Special Articles / บทความพิเศษ

การจัดการเรียนการสอนเวชศาสตรฟนฟูสำหรับนักศึกษาแพทย

เวชศาสตรฟนฟูสาร 2555; 22(2): 70-72
J Thai Rehabil Med 2012; 22(2): 70-72
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1
ภาควิชาเวชศาสตรฟนฟู คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
2
ภาควิชาเวชศาสตรฟนฟู คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม,
3
สาขาวิชาเวชศาสตรฟนฟู คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
แพทยเวชศาสตรฟนฟูแหงประเทศไทย ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม
พ.ศ.2555 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดการเรียน
การสอนระหวางสถาบันตาง ๆ ในประเทศไทย และนำไปพัฒนาการ
เรียนการสอนของแตละสถาบันใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
การเสวนาจัดขึ้นที่หอง 605/1 ตึกอปร.ชั้น 6 คณะแพทยศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เวลา 13.00 – 16.00 น. ดำเนินการเสวนา
โดย รศ.พญ.อภิชนา โฆวินทะ ภาควิชาเวชศาสตรฟนฟู คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม และ อ.นพ.วรพล อรามรัศมีกุล สาขา
วิชาเวชศาสตรฟนฟู คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีแพทยเวชศาสตรฟนฟูเขารวมเสวนา 30 คน และสรุปเนื้อหา
สำคัญได ดังนี้

การเรียนการสอนวิชาเวชศาสตรฟนฟูไดถูกบรรจุไวในหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิตตามเกณฑที่แพทยสภากำหนด(1) ถือเปนราย
วิชาหนึ่งซึ่งมีความจำเปนในชั้นเรียนคลินิก และสวนใหญจัดการเรียน
การสอนแกนิสิตนักศึกษาแพทยในชั้นป 4 และ/หรือป 5 เปนระยะ
เวลา 1 – 2 สัปดาห ตามแตละสถาบันกำหนด แมจะมีวัตถุประสงค
เดียวกัน คือ มุงใหนิสิตนักศึกษาแพทยมีความรูดานเวชศาสตรฟนฟู
ในระดับเวชปฏิบัติทั่วไปตามเกณฑที่แพทยสภากำหนด เพื่อเตรียม
ความพรอมในการเปนแพทยที่มีความรูความสามารถและทัศนคติที่
ดีในอนาคต
อนึ่ง แตละสถาบันมีความเหมือนและความแตกตางกันในรูปแบบ
การเรียนการสอน เทคนิคกลวิธีการสอน และการประเมินผล จึงเกิด
การเสวนาครั้ ง นี้ ขึ้ น ในการประชุ ม วิ ช าการกลางป ราชวิ ท ยาลั ย

ดานรูปแบบการเรียนการสอน
ชั้นปที่จัดการเรียนการสอน

ระยะเวลาที่สอน
จำนวนนิสิตนักศึกษาแพทยที่ตอง
ดูแลในแตละรอบการสอน
รูปแบบการเรียนการสอน

-

ป 4
ป 5
ป 4 และป 5
ป 3, ป 4 และป 5
ป 6 (รายวิชาเลือก 2 – 4 สัปดาห)
1 สัปดาห
2 สัปดาห
การเรียนการสอนที่ภาควิชาแตกตางกันตั้งแต 5 – 30 คนตอรอบ

- สอนแยกในรายวิชาเวชศาสตรฟนฟู
- สอนรวมกับรายวิชาของภาควิชาอื่นในรูปแบบ integration โดยมีการสอนการฟนฟูสมรรถภาพ
ตอเนื่องจากที่นิสิตนักศึกษาเรียนการรักษาแตละโรค
- สอนรวมกับรายวิชาของภาควิชาอื่นในรูปแบบ block lecture ในรายวิชาที่มีความเกี่ยวของกัน
แตการสอนไมจำเปนตองตอเนื่องหลังจากที่นิสิตนักศึกษาเรียนการรักษาแตละโรค
- มีการเรียนการสอนทั้งแบบ disease – และ/หรือ symptom – oriented problems

