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หลักสูตรการฝกอบรมแพทยผูชวยอาจารย อนุสาขาเน้ืองอกของกระดูกและระบบเน้ือเย่ือเกี่ยวพัน

ภาควิชาออรโธปดิคส  คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2552

1. ชื่อหลักสูตร
(ภาษาไทย) หลักสูตรการฝกอบรมแพทยผูชวยอาจารย อนุสาขาเนื้องอกของกระดูก

และระบบเนื้อเย่ือเก่ียวพัน
(ภาษาอังกฤษ) Clinical Fellowship Training Program in Musculoskeletal Oncology

2. ชื่อคุณวุฒิ
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย ประกาศนียบัตรการฝกอบรมแพทยผูชวยอาจารย อนุสาขาเนื้องอกของกระดูก

และระบบเนื้อเย่ือเก่ียวพัน
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) Certificate of Clinical Fellowship Training Program in Musculoskeletal

Oncology

3. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ
ภาควิชาออรโธปดิคส คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

4. หลักการและเหตุผลในการขอเปดหลักสูตร
เนื้องอกทางออรโธปดิกส  อันไดแกเนื้องอกในระบบกลามเนื้อ  กระดูก  เอ็นและขอ   และเนื้อเย่ือเก่ียวพัน

ตางๆ  เปนกลุมของโรคที่สําคัญกลุมหนึ่งในปจจุบันและมีแนวโนมของอุบัติการณของโรคเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะมะเร็ง
กระดูกชนิดทุติยภูมิ นอกจากนี้กลุมโรคดังกลาวยังมีความจําเพาะทั้งทางคลินิค ลักษณะทางพยาธิวิทยาที่ซับซอน
รวมทั้งความรุนแรงของโรคซึ่งสงผลกระทบตออวัยวะที่เกิดพยาธิสภาพและนําไปสูความทุพลภาพของผูปวย
รวมทั้งการสูญเสียชีวิตของผูปวยได ซึ่งนับวาเปนความสูญเสียตอผูปวย ครอบครัว สังคมและประเทศชาติอยาง
มาก

ในปจจุบันมีการพัฒนาของการดูแลรักษาผูปวยเนื้องอกทางออรโธปดิกสอยางมาก ไดแก ดาน
วิทยาศาสตรพื้นฐาน เชน สาขาอณูวิทยา สาขาชีววิทยา สาขาชีวกลศาสตร สาขาโลหะวิทยา ดานการ
พัฒนาการของเครื่องมือผาตัด เชน แวนขยายภาพ กลองจุลทรรศนสําหรับการผาตัด ดานคลังกระดูกและ
เนื้อเย่ือ ดานขอเทียมและโลหะดามกระดูก ดานการวินิจฉัย เชน เครื่องมือทางรังสีวินิจฉัย การตรวจวินิจฉัย
รวมทั้งยาที่ใชรักษา ทําใหเกิดการพัฒนาวิธีการผาตัดรักษาโรคเนื้องอกทางออรโธปดิกสไดดีขึ้ นมาก แพทย
สามารถแกไขและปองกันความพิการของอวัยวะที่มีพยาธิสภาพที่ซับซอนและรุนแรงมากใหไดผลดีกวาวิธีการ
รักษาตามพื้นฐานเดิมมาก มีผูปวยที่ไดรับการรักษาที่ถูกตองต้ังแตแรกจํานวนมากสามารถกลับใชอวัยวะนั้นไดดี
ใกลเคียงเดิมหรือเหมือนเดิม เปนการลดการสูญเสียและความพิการไดเปนอยางดี
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จากสถานการณของประเทศไทยในปจจุบัน ยังมีความขาดแคลนแพทยผูเชี่ยวชาญในสาขาเนื้องอกทาง

ออรโธปดิกสอยางมากอันอาจไมเพียงพอตอการดูแลรักษาผูปวยในอนาคต นอกจากนี้ยังขาดแคลนขอมูลสําคัญ
ของประเทศ รวมทั้งองคความรูที่เกิดจากการวิจัยอันจะนํามาซึ่งการพัฒนาการดูแลรักษาผูปวยที่มีปญหาเนื้องอก
ที่ซับซอน เพื่อประโยชนสูงสุดแกผูปวยและครอบครัว รวมทั้งประเทศชาติตอไป ภาควิชาออรโธปดิคส คณะ
แพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดีจึงไดจัดใหมีหลักสูตรนี้ขึ้น

5. กําหนดเปดฝกอบรม
เปดการฝกอบรมวันที่ 1 กรกฎาคม ของปการศึกษา 2552

6. อาจารย
6.1 อาจารยผูรับผิดชอบการฝกอบรม

1. รองศาสตราจารยธันย สุภัทรพันธุ วท.บ., พ.บ. , ว.ว.(ศัลยศาสตรออรโธปดิกส)
2. อาจารยอดิศักด์ิ นารถธนะรุง พ.บ.(เกียรตินิยม),ว.ว.(ศัลยศาสตรออรโธปดิกส)
3. อาจารยสรัณ สุภัทรพันธุ พ.บ. ว.ว ออรโธปดิกส

6.2 คุณสมบัติอาจารยผูฝกอบรม
1. เปนผูผานการฝกอบรมเฉพาะทางเนื้องอกทางออรโธปดิกส
2. มีประสบการณในการรักษาผูปวยเนื้องอกทางออรโธปดิกสอยางนอย 5 ป
3. เปนสมาชิกของสาขาเนื้องอกกระดูกและเนื้อเย่ือเก่ียวพัน ราชวิทยาลัยแพทยออรโธปดิกสแหง

ประเทศไทย
6.3 อาจารยผูฝกอบรม

1. รองศาสตราจารยธันย สุภัทรพันธุ วท.บ., พ.บ. , ว.ว.(ศัลยศาสตรออรโธปดิกส)
2. อาจารยอดิศักด์ิ นารถธนะรุง พ.บ.(เกียรตินิยม),ว.ว.(ศัลยศาสตรออรโธปดิกส)
3. ศาสตราจารยสุภนีวรรณ เชาววิศิษฐ พ.บ.ว.ว. รงัสีวิทยาทั่วไป
4. ศาสตราจารยวรชัย ศิริกุลชยานนท พ.บ.ว.ว. (พยาธิวิทยากายวิภาค)

7. คุณสมบัติของผูเขารับการฝกอบรม
ผูเขารับการฝกอบรมตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ครบทุกขอ
1. ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา
2. ไดรับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขา

ศัลยศาสตรออรโธปดิคส หรือเปนผูที่ไดรับวุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตรออรโธปดิคสจากสถาบันใน
ตางประเทศที่ไดรับการรับรองจากแพทยสภา

3. เปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรมอันดี
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8. จํานวนปการฝกอบรม
หลักสูตรการฝกอบรมมีระยะเวลา 1 ป

9. จํานวนผูเขารับการฝกอบรม

ปการศึกษา 2552 2553 2554

จํานวนอาจารยผูใหการฝกอบรม 2 2 2
จํานวนผูปวยนอก ที่เก่ียวของกับการฝกอบรม / ป 800 800 800
จํานวนผูปวยใน ที่เก่ียวของกับการฝกอบรม / ป 200 200 200
หัตถการ (ถามี) ......... ครั้ง/ป (ทําเอง) 50 50 50
หัตถการ (ถามี) ......... ครั้ง/ป (ชวย) 50 50 50

 ศักยภาพการฝกอบรม ปละ / ชั้นละ 1 1 1
 เปาประสงคการฝกอบรม ปละ / ชั้นละ 1 1 1
 คาใชจายในการฝกอบรมตอคน ปละ / ชั้นละ 150,000 150,000 150,000

10.  ปรัชญาและวัตถุประสงคของการฝกอบรม
แพทยที่ผานการฝกอบรมฯ แลวควรมีความรู และความสามารถ ดังตอไปนี้
1. ความรูดานปญญาพิสัย (Cognitive domain)

1.1.มีความรูหลักการวินิจฉัยผูปวย
1.1.1. เนื้องอกกระดูกชนิดปฐมภูมิและทุติยภูมิ
1.1.2. เนื้องอกของระบบเนื้อเย่ือเก่ียวพัน
1.1.3. ภาวะคลายเนื้องอกของกระดูกและเนื้อเย่ือเก่ียวพัน

1.2.มีความรูหลักการดูแลรักษาผูปวย
1.2.1. เนื้องอกกระดูกชนิดปฐมภูมิและทุติยภูมิ
1.2.2. เนื้องอกของระบบเนื้อเย่ือเก่ียวพัน
1.2.3. ภาวะคลายเนื้องอกของกระดูกและเนื้อเย่ือเก่ียวพัน

2. ความสามารถดานทักษะ (Psychomotor domain)
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2.1 สามารถเตรียมชิ้นเนื้อจากเนื้องอกและภาวะคลายเนื้องอกของกระดูกและเนื้อเย่ือเก่ียวพัน เพื่อ

การวินิจฉัยทางพยาธิวิทยาที่ถูกตองและมีประสิทธิภาพ

2.2 สามารถผาตัดรักษาและแกไขความพิการของผูปวย
2.2.1 เนื้องอกกระดูกชนิดปฐมภูมิและทุติยภูมิ
2.2.2 เนื้องอกของระบบเนื้อเย่ือเก่ียวพัน
2.2.3 ภาวะคลายเนื้องอกของกระดูกและเนื้อเย่ือเก่ียวพัน

2.3 สามารถทํางานวิจัยดานเนื้องอกกระดูกและเนื้อเย่ือเก่ียวพันที่มีคุณภาพสูง
2.4 สามารถใหความรู คําปรึกษารวมทั้งใหการตัดสินใจในการรักษากับผูปวยเนื้องอกของกระดูก

เนื้องอกของระบบเนื้อเย่ือเก่ียวพัน และภาวะคลายเนื้องอกฯ ไดอยางถูกตองและเหมาะสม
3. ดานเจตคตินิสัย (Affective domain)

3.1 เปนผูมีความรับผิดชอบตอผูปวย
3.2 เปนผูมีเจตคติที่ดีในการดูแลผูปวย
3.3 เปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรมอันดี
3.4 เปนผูมีความสนใจศึกษาและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง

4. ดานอื่นๆ
4.1 สามารถประสานงานกับบุคลากรทางการแพทยที่เก่ียวของกับการดูแลผูปวยเนื้องอกของกระดูก

เนื้องอกของระบบเนื้อเย่ือเก่ียวพัน และภาวะคลายเนื้องอกฯ ไดอยางมีประสิทธิภาพ

11. เน้ือหาสังเขปของการฝกอบรม
1. ความรูพื้นฐาน

1.1 Molecular  and  cellular  biology  of  neoplasia
1.1.1 Cell cycle and cytokinetic of neoplasia
1.1.2 Oncogene and tumor suppressor  gene
1.1.3 Growth factors, receptors and signal transduction
1.1.4 Nuclear protein and transcription regulation
1.1.5 Method of DNA technology
1.1.6 Immunology of cancer
1.1.7 Cancer and apoptosis
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1.2 Genetics, cytogenetics and theory of carcinogenesis

1.2.1 Cancer  genetics  and chromosomal analysis
1.2.2 Viral carcinogenesis
1.2.3 Chemical carcinogenesis
1.2.4 Radiation carcinogenesis

1.3 Pathophysiology of tumor metastasis and mechanism of bone destruction
1.3.1 Property of malignant cell
1.3.2 Adhesion mechanism and cell-cell, cell-matrix interaction
1.3.3 Tumor angiogenesis
1.3.4 Development of bone  metastasis

1.4 Biology basis of radiotherapy and chemotherapy
1.4.1 Radiation biology and cellular basis of radiotherapy
1.4.2 Biology and pharmacology of chemotherapy
1.4.3 Mechanism of anticancer drug resistance
1.4.4 Basic of molecular medicine and gene therapy

1.5 Bone  biology and patophysiology of common metabolic bone diseases
1.5.1 Bone physiology and bone  remodeling
1.5.2 Hormonal and cytokine regulation of bone
1.5.3 Osteoporosis
1.5.4 Others common metabolic bone disease (osteomaloacia, primary

hyperparathyroidism and renal osteodystrophy)
1.6 Biology of bone graft and bone substitute
1.7 Bone  preservation technique and bone banking

2. ความรูในสาขาวิชา
      2.1 การซักประวัติ
      2.2 การตรวจรางกาย

2.3 การตรวจทางหองปฏิบัติการขั้นพื้นฐานที่จําเปน โดยผูจบการฝกอบรมสามารถเลือกวิธีการตรวจ
และแปลผลการตรวจไดอยางถูกตอง

      2.4 การตรวจทางหองปฏิบัติการพิเศษอ่ืน ๆ เชน tumor markers, bone markers ฯลฯ โดยผูจบ
            การฝกอบรมตองมีความสามารถในการเลือกวิธีการดังกลาวที่เหมาะสําหรับโรค และ
            เศรษฐกิจของผูปวยและสามารถแปลผลไดอยางถูกตอง
      2.5 การตรวจทางรังสีขั้นพื้นฐานที่จําเปน (plain radiography) โดยผูจบการฝกอบรมสามารถ



6
            เลือกวิธีการถายภาพ และแปลผลการตรวจไดอยางถูกตอง
     2.6 การตรวจ Imaging วิธีพิเศษอ่ืน ๆ เชน bone scan, ultrasonography, CT – scan, DEXA
            และ MRI ฯลฯ โดยผูจบการฝกอบรมตองมีความรูความสามารถในการเลือกวิธีดังกลาวที่
            เหมาะสมกับโรคและเศรษฐกิจของผูปวยและยังสามารถแปลผลไดถูกตอง  โดยพิจารณา
            รวมกับความเห็นของรังสีและแพทยผูชํานาญ
     2.7 การตัดชิ้นเนื้อสงตรวจทางพยาธิวิทยา (biopsy)

2.7.1 ผูจบการอบรมตองมีความสามารถในการเลือกวิธีการผาตัดชิ้นเนื้อสงตรวจที่
                        เหมาะสม

2.7.2 ผูจบฝกอบรมตองมีความรูทางพยาธิวิทยาเบ้ืองตน  และสามารถแปลผลลักษณะ
                     ทางพยาธิของชิ้นเนื้อในกรณีที่ชิ้นเนื้อนั้นมีลักษณะเปนตัวอยางเฉพาะ (typical)

ไดอยางถูกตองโดยพิจารณารวมกับความเห็นของพยาธิแพทยผูชํานาญ
    2.8 สามารถตรวจรักษา bone tumor ดังตอไปนี้  ดวยวิธีมาตรฐานที่ยอมรับกันทั่วไป

2.8.1 Benign bone tumor เชน
2.8.1.1 Osteoma
2.8.1.2 Osteoid osteoma/osteoblastoma
2.8.1.3 Osteochondroma
2.8.1.4 Enchondroma
2.8.1.5 Chondroblastoma
2.8.1.6 Chondromyxoid fibroma
2.8.1.7 Benign fibrous histiocytoma
2.8.1.8 Giant cell tumor of bone – stage I,II (Campannacci’s)

2.8.2 Tumor like lesion เชน
2.8.2.1 Unicameral bone cyst
2.8.2.2 Aneurysmal bone cyst
2.8.2.3 Fibrous dysplasia (Monostotic form)
2.8.2.4 Non ossifiying fibroma/fibrous cortical defect
2.8.2.5 Brown tumor
2.8.2.6 Osteofibrous dysplasia

2.8.3 Benign bone tumor และ tumor lesion ที่เปน multiple form เชน
2.8.3.1 Osteochondromatosis/multiple osteocartilagenous exostosis
2.8.3.2 Enchondromatosis
2.8.3.3 Polyostotic , fibrous dysplasia
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2.8.3.4 Langergans cell histiocytosis/eosinophilic granuloma
2.8.3.5 Hemangioma of bone, lymphangioma of bone

2.8.4  Primary malignant bone tumor ทุกชนิด เชน
2.8.4.1 Osteosarcoma
2.8.4.2 Chondrosarcoma
2.8.4.3 Small round cell tumor เชน Ewing’s sarcoma, lymphoma,

plasmacytoma and multiple myeloma
2.8.4.4 Giant cell tumor of bone – stage III (Enneking’s / Campannacci’s)
2.8.4.5 Fibrosarcoma
2.8.4.6 Malignant fibrous histocytoma
2.8.4.7 Hemangiopericytoma, hemangioendothelioma and angiosarcoma
2.8.4.8 อ่ืน ๆ เชน Adamantinoma, chordoma

2.8.5 Benign soft tissue tumor ที่เปน multiple form เชน
2.8.5.1 Angiomatosis
2.8.5.2 Neurofibromatosis
2.8.5.3 Schwannoma
2.8.5.4 Fibromatosis

2.8.6 Malignant soft tissue tumor ทุกชนิด เชน
2.8.6.1 Liposarcoma
2.8.6.2 Malignant fibrous histiocytoma
2.8.6.3 Synovial sarcoma
2.8.6.4 Epithelioid sarcoma
2.8.6.5 Fibrosarcoma
2.8.6.6 Rhabdomyosarcoma
2.8.6.7 Leiomyosarcoma
2.8.6.8 Malignant vascular tumor of soft tissue
2.8.6.9 Malignant tumor of peripheral nerve
2.8.6.10 Primitive neuroectodermal tumor and extraskeletal Ewing’s sarcoma
2.8.6.11 Extraskeletal osteosarcoma/extrackeletal chondrosarcoma

2.8.7 Metastatic bone tumor ใน extremities ที่ยังไมมี pathologic fracture
2.8.8 Pathologic fracture จาก metastatic bone disease
2.8.9 Pathologic fracture จาก metabolic bone disease
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2.8.10 Spinal metastasis without neurological deficit
2.8.11 Spinal metastasis with neurological deficit
2.8.12 Hypercalcemia of malignancy และ paraneoplastic syndrome อ่ืนๆ ที่อาจจะพบได

3. งานวิจัย
3.1 มีความรูพื้นฐานเก่ียวกับวิธีการทําวิจัย
3.2 สามารถนําเสนองานวิจัย
3.3 สามารถวิเคราะหผลงานวิจัย
3.4 ตองทํางานวิจัยและนําเสนองานวิจัยในการประชุมวิชาการประจําปของราชวิทยาลัยแพทย
      ออรโธปดิกสแหงประเทศไทย หรือการประชุมวิชาการระดับนานาชาติไดมีงานวิจัย 1 เรื่อง
      เปนงานวิจัยดานคลินิก หรืองานวิจัยพื้นฐานที่สาขาวิชา / ภาควิชารับรอง

4. ความสามารถทําหัตถการดังตอไปนี้
4.1 การผาตัดชิ้นเนื้อสงตรวจทางพยาธิวิทยา (excisional and incisional biopsy)
4.2 การฉีด intralesional steroid injection เพื่อรักษา unicameral bone cyst
4.3 การผาตัด curettage (+ adjuvant treatment) with or without bone graft
4.4 การผาตัด marginal, wide resection ใน osteochondroma, osteoid / osteoblastoma
4.5 การผาตัด prophylactic internal fixation of long bone
4.6 การผาตัด marginal ใน benign soft tissue tomor
4.7 การผาตัด amputation เชน below knee, above knee, below elbow, above elbow:
4.8 การผาตัด knee disarticulation, hip disarticulation, elbow disarticulation และ

shoulder disarticulation
4.9 การผาตัด wide resection สําหรับ limb sparing surgery ใน  bone tumor
4.10 การผาตัด limb sparing amputation เชน turn – up plasty และ rotation plasty
4.11 การผาตัด fore – quarter, hind – quarter, amputation
4.12 การผาตัด Open reduction and internal fixation ในผูปวย metastasis bone tumor ที่มี

pathologic fracture
4.13 การผาตัด reconstruction of bone defect โดยใช allograft, recycling autograft

โดยวิธีตาง  ๆ
4.14 การผาตัด reconstruction of bone defect โดยใช conventional prosthesis,

alloprosthesis และ tumor prosthesis
4.15 การผาตัด reconstruction of large soft tissue defect
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4.16 การผาตัด wide resection หรือ radical resection ใน soft tissue sarcoma

12. วิธีการฝกอบรมและการจัดประสบการณการเรียนรู
1. รวมกิจกรรมทางวิชาการของหนวยโดยสม่ําเสมอ ไดแก

1.1 Ward Round ไมนอยกวา 2 ครั้งตอสัปดาห
1.2 Grand Round ไมนอยกวา 1 ครั้งตอเดือน
1.3 Interdepartment Conference ไมนอยกวา 2 ครั้งตอเดือน
1.4 Interhospital Conference ไมนอยกวา 1 ครั้งตอ 3 เดือน
1.5 Journal Club ไมนอยกวา 1 ครั้งตอเดือน
1.6 Lecture / Topic Review ไมนอยกวา 1 ครั้งตอเดือน
1.7 การประชุมวิชาการประจําปและการประชุมวิชาการที่เก่ียวของที่จัดโดยหรือในนาม

ราชวิทยาลัย
2. การปฏิบัติงานทางคลินิก

2.1 การดูแลผูปวยในหองตรวจผูปวยนอก
2.2 การดูแลผูปวยในคลินิกเฉพาะทาง
2.3 การดูแลผูปวยใน
2.4 การชวยผาตัดและการผาตัดในหองผาตัด
2.5 การใหคําปรึกษาผูปวยในโรงพยาบาลจากภาควิชา กอง หรือหนวยใหการรักษาอ่ืนๆ
2.6 ปฏิบัติงานในสถาบันหลักไมนอยกวา 10 เดือน
2.7 ปฏิบัติงานในสถาบันสมทบที่ราชวิทยาลัยรับรองไมเกิน 2 เดือน

3. ประสบการณการผาตัดที่สําคัญดังนี้
3.1 ทําการผาตัดดวยตนเองภายใตการดูแลของอาจารยแพทย หรือภายใตความรับผิดชอบของ

อาจารยแพทย
3.2 ทําผาตัดรักษาผูปวยที่มีปญหาทางเนื้องอกที่ซับซอนไมนอยกวา 20 ราย
3.3 ทําผาตัดใหญที่ตองมีแพทยหลายคนรวมใหการรักษาในผูปวยที่มีปญหาทางเนื้องอกที่ซับซอน

มากไมนอยกวา 5 ราย
3.4 ทําผาตัดแกไขความพิการผิดรูปที่ซับซอนทั้งชนิดปฐมภูมิและทุติยภูมิไมนอยกวา 5 ราย
3.5 เปนผูชวยผาตัดคนแรกในการผาตัดตางๆ ไมนอยกวา 50 ราย
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13. การประเมินผูเขารับการฝกอบรม
สถาบันฝกอบรมจะตองจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูที่ฝกอบรม ดังนี้
1. คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์เขารับการประเมิน

1.1 เขารวมรับการฝกอบรมไมนอยกวา 80 % ของระยะเวลาการฝกอบรมทั้งหมด
1.2 มีบันทึกรายงานการผาตัดผูปวยที่ถูกตองและสมบูรณ ดังนี้

1.2.1 ผูปวยเนื้องอกกระดูก 50 ราย
1.2.2 ผูปวยเนื้องอกของเนื้อเย่ือเก่ียวพัน 50 ราย
1.2.3 การผาตัดแกไขความพิการ 20 ราย

1.3 ผานการประเมินทางเจตคติจากอาจารยผูฝกอบรมอยางนอย 3 ใน 4 ทาน
2. วิธีการประเมิน

2.1 การสอบภาคทฤษฎี (Theoretical knowledge)
2.1.1 การสอบขอเขียน

2.2 การสอบภาคปฏิบัติ (Professional skill)
2.2.1 การสอบทักษะการซักประวัติ ตรวจรางกาย การตัดสินใจใหการรักษา และการสื่อสาร

กับผูปวยและการบันทึกการรายงาน โดยสอบกับผูปวยจริง
2.2.2 การผาตัดผูปวยจริงภายใตการควบคุมของอาจารยผูดูแล

3. เกณฑการตัดสินผาน
3.1 ตองผานทั้งการสอบภาคทฤษฎี และการสอบภาคปฏิบัติ
3.2 การสอบขอเขียน ตัดสินแบบอิงเกณฑ กําหนดเกณฑผาน 60%
3.3 การสอบภาคปฏิบัติตองไดคะแนนสอบผานจากคณะกรรมการสอบทั้งสองทาน
3.4 ในกรณีที่สอบผานภาคทฤษฎี แตไมผานภาคปฏิบัติใหผูสอบ สอบซอมเฉพาะภาคปฏิบัติ

     ในปถัดไป ถายังสอบไมผานภาคปฏิบัติ ใหสอบใหมทั้ง 2 ภาคในปถัดไป)

14. การประกันคุณภาพการฝกอบรม
มีการประกันคุณภาพการฝกอบรมตามระบบ กลไก และตามเกณฑประเมินภายในที่กําหนดโดยคณะ

แพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี

15. การทบทวน / พัฒนาหลักสูตรฝกอบรม
จัดใหมีการทบทวน / พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเปนระยะๆ หรืออยางนอยทุก 5 ป
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หากไมมีผูสมัครเขารับการฝกอบรม เปนเวลาติดตอกันเกิน 3 ป จะให “พัก” การประกาศสมัครแพทย

เฟลโลวไวกอน จนกวาจะไดประเมินหลักสูตรวายังมีความพรอมในการฝกอบรมตามเกณฑที่กําหนดหรือไม
หากไมมีผูสมัครเขารับการฝกอบรม เปนเวลาติดตอกันเกิน 5 ป จะให “ยกเลิก” หลักสูตร โดยทําเรื่องแจง

ตอคณะกรรมการประจําคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อขออนุมัติการยกเลิกหลักสูตร

16. เกณฑท่ัวไปในการฝกอบรม
1. ระบุตารางกิจกรรมทางวิชาการ และบริการของสาขาวิชาที่เก่ียวของกับการฝกอบรมในปจจุบัน

จันทร อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร
สัปดาหท่ี 1 13-16 น.

Tumor Clinic&
Pre-op round

13-15 น.
Interdepartment

Conference

9-16 น.
OR

13-16 น.
Grand Round

13-15 น.
Journal Club

สัปดาหท่ี 2 13-16 น.
Tumor Clinic&
Pre-op round

13-15 น.
Interdepartment

Conference

9-16 น.
OR

13-15 น.
Fellow Topic

Review
สัปดาหท่ี 3 13-16 น.

Tumor Clinic&
Pre-op round

13-15 น.
Interdepartment

Conference

9-16 น.
OR

13-16 น.
Grand Round

13-15 น.
Staff Lecture

สัปดาหท่ี 4 13.00-16.00 น.
Tumor Clinic&
Pre-op round

13.00-15.00 น.
Interdepartment

Conference

9-16 น.
OR

13.00-16.00น.
Interhospital
Conference
(ทุก 3 เดือน)

13.00-15.00
Resident Topic

Review

สัปดาหท่ี 5 13-16 น.
Tumor Clinic&
Pre-op round

13-15 น.
Interdepartment

Conference

9-16 น.
OR

13-15 น.
Self-

Assessment

2. ระบุสภาพแวดลอมและระบบการบริหารงานที่สนับสนุนการฝกอบรมในปจจุบัน
หองประชุม / บรรยาย

ก. หองประชุมดิเรก อิศรางกูร ณ อยุธยา ชั้น 9 อาคาร 3
ข.หองประชุมศูนยการศึกษาออรโธปดิคส ชั้นใตดิน อาคาร 4

โสตทัศนูปกรณ
ก. ภายในหองประชุม

หองสมุด
ก. หองสมุดคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี

หองทํางาน
ก. หองพักภายในศูนยการศึกษาออรโธปดิคส ชั้นใตดิน อาคาร 4
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ผูดูแลการฝกอบรม

ก. อาจารยอดิศักด์ิ นารถธนะรุง

3. ระบุสถิติผูปวยนอกและผูปวยในที่เก่ียวของกับการฝกอบรม ที่มารับบริการในชวง 3 ปยอนหลัง
พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551

ผูปวยนอก 999 803 586
ผูปวยใน 328 229 151

4. ระบุจํานวนครั้งของหัตถการ (ถามี) ที่เก่ียวของกับการฝกอบรม ในชวง 3 ปยอนหลัง
พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551

1,500 1,358 1,892

5. ระบุจํานวนเตียงผูปวยประเภทที่เก่ียวของกับการฝกอบรมในปจจุบัน
- เตียงหอผูปวยสามัญ (ORP) ชาย 18 เตียง หญิง 18 เตียง
- เตียงหอผูปวยพิเศษ (ORC) ผูใหญ 9 เตียง เด็ก 3 เตียง
- เตียงหอผูปวยสังเกตอาการ ชาย 1 เตียง  หญิง 1 เตียง
- หองพิเศษศูนยการแพทยสิริกิต์ิ ใชสําหรับผูปวยพิเศษ จํานวนเตียงขึ้นอยูกับการจัดสรรตามลําดับคิว
- หอผูปวยอุบัติเหตุ ภาควิชาศัลยศาสตร ใชสําหรับผูปวยอุบัติเหตุออรโธปดิกสที่มีปญหาระบบ
อ่ืนรวมดวยจํานวนเตียง 21 เตียง

6. ระบุการจัดเก็บเวชระเบียนและสถิติที่เก่ียวของกับการฝกอบรมในปจจุบัน
จัดเก็บขอมูลและสถิติโดยเจาหนาที่ดานการศึกษาของภาควิชาออรโธปดิคส


