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หลักสูตรการฝกอบรมแพทยผูชวยอาจารย อนุสาขาการบาดเจ็บทางออรโธปดิกส
ภาควิชาอรรโธปดิคส คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี

หลักสูตรใหม พ.ศ. 2552

1. ช่ือหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย     หลักสูตรการฝกอบรมแพทยผูชวยอาจารย อนุสาขาการบาดเจ็บทางออรโธปดิกส
ชื่อภาษาอังกฤษ Clinical Fellowship Training Program in Orthopaedic Trauma

2. ช่ือประกาศนียบัตร
ชื่อภาษาไทย     ประกาศนียบัตรการฝกอบรมแพทยผูชวยอาจารยอนุสาขาการบาดเจ็บทางออรโธปดิกส
ชื่อภาษาอังกฤษ Certificate of Clinical Fellowship Training in Orthopaedic Trauma

3. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ
3.1 สาขาวิชาการบาดเจ็บทางออรโธปดิกส ภาควิชาออรโธปดิคส
3.2 คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี

4. หลักการและเหตุผล
การบาดเจ็บทางออรโธปดิกส  ซึ่งไดแกการบาดเจ็บของระบบกลามเนื้อ กระดูก เอ็น และขอ เปนภาวะที่พบบอย

และการบาดเจ็บมีแนวโนมมีอุบัติการณสูงขึ้น ลักษณะทางพยาธิสภาพก็ซับซอนมากขึ้น ซึ่งมีผลเสียตอการทํางานของ
สวนที่ไดรบับาดเจ็บนําไปสูความพิการและทุพลภาพของผูปวย เปนภาระดานการเงินและความเปนอยูของผูปวยและ
ประเทศชาติอยางมาก

จากพัฒนาการของวิทยาศาสตรพื้นฐานทั้งชีววิทยา ชีวกลศาสตร โลหะวิทยา และรังสีวิทยาตลอดจนพัฒนาการ
ของเครื่องมือผาตัด ทําใหเกิดการพัฒนาวิธีการผาตัดเพื่อรักษาผูปวยที่ไดรับบาดเจ็บของระบบกลามเนื้อ กระดูก เอ็น
และขอ เพื่อการรักษา แกไขและปองกันความพิการที่ซับซอนและรุนแรงใหไดผลดีกวาวิธีการรักษาตามพื้นฐานเดิมมาก
ผูปวยที่ไดรบัการรักษาที่ถูกตองต้ังแตแรกสวนใหญสามารถกลับไปใชระบบกลามเนื้อ กระดูก เอ็น และขอ ที่ไดรับ
บาดเจ็บไดดีใกลเคียงเดิม หรือเหมือนเดิม เปนการลดการสูญเสียและความพิการไดเปนอยางดี นอกจากนี้ผูเชี่ยวชาญใน
อนุสาขาการบาดเจ็บทางออรโธปดิกส สามารถใหการปรึกษาแกศัลแพทยออรโธปดิกสทั่วไป และสามารถทํางานวิจัย
เพื่อพัฒนาศาสตรดานนี้ไดอยางตอเนื่องใหสอดคลองกับการพัฒนาและเศรษฐฐานะของประเทศ ภาควิชาออรโธปดิคส
คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี จึงจัดใหมีหลักสูตรนี้ขึ้น

5. กําหนดการเปดฝกอบรม
เริ่มการฝกอบรมในเดือนกรกฎาคม 2553
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6. อาจารย
6.1 อาจารยผูรับผิดชอบการฝกอบรม

- รองศาสตราจารยชาญยุทธ ศุภชาติวงศ พ.บ. ว.ว ออรโธปดิกส
- อาจารยสุกิจ เลาหเจริญสมบัติ พ.บ. ว.ว ออรโธปดิกส
-  อาจารยปพน สงาสูงสง พ.บ. ว.ว ออรโธปดิกส
-  อาจารยนรเทพ กุลโชติ พ.บ. ว.ว ออรโธปดิกส
-  อาจารยนรชาติ ศิริศรีตรรีักษ พ.บ. ว.ว ออรโธปดิกส

