คํานํา
จากแนวโน้ มความเปลี/ยนแปลงด้ านประชากรศาสตร์ ของประเทศไทยที/กําลังก้ าวเข้ าสู่
สังคมผู้สูงอายุ และด้ วยทิ ศ ทางยุท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นาประเทศที/ ตังI เป้ าหมายให้ ไทยเป็ น จุด
เชื/ อมโยงทางภูมิ ศาสตร์ เศรษฐกิ จของประเทศในเอเชี ยตะวันออกและเอเชี ยใต้ ขณะเดี ยวกัน
ยุทธศาสตร์ ด้านสาธารณสุขของไทยที/เน้ นขยายศูนย์กลางของบริ การสุขภาพจากโรงพยาบาลเข้ า
ไปสู่ชุมชน ทําให้ การพัฒนาระบบบริ การสาธารณสุขของประเทศจําเป็ นต้ องให้ ความสําคัญกับ
ผู้สงู อายุตลอดจนผู้พิการ และต้ องเตรี ยมบุคลากรสุขภาพให้ มีความพร้ อมที/จะให้ บริ การประชาชน
ในชุมชน ขณะเดียวกันต้ องปรับตัวให้ เข้ ากับการถ่ายเทของประชากรที/จะมีปริ มาณเพิ/มมากขึ Iน
อย่างมากในภูมิภาคนี I
ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ ฟืนI ฟูแห่งประเทศไทย มีพนั ธกิจในการผลิตแพทย์เวชศาสตร์
ฟื นI ฟูเพื/อตอบโจทย์ด้านสาธารณสุขนี I กล่าวคือมุ่งเน้ นความรู้ ทางเวชศาสตร์ ฟืนI ฟู โดยเฉพาะการ
ฟื Iนฟูผ้ ูสูงอายุและผู้พิการ ซึ/งต้ องมีความสามารถในการสื/อสาร และสามารถเป็ นผู้นําในทีมสห
สาขา ตลอดจนสามารถปฏิบตั งิ านในชุมชนได้ อย่างเข้ าใจ และมีประสิทธิภาพ
หลักสูตรผู้เชี/ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ ฟืนI ฟู ของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า ถูกจัดทําขึ Iน
เพื/ อตอบสนองต่อพัน ธกิ จของราชวิท ยาลัยฯ และกองทัพ บก ขณะเดี ยวกัน ต้ องดํ าเนิ น การให้
สอดคล้ องกั บ เกณฑ์ ม าตรฐานสากลสํ า หรั บ แพทยศาสตร์ ศึ ก ษา (World Federal Medical
Education, WFME) เอกสารฉบับนี Iจึงเป็ นพิมพ์เขียวสําหรับการฝึ กอบรม ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๖๑ –
๒๕๖๖ โดยอ้ างอิงจากหลักสูตรกลางของราชวิทยาลัยแพทย์ เวชศาสตร์ ฟืIนฟูแห่งประเทศไทย
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และเพิ/มเติมเนื Iอหาและเกณฑ์บางส่วน ตามความต้ องการของผู้มีสว่ นได้ สว่ น
เสีย ได้ แก่ แพทย์ประจําบ้ านรุ่ นปั จจุบนั ศิษย์เก่า ผู้ให้ ทนุ แก่แพทย์ประจําบ้ าน รวมถึงคณาจารย์
ทุกท่านในกองเวชศาสตร์ ฟืนI ฟูพระมงกุฎเกล้ า เพื/อผลิตให้ บณ
ั ฑิตแพทย์เวชศาสตร์ ฟืนI ฟู ที/สามารถ
สร้ างประโยชน์เพื/อคนไทยและทหารไทยได้ อย่างแท้ จริ ง

พันเอก รองศาสตราจารย์ วิภู กําเหนิดดี
ประธานคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร กองเวชศาสตร์ ฟืนI ฟู
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า

หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ าน สาขาเวชศาสตร์ ฟืนB ฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า

หน้ า ๑

สารบัญ
หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ ประจําบ้ าน สาขาเวชศาสตร์ ฟืBนฟู
๑. ชืJอหลักสูตร
๒. ชืJอวุฒิบตั ร
๓. หน่วยงานทีJรับผิดชอบ
๔. พันธกิจของแผนการฝึ กอบรม/หลักสูตร
๔. ผลลัพธ์ของการฝึ กอบรม/หลักสูตร
๖. แผนการฝึ กอบรม
๖.๑ วิธีให้ การฝึ กอบรม
๖.๒ เนื Bอหารการฝึ กอบรม/หลักสูตร
๖.๓ การทําวิจยั
๖.๔ จํานวนปี ของการฝึ กอบรม
๖.๕ การบริ หารจัดการการฝึ กอบรม
๖.๖ การวัดและประเมินผล
๗. การรับและการคัดเลือกผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม
๘. อาจารย์ผ้ ใู ห้ การฝึ กอบรม
๙. ทรัพยากรทางการศึกษา
๑๐. การประเมินแผนการฝึ กอบรม/หลักสูตร
๑๑. การทบทวนและการพัฒนา
๑๒. ธรรมาภิบาลและการบริ หารจัดการ
๑๓. การประกันคุณภาพการฝึ กอบรม
ภาคผนวกทีJ ๑ เนื Bอหาวิชา
: หมวดทีJ ๑ ภาวะปกติและการดูแลทัวJ ไป
: หมวดทีJ ๒ จําแนกตามระบบหรื อชนิดของความผิดปกติ
ภาคผนวกทีJ ๒ ระเบียบการทํางานวิจยั ของแพทย์ประจําบ้ านสาขาเวชศาสตร์ ฟืนB ฟู
ภาคผนวกทีJ ๓ Entrustable Professional Activities (EPA)
ภาคผนวกทีJ ๔ การประเมินสมรรถนะด้ านต่างๆ
ภาคผนวกทีJ ๕ สรุปผลการสํารวจความเห็นของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย และการปรับปรุงหลักสูตร
ภาคผนวกทีJ ๖ ผลการประเมินการปฏิบตั งิ านของศิษย์เก่า
ภาคผนวกทีJ ๗ Table of specification for medical ethics, management and
professionalism
ภาคผนวกทีJ ๘ ความรู้ความเชีJยวชาญของอาจารย์

หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ าน สาขาเวชศาสตร์ ฟืนB ฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า
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หน้ า ๒

หลักสูตรฝึ กอบรมแพทย์ ประจําบ้ าน สาขาเวชศาสตร์ ฟืCนฟู
กองเวชศาสตร์ ฟืCนฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า
พ.ศ. ๒๕๖๑
๑. ชื,อหลักสูตร

(ภาษาไทย)

หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ านเพืBอวุฒิบตั รแสดงความรู้ความชํานาญใน
การประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ ฟืนQ ฟู กองเวชศาสตร์ ฟืนQ ฟู
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า
Residency Training Curriculum in Rehabilitation Medicine, Department of
Rehabilitation Medicine, Phramongkutklao Hospital

(ภาษาอังกฤษ)

๒. ชื,อวุฒบิ ตั ร

ชื#อเต็ม
(ภาษาไทย)

วุฒิบตั รแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขาเวชศาสตร์ ฟืนQ ฟู
Diploma of the Thai Board of Rehabilitation Medicine

(ภาษาอังกฤษ)
ชื#อย่ อ
(ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)

วว. เวชศาสตร์ ฟืนQ ฟู
Dip. Thai Rehab Med.

๓. หน่ วยงานที,รับผิดชอบ

กองเวชศาสตร์ ฟืนQ ฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า กรมแพทย์ทหารบก

๔. พันธกิจของการฝึ กอบรม/หลักสูตร

ผลิตแพทย์ผ้ เู ชีBยวชาญด้ านเวชศาสตร์ ฟืนQ ฟู ซึงB พร้ อมจะเป็ นหลักในงานเวชกรรมฟื นQ ฟูของชุมชน
และสัง คม สามารถให้ ก ารรั ก ษาแบบองค์ รวมในผู้ป่ วยกลุ่ม โรคระบบต่ า งๆ มี คุณ ธรรม จริ ย ธรรม
จรรยาบรรณแห่ งวิ ช าชี พ โดยยึ ด ถื อ ผู้ป่ วยเป็ น ศูน ย์ ก ลาง สามารถเป็ น ผู้นํ า ที ม ฟื Qน ฟู ส มรรถภาพ มี
คุณลักษณะของการเรี ยนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนืBอง สามารถวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพด้ วยระบบ
ความคิดเชิงวิทยาศาสตร์ รวมถึงสามารถผลิตงานวิจยั มีทกั ษะในการสืBอสารเชิงวิชาการด้ วยภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ มีความคุ้นเคยกับการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นแพทย์เวชศาสตร์ ฟืนQ ฟูทีBทํางานได้
อย่างมีประสิทธิภาพในระบบสาธารณสุขไทย และ กองทัพไทย เพืBอผลประโยชน์สงู สุดของคนไทย

๕. ผลลัพธ์ ของการฝึ กอบรม/หลักสูตร

เมืBอสิ Qนสุดการฝึ กอบรม แพทย์ทีBจบการฝึ กอบรมจะต้ องมีคณ
ุ สมบัตทิ ีBพงึ ประสงค์และความรู้
ความสามารถขันตํ
Q BาตามสมรรถนะหลักทังQ ๖ ด้ าน ดังนี Q

๑) การดูแลรั กษาฟื P นฟูผ้ ูป่วย (Patient Care)
ก. มีทกั ษะการซักประวัติ ตรวจร่างกาย วินิจฉัย วินิจฉัยแยกโรคได้ อย่างถูกต้ อง
เหมาะสม

หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ าน สาขาเวชศาสตร์ ฟืนB ฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า

หน้ า ๓

ข. มีความสามารถประเมินความบกพร่อง ความสูญเสียสมรรถภาพ และความพิการ และ
ค.
ง.
จ.
ฉ.

หรื อ ความเสียเปรี ยบทางสังคม ได้ อย่างถูกต้ องเหมาะสม
มีทกั ษะและวิจารณญาณในการพิจารณาส่งตรวจอย่างเหมาะสมและแปลผลการ
ตรวจทางห้ องปฏิบตั กิ ารได้ อย่างถูกต้ อง
มีทกั ษะและความสามารถวางแผนตรวจพิเศษทางเวชศาสตร์ ฟืนQ ฟู และแปลผลได้
อย่างถูกต้ อง
ให้ การบําบัดรักษาฟื นQ ฟูสมรรถภาพได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงความ
ปลอดภัยของผู้ป่วยผู้พิการและบุคลากรทางการแพทย์ทีBเกีBยวข้ อง
มีทกั ษะในการทํางานดูแลรักษาฟื นQ ฟูผ้ ปู ่ วยผู้พิการแบบสหวิทยาการทีBกําหนด
เป้าหมายในการบําบัดรักษาฟื นQ ฟูร่วมกันได้ (interdisciplinary approach)

๒) ความรู้ ความเชี,ยวชาญ และความสามารถในการนําไปใช้ แก้ ปัญหาของผู้ป่วยผู้
พิการและสังคมรอบด้ าน (Medical Knowledge and Skills)
ก. มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ และเชีBยวชาญในสาขาเวชศาสตร์ ฟืนQ ฟู
ข. ประยุกต์ใช้ วิทยาศาสตร์ การแพทย์ สังคมวิทยา และจิตวิทยา เพืBอการฟื นQ ฟู
สมรรถภาพผู้ป่วยผู้พิการได้ อย่างเหมาะสม
ค. มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ และเชีBยวชาญในสาขาเวชศาสตร์ ฟืนQ ฟู

๓) การเรี ยนรู้ จากการปฏิบตั ิ และการพัฒนาตนเองอย่ างต่ อเนื,อง (Practice-based
Learning and Self-improvement)
ก. สามารถเรี ยนรู้และเพิBมประสบการณ์ได้ ด้วยตนเองจากการปฏิบตั ิ
ข. สามารถพิจารณาวิธีการรักษาฟื นQ ฟูโดยอิงหลักฐานทางวิชาการ หรื องานวิจยั ทาง
การแพทย์และสาธารณสุขได้ อย่างเหมาะสม
ค. สามารถดําเนินการวิจยั ทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมทังสามารถวิ
Q
พากษ์
บทความและงานวิจยั ทางการแพทย์ได้

๔) ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื,อสาร (Interpersonal & Communication Skills)

ก. บันทึกเวชระเบียนได้ ตามมาตรฐาน
ข. นําเสนอข้ อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปั ญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
ค. ถ่ายทอดความรู้และทักษะ ให้ แพทย์ นักศึกษา และบุคลากรทางการแพทย์ในสาขาทีB
เกีBยวข้ อง ได้ ทงภาษาไทยและภาษาอั
ัQ
งกฤษ
ง. สือB สารให้ ข้อมูลแก่ผ้ ปู ่ วยและครอบครัวได้ อย่างถูกต้ องและมีประสิทธิภาพ โดยมี
เมตตา เคารพการตัดสินใจและศักดิศ• รี ของความเป็ นมนุษย์
จ. มีมนุษยสัมพันธ์ทีBดี มีภาวะผู้นํา ทํางานกับผู้ร่วมงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ
ฉ. เป็ นทีBปรึกษาและให้ คําแนะนําแก่แพทย์และบุคลากรอืBนทีBเกีBยวข้ อง โดยเฉพาะ
ทางด้ านเวชศาสตร์ ฟืนQ ฟู

๕) ความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism)
หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ าน สาขาเวชศาสตร์ ฟืนB ฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า
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ก. สามารถกระตุ้นให้ ผ้ ปู ่ วยตระหนักในสมรรถนะของตนเอง เพืBอนําไปสูก่ ารพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยผู้พิการ
ข. มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม และเจตคติอนั ดีตอ่ ผู้ป่วยผู้พิการ ครอบครัว ผู้ร่วมงาน เพืBอน
ร่วมวิชาชีพและชุมชน
ค. มีความสนใจใฝ่ ร้ ูและสามารถพัฒนาไปสูค่ วามเป็ นผู้เรี ยนรู้ตอ่ เนืBองตลอดชีวิต
(continuous professional development) เพืBอคงไว้ ซงึB มาตรฐานวิชาชีพ
ง. มีความรับผิดชอบต่องานทีBได้ รับมอบหมาย
จ. คํานึงถึงผลประโยชน์สว่ นรวม เพืBอตอบสนองความต้ องการของประเทศชาติ

๖) การปฏิบตั งิ านให้ เข้ ากับระบบ (System-based Practice)

ก. สามารถปฏิบตั งิ านให้ สอดคล้ องกับระบบสาธารณสุขของประเทศ และระบบบริ การ
ทางการแพทย์ของกองทัพในส่วนทีBเกีBยวข้ องกับงานเวชกรรมฟื นQ ฟู และประยุกต์ใช้ ให้
เหมาะสมตามสถานการณ์
ข. สามารถร่วมพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาฟื นQ ฟูสมรรถภาพผู้ป่วยและคนพิการ
ค. สามารถปฏิบตั งิ านโดยคํานึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วย และใช้ ทรัพยากรได้ อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

๖. แผนการฝึ กอบรม/หลักสูตร
๖.๑ วิธีการให้ การฝึ กอบรม

กวฟ.รพ.รร.๖ กําหนดกรอบของการฝึ กอบรมบนพื Qนฐานของผลลัพธ์ทีBพงึ ประสงค์ ๖ ประการของ
หลักสูตร และวางแผนการจัดประสบการณ์เรี ยนรู้ ประเมินผลและให้ ข้อมูลสะท้ อนกลับเพืBอให้ บรรลุผล
ลัพธ์ดงั กล่าว กวฟ.รพ.รร.๖ จัดการฝึ กอบรมด้ านวิชาการต่างๆ เช่น การเรี ยนรู้ในห้ องเรี ยน การตรวจ
รักษาฟื นQ ฟูผ้ ปู ่ วยนอกและผู้ป่วยใน การฝึ กปฏิบตั ติ า่ ง ๆ เพืBอให้ ได้ ความรู้ สมรรถนะและทักษะ ด้ าน
ต่างๆ อนึงB กวฟ.รพ.รร.๖ ให้ ความสําคัญต่อบทบาทหน้ าทีBทีBแตกต่างๆกันของผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมหลัง
จบการศึกษา จึงให้ นํ Qาหนักความสําคัญของผลลัพธ์ทีBพงึ ประสงค์แตกต่างกันไปในแต่ละคน อย่างไรก็ดี
กวฟ.รพ.รร.๖ ออกแบบวิธีการฝึ กอบรมโดยมีเป้าหมายให้ ทกุ คนถูกพัฒนาตามสมรรถนะหลักทังQ ๖
ประการ ด้ วยวิธีการดังต่อไปนี Q

๑)

สมรรถนะการดูแลรั กษาผู้ป่วย (Patient Care)

แพทย์ ประจําบ้ านปี ทีB ๑ เรี ยนรู้ เกีBยวกับการดูแลรักษาฟื Qนฟูผ้ ูป่วยระดับไม่ซบั ซ้ อน แพทย์
ประจําบ้ านปี ทีB ๒, ๓ เรี ยนรู้เกีBยวกับการดูแลรักษาฟื นQ ฟูผ้ ปู ่ วยระดับซับซ้ อน โดยให้ ฝึกอบรม
ปฏิบตั ิการดูแลผู้ป่วยทังแบบผู
Q
้ ป่วยนอกและผู้ป่วยในรวมทังผู
Q ้ ป่วยในรับปรึ กษาและบันทึก
ข้ อมูลในเวชระเบียนผู้ป่วยได้ อย่างถูกต้ องสมบูรณ์ และ ฝึ กอบรมภายใต้ สภาวะการทํางานทีB
เหมาะสม ไม่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพของผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม

หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ าน สาขาเวชศาสตร์ ฟืนB ฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า
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๒)

ความรู้ ความเชี,ยวชาญ และความสามารถในการนําไปใช้ แก้ ปัญหาของผู้ป่วย
และสังคมรอบด้ าน (Medical Knowledge and Skills)

- แพทย์ประจําบ้ านปี ทีB ๑ เรี ยนวิทยาศาสตร์ การแพทย์พื Qนฐานประยุกต์ (correlated basic
medical science) และฝึ กปฏิบตั งิ านเวชศาสตร์ ฟืนQ ฟูทวัB ไป
- แพทย์ประจําบ้ านปี ทีB ๒, ๓ เรี ยนและฝึ กปฏิบตั งิ านในสาขาวิชาเฉพาะทางต่างๆ ด้ านเวช
ศาสตร์ ฟืนQ ฟู
- แพทย์ประจําบ้ านทุกชันปี
Q เข้ าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ กิจกรรมให้ ความรู้ทางด้ านเวช
ศาสตร์ ฟืนQ ฟู เช่น morning conference, inter-department conference, journal club,
EMG conference เป็ นต้ น
- แพทย์ประจําบ้ านทุกชันปี
Q ได้ รับการฝึ กอบรมเกีBยวกับการทําหัตถการ และการใช้ ครืB องมือ
ทางการแพทย์ใหม่ๆทีBใช้ ในงานเวชกรรมฟื นQ ฟู

๓)

การพัฒนาตนเองและการเรี ยนรู้ จากการปฏิบตั ิ (Practice-based Learning
and Improvement)

- แพทย์ประจําบ้ านทุกชันปี
Q มีประสบการณ์การเรี ยนรู้ในการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม
ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ
- แพทย์ประจําบ้ านทุกชันปี
Q ปฏิบตั ิงานสอนและสอบนักเรี ยนแพทย์ทหาร สอนแพทย์
ประจําบ้ านรุ่นน้ อง และหรื อ บรรยายแก่บคุ ลากรทางการแพทย์ทีBมาศึกษาดูงานในกอง
เวชศาสตร์ ฟืนQ ฟู
- แพทย์ประจําบ้ านทุกชันปี
Q บันทึกข้ อมูลในเวชระเบียนผู้ป่วยได้ อย่างถูกต้ องสมบูรณ์
- แพทย์ประจําบ้ าน ต้ องทํางานวิจยั ด้ วยตนเองอย่างน้ อย ๑ ชิ Qน โดยเป็ นผู้วิจยั หลัก/ร่วม

๔).

๕).

ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื,อสาร (Interpersonal & Communication Skills)

- แพทย์ประจําบ้ านทุกชันปี
Q เรี ยนรู้เกีBยวกับการบันทึกเวชระเบียน ทักษะปฏิสมั พันธ์ และ
การสือB สารกับผู้ป่วย ครอบครัว และจากการปฏิบตั งิ านกับผู้ร่วมงาน
- แพทย์ประจําบ้ านทุกชันปี
Q ปฏิบตั ิงานสอนและสอบนักเรี ยนแพทย์ทหาร สอนแพทย์
ประจําบ้ านรุ่นน้ อง และหรื อ บรรยายแก่บคุ ลากรทางการแพทย์ทีBมาศึกษาดูงานในกอง
เวชศาสตร์ ฟืนQ ฟู
- แพทย์ประจําบ้ านทุกชันปี
Q นําเสนอข้ อมูลผู้ป่วย นําเสนอและอภิปรายในกิจกรรมวิชาการ
และแสดงบทบาทเป็ นผู้นําสหสาขาในกิจกรรม team meeting

ความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism)

- แพทย์ ป ระจํ า บ้ านทุ ก ชั นQ ปี แสดงความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ งานทีB ไ ด้ รั บ มอบหมาย และ
ปฏิบตั งิ านอย่างเต็มความสามารถตามวิชาชีพ
- แพทย์ประจําบ้ านทุกชันปี
Q เข้ าร่วมกิจกรรมการให้ ความรู้ทางด้ านบูรณาการทางการแพทย์

หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ าน สาขาเวชศาสตร์ ฟืนB ฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า
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- แพทย์ประจําบ้ านทุกชันปี
Q พัฒนาให้ มีเจตคติทีBดีระหว่างการปฏิบตั ิงานดูแลผู้ป่วย โดย
เข้ าอบรมการให้ คําปรึ กษา (counseling), จริ ยธรรมทางการแพทย์ เป็ นต้ น และปฏิบตั ิ
ตามหลักจริ ยธรรมทางการแพทย์ อย่างเคร่ งครั ด ให้ ความสําคัญ กับผู้ป่วยและสังคม
มากกว่าส่วนตน ซืBอสัตย์ต่อผู้ป่วย รักษาความลับของผู้ป่วย รักษาสัมพันธภาพทีBดีกับ
ผู้ป่วย พัฒนาคุณภาพงานและการเข้ าถึงบริ การทีBให้ แก่ผ้ ปู ่ วย จัดสรรทรัพยากรอย่างเป็ น
ธรรม และยอมรับความหลากหลายด้ านวัฒนธรรม อายุ เพศ และความพิการของผู้ป่วย
- แพทย์ประจําบ้ านทุกชันปี
Q ได้ รับการฝึ กฝนเรืB องบุคลิกความเป็ นผู้นํา รวมถึงการแต่งกาย
ทีBเหมาะสม แพทย์ประจําบ้ านทุนกองทัพ ฝึ กฝนเรืB องระเบียบวินยั การแต่งกาย และทรง
ผมทีBถกู ต้ องตามระเบียบของกองทัพ

๖)

การปฏิบตั งิ านให้ เข้ ากับระบบ (System-based Practice)

- แพทย์ประจําบ้ านทุกชันปี
Q มีประสบการณ์การเรี ยนรู้เกีBยวกับระบบสาธารณสุขไทย ระบบ
บริ การทางการแพทย์ ในกองทัพ บก และระบบรั บรองคุณ ภาพโรงพยาบาล (hospital
accreditation), กระบวนการประกันคุณภาพ (quality assurance) และความปลอดภัย
ของผู้ป่วย (patient safety), การบริ หารทรัพยากร รวมถึง การบริ หารความเสีBยง (risk
management)

การจัดการฝึ กอบรมตลอด ๓ ปี การศึกษานันP ให้ จดั การฝึ กอบรมดังนี P
๑. จัดการฝึ กอบรมปฏิบตั งิ านในการดูแลผู้ป่วยภายในกองเวชศาสตร์ ฟืนQ ฟูเป็ นเวลา ๓๐ เดือน
๒. จัดการฝึ กอบรมบังคับเลือกในหน่วยอืBนๆ ระยะเวลารวม ๓ เดือน ในชันปี
Q ทีB ๒ ดังนี Q
ตารางทีB ๑ สถานทีBฝึกอบรมบังคับเลือกในชันปี
Q ทีB ๒
สถานที#ฝึกอบรม
หน่วยโรครูมาติก และหน่วยอายุรศาสตร์ ผ้ สู งู อายุ
กองอายุรกรรม รพ.พระมงกุฎเกล้ า
กองออร์ โธปิ ดกิ ส์ รพ. พระมงกุฎเกล้ า
หน่วยประสาทวิทยา รพ. รามาธิบดี
ออกชุมชน รพ. นครปฐม สุรินทร์ หรื อ ตรัง

ระยะเวลา (สัปดาห์ )
๔
๒
๔
๒

๓.

การจัดการฝึ กอบรมแบบเลือกอิสระ กวฟ.รพ.รร.๖ มีนโยบาย ดังนี Q
๓.๑) ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมเลือก elective ในสถานศึกษาทีBตนสนใจได้ ระหว่างการศึกษาในชันปี
Q ทีB ๓
โดยหัวหน้ าแพทย์ประจําบ้ าน มีหน้ าทีBบริ หารจัดการห้ วงเวลาของการฝึ กอบรมมิให้ กระทบต่อ
งานบริ การภายใน กวฟ.รพ.รร.๖
๓.๒) กวฟ.รพ.รร.๖ สนับสนุนให้ แพทย์ประจําบ้ าน เลือกสถานศึกษา elective โดยพิจารณาจาก
ความสนใจของตนเอง และบทบาทหน้ าทีBของตนเองหลังสําเร็จการศึกษา
๓.๓) สถานศึกษาทีBเลือกจะต้ องได้ รับการพิจารณา และผ่านการอนุมตั จิ ากกรรมการบริ หารหลักสูตร

๔.

จัดให้ มีประสบการณ์การเรี ยนรู้ entrustable professional activities (EPA) ตามหัวข้ อทีBราชวิทยาลัย
กําหนด

หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ าน สาขาเวชศาสตร์ ฟืนB ฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า
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๕.

จัดให้ มีระบบอาจารย์ ทีBปรึ กษา ดังนี Q อาจารย์ ทีBปรึ กษาชันQ ปี ละ ๑ ท่าน (อัตราส่วน ๑:๖) อาจารย์ ทีB
ปรึกษา ประจําสายการปฏิบตั ิงาน (อัตราส่วน ๑:๑) และอาจารย์ทีBปรึกษากิจกรรมวิชาการรายเดือน
๑ ท่าน
๖. กิจกรรมการฝึ กอบรมเพืBอตอบสนองต่อผลลัพธ์อนั พึงประสงค์ทงั Q ๖ ด้ านของหลักสูตรเวชศาสตร์ ฟืนQ ฟู
(ตารางทีB ๓)
๗. การจัดกิจกรรมการฝึ กอบรมตามหลักสูตรของ กวฟ.รพ.รร.๖ คํานึงถึงบทบาทหน้ าทีBตา่ งๆ ของผู้เข้ า
รับการฝึ กอบรมหลังจบการศึกษา ซึงB อาจเป็ นทังแพทย์
Q
ครู/วิทยากร นักวิจยั ผู้บริ หาร และผู้นําทีม
สุขภาพ โดยจัดกิจกรรมการฝึ กอบรมเพืBอเสริ มสร้ างสมรรถนะในด้ านต่างๆ ดังตารางทีB ๔
ตารางทีB ๒ สถาบันและระยะเวลาทีBผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรมชันปี
Q ทีB ๓ สามารถเลือกฝึ กอบรมได้ ตามความสนใจของ
ตนเอง โดยมีระยะเวลารวมกันไม่เกิน ๑๒ สัปดาห์
สถาบันฝึ กอบรม
มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรี นคริ นทราบรมราชนนี
ภาควิชาเวชศาสตร์ ฟืนQ ฟู รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ภาควิชาเวชศาสตร์ ฟืนQ ฟู รพ. ศิริราช
ภาควิชาเวชศาสตร์ ฟืนQ ฟู มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาควิชาเวชศาสตร์ ฟืนQ ฟู มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาควิชาเวชศาสตร์ ฟืนQ ฟู รพ.รามาธิบดี
ศูนย์สริ ิ นธรเพืBอการฟื นQ ฟูสมรรถภาพทางการแพทย์
ศูนย์เวชศาสตร์ กีฬา รพ. กรุงเทพ (BASEM)
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชินี

ระยะเวลา (สัปดาห์ )
๑
๒-๔
๒-๔
๒-๔
๒-๔
๒-๔
๒
๒
๒

ตารางทีB ๓ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมการฝึ กอบรมกับผลลัพธ์ทีBพงึ ประสงค์ทงั Q ๖ ประการ
กิจกรรมการฝึ กอบรมตลอด ๓ ปี

เพืBอผลลัพธ์อนั พึงประสงค์ทีB
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖

ทฤษฎี
บรรยาย ป บัณฑิตชันสู
Q ง
อาจารย์บรรยาย
morning topic
journal club
PMK-RAMA conference
กิจกรรมการฝึ กอบรมตลอด ๓ ปี
ปฏิบตั ิ
morning round
consultation round
OPD undersupervision

●
●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

เพืBอผลลัพธ์อนั พึงประสงค์ทีB

๑

๒

๓

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ าน สาขาเวชศาสตร์ ฟืนB ฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า

๔

๕

๖

หน้ า ๘

OPD perform alone
electrodiagnosis
urodynamics
foot clinic
BPI clinic
neurolysis
dyspahgia round
cardio pumonary rehabiliation
MSK ultrasouns workshop
สอนนักเรี ยนแพทย์ทหาร
บูรณาการทฤษฎีกับคลีนิค
EMG conference
prosthetics & orthotics conference
inter hospital grandround
Interdepartment conference (PMR-ortho-neuro-med)
คลีนิคฟื นQ ฟูเด็กพิการศรี สงั วาลย์ (PMR- pediatric ortho)
บทเรี ยนด้ านจริยธรรมและความเป็ นมืออาชีพ
Team meeting
Medical ethics, management & professionalism
ปฐมนิเทศแพทย์ประจําบ้ าน (รพ พระมงกุฎเกล้ า)
กิจกรรมสร้ างเสริ มทักษะผู้นํา (รพ พระมงกฎเกล้ า)
ปฐม-ปั จฉิมนิเทศ (ราชวิทยาลัยฯ)
เป็ นหัวหน้ าแพทย์ประจําบ้ าน
ศึกษาระบบบริการสุขภาพ และปั ญหาชุมชน
ร่วมเป็ นกรรมการ PCT ของกองเวชศาสตร์ ฟืนQ ฟู
community based rehab/เยีBยมบ้ านทหารพิการ
กิจกรรมการฝึ กอบรมตลอด ๓ ปี
ดูแลผู้ป่วยราชการสนาม
ร่วมประชุม HA forum
Elective program
elective ปี ๒ และ ๓
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●
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●
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●
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●
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●

●

●
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●

●

เพืBอผลลัพธ์อนั พึงประสงค์ทีB
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖
●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

ตารางทีB ๔ แสดงกิจกรรมการฝึ กอบรมทีBเสริ มสร้ างสมรรถนะการทํางานในบทบาทต่างๆ
บทบาทหลังจบการศึกษา
ดูแลรักษาผู้ป่วย

กิจกรรมการฝึ กอบรม
กิจกรรมวิชาการ topic, conference,

พัฒนาด้ าน
ความรู้ ทักษะ เจตคติ
●
●
●

หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ าน สาขาเวชศาสตร์ ฟืนB ฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า

หน้ า ๙

การดูแลผู้ป่วยทีJ OPD และหอผู้ป่วย
Team meeting

ผู้นําทีมสุขภาพ
ครู/วิทยากร

●

การนําเสนอทางวิชาการ, การสอนและ
เป็ นพีJเลี Bยงให้ นกั เรี ยนแพทย์ทหาร
ทํางานวิจยั , journal club
evidence based medicine
Community based rehabilitation
เป็ นกรรมการ PCT, เป็ นหัวหน้ าแพทย์
ประจําบ้ าน, กิจกรรม professionalism,
กิจกรรมสัมมนาของ รพ.รร.๖ และราช
วิทยาลัยฯ
การดูแลผู้ป่วยราชการสนาม
การเยีJยมบ้ านทหารพิการ
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทหารกล้ า

นักวิจยั
ทํางานชุมชน
ผู้บริ หารองค์กร

แพทย์ทหาร

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

ตารางทีB ๕ วิธีการจัดกิจกรรมการฝึ กอบรม การวัดและประเมินผล เพืBอให้ บรรลุผลลัพธ์ทีBพงึ ประสงค์
ผลลัพธ์ ทF พ
ี งึ ประสงค์
ของหลักสูตร

กิจกรรมการฝึ กอบรม

การดูแลรักษาฟื น, ฟูผ้ ปู ่ วย

-

เป็ นแบบอย่าง
การบรรยาย
การประชุม/อภิปราย/สัมมนา
ฝึ กปฏิบตั งิ านทีIแผนกผู้ป่วยนอก และหอผู้ป่วย

ความรู้ความเชีIยวชาญและ
ความสามารถในการนําไปใช้
แก้ ปัญหาของผู้ป่วยและสังคม
รอบด้ าน

-

เป็ นแบบอย่าง
ฝึ กปฏิบตั งิ านทีIแผนกผู้ป่วยนอก และหอผู้ป่วย
การสอนข้ างเตียง
การบูรณาการทฤษฎีกบั คลีนิก

การพัฒนาตนเองและการเรี ยนรู้ จากการปฏิบตั ิ
ทักษะปฏิสมั พันธ์และการ
สือI สาร
-

กิจกรรมทีมสหสาขา
กิจกรรม reflection
การทํางานวิจยั ส่วนบุคคล
Journal club
การประชุม/อภิปราย/สัมมนา
การบันทึกเวชระเบียน
กิจกรรมทีมสหสาขา
ฝึ กปฏิบตั งิ านทีIแผนกผู้ป่วยนอก และหอผู้ป่วย
สอนนักเรี ยนแพทย์ทหาร แพทย์ประจําบ้ านรุ่นน้ อง

การวัดและประเมินผล
-

Direct observation
MCQ
Long case
EPA/DOPS
E-logbook
Direct observation
MCQ
Long case
EPA
E-logbook
แบบประเมิน team meeting
แบบประเมิน journal club
บันทึก reflection
นิพนธ์ต้นฉบับ
แบบประเมิน communication skills
การประเมินเวชระเบียน
แบบประเมินโดยสหสาขา
Incident report

หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ าน สาขาเวชศาสตร์ ฟืนB ฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า

หน้ า ๑๐

ความเป็ นมืออาชีพ

การปฏิบตั งิ านให้ เข้ ากับระบบ

- เป็ นแบบอย่าง
- กิจกรรม medical ethics management and
professionalism
- ประสบการณ์การเป็ นหัวหน้ าแพทย์ประจําบ้ าน
- การสัมมนาเพืIอพัฒนาเจตคติในการทํางาน
- กิจกรรมสัมมนาแพทย์ประจําบ้ าน
- เป็ นกรรมการ patient care team
- ประสบการณ์ในงานเวชศาสตร์ ฟืน, ฟูชมุ ชน
- กิจกรรมเยีIยมบ้ านทหารพิการ
- กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทหารกล้ า (บางปู)

-

แบบประเมิน team meeting
แบบประเมินโดยสหสาขา
Incident report
Direct observation

-

Direct observation
Incident report
แบบประเมิน CBR
แบบประเมินลักษณะทหาร

๖.๒ เนือP หาการฝึ กอบรม/หลักสูตร

๑) ความรู้พื Qนฐานและโรคทางด้ านเวชศาสตร์ ฟืนQ ฟู (ภาคผนวก ๑)
๒) โรคหรื อภาวะของผู้ป่วย แบ่งเป็ น ระดับ ไม่ซบั ซ้ อน และระดับซับซ้ อน โดย แพทย์ประจําบ้ าน
จะเรี ยนรู้และพัฒนาเพิBมระดับความสามารถตามลําดับการเรี ยนรู้ ตามทีBกําหนดใน ทักษะ
ทางคลินิก ( clinical skills) (ภาคผนวก ๑)
๓) หัตถการทางเวชศาสตร์ ฟืนQ ฟู (ภาคผนวก ๑)
๔) การทําวิจยั (ภาคผนวก ๒)
๔.๑ หลักสูตรวุฒิบตั รผู้เชีBยวชาญเวชศาสตร์ ฟืนQ ฟู (ภาคผนวก ๒)
ระหว่างการฝึ กอบรม แพทย์ประจําบ้ านต้ องนําเสนองานวิจยั ของตนแบบปากเปล่าต่อ
คณะอนุกรรมการพิจารณาผลงานวิจยั และส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ตอ่ ราชวิทยาลัยฯ
ในเวลาทีBกําหนด
๔.๒ หลักสูตรหนังสืออนุมตั ฯิ แพทย์ผ้ เู ชีBยวชาญสาขาเวชศาสตร์ ฟืนQ ฟู สําหรับแพทย์ทีB
ปฏิบตั งิ านเวชกรรมฟื นQ ฟู ในประเทศหรื อแพทย์ทีBได้ รับวุฒิบตั รผู้เชีBยวชาญสาขาเวช
ศาสตร์ ฟืนQ ฟูจากต่างประเทศต่างประเทศ ทีBแพทยสภาให้ การรับรอง
มีผลงานวิจยั ของตนทีBเป็ นชืBอแรก และได้ ตีพิมพ์แล้ วภายใน ๕ ปี ย้อนหลังนับแต่วนั ทีB
ยืBนสมัครสอบ หรื อได้ รับการยืนยันการตีพิมพ์จากวารสาร อย่างน้ อย ๑ เรืB องใน
วารสารทีBอยูใ่ นฐานข้ อมูลทีB สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ) รับรอง
ทังนี
Q Qผลงานวิจยั ดังกล่าวต้ องเป็ นผลงานวิจยั ด้ านเวชศาสตร์ ฟืนQ ฟูทีBผา่ นการรับรอง
คุณภาพจากคณะอนุกรรมการพิจารณาผลงานวิจยั ของราชวิทยาลัยฯ
๔.๓ การรับรองวุฒิบตั ร หรื อหนังสืออนุมตั ฯิ สาขาเวชศาสตร์ ฟืนQ ฟู ให้ มีคณ
ุ วุฒิ
“เทียบเท่า ปริ ญญาเอก” (ภาคผนวก ๒)
๕) การเรี ยนรู้ทางด้ านบูรณาการ
ก. ทักษะปฏิ สมั พันธ์ และการสือ6 สาร (Interpersonal and Communication Skills)
- การสือB สารและการสร้ างความสัมพันธ์ทีBดีระหว่างแพทย์ ผู้ป่วยและญาติ
- การดูแลผู้ป่วยและญาติในช่วงการปรับตัวเข้ ากับสภาพความพิการ
- การบอกข่าวร้ าย

หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ าน สาขาเวชศาสตร์ ฟืนB ฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า

หน้ า ๑๑

-

ปั จจัยทีBสง่ เสริ มความสัมพันธ์ทีBดีระหว่างแพทย์และผู้ป่วย ผู้พิการ
สามารถบริ หารจัดการ difficult patient ได้
เข้ าใจพื QนฐานความเชืBอทางสุขภาพทีBตา่ งกัน
การสือB สารและการสร้ างความสัมพันธ์ทีBดีระหว่างแพทย์และผู้ร่วมงานสหสาขา
วิชาชีพ
ข. ความเป็ นมื ออาชี พ (Professionalism)
๑. การบริ บาลโดยมีผ้ ปู ่ วยเป็ นศูนย์กลาง (patient-centered care)
- การยึดถือประโยชน์ของผู้ป่วยเป็ นหลัก
- การรักษาความน่าเชืBอถือแก่ผ้ ปู ่ วย สังคม โดยการรักษามาตรฐานการดูแลรักษา
ผู้ป่วยให้ ดีทีBสดุ
- การให้ เกียรติแก่ผ้ ปู ่ วยและครอบครัว พร้ อมรับฟั งความต้ องการ ความคาดหวัง
และความเห็นของผู้ป่วยและครอบครัวทีBอาจแตกต่างจากความเห็นของตน
- การให้ เกียรติและยอมรับเพืBอนแพทย์ ผู้ร่วมงานและทีมสหสาขาวิชาชีพ ผู้ป่วย
และญาติ รวมถึง สหอาชีพทีBนอกเหนือจากบุคลากรทางการแพทย์ ทีBได้ ทํางาน
ร่วมกัน
- ความสามารถปรับตนเองให้ เข้ ากับสภาวะหรื อเหตุการณ์ทีBไม่คาดคิดไว้ ก่อน
๒. พฤตินิสยั
- รับผิดชอบ และตรงต่อเวลา
- แต่งกายให้ เหมาะสมกับกาลเทศะ
- รับฟั งความเห็นของผู้อืBน สือB สารด้ วยความสุภาพ ไม่ก้าวร้ าว
- ให้ เกียรติและยอมรับเพืBอนแพทย์ ผู้ร่วมงานและทีมสหสาขาวิชาชีพ ผู้ป่วยและ
ญาติรวมถึง สหอาชีพทีBนอกเหนือจากบุคลากรทางการแพทย์ ทีBได้ ทํางานร่วมกัน
๓. จริ ยธรรมการแพทย์
- ไม่เลือกปฏิบตั ิ
- หลีกเลียB งการรับผลประโยชน์สว่ นตัว รวมถึงการรับของจากบริ ษัทผลิตภัณฑ์ทาง
การแพทย์
- นับถือให้ เกียรติ สิทธิ รวมทังรัQ บฟั งความเห็นความต้ องการของผู้ป่วย ในกรณี
ผู้ป่วยไม่เห็นด้ วยกับการรักษาหรื อปฏิเสธการรักษา กรณีญาติและผู้ป่วยร้ องขอ
ตามสิทธิผ้ ปู ่ วย
- ขอความยินยอมจากผู้ป่วยในการดูแลรักษาฟื นQ ฟูและการทําหัตถการ อนึงB ใน
กรณีทีBผ้ ปู ่ วยตัดสินใจไม่ได้ ต้องสามารถเลือกผู้ตดั สินใจแทนผู้ป่วยได้ ถกู ต้ อง
- การปฏิบตั ติ นได้ อย่างเหมาะสมในกรณีทีBผ้ ปู ่ วยร้ องขอการรักษาทีBไม่มีประโยชน์
หรื อมีอนั ตราย
- การรักษาความลับและการเปิ ดเผยข้ อมูลผู้ป่วยได้ อย่างเหมาะสม
- การประเมินขีดความสามารถ และยอมรับข้ อผิดพลาดของตนเอง
๔. การเรี ยนรู้อย่างต่อเนืBองตลอดชีวิต
- กําหนดความต้ องการในการเรี ยนรู้ของตนเองได้
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-

ค้ นคว้ าความรู้ และประเมินความน่าเชืBอถือได้ ด้วยตนเอง
ประยุกต์ความรู้ทีBค้นคว้ ากับปั ญหาของผู้ป่วยได้ อย่างเหมาะสม
วิเคราะห์และวิจารณ์บทความทางวิชาการได้
เข้ าร่วมกิจกรรมวิชาการอย่างสมํBาเสมอ
ใช้ electronic databases และการใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการเรี ยนรู้ได้
อย่างเหมาะสม
- ถ่ายทอดความรู้แก่แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ นิสติ นักศึกษา ผู้ป่วยและญาติ
ค. การปฏิ บตั ิ งานให้เข้ากับระบบ (System-based Practice)
- ความรู้เกีBยวกับระบบสุขภาพและการพัฒนาสาธารณสุขของชาติ
- ความรู้เกีBยวกับระบบประกันสุขภาพ เช่น ระบบหลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้ า
ระบบประกันสังคม ระบบสวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้ าราชการ ระบบ
ประกันชีวิต เป็ นต้ น
- ความรู้เกีBยวกับการประกันคุณภาพ และกระบวนการ hospital accreditation
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดูแลรักษา
- ความรู้เกีBยวกับ cost consciousness medicine นโยบายการใช้ ยาระดับชาติ
เช่น องค์การอาหารและยา บัญชียาหลักแห่งชาติ เป็ นต้ น การใช้ ยาอย่างสม
เหตุผล
- ความรู้เกีBยวกับกฎหมายทางการแพทย์
ง. การพัฒนาตนเองและการเรี ยนรู้จากการปฏิ บตั ิ (Practice-based Learning and
Improvement)
- ทักษะและจริ ยธรรมในการวิจยั
- การดูแลรักษาผู้ป่วยแบบทีมสหวิชาชีพ
- การใช้ ยาและทรัพยากรอย่างสมเหตุผล
- การบันทึกเวชระเบียนครบถ้ วนถูกต้ อง
- การเขียนแนวทางปฏิบตั ทิ างคลินิก (Clinical Practice Guideline, CPG)
- การป้องกันและควบคุมการติดเชื Qอในโรงพยาบาล
- การเสริ มสร้ างสุขภาพและการป้องกันโรค
- การประเมินความพอใจของผู้ป่วย
- การมีสว่ นร่วมในองค์กร เช่น ภาควิชา/แผนก/กลุม่ งาน โรงพยาบาล/สถาบัน ราช
วิทยาลัย เป็ นต้ น

๖.๓ การทําวิจยั
คุณลักษณะของงานวิจยั
งานวิจยั ของผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมต้ องมีลกั ษณะ ดังต่อไปนี Q
๑. เป็ นงานวิจยั ที.ริเริ. มใหม่ หรื อเป็ นงานวิจยั ที.ใช้ แนวคิดที.เคยมีการศึกษามาก่อนทังในและต่
@
างประเทศ
แต่นํามาดัดแปลงหรื อปรับปรุงโดยมีเหตุผลที.เห็นสมควรชัดเจน โดยผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมสามารถ
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เลือกหัวข้ อวิจยั ที.ตนสนใจได้ แต่ต้องเป็ นงานวิจยั ที.ริเริ. มใหม่และมีความเป็ นไปได้ ที.จะทําสําเร็จใน
เวลาที.กําหนด
๒. รูปแบบงานวิจยั ได้ แก่
• การศึกษาวิจยั ชนิดทดลอง (experimental study)
• การศึกษาเชิงพรรณนา (descriptive study) ได้ แก่
o การศึกษาเชิงวิเคราะห์ (analytical study)
o การศึกษาย้ อนหลัง (retrospective study)
o การศึกษาไปข้ างหน้ า (prospective study)
o การศึกษาภาคตัดขวาง (cross sectional study)
๓. ขอบเขตเนื @อหางานวิจยั เช่น
• กระบวนการวินิจฉัย บําบัดรักษาและฟื น@ ฟูสมรรถภาพ
• ระบบการบริ การฟื น@ ฟูสมรรถภาพด้ วยวิธีทางการแพทย์และสาธารณสุข
• แพทยศาสตร์ ศกึ ษาที.เกี.ยวข้ องกับเวชศาสตร์ ฟืน@ ฟู
• งานสาธารณสุขที.เกี.ยวข้ องกับเวชศาสตร์ ฟืน@ ฟู
• งานวิจยั สิง. ประดิษฐ์ เกี.ยวกับเวชศาสตร์ ฟืน@ ฟู

ผลงานวิจยั

ผลงานวิจยั ประกอบด้ วย ผลงานวิจยั ที.นําเสนอแบบปากเปล่า และนิพนธ์ต้นฉบับ ต้ องเป็ น
ผลงานที.ไม่เคยเผยแพร่ด้วยวิธีการใด ๆ มาก่อน
๑. ผลงานวิจัยที#นําเสนอแบบปากเปล่ า (oral presentation) เขียนและนําเสนอเป็ นภาษาอังกฤษ
ประกอบด้ วย
• Title, authors and affiliations
• Introduction, review of literature and references
• Subjects and setting
• Materials and methods
• Results and discussion
• Conclusion
๒. นิ พ นธ์ ต้นฉบั บ ที. ส่งเพื. อพิ จารณาสอบเพื. อวุฒิ บัตรหรื อหนังสืออนุมัติฯ อาจเป็ นภาษาไทยหรื อ
ภาษาอังกฤษ โดยหัวข้ อหลักประกอบด้ วย
• บทคัดย่ อ สําหรับภาษาไทยไม่เกิน ๓๕๐ คํา หรื อบทคัดย่อภาษาอังกฤษ (abstract) ไม่เกิน
๓๐๐ คํา ประกอบด้ วย วัตถุประสงค์ (objectives), รู ปแบบการวิจยั (study design), สถานที.
ทํ า การวิ จัย (setting), กลุ่ม ประชากร (subjects), วิ ธี ก ารศึ ก ษา (methods), ผลการศึ ก ษา
(results), สรุป (conclusion) และคําสําคัญ (keywords) ไม่เกิน ๕ คํา
• เนือi หา ประกอบด้ วย
o บทนํา (introduction) รวมวัตถุประสงค์การศึกษาวิจยั ไว้ ยอ่ หน้ าสุดท้ าย
o วิธีการศึกษา (materials and methods) ประกอบด้ วย กลุ่มประชากร, วัสดุอปุ กรณ์
วิธีการวิจยั และ การวิเคราะห์ทางสถิติ กรณีงานวิจยั ที.กระทํากับมนุษย์ ระบุหมายเลข
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โครงการวิ จัย ที. ไ ด้ ผ่ า นการรั บ รองทางจริ ย ธรรมการวิ จัย ในมนุ ษ ย์ แ ล้ ว พร้ อมชื. อ
หน่วยงานที.อนุมตั ิ
o ผลการศึกษา (results) รวมตาราง (table), รู ปหรื อแผนภูมิ (figure) ขาวดํ า อาจมี
ลูกศรชีจ@ ุดสําคัญ พร้ อมหมายเลขกํ ากับ ทัง@ นี @ คําอธิ บายเป็ นภาษาอังกฤษ อยู่เหนื อ
ตาราง หรื ออยู่ใต้ ภ าพ ห้ ามเขี ยนลงบนภาพ ไม่ ควรปรากฏหน้ าผู้ป่ วย ยกเว้ น มี คํา
ยินยอมจากผู้ป่วยประกอบ ส่วนภาพวาดใช้ เส้ นดําหนาพอสมควร เขียนบนกระดาษ
ขาว ทังนี
@ @ ตารางและภาพประกอบ รวมแล้ วไม่เกิน ๖ ชิ @น พิมพ์แยกจากเนื @อหา
o บทวิจารณ์ (discussion) ที.รวมข้ อจํากัด ข้ อเสนอแนะ และสรุปในย่อหน้ าสุดท้ าย
o เอกสารอ้ างอิง (references) ควรระบุเฉพาะเอกสารอ้ างอิงที.สําคัญ ไม่ควรเกิน ๓๐
ฉบับ เขียนแบบแวนคูเวอร์ (Vancouver style) โดยให้ หมายเลขลําดับการอ้ างอิงเรี ยง
ตามเนื @อหาที.ปรากฏ และใช้ เลขอารบิคอยูใ่ นเครื. องหมายวงเล็บ ( ) และเป็ นตัวยก

หมายเหตุ

• ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมต้ องเป็ นชื.อแรกของนิพนธ์ต้นฉบับ
• กรณีอาจารย์ที.ปรึ กษาเป็ นผู้วิจยั หลักของโครงการวิจยั (principal investigator) ที.ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรม
ดําเนินการ ให้ อาจารย์ที.ปรึกษาเป็ นชื.อสุดท้ ายและระบุเป็ นผู้รับผิดชอบนิพนธ์ ต้นฉบับ (corresponding
author)
• การใช้ ภาษาและการพิมพ์ ต้นฉบับ กรณี ที.แสดงความจํานงการตีพิมพ์ ในเวชศาสตร์ ฟื@นฟูสาร ให้ เขียน
นิพนธ์ ต้นฉบับตามคําแนะนําสําหรับการเขียนนิพนธ์ ต้นฉบับที.วารสารกําหนด และส่งเข้ าระบบ online
ของวารสาร

หน้ าที,ของผู้เข้ ารั บการฝึ กอบรม
๑.
๒.
๓.
๔.

ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมต้ องทําวิจยั ตามที.กําหนดในหลักสูตร โดยมีหน้ าที.ดงั ต่อไปนี @
ปรึกษาหารื อกับอาจารย์ที.ปรึกษา กําหนดคําถามวิจยั และจัดทําโครงร่างวิจยั
นํ า เสนอโครงร่ า งวิ จัย ต่ อ คณาจารย์ ที. ราชวิ ท ยาลัย ฯ แต่ งตัง@ โดยมี เกณฑ์ พิ จ ารณาโครงร่ า งวิ จัย ใน
ภาคผนวก ๒.๔ และให้ ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรมปรับปรุงตามข้ อเสนอแนะของคณาจารย์ที.พิจารณา
เมื. อ โครงร่ างวิ จัย ผ่ านการพิ จ ารณาตามข้ อ ๑ และ ๒ ดังกล่าวข้ างต้ น แล้ ว จึงเสนอโครงร่ างวิ จัย ให้
คณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์พิจารณา
เมื. อได้ รับ การอนุมัติจากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจัยในมนุษ ย์ แล้ ว ต้ องดํ าเนิ น การทํ าวิจัยตาม
ข้ อตกลงโดยเคร่งครัด ดังนี @
ก. เมื.อมีการลงนามในเอกสารชี @แจงผู้ป่วยหรื อผู้แทนเพื.อให้ ยินยอมเข้ าร่ วมวิจยั ต้ องให้ สําเนาแก่
ผู้ป่วยหรื อผู้แทนเก็บไว้ ๑ ชุด
ข. ระบุในเวชระเบียนผู้ป่วยนอกหรื อผู้ป่วยในถึงสถานการณ์เข้ าร่วมงานวิจยั ของผู้ป่วย
ค. การตรวจหรื อรักษาเพิ.มเติมจากโครงการวิจยั ที.ผ่านการอนุมตั ิแล้ ว โดยการกระทําดังกล่าวไม่ได้
เป็ นส่วนหนึง. ของการดูแลรักษาผู้ป่วยตามปกติ ไม่สามารถทําได้ ไม่วา่ กรณีใด ๆ ทังสิ
@ @น ยกเว้ นได้
มี ก ารระบุ แ ละอนุมัติ ในโครงการวิ จัย แล้ ว และผู้วิ จัย หรื อ คณะผู้วิ จัย ต้ อ งเป็ น ผู้รับ ผิ ด ชอบ
ค่าใช้ จา่ ยทังทางตรงและทางอ้
@
อมที.เกิดขึ @นกับผู้ป่วยและผู้ดแู ลผู้ป่วย
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ง. กรณี ที. โครงการวิ จัย กํ า หนดให้ ทํ า การตรวจหรื อ รั ก ษาที. เพิ. ม เติ ม จากการดูแ ลรั ก ษาผู้ป่ วย
ตามปกติ หากมีผลลัพธ์ที.อาจส่งผลกระทบต่อการรักษาผู้ป่วย ให้ ดําเนินการแจ้ งคณะกรรมการ
จริ ยธรรมการวิจยั เพื.อวางแผนแจ้ งผู้ที.เกี.ยวข้ องรับทราบต่อไป
จ. หากเกิดกรณีอื.นนอกเหนือการคาดการณ์ ให้ รีบปรึกษาอาจารย์ที.ปรึกษาโครงการวิจยั หรื อ
คณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ กรณีที.ไม่สามารถปรึกษาได้ ให้ ย้อนกลับไปใช้ หลัก
พื @นฐาน ๓ ข้ อของจริ ยธรรมทางการแพทย์ในการตัดสินใจ คือ
• การถือประโยชน์สขุ ของผู้ป่วยเป็ นหลัก และการไม่ก่อให้ เกิดความทุกข์ทรมานกับ
ผู้ป่วย
• การเคารพสิทธิของผู้ป่วย
• การยึดมัน. ในหลักความเสมอภาคของทุกคนในสังคม ที.จะได้ รับบริ การทางการแพทย์
ตามมาตรฐาน

กรอบระยะเวลาการดําเนินงานวิจยั
ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม ต้ องดําเนินงานวิจยั ตามกรอบ ดังต่อไปนี @
๑. ส่งหัวข้ อเรื. องวิจยั ต่อราชวิทยาลัยฯ พร้ อมนําเสนอโครงร่ างวิจยั ต่อคณาจารย์ที.ได้ รับการแต่งตังจาก
@
ราชวิทยาลัยฯ ภายในช่วงการฝึ กอบรมปี ที. ๑
๒. ส่ ง โครงร่ า งงานวิ จัย ให้ ค ณะกรรมการพิ จ ารณาจริ ย ธรรมการทํ า วิ จัย ในมนุ ษ ย์ เพื. อ ขออนุ มัติ
ดําเนิ นการ ภายในช่วงการฝึ กอบรมปี ที. ๑ หากคณะกรรมการพิ จารณาจริ ยธรรมการทํ าวิจัยใน
มนุษย์ มีความเห็นให้ ปรับแก้ ไข (major revision) ให้ ผ้ ูเข้ ารับการฝึ กอบรมส่งโครงร่ างที. ได้ รับการ
แก้ ไข (amendment) แล้ วมายังราชวิทยาลัย ฯ
๓. เก็บข้ อมูลหลังจากโครงร่ างวิจยั ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริ ยธรรมการทําวิจยั ใน
มนุษย์แล้ ว
๔. วิเคราะห์ สรุปผล และส่งร่างนิพนธ์ต้นฉบับให้ อาจารย์ที.ปรึกษาทุกคนพิจารณา
๕. ส่งบทคัดย่อภาษาไทยและอังกฤษ ก่อนสิ @นเดือนกันยายนของชันปี
@ ที. ๓
๖. หลังส่ งบทคัด ย่ อ ๑ เดื อ น ต้ อ งส่ งผลงานวิ จัย ฉบับ สมบู รณ์ ในรู ป แบบนิ พ นธ์ ต้ น ฉบับ (original
article) ตามรู ปแบบที.กําหนดข้ างต้ น พร้ อมเอกสารที.ไม่ตีพิมพ์ให้ รวมอยู่ในภาคผนวก เช่น หนังสือ
รับรองจากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์, แบบบันทึกข้ อมูลผู้ป่วย เป็ นต้ น
๗. นํ าเสนอผลงานวิจัยเป็ นภาษาอังกฤษต่อหน้ าคณาจารย์ ที.ราชวิทยาลัยฯ แต่งตัง@ ก่ อนสิน@ เดื อน
พฤศจิกายนของชันปี
@ ที. 3 ทังนี
@ @ราชวิทยาลัยฯ จะได้ ประกาศให้ ทราบในแต่ละปี
๘. แก้ ไขนิพนธ์ ต้นฉบับและส่งให้ ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาผลงานวิจัยฯ ภายใน ๑ เดือน
หลังจากได้ รับข้ อเสนอแนะจากคณะอนุกรรมการพิจารณาผลงานวิจยั ฯ พร้ อมระบุความจํานงที.จะ
ตีพิมพ์ในเวชศาสตร์ ฟืน@ ฟูสาร
๙. กวฟ.รพ.รร.๖ มีนโยบายเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู ข้ ารับการอบรม สามารถลาเพื.อเก็บข้ อมูลวิจยั ได้ ตาม
เหมาะสม

การประเมินและตัดสินผลงานวิจยั
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การตัดสินผลงานวิจยั ราชวิทยาลัยฯ แต่งตังอาจารย์
@
พิจารณาผลงานวิจยั ฯ เพื.อตรวจสอบความ
ถูกต้ องของงานวิจัย โดยมี เกณฑ์ การประเมิ น แบ่งออกเป็ น ๓ ส่วน คือ ส่วนนิ พนธ์ ต้นฉบับ ส่วนการ
นําเสนอ และส่วนการปรับแก้ ไข (ประเมินโดยอาจารย์ผ้ อู า่ นผลงานเรื. องนัน@ ๆ)
๑. นิพนธ์ ต้นฉบับ ๑ เรื. อง จะมีอาจารย์พิจารณาอ่านและประเมินผลงานอย่างน้ อย ๒ คน ภายหลังการ
พิจารณา ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมต้ องรับผิดชอบแก้ ไขนิพนธ์ ต้นฉบับตามข้ อเสนอแนะของอาจารย์ ที.
ประเมินผลงานวิจยั ฯ ภายในระยะเวลาที.กําหนด หากไม่แก้ ไขตามที.เสนอแนะโดยไม่มีคําชี @แจง อาจ
ส่งผลต่อการผ่านเกณฑ์ การประเมิน ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาผลงานวิจยั ฯ จะยืนยันผล
การการประเมินเบื @องต้ น
๒. ประธานอนุ ก รรมการพิ จ ารณาผลงานวิ จั ย ฯ รวบรวมคะแนนทั ง@ สามส่ ว นและนํ า เสนอต่ อ
คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ เพื.อพิจารณาตามเกณฑ์ผา่ นข้ างต้ น
๓. ประธานคณ ะอนุ ก รรมการพิ จ ารณ าผลงานวิ จั ย ฯ แจ้ งการตั ด สิ น ผลงานวิ จั ย ให้ ที. ป ระชุ ม
คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ ทราบและพิจารณารับรอง
๔. หากไม่ ผ่ า นเกณฑ์ ป ระเมิ น ผู้ เข้ ารั บ การฝึ ก อบรมมี สิ ท ธิâ ยื. น อุ ท ธรณ์ เป็ นลายลั ก ษณ์ อั ก ษรต่ อ
คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ ทังนี
@ @การวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการฝึ กอมรมและสอบฯ ถือ
เป็ นสิ @นสุด

๖.๔ จํานวนปี ของการฝึ กอบรม ๓ ปี

การฝึ กอบรมมีระยะเวลาทังสิ
@ @น ๓ ปี สําหรับการฝึ กอบรมทัง@ ๓ ระดับ
เปิ ดการฝึ กอบรมวันที. ๑ กรกฎาคม ของทุกปี การศึกษา

๖.๕ การบริหารการจัดการฝึ กอบรม

๖.๔.๑ กวฟ.รพ.รร.๖ บริ หารจัดการฝึ กอบรมอย่างเป็ นระบบ โปร่งใส ยึดหลักความเสมอภาค
๖.๔.๒ มี ก ารแต่ งตัง@ คณะกรรมการบริ ห ารหลัก สูต ร ประกอบด้ วย ประธานกรรมการ เลขานุก าร
เหรัญญิก และกรรมการ ซึง. ได้ รับการแต่งตังและมอบหมายอํ
@
านาจหน้ าที.โดยผู้อํานวยการกอง
เวชศาสตร์ ฟืน@ ฟู รพ.พระมงกุฎเกล้ า มีที.ปรึกษาเป็ นผู้เชี.ยวชาญด้ านแพทยศาสตร์ ศกึ ษา
๖.๔.๓ มีการกําหนดหลักสูตร และดําเนินนโยบาย ตามแนวทางที.ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ ฟืน@ ฟู
แห่งประเทศไทย กําหนดในเรื. องการดําเนินการฝึ กอบรม และประเมินการฝึ กอบรม
๖.๔.๔ ดําเนินการโดยให้ อาจารย์ และแพทย์ประจําบ้ านมีสว่ นร่วมในการวางแผนการฝึ กอบรม รวมทัง@
นําข้ อคิดเห็นจากศิษย์เก่า และผู้บงั คับบัญชาของศิษย์ปัจจุบนั มาประกอบในการวางแผนการ
ฝึ กอบรม
๖.๔.๕ มีการดําเนินงานผ่านการประชุมคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรทุกสัปดาห์ มีการทบทวนการ
ดํ าเนิ น งานบนพื น@ ฐานของข้ อมูลจากผู้มี ส่วนได้ ส่วนเสี ย เพื. อพัฒ นาการฝึ กอบรมทุก ๑ ปี
รวมถึงมีการปรับปรุงหลักสูตรทุก ๕ ปี บนพื @นฐานของความเปลี.ยนแปลงตลอดจนทิศทางของ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในระดับชาติ ความต้ องการของระบบสาธารณสุข ของกองทัพ และผู้มี
ส่วนได้ ส่วนเสีย ภายใต้ กรอบกติกาของราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ ฟืน@ ฟู และโรงพยาบาล
พระมงกุฎเกล้ า

สภาวะการปฏิบตั งิ าน

กวฟ.รพ.รร.๖ จัดสภาวะการปฏิบตั งิ านดังต่อไปนี @
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-

ให้ ผ้ ูเข้ ารับการอบรมเข้ าร่ วมกิจกรรมวิชาการ รวมถึงการปฏิบตั ิงานนอกเวลา ที.เกี.ยวข้ องกับการ
ฝึ กอบรม ระเบียบการปฏิบตั งิ าน การลา การศึกษาดูงานต่างประเทศได้ ระบุไว้ ในภาคผนวก ๓
ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมได้ รับเงินเดือนจากสถาบันผู้ให้ ทนุ ฝึ กอบรม และได้ รับค่าเวรจาก รพ.รร.๖ อีก
๑๑,๐๐๐ บาทต่อเดือน
ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมมีชวั. โมงปฏิบตั งิ าน ๕๕-๖๐ ชัว. โมง/สัปดาห์โดยประมาณ
กวฟ.รพ.รร.๖ จัดการสิง. แวดล้ อมในการปฏิบตั งิ านโดยคํานึงถึงอาชีวอนามัยของผู้เข้ ารับการ
ฝึ กอบรม ดังนี @
ความปลอดภัยระหว่างปฏิ บตั ิ งาน และระหว่างพักอาศัยในโรงพยาบาล
การถูกเข็มทิ.มตําและการถูกสารคัดหลัง. เข้ าตา
ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมควรใส่ถงุ มือเพื.อป้องกันเสมอ เมื.อจะต้ องทําหัตการที.ใช้ ของมีคม เช่น
การทํา EMG หรื อ dry needling และควรใส่แว่นตาป้องกันเสมอหากต้ องทํางานที.เสีย. งต่อ
การกระเด็นเข้ าตาของสารคัดหลัง. อย่างไรก็ดี หากมีอบุ ตั เิ หตุเข็มทิ.มตํา หรื อสารคัดหลัง. เข้ า
ตา ให้ แจ้ งอาจารย์ผ้ ดู แู ลตามสายการปฏิบตั งิ าน เพื.อดําเนินการขอความร่วมมือจากผู้ป่วย
ในการตรวจ anti-HIV, HBS-Ag และ anti-HBC หากผู้ป่วยไม่ยินยอม กวฟ.รพ.รรì มีหน้ าที.
จัดหายาปฏิชีวนะที.เหมาะสมให้ ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรมโดยเร็วที.สดุ
การถูกสารเคมีกระเด็นเข้ าตา
ในการทําหัตถการ neurolysis ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมควรตรวจสอบเข็มฉีดนํ @ายาฟี นอลเสมอ
อย่าใช้ เข็มที.อดุ ตัน นอกจากนันควรใส่
@
แว่นตาป้องกันที. กวฟ.รพ.รรì เตรี ยมไว้ แล้ วที.
ห้ องปฏิบตั ิการไฟฟ้าวินิจฉัย อย่างไรก็ดี หากเกิดอุบตั ิเหตุสารเคมีเข้ าตา ให้ ล้างตาทันทีด้วย
นํ @าสะอาด จากนันแจ้
@ งอาจารย์ประจําสายปฏิบตั งิ านนําส่งกองจักษุกรรม เพื.อรับการรักษา
อย่างเหมาะสม
การใช้ เลเซอร์
ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมต้ องใช้ แว่นตากรองแสงเลเซอร์ เสมอ ต้ องปิ ดประตูห้องเลเซอร์ และเปิ ด
สวิตช์ไฟเพื.อแจ้ งเตือนให้ เพื.อร่วมงานทราบว่าท่านกําลังใช้ เครื. องเลเซอร์
ความปลอดภัยระหว่างการอยูเ่ วร
อาคารเวชศาสตร์ ฟืน@ ฟู เป็ นอาคารที.มีความปลอดภัยเนื.องจากมีระบบโทรทัศน์วงจรปิ ด ซึง.
เปิ ดรับสัญญาณตลอด îï ชัว. โมง นอกจากนัน@ ประตูอาคารจะปิ ดหลังเวลา îñ.ññ น ทุกวัน
ดังนันจึ
@ งไม่แนะนําให้ ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรม เข้ าออกอาคารหลังเวลา îñ.ññ น. เนื.องจากอาจ
มีมิจฉาชีพแฝงตัวเข้ ามาในโรงพยาบาลในเวลากลางคืน
ความปลอดภัยในการพักอาศัย
หอพักผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมอยูใ่ นการดูแลของคณะกรรมการหอพักผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม
ศูนย์บริ หารงานวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ รพ.พระมงกุฎเกล้ า มีเจ้ าหน้ าที.ประจําทังในและ
@
นอกเวลาราชการ สามารถติดต่อได้ เมื.อมีเหตุฉกุ เฉิน มีระบบรักษาความปลอดภัย ได้ แก่ คีย์
การ์ ด และกล้ องวงจรปิ ด ถึงกระนันก็
@ ยงั มีบคุ คลภายนอก แฝงตัวเข้ ามาโจรกรรมทรัพย์สนิ
ของผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมได้ ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมจึงควรล็อคประตูห้องไว้ เสมอ และไม่วาง
ทรัพย์สนิ มีคา่ ไว้ นอกห้ อง

หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ าน สาขาเวชศาสตร์ ฟืนB ฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า
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๖.๖ การวัดและประเมินผล

การวัดและประเมินผลผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม ประกอบด้ วย

๖.๖.๑ การวัดและประเมินผลระหว่ างการฝึ กอบรมและการเลื,อนชันP ปี

การประเมินระหว่างการฝึ กอบรม
กองเวชศาสตร์ ฟืน@ ฟู รพ.พระมงกุฎเกล้ า มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผู้เข้ ารับการ
ฝึ ก อบรมในระหว่า งการฝึ ก อบรม (formative evaluation) และเมื. อ สิ น@ สุด การฝึ ก อบรมแต่ ล ะปี
(summative evaluation) เพื.อเลื.อนชันเป็
@ นผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมปี ที. ๒ และปี ที. ๓ โดยครอบคลุมทัง@
ด้ านความรู้ทกั ษะ เจตคติ และกิจกรรมทางการแพทย์ ด้ วยกิจกรรม และวิธีตา่ งๆ ดังนี @

วิธีการประเมิน formative
มิตทิ ีJประเมิน
entrustable professional activities
(EPAs), direct observation of
procedural skills (DOPS)
ให้ ข้อมูลสะท้ อนกลับแก่แพทย์ประจํา
บ้ านทันทีเพืJอการพัฒนา
ประเมิน e-logbook
แบบประเมินการสือJ สารเชิงวิชาการ
แบบประเมิน team meeting
สังเกตพฤติกรรมการปฏิบตั งิ าน
และแบบประเมินเมืJอผ่านสาย
การปฏิบตั งิ าน
แบบประเมินการปฏิบตั งิ าน
สัมภาษณ์

ความถีJ
ต่อปี
๒

เกณฑ์ผา่ น

ผู้ประเมิน

วัดและประเมินความรู้
ความสามารถทางวิชาชีพ
ตามผลการเรี ยนรู้ทีJพงึ
ประสงค์

ตาม
milestones

อาจารย์

ประสบการณ์ทางคลินิก
ความสามารถในการ
สือJ สารเชิงวิชาการ
ความสามารถในการ
นําทีมสหสาขา

ดูตารางทีJ ๗
ปี ๑ ระดับ ๓
ปี ๒ ระดับ ๔
ปี ๑ ระดับ ๓
ปี ๒ ระดับ ๔

อาจารย์ทีJปรึกษา
อาจารย์ผ้ คู วบคุม
กิจกรรม
อาจารย์ผ้ คู วบคุม
กิจกรรม

เจตคติ และ
ความเป็ นมืออาชีพ

ตาม
milestones

อาจารย์ประจํา
สายการปฏิบตั งิ าน

๑๒

ระดับ ๓

ทีมสหสาขา

๓

อาจารย์ทีJปรึกษา

๒

เจตคติ และ
ความเป็ นมืออาชีพ
สุขภาวะทางจิต

-

๓
๒
๒

วิธีการประเมิน summative
มิตทิ ีJประเมิน
Short Essay Question
Long case
ประชุมสรุปฉันทามติของ
กรรมการบริ หารหลักสูตร

ความรู้
ความสามารถโดยรวม
ในการดูแลคนไข้ ภายใต้ สถานการณ์จริ ง
เจตคติ และความเป็ นมืออาชีพ

เกณฑ์ผา่ น
60%
65%

สอบแก้ ตวั
๑ ครังB
๑ ครังB

กระบวนการตัดสินเลือ. น/ไม่เลือ. นชันใช้
@ ฉนั ทามติของกรรมการบริ หารหลักสูตร (ดูภาพที. ๑)
หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ าน สาขาเวชศาสตร์ ฟืนB ฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า
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ทังนี
@ @ กวฟ.รพ.รร.๖ ส่งผลการประเมินผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม ภายในวันที. ๓๑ กรกฎาคม ของทุกปี เพื.อ
เสนอที.ประชุมคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ ราชวิทยาลัยฯ และแพทยสภา ตามลําดับ
ตารางที. ๕ แสดงกําหนดการประเมินและรายงานพัฒนาการของการฝึ กอบรมใน ๑ ปี
กําหนดการประเมิน
รวบรวมคะแนนเจตคติจากอาจารย์/สหสาขา
สอบถามปั ญหาทัวI ไป รวมถึงสุขภาวะทางจิต
รายงานความก้ าวหน้ าของงานวิจยั
รายงานทักษะการสือI สาร/นําทีมสหสาขา
รายงาน e-logbook
สอบ EPA/DOPS
สอบ long case
สอบ SEQ

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย. พ.ค.

มิ.ย.

ตารางที. ๖ แสดงวิธีการประเมินความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ และความเหมาะสมในการใช้ วิธีการประเมิน
ผลลัพธ์ ท) พ
ี งึ ประสงค์
ของหลักสูตร
การดูแลรักษาฟื น, ฟู
ผู้ป่วย
ความรู้ความเชีIยวชาญ
และความสามารถใน
การนําไปใช้ แก้ ปัญหา
ของผู้ป่วยและสังคมรอบ
ด้ าน
การพัฒนาตนเองและ
การเรี ยนรู้จากการ
ปฏิบตั ิ
ทักษะปฏิสมั พันธ์และ
การสือI สาร
ความเป็ นมืออาชีพ
การปฏิบตั งิ านให้ เข้ ากับ
ระบบ

DOPS

Portfolio &
reflection

Communication
skills

Team
meeting
skills

CBR
evaluation

Nurse’s
evaluation
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+

+

0

0

+

+
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0

0
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+

+

+

0

0

0

++
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0
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0

0

0

0

+

+++

+++

++

++

0

0

0

0

0

0

0

+++

++

MCQ

Long
case

EPA

++

+++

++

การบันทึกข้อมูลการประเมิ นผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมทําโดย
หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ าน สาขาเวชศาสตร์ ฟืนB ฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า
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- ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม ทําการบันทึกข้ อมูลประสบการณ์ทางคลีนิครายวันของตนเองลง
ใน e-logbook
- อาจารย์ที.ปรึกษาประจําชันปี
@ รวบรวมรายงานประสบการณ์ทางคลินิก ผลการสอบ
และสมรรถนะด้ านต่างๆของผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมแต่ละคน เพื.อใช้ เป็ นข้ อมูลในการ
ดําเนินกิจกรรม reflection & coaching ทุก 6 เดือน
- กวฟ.รพ.รร.๖ รวบรวม และประเมินข้ อมูลผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม เพื.อรายงานผลมายัง
คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ ตามที.กําหนด
ทัง@ นี @ การประเมินระหว่างการฝึ กอบรมโดยสมํ.าเสมอและแจ้ งผลให้ ผ้ ูเข้ ารับ
การฝึ กอบรมทราบจะช่วยให้ เกิดการพัฒนาสมรรถนะหลักด้ านต่างๆ ของผู้เข้ ารับ
การฝึ กอบรมได้ สมบูรณ์ยิ.งขึ @น

เกณฑ์ ผ่านและแนวทางปฏิบตั ใิ นการประเมินเพื#อเลื#อนชันi ปี
-

-

-

เจตคติจะถูกประเมินโดยอาจารย์ประจําสายการปฏิบตั งิ าน อาจารย์ที.ปรึกษา
พยาบาลประจําหอผู้ป่วย หัวหน้ าแผนกกายภาพบําบัด หัวหน้ าแผนก
กิจกรรมบําบัด รวมถึง incident report จากคณะกรรมการ PCT โดยจะถูกรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรทุก ๓ เดือน หากผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมไม่ผา่ นการ
ประเมินเจตคติ กรรมการบริ หารหลักสูตรจะดําเนินการช่วยเหลือและกํากับดูแล
เป็ นพิเศษ
EPA/DOPS กําหนดเกณฑ์ผา่ นตาม milestones ของแต่ละชันปี
@ โดยประกาศให้ ผ้ ู
เข้ ารับการฝึ กอบรมทราบล่วงหน้ า (ดูภาคผนวก)
long case กําหนดเกณฑ์ผา่ นแต่ละชันปี
@ และประกาศให้ ทราบก่อนการสอบทุก
ครัง@
SEQ เป็ นการสอบเพื.อวัดความรู้ โดยจะเป็ นข้ อพิจารณาตัดสินเลือ. นชัน/ไม่
@ เลือ. นชัน@
MCQ เป็ นการสอบเพื.อวัดความรู้ โดยจะเป็ นข้ อพิจารณาตัดสินเลือ. นชัน/ไม่
@ เลือ. น
ชัน@ เช่นเดียวกับ SEQ โดยกรรมการสอบจะพิจารณาเลือกวิธีการสอบแบบ SEQ
หรื อ MCQ ตามความเหมาะสมในแต่ละปี
ในการพิจารณาเลือ. นชันปี
@ คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรจะประชุมหารื อเป็ น
รายบุคคล หากมีผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรมที.มีสมรรถนะด้ านใดตํ.ากว่าความคาดหมาย
คณะกรรมการจะเริ. มกระบวนการช่วยเหลือและกํากับดูแลเป็ นพิเศษในด้ านที.ยงั ไม่
ผ่าน เช่น ความรู้ ทักษะ หรื อเจตคติ โดยแจ้ งให้ รับทราบ กําหนดเป้าหมายรวมถึง
ระยะเวลาในการกํากับดูแลเป็ นพิเศษ
ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมที.ยงั มีสมรรถนะไม่ผา่ นมาตรฐานอันควรแม้ จะมีกระบวนการ
ช่วยเหลือและกํากับดูแลเป็ นพิเศษแล้ ว คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรจะทําการ
ประชุมหารื อเพื.อตัดสินตามแนวทางได้ แก่ ๑) พักการศึกษา ๒) ยุตกิ ารฝึ กอบรม
โดยการตัดสินใจจะต้ องเป็ นมติเอกฉันท์ของคณะกรรมการฯ (ภาพที. ๑)

Milestones ของแต่ละชันo ปี
หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ าน สาขาเวชศาสตร์ ฟืนB ฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า
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ชันปี
@ ที. 1
ความรู้ มีความรู้พื @นฐานด้ าน กายวิภาคศาสตร์ ชีวกลศาสตร์ สรี รวิทยาที.เกี.ยวข้ อง ฟิ สกิ ส์ของ
เครื. องมือทางกายภาพ สามารถตังเป้
@ าหมาย และสัง. การฟื น@ ฟูเบื @องต้ นภายใต้ การกํากับ
ดูแล
ทักษะ มีทกั ษะในการซักประวัติ ตรวจร่างกายในระบบกระดูกและข้ อ และระบบประสาท จน
สามารถประเมิน วินิจฉัยและวินิจฉัยแยกโรคทางคลินิกที.พบบ่อย มีทกั ษะด้ านไฟฟ้า
วินิจฉัยในโรคที.ไม่ซบั ซ้ อนภายใต้ การกํากับดูแล
เจตคติ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้ร่วมงาน และผู้ป่วย มีเจตคติที.ดีในการทํางานร่วมกับ
ทีมสหสาขา
ชันปี
@ ที. 2
ความรู้ มีความรู้เรื. องการตรวจประเมิน วินิจฉัย ไฟฟ้าวินิจฉัย ตลอดจนความรู้เรื. องการฟื น@ ฟู
ผู้ป่วยที.มีปัญหาซับซ้ อนในอนุสาขาต่างๆ สามารถสัง. การรักษาทางเวชศาสตร์ ฟืน@ ฟูในโรค
หรื อความพิการที.มีความซับซ้ อนภายใต้ การกํากับดูแล
ทักษะ มีทกั ษะในการวินิจฉัยและให้ การฟื น@ ฟูปัญหาทางคลินิกที.พบไม่บอ่ ยและมีความซับซ้ อน
ได้ แก่ ปั ญหาในอนุสาขาต่างๆทางเวชศาสตร์ ฟืน@ ฟู สามารถทําหัตถการเบื @องต้ นได้ ด้วย
ตนเองและทําหัตถการซับซ้ อน รวมถึงไฟฟ้าวินิจฉัยภายใต้ การกํากับดูแล มีทกั ษะในการ
นําเสนอ และสามารถอภิปรายเชิงวิชาการได้ โดยประยุกต์ใช้ เวชศาสตร์ เชิงประจักษ์ อย่าง
เหมาะสม
เจตคติ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้ร่วมงาน และผู้ป่วย มีเจตคติที.ดีในการทํางานร่วมกับ
ทีมสหสาขา
ชันปี
@ ที. 3
ความรู้ มีความรู้เรื. องการฟื น@ ฟูผ้ ปู ่ วยที.มีปัญหาซับซ้ อนในอนุสาขาต่างๆ มีความเข้ าใจและ
สามารถประยุกต์ใช้ เวชศาสตร์ เชิงประจักษ์ ได้ อย่างเหมาะสม มีความเข้ าใจและมี
ประสบการณ์ในงานพัฒนาคุณภาพการบริ การในระบบบริ การสุขภาพ
ทักษะ มีทกั ษะในการวินิจฉัยและให้ การฟื น@ ฟูผ้ ปู ่ วยที.มีปัญหาซับซ้ อนในอนุสาขาต่างๆทางเวช
ศาสตร์ ฟืน@ ฟู มีทกั ษะในการทําหัตถการทางเวชศาสตร์ ฟืน@ ฟูรวมถึงไฟฟ้าวินิจฉัยได้ ด้วย
ตนเอง มีทกั ษะในการสือ. สารกับผู้ป่วยและญาติ กับทีมสหสาขา มีทกั ษะในการนําเสนอ
และอภิปรายเชิงวิชาการอย่างมีคณ
ุ ภาพทังภาษาไทยและภาษาอั
@
งกฤษ มีทกั ษะในการ
สอนและกํากับดูแลบุคลากรทางการแพทย์ให้ มีสมรรถนะขันพื
@ @นฐานทางเวชศาสตร์ ฟืน@ ฟู
มีทกั ษะในการบริ หารจัดการโปรแกรมการศึกษาได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพ
เจตคติ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้ร่วมงานและผู้ป่วย มีเจตคติที.ดี สามารถเป็ นผู้นําในงาน
เวชกรรมฟื น@ ฟูที.ดีได้
แนวทางในการช่ วยเหลือและกํากับดูแลเป็ นพิเศษ
หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ าน สาขาเวชศาสตร์ ฟืนB ฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า
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ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมที.ไม่ผา่ นการสอบแก้ ตวั หรื อมีรายงานพฤติกรรมหรื อเจตคติที.ไม่พงึ ประสงค์
กวฟ.รพ.รร.๖ มีแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี @
-

ทําการแจ้ งเตือน หรื อ อาจารย์ประจําสายช่วยเหลือกํากับดูแลเป็ นพิเศษ
หากไม่มีการพัฒนาตาม milestones กรรมการบริ หารหลักสูตรจะทําการแจ้ งเตือนเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร โดยระบุพฤติกรรมที.ต้องการให้ ปรับปรุง และระยะเวลาที.จะกํากับดูแล
เป็ นพิเศษ ซึง. ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมต้ องลงนามรับทราบ
หากไม่มีการพัฒนาตาม milestones อาจพิจารณาให้ ซํ @าชันหรื
@ อพักการฝึ กอบรมตามมติ
คณะกรรมการบริ หารหลักสูตร และ/หรื อปรึกษาจิตแพทย์ตามความเหมาะสม ทังนี
@ @ผล
การตัดสินต้ องมีมติเป็ นเอกฉันท์
หากไม่มีการพัฒนาตาม milestones พิจารณาสิ @นสุดการฝึ กอบรม ตามมติของคณะ
กรรมการบริ หารหลักสูตร ทังนี
@ @ต้ องมีมติเป็ นเอกฉันท์

ภาพที. ๑ แสดงกระบวนการตัดสินเลือ. น/ไม่เลือ. นชัน@
s

เจตคติ
ผ่าน

ไม่ผ่าน

หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์
เกล้ า
SEQประจําบ้ าน สาขาเวชศาสตร์ ฟืนB ฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎให้
การกํากับ
EPA / DOPS
ดูแลเป็ นพิเศษ

Long case
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ไม่ผา่ น

ผ่าน

๖.๖.๒ การวัดและประเมินผลเพื,อวุฒบิ ตั รฯ

(๑) คุณสมบัตผิ ้ มู ีสทิ ธิเข้ าสอบ
- มีระยะเวลาการฝึ กอบรมครบตามเกณฑ์ที.กําหนดในหลักสูตร คือไม่น้อยกว่า ๕๐ สัปดาห์
ต่อปี การศึกษา
- มีทกั ษะ/ ประสบการณ์ ตรง และรวบรวมข้ อมูลการดูแลรักษาและฟื น@ ฟูสมรรถภาพผู้ป่วย
ประเภทต่างๆ ตามเกณฑ์ที.กําหนด
- ส่ ง ต้ น ฉบับ งานวิ จัย ซึ. ง ผ่ า นการนํ า เสนอและผ่ า นการประเมิ น โดยคณะอนุ ก รรมการ
พิจารณางานวิจยั แล้ ว ภายในเวลาที.กําหนด
- ต้ องผ่านการสอบข้ อเขียน MCQ Basic science ที.ราชวิทยาลัยฯ จัดสอบ
- ต้ องผ่านการสอบ Long case โดยอาจารย์ของสถาบันฝี กอบรมเป็ นผู้ประเมินตามเกณฑ์ที.
ราชวิทยาลัยฯ กําหนด
- มีหนังสือรับรองจากผู้อํานวยการกองเวชศาสตร์ ฟืน@ ฟู รพ.พระมงกุฎเกล้ า ว่าผู้ขอรับการ
ประเมิ น เพื. อ วุ ฒิ บั ต รฯ ได้ ปฏิ บั ติ ง าน ต่ า ง ๆ ครบตามเกณ ฑ์ ที. กํ า หนด ส่ ง มายั ง

หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ าน สาขาเวชศาสตร์ ฟืนB ฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า
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คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ เพื.อพิจารณารับรองและเสนอชื.อผู้มีสิทธิสอบต่อไป
ยังแพทยสภาตามวัน เวลา ที.แพทยสภากํ าหนด หากไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ ที.กําหนด ให้
ผู้อํานวยการกองเวชศาสตร์ ฟื@นฟู รพ.พระมงกุฎเกล้ า ทําหนังสือชีแ@ จ้ งเรื. องพร้ อมเหตุผล
ชี @แจงเพื.อให้ คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ พิจารณา

ตารางที. ๗ เกณฑ์ประสบการณ์ทางคลีนิคขันตํ
@ .าในการสอบวุฒิบตั ร
ผู้ป่วยนอก
ไม่ตํ.ากว่า
ผู้ป่วยใน
ไม่ตํ.ากว่า
ผู้ป่วยในรับปรึกษา
ไม่ตํ.ากว่า
ผู้ป่วยไฟฟ้าวินิจฉัย
ไม่ตํ.ากว่า
ผู้ป่วยที.ต้องใช้ กายอุปกรณ์เสริ ม
ไม่ตํ.ากว่า
ไม่ตํ.ากว่า
ผู้ป่วยที/ต้องใช้ กายอุปกรณ์เทียม
ผู้ป่วย urodynamics หรื อ cystometry
ไม่ตํ.ากว่า
ผู้ป่วย neurolysis หรื อ chemodenervation
ไม่ตํ.ากว่า
Ultrasound-guided rehab management
ไม่ตํ.ากว่า

๕๐๐
๖๐
๑๕๐
๑๐๐
๕๐

๑๐
๑๐
๑๐
๑๐

ราย
ราย
ราย
ราย
ครัง@
ครัง@
ครัง@
ครัง@
ครัง@

(๒) เอกสารประกอบการวัดและประเมินแผล
- หนังสือรับรองประสบการณ์ภาคปฏิบตั จิ ากสถาบันฝึ กอบรมตามที.กําหนด (ภาคผนวก ๔)
- นิพนธ์ต้นฉบับงานวิจยั เพื.อตีพิมพ์ (manuscript) พร้ อมใบรับรองจากคณะกรรมการจริ ยธรรม
การวิจยั ในมนุษย์
- เอกสารรับรองการปฏิบตั งิ านตามแฟ้มสะสมผลงาน
(๓) วิธีการประเมินผล ประกอบด้ วย
การสอบภาคทฤษฎี เช่น Multiple Choice Questions (MCQ)
การสอบภาคปฏิบตั ิ เช่น Objective Structured Clinical Examination (OSCE), Long
case Electrodiagnosis
การสอบปากเปล่า เช่น Structured Oral examination

เกณฑ์ การตัดสิน :

ผู้สอบต้ องสอบผ่านทุกส่วน ซึ.งแต่ละส่วนกํ าหนดเกณฑ์ ผ่านโดยคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ
สาขาเวชศาสตร์ ฟืน@ ฟูที.แพทยสภาเป็ นผู้แต่งตัง@

กรณีเป็ นแพทย์ ใช้ ทนุ ให้ ปฏิบตั งิ านและประเมินผลเช่นเดียวกับผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม
การประเมินเพื,อหนังสืออนุมัติ สาขาเวชศาสตร์ ฟืPนฟู (ในประเทศ)
-

เป็ นแพทย์ผ้ ปู ระกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ ฟืน@ ฟูแห่งประเทศไทย เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า ๕
ปี และมีหนังสือรับรองจากผู้บงั คับบัญชา
มีหนังสือรับรองหน่วยกิตของการศึกษาต่อเนื.องที.เกี.ยวข้ องกับเวชศาสตร์ ฟื@นฟู ไม่น้อยกว่า ๑๐๐
หน่วยกิต ภายในระยะเวลา ๕ ปี ตอ่ เนื.องกัน จนถึงวันที.ยื.นคําขอสมัครสอบ

หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ าน สาขาเวชศาสตร์ ฟืนB ฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า

หน้ า ๒๕

-

-

มีผลงานวิจัยที.ตีพิมพ์ แล้ วหรื อรอตีพิมพ์ อย่างน้ อย ๑ เรื. องภายใน ๕ ปี ย้อนหลัง นับจากวันที.ยื.น
สมัคร และต้ องเป็ นผลงานวิจยั ด้ านเวชศาสตร์ ฟืน@ ฟูที.ผ่านการรับรองคุณภาพจากคณะอนุกรรมการ
วิจยั ของราชวิทยาลัยฯ
มีประสบการณ์การดูแลรักษาและฟื น@ ฟูสมรรถภาพผู้ป่วยตามเกณฑ์ที.ราชวิทยาลัยฯ กําหนด

ผู้ได้ รับหนังสืออนุมัติ หรื อวุฒบิ ตั รสาขาเวชศาสตร์ ฟืPนฟู จากสถาบันในต่ างประเทศ
-

-

เป็ น ผู้ได้ รับ หนังสื ออนุมัติ หรื อวุฒิ บัต รสาขาเวชศาสตร์ ฟื@น ฟู จากสถาบัน ในต่างประเทศที. ราช
วิทยาลัยฯ รับรอง โดยความเห็นชอบของแพทยสภา
มีผลงานวิจัยที.ตีพิมพ์ แล้ วหรื อรอตีพิมพ์ อย่างน้ อย ๑ เรื. องภายใน ๕ ปี ย้อนหลัง นับจากวันที.ยื.น
สมัคร และต้ องเป็ นผลงานวิจยั ด้ านเวชศาสตร์ ฟืน@ ฟูที.ผา่ นการรับรองคุณภาพจากคณะกรรมการวิจยั
ของ ราชวิทยาลัยฯ
มีหนังสือรับรองประสบการณ์การดูแลรักษาด้ านเวชศาสตร์ ฟืน@ ฟูตามเกณฑ์ที.ราชวิทยาลัยฯ กําหนด
ผ่านวิธีการสอบซึ.งจะพิจารณาเป็ นรายๆ ไป ขึน@ กับดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและ
สอบฯ

๗. การรั บและคัดเลือกผู้เข้ ารั บการฝึ กอบรม
๗.๑ คุณสมบัตขิ องผู้เข้ ารั บการฝึ กอบรม

๑) ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมจะต้ องมีคณ
ุ สมบัตดิ งั ต่อไปนี @
- ได้ รับปริ ญญาแพทยศาสตร์ บณ
ั ฑิต หรื อเทียบเท่าที.แพทยสภารับรอง และได้ รับการขึ @น
ทะเบียนประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภาแล้ ว
- ผ่านการอบรมแพทย์เพิ.มพูนทักษะเป็ นเวลา ๑ ปี
- มีความประพฤติดี
๒) มีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้ วนตามเกณฑ์แพทยสภาในการเข้ ารับการฝึ กอบรมแพทย์เฉพาะทาง
๓) มีคณ
ุ สมบัตอิ นั พึงประสงค์ ได้ แก่
มีประวัตกิ ารทํางานที.แสดงออกถึงความมีจิตสาธารณะ เสียสละ มีสาํ นึกรับผิดชอบต่อสังคม
มีประวัตกิ ารทํางานที.แสดงออกถึงความสามารถในการทํางานแบบสหสาขาหรื อเป็ นผู้นําทีม
สุขภาพ
มีความเข้ าใจขอบเขตของงานเวชศาสตร์ ฟืน@ ฟู
มีความสามารถในการสือ. สารภาษาไทยและภาษาอังกฤษในระดับดี
มีทกั ษะที.ดีในการอ่านบทความภาษาอังกฤษและสรุปใจความสําคัญได้ ดี
๔) ผู้สมัครที.มีความพิการทางกาย
กวฟ.รพ.รร.๖ มีนโยบายรับผู้สมัครที.มีความพิการทางกาย ที.ไม่เป็ นอุปสรรคในการปฏิบตั งิ าน
ด้ านเวชศาสตร์ ฟืน@ ฟู ความพิการที.เป็ นอุปสรรคต่อการทํางานด้ านเวชศาสตร์ ฟืน@ ฟู ได้ แก่
ตาบอดสองข้ าง
หูหนวกสองข้ าง

หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ าน สาขาเวชศาสตร์ ฟืนB ฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า
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มีความพิการของมือหรื อแขนข้ างใดข้ างหนึง. หรื อทังสองข้
@
าง
มีความพิการทางการเคลือ. นไหวที.ทําให้ เดินได้ น้อยกว่า ๑๕๐ ฟุต
สําหรับความพิการอื.นๆที.อาจเป็ นอุปสรรคต่อการฝึ กอบรม กวฟ.เปิ ดโอกาสให้ ผ้ สู มัครที.มีความ
พิการได้ ทดลองฝึ กปฏิบตั งิ านเวชศาสตร์ ฟืน@ ฟูก่อนการสมัครได้ ภายใต้ การกํากับดูแลและการ
ประเมินศักยภาพโดยคณาจารย์ กวฟ.รพ.รร.๖
-

๗.๒ การคัดเลือกผู้เข้ ารั บการฝึ กอบรม

ระเบียบการคัดเลือกแพทย์ประจําบ้ าน กวฟ.รพ.รร.๖
ผู้สมัครศึกษาระเบียบและกําหนดการสมัครเป็ นแพทย์ประจําบ้ าน สาขาเวช
ศาสตร์ ฟืน@ ฟู ได้ จากเวปไซท์ของราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ ฟืน@ ฟูแห่งประเทศ
ไทย (http://rehabmed.or.th) และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ ทางเวปไซท์
ของแพทยสภา( http://www.tmc.or.th/tcgme)

นโยบายการคัดเลือก
กวฟ.รพ.รร.๖ มีนโยบายผลิตแพทย์ผ้ เู ชี.ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ ฟืน@ ฟู เพื.อตอบสนองต่อระบบ
บริ การสุขภาพของรัฐเป็ นสําคัญ คุณสมบัตขิ องผู้สมัครจึงต้ องมีความสอดคล้ องกับความต้ องการของ
ระบบสาธารณสุขของประเทศ รวมถึงกองทัพบก เนื.องจากเมื.อสําเร็จการฝึ กอบรม บัณฑิตเวชศาสตร์
ฟื น@ ฟูต้องปฏิบตั หิ น้ าที.หลากหลาย ทังเป็
@ นแพทย์ เป็ นผู้นําทีมสุขภาพ ผู้บริ หารองค์กร และเป็ นนักวิชาการ
ด้ านสุขภาพ กวฟ.รพ.รร.๖ จึงมีนโยบายในการคัดเลือกบุคคลซึง. มีศกั ยภาพที.จะทํางานในบทบาทต่างๆ
เหล่านี @ได้ การคัดเลือกจะดําเนินการอยูบ่ นพื @นฐานของความโปร่งใส ยุตธิ รรม เสมอภาค โดยไม่มีการกีด
กันด้ านชาติพนั ธุ์ เพศ ลัทธิความเชื.อทางศาสนา หรื อแนวคิดทางการเมือง ทังนี
@ @กรรมการสอบคัดเลือกทุก
คนต้ องลงนามในหนังสือรับรองว่าไม่มีสว่ นได้ สว่ นเสียกับผู้สมัครเข้ ารับการฝึ กอบรม ก่อนวันที.ได้
กําหนดให้ มีการสอบสัมภาษณ์
การพิ จารณาผูส้ มัครทุนกรมแพทย์ทหารบก และทุนอืน6
กวฟ.รพ.รร.๖ รับผู้สมัครทังจากทุ
@
นกรมแพทย์ทหารบกและทุนอื.นๆ โดยแยกกระบวนการ
คัดเลือก ด้ วย กวฟ.รพ.รร.๖ มีศกั ยภาพในการฝึ กอบรมได้ ปีละ 6 ตําแหน่ง แต่เนื.องจากในแต่ละปี กรม
แพทย์ทหารบกจะประกาศให้ ทนุ สาขาเวชศาสตร์ ฟืน@ ฟูในจํานวนที.แตกต่างกัน ดังนันจํ
@ านวนที.นงั. ของ
ผู้สมัครด้ วยทุนอื.นจึงต้ องมีการปรับเปลีย. นในแต่ละปี โดยผู้สมัครสามารถติดตามจํานวนที.นงั. ซึง. เปิ ด
สําหรับผู้สมัครจากทุนอื.นๆในแต่ละปี ได้ ทางเวปไซท์ของ กวฟ.รพ.รร.๖
เนื.องจาก กวฟ.รพ.รร.๖ เป็ นหน่วยฝึ กอบรมภายใต้ การบังคับบัญชาของกรมแพทย์ทหารบก จึง
มีพนั ธกิจสําคัญที.ต้องผลิตแพทย์เวชศาสตร์ ฟืน@ ฟูเพื.อตอบสนองความจําเป็ นของกองทัพบก ดังนันในการ
@
คัดเลือกแพทย์ประจําบ้ าน จึงแยกการพิจารณาผู้สมัครด้ วยทุนกรมแพทย์ทหารบกออกจากผู้สมัครด้ วย
ทุนอื.น โดยการคัดเลือกจะเริ. มพิจารณาผู้สมัครด้ วยทุนของกรมแพทย์ทหารบกก่อน เพื.อให้ ได้ จํานวน
ผู้สมัครในสังกัดกองทัพบกครบตามที.ได้ กําหนดไว้ ในแต่ละปื จากนันจึ
@ งทําการคัดเลือกผู้สมัครด้ วยทุนอื.น
ตามกําหนดเวลาที.ได้ ประกาศในเวปไซท์ของราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ ฟืน@ ฟูแห่งประเทศไทย ทังนี
@ @
ผู้สมัครจะทราบล่วงหน้ าถึงจํานวนที. กวฟ. เปิ ดรับสมัครแพทย์ประจําบ้ านด้ วยทุนอื.นในแต่ละปี โดย
สอบถามได้ ที.แผนก ธุรการหรื อ ติดตามประกาศทางเวปไซท์ของ กวฟ.รพ.รร.
วิ ธีการสมัคร
หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ าน สาขาเวชศาสตร์ ฟืนB ฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า

หน้ า ๒๗

ศึกษาระเบียบ กําหนดการ และคุณสมบัตขิ องผู้สมัคร ได้ จากเวปไซท์ของราชวิทยาลัยแพทย์เวช
ศาสตร์ ฟืน@ ฟู แห่งประเทศไทย
ส่งใบสมัครที.แผนกธุรการ กวฟ.รพ.รร.๖
ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ ฟืน@ ฟูฯ จะประกาศวันสอบคัดเลือกในแต่ละปี โดย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ และโรงพยาบาล
มหาราชนครราชสีมา จะทําการสอบคัดเลือกก่อน จากนัน@ สถาบันฝึ กอบรมในเขต กทม.และ
ปริ มณฑล รวมถึง โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า จะทําการสอบคัดเลือกพร้ อมกัน ในอีก ๑
สัปดาห์ถดั มา
ผู้สมัครที.ไม่ผา่ นการคัดเลือก สามารถสมัครสอบในรอบที. ๒ ได้ ในสถาบันที.ยงั มีที.นงั. ว่าง หลัง
สิ @นสุดกระบวนการสอบคัดเลือกในรอบแรก
ผู้สมัครที.ไม่ผา่ นการคัดเลือก สามารถยื.นคําร้ องเพื.อขอดูผลคะแนน ในการพิจารณาคัดเลือก
แพทย์ประจําบ้ าน ของ กวฟ.รพ.รร.๖ ได้ ภายใน ๗ วัน หลังประกาศผลการคัดเลือก และ
สามารถอุทธรณ์ผลการตัดสินได้
กระบวนการสอบคัดเลือกแพทย์ประจําบ้ านของ กวฟ.รพ.รร.๖
ประกอบด้ วย การทดสอบความสามารถในการใช้ ภาษาอังกฤษ โดยการ สอบข้ อเขียน ทดสอบ
ความเข้ าใจในการอ่านบทความ และการพูดภาษาอังกฤษ
สอบสัมภาษณ์เป็ นเวลา ๑๐ – ๑๕ นาที เพื.อพิจารณาคุณสมบัตทิ ี.พงึ ประสงค์ ของ กวฟ.รพ.รร.
๖ (ดูคณ
ุ สมบัตขิ องผู้สมัคร)โดยผู้สมัครแต่ละคนจะมีเวลาในการสัมภาษณ์เท่ากัน
กวฟ.รพ.รร.๖ ปฏิบตั ติ อ่ ผู้สมัครทุกคนด้ วยความเสมอภาค โดยให้ เวลาในการสอบข้ อเขียน
รวมถึงเวลาในการสัมภาษณ์เท่ากันทุกคน คณะกรรมการจะพิจารณาตัดสินตามคุณสมบัตทิ ี.พงึ
ประสงค์ด้วยความยุตธิ รรม
กรรมการสอบคัดเลือกแต่ละคนมีเอกสิทธิâเท่ากันในการลงคะแนนเลือกผู้สมัคร การลงคะแนน
ทําอย่างอิสระด้ วยวิจารณญาณของกรรมการแต่ละคน
ดําเนินการนับคะแนนอย่างเปิ ดเผยต่อหน้ ากรรมการทุกคนโดยกรรมการทุกคนเคารพในการ
ตัดสินใจของเสียงส่วนใหญ่
-

ระเบี ยบการอุทธรณ์ ผลการสอบคัดเลือกแพทย์ประจํ าบ้าน กวฟ.รพ.รร.๖
ผู้สมัครที.ไม่ผา่ นการคัดเลือกมีสทิ ธิâในการสอบถามถึงเหตุผลและสามารถขอดูผลคะแนน
ย้ อนหลังได้ ภายใน ๗ วันหลังการประกาศผลการคัดเลือก โดยเขียนคําร้ องที.แผนกธุรการ กวฟ.รพ.รร.๖
หากผู้สมัครฯ เห็นว่ามีความไม่เป็ นธรรมในการคัดเลือก สามารถยื.นคําร้ องขออุทธรณ์ผลการตัดสินได้ ที.
ศูนย์บริ หารงานวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ รพ.รร.๖ ตังอยู
@ ท่ ี.อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชัน@ ๑๐
รพ. พระมงกุฎเกล้ า ภายใน ๑๔ วัน หลังประกาศผลการตัดสิน

หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ าน สาขาเวชศาสตร์ ฟืนB ฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า
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๗.๓ จํานวนอาจารย์ ผู้เข้ ารั บการฝึ กอบรม และปริมาณงานบริการ

ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ ฟืน@ ฟูแห่งประเทศไทยกําหนดให้ สถาบันฝึ กอบรมรับผู้เข้ าฝึ กอบรมได้ ตาม
จํานวนอาจารย์ และปริ มาณงานบริ การตามที.กําหนดในตารางที. ๘ ในกรณี ที.ผ้ ูป่วยในเวชศาสตร์ ฟืน@ ฟูมี
จํานวนไม่เพียงพอ ให้ นบั ผู้ป่วยในรับปรึ กษาที.เกินจากจํานวน ๑๕๐ ราย เป็ นผู้ป่วยในเวชศาสตร์ ฟืน@ ฟูได้
เพื.อให้ เพียงพอต่อจํานวนผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม โดยใช้ เกณฑ์ผ้ ปู ่ วยในรับปรึกษา ๔ รายเทียบเท่ากับผู้ป่วย
ในเวชศาสตร์ ฟืน@ ฟู ๑ ราย

ตารางที. ๘ เกณฑ์ ของราชวิทยาลัยแพทย์ เวชศาสตร์ ฟื@นฟูในการพิ จารณาศักยภาพการฝึ กอบรมของแต่ละ
สถาบัน
•

•
•
•
•
•
•

๒
๓
๔
อาจารย์ผ้ ใู ห้ การฝึ กอบรม (คน) (N)
ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมแต่ละปี (คน) (N-๑
ในกรณีทีIผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรมแต่ละปี ของ
๑
๒
๓
สถาบันฝึ กอบรมมีจํานวนน้ อยกว่าหรื อ
เท่ากับ ๘ คน ในส่วนทีIเกินกว่า ๘ คนให้ ใช้
อัตราส่วน N/๒ )
งานบริ การ
ผู้ป่วยนอกเวชศาสตร์ ฟืน, ฟู (ครัง, /ปี )
๕๔๐ ๑,๐๘๐ ๑,๖๒๐
ผู้ป่วยในเวชศาสตร์ ฟืน, ฟู (ราย/ปี )
๖๐ ๑๒๐ ๑๘๐
ผู้ป่วยในรับปรึกษา (ครัง, /ปี )
๑๕๐ ๓๐๐ ๔๕๐
งานตรวจวินิจฉัยและบริ การเฉพาะด้ าน
ผู้ป่วยรับการตรวจไฟฟ้าวินิจฉัย (ครัง, /ปี )
๑๐๕ ๒๑๐ ๓๑๕
ผู้ป่วยรับบริ การกายอุปกรณ์เสริ ม (รายปี )
ไม่ตํ2ากว่า ๖๐
ผู้ป่วยรับบริ การกายอุปกรณ์เทียม(ราย/ปี )
ไม่ต2ํากว่า ๒๐

๕

๖

๗

๘

๙

๑๑

๑๓

๔

๕

๖

๗

๘

๙

๑๐

๒,๑๖๐ ๒,๗๐๐ ๓,๒๖๐ ๓,๗๘๐ ๔,๓๒๐ ๔,๘๖๐ ๕,๔๐๐
๒๔๐ ๓๐๐ ๓๖๐ ๔๒๐ ๔๘๐ ๕๔๐ ๖๐๐
๖๐๐ ๗๕๐ ๙๐๐ ๑,๐๕๐ ๑,๒๐๐ ๑,๓๕๐ ๑,๕๐๐
๔๒๐

๕๒๕ ๖๓๐
ไม่ตํ2ากว่า ๘๐
ไม่ตํ2ากว่า ๔๐

๗๓๕

๘๔๐ ๙๔๕
ไม่ตํ2ากว่า ๑๐๐
ไม่ตํ2ากว่า ๖๐

๑,๐๕๐

๘. อาจารย์ ผ้ ูให้ การฝึ กอบรมและอํานาจหน้ าที,
๘.๑. ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร - พ.อ. รศ. วิภู กําเหนิดดี

อํานาจหน้ าที.ของประธานกรรมการบริ หารหลักสูตร
กํากับดูแลให้ การดําเนินงานของหลักสูตรเป็ นไปตามกรอบและหลักเกณฑ์ที.กําหนด
รับเรื. องร้ องเรี ยน การอุทธรณ์ รวมถึงข้ อมูลป้อนกลับจากผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียของหลักสูตรของ
กวฟ.รพ.รร.๖
เป็ นตัวแทนของ กวฟ.รพ.รร.๖ ในการสือ. สารกับหน่วยงานที.เกี.ยวข้ องกับหลักสูตร เช่น ราช
วิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ ฟืน@ ฟูแห่งประเทศไทย คณะกรรมการวิชาการ รพ.รร.๖ ฯลฯ
รายงานผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรในการสัมนาหลักสูตร อย่างน้ อยปี
ละ ๑ ครัง@
กํากับดูแลระบบประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรแพทย์ผ้ เู ชี.ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ ฟืน@ ฟู
ของ รพ.รร.๖
ในกรณีเร่งด่วน ประธานฯมีอํานาจในการตัดสินใจในเรื. องที.เกี.ยวข้ องกับการฝึ กอบรมโดยไม่ต้อง
ผ่านมติของคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร

หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ าน สาขาเวชศาสตร์ ฟืนB ฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า

หน้ า ๒๙

อํานาจหน้ าที.ของเลขานุการกรรมการบริ หารหลักสูตร
-

-

-

-

รวบรวมผลการประเมิน รวมถึงข้ อมูลป้อนกลับต่างๆตามกรอบที.กําหนดไว้ ในหลักสูตรของ กวฟ.
รพ.รร6
กํากับดูแลบันทึกการประชุมของกรรมการบริ หารหลักสูตรให้ มีความสมบูรณ์ พร้ อมที.จะถูก
ตรวจสอบย้ อนหลังได้
กํากับดูแลการจัดการข้ อมูลที.เกี.ยวกับหลักสูตร ของ กวฟ.รพ.รร6
รายงานผลการปฏิบตั งิ านของเลขานุการกรรมการบริ หารหลักสูตรในการสัมมนาหลักสูตรอย่าง
น้ อยปี ละ 1 ครัง@
เป็ นตัวแทนของ กวฟ.รพ.รร6 ในการสือ. สารกับหน่วยงานที.เกี.ยวข้ องกับหลักสูตร เช่น ราช
วิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ ฟืน@ ฟูแห่งประเทศไทย คณะกรรมการวิชาการ รพ.รร6 ฯลฯ

อํานาจหน้ าที.ของเหรัญญิกกรรมการบริ หารหลักสูตร
-

-

ถือบัญชีสนิ ทรัพย์ที.เกี.ยวข้ องกับการบริ หารหลักสูตร ของ กวฟ.รพ.รร6
กํากับ ดูแล และจัดการให้ มีการใช้ งบประมาณในการบริ หารจัดการหลักสูตร ตามมติของ
กรรมการบริ หารหลักสูตร
รายงานบัญชีสนิ ทรัพย์ที.เกี.ยวข้ องกับการบริ หารหลักสูตร อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง@
มีอํานาจในการเบิกจ่ายเงินเพื.อใช้ จา่ ยเกี.ยวกับการดําเนินงานของการฝึ กอบรม

