบ้ าน
4.2 ผลสอบ & ผลการปฏิบตั งิ านของแพทย์ประจาบ้ าน
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เมื่อยำมเจ้ ำ เยำว์ วัย เรี ยนไปเถิด
สิ่งประเสริฐ เสริมฝี ก ใฝ่ ศึกษำ
เหมือนสะสม ระดมทุน ตุนวิชำ
เพื่อภำยหน้ ำ นำไป
ปรั บใช้ งำน
มีเรื่ องใด ไม่ ร้ ู
เรี ยนทุกสิ่ง แสวงไว้
เสำะหำผู้
รู้ ดี
ครู อำจำรย์ จงถำม

อย่ ำอยู่น่ ิง
ให้ แตกฉำน
ที่เชี่ยวชำญ
อย่ ำคร้ ำมเกรง

พอได้ ควำม ตำมกระหำย ที่หมำยรู้
อย่ ำจู่จ่ ู
ท่ องจำ
ทุกคำเร่ ง
จงพินิจ
คิดครวญ ทบทวนเอง
เหตุผลเพ่ ง ผูกสัมพันธ์ ให้ ม่ ันคง
จนแจ่ มแจ้ ง แสงปั ญญำ จะกล้ ำฉำย
จะจำง่ ำย
แง่ เงื่อน เหมือนประสงค์
โดยไม่ ต้อง
ท่ องจำ ทุกคำตรง
เกรงลืมหลง ก็ควร
หมั่นทวนทำน
แล้ วสรุ ป ยุบย่ อ ข้ อสังเกต
ทัง้ ผลเหตุ ให้ ตลอด สอดประสำน
เพื่อนำไป ใช้ กระชับ เหมำะกับงำน
และในกำร แก้ ปัญหำ ทุกท่ ำที

37

ภำคผนวก

กระบวนกำรทำงำนในส่ วนต่ ำงๆ

ของฝ่ ำยเวชศำสตร์ ฟื้นฟู
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กระบวนกำรบริกำรของฝ่ ำยเวชศำสตร์ ฟื้นฟู ตึกเจริญ-สมศรี 1

ใบปรึกษา
ผู้ป่วย
Bed side

ผู้ป่วย OPD
เวชศาสตร์
ฟื น้ ฟู

ผู้ป่วย IPD
จากหอผู้ป่วย

ทะเบียน & ประชำสัมพันธ์

ใบปรึกษา
Bed side

ผู้ป่วย
IPD ใหม่

ผู้ป่วย
IPD เก่า

แพทย์
เช็คสภาพ & V.S.
จาแนกความ
เสีย่ ง
ตรวจ-รักษำ

พยำบำล
เช็คสภาพ
& V.S.

ผู้ป่วย
OPD

กำรเงิน

F/U
ทะเบียน
จ่าย ผ.ป.
& เก็บประวัติ
สิน้ สุด

หน่ วยบริกำรในฝ่ ำย
F/U

กายภาพบาบัด, กิจกรรมบาบัด,
พยาบาลฟื น้ ฟู, ธาราบาบัด,
กายอุปกรณ์, อรรถบาบัด, จิต
บาบัด
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กระบวนกำรบริกำรของฝ่ ำยเวชศำสตร์ ฟื้นฟู ภปร. ชัน้ 5

ผู้ป่วย OPD
ใหม่ / เก่า
ยื่นใบนัด

ผู้ป่วยที่สง่ มา
ปรึกษา
จากต่างแผนก
เคำน์ เตอร์ พยำบำล
เตรี ยมบัตร, เตรี ยมผู้ป่วย

ส่งปรึกษา
ต่างแผนก

ให้ การรักษาที่ OPD
ห้ องกำยภำพ OPD
- กายอุปกรณ์บางชนิด

ห้ องตรวจเวชศำสตร์ ฟื้นฟู
แพทย์ ตรวจประเมิน

กาหนดโปรแกรม
การบาบัดฟื น้ ฟู

ห้ องตรวจไฟฟ้ำวินิจฉัย
EMG, Evoked Potential study

ส่งคลินิกเฉพาะทาง
- คลินิกลดเกร็ ง
- คลินิกเท้ าเบาหวาน
- คลินิกกายอุปกรณ์
- คลินิกฟื น้ ฟูโรคทางมือ
- คลินิกฟื น้ ฟูเด็กออทิสติก

ออกใบนัด

สิน้ สุด

หน่ วยบริกำรในฝ่ ำย (ตึกเจริญ-สมศรี 1, ตึกเวช
ศำสตร์ ฟื้นฟู
พยาบาล, ธาราบาบัด, กายภาพบาบัด, กิจกรรมบาบัด,
กายอุปกรณ์, อรรถบาบัด, จิตวิทยา

พิจารณาบรรจุ
เข้ าศูนย์
เวชศาสตร์ ฟืน้ ฟู
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กระบวนกำรให้ บริกำรผู้ป่วยข้ ำงเตียงในโรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์
ใบปรึกษำ
แพทย์
เวชศำสตร์ ฟื้นฟู