6.2 คุณสมบัติอาจารยผูฝกอบรม
- ไดรับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต และวุฒิบัตรศัลยศาสตรออรโธปดิกส
-  ปฏิบัติงานดานอุบัติเหตุทางออรโธปดิกส มาไมนอยกวา 5 ป

6.3 อาจารยผูฝกอบรม
- รองศาสตราจารยชาญยุทธ ศุภชาติวงศ พ.บ. ว.ว ออรโธปดิกส
- อาจารยสุกิจ เลาหเจริญสมบัติ พ.บ. ว.ว ออรโธปดิกส

7. คุณสมบัติของผูเขารับการฝกอบรม
ผูเขารับการฝกอบรมตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
1. ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา
2. ไดรับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร
     ออรโธปดิกสจากแพทยสภา หรือเปนผูที่ไดรับวุฒบิัตรฯ สาขาศัลยศาสตรออรโธปดิกสจากสถาบันตางประเทศที่
     ไดรับการรับรองของแพทยสภาหรือราชวิทยาลัยแพทยออรโธปดิกสแหงประเทศไทย หรืออบรมครบหลักสูตรของ
     การสอบวุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตรออรโธปดิกส และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานขณะเปนแพทยประจําบาน
     อยูในเกณฑดี
3. เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และมารยาทแหงวิชาชีพอันดี

8. จํานวนปการฝกอบรม
    หลักสูตรการฝกอบรมมีระยะเวลา 1 ป (12 เดือน)

9. จํานวนผูเขารับการฝกอบรม
                                ปการศึกษา 2552        2553 2554
จํานวนอาจารยผูใหการฝกอบรม 2 2 2
จํานวนผูปวยนอก ที่เกี่ยวของกับการฝกอบรม / ป   10,100   11,000     12,000
จํานวนผูปวยใน ที่เกี่ยวของกับการฝกอบรม / ป        535        540          545
หัตถการ (ถามี)..........ครั้ง/ป (ทําเอง) 90 90 90
หัตถการ (ถามี)..........ครั้ง/ป (ชวย) 50 50 50
  ศักยภาพการฝกอบรม ปละ 2 2 2
  เปาประสงคการฝกอบรม ปละ 2 2 2
  คาใชจายในการฝกอบรมตอคน ปละ
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10. ปรัชญาและวัตถุประสงคของการฝกอบรม
แพทยที่ผานการฝกอบรมฯ แลวควรมีความรู และความสามารถ  ดังตอไปนี้
10.1 ความรูดานปญญาพิสัย (Cognitive domain)

10.1.1 กายวิภาคประยุกตชั้นสูง วิทยาการเคลื่อนไหว ชีววิทยาชั้นสงู โลหะศาสตรและชีวกลศาสตรชั้นสูง
ของระบบกลามเนื้อ กระดูก เอ็นและขอ
10.1.1.1 สรีระวิทยาชัน้สูงของเนื้อเยื่อตางๆและระบบกลามเนื้อ กระดูก เอ็นและขอ
10.1.1.2 ลักษณะการบาดเจ็บและพยาธิสภาพที่พบในระบบกลามเนื้อ กระดูก เอ็นและขอ
10.1.1.3 ขบวนการวินิจฉัยการบาดเจ็บในระบบกลามเนื้อ กระดูก เอ็นและขอ
10.1.1.4ใหการวินิจฉัยทางคลินิกในผูปวยที่มีปญหาซับซอนในดานการบาดเจ็บในระบบ

กลามเนื้อกระดูก เอ็นและขอไดอยางถูกตอง
10.1.1.5 การตรวจพิเศษเพื่อการวินิจฉัยการบาดเจ็บในระบบกลามเนื้อ กระดูก เอ็นและขอ
10.1.1.6วางแผนการรักษาผูปวยที่มีปญหาซับซอนในดาน การบาดเจ็บในระบบกลามเนื้อ

กระดูกเอ็นและขอไดอยางถูกตอง
10.1.1.7ดูแลรักษา สรางเสริมและฟนฟสูุขภาพผูปวยกอน ระหวางและหลังการผาตัดในดานการ

