หลักสูตรการฝกอบรมเพื่อวุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติ
แสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขาเวชศาสตรฟนฟู
วัตถุประสงค
แพทยที่จบการฝกอบรมเปนแพทยเฉพาะทางสาขาเวชศาสตรฟนฟู ตองมีคุณสมบัติ และความรู
ความสามารถขั้นต่ําดังนี้
1. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีตอผูปวย ญาติผูปว ย ผูรวมงาน เพื่อนรวมวิชาชีพ และ
ชุมชน และปฏิบัติตามขอบังคับของแพทยสภาวาดวยการรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรม
2. มีความคิดตามหลักวิทยาศาสตร และความคิดสรางสรรค ที่จะพัฒนาการสาธารณสุข และ
ชุมชน
3. มีความสนใจใฝรู และขวนขวายหาความรู ความชํานาญเพิ่มเติมอยูเปนนิจ
4. มีความรูความสามารถในดานวิชาการ ดังนี้
4.1 มีความรูความสามารถในวิชาชีพ และเชี่ยวชาญเปนพิเศษ ในสาขาเวชศาสตร
ฟนฟู ทั้งความสามารถศึกษาตอเปนแพทยเฉพาะทางแขนงตาง ๆ ของเวชศาสตรฟน ฟู
และมีความรูในการวิจัย
4.2 เขาใจโครงสราง และสรีรวิทยาของผูปว ยในวัยตาง ๆ ทั้งทางรางกาย และจิตใจ และ
สามารถนําไปใชในการแกปญ
 หาที่เกี่ยวของ
4.3 สามารถวินจิ ฉัย บําบัด รักษารวมทั้งปองกันโรคหรือภาวะผิดปกติทางเวชศาสตร
ฟน ฟูที่พบโดยทั่วไปในประเทศไทยไดอยางถูกตองและเหมาะสม
4.4 สามารถบันทึกรายงานผูปวยไดอยางสมบูรณ และสม่ําเสมอ
4.5 สามารถเปนทีป่ รึกษา และใหคําแนะนําแกแพทย และบุคลากรอื่นโดยเฉพาะทาง
เวชศาสตรฟน ฟู
4.6 สามารถเรียนรู และเพิ่มประสบการณไดดวยตนเอง และจากการปฏิบัติการ
4.7 เขาใจเรื่องตาง ๆ ที่เกีย่ วของกับการแพทยและสาธารณสุข เปนตนวา โครงสรางการ
สาธารณสุขแหงชาติ ระบบสาธารณสุข
5. มีความรูความสามารถในการถายทอด ความรู
5.1 สามารถนําเสนอประวัติผูปว ย บรรยาย และอภิปรายปญหาอยางมีประสิทธิภาพ
5.2 สามารถใหความรู คําแนะนําแกผูปวย ญาติผูปวย และชุมชนโดยทัว่ ไป
5.3 สามารถถายทอดความรู ความสามารถใหแกแพทย บุคลากรทางการแพทยสาธารณสุข

2

6. มีความรูความสามารถในดานการบริหาร การวางแผน และบริหารเพือ่ ใหการรักษาพยาบาล
ในดานเวชศาสตรฟนฟูเปนไปอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ สามารถรวมและ
ประสานงานกับบุคลากรตาง ๆ ทัง้ ทีมงานเวชศาสตรฟนฟู และสาขาอื่น เพื่อพัฒนา
การศึกษาทางการแพทย การสาธารณสุข การปองกันโรค การสงเสริม และการฟน ฟูสุขภาพ
และกิจกรรมทางวิชาการอื่น ๆ
7. รูหลักการ และวิธีการวิจยั
7.1 วิธีการวางแผนการดําเนินการวิจัย และสรุปผลจากขอมูลที่ได
7.2 วิธีการเสนอผลงาน
7.3 สามารถนําผลการวิจยั ไปประยุกตใช เพื่อพัฒนางานเวชศาสตรฟนฟู