อํานาจหน้ าที.ของประธานการจัดการสอบและประเมินผล
-

-

-

วางแผนการสอบ ประชุมกําหนดเกณฑ์ผา่ น และแจ้ งให้ แพทย์ประจําบ้ านทราบก่อนดําเนินการ
สอบ
ประชุมกําหนดหลักเกณฑ์ และดําเนินการสอบซ่อม
ตัดสินผลการสอบ และแจ้ งให้ แพทย์ประจําบ้ านทราบ
เฉลยคําตอบที.ถกู ต้ องเพื.อเป็ นข้ อมูลป้อนกลับในการพัฒนาตนเองของแพทย์ประจําบ้ าน
อธิบายเหตุผลที.มาของคะแนนสอบ หากแพทย์ประจําบ้ านมีข้อสงสัยและร้ องขอคําอธิบาย
จัดการทบทวนกระบวนการสอบเพื.อให้ การสอบมีความเที.ยงตรง และครอบคลุมสมรรถนะที.
ต้ องการประเมิน
ดําเนินการจัดทําคลังข้ อสอบ

๘.๒. คุณสมบัตแิ ละจํานวนของอาจารย์ ผ้ ูให้ การฝึ กอบรม
๘.๒.๑ คุณสมบัตแิ ละอํานาจหน้ าที,ของอาจารย์ ผ้ ูให้ การฝึ กอบรม

ต้ องเป็ นแพทย์ซงึ. ได้ รับวุฒิบตั ร หรื อหนังสืออนุมตั ิเพื.อแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ ฟื@นฟู และมี คุณ สมบัติอันพึงประสงค์ ที.สอดคล้ องกับพันธกิ จของ
หลักสูตร ดังนี @

หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ าน สาขาเวชศาสตร์ ฟืนB ฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า
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-

-

-

-

-

-

มีความเข้ าใจภารกิจและลักษณะงานของการเป็ นอาจารย์แพทย์เวชศาสตร์ ฟืน@ ฟู รพ.รร.๖
เป็ นอย่างดี ซึง. ประกอบด้ วยงานบริ การ งานสอน งานบริ หารหลักสูตร และงานวิจยั
ขณะเดียวกันต้ องเข้ าใจภารกิจของกองทัพบก
มีความสนใจที.จะพัฒนาตนเองในสายวิชาการ เพื.อให้ มีความรู้ที.ทนั สมัย พร้ อมที.จะเป็ น
หลักด้ านวิชาการให้ ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรมอยูเ่ สมอ
มีทกั ษะการสือ. สารและการถ่ายทอดความรู้อยูใ่ นระดับดี รักการสอน เพื.อถ่ายทอดความรู้
และเป็ นแบบอย่างที.ดีของผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม ในเรื. องทักษะการสือ. สาร และการสอน
มีความรู้ความสามารถในการทํางานวิจยั พร้ อมเป็ นที.ปรึกษาด้ านงานวิจยั อันจะพัฒนาให้ ผ้ ู
เข้ ารับการอบรมมีความเป็ นนักวิชาการได้ เมื.อสําเร็จการฝึ กอบรมตามหลักสูตร
มีความประพฤติดี เหมาะสมที.จะเป็ นอาจารย์แพทย์ และเป็ นแบบอย่างด้ านคุณธรรม
จริ ยธรรม และความเป็ นมืออาชีพ
มีจิตสาธารณะ มีความเสียสละ เห็นประโยชน์ของประเทศชาติเป็ นสําคัญ เพื.อเป็ น
แบบอย่างแก่ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรม ส่งเสริ มให้ มีความเสียสละเพื.อประโยชน์สงู สุดของคน
ไทยและกองทัพไทย ตามพันธกิจของหลักสูตร

อํานาจหน้ าที.ของอาจารย์ กวฟ.รพ.รร.๖
สอนและกํากับดูแลหลักสูตร ตลอดจนแผนการศึกษาในสาขาเวชศาสตร์ ฟืน@ ฟูทงในระดั
ั@
บ
ก่อนและหลังปริ ญญา
ให้ การดูแล และให้ คําปรึกษาแก่นกั เรี ยนแพทย์ทหาร และแพทย์ประจําบ้ าน
ให้ การบริ การทางเวชศาสตร์ ฟืน@ ฟู แก่ทหารและพลเรื อนทัว. ไป
กํากับดูแลระบบประกันคุณภาพการศึกษาทังก่
@ อนและหลังปริ ญญา
กํากับดูแลระบบประกันคุณภาพการบริ การของ กวฟ.รพ.รร.๖
ผลิต และกํากับดูแลการผลิตงานวิจยั ใน กวฟ.รพ.รร.๖
ปฏิบตั ภิ ารกิจตามคําสัง. ของผู้บงั คับบัญชา ตลอดจนให้ การสนับสนุนภารกิจของ
กองทัพบก
อํานาจหน้ าที.ของอาจารย์ที.ปรึกษาแพทย์ประจําบ้ าน กวฟ.รพ.รร.๖
ให้ คําปรึกษาแพทย์ประจําบ้ านทังในเรื
@ . องวิชาการ การปฏิบตั งิ าน รวมถึงคําปรึกษาด้ าน
สังคมเศรษฐกิจ และสุขภาวะทางจิต
ให้ ความช่วยเหลือแพทย์ประจําบ้ านในภาวะวิกฤติ
รับเรื. องร้ องเรี ยนเกี.ยวกับการปฏิบตั งิ านของแพทย์ประจําบ้ าน และรายงานต่อคณะ
กรรมการบริ หารหลักสูตร
รายงานพัฒนาการด้ านสมรรถนะของแพทย์ประจําบ้ านเป็ นระยะ รวมถึงปั ญหาที.เกิดขึ @น
ในกรณีแพทย์ประจําบ้ านมีพฒ
ั นาการล่าช้ ากว่า milestones ที.กําหนด
หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ าน สาขาเวชศาสตร์ ฟืนB ฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า
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-

-

-

กํากับดูแลให้ งานบริ การ และงานวิชาการเป็ นไปอย่างราบรื. น ในกรณีที.มีแพทย์ประจํา
บ้ านลาหยุด ติดราชการอื.น เจ็บป่ วย หรื อ คลอดบุตร
สือ. สารกับแพทย์ประจําบ้ าน ในเรื. องที.เกี.ยวกับการปฏิบตั งิ าน และกิจกรรมต่างๆที.
เกี.ยวข้ องกับหลักสูตร
รักษาความลับที.เป็ นปั ญหาส่วนตัวของแพทย์ประจําบ้ าน

อํานาจหน้ าที.ของอาจารย์ประจําสายการปฏิบตั งิ าน
-

-

-

-

กํากับดูแลการตรวจรักษาผู้ป่วยในสายการปฏิบตั งิ านที.รับผิดชอบ
กํากับดูแลแพทย์ประจําบ้ านในสายการปฏิบตั งิ านให้ มีมาตรฐาน มีคณ
ุ ภาพ และความ
ปลอดภัยโดยคํานึงถึงผู้ป่วยเป็ นศูนย์กลางบนพื @นฐานของการเคารพในสิทธิและศักดิศâ รี
ของความเป็ นมนุษย์ของผู้ป่วย
กํากับดูแลให้ แพทย์ประจําบ้ านมีพฒ
ั นาการในไปตามลําดับ milestones ของหลักสูตร
รายงานต่อกรรมการบริ หารหลักสูตรเมื.อมีปัญหาข้ อขัดข้ องในการฝึ กอบรมเพื.อดําเนินการ
แก้ ไข
เป็ นอาจารย์ที.ปรึกษาแก่แพทย์ประจําบ้ าน ทังในเรื
@ . องวิชาการ ข้ อขัดข้ องในการฝึ กอบรม
และเรื. องส่วนตัวของแพทย์ประจําบ้ าน
รักษาความลับของแพทย์ประจําบ้ าน ในเรื. องที.เป็ นปั ญหาส่วนตัวซึง. แพทย์ประจําบ้ านไม่
ต้ องการให้ เปิ ดเผย

๘.๒.๒ จํานวนอาจารย์ ผ้ ูให้ การฝึ กอบรม

กวฟ.รพ.รร.๖ มีอาจารย์ประจําซึง. ปฏิบตั หิ น้ าที.อยู่ ๘ คน และอยูร่ ะหว่างลาศึกษาต่อ ๑ คน

กวฟ.รพ.รร.๖ มีนโยบายในการพัฒนาอาจารย์ดงั นี @
๑. อาจารย์ทกุ คนต้ องผ่านการอบรมแพทย์ศาสตร์ ศกึ ษาขันพื
@ @นฐานเป็ นอย่างน้ อย และต้ องเข้ า
อบรมซํ @าอย่างน้ อยทุก ๕ ปี หรื ออบรมในระดับที.สงู ขึ @นได้ ตามต้ องการ ในหลักสูตรของ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฎเกล้ า หรื อหลักสูตรแพทยศาสตร์ ศกึ ษาที.เกี.ยวข้ อง
๒. สนับสนุนให้ อาจารย์ทกุ คน เข้ าอบรมเพื.อพัฒนาทักษะในการสอนและการสร้ างสือ. การสอน
ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฎเกล้ า
๓. สนับสนุนให้ อาจารย์ทกุ คนเข้ ารับการอบรม เรื. องระบาดวิทยาคลินิก การทําวิจยั และ
จริ ยธรรมในงานวิจยั เป็ นประจําอย่างสมํ.าเสมอ
๔. สนับสนุนให้ อาจารย์ทกุ คนเข้ าร่วมประชุม หรื ออบรมในหลักสูตรด้ านเวชศาสตร์ ฟืน@ ฟูที.
อาจารย์สนใจ โดยมีทนุ นําเสนอผลงานวิชาการจาก รพ.รร.๖ และทุนลงทะเบียนจาก กวฟ.
รพ.รร.๖ ตามข้ อตกลงของกรรมการบริ หารหลักสูตร
๕. สนับสนุนให้ อาจารย์เป็ นวิทยากรในงานประชุมต่างๆทังระดั
@ บชาติและระดับนานาชาติ
รวมถึงการจัดประชุมวิชาการโดย กวฟ.รพ.รร.๖ เอง ซึง. การเป็ นวิทยากรเป็ น
กระบวนการพัฒนาอาจารย์รูปแบบหนึง.

หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ าน สาขาเวชศาสตร์ ฟืนB ฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า
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อาจารย์ทกุ ท่านได้ กําหนดสมดุลของสัดส่วนในการทํางานของตนเอง ตามข้ อตกลงของกรรมการบริ หาร
หลักสูตร (ดูภาคผนวก ๘)

๙. ทรั พยากรทางการศึกษา

ภาคทฤษฎี
๑. ห้ องเรี ยนตึกเวชศาสตร์ ฟืน@ ฟู ชัน@ ๓ มีขนาด ๓๐ ที.นงั. มีอปุ กรณ์สาํ หรับการบรรยาย
ประกอบด้ วย เครื. องเสียง LCD และโทรทัศน์วงจรปิ ด ใช้ เป็ นสถานที.เรี ยนภาคทฤษฎี ห้ อง
ประชุม ใช้ เป็ นสนามสอบ สําหรับการสอบประเมินความรู้ ความเชี.ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ ฟืน@ ฟู
ต่อเนื.องกันเป็ นเวลาหลายปี
๒. ห้ องสมุดเวชศาสตร์ ฟืน@ ฟู ชัน@ ๒ มีขนาด ๒๐ ที.นงั. มีอปุ กรณ์สาํ หรับการบรรยาย เครื. องเสียง
LCD และเป็ นห้ องสมุดเวชศาสตร์ ฟืน@ ฟู ที.ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรมสามารถเข้ ามาค้ นคว้ า หาข้ อมูล
ได้ ตลอดเวลา เนื.องจากอยูใ่ นบริ เวณเดียวกับแผนกผู้ป่วยนอก นอกจากนันยั
@ งมีคอมพิวเตอร์
และ สัญญาณ WIFI ที.สามารถใช้ หาข้ อมูลจาก internet ได้ อย่างสะดวก
๓. ห้ องประชุมตึกเวชศาสตร์ ฟืน@ ฟู ชัน@ ๕ มีขนาด ๑๕ ที.นงั. อยูใ่ นบริ เวณเดียวกันกับหอผู้ป่วย จึง
สามารถใช้ ประชุมย่อย หรื อใช้ เป็ นที.สอนเมื.อมีการสอนแบบข้ างเตียง ทําให้ การเรี ยนการสอน
เกิดขึ @นในหอผู้ป่วยโดยไม่รบกวนผู้ป่วยมากนัก
๔. ห้ องประชุม พญาไท อาคารเฉลิมพระเกียรติ รพ.รร.๖ มีขนาด ๕๐ ที.นงั. มีเครื. องส่งสัญญาณ
ทางไกล จึงสามารถใช้ เรี ยนทางไกลด้ วยระบบ tele-conference ได้
๕. ห้ องเรี ยนด้ วยระบบคอมพิวเตอร์ อาคารเจ้ าฟ้าเพชรรัตน์ ชัน@ ๘ เป็ นห้ องขนาดความจุ ๑๑๐ ที.นงั.
มีคอมพิวเตอร์ สว่ นบุคคลทุกที.นงั. สามารถใช้ เรี ยนรู้ระบบ IT ปั จจุบนั ถูกใช้ เป็ นสนามสอบเพื.อรับ
วุฒิบตั รเวชศาสตร์ ฟืน@ ฟู ของราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ ฟืน@ ฟู
๖. ห้ องประชุม ดุสติ ธานี อาคารเฉลิมพระเกียรติ รพ.รร.๖ เป็ นห้ องประชุมเอนกประสงค์ ขนาด
๓๐๐ ที.นงั. สามารถใช้ จดั ประชุมวิชาการ ประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร จัดนิทรรศการ และ ใช้ เป็ นสนาม
สอบได้
๗. หอประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ รพ.รร.๖ เป็ นหอประชุมขนาด ๔๐๐ ที.นงั. สามารถใช้ จดั
ประชุมวิชาการ
๘. สถานที.ทงหมด
ั@
มีระบบบริ หารจัดการ ระบบการสํารองห้ องเรี ยน เพื.อให้ เกิดการใช้ ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า
ภาคปฏิ บตั ิ

หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ าน สาขาเวชศาสตร์ ฟืนB ฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า
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๑. หอผู้ป่วยเวชศาสตร์ ฟืน@ ฟู ขนาด ๔๐ เตียง มีจํานวนผู้ป่วยรวม ๓๘๑ รายต่อปี ผู้เข้ ารับการ
ฝึ กอบรม ได้ มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยใน ภายใต้ การควบคุมของอาจารย์
๒. แผนกผู้ป่วยนอก มีห้องซึง. แพทย์สามารถออกตรวจได้ พร้ อมกันจํานวน ๑๐ คน ปริ มาณผู้ป่วย
๑๙,๔๑๙ รายต่อปี โดยจัดระบบให้ ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรมชันปี
@ ที. ๑ และ ๒ ออกตรวจคูก่ บั
อาจารย์แบบ ๑:๑ เพื.อสัง. สมประสบการณ์ทางคลีนิกและเรี ยนรู้วิธีการดูแลผู้ป่วยจากอาจารย์
และผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมชันปี
@ ที. 3 ออกตรวจอย่างอิสระ เพื.อฝึ กการแก้ ปัญหาผู้ป่วยด้ วยตนเอง
โดยสามารถปรึกษาอาจารย์ได้ ตลอดเวลา
๓. ห้ องตรวจไฟฟ้าวินิจฉัย มีเครื. องตรวจไฟฟ้าวินิจฉัย ๓ เครื. อง ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมทําการตรวจ
ภายใต้ การกํากับดูแลของอาจารย์ โดยมีอาจารย์ ๒ -๓ คนต่อ เครื. องตรวจ ๓ เครื. อง
๔. เครื. อง musculoskeletal ultrasound ๒ เครื. อง ทําให้ ได้ สงั. สมประสบการณ์ในการตรวจสภาพ
กล้ ามเนื @อและเส้ นเอ็น ตลอดจนการทําหัตถการ ultrasound-guided injection
๕. เลเซอร์ กําลังสูง ๑ เครื. อง ซึง. ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมสามารถสัง. สมประสบการณ์ในการทําเลเซอร์
ได้
๖. ห้ องฝังเข็ม ซึง. ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมจะได้ ประสบการณ์เรื. องประสิทธิผลของการฝังเข็มในโรค
ต่างๆ
๗. เครื. องตรวจยูโรไดนามิกส์ ๑ เครื. อง ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม สามารถฝึ กทักษะการใช้ เครื. องและการ
แปลผลยูโรไดนามิกส์
๘. ห้ องปฏิบตั กิ ารแขนขาเทียม ซึง. ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม สามารถฝึ กทักษะการสัง. และการตรวจสอบ
รวมถึงการแก้ ปัญหาแขนขาเทียม
๙. ห้ อง advanced wound care ซึง. ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมจะได้ ประสบการณ์เกี.ยวกับการรักษาแผล
เรื อ@ รังด้ ายวัสดุ และวิธีการที.ก้าวหน้ าต่างๆ
๑๐. เครื. องตรวจการกลืน กําลังอยูใ่ นขันตอนของการจั
@
ดหา

การเข้าถึงแหล่งวิ ชาการ
๑. รพ.รร.๖ มีห้องสมุดกลาง ซึง. ผู้เข้ ารับการอบรมสามารถเข้ าไปใช้ บริ การได้ ซึง. เป็ นห้ องสมุดที.มี
เครื อข่ายซึง. สามารถสืบค้ นข้ อมูลทางวิชาการที.ทนั สมัยได้ ทวั. โลก
๒. กวฟ.รพ.รร.๖ มีคอมพิวเตอร์ และมีสญ
ั ญาณ WIFI สําหรับผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมสามารถใช้ ได้
ฟรี ตลอดเวลาที.ปฏิบตั งิ าน
๓. ห้ องสมุด กวฟ.รพ.รร.๖ ซึง. ตังอยู
@ บ่ ริ เวณเดียวกับแผนกตรวจโรคผู้ป่วยนอก มีตํารา และเอกสาร
วิชาการ คอมพิวเตอร์ และสัญญาณ WIFI ทําให้ สามารถสืบค้ นข้ อมูลได้ ในขณะที.ปฏิบตั งิ าน
๔. หอพักแพทย์ประจําบ้ าน รพ.รร.๖ มีสญ
ั ญาณ WIFI ฟรี บริ การสําหรับผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม ที.
ต้ องการสืบค้ นข้ อมูลทางวิชาการนอกเวลาราชการ
กวฟ.รพ.รร.๖ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไว้ สําหรับอาจารย์และผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมได้ ใช้ งาน ดังนี @
๑. สัญญาณ WIFI ฟรี ของ รพ.รร.๖
๒. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รวมถึงสัญญาณ WIFI ที.ห้องสมุด กวฟ.รพ.รร.๖
หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ าน สาขาเวชศาสตร์ ฟืนB ฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า
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๓. สัญญาณ WIFI ฟรี ที.หอพักแพทย์ประจําบ้ าน
ในการสือ. สารระหว่างผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม หรื อสือ. สารกับอาจารย์ จะสือ. สารกันโดยใช้
๑. E-mail เอกสาร แจ้ งข่าวสาร และส่งเอกสารสําคัญ
๒. Line application ใช้ แจ้ งข่าวสาร นัดหมาย ส่งข้ อมูล ประชุมกลุม่ ย่อย สอบถามความคิดเห็น
ตลอดจนปรึกษาปั ญหาผู้ป่วย
๓. Facebook messenger ส่งข้ อความถึงอาจารย์โดยตรง
๔. เครื. องคอมพิวเตอร์ ที.ห้องสมุด และห้ องพักแพทย์ ซึง. มี WIFI ให้ ใช้ ได้ ตลอดเวลา

๑๐. การประเมินแผนการฝึ กอบรม/หลักสูตร

สถาบันฝึ กอบรมต้ องกํากับดูแลการฝึ กอบรมให้ เป็ นไปตามแผนการฝึ กอบรม/หลักสูตรเป็ นประจํา มี
กลไกสําหรับการประเมินหลักสูตรและนําไปใช้ จริ ง การประเมินแผนการฝึ กอบรม/หลักสูตร ต้ องครอบคลุม
- พันธกิจของแผนการฝึ กอบรม/หลักสูตร
- ผลลัพธ์การเรี ยนรู้ที.พงึ ประสงค์
- แผนการฝึ กอบรม
- ขันตอนการดํ
@
าเนินงานของแผนการฝึ กอบรม
- การวัดและประเมินผล
- พัฒนาการของผู้รับการฝึ กอบรม
- ทรัพยากรทางการศึกษา
- คุณสมบัตขิ องอาจารย์ผ้ ใู ห้ การฝึ กอบรม
- ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการรับสมัครผู้รับการฝึ กอบรมและความต้ องการของระบบสุขภาพ
- สถาบันร่วมฝึ กอบรม
- ข้ อควรปรับปรุง
สถาบันฝึ กอบรมต้ องแสวงหาข้ อมูลป้อนกลับเกี.ยวกับการฝึ กอบรม/หลักสูตร จากผู้ให้ การฝึ กอบรม ผู้
เข้ ารั บการฝึ กอบรม นายจ้ างหรื อผู้ใช้ บัณ ฑิ ต และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียหลัก รวมถึงการใช้ ข้อมูลป้อนกลับ
เกี. ยวกับ ความสามารถในการปฏิ บัติ งานของแพทย์ ผ้ ูสําเร็ จการฝึ กอบรม ในการประเมิ น การฝึ กอบรม/
หลักสูตร

๑๑. การทบทวน / พัฒนาหลักสูตรการฝึ กอบรม

กวฟ.รพ.รร.๖ มีวงรอบการกํากับดูแลทบทวนการดําเนินการของหลักสูตรดังนี @
๑. มีการประชุมคณาจารย์ทกุ วันพฤหัสบดี เพื.อหารื อเรื. องปั ญหาต่างๆ รวมทังปั
@ ญหาที.เกี.ยวข้ องกับ
หลักสูตรของ กวฟ.รพ.รร.๖
๒. มีการวิพากษ์ หลักสูตรประจําปี โดยรับความคิดเห็นจากอาจารย์ ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม พิจารณาปรับ
โปรแกรมการฝึ กอบรมประจําปี ตามความเหมาะสม บนพื @นฐานของข้ อคิดเห็นจากผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
๓. มีแผนการประเมินคุณภาพของโปรแกรมการฝึ กอบรม แผนงบประมาณ และปรับปรุงให้ ตอบสนอง
ต่อผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย ทุก ๕ ปี
๔. มีการประเมินคุณภาพโปรแกรมการฝึ กอบรมทุก ๕ ปี โดยราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ ฟืน@ ฟู

๑๒. ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ
หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ าน สาขาเวชศาสตร์ ฟืนB ฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า
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กวฟ.รพ.รร.๖ มีระบบในการทบทวนการดําเนินการของหลักสูตรเพื.อให้ สอดคล้ องกับกฎระเบียบต่างๆ
ผ่านการสัมมนาหลักสูตรประจําปี ซึง. มีวาระที.ต้องทบทวน ดังนี @
ความสอดคล้ องระหว่าง เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม และจํานวนที.รับ กับกฎระเบียบ
ของแพทยสภา ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ ฟืน@ ฟู และนโยบายของกรมแพทย์ทหารบก
ทบทวนกระบวนการเรี ยนการสอน และการประเมินผล เพื.อให้ มนั. ใจได้ วา่ โปรแกรมการฝึ กอบรมมี
ความสอดคล้ องกับหลักสูตรกลางของราชวิทยาลัยฯ และมีวิธีการวัดและประเมินผลมีความ
ครอบคลุมทัง@ ความรู้ ทักษะ และเจตคติ รวมถึงสมรรถนะหลักทัง@ ๖ ด้ าน อันเป็ นผลลัพธ์อนั พึง
ประสงค์
ทบทวนผลลัพธ์ของการฝึ กอบรมตามหลักสูตรของ กวฟ.รพ.รร.๖ ให้ มีความสอดคล้ องกับผลลัพธ์ที.
พึงประสงค์ของหลักสูตรกลางของราชวิทยาลัยฯ
มหาวิทยาลัยมหิดล มอบประกาศนียบัตรให้ แก่ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรมที.สาํ เร็จหลักสูตร ป บัณฑิต
ชันสู
@ ง ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ ฟืน@ ฟูมอบวุฒิบตั รผู้เชี.ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ ฟืน@ ฟูแก่ผ้ สู าํ เร็จ
การศึกษา
กรรมการพัฒนาหลักสูตรมีหน้ าที.พฒ
ั นาคุณภาพของหลักสูตร โดยผ่านระบบการประเมินและ
พัฒนาหลักสูตรทุกปี
กวฟ.รพ.รร.๖ มีระบบธรรมาภิบาล และกระบวนการตัดสินใจต่างๆที.มีความโปร่งใส ดังนี @
- มีคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร ซึง. จะตัดสินใจร่วมกันในเรื. องที.เกี.ยวข้ องกับการฝึ กอบรม มีบนั ทึก
ประชุมทุกครัง@ ซึง. สามารถตรวจสอบย้ อนหลังได้
- เปิ ดโอกาสให้ กรรมการทุกคนได้ แสดงความคิดเห็น รวมทังรั@ บฟั งข้ อเสนอแนะและข้ อมูลป้อนกลับ
จากผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียทุกฝ่ าย
- ผลการประเมินที.ถกู ใช้ เป็ นพื @นฐานในกระบวนการตัดสินใจเกี.ยวกับการฝึ กอบรม จะถูกเก็บไว้ ที. กวฟ.
รพ.รร.๖ โดยผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียสามารถตรวจสอบย้ อนหลังได้
- เกี.ยวกับผลการประเมินต่างๆ เช่น ผลการคัดเลือกผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม การตัดสินผลการสอบ หากผู้
มีสว่ นได้ สว่ นเสียมีข้อสงสัย สามารถข้ อตรวจสอบข้ อมูลย้ อนหลัง และสามารถอุทธรณ์ผลการตัดสิน
ได้
- คุณภาพของการฝึ กอบรมของ กวฟ.รพ.รร.๖ ถูกตรวจสอบอยูเ่ สมอโดยราชวิทยาลัยฯ และแพทย
สภา
กวฟ.รพ.รร.ì มีอาจารย์จํานวน ๘ คน ตามคุณวุฒิตา่ งๆ ดังต่อไปนี @ (คุณวุฒิรายบุคคลดูภาคผนวกที. ๘)
- วุฒิบตั รผู้มีความรู้ความชํานาญเวชปฏิบตั สิ าขาเวชศาสตร์ ฟืน@ ฟู
๘ คน
- ประกาศนียบัตรเวชศาสตร์ ฟืน@ ฟูหวั ใจ
๑ คน
- ปริ ญญาโทระบาดวิทยาคลินิก
๑ คน
- ประกาศนียบัตรระบาดวิทยาคลินิก
๑ คน
- ประกาศนียบัตรอัลตร้ าซาวด์กระดูกและข้ อ
๒ คน
- ประกาศนียบัตรเวชศาสตร์ แผนจีน
๕ คน
- ประกาศนียบัตรผู้เชี.ยวชาญด้ านเท้ า
๒ คน
- ประกาศนียบัตรผู้เชี.ยวชาญด้ านการกลืน
๑ คน
- ประกาศนียบัตรเวชศาสตร์ การกีฬา
๑ คน
หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ าน สาขาเวชศาสตร์ ฟืนB ฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า

หน้ า ๓๖

- ประกาศนียบัตรเวชศาสตร์ ทหาร
- ประกาศนียบัตรเวชศาสตร์ การบิน

๑ คน
๑ คน

๑๓. การประกันคุณภาพการฝึ กอบรม

รพ.รร.๖ มีแผนดําเนินการประกันคุณภาพภายในสําหรับหลักสูตรฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ าน
เพื.อวุฒิบตั รแสดงความรู้ ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ ฟื@นฟู ทุก ๒ ปี
และ กวฟ.รพ.รร.๖ รับการประเมินเพื.อประกันคุณภาพการศึกษาจากราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ ฟืน@ ฟู
แห่งประเทศไทย ทุก ๕ ปี

ภาคผนวกที, ๑
เนือP หาสังเขปของการฝึ กอบรม
หลักสูตรฝึ กอบรมผู้เข้ ารั บการฝึ กอบรมเพื,อหนังสือวุฒบิ ตั ร สาขาเวชศาสตร์ ฟืPนฟู
ความรู้ พนื P ฐาน โรคและหัตถการทางด้ านเวชศาสตร์ ฟืPนฟู
-

General Medical Rehabilitation
Rehabilitation of Musculoskeletal Disorders
Rehabilitation of Brain Disorders
Rehabilitation of Spinal Cord Injury
Rehabilitation of Peripheral Neurological Disorders
Electrodiagnosis and Related Clinical Neurophysiologic testing
Pain Rehabilitation
Pulmonary Rehabilitation
Cardiac Rehabilitation
Rehabilitation of Peripheral Vascular Disease (PVD)
Sports Medicine and Rehabilitation
Geriatric Rehabilitation
Pediatric Rehabilitation
Cancer Rehabilitation
Burn Rehabilitation
Rehabilitation for Amputee and Prostheses
Orthoses, Assistive Devices and Technology

หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ าน สาขาเวชศาสตร์ ฟืนB ฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า

หน้ า ๓๗

- Advanced Technology in Rehabilitation Medicine
- Integrative Medicine
- Concepts of Disability, Law, Ethics, Medical Dilemma in Rehabilitation Service
and Medical Rehabilitation Service System in Thailand

General Medical Rehabilitation
วัตถุประสงค์

เมื.อจบการฝึ กอบรมแล้ ว ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมสามารถ

สมรรถนะการดูแลรั กษาผู้ป่วย (Patient Care)
๑. สามารถตรวจประเมินผู้ป่วยทางด้ านเวชศาสตร์ ฟืน@ ฟูและผู้พิการอย่างครอบคลุมและบูรณาการ
๒. สามารถให้ ก ารรั ก ษาและฟื @น ฟู ผ้ ูป่ วยผู้พิ ก ารแบบองค์ รวมด้ วยตนเองและหรื อ ร่ วมกับ ที ม สห
วิทยาการได้ อย่างเหมาะสม
๓. สามารถพิจารณาส่งต่อผู้ป่วยได้ อย่างเหมาะสม

ความรู้ ความเชี,ยวชาญ และความสามารถในการนําไปใช้ แก้ ปัญหาของผู้ป่วยและสังคม
รอบด้ าน (Medical Knowledge and Skills)
๔. อธิบายความรู้พื @นฐานด้ านกายวิภาคศาสตร์ กายวิภาคศาสตร์ ประยุกต์ พยาธิสรี รวิทยา เภสัชวิทยา

และจิตวิทยาเพื.อนํามาใช้ ในการตรวจประเมินและวางแผนการรักษาผู้ป่วยทางด้ านเวชศาสตร์ ฟืน@ ฟู
ได้
๕. อธิบายหลักการของเวชศาสตร์ ฟืน@ ฟู พื @นฐานการทํางานของเครื. องมือทางกายภาพบําบัด การออก
กําลังกาย กายอุปกรณ์ เครื. องช่วยเดิน และกิจกรรมบําบัด รวมทังระบุ
@ ข้อบ่งชี @ ข้ อควรระวัง ข้ อห้ าม
และผลที. มี ต่ อ ร่ า งกายรวมทัง@ สามารถประยุก ต์ ใช้ แ ละให้ คํ า ปรึ ก ษาแก่ ผ้ ูป่ วย และบุ ค ลากรที.
เกี.ยวข้ องได้ อย่างเหมาะสมและถูกต้ อง
๖. รวบรวมข้ อมูลจากการซักประวัติ ตรวจร่างกาย และผลทางห้ องปฏิบตั ิการ ในการประเมินและระบุ
ปั ญหาทางเวชศาสตร์ ฟืน@ ฟู บอกระดับความพิการ รวมทังตั
@ งเป้
@ าหมาย วางแผนการรักษาฟื น@ ฟูและ
ติดตามผลการรักษาได้ อย่างเหมาะสม

ก ารเรี ย น รู้ จาก ก ารป ฏิ บั ติ แ ล ะก ารพั ฒ น าต น เอ ง (Practice-based Learning and
Improvement)
๗. เรี ยนรู้ และเพิ.มประสบการณ์ ได้ ด้วยตนเองจากการปฏิบตั ิงานในหน่วยผู้ป่วยนอก หอผู้ป่วย และ
การศึกษาด้ วยตนเองโดยใช้ ทรัพยากรการเรี ยนรู้

ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื,อสาร (Interpersonal & Communication Skills)
๘. ให้ ความรู้ คําปรึกษาแก่ผ้ ปู ่ วยและครอบครัว
๙. มีปฏิสมั พันธ์กบั ผู้ป่วยและครอบครัวได้ อย่างเหมาะสม
๑๐. ประสานงานและปรึกษากับผู้ร่วมการรักษาสาขาอื.นได้ เหมาะสม
หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ าน สาขาเวชศาสตร์ ฟืนB ฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า

หน้ า ๓๘

ความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism)
๑๑. แสดงพฤติกรรมและความรับผิดชอบในการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื.องและมีคณ
ุ ธรรม
การปฏิบตั งิ านให้ เข้ ากับระบบ (System-based practice)
๑๒. สามารถปฏิบตั งิ านโดยคํานึงถึงทรัพยากรสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วย

หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ าน สาขาเวชศาสตร์ ฟืนB ฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า

หน้ า ๓๙

เนือP หาวิชา

Functional and applied anatomy
Clinical biomechanics, kinesiology and ergonomics
Psychology assessment and treatment in rehabilitation medicine
Clinical evaluation
Imaging technique relate to rehabilitation
Gait analysis, assessment, and evaluation
Functional evaluation, assessment and classification
Immobilization syndrome
Rehabilitation team and role of team coordinator
Pharmacologic treatment in rehabilitation medicine
Rehabilitation management
๑๑.๑ Physical modalities/ agents
๑๑.๒ Therapeutic exercises
๑๑.๓ Massage, manipulation and manual therapy
๑๑.๔ Basic Prosthetics and Orthotics
๑๑.๕ Occupational therapy: functional training, environment modification, sensory
reeducation/ desensitization, motor control therapy
๑๑.๖ Mobility aids and assistive devices
๑๑.๗ Speech therapy

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.

ทักษะและหัตถการทางคลินิก

Clinical evaluation
Functional assessment
Disability assessment
Exercise and physical activity prescription
Physical modality prescription
Mobility aids and assistive devices prescription and training
Patient and family education and counseling

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

Milestone: Basic knowledge & clinical skill
ระดับ
๑
๒

-

ระดับสมรรถนะ
สามารถอธิบายความรู้พื Bนฐานด้ านกายวิภาคศาสตร์ กายวิภาคศาสตร์ ประยุกต์ ชีวกลศาสตร์ ของการ
เคลือJ นไหวของร่างกาย พยาธิวิทยาสรี รวิทยา เภสัชวิทยาและจิตวิทยา ทีJเกีJยวเนืJองกับโรคหรื อภาวะ
ความผิดปกติทางเวชศาสตร์ ฟืนB ฟู
สามารถอภิปรายกลไกของเครืJ องมือทีJใช้ ในการรักษา และการตรวจวินิจฉัยเพิJมเติมในโรคต่างๆทางด้ าน
เวชศาสตร์ ฟืนB ฟู

หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ าน สาขาเวชศาสตร์ ฟืนB ฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า

หน้ า ๔๐

๓
๔

-

สามารถซักประวัติ ตรวจร่างกาย ให้ การวินิจฉัยโรคทางเวชศาสตร์ ฟืนB ฟูทีJไม่ซบั ซ้ อน และพบได้ บอ่ ยใน
เวชปฏิบตั ิ
สามารถประเมินระดับปั ญหา บอกพยากรณ์โรค และให้ การรักษาทางด้ านเวชศาสตร์ ฟืนB ฟูของโรคทาง
เวชศาสตร์ ฟืนB ฟูทีJไม่ซบั ซ้ อน
สามารถซักประวัติ ตรวจร่างกาย ให้ การวินิจฉัยโรคทางเวชศาสตร์ ฟืนB ฟูทีJมีความซับซ้ อน
สามารถประเมินระดับปั ญหาของผู้ป่วยด้ วยหลักการทางเวชศาสตร์ ฟืนB ฟู วางแผนการรักษา ติดตาม
แผนการรักษา ได้ อย่างเหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละรายได้ อย่างถูกต้ อง
สามารถเป็ นผู้นําและผู้ประสานงานในการทํางานทางด้ านเวชศาสตร์ ฟืนB ฟู กับผู้ร่วมงานจากสหสาขา
วิชาชีพ

Milestone: Procedural skill: None

หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ าน สาขาเวชศาสตร์ ฟืนB ฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า

หน้ า ๔๑

Rehabilitation of Musculoskeletal Disorders
วัตถุประสงค์
เมื.อจบการฝึ กอบรมแล้ ว ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมสามารถ
สมรรถนะการดูแลรั กษาผู้ป่วย (Patient Care)
๑. สามารถประเมินผู้ป่วยที.มีความผิดปกติของระบบกระดูก ข้ อและกล้ ามเนื @อแบบครอบคลุมในด้ าน
ทางกาย, ทางจิตใจและอารมณ์, ทางความสามารถทางสังคมและสิง. แวดล้ อม
๒. สามารถให้ การรักษาและฟื น@ ฟูผ้ ูป่วยแบบองค์รวมด้ วยตนเองและหรื อร่ วมกับทีมสหวิทยาการได้
อย่างเหมาะสม
๓. สามารถพิจารณาส่งต่อผู้ป่วยได้ อย่างเหมาะสม
ความรู้ ความเชี#ยวชาญ และความสามารถในการนําไปใช้ แก้ ปัญหาของผู้ป่วยและสังคมรอบด้ าน
(Medical Knowledge and Skills)
๔. สามารถอธิบายคําจํากัดความ พยาธิสรี รวิทยา และกลไกการเปลี.ยนแปลงที.ทําให้ เกิดความผิดปกติ
ในกลุม่ โรคเกี.ยวกับระบบกระดูก ข้ อและกล้ ามเนื @อได้
๕. สามารถอธิ บายผลจากความผิดปกติในกลุ่มโรคเกี.ยวกับระบบกระดูก ข้ อและกล้ ามเนือ@ ที.ส่งผล
กระทบต่อระดับความสามารถและศักยภาพทางกายของผู้ป่วยได้
๖. สามารถอธิบายเภสัชวิทยา ข้ อห้ ามและข้ อควรระวังของยาที.ใช้ ในกลุม่ โรคเกี.ยวกับระบบกระดูก ข้ อ
และกล้ ามเนื @อได้
๗. สามารถอธิ บายหลักการ ข้ อห้ ามและข้ อควรระวังของการรักษาโดยไม่ใช้ ยารวมทังการออกกํ
@
าลัง
กายในกลุม่ โรคเกี.ยวกับระบบกระดูก ข้ อและกล้ ามเนื @อได้
การเรี ยนรู้ จากการปฏิบตั ิ และการพัฒนาตนเอง (Practice-based Learning and Improvement)
๘. เรี ยนรู้ และเพิ.มประสบการณ์ ได้ ด้วยตนเองจากการปฏิบตั ิงานในหน่วยผู้ป่วยนอก หอผู้ป่วย และ
การศึกษาด้ วยตนเองโดยใช้ ทรัพยากรการเรี ยนรู้
ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื#อสาร (Interpersonal & Communication Skills)
๙. ให้ ความรู้ คําปรึกษาแก่ผ้ ปู ่ วยและครอบครัว
๑๐. มีปฏิสมั พันธ์กบั ผู้ป่วยและครอบครัวได้ อย่างเหมาะสม
๑๑. ประสานงานและปรึกษากับผู้ร่วมการรักษาสาขาอื.นได้ เหมาะสม
ความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism)
๑๒. แสดงพฤติกรรมและความรับผิดชอบในการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื.องและมีคณ
ุ ธรรม
การปฏิบตั งิ านให้ เข้ ากับระบบ (System-based practice)
๑๓. สามารถปฏิบตั งิ านโดยคํานึงถึงทรัพยากรสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วย

เนือP หาวิชา

๑. Anatomy, physiology, and biomechanics related to musculoskeletal disorders
๒. Pathophysiology and clinical manifestations of common musculoskeletal disorders
๒.๑ Rheumatologic and connective tissue disorders: Rheumatoid arthritis,
spondyloarthropathy, systemic lupus erythematosus, etc.
๒.๒ Orthopedic conditions:
Trauma: Fracture, ligament/cartilage/tendon injury, etc.

หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ าน สาขาเวชศาสตร์ ฟืนB ฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า

หน้ า ๔๒

๓.

๔.

๕.
๖.

Non trauma: Joint deformity, post-arthroplasty, post muscle/tendon/nerve
repair/transfer, etc.
๒.๓ Musculoskeletal disorders
๒.๓.๑ Upper extremity: Rotator cuff syndrome, epicondylitis, tenosynovitis
๒.๓.๒ Lower extremity: Trochanteric bursitis, iliotibial band syndrome,
enthesopathy
๒.๓.๓ Spine: Scoliosis, spondylosis, spondylolisthesis, stenosis, deformity
๒.๓.๔ Muscle pain: Myofascial pain syndrome, fibromyalgia
Rehabilitation management
๓.๑ Pharmacological management including indication, contraindication and
precaution: NSAIDs, opioids, steroid, analgesics, antidepressant, muscle
relaxants, anticonvulsants, vitamin supplement, calcium supplement, DMARDs,
DMOADs, SYSADOAs etc.
๓.๒ Physical and occupational therapy
๓.๓ Orthosis and assistive devices
Patient education and counselling for prevention of complication and disability
๔.๑ Joint protection program and energy conservation program
๔.๒ Ergonomics
๔.๓ Environmental modification
๔.๔ Behavioral modification
Complementary/ integrative medicine
Referral for specialized management

ทักษะและหัตถการทางคลินิก

๑. Special tests for musculoskeletal disorders including basic skill of musculoskeletal
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

ultrasound
Physical modality prescription for musculoskeletal disorders
Therapeutic exercises for musculoskeletal disorders
Orthosis and mobility aids prescription
Trigger point injection, dry needling injection for treatment of myofascial pain
syndrome
Soft tissue and intra-articular injection
Massage
Stretching
Patient education and counselling: Joint protection and energy conservation program

Milestone: Basic knowledge
หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ าน สาขาเวชศาสตร์ ฟืนB ฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า

หน้ า ๔๓

ระดับ
๑
๒

-

๓
๔

ระดับสมรรถนะ
สามารถอธิบายความรู้พื Bนฐานทาง กายวิภาคศาสตร์ สรี รศาสตร์ ชีวกลศาสตร์ ของระบบกระดูกและ
กล้ ามเนื Bอ
สามารถอธิบายหลักการของการออกกําลังกายทีJถกู ต้ อง
สามารถอภิปรายเนื Bอหาทางด้ านพยาธิวิทยา อาการและอาการแสดง ของกลุ่มโรค/ภาวะความผิดปกติ
ของระบบ กระดูก ข้ อ และกล้ ามเนื Bอ รวมถึงการแบ่งระดับความรุนแรงของการบาดเจ็บประเภทต่างๆ
สามารถบอกการพยากรณ์ โรค และอธิ บายการป้องกันและการรักษาฟื Bนฟูในโรคของระบบกระดูก ข้ อ
และกล้ ามเนื อB ทีJ ไ ม่ ซับ ซ้ อ น และพบได้ บ่ อ ยทางเวชปฏิ บั ติ เช่ น โรค myofascial pain syndrome,
spondylosis, osteoarthritis
สามารถให้ การรักษาฟื นB ฟูและบูรณาการความรู้ เพืJอใช้ ในการรักษาฟื นB ฟูโรคของระบบกระดูก ข้ อ และ
กล้ ามเนื BอทีJมีความซับซ้ อนมากขึ Bน หรื อในกรณีผ้ ปู ่ วยมีโรคอืJนร่ วมด้ วยทีJส่งผลให้ มีข้อจํากัดในการรักษา
มากขึ Bน

Milestone: Clinical skill
ระดับ
๑

-

๒
๓

-

๔

-

ระดับสมรรถนะ
สามารถซักประวัติ และตรวจร่ างกายพืนB ฐานทางระบบกระดูก ข้ อ และกล้ ามเนือB ได้ ถูกต้ อง เช่น การ
ตรวจพิสยั ข้ อ กําลังกล้ ามเนื Bอ เป็ นต้ น
สามารถสรุปและประเมินความผิดปกติทางระบบระบบกระดูก ข้ อ และ กล้ ามเนื Bอของผู้ป่วย วางแผนการ
ตรวจทางห้ องปฏิบตั ิการเพิJมเติม ให้ การวินิจฉัยโรคทางระบบกระดูก ข้ อ และกล้ ามเนื Bอ ทีJพบได้ บ่อยใน
เวชปฏิบตั ิ
สามารถให้ การรักษาทางเวชศาสตร์ ฟืนB ฟูโรคทางระบบกระดูก ข้ อ และกล้ ามเนื Bอ ทีJไม่ซบั ซ้ อน
สามารถซักประวัติ ตรวจร่ างกาย และให้ การวินิจฉัย รวมถึงแปลผลการตรวจทางห้ องปฏิบตั ิการได้ อย่าง
ถูกต้ อง
สามารถให้ การรักษาทางเวชศาสตร์ ฟืนB ฟูโรคทางระบบกระดูก ข้ อ และกล้ ามเนื Bอ ทีJมีความซับซ้ อน
สามารถประเมิ น ระดับ ปั ญ หาและวางแผนการรั กษาโรคทางด้ านเวชศาสตร์ ฟืBน ฟูของผู้ป่ วยได้ อ ย่าง
เหมาะสม
สามารถประเมิ น ระดับ ปั ญ หาของผู้ป่ วยทางระบบกระดูก ข้ อ และกล้ ามเนื อB โดยใช้ ห ลักการทางเวช
ศาสตร์ ฟืนB ฟู
สามารถวางแผนการรักษา ติดตามการรักษา ได้ อย่างเหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละรายได้ อย่างถูกต้ อง
สามารถเป็ นผู้นําและผู้ประสานงานในการทํางานทางด้ านเวชศาสตร์ ฟืBนฟู กับผู้ร่วมงานจากสหสาขา
วิชาชีพ
สามารถพิจารณาส่งต่อผู้ป่วยได้ อย่างเหมาะสม

Milestone: Procedural skill: Trigger point injection and dry needling
ระดับ

ระดับสมรรถนะ

หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ าน สาขาเวชศาสตร์ ฟืนB ฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า

หน้ า ๔๔

๑

-

๒
๓
๔

-

สามารถอธิบายหลักการรักษา กลไกทางสรี รวิทยาและเภสัชวิทยาทีJเกีJยวกับการรักษาด้ วย Trigger point
injection และ dry needling injection
สามารถประเมินความผิดปกติของกล้ ามเนือB ทีJสมควรได้ รับรักษาด้ วยวิธี Trigger point injectionและ
dry needling injection โดยระบุกล้ ามเนื อB ทีJ มี ความผิดปกติ รวมถึงสามาถบอกตําแหน่ง (landmark)
ของกล้ ามเนื Bอได้ ถกู ต้ อง
สามารถให้ การรักษาด้ วยวิธี Trigger point injection และ dry needling injection ในกล้ ามเนื Bอหลักได้
อย่างถูกต้ อง เช่น trapezius, infraspinatus
สามารถให้ การรักษาด้ วยวิธี Trigger point injection และ dry needling injection ในกล้ ามเนื BอทีJมีความ
ซับซ้ อน อาจใช้ เครืJ อง ultrasound ประกอบการรักษาได้ อย่างถูกต้ องเหมาะสม

Rehabilitation of Brain Disorders
วัตถุประสงค์

เมื.อจบการฝึ กอบรมแล้ ว ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมสามารถ

สมรรถนะการดูแลรั กษาผู้ป่วย (Patient Care)

๑. สามารถประเมินความเจ็บป่ วย ความพิการจากความผิดปกติของสมอง สามารถให้ การรักษาและ

ฟื น@ ฟูผ้ ปู ่ วยแบบองค์รวม ด้ วยตนเองและหรื อร่วมกับทีมสหวิทยาการได้ อย่างเหมาะสม
๒. สามารถพิจารณาส่งต่อผู้ป่วยได้ อย่างเหมาะสม

ความรู้ ความเชี,ยวชาญ และความสามารถในการนําไปใช้ แก้ ปัญหาของผู้ป่วยและสังคม
รอบด้ าน (Medical Knowledge and Skills)

๓. ประยุกต์ความรู้ ด้านกายวิภาคศาสตร์ ระบบการทํางานและกระบวนการฟื น@ ตัวของความผิดปกติ

ของสมองเพื.อใช้ ในการตรวจประเมินผู้ป่วยได้
๔. อธิบายพยาธิสรี รวิทยา อาการและอาการแสดงของผู้ป่วยที.มีความผิดปกติของสมอง
๕. ตรวจทางคลินิก และประเมินความสามารถ ในผู้ป่วยที.มีความผิดปกติของสมอง รวมทังระบุ
@ ข้อบ่งชี @
ในการส่งตรวจเพิ.มเติมได้ อย่างเหมาะสม
๖. ระบุปัญหาทางเวชศาสตร์ ฟืน@ ฟู และการพยากรณ์โรคในผู้ป่วยที.มีความผิดปกติของสมอง ประเมิน
ความพร้ อมและศักยภาพในการฟื น@ ฟู ตังเป้
@ าหมายและวางแผนให้ การรักษาทางเวชศาสตร์ ฟืน@ ฟู
แบบองค์รวมในผู้ป่วย
๗. ให้ การรักษาฟื น@ ฟูแบบบูรณาการและป้องกันภาวะแทรกซ้ อนในผู้ป่วย
๘. เลื อ กใช้ และสั. ง กายอุ ป กรณ์ เสริ ม แนะนํ า อุ ป กรณ์ เครื. อ งช่ ว ย รวมถึ ง เทคโนโลยี การปรั บ
สภาพแวดล้ อม เพื.อให้ เหมาะสมกับสภาพของผู้ป่วยได้
๙. ให้ คําแนะนํ า และติ ดตามผู้ป่ วยในระยะยาว หรื อส่งต่อไปรั บ การรั กษาฟื @นฟูเพิ. ม เติ ม ได้ อย่าง
เหมาะสม
๑๐. ประเมินความพิการ รวมทังออกเอกสารรั
@
บรองความพิการและเอกสารรับรองทางการแพทย์เพื.อใช้
เป็ นหลักฐานทางกฎหมายได้ อย่างถูกต้ องบนพื @นฐานคุณธรรมจริ ยธรรม

ก ารเรี ย น รู้ จาก ก ารป ฏิ บั ติ แ ล ะก ารพั ฒ น าต น เอ ง (Practice-based Learning and
Improvement)
หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ าน สาขาเวชศาสตร์ ฟืนB ฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า

หน้ า ๔๕

๑๑. เรี ยนรู้ และเพิ.มประสบการณ์ ได้ ด้วยตนเองจากการปฏิบตั ิงานในหน่วยผู้ป่วยนอก หอผู้ป่วย และ

การศึกษาด้ วยตนเองโดยใช้ ทรัพยากรการเรี ยนรู้

ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื,อสาร (Interpersonal & Communication Skills)
๑๒. ให้ ความรู้และให้ คําปรึกษาแก่ผ้ ปู ่ วยและครอบครัว
๑๓. ประสานงานและปรึกษากับผู้ร่วมการรักษาสาขาอื.นได้ เหมาะสม

ความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism)

๑๔. แสดงพฤติกรรมและความรับผิดชอบในการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื.องและมีคณ
ุ ธรรม

การปฏิบตั งิ านให้ เข้ ากับระบบ (System-based practice)

๑๕. สามารถปฏิบตั งิ านโดยคํานึงถึงทรัพยากรสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วย

หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ าน สาขาเวชศาสตร์ ฟืนB ฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า

หน้ า ๔๖

เนือP หา

๑. Neuroanatomy, neurophysiology, neurotransmitters and neuroplasticity
๒. Pathophysiology and clinical manifestations of common brain disorders:
๒.๑ Cerebrovascular disease
๒.๒ Traumatic brain injury
๒.๓ Degenerative diseases: Parkinson, dementia
๒.๔ Others: tumor, infection, immune mediated.
๓. Rehabilitation problems: complications and consequences
๓.๑ Perceptual dysfunction
๓.๒ Cognitive dysfunction
๓.๓ Communication disorders
๓.๔ Swallowing disorder
๓.๕ Neuropsychological problems
๓.๖ Spasticity
๓.๗ Mobility and ADL problems
๓.๘ Psychosocial problems
๔. Rehabilitation for brain disorders and outcome management:
๔.๑ Conventional rehabilitation therapy
๔.๒ Neurorehabilitation technique: Functional task-oriented/ Motor retraining technique
approach, Sensorimotor Approach/ Rood Approach, Neurodevelopmental
Technique
(NDT)/ Bobath Approach, Movement Therapy/ Brunstrom Approach, Proprioceptive
Neuromuscular Facilitation/ Kabat & Knott Approach,
๔.๓ Advanced technique: Non-invasive brain stimulation, Constraint-Induced Movement
Training (CIMT), Robot-aided exercise
๔.๔ Orthosis, mobility aids and assistive devices
๔.๕ Predicting Disability and Functional Status
๔.๖ Impairment and Outcome measurement: Barthel index, TMSE, Modified Ashworth
scale
(MAS), etc
๕. Long term care and follow up

หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ าน สาขาเวชศาสตร์ ฟืนB ฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า

หน้ า ๔๗

Milestone: Medical Knowledge
ระดับ
๑

-

๒

-

๓

-

๔

-

ระดับสมรรถนะ
สามารถอธิบายคําจํากัดความ การเปลีJยนแปลงลักษณะทางกายวิภาค กลไกการเปลีJยนแปลง พยาธิ
สรี รวิทยาของความผิดปกติของสมองได้
สามารถบอกอาการทางคลินิกของความผิดปกติของสมอง เช่น โรคหลอดเลือดสมอง โรคของสมองทีJเกิด
จากความเสืJอม (degenerative brain disorders) การบาดเจ็บทีJศีรษะ รวมถึงแบ่งประเภท บอกสาเหตุ
ระดับความรุนแรงของความผิดปกติของสมองได้
สามารถอธิบายกลไกการฟื นB ตัวของระบบประสาท(brain plasticity) และอภิปรายแนวทางการดูแลฟื นB ฟู
ผู้ป่วยในระยะเฉียบพลัน ก่อนและหลังการผ่าตัด ระยะฟั กฟื นB และ ระยะยาวได้
สามารถประเมินปั ญหาของผู้ป่วยทีJจะมีผลต่อการฟื นB ฟูสมรรถภาพได้
สามารถประเมินความพร้ อมและศักยภาพของผู้ป่วยทีJจะรับการฟื นB ฟูสมรรถภาพได้ อย่างถูกต้ อง
สามารถให้ คําแนะนําเบื Bองต้ นต่อผู้ป่วยและกระตุ้นครอบครัวให้ มีสว่ นร่ วมในการรักษา ฟื นB ฟูและป้องกัน
ความเสียJ งต่าง ๆ ทีJพบได้ บอ่ ย เช่น ข้ อยึดติดแข็ง แผลกดทับ เป็ นต้ น
สามารถตังเป้
B าหมาย วางแผน ให้ โปรแกรมการฟื นB ฟูสมรรถภาพ ในกลุม่ ผู้ป่วยทีJไม่ซบั ซ้ อน โดยสามารถ
บอกข้ อบ่งชี B ข้ อห้ าม ข้ อควรระวังได้ อย่างถูกต้ อง รวมถึงให้ การพยากรณ์โรคได้
สามารถประเมิน ความพิการ ระดับของ function และคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยได้
สามารถประเมินดูแลภาวะแทรกซ้ อนทีJพบบ่อย เช่น
- Perceptual dysfunction
- Cognitive dysfunction
- Communication disorder
- Swallowing disorder
- Neuropsychological deficits
- Spasticity
- Psychosocial problems
สามารถประเมินปั ญหาของผู้ป่วยทีJสง่ ผลต่อการฟื นB ฟูสมรรถภาพได้ อย่างครอบคลุม
สามารถประเมินความพร้ อมและศักยภาพของผู้ป่วยทีJจะรับการฟื นB ฟูสมรรถภาพได้ อย่างถูกต้ อง
สามารถบูรณาการความรู้ เพืJอตังเป้
B าหมาย วางแผน ให้ โปรแกรมการฟื นB ฟูสมรรถภาพ โดยสามารถบอก
ข้ อบ่งชี B ข้ อห้ าม ข้ อควรระวังได้ อย่างถูกต้ อง ในกลุม่ ผู้ป่วยทีJมีความซับซ้ อน เช่น
- Perceptual dysfunction
- Cognitive dysfunction
- Communication disorder
- Swallowing disorder
- Neuropsychological deficits
- Spasticity
- Psychosocial problems
สามารถให้ คําแนะนําต่อผู้ป่วยและญาติในการรักษา ฟื นB ฟู ผู้ป่วยในชุมชน community rehabilitation