บาดเจ็บในระบบกลามเนื้อ กระดูก เอ็นและขอไดอยางถูกตอง
10.1.1.8 ใหบริการวิชาการในดาน การบาดเจ็บในระบบกลามเนื้อ กระดูก เอ็นและขอตอสังคมได

อยางมีคุณภาพ
10.1.1.9 แนวทางการปองกันอุบัติภัยของระบบกลามเนื้อ กระดูก เอ็นและขอ

10.2  ความสามารถดานทักษะ (Psychomotor domain)
10.2.1 ทักษะการดูแลรักษาผูปวย มีทักษะความสามารถในการดูแลรักษาผูปวยที่มีการบาดเจ็บในระบบ

กลามเนื้อ กระดูก เอ็นและขอ
10.2.1.1 ใชเครื่องมือพิเศษในการตรวจและวินิจฉัยผูปวยที่มีปญหาซบัซอนในดาน การบาดเจ็บใน

ระบบกลามเนื้อ กระดูก เอ็นและขอไดอยางถูกตอง
10.2.1.2 ผาตัดแกไขและรักษาผูปวยที่มีปญหาซับซอนในดานการบาดเจ็บในระบบกลามเนื้อ

กระดูก เอ็นและขอไดอยางถูกตอง
10.3 ดานเจตคตินิสัย (Affective domain)

10.3.1 มีความมุงม่ันที่จะทําใหผูปวยหายจากโรคหรือการบาดเจ็บทั้งทางรางกายและจิตใจ
10.3.2 มีความใฝรูศึกษาคนควาวิชาการอยางสมํ่าเสมอ

11. เน้ือหาสังเขปของการฝกอบรม
รายละเอียดของเน้ือหาและ การจัดประสบการณเรียนรู
1. เน้ือหา เม่ือสิ้นสุดการฝกอบรมตามหลักสูตร  ผูผานการฝกอบรมจะตองมีความรูความสามารถตาม

เนื้อหาดังตอไปนี้
1.1 ความรูพื้นฐานทางทฤษฎี
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1. ความรูพื้นฐานทางกายวิภาคศาสตรของระบบ Musculoskeletal
2. ชีวกลศาสตรที่เกี่ยวของและกลไกการบาดเจ็บ
3. สรีระวิทยาของระบบ Musculoskeletal ในคนปกติและพยาธสิรีระวิทยาของระบบ

Musculoskeletal และ Systemic effects เม่ือไดรับบาดเจ็บ Histochemical, Physical,
radiological events of fracture healing, Factors affecting soft tissue and bone healing

4. การรักษาขั้นตนกรณีบาดเจ็บระบบสําคัญหลายระบบ(Major multiple system trauma)
5. ใหการรักษาตามลําดับความสําคัญและเรงดวน
6. การเสียเลือดอยางรุนแรง
7. การประเมินและการรักษากรณีบาดเจ็บแขนและขาพรอมๆกันหลายตําแหนง
8. การวินิจฉัยและรกัษาการบาดเจ็บกระดูก,ขอตอ,กลามเนื้อ,เสนเอ็น,เสนประสาท, หลอดเลือด ที่

เกี่ยวของ ของรยางคตางๆ เชิงกราน และกระดูกสันหลัง ดวยการไมผาตัดและการผาตัด
9. นิยาม (Definition) และการจัดหมวดหมู (Classification) ของสวนที่ไดรบับาดเจ็บ
10. ขอบงชี้และขอหามในการผาตัดชนิดตางๆ
11. การวินิจฉัยและรกัษาภาวะแทรกซอนจากการบาดเจ็บและการรักษา
12. การฟนฟูสมรรถภาพผูปวยในระบบที่เกี่ยวของ

1.2 ทักษะทางปฏิบัติการ
1. สามารถใหการวินิจฉัยและรักษา โดยแบงออกเปน ก.ทําดวยตนเอง  ข.ชวยทํา  ค.เคยเห็น

