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การสมัครสอบ และการสอบเพ่ือหนังสืออนุมัติฯ และวุฒิบัตรฯ  สาขาเวชศาสตรฟนฟู 

 

การสมัครสอบ    ผูสมัครสอบยื่นใบสมัครสอบไดท่ีแพทยสภา ตามวัน เวลา ท่ีแพทยสภากําหนด 

 

 

คุณสมบัติของผูสมัครสอบ 

1.  การสอบเพ่ือหนังสือวุฒิบัตร  

    1.1   แพทยประจําบาน  

 1.1.1 เปนแพทยประจําบานท่ีผานการฝกอบรมสาขาเวชศาสตรฟนฟูตามท่ีแพทยสภารับรอง อยางนอย 3 ป ในสถาบัน

ดังตอไปนี้   

 

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  

คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา  

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี  

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล    

   คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

    
 

1.1.2    แพทยประจําบานท่ีสมัครสอบ จะตองมีผลงานวิจัยท่ีเสร็จสมบูรณแลวอยางนอย 1 เรื่อง โดยจะตองสง 

ผลงานวิจัยภายในเดือนมีนาคมของทุกป  เพ่ือทําการรับรองคุณภาพผลงานวิจัย จากราชวิทยาลัยแพทยเวชศาสตรฟนฟูแหง

ประเทศไทย 
 

1.1.3 สถาบันท่ีฝกอบรมแพทยประจําบาน  สาขาเวชศาสตรฟนฟู   ตองเสนอชื่อแพทยประจําบานท่ีพรอมจะเขาสอบ

ไปยังคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ เพ่ือท่ีคณะอนุกรรมการการฝกอบรมและสอบฯ  จะไดรวบรวมรายชื่อท้ังหมดผานไป

ยังราชวิทยาลัยแพทยเวชศาสตรฟนฟูแหงประเทศไทย เพ่ือรับรอง และสงตอไปยังแพทยสภา ตามวัน เวลา ท่ีแพทยสภากําหนด 

  

    ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟ้ืนฟูแห่งประเทศไทย                 

   และสมาคมเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูแห่งประเทศไทย 
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    1.2   แพทยใชทุน   การปฏิบัติงานเพ่ือการสอบวุฒิบัตร สาขาเวชศาสตรฟนฟู หมายถึงการปฏิบัติงานตามท่ีกําหนดไวใน

หมวดท่ี 3 ขอ 13 ตามขอบังคับแพทยสภา วาดวยหลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร พ.ศ.2552 โดยการปฏิบัติงาน

จะตองมีลักษณะถูกตองตามเง่ือนไขดังตอไปนี้ 

      1.2.1 เปนการปฏิบัติงานชดใชทุนในสถาบันฝกอบรมท่ีไดรับการรับรองสถาบันจากราชวิทยาลัยแพทยเวชศาสตรฟนฟู 

1.2.2  การปฏิบัติงานเพ่ือการสอบวุฒิบัตร ใหมีระยะเวลาการปฏิบัติงานเปนเวลาไมนอยกวา 42 เดือน โดยมีระยะเวลา

ปฏิบัติงาน ในสาขาเวชศาสตรฟนฟู เปนเวลาไมนอยกวา 36 เดือน 

 1.2.3   ลักษณะและปริมาณงานท่ีปฏิบัติเพ่ือการสอบวุฒิบัตรฯ ใชเกณฑมาตรฐานเดียวกันกับการฝกอบรมตามหลักสูตร

แพทยประจําบาน ท่ีราชวิทยาลัยฯ กําหนด  

1.2.4   ตองมีผลงานวิจัยท่ีเสร็จสมบูรณแลวอยางนอย 1 เรื่อง โดยจะตองสงผลงานวิจัยภายในเดือนมีนาคม ของทุกป ให

ราชวิทยาลัยแพทยเวชศาสตรฟนฟูแหงประเทศไทย เพ่ือทําการรับรองคุณภาพผลงานวิจัย 

1.2.5    สถาบันท่ีแพทยปฏิบัติงาน สาขาเวชศาสตรฟนฟู ตองเสนอชื่อแพทยท่ีพรอมจะเขาสอบไปยังคณะอนุกรรมการ

