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การสมัครสอบ และการสอบเพือ่หนังสืออนุมัติฯ และวุฒิบัตรฯ  สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู 
 
การสมัครสอบ    ผู้สมัครสอบยื่นใบสมัครสอบได้ที่แพทยสภา ตามวัน เวลา ที่แพทยสภากำหนด 
 
ค่าธรรมเนยีมในการสอบ    จำนวน  13,600 บาท  
 
คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ 
1.  การสอบเพ่ือหนังสือวุฒิบัตร  
    1.1   แพทย์ประจำบา้น  

 1.1.1 เป็นแพทย์ประจำบ้านทีผ่่านการฝกึอบรมสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟูตามที่แพทยสภารับรอง อย่างน้อย 3 ปี ใน
สถาบันดังต่อไปนี้   

โรงพยาบาลราชวิถีร่วมกับสถาบันสิริธรเพื่อการฟื้นฟูฯ กรมการแพทย ์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่  
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า  
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสมีา 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี  
คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล    

   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์  
    
 

1.1.2    แพทย์ประจำบ้านที่สมัครสอบ จะต้องมีผลงานวิจัยที่เสร็จสมบูรณ์แล้วอย่างน้อย 1 เรื่อง โดยจะต้องส่ง 
ผลงานวิจัยภายในเดือนพฤษภาคมของปีนี้ เพื่อทำการรับรองคุณภาพผลงานวิจัย จากราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่ง
ประเทศไทย 
 

1.1.3 สถาบันที่ฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน  สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู   ต้องเสนอช่ือแพทย์ประจำบ้านที่พร้อมจะเข้า
สอบไปยังคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ เพื่อที่คณะอนุกรรมการการฝึกอบรมและสอบฯ  จะได้รวบรวมรายช่ือทั้งหมด
ผ่านไปยังราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย เพื่อรับรองและส่งต่อไปยังแพทยสภา ตามวัน เวลา ที่แพทยสภา
กำหนด 

 

  

    ราชวิทยาลัยแพทยเ์วชศาสตรฟ้ื์นฟูแห่งประเทศไทย                 
   และสมาคมเวชศาสตรฟ้ื์นฟูแห่งประเทศไทย 
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    1.2   แพทย์ใช้ทุน   การปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู หมายถึงการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ใน
หมวดที่ 3 ข้อ 13 ตามข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร พ.ศ.2552 โดยการปฏิบัติงาน
จะต้องมีลักษณะถูกต้องตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

     1.2.1 เป็นการปฏิบัติงานชดใช้ทุนในสถาบันฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองสถาบันจากราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู 
1.2.2  การปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร ให้มีระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 42 เดือน โดยมี

ระยะเวลาปฏิบัติงาน ในสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 36 เดือน 
 1.2.3   ลักษณะและปริมาณงานที่ปฏิบัติเพื่อการสอบวุฒิบัตรฯ ใช้เกณฑ์มาตรฐานเดียวกันกับการฝึกอบรมตาม
หลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน ที่ราชวิทยาลัยฯ กำหนด  

1.2.4   ต้องมีผลงานวิจัยที่เสรจ็สมบรูณ์แล้วอย่างนอ้ย 1 เรือ่ง โดยจะต้องสง่ผลงานวิจัยภายในเดอืนพฤษภาคมของปีนี ้
ให้ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย เพื่อทำการรับรองคุณภาพผลงานวิจัย 

1.2.5   สถาบันที่แพทย์ปฏิบัติงาน สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ต้องเสนอช่ือแพทย์ที่พร้อมจะเข้าสอบไปยังคณะอนุกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบฯ เพื่อที่คณะอนุกรรมการการฝึกอบรมและสอบฯ จะได้รวบรวมรายช่ือทั้งหมดผ่านไปยังราชวิทยาลัยแพทย์
เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย เพื่อรับรอง และส่งต่อไปยังแพทยสภา ตามวัน เวลา ที่แพทยสภากำหนด 

 

2.  การสอบเพ่ือหนังสอือนุมัต ิ
 

ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ใน หมวด 4 ข้อ 14 ในข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การออก
หนังสืออนุมัติและวุฒบิัตร เพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2552 และถูกต้องตามเงื่อนไข
ดังต่อไปนี ้

 
2.1 ผู้ปฏิบัติงานเพ่ือการสอบหนังสืออนุมัติ สาขาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู (ในประเทศ) 

2.1.1   เป็นแพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่มี เวลาป ฏิบัติ งานในสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ในประเทศไทย                        
ไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา 