หมายเหตุ ตัวอย่าง ผู้ป่วยที.มีความผิดปกติของสมอง ที.มีความซับซ้ อน เช่น ผู้ป่วยที.มีปัญหาอื.นร่วมด้ วย
- Cognitive impairment
- Neglect syndrome, Pusher syndrome, Dementia or Memory loss, Behavioral problem
หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ าน สาขาเวชศาสตร์ ฟืนB ฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า
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-

Dysphagia
Severe spasticity
Neuropathic pain, Shoulder hand syndrome or CRPS,
Heterotrophic ossification
Deep vein thrombosis
Abnormal movement or Cerebellar lesion
Multiple organs involvement เช่น Nerve injury, fracture

Milestone: Clinical skill
ระดับ
๑

๒

-

๓

-

๔

-

ระดับสมรรถนะ
ซักประวัติ ตรวจร่ างกาย ผู้ป่วยทีJมีความผิดปกติของสมองประเภทต่างๆ ประเมินสาเหตุ ระดับความ
รุนแรง แปลผลการตรวจ CT Scan, MRI ทีJมีลกั ษณะผิดปกติเด่นชัด
ประเมินปั ญหาทางด้ านเวชศาสตร์ ฟืนB ฟูได้
ประเมินภาวะแทรกซ้ อนทีJจะเกิดขึ Bนทังในระยะสั
B
นB และ ระยะยาว
สามารถจัดท่าทีJเหมาะสม ให้ กบั ผู้ป่วย เพืJอป้องกันข้ อ ยึดติดแข็ง
สามารถแนะนําการจัดท่า ชนิดการออกกําลังกายให้ กบั ผู้ป่วยและหรื อครอบครัวเพืJอป้องกันข้ อยึดติดแข็ง
สามารถให้ การดูแลกับผู้ร่วมการรักษาสาขาอืJนได้
การให้ ความรู้และคําปรึกษาแก่ผ้ ปู ่ วยและครอบครัว
Functional/disability assessment: Barthel ADL Index, FIMS Brunnstorm staging, etc.
แปลผลการตรวจ Evoked potential : SSEP, BAER, VEP
Bedside swallowing evaluation
ประเมินปั ญหาของผู้ป่วยทีJจะมีผลต่อการฟื นB ฟูสมรรถภาพได้ อย่างครอบคลุม
ประเมินความพร้ อมและศักยภาพของผู้ป่วยทีJจะรับการฟื นB ฟูสมรรถภาพได้ อย่างถูกต้ อง
สามารถแนะนําการออกกําลังกายให้ กบั ผู้ป่วยทีJมีความพิการ ฝึ กการเคลืJอนย้ ายตัว การเคลืJอนทีJ และ
การดูแลตนเอง
การประเมินการกลืนและแนะนําวิธีการตรวจประเมิน เช่น Instrumental evaluation เทคนิคการฝึ กกลืน
และ safe swallowing technique
สามารถให้ การดูแลฟื นB ฟู ตังเป้
B าหมายในการรักษาฟื นB ฟู กับผู้ร่วมการรักษาสาขาอืJนได้
แนะนําผู้ป่วยและกระตุ้นครอบครัวให้ มีส่วนร่ วมในการออกกําลังกาย ดูแลและป้องกัน ภาวะแทรกซ้ อน
และหรื อภาวะทีJอาจเกิดตาตามมา (consequences) ต่างๆ
สามารถประเมินภาวะแทรกซ้ อนและหรื อภาวะทีJอาจเกิดตาตามมา (consequences) ทีJพบร่วมกัน กับ
ความผิดปกติของสมอง
Cognitive and perceptual evaluation
Communication disorder evaluation
Swallowing evaluation
สามารถ ตังเป้
B าหมาย วางแผน ให้ โปรแกรมการฟื Bนฟูสมรรถภาพ ในกลุ่มผู้ป่วยทีJมีความซับซ้ อน โดย
สามารถบอกข้ อบ่งชี B ข้ อห้ าม ข้ อควรระวังได้ อย่างถูกต้ อง
สามารถประเมินคุณภาพชีวิต Quality of life assessment: SF36, WHOQOL-bref
ประเมิน และ ให้ การรักษาโดยวิธี chemodenervation and chemoneurolysis
ประเมิน และ สามารถให้ คําปรึกษาเกีJยวกับการรักษาโดยวิธีทนั สมัย เช่น Transcranial direct current
stimulation (tDCS) และ Transcranial magnetic stimulation (TMS)
แนะนําผู้ป่วยและญาติในการดูแลระยะยาว รวมถึง การดูแลภาวะความพิการทีJเกิดขึ Bนในผู้ป่วยในชุมชน

หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ าน สาขาเวชศาสตร์ ฟืนB ฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า
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ระดับ
-

ระดับสมรรถนะ
สามารถพิจารณาส่งต่อผู้ป่วยได้ อย่างเหมาะสม

หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ าน สาขาเวชศาสตร์ ฟืนB ฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า

หน้ า ๕๐

Rehabilitation of Spinal Cord Injury
วัตถุประสงค์

เมื.อจบการฝึ กอบรมแล้ ว ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมสามารถ

สมรรถนะการดูแลรั กษาและฟื P นสภาพผู้ป่วย (Patient Care)

๑. ตรวจร่ างกายและประเมินระบบประสาทกล้ ามเนือ@ กระดูกและข้ อ รวมทัง@ การถ่ายภาพรังสีของ
ผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังและกระดูกสันหลังหักเคลือ. นได้ ถกู ต้ องตามมาตรฐานสากล
๒. แจกแจงปั ญ หา, ตัง@ เป้าหมายผลลัพ ธ์ ด้านความสามารถทํ ากิ จวัตรส่วนตัวและการเคลื. อนที. ,
กําหนดแผนการฟื น@ สภาพครอบคลุมด้ านการแพทย์, ด้ านการศึกษา, อาชีพและสังคม ได้ อย่าง
เป็ นองค์รวมเหมาะสมกับระดับและความรุ นแรงของอัมพาตไขสันหลัง โดยคํานึงถึงบาดเจ็บร่ วม,
โรคร่ วม, ปั จจัยแวดล้ อมและปั จจัยส่วนตัวของผู้ป่วย และวางแผนจําหน่ายและแผนการติดตาม
ระยะยาวให้ ผ้ ปู ่ วยได้ เหมาะสม
๓. กําหนดแนวทางป้องกันและบําบัดรักษาภาวะแทรกซ้ อน เช่น ภาวะซึมเศร้ า, ภาวะลิ.มเลือดอุด
หลอดเลือดดําและสิ.งหลุดอุดหลอดเลือดปอด, แผลกดทับ, ภาวะติดเชื อ@ ในทางเดินปั สสาวะ,
ภาวะกลันปั
@ สสาวะ/อุจจาระไม่ได้ หรื อปั สสาวะ/อุจจาระออกโดยไม่ตงใจ,
ั @ ภาวะท้ องผูก, ลําไส้ ใหญ่
อุด กัน@ , อาการปวดเรื อ@ รั ง, กระดูกสัน หลังผิ ดรู ป , ข้ อติ ดยึด, ข้ อเสื. อมจากการใช้ งานมากเกิ น ,
กระดูกหัก เป็ นต้ น
๔. ตรวจประเมินและสัง. อุปกรณ์พยุงกระดูกสันหลัง, อุปกรณ์พยุงแขน, อุปกรณ์พยุงขา, อุปกรณ์ช่วย
เดิน, วีลแชร์ , อุปกรณ์ช่วยคนพิการ และเทคโนโลยีช่วย ได้ เหมาะสมกับสภาพและความสามารถ
ของผู้ป่วย
๕. ฝึ กผู้ป่วยหายใจและไอ, จัดท่าและเคาะปอดเพื.อระบายเสมหะ, ใช้ เครื. องช่วยหายใจ และวางแผน
ยุตกิ ารใช้ เครื. องช่วยหายใจ
๖. วางแผนและใช้ เครื. องตรวจปั สสาวะพลวัตและเครื. องตรวจอัลตราซาวด์เพื.อประเมินการทําหน้ าที.
และโครงสร้ างทางเดิ นปั สสาวะช่วงล่างพร้ อมแปลผลได้ ถูกต้ อง, ให้ ความเห็ นและคํ าแนะนํ า
เกี. ย วกั บ การใช้ ยา, วิ ธี ก ารถ่ า ยหรื อ ระบายปั สสาวะออก, การติ ด ตามและการป้ อ งกั น
ภาวะแทรกซ้ อน รวมถึงวิธีการผ่าตัด
๗. ตัดแต่งแผลกดทับและเลือกใช้ สงิ. แต่งแผลได้ อย่างเหมาะสม

ความรู้ ความเชี,ยวชาญและความสามารถในการนําไปใช้ แก้ ไขปั ญหาของผู้ป่วยและสังคม
รอบด้ าน (Medical Knowledge and Skills)

๘. อธิบายสาเหตุที.ทําให้ เกิดอัมพาตไขสันหลังที.เกิดจากบาดเจ็บ/ภยันตรายและโรค
๙. อธิบายกายวิภาคศาสตร์ กระดูกสันหลัง, ไขสันหลัง และพยาธิสรี รวิทยาของระบบต่าง ๆ ภายหลัง
ไขสันหลังได้ รับบาดเจ็บและเป็ นโรค รวมทังภาวะแทรกซ้
@
อนที.เกิดบ่อยกับผู้ป่วยอัมพาตไขสันหลัง
๑๐. ให้ ความรู้ แก่ผ้ ปู ่ วยและครอบครัว รวมทังผู
@ ้ ดแู ลหรื อผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย เกี.ยวกับโรค/บาดเจ็บไขสัน
หลัง, เป้าหมายการฟื @นสภาพ และแนวทางการบํ าบัดรั กษาและฟื @นสภาพในระยะเฉี ยบพลัน,
ระยะหลังเฉียบพลัน และระยะยาว/เรื อ@ รัง
๑๑. ประเมินความพิการ รวมทังออกเอกสารรั
@
บรองความพิการและเอกสารรับรองทางการแพทย์เพื.อใช้
เป็ นหลักฐานทางกฎหมายได้ อย่างถูกต้ องบนพื @นฐานคุณธรรมจริ ยธรรม

การเรี ยนรู้ จากการปฏิบตั แิ ละการพัฒนาตนเอง (Practice-based Learning and Improvement)

๑๒. สามารถเรี ยนรู้ และเพิ.มประสบการณ์ จากการฝึ กปฏิบตั ิกับผู้ป่วย, ค้ นคว้ าหาความรู้ ได้ ด้วยการ
อ่าน, และวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศที.เกี.ยวข้ องได้ ด้วยตนเอง

หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ าน สาขาเวชศาสตร์ ฟืนB ฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า
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ทักษะปฏิบตั สิ ัมพันธ์ และการสื,อสาร (Interpersonal & Communication Skills)

๑๓. ให้ คําปรึกษา, คําแนะนํา รวมทังแจ้
@ งข่าวร้ าย ให้ แก่ผ้ ปู ่ วยและครอบครัวได้ อย่างเหมาะสม
๑๔. นําเสนอข้ อมูลและปั ญหาของผู้ป่วยระยะแรกรับ, ระยะติดตาม และก่อนจําหน่าย พร้ อมทังแสดง
@
ความคิดเห็นและคําชี @แจงในการประชุมทีมเวชกรรมฟื น@ ฟูได้ อย่างเหมาะสม

ความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism)

๑๕. กระตุ้นให้ ผ้ ปู ่ วยและคนพิการตระหนักถึงสมรรถนะของตนเองเพื.อนําไปสูก่ ารพัฒนาคุณภาพชีวิต
๑๖. ให้ การบํ าบัด รั กษาและฟื @น สภาพ พร้ อมจัด สรรทรั พ ยากรให้ แก่ ผ้ ูป่ วยได้ อย่างเหมาะสม โดย
คํานึงถึงสิทธิของผู้ป่วย, ประโยขน์ และความเป็ นธรรม

การปฏิบตั งิ านให้ เข้ ากับระบบ (System-based practice)

๑๗. ประสานการทํางานกับบุคลากรในทีมเวชกรรมฟื น@ ฟู และกํากับติดตามผลการบําบัดรักษาและฟื น@
สภาพได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพและได้ ประสิทธิ ผล ทัง@ ในระยะฟื @นสภาพ และระยะยาวหลังจาก
ผู้ป่วยกลับไปอยูใ่ นชุมชน
๑๘. บันทึกข้ อมูลผู้ป่วยอย่างเป็ นระบบโดยประยุกต์ใช้ ชุดข้ อมูลสากลกรณี บาดเจ็บไขสันหลัง, บัญชี
สากลการจํ าแนกโรคและความผิ ด ปกติ , และบัญ ชี ส ากลจํ าแนกการทํ างานความพิ ก ารและ
สุขภาพ ได้ อย่างเหมาะสม

เนือP หาวิชา

Anatomy and physiology of the spinal cord and biomechanics of the spinal column and
related
kinesiology of extremity functions and the use of muscle substitution in retraining
๒. Pathophysiology and clinical manifestations including pathophysiological and autonomic
changes after SCI of common spinal cord disorders
๒.๑ Traumatic including associated injury e.g. traumatic brain injury (TBI), chest injury,
abdominal injury, fracture, etc
๒.๒ Non traumatic: myelopathy, neoplastic, immune mediated, myelodysplasia
๒.๓ Long term complications such as post-traumatic syringomyelia; prevention and
management
๓. Management of spinal cord injury/ disorders
๓.๑ Principles of non-surgical and surgical management of spinal injuries, safe moving
and
handling techniques; and spinal orthoses
๑.

หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ าน สาขาเวชศาสตร์ ฟืนB ฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า

หน้ า ๕๒

๓.๒ Early medical care of SCI and prevention of complications
๓.๓ International classification of diseases and related disorders (ICD) related to SCI,
consequence and complications
๔. Rehabilitation assessment, goal-setting, management (prevention, treatments and rehab
therapy) of SCI, its consequence and complication problems in acute, intensive
rehabilitation and long term care phase
๔.๑ Cardiovascular: postural hypotension, autonomic dysreflexia (AD), venous
thromboembolism (VTE)
๔.๒ Pulmonary: pneumonia, atelectasis
๔.๓ Genitourinary: neurogenic bladder dysfunction ; treatment and prevention of related
complications such as bladder over distension, urinary tract infection (UTI), vesicoureteral reflux (VUR), urethral trauma, urethral fistula, incontinence
๔.๔ Gastrointestinal: neurogenic bowel dysfunction, constipation, fecal impaction and fecal
incontinence
๔.๕ Musculoskeletal:
๔.๖ Integument:: pressure ulcers including non-surgical and surgical treatment;
preventive
Measures
๔.๗ Pain
๔.๘ Endocrine
๔.๙ Sexual dysfunction including infertility and prevention of related problem such as
separation/divorce
๔.๑๐ Psychosocial: depression, reaction to disablement, impact on family, sexuality,
adjustment to disability and strategies to promote independence
๕. Rehabilitation for SCI and outcome measurement
๕.๑ Conventional rehabilitation therapy
๕.๒ Kinesiology of extremity functions and the use of muscle substitution in retraining
๕.๓ Products and technology for personal uses (bed, mattress, overlay; toilet
accessories;
universal designs and constructions), mobility (wheelchairs, gait aids) and
communications
๕.๔ Orthosis
๕.๕ Advance or high technology rehab therapy
๕.๖ Assessment of diaphragm and phrenic nerve; phrenic nerve and diaphragmatic
pacing,
portable ventilators
๕.๗ Surgical procedures that enhance extremity function: nerve, muscle and tendon
transfers, and other operative procedures that enhance extremity function
๖. Long term care and follow up
หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ าน สาขาเวชศาสตร์ ฟืนB ฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า

หน้ า ๕๓

หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ าน สาขาเวชศาสตร์ ฟืนB ฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า

หน้ า ๕๔

Milestone: Medical Knowledge and Clinical Skills
ระดับ
๑

-

๒

-

๓

-

๔
-

ระดับสมรรถนะ
อธิบายกายวิภาค, สรี รวิทยา, พยาธิวิทยาทีJเปลีJยนแปลงหลังจากไขสันหลังบาดเจ็บหรื อเป็ นโรค, รวมทังสาเหตุ
B
และ
กลไกการบาดเจ็บ
ซักประวัติ, ตรวจร่ างกายและระบบประสาทตามมาตรฐานสากล, แปลผลภาพถ่ายรังสี, ประเมินและระบุความ
ผิดปกติ, ความบกพร่องทีJเกิดกับระบบต่าง ๆ ของร่างกาย, ให้ การวินิจฉัยโรคและภาวะแทรกซ้ อน
อภิปรายความรุนแรงของโรค,วิธีการบําบัดรักษาด้ วยการไม่ผ่าตัดหรื อผ่าตัด, กระบวนการฟื นB สภาพระยะเฉียบพลัน
และระยะหลังเฉียบพลัน
ตังเป้
B าหมาย, วางแผนการบําบัดรักษาป้องกันและฟื นB สภาพในระยะหลังเฉียบพลันร่ วมกับทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
และติดตามผลกรณีผ้ ปู ่ วยโรค/บาดเจ็บไขสันหลังทีJไม่มีภาวะแทรกซ้ อนหรื อโรคร่วม
ให้ การพยากรณ์โรคหรื อการฟื นB ตัวของระบบประสาทและคาดการณ์ระดับความสามารถหลังผ่านกระบวนการฟื นB
สภาพ
ตังเป้
B าหมาย, วางแผนการบําบัดรักษาและฟื นB สภาพในระยะเรื อB รังร่วมกับทีมอย่างมีประสิทธิภาพ และติดตาม
กรณีมีภาวะแทรกซ้ อน
บูรณาการโรค/บาดเจ็บไขสันหลัง, ความบกพร่ องของระบบต่าง ๆ, ข้ อจํากัดการทํากิจกรรมหรื อการมีส่วนร่ วม,
ปั จจัยส่วนตัวและปั จจัยด้ านสิJงแวดล้ อม เช่น ครอบครัว สิทธิด้านการรักษา, กฎหมาย เพืJอส่งเสริ มคุณภาพชีวิต
โดยประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทีJเกีJยวข้ องเพืJอทําให้ บรรลุการฟื นB สภาพบรรลุเป้าหมาย
ตังเป้
B าหมาย, วางแผนการบําบัดรักษาและฟื นB สภาพร่ วมกับทีมอย่างมีประสิทธิภาพ, และติดตามผล กรณีมีปัญหา
ซับซ้ อน, สูงอายุ, อายุน้อย และต้ องฟื นB สภาพด้ วยวิธีการผ่าตัดหรื อใช้ เทคโนโลยีชนสู
ัB ง

หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ าน สาขาเวชศาสตร์ ฟืนB ฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า

หน้ า ๕๕

Procedural skills: urodynamic test
ระดับ
๑

๒
๓
๔

-

ระดับสมรรถนะ
ชี Bแจงข้ อบ่งชี B-ข้ อห้ าม, ขันตอนการทํ
B
า, ประโยชน์และเหตุผลในการทําหัตถการ, ข้ อควรระวังขณะทํา
หัตถการเพืJอแนะนําและขอคํายินยอมจากผู้ป่วย
ชี Bแจงขันตอนการปฏิ
B
บตั ไิ ด้
ช่วยอาจารย์ทําหัตถการได้
ทําหัตถการตามขันตอนการได้
B
ถกู ต้ อง
ระบุผลจากการทําหัตถการ และเขียนรายงานผลลัพธ์หลักจากการทําหัตถการได้ ถกู ต้ อง
ให้ ความเห็นต่อผลลัพธ์ทีJได้ และข้ อเสนอแนะได้ เหมาะสมในประเด็นหลักบางประเด็น
แก้ ไขภาวะไม่พงึ ประสงค์ขณะทําหัตถการได้ อย่างทันท่วงที
เขียนรายงานผลลัพธ์หลักจากการทําหัตถการได้ ถกู ต้ องครบถ้ วน
ให้ ความเห็นต่อผลลัพธ์ทีJได้ และข้ อเสนอแนะได้ ถกู ต้ องทุกประเด็นหลัก
เขียนรายงานผลลัพธ์หลักจากการทําหัตถการได้ ถกู ต้ องครบถ้ วน
ให้ ความเห็นต่อผลลัพธ์ทีJได้ และข้ อเสนอแนะได้ ถกู ต้ องทังประเด็
B
นหลักและประเด็นอืJน ๆ ทีJเกีJยวข้ อง
โดยการเชืJอมโยงข้ อมูลอืJนได้ อย่างเหมาะสม

หมายเหตุ หัตถการ ได้ แก่ urodynamic test

หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ าน สาขาเวชศาสตร์ ฟืนB ฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า

หน้ า ๕๖

Rehabilitation of Peripheral Neurological Disorders
วัตถุประสงค์

เมื.อจบการฝึ กอบรมแล้ ว ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมสามารถ

สมรรถนะการดูแลรั กษาผู้ป่วย (Patient Care)

๑. ให้ การรักษาและป้องกันภาวะแทรกซ้ อนในผู้ป่วยโรค/ความผิดปกติของระบบประสาทส่วนปลายที.

พบบ่อยได้
๒. ให้ คําแนะนํา และติดตามผู้ป่วยในระยะยาว หรื อส่งต่อไปรับการรักษาฟื น@ ฟูได้ อย่างเหมาะสม
๓. เลือกใช้ และสัง. กายอุปกรณ์เสริ ม แนะนําอุปกรณ์เพื.อปรับให้ เหมาะสมกับสภาพของผู้ป่วยได้
๔. พิจารณาส่งต่อผู้ป่วยได้ อย่างเหมาะสม

ความรู้ ความเชี,ยวชาญ และความสามารถในการนําไปใช้ แก้ ปัญหาของผู้ป่วยและสังคม
รอบด้ าน (Medical Knowledge and Skills)

๕. ประยุกต์ความรู้ ด้านกายวิภาค ระบบการทํางานและกระบวนการฟื น@ ตัวของโรค/ความผิดปกติของ

ระบบประสาทส่วนปลาย เพื.อใช้ ในการตรวจประเมินผู้ป่วยได้
๖. อธิบายพยาธิสรี รวิทยา อาการและอาการแสดงของโรค/ความผิดปกติของระบบประสาทส่วนปลาย
ที.พบบ่อยได้
๗. ตรวจประเมินทางคลินิกในผู้ป่วยโรค/ความผิดปกติของระบบประสาทส่วนปลาย รวมทังระบุ
@ ข้อบ่งชี @
ในการส่งตรวจเพิ.มเติมได้ อย่างเหมาะสม
๘. ประเมินความพิการ รวมทังออกเอกสารรั
@
บรองความพิการและเอกสารรับรองทางการแพทย์เพื.อใช้
เป็ นหลักฐานทางกฎหมายได้ อย่างถูกต้ องบนพื @นฐานคุณธรรมจริ ยธรรม

การเรี ยนรู้ จากการปฏิบตั ิ และการพัฒนาตนเอง (Practice-based Learning and
Improvement)

๙. เรี ยนรู้และเพิ.มพูนประสบการณ์ได้ ด้วยตนเองจากการปฏิบตั ิงาน การทบทวนวรรณกรรมที.เกี.ยวข้ อง

ในการพัฒนาความชํานาญในการดูแลฟื น@ ฟูผ้ ปู ่ วยโรค/ความผิดปกติของระบบประสาทส่วนปลาย

ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื,อสาร (Interpersonal & Communication Skills)

๑๐. ให้ คําแนะนําเกี.ยวกับโรค และแสดงออกถึงการใส่ใจดูแล แก่ผ้ ปู ่ วยและครอบครัวได้ อย่างเหมาะสม
๑๑. เป็ นผู้นําทีมงานเวชศาสตร์ ฟืน@ ฟู และประสานงานกับวิชาชีพอื.นๆ ที.ร่วมกันดูแลรักษาผู้ป่วย ได้

อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

ความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism)

๑๒. แสดงพฤติกรรมและความรับผิดชอบในการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื.องและมีคณ
ุ ธรรม
๑๓. ประยุกต์ใช้ หลักการการดูแลโดยผู้ป่วยและครอบครัวเป็ นศูนย์กลาง
๑๔. แสดงถึงการรักษาความลับและสิทธิของผู้ป่วย

การปฏิบตั งิ านให้ เข้ ากับระบบ (System-based practice)

๑๕. สามารถปฏิบตั งิ านกับสหสาขา/สหวิชาชีพ โดยคํานึงถึงทรัพยากรสุขภาพและความ ปลอดภัยของ

ผู้ป่วย และถือประโยชน์ตอ่ ผู้ป่วยเป็ นสําคัญ

หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ าน สาขาเวชศาสตร์ ฟืนB ฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า

หน้ า ๕๗

เนือP หาวิชา

๑. Neuroanatomy, neurophysiologyม neurotransmitter and neuroplasticity
๒. Pathophysiology and clinical manifestations of common peripheral neurological disorders
๒.๑ motor neuron disease, radiculopathy, plexopathy, mononeuropathy, polyneuropathy
(infection related, immune mediated, hereditary, metabolic, toxic), neuromuscular
junction
disorder, myopathy
๓. Rehabilitation problems: complications and consequences of neurological disorders
๓.๑ Complex Regional Pain Syndrome
๓.๒ Contracture
๓.๓ Functional impairment and disability: self care, mobility etc
๔. Rehabilitation management, long term care and follow up

ทักษะและหัตถการทางคลินิก
๑. Functional/disability assessment: Barthel ADL Index, FIMS
๒. Therapeutic exercises for neurological disorder

หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ าน สาขาเวชศาสตร์ ฟืนB ฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า

หน้ า ๕๘

Milestone: Basic knowledge
ระดับ
๑
๒

-

๓
๔

ระดับสมรรถนะ
สามารถอธิบายความรู้ พื Bนฐานทาง กายวิภาคศาสตร์ สรี รศาสตร์ ชีวกลศาสตร์ ของระบบประสาทส่วน
ปลายได้ ถกู ต้ อง
สามารถอภิปรายเนื Bอหาทางด้ านพยาธิวิทยา อาการและอาการแสดง ของกลุ่มโรค/ภาวะความผิดปกติ
ของระบบประสาทส่วนปลาย รวมถึงการแบ่งระดับความรุนแรงได้ ถกู ต้ อง
สามารถบอกการพยากรณ์ โรค และอธิบายการป้องกันและการรักษาฟื นB ฟูในโรคของของระบบประสาท
ส่ ว นปลายทีJ ไ ม่ ซั บ ซ้ อน และพ บได้ บ่ อ ยทางเวชปฏิ บั ติ เช่ น โรค polyneuropathy, myopathy
radiculopathy เป็ นต้ น
สามารถให้ การรักษาฟื นB ฟูและบูรณาการความรู้ เพืJอ ใช้ ในการรักษาฟื นB ฟูโรคของของระบบประสาทส่วน
ปลายทีJมีความซับซ้ อนมากขึ Bน หรื อมีในกรณี ผ้ ูป่วยมีโรคอืJนร่ วมด้ วย ทีJส่งผลให้ มีข้อจํากัดในการรักษา
มากขึ Bนได้

Milestone: Clinical skill
ระดับ
๑

-

๒
๓

-

๔

-

ระดับสมรรถนะ
สามารถซักประวัติ และตรวจร่ างกายพื Bนฐานทางของระบบประสาทส่วนปลายได้ ถกู ต้ อง เช่น การตรวจ
กําลังกล้ ามเนื Bอ ตรวจประสาทรับความรู้สกึ การตรวจ reflex เป็ นต้ น
สามารถสรุ ปและประเมินความผิดปกติทางระบบประสาทส่วนปลายได้ ถูกต้ อง วางแผนการตรวจทาง
ห้ องปฏิบตั ิการเพิJมเติม ให้ การวินิจฉัยโรคทางระบบประสาทส่วนปลายได้ ทีJพบได้ บ่อยในเวชปฏิบตั ิ ให้
การรักษาทางเวชศาสตร์ ฟืนB ฟูทีJในโรคทางระบบประสาทส่วนปลายทีJไม่ซบั ซ้ อน
สามารถซักประวัติ ตรวจร่ างกาย และให้ การวินิจฉัย รวมถึงแปลผลการตรวจทางห้ องปฏิบตั ิการได้ อย่าง
ถูกต้ อง ให้ การรักษาทางเวชศาสตร์ ฟืนB ฟูทีJในโรคทางระบบประสาทส่วนปลายทีJมีความซับซ้ อน
สามารถประเมิ น ระดับ ปั ญ หาและวางแผนการรั กษาโรคทางด้ านเวชศาสตร์ ฟืBน ฟูของผู้ป่ วยได้ อย่าง
เหมาะสม
สามารถประเมินระดับปั ญหาของผู้ป่วยทางระบบประสาทส่วนปลาย โดยใช้ หลักการทางเวชศาสตร์ ฟืนB ฟู
วางแผนการรักษา ติดตามแผนการรักษา ได้ อย่างเหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละรายได้ อย่างถูกต้ อง
สามารถเป็ นผู้นําและผู้ประสานงานในการทํางานทางด้ านเวชศาสตร์ ฟืBนฟู กับผู้ร่วมงานจากสหสาขา
วิชาชีพ

Milestone: Procedural skill: ไม่มี

หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ าน สาขาเวชศาสตร์ ฟืนB ฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า

หน้ า ๕๙

Electrodiagnosis and Related Clinical Neurophysiologic testing
วัตถุประสงค์

เมื.อจบการฝึ กอบรมแล้ ว ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมสามารถ

สมรรถนะการดูแลรั กษาผู้ป่วย (Patient Care)

๑. ตรวจร่างกายและประเมินระบบประสาท
๒. วางแผนการตรวจและตรวจไฟฟ้าวินิจฉัยภาวะต่างๆ พร้ อมแปลผลได้ ถกู ต้ อง

ความรู้ ความเชี,ยวชาญ และความสามารถในการนําไปใช้ แก้ ปัญหาของผู้ป่วยและสังคม
รอบด้ าน (Medical Knowledge and Skills)

๓. ประยุกต์ความรู้และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างกายวิภาค, ประสาทกายวิภาค และผลการตรวจ

ไฟฟ้าวินิจฉัย
๔. รวบรวมข้ อมูลที.ได้ จากการซักประวัติ ตรวจร่างกาย การตรวจไฟฟ้าวินิจฉัย เพื.อให้ ได้ การวินิจฉัยที.
ถูกต้ อง
๕. มีความรู้ความเข้ าใจเกี.ยวกับการตรวจไฟฟ้าวินิจฉัยด้ านต่างๆ ได้ แก่ nerve conduction study,
electromyography, late response, repetitive nerve stimulation และการตรวจพิเศษอื.นๆ

การเรี ยนรู้ จากการปฏิบตั ิ และการพัฒนาตนเอง (Practice-based Learning and
Improvement)

๖. เรี ยนรู้และเพิ.มประสบการณ์ได้ ด้วยตนเองจากการปฏิบตั งิ านในหน่วยผู้ป่วยนอก หอผู้ป่วย และ

การศึกษาด้ วยตนเองโดยใช้ ทรัพยากรการเรี ยนรู้

ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื,อสาร (Interpersonal & Communication Skills)
๗. ให้ คําปรึกษา, คําแนะนํา ให้ แก่ผ้ ปู ่ วยและครอบครัวได้ อย่างเหมาะสม

ความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism)

๘. เลือกการตรวจได้ อย่างเหมาะสม โดยคํานึงถึงสิทธิของผู้ป่วย, ประโยชน์ และความเป็ นธรรม

การปฏิบตั งิ านให้ เข้ ากับระบบ (System-based practice)
๙. ประสานการทํางานกับผู้สง่ ตรวจได้ อย่างรวดเร็ ว
๑๐. บันทึกผลการตรวจอย่างเป็ นระบบ

หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ าน สาขาเวชศาสตร์ ฟืนB ฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า

หน้ า ๖๐

เนือP หารายวิชา

๑. Basic of electrodiagnosis
๑.๑ Anatomic and physiology of the peripheral nervous system and muscle
๑.๒ Electrical properties of nerve and muscle
๑.๓ Instrument, electronic system and data analysis
๒. Nerve conduction studies: Principle of nerve conduction studies and pitfall.
๒.๑ Technique and general principles
๒.๒ Clinical applications
๓. Needle EMG examination
๓.๑ Technique and general principles
๓.๒ Clinical applications
๔. Late response and special techniques: F wave, H reflex, A wave, Blink reflex
๔.๑ Technique and general principles
๔.๒ Clinical applications
๕. Test for neuromuscular transmission disorders: RNS, single fiber EMG
๕.๑ Technique and general principles
๕.๒ Clinical applications
๖. Somatosensory evoked potentials (SSEPs)
๖.๑ Technique and general principles
๖.๒ Clinical applications
๗. Motor evoked potentials
๗.๑ Technique and general principles
๗.๒ Clinical applications
๘. Others: SSR, RR internal variation, QST
๘.๑ Technique and general principles
๘.๒ Clinical applications
๙. Electrodiagnosis in common problem:
๙.๑ Peripheral nervous system: Motor neuron disease and myelopathies, Radiculopathies and
plexopathies, Polyneuropathies, Mononeuropathies and entrapment syndromes
๙.๒ Disorders of muscle and neuromuscular junction: Presynaptic and postsynaptic
neuromuscular junction disorders, Myopathies
๙.๓ Central nervous system: spinal cord disease, brain disorder

หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ าน สาขาเวชศาสตร์ ฟืนB ฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า

หน้ า ๖๑

ทักษะและหัตถการทางคลินิก
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

Nerve conduction study
Electromyographic study
Repetitive nerve simulation study
Evoked potentials study
Using the interpretation to guide management of the patient

Milestone: Medical Knowledge and Clinical Skill
ระดับ
๑
๒
๓
๔

-

ระดับสมรรถนะ
สามารถซักประวัตแิ ละ ตรวจร่างกายระบบประสาทขันพื
B Bนฐานได้
สามารถการตรวจร่างกายพิเศษ (special tests) ทีJเหมาะสม
สามารถอธิบายหลักการพื Bนฐานของ evoked potentials
สามารถตรวจร่างกายเจาะจงเฉพาะโรคทีJสงสัยได้
สามารถบรรยายขันตอนการตรวจและความผิ
B
ดปกติของ evoked potentials
สามารถทําการตรวจทีJกล่าวมาได้ ตลอด เป็ นนิสยั
สามารถแปลผลความผิดปกติของ evoked potentials

Milestone:Procedural skills-nerve conduction study
ระดับ
๑
๒
๓
๔

-

ระดับสมรรถนะ
ประยุกต์ความรู้เรืJ องกายวิภาคของระบบประสาทในการตรวจ
วางแผนการตรวจขันพื
B BนฐานในโรคทีJพบบ่อยได้
ทําการตรวจและแปลผลการตรวจขันพื
B Bนฐานได้ (common NCS)
ทําการตรวจ late response ได้
ทําการตรวจ uncommon NCS ได้
ทําการตรวจ repetitive nerve stimulation ได้
ตระหนักถึงความผิดพลาดทางเทคนิค, anatomical variant ทีJพบในการตรวจได้
รวบรวมข้ อมูลเพืJอใช้ ในการแปลผลได้ อย่างถูกต้ อง เหมาะสม

หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ าน สาขาเวชศาสตร์ ฟืนB ฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า

หน้ า ๖๒

Milestone:Procedural skills-Electromyography
ระดับ
๑
๒

-

๓
๔

-

ระดับสมรรถนะ
ประยุกต์ความรู้เรืJ องกายวิภาคของกล้ ามเนื Bอในการตรวจ
วางแผนการตรวจขันพื
B BนฐานในโรคทีJพบบ่อยได้
ทําการตรวจและแปลผลการตรวจขันพื
B Bนฐานได้ (commonly sampled muscles and common EMG
findings)
ทําการตรวจและแปลผลการตรวจขันสู
B งได้ (uncommonly sampled muscles and uncommon EMG
findings)
ตระหนักถึงความผิดพลาดทางเทคนิค
รวบรวมข้ อมูลเพืJอใช้ ในการแปลผลได้ อย่างถูกต้ อง เหมาะสม

Commonly sampled muscles:
Upper limb
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Deltoid
Biceps brachii
Triceps
Brachioradialis
Prontor teres
Extensor carpi radialis
APB
ADM
FDI

Lower limb
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gluteus maximus
Gluteus medius
Biceps femoris
Semitendinosus
Vastus medialis
Rectus femoris
Tibialis anterior
Peroneus longus
Gastrocnemius
Extensor hallucis longus

หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ าน สาขาเวชศาสตร์ ฟืนB ฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า

หน้ า ๖๓

Pain Rehabilitation
วัตถุประสงค์

เมื.อจบการฝึ กอบรมแล้ ว ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมสามารถ

สมรรถนะการดูแลรั กษาผู้ป่วย (Patient Care)

๑. สามารถประเมินความเจ็บปวด และผลกระทบที.เกิดขึ @นจากความเจ็บปวด
๒. สามารถให้ การรักษาและฟื @นฟูผ้ ูป่วยแบบองค์ รวมด้ วยตนเองและร่ วมกับทีมสหวิทยาการได้
อย่าง
เหมาะสม
๓. สามารถพิจารณาส่งต่อผู้ป่วยได้ อย่างเหมาะสม

ความรู้ ความเชี,ยวชาญ และความสามารถในการนําไปใช้ แก้ ปัญหาของผู้ป่วยและสังคม
รอบด้ าน (Medical Knowledge and Skills)
๔. สามารถอธิ บายคํ าจํ ากัดความ กลไกของความเจ็บปวด พยาธิ สรี รวิทยาของความเจ็บปวด
ประเภท
ต่าง ๆ
๕. สามารถอธิบายเภสัชวิทยาของยาที.ใช้ ในผู้ป่วยที.มีความเจ็บปวด
๖. สามารถอธิบายหลักการและวิธีการบําบัดอาการปวดทัง@ pharmacological และ
nonpharmacological treatments

การเรี ยนรู้ จากการป ฏิ บั ติ และการพั ฒ นาตนเอง (Practice-based Learning and
Improvement)
๗. เรี ยนรู้และเพิ.มประสบการณ์ได้ ด้วยตนเองจากการปฏิบตั งิ านในหน่วยผู้ป่วยนอก หอผู้ป่วย และ
การศึกษาด้ วยตนเองโดยใช้ ทรัพยากรการเรี ยนรู้

ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื,อสาร (Interpersonal & Communication Skills)
๘. ให้ ความรู้ คําปรึกษาแก่ผ้ ปู ่ วยและครอบครัว
๙. มีปฏิสมั พันธ์กบั ผู้ป่วยและครอบครัวได้ อย่างเหมาะสม
๑๐. ประสานงานและปรึกษากับผู้ร่วมการรักษาสาขาอื.นได้ เหมาะสม

ความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism)

๑๑. แสดงพฤติกรรมและความรับผิดชอบในการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื.องและมีคณ
ุ ธรรม

การปฏิบตั งิ านให้ เข้ ากับระบบ (System-based practice)

๑๒. สามารถปฏิบตั งิ านโดยคํานึงถึงทรัพยากรสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วย

หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ าน สาขาเวชศาสตร์ ฟืนB ฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า

หน้ า ๖๔

เนือP หา
๑.
๒.
๓.

Definition and pathophysiology of acute and chronic pain (somatic, visceral, nociceptive,
neuropathic: Chronic regional pain syndrome, central pain, phantom limb pain)
Assessment of pain and consequences
Rehabilitation management
๓.๑ Pharmacological management:
๓ .๑ .๑ Including indication, contraindication and precaution: Local anesthetics,
opioids, NSAIDs, analgesics, muscle relaxants, anticonvulsants,
psychotropics, patient-controlled analgesia, epidural/ intrathecal analgesia
and regional block, dosage, administration, side effect, complication, drug
interaction of analgesic drugs
๓.๒ Non -pharmacological management
๓.๒.๑ Physical modalities/agents
๓.๒.๒ Therapeutic exercise
๓.๒.๓ Cognitive – behavioral therapy
๓.๒.๔ Orthosis and assistive devices
๓.๒.๕ Anesthetical intervention and surgical management
๓.๒.๖ Complementary / alternative / integrative medicine
๓.๓ Patient education and counselling

ทักษะและหัตถการทางคลินิก
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

Assessment of pain in both physical and mental aspects
Physical examination and interpretation of investigation related to pain
Pharmacological management
Physical modalities
Therapeutic exercises prescription
Trigger point injection, dry needling injection for treatment of myofascial pain syndrome
Massage
Patient education and counselling: behavioral modification

หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ าน สาขาเวชศาสตร์ ฟืนB ฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า

หน้ า ๖๕

Milestone: Medical knowledge
ระดับ
๑
๒

๓

-

๔
-

ระดับสมรรถนะ
สามารถอธิบายคําจํากัดความ กลไกของความเจ็บปวด และพยาธิสรี รวิทยาของความเจ็บปวดประเภท
ต่างๆ รวมถึงเภสัชวิทยาของยาทีJใช้ ในผู้ป่วยทีJมีความเจ็บปวดได้
สามารถอภิปรายแนวทางการดูแลรักษาในผู้ป่วยทีJมีอาการปวดได้
สามารถระบุยาและชนิดการรักษารวมทังกลไกการระงั
B
บปวดทีJใช้ บอ่ ย เช่น NSAID ได้
สามารถแนะนําให้ ความรู้แก่ผ้ ปู ่ วยและครอบครัว ใน/การดูแลรักษาฟื นB ฟูอาการปวด
สามารถให้ การดูแลฟื นB ฟูสภาพแบบองค์รวม เลือกใช้ วิธีการรักษาทีJเหมาะสม รวมถึงดูแลภาวะแทรกซ้ อน
และผลกระทบต่อสมรรถนะทีJพบบ่อยในผู้ป่วยทีJมีอาการปวดทีJไม่ซบั ซ้ อนได้
สามารถระบุย าและชนิ ด การรั ก ษารวมทังB กลไกการระงับ ปวดทีJ ใช้ บ่ อ ย เช่ น weak opioid, drug for
neuropathic pain ได้
สามารถให้ การดูแลฟื นB ฟูสภาพและบูรณาการความรู้ เพืJอการรักษาแบบองค์รวม รวมถึงภาวะแทรกซ้ อน
และผลกระทบต่อผู้ป่วยอาการปวด
เลือกใช้ ยาและวิธีการรักษาทีJไม่ใช่ยาได้ อย่างถูกต้ องในผู้ป่วยทีJซบั ซ้ อน อาทิ มีหลายโรคร่วม

หมายเหตุ กลุ่มอาการปวดทีJไม่ซบั ซ้ อน หมายถึง กลุ่มอาการปวดเฉียบพลัน มีระยะเวลาดําเนินโรคไม่เกิน 3 เดือน โดย
ไม่มีโรคร่วมทีJมีผลกระทบต่อการพิจารณาให้ การรักษา
กลุม่ อาการปวดทีJซบั ซ้ อน หมายถึง กลุม่ อาการปวดเรื อB รัง มีระยะเวลาดําเนินโรค 3 เดือนขึ Bนไป หรื อ อาการปวดในผู้ป่วยทีJ
มีโรคร่วมซึงJ มีผลกระทบต่อการพิจารณาให้ การรักษา

Milestone: Clinical skill
ระดับ
๑
๒
๓
๔

ระดับสมรรถนะ
-

ซักประวัติ ตรวจร่างกาย
ซักประวัติ ตรวจร่างกาย
ประเมินผลกระทบของอาการปวด
สังJ ยาและวิธีการรักษาอาการปวดทีJไม่ซบั ซ้ อนได้
สังJ ยาและวิธีการรักษาอาการปวดทีJซบั ซ้ อนได้
สอนการยืดเหยียดกล้ ามเนื Bอและท่าออกกําลังในอาการปวดทีJพบบ่อยได้
ให้ คําแนะนําในการปรับพฤติกรรม สภาพแวดล้ อม และการยศาสตร์
สามารถพิจารณาส่งต่อผู้ป่วยได้ อย่างเหมาะสม

หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ าน สาขาเวชศาสตร์ ฟืนB ฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า

หน้ า ๖๖

Milestone: Procedural skill - Injection
ระดับ
๑
๒

๓

๔

-

ระดับสมรรถนะ
ทราบขันตอนและคํ
B
านึงถึงความปลอดภัยในการทําหัตถการ
ระบุข้อบ่งชี Bและข้ อห้ าม ข้ อควรระวังชองการฉีดยาหรื อหัตถการได้
แสดงขันตอนการฉี
B
ดยาหรื อหัตถการได้
ให้ ข้อมูลแก่ผ้ ปู ่ วยเกีJยวกับหัตถการและวิธีการรักษาอืJนทีJเป็ นทางเลือก
ปฏิบตั หิ ตั ถการและหรื อฉีดยาภายใต้ การกํากับดูแลอย่างใกล้ ชิด
เลือกชนิด ขนาดของยา วิธีการและ เทคนิคการฉีดยาและหรื อหัตถการ
อธิบายให้ ข้อมูลและขอคํายินยอม ( consent) ผู้ป่วย รวมทังสามารถตอบคํ
B
าถาม
ปฏิบตั หิ ตั ถการและหรื อฉีดยาโดยปรับเปลียJ นเทคนิคต่างๆให้ เหมาะสมและปรับวิธีการเพืJอบรรเทาความ
ไม่สขุ สบายจากการทําหัตถการภายใต้ การกํากับดูแล
สามารถระบุข้อบ่งชี Bและข้ อห้ าม ข้ อควรระวัง รวมทังขั
B นตอนชองการฉี
B
ดยาหรื อหัตถการ ผลการรักษา
ปฏิบตั หิ ตั ถการและหรื อฉีดยาด้ วยตนเอง
ประเมินหลังทําหัตถการ และให้ การวินิจฉัยภาวะแทรกซ้ อนจากหัตถการ และให้ การบําบัดรักษาทีJ
เหมาะสมและทันท่วงที

หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ าน สาขาเวชศาสตร์ ฟืนB ฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า

หน้ า ๖๗

Pulmonary Rehabilitation
เนือP หา Pulmonary Rehabilitation

๑. Anatomy, physiology of respiratory system
๒. Pathophysiology of pulmonary disease
๒.๑ obstructive lung disease
๒.๒ restrictive lung disease including neuromuscular diseases affecting respiratory
function
๓. Evaluation of obstructive lung disease
๓.๑ history and physical examination
๓.๒ functional evaluation
๓.๓ chest radiography interpretation
๓.๔ pulmonary function test interpretation
๓.๕ clinical exercise testing : 6minute walk test, symptom-limited maximal exercise
test
๔. Component and organization of comprehensive pulmonary rehabilitation in COPD
๔.๑ smoking cessation
๔.๒ medication
๔.๓ nutrition
๔.๔ breathing retraining
๔.๕ secretion clearance technique
๔.๖ respiratory muscle training
๔.๗ exercise prescription:aerobic and resistive exercise
๔.๘ ventilatory support, basic mechanical ventilator
๔.๙ oxygen supplement therapy
๔.๑๐ vocational and psychological counseling
๕. Evaluation of restrictive lung disease including neuromuscular diseases affecting
respiratory function
๖. Pulmonary rehabilitation in restrictive lung and neuromuscular diseases affecting
respiratory function
๖.๑ lung volume recruitment : air stacking, noninvasive ventilation
๖.๒ cough flow augmentation (cough assist)
๖.๓ glossopharyngeal breathing
๖.๔ oximetry monitoring
๗. Airway clearance and lung expansion therapy including
๗.๑ postural drainage
๗.๒ chest percussion/ vibration
๗.๓ breathing exercise

หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ าน สาขาเวชศาสตร์ ฟืนB ฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า

หน้ า ๖๘

๗.๔ cough technique
๘. Pulmonary rehabilitation in intensive care unit
๙. Goal setting and outcome measurement in pulmonary rehabilitation

Milestone: Medical knowledge and skills
ระดับ
๑

๒

๓
๔

-

ระดับสมรรถนะ
อธิบายคําจํากัดความของ pulmonary rehabilitation
อ ธิ บ า ย Anatomy, physiology of respiratory system Pathophysiology of obstructive disease,
Pathophysiology of restrictive lung disease and neuromuscular disease Pathophysiology of
exercise intolerance in chronic lung disease
อภิปรายลักษณะสําคัญของกระบวนการฟื นB ฟูระบบ ทางเดินหายใจ ในระยะต่างๆได้
อภิปรายประโยชน์ของการฟื นB ฟูตอ่ ระบบ ทางเดินหายใจ ได้
อภิปรายและแปลผล การตรวจด้ วย chest radiography interpretation
อภิปรายและแปลผล pulmonary function test, 6MWT(Six Minute Walk Test)
อธิบายกลุม่ เป้าหมาย ข้ อบ่งชี B ข้ อห้ ามของการฟื นB ฟูระบบ ทางเดินหายใจ
กําหนดเป้าหมายของการฟื นB ฟูระบบทางเดินหายใจ
อธิบายโปรแกรมการaฟื นB ฟูระบบทางเดินหายใจ
อธิบายวิธีการควบคุมปั จจัยเสียJ งต่างๆของ โรคระบบทางเดินหายใจได้
สามารถผสมผสานความรู้ ทักษะและเทคนิคต่างๆในการฟื นB ฟูผ้ ปู ่ วยกลุม่ ระบบ ทางเดินหายใจ
กําหนดเป็ นโปรแกรมฟื นB ฟูระบบ ทางเดินหายใจ แบบบูรณาการ

Milestone: Clinical skills
ระดับ
๑
๒
๓

-

๔

-

ระดับสมรรถนะ
ซักประวัติ ตรวจร่างกาย ผู้ป่วยโรคระบบ ทางเดินหายใจ ได้ อย่างถูกต้ อง
ประเมินผู้ป่วยก่อน, ระหว่าง, หลังการออกกําลังกายโดยเฉพาะอย่างยิJงข้ อห้ ามในการออกกําลังกาย
แป ล ผ ล ก ารต รวจด้ วย chest radiography interpretation pulmonary function test, 6MWT (six
Minute Walk Test)
สามารถเฝ้าระวัง,ควบคุมและแนะนําผู้ป่วยโรคระบบ ทางเดินหายใจ ออกกําลังกายในระยะผู้ป่วยในและ
ระยะผู้ป่วยนอกได้ อย่างปลอดภัย
สามารถจัดโปรแกรมฟื นB ฟูระบบ ทางเดินหายใจ ให้ ผ้ ูป่วยกลับไปทํางาน, เล่นกีฬาหรื อประกอบอาชีพ
ต่างๆหรื อเปลียJ นอาชีพใหม่ได้ อย่างปลอดภัย
สามารถพิจารณาส่งต่อผู้ป่วยได้ อย่างเหมาะสม

Milestone: Procedural skills: 6MWT (Six Minute Walk Test)
ระดับ

ระดับสมรรถนะ

หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ าน สาขาเวชศาสตร์ ฟืนB ฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า

หน้ า ๖๙

๑
๒
๓
๔

-

ทราบขันตอนในการทํ
B
า 6MWT ระบุข้อบ่งชี B, ข้ อห้ าม, ข้ อควรระวังของ 6MWT
ทราบข้ อบ่งชี Bในการหยุดทํา ¶MWT
แสดงขันตอนของ
B
6MWT
ให้ ข้อมูลแก่ผ้ ปู ่ วยเกีJยวกับการทํา ¶MWT
ปฏิบตั ,ิ กํากับผู้ป่วยทํา ¶MWT ภายใต้ การกํากับดูแลอย่างใกล้ ชิด
อธิบายให้ ข้อมูลและขอคํายินยอม ( consent) ผู้ป่วย รวมทังสามารถตอบคํ
B
าถาม
ปฏิบตั ,ิ กํากับผู้ป่วยทํา ¶MWT ภายใต้ การกํากับดูแล
ปฏิบตั กิ ํากับ ¶MWT เองได้
สามารถนําผล ¶MWT ให้ คําแนะนําแก่ผ้ ปู ่ วยในส่วนของ การตอบสนองต่อการทดสอบออกกําลังกาย
และแนะนํา Home exercise program ได้

หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ าน สาขาเวชศาสตร์ ฟืนB ฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า

หน้ า ๗๐

Cardiac Rehabilitation
วัตถุประสงค์

เมื.อจบการฝึ กอบรมแล้ ว ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมสามารถ

สมรรถนะการดูแลรั กษาผู้ป่วย (Patient Care)

๑. สามารถผสมผสานความรู้ , ทัก ษะและเทคนิ ค ต่ า งๆในการฟื @ น ฟู ผ้ ู ป่ วยกลุ่ม coronary artery

disease, cardiomyopathy หัวใจล้ มเหลว, ผู้ป่วยที.ได้ รับการสวนหัวใจ, ผู้ป่วยที.ได้ รับการผ่าตัด
ทางเบี.ยง,ผู้ป่วยที.มีภาวะหัวใจเต้ นผิดจังหวะกําหนดเป็ นโปรแกรมฟื น@ ฟูหวั ใจแบบบูรณาการ
๒. สามารถเฝ้าระวังและควบคุมผู้ป่วยโรคหัวใจออกกําลังกายในระยะผู้ป่วยในและระยะผู้ป่วยนอกได้
อย่างปลอดภัย
๓. สามารถจัดโปรแกรมฟื @นฟูหัวใจให้ ผ้ ูป่วยกลับไปทํ างาน เล่นกี ฬาหรื อประกอบอาชี พต่างๆ หรื อ
เปลีย. นอาชีพใหม่ได้ อย่างปลอดภัย
๔. สามารถควบคุมผู้ป่วยทดสอบ ìMWT(six Minute Walk Test)

ความรู้ ความเชี,ยวชาญ และความสามารถในการนําไปใช้ แก้ ปัญหาของผู้ป่วยและสังคม
รอบด้ าน(Medical Knowledge and Skills)
๕. สามารถอธิบายสรี รวิทยาของการออกกําลังกาย ในส่วน cardiorespiratory และสามารถประยุกต์

เข้ ากับผู้ป่วยโรคหัวใจ
๖. สามารถอธิบายประโยชน์ของการออกกําลังกายเพื.อสุขภาพและกําหนดการออกกําลังกาย
๗. สามารถอธิ บายประโยชน์ ของการออกกํ าลังกายต่อโรคหัวใจโดยเฉพาะอย่างยิ.งกลุ่ม coronary
artery disease และกําหนดการออกกําลังกาย
๘. สามารถอธิบายผลของยาโรคหัวใจต่อการออกกําลังกายได้
๙. อธิบายและแปลผลการตรวจด้ วยคลื.นไฟฟ้าหัวใจ, การทดสอบการออกกําลังกาย(EST, Exercise
Stress Test), 6MWT(six Minute Walk Test), echocardiogram
๑๐. สามารถอธิ บายลักษณะสําคัญของกระบวนการฟื @นฟูหัวใจ และตัง@ เป้าหมายของการฟื @นฟูหัวใจ
ระยะต่างๆ
๑๑. สามารถอธิบายกลุม่ เป้าหมาย, ข้ อบ่งชี @, ข้ อห้ ามของการฟื น@ ฟูหวั ใจ

ก ารเรี ย น รู้ จาก ก ารป ฏิ บั ติ แ ล ะก ารพั ฒ น าต น เอ ง (Practice-based Learning and
Improvement)

๑๒. สามารถเรี ยนรู้ และเพิ. มประสบการณ์ ได้ ด้วยตนเองจากการปฏิ บัติงานในคลินิกฟื @นฟูหัวใจ, หอ

ผู้ป่วย และการศึกษาด้ วยตนเองโดยใช้ ทรัพยากรการเรี ยนรู้

ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื,อสาร (Interpersonal & Communication Skills)

๑๓. สามารถให้ คําแนะนําผู้ป่วยในการปรับเปลีย. นปั จจัยเสีย. งของโรค coronary artery disease
๑๔. สามารถให้ คําแนะนําผู้ป่วยในการทํากิจกรรมทางกายต่างๆตามอัตราการใช้ พลังงาน(METs)
๑๕. สามารถให้ คําแนะนําในเรื. อง sexual rehabilitation แก่ผ้ ปู ่ วยโรคหัวใจ

ความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism)