ฝกอบรมและสอบฯ เพ่ือท่ีคณะอนุกรรมการการฝกอบรมและสอบฯ จะไดรวบรวมรายชื่อท้ังหมดผานไปยังราชวิทยาลัยแพทยเวช

ศาสตรฟนฟูแหงประเทศไทย เพ่ือรับรอง และสงตอไปยังแพทยสภา ตามวัน เวลา ท่ีแพทยสภากําหนด 
 

2.  การสอบเพ่ือหนังสืออนุมัติ 
 

ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไวใน หมวด 4 ขอ 14 ในขอบังคับแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑการออกหนังสือ

อนุมัติและวุฒิบัตร เพ่ือแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2552 และถูกตองตามเง่ือนไขดังตอไปนี้ 

 

2.1 ผูปฏิบัติงานเพ่ือการสอบหนังสืออนุมัติ สาขาเวชศาสตรฟนฟู (ในประเทศ) 

2.1.1   เปนแพทยผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมท่ีมีเวลาปฏิบัติงานในสาขาเวชศาสตรฟนฟูในประเทศไทย                        

ไมนอยกวา 5 ป และมีหนังสือรับรองจากผูบังคับบัญชา 

2.1.2   มีหนังสือรับรองจํานวนหนวยกิตของการศึกษาตอเนื่องท่ีเก่ียวของกับสาขาเวชศาสตรฟนฟู ไมนอยกวา 100 

หนวยกิต ภายในระยะเวลา 5 ป ตอเนื่องกัน จนถึงวันท่ียื่นคําขอสมัครสอบ 

2.1.3   ตองมีผลงานวิจัยท่ีตีพิมพแลว หรือรอตีพิมพอยางนอย 1 เรื่อง ภายใน 5 ป ยอนหลัง นับจากวันท่ียื่นสมัคร 

ตองเปนผลงานท่ีเก่ียวของกับสาขาเวชศาสตรฟนฟู และจะตองสงผลงานวิจัยภายในเดือนมีนาคม ของทุกป ใหราชวิทยาลัย

แพทยเวชศาสตรฟนฟูแหงประเทศไทย เพ่ือทําการรับรองคุณภาพผลงานวิจัย 

2.1.4   มีประสบการณการดูแลรักษาผูปวยดานเวชศาสตรฟนฟู ตามเกณฑท่ีราชวิทยาลัยฯ กําหนด 

  

    ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟ้ืนฟูแห่งประเทศไทย                 

   และสมาคมเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูแห่งประเทศไทย 
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2.2 ผูไดรับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรสาขาเวชศาสตรฟนฟู จากสถาบันในตางประเทศ 
 

2.2.1   เปนผูไดรับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตร สาขาเวชศาสตรฟนฟู จากสถาบันในตางประเทศท่ีราชวิทยาลัยฯ  

รับรอง โดยความเห็นชอบของแพทยสภา 

2.2.2  ตองมีผลงานวิจัยท่ีตีพิมพแลว หรือรอตีพิมพอยางนอย 1 เรื่อง ภายใน 5 ปยอนหลัง นับจากวันท่ียื่นสมัคร 

ตองเปนผลงานท่ีเก่ียวของกับสาขาเวชศาสตรฟนฟู และจะตองสงผลงานวิจัยภายในวันท่ี 31 มีนาคม ของทุกป ใหราช

วิทยาลัยแพทยเวชศาสตรฟนฟูแหงประเทศไทย เพ่ือทําการรับรองคุณภาพผลงานวิจัย 

2.2.3   มีหนงัสือรับรองประสบการณการดูแลรักษาผูปวยดานเวชศาสตรฟนฟู ตามเกณฑท่ีราชวิทยาลัยฯ กําหนด 

2.2.4  วิธีการสอบจะพิจารณาเปนรายๆ ไป ข้ึนกับดุลยพินิจของอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ สาขา  เวชศาสตร

ฟนฟู 

 