หน่ วยทะเบียน
ประชำสัมพันธ์

2. ตรวจ รั กษ ายั ง ตึ ก
ผู้ป่ วย ภายใน 24
ชม.
สอนการรั ก ษาพยาบาล
ทา ง เ ว ช ศ า ส ต ร์
ฟื ้ น ฟู ให้ แก่ ญ าติ
แ ล ะ ผู้ ป่ ว ย ด้ ว ย
ตัวเองกรณีที่ได้ รับ
ใ บ ป รึ ก ษ า ห ลั ง
14.00 น.
ในวันศุกร์
3 . บั น ทึ ก ต อ บ รั บ ใ บ
consult แ ล ะ
รายละเอี ย ดการ
ตรวจรักษาเก็บเข้ า
แ ฟ้ มดปตาม
ร ะ วับัตนิ หทึกอ
12. ตรวจติ
ผูการเปลี
้ ป่วย ่ ย นแปลง
4. สัง่ การรั
กษาทางเวชและการรั
ก ษาจน
ื ้นฟูาหนด
ลงใน
จศาสตร์
าหน่ าฟยก
้ ป่วยส
าหรั บ่
นัแฟ้ดมผู
ตรวจติ
ดตามที
ฝ่ าย ( ก ร ณี
OPD
อีก 1 ชุจดาเป็ น)

1. รับใบปรึกษาและ
บันทึกลงทะเบียน
รับผู้ป่วย ส่งให้
แพทย์ประจาบ้ าน

5. จัดเก็บประวัติ
6. ส่งใบสัง่ การรักษา
ให้ หน่วยงานต่างๆ

11. รวบรวมประวั ติ
ผู้ ป่ ว ย ที่ ต้ อ ง
ตรวจติดตามส่ง
ใ ห้ แ พ ท ย์
13. บันเจ้ทึากของไข้
วันจาหน่าย
จัดเก็บประวัติ
สิน้ สุด

หน่ วยงำนต่ ำงๆ ใน
ฝ่ ำย
7. ประเมิ น และให้ การ
บ าบัด รั ก ษา และ
ฟื ้ น ฟู ผ้ ู ป่ วยตาม
มาตรฐานวิ ช าชี พ
ของตนตาม
แผนการรั ก ษา /
เ ป้ า ห ม า ย ที่
กาหนด
8 . ล ง ย อ ด ผู้ ป่ ว ย ที่
ให้ บริ การในแต่ละ
วั น ไ ว้ ใ น ส มุ ด
บันทึก
นาใบค่ารักษาส่งให้
หอผู้ ป่ วยในวั น ท าการ
ถัดไป
9 . บั น ทึ ก วิ ธี ก า ร
บ าบัด รั ก ษา และ
การเปลี่ ย นแปลง
ของผู้ป่วย
ประสานงานกั บ แพทย์
ตรวจติ ด ตามเป็ น
ร ะ ย ะ ( ทุ ก 1 -2
สัปดาห์)
10. แจ้ งหน่ว ยทะเบี ย น
เ มื่ อ สิ ้น สุ ด ก า ร
รักษา

หน่ วยกำรเงิน
และ
บัญชี

คิ ด ค่ า รั ก ษ า
ตามยอด
ผู้ป่วยใน
ส มุ ด
บันทึก
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กำรรั บปรึกษำ & ให้ บริ กำรข้ ำงเตียงด้ ำนเวชศำสตร์ ฟื้นฟู
แก่ หน่ วยศัลยกรรมประสำท ตึก ธก.2, สก.8
แพทย์ NS
เขียนใบ consult หลัง
ผ่าตัด
พยำบำล ward
จัดใบ consult พร้ อมหน้ าป้าย
เตรี ยมให้ แพทย์ PMR ก่อน 7:30 น.

แพทย์ PMR
ขึ ้นรับผู้ป่วยใหม่ทกุ เช้ า
- เขียนใบประวัติ & การ
รักษาใส่ไว้ ในหน้ า
ป้าย

- ต ร ว จ ติ ด ต า ม ทุ ก
สัปดาห์
- DC Plan
- DC

นักกำยภำพ
ประจำ ธก.2, สก.8
ดูประวัติจากหน้ าป้าย
- ให้ การรักษา
- เก็บประวัติมาส่งหน่วย
ทะเบียนที่ จส1
- ให้ การรักษาต่อเนื่อง
- ให้ Home Program
- ประสานการส่งใบแจ้ ง
หนี ก้ ั บ ก า ร เ งิ น ward

ทะเบียนฝ่ ำยฯ
จส1

กำรเงิน
ฝ่ ำย ว.ฟ.

บันทึกการรับปรึกษา
- ทา Folder เข้ าระบบ
ปกติ
- ทานัด FU จน DC
ทาใบแจ้ งหนี ้
ทุกวัน
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กระบวนกำรให้ บริกำรตรวจไฟฟ้ำวินิจฉัย (EMG, EPs) ตึก ภปร. ชัน้ 5
ผู้ป่วยนอก / ใน
& ใบ
ปรึกษา
ผู้ป่วย & ใบนัด
ตรวจ

เจ้ ำหน้ ำที่ห้อง EMG
1. ออกใบนัด
แนะนาการเตรี ยมตัว
ก่อนตรวจ
2. จัด คิ ว , เตรี ย มใบนัด +
บัตร OPD ให้ แพทย์
3. โทรศัพ ท์ ต ามผู้ป่ วยใน
On call
4. เตรี ยมความพร้ อมของ
เ ค รื่ อ ง EMGแ ล ะ
อุปกรณ์
5. เรี ยกผู้ป่วยเข้ าตรวจ
6. เป็ นผู้ ช่ ว ยแพทย์ ข ณะ
11. คิดตรวจผู
ราคาค่้ ปา่ วย
ตรวจ
ออกใบแจ้ งเก็บเงิน
13. รับผลตรวจจากแพทย์
ใส่ล งในบัต ร OPD /
หน้ าป้ายผู้ป่วย
14. นาบัตร OPD ให้ ผ้ ปู ่ วย
ไปพบแพทย์ ที่ ส่ง มา
ตรวจ
(กรณีที่มีนดั ในวันเดียวกัน)
สิน้ สุด