การจัดประสบการณการเรียนรู
การฝกอบรมครบตามหลักสูตรของแพทยสภาโดยเปนแพทยประจําบานในสถาบันที่
แพทยสภารับรองครบทั้ง 3 ระดับ เปนเวลาอยางนอย 3 ป คือ
1. ระดับปที่ 1 เวลาฝกอบรมไมนอยกวา 50 สัปดาห
1.1 มีความรูพ ื้นฐานทางดานกายวิภาค กายวิภาคศาสตรประยุกต สรีรวิทยา พยาธิวิทยา
และจิตวิทยา วิทยาศาสตรการแพทยพนื้ ฐาน ภาษาอังกฤษ ระเบียบปฏิบัติราชการและ
พระราชบัญญัติคนพิการ
1.2 มีความรูพ ื้นฐานทางดานเครื่องมือ และวิธีการทางเวชศาสตรฟนฟู ซึง่ ประกอบดวย
1.2.1 กายภาพบําบัด ไดแก shortwave diathermy, microwave diathermy,
ultrasound, radiated heat devices, ultraviolet, hydrotherapy,
electrotherapy, cryotherapy, laser therapy, therapeutic exercises,
mobility aids, spinal traction
1.2.2 กิจกรรมบําบัด
ไดแกกิจกรรม
และอุปกรณในการฝกกิจวัตรประจําวัน
(ADL.=Acitvities of Daily Living) การประเมิน และฝกความสามารถของการ
ใชแขนและมือ การประเมินความสามารถของผูปวยเพื่อเตรียมฝกอาชีพ และการ
ทํากายอุปกรณเสริมบางชนิด
1.3 มีความรูพ ื้นฐาน ประเมินความพิการ วินจิ ฉัย และวิเคราะหปญหาของผูปวย
1.4 ปฏิบัติงานรับผิดชอบผูปวยทางเวชศาสตรฟนฟู ทัง้ ผูปว ยใน และผูปว ยนอก ภายใตการ
ควบคุมของแพทยในสถาบันฝกอบรมอยางใกลชิด
1.5 ศึกษาความรูพ ื้นฐานของวิชา Electrodiagnosis ของระบบประสาท และกลามเนื้อ
1.6 รวมในกิจกรรมวิชาการของสถาบันฝกอบรม
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2. ระดับปที่ 2 เวลาฝกอบรมไมนอยกวา 50 สัปดาห
2.1 มีความรูพ ื้นฐานทางเวชศาสตรฟนฟูเพิ่มเติมจากระดับปที่ 1 ทางดานอรรถบําบัด
จิตวิทยา กายอุปกรณเสริม และเทียม การพยาบาลฟน ฟู และงานสังคมสงเคราะห
2.2 ปฏิบัติงานรับผิดชอบผูปวยทางเวชศาสตรฟนฟู ทั้งผูปว ยใน และผูปว ยนอก ภายใตการ
ควบคุมของแพทยในสถาบันฝกอบรม
2.3 ใหคําปรึกษาแกนักศึกษาแพทย แพทยฝกหัด แพทยประจําบานปที่ 1 ภายใตการ
ควบคุมของแพทยในสถาบันฝกอบรม
2.4 ฝกหัดตรวจกลามเนื้อ เสนประสาทดวยไฟฟาและการแปลผล ภายใตการควบคุมของ
แพทยในสถาบันฝกอบรม
2.5 รวมในกิจกรรมวิชาการของสถาบันฝกอบรม
3. ระดับปที่ 3 เวลาฝกอบรมไมนอยกวา 50 สัปดาห
3.1 รับผิดชอบในฐานะ หัวหนาแพทยประจําบานเวชศาสตรฟนฟู
3.2 รับผิดชอบในการดูแล และติดตามผูปวยเวชศาสตรฟน ฟูทั้งหมด และควบคุมแพทย
ประจําบาน ปที่ 1 และ 2 รวมทัง้ บุคลากรทางเวชศาสตรฟนฟู และรวบรวมประเมินผล
เสนอแพทย
3.3 ตรวจกลามเนือ้ และประสาทดวยไฟฟา รวมถึง evoked potential โดยสามารถแปลผล
และรายงานผลได
3.4 รับผิดชอบการประชุมวิชาการ
หมายเหตุ ผูเขารับการฝกอบรมระดับปที่ 2 และหรือ 3 จะตองหมุนเวียน หรือศึกษาปฏิบัติ (โปรแกรม
เลือก) ในสาขาวิชา อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เชน ออกหนวยทําขาเทียมเคลื่อนที่ กับมูลนิธขิ าเทียมฯ ,ศึกษาปฏิบัติ
ในสาขาวิชา Orthopaedics Neurology Rheumatologyและ Cardiopulmonary เปนเวลารวม 8
สัปดาห เปนอยางต่าํ
ขอกําหนดการลา
1. กําหนดใหแพทยประจําบานตองมีเวลาปฏิบัติงาน ไมต่ํากวา 50 สัปดาห/ป หรือ รวมแลวไมต่ํา
กวา 150 สัปดาห/3 ป
2. กรณีที่มีปญหาเจ็บปวยที่ตองหยุดนาน /เขาโรงพยาบาล /หรือลาคลอด ใหหยุดไดไมเกิน 6
สัปดาห
3. การลากิจ/ลาพักผอน ใหลาไดไมเกิน 10 วันทําการ /ป
4. สําหรับคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ใหใชเกณฑการลาของคณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัย คือ ลาทุกประเภทรวมกันไมเกิน 20 วัน/ป
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ตารางการฝกอบรมแพทยประจําบานในสาขาเวชศาสตรฟนฟูของราชวิทยาลัยแพทยเวชศาสตรฟนฟู
ปที่

การปฏิบัติงาน

หมุนเวียน

กิจกรรมทางวิชาการ

(ตางแผนก/สถาบัน)

1

2

3

ดูแลผูปวยนอก
ดูแลผูปวยใน
200 ราย/ป
30 ราย/ป
เขาอบรมความรูดานวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน
ระบาดวิทยา วิจัยขั้นพื้นฐาน และความรูพ ื้นฐานทางเวชศาสตรฟนฟู
ดูแลผูปวยนอก
ดูแลผูปวยใน
ฝกทักษะทาง EMG
ศึกษาผูปว ย
200 ราย/ป
30 ราย/ป
60 ราย/ป
ดานกายอุปกรณ
30 ราย/ป
ดูแลผูปวยนอก
ดูแลผูปวยใน
ฝกทักษะทาง EMG
200 ราย/ป
30 ราย/ป
60 ราย/ป
ปฏิบัติหัวหนาแพทยประจําบานสาขาเวชศาสตรฟนฟู
12 สัปดาห

หมายเหตุ เกณฑทกี่ ําหนดในตารางเปนเกณฑขนั้ ต่ํา แตละสถาบันที่ฝกอบรมอาจปรับเพิ่มมากกวานี้ได

-

มูลนิธิขาเทียม
Orthopaedic
Neurology
Rheumatology
Cardio
pulmonary
ไมนอยกวา 8 สัปดาห