๑๖. แสดงพฤติกรรมและความรับผิดชอบในการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื.องและมีคณ
ุ ธรรม

การปฏิบตั งิ านให้ เข้ ากับระบบ (System-based practice)

๑๗. สามารถปฏิบตั ิงานโดยคํานึงถึงทรัพยากรสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วยร่ วมกับทีมสหสาขา

ได้ เป็ นอย่างดี

หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ าน สาขาเวชศาสตร์ ฟืนB ฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า

หน้ า ๗๑

เนือP หา

๑. Anatomy and physiology of cardiovascular ulmonary, vascular and lymphatic systems
๒. Pathophysiology of common cardiovasculardiseases/ disorders
๒.๑ Coronary artery disease, valvular heart disease, heart failure, arrhythmia
๓. การประเมินระดับสมรรถภาพของหัวใจ (Functional capacity test) ด้ วยวิธีการทดสอบต่าง ๆ เช่น 6
– minute walk test, ECG exercise stress test เป็ นต้ น
๔. การประเมินระดับความหนักเบาของกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจําวันและกิจกรรมสันทนาการ โดยใช้
ค่า MET หรื อใช้ ความรู้สกึ ของผู้ป่วย (Borg’s scale)
๕. การส่งตรวจวินิจฉัยโรคเพิ.มเติม การประเมินผู้ป่วยและตังเป้
@ าหมายการฟื น@ ฟู
๖. การฟื น@ ฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรค/ความผิดปกติของระบบหัวใจที.พบบ่อย
๗. ข้ อบ่งชี @ ข้ อห้ าม ข้ อควรระวังของวิธีการบําบัดรักษาและฟื น@ ฟู
๘. เภสัชวิทยาของยาที.ใช้ ในผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดที.พบบ่อย
๙. แนวทางการปรับพฤติกรรมและลดปั จจัยเสีย. งเพื.อป้องกันการเกิดโรคซํ @า

หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ าน สาขาเวชศาสตร์ ฟืนB ฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า

หน้ า ๗๒

ทักษะและหัตถการทางคลินิก

๑. ประเมินสมรรถภาพหัวใจ ปอด ด้ วยวิธีการมาตรฐาน : อ่านและแปลผลภาพถ่ายรังสีปอด และ
ECG ความผิดปกติที.พบบ่อย, Borg’s scale, 6 – minute walk test, exercise stress test,
๒. ให้ คําแนะนําวิธีปฏิบตั ติ วั และกิจกรรมทางกายที.เหมาะสมกับโรคได้
๓. กําหนดโปรแกรมการออกกําลังกายที.เหมาะสมกับโรคได้

Milestone: Medical knowledge and skills
ระดับ
๑

-

๒

๓

-

๔

ระดับสมรรถนะ
อธิบายคําจํากัดความของ cardiac rehabilitation
อธิบายสรี รวิทยาของการออกกําลังกายทีJเกีJยวกับ bioenergetics, cardiorespiratory system ในคน
ปกติและผู้ป่วย ischemic heart disease และ coronary artery disease ได้
อภิปรายพยาธิสรี รวิทยา ลักษณะพื Bนฐาน การดําเนินโรคและภาวะแทรกซ้ อนของ ischemic heart
disease และ coronary artery disease ได้
อภิปรายลักษณะสําคัญของกระบวนการฟื นB ฟูหวั ใจในระยะต่างๆได้
อภิปรายประโยชน์ของการออกกําลังกายต่อโรคหัวใจและกลุม่ โรค metabolic ได้
อภิปรายผลของยาโรคหัวใจกลุม่ ต่างๆต่อการออกกําลังกายได้
อภิปรายและแปลผล การตรวจด้ วยคลืนJ ไฟฟ้าหัวใจ, การทดสอบการออกกําลังกาย(EST, Exercise
Stress Test), 6MWT(six Minute Walk Test), echocardiogram
อธิบายกลุม่ เป้าหมาย ข้ อบ่งชี B ข้ อห้ ามของการฟื นB ฟูหวั ใจ
กําหนดเป้าหมายของการฟื นB ฟูหวั ใจระยะต่างๆ
อธิบายโปรแกรมการออกกําลังกายในผู้ป่วยโรคหัวใจกลุม่ coronary artery disease
อธิบายโปรแกรมการออกกําลังกายในผู้ป่วยทีJได้ รับการสวนหัวใจ ผู้ป่วยทีJได้ รับการผ่าตัดทางเบีJยง,ผู้ป่วย
ทีJได้ รับการผ่าตัดซ่อม/เปลียJ นลิ Bนหัวใจ,ผู้ป่วยทีJมีภาวะหัวใจเต้ นผิดจังหวะ
อธิบายวิธีการควบคุมปั จจัยเสียJ งต่างๆของ coronary artery disease ได้
สามารถผสมผสานความรู้ ทักษะและเทคนิ กต่างๆในการฟื Bนฟูผ้ ูป่ วยกลุ่ม coronary artery disease,
cardiomyopathy, หัวใจล้ ม เหลว, ผู้ป่ วยทีJ ได้ รับ การสวนหัวใจ, ผู้ป่ วยทีJ ได้ รับ การผ่าตัด ทางเบีJ ยงและ
ผู้ป่วยทีJหวั ใจเต้ นผิดจังหวะกําหนดเป็ นโปรแกรมฟื นB ฟูหวั ใจแบบบูรณาการ

Milestone: Clinical skills
ระดับ
๑
๒
๓

-

๔

-

ระดับสมรรถนะ
ซักประวัติ ตรวจร่างกาย ผู้ป่วยโรคหัวใจได้ อย่างถูกต้ อง
ประเมินผู้ป่วยก่อน, ระหว่าง, หลังการออกกําลังกายโดยเฉพาะอย่างยิJงข้ อห้ ามในการออกกําลังกาย
แปลผลการตรวจด้ วยคลืJน ไฟฟ้าหัวใจ, การทดสอบการออกกํ าลังกาย(EST, Exercise Stress Test),
6MWT (six Minute Walk Test), echocardiogram
สามารถเฝ้าระวัง,ควบคุมและแนะนําผู้ป่วยโรคหัวใจออกกําลังกายในระยะผู้ป่วยในและระยะผู้ป่วยนอก
ได้ อย่างปลอดภัย
สามารถจัดโปรแกรมฟื นB ฟูหวั ใจให้ ผ้ ูป่วยกลับไปทํางาน, เล่นกีฬาหรื อประกอบอาชีพต่างๆหรื อเปลีJยน
อาชีพใหม่ได้ อย่างปลอดภัย
สามารถพิจารณาส่งต่อผู้ป่วยได้ อย่างเหมาะสม

หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ าน สาขาเวชศาสตร์ ฟืนB ฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า

หน้ า ๗๓

Milestone: Procedural skills-6MWT (six Minute Walk Test)
ระดับ
๑
๒
๓
๔

-

ระดับสมรรถนะ
ทราบขันตอนในการทํ
B
า 6MWT ระบุข้อบ่งชี B, ข้ อห้ าม, ข้ อควรระวังชอง 6MWT
ทราบข้ อบ่งชี Bในการหยุดทํา ¶MWT
แสดงขันตอนของ
B
6MWT
ให้ ข้อมูลแก่ผ้ ปู ่ วยเกีJยวกับการทํา ¶MWT
ปฏิบตั ,ิ กํากับผู้ป่วยทํา ¶MWT ภายใต้ การกํากับดูแลอย่างใกล้ ชิด
อธิบายให้ ข้อมูลและขอคํายินยอม ( consent) ผู้ป่วย รวมทังสามารถตอบคํ
B
าถาม
ปฏิบตั ,ิ กํากับผู้ป่วยทํา ¶MWT ภายใต้ การกํากับดูแล
ปฏิบตั กิ ํากับ ¶MWT เองได้
สามารถนําผล ¶MWT ให้ คําแนะนําแก่ผ้ ปู ่ วยในส่วนของ Home exercise program ได้

Rehabilitation of Peripheral Vascular Disease (PVD)
วัตถุประสงค์

เมื.อจบการฝึ กอบรมแล้ ว ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมสามารถ

สมรรถนะการดูแลรั กษาผู้ป่วย (Patient Care)

๑. สามารถผสมผสานความรู้ ,ทัก ษะและเทคนิ ค ต่ า งๆในการฟื @ น ฟู ผ้ ู ป่ วยกลุ่ม PVDกํ า หนดเป็ น

โปรแกรมฟื น@ ฟูแบบบูรณาการ
๒. สามารถให้ การวินิจฉัยและรักษาภาวะฉับพลันของ PVD ได้ แก่ acute arterial occlusion, Deep
Vein Thrombosis และ Pulmonary Embolism
๓. สามารถจัดโปรแกรมฟื น@ ฟูผ้ ปู ่ วย PVD ให้ ผ้ ปู ่ วยกลับไปทํางาน เล่นกีฬาหรื อประกอบอาชีพต่างๆได้
อย่างปลอดภัย

ความรู้ ความเชี,ยวชาญ และความสามารถในการนําไปใช้ แก้ ปัญหาของผู้ป่วยและสังคม
รอบด้ าน (Medical Knowledge and Skills)

สามารถวินิจฉัยและรักษาแผล (ulcer) ที.เกิดจาก arterial และvenous
สามารถอธิบายประโยชน์ของการออกกําลังกายต่อ PVD และกําหนดการออกกําลังกาย
อธิบายกลไก,ผลของยาที.ใช้ รักษา PAD, Deep Vein Thrombosis (DVT)
สามารถกําหนดและสอนการออกกําลังกายผู้ป่วย PAD, venous disorder, lymphatic disease
สามารถแนะนําการใช้ modalities ต่างๆ ใน PVD ได้ อย่างเหมาะสม
อธิ บายและแปลผลการตรวจด้ วย Ankle Brachial Index (ABI), Toe pressure Index, treadmill
testing, Doppler ultrasound และ angiogram
๑๐. สามารถอธิบายปั จจัยเสีย. งของ Artherosclerotic PAD
๑๑. สามารถอธิบายกลุม่ เป้าหมาย, ข้ อบ่งชี @, ข้ อห้ ามของการฟื น@ ฟู PVD
๑๒. อธิ บ ายกายวิ ภ าค พยาธิ ส รี รวิ ท ยาของหลอดเลื อ ดส่วนปลาย, ทางเดิ น นํ า@ เหลื อ งและสามารถ
ประยุกต์เข้ ากับผู้ป่วย
๑๓. อ ธิ บ าย อ าก าร อ าก ารแ ส ด งข อ ง PVD ต่ างๆ เช่ น Peripheral Arterial Disease(PAD),
vasospastic disease, venous disorder, lymphatic disease
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

ก ารเรี ย น รู้ จาก ก ารป ฏิ บั ติ แ ล ะก ารพั ฒ น าต น เอ ง (Practice-based Learning and
Improvement)
หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ าน สาขาเวชศาสตร์ ฟืนB ฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า

หน้ า ๗๔

๑๔. สามารถเรี ยนรู้ และเพิ. มประสบการณ์ ได้ ด้วยตนเองจากการปฏิ บัติงานในคลินิกฟื @นฟูหัวใจ, หอ

ผู้ป่วย และการศึกษาด้ วยตนเองโดยใช้ ทรัพยากรการเรี ยนรู้

ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื,อสาร (Interpersonal & Communication Skills)

๑๕. สามารถให้ คําแนะนําผู้ป่วยในการปรับเปลีย. นปั จจัยเสีย. งของโรคArtherosclerotic PAD
๑๖. สามารถให้ คําแนะนําในการปฏิบตั ติ วั ของผู้ป่วยที.มีการผ่าตัด lymphadenectomy

ความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism)

๑๗. แสดงพฤติกรรมและความรับผิดชอบในการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื.องและมีคณ
ุ ธรรม

การปฏิบตั งิ านให้ เข้ ากับระบบ (System-based practice)

๑๘. สามารถปฏิบตั งิ านโดยคํานึงถึงทรัพยากรสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วยร่วมกับทีมสหสาขา

ได้ เป็ นอย่างดี

หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ าน สาขาเวชศาสตร์ ฟืนB ฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า

หน้ า ๗๕

เนือP หารายวิชา
๑. กายวิภาค สรี รวิทยาของระบบหัวใจและหลอดเลือด หลอดเลือดแดง หลอดเลือดดํา และ ระบบ

ลําเลียงนํ @าเหลือง
ความรู้ขนพื
ั @ @นฐานและพยาธิสรี รวิทยาของโรค/ความผิดปกติของหลอดเลือด และ หลอดนํ @าเหลือง ที.
พบบ่อย
๒.๑ arterial occlusion (acute/chronic)
๒.๒ venous occlusion (acute/chronic)
๒.๓ lymphedema
การแปลผลการตรวจหลอดเลือดที.สาํ คัญ เช่น Ankle-brachial Index (ABI) เป็ นต้ น
การประเมินผู้ป่วย และตังเป้
@ าหมายการฟื น@ ฟู
ข้ อบ่งชี @ ข้ อห้ าม ข้ อควรระวังของวิธีการบําบัดฟื น@ ฟู
ความรู้เกี.ยวกับยาที.ใช้ ในผู้ป่วยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดที.พบบ่อย
แนวทางการปรับพฤติกรรมและลดปั จจัยเสีย. งเพื.อป้องกันการเกิดโรคซํ @า: การออกกําลัง Buerger
exercise

๒.

๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

Milestone: Medical knowledge
ระดับ
๑
๒

-

๓

-

๔

ระดับสมรรถนะ
อธิบายกายวิภาค, พยาธิสรี รวิทยาของหลอดเลือดส่วนปลายและทางเดินนํ Bาเหลืองและสามารถประยุกต์
เข้ ากับผู้ป่วย PVD
อธิบายประโยชน์ของการออกกําลังกายต่อ PVD
อภิปรายพยาธิสรี รวิทยา ลักษณะพื Bนฐาน การดําเนินโรคและภาวะแทรกซ้ อนของ PVD เช่น Peripheral
Arterial Disease (PAD), vasospastic disease, venous disorder, lymphatic disease
อภิปรายปั จจัยเสียJ งของ Atherosclerotic PAD
อภิปรายการตรวจด้ วย Ankle Brachial Index(ABI), Toe pressure Index, treadmill testing, Doppler
ultrasound และ angiogram
อภิปรายกลุม่ เป้าหมาย, ข้ อบ่งชี B, ข้ อห้ ามของการฟื นB ฟู PVD
กําหนดการออกกําลังกายผู้ป่วย PAD, venous disorder, lymphatic disease
แนะนําการใช้ modalities ต่างๆ ใน PVD ได้ อย่างเหมาะสม
อธิบายการใช้ ยากลุม่ ต่างๆในการรักษา PVD ได้
อธิบายวิธีการควบคุมปั จจัยเสียJ งต่างๆของ Atherosclerotic PAD และ DVT ได้
สามารถวินิจฉัยและรักษาแผล(ulcer) ทีJเกิดจาก arterial และvenous
สามารถผสมผสานความรู้ ทักษะและเทคนิคต่างๆในการฟื Bนฟูผ้ ูป่วยกลุ่ม PVD กําหนดเป็ นโปรแกรม
ฟื นB ฟูแบบบูรณาการ

Milestone: clinical skills
ระดับ
๑
๒

-

๓
-

ระดับสมรรถนะ
ซักประวัต,ิ ตรวจร่างกาย ผู้ป่วย PVD ได้ อย่างถูกต้ อง
ประเมิ น ,วิ นิ จ ฉั ย และรั ก ษาภาวะฉั บ พลั น ของ PVD ได้ แก่ acute arterial occlusion, Deep Vein
Thrombosis และ Pulmonary Embolism
สามารถสอนการปฏิบัติตวั และการออกกํ าลังกายผู้ป่วย PAD, venous disorder, lymphatic disease
ได้
แปลผลการตรวจด้ วย Ankle Brachial Index(ABI), Toe pressure Index, treadmill testing, Doppler

หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ าน สาขาเวชศาสตร์ ฟืนB ฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า

หน้ า ๗๖

๔
-

ultrasound และ angiogram
สามารถจัดโปรแกรมฟื Bนฟูให้ ผ้ ูป่วย PVDกลับไปทํางาน,เล่นกีฬาหรื อประกอบอาชีพต่างๆหรื อเปลีJยน
อาชีพใหม่ได้ อย่างปลอดภัย
สามารถพิจารณาส่งต่อผู้ป่วยได้ อย่างเหมาะสม

หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ าน สาขาเวชศาสตร์ ฟืนB ฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า

หน้ า ๗๗

Sports Medicine and Rehabilitation
วัตถุประสงค์

เมื.อจบการฝึ กอบรมแล้ ว ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมสามารถ

สมรรถนะการดูแลรั กษาผู้ป่วย (Patient Care)

๑. สามารถประเมินการบาดเจ็บ และผลกระทบที.จะมีสมรรถนะและการแข่งขัน
๒. สามารถให้ การรั กษาและฟื @นฟูผ้ ูป่วยแบบองค์ รวมด้ วยตนเองและหรื อร่ วมกับที มผู้ฝึกสอนและ

นักกีฬาได้ อย่างเหมาะสม
๓. สามารถพิจารณาส่งต่อนักกีฬาหรื อผู้ป่วยที.บาดเจ็บจากกีฬาได้ อย่างเหมาะสม

ความรู้ ความเชี,ยวชาญ และความสามารถในการนําไปใช้ แก้ ปัญหาของผู้ป่วยและสังคม
รอบด้ าน (Medical Knowledge and Skills)

๔. สามารถอธิบายคําจํากัดความ กลไกของการบาดเจ็บจากการออกกําลังกายหรื อเล่นกีฬาที.พบบ่อย

และพยาธิสรี รวิทยาของการบาดเจ็บ
๕. สามารถอธิบายหลักการและวิธีการฟื น@ ฟูบาดเจ็บจากกีฬาและการออกกําลังกาย ทังการรั
@
กษาโดย
ใช้ ยา และไม่ใช้ ยา
๖. สามารถแนะนําการวางแผนการฟื น@ ฟูผ้ ปู ่ วยหลังได้ รับบาดเจ็บจากกีฬาหรื อการออกกําลังกาย และ
ประเมินหรื อทดสอบการฟื น@ ตัวในแต่ละระยะได้

ก ารเรี ย น รู้ จาก ก ารป ฏิ บั ติ แ ล ะก ารพั ฒ น าต น เอ ง (Practice-based Learning and
Improvement)

๗. เรี ยนรู้ และเพิ.มประสบการณ์ ได้ ด้วยตนเองจากการปฏิบตั ิงานในหน่วยผู้ป่วยนอก หอผู้ป่วย และ

การศึกษาด้ วยตนเองโดยใช้ ทรัพยากรการเรี ยนรู้

ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื,อสาร (Interpersonal & Communication Skills)
๘. ให้ ความรู้แก่ผ้ ทู ี.บาดเจ็บจากการออกกําลังกายหรื อนักกีฬาและโค้ ชผู้ฝึกสอน
๙. ประสานงานและปรึกษากับผู้ร่วมทีมการรักษาสาขาอื.นได้ เหมาะสม

ความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism)

๑๐. แสดงพฤติกรรมและความรับผิดชอบในการดูแลนักกีฬาอย่างต่อเนื.องและมีคณ
ุ ธรรม

การปฏิบตั งิ านให้ เข้ ากับระบบ (System-based practice)

๑๑. สามารถปฏิบตั งิ านโดยคํานึงถึงทรัพยากรสุขภาพและความปลอดภัยแต่ละประเภทกีฬา

หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ าน สาขาเวชศาสตร์ ฟืนB ฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า

หน้ า ๗๘

เนือP หา
๑.

Anatomy, physiology, biomechanics and sports medicine related to exercises and sports
activities
Pathophysiology and clinical manifestations of common sports injuries and sports related
diseases
Sports nutrition, doping and ergogenic aids
Physical fitness tests and exercise prescription
Principles of rehabilitation for sports injuries, sport for health promotion
Physical modalities, orthoses and sports taping/ strapping in sports
Advanced treatments, techniques or devices in sports rehabilitation
Sports for people or athletes with disabilities

๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

ทักษะและหัตถการทางคลินิก
๑.
๒.
๓.
๔.

Exercise prescription
Interpretation of physical fitness tests
Ankle taping/ strapping
Muscle stretching

Milestone: Medical knowledge
ระดับ
๑
๒
๓

-

๔

-

ระดับสมรรถนะ
สามารถอธิบายการปฐมพยาบาลเบื Bองต้ น สําหรับการบาดเจ็บจากกีฬาทีJพบบ่อย และให้ คําแนะนําใน
การเคลืJอนย้ ายผู้บาดเจ็บได้ อย่างปลอดภัย ออกนอกบริ เวณการแข่งขันหรื อสถานทีJออกกําลังกาย เพืJอส่ง
ต่อได้ อย่างถูกต้ อง
สามารถประเมินความรุนแรงของการบาดเจ็บ และอภิปรายแนวทางการรักษาการบาดเจ็บจากกีฬาทีJพบ
ได้ บอ่ ยเช่น Ankle sprain, ACL injury ได้
สามารถให้ การดูแลรักษาและฟื นB ฟูสภาพการบาดเจ็บจากกีฬาทีJไม่ซบั ซ้ อนได้ รวมถึงแนะนําให้ ความรู้แก่
นักกีฬาและผู้ฝึกสอน เพืJอป้องกันการบาดเจ็บซํ Bา และป้องกันผลกระทบต่อสมรรถภาพทางด้ านกีฬา
สามารถบูรณาการความรู้เพืJอให้ การดูแลฟื นB ฟูสภาพการบาดเจ็บจากกีฬาทีJซบั ซ้ อนแบบองค์รวม รวมถึง
สามารถประเมินและแก้ ไขภาวะแทรกซ้ อน และผลกระทบต่อสมรรถนะทางด้ านกีฬาได้
เลือกใช้ ยาและวิธีการรักษาทีJไม่ใช่ยาได้ อย่างถูกต้ อง และปลอดสารหรื อวิธีต้องห้ ามตามรายการควบคุม
ของ World Anti-Doping Agency (WADA)

Milestone: Clinical skill
ระดับ
๑
๒

-

ระดับสมรรถนะ
ซักประวัติ ตรวจร่ างกาย เมืJอมีการบาดเจ็บ เพืJอให้ สามารถวินิจฉัย และการรักษาปฐมพยาบาลเบื Bองต้ น
เพืJอให้ สามารถเคลือJ นย้ ายออกจากบริ เวณทีJมีการแข่งขันหรื อการออกกําลังกาย
ซักประวัติ ตรวจร่างกาย
ประเมินผลกระทบของการกลับไปเล่นหรื อฝึ กซ้ อมกีฬา และการออกกําลังกาย
สัJงยาและ/หรื อ วิธีก ารรั ก ษาทีJ ไม่ต้ อ งใช้ ย า เครืJ อ งมื อ ทางกายภาพบํ าบัด เพืJ อ รั ก ษาการบาดเจ็บ ทีJ ไม่

หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ าน สาขาเวชศาสตร์ ฟืนB ฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า

หน้ า ๗๙

ระดับ

๓

๔

ระดับสมรรถนะ
-

ซับซ้ อน
ซักประวัติ ตรวจร่างกาย ประเมินผลกระทบของการบาดเจ็บต่อการกลับไปเล่นกีฬาหรื อออกกําลังกาย
สังJ ยาและวิธีการรักษาการบาดเจ็บทีJไม่ต้องใช้ ยา เครืJ องมือทางกายภาพบําบัด เพืJอรักษาการบาดเจ็บทีJ
ไม่ซบั ซ้ อน
สอนการยืดเหยียดกล้ ามเนื Bอและท่าออกกําลังป้องกันการบาดเจ็บซํ Bาในแต่ละชนิดกีฬาได้ อย่างเหมาะสม
สังJ ยาและใช้ วิธีการรักษาอาการบาดเจ็บทีJซบั ซ้ อนได้
ให้ คําแนะนําในการปรับการฝึ กซ้ อมร่วมกันทีมผู้ฝึกสอนในกีฬาระดับสากลประเภทต่างๆ
สามารถพิจารณาส่งต่อผู้ป่วยได้ อย่างเหมาะสมหากต้ องมีการรักษาด้ วยการผ่าตัด

Milestone: Procedural skill-Sport taping for ankle sprain
ระดับ
๑
๒
๓

-

๔
-

ระดับสมรรถนะ
รู้จกั ความแตกต่างและข้ อบ่งชี Bของเทปชนิดต่างๆทีJมีเพืJอใช้ ในการรักษาบาดเจ็บจากการกีฬาและการออก
กําลังกาย
แสดงขันB ตอนการติ ด เทปแบบไม่ ยื ด (non-elastic or rigid sport tapes) เพืJ อ ประคองหรื อ จํ า กัด การ
เคลือJ นไหวของข้ อทีJบาดเจ็บ
เลือกใช้ เทปแบบยืด (elastic therapeutic sport tapes)หรื อชนิดอืJนๆนอกเหนือจากเทปแบบไม่ยืด ตาม
คุณสมบัตขิ องเทปได้ อย่างเหมาะสม
เลือกใช้ ชนิดของเทปทังแบบไม่
B
ยืดและแบบยืด (non-elastic and elastic therapeutic sport tapes) ได้
ถูกต้ องตามข้ อบ่งชี Bของการบาดเจ็บ
ใช้ เทปเพืJอยึดตรึงตําแหน่งทีJบาดเจ็บได้ ถกู ต้ อง

หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ าน สาขาเวชศาสตร์ ฟืนB ฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า

หน้ า ๘๐

Geriatric Rehabilitation
วัตถุประสงค์

เมื.อจบการฝึ กอบรมแล้ ว ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมสามารถ

สมรรถนะการดูแลรั กษาผู้ป่วย (Patient Care)

๑. สามารถประเมิ น ผู้ สู ง อายุ แ บบครอบคลุ ม ในด้ านทางกาย, ทางจิ ต ใจและอารมณ์ , ทาง

ความสามารถทางสังคมและสิง. แวดล้ อม
๒. สามารถให้ การรักษาและฟื น@ ฟูผ้ ูป่วยแบบองค์รวมด้ วยตนเองและหรื อร่ วมกับทีมสหวิทยาการได้
อย่างเหมาะสม
๓. สามารถพิจารณาส่งต่อผู้ป่วยได้ อย่างเหมาะสม

ความรู้ ความเชี,ยวชาญ และความสามารถในการนําไปใช้ แก้ ปัญหาของผู้ป่วยและสังคม
รอบด้ าน (Medical Knowledge and Skills)

๔. สามารถอธิบายคําจํากัดความ พยาธิสรี รวิทยาของผู้สงู วัย และกลไกการเปลี.ยนแปลงที.ทําให้ เกิด

ความผิดปกติ ในผู้สงู วัย
๕. สามารถอธิบายกลุ่มโรคผู้สงู อายุ (Geriatric Syndrome) ที.เป็ นผลกระทบต่อระดับความสามารถ
ของผู้ป่วยได้ รวมทังภาระการดู
@
แลผู้ป่วยได้
๖. สามารถอธิบายเภสัชวิทยาข้ อห้ ามข้ อควรระวังของยาที.ใช้ ในผู้สงู อายุ
๗. สามารถอธิบายหลักการ ข้ อห้ ามข้ อควรระวังของการรักษาโดยไม่ใช้ ยารวมทังการออกกํ
@
าลังกายใน
ผู้สงู อายุ

ก ารเรี ย น รู้ จาก ก ารป ฏิ บั ติ แ ล ะก ารพั ฒ น าต น เอ ง (Practice-based Learning and
Improvement)

๘. เรี ยนรู้ และเพิ.มประสบการณ์ ได้ ด้วยตนเองจากการปฏิบตั ิงานในหน่วยผู้ป่วยนอก หอผู้ป่วย และ

การศึกษาด้ วยตนเองโดยใช้ ทรัพยากรการเรี ยนรู้

ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื,อสาร (Interpersonal & Communication Skills)
๙. ให้ ความรู้ คําปรึกษาแก่ผ้ ปู ่ วยและครอบครัว
๑๐. มีปฏิสมั พันธ์กบั ผู้ป่วยและครอบครัวได้ อย่างเหมาะสม
๑๑. ประสานงานและปรึกษากับผู้ร่วมการรักษาสาขาอื.นได้ เหมาะสม

ความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism)

๑๒. แสดงพฤติกรรมและความรับผิดชอบในการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื.องและมีคณ
ุ ธรรม

การปฏิบตั งิ านให้ เข้ ากับระบบ (System-based practice)

๑๓. สามารถปฏิบตั งิ านโดยคํานึงถึงทรัพยากรสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วย

หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ าน สาขาเวชศาสตร์ ฟืนB ฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า

หน้ า ๘๑

เนือP หาวิชา

๑. Physiology of aging
๒. Pathophysiology of common age-related diseases and disorders
๒.๑ Musculoskeletal disorders
๒.๑.๑ Degenerative disorders
- Osteoarthritis of hip and knee
- Cervical Spondylosis/spondylolisthesis and radiculopathy
- Lumbar Spondylosis/spondylolisthesis and radiculopathy
๒.๑.๒ Inflammation disorders
- Frozen shoulder
๒.๑.๓ Metabolic
- Osteopenia and Osteoporosis
๒.๑.๔ Others
- Fall and fracture
- Immobility and Deconditioning
๒.๒ Neurological
๒.๒.๑ Degenerative
- Brain atrophy
- Parkinsonism/Parkinson’s disease
- Cognitive impairment: mild cognitive impairment, dementia
๒.๒.๒ Vascular
- Stroke
๒.๒.๓ Trauma/Fall
- Subdural hematoma
- Spinal cord Injury
๒.๒.๔ Others
- Incontinence
- Psycho-emotional: Depression, anxiety
๓. การอ่ านและแปลผลภาพถ่ ายรั งสี ค วามผิ ด ปกติ ที. พ บได้ บ่ อ ย เช่ น plain film C–spine/L–S spine,
bone
mineral density (BMD) เป็ นต้ น
๔. การประเมินผู้ป่วย และตังเป้
@ าหมายการฟื น@ ฟูของโรค/ภาวะข้ างต้ น
๕. ข้ อบ่งชี @ ข้ อห้ าม ข้ อควรระวัง และการให้ โปรแกรมการฟื @นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยสูงอายุที.มีโรค/ภาวะ
ข้ างต้ น
๖. การออกกําลังกายสําหรับผู้สงู อายุ
๗. การใช้ ยารักษาโรค/ภาวะข้ างต้ น

ทักษะและหัตถการทางคลินิก
๑.
๒.
๓.

Geriatric assessments: Bio-psycho-social
Cognitive evaluation: TMSE, MMSE-Thai
การประเมินภาวะซึมเศร้ าโดยใช้ แบบวัดภาวะซึมเศร้ า

หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ าน สาขาเวชศาสตร์ ฟืนB ฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า

หน้ า ๘๒

๔. Interpretation of Bone Mineral Density (BMD)
๕. การประเมินเกี.ยวกับการทรงตัว โดยใช้ การทดสอบต่างๆ เช่น Timed Up and Go test, Functional
reach
test, Single Leg Stance test เป็ นต้ น
๖. การประเมินความเสีย. งของการหกล้ ม
๗. การสัง. Mobility aids ที.เหมาะสม
๘. การปรับ ใส่ ถอด Orthosis
๙. Intra – articular injection: knee joint
๑๐. การสอนออกกําลังกายสําหรับผู้สงู อายุ เพื.อเสริ มสร้ างสุขภาพ และเพื.อบําบัดโรคต่าง ๆ
๑๑. การให้ คําแนะนําในด้ านการปรับสภาพบ้ าน สิง. แวดล้ อมให้ เหมาะสมกับผู้สงู อายุ
๑๒. การให้ ความรู้และคําปรึกษาแก่ผ้ ปู ่ วยและครอบครัว

Milestone: Medical Knowledge
ระดับ
๑

๒

-

๓

-

๔

-

ระดับสมรรถนะ
อธิบายกลไกการเปลียJ นแปลง พยาธิสรี รวิทยาของผู้สงู วัย
อธิบายการเปลียJ นแปลงทีJเกิดขึ Bนในผู้สงู อายุทงปั
ั B ญหาด้ านร่างกาย จิตใจ และสังคม
ประเมินปั ญหาของผู้ป่วยทีJจะมีผลต่อการฟื นB ฟูสมรรถภาพได้
ประเมินความพร้ อมและศักยภาพของผู้ป่วยทีJจะรับการฟื นB ฟูสมรรถภาพได้ อย่างถูกต้ อง
ให้ คําแนะนําเบื Bองต้ นต่อผู้ป่วยและกระตุ้นครอบครัวให้ มีสว่ นร่วมในการส่งเสริ มสุขภาพและป้องกันความ
เสียJ งต่าง ๆ ทีJพบได้ บอ่ ย ในผู้สงู อายุ เช่น การลืนJ ล้ ม เป็ นต้ น
ให้ การดูแลผู้ดแู ลผู้ป่วย เพืJอลดภาระการดูแลได้
ตังเป้
B าหมาย วางแผน ให้ โปรแกรมการฟื นB ฟูสมรรถภาพ ในกลุ่มผู้ป่วยทีJไม่ซบั ซ้ อน โดยสามารถบอกข้ อ
บ่งชี B ข้ อห้ าม ข้ อควรระวังได้ อย่างถูกต้ อง
มีทกั ษะการสังJ จ่ายยาสําหรับผู้สงู อายุได้ ถกู ต้ องเหมาะสม
กําหนดโปรแกรมการออกกําลังกายเพืJอสร้ างเสริ มสุขภาพได้ ในกลุม่ ผู้ป่วยทีJไม่ซบั ซ้ อน
แนะนําผู้ป่วยและกระตุ้นครอบครัวให้ มีสว่ นร่ วมในการส่งเสริ มสุขภาพและป้องกันความเสีJยงต่างๆ ทีJพบ
ได้ บอ่ ย ในผู้สงู อายุ เช่น การลืนJ ล้ ม เป็ นต้ น
ประเมินความพร้ อมและศักยภาพของผู้ป่วยทีJจะรับการฟื นB ฟูสมรรถภาพได้ อย่างถูกต้ อง
ให้ การรักษาฟื นB ฟูและบูรณาการความรู้ในการดูแลผู้สงู อายุแบบครอบคลุม
ตังเป้
B าหมาย วางแผน ให้ โปรแกรมการฟื นB ฟูสมรรถภาพ ในกลุ่มผู้ป่วยทีJมีความซับซ้ อน หรื อมีโรคร่ วม
โดยสามารถบอกข้ อบ่งชี B ข้ อห้ าม ข้ อควรระวังได้ อย่างถูกต้ อง
มีทกั ษะการสังJ จ่ายยาสําหรับผู้สงู อายุได้ ถกู ต้ องเหมาะสม
กําหนดโปรแกรมการออกกําลังกายเพืJอสร้ างเสริ มสุขภาพได้ ในกลุม่ ผู้ป่วยทีJมีความซับซ้ อน
แนะนําผู้ป่วยและกระตุ้นครอบครัวให้ มีสว่ นร่ วมในการส่งเสริ มสุขภาพและป้องกันความเสีJยงต่างๆ ทีJพบ
ได้ บอ่ ย ในผู้สงู อายุ เช่น การลืนJ ล้ ม เป็ นต้ น

หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ าน สาขาเวชศาสตร์ ฟืนB ฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า

หน้ า ๘๓

Milestone: Clinical skill
ระดับ
๑

๒

-

๓
๔

-

ระดับสมรรถนะ
Comprehensive geriatric assessments: Physical-Mental-Function-Social
Cognitive evaluation: TMSE, MMSE-Thai
การประเมินเกีJยวกับการทรงตัว โดยใช้ การทดสอบต่างๆ เช่น Timed Up and Go test, Functional
reach test, Single Leg Stance test เป็ นต้ น
การประเมินความเสียJ งของการหกล้ มเบื Bองต้ น
Cognitive evaluation: MoCA
การประเมินภาวะซึมเศร้ าโดยใช้ แบบวัดภาวะซึมเศร้ า
Interpretation of Bone Mineral Density (BMD)
การประเมินความเสียJ งของการหกล้ มอย่างครอบคลุม
การสอนออกกําลังกายสําหรับผู้สงู อายุ เพืJอเสริ มสร้ างสุขภาพ และเพืJอบําบัดโรคต่าง ๆ
ประเมินปั ญหาของผู้ป่วยทีJจะมีผลต่อการฟื นB ฟูสมรรถภาพได้ อย่างครอบคลุม
ประเมินความพร้ อมและศักยภาพของผู้ป่วยทีJจะรับการฟื นB ฟูสมรรถภาพได้ อย่างถูกต้ อง
ตังเป้
B าหมาย วางแผน ให้ โปรแกรมการฟื นB ฟูสมรรถภาพ ในกลุม่ ผู้ป่วยทีJมีความซับซ้ อน โดยสามารถบอก
ข้ อบ่งชี B ข้ อห้ าม ข้ อควรระวังได้ อย่างถูกต้ อง
มีทกั ษะการสังJ จ่ายยาสําหรับผู้สงู อายุได้ ถกู ต้ องเหมาะสม
การสังJ Mobility aids ทีJเหมาะสม
การปรับ ใส่ ถอด Orthosis
กําหนดโปรแกรมการออกกําลังกายเพืJอสร้ างเสริ มสุขภาพได้ ในกลุม่ ผู้ป่วยทีJมีความซับซ้ อน
แนะนําผู้ป่วยและกระตุ้นครอบครัวให้ มีสว่ นร่วมในการส่งเสริ มสุขภาพและป้องกันความเสียJ งต่าง ๆ ทีJพบ
ได้ บอ่ ย ในผู้สงู อายุ เช่น การลืนJ ล้ ม เป็ นต้ น
การสอนออกกําลังกายสําหรับผู้สงู อายุทีJมีความซับซ้ อน เพืJอเสริ มสร้ างสุขภาพ และเพืJอบําบัดโรคต่าง ๆ
การให้ คําแนะนําในด้ านการปรับสภาพบ้ าน สิงJ แวดล้ อมให้ เหมาะสมกับผู้สงู อายุ
การให้ ความรู้และคําปรึกษาแก่ผ้ ปู ่ วยและครอบครัว

หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ าน สาขาเวชศาสตร์ ฟืนB ฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า

หน้ า ๘๔

Pediatric Rehabilitation
วัตถุประสงค์

เมื.อจบการฝึ กอบรมแล้ ว ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมสามารถ

สมรรถนะการดูแลรั กษาผู้ป่วย (Patient Care)

๑. ประเมินผู้ป่วยเด็กพิการ และเด็กที.มีความเสีย. งต่อความพิการแบบองค์รวมได้
๒. ตังเป้
@ าหมายและวางแผนให้ การรักษาฟื น@ ฟูที.เหมาะสมกับศักยภาพของผู้ป่วยแต่ละรายได้
๓. พิจารณาส่งต่อผู้ป่วยได้ อย่างเหมาะสม

ความรู้ ความเชี,ยวชาญ และความสามารถในการนําไปใช้ แก้ ปัญหาของผู้ป่วยและสังคม
รอบด้ าน(Medical Knowledge and Skills)
๔. อธิบายขันพั
@ ฒนาการและการเจริ ญเติบโตของเด็กได้
๕. อธิบายพยาธิสรี รวิทยาของโรคที.พบบ่อยในผู้ป่วยเด็กได้
๖. อธิบายหลักการและวิธีการรักษาฟื น@ ฟูโรคที.พบบ่อยในผู้ป่วยเด็กได้

ก ารเรี ย น รู้ จาก ก ารป ฏิ บั ติ แ ล ะก ารพั ฒ น าต น เอ ง (Practice-based Learning and
Improvement)

๗. เรี ยนรู้ และเพิ.มประสบการณ์ ได้ ด้วยตนเองจากการปฏิบตั ิงานในหน่วยผู้ป่วยนอก หอผู้ป่วย และ

การศึกษาด้ วยตนเองโดยใช้ ทรัพยากรการเรี ยนรู้

ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื,อสาร (Interpersonal & Communication Skills)

๘. ให้ คําแนะนําเกี.ยวกับโรค และแสดงออกถึงการใส่ใจดูแล แก่ผ้ ปู ่ วยและครอบครัวได้ อย่างเหมาะสม
๙. เป็ นผู้นําที มงานเวชศาสตร์ ฟื@นฟู และประสานงานกับวิชาชี พอื.นๆ ที. ร่วมกันดูแลรั กษาผู้ป่วย ได้

อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

ความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism)

๑๐. แสดงพฤติกรรมและความรับผิดชอบในการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื.องและมีคณ
ุ ธรรม

การปฏิบตั งิ านให้ เข้ ากับระบบ (System-based practice)

๑๑. สามารถปฏิบตั งิ านโดยคํานึงถึงทรัพยากรสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วย

หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ าน สาขาเวชศาสตร์ ฟืนB ฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า

หน้ า ๘๕

เนือP หาวิชา

๑. Normal growth and developmental milestone and primitive reflexes
๒. Pathophysiology of common pediatric diseases/disorders
๓. Clinical manifestation in common disorder in pediatrics

๓.๑ Neurological system
- Cerebral palsy
- Spinal bifida and meningomyelocele
- Neuromuscular disorder: Spinal muscular atrophy ( SMA) , hereditary myopathy,
poliomyelitis, etc.
- Arthrogryposis multiplex congenita (AMC)
- Others: Autism, delayed development and learning disability
๓.๒ Musculoskeletal system
- Inflammatory joints: Juvenile idiopathic arthritis (JIA)
- Scoliosis, Developmental Dysplasia of Hip ( DDH) , rotational deformity,
osteogenesis imperfecta
- Congenital limb deficiency
- Lower limb deformity and malalignment: pes planus, pes cavus, toe-in, toe-out,
club foot, genu varum, genu valgum, tibial torsion, femoral anteversion
- Hemophilia
๓.๓ Others
- Down syndrome
๔. Rehabilitation management::
๔.๑ Developmental stimulation
๔.๒ Theraputic exercise and stretching, Neurodevelopmental technique
๔.๓ Physical modalities/ agents
๔.๔ Basic prosthetics and orthotics, mobility aids and assistive devices, etc.
๔.๕ Others: new developmental texchnique
๕. Patient, parent and family education and counselling

ทักษะและหัตถการทางคลินิก
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

Assessment of neurodevelopment: Physiological and pathological reflex examination
Assessment of musculoskeletal development
Advice neurodevelopmental stimulation
Gait analysis
Prosthesis, orthosis, assistive devices, mobility aids, seating systems prescription
Chemodenervation, chemoneurolysis
Education and counselling for care giver

หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ าน สาขาเวชศาสตร์ ฟืนB ฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า

หน้ า ๘๖

Milestone: Medical Knowledge
ระดับ
๑

-

๒
๓
๔

ระดับสมรรถนะ
สามารถอธิบายพัฒนาการและการเจริ ญเติบโตของเด็กปกติ ปั จจัยเสียJ งต่อความพิการและพยาธิ
สรี รวิทยาของปั ญหาและความพิการทีJพบบ่อยในเด็ก
สามารถอภิปรายอาการ อาการแสดง หลักเกณฑ์วินิจฉัย ภาวะแทรกซ้ อน การพยากรณ์โรค สําหรับ
ปั ญหาและโรคทีJพบบ่อยในเด็ก ทังปั
B ญหาทางระบบกระดูกและข้ อ ปั ญหาทางระบบประสาทและ
กล้ ามเนื Bอ รวมถึงโรคทางพันธุกรรมทีJพบบ่อยเช่น Down syndrome ได้
สามารถอธิบายการป้องกัน วิธีการรักษาฟื นB ฟู รวมถึงข้ อบ่งชี Bและข้ อห้ ามของการรักษาโรคและภาวะทีJไม่
ซับซ้ อนในเด็ก เช่น Cerebral palsy, Scoliosis, Congenital limb deficiency, Spina bifida และให้ การ
พยากรณ์โรคได้
สามารถให้ การรักษาฟื นB ฟู และบูรณาการความรู้ เพืJอดูแลโรคและภาวะทีJซบั ซ้ อนในเด็กเช่น
Osteogenesis imperfecta, Arthrogryposis ได้ แบบองค์รวมภายใต้ บริ บทต่างๆ และสามารถพิจารณา
ส่งต่อให้ แก่ผ้ เู ชีJยวชาญได้ อย่างเหมาะสม

Milestone: Clinical skill
ระดับ
๑
๒

-

๓

-

๔
-

ระดับสมรรถนะ
สามารถซักประวัติ ตรวจร่างกาย ประเมินระดับพัฒนาการ primitive reflexes ในผู้ป่วยเด็กได้
สามารถเลือกอุปกรณ์ชว่ ยเดินทีJเหมาะสมเพืJอช่วยเพิJมความสามารถและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย
ประเมินปั จจัยเสียJ งทีJทําให้ เกิดโรคและภาวะแทรกซ้ อนทีJอาจเกิดขึ BนในโรคทีJพบได้ บอ่ ย
สามารถวิเคราะห์ทา่ เดิน และสาเหตุของท่าเดินทีJผิดปกติได้ (visual gait analysis)
สามารถเลือกอุปกรณ์ชว่ ยเดินและอุปกรณ์เสริ ม/อุปกรณ์เทียม รวมถึง seating system ทีJเหมาะสมเพืJอ
ช่วยเพิJมความสามารถและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย
สามารถตังเป้
B าหมายทีJเหมาะสมกับศักยภาพของผู้ป่วยแต่ละคน และวางแผนการรักษา โดยการให้ ยา
และโปรแกรมฟื นB ฟูทีJเหมาะสม สําหรับโรคและปั ญหาทีJพบบ่อยในผู้ป่วยเด็กได้
ประสานงานร่วมกับทีมสหวิทยาการได้ อย่างเหมาะสม เพืJอให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษา
ให้ ความรู้แก่ผ้ ปู ่ วยและครอบครัว อธิบายแผนการรักษา และสอน home program ได้
สามารถตรวจประเมินปั ญหารอบด้ าน (holistic approach) ตังเป้
B าหมาย และวางแผนการรักษาทีJ
เหมาะสมกับผู้ป่วยได้ ในบริ บททีJหลากหลาย
แสดงความเป็ นผู้นําทีมเวชศาสตร์ ฟืนB ฟู และประสานงานร่วมกับผู้เชีJยวชาญต่างสาขาได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถพิจารณาส่งต่อผู้ป่วยได้ อย่างเหมาะสม
ให้ คําปรึกษาแก่ผ้ ปู ่ วยและครอบครัวถึงประโยชน์และความเสียJ งจากการรักษา รวมถึงผลการรักษาและ
การพยากรณ์โรคสําหรับโรคทีJพบบ่อยได้ บนพื Bนฐานของหลักฐานจากงานวิจยั ได้ (evidence-based
medicine)

หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ าน สาขาเวชศาสตร์ ฟืนB ฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า

หน้ า ๘๗

Milestone: Procedural skill- Chemodenervation และ chemoneurolysis
ระดับ
๑
๒
๓
๔

-

ระดับสมรรถนะ
ระบุข้อบ่งชี Bและข้ อควรระวังของการทํา chemodenervation และ chemoneurolysis
ระบุขนตอนและคํ
ัB
านึงถึงความปลอดภัยในการทําหัตถการ ระบุข้อบ่งชี Bและข้ อควรระวังของการทํา
chemodenervation และ chemoneurolysis ได้
อธิบายให้ ข้อมูลและขอคํายินยอมผู้ป่วย รวมทังสามารถตอบคํ
B
าถามเกีJยวกับการทํา
chemodenervation และ chemoneurolysis ได้
ปฏิบตั หิ ตั ถการ chemodenervation และ chemoneurolysis
ประเมินประสิทธิผลหลังทําหัตถการ และแก้ ไขภาวะแทรกซ้ อนทีJอาจเกิดขึ Bนจากการทําหัตถการได้ อย่าง
ทันท่วงทีและเหมาะสม

หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ าน สาขาเวชศาสตร์ ฟืนB ฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า

หน้ า ๘๘

Cancer Rehabilitation
วัตถุประสงค์

เมื.อจบการฝึ กอบรมแล้ ว ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมสามารถ

สมรรถนะการดูแลรั กษาผู้ป่วย (Patient Care)

๑. สามารถประเมินผลข้ างเคียงที.เกิดจากตัวโรคและการรักษาโรคมะเร็ งที.มีผลกระทบต่อสมรรถนะ

ผู้ป่วย
๒. สามารถให้ การรักษาและฟื น@ ฟูผ้ ปู ่ วยแบบองค์รวมด้ วยตนเอง หรื อร่ วมกับกลุ่มงานสหวิทยาการได้
อย่างเหมาะสม
๓. สามารถพิจารณาส่งต่อผู้ป่วยได้ อย่างเหมาะสมและให้ การดูแลฟื น@ ฟูในระยะต่างๆรวมถึงการดูแล
palliative care

ความรู้ ความเชี,ยวชาญ และความสามารถในการนําไปใช้ แก้ ปัญหาของผู้ป่วยและสังคม
รอบด้ าน (Medical Knowledge and Skills)

๔. สามารถอธิบายระบาดวิทยา และการพยากรณ์ โรคในกลุ่มโรคมะเร็ งที.พบบ่อย การแบ่งระยะการ

ดําเนินโรค
๕. สามารถวางแผนและให้ การบําบัดฟื น@ ฟูได้ อย่างเหมาะสมตามระยะการดําเนินโรค
๖. ให้ การวินิจฉัยและบําบัดฟื น@ ฟูกลุม่ อาการข้ างเคียงจากโรคมะเร็ ง ผลกระทบจากการรักษาโรคมะเร็ ง
เช่น การฉายรังสี การให้ เคมีบําบัด แบบสหสาขาได้

ก ารเรี ย น รู้ จาก ก ารป ฏิ บั ติ แ ล ะก ารพั ฒ น าต น เอ ง (Practice-based Learning and
Improvement)

๗. เรี ยนรู้ และเพิ.มประสบการณ์ ได้ ด้วยตนเองจากการปฏิบตั ิงานในหน่วยผู้ป่วยนอก หอผู้ป่วย และ

การศึกษาด้ วยตนเองโดยใช้ ทรัพยากรการเรี ยนรู้

ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื,อสาร (Interpersonal & Communication Skills)

๘. ทักษะการสือ. สารเพื.อแจ้ งข่าวร้ าย แก่ผ้ ปู ่ วยและครอบครัว
๙. ให้ คําปรึกษาและคําแนะนําด้ านการดูแลและการฟื น@ ฟูแก่ผ้ ปู ่ วยและครอบครัวอย่างเหมาะสม
๑๐. ประสานงานและปรึกษากับผู้ร่วมการรักษาสาขาอื.นได้ อย่างเหมาะสม

ความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism)

๑๑. แสดงพฤติกรรมและความรับผิดชอบในการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื.องและมีคณ
ุ ธรรม

การปฏิบตั งิ านให้ เข้ ากับระบบ (System-based practice)

๑๒. สามารถปฏิบตั งิ านโดยคํานึงถึงทรัพยากรสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วย

เนือP หารายวิชา
๑. Stage of cancer rehabilitation
๒. Definition, cause, differential diagnosis, signs and symptoms of paraneoplastic

syndrome (connective tissue and neuromuscular system manifestations)
๓. Principle of rehabilitation management in cancer patient
หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ าน สาขาเวชศาสตร์ ฟืนB ฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า

หน้ า ๘๙

๔.
๕.
๖.
๗.

๒.๑ Primary cancer: Breast cancer, head and neck cancer, lung cancer , brain tumor
etc
๒.๒ Metastasis cancer : bone, brain, spinal cord etc
๒.๓ Pain in cancer patient
Planning of rehabilitation program according to stage and severity of disease
Treatment related complication and impairment
Palliative & End of life care
Patient education and counselling

ทักษะและหัตถการทางคลินิก

๑. Telling prognosis and bad news
๒. Patient education and counselling to prevent complications

๒.๑
๒.๒
๒.๓
๒.๔
๒.๕
๒.๖

Surgical therapy related
Chemoradiation therapy related
Lymphedema
Brachial plexopathy, neuropathy
Soft tissue fibrosis, contracture
Dysphagia / aspiration

Milestone: Medical Knowledge
ระดับ
๑
๒

-

๓

-

๔
-

ระดับสมรรถนะ
อธิบายระบาดวิทยา และการพยากรณ์โรคในกลุม่ โรคมะเร็ งทีJพบบ่อย การแบ่งระยะการดําเนินโรค
อธิบายผลข้ างเคียงทีJเกิดจากตัวโรคและการรักษาโรคมะเร็ ง ทีJมีผลต่อสมรรถนะของผู้ป่วย
สามารถแนะนําให้ ความรู้แก่ผ้ ปู ่ วยและครอบครัว ใน/การดูแลรักษาฟื นB ฟูเบื Bองต้ น
ให้ การดูแลฟื นB ฟูสภาพแบบองค์รวม ตามระยะโรคและระดับความรุ นแรงในผู้ป่วยโรคมะเร็ งทีJพบบ่อย
และไม่ซบั ซ้ อน
ให้ การวินิจฉัยและประเมินภาวะแทรกซ้ อนทีJมีผลกระทบต่อสมรรถนะทีJพบบ่อยในผู้ป่วยโรคมะเร็ ง เช่น
lymphedema, soft tissue contracture
ข้ อควรระวังในการรักษาฟื นB ฟูกลุม่ ผู้ป่วยโรคมะเร็ง
ให้ การดูแลฟื นB ฟูสภาพแบบองค์รวม รวมถึงการวินิจฉัยและประเมินภาวะแทรกซ้ อนและผลกระทบจาก
การรั ก ษ า ในผู้ ป่ วยมะเร็ ง ทีJ ซั บ ซ้ อน อาทิ paraneoplastic syndrome, cancer pain, peripheral
neuropathy
ให้ การดูแลแบบ palliative care

Milestone: Clinical skill:
ระดับ
๑
๒
๓

ระดับสมรรถนะ
-

ซักประวัติ ตรวจร่างกาย
ซักประวัติ ตรวจร่างกาย ให้ การวินิจฉัย
ประเมินผลกระทบของภาวะนี Bต่อผู้ป่วยแบบองค์รวม
ซักประวัติ ตรวจร่างกาย ให้ การวินิจฉัย ให้ การวินิจฉัยแยกโรค
ประเมินผลกระทบของภาวะนี Bต่อผู้ป่วยแบบองค์รวม
ให้ การรักษาทางเวชศาสตร์ ฟืนB ฟู รวมถึงข้ อห้ าม ข้ อควรระวัง
ให้ คําแนะนําในการป้องกันภาวะแทรกซ้ อน

หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ าน สาขาเวชศาสตร์ ฟืนB ฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า

หน้ า ๙๐

ระดับ
๔

-

ระดับสมรรถนะ
ซักประวัติ ตรวจร่างกาย ให้ การวินิจฉัย ให้ การวินิจฉัยแยกโรคประเมินผลกระทบของภาวะนี Bต่อผู้ป่วย
แบบองค์รวม
ให้ การรักษาทางเวชศาสตร์ ฟืนB ฟูในผู้ป่วยทีJซบั ซ้ อนได้ เช่น เกิดร่วมกับ การติดเชื Bอ, venous thrombosis,
brachial plexopathy, pain
สามารถพิจารณาส่งต่อผู้ป่วยได้ อย่างเหมาะสม

หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ าน สาขาเวชศาสตร์ ฟืนB ฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า

หน้ า ๙๑

Burn Rehabilitation
วัตถุประสงค์

เมื.อจบการฝึ กอบรมแล้ ว ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมสามารถ

สมรรถนะการดูแลรั กษาผู้ป่วย (Patient Care)

๑. สามารถประเมินความเจ็บปวด และผลกระทบที.เกิดขึ @นจากแผลไหม้
๒. สามารถให้ การรักษาและฟื น@ ฟูผ้ ปู ่ วยแบบองค์รวมด้ วยตนเอง หรื อร่ วมกับกลุ่มงานสหวิทยาการได้

อย่างเหมาะสม
๓. สามารถพิจารณาส่งต่อผู้ป่วยได้ อย่างเหมาะสม

ความรู้ ความเชี,ยวชาญ และความสามารถในการนําไปใช้ แก้ ปัญหาของผู้ป่วยและสังคม
รอบด้ าน (Medical Knowledge and Skills)

๔. อธิบายพยาธิสรี รวิทยาของผิวหนังและการเปลีย. นแปลงของระบบต่างๆ ในร่างกายจากแผลไหม้
๕. อธิบายสาเหตุ ขนาด ระดับความลึก และความรุ นแรงของแผลไหม้ รวมทังการสมานแผล
@
(Wound

healing) แต่ละระดับความลึก
๖. ให้ การบําบัดรักษาฟื น@ ฟูในระยะต่างๆ แบบองค์รวมได้ เหมาะสม
๗. อธิบายภาวะแทรกซ้ อนและผลกระทบที.พบบ่อยหลังแผลไหม้ พร้ อมทังให้
@ การป้องกันและแก้ ไขได้
๘. อธิบายผลกระทบทางด้ านกายภาพ จิตใจ สังคม และอาชีพของผู้ป่วย

ก ารเรี ย น รู้ จาก ก ารป ฏิ บั ติ แ ล ะก ารพั ฒ น าต น เอ ง (Practice-based Learning and
Improvement)

๙. เรี ยนรู้ และเพิ.มประสบการณ์ ได้ ด้วยตนเองจากการปฏิบตั ิงานในหน่วยผู้ป่วยนอก หอผู้ป่วย และ

การศึกษาด้ วยตนเองโดยใช้ ทรัพยากรการเรี ยนรู้

ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื,อสาร (Interpersonal & Communication Skills)
๑๐. ให้ ความรู้แก่ผ้ ปู ่ วยและครอบครัว
๑๑. ประสานงานและปรึกษากับผู้ร่วมการรักษาสาขาอื.นได้ เหมาะสม

ความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism)

๑๒. แสดงพฤติกรรมและความรับผิดชอบในการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื.องและมีคณ
ุ ธรรม

การปฏิบตั งิ านให้ เข้ ากับระบบ (System-based practice)

๑๓. สามารถปฏิบตั งิ านโดยคํานึงถึงทรัพยากรสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วย

หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ าน สาขาเวชศาสตร์ ฟืนB ฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า

หน้ า ๙๒

เนือP หารายวิชา

Pathophysiology after burn: Local effects, systemic effects
Etiology, classification of burn severity: American Burn Board Classification
Wound healing process
Rehabilitation assessment
- Acute/ post-surgical phase
- Convalescent phase
- Long-term rehabilitation
๕. Consequences and complications
- Hypertrophic scar, impaired integument function
- Skeletal deformities, contractures, heterotopic ossification
- Neuromuscular dysfunction
- Pain and itching
- Psychological and vocational problems
๖. Rehabilitation management
- Orthoses and assistive devices
- Pressure garment
- Exercise
- Patient education and counselling
๑.
๒.
๓.
๔.