แพทย์

7. แจ้ งให้ ผ้ ปู ่ วยทราบถึง
ขัน้ ตอนการตรวจ
รวมถึงความเสี่ย ง
และเซ็นใบยินยอม
รับการตรวจ
8 . ซั ก ป ร ะ วั ติ ต ร ว จ
ร่ า ง ก า ย ผู้ ป่ ว ย
ป ร ะ เ มิ น ปั ญ ห า
และวางแผนการ
ตรวจไฟฟ้ าวินิจฉัย
9. ตรวจไฟฟ้ าวินิจฉัย
10. สรุปผล

กำรเงิน ภปร.
5

12. เก็บค่ารั กษา
& อ อ ก
ใบเสร็ จ
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กระบวนกำรให้ บริกำร คลินิกลดเกร็ง ตึก ภปร. ชัน้ 5
เคำน์ เตอร์
พยำบำล

เจ้ ำหน้ ำที่
ประจำคลินิก

แพทย์ เวชศำสตร์ ฟื้นฟู
ประจำคลินิก

ห้ องยำ และ
กำรเงิน

1. นัด หมายจาก
OPD เ ว ช
ศ า ส ต ร์
ฟื ้ น ฟู และ
รั บ ปรึ ก ษา
จากแพทย์
ต่างสาขา

2. เตรี ย มความ
พ ร้ อ ม
บั น ทึ ก
ลงทะเบียน
ใ ห้ ข้ อ มู ล
การรักษา

3. ตรวจประเมิ น วางแผนการรั ก ษา
แผนการจ าหน่าย ให้ ข้ อ มูลการ
รั ก ษาความเสี่ ย ง ผลข้ างเคี ย ง
ทางเลือกอื่น
4. ลงนามในใบยิ น ยอมรั บ การตรวจ
รักษา และทาหัตถการ
5. ออกใบสัง่ ยา และใบแจ้ งหนี ้
7. แพทย์ให้ การรักษา และทาหัตถการ
อาจมี ก ารให้ การรั ก ษาอื่ น ร่ ว ม
ด้ วย
8. นัดหมายเพื่อติดตามผลการรักษา

6 . ซื ้ อ ย า แ ล ะ
เ ว ช ภั ณ ฑ์
ชาระ
ค่า ตรวจรั ก ษาและ
ค่ า ท า
หัตถการ

11. ทาใบ
นัด
สิน้ สุด

9. ส่ ง กลั บ ไปพบ
แพทย์ที่ส่งมา
ปรึกษา
10. บัน ทึ ก ในสมุ ด
นัดหมายของ
คลินิก
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คลินิกเท้ ำเบำหวำน (Diabetic Foot Clinic) ตึก เจริญ-สมศรี ชัน้ 1 (วันอังคำรเช้ ำ)
ทะเบียน
+
ประชำสัมพันธ์

1. ผู้ป่วยยื่นใบนัด
พร้ อมรับบัตรคิว

รับใบนัด

ห้ อง
Treatment

2. พยาบาลจัดเตรี ยม OPD card และ
แฟ้มคลินิกเท้ าเบาหวาน
3. แพทย์ ใ ห้ ก ารรั ก ษา ท าแผล ตัด หนัง
แข็ง
4. พยาบาลจั ด เก็ บ แฟ้ มคลิ นิ ก เท้ า
เบาหวาน และลงทะเบียนนัด

กำยอุปกรณ์
5. รั บใบสัง่ วัดขนาด ประเมินราคา และ
ออกใบนัดวันรับรองเท้ า

กำรเงิน
6. ตรวจสอบสิทธิ เก็บเงิน + ออก
ใบเสร็ จ

สิน้ สุด
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คลินิกกำยอุปกรณ์ (P/O Clinic) ตึกเจริญ-สมศรี 1
ผู้ป่วยจำก OPD เวชศำสตร์ ฟื้นฟู
ผู้ป่วย
พร้ อมใบสัง่ ทากายอุปกรณ์
ประชำสัมพันธ์
ฝ่ ำย
1. แนะน าขัน้ ตอน
ส่งผู้ป่วยไปที่
หน่วยกายอุปกรณ์

หน่ วยกำยอุปกรณ์
2. รับใบสัง่
วัดขนาด & วางแผนการ
ผลิตกายอุปกรณ์
3. ประเมินราคา
4. ออกใบนัดวันรับ
กายอุปกรณ์
7. ให้ ผ้ ูป่ วยลองใช้ กาย
อุปกรณ์
(อาจให้ มาลองเป็ นระยะ
จนจบกระบวนการ
ผลิต)
ปรั บ แ ต่ ง จ น ส ม บู ร ณ์
แนะนาวิธีใช้

