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ค ำน ำ 
 

 การเรียนของภาคเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูเป็นสาขาวิชาหนึ่งของหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตในชั้นคลินิก ซึ่งเน้น
กระบวนการเรียนรู้ได้จากการฝึกปฏิบัติงานกับผู้ป่วยจริงที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอก และการดูแลผู้ป่วยบนหอผู้ป่วย 
โดยนักศึกษาแพทย์จะได้เรียนรู้การดูแล การฝึกทักษะต่างๆจากการซักประวัติ ตรวจร่างกายผู้ป่วยจริง เพ่ือฝึกการ
รวบรวมข้อมูล กระบวนการคิด วิเคราะห์และวางแผนการดูแลฟ้ืนฟูผู้ป่วยโดยใช้ความรู้ทีได้รับจากการเรียนในชั้นปีที่ 5 
บูรณาการกับความรู้และทักษะทางคลินิกจากภาควิชาอ่ืน ๆ ทั้งหมดภายใต้การดูแลของอาจารย์ประจ าภาควิชา  
 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ซึ่งเป็นปีสุดท้ายของการเรียน เป็นปีการศึกษาที่จะได้เรียนรู้ ฝึกฝนทักษะ 
และปฏิบัติงานจริงใกล้เคียงกับชีวิตความเป็นแพทย์มากที่สุดก่อนจบไปเป็นแพทย์ที่สมบูรณ์ การบูรณาการ
ความรู้ด้านวิชาการและทักษะทางคลินิกต่างๆที่ได้จากกระบวนการเรียนรู้จากชั้นปีที่ 4 และ 5 เพ่ือร่วมดูแล
รักษาผู้ป่วยมีความส าคัญมาก ได้แก่ การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การวินิจฉัยแยกโรค การวินิจฉัยโรค การ
ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ การรักษาอย่างสมเหตุสมผล การบันทึกเวชระเบียน ทักษะพ้ืนฐานของการท าหัตถการ
ต่างๆ ตามเกณฑ์ที่แพทยสภาก าหนด รวมถึงเจตคติในการท างาน มารยาททางการแพทย์ การท างานเป็นทีม 
การให้ค าแนะน าและการประพฤติปฏิบัติตนกับผู้ป่วยและญาติ 
 คู่มือนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ของภาควิชาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูเล่มนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางให้นักศึกษา
สามารถเรียนรู้และปฏิบัติงานตลอดระยะเวลา 2 สัปดาห์ ณ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ และโรงพยาบาลกลาง ได้
อย่างราบรื่น และเกิดประสิทธิผลสูงสุด  
 
 
 
 

คณาจารย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู 
ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

สำรบัญ 
                 หน้ำ 
 

1. แนะน าภาควิชาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูโรงพยาบาลกลาง และโรงพยาบาล    4 
เจริญกรุงประชารักษ์ 

2. รายชื่ออาจารย์ประจ าภาควิชาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู      6 
3. การจัดกลุ่มนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ภาควิชาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู ปีการศึกษา 2561 7 
4. การเรียนและการปฏิบัติงานภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู/ตารางปฏิบัติงาน   9 
5. รายละเอียดการปฏิบัติงานในรายวิชาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูในเวชปฏิบัติ    12 
6. เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 6 ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู  15 
7. เกณฑ์การประเมินผล        16 
8. ภาคผนวก          19 
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ภำควิชำเวชศำสตร์ฟื้นฟู โรงพยำบำลกลำงและโรงพยำบำลเจริญกรุงประชำรักษ์  
 กลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู โรงพยาบาลกลาง และโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ท าหน้าที่ให้บริการทาง 
การแพทย์ด้านเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูแก่ผู้ป่วยทุกช่วงอายุ ซึ่งท างานเป็นสหสาขาร่วมกับทีมงานกายภาพบ าบัด 
กิจกรรมบ าบัด นักวิทยาศาสตร์การกีฬา นักอรรถบ าบัด และนักกายอุปกรณ์  มีการออกตรวจผู้ป่วยนอก OPD เป็น
หลักโดยมี OPD ทั่วไปและเฉพาะทางด้านต่าง ๆ นอกจากนั้นยังมีการรับปรึกษาดูแลผู้ป่วยใน (IPD ward) ร่วมด้วย 
 

 กลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู โรงพยาบาลกลาง มีหน่วยงานที่ให้บริการผู้ป่วย ที่แผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 8 อาคาร
อนุสรณ์ 100 ปี เบอร์โทรภายใน 10800-2 ดังต่อไปนี้ 
1. คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู  ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยทั่วไปและผู้ป่วยที่ถูกส่งปรึกษาทางเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูจาก

แผนกต่างๆ  เวลา 8.00 – 12.00 น. 
2. คลินิกฝังเข็ม ให้บริการรักษาผู้ป่วยโดยการฝังเข็มแบบแผนจีนและแผนปัจจุบัน เวลา 8.00 – 12.00 น. 
3. คลินิกกายภาพบ าบัด ให้บริการรักษาทางกายภาพบ าบัด ตามค าสั่งการรักษาโดยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู 

เวลา 7.00 – 14.00 น. 
4. คลินิกกิจกรรมบ าบัด ให้บริการรักษาทางกิจกรรมบ าบัด ตามค าสั่งการรักษาโดยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู 

เวลา 8.00 – 12.00 น. 
5. คลินิกกายอุปกรณ์ ให้บริการด้านกายอุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์เทียม ตามค าสั่งการรักษาโดยแพทย์เวช

ศาสตร์ฟื้นฟู เวลา 8.00 – 12.00 น. 

ตารางการออกตรวจของแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลกลาง 

วัน เวลา แพทย์ ตรวจรักษา คลินิก 
จันทร์ 8.00 – 12.00 น. อ.นพ.สุทัศน์  ภัทรวรธรรม ผู้ป่วยนอกและรับ

ปรึกษาผู้ป่วยใน 
เวชศาสตร์ฟื้นฟู 
ฝังเข็ม 

อังคาร 8.00 – 12.00 น. อ.พญ.เจณณัฏฐญา  พลังแสงวิไล ผู้ป่วยนอกและรับ
ปรึกษาผู้ป่วยใน 

เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู 
ฝังเข็ม 

พุธ 8.00 – 12.00 น. 
 
 
16.00 – 20.00 น. 

อ.นพ.สุทัศน์  ภัทรวรธรรม 
 
 
อ.พญ.เจณณัฏฐญา  พลังแสงวิไล 

ผู้ป่วยนอกและรับ
ปรึกษาผู้ป่วยใน 
ผู้ป่วยนอก 

เวชศาสตร์ฟื้นฟู 
ฝังเข็ม 
 
เวชศาสตร์ฟื้นฟูนอก
เวลาราชการและฝังเข็ม 

พฤหัส 8.00 – 12.00 น. อ.พญ.เจณณัฏฐญา  พลังแสงวิไล รับปรึกษาผู้ป่วยใน เวชศาสตร์ฟื้นฟู 
 

ศุกร์ 8.00 – 12.00 น. อ.พญ.เจณณัฏฐญา  พลังแสงวิไล ผู้ป่วยนอกและรับ
ปรึกษาผู้ป่วยใน 

เวชศาสตร์ฟื้นฟู 
ฝังเข็ม 
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 กลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ มีหน่วยให้บริการผู้ป่วยดังนี้ 
1. แผนก OPD 

 อาคาร 2 ชั้น 1 โทร 7872 
 คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูทั่วไป  วันจันทร์- ศุกร์   เวลา 8.00-12.00 น. 

วันจันทร์-พุธ   เวลา 13.00-16.00 น. 
 คลินิกสุขภาพเท้า  วันพฤหัสบดีที่1 และ 2 ของเดือน  เวลา 13.00-16.00 น. 

 เรือนราชพฤกษ์ ชั้น 2 โทร 7309 
 คลินิกระงับปวดเรื้อรัง วันอังคาร   เวลา 13.00-16.00 น. 
 คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูทางกีฬา  วันพุธ   เวลา 13.00-16.00 น. 

     วันศุกร์                       เวลา 8.00-12.00 น.  
2. คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูหัวใจ อาคารอนุสรณ์ 20 ปี ชั้น 5 โทร 7852  วันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันอังคาร) 

เวลา 8.00-12.00 น. 
3. คลินิกไฟฟ้าวินิจฉัย อาคารอนุสรณ์ 20 ปี ชั้น 5 โทร 7855  วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00-12.00 น. 
4. หน่วยตรวจพิเศษอ่ืน ๆ ของแผนกเวชกรรมฟ้ืนฟู 

 คลินิกผู้สูงอายุ ชั้น 8 อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี โทร 7360 วันอังคารและวันพุธ เวลา 
8.00-12.00 น. 

5. ห้องออกก าลังกาย อาคารอนุสรณ์ 20 ปีชั้น 5 โทร 7874 วันจันทร์ – ศุกร์ 16.00-20.00 น. 
 

ตารางการออกตรวจของแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์  

วัน อ. พญ.อรชุมา  อ.พญ.อังคณา อ.พญ.ศุภรัศมิ์  อ.พญ.กัญญมาศ  
จันทร์ Cardiac Rehabilitation OPD Consult Round EMG 
อังคาร Consult Round EMG OPD Geriatric Clinic 

OPD 
พุธ OPD Cardiac Rehabilitation Geriatric Clinic 

Sports Medicine Clinic 
Consult Round 

พฤหัส OPD 
Foot Clinic 

Consult Round EMG Cardiac Rehabilitation 
Foot Clinic 

ศุกร์ EMG Sports Medicine Clinic Cardiac Rehabilitation OPD 
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รำยช่ืออำจำรย์ภำควิชำเวชศำสตร์ฟื้นฟู ส ำนักกำรแพทย์ กรุงเทพมหำนคร 

ส ำนักวิชำแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง 

โรงพยำบำลกลำง 
 อ. นพ. สุทัศน์ ภัทรวรธรรม   
 อ. พญ. เจณณัฏฐญา      พลังแสงวิไล      
    
โรงพยำบำลเจริญกรุงประชำรกัษ ์
 อ.พญ. อรชุมา  หุตะโกวิท     
 อ.พญ. อังคณา  เทพเลิศบุญ    

อ.พญ. ศุภรัศมิ์     ทวนนวรัตน์                                       
อ.พญ. กัญญมาศ พุ่มปรีชา    
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กำรจัดกลุ่มนักศึกษำแพทย์ช้ันปีท่ี 6 ภำควิชำเวชศำสตร์ฟื้นฟู ปีกำรศึกษำ 2561 
  

 แบ่งนักศึกษาเป็น 2 กลุ่มใหญ่ และ 16 กลุ่มย่อย (กลุ่มย่อย A-P) กลุ่มย่อยละ 1-2 คน โดย 

o กลุ่มท่ี 1 ขึ้นปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 11 -24 พฤศจิกายน 2561 (แบ่งเป็นกลุ่มย่อย  E, F, G, H และ M, N, O, 
P) โดยที่กลุ่มย่อย E, F,G, H ขึ้นปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลกลางในสัปดาห์แรก และโรงพยาบาลเจริญกรุงประชา
รักษ์ในสัปดาห์ที่ 2 ส่วนกลุ่มย่อย M, N, O, P ขึ้นปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ในสัปดาห์แรก
และโรงพยาบาลกลางในสัปดาห์ที่ 2 (สลับกัน) 

o กลุ่มท่ี 2 ขึ้นปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 6-19 มกราคม 2562 (แบ่งเป็นกลุ่มย่อย  A, B, C, D และ I, J, K, L) โดย
ที่กลุ่มย่อย A, B, C, D ขึ้นปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ในสัปดาห์แรกและโรงพยาบาลกลางใน
สัปดาห์ที่ 2 ส่วนกลุ่มย่อย I, J, K, L ขึ้นปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลกลางในสัปดาห์แรก และโรงพยาบาลเจริญกรุง
ประชารักษ์ในสัปดาห์ที่ 2 (สลับกัน) 

 
รำยช่ือนักศึกษำแพทย์ช้ันปีที่ 6 กลุ่มที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รำยช่ือนักศึกษำแพทย์ช้ันปีที่ 6 กลุ่มที่ 2 

ล าดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ – สกุล 
1 5632101023 นายศรัณญ์  มูลศิลป์ 
2 5632101019 นายพิษณุ  วิริยะประสนชีวะ 
3 5632101002 นายกฤช  วงศ์วิเศษ 

ล าดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ – สกุล 
1 5632101005 นางสาวชนิกานต์  ส่วยน ุ
2 5632101018 นางสาวพัชรพลอย  วิราทนา 
3 5632101028 นายอภิวัฒน์  อัครพัฒนานุกูล 
4 5632101026 นายสันติมน  ทองเกตุ 
5 5632101011 นางสาวธนพร  อิงคนินันท์ 
6 5632101034 นางสาวอภิสรา  จงพิทักษ์รัตน์ 
7 5632101013 นายนนท์ปวิธ  ชื่นบาน 
8 5632101006 นายชยพงศ์  เศรษฐบุปผา 
9 5632101021 นายภานุพงศ์  ภูเขา 
10 5632101030 นางสาวอรอุษา  เลิศพงศาภรณ์ 
11 5632101012 นางสาวธิดารัตน์  วงษ์สกุล 
12 5632101033 นางสาวศุภศิริ  ตันติยุทธ 
13 5632101001 นางสาวกนกฉัตร  กาญจนนิตย์ 
14 5632101032 นายธนัท  กัมทรทิพย์ 
15 5632101008 นางสาวดุษิตา  สุลักษณาการ 
16 5632101022 นางสาววินัดดา  ดรุณถนอม 



8 
 

4 5632101009 นายทศพร  ธ ารงคุณากร 
5 5632101007 นางสาวณัฏฐ์พชร  เอมมณีรัตน์ 
6 5632101024 นางสาวศุภนิดา  ทาวงค์ 
7 5632101029 นางสาวอภิษฎา  ศรีสังวาลย์ 
8 5632101025 นายเศรษฐกาญจน์  นวลค ามา 
9 5632101004 นายชญานนท์  บุญธีระเลิศ 
10 5632101003 นายกิตติพศ  แสงทอง 
11 5632101010 นายธนพงษ์  วงศ์รัตน์ 
12 5632101014 นายนัฐวุฒิ  เหมันต์วิเชียร 
13 5632101016 นายปริญญา  ธุโรปถัมภ์ 
14 5632101027 นางสาวสิริภัทร  คูตระกูล 