- บรรยาย 30 ครั้ง/ป
- วารสารสโมสร 30 ครั้ง/ป
- ประชุมทีมเวชศาสตรฟนฟู
12 ครั้ง/ป
- กิจกรรมทางวิชาการอืน่ ๆ
12 ครั้ง/ป
- งานวิจยั 1 เรื่อง
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การทํางานวิจัย
แพทยประจําบานตองไดรับการมอบหมายใหทาํ งานวิจยั เกี่ยวกับเวชศาสตรฟนฟู
อยางนอย
1 เรื่อง ในระหวางการปฏิบัติงาน 3 ป และนําเสนอในการประชุมวิชาการประจําป ของราชวิทยาลัยแพทย
เวชศาสตรฟน ฟูแหงประเทศไทย กอนจบการฝกอบรม ทั้งนี้จะตองไดรับการรับรองคุณภาพของงาน จาก
คณะอนุกรรมการการฝกอบรม และสอบเพื่อความรูความชํานาญ สาขาเวชศาสตรฟนฟู สําหรับเกณฑการ
พิจารณาฯ (ดูในภาคผนวก 1)
การฝกอบรม และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่มสี ิทธิในการยืน่ ขอหนังสืออนุมัติ (ขอบังคับแพทยสภาวาดวย
การออกหนังสืออนุมัติ และวุฒิบัตร เพื่อแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขา
ตาง ๆ พ.ศ. 2535)
เปนผูทมี่ ีเวลาปฏิบัติงานไมนอยกวา 60 เดือน ในสถานบริการของการแพทยและสาธารณสุข ใน
สวนภูมิภาคของทางราชการ หรือสภากาชาดไทย โดยมีระยะเวลาปฏิบัติงานในสาขาเวชศาสตรฟนฟูเปน
เวลาไมนอยกวา 36 เดือน ในสถาบันที่แพทยสภารับรอง และตองทํางานวิจยั พรอมกับเสนอผลงานวิจยั
อยางนอย 1 เรื่อง เชนเดียวกับเกณฑการสอบวุฒิบัตรเวชศาสตรฟน ฟู
การประเมินผล
แพทยประจําบานที่ไดรับการฝกอบรมตามหลักสูตรของแพทยสภา
จะไดรับการ
ประเมินผลตลอดเวลาในระหวางการฝกอบรม และเมื่อสิ้นสุดการฝกอบรมในแตละป โดยการสอบ
ประเมินผล ซึง่ จัดโดยราชวิทยาลัยแพทยเวชศาสตรฟน ฟูแหงประเทศไทย โดยสถาบันผูฝก อบรมสามารถ
ที่จะตัดสิทธิ หรือเพิ่มเติมการฝกอบรมในแตละปได และสถาบันผูฝกอบรมจะใหประกาศนียบัตร ถาผาน
การฝกอบรมในแตละระดับป
การประเมินผลในการสอบขั้นสุดทายเพื่อวุฒิบัตร
แพทยที่ผานการฝกอบรมครบตามหลักสูตรของแพทยสภา
และสถาบันที่ฝกอบรมได
เสนอชื่อเขาสอบ พรอมทัง้ มีผลงานวิจัย ที่เสร็จสมบูรณแลวอยางนอย 1 เรื่อง และไดรบั การรับรอง
คุณภาพจากคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบ
เพื่อความรูความชํานาญ สาขาเวชศาสตรฟนฟู
เรียบรอยแลว ใหเขารับการสอบ ดังนี้
1. ภาคทฤษฎี
2. ภาคปฏิบัติ ประกอบดวย
2.1 OSCE (Objective Structural Clinical Examination)
2.2 สอบการตรวจไฟฟาวินิจฉัย (Electrodiagnosis)
2.3 สอบสัมภาษณ
2.4 สอบวิชากายอุปกรณ
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เกณฑการตัดสิน
- สอบผาน ตองสอบผานเกณฑทงั้ ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ
- กรณีสอบผานภาคทฤษฎี แตไมผานภาคปฏิบัติ มีสิทธิสอบแกตัวเฉพาะภาคปฏิบตั ิ 1 ครั้งใน
การสอบครั้งตอไป
- กรณีสอบไมผานภาคทฤษฎี ถือวาไมผานทั้งหมด ตองสอบใหมทงั้ ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ
ผูประเมินผล ประกอบดวย
1. คณะอนุกรรมการการฝกอบรม และสอบเพื่อความรูความชํานาญสาขาเวชศาสตรฟน ฟู
2. คณะอนุกรรมการการสอบเฉพาะกิจ ซึง่ เสนอโดยคณะอนุกรรมการการฝกอบรม และสอบฯ
และแตงตั้งจากแพทยสภาในการสอบแตละครั้ง ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติดังนี้
คุณสมบัติ (เฉพาะกิจ)
วุฒิ เปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม และไดรับวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติบัตรสาขาของเวชศาสตร
ฟนฟู จากแพทยสภา
อายุไมต่ํากวา 35 ป หรือผานการปฏิบัติงานเปนแพทยเวชศาสตรฟน ฟู ในประเทศไทยไมต่ํากวา
10 ป โดยรวมเวลาที่ฝกอบรมแพทยประจําบานดวย
วิทยฐานะ
ผูที่สอบผานจะไดวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติ แสดงความรูความชํานาญเฉพาะทาง สาขา
เวชศาสตรฟน ฟู
ผูที่ไดรับการฝกอบรมครบตามหลักสูตรของแพทยสภา โดยเปนแพทยประจําบานในสถาบันที่
แพทยสภารับรองครบทั้ง 3 ป หรือการฝกอบรม และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามระเบียบขอบังคับ แพทยสภา
วาดวยการออกหนังสืออนุมตั ิ และวุฒิบัตร เพื่อแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขาตาง ๆ พ.ศ. 2535 และผานการประเมินผลจะไดรบั วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตรฟนฟู
สําหรับผูท ่เี ขาสอบเพื่อหนังสืออนุมัติ นั้น ใหถือตามระเบียบของแพทยสภาวาดวยการออกหนังสือ
อนุมัติ พ.ศ. 2535 และเมื่อผานการประเมินผลจะไดรับหนังสืออนุมัติ และความรูความชํานาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตรฟนฟู
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เนื้อหา ความรูความสามารถ แบงออกไดเปน 3 ระดับ ดังนี้
ระดับที่ 1
หมายถึงภาวะปกติ ภาวะผิดปกติ และโรคที่มีอุบัติการณสูง (พบบอย) ซึ่งมี
ความสําคัญมากทางดานการแพทย และสาธารณสุข หรือมีความจําเปนที่ชุมชนไมอาจหลีกเลี่ยงได
รวมทัง้ กฎระเบียบ และวัฒนธรรมที่ตองรู ตองปฏิบัติ หรือตองแกปญหาได
ระดับที่ 2
หมายถึงภาวะปกติ ภาวะผิดปกติ และโรคที่มีอุบัติการณคอนขางสูง (พบได แต
ไมบอยนัก) ซึ่งมีความสําคัญทางดานการแพทย และสาธารณสุข หรืออยูในความสนใจ (ความตองการ)
ของชุมชน รวมทั้ง กฎ ระเบียบ และวัฒนธรรม ที่ควรรู และปฏิบัติ เพือ่ แกปญหาได
ระดับที่ 3 หมายถึงภาวะปกติ ภาวะผิดปกติ และโรคที่มีอุบัติการณต่ํา (พบนอยหรือไมพบใน
ประเทศ) แตอาจเปนปญหาทางดานการแพทย และสาธารณสุข หรือเปนที่สนใจในตางประเทศ รวมทั้ง
กฎ ระเบียบ และวัฒนธรรม ที่นา รู และปฏิบัติ เพื่อแกปญ
 หาได
อนึ่ง ในการกําหนดเกณฑมาตรฐานนี้ ไดพิจารณาถึงความรูความสามารถ ตามเปาหมายเมื่อจบ
การฝกอบรมแลวเปนเกณฑโดยคํานึงวาผูท ี่เปนแพทยชาํ นาญทางเวชศาสตรฟนฟู
ไมวา จะออกไป
ปฏิบัติงาน ณ ที่ใดตองมีความรูความสามารถตามเกณฑมาตรฐานนี้ หากความรูความสามารถบางอยาง
จําเปนตองมี แตสถาบันที่ฝก อบรมไมสามารถใหได ก็จําเปนตองปรับปรุงสถาบันนั้น หรือใหไปฝกอบรม
รมในสิ่งที่ยงั ขาดในสถาบันสมทบ ทีม่ ีความสามารถเพียงพอ และเหมาะสม และทีไ่ ดอนุมัติใหเปนสถาบัน
สมทบตามหลักเกณฑของแพทยสภา
การตรวจประเมินทางเวชศาสตรฟนฟู
ระดับ1
(ตองรู)

