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เกณฑการเปดหลักสูตรการฝกอบรมแพทยผูชวยอาจารย

สาขาออรโธปดกิส อนุสาขาเวชศาสตรการกีฬา

1. ช่ือหลักสูตร
ช่ือภาษาไทย หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอดเพ่ือประกาศนียบัตร แสดงความรูความ

ชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาออรโธปดิกส อนุสาขาเวชศาสตรการกีฬา
ช่ือภาษาอังกฤษ Fellowship Training for Certificate in Sports Medicine

2. ช่ือประกาศนียบัตร
ช่ือภาษาไทย ประกาศนียบัตร แสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขา

ออรโธปดิกส อนุสาขาเวชศาสตรการกีฬา
ช่ือภาษาอังกฤษ Certificate, Thai Orthopaedic Subspecialty Board of  Sports  Medicine

3. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ
ภาควิชาออรโธปดิคส  คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี

4. หลักการและเหตุผล
การบาดเจ็บและโรคที่เกิดจากการกีฬาเปนภาวะที่พบไดบอย ซ่ึงในปจจุบันอุบัติการณของการบาดเจ็บจากกีฬามีแนวโนมที่

สูงขึ้นและลักษณะทางพยาธิสภาพก็ซับซอนมากขึ้น ซ่ึงมีผลเสียตอการเลนกีฬาและการออกกําลังกายของนักกีฬาและผูสนใจใน
กีฬาและอาจนําไปสูความพิการและทุพลภาพของนักกีฬา อันมีผลตอเศรษฐฐานะของผูปวยและความสูญเสียระดับประเทศชาติ
ได

จากพัฒนาการของวิทยาศาสตรพ้ืนฐานทั้งวิทยาศาสตรการเคล่ือนไหว ชีววิทยา ชีวกลศาสตร โลหะวิทยา ตลอดจน
พัฒนาการของเครื่องมือผาตัด กลองสองตรวจในขอสําหรับการผาตัด ทําใหเกิดการพัฒนาวิธีการผาตัดทางเวชศาสตรการกีฬา
เพ่ือการรักษา แกไขและปองกันความพิการของนักกีฬาที่ซับซอนและรุนแรงมากใหไดผลดีกวาวิธีการรักษาตามพ้ืนฐานเดิมมาก
ผูปวยที่ไดรับการรักษาที่ถูกตองตั้งแตแรกสวนใหญจะสามารถกลับไปเลนกีฬาไดดีใกลเคียงเดิม หรือเหมือนเดิม เปนการลดการ
สูญเสียและความพิการไดเปนอยางดี นอกจากนี้วิชาการในอนุสาขานี้ยังมีแนวทางการวิจัยเพ่ือการพัฒนาอีกมากในอนาคต
ดังนั้น เพ่ือใหมีผูเช่ียวชาญในอนุสาขาศัลยศาสตรเวชศาสตรการกีฬาที่สามารถใหการดูแลรักษาผูปวยที่มีปญหาทางเวชศาสตร
การกีฬาที่ซับซอนและ สามารถใหการปรึกษาแกศัลยแพทยออรโธปดิกสทั่วไป รวมทั้งสามารถทํางานวิจัยเพ่ือพัฒนาศาสตร
ดานนี้ไดอยางตอเนื่อง ใหสอดคลองกับการพัฒนาและเศรษฐฐานะของประเทศ ราชวิทยาลัยแพทยออรโธปดิกสแหงประเทศ
ไทยจึงจัดใหมีหลักสูตรนี้ขึ้น

5. กําหนดการเปดฝกอบรม
เริ่มเปดฝกอบรมวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกป



2

6. อาจารยแพทย
6.1. อาจารยชูศักดิ์ กิจคุณาเสถียร
6.2. อาจารยเฉลิมชัย ลิมิตเลาหพันธุ
6.3. อาจารยณัฐพร แสงเพชร

7. ระยะเวลาการฝกอบรม
หลักสูตรการฝกอบรมมีระยะเวลา 1 ป (12 เดือน)

8. คุณสมบัตขิองผูเขารับการฝกอบรม
8.1. เปนผูที่ไดรบัใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรรมของแพทยสภา
8.2. และเปนผูที่ไดรับวุฒิบตัร หรือ หนังสืออนุมัติแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวช

กรรมสาขาศัลยศาสตรออรโธปดกิสจากแพทยสภา หรือเปนผูที่ไดรับวุฒิบัตรฯ สาขาศัลยศาสตร
ออรโธปดิกสจากสถาบันตางประเทศที่ไดรบัการรับรองของแพทยสภา

9. วัตถุประสงคของการฝกอบรม
เม่ือผานการฝกอบรม ผูรับการฝกอบรมสามารถ
9.1 ใหการดูแลรักษาผูปวยที่มีปญหาที่ซับซอนเก่ียวกับเวชศาสตรการกีฬาไดอยางมีประสิทธิภาพและครบวงจร
9.2 ติดตอส่ือสารและใหการศึกษาตลอดจนการถายทอดความรูแกบุคลากรทางการแพทยทุกระดบัเก่ียวกับการ

ดูแลรักษาผูปวยที่มีปญหาเก่ียวกับเวชศาสตรการกีฬาไดอยางมีประสิทธิภาพและครบวงจร
9.3 ทําการวิจัยเพ่ือพัฒนาการปองกันการบาดเจบ็และการดูแลรักษาผูปวยที่มีปญหาทั้งการบาดเจบ็ โรค และความ

ผิดปกตทิี่ซับซอนเก่ียวกับเวชศาสตรการกีฬาไดอยางมีประสิทธิภาพ
9.4 พัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมและเจตคตทิี่ดีตอผูปวยและญาติของผูปวย  ผูรวมวิชาชีพและชุมชน  โดย คํานึงถึง

หลักจริยธรรมแหงวิชาชีพและกฎหมาย

10. เนื้อหาการฝกอบรมโดยสังเขป (รายละเอียดอยูในภาคผนวก)
10.1 ความรูพืน้ฐานทางดานเวชศาสตรการกีฬา

10.1 กายวิภาคประยุกตช้ันสูง วิทยาการเคล่ือนไหว ชีววิทยาช้ันสูงและชีวกลศาสตรช้ันสูงของระบบ
กลามเนื้อ กระดูก เอ็นและขอ

10.2 สรีระวิทยาช้ันสูงของเนื้อเย่ือและระบบตางๆ ในระบบกลามเนื้อ  กระดูก เอ็นและขอ
10.3 ลักษณะการบาดเจบ็และพยาธิวิทยาที่พบในระบบกลามเนื้อ กระดกู เอ็นและขอที่เกิดจากการกีฬา
10.4 ขบวนการวินิจฉัยการบาดเจ็บ โรคและความผิดปกตขิองระบบกลามเนื้อ กระดูก เอ็นและขอทีเ่กิดจาก

การกีฬา
10.5 การตรวจพิเศษเพ่ือการวินิจฉัยการบาดเจ็บ โรคและความผดิปกตขิองระบบกลามเนื้อ กระดูก เอ็นและ

ขอที่เกิดจากการกีฬา
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10.6 การดูแลรักษาทั้งการผาตัดและการรักษาโดยอนุรักษนิยมในผูปวยที่มีการบาดเจ็บ โรคและความ
ผิดปกตขิองระบบกลามเนื้อ กระดูก เอ็นและขอที่เกิดจากการกีฬา

10.7 การประเมินและการฟนฟูสมรรถภาพและจิตใจของผูปวยที่ไดรบัการรักษาหลังการบาดเจ็บโรคและ
ความผิดปกตขิองระบบกลามเนื้อ กระดูก เอ็นและขอที่เกดจากการกีฬา

10.8 แนวทางการปองกันอบุัติภัยของระบบกลามเนื้อ กระดูก เอ็นและขอที่เกิดจากการกีฬา

11. ทักษะการดแูลรกัษาผูปวยท่ีมีการบาดเจ็บ โรคและความผิดปกตขิองระบบกลามเนือ้กระดกู เอ็นและขอท่ีเกิดจาก
การกีฬา
11.1.1 ความสามารถในการใหการวินิจฉัยทางคลินิกในผูปวยที่มีปญหาซับซอนไดอยางถูกตอง
11.1.2 ความสามารถในการใชเครื่องมือพิเศษในการตรวจและวินจิฉัยผูปวยที่มีปญหาซับซอนไดอยางถูกตอง
11.1.3 ความสามารถในการวางแผนการรักษาผูปวยที่มีปญหาซับซอนไดอยางถูกตอง
11.1.4 ความสามารถในการผาตัดแกไขและรักษาเนื้อเย่ือและอวัยวะตางๆ ในระบบกลามเนื้อ กระดูก

เอ็นและขอที่เกิดจากการกีฬา ในผูปวยที่มีปญหาซับซอนไดอยางถูกตอง
11.1.5 ความสามารถในการดูแลผูปวยกอน ระหวางและหลังการผาตัดไดอยางถูกตอง
11.1.6 ความสามารถในการทําวิจัยและการเสนอผลงานไดอยางถูกตอง

12. การจัดประสบการณการเรียนรู
12.1 รวมกิจกรรมทางวิชาการตางๆ ของอนุสาขาฯ โดยสมํ่าเสมอ ไดแก

12.1.1 Quality Improvement Conference ไมนอยกวา 1 ครั้งตอเดอืน
12.1.2  Interesting Case Conference ไมนอยกวา 1 ครั้งตอเดือน
12.1.3 Journal Club ไมนอยกวา 1 ครั้งตอเดือน
12.1.4  Lecture/Topic Review ไมนอยกวา 1 ครั้งตอเดอืน
12.1.5  Ward Round/Grand Round ไมนอยกวา 1 ครั้งตอสัปดาห
12.1.6 Inter-hospital/Inter-departmental Conference ไมนอยกวาปละ 2 ครั้ง
12.1.7 การประชุมวิชาการประจาํปและการประชุมวิชาการที่เก่ียวของทีจ่ัดโดยหรือในนามราชวิทยาลัยฯ

12.2.  การปฏิบัติงานทางคลินิก
 12.2.1 การดูแลผูปวยในหองตรวจผูปวยนอก
 12.2.2 การดูแลผูปวยในคลินิกเฉพาะทาง
 12.2.3 การดูแลผูปวยใน
 12.2.4 การชวยผาตัดและการผาตัดในหองผาตดั
 12.2.5 การใหคําปรึกษาผูปวยใน โรงพยาบาลจากภาควิชา กอง หรือหนวยใหการรักษาอื่นๆ
12.2.6   ปฏบิัติงานในสถาบันหลักและสถาบันสมทบตามที่กําหนดเต็มเวลา
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12.3. ประสบการณการผาตัดทีสํ่าคัญดังนี้
12.3.1 ทําการผาตัดดวยตนเองภายใตการดูแลของอาจารยแพทย หรือภายใตความรับผิดของของ

                                  อาจารย ไมนอยกวาจํานวนที่ระบุดังนี้ คือ
12.3.1.1.1. Arthroscopic surgery 10 ราย
12.3.1.1.2. Reconstructive surgery 10 ราย
12.3.1.1.3. Sport related surgery 10 ราย

              12.3.2. เปนผูชวยผาตดัคนแรกในการผาตดัตางๆ ไมนอยกวา 30  ราย
12.4. เสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ และ/หรือ ตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารที่ราชวิทยาลัยรับรอง

อยางนอย 1 เรื่อง

13. การประเมินผูเขารบัการฝกอบรม
ผานการประเมินจากการปฏิบัติงานในแตละหนวยงานที่เขาฝกอบรม

14. การประกันคุณภาพการฝกอบรม
  ใหราชวิทยาลัยแตงตั้งอนุกรรมการฝกอบรมและสอบอนุสาขาเวชศาสตรการกีฬาทําหนาที่

14.1. กําหนดคุณสมบัติ ประเมินและกํากับสถาบันที่สามารถใหการฝกอบรมอนุสาขาเวชศาสตรการกีฬา
ตามวิธีการของแพทยสภา

14.2. ดําเนินการประเมินและสอบผูเขารับการฝกอบรมเพ่ือประกาศนียบตัร ตามแนวทางที่สอดคลองกับการประเมิน
ของแพทยสภา แลวรายงานราชวิทยาลัยฯ เพ่ือการรับรอง

14.3. ดําเนินการประเมินและสอบผูเขารับการฝกอบรมเพ่ือหนังสืออนุมัติฯ ตามแนวทางที่สอดคลองกับ
การประเมินของแพทยสภา แลวรายงานราชวิทยาลัยฯ เพ่ือการรับรอง

14.4. ในระยะเริ่มตนใหกรรมการอนุสาขาที่จดัทําหลักสูตรและที่ปรึกษาไดรับหนงัสืออนุมัติฯ อนุสาขา
เวชศาสตรการกีฬา
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ภาคผนวก
รายละเอียดของเนือ้หาวิชาและหตัถการ

เม่ือส้ินสุดการฝกอบรมตามหลักสูตร  ผูผานการฝกอบรมจะตองมีความรูความสามารถตามเนื้อหาดงัตอไปนี้
1.1. ความรูพ้ืนฐานทางทฤษฏี

1.1.1.   Development and surgical anatomy of the musculoskeletal and related system
1.1.2.   Biomechanics and kinetics of the musculoskeletal system
1.1.3.   Pathogenesis and pathophysiology of the sport related diseases
1.1.4.   Mechanism of sport injuries
1.1.5.  Diagnosis and management of the sport injuries and sport related diseases or disorders
1.1.6.   Prevention of the sport injuries and sport related diseases and disorders
1.1.7.   Habilitation and rehabilitation of the patients who have the sport injuries and sport related
            diseases and disorders.

 1.2. ทักษะ
1.2.1. Diagnosis and management of the sports injuries and sport-related diseases and disorders in

         children, adolescents and adults.
1.2.2. Performing and analysis the examination and investigation in the patients.
1.2.3. Performing both conservation and operative treatments in the patients who have acute and

chronic conditions.
1.2.4. Habilitation and rehabilitation of the patients who have sport injuries and sport related

diseases and disorders.
1.2.5. Diagnosis and management of the complication of the primary conditions and post

treatment complications.
1.2.6. Prescription of the common used orthotics and prostheses for the patients who have sport

injuries and sport related diseases and disorders.
1.3. เจตนคติ

มีเจตคตทิี่ดีดตอผูปวยและกลุมบคุลากรผูรวมงาน
1.4. งานวิจัย

1.4.1. มีความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับวิธีการทํางิจัย
1.4.2. สามารถนําเสนองานวิจัย
1.4.3. สามารถวิเคราะหงานวิจัย
1.4.4. มีงานวิจัย 1 เรื่อง เปนงานวิจัยดานคลินิก หรืองานวิจัยพ้ืนฐานที่อนุสาขาฯ รับรอง
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2. การจัดประสบการณการเรียนรู
2.1. มีสวนรวมในกิจกรรมการศึกษาดังนี้
         2.1.1. Topic conferences
         2.1.2.    Lecture

2.2.3.    Traumatic film conferences
         2.2.4.     Interesting case conferences
         2.2.5.     Journal club
         2.2.6.     Grand rounds
         2.2.7.     Interdepartmental conferences
2.2. ทํางานภายใตการควบคุมดแูลของอาจารยประจําหลักสูตร

2.2.1. ตรวจผูปวยนอก
2.2.2. หอผูปวยใน
2.2.3. ผาตัด
2.2.4. หองเฝอก
2.2.5. รับปรึกษา
2.2.6. ปฏิบตัิงานเปนแพทยประจําทีมนักกีฬา
2.2.7. ออกปฏิบัตงิาน ตรวจผูปวยบาดเจ็บจากการกีฬา, ดูแลหอผูปวย, กายภาพบําบัดทางการกีฬา

      และงานทดสอบสมรรถภาพทางกาย ที่สาขาเวชศาสตรการกีฬา ตามที่อาจารยกําหนดเลือก
และปฏิบัติงานนอกสถานที่ ตามระยะเวลาที่อาจารยกําหนด(1-3 เดือน)

2.3. ใหการวินิจฉัยและตรวจผูปวยภายใตการดูแลของอาจารยประจําหลักสูตร
2.4. งานวิจัย ทํางานวิจัยดวยตนเองใหเสร็จเพ่ือเสนอผลงาน ในการประชุมใหญของราชวิทยาลัยแพทย

ออรโธปดิกสแหงประเทศไทย
2.5. ดูแลผูปวยและทําหัตถการดวยตนเองไมนอยกวาจํานวนที่ระบุ ดังนี้

2.5.1. Arthroscopic surgery 10 ราย
2.5.2. Reconstructive surgery 10 ราย
2.5.3. Sport related surgery 10 ราย
2.5.4 เปนผูชวยผาตัดคนแรกในการผาตัดตาง ๆ ไมนอยกวา 30 ราย

2.6. รับผิดชอบในการดูแลผูปวยฉุกเฉินทางเวชศาสตรการกีฬา โดยรับปรึกษาจากแพทยประจําบานทั้งในและนอก
เวลาราชการ

2.7.    เม่ือเสร็จส้ินการฝกอบรม ผูเขารับการฝกอบรมจะถูกประเมินผลการฝกอบรมโดยอาจารยประจําหลักสูตร

3. การประเมิน
3.1 ใหมีการประเมินประจํา 3 เดือนระหวางการหมุนเวียน โดยกลุมอาจารยที่รบัผิดชอบทุกคนเปนการรวมกันประเมิน
3.2 เม่ือส้ินสุดการฝกอบรม ผูเขารวมฝกอบรมจะตองมีผลงานวิจัยอยางนอย 1 เรื่อง เพ่ือบรรยายใหกับคณาจารยที่

เก่ียวของ