การสอบ  วิธีการสอบ ประกอบดวย 

  1.  สอบขอเขียน   

  2.  สอบปากเปลา  

  3.  สอบปฏิบัติ  

     3.1 OSCE 

     3.2 Electrodiagnosis   

 

กําหนดวันสอบ 

 วันเวลา  และสถานท่ีสอบ จะแจงใหผูสมัครสอบทราบ ตามท่ีราชวิทยาลัยฯ กําหนด 

 

เกณฑการตัดสิน 

   เกณฑสอบผาน ใชเกณฑตัดสิน ตามท่ีราชวิทยาลัยฯ กําหนด 

 

 

 

 

 

 

  

    ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟ้ืนฟูแห่งประเทศไทย                 

   และสมาคมเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูแห่งประเทศไทย 
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เง่ือนไขการปฏิบัติงานเพ่ือการสอบวุฒิบัตรฯ  สาขาเวชศาสตรฟนฟู (ซ่ึงจัดเปนสาขาประเภทท่ี 2) 

ของราชวิทยาลัยแพทยเวชศาสตรฟนฟูแหงประเทศไทย  

 

 การปฏิบัติงานเพ่ือการสอบวุฒิบัตร สาขาเวชศาสตรฟนฟู หมายถึงการปฏิบัติงานตามท่ีกําหนดไวในหมวดท่ี 3  ขอ 13 

ตามขอบังคับแพทยสภา วาดวยหลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร พ.ศ.2552 โดยการปฏิบัติงานจะตองมีลักษณะ

ถูกตองตามเง่ือนไขดังตอไปนี้ 

1.  เปนการปฏิบัติงานชดใชทุนในสถาบันฝกอบรมท่ีไดรับการรับรองสถาบันจากราชวิทยาลัยแพทยเวชศาสตรฟนฟู 

2. การปฏิบัติงานเพ่ือการสอบวุฒิบัตร ใหมีระยะเวลาการปฏิบัติงานเปนเวลาไมนอยกวา 42 เดือน  โดยมีระยะเวลา 

ปฏิบัติงาน ในสาขาเวชศาสตรฟนฟู เปนเวลาไมนอยกวา 36 เดือน 

3. ลักษณะและปริมาณงานท่ีปฏิบัติเพ่ือการสอบวุฒิบัตรฯ ใชเกณฑมาตรฐานเดียวกันกับการฝกอบรมตามหลักสูตร 

แพทยประจําบาน ท่ีราชวิทยาลัยฯ กําหนด  

4. ตองมีผลงานวิจัยท่ีเสร็จสมบูรณแลวอยางนอย 1 เรื่อง โดยจะตองสงผลงานวิจัยภายในเวลาท่ีกําหนด ใหราช 

วิทยาลัยแพทยเวชศาสตรฟนฟูแหงประเทศไทย  เพ่ือทําการรับรองคุณภาพผลงานวิจัย 

5. สถาบันท่ีแพทยปฏิบัติงาน  สาขาเวชศาสตรฟนฟู ตองเสนอชื่อแพทยท่ีพรอมจะเขาสอบไปยังคณะอนุกรรมการ 

ฝกอบรมและสอบฯ เพ่ือท่ีคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ  จะไดรวบรวมรายชื่อท้ังหมดผานไปยังราชวิทยาลัยแพทยเวช

ศาสตรฟนฟูแหงประเทศไทย เพ่ือรับรองและสงตอไปยังแพทยสภา ตามวัน เวลา ท่ีแพทยสภากําหนด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟ้ืนฟูแห่งประเทศไทย                 

   และสมาคมเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูแห่งประเทศไทย 
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เง่ือนไขการปฏิบัติงานเพ่ือการสอบหนังสืออนุมัติฯ สาขาเวชศาสตรฟนฟู (ซ่ึงจัดเปนสาขาประเภทท่ี 2)  

ของราชวิทยาลัยแพทยเวชศาสตรฟนฟูแหงประเทศไทย   

 

การปฏิบัติงานเพ่ือการสอบหนังสืออนุมัติ สาขาเวชศาสตรฟนฟู หมายถึงการปฏิบัติงานตามท่ีกําหนดไวใน หมวดท่ี 4 ขอ 