  
 

รำยช่ือนักศึกษำแพทย์ช้ันปีที่ 6 ภำควิชำเวชศำสตร์ฟื้นฟู ปีกำรศึกษำ 2561 จ ำแนกตำมกลุ่มย่อย 
 
กลุ่มย่อย ชื่อ – สกุล ชื่อ – สกุล 

A นายศรัณญ์ มูลศิลป์ นายพิษณุ วิริยะประสนชีวะ 
B นายกฤช วงศ์วิเศษ นายทศพร ธ ารงคุณากร 
C นางสาวณัฏฐ์พชร เอมมณีรัตน์ นางสาวศุภนิดา ทาวงค์ 
D นางสาวอภิษฎา ศรีสังวาลย์ 

 
E นางสาวชนิกานต์ ส่วยนุ นางสาวพัชรพลอย วิราทนา 
F นายอภิวัฒน์ อัครพัฒนานุกูล นายสันติมน ทองเกตุ 
G นางสาวธนพร อิงคนินันท์ นางสาวอภิสรา จงพิทักษ์รัตน์ 
H นายนนท์ปวิธ ชื่นบาน นายชยพงศ์ เศรษฐบุปผา 
I นายเศรษฐกาญจน์ นวลค ามา นายชญานนท์ บุญธีระเลิศ 
J นายกิตติพศ แสงทอง  
K นายธนพงษ์ วงศ์รัตน์ นายนัฐวุฒิ เหมันต์วิเชียร 
L นายปริญญา ธุโรปถัมภ์ นางสาวสิริภัทร คูตระกูล 
M นายภานุพงศ์ ภูเขา นางสาวอรอุษา เลิศพงศาภรณ์ 
N นางสาวธิดารัตน์ วงษ์สกุล นางสาวศุภศิริ ตันติยุทธ 
O นางสาวกนกฉัตร กาญจนนิตย์ นายธนัท กัมทรทิพย์ 
P นางสาวดุษิตา สุลักษณาการ นางสาววินัดดา ดรุณถนอม 

 

 

 



9 
 

กำรเรียนและกำรปฏิบัติงำนภำควิชำเวชศำสตร์ฟื้นฟู 

 นักศึกษาจะได้เรียนและปฏิบัติงานในภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูท้ังหมดคนละ 2 สัปดาห์ โดยจะประจ าที่
โรงพยาบาลกลางและโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์แห่งละ 1 สัปดาห์ตามการแบ่งกลุ่ม เพื่อให้ได้รับ
ประสบการณ์การปฏิบัติงานครบถ้วนในแต่ละโรงพยาบาล  ทั้งนี้ นักศึกษาจะได้หมุนเวียนปฏิบัติงานที่ OPD และ
คลินิกเฉพาะทางต่าง ๆ รวมถึงการศึกษาผู้ป่วยในแผนกผู้ป่วยใน ณ หอผู้ป่วย (ward) ต่าง ๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมายในแต่ละโรงพยาบาล 

ตารางหมุนเวียนปฏิบัติงานของนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 6 ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู แบ่งเป็นดังนี้ 
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ตารางปฏิบัติงานนักศึกษาแพทย์ชั้นปีท่ี 6 ณ โรงพยาบาลกลาง ปีการศึกษา 2561 
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ตารางปฏิบัติงานนักศึกษาแพทย์ชั้นปีท่ี 6 ณ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ ์ปีการศึกษา 2561 
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รำยละเอียดกำรปฏิบัติงำนในรำยวิชำเวชศำสตร์ฟื้นฟูในเวชปฏิบัติ 
 

จ ำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อรำยวิชำ จ านวนหน่วยกิต 2(0-6-2) 
จ ำนวนชั่วโมงปฏิบัติงำน  เรียนและปฏิบัติงานตามที่ก าหนด  90 ชั่วโมง  แบ่งเป็น 
    ศึกษาด้วยตนเอง  30 ชั่วโมง 
 

กรณีนักศึกษามีความต้องการขอค าปรึกษา สามารถติดต่ออาจารย์ประจ ารายวิชาตามท่ีก าหนดไว้ในคู่มือ
รายวิชาซึ่งแจกให้นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาแจ้งนัดหมายเวลากับเจ้าหน้าที่ธุรการหรือกับอาจารย์แพทย์
โดยตรง 

 
ลักษณะกำรเรียนและปฏิบัติงำนแบ่งออกเป็น 

1. การปฏิบัติงานที่แผนกผู้ป่วยนอก หรือ OPD เวชศาสตร์ฟื้นฟู 
 ให้นักศึกษาแพทย์ได้ฝึกทักษะในการติดต่อสื่อสารและสร้างสัมพันธภาพ การตรวจวินิจฉัย การ