1.1 ผลของการบาดเจ็บตอระบบอ่ืนๆทั่วไป
-  Initial management of major multiple system trauma ก
-  Establishment of treatment priorities ก
-  Systemic effects of trauma ก
-  Patterns of injury ก
-  Major bleeding ก
-  Assessment and management of major multiple extremity injuries ก

1.2 ภาวะแทรกซอนทาง Orthopaedic Trauma
- Assessment , investigation and management ก
- Skin

- close and  open wound ก
- infection ก

- Vascular
- Ischemic limb ก
- Compartmental syndrome ก

- Nerve
- Injuries ก
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- Muscle and Tendon
- Injuries ก

- Fat embolism syndrome,Pulmonary embolism ข
- Deep venous thrombosis ก
- Coagulopathy ก
- Delayed union, Non union, Malunion ก
- Joint stiffness ก
- Osteoporosis ก
- Myodystrophy ก

1.3 Fractures and Dislocation and their complications
- Open and Closed injuries ก
- Upper and Lower extremities ก
- Spine

- Cervicle , Thoracic, Lumbar and Sacrum ก
- Pelvis and Acetabulum ก

1.4 Soft  tissue injuries
- Muscle, tendon ก

1.5 Joint injuries
- open and closed ก

1.6 Pathological fractures ก
2. สามารถพิจารณาสงตรวจและแปลผลอยางถูกตองดังนี้

-  Radiographic examination ก
-  Myelography ก
-  Angiography ก
-  Arthrography ก
-  Tomography ก
-  CT scan ก
-  3D CT scan ก
-  Bone scan ก
-  MRI ก
-  Electrodiagnostic study ก
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3. สามารถพิจารณาและทําหัตถการดังตอไปนี้
3.1 การรักษาโดยการไมผาตัด ก

3.1.1 Immobilization ก

3.1.1.1 Traction

- Skin: Upper and Lower Extremities ก
- Skeletal : Extremities and Spine ก
- Applications of halo and halo traction vest ก

3.1.1.2 Casting, splinting technique ก
3.1.1.3 Functional treatment Bracing ก
3.1.1.4 Rehabilitation management ก

3.1.2 Closed reduction of Fracture and/or Dislocation
Metaphyseal , Diaphyseal ,Joint, Spine injuries ก

3.1.3 Fluroscopy technique ก
3.2 การรักษาโดยการผาตัด

3.2.1 Debridement : Soft tissues injuries , open joint injuries and open fractures ก
3.2.2 Arthrotomy ก
3.2.3 Fasciotomy  of compartments ก
3.2.4 Repair of muscles and tendons ก
3.2.5 Surgical repair of ligaments and reconstruction ก
3.2.6 Open reduction and/or Closed reduction with fixation of fractures

-  Plate and screws ก
-  Intramedulallary Nailing ก
-  Interlocking Nail ก
- Wiring , TBW ก
- Pinning ก
- External Fixation ก

3.2.7 Open reduction – simple or complex dislocations for failed closed reduction ก
3.2.8 Fluroscopy technique in surgeries ก
3.2.9 Complex fractures fixation, Articular, periarticular, pathological fractures ก
3.2.10 Bone grafting technique, Allografting technique, Distraction osteogenesis ก
3.2.11 Surgical management for Delayed or Nonunion , Malunion ข
3.2.12 Surgical revision of single plane or complex malunions and osteotomies ข
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3.2.13 Surgical soft tissues releases of stiffness ก
3.2.14 Amputation ก
3.2.15 Synostosis management ก
3.2.16 Arthrofibrosis management ก
3.2.17 Prosthetic replacement in treatment of  fractures,shoulder,hip ก
3.2.18 Wound management, surgical excision,secondary tention

-  Simple or local flaps or Z plasty ก
3.2.19 Acetabulum

-  Open reduction and internal fixation ก
-  Late reconstruction ข

3.2.20 Spine
- Operative management of acute fractures and fractures dislocation, ก

include decompression( posterior), instrumentation
-  Fusion ก

3.2.21 Pelvis
-  Operative management of simple & complex fractures including ก

internal and external fixation of Pelvis
3.2.22 Arthroscopy : knee ข
3.2.23 Salvage procedure