ผู้ป่วยมีปัญหาซับซ้ อน
ยังไม่ได้ รับใบสัง่ ทากาย
อุปกรณ์
กำรเงินฝ่ ำย

5. ตรวจสอบสิทธิ
6. เก็บเงิน ออกใบเสร็ จ

กลับบ้ ำน
รอรับ
อุปก
รณ์
ตำม
นัด

ทีมงำนคลินิก
แพทย์, นักกายอุปกรณ์

1. ประชุมทีม
- ประเมินผู้ป่วย
- วางแผนการรั ก ษา & สั่ง
ก า ย อุ ป ก ร ณ์ ที่
เหมาะสม
8. ตรวจเช็
คความถูก ต้ อ ง
เรี ยบร้ อยของกาย
อุปกรณ์
- ประเมินการใช้ งาน
- ปรับเปลีย่ นแก้ ไข
- สอนการดูแลตนเอง และ
ทบทวนวิธีใช้ อปุ กรณ์
- เซ็นตรวจรับอุปกรณ์
9. นั ด ติ ด ตามการรั ก ษา
ตามความเหมาะสม
หรื อ
10. ส่งฝึ กที่ศนู ย์เวชศาสตร์
ฟื ้ น ฟู สภากาชาด
สิน้ สุด
ไทย
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คลินิกเท้ ำเบำหวำน (Diabetic Foot Clinic) ตึก ภปร. 5 (วันศุกร์ บ่ำย)
เคำน์ เตอร์
พยำบำล
ด้ ำนนอก
1. ผู้ป่วยยื่นใบนัด
รับ OPD card
พร้ อมรับบัตรคิว

9. ทานัด

ห้ องกำยภำพบำบัด
พยำบำล +
เจ้ ำหน้ ำที่
2. จัดทาแฟ้ มคลินิก
เท้ าเบาหวาน
แ น บ กั บ OPD
card
3. บรรยายให้ ความรู้
หลั ก ก า ร ดู แ ล
เท้ าเบาหวานแก่
8. จัดผูเก็้ ป่บวย
แฟ้ ใหม่
มคลิทนุ ิ ก
รายาเบาหวาน
เท้
กำยอุปกรณ์
10. รั บ ใบสั่ง วัด ขนาด
ประเมินราคา และ
ออกใบนั ด วั น รั บ
กายอุปกรณ์
กำรเงิน
11. ตรวจสอบสิ ท ธิ +
เก็ บ เงิ น + ออก
ใบเสร็ จ

สิน้ สุด

ห้ องตรวจ
แพทย์
4. ทาการตรวจประเมิน
จาแนกผู้ป่วยตาม
ระดับความเสีย่ ง
5. ให้ ความรู้ ให้ การ
รั ก ษ า ปั ญ ห า
เบื ้องต้ น
7 . สั่ ง ก า ย อุ ป ก รณ์ /
รองเท้ า และนั ด
ตรวจติดตามผล

ห้ อง
Treatment

6. ให้ การรักษา
- ทาแผล
- ตัดหนังแข็ง
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กระบวนกำรให้ บริกำรคลินิกฝั งเข็ม ตึก ภปร. 5
เคำน์ เตอร์ พยำบำล
ด้ ำนนอก
1. นั ด หมายจาก OPD
เวชศาสตร์ ฟื ้ น ฟู
และรับปรึกษาจาก
แพทย์ตา่ งสาขา
2. เตรี ยมบัตร
3. เตรี ยมผู้ป่วย

10. ทาบัตรนัด

เจ้ ำหน้ ำที่
ประจำคลินิก

4. เตรี ยมความพร้ อม
ข อ ง อุ ป ก ร ณ์
ฝั งเข็ม
5. บันทึก ลงทะเบียน
ผู้ ป่ วย ลง สมุ ด
นัด
6. เป็ นผู้ ช่ ว ยแพทย์
ขณะตรวจรักษา
9. คิ ด ค่ า ตรวจ
และออกใบ
แ จ้ ง เ ก็ บ
เงิน

แพทย์ เวชศำสตร์ ฟื้นฟู
ประจำคลินิก

กำรเงิน ภปร.
5

7. ตรวจประเมิน,
ให้ ข้ อมู ล ,
วางแผน
และให้ การ
รั ก ษ า
ผู้ป่วย
8. นัด หมายเพื่ อ
การรั ก ษา
ต่อเนื่อง

1 1 . เ ก็ บ ค่ า
รักษาพย
าบาล
สิน้ สุด
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กระบวนกำรของ Stroke Caremap ฝ่ ำยเวชศำสตร์ ฟื้นฟู
เคำน์ เตอร์ พยำบำลด้ ำนนอกรับใบปรึกษำผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเพื่อ
ลงทะเบียน

แพทย์ เ วชศาสตร์ ฟื้น ฟูรับ ใบปรึ กษา ตรวจ
ประเมิ น และให้ สั่ง การบ าบัด ฟื ้น ฟู
พร้ อมทั ง้ ลงชื่ อ ก ากั บ ในกรอบตรา
ประทับ Stroke Caremap

เจ้ าหน้ า ที่ เ คาน์ เ ตอร์ พ ยาบาลด้ า น
นอกส่งใบรั บปรึ กษาผู้ป่วยให้
หน่วยต่างๆ เพื่อให้ การบาบัด
ฟื น้ ฟูตามโปรแกรม

เมื่อหน่วยต่างๆ ให้ การบาบัดฟื น้ ฟูแล้ ว ให้ ลงชื่อกากับในกรอบตราประทับ Stroke
Caremap