น าความรู้ทางทฤษฎีและหลักฐานต่างๆเพ่ือประกอบการวินิจฉัย และรักษาผู้ป่วย เสริมสร้างเจต
คติในด้านความรับผิดชอบต่อผู้ป่วยและงานที่ได้รับมอบหมาย การเคารพในสิทธิของผู้ป่วย ความ
ตรงต่อเวลา การบันทึกข้อมูลทางการแพทย์ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบเป็นผู้คัดเลือกผู้ป่วยจากผู้ป่วยที่มารับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอกเวชศาสตร์
ฟ้ืนฟูในวันนั้น  อาจเป็นผู้ป่วยเก่า หรือใหม่ที่มีประวัติ/อาการ/อาการแสดงที่น่าสนใจ  ให้
นักศึกษาแพทย์ฝึกซักประวัติ ตรวจร่างกายผู้ป่วย และบันทึกในเวชระเบียนผู้ป่วยนอก  แล้วท า
การรวบรวมสรุปประเด็นปัญหาเพ่ือน าไปสู่การวินิจฉัย หรือวินิจฉัยแยกโรคเบื้องต้น รวมทั้งการ
วางแผนการรักษาที่เหมาะสมเพื่อรายงานอาจารย์  จากนั้นอาจารย์จะช่วยให้ค าแนะน าต่อไป ใช้
เวลาประมาณ 20-30 นาทีต่อผู้ป่วย 1 คน 

 หากมีผู้ป่วยที่น่าสนใจ อาจารย์แพทย์จะเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ร่วมสังเกตการณ์ ขณะอาจารย์
แพทย์ให้การตรวจ วินิจฉัย และรักษาผู้ป่วยได้ 

2. การเรียนการสอนข้างเตียง (Bedside teaching) ณ หอผู้ป่วยใน 
 การสอนข้างเตียงเป็นการเรยีนรู้จากกรณีศึกษาในหอผู้ป่วยทั้งในด้านทักษะทางคลินิก (Clinical 

skill) จากการซักประวัติ ตรวจร่างกาย และการแปลผลทางห้องปฏิบัติการเบื้องต้น ทักษะการ
สื่อสาร (Communication skill) กับผู้ป่วยและญาติ ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์อ่ืน ๆ เพื่อ
หาแนวทางการดูแลผู้ป่วยทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูในเคสผู้ป่วยที่มีอาการส าคัญต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม 

 อาจารย์จะเป็นผู้เลือกเคสผู้ป่วยที่น่าสนใจ โดยให้นักศึกษาร่วมกันซักประวัติ ตรวจร่างกาย และ
รวบรวมผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่เก่ียวข้องและแปลผล ก่อนรายงานและพูดคุยกับ
อาจารย์ผู้สอนเพ่ือวางแผนการรักษาฟ้ืนฟูอย่างเหมาะสม 

3. Topic / Case conference 
 เป็นการเรียนเป็นกลุ่มแบ่งตามแต่ละโรงพยาบาล เพ่ือเสริมสร้างทักษะในการเรียนรู้ คิดวิเคราะห์  

สังเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ รวมไปถึงการสรุปและน าไปประยุกต์ใช้ 
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 อาจารย์จะเป็นผู้ก าหนดหัวข้อการเรียนรู้เพ่ือให้นักศึกษาได้ร่วมอภิปรายหรือลงมือปฏิบัติด้วย
ตนเอง  โดยอาจมีเคสหรือสถานการณ์ให้นักศึกษาได้ลองคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์และหาข้อสรุป
ภายในเวลาที่ก าหนดภายใต้การดูแลของอาจารย์ 

4. Interhospital case conference 
 เพ่ือเสริมสร้างทักษะการท างานเป็นทีม และทักษะในการเรียนรู้ คิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ข้อมูล

ต่าง ๆ รวมไปถึงการสรุป การน าไปประยุกต์ใช้ และน ามาน าเสนอต่อหน้าที่ประชุมของชั้นเรียน 
 เป็นการเรียนรวมระหว่างนักศึกษาแพทย์ทุกกลุ่ม โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มตามโรงพยาบาลที่ขึ้น

ปฏิบัติงานในสัปดาห์แรก 
 อาจารย์แต่ละโรงพยาบาลที่นักศึกษาปฎิบัติงานได้รับมอบหมายให้ดูแลเคสผู้ป่วยในกลุ่มละ 1 

เคสตั้งแต่วันแรกของการปฏิบัติงาน โดยมอบหมายให้นักศึกษาแต่ละโรงพยาบาลซักประวัติ 
ตรวจร่างกาย รวบรวมผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ และการวินิจฉัย เพ่ือวางแผนการรักษาและ
ฟ้ืนฟูตามแนวทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู รวมถึงพิจารณาข้อควรระวังหรือข้อห้ามในการท าการฟื้นฟู
ด้วย 