-  Joint fusion: Shoulder, Elbow, Wrist, Hip, Knee, Ankle ก
-  Resection Arthroplasty ข

12. วิธีการฝกอบรมและการจัดประสบการณการเรียนรู
ผูเขารับการฝกอบรมตองเขาฝกอบรมในภาควิชาออรโธปดิคส  คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี

ไมนอยกวา 10 เดือน และสถาบันเลือกไมเกิน 2 เดือน โดยมีกิจกรรม ดังนี้
12.1 การรวมกิจกรรมทางวิชาการตางๆ ของสถาบันรวมหรืออนุสาขาฯ โดยสมํ่าเสมอ ดังนี้

1. Quality Improvement Conference ไมนอยกวา 1 ครั้งตอเดือน
2. Interesting Case Conference ไมนอยกวา 1 ครั้งตอเดือน
3. Journal Club ไมนอยกวา 1 ครั้งตอเดือน
4. Lecture/ Topic Review ไมนอยกวา 1 ครั้งตอเดือน
5. Ward Round/ Grand Round ไมนอยกวา 1 ครั้งตอสัปดาห
6. Inter-hospital/Inter-departmental Conference ไมนอยกวา 2 ครั้งตอป
7. การประชุมวิชาการประจําปและการประชุมวิชาการที่เกี่ยวของที่จัดโดยสถาบันฝกอบรม

ไมนอยกวา 1 ครั้งตอป
8. การประชุมวิชาการประจําปและการประชุมวิชาการที่เกี่ยวของที่จัดโดย/ในนามของราช
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วิทยาลัยฯ ไมนอยกวา 1 ครั้งตอป

12.2 การปฏิบัติงานทางคลินิกดังนี้
1. ปฏิบัติงานในหนวยบาดเจ็บทางออรโธปดิกส รวมทั้งหมดไมนอยกวา10 เดือน1

2. ปฏิบัติงานในสถาบันเลือกที่สถาบันฝกอบรมรับรองไมเกิน 2 เดือน
3. การดูแลผูปวยที่หองตรวจผูปวยนอก สัปดาหละ 6 ชั่วโมง (ไมนอยกวา 10 เดือน)
4. การดูแลผูปวยในโรงพยาบาล สัปดาหละ 10 ชั่วโมง (ไมนอยกวา 10 เดือน)
5. การดูแลผูปวยที่คลินิกการบาดเจ็บทางออรโธปดิกส สัปดาหละ 3 ชั่วโมง (ไมนอยกวา 10 เดือน)
6. การใหคําปรึกษาผูปวยในโรงพยาบาลแกหนวยงานอ่ืน สัปดาหละ 1 ชั่วโมง

(ไมนอยกวา 10 เดือน)
7. การชวยผาตัดและการผาตัดเองในหองผาตัด สัปดาหละ 12 ชั่วโมง (ไมนอยกวา 10 เดือน)

ตามรายละเอียด ขอ 12.3
12.3 ประสบการณการผาตัดที่สําคัญ ดังนี้

ทําการผาตัดดวยตนเองภายใตการดูแล หรือภายใตความรับผิดชอบของอาจารยแพทย ดังนี้
1. ทําการผาตัดรักษาผูปวยดวยตนเองในผูปวยที่ไดรับบาดเจ็บในระบบกลามเนื้อ กระดูก เอ็น

และขอที่ซับซอนไมนอยกวา 50 ราย
2. ชวยทําการผาตัดใหญในผูปวยที่มีปญหาทางการบาดเจ็บในระบบกลามเนื้อ กระดูก เอ็น

และขอที่ซับซอนมากไมนอยกวา 30 ราย
3. ทําผาตัดดวยตนเองในการรักษาผูปวยที่มีความผิดปกติหลังไดรับบาดเจ็บในระบบกลามเนื้อ

กระดูก เอ็นและขอที่ซับซอนทั้งชนิดปฐมภูมิและทุติยภูมิไมนอยกวา 10 ราย
12.4 เสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการประจําปของราชวิทยาลัยฯและ/หรือตีพิมพผลงานวิจยัใน