เจ้ าหน้ าที่เคาน์เตอร์ พยาบาลด้ านนอกตรวจความสมบูรณ์ของ
การเวียนใบรับปรึกษา และความครบถ้ วนของการลงชื่อกากับของแต่ละหน่วย

รวบรวมเก็บใบรับปรึกษาผู้ป่วย Stroke Caremap ไว้ ที่ฝ่าย เมือ่ สิ ้นสุดการบาบัดฟื น้ ฟู
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ศิลปและจรรยำแพทย์
ศจ.น.พ.สุนิตย์ เจิมศิริวฒ
ั น์
อจ.น.พ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล
บทนา
สาหรับเรื่ อง “ศิลปและจรรยาแพทย์” นี ้ มีหนังสือที่ทา่ นสามารถจะค้ นคว้ าได้ ๓ เล่มด้ วยกันคือ
๑. จรรยาแพทย์ ของเจ้าพระยาพระเสด็จสุ เรนทราธิ บดี พิมพ์เมื่อ ๑๑ ก.ค. ร.ศ. ๑๒๗ (ตรงกับ พ.ศ.
๒๔๕๑)
๒. ศิลปและจรรยาแพทย์ โดย ศจ.น.พ. สงกรานต์ นิยมเสน พิมพ์ในปี พ.ศ.๒๕๐๖
๓. แพทยสภาสาร (บางฉบับ)
ในสมัยโบราณ ผู้ที่มีอาชีพแพทย์ได้ รับการยกย่องนับถือรองมาจากพระและนักบวช การศึกษา
แพทย์ได้ สืบเนื่องกันมาจากอาจารย์ไปยังศิษย์ ทังด้
้ านความรู้และจริยศึกษา
ในระยะหลัง บังเอิญมีแพทย์บางนายประพฤติตวั ไม่สมควรแก่อาชีพ จึงมีกฎเกณฑ์ตา่ งๆ และ
มีจรรยาแพทย์เกิดขึ ้น
ความจริงจรรยาแพทย์ได้ มีมานานแล้ ว เริ่มตังแต่
้ สมัยบาบิโลเนียนในคัมภีร์พรหมศาสตร์ ต่อมาในสมัย
โรมัน เรี ยกว่า Hippocratic oath ซึง่ เป็ นหลักเกณฑ์ในการที่จะให้ คนที่จะเป็ นแพทย์ปฏิญาณกับครู
ต่อมาในการประชุมสมาคมแพทย์ของโลก (World Medical Association) ในปี พ.ศ. ๒๔๙๒ ซึง่
เรี ยกว่า Declaration of Geneva ได้ เกิดปฏิญญาสากลว่าด้ วยจรรยาแพทย์ (International Code of Ethics)
ขึ ้น
จรรยาแพทย์ในโรงเรี ยนแพทย์ในประเทศไทย
ในปี พ.ศ. ๒๔๗๑ เวชบัณฑิตรุ่ นแรกแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจบหลักสูตรจึงมีคาปฏิญาณตนต่อ
หน้ าพระพักตร์ พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ดังต่อไปนี ้
“ข้ าฯ จะประพฤติตนในหน้ าที่แพทย์ เพื่อนาเกียรติมาสู่สถาบันที่ศกึ ษา บรรดาผู้ป่วยไข้ ในอารักขา จะ
ตังใจรั
้ กษาโดยสุจริ ตและพากเพีย รสุดกาลัง ความลับส่วนใดของคนไข้ จะสงวนไว้ อย่างมิดชิด และจะ
ไม่ใช้ ยาหรื อวิธีการบาบัดโรควิธีใดอันจะนาชื่อเสียงไม่ดีมาสู่อาชีพ จะประพฤติสจุ ริ ตยุติธรรมต่อเพื่อน
ร่วมอาชีพ”
ศิลปในเวชปฏิบตั ิ
ในการปฏิบตั หิ น้ าที่ของแพทย์นนั ้ นอกเหนือจากวิชาความรู้ที่ได้ เล่าเรี ยนมาแล้ ว สิ่งหนึ่งที่แพทย์จาเป็ น
จะต้ องมีก็คือ “ศิลป” ทังนี
้ ้เพื่อให้ ผ้ ปู ่ วยและญาติได้ เกิดศรัทธาและความมัน่ ใจในตัวแพทย์ ให้ สมกับที่
เขาได้ ให้ ความไว้ วางใจฝากชีวิตให้ อยูใ่ นการดูแล
ความจริ งเรื่ องนี ้ไม่ค่อยมีใครเขียนเอาไว้ มากนักนอกจากจะบอกต่อๆกันมา และต่อไปนี ้เป็ นข้ อ เสนอ
บางประการที่อยากจะฝากไว้ ให้ พิจารณา
๑. บุคลิกและการแต่งกายของแพทย์
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ในสมัยก่อนจะเข้ ามาเรี ยนแพทย์ จาได้ วา่ เราสามารถบอกได้ วา่ คนนี ้เป็ นแพทย์หรื อไม่ใช่เพราะ
บุคลิกและการแต่งกายของแพทย์มีแบบฉบับของตัวเอง แต่งกายเรี ยบร้ อย สีไม่ฉูดฉาด สวมเสื ้อคลุมขาว