 นักศึกษาแต่ละกลุ่มท างานร่วมกัน และได้ร่วมกันท า Power Point presentation    เพ่ือ
รายงานในชั่วโมง Interhospital conference ที่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ในวัน
พฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561(กลุ่มท่ี 1) และโรงพยาบาลกลางในวันพฤหัสบดีที่ 17 
มกราคม 2561 (กลุ่มที่ 2) โดยที่มีคณาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูของทั้งโรงพยาบาลกลาง
และโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์เข้าร่วมให้ค าแนะน า และประเมินผล 

 นักศึกษาแต่ละกลุ่มจะต้องมีการแบ่งงานกันบันทึกหน้าที่ของแต่ละคนอย่างชัดเจนและบันทึกส่ง
ให้อาจารย์ประจ าภาควิชา นักศึกษาจะได้รับการประเมินผลจากอาจารย์เป็นรายกลุ่ม  

 นักศึกษาจะได้รับการประเมินผลเป็นกลุ่มจากอาจารย์ประจ าภาควิชาจากทั้ง 2 โรงพยาบาล โดย
การมีส่วนร่วมในการท างานจะเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินด้วย 
 

5. ศึกษาดูงาน 
 เพ่ือสร้างเสริมประสบการณ์และได้เห็นการปฏิบัติงานของแพทย์และทีมเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูอย่าง

ครบวงจร 
 นักศึกษาท้ัง 2 กลุ่มโรงพยาบาลจะได้ออกไปดูงานนอกสถานที่ที่สถาบันสิรินธรเพื่อการฟ้ืนฟู

สมรรถภาพทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี ในบ่ายวันพุธแรกของการขึ้น
ปฏิบัติงาน ก าหนดเวลา 13.00 – 17.00 น. โดยคณาจารย์ผู้ดูแลจากทางโรงพยาบาลเจริญกรุง
ประชารักษ์ 

 ก าหนดให้ออกเดินทางจากโรงพยาบาลที่นักศึกษาขึ้นปฏิบัติงานในสัปดาห์นั้นๆ โดยเวลาและ
สถานที่ในการขึ้นรถสอบถามที่งานแพทยศาสตร์ศึกษาของแต่ละโรงพยาบาล  

 การประเมินผลนับเป็น ผ่าน และ ไม่ผ่าน โดยนักศึกษาจะได้รับการประเมิน ผ่าน ถ้ามีการเข้า
ร่วมการศึกษาดูงานตั้งแต่เริ่มจนจบคาบการดูงานครั้งนั้น 

6. การศึกษาด้วยตนเอง (Self-directed learning : SDL) 
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 คือ กิจกรรมการเรียนด้วยตนเอง ซึ่งนักศึกษาจะมีชั่วโมงแทรกในทุกสัปดาห์ 
 เป็นเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาโดยใช้ปัญหาของผู้ป่วยที่พบน าไปสืบค้นเพ่ิมเติมจากแหล่ง

ความรู้ที่แนะน าไว้ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละแผนการสอน เช่น การสืบค้นในเว็บไซต์ทาง
การแพทย์ (Medical internet website), หนังสืออ้างอิงหลักท่ีให้ไว้ใจแผนการสอน, การ
ปรึกษาโดยตรงกับ Resource person (อาจารย์, บุคลากรทางการแพทย์, และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
สาขาต่าง ๆ) 

 โดยเน้นการเรียนรู้และปฏิบัติเพ่ิมเติมด้วยตนเองเกี่ยวกับเนื้อหาและประสบการณ์ท่ีได้ศีกษาไป
แล้วและเน้นในการฝึกปฏิบัติ คือ Breathing exercise, Postural drainage, Strengthening 
and stretching exercise, Stump bandaging เป็นต้น 

 กรณีท่ีมีการทับซ้อนกับกิจกรรมการเรียนการสอนในเวลาเดียวกัน นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรม
การเรียนการสอนของตัวเองเป็นหลัก 

 

หมำยเหตุ : เอกสำร/หนังสืออ้ำงอิงท่ีแนะน ำ 

- Braddom. Physical Medicine and Rehabilitation, 5rd edition W.B. Saunders,  
      Philadelphia, 2015 

- DeLisa’s Physical medicine andrehabilitation: principles and practice, 5th edition 
Philadelphia: WoltersKluwer/Lippincott Williams & Wilkins; 2010  

- สมาคมเวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย.ต ำรำเวชศำสตร์ฟื้นฟู. 2 เล่ม.พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ:  สมาคมเวช
ศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย; 2539 

- กิ่งแก้ว ปาจารีย์, บรรณาธิการ.เวชศำสตร์ฟื้นฟูสำหรับเวชปฏิบัติทั่วไป. กรุงเทพฯ: คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล; 2548 
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เอกสำรต่ำงๆที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษำแพทย์ ชั้นปีที่ 6 ภำควิชำอำยุรศำสตร์ 