วารสารที่ราชวิทยาลัยฯ รบัรองอยางนอย 1 เรื่อง หรือเสนอโครงการวิจัย (rearch proposal) กอน
การจบการฝกอบรม

13. การประเมินผูเขารับการฝกอบรม
ผูเขารับการฝกอบรมจะไดรับการประเมินผลดังนี้

13.1 เม่ือสิ้นสุดปการศึกษาจะมีการประเมินเพื่อตัดสินผลการฝกอบรม (summative evaluation) ของแตละวิชา
ในขอ 10  เกณฑการตัดสินตองไดคะแนนไมนอยกวารอยละ 60 (อิงเกณฑของราชวิทยาลัยออรโธปดิกส)
และปฏิบัติงานครบตามขอ 11

13.2 การประเมินเพื่อประกาศนียบัตรฯ 2โดยคณะกรรมการของหนวยการบาดเจ็บทางออรโธปดิกส
ประกอบดวยการสอบสัมภาษณ การสอบขอเขียน ผลการปฏิบัติงานและผลงานวิจัยหรือโครงการวิจัย
(research proposal) ฉบับสมบูรณ เกณฑการตัดสินและระเบียบยอยใหขึ้นกับดุลยพินิจของคณะ
กรรมการฯ และตองสอดคลองกับมาตรฐานที่กําหนด (ตามตาราง)

หมายเหตุ  สถาบันเลือก ตองเปนสถาบันที่มีการฝกอบรมแพทยประจําบานออรโธปดิกสตามประกาศแพทยสภา
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13.3 การตัดสินผลการประเมินขั้นสุดทายใหขึ้นกับคณะอนุกรรมการฝกอบร มและสอบของภาควิชาออร
โธปดิคส คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อออกประกาศนียบัตร

ตาราง การกําหนดน้ําหนักคะแนนในแตละ Domain และแตละวิธีการ / แบบทดสอบ
วิธีการ / แบบทดสอบ น้ําหนัก

1. Cognitive domain = น้ําหนัก 40
1. MCQ ขอเขียน 30
2. Case study / report รายงาน 10

2. Psychomotor domain 3 หนวยกิต = น้ําหนัก 60
น้ําหนัก 45

1. Chart audit รายงาน 10
2. Bedside teaching / สังเกต Rating scales ปรัชญา 10
3. Log book (หัตถการ) ปฏิบัติ / บนัทึกผลงาน 40

3. Affective domain Direct observation         O/S/M/U
หมายเหตุ : O = outstanding, S = satisfactory,    M = marginal,    U = unsatisfactory

14. การประกันคุณภาพการฝกอบรม
มีการประกันคุณภาพการฝกอบรมตามระบบ กลไก และตามเกณฑประเมินภายในที่กําหนดโดยคณะ

แพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี

15. การทบทวน / พัฒนาหลักสูตรฝกอบรม
มีการทบทวนและพฒันาหลกัสูตรเปนระยะๆ และแจงผลการดําเนินการใหราชวิทยาลัยฯรับทราบอยาง

นอยทุก 3 ป

16. เกณฑท่ัวไปในการฝกอบรม
1.  สวนรวมในกิจกรรมการศึกษา ดังน้ี

1.1  Quality Improvement Conference ไมนอยกวา 1 ครัง้ตอเดือน
1.2     Interesting Case Conference ไมนอยกวา 1 ครั้งตอเดือน
1.3     Journal Club ไมนอยกวา 1 ครั้งตอเดือน
1.4     Lecture/ Topic Review ไมนอยกวา 1 ครั้งตอเดือน
1.5     Ward Round/ Grand Round ไมนอยกวา 1 ครั้งตอสปัดาห
1.6     Inter-hospital/Inter-departmental Conference ไมนอยกวา 1 ครั้งตอเดือน
1.7 การประชุมวิชาการประจําปและการประชุมวิชาการที่เกี่ยวของที่จัดโดยสถาบันฝกอบรม
1.8 การประชุมวิชาการประจําปและการประชุมวิชาการที่เกี่ยวของที่จัดโดย/ในนามของราช