สะอาด ท่า ทางสุภ าพเรี ย บร้ อย ลัก ษณะคงแก่ เ รี ย นไม่ห ลุก หลิ ก ท่ า ทางใจดี แ ละยิ ม้ อยู่เ ป็ นนิ จ
จนกระทัง่ ชาลส์ ดิก๊ เก้ น นักประพันธ์เอกของโลกกล่าวไว้ ว่า “คนใจดีที่สดุ และทนต่อความโกรธที่ดีที่สดุ
คือ ..แพทย์”
เคยมีตวั อย่าง นักศึกษาแพทย์ของสถาบันแห่งหนึง่ แต่งกายแบบ ๕ย. (คือผมยาว, ใส่เสื ้อยืด,
สะพายย่าม, นุง่ กางเกงยีน และสวมรองเท้ ายาง) ขึ ้นไปตรวจคนไข้ แต่คนไข้ ไม่ยอมให้ ตรวจเพราะไม่ยอม รับ
ว่าเป็ น “คุณหมอ” ผลสุดท้ ายผู้ร่วมงานต้ องเชิญให้ ออกไป
ปั จจุบนั แพทย์และนักศึกษาแพทย์หลายคนไม่เห็นความสาคัญของเรื่ องนี ้ นับว่าเป็ นเรื่ องที่น่าเสีย ดาย
ที่ศลิ ปะข้ อแรกในเวชปฏิบตั ถิ กู มองข้ ามไปเสียแล้ ว
๒. พึงใช้ความระมัดระวังในการปฏิบตั ิต่อผูป้ ่ วยบางประเภท เช่น ผูป้ ่ วยที่เป็ นหญิง, เด็ก, พระภิกษุ
และนักบวช ตลอดจนผู้ป่วยหนัก
๒.๑ ผูป้ ่ วยที่เป็ นหญิง
ก. แพทย์ไม่ควรนัง่ ที่ขอบเตียงผูป้ ่ วย โดยเฉพาะแพทย์ที่เป็ นเพศชายแพทย์บางคนมี
ความเห็นว่าการนัง่ ที่ขอบเตียงผู้ป่วยเป็ นการแสดงความสนิทสนม ความไม่รังเกียจต่อโรคภัยของผู้ป่วยแต่
รู้สกึ ว่าวัฒนธรรมของบ้ านเรายังไม่ยอมรับในเรื่ องนี ้นัก
ข. ในการตรวจและการปฏิบตั ิรักษาต่อผู้ป่วยควรมีบุรุษที่ ๓ อยู่ด้วยถ้ าเป็ นแพทย์ชาย บุรุษที่ ๓ ควร
เป็ นเพศหญิง เพื่อป้องกันข้ อครหาและเหตุการณ์อย่างดังเป็ นข่าวฟ้องร้ องมาแล้ ว
ค. การตรวจร่างกายผู้ป่วย ควรมีผ้าคลุมเสมอและควรตรวจเป็ นส่วนๆไป ส่วนที่ไม่ตรวจก็คลุมผ้ าไว้
ง. การตรวจอวัยวะบางส่วนของร่างกายต้ องให้ ความระมัดระวัง เช่น การตรวจดู eye ground ด้ วย
เครื่ อง Ophthalmoscope, การตรวจภายใน เป็ นต้ น ทัง้ หมดมานีล้ ้ วนเคยมีเรื่ องราวถึงขนาดมีการ
ฟ้องร้ องกันขึ ้นมาแล้ วทังนั
้ น้
๒.๒ ผู้ป่วยที่เป็ นเด็ก
ในการตรวจและปฏิบตั ิรักษาต่อเด็กต้ องใช้ ความนุ่มนวลและศิลปเป็ นพิเศษ และไม่ควรให้ พ่อแม่หรื อ
ผู้ปกครองอยู่ในห้ องตรวจด้ วย เพราะจะทาให้ เด็กดื ้อ ไม่ค่อยยอมปฏิบตั ิตาม และการปฏิบตั ิรักษา
บางอย่างของแพทย์อาจทาให้ พ่อแม่และผู้ปกครองเกิดความเข้ าใจผิด ดังเช่นเคยมีกรณีฟ้องร้ องโดย
เด็กเป็ น Meningitis แล้ วแพทย์เข้ าไปทา Lumbar puncture โดยมีผ้ ปู กครองนัง่ ดูอยู่ด้วย ทาให้ เด็กดิ ้น
และร้ องมากเพื่อให้ ผ้ ปู กครองช่วย เมื่อเป็ นเช่นนี ้แพทย์จึงใช้ เวลานานและต้ องแทงอยู่หลายครัง้ กว่าจะ
ทาได้ ต่อมาผู้ปกครองได้ ทาการฟ้องร้ องแพทย์คนนัน้ ว่าทารุ ณต่อเด็กและขาดความชานาญในเวช
ปฏิบตั ิ
๒.๓ ผู้ป่วยที่เป็ นพระภิกษุ
ควรถือว่าเป็ นผู้ป่วยกรณีพิเศษ เพราะพระภิกษุเป็ นที่เคารพสักการะของศาสนิกชน ถ้ าแพทย์เกิดเรื่ อง
กับพระภิกษุแล้ ว คนมักจะเชื่อพระภิกษุเป็ นฝ่ ายถูกเสมอ เพราะคิดว่า พระ เป็ นผู้ถือศีล
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อีกประการหนึง่ การตรวจควรมีที่ตรวจมิดชิด
๒.๔ ผู้ป่วยหนัก
แพทย์หลายคนคงจะเคยเกิดปั ญหาว่า ถ้ าผู้ป่วยหนักควรจะบอกความจริงกับผู้ป่วยหรื อ ไม่
ขอเสนอว่า ควรบอกความจริ ง แต่ต้องหาวิธีที่ไม่ทาให้ ผ้ ปู ่ วยตกใจจนเกินควร ควรค่อยๆ เป็ นค่อยๆไป