 
1. Logbook 

 นักศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดในการใช้ Log book ได้จากค าแนะน าในสมุด Log book 
 

2. แบบประเมินการปฏิบัติงานรายวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้นปีที่ 6 
 มีการต้องระบุชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษาและมีรูปภาพของนักศึกษาท่ีระบุตัวตนที่ถูกต้องของ

นักศึกษาเพ่ือให้อาจารย์ใช้ในการประเมินผลในทุกกิจกรรมที่นักศึกษาเข้าปฏิบัติงาน 
 รายละเอียดการประเมินผลตามเอกสาร ภาคผนวก 
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เกณฑก์ำรประเมินผล 
การประเมินและการตัดสินผลตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญา

ตรี พ.ศ. 2542 และข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงว่าด้วย การศึกษาชั้นปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต พ.ศ. 
2555เพ่ือให้การเรียนการสอนรายวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูในเวชปฏิบัติบรรลุถึงวัตถุประสงค์ของหลักสูตรแพทยศาสตร์
บัณฑิตส านักวิชาแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ของแพทยสภาพ.ศ. 2555 จึงได้ก าหนดวิธีการประเมินผลการเรียนการสอนดังนี้ 

1 Formative evaluation ประเมินผ่านและไม่ผ่าน (S/U) 
เป็นการสังเกตพฤติกรรมและการเรียนรู้ของนักศึกษาแพทย์ แล้วให้ข้อมูลย้อนกลับโดยการ

ประเมินความรู้ความสามารถในขณะปฏิบัติงานในมิติต่างๆ ได้แก่ 
1.1 ทักษะทางด้านคลินิก (Clinical skill)  เป็นการสังเกตพฤติกรรมขณะปฏิบัติงานที่ห้องตรวจ

ผู้ป่วยนอกการสังเกตพฤติกรรมโดยใช้ Rating scale โดยอาจารย์แพทย์ ได้แก่ การน าเสนอ
รายงานและการอภิปรายผู้ป่วย (case presentation) 

1.2 ทักษะทางการแก้ปัญหา (Problem solving skill) ได้แก่ความสามารถในการรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูลจากการซักประวัติ ตรวจร่างกาย  การตรวจและแปลผลทางห้องปฏิบัติการ
การสรุปปัญหาผู้ป่วย การวางแผนแนวทางการรักษาฟ้ืนฟูและการคิดอย่างมีเหตุผล 

1.3 ทักษะในการท าหัตถการ (Technical skill) ได้แก่ความสามารถในการท าหัตถการต่างๆที่
จ าเป็นตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรและในสมุดคู่มือรายงานนักศึกษาแพทย์ (Logbook) 

1.4 ทักษะในการสื่อสาร (Communication skill) ได้แก่ ความสามารถในการเข้าถึงผู้ป่วยและ
ผู้ปกครองอย่างเหมาะสมการมีสัมพันธภาพที่ดีต่อเพ่ือนผู้ร่วมงานและอาจารย์ สามารถร่วม
ปฏิบัติงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.5 เจตคติค่านิยมและมารยาทแห่งวิชาชีพ (Professional attitude) หมายถึงพฤติกรรมที่
เหมาะสมต่อการเป็นแพทย์ที่ดีคือมีความสนใจในปัญหาของผู้ป่วยทั้งทางด้านเศรษฐกิจและ
สังคม ตลอดจนครอบครัวและชุมชน มีความสนใจและรับผิดชอบต่อผู้ป่วยและงานที่ได้รับ
มอบหมาย มีความสนใจใฝ่รู้ด้านวิชาการมีน้ าใจช่วยเหลือผู้อื่น และมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่
เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสัมมาคารวะ ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ และเป็นผู้ตรงต่อเวลา 

2 Summative evaluation 
1. OPD เวชศาสตร์ฟื้นฟู    35 % 
2. Topic / conference    30 % 
3. Bedside teaching     10 % 
4. Interhospital conference     5 % 
5. สอบปฏิบัติ (OSCE)    20 % 
6. Logbook      S/U 
7. ศึกษาดูงาน     S/U 

หมายเหตุ  -  S หมายถึงผ่าน และ U หมายถึงไม่ผ่าน 
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2.2 เกณฑ์กำรตัดสิน 
Formative evaluation:  S/U 
Summative evaluation: 
ใช้วิธีการและเกณฑ์ในการประเมินผลตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญา

ตรี พ.ศ. 2542 และ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย การศึกษาเพ่ือปริญญาตรีแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 
2555 แบบอิงเกณฑ์ หรือ อิงกลุ่มซึ่งตัดเกรดตามคะแนน T-score เป็นหลักโดยมีล าดับเกรดเป็น A, B+, B, C+, C, 
D+, D และ F 