วิทยาลัยฯ
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2.  ไดปฏิบัติงานดานการรักษาผูปวยภายใตการควบคุมดูแลของอาจารยประจําหลักสูตร ดังน้ี
2.1 ปฏิบัติงานในสถาบนัไมนอยกวา 10 เดือน
2.2 ปฏิบัติงานในสถาบนัเลอืกที่สถาบันรับรองไมเกิน 2 เดือน
2.3     การดูแลผูปวยทีห่องตรวจผูปวยนอก สัปดาหละ 6 ชั่วโมง ไมนอยกวา 10 เดือน
2.4 การดูแลผูปวยในโรงพยาบาล สัปดาหละ 10 ชั่วโมง ไมนอยกวา 10 เดือน
2.5  การดูแลผูปวยที่คลนิิกการบาดเจ็บทางออรโธปดิกส สปัดาหละ 3 ชั่วโมง ไมนอยกวา 10 เดือน
2.6 การใหคําปรึกษาผูปวยในโรงพยาบาลแกหนวยงานอ่ืน สัปดาหละ 1 ชั่วโมง ไมนอยกวา 10 เดือน
2.7 การชวยผาตัดและการผาตัดเองในหองผาตัด สัปดาหละ 12 ชั่วโมง ไมนอยกวา 10 เดือน

3.  ไดทําหัตถการดวยตนเองไมนอยกวาจํานวนท่ีระบุ ดังน้ี
ทําการผาตัดดวยตนเองภายใตการดูแล หรือภายใตความรับผิดชอบของอาจารยแพทย  ดังนี้

3.1    ทําการผาตัดรักษาผูปวยดวยตนเองในผูปวยที่ไดรับบาดเจ็บในระบบกลามเนื้อ กระดูก เอ็นและ
ขอที่ซับซอนไมนอยกวา 50 ราย

3.2 ทําการผาตัดใหญที่ตองมีแพทยหลายคนรวมใหการรักษาในผูปวยที่มีปญหาทางการบาดเจ็บใน
ระบบกลามเนื้อ กระดูก เอ็นและขอที่ซับซอนมากไมนอยกวา 30 ราย

3.3 ทําผาตัดรักษาผูปวยที่มีความผิดปรกติหลังไดรับบาดเจ็บในระบบกลามเนื้อ กระดูก เอ็นและขอ
ที่ซับซอนไมนอยกวา 10 ราย

4. รับผิดชอบในการดูแลผูปวยฉุกเฉินดานการบาดเจ็บทางออรโธปดิกสโดยการรับปรึกษา
ปญหาจากแพทยสาขาอ่ืน ท้ังในและนอกเวลาราชการตามท่ีไดรับมอบหมาย

16.1 การฝกอบรมนี้ ดําเนินการตามขอเสนอของอนุสาขาการบาดเจ็บ ราชวิทยาลัยออรโธปดิกสแหง
ประเทศไทย โดยความรวมมือของทุกสถาบัน ฝกอบรมแพทยประจําบานออรโธปดิกสของ
ประเทศไทย

 16.1.1 มีการหมุนเวียนแพทยประจําบานภายในคณะฯ กับภาควิชาศัลยศาสตร  เวชศาสตรฟนฟู
และเวชศาสตรฉุกเฉิน

 16.1.2 มีการประชุมรวมกันคณะอนุกรรมการสาขาการบาดเจ็บฯ ของราชวิทยาลัย ทุก 2 เดือน
 16.1.3 มีการประชุม Teleconference รวมกับคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
 16.1.4 มีการประชุม Interhospital conference ของราชวิทยาลัย ทุก 2 เดือน