ทักษะและหัตถการทางคลินิก
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

Burn scar evaluation
Positioning in burn patient
Splint prescription and application
Pressure garment prescription and application
Massage for burn scar

Milestone: Medical Knowledge:
ระดับ
๑

-

ระดับสมรรถนะ
สามารถอธิบายคําจํากัดความ กลไกการเปลียJ นแปลง และพยาธิสรี รวิทยาของแผลไหม้ ได้
สามารถบอกชนิด สาเหตุ ระดับความรุนแรง ของแผลไหม้ ได้
สามารถบอกกระบวนการสมานแผลไหม้ ได้
สามารถอธิบายความเปลียJ นแปลงทีJเกิดขึ Bนในแผลไหม้ ทงปั
ั B ญหาด้ านร่างกาย จิตใจ และสังคมได้

หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ าน สาขาเวชศาสตร์ ฟืนB ฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า

หน้ า ๙๓

๒

-

๓

-

๔
-

สามารถอภิปรายแนวทางการดูแลฟื นB ฟูผ้ ูป่วยในระยะเฉี ยบพลัน ก่อนและหลังการผ่าตัด ระยะฟั กฟื นB
และระยะยาวได้
สามารถประเมินปั ญหาของผู้ป่วยทีJจะมีผลต่อการฟื นB ฟูสมรรถภาพได้
สามารถประเมินความพร้ อมและศักยภาพของผู้ป่วยทีJจะรับการฟื นB ฟูสมรรถภาพได้ อย่างถูกต้ อง
สามารถให้ คําแนะนําเบื Bองต้ นต่อผู้ป่วยและกระตุ้นครอบครัวให้ มีสว่ นร่ วมในการรักษา ฟื นB ฟูและป้องกัน
ความเสียJ งต่าง ๆ ทีJพบได้ บอ่ ย ในแผลไหม้ เช่น แผลเป็ น ข้ อยึดติดแข็ง เป็ นต้ น
สามารถตังเป้
B าหมาย วางแผน ให้ โปรแกรมการฟื นB ฟูสมรรถภาพ ในกลุม่ ผู้ป่วยทีJไม่ซบั ซ้ อน โดยสามารถ
บอกข้ อบ่งชี B ข้ อห้ าม ข้ อควรระวังได้ อย่างถูกต้ อง รวมถึงให้ การพยากรณ์โรคได้
สามารถดูแลภาวะแทรกซ้ อน หลังการเกิดแผลไหม้ เช่น Hypertrophic scar, impaired integumentary
function
Skeletal deformities, contractures, heterotopic ossification
Neuromuscular dysfunction
Pain and itching
Psychological and vocational problems
สามารถประเมินปั ญหาของผู้ป่วยทีJจะมีผลต่อการฟื นB ฟูสมรรถภาพได้ อย่างครอบคลุม
สามารถประเมินความพร้ อมและศักยภาพของผู้ป่วยทีJจะรับการฟื นB ฟูสมรรถภาพได้ อย่างถูกต้ อง
สามารถบูรณาการความรู้ เพืJอตังเป้
B าหมาย วางแผน ให้ โปรแกรมการฟื นB ฟูสมรรถภาพ โดยสามารถบอก
ข้ อบ่งชี B ข้ อห้ าม ข้ อควรระวังได้ อย่างถูกต้ อง ในกลุม่ ผู้ป่วยทีJมีความซับซ้ อน เช่น
ปั ญหา การรักษาและการฟื นB ฟูสภาพผู้ป่วยแผลไหม้ ทีJมือ เท้ า และใบหน้ า
ปั ญหา การรักษาและการฟื นB ฟูสภาพผู้ป่วยแผลไหม้ จาก Electrical burn และ Chemical burn
ปั ญหา การรักษาและการฟื นB ฟูสภาพผู้ป่วยแผลไหม้ ในเด็กและผู้สงู อายุ (Pediatric/ Geriatric burn)
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Milestone: Clinical skill
ระดับ
๑

๒

๓

-

๔

-

ระดับสมรรถนะ
ซักประวัติ ตรวจร่างกาย ผู้ป่วยแผลไหม้ ได้
ประเมินสาเหตุ ระดับความรุนแรงของแผลไหม้ ได้
ประเมินปั ญหาทางด้ านเวชศาสตร์ ฟืนB ฟูได้
ประเมินภาวะแทรกซ้ อนทีJจะเกิดขึ Bนทังในระยะสั
B
นB และระยะยาว
สามารถจัดท่าทีJเหมาะสมให้ กบั ผู้ป่วย เพืJอป้องกันข้ อยึดติดแข็ง
สามารถแนะนําการออกกําลังกายให้ กบั ผู้ป่วยเพืJอป้องกันข้ อยึดติดแข็ง
สามารถให้ การดูแลกับผู้ร่วมการรักษาสาขาอืJนได้
การให้ ความรู้และคําปรึกษาแก่ผ้ ปู ่ วยและครอบครัว
ประเมินปั ญหาของผู้ป่วยทีJจะมีผลต่อการฟื นB ฟูสมรรถภาพได้ อย่างครอบคลุม
ประเมินความพร้ อมและศักยภาพของผู้ป่วยทีJจะรับการฟื นB ฟูสมรรถภาพได้ อย่างถูกต้ อง
ตังเป้
B าหมาย วางแผน ให้ โปรแกรมการฟื นB ฟูสมรรถภาพ ในกลุม่ ผู้ป่วยทีJมีความซับซ้ อน โดยสามารถบอก
ข้ อบ่งชี B ข้ อห้ าม ข้ อควรระวังได้ อย่างถูกต้ อง
สามารถสังJ การรักษาโดยเลือกใช้ splint ต่างๆ ได้ อย่างถูกต้ อง
สามารถแนะนําการออกกําลังกายให้ กบั ผู้ป่วยทีJมีความพิการ ฝึ กการเคลืJอนย้ ายตัว การเคลืJอนทีJ และ
การดูแลตนเอง
สามารถให้ การดูแลฟื นB ฟู ตังเป้
B าหมายในการรักษาฟื นB ฟู กับผู้ร่วมการรักษาสาขาอืJนได้
แนะนําผู้ป่วยและกระตุ้นครอบครัวให้ มีส่วนร่ วมในการออกกําลังกาย ดูแลและป้องกันภาวะแทรกซ้ อน
ต่างๆ
ประเมินปั ญหาผู้ป่วยทีJมีความซับซ้ อน เช่น ผู้ป่วยแผลไหม้ ทีJมือ เท้ า และใบหน้ า แผลไหม้ จาก Electrical
burn และ Chemical burn แผลไหม้ ในเด็กและผู้สงู อายุ (Pediatric/ Geriatric burn)
สามารถดูแลผู้ป่วยทีJมีภาวะแทรกซ้ อนของผิวหนัง เช่น hypertrophic scar อาการคัน
สามารถแนะนําการนวดผิวหนังส่วน hypertrophic scar ได้
สามารถสังJ และใช้ pressure garment ได้
สามารถประเมิน และ ฟื นB ฟู ความพิการทีJเกิดขึ BนในรายทีJเป็ นรุนแรง
สามารถส่งปรึกษา แพทย์ เพืJอรับการผ่าตัด ได้ อย่างถูกต้ องเหมาะสม
สามารถประเมิน ภาวะ ทางจิตใจ และ ให้ คําแนะนํา ได้ อย่างถูกต้ อง
แนะนําผู้ป่วยและญาติในการดูแลแผลไหม้ ระยะยาว รวมถึงการดูแลภาวะความพิการทีJเกิดขึ Bนในผู้ป่วย
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Rehabilitation for Amputee and Prostheses
วัตถุประสงค์

เมื.อจบการฝึ กอบรมแล้ ว ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมสามารถ

สมรรถนะการดูแลรั กษาผู้ป่วย (Patient Care)

๑. ประเมินผู้ป่วยตัดแขนขาแบบองค์รวมได้ ตลอดจนถึงผลกระทบต่อสมรรถภาพทางกายและจิตใจ
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

จากการตัดแขนขาระดับที.พบบ่อย
ตังเป้
@ าหมาย วางแผน และให้ การรักษาฟื น@ ฟูที.เหมาะสมกับศักยภาพของผู้ป่วย
อธิบายการดูแลตอแขนขา วิธีการพันตอแขนขา
อธิบายความสําคัญในการดูแลรยางค์ที.ยงั ไม่ได้ ถูกตัด โดยเฉพาะในผู้ป่วยที.มีปัญหาหลอดเลือด
ส่วนปลาย/เบาหวาน เพื.อป้องกันการตัดรยางค์นนๆ
ั@
อธิ บายการใช้ พลังงานในการเดินในผู้ป่วยตัดขาระดับต่างๆ ทัง@ เหตุจากอุบัติภัยและจากภาวะ
ปั ญหาหลอดเลือดส่วนปลาย
อธิบายการเกิด phantom sensation และ phantom pain และให้ การดูแลรักษาได้ อย่างเหมาะสม
ประเมินปั ญหา/ภาวะแทรกซ้ อนที.พบบ่อยจากการดูแลตอแขนขาไม่ถกู ต้ อง การใช้ แขนขาเทียมที.ไม่
เหมาะสม และให้ การแก้ ไขดูแลรักษาได้
พิจารณาส่งต่อผู้ป่วยได้ อย่างเหมาะสม

ความรู้ ความเชี,ยวชาญ และความสามารถในการนําไปใช้ แก้ ปัญหาของผู้ป่วยและสังคม
รอบด้ าน (Medical Knowledge and Skills)

๙. อธิบายการเดินปกติ/ six determinants และการเดินที.ผิดปกติในผู้ป่วยใส่ขาเทียมระดับต่างๆ
๑๐. อธิ บายให้ การดูแลรักษาโรคร่ วมที.พบบ่อย อาทิ peripheral neuropathy, venous insufficiency,

peripheral arterial disease
๑๑. อธิบายหลักการการผ่าตัด ข้ อบ่งชี @และข้ อควรระวัง สําหรับการตัดแขนขาระดับต่างๆ
๑๒. อธิบายองค์ประกอบของกายอุปกรณ์เทียมระดับต่างๆ
ขา: partial foot and ray amputation, Syme, ankle disarticulation, transtibial, knee
disarticulation, transfemoral, hip disarticulation amputation level
แขน: partial hand and ray amputation, wrist disarticulation, transradial, elbow
disarticulation, transhumeral, shoulder disarticulation level amputation level

ก ารเรี ย น รู้ จาก ก ารป ฏิ บั ติ แ ล ะก ารพั ฒ น าต น เอ ง (Practice-based Learning and
Improvement)
๑๓. เรี ยนรู้และเพิ.มพูนประสบการณ์ได้ ด้วยตนเองจากการปฏิบตั ิงาน การทบทวนวรรณกรรมที.เกี.ยวข้ อง

ในการพัฒนาความชํานาญในการดูแลฟื น@ ฟูผ้ ปู ่ วยตัดแขนขา

ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื,อสาร (Interpersonal & Communication Skills)

๑๔. ให้ คําแนะนําเกี.ยวกับโรค และแสดงออกถึงการใส่ใจดูแล แก่ผ้ ปู ่ วยและครอบครัวได้ อย่างเหมาะสม
๑๕. เป็ นผู้นําที มงานเวชศาสตร์ ฟื@นฟู และประสานงานกับวิชาชี พอื.นๆ ที. ร่วมกันดูแลรั กษาผู้ป่วย ได้

อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
๑๖. เขียนใบสัง. การรักษาฟื น@ ฟู การสัง. อุปกรณ์เทียม อุปกรณ์ชว่ ยได้ ถกู ต้ อง เหมาะสม เป็ นที.เข้ าใจได้

ความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism)

๑๗. แสดงพฤติกรรมและความรับผิดชอบในการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื.องและมีคณ
ุ ธรรม

หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ าน สาขาเวชศาสตร์ ฟืนB ฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า
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๑๘. ประยุกต์ใช้ หลักการการดูแลโดยผู้ป่วยและครอบครัวเป็ นศูนย์กลาง
๑๙. แสดงถึงการรักษาความลับและสิทธิของผู้ป่วย

การปฏิบตั งิ านให้ เข้ ากับระบบ (System-based practice)

๒๐. สามารถปฏิบตั ิงานกับสหสาขา/สหวิชาชีพ โดยคํานึงถึงทรัพยากรสุขภาพและความ ปลอดภัยของ

ผู้ป่วย และถือประโยชน์ตอ่ ผู้ป่วยเป็ นสําคัญ

เนือP หารายวิชา

๑. Causes and level of amputation: Acquired and congenital amputation
๒. Impact after amputation
๓. Rehabilitation management

๓.๑ Pre-amputation
๓.๒ Post-amputation: Stump evaluation and care, specific and general exercise in
amputee, preprosthetic training, prosthetics fitting, prosthetic training
๓.๓ Consequences and complication
๓.๓.๑ Pain: Post-operative wound pain, phantom limb pain, neuroma
๓.๓.๒ Phantom limb sensation
๓.๓.๓ Contracture
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๓.๓.๔ Choke syndrome
๓.๓.๕ Verrucous hyperplasia
๓.๓.๖ Classification of functioning and disability
๓.๓.๗ การออกใบรับรองความพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต คนพิการ (พ.ศ. ๒๕๕๐)
Prosthetic components, material, design and fabrication
Prescription of prostheses and evaluation
Energy expenditure during walking with or without prostheses
Management and precaution in high risk groups: Diabetes mellitus, cardiopulmonary
diseases, geriatric patients, peripheral vascular diseases
๘. Prosthetic training and caring
๘.๑ Upper limb prostheses for partial hand and ray amputation, wrist disarticulation,
transradial, elbow disarticulation, transhumeral, shoulder disarticulation level
amputation level
๘ . ๒ Lower limb prosthesis for partial foot and ray amputation, Syme, ankle
disarticulation,
transtibial, knee disarticulation, transfemoral, hip disarticulation amputation level
๔.
๕.
๖.
๗.

ทักษะและหัตถการทางคลินิก
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

Assessment of amputees and stump
Prosthesis and mobility aid prescription
Prosthetic fitting and evaluation (Check out)
Stump bandaging
Stump exercise
Stump massage and desensitization
Patient education and counselling for amputees
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Milestone: Medical Knowledge
ระดับ
ระดับสมรรถนะ
- บอกสาเหตุของการถูกตัดแขนขาทีJพบบ่อย
- บอกระดับการตัดแขนขา
- อธิบายระยะต่างๆในการดูแลฟื นB ฟูผ้ ปู ่ วยตัดแขนขา
๑
- อธิบายหลักการการดูแลฟื นB ฟูในระยะ pre-prosthetic
- อธิบายส่วนประกอบ และหลักการทํางานของกายอุปกรณ์ขาเทียมระดับใต้ เข่า/รองเท้ าทีJใช้ บอ่ ย
- สามารถแนะนําให้ ความรู้ แก่ผ้ ปู ่ วยและครอบครัว ในผลกระทบต่างๆจากการถูกตัดแขนขา การใช้ /การ
ดูแลกายอุปกรณ์เทียม
- ให้ การดูแลฟื Bนฟูสภาพแบบองค์ รวม รวมถึงภาวะแทรกซ้ อนและผลกระทบต่อสมรรถนะทีJพบบ่อยใน
ผู้ป่วยการตัดขา
๒
- อธิบายส่วนประกอบ และหลักการทํางานของกายอุปกรณ์ขาเทียมทีJใช้ บอ่ ย
- เลือกใช้ กายอุปกรณ์ขาเทียมได้ เหมาะสมและสามารถcheck –out ได้ ถกู ต้ องในผู้ป่วยทีJไม่ซบั ซ้ อน
- อภิปรายการเดินในผู้ป่วยใส่ขาเทียม และให้ การรักษาแก้ ไขได้
- ให้ การดูแลฟื Bนฟูสภาพแบบองค์ รวม รวมถึงภาวะแทรกซ้ อนและผลกระทบต่อสมรรถนะทีJพบบ่อยใน
ผู้ป่วยการตัดแขน
๓
- อธิบายส่วนประกอบ และหลักการทํางานของกายอุปกรณ์แขนเทียม
- เลือกใช้ กายอุปกรณ์แขนเทียมได้ เหมาะสมและสามารถcheck –out ได้ ถกู ต้ องในผู้ป่วยทีJไม่ซบั ซ้ อน
๔
- เลือกใช้ กายอุปกรณ์แขนขาเทียมได้ เหมาะสมและสามารถcheck –out ได้ ถกู ต้ องในผู้ป่วยทีJซบั ซ้ อน อาทิ
มีหลายโรคร่วม พิการซับซ้ อน
- อธิบายหลักการของเทคโนโลยีทีJทนั สมัยด้ านกายอุปกรณ์เทียม และสามารถประยุกต์ใช้ ได้ เหมาะสมตาม
สภาพผู้ป่วย
หมายเหตุ ผู้พิการแขน-ขาขาดทีJไม่ซบั ซ้ อน หมายถึง ผู้พิการประเภท ขาขาดใต้ เข่าหรื อเหนือเข่า และแขนขาดใต้ ศอก
หรื อเหนือศอก ในระยะทีJเพิJงถูกตัดแขนหรื อขาจนถึงระยะก่อนได้ รับแขนหรื อขาเทียม
ผู้ พิ ก ารแขน-ขาขาดทีJ ซั บ ซ้ อน หมายถึ ง ผู้ พิ ก ารแขนหรื อ ขาขาดทุ ก ประเภททีJ 1) ต้ องมี ก ารสัJ ง แขน ขา หรื อ เท้ า
เทียม 2) ได้ รับแขน ขา หรื อเท้ าเทียมแล้ วและต้ องการcheck out 3) มีปัญหาทีJต้องการการฟื นB ฟูเป็ นพิเศษ ได้ แก่ ปั ญหา
เรืJ องปวด ปั ญหาในการใช้ แขน ขา หรื อเท้ าเทียม ปั ญหาผิดรูป หรื อมีความพิการซับซ้ อน เป็ นต้ น

หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ าน สาขาเวชศาสตร์ ฟืนB ฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า

หน้ า ๙๙

Milestone: Procedural skill
ระดับ
๑
๒
๓
๔

ระดับสมรรถนะ
-

พันตอขาทีJตดั ระดับมาตราฐานได้ ถกู ต้ อง
เลือกเครืJ องช่วยเดินได้ เหมาะสมกับสภาวะผู้ป่วย และแนะนําการใช้ ได้ อย่างถูกต้ อง
Check out ขาเทียมใต้ เข่าได้
วิเคราะห์การเดินในผู้ป่วยตัดขาใต้ เข่าและปรับแก้ ไขได้
Check out ขาเทียม
Check out รองเท้ า และอุปกรณ์เสริ ม (partial foot amputation)
วิเคราะห์การเดินในผู้ป่วยตัดขาเหนือเข่าและปรับแก้ ไขได้
Check out แขนเทียม

หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ าน สาขาเวชศาสตร์ ฟืนB ฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า

หน้ า ๑๐๐

Orthoses, Assistive Devices and Technology
วัตถุประสงค์

เมื.อจบการฝึ กอบรมแล้ ว ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมสามารถ

สมรรถนะการดูแลรั กษาผู้ป่วย (Patient Care)

๑. สามารถประเมินความบกพร่อง ความไม่สามารถ ปั ญหาที.จําเป็ นต้ องใช้ อปุ กรณ์ชว่ ยในการแก้ ไข

ฟื น@ ฟู
๒. สามารถพิจารณาเลือกใช้ และสัง. กายอุปกรณ์เสริ มและอุปกรณ์ชว่ ยที.เหมาะสมเพื.อฟื น@ ฟูผ้ ปู ่ วย
๓. สามารถพิจารณาส่งต่อผู้ป่วยได้ อย่างเหมาะสม

ความรู้ ความเชี,ยวชาญ และความสามารถในการนําไปใช้ แก้ ปัญหาของผู้ป่วยและสังคม
รอบด้ าน (Medical Knowledge and Skills)
๔. ประยุกต์ความรู้ทางกายวิภาคศาสตร์ พยาธิสรี รวิทยา และชีวกลศาสตร์ ในการประเมินสภาพ

๕.
๖.
๗.
๘.

ปั ญหาในระบบ Musculoskeletal และ neuromuscular เพื.อพิจารณาการใช้ และเลือกใช้ กาย
อุปกรณ์เสริ มและอุปกรณ์ชว่ ยที.เหมาะสม
อธิบายหลักการชีวกลศาสตร์ และหลักการทํางานของกายอุปกรณ์เสริ มและอุปกรณ์ชว่ ยชนิดต่าง ๆ
ได้
อธิบายข้ อบ่งชี @ในการใช้ อปุ กรณ์และเทคโนโลยีเพื.ออํานวยความสะดวกชนิดต่าง ๆ ได้ อย่างถูกต้ อง
บอกส่วนประกอบ สัง. กายอุปกรณ์เสริ มและอุปกรณ์ชว่ ยที.เหมาะสมกับสภาพปั ญหาของผู้ป่วยได้
ให้ ความรู้ คําแนะนําเพื.อให้ ผ้ ปู ่ วยใช้ และดูแลรักษากายอุปกรณ์เสริ มและอุปกรณ์ชว่ ยได้ อย่าง
ถูกต้ อง รวมทังป้
@ องกันและแก้ ไขภาวะแทรกซ้ อนที.เกิดจากการสวมใส่หรื อใช้ งานที.ไม่เหมาะสม

การเรี ยนรู้ จากการปฏิบตั ิ และการพัฒนาตนเอง (Practice-based Learning and
Improvement)

๙. เรี ยนรู้และเพิ.มประสบการณ์ได้ ด้วยตนเองจากการปฏิบตั งิ านในหน่วยผู้ป่วยนอก หอผู้ป่วย และ

การศึกษาด้ วยตนเองโดยใช้ ทรัพยากรการเรี ยนรู้

ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื,อสาร (Interpersonal & Communication Skills)

๑๐. ให้ ความรู้แก่ผ้ ปู ่ วยและครอบครัว
๑๑. ประสานงานและปรึกษากับผู้ร่วมการรักษาสาขาอื.นได้ เหมาะสม
๑๒. เขียนใบสัง. การรักษาฟื น@ ฟู การสัง. อุปกรณ์เสริ ม อุปกรณ์ชว่ ยได้ ถกู ต้ อง เหมาะสม เป็ นที.เข้ าใจได้

ความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism)

๑๓. แสดงพฤติกรรมและความรับผิดชอบในการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื.องและมีคณ
ุ ธรรม

การปฏิบตั งิ านให้ เข้ ากับระบบ (System-based practice)

๑๔. สามารถปฏิบตั งิ านโดยคํานึงถึงทรัพยากรสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วย

หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ าน สาขาเวชศาสตร์ ฟืนB ฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า

หน้ า ๑๐๑

เนือP หา

๑. Principle of biomechanics, material, fabrication สําหรับกายอุปกรณ์เสริ ม

- Upper extremity orthoses: static, dynamic
- Lower extremity orthoses, footwares modification
- Spinal orthoses
๒. Principle indication and precaution of the orthoses and footwears
๓. Principle indication and precaution of the mobility aids, assistive devices & technology
(follow ICF model)
๓.๑ Assistive devices and technology for ADL: Feeding, bathing, toileting, grab rails,
pick-up reacher and others
๓.๒ Assistive devices and technology for ambulation: Ambulatory aids, wheelchair
๓.๓ Writing aids and stationary accessory
๓.๔ Assistive technologies for transfer: Rope, ladder, hoist, swivel transfer, shower
bench
๓.๕ Seating and materials for pressure care: Gel cushion, air-filled cushion, fluidfilled
cushion, back support, heel cradles
๓.๖ Environmental control system
๓.๗ Home & Environmental adaptation

ทักษะและหัตถการทางคลินิก
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

บอกส่วนประกอบและหน้ าที.ของกายอุปกรณ์เสริ มและอุปกรณ์ชว่ ย
สัง. กายอุปกรณ์เสริ มและอุปกรณ์ชว่ ยที.เหมาะสมกับสภาพปั ญหาของผู้ป่วย
ตรวจประเมินกายอุปกรณ์เสริ มและอุปกรณ์ชว่ ยที.สงั. ได้ ถกู ต้ องและเหมาะสม
แนะนําวิธีการสวมใส่ และการบํารุงรักษากายอุปกรณ์เสริ มและอุปกรณ์ชว่ ยที.ถกู ต้ องให้ แก่ผ้ ปู ่ วย
การสอนเดินและเคลือ. นย้ ายตัวด้ วยอุปกรณ์ชว่ ยเดิน

หัตถการ
๑.
๒.
๓.
๔.

ปรับ ถอด ใส่ กายอุปกรณ์เสริ มและอุปกรณ์ชว่ ย
การปรับแก้ กายอุปกรณ์เสริ มและอุปกรณ์ชว่ ยให้ เหมาะสมกับผู้ป่วย
การวัดและปรับขนาดอุปกรณ์ชว่ ยเดิน (Mobility aids)
การสอนเดินและเคลือ. นย้ ายตัวด้ วยอุปกรณ์ชว่ ยเดิน

Milestone: Medical Knowledge-กายอุปกรณ์เสริ ม อุปกรณ์ชว่ ยและเทคโนโลยีชว่ ยคนพิการ
ระดับ
๑

-

๒

ระดับสมรรถนะ
สามารถอธิบายความรู้ทางกายวิภาค กลไกการเปลียJ นแปลง พยาธิสรี รวิทยา และ biomechanic ของ
ระบบกระดูกกล้ ามเนื Bอ และระบบประสาท ทีJเกีJยวข้ องกับกายอุปกรณ์เสริ ม อุปกรณ์ชว่ ยคนพิการ
สามารถอภิปรายการเลือกใช้ กายอุปกรณ์เสริ ม หลักการทาง ชีวกลศาสตร์ (biomechanic) และบอก
ชนิดของวัสดุประเภทต่างๆได้ เช่น
o Upper extremity orthoses: static, dynamic

หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ าน สาขาเวชศาสตร์ ฟืนB ฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า

หน้ า ๑๐๒

ระดับ
-

-

-

๓

๔

-

ระดับสมรรถนะ
o Lower extremity orthoses, footwears modification
o Spinal orthoses
สามารถอภิปรายการเลือกใช้ assistive device and technology ต่างๆ หลักการทาง biomechanic
และ
บอกชนิดของวัสดุประเภทต่างๆได้ เช่น
o Assistive devices and technology for ADL: Feeding, bathing, toileting, grab rails,
pick-up reacher and others
o Assistive devices and technology for ambulation: Ambulatory aids, wheelchair
o Writing aids and stationary accessory
o Assistive technologies for transfer: Rope, ladder, hoist, swivel transfer, shower
bench
o Seating and materials for pressure care: Gel cushion, air-filled cushion, fluidfilled cushion, back support, heel cradles
สามารถให้ ความรู้เกีJยวกับชนิด วัสดุ ข้ อบ่งชี B ประโยชน์ และการนํามาประยุกต์ใช้ ในการแก้ ไขปั ญหาต่าง
ๆ ทีJไม่ซบั ซ้ อนของผู้พิการโดยการใช้ กายอุปกรณ์เสริ มได้ เช่น
o Upper extremity orthoses: static, dynamic
o Lower extremity orthoses, footwares modification
o Spinal orthoses
สามารถให้ ความรู้เกีJยวกับชนิด วัสดุ ข้ อบ่งชี B ประโยชน์ และการนํามาประยุกต์ใช้ ในการแก้ ไขปั ญหาต่าง
ๆ ทีJไม่ซบั ซ้ อนของผู้พิการโดยการใช้ assistive device and technologyได้ เช่น
o Assistive devices and technology for ADL: Feeding, bathing, toileting, grab rails,
pick-up reacher and others
o Assistive devices and technology for ambulation/mobility: Ambulatory aids,
wheelchairs
o Writing aids and stationary accessory
o Assistive technologies for transfer: Rope, ladder, hoist, swivel transfer, shower
bench
o Seating and materials for pressure care: Gel cushion, air-filled cushion, fluidfilled cushion, back support, heel cradles
สามารถแนะนํา Home & Environmental adaptation
ให้ คําแนะนํา วิธีการใช้ กายอุปกรณ์เสริ ม อุปกรณ์ชว่ ยคนพิการ ต่อผู้ป่วยและ ญาติ ให้ ถกู ต้ อง
สามารถตรวจประเมินอุปกรณ์ทีJสงัJ ได้ อย่างถูกต้ อง
สามารถตรวจประเมิน แก้ ไข ปั ญหาทีJผ้ ปู ่ วยพบหลังจากการใช้ อปุ กรณ์ทีJสงัJ ให้
สามารถบูรณาการความรู้และให้ คําแนะนําต่อผู้ป่วย รวมถึงกระตุ้นครอบครัวให้ มีสว่ นร่วมในการ
บํารุงรักษา ดูแลกายอุปกรณ์เสริ ม อุปกรณ์ชว่ ยคนพิการ
สามารถให้ ความรู้เกีJยวกับชนิด วัสดุ ข้ อบ่งชี B ประโยชน์ และการนํามาประยุกต์ในการแก้ ไขปั ญหาต่าง ๆ
ทีJซบั ซ้ อนของผู้พิการโดยใช้ เทคโนโลยีระดับสูง เช่น Environmental control system ได้

Milestone: Clinical skill
ระดับ

ระดับสมรรถนะ

หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ าน สาขาเวชศาสตร์ ฟืนB ฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า

หน้ า ๑๐๓

๑
๒

-

๓
๔

-

ซักประวัติ ตรวจร่างกายผู้ป่วยทีJต้องการอุปกรณ์ชว่ ยและเทคโนโลยีชว่ ยคนพิการ
ประเมินความต้ องการอุปกรณ์ชว่ ยและเทคโนโลยีชว่ ยคนพิการ
สังJ กายอุปกรณ์เสริ มและอุปกรณ์ชว่ ยทีJเหมาะสมกับสภาพปั ญหาของผู้ป่วย
ตรวจประเมินกายอุปกรณ์เสริ มและอุปกรณ์ชว่ ยทีJสงัJ ได้ ถกู ต้ องและเหมาะสม
แนะนําวิธีการสวมใส่ และการบํารุงรักษากายอุปกรณ์เสริ มและอุปกรณ์ชว่ ยทีJถกู ต้ องให้ แก่ผ้ ปู ่ วย และ
ญาติ
ปรับขนาดอุปกรณ์ชว่ ยเดิน (Mobility aids)
การสอนเดินและเคลือJ นย้ ายตัวด้ วยอุปกรณ์ชว่ ยเดิน
ปรับแก้ กายอุปกรณ์เสริ มและอุปกรณ์ชว่ ยให้ เหมาะสมกับผู้ป่วย
ประสานงานและปรึกษากับผู้ร่วมการรักษาสาขาอืJน เช่น ช่างกายอุปกรณ์ นักกายภาพบําบัด นัก
กิจกรรมบําบัด ได้ เหมาะสม
ตรวจประเมิน แก้ ไข ปั ญหาทีJพบหลังจากการใช้ อปุ กรณ์ ทีJสงัJ ให้ ได้ อย่างเหมาะสม
แนะนําผู้ป่วยและกระตุ้นครอบครัวให้ มีสว่ นร่วมในการบํารุงรักษา ดูแล กายอุปกรณ์เสริ ม อุปกรณ์ชว่ ย
คนพิการ

หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ าน สาขาเวชศาสตร์ ฟืนB ฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า

หน้ า ๑๐๔

Advanced Technology in Rehabilitation Medicine
วัตถุประสงค์

เมื.อจบการฝึ กอบรมแล้ ว ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมมีความสามารถด้ านต่าง ๆ ดังต่อไปนี @

สมรรถนะการดูแลรั กษาและฟื P นสภาพผู้ป่วย (Patient Care)
๑. ทราบข้ อบ่งใช้ และส่งต่อผู้ป่วยได้ อย่างเหมาะสม

ความรู้ ความเชี,ยวชาญและความสามารถในการนําไปใช้ แก้ ไขปั ญหาของผู้ป่วยและสังคม
รอบด้ าน (Medical Knowledge and Skills)
๒. มีความรู้ความเข้ าใจเกี.ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ในงานเวชศาสตร์ ฟืน@ ฟู

การเรี ยนรู้ จากการปฏิบตั ิ และการพัฒนาตนเอง (Practice-based Learning and
Improvement)

๓. เรี ยนรู้และเพิ.มประสบการณ์ได้ ด้วยตนเองจากการปฏิบตั งิ านในหน่วยผู้ป่วยนอก หอผู้ป่วย และ
การศึกษาด้ วยตนเองโดยใช้ ทรัพยากรการเรี ยนรู้

ทักษะปฏิบตั สิ ัมพันธ์ และการสื,อสาร (Interpersonal & Communication Skills)
๔. ให้ คําปรึกษา, คําแนะนํา ให้ แก่ผ้ ปู ่ วยและครอบครัวได้ อย่างเหมาะสม

ความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism)

๕. เลือกและส่งต่อผู้ป่วยเพื.อได้ รับการรักษาได้ อย่างเหมาะสม โดยคํานึงถึงสิทธิของผู้ป่วย, ประโยชน์
และความเป็ นธรรม

การปฏิบตั งิ านให้ เข้ ากับระบบ (System-based practice)

๖. สามารถปฏิบตั งิ านโดยคํานึงถึงทรัพยากรสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วย ประสานการ
ทํางานกับผู้ดแู ลรับผิดชอบในระบบประกันสุขภาพได้ อย่างเหมาะสม

เนือP หา

๑. New physical therapy and occupational therapy method such as constraint induced
movement therapy
๒. Rehabilitation robotics
๓. Virtual reality rehabilitation
๔. Noninvasive brain stimulation: tDCS, rTMS

หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ าน สาขาเวชศาสตร์ ฟืนB ฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า

หน้ า ๑๐๕

๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

Neuromodulation
Tele rehabilitation
New physical modalities technology: ESWT, high-power LASER
New prosthetic and orthotic technology
New wheelchair technology
Environmental control system

ทักษะและหัตถการทางคลินิก

๑. History taking effectively
๒. Physically examine, assess, determine the indication and contraindication to use
advance
Technology
๓. Write and complete medical record

Milestone: Medical Knowledge and Clinical skill
ระดับ
๑
๒
๓
๔

ระดับสมรรถนะ
-

ระบุถงึ เทคโนโลยีสมัยใหม่ในงานฟื นB ฟู
ระบุข้อบ่งชี B ข้ อห้ ามในการใช้ เทคโนโลยีสมัยใหม่
ระบุกลไกในการรักษาของเทคโนโลยีสมัยใหม่
ส่งต่อผู้ป่วยเพืJอรับการฟื นB สภาพได้ อย่างเหมาะสม

หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ าน สาขาเวชศาสตร์ ฟืนB ฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า

หน้ า ๑๐๖

Integrative Medicine
วัตถุประสงค์

เมื.อจบการฝึ กอบรมแล้ ว ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมสามารถ

สมรรถนะการดูแลรั กษาผู้ป่วย (Patient Care)

๑. สามารถอธิบายข้ อบ่งชี @ ข้ อห้ าม ข้ อควรระวัง ผลแทรกซ้ อนของ Integrative medicine ได้
๒. สามารถแนะนําการแพทย์ผสมผสานให้ เหมาะกับบริ บทผู้ป่วยเวชศาสตร์ ฟืน@ ฟูแต่ละราย

ความรู้ ความเชี,ยวชาญ และความสามารถในการนําไปใช้ แก้ ปัญหาของผู้ป่วยและสังคม
รอบด้ าน (Medical Knowledge and Skills)

๓. อธิ บ ายความหมายของ Alternative medicine, Complementary medicine และ Integrative

medicine ได้
๔. อธิบายแต่ละ Categories of Complementary and Alternative Medicine (CAM) ตาม National
Center for Complementary and Alternative Medicine (NCCAM) ได้
๕. อธิบายหลักการและทฤษฎีพื @นฐานของ Integrative medicine ที.สําคัญและเกี.ยวข้ องกับการรักษา
ทางเวชศาสตร์ ฟืน@ ฟูได้
๖. อธิ บายสรี รวิทยาของผลการรั กษาแบบ Integrative medicine ที. มีการศึกษาวิจัยสนับสนุนหรื อ
ทฤษฎีใกล้ เคียง Conventional medicine ได้

การเรี ยนรู้ จากการปฏิบตั ิ และการพัฒนาตนเอง (Practice-based Learning and
Improvement)

๗. เรี ยนรู้ และเพิ.มประสบการณ์ ได้ ด้วยตนเองจากการปฏิบตั ิงานในหน่วยผู้ป่วยนอก หอผู้ป่วย และ

การศึกษาด้ วยตนเองโดยใช้ ทรัพยากรการเรี ยนรู้

ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื,อสาร (Interpersonal & Communication Skills)
๘. ให้ ความรู้แก่ผ้ ปู ่ วยและครอบครัว
๙. ประสานงานและปรึกษากับผู้ร่วมการรักษาสาขาอื.นได้ เหมาะสม

ความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism)

๑๐. แสดงพฤติกรรมและความรับผิดชอบในการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื.องและมีคณ
ุ ธรรม

การปฏิบตั งิ านให้ เข้ ากับระบบ (System-based practice)

๑๑. สามารถปฏิบตั งิ านโดยคํานึงถึงทรัพยากรสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วย

หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ าน สาขาเวชศาสตร์ ฟืนB ฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า

หน้ า ๑๐๗

เนือP หารายวิชา

๑. Definition of alternative medicine, complementary medicine and integrative medicine
๒. Categories of complementary and alternative medicine (National Center for

Complementary and Alternative Medicine)
๓. Alternative medicine practices
๓.๑ Western medicine: Naturopathy, homeopathy, chelation therapy
๓.๒ Eastern medicine: Ayurveda, traditional Chinese medicine (TCM), Thai traditional
medicine (TTM)
๓.๓ Biological therapies: Diet therapy, vitamins and minerals, herbs and
phytonutrients,
bioidentical hormone replacement therapy (BHRT), amino acids, cell therapy
๓.๔ Manipulative and body-based therapies: Thai traditional massage, osteopathy,
chiropractic, reflexology
๓.๕ Energy therapies: Qigong
๔. Mind-Body interventions
๔.๑ Mind therapies: Meditation, hypnotherapy, biofeedback, music therapy, art
therapy
๔.๒ Body therapies: Yoga, Tai chi, Rusiedotton (ฤาษี ดดั ตน), Pilates method, dance
therapy

หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ าน สาขาเวชศาสตร์ ฟืนB ฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า

หน้ า ๑๐๘

Milestone: Medical Knowledge
ระดับ
๑
๒
๓
๔

-

ระดับสมรรถนะ
อธิบายคํานิยามของ Alternative medicine, Complementary medicine, Integrative medicine
อธิบาย categories ของ CAM ตาม National center for CAM (NCCAM)ได้
อธิบายหลักการและทฤษฎีพื Bนฐานของ CAM ทีJสาํ คัญและเกีJยวข้ องกับการรักษาทางเวชศาสตร์ ฟืนB ฟู
อธิบาย physiology ของผลการรักษาแบบ CAM
อภิปรายประโยชน์ ข้ อดี ข้ อเสีย และข้ อควรระวังของการแพทย์แบบผสมผสานในผู้ป่วยเวชศาสตร์ ฟืนB ฟู
สามารถอธิบายแนวทางในการพิจารณาเลือกการรักษาแบบการแพทย์ผสมผสานและให้ คําแนะนําใน
การรักษาได้ ตามหลัก CAM แต่ละชนิด
สามารถบูรณาการความรู้ และคําแนะนําเพืJอส่งเสริ มสุขภาพและป้องกันภาวะแทรกซ้ อน ในผู้ป่วยเวช
ศาสตร์ ฟืนB ฟู ผู้พิการและทุพพลภาพ

Milestone: Clinical Skill-none
Milestone: Procedural Skill- none

หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ าน สาขาเวชศาสตร์ ฟืนB ฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า

หน้ า ๑๐๙

Concepts of Disability, Law, Ethics, Medical Dilemma in Rehabilitation Service and
Medical Rehabilitation Service System in Thailand
วัตถุประสงค์

เมื.อจบการฝึ กอบรมแล้ ว ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมสามารถ

สมรรถนะการดูแลรั กษาผู้ป่วย (Patient Care)

๑. สามารถตรวจประเมินความบกพร่อง ความสามารถและความพิการของผู้ป่วยผู้พิการอย่าง

ครอบคลุมและบูรณาการ
๒. สามารถให้ บริ การแนะนําผู้ป่วยผู้พิการด้ านการจดทะเบียนคนพิการได้ อย่างเหมาะสม
๓. สามารถพิจารณาส่งต่อผู้ป่วยผู้พิการเพื.อรับบริ การด้ านชุมชน สังคมได้ อย่างเหมาะสม

ความรู้ ความเชี,ยวชาญ และความสามารถในการนําไปใช้ แก้ ปัญหาของผู้ป่วยและสังคม
รอบด้ าน (Medical Knowledge and Skills)

อธิบายหลักการเรื. องความพิการ สิทธิคนพิการ และ หลักการการประเมินความบกพร่อง
ความสามารถและความพิการได้ โดยโดยใช้ หลักการบัญชีสากลเพื.อการจําแนกการทํางาน
ความพิการและสุขภาพ (The international classification of functioning, disability and
Health, ICF) และหลักการนําไปใช้
๕. อธิบายกฎหมายที.เกี.ยวข้ องกับงานเวชกรรมฟื น@ ฟูและคนพิการได้ รวมถึงวิธีการเข้ าถึงข้ อมูล
ด้ านกฎหมายที.เกี.ยวข้ องกับงานเวชกรรมฟื น@ ฟูและคนพิการ เพื.อติดตามการปรับเปลีย. น แก้ ไข
กฎหมายที.เกี.ยวข้ องกับผู้ป่วยและคนพิการได้
๖. อธิบายหลักการงานด้ านการฟื น@ ฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชน (community based
rehabilitation) สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ หรื อ ส่งเสริ มงานด้ านนี @ตามบริ บทของแต่ละ
ชุมชน
๗. อธิบายระบบบริ การสาธารณสุขด้ านงานเวชกรรมฟื น@ ฟูในประเทศไทย
๔.

การเรี ยนรู้ จากการปฏิบตั ิ และการพัฒนาตนเอง (Practice-based Learning and
Improvement)

๘. เรี ยนรู้และเพิ.มประสบการณ์ได้ ด้วยตนเองจากการปฏิบตั งิ านในหน่วยผู้ป่วยนอก หอผู้ป่วย และ

การศึกษาด้ วยตนเองโดยใช้ ทรัพยากรการเรี ยนรู้

ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื,อสาร (Interpersonal & Communication Skills)

๙. ให้ ความรู้ คําปรึกษาแก่ผ้ ปู ่ วยและครอบครัว
๑๐. มีปฏิสมั พันธ์กบั ผู้ป่วยและครอบครัวได้ อย่างเหมาะสม
๑๑. ประสานงานและปรึกษากับทีมสหวิทยาการได้ อย่างเหมาะสม
๑๒. สามารถบริ หารจัดการทีมเวชกรรมฟื น@ ฟูเพื.อให้ ดแู ลผู้ป่วยและคนพิการอย่างเป็ นองค์รวม

สามารถกระตุ้นให้ มีการทํางานเป็ นทีมและสือ. สารอย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักการเคารพ
และให้ เกียรติซงึ. กันและกัน

ความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism)

๑๓. แสดงพฤติกรรมและความรับผิดชอบในการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื.องและมีคณ
ุ ธรรม
๑๔. สามารถแก้ ไขปั ญหาสถานการณ์ลาํ บากในงานเวชกรรมฟื น@ ฟูได้ อย่างเหมาะสม

การปฏิบตั งิ านให้ เข้ ากับระบบ (System-based practice)
หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ าน สาขาเวชศาสตร์ ฟืนB ฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า

หน้ า ๑๑๐

๑๕. สามารถปฏิบตั งิ านตามระบบบริ การสาธารณสุขด้ านงานเวชกรรมฟื น@ ฟูในประเทศไทยโดย

คํานึงถึงทรัพยากรสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วย
๑๖. สามารถนําหลักการพัฒนาคุณภาพมาใช้ ในงานเวชศาสตร์ ฟืน@ ฟู

เนือP หา

๑. ความพิการ (Disability Concepts) สิทธิคนพิการ และ หลักการการประเมินความบกพร่อง
และความสามารถ ความพิการ โดยใช้ หลักการประเมิน บัญชีสากลเพื.อการจําแนกการทํางาน
ความพิการและสุขภาพ (The international classification of functioning, disability and
Health, ICF)
๒. กฎหมายและพระราชบัญญัตทิ ี.เกี.ยวข้ องกับการฟื น@ ฟูสมรรถภาพคนพิการ เช่น
พระราชบัญญัตกิ ารฟื น@ ฟูสมรรถภาพคนพิการ
พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
พระราชบัญญัตสิ ขุ ภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
พระราชบัญญัตหิ ลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕
พระราชบัญญัตกิ องทุนเงินทดแทน พ.ศ.๒๕๓๗
พระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม

หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ าน สาขาเวชศาสตร์ ฟืนB ฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า

หน้ า ๑๑๑

กฎหมายหรื อกฎระเบียบที.ออกความตามพระราชบัญญัตดิ งั กล่าวข้ างต้ น เช่น
- กฎหมายสิง. อํานวยความสะดวกเพื.อคนพิการและผู้สงู อายุ พ.ศ.๒๕๔๘
- คูม่ ือการดําเนินงานภายใต้ กองทุนฟื น@ ฟูสมรรถภาพด้ านการแพทย์ ปี ๒๕๕๕
- ข้ อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติวา่ ด้ วย หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื.อนไขในการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื @องต้ น กรณีผ้ รู ับบริ การได้ รับความ
เสียหายจากการรักษาพยาบาล พ.ศ.๒๕๕๕
- การออกเอกสารรับรองความพิการ
๓. คําประกาศสิทธิผ้ ปู ่ วย
๔. The United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD)
๕. เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา ตามปี ที.มีการปรับปรุงล่าสุด
๖. เทคนิคการสือ. สาร การให้ คําปรึกษาแก่ผ้ ปู ่ วย และการสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วย
๗. ปั ญหาสถานการณ์ลาํ บากทางการแพทย์ เช่น การบอกข่าวร้ าย, การให้ คําปรึกษากับผู้ป่วย คน
พิการ และครอบครัวในเกี.ยวกับสถานการณ์ยากลําบากในแง่ตา่ งๆ ฯลฯ
๘. ระบบบริ การสาธารณสุขด้ านงานเวชกรรมฟื น@ ฟูในประเทศไทย
๙. การฟื น@ ฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน ( community based rehabilitation, CBR)
๑๐. การพัฒนาคุณภาพในงานเวชศาสตร์ ฟืน@ ฟู

Milestone: Medical Knowledge & Clinical Skills- ความพิการ และ CBR
ระดับ
๑
-

๒

-

๓
๔

-

ระดับสมรรถนะ
แนวคิด
สามารถอธิบายแนวคิดความพิการ ซึงJ รวมถึงความเป็ นมาของแนวคิดการใช้ บญ
ั ชีสากลเพืJอการจําแนก
การทํางาน ความพิการและสุขภาพ
( ICF) เพืJอระบุความพิการขององค์การอนามัยโลก และ แนวคิดอืJนๆทีJเกีJยวข้ องกับความพิการ เช่น
แนวคิดการฟื นB ฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน เป็ นต้ น
กลไก
สามารถอธิบายและเชืJอมโยงแนวคิดความพิการกับกลไกทางกฎหมายและนโยบายระดับชาติ เช่น
กฎหมายทีJเกีJยวข้ องกับคนพิการในประเทศไทย เช่น พรบ.การฟื นB ฟูสมรรถภาพคนพิการ 2534 และ พรบ.
ส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 2550 และกฎกระทรวงทีJเกีJยวข้ องกับสิทธิคนพิการ
นโยบาย องค์ประกอบ และวิธีการดําเนินงานฟื นB ฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชนในประเทศไทย
ระบบบริการคนพิการ
สามารถอธิบายและเชืJอมโยงแนวคิดความพิการ, กฎหมายคนพิการในประเทศไทย มาสูร่ ะบบบริ การ
สําหรับคนพิการทีJมีในประเทศไทย ได้ แก่ ระบบบริ การด้ านสุขภาพ ระบบบริ การด้ านการศึกษา และ
ระบบบริ การด้ านสวัสดิการสังคม เพืJอเข้ าใจภาพรวมของการฟื นB ฟูคนพิการซึงJ จําเป็ นต้ องมีการเชืJอมโยง
กับสหวิชาชีพทีJนอกเหนือจากบุคลากรทางสาธารณสุข
(CBR matrix)
สามารถนําความรู้ ไปประยุกต์ ใช้
สามารถอธิบายรูปแบบการ “นับ” คนพิการในปั จจุบนั ซึงJ มีความแตกต่างตามระบบสวัสดิการสังคมของ
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-

ประเทศไทย
สามารถประเมินและออกเอกสารรับรองความพิการได้
สามารถอธิบายและประยุกต์แนวคิด CBR เข้ ากับระบบสุขภาพขันปฐมภู
B
มิทีJมีอยูใ่ นปั จจุบนั และนําไปสู่
การปฏิบตั จิ ริ งในฟื นB ทีJร่วมกับบุคลากรอืJนๆในชุมชนได้ เช่น การเยีJยมบ้ าน

ภาคผนวก ๒
การทําวิจยั ของผู้เข้ ารั บการฝึ กอบรม
หลักการและเหตุผล

ความสามารถทําวิจยั ด้ วยตนเองเป็ นสมรรถนะหนึง. ที.ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรมเวชศาสตร์ ฟืน@ ฟูต้องบรรลุตาม
หลักสูตรฯ ราชวิทยาลัยฯ จึงกําหนดให้ ผ้ ูเข้ ารับการฝึ กอบรมต้ องศึกษาค้ นคว้ าและทํางานวิจยั ภายใต้ การกํากับ
ดูแลของอาจารย์ที.ปรึกษา

วัตถุประสงค์

ฟื น@ ฟู

เมื.อจบการฝึ กอบรมแล้ ว ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมสามารถ
๑. อธิบายระเบียบวิธีการวิจยั และดําเนินการตามขันตอนต่
@
าง ๆ
๑.๑ ตังคํ
@ าถามวิจยั จากปั ญหาทางการแพทย์ที.จะเป็ นประโยชน์ ต่อการพัฒนางานเวชศาสตร์
๑.๒ สามารถค้ นหาบทความทางวิชาการโดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
๑.๓ ประยุก ต์ ค วามรู้ ความเข้ าใจเชิ งระบาดวิท ยาคลิ นิ ก เพื. อ ทํ าการวิเคราะห์ ห ลัก ฐานเชิ ง
ประจักษ์ ทางการแพทย์ (evidence – based medicine, EBM)
๑.๔ สามารถออกแบบงานวิ จัย (research design) ที. เหมาะสมกับ คํ าถามวิ จัย (research
question)
๑.๕ ดํ า เนิ น การวิ จัย ถู ก ต้ องตามระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย (research methodology) และแนวทาง
ปฏิบตั ิการวิจยั (good clinical practice, GCP) อิงหลักจริ ยธรรมการวิจยั (International
ethical guidelines for biomedical research involving human subjects, ICH)
๑.๖ สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ สรุปผลได้ ถกู ต้ องและเขียนนิพนธ์ต้นฉบับได้ อย่างสมเหตุสมผล
๒. นําเสนอผลงานวิจยั ในที.ประชุมวิชาการระดับชาติ และ/หรื อ นานาชาติ
๓. ประยุกต์ใช้ ผลงานวิจยั เพื.อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ การพัฒนางานเวชศาสตร์ ฟืน@ ฟู

บทบาทหน้ าที,ของสถาบันฝึ กอบรม

สถาบันฝึ กอบรมมีหน้ าที.รับผิดชอบ ดังต่อไปนี @
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๑. จัดอาจารย์ที.ปรึ กษาการทําวิจยั ให้ แก่ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรม อย่างน้ อย ๑ คน โดยอาจารย์ที.ปรึ กษา
หลักต้ องเป็ นแพทย์เวชศาสตร์ ฟืน@ ฟู ที.เคยมีผลงานวิจยั ที.ตนเองเป็ นผู้นิพนธ์ หลัก (first author) หรื อ
ผู้รับผิดชอบนิพนธ์ ต้นฉบับ (corresponding author) อย่างน้ อย ๑ เรื. อง โดยไม่นบั รวมผลงานที.ใช้
ประกอบการจบหลักสูตรฝึ กอบรมผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม
๒. เตรี ยมความพร้ อมให้ ผ้ ูเข้ ารับการฝึ กอบรมสามารถทําโครงร่ างการวิจยั ได้ สําเร็ จตามกรอบเวลาที.
กําหนด
๓. รายงานชื.องานวิจยั อาจารย์ที.ปรึกษา พร้ อมโครงร่างวิจยั ส่งให้ คณะอนุกรรมการพิจารณา
ผลงานวิจยั ของผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม เพื.อพิจารณาให้ คําแนะนําก่อนยื.นโครงร่างวิจยั เพื.อการรับรอง
จากคณะกรรมการจริ ยธรรมการทําวิจยั ในมนุษย์ของแต่ละสถาบัน
๔. ติดตามความคืบหน้ าการทําวิจยั ของผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม ตังแต่
@ โครงร่างการวิจยั ผ่านการรับรองจาก
คณะกรรมการจริ ยธรรมการทําวิจยั ในมนุษย์ ไปจนสิ @นสุดการทํางานวิจยั และจัดทํารายงาน
ผลการวิจยั ฉบับสมบูรณ์หรื อนิพนธ์ต้นฉบับเพื.อนําส่งคณะอนุกรรมการพิจารณาผลงานวิจยั ฯ ตาม
กรอบเวลาที.กําหนด โดยมีอาจารย์ที.ปรึกษาทุกคน และหัวหน้ าภาควิชาหรื อประธานหลักสูตร
ฝึ กอบรมของสถาบัน ลงนามรับรอง
๕. เตรี ยมความพร้ อมให้ ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรมนําเสนอผลงานวิจยั ต่อคณาจารย์ที.ราชวิทยาลัยฯ แต่งตัง@
ซึง. เป็ นเกณฑ์หนึง. ของผู้ที.มีคณ
ุ สมบัตขิ อรับการประเมินเพื.อวุฒิบตั ร (วว.) แสดงความรู้ความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ ฟืน@ ฟู

คุณลักษณะของงานวิจยั
งานวิจยั ของผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมต้ องมีลกั ษณะ ดังต่อไปนี @
๔. เป็ นงานวิจยั ที.ริเริ. มใหม่ หรื อเป็ นงานวิจยั ที.ใช้ แนวคิดที.เคยมีการศึกษามาก่อนทังในและต่
@
างประเทศ
แต่นํามาดัดแปลงหรื อปรับปรุงโดยมีเหตุผลที.เห็นสมควรชัดเจน
๕. รูปแบบงานวิจยั ได้ แก่
• การศึกษาวิจยั ชนิดทดลอง (experimental study)
• การศึกษาเชิงพรรณนา (descriptive study) ได้ แก่
o การศึกษาเชิงวิเคราะห์ (analytical study)
o การศึกษาย้ อนหลัง (retrospective study)
o การศึกษาไปข้ างหน้ า (prospective study)
o การศึกษาภาคตัดขวาง (cross sectional study)
๖. ขอบเขตเนื @อหางานวิจยั เช่น
• กระบวนการวินิจฉัย บําบัดรักษาและฟื น@ ฟูสมรรถภาพ
• ระบบการบริ การฟื น@ ฟูสมรรถภาพด้ วยวิธีทางการแพทย์และสาธารณสุข
• แพทยศาสตร์ ศกึ ษาที.เกี.ยวข้ องกับเวชศาสตร์ ฟืน@ ฟู
• งานสาธารณสุขที.เกี.ยวข้ องกับเวชศาสตร์ ฟืน@ ฟู
• งานวิจยั สิง. ประดิษฐ์ เกี.ยวกับเวชศาสตร์ ฟืน@ ฟู
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ผลงานวิจยั

ผลงานวิจยั ประกอบด้ วย ผลงานวิจยั ที.นําเสนอแบบปากเปล่า และนิพนธ์ต้นฉบับ ต้ องเป็ น
ผลงานที.ไม่เคยเผยแพร่ด้วยวิธีการใด ๆ มาก่อน
๓. ผลงานวิจัยที#นําเสนอแบบปากเปล่ า (oral presentation) เขียนและนําเสนอเป็ นภาษาอังกฤษ
ประกอบด้ วย
• Title, authors and affiliations
• Introduction, review of literature and references
• Subjects and setting
• Materials and methods
• Results and discussion
• Conclusion
๔. นิ พ นธ์ ต้นฉบั บ ที. ส่งเพื. อพิ จารณาสอบเพื. อวุฒิ บัตรหรื อหนังสืออนุมัติฯ อาจเป็ นภาษาไทยหรื อ
ภาษาอังกฤษ โดยหัวข้ อหลักประกอบด้ วย
• บทคัดย่ อ สําหรับภาษาไทยไม่เกิน ๓๕๐ คํา หรื อบทคัดย่อภาษาอังกฤษ (abstract) ไม่เกิน
๓๐๐ คํา ประกอบด้ วย วัตถุประสงค์ (objectives), รู ปแบบการวิจยั (study design), สถานที.
ทํ า การวิ จัย (setting), กลุ่ม ประชากร (subjects), วิ ธี ก ารศึ ก ษา (methods), ผลการศึ ก ษา
(results), สรุป (conclusion) และคําสําคัญ (keywords) ไม่เกิน ๕ คํา
• เนือi หา ประกอบด้ วย
o บทนํา (introduction) รวมวัตถุประสงค์การศึกษาวิจยั ไว้ ยอ่ หน้ าสุดท้ าย
o วิธีการศึกษา (materials and methods) ประกอบด้ วย กลุ่มประชากร, วัสดุอปุ กรณ์
วิธีการวิจยั และ การวิเคราะห์ทางสถิติ กรณีงานวิจยั ที.กระทํากับมนุษย์ ระบุหมายเลข
โครงการวิ จัย ที. ไ ด้ ผ่ า นการรั บ รองทางจริ ย ธรรมการวิ จัย ในมนุ ษ ย์ แ ล้ ว พร้ อมชื. อ
หน่วยงานที.อนุมตั ิ
o ผลการศึกษา (results) รวมตาราง (table), รู ปหรื อแผนภูมิ (figure) ขาวดํ า อาจมี
ลูกศรชีจ@ ุดสําคัญ พร้ อมหมายเลขกํ ากับ ทัง@ นี @ คําอธิ บายเป็ นภาษาอังกฤษ อยู่เหนื อ
ตาราง หรื ออยู่ใต้ ภ าพ ห้ ามเขี ยนลงบนภาพ ไม่ ควรปรากฏหน้ าผู้ป่ วย ยกเว้ น มี คํา
ยินยอมจากผู้ป่วยประกอบ ส่วนภาพวาดใช้ เส้ นดําหนาพอสมควร เขียนบนกระดาษ
ขาว ทังนี
@ @ ตารางและภาพประกอบ รวมแล้ วไม่เกิน ๖ ชิ @น พิมพ์แยกจากเนื @อหา
o บทวิจารณ์ (discussion) ที.รวมข้ อจํากัด ข้ อเสนอแนะ และสรุปในย่อหน้ าสุดท้ าย
o เอกสารอ้ างอิง (references) ควรระบุเฉพาะเอกสารอ้ างอิงที.สําคัญ ไม่ควรเกิน ๓๐
ฉบับ เขียนแบบแวนคูเวอร์ (Vancouver style) โดยให้ หมายเลขลําดับการอ้ างอิงเรี ยง
ตามเนื @อหาที.ปรากฏ และใช้ เลขอารบิคอยูใ่ นเครื. องหมายวงเล็บ ( ) และเป็ นตัวยก

หมายเหตุ

• ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมต้ องเป็ นชื.อแรกของนิพนธ์ต้นฉบับ
• กรณี อาจารย์ที.ปรึ กษาเป็ นผู้วิจยั หลักของโครงการวิจยั (principal investigator) ที.ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรม
ดําเนินการ ให้ อาจารย์ที.ปรึกษาเป็ นชื.อสุดท้ ายและระบุเป็ นผู้รับผิดชอบนิพนธ์ ต้นฉบับ (corresponding
author)
หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ าน สาขาเวชศาสตร์ ฟืนB ฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า

หน้ า ๑๑๕

• การใช้ ภาษาและการพิมพ์ ต้นฉบับ กรณี ที.แสดงความจํานงการตีพิมพ์ ในเวชศาสตร์ ฟื@นฟูสาร ให้ เขียน
นิพนธ์ ต้นฉบับตามคําแนะนําสําหรับการเขียนนิพนธ์ ต้นฉบับที.วารสารกําหนด และส่งเข้ าระบบ online
ของวารสาร

หน้ าที,ของผู้เข้ ารั บการฝึ กอบรม
๕.
๖.
๗.
๘.

ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมต้ องทําวิจยั ตามที.กําหนดในหลักสูตร โดยมีหน้ าที.ดงั ต่อไปนี @
ปรึกษาหารื อกับอาจารย์ที.ปรึกษา กําหนดคําถามวิจยั และจัดทําโครงร่างวิจยั
นํ า เสนอโครงร่ า งวิ จัย ต่ อ คณาจารย์ ที. ราชวิ ท ยาลัย ฯ แต่ งตัง@ โดยมี เกณฑ์ พิ จ ารณาโครงร่ า งวิ จัย ใน
ภาคผนวก ๒.๔ และให้ ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรมปรับปรุงตามข้ อเสนอแนะของคณาจารย์ที.พิจารณา
เมื. อ โครงร่ างวิ จัย ผ่ านการพิ จ ารณาตามข้ อ ๑ และ ๒ ดังกล่าวข้ างต้ น แล้ ว จึงเสนอโครงร่ างวิ จัย ให้
คณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์พิจารณา
เมื. อได้ รับ การอนุมัติจากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจัยในมนุษ ย์ แล้ ว ต้ องดํ าเนิ น การทํ าวิจัยตาม
ข้ อตกลงโดยเคร่งครัด ดังนี @
ฉ. เมื.อมีการลงนามในเอกสารชี @แจงผู้ป่วยหรื อผู้แทนเพื.อให้ ยินยอมเข้ าร่ วมวิจยั ต้ องให้ สําเนาแก่
ผู้ป่วยหรื อผู้แทนเก็บไว้ ๑ ชุด
ช. ระบุในเวชระเบียนผู้ป่วยนอกหรื อผู้ป่วยในถึงสถานการณ์เข้ าร่วมงานวิจยั ของผู้ป่วย
ซ. การตรวจหรื อรักษาเพิ.มเติมจากโครงการวิจยั ที.ผ่านการอนุมตั ิแล้ ว โดยการกระทําดังกล่าวไม่ได้
เป็ นส่วนหนึง. ของการดูแลรักษาผู้ป่วยตามปกติ ไม่สามารถทําได้ ไม่วา่ กรณีใด ๆ ทังสิ
@ @น ยกเว้ นได้
มี ก ารระบุ แ ละอนุมัติ ในโครงการวิ จัย แล้ ว และผู้วิ จัย หรื อ คณะผู้วิ จัย ต้ อ งเป็ น ผู้รับ ผิ ด ชอบ
ค่าใช้ จา่ ยทังทางตรงและทางอ้
@
อมที.เกิดขึ @นกับผู้ป่วยและผู้ดแู ลผู้ป่วย
ฌ. กรณี ที. โครงการวิ จัย กํ า หนดให้ ทํ า การตรวจหรื อ รั ก ษาที. เพิ. ม เติ ม จากการดูแ ลรั ก ษาผู้ป่ วย
ตามปกติ หากมีผลลัพธ์ที.อาจส่งผลกระทบต่อการรักษาผู้ป่วย ให้ ดําเนินการแจ้ งคณะกรรมการ
จริ ยธรรมการวิจยั เพื.อวางแผนแจ้ งผู้ที.เกี.ยวข้ องรับทราบต่อไป
ญ. หากเกิดกรณีอื.นนอกเหนือการคาดการณ์ ให้ รีบปรึกษาอาจารย์ที.ปรึกษาโครงการวิจยั หรื อ
คณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ กรณีที.ไม่สามารถปรึกษาได้ ให้ ย้อนกลับไปใช้ หลัก
พื @นฐาน ๓ ข้ อของจริ ยธรรมทางการแพทย์ในการตัดสินใจ คือ
• การถือประโยชน์สขุ ของผู้ป่วยเป็ นหลัก และการไม่ก่อให้ เกิดความทุกข์ทรมานกับ
ผู้ป่วย
• การเคารพสิทธิของผู้ป่วย
• การยึดมัน. ในหลักความเสมอภาคของทุกคนในสังคม ที.จะได้ รับบริ การทางการแพทย์
ตามมาตรฐาน

กรอบระยะเวลาการดําเนินงานวิจยั
ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม ต้ องดําเนินงานวิจยั ตามกรอบ ดังต่อไปนี @
๑๐. ส่งหัวข้ อเรื. องวิจยั ต่อราชวิทยาลัยฯ พร้ อมนําเสนอโครงร่ างวิจยั ต่อคณาจารย์ที.ได้ รับการแต่งตังจาก
@
ราชวิทยาลัยฯ ภายในช่วงการฝึ กอบรมปี ที. ๑
๑๑. ส่ ง โครงร่ า งงานวิ จัย ให้ ค ณะกรรมการพิ จ ารณาจริ ย ธรรมการทํ า วิ จัย ในมนุ ษ ย์ เพื. อ ขออนุ มัติ
ดําเนิ นการ ภายในช่วงการฝึ กอบรมปี ที. ๑ หากคณะกรรมการพิ จารณาจริ ยธรรมการทํ าวิจัยใน
หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ าน สาขาเวชศาสตร์ ฟืนB ฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า
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มนุษย์ มีความเห็นให้ ปรับแก้ ไข (major revision) ให้ ผ้ ูเข้ ารับการฝึ กอบรมส่งโครงร่ างที. ได้ รับการ
แก้ ไข (amendment) แล้ วมายังราชวิทยาลัย ฯ
๑๒. เก็บข้ อมูลหลังจากโครงร่ างวิจยั ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริ ยธรรมการทําวิจยั ใน
มนุษย์แล้ ว
๑๓. วิเคราะห์ สรุปผล และส่งร่างนิพนธ์ต้นฉบับให้ อาจารย์ที.ปรึกษาทุกคนพิจารณา
๑๔. ส่งบทคัดย่อภาษาไทยและอังกฤษ ก่อนสิ @นเดือนกันยายนของชันปี
@ ที. ๓
๑๕. หลังส่ งบทคัด ย่ อ ๑ เดื อ น ต้ อ งส่ งผลงานวิ จัย ฉบับ สมบู รณ์ ในรู ป แบบนิ พ นธ์ ต้ น ฉบับ (original
article) ตามรู ปแบบที.กําหนดข้ างต้ น พร้ อมเอกสารที.ไม่ตีพิมพ์ให้ รวมอยู่ในภาคผนวก เช่น หนังสือ
รับรองจากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์, แบบบันทึกข้ อมูลผู้ป่วย เป็ นต้ น
๑๖. นํ าเสนอผลงานวิจัยเป็ นภาษาอังกฤษต่อหน้ าคณาจารย์ ที.ราชวิทยาลัยฯ แต่งตัง@ ก่ อนสิน@ เดื อน
พฤศจิกายนของชันปี
@ ที. 3 ทังนี
@ @ราชวิทยาลัยฯ จะได้ ประกาศให้ ทราบในแต่ละปี
๑๗. แก้ ไขนิพนธ์ ต้นฉบับและส่งให้ ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาผลงานวิจัยฯ ภายใน ๑ เดือน
หลังจากได้ รับข้ อเสนอแนะจากคณะอนุกรรมการพิจารณาผลงานวิจยั ฯ พร้ อมระบุความจํานงที.จะ
ตีพิมพ์ในเวชศาสตร์ ฟืน@ ฟูสาร
๑๘. กวฟ.รพ.รร.๖ มีนโยบายเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู ข้ ารับการอบรม สามารถลาเพื.อเก็บข้ อมูลวิจยั ได้ ตาม
เหมาะสม

การประเมินและตัดสินผลงานวิจยั

การตัดสินผลงานวิจยั ราชวิทยาลัยฯ แต่งตังอาจารย์
@
พิจารณาผลงานวิจยั ฯ เพื.อตรวจสอบความ
ถูกต้ องของงานวิจัย โดยมี เกณฑ์ การประเมิ น แบ่งออกเป็ น ๓ ส่วน คือ ส่วนนิ พนธ์ ต้นฉบับ ส่วนการ
นําเสนอ และส่วนการปรับแก้ ไข (ประเมินโดยอาจารย์ผ้ อู า่ นผลงานเรื. องนัน@ ๆ)
๕. นิพนธ์ ต้นฉบับ ๑ เรื. อง จะมีอาจารย์พิจารณาอ่านและประเมินผลงานอย่างน้ อย ๒ คน ภายหลังการ
พิจารณา ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมต้ องรับผิดชอบแก้ ไขนิพนธ์ ต้นฉบับตามข้ อเสนอแนะของอาจารย์ ที.
ประเมินผลงานวิจยั ฯ ภายในระยะเวลาที.กําหนด หากไม่แก้ ไขตามที.เสนอแนะโดยไม่มีคําชี @แจง อาจ
ส่งผลต่อการผ่านเกณฑ์ การประเมิน ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาผลงานวิจยั ฯ จะยืนยันผล
การการประเมินเบื @องต้ น
๖. ประธานอนุ ก รรมการพิ จ ารณาผลงานวิ จั ย ฯ รวบรวมคะแนนทั ง@ สามส่ ว นและนํ า เสนอต่ อ
คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ เพื.อพิจารณาตามเกณฑ์ผา่ นข้ างต้ น
๗. ประธานคณ ะอนุ ก รรมการพิ จ ารณ าผลงานวิ จั ย ฯ แจ้ งการตั ด สิ น ผลงานวิ จั ย ให้ ที. ป ระชุ ม
คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ ทราบและพิจารณารับรอง
๘. หากไม่ ผ่ า นเกณฑ์ ป ระเมิ น ผู้ เข้ ารั บ การฝึ ก อบรมมี สิ ท ธิâ ยื. น อุ ท ธรณ์ เป็ นลายลั ก ษณ์ อั ก ษรต่ อ
คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ ทังนี
@ @การวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการฝึ กอมรมและสอบฯ ถือ
เป็ นสิ @นสุด

คุณสมบัตแิ ละบทบาทหน้ าที,ของอาจารย์ ผ้ ูพจิ ารณาผลงานวิจยั ของผู้เข้ ารั บการฝึ กอบรม
ราชวิทยาลัยฯ แต่งตังอาจารย์
@
ผ้ พู ิจารณาผลงานวิจยั ฯ ที.มีคณ
ุ สมบัตติ อ่ ไปนี @
๑. เป็ นแพทย์เวชศาสตร์ ฟืน@ ฟู ไม่น้อยกว่า ๕ ปี
หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ าน สาขาเวชศาสตร์ ฟืนB ฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า
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๒. มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรื อนานาชาติ โดยเป็ นผู้วิจยั หลักไม่น้อยกว่า ๒ ฉบับ ทังนี
@ @ไม่รวม

นิพนธ์ต้นฉบับที.ใช้ ประกอบการสอบเพื.อปริ ญญาบัตรหรื อวุฒิบตั รใด ๆ
๓. ร้ อยละ ๘๐ ของคณาจารย์ผ้ พู ิจารณาผลงานวิจยั ฯ ต้ องมาจากสถาบันฝึ กอบรมหลัก

ทังนี
@ @ อาจารย์ผ้ พู ิจารณาผลงานวิจยั ฯ (นิพนธ์ต้นฉบับ) มีบทบาทหน้ าที.ตา่ ง ๆ ดังต่อไปนี @
๑. ตรวจประเมินคุณภาพงานวิจยั และให้ ข้อเสนอแนะเพื.อปรับปรุงแก้ ไข
๒. พิ จ ารณานิ พ นธ์ ต้ น ฉบับ ที. ถูก ปรั บ ปรุ งแก้ ไขแล้ ว และให้ ค ะแนนการปรั บ แก้ ไข (คะแนนเต็ ม ๑๐
คะแนน) ก่อนส่งกลับมาที.ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาผลงานวิจยั ฯ

เกณฑ์ พจิ ารณาผลงานวิจยั

เกณฑ์พิจารณาผลงานวิจยั ประกอบด้ วย ๓ ส่วน โดยมีสดั ส่วนคะแนนดังนี @
o ส่วนนิพนธ์ต้นฉบับ
๖๐ คะแนน
o ส่วนการนําเสนอ
๓๐ คะแนน
o ส่วนการปรับแก้ ไข
๑๐ คะแนน
รายละเอียดหัวข้ อการประเมินและสัดส่วนการให้ คะแนน ดูในภาคผนวก ๒.๑-๒.๒
ทังนี
@ @ เกณฑ์ผา่ นสําหรับผลงานวิจยั เท่ ากับ ๖๕ คะแนน และผลงานวิจยั ผ่านเกณฑ์เป็ น
ข้ อกําหนดหนึง. ของผู้ที.มีสทิ ธิâสอบเพื.อวุฒิบตั รหรื อหนังสืออนุมตั แิ สดงความรู้ความชํานาญฯ

หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ าน สาขาเวชศาสตร์ ฟืนB ฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า

หน้ า ๑๑๘

ภาคผนวก ๒.๑
หลักเกณฑ์ การประเมินผลงานวิจยั ต่ อหน้ าคณาจารย์ ผ้ ูพจิ ารณาผลงานวิจยั ฯ
ดังนี @

คณะอนุกรรมการพิจารณาผลงานวิจยั ฯ กําหนดหลักการและเกณฑ์การประเมินการนําเสนอผลงานวิจยั
๑. มีอาจารย์ผ้ พู ิจารณาผลงานวิจยั ฯ จากสถาบันต่าง ๆ อย่างน้ อย ๓-๕ คน เป็ นผู้ประเมิน ทังนี
@ @อาจารย์
ผู้ที.มาจากสถาบันเดียวกับผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมที.นําเสนอผลงานวิจยั ให้ งดการประเมิน
๒. คะแนนการนําเสนอผลงานวิจยั ต่อหน้ าอาจารย์ผ้ พู ิจารณาผลงานวิจยั ฯ คิดเป็ นร้ อยละ ๓๐
เกณฑ์การให้ คะแนนงานวิจยั ส่วนนําเสนอต่อหน้ าอาจารย์ผ้ พู ิจารณาผลงานวิจยั ฯ มีดงั นี @
การนําเสนอผลงานวิจยั ต่ อหน้ าอาจารย์ ผ้ ูพจิ ารณาผลงานวิจยั ฯ
หัวข้ อประเมิน
คุณภาพงานวิจยั
• การทําวิจยั : หลักการเหตุผล, คําถามวิจยั , วิธีการศึกษาและสถิติ
• ผลการศึกษา การวิจารณ์ และสรุปผล
• การนําไปประยุกต์ใช้
วิธีการนําเสนอ
• สือJ ทีJใช้ นําเสนอเหมาะสมชัดเจน
• วิธีการนําเสนอน่าติดตาม
• สือJ สารให้ ผ้ ฟู ั งเข้ าใจได้ งา่ ยและถูกต้ อง
• การตอบคําถาม ตรงประเด็น

หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ าน สาขาเวชศาสตร์ ฟืนB ฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า

รวม ๓๐ คะแนน
สัดส่ วน
๒๐%
๓๐%
๑๐%
๑๐%
๑๐%
๑๐%
๑๐%

หน้ า ๑๑๙

ภาคผนวก ๒.๒
หลักเกณฑ์ การประเมินผลงานวิจยั นิพนธ์ ต้นฉบับ
ดังนี @

คณะอนุกรรมการพิจารณาผลงานวิจยั ฯ กําหนดหลักการและเกณฑ์การประเมินผลงานนิพนธ์ ต้นฉบับ
๑. มีอาจารย์ผ้ พู ิจารณาผลงานวิจยั ฯ จากต่างสถาบัน อย่างน้ อย ๒ คน เป็ นผู้ประเมิน
๒. คะแนนการประเมินนิพนธ์ต้นฉบับ คิดเป็ นร้ อยละ ๖๐
ทังนี
@ @ เกณฑ์การให้ คะแนนงานวิจยั ส่วนนิพนธ์ต้นฉบับมีดงั นี @
นิพนธ์ ต้นฉบับ
หัวข้ อประเมิน
• ชืJอเรืJ อง ไทยและอังกฤษ
• บทคัดย่อ และคําสําคัญ ไทยและอังกฤษ
• บทนํา การทบทวนวรรณกรรม และวัตถุประสงค์
• วิธีการศึกษาและสถิติ
• ผลการศึกษา
• บทวิจารณ์และบทสรุป
• เอกสารอ้ างอิง
• การใช้ ภาษา
• ประโยชน์/การนําไปประยุกต์ใช้ ด้านวิชาชีพ

หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ าน สาขาเวชศาสตร์ ฟืนB ฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า

รวม ๖๐ คะแนน
สัดส่ วน
๕%
๑๐%
๑๐%
๒๐%
๑๕%
๒๐%
๕%
๕%
๑๐%

หน้ า ๑๒๐

ภาคผนวก ๒.๓
การรั บรอง วุฒบิ ตั ร หรื อ หนังสืออนุมัติ สาขาเวชศาสตร์ ฟืCนฟู ให้ มีคุณวุฒิ
“เทียบเท่ าปริญญาเอก”
การรับรองคุณวุฒิหรื อวุฒิการศึกษา วุฒิบตั ร (วว.) หรื อหนังสืออนุมตั ิ (อว.) สาขาเวชศาสตร์ ฟืน@ ฟู ให้
“เทียบเท่าปริ ญญาเอก” นัน@ ถือเป็ นสิทธิ ส่วนบุคคลและของแต่ละสถาบันที.ให้ การฝึ กอบรม โดยให้ เป็ นไปตาม
ความสมัครใจของแต่ละสถาบันที.ให้ การฝึ กอบรมฯ และความสมัครใจของผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม หากผู้เข้ ารับการ
ฝึ กอบรมมี ความประสงค์ ดังกล่าว จะต้ องแจ้ งให้ สถาบันฝึ กอบรมทราบเป็ นลายลักษณ์ อักษรก่อนว่า จะรับการ
ฝึ กอบรมที.มีโอกาสได้ รับทัง@ วว. หรื อ อว. และการรับรองคุณวุฒิดงั กล่าวให้ “เทียบเท่าปริ ญญาเอก” ตังแต่
@ แรกเข้ า
รับการฝึ กอบรม
ในกรณีที.สถาบันฝึ กอบรมฯ ไม่สามารถจัดการฝึ กอบรมผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม เพื.อให้ มีการรับรองคุณวุฒิ
วว. หรื อ อว. “เที ยบเท่าปริ ญญาเอก” ได้ สถาบันนัน@ มี สิทธิâ ที.จะไม่จัดการฝึ กอบรมแบบที. มีการรับรองคุณวุฒิ ให้
“เที ยบเท่าปริ ญญาเอก”ได้ สถาบันนัน@ สามารถแจ้ งให้ ผ้ ูเข้ ารั บการฝึ กอบรมทราบตัง@ แต่วันเริ. มเปิ ดรั บสมัครการ
คัดเลือกเข้ าเป็ นผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม ไปจนถึงวันที.เริ. มเปิ ดการฝึ กอบรม ในกรณีที.สถาบันฝึ กอบรมใดต้ องการให้ มี
การรับรอง วว. หรื อ อว. ให้ มีคณ
ุ วุฒิ ดังกล่าว แต่มีทรัพยากรจํากัด สถาบันนันสามารถติ
@
ดต่อขอความร่ วมมือจาก
อาจารย์และทรัพยากรจากสถาบันอื.นมาช่วยได้
การที.ผ้ ูเข้ ารับการฝึ กอบรมสอบผ่านและมีสิทธิâได้ รับ วุฒิบตั ร หรื อ หนังสืออนุมตั ิ สาขาเวชศาสตร์ ฟืน@ ฟู
แล้ ว หากมีความประสงค์จะให้ ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ ฟืน@ ฟูฯ ดําเนินการออกเอกสารเพื.อรับรองว่า วุฒิบตั ร
หรื อ หนังสืออนุมตั ิ สาขาเวชศาสตร์ ฟืน@ ฟู มีคณ
ุ วุฒิ “เทียบเท่าปริ ญญาเอก” นัน@ จะต้ องทําให้ ผลงานวิจยั หรื อส่วนหนึง.
ของผลงานวิจยั ที.สง่ มาให้ ราชวิทยาลัยฯ ประกอบการเข้ าสอบ วว. หรื อ อว. ในครัง@ นัน@ ต้ องมีลกั ษณะดังนี @
๑. ผลงานวิจยั ต้ องได้ รับการตีพิมพ์หรื ออย่างน้ อยได้ รับการยอมรับให้ ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
หรื อนานาชาติที.มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื. อง หลักเกณฑ์ การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
๒. ให้ ใช้ ภาษาอังกฤษในการเขียนบทคัดย่อ
อนึ.ง การตีพิมพ์ ในวารสารระดับชาติหรื อนานาชาติที.มีคุณภาพที.อยู่นอกเหนื อประกาศของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้ เป็ นบทความที.ตีพิมพ์ในวารสารที.ถกู คัดเลือกให้ อยูใ่ น PubMed, Scopus, Web of
Science หรื อ Google Scholar หรื อในวารสารนานาชาติที.ใช้ ภาษาอังกฤษในบทความหรื อในบทคัดย่อและมีการ
ตีพิมพ์วารสารฉบับนี @มานานเกิน ๑๐ ปี (วารสารเริ. มออกอย่างช้ าในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ หรื อ ค.ศ. ๒๐๐๖)
ในกรณี ที. วว. หรื อ อว. ได้ รับการรับรองว่า “เทียบเท่าปริ ญญาเอก” ไม่ให้ ใช้ คําว่า Ph.D. หรื อ ปร.ด.
ท้ ายชื.อในคุณวุฒิ หรื อวุฒิการศึกษา รวมทังห้
@ ามเขียนคําว่า ดร. นําหน้ าชื.อ แต่สถาบันการศึกษาสามารถให้ ผ้ ทู ี.ได้
วว. หรื อ อว. ที. “เทียบเท่าปริ ญญาเอก” นี @ เป็ นอาจารย์ ประจําหลักสูตรการศึกษา อาจารย์ รับผิดชอบหลักสูตร
การศึกษา อาจารย์คุมวิทยานิพนธ์ หรื อเป็ นวุฒิการศึกษาประจําสถานศึกษาได้ ดังนัน@ วุฒิบตั รฯ หรื อ หนังสือ
อนุมตั ฯิ ที.ได้ รับการรับรองวุฒิการศึกษานี @ จะมีคําว่า “เทียบเท่าปริ ญญาเอก” ต่อท้ ายได้ เท่านัน@
หากนิพนธ์ต้นฉบับยังไม่ถกู ตีพิมพ์ภายในกรอบเวลาการฝึ กอบรมเมื.อผ่านการสอบเพื.อ วว. หรื อ อว. เพื.อ
แสดงความรู้ ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ ฟืน@ ฟู แล้ ว แพทย์เวชศาสตร์ ฟืน@ ฟู จะ
ใส่ท้ายชื.อในคุณวุฒิหรื อวุฒิการศึกษา เพียงใช้ คําว่า วว. หรื อ อว. (เวชศาสตร์ ฟืน@ ฟู) เท่านัน@ จนกว่านิพนธ์ต้นฉบับ
หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ าน สาขาเวชศาสตร์ ฟืนB ฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า

หน้ า ๑๒๑

จะได้ รั บ การยอมรั บ ให้ ตี พิ ม พ์ จึ ง จะมี สิ ท ธิâ ร ะบุ คุณ วุฒิ ท้ า ยชื. อ โดยใช้ คํ า ว่ า วว. หรื อ อว. เวชศาสตร์ ฟื@ น ฟู
“เทียบเท่าปริ ญญาเอก”

หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ าน สาขาเวชศาสตร์ ฟืนB ฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า

หน้ า ๑๒๒

ภาคผนวก ๒.๔
หลักการและเกณฑ์ พจิ ารณาโครงร่ างวิจยั

๓.
๔.
๕.
๖.

คณะอนุกรรมการพิจารณาผลงานวิจยั ฯ กําหนดให้
๑. มีอาจารย์ผ้ พู ิจารณาโครงร่างวิจยั ฯ จากต่างสถาบันอย่างน้ อย ๒ คน
๒. มีเกณฑ์การพิจารณาโครงร่างวิจยั ที.แบ่งออกเป็ น ๓ ระดับ คือ
o “ผ่าน” หมายถึง ความเห็นของอาจารย์ผ้ พู ิจารณาโครงร่างวิจยั ทัง@ ๒ คน ให้ ผา่ นเป็ นเอกฉันท์
o “ผ่านอย่างมีเงื.อนไข” หมายถึง อาจารย์ผ้ พู ิจารณาโครงร่างวิจยั มีความเห็นให้ แก้ ไขบางประเด็น
o “ไม่ผา่ น” หมายถึง อาจารย์ผ้ พู ิจารณาโครงร่างวิจยั ทัง@ ๒ คน ไม่ให้ ผา่ น
กรณี ผ่ า นอย่ า งมี เ งื. อ นไข ให้ ผู้ เข้ ารั บ การฝึ กอบรมส่ ง โครงร่ า งวิ จั ย ที. แ ก้ ไขแล้ วมาถึ ง ประธาน
คณะอนุกรรมการพิจารณางานวิจยั ฯ เพื.อส่งต่อให้ อาจารย์ผ้ พู ิจารณาโครงร่ างวิจยั ทัง@ ๒ คน พิจารณาอีก
ครัง@
กรณีโครงร่างวิจยั ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาของอาจารย์ผ้ พู ิจารณาโครงร่างวิจยั ฯ ให้ ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรม
นําโครงร่างวิจยั ที.ปรับปรุงแล้ วหรื อโครงร่างวิจยั ใหม่มาเสนอเพื.อพิจารณาใหม่ ภายใน ๒ เดือน
กรณีที.ไม่สามารถดําเนินการตามโครงร่ างวิจยั ที.ผ่านการพิจารณาแล้ ว ให้ ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรมส่งโครงร่ าง
งานวิจยั ใหม่มาที.ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาผลงานวิจยั ฯ โดยเร็วที.สดุ
ในกรณีที.ไม่เข้ ากับข้ อ ๓-๕ ให้ ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาผลงานวิจยั ฯ เป็ นผู้ตดั สิน และคําตัดสิน
ถือเป็ นที.สิ @นสุด

แบบประเมินโครงร่ างวิจยั
หัวข้ อ

ข้ อเสนอแนะ

ชืJอเรืJ อง
หลักการและเหตุผล
ทบทวนวรรณกรรม
หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ าน สาขาเวชศาสตร์ ฟืนB ฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า

หน้ า ๑๒๓

หัวข้ อ

ข้ อเสนอแนะ

ทีJเกีJยวข้ อง
วัตถุประสงค์
รูปแบบงานวิจยั
ขันตอนการทํ
B
าวิจยั
คํานวณ
ขนาดตัวอย่าง
เกณฑ์คดั เข้ า/ ออก
กลุม่ ตัวอย่าง
ตัววัดผลลัพธ์
ความเป็ นไปได้ ในการ
ดําเนินการวิจยั
สถิตทิ ีJใช้
สรุปข้ อเสนอแนะ
o ผ่าน

o ผ่านอย่างมีเงืJอนไข

o

ไม่ผา่ น

ข้ อเสนอแนะ
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
กรรมการ ............................................................
วันทีJ.........................................

ภาคผนวกทีâ ๓ Entrustable professional activities
หัวข้ อทีF
1. ชืFอเรืF องกิจกรรม
2. ข้ อกําหนด และ
ข้ อจํากัดของ
กิจกรรม (บริบท
สถานทีF ลักษณะ
ผู้ป่วย

w. สมรรถนะหลักทาง

รายละเอียด EPA 1
Amputee
Ø.∞ สามารถ ซักประวัตทิ ีJสาํ คัญ ได้ แก่ โรคประจําตัว สภาพแวดล้ อม, การใช้ งานขา K-level
และความคาดหวังของผู้ป่วย
Ø.Ø สามารถวัดความยาวตอขา, ตรวจลักษณะตอขา ประเมิน maturity ได้ อย่างถูกต้ อง
Ø.≤ สามารถสอนผู้ป่วยให้ ดแู ลตอขา รวมถึงออกกําลังกายได้ อย่างถูกต้ อง
Ø.≥ สามารถสังJ ขาเทียม, check-out และวิเคราะห์ทา่ เดิน รวมถึงแก้ ปัญหา ในการใส่ขา
เทียมได้
บริ บท - สถานทีJ : OPD
- ผู้ป่วย : ขาขาด
√ Patient Care

หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ าน สาขาเวชศาสตร์ ฟืนB ฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า

หน้ า ๑๒๔

วิชาชีพทีFเกีFยวข้ อง

√ Medical Knowledge and skills
√ Practice-based Learning
√ Interpersonal & Communication Skills
Professionalism
System-based Practice
4. ข้ อกําหนดด้ าน
ความรู้ ทักษะทางหัตถการ ทัศนคติพฤตินิสัยทีFจาํ เป็ นต้ องมี
ประสบการณ์
≥.∞ พฤตินิสยั เจตคติ คุณธรรมและจริ ยธรรมแห่งวิชาชีพ
ความรู้ ทักษะ
≥.Ø ทักษะการติดต่อสือJ สารและการสร้ างสัมพันธภาพ รวมทังการบั
B
นทึกเวชระเบียน
ทัศนะคติ พฤติกรรม ≥.≤ ความรู้ด้านเวชศาสตร์ ฟืนB ฟูเกีJยวกับผู้พิการขาขาด การตรวจตอขา, วิเคราะห์ทา่ เดิน
และแก้ ปัญหาขาเทียม
{. การวัดและการ
¥.∞ ผู้ประเมิน: อาจารย์
ประเมินผล
¥.Ø วิธีประเมิน : Case-based discussion
6. ระดับความ
ระดับความสามารถทีFพงึ มี
สามารถ EPA
Level 1- Be an observer
Level 2- Able to perform with close observation
Level 3 – Able to perform under supervision
Level 4 – Able to correctly perfrom independently
Level 5 – Able to teach other correctly/ Be a role model

หัวข้ อทีF
1. ชืFอเรืF องกิจกรรม
2. ข้ อกําหนด และ
ข้ อจํากัดของ
กิจกรรม (บริบท
สถานทีF ลักษณะ
ผู้ป่วย

รายละเอียด EPA 1

Approach Low back pain
Ø.∞ สามารถ ซักประวัติ โดยคํานึงถึง red flag และการแยกกลุม่ อาการแวดแบบต่างๆได้
Ø.Ø สามารถตรวจร่างกาย ได้ แก่ การตรวจระบบประสาท กล้ ามเนื Bอ รวมถึง การทดสอบ
พิเศษทีJสาํ คัญได้
Ø.≤ ให้ การวินิจฉัยแยกโรคได้ อย่างเหมาะสม
Ø.≥ ให้ การรักษาได้ อย่างเหมะสม โดยการให้ ยา ออกกําลังกาย, การรักษาด้ วยกายภาพ,
กายอุปกรณ์ และการให้ ความรู้
บริ บท - สถานทีJ : OPD, IPD
- ผู้ป่วย : โรคปวดหลังส่วนล่าง
w. สมรรถนะหลักทาง
√ Patient Care
วิชาชีพทีFเกีFยวข้ อง
√ Medical Knowledge and skills
√ Practice-based Learning
√ Interpersonal & Communication Skills
Professionalism
System-based Practice
4. ข้ อกําหนดด้ าน
ความรู้ ทักษะทางหัตถการ ทัศนคติพฤตินิสัยทีFจาํ เป็ นต้ องมี
ประสบการณ์
≥.∞ พฤตินิสยั เจตคติ คุณธรรมและจริ ยธรรมแห่งวิชาชีพ
ความรู้ ทักษะ
≥.Ø ทักษะการติดต่อสือJ สารและการสร้ างสัมพันธภาพ รวมทังการบั
B
นทึกเวชระเบียน
ทัศนะคติ พฤติกรรม ≥.≤ ความรู้ด้านเวชศาสตร์ ฟืนB ฟูเกีJยวกับโรคปวดหลัง
หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ าน สาขาเวชศาสตร์ ฟืนB ฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า

หน้ า ๑๒๕

{. การวัดและการ
ประเมินผล
6. ระดับความ
สามารถ EPA

หัวข้ อทีF
1. ชืFอเรืF องกิจกรรม
2. ข้ อกําหนด และ
ข้ อจํากัดของ
กิจกรรม (บริบท
สถานทีF ลักษณะ
ผู้ป่วย

¥.∞ ผู้ประเมิน: อาจารย์
¥.Ø วิธีประเมิน : Case-based discussion
ระดับความสามารถทีFพงึ มี
Level 1- Be an observer
Level 2- Able to perform with close observation
Level 3 – Able to perform under supervision
Level 4 – Able to correctly perfrom independently
Level 5 – Able to teach other correctly/ Be a role model

รายละเอียด EPA 1

Cerebral Palsy
Ø.∞ สามารถ ซักประวัติ และตรวจร่างกาย เด็กสมองพิการ พร้ อมทังแปลผล
B
และให้ การ
วินิจฉัยได้ อย่างถูกต้ อง
Ø.Ø สามารถตรวจพัฒนาการของเด็กตํJากว่า ¶ ปี ได้
Ø.≤ สามารถตรวจกล้ ามเนื BอทีJมี spasticity ได้ โดยระบุกล้ ามเนื Bอและให้ MAS grading ได้
Ø.≥ วิเคราะห์การเดิน บอกสาเหตุและบอกพยากรณ์โรคได้
Ø.¥ ประเมิน Functional performance ได้ ( ADL, Ambulation, GMFCS)
2.6 ให้ การรักษาได้ โดยใช้ ยา, ออกกําลังกาย, การอุปกรณ์และการทํา neurolysis
บริ บท - สถานทีJ : spastic clinic
- ผู้ป่วย : ผู้พิการ CP
w. สมรรถนะหลักทาง
√ Patient Care
วิชาชีพทีFเกีFยวข้ อง
√ Medical Knowledge and skills
√ Practice-based Learning
√ Interpersonal & Communication Skills
√ Professionalism
System-based Practice
4. ข้ อกําหนดด้ าน
ความรู้ ทักษะทางหัตถการ ทัศนคติพฤตินิสัยทีFจาํ เป็ นต้ องมี
ประสบการณ์
≥.∞ พฤตินิสยั เจตคติ คุณธรรมและจริ ยธรรมแห่งวิชาชีพ
ความรู้ ทักษะ
≥.Ø ทักษะการติดต่อสือJ สารและการสร้ างสัมพันธภาพ รวมทังการบั
B
นทึกเวชระเบียน
ทัศนะคติ พฤติกรรม ≥.≤ ความรู้ด้านเวชศาสตร์ ฟืนB ฟูเกีJยวกับเด็กสมองพิการ
≥.≥ ทักษะการซักประวัต,ิ ตรวจร่างกายและการทํา neurolysis
{. การวัดและการ
¥.∞ ผู้ประเมิน: อาจารย์
ประเมินผล
¥.Ø วิธีประเมิน : Case-based discussion
6. ระดับความ
ระดับความสามารถทีFพงึ มี
สามารถ EPA
Level 1- Be an observer
Level 2- Able to perform with close observation
Level 3 – Able to perform under supervision
Level 4 – Able to correctly perfrom independently
หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ าน สาขาเวชศาสตร์ ฟืนB ฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า

หน้ า ๑๒๖

Level 5 – Able to teach other correctly/ Be a role model

หัวข้ อทีF
1. ชืFอเรืF องกิจกรรม
2. ข้ อกําหนด และ
ข้ อจํากัดของ
กิจกรรม (บริบท
สถานทีF ลักษณะ
ผู้ป่วย

รายละเอียด EPA 1

หัวข้ อทีF
1. ชืFอเรืF องกิจกรรม

รายละเอียด EPA 1

DM Foot exam
Ø.∞ สามารถ ซักประวัตติ รวจร่างกายได้ อย่างถูกต้ อง
Ø.Ø สามารถตรวจเท้ าได้ อย่างถูกต้ องสมบูรณ์
Ø.≤ สามารถตรวจความรู้สกึ โดยใช้ monofilament ได้
Ø.≥ สามารถตรวจจําแนกระดับความเสียJ งต่อการเกิดแผลได้
Ø.¥ สามารถสังJ รองเท้ าเมืJอการรักษาได้ อย่างถูกต้ อง
บริ บท - สถานทีJ : foot clinic
- ผู้ป่วย : โรคเท้ า
w. สมรรถนะหลักทาง
Patient Care
วิชาชีพทีFเกีFยวข้ อง
Medical Knowledge and skills
Practice-based Learning
Interpersonal & Communication Skills
Professionalism
System-based Practice
4. ข้ อกําหนดด้ าน
ความรู้ ทักษะทางหัตถการ ทัศนคติพฤตินิสัยทีFจาํ เป็ นต้ องมี
ประสบการณ์
≥.∞ พฤตินิสยั เจตคติ คุณธรรมและจริ ยธรรมแห่งวิชาชีพ
ความรู้ ทักษะ
≥.Ø ทักษะการติดต่อสือJ สารและการสร้ างสัมพันธภาพ รวมทังการบั
B
นทึกเวชระเบียน
ทัศนะคติ พฤติกรรม ≥.≤ ความรู้ด้านเวชศาสตร์ ฟืนB ฟูเกีJยวกับการตรวจรักษาความผิดปกติของเท้ า
{. การวัดและการ
¥.∞ ผู้ประเมิน: อาจารย์
ประเมินผล
¥.Ø วิธีประเมิน : Case-based discussion
6. ระดับความ
ระดับความสามารถทีFพงึ มี
สามารถ EPA
Level 1- Be an observer
Level 2- Able to perform with close observation
Level 3 – Able to perform under supervision
Level 4 – Able to correctly perfrom independently
Level 5 – Able to teach other correctly/ Be a role model

Electrodiagnosis

หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ าน สาขาเวชศาสตร์ ฟืนB ฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า

หน้ า ๑๒๗

Ø.∞ สามารถ ซักประวัติ ตรวจร่างกายได้ อย่างถูกต้ อง
Ø.Ø สามารถให้ การวินิจฉัยแยกโรคได้ ก่อนวางแผนทํา Electrodiagnosis
Ø.≤ สามารถทํา EMG/NCS ได้ อย่างถูกต้ องสมบูรณ์
Ø.≥ สามารถแปลผลการตรวจและเขียนรายงานได้ อย่างสมบูรณ์
บริ บท - สถานทีJ : ห้ องตรวจกล้ ามเนื Bอด้ วยไฟฟ้า
- ผู้ป่วย : โรคทางระบบประสาทและกล้ ามเนื Bอ
w. สมรรถนะหลักทาง
√ Patient Care
วิชาชีพทีFเกีFยวข้ อง
√ Medical Knowledge and skills
√ Practice-based Learning
√ Interpersonal & Communication Skills
Professionalism
System-based Practice
4. ข้ อกําหนดด้ าน
ความรู้ ทักษะทางหัตถการ ทัศนคติพฤตินิสัยทีFจาํ เป็ นต้ องมี
ประสบการณ์
≥.∞ พฤตินิสยั เจตคติ คุณธรรมและจริ ยธรรมแห่งวิชาชีพ
ความรู้ ทักษะ
≥.Ø ทักษะการติดต่อสือJ สารและการสร้ างสัมพันธภาพ รวมทังการบั
B
นทึกเวชระเบียน
ทัศนะคติ พฤติกรรม ≥.≤ ความรู้ด้านเวชศาสตร์ ฟืนB ฟูเกีJยวกับ Electrodiagnosis
≥.≥ ทักษะการตรวจด้ วยเครืJ อง Electrodiagnosis
{. การวัดและการ
¥.∞ ผู้ประเมิน: อาจารย์
ประเมินผล
¥.Ø วิธีประเมิน : Case-based discussion
6. ระดับความ
ระดับความสามารถทีFพงึ มี
สามารถ EPA
Level 1- Be an observer
Level 2- Able to perform with close observation
Level 3 – Able to perform under supervision
Level 4 – Able to correctly perfrom independently
Level 5 – Able to teach other correctly/ Be a role model
2. ข้ อกําหนด และ
ข้ อจํากัดของ
กิจกรรม (บริบท
สถานทีF ลักษณะ
ผู้ป่วย

หัวข้ อทีF
1. ชืFอเรืF องกิจกรรม
2. ข้ อกําหนด และ
ข้ อจํากัดของ
กิจกรรม (บริบท
สถานทีF ลักษณะ
ผู้ป่วย
w. สมรรถนะหลักทาง

รายละเอียด EPA 1
Neurogenic bladder dysfunction for SCI
Ø.∞ สามารถประเมิน bladder function จากประวัติ และ voiding diary ได้
Ø.Ø สามารถตรวจร่างกายระบบประสาทและแยก UMN/LMN ได้
Ø.≤ สามารถทําการตรวจ urodynamics ตามขันตอนได้
B
อย่างถูกต้ อง
Ø.≥ สามารถแปลผล urodynamics และให้ การรักษาได้ อย่างเหมาะสม
บริ บท - สถานทีJ : urodynamics lab/IPD
- ผู้ป่วย : บาดเจ็บไขสันหลัง
√ Patient Care

หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ าน สาขาเวชศาสตร์ ฟืนB ฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า

หน้ า ๑๒๘

วิชาชีพทีFเกีFยวข้ อง

√
√
√
√

Medical Knowledge and skills
Practice-based Learning
Interpersonal & Communication Skills
Professionalism
System-based Practice
4. ข้ อกําหนดด้ าน
ความรู้ ทักษะทางหัตถการ ทัศนคติพฤตินิสัยทีFจาํ เป็ นต้ องมี
ประสบการณ์
≥.∞ พฤตินิสยั เจตคติ คุณธรรมและจริ ยธรรมแห่งวิชาชีพ
ความรู้ ทักษะ
≥.Ø ทักษะการติดต่อสือJ สารและการสร้ างสัมพันธภาพ รวมทังการบั
B
นทึกเวชระเบียน
ทัศนะคติ พฤติกรรม ≥.≤ ความรู้ด้านเวชศาสตร์ ฟืนB ฟูเกีJยวกับการประเมิน bladder function ทักษะการประเมิน
การทํา urodynamics
{. การวัดและการ
¥.∞ ผู้ประเมิน: อาจารย์
ประเมินผล
¥.Ø วิธีประเมิน : Case-based discussion
6. ระดับความ
ระดับความสามารถทีFพงึ มี
สามารถ EPA
Level 1- Be an observer
Level 2- Able to perform with close observation
Level 3 – Able to perform under supervision
Level 4 – Able to correctly perfrom independently
Level 5 – Able to teach other correctly/ Be a role model

หัวข้ อทีF
1. ชืFอเรืF องกิจกรรม
2. ข้ อกําหนด และ
ข้ อจํากัดของ
กิจกรรม (บริบท
สถานทีF ลักษณะ
ผู้ป่วย

w. สมรรถนะหลักทาง
วิชาชีพทีFเกีFยวข้ อง

รายละเอียด EPA 1
stroke
Ø.∞ สามารถซักประวัตผิ ้ ปู ่ วยโรคหลอดเลือดสมองเพืJอประเมินความเสียJ ง, การพยากรณ์โรค
,สภาพแวดล้ อม, ปั จจัยสนับสนุนตลอดจน Functional performance ก่อนและหลังเป็ น
stroke
Ø.Ø ตรวจร่างกายผู้ป่วย stroke ในระบบต่างๆได้ อย่างถูกต้ อง
Ø.≤ ประเมิน Functional performance และตังเป้
B าหมายได้ อย่างถูกต้ อง
Ø.≥ ให้ การฟื นB ฟูได้ อย่างรอบด้ าน ได้ แก่ PT, OT, SM ฟื นB ฟูเฉพาะปั ญหา, ให้ ยา, บอกความ
เสียJ ง
บริ บท - สถานทีJ : OPD,IPD
- ผู้ป่วย : stroke
√ Patient Care
√ Medical Knowledge and skills
√ Practice-based Learning
√ Interpersonal & Communication Skills
√ Professionalism

หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ าน สาขาเวชศาสตร์ ฟืนB ฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า

หน้ า ๑๒๙

System-based Practice
4. ข้ อกําหนดด้ าน
ความรู้ ทักษะทางหัตถการ ทัศนคติพฤตินิสัยทีFจาํ เป็ นต้ องมี
ประสบการณ์
≥.∞ พฤตินิสยั เจตคติ คุณธรรมและจริ ยธรรมแห่งวิชาชีพ
ความรู้ ทักษะ
≥.Ø ทักษะการติดต่อสือJ สารและการสร้ างสัมพันธภาพ รวมทังการบั
B
นทึกเวชระเบียน
ทัศนะคติ พฤติกรรม ≥.≤ ความรู้ด้านเวชศาสตร์ ฟืนB ฟูเกีJยวกับ stroke
≥.≥ ทักษะการประเมินปั ญหาต่างๆของผู้ป่วย stroke
{. การวัดและการ
¥.∞ ผู้ประเมิน: อาจารย์
ประเมินผล
¥.Ø วิธีประเมิน : Case-based discussion
6. ระดับความ
ระดับความสามารถทีFพงึ มี
สามารถ EPA
Level 1- Be an observer
Level 2- Able to perform with close observation
Level 3 – Able to perform under supervision
Level 4 – Able to correctly perfrom independently
Level 5 – Able to teach other correctly/ Be a role model

หัวข้ อทีF
1. ชืFอเรืF องกิจกรรม
2. ข้ อกําหนด และ
ข้ อจํากัดของ
กิจกรรม (บริบท
สถานทีF ลักษณะ
ผู้ป่วย

รายละเอียด EPA 1

Cardiac rehabilitation
Ø.∞ สามารถแปลผล EKG ทีJสาํ คัญในการวางแผนฟื นB ฟูหวั ใจได้
Ø.Ø สามารอ่านผล exercise stress test ได้
Ø.≤ สามารถอ่านผล echocardiograpy ทีJเกีJยวข้ องกับการฟื นB ฟูได้
Ø.≥ ประเมินข้ อบ่งชี Bและข้ อห้ ามในการฟื นB ฟูหวั ใจ
Ø.¥ สามารถสอนผู้ป่วยโรคหัวใจออกกําลังกายในเฟสต่างๆ และเฝ้าระวังได้ อย่างเหมาะสม
Ø.¶ สามารถดําเนินการทํา ¶ MWT ได้ อย่างเหมาะสม รวมทังใช้
B ผล ¶MWT ในการวางแผน
ฟื นB ฟูได้
บริ บท - สถานทีJ : ห้ องฟื นB ฟูหวั ใจ
- ผู้ป่วย : โรคหัวใจ
w. สมรรถนะหลักทาง
√ Patient Care
วิชาชีพทีFเกีFยวข้ อง
√ Medical Knowledge and skills
√ Practice-based Learning
√ Interpersonal & Communication Skills
Professionalism
System-based Practice
4. ข้ อกําหนดด้ าน
ความรู้ ทักษะทางหัตถการ ทัศนคติพฤตินิสัยทีFจาํ เป็ นต้ องมี
ประสบการณ์
≥.∞ พฤตินิสยั เจตคติ คุณธรรมและจริ ยธรรมแห่งวิชาชีพ
ความรู้ ทักษะ
≥.Ø ทักษะการติดต่อสือJ สารและการสร้ างสัมพันธภาพ รวมทังการบั
B
นทึกเวชระเบียน
ทัศนะคติ พฤติกรรม ≥.≤ ความรู้ด้านเวชศาสตร์ ฟืนB ฟูเกีJยวกับการฟื นB ฟูหวั ใจ
≥.≥ ทักษะการทํา 6MWT และวางแผนการฟื นB ฟู
{. การวัดและการ
¥.∞ ผู้ประเมิน: อาจารย์
ประเมินผล
¥.Ø วิธีประเมิน : Case-based discussion
หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ าน สาขาเวชศาสตร์ ฟืนB ฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า

หน้ า ๑๓๐

6. ระดับความ
สามารถ EPA

ระดับความสามารถทีFพงึ มี
Level 1- Be an observer
Level 2- Able to perform with close observation
Level 3 – Able to perform under supervision
Level 4 – Able to correctly perfrom independently
Level 5 – Able to teach other correctly/ Be a role model

EPA 1.Amputee

Topic

R1

R2

R3

(4)

(4)

(4)

• Stump examination

(4)

(4)

(4)

• K-level determination & patient’s need

(4)

(4)

(4)

• Advice stump care

(4)

(4)

(4)

• Prescription

(1)

(3)

(4)

• Check out

(1)

(3)

(4)

• Gait analysis

(1)

(2)

(4)

• History taking & physical examination
Overall, home, work, patient’s need, vascular VS traumatic,
Strength, ROM, sound side
Stump maturation, length, neuroma, ulcer, redness

Clean, moisture, wound care, bandaging, desensitize
Components and reasons
4-step check out

Describe gat deviation by phases and discuss causes

(_____________) (____________) (___________)
อาจารย์ลงนาม อาจารย์ลงนาม อาจารย์ลงนาม
Staff Note:

หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ าน สาขาเวชศาสตร์ ฟืนB ฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า

หน้ า ๑๓๑

2. Approach LBP

Topic

R1

R2

• History taking

(3)

(4)

• General physical examination

(3)

(4)

• Special tests

(3)

(4)

R3

Pain characteristic, red flag, source of pain
Inspection, ROM, motor, sensory, reflexes
SLRT, SIJ exam, neuro exam etc.