1. รูหลักการ , ขอบงชี้ , ประโยชน ของวิธกี ารประเมิน
2. สามารถปฏิบัติ กระทําการประเมิน และแปลผลไดดวยตนเอง
3. สามารถนําผลการประเมินไปประยุกตใชได

ระดับ 2
(ควรรู)

1. รูหลักการ, ขอบงชี้ ของวิธีการประเมิน
2. สามารถแปลผลการประเมินได
3. สามารถนําผลการประเมินไปประยุกตใชได

ระดับ 3
(นารู)

1. รูหลักการ, ขอบงชี้ , ประโยชน ของวิธีการประเมิน
2. สามารถนําผลการประเมินไปประยุกตใชได
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การรักษาดวยวิธกี ารทางเวชศาสตรฟน ฟู
ระดับ 1
(ตองรู)

1. รูหลักการ นิยาม ผลทางสรีรวิทยา ขอบงชี้ ขอหามใช ประโยชน และโทษ
2.รูชนิดของวิธีการ , เครื่องมือ , อุปกรณ ที่ใชในการรักษา
3.สามารถสัง่ การรักษาดวยวิธีตาง ๆ ไดถกู ตอง
4.สามารถปฏิบัติการรักษาไดดวยตนเอง ยกเวนการประดิษฐกายอุปกรณ
5.สามารถประเมินผล ติดตามผลการรักษาได

ระดับ 2
(ควรรู)

1. รูหลักการ นิยาม ผลทางสรีรวิทยา ขอบงชี้ ขอหามใช ประโยชน และโทษ
2.รูชนิดของวิธีการ , เครื่องมือ , อุปกรณ ที่ใชในการรักษา
3.สามารถสัง่ การรักษาดวยวิธีตาง ๆ ไดถกู ตอง
4.สามารถประเมินผล ติดตามผลการรักษาได

ระดับ 3
(นารู)

1.รูชนิดของวิธีการ , เครื่องมือ , อุปกรณ ที่ใชในการรักษา

หัตถการเกี่ยวกับการปฏิบัติรักษา
ระดับที่ 1
(ตองรู)

รูขอบงชี้ ประโยชนและโทษ ทําไดดวยตนเอง

ระดับที่ 2
(ควรรู)

รูขอบงชี้ ประโยชนและโทษโดยชวยทํา หรือเคยเห็น

ระดับที่ 3
(นารู)

รูขอบงชี้ ประโยชนและโทษ
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1. การตรวจประเมินทางเวชศาสตรฟน ฟู
หัวขอ
1. การตรวจประเมิน
- การซักประวัติ

ระดับที่ 1

-

ระดับที่3

- PULSES
- Barthel Index
- Cognitive
evaluation

- Katz Index
- Kenney Selfcare

- Grade Exercise
Stress Test
- Cystometry
- Urodynamic
- CT,MRI

- IQ
- DQ
- Pulmonary function test

ความเจ็บปวย
ความสามารถ : ADL
ดานสังคม
เศรษฐฐานะ

- การตรวจรางกาย

- ตามระบบเฉพาะสวนโดยเฉพาะ
- Musculoskeletal
- Neuromuscular

- Functional evaluation

- FIM
- Impairment, disability,
handicap
- การประเมินความพิการเพื่อออก
ใบรับรองความพิการตาม พ.ร.บ.
พ.ศ. 2534

- Basic investigation

-

CBC
UA
Blood chemistry
Plain film
EKG

- Special investigation

- อื่น ๆ

ระดับที่ 2

- การตั้งเปาหมาย
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หัวขอ

ระดับที่ 1

2. ไฟฟาวินิจฉัย
(Electrodiagnosis)

- Principle
- Anatomy&Physiology of
nervous system and muscle
- Instrument
- Indication
- Contraindication

2.1 Nerve Conduction
Study

-

2.2 Electromyography
(EMG)

- EMG study of limb muscles
and facial muscles

2.3 Evoked potential
study

- SEPs.

ระดับที่ 2

ระดับที่ 3

Motor NCV
Sensory NCV
late response
blink reflex
repetitive nerve stimulation
F - wave
H - reflex
- VEPs
- BAEPs

- Single fiber EMG.

- Intraoperative
Evoked potential
- Magnetic stimulation
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2. การรักษาดวยวิธีทางเวชศาสตรฟน ฟู
เนื้อหา
1. การรักษาดวย
ความรอน และความเย็น

ระดับที่ 1
-

Hot pack
Hydrocollator
Paraffin bath
Hydrotherapy
Contrast bath
Infrared
Ultrasound
SWD
MWD
Cold pack

2. การนวด

-

Stroking
Kneading
Squeezing
Friction
Percussion

การดึง

- Cervical traction
- Lumbar traction

การดัด
3. การออกกําลังกาย เพื่อการ exercise for ROM
บําบัดรักษา
exercise for strength
- isometric
- isotonic
exercise for endurance
exercise for coordination
exercise for relaxation
exercise for reconditioning
stretching
developmental training

ระดับที่ 2
- Ultraviolet

- Peripheral
manipulation

- Isokinetic

ระดับที่ 3

- Spinal manipulation
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เนื้อหา

ระดับที่ 1

ระดับที่ 2

4.Electrotherapy

Neuromuscular stimulation
- muscle : denervated,
innervated
- nerve : for analgesia

5.Orhtotics

Upper extremity Orthoses
Lower extremity Orthoses
Spinal Orthoses
Ambulatory aids

6. Prosthetics
- Upper extremities

-

Shoulder disarticulation
AE,BE amputation
elbow disarticulation
wrist/hand amputation

- forequarter

- Lower extremities

-

hip disarticulation
AK,BK amputation
knee disarticulation
Syme
Partial foot ampulation

-hemipelvectomy

7. Injection

Soft tissue injection
Dry needling

phenol block
Intrarticular
Injection

8. Miscellaneous

- positioning
- chest physiotherapy
- Laser

Iontophoresis
Phonophoresis
Acupuncture

Biofeedback

ระดับที่ 3
FES

- FES
- Halo

- myoelectric

Botulinum
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GENERAL REHABILITATION
โรคหรือภาวะ
General Rehabilitation

ระดับที่ 1
- Immobilization syndrome
- Pain
- spasticity
- neurogenic bladder
- neurogenic bowel
- pressure sore
- geriatric rehabilitation
- gait disorders
- abnormal movement
- communication disorders
1. aphasia
2. apraxia
3. dysarthria

ระดับที่ 2
- sexual
rehabilitation
- swallowing
disorder
- dementia

4. voice disorder

ระดับที่ 3

5.hearing impairment
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REHABILITATION IN BRAIN DISORDER
โรคหรือภาวะ
Rehbilitation in Brain
disorder