ดานเทคนิคและเนื้อหาการเรียนการสอน
เทคนิคและเนื้อหาการเรียนการสอน
การบรรยาย
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- บรรยายรวมเปนกลุมใหญตั้งแต 20 – 300 คน
- บรรยายกลุมยอยระหวางปฏิบัติงานที่ภาควิชาเวชศาสตรฟนฟู
- สวนใหญบรรยายหัวขอตามเนื้อหาหลักครบถวน มีบางสถาบันบรรยายเฉพาะเนื้อหาสำคัญ
ที่แพทยสภากำหนดเทานั้น
- บางสถาบันมีสวนรวมในการบรรยายในพรีคลีนิกโดยสอนสอดแทรกเนื้อหาดานการฟนฟู
สมรรถภาพในรายวิชากายวิภาคศาสตรประยุกต/กายวิภาคคลินิก
- บางสถาบันใหนักศึกษาแพทยเขารวมกิจกรรมวิชาการของแพทยประจำบาน เชน เขาฟง
topic review เปนตน
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การสอนระหวางการปฏิบัติงาน

การสอนแสดง
การจัดกลุมการเรียนรูดวยตนเอง
การสอนดวยกรณีศึกษา
การสอนดวยบทบาทสมมุติ
การสอนนอกสถานที่

- มีการจัดประสบการณการเรียนรูระหวางปฏิบัติงาน ไดแก การออกตรวจผูปวยนอก รับผูปวยในที่สง
ปรึกษารวมกับแพทยประจำบาน การสังเกต-ในหองตรวจไฟฟาวินิจฉัย การดูแลผูปวยและประเมิน
ปญหาดานการฟนฟูสมรรถภาพที่หอผูปวยเวชศาสตรฟนฟู การเขียนรายงานการฟนฟูสมรรถภาพ
ผูปวย
- การนำชมรวมกับการแนะนำหนวยงานสหสาขาเวชศาสตรฟนฟู เชนกายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด
และกายอุปกรณ
- สอนแสดงโดยอาจารยแพทย/นักกายภาพบำบัดในหัวขอตาง ๆ ไดแก ambulation and ambulatory
aids training, chest physiotherapy, stump care and bandaging
- จัดกลุมการเรียนรูดวยตนเองโดยแจกหัวขอใหไปศึกษากับผูปวย และนำเสนอแกอาจารยผูสอน/
มีอาจารยกำกับดูแล เชน การตรวจรางกาย การออกกำลังกายเพื่อการบำบัดรักษา การคนหาปญหา/
ประเมินผูพิการ สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผูพิการ การฝกการสื่อสารกับผูพิการ เปนตน
- จัดกรณีศึกษาในเนื้อหาที่เปน disease – และ/หรือ symptom – oriented problems
- มีเพียงสถาบันเดียวที่มีการสอนดวยกรณีศึกษาที่เนนหัวขอจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวของกับผูพิการ
- มีเพียงสถาบันเดียวที่มีการสอนดวยบทบาทสมมุติ (role play)
- จัดการเรียนการสอนนอกหองเรียน เชน การเรียนหัวขอเวชศาสตรฟนฟู การออกกำลังกายและกีฬา
ในโรงยิมเนเซียม การเยี่ยมผูพิการที่ศูนยหรือสถานสงเคราะหคนพิการ เปนตน

ดานการประเมินผล
การประเมินผล
การประเมินแบบ Formative
การประเมินแบบ Summative
การประเมินผลโดย ศรว.

- มีการประเมินโดยการปอนกลับ(feedback) แกนิสิตนักศึกษาในการจัดกลุมการเรียนรูดวยตนเอง/
ขณะสอนแสดง
- มีการสอบในรูปแบบตาง ๆ ไดแก MCQ, MEQ, CRQ, OSCE, case report,performance evaluation
- การสอบและประเมินผลเปนเอกเทศของภาควิชาเวชศาสตรฟนฟู
- การสอบและประเมินผลรวมกับภาควิชาอื่น ๆ ที่อยูในรายวิชาเดียวกัน
- มีการสอบเนื้อหาเวชศาสตรฟนฟูทั้งในสวนที่เปน MCQ และ OSCE
- ยังไมมีการสอนทักษะ/หัตถการเวชศาสตรฟนฟูในแตละสถาบันที่เปนมาตรฐานเดียวกัน และไมมี
แพทยเวชศาสตรฟนฟูเปนกรรมการคัดเลือกขอสอบ ทำใหเกิดปญหานิสิตนักศึกษาแพทยสอบไมผาน
ในการสอบ OSCE