เกณฑ์การตัดเกรด (อิงเกณฑ์หรืออิงกลุ่ม)  
    - เกณฑ์การตัดเกรด โดยการอิงเกณฑ์  
                        A ได้คะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 80  
                        B+ ได้คะแนน                         ร้อยละ 75 – 79.9  
                        B      ได้คะแนน                          ร้อยละ 70 – 74.9  
                        C+    ได้คะแนน                          ร้อยละ 65 – 69.9  
                        C      ได้คะแนน                          ร้อยละ 60 – 64.9  
                        D+    ได้คะแนน                          ร้อยละ 55 – 59.9  
                        D      ได้คะแนน                          ร้อยละ 50 – 54.9  
                        F      ได้คะแนนน้อยกว่า                  ร้อยละ 50  
        - เกณฑ์การตัดเกรดอิงกลุ่มโดยใช้ T-score  
        * หมายเหตุ: เกณฑ์ท่ีใช้ในการตัดเกรดขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณาจารย์ผู้สอน  
 

2.3 เกณฑ์ผ่ำน/ไม่ผ่ำน 
1. นักศึกษาแพทย์ต้องมีเวลาปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาทั้งหมดของรายวิชา จึง

จะมีสิทธิ์เข้าสอบในรายวิชาดังกล่าวได้ ในกรณีท่ีนักศึกษามีเวลาเรียนน้อยกว่านี้อาจารย์
ผู้สอนอาจพิจารณาอนุญาตให้เข้าสอบในรายวิชานั้นได้ 

2. นักศึกษาแพทย์ที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมระหว่างการเรียน / การปฏิบัติงานจะต้อง
ปฏิบัติงานเพิ่มเติมตามแต่ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู จะก าหนด 

3. ในกรณีที่นักศึกษาลา/ขาดการเข้าร่วมกิจกรรม หรือการปฏิบัติงานตามที่ภาควิชาก าหนด 
นักศึกษาจะต้องปฏิบัติงานเพ่ิม หรือท ารายงาน/กิจกรรมตามแต่ท่ีอาจารย์ก าหนดเพื่อ
ทดแทนประสบการณ์การเรียนรู้ที่ขาดไป 

4. นักศึกษาแพทย์ที่มีพฤติกรรมทุจริตในการสอบหรือในการปฏิบัติงานจะไม่มีสิทธิในการสอบ 
5. การตัดสินคะแนนใช้คิดคะแนนรวมน ามาตัดเกรดเป็น A,B+,B,C+,C,D+,D,F โดยนักศึกษา

แพทย์จะต้องได้ไม่ต่ ากว่า C จงึจะถือว่าผ่าน 
6. ในกรณีที่คะแนนรวมทั้งหมดต่ ากว่าร้อยละ 60 ทางภาควิชาฯ จะให้โอกาสนักศึกษาแพทย์

สอบแก้ตัวอีก 1 ครั้งโดยขึ้นกับดุลยพินิจของอาจารย์ในภาคฯ แต่เกรดสูงสุดที่จะไดไ้ม่เกิน
เกรด C 

7. กรณีนักศึกษาแพทย์สอบไม่ผ่านต้องให้ปฏิบัติงานซ้ าตามช่วงระยะเวลาที่ภาควิชาก าหนด 
หรือต้องลงทะเบียนเรียนซ้ าแล้วจึงประเมินใหม่อีกครั้ง 
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กรณีที่นักศึกษำแพทย์สอบไม่ผ่ำน 
กรณีท่ีสอบภาคปฏิบัติไม่ผ่านจะต้องมาปฏิบัติงานซ้ า โดยระยะเวลาที่มาปฏิบัติงานซ้ าจะขึ้นกับดุลยพินิจ

ของอาจารย์ในภาควิชาจะเป็นผู้ก าหนด ถ้าผ่านเกณฑ์ขั้นต่ าก็จะได้รับการปรับคะแนนเป็นไม่เกินเกรด C 
กำรลำ 
**** นักศึกษาแพทย์ควรพยายามหลีกเลี่ยงการลาที่ไม่จ าเป็น 

1. มีสิทธิ์ลาร้อยละ 20 ของจ านวนวันที่ก าหนดไว้ให้ปฏิบัติงานโดยมีเหตุอันสมควร 
2. ให้ส่งใบลาทุกครั้งที่อาจารย์ผู้ดูแล 
3. ในกรณีที่นักศึกษาลา/ขาดการเข้าร่วมกิจกรรม หรือการปฏิบัติงานตามที่ภาควิชาก าหนด 

นักศึกษาจะต้องปฏิบัติงานเพ่ิม หรือท ารายงาน/กิจกรรมตามแต่ท่ีอาจารย์ก าหนดเพื่อ
ทดแทนประสบการณ์การเรียนรู้ที่ขาดไป 
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ภาคผนวก : แบบประเมินการปฏิบัตงิานรายวิชาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู ชัน้ปีท่ี 6 