ระดับที่ 1
- Trumatic brain injury
- Cerebrovascular disease
- Degenerative disease

ระดับที่ 2
ระดับที่ 3
- Multiple sclerosis - Parkinson-like syndrome
- Encephalitis
- Toxic encephalopathy
- Dementia

- Parkinson disease

PEDIATRIC REHABILITATION
โรคหรือภาวะ
1. Disorder of brain

ระดับที่ 1
Head injury
Cerebral palsy
Learning disorder
Mental retardation
Spinal cord injury
Myelodysplasia

2. Disorder of spinal cord 3. Disorder of anterior
horn cell
- poliomyelitis
- Spinal muscular atrophy
4. Diseases affecting
peripheral nerves &
Brachial plexus palsy in neonate
muscles
- Facial nerve palsy
- Muscular
atrophy&dystrophy

- Duchenne muscular dystrophy

5. Joint & connective
tissue disease

- Juvenile rheumatoid arthritis
- Dermatomyositis,polymyositis

ระดับที่ 2
- Hydrocephalus

ระดับที่ 3

Myotonic dystrophy - Congenital myopathy
- Arthrogryposis multiplex
congenita
- Hemophilic
arthropathy
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โรคหรือภาวะ

ระดับที่ 1

ระดับที่ 2

6. Limb defeciencies and - amputation
amputation

- limb deficiency

7. Musculoskeletal
disorder

- Torticollis
- congenital dislocation of hip
- Leg length discrepancy

- slipped capital
femoral epiphysis
- legg-Calves
Perthes

- spinal deformity

- scoliosis
- kyphosis

- torsion and angulation
deformity of leg foot
problem

- physiologic
- flexible flat foot

- Pathologic
- Rigid flat foot
- Talepes equino
varus

ระดับที่ 3

- transient synovitis
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REHABILITATION IN DISEASE AFFECTING NERVES AND MUSCLES
โรคหรือภาวะ
1. Anterior horn cell
infection idiopathic

ระดับที่ 1
- Poliomyelitis
- Amyotrophic lateral sclerosis
Spinal muscular atrophy
- Syringomyelia

2. Nerve root and plexus

-

3. Entrapment and
mononeuropathy
- median nerve

- thoracic outlet syndrome

- Ulnar nerve
- Radial nerve

ระดับที่ 2

spinal spondylosis
branchial plexus injury
lumbosacral plexus injury
disc hemiation

Hydromyelia

- brachial
plexopathy
- lumbosacral
plexopathy

- carpal tunnel syndrome
- pronator teres syndrome
- anterior interosseous
syndrome
- Guyon canal syndrome
- Cubital tunnel syndrome
- Crutch palsy
- Saturday night palsy
- posterior interosseous nerve
syndrome

- lateral femoral cutaneous
nerve
- femoral
- obturator
- sciatic
- common peroneal
- tibial
Tarsal tunnel syndrome

ระดับที่ 3

meralgia
paresthetica
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โรคหรือภาวะ

ระดับที่ 1

4. Polyneuropathy
- Immune
- Heriditary

Guillain Barre syndrome
HMSN* type I,II

- Metabolic

- Diabetic
- Thiamine

ระดับที่ 2

ระดับที่ 3

- Other HMSN
- Porphyria
- Uremic
- Alcoholic

- Malignancy
- Connective tissue

- polyarteritis
nodosa

- Toxic

- Lead
- Arsenic
- Drug-induced
1. Isoniazid
2. Vincristine
3. Vinblastine

5. Neuromuscular
junction

- Myasthenia
gravis
- Myasthenic
syndrome

6. Muscle
- Inherited

- metabolic
myopathic

- Duchenne muscular dystrophy
- Becker muscular
dystrophy
- Limb girdle
- Facioscapulohumeral

*HMSN = hereditary motor and sensory neuropathy

- Myotonic
dystrophy
- Myotonic
dystrophy

- Congenital
myopathy
- Malignant
hyperthennia
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โรคหรือภาวะ
- acquired

ระดับที่ 1
- polymyositis
- dematomyositis

ระดับที่ 2
- congenital
myotonia
- streoid
myopathy

ระดับที่ 3

- endocrine
myopathy
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REHABILITATION OF MUSCULOSKELETAL & SOFT TISSUE DISORDERS
โรคหรือภาวะ
1. Cervical

ระดับที่ 1
- C-spondylosis
- C-disc hemitation
- C-stenosis

2. Thoracic

- Thoracic outlet syndrome
- scoliosis
- Compression fracture

- Kyphosis
chest wall pain syndrome

3. Lumbosacral

-

Trumatic
Multiple myeloma

4. Shoulder & upper
extremity

- Adhesive
Capsulitis (frozen shoulder)
- Rotator cuff lesion
- Bicipital tendenitis
- Epicondylitis
- Trigger finger
(tenosynoviyis)
- De Quervain

Mechanical back pain
Degenerative : spondylosis
Hemiated disc
Sacralization
Lumbarization
Spinal stenosis
Spondylolysis
Spondylolisthesis

ระดับที่ 2

ระดับที่ 3

- OPLL*

- Shoulder dislocation
- Bursitis in shoulder

- Duputren’s contracture
- Ganglion
* OPLL = OSSIFIED POSTERIOR LONGITUDINAL LIGAMENT

- thoracic stenosis
- thoracic disc
disease
- Scheumann’s
disease
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โรคหรือภาวะ

ระดับที่ 1

5. Pelvis & lower
extremity

Pyriformis syndrome

Bursitis

- Pes anserine
- Baker
- Achilles

Tendenitis
Knee

- Osteoarthritis
- Patellofemoral syndrome

ระดับที่ 2

ระดับที่ 3

Coccygodynia
- Trochanteric
- Ischial

- Internal derangement
- Chondromalacia patella
- Osgood-Shlatter
- Shin splint

- Morton’s neuroma
- Metatarsalgia
- Plantar’s fasciitis
- Pes planus
- Pes cavus
6. Care after tendon 1. Colles
injury and fracture
2. Clavicle
3. Humerus
4. Hand
5. Femoral neck
6. Femoral shaft
7. Ankle
7. Soft tissue

8. pelvis
9. tibia
10. fibula
- foot

- burn
myofascial pain syndrome
- reflex sympathetic
dystrophy
Discitis
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ภาวะหรือโรค

ระดับที่ 1
- TB spinal osteomyelitis
- osteoporosis
- osteomalacia
- post polio syndrome