ขอเสนอแนะ/จุดพัฒนา
- ควรมีการจัดการเสวนา/สัญจรดูงานดานแพทยศาสตรศึกษา
เวชศาสตรฟนฟูอยางเปนรูปธรรม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูในการ
พัฒนาการเรียนการสอนตอไป
- จัดทำมาตรฐานการสอนทักษะ/หัตถการดานเวชศาสตรฟนฟู
เพื่อใหเกิดประโยชนในการเรียนการสอนและการประเมินผลใน

ภาพรวมระดับประเทศ
- สนับสนุนใหมีแพทยเวชศาสตรฟนฟูรวมเปนกรรมการคัดเลือก
ขอสอบของ ศรว.
- ปรับเนื้อหารายวิชาใหมีเนื้อหาอิงเกณฑความรูความสามารถ
ในการประเมินเพื่อรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม
พ.ศ.2555(2) (ดูภาคผนวก)

ภาคผนวก
ความรูความสามารถ ดานเวชศาสตรฟนฟูและเวชกรรมฟนฟู ของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม
อิงเกณฑความรูความสามารถในการประเมินเพื่อรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2555
ลาสุดแพทยสภาไดประกาศแพทยสภาที่ 12/2555 เรื่อง เกณฑความรูความสามารถในการประเมินเพื่อรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม พ.ศ. 2555 เพื่อเปนกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ใหสถาบันผูผลิตบัณฑิตแพทยใชกำหนดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และใหศูนยประเมิน
และรับรองความรูความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) ใชเปนเกณฑประเมินเพื่อรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมของ
แพทยสภา
รายละเอียดประกอบดวยเกณฑฯ 5 สวน ไดแก สวนที่ 1 ก. วิทยาศาสตรการแพทยพื้นฐาน, สวนที่ 2 ข. ความรูความสามารถทางวิชาชีพและ
ทักษะทางคลินิก, สวนที่ 3 ค. สุขภาพและการสรางเสริมสุขภาพ, สวนที่ 4 ง. เวชจริยศาสตร และ สวนที่ 5 จ. กฏหมายที่เกี่ยวของ โดยมีหัวขอที่
เกี่ยวของกับเวชศาสตรฟนฟูและงานเวชกรรมฟนฟู ดังนี้
1. ตระหนักถึงความสำคัญของพฤติกรรมสุขภาพ ... สิ่งแวดลอมตลอดจนปจจัยอื่น ๆ ที่มีผลตอการบำบัดรักษา, ฟนฟูสภาพ, สรางเสริมสุขภาพ
และปองกันโรค เชน อาหาร, การออกกำลังกาย, อุบัติเหตุ, การสวมหมวกนิรภัย, การคาดเข็มขัดนิรภัย, การปรับลีลาชีวิต เปนตน
2. มีความรูเรื่องโรคภาวะผิดปกติของระบบตาง ๆ ที่แบงเปนกลุมโรค/อาการที่ตองรู (ใหการรักษาไดดวยตนเอง) และที่ควรรู (ใหการวินิจฉัยรู
หลักการและตัดสินใจสงตอได), อาการตาง ๆ และทักษะ ไดแก
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ระบบอวัยวะ
ระบบประสาท

กลุมโรค/อาการที่ตองรู
Poliomyelitis
Facial nerve paralysis
(Bell’s palsy)
Acute flaccid paralysis

Ulcers
ระบบผิวหนัง
ระบบกระดูกกลามเนื้อ Soft-tissue rheumatism
และเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน (e.g., tendinitis, de Quervian
disease, bursitis, fasciitis,
myofascial syndrome)
Sprains, strains
Osteoarthritis
Lower respiratory tract infections
ระบบหายใจ
(bronchitis, pneumonia)
ระบบทางเดินอาหาร
ระบบปสสาวะ

กลุมโรค/อาการที่ควรรู
Spinal cord and peripheral nerve injury
Peripheral nerve entrapment
(carpal tunnel syndrome, cubital tunnel
syndrome)
Hemiplegia, paraplegia, tetraplegia
Cerebral palsy