ต้ อ งแสดงความเห็ น อกเห็ น ใจ ให้ ก าลัง ใจ และแสดงให้ เ ห็ น ว่า เราก าลัง พยายามช่ ว ยอย่ า งสุ ด
ความสามารถอยูแ่ ล้ ว
แต่ในทางปฏิบตั ิ บางครัง้ ก็ทาได้ ยาก เช่น คนไข้ เป็ นมะเร็ งในระยะสุดท้ าย ถ้ าบอกความจริ งอาจจะ
ทาให้ ผ้ ปู ่ วยเสียกาลังใจมาก ถ้ ากรณีอย่างนี ้ควรบอกความจริงกับญาติสนิทจะเหมาะสมกว่า
สิ่งสาคัญอีกประการหนึ่งก็คือแพทย์ไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะขอ autopsy ขณะที่ผ้ ปู ่ วยยังไม่เสียชีวิต
แม้ วา่ จะไม่มีทางช่วยแล้ วก็ตาม ซึง่ เรื่ องนี ้เคยมีแพทย์บางคนเคยทามาแล้ ว
ผู้ป่วยที่เป็ นโรคบางอย่างที่สงั คมรังเกียจ เช่น โรคเรื อ้ น ถ้ าเราบอกความจริ งเลยผู้ป่วยจะเสียใจมาก
บางคนถึงกับฆ่าตัวตายเลยก็มี ในกรณีอย่างนี ้ ในตอนแรกๆ คงจะยังไม่บอกความจริ งทังหมด
้
อาจจะ
บอกเพียงว่าเป็ นโรคที่ติดต่อได้ ค่อนข้ างจะอันตราย แต่อย่างไรก็ตามไม่ต้องตกใจเพราะหมอสามารถ
รักษาให้ หายขาดได้ และต่อมาเมื่อเราได้ ทาการรักษาจนอาการคนไข้ ทเุ ลาลงมากแล้ ว จนผู้ป่วยพอใจ
และเชื่อใจศรัทธาในตัวแพทย์จงึ ค่อยบอกความจริง ถ้ าเราทาอย่างนี ้แม้ โรคนันจะร้
้ ายเพียงใดผู้ป่วยก็ไม่
ตกใจมาก
นอกจากนีผ้ ้ ปู ่ วยด้ วยโรคบางอย่างมัก sensitive ต่อคาพูด ท่าทาง หรื อการปฏิบตั ิตวั บางอย่างของ
แพทย์ที่ทาไปโดยขาดความนึกคิด เช่น เคยมีผ้ ปู ่ วยหญิงที่เป็ น Erythema multiforme ซึ่งมีผื่นขึ ้นเต็มไป
ทังตั
้ วระหว่างการดูคนไข้ ก็มีการพูดจาระหว่างแพทย์และนักศึกษาแพทย์ว่า case นี ้สวยมากมี typical
lesion สวยเต็มไปหมด ทุกคนก็ตื่นเต้ น สนุกเฮฮาที่ได้ เห็น typical lesion เป็ นที่ครึกครื น้ แต่ปรากฏว่า
ผู้ป่วยร้ องไห้ เสียใจ เพราะคิดว่าถูกประชดประชันและเกิดความน้ อยใจ ซึ่งเรื่ องนี ้แพทย์มกั ชอบเผลอ
ทาด้ วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์กนั อยูบ่ อ่ ยๆ
๓. ในการปฏิบตั ิทุกอย่างเกี่ยวกับผูป้ ่ วย เช่น เจาะเลือด ตรวจปั สสาวะ เจาะปอด ใส่ Foley’s catheter
ฯลฯ ต้องอธิ บายให้ผปู ้ ่ วยเข้าใจถึงขบวนการและความจาเป็ นในการกระทานั้นๆ และผูป้ ่ วยต้องยินยอมทุกครั้ง
เสี ยก่อนจึงจะทาได้ เคยมีตวั อย่าง แพทย์จะไปใส่ Foley’s catheter พอไปถึงเตียงผูป้ ่ วยก็ออกคาสั่งให้แก้ผา้
ถ่างขาออก ทาให้ผปู ้ ่ วยที่เป็ นหญิงตกใจมาก
๔. การคิดค่าบริ การไม่ควรเรี ยกร้องมากเกินปกติ เพราะอาชีพของเราเหมือนพระหรื อนักบวชอยูแ่ ล้ว
ในปัจจุบนั มีแนวโน้มที่แพทย์บางคนคิดค่าบริ การแบบ “เวชพาณิ ชย์” จนทาให้ผปู้ ่ วยและญาติ
ได้ รับความเดือดร้ อนอย่างแสนสาหัส ทังจากโรคภั
้
ยของตัวเองและถูกซ ้าเติมจากแพทย์ด้วย
อย่างไรก็ตามเคยมีตวั อย่าง แพทย์ผ้ หู นึ่งไปรักษาท่านราชนิ กลู ผู้หนึ่งซึ่งมีอาการหนักมาก ราชนิกลู ผู้นี ้
เคยสร้ างคุณงามความดีให้ วงแพทย์ไทยมาก เช่น ซื ้อเรเดียมและสร้ างตึก พร้ อมทังยกมรดกให้
้
กิจการ
แพทย์มากมาย ครัน้ แพทย์ผ้ นู นได้
ั ้ รักษาโรคจนหายแล้ วท่านราชนิกลู ผู้นนจึ
ั ้ งเอาเงินใบละร้ อยตังใหญ่
้
ๆ