ระดับที่ 2

ระดับที่ 3
- hyperparathyroid
- Paget’s

- bone tumor &
metastasis
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REHABILITATION IN JOINT & CONNECTIVE TISSUE DISEASE
ภาวะหรือโรค

ระดับที่ 1

1. Rheumatoid arthritis
2. Seronegative
spodyloarthropathy

- Juvenile rheumatoid arthritis
- Ankylosing sponylitis

3. Intermittent arthritis
syndrome

- Polymyositis
- Dematomyositis

4. Systemic vasculitis

ระดับที่ 2

- Reiter
- Psoriasis
- Palindromic
rheumatism
- Systemic lupus
erythrematosus

- Intermittent
hydrathrosis

- Mixed connective
tissue disease

-

- Progressive
systemic sclerosis

/

5. Osteoarthritis
6. Crystal-induced arthritis
7. Infectious arthritis
8. Systemic disease with
arthritis

ระดับที่ 3

Poly arteritis nodosa
Gaint cell arteritis
Wegener’s
Takayasu

- Sjogren
- Rheumatic fever
- Relapsing
polychondritis
- Eosinophilic fasciitis

- Gout
- Pseudoguot
- Hemophilia
- Aseptic necrosis

/
- Neurotrophic
arthropathy

- Amyloid
- Hyperlipoproteinemia
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ภาวะหรือโรค
9. Periarticular disease
- tendenitis

- Bursitis

10. Pre&Postsurgical
Management
- Joint replacement
- Synovectomy
- Arthrodesis
- Tendon surgery
- Reconstruction

ระดับที่ 1

-

supraspinatus
bicipital
epicondylitis
De Quervain
Achilles

ระดับที่ 2

ระดับที่ 3

- peroneus longus
- posterior tibial

- olecranon
- anserine

- trochanteric
- ischial

- iliopectineal
- prepatella

- total hip replacement
- total knee replacement
- knee
- hip
- triple
Achillis tendon

Other joint

-

Flexor/Extensor tendon
- anterior cruciate
ligament

wrist replacement
finger replacement
shoulder replacement
elbow replacement
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CARDIOVASCULAR REHABILITATION
ภาวะหรือโรค

ระดับที่ 1

1. Cardiac

ระดับที่ 2

ระดับที่ 3

- rhemumatic fever
- ischemic heart
disease
1. myocardial infarct
2. post CABG
3. PTCA
- valvular heart disease
- other heart disease

- cardiomyopathy

- vasculitis

2. Arterial

- diabetic peripheral
vascular disease

- arteriosclerosis
obliterans
- thromboangiitis
obliterans
- Raynaud’ disease
- Raynaud’disease
- Raynaud’s
phenomenon

3. Venous
4. Lymphatic

- deep vein thrombosis

- pulmonary embolism
- lymphedema
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PULMONARY REHABILITATION
ภาวะหรือโรค
Pulmonary diseases

Procedure

ระดับที่ 1
- chronic obstructive
pulmonary disease
- pneumonia
- atelectasis
- restrictive lung disease

ระดับที่ 2
- lung abscess

ระดับที่ 3

- pleural effusion

- postural drainage
- percussion
- vibration
- breathing exercise
1. diaphragmatic
2. purse-lip
3. segmental expansion
- coughing
- incentive spirometry

- breathing exercise
1. glossopharygeal

CANCER REHABILITATION
ภาวะหรือโรค
Paraneoplastic syndrome

ระดับที่ 1
- polymyositis
- dermatomyositis

-

ระดับที่ 2
cancer pain
breast cancer
radiation myelopathy
myasthenic syndrome

ระดับที่ 3
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REHABILITATION IN SPINAL CORD DISORDERS
ภาวะหรือโรค
Spinal cord disorders

ระดับที่ 1
- Spinal cord injury

ระดับที่ 2

ระดับที่ 3

ORTHOPAEDIC REHABILITATION
ภาวะหรือโรค
Post operation

ระดับที่ 1
- post fixation
- triple arthrodesis
- tendon transfer
- tendon lengthening
- tendon repair
- ligament repair
- ligament reconstruction
- hip arthroplasty
- knee arthroplasty

ระดับที่ 2
- osteotomy
- other arthrodesis

ระดับที่ 3
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REHABILITATION IN AMPUTEE
ภาวะหรือโรค
1. Upper limb

2. lower limb

3. Prostheses
4. Procedure

-

ระดับที่ 1
partial hand
wrist disarticulation
below –elbow
elbow disarticulation
above elbow
shoulder disarticulation
partial foot
ankle disarticulation
Syme
below knee
knee disaticulation
above knee
hip disarticulation
lower limb
stump bandaging
positioning

ระดับที่ 2
- forequarter

- hemipelvectomy
(hindquarter)

- upper limb

ระดับที่ 3
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SPORT MEDICINE
ภาวะหรือโรค

หัตถการ

-

ระดับที่ 1
การเตรียมตัวกอนเลน
บาดเจ็บขณะเลนกีฬา
การฟนฟูหลังบาดเจ็บ
splinting
taping
transfer post injury

ระดับที่ 2
- sport for disable

ระดับที่ 3

ระดับที่ 2
- cancer pain

ระดับที่ 3

PAIN
ภาวะหรือโรค
1. Musculoskeletal

ระดับที่ 1
- acute strain
- chronic strain
- acute sprain
- chronic sprain
- inflammatory
1. infectious
2. non-infectious
- spondylosis
- soft tissue pain
- myofascial pain
- fibromyalgia

2. Neurogenic
3. Other

- neuropathic
- Reflex sympathetic
dystrophy
- chronic pain
- physical modalities
- local injection
- stretch & spray
- dry needling

4. Procedure

- Psychogenic
- Referred pain
- spinal manipulation
- peripheral
manipulation
- acupuncture