2.1.2   มีหนังสือรับรองจำนวนหน่วยกิตของการศึกษาต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องกับสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ไม่น้อยกว่า 100 
หน่วยกิต ภายในระยะเวลา 5 ปี ต่อเนื่องกัน จนถึงวันที่ยื่นคำขอสมัครสอบ 

2.1.3   ต้องมีผลงานวิจัยที่ตีพิมพแ์ล้ว หรือรอตีพิมพ์อย่างน้อย 1 เรื่อง ภายใน 5 ปี ย้อนหลัง นับจากวันที่ยื่นสมัคร 
ต้องเป็นผลงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู และจะต้องส่งผลงานวิจัยภายในเดือนมีนาคม ของทุกปี ให้ราชวิทยาลัย
แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย เพื่อทำการรับรองคุณภาพผลงานวิจัย 

2.1.4   มีประสบการณ์การดูแลรักษาผู้ป่วยด้านเวชศาสตรฟ์ื้นฟู ตามเกณฑ์ทีร่าชวิทยาลัยฯ กำหนด 

  

    ราชวิทยาลัยแพทยเ์วชศาสตรฟ้ื์นฟูแห่งประเทศไทย                 
   และสมาคมเวชศาสตรฟ้ื์นฟูแห่งประเทศไทย 
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2.2 ผู้ได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู จากสถาบันในตา่งประเทศ 
 

2.2.1   เป็นผู้ได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตร สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู จากสถาบันในต่างประเทศที่ราชวิทยาลัยฯ  
รับรอง โดยความเห็นชอบของแพทยสภา 

2.2.2  ต้องมีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์แล้ว หรือรอตีพิมพ์อย่างน้อย 1 เรื่อง ภายใน 5 ปีย้อนหลัง นับจากวันที่ยื่นสมัคร 
ต้องเป็นผลงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู และจะต้องส่งผลงานวิจัยภายในวันที่ 31 มีนาคมของทุกปี ให้ราช
วิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย เพื่อทำการรับรองคุณภาพผลงานวิจัย 

2.2.3   มีหนังสือรับรองประสบการณ์การดูแลรักษาผู้ป่วยด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู ตามเกณฑ์ที่ราชวิทยาลัยฯ กำหนด 
2.2.4  วิธีการสอบจะพิจารณาเป็นรายๆ ไป ข้ึนกับดุลยพินิจของอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขา  เวช

ศาสตร์ฟื้นฟู 
 
การสอบ  วิธีการสอบ ประกอบด้วย 
  1.  สอบข้อเขียน   
  2.  สอบปากเปล่า  
  3.  สอบปฏิบัติ  
     -  Electrodiagnosis   
      -  Workplace-based Assessment (WPBA) 
 
กำหนดวันสอบ 
 วันเวลา  และสถานทีส่อบ จะแจ้งให้ผูส้มัครสอบทราบ ตามที่ราชวิทยาลัยฯ กำหนด 
 
เกณฑ์การตัดสิน 

     เกณฑส์อบผ่าน ใช้เกณฑ์ตัดสิน ตามทีร่าชวิทยาลัยฯ กำหนด 

 

 

 
 
 
 

  

    ราชวิทยาลัยแพทยเ์วชศาสตรฟ้ื์นฟูแห่งประเทศไทย                 
   และสมาคมเวชศาสตรฟ้ื์นฟูแห่งประเทศไทย 
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เง่ือนไขการปฏิบัติงานเพ่ือการสอบวุฒิบัตรฯ  สาขาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู (ซึ่งจัดเป็นสาขาประเภทท่ี 2) 
ของราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟ้ืนฟูแห่งประเทศไทย  

 
 การปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู หมายถึงการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในหมวดที่ 3  ข้อ 13 
ตามข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร พ.ศ.2552 โดยการปฏิบัติงานจะต้องมีลักษณะ
ถูกตอ้งตามเงื่อนไขดังต่อไปนี ้

1. เป็นการปฏิบัติงานชดใช้ทุนในสถาบันฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองสถาบันจากราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู 
2. การปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร ให้มีระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 42 เดือน  โดยมีระยะเวลา 

ปฏิบัติงาน ในสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 36 เดือน 
3. ลักษณะและปริมาณงานที่ปฏิบัติเพื่อการสอบวุฒิบัตรฯ ใช้เกณฑ์มาตรฐานเดียวกันกับการฝึกอบรมตามหลักสูตร 

แพทย์ประจำบ้าน ที่ราชวิทยาลัยฯ กำหนด  
4. ต้องมีผลงานวิจัยที่เสร็จสมบูรณ์แล้วอย่างน้อย 1 เรื่อง โดยจะต้องส่งผลงานวิจัยภายในเวลาที่กำหนด ให้ราช 

วิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย  เพื่อทำการรับรองคุณภาพผลงานวิจัย 
5. สถาบันที่แพทย์ปฏิบัติงาน  สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ต้องเสนอช่ือแพทย์ที่พร้อมจะเข้าสอบไปยังคณะอนุกรรมการ 

ฝึกอบรมและสอบฯ เพื่อที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ  จะได้รวบรวมรายช่ือทั้งหมดผ่านไปยังราชวิทยาลัยแพทย์เวช
ศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย เพื่อรับรองและส่งต่อไปยังแพทยสภา ตามวัน เวลา ที่แพทยสภากำหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

    ราชวิทยาลัยแพทยเ์วชศาสตรฟ้ื์นฟูแห่งประเทศไทย                 
   และสมาคมเวชศาสตรฟ้ื์นฟูแห่งประเทศไทย 
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เง่ือนไขการปฏิบัติงานเพ่ือการสอบหนังสืออนุมัติฯ สาขาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู (ซึ่งจัดเปน็สาขาประเภทท่ี 2)  

ของราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟ้ืนฟูแห่งประเทศไทย   
 

การปฏิบัติงานเพื่อการสอบหนังสืออนุมัติ สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู หมายถึงการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ใน หมวดที่ 4 
ข้อ 14 ตามข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร พ.ศ.2552  ทั้งนี้ผู้ปฏิบัติงานเพื่อการสอบ
หนังสืออนุมัติ สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู จะต้องมีลักษณะถูกต้องตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

1. เป็นแพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่มีเวลาปฏิบัติงานในสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟูในประเทศไทย   ไม่น้อยกว่า 5 ปี 
และมีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา 

2. มีหนังสือรับรองจำนวนหน่วยกิตของการศึกษาต่อเนือ่งทีเ่กี่ยวข้องกับสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ไม่น้อยกว่า 100 หน่วย
กิต ภายในระยะเวลา 5 ปี ต่อเนื่องกัน จนถึงวันที่ยื่นคำขอสมัครสอบ 

3.  ต้องมีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์แล้ว หรือรอตีพิมพ์อย่างน้อย 1 เรื่อง ภายใน 5 ปี ย้อนหลัง นับจากวันที่ยื่นสมัคร ต้อง
เป็นผลงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู และจะต้องส่งผลงานวิจัยภายในเวลาที่กำหนด ให้ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์
ฟื้นฟแูห่งประเทศไทย เพื่อทำการรับรองคุณภาพผลงานวิจัย 

4.   มปีระสบการณ์การดูแลรักษาผูป้่วยด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู ตามเกณฑ์ทีร่าชวิทยาลัยฯ กำหนด 
 
 

เง่ือนไขการปฏิบัติงานเพ่ือการสอบหนังสืออนุมัติ สาขาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู (ซึ่งจัดเป็นสาขาประเภทท่ี 2) ของราชวิทยาลยั
แพทย์เวชศาสตร์ฟ้ืนฟูแห่งประเทศไทย  (ตา่งประเทศ) 

 
การปฏิบัติงานเพื่อการสอบหนังสืออนุมัติ สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู หมายถึงการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ใน หมวดที่ 4 

ข้อ 14 ตามข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร พ.ศ.2552 ทั้งนี้ผู้ปฏิบัติงานเพื่อการสอบ
หนังสืออนุมัติ สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู จะต้องมีลักษณะถูกต้องตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

1. เป็นผู้ได้รับหนังสอือนุมตัิหรือวุฒิบัตร สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟูจากสถาบันในต่างประเทศ ที่ราชวิทยาลัยฯ รับรอง โดย
ความเห็นชอบของแพทยสภา 

2.   ต้องมีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์แล้ว หรือรอตีพิมพ์อย่างน้อย 1 เรื่อง ภายใน 5 ปี ย้อนหลัง นับจากวันที่ยื่นสมัคร ต้อง
เป็นผลงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู และจะต้องส่งผลงานวิจัยภายในเวลาที่กำหนดให้ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์
ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย เพื่อทำการรับรองคุณภาพผลงานวิจัย 

3.  มีหนงัสือรับรองประสบการณ์การดูแลรักษาผู้ป่วยด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู ตามเกณฑ์ที่ราชวิทยาลัยฯ กำหนด 
4. วิธีการสอบจะพิจารณาเปน็รายๆ ไป ข้ึนกับดุลยพินิจของอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟ ู

  

    ราชวิทยาลัยแพทยเ์วชศาสตรฟ้ื์นฟูแห่งประเทศไทย                 
   และสมาคมเวชศาสตรฟ้ื์นฟูแห่งประเทศไทย 

 