อาการ และ ทักษะ
กลามเนื้อออนแรง

Spondylolisthesis and disc syndrome
Osteoporosis
Abnormal curve of the spine
Fibromyalgia syndrome

ภาวะผิดรูป
การเดินผิดปกติ
Musculoskeletal exercises
Physical therapy
Muscle/tendon stretching
Stump bandaging
Postural drainage
Breathing exercise
Chest physiotherapy
สำลัก, กลืนลำบาก
กลั้นปสสาวะไมได, ปสสาวะลำบาก

Stress incontinence

หมายเหตุ: สาเหตุของการบาดเจ็บ ที่ควรรูและตระหนัก เชน transportation accidents; falls; problem-related to life-style e.g., lack of
physical exercise; work-related condition
3. สามารถรวบรวมขอมูลและประเมินปญหาสุขภาพของบุคคล, ครอบครัว และชุมชนในความรับผิดชอบโดยใชวิธีทางระบาดพื้นฐาน ที่เกี่ยวของ
กับงานเวชกรรมฟนฟู เชน outcome assessments: disability-adjusted-life year (DALY), quality-adjusted life year (QALY)
4. สามารถประเมินสุขภาพและใหคำแนะนำที่เหมาะสมเพื่อความมีสุขภาพดี แกบุคคลตามวัย .... วัยสูงอายุ, ผูพิการและทุพพลภาพ – physical
and mental changes associated with disability
5. สามารถตรวจและใหความเห็นหรือทำหนังสือรับรองเกี่ยวกับผูปวย ผูพิการและทุพพลภาพ .... เชน หนังสือรับรองสุขภาพ, หนังสือรับรองความ
พิการ
6. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการสรางเสริมสุขภาพและระบบบริบาลสุขภาพทั้งระดับบุคคล, ชุมชน และประชาชน เชน แนวทางการสรางเสริม
สุขภาพแขงตามกลุม – กลุมผูพิการและทุพพลภาพ; หัวขอสุขภาพ – อาหาร, การออกกำลังกาย, สุขภาพจิต; กฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของ;
บทบาทของการแพทยแบบเติมเต็มและการแพทยทางเลือกที่มีผลตอสุขภาพ (complementary and alternative medicine, CAM); บทบาทของ
สหวิชาชีพและสหสาขา (multi-professional and multi-disciplinary) ในการสรางเสริมสุขภาพ
7. ตองมีความรูความเขาใจเรื่องเวชจริยศาสตร สามารถระบุปญหา, วิเคราะห และใหแนวทางปฏิบัติเชิงเวชจริยศาสตร เชน ภาวะอิสระ/อัตตาณัติ
ของผูปวย (patient autonomy), ความลับของผูปวย (confidentiality), การเปดเผยความจริง (truth-telling/disclosure), การยินยอมหลังรับทราบ
ขอมูล (informed consent), ความประมาทเลินเลอทางการแพทย (medical negligence), การเปดเผยความผิดพลาดทางการแพทย (disclosure
of medical error), การจัดสรรทรัพยาการในระบบบริบาลสุขภาพ (resource allocation in the health care system), ความเปนวิชาชีพ
(professionalism), ภาวะยุงยากใจทางจริยธรรมที่นักศึกษาแพทยประสบ (ethical dilemmas facing medical students); และกฎหมายที่เกี่ยวของ
เชน คำประกาศสิทธิผูปวย, สิทธิผูพิการ, พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525, พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2545
ทั้งนี้ สถาบันผูผลิตบัณฑิตแพทย สามารถกำหนดความรูความสามารถเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กำหนดได ตามความเหมาะสมและบริบทของแต
ละสถาบัน

เอกสารอางอิง

2. แพทยสภา. ประกาศแพทยสภาที่ 12/2555 เรื่อง เกณฑความรูความ
สามารถในการประเมินเพื่อรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2555 (Medical Competency Assessment Criteria for
National License 2012 ) หนา 1–68.

1. แพทยสภา. เกณฑ ม าตรฐานฯ แพทยสภา ภาคผนวกที่ 1 ฉบั บ
ปรับปรุงแกไข พ.ศ. 2545 สำหรับการประเมินในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม ขั้นตอนที่ 2: ความรูทางดานวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก.
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