* ตํารา วารสาร และเอกสารประกอบการฝกอบรม ดูในภาคผนวก 2
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(ภาคผนวก 1)
เกณฑการพิจารณาผลงานการวิจัยของแพทยประจําบาน
เพื่อการสอบวุฒิบัติสําหรับราชวิทยาลัยแพทยเวชศาสตรฟนฟูแหงประเทศไทย
1. ลักษณะงานวิจัย
งานวิจัยแพทยประจําบานที่สงจะตองมีคุณสมบัติตอ ไปนี้
ก. เปนงานวิจัยทีโ่ ครงรางงานวิจัยไดผานความเห็นชอบดานจริยธรรมโดยคณะอนุกรรมการพิจารณา
โครงการวิจยั ของสถาบันและอาจารยที่ปรึกษาของภาควิชา
ข. เปนงานวิจัยทีย่ ังไมเคยมีการตีพิมพในวารสารทางการแพทยใดมากอน
ค. เปนงานวิจัยทีแ่ พทยประจําบานเปนผูท ําการทําวิจยั หลัก และเขียนบทนิพนธดวยตนเอง
2. การเตรียมบทคัดยอ
คําแนะนําสําหรับการเตรียมบทคัดยอของงานวิจัย
- บทคัดยอตองเขียนเปนภาษาอังกฤษ และภาษาไทย
- พิมพขอความทั้งหมดใหอยูในหนากระดาษ A4 โดยใชอกั ษรขนาด ไมเล็กกวา 14 และไม ใหญ
กวา 16 โดยใชแบบอักษร Cordial จํานวนคําไมเกิน 250 คํา
- พิมพชื่อเรื่องดวยตัวหนา
- พิมพชื่อและนามสกุลของผูท ําการวิจยั และคณะดวยตัวเอน โดยชื่อแรกเปนชื่อของแพทยประจํา
บาน
- เนื้อเรื่องใหมีองคประกอบตอไปนี้
บทคัดยอภาษาอังกฤษ ประกอบดวย
- Objective
- Design
- Setting
- Intervention/method
- Result
- Conclusion
- Key words
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บทคัดยอภาษาไทย ประกอบดวย
- วัตถุประสงค
- รูปแบบการวิจยั
- สถานทีท่ ําการวิจัย
- กลุมทีถ่ ูกทําการวิจัย
- วิธีการ
- ผลการวิจยั
- ผลสรุป
- คําสําคัญ
- อักษรยอที่ใชควรเปนอักษรยอสากลเทานัน้
- กําหนดสงตนฉบับบทคัดยอถึงประธานอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ ณ สํานักงานราช
วิทยาลัยแพทยเวชศาสตรฟน ฟูแหงประเทศไทย อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ป ชั้น 10
ซ.ศูนยวิจัย ถ.เพชรบุรีตดั ใหม หวยขวาง กทม. 10320 โทร. 716-6808 ภายในวันที่
30 กันยายน ในชั้นปที่ 3
3. การเตรียมบทนิพนธตนฉบับ
- บทนิพนธตนฉบับ อาจเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ขึน้ กับเจาของงานวิจัยและคณะ ใหระบุ
คํานําหนา เชน ยศ และตําแหนงวิชาการ (ถามี)
- เนื้อเรื่องของบทนิพนธตนฉบับ ประกอบดวย
- บทคัดยอ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- บทนําและวัตถุประสงคของการศึกษา
- วิธีการศึกษา
- ผลการศึกษา
- บทวิจารณและบทสรุป
- เอกสารอางอิง (ใชระบบแวนคูเวอร)
กําหนดสงบทนิพนธตนฉบับจํานวน 2 ชุด ถึงประธานอนุกรรมการฝกอบรมและสอบเพื่อวุฒิบัตร
และหนังสืออนุมัติ สาขาเวชศาสตรฟนฟู ราชวิทยาลัยแพทยเวชศาสตรฟนฟูแหงประเทศไทย
อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ป ชั้น 10 ซ.ศูนยวิจัย ถ.เพชรบุรีตดั ใหม หวยขวาง กทม.
10320 โทร. 716-6808 ภายในวันที่ 30 ตุลาคม ในชั้นปที่ 3
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4. การนําเสนอผลงาน
การนําเสนอผลงาน จะมีกาํ หนดใหเสนอผลงานเปนภาษาไทยหรืออังกฤษ ขึ้นกับการพิจารณาของ
คณะกรรมการของราชวิทยาลัยจะเห็นสมควรในแตละป และจะไดประกาศใหทราบภายในเดือน
สิงหาคมกอนการสงผลงาน ถาปใดไมมีประกาศของราชวิทยาลัยใหทราบใหถือวาผูนําเสนอผลงาน
สามารถเลือกภาษาการนําเสนอไดเอง
5. หลักเกณฑในการพิจารณาผลงาน
- บทคัดยอ รอยละ 10
เนื้อหา รอยละ 80
สงตามกําหนดเวลา รอยละ 20
- บทนิพนธตนฉบับ รอยละ 60
บทนําและวัตถุประสงค รอยละ 10
วิธีการศึกษา รอยละ 15
ผลการศึกษาและสถิติ รอยละ 15
บทวิจารณและบทสรุป รอยละ 30
เอกสารอางอิง รอยละ 10
สงตามกําหนด รอยละ 10
ประโยชนที่ไดรับจากงานวิจยั รอยละ 10
- การนําเสนอผลงาน รอยละ 30
เนื้อหารอยละ 60(พิจารณาจากความสามารถในการนําเสนอเนื้อหา)
การนําเสนอ รอยละ 40
พิจารณาจาก
- สื่อที่ใชในการนําเสนอ
- ความชัดเจน ควบกล้ํา น้ําเสียง
- ทาทางในการนําเสนอ
- การตอบคําถาม
- การรักษาเวลา
6. การตัดสินผลงานวิจยั
จะพิจารณาใหผานเมื่อไดคะแนนรวมจากคณะกรรมการซึ่งมีไมต่ํากวา 3 คน ไมต่ํากวารอยละ 60
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( ภาคผนวก 2 )
เกณฑการรับรองสถาบันฝกอบรมแพทยประจําบานสาขาเวชศาสตรฟนฟู
1. หลักเกณฑทวั่ ไป
สถาบันทีท่ ําการฝกอบรมแพทยประจําบานสาขาเวชศาสตรฟนฟู ตองเปนสถาบันที่ผา นการรับรอง
จากราชวิทยาลัยแพทยเวชศาสตรฟนฟู และแพทยสภา
2.หลักเกณฑเฉพาะ
2.1 สถาบัน
สถาบันที่ฝกอบรมอาจอยูในโรงเรียนแพทยภายใตการดูแลทางภาควิชาเวชศาสตร
ฟนฟู หรือโรงพยาบาลที่มีแผนกเวชกรรมฟนฟูที่ผา นการรับรองจากขอ 1
2.2 แพทย
จะตองมีแพทยเวชศาสตรฟน ฟู ที่ไดรับวุฒิบัตร หรืออนุมัติบัตร สาขาเวชศาสตรฟน ฟู
จากแพทยสภา
ขณะทีไ่ ดรับพิจารณาก็ยงั ปฏิบัติงานเปนแพทยเวชศาสตรฟน ฟูอยู
และมีความรู
ความสามารถทางดานการเรียนการสอนวิชาเวชศาสตรฟน ฟู ทําหนาทีค่ วบคุมการฝกอบรมไมนอยกวา 2
คน หัวหนาภาคมีประสบการณมาไมนอยกวา 5 ป
2.3 บุคลากรทางการแพทย
จะตองมีบุคลากรทางการแพทยในหนวยงานที่เปนทีมในการดูแลผูปว ยเวชศาสตรฟนฟู
อันไดแก พยาบาล และ/หรือ พยาบาลเวชศาสตรฟนฟู นักกายภาพบําบัด นักกิจกรรมบําบัด
(นักอาชีวบําบัด) นักอรรถบําบัด นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห และชางกายอุปกรณ
2.4 จํานวนเตียง
หอผูปวยเวชศาสตรฟนฟูจะตองมีจํานวนเตียงอยางนอย 10 เตียง
2.5 ผูปวยนอก
จะตองมีผูปว ยนอกทางเวชศาสตรฟนฟูมารับการตรวจไมนอยกวา 2,000 ครั้ง/ป
2.6 อุปกรณตรวจวินิจฉัย
จะตองมีเครื่องตรวจคลื่นไฟฟากลามเนื้อ และเสนประสาทอยางนอย 1 เครื่อง และมี
ผูปวยมารับการตรวจไมต่ํากวา 250 คน/ป
2.7 หนวยงานอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากเวชศาสตรฟนฟู
สถาบันฝกอบรมจะตองมีหนวยงานบริการอื่น ๆ ที่สําคัญ คือ
2.7.1 อายุรศาสตร
2.7.2 ศัลยศาสตร
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2.7.3 ศัลยศาสตรออรโธปดิกส
2.7.4 สูติ-นรีเวชศาสตร
2.7.5 กุมารเวชศาสตร
2.7.6 จักษุ โสต นาสิก ลาริงซวทิ ยา
2.7.7 วิสัญญีวิทยา
2.7.8 พยาธิวทิ ยา
2.7.9 พยาธิวทิ ยาคลินิก เทคนิคการแพทย หรือ ปฏิบัติการเวชศาสตรชันสูตร
2.7.10 รังสีวิทยา
2.7.11 จิตเวชศาสตร
2.7.12 หองสมุดทางการแพทย
2.7.13 หนวยเวชระเบียนและสถิติ
2.8 สถาบันฝกอบรมใดมีหนวยบริการ หรือมีคุณสมบัติไมครบเกณฑทกี่ ําหนดตามขอ 2.1-2.7
อาจรวมมือกับสถาบันอื่นเปนสถาบันสมทบ เพื่อใหมีหนวยบริการ และมีคุณสมบัติครบตามเกณฑที่
กําหนด ใหทาํ การฝกอบรมได
2.9 เกณฑในขอ 2.2 และ 2.4 สามารถรับแพทยประจําบานเวชศาสตรฟน ฟูไดแตละชัน้ ป
(ชั้นปที่ 1-3 ) ชั้นปละ 1 คน
2.10 แพทยประจําบานที่เพิม่ ขึ้น ชั้นปละ 1 คน จะตองมีเตียงเพิ่ม 3 เตียง และเมื่อเพิม่
แพทยประจําบาน ชั้นปละ 2 คน จะตองเพิ่มอาจารยแพทยทางเวชศาสตรฟนฟูอีก 1 คน
คุณสมบัตขิ องผูเขารับการฝกอบรม
ผูเขารับการฝกอบรมตองเปนผูที่ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
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รายชื่อคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ
สาขาเวชศาสตรฟนฟู
ประจําป พ.ศ. 2542-2544
(มิถุนายน 2542 - มิถุนายน 2544)
ชื่อ - นามสกุล
1. ศ.กิตติคุณ นพ.เสก อักษรานุเคราะห
2. พลตรีหญิงเฟองฟา คุณาดร
3. ศ.คลินิกเกียรติคุณ พญ.อรฉัตร โตษยานนท
4. ศ.คลินิกพญ.ฉัฐยา จิตประไพ
5. รศ.นพ.เทอดชัย ชีวะเกตุ
6. รศ.นพ.กระแส สุคนธมาน
7. รศ.นพ.เยี่ยมมโนภพ บุนนาค
8. พ.ต.อ.หญิงประภาพร ศิริทรัพย
9. รศ.พญ.นลินทิพย ตํานานทอง
10. รศ.พญ.อภิชนา โฆวินทะ
11. พญ.วิภาวรรณ ลีลาสําราญ
12. พ.อ.ไกรวัชร ธีรเนตร
13. พญ.สุขจันทร พงษประไพ
14. ผศ.นพ.วิศาล คันธารัตนกุล
15. ผศ.นพ.ประดิษฐ ประทีปะวณิช
16. ผศ.พญ.เสมอเดือน คามวัลย
17. พญ.วัชรา ริ้วไพบูลย
18. พ.ต.ท.หญิง กัตติกา ภูมิพิทักษกุล
19. ผศ.พญ.มลรัชฐา พิทักษเจริญ
20. ผศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ
21. รศ.พญ.กมลทิพย หาญผดุงกิจ
22. พ.ท.อารมย ขุนภาษี
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กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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รายชื่อคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ
สาขาเวชศาสตรฟนฟู
ประจําป พ.ศ. 2544 - 2546
(มิถุนายน 2544 - มิถุนายน 2546)
ชื่อ - นามสกุล
1. พลตรีหญิงเฟองฟา คุณาดร
2. ศ.คลินิกเกียรติคุณ พญ.อรฉัตร โตษยานนท
3. ศ.คลินิกพญ.ฉัฐยา จิตประไพ
4. รศ.นพ.เทอดชัย ชีวะเกตุ
5. รศ.นพ.กระแส สุคนธมาน
6. รศ.นพ.เยี่ยมมโนภพ บุนนาค
7. พลตรีหญิงวิไล ชินสกุล
8. พ.ต.อ.หญิงประภาพร ศิริทรัพย
9. รศ.พญ.นลินทิพย ตํานานทอง
10. รศ.พญ.อภิชนา โฆวินทะ
11. พญ.วิภาวรรณ ลีลาสําราญ
12. พ.อ.ไกรวัชร ธีรเนตร
13. พญ.สุขจันทร พงษประไพ
14. ผศ.นพ.วิศาล คันธารัตนกุล
15. ผศ.นพ.ประดิษฐ ประทีปะวณิช
16. ผศ.นพ.ณัฐเศรษฐ มนิมนากร
17. พญ.วัชรา ริ้วไพบูลย
18. พ.ต.ต.หญิง กัตติกา ภูมิพิทักษกุล
19. ผศ.พญ.มลรัชฐา พิทักษเจริญ
20. พ.ต.สมเกียรติ เหมตะศิลป
21. รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ
22. รศ.พญ.กมลทิพย หาญผดุงกิจ

ตําแหนง
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
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