52

ใส่พ านเต็มพานให้ แพทย์ ผ้ ูนนั ้ แพทย์ ผ้ ูนัน้ เมื่ อรับมาแล้ วก็กราบขอบพระคุณแล้ วถวายกลับด้ วย
ความกตัญญู พร้ อมทังอธิ
้ บายเหตุผลว่าที่ท่านทาบุญกุศลแก่กิจการแพทย์ก็เหมือนมีบญ
ุ คุณแก่แพทย์
ผู้นนด้
ั ้ วย
เรื่ องนี ้แสดงให้ เห็นว่าแพทย์ทุกคนไม่ใช่จะหน้ าเลือดไปหมด เป็ นการสร้ างเกียรติคณ
ุ ให้ แพทย์รุ่นน้ อง
นอกจากนี ้จะทาให้ ผ้ มู ีใจกุศลมาทาบุญกับกิจการแพทย์มากขึ ้น
๕. การปฏิบตั ิต่อเพื่อนร่ วมอาชีพ ควรมีการช่วยเหลือกันและปฏิบตั ิต่อผูป้ ่ วยของแพทย์คนอื่นอย่างดี
ในการ Consult ควรให้ แพทย์ที่ขอคาปรึกษาอยูด่ ้ วยทุกครัง้ ยกเว้ นในรายที่รอไม่ได้
๖. ห้ามปฏิเสธในการขอร้องให้ทาการรักษาโดยเฉพาะในระหว่างที่ผปู ้ ่ วยอยูใ่ นอันตรายห้ามทอดทิ้ง
ผู้ป่วย
๗. ห้ามออกใบรับรองแพทย์อนั เป็ นเท็จ
ในหนังสือ จรรยาแพทย์ ของเจ้ าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี ได้ กล่าวถึงการสอนตามหลัก
พระพุทธศาสนาเป็ นส่วนใหญ่ ในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับวิชาแพทย์พอสรุปได้ ดงั นี ้
๑. หน้าที่แพทย์เต็มไปด้วยความยากลาบาก ดังนั้นการเป็ นแพทย์จะต้องเป็ นด้วยใจ มีความกล้า
หาญ ไม่สยดสยอง มีใจที่มนั่ คง ไม่ประหม่า ตื่นเต้ น ไม่สะเพร่า มีความอดทนต่อความเหนื่อยยาก ความ
โสโครก
๒. ต้องเป็ นผูท้ ี่รักใคร่ ในวิชานั้น หมัน่ ค้นคว้าเสมอ และเมื่อได้ความรู ้มาแล้วก็อย่าทอดทิ้ง
๓. ต้องประพฤติตนเป็ นคนดี ไม่ประพฤติเลวทรามต่าช้า คบคนพาล ไม่เมาสุ ราขณะปฏิบตั ิงานกับ
ผู้ป่วย นอกจากนี ้ระหว่างที่อยูใ่ นเครื่ องแบบของความเป็ นแพทย์ไม่บงั ควรแสดงกริ ยาไม่สภุ าพ ดังมีตวั อย่าง
แพทย์ไปตบหน้ าหญิงผู้หนึง่ ระหว่างปฏิบตั งิ านซึง่ นับว่าไม่สมควรอย่างยิ่ง
๔. กริ ยาวาจาสุ ภาพเรี ยบร้อย ใจสุ จริ ต ไม่โลภ
๕. ไม่เกาะแกะลูกเมียผูอ้ ื่น

แพทย์เป็ นที่ยกย่องในสังคมมาก ดังโคลงต่อไปนี้
เมืองใดไร้ราชทั้ง
อีกตระกูลมีทรัพย์
หนึ่ง ไร้นที
ภัยมากเมืองนั้นไซร้

ปราชญ์สดับ ก็ดี
สิ่ งให้
ขุนแพทย์
ท่านห้ามอย่าเนา
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สารบัญ
หน้ ำ

 ปรัชญาการศึกษา – จุดมุง่ หมายของการฝึ กอบรม
 เป้าหมายและวัตถุประสงค์
 การจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้
 การประเมินผล
 การประเมินผลในการสอบขันตอนสุ
้
ดท้ ายเพื่อวุฒิบตั ร

2
2
5
11
14

 การทาผลงานวิจยั ของแพทย์ประจาบ้ าน
หลักเกณฑ์การพิจารณาผลงานวิจยั ของแพทย์ประจาบ้ าน
 ปรัชญา วิสยั ทัศน์ พันธกิจ
 หลักสูตร ป.บัณฑิตชันสู
้ งฯ สาขาวิชาเวชศาสตร์ ฟืน้ ฟู
 คูม่ ือขันตอนการปฏิ
้
บตั งิ าน
 ภาคผนวกกระบวนการทางานในส่วนต่างๆ ของฝ่ าย
 ศิลป และจรรยาแพทย์
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