14 ตามขอบังคับแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร พ.ศ.2552  ท้ังนี้ผูปฏิบัติงานเพ่ือการสอบหนังสือ

อนุมัติ สาขาเวชศาสตรฟนฟู จะตองมีลักษณะถูกตองตามเง่ือนไขดังตอไปนี้ 

1. เปนแพทยผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมท่ีมีเวลาปฏิบัติงานในสาขาเวชศาสตรฟนฟูในประเทศไทย   ไมนอยกวา 5 ป 

และมีหนังสือรับรองจากผูบังคับบัญชา 

2. มีหนังสือรับรองจํานวนหนวยกิตของการศึกษาตอเนื่องท่ีเก่ียวของกับสาขาเวชศาสตรฟนฟู ไมนอยกวา 100 หนวย

กิต ภายในระยะเวลา 5 ป ตอเนื่องกัน จนถึงวันท่ียื่นคําขอสมัครสอบ 

3.  ตองมีผลงานวิจัยท่ีตีพิมพแลว หรือรอตีพิมพอยางนอย 1 เรื่อง ภายใน 5 ป ยอนหลัง นับจากวันท่ียื่นสมัคร ตองเปน

ผลงานท่ีเก่ียวของกับสาขาเวชศาสตรฟนฟู และจะตองสงผลงานวิจัยภายในเวลาท่ีกําหนด ใหราชวิทยาลัยแพทยเวชศาสตรฟนฟู

แหงประเทศไทย เพ่ือทําการรับรองคุณภาพผลงานวิจัย 

4.   มีประสบการณการดูแลรักษาผูปวยดานเวชศาสตรฟนฟู ตามเกณฑท่ีราชวิทยาลัยฯ กําหนด 

 

 

เง่ือนไขการปฏิบัติงานเพ่ือการสอบหนังสืออนุมัติ สาขาเวชศาสตรฟนฟู (ซ่ึงจัดเปนสาขาประเภทท่ี 2) ของราชวิทยาลัย

แพทยเวชศาสตรฟนฟูแหงประเทศไทย  (ตางประเทศ) 

 

การปฏิบัติงานเพ่ือการสอบหนังสืออนุมัติ สาขาเวชศาสตรฟนฟู หมายถึงการปฏิบัติงานตามท่ีกําหนดไวใน หมวดท่ี 4 ขอ 

14 ตามขอบังคับแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร พ.ศ.2552 ท้ังนี้ผูปฏิบัติงานเพ่ือการสอบหนังสือ

อนุมัติ สาขาเวชศาสตรฟนฟู จะตองมีลักษณะถูกตองตามเง่ือนไขดังตอไปนี้ 

1. เปนผูไดรับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตร สาขาเวชศาสตรฟนฟูจากสถาบันในตางประเทศ ท่ีราชวิทยาลัยฯ รับรอง โดย

ความเห็นชอบของแพทยสภา 

2.   ตองมีผลงานวิจัยท่ีตีพิมพแลว หรือรอตีพิมพอยางนอย 1 เรื่อง ภายใน 5 ป ยอนหลัง นับจากวันท่ียื่นสมัคร ตองเปน

ผลงานท่ีเก่ียวของกับสาขาเวชศาสตรฟนฟู และจะตองสงผลงานวิจัยภายในเวลาท่ีกําหนดใหราชวิทยาลัยแพทยเวชศาสตรฟนฟู

แหงประเทศไทย เพ่ือทําการรับรองคุณภาพผลงานวิจัย 

3.  มีหนังสือรับรองประสบการณการดูแลรักษาผูปวยดานเวชศาสตรฟนฟู ตามเกณฑท่ีราชวิทยาลัยฯ กําหนด 

4. วิธีการสอบจะพิจารณาเปนรายๆ ไป ข้ึนกับดุลยพินิจของอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ สาขาเวชศาสตรฟนฟู 

  

    ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟ้ืนฟูแห่งประเทศไทย                 

   และสมาคมเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูแห่งประเทศไทย 

 