(4)

• Differential diagnosis

(4)

2-5 differential with reasonable reasons

(All items 4)

• Management
- medications dosage, reasons for taking
- exercises mode, intensity, frequency, interval
- physical modality respect Indication/CI
- corset cover level, restrict correctly, advice, check
- advice Perpetuation, ergonomic, postural

-

(_____________) (____________) (____________)
อาจารย์ลงนาม อาจารย์ลงนาม อาจารย์ลงนาม
Staff Note:

3.Cerebral Palsy

Topic

R1

หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ าน สาขาเวชศาสตร์ ฟืนB ฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า

R2

R3
หน้ า ๑๓๒

• History taking & physical examination (3)

(4)

(4)

• Developmental milestone (< 6 yr.)

(3)

(4)

(4)

• Spasticity

(3)

(4)

(4)

• Gait analysis

(2)

(4)

(4)

• Functional performance

(4)

(4)

(4)

• Diagnosis

(3)

(4)

(4)

• Ambulatory prognosis

(3)

(3)

(4)

• Management

(2)

(3)

(4)

4 aspects, able to diagnosis delayed development

perform R1,R2, test separate muscle, distinguish spastic/tight
describe gait, analyze causes
ADL, learning ability, ambulation, GMFCS
Diag new CP, type of CP, muscles needed to treat

orthotic, medication, exercise, indication for neurolysis, ,Sx

(____________) (____________) (___________)
อาจารย์ลงนาม อาจารย์ลงนาม อาจารย์ลงนาม
Staff Note:

4.DM foot examination

Topic
• History taking & physical examination

R1
(4)

R2
(4)

หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ าน สาขาเวชศาสตร์ ฟืนB ฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า

R3
(4)

หน้ า ๑๓๓

• Foot examination

(3)

(4)

(4)

• Monofilament testing

(3)

(4)

(4)

• Risk categorization

(3)

(3)

(4)

• Management

(2)

(3)

(4)

• Shoe prescription

(1)

(3)

(4)

(_____________) (____________) (____________)
อาจารย์ลงนาม อาจารย์ลงนาม อาจารย์ลงนาม
Staff Note:

5. Electrodiagnosis (EDX)

Topic

R1

R2

R3

(4)

(4)

(4)

• Differential diagnosis

(2)

(3)

(4)

• Planning

(1)

(3)

(4)

• History taking & physical examination
weak, numb, pain, red flag, trauma, localization, motor
sensory, reflexed, special test
2-5 DDx with appropriate reasons

หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ าน สาขาเวชศาสตร์ ฟืนB ฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า

หน้ า ๑๓๔

Roughly plan NCS, EMG, special techniques
systematically

• NCS

(3)

(4)

(4)

• EMG

(1)

(4)

(4)

• Special technique

(1)

(3)

(4)

• EDx Report

(2)

(3)

(4)

Perform median, ulnar, radial, peroneal, tibial, sural
correctly. Manage artifact
Know landmarks, good fanning and wait for activity
CSI, RNS, F-wave, H-reflex, facial

complete interpretation, conclude with electrophysiological
findings, most likely, location, degree, activeness,
chronicity, reinnervation (if able)

(_____________) (____________) (____________)
อาจารย์ลงนาม อาจารย์ลงนาม อาจารย์ลงนาม
Staff Note:

6. Neurogenic bladder dysfunction for SCI and Urodynamics

Topic
• History taking & physical examination

R1

R2

R3

(4)

Disease, voiding diary, caregiver, motor, sensory, reflex,
ability of CIC

• Prepare patient

Check infection, prep bowel, consent

• Identify UMN/LMN type
• Perform urodynamic test (UDT)

(4)
(3)

(4)

Select test, infusion rate, check system, routinely cough, BP,
check sensation, check full bladder, indication to stop

• Interpretation

(4)

Complete 2 phases of voiding, complete all structures

หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ าน สาขาเวชศาสตร์ ฟืนB ฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า

หน้ า ๑๓๕

(4)

• Management

medications, CIC time, retain, other investigations

(____________) (____________) (___________)
อาจารย์ลงนาม อาจารย์ลงนาม อาจารย์ลงนาม
Staff Note:

7. Stroke

Topic

R1

R2

R3

• History taking

(4)

• Physical examination

(4)

• Functional performance

(4)

(4)

• Goal setting

(3)

(4)

(4)

(3 all items)

(4 all items)

-

-

risk, prognostic factor, home, caregiver, premorbid status

cognition, speech, neglect, aphasia, TMSE, motor, spasticity

ADL, transfer, bed mobility, ambulation

• Management
- Advice risk
- PT, OT, SM prescription
- Special : dysphagia, spastic, perceptual deficit, orthosis
- Medications : spastic drug

หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ าน สาขาเวชศาสตร์ ฟืนB ฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า

หน้ า ๑๓๖

- Home modifications

-

-

(___________) (___________) (___________)
อาจารย์ลงนาม อาจารย์ลงนาม อาจารย์ลงนาม
Staff Note:

8. Cardiac rehabilitation
Topic
• อ่าน EKG (algorithm)

R1

R2

R3

4

4

4

2

3

4

1

3

4

• ประเมิน Indication / contra-indication ของ
exercise ใน cardiac patient

2

4

4

• Adequate exercise prescription

1

3

4

1

4

4

1

3

4

1

3

4

• อ่าน EST
• อ่านผล Echo

• อธิบายและเฝ้าระวังการออกกําลังกายใน IPD
phase
• อธิบายและเฝ้าระวังการออกกําลังกายใน OPD
phase
• อธิบายและเฝ้าระวังการออกกําลังกายใน phase
3
(RTW, sexual, sport)

หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ าน สาขาเวชศาสตร์ ฟืนB ฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า

หน้ า ๑๓๗

• ทํา 6MWT ได้

1

4

4

• นําผล 6MWT มาใช้ prescribe home exercise
1
3
4
ได้
(___________) (___________) (___________)
อาจารย์ลงนาม
Staff Note:

DOPS 1. Phenol injection
Topic
1.Diagnosis

(2)

(2)

(2)

2.spastic assessment

(1)

(2)

(2)

3.Identify muscle for injection
4.Indication
5. Inform Option, risk, cost, procedure
6.Check contra-indication
7.เลือกยา / dose (lidocaine, phenol,

(1)

(2)

(2)

(1)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(0)

(2)

(2)

8.Technique (Aseptic, draw before push)
9.ใช้ EMG/US guide เหมาะสม

(0)

(2)

(2)

(0)

(1)

(2)

10. Advice post injection
11.Communicate during procedure
12.Reassessment post injection

(0)

(2)

(2)

(0)

(2)

(2)

(0)

(1)

(2)

R1

R2

R3

UMN disease needed for injection

Causes, MAS, Gait, Functional analysis

botulinum)

(proper electric current, US probe placement)

(_____________) (____________) (____________)

หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ าน สาขาเวชศาสตร์ ฟืนB ฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า

หน้ า ๑๓๘

อาจารย์ลงนาม อาจารย์ลงนาม อาจารย์ลงนาม
Staff Note:

2. Trigger point injection
Topic
1. Identify trigger point
2. Check precaution/contra-indication
3. Perform injection (fanning, draw, length)
4.Communication before and during
5.Manage adverse effects (bleed, touch nerve)
6.Muscle (perform at least 2 muscles in the lists)
Upper trapezius, infraspinatus, gastrocnemius
Splenius capitis, levator scapulae, deltoid,
teres major & minor, triceps, ECR, quadratus
lumborum (QL), tibialis anterior (TA)

R1

R2

R3

(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)

(2)

Scalene, subscapularis, SCM, pectoralis
major, supraspinatus, gluteus
maximus/medius/ minimus, piriformis, hip
adductor

(2)

(___________) (___________) (__________)
อาจารย์ลงนาม อาจารย์ลงนาม อาจารย์ลงนาม
Staff Note:

หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ าน สาขาเวชศาสตร์ ฟืนB ฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า

หน้ า ๑๓๙

3. Stump Bandage
Topic
1.Choose elastic size 6 inches

R1

R2

R3

(2)

(2)

(2)

2.Start from end of stump or cover end of
stump
3.Figure of 8 and apply appropriate
pressure
4.Bandage overlap 1/2-1/3

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

5.Check fold/ crease/ window

(2)

(2)

(2)

6.Pressure maximum at the end and
loosen proximally
7.Inform timing, duration

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(____________) (____________) (___________)
อาจารย์ลงนาม อาจารย์
Staff Note:

หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ าน สาขาเวชศาสตร์ ฟืนB ฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า

หน้ า ๑๔๐

แบบประเมินสมรรถนะด-านการสื่อสารเชิงวิชาการ

วันที่
เรื่อง
ผู/ประเมิน

ประเมินผู้นําเสนอ
ประเมินผู้อภิปราย topic/conference
ประเมิน Journal club
ความสามารถใน
การ รวบรวม/
กลัน0 กรองข้ อมูล

แพทย์ประจําบ้ าน

ความสามารถ
ในการสอน

ความสามารถใน
การใช้ evidencebased medicine

ความสามารถใน
การอภิปราย
(กระชับ, น่าสนใจ)

การรับฟั ง
ความเห็นต่างด้ าน
วิขาการ

critical
appraisal

Resident No.01

1

Poor – Multiple deficiencies and
poor insight

Rating scale

2

Fair – Needs significant
improvement

3

Good – Getting strong in this area, needs
little improvement

หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ าน สาขาเวชศาสตร์ ฟืนB ฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า

4

Very Good – Meet
expectation

5

Outstanding - Role-model to other
residents and students

หน้ า ๑๔๑

Community Based Rehabilitation
Evaluation form
สําหรับ นพ/พญ.........................................................................................สถาบัน โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า
วันที=ประเมิน.................................................

Expected competency

แพทย์ประจําบ้ านมีความเข้ าใจในปั ญหาสุขภาพของคนในชุมชน รวมถึงระบบบริ การสุขภาพของชุมชน มีมนุษย
สัมพันธ์ที=ดีกบั คนในชุมชน สามารถอธิบายให้ ความรู้กบั ผู้ป่วยในชุมชนได้ อย่างเข้ าใจ รวมถึงมีสมั พันธภาพที=ดีกบั
ผู้ร่วมงานทุกระดับ จนสามารถทํางานเป็ นทีมได้ อย่างราบรื= น

Very poor

Short of
expected
standard

Expected
standard

Better than
expected
standard

Much better
than
expected
Unable to
standard
evaluate

ความเข้ าใจปั ญหา
สุขภาพในชุมชน
ความเข้ าใจระบบ
บริ การสุขภาพของ
ชุมชน
ความสามารถในการ
สือh สารกับคนในชุมชน
ความสามารถในการ
ทํางานกับผู้ร่วมงาน
ทุกระดับ

ลงชื=อ.........................................................................................
อาจารย์ผ้ ปู ระเมิน

Team meeting skills evaluation form
แพทย์ประจําบ้ าน

นําเสนอ
การให้ ข้อมูล ความมี
ข้ อมูลผู้ป่วย แก่ผ้ ปู ่ วยและ เมตตาและ

หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ าน สาขาเวชศาสตร์ ฟืนB ฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า

ความสามารถ ความสามารถในการ
ในการเป็ นผู้นํา กระตุ้นผู้ป่วยเพื=อ
หน้ า ๑๔๒

และอภิปราย ครอบครัว

1

Poor –
Multiple
deficiencies and
poor insight

2

Fair –
Needs
significant
improvement

เคารพ
ทีมสหสาขา
ศักดิศU รี ความ
เป็ นมนุษย์

3

4
Good –
Very Good –
Getting strong in Meet
this area, needs expectation
little
improvement

นําไปสูก่ ารพัฒนา
คุณภาพชีวติ

5
Outstanding
Role-model to other
residents and
students

Resident monitoring form

ชื=อแพทย์ประจําบ้ าน_________________________วันที=บนั ทึก ____/____/_____
บทบาทหลังจบการศึกษา

EPA/DOP
ที*ยังไม่ ผ่าน

( )ตรวจรักษา

( )ผู้บริ หาร

ผลการสอบครั ง; ล่ าสุด

( )ครู/จัดการศึกษา

คะแนน

Long case
MCQ
electives

( )นักวิจยั

( )งานชุมชน

ประสบการณ์ ทางคลีนิค
จนถึงปั จจุบนั

( )แพทย์ทหาร

จํานวนผู้ป่วย
ทํา

ช่วย

OPD
IPD

รับปรึกษา
Electrodiagnosis
US guided injection
Laryngoscope
หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ าน สาขาเวชศาสตร์ ฟืนB ฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า

หน้ า ๑๔๓

เจตคติ/การสื*อสาร(ล่ าสุด)
Communication skills
Team meeting skills
Nurse/PT/OT evaluation

Neurolysis
Urodynamics
PO/foot
Cardiac rehab
Prosthesis/orthosis

คะแนน

Research progression check
Research
question

Submit
proposal

IRB
approved

% data
collection

Statistical
analysis

Developing
manuscript

Final draft
approved

Reflection & Coaching Note
แพทย์ ประจําบ้ านต้ องการความช่ วยเหลือในด้ านใดบ้ าง?
(คํานึงถึงความรู้ ทักษะ เจตคติ ความปลอดภัย ภาระงาน สุขภาวะทางจิต และลักษณะทหาร)

หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ าน สาขาเวชศาสตร์ ฟืนB ฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า

ลงชื=อ....................................
อาจารย์ที=ปรึกษา

หน้ า ๑๔๔

แบบประเมินการปฏิบตั งิ านบนหอผู้ป่วยของแพทย์ ประจําบ้ าน
(สําหรั บพยาบาลหัวหน้ าหอผู้ป่วย)
โปรดให้ ความเห็นของท่านความตามเป็ นจริ ง ผลการประเมินจะถูกปกปิ ดเป็ นความลับและจะช่วย
พัฒนาสมรรถนะการทํางานของแพทย์ประจําบ้ าน
ชื=อแพทย์ประจําบ้ าน.....................................................................................
โปรดทําเครื= องหมาย √ ลงในตารางนี rตามความคิดเห็นของท่าน
ดีเกินมาตรฐาน
(4)

ดีตามมาตรฐาน
(3)

ปานกลาง
(2)

ตํQากว่า
มาตรฐาน (1)

ความรับผิดชอบในการดูแลผู้ป่วย

(เช่น พฤติกรรมเมืQอถูกตามให้ มาดูคนไข้ ความใส่ใจต่อคนไข้ )

มนุษยสัมพันธ์กบั พยาบาล และผู้ร่วมงาน

(เช่น กิริยามารยาทในการสือQ สาร การให้ เกียรติเพืQอนร่วมงาน)

ความร่วมมือในการทํางาน

(เช่น ปฏิบตั ติ ามกฏระเบียบ หรื อข้ อตกลงในการทํางาน)

ความคิดเห็นเพิ=มเติม (ถ้ ามี)

โปรดส่ งแบบสอบถามนีใd ห้ ส.อ. พงศธรร์ เวชบุล แผนกธุรการ กวฟ. รพ.รร.6

แบบประเมินการปฏิบตั งิ านของแพทย์ ประจําบ้ าน
(สําหรั บหัวหน้ าแผนกกายภาพบําบัด และ หัวหน้ าแผนกกิจกรรมบําบัด)

หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ าน สาขาเวชศาสตร์ ฟืนB ฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า

หน้ า ๑๔๕

โปรดให้ ความเห็นของท่านความตามเป็ นจริ ง ผลการประเมินจะถูกปกปิ ดเป็ นความลับและจะช่วย
พัฒนาสมรรถนะการทํางานของแพทย์ประจําบ้ าน
ชื=อแพทย์ประจําบ้ าน.....................................................................................
โปรดทําเครื= องหมาย √ ลงในตารางนี rตามความคิดเห็นของท่าน
ดีเกินมาตรฐาน
(4)

ดีตามมาตรฐาน
(3)

ปานกลาง
(2)

ตํQากว่า
มาตรฐาน (1)

ความรับผิดชอบในการดูแลผู้ป่วย (เช่น การรับ

คนไข้ และความตรงเวลาในการส่งใบสังQ การรักษา)
มนุษยสัมพันธ์ (เช่น มารยาทในการสือQ สาร มารยาทใน
การตอบใบสังQ การรักษา การให้ เกียรติเพืQอนร่วมงาน)

ความร่วมมือในการทํางาน
(เช่น ปฏิบตั ติ ามกฏระเบียบ หรื อข้ อตกลงในการทํางาน)

ความคิดเห็นเพิ=มเติม (ถ้ ามี)

โปรดส่ งแบบสอบถามนีใd ห้ ส.อ. พงศธรร์ เวชบุล แผนกธุรการ กวฟ. รพ.รร.6

แบบรายงานผลการกํากับดูแลเป็ นพิเศษด้ านสมรรถนะ เจตคติ และสุขภาวะทางจิต
สําหรับแพทย์ประจําบ้ าน รหัส.................................... รายงานเมื=อวันที=......./............/..............
หัวข้ อในการติดตาม
สมรรถนะที) 1 Patient Care and Rehabilitation
การซักประวัติ ตรวจร่างกาย และวินิจฉัย
การประเมิน impairment/disability/handicap
Investigation and interpretation
Rehabilitation program
ทักษะในการทํางานเป็ นทีมแบบสหวิทยาการ
สมรรถนะที) : Medical knowledge and Skills
ประยุกต์ใช้ วิทยาศาสตร์ การแพทย์ สังคมวิทยา และจิตวิทยา เพืaอการฟื นc ฟู
มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ และเชีaยวชาญในสาขาเวชศาสตร์ ฟืนc ฟู
สมรรถนะที) 3 Practice-based learning and self-improvement

หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ าน สาขาเวชศาสตร์ ฟืนB ฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า

ผ่าน

ต้ องกํากับดูแล

หน้ า ๑๔๖

เรี ยนรู้และเพิaมประสบการณ์ได้ ด้วยตนเองจากการปฏิบตั ิ
สามารถพิจารณาวิธีการรักษาฟื นc ฟูโดยใช้ evidence-based medicine
สมรรถนะที) 4 Interpersonal and Communication Skills
การบันทึกเวชระเบียน
Case presentation and discussion
Topic presentation and teaching skill
การสือa สารให้ ข้อมูลแก่ผ้ ปู ่ วยและครอบครัว
มีมนุษยสัมพันธ์ทีaดี มีภาวะผู้นํา ทํางานกับผู้ร่วมงานทุกระดับ
เป็ นทีaปรึกษาและให้ คําแนะนําแก่แพทย์และบุคลากรอืaนทีaเกีaยวข้ อง
สมรรถนะทีa 5 Professionalism
สามารถกระตุ้นให้ ผ้ ปู ่ วยตระหนักในสมรรถนะของตนเอง
จริ ยธรรม และเจตคติอนั ดีตอ่ ผู้ป่วย ครอบครัว ผู้ร่วมงาน และชุมชน
ความสนใจใฝ่ ร้ ู ค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
ความรับผิดชอบต่องานทีaได้ รับมอบหมาย
คํานึงถึงผลประโยชน์สว่ นรวม
สมรรถนะทีa 6 System-based Practice
สามารถปฏิบตั งิ านให้ สอดคล้ องกับระบบสาธารณสุขของประเทศ
สามารถร่วมพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย
คํานึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วย และใช้ ทรัพยากรอย่างเหมาะสม
เจตคติในการปฏิบตั งิ าน
สุขภาวะทางจิต
-

ข้ อคิดเห็นของกรรมการบริ หารหลักสูตร

หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ าน สาขาเวชศาสตร์ ฟืนB ฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า

หน้ า ๑๔๗

ภาคผนวก 5
สรุ ปผลสํารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียของหลักสูตร
และการปรั บปรุ งโปรแกรมการฝึ กอบรม

พฤษภาคม 2561
รายงานสรุปผลการสํารวจความคิดเห็นของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียของหลักสูตรเวชศาสตร์ ฟืนr ฟู กวฟ.
รพ.รร.6 ได้ แก่ แพทย์ประจําบ้ านที=กําลังศึกษาอยูท่ ี= กวฟ.รพ.รร.6 และอีก 6 สถาบันทัว= ประเทศ ศิษย์เก่า กวฟ.
รพ.รร.6 และผู้ให้ ทนุ ฝึ กอบรมแก่แพทย์ประจําบ้ าน ทําการสํารวจในเดือนพฤษภาคม 2561 ผลการสํารวจได้ ถกู
ใช้ เป็ นข้ อมูลสําคัญในการปรับโปรแกรมการฝึ กอบรม ซึง= ได้ สรุปไว้ ในตารางที= 10 ของเอกสารนี r
ตารางที\ 1. ความคิดเห็นของแพทย์ ประจําบ้ าน รพ.พระมงกุฎเกล้ า
อาจารย์
คะแนน (0-10)
อาจารย์กํากับดูแลแพทย์ประจําบ้ าน
9.43
การสอน/การกํากับดูแล topic/conference/journal club
8.86
ความยากง่ายในการเข้ าพบเพื=อขอคําปรึกษา
9.57
ให้ ความกระจ่างเมื=อท่านขอคําปรึกษาด้ านวิชาการ
9.21
ให้ ความช่วยเหลือเมื=อท่านมีปัญหาส่วนตัว
9.29
ให้ ความเคารพในศักดิศU รี ของความเป็ นมนุษย์ของท่าน
9.43
การสอบ/ประเมินผล
ความพอใจในกระบวนการสอบของ กวฟ.รพ.รร6
9.14
การสอบช่วยพัฒนาการเรี ยนรู้ของท่าน
9.14
ทรัพยากรในการศึกษา
สภาพห้ องเรี ยน วฟ 2
8.57
สภาพห้ องเรี ยน วฟ 3
8.86
ระบบ audio-vision โดยรวม
8.36
คอมพิวเตอร์ และสือ= อิเลคโทรนิคส์
8.07
การเข้ าถึงฐานข้ อมูลทางวิชาการ
8.14
หนังสือตําราในห้ องสมุด วฟ2
8.14
อุปกรณ์ทางการแพทย์ที=ใช้ ฝึกอบรม เช่น EMG, urodynamics
8.50
ห้ องพักแพทย์ วฟ 4
7.64
ห้ องพักแพทย์ วฟ 5
7.07
ความปลอดภัย
ความปลอดภัยในการทํางาน
9.00
ความปลอดภัยที=หอพักแพทย์
8.71
มาตรฐานด้ านอาชีวอนามัย
8.29
ความเสมอภาค
หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ าน สาขาเวชศาสตร์ ฟืนB ฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า

หน้ า ๑๔๘

อาจารย์ปฏิบตั ติ อ่ ท่านอย่างเสมอภาค
ความเสมอภาคด้ านโอกาสในการเรี ยนรู้

9.29
9.36

ข้ อคิดเห็นเพิ=มเติมจากแพทย์ประจําบ้ าน
1. การสอน/การกํากับดูแล topic/conference/journal club : topic พื rนฐานสําคัญสําหรับ R1 อยากให้
นํามารวมกันในช่วง à
2. เดือนแรก เช่น functional anatomy, approach ปั ญหาต่างๆ เช่น approach shoulder pain,
approach aphasia
3. สภาพห้ องเรี ยน วฟ 2 : แอร์ เสียบ่อย
4. คอมพิวเตอร์ และสือ= อิเลคโทรนิก : คอมเสียบ่อย
5. หนังสือตําราในห้ องสมุด วฟ2 : การค้ นหาทําได้ ยาก เพราะเสียเวลาในการค้ นหาหมวดหมูข่ องหนังสือ
ใช้ เวลานาน ทําให้ ไม่อยากหา
6. อุปกรณ์ทางการแพทย์ที=ใช้ ฝึกอบรม เช่น EMG, urodynamics : เครื= องรวนบ่อย , เครื= อง+สายเสียบ่อย
7. ห้ องพักแพทย์ วฟ 5 : มีหนู และแมลงสาบ
สรุ ปผลการสัมภาษณ์ แพทย์ ประจําบ้ านจากการสัมภาษณ์ แบบกลุ่ม
ความคิดเห็นเกี=ยวกับ morning topics
• บางครังr เนื rอหาไม่เหมาะกับแพทย์ประจําบ้ านชันปี
r ที= 1 เนื=องจากข้ อมูลมากเกินไปและลึกเกินไป
• เสนอให้ มีการกําหนดกรอบของ topic ในช่วง 4 เดือนแรก ให้ เป็ นเรื= องพื rนฐานที=มีประโยชน์ตอ่ แพทย์
ประจําบ้ านชันปี
r ที= 1
• แพทย์ประจําบ้ านชันปี
r ที= 1 ยังไม่ร้ ูวา่ อะไรสําคัญ จึงควรกําหนดขอบเขตให้ ชดั เจนว่าแพทย์ประจําบ้ าน
ชันปี
r ไหนควรร็เรื= องอะไร
สิง= ที=อยากให้ กวฟ.รพ.รร6 รักษาไว้
• บรรยากาศที=ดีซงึ= ไม่มีชอ่ งว่างระหว่างอาจารย์กบั แพทย์ประจําบ้ าน
• หากแพทย์ประจําบ้ านมีข้อบกพร่องใด อยากให้ อาจารย์ feedback ทันที
• อยากให้ มีหตั ถการมากแบบนี rต่อไป เช่น phenol block ซึง= ได้ ทําอย่างเพียงพอ
สิง= ที=ต้องการให้ ปรับ
• เมื=อแพทย์ประจําบ้ านนําผู้ป่วยไปปรึกษา ไม่อยากให้ อาจารย์ตําหนิข้อบกพร่องต่อหน้ าผู้ป่วย เพราะ
จะทําให้ ผ้ ปู ่ วยขาดความเชื=อถือในตัวแพทย์ประจําบ้ าน ทําให้ ยากต่อการดูแลรักษาต่อไป
• ห้ องตรวจไม่เพียงพอ
หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ าน สาขาเวชศาสตร์ ฟืนB ฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า
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หากมีการปรับปรุงห้ องพักแพทย์ ต้ องการให้
• มีการรักษาความสะอาด
• ไม่มีหนู
• มีโต๊ ะรับประทานอาหารร่วมกัน
• มีเตียง 2-3 เตียง
• มี internet wifi printer
ต้ องการร่วมงานกับเรสิเด้ นท์ที=มีคณ
ุ สมบัติ
• คุยรู้เรื= อง นิสยั ดี EQ สูง
เกี=ยวกับสถาบัน elective
• BASEM ดีมาก ได้ เห็นเครื= องมือที=ทนั สมัยของ sports med และได้ เห็นการทดสอบทาง sports med
จริ ง ควรอยูป่ ระมาณ 2 สัปดาห์ แต่ได้ เห็นนักกีฬาน้ อย
• เชี ยงใหม่ ดีมาก อ.อภิชนาสอนดีมาก ได้ เห็นระบบการดูแลผู้ป่วย spinal cord injury ได้ เห็น
urodynamics ทุกวัน ได้ ประสบการณ์มากในการดู PO อาจารย์สอนดีมาก
• ศิ ริราช มี subspecialty หลากหลายมาก ชอบ pediatrics, foot, spasticity ซึง= ดีมาก แนะนํา 4
สัปดาห์
• รามาฯ ได้ ดู hand rehab สัปดาห์ละวัน ซึง= ดีมาก เวลาที=เหลือประสบการณ์เรี ยนรู้ไม่คอ่ ยต่างจาก
รพ.รร6
• ออร์ โธปิ ดิ กส์ ได้ ประสบการณ์มากในการดู osteoporosis, post-op hand surgery ซึง= อาจารย์จะให้
โปรแกรม rehab เอง sports ortho ได้ ดเู คสหลังผ่าตัด ซึง= อาจารย์จะให้ rehab เอง
• Rheumatology และ neuro med ดีมาก อาจารย์สอนดีมาก ได้ ประสบการณ์อย่างมาก
• ญี ปO นุ่ ได้ ดเู คสจํานวนมาก แต่เนื=องจากอาจารย์มีภาระงานบริ การมาก จึงมีโอกาสสอนไม่มาก มี
อาจารย์จากรามาฯคอยสอนซึง= ดีมาก ทําให้ เข้ าใจมากขึ rน หากไม่มีอาจารย์ชว่ ยสอน คิดว่าได้
ประโยชน์น้อย
• เสนอแนะให้ เพิ=ม elective MRI spine

หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ าน สาขาเวชศาสตร์ ฟืนB ฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า
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สรุ ปความพึงพอใจต่ อสถาบันฝึ กอบรม รพ.พระมงกุฎเกล้ า เปรี ยบเทียบกับค่ าเฉลี\ยทังh 7 สถาบัน
ตารางที= 2. สาเหตุที=เลือกเรี ยนที= รพ.พระมงกุฎเกล้ า (สอบถามแพทย์ประจําบ้ านชันปี
r ที= 1)
พระมงกุฎฯ
เฉลีย= 7
สถาบัน
4.3
4.24
ชื=อเสียงของคณะแพทยศาสตร์
4.3
4.07
ชื=อเสียงของภาควิชา
4.17
4.08
มีผ้ ปู ่ วยหลากหลาย
3.83
3.89
เป็ นศิษย์เก่าคุ้นเคยกับสถาบัน
3.67
3.79
ตาม GPA เมื=อจบ
3.83
2.82
ต้ นสังกัดกําหนด
4.17
3.61
สวัสดิการดี
4.5
4.18
ใกล้ ที=พกั เดินทางสะดวก
ตารางที= 3. ความพึงพอใจต่ออาจารย์
ความเอาใจใส่ดแู ล
ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้
การเป็ นแบบอย่างที=ดี
วิธีการให้ คําแนะนําตักเตือน
เวลาให้ คําปรึกษา

พระมงกุฎฯ

เฉลีย= 7
สถาบัน

3.82
3.88
3.82
3.76
3.82

3.42
3.46
3.47
3.43
3.43

พระมงกุฎฯ

เฉลีย= 7
สถาบัน

3.82
3.76
3.47
3.88
3.82
3.65
3.71
3.18

3.33
3.31
3.26
3.31
3.31
3.22
3.32
2.99

ตารางที= 4. ความพึงพอใจในการเรี ยนการสอน
การเรี ยนการสอน Topic
การเรี ยนการสอนทาง OPD IPD
ความหลากหลายของอนุสาขา
บรรยากาศการเรี ยนรู้
การประเมินผล
โอกาสเข้ าร่วมประชุมวิชาการ
โอกาสการฝึ กหัตถการ
ความสมดุลระหว่างภาระงานกับการ
เรี ยนรู้
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ตารางที= 5. ความพึงพอใจต่อการสนับสนุน งานวิจยั และภาพรวม
การสนับสนุน
พระมงกุฎฯ
3.82
ความช่วยเหลือจากเจ้ าหน้ าที=
computer/wifi/internet

ห้ องพักแพทย์
ห้ องสมุด
หอพัก
สถานที=สนั ทนาการ
ค่าตอบแทน

เฉลีย= 7 สถาบัน

3.47
3.06
3.13
3.24
3.12
3.59

3.54
3.22
3.1
3.28
3.19
3.08
3.01

3.82
3.65

3.62
3.47

3.71
3.76

3.29
3.32

งานวิจยั

อาจารย์ที=ปรึกษา
ระบบสนับสนุนงานวิจยั
ภาพรวม
คุณภาพชีวติ
ความพึงพอใจการจัดการศึกษาใน
ภาพรวม
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สรุ ปผลการสํารวจความคิดเห็นของศิษย์ เก่ า(บัณฑิต) กวฟ.รพ.รร.6
พฤษภาคม 2561
มีผ้ ตู อบแบบสอบถาม 32 คน
ยังปฏิบตั หิ น้ าที=เป็ นแพทย์เวชศาสตร์ ฟืนr ฟู 100%
ตารางที= 6. ผู้ให้ ข้อมูลจบการศึกษาไปแล้ วเป็ นเวลากี=ปี
จํานวนปี ที=จบ
1-5
6-10
11-15
16 +

ความถี= %
27.3
30.3
18.2
24.2

ตารางที= 7. ในการทํางาน ผู้ให้ ข้อมูลได้ ใช้ ความรู้ด้านใดมากที=สดุ
เรื= อง
ความถี=ของคําตอบ (%)
Pain
Neuro rehab/stroke
EMG
Exercise/health promotion
Cardiac rehab
Prosthetics & orthotics
Ortho rehab
Swallowing
Geriatrics
Hydrotherapy
Phenol block
Sports med
Community rehab

93
53
50
27
10
6.7
6.7
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3

ตารางที= 8. หากย้ อนเวลากลับไปเป็ นแพทย์ประจําบ้ านได้ อีกครังr ผู้ให้ ข้อมูลอยากให้ เพิ=มการสอนเรื= องใด?
เรื= อง
ความถี= (%)
Prosthetics & orthotics
Pediatric rehab/CP
Swallowing
Geriatric rehab
Sports medicine

26.7
23.3
20
16.7
16.7
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MSK US/injection techniques
Management/economics/laws
Pulmonary rehab
EMG
Cognitive rehab
Pain
Research/clinical epidemiology
Rehab in various diseases (CKD,
hemophilia, dementia etc)
Exercise
Botox injection
Osteoporosis
Polyneuropathy
Foot

ประสบการณ์จากรุ่นพี=
กฎหมายผู้พิการ
Ortho rehab
Bladder training
Community rehab

16.7
13.3
10
10
6.7
6.7
6.7
6.7
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3

ความคิดเห็นเพิ=มเติมจากศิษย์เก่า กวฟ.รพ.รร.6
1. อยากให้ มีเคสหลากหลายมากขึ rน เช่น osteoporosis, PO
2. เพิ=ม bedside teaching ในเคส consult ต่างแผนก
3. กําหนด topic ที=จําเป็ นที=ควรเรี ยนรู้ในแต่ละชันปี
r ให้ ชดั เจนขึ rน
4. อยากให้ มีอาจารย์คมุ ที= OPD ให้ ครบทุกวัน
5. เพิ=มการแนะนําประสบการณ์จริ งของรุ่นพี=ในการทํางานหลังเรี ยนจบ เพื=อให้ ทราบสภาวะการทํางานใน
ชีวิตจริ ง
6. มีหลักสูตรที=กําหนดเรื= องที=สอน และมีการสอนเรื= องการออกกําลังกายในภาวะต่างๆ (โดยอาจารย์
แพทย์) แบบจุฬาฯ
7. แต่ละชันปี
r มีการแยกเรี ยนบ้ างในบางวัน ตามความเหมาะสมของเนื rอหา แบบศิริราช
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สรุ ปผลการสํารวจความคิดเห็นของผู้ให้ ทนุ ฝึ กอบรม(นายจ้ าง)
พฤษภาคม 2561
ตารางที= 9. ผู้ให้ ทนุ ต้ องการให้ บณ
ั ฑิตมี competency ด้ านใดบ้ าง?
ลําดับที=
Competency ที=ผ้ ใู ห้ ทนุ ต้ องการมากที=สดุ ตามลําดับ
1
2
3
4
5

MSK ultrasound diagnosis/guided injection
Cardio-pulmonary rehab
Intermediate/subacute care
Post-orthopedic surgery rehab
Health care system management
Cancer rehab/ pain management
Palliative care
Prosthetics & orthotics
Research & evidence-based medicine

กฎหมายสิทธิผ้ พู ิการ กองทุนฟื นr ฟู
เครื= องมือใหม่ๆ เช่น TMS shockwave laser
6

Geriatric rehab
Pediatric rehab เช่น pain, EMG
Community-based rehab
Foot rehab
Pain
Electrodiagnosis
acupuncture

ตารางที\ 10. สรุ ปการปรั บปรุ งหลักสูตร/โปรแกรมการฝึ กอบรม
ให้ สอดคล้ องกับความประสงค์ ของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
ข้ อมูลจากผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
แพทย์ประจําบ้ าน เห็นว่าควรมีการจัด
เนื Lอหาให้ เหมาะสมเพืMอปูพื Lนฐานให้ กบั
แพทย์ประจําบ้ านชันปี
L ทีM 1 ในช่วง 4
เดือนแรก และกําหนดเนื LอหาทีMซบั ซ้ อน
ขึ Lนหลังจาก 4 เดือน
แพทย์ประจําบ้ าน ให้ ความเห็นเรืM อง
ประโยชน์จาก elective ในทีMตา่ งๆ
ข้ อมูลความต้ องการของประเทศ และ
ความเห็นจากศิษย์เก่าเรืM องการดูแล
ผู้สงู อายุ

มีการปรับปรุงการฝึ กอบรมในปี 2561
คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรได้ กําหนดเนื Lอหาสําหรับกิจกรรมวิชาการ
ในห้ วงเวลาต่างๆ โดย 3 เดือนแรก เน้ นปูพื Lนฐาน การประเมิน และ
ปั ญหาทีMพบบ่อยในหอผู้ป่วย หลังจากนันจึ
L งกําหนดเนื Lอหาให้ มีความ
ซับซ้ อนมากขึ Lน
คณะกรรมการบริ หารหลักสูตร มีมติให้ มีการปรับ elective โดยให้ มี
elective เฉพาะวันทีMตรงกับ competency ทีMต้องการ ได้ แก่
• Orthopedics ขอดูงานเฉพาะ hand, osteoporosis, sports
medicine และเสริ ม elective MRI ในวันทีM orthopedics ไม่มี
กิจกรรม
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• เพิMม elective geriatrics ในวันทีM rheumatology ไม่มีกิจกรรม
• Elective swallowing ทีMญีMปนุ่ ให้ มีการเสริ มความรู้ก่อน
เดินทางไป elective
ศิษย์เก่าและผู้ให้ ทนุ ต้ องการให้ มีการ คณะกรรมการฯมีมติให้ เพิMม prosthetics & orthotics conference โดย
ฝึ กอบรมเรืM อง prosthetics & orthotics กําหนดสัดส่วนของเนื Lอหา BK, AK และ foot/shoe
เพิMมขึ Lน
ศิษย์เก่าต้ องการให้ เพิMมการฝึ กอบรม คณะกรรมการฯมีมติให้ ประชุมร่วมกับแพทย์เวชศาสตร์ ฟืนL ฟู รพ.เด็ก
เรืM อง pediatric rehab
เพืMอหารื อถึงความเป็ นไปได้ ทีMจะจัด pediatric rehab conference ทุก
3 เดือน
ศิษย์เก่าต้ องการให้ มีการฝึ กอบรมเรืM อง คณะกรรมการฯมีมติให้ ขยายขอบเขตของชัวM โมงธรรมะ ให้ เป็ น
การบริ หารจัดการ กฎหมาย และ
medical ethics, management & professionalism โดยกําหนด table
เศรษฐศาสตร์
of specification ไว้ แล้ ว ให้ ครอบคลุมเรืM องจริ ยธรรม การบริ หาร
กฎหมายทางการแพทย์ ความเป็ นผู้นํา การสือM สาร และการพัฒนา
บุคลิกภาพ
ศิษย์เก่าต้ องการให้ มีการฝึ กอบรมเรืM อง MSK ultrasound และ swallowing ได้ ถกู เพิMมเติมในหลักสูตรการ
MSK ultrasound และ swallowing
ฝึ กอบรมของ กวฟ. แล้ ว
ผู้ให้ ทนุ ต้ องการสมรรถนะเรืM อง
หลักสูตรของ กวฟ.รพ.รร.6 มีการจัด elective เพืMอศึกษาดูงานเรืM อง
intermediate/subacute care,
community-based rehabilitation อยูแ่ ล้ ว แต่คณะกรรมการหลักสูตร
community-based rehab
มีมติให้ สอืM สารกับอาจารย์ผ้ ดู แู ลให้ ทราบถึง competency ทีMพงึ ประสงค์
ให้ ชดั เจนยิMงขึ Lน
ผู้ให้ ทนุ ต้ องการสมรรถนะเรืM อง
คณะกรรมการฯมีมติให้ หารื อกับนักสังคมสงเคราะห์ของ กวฟ.รพ.รร.6
กฎหมายสิทธิผ้ พู ิการ และกองทุนฟื นL ฟู เพืMอจัด interactive workshop เรืM องสิทธิคนพิการทีMมีความซับซ้ อนให้ ได้
ไม่ตํMากว่า 3 ครังL ตลอดหลักสูตร
แพทย์ประจําบ้ านต้ องการให้ มีการ
คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรมีแผนย้ ายแผนกผู้ป่วยนอกไปยังตึก
ปรับปรุงห้ องพัก และสิงM อํานวยความ อุบตั เิ หตุภายในเวลา 2 ปี หลังจากนันจะมี
L การปรับปรุงห้ องพักแพทย์
สะดวก
ประจําบ้ านให้ กว้ างขวางและสะดวกสบายยิMงขึ Lน โดยให้ มีสงิM อํานวย
ความสะดวกครบตามทีMแพทย์ประจําบ้ านเสนอ ได้ แก่ โต๊ ะประชุมและ
รับประทานอาหาร เครืM องคอมพิวเตอร์ และระบบอินเตอร์ เน็ต เตียง
พักผ่อน 2 เตียง

หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ าน สาขาเวชศาสตร์ ฟืนB ฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า

หน้ า ๑๕๖

หนังสือคํารั บรองเกีwยวกับกระบวนการคัดเลือก
แพทย์ ประจําบ้ าน กองเวชศาสตร์ ฟืdนฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า
ข้ าพเจ้ า..........................................................................................................ได้ รับแต่งตังr
ให้ เป็ นอนุกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจําบ้ าน กองเวชศาสตร์ ฟืนr ฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า ปี การศึกษา
.........................เพื=อดําเนินการคัดเลือกแพทย์ประจําบ้ าน ด้ วยความเท่าเทียม ยุตธิ รรม และโปร่งใส
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ไม่มีสว่ นได้ สว่ นเสียใดๆ ในการคัดเลือก และจะปฏิบตั ติ ามเกณฑ์การ
คัดเลือกโดยเคร่งครัด ละเว้ นการใช้ อํานาจที=มีชอบโดยตําแหน่งหน้ าที= และไม่กระทําการอันเป็ นการขัดต่อ
ประโยชน์ของส่วนรวม
ลงนาม..........................................................
(
)
ตําแหน่ง/ฐานะ.............................................
วันที=................../...................../..................

หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ าน สาขาเวชศาสตร์ ฟืนB ฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า

หน้ า ๑๕๗

ภาคผนวกที* ๖ ผลการประเมินการปฏิบตั งิ านของศิษย์ เก่ า(บัณฑิต)โดยผู้ใช้ บณ
ั ฑิต

ศิษย์เก่า

มนุษยสัมพันธ์ตอ่
ผู้บงั คับบัญชา/เพื:อน
ร่วมงาน

ความเป็ นผู้นําในทีม
บริ การสุขภาพ

งานวิชาการ เช่น การ
สอน การบรรยาย หรื อ
งานวิจยั

คุณธรรม จริ ยธรรม

ความรับผิดชอบต่อ
งานที:ได้ รับมอบหมาย

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ดีเกินความคาดหมาย
ดีตามที:คาดหมาย
ดีเกินความคาดหมาย
ดีตามที:คาดหมาย
ดีตามที:คาดหมาย
ดีตามที:คาดหมาย
ดีเกินความคาดหมาย
ดีตามที:คาดหมาย
ดีเกินความคาดหมาย
ดีเกินความคาดหมาย
ดีเกินความคาดหมาย

ดีเกินความคาดหมาย
ดีตามที:คาดหมาย
ดีตามที:คาดหมาย
ดีตามที:คาดหมาย
ดีตามที:คาดหมาย
ปานกลาง
ดีตามที:คาดหมาย
ดีเกินความคาดหมาย
ดีเกินความคาดหมาย
ดีเกินความคาดหมาย
ดีเกินความคาดหมาย

ดีตามที:คาดหมาย
ดีตามที:คาดหมาย
ดีเกินความคาดหมาย
ปานกลาง
ดีตามที:คาดหมาย
ดีตามที:คาดหมาย
ดีตามที:คาดหมาย
ดีเกินความคาดหมาย
ดีเกินความคาดหมาย
ดีเกินความคาดหมาย
ดีตามที:คาดหมาย

ดีตามที:คาดหมาย
ดีตามที:คาดหมาย
ดีตามที:คาดหมาย
ดีเกินความคาดหมาย
ดีตามที:คาดหมาย
ดีตามที:คาดหมาย
ดีเกินความคาดหมาย
ดีตามที:คาดหมาย
ดีเกินความคาดหมาย
ดีเกินความคาดหมาย
ดีตามที:คาดหมาย

ดีตามที:คาดหมาย
ดีตามที:คาดหมาย
ดีเกินความคาดหมาย
ปานกลาง
ดีเกินความคาดหมาย
ดีตามที:คาดหมาย
ดีตามที:คาดหมาย
ดีตามที:คาดหมาย
ดีเกินความคาดหมาย
ดีเกินความคาดหมาย
ดีตามที:คาดหมาย

หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ าน สาขาเวชศาสตร์ ฟืนB ฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า

การร่วมพัฒนาระบบ
บริ การสุขภาพของ
สถานพยาบาล เช่น
งาน HA
ดีเกินความคาดหมาย
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ดีตามที:คาดหมาย
ปานกลาง
ดีตามที:คาดหมาย
ดีเกินความคาดหมาย
ดีเกินความคาดหมาย
ดีเกินความคาดหมาย
ดีเกินความคาดหมาย

ภาพรวม
ดีเกินความคาดหมาย
ดีตามที:คาดหมาย
ดีตามที:คาดหมาย
ดีตามที:คาดหมาย
ดีตามที:คาดหมาย
ดีตามที:คาดหมาย
ดีตามที:คาดหมาย
ดีเกินความคาดหมาย
ดีเกินความคาดหมาย
ดีเกินความคาดหมาย

หน้ า ๑๕๘

ภาคผนวก ๗
Table of specification in medical ethics, management & professionalism
เป#นวิชาที่เสริมสร/างความรู/เกี่ยวกับ การบริหาร คุณธรรมจริยธรรม และการสื่อสาร ที่ควรรู/เมื่อต/องทำงานในระบบบริการสุขภาพ แพทยH
ประจำบ/านผู/รับผิดชอบมีหน/าที่เตรียมเนื้อหาที่ตนสนใจ ตาม table of specification แล/วนำเสนอ สามารถเลือกวิธีการนำเสนอได/ไมZจำกัดรูปแบบ โดย
ใช/เวลาประมาณ 15-20 นาที จากนั้นเปaดโอกาสให/ผู/ฟcงได/แสดงความคิดเห็น หรือแลกเปลี่ยนประสบการณHได/อยZางอิสระ
ขอบเขตของเนื้อหา
1. คุณธรรม จริยธรรม ที่เกี่ยวข/องกับวิชาชีพแพทยH
2. การเป#นผู/นำทีมในระบบบริการสุขภาพ
3. การบริหารจัดการองคHกร และทรัพยากรมนุษยH
4. เทคนิคการสื่อสารเพื่อจูงใจ และสร/างแรงบันดาลใจ
เนื้อหา
คุณธรรม จริยธรรม ของวิชาชีพแพทยH
การปฏิบัติธรรม
คุณธรรม จริยธรรม ของผู/บริหารองคHกร
ธรรมาภิบาล
การบริหารทรัพยากรในที่ทำงาน
การบริหารความเสี่ยงในระบบบริการสุขภาพ
ความปลอดภัยของผู/ปjวย
เศรษฐศาสตรHเชิงสุขภาพ
กฎหมายที่เกี่ยวข/องกับเวชปฏิบัติ
ศาสตรHและศิลปn ในการเป#นผู/นำ
การสร/างแรงจูงใจในการทำงาน
การสร/างความสัมพันธHในที่ทำงาน
การจัดการความขัดแย/ง
การพูดเพื่อสร/างแรงบันดาลใจ
การพูด และการนำเสนอที่ดี
การใช/ภาษาอังกฤษในงานวิชาการ
การสร/างความประทับใจ

ต/องรู/
√

ควรรู/

นZารู/

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ าน สาขาเวชศาสตร์ ฟืนB ฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า

√
√
หน้ า ๑๕๙

การแตZงกายเพื่อเสริมบุคลิกภาพ

หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ าน สาขาเวชศาสตร์ ฟืนB ฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า

√

หน้ า ๑๖๐

ภาคผนวก ๗ ความรู้ ความเชี1ยวชาญของอาจารย์
อาจารย'ผู*สอนและบุคลากร
อาจารย'ประจำกองเวชศาสตร'ฟ45นฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล?า
1.

พ.อ.รศ. ภัทราวุธ อินทรกำแหง

2.

พ.อ.รศ.วิภู กำเหนิดดี

3.

พ.อ.อรรถสิทธิ์ สิทธิถาวร

4.

พ.ท.นราทร โสภณประภากรณ<

- พ.บ. วิทยาลัยแพทยศาสตร<พระมงกุฎเกลAา รุBน 7: 2530
- ว.ว. (เวชศาสตร<ฟLMนฟู) : 2536
- Diploma fellowship of F.I.M.S. : 2529
- พ.บ. วิทยาลัยแพทยศาสตร<พระมงกุฎเกลAา รุBน 13: 2536
- ว.ว. (เวชศาสตร<ฟLMนฟู) : 2540
- Certificate in Chinese Medicine, Beijing University
of Chinese Medicine (BUCM) : 2546
- Certificate of proficiency in Basic Musculoskeletal
Ultrasound, National Taiwan University Hospital (NTUH)
: 2556
- พ.บ. วิทยาลัยแพทยศาสตร<พระมงกุฎเกลAา รุBน 19: 2542
- Diploma fellowship of F.I.M.S. : 2547
- ว.ว. (เวชศาสตร<ฟLMนฟู) : 2548
- ประกาศนียบัตร แพทย<เวชศาสตร<การบิน : 2549
- ประกาศนียบัตร แพทย<เวชศาสตร<การกีฬา : 2550
- เวชศาสตร<ทหาร สาขาการแพทย<แผนจีนและการฝÄงเข็ม
มหาวิทยาลัยแพทย<ทหารแหBงที่ 2 กองทัพบกจีน : 2552
- พ.บ. วิทยาลัยแพทยศาสตร<พระมงกุฎเกลAา รุBน 23: 2546
- ว.ว. (เวชศาสตร<ฟLMนฟู) : 2552
- ประกาศนียบัตรการฝÄงเข็ม ม.เซี่ยงไฮA : 2552
- American board for certification in Pedorthics :
2555
- Certificate in Basic Musculoskeletal Ultrasound,
National Taiwan University Hospital (NTUH) : 2556

หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ าน สาขาเวชศาสตร์ ฟืนB ฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า

หน้ า ๑๖๑

5.

พ.ท.ธง พงศ<หาญยุทธ

- พ.บ. วิทยาลัยแพทยศาสตร<พระมงกุฎเกลAา รุBน 25: 2548
- ว.ว. (เวชศาสตร<ฟLMนฟู) : 2548
- ประกาศนียบัตรการฝÄงเข็ม ม.เทียนจิน : 2557
- American board for certification in Pedorthics :
2558

6.

พ.ท.ชนศักดิ์ หทัยอารีย<รักษ<

7.

พ.ท.ชาญวิทย< โพธิ์งามวงศ<

8.

ร.อ.เฉลิมพงศ< ชีวชุติรุBงเรือง

- พ.บ. วิทยาลัยแพทยศาสตร<พระมงกุฎเกลAา รุBน 26: 2549
- ว.ว. (เวชศาสตร<ฟLMนฟู) : 2555
- ประกาศนียบัตรการฝÄงเข็ม ม.เฉิงตู : 2551
- หลักสูตร “การวิจัยทางวิทยาศาสตร<สุขภาพ”
คณะแพทยศาสตร< จุฬาลงกรณ<มหาวิทยาลัย : 2558
- Certificate in clinical research course for
physiatrist,
Fujita Health University Rehabilitation : 2560
- พ.บ. วิทยาลัยแพทยศาสตร<พระมงกุฎเกลAา รุBน 26: 2549
- ว.ว. (เวชศาสตร<ฟLMนฟู) : 2555
- วท.ม. (ระบาดวิทยาและชีวสถิติ) จุฬาลงกรณ<มหาวิทยาลัย
: 2558
- พ.บ. วิทยาลัยแพทยศาสตร<พระมงกุฎเกลAา รุBน 33: 2556
- ว.ว. (เวชศาสตร<ฟLMนฟู) : 2561

อาจารย'ประจำภาควิชาเวชศาสตร'ฟ45นฟู วิทยาลัยแพทยศาสตร'พระมงกุฎเกล?า

หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ าน สาขาเวชศาสตร์ ฟืนB ฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า
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1. พ.อ.หญิง ผศ.สุมาลี

ซื่อธนาพรกุล

- พ.บ. จุฬาลงกรณ<มหาวิทยาลัย : 2533
- ว.ว. (เวชศาสตร<ฟLMนฟู) : 2537
- Certificate of Fellowship in PM&R,
University of New York at Buffalo : 2542

อาจารย'ที่ปรึกษา/อาจารย'พิเศษ
1.

พล.ท.หญิงเฟLïองฟñา

คุณาดร

2.

พล.ท.ผศ.ไกรวัชร

ธีรเนตร

3.

พ.อ.ผศ.อารมย<

ขุนภาษี

4.

นพ.ม.ล.พุฒิพงศ<

เทวกุล

5.

พ.ท.พศวีร<

ขวัญชBวย

- พ.บ. รพ.ศิริราช : 2505
- Diplomatic American Board of Physical Medicine
and Rehabilitation : 2520
- พ.บ. จุฬาลงกรณ<มหาวิทยาลัย : 2524
- ว.ว. (เวชศาสตร<ฟLMนฟู) : 2530
- อ.ว. (เวชศาสตร<ครอบครัว) : 2545
- ประกาศนียบัตรการฝÄงเข็ม ม.เซี่ยงไฮA : 2545
- Diploma fellowship of F.I.M.S. : 2529
- พ.บ. วิทยาลัยแพทยศาสตร<พระมงกุฎเกลAา รุBน 6: 2529
- ว.ว. (เวชศาสตร<ฟLMนฟู) : 2534
- Certificate of Fellowship in PM&R,
University of New York at Buffalo : 2537
- พ.บ. วิทยาลัยแพทยศาสตร<พระมงกุฎเกลAา รุBน 19: 2542
- Diploma fellowship of F.I.M.S. : 2547
- ว.ว. (เวชศาสตร<ฟLMนฟู) : 2550
- พ.บ. วิทยาลัยแพทยศาสตร<พระมงกุฎเกลAา รุBน 23: 2546
- ว.ว. (เวชศาสตร<ฟLMนฟู) : 2554
- MSC. In Cardiac Rehabilitation, University of Essex,
U.K. : 2557
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6.

พ.ท.รัต

รัตนเสริมพงศ<

7.

พ.ต.ธรรมสรณ<

เจษฎาเชษฐ<

8.

พ.ต.เหมวรุณ

ดีมา

9.

พญ.อัญญา

เวียรศิลปú

- พ.บ. วิทยาลัยแพทยศาสตร<พระมงกุฎเกลAา รุBน 27: 2550
- ว.ว. (เวชศาสตร<ฟLMนฟู) : 2558
- พ.บ. วิทยาลัยแพทยศาสตร<พระมงกุฎเกลAา รุBน 29: 2552
- ว.ว. (เวชศาสตร<ฟLMนฟู) : 2559
- พ.บ. วิทยาลัยแพทยศาสตร<พระมงกุฎเกลAา รุBน 29: 2552
- ว.ว. (เวชศาสตร<ฟLMนฟู) : 2559
- พ.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร< รุBน 17 : 2555
- ว.ว. (เวชศาสตร<ฟLMนฟู) : 2560
- Certificate of attendance in “Stroke and acquired
brain injury rehabilitation” : 2561

สัดส่วนสมดุลของภาระงานของอาจารย์ประจําตามข้ อตกลงของกรรมการบริ หารหลักสูตร
เมื@อวันที@ ๑๖-๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑
อาจารย์ประจํา
วิจยั (%)
การบริ การ(%) การสอน(%)
อ. ภัทราวุธ
อินทรกําแหง
10
45
45
อ. สุมาลี
ซื@อธนาพรกุล
10
30
60
อ. วิภู
กําเหนิดดี
20
40
40
S
อ. อรรถสิทธิ
สิทธิถาวร
10
50
40
อ. ธง
พงศ์หาญยุทธ
10
50
40
อ. นราทร
โสภณประภากรณ์
10
60
30
อ. ชนศักดิS
หทัยอารี ย์รักษ์
40
20
40
อ.ชาญวิทย์ โพธิSงามวงศ์ อยูร่ ะหว่างลาศึกษาต่อต่างประเทศ
อ.เฉลิมพงศ์ ชีวชุตริ ุ่งเรื อง จะมีการกําหนดสมดุลภาระงานในการประชุมทบทวนหลักสูตรในปี ๒๕๖๒
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