16.2 ระบุสภาพแวดลอมและระบบการบรหิารงานที่สนับสนุนการฝกอบรมในปจจุบัน
หองประชุม / บรรยาย หองประชุมภาควิชาออรโธปดิคส
โสตทัศนูปกรณ โสตทัศนูปกรณในหองประชุม
หองสมุด หองสมุดคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
หองปฏิบัติการ ภาควิชาออรโธปดิคส
หองทํางาน ภาควิชาออรโธปดิคส
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ผูดูแลการฝกอบรม รองศาสตราจารยชาญยุทธ ศุภชาติวงศ
อาจารยสุกิจ เลาหเจริญสมบัติ
อาจารยปพน สงาสูงสง

16.3 ระบุสถิติผูปวยนอกและผูปวยในที่เกี่ยวของกับการฝกอบรม ที่มารับบริการในชวง 3 ปยอนหลัง
                           ประเภท        2549      2550       2551

ผูปวยนอก
ผูปวยใน

8,159
525

9,126
531

10,104
537

16.4 ระบุจํานวนครั้งของหัตถการ (ถามี) ที่เกี่ยวของกับการฝกอบรม ในชวง 3 ปยอนหลัง
       2549      2550       2551

1. ผาตัดผูปวยบาดเจ็บกระดูและขอที่ซับซอน
2. ผาตัดแกไขความผิดปกติของผูปวยรับอุบัติเหตุ

420
105

425
106

430
107

16.5 ระบุจํานวนเตียงผูปวยประเภทที่เกี่ยวของกับการฝกอบรมในปจจุบนั
- เตียงหอผูปวยสามัญ (ORP) ชาย 18 เตียง หญิง 18 เตียง

- เตียงหอผูปวยพิเศษ (ORC) ผูใหญ 9 เตียง เด็ก 3 เตียง

- เตียงหอผูปวยสังเกตอาการ ชาย 1 เตียง  หญิง 1 เตียง

- เตียงผูปวยพิเศษศูนยการแพทยสิริกิต์ิ จํานวนเตียงขึ้นอยูกับการจัดสรรตามลําดับคิว

- เตียงผูปวยศัลยกรรมอุบัติเหตุ (5NW) จํานวนเตียง 21 เตียง

หมายเหตุ  เตียงทั้งหมด เปนเตียงที่ใชรวมกันเพื่อใหมีการใชประโยชนทรัพยากรไดสูงสุด

17. ดานการวิจัย
เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความสามารถในการพัฒนาการเรยีนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง ตอจากหลักสูตร

วุฒิบัตรออรโธปดิกส ซึ่งมีความรูพื้นฐานแลวนัน้หลักสูตรนีจ้งึสงเสริมใหมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องในการทํา
วิจัยเกี่ยวกับการบาดเจ็บทางออรโธปดิกสโดยใชเวลาไมนอยกวาสัปดาหละ 4 ชั่วโมงตลอดหลักสูตรในการทํางาน
วิจัย และเม่ือจบการฝกอบรมแลวจะตองมีความสามารถและผลงานดานวิจัย ดังนี้

17.1 มีความรูความสามารถในการคนควาและประเมินผลงานวิจัย รวมจัดทําโครงการวิจัย/นวัตกรรม
รวมดําเนินการวิจัย/นวัตกรรม และนําเสนอผลงานไดอยางถูกตอง

17.2 มีผลงานวิจัยหรือโครงการวิจัย (research proposal) ฉบับสมบูรณอยางนอย 1 เรื่อง ซึ่งอาจ
เปนงานวิจัยดานคลินิก หรอืดานวิทยาศาสตรพื้นฐานก็ได ที่มีคุณสมบัติที่อนุสาขาการ
บาดเจ็บทางออรโธปดิกส ใหการรับรอง
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หนังสือท่ีควรอาน
1.  Rockwood & Green’s Fracture in Adult & Fracture in Children, 6 th edition, 2006
2.  Campbell’s Operative Orthopaedics, 10th edition, 2003
3.  AAOS Basic Science in Orthopaedics; Sheldon 2nd edition, 2000
4.  AO Operative treatment of fracture 2nd edition

วารสารท่ีควรอาน
1. AAOS Instructional Course Lecture 2008 & 2009

Website ท่ีตองดู
1. WWW.AO Foundation.org.com
2. WWW.rockwoodsolution